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This thesis aims at studying the affidavits in the reign of King Rama III regarding 

alphabetical pattern, spelling, recording system. The contents found in the affidavits as well 

as reflections of historical events, social atmospheres and traditions from 73 original 

manuscripts could be classified, on the basis of contents, into 65 accounts.  

It is found out that 67 affidavits in the reign of King Rama III were recorded on 

dark Thai scrolls and the other 6 affidavits were recorded on Phlao paper with early 

Rattanakosin alphabets. There are 3 script patterns found to have been used in those 

records; scribble script, scribble-clear script and clear script. Recording pattern can be divided 

into 3 parts; the introduction which gives details about affidavit arrangement, the content 

which contains background information of a person making affidavit or mentions cause of 

affidavit with contents sorted following chronological order of events, and the final part 

which contains ending message in order to finalize affidavit, indicating the end of content 

and the verification of statement provided.     

The contents of the affidavits in the reign of King Rama III can be categorized 

into 4 groups; war affidavit, justice system affidavit, affidavit of those traveling overseas and 

other affidavits of which contents do not belong to the first three groups but are concerned 

with the inquiries of certain traditions and origins. 

The affidavits in the reign of King Rama III reflect historical events which are 

events of Chao Anuvong War, events of Muang Phuan, events of war between Vietnam and 

Khmer, events of the province of Melayu, events of the north, events of Chinese Tua Hia’s 

Riot, western colonization. In addition, the contents also reflect social atmospheres which 

include hierarchy in the society, administration, economy, Siamese’ attitudes towards 

neighboring countries as well as cultural reflections such as betel nut chewing customs, 

performing arts, beliefs, rituals and diplomatic protocol.    
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๑ 

 

 

บทท่ี ๑ 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

คําใหการเปนเอกสารท่ีทางราชการไดจัดทําข้ึนเพ่ือบันทึกเหตุการณ ความรูหรือขอมูล

ตางๆ จากผูท่ีมาใหการหรือใหปากคําไวแกทางราชการ ซ่ึงถือวาเปนประโยชนตอการบริหารราชการ

แผนดิน๑  ความหมายของคําใหการในปจจุบันนั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ไดใหคําจํากัดความไววา “...คําใหการ (กฎ) น.ถอยคําหรือขอความท่ีผูถูกกลาวหาหรือถูกตองรับภาค

เสธ ปฏิเสธ หรือแกขอหาในคดีท่ีถูกกลาวหา หรือถูกฟองในคดีอาญา หรือคูความฝายหนึ่งยกเปนขอ

ตอสู ในคดีแพงหรือคดีปกครอง...”๒  เม่ือพิจารณาจากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวาเปน

ความหมายในปจจุบันครอบคลุมเพียงคําใหการในกระบวนการยุติธรรมเทานั้น  แตในอดีตนั้น 

คําใหการท่ีทางราชการจัดทําข้ึนยังมีเนื้อหากลาวถึงเรื่องอ่ืนๆ อีกดวย  ธรรมเนียมการศึกสงครามของ

ไทยในอดีตมีการจัดทําคําใหการจากกลุมเชลยศึกท่ีจับมาได ดังจะเห็นไดจากในรางสารตราเจาพระยา

จักรี จ.ศ. ๑๑๘๖  กลาวถึงเหตุการณท่ีพระยาชุมพรและกรมการเมืองคุมไพรพลไปจับพมาไดราว ๗๐ 

คนเศษถึงเมืองทวายเพ่ือสืบเรื่องการศึกสงครามระหวางพมากับอังกฤษ ในรางสารนี้ระบุถึงการสง

คําใหการมายังราชสํานักท่ีกรุงเทพ ดังนี้ 

พระยามหาอํามาตย พระยาวิชิตณรงค เจาเมืองกรมการจับผูคนมาไดสืบสาว

จะเห็นการใดทองที่จะคิดอานเกลี้ยกลอมถายเททําไดตามกําลังไพรพลประการใดบาง 

ก็สุดแตจะเห็นพรอมมูลกันใหไดราชการ ถาแลสืบไดความวาครอบครัวรามัญไมระส่ําระสาย 

หัวเมืองรามัญขางบนเขาเปนพวกอังกฤษพรอมกับเมืองชารา เมืองเมิง เปนปกติอยู จะคิด

จะอานเอาครอบครัวโดยลําพังทางเมืองฝายเหนือมิไดจะปวยการเสียทีข้ึนมาเปลาพอจะ

จัดแจงใหนายทัพ นายกอง คุมไพรพลไปบรรจบเขากองเจาพระยามหาโยธาได ก็ตามแตจะ

เห็นการพรอมมูลอยาใหคอยพระราชดําริเลย ดวยเปนการไกลพระเนตรพระกรรณนัก 

สุดแตจะคิดอานเอาราชการใหได ถาสืบรูราชการแลคิดอานประการใดก็ใหบอกลงไปใหแจง 

บัดน้ีใหลอกคําใหการ ใหการอายพมา ใหการมอญ ใหการทวาย สงขึ้นมาใหพระยามหา

อํามาตย พระยาวิชิตณรงค เจาเมืองกรมการจะไดตริตรองราชการ  

                                           
๑ วีณา  เอ่ียมประไพ, หลักฐานทางประวัติศาสตร (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, ๒๕๓๕), ๕๖. 
๒ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (พิมพครั้งท่ี ๒.  กรุงเทพฯ: 

นานมีบุคสพับลิเคช่ันส, ๒๕๕๖), ๒๖๐. 



๒ 

อนึ่งพระเจาละคร พระยาอุปราช พระยาราชวงศ กราบถวายบังคมข้ึนมากอน

ยังหารูราชการเมืองมัตมะเปนแนดังนี้ ใหพระยามหาอํามาตยเอาถอยคําอายพมาซึ่งสง

ขึ้นมาน้ีให พระเจาละคร พระยาอุปราช พระยาราชวัง ดูใหรูความดวย เมื่อแลพระเจา

ละคร พระยาอุปราช พระยาราชวัง เมืองเชียงใหม เมืองลําพูน จะคิดราชการทํากับอายพมา

ทางหัวเมืองฝายเหนือไดประการใดก็สุดแทแตพระเจาละคร พระยาเชียงใหม พระยาลําพูน 

คิดอานทําเถิดดวยเปนที่ทํากับอายพมาอยูแลว 

หนังสือมา ณ วัน ๗ ฯ
๖
  ๒ คํ่า จุลศักราช ๑๑๘๖ ปวอกฉศก ๏ วัน ฯ

๗
  ๒ คํ่า ได

สงตราเมืองกําแพงเพชร ตราเมืองอุทัยธานี คําใหการอายพมา ๑๐ ฉบับใหนายนุตถือไป๓   

 

จะเห็นไดวาคําใหการนี้มีความสําคัญอยางยิ่งท่ีขาราชการ หรือผูบัญชาการทัพจะตองนํา

ขอมูลท่ีไดมาประกอบการพิจารณา เพ่ือวางแผนหรือกําหนดทิศทางในการจัดการดําเนินงานราชการ

ตอไป ซ่ึงธรรมเนียมของการจัดทําคําใหการของราชการนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรง

พระนิพนธไววา 

ลักษณะถามคําใหการชาวตางประเทศถึงการบานเมืองนั้นๆ เปนประเพณีที่มี

มาแตกอนเหมือนกันทุกประเทศ คือถาไดชนตางชาติมาใชในอํานาจก็ดีหรือแมชนชาติเดียว

กันเองไดไปเมืองตางประเทศมาก็ดี ถาเห็นวาไดรูไดเห็นการงานบานเมืองนั้น ก็เรียกตัวมา

ใหราชการซึ่งเปนเจาหนาที่หลายๆ คนพรอมกันเปนทํานองกรรมการซักไซไตถาม และจด

คําใหการไวเปนความรูในราชการ๔ 

 

จากตัวอยางท่ีกลาวมา ทําใหทราบวาเนื้อหาท่ีปรากฏในคําใหการมีท้ังคําใหการท่ีเปน

ขอมูลจากเชลยศึกท่ีจับมาได เปนคําใหการท่ีไดจากบุคคลท่ีเดินทางไปยังบานเมืองอ่ืน รวมท้ังเปน

คําใหการในชั้นศาล  จึงถือไดวาคําใหการเปนหลักฐานอยางหนึ่งท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธ

ระหวางไทยและตางประเทศ ตลอดจนขอมูลในดานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละ

ประเทศ ในคําใหการแตละฉบับมักจะกลาวถึงภูมิหลังของผูท่ีใหการ ดังเชน ในเอกสารราชการทัพ

เวียงจันทน พระยาไกรศรีไดซักถามอายเสือซ่ึงจม่ืนไชยพรคุมตัวลงมา  มีการบันทึกถึงภูมิหลังของผูให

การดังนี้ 

 

 

                                           
๓ คณะกรรมการเฉลิมพระเกียรติ ๒๐๐ ป พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุ 

รัชกาลท่ี ๓. เลม ๑ (กรุงเทพฯ: หอสมุดแหงชาติ, ๒๕๓๐), ๘๒. 
๔ ประชุมคําใหการกรุงศรีอยุธยารวม ๓ เร่ือง (กรุงเทพฯ: แสงดาว, ๒๕๕๓), ๒๒-๒๓. 



๓ 

อายเสือใหการวาอายุได ๒๘ ปเปนบุตรพระยาเพชรบูรณบุญมา บิดาขาพเจา

มีบุตรชาย ขาพเจา อายรัก อายดอน บุตรหญิงชื่ออ่ีจันเปนเมียขุนดอกไม อีดียังไมมีผัว 

ภรรยาขาพเจาชื่อเกิดมีบุตร ชาย ๑ หญิง ๑ (รวม) ๒ คน บานเรือนขาพเจาอยูในเมือง

เพชรบูรณ เมื่อบิดาขาพเจาไดเปนที่พระยาเพชรบูรณแลวจึ่งเอาขาพเจาลงมาถวายเปน

มหาดเล็กเจาฟากรมขุนอิศรานุรักษ คร้ันถวายตัวเสร็จแลว ฯขาฯ ก็กลับไปบานขาพเจา...๕ 
 

ขอความขางตนทําใหเห็นถึงการใหรายละเอียดเก่ียวกับชาติกําเนิด ญาติพ่ีนอง ภูมิลําเนา

ของผูท่ีใหการ อีกท้ังยังแสดงใหเห็นถึงธรรมเนียมในอดีตท่ีขุนนางชั้นผูใหญนิยมสงบุตรหลานเขาไป

ถวายตัวเปนมหาดเล็กรับใชในเจานายพระองคสําคัญอีกดวย นอกจากนี้ในคําใหการของเชลยท่ี

เก่ียวกับการศึกสงครามยังใหรายละเอียดเก่ียวกับสภาพภูมิศาสตร หรือระยะทางจากสถานท่ีตางๆ 

เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการทําศึก เชน คําใหการของอายปา ในคัดบอกเลม ๙ วาดวยเรื่อง

เจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙  (พ.ศ. ๒๓๗๐) กลาวถึงระยะทางหมูบานตางๆ ท่ีเสีย

สวยใหกับเมืองเวียงจันทนวา  

แตบานพราวที่ขาพเจาอยู ลงมาทางเมืองโคราชถึงบานลาดทางคร่ึงวัน มีคน

สวยประมาณ ๒๐ หลังเรือน แตบานลาดลงมาถึงบานโพทางเชาชั่วเพล มีคนสวยประมาณ 

๕ หลังเรือน แตบานโพมาถึงคูเวียงทางวันหนึ่ง มีคนสวยประมาณสามสิบหลังเรือน แตคู

เวียงมาถึงบานบอทางคร่ึงวัน บานบอมีคนสวยประมาณสามสิบหลังเรือน แลแขวง

เวียงจันทนลงมาทางโคราชสิ้นแขวงเพียงบานปอ แตบานมาถึงแมน้ําชีแขวงโคราชทางสอง

คืน๖   

 

ในคําใหการบางฉบับยังกลาวถึงเหตุการณ ท่ีเกิดข้ึนในอาณาจักรอีกดวย ดังเชน 

คําใหการอายทาวลาว ระบุรายละเอียดถึงเหตุการณเม่ือ พ.ศ. ๒๓๖๙ วาเกิดแผนดินไหวในเมือง

เวียงจันทน “...ฝนไมตกฟาไมรองเกิดลมพายุใหญ หอพระแกวหัก หอพระบางบันหักท้ัง ๒ ชาง หอ

ไตรทลาย เรือนเมียเจาเวียงจันทนหักยับ ๓ หลัง เรือนไพรพลเมืองทลาย ๔๐๐ หลัง พระสังฆราชวัด

ภูชองดูตําราบอกเพ้ียกวานวา เกิดวิบัติตางๆ เมืองเวียงจันทนจะเสียแลว...”๗ ขอความดังกลาว

นอกจากกลาวถึงเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนแลว ยังแสดงใหเห็นถึงความเชื่อเก่ียวกับลางบอกเหตุของ

บานเมืองอีกดวย  คําใหการจึงเปนหลักฐานชั้นตนท่ีใหรายละเอียดทางประวัติศาสตร ความสัมพันธ

                                           
๕ คณะกรรมการเฉลิมพระเกียรติ ๒๐๐ ป พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุ 

รัชกาลท่ี ๓. เลม ๓ (กรุงเทพฯ: หอสมุดแหงชาติ, ๒๕๓๐), ๓๒. 
๖ เรื่องเดียวกัน, ๖๒-๖๓. 
๗ เรื่องเดียวกัน, ๒๘-๒๙. 



๔ 

กับตางประเทศ ภูมิศาสตร สังคมและวัฒนธรรม  นับเปนบันทึกสําคัญท่ีใหรายละเอียด ซ่ึงไมปรากฏ

หลักฐานในเอกสารอ่ืน แมในพระราชพงศาวดารฉบับตางๆ 

สําหรับคําใหการมีข้ึนตั้งแตสมัยใดนั้นไมปรากฏหลักฐานท่ีแนชัด  ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

นั้น แมเอกสารตางๆ ของราชการถูกทําลายไปเม่ือครั้งเสียกรุงครั้งท่ี ๒ พ.ศ. ๒๓๑๐ เปนจํานวนมาก

แตก็พบคําใหการจํานวน ๓ ฉบับ คือ คําใหการขุนหลวงหาวัด คําใหการชาวกรุงเกา และคําใหการขุน

หลวงวัดประดูทรงธรรม  ซ่ึงเปนบันทึกคําใหการของเชลยศึกชาวไทยท่ีถูกกวาดตอนไปกรุงอังวะเม่ือ

ครั้งเสียกรุงครั้งท่ี ๒ สวนคําใหการสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนนั้นปรากฏหลักฐานอยูเปนจํานวน

มาก เนื่องจากมีการทําศึกสงครามกับอาณาจักรตางๆ ทําใหมีการจับเชลยกวาดตอนผูคนและไดมีการ

ซักถามคําใหการจากเชลย หรือผูท่ีถูกกวาดตอนนั้นดวย  ตัวอยางคําใหการในสมัยรัตนโกสินทร เชน 

สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ พบคําใหการชาวอังวะ เปน

คําใหการของมะยิหวุน แมทัพชาวพมาท่ีไทยจับมาไดจากเมืองเชียงรายเม่ือปวอก พ.ศ. ๒๓๓๑ สวน

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลท่ี ๒ พบวามีคําใหการมหาโค มหากฤช ซ่ึง

เปนคนไทยชาวกรุงเกาท่ีถูกจับกวาดตอนไปพมา ภายหลังไดบวชเปนพระหนีกลับมาเมืองไทย เม่ือ 

พ.ศ. ๒๓๕๓  และในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๓ มีการทําศึกกับประเทศ

รอบดาน ไดแก ลาว เขมร พมา มลายู ทําใหพบคําใหการเก่ียวกับการสงครามครั้งนั้นเปนจํานวนมาก  

จารีตการจัด ทํ าคํ าให การของราชสํ านั กส วนกลางนี้ ไดป รากฏมาถึงรัชส มัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ดังปรากฏคําใหการของกลุมเจาเมืองในอาณาจักรลานชาง 

เชน คําใหการพระยาเมืองฮาม เรื่องเมืองเชียงแตง คําใหการทาวลองเรื่องเมืองอัตปอ คําใหการหลวง

เทียมฯ เรื่องเมืองเซลําเภา เปนตน 

คําใหการเหลานี้ไดมีการจัดพิมพอยูในหนังสือชุดประชุมพงศาวดาร ซ่ึงจัดพิมพภาคท่ี ๑ 

ในป พ.ศ.๒๔๕๗ โดยสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงรวบรวมและตรวจชําระ และไดมีการ

จัดพิมพตอเนื่องมาโดยตลอดจนถึงภาคท่ี ๘๒ ในป พ.ศ. ๒๕๓๗  ตอมาองคการคาของคุรุสภาได

จัดพิมพชุดประชุมพงศาวดารอีกครั้งหนึ่งเม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๖  จนกระท่ังในป พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดมีการ

จัดทําประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก ซ่ึงไดมีการนําคําใหการในชุดประชุมพงศาวดารท่ีพิมพ

แลวแตเดิมมาจัดพิมพใหม พรอมกับเพ่ิมเติมคําใหการท่ียังไมเคยพิมพเผยแพรมากอน   

นอกจากคําใหการในชุดประชุมพงศาวดารแลว ยังมีคําใหการท่ีจัดพิมพแยกเลมออกมา 

เชน ประชุมคําใหการกรุงศรีอยุธยารวม ๓ เรื่อง ไดแก คําใหการเรื่องทัพญวนสมัยรัชกาลท่ี ๓ (พิมพ

เม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๖)  คําใหการในชุดจดหมายเหตุรัชกาลท่ี ๓ (พิมพเม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๐) คําใหการชาวกรุง

เกา คําใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม คําใหการขุนหลวงหาวัด (พิมพเม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๓)   ฯลฯ จะ

เห็นไดวาการจัดพิมพคําใหการท่ีผานมายังคอนขางกระจัดกระจายอยูตามหนังสือชุดตางๆ ยังไมมีการ



๕ 

รวบรวมเอกสารคําใหการในแตละยุคหรือรัชสมัยอยางเปนระบบ และยังไมมีการศึกษาวิเคราะหถึง

รูปแบบการบันทึก เนื้อหา รวมท้ังภาพสะทอนทางสังคมท่ีปรากฏอยูในหนังสือคําใหการเหลานั้น 

สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวนั้น เปนชวงท่ีมีการทําศึกสงครามกับ

อาณาจักรขางเคียงอยูบอยครั้ง นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๓๖๙ เจาอนุวงศ เมืองเวียงจันทนไดรวมกับเจาราช

บุตรโย เจาเมืองจําปาสัก แผขยายอํานาจลงมาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและวางแผนจะเขา

โจมตีกรุงเทพฯ ทางกรุงเทพฯจึงตองทําสงครามกับเวียงจันทน ตอมาใน พ.ศ. ๒๓๗๔ ไทยไดทําศึกกับ

หัวเมืองมลายูทางใต เนื่องจากหัวเมืองเหลานี้ตองการแยกตัวเปนอิสระ  และในชวง พ.ศ. ๒๓๗๖-

๒๓๙๐ ยังไดทําศึกกับเวียดนามท่ีพยายามเขามามีบทบาทเหนือเขมร ซ่ึงศึกครั้งนี้เปนท่ีรูจักกันในนาม

สงครามอานามสยามยุทธ๘  ดวยเหตุนี้จึงมีเอกสารประเภทคําใหการในแตละศึกสงครามท่ีมีเนื้อหา

หลากหลาย ทําใหเห็นถึงวิธีการบันทึก เหตุการณ สภาพสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมท้ังภูมิ

หลังของผูใหการท่ีมาจากแตละอาณาจักร  และยังเปนเอกสารชั้นตนท่ีมีขอมูลตางจากพระราช

พงศาวดาร เนื่องจากเปนเอกสารท่ีมีการซักถามจากบุคคลจริงท่ีอยูรวมในเหตุการณนั้นๆ ดังเชน 

คําใหการเรื่องเก่ียวดวยเมืองหลวงพระบาง (จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขท่ี ๓) กลาวถึงเหตุการณในเมืองพวนชวง

รัชกาลของเจาชมพู ซ่ึงพยายามจะแยกตัวออกจากเมืองเวียงจันทน ทางฝายเวียงจันทนจึงใหเจานันท

เสนยกทัพข้ึนไปตี เจาชมพูขอกองทัพจากญวนมาชวยตีกองทัพเมืองเวียงจันทนจนแตกพาย สวนเจา

นันทเสนขอกองทัพจากรุงเทพฯ ใหยกข้ึนไปชวย ดังความท่ีวา 

ญวนจึงเอาตัวเจาชมพูกลับคืนไป ตัวเจาชมพูไปเกลี้ยกลอมกวาดครอบครัวอยู 

ณ ลาดหองใกลเมืองพวนทางเชาชั่วเพล ญวนแบงกองทัพก็อยูกับเจาชมพู ๕๐๐-๖๐๐ คน 

เจานันจึงบอกขอกองทัพกรุงฯ ใหยกข้ึนไปชวย จึงโปรดใหจมื่นเสมอใจที่เปนพระยาศรีอัคร

ราชกับเจาอิน อายอนุ ยกข้ึนไปเวียงจันทน แตจะเปนคนมากนอยเทาใดหาทราบไม คร้ัน

กองทัพกรุงเทพฯ ยกไปถึงลาดหอง เจาชมพูก็พากองทัพญวนถอยไป เจานันจึงใหกวาดเอา

ครอบครัวเมืองพวนมารวมไว ณ ลาดหองได ๒ เดือน ญวนก็ยกกองทัพมาอีก เจานันจึงให

กวาดครอบครัวเมืองพวนลงมา ณ กรุงเทพฯ ฯขาฯ ก็ลงมา ณ กรุง อยูภายหลังเมืองพวนจะ

ข้ึนกับเมืองเวียงจันทนเมืองหลวงพระบางประการใด ฯขาฯ หาทราบไมสิ้นคําเทานี้๙  

 

 

                                           
๘ เดวิด เค. วัยอาจ, ประวัติศาสตรไทย ฉบับสังเขป, พิมพครั้งท่ี ๒, แปลจาก Thailand: A Short 

History, แปลโดย ชาญวิทย เกษรตรศิริ และคนอ่ืนๆ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร, ๒๕๕๖), ๒๘๒-๒๙๐. 
๙ “คําใหการเรื่องเก่ียวดวยเมืองหลวงพระบาง จ.ศ. ๑๑๘๙,” สมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, 

เสนดินสอขาว, รัชกาลท่ี ๓, จ.ศ. ๑๑๘๙, เลขท่ี ๓, หนาปลาย ๑๐-๑๔. 



๖ 

จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวา ในคําใหการฉบับดังกลาวระบุ ถึงเหตุการณ ทัพ

เวียงจันทนกับทัพกรุงเทพฯ ยกไปตีพวกญวนท่ีรวมมือกับเมืองพวน ในพ.ศ. ๒๓๓๓ ซ่ึงในพระราช

พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี ๑ ไมไดมีการระบุถึงชื่อแมทัพฝายกรุงเทพฯ แตอยางใด แตใน

คําใหการฉบับนี้ระบุชื่อแมทัพคือ “จม่ืนเสมอใจ” ท่ีไปรวมรบกับ “เจาอิน” และ “อายอนุ” และเม่ือ

พิจารณาจากการเรียกชื่อจะเห็นไดวาคําใหการฉบับนี้มีการซักถามและบันทึกในชวงรัชกาลท่ี ๓ 

เนื่องจากเปนชวงท่ีเจาอนุวงศคิดแยกตนเปนอิสระ เอกสารของฝายกรุงเทพฯ จึงใชคํานําหนาชื่อวา

เจาอนุวงศวา “อาย” และคําใหการฉบับนี้ยังบงบอกถึงการเขามาของกลุมลาวพวนท่ีมาตั้งถ่ินฐานใน

กรุงรัตนโกสินทรอีกดวย   

นอกเหนือจากขอมูลท่ีชวยขยายรายละเอียดจากพงศาวดารแลว คําใหการในสมัยรัชกาล

ท่ี ๓ ยังสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการการทํางานของฝายราชการนับตั้งแตการซักถามขอมูล บทบาท

ของขาราชการตามหัวเมือง ดังเชนคําใหการเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ ท่ีกลาว

วา 

ขุนโอดกรมการเมืองนครราชสีมาใหการวา ณ วัน ฯ๕   ๓ อายอนุวงศลงมา

ตั้งอยูทะเลสอ แลวเขาไปเบิกขาวในเมืองนครราชสีมา คน ๓๕๐๐ คน ณ วัน ฯ๖   ๓ คํ่า เพลา

เชาออกจากทะเลสอ ลงมาทางดงพญาไฟ คร้ัน ณ วัน ฯ๗   ๓ คํ่า อายอนุเวียงจันทน ยกมาตั้ง

คายอยูศีรษะทะเลขางตะวันออกประมาณคน ๗๐๐ เศษ พระยายกกระบัตร หลวงเมือง 

หลวงนา หลวงสา (รอด) หลวงนรา พากันออกไปหาอายอนุเวียงจันทน แลวอายเวียงจันทน

วาจะเขากับเราหรือไม ถาไมยอมจะฆาเสีย พระยายกกระบัตร หลวงเมือง หลวงนา หลวง

สารอด หลวงนรา ก็วาจะเขากับดวยอายเวียงจันทน๑๐ 
 

คําใหการของขุนโอดท่ียกมาขางตนแสดงใหเห็นถึงกระบวนการบันทึกคําใหการท่ีแสดง

ถึงการซักถามรายละเอียดของสถานท่ี วันเวลา จํานวนไพรพลของฝายตรงขาม รวมท้ังเหตุการณ

บทบาทของบุคคลท่ีเก่ียวของ คําใหการฉบับนี้สะทอนใหเห็นถึงบทบาทของกรมการเมืองท่ีมีอํานาจ

การตัดสินใจในชวงท่ีเจาเมืองคือพระยานครราชสีมากับพระยาปลัดซ่ึงถือวาเปนตําแหนงรองลงมา 

เดินทางไปราชการท่ีเมืองขุขันธ๑๑ ดังนั้นผู ท่ีทําหนาท่ีบริหารเมืองนครราชสีมาในชวงนี้จึงไดแก  

พระยายกบัตร เปนตําแหนงผูเชี่ยวชาญทางการปกครองและกฎหมายประจําเมือง หลวงเมือง  

                                           
๑๐ “สําเนาคําใหการเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ.๑๑๘๙,” สมุดไทยดํา, อักษรไทย, 

ภาษาไทย, เสนดินสอขาว, รัชกาลท่ี ๓, เลขท่ี ๑๑/ก., หนาตน ๓-๔. 

๑๑ เจาพระยาทิพากรวรวงศามหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

รัชกาลท่ี ๓, พิมพครั้งท่ี ๗ (กรุงเทพฯ: สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร  กรมศิลปากร, ๒๕๔๗), ๑๘. 



๗ 

หลวงนา ตําแหนงจตุสดมภของเมือง และหลวงสารอดกับหลวงนรากรมการเมือง  และในคําใหการ

ฉบับนี้ยังบรรยายถึงเหตุการณสูรบระหวางชาวนครราชสีมากับกองทัพเวียงจันทน ดังขอความท่ีวา 

คร้ังรุง ณ วัน ฯ๙   ๔ คํ่า เพลาเชาตรู พระยาปลัด พระยายกกระบัตร กรมการ

ตางคนตางยิงปนคนละนัด พวกครัวเขาฟนเขาแทง ทั้งพระสงฆเถรเณร ผูหญิงในครัวหนุน

ใหรอยไลอายลาวแตกไมผินหนาสู พวกครัวซ้ําเติมฆาฟนทุบตีแตเพลาเชาจนบายประมาณ 

๒๐๐๐ คน ที่เหลือตายไมเห็นเขาไปทางเมืองนครราชสีมา หนีไปทางเมืองเวียงจันทน  

พระยาปลัด พระยายกกระบัตร กรมการบอก ฯขาฯ วาอายสิทธิสานลงจากมา พวก...แทง

ตาย ขาไดเห็นแตปนเคร่ืองทองลูกประคําทอง แลวจับเปนได ๕ คน๑๒ 

 

คําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจึงเปนแหลงขอมูลเอกสารชั้นตนท่ี

แสดงใหเห็นถึงกระบวนการการทํางานของฝายราชการไทยในการซักถามขอมูลจากเชลย หรือผูท่ีมา

ใหการ อีกท้ังยังทําใหขอมูลหรือรายละเอียดบางอยางท่ีชวยเสริมขอมูลจากเอกสารอ่ืนๆ ไดเปนอยาง

ดี ตลอดจนทําใหเห็นถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรม การเมือง การปกครองในสมัยรัชกาลท่ี ๓ ท่ี

นอกเหนือจากการทํานุบํารุงการพระศาสนาและศิลปวัฒนธรรมภายในราชอาณาจักรแลว ยังแสดงให

เห็นถึงความสัมพันธระหวางกรุงรัตนโกสินทรกับกลุมคนตางๆ ท่ีเขามาเก่ียวของหรือติดตอสัมพันธใน

อาณาจักรท้ังการสงคราม การทูต หรือการคา  ตลอดจนบทบาทของสามัญชนในประวัติศาสตรไทย 

และยังเปนเอกสารชั้นตนท่ีแสดงใหเห็นถึงรูปแบบอักษร อักขรวิธีท่ีใช รวมถึงวิธีการบันทึกท่ีใชใน

คําใหการ 

ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจะศึกษาคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจาก

เอกสารตนฉบับในบัญชีหมวดจดหมายเหตุสมัยรัชกาลท่ี ๓  (พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๓๙๔) ท่ีเก็บรักษาและ

ใหบริการท่ีกลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก สํานักหอสมุดแหงชาติ ซ่ึงจะศึกษารูปแบบการใชอักษร 

อักขรวิธี รูปแบบการบันทึก เพ่ือใหเขาใจถึงรูปแบบเอกสารท่ีใชในการบันทึก ตลอดจนศึกษาวิเคราะห

เนื้อหาของคําใหการแตละประเภท ภาพสะทอนทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีปรากฏอยูในคําใหการ ซ่ึง

ผลของการศึกษาสามารถนําไปใช ศึกษาตีความดานประวัติศาสตร  หรือสภาพสังคมสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวในเอกสารอ่ืนๆ และเปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะหหนังสือ

คําใหการในยุคสมัยอ่ืนๆ ตอไป 

 

 

                                           
๑๒ “สําเนาคําใหการเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ.๑๑๘๙,” สมุดไทยดํา, อักษรไทย, 

ภาษาไทย, เสนดินสอขาว, รัชกาลท่ี ๓, เลขท่ี ๑๑/ก., หนาตน ๗-๙. 



๘ 

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 

๑ .  เพ่ื อ ศึกษารูปแบบ อักษร อักขรวิธี  รูป แบบการบัน ทึก ใน คําให การส มัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

๒.  เพ่ือศึกษาเนื้อหาท่ีปรากฏในคําใหการประเภทตางๆ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ 

นั่งเกลาเจาอยูหัว 

๓. เพ่ือศึกษาภาพสะทอนเหตุการณประวัติศาสตร สภาพสังคมและวัฒนธรรมจาก

คําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

 

สมมติฐานของการศึกษา 

คําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวมีรูปแบบอักษร อักขรวิธี รูปแบบ

การบันทึกท่ีเปนลักษณะเฉพาะ และมีขอมูลท่ีเก่ียวกับภาพสะทอนทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีสามารถ

นําไปใชประโยชนในเชิงประวัติศาสตรชวงรัชกาลท่ี ๓ ได 

 

ขอบเขตการศึกษา 

๑.  ศึกษาคําใหการท่ีเก็บรักษาและใหบริการอยู ท่ีกลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก 

สํานักหอสมุดแหงชาติ โดยเลือกเอกสารท่ีใชจากบัญชีหมวดจดหมายเหตุสมัยพระบาทสมเด็จ- 

พระนั่งเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๓๙๔)  

๒.  ศึกษาเฉพาะคําใหการท่ีปรากฏเปนชื่อเรื่องหรือใจความสําคัญท่ีอยูในบัญชี 

จดหมายเหตุสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๓๙๔) ของหอสมุดแหงชาติ 

ท้ังหมด ๗๓ รายการ  ดังตอไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

ตารางท่ี ๑ รายชื่อหนังสือคําใหการท่ีเก็บรักษาและบริการท่ีกลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก 

สํานักหอสมุดแหงชาติ 

 ท่ี หมวด

(จ.ศ.) 

เลขท่ี

เอกสาร 

ช่ือเรื่อง ใจความ หมายเหตุ 

๑.  ๑๑๘๘ ๔ คําใหการ ผู ถือหนังสือไปตรวจราชการท่ีเมือง

นางรองวาเจาเมืองเวียงจันทนยก

กองทัพมากวาดตอนอพยพครัวเมือง

นครราชสีมาไปราษฎรแขวงเมือง

นางรองตื่นตกใจอพยพหนีเขาปา 

 

๒.  ๑๑๘๙ ๓ คําใหการ คําใหการเรื่องเก่ียวดวยเมืองหลวง- 

พระบาง 

 

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

และมัดไวกับไดเกลี้ยกลอมใหไปเปน

พวกฟาทลหะราชการทัพญวน 

 

๙.  ๑๑๙๘ ๑ คําใหการ ไพรหลวงลอมพระราชวัง ๔ คนเดิม

ทํางานอยูในกรมชาง แลวสมัครมาเปน

ไพรหลวงลอมพระราชวัง 

 

๑๐.  ๑๒๐๐ ๙๔/ก. คัดบอก คําให การนายเพมเขมรวาด วยขอ

ราชการทัพญวน 

 

๑๑.  ๑๒๐๑ ๔ คําใหการ คําใหการของอายถอญวนเรื่องขอ

ราชการทัพญวน 

 

๑๒.  ๑๒๐๑ ๓๐ คําใหการ คําใหการแขกกบฏเมืองไทร  
ก 



๑๐ 

ตารางท่ี ๑ รายชื่อหนังสือคําใหการท่ีเก็บรักษาและบริการท่ีกลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก 

สํานักหอสมุดแหงชาติ (ตอ) 

 ท่ี หมวด

(จ.ศ.) 

เลขท่ี

เอกสาร 

ช่ือเรื่อง ใจความ หมายเหตุ 

๑๓.  ๑๒๐๑ ๑๑๘ คําใหการ คํ า ให ก ารห วั น ห มั ดอ าห ลี  เรื่ อ ง

ราชการทัพเมืองไทร 

 

๑๔.  ๑๒๐๑ ๑๒๑ คําใหการ คําใหการหวันหมัดอาหลี แกพระยา 

กลันตันวาดวยราชการทัพเมืองไทร 

 

๑๕.  ๑๒๐๑ ๑๔๓ คําใหการ คําใหการนายรักขาวราชการทัพเมืองไทร  

๑๖.  ๑๒๐๑ ๒๑๑ จดคําใหการ คําใหการอายตุลาแขก เรื่องหลบหนี

ซ่ึงเจาพระยายมราชเกณฑใหลากปน

ใหญ 

 

๑๗.  ๑๒๐๑ ๓๑๗ สําเนาคําใหการ คําใหการเจะยาปา เจะประหิมวาดวย

ขอราชการทางเมืองกลันตัน 

 

๑๘.  ๑๒๐๑ ๓๑๗/ก. สําเนาคําใหการ คําใหการเจะหยาแหมวาดวยเรื่องขอ

ราชการทางเมืองกลันตัน 

 

๑๙.  ๑๒๐๑ ๓๑๘ สําเนาคําใหการ คําใหการนายจันวาดวยเรื่องนาง

ทรัพยจะยกบุตรสาวใหกับนายจัน 

 

๒๐.  ๑๒๐๑ ๓๑๙ สําเนาคําใหการ คําใหการอายกาหรี่ อายหา อายเต 

เรื่องกองทัพไทย 

 

๒๑.  ๑๒๐๒ ๑ คําใหการนายกร  เรื่องทําตะกรุดเสกน้ํามนตใหราษฎร

นิยมยินดี 

 

๒๒.  ๑๒๐๒ ๒ คําใหการนายกลิ่น เรื่องทําตะกรุดเสกน้ํามนตใหราษฎร

นิยมยินดี 

 



๑๑ 

ตารางท่ี ๑ รายชื่อหนังสือคําใหการท่ีเก็บรักษาและบริการท่ีกลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก 

สํานักหอสมุดแหงชาติ (ตอ) 

 ท่ี หมวด

(จ.ศ.) 

เลขท่ี

เอกสาร 

ช่ือเรื่อง ใจความ หมายเหตุ 

๒๓.  ๑๒๐๒ ๔๓ คัดบอกราชการ

ทัพญวน 

ทูลถวาย เลม ๓ 

-  คําใหการพระยานราธิราชกรมการ

เมืองพระตะบอง เรื่องราชการทัพ

ญวน 

-  คําใหการจีนบุญเรื่ององค อ่ิมพา

ครอบครัวท่ีไปอยู เมืองโพธิสัตวกับ

เรื่องฝรั่งรบกับจีน 

-  คําใหการตั้ งเถารด (เถาแกรด) 

เรื่ององค อ่ิมหนีไปอยู เมืองโพธิสัตว

และเขมรรวมกําลังรบกันกับญวน 

-  คําใหการนายสุกนองชายสนองโส

เมืองโพธิสัตว เรื่องครอบครัว 

-  คําใหการนายคงชาวเมืองพระตะบอง

วาองคอ่ิมกวาดตอนครอบครัวไป และ

เขมรรวบรวมกําลังสูรบญวน 

 

๒๔.  ๑๒๐๒ ๔๔ คําใหการ คําใหการเสมียนเมาชาวเขมรเมือง 

กําปอด เรื่องญวนเกณฑใหราษฎรทํา

คายทําทางและสงเจาหญิง ๓ องค ไป

เมืองไซงอน สวนองคแปนทําโทษท่ี

พนมเปญ เขมรพรอมใจรบกับญวน 

เหลือเพียง

หนาปก ตัว

เลมสูญหาย 

๒๕.  ๑๒๐๒ ๔๗ คัดคําใหการทูต

เขมร 

คําใหการทูตเขมรซ่ึงนําศุภอักษรและ

เค รื่ อ งบ ร รณ าก า ร ไป ถ ว าย เจ า

เวียดนาม 

 

๒๖.  ๑๒๐๒ ๑๗๙ หนังสือคําใหการ

หลวงศรีประตุกา 

เรื่องพระยาสงขลาใชใหไปสืบเครื่อง

ยศและเรงรัดดอกไมเงินทอง ณ เมือง 

ตรังกานู 

 



๑๒ 

ตารางท่ี ๑ รายชื่อหนังสือคําใหการท่ีเก็บรักษาและบริการท่ีกลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก 

สํานักหอสมุดแหงชาติ (ตอ) 

 ท่ี หมวด

(จ.ศ.) 

เลขท่ี

เอกสาร 

ช่ือเรื่อง ใจความ หมายเหตุ 

๒๗.  ๑๒๐๒ ๑๙๗ สําเนาคําใหการ คําใหการ นายเลียน วาดวยเรื่องรับ

เบี้ยหวัด หม่ืนชํานาญใหหม่ืนนิพนธ

ภักดี 

 

๒๘.  ๑๒๐๓ ๙๐ รางสารตรา -  คําใหการนายกลัด นายกรุส ขุน

หม่ืนกองพระวิเศษโยธา วาพระวิเศษ

โยธาผูถึงแกกรรมยังไมสงทองหลวง 

-  คําใหการทองมี ภรรยาพระวิเศษ

โยธา เรื่องพระวิเศษโยธาคุมไพรไป

รอนทอง 

 

๒๙.  ๑๒๐๓ ๑๐๑ สําเนาคําใหการ -  นายนอยปนตา วาดวยเรื่องวงษ

สกุลท่ีเปนพญาเชียงใหม 

-  พระยาละคร 

-  พระยาลําพูน 

 

๓๐.  ๑๒๐๓ ๑๐๒   คําใหการ คําใหการนายแสงวาดวยเรื่องทําชูกับ

อําแดงทุก ภรรยาพระพิไชยสงคราม 

 

๓๑.  ๑๒๐๕ ๑๕ คําใหการ ทาวเพ้ีย เมืองตะโปน เมืองวังและเมือง

ระนอง เรื่องพาครอบครัวหนีไปสงญวน 

 

๓๒.  ๑๒๐๕ ๑๖ จดหมาย คําใหการอายวาญวนวาดวยอายญวน

จัดตั้งคาย 

 

๓๓.  ๑๒๐๕ ๓๐ คําใหการ ทาวเข่ือนแกวเมืองตะนาวผู ไปสืบ

ราชการเมืองเมาะตําเลิม 

 

๓๔.  ๑๒๐๕ ๑๔๗/ก. สําเนาคําใหการ

ทูตเลม ๑ เรื่อง

จําทูลพระราช-

สาสนออกไปกรุง

ปกก่ิง 

คําใหการทูตวาดวยเรื่องจําทูลพระ

ราชสาสนออกไปกรุงปกก่ิงและลัทธิ

ธรรมเนียมของกรุงปกก่ิง 

 



๑๓ 

ตารางท่ี ๑ รายชื่อหนังสือคําใหการท่ีเก็บรักษาและบริการท่ีกลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก 

สํานักหอสมุดแหงชาติ (ตอ) 

 ท่ี หมวด

(จ.ศ.) 

เลขท่ี

เอกสาร 

ช่ือเรื่อง ใจความ หมายเหตุ 

๓๕.  ๑๒๐๕ ๑๗๑/๑ สําเนาคําใหการ

ทูตเลม ๑ เรื่อง

จําทูลพระราช-

สาสนออกไปกรุง

ปกก่ิง 

คําใหการทูตวาดวยเรื่องจําทูลพระ

ราชสาสนออกไปกรุงปกก่ิงและลัทธิ

ธรรมเนียมของกรุงปกก่ิง 

 

๓๖.  ๑๒๐๕ ๑๔๗/ก/๒ สําเนาคําใหการ

ทูตเลม ๒ เรื่อง

จําทูลพระราช-

สาสนออกไปกรุง

ปกก่ิง 

คําใหการทูตวาดวยเรื่องจําทูลพระ

ราชสาสนออกไปกรุงปกก่ิงและลัทธิ

ธรรมเนียมของกรุงปกก่ิง 

 

๓๗.  ๑๒๐๕ ๑๔๗/๒ สําเนาคําใหการ

ทูตเลม ๒ เรื่อง

จําทูลพระราช-

สาสนออกไปกรุง

ปกก่ิง 

คําใหการทูตวาดวยเรื่องจําทูลพระ

ราชสาสนออกไปกรุงปกก่ิงและลัทธิ

ธรรมเนียมของกรุงปกก่ิง 

 

๓๘.  ๑๒๐๖ ๔ คัดคําใหการ อายญวนท่ีจับได  

๓๙.  ๑๒๐๖ ๗ คัดขอราชการ

ทัพญวน 

คําใหการทัพญวน 

 

 

๔๐.  ๑๒๐๖ ๘ คําใหการ หลวงยกกระบัตร พระสุริยเมืองตาก 

ไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม ไดขาว

วาพมาเตรียมการจะยกไปตีพวกยาง

แดง อังกฤษไมไวใจจัดการปองกัน

เมืองเมาะตําเลิม 

 



๑๔ 

ตารางท่ี ๑ รายชื่อหนังสือคําใหการท่ีเก็บรักษาและบริการท่ีกลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก 

สํานักหอสมุดแหงชาติ (ตอ) 

 ท่ี หมวด

(จ.ศ.) 

เลขท่ี

เอกสาร 

ช่ือเรื่อง ใจความ หมายเหตุ 

๔๑.  ๑๒๐๖ ๑๐ คําใหการ -  นายดีลาวใหการวาดวยราชการ

เมืองนครพนม 

-  ขุนณรงคภักดีใหการวาดวยพมายก

กองทัพมาตั้งอยูท่ีเมืองยางแดง เมือง

กะเติงติ เมืองมัตมะ 

 

๔๒.  ๑๒๐๗ ๔ คําใหการ พระยาจักรี พระกุเชน พระยาวงสา 

ใหการเรื่องพระยาเขมร ๑๐ คน คิด

หาอุบายกําจัดกองทัพไทยใหออกจาก

บานเมือง 

 

๔๓.  ๑๒๐๗ ๕ คําใหการ ขุนเทพสิรี  ขุนสรีระวังไพร ใหการ

เรื่องสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม 

 

๔๔.  ๑๒๐๗ ๒๓๓ คําใหการของ

มหาชัย 

เรื่องถามราชการเมืองพัง 

 

 

๔๕.  ๑๒๐๗ ๒๓๔ คําใหการญวน

เมืองพิษณุโลก 

ญวนเมืองพิษณุโลกหนีลงมากรุงเทพฯ 

 

 

๔๖.  ๑๒๐๗ ๒๓๕ คําใหการของ

หลวง

ยกกระบัตร 

เมืองตาก 

วาดวยไปสืบราชการเรื่องพมารบกับ

พวกยางแดงและราชการตางๆ ท่ี 

เมืองเชียงใหม 

 

๔๗.  ๑๒๐๗ ๒๓๖ คําใหการของ

ทาวสิทธิมงคล 

เรื่องการตั้ งเมืองเชียงรายและเขต

แดนเมืองเชียงราย 

 

๔๘.  ๑๒๐๘ ๒ สําเนาคําใหการ คําใหการอายเงย อายมีชื่อญวน ๖ 

คน เรื่องขอราชการทัพญวน 

 

๔๙.  ๑๒๐๘ ๒/ก. สําเนาคําใหการ คําใหการอ ายทน เขมรวาด วยขอ

ราชการทัพญวน 

 



๑๕ 

ตารางท่ี ๑ รายชื่อหนังสือคําใหการท่ีเก็บรักษาและบริการท่ีกลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก 

สํานักหอสมุดแหงชาติ (ตอ) 

 ท่ี หมวด

(จ.ศ.) 

เลขท่ี

เอกสาร 

ช่ือเรื่อง ใจความ หมายเหตุ 

๕๐.  ๑๒๐๘ ๓ สําเนาคําใหการ คําใหการพระยาราชเดชะ พระยาบวร

นายก พระยาธรรมาธิบดี เรื่องคุม

เครื่องบรรณาการกับศุภอักษรของ

พระองคดวงสงไปเมืองญวน 

 

๕๑.  ๑๒๐๘ ๒๘ คําใหการ คําใหการเพ้ียเทียมชายเมืองพวนเก่ียว

ดวยเรื่องเจาอนุเวียงจันทนเปนกบฏ 

 

๕๒.  ๑๒๐๘ ๓๓ สําเนาคําใหการ

เลม ๑ 

คําใหการจีนก๊ักเรื่องบรรทุกสินคาไป

จําหนายเมืองบาหลี 

 

๕๓.  ๑๒๐๘ ๓๓/ก. สําเนาคําใหการ

เลม ๒ 

คําใหการจีนก๊ักเรื่องบรรทุกสินคาไป

จําหนายเมืองบาหลี 

 

๕๔.  ๑๒๐๘ ๓๓/ข. สําเนาคําใหการ

เลม ๑ 

คําใหการจีนก๊ักเรื่องบรรทุกสินคาไป

จําหนายเมืองบาหลี 

 

๕๕.  ๑๒๐๘ ๑๑๔ คําใหการ หลวงปลัด, หลวงยกกระบัตร เมืองคํา

เรื่องพระยาพิษณุโลกใหจัดแจงให

เมืองคําทําสวยทอง 

 

๕๖.  ๑๒๐๙ ๖ สําเนาคําใหการ

พระยาราชเดชะ 

พระยาเขมร 

ใหการเรื่องคุมสิ่งของของพระองคดวง

ลงไปเมืองญวน 

 

 

๕๗.  ๑๒๐๙ ๗ คัดบอกพระยา 

มหาธิราช 

-  สําเนาคําใหการนายคง นายอบ 

นายมาก เรื่องพระองคดวงจะใหคุม

ของออกมาทางเรือ 

-  สําเนาคําใหการ นายคง นายอบ 

นายมาก เขมร เรื่องตั้งเถาตนถูกทํา

โทษเมืองกําปอด 

-  สําเนาคําใหการออกญาเสนาธิเบศ 

วาดวยขอราชการทัพเมืองญวน 

 



๑๖ 

ตารางท่ี ๑ รายชื่อหนังสือคําใหการท่ีเก็บรักษาและบริการท่ีกลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก 

สํานักหอสมุดแหงชาติ (ตอ) 

 ท่ี หมวด

(จ.ศ.) 

เลขท่ี

เอกสาร 

ช่ือเรื่อง ใจความ หมายเหตุ 

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 หลวงพลเมืองตาก เรื่องมองสายเอ 

และมองฉินทุก 

 

๖๓.  ๑๒๑๐ ๑ คําใหการ หลวงอุดมสมบัติ หลวงสวัสดิ์สรรพยา 

เรื่องไปสืบขอราชการทางเมืองญวน 

 

๖๔.  ๑๒๑๐ ๕๔ คําใหการ วาดวยราชการทัพเมืองเชียงตุง  

๖๕.  ๑๒๑๐ ๑๕๕ สําเนาคําใหการ จีนโบวาดวยเรื่องอ้ังยี่เมืองฉะเชิงเทรา

กําเริบ 

 

๖๖.  ๑๒๑๐ ๑๕๕/ก. สําเนาคําใหการ จีนโบวาดวยเรื่องอ้ังยี่เมืองฉะเชิงเทรา

กําเริบ 

 

๖๗.  ๑๒๑๐ ๑๕๕/ข. สําเนาคําใหการ จีนยี่วาดวยเรื่องอ้ังยี่เมืองฉะเชิงเทรา

กําเริบ 

 

๖๘.  ๑๒๑๐ ๑๕๕/ค. สําเนาคําใหการ แ ด ง จู ชี ว า ด ว ย เรื่ อ ง อ้ั ง ยี่ เ มื อ ง

ฉะเชิงเทรากําเริบ 

 

๖๙.  ๑๒๑๑ ๕ จดหมายเหตุ

คําใหการ 

ตังเคาสู 

เรื่องไปสืบราชการทางเมืองญวน ได

ความว า มี กํ าป น ฝรั่ ง  ๑๘  ลํ า มา

ทอดสมออยูท่ีเกาะเทอเทียนแลวทํา

คายอยูท่ีเกาะนั้น 

 

๗๐.  ๑๒๑๑ ๓๓ คําใหการ คํ าให การ อุปราชาเมืองพงให แก

อุปราชเมืองหลวงพระบางในคราวท่ี

ลงมาเฝา 

 



๑๗ 

ตารางท่ี ๑ รายชื่อหนังสือคําใหการท่ีเก็บรักษาและบริการท่ีกลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก 

สํานักหอสมุดแหงชาติ (ตอ) 

 ท่ี หมวด

(จ.ศ.) 

เลขท่ี

เอกสาร 

ช่ือเรื่อง ใจความ หมายเหตุ 

๗๑.  ๑๒๑๑ ๓๘ คําใหการ วาดวยราชการทัพเมืองเชียงตุง  

๗๒.  ๑๒๑๒ ๓๕ คําใหการ พระยานาใต ทาวคํามงคลและทาว

จันทนเมืองหลวงพระบางใหการเรื่อง

ไปสืบราชการทัพเมืองเชียงรุง 

 

๗๓.  ๑๒๑๓ ๖ คําใหการ - บอกเรื่องราวเก่ียวกับเหตุการณ

เมืองเชียงรุงและสิบสองปนนาสมัย

นายหนอคํากับหนอมหาไชย 

- รายชื่ อคนเมืองลํ าพูน ทําเครื่อง 

ราชบรรณาการลงมาสง 

 

 

ข้ันตอนการศึกษา 

๑.  การเตรียมขอมูล 

๑.๑ ศึกษาความหมายและลักษณะของคําใหการประเภทตางๆ  และแนวทางการ

วิเคราะห โดยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของจากงานวิจัย หนังสือ และบทความ 

๑.๒  กําหนดขอบเขตหนังสือคําใหการท่ีจะศึกษา 

๒.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

๒.๑  เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารหนังสือคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จ 

พระนั่งเกลาเจาอยูหัว ท่ีเปนตนฉบับท่ีเก็บรักษาและใหบริการอยูท่ีกลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก 

สํานักหอสมุดแหงชาติ ในกลุมเอกสารจดหมายเหตุรัชกาลท่ี ๓ โดยอาน และศึกษาเอกสารเปนรายชิ้น 

๒.๒  ถายถอดเนื้อหาคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เปน

ภาษาไทยปจจุบัน  

๓.  การวิเคราะหขอมูล 

๓.๑  นําขอมูลท่ีไดมาศึกษาในดานอักษร อักขรวิธี รูปแบบการบันทึก  

๓.๒  นําขอมูลจากการปริวรรตถายถอดมาศึกษาวิเคราะหเนื้อหา 

๓.๓  นําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาตรวจสอบ ประเมินผล และแกไข 

๔.  การนําเสนอผลการศึกษา  นําเสนอโดยวิธีการเรียบเรียงและนําเสนอผลงานวิจัยโดย

วิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนาประกอบตารางตามความเหมาะสม 



๑๘ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑.  ทําใหทราบถึงรูปแบบอักษร อักขรวิธี  รูปแบบการบันทึกในคําใหการสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

๒.  ทําใหทราบถึงเนื้อหาท่ีปรากฏในคําใหการประเภทตางๆ ในสมัยพระบาทสมเด็จ-

พระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

๓. ทําใหทราบถึงภาพสะทอนเหตุการณประวัติศาสตร สังคมและวัฒนธรรมจาก

คําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  ซ่ึงสามารถนําไปเปนแนวทางในการศึกษา

วิเคราะหประวัติศาสตรในรัชสมัยดังกลาว หรือศึกษารวมกับเอกสารโบราณท่ีเก่ียวของไดตอไป  
 

คํานิยามศัพทเฉพาะ 

คําใหการ  หมายถึง เอกสารของทางราชการท่ีจัดทําและเรียบเรียงข้ึนจากการสอบถาม

บุคคลตางๆ ท่ีเปนเชลยศึก ผูท่ีเดินทางไปสืบราชการ หรือผูท่ีเดินทางไปยังตางประเทศ รวมท้ังการ

สอบถามในกระบวนการยุติธรรม หรือในชั้นศาล  
 

ขอตกลงเบ้ืองตน 

 ๑. ชื่อของเอกสาร จะใชชื่อเต็มจากใบทะเบียนท่ีติดอยูกับเอกสารตนฉบับ ตามดวยป  

จ.ศ. และ พ.ศ. เชน คําใหการผูถือหนังสือไปตรวจราชการท่ีเมืองนางรอง จ.ศ. ๑๑๘๘ (พ.ศ. ๒๓๖๙)  

คําใหการเรื่องเก่ียวดวยเมืองหลวงพระบาง จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐)  เปนตน 

กรณีเปนคําใหการท่ีแทรกอยูในเอกสารอ่ืน ผูวิจัยจะใชคําวา “คําใหการใน...” นําหนา

ชื่อเอกสารตนฉบับนั้นๆ เชน คําใหการในคัดบอกเลม ๒ วาดวยเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ 

จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐)  คําใหการในคัดบอกขอราชการทัพญวนทูลถวาย จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. 

๒๓๘๓) 

๒.  การถายถอดเนื้อความจากเอกสารตนฉบับหนังสือคําใหการ จะถายถอดเปน

ภาษาไทยปจจุบัน  แตในกรณีชื่อเมือง หรือชื่อบุคคลอันเปนชื่อเฉพาะ จะคงการเขียนตามอักขรวิธี

เดิมในตนฉบับไว   

๓.  การอางอิงเนื้อความจากเอกสารตนฉบับตัวเขียนคําใหการ จะระบุรายละเอียดไวใน

วงเล็บทายขอความท่ีอางอิง  เริ่มจากหมวด (จ.ศ.)  และเลขท่ีเอกสาร  ดังตัวอยาง 

แลพระยาอุปราชจะยกไปเปนคนเทาใดไปเมื่อเดือนใด ฯขาฯ หาไดถามลูกคา

ไม แลวลูกคาพูดจาวามาเถิงเมืองตาก จึงไดยินวากองพมาจะยกมาตีเมืองเชียงใหม  แตที่

เมืองตากนั้นพระยาตากกรมการก็ไมมีความประมาท ไดจัดแจงแตงผูคนออกไปสืบราชการ

แลกะเกณฑเตรียมทัพไวกับบานกับเมือง แตราษฎรพูดจากันเปนกลัวอายพมาอยูทุกคน 

(จ.ศ. ๑๒๑๒ เลขที่ ๑๐) 



๑๙ 

 
บทท่ี ๒ 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประเด็นในการศึกษา ไดแก ความหมายและประเภท

ของคําใหการ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

คําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

ความหมายของคําใหการ 

คําใหการถือเปนหลักฐานเอกสารประวัติศาสตรชั้นตน และถือไดวาเปนเอกสารทาง

ราชการ อีกท้ังยังถือไดวาเปนจดหมายเหตุเนื่องจากเปนบันทึกรวมสมัยท่ีเขียนข้ึนในชวงระยะเวลา

ใกลเคียงกับท่ีเกิดเหตุการณข้ึน และมีคุณคาในฐานะท่ีเปนจดหมายเหตุรวมสมัย ใหขอมูลในบางเรื่อง

ไดเปนอยางดี  สําหรับความหมายของคําใหการนั้นมีผูใหความหมายไวตางกันดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ในหนังสืออักขราภิธานศรับทของหมอบลัดเลย ซ่ึงเปนพจนานุกรมท่ีมีการอธิบาย

ความหมายของคําในภาษาไทย จัดทําเม่ือ พ.ศ. ๒๔๑๖ ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ ไดใหคํานิยามไววา “...ให

การ, คือการท่ีเขาจัดแจง บังคับใหคนทําการตางๆ, อยางหนึ่งบอกเรื่องความใหเขาฟงเม่ือเปนจําเลย

นั้น...”๑   

สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดทรงอธิบายเพ่ิมเติมถึงลักษณะของคําใหการไว

ในประชุมพงศาวดารภาคท่ี ๑๔ วา เปนเอกสารของทางราชการท่ีซักถามผูรูเรื่องราวประเพณี หรือ

ชาวตางประเทศ หรือผูท่ีเดินทางไปตางประเทศมาใหการไวเพ่ือเปนประโยชนแกทางราชการ ดัง

ความท่ีวา 

หนังสือซึ่งเรียกวา “คําใหการ” เหลานี้เปนจดหมายเหตุประเภท ๑ ซึ่งรัฐบาล

ใหถามเร่ืองราวไวจากผูที่รูเห็น ดวยประเพณีแตกอนมา ถารัฐบาลใดไดชาวตางประเทศที่รู

การงานบานเมืองมาก็ดี ฤๅแมชนชาวประเทศของตนเอง ไดไปรูเห็นการงานบานเมือง

ตางประเทศมาก็ดี ถาแลการงานบานเมืองตางประเทศนั้นเปนประโยชนที่รัฐบาลตองการจะ

รูก็เอาตัวชาวตางประเทศฤๅชาวเมืองของตนที่ไปรูเห็นการงานมาใหเจาพนักงานซักไซไต

ถามขอความที่อยากจะรู แลจดเปนคําใหการข้ึนเสนอตอรัฐบาล๒ 

                                           
๑ แดน บีช บรัดเลย , หนังสืออักขราภิธานศรับท Dictionary of the Siamese language 

(กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๑๔), ๓๕๒. 
๒ ประชุมพงศาวดาร, เลม ๑๑, ประชุมพงศาวดารภาค ๑๓ และภาค ๑๔ (พระนคร: องคการคา

ของคุรุสภา, ๒๕๐๗), ๒๖๙. 



๒๐ 

นอกจากนั้นคําใหการยังครอบคลุมถึงการซักถามขอมูลในการศึกสงครามจากเชลยศึก 

หรือผูท่ีเดินทางไปสืบราชการ โดยรัฐ หรือหนวยงานราชการจะตองเปนผูซักถาม ถือเปนจารีตท่ี

ปฏิบัติกันในระบบราชการของไทยในอดีต ดังท่ีสุเนตร ชุตินธรานนท อธิบายไววา  

เปนการใหปากคําที่มีนัยสัมพันธกับการใชอํานาจควบคุมจัดการใหเกิดข้ึน ซึ่ง

สวนใหญแลวเปนการกระทําผานอํานาจรัฐ ที่ปรากฏชัดไดแกจารีตอันถือปฏิบัติอยูใน

กระบวนการยุติธรรม...จารีตการใหการนั้นมิไดถือปฏิบัติแตในกรอบกระบวนการยุติธรรม

เทานั้น หากแตเปนวัตรปฏิบัติปกติในราชการงานเมืองอ่ืนดวย หนึ่งในนั้นไดแกการ “ถาม

เอาถอย” จากปจจามิตรที่ถูกจับกุมมาได๓ 

 

อยางไรก็ตามความหมายของคําใหการในสมัยหลังไดจํากัดความแคบลง เหลือเพียง

คําใหการท่ีมีการซักถามในกระบวนการยุติธรรมเทานั้น  ดังตัวอยางจากหนังสือพจนานุกรมกฎหมาย

บรรจุคําตั้งแตโบราณจนถึงปจจุบันกาล (พ.ศ.๒๔๗๔) ของขุนสมาหารหิตะคดี (โป โปรคุปต) ท่ี

กลาวถึงคําใหการวา เปน “...(๑) คําท่ีพยานเบิกความในคดี (๒) ขอความท่ีจําเลยใหการแกฟองโจทก

...”๔ และพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหความหมายไววา “...คําใหการ (กฎ) น.

ถอยคําหรือขอความท่ีผูถูกกลาวหาหรือถูกตองรับภาคเสธ ปฏิเสธ หรือแกขอหาในคดีท่ีถูกกลาวหา 

หรือถูกฟองในคดีอาญา หรือคูความฝายหนึ่งยกเปนขอตอสูในคดีแพงหรือคดีปกครอง...”๕   

จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา คําใหการ  หมายถึง เอกสารของทางราชการท่ีจัดทําและเรียบ

เรียงข้ึนจากการสอบถามบุคคลตางๆ ท่ีเปนเชลยศึก ผูท่ีเดินทางไปสืบราชการทัพ หรือผูท่ีเดินทางไป

ยังตางประเทศ ซ่ึงไดรูเห็นสิ่งตางๆ ในบานเมืองอ่ืน รวมถึงการสอบถามขอมูลท่ีไดจากการใหปากคํา

ของโจทก จําเลย หรือพยานในกระบวนการยุติธรรม หรือในชั้นศาล  

 

 

 

 

 

                                           
๓ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิชําระและจัดพิมพเผยแพรหนังสือระชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก 

เลม ๑๐, “คําช้ีแจง,” ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม ๑๐ (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและ

ประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๒), (๒๓)-(๒๔). 
๔ เรื่องเดียวกัน, (๒๓). 
๕ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (พิมพครั้งท่ี ๒.  กรุงเทพฯ: 

นานมีบุคสพับลิเคช่ันส, ๒๕๕๖), ๒๖๐. 



๒๑ 

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มีพระนามเดิมวา “พระองคเจาชายทับ” เปน 

พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย กับเจาจอมมารดาเรียม เสด็จพระราช

สมภพ ณ พระราชวังเดิม เม่ือวันจันทร เดือน ๔ แรม ๑๐ คํ่า ปมะแมนพศก จ.ศ.๑๑๔๙ ตรงกับวันท่ี 

๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๓๓๐๖ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ซ่ึง

ขณะนั้นสมเด็จพระราชบิดาทรงดํารงพระยศเปนสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร 

ตอมา พ.ศ. ๒๓๔๙ สมเด็จพระราชบิดาทรงไดรับการอุปราชาภิเษกเปนพระมหาอุปราช จึงทรงดํารง

พระอิสริยายศเปนพระเจาหลานเธอพระองคเจาทับ เม่ือทรงเจริญพระชันษา พระบาทสมเด็จ 

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ผูเปนสมเด็จพระบรมอัยกาธิราชทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให

จัดการพระราชพิธีโสกันตพระองคเจาทับ ณ พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท  ตอมาเม่ือครบปท่ีจะทรง

พระผนวช ก็ไดโปรดเกลาฯ ใหทรงพระผนวชเฉพาะพระพักตรในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม๗ 

เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตเม่ือ  พ.ศ. ๒๓๕๒  

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนพระเจาแผนดินพระองคท่ี ๒ แหง

ราชวงศจักรี พระองคเจาทับไดรับการสถาปนาเปนกรมหม่ืนเจษฎาบดินทรเม่ือวันอาทิตย เดือน ๑๐ 

แรม ๓ คํ่า ประกาเบญจศก จ.ศ. ๑๑๗๕ ตรงกับวันท่ี ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๓๕๖ ไดทรงกํากับ

ราชการกรมทา กรมพระคลังมหาสมบัติ กรมพระตํารวจวาความฎีกา และรับราชการตางๆ ตางพระ

เนตรพระกรรณ ท้ังยังบําเพ็ญพระราชกุศลเลี้ยงพระ ตั้งโรงทานหนาวังทาพระเลี้ยงดูราษฎรมิไดขาด  

ในชวงนี้พระองคไดทรงรับผิดชอบในการแตงสําเภาหลวงออกไปคาขายท่ีเมืองจีน ไดพระราชทรัพย

กลับมาถวายสมเด็จพระบรมชนกนารถ และเพ่ิมพูนรายไดใหกับราชสํานักมากมาย ดวยเหตุนี้

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยจึงตรัสเรียกพระนามของพระองควา “เจาสัว” เสมอมา 

นอกจากนี้พระองคยังไดเปนแมกองอํานวยการในการสรางปอมนอยใหญท่ัวพระนคร 

เชน ปอมพระโคนชัย ปอมศัตรูพินาศ ปอมนารายณปราบศัตรู ปอมจักรกรด ปอมปราการ ปอม

กายสิทธิ์  ปอมผีเสื้อสมุทร และปอมนาคราช อีกท้ังยังทรงเปนแมกองในการสรางสวนขวาใน

พระบรมมหาราชวัง สําหรับเปนพระราชอุทยานอีกดวย  ตอมาในป พ.ศ. ๒๓๖๓ พมายกกองทัพเขา

มาต้ังยุงฉางอยู ณ ปลายดานเมืองกาญจนบุรี เพ่ือเตรียมทําศึกสงครามกับกรุงเทพมหานคร 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร

เปนแมทัพคุมพลหนึ่งหม่ืนไปตั้งขัดตาทัพอยูท่ีแมน้ํานอย เมืองกาญจนบุรี พรอมกับกองทัพของ 

                                           
๖ สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี ๒, พิมพครั้ง

ท่ี ๙ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๖), ๒๑๙. 
๗ ประชุมพงศาวดาร เลม ๒๐ (พระนคร: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๑๐), ๔๓. 



๒๒ 

พระเจานองยาเธอ กรมหม่ืนศักดิพลเสพ ท่ีคุมทัพอยูท่ีเมืองเพชรบุรี เม่ือกองทัพท้ังสองตั้งขัดตาทัพ

อยูจนเขาฤดูฝน ไมมีกองทัพพมายกมาเนื่องจากเมืองมณีปุระกอกบฏ พมาจึงตองสงกําลังไปปราบ ทํา

ใหตองถอยทัพกลับ ทางกรุงเทพฯจึงไดมีตราเรียกกองทัพท้ังสองคืนกลับมา๘ 

จะเห็นไดวาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เม่ือครั้งยังดํารงพระอิสริยยศเปนกรม

หม่ืนเจษฎาบดินทรในรัชกาลท่ี ๒ นั้น ทรงรับผิดชอบพระราชภาระตางพระเนตรพระกรรณสมเด็จ

พระราชบิดาเปนอันมาก และทรงมีอํานาจวาราชการเปนสิทธิ์ขาดในเรื่องตางๆ ดังท่ีจอหน ครอวเฟด 

ทูตแหงผูสําเร็จราชการอังกฤษท่ีอินเดียสงมาเจรจาทางพระราชไมตรีในรัชกาลท่ี ๒ ไดบันทึกถึง

พระองคไววา 

กรมหมื่นเจษฎาบดินทรประทับอยูกลางหองโถงใหญซึ่งตกแตงเนนหนักไป

ทางแบบจีน มีกระจกเงา เคร่ืองแกวของฮอลันดา บังตาตะเกียง และโคมแบบจีนประดับอยู

ตามผนังและแขวนหอยลงมาจากเพดาน กรมหมื่นเจษฎาบดินทรทรงใหการตอนรับคณะทูต 

เมื่อคณะทูตเขามา กรมหมื่นเจษฎาบดินทรไดทรงชี้ไปที่พรมปูหางออกไปเพื่อใหแขกเมือง

นั่ง เชนเดียวกับชาวสยามผูมียศถาบรรดาศักดิ์อ่ืนๆ เจานายพระองคนี้มีพระวรกายล่ําและ

คอนขางอวนฉุดวยไขมัน ทรวดทรงเทอะทะและหยาบกราน กริยาทาทีเครงขรึมหนักแนน 

มองดูจากภายนอกพระองคมีพระชนมายุมากกวาที่เปนจริง 

......................................................... 

เปนธรรมเนียมของราชสํานักแหงนี้ที่แขกเมืองจะตองเขาเฝาเจานายพระองค

นี้กอนที่จะเขาเฝาพระเจาแผนดิน เร่ืองราชการไมวาในกรมกองใดอยูในพระหัตถของ

พระองคทั้งสิ้น พระองคทรงแสดงพระปรีชาสามารถใหเปนที่ประจักษในพระราชภารกิจที่

พระองคทรงไดรับมอบหมาย เร่ืองตางๆ ที่เก่ียวของกับความสงบสุขของบานเมืองหรือ

สงคราม การติดตอกับตางประเทศหรือกฎระเบียบของบานเมือง  การกําหนดนโยบายและ

ความยุติธรรมจะเปนไปตามพระประสงคของเจานายพระองคนี้ทั้งสิ้น เร่ืองตางๆ แทบจะไม

มีการนําข้ึนเสนอตอพระเจาแผนดิน ยกเวนในกรณีที่ตองการความเห็นชอบของพระเจา

แผนดินเปนข้ันสุดทาย ตัวแทนของรัฐบาลในระดับรองลงมา ตางอยูภายใตการควบคุมของ

เจานายพระองคนี้ทั้งสิ้น และไมมีอํานาจที่จะปฏิบัติการใดๆ หากไมไดรับความเห็นชอบจาก

พระองค เหตุนี้ขาราชการดังกลาวจะเขาเฝาพระองควันละสองเวลา...๙ 

 

                                           
๘ สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี ๒, ๑๖๔-

๑๖๗. 
๙ นันทนา  ตันติเวสส  และคนอ่ืนๆ, รวมเร่ืองแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตรชุดท่ี ๑, 

พิมพครั้งท่ี ๒ (กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๓๙), ๙-๑๐. 



๒๓ 

ดวยพระปรีชาสามารถทางการเมืองการปกครองท่ีกลาวมานี้ เม่ือพระบาทสมเด็จพระ

พุทธเลิศหลานภาลัยเสด็จสวรรคตเม่ือ วันพุธ เดือน ๘ แรม ๑๑ คํ่า ปวอก ฉศก จ.ศ. ๑๑๘๖ ตรงกับ

วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๖๗ พระสังฆราช พระราชาคณะผูใหญ พระบรมวงศานุวงศ เสนาบดี

ผูใหญ ตลอดจนขุนนางขาทูลละอองธุลีพระบาทท้ังหลาย รวมประชุมกันและมีความเห็นวาพระเจาลูก

เธอองคใหญ กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร ทรงพระสติปญญาเฉลียวฉลาด ไดวาราชการตางพระเนตรพระ

กรรณมาชานาน สมควรท่ีจะรับราชสมบัติสืบไป จึงทูลเชิญเสด็จข้ึนครองสิริราชสมบัติเปนพระเจา

แผนดินลําดับท่ี ๓ แหงพระราชวงศจักรี และมีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเม่ือวันพฤหัสบดี เดือน 

๙ ข้ึน ๔ คํ่า ตรงกับวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๖๗ พรอมท้ังไดทรงตั้งกรมหม่ืนศักดิพลเสพย ให

ดํารงตําแหนงกรมพระราชวังบวรสถานมงคลฝายหนา ทรงสถาปนาเจาจอมมารดาเรียม พระราช

มารดาข้ึนเปนกรมสมเด็จพระศรีสุลาลัย๑๐ 

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มีดังตอไปนี้ 

 

ดานการปกครอง 

ในดานการปกครอง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวโปรดใหตั้งบานเปนเมือง ๒๕ 

เมือง สวนใหญอยูทางภาคอีสาน และไดทรงตราพระราชกําหนดโจรหาเสน ใหราษฎรชวยกันดูแล

ระมัดระวังภัยจากโจรผูรายภายในรัศมี ๕ เสนจากบานเรือนของตน อีกท้ังยังมีการตั้งกลองวินิจฉัยเภรี

เพ่ือใหราษฎรตีกลองรองทุกขไดตลอดเวลา๑๑ 

พ.ศ. ๒๔๘๒  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดออกประกาศพระราชกําหนด

เก่ียวกับเรื่องการคาฝน โดยทรงมุงเนนถึงความมุงหมายของรัฐบาลท่ีจะกําจัดฝนใหหมดไป  พรอมท้ัง

พระราชทานอภัยโทษแกผูท่ีมีฝนไวในครอบครอง  แตนํามามอบใหกับรัฐบาล  กับยังไดทรงประกาศ

วาจะดําเนินการอยางไมหยุดยั้งท่ีปราบปรามผูลักลอบคาฝน๑๒  ท้ังนี้ไดมีการปราบปรามฝนครั้งใหญ

ตั้งแตภาคกลางจนถึงภาคใต  เริ่มแตปราณบุรีไปถึงเมืองนครศรีธรรมราชฟากหนึ่ง  และตะก่ัวปาถึง

ถลางฟากหนึ่ง  สามารถ จับกุมผูคาและผูสูบและยึดฝนมาได ๓,๗๐๐ กอนเศษ ฝนสุก ๒ หาบ  จึง

                                           
๑๐ เจาพระยาทิพากรวรวงศามหาโกษาธิบดี (ขํา  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

รัชกาลท่ี ๓, พิมพครั้งท่ี ๗ (กรุงเทพฯ: สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร  กรมศิลปากร, ๒๕๔๗), ๑-๒. 
๑๑ สุทธิพันธ  ขุทรานนท, “พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว,”ใน นามานุกรมพระมหากษัตริย

ไทย (กรุงเทพฯ: นานมีบุคสพับลิเคช่ัน, ๒๕๕๔), ๒๐๐. 
๑๒ วอเตอร  ฟรานซีส เวลลา, แผนดินพระนั่งเกลาฯ, แปลโดยนิจ  ทองโสภิต, พิมพครั้งท่ี ๒ 

(กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๓๐), ๓๐.   



๒๔ 

โปรดใหเผาหนาพระท่ีนั่งสุทธาสวรรย  กลักฝนนั้นไดนํามาหลอมเปนพระพุทธรูปนามพระพุทธ 

เสรฏฐมุนี ประดิษฐานอยูท่ีศาลาการเปรียญ วัดสุทัศนเทพวราราม๑๓ 

 

ดานเศรษฐกิจ 

ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวนั้นเปนรัชสมัยท่ีไดรับการยกยองวามี

ความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจเปนอยางยิ่ง มีการสงเสริมการคาสําเภากับจีน โดยรัฐเปดโอกาสใหขุน

นางและพอคาจีนทําการคาขายได และเม่ือเฮนรี เบอรนีย มาทําสนธิสัญญาไดนํากําปนแบบตะวันตก

เขามา เรือสินคาแบบไทยก็ไดเปลี่ยนแปลงไปจากเรือสําเภาไปเปนเรือกําปนเนื่องจากเดินทางได

รวดเร็วกวานั่นเอง๑๔ 

ดานการทํามาหากินของราษฎร ทรงพยายามชวยเหลือการประกอบอาชีพของราษฎรให

ดียิ่งข้ึน ดังจะเห็นไดจากในปเถาะเบญจศก จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) เกิดภาวะฝนแลง ไรนา

เสียหาย พระองคไดใหนําขาวในฉางหลวงออกมาจําหนายใหแกราษฎรในราคาถูกและสงเสริมให

ชาวนาทํานาในปตอมาใหได ๒ ครั้ง เพ่ือใหไดขาวท่ีมากพอ 

ดานภาษีอากร ทรงมีพระราชดําริวาการเก็บภาษีคานาแบบเดิมคือนาประเภท “นาราย

คง” ของราษฎรจะตองเสียใหแกราชการ แต “นารายคด” ท่ีเปนนาของขาราชการนั้นไมตองเสีย เปน

การไมยุติธรรมเปนอยางยิ่ง จึงทรงออกกฎหมายใน พ.ศ. ๒๓๖๗ มีสาระสําคัญคือยกเลิกการบังคับซ้ือ

ขาวจากราษฎรในราคาถูกและใหเก็บภาษีคานาท้ังนารายคดและนารายคงนับวาเปนการชวยเหลือ

ชาวนาเปนอยางมาก๑๕  

นโยบายทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญในรัชสมัยนี้คือการเปดการคาเสรีโดยทรงยกเลิกสินคา

ผูกขาดโดยรัฐ จากเดิมในสมัยรัชกาลท่ี ๒ มี ๒๐ รายการลดลงเหลือ ๗ รายการ เม่ือทําสนธิสัญญา

เบอรนียแลวลดเหลือ ๒ รายการ นโยบายนี้ไดสงผลใหรัฐมีรายไดลดลง จึงตองหันมาใชวิธีเก็บภาษีใน

ระบบเจาภาษีนายอากรท่ีใหเอกชนเปนผูดําเนินการผูกขาดในการจัดเก็บภาษีสินคาและผลผลิตแทน

รัฐ๑๖ และในรัชกาลนี้มีการตั้งภาษีใหมอีก ๒๘ ชนิด ตัวอยางเชน ภาษีอากรบอนเบี้ยจีน อากรหวย 

ภาษีกระทะ ภาษีน้ํามันตางๆ ภาษีฝาย ภาษียาสูบ ภาษีพริกไทย ฯลฯ ทําใหรัฐมีรายไดเพ่ิมข้ึนกวาแต

กอน 

                                           
๑๓ เจาพระยาทิพากรวรวงศามหาโกษาธิบดี (ขํา  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

รัชกาลท่ี ๓, ๘๑. 
๑๔ บัณฑิต  ลิ่วชัยชาญ, ภัยฝร่ังสมัยพระนั่งเกลาฯ, ๗๗. 
๑๕ กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, แนวพระราชดําริเการัชกาล, ๓๐. 
๑๖ บัณฑิต  ลิ่วชัยชาญ, ภัยฝร่ังสมัยพระนั่งเกลาฯ, ๙๔. 



๒๕ 

นอกจากนี้การตั้งเมืองใหมตางๆ ในรัชกาลนี้ยังสงผลใหการจัดเก็บสวยสําคัญมีระบบมาก

ข้ึน และสามารถนําสวยเหลานี้มาเปนสินคาสําคัญในการคาขายกับตางประเทศอีกดวย  ตลอดจนการ

ขุดลอกคูคลองหรือการขุดคลองเสนใหมในรัชกาลของพระองคยังเปนการสงเสริมใหเกิดความสะดวก

ตอการคมนาคมติดตอและเพ่ิมพูนรายไดใหกับชุมชนท่ีอยูบริเวณเสนทางคลองตางๆ อีกดวย เชน การ

ขุดคลองสุนัขหอนเชื่อมแมน้ําทาจีนกับแมกลอง พ.ศ. ๒๓๗๑ การขุดลอกคลองบางขุนเทียน พ.ศ. 

๒๓๗๔ การขุดลอกคลองพระโขนง พ.ศ. ๒๓๘๐  เปนตน 

 

ดานศาสนา 

พระบาทสมเด็จพระนั่ งเกลาเจาอยูหั วทรงทํานุบํ ารุงพระศาสนาให ม่ันคงและ

เจริญรุงเรือง ทรงปฏิสังขรณและสรางพระอารามใหมเปนอันมาก เชน วัดราชโอรส วัดสุทัศนเทพวรา-

ราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เปนตน อีกท้ังทรงสรางพระพุทธปฏิมากรฉลองพระองคอุทิศถวาย

รัชกาลท่ี ๑ และรัชกาลท่ี ๒ ไวในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ถวายพระนามวาพระพุทธ

ยอดฟาจุฬาโลก และพระพุทธเลิศหลานภาลัยตามลําดับ และโปรดเกลาฯใหหลอพระพุทธรูปสําหรับ

เปนพระประธานในวดัตางๆ เชน วัดสุทัศนเทพวราราม วัดราชนัดดาราม เปนตน 

ดานการศึกษาพระธรรม ไดทรงสรางพระปริยัติธรรมไวสําหรับพระภิกษุสงฆ  มีการ

นิมนตพระมาถวายพระธรรมเทศนาในพระบรมมหาราชวังเปนประจํา และทรงตั้งโรงทานเพ่ือเลี้ยงดู

แกยาจกวณิพก  ทรงมีพระราชศรัทธาเสด็จทรงบาตรทุกเชาอยูเสมอมิไดขาด ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระ-

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธไวในหนังสือเรื่องพระราชานุกิจของพระบาทสมเด็จพระ- 

นั่งเกลาเจาอยูหัววา “...แตถึงจะเสด็จออกอยูจนดึกเทาไร เวลาเชาคงเสด็จลงทรงบาตรตามเวลาไมได

เคลื่อนคลาด...”๑๗ และพอถึงเวลา ๔ โมงเชาก็จะเสด็จออกทองพระโรงเพ่ือทรงศีลและถวายสังฆทาน  

พระราชศรัทธาตอพระพุทธศาสนาในเรื่องดังกลาวนี้ นายมี ไดกลาวไวในกลอนเพลงยาวสรรเสริญ

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว วาเสด็จทรงบาตรทุกเชา  ไมเวนแมวันท่ีทรงพระ

ประชวร ดังความในกลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ของ

นายมี ท่ีกลาวไววา  

วันละรอยไมถอยพระกุศล  ไมประดลเลือกหนามหาเถร  

เสมอกันขันหนึ่งถึงสามเณร  จนสิ้นเกณฑบิณฑบาตทรงอัตรา  

ไมเวนวันจนชัน้ประชวรพระยอด ก็ไมทอดขาวบาตรที่ปรารถนา  

                                           
๑๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, เร่ืองพระราชานุกิจของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัว (พระนคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒนากร, ๒๔๗๕. พิมพในทรงบําเพ็ญพระราชกุศลท่ีหนาพระศพพระเจา

พ่ีนางเธอ  พระองคเจาทิพยาลังการ มิถุนายน ๒๔๗๕), ๑๒. 



๒๖ 

สูดํารงทรงทนเวทนา  เชาอุตสาหมิใหขาดทรงบาตรทาน ฯ๑๘ 

 

ดานการศึกษา 

ในดานการศึกษานั้นกลาวไดกวาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวเปนชวง

ท่ีใหความสําคัญกับการศึกษาอยางแทจริง ทรงใหความสนพระราชหฤทัยในการฟนฟูหนังสือประเภท

ตําราความรูวิชาการมากกวาวรรณกรรมท่ีเนนความบันเทิง ดังจะเห็นไดจากทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

ใหกรมหลวงวงษาธิราชสนิทเม่ือครั้งยังดํารงพระยศเปนกรมหม่ืนแตงจินดามณี เพ่ือเปนตําราในการ

แตงคําประพันธสําหรับพระราชโอรสและชนท้ังปวง โดยมีการอธิบายเพ่ิมเติมและแกไขใหเขาใจไดงาย

ข้ึนกวาจินดามณีฉบับเกาของพระโหราธิบดีสมัยกรุงศรีอยุธยา  อีกท้ังยังโปรดเกลาฯใหมีการจารึก

ขอมูลสรรพวิชาการตางๆ  ลงในจารึกท่ีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  เม่ือครั้งบูรณะปฏิสังขรณวัด

ครั้งใหญใน พ.ศ. ๒๓๗๔ โดยแบงเปนหมวดความรูตางๆ  เชน  หมวดประวัติวัด  หมวดพุทธศาสนา  

หมวดวรรณคดี  หมวดทําเนียบ  หมวดประเพณี  หมวดสุภาษิต  และหมวดอนามัย  เปนตน  ซ่ึงใน

กลอนเพลงยาวพระราชปรารภ  พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  ท่ีจารึกอยู

ในตําราเพลงยาวกลบทและอักษร  ไดแสดงใหเห็นถึงพระราชดําริในการสรางฟนฟูตําราท่ีเปนความรู

สําหรับบานเมืองมากกวาบันเทิงคดีท่ัวไปอยางเพลงยาว  ดังคํากลอนท่ีวา 

ดวยกอนเกาเหลาลูกตระกูลปราชญ ทั้งเชื้อชาตชินผูดีมียศศักดิ ์

ยอมฝกหัดศึกษาขางอาลักษณ ลวนรูหลักพากยพจนกลบทกลอน 

ทุกวันนี้มีแตพาลสนัดานหยาบ ประพฤติบาปเสียสิ้นแผนดินกระฉอน 

จะหาปราชญเจียนจะขาดพระนคร จึงขอพรพุทธาไตรยาคุณ 

อันกุลบุตรจะสบืไปภายหนา จงปรีชาแชมชืน่ทุกหมื่นขุน 

ใหฝกใฝในกุศลผลบุญ  อยามัวมุนฝนฝาสุราบาน 

พึงสองเสพสปัรุสสุจริต  รูชั่วชอบประกอบกิจเปนแกนสาร 

สดับเร่ืองปญญาปรีชาชาญ  สุภาสิตพสิดารหมั่นอานเรียน 

อันอักษรกลอนเพลงนักเลงเลน จะรักใครใหพอเปนแตพาเหียร 

อยาหลงใหลในฝปากคิดพากเพยีร แทบาปเบียฬตนตามรูปนามธรรม 

ก็ทรงทราบวาสังวาสนี้บาดจิตร ยอมเปนพิษกับสลัเลขคือเนกขัม 

แตบูชาไวใหครบจบลํานํา  เปนที่สาํราญมนัสผูมสัการ๑๙ 

                                           
๑๘ นายมี  มหาดเล็ก, กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว.  

(กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ งกรุพ , ๒๕๓๐. พิมพ เฉลิมพระเกียรติวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐  ป 

พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว  มีนาคม ๒๕๐๖), ๒๙-๓๐. 
๑๙ ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน, พิมพครั้งท่ี ๒ (กรุงเทพฯ : ผานฟาพิทยา, ๒๕๑๐), ๔๙๗-๔๙๘. 



๒๗ 

ดานความสัมพันธระหวางประเทศ 

๑.  ความสัมพันธกับหัวเมืองมลายู 

ความสัมพันธระหวางไทยกับหัวเมืองมลายูในชวงรัชกาลท่ี ๓ นี้ถือวาเปนผลสืบ

เนื่องมาจากการขยายอํานาจของไทยตอหัวเมืองมลายูในชวงตนกรุงรัตนโกสินทร กลาวคือชวงใน

เหตุการณเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี ๒ พ.ศ. ๒๓๑๐ นั้น หัวเมืองมลายูท้ังหลายแข็งเมืองแยกตนเปน

อิสระ  แมวาตอมาสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีจะทรงรวบรวมบานเมืองเปนปกแผนอีกครั้ง แตก็มิไดมี

การตีหั ว เมืองมลายู เหล านี้ แต อย างใด   เนื่ องจากไม มี เวลา ท่ีจะทํ าสงครามทางด าน ใต 

พระราชอาณาจักร  จนกระท่ัง พ.ศ. ๒๓๒๘ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราช สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทเสด็จยกทัพไปปราบพมาทางใต และยกทัพไปตี

เมืองปตตานีไดเปนผลสําเร็จ  ชวงเวลาเดียวกันนี้อังกฤษเริ่มแผขยายอิทธิพลในคาบสมุทรมลายู เม่ือ 

พ.ศ. ๒๓๒๙ บริษัทอีสตอินเดียไดขอเชาเกาะหมากจากสุลตานเมืองไทรบุรี  พระยาไทรบุรีอับดุลละ 

โมกุรัมซะ กลัวกองทัพไทยไปตีเมืองไทรบุรีจึงยอมใหอังกฤษเชาเกาะหมาก โดยมีขอสัญญาวาอังกฤษ

จะชวยปองกันศัตรูท่ีจะมาทํารายเมืองไทรบุรีทุกทิศทุกทาง แตอังกฤษแกสัญญาเหลือเฉพาะการ

ปองกันเกาะหมากเทานั้น  ตอมาเม่ือพระยาไทรบุรีอับดุลลามาออนนอมตอไทย  และตองการเกาะ

หมากคืน จึงรบกับอังกฤษ ใน พ.ศ. ๒๓๓๔   กองทัพเมืองไทรบุรีแพตออังกฤษจึงตองยอมใหอังกฤษ

เชาเกาะหมากปละ ๖,๐๐๐ เหรียญ ยอมใหอังกฤษซ้ือเสบียงอาหารท่ีเมืองไทรบุรีมายังเกาะหมากได

โดยไมเสียภาษี  และตอมาเม่ือเกิดเหตุการณโจรสลัดโจมตีเกาะหมากใน พ.ศ. ๒๓๔๓ ทางอังกฤษ

เขาใจวาพระยาไทรอับดุลละเขาดวยโจรสลัด จึงขมขูขอเชาท่ีดินบริเวณตรงขามเกาะหมาก ท่ีอังกฤษ

เรียกวา “ปรอวินซ เวลเลสลี” เพ่ิมคาเชาอีก ๔,๐๐๐ เหรียญ รวมเปน ๑๐,๐๐๐ เหรียญตอป  ท่ี

บริเวณนั้นจึงตกเปนของอังกฤษตั้งแตนั้นมา๒๐ 

เม่ือพระยาไทรบุรีอับดุลละ โมกุรัมซะ ถึงแกอนิจกรรม ตนกูปะแงรันซ่ึงเปนบุตรชาย 

คนโตไดสืบตําแหนงตอมา พระยาไทรบุรี (ปะแงรัน) ไดสงกองทัพไปชวยไทยรบพมา ใน พ.ศ. ๒๓๕๒ 

และยกกองทัพไปตีเมืองแประกลับมาเปนประเทศราชของไทยอีกครั้ง เม่ือ พ.ศ. ๒๓๕๕ รัชกาลท่ี ๒ 

จึงโปรดเกลาฯ ใหเลื่อนยศข้ึนเปนเจาพระยา  ครั้น พ.ศ. ๒๓๖๓ มีขาววาพมาเตรียมยกทัพมาตีไทย  

มีขาวลือมาถึงกรุงเทพวาเจาพระยาไทรคบคิดกับพมา ปตอมาตนกูมอมนองชายเจาพระยาไทรบุรี 

ฟองตอพระยานครศรีธรรมราชวาเจาพระยาไทรบุรีเอาใจเผื่อแผขาศึก พรอมท้ังมีหลักฐานเปนหนังสือ

ท่ีจีนลิมหอยไดมาจากเรือพมา หนังสือดังกลาวเปนรับสั่งเจาอังวะถึงเจาพระยาไทรบุรีใหยกกองทัพ

มลายูมาตีไทยขางใต  เม่ือเนื้อความท้ัง ๒ ทางสอดคลองเชนนี้ จึงมีตราโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาไทร

                                           
๒๐ สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี ๒, ๑๗๒-

๑๗๓ 



๒๘ 

บุรีเขามากรุงเทพฯ เจาพระยาไทรบุรีทราบความจึงแข็งเมือง ทางราชสํานักกรุงรัตนโกสินทร จึงให

พระยานครศรีธรรมราชลงไปตีเมืองไทรบุรี  เม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๓๖๔  เจาพระยาไทร หนีไป

อยูในเขตอิทธิพลอังกฤษท่ีเกาะหมาก   พระยานครศรีธรรมราชจึงตั้งพระภักดีบริรักษ (แสง) บุตรชาย

เปนพระยาอภัยธิเบศร ผูรักษาเมืองไทรบุรี๒๑  และตอมาไดเกิดปญหาข้ึนท่ีเมืองเปรัค โดยทางเปรัคไล

ขาราชการไทยออกจากเมือง และหันไปสงสวยกับรัฐสลังงอร  เม่ือทหารจากรัฐสลังงอรเขามาเก็บสวย

ในป พ.ศ. ๒๓๖๗ กําลังทหารเหลานั้นกลับปลนราษฎร สุลตานเปรัคจึงขอใหไทยชวยเหลือ  พระยา

นครศรีธรรมราชจึงเตรียมยกทัพมาชวย  นายโรเบิรท ฟูลเลอรตัน ขาหลวงประจําเกาะหมากทราบ

เรื่อง ไดมายับยั้งมิใหไทยขยายอํานาจลงไปแตไมเปนผล จึงเจรจาขูใหไทยยกเลิกเสียพรอมกับสงเรือ

รบมาคุมเชิงกองทัพไทยท่ีเมืองตรัง  พระยานครจึงตกลงกับผูแทนอังกฤษวาจะใหอังกฤษไกลเกลี่ยขอ

พิพาทระหวางไทยกับสลังงอร 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  พ.ศ. ๒๓๖๘ อังกฤษไดสงรอยเอกเฮนรี 

เบอรนีย มาเจริญสัมพันธไมตรี และทําสัญญาทางการคา รวมท้ังเจรจาตกลงเก่ียวกับสถานการณทาง

มลายู เนื่องจากขณะนั้นอังกฤษกําลังทําศึกสงครามอยูกับพมา  ผลของการทําสัญญาครั้งนี้ไทยตอง

ยอมรับอํานาจอังกฤษในเปรัค และสลังงอร  รวมท้ังรับรูถึงอํานาจอังกฤษท่ีเกาะหมากและดินแดน 

เวลเลซลีย  และอังกฤษยอมรับอํานาจของไทยในไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู และปตตานี ตลอดจน

ยอมรับและรับรองในสัญญาวาจะไมสนับสนุนพระยาไทรบุรี (ปะแงรัน) กับพรรคพวกท่ีหมดอํานาจไป

แลวใหกลับมาชิงเมืองไทรบุรี และใหพระยาไทรบุรี (ปะแงรัน) ออกไปจากเกาะหมาก โดยจัดใหไปอยู

ท่ีมะละกา  สวนเรื่องทางกลันตันและตรังกานู ทางไทยตองรับรองวาจะไมไปยุงกับกิจการคาของ

อังกฤษเปนการตอบแทน อังกฤษก็จะไมยึดเอารัฐท้ัง ๒ นี้ไปเปนของตนเชนกัน๒๒  

หลังจากท่ีไดมีการทําสนธิสัญญาเบอรนีย ความยุงยากทางหัวเมืองมลายูไดเกิดข้ึนอีกครั้ง 

โดยเฉพาะท่ีเมืองไทรบุรี เนื่องมาจากสาเหตุหลัก ๒ ประการคือปญหาดานเศรษฐกิจใน พ.ศ. ๒๓๗๒ 

ท่ีเกิดภาวะฝนแลง และพ.ศ. ๒๓๗๔ น้ําทวมใหญทําใหพืชผลเสียหาย ขาวมีราคาแพง  ประกอบกับ

นโยบายของไทยท่ีใหขาราชการเชื้อสายไทยมาปกครองเมืองไทรบุรีไดสรางความไมพอใจใหกับ

ชาวเมืองเปนอยางมาก   ดวยเหตุนี้ตนกูเดนหลานพระยาไทรบุรี (ปะแงรัน) ท่ีหนีไปอยูสมารังไพร ได

เกลี้ยกลอมชาวมลายูเมืองตางๆ ตีเมืองไทรบุรี  พระยาอภัยธิเบศร (แสง) เจาเมืองไทรบุรีกับคนไทย

ตองหนีมาอยูท่ีเมืองพัทลุง  การท่ีตนกูเดนยึดเมืองไทรได ทําใหเมืองกลันตัน ตรังกานู และแขก ๗ หัว

เมืองในปตตานีเดิมกอการกบฏตาม  เจาพระยานครจึงใหพระสุรินทรขาหลวงในกรมพระราชวังบวร

บอกไปยังเมืองสงขลาใหเกณฑกองทัพหัวเมืองแขกท้ัง ๗ แตแขกเหลานั้นกลับบิดพลิ้ว  พระสุรินทรจึง

                                           
๒๑ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี ๒, ๑๗๖. 
๒๒ วอเตอร  ฟรานซีส เวลลา, แผนดินพระนั่งเกลาฯ, ๑๒๑. 



๒๙ 

เรียกพวกกรมการเมืองมาทําโทษ แลวเรียกเอาทรัพยสินเงินทอง หัวเมืองเหลานั้นจึงแข็งเมืองเปน

กบฏทุกเมือง  ทางกรุงเทพฯ จึงสงกองทัพออกไปชวยพระยาสงขลาอีก ๔ ทัพ๒๓   

อยางไรก็ตามกองทัพกรุงเทพฯ ท่ีสงไปครั้งแรกนั้น ไมสามารถปราบหัวเมืองท้ัง ๗ ได

เพราะทางกลันตันและตรังกานูคอยชวยเหลืออยู  ดังนั้น พ.ศ. ๒๓๗๕ แมทัพไทยท้ัง ๔ กองทัพ จึงสง

หนังสือกราบบังคมทูลขอกองทัพใหญลงไปชวย รัชกาลท่ี ๓ โปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาพระคลัง (ดิศ 

บุนนาค) ลงไปปราบ  แตเม่ือยกทัพไปถึงสงขลา เจาพระยานครศรีธรรมราช ตีเมืองไทรบุรีคืนได

สําเร็จ  ตนกูเดน และพวกกบฏคนสําคัญฆาตัวตายท้ังหมด  ผลจากสงครามครั้งนี้ทําใหเจาเมืองตางๆ 

ยอมรับอํานาจไทยตามเดิม ไดแก พระยาสาย พระยารามัญ พระยาระแงะ สวนพระยายะลาถูกจับได 

พระยาหนองจิกปวยตาย และพระยายิริงเปนคนไทยจึงไมไดกบฏ  พระยากลันตันไดเสนอขอไถเมือง

คืนเปนเงิน ๓๐,๐๐๐ เหรียญ และใชเงินคืนกองทัพอีก ๒๐,๐๐๐ เหรียญ พรอมกับจะสงตัวพระยา

ตานีท่ีหนีไปกลันตันให  ดานเมืองตรังกานูนั้นเจาพระยาพระคลัง (ดิศ) ไดใหคนถือหนังสือไปวากลาว 

แตพระยาตรังกานูไมตอบรับแตอยางใด  เจาพระยาพระคลัง (ดิศ) จึงตองใชวิธีบีบบังคับทางออมโดย

ใหพระยาสงขลาไปเกลี้ยกลอมตนกูอุมา ซ่ึงเปนเชื้อสายพระยาตรังกานู ท่ีมีความขัดแยงกันมากอน

และหนีไปอยูเมืองลิงา ใหมาเปนเจาเมืองตรังกานูแทน  ตนกูอุมายอมรับท่ีจะเปนเจาเมือง ทาง

กรุงเทพฯ จึงถอดพระยาตรังกานูคนเกาออก๒๔   

เหตุการณความไมสงบในเมืองไทรบุรีไดเกิดข้ึนอีกครั้งหลังจากผานไปไมถึง ๑๐ ป ใน

พ.ศ. ๒๓๘๑ ตนกูอับดุลลา หลานเจาพระยาไทรบุรี (ปะแงรัน) สมคบกับโจรสลัดวันมาลี  ปลนสะดม

ในบริเวณเกาะภูเก็ต จนถึงกอการกบฏยึดเมืองไทรบุรีอีกครั้งหนึ่ง ขณะนั้นเจาพระยานครฯ กับ 

พระยาสงขลากําลังเขามาชวยงานพระเมรุสมเด็จพระศรีสุลาลัยในกรุงเทพฯ ตนกูอับดุลลายึดไดไทร

บุรี สตูล ปะลิส (ครั้งนี้เมืองปตตานี ยะหริ่ง และสายบุรีไมไดเขารวมดวยเหมือนครั้งกอน)  พระยา

อภัยธิเบศร (แสง) หนีเขามาเมืองพัทลุง  กองกําลังกบฏยกเขาตีเมืองตรังได และใหวันมาลีเปนผูครอง

เมือง พรอมกับวางแผนท่ีจะเตรียมตี เมืองสงขลา เจาพระยานครฯ จึงเตรียมกําลังคนจาก

นครศรีธรรมราชและพัทลุงไปตีเมืองสตูลคืนเพ่ือตัดกําลังพวกกบฏ และทางอังกฤษไดทําตาม

สนธิสัญญาโดยตรึงกําลังปดลอมทางทะเล  ทางกรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวได

โปรดเกลาฯ ใหเจาพระยายมราชกับพระยาศรีพิพัฒนยกทัพเรือออกจากกรุงเทพฯ และสามารถตี

เมืองไทรบุรีคืนไดเปนผลสําเร็จ  หัวหนาฝายกบฏไดหนีไปชายแดนอังกฤษ ทหารของโจรวันมาลีถอน

ออกจากเมืองตรัง และพวกโจรท่ีลอมเมืองสงขลาสลายตัวหนีออกจากราชอาณาจักรไปในท่ีสุด๒๕ 

                                           
๒๓ เจาพระยาทิพากรวรวงศามหาโกษาธิบดี (ขํา  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

รัชกาลท่ี ๓, ๔๔ 
๒๔ เรื่องเดียวกัน, ๔๙. 
๒๕ วอเตอร  ฟรานซีส เวลลา, แผนดินพระนั่งเกลาฯ, ๑๓๔. 



๓๐ 

เม่ือตีเมืองไทรบุรีไดคืนนั้นเจาพระยานคร (นอย) ถึงแกอสัญกรรม เจาพระยายมราชและ

พระยาศรีพิพัฒนเห็นวาไทรบุรีอยูหางไกลพระนคร ดูแลปกครองลําบาก พลเมืองสวนมากนับถือ

อิสลาม จึงตองใหเจาชาวมลายูปกครองกันเองจะดีกวา จึงมีหนังสือกราบบังคมทูล และรัชกาลท่ี ๓ 

ทรงเห็นชอบ ใน พ.ศ. ๒๓๘๒ จึงแบงหัวเมืองมลายูออกเปน ๔ เมืองคือไทรบุรี ปะลิส กะปงปาสู สตูล  

และโปรดใหเจาชาวมลายูปกครองกันเอง โดยตนกูอาหนุม ญาติพระยาไทร (ปะแงรัน) เปนพระยาไทร

บุรี ตนกูอาสันเปนเจาเมืองกะปงปาสู และตนกูเสดอุเซนเปนเจาเมืองปะลิส 

สวนดานเมืองกลันตันนั้น เม่ือพ.ศ. ๒๓๗๘ พระยากลันตันถึงแกอนิจกรรม ทางไทย

สนับสนันใหตนกูสนิปากแดงผูเปนลูกชายข้ึนเปนเจาเมืองแทน ทําใหพระยาบาโงยผูนองและตนกู 

ปะสาผูเปนหลานชายไมพอใจ  เม่ือเกิดเหตุการณกบฏท่ีเมืองไทรบุรีในป พ.ศ. ๒๓๘๒ ตนกูปะสาได

ชักชวนพระยาบาโงยตอตานอํานาจพระยากลันตัน (สนิปากแดง)  พระยาศรีพิพัฒนจึงตองยกกองทัพ

ไปตั้งท่ีสายบุรีชายแดนกลันตัน และออกคําสั่งใหพระยากลันตันและฝายตนกูปะสา พระยาบาโงย ไป

เจรจาตกลงกันท่ีสงขลา ดานพระยาบาโงยหนีไปตรังกานู สวนพระยากลันตันและฝายตนกูปะสาตกลง

ยอมความกันท่ีเมืองสงขลา  แตตอมาท้ังสองเกิดเหตุขัดแยงอีกในป พ.ศ. ๒๓๘๕ พระบาทสมเด็จพระ

นั่งเกลาเจาอยูหัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหแยกเอาตนกูปะสาไปเปนเจาเมืองหนองจิก และให

พระยาบาโงยไปอยูดวย และตอมาในป พ.ศ. ๒๓๘๘ ตนกูปะสาไดเปนพระยาตานี๒๖ 

สถานการณในหัวเมืองมลายูเริ่มดีข้ึนเปนลําดับ ใน พ.ศ. ๒๓๘๒ ตนกูปะแงรัน ซ่ึงเปน

เจาพระยาไทรบุรีคนเกา ไดรับอนุญาตใหกลับมายังเมืองไทรบุรี  และไดตระหนักวาการกบฏท่ีผานมา

ไมทําใหเกิดผลดี จึงไดสงบุตรชายชื่อตนกูดาอิ เขามาถวายรัชกาลท่ี ๓ และทําจดหมายทูลเกลาฯ ขอ

พระราชทานอภัยโทษ  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจึงโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงเจาเมือง

ไทรบุรีอีกครั้งหนึ่ง โดยใหตนกูอาหนุมยายไปครองเมืองกะปงปาสูแทน  

จะเห็นไดวาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชวิเทโศบายในการจัดการ

และระงับความขัดแยงในหัวเมืองมลายูไดเปนท่ีเรียบรอย สงผลใหอํานาจของไทยในหัวเมืองมลายู

ม่ันคงยิ่งข้ึน และมีความสงบสุขตลอดตอมาจนถึงสิ้นรัชกาล 

๒.  ความสัมพันธกับเวียงจันทน 

ความสัม พันธระหว างไทยกับ เวียงจันทน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็ จพระ 

นั่งเกลาเจาอยูหัวนั้น ไดเกิดศึกสงครามท่ีเรียกวา “ศึกเจาอนุ” เม่ือ พ.ศ. ๒๓๖๙  ตรงกับชวงท่ี 

เจาอนุวงศเปนกษัตริยเวียงจันทน  ภูมิหลังของเจาอนุวงศนั้น ทรงเปนพระราชโอรสในพระเจาสิริบุญ-

สาร ในชวงท่ีทรงพระเยาวไดเสด็จมาประทับอยูท่ีกรุงธนบุรี  เนื่องจากพระเจาสิริบุญสารเกิดความ

ขัดแยงกับพระเจากรุงธนบุรี ปรากฏความวาเวียงจันทนไปติดตอกับอังวะ และทางเมืองเวียงจันทนได

                                           
๒๖ วอเตอร  ฟรานซีส เวลลา, แผนดินพระนั่งเกลาฯ, ๑๓๙. 



๓๑ 

ยกกองทัพไปโจมตีทัพพระวอพระตาท่ีมาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร ทําใหพระเจากรุงธนบุรีทรงพระ

พิโรธ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก (รัชกาลท่ี ๑ ในเวลาตอมา) 

ยกทัพไปตีเวียงจันทนใน พ.ศ. ๒๓๒๒ กวาดตอนครัวลาว และทรัพยสินตางๆ รวมท้ังพระแกวมรกต

ลงมาท่ีกรุงธนบุรี เจาอนุวงศจึงตองเสด็จมาอยูในฐานะ “องคประกัน” ท่ีราชสํานักไทย  โดยประทับ

อยูท่ีวังบางยี่ขัน ยานชุมชนบานปูน  ทรงศึกษาวิชาความรูตางๆ และคุนเคยกับเจานายไทยมาโดย

ตลอด  ครั้นเจริญพระชนมายุ ๒๖ พรรษา ไดเสด็จกลับเวียงจันทนไปรับตําแหนงอุปราช ตอมาใน 

พ.ศ. ๒๓๔๖ ไดข้ึนครองราชยเปนกษัตริยเวียงจันทน ทรงพระนามวาพระเจาไชยเชษฐาธิราชท่ี ๓ 

หรือพระสีหะตะนุ 

สถานการณทางการเมืองในดินแดนอาณาจักรลานชางในสมัยนั้น แบงออกเปน ๓ รัฐ คือ 

หลวงพระบาง เวียงจันทน และจําปาศักดิ์ ซ่ึงตัดขาดจากกันตั้งแตสิ้นรัชสมัยพระเจาสุริยวงศาในป 

พ.ศ. ๒๒๓๘  เวียงจันทนนั้นอยูระหวาง ๒ อาณาจักรใหญจึงตองสงเครื่องราชบรรณาการใหท้ัง

กรุงเทพฯ และเว หรือเวียดนาม ซ่ึงท้ังสองตางถือวาเวียงจันทนเปนประเทศราชของตน ลักษณะเชนนี้

ทําใหเวียงจันทนมีอยูในสถานะ “เมืองสองฝายฟา”๒๗  

ดวยเหตุเชนนี้เจาอนุวงศจึงตองคิดหาอิสรภาพและกูเอกราชจากเวียงจันทนกลับคืนมา  

สาเหตุท่ีทําใหเจาอนุวงศตัดสินใจทําศึกกับกรุงรัตนโกสินทร สามารถประมวลไดดังตอไปนี้ 

๑.  เวียงจันทนสมัยเจาอนุวงศ สามารถไดอํานาจในลาวทางเหนือและแควนจําปา

ศักดิ์กลับคืนมา  กลาวคือในป พ.ศ. ๒๓๖๒ เจาอนุวงศไดนําทัพไปปราบปรามกบฏอายเกียดสาโงง 

ซ่ึงตั้งตัวเปนผูวิเศษในจําปาศักดิ์ไดเปนผลสําเร็จ  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลท่ี 

๒ ทรงพระราชดําริวาเจาเมืองนครจําปาศักดิ์ออนแอถากลับไปครองเมืองก็จะรักษาไวไมได  

เจาอนุวงศจึงทูลขอเมืองใหเจาราชบุตร (โย)  โดยมีรัชกาลท่ี ๓ ขณะยังดํารงพระยศเปนกรมหม่ืน

เจษฎาบดินทรทรงรับเปนพระธุระจัดแจงให  เม่ือรัชกาลท่ี ๒ พระราชทานใหเจาราชบุตรครอง 

จําปาศักดิ์  เจาฟากรมหลวงพิทักษมนตรีทรงขัดเคืองพระทัย รับสั่งในทองพระโรงวา "...อยากจะรูนัก 

ใครเปนผูจัดแจงเพ็ดทูลใหเจาราชบุตรเวียงจันทนไปเปนเจาเมืองจําปาศักดิ์ แตเพียงพอมีอํานาจอยู

ขางฝายเหนือก็พออยูแลว ยังจะเพ่ิมเติมใหลูกไปมีอํานาจโอบลงมาขางฝายตะวันออกอีกดาน ๑ ตอไป

จะไดความรอนใจดวยเรื่องนี้..."๒๘  กรมหม่ืนเจษฎาบดินทรเม่ือทรงไดยินท่ีรับสั่งก็ทรงนิ่งเฉย เพราะ

ทรงไววางใจในความภักดีของเจาอนุวงศ เม่ือเจาอนุวงศไดเมืองจําปาศักดิ์มาไวในอํานาจจึงเปนเหตุ

หนึ่งท่ีทําใหม่ันใจวาเวียงจันทนสามารถแยกจากกรุงเทพฯ เปนอิสระได 

                                           
๒๗ สุเจน กรรพฤทธ์ิ, “จากเวียงจันทนถึงบางกอก  ตามรอยเจาอนุวงศ  คลี่ปมประวัติศาสตรไทย-

ลาว,” สารคดี ๒๕-๒๙๑ (พฤษภาคม ๒๕๕๒): ๑๓๕. 
๒๘ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี ๒, ๑๕๐. 



๓๒ 

๒.  สถานการณในญวน ไทย และเขมร ญวนไดขยายอํานาจเขาไปยังดินแดนเขมร

ในชวงปลายรัชกาลท่ี ๒ ประกอบกับทางไทยตองระวังศึกสงครามจากพมาดานตะวันตก เจาอนุวงศ

จึงฝกใฝกับญวนเพ่ืออาศัยอิทธิพลตอตานไทย  ทางญวนเม่ือไดเขมรแลวก็ตองการลาวรวมถึง

เวียงจันทนไวในอํานาจ ดังปรากฏหลักฐานในประมวลเอกสารโบราณท่ีเก่ียวกับลาวระบุวาเจาอนุวงศ

สงทูตไปราชสํานักเวเพ่ือขอความชวยเหลือในการตอตานไทย เม่ือ พ.ศ. ๒๓๖๘๒๙ 

๓.  การปฏิบัติของราชสํานักตอเจาอนุวงศ  ตามหลักฐานของไทยระบุวาเม่ือเจา

อนุวงศลงมาชวยการพระบรมศพรัชกาลท่ี ๒ ทางพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดทรงขอแรง

ไพรพลเวียงจันทนไปตัดตนตาลท่ีเมืองสุพรรณบุรี  เม่ือเสร็จภารกิจท้ังหมดเจาอนุวงศไดทูลขอชาว

เวียงจันทน ท่ี ถูกกวาดตอนลงมาครั้งธนบุรีกลับไปท่ีเวียงจันทนตามเดิม แตรัชกาลท่ี ๓ ทรง

พระราชดําริวาครัวเหลานี้ตั้งหลักแหลงมาชานาน ถาอพยพอีกไพรพลจะเดือดรอน จึงไมทรงอนุญาต 

และตอมาเจาอนุวงศไดทูลขอครูละครผูหญิงขางในกับนางดวงคําท่ีเปนลาวเวียงถูกกวาดตอนมา ก็ไม

พระราชทานใหไป เจาอนุวงศจึงรูสึกอัปยศอดสูและแคนเคืองมาก 

๔.  สถานการณระหวางไทยกับอังกฤษ ดวยขอพิพาทเรื่องเมืองไทรบุรีกับอังกฤษท่ีมีมา

แตสมัยรัชกาลท่ี ๒  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงเตรียมปองกันโดยเตรียมปอมปราการ

ตางๆ  ตอมาเม่ือรอยเอกเฮนรี เบอรนียมาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงรัตนโกสินทร  ทําใหเจาอนุวงศ

เขาใจผิดคิดวาอังกฤษจะยกทัพมาตีไทย จึงตัดสินใจยกทัพมาในท่ีสุด 

กองทัพของเจาอนุวงศยกเขามาตีไทยเม่ือเดือนยี่ ปจอ อัฐศก พ.ศ. ๒๓๖๙ โดยเจา

ราชวงศผูบุตรเปนทัพหนาลงมาถึงเมืองนครราชสีมา  ไดลวงชาวเมืองวาทางกรุงเทพฯ ใหไปชวยรบ

อังกฤษ ใหเบิกเสบียงเมืองนครราชสีมามาใชในการศึก แลวยกลงมาตั้งท่ีเมืองสระบุรี  สวนเจาอนุวงศ

กับเจาสุทธิสารผูบุตรตั้งทัพอยูท่ีทะเลหญาใกลเมืองนครราชสีมา เวลานั้นเจาพระยานครราชสีมาไป

ราชการท่ีเมืองขุขันธ จึงใหหาตัวยกกระบัตรและกรมการเมืองออกไป บังคับใหกวาดครัวไป

เวียงจันทน แตในท่ีสุดพวกครัวเมืองนครราชสีมาไดตอสูกับพวกกองทัพลาว  และพระยาปลัดตั้งคาย

อยูท่ีทุงสําริดคอยสูศึก 

เม่ือทางกรุงเทพฯ ทราบเรื่องจึงมีการวางแนวคายรับศึกเปน ๒ แนว  แนวท่ี ๑ วางตาม

แนวกําแพงพระนคร แนวท่ีสองท่ีวางแนวคายตั้งรับแตทุงสามเสน ทุงวัวลําพอง โอบทุงบางกะปจน

จรดฝงแมน้ําเจาพระยา และโปรดฯ ใหสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพยทรงยกกองทัพ

ใหญไปทางนครราชสีมา  เม่ือเจาราชวงศทราบเรื่องจึงแจงแกเจาอนุวงศท่ีนครราชสีมา เจาอนุวงศ

ตัดสินใจถอยทัพไปตั้งคายอยูท่ีเขาสารเมืองหนองบัวลําภู และใหเจาราชวงศอยูท่ีเมืองหลมสัก ทาง

                                           
๒๙ สุเจน กรรพฤทธ์ิ, “จากเวียงจันทนถึงบางกอก  ตามรอยเจาอนุวงศ  คลี่ปมประวัติศาสตรไทย-

ลาว,” สารคดี ๒๕-๒๙๑ (พฤษภาคม ๒๕๕๒): ๑๓๕. 



๓๓ 

กรุงเทพฯ ไดใหเจาพระยาอภัยภูธรสมุหนายก ยกทัพไปทางเมืองเพชรบูรณ และใหพระยาราชสุภาวดี 

(สิงห) ยกทัพไปทางจําปาศักดิ์เพ่ือตัดกําลัง   

กองทัพไทยเม่ือยกไปถึงเมืองนครราชสีมา กองทัพหนากับกองโจรในพระองคเจาขุนเณร

สามารถบุกตีเมืองหนองบัวลําภูแตก สวนทัพของเจาพระยาอภัยภูธรและพระยาไกรโกษาตีทัพเจา

ราชวงศท่ีหนองบัวลําภูแตก ทําใหเจาอนุวงศและเจาราชบุตรหนีเขาเวียงจันทนเก็บทรัพยสมบัติหนีไป

เมืองแงอาน (Nge-An) ในเวียดนามตอนเหนือ ทัพไทยยกเขาไปเวียงจันทนและตั้งม่ันอยูท่ีเมือง 

พานพราว สวนทัพพระยาราชสุภาวดียกไปตีจําปาศักดิ์จับเจาราชบุตร (โย) และเจาปานสุวรรณสงลง

มากรุงเทพฯ  คราวนั้นสมเด็จกรมพระราชวังบวรไมไดจัดการเมืองเวียงจันทน แตใหพระยาราชสุภา-

วดีจัดการแทน เม่ือเลิกทัพหลวงกลับกรุงเทพฯ จึงโปรดเกลาฯ ใหเลื่อนตําแหนงพระยาราชสุภาวดี

เปนเจาพระยาราชสุภาวดีวาท่ีสมุหนายก แตมิโปรดใหรับบรรดาศักดิ์เปนเจาพระยาจักรีเนื่องจากทรง

ขัดเคืองท่ีเจาพระยาราชสุภาวดีไมยอมทําลายลางเมืองเวียงจันทนใหเด็ดขาด๓๐ 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงขัดเคืองเจาอนุวงศเปนอันมาก หมายพระทัย

จะจับตัวใหได ดังนั้นใน พ.ศ. ๒๓๗๑ จึงโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาราชสุภาวดีไปทําศึก  ตั้งทัพท่ีเมือง

หนองบัวลําภู และใหพระยาราชรองเมืองตั้งอยูท่ีบานพันพราว  ขณะนั้นญวน ๘๐ คน พรอมไพรลาว 

๑,๐๐๐ คนพาตัวเจาอนุวงศมาแจงวาจะขอออนนอม  แตฝายไทยสงสัยอยู  เวลาเย็นของวันดังกลาว

พวกญวนเอาปนระดมยิงใสกองทัพไทย เจาพระยาราชสุภาวดีตองถอยทัพไปเมืองยโสธรเพ่ือเกณฑ

ไพรพลเพ่ิมเติม เจาอนุวงศใหเจาราชบุตรมาตามตี และรบกับเจาพระยาราชสุภาวดี ซ่ึงเกณฑไพรพล

เรียบรอยท่ีบานบกหวาน เมืองหนองคาย  เจาพระยาราชสุภาวดีรบกับเจาราชวงศถึงตัวตอตัวแตเสีย

ทีถูกเจาราชวงศแทงดวยหอกแฉลบจากอกลงมาถึงทองนอยลมลง  หลวงพิพิธนองชายจะเขาแกไขแต

ถูกเจาราชวงศฟนตาย ทนายของเจาพระยาราชสุภาวดีไดยิงปนถูกเขาเจาราชวงศลมลง บาวไพรพาใส

แครหนีกลับไป เจาพระยาราชสุภาวดีเม่ือรูตัววาถูกหอกแทงไมมากจึงไลตามกองทัพลาวแตกกระจาย 

และตามไปจนถึงเวียงจันทน  ขณะนั้นเจาอนุวงศหนีไปเมืองพวนแตตอมากองทัพหัวเมืองเหนือฝาย

พระยาลับแล เมืองหลวงพระบาง เมืองนาน จับเอาตัวเจาอนุวงศไดท่ีน้ําฮายเชิงเขาไก  เจาพระยาราช

สุภาวดีสงตัวมาท่ีกรุงเทพฯ เจาอนุวงศถูกนําตัวไปประจานท่ีหนาพระท่ีนั่งสุทไธสวรรยและปวยตายใน

ท่ีสุด  ดานเมืองเวียงจันทนนั้นเจาพระยาราชสุภาวดีไดทําลายปอมกําแพงสําคัญลงท้ังหมด ทาง

กองทัพกรุงเทพฯ ท้ิงเมืองเวียงจันทนใหราง และยายกองขาหลวงผูปกครองเวียงจันทนมาตั้งท่ี

                                           
๓๐ เจาพระยาทิพากรวรวงศามหาโกษาธิบดี (ขํา  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

รัชกาลท่ี ๓, ๓๐. 



๓๔ 

หนองคาย  ยกเลิกตําแหนงเจาผูครองนครเวียงจันทนเหลือไวเพียงหลวงพระบางและจําปาศักดิ์ใน

ฐานะประเทศราชของไทยเพียง ๒ หัวเมือง๓๑   

ผลจากการทําสงครามกับเวียงจันทนครั้งนั้น ไดมีการกวาดตอนประชากรจากใน

อาณ าจักรของเวีย งจันทน ท้ั งกลุ ม เจ า เมืองและครอบครัว  มาไว ในบริ เวณ หั ว เมืองด าน

ตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหเกิดเมืองใหมราว ๔๐ เมือง บางเมืองข้ึนกับกรุงเทพโดยตรง และบางเมือง

อยูภายใตการกํากับดูแลของเมืองอ่ืนๆ เชน จําปาสัก กาฬสินธุ เขมราฐ หนองคาย  เปนตน๓๒ 

๓.  ความสัมพันธกับพมา 

ในชวงตนกรุงรัตนโกสินทรนั้นเปนชวงท่ีอิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยมไดแผขยายวง

กวางมากข้ึนในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต  โดยเฉพาะพมาซ่ึงทําศึกสงครามกับไทยมาตลอดนั้น 

ไดเผชิญปญหาจากการคุกคามของอังกฤษ สงผลใหในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวมี

การศึกสงครามกับพมาลดนอยลง  ชวงท่ีอังกฤษทําสงครามกับพมานี้ไดเริ่มข้ึนในปพ.ศ.๒๓๖๗ ตรง

กับปลายรัชกาลท่ี ๒  อังกฤษชักชวนไทยไปรบกับพมาดวยเห็นวาเปนศัตรูกันมานาน และทราบมาวา

ทางมอญนิยมขางไทยอยูจึงตองการท่ีจะเปนไมตรีดวย จอหน ครอวเฟด ผูรักษาเมืองสิงคโปรไดสง

จดหมายแจงสถานการณวาอังกฤษจะรบกับพมาใหทางไทยทราบเรื่อง  และเม่ือเกิดสงครามแลว 

รัชกาลท่ี ๒ ทรงพระราชดําริวาการศึกท่ีเกิดข้ึนนี้อยูใกลชายพระราชอาณาเขตจึงใหหัวเมืองชายแดน

จัดการรักษาดาน และสืบขาวอยางถวนถ่ี กับท้ังทรงมีพระราชดําริท่ีจะเตรียมกองทัพไปฟงเหตุท่ีปลาย

แดน แตปรากฏวาสิ้นรัชกาลเสียกอนจึงไมไดยกทัพไป๓๓    

ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว   ในเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๓๖๗ 

กองมอญสืบราชการมาแจงวาอังกฤษตีไดถึงเมืองยางกุง เมืองปรอน จึงทรงพระราชดําริใหกองทัพไป

ชวยอังกฤษรบถึง ๓ ทัพ คือเจาพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) ยกไปทางดานเจดียสามองค ทัพพระยาสุร

เสนา พระยาพิพัฒโกษา เปนทัพหนุน สวนพระยาชุมพร (ซุย) ใหเปนทัพเรือไปรักษาทางตอแดน

มะริด ตะนาวศรี  ครั้งนั้นอังกฤษกําลังติดชะงักอยูท่ียางกุง  ตองการกําลังพาหนะท่ีจะขนศาสตราวุธ

และเสบียงอาหารสงไปในฤดูแลง  จึงชวนใหเจาพระยามหาโยธาไปตั้งรับอยูในเมืองเมาะตะมะท่ี

อังกฤษตีไวได  แตตอมาไทยกับอังกฤษเกิดเหตุเขาใจผิดกัน ๔ ประการทําใหไทยไมไดทําสงครามกับ

พมาคือ๓๔ 

                                           
๓๑ สุรศักดิ์   ศรีสําอาง, ลําดับกษัตริยลาว, พิมพครั้งท่ี ๒ (กรุงเทพฯ : สํานักโบราณคดีและ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  กรมศิลปากร, ๒๕๔๕), ๒๕๒. 
๓๒ เดวิด เค. วัยอาจ, ประวัติศาสตรไทย ฉบับสังเขป, ๒๘๖. 
๓๓ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี ๒, ๒๐๖. 
๓๔ ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม ๑๕ (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร 

กรมศิลปากร, ๒๕๕๓), ๕๓-๕๕. 



๓๕ 

๑.  วิธีการรบของอังกฤษ ตองการแตสัตวพาหนะและผูคนในกองทัพไทยเปนกําลังแบก

หาม และอยูใตบังคับอังกฤษ  สวนทางไทยตองการรบพุงพมาโดยลําพัง ฝายไทยไมยอม พอถึงงาน

พระเมรุพระบรมศพรัชกาลท่ี ๒ จึงใหกองทัพคืนกลับมากรุงเทพฯ   

๒.  อังกฤษตั้งใจวาจะคืนตะนาวศรีและมะริดใหไทยเฉพาะแผนดินตอนใน ขางชายทะเล

อังกฤษจะเอาไวคาขาย สวนทางชายแดนท่ีติดกับอังวะ อังกฤษจะตั้งรัฐมอญใหมข้ึนมา แตเชื้อวงศ

พระเจาแผนดินมอญสูญหายไปแลว จึงคิดจะเลือกเอาเจาพระยามหาโยธา ซ่ึงเปนท่ีนิยมของมอญมา

เปนพระเจาแผนดิน ทําใหไทยไมพอใจเพราะไมไดดินแดนท่ีเปนประโยชนทางเศรษฐกิจ และการตั้งรัฐ

มอญใหมนัน้จะทําใหมอญอพยพในไทยไปฝกใฝกับอังกฤษมากข้ึน 

๓.  พระยาชุมพรไปกวาดตอนคนเมืองมะริด ตะนาวศรีมามาก มอญเหลานั้นจึงไปรอง

ตออังกฤษ อังกฤษจึงตามจับคนเมืองชุมพรท่ีไปกวาดครัว รัชกาลท่ี ๓ ทรงพระพิโรธพระยาชุมพร ให

นําตัวมาจําไวในกรุงเทพฯ 

๔.  เม่ืออังกฤษทําสงครามกับพมา ขณะนั้นไทยแผอิทธิพลไปในหัวเมืองมลายู อังกฤษไม

ตองการใหไทยแผขยายอํานาจ ประกอบกับอังกฤษกําลังรบพมาสถานการณไมสูดี ลอรดแอมเฮิสต 

ผูสําเร็จราชการของอังกฤษท่ีอินเดียจึงสงรอยเอกเฮนรี เบอรนีย เขามาเจรจาความเมืองเรื่องพมาและ

มลายู ทําใหไทยตองวางตัวเปนกลางในศึกอังกฤษรบพมา 

แมวาไทยจะไมไดทําศึกสงครามกับพมาโดยตรงอยางเชนในสองรัชกาลท่ีผานมา  แตก็ยัง

คอยตามสืบขาวศึกทางพมาอยูเสมอ  ใน พ.ศ. ๒๓๘๔ มองสวยตองเชื้อพระวงศพมาหนีภัยการเมือง

เขามาในไทย เนื่องจากมองสวยตองเปนพวกกับจักจาแมง ซ่ึงจักจาแมงไมถูกกับแสรกแมง ภายหลัง

แสรกแมงไดกอการกบฏตอพระเจาจักไกแมงผูพ่ี จักจาแมงกับมองสวยตองคิดตานแสรกแมง แต

แสรกแมงรูตัวทัน ไดยกกําลังคนมาลอมจับจักจาแมงฆาเสีย ทําใหมองสวยตองตองหนีมา  รัชกาลท่ี ๓ 

โปรดใหมองสวยตองอยูท่ีบานพมาคอกกระบือ มองสวยตองสรางเจดียไวองคหนึ่ง คนมอญพมานิยม

ชมชอบมองสวยตองดวยเปนเจานายพมา  ทรงทราบความแลวรับสั่งใหเอามองสวยตองไปจําคุก๓๕  

นอกจากนี้ไทยยังเก่ียวของกับพมาในการแผขยายอํานาจในเมืองเชียงตุง ซ่ึงจะไดกลาวในหัวขอ

ความสัมพันธระหวางไทยกับดินแดนทางเหนือตอไป 

 

 

 

 

                                           
๓๕ เจาพระยาทิพากรวรวงศามหาโกษาธิบดี (ขํา  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

รัชกาลท่ี ๓, ๑๐๐. 



๓๖ 

๔.  ความสัมพันธกับญวนและเขมร 

ความสัมพันธระหวางกรุงรัตนโกสินทรกับญวนและเขมรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกลาเจาอยูหัวนั้น ไดมีการแขงขันแยงชิงอํานาจและอิทธิพลทางการเมืองระหวางไทยกับญวน

ในดินแดนเขมร  เดิมนั้นในชวงสถาปนากรุงรัตนโกสินทรในแผนดินญวนและเขมรอยูในชวงจลาจล 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาอุปการะองเชียงสือซ่ึงลี้ภัยกบฏไต

เซิน และตอมาไทยไดชวยสถาปนาใหเปนกษัตริยเวียดนามทรงพระนามวาพระเจาเวียดนามยาลอง  

สวนทางเขมรนักองคเองไดเสด็จลี้ภัยจลาจลเขามาอยูในกรุงเทพฯ  เม่ือทรงเจริญวัยไทยไดสถาปนาให

เปนพระเจาแผนดินเขมร ทรงพระนามวา “สมเด็จพระนารายณรามาธิบดี” ซ่ึงเวลานั้นเขมรเปน

ประเทศราชของไทย และสงบรรณาการใหกับเวียดนาม  นักองคเองไดยอมถวายหัวเมืองเขมรใหกับ

ไทย ไดแก เมืองเสียมราบ พระตะบอง ทําใหเขมรแบงออกเปน ๒ สวนคือ เขมรสวนนอกมีราชธานีอยู

ท่ีอุดงคฦๅชัย และเขมรสวนในมีเมืองสําคัญคือเมืองพระตะบอง เมืองเสียมราบ และเมืองข้ึน ปกครอง

โดยเจาพระยาอภัยภูเบศร ข้ึนตรงตอกรุงเทพฯ๓๖ 

สาเหตุท่ีไทยกับเขมรและญวนจะทําศึกในสมัยรัชกาลท่ี ๓ นั้น มีสาเหตุมาจากการเมือง

ความสัมพันธระหวาง ๓ อาณาจักร ภายหลังรัชกาลของนักองคเอง  เม่ือนักองคเองทิวงคตใน พ.ศ. 

๒๓๔๙ พระองคจันทพระราชโอรสองคโต ไดปกครองเมืองเขมรตอมา ทรงพระนามวาสมเด็จพระ-

อุทัยราชา ในชวงแรกไทยมีทาทีสนับสนุนเขมรเปนอยางมาก แตตอมาสมเด็จพระอุทัยราชามาฝกใฝ

พวกญวน เนื่องจากสาเหตุ ๓ ประการ คือ๓๗ 

๑.  สมเด็จพระอุทัยราชาใหพระองคแกว (ดวง) และออกญาจักรี (แกบ) มาถวายเครื่อง

ราชบรรณาการ และทูลขอเชื้อพระวงศเขมรใหกลับไปยังบานเมือง แตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด-

ฟาจุฬาโลกพระราชทานใหเพียงสมเด็จพระมหากษัตรี (พระองคเม็ญ) กับพระมารดาและพระองคเภา 

ทําใหสมเด็จพระอุทัยราชาไมพอพระทัย 

๒.  ปลายรัชกาลท่ี ๑  สมเด็จพระอุทัยราชาไดไปเขาเฝา แตไมมีเจาพนักงานนําเฝาทํา

ใหรัชกาลท่ี ๑ ทรงพระพิโรธ และทรงบริภาษตอหนาขุนนางท้ังปวง ทําใหสมเด็จพระอุทัยราชาทรง

ไดรับความอับอายเปนอยางมาก 

๓.  เม่ือสิ้นรัชกาลท่ี ๑ สมเด็จพระอุทัยราชาไมไดมาชวยการพระบรมศพ สงแตนักองค

สงวน และนักองคอ่ิมซ่ึงเปนพระอนุชามาแทน ทําใหไทยเริ่มระแวงวาสมเด็จพระอุทัยราชาจะเอาใจ

ออกหาง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยโปรดเกลาฯ ตั้งใหนักองคสงวนเปนท่ีพระมหา

อุปโยราชฝายหลัง และใหนักองคอ่ิมเปนท่ีพระมหาอุปโยราชฝายหนา  ทําใหสมเด็จพระอุทัยราชาไม

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



๓๗ 

พอใจเพราะไทยแทรกแซงการเมืองภายในของราชสํานักเขมรในการตั้งเจานายโดยมิไดปรึกษา 

พระเจาแผนดินกัมพูชา 

ดวยเหตุท่ีกลาวมาขางตน สมเด็จพระอุทัยราชาจึงตัดสินใจท่ีจะสวามิภักดิ์กับเวียดนาม  

ทําใหเกิดความขัดแยงและแบงเปน ๒ ฝายในหมูขุนนางระหวางกลุมสนับสนุนเวียดนาม และกลุม

สนับสนุนไทย  สมเด็จพระอุทัยราชาไดประหารชีวิตพระยาจักรีและพระยากลาโหมท่ีเปนกลุมขุนนาง

ฝกใฝฝายไทย ดานนักองคสงวนเกรงราชภัย จึงลี้ภัยไปอยูเมืองโพธิสัตว  ดวยสถานการณเชนนี้ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย จึงโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยายมราช (นอย) ไปไกลเกลี่ยท่ี

เขมร สมเด็จพระอุทัยราชาจึงเสด็จพาครัวหนีไปเวียดนาม  เจาพระยายมราชจึงเผาเมืองพนมเปญ 

กะพงหลวง บันทายเพชร พรอมกวาดคนมาพระตะบอง  ในครั้งนั้นนักองคสงวน นักองคอ่ิม นักองค

ดวง ไดเสด็จมาประทับท่ีกรุงเทพฯ เม่ือฝายไทยยกทัพกลับญวนไดแหอัญเชิญสมเด็จพระอุทัยราชา

กลับ พรอมยายเมืองหลวงมาท่ีพนมเปญ  รวมท้ังญวนพยายามปกครองแผนดินกัมพูชาโดยให

ขาหลวงแควนโคชินจีนปกครองท้ังดานพลเรือนและทหาร เกณฑเขมรขุดคลองจากเมืองม็วตจรูก 

(โจฎก-โจดก) ไปยังเมืองเปยม (เมืองบันทายมาศหรือฮาเตียน) แลวยึดเมืองของเขมรท่ีอยูปากแมน้ํา

โขงท้ังหมด  สวนไทยยังคงมีฐานท่ีม่ันในดินแดนเขมรสวนในคือพระตะบอง เสียมราบ และศรีโสภณ 

ครั้นถึงสมัยรัชกาลท่ี ๓  การศึกสงครามระหวางไทยกับญวนไดเกิดข้ึน โดยมีแผนดิน

เขมรเปนสมรภูมิ  สงครามครั้งนี้มีชื่อเรียกวา “อานามสยามยุทธ”เริ่มตนข้ึนใน พ.ศ. ๒๓๗๖ เม่ือเกิด

กบฏท่ีเมืองไซงอนในรัชกาลพระเจามินมาง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริท่ี

จะเอาเมืองเขมรคืน ดังความในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี ๓ ท่ีวา  

คร้ันองคจันเขมรเปนกบฏหนีไป ญวนก็รับไว อนุเปนกบฏหนีไป ญวนก็รับไว 

แลวกลับแตงขุนนางพาอนุมาตั้งบานเมืองอยางเกา ทําเหมือนเมืองเขมรเหมือนกัน มีแตคิด

เกียดกันเขตแดนฝายไทย ขมข่ียกตัวเปนดึกวองเด ใหองเลโบมีหนังสือมาวาใหที่กรุงลงชื่อไป

ในพระราชสาสนวาพระเจากรุงเวียดนามดึกวองเด ฝายที่กรุงเห็นแกทางไมตรีก็ทําใหตาม

ชอบใจ ภายหลังก็ใหองเลโบมีหนังสือมาอีกวา ใหเอาตราหลวงสําหรับแผนดินประทับสําเนา

พระราชสาสนออกไป ดวยยกตัวข้ึนเปนใหญดังนี้ จะเปนไมตรีกันไปอยางไรได๓๘ 

 

การศึกครั้งนี้ไดโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห) ยกทัพไปพรอมนักองคอ่ิม 

นักองคดวง ยกไปตีเมืองบันทายมาศ  พรอมกับใหเจาพระยาพระคลังเปนแมทัพเรือยกไปตีเมืองบัน

ทายมาศ ทัพไทยตีไดเมืองโพธิสัตวและเมืองกําพงฉนัง  สมเด็จพระอุทัยราชาตองเสด็จพาเชื้อพระวงศ

เขมรไปประทับในเวียดนาม  จากนั้นเจาพระยาบดินทรเดชาไดใหนักองคอ่ิม นักองคดวงตั้งเกลี้ย

                                           
๓๘ เจาพระยาทิพากรวรวงศามหาโกษาธิบดี (ขํา  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

รัชกาลท่ี ๓, ๕๓. 



๓๘ 

กลอมขุนนางอยูท่ีเมืองพนมเปญ ตอมาออกญาจักรี (ฬุง) พรอมกับทัพเวียดนามยกมาตีทัพไทยจน

เจาพระยาบดินทรเดชาตองถอยทัพ จากนั้นญวนไดเชิญเสด็จสมเด็จพระอุทัยราชามาครองเมือง

พนมเปญดังเดิม  และพระยาอภัยภูเบศรไดถึงแกอนิจกรรมในปนี้ รัชกาลท่ี ๓ จึงโปรดเกลาฯ ให นัก

องคอ่ิมเปนผูวาราชการเมืองพระตะบอง และนักองคดวงเปนผูวาราชการเมืองมงคลบุรี 

ปตอมา คือ พ.ศ. ๒๓๗๗ สมเด็จพระอุทัยราชาเสด็จสวรรคต ราชสํานักญวนตั้งพระองค

หญิงมีข้ึนครองราชยเปนพระเจาแผนดินสตรี  และพระเจามินมางสงพระราชสาสนขอใหพระองคเจา

หญิงแบนของเขมรอภิเษกกับพระโอรสฝายเวียดนาม แตขุนนางเขมรตอบกลับวาไมสมควรอภิเษก

เพราะตางชาติตางภาษากัน และเขมรเปนเมืองเล็กไมคูควรกับเวียดนาม  ดวยเหตุนี้ทําใหพระองคเจา

หญิงแบนทรงคิดพ่ึงราชสํานักกรุงเทพฯ จึงสงจดหมายไปหานักมารดาซ่ึงประทับอยูในกรุงเทพฯ นัก

มารดาตอบกลับมาวาจะใหพระองคแกวมารับ แตจดหมายนั้นถูกฝายญวนจับได พระองคเจาหญิง

แบนจึงถูกจองจํา ญวนไดกวาดเจานายและขุนนางเขมรไปเมืองเวและไซงอน  และภายหลังไดจับ

พระองคเจาหญิงแบนถวงน้ํา 

พ.ศ. ๒๓๘๐ นักองคดวงคบคิดกับขุนนางเขมรตอตานอํานาจไทย เกลี้ยกลอมชาวเมือง

พระตะบองจะกวาดคนไปเมืองพนมเปญ และเตรียมสูรบกับญวน เม่ือความทราบถึงพระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกลาเจาอยูหัว จึงใหนําตัวนักองคดวงมาจําไวท่ีกรุงเทพ ตอมาพระยาศรีสหเทพ (เพ็ง) กราบ

บังคมทูลวาถาจองจํานักองคดวงไวท่ีทิม ถานักองคดวงโทมนัสตรอมใจตายคงจะไดรับความลําบาก จึง

ขอรับพระราชทานนักองคดวงคุมไวท่ีบานแทน  จึงโปรดเกลาฯ ใหตามท่ีพระยาศรีสหเทพทูลขอ๓๙ 

พ.ศ. ๒๓๘๒  นักองคอ่ิมหันไปสวามิภักดิ์ญวน พรอมท้ังกวาดตอนครัวเมืองพระตะบอง  

จึงโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาบดินทรเดชาไปจัดการเมืองพระตะบองใหเรียบรอย ในเวลานั้นชาวเขมร

ไดกอจลาจลเนื่องจากญวนปกครองดวยวิธีการกดข่ีขมเหง นับตั้งแตบังคับใหแตงกาย ใชภาษาแบบ

เดียวกับญวนและทําลายวัดวาอารามตางๆ  ตอมาในป พ.ศ. ๒๓๘๓ ขุนนางเขมรไดสงหนังสือขอ

ราชการ ๑๘ ฉบับทูลขอพระราชทานนักองคดวงไปเสวยราชยท่ีเขมร  จึงโปรดเกลาฯพระราชทานนัก

องคดวงออกไปครองแผนดิน และใหเจาพระยาบดินทรเดชาอัญเชิญนักองคดวงกลับเขมร โดยให

ประทับอยูท่ีเมืองพระตะบอง จากนั้นกองทัพไทยและเขมรเขาสมทบกันไลทัพญวนในเมืองอุดงคฦๅชัย

และพนมเปญ  ในปพ.ศ. ๒๓๘๔ และ ๒๓๘๕ นักองคดวงจึงไดยายมาประทับท่ีเมืองอุดงคฦๅชัยและ

พนมเปญตามลําดับ  โดยในขณะนั้นแผนดินเขมรแบงเปน ๒ ภาค ภาคใตเปนของนักองคอ่ิม 

ภาคเหนือเปนของนักองคดวง 

                                           
๓๙ เจาพระยาทิพากรวรวงศามหาโกษาธิบดี (ขํา  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

รัชกาลท่ี ๓, ๗๓. 



๓๙ 

พ.ศ. ๒๓๘๕ มีขุนนางเขมรท่ีฝกใฝญวนไดกอการกบฏข้ึน  นักองคดวงขอกําลังจาก

กรุงเทพฯ มาชวย  เจาพระยาบดินทรเดชา ไดยกกองทัพมา ๔ หม่ืน เพ่ือปราบขุนนางกบฏ  ดาน

ญวนเกณฑเขมรเมืองบาสัก ตระพัง และกรอมวนสอ มารบกับทัพไทย  ท้ังนี้ญวนไดใหนักองคอ่ิม

ครองราชยอยูเมืองโจฎก อยูไดไมนานนักองคอ่ิมสิ้นพระชนม ญวนจึงตั้งพระองคเจาหญิงมีครองอยู

พักหนึ่ง เม่ือทัพไทยยกมาขับไลญวนออกจากเขมร ญวนไดนําพระองคเจาหญิงมีไปเปนองคประกันท่ี

เมืองเวพรอมกับพระญาติพระวงศท้ังหมด 

ระหวาง พ.ศ. ๒๓๘๕-๒๓๘๘ ไทยทําสงครามกับเขมรผลัดกันแพและชนะถึง ๔ ครั้ง จน 

พ.ศ. ๒๓๘๘ เกิดเหตุการณน้ําทวมใหญ เวียดนามยกทัพเรือตีคายเมียนชัย และคายท่ีเมืองบันทาย

แดกของฝายไทยจนแตกพาย  ทัพไทยจึงหนีจากพนมเปญมาตั้งรับท่ีอุดงคฦๅชัย ทัพญวนยกตามมาตี 

เจาพระยาบดินทรเดชายกกองทัพชางศึกตอสูไลตีทัพญวนจนแตกพายไมกลามาตีเมืองอุดงคฦๅชัยอีก

ตอไป 

ตอมาพระเจาเทียวตรีกษัตริยญวนสิ้นพระชนม พระเจาตือดึกไดเสวยราชยแทน  

ประกอบกับนักองคอ่ิมสวรรคต ญวนเห็นวาการเมืองในเขมรไมประสบความสําเร็จ จึงเจรจากับ

เจาพระยาบดินทรเดชาขอสงบศึก  ผลของการสงบศึกในคราวนั้นจบลงดวยเง่ือนไขท่ีวา  ใหนักองค

ดวงเสวยราชยเปนกษัตริยเขมร เปนประเทศราชกรุงรัตนโกสินทร และสงเครื่องราชบรรณาการ ๓ ป

ตอครั้งใหกับเวียดนาม  และใหกองทัพไทยสงเชลยชาวจามและญวน ๔๐ คนคืน  และทางญวนจะสง

เจานายและขุนนางเขมรมาท่ีอุดงคฦๅชัย พรอมกับใหกองทัพไทยไปรื้อคายของฝายญวน สวนญวนก็

จะมารื้อคายของไทย 

ดังนั้น ใน พ.ศ. ๒๓๙๐ นักองคดวงแตงทูตไปถวายบรรณาการท่ีราชสํานักเมืองเว ญวน

ไดคืนเจานายเขมรให แลวเลิกทัพกลับไป ไทยมีอํานาจในเมืองเขมรเหมือนอยางครั้งรัชกาลท่ี ๑  

เมืองอุดงฦๅชัยเปลี่ยนชื่อเปนอุดงคมีชัย  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจึงโปรดฯ ใหอภิเษกนัก

องคดวง เปนสมเด็จพระหริรักษรามามหาอิศราธิบดี พระเจากรุงกัมพูชา  และโปรดใหมีทองตราหา

กองทัพเจาพระยาบดินทรเดชากลับจากกรุงกัมพูชา   

แมวาไทยจะชนะญวนไมไดโดยเด็ดขาด แตไทยก็สามารถยับยั้งอิทธิพลทางการเมืองของ

ญวนไมใหมายังดินแดนเขมรได  ท้ังนี้เนื่องมาจากไทยตองการเขมรเปนเมืองประเทศราชและเปนรัฐ

ก้ันกลางระหวางไทยกับญวน ทางไทยมิไดตองการผนวกดินแดนเขมรเหมือนดังท่ีญวนตองการ และ

ไทยดําเนินนโยบายตอเขมรตางจากญวนเปนอันมาก แมแตเมืองท่ีไทยผนวกไวก็ยังแตงตั้งใหชาวเขมร

เปนเจาเมือง จึงทําใหไดรับความนิยมและไดรับการสนับสนุนจากเขมรเปนสวนใหญ ซ่ึงทางเขมรก็หวัง

จะพ่ึงไทยดวยเชนกัน๔๐ อยางไรก็ตามผลจากสงครามอานามสยามยุทธตลอดระยะเวลา ๑๕ ป ทําให

                                           
๔๐ วอเตอร  ฟรานซีส เวลลา, แผนดินพระนั่งเกลาฯ, ๑๙๗-๑๙๙. 



๔๐ 

เขมรเริ่มติดตอกับฝรั่งเศสเพ่ือใหพนจากอํานาจไทยและเวียดนาม ซ่ึงเปนเหตุใหเขมรตกเปนเมือง

ภายใตอารักขาฝรั่งเศสในเวลาตอมา 

๕.  ความสัมพันธกับดินแดนทางดานทิศเหนือ 

ความสัมพันธระหวางไทยกับทางดานทิศเหนือ ไดแกดินแดนลานนา เชียงตุง เชียงรุง

และเมืองอ่ืนๆ ในเขตสิบสองปนนา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พมาพยายาม

ขยายอํานาจไปในดินแดนลานนา ทางราชสํานักกรุงรัตนโกสินทรจึงมีความพยายามใหดินแดนลานนา

เปนปราการสําคัญ และสนับสนุนใหไปตีเมืองเชียงตุงอันเปนเขตอิทธิพลพมา   

เมืองเชียงตุงมีความสัมพันธในฐานะเมืองพ่ีเมืองนองกับเชียงใหมมาเปนเวลาชานาน ใน

สมัยพระเจากาวิลละ พ.ศ. ๒๓๔๗ เจามหาสิริชัยสารัมพยะเจาเมืองเชียงตุงไดมาสวามิภักดิ์กับ

เชียงใหม มีการอพยพประชากรเชียงตุงมาท่ีเมืองเชียงใหม ทําใหเมืองเดิมถูกปลอยราง ท้ังนี้เพ่ือมิให

พมาใชเปนฐานท่ีม่ันไดอีก อยางไรก็ตามเจามหาขนานนองชายเจามหาสิริชัยสารัมพยะไมพอใจ จึงหนี

ไปตั้งหลักแหลงอยูท่ีเมืองยาง แตถูกแสนลามปนขาหลวงพมายึดอํานาจ เจามหาขนานขอใหเชียงใหม

ยกทัพมาชวย แตทัพเชียงใหมเขาตีเมืองยางไมสําเร็จ ทําใหตองไปพ่ึงอิทธิพลพมาและไดเปนเจาเมือง

เชียงตุงในเวลาตอมา  สวนทางไทยไดจัดตั้งเมืองเชียงราย พะเยา และงาว เปนเมืองหนาดานของ

ลานนาในการเตรียมตีเมืองเชียงตุง และทางไทยเรงใหลานนาแตงกองทัพโจมตีเมืองเชียงตุงโดยเร็ว   

สงครามเชียงตุงครั้งแรกจึงเกิดข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวใน ป 

พ.ศ. ๒๓๙๒-๒๓๙๓  โดยมีสาเหตุสําคัญดังนี้๔๑ 

๑. เพ่ือลดอันตรายจากพมาใหนอยลง ถาพมาใชเชียงตุงเปนฐานท่ีม่ันก็จะโจมตีเชียงราย

ได และไทยตองการกวาดตอนผูคนมาในดินแดนลานนาใหมากท่ีสุดเพ่ือตัดกําลังพมา 

๒.  การขอความชวยเหลือจากเจานายเมืองเชียงรุง  กลาวคือใน พ.ศ. ๒๓๘๖ เจามหาวัง

เจาเมืองเชียงรุงถึงแกอนิจกรรม เจามหาขนานปูนอยข้ึนครองเมืองแทน  แตตอมาเจาราชบุตรสาระ

วันบุตรเจามหาวัง รวมกับเจาหมอมมหาไชยนองเขยเจามหาวังยึดอํานาจ จับตัวเจามหาขนานปูนอย

ไปประหารชีวิต  แลวเจาสาระวันข้ึนครองเชียงรุงและยอมออนนอมกับจีน   สวนเจาหมอมหนอคํา

บุตรเจามหาขนานปูนอย ไดไปขอกําลังจากพมามาชวยขับไลเจาสาระวัน เจาสาระวันจึงหนีไปอยูใน

เขตอิทธิพลจีน  สวนเจาหมอมมหาไชยหนีลงมาท่ีเมืองภูคาเขตเมืองนาน   

เจาหมอมหนอคําปกครองเชียงรุงอยูระยะหนึ่งเกิดความวุนวาย เปดโอกาสใหเจาสาระ

วันรวมกับเจาอุปราชเสนอเงิน ๑,๒๒๐ ชั่ง ใหกับพมาเพ่ือแลกตําแหนงเจาเมือง พมาจึงยอมตกลงให

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

๓๗๓. 



๔๑ 

เจาสาระวันปกครองเชียงรุง แตเจาสาระวันกดข่ีรีดเงินจากราษฎร ทําใหเกิดกบฏข้ึน เจาสาระวันหนี

ไปในเขตพมา สวนเจาอุปราชหนีมาหลวงพระบางและขอความชวยเหลือจากกรุงเทพฯ๔๒   

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริวาถาตีเมืองเชียงตุงไดเชียงรุงก็

จะเปนสิทธิขาดแกทางไทย จึงโปรดเกลาฯ ใหเกณฑทัพเมืองเชียงใหม ลําปาง ลําพูน ลําพูน ไปตีเชียง

ตุงใน พ.ศ. ๒๓๙๒ แตทัพยกไปไมพรอมเพรียงกัน และขัดสนเรื่องเสบียงอาหารจึงตองยกทัพกลับ 

ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวประชวรและเสด็จสวรรคต การตีเชียงตุงจึงยังไม

เปนผลสําเร็จในรัชกาลนี้ 

๖.  ความสัมพันธกับจีน 

ความสัมพันธระหวางไทยกับจีนในสมัยรัชกาลท่ี ๓ ยังคงมีการสืบทอดระบบ

ความสัมพันธในรูปแบบรัฐบรรณาการเพ่ือประโยชนทางการคาระหวาง ๒ อาณาจักร เชนเดียวกับใน

สมัยรัชกาลท่ี ๑ และรัชกาลท่ี ๒   ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดมีการสงคณะ

ทูตไปราชสํานักปกก่ิงอยูบอยครั้ง แมวาทางราชสํานักจีนจะกําหนดใหอยูในระยะ ๔ ปตอครั้ง  แตราช

สํานักไทยสงทูตไปเกือบจะทุกปในป พ.ศ. ๒๓๘๓  พ.ศ. ๒๓๘๔ และ พ.ศ. ๒๓๘๖  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง

ความตองการของไทยท่ีจะรักษาความสัมพันธทางการคากับจีน๔๓  แตหลังจาก พ.ศ. ๒๓๘๗  จีน

ประสบปญหาความวุนวายภายใน  สงผลใหไทยหยุดสงบรรณาการไปจีนถึง ๔ ป และสงไปอีกครั้ง

เดียวเทานั้นใน พ.ศ. ๒๓๙๑ 

เม่ือจีนประสบภาวะสงครามกับมหาอํานาจตะวันตก ประกอบกับเกิดทุพภิกขภัย การทํา

มาหากินฝดเคือง ทําใหชาวจีนทางตอนใต เชน กวางตุง เอหมึง นิงโป ฯลฯ อพยพเขามาไทยเปน

จํานวนมาก และมาตั้งหลักแหลงทํามาหากินอยูในประเทศ  ทางราชการไดใหสิทธิ์แกคนจีนในการทํา

มาหากินเคลื่อนยายไปอยางเสรี โดยคนจีนอพยพสวนใหญมักจะประกอบอาชีพตั้งแตเปนกุลีรับจาง 

คาขายเล็กนอย จนกระท่ังเปนพอคา เจาของกิจการตางๆ เชน โรงสี โรงงานน้ําตาล อูตอเรือ กิจการ

เหมืองแรทางภาคใต  หรือทําไรออย ไรพริกไทย ไรผัก เปนตน  สงผลใหเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลท่ี ๓ 

เม่ือ พ.ศ. ๒๓๗๓ สามารถผลิตน้ําตาลเปนสินคาสงออกท่ีทํารายไดมากกวาขาว  อีกท้ังชาวจีนในกลุม

ของเจาสัว เจาภาษีนายอากร ชางไมชางเหล็ก ยังไดรับความไววางพระราชหฤทัยจากรัชกาลท่ี ๓  ให

ตอเรือกําปนลาดตระเวน กําปนรบ และเรือรบขนาดเบา  ตลอดจนหลอปนใหญไวใชในราชการ๔๔  

                                           
๔๒ สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, ๓๗๒-๓๗๓. 
๔๓ สืบแสง พรหมบุญ, ความสัมพันธในระบบบรรณาการระหวางจีนกับไทย, แปลโดย กาญจนี 

ละอองศร ี(กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๒๕), ๑๖๕. 
๔๔ ม.ร.ว.ศุภวัฒย เกษมศรี, “พระมหากรุณาธิคุณตอชาวจีน.” ใน  มหาเจษฎาบดินทรานุสรณ, ๗๕-

๑๑๓.  ม.ร.ว.ศุภวัฒย เกษมศรี, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: อักษรสัมพันธ, ๒๕๓๑, ๒๖๙. 



๔๒ 

ในดานการปกครองตอกลุมคนจีนภายใตพระบรมโพธิสมภาร ทางราชการไมไดเกณฑ

แรงงานเขาเดือนหรือเสียคาราชการจากกลุมชาวจีนอยางพลเมืองท่ัวไป แตชาวจีนตองเสียคาเกณฑ

ชวยราชการใหกับทางการ เดิมในสมัยรัชกาลท่ี ๒ เก็บในอัตรา ๓ ป ตอ ๖ บาท ครั้นรัชกาลท่ี ๓ ทรง

ลดลงเหลือ ๓ ป ตอ ๕ บาท พรอมกับปผูกขอมือ  ซ่ึงพอคาชาวจีนบางคนมักจะเสียเงินถึง ๓ เทาเพ่ือ

ไมตองผูกป  สวนลูกหลานคนจีนท่ีเกิดในประเทศไทยตองเสียราชการหรือเกณฑแรงงานอยางไพรไทย 

ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการยอมรับและเปดโอกาสใหลูกหลานคนจีนเหลานี้ใหเปนคนไทยในชั้นตอมา๔๕ 

๗.  ความสัมพันธกับประเทศทางตะวันตก 

ความสัมพันธกับประเทศทางตะวันตกในสมัยรัชกาลท่ี ๓ นั้น ตรงกับชวงท่ีลัทธิลา

อาณานิคมของชาติมหาอํานาจตะวันตกท่ีเริ่มแผขยายอิทธิพลเขามายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต และโดยเฉพาะในชวงท่ีอังกฤษทําสงครามกับพมาในป พ.ศ.๒๓๖๗  นั้น ทางราชสํานักไทยไดให

ความสนใจในการหาขอมูลของกองกําลังทหารอังกฤษ  แตหลังจากการทําสงครามอังกฤษชนะพมาใน

พ.ศ.๒๓๖๘ (ค.ศ.๑๘๒๕)  ไทยไดใหความสนใจอังกฤษท้ังหมด  เนื่องจากสามารถปราบพมาซ่ึงเปน

ชาติท่ีไทยไมสามารถปราบปรามลงได๔๖ และตอมาเม่ืออังกฤษสามารถเอาชนะจีนจากเหตุการณ

สงครามฝนไดในป พ.ศ.๒๓๘๓  จีนตองยอมทําสัญญาท่ีใหผลประโยชนตางๆ แกอังกฤษมากข้ึน  มีผล

ทําใหผูนําของไทยตองยอมรับวาแสนยานุภาพอังกฤษมีเหนือจีน  ซ่ึงไทยเคยจัดใหจีนเปนประเทศ

หมายเลขหนึ่งตองเปลี่ยนไปอยางกระทันหัน  และสงผลตอความคิดกลุมชนชั้นนําไทยคือถาอังกฤษ

เอาชนะจีนไดก็จะตองชนะไทยไดเชนกัน๔๗ 

ดวยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  จึงทรงมีพระราชวิเทโศบายดานการ

ตางประเทศกับอังกฤษอยางระมัดระวัง  หลังจากสงครามอังกฤษกับพมาสิ้นสุดลง  ลอรด แอมเฮิรสต 

ผูสําเร็จราชการท่ีอินเดียไดสงรอยเอกเฮนรี เบอรนียเขามายังกรุงเทพฯ เพ่ือทําสนธิสัญญา  ไทยจึงมิ

อาจหลีกเลี่ยงอังกฤษเหมือนครั้งท่ีจอหน ครอวเฟด  เขามาในสมัยรัชกาลท่ี ๒ ไดอีกตอไป จึงตกลงทํา

สนธิสัญญากับอังกฤษเปนฉบับแรกในกรุงรัตนโกสินทร  คือสนธิสัญญาเบอรนีย  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, “พระบรมราโชบายเก่ียวกับประเทศตะวันตก,” ใน มหาเจษฎาบดินทรา-

นุสรณ, ๗๕-๑๑๓, ม.ร.ว.ศุภวัฒย  เกษมศรี, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: อักษรสัมพันธ, ๒๕๓๑), ๘๑. 



๔๓ 

นอกจากนี้ยังมีการทําสนธิสัญญากับสหรัฐอเมริกาเม่ือ พ.ศ.๒๓๗๕  แสดงใหเห็นวา

รัฐบาลไทยพอใจท่ีจะเปดสัมพันธไมตรีกับสหรัฐอเมริกาอีกชาติหนึ่ง อาจจะเปนนโยบายของไทยท่ีไม

ตองการใหประเทศตะวันตกเขามามีอิทธิพลในประเทศเพียงชาติใดชาติหนึ่ง  ดังปรากฏหลักฐานใน

พ.ศ.๒๓๘๓  วาไทยไดทาบทามขอเปดสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส  โดยผานกงสุลฝรั่งเศสท่ีสิงคโปร  แต

ขณะนั้นฝรั่งเศสยังไมสนใจขอเสนอ  ไทยกับฝรั่งเศสจึงไมได เริ่มเจริญสัมพันธไมตรีในสมัย 

รัชกาลท่ี ๓๔๙  

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงดําเนินพระราชวิเทโศบายกับมหาอํานาจจาก

ตะวันตกอยางระมัดระวัง  ดังจะเห็นไดจากพระราชกระแสถึงแนวทางติดตอกับตางประเทศวา  

“...การศึกสงครามขางญวนขางพมาก็เห็นจะไมมีแลว จะมีอยูแตขางพวกฝรั่ง ใหระวังใหดี อยาใหเสีย

ทีแกเขา การงานสิ่งใดของเขาท่ีคิดควรจะเรียนเอาไว ก็ใหเอาอยางเขา แตอยาใหนับถือเลื่อมใสไป

ทีเดียว...”๕๐  ซ่ึงเรื่องท่ีทรงคาดการณไวก็เกิดข้ึนจริง ในวิกฤตการณ ร.ศ. ๑๑๒ พระบาทสมเด็จ- 

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดนําเงินถุงแดง อันเปนพระราชทรัพยท่ีเกิดจากการคาสําเภาของรัชกาลท่ี 

๓ มาชดใชไถบานเมืองคืนจากฝรั่งเศส 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคตเม่ือวันพุธเดือน ๕ ข้ึน ๑ คํ่า ตรงกับ

วันท่ี 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 พระองค๕๑  ราช

สกุลในรัชกาลท่ี ๓ ไดแก ศิริวงศ โกเมน คเนจร งอนรถ ลดาวัลย ชุมสาย ปยากร อุไรพงศ อรรณพ 

ลํายอง  สุบรรณ  สิงหรา และชมพูนุท๕๒ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

ถวายพระราชสมัญญานามวา “พระมหาเจษฎาราชเจา” มีความหมายคือ “พระมหาราชเจาผูมี

พระทัยตั้งม่ันในการบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ”  และคณะรัฐมนตรีมีมติใหวันท่ี ๓๑ มีนาคมของทุกป

เปนวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา หรือวันเจษฎาบดินทร ให

เปนวันสําคัญของชาติ 

 

                                           
๔๙ บัณฑิต  ลิ่วชัยชาญ, ภัยฝร่ังสมัยพระนั่งเกลาฯ, ๔๓. 
๕๐ เจาพระยาทิพากรวรวงศามหาโกษาธิบดี (ขํา  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

รัชกาลท่ี ๓, ๑๕๒. 
๕๑ เรื่องเดียวกัน, ๑๕๓. 
๕๒ ม.ร.ว.ตาบทิพย  จามรมาน, ผูรวบรวม, พระบรมราชจักรีวงศ, พิมพครั้งท่ี ๒ (กรุงเทพฯ: สํานัก

ราชเลขาธิการ, ๒๕๕๑. พิมพพระราชทานในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ  

เจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร พฤศจิกายน ๒๕๕๑), ๘๘-๘๙. 



๔๔ 

เอกสารราชการสมัยกรุงรัตนโกสินทรชวงรัชกาลท่ี ๑-๔ 

เอกสารราชการ หมายถึง หนังสือหรือเอกสารท่ีใชเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวกับการบริหารงานท่ี

เก่ียวกับประเทศหรือพระเจาแผนดิน๕๓  จากการศึกษาของอรพรรณ สินธศิริมานะ ไดจัดกลุมของ

เอกสารราชการของไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทรไว ๔ กลุมดังนี้๕๔ 

๑.  เอกสารราชการสมัยรัชกาลท่ี ๑-๔ 

๒.  เอกสารราชการสมัยรัชกาลท่ี ๕ 

๓.  เอกสารราชการสมัยรัชกาลท่ี ๖-๘ 

๔.  เอกสารราชการสมัยรัชกาลปจจุบัน 
 

คําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวท่ีนํามาศึกษา ถือไดวาเปนเอกสาร

ราชการประเภทหนึ่งท่ีมีการเรียบเรียงขอมูลข้ึนจากการซักถาม  ระยะเวลาของเอกสารดังกลาวจึงจัด

อยูในเอกสารสมัยกรุงรัตนโกสินทรชวงรัชกาลท่ี ๑-๔  ซ่ึงเปนชวงกอนท่ีจะมีการปฏิรูปการปกครอง

แบงสวนราชการเปนกระทรวงเม่ือ พ.ศ. ๒๔๓๕ ในสมัยรัชกาลท่ี ๕   

ในท่ีนี้จะกลาวถึงประเภท วัสดุท่ีใชบันทึก ลักษณะอักษร และรูปแบบการบันทึกของ

เอกสารราชการสมัยกรุงรัตนโกสินทรชวงรัชกาลท่ี ๑-๔ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
๕๓ กองแกว วีระประจักษ, ทองยอย แสงสินชัย และเทิม มีเต็ม.  “เอกลักษณของภาษา.” ใน 

ศิลปวัฒนธรรมไทย, เลม ๒, ภาษาและวรรณคดีกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๒๕), ๔๖. 
๕๔ อรพรรณ  สินธศิริมานะ.  “การวิเคราะหลักษณะแลเน้ือหาของพระราชหัตถเลขาในพระสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  เอกสารชุดกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี ๕ หมวดเบ็ดเตล็ด” (วิทยานิพนธปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘), ๘. 



๔๕ 

ประเภทของเอกสารราชการสมัยกรุงรัตนโกสินทรชวงรัชกาลท่ี ๑-๔ 

ประเภทของเอกสารราชการสมัยกรุงรัตนโกสินทรชวงรัชกาลท่ี ๑-๔ ไดแก 

๑.  พระราชสาสน  คือ เอกสารท่ีมีไปมาระหวางพระเจาแผนดิน มีอยู ๒ ชนิดคือ พระ

ราชสาสนสุพรรณบัฏ เปนพระราชสาสนท่ีจารึกลงบนแผนทองคํา และพระราชสาสนคําหับ เปนพระ

ราชสาสนท่ีสงควบคูไปกับพระราชสาสนสุพรรณบัฏ แตบันทึกลงบนกระดาษ สวนใหญนิยมใช

กระดาษสีเหลือง มีขอความเหมือนกับพระราชสาสนสุพรรณบัฏ แตจะมีขอความเก่ียวกับรายการ

บัญชีสิ่งของท่ีสงไปพรอมกับพระราชสาสน ท้ังนี้เพ่ือใหอานไดสะดวกข้ึน เพราะอักษรในจารึกแผน

ทองคําอานยาก อีกท้ังชวยใหลดขนาดทองคําลงเปนการประหยัดคาใชจายอีกดวย๕๕ 

๒.  ศุภอักษร  คือ เอกสารราชการของเจาประเทศราช หรือเจาเมือง อัครมหาเสนาบดี 

เสนาบดี หรือขาราชการชั้นพระยาข้ึนไป และเสนาบดีตางเมือง ใชเขียนติดตอไปมาถึงกันเก่ียวกับ

เรื่องราชการตางๆ 

๓.  สารตรา  คือ เอกสารราชการท่ีออกตามกระแสพระราชโองการโดยมีเจากระทรวง

หรือขาราชการตั้งแตชั้นเจาพระยาเปนตนไป เปนผูดําเนินการออกหนังสือนั้นสงไปถึงขาราชการ

ผูรักษาเมือง หรือกรมการเมือง ซ่ึงมีบรรดาศักดิ์ตั้งแตชั้นเจาพระยาลงไป  เม่ือออกเอกสารดังกลาว

จะตองมีการรางขอความเรียกวา “รางตรา เพ่ือนําข้ึนทูลเกลาฯ อานถวาย แลวจึงมีพระบรมราช

โองการใหปดตราพระบรมราชโองการสงไปได๕๖ 

๔.  ทองตรา  คือ เอกสารราชการท่ีออกตามกระแสพระบรมราชโองการเชนเดียวกับ

สารตรา แตตางกันในข้ันตอนท่ีรางตราเสร็จสิ้นแลว จะไมมีการนําข้ึนทูลเกลาฯ อานถวาย ผูอานทาน

ตรวจแกจะเปนเสนาบดี หรือขุนนางเจากระทรวงผูรับกระแสพระบรมราชโองการ  เม่ือตรวจเสร็จสิ้น

จึงปดตราเจากระทรวงหรือตราประจําตําแหนงผูรับกระแสพระบรมราชโองการ แลวจึงสงทองตรา

ออกไปยังหัวเมือง๕๗ 

๕.  ใบบอก  คือ เอกสารราชการท่ีสงจากหัวเมืองเขามายังราชธานีเพ่ือรายงานขอ

ราชการตางๆ 

๖.  หนังสือ  คือ เอกสารราชการท่ีมีการเขียนคลายสารตรา ทองตรา และใบบอก ข้ึนตน

ขอความดวยคําวาหนังสือ 

                                           
๕๕ กองแกว วีระประจักษ, “หนังสือประทับตรา,” ใน ความยอกยอนของอดีต: พิพิธนิพนธเชิดชู

เกียรติพลตรี หมอมราชวงศศุภวัฒย เกษมศรี, วินัย พงศศรีเพียร, บรรณาธิการ (ม.ป.ท., ๒๕๓๗), ๑๕๘. 
๕๖ กองแกว วีระประจักษ, ทองยอย แสงสินชัย และเทิม มีเต็ม.  “เอกลักษณของภาษา.” ใน 

ศิลปวัฒนธรรมไทย, เลม ๒, ภาษาและวรรณคดีกรุงรัตนโกสินทร, ๔๗. 
๕๗ เรื่องเดียวกัน. 



๔๖ 

๗.  จดหมาย คือ เอกสารราชการท่ีมีการเขียนคลายสารตรา ทองตรา ใบบอกและ

หนังสือ ข้ึนตนขอความวา “จดหมาย” มีลักษณะคลายหนังสือสวนตัวท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการปรึกษา

ราชการ 

๘.  ฎีกา หรือบัญชีหางวาว คือ เอกสารราชการท่ีทางราชการออกใหแกเจาหนาท่ีซ่ึงนํา

สวยหรือสิ่งของตามจํานวนเกณฑมาสงเพ่ือเปนหลักฐานวาสิ่งของดังกลาวไดรับไวแลวตามจํานวน ใน

วันเวลาท่ีระบุไว 

๙.  ตราภูมิ คือ เอกสารท่ีทางราชการออกใหแกราษฎรเพ่ือใชเปนหลักฐานคุมสวยสา

อากร และการเกณฑไปใชราชการตางๆ  ราษฎรผูมีตราภูมิคุมหามจะไดรับการยกเวนไมเสียสวย 

อากร และไมตองถูกเกณฑไปใชราชการ 

๑๐.  ตราจอง  หรือใบจอง คือ เอกสารท่ีราชการออกใหแกราษฎรเพ่ือเปนหลักฐานวา

บริเวณท่ีดินตามขอบเขตท่ีระบุในตราจอง ผูถือตราไดรับอนุญาตใหทําประโยชนไดภายใน๓ ป ถาใน

ระยะเวลา ๓ ป ยังไมมีการใชประโยชนจากท่ีดิน ผูถือตราจองจะหมดสิทธิในการจับจองทันที 

๑๑.  ตราแดง  คือ  เอกสารราชการท่ีออกใหแกราษฎรเพ่ือเปนหลักฐานวาบริเวณท่ีนา

ตามท่ีระบุไวในตราแดง ผูถือตราไดอนุญาตใหทําประโยชนในท่ีนานั้นไดโดยไมมีกําหนดระยะเวลา 

๑๒. หนังสือทัณฑบน คือ เอกสารราชการท่ีมีลักษณะเปนหนังสือสัญญาของคูความท่ีทํา

ไวใหแกผูชําระความหลังจากตัดสินคดีเรียบรอย 

๑๓.  ใบจุม  เปนชื่อเรียกเอกสารราชการชนิดหนึ่งท่ีเก่ียวเนื่องกับการปกครองของ

อาณาจักรลานชาง เปนเอกสารท่ีขาราชการ ผูรักษาเมืองเจาเมือง กรมการเมือง มีถึงเสนาบดีเพ่ือ

กราบบังคมทูลพระเจาแผนดิน รายงานขอราชการตางๆ   

๑๔.  คําใหการ เปนเอกสารราชการท่ีเรียบเรียงขอมูลจากการซักถามในคดีความ 

คําใหการของขาศึกท่ีจับไดในศึกสงคราม หรือคําใหการของพอคาเอกชนท่ีเดินทางไปในท่ีตางๆ 

๑๕.  หมายรับสั่ง คือเอกสารราชการท่ีเปนคําสั่งในการปฏิบัติงานเก่ียวกับพระเจา

แผนดิน  สวนมากเกิดข้ึนโดยพระราชกรณียกิจ ๒ ประการ คือ เม่ือพระเจาแผนดินจะเสด็จประพาส 

และเม่ือจะทรงประกอบการพระราชพิธีตางๆ โดยพระเจาแผนดินจะมีพระราชดํารัสกับเจากระทรวง

วัง แตถาเปนการรีบดวนจะบอกไปยังมหาดเล็กหรือผูใกลชิดใหเปน “ผูรับสั่ง” ไปบอกกระทรวงวัง 

เจาพนักงานกระทรวงวังเขียนบัตรหมาย เรียกวา “หมายรับสั่ง” ไปยังกระทรวงมหาดไทย และ

กระทรวงกลาโหม เพ่ือทําการ “ตัดหมาย” คือแยกรายการตามหนาท่ีในกรมตางๆ ท่ีเก่ียวของ๕๘ 

 

                                           
๕๘ ย้ิม ปณฑยางกูร และคนอ่ืนๆ, ผูรวบรวม.  ประชุมหมายรับสั่ง ภาคท่ี ๑ สมัยกรุงธนบุรี,  

(กรุงเทพฯ: คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๓), ๑. 



๔๗ 

วัสดุท่ีใชบันทึกเอกสารราชการสมัยกรุงรัตนโกสินทรชวงรัชกาลท่ี ๑-๔ 

วัสดุท่ีใชบันทึกเอกสารราชการสมัยกรุงรัตนโกสินทรชวงรัชกาลท่ี ๑-๔  มีดังตอไปนี้ 

๑.  สมุดไทย เปนวัสดุท่ีใชบันทึกของไทยโบราณ ทําจากเปลือกขอยจึงมีชื่อเรียกอีกอยาง

หนึ่งวา สมุดขอย มีลักษณะพิเศษคือไมไดเย็บเปนเลมเหมือนหนังสือในปจจุบัน  ใชกระดาษยาว

ติดตอกันแผนเดียว พับกลับไปมาใหหนาเปนเลมหนังสือ  มีอยู ๒ สี คือสมุดไทยดํา และสมุดไทยขาว  

วัสดุท่ีใชเขียนมีหลายชนิด เชน ดินสอขาว น้ําหมึกสีดํา และน้ําหมึกสีเหลืองท่ีไดจากสวนผสมของรง

กับหรดาล๕๙ 

๒.  กระดาษเพลา  เปนกระดาษแผนบาง ทําจากเปลือกของตนไม เชนเดียวกับสมุดไทย 

มักใชสําหรับเขียนขอความเพ่ือสงขาวติดตอถึงกัน มีขนาดสั้นและยาวข้ึนอยูกับเนื้อหาท่ีบันทึก นิยม

ใชดินสอดําในการเขียน   ใชบันทึกเอกสารราชการประเภทใบบอก หรือทองตราตางๆ ซ่ึงจะมีการ

ประทับตราประจําตําแหนงของผูท่ีเก่ียวของลงในแผนกระดาษ เม่ือจะสงเอกสารจะมวนจากทายเรื่อง

เขาไปจนหมดกระดาษ แลวใสกลักไมปดผนึกสงไป๖๐ 

๓.  กระดาษฝรั่ง  เปนกระดาษท่ีชาวตางประเทศผลิตข้ึน จึงเรียกวา กระดาษฝรั่ง มี

ลักษณะเปนแผนบางๆ ไทยนํามาใชหลายรูปแบบ โดยเฉพาะในเอกสารราชการ เม่ือเห็นวาใชงานไดดี 

และจัดเก็บไดสะดวก คนไทยจึงนํามาใชแทนวัสดุประเภทกระดาษเพลา  และเม่ือตองการจัดเปนชุด 

จะนํากระดาษมาเรียงซอนกัน ทําใบปกหนา-หลังใหเปนรูปเลมเรียกวาสมุดฝรั่ง๖๑   

๔.  ผา  พบในการบันทึกเอกสารราชการประเภทใบจุม  ผาท่ีนํามาใชเปนผาฝาย ผาไหม 

หรือดาย แลวนํามาทอดวยมือหรือเครื่องจักร  การบันทึกจะใชปากกาคอแรง หรือปากไกจุมหมึก 

แลวบันทึกขอความตางๆ ลงไปบนผา๖๒ 

 

 

 

 

                                           
๕๙ กองแกว วีระประจักษ และนิยะดา ทาสุคนธ, “บทบาทและความสัมพันธระหวางภาษาและอักษร

,” ใน ศิลปวัฒนธรรมไทย, เลม ๒, ภาษาและวรรณคดีกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๒๕), ๓๐-

๓๑. 
๖๐ กองแกว วีระประจักษ, ทองยอย แสงสินชัย และเทิม มีเต็ม.  “เอกลักษณของภาษา.” ใน 

ศิลปวัฒนธรรมไทย, เลม ๒, ภาษาและวรรณคดีกรุงรัตนโกสินทร, ๔๖. 
๖๑ กรมศิลปากร. สํานักหอสมุดแหงชาติ.  ความรูเร่ืองการจัดหมวดหมูทรัพยากรสารนิเทศ 

(เอกสารโบราณ). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ม.ป.ป.), ๓. 
๖๒ เรื่องเดียวกัน. 



๔๘ 

อักษรท่ีใชบันทึกเอกสารราชการสมัยกรุงรัตนโกสินทรชวงรัชกาลท่ี ๑-๔ 

อักษรท่ีใชในยุคกรุงรัตนโกสินทรนั้น กองแกว วีรประจักษและนิยะดา ทาสุคนธ๖๓ ไดให

คําอธิบายไววามี ๒ แบบ คือ 

๑.  รูปอักษรไทย ท่ีสืบเนื่องมาจากรูปอักษรไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา และสมัยกรุงธนบุรี 

รูปอักษรไทยยุคนี้ใชเขียนภาษาไทยโดยเฉพาะ แตมีรูปลักษณะอักษรแตกตางจากเสนอักษรไทยใน

ปจจุบัน  รวมถึงการวางรูปสระ พยัญชนะ วรรณยุกต และเครื่องหมายตางๆ ท่ีแตกตางจากปจจุบันนี้

อีกดวย  

๒.  รูปอักษรขอมใชเขียนภาษาบาลี และภาษาไทย รูปอักษรดังกลาวนิยมใชเขียนเรื่อง

ทางพระพุทธศาสนาเปนสวนใหญ 

เอกสารราชการสมัยกรุงรัตนโกสินทรชวงรัชกาลท่ี ๑-๔ จึงใชรูปอักษรไทยในการบันทึก  

สวนเอกสารประเภทใบจุมนั้นมีการใชอักษรท่ีมีอยูในอาณาจักรลานชางในการบันทึก ไดแก อักษรไทย

นอย อักษรลาวเฉียง อักษรผูไท อักษรธรรม รวมท้ังมีการใชอักษรจีนสําหรับติดตอกับเวียดนาม ซ่ึง

เวียดนามไดนําอักษรจีนใชบันทึกภาษาเวียดนามอยูระยะหนึ่ง๖๔  

ในการบันทึกนั้นนิยมเขียนใตเสนบรรทัด ไมจํากัดจํานวนบรรทัด ข้ึนอยูกับผูบันทึก 

ตอมาเม่ือกระดาษฝรั่งไดแพรหลายเขามาในชวงรัชกาลท่ี ๓ จึงเริ่มมีการนํากระดาษฝรั่งมาใชบันทึก

และพิมพหนังสือ ตอมาสมุดไทยหมดความนิยมลงในชวงรัชกาลท่ี ๖ การเขียนหนังสือใตเสนบรรทัด

จึงไมเปนท่ีนิยมอีกตอไป  สวนอักขรวิธีการเขียนในสมัยกรุงรัตนโกสินทรชวงรัชกาลท่ี ๑-๔ นั้นไมมี

มาตรฐานท่ีแนนอนในการใชภาษาและรูปอักษร เนื่องจากเขียนโดยอาศัยสําเนียงท่ีพูดเปนหลัก ไมมี

กฎเกณฑท่ีบังคับในการสะกดคํา  ใชเขียนสื่อความใหอานออกมาแลวไดความหมายตามเสียงท่ี

ตองการก็ถือวามีความถูกตอง  นับไดวาเปนเอกลักษณของหนังสือในชวงตนกรุงรัตนโกสินทร๖๕  

 

 

 

 

 

                                           
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 

รูปแบบการบันทึกเอกสารราชการสมัยกรุงรัตนโกสินทรชวงรัชกาลท่ี ๑-๔ 

รูปแบบโดยรวมของเอกสารราชการสมัยกรุงรัตนโกสินทรชวงรัชกาลท่ี ๑-๔  กองแกว 

วีรประจักษ๖๖ อธิบายไววาประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ 

๑.  สวนข้ึนตน บอกชื่อและตําแหนงผูออกเอกสารราชการ  รวมท้ังชื่อและตําแหนงของ

ผูท่ีรับเอกสาร   

๒.  สวนเนื้อหา  เปนการดําเนินเรื่องไปจนจบขอความสุดทาย 

๓.  สวนทาย ประกอบไปดวยการบอกวันเดือนปท่ีออกหนังสือ และการประทับตรา

ประจําตัวหรือประจําตําแหนงของผูออกหนังสือประทับตรงท่ีเขียนวันเดือนปนั้น  ถาเปนใบบอกจะมี

การระบุชื่อกรมการเมือง และประทับตราประจําตําแหนงของกรมการเมืองลงไปจนครบทุกคน 

ในกรณีท่ีเปนเอกสารราชการท่ีบันทึกบนกระดาษเพลา เชน ทองตรา หรือใบบอก ใน

ดานหลังกระดาษจะมีการเขียนสรุปเรื่องในเอกสารนั้นๆ พรอมกับประทับตราผูออกเอกสารราชการ 

และบอกชื่อผูถือใบบอกไว 

สวนเอกสารราชการประเภทใบจุมนั้น ถาพระมหากษัตริยเปนผูออกพระราชโองการจะมี

การข้ึนตนขอความวา “ศุภมัสดุพระราชอาชญาลายจุม......ประสิทธิ์ใส......” เปนใชคําวา “ศุภมัสดุ” 

ซ่ึงแปลวาขอความดีงามจงมี มาใชอํานวยพรแลวจึงบอกพระนามกษัตริย  สวนตอนทายใชคําวา “คง

นุประสิทธิพระราชอาชญา” เพ่ือแสดงถึงการออกคําสั่ง แลวจึงบอกวันท่ีท่ีออกเอกสาร๖๗  สวน

หนังสือท่ีออกโดยขุนนางชั้นมหาเสนาบดีจะแตกตางออกไป  ใชคําข้ึนตนวา “หนังสืออัครมหา

เสนาบดีผูใหญท้ังปวงในหอราชสิงหานหลวงกรุงจันทบุรีมาเถิง......” 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 

คําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวท่ีนํามาศึกษาในครั้งนี้ เปนคําใหการ

ท่ีเก็บรักษาและใหบริการท่ีหอสมุดแหงชาติ อยูในหมวดจดหมายเหตุรัชกาลท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๓๖๗-

๒๓๙๔)  เอกสารตนฉบับคําใหการมีจํานวนท้ังสิ้น ๗๓ รายการ  บันทึกอยูในวัสดุ ๒ ชนิด ไดแก สมุด

ไทย ๖๗ รายการ และกระดาษเพลา ๖ รายการ  สวนอักษรท่ีใชบันทึกคืออักษรไทย มี ๓ ลายมือ 

ไดแก ลายมือแบบหวัด  ลายมือแบบหวัดแกมบรรจง และลายมือแบบบรรจง 

อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาคําใหการท้ังหมดจะเห็นไดวาบางรายการมีเนื้อหาอยาง

เดียวกัน หรือบางรายการมีเนื้อหาท่ีตอเนื่องกัน  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดจัดแบงตามชื่อเรื่อง พบวามีจํานวน

ท้ังสิ้น ๖๕ เรื่อง ดังขอมูลเอกสารตนฉบับและสาระสังเขปของแตละเรื่องดังตอไปนี้ 

๑.  คําใหการผูถือหนังสือไปตรวจราชการท่ีเมืองนางรอง  หมู จ.ศ. ๑๑๘๘ (พ.ศ. 

๒๓๖๙) เลขท่ี ๑ เอกสารตนฉบับสมุดไทยดํา บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอ

ขาว ผูใหการคือหม่ืนมหาสงคราม ใหการไวเม่ือวันแรม ๑๔ คํ่า กลาววาเขมรเมืองนางรองถือหนังสือ

นายบุญสงเมืองนครราชสีมา มาแจงพระมหาสงคราม พระรามณรงค ขุนรามเดชท่ีเมืองปตบอง (พระ

ตะบอง) เพ่ือขอกําลังคนไปชวยรับศึกเจาอนุท่ีนครราชสีมา และเม่ือเดือน ๔ ข้ึน ๗ คํ่า ชาวบานหนอง

ปรือ แขวงเมืองนางรองบอกวาเม่ือทราบขาวเจาอนุวงศกวาดครัวนครราชสีมา ทําใหชาวเมืองนางรอง

พากันหนีเขาปา เม่ือหม่ืนมหาสงครามกับหม่ืนอภัยพินาศไปเมืองนางรองพบวาเมืองไดถูกท้ิงรางดังคํา

ชาวบานวาไวจริง 

คําใหการฉบับนี้เคยตีพิมพเผยแพรในหนังสือจดหมายเหตุรัชกาลท่ี ๓ เลม ๒ เม่ือ พ.ศ. 

๒๕๓๐  ใชชื่อวา “คําใหการ จ.ศ. ๑๑๘๘” 

๒.  คําใหการเรื่องเกี่ยวดวยเมืองหลวงพระบาง  เอกสารตนฉบับสมุดไทยดํา จ.ศ. 

๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) เลขท่ี ๓ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอขาว  ไม

ปรากฏชื่อผูใหการเนื่องจากเนื้อความตอนตนชํารุด  เนื้อหากลาวยอนไปในสมัยรัชกาลท่ี ๑ กลาวถึง

เหตุการณในเมืองเชียงขวาง สมัยเจาชมพูครองเมือง ไดมีญวนกวานฮับกอกบฏตอเจาฟาแกว แลวหนี

มาขอกองทัพหลวงพระบาง แตถูกพวกเมืองเชียงขวางตีแตก กวานฮับจึงรวมมือกับเจาวงศเมืองหลวง

พระบางจะมาตีเชียงขวาง แตเมืองเชียงขวางสามารถตีกลับไปได เมืองหลวงพระบางและเชียงขวางจึง

ยอมเปนไมตรีกัน ตอมาเม่ือเจาวงศสิ้นพระชนม เจานันทเมืองเวียงจันทนไปตีเมืองพวนแตก เจาชมพู

ถูกจับไปเวียงจันทน และเจานันทแตงตั้งเจาโพธิสารข้ึนแทน   

ตอมาญวนยกทัพมาตีเมืองพวน เจานันทไดยกทัพไปราบปรามจนแตกพายไป เจานันท

โกรธเจาโพธิสารวาไมรักษาเมืองจึงจับฆาเสีย  ตอมาอีก ๑ เดือน ญวนยกทัพมาตีเมืองเวียงจันทนได 

และตั้งใหเจาชมพูเกลี้ยกลอมผูคน  ทางเจานันทไดขอกองทัพกรุงเทพฯ ข้ึนไปชวยไลกองทัพญวน 

และกวาดครัวเมืองพวนลงมาไวท่ีกรุงเทพฯ 



๕๑ 

๓.  สําเนาคําใหการเรื่องเจาอนุวงศเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ เอกสารตนฉบับสมุดไทย

ดํา จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) เลขท่ี ๑๑/ก. บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอ

ขาว ขุนโอดกรมการเมืองนครราชสีมาเปนผูใหการ กลาวถึงเหตุการณเจาอนุวงศเมืองเวียงจันทนยก

ทัพมาถึงเมืองนครราชสีมา พระยายกกระบัตร หลวงเมืองหลวงนา หลวงสารอด ขาราชการเมือง

นครราชสีมา ตองยอมเขาดวย แลวกวาดคน ๒๐๐ คนตามเจาอนุไปเมืองเวียงจันทน  พระยาปลัดจึง

ปรึกษากับขาราชการเมืองนครราชสีมาทําอุบายฆาทหารลาวใหตาย เม่ือถึงทุงสัมฤทธิ์จึงไดลงมือ

สังหารทหารลาวตายราว ๗๐๐-๘๐๐ คน  ตอมาในวันแรม ๘ คํ่า เดือน ๔ เจาอนุวงศใหเจาสุทธิสาร

คุมคน ๕๐๐ คนมาสูกับพระยาปลัด พระยายกกระบัตร  แตกองทัพนครราชสีมาสามารถขับไลไปได 

จากนั้นจึงคิดท่ีจะตีคายเจาอนุวงศ จึงใหขุนโอดถือหนังสือไปหาหลวงทุงสัมฤทธิ์ พบนายยูกับนายชู 

พรอมพวกอีก ๓ คน ทราบขาววาพระยานครราชสีมาหนีไปอยูเมืองสวายจิก และคิดจะฝากครัวไวกับ

พระยาอภัยภูเบศรเมืองพระตะบองแลวจะไปอยูท่ีกรุงเทพฯ 

คําใหการฉบับนี้เคยตีพิมพเผยแพรในหนังสือจดหมายเหตุรัชกาลท่ี ๓ เลม ๓ เม่ือ พ.ศ. 

๒๕๓๐  ใชชื่อวา “ราชการทัพเมือเวียงจันทน ฉบับ ๑๓” 

๔.  คําใหการในคัดบอกเลม ๒ วาดวยเรื่องเจาอนุวงศเวียงจันทนเปนกบฏ เอกสาร

ตนฉบับสมุดไทยดํา จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) เลขท่ี ๑๑/ฆ. บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือบรรจง 

เสนรงค (ดินสอขาว,หรดาล) เปนคําใหการของอายทาวลาว บาวเพ้ียภิมพิสาร กลาวถึงการเกณฑ

กองทัพของเจาอนุวงศ โดยใหเจาราชบุตรคุมไพร ๕,๐๐๐ ยกมาทางสระบุรี สวนอุปราชมาบรรจบกับ

ทาวปาศักดิ์ท่ีอุบล  และเจาอนุวงศมาทางโคราช  สวนตัวอายทาวลาวนั้นตามกองทัพเจาราชวงศมา

เกลี้ยกลอมครัวเมืองสระบุรีได ๒๖,๐๐๐ คนเศษ จากนั้นยายกองทัพไปท่ีเมืองหลมสักและเมืองเลย  

ภายหลังเจาอนุวงศไดแจงใหเจาราชวงศตามมาสมทบท่ีหนองบัวลําภู เม่ือเจาราชวงศจะยกทัพออก

จากเมืองเลยไดสูรบกับกองทัพไทยจนพายแพ และเปนเหตุใหอายทาวลาวถูกไทยจับตัวมา  สวน

ตอนทายคําใหการอายทาวลาวไดกลาวถึงเหตุแผนดินไหวและลมพายุใหญในเมืองเวียงจันทน 

สังฆราชวัดภูชองทํานายวาเปนลางไมดี แตเจาอนุวงศปฏิเสธและบอกวาเปนบุญญาธิการของตน 

คําใหการฉบับนี้เคยตีพิมพเผยแพรในหนังสือจดหมายเหตุรัชกาลท่ี ๓ เลม ๓ เม่ือ พ.ศ. 

๒๕๓๐  ใชชื่อวา “ราชการทัพเมือเวียงจันทน ฉบับ ๔” 

๕.  คําใหการในคัดบอกเลม ๙ วาดวยเรื่องเจาอนุวงศเวียงจันทนเปนกบฏ เอกสาร

ตนฉบับสมุดไทยดํา จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐)  เลขท่ี ๑๑/ง. บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือบรรจง 

เสนรงค (ดินสอขาว,หรดาล) ประกอบไปดวยคําใหการของอายปาและอายจัน 

อายปาไดใหการวาตนเปนขาในราชบรม อยูบานพราว ราชบรมใหอายปาเตรียมเสบียง

อาวุธ บอกวาเดือน ๓ เจาอนุวงศจะไปชวยการพระบรมศพท่ีกรุงเทพฯ  แตอายปาปวยอยูจึงไมไดไป 

ตอมาขุนนางลาว ๒ คน คือเพ้ียศรีสุราช กับกวานโคชหนาม กวาดคนข้ึนมาทางบานพราว  อายปาจึง



๕๒ 

ทราบวาเจาอนุวงศคิดจะรบกับไทย  ขุนนางท้ัง ๒ คนใหอายปาไปลาดตระเวนท่ีบานภูเวียง ไดพบ

กองทัพไลตามข้ึนมาสูรบ  กองลาดตระเวนแตกพายหนีไป และอายปาถูกจับไดในลําปาพวง 

สวนคําใหการของอายจันระบุวา อายจันผูใหการอยูเมืองหลม เปนเลกเสียสวย มีเพ้ียพล

โยธาเปนนาย  เพ้ียพลโยธาใหอายจันกับไพร ๓๐ คนตามเจาราชวงศบุตรเจาเมืองหลมไปเวียงจันทน  

ตอมาจึงทราบวาเจาอนุวงศยกกองทัพไปตั้งท่ีโคราชในปลายเดือน ๓  ครั้นเดือน ๔ เจาเมืองหลม

เกณฑใหไปอยูกับเจาอนุวงศท่ีโคราช และเจาอนุวงศไดใชใหไปบึงสีค้ิวเพ่ือรับครัวเมืองสระบุรีท่ีถูก

กวาดตอน 

คําใหการฉบับนี้เคยตีพิมพเผยแพรในหนังสือจดหมายเหตุรัชกาลท่ี ๓ เลม ๓ เม่ือ พ.ศ. 

๒๕๓๐  ใชชื่อวา “ราชการทัพเมือเวียงจันทน ฉบับ ๖” 

๖.  คําใหการในคัดบอกเลม ๙ วาดวยเรื่องเจาอนุวงศเวียงจันทนเปนกบฏ เอกสาร

ตนฉบับสมุดไทยดํา จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขท่ี ๑๑/จ. บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือบรรจง เสนรงค (ดินสอ

ขาว,หรดาล) เปนคําใหการของพระยานรินทร เจาเมืองสี่มุม ใหการวาเจาอนุวงศไดบังคับใหตนตาม

กองทัพเวียงจันทนไปโคราช ถาไมไปจะตัดศีรษะเสีย  พระยานรินทรจึงตองยอมตามลงไป เจาอนุวงศ

ใชใหพระยานรินทรกวาดตอนไพรเมืองสี่มุมไปบรรจบกันท่ีทางสามหมอเพ่ือจะไดกลับไปเวียงจันทน  

เม่ือตอนครัวมาถึงบานแทน เจาอนุวงศใหตั้งคายข้ึนยังบริเวณดังกลาว แตไมทันการเนื่องจากกองทัพ

เจาสุทธิสารถูกกองทัพไทยไลตีแตก จึงตองถอยทัพไปหนองบัวลําภู เจาอนุวงศใหพระยานรินทรอยู

รักษาคาย  กองทัพไทยติดตามข้ึนมาตีคายแตกอีกครั้ง  พระยานรินทรกับลูกหลานจึงถูกจับได  และ

ในสวนทายคําใหการฉบับนี้พระยานรินทรใหรายละเอียดเก่ียวกับเสนทางจากหนองบัวลําภู ไปยังบาน

สมปอยและชองขาวสาร ซ่ึงดานชองขาวสารมีทัพเจาสุทธิสารคุมอยู  และทางจะไปเมืองเวียงจันทน

นั้นถาตัดเขาสามมอก็จะพบเสนเดินทางไปเวียงจันทนไดโดยใชระยะเวลา ๙ คืน 

คําใหการฉบับนี้เคยตีพิมพเผยแพรในหนังสือจดหมายเหตุรัชกาลท่ี ๓ เลม ๓ เม่ือ พ.ศ. 

๒๕๓๐  ใชชื่อวา “ราชการทัพเมือเวียงจันทน ฉบับ ๗” 

๗.  คําใหการวาดวยราชการทัพญวน  เอกสารตนฉบับสมุดไทยดํา จ.ศ. ๑๑๙๑ (พ.ศ. 

๒๓๗๒) เลขท่ี ๕ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว  ไมปรากฏชื่อผูใหการ เนื้อความ

เปนการสืบราชการท่ีเมืองเขมร ผูใหการไดพบกับพระองคแกว เจานายเมืองเขมรท่ีคิดจะพ่ึงบารมีไทย

ใหมาขจัดอิทธิพลญวนออกไปใหหมด 

๘.  คําใหการเรื่องมีเขมรประมาณ ๒๐ คนเขามาปลน เอกสารตนฉบับสมุดไทยดํา  

จ.ศ. ๑๑๙๗ (พ.ศ. ๒๓๗๘) เลขท่ี ๑ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว ผูใหการคือ 

นักซอร อาศัยอยูกับมารดา พ่ีชาย พ่ีสะใภ และพ่ีสาว อยูบานตีนทาใกลปากคลองเกาะกง ตอมานักอง

และนักคงนําเขมรออกมาลาดตระเวนและมาปลนบานนักซอร จับตัวนักซอรกับพ่ีสาวไป และนักคงได

จับเอาพ่ีสาวนักซอรไปเปนภรรยาเสีย  นักอง นักคง พานักซอรไปทําราชการกับเจาฟาทะละหะท่ี



๕๓ 

เมืองพนมเปญ จึงทําใหทราบถึงอิทธิพลทางการเมืองท่ีญวนมีเหนือเขมร นับตั้งแตการบังคับใหขุนนาง

แตงกาย และพูดภาษาญวน มีคนญวนมาคาขายมากข้ึนท่ีเมืองพนมเปญ และทราบเรื่องวาญวนทําข่ือ

คาเตรียมไวมากเพ่ือเตรียมลงโทษขุนนางเขมร โดยออกอุบายใหขุนนางเขมรไปฟงหนังสือพระเจา

มินมางในคาย แตขุนนางเขมรรูทันอุบายไมยอมไปและบอกกลับไปวาธรรมเนียมแตกอนจะตองไปท่ี

ศาลากลาง ทางญวนแจงขาวมาวาเตรียมจะลงโทษขุนนางเขมรเพราะไมยอมถวายการรักษาพระองค

จันทใหดี ปลอยใหสิ้นพระชนม และญวนจะขอเชิญพระศพไปทําการพระเมรุท่ีเมืองญวน แตขุนนาง

เขมรไมยอม เพราะจะเปนโอกาสใหญวนกดข่ีได  ตอมานักซอรหนีออกจากเมืองพนมเปญเดินทาง

มาถึงเกาะกง หลวงศรีสุนทรนายดานนําตัวไปซักถาม และทําหนังสือสงขุนพิทักษปลายแดนคุมตัวสง

มาท่ีเมืองจันทบุรี 

คําใหการฉบับนี้เคยตีพิมพเผยแพรในหนังสือประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม 

๑๒ เม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๙ พิมพรวมอยูในสวนจดหมายเหตุเก่ียวกับเขมรและญวนในรัชกาลท่ี ๓ 

๙.  คําใหการไพรหลวงลอมพระราชวัง ๔ คน  เอกสารตนฉบับสมุดไทยดํา จ.ศ. 

๑๑๙๘ (พ.ศ. ๒๓๗๙) เลขท่ี ๑  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว เปนคําใหการ ๒ 

ชุด บันทึกตอกัน คําใหการชุดแรกกลาวถึงนายกอง นายเกิด นายพรม และนายรุง ขอสักแปลงยาย

สังกัดจากไพรหลวงกองชางในพระยากําแพงเปนไพรหลวงกรมลอมพระราชวัง  สวนอีกชุดเปน

คําใหการของนายเกษ นายกุน นายเกิด นายมา นายมา นายเมือง นายทอง นายขาว นายแยมและ

นายอยู (รวม ๑๐ คน) ท้ังหมดนี้เดิมเปนเลกสมในเจาพระยาสุธรรมมนตรี เม่ือเจาพระยาสุธรรมมนตรี

ถึงแกอนิจกรรมจึงขอสักแปลงไปเปนไพรหลวงลอมพระราชวัง 

๑๐. คัดบอกคําใหการนายเพมเขมรวาดวยขอราชการทัพญวน เอกสารตนฉบับสมุด

ไทยดํา จ.ศ. ๑๒๐๐ (พ.ศ. ๒๓๘๑) เลขท่ี ๙๔/ก.  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว 

ผูใหการคืออายเพม เขมรอยู ณ บานมะกัก แขวงเมืองชีแครง ไดออกไปตามหาบิดาท่ีเมืองเสียมราบ 

ตอมานายโสมไดชักชวนใหอายเพมพายเรือไปบานมะกักเพ่ือทวงเรือจากสุภาอิ  แตกําปงซู นายดาน

ญวนจับนายเพมและนายโสมได พรอมกับกลาวหาวามาสืบราชการ จึงนําตัวท้ังสองคนสงไปใหองจัน-

ลันปนท่ีคายเมืองชีแครง เม่ือสอบสวนแลวสงตัวไปใหองอานภู เมืองกะพงสวาย และองลันปน องจัน

ดาวท่ีพนมเปญตามลําดับ  ขุนนางญวนชื่อองจันดาวถามอายเพมเก่ียวกับขอราชการท่ีทัพกรุงเทพฯ 

ยกมาตั้งทํากําแพงท่ีเมืองเสียมราบ และองอานภู องจันดาวไดใหอายเพม นายโสมไปสืบราชการท่ี

เมืองเสียมราบ เม่ือท้ังสองไปสืบราชการ อายเพมถูกหลวงพลจับตัวสงพระยาอภัยสงครามท่ีเมือง

เสียมราบ  สวนทายของคําใหการกลาวถึงรายละเอียดท่ีตั้งของคายญวนท่ีเมืองชีแครง เมืองสะโทง 

และเมืองพนมเปญ 

คําใหการฉบับนี้เคยตีพิมพเผยแพรในหนังสือประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม 

๑๒ พิมพเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๙ พิมพรวมอยูในสวนจดหมายเหตุเก่ียวกับเขมรและญวนในรัชกาลท่ี ๓ 



๕๔ 

๑๑. คัดคําใหการอายถอญวนเรื่องขอราชการทัพญวน  เอกสารตนฉบับสมุดไทยดํา  

จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ.๒๓๘๒) เลขท่ี ๔  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอขาว  

เปนคําใหการของญวนชื่ออายถอ  กลาววาตนอยู ณ บานอินทานแขวงเมืองซาแดก เปนบาวองฉาราย

กํานันบานอินทาน  นายถอกับอิงิ ผูเปนอาพรอมกับญวนอีก ๓ คนไดเดินทางไปคาขายท่ีเมืองพุทไธ

มาศ ทราบขาววาเจาเวียดนามเกณฑคนมาทําคายท่ีเมืองพุทไธมาศ และเตรียมกําลังคนไปรักษาเมือง

โจฎก  จากนั้นไดพบกองทัพเรือองภอเกอท่ีจะไปเมืองพุทไธมาศ และทราบมาวาญวนตั้งคายตามท่ี

ตางๆ ในแตละคายมีคนรักษา ๓๐-๕๐ คน  ตอมาอายถอถูกเกณฑไปเขากองทําเรือขององโดยจิน ตอ

เรือได ๑๘ ลําเศษ  คําใหการฉบับนี้เนื้อความสิ้นสุดลงในตอนท่ีกลาวถึงเมืองพุทไธมาศเกิดความไข 

ไพรตายไปประมาณ ๓๐๐ คนเทานั้นเนื่องจากเนื้อความตอนทายชํารุดสูญหายไป 

คําใหการฉบับนี้เคยตีพิมพเผยแพรในหนังสือประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม 

๑๒ พิมพเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๙ พิมพรวมอยูในสวนจดหมายเหตุเก่ียวกับเขมรและญวนในรัชกาลท่ี ๓ 

๑๒.  คําใหการแขกกบฏเมืองไทร เอกสารตนฉบับสมุดไทยดํา จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. 

๒๓๘๒) เลขท่ี ๓๐ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอขาว ประกอบไปดวย

คําใหการของอายเจะษาและอายษาหลัง  สวนตนคําใหการระบุวาพระยาเทพอรชุน พระยานรินทร

เสนี พระยาไกรโกษา และลามอีก ๓ คนคือ หลวงโคชาอิศ มินฉาลิคิด มินสุนทรมลายู เปนผูถาม  

คําใหการของเจะษากลาววาตนเปนแขกเมืองไทรบุรี เม่ือตนกูมัสอัด ตนกูมัดอาเก็บ ตนกูมัดญิวา สยัด

อาสันยกกองทัพมาตีเมืองไทร แขกเมืองไทรทางตอนเหนือยอมเขาเปนพวก  จากนั้นไดเอาไฟจุดเผา

เมือง พระยาไทรบุรีหนีไป  พวกของตนกูมัสอัด ตนกูมัดอาเก็บ ตั้งคายรักษาอยูท่ีปากน้ําเมืองไทรบุรี 

กวาดครัวเมืองไทรไปไวท่ีแปไรย (เปรัค)  และเกณฑกําลังชายฉกรรจมารักษาดานสะพานชาง  ตอมา

ไดยกกองกําลังไปท่ีทุงโพสูรบกับกองทัพพระยาสายบุรีท่ีมากับกองทัพไทย จนกองทัพไทยแตกพายไป

ท่ีบานน้ํานอยและเขาลูกชางบางกระดาน แขวงเมืองสงขลาตามลําดับ กองทัพของตนกูมัสอัด ตนกูมัด

อาเก็บตามมาตอสูกองทัพไทย แตกองทัพไทยตั้งปนใหญยิงบนเขาลูกชางจนแขกแตกพาย และตามตี

คายตางๆ  เวลานั้นเจะษาปวยอยูในคายจึงถูกจับตัวได และพระยาสงขลาไดสงตัวมากรุงเทพฯ 

สวนคําใหการของอายษาหลัง กลาววาอายษาหลังเปนแขกเมืองยะลา บาวแมกองดาลํา

เมืองยะลา  พระยายิริงไดเกณฑแมกองดาลํา พรอมกับอายษาหลังและพวกแขกรวม ๙ คน ไปตั้งคาย

รบกบฏตนกูมัสอัด ตนกูมัดญิวาท่ีทุงโพเมืองไทรบุรี  แตอายษาหลังและพวกถูกกบฏจับได  ดังนั้น

อายษาหลังจึงถูพวกกบฏเกณฑแรงงานใหขนกระสุนดินดําท่ีบานลุดานุงเมืองไทร เพ่ือไปสงท่ีบานยอ

แขวงสงขลา  จากนั้นอายษาหลังไดไปประจําอยูท่ีทุงน้ํานอย  เม่ือกองทัพไทยตามไปยึดเมืองไทรบุรี

คืน และยกกําปนมาท่ีเมืองสงขลา อายษาหลังปวยจึงถูกจับตัวมายังเมืองสงขลา และถูกสงตัวมายัง

กรุงเทพฯ 



๕๕ 

๑๓. คําใหการวันหมัดอาลี เอกสารตนฉบับกระดาษเพลา จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒)  

เลขท่ี ๑๑๘ และ ๑๒๑ (ท้ังสองฉบับเปนเนื้อความเดียวกัน) บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกม

บรรจง เสนดินสอดํา  ผูใหการคือหวันหมัดอาลี  เปนญาติกับพระยากลันตันใหการวาในชวงเดือน ๔ 

ไปเยี่ยมญาติท่ีเมืองตานี ทางเมืองกลันตันไดมีการเชิญตราตั้งมามอบใหเจาเมืองคนใหม  หลวงอาหมัด

มุเกษนองพระยากลันตันคนเกาไมพอใจจึงกอการกบฏและยกทัพมา  พระยากลันตันกับรายามุดา

และหวันหมัดอาลียกทัพไปตีพวกกบฏจนแตกพาย จากนั้นพระยากลันตันใหรายามุดาตั้งคายท่ีบานวะ

กะสะตํา หลวงอาหมัดตารมมาตีแตกไป ๑ คาย รายามุดาจึงตามชิงคืนและยึดคายหลวงอาหมัดไดอีก 

๑ คาย  ตอมาในเดือน ๕ หลวงปะสา รายาเจะ และพระยาบาโงยยกทัพมาตีเมืองกลันตัน พระยา 

กลันตันตั้งคายเพ่ือรับศึกในฝงคลองเมืองฟากตะวันออก สวนหลวงปะสาตั้งคายฝงตะวันตก  ฟากพระ

ยากลันตันไดชัยภูมิตรงปากน้ําจึงแลนไปมาระหวางเมืองและเหมืองได 

๑๔.  คําใหการนายรัก  ตนฉบับเปนกระดาษเพลา หมู จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) 

เลขท่ี ๑๔๓  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอดํา ผูใหการคือนายรัก เปนขาใน

กรมหลวงรักษรณเรศ บานอยูสําเพ็ง จีนจิตแตงใหเอาเรือบรรทุกสินคาไปขายเมืองกลันตัน จึงไดเห็น

เหตุการณสูรบท่ีเมืองกลันตัน  นายรักเดินทางผานไปยังสงขลาไดขาววามีพวกแขกยกมาตีเมืองไทรบุรี 

เวลานั้นพระยาสงขลาไดลงไปชวย  จากนั้นจึงไดเดินทางตอไปยังเมืองกลันตัน  นายรักกลาวถึง

เหตุการณท่ีพระยากลันตัน (หลวงนีปากแดง) วิวาทกับตนกูปะสาวา ตนกูปะสาเคยชวยกราบบังคม

ทูลใหตั้งหลวงนีปากแดงเปนพระยากลันตัน แตพระยากลันตันไมเคยสนใจและชุบเลี้ยงตนกูปะสา  

ตนกูปะสาจึงขุนเคืองจึงยกทัพมาตีเมืองกลันตัน  นอกจากนี้นายรักยังใหการวา ชาวบานกลันตันบอก

วาพระยาศรีพิพัฒนใหหลวงสรเสนีมาไกลเกลี่ยใหท้ังสองฝายรื้อคายของตน แตตางฝายตางไมยอมกัน 

ในท่ีสุดพระยาเพชรบุรีจะลงมาเมืองกลันตันเพ่ือชวยไกลเกลี่ย   

๑๕.  จดคําใหการอายตุลาแขก  เอกสารตนฉบับเปนกระดาษเพลา หมู จ.ศ. ๑๒๐๑ 

(พ.ศ. ๒๓๘๒)  เลขท่ี ๒๑๑  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอดํา เปน

คําใหการตุลาแขกบาวเจะมาตะเลย พระยาไทรบุรีใชใหลากปนใหญเขามายังเมืองสงขลา โดยมีหลวง

วิชิตพลเดชเปนผูคุม เม่ือเดินทางมาได ๑๐ วัน มีแขก ๑๐ คนหนีไป ตุลาแขกจึงชวนเพ่ือนชื่อปะเหม

หนีมาบาง  ระหวางทางท้ังสองอดน้ํา จึงไปขอน้ําดื่มจากชาวบาน เปนเหตุใหถูกจับตัวสงทางการ 

๑๖.  คําใหการเจะปายา เจประหิม  เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๑ 

(พ.ศ. ๒๓๘๒) เลขท่ี ๓๑๗ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว ผูใหการคือเจะประยา 

เจะประหิม ใหการเก่ียวกับเหตุการณท่ีพระยาไชยาไปท่ีกลันตันเพ่ือบังคับใหตนกูปะสาและพระยา 

กลันตันรื้อคายของตนออก  แมวาจะมีการรื้อคาย และผูคนในเมืองกลันตันไปมาหาสูไปสะดวก แต 

ตนกูปะสายังคงดื้อดึงและประพฤติมิชอบ เชน ถามีบาวของพระยากลันตันจะขามฟากมายังฝง

ตะวันตกในเขตของตนกูปะสา ก็จะถูกเรียกปรับเงิน หรือริบเอากริชของบาวพระยากลันตัน ๑๖ คน 



๕๖ 

เม่ือทราบขาววาคนเหลานี้จะขามฟากไปอยูกับพระยากลันตัน อีกท้ังยังจับคน ๔๐ คนของพระยากลัน

ตันไว  ดวยเหตุนี้พระยาไชยาจึงคิดจะนําเรื่องไปกราบเรียนทานเจาพระยาพระคลัง ซ่ึงเปนเจาคุณ 

แมทัพผูใหญใหทราบตอไป 

๑๗.  สําเนาคําใหการเจะญาแหม เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๑ 

(พ.ศ. ๒๓๘๒) เลขท่ี ๓๑๗/ก. บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอขาว ตอนตน

ของคําใหการฉบับนี้ระบุวาทานเจาคุณแมทัพใหซักถามเจะญาแหมแขกเมืองกลันตัน ซ่ึงคุมเอาแรมา

สงท่ีเมืองสงขลา  เจะญาแหมใหการเก่ียวกับเหตุการณในเมืองกลันตันวา พระยาไชยาปรึกษากับพระ

ยากลันตันคิดจะใชวิธีเกลี้ยกลอมพวกแขกกบฏแทนการสูรบ แตกลุมคนเหลานี้กลับหนีไป พระยาไช

ยาและพระยากลันตันตองยกกองทัพไปจับตัว จับไดเจะรายา เจกูอาหลิน และหลานชายอีก ๒ คน 

สวนตุหวันสุไหงปนัง หลวงหวัด หลวงดรมาน ตุวันบุหลัดหนีไปตรังกานู แตกรมการไมใหเขาเมือง จึง

ตองหนีไปอยูท่ีกมามันแทน  และตอนทายเจะญาแหมกลาววาสถานการณท่ีกลันตันสงบมากข้ึน 

ชาวเมืองยําเกรงพระยากลันตันกวาแตกอน และพวกกบฏคงไมสามารถมารบกวนไดอีก 

๑๘.  สําเนาคําใหการนายจัน เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. 

๒๓๘๒) เลขท่ี ๓๑๘ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว นายจันเปนผูใหการเพ่ือฟอง

อําแดงทรัพยผูเปนอาสะใภ   โดยกลาววาอําแดงทรัพยจะยกอําแดงกล่ําซ่ึงลูกของพ่ีสาวใหกับตน นาย

จันวาตนไมมีสินสอด อําแดงทรัพยบอกวาไมเอาสินสอด เพียงแตใหไหวผีบรรพบุรุษตามธรรมเนียม

มอญ  นายจันจึงตกลงรับอําแดงกล่ํามาเปนภรรยา ภายหลังไดชวยออกคารักษา ๑ บาทใหอําแดงกล่ํา 

และออกเงิน ๘ บาทใหอําแดงทรัพยซ้ือควายทํานา อีกท้ังยังไดนําสมบัติสวนตัวไปไวท่ีเรือนอําแดง

ทรัพย  และนายจันใหอําแดงทรัพยไปถามอําแดงจันและนายขาวบิดามารดาอําแดงกล่ําวาจะจัดการ

เรื่องอําแดงกล่ําอยางไร อําแดงจันและนายขาววาจะเอาสินสอดเปนเงิน ๑๐ ตําลึงพรอมเรือน ๑ หลัง 

นายจันจึงยื่นฟองเพราะผิดสัญญาท่ีตกลงกับอําแดงทรัพยแตแรก 

๑๙.  คําใหการอายกาหรี อายหา อายเต เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. 

๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) เลขท่ี ๓๑๙ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว ตอนตนระบุวา

ใหซักถามแขกท่ีหลวงเพชญดาลาดตระเวนกับขุนวิชิตนายดานจับสงมาได   อายกาหรี อายหา อายเต 

แขกท้ัง ๓ คนใหการวา อายกาหรีตั้งบานเรือนอยูท่ีปดังโปเมืองปะลิส วันหนึ่งนายชวยใชใหไปรับ

อําแดงศรีนวลภรรยานายชวย อายกาหรีจึงไปกับนายเกิดนองนายชวย พรอมกับเพ่ือนอีก ๒ คนคือ

อายหาและอายเต  เม่ือรับอําแดงศรีนวลแลว ท้ังหมดเดินทางมาถึงบานปาปอน พบขาหลวงมา

ลาดตระเวน จึงนําตัวอําแดงศรีนวลไปฝากไวกับชาวบานบานปาปอน แลวเดินทางตอไปเมืองปะลิส  

นายเกิดไดพาไปหาขาหลวง นายเกิดไดข้ึนไปพูดจากับขาหลวงแลวยึดอาวุธของอายกาหรีและเพ่ือน

ท้ังหมด  จากนั้นขาหลวงจึงใหคนมาคุมตัวสงไปเมืองพัทลุง 



๕๗ 

๒๐.  คําใหการอายกร เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) 

เลขท่ี ๑  อักษรไทย บันทึกดวยลายมือหวัดและหวัดแกมบรรจง เสนดินสอขาว เปนคําใหการของอาย

กรซ่ึงตั้งตัวเปนผูวิเศษทําตะกรุดน้ํามนตและพิสมรใหกับชาวบานเมืองนครราชสีมาเลื่อมใส  คําใหการ

ฉบับนี้ตอนทายสูญหายไป จึงทราบเพียงภูมิหลังของผูใหการวาเปนทนายอยูในพระไกรศรี เคยบวช

เรียนมากอน เม่ือสึกออกมาพระไกรศรีใหไปตามลูกหนี้หลวงท่ีเมืองนครราชสีมา และไดไปทํา

เครื่องรางของขลังใหชาวบานท่ีพากันมาขอ 

๒๑.  คําใหการอายกล่ิน เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. 

๒๓๘๓) เลขท่ี ๒  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอขาว เปนคําใหการของอาย

กลิ่น เนื้อความอยูในเรื่องเดียวกับคําใหการอายกร (จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขท่ี ๑)  นายกลิ่นใหการวาเคยบวช

เณรเปนศิษยนายกร เม่ือสึกออกมาแลว ไดตามนายกรไปเมืองนครราชสีมาเพ่ือติดตามลูกหนี้ท่ีเมือง

นครราชสีมา  เม่ือถึงบานทุงรีปากดง แขวงเมืองจันทึก มีชาวบานมาถามนายกรวาจะไปท่ีใด นายกร 

ตอบวาจะไปโปรดสัตว จากนั้นนายกรจึงตั้งตนเปนผูวิเศษ 

๒๒.  คําใหการในคัดบอกขอราชการทัพญวนทูลถวาย  เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทย

ดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) เลขท่ี ๔๓  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือบรรจง เสนหรดาล ในคัด

บอกชุดนี้มีคําใหการแทรกอยู ๕ เรื่องไดแก คําใหการพระยานราธิราช คําใหการจีนหุย คําใหการตัง

เคารฎ  คําใหการนายศุก และคําใหการนายคง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๒๒.๑  คําใหการพระยานราธิราช กลาวถึงเหตุการณท่ีนักองคอ่ิมคิดกลับใจไป

เขาขางญวน จึงจับขุนนางเมืองพระตะบองกวาดครัวลงไปเมืองพนมเปญ และเหตุการณท่ีองอันภู  

ขุนนางญวนท่ีเมืองโพธิสัตวจับเขมรท่ีถือหนังสือนักองคแปนท่ีคิดจะสงมายังนักเทพมารดาท่ีกรุงเทพฯ  

ใหไปชวย ญวนจึงลงโทษเฆ่ียนนักองคแปนและริบทรัพยสินท้ังหมด  ทําใหเขมรเมืองบาพนม เมือง

ลาดปะเอีย และกะพงฉนังลุกฮือฆาญวน พระยานราธิราชไดลงเรืออพยพจากเมืองกะพงฉนังออกมา

ในคืนท่ีจะมีการยกกองกําลังไปฆาญวน หลวงรามเสนา กองลาดตระเวนเมืองเสียมราบพบตัวจึงสง

มายังขาหลวงกรมการเมืองเสียมราบ 

๒๒.๒  คําใหการจีนหุย  จีนหุยเปนชาวเมืองปตบอง (พระตะบอง) ใหการวา ถูก

องคอ่ิมกวาดครัวมาท่ีเมืองโพธิสัตว จีนหุยไดพบกับจีนลิบซ่ึงเดินทางกลับจากพนมเปญ  จีนลิบได

ทราบขอมูลจากจีนตานท่ีเดินทางมาจากไซงอนมาบอกอีกตอหนึ่งวา จีนรบแพฝรั่งท่ีเมืองกวางตุง และ

ฝรั่งไปขอเมืองหุยอานของญวนตอเจาเวียดนามเพ่ือใชเปนฐานท่ีม่ันในการสูศึกกับจีน เหตุการณครั้งนี้

ทําใหญวนวิตกเปนอันมาก 

๒๒.๓  คําใหการตังเคารฎ ตังเคารฎเปนบาวพระยาราชนายกอาศัยอยูเมือง 

พระตะบอง องคอ่ิมไดกวาดตอนไปท่ีทากะพงหลวง ตอมาญวนไดใหไปอยูเมืองบริบูรณ โดยมีองเวียน

เปนผูรักษาเมือง  ตังเคารฎใหการเก่ียวกับเรื่ององเตียนกุนทําโทษนักองคแปน  พระยากุเชนนายก 



๕๘ 

กรมการและครัวเมืองบริบูรณ ลุกฮือฆาฟนองเวียนกับไพรญวนตายหมด แลวพากันอพยพเขาปา ครัว

ท่ีเมืองบริบูรณกับตังเคารฎลงเรือหนีมาเจอพวกครัวเมืองกะพงฉนัง แลวเดินทางเขามายังเมือง 

พระตะบอง 

๒๒.๔  คําใหการนายศุก นายศุกเปนนองชายสนองโสเมืองโพธิสัตว ใหการวาใต

เทาพระกรุณาเจาใหพระยาชนะสงครามเจาเมืองตะครอ สนองโสและนายศุกไปรับครัวของนายกุย

บุตรสนองโสเขามายังเมืองพระตะบอง    

๒๒.๕  คําใหการนายคง  นายคงเปนบาวพระยาภักดีบริรักษเมืองพระตะบอง ให

การวาองคอ่ิมไดกวาดตอนใหตนไปอยูเมืองทากะพงหลวง ตอมาญวนใหไปอยูท่ีกะพงฉนัง เม่ือนักองค

แปนถูกทําโทษ ไดมีขาวมาวากรมการเมืองกะพงฉนังคิดฆาญวนท่ีเมืองกะพงฉนังและเมืองบริบูรณ  

เม่ือกรมการเมืองกะพงฉนังลุกฮือไลฆาญวน นายคงหนีกับพวก ๕๐ คนจึงหนีมายังเมืองพระตะบอง 

๒๓.  คําใหการเสมียนเมา  เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ.๑๒๐๒ (พ.ศ. 

๒๓๘๓) เลขท่ี ๔๔ เนื้อความชํารุดสูญหายไปท้ังหมด เหลือเพียงแตปกสมุดเทานั้น 

๒๔.  คําใหการทูตเขมร เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. 

๒๓๘๓) เลขท่ี ๑๗๙ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว เนื้อความตอนตนและตอนทาย

ของคําใหการฉบับนี้ชํารุดสูญหายไป เนื้อความกลาวถึงทูตเขมรไปเจริญสัมพันธไมตรีท่ีเมืองเว เพ่ือทูล

ขอเชื้อพระวงศเขมรกลับคืน 

๒๕.  คําใหการหลวงศรีประตุกา เอกสารตนฉบับเปนกระดาษเพลา หมู จ.ศ. ๑๒๐๒ 

(พ.ศ. ๒๓๘๓) เลขท่ี ๑๗๙ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอดําหลวงศรีประตุ

กาใหการวาไดรับบัญชาจากพระยาสงขลาใหไปเรงรัดดอกไมเงินดอกไมทองท่ีเมืองตรังกานู  หลวงศรี

ประตุกาไปสืบพบวาพระยาตรังกานูและขาราชการไดจัดแจงทําดอกไมเงินดอกไมทองเครื่องราช

บรรณาการพรอมไวแลว แตตนกูโอะอีตําขัดแยงกับพระยาตรังกานู จึงสมคบคิดกับพวกกอจลาจลข้ึน  

การจัดสงเครื่องราชบรรณาการจึงไดลาชาไป 

๒๖.  คําใหการนายเลียน  เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. 

๒๓๘๓) เลขท่ี ๑๙๗  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอขาว เปนการสอบถาม

ขาราชการในกรมพระอาลักษณไดแก นายเลียน นายโต นายอิน และนายบัว เก่ียวกับเรื่องหม่ืนนิพนธ

ภักดีเก็บเงินขาราชการในกรมพระอาลักษณเพ่ือแลกกับการไมตองทําราชการ หรือหักเงินเบี้ยหวัดขุน

นางหลังจากท่ีไดเลื่อนตําแหนง 

๒๗.  คําใหการในสารตราเจาพระยาจักรีถึงพระยาเพชรบูรณ เอกสารตนฉบับเปน

สมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔) เลขท่ี ๙๐ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดและหวัด

แกมบรรจง เสนดินสอขาว กลาวถึงการรอนทองท่ีเมืองเพชรบูรณ ในสมัยท่ีพระวิเศษโยธาเปนเจา

เมืองไดทอง ๘ ตําลึง ๒ บาท เม่ือพระวิเศษโยธาถึงแกกรรม ทองตกคางอยูท่ีทองมีภรรยา จึงไดนําตัว
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ทองมีภรรยาพระวิเศษมาซักถาม ทองมีใหการวาพระวิเศษโยธาเคยพาไพรพลไปรอนทองจริง แตไมมี

ผูใดนําทองมาสง 

๒๘.  สําเนาคําใหการนายนอยปนตาวาดวยเรื่องวงศสกุลท่ีเปนพระยาเชียงใหม  

ตนฉบับเอกสารเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔) เลขท่ี ๑๐๑  บันทึกดวยอักษรไทย 

ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอขาว นายนอยปนตาเมืองลําพูนใหการเก่ียวกับวงศสกุลของพระยา

เชียงใหม พระยาลําพูน โดยบันทึกเปนรายชื่อ ยศ ตําแหนง และอายุ 

๒๙.  สําเนาคําใหการนายแสงทําชูกับอําแดงมุก  เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู 

จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔) เลขท่ี ๑๐๒  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว 

ประกอบดวยคําใหการของอายแสงและอายตืบ  อายแสงใหการวาเปนทาสหลวงจําเริญสมบัติ อาย

แสงปลูกโรงเรืออยูอาศัยบริเวณหนาบานพระยาพิชัยสงคราม  ไดพบกับอําแดงมุกท่ีหนาบานพระยา

พิชัยสงคราม แตไมรูวาอําแดงมุกเปนภรรยาพระยาพิชัยสงคราม จึงตามเก้ียวพาราสี และมี

ความสัมพันธเชิงชูสาวกันอยางลับๆ  วันหนึ่งอําแดงมุกนัดอายแสงไปยังเรือนของตน  อายแสงลอบ

เขาไปในหองนอนและรวมหลับนอนกับอําแดงมุก  อําแดงปุยภรรยาพระยาพิชัยสงครามทราบเรื่องจึง

ทําอุบายมาเคาะประตูเรียกเอาผาหมแลวพาบาวไพรบุกจับตัวอายแสงมาสงหลวงสวัสดิ์นคเรศ

นายอําเภอ  อายแสงปฏิเสธขอกลาวหา จึงจับตัวสงมาท่ีกรมพระตํารวจ 

สวนคําใหการของอายตืบระบุวา อายตืบเปนทาสเชลยชาวเขมรในพระยาพิชัยสงคราม 

ใหการวาเปนผูท่ีอําแดงมุกใชใหเอาหมากไปสงนายแสงท่ีโรงเรือและเปนผูนําคําสั่งอําแดงมุกไปนัด

แนะอายแสงใหไปหาท่ีเรือน แตอายตืบไมทราบเหตุการณภายหลังวาอายแสงจะมาหรือไม  มาทราบ

เรื่องอีกครั้งหนึ่งในชวงท่ีบาวไพรรุมจับอายแสง  แลวพระพิชัยสงครามใชใหไปแจงกับนายอําเภอ 

จากนั้นอายตืบกลับไปนอนตอ และตอนทายใหการย้ําวาตนไมรูเรื่องท่ีท้ังสองคบชูหรือทําชําเราแต

อยางใด 

๓๐.  คําใหการทาวเพ้ียเมืองตะโปน เมืองวัง เมืองระนอง เรื่องพาครอบครัวหนีไปพ่ึง

ญวน  เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) เลขท่ี ๑๕  บันทึกดวย

อักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว เนื้อความตอนตนขาดหายไปจึงไมทราบชื่อผูใหการ  เนื้อหา

กลางถึงเจาเมือง อุปฮาด ราชวงศ ราชบุตร เมืองวัง เมืองตะโปน เมืองผิน เมืองระนอง เมืองเชียงรม 

เมืองผาทอง หนีไปพ่ึงญวน  ตอมากองทัพเมืองนครพนม เมืองเขมราฐ เมืองอุบล ยกทัพไปตีเมืองวัง 

เมืองตะโปน เมืองพระบาง เมืองผิน เมืองเชียงรมแตก และกวาดตอนครัวขามแมน้ําโขง ผูใหการจึง

หนีตามเจาเมืองตะโปนไปยังเมืองลาดคําโล  ผูใหการบอกวาเม่ือไปอยูเมืองลาดคําโลแลวเสบียง

อาหารขาดแคลน บางม้ือตองเขาปาหามันกลอยมาปนขาวกิน  ตอมาองตีภูไดพาตัวเจาเมืองท้ังหมด

ไปเฝาพระแผนดินเจาเวียดนาม เจาเมืองท้ังหมดทูลขอใหยายมาดานก่ิงเลา เม่ือยายมาดานก่ิงเลาแลว

ปรากฏวาเสบียงอาหารยังขาดแคลนมีคนหนีขามแมน้ําโขงมาทุกป  และถามีกองทัพเมืองอุบล เมือง
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เขมราฐยกมา ครัวอพยพเหลานี้ก็ตองหนีเขาปา  อีกท้ังญวนเก็บสวยมาก  จึงทําใหเจาเมืองตะโปนคิด

ท่ีจะหนีมาพ่ึงไทย เม่ือพบขุนนางไทยคือขุนอาจบรรลัยและหลวงจตุรงคจึงคิดขอใหชวยพาไปพ่ึง

กรุงเทพฯ  โดยใหเอาชางพลายเขามาถวาย  แตเม่ือไปถึงเมืองศรีสะเกษชางไดตกบอตาย พระยา 

ศรีสะเกษเก็บงาไวจะเอามาถวายแทน 

ตอนทายของคําใหการฉบับนี้ผูใหการไดใหรายละเอียดเก่ียวกับเมืองลาดคําโล และ

ระยะทางจากเมืองลาดคําโลมาถึงดานก่ิงเลา ๕ คืน 

๓๑.  คําใหการในหนังสือพระยาพิพัฒนโกษาเรื่องโปรดเกลาฯ ใหพระยาพิชัยออกไป

ลาดตระเวน  เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ.  ๒๓๘๖) เลขท่ี ๖  บันทึกดวย

อักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว พระยาธารมาเดโชเจาเมืองบาพนมสูรบกับกองลาดตระเวนของ

ญวน จับไดอายวามาซักถาม  อายวาญวนใหการวาเปนไพรหลวงเมืองกวางนัมอายุ ๒๙ ป ถูกเกณฑ

มาทําราชการท่ีเมืองไซงอน ในเวลานั้นเกิดไขจับหนาวจับรอนในเมืองไซงอนมีคนตายไปประมาณพัน

เศษ  ตอมาอายวากับไพร ๒๓ คน ลงเรือโกลนลาดตระเวนไปเมืองลําดวน  ระหวางนั้นอายวาปวย

นอนอยูในเรือ  เม่ือกองลาดตระเวนสูกับพวกเขมร อายวาจึงถูกจับตัวใสเกวียนมาเมืองเขมร 

ตอนทายของคําใหการเปนขอมูลตอนท่ีอายวาญวนอยูเมืองกวางนัม มีขาววาพระเจา

มินมางประชวรสวรรคต บากวักเหมาผูเปนพระราชมารดาวาราชการ ๓ เดือน ตั้งองมินมางวาราชการ

แทน และชวงนั้นเกิดโรคระบาดและฝนแลว ชาวบานทํานาได ๑ ใน ๓ สวน 

๓๒.  คําใหการทาวเข่ือนแกวเมืองตากผูไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม  เอกสาร

ตนฉบับเปนสมุดไทย หมู จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖)  เลขท่ี ๓๐ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด 

เสนดินสอขาว หลวงฤทธามาตยเปนผูซักถามทาวเข่ือนแกวเมืองตากท่ีไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม  

ทาวเข่ือนแกวใหการวาไปสืบราชการโดยมีดวงชมพูกะเหรี่ยงเปนลามภาษาพมาติดตามไป เม่ือไปถึง

เมืองเมาะตําเลิมไดพักอยูท่ีเรือนของมองสวยเอท่ีนอกเมือง  มองสวยเอแนะนําใหไปถามราชการท่ี

มองสะยอง มองถอ ชาวพมาท่ีหนาเมือง เม่ือไปสอบถามไดความวาเจาเมืองเมาะตําเลิมไมอยูไปชําระ

ความท่ีเมืองทวาย  อีกท้ังยังพบกับมองสวยนี มองจางตะคาใหรายละเอียดวาเรื่องการศึกระหวาง

อังกฤษกับพมายังสงบอยู  ทาวเข่ือนแกวยังไดสืบถามขอราชการจากมองตา มองมละ ไดความวามี

หนังสือจากเจาวิลาสแจงวาโหรทายวาจะมีศึกกลางเมืองเมาะตะมะ   จึงใหฝรั่งมาตรวจตราดูแลเมือง

เมาะตะมะ  และมองสวยเอยังไดใหขอมูลวาเมืองเมาะตะมะเกิดฝนแลง แตอังกฤษคุมราคาขาวไว

ไมใหแพงมาก  และเจาเมืองคนท่ีมาใหมนั้นเขมงวดกวาคนเกามาก 

ในเนื้อความหนาปลาย กวางถึงมอญบานเกาะกริด ถามถึงจักจาท่ีหนีมาในเมืองไทย  

และกลาวถึงคดีมองสะเร ไปเชาชางลากไมจากเมืองตาก แตนายสิธิ นายเงินมาลักเอาไป กรมการ

เมืองตากจึงใชชางคืนให ตอมามองสะเรหนีไปเมืองเมาะตําเลิม นายหนานกาวิ และอายแกวไปชิงชาง

คืนมาได เม่ือทาวเข่ือนแกวและกางชมภูไปเมืองเมาะตําเลิม มองสะเรเขาใจผิดคิดวาเปนหนานกาวิ
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และอายแกว จึงไปฟองศาลมาจับตัวท้ังสองไป  ทาวเข่ือนแกวและกางชมภูชี้แจงขอเท็จจริงจนศาล

ปลอยตัวกลับมา 

๓๓.  สําเนาคําใหการทูตเลม ๑-๒ เรื่องจําทูลพระราชสาสนออกไปกรุงปกกิ่ง เอกสาร

ตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือบรรจง เลมท่ี ๑ 

มีจํานวน ๒ ฉบับมีเนื้อหาเหมือนกันคือ เลขท่ี ๑๔๗/ก. (เสนหรดาล) และ ๑๗๑/๑ (เสนดินสอขาว) 

และเลม ๒ เลขท่ี ๑๔๗/ก./๒ (เสนหรดาล)  

เนื้อหาเปนคําใหการคณะทูตท่ีไปจิ้มกองสงเครื่องบรรณาการท่ีราชสํานักกรุงปกก่ิง โดย

ไดเดินทางไปยังเมืองกวางตุงกอนแลวเดินทางไปยังกรุงปกก่ิง  และเม่ือเดินทางกลับไดแวะท่ีเมือง 

มะเกา (มาเกา) กอนท่ีจะเดินทางกลับสูปากแมน้ําเจาพระยา  ตอนทายของคําใหการกลาวถึงการศึก

ระหวางจีนกับอังกฤษ และภูมิสถานเมืองปกก่ิง 

๓๔.  คําใหการอายญวนท่ีจับได  เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๖ 

(พ.ศ. ๒๓๗๘) เลขท่ี ๔  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอขาว มีผูใหการ ๓ 

เรื่อง เรื่องแรกเปนคําใหการของอายยานและอายเยือง ใหการวาอยูบานตุงลับแขวงเมืองไซงอน มี

เขมรบานเจิงมุงเขามาคาขาย ท้ังสองจึงไดโดยสารเขามายังบานเจิงมุง แตถูกปลัดหินเขมรจับตัวสงมา

คายโพธิ์พระอินทร   

คําใหการเรื่องท่ี ๒ เปนของอายถันและอายซิว ท้ังสองใหการวาอยูบานไพรตะแมง เมือง

พุทไธมาศ แจงขาววาญวนไดใหจีนปาเขามาสืบราชการทางกรุงเทพ  และคําใหการเรื่องท่ี ๓ เปน

คําใหการของเพ้ียทํามวงษา อายเยืองและอายยาน  เนื้อหาตอนตนกลาวถึงรายการสินคาท่ีนําไป

คาขายกับญวนท่ีบานตุงลับ  เนื้อหาตอนทายชํารุดสูญหายไป 

๓๕.  คําใหการในใบบอกเจาพระยาบดินทรนําข้ึนกราบบังคมทูลเรื่องราชการทัพ  

ตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขท่ี ๗  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือบรรจง เสนหรดาล  

พบคําใหการของอายโปและอีสังซ่ึงหนีมาจากพนมเปญ ท่ีแทรกมาเปนเรื่องท่ี ๘ ในใบบอก ระบุวา

หลวงอาสาภูธร ขุนมหาภพ พระอินทรวิชัย พระยามุกสาคร ราชสาคร และพระยาเสนาราชกุเชน 

เปนผูถาม  อายโปและอีสังใหการวาเปนบาวตวนลีอยูท่ีเมืองจะโรยจังวา  ไดยินขาววาองเดดกจะ

กวาดครัวเมืองจะโรยจังวาไปอยูเมืองญวน และเจาผูหญิงจะเชิญไปอยูท่ีตาแกว  ระหวางนั้นมีเขมร ๘ 

คนไปฆาญวนท่ีคายเจาผูหญิงตายไป ๕ คน องเตียนกุนใหจับเขมร ๘ คนนี้ไว   

๓๖.  คําใหการหลวงยกกระบัตรเรื่องไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม  เอกสารตนฉบับ

เปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗) เลขท่ี ๘  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสน

ดินสอขาว เปนคําใหการของหลวงยกกระบัตร พระสุริยะเมืองตากไปสืบราชการท่ีเมืองเมาะตําเลิม

เก่ียวกับขาวศึกท่ีพมารบกับกะเหรี่ยงยางแดง  โดยไดไปพักอยูท่ีเรือนของมองชอรามัญท่ีทายเมือง 

มองชอพาท้ัง ๒ ไปสืบราชการท่ีมองถอเล ซ่ึงเปนจักกายหลวงปลัดวากลาวมอญพมาเมาะตําเลิม เม่ือ
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สอบถามไดความวาการศึกท่ีพมารบกับยางแดงนั้น  พมาไมยกทัพมาเมืองเชียงรายและเมืองเชียงใหม  

นอกจากนี้หลวงยกกระบัตรและพระสุริยะใหการเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยของอังกฤษในเมือง

เมาะตําเลิมเพ่ือปองกันพมาท่ีจะยกทัพมา  อังกฤษไดตั้งกองรักษารอบเมืองท้ัง ๔ ดาน เวลาพลบคํ่า

ยิงปนใหสัญญาณหามลงเรือขามฟาก เรือท่ีมาคาขายจะตองแจงกํานันหรือนายบาน  เจาเมืองจะ

ลาดตระเวนทุกคืน และอังกฤษหัดใหชาวมอญและพมาหัดยิงปนซอมรบอยูเสมอ 

๓๗.  คําใหการนายดีลาวเรื่องราชการเมืองพนม  เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู 

จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗) เลขท่ี ๑๐ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว ประกอบไป

ดวยคําใหการของนายดีและขุนณรงคภักดี  นายดีใหการวาเปนลาวกองขุนประเสริฐเสนาแขวงเมือง

นครนายก ขุนประเสริฐเสนาใหนายดีกับลาวอีก ๕ คนไปติดตามจับลาวหลวงท่ีหนีไป จับอายศุก 

อายมูทาสของเสมียนคันทาไดท่ีเมืองมุกดาหาร  แตไมพบลาวของขุนประเสริฐ  ระหวางทางนายดี

ปวยคางอยูท่ีนครพนม จึงไดรูเห็นราชการในเมือง  ชวงนั้นบาวอุปราชเจาเวียงจันทนท่ีตามลงมาเฝาท่ี

กรุงเทพฯ หนีไป เจาอุปราชจึงใชใหนายดีชวยตามจับ  ครั้นถึงเดือน ๑๑ ทาวบูเมืองเขมราฐแจงวา

ลาวท่ีปากแซง เมืองเขมราฐหนีขามโขงกลับไป  สวนทางเมืองนครพนมเพ้ียหม่ืนนาไปลาดตระเวนท่ี

เมืองตะโปนเมืองเชียงรม ไดกวาดครัวลาว ๗๐ เศษ แตพวกครัวไดฆาเพ้ียหม่ืนนาตาย  ตอมาในเดือน 

๑๑ ท่ีเมืองนครพนมมีชางสีประหลาดซ่ึงพระสุนทรราชวงศาเจาเมืองยโสธรคลองไวได  และตอมา

นายดีเดินทางมาเมืองสกลนครไดขาววาทาวเพ้ียกรมการเมืองจะยกพลขามโขงไปรบกับญวนท่ีดาน 

ญีเหิบ 

สวนคําใหการของขุนณรงคภักดีลอมพระราชวัง มีเนื้อความวาขุนณรงคภักดีรับคําสั่ง

พระยาศรีสหเทพใหไปตามไมขอนสักท่ีเมืองกําแพงเพชร เมืองตาก และเมืองเถิน เม่ือเดินทางมาเมือง

ตากพบหม่ืนปญญาท่ีออกไปสืบราชการกับทาวเข่ือนแกวท่ีเมืองเมาะตําเลิม และพามองสวยโกกับไพร

อีก ๒ คนติดตามเขามา มองสวยโกแจงวาพมาจะรบกับพวกยางแดง แลวมาขอขามฟากท่ีเมือง 

เมาะตําเลิม แตอังกฤษผูปกครองไมอนุญาต  จากนั้นกรมการเมืองตากไดสงหลวงยกกระบัตร หลวง

ปลัดเมืองเชียงเงินลงมาแจงราชการท่ีกรุงเทพฯ และใหพระเตินกับทาวรามเสนไปสืบราชการเพ่ิมเติม

ท่ีเมืองเมาะตําเลิม 

๓๘.  คําใหการพระยาเขมรคิดอุบายกําจัดกองทัพไทย  เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทย

ดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) เลขท่ี ๔  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว เปน

คําใหการของขุนนางเขมร ๓ คน คือพระยาจักรี (มี) พระยากุเชนทรเสนา (โปด) และพระยาโกษา

สงคราม (มุม)  ท่ีคิดจะขับไลกองทัพไทยและไปพ่ึงอํานาจญวน เพ่ือทูลขอเจานายเขมรกลับคืน จึงพา

กันทําหนังสือไปถึงฟาทะละหะ และสมเด็จเจาพระยา เพ่ือนัดแนะจะลุกฮือขับไลกองทัพไทย 

๓๙.  คําใหการเรื่องสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม  เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู 

จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) เลขท่ี ๕  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอขาว 
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รัชกาลท่ี ๓ โปรดเกลาฯ ใหหลวงศรีเสนา ถามขุนเทพคีรี ขุนศรีระวังไพร กองอาทมาตเมืองอุทัยธานี 

ดวยขอราชการท่ีไปสืบยังเมืองเมาะตําเลิม  ท้ังสองใหการวาเม่ือเดินทางไปเมืองเมาะตําเลิมไดไป

ซักถามขอราชการท่ีมองสวยเลิง และมองสวยโกนองชาย อีกท้ังไปพบพระยาธนูจักร  ขุนเทพคีรี  

ขุนศรีระวังไพรกลาวถึงความขัดแยงระหวาพมามอญกับอังกฤษท่ีปกครองเมืองเมาะตําเลิมวา อังกฤษ

ไมยอมใหมอญพมาตั้งบานเรือนบริเวณท่ีไฟไหมหนาเมือง เนื่องจากจะขวางทางปนเวลามีศึก ทําให

มอญพมาหนีออกไปอยูเมืองเมาะตะมะ 

๔๐.  คําใหการถามถึงราชการเมืองพง  เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. 

๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) เลขท่ี ๒๓๓  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว เนื้อหามีเพียง ๙ 

หนาสมุดไทย ตอนทายชํารุดสูญหายไป กลาวถึงประวัติมหาไชยเจาเมืองพง ลูกเจาฟาหมอกคํา 

๔๑.  คําใหการญวนเมืองพิษณุโลกหนีลงมาอยูกรุงเทพฯ  เอกสารตนฉบับเปนสมุด

ไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) เลขท่ี ๒๓๔  อักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว อายเภิก 

อายเหียบ อายหัย อายเยิง เปนคนญวนเมืองพิษณุโลก ท้ัง ๔ คนใหการวา พระจงรณฤทธิ์ใชงานพวก

ญวนหนักจนไมมีเวลาทํามาหากิน ท้ังหมดจึงคิดหนีลงมาอยูกับพ่ีนองท่ีกรุงเทพฯ อายเหียบ อายเยิง 

อาวหัย แปลงเปยผมเปนคนจีน สวนอายเภิกตัดทรงกระทุมแบบเขมร เดินเทามาถึงเมืองพิจิตร แลว

ลักเรือลองมาท่ีกรุงเทพฯ มาจอดท่ีหนากุฎีจีนพบอายกางญวนในสังกัดเจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค  

อายกางจึงพามาเขาเฝา  เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรคจึงโปรดเกลาฯ ใหเลี้ยงไว 

๔๒.  คําใหการหลวงยกกระบัตรเรื่องพมารบกับยางแดง และราชการตางๆ  เอกสาร

ตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) เลขท่ี ๒๓๕  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือ

หวัด เสนดินสอขาว หลวงยกกระบัตรเมืองตาก กับพระสุริยะพรอมบาวไพร ๑๐ คน ถือหนังสือไปสบ

ขอราชการท่ีเมืองเชียงใหม เมืองลําปาง เมืองลําพูน  เม่ือไปถึงลําพูนไดสอบถามขอราชการกับทาว

มหายศซ่ึงเคยเดินทางไปสืบราชการเมืองยางแดง ๒ ครั้ง ทาวมหายศกลาววาพมาและเง้ียวไดยกมาตี

เมืองยางแดง แกโพใหญและแกโพนอยหัวหนายางแดงไดออกไปสูรบ  แกโพนอยจับตัวสางรัตนแมทัพ

เง้ียวได ทางพมาใหเจาเมืองไลคามาเกลี้ยกลอมแกโพใหญ  แตแกโพใหญไมยอม  สุดทายเจาเมืองไล

คาสงหนังสือทูลเจาอังวะเพ่ือขอถอยทัพ  นอกจากนี้ผูใหการไดถามพระยาลําพูนวาพมาจะตีเมืองยาง

แดงไดหรือไม พระยาลําพูนตอบวาพมาตียางแดงไดยาก เพราะพวกยางแดงมีกําลังมาก ถาพมายกทัพ

เลยมาตีเชียงใหม เชียงรายก็สามารถตานทานได  และเม่ือเดินทางไปถึงเชียงใหม ผูใหการทราบขาว

วาพมาตีพวกยางแดงไดแลวหลายบาน แตยางแดงสูรบปองกันไดดี ดานทัพพมาเกิดความไขลมตายคง

จะรบไปไมไดตลอด สวนสภาพเมืองเชียงใหมยังปกติ ไมมีผูใดกลัวกองทัพพมา 

๔๓.  คําใหการทาวสิทธิมงคล เรื่องตั้งเมืองเชียงรายและเขตแดนเมืองเชียงราย  

เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) เลขท่ี ๒๓๖  บันทึกดวยอักษรไทย 

ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอขาว ทาวสิทธิมงคล ขุนนางเมืองเชียงใหมเปนผูใหการ กลาวถึงพระ
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ยาเชียงใหมพุทธวงศใหหนานธรรมลังกาข้ึนไปครองเมืองเชียงราย โดยมีนายภีมสารผูเปนพ่ีชาย และ

นายหนานสุริยะคอยชวยราชการ  แลวสงคนไปแจงมหาขนานเจาเมืองเชียงตุงวา เชียงใหมจะไม

รุกรานเชียงตุง  ทางเจามหาขนานจึงทําหนังสือสงไปยังเมืองอังวะ พระเจาอังวะทรงทราบขาวและให

ปลอยนักโทษ ๓ คนกลับมาเชียงใหม   

เนื้อความในหนาปลายกลาวถึงทาวสิทธิมงคลถูกจับตอนไปราชการท่ีเมืองนาย ซ่ึงอยูใน

เขตอิทธิพลพมา เนื่องจากมีขาววาเชียงใหมจะรบพมา  แตภายหลังเหตุการณไมไดเปนไปดังขาวลือ  

ทาวสิทธิมงคลจึงไดรับการปลอยตัวกลับมายังเมืองเชียงใหม 

๔๔.  คําใหการอายเงย อายมีช่ือญวน ๖ คน เรื่องขอราชการทัพญวน  เอกสาร

ตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙)  เลขท่ี ๒  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด 

เสนดินสอขาว เนื้อความไมสมบูรณตอนทายขาดหายไป ทราบแตเพียงวาผูใหการคืออายเงยและญวน

อีก ๖ คน ทําปลาอยูกับอายหาวชาวเขมร ท้ังหมดถูกจับตัวสงมา หลวงเทเพน หลวงมหามนตรีเปน

ลามซักถาม 

๔๕.  คําใหการอายทนเขมรเรื่องขอราชการทัพญวน  เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา 

หมู จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) เลขท่ี ๒/ก. อักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว เนื้อความไม

สมบูรณตอนทายขาดหายไป ทราบแตเพียงวาผูใหการคืออายทนเปนชาวเขมรเมืองกําปอด 

๔๖.  คําใหการเพ้ียเทียมชายเมืองพวนเกี่ยวดวยเรื่องเจาอนุเวียงจันทนเปนขบถ  

เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) เลขท่ี ๒๘  บันทึกดวยอักษรไทย 

ลายมือหวัด เสนดินสอขาว เพ้ียเทียมชาย เพ้ียศรีหนามเมืองพวน ใหการวา เจาอนุวงศไดยกเมือง

เชียงขวาง เมืองเชียงคํา เมืองกัษ เมืองเชียงดี เมืองมอก เมืองสุย หัวพันท้ังหกใหกับเจาเวียดนาม ทาง

ญวนใหองภอเวมาตั้งท่ีเมืองเชียงขวาง ตอมาเม่ือเจาอนุวงศรบแพไทย และไดหนีมายังเมืองเชียงแดด 

องภอเวกลัวบานเมืองจะเสียหายจากภัยสงคราม จึงจับตัวเจาอนุวงศสงกองทัพไทย  เม่ือเสร็จศึก

เวียงจันทน  เจาเวียดนามไดฆาเจานายเมืองแสน เมืองจัน เมืองเชียงขวาง และตั้งเจาสารเปนเจาเมือง  

ตอมาเจาพระยาธรรมา พระยาพิเรนทรเทพยกทัพมาตีเมืองพวน  กวาดตอนคนลงมาอยูท่ีหนองคาย  

สวนเจาเมืองจับตัวไปอยูท่ีกรุงเทพฯ  ซ่ึงเพ้ียเทียมชายไดตามเจานายของตนลงมาดวย แตภายหลังได

หนีกลับเมืองเชียงขวาง  สวนเพ้ียศรีหนามอยูหนองคาย  ทาวสะพาครัวหนีกลับเชียงขวางโดยมีเมีย

ของเพ้ียศรีหนามหนีไปดวย  เพ้ียศรีหนามจึงตองไปตาม  เม่ือไปถึงเมืองเชียงขวางพบวาองภูใหเพ้ียคํา

เปนเจาเมืองเชียงขวาง  ตอมาเจาเมืองสุยสงพันแสนไปเปนไมตรีกับเมืองหลวงพระบางโดยไมแจงเจา

เมืองเชียงขวางและองภู  เม่ือองภูทราบจึงลงโทษโบยพันแสน แตพันแสนเสียเงินใหแทนจึงรอดพน

จากโทษครั้งนี้ 

๔๗.  คําใหการจีนกั๊กเรื่องบรรทุกสินคาไปจําหนายเมืองบาหลี  เอกสารตนฉบับเปน

สมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙)  มี ๒ เลม  โดยเลม ๑ มี ๒ ฉบับ ตรงกับเลขท่ี ๓๓ และ 



๖๕ 

๓๓/ข.  สวนเลม ๒ ตรงกับเลขท่ี ๓๓/ก.  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือบรรจง เสนหรดาล เนื้อความ

ของคําใหการฉบับนี้กลาวถึงพระสวัสดิวารีแตงเรือสินคาใหจีนก๊ักและคณะบรรทุกไปคาขายท่ีเมือง

บาหลี  จีนก๊ักไดแลนไปยังเมืองใหม ผานเกาะปวสือ เกาะปุนโต เมืองหมาสิน  และเขาสูเมืองบาหลี  

เม่ือไปถึงเมืองบาหลีไดไปหาบุคคลสําคัญของบาหลีตั้งแตกปตัน ปลัดเมือง เจาเมืองรอง เจาเมืองกา

ลงกง   จีนก๊ักแจงความประสงควาตองการซ้ือเพชรและทับทิมกลับไปใหพระสวัสดิวารีทูลเกลาฯ 

ถวายรัชกาลท่ี ๓  เจาเมืองตอบวาเกาะบาหลีเปนแตปาไมมีอัญมณี สินคาข้ึนชื่อมีแตกาแฟ  จากนั้น

เจาเมืองไดจัดการรับรองเลี้ยงอาหาร และมีการแสดงหนัง และละครใหชม จากนั้นจีนก๊ักไดเดินทาง

ไปซ้ือกาแฟท่ีเมืองตัวปนหลัน และเมืองมองงุย  แตระหวางทางกลับถูกพวกเมืองมองหลีซ่ึงวิวาทกับ

เมืองบาหลีชิงเอามาท่ีบรรทุกกาแฟไป ๕ ตัว  และเม่ือจีนก๊ักจะกลับนั้นตรงกับเหตุการณวิลันดามารบ

บาหลีเนื่องจากเจาเมืองไมอนุญาตใหวิลันดานําคน ๕๐๐๐ คนมาอยูบนเกาะ  พวกวิลันดาไดมาเรงให

จีนก๊ักออกเรือ เพราะจะไดไมขวางทางปนเวลารบ  จีนก๊ักจึงตองเดินทางกลับมายังกรุงเทพฯ 

คําใหการฉบับนี้เคยตีพิมพเผยแพรในหนังสือชุดประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี ๗ พิมพครั้ง

แรกในงานศพนายอ่ี เม่ือปมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๐๖ 

๔๘.  คําใหการเรื่องพระยาพิษณุโลกจัดแจงใหเมืองคําทําสวยทอง เอกสารตนฉบับ

เปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) เลขท่ี ๑๑๔  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสน

ดินสอขาว หลวงปลัด หลวงยกกระบัตร ขุนมหาดไทย ขุนแพงใหการวาท้ัง ๔ ไดทําสวยดินประสิวสง

ใหเจาเมืองพิษณุโลกในสมัยตางๆ  โดยในสมัยพระฤทธิสงคราม เจากรมหกเหลาเปนพระยาพิษณุโลก 

ไดเกณฑใหท้ัง ๔ คนทําสวนดินประสิวสงคนละ ๑๐ ชั่งมาสงทุกป  ตอมาในสมัยพระอุทัยธานีมาเปน

เจาเมืองพิษณุโลก ไดเอาดินประสิวมาสง ถาสงไมครบจะถูกปรับตามจํานวนท่ีขาดชั่งละ ๒ สลึง  สมัย

พระไกรโกษาจนถึงสมัยพระไชยบูรณเปนเจาเมืองพิษณุโลกไมมีการนําดินมาสง แตเรียกเก็บเงิน ๑ 

ตําลึง ๒ บาท  เนื้อความในหนาตนสมุดไทยสิ้นสุดเพียงคําใหการในชวงท่ีขุนอินพบทองท่ีหวยชองนาง

คลี  พระยาพิษณุโลกใหขุนอินเปนพระสุวรรณคีรีเจาเมืองคํา รอนทองได ๕ ตําลึง ๒ บาท ๒ สลึง   

อยางไรก็ตามเนื้อความในหนาปลายสมุดไทยเปนรางหนังสือระบุวาพระยาพิษณุโลก

เกณฑคนไปทําดินประสิว แลวจะสงไมแทนคนท่ีเกณฑมาใหกับทางกรุงเทพฯ  แตพระยาพิษณุโลก

ไมไดสงไม  และพระยาไชยบูรณท่ีเปนพระยาพิษณุโลกคนใหมกลับปดบังเรื่องทองไมยอมแจงแกทาง

ราชการ 

๔๙.  คําใหการพระยาราชเดชะ พระยาเขมรคุมส่ิงของของนักองคดวงลงไปเมือง

ญวน  เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขท่ี ๖  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด 

เสนดินสอขาว เปนคําใหการของพระยาราชเดชะ พระยาบวรนายก และพระยาทนาธิบดี นักองคดวง

ใหขุนนางท้ัง ๓ คุมเครื่องบรรณาการจากกรุงอุดงคมีชัยไปยังราชสํานักเมืองเว 



๖๖ 

๕๐.  คําใหการในคัดบอกถึงพระยายมราชเรื่องตังเคาตนถูกทําโทษ เอกสารตนฉบับ

เปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) เลขท่ี ๗  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกม

บรรจง เสนหรดาล หลวงรัตนากรลามเขมรเปนผูซักถามนายคง นายอบ นายมาก บาวของพระยา 

มหาธิราช ท้ัง ๓ คนใหการวา นายตนเอาเรือบรรทุกงาป (กะป) มาขายยังกรุงเทพฯ แตถูกจับ  

พระยามหาธิราชจึงใชใหท้ัง ๓ คนถือหนังสือในนามพระยายมราชวาท่ีเจาฟาทะละหะมายังกรุงเทพฯ  

โดยจะใหโดยสารเรือไปกับออกญาศรีสุทธาทูตในนักองคดวงท่ีจะมายังกรุงเทพฯ แตออกญาศรีสุทธา

ชาอยู  ท้ัง ๓ คนจึงยอมเสียเงินใหเจาเมืองกะพงโสมชวยเหลือ  เจาเมืองกะพงโสมทําหนังสือถึงนาย

ดานเกาะกงใหนําเรือสงเขามาจนถึงเมืองจันทบุรี  พระยาจันทบุรีทําหนังสือใหขุนแสนสังหารพามายัง

กรุงเทพฯ  ตอนทายผูใหการกลาวถึงเรื่องเขมรและญวนเปนไมตรีกัน  นักองคดวงคิดจะทูลเจา

เวียดนามใหสงตัวเจาผูหญิงกลับมา  และท่ีบานกระพองเกิดฝนแลวไมพอกิน  ทําใหราษฎรตองหา

ขาวโพด ขาวฟาง และมันกลอยกินตางขาว 

๕๑.  คําใหการเรื่องพระยาราชเดช ผูคุมส่ิงของของนักองคดวงไปเมืองญวนกลับมา  

เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา มีท้ังหมด ๓ เลม  แตภายหลังตัวเลมขาดออกจากกัน ทางหอสมุด

แหงชาติไดลงทะเบียนเปน ๓ รายการ ไดแก สมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) เลขท่ี ๓  

และ จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) เลขท่ี ๙ และ ๑๒   บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง 

เสนดินสอขาว เนื้อหาในคําใหการระบุวาพระยาราชสุภาวดีใหพระศรีเสนาเปนผูซักถาม มีพระยา 

ตรีดามโนรมยเปนลาม ซักถามพระยาราชเดช พระยาธนาธิบดี ทูตผูคุมเครื่องราชบรรณาการนักองค

ดวงไปยังราชสํานักเมืองเว  พระยาท้ัง ๒ คนใหการวาเดินทางออกจากเมืองกะพงหลวง ไปยัง 

มุกตําปูน แลวแวะท่ีเมืองพนมเปญ พบกับเจานายผูหญิงคือองคมี องคเภา องคสงวนในคายญวน  

จากนั้นจึงไดเดินทางผานดานตางๆ ของญวนจนถึงเมืองเว  และไดเขาเฝาถวายบรรณาการ พรอมกับ

ทูลวานักองคดวงไดทูลขอเจานายและประชาชนเขมรท่ีตกอยูในเมืองญวนใหกลับไปยังบานเมือง 

คําใหการฉบับนี้เคยตีพิมพเผยแพรในหนังสือคําใหการเรื่องทัพญวนในรัชชกาลท่ี ๓ พิมพ

ในงานพระราชทานเพลิงศพนายพลตรี พระยาสิงหเสนี (สะอาด สิงหเสนี) เม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๖ แตใน

การจัดพิมพครั้งนั้นไมครบถวน มีเนื้อหาเฉพาะท่ีปรากฏในตนฉบับสมุดไทย หมู จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขท่ี ๙ 

และ ๑๒ เทานั้น  

๕๒.  คําใหการตังเคาตะเวียน ตังเคาเฉนญวนกับคําใหการมโนสงครามเขมรเรื่องเจา

เวียดนามตาย  เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) เลขท่ี ๑๑  บันทึก

ดวยอักษรไทย ลายมือหวัดและหวัดแกมบรรจง เสนดินสอขาว  ประกอบไปดวยคําใหการ ๓ เรื่อง คือ 

คําใหการตังเคาตะเวียน ตังเคาเฉน ใหการวาเปนคาขายอยูท่ีเมืองโจฎก ทราบวาญวนกับเขมรเปน

ไมตรีกัน จึงจัดสิ่งของบรรทุกลงเรือไปเมืองพนมเปญและเมืองอุดงคมีชัย เม่ือกลับไปท่ีเมืองโจฎก ได

เห็นหนังสือจากเมืองเวมีมาถึงองญวนเมืองโจฎก แจงขาวเจาเวียดนามเทียวตรีสวรรคต  ใหขุนนาง



๖๗ 

โพกผาขาวไวทุกข ๓ ป สวนราษฎรไวทุกข ๓ เดือน  ราชสํานักญวนไดใหหุงยามบุตรท่ี ๒ ข้ึน

ครองราชย   

คําใหการเรื่องตอมาเปนคําใหการของมโนสงคราม ใหการรายงานสืบราชการเมืองญวน 

มโนสงครามเดินทางไปกับไพร ๔ คน ลงเรือไปอาศัยท่ีบานของทนจือ เปนหมอญวนท่ีเมืองสาแดก ได

ขาววาเจาเทียวตรีสวรรคต  และมีขาวลือวาบาทหลวงท่ีเมืองฝรั่งเศสสงหนังสือใหบาทหลวงในเมือง

ลองโหรวบรวมคนเขารีตไวใหพรอม ฝรั่งเศสจะยกทัพเรือมาตีเมืองญวน 

คําใหการเรื่องสุดทายคือ คําใหการองโดยซุย องโดยซุยอยู ณ เมืองสมิถอใหการวา 

องเตืองตังยกบุตรหญิงใหเจาเทียวตรี มีโอรสคือหวังเบา และหวังยม และในเมืองญวนมีการเกณฑ 

ขุนนางญวนทําวังใหกับหวังบาตร โอรสพระชนม ๕ พรรษากับพระอนุชา 

๕๓.  คําใหการทาวพระยาสิบสองปนนา  เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา จ.ศ. ๑๒๐๙ 

(พ.ศ. ๒๓๙๐) เลขท่ี ๕๓  ตอนตนชํารุดสูญหายไป บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว  

เนื้อหาเปนเหตุการณในเมืองเชียงรุง สมัยเจาสารวันเปนเจาเมือง  เจาสารวันเก็บภาษีมากเกินไป มหา

ไชยเมืองพงผูเปนอาเขยไดหามปรามไว  เจาเชียงรุงคิดจะจับตัวมาฆาจึงยกทัพไปเมืองพง แตทัพเมือง

พงสามารถตานทานไวได  เจาเชียงรุงกับเจาอุปราชตองหนีไปบานวา  เปนเหตุใหเมืองเชียงรุงไร

ผูปกครอง  แตภายหลังมหาไชยเมืองพงและเจาเมืองในสิบสองปนนาทูลเชิญเจาเชียงรุงกลับมาครอง

ตามเดิม  ตอมานายหนอคํากับมหาไชยงาดํายกทัพมาเพ่ือยึดเมืองเชียงรุง  ทําใหมหาไชยเมืองพงตอง

หนีมาอยูท่ีเมืองภูคา และเจาเมืองเชียงรุงหนีมาอยูท่ีเมืองหลวงพระบาง 

๕๔.  คําใหการของหลวงพลเมืองตาก  เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. 

๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) เลขท่ี ๑๖๕  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอขาว  

เนื้อความตอนตนและตอนทายชํารุดสูญหายไป  สรุปความไดวาหลวงพลเมืองตาก ขุนโกษานุรักษ 

และแสนปญญาไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม เพ่ือนําตัวมองสวยเอ กับมองฉินทุก ซ่ึงทะเลาะวิวาท

ดวยเรื่องไมขอนสัก กรมการเมืองตากไดชําระความแลว ใหนําตัวไปยังเมืองเมาะตําเลิม เนื่องจากมอง

ฉินทุกเปนคนในบังคับอังกฤษ จึงตองสงมาใหอังกฤษท่ีเมืองเมาะตําเลิมชําระความ 

๕๕.  คําใหการหลวงอุดมสมบัติ หลวงสวัสดิ์สรรพยา  เอกสารตนฉบับเปนกระดาษ

เพลา  จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) เลขท่ี ๑  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอ

ดํา สมเด็จพระหริรักษรามาอิศราธิบดี หรือนักองคดวงใหหลวงอุดมสมบัติ และหลวงสวัสดิ์สรรพยาไป

สืบราชการท่ีเมืองญวนไดความวา เจาตือดึกถูกพ่ีชายลอบปลงพระชนม แลวข้ึนครองราชยแทน 

จากนั้นไดมีหนังสือเรียกเจาเมืองหัวเมืองเขามายังเมืองเว บรรดานองชายคิดจะกําจัด องเลโบ 

ซ่ึงเปนขุนนางผูใหญเห็นวาบานเมืองยังวุนวายอยู จึงออกหนังสือหามเจาเมืองเหลานั้นไวกอน 

๕๖.  คําใหการวาดวยราชการทัพเมืองเชียงตุง เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู  

จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) เลขท่ี ๕  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว  เนื้อความ



๖๘ 

ตอนตนและตอนทายชํารุดสูญหายไปจึงไมทราบชื่อผูใหการ มีขอมูลระบุเพียงวาผูใหการเปนพวกของ

อุปราชาเมืองเชียงรุง  อพยพมาอยูเมืองหลวงพระบางในชวงท่ีนายหนอคํา และมหาไชยงาดํามาตี

เมืองเชียงรุง 

๕๗.  สําเนาคําใหการจีนโปวาดวยเรื่องอ้ังย่ีเมืองฉะเชิงเทรากําเริบ  เอกสารตนฉบับ

เปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) เลขท่ี ๑๕๕  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือบรรจง 

เสนหรดาล จีนโปเปนจีนแตจิ๋ว แซตั๋น  พระสมบัติวานิชใหเปนหลงจูโรงหีบออยท่ีบานบางทองเหนือ

เมืองฉะเชิงเทรา  รวมมือกับจีนสิ้นทอง จีนเส็งทําอ้ังยี่ เนื่องจากพวกจีนจะไปดูง้ิว แขวงจันไมใหจีน

ขามสะพานท่ีหนาบานของตนจึงเกิดเรื่องวิวาทข้ึน  แขวงจันไปฟองกรมการเมือง กรมการเมืองจึงมา

จับเอาพวกจีนไป และจับพวกจีนท่ีไมไดวิวาทไปดวย ทําใหเกิดความไมพอใจจึงเกิดจลาจลอ้ังยี่ข้ึนมา  

ภายหลังเจาพระยาพระคลังไดยกทัพเรือมาปราบจลาจล  จีนสิ้นทองและจีนโปกลัวความผิดจึงจับตัว

จีนบูซ่ึงเปนตั้งเฮียใหญไปสงทางการ 

๕๘.  สําเนาคําใหการจีนบูวาดวยเรื่องอ้ังย่ีเมืองฉะเชิงเทรากําเริบ  เอกสารตนฉบับ

เปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) เลขท่ี ๑๕๕/ก.  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือบรรจง 

เสนหรดาล  จีบบูเปนจีนแตจิ๋วแซเหงา ใหการวา หากินอยูบอนท่ีเมืองฉะเชิงเทรา  จีนสิ้นทองชวนกัน

มาทําอ้ังยี่กอจลาจล  ภายหลังจีนสิ้นทองจับตัวสงเจาพระยาพระคลัง 

๕๙.  สําเนาคําใหการจีนย่ีวาดวยเรื่องอ้ังย่ีเมืองฉะเชิงเทรากําเริบ  เอกสารตนฉบับ

เปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) เลขท่ี ๑๕๕/ข.  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือบรรจง 

เสนหรดาล  จีนยี่เปนจีนแคะแซซิว ใหการวาทําโรงน้ําตาลกับจีนไลฮีท่ีบานทาไข จีบบูกับจีนสิ้นทอง

ใหมาเขาพวกทําตั้วเฮีย 

๖๐.  สําเนาคําใหการหลงจูซี เรื่องอ้ังย่ีเมืองฉะเชิงเทรากําเริบ  เอกสารตนฉบับเปน

สมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) เลขท่ี ๑๕๕/ค.  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือบรรจง เสน

หรดาล  หลงจูชีเปนจีนแตจิ๋วแซคูอยูบานทาเสา เม่ือเกิดเหตุอ้ังยี่จลาจล  และกองทัพไทยเดินทาง

มาถึงเมืองฉะเชิงเทราไดไปอาศัยอยูกับหลงจูโปเพราะกลัวพวกคนไทยจับฆา 

๖๑.  จดหมายคําใหการตังเคาสูเรื่องไปสืบราชการทางเมืองญวน  เอกสารตนฉบับ

เปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๑๑ (พ.ศ. ๒๓๙๒) เลขท่ี ๕  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกม

บรรจง เสนดินสอขาว กลาวถึงตังเคาสูไปเมืองเวสืบราชการรายงานมาวาตึกเดียงขันข้ึนครองราชย

เปนเจาเวียดนาม  แตขุนนางไมยอมรับ ตึกเดียงขันจึงเสวยยาพิษปลงพระชนม  ขุนนางท้ังปวงยกเหา

ดึกนองของเจาตือดึกข้ึนครองแผนดิน  และตังเคาสูรายงานวาไดพบกับองโบจัน ทราบขอมูลมาวามี

กําปนฝรั่ง ๑๘ ลํามาจอดท่ีเกาะเทอเทียน นําปนใหญและเงินมาชดใชใหกับญวนในสงครามครั้งกอน 

และฝรั่งพวกนี้ไดมาปลูกเรือนทําคายอยูท่ีเกาะ  แตญวนไมสามารถหามปรามไดและคอยระมัดระวัง

อยูตลอดเวลา 



๖๙ 

๖๒.  คําใหการอุปราชาเมืองพง  เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๑๑ 

(พ.ศ. ๒๓๙๒) เลขท่ี ๓๓  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว เนื้อหากลาวถึงอุปราชา

เมืองหลวงพระบางลงมาเขาเฝาท่ีกรุงเทพฯ ใหการถึงเรื่องราชบุตร อุปราชาเมืองพง  พามารดาและ

ราษฎรมาทางเมืองลา ตอมาราชบุตรถูกกองทัพของนายลิ้นดางจับไปเมืองเชียงรุง  ราชบุตรจึงสั่งให

อุปราชาอพยพผูคนมาเมืองหลวงพระบาง 

๖๓.  คําใหการเรื่องนายดวงเรื่องพมาจะยกทัพมาตีเมืองเชียงใหม  เอกสารตนฉบับ

เปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๑๒ (พ.ศ. ๒๓๙๓) เลขท่ี ๑๒๑  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสน

ดินสอขาว  ประกอบไปดวยคําใหการ ๓ เรื่อง ไดแก คําใหการของนายดวง หนานวงศ และหนานสัน  

นายดวงใหการวาเปนบาวพระยาเชียงใหมลงมายังเมืองตาก พบอินตะปญญาและนอยลา สองพ่ีนอง

นายกองลงมาจากเชียงใหม นายดวงจึงถามเรื่องราชการเมืองเชียงใหมเก่ียวกับขาวท่ีพมาจะยกทัพ

มาตี  ท้ัง ๒ คนบอกวาตอนนี้บานเมืองเปนปกติ แตพระยาเชียงใหมไมไดประมาทในการศึก สั่งใหไพร

พลเตรียมพรอมอยูตลอดเวลา และใหอุปราช นายนอยมหาพรหม และนอยมหาวงศคุมไพร ๓๐๐ คน

ไปยังเมืองเชียงใหม 

สวนคําใหการเรื่องตอมาผูใหการคือหนานวงศเปนบาวพระยาตาก พบเรือชาวเมือง

เชียงใหมลงมาคาขายท่ีเมืองตาก สอบถามขาวเรื่องศึกพมา จึงทราบความวาพระยาเชียงใหมใหเตรียม

บานเมืองไวรับศึก  สวนคําใหการเรื่องสุดทายเปนของนายหนานสันบาวของพระยาตาก ใหการวาได

เดินทางไปเชียงใหม แตไมไดใสใจเรื่องขาวศึก จึงไมไดสอบถาม 

๖๔.  คําใหการพระยานาใตไปสืบราชการทัพเมืองเชียงรุง  เอกสารตนฉบับเปนสมุด

ไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๑๒ (พ.ศ. ๒๓๙๓) เลขท่ี ๓๕  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดและหวัดแกม

บรรจง เสนดินสอขาว พระยานาใต ทาวคํามงคล ทาวคําจัน ใหการวา เจาเมืองหลวงพระบางใหทาว

คํามงคลสืบราชการเมืองเชียงรุง ไดความวาราชบุตรเมืองเชียงรุงถูกมหาไชยงาดํา และนายหนอคําจับ

ตัวไวได  ตอมาราชบุตรหนีไปเมืองแรมเพราะคิดจะฆามหาไชยงาดําและนายหนอคําแตถูกจับได  

ตอมาอาญาเขยแลวทาวพระยาสิบสองปนนาไดฆามหาไชยงาดํา และนายหนอคํา  ตอมาเจาเมือง

หลวงพระบางใหพระยาสุพันธอํามาตย พระยาหม่ืนนา พระยาจาบานไปตั้งอยูท่ีเมืองวา และเมือง 

วาหินเพ่ือฟงขาวศึกทางเมืองเชียงตุงและเกลี้ยกลอมเมืองเชียงรุง แลวกวาดตอนมายังเมืองหลวงพระ

บาง  และไดทราบขาวศึกวานายลิ้นดางจางฮอมาตีเมืองบาล เมืองเชียงทอง เมืองอูไตย เมืองอูเหนือ 

เมืองเชียงรุงจนราษฎรแตกกระจัดกระจายหนีไป  

๖๕.  คําใหการเกี่ยวกับเมืองเชียงรุงและสิบสองปนนา  เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทย

ดํา หมู จ.ศ. ๑๒๑๓ (พ.ศ. ๒๓๙๔) เลขท่ี ๖  บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอ

ขาว  เนื้อความตอนตนขาดหายไปจึงไมทราบชื่อผูใหการ  เนื้อหาในคําใหการฉบับนี้กลาวถึง

เหตุการณท่ีมหาไชยงาดํา และนายหนอคํายกทัพมาชิงราชสมบัติเมืองเชียงรุง  เจาราชบุตรหนีไปเมือง



๗๐ 

อูเหนืออูใต  สวนเจาอุปราชาหนีมาเมืองหลวงพระบาง ซ่ึงผูใหการไดเดินทางอพยพมาพรอมกับเจา

อุปราชาในครั้งนี้ 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

๑.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษาอักษร และอักขรวิธีสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ไดแก 

อภิวัน เชื้อไทย (๒๕๒๕) ได ศึกษา “อักขรวิธีไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน” มี

จุดมุงหมายท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบคําในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนกับในสมัยปจจุบันเฉพาะท่ีมีรูป

เขียนตางกัน เพ่ือใหเขาใจลักษณะรูปอักษร อักขรวิธี และระบบการเขียนของสมัยรัตนโกสินทร

ตอนตน  ขอมูลท่ีนํามาใชศึกษาจวบรวมจากเอกสารสมัยรัตนโกสินทรตอนตนระหวางสมัยรัชกาลท่ี ๑ 

พ.ศ.๒๓๒๕ ถึงรัชกาลท่ี ๓ พ.ศ. ๒๓๙๔  ผลการวิจัยสรุปวารูปอักษรท่ีปรากฏในสมัยรัตนโกสินทร

ตอนตนสืบทอดมาจากอักษรแบบธรรมดาในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช รูปอักษรมี ๕ ประเภท

คือ รูปพยัญชนะ ๔๔ รูป รูปสระ ๒๘ รูป รูปวรรณยุกต ๓ รูป รูปเครื่องหมาย ๑๑ รูป และรูปตัวเลข 

๑๐ รูป  การใชพยัญชนะมีความแตกตางจากสมัยปจจุบันเพียงประการเดียวคือการสะกดการันต

ตางกัน การใชสระแตกตางกัน ๕ ประการ เฉพาะในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีการใชเครื่องหมาย

แทนหรือประกอบสระซ่ึงสมัยปจจุบันเลิกใชแลว ๓ รูป วรรณยุกตสมัยรัตนโกสินทรตอนตนมี

วิธีการใชท่ีไมแนนอน และตัวเลขสมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีวิธีการใช ๒ แบบ  และระบบการเขียนใน

สมัยรัตนโกสินทรตอนตนยังไมมีระเบียบท่ียึดไวเปนหลักเดียวกัน การเขียนมุงท่ีจะถายทอดเสียงพูด

มากกวาการแสดงความถูกตองของรากศัพทหรือท่ีมาของคํา 

คะนึงนิจ จันทรกระวี (๒๕๓๓)  ศึกษา “ลักษณะอักษรและอักขรวิธีไทยในพุทธศตวรรษ

ท่ี ๒๔ ตอนตน”  มีจุดมุงหมายท่ีจะศึกษาลักษณะตัวอักษรและอักขรวิธีไทยสมัยอยุธยาตอนปลาย 

สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  ขอมูลท่ีนํามาศึกษาไดแก เอกสารท่ีเขียนดวยตัวอักษรไทย

ท่ีปรากฏในเอกสารตนฉบับตัวเขียนชวงพุทธศตวรรษท่ี ๒๔ ตอนตน ระหวางพุทธศักราช ๒๓๐๑-

๒๓๕๐ ผลการวิจัยสรุปไดวาลักษณะอักษรและอักขรวิธีไทยในพุทธศตวรรษท่ี ๒๔ ตอนตนมี

วิวัฒนาการสืบเนื่องมาจากสมัยอยุธยา 

๒.  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการศึกษาเอกสารราชการในดานลักษณะของเอกสาร ไดแก 

อรพรรณ  สินธศิริมานะ (๒๕๔๘)  ศึกษาเอกสารราชการสมัยรัชกาลท่ี ๕ ไวใน “การ

วิเคราะหลักษณะและเนื้อหาของพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว: 

เอกสารชุดกรมเลขาธิการ รัชกาลท่ี ๕” งานวิจัยนี้เปนการศึกษาวิเคราะหพระราชหัตถเลขาใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ชุดกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี ๕ หมวดเบ็ดเตล็ดท่ีเก็บ

รักษาและใหบริการท่ีสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ จํานวน ๑,๓๕๒ ฉบับ  โดยประยุกตแนวคิดการ

วิเคราะหเอกสารจดหมายเหตุ และการวิเคราะหเอกสาร ผลการศึกษาพบวาลักษณะแบบภายนอก



๗๑ 

ของพระราชหัตถเลขาเปนกระดาษฝรั่งสี่เหลี่ยมผืนผา ไมมีเสนบรรทัด บันทึกท้ังดานหนาและ

ดานหลัง  ลักษณะลายมือท่ีพบเปนลายมือเขียนท่ีแตกตางกันไปตามอาลักษณแตละคน มีการแก

คําผิดและเพ่ิมเติมคําท่ีใชในพระราชหัตถเลขา  มีตราพระราชลัญจกรประทับอยูท่ีหัวกระดาษ ๓ 

รูปแบบ ไดแก ตราอารมแผนดิน ตราพระราชลัญจกรบรมราชโองการ ตราพระราชลัญจกรประจํา

พระองค  และมีเครื่องหมายพิเศษท่ีมีการใชตัวอักษรโรมันท้ังตัวพิมพและลายมือท่ีระบุวันเดือนปค.ศ.

ของเอกสารเพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บ  สวนลักษณะภายในของพระราชหัตถเลขาประกอบไป

ดวย ๓ สวน คือ ๑.สวนนํา มีการบันทึกเลขทะเบียน สถานท่ี วันเดือนปท่ีออกพระราชหัตถเลขาและ

นามผูรับ ๒. เนื้อความพระราชหัตถเลขามีการใชความนําเรื่อง การสรุปสั่งการในตอนทายเนื้อหา และ

การลงพระปรมาภิไธยในตอนทายพระราชหัตถเลขา สําหรับเนื้อหาของพระราชหัตถเลขา ไดมีการ

แบงเนื้อหาตามบุคคลท่ีไดรับพระราชทานพระราชหัตถเลขาใน ๒ หนวยงานราชการสูงสุดคือกรม

มหาดไทย และกรมพระกลาโหม ประเด็นเนื้อหาจะเก่ียวกับการทหาร การยุติธรรม การตางประเทศ 

การเศรษฐกิจ และราชการอ่ืนๆ 

อรุณี  อัตตนาถวงษ (๒๕๔๙)  ศึกษาไวใน “การศึกษาวิเคราะหหนังสือประทับตรา สมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว”  โดยศึกษาวิเคราะหหนังสือประทับตรา สมัยพระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกลาเจาอยูหัว จํานวน ๙๙๘ รายการ ซ่ึงเก็บรักษาและใหบริการท่ีกลุมหนังสือตัวเขียนและ

จารึก สํานักหอสมุดแหงชาติ การศึกษาดังกลาวไดใชแบบบันทึกขอมูลท่ีไดจากการประยุกตแนวคิดใน

การวิเคราะหเอกสารจดหมายเหตุ และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษาพบวาลักษณะภายนอกของ

หนังสือประทับตรามีวัสดุรองรับการบันทึกเปนกระดาษเพลา บันทึกดวยอักษรไทย ภาษาไทย เปน

ลายมือเขียน และมีการใชเครื่องหมายในการบันทึก มีรูปแบบการบันทึกท้ังสิ้น ๕ รูปแบบ ตรา

ประทับท่ีพบท้ังหมดเปนตราประทับเสนชาด มีลายเปนรูปเทวดา สัตวหิมพานต หรือเปนลวดลายไทย 

ลักษณะเลียนธรรมชาติ เชน ดอกบัว ดอกพุดตาน การประทับตรามีความสําคัญในการออกหนังสือ

เพ่ือใชรับรองความจริงแทของหนังสือ ความถูกตองของขอมูล และใชแสดงความรับผิดชอบของ

เจาของตราประทับ หรือผูออกหนังสือฉบับนั้น  นอกจากนี้ท่ีดานหลังของหนังสือประทับตราบาง

รายการ พบการลงวันเดือนปท่ีรับหนังสือพรอมระบุชื่อผูถือหนังสือมาสง และบางรายการมีบันทึก

สรุปเรื่องเพ่ือการดําเนินการ  สวนลักษณะภายในประกอบดวยนามหรือตําแหนงผูออกหนังสือ นาม

และตําแหนงผูรับ วันเดือนปท่ีออกหนังสือ สวนเนื้อหา มีการใชความนําหรือการอางถึงเรื่องเดิม การ

บรรยายเนื้อเรื่อง และการสรุปสั่งการในตอนทาย  สําหรับสาระสําคัญของหนังสือประทับตราสามารถ

จําแนกได ๖ ประเด็นคือ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การตางประเทศ การยุติธรรม การทหาร

และราชการอ่ืนๆ 

๓.  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการศึกษาวิเคราะหเอกสารราชการ ในดานรูปแบบตัวอักษร 

อักขรวิธีและเนื้อหา ไดแก 



๗๒ 

วราภรณ โตคีรี (๒๕๓๒) ไดศึกษาเก่ียวกับเอกสารใบจุมไวใน “การศึกษาใบจุมเอกสาร

ทางราชการของอาณาจักรลานชาง” โดยศึกษาใบจุมจํานวน ๔๙ รายการ ท่ีเก็บรักษาไวท่ีงานบริการ

หนังสือและภาษาโบราณ ซ่ึงใบจุมท่ีเกาท่ีสุดตรงกับพ.ศ. ๒๑๔๓ สวนฉบับหลังสุดตรงกับพ.ศ. ๒๔๒๙  

การศึกษาในงานวิจัยดังกลาวนี้ไดมีการศึกษาวิเคราะหลักษณะเอกสาร  และจุดมุงหมายของใบจุม ซ่ึง

พบวามีการจัดทําข้ึนเพ่ือเปนเอกสารทางราชการท่ีใชแตงตั้งเจาเมือง และประกาศเปนพระราช

โองการ  อีกท้ังยังไดศึกษารูปแบบอักษรไทยนอย ท้ังในดานพัฒนาการของตัวอักษรท่ีปรากฏ การใช

เครื่องหมายและตัวเลข ตลอดจนอักขรวิธีอักษรไทยนอยในใบจุม และยังไดศึกษาเรื่องของสํานวน

โวหารท่ีใชในการเรียบเรียง ไดแก การเรียบเรียงประโยคท่ีมีคําคลองจอง การใชคําซอนซ่ึงถือวาเปน

ลักษณะเดนท่ีทําใหเกิดสัมผัสเหมือนรอยกรองท่ีมีความไพเราะ และการใชเทศนาโวหารและสาธก

โวหารยกตัวอยางประกอบ  สวนในดานเนื้อหาของใบจุมนั้นสามารถจําแนกไดตามผูออกคําสั่งอัน

ไดแก กลุมพระราชโองการและกลุมขุนนาง รวมท้ังรายงานราชการจากทางหัวเมือง สวนสาระสําคัญ

ในใบจุมนั้น แสดงใหเห็นถึงสภาพการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในดานตางๆ ของอาณาจักรลานชางใน

อดีตเชน การแตงตั้งผูปกครองเจาเมือง การกําหนดอาณาเขตหัวเมือง การกวาดตอนไพรพลมาสู

อาณาจักร การปกครองอาณาจักร จารีตการถือน้ําพิพัฒนสัตยา ชนชั้นในสังคม เปนตน 

พิมพพรรณ  ไพบูลยหวังเจริญ ศึกษาวิจัยเอกสารประเภทใบจุมในงานวิจัย “ใบจุม: 

สารนิเทศบนสิ่งทอ” (๒๕๔๓)  โดยศึกษาจากเอกสารใบจุมท่ีบันทึกลงบนวัสดุรองรับท่ีเปนผืนผา

จํานวน ๒๒ ฉบับท่ีเก็บรักษาไวท่ีกลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแหงชาติ และไดศึกษาใบจุมท่ี

บันทึกบนกระดาษจํานวน ๔๗ ฉบับ ไวใน “วิเคราะหสารนิเทศจากใบจุม” (๒๕๕๖)  งานวิจัยท้ัง ๒ 

เรื่องไดศึกษาลักษณะของใบจุม ท้ังวัสดุ ขนาด รายละเอียดการบันทึก รูปแบบตราประทับท่ีใช สาระ

ท่ีปรากฏในใบจุม และศึกษาวิเคราะหอักษรและอักขรวิธีท่ีใช รวมท้ังภาษาท่ีใช ผลการวิจัยพบวาใบ

จุม มี ๒ ประเภทคือใบจุมท่ีทําหนาท่ีเปนพระราชโองการของกษัตริย และใบจุมท่ีเปนหนังสือราชการ

ท่ีเก่ียวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อักษรและภาษาท่ีใชมีหลายชนิด คืออักษรไทยนอย

และลาวเฉียงท่ีบันทึกภาษาลาวและภาษาเวียดนาม อักษรจีนใชบันทึกภาษาเวียดนาม อักษรผูไทใช

บันทึกอักษรผูไทและภาษาเวียดนาม อักษรไทยใชบันทึกภาษาไทยและลาว  โดยมีวิธีการเรียบเรียง

เปนรอยแกว ซ่ึงพบวามีการใชคําซอน การใชคําซํ้า การใชสัมผัสในประโยค และการใชความเปรียบ  

สวนเนื้อหาในใบจุมสะทอนใหเห็นถึงสังคมและประวัติศาสตรของอาณาจักรลานชางในดานตางๆ คือ 

การแตงตั้งเจาเมือง การกําหนดเขตแดน การรวบรวมไพรพล การอนุญาตเจาเมืองใหมีผลประโยชน

ในการปกครอง ขอกําหนด ขอปฏิบัติ กฎหมาย ขอธรรมของกษัตริย ภูมิฐานและอาชีพของไพรพล 

และการบันทึกศักราช  

๔.  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการศึกษาวิเคราะหเอกสารราชการในดานเนื้อหาและคุณคา

ทางดานประวัติศาสตร  ไดแก 



๗๓ 

พรชัย นาคสีทอง (๒๕๔๘) ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาจดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติใน

ฐานะท่ีเปนเอกสารทางประวัติศาสตร”  งานวิจัยเรื่องนี้ไดศึกษาเอกสารชุดจดหมายเหตุหลวงอุดม

สมบัติจํานวนท้ังสิ้น ๑๕ ฉบับ ซ่ึงเก็บรักษาและใหบริการท่ีกลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก 

สํานักหอสมุดแหงชาติ โดยใชวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตรมาศึกษาประกอบกับหลักฐานเอกสารทาง

ประวัติศาสตรชั้นตนอ่ืนๆ เชน จดหมายเหตุรัชกาลท่ี ๓ จ.ศ. ๑๒๐๐-๑๒๐๑ มาวิเคราะหเปรียบเทียบ

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในจดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติ เพ่ือใหเขาใจรายละเอียดและภาพรวมของ

จดหมายเหตุชุดดังกลาว และไดศึกษาลักษณะท่ัวไปของเอกสารตนฉบับจดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติ 

ท้ังขนาดเอกสาร ลักษณะท่ีปรากฏบนหนาปก ลักษณะรูปอักษรและสระในเอกสาร อีกท้ังยังศึกษา

รูปแบบการเขียนประวัติศาสตรนิพนธท้ังในดานลักษณะและการบันทึก รวมท้ังจุดมุงหมาย สําหรับผล

การศึกษาลําดับเหตุการณในจดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติพบวามี ๓ เหตุการณสําคัญคือ การ

ตระเตรียมราชการทัพและการเดินทางของทัพหลวง เหตุการณสําคัญท่ีเกิดข้ึนในเมืองตางๆ เชน การ

วิวาทในหมูเชื้อสายเจาเมืองกลันตัน การจัดเครื่องราชบรรณาการของเมืองตรังกานูมากรุงเทพฯ เปน

ตน  และเหตุการณการกวาดตอนครอบครัวและการจัดการครัวเรือนท่ีเปนฝายพวกขบถเมืองไทรบุรี  

สําหรับคุณคาของจดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติเปนเอกสารประวัติศาสตรชั้นตนท่ีบันทึกเหตุการณ 

หัวเมืองปกษใตและหัวเมืองประเทศราชมลายูชวง พ.ศ. ๒๓๘๑-๒๓๘๒  ท่ีแสดงใหเห็นถึงพระบรม- 

ราโชบายของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวดานตางๆ รวมท้ังสะทอนใหเห็นสภาพบานเมืองใน

หัวเมืองปกษใตและประเทศราชมลายู และสะทอนพระราชกิจจานุกิจและธรรมเนียมราชการในสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

งานวิจัยดังท่ีไดกลาวมานี้สามารถนํามาประยุกตใชเปนแนวทางในการวิเคราะหรูปแบบ

อักษร อักขรวิธี รูปแบบการบันทึก เนื้อหา ภาพสะทอนทางสังคมและวัฒนธรรมในคําใหการสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เนื่องจากคําใหการเปนเอกสารราชการสมัยรัชกาลท่ี ๓ จึง

เหมาะสมกับการนําแนวคิดของงานวิจัยเอกสารโบราณท้ังในดานอักษร อักขรวิธี ลักษณะ หรือเนื้อหา

ท่ีปรากฏในเอกสารราชการมาศึกษา อีกท้ังคําใหการยังเปนหลักฐานเอกสารประวัติศาสตรชั้นตน  

งานวิจัยเอกสารโบราณท่ีเก่ียวกับเนื้อหาและคุณคาทางดานประวัติศาสตร จึงเหมาะท่ีจะนํามา

ประยุกตใชในการวิเคราะหตีความเนื้อหาในเอกสาร ทําใหทราบถึงบริบทของเหตุการณตางๆ ไดเปน

อยางดี 



๗๔ 

 
บทท่ี ๓ 

รูปแบบอักษร อักขรวิธี รูปแบบการบันทึก 

ในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

 

คําใหการในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มีการบันทึกลงบนสมุดไทยดํา

และกระดาษเพลา  และใชตัวอักษรไทยในการบันทึก  ในบทท่ี ๓ นี้จะนําเสนอวัสดุท่ีใชในการบันทึก

เพ่ือใหเห็นถึงลักษณะโดยท่ัวไปของเอกสารตนฉบับ กอนท่ีจะอธิบายถึงรูปแบบอักษร อักขรวิธี 

รูปแบบการบันทึก ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

วัสดุท่ีใชในการบันทึก 

วัสดุท่ีใชในการบันทึกคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว สามารถ

อธิบายได ๒ หัวขอ คือ วัสดุรองรับการบันทึก และวัสดุท่ีใชเขียน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

วัสดุรองรับการบันทึก   

วัสดุรองรับการบันทึก ไดแก สมุดไทยดํา และกระดาษเพลา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๑.  สมุดไทยดํา 

คําใหการท่ีนํามาบันทึกลงในสมุดไทยดําท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวนท้ังสิ้น ๖๗ 

รายการ  สมุดไทยเปนวัสดุรองรับการบันทึกท่ีมีเนื้อกระดาษทํามาจากเยื่อเปลือกไม เชน เปลือกตน

ขอย หรือปอสา  ดวยเหตุนี้สมุดไทยจึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งวา “สมุดขอย” สําหรับกรรมวิธีข้ันตอนการ

ทําสมุดไทยสามารถประมวลได ๗ ข้ันตอนดังตอไปนี้๑ 

๑.๑  การตัดขอย คัดเลือกก่ิงขอยท่ีไมแกจัด ลอกเปลือกออก นําไปตากแดด แลวจัด

ใหเปนมัด มัดละประมาณ ๕๐ เปลือก 

๑.๒  การหมักเปลือกไม  นําเปลือกขอยแชในคลองหรือทองรองท่ีมีทางนําไหล

ประมาณ ๓-๔ วัน แลวลางเอาเมือกออก  บีบเอาน้ําออกใหหมด  จากนั้นนําไป “เสียด” คือฉีกใหเปน

ฝอยแลวแยกเอาเปลือกขาวสําหรับทําสมุดไทยขาว และเปลือกดําสําหรับทําสมุดไทยดํา 

                                           
๑ กองแกว  วีระประจักษ, การทําสมุดไทยและการเตรียมใบลาน, พิมพครั้งท่ี ๓ (กรุงเทพฯ: 

สํานักหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๕๖), ๓-๒๑. 



๗๕ 

๑.๓  การนึ่งขอย นําเปลือกขอยไปนึ่งในรอม (ภาชนะทรงกระบอก สานจากไมไผ 

ยาดวยข้ีควายผสมโคลนหรือปูนขาว เสนผานศูนยกลางประมาณ ๗๕ ซม.) วางรอมบนกระทะใบบัว 

โดยใสน้ําลงกระทะใหเต็มเสมอขอบปากกระทะ ใสเปลือกขอยลงในรอมเอาผาหรือใบตองปด ใชเวลา

ในการนึ่ง ๒๔ ชั่วโมง จากนั้นกลับเปลือกขอยในรอมแลวนึ่งตออีก ๒๔ ชั่วโมง เม่ือนึ่งแลวใหนําไปแช

ในน้ําดางท่ีไดจากปูนขาว  โดยหมักไวในตุมนาน ๒๔ ชั่วโมง 

๑.๔  การสบขอย เปนข้ันตอนการทุบขอย เริ่มจากนําขอยท่ีหมักไวไปลางน้ําในลํา

คลองหรือรองน้ําท่ีมีน้ําไหลผานตลอด แลวนํามาบีบโดยใชไมกระดาน ๒ แผน นั่งทับใหน้ําไหลออกให

หมด  จากนั้นจึงนําขอยไปทุบใหละเอียดซ่ึงเรียกวาการสบขอย ถามีคนทุบพรอมกันสองคน จะลง

คอนสลับกันคนละที เรียกวา “สบรายคน” 

๑.๕  การหลอกระดาษ ในข้ันตอนนี้จะเปนการนําเยื่อขอยท่ีทุบแลวไปละลายน้ําใน

ครุ แลวนําไปวางลงใน “พะแนง” คือ ตะแกรงแมพิมพกรอบสี่เหลี่ยมผืนผากรุดวยผามุงหรือมุงลวด  

เม่ือจัดเรียงบนพะแนงแลว ใหวางลงบนผิวน้ํา เกลี่ยเยื่อขอยใหเสมอกัน  แลวพรมน้ําใหท่ัวกอนจะ

ยกข้ึนจากน้ํา  แลวใชไมซางมาคลึงและรีดเยื่อกระดาษใหเรียบเสมอกัน  นําพะแนงไปตากจนแหง 

เม่ือขอยท้ังหมดแหงสนิทก็จะไดเนื้อกระดาษออกมา 

๑.๖  การลบสมุด  เปนข้ันตอนสําหรับทําสมุดไทยขาวและสมุดไทยดํา  สมุดไทย

ขาวนั้นเกิดจากการนําแปงเปยกผสมกับน้ําปูนขาว จากนั้นใชลูกประคบชุบแปงเปยกมาลบกระดาษ

จนท่ัวแผน แลวใชหินขัดจนกระดาษข้ึนมัน สวนสมุดไทยดําจะใชเขมาไฟท่ีไดจากการเผากาบหมาก

หรือกาบมะพราว มาผสมกับแปงเปยกแลวลบกระดาษจนท่ัวแผน ท้ังดานหนาและดานหลัง  จากนั้น

ใชหินขัดจนกระดาษข้ึนมัน แลวลบสมุดอีกครั้งดวยแปงเปยกขน เม่ือนําไปตากแหงแลวเนื้อกระดาษ

สมุดไทยดําจะมีความมันเงาโดยไมตองขัด 

๑.๗  การทําเลมสมุด นํากระดาษมาพับไปมาตามขนาดท่ีตองการใช  แลวนําแบบซ่ึง

เปนแผนไมหนาๆ มาวางตามขวางของแผนกระดาษ นํามีดปลายมนมากรีดกระดาษตามรอยท้ังสอง

ขาง แลวพับตามรอย จากนั้นตัดริมสองขางของสมุดใหเรียบเปนแนวตรง  และข้ันตอนสุดทายคือการ

ทําปกสมุดโดยใชแถบกระดาษหรือท่ีเรียกวา “ค้ิว” กวางราว ๑-๒ ซม. มาติดขอบหนากระดาษปกท้ัง 

๔ ดาน เรียงซอน ๓-๕ ชั้น ไลระดับจากกวางไปหาแคบ    

สําหรับขนาดของสมุดไทยนั้นมีความแตกตางข้ึนอยูกับความประสงคของผูใชงาน  

คําใหการท่ีบันทึกเปนสมุดไทยมีขนาดอยูในสมุดไทยประเภท “สมุดจดหมายเหตุ” ขนาดโดยเฉลี่ย

กวางระหวาง ๑๐-๑๓ ซม. ยาว ๓๐-๓๕ ซม.  สวนจํานวนหนาของสมุดไทยนั้นจะข้ึนอยูความตองการ

ของผูใชสมุด  และสามารถบันทึก หรือ “ชุบ” ลายลักษณอักษรไดท้ังดานหนาและดานหลัง  จึงมีคํา

เรียกวา “หนาตน” คือดานท่ีเริ่มบันทึกขอความกอน และ “หนาปลาย” คือ ดานหลังหรือดานพลิก

กลับของหนาสมุดไทย 



๗๖ 

 
 

ภาพท่ี ๑ ตัวคําใหการท่ีใชสมุดไทยบันทึก 

ท่ีมา: “สําเนาคําใหการหลงจูชีเรื่องอ้ังยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ,” สมดุไทยดาํ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เสนหรดาล, 

รัชกาลท่ี ๓, จ.ศ. ๑๒๐๕. เลขท่ี ๑๕๕/ค., หอสมดุแหงชาติ. 

 

๒.  กระดาษเพลา 

คําใหการท่ีบันทึกลงในกระดาษเพลาท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวนท้ังสิ้น ๖ 

รายการ  กระดาษเพลาคือกระดาษไทยแผนบางท่ีทําจากเยื่อเปลือกไมชนิดตางๆ เชน ขอย หรือสา  

ข้ันตอนการทําเหมือนกับการทําสมุดไทยในการเตรียมเปลือกขอย แตตางกันในข้ันตอนการหลอ

กระดาษ  การทํากระดาษเพลาหลอใหเนื้อกระดาษบาง ตางจากสมุดไทยท่ีตองหลอกระดาษใหหนา๒  

ดวยลักษณะท่ีเปนแผนบาง และมีรูปรางเปนสี่เหลี่ยมผืนผา จึงมักใชในการบันทึกขอความเปนหนังสือ

ราชการท่ีไปมาระหวางเมืองหลวงและหัวเมือง  ขนาดมีท้ังสั้นและยาวข้ึนอยูกับเนื้อหาท่ีบันทึก  วัสดุ

ท่ีใชเขียนท่ีเหมาะสมกับกระดาษเพลาคือดินสอ  เนื่องจากถาใชหมึก เสนหมึกจะซึมกระจายทําใหมี

ปญหาในการอานได๓ 

คําใหการท่ีบันทึกดวยกระดาษเพลาท่ีนํามาศึกษาครั้งนี้ ฉบับท่ีมีขนาดยาวมากท่ีสุดคือ 

คําใหการนายรัก หมู จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขท่ี ๔๓ มีขนาดกวาง ๓๙ ซม.  ยาว ๔๔๖ ซม.  สวนคําใหการท่ี

บันทึกบนกระดาษเพลาท่ีมีขนาดสั้นท่ีสุดคือ จดคําใหการอายตุลาแขก หมู จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขท่ี ๒๑๑ 

มีขนาดกวาง ๓๔.๒ ซม.  ยาว ๔๑ ซม.   
 

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

กรมศิลปากร, ๒๕๕๖), ๒. 



๗๗ 

 
ภาพท่ี ๒ ตัวอยางกระดาษเพลาท่ีใชบันทึกคําใหการ 

ท่ีมา: “จดคําใหการอายตุลาแขก,” กระดาษเพลา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เสนดินสอดํา, รัชกาลท่ี ๓, จ.ศ. ๑๒๐๑. 

เลขท่ี ๒๑๑, หอสมุดแหงชาติ. 

 

วัสดุท่ีใชเขียน   

วัสดุท่ีใชเขียน  ไดแก ปากกาหรือปากไก ดินสอขาว ดินสอดํา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๑.  ปากกาหรือปากไก  

ปากกาหรือปากไก ทําจากไมหรือขนไก เหลาใหแหลมแลวบากใหมีรองสําหรับน้ํา

หมึกเดิน  หมึกท่ีใชเขียนมีหลายสี เชน ขาว ดํา เหลือง แดง และทอง   

สําหรับคําใหการท่ีนํามาศึกษานั้นพบวามีการใชน้ําหมึกสีเหลือง หรือท่ีเรียกวา “เสน

หรดาล” ในการบันทึก  น้ําหมึกสีเหลืองดังกลาวไดมาจากสวนผสมระหวางรงกับหรดาล โดยรงเปน

ยางไมชนิดหนึ่งมีสีเหลือง สวนหรดาลใชหรดาลกลีบทองซ่ึงเปนแรชนิดหนึ่ง  เสนหรดาลท่ีพบใน

คําใหการมักจะเปนลายมือแบบบรรจงเปนสวนมาก 

๒.  ดินสอขาว   

ดินสอขาวไดมาจากหินดินสอเปนหินชนิดหนึ่งมีเนื้อละเอียดแข็ง ดินสอขาวชนิดดีมี

เนื้อดินละเอียดสีขาวจัด พบมากในจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง๔  เม่ือจะ

นํามาใชตองเลื่อยใหเปนแทงแลวเหลาตามขนาดท่ีตองการ ในคําใหการท่ีนํามาศึกษานั้นพบวามีการ

ใชดินสอขาวบันทึกอยูในเอกสารชนิดสมุดไทยดํา และใชบันทึกอักษรไทย ๓ ลายมือ คือลายมือหวัด 

ลายมือหวัดแกมบรรจง และลายมือบรรจง 

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

๒๕๕๔), ๒๘๒. 



๗๘ 

๓.  ดินสอดํา   

การใชดินสอดําท่ีพบในคําใหการท่ีนํามาศึกษาพบวา ใชบันทึกลงในวัสดุประเภท

กระดาษเพลา  ดินสอดําในอดีตนั้นมีแหลงทําอยูท่ีชุมชนหลังวัดระฆัง ทํามาจากเขมาท่ีไดจากการเผา

ไตเสม็ด   นําเขมาท่ีไดนั้นมาบดในโกรงใหละเอียด  ผสมโขลกกับดินเหนียวและข้ีเถาแกลบท่ีบดอยาง

ละเอียดแลว จากนั้นนําไมมาคลึงใหเปนทอน  หัวทายเรียวแหลม ยาวประมาณ  ๒ องคุลี (ราว ๔ 

ซม.) นําไปผึ่งแดดใหพอหมาด  แลวจึงนํามาผึ่งในท่ีรมจนแหงสนิท เพ่ือปองกันดินสอเปราะหรือหัก๕   

 

รูปแบบอักษร 

รูปแบบอักษรในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ใชอักษรไทยในการ

บันทึก  รูปแบบของอักษรไทยท่ีพบนั้นจัดอยูในอักษรไทยแบบรัตนโกสินทรตอนตน  อันมีพัฒนาการ

สืบเนื่องมาจากรูปแบบอักษรในชวงอยุธยาตอนปลาย กลาวคือเสนอักษรจะตั้งตรงข้ึนและหักมุมเปน

เหลี่ยมชัดเจน  สวนความสูงของอักษรมีมากกวาสวนกวางของตัวอักษร  อักษรท่ีมีหางรวมท้ังสระและ

เครื่องหมายบางรูปจะลากสูงข้ึนและมีการเลนหางอักษร๖  จากการศึกษาของอภิวัน เชื้อไทยพบวา

อักษรในสมัยรัชกาลท่ี ๑ ถึงรัชกาลท่ี ๓  ไมมีความแตกตางในดานวิวัฒนาการรูปอักษร แตมีความ

แตกตางในลายมือของผูบันทึกแตละคน  ลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นวาในชวงรัตนโกสินทรตอนตนมี

ระบบการเขียนท่ีมีระเบียบสามารถยึดเปนหลักในการเขียนรูปอักษรอยางเดียวกันได๗ 

 

รูปแบบลายมือ 

รูปแบบลายมือท่ีปรากฏในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวท่ีนํามา

ศึกษาท้ัง ๗๓ รายการ พบวามีท้ังหมด ๓ ลายมือ คือ ลายมือหวัด ลายมือหวัดแกมบรรจง และลายมือ

บรรจง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๑.  ลายมือหวัด  

ลายมือแบบหวัดเปนลายมือท่ีพบมากท่ีสุดในกลุมคําใหการท่ีนํามาศึกษา โดยพบใน

เอกสารตนฉบับจํานวน ๓๒ รายการ  ลายมือแบบนี้มีลักษณะการเขียนท่ีรวดเร็ว เนนการตวัดหาง

ทายเสนของตัวอักษร บางครั้งเสนระหวางตัวอักษรเขียนเชื่อมตอกันไป จึงทําใหอานยากกวาอักษรท่ี

เขียนดวยลายมือบรรจง  และตัวอักษรบางตัวท่ีมีสัณฐานคลายกันจะมีลักษณะการเขียนเหมือนกัน 

                                           
๕ วิชาอาชีพชาวสยาม จากหนังสือวชิรญาณวิเศษ ร.ศ. ๑๐๓-๑๑๓, ๒๘๓. 
๖ จุไรรัตน  ลักษณะศิริ, จากลายสือสูอักษรไทย (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

, ๒๕๕๑), ๒๓๓. 
๗ อภิวัน  เช้ือไทย, “อักขรวิธีไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน”  (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหา

บัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖), ๒๙. 



๗๙ 

เชน ก ค ด เปนตน จึงตองอาศัยจากบริบทของคําและเนื้อหาในการอาน ดังตัวอยางคําใหการญวน

เมืองพิษณุโลกหนีลงมาอยูกรุงเทพฯ จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) เลขท่ี ๒๓๔ ท่ีมีลักษณะลายมือดังนี้ 

 
คําอาน 

อายญวน ๔ คน ญวนที่เมืองพิษณุโลกไวหาง 

เปยแปลงเปนจีนไหหลํายังมีอีก ๙ คน ๑๐ คน ตัด 

ผมดอกกระทุมเปนผมเขมรยังมีอยู ๒๐ คน ๓๐ คน 

สิ้นคําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้ ๛ 

 

๒.  ลายมือหวัดแกมบรรจง   

ลายมือหวัดแกมบรรจงพบในเอกสารตนฉบับคําใหการท่ีนํามาศึกษา ๒๙ รายการ 

ลายมือหวัดแกมบรรจงมีลักษณะการเขียนอยางลายมือหวัด เชน มีการตวัดหางอักษร หรือเขียน

ตัวอักษรเชื่อมตอกัน ฯลฯ แตยังคงความเปนระเบียบเรียบรอยอยางลายมือบรรจงไว 

ตัวอยางลายมือหวัดแกมบรรจงท่ีพบในคําใหการ เชน สําเนาคําใหการเจะหยาแหม จ.ศ. 

๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) เลขท่ี ๓๑๗/ก. มีลักษณะดังนี้ 

 
คําอาน 

เห็นวาในมรสุมปนี้  เห็นจะหากลับทาํอะไรกับพระยา 

กลันตันไดไม  ดวยไพรบานพลเมือง เมืองกลันตัน 

เขาหา กลัวเกรงพระยากลันตนัเสียสิ้นแลว เถิง 

 

 



๘๐ 

๓.  ลายมือบรรจง  

ลายมือบรรจงเปนรูปแบบลายมือท่ีเขียนเปนระเบียบ สัดสวนอักษรมีขนาดเทาๆ กัน 

ในการเขียนเสนอักษรมีหัว แยกพยัญชนะ สระออกจากกันชัดเจน แตในบางครั้งมีการเขียนเชื่อมกัน

ในบางคํา  การเวนระยะชองไฟในแตละตัวอักษรมีความสมํ่าเสมอ ทําใหดูเรียบรอยและอานไดสะดวก   

รูปอักษรแบบบรรจงนั้นมักจะใชในเอกสารสมัยรัตนโกสินทรตอนตนท่ีเปนหนังสือสัญญา

หรือพระราชสาสน  จากคําใหการท่ีนํามาศึกษานั้นพบวาลายมือแบบบรรจงพบเพียง ๑๗ รายการ 

เสนอักษรท่ีใชมักจะเปนเสนหรดาล และใชในกรณีท่ีมีการคัดลอกเนื้อความคําใหการข้ึนกราบบังคม

ทูลเพ่ือทรงวินิจฉัยในงานราชการ เชน เอกสารประเภทคัดบอก หรือสําเนาคําใหการตางๆ 

ตัวอยางลายมือบรรจงท่ีพบในคําใหการ เชน สําเนาคําใหการหลงจูชีเรื่องอ้ังยี่เมือง

ฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) เลขท่ี ๑๕๕/ค. มีลักษณะลายมือดังนี้ 

 
คําอาน 

๏ วันพุธ เดือน ๕ แรม ๑ คํ่า ปวอกสัมฤทธิศก พระยาศรีพิพัฒนถาม หลวงศรีทรงยศแปล ๚ะ๛ 

๏ ขาพเจาจีนชีแตจิ๋ว แซคู ใหการวาอายุขาพเจา ๕๐ ป เมื่ออายุขาพเจาได ๑๒ ป 

ขาพเจาโดยสารสาํเภาเมนเซงลกูคาเมืองจีนเขามา ณ กรุงเทพฯ ขาพเจาไปอยูแพ 

จีนไตบูนอาขาพเจาในคลองบางกอกนอยได ๓ ป ขาพเจาลงเรือกุและยาว ๓ วา 

 

จากลายมือท้ัง ๓ รูปแบบจะเห็นไดวาการจดบันทึกคําใหการในสมัยพระบาทสมเด็จพระ

นั่งเกลาเจาอยูหัว ไมนิยมใชลายมือแบบบรรจง เนื่องจากคําใหการเปนเอกสารท่ีบันทึกข้ึนมาจากการ

ซักถามบุคคลผูใหการ  ผูจดบันทึกจึงตองจดถอยคําตางๆ ใหรวดเร็วทันกับการซักถาม อีกท้ังการเขียน

คําใหการในหัวเมืองบางแหงตองมีการสงมายังราชธานี จึงจําเปนตองรีบเขียนใหทันเวลา ผูบันทึกจึง

ตองเขียนไปตามธรรมดาไมมีความประณีตบรรจงดังเชนหนังสือสัญญา หรือพระราชสาสน๘ 

 

                                           
๘ อภิวัน  เช้ือไทย, “อักขรวิธีไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน”  (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหา

บัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖), 



๘๑ 

ลักษณะอักษร 

ลักษณะอักษรท่ีปรากฏในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวท้ัง ๓ 

ลายมือ มีดังนี ้

๑.  พยัญชนะ  จากการศึกษาพบวา การใชพยัญชนะในคําใหการแตละฉบับนั้นแทบจะ

ไมมีฉบับใดท่ีมีการใชพยัญชนะครบทุกตัว  เวนแตในทายเลมสําเนาคําใหการคําใหการทูตเลม ๑ เรื่อง

จําทูลพระราชสาสนออกไปกรุงปกก่ิง จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) เลขท่ี ๑๔๗/ก.  มีการเขียน

พยัญชนะครบทุกตัวตั้งแต ก-ฮ ดังนี้ 

 
ภาพท่ี ๓ ตัวอักษร ก-ฮ ในสมดุไทยดําหมู จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขท่ี ๑๔๗/ก.  

ท่ีมา: “สําเนาคําใหการทูตเลม ๑ เรื่องจําทูลพระราชสาสนออกไปกรุงปกก่ิง จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖),” สมุดไทย

ดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เสนดนิสอขาว, จ.ศ. ๑๒๐๕, เลขท่ี ๑๔๗/ก., หอสมุดแหงชาติ. 
 

อยางไรก็ตามรูปแบบอักษรในตัวอยางขางตน สันนิษฐานวาเปนลายมือของคนในสมัย

หลังท่ีฝกเขียนตัวอักษรลงในสมุดไทยฉบับดังกลาว เนื่องจากการเขียนยังไมมีความเปนระเบียบ 

ตัวอักษรมีลักษณะเปนอักษรตัวบรรจงตัวตรง ไมเอนขวาเหมือนลายมือบรรจงอาลักษณสมัยรัชกาลท่ี 

๓ (ดูในตารางท่ี ๒) และการเขียนหัวอักษรไมสมํ่าเสมอ เชน ตัว ฉ บ ป  จะเขียนหัวอักษรกลมแลว

ลากเสนอักษร สวน ตัว ค หรือ ฅ จะลากเสนตอเนื่องจากหัวอักษรลงมา  

๒.  สระ  จากการศึกษาคําใหการ พบวามีการใชสระจํานวนท้ังสิ้น 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.  เครื่องหมายวรรณยุกต  พบวาในคําใหการมีใชวรรณยุกตครบท้ัง ๔ รูป คือ 

วรรณยุกตเอก (-  )  วรรณยุกตโท ( -   )  วรรณยุกตตรี ( -  )  วรรณยุกตจัตวา ( -  )  

๔.  ตัวเลข พบวาในคําใหการมีใชตัวเลขจํานวน ๑๐ ตัว ไดแก ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙  

๕.  เครื่องหมาย   เครื่องหมายท่ีพบในคําใหการมี  ๒ ลักษณะคือ  



๘๒ 

๕.๑  เครื่องหมายแทนสระ  ไดแก เครื่องหมายฝนทอง (-  )  เครื่องหมายฟนหนู (-")   

เครื่องหมายนิคหิต (- ํ)  เครื่องหมายไมไตคู ( - ็ )  เครื่องหมายไมหันอากาศ ( - ั ) 

๕.๒  เครื่องหมายประกอบการเขียน  ไดแก เครื่องหมายฟองมัน (๏)  เครื่องหมาย

โคมูตร (๛)  เครื่องหมายอังค่ัน (๚)  เครื่องหมายละสุด (ะ)  เครื่องหมายทัณฑฆาต (- )  เครื่องหมาย

ไมยมก (ๆ)  เครื่องหมายไปยาล (ฯ)  เครื่องหมายตีนครุ (+)  และเครื่องหมายปกกา ( } ) 

ผูวิจัยไดเก็บขอมูลรูปแบบอักษรท้ัง ๓ ลายมือ จากเอกสาร ๓ ฉบับคือ 

๑.  ลายมือหวัด  เก็บขอมูลจาก คําใหการญวนเมืองพิษณุโลกหนีลงมาอยูกรุงเทพฯ จ.ศ. 

๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) เลขท่ี ๒๓๔  

๒.  ลายมือหวัดแกมบรรจง เก็บขอมูลจาก สําเนาคําใหการเจะหยาแหม หมู จ.ศ. ๑๒๐๑ 

(พ.ศ. ๒๓๘๒) เลขท่ี ๓๑๗/ก. 

๓. ลายมือบรรจง เก็บขอมูลจากสําเนาคําใหการหลงจูชีเรื่องอ้ังยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ 

หมู จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) เลขท่ี ๑๕๕/ค. 

ตัวอยางรูปแบบตัวอักษร และรูปแบบลายมือท้ัง ๓ ชนิดท่ีพบในคําใหการสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวมีดังตารางตอไปนี้  
 

ตารางท่ี ๒ เปรียบเทียบลักษณะพยัญชนะในลายมือท้ัง ๓ ชนิดท่ีพบในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จ-

พระนั่งเกลาเจาอยูหัว  

พยัญชนะปจจุบัน ลายมือหวัด ลายมือหวัดแกมบรรจง ลายมือบรรจง 

ก 
   

ข 
   

ฃ 
   

ค    

ฅ - - - 

ฆ 
 

- 
 

ง    

จ 
   

 



๘๓ 

ตารางท่ี ๒ เปรียบเทียบลักษณะพยัญชนะในลายมือท้ัง ๓ ชนิดท่ีพบในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จ-

พระนั่งเกลาเจาอยูหัว (ตอ) 

พยัญชนะปจจุบัน ลายมือหวัด ลายมือหวัดแกมบรรจง ลายมือบรรจง 

ฉ - - 
 

ช 
 

 

 

ซ 
 

 

 

ฌ - - - 

ญ 

 
 

 

ฎ 

 
 

- 

ฏ - - - 

ฐ - - - 

ฑ - - 
 

ฒ - - 
 

ณ 
  

 

ด   

 

ต 
  

 

ถ 
  

 

ท 
   



๘๔ 

ตารางท่ี ๒ เปรียบเทียบลักษณะพยัญชนะในลายมือท้ัง ๓ ชนิดท่ีพบในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จ-

พระนั่งเกลาเจาอยูหัว (ตอ) 

พยัญชนะปจจุบัน ลายมือหวัด ลายมือหวัดแกมบรรจง ลายมือบรรจง 

ธ 
 

- 
 

น 

 

 

 

บ 
 

 

 

ป 

 
 

 

ผ 
 

 

 

ฝ - - 

 

พ 

 

 
 

 

ฟ - - 

 

ภ 
  

 

ม 
 

 

 

ย 
 

 

 

ร 
 

 

 

ล 
 

 

 



๘๕ 

ตารางท่ี ๒ เปรียบเทียบลักษณะพยัญชนะในลายมือท้ัง ๓ ชนิดท่ีพบในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จ-

พระนั่งเกลาเจาอยูหัว (ตอ) 

พยัญชนะปจจุบัน ลายมือหวัด ลายมือหวัดแกมบรรจง ลายมือบรรจง 

ว 
 

 
 

ศ 
 

 

 

ษ 
 

 

 

ส 
 

  

ห 
 

 

 

ฬ 
 

- - 

อ 
 

  

ฮ - 
 

 

 

ตารางท่ี ๓ เปรียบเทียบสระในลายมือท้ัง ๓ ชนิดท่ีพบในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระ- 

นั่งเกลาเจาอยูหัว  

รูปสระปจจุบัน ลายมือหวัด ลายมือหวัดแกมบรรจง ลายมือบรรจง 

-ะ 
   

-า 
   

- ิ    
- ี 

   
 - 

  



๘๖ 

ตารางท่ี ๓ เปรียบเทียบสระในลายมือท้ัง ๓ ชนิดท่ีพบในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา-

เจาอยูหัว (ตอ) 

รูปสระปจจุบัน ลายมือหวัด ลายมือหวัดแกมบรรจง ลายมือบรรจง 

  - 
  

- ุ   
 

 ู 
 

  
เ-ะ - 

 
 

เ- 
   

แ-ะ 

  

 

แ- 
  

 

โ-ะ - - 

 
โ- 

   

เ-าะ  - 
 

- 

-อ 

 

  

เ-อะ  - - - 

เ-อ 

,  ,

 

 ,  

เ - ยะ   - - - 

เ -  ย 

   



๘๗ 

ตารางท่ี ๓ เปรียบเทียบสระในลายมือท้ัง ๓ ชนิดท่ีพบในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา-

เจาอยูหัว (ตอ) 

รูปสระปจจุบัน ลายมือหวัด ลายมือหวัดแกมบรรจง ลายมือบรรจง 

เ - อ 

 

 

  

- วะ - - - 

- ว 

 

 

 

ฤ 

  

- 

   - 

 

- 

ฦ - - - 

  - - - 

-ำ 

 
 

 

ไ 

 
 

 

ใ 

   
เ-า 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๘ 

ตารางท่ี ๔ เปรียบเทียบตัวเลขในลายมือท้ัง ๓ ชนิดท่ีพบในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระ- 

นั่งเกลาเจาอยูหัว  

ตัวเลขปจจุบัน ลายมือหวัด ลายมือหวัดแกมบรรจง ลายมือบรรจง 

๐    

 

 

 
 

 

 

๑      
๒   

   
๓   

   
๔   

   
๕   - 

  
๖   

   

๗   
 

-  
๘   - 

  
๙   

 
  

 

ตารางท่ี ๕ เปรียบเทียบเครื่องหมายในลายมือท้ัง ๓ ชนิดท่ีพบในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระ-

นั่งเกลาเจาอยูหัว  

เครื่องหมาย ลายมือหวัด ลายมือหวัดแกมบรรจง ลายมือบรรจง 

-   (วรรณยุกตเอก)   
   

-   (วรรณยุกตโท)      

-   (วรรณยุกตตรี)   - - 
 

-   (วรรณยุกตจัตวา)  - -  

 



๘๙ 

ตารางท่ี ๕ เปรียบเทียบเครื่องหมายในลายมือท้ัง ๓ ชนิดท่ีพบในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระ-

นั่งเกลาเจาอยูหัว (ตอ) 

เครื่องหมาย ลายมือหวัด ลายมือหวัดแกมบรรจง ลายมือบรรจง 

-   (ฝนทอง) 
  

- 

-"   (ฟนหนู) 

  

- 

- ํ  (นิคหิต) 
  - 

- ็  (ไมไตคู) - 
  

- ั  (ไมหันอากาศ) 
 

 

 

๏  (ฟองมัน) 
 

 
 

๛ (โคมูตร) 
 

  

๚  (อังค่ัน) -  
 

ะ  (ละสุด) - - 
 

-   (ทัณฑฆาต) - - 
 

- 

ๆ  (ไมยมก) - 

 

- 

ฯ  (ไปยาล) 
  

 
+ (ตีนครุ) 

 
 

 
}  (ปกกา) 

  

,   

 

 

 



๙๐ 

อักขรวิธี 

ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลอักขรวิธี และจําลองรูปอักษรในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกลาเจาอยูหัว จากขอมูลท่ีพบสามารถอธิบายได ๔ หัวขอ คือ  การใชพยัญชนะ  การใชสระ  

การใชวรรณยุกต  และการใชเครื่องหมาย  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

การใชพยัญชนะ 

๑.  การเขียนพยัญชนะ ๒ ตัวเช่ือมตอเปนตัวเดียวกัน  หรือท่ีเรียกวา “อักษรสังโยค” 

หรือ “อักษรควบอักษร”  เปนการเขียนเสนหลังของอักษรตัวหนากับเสนหนาของอักษรตัวหลังใหเปน

เสนเดียวกัน ลักษณะดังกลาวนี้พบวิธีการเขียนมาตั้งแตอยุธยาตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ

มหาราชในคําวา พระ และ พญา ในพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ พ.ศ. ๒๒๓๓๙  

ตัวอยางการใชอักษรสังโยคท่ีพบ เชน  พร หญ ศก ดังตัวอยางตอไปนี้ 

   พระ  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๒) 

   พรอม  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๒) 
     

พระยา  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๔)  
 

    ใหญ  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๔) 

 

     ศก  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๕) 

   ศึก  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๕) 

   สัก  (จ.ศ. ๑๑๙๘  เลขท่ี ๑) 

๒.  การใชรูปพยัญชนะรวมกัน เปนการใชรูปพยัญชนะเพียงรูปเดียวรวมกันทําหนาท่ี

เปนพยัญชนะสะกดในพยางคหนา และเปนพยัญชนะตนในพยางคหลัง  พบในคําสองพยางคท่ีมีเสียง

พยัญชนะสะกดของพยางคหนาและพยัญชนะตนของพยางคหลังเปนเสียงเดียวกัน เชน 

   พูดจา  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๒๑๑) 

                                           
๙ อิงอร สุพันธุวณิช, วิวัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย, พิมพครั้งท่ี ๒ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), ๔๖๓. 



๙๑ 

   วันละ  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๔) 

  ปดตรา  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๔) 

   คนละ  (จ.ศ. ๑๒๐๘  เลขท่ี ๑๑๔) 

 

๓.  การใชรูปพยัญชนะตัวเชิงของอักษรขอม   

การใชรูปพยัญชนะตัวเชิงของอักษรขอมเปนการแสดงภูมิรูเก่ียวกับอักษรขอมของผู

จดบันทึกคําใหการ จากการศึกษาพบวามีลักษณะการเขียนพยัญชนะตัวตามหลังพยัญชนะตัวสะกด 

โดยใชรูปแบบเชิงพยัญชนะแบบอักษรขอมเขียนอยูใตตําแหนงพยัญชนะตัวสะกดท่ีอยูขางหนา  

โดยมากมักจะพบการใชเชิง ญ ตามตัวสะกด ช  เชน 

 (เพชฺญะบุรีย) เพชรบุรี (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๒) 

  (คํชฺญฤท) คชฤทธิ์ (จ.ศ. ๑๑๙๘  เลขท่ี ๑) 

 (ประโยชฺญ) ประโยชน (จ.ศ. ๑๒๐๘  เลขท่ี ๑๑๔) 

 

๔.  การเขียนพยัญชนะเช่ือมตอกับสระ   

๔.๑  พยัญชนะ ช ป ฝ ฟ ศ เม่ือประสมกับสระ -า  - ิ  - ี  - ื   จะมีวิธีการดังนี้ 

๔.๑.๑  พยัญชนะท่ีมีหาง คือ ป ฟ ฝ  เม่ือประสมกับสระ -า  - ิ  - ี  - ื  พยัญชนะ

จะเขียนตอเนื่องกับสระ แตหางอักษรจะเปลี่ยนมาเขียนเปนรูป   

   ปา  (จ.ศ. ๑๒๑๐  เลขท่ี ๑๕๕/ค.) 

   ฟา  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก.) 

   ฝา  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก./๒) 



๙๒ 

   ปน  (จ.ศ. ๑๒๑๐  เลขท่ี ๑๕๕/ค.) 

   ฝน  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก./๒) 

 

ขอสังเกตเก่ียวกับการประสมกับสระอิ ในลายมือแบบหวัด และหวัดแกมบรรจงบางครั้ง

จะเขียนเสนตอเนื่องไป เชน ในคําวา ป จะเห็นไดวาลายมือแบบหวัดแกมบรรจงจะลากเสนสระอิตอ

จากพยัญชนะ ป แลวเขียนลากหางพยัญชนะตอเนื่องกันไป แตในลายมือแบบบรรจงจะเขียนสระอีตอ

จากพยัญชนะ ป แลวเขียนหางอักษรแยกออกมา ดังตัวอยาง 

   ปกุน  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๒๑๑) 

   ป  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก./๒) 

 

๔.๑.๒  พยัญชนะบางตัว เชน ช ซ ษ เม่ือประสมกับสระ -า หางอักษรจะเขียน

ตางจากรูปเดิม และเขียนชี้ออกดานขางแทนท่ีจะเขียนเฉียงข้ึนบนตามรูปเดิม เชน 

  ชาวบาน  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๒๑๑) 

   ชาม  (จ.ศ. ๑๒๐๘  เลขท่ี ๓๓) 

   ทาซาย  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก./๒) 

   ภาษา  (จ.ศ. ๑๒๐๘  เลขท่ี ๓๓) 

 

๔.๒  พยัญชนะท่ีไมมีหาง เม่ือประสมกับสระ –า  - ิ  - ี  - ึ  - ื   จะนิยมเขียนตอเนื่อง

กับรูปพยัญชนะ เชน 

   ทาน  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๒) 

   บาว  (จ.ศ. ๑๑๙๑  เลขท่ี ๕) 

   หาม  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก./๒) 



๙๓ 

   ข้ึน  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๒) 

  อายอีมีชื่อ (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๒) 

   มือ  (จ.ศ. ๑๑๙๘ เลขท่ี ๑) 

 

๔.๓  พยัญชนะ ญ เม่ือประสมกับสระ -า  จะเขียนสระ -า ตอกับเชิงหรือสวนลาง

ของพยัญชนะดังนี้ 

  ปญญา  (จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขท่ี ๒๓๕) 

  ยาสูบ  (จ.ศ. ๑๒๐๖  เลขท่ี ๔) 

 

   รายา  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๓๑๗/ก.) 

    

ไชยา  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๒) 

 

๕.  อักษรควบ ทร และ ศร ในลายมือแบบหวัด มักจะมีขีดเขียนเชื่อมพยัญชนะควบ

เพ่ือแสดงถึงการออกเสียงควบ ดังตัวอยาง 

  ทราบ  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๔) 

  ทรุด  (จ.ศ. ๑๒๐๖  เลขท่ี ๔) 

  ทราย  (จ.ศ. ๑๒๐๘  เลขท่ี ๑๑๔) 

   ศรี  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๒) 

 

 

 



๙๔ 

๖.  การใชพยัญชนะท่ีเขียนตางจากปจจุบัน   

๖.๑  ใชรูปพยัญชนะตางจากปจจุบัน  โดยรูปพยัญชนะท่ีตางนั้นเปนเสียง

เดียวกัน  เนื่องจากในชวงสมัยท่ีมีการบันทึกนั้น ยังไมมีการกําหนดระเบียบวิธีการเขียนท่ีแนนอน  

การใชพยัญชนะตน การใชพยัญชนะสะกดตางๆ จึงยังไมเปนรูปแบบเดียวกัน 

๖.๑.๑  การใชพยัญชนะตน  พบวามีการใชพยัญชนะตนในการเขียนคําท่ี

แตกตางออกไปจากการเขียนในปจจุบัน ดังตัวอยางตอไปนี้ 

๖.๑.๑.๑  ใชพยัญชนะ ฃ หรือ ค แทน  ข  เชน 

   เขา  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๒๑๑) 

   ขอ  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๒๑๑) 

  ขายของ  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๔) 

   ข้ึน  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๕) 

  ขาวขาง  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๕) 

๖.๑.๑.๒  ใชพยัญชนะ ข หรือ ฅ แทน ค  เชน 

  คุก  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๕) 

  คับค่ัง  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๕) 
 

   คอ  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก.) 

 

๖.๑.๑.๓  ใชพยัญชนะ ฉ แทน ช เชน 

     

ไชยา  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๒) 

   

ชเล  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๔) 

 



๙๕ 

๖.๑.๑.๔  ใชพยัญชนะ ย แทน ญ เชน 

 ญาติพ่ีนอง (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๖) 
 

๖.๑.๑.๕  ใชพยัญชนะ ญ แทน ย เชน 

   ยื่น  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๒๑๑) 

  แสนยากร (จ.ศ. ๑๒๑๐  เลขท่ี ๑๕๕/ค.) 

  ยาสูบ  (จ.ศ. ๑๒๐๖  เลขท่ี ๔) 

 

๖.๑.๑.๖  ใชพยัญชนะ พ แทน ผ เชน 

  ความผิด  (จ.ศ. ๑๑๙๑  เลขท่ี ๕) 

  ผลัดเปลี่ยน (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๔) 

 

๖.๑.๑.๗  ใชพยัญชนะ ภ แทน พ เชน 

   เพ่ิม  (จ.ศ. ๑๑๙๑  เลขท่ี ๕) 

   พา  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๒) 

  พัก  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๕) 

   ปพาทย  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก.) 

๖.๑.๑.๘  ใชพยัญชนะ ฟ แทน ฝ เชน 

  ฝากไว  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๒) 

 

 



๙๖ 

๖.๑.๑.๙  ใชพยัญชนะ ธ แทน ท เชน 

  พระท่ีนั่ง (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก.) 

  มาท่ีนั่ง  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก.) 

 

๖.๑.๑.๑๐  ใชพยัญชนะ ฬ แทน ล เชน 

   ลอลวง  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก./๒) 

 

๖.๑.๑.๑๑  ใชพยัญชนะ ซ ศ ษ หรือ พยัญชนะควบ ศร แทน ส เชน 

    สู  (จ.ศ. ๑๑๙๑  เลขท่ี ๕) 
 

    สานุศิษย (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๒) 
 

  สารพัด  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๔) 

   ศาลา  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๒) 

   สึก (พระสึก) (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๒) 
 

     สุก (ขาวสุก) (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๔) 
 

  ราชสีห  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๔) 

 นครราชสีมา (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๒) 

  สีผึ้ง  (จ.ศ. ๑๒๐๖  เลขท่ี ๔) 

 

๖.๑.๒  การใชพยัญชนะสะกด  พบวาในเอกสารตนฉบับคําใหการ มีการใช

พยัญชนะสะกดท่ีตางจากการเขียนในปจจุบัน เนื่องจากในสมัยกอนนั้นยังไมมีการกําหนดมาตรฐาน

ตัวสะกดในพจนานุกรมดังเชนปจจุบัน ผูบันทึกจึงเขียนตามเสียงท่ีไดยิน ซ่ึงเสียงสะกดเหลานั้น

สามารถใชพยัญชนะเขียนแทนไดหลายตัว ดังตัวอยางคําตอไปนี้ 



๙๗ 

๖.๑.๒.๑  ใชพยัญชนะสะกด ด แทน ต หรือ ตร เชน 

  เขารีต  (จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขท่ี ๒๓๔) 

   พิจิตร  (จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขท่ี ๒๓๔) 
 

๖.๑.๒.๒  ใชพยัญชนะสะกด ตร แทน ต เชน 

  บิณฑบาต (จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขท่ี ๑๕๕/ค.) 
 

๖.๑.๒.๓  ใชพยัญชนะสะกด ฎ หรือ จ แทน ด เชน 

   เถิด  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๓๑๗/ก.) 

   เศษ  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๓๑๗/ก.) 

  ติดตาม  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๓๑๗/ก.) 
 

๖.๑.๒.๔  ใชพยัญชนะสะกด ศ แทน ษ เชน 

   เศษ  (จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขท่ี ๑๕๕/ค.) 

 

๖.๑.๒.๕  ใชพยัญชนะสะกด ษ แทน ส เชน 

   ทาส  (จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขท่ี ๑๕๕/ค.) 
 

๖.๑.๒.๖  ใชพยัญชนะสะกด ร แทน น เชน 

    ญวน  (จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขท่ี ๒๓๔) 
 

 

๖.๑.๒.๗  ใชพยัญชนะสะกด น แทน ญ เชน 

   บัญชา  (จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขท่ี ๑๕๕/ค.) 

๖.๑.๒.๘  ใชพยัญชนะสะกด น แทน รร เชน 

กรมขุนอิศเรศรังสรรค  (จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขท่ี ๒๓๔) 



๙๘ 

 

บรรทุก  (จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขท่ี ๑๕๕/ค.) 

 

นอกจากนี้ ในเอกสารฉบับเดียวกันอาจจะมีการเขียนพยัญชนะสะกดไดหลายรูปแบบ เชน  

 

    เจาคุณ  (จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขท่ี ๑๕๕/ค.) 

 

  คิด  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๓๑๗/ก.) 

 

๖.๑.๓  การใชอักษรนํา พบวามีการใช อ และ ห นําหนาพยัญชนะ  เชน 

  ยัง  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๒๑๑) 

   เย็น  (จ.ศ. ๑๒๑๐  เลขท่ี ๑๕๕/ค.) 

   อยาง  (จ.ศ. ๑๒๑๐  เลขท่ี ๑๕๕/ค.) 

ในบางครั้งมีการตัดพยัญชนะท้ังสองตัวออก แตเม่ืออานคําจะอานเหมือนกับมี อ หรือ ห 

นํา เชน 

  ไหวพระ  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๒) 

   แหลม  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๔) 

   หลังคา  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๒) 

   หนัก  (จ.ศ. ๑๒๐๘  เลขท่ี ๑๑๔) 

 

 

 

 

 



๙๙ 

๖.๒  ใชรูปพยัญชนะตางจากปจจุบัน โดยรูปพยัญชนะท่ีตางนั้น เปนคนละเสียง

กัน เชน 

๖.๒.๑  พยัญชนะตน 

๖.๒.๑.๑  ใชพยัญชนะ ก แทน กว เชน 

  เกวียน  (จ.ศ. ๑๑๙๑  เลขท่ี ๕) 
 

๖.๒.๑.๒  ใชพยัญชนะ กร แทน ต หรือ ตร เชน 

    ตะกรุด  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๒) 
 

  ลาดตระเวน (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๔) 
 

  ตระเตรียม (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๓๑๗/ก.) 
 

๖.๒.๑.๓  ใชพยัญชนะ ข แทน ก เชน 

   เกง  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก.) 

    ก่ี  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก.) 
 

๖.๒.๑.๔  ใชพยัญชนะ ส แทน ฉ เชน 

  ฉกรรจ  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๕) 

๖.๒.๒  พยัญชนะสะกด  ในบางคํามีการเขียนรูปพยัญชนะสะกดตางจาก

ปจจุบัน  จากการศึกษาของอภิวัน เชื้อไทย ไดอธิบายถึงการเขียนลักษณะนี้ไววาเปนการเขียนตาม

เสียงพูดท่ีเพ้ียนไป เชน เข็ดหลาบ เขียนเปน เขบหลาบ  เพลี่ยงพล้ํา เขียนเปน เพลียกพล้ํา เปนตน๑๐ 

จากการศึกษาคําใหการสมัยรัชกาลท่ี ๓ พบเพียง ๑ คํา คือคําวา “สังระเสิน” ดังตัวอยาง 

 สรรเสริญ (จ.ศ. ๑๑๙๑  เลขท่ี ๕) 
 

นอกจากนี้ยังมีการเขียนรูปพยัญชนะตัวสะกดเพ่ิมในคํายืมภาษาบาลี-สันสกฤตท่ีมีตั้งแต

สองพยางคข้ึนไป เชน 

                                           
๑๐ อภิวัน  เช้ือไทย, “อักขรวิธีไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน”  (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตร 

มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖), ๑๑๔-๑๑๕. 



๑๐๐ 

   ศิลา  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก./๒) 

 พิจารณา (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๔) 

  สุจริต  (จ.ศ. ๑๒๐๘  เลขท่ี ๑๑๔) 

  ราษฎร  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๑) 

  พิสมร  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๑) 

 

การใชสระ 

๑.  สระอะ  มีวิธีการใชดังนี้ 

๑.๑  สระอะท่ีไมมีตัวสะกด จะใชรูป -ะ (วิสรรชนีย) เขียนอยูหลังพยัญชนะ เชน 

    กระทู  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๑) 

 

  ประมาณ (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๑๙๗) 

   จะ  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๑๙๗) 

   ศีรษะ  (จ.ศ. ๑๒๑๐  เลขท่ี ๑๕๕/ค.) 

   สะแก  (จ.ศ. ๑๒๑๐  เลขท่ี ๑๕๕/ค.) 

 

๑.๒  สระอะท่ีมีตัวสะกดใชรูป - ั   เชน 

   กับ  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๔) 

   สัจ  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๑๙๗) 

   ท้ัง  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก.) 

 



๑๐๑ 

สระอะในรูปของ -ะ  วิสรรชนีย สามารถใชเขียนกํากับทายพยางค ซ่ึงมีรูปสระเสียงสั้น

รูปอ่ืนกํากับอยู ลักษณะเชนนี้ใชแทนพยัญชนะท่ีมีเสนเสียงกัก ซ่ึงเกิดตามหลังเสียงสระสั้นในพยางค

เนนในภาษาไทย จากการศึกษาพบรูป – ุ ะ เพียงคําเดียว ดังตัวอยางตอไปนี้ 
     

เรือกุและ (จ.ศ. ๑๒๑๐  เลขท่ี ๑๕๕/ค.) 

 

๒.  สระอา  ใชรูป -า  เขียนอยูขางหลังพยัญชนะ และมักจะเขียนติดกัน เชน 

   วา  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๔) 

   บาน  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๔) 

   พา  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๒) 

   ปาก  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๒) 

   ทา  (จ.ศ. ๑๒๑๐  เลขท่ี ๑๕๕/ค.) 

   สนาม  (จ.ศ. ๑๒๑๐  เลขท่ี ๑๕๕/ค.) 

 

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

เชน 

   กิน  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๔) 

   หนี  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๔) 

   หนึ่ง  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๔) 

   ชื่อ  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๔) 

   มือ  (จ.ศ. ๑๑๙๑  เลขท่ี ๕) 

   มี  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๒๑๑) 

   คืน  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๒๑๑) 



๑๐๒ 

   หนึ่ง  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๒๑๑) 

   วิชิต  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๒๑๑) 

   สิบ  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก./๒) 

   ป  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก./๒) 

   ข้ึน  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก./๒) 

   ยื่น  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก./๒) 

 

พยัญชนะท่ีประสมกับสระอี หรือรูปสระอ่ืนท่ีตองการเสียงอี บางครั้งมีพยัญชนะ ย ว 

หรือ อ ตามหลัง เชน 

   ท่ี  (จ.ศ. ๑๒๐๖  เลขท่ี ๔) 

   ท่ี  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๔) 

   ท่ี  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๔) 

  บัญชี  (จ.ศ. ๑๑๘๙  เลขท่ี ๑๑/ฆ) 

  ไทรบุรี  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๒๑๑) 

 พระสุวรรณคีรี (จ.ศ. ๑๒๐๘  เลขท่ี ๑๑๔) 

 

 

 



๑๐๓ 

พยัญชนะท่ีประสมกับสระอือ หรือรูปสระอ่ืนท่ีตองการเสียงอือ ไมมีตัวสะกด จะมี

พยัญชนะ อ หรือบางครั้งเปนพยัญชนะ ว ตามหลัง เชน 

   ถือ  (จ.ศ. ๑๑๘๘  เลขท่ี ๔) 

   หนังสือ  (จ.ศ. ๑๑๘๘  เลขท่ี ๔) 

   ชื่อ  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๔) 

 

๔.  สระอุ  ใชรูป – ุ  เขียนใตพยัญชนะท้ังในคําท่ีไมมีตัวสะกดและมีตัวสะกด เชน 

    ทุก  (จ.ศ. ๑๑๙๘  เลขท่ี ๑) 
 

    รุง  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๔) 

 

ขอสังเกตในการใชสระอุ คือ คําบางคําในเอกสารตนฉบับจะใชรูป - ุ แตปจจุบันใช - ู  เชน 

    พูดจา  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๒๑๑) 
 

    มูลนาย  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๑๙๗) 

 

๕.  สระอุ  ใชรูป – ู  เขียนใตพยัญชนะท้ังในคําท่ีไมมีตัวสะกดและมีตัวสะกด เชน 

    หมู  (จ.ศ. ๑๑๙๘  เลขท่ี ๑) 

 

    ลูกคา  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๔) 

 

    ผู  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก./๒) 

 

ขอสังเกตในการใชสระอู คือ คําบางคําในเอกสารตนฉบับจะใชรูป - ู แตปจจุบันใช - ุ  เชน 

    สุมทุม  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๑) 

 

    พิษณุโลก (จ.ศ. ๑๒๐๘  เลขท่ี ๑๑๔) 

 

    บุรุษ  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๑๙๗) 
 



๑๐๔ 

๖.  สระเอะ  กรณีท่ีไมมีตัวสะกด ใชรูป เ-ะ  ประกอบดวย เ- และ -ะ อยูหนา-หลัง

พยัญชนะ และในกรณท่ีมีตัวสะกดจะใชรูป เ- ็ เชน 

   เจะ  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๒๑๑) 

   เล็ก  (จ.ศ. ๑๒๑๐  เลขท่ี ๑๕๕/ค.) 
 

๗.  สระเอ  ใชรูป เ-  เขียนอยูหนาพยัญชนะท้ังคําท่ีมีตัวสะกดและไมมีตัวสะกด  ดัง

ตัวอยางคําตอไปนี้ 

   เปน  (จ.ศ. ๑๒๐๘  เลขท่ี ๑๑๔) 

   เกณฑ  (จ.ศ. ๑๒๐๘  เลขท่ี ๑๑๔) 
 

    เศษ  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๖) 

 

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

   แพะ  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก.) 

   และ  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๒) 

 

๙.  สระแอ  ใชรูป แ- มีวิธีการใชเหมือนปจจุบันคืออยูหนาพยัญชนะท้ังในคําท่ีมี

ตัวสะกดและไมมีตัวสะกด 

   แต  (จ.ศ. ๑๒๐๖  เลขท่ี ๔) 

   แหลม  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๔) 

   แปด  (จ.ศ.๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก.) 

 

๑๐.  สระโอะ  มีวิธีใชคือ 

๑๐.๑  ในกรณีท่ีไมมีตัวสะกดใชรูป โ-ะ  เชน 

   โตะ  (จ.ศ. ๑๒๑๐  เลขท่ี ๑๕๕/ค.) 

 



๑๐๕ 

๑๐.๒  กรณีท่ีมีตัวสะกดเขียนเปนสระโอะลดรูป จะเหลือเพียงพยัญชนะตนกับ

ตัวสะกด และมีเครื่องหมายนิคหิต - ํ  หรือเครื่องหมายฟนหนู -"   กํากับ ซ่ึงเครื่องหมายนิคหิตนั้น

โดยมากจะใชเม่ือมีตัวสะกดเปนพยัญชนะทายสุดของวรรค ไดแก ง ญ ณ น ม ดังตัวอยาง 

    หลง  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๑) 

   กรม  (จ.ศ. ๑๒๐๘  เลขท่ี ๑๑๔) 
 

    องตนภู  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๔) 
 

     ศก  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๕) 

 

๑๑.  สระโอ  เขียนไวหนาพยัญชนะท้ังในคําท่ีไมมีตัวสะกดและตัวสะกด เชน 

   โปรด  (จ.ศ. ๑๒๐๘  เลขท่ี ๑๑๔) 
 

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

   เกาะ  (จ.ศ. ๑๒๐๖  เลขท่ี ๔) 

   เถาะ  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๖) 
 

๑๓.  สระออ  มีวิธีใชดังนี้ 

๑๓.๑  กรณีท่ีไมมีตัวสะกด  จะมีตัว อ กํากับดวยเสมอ  และบางครั้งมีเครื่องหมาย

ฟนหนู -"   กํากับ เชน 

  สมอแครง (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๔) 

   พอ  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๔) 

   ปจอ  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๑๙๗) 

  ฉศก  (จ.ศ. ๑๒๐๖  เลขท่ี ๔) 

 



๑๐๖ 

๑๓.๒  กรณีท่ีมีตัวสะกด  มีลักษณะดังนี้ 

๑๓.๒.๑  คําท่ีประสมกับสระออและมีตัวสะกดจะปรากฏรูป อ อยูดวย

เสมอ เชน 

   บอก  (จ.ศ. ๑๑๙๑  เลขท่ี ๕) 

   คลอง  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๔) 

   มอบ  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก./๒) 

 

๑๓.๒.๒  คําท่ีประสมกับสระออและมี ร เปนตัวสะกด  คําไทยปจจุบันไม

เขียนรูป อ แตในเอกสารตนฉบับคําใหการท่ีนํามาศึกษาพบวามีท้ังการปรากฏรูป อ และไมปรากฏรูป 

อ ในบางคํา เชน 

   นคร  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๑) 

  ราษฎร  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๑) 

  พิสมร  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๑) 

  อักษร  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๑๙๗) 
 

๑๔.  สระเอีย พบวามีใช ๓ รูป คือ เ- ิย  เ- ีย  และ  เ- ืย   บางครั้งรูป - ิ  - ี  - ื  อาจจะอยูท่ี 

ย หรือ ท่ีตัวสะกด เชน 

   เกวียน  (จ.ศ. ๑๑๙๑  เลขท่ี ๕) 

  ระเนียด  (จ.ศ. ๑๑๙๑  เลขท่ี ๕) 

   เขียน  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๑๙๗) 

  เชียงใหม (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๖) 

   ตั้วเฮีย  (จ.ศ. ๑๒๑๐  เลขท่ี ๑๕๕/ค.) 



๑๐๗ 

   เทียบ  (จ.ศ. ๑๒๑๐  เลขท่ี 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  เลขท่ี ๒๓๔) 

   เม่ือ  (จ.ศ. ๑๑๙๑  เลขท่ี ๕) 

    เมือง  (จ.ศ. ๑๒๐๖  เลขท่ี ๔) 

   เดือน  (จ.ศ. ๑๒๐๖  เลขท่ี ๔)  

  คําเอ้ือย  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๖) 

 

  อุนเรือน  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๖) 

   เรือ  (จ.ศ. ๑๒๑๐  เลขท่ี ๑๕๕/ค.) 

   เครื่อง  (จ.ศ.๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก.) 

 

๑๖.  สระอัว  มีวิธีใชดังนี้ 

๑๖.๑  กรณีท่ีไมมีตัวสะกดจะใชรูป  - ัว เชน 

   กลัว  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๔) 

   ตัว  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๔) 

   รั่ว  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก./๒) 
 

๑๖.๒  กรณีมีตัวสะกด เขียนแบบลดรูป คือลดรูปหันอากาศ  โดยเขียน ว ตามหลัง

พยัญชนะตน แลวตามดวยพยัญชนะตัวสะกด  เชน 

  จํานวน  (จ.ศ. ๑๒๐๘  เลขท่ี ๑๑๔) 



๑๐๘ 

  กระบวน  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๔) 

   พวก  (จ.ศ. ๑๒๑๐  เลขท่ี ๑๕๕/ค.) 

 

๑๗.  สระเออ  มีวิธีใชดังนี้ 

๑๗.๑  กรณีท่ีไมมีตัวสะกด ใชรูป เ-อ ประกอบดวยรูป เ- และ -อ  อยูหนา-หลัง

พยัญชนะ  และมีเครื่องหมายฟนหนู -"   กํากับ เชน 

สมเด็จพระเจานองยาเธอ  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๔) 

  องภอเกอ (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๔) 

 

๑๗.๒  กรณีมีตัวสะกด มี ๒ ลักษณะคือ 

๑๗.๒.๑  ใชรูป เ- ิ  แลวตามดวยพยัญชนะสะกด เชน 

   เงิน  (จ.ศ. ๑๒๐๘  เลขท่ี ๑๑๔) 

  กําเริบ  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๔) 

๑๗.๒.๒  ถามี ย เปนตัวสะกดจะเขียนแบบลดรูป คือ ลดตัว อ เชน 

  เขย  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๔) 

 

๑๘.  สระ ฤ  ใชในคําท่ีออกเสียง รึ เชน 
 

    พระจงรณฤทธิ์ (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๔) 

 

    พระฤทธิสงคราม (จ.ศ. ๑๒๐๘  เลขท่ี ๑๑๔) 

     

ปรึกษา  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๓๑๗/ก.) 

    

อังกฤษ  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก./๒) 

     

จารึก  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก.) 

 



๑๐๙ 

๑๙.  สระ ฤๅ  ใชในคําท่ีออกเสียง รื เชน 

    รือ  (จ.ศ. ๑๑๙๑  เลขท่ี ๕) 

 

    หรือ  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก./๒) 

 

๒๐.  สระ ฦ  ใชในคําท่ีออกเสียง ลึ 

    ลึก  (จ.ศ. ๑๒๐๘  เลขท่ี ๓๓) 

 

๒๑.  สระ ฦๅ  ใชในคําท่ีออกเสียง ลื 

    เลื่องลือ  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๑) 

 

๒๒.  สระใอ ไมมวน  ใชรูป ใ-  เขียนในตําแหนงหนาพยัญชนะตน  การใชสระใอไมมวน

กับสระไอไมมลาย ในอดีตไมคอยเครงครัดมากนัก เนื่องจากบันทึกขอความไปตามเสียงพูดท่ีไดยิน 

มากกวาเนนเรื่องรูปคํา ดังนั้นจึงมีการใชสลับกัน ดังตัวอยาง 

   ให  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๑๙๗) 

   ใบชา  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก./๒) 

   ใช  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๒๑๑) 

   ได  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๔) 

   ไม  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๔) 

 

ในบางครั้งมีการใชสระใอ ไมมวน ควบกับ ย เชน 

   ไม  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๓๑๗/ก.) 

 

๒๓.  สระไอ ไมมลาย  พบวาใชรูป ไ-  เขียนในตําแหนงหนาพยัญชนะตน ดังตัวอยาง 

  ไทย  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๔) 



๑๑๐ 

  ไชยา  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๓๑๗/ก.) 

   ไพร  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก./๒) 

 

ในบางคํามีการใชสระไอ ไมมลาย ตางจากคําในปจจุบันท่ีใชสระใอ ไมมวน เชน 

   ใจ  (จ.ศ. ๑๑๙๑  เลขท่ี ๕) 

  ใช  (จ.ศ. ๑๑๙๑  เลขท่ี ๕) 

  ใน  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๔) 

  ใกล  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก./๒) 

 

นอกจากนี้  ยังมีการใชสระไอ ไมมลาย ควบกับ ย เชน 

   ได  (จ.ศ. ๑๑๙๑  เลขท่ี ๕) 

   ให  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๑) 

  

    ไตรเพท  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๑) 

  ไทร  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๒๑๑) 

 

๒๔.  สระอํา  ใชรูป –ำ  เขียนอยูหลังพยัญชนะตน เชน 

   น้ํามนต  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๑) 

  อําแดง  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๒๑๑) 



๑๑๑ 

   คํ่า  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก./๒) 
 

๒๕.  สระเอา  ใชรูป เ-า เขียนอยูหนา-หลังพยัญชนะ  เชน 

   เอา  (จ.ศ. ๑๑๙๘  เลขท่ี ๑) 

   เจา  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๖) 

   สําเภา  (จ.ศ. ๑๒๑๐  เลขท่ี ๑๕๕/ค.) 

 

การใชวรรณยุกต 

รูปวรรณยุกตในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวพบวามีการใชท้ัง ๔ 

รูป ไดแก วรรณยุกตเอก -   วรรณยุกตโท -   วรรณยุกตตรี -   และวรรณยุกตจัตวา -    โดยรูป

วรรณยุกตจะวางอยูบนพยัญชนะตน เพ่ือแทนระดับเสียง 

ขอสังเกตเก่ียวกับการใชวรรณยุกตท่ีพบในเอกสารตนฉบับของคําใหการท่ีนํามาศึกษา

พบวาในลายมือหวัด และลายมือหวัดแกมบรรจงนิยมใชรูปวรรณยุกตเอกและโท  และในบางคําก็ไมมี

การใสรูปวรรณยุกต ดังตัวอยางขอความตอไปนี้ 

 
(จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขที่ ๒๑๑) 

คําอาน 

เพลาคืนเดียวกัน  คร้ันรุงข้ึนเพลาบายประมาณ ๔ โมงเศษ ฯขาฯ กับอายประ 

เหมอดน้ํา ฯขาฯ ก็แวะเขาขอน้ําชาวบานกิน แลวชาวบานก็ชวนกันจับ ฯขาฯ 

ไดแตอายประเหมหนีไปได ชาวบานก็พา ฯขาฯ มาสง ใหนายถาณุ สิ้นคํา 

 

สวนรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาจะพบในคํายืมภาษาจีนซ่ึงปรากฏอยูในชุดสําเนา

คําใหการทูตเลม ๑-๒ เรื่องจําทูลพระราชสาสนออกไปกรุงปกก่ิง จ.ศ. ๑๒๐๕  ชุดคําใหการจีนก๊ักไป

เมืองบาหลี จ.ศ.๑๒๐๘ และในชุดคําใหการเก่ียวกับอ้ังยี่ ในหมู จ.ศ. ๑๒๑๐  ดังตัวอยางคําตอไปนี้ 

   หัยจิ๋ว (ชื่อเมือง) (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก.) 



๑๑๒ 

   

จงตกหมูอ้ี (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก.) 

 

   เกง  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก./๒) 

  แซตั๋น  (จ.ศ. ๑๒๑๐  เลขท่ี ๑๕๕/ค.) 

    

จีนบู  (จ.ศ. ๑๒๑๐  เลขท่ี ๑๕๕/ค.) 

 

    โตะ  (จ.ศ. ๑๒๑๐  เลขท่ี ๑๕๕/ค.) 

     

หลงจู  (จ.ศ. ๑๒๑๐  เลขท่ี ๑๕๕/ค.) 

 

การใชเครื่องหมาย 

การใชเครื่องหมายท่ีพบในเอกสารตนฉบับคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัว มี ๒ ประเภท คือ เครื่องหมายแทนสระ และเครื่องหมายประกอบการเขียน  ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 

๑.  เครื่องหมายแทนสระ 

๑.๑  เครื่องหมายฝนทอง มีลักษณะเปนรูปรอยขีดเดียว คือ -    พบวามีหนาท่ี

ดังตอไปนี้ 

๑.๑.๑  ใชแทนเสียงสระอะ โดยเขียนเครื่องหมายไวบนพยัญชนะตน เชน 

   ณ  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๖) 

   ละ  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๑๙๗) 

 

    อรัญ  (จ.ศ. ๑๒๐๖  เลขท่ี ๔) 

  พนม  (จ.ศ. ๑๒๐๖  เลขท่ี ๔) 

  ปลัด  (จ.ศ. ๑๒๐๖  เลขท่ี ๔) 



๑๑๓ 

  รัตนา  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๖) 

  มหาขนาน (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๖) 

 

๑.๑.๒  ใชเขียนบนพยัญชนะในคําท่ีประสมกับสระโอะลดรูป เชน 

   จน  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๑๙๗) 

   ศก  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๑๙๗) 

 

๑.๒  เครื่องหมายฟนหนู มีลักษณะเปนเครื่องหมายสองขีด คือ  -"   พบวาใชเขียน

กํากับบนคําหรือพยางคเพ่ือใหออกเสียงสระโอะ ออ เออ เชน 

    ศก  (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๕) 

   ปจอ  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๑๙๗) 

  เสมอ  (จ.ศ. ๑๒๐๘  เลขท่ี ๑๑๔) 

 

๑.๓  เครื่องหมายนิคหิต มีอีกชื่อวานฤคหิต หรือหยาดน้ําคาง มีรูปลักษณะคือ - ํ   

พบวาใชเขียนบนพยัญชนะท่ีประสมกับสระโอะลดรูป เชน 

   พระองค  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๑) 

   หก  (จ.ศ. ๑๒๐๘  เลขท่ี ๑๑๔) 

   สง  (จ.ศ. ๑๒๐๘  เลขท่ี ๑๑๔) 

 

 

 

 



๑๑๔ 

๑.๔  เครื่องหมายไมไตคู มีรูปลักษณะคือ -  ็พบวามีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

๑.๔.๑  ใชเขียนแทนสระเอาะ ในคําวา ก็ 

   ก็  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก.) 

๑.๔.๒  ใชเขียนในพยางคท่ีมีสระเอและมีตัวสะกด เพ่ือบงบอกวาเปนพยางคท่ี

ออกเสียงสั้น เชน 

   เจ็ด  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก.) 

   เล็ก  (จ.ศ. ๑๒๑๐  เลขท่ี ๑๕๕/ค.) 

   เปด  (จ.ศ. ๑๒๑๐  เลขท่ี ๑๕๕/ค.) 

 

๑.๕  เครื่องหมายไมหันอากาศ มีรูปลักษณะคือ  - ั  พบวามีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

๑.๕.๑  ใชแทนเสียงสระอะท่ีประสมกับตัวสะกด  เชน 

   ครั้น  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก.) 

 

บางครั้งในลายมือแบบหวัด หรือหวัดแกมบรรจงจะลากเสนตอจากเสนทายพยัญชนะตน

หรือพยัญชนะสะกด แลวตวัดหรือหักตรงใหเปนรูปไมหันอากาศ เชน 

   รับ  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๑๙๗) 

   วัง  (จ.ศ. ๑๑๙๑  เลขท่ี ๕) 

  วันนี้  (จ.ศ. ๑๑๙๘  เลขท่ี ๑) 

  บัดนี้  (จ.ศ. ๑๑๙๘  เลขท่ี ๑) 

 

 

 



๑๑๕ 

๑.๕.๒  ใชรวมกับ ว  ในรูปของสระอัว  - ัว  เชน 

   หัว  (จ.ศ. ๑๑๙๑  เลขท่ี ๕) 

 

๒.  เครื่องหมายประกอบการเขียน 

ลักษณะการเขียนหนังสือของไทยในอดีตจะมีการใชเครื่องหมายประกอบการเขียน 

เพ่ือแสดงการเวนวรรคตอน หรือแยกเนื้อความออกจากกัน และเพ่ือใหอานไดถูกตองและเขาใจ

ความหมายชัดเจนยิ่งข้ึน  จากการศึกษาพบวาเครื่องหมายประกอบการเขียนในคําใหการสมัยรัชกาล

ท่ี ๓ มีดังตอไปนี้ 

๒.๑  เครื่องหมายฟองมัน (๏) ใชสําหรับวางหนาขอความสําคัญ หรือขอความ

เริ่มตน เชน 

 
(จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๓๑๗/ก.) 

 

๒.๒  เครื่องหมายโคมูตร (๛) ใชแสดงเพ่ือใหเห็นวาจบเรื่อง จบประโยค จบ

ขอความหรือวรรคหนึ่ง เชน 

 
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขท่ี ๒๓๔) 

 

 



๑๑๖ 

๒.๓  เครื่องหมายอังคั่น (๚)  ใชค่ันขอความบางตอนไมใหปะปนกัน บางครั้งใช

เปนอังค่ันโคมูตร (๚๛) ดังตัวอยาง 

 
(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขท่ี ๑๕๕/ค.) 

 

๒.๔  เครื่องหมายละสุด (ะ) ใชวางไวริมขวาดานทายสุดของบรรทัด เพ่ือทําหนาท่ี

จัดกรอบหนาสมุดไทยใหมีแนวตรงเสมอกันทุกบรรทัดตลอดท้ังหนา  ดังตัวอยาง 

 
(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขท่ี ๑๔๗/ก.) 

๒.๕  เครื่องหมายทัณฑฆาต ( -  ) พบวามีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

๒.๕.๑  ใชกํากับพยัญชนะเพ่ือบงบอกใหรูวาพยัญชนะตัวนั้นไมอานออกเสียง 

เชน  

  เจะ  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๓๑๗/ก.) 

   ศักดิ์  (จ.ศ. ๑๒๑๐  เลขท่ี ๑๕๕/ค.) 

  นิพนธ  (จ.ศ. ๑๒๐๘  เลขท่ี ๓๓) 

  สวัสดิ์  (จ.ศ. ๑๒๐๘  เลขท่ี ๓๓) 

 



๑๑๗ 

๒.๕.๒  ใชเขียนเหนือพยัญชนะตัวสุดทายของคําหรือพยางค เพ่ือบอกให

ทราบวาพยัญชนะตัวดังกลาวเปนตัวสะกด โดยตองอานออกเสียงตัวสะกดดังกลาวดวย รูปแบบ

ดังกลาวนี้พัฒนามาจากการเขียนเครื่องหมายวิราม (เครื่องหมายบอกเสียงตัวสะกดรูปขีดขวาง  

มีตําแหนงอยูบนพยัญชนะตัวสุดทายของคําหรือพยางค) ในจารึกโบราณ  เชน 

   เสร็จ  (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๑๔๗/ก./๒) 

  เสด็จ  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๑๙๗) 

 

๒.๖  เครื่องหมายไมยมก (ๆ)   ใชเขียนขางหลังคําหรือความสําหรับอานซํ้าคําหรือ

ความนั้นอีกครั้งหนึ่ง  ดังตัวอยาง 
 

    ใกลๆ กัน  (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๓๑๗/ก.) 
 

     

พลเมือง เมืองกลันตัน (จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๓๑๗/ก.) 

 

๒.๗  เครื่องหมายไปยาล (ฯ)   

๒.๗.๑  ใชเขียนเพ่ือละคําหรือความท่ีรูจักกันโดยท่ัวไป  เชน 

 กรุงเทพฯ (จ.ศ. ๑๒๐๘  เลขท่ี ๓๓) 

    ยอมาจาก กรุงเทพมหานคร 

 ใตฝาละออง (จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๖) 

ยอมาจาก ใตฝาละอองธุลีพระบาท 

๒.๗.๒  ใชในรูปแบบการครอมคําหรือความเพ่ือชวยละคําหรือความนั้นดวย 

พบในคําวา ฯขาฯ ละจากคําวา ขาพเจา และ ฯพณฯ จากคําวา พณหัวเจาทาน เชน 

   ฯ ขา ฯ  (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๒)  

 ฯพณฯ สมุหนายก  (จ.ศ. ๑๒๐๖  เลขท่ี ๔) 

 



๑๑๘ 

๒.๗.๓  ใชประกอบการเขียนวันท่ีในระบบจันทรคติ เชน 

 วัน เดือน ๘  (จ.ศ. ๑๒๐๖  เลขท่ี ๔) 

    ข้ึน ๙ คํ่า 

 

๒.๘  เครื่องหมายตีนครุ (+) 

๒.๘.๑  ใชประกอบการเขียนวันท่ีในระบบจันทรคติ เชน 

  วันจันทร เดือน ๔ ข้ึน ๒ คํ่า   

(จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๑) 

  วันจันทร เดือน ๑๑ ข้ึน ๑๒ คํ่า    

    (จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๑๙๗)  
 

๒.๘.๒  ใชประกอบการเขียนเพ่ือบอกมาตราในหนวยเงิน 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  

เม่ือเขียนโดยใชเครื่องหมายตีนครุ หนวยมาตราเงินไทยจะอยูตามตําแหนงดังนี้ 

 ชั่ง  

ตําลึง   บาท 

เฟอง   สลึง 

 เบี้ย  
 

ตัวอยางการเขียนเครื่องหมายตีนครุเพ่ือบอกมาตราเงินไทย เชน 



๑๑๙ 

 
 

คําอาน  รับท่ี ในทองพระโรงท่ีเลว ๒ ตําลึง ท่ีวังเสด็จกรมหลวงรักษรณเรศหม่ืนนิพนธ

ตั้งใหเปนขุนหม่ืน ๑ ตําลึง ๑ บาท (รวม) ๓ ตําลึง ๑ บาท 

 
(จ.ศ. ๑๒๐๘  เลขท่ี 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 

เม่ือเขียนโดยใชเครื่องหมายตีนครุ หนวยมาตราชั่งน้ําหนักทองจะอยูตามตําแหนงดังนี้ 



๑๒๐ 

 ชั่ง  

ตําลึง   บาท 

เฟอง   สลึง 

 กล่ํา  
 

ตัวอยางการเขียนเครื่องหมายตีนครุเพ่ือบอกมาตราชั่งน้ําหนักทอง เชน 

 
(จ.ศ. ๑๒๐๘  เลขท่ี ๑๑๔) 

คําอาน  ไดเนื้อทองคําหนัก ๑ เฟอง 

 
(จ.ศ. ๑๒๐๘  เลขท่ี ๑๑๔) 

คําอาน  คิดเปนเนื้อทองหนัก ๒ ชั่ง ๑๓ ตําลึง ๓ บาท  

 

ค.  มาตราชั่งน้ําหนักสิ่งของ 

๒๐ ตําลึง = ๑  ชั่ง 

๕๐ ชั่ง = ๑  หาบ 

๓ หาบ = ๑  ภารา 

 

เม่ือเขียนโดยใชเครื่องหมายตีนครุ หนวยมาตราชั่งน้ําหนักสิ่งของจะอยูตามตําแหนงดังนี้ 

ภารา หาบ 

ตําลึง ชั่ง 
 

 

ตัวอยางการเขียนเครื่องหมายตีนครุเพ่ือบอกมาตราชั่งน้ําหนักสิ่งของ เชน 

 
(จ.ศ. ๑๒๐๘  เลขท่ี ๑๑๔) 

คําอาน  เปนดินหนัก ๘ หาบ ๔๐ ชั่ง 
 



๑๒๑ 

 
(จ.ศ. ๑๒๐๘  เลขท่ี ๓๓) 

คําอาน  น้ํามันพราวหนัก ๓๐๐ หาบ  ครั่งหนัก ๑๐๐ หาบ น้ําตาลดํา ๔๐๐ หาบ  ฝาง

หนัก ๔๐๐ หาบ แพรจีนเจา ๒๐ มวน แพรผังศรี ๓๐ พับ 

๒.๘.๓  ใชเขียนเพ่ือแสดงใหเห็นวามีขอความบางสวนตกหายไปไมสมบูรณ 

โดยใชเครื่องหมาย + แทรกระหวางบรรทัดท่ีมีขอความตกอยู แลวเขียนขอความท่ีตกไปนั้นไวใต

บรรทัด   เชน 

  
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขท่ี ๒๓๔) 

คําอาน  มาจอดเรืออยูท่ีศาลเจากะดีจีนจะพากันไป 

๒.๙  เครื่องหมายปกกา  

๒.๙.๑  ใชแยกหรือแสดงใหเห็นวาเปนขอความแตละชุด ไมปะปนกับชุดอ่ืน 

เชน 

 
(จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขท่ี ๒) 

คําอาน  บิดามารดาเปนขาอยูในกรมหลวงรักษรณเรศ 

 
(จ.ศ. ๑๒๐๖  เลขท่ี ๔) 

คําอาน  ณ วันเดือน ๗ ข้ึน ๑๒ คํ่า ปลัดราชาบังสัน สนองโนง จับตัวอายานอายเยืองมา 
 

 



๑๒๒ 

๒.๙.๒  ใชเขียนเพ่ือแสดงวาเปนคําหรือความชุดเดียวกัน มีความสัมพันธกับ

คําท่ีมาขางหนาแบบเดียวกัน การอานจะตองอานซํ้าขอความขางหนา เชน 

 
(จ.ศ. ๑๑๙๑  เลขท่ี ๕) 

คําอาน  กําชับกําชา 

 

 
(จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๔) 

คําอาน  เรือแงโอ ๕ เรือแงหง ๑ (รวม) ๖ ลํา 

 

 
(จ.ศ. ๑๒๐๑  เลขท่ี ๔) 

คําอาน  ข้ึนไปหาองตนภู องอันสาด องโปจัน 

 

 
(จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๖) 

คําอาน  เดือน ๑๑ เดือน ๑๒ เดือนอาย ปมะโรงฉศก 

 

 
(จ.ศ. ๑๒๐๗  เลขท่ี ๒๓๖) 

คําอาน  มีเรือน ๙ หลังบาง ๑๐ หลังบาง ๑๔ หลังบาง ๑๕ หลังบาง 

 



๑๒๓ 

รูปแบบการบันทึกคําใหการ 

จากการศึกษาเอกสารตนฉบับคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวท้ัง 

๗๓ รายการพบวาคําใหการท้ังหมด มีรูปแบบการบันทึกแบงออกเปน ๓ สวน คือ สวนนํา สวนเนื้อหา 

และสวนทายเรื่อง  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

สวนนํา  

สวนนําพบวามี ๒ ลักษณะคือ ข้ึนตนดวยการบอกรายละเอียดของการจัดทําคําใหการ 

และข้ึนตนดวยการบอกชื่อผูใหการ 

๑.  ข้ึนตนดวยการบอกรายละเอียดของการจัดทําคําใหการ  ไดแก วันท่ีซักถาม ผูท่ี

ควบคุมหรือพาตัวผูใหคําใหการ  สถานท่ีท่ีมีการซักถาม ผูสั่งใหถาม ผูซักถาม ผูเรียบเรียง ลาม และ

ผูใหการ  เชน คําใหการเรื่องพระยาราชเดช ผูคุมสิ่งของของนักองคดวงไปเมืองญวนกลับมา จ.ศ. 

๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐)  มีการระบุรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการซักถาม เริ่มดวยการนําวันท่ีมาใชใน

การข้ึนตน ดังนี้ 

วัน ฯ๑  ๔ ๗ คํ่า ปมะแมนพศก ฯพณฯ บอกใหหลวงลิขิตปรีชาเจากรมอาลักษณ

พระราชวังบวรฯ พาพระยาราชเดช พระยาธนาธิบดี ซ่ึงคุมของพระองคดวงไปเมืองญวนเขา

มาแจงราชการ ณ กรุงเทพฯ เจาคุณพระยาราชสุภาวดีใหพระศรีเสนาถามขอราชการเมือง

ญวน พระยาตรีดามโนรมยเปนลามแปลเปนไทยวา ๛ 

๏ ฯขาฯ พระยาราชเดชนอง อายุ ๕๙ ปที่จักรี  พระยาธนาธิบดีรด อายุ ๓๗ 

ปที่เจากรมคลังเงินฝายพระมหาอุปโยราชใหการวา   

(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๙) 

 

คําใหการท่ีแทรกอยูในเอกสารประเภทคัดบอก หรือในกระดาษเพลา จะมีการบันทึก

เก่ียวกับชื่อผูสงคําใหการ และวันท่ีสง เชน คําใหการในคัดบอกขอราชการทัพญวนทูลถวาย จ.ศ. 

๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) มีการระบุวันท่ีสงและวันท่ีรับคําใหการ ชื่อผูสงเอกสาร ไวดังนี้ 

๏ คําใหการพระยานราธิราชมา ณ วัน ๖ ฯ๗ 
    ๑๐ คํ่าถึงกรุงวัน ๖ ฯ๕   ๑๑ คํ่า ป

ชวดโทศกพระยายกกระบัตรถือมาที่ ๑๙ 

๏๑  ๙ วันศุกรเดือนสิบแรมเจ็ดคํ่าปชวดโทศก  พระยารามกําแหง พระยาอภัย-

สงครามขาหลวง  พระยานุภาพไตรภพเจาเมืองนครเสียมราบ พระองคแกวพระยาวิเศษ

สุนทรแลกรมการนั่งพรอมกัน ณ โรงพระยารามกําแหงไดซักถามขาพเจาพระยานราธิราช

กรมการเมืองปตบอง  ใหการวา 

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๔๓) 



๑๒๔ 

๒.  ข้ึนตนดวยการบอกช่ือผูใหการ  เปนการข้ึนตนคําใหการเพียงบอกชื่อผูใหการ

เทานั้น ไมมีการบอกรายละเอียดอ่ืนๆ  เชน 

๏ ฯขาฯ นักซอรใหการวาบิดาชื่อนักขาร มารดาชื่อนักจัน  มีบุตรชายหญิง๖ 

คน ทั้ง ฯขาฯ บิดา ฯขาฯ ตายไดประมาณ ๑๐ ป อายุ ฯขาฯได ๓๐ ปยังหาภรรยามิได 

(จ.ศ. ๑๑๙๗ เลขที่ ๑) 

 

จากลักษณะการข้ึนตนใน ๒ แบบ ท่ีกลาวมา สามารถวิเคราะหถึงองคประกอบของสวน

นําในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดดังตอไปนี ้

๑.  วันท่ี  เปนการบอกวันท่ีซักถาม หรือบอกวันท่ีท่ีมีการจัดทําคําใหการ  ระบบวัน

เดือนปท่ีใชในคําใหการจะใชระบบจันทรคติ 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  การบอกขางข้ึนขางแรม ใชตัวเลขไทยตั้งแต ๑-๑๕ ตําแหนงตัวเลขจะอยูถัด

จาก ตัวเลขท่ีบอกวันท้ัง ๗ ในสัปดาห โดยเขียนอยูขางบนหรือขางลางของหนาเครื่องหมายไปยาล (ฯ) 

หรือตีนครุ (+)  ถาเขียนอยูบนเครื่องหมายหมายถึงขางข้ึน ถาเขียนอยูลางหมายถึงขางแรม 

๑.๓  การบอกชื่อเดือน ใชตัวเลขไทยตั้งแต ๑-๑๒ ตามจํานวนเดือน ในแตละเดือน

จะมีชื่อเรียกตามดาวกฤกษ ดังนี้ 

ช่ือเดือนแบบจันทรคติ ช่ือเดือนแบบจันทรคติตามเพ็ญราศี ช่ือเดือนแบบสุริยคติ 

๕ จิตร, จิตรา เมษายน 

๖ วิสาข พฤษภาคม 

๗ เชษฐ, เชษฐา มิถุนายน 

๘ อาษาฒ, อาสาฬห กรกฎาคม 



๑๒๕ 

๘-๘ (เดือนแปดหลัง) อุตราสาธมาส - 

๙ ศรวณะ สิงหาคม 

๑๐ ภัทรบท กันยายน 

๑๑ อัศวยุช, อัศวินี ตุลาคม 

๑๒ กัตติก, กฤตติกา พฤศจิกายน 

๑ (อาย) มิคสิร, มาคศิร ธันวาคม 

๒ (ยี่) บุษย, ปุษย มกราคม 

๓ มาฆ กุมภาพันธ 

๔ ผลคุน, ผาลคุน มีนาคม 

 

๑.๔  การบอกชื่อปนักษัตร  กําหนด ๑๒ ป เทากับ ๑ รอบ ในแตละปจะมีชื่อนักษัตร 

และสัญลักษณสัตวประจําป ดังนี้ 

ช่ือปนักษัตร สัตวท่ีเปนสัญลักษณ 

ชวด หน ู

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 (ศกท่ีลงทายดวยเลข ๑) 

โทศก (ศกท่ีลงทายดวยเลข ๒) 

ตรีศก (ศกท่ีลงทายดวยเลข ๓) 

จัตวาศก (ศกท่ีลงทายดวยเลข ๔) 



๑๒๖ 

เบญจศก (ศกท่ีลงทายดวยเลข ๕) 

ฉศก (ศกท่ีลงทายดวยเลข ๖) 

สัปตศก (ศกท่ีลงทายดวยเลข ๗) 

อัฏฐศก (ศกท่ีลงทายดวยเลข ๘) 

นพศก (ศกท่ีลงทายดวยเลข ๙) 

สัมฤทธิศก (ศกท่ีลงทายดวยเลข ๐) 

 

๑.๖  การใชศักราช  พบวามีการใชศักราชในระบบ “จุลศักราช” เริ่มตนศักราชเม่ือ 

พ.ศ. ๑๑๘๑ เปนศักราชท่ีใชกันอยางแพรหลายท้ังในพมา ลานนา สุโขทัย และตอมาในสมัยกรุงศรี

อยุธยาไดใชจุลศักราชแทนระบบมหาศักราช ในชวงหลังเสียกรุงครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๑๑๒ และใชสืบตอมา

จนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน๑๑  

รูปแบบการใชวันท่ีในคําใหการพบวามี ๒ แบบคือ การเขียนวันท่ีแบบเต็มและการเขียน

วันท่ีแบบยอ 

๑.  การเขียนวันท่ีแบบเต็ม  เขียนบอกชื่อวัน ขางข้ึน-ขางแรม ชื่อปนักษัตรและเลขทาย

จุลศักราชไว เชน  

วันพฤหัสเดือนสิบขึ้นหาคํ่าปชวดโทศก  ขาพเจานายคงใหการวาขาพเจา

เปนบาวพระภักดีบริรักษ  ขาพเจาตั้งบานเรือนอยู ณ เมืองปตบอง องคอ่ิมกวาดไลเอา

ขาพเจาไปถึงทากะพงหลวง....   

(จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขที่ ๔๓) 
 

๒.  การเขียนวันท่ีแบบยอ เขียนโดยใชตัวเลขแทนตามตําแหนงตอไปนี้ 

             (๒) 

วัน (๑)   ฯ   (๓)  คํ่า   (ปนักษัตร) (เลขทายจุลศักราช) 

        (๒) 

ตัวเลขในตําแหนงท่ี ๑  หมายถึง เลขแทนวันท้ัง ๗ ใน ๑ สัปดาห 

ตัวเลขในตําแหนงท่ี ๒  หมายถึง เลขแทนวันขางข้ึน-ขางแรม 

ตัวเลขในตําแหนงท่ี ๓  หมายถึง เลขแทนเดือน  
 

ตัวอยางการเขียนวันท่ีแบบยอ เชน 

                                           
๑๑ วินัย พงษศรีเพียร, วันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 

๒๕๔๖), ๖๗-๖๙. 



๑๒๗ 

๏  วัน ๓ ฯ๓   ๕ คํ่าปกุนเอกศก  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 คํ่า ปกุนเอกศก   

 

วัน ๒ ฯ๗   ๔ คํ่า 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) 

วัน ๒ ฯ๗   ๔ ค่ํา ปวอกอัฐศก อานวา วันจันทร เดือน ๔ ข้ึน ๗ คํ่า ปวอกอัฐศก 
 

๒.  ผูควบคุมผูใหการ  เปนการบอกชื่อผูขุนนางท่ีควบคุมตัวเชลยศึก หรือเปนผูท่ีนํา

ราชทูต หรือพอคาท่ีเดินทางไปยังตางประเทศมาใหการ  เชน  

คัดบอกคําใหการนายเพมเขมรวาดวยขอราชการทัพญวน ระบุชื่อพระยาอภัยสงคราม

ขาหลวง และหลวงพลเปนผูพาตัวอายเพมท่ีจับไดมาสง ดังความท่ีวา 

วัน ๗ ฯ๑  ๐ ๓ คํ่า 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.  ผูสงคําใหการ  เปนการระบุชื่อผูถือเอกสารคําใหการมาสงยังกรุงเทพฯ เชน

คําใหการในคัดบอกขอราชการทัพญวนทูลถวาย จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) ระบุชื่อพระยายกบัตร

เปนผูถือ ดังนี้ “...๏  คําใหการนายศุกมา ณ วัน ๖ ฯ๖   ๑๐ คํ่า  ถึงกรุงวัน ๖ ฯ๕    ๑๐ คํ่า ปชวดโทศก 

พระยกกระบัตรเมืองปตบองถือมาท่ี ๒๒…” 

๔.  ผูออกคําส่ังใหซักถาม  เปนการระบุชื่อผูท่ีออกคําสั่งใหซักถามและจัดทําคําใหการ 

จากการศึกษาพบวาผูออกคําสั่ง มีดังตอไปนี้ 



๑๒๘ 

๔.๑  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  ในคําใหการไมมีการออกพระนาม

ของพระมหากษัตริย แตใชขอความวา “โปรดเกลาฯ ใหถาม” หรือ “มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ 

สั่งวา” เชน  

๏ วัน ๑ ฯ๑  ๒ ๕ คํ่า ปมะเส็งสัปตศก มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ สั่งวาให

หลวงศรีเสนาถามเม่ือเพลาออกเฝา  ดวยขอราชการขุนเทพคีรี ขุนศรีระวังไพร ผูไปสืบ

ราชการ ณ เมืองเมาะตําเลิมกลับมา 

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๕)  

๏  วัน ฯ๕   ๕ คํ่า ปจอโทศก  ทานพระยาศรีสหเทพพามหาไชยเจาเมืองพงลง

มาเฝา  โปรดเกลาฯ ใหถามราชการทางเมืองพง 

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที ่๒๓๓)  

 

๔.๒  ขุนนางผูออกคําส่ังใหมีการซักถาม  ท่ีพบมีท้ังหมด ๒ ทานเปนขุนนางชั้นสูง

ในราชสํานัก ไดแก “เจาคุณแมทัพผูใหญผูสําเร็จราชการ”  และ “เจาคุณพระยาราชสุภาวดี”  โดย 

“เจาคุณแมทัพผูใหญผูสําเร็จราชการ” หมายถึง พระยาศรีพิพัฒน (ทัด บุนนาค) ซ่ึงขณะนั้นเปนแม

ทัพลงไปทําศึกในหัวเมืองไทรบุรี  สวน “เจาคุณพระยาราชสุภาวดี”  คือ พระยาราชสุภาวดี (โต 

กัลยาณมิตร) ซ่ึงทําหนาท่ีทางฝายมหาดไทยในพระนครแทนเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

สมุหนายกท่ีเดินทางไปราชการทัพเขมร 

๕.  ผูซักถาม  เปนการระบุถึงยศและราชทินนามของขุนนางท่ีซักถามผูใหการ  เชน  

คําใหการอายกร จ.ศ.๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) ระบุ วา “...วัน ๒ ฯ๒   ๔ คํ่า ปชวดโทศก  ทานพระ

มหาดไทย หลวงกําแหง พระสุริยา พระธานี หลวงสารอด หลวงวัง หลวงแพง  นั่งพรอมกัน ณ 

ศาลากลางไดทํากระทูถามนายกร...”   

๖.  ผูเรียบเรียง  ในคําใหการบางฉบับมีการระบุชื่อขุนนางผูเรียบเรียงคําใหการ หรือผูท่ี

คัดลอกเอกสารคําใหการไว แสดงใหเห็นถึงข้ันตอนในการจัดทํา เชน ในสําเนาคําใหการจีนบูวาดวย

เรื่องอ้ังยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) กลาวไววา “...๏ วัน ๔ ฯ๑   ๕ คํ่า ปวอก

สัมฤทธิศก เสด็จกรมหลวงถาม พระไกรศรี พระเกษมเปนผูเรียง ๚ะ๛…”  

๗.  ลาม  ในกรณีท่ีมีการสอบถามเชลยศึก หรือผูใหการท่ีเปนชนชาติอ่ืนๆ จะมีลามคอย

ทําหนาท่ีแปลภาษาจากผูซักถาม หรือทําหนาท่ีซักถามเอง เชน คําใหการอายทนเขมรเรื่องขอราชการ

ทัพญวน จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) ระบุชื่อลามผูซักถามเชลยเขมรไววา “...๏ วัน ฯ๓   ๑๒ คํ่า ป



๑๒๙ 

มะเมียอัฐศก เจาคุณพระยาราชสุภาวดี เจาคุณฝายเหนือ สั่งใหหลวงฤทธามาตย ถามอายทนเขมร 

พระไชอินตราเปนลามแปลความไดวา......” 

๘.  สถานท่ี  เปนการระบุชื่อสถานท่ีมีการซักถามจดบันทึกคําใหการ  เชน สําเนา

คําใหการนายแสงทําชูกับอําแดงมุก จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔)  เนื้อหาเปนคดีความทางกฎหมาย

กลาวถึงการใหการในโรงชําระความในพระราชวัง ดังนี ้

๏ วัน ๑ ฯ๗   ๒ คํ่าปฉลูตรีนิศก  ทานผูชําระน่ัง ณ โรงชําระในพระราชวัง 

บังคับใหถามอายแสง อายตืบ เอาความจริงตามรับสั่ง ๏ ฯขาฯ อายแสงใหการวาเดิม ฯขาฯ 

กับมารดานอง ฯขาฯ เปนทาสหลวงจําเริญสมบัติ  

(จ.ศ. ๑๒๐๓ เลขที ่๑๐๒)  

 

ในคําใหการในคัดบอกขอราชการทัพญวนทูลถวาย จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓)  มี

เนื้อความท่ีเก่ียวของกับการศึกสงคราม ระบุถึงสถานท่ีในการซักถามวาเปนโรงของพระยากําแหง

พระราม ท่ีเมืองเสียมราบ ดังขอความตอไปนี้ 

๏  ๑  ๙ วันศุกรเดือนสิบแรมเจ็ดคํ่าปชวดโทศก  พระยารามกําแหง พระยาอภัย

สงครามขาหลวง  พระยานุภาพไตรภพเจาเมืองนครเสียมราบ พระองคแกวพระยาวิเศษ

สุนทรแลกรมการนั่งพรอมกัน ณ โรงพระยารามกําแหงไดซักถามขาพเจาพระยานราธิราช

กรมการเมืองปตบอง  ใหการวา…. 

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที ่๔๓)  
 

๙.  ผูใหการ  ถึงรายละเอียดท่ีผูใหการพบเห็น หรือเปนการใหขอมูลตามท่ีเจาหนาท่ี

ซักถาม มีลักษณะการเรียบเรียงดังตอไปนี้ 

๙.๑ ผูใหการคนเดียว มักจะข้ึนตนดวยการใชสรรพนามวา “ฯขาฯ” หรือ 

“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)  ข้ึนตนเพียงวา  “...อุปราชาใหการวา...”  หรือในคําใหการพระยานาใตไปสืบ



๑๓๐ 

ราชการทัพเมืองเชียงรุง จ.ศ.๑๒๑๒ เลขท่ี ๓๕ ข้ึนตนวา “....ถามพระยานาใต ทาวคํามงคล ทาวคํา

จัน ใหการวา...” 

สําหรับในคําใหการท่ีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหมีการซักถาม 

พบวามีการใชคําข้ึนตนท่ีตางจากฉบับอ่ืน ผูใหการใชคําวา “ขอพระราชทานเลาความวา” พบใน

คําใหการเพียงฉบับเดียวคือ คําใหการหลวงศรีประตุกา ดังขอความตอไปนี้ 

๏ ฯขาฯ หลวงศรีประตุกาขอพระราชทานเลาความวา ดวย ณ วัน ฯ๕   ๗ คํ่า 

ปชวดโทศก  ทานพระยาเจาคุณสงขลา โปรดให ฯขาฯ สืบเคร่ืองยศและเรงรัดดอกไมเงิน

ดอกไมทองเมืองตรังกานู   

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๗๙) 

 

๙.๒  ผูใหการหลายคน เม่ือมีผูมาใหการตั้งแตสองคนข้ึนไป ผูบันทึกจะระบุชื่อผูให

การท้ังหมดแลวเขียนขอความตามหลังวา “ใหการตองคํากันวา” เพ่ือแสดงใหเห็นวาผูใหการท้ังหมด

ใหการสอดคลองกัน  เชน สําเนาคําใหการทูตเลม ๑-๒ เรื่องจําทูลพระราชสาสนออกไปกรุงปกก่ิง  

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 เมืองคําข้ึนกับเมืองพิษณุโลกให

การตองคํากันวา...” 

 

สวนเนื้อหา  

สวนเนื้อหาหรือเนื้อความของคําใหการ พบวามีการเรียบเรียงเนื้อหา ๓ สวน คือ บทนํา 

เนื้อหา และประเด็นท่ีมีการซักถามเพ่ิมเติม อธิบายไดดังนี้ 

๑.  บทนํา เปนสวนนําของเนื้อหาของผูใหการ  โดยจะอยูหลังจากชื่อผูใหการ  การข้ึน

เนื้อหาดวยบทนําในคําใหการมี ๒ ลักษณะคือ 

๑.๑  ภูมิหลังของผูใหการ  คือ การบอกเลาถึงภูมิหลังของผูใหการ เชน ภูมิลําเนา 

บิดามารดา ครอบครัว สังกัดมูลนาย อาชีพ ฯลฯ  ผูใหการท่ีตองบอกภูมิหลังโดยมากมักจะเปนเชลย

ศึกท่ีถูกจับได หรือผูรายท่ีใหการในชั้นศาล  ในคําใหการแตละฉบับมีการบอกภูมิหลังของผูใหการ

แตกตางกันไป เชน 

๏ ฯขาฯ อายกาหรีใหการวา ฯขาฯ ตั้งบานเรือนอยู ณ บานปดังโปที่ปะลิส  

อยูในปเดมปงลิมา หลังกจีปูเดมปดังโป เมีย ฯขาฯ ชื่อมีหลวง มีลูกชายเกิดคนหนึ่ง  

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 ในกรณีท่ีผูใหการเปนผูสืบราชการ หรือราชทูต พอคา

ท่ีเดินทางไปยังตางประเทศ บทนําในสวนเนื้อหาจะกลาวถึงสาเหตุท่ีตองไปทําราชการ  เชน คําใหการ

ทาวเข่ือนแกวเมืองตากผูไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) กลาวถึงสาเหตุวา

เปนการสืบราชการ ดังนี้ “...๏ ฯขาฯ ทาวเข่ือนแกวเมืองตากใหการวา พระพลเมืองกําแพงเพชร พระ

สุนทรบริรักษ พระเชียงเงิน พระเชียงทอง  หลวงปลัดเมืองตากให ฯขาฯ ไปสืบราชการ ณ เมืองเมาะ

ตําเลิม...”  หรือในสําเนาคําใหการทูตเลม ๑ เรื่องจําทูลพระราชสาสน ออกไปกรุงปกก่ิง จ.ศ. ๑๒๐๕ 

(พ.ศ. ๒๓๘๖) ระบุสาเหตุวาเกิดจากการเดินทางไปถวายพระราชสาสน ดังนี้ “...๏  ขาพเจาราชทูต 

อุปทูต ตรีทูต ปนสื่อใหการตองกันวาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหขาพเจาจําทูลพระราชสาสน คุม

เครื่องราชบรรณาการออกไปจิ้มกอง ไปโปกอง ปนสื่อพระเจากรุงจีน...”   

๒.  เนื้อหา  เนื้อหาในคําใหการเปนการบอกถึงรายละเอียดท่ีผูใหการพบเห็น หรือเปน

การใหขอมูลตามท่ีเจาหนาท่ีซักถาม มีลักษณะการเรียบเรียงดังตอไปนี้ 

๒.๑  การลําดับเนื้อหา ในการเรียบเรียงขอมูลของผูใหการจะมีลักษณะการลําดับ

เนื้อหาแบบการลําดับตามกาละ หมายถึงการลําดับเรื่องหรือเหตุการณตางๆ ตามเวลาท่ีเกิดข้ึนกอน

และหลังโดยลําดับ วิธีการเชนนี้เหมาะกับการเรียบเรียงเอกสารหรือเรื่องราวทางประวัติศาสตร๑๒  

การลําดับเนื้อหาตามกาละในคําใหการมีรูปแบบดังนี้ 

๒.๒.๑  การลําดับเนื้อหาตามวันเดือนป เชน  คําใหการพระยาพระเขมรคิดหา

อุบายกําจัดกองทัพไทย มีการลําดับเนื้อหาโดยเรียงลําดับตามวันเดือนปในปฏิทินตามระบบจันทรคติ 

ดังตัวอยาง 

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



๑๓๒ 

คร้ัน ณ วัน ฯ๓   ๔ คํ่า ปมะโรงฉศก ฯขาฯ กับอายพระยาโสรไทยโสม อายพระ

ยาเสนาพิพัฒนโสม อายนครธรรมราชมก  อายพระยาสุภาเสนาวก อายพระยาวงศาธิบดีศรี 

๖ คน ก็พากันไปเกณฑกําลังที่แขวงเมืองศรีสุนทรคอยทาอายพระยาบวรราชรถ  แตตัว ฯ

ขาฯ ไปตั้งเกณฑกําลังอยู ณ ทาเปยมประกายมฤท   

อยู ณ วัน ฯ๑  ๒ ๖ คํ่า ปมะเส็งสัปตศก  อายพระยาวงศาอรรคราชศรียกกําลัง

ประมาณ ๘๐ คน เศษข้ึนไปรับภรรยา ณ เกาะสุทิน  พบ ฯขาฯ ที่เปยมประกายมฤท 

คร้ัน ณ วัน ฯ๑  ๓ ๖ คํ่า ปมะเส็งสัปตศก  อายพระยาบวรราชรถจึงใหอายมโน 

จรุดมาหาตัว ฯขาฯ ที่เปยมประกายมฤท ฯขาฯ กับอายพระยาวงศาอรรคราชศรีข้ึนไปหา

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 คํ่า ปมะโรงฉศก เดินทางไปตามทองทุงคร่ึงวัน เถิงบานหนอง

หลวง ฯขาฯ ไปหยุดเชาชางผูมีชื่อ อยูที่บานหนองหลวง ๒ คืน เชาชางไดแลว ไปจากหนอง

หลวงเดินเขาปาไปไมยางตะเคียนไปจนเพลาเย็น  หยุดนอนในดง  คร้ันรุงข้ึนเดินไปในดงวัน

หนึ่ง  ยางคํ่าไปนอนที่สํานักลมคืน ๑  รุงข้ึนเพลาเชาไปจากสํานักลมเดินไปในดงอีกคร่ึงวัน

เถิงสํานักทัพกลาหยุดพักนอนอยูคืน ๑  แลวเดินตอไปตามปาแดงพอเพลาเย็นเถิงดานทัพ

สะเลา พวกไพรที่ไปดวย ฯขาฯ ปวยลงพักอยู ๒ คืน  แลวเดินตอไปตามปาแดงวัน ๑  สํานัก

หยุดนอนที่โปงตะเคียนคืน ๑  รุงข้ึนเพลาเชาข้ึนเดินบนเขาคร่ึงวัน ลงจากเขาเดินไปตามปา

แดง พอเพลาเย็นเถิงคลองพลู หยุดนอนคืน ๑ ไปจากคลองพลูเดินข้ึนบนเขาไปวัน ๑ ลง

จากเขาพอเพลาเย็น เถิงคลองแมจะรงกวางประมาณ ๗ วา ๘ วา น้ําตื้นเดินขามได 

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๕) 

 

๒.๒  ผูเลาเหตุการณ  การเลาเหตุการณในคําใหการมีวิธีการนําเสนอโดยใหผูให

การเปนผูเลา โดยใชสรรพนามบุรุษท่ี 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 หรือผูท่ี

กระทําความผิด  จะใชสรรพนามวา “อาย” นําหนาชื่อของบุคคลดังกลาว เชน 

อยูมาจะเปนสักก่ีวันจํามิได   อายราชบุตรกับไพร ๒๐ คนกลับมาถึง

หนองบัวลําพู  ขาพเจาหาไดยินอายราชบุตรแลไพรผูใดผูหนึ่งพูดวาอายราชบุตรข้ึนไปหา

อายเวียงจันทนดวยธุระสิ่งใดไม  แลวอายราชบุตรกับไพรมีชื่อกลับลงมา ณ เมืองหลม   

(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ง.) 

 

๒.๓  การใชคําปฏิเสธของผูใหการ  ในกรณีท่ีผูใหการตอบขอซักถามของเจาหนาท่ี

ไมได เนื่องจากไมไดจดจํา ไมไดอยูในเหตุการณ หรือจําเหตุการณดังกลาวไมได  จะมีการปฏิเสธดวย

ขอความ “ฯขาฯ ไมทราบ” หรือใชรูปประโยคปฏิเสธ “หา...ไม” ในการชี้แจง เชน   

ที่เมืองหลวงพระบางนั้นผูใดจะเปนเจาเมือง ฯขาฯ หารูไม เจาวงศตายอยู

มาแลวเจาเมืองเวียงจันทนยกกองทัพข้ึนไปตีเมืองพวนแตก เจานันทกวาดเอาเอาครอบครัว

มา ณ เมืองเวียงจันทน แตเจาชมภูเจาเมืองเชียงขวางนั้นหนีไปอยูหัวพันทั้งหก รุงข้ึนอีกป

หนึ่งเจานันทยกไปตีเมืองหลวงพระบางได เจานันทจึงแตงใหเจาแกวเมืองเวียงจันทนไป

เกลี้ยกลอมเจาชมภูใหกลับมาอยูบานเมืองเหมือนแตกอน แลเจาแกวนั้นจะเปนลูกผูใด  

ฯขาฯ ไมทราบ 

(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๓) 

 

๏ ฯขาฯ นายหนานสันบาวพระยาตากใหการวา ณ วันเดือน ๑๐ ขางข้ึนปจอ

โทศก ฯขาฯ กับนายขนานตัน ขนานตมะ จีนมา ๔ คน จัดเรือแมปะลํา ๑ บรรทุกเกลือข้ึน

ไปขาย ณ เมืองเชียงใหม ฯขาฯ ไปเถิงเมืองเชียงใหม ณ วัน ฯ๒   ๑๑ คํ่า  ฯขาฯ จอดเรือขาย

เกลือที่ทามองคูใตเมืองเชียงใหมทางไกลวัน ๑ จอดขายเกลืออยูประมาณเดือนเศษหาไดขึ้น

ไปเมืองเชียงใหมไม  แลวก็หาไดถามเถิงราชการบานเมืองอายพมาจะยกมาตีเชียงใหมไม 

ณ วันเดือน ๑๒ ขางแรมกลับมาเถิงเมืองตากวันใดจําไมได มาจากเมืองตาก ฯ๒   ๑ คํ่า ๏ 

(จ.ศ. ๑๒๑๒ เลขที่ ๑๒๑)   

 

 



๑๓๔ 

๓.  ประเด็นท่ีมีการซักถามเพ่ิมเติม  ในคําใหการบางฉบับ เม่ือผูใหการบอกรายละเอียด

ขอมูลจนหมดสิ้น ทางเจาหนาท่ีจะมีการซักถามประเด็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ในการเรียบเรียงเนื้อหาในสวน

นี้จะข้ึนตนดวยคําวา “เม่ือ ฯขาฯ อยู...” “แลเม่ือ ฯขาฯ อยู...” แลวตามดวยชื่อเมืองหรือสถานท่ีท่ี

ผูใหการเคยอยูอาศัย หรือเคยเดินทางไป  ประเด็นท่ีมีการซักถามเพ่ิมเติม เชน เหตุการณในบานเมือง

อ่ืน การจัดเตรียมกองทัพ การทํามาหากิน เปนตน  ในท่ีนี้จะขอยกตัวอยางจากคําใหการในหนังสือ

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) กลาวถึงการซักถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับเหตุการณในเจาเวียดนามมินมางเมือง

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 พวงคร่ึง  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 การใชคําลงทายเพ่ือจบ

คําใหการ  และการบันทึกขอความเพ่ิมเติมในตอนทาย 

๑.  การใชคําลงทายเพ่ือจบคําใหการ มี ๒ ชนิดคือ การใชคําลงทายเพ่ือแสดงการ

สิ้นสุดเนื้อความ   และการใชคําลงทายเพ่ือแสดงการยืนยันความจริง 

๑.๑  การใชคําลงทายเพ่ือแสดงการส้ินสุดเนื้อความ  ใชขอความลงทายวา “สิ้น

คําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้” หรือ “สิ้นคําใหการขาพเจาแตเทานี้” เชน 

......แตกองทัพอายตนกูมัดญิวานั้นจะไดครอบครัวมากนอยเทาใด  แขกมีชื่อ

หาไดเลาให ฯขาฯ ฟงไม  แตตัว ฯขาฯ ปวยอยูที่ทุงน้ํานอยไปไมได ณ เดือน ๔ ขางแรมจะ

เปนก่ีคํ่า ฯขาฯ จํามิได  พวกกองทัพเมืองสงขลาไปจับเอาตัว ฯขาฯ สงเขามาเมืองสงขลาๆ  

สงตัว ฯขาฯ เขามา ณ กรุงฯ  สิ้นคําใหการ ฯขาฯ แตเทาน้ี ๛ 

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๐) 
 



๑๓๕ 

ถึง ณ วัน ฯ๓  ๔ คํ่า 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 เมื่อคร้ังกอนแผนดินแยกเมืองก็เสีย คร้ังนี้ก็เปนเหมือนกัน เพลี้ย

กวานเอาคําพระสังฆราชบอกเจาเวียงจันทน เจาเวียงจันทนหาเชื่อไม เกิดเหตุทั้งนี้เพราะ

บุญของเราอีก แตที่แผนดินแยกนั้นก็ใหขนดินมาถมเต็มทั้งสิ้น ๕ แหง หอพระแกว หอพระ

บาง หอไตร ก็ซอมแซมทําข้ึนดั่งเกา สิ้นคําใหการขาพเจาแตเทาน้ี ๚ะ๛ 

(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๓) 

 

ในกรณีท่ีเปนคําใหการของราชทูต หรือผูท่ีเดินทางไปสืบราชการ จะใชคําลงทายวา 

“ขาพเจาไดทราบความแตเทานี้” หรือ “ฯขาฯ สืบความไดแตเทานี้”  เชน 

คําใหการจีนก๊ักเรื่องบรรทุกสินคาไปจําหนายเมืองบาหลี จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙)  มี

เนื้อหาเก่ียวกับการเดินทางไปยังเมืองบาหลีของจีนก๊ัก ใชคําวา “ขาพเจาไดทราบความแตเทานี้” ใน

การลงทาย 

ออกเรือจากเมืองใหม วัน ฯ๘   ๙ คํ่า ตนหนจีนสําหรับเรือเดิม ใชใบมา ๑๙ วัน 

วัน ฯ๑  ๓ ๑๐ คํ่า ถึงเมืองสมุทรปราการๆ ถามขาพเจาแลวก็บอกสงข้ึนมา ณ กรุงเทพพระ-

มหานคร ขาพเจาไดทราบความแตเทาน้ี 

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓/ก.) 

 

สําเนาคําใหการทูตเรื่องจําทูลพระราชสาสนออกไปกรุงปกก่ิง จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) 

ราชทูตผูใหการใชคําลงทายวา “ขาพเจาไดรูเห็นทราบความแตเทานี้” 

......ขาพเจาเห็นกําปนไฟเขามาในเมืองกวางตุงเดือนละหนบาง  เดือนละสอง

หนบางมาทอดอยูที่หนา ๑๓ หาง วันหนึ่งบางสองวันบาง แลวกลับไป  ขาพเจาไดรูเห็น

ทราบความแตเทาน้ี ๚ะ๛ 

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒.) 

 

คําใหการหลวงศรีประตุกา จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓)  มีเนื้อหาเก่ียวกับการลงไปเรงรัด

ทวงดอกไมเงินดอกไมทองท่ีเมืองตรังกานู ใชขอความลงทายวา “ฯขาฯ สืบความไดแตเทานี้” 



๑๓๖ 

คร้ัน ณ วัน ฯ๑  ๔ ๗ คํ่า พระยาลีงามีหนังสือใหเรือ ๕ ลําสงตนกูมามุดนองตนกู

อุมาผูวาที่พระยาตรังกานูกับบุตรภรรยาตนมาเมืองตรังกานู  ตนกูอุมาใหตนกูมามุตอยูที่

เรือนตนมาโส ซึ่งเปนพระยาตรังกานูผูตาย  ฯขาฯ สืบความไดแตเทาน้ี  ๛ 

(จ.ศ. ๑๒๐๒  เลขที่ ๑๗๙) 

 

๑.๒  การใชคําลงทายเพ่ือแสดงการยืนยันความจริง พบในคําใหการของเชลย 

หรือผูท่ีใหการในชั้นศาล ใชขอความวา “เปนความสัจความจริง ฯขาฯ แตเทานี้”  ในคําใหการบาง

ฉบับใชรวมกับขอความท่ีใชในการยืนยันเม่ือสิ้นสุดเนื้อความเปน “เปนความสัจความจริง สิ้น

คําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้” เชน 

คําใหการหลวงอุดมสมบัติ  หลวงสวัสดิ์สรรพยา เรื่องไปสืบขอราชการทางเมืองญวน  

จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑)  ระบุวา “...ขาพเจาก็มาจากเมืองไซงอนนอนทางสิบสี่คืนเถิงเมืองอุดงคมี

ไช เปนความสัจความจริง ขาแตเทานี้...”   

คําใหการเก่ียวกับเหตุการณเมืองเชียงรุงและสิบสองปนนา จ.ศ. ๑๒๑๓ (พ.ศ. ๒๓๙๔) 

ระบุวา “...แลขอราชการเมืองเชียงรุงทุกวันนี้จะเปนประการใด ฯขาฯ หาทราบไม แจงอยูในคําใหการ

ราชาชมพูผูข้ึนไปเมืองเชียงรุงแลว เปนความสัจความจริง ส้ินคําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้ ๛...” 

อยางไรก็ตาม นอกจากการยืนยันความจริงแลว ยังพบวาในคําใหการบางฉบับยังมีการ 

ยืนยันความจริงเพ่ิมเติมโดยการเสนอบทลงโทษ จากการศึกษาพบเพียงฉบับเดียวคือ จดคําใหการอาย

ตุลาแขก จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒)  ใหการวาไมมีผูใดมาพูดกับตนระหวางท่ีหลบหนี ถาสอบสวน

แลวปรากฏวามีจริงก็ขอใหเฆ่ียนตนไดทันที ดังขอความท่ีวา “...สิ้นคําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้  แลจะมี

ผูใดมาพูดจาวากับ ฯขาฯ ประการใดนั้นหามิไดพิจารณาสืบไปเบื้องหนา  มีผูใดใหการอยางอ่ืนวามา

พูดจากับ ฯขาฯ ประการใดก็ใหเฆ่ียน ฯขาฯ จงหนัก…” 

๒.  การบันทึกขอความเพ่ิมเติมในตอนทาย ในคําใหการบางฉบับจะมีการบันทึก

ขอความเพ่ิมเติมเก่ียวกับกระบวนการของเจาหนาท่ีในการซักถามในตอนทาย ทําใหทราบถึงข้ันตอน

การทํางาน  ขอความตางๆ มีลักษณะเนื้อหาดังนี้ 

๒.๑  การบีบบังคับใหสารภาพ พบในคําใหการพระยาพระเขมรคิดอุบายกําจัด

กองทัพไทย จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘)   บันทึกถึงข้ันตอนการนําตัวเชลยมาเฆ่ียนเพ่ือยืนยันคําใหการ

วา “...๏ วัน ฯ๑  ๑ ๖ คํ่า ปมะเส็งสัปตศกเพลากลางคืนไดเอาตัวอายพระยาจักรีมีเขาคาผูกเทาผูกเอว 

เฆ่ียนถามอายพระยาจักรีมีก็ใหการยืนคําอยู...” 

๒.๒  การจัดสงคําใหการ  พบในคําใหการในหนังสือพระยาพิพัฒนโกษาเรื่อง 

โปรดเกลาฯ ใหพระยาพิชัยออกไปลาดตระเวน จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖)  ความวา “...เปนความสัจ



๑๓๗ 

ความจริง  ฯขาฯ ไดรูเห็นไดยินแตเทานี้  ๏ วัน ฯ๔   ๒ คํ่า ปเถาะเบญจศกไดใหตนหนังสือกับคําใหการ

อายวาญวนเมืองพนมเปญ ภักดีถือไปเมืองตราด ๓ ฉบับ...” 

๒.๓ การกลับคําของผูใหการ พบในสําเนาคําใหการหลงจู ซี เรื่องอ้ังยี่ เมือง

ฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) มีการบันทึกขอความเก่ียวกับการกลับคําใหการของ

หลงจูซี ไวในตอนทาย ดังนี้ 

๏ ขาพเจาจีนชีใหการสารภาพรับวาแตกอนนั้นหาจริงไม เปนสัจจริงของ

ขาพเจานั้นขาพเจาเห็นวาพวกตั้วเฮียตีไดเมืองฉะเชิงเทราเขาอยูในเมืองแลว พวกไทยยก

มาตีจีนชาวโรงน้ําตาลทราย แลวฆาฟนพวกจีนโรงน้ําตาลทรายตาย แลวเผาโรงน้ําตาลเสีย 

ขาพเจาจะอยูที่บานทาเสาตอไปคิดเห็นวาหลงจูโปเปนแซเดียวกับอายจีนสิ้นทองมีพวกมาก  

ขาพเจาจึ่งหนีข้ึนไปหาหลงจูโปบอกวาขาพเจากลัวกองทัพไทย จะมาอาศัยอยูดวยจะไดหรือ

ไมได  หลงจูโปวาอยูไดไมเปนไรดอก วาจีนหลงจูสิ้นทองเปนตั้วเฮียมีพวกมาก หลงจูโรง

น้ําตาลทรายทั้งปวงก็เขาดวย  พวกหลงจูโปก็มีมาก ถึงกองทัพมาหลงจูสิ้นทองคงจะสูได  

ขาพเจาเชื่อถือหลงจูโป ก็อยูดวยจีนหลงจูโป เมื่อ ณ วัน ฯ๑  ๑ ๕ คํ่า ขาพเจาไดยินจีนชาวเรือ

จีนโรงน้ําตาลในโรงหลงจูโป  ขาพเจาจําชื่อไมไดหลายคนพูดกันวา ไดยินอายจีนสิ้นทองอาย

จีนบูปรึกษากันวาเมืองฉะเชิงเทราตีไดไวแลว  จะคิดอานไปตีเมืองชลบุรีตอไปอีก  ขาพเจา

ไดยินแตเทานี้  แตความนอกจากนี้ขาพเจาหาไดยินผูใดพูดกันวาอายจีนหลงจูสิ้นทอง อาย

จีนบูจะคิดอานกันอยางไรตอไปไม เปนความสัจความจริงขาพเจาแตเทานี้ ๚ะ๛ 

 (จ.ศ. ๑๒๑๐  เลขที ่๑๕๕/ค.) 

 

๒.๔ การอานทวนคําใหการ  พบในคําใหการไพรหลวงลอมพระราชวัง ๔ คน  

จ.ศ. ๑๑๙๘ (พ.ศ. ๒๓๗๙) มีการบันทึกขอความตอนทายท่ีบอกข้ันตอนการอานทวนคําใหการซํ้าอีก

ครั้ง เพ่ือใหผูใหการยืนยันวามีเนื้อหาท่ีถูกตอง ดังนี้ “...๏ ในทันใดนั้นไดอานคําใหการให นายเกษ 

นายอยู นายทอง นายขาว นายมา นายมา นายเกิด นายกุน นายแยม นายเมือง ๑๐ คนฟงๆ วา

ถูกตองดวยทองคําของ ฯขาฯ อยูแลว ๛...” 



๑๓๘ 

 
บทท่ี ๔ 

เนื้อหาในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

 

จากการศึกษาคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวท้ัง ๖๕ เรื่อง (ตนฉบับ 

๗๓ รายการ) พบวามีเนื้อหาท้ังหมด ๔ ประเภท เนื้อหาท่ีพบมากท่ีสุดไดแกคําใหการท่ีเก่ียวกับศึก

สงคราม รองลงมาคือคําใหการในกระบวนการยุติธรรม คําใหการของผูท่ีเดินทางไปยังตางประเทศ 

และคําใหการประเภทอ่ืนๆ ตามลําดับ  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

๑.  คําใหการท่ีเกี่ยวกับศึกสงคราม 

คําใหการท่ีเก่ียวกับการศึกสงครามนี้เปนคําใหการท่ีทางราชการไดใหจัดทําข้ึนโดย

สอบถามเชลย หรือบุคคลท่ีจับไดในการศึกสงครามมาใหการเก่ียวกับขอมูลตางๆ ตลอดจนเหลา

อุปนิกขิต หรือจารบุรุษท่ีแปลกปลอมเขาไปสอดแนมในเขตของขาศึก หรือพวกตระเวนดานสืบขาว 

เชน กองมอญสังกัดกรมอาทมาต หรือเสือปาแมวเซา รวมท้ังพลเมืองอ่ืนท่ีเขามาพ่ึงพระบรมโพธิ-

สมภาร หรือพลเมืองของไทยท่ีถูกกวาดตอนไปในแดนของขาศึกแลวกลับคืนมาไดในภายหลัง๑   

ธรรมเนียมดังกลาวนี้เปนประเพณีมีในหลายประเทศ วิธีการถามคําใหการดังกลาวเปนวิธีการสําคัญท่ี

จะทําใหทราบถึงความรูภูมิประเทศและกําลัง รวมท้ังเหตุการณเรื่องราวตางๆ และขนบธรรมเนียม 

หรือขอราชการของฝายขาศึก๒   

ในมาตรา ๑๐ ของกฎหมาย “พระไอยการกระบดศึก” ไดกลาวถึงธรรมเนียมการถาม

เอาถอยความจากบรรดา “ราชศัตรู” ท่ีควบคุมตัวไวไดวา 

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 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิชําระและจัดพิมพเผยแพรหนังสือประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภเิษก 

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



๑๓๙ 

สับแลเถือเนื้อแลวใหฆาเสีย ใหริบเอาทรัพยสิ่งสีนมันผูทําจุลาจลในแผนดิน เขาพระคลัง

หลวงจงสิ้น๓  
 

ลักษณะกลาวนี้เปนการถามคําใหการจากราชศัตรูท่ีแปลกปลอมเขามากอการรายใน

ราชอาณาจักร รวมท้ังชาวตางประเทศท่ีเขามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารแลวกลับเปนกบฏข้ึนภายหลัง 

สวนรายละเอียดการใหการของเชลยท่ีจับไดเม่ือทําศึกสงครามนั้นไดมีการระบุไวในตําราพิไชย

สงครามฉบับรัชกาลท่ี ๑ เลขท่ี 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 

ชางมาร้ีพลตรวจไตร มากนอยเทาใด  ทั้งทวยทหารอาสา 

ปนใหญปนนอยคณนา จะแตงออกมา  นอกคายประมาณเทาใด 

บานเมืองตกแตงเปนไฉน เลหยลกลใด  อยาไดอิดเอ้ือนอําพราง 

เขาจะสูเราหรือบราง คิดฉันใดบาง  ศึกคายเมืองโพนเปนไฉน 

ถามใหสิ้นเลหกลใน เห็นจริงแลวไซร  เรงคิดกิจการอยาคลา 

แมวามันวาสัตยา  คิดอานไตรตรา  ในการเลหกลสืบไป 

หอมลอมอยาใหออกได เล็ดลอดหนีไป  จับกุมจําจองเอามา๔ 

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

๑๓๐. 
๔ ตําราพิไชยสงคราม ฉบับรัชกาลท่ี ๑ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๕), ๖๖-๖๗. 



๑๔๐ 

ขอความในตําราพิชัยสงครามไดระบุถึงรายละเอียดของการซักถามเชลยท่ีจับมาไดวาให

ไตถามเก่ียวกับกลศึกของฝายตรงขาม กําลังพาหนะรี้พล จํานวนศาสตราวุธ การตกแตงตระเตรียม

บานเมือง และลักษณะคายของขาศึก 

รอยรอยของการจับเชลยศึกมาซักถามคําใหการนั้น ยังปรากฏอยูในพระราชพงศาวดารท่ี

มักจะกลาวถึงการศึกสงครามอยูบอยครั้ง ดังเชน ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับสมเด็จพระ

พนรัตน กลาวถึงตอนสมเด็จพระเจาหงสาวดีตะเบ็งชะเวตี้ยกทัพตีกรุงศรีอยุธยา เม่ือเขาเมือง

กาญจนบุรีไดจับกรมการเมืองมาซักถามคําใหการ ดังความท่ีวา “...จับไดกรมการถามใหการวา พระ

นครเปนจลาจลจริง แตบัดนี้พระเทียรราชาครองราชยสมบัติ เสนาพฤฒามาตย แลหัวเมืองท้ังปวงเปน

ปกติพรอมมูลอยูแลว...”๕  เปนตน 

จากการศึกษาคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พบวาคําใหการท่ี

เก่ียวกับศึกสงครามมีจํานวนท้ังสิ้น ๔๕ เรื่อง จากจํานวนท้ังหมด ๖๕ เรื่อง (คิดเปนเอกสารตนฉบับ

จํานวน ๔๖ รายการ จาก ๗๓ รายการ)  มีลักษณะของเนื้อหาดังตอไปนี้ 
 

การบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกสงคราม 

การบอกรายละเอียดเก่ียวกับการศึกสงครามเปนลักษณะเนื้อหาท่ีพบมากท่ีสุด  ผูใหการ

สวนใหญมักจะบอกเลาเรื่องราวของตนเองท่ีมีสวนรวมกับสงครามท่ีเกิดข้ึน  เชน รายละเอียดของ

เหตุการณ การสูรบ ผลของการสูรบ ฯลฯ ดังตัวอยางในคําใหการแขกกบฏเมืองไทร จ.ศ. ๑๒๐๑ 

(พ.ศ. ๒๓๘๒)  ผูใหการคืออายเจะษาและ กลาวถึงเหตุการณกบฏท่ีเมืองกลันตันเม่ือ พ.ศ. ๒๓๘๒ ซ่ึง

พระยาศรีพิพัฒนเปนแมทัพใหญยกกองทัพลงไปปราบพวกแขกท่ีกอความไมสงบไววา 

อยูประมาณ ๒ วัน กองทัพไทย จีน แขก เขาตีคายอายแขกซึ่งตั้งอยูริมทะเล

ใหญ แตกไปหลายคาย  คร้ัน ณ เดือน ๔ ขางแรมจะเปนก่ีคํ่า ฯขาฯ หาไดสังเกตไวไม ฯขาฯ 

ไดยินอายตนกูมัสอัด ตนกูมัดญิวา ปงลิมาโปย ปงลิมาปะษา นายไพรแขกเมืองไทรพูดกันที่

คายวากองทัพไทยยกมาตีเมืองสงขลามาก  อายตนกูมัดอาเก็บวาจะไปเที่ยวหาคนที่เมือง

ไทรหนุนมาอีกก็หาเห็นมาไม  เรามีคนอยูเทานี้เห็นจะสูไมได   

คร้ันรุงข้ึนเพลาเชากองทัพไทยเอาปนใหญบนเขายิงเขาไปในคาย  อายแขกสู

รบอยูจนเพลาคํ่า  คร้ันเพลาดึกอายแขกแตกหนีไป  ผูใดจะไปขางไหน ฯขาฯ ไมรู  คร้ันรุง

ข้ึนเพลาเชา  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. พิมพครั้งท่ี ๔. 

พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕๑๔.๓๔ 



๑๔๑ 

การจัดเตรียมกองทัพ 

การจัดเตรียมกองทัพ ถือไดวาเปนขอมูลสําคัญท่ีมีการจดบันทึกไวในคําใหการท่ีเก่ียวกับ

ศึกสงครามบางเรื่อง  เปนการเลารายละเอียดในการจัดการทัพ  การเตรียมกําลังคนของฝายตรงขาม  

มี ๒ ลักษณะคือ การเตรียมการปองกันขาศึก  และการซอมรบของฝายตรงขาม 

๑.  การเตรียมการปองกันขาศึก   

การเตรียมการปองกันขาศึกถือเปนยุทธวิธีสําคัญในการรบ ซ่ึงตําราพิชัยสงคราม

กลาวไววาเม่ือจับเชลยศึกไดควรจะซักถามขอมูลไว  จากการศึกษาเนื้อหาในคําใหการพบวาเม่ือทาง

ราชการจับเชลยศึก หรือสงคนไปสืบราชการ มักจะมีการซักถามถึงลักษณะของคายหรือกําแพงเมือง 

การจัดเตรียมอาวุธ จํานวนทหาร ดังตัวอยางในคัดบอกคําใหการนายเพมเขมรวาดวยขอราชการทัพ

ญวน จ.ศ. ๑๒๐๐ (พ.ศ. ๒๓๘๑) อายเพมถูกญวนจับดวยขอหาลอบมาสืบราชการจึงถูกสงตัวไปยัง

นายทหารญวนท่ีคายตางๆ  อายเพมไดจดจําลักษณะคายและการเตรียมพรอมของกองทัพญวนมาให

การ ดังขอความตอไปนี้ 

แลเมื่อกําปงซู  นายดานสงตัว ฯขาฯ ไปใหองจันลันปน ณ เมืองชีแครงนั้น ฯ

ขาฯ เห็นองจันลันปนอายุประมาณ ๖๐ ป ตั้งคายอยูไกลเมือง ประมาณ ๔ เสน ๕ เสน ใกล

ลําน้ําประมาณเสนหนึ่ง เสาคายไมจริง  ใหญประมาณกําก่ึง ๒ กํา สูงประมาณ ๖ ศอกเศษ 

กวางประมาณ ๒ เสน ยาวประมาณ ๒ เสน ขุดคูรอบหางคายประมาณ ๕ ศอก คูลึก

ประมาณ ๔ ศอก คูลึกประมาณ ๔ ศอก กวางประมาณ ๕ ศอก ปกเสาคาย ๒ ชั้น หางกัน 

๓ ศอก เอาดินข้ึนถมกลางสูงเสมอกับเสาคาย  คนเดินบนนั้นได ไวชองปนใหญดานละ ๘ 

ชอง เห็นมีปนใหญอยูในคายบอกหนึ่ง  ยาวประมาณ ๒ ศอกเศษ ใหญประมาณ ๒ กําก่ึง มี

ปนคาบศิลาประมาณ ๕๐ บอก  องจันลันปนคุมไพรญวน ๓๐๐ พระยาเสนาราชกุเชนนพ

คุมเขมร ๕๐๐ อยูรักษาคาย ราคาขาว ณ เมืองชีแครงนั้น ซื้อขายแกกันเกวียนเขมร ๘๐ ถัง 

เปนเงินแนนแผนหนัก ๖ ตําลึง ๑ บาท 

เมื่อองจันลันปนเอาตัว ฯขาฯ กับอายโสมไปสงใหองอานภู ณ เมืองกะพง

สวายนั้น ฯขาฯ เห็นองอานภูอายุประมาณ ๕๐ เศษ ตั้งคายอยูไกลเมืองประมาณ ๗ เสน ๘ 

เสน เสาคายไมจริงใหญประมาณกําก่ึง ๒ กํา สูงประมาณ ๖ ศอกเศษ ยาวประมาณ ๓ เสน 

กวางประมาณ ๓ เสน ขุดคูรอบหางคายประมาณ ๓ วา ปกเสาคายสองชั้น เอาดินถมสูง

เสมอเสาคาย คนเดินบนนั้นได มีชองปนใหญทุกดาน  แตจะมีดานละก่ีชองนั้น 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 จะเห็นไดวาผูใหการไดใหขอมูลเก่ียวกับลักษณะของคายญวน ไดแก 

ขนาดความยาวความสูงของคาย ลักษณะของคูน้ําคันดินท่ีลอมรอบ  การวางกําลังคนเพ่ือรักษาความ

ปลอดภัยในคาย  จํานวนกองกําลังในคาย จํานวนอาวุธยุทโธปกรณ  และตําแหนงของฉางขาวซ่ึงไวใช

เก็บรักษาเสบียง  ขอมูลเหลานี้นับวามีประโยชนอยางยิ่งตอการวางแผนในศึกสงคราม ท่ีจะชวย

ประเมินกําลังคน อาวุธ และเสบียงอาหารของฝายตรงขามไดเปนอยางดี 

๒.  การซอมรบของฝายตรงขาม 

ขอมูลท่ีเก่ียวกับการซอมรบนั้น เปนรายละเอียดท่ีเชลยศึก หรือผูท่ีเดินทางไปสืบ

ราชการไดไปพบเห็นการซอมรบของทหารในฝายตรงขาม เม่ือทางราชการซักถามจึงใหการไว  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  ตัวนายข่ีชางผูกสัปคับยืนอยูขางละ

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) หลวงยกกระบัตรและพระสุริยะไดเดินทางไปยังเมืองเมาะตําเลิมซ่ึงในขณะนั้นอังกฤษ

ปกครองอยู  อังกฤษไดมีการตั้งกองทหารฝกไพรพลชาวมอญและพมาฝกยิงปน ดังขอความตอไปนี้ 

และเพลากลางวัน ฯขาฯ กับพระสุริยะไปเที่ยวในเมืองเมาะตําเลิม  เห็นทหารอังกฤษฝร่ัง

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 

เสนทางการเดินทางท่ีปรากฏในคําใหการท่ีเก่ียวกับศึกสงคราม จําแนกได ๒ ลักษณะคือ 

เสนทางการเดินทัพ และเสนทางการสืบราชการ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๑.  เสนทางการเดินทัพ 

คําใหการท่ีเก่ียวกับศึกสงครามบางฉบับมักจะมีการระบุเสนทางการเดินทัพ  นับเปน

ขอมูลสําคัญท่ีผูนําทัพจะตองรูถึงเสนทางตางๆ ตรงตามหลัก “ธาราพยัตติ” ในตําราพิชัยสงครามท่ี

กลาวไววา “...อนึ่งจะดําเนินโดยสามารถจํากฎหมาย ป เดือน วัน คืน แลดาวนักขัตฤกษท้ังปวงนั้น

เปนสําคัญ แลจะมุงหมายไปสถานท่ีใดๆ นั้นก็ดี มิไดแคลวคลาดดังปรารถนา...”(๓๐๙)  และใน

ตําราพิไชยสงครามยังระบุถึงคุณลักษณะผูนําทัพไววาควรจะเปนผูรอบรูในท่ีทางตางๆ ดังความท่ีวา 

“...ผิขุนพลรูนําพลพยูห หมูจัตุรงคเสนา อยาไดคลาด ฉลาดในท่ีทาง กลางกันดารรายเรียง...” ดวย

เหตุนี้เม่ือมีการซักถามเชลยศึกจึงตองสอบถามเสนทางการเดินทัพควบคูกันไป 

ตัวอยางเสนทางเดินทัพท่ีพบในคําใหการ เชน สําเนาคําใหการเรื่องเจาอนุวงศเมือง

เวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐)  ในตอนทายเรื่องไดมีการบันทึกเสนทางการเดินทัพท่ี

สําคัญเอาไว ดังนี้ 

ระยะทางตั้งแตแกงคอยไปกําพรานวัน ๑ 

แตกําพรานไปชัยบาดาลวัน ๑ 

แตชัยบาดาลไปบัวชุมวัน ๑ 

แตบัวชุมไปศรีเทพวัน ๑ 

แตศรีเทพไปทาโรงคร่ึงวัน 

แตทาโรงไปกองทนวัน 

แตกองทนไปรองคลาวัน 

แตรองคลาไปหนองชุมแสนคร่ึงวัน 

แตหนองชุมแสนไปนายมวัน 

แตนายมไปเพชรบูรณวัน 

แตเพชรบูรณไปหลมสักคืน 

(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ก.) 

 

เสนทางการเดินทัพในตัวอยางขางตนนี้ เปนเสนทางจากอําเภอแกงคอยในจังหวัดสระบุรี

ปจจุบัน เดินทางผานสถานท่ีตางๆ ไปจนถึงอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ  ซ่ึงคําใหการชุดนี้อยู

ในชวงศึกเจาอนุวงศเวียงจันทน พ.ศ. ๒๓๗๐ เม่ือตรวจสอบจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

รัชกาลท่ี ๓ พบวามีการเดินทัพจากกรุงเทพฯ ไปยังเพชรบูรณ แมทัพท่ียกข้ึนไปคือเจาพระยาอภัยภูธร 

ท่ีสมุหนายก นําไพรพล ๕,๐๐๐ ข้ึนไปตีทัพเจาราชวงศเมืองเวียงจันทแตกพาย  



๑๔๔ 

ในคําใหการคําใหการในคัดบอกเลม ๙ วาดวยเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. 

๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐)  พระยานรินทร เจาเมืองสี่มุมไดบอกรายละเอียดเก่ียวกับเสนทางสําคัญในศึก

เจาอนุวงศไวดังนี้ 

แตคายหนองบัวลําภูไปทางบานสมปอย  แตเชาจนเที่ยง มีลําคลองบานสมปอยเปนที่สํานัก

แหงหนึ่งมีทางแยกไปทางซายมือแตเชาจนเที่ยงถึงคายอายราชวงศมาตั้งอยูคนประมาณ 

๖๐๐๐ เศษ  มีทางตัดขามหลังเขาไปอีกทางหนึ่ง  แตบานสมปอยถึงบานชองขาวสารทาง

เชาจนเพลมีเขาสองขางชองแคบปดทางไว  อายสุทธิสารคุมไพรไมติดประมาณเกาพันคนปน

สองพันเศษรักษาคายอยู  มีน้ําซับอยูกลางคายพออาศัย  แตหนาคายนั้นหามีน้ําไม  แตคาย

หนากระดานไปถึงบานชองขาวสารทาง ๓๐ เสนเศษ  แตบานขาวสารไปถึงหวยบงทาง 

๔๐๐ เสนเศษ มีน้ําพออาศัย  แตนั้นไปถึงบานแมน้ําโขงทางเชาจนคํ่า  ตามระยะทางมีน้ํา

พออาศัยอยู 

(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/จ.) 

 

เสนทางท่ีพระยานรินทรใหการมานี้ เปนยุทธศาสตรสําคัญในศึกเจาอนุวงศ เนื่องจาก

เปนเสนทางการเดินทัพของกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ ท่ีทรงไลตามกองทัพเจาอนุวงศ  จะ

เห็นไดวาเจาอนุวงศตั้งคายท่ีบานสมปอย โดยมีเจาสุทธิสารคุมพลไวเปนทัพหนุนอยูท่ีชองขาวสาร  

ปจจุบันสถานท่ีท้ังสองอยูในจังหวัดหนองบัวลําภู โดยบานสมปอยอยูในเขต อําเภอสุวรรณคูหา สวน

ชองขาวสาร ปจจุบันมีชื่อวา “ชองเขาสาร” มีลักษณะเปนชองเขา อยูในพ้ืนท่ีระหวางบานนาดาน 

อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู กับบานหนองแวง อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี คนทองถ่ิน

ยังคงเรียกวา “ชองขาวสาร”๖  สอดคลองกับท่ีคําใหการบันทึกเอาไว 

ตัวอยางเสนทางเดินทัพท่ีจะนํามาเสนออีกแหง เปนเสนทางท่ีอยูในคําใหการทาวสิทธิ

มงคล เรื่องการตั้งเมืองเชียงราย และเขตแดนเมืองเชียงราย จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ.๒๓๘๘)  ทาวสิทธิ

มงคลผูใหการไดเลาถึงชวงท่ีตนไปราชการท่ีเมืองนายอันเปนเขตอิทธิพลพมา (ปจจุบันอยูในเขต 

รัฐฉาน ติดกับจังหวัดแมฮองสอนของไทย) แลวถูกจับไปอังวะเนื่องจากมีขาวลือวาเชียงใหมจะรบกับ

พมา แตภายหลังไดรับการปลอยตัว ทาวสิทธิมงคลจึงไดเลาถึงเสนทางจากอังวะมายังเมืองนายไวดังนี้  

๏ ระยะทางแตเมืองอังวะจะมาเมืองนายมาไดสองทางๆ หนึ่ง ตะวันออกเฉียง

ใต เดินแตเมืองอังวะมา ๔ คืนถึงเมืองลอกจอก แตเมืองลอกจอกมาทางหาคืนถึงเมืองนาย 

ทางนี้เดินยาก ตองข้ึนเขาเดินตามลําหวย เปนชองเขาแคบมาตามหวางเขาเดินชางเดินโค

ตางไมได 

                                           
๖ สุเจน กรรพฤทธ์ิ, “จากเวียงจันทนถึงบางกอก ตามรอยเจาอนุวงศ คลี่ปมประวัติศาสตรไทย-ลาว,” 

สารคดี ๒๕-๒๙๑ (พฤษภาคม ๒๕๕๒): ๑๔๑ 



๑๔๕ 

๏ ทางหนึ่งตะวันออกเฉียงเหนือเดินแตเมืองอังวะมา ๑๔ คืนเถิงเมืองนาย 

ทางนี้เดินงาย เดินชาง เดินโคตางได แตไมมีหัวเมืองตามระยะทาง มีแตบานเงี้ยวอยูหางๆ 

กัน ทางคร่ึงวันบาง ทางวันหนึ่งบาง จึงมีบานๆ หนึ่งมีเรือน ๙ หลัง ๑๐ หลังบาง ๑๔ หลัง 

๑๕ หลังบาง ไมมีบานใหญ 

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๖) 

 

จากขอมูลท่ีทาวสิทธิมงคลเมืองเชียงรายใหการมานั้น จะเห็นไดวามีการบอกถึง

ระยะเวลาการเดินทาง  ความสะดวกในการเดินทาง รวมท้ังท่ีตั้งหมูบานตางๆ อีกดวย 

๒.  เสนทางการสืบราชการ 

เสนทางการสืบราชการเปนขอมูลท่ีผูท่ีเดินทางไปสืบราชการยังบานเมืองตางๆ มาให

การไว ซ่ึงเสนทางดังกลาวนี้จะแตกตางกับเสนทางเดินทัพ เนื่องจากเสนทางเดินทัพเปนเสนทางท่ี

เหมาะแกการยกกองกําลังเดินทางไปไดหลายคน แตเสนทางการไปสืบราชการจะเปนเสนทางท่ีเหมาะ

แกการเดินทางเพียงไมก่ีคน  ซ่ึงบางครั้งอาจจะเปนเสนทางลัด ตัวอยางคําใหการท่ีกลาวถึงเสนทาง

การสืบราชการ เชน คําใหการเรื่องสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) ขุนเทพคีรี 

และขุนศรีระวังไพร เปนผูใหการ เลาถึงรายละเอียดการเดินทางจากเมืองอุทัยธานีไปยังเมือง

กาญจนบุรี เพ่ือขอความชวยเหลือจากพระแมกลองในการเดินทางไปเมืองเมาะตําเลิม ดังนี้ 

ฯขาฯ ไปจากเมืองอุทัยธานี ณ วัน ฯ๕   ๒ คํ่า ปมะโรงฉศก เดินทางไปตามทอง

ทุงคร่ึงวัน เถิงบานหนองหลวง ฯขาฯ ไปหยุดเชาชางผูมีชื่อ อยูที่บานหนองหลวง ๒ คืน เชา

ชางไดแลว ไปจากหนองหลวงเดินเขาปาไปไมยางตะเคียนไปจนเพลาเย็น  หยุดนอนในดง  

คร้ันรุงข้ึนเดินไปในดงวันหนึ่ง  ยางคํ่าไปนอนที่สํานักลมคืน ๑  รุงข้ึนเพลาเชาไปจากสํานัก

ลมเดินไปในดงอีกคร่ึงวันเถิงสํานักทัพกลาหยุดพักนอนอยูคืน ๑  แลวเดินตอไปตามปาแดง

พอเพลาเย็นเถิงดานทัพสะเลา พวกไพรที่ไปดวย ฯขาฯ ปวยลงพักอยู ๒ คืน  แลวเดินตอไป

ตามปาแดงวัน ๑  สํานักหยุดนอนที่โปงตะเคียนคืน ๑  รุงข้ึนเพลาเชาข้ึนเดินบนเขาคร่ึงวัน 

ลงจากเขาเดินไปตามปาแดง พอเพลาเย็นเถิงคลองพลู หยุดนอนคืน ๑ ไปจากคลองพลูเดิน

ข้ึนบนเขาไปวัน ๑ ลงจากเขาพอเพลาเย็น เถิงคลองแมจะรงกวางประมาณ ๗ วา ๘ วา น้ํา

ตื้นเดินขามได ตนน้ําออกจากเขารวมแขวงเมืองกําแพงปลายน้ําไหลมาทางเมืองกาญจนบุรี  

ฯขาฯ ไพรนายหยุดนอนอยูที่ฝงคลองแมจะรง ๒ คืนแลวเดินตอไปตามปาแดงคร่ึงวัน  ข้ึน

เดินบนเขาปูนคร่ึงวัน พอเพลาเย็นหยุดนอนบนหลังเขาคืน ๑  รุงข้ึนเพลาเชาเดินไปบนเขา

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 ฯ๓   ๔ คํ่า  ฯขาฯ เอาหนังสือหลวงอินทรกํานลไปใหพระแม

กลองเขียนหนังสือให ฯขาฯ ถือไปเถิงจากางจะเซิงฉบับ ๑ กับจัดกะเหร่ียงสี่คนชาง ๒ ชาง  

แลขาวเสบียงให ฯขาฯ นายไพรแลว 

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๕) 

 

จะเห็นไดวาคําใหการขางตนระบุถึงรายละเอียดการเดินทาง นับตั้งแตสถานท่ีแตละแหง

ท่ีไป  ระยะเวลาการเดินทาง  สภาพภูมิประเทศ และแหลงน้ําท่ีพบ แสดงใหเห็นถึงความรูความ

ชํานาญของหนวยอาทมาตท่ีรูจักเสนทางในการลัดเลาะเพ่ือรนเวลาและระยะทางในการไปสืบราชการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ลักษณะผูนําฝายตรงขาม 

ลักษณะผูนําฝายตรงขาม เปนขอมูลท่ีผูใหการกลาวถึงอายุ และลักษณะรูปพรรณ

สัณฐานของผูนําฝายตรงขาม เชน เจานาย แมทัพนายกอง ขุนนาง ฯลฯ  ดังตัวอยางจากคําใหการ

ตอไปนี้ 

คําใหการในคัดบอกเลม ๙ วาดวยเรื่องเจาอนุวงศเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. 

๒๓๗๐)  ผูใหการคือ อายจัน ซ่ึงเปนไพรถูกเกณฑไปอยูในกองทัพเจาอนุวงศ  กลาวถึงลักษณะของ

พระโอรสในเจาอนุวงศ คือ เจาสุทธิสาร และเจาลา ดังขอความท่ีวา 

ขาพเจาเห็นบุตรอายเวียงจันทนอยู ณ คาย ๒ คนๆ หนึ่งอายุประมาณ ๓๒ ป 

รูปสูงผิวเนื้อขาวหนาคางยาว  อายลาวพวกเวียงจันทนวาชื่ออายสุทธิสารเปนบุตรอาย

เวียงจันทน  คนหนึ่งรูปอวนต่ําหนามนผิวเนื้อขาวอายุประมาณ ๒๕ ป  อายพวกลาว

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 ข่ีเปลมาตามถนนจะไปหาองเตียนกุน ฯขาฯ จึง

ถามจีนมีชื่อวา พระยาเขมรที่ข่ีเปลไปนั้นเปนที่อะไร  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 ซ่ึงมีพระนาม

วาหวั่งเบา และหวั่งยมไวดังนี้ 

คร้ัน ณ ปมะแมนพศก ฯขาฯ คุมไมข้ึนไปสงเมืองเวคร้ังนี้ ณ เดือน ๙ องโดย

ไดเห็นบุตรเจาเทียวตรีทั้ง ๒ คนที่ข่ีเปลไปหนาเปนพี่ชายชื่อหวั่งเบา ข่ีเปลไปขางหลัง

ชื่อหวั่งยม มารดาเดียวกันทั้ง ๒ คน  ฯขาฯ ประมาณอายุหวั่งเบา ๒๐ ป ขาวสูงต่ําสันทัดคน 

หวั่งยมอายุ ๑๗ ป ๑๘ ป ขาวต่ํา  

(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๑) 

 

เหตุการณในบานเมืองอ่ืน  

เหตุการณในบานเมืองอ่ืน เปนขอมูลท่ีผูใหการกลาวถึงขาว หรือเหตุการณสําคัญท่ี

เกิดข้ึนในบานเมืองของฝายขาศึกศัตรู หรือหัวเมืองประเทศราช เชน ขาวการเปลี่ยนแผนดิน  ภัยพิบัติ  

ขาวราชการตางๆ  ฯลฯ  ดังตัวอยางใน คําใหการตังเคาตะเวียน, ตังเคาเฉนญวนกับคําใหการมโน

สงครามเขมรเรื่องเจาเวียดนามตาย จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) กลาวถึงเหตุการณเจาเทียวตรี

เวียดนามเสด็จสวรรคต มีประกาศออกมาใหขุนนางและราษฎรไวทุกขดังนี้  

คร้ัน ณ วันเดือน ๑๑ ขางแรมปมะแมนพศก ฯขาฯ กลับลงไป ฯขาฯ จึงไปหา

องญวนที่เมืองโจฎก ฯขาฯ เห็นองญวนถือหนังสือมาแตเมืองเวเถิงองญวน ณ เมืองโจฎก ใน

หนังสือใจความวาเจาเวียดนามเทียวตรีปวยเปนไขปจจุบันแต ณ วัน ฯ๕   ๑๑ คํ่า ปมะแมนพ

ศก เถิง ณ วัน ฯ๑  ๒ ๑๑ คํ่า เจาเวียดนามเทียวตรีตาย ใหเจาเมืองโจฎกและขุนนางทั้งปวง

โพกหัวผาขาวใหได ๓ ป แตญวนราษฎรกําหนดใหโพกผาขาวแตสามเดือน ในหนังสือนั้นวา

หุงยามบุตรเจาเทียวตรีอายุ ๑๘ ปไดเปนเจาไชญิหอวาตือดึก หุงยามบุตรเจาเทียวตรีคนนี้

เปนบุตรที่ ๒ มารดาของหุงยามเปนบุตรองเตืองตังเกอๆ ตาหุงยามกับองเกียนอานอาเจา

เทียวตรีวาราชการบานเมืองแทนหุงยาม หนังสือมาแตเมืองเวเมื่อ ณ วัน ฯ๑  ๑๒ คํ่าเถิงเมือง

โจฎก ณ วัน ฯ๑   ๕ ๑๒ คํ่า ปมะแมนพศก ขุนนางญวนที่เมืองโจฎกอานหนังสือแลวก็พากัน

รองไหทุกคนทั้งผูใหญผูนอย 

(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๑) 

 



๑๔๘ 

คําใหการนายดวงเรื่องพมาจะยกทัพมาตีเมืองเชียงใหม จ.ศ. ๑๒๑๒ (พ.ศ. ๒๓๙๘) .ใน

สวนเนื้อหาท่ีนายหนานวงศบาวพระยาตากใหการไว กลาวถึงเหตุการณในเมืองเชียงใหม เม่ือไดยิน

ขาวศึกวาพมาจะยกกองทัพมาตีเมืองเชียงใหมวามีการเตรียมการปองกัน  และเม่ือราษฎรทราบขาว

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) 

 

วิถีชีวิตในบานเมืองอ่ืน 

วิถีชีวิตในบานเมืองอ่ืน เปนขอมูลท่ีผูใหการบอกเลาถึงสภาพความเปนอยู การทํามาหา

กินของชาวเมืองในฝายตรงขาม หรือในหัวเมืองประเทศราช  ลักษณะของเนื้อหาจะมีการบอกถึง

สภาพฝนฟาอากาศ การทํานา การเพาะปลูกของราษฎร รวมท้ังอัตราการซ้ือขายแลกเปลี่ยนขาวสาร  

ดังตัวอยางใน คําใหการในหนังสือพระยาพิพัฒนโกษาเรื่องโปรดเกลาฯ ใหพระยาพิชัยออกไป

ลาดตระเวน จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) กลาวถึงสภาพฝนแลง ราษฎรทํานาไมไดผลผลิต และราคา

ขาวสารท่ีซ้ือขายไวดังนี้ 

เดือน ณ ปเถาะเบญจศก เดือน ๖ เดือน ๗ มาจนเดือน ๘ เดือน ๙ ฝนแลวมี

ฝนตกบางก็นอย  ที่เมืองไซงอนไดยินอายองญวนพูดกันวา ราษฎรทํานาไดสวนหนึ่ง ไมได

ทํา ๒ สวน นาที่ทําลงไวไดสวนหนึ่งนั้นก็เห่ียวแหงเสียไปเปนอันมาก  เมื่อ ฯขาฯ อยูที่คาง

เกาะดองก็ไดยินวาฝนแลงราษฎรทํานาไดเล็กนอย  ราคาขาวสารราษฎรซื้อขายกันที่เมือง

ไซงอนกับญวนหนึ่งเปนอิแปะ ๒ พวงคร่ึง  คิดเปนถังไทยถังละ  ๑๒ เบี้ย ราคาขาวสารที่

คายโรงตาริษ คายเกาะดอง ถังญวนหนึ่งเปนอิแปะ ๓ พวง คิดเปนถังไทยถังละ ๓ สลึง  

ราชการนอกกวานี้ ฯขาฯ ไมทราบ  เปนความสัจความจริง  ฯขาฯ ไดรูเห็นไดยินแตเทานี้ 

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที ่๖) 



๑๔๙ 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมด สามารถสรุปไดวาคําใหการ ท้ังสิ้น ๔๕ เรื่อง จากจํานวนท้ังหมด 

๖๕ เรื่อง (คิดเปนเอกสารตนฉบับจํานวน ๔๖ รายการ จาก ๗๓ รายการ)  มีลักษณะเนื้อหาท่ีพบดัง

ตารางตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี ๖ แสดงเนื้อหาในคําใหการท่ีเก่ียวกับศึกสงคราม 
ท่ี ช่ือเร่ือง เลขทะเบียน 
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๑.  คําใหการผูถือหนังสือไปตรวจ

ราชการที่เมืองนางรอง  จ.ศ. 

๑๑๘๘ (พ.ศ. ๒๓๖๙)  

จ.ศ. ๑๑๘๘ เลขที่ ๑  - - - - - 

๒.  คําใหการเรื่องเกี่ยวดวยเมือง

หล ว งพ ร ะ บา ง   เ อ ก ส า ร

ตน ฉ บับสมุ ด ไทยดํ า  จ . ศ . 

๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐)  

จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๓  - - - - - 

๓.  สํ า เ น า คํ า ให ก า ร เ รื่ อ ง เ จ า

อนุวงศเมืองเวียงจันทนเปน

กบฏ  จ . ศ .  ๑๑๘๙ (พ . ศ . 

๒๓๗๐)  

จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ก.  -  - - - 

๔.  คําใหการในคัดบอกเลม ๒ วา

ดวยเรื่องเจาอนุวงศเวียงจันทน

เปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. 

๒๓๗๐)  

จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ฆ.   - -  - 

๕.  คําใหการในคัดบอกเลม ๙ วา

ดวยเรื่องเจาอนุวงศเวียงจันทน

เปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. 

๒๓๗๐)   

จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ง.     -  

๖.  คําใหการในคัดบอกเลม ๙ วา

ดวยเรื่องเจาอนุวงศเวียงจันทน

เปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙(พ.ศ. 

๒๓๗๐)    

จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/จ.    - - - 

๗.  คําใหการวาดวยราชการทัพ

ญวน  จ . ศ .  ๑๑๙๑ (พ . ศ . 

๒๓๗๒)  

จ.ศ. ๑๑๙๑ เลขที่ ๕ - - - -  - 

๘.  คําใหการเรื่องมีเขมรประมาณ 

๒๐ คนเขามาปลน จ.ศ. ๑๑๙๗ 

(พ.ศ. ๒๓๗๘)  

จ.ศ. ๑๑๙๗ เลขที่ ๑ -   -   

๙.  คัดบอกคําใหการนายเพมเขมร

วาด วยขอราชการทัพญวน  

จ.ศ. ๑๒๐๐ (พ.ศ. ๒๓๘๑)  

จ.ศ. ๑๒๐๐ เลขที่ ๙๔/ก.     -    

 



๑๕๐ 

ตารางท่ี ๖ แสดงเนื้อหาในคําใหการท่ีเก่ียวกับศึกสงคราม (ตอ) 
ท่ี ช่ือเร่ือง เลขทะเบียน 
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๑๐.  คัดคําใหการอายถอญวนเรื่อง

ขอราชการทัพญวน  จ .ศ . 

๑๒๐๑ (พ.ศ.๒๓๘๒)  

จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๔ -  - -  - 

๑๑.  คําใหการแขกกบฏเมืองไทร จ.

ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒)  

จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๐  - - -  - 

๑๒.  คําใหการวันหมัดอาลี จ.ศ. 

๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒)   

จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๑๑๘ 

จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๑๒๑ 
  - - - - 

๑๓.  คําใหการนายรัก จ.ศ. ๑๒๐๑ 

(พ.ศ. ๒๓๘๒)  

จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๑๔๓     - -   

๑๔.  จดคําใหการอายตุลาแขก  จ.

ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒)   

จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๒๑๑    - - - - - 

๑๕.  คําใหการเจะปายา เจประหิม  

จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒)  

จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๑๗  - - - - - 

๑๖.  สําเนาคําใหการเจะหยาแหม 

จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒)  

จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๑๗/

ก. 
  - - - - 

๑๗.  คําใหการอายกาหรี อายหา 

อายเต จ .ศ.  ๑๒๐๑ (พ.ศ . 

๒๓๘๒)  

จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๑๙  - - - - - 

๑๘.  คําใหการในคัดบอกขอราชการ

ทัพญวนทูลถวาย  จ.ศ. ๑๒๐๒ 

(พ.ศ. ๒๓๘๓)  

จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๔๓    - - -  - 

๑๙.  คําใหการเสมียนเมา  จ.ศ.

๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓)   

จ.ศ.๑๒๐๒ เลขที่ ๔๔ - - - - - - 

๒๐.  คําใหการหลวงศรีประตุกา  

จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓)  

จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๗๙  - - - - - 

๒๑.  คําใหการทาวเพ้ียเมืองตะโปน 

เมืองวัง เมืองระนอง เรื่องพา

ครอบครัวหนีไปพ่ึงญวน จ.ศ. 

๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖)  

จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๕  - - - -  

๒๒.  คําใหการในหนังสือพระยา

พิพัฒนโกษาเรื่องโปรดเกลาให

พระยาพิชัยออกไลาดตระเวน 

จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ.  ๒๓๘๖)  

จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๖   -  - -   

๒๓.  คําใหการทาวเขื่อนแกวเมือง

ตากผูไปสืบราชการเมืองเมาะ

ตําเ ลิม จ.ศ.  ๑๒๐๕ (พ.ศ . 

๒๓๘๖)   

 

จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขที่ ๓๐ - -  -   



๑๕๑ 

ตารางท่ี ๖ แสดงเนื้อหาในคําใหการท่ีเก่ียวกับศึกสงคราม (ตอ) 
ท่ี ช่ือเร่ือง เลขทะเบียน 
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๒๔.  คํา ใหการอายญวนที่ จับได   

เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทย

ดํา หมู  จ .ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. 

๒๓๗๘)   

จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๔   - - - -   

๒๕.  คําใหการในใบบอกเจาพระยา

บดินทรนําขึ้นกราบบังคมทูล

เรื่องราชการทัพ จ.ศ. ๑๒๐๖ 

(พ.ศ. ๒๓๗๘) 

จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๗    - - -   

๒๖.  คําใหการหลวงยกกระบัตร

เรื่องไปสืบราชการเมืองเมาะ

ตําเลิม  จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. 

๒๓๘๗)  

จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๘   -   -   

๒๗.  คํ า ให ก า รน ายดี ล า ว เ รื่ อ ง

ร าชก าร เ มื อ งพนม   จ . ศ . 

๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗)  

จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๑๐  - - -  - 

๒๘.  คําใหการพระยาเขมรคิดอุบาย

กําจัดกองทัพไทย จ.ศ. ๑๒๐๗ 

(พ.ศ. ๒๓๘๔)  

จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔    - - - - - 

๒๙.  คําใหการเรื่องสืบราชการเมือง

เมาะตําเลิม  จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. 

๒๓๘๔)  

จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๕   -   -   

๓๐.  คําใหการถามถึงราชการเมือง

พง  จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘)  

จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๓    - - - - - 

๓๑.  คําใหการหลวงยกกระบัตร

เรื่องพมารบกับยางแดง และ

ราชการตางๆ  จ.ศ. ๑๒๐๗ 

(พ.ศ. ๒๓๘๘)  

จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๕   - - - -   

๓๒.  คําใหการทาวสิทธิมงคล เรื่อง

ตั้งเมืองเชียงรายและเขตแดน

เมืองเชียงราย  จ.ศ. ๑๒๐๗ 

(พ.ศ. ๒๓๘๘)  

จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๖      - - - 

๓๓.  คําใหการอายเงย อายมีชื่อ

ญวน ๖ คน เรื่องขอราชการ

ทัพญวน  เอกสารตนฉบับเปน

สมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๘ 

(พ.ศ. ๒๓๘๙)   

จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๒   - - - - - - 

๓๔.  คําใหการอายทนเขมรเรื่องขอ

ราชการทัพญวน  จ.ศ. ๑๒๐๘ 

(พ.ศ. ๒๓๘๙)   

จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๒/ก. - - - - - - 
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ตารางท่ี ๖ แสดงเนื้อหาในคําใหการท่ีเก่ียวกับศึกสงคราม (ตอ) 
ท่ี ช่ือเร่ือง เลขทะเบียน 
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๓๕.  คําใหการเพ้ียเทียมชายเมือง

พวนเกี่ ยวด วยเรื่ อ ง เจ าอนุ

เวียงจันทน เปนขบถ  จ.ศ . 

๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙)  

จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๒๘     - - - - 

๓๖.  คําใหการในคัดบอกพระยา 

มหาธิราช  เอกสารตนฉบับ

เปนสมุดไทยดํา จ.ศ. ๑๒๐๙ 

(พ.ศ. ๒๓๙๐)  

จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๗   - - - -   

๓๗.  คําใหการตังเคาตะเวียน ตังเคา

เฉนญวนกับคําใหก ารมโน

สงครามเขมรเรื่องเจาเวยีดนาม

ตาย   จ . ศ .  ๑๒๐๙ (พ .ศ . 

๒๓๙๐)  

จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๑   - - -   - 

๓๘.  คําใหการทาวพระยาสิบสอง-

ปนนา จ .ศ .  ๑๒๐๙ (พ.ศ . 

๒๓๙๐)  

จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๕๓    - - - -  

๓๙.  คํา ใหการหลวงอุดมสมบัติ  

หลวงสวั สดิ์ ส รรพยา จ .ศ . 

๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑)  

จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑   - - - -  - 

๔๐.  คําใหการวาดวยราชการทัพ

เมืองเชียงตุ ง จ .ศ .  ๑๒๑๐ 

(พ.ศ. ๒๓๙๑)  

จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๕  - - - - - 

๔๑.  จดหมายคําใหการตังเคาสูเรื่อง

ไปสืบราชการทางเมืองญวน  

จ.ศ. ๑๒๑๑ (พ.ศ. ๒๓๙๒)  

จ.ศ. ๑๒๑๑ เลขที่ ๕   - - - -   

๔๒.  คําใหการอุปราชาเมืองพง จ.ศ. 

๑๒๑๑ (พ.ศ. ๒๓๙๒)  

จ.ศ. ๑๒๑๑ เลขที่ ๓๓    - - - - - 

๔๓.  คําใหการเรื่องนายดวงเรื่อง

พ ม า จ ะ ย ก ทั พ ม า ตี เ มื อ ง

เชียงใหม  จ.ศ. ๑๒๑๒ (พ.ศ. 

๒๓๙๓)  

จ.ศ. ๑๒๑๒ เลขที่ ๑๒๑   - - - -  - 

๔๔.  คําใหการพระยานาใตไปสืบ

ราชการทัพเมืองเชียงรุง จ.ศ. 

๑๒๑๒ (พ.ศ. ๒๓๙๓)   

จ.ศ. ๑๒๑๒ เลขที่ ๓๕    - - - - - 

๔๕.  คําใหการเกี่ยวกับเมืองเชียงรุง

และสิบสองปนนา  จ.ศ. ๑๒๑๓ 

(พ.ศ. ๒๓๙๔)  

จ.ศ. ๑๒๑๓ เลขที่ ๖    - - - - - 

รวม ๒๘ ๑๔ ๘ ๓ ๒๑ ๑๕ 

 



๑๕๓ 

จากตารางท่ี ๖ จะเห็นไดวาเนื้อหาท่ีกลาวถึงการบอกรายละเอียดในการศึกพบมากท่ีสุด

ในคําใหการ ๒๘  เรื่อง  รองลงมาคือเหตุการณในบานเมืองอ่ืน ๒๑ เรื่อง ตามดวยเรื่องวิถีชีวิตใน

บานเมืองอ่ืน ๑๕ เรื่อง การจัดเตรียมกองทัพ ๑๔ เรื่อง เสนทางการเดินทาง ๘ เรื่อง ตามลําดับ สวน

ลักษณะผูนําฝายตรงขามพบเพียง ๘ เรื่อง  สวนคําใหการท่ีไมพบลักษณะเนื้อหาใดๆ เลยนั้น มีสาเหตุ

มาจากสภาพตนฉบับท่ีไมสมบูรณ มีเนื้อความชํารุดสูญหายไปท้ังฉบับ ทราบแตเพียงชื่อผูใหการวา

เปนเชลยศึกท่ีจับมาไดเทานั้น 

 

๒.  คําใหการในกระบวนการยุติธรรม 

คําใหการในกระบวนการยุติธรรม เปนคําใหการท่ีจดบันทึกในกระบวนการยุติธรรมโดย

บันทึกถอยคําท่ีพยานเบิกความในคดีหรือขอความท่ีจําเลยใหการแกฟองโจทก  

ความสําคัญของคําใหการในกระบวนการยุติธรรม ไดมีการอางถึงในคัมภีรพระ

ธรรมศาสตร ซ่ึงเปนคัมภีรท่ีอธิบายถึงความยุติธรรมตางๆ  เปนแหลงรวบรวมขอบังคับท่ัวไป เทียบได

กับรัฐธรรมนูญในปจจุบัน  คัมภีรพระธรรมศาสตรกลาวถึงความสําคัญของหนังสือคําใหการใน

กระบวนการยุติธรรมไววาคําใหการเปนเหตุสําคัญในการตัดสินคดี (มูลคดี) ๓ ประการ ดังความท่ีวา 

“...ติมูลโต  มูลคดีสามประการนั้น  อฏฏมูโล คือคํารองฟองแลคําใหการเปนมูลคดี ๑  อฏฏคาโห คือ

ผูรับคํารองฟอง แลใหการเปนมูลคดี ๑  สามิมูโล คือโจทจําเลยมิไดวิบัดิเปนมูลคดี ๑...”๗    และ

ตระลาการควรจะมีความม่ันสามประการคือ “...อกฺขรทฬฺหโต คือม่ันในลิกขิตเขียนสํานวน ๑  พากฺขฺ

ยาธาโร คือมะนะสิการะใหม่ันในถอยคําสํานวน ๑ พนฺธิทฬฺโห คือผูกถอยคําสํานวนแลวรักษาไวให

ม่ัน ๑...”๘  จากความในคัมภีรพระธรรมศาสตรอันเปนแมแบบกฎหมายไทยในอดีต ทําใหเห็นถึง

ความสําคัญของหนังสือคําใหการท่ีเปนหลักฐานสําคัญในชั้นศาล ผูท่ีซักถามตองมีความเท่ียงตรง 

บันทึกคําใหการไวถูกตองและรักษาไวใชประโยชนในการพิพากษา 

นอกจากกฎหมายคัมภีรพระธรรมศาสตรแลว ในกฎหมายหลักอินทภาษ ซ่ึงเปน

กฎหมายท่ีถือวาเปนโอวาทของพระอินทร วาดวยลักษณะผูพิพากษา ยังไดบอกวิธีพิจารณาความไว 

โดยใชวิธี “ชี้สองสถาน” คือ เม่ือเกิดคดีข้ึนแลวใหโจทกและจําเลยมาพบตอกันหนาศาล ศาลจะรับฟง

คําใหการของท้ังสองฝาย ถาโจทกและจําเลยใหการตรงกันก็หมดประเด็น ศาลจะบันทึกเฉพาะ

ขอความท่ีขัดกัน โดยเอาขอฟองท่ีจําเลยไมยอมรับ มาซักถามจําเลย แลวเอาคําท่ีจําเลยใหการมาถาม

โจทก แลวใหพิจารณาความท่ีโจทกและจําเลยใหการวาสอดคลองรับกันหรือไม ถาไมสอดคลองรับกัน

                                           
๗ กฎหมายตราสามดวง, เลม ๑, พิมพครั้งท่ี  ๓ (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๓๗), ๒๑. 
๘ เรื่องเดียวกัน, ๒๒. 



๑๕๔ 

ใหไปซักถามสืบพยานอีกครั้ง เพ่ือนําคําใหการของพยานไปพิจารณาความตอไป  ซ่ึงหลักดังกลาวนี้

เปนวิธีการพิจารณาความท่ีใชไดจนถึงปจจุบัน๙   

กฎหมายฉบับอ่ืนๆ ยังไดมีการกลาวถึงวิธีการซักถามคําใหการและขอบังคับตางๆ ท่ี

เก่ียวของไว  ดังเชน กฎหมายพระไอยการลักษณตระลาการ ระบุถึงโทษของผูท่ีกลับคําใหการในชั้น

ศาลไววาจะตองโทษทวนดวยลวดหนัง ๑๕ ที๑๐ และพระราชกําหนดเกาลําดับท่ี ๔๗ เรื่องวิธีพิจารณา

ความ รับฟอง ถามคูความและพยาน ยอมความ การกํากับพิจารณา ความอุทธรณ ตราเม่ือวันศุกร 

เดือน ๘ ทุติยษาฒ จ.ศ. ๑๐๙๕ (พ.ศ. ๒๒๗๖) รัชสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ ยังกลาวถึงการซัดถาม

คําใหการวา เม่ือจะถามโจทกจําเลย ใหมีผูกํากับนั่งดูเพ่ือเปนพยาน โดยใหตระลาการออกหมายเรียก

ไปยังขาราชการท่ีเก่ียวของมาเปนพยาน แตถาเปนเนื้อความผูรายใหขุนดาบมานั่งพิจารณากับกรม

พระนครบาลจนเสร็จการตัดสิน  และใหผูตัดสิน เสมียน ผูคุม หามถามจําเลยนอกเนื้อความ ถาจําเลย

หรือโจทกสงสัยในเนื้อคําใหการใหแจงตอหนาผูพิจารณาหรือผูกํากับ ถาไมยอม เนื้อความไมตรงกันให

คณะลูกขุน ณ ศาลหลวงพิจารณา  อีกท้ังถามีพยานมาใหการ ก็ใหสาบานแลวใหเขียนคําใหการ ถา

เขียนอานไมเปนใหซักถามคําใหการจดไว จากนั้นเอาคําใหการพยานมาอานใหโจทกและพยานฟง 

หากผูกํากับหรือผูคุมเห็นพิรุธสงสัยในเนื้อความนั้นก็ใหถามพยานใหแจงทุกขอ๑๑ 

คําใหการในกระบวนการยุติธรรมจึงมีความสําคัญในการพิจารณาความของคณะลูกขุน

ของระบบการศาลไทยในอดีต ถาผูใหการกลับคําใหการเปนเท็จไมตรงกับท่ีใหการไวแตกอนก็ยอมถูก

ลงโทษตามตัวบทกฎหมาย ในขณะเดียวกันถาพิสูจนไดภายหลังวามีหลักฐานพยานแวดลอมท่ีเปนจริง

ก็ใหยึดถือตามคําใหการครั้งหลังนั้น  และในการจัดทําเอกสารคําใหการนั้นตองมีความรัดกุม มี

เจาหนาท่ีมานั่งกํากับซักถาม ผูจดบันทึกตองจดอยางละเอียดไมมีการตัดทอนหรือละขอความ และ

เม่ือจดบันทึกเสร็จตองอานใหทุกฝายไดรับฟงเพ่ือเปนการตรวจสอบความถูกตอง  

จากการศึกษาคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยู พบวาคําใหการใน

กระบวนการยุติธรรม มีจํานวนท้ังสิ้น ๑๔ เรื่อง (คิดเปนเอกสารตนฉบับ ๑๔ รายการ)  ลักษณะของ

เนื้อหาจะแตกตางจากคําใหการท่ีเก่ียวกับศึกสงคราม เนื่องจากคําใหการท่ีเก่ียวกับศึกสงคราม จะมี

ลักษณะเนื้อหาและประเด็นซักถามท่ีแนนอน แตคําใหการในกระบวนการยุติธรรมจะกลาวถึง

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในแตละคดี ตามท่ีผูใหการ ไดแก โจทก จําเลย หรือพยาน พบเห็นมา  ดังนั้นจึง

                                           
๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, บันทึกเร่ืองการปกครองของไทยสมัยอยุธยา

และตนรัตนโกสินทร, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเรียบเรียงจากคําสอนของ  ม.ร.ว. 

คึกฤทธ์ิ  ปราโมช (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), ๙๕. 
๑๐ กฎหมายตราสามดวง, เลม ๒, พิมพครั้งท่ี  ๓ (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๓๗), ๑๓๙. 
๑๑ กฎหมายตราสามดวง, เลม ๕, พิมพครั้งท่ี ๒ (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๓๗), ๑๒๗-

๑๓๑. 



๑๕๕ 

แบงเนื้อหาคําใหการประเภทนี้ตามลักษณะของคดีความได ๖ ลักษณะคือ  คําใหการในคดีท่ีเก่ียวกับ

ไพรในสังกัด  คําใหการในคดีท่ีเก่ียวกับการทําคุณไสย คําใหการในคดีท่ีเก่ียวกับทรัพยสินเงินทอง 

คําใหการในคดีท่ีเก่ียวกับอาญาแผนดิน  คําใหการในคดีท่ีเก่ียวกับเรื่องชูสาว และคําใหการในคดี

ระหวางประเทศ โดยมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 

คําใหการในคดีท่ีเกี่ยวกับไพรในสังกัด   

คําใหการในคดีท่ีเก่ียวกับไพรในสังกัด พบเพียง ๒ ฉบับ ฉบับแรกคือคําใหการไพรหลวง

ลอมพระราชวัง ๔ คน  เอกสารตนฉบับสมุดไทยดํา จ.ศ. ๑๑๙๘ (พ.ศ. ๒๓๗๙) กลาวถึงการยายสังกัด

ของไพรกองชางของพระยากําแพงมาเปนไพรหลวงกรมลอมพระราชวัง  และการยายสังกัดของไพรใน

เจาพระยาสุธรรมมนตรีมาเปนไพรหลวงกรมลอมพระราชวัง  ดวยเหตุนี้จึงมีการสอบถามคําใหการใน

หมูไพรเหลานี้เพ่ือเปนหลักฐานยืนยันวาไพรแตละคนใหการสอดคลองกัน และเปนไพรท่ีเคยรับ

ราชการมาจากหนวยงานเดียวกัน ซ่ึงทายคําใหการจะมีการอานทวนคําใหการเพ่ือตรวจสอบขอมูล ดัง

ตัวอยางตอไปนี้ 

ฯขาฯ นายเกษ  นายกุน  นายเกิด นายมา  นายมา นายเมือง  นายทอง  นาย

ขาว  นายแยม นายอยู ๑๐ คน ใหการตองคํากันวา เดิมบิดาขาเปนเลกเจาพระยาสุธรรม

มนตรี  แตเดิมมาชานานหลายปแลว  คร้ัน ฯขาฯ มาสักเปนสมอยูในเจาพระยาสุธรรมมนตรี  

ฯขาฯ ไดรับราชการมาชานานหลายปแลว คร้ัน ณ วัน ฯ๑  ๑ ๑ คํ่าปวอกอัฐศก  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) 

 

สวนคําใหการอีกฉบับท่ีกลาวถึงเรื่องเก่ียวกับไพรในสังกัดคือ คําใหการญวนเมือง

พิษณุโลกหนีลงมาอยูกรุงเทพฯ จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) คําใหการฉบับนี้มีเนื้อหากลาวถึงกลุมญวน

ท่ีหนีมาจากเมืองพิษณุโลก เนื่องจากทางราชการเรียกตัวไปใชงานจนไมมีเวลาทํามาหากิน ดังขอความ

ท่ีวา 

๏ 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

ท่ีท้ังสองฉบับนี้จึงเปนหลักฐานท่ีทําใหทราบถึงระบบไพรในสมัยรัชกาลท่ี ๓ ท้ังในดานวิธีการยาย

สังกัดและปญหาท่ีเก่ียวกับไพรไดเปนอยางดี 

 

คําใหการในคดีท่ีเกี่ยวกับการทําคุณไสย 

คําใหการในคดีท่ีเก่ียวกับการทําคุณไสย พบวามี ๒ เรื่อง คือคําใหการอายกร จ.ศ. 

๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) เลขท่ี ๑ และคําใหการอายกลิ่น จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) เลขท่ี ๒ คําใหการ

ท้ังสองฉบับอยูในเหตุการณและคดีเดียวกัน กลาวถึงนายกร ซ่ึงเคยบวชเรียนมีความรูมากอน เม่ือสึก

ออกมาจึงมาเปนไพรสังกัดอยูกับพระไกรศรี และไดรับมอบหมายใหไปทวงหนี้ท่ีเมืองนครราชสีมา 

นายกรไดชักชวนนายกลิ่น ซ่ึงเปนลูกศิษยใหติดตามไปดวย ระหวางทางนายกรไดทําน้ํามนต ตะกรุด

และพิสมรใหชาวบานเมืองนครราชสีมาเลื่อมใส และอวดอางเปนผูวิเศษจะมาโปรดสัตว ดังขอความ

ท่ีวา 

นายกรบอกราษฎรชาวบานวานายกรเปนคนดีเปนมีบุญเปนวิเศษ  ราษฎร

ชาวบานเอาขาวเอาน้ํามาสงใหนายกรนายกลิ่น  แลวเอาดอกไมธูปเทียนมาใหนายกรลง

กะตรุดพิสมรใหชาวบานๆ ถามนายกรวาชื่อเสียงทานชื่อไร  นายกรบอกราษฎรชาวบานวา

ถาอยากรูจักชื่อนายกรแลวก็ใหแลไปดูบนฟานั้นเถิด  นายกรเปนลูกกําพราฆาไมตาย  แลว

นายกรบอกวานายกรจะเที่ยวไปโปรดสัตวตามหัวเมืองแลเมืองลาวฝายตะวันออกแลวจะ

โปรดเมืองโพธิสัตวปตบอง  แลวนายกรจะกลับข้ึนมา ณ เดือน ๔ ปชวดโทศก  อยาให

ราษฎรชาวบานชาวเมืองตกใจกลัวนายกร  

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๒) 

 

การกระทําของนายกรถือวามีความผิด ทางราชการจึงใหมีการจับตัวมาไตสวน ซ่ึงใน

เนื้อความตอนตนของคําใหการนายกรกลาวไวชัดเจนวาเปนการกระทําท่ีมีเจตนา “ลอลวง” ราษฎร 

ดังความท่ีวา  

ฯพณฯ จึงโปรดเกลาฯ ผมใหทานหลวงกําแหง หลวงนรา พระละครข้ึนมาเอา

ตัวลงไปไถถามเอาความจริง  คร้ันทานหลวงกําแหง หลวงนรา พระละคร จะเอาตัวลงไปหา 



๑๕๗ 

ฯพณฯ ตัวขัดแข็งไมไปนั้น  ตัวคิดลอลวงสมณชีพราหมณราษฎรชายหญิงใหลุมหลงขอ

น้ํามนตกะตรุดพิสมร  ตัวคิดทําทั้งนี้จะคิดอานเปนประการใดใหตัวใหการไปแตที่จริง 

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑) 

 

ฯพณฯ  ท่ีกลาวถึงในคําใหการ เม่ือพิจารณาจากปท่ีเกิดเหตุคือ พ.ศ. ๒๓๘๓ สันนิษฐาน

วาคือพระยาราชสุภาวดี ท่ีทําหนาท่ีฝายมหาดไทยแทนเจาพระยาบดินทรเดชาขณะออกไปทําศึกญวน 

 

คําใหการในคดีท่ีเกี่ยวกับทรัพยสิน 

คําใหการในคดีท่ีเก่ียวกับทรัพยสิน จากการศึกษาพบวามีจํานวน ๔ เรื่อง และมีเนื้อหา

แตกตางกันออกไปแตละคดี ดังตอไปนี้    

๑.  สําเนาคําใหการนายจัน จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) เลขท่ี ๓๑๘ 

๒.  คําใหการนายเลียน  จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) เลขท่ี ๑๙๗   

๓.  คําใหการในสารตราเจาพระยาจักรีถึงพระยาเพชรบูรณ จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔) 

เลขท่ี ๙๐ 

๔. คําใหการเรื่องพระยาพิษณุโลกจัดแจงใหเมืองคําทําสวยทอง จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. 

๒๓๘๙) เลขท่ี ๑๑๔ 

สําเนาคําใหการนายจัน จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) เปนคําใหการท่ีเก่ียวกับทรัพยสินใน

ระดับชาวบานสามัญชนเพียงเรื่องเดียว  กลาวถึงนายจันทําเรื่องมายื่นฟองทางราชการเพ่ือฟองอําแดง

ทรัพยท่ีสัญญากับนายจันไวแตแรกวาจะยกอําแดงกล่ําหลานสาวใหโดยไมคิดคาสินสอด นายจันไดตก

ลงและไดยายสมบัติสวนตัวไปไวท่ีเรือนอําแดงทรัพย ภายหลังอําแดงทรัพยมาบอกกับนายจันวาทาง

นายขาวและอําแดงจัน พอแมของอําแดงกล่ําจะคิดคาสินสอด นายจันจึงยื่นฟองเพราะผิดสัญญา ดัง

เนื้อความท่ีวา 

คร้ันอําแดงทรัพยกลับมา ฯขาฯ จึงถามวาเขาวากะไร  อําแดงทรัพยจึงบอก ฯ

ขาฯ เอาขาวเอาสินสอดสิบตําลึงกับเรือนหลังหนึ่ง  ฯขาฯ จึงวากับอําแดงทรัพยวามาขอ

กอนสินสอดหาตําลึงจะยกใหอยูในเรือนนั่นเปนไรเลาจะโกงเอาขาแลว 

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๑๘) 

 

สวนคําใหการอ่ืนๆ  จะกลาวถึงทรัพยสินในคดีท่ีเก่ียวกับราชการ หรือทรัพยสินท่ีเปน

ทรัพยากรของแผนดิน  โดยคําใหการนายเลียน  จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) เปนการซักถามคําใหการ

ขาราชการในกรมอาลักษณ ดังเชนกรณีของนายเลียนท่ีหม่ืนนิพนธภักดีขอหักเบี้ยหวัดไป ๕ ตําลึง 

เพ่ือจะไดไมตองเกณฑราชการ  



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) เปนคําใหการในคดีทองหลวง ซ่ึงเปนทรัพยสินของแผนดิน  โดยคําใหการในสารตรา

เจาพระยาจักรีถึงพระยาเพชรบูรณ จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔) กลาวถึงพระวิเศษโยธาพาไพรไป

รอนทองท่ีเมืองเพชรบูรณ แตพระวิเศษโยธาถึงแกกรรม ไมไดสงทองใหกับราชการ และมีการกลาวหา

วาทองอยูท่ีภรรยาชื่อทองมี จึงมีการนําตัวมาซักถามคําใหการ  แตทองมีใหการวายังไมมีใครนําทอง

มาสง ดังขอความตอไปนี้ 

พระวิเศษโยธาก็เอาตัว ฯขาฯ ไปดวย  ขุนหมื่นไพรรอนทองอยู  ณ บอ 

รอนทองไดประมาณคร่ึงเดือนๆ พระวิเศษโยธาปวยพา ฯขาฯ กลับออกมา ณ เมือง

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)  

จะกลาวถึงขุนอินพบทองท่ีหวยชองนางคลี่ พระยาพิษณุโลกจึงตั้งใหขุนอินเปนพระสุวรรณคีร ี

เจาเมืองคํา  แตเกิดเหตุข้ึนเนื่องจากพระยาพิษณุโลกไมยอมแจงวาพบบอทองแกทางราชการนับวา

เปนความผิด และในหนาปลายของสมุดไทยตนฉบับไดมีพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ- 

นั่งเกลาเจาอยูหัวท่ีทรงวินิจฉัยเรื่องนี้ไววา  

และพระยาพิษณุโลกปดบังเอาทองเอาไมของหลวงไวเถิง ๖ ป พระไชยบูรณก็

ยังจะปดบังเอาทองเปนอาณาประโยชนตอไปอีกหาบอกกลาวลงไปไม ตอพระจงรณฤทธิมา

แจงความ พระยาราชสุภาวดีใหมีหนังสือตักเตือนข้ึนมาพระไชยบูรณกรมการจึงบอกสงทอง

แลวาไมคางพระยาพิษณุโลกดังนี้ พระยาไชยบูรณกรมการก็มีความผิดอยู    

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที ่๑๑๔) 



๑๕๙ 

 จากนั้นจึงทรงตัดสินวาใหพระจงรณฤทธิเปนผูดูควบคุมการทําบอทองและใหชําระ

ติดตามนําทองท่ีคางมาสงคืน ดังขอความท่ีวา “...ใหพระจงรณฤทธิดูแลวากลาวจัดแจงใหพระเมืองคํา 

กรมการ คุมไพรรอนทองทูลเกลาฯ ถวายตั้งแตปมะเมียอัฐศกสืบไป แลใหพระไชยบูรณ พระจงรณ-

ฤทธิกรมการชําระเอาเลกหมูในกองพระเมืองคํามาสักใหสิ้นเชิง...”  ซ่ึงคําใหการฉบับนี้เปนเรื่องเดียว

ท่ีมีการระบุถึงผลของการวินิจฉัยคดีไวตอนทาย 

 

คําใหการในคดีท่ีเกี่ยวกับอาญาแผนดิน 

คําใหการในคดีท่ีเก่ียวกับอาญาแผนดิน จากการศึกษาพบวามีจํานวน ๔ เรื่อง เปน

คําใหการท่ีอยูในคดีเดียวกัน คือ คดีท่ีอ้ังยี่เมืองฉะเชิงเทรากอกบฏเม่ือ พ.ศ. ๒๓๙๑  ครั้งนั้น

เจาพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) กับเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี) ไดยกกองทัพไปปราบ  

ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี ๓ ระบุไววาไดมีการนําตัวหัวหนาผูกอการมายัง

กรุงเทพฯ ตั้งกองชําระความ แลวนําตัวไปประหารชีวิต๑๒ คําใหการชุดดังกลาวจึงนาจะทําข้ึนในคราว

ท่ีชําระนี้  โดยคําใหการท้ัง ๔ เรื่อง ไดแก 

๑.  สําเนาคําใหการจีนโปวาดวยเรื่องอ้ังยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. 

๒๓๙๑) เลขท่ี ๑๕๕   

๒.  สําเนาคําใหการจีนบูวาดวยเรื่องอ้ังยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. 

๒๓๙๑) เลขท่ี ๑๕๕/ก. 

๓.  สําเนาคําใหการจีนยี่วาดวยเรื่องอ้ังยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ  จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. 

๒๓๙๑) เลขท่ี ๑๕๕/ข. 

๔.  สําเนาคําใหการหลงจูซี เรื่องอ้ังยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ  จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑)  

เลขท่ี ๑๕๕/ค. 

ในคําใหการสําเนาคําใหการจีนโปวาดวยเรื่องอ้ังยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ 

กลาวถึงสาเหตุท่ีพวกจีนในเมืองฉะเชิงเทรารวมตัวเปนอ้ังยี่กอกบฏนั้น เกิดจากแขวงจันทะเลาะวิวาท

กับพวกจีน กรมการเมืองมาจับตัวพวกจีนไปท้ังหมดโดยมิไดไตสวนวาจีนคนใดท่ีทะเลาะวิวาท และ

เรียกเก็บเงินกับพวกคนจีน ดวยเหตุนี้จีนสิ้นทองจึงไมพอใจชักชวนคนจีนอ่ืนๆ ทําอ้ังยี่เพ่ือทาทาย

กรมการเมือง ดังขอความตอไปนี้ 

จีนสิ้นทองกับจีนเส็งมาที่โรง ฯขาฯ บอกความกับ ฯขาฯ วาแขวงจันไปฟองตอกรมการวา

พวกเราตีแขวงจัน  กรมการมาเกาะพวกจีนไปเปนอันมาก ที่จีนวิวาทก็มีที่ไมไดวิวาทก็มีหา

ชําระเอาความจริงไม คิดแตจะลงเอาเงินกับพวกจีนฝายเดียว  จีนสิ้นทองจึงวาแก ฯขาฯ กับ

                                           
๑๒ เจาพระยาทิพากรวรวงศามหาโกษาธิบดี (ขํา  บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

รัชกาลท่ี ๓, พิมพครั้งท่ี ๗ (กรุงเทพฯ: สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร  กรมศิลปากร, ๒๕๔๗), ๑๒๙-๑๓๐. 



๑๖๐ 

จีนเส็ง ๑ จีนศุกเกา ๑ จีนยุเตงเสมียน ๑ วากรมการขมเหงหนักเหลือทน จะเปนตาย

อยางไรก็ตามทีเถิด  เรามาคิดกันทําตั้วเฮียหาพวกใหมากเลนกับกรมการสักคร้ังหนึ่ง 

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕) 

 

ในคําใหการฉบับตางๆ กลาววากลุมอ้ังยี่ไดกอจลาจลไวมากมาย เชน สูรบกับกรมการ

เมือง  ฆาคนจีนท่ีไมยอมเขาพวก เผาโรงสี ฯลฯ ซ่ึงในสวนคําใหการท่ีจีนโป หนึ่งในแกนนําอ้ังยี่ใหการ

มานั้นไดมีการระบุถึงความผิดและขอสารภาพวาการกระทําดังกลาวมีโทษถึงสิ้นชีวิตดังขอความท่ีวา 

ขาพเจาไอจีนโปใหการวาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหซักถามขาพเจาวาไอจีนสิ้นทองมา

ชักชวนใหเขาพวกตั้วเฮียดวย  ขาพเจาก็ยมพรอมใจเขาเปนพวกตั้วเฮียกับไอจีนสิ้นทอง  

แลวใหพวกลูกโรงขาพเจาไปชวยสมทบกับพวกไอจีนสิ้นทองไปตีเมืองฉะเชิงเทราไดแลว  ไป

ตีบานเรือนราษฎรเก็บริทรัพยสิ่งของเผาเรือนโรงฆาฟนผูคนลมตายเสียเปนอันมากดั่งนี้โทษ

ขาพเจาผิดถึงสิ้นชีวิต ควรมิควรสุดแลวแตจะโปรดเกลา ๚ะ 

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕) 

 

คําใหการท้ัง ๔ ฉบับจึงเปนตัวอยางความผิดในกรณีท่ีเขาขายอาญาแผนดินไดอยางเห็น

ไดชัดเจน และมีโทษถึงประหารชีวิต ซ่ึงในพระไอยการกบฏศึกกลาวถึงโทษกบฏไววา “...มาตรา ๑ 

เปนขาในพระเจาอยูหัวเลี้ยงใหมียศถาศักดิ์ แลมันโมหะจิตรคิดใหญใจใครฝายสูงศักดิ์ทํากระบถ 

ประทุศรายตอรบพุงเมืองทาน ทําดั่งนั้นทานวาโทษหนัก ใหฆาเสียสิ้นท้ังโคตร...”๑๓ 
 

คําใหการในคดีท่ีเกี่ยวกับเรื่องชูสาว 

จากการศึกษาพบวาคําใหการในคดีท่ีเก่ียวกับเรื่องชูสาวมีจํานวน ๑ เรื่อง คือสําเนา

คําใหการนายแสงทําชูกับอําแดงมุก  เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔) เปน

คําใหการท่ีเก่ียวกับอายแสงคบหากับอําแดงมุก โดยไมทราบวาอําแดงมุกเปนภรรยาพระยาพิชัย

สงคราม และไดลักลอบคบชูกัน จนกระท่ังถูกอําแดงปุย ภรรยาพระพิชัยสงคราม พรอมกับบาวไพร

จับไดขณะท่ีอายแสงเขาหาอําแดงมุกในหองนอน ดังความท่ีวา 

อําแดงมุกก็ให ฯขาฯ ข้ึนไปบนเรือนเถิด อําแดงมุกนั่งคอยอยูที่บันไดเรือน  ฯขาฯ ก็เดินเขา

ไปในบานพระยาพิชัยสงครามถึงบันไดเรือน ฯขาฯ  พบอําแดงมุกนั่งอยูที่บันได  อําแดงมุก

จับขอมือ ฯขาฯ จูงข้ึนไปบนเรือนพา ฯขาฯ เขาไปในหองอําแดงมุก  ฯขาฯ กับอําแดงมุกปด

ประตูใสกลอนนอนพูดจาทําชูกันเถิงชําเราคร้ังหนึ่ง  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 ยังมีคําใหการอายตืบท่ีอยูในคําใหการเรื่องเดียวกัน อายตืบใหการวาตนเปน

ทาสเชลยเขมรในเรือนพระยาพิชัยสงคราม อําแดงมุกสั่งใหเอาหมากไปใหอายแสง และใหไปนัดให

อายแสงมาหาท่ีเรือน สวนเรื่องคบชูอายตืบใหการไววา “...และ ฯขาฯ จะไดรูวาภายหลังนายแสงกับ

อําแดงมุกเปนชูชําเรากันนั้นหามิได  เปนความสัจความจริงสิ้นคําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้  ๛...”  

อยางไรก็ตามคําใหการเรื่องนี้มิไดมีคําพิพากษาคดีความบันทึกลงไปดวย เนื่องจากเปน

คําใหการของจําเลย และพยานในคดี แตเม่ือนํากฏหมายในสมัยตนรัตนโกสินทรมาพิจารณาดูแลวจะ

พบวาโทษของการคบชูนั้นมีระบุไวใน “พระไอยการลักษณะผัวเมีย” วา ชายท่ีทําชูดวยภรรยาผูอ่ืนมี

โทษปรับไหม และผูท่ีเปนสื่อใหคบชูใหปรับไหมก่ึงหนึ่ง แตถาเปนบาวไพรถูกนายใชมา กฎหมายระบุ

วา “ทานวาขาเถียงเจามิได” จึงมิตองโทษปรับไหม๑๔ 
 

คําใหการในคดีระหวางประเทศ 

คําใหการในคดีระหวางประเทศท่ีพบในคําใหการมีจํานวน ๑ เรื่อง คือ คําใหการของ

หลวงพลเมืองตาก จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) เปนเรื่องท่ีคนในดินแดนไทยมีขอพิพาทกับคนบังคับ

อังกฤษ  เนื้อความกลาวถึงมองฉินทุก ไดทะเลาะวิวาทกับมองสวยเอ เก่ียวกับเรื่องไมขอนสัก แลวได

ไปใหกรมการเมืองตากตัดสิน แตมองฉินทุกไมยอมเนื่องจากเปนคนในบังคับอังกฤษ ดังความท่ีวา “...

เจาเมืองกรมการเมืองตากชําระวากลาวตัดสินตามรีตคลองบานเมืองหายอมไม...” ทางเมืองตากจึงให

หลวงพล กับแสนปญญาพาคูกรณีท้ังสองไปชําระความท่ีเมืองเมาะตําเลิม ซ่ึงขณะนั้นอังกฤษปกครอง

อยู  สาเหตุท่ีใหไปชําระตอนั้น ในคําใหการใหเหตุผลไววาทางเมืองตากใหความสําคัญกับกฎหมาย

บานเมือง และทางพระราชไมตรีระหวางไทยและอังกฤษ ดังขอความท่ีวา 

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 

คําใหการเรื่องนี้จึงเปนหลักฐานสําคัญท่ีแสดงใหเห็นถึงการทําปาไมในดินแดนทาง

ภาคเหนือ และอิทธิพลของอังกฤษในหัวเมืองมอญและลานนาในชวงรัชกาลท่ี ๓ โดยเฉพาะเรื่องสิทธิ

สภาพนอกอาณาเขตท่ีคนในบังคับของอังกฤษตองข้ึนศาลของอังกฤษเทานั้น 
 

๓.  คําใหการของผูท่ีเดินทางไปยังประเทศอ่ืน 

คําใหการของผูท่ีเดินทางไปยังประเทศอ่ืน คือคําใหการท่ีราชทูต พอคาท่ีไดเดินทางไปยัง

บานเมืองอ่ืน ไดรูเห็นสภาพบานเมือง ขอราชการและธรรมเนียมตางๆ ไดมาใหการไว และทาง

ราชการไดจดบันทึกขอมูลเหลานี้ไวเปนหลักฐาน จากการศึกษาพบวาคําใหการในประเภทนี้จํานวน

ท้ังสิ้น ๕ เรื่อง มีลักษณะเนื้อหาดังตารางตอไปนี ้
 

ตารางท่ี ๗  แสดงลักษณะเนื้อหาในคําใหการของผูท่ีเดินทางไปยังประเทศอ่ืน   
ที่ ชื่อเรื่อง เลขทะเบียน 
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๑  คํ า ใ ห ก า ร ทู ต เ ข ม ร  จ . ศ . 

๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓)  

จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๔๗ -  - -  - 

๒  สําเนาคําใหการทูตเลม ๑-๒ 

เร่ืองจําทูลพระราชสาสนออก

ไปกรุงปกกิ่ ง  จ .ศ.  ๑๒๐๕ 

(พ.ศ. ๒๓๘๖) 

จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.  

จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๗๑/๑  

จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒  

      

๓  คําใหการจีนกั๊กเร่ืองบรรทุก

สินคาไปจําหนายเมืองบาหลี  

จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙)   

จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓  

จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓/ข.   

จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓/ก.   

 -     

๔  คําใหการพระยาราชเดชะ 

พระยาเขมรคุมส่ิงของของนัก

องคดวงลงไปเมืองญวน จ.ศ. 

๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) 

จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๖     - - - - 

๕  คําใหการเร่ืองพระยาราชเดช 

ผูคุมส่ิงของของนักองคดวงไป

เมื อ งญว นก ลับมา   จ . ศ . 

๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) 

จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓   

จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๙  

จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๒    

   -   

 

สําหรับเนื้อหาท่ีพบในคําใหการของผูท่ีเดินทางไปยังประเทศอ่ืน ไดแก รายละเอียดการ

เดินทาง  ธรรมเนียมการทูต  การเจรจาทางการคา เหตุการณในบานเมืองท่ีไป ลักษณะบานเมืองและ

วิถีชีวิต  อธิบายไดดังนี้ 

 



๑๖๓ 

รายละเอียดการเดินทาง 

รายละเอียดการเดินทางในคําใหการของผูท่ีเดินทางไปยังตางประเทศ เปนการเลาถึง

สถานท่ีตางๆ ท่ีผูใหการไดพบเห็นระหวางการเดินทาง รวมท้ังระยะทาง อุปสรรคตางๆ ท่ีพบ ดังเชน 

คําใหการจีนก๊ัก เรื่องบรรทุกสินคาไปจําหนายเมืองบาหลี จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) กลาวถึง

เหตุการณท่ีคณะพอคาของจีนก๊ักบรรทุกสินคาออกจากรุงเทพฯ เม่ือไปถึงเมืองใหม หรือประเทศ

สิงคโปรในปจจุบัน ไดแวะพัก จากนั้นจึงออกเดินทางตอ แตกลับพบอุปสรรคจากลมพายุทําใหเรือเกย

ตื้น ดังตัวอยางตอไปนี้ 

คร้ัน ณ วัน ฯ๕   ๓ คํ่า ปมะเส็งสัปตศกใชใบเรือออกจากเมืองใหม ตัดขามชอง

เมืองเรียว ๙  วัน ถึงเกาะถังปวสือ เกาะเปนรูปตะบะ  เพลาพลบคํ่าเรือเกยศิลาใหญคางอยู 

ชวนกันยกมือข้ึนมัสการเทพยุดา แลวกราบถวายบังคมสมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัว ขอเอา 

พระเดชพระคุณปกเกลาปกกระหมอมเปนที่พึ่งอยาใหเรือเปนอันตรายเลย คลื่นลมก็สงบ  

ประมาณสามยามน้ําข้ึน  เรือจึงหลุดออกจากศิลาใหญได 

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓) 

 

นอกจากบันทึกถึงสถานท่ีและอุปสรรคในการเดินทางแลว ยังพบวามีคําใหการบางเรื่อง

กลาวถึงระยะการเดินทางไวอีกดวย ดังตัวอยางตอไปนี้ 

คิดระยะทางเรือไปแตกะพงหลวง วันหนึ่งเถิงเมืองพนมเปญ แตเมืองพนมเปญ

ไปคืนหนึ่งกับวันหนึ่งเถิงเมืองโจฎก แตโจฎกไปวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเถิงเมืองซาแดก แตซา

แดกไปวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง เถิงเมืองลองโห แตลองโหไปคืนหนึ่งเถิงเมืองสมิถอ ไปจาก 

สมิถอ ๒ วัน ๒ คืนเถิงเมืองไซงอน คิดแตพนมเปญไปเถิงไซงอนไปวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง   

(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๒) 

 

ธรรมเนียมการทูต 

ในคําใหการของราชทูตท่ีเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรียังประเทศตางๆ มักจะกลาวถึง

ลําดับข้ันตอนการถวายพระราชสาสน หรือธรรมเนียมการทูตท่ีแตกตางออกไปในแตละประเทศ  

ดังเชน สําเนาคําใหการทูตเลม ๑-๒ เรื่องจําทูลพระราชสาสนออกไปกรุงปกก่ิง จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. 

๒๓๘๖) กลาวถึงคณะทูตไปพักท่ีเมืองกวางตุง ทางเมืองกวางตุงไดใหความสําคัญกับพระราชสาสน 

ของฝายไทย จึงไดนําเกงปดทองมาอัญเชิญพระราชสาสนข้ึนแห พรอมกับขบวนขุนนาง ดังตัวอยาง

ตอไปนี้ 

วัน ฯ๔   ๙ คํ่าจึ่งเชิญพระราชสาสนข้ึนทรงเกงปดทองมีคนหามแปดคนกับสัปทน

เหลืองสามคัน  มีปายเขียนเปนอักษรวาจิ้มกองโปกองปนสื่อ  ชื่อราชทูตเปนปายสี่คู มีมาลอ



๑๖๔ 

สองคูปพาทยจีนสํารับหนึ่ง ธงแหหนาหาคู  คนถือไมแทนหวายสองคู ถือสายโซสองคู ถือ

เชือกหนังสองคู  มีคนหามเคร่ืองราชบรรณาการตามเกงพระราชสาสน  ขาพเจาราชทูต 

อุปทูต ตรีทูต ปนสื่อ ข่ีเก้ียวสัปทนแดง มีบังตะวันตามแหพระราชสาสนไป  คร้ันแหข้ึนไปถึง

แลวเชิญพระราชสาสน เคร่ืองราชบรรณาการข้ึนไวที่กงกวน  จงตกใหขุนนางทหารสองคน

กับเลาเจียงแปดคนมาอยูกํากับพิทักษรักษาพระราชสาสนๆ อยูที่กงกวนเชาเย็นประโคม

ดวยแตรกลองชนะ  แตเมื่อเชิญพระราชสาสนข้ึนไปเมืองปกก่ิงนั้นหาไดเอาแตรกลองชนะ

ข้ึนไปดวยไม 

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.)  

 

ขอความท่ีราชทูตใหการมานี้ไดใหรายละเอียดเก่ียวกับขบวนแหพระราชสาสนวา

ประกอบไปดวยสิ่งตางๆ คือ ปายอักษรจีน ดนตรีประโคม คนถือไม สายโซ และเชือกหนังอยางละ

สองคู  จากนั้นจึงจะเปนผูเชิญเครื่องราชบรรณาการหามตามหลังเกงปดทอง แลวตามดวยคณะ

ราชทูตข้ึนเก้ียวตามไป และเม่ือมาถึงยังสถานท่ีท่ีพักพระราชสาสนจะมีทหารจีนมาเฝาดูแล และมีการ

ประโคมดนตรีทุกเชาเย็น 

นอกจากเรื่องธรรมเนียมท่ีเก่ียวกับการถวายพระราชสาสนแลว ยังมีการกลาวถึงข้ันตอน

การรับรองคณะราชทูต  เชน คําใหการพระยาราชเดชะ พระยาเขมรคุมสิ่งของของนักองคดวงลงไป

เมืองญวน จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) กลาวถึงการจายเสบียงอาหารใหแกคณะราชทูต พรอมกับบาว

ไพรไวรับใช ดังนี้ 

คร้ัน ณ วัน ฯ๖   ๓ คํ่า 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) 

 

รายการส่ิงของ 

คําใหการของราชทูต และพอคา จะมีการระบุขอมูลรายการสิ่งของอยูดวยเสมอ  ในกรณี

ของราชทูต จะเปนสิ่งของท่ีพระมหากษัตริยพระราชทานเปนเครื่องบรรณาการไปพรอมกับคณะทูต 

เพ่ือทูลเกลาฯ ถวายใหกับพระมหากษัตริยในบานเมืองท่ีเดินทางไป ดังเชน คําใหการเรื่องพระยา 

ราชเดช ผูคุมสิ่งของของนักองคดวงไปเมืองญวนกลับมา จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐)  กลาวถึงสิ่งของ

ท่ีสมเด็จพระหริรักษรามาอิศราธิบดี หรือนักองคดวง ถวายเปนเครื่องราชบรรณาการไปถวายพระเจา

เทียวตรีกษัตริยเวียดนาม ดังนี้ 



๑๖๕ 

พระองคดวงแตงให ฯขาฯ กับพระบวรนายก คุมกระวานหนัก ๕๐ ชั่ง หีบ ๑  

เรวหนัก ๕๐ ชั่ง หีบ ๑  รงหนัก ๕๐ ชั่ง หีบ ๑  คร่ังหนัก ๕๐ ชั่ง หีบ ๑  สีผึ้งหนัก ๕๐ ชั่ง 

หีบ ๑  นอระมาด ๒ ยอด หีบ ๑  งา ๒ ก่ิงหนัก 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 คิดพร่ันตัวกลัวญวนจะยึดเอาไว แตเปนราชการเจานายใชก็ตองจําไป   

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓) 

 

สวนในกรณีท่ีเปนคําใหการของพอคา รายการสิ่งของท่ีกลาวถึงจะเปนสินคาท่ีนําไป

คาขายยังบานเมืองอ่ืน เชน ในคําใหการจีนก๊ัก เรื่องบรรทุกสินคาไปจําหนายเมืองบาหลี จ.ศ. ๑๒๐๘ 

(พ.ศ. ๒๓๘๙) มีการระบุถึงสินคาท่ีพระสวัสดิวารีแตงใหจีนก๊ักเปนพอคาคุมไปขายยังเมืองบาหลี ดังนี้ 

๏ ขาพเจาจีนก๊ักนายเรือใหการวา พระสวัสดิวารีแตงเรือกิมฉายยาว ๑๔ วา  

ปาก ๔ วาลํา ๑ ใหขาพเจาเปนนายเรือ จีนคงเปนลาตา  จีนฉายเปนหวยเตียว  ลูกเรือ ๓๗ 

คน บรรทุกสินคาเกลือ ๑๕๐ เกวียน  น้ํามันมะพราวหนัก ๓๐๐ บาท  คร่ังหนัก ๑๐๐ หาบ  

น้ําตาลดําหนัก ๔๐๐ หาบ  ฝางหนัก ๔๐๐ หาบ แพรจีนเจา ๒๐ มวน  แพรผังสี ๓๐ พับ 

ไปคาขายเมืองบาหล ี

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓) 

 

การเจรจาทางการคา 

การเจรจาทางการคาท่ีพบในคําใหการ เปนเนื้อหาท่ีกลาวถึงการขอซ้ือสินคา  หรือการ

ขอลดหยอนคาธรรมเนียมตางๆ  เชน สําเนาคําใหการทูตเลม ๑-๒ เรื่องจําทูลพระราชสาสนออกไป

กรุงปกก่ิง จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖)  กลาวถึงราชทูตไทยทําเรื่องไปยังจงตกหมูอ้ีขุนนางเมือง

กวางตุงเพ่ือของดคาธรรมเนียมคาปากเรือ ดังความท่ีวา 

แตพุนซือเซงเจาพนักงานมีปายใหจุนจูเงียบเขาไปขอจัดซื้อกงกระดานออกมา

ตอเรือรบเรือไลไวรักษาบานเมืองเขตแดนเมืองปกก่ิงๆ กับกรุงพระมหานครศรีอยุธยาเปน

ทางพระราชไมตรี  ทานเจาพระยาพระคลังเสนาบดีผูใหญจึ่งนําเอาขอความข้ึนกราบบังคม

ทูล  สมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวทรงทราบใตฝาละอองธุลีพระบาทแลวโปรดเกลาโปรด

กระหมอมดํารัสสั่งใหลูกเรือซื้อขายกันตามตองการเถิด จุนจูเงียบไดจัดซื้อกงกระดานลง

บรรทุกสําเภาออกมาโดยคลองสะดวก แลเรือทรงพระราชสาสนเรือหูทรงออกมาจิ้มกองแต

กอน  พระเจากรุงปกก่ิงก็ใหยกคาเหียงคาปากเรือให  คร้ันถึงมรสุมเรือทรงพระราชสาสน 

กลับมารับราชทูต ณ เมืองกวางตุงยังตองเสียคาเหียงคาปากเรืออยู  เรือทรงพระราชสาสน



๑๖๖ 

เรือหูทรงเปนเรือราชการสําหรับไปมารับสงราชทูต  มีสินคาออกมาเล็กนอยจําหนายแตพอ

ไดเงินใชสอย  สินโหลหวยสิดแจกกะลาสีคนงานเปนกําลังราชการ  ขอใหจงตกหมูอ้ีเห็นกับ

ทางไมตรีนําขอความข้ึนกราบทูลพระเจากรุงปกก่ิงขอยกคาเหียงคาปากเรือ   

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.)  
 

จากเนื้อความขางตน จะเห็นไดวาคณะราชทูตไทยไดอางเรื่องท่ีทางไทยอนุญาตใหจีนซ้ือ

กงกระดานเพ่ือนําไปใชตอเรือ  และเรื่องท่ีพระเจากรุงปกก่ิงทรงยกคาธรรมเนียมใหกับคณะราชทูต  

ดังนั้นจึงขอใหพิจารณายกเวนใหกับคณะทูตในครั้งนี้ดวย 

 

เหตุการณในบานเมืองท่ีไป 

เหตุการณในบานเมืองท่ีไปเปนเนื้อหาท่ีผูใหการเลาถึงสถานการณ หรือขาวสารตางๆ ท่ี

เกิดข้ึน โดยไดยินมาจากชาวเมืองนั้นๆ ดังเชน คําใหการเรื่องพระยาราชเดช ผูคุมสิ่งของของนักองค

ดวงไปเมืองญวนกลับมา  จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐)  เลาถึงเหตุการณท่ีเมืองเวมามีเรือกําปนฝรั่งมา

ตั้งอยูท่ีอาวเมืองกวางนํา แลวจับขุนนางญวนไปสองคนเปนเหตุใหทางญวนตองเสียเงินไปไถตัวออกมา 

ดังขอความตอไปนี้ 

หมื่นภักดีคงถามวา ฯขาฯ ข้ึนไปเมืองเวไมรูความดอกฤๅ กําปนฝร่ังเขามาที่

อาวเมืองกวางนํา ๒ ลํา ฝร่ังยิงปนใหญลําละ ๓ นัด ไพรบานพลเมืองตกใจกลัว แลววาที่

เมืองบินวากําปนฝร่ังเขามาจอด ๓ ลํา ฝร่ังข้ึนมาหาโบจัน อันสาด ชวนใหไปดูของในกําปน 

องโบจัน องอันสาดก็ลงไป ฝร่ังยึดเอาตัวไวในกําปน ฝร่ังวาถาญวนเอาเงินมาใหจึงปลอยตัว

ไป องญวนบอกหนังสือไปเมืองเว เจาเวียดนามใหองตาทําตรีลงมาที่เมืองบินวา องตาทําตรี

ใหเอาเงินไปใหกับฝร่ังๆ ก็ปลอยตัวโบจัน อันสาดคืนมา องตาทําตรีใหจําโบจัน อันสาด 

สงไปเมืองเว แลวหมื่นภักดีคงบอกความเทานี้ก็เลยไป 

(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๒) 
 

ลักษณะบานเมือง และวิถีชีวิต 

ลักษณะบานเมืองและวิถีชีวิต เปนเนื้อหาท่ีผูใหการบอกเลาถึงสิ่งตางๆ ในบานเมืองท่ีตน

เดินทางไปถึง และไดพบเห็นมา เชน กําแพงเมือง อาคารสถานท่ีตางๆ  สินคาในตลาด การทํามาหา

กินของชาวเมือง ฯลฯ  ดังตัวอยางจาก สําเนาคําใหการทูตเลม ๑-๒ เรื่องจําทูลพระราชสาสนออกไป

กรุงปกก่ิง จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) ท่ีคณะทูตไดจดจําลักษณะของกําแพงเมืองปกก่ิงมาใหการไววา  

“...แลเมืองปกก่ิงมีกําแพงเจ็ดชั้นๆ นอกสูงประมาณเจ็ดวาหนาประมาณหาวารากกําแพงกอนดวย

ศิลาสูงจากพ้ืนดินข้ึนมาประมาณหาศอก  พนนั้นข้ึนมากอดวยอิฐขนาดใหญประตูเมืองสามชองมีปอม

โอบประตูสามชองมีปอมโอบประตู  มีหอรบบนประตูกอเปนเกง...” หรือในคําใหการเรื่องพระยาราช



๑๖๗ 

เดช ผูคุมสิ่งของของนักองคดวงไปเมืองญวนกลับมา  จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐)  กลาวถึงลักษณะ

ตลาดในเมืองเว และการคาขายของชาวจีนและญวนในตลาด ดังนี้ 

คร้ัน ณ วัน ฯ๑  ๑ ๕ คํ่า 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

ของชําเปนหลายสิ่ง แตแพรจีนผาขาวเทศผาลายเคร่ืองแกวโตะขันทองขาวทองเหลือง 

เคร่ืองใชสอยดีมีราคานั้นหามีวางซื้อขายที่ตลาดไม  ถนนตลาดกวางประมาณ ๘ ศอก ๙ 

ศอก เปนแตพื้นดินไมไดปูอิฐ ปูศิลา เมื่อ ฯขาฯ ไปดูนั้นจะเปนเพลาตลาดออกฤๅยัง ฯขาฯ 

หาไดถามไม  ฯขาฯ นั่งอยูประมาณคร่ึงชั่วโมง เห็นคนเดินไปมาที่ตลาดทั้งชายหญิงประมาณ 

๑๕๐ คน ๑๖๐ คน ญวนมากกวาจีนแขก เขมรหาเห็นเดินไปมาไม 

(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๒) 

 

๔.  คําใหการประเภทอ่ืนๆ 

คําใหการประเภทอ่ืนๆ  เปนคําใหการท่ีไมมีเนื้อหาเก่ียวของกับกระบวนการในชั้นศาล 

การศึกสงคราม หรือบันทึกความรูท่ีไดจากการเดินทางไปยังประเทศตางๆ แตเปนคําใหการท่ีเปน

ลักษณะจดหมายเหตุท่ีมีการสอบถามถึงเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณี หรือท่ีมาของสิ่งตางๆ เชน  

คําใหการขุนโขลนพระพุทธบาทสระบุรี จัดทําในสมัยรัชกาลท่ี ๑ เม่ือปมะโรงจุลศักราช ๑๑๔๖ (พ.ศ. 

๒๓๒๗) เพ่ือบันทึกประเพณีการรักษาพระพุทธบาทตามแบบครั้งกรุงศรีอยุธยา๑๕  หรือ คําใหการเฒา

สาเรื่องหนังราชสีห เปนการบันทึกคําใหการของเฒาสาหญิงมายท่ีอยูริมวัดปากน้ําในคลองบางหลวง 

ไดนําหนังราชสีหมาถวาย เฒาสาใหการวาหนังราชสีหนี้เปนของพระเจาเอกทัศน ซ่ึงนายอูสามีของ

เฒาสาเคยเปนมหาดเล็กไดรับพระราชทานจากพระเจาเอกทัศนเม่ือครั้งเสียกรุง เฒาสาจึงนํามาถวาย

ในรัชกาลท่ี ๒ เม่ือ พ.ศ. ๒๓๕๖๑๖   เปนตน 

จากการศึกษาเนื้อหาในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พบวามี

คําใหการประเภทอ่ืนๆ ท่ีไมสามารถรวมอยูกับคําใหการอีกสามประเภทไดเพียง ๑ เรื่อง คือสําเนา

คําใหการนายนอยปนตาวาดวยเรื่องวงศสกุลท่ีเปนพระยาเชียงใหม จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ.๒๓๘๔) เลขท่ี 

                                           
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   ๑ 

 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  

 

๑ 

 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 

 

๑ 

 นายขนานลั งกา เปนพระยา รัตนเมืองแก ว  

อายุ ๕๓ ป มาเปนพระยาลําพูน  ตาย  

 

๑ 

บุตรพระเจา

ลําพูน 

นายจอมจนพี่พระยาลําพูน คําตัน เสียจารีต 

อายุ ๕๐ ป  

 

๑ 

 นายหนานมหาเทพ อายุ ๔๕ ป  ๑ 

 นายหนานกิติ อายุ ๔๕ ป  ๑ 

 นายนอยปนตา อายุ ๔๑ ป  ๑ 

 นายหนานคําแสน อายุ ๓๖ ป  ๑ 

 นายหนานไชยวงศ อายุ ๔๐ ป  ๑ 

 นายหนานเสืออายุ ๓๕ ป  ๑ 

 นายหนานมหาพรหมอายุ ๒๓ ป  ๑ 

 นายนอยคําไจย อายุ ๒๐ ป  ๑ 

 นายนอยอินตะ อายุ ๒๓ ป  ๑ 

 นายหนายมหายศ อายุ ๒๒ ป  ๑ 

 นายนอยรุง อายุ ๒๑ ป ไปอยูละคร  ๑ 

 

(จ.ศ. ๑๒๐๓ เลขที่ ๑๐๑) 

 

ในคําใหการระบุไววา นายนอยปนตาเปนผูใหการเม่ือปฉลูตรีนิศก  และจากขอความ

ขางตนจะเห็นไดวา มีการกลาวถึงเจาผูครองเมืองลําพูนคือพระยาคําตันวาถึงแกพิราลัยเม่ืออายุได ๔๖ 

ป เม่ือสืบคนจาก “พงศาวดารเมืองนครเชียงใหม เมืองนครลําปาง เมืองลําพูนไชย” จะพบวาพระยา

ลําพูนคําตันถึงแกพิราลัย เม่ือ พ.ศ. ๒๓๘๔ ดังความท่ีวา “...ครั้นลุศักราช ๑๒๐๓ ปฉลู ตรีศก พระยา

ลําพูนคําตันวาราชการเมืองได ๓ ป ก็ถึงแกอสัญกรรม...”๑๗ จึงสันนิษฐานไดวาคําใหการฉบับนี้ทาง

                                           
๑๗ ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม ๗ (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร 

กรมศิลปากร, ๒๕๔๕), ๓๕๘. 



๑๖๙ 

กรุงเทพฯ ไดใหนําตัวนายนอยปนตา ซ่ึงเปนเชื้อสายเมืองลําพูนมาใหการเก่ียวกับเจานายในสาย

ตระกูลท้ังหมดภายหลังท่ีพระยาลําพูนคําตันถึงแกพิราลัย  เนื่องจากในขณะนั้นหัวเมืองลานนาเปน

ประเทศราชของกรุงรัตนโกสินทร  ทางกรุงเทพฯ จึงมีสิทธิ์ในการแตงตั้งเจานายข้ึนครองเมืองสําคัญ  

เม่ือเจานายไดรับเลือกจากกลุมญาติวงศและขุนนางใหข้ึนครองเมืองแลว จะตองแจงขาวมายัง

กรุงเทพฯ และเดินทางลงมาเฝาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพ่ือขอรับพระราชทานสัญญาบัตรและ

เครื่องยศ ซ่ึงเทากับวาพระมหากษัตริยไทยทรงมีสิทธิธรรมในการตั้งเจาเมือง และแสดงอํานาจท่ี

เหนือกวาลานนา๑๘  คําใหการดังกลาวจึงแสดงถึงการสืบถามขอมูลเก่ียวกับเจานายเชื้อสายเมือง

ลําพูน เพ่ือกําหนดผูเหมาะสมในการข้ึนครองเมือง หรือรั้งตําแหนงสําคัญตอไปนั่นเอง 

ในคําใหการดังกลาวยังทําใหทราบถึงขอมูลตางๆ ท่ีไมปรากฏในเอกสารฉบับอ่ืนๆ ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

๑.  ในคําใหการนี้จัดทําข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๒๓๘๔ ตรงกับปท่ีพระยาลําพูนคําตันถึงแกพิราลัย 

และมีการระบุวา “...พระยาลําพูนคําตันอายุ ๔๖ ปตาย...”  ขอมูลดังกลาวทําใหไดปเกิดของพระยา

ลําพูนคําตันคือ พ.ศ. ๒๓๓๘  ซ่ึงในเอกสารอ่ืน เชน พงศาวดารเมืองนครเชียงใหม เมืองนครลําปาง 

เมืองลําพูนไชย ระบุเพียงวาพระยาลําพูนคําตันครองลําพูนเพียง ๓ ป จึงพิราลัย 

๒.  จากขอความท่ีวา  “...นายจอมจนพ่ีพระยาลําพูนคําตันเสียจารีต  อายุ ๕๐ ป...”  

ทําใหทราบถึงเชื้อสายพ่ีนองของพระยาลําพูนคําตันวามีจํานวนมากกวาท่ีหนังสือ “เจาหลวงลําพูน” 

ไดกลาวไว  ซ่ึงในหนังสือเลมนั้นกลาววาพระยาลําพูนคําตันเปนโอรสพระองคใหญ ในบรรดาโอรสและ

ธิดา ๕ พระองคในพระเจาบุญมาเมือง เจาผูครองนครลําพูนองคท่ี ๒๑๙  ดังนั้นจึงสันนิษฐานวารายชื่อ

ท่ีมีระบุในคําใหการนี้ เปนโอรสท่ีเกิดจากชายาอ่ืนซ่ึงอาจจะเปนคนละสายกับพระยาลําพูน  

คําตัน   

นอกจากนี้รายชื่อในคําการใหท่ียกมาในตัวอยาง มีการระบุอยางชัดเจนวาท้ังหมดเปน 

“บุตรพระเจาลําพูน”  ซ่ึงผูครองนครลําพูนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร มีเพียงพระเจาบุญมาเมือง

พระองคเดียวท่ีไดรับพระบรมราชโองการแตงตั้งจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเม่ือ 

                                           
๑๘ สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, พิมพครั้งท่ี ๗. (กรุงเทพฯ: อมรินทร, ๒๕๕๓), ๓๔๕. 
๑๙ วรเทวี (ณ ลําพูน) ชลวณิช, เจาหลวงลําพูน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง, ๒๕๕๓), 

๔๖. 



๑๗๐ 

พ.ศ. ๒๓๖๖ ใหเปนพระเจาลําพูนไชยพระองคท่ี ๒๒๐ มีพระนามวา “พระเจาบุญมาเมือง”๒๑  ตาง

จากผูครองเมืองลําพูนยุคหลัง เชน เจาหลวงนอยอินทร พระยาลําพูนคําตัน เจาหลวงธรรมลังกา ท่ี

ไดรับการสถาปนาจากราชสํานักกรุงเทพฯ ใหมีพระยศนําหนาเปน “พระยา” เทานั้น 

                                           
๒๐ ลําดับวงศของเจาผูครองนครลําพูนไชยในสมัยกรุงรัตนโกสินทรมีจํานวนท้ังสิ้น 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. 



๑๗๑ 

 

 

บทท่ี ๕ 

ภาพสะทอนเหตุการณประวัติศาสตร สภาพสังคมและวัฒนธรรม 

จากคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

 

จากการศึกษาคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวพบวามีเนื้อหาท่ี

เก่ียวกับภาพสะทอนเหตุการณประวัติศาสตร สภาพสังคมและวัฒนธรรม ดังตอไปนี้  

 

เหตุการณประวัติศาสตร 

เหตุการณประวัติศาสตรท่ีพบในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

ไดแก เหตุการณศึกเจาอนุวงศ เหตุการณท่ีเก่ียวกับเมืองพวน  เหตุการณสงครามกับญวนและเขมร 

เหตุการณในหัวเมืองมลายู  เหตุการณในดินแดนทางดานเหนือ  เหตุการณจีนตั้วเฮียกอจลาจล และ

การลาอาณานิคมของชาวตะวันตก ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

เหตุการณศึกเจาอนุวงศ 

ศึกเจาอนุวงศเกิดข้ึนใน พ.ศ. ๒๓๖๙  เจาอนุวงศ กษัตริยผูครองเวียงจันทนประกาศตน

เปนอิสระจากไทย หลังจากท่ีเจาอนุวงศทูลขอครัวลาวเวียงจันทนท่ีถูกกวาดตอนมาอยู ณ เมือง

สระบุรี แตพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไมพระราชทานใหกลับคืนไป ดังนั้นเจาอนุวงศจึงยก

กองทัพเขามากวาดตอนพลเมืองบริเวณภาคอีสานของไทยในปจจุบัน ทําใหทางกรุงเทพฯ ตองยก

กองทัพไปทําศึกสงคราม  จากการศึกษาคําใหการในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวพบวา

มีคําใหการท่ีใหรายละเอียดเก่ียวกับการศึกครั้งนี้ใน ๓ ประเด็น ไดแก การกวาดตอนผูคนไป

เวียงจันทน ศึกท่ีเมืองนครราชสีมา และยุทธศาสตรสําคัญในศึกสงคราม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๑.  การกวาดตอนผูคนไปเวียงจันทน 

เจาอนุวงศเกณฑกองทัพสวนใหญมารวมไวท่ีเวียงจันทน และยกทัพเขาทางภาค

อีสาน หลอกเจาเมืองตางๆ วาจะมาชวยกรุงเทพฯ รบอังกฤษ ถาหากเจาเมืองใดตอตานจะฆาเสีย โดย

มีเปาหมายหลักคือตีกรุงเทพฯ ถาตีแลวรักษาไมไดก็จะกวาดเอาทรัพยสิน ผูคนท้ังหมดไปเวียงจันทน  

เม่ือกองกําลังพรอมแลวจึงจัดกองทัพ ๓ ทัพใหญ คือ ทัพหลวงเมืองเวียงจันทน ประกอบไปดวยเจา

อนุวงศและเจาราชวงศยกมาทางเมืองนครราชสีมาและสระบุรี  ทัพจําปาศักดิ์ของเจาราชบุตร (โย) 

ยกมาทางแถบอีสานใตบริเวณเมืองอุบลราชธานี เขมราฐ ยโสธร ศรีสะเกษ  และทัพเจาอุปราช  



๑๗๒ 

(ติสสะ) ยกลงมาในเขตอีสานกลางแถบเมืองกาฬสินธุ  รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ และอีสานใตบางสวนใน

แถบเมืองสุรินทร สังขะ ขุขันธ เปนตน๑   

การกวาดตอนผูคนไปเวียงจันทนท่ีพบในคําใหการสมัยรัชกาลท่ี ๓ มีเนื้อหาเก่ียวกับการ

ระดมพลและการกวาดตอนของทัพเจาราชวงศ (เจาเงา) ซ่ึงเปนโอรสของเจาอนุวงศ เหตุการณการ

กวาดตอนชาวเมืองสระบุรีและเมืองเลย และปฏิกิริยาจากชาวเมือง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๑.๑  การระดมพลของทัพเจาราชวงศ 

การระดมพลของทัพเจาราชวงศ พบในคําใหการในคัดบอกเลม ๙ วาดวยเรื่อง

เจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐)  ผูใหการคืออายปา ซ่ึงเปนชาวบาน 

พันพราวเปนไพรสังกัดของราชบรม ใหการวาเจาราชวงศระดมไพรพลอยูท่ีบริเวณบานพราวหรือเมือง

พันพราวซ่ึงอยูตรงขามฟากแมน้ํากับเมืองเวียงจันทน เจาราชวงศเกณฑไพรพล ๒,๐๐๐ คน ชาง ๕๐๐ 

เชือก และมา ๑๐๐ ตัวเศษ ดังความตอไปนี้ 

อยู ณ วัน ฯ ๑๑ ปจออัฐศก  อายราชบรมผูนายบอกขาพเจาวา ใหตระเตรียม

เสบียงอาหารเคร่ืองศาสตราวุธไวใหพรอม  ณ เดือนสาม อายเวียงจันทน อายราชวงศ จะลง

มาทําการพระบรมศพ  ขาพเจาจัดแจงเสบียงอาหาร เคร่ืองศาสตราวุธไวตามนายสั่ง  คร้ัน 

ณ วัน ฯ๖   ๒ อายราชวงศยกมาจากเมืองเวียงจันทนกับนายไพรประมาณ ๒ พัน ชางประมาณ 

๕๐๐ มาประมาณ ๑๐๐ เศษ  แตปนเคร่ืองศาสตราวุธจะมีมากนอยเทาใดไมทราบ  ขาพเจา

ถามอายราชบรมวาอายราชวงศจะยกไปไหน  อายราชบรมวา อายราชวงศจะยกลงมาทํา

การพระบรมศพ   

(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ง.) 

 

เหตุผลท่ีเจาราชวงศใชอางในการระดมพลคือจะนํากองทัพเวียงจันทนลงมาชวยการพระ

บรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยท่ีกรุงเทพฯ ซ่ึงความจริงงานพระบรมศพเสร็จสิ้นไป

แลวในประกา จ.ศ. ๑๑๘๗ (พ.ศ. ๒๓๖๘) เหตุผลดังกลาวจึงเปนการปดบังมิใหขาวรั่วไหลมาถึง

กรุงเทพฯ การระดมพลของเจาราชวงศในปจออัฐศก จ.ศ. ๑๑๘๘ (พ.ศ. ๒๓๖๙) ท่ีกลาวถึงใน

คําใหการ จึงเปนการทําตามคําสั่งของเจาอนุวงศ ซ่ึงตัดสินใจกอการกบฏตอราชสํานักกรุงเทพ 

สอดคลองกับความในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี ๓ ท่ีระบุวาเจาอนุวงศสั่งระดม

พลท่ีบานพันพราวในปจออัฐศก จ.ศ. ๑๑๘๘ (พ.ศ.๒๓๖๙)๒ 

 

                                           
๑ สุวิทย ธีรศาสวัต, ประวัติศาสตรลาว ๑๗๗๙-๑๙๗๕ (กรุงเทพฯ: สรางสรรค, ๒๕๔๓), ๑๑๖. 
๒ เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี  (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาล

ท่ี ๓, พิมพครั้งท่ี ๗ (กรุงเทพฯ: สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร  กรมศิลปากร, ๒๕๔๗), ๑๗. 



๑๗๓ 

๑.๒  เหตุการณการกวาดตอนชาวเมืองสระบุรี 

หลังจากเจาราชวงศระดมพลท่ีเมืองพันพราว แลวจึงยกกองทัพไปกวาดตอน

ผูคนในเมืองนครราชสีมา จากนั้นยกทัพลงมาเมืองสระบุรี  แลวใหหาตัวหัวหนากลุมลาวท่ีถูกกวาด

ตอนมาอยูสระบุรีมาเขาเฝา เพ่ือเกลี้ยกลอมใหกลับไปเวียงจันทน โดยใหเหตุผลวาญวนและอังกฤษจะ

ยกมาตีกรุงเทพฯ๓ เหตุการณการกวาดตอนครัวเมืองสระบุรีมีปรากฏในคําใหการในคัดบอกเลม ๒ วา

ดวยเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) ผูใหการคืออายทาวลาว บาวใน

เพ้ียพิมภิสาร ซ่ึงถูกเกณฑเขากองทัพเจาราชวงศ 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 หนึ่ง ปนพัน ๒๐๐ กระบอก มาทางเมืองโคราช แตขาพเจาเจากองทัพ

ราชวงศยกมาถึงบานขอนขวางแขวงเมืองสระบุรี แต ณ วัน ฯ๒     ๓ คํ่า เจาราชวงศใหเกลี้ย

กลอมกวาดครัวเมืองสระบุรี ครัวไทย ครัวลาว ครัวจีน ชายหญิงใหญนอย สองหมื่น ๖ พัน

คน เจาราชวงศ พระยานามหุง คุมไพร ๔๐๐ คน ปน ๔๐๐ กระบอก ปองกันครัวข้ึนไปสง

เจาเวียงจันทน ณ เมืองโคราช  

(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ฆ.) 
 

ขอมูลในคําใหการขางตนระบุรายชื่อแมทัพ และจํานวนท่ีเก่ียวของกับการกวาดตอน 

โดยมีเจาราชบุตรคุมทัพ ๕,๐๐๐ คน พรอมปน ๔๐๐ กระบอกมาทางเมืองสระบุรี และกวาดครัวได

ท้ังสิ้น ๒๖,๐๐๐ คน  จากนั้นเจาราชวงศและพระยานามหุงจึงใหมีกองทหารติดตามครัวท้ังหมดไปสง

เจาอนุวงศท่ีเมืองนครราชสีมา 

๑.๓  การกวาดตอนครัวเมืองเลย 

เม่ือเจาราชวงศนําไพรพลกวาดตอนไปยังเมืองนครราชสีมาแลว  ปรากฏวา

ชาวเมืองนครราชสีมาลุกฮือฆาฟนกองทัพลาวจนแตกพาย ประกอบกับขาวลือวาทัพกรุงเทพฯ จะ

ยกข้ึนมา เจาอนุวงศจึงลาถอยไปตั้งรับท่ีหนองบัวลําภู สวนเจาราชวงศถอยไปเมืองหลม (อยูในเขต

จังหวัดเพชรบูรณปจจุบัน) คําใหการในคัดบอกเลม ๒ วาดวยเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ  

จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) ไมไดกลาวถึงสาเหตุท่ีมีการถอยทัพ แตใหรายละเอียดเก่ียวกับการตั้งคาย 

และการกวาดครัวเมืองเลยกลับเวียงจันทน ดังความตอไปนี้ 

                                           
๓ เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี  (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาล

ท่ี ๓, ๑๘. 



๑๗๔ 

เจาราชวงศนั้นยกทัพไปถึงเมืองหลมสัก ตั้งคาย ๙ คาย ชักปกการวบกันทั้ง ๙ 

คาย เจาราชวงศใหกวาดครัวเมืองหลมสักแลแขวงเมืองข้ึนเมืองหลมสักไปทางบานนาหลัก

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 ซ่ึงมีชาวเมืองอ่ืนจํานวนมากท่ีถูกกวาดมารวมกับชาวเมืองเลย ไดแก 

เมืองแกนทาว เมืองหํา เมืองนครไทย และเมืองนครชุม 

๑.๔  ปฏิกิริยาจากชาวเมือง 

การกวาดตอนไพรพลจากเมืองตางๆ นั้น มีปฏิกิริยาจากชาวเมืองตางกัน

ออกไป ดังมีลักษณะตอไปนี้ 

๑.๔.๑  อพยพหลบหนี  ในคําใหการผูถือหนังสือไปตรวจราชการท่ีเมือง

นางรอง จ.ศ. ๑๑๘๘ (พ.ศ. ๒๓๖๙) หม่ืนมหาสงครามผูใหการ กลาวถึงเหตุการณตอนเจาอนุวงศให

เจาราชวงศยกกองทัพมากวาดตอนผูคนเมืองนครราชสีมา เปนเหตุใหชาวเมืองหนองปรือ เมือง

นางรอง ตกใจขาวศึกจึงพากันท้ิงบานเรือนอพยพหนีเขาปา ดังขอความตอไปนี้ 

ชาวบานหนองปรือ แขวงเมืองนางรองบอก ฯขาฯ วา เจาเวียงจันทนยก

กองทัพลงมากวาดเอาครัวเมืองนครราชสีมาไป แลราษฎรชาวบานหนองปรือ ชาวเมือง

นางรองพากันแตกตื่นหนีเขาปาไปสิ้น ฯขาฯ เห็นยุงขาวแลเรือน ณ บานหนองปรือไฟไหม 

ยุงขาว ๗ เรือน ๑๓ หลัง คร้ันรุงข้ึน ณ วัน ฯ๘  ๔  ฯขาฯ กับหมื่นอภัยพินาศพากันไปเมือง

นางรอง ฯขาฯ ไปสํานักอยูวัดเมืองนางรองมี พระสงฆ ๖ รูป สามเณร ๕ รูป  ฯขาฯ จึงถาม

พระสงฆวาไพรบานพลเมืองไปขางไหนเสียสิ้น พระสงฆบอกวา เจาเวียงจันทนมากวาดเอา

ครอบครัวเมืองนครราชสีมาไป ชาวบานในเมืองนางรอง กลัวเจาเวียงจันทนจะมากวาดเอา

ครัวไปพากันหนเีขาปาไปสิ้น 

(จ.ศ. ๑๑๘๘ เลขที่ ๑) 

 

๑.๔.๒  ยินยอมตอกองทัพเวียงจันทน จากคําใหการพบวามีบางเมืองท่ี

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

เรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) กลาวถึงกรณีพระยาสุริยวงศา 

เจาเมืองหลมไมยอมเขากับกองทัพเวียงจันทนทําใหถูกจับตัวไปในท่ีสุด ดังขอความท่ีวา 

เจาราชวงศก็ยกจากเมืองหลมสักมาถึงเมืองเลย ตั้งคาย ๙ คาย ชักปกการอบ

ถึงกัน เจาราชวงศก็จับพระยาสุริยวงศาจําสงใหอุปราชเมืองโสม คุมข้ึนไปใหเจาเวียงจันทน 

ณ เมืองโคราช แตขาวลือวาเจาเวียงจันทนฆาพระยาสุริยวงศาเสียแลว 

(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ฆ.) 

 

นอกจากนี้ยังพบวาชาวเมืองบางสวนไมสมัครใจแตถูกบังคับใหข้ึนไปเวียงจันทน ดัง

ตัวอยางจากคําใหการในคัดบอกเลม ๙ วาดวยเรื่องเจาอนุวงศเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. 

๒๓๗๐) ผูใหการคืออายจัน เลกเสียสวยท่ีเมืองหลมถูกเกณฑไปราชการทัพในทัพเจาราชวงศ ทํา

หนาท่ีเปนผูควบคุมครัวสระบุรี กลาวไววา 

ขาพเจาพบไอเวียงจันทนกวาดครัวเมืองโคราช สระบุรี พิมาย นางรอง ที่บาน

เตาแหงหนึ่ง  บานคอนสรร แขวงเมืองภูเขียว  ที่บานจอก  บานลําภาชี แขวงเมืองโคราช 

พวกครัวไปชางเกวียน บางหาบไปทั้งกลางวันกลางคืนจะเปนครัวมากนอยเทาใดประมาณ

มิได  ขาพเจาถามพวกครัววาจะพากันไปไหน  พวกครัวบอกวาไอเวียงจันทนจะใหพากันข้ึน

ไปเวียงจันทน  ขาพเจาเห็นพวกครัวเดินพลางรองไหพลาง  ขาพเจาถามวาข้ึนไปเวียงจันทน

แลวทําไมจึ่งรองไห  พวกครัววาไมสมัครจะข้ึนไปอยูเวียงจันทน  ไอเวียงจันทนขืนกวาดตอน

ข้ึนไป แตที่เมืองภูเขียวนั้นครอบครัวปกติอยูยังหากวาดตอนไม 

(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ง.) 
 

ชาวเมืองท่ีกวาดตอนมาจึงมีท้ังสวนท่ีสมัครใจและไมสมัครใจ ทางกองทัพเวียงจันทนตอง

จัดแบงกําลังทหารไปควบคุมเพ่ือปองกันมิใหลุกฮือตอตาน ทําใหลดจํานวนทหารในกองทัพลง  จึง

เปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเจาอนุวงศตองถอยทัพกลับไปในท่ีสุด เม่ือทราบขาวศึกวาทางกรุงเทพฯ ยก

กองทัพข้ึนมาปราบปราม๔ 

                                           
๔ สุเจน กรรพฤทธ์ิ, “จากเวียงจันทนถึงบางกอก ตามรอยเจาอนุวงศ คลี่ปมประวัติศาสตรไทย-ลาว,” 

สารคดี ๒๕, ๒๙๑ (พฤษภาคม ๒๕๕๒): ๑๔๐. 



๑๗๖ 

การกวาดตอนผูคนในเวียงจันทนท่ีปรากฏในคําใหการสะทอนใหเห็นถึงการระดมพลของ

เจาราชวงศท่ีบานพันพราว โดยอางเหตุผลวาจะยกลงมาชวยการพระบรมศพท่ีกรุงเทพฯ เหตุการณ

การกวาดตอนชาวเมืองสระบุรีและเมืองเลย สะทอนใหเห็นถึงปฏิกิริยาจากชาวเมืองท่ีถูกกวาดตอน 

ซ่ึงมีท้ังชาวเมืองท่ีอพยพหลบหนี ยินยอมและไมยินยอมตอกองทัพเวียงจันทน ซ่ึงยังพบวามีชาวเมือง

บางสวนไมสมัครใจท่ีจะไปกับกองทัพเวียงจันทนอีกดวย 

๒.  ศึกท่ีเมืองนครราชสีมา 

เม่ือกองทัพเจาอนุวงศยกไปถึงเมืองนครราชสีมา ขณะนั้นเจาพระยานครราชสีมา

เดินทางไปราชการท่ีเมืองขุขันธ ดวยเหตุพระยาไกรสงครามเจาเมืองขุขันธวิวาทและรบกับหลวง

ยกกระบัตรซ่ึงเปนนองชาย ในเวลานั้นพระยาปลัด กรมการเมืองเดินทางไปดวย ทําใหเมือง

นครราชสีมามีแตกรมการชั้นผูนอยอยูรักษา เจาอนุวงศจึงสามารถบังคับกวาดตอนเอาครัวชาวเมือง

นครราชสีมาข้ึนไปได  ขอมูลจากคําใหการสมัยรัชกาลท่ี ๓ ทําใหเห็นภาพสะทอนเก่ียวกับศึกท่ีเมือง

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 ดังความท่ีวา 

พระยายกกระบัตร หลวงเมือง หลวงนา หลวงสารอด หลวงนรา พากันออกไปหาอายอนุ

เวียงจันทน แลวอายเวียงจันทนวาจะเขากับเราหรือไม ถาไมยอมจะฆาเสีย พระยา

ยกกระบัตร หลวงเมือง หลวงนา หลวงสารอด หลวงนรา ก็รับวาจะเขาดวยอายเวียงจันทน

วา ณ วัน ฯ๑  ๑ ๓ คํ่า ใหตอนครัวออกจากเมืองใหสิ้นเชิง ถาผูใดขัดขืนอยูจะฆาเสีย 

(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ก.) 

 

ขอความขางตนใหรายละเอียดวาเจาอนุวงศขมขูจะฆากรมการเมือง  ซ่ึงตางจากในพระ

ราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี ๓ ท่ีกลาวเพียงวาเจาอนุวงศอางเหตุผลวา “...เจาพระยา

นครราชสีมาเบียดเบียนไพรพลเมืองไดความเดือดรอน อนุไปมาทางนี้มีแตคนมารองทุกขมิไดขาด ให

พระยายกบัตรตระเตรียมกวาดครอบครัวข้ึนไปเมืองเวียงจันทนใหเสร็จแตใน ๔ วัน...”๕   

                                           
๕ เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี  (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาล

ท่ี ๓, ๑๘. 



๑๗๗ 

๒.๒  การตอตานทัพเวียงจันทนของชาวเมืองนครราชสีมา     

การตอตานทัพเวียงจันทนของชาวเมืองนครราชสีมา ปรากฏอยูในสําเนา

คําใหการเรื่องเจาอนุวงศเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) ระบุวาเม่ือพระยาปลัด

เดินทางกลับจากราชการ มาถึงเมืองนครราชสีมา เจาอนุวงศบอกกับพระยาปลัดวา “...ครอบครัวยก

ไปเมืองเวียงจันทนสิ้นแลว เขาตามไปเถิด...”  พระยาปลัดจึงยอมไปกับกองทัพเวียงจันทน ซ่ึงขณะนั้น

กวาดชาวเมืองมาอยูท่ีบานประสาท แขวงเมืองนครราชสีมา คําใหการบันทึกไววาพระยายกกระบัตร 

ปรึกษากับกรมการเมืองและรวบรวมชาวเมืองเขาตอสูกับกองทัพเวียงจันทน  พระยาปลัดและ

กรมการเมืองพรอมกับชายฉกรรจเขาสูกับทัพเวียงจันทนจนแตกพายไป ดังความท่ีวา 

แลวพระยาปลัดใหหาพระยานรา พระยายกกระบัดมาจากบานปง  พระยา

ยกกระบัตร พระยาณรงคเดช หลวงเมือง หลวงนา หลวงสารอด หลวงนรา หลวงปลัด

เมืองพิมาย ปรึกษาพรอมกันวารวบรวมครัวไว แลวจึงฆาอายลาวเวียงจันทนซึ่งกํากับครัว

ประมาณ ๒ รอยเศษ แลวเลื่อนครัวมาอยูบานสัมฤทธิ์ แลววาแตกําลังเราผูชายถาอายอนุยก

ลงมาไลตีชิงครัว เราก็จะออกสูรบกับอายลาวใหสิ้นฝมือ อยู ณ วัน  ฯ๗   ๔ คํ่า อายอนุใหอาย

ลาวยกออกมาประมาณ ๑๐๐๐ เศษ ทางนั้นประมาณ ๓๐ เสน ๔๐ เสน จะเขาชิงเอาครัว 

พระยาปลัดกรมการกับครัวชายฉกรรจ ๘๐๐ ก็ยกออกสูรบกับอายลาว ฆาอายลาวตาย

ประมาณ ๗๐๐-๘๐๐ ไดหอกดาบเคร่ืองอาวุธของอายลาว  

(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ก.) 

 

ชาวเมืองนครราชสีมาอพยพมาตั้งหลักอยูท่ีทุงสัมฤทธิ์ 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 “...อายอนุไมกลับไปเมืองเวียงจันทน แลวจะเอาเมือง

นครราชสีมาเปนโลง...”  แสดงใหเห็นวาเจาอนุวงศคิดจะใชเมืองนครราชสีมาเปนฐานทัพสําคัญใน

การตอสูกับกองทัพกรุงเทพฯ  และตอมาเจาอนุวงศใหกองทัพมาปราบพวกครัวเมืองนครราชสีมาท่ีทุง



๑๗๘ 

สัมฤทธิ์อีกครั้ง  ซ่ึงขุนโอดใหการบอกเลาถึงเหตุการณไววา “...ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๑ อายลาวข่ีชางมาถึง

บานสัมฤทธิ์ท่ีครัวอยู ๗๐ ชาง คนข่ีชางมาชางละ ๒ คน ๓ คนบาง พวกครัวฆาอายลาวตาย ๗๐ คน 

ท่ีเหลืออยูอายลาวโดดชางหนีเขาปาไปไดประมาณ ๓๐ เศษ พวกครัวจับไดชาง ๖๐ ชาง...” 

จากขอมูลในคําใหการจะเห็นไดวาวีรกรรมของชาวเมืองนครราชสีมาท่ีทุงสัมฤทธิ์ มีการ

บอกเลาไวในคําใหการท่ีกลาวถึงพระยาปลัด หลวงยกกระบัตร กรมการเมือง และชาวเมืองท่ีรวมกัน

ตอสูกองทัพเวียงจันทน ไมไดมีการกลาวถึงชื่อของคุณหญิงโมภริยาพระยาปลัดโดยตรงเหมือนกับ 

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี ๓๖ แตเม่ือพิจารณาคําวา “ครัว” ท่ีปรากฏในคําใหการ

ขางตน พบวา “ครัว” หมายถึง ผูชาย ผูหญิง เด็ก และคนชรา คือบุคคลท้ังครอบครัวท่ีถูกกวาดตอน

มา ดังนั้นคุณหญิงโมยอมอยูในกลุมครัวชาวเมืองนครราชสีมาและไดสูรบทัพเวียงจันทนในครั้งนี้  และ

คําใหการในคัดบอกเลม ๙ วาดวยเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) 

กลาวเพียงวาทหารเวียงจันทนถูกชาวเมืองฆาตายเปนจํานวนมาก ดังความท่ีวา 

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 

เรื่องราวของเจาพระยานครราชสีมาในชวงท่ีเกิดศึก สําเนาคําใหการเรื่องเจา

อนุวงศเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐)  ใหขอมูลวาขุนโอดพบกับนายยู นายชู 

บาวเจาพระยานครราชสีมา จึงไตถามขาวคราว ทําใหทราบเรื่องวาเจาพระยานครราชสีมาไประงับ

เหตุวิวาทท่ีเมืองขุขันธแตพระยาไกรสรสงครามตอตาน จึงตองหนีไปเมืองสวายจิกในเขมร โดยคิดจะ

พาครอบครัวไปท่ีเมืองพระตะบอง 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 เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี  (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาล

ท่ี ๓, ๑๙. 



๑๗๙ 

อยางไรก็ตามพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี ๓ ระบุวาเม่ือสมเด็จกรม

พระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพยกทัพมาถึงเมืองนครราชสีมา เจาพระยานครราชสีมาทราบเรื่องจึง

ออกจากเมืองสวายจิกมาเขาเฝา สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพจึงใหอยูเกลี้ยกลอมผูคน

ในเมืองนครราชสีมาใหดีดังเดิม๗ 

ภาพสะทอนจากคําใหการเก่ียวกับศึกท่ีเมืองนครราชสีมาทําใหเห็นวาเจาอนุวงศใชวิธี

ขมขูวาจะฆากรมการเมืองเพ่ือใหเขากับกองทัพเวียงจันทน จึงเปนเหตุใหขาราชการและชาวเมือง

นครราชสีมาเกิดการตอตาน โดยสูรบกับทัพเวียงจันทนท่ีบานประสาทและท่ีทุงสัมฤทธิ์ ซ่ึงในกรณีทุง

สัมฤทธิ์ไมมีการกลาวถึงวีรกรรมของคุณหญิงโมดังท่ีกลาวไวในเอกสารอ่ืน  อีกท้ังยังสะทอนใหเห็นถึง

เรื่องของเจาพระยานครราชสีมาในชวงเหตุการศึกวาเจาพระยานครราชสีมาไปราชการท่ีเมืองขุขันธ 

และถูกเจาเมืองขุขันธตอตาน จึงตองหนีไปเมืองสวายจิก 

๓.  ยุทธศาสตรสําคัญในศึกสงคราม 

หลังจากเจาอนุวงศตัดสินใจถอนทัพจากเมืองนครราชสีมา เนื่องจากครัวชาวเมืองลุก

ฮือตอตาน และมีขาววากองทัพกรุงเทพฯ จะยกข้ึนมาปราบปราม เจาอนุวงศจึงไปตั้งรับอยูท่ีบริเวณ

จังหวัดหนองบัวลําภูในปจจุบัน ซ่ึงถือวาเปนจุดยุทธศาสตรท่ีสําคัญกอนจะเขาเมืองเวียงจันทน หาก

บริเวณนี้ถูกโจมตีแตกพาย เวียงจันทนจะอยูในภาวะอันตราย  โดยมีคายหลัก ๔ คาย คือ คาย

หนองบัวลําภูของพระยานรินทรเจาเมืองสี่มุม  คายชองขาวสารของเจาอนุวงศ คายตําบลสนมของ

พระยาเชียงสา และคายชองหัวแตกของแมทัพกองคํา๘  ภาพสะทอนเก่ียวกับยุทธศาสตรสําคัญในศึก

สงครามจากคําใหการสมัยรัชกาลท่ี ๓ ไดแก การตั้งคายในจุดยุทธศาสตรสําคัญของทัพเวียงจันทน 

และการโจมตีคายของฝายไทย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๓.๑  การตั้งคายในจุดยุทธศาสตรสําคัญของทัพเวียงจันทน 

คําใหการในคัดบอกเลม ๙ วาดวยเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. 

๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐)  กลาวถึงการตั้งคายในจุดยุทธศาสตรสําคัญของทัพเวียงจันทน  ผูใหการคือ

พระยานรินทรเจาเมืองสี่มุม หรือเมืองจัตุรัส ใหการวาบริเวณชองขาวสาร (ปจจุบันอยูในพ้ืนท่ีระหวาง

บานนาดาน อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู กับบานหนองแวง อําเภอบานผือ จังหวัด

อุดรธานี) เปนจุดยุทธศาสตรสําคัญท่ีเจาอนุวงศม่ันใจเปนอยางยิ่งในการจะรับมือกับกองทัพกรุงเทพฯ 

ดังขอความท่ีพระยานรินทรใหการวา “...เม่ืออายอนุยังอยูท่ีคายขาพเจานั้น  วากับอายสุทธิสารกับ

                                           
๗ เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี  (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาล

ท่ี ๓, ๒๒-๒๓. 
๘ สุวิทย ธีรศาสวัต, ประวัติศาสตรลาว ๑๗๗๙-๑๙๗๕, ๑๒๑-๑๒๒ 



๑๘๐ 

ขาพเจาผูมีชื่อวาการคิดครั้งนี้จะรับใหหยุดท่ีเขาชองแคบบานขาวสาร  จะเอาภูเขาเปนโลงสูตายไม

ถอยแลวเปนอันขาด...” 

นอกจากนี้ ในคําใหการระบุวาเจาอนุวงศแตงตั้งใหพระยานรินทร เปนเจาเมือง

หนองบัวลําภู และตั้งคายรักษาอยูในบริเวณนั้น โดยมีไพรพล ๘๐๐ คน มีปนคาบศิลา ๓๐๐ กระบอก

สําหรับรักษาคาย รวมท้ังครัวชาวโคราชอีก ๗๐ คน และเจาอนุวงศยังสั่งใหเจาราชวงศ และเจาเมือง

ชลบทนําไพรพลลงมาสมทบเพ่ิมเติม สะทอนใหเห็นถึงการวางกําลังในจุดยุทธศาสตรอยางแนนหนา 

ดังขอความท่ีวา 

แลวอายอนุกับอายสุทธิสารขาพเจาก็พากันข้ึนมาถึงบานหนองบัวลําภู  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  คร้ันอายอนุกลับข้ึนไปถึงบาน

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 ซ่ึงนําโดยทัพพระยาจาแสนยากร พระยากลาโหม-

ราชเสนา พระยาพิไชยบุรินทรา พระยาณรงควิไชย เจาพระยามหาโยธา และกองโจรพระองคเจาขุน

เณร ยกมาทางบานสามหมอ  และเขาตีคายใหญเวียงจันทนซ่ึงตั้งอยูท่ีหนองบัวลําภู และสามารถจับ

ตัวพระยานรินทรเจาเมืองได ในคําใหการในคัดบอกเลม ๙ วาดวยเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปน

กบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) พระยานรินทรกลาวถึงเหตุการณครั้งนี้ไววากองทัพกรุงเทพฯ ยกข้ึน

มาตีกองทัพลาวท่ีเขาสามหมอแตก เจาอนุวงศมีหนังสือใหพระยานรินทรขนขาวสารจากหมูบานตาม

ระยะทางกอนท่ีจะถึงคายหนองบัวลําภูมารวมไว ถาขนไมทันใหเผาท้ิง พระยานรินทรจึงไปขนขาวท่ี

บานลาด ตอมามีทหารกองหนาท่ีภูเวียงแตกทัพหนีมาแจงขาวศึก พระยานรินทรสงคนไปแจงเจาอนุ

วงศใหคิดอานตอไป ในท่ีสุดกองทัพกรุงเทพฯ ยกมาท่ีคายหนองบัวลําภู  พระยานรินทรกับปลัดเมือง 

สั่งไพรพลใหยิงโตตอบกับกองทัพกรุงเทพฯ ตั้งแตบายจนถึงเชาของวันรุงข้ึน พระยานรินทรเห็นวา

ตานทัพกรุงเทพฯ ไมไดจึงตัดสินใจหนีออกมาแตถูกจับได ดังขอความตอไปนี้ 



๑๘๑ 

คร้ัน ณ วันเดือน ๕ ขางข้ึนไพรลาว ๒๐ คน ซึ่งอายอนุใหมานั่งทางอยูเขาสาม

มอแตกหนีกลับข้ึนมาแจงความวากองทัพกรุงเทพฯ  ยกข้ึนมาถึงเขาสามมอ  ไดรบกับ

กองทัพหนาๆ ฆาลาวตัวนายตายคนหนึ่งจับไพรไดคน ๑ อายปลัดจัดนายไพร ๑๐๐ เศษ 

ปนคาบศิลา ๓๐ บอกลงไปสืบกองทัพแตกอนนั้น  อายอนุมีหนังสือมาถึงใหขาพเจาขนขาว

ตามบานระยะทางเขามาไวในคาย  ถาขนไมทันใหคนไปเผาเสีย  คร้ัน ณ วัน ฯ๗   ๖ คํ่า  

ขาพเจากับอายปลัดคุมไพร  ๔๐๐ คน ปนคาบศิลา ๔๙ บอกกับชางสี่สิบเชือกลงไปขนขาว 

ณ บานลาด  คร้ันเพลาประมาณ ๒ ยามเศษ  อายมีชื่อลาวกองหนาที่ภูเวียงแตกหนีมา  

ขาพเจากับอายปลัดกลับมา ณ เพลากลางคืนถึงคายหนองบัวลําภู  รุงข้ึนเพลาเชาขาพเจา

กับอายปลัดคนมีชื่อ ผอนครัวออกจากคายไป  แตขาพเจากับอายปลัดคนมีชื่อนายไพร    

๑๘๐๐๐ อยูรักษาคาย  ขาพเจาจึ่งใชใหกองตระเวนซึ่งหนีมาไปบอกความกับอายอนุวา

กองทัพกรุงเทพฯ ยกข้ึนมามากใหเรงคิดอานเถิด  อายลาวที่ข้ึนไปยังหากลับลงมาไม   

คร้ัน ณ วัน ฯ๙   ๖ คํ่า เพลาบายกองทัพยกข้ึนมาถึง  ขาพเจากับอายปลัดกํากับ

รักษาหนาที่  คนดานยิงขูกันจนรุงข้ึนเพลาเชา  ขาพเจากับอายปลัดคนมีชื่อแตกออกจาก

คายตางคนตางหนี  แลกองทัพจับขาพเจากับหลานชายขาพเจาคนหนึ่งไพร ๑๐ คน 

(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/จ.) 

 

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี ๓ บรรยายวาหลังจากจับตัวพระยา

นรินทร ทางกองทัพกรุงเทพฯ ใชวิธีเกลี้ยกลอมใหสวามิภักดิ์ แตพระยานรินทรไมยอม จึงลงโทษใหไส

ชางแทงตาย๙   

เจาอนุวงศตั้งหลักสูกับกองทัพกรุงเทพฯ ท่ีบริเวณชองเขาสาร  กองทัพกรุงเทพฯ นําโดย

กรมหม่ืนนเรศโยธีตามไปท่ีทุงสมปอย ขณะนั้นกองทัพเวียงจันทนไดเปรียบเพราะมีกําลังหนุนจากชอง

เขาสารจึงสามารถลอมทัพกรุงเทพฯ ไว ๗ วันจนขาดเสบียง  แตกองหนุนของกรมหม่ืนเสนีบริรักษยก

มาชวยไวทันทวงที และสามารถตีคายเวียงจันทนท่ีชองเขาสารจนแตกพายในท่ีสุด  ในคําใหการในคัด

บอกเลม ๒ วาดวยเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐)  กลาววาเจา

อนุวงศจะกลับไปเตรียมพรอมท่ีเวียงจันทน จึงสั่งใหเจาราชวงศและขุนนางเวียงจันทนคุมไพรพลสูรบ

กับไทยใหถึงท่ีสุด พรอมกับคาดโทษวาถาจับเชลยไทยมาไมได อยากลับมาบานเมือง ถากลับมาจะ

ประหารชีวิต  

เจาเวียงจันทนจึ่งใหเจาราชวงศกับพระยาชานนท พระยาสุโพ พระยาอุปราชา 

เจาเมืองซอง เพี้ยเชียงไต เพี้ยเมืองชาย คุมไพร ๕ พัน ปน ๔๕๐ บอก ปนหลักบอก ๑ เชือก

                                           
๙ เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี  (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาล

ท่ี ๓, ๒๔. 



๑๘๒ 

คนละเสน ใหไปตีเสียใหยับจับไทยมาใหจงได แลวคาดโทษมาวาถาไมไดอยาใหกลับมา

บานเมือง ถากลับมาจะตัดศีรษะเสีย เจาเวียงจันทนจะกลับคืนไปจัดแจงบานเมือง 

(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ฆ.) 

 

เนื้อความในขางตน เจาอนุวงศบอกแกทหารวาตนจะไป “จัดแจงบานเมือง” ตั้งรับท่ี

เวียงจันทน แตความจริงแลวเจาอนุวงศหนีไปรวบรวมทรัพยสมบัติ และพาครอบครัวหนีไปพ่ึงญวน

ผานทางเมืองลาน้ํา หรือท่ีญวนเรียกวาแงอาน  ตอมากองทัพกรุงเทพฯ สามารถยึดเมืองเวียงจันทนได

ท้ังหมด  แตปรากฏวาเจาอนุวงศกวาดเอาทรัพยสินของมีคาไปหมดแลว และสิ่งใดท่ีเอาไปไมไดก็

ทําลายท้ิงน้ําจนหมด  ทําใหฝายไทยไดเพียงแคเปลือกเมืองเวียงจันทน ทางกองทัพไทยจึงทําได

เพียงแตกวาดตอนชาวเวียงจันทนลงมา  สวนเจาอนุวงศนั้น ภายหลังกลับมายึดเมืองเวียงจันทนใน 

พ.ศ. ๒๓๗๑  ทางกรุงเทพฯ จึงสงเจาพระยาราชสุภาวดีเปนแมทัพมาปราบปราม  จนยึดเมือง

เวียงจันทนคืนได และเผาทําลายเมืองไมใหเปนฐานท่ีม่ันตอไป และสามารถจับตัวเจาอนุวงศลงมา

ลงโทษท่ีกรุงเทพฯ ไดในท่ีสุด 

ขอมูลจากคําใหการจึงสะทอนใหเห็นวากองทัพเวียงจันทนวางจุดยุทธศาสตรสําคัญใน

การปองกันกองทัพกรุงเทพฯ ไวท่ีชองเขาสาร ซ่ึงเจาอนุวงศมีความม่ันใจวาทัพกรุงเทพฯ ไมสามารถ

โจมตีได อีกท้ังยังตั้งคายหนองบัวลําภูใหพระยานรินทรเจาเมืองสี่มุมเปนผูรักษาคาย ตอมาทัพ

กรุงเทพฯ ยกมาโจมตีคายหนองบัวลําภูจนแตกพาย และจับตัวพระยานรินทรได จึงยกทัพข้ึนมาท่ีคาย

ชองเขาสาร และตีคายแตก ทําใหเจาอนุวงศหนีกลับไปเวียงจันทน  

 

เหตุการณท่ีเกี่ยวกับเมืองพวน 

พวน เปนกลุมชาติพันธุหนึ่งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พูดภาษาตระกูล

ไทย-ลาว สําเนียงพวน มีหลักแหลงเดิมอยูท่ีเมืองพวนใกลทุงไหหิน แขวงเชียงขวาง ใกลกับพรมแดน

ลาว-เวียดนาม๑๐  ประวัติศาสตรของเมืองพวนท่ีพบในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัว ไดแก เหตุการณเหตุการณสมัยเจาชมพู เหตุการณสมัยเจานอยและเจาสาน ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 

๑.  เหตุการณสมัยเจาชมพู 

ประวัติศาสตรพวนสมัยเจาชมพู พบในคําใหการเรื่องเก่ียวดวยเมืองหลวงพระบาง  

จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐)  คําใหการฉบับนี้ไมไดกลาวถึงเหตุการณในสมัยรัชกาลท่ี ๓  แตกลาวถึง

                                           
๑๐ เจาคําหลวง หนอคํา, ประวัติศาสตรเมืองพวน, แปลจาก ประวัติศาสตรอาณาจักรพวน. แปลโดย 

พันธุทิพย ธีระเนตร และสมชาย นิลอาธิ,  สุจิตต วงษเทศ, บรรณาธิการ (ปราจีนบุรี: ศาลามโหสถ, ๒๕๕๕), (๓๐)-

(๓๒). 



๑๘๓ 

เมืองพวนในสมัยของเจาชมพู  ขณะนั้นเมืองเชียงขวางข้ึนกับเมืองเวียงจันทน  ตรงกับรัชกาลท่ี ๑ 

ของไทย และเจานันทเสนครองเมืองเวียงจันทน  คําใหการฉบับนี้ทําข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี ๓ เนื่องจากผู

บันทึกคําใหการเขียนคํานําหนาชื่อวา “อายอนุ” ซ่ึงเอกสารสมัยรัชกาลท่ี ๓ จะใชคํานี้เรียกหลังจาก

เหตุการณท่ีเจาอนุวงศประกาศแยกตัวออกจากไทย 

เจาชมพู หรือท่ีในคําใหการบันทึกวา “เจาชมพู” ข้ึนครองเมืองเชียงขวางตอจากเจา

หนอคํา ซ่ึงหายสาบสูญไป  เม่ือ 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 ขุนนางญวนไดกอกบฏข้ึนและหนีมาขอกําลังจากเจาเมืองหลวงพระบาง เม่ือขอกําลังไดจึง

เดินทางผานไปทางเชียงขวาง แตเชียงขวางไมยอมใหผาน จึงสูรบกับกองทัพหลวงพระบางจนแตก

พาย และในปตอมาคือ พ.ศ.๒๓๒๗ เจาชมพูสรางหอคําท่ีเมืองเชียงขวาง และประกาศตนไมข้ึนกับ

เวียงจันทน๑๑  เม่ือเจาสุริยวงศแหงหลวงพระบางสิ้นพระชนม เจานันทเสนเมืองเวียงจันทนไดยก

กองทัพไปตีเมืองหลวงพระบาง และยกมาตีเมืองเชียงขวาง ในคําใหการบันทึกเหตุการณตอนนี้ไววา 

คร้ันอยูมาเจาวงศตาย ที่เมืองหลวงพระบางนั้นผูใดจะเปนเจาเมือง ฯขาฯ หา

รูไม เจาวงศตายอยูมาแลวเจาเมืองเวียงจันทนยกกองทัพข้ึนไปตีเมืองพวนแตก เจานันท

กวาดเอาเอาครอบครัวมา ณ เมืองเวยีงจันทน แตเจาชมภูเจาเมืองเชียงขวางนั้นหนีไปอยูหัว

พันทั้งหก รุงข้ึนอีกปหนึ่งเจานันทยกไปตีเมืองหลวงพระบางได เจานันทจึงแตงใหเจาแกว

เมืองเวียงจันทนไปเกลี้ยกลอมเจาชมภูใหกลับมาอยูบานเมืองเหมือนแตกอน 

(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๓) 

 

เม่ือทัพเวียงจันทนมาตีเมืองเชียงขวาง เจาชมพูไดหนีไปอยูท่ีแขวงหัวพันท้ังหก แตตอมา

ทัพเมืองเวียงจันทนไดติดตามไปจับตัวเจาชมพูได  ซ่ึงพงศาวดารยอเวียงจันทนระบุไวเพียงวา “...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 กลาวเพียงวาเจานันทเสนใหเจาแกวยกทัพไปตีเมืองพวนแลวจับตัวเจาชมพูได๑๓  แตใน

คําใหการท่ีนํามาศึกษานี้กลาวถึงเหตุการณตอนจับเจาชมพูอยางละเอียดวา 

เจาชมภูจึงออกหาเจาแกว แลวเจาชมภูจึงแตงใหทาวเพี้ยคุมนองสาว 

เจาชมภูกับชางลงมาใหเจานันท แตเจาชมภูกับเจาแกวนั้นตามลงมาภายหลัง คร้ันเจาชมภู

มาเถิงเมืองห่ังแลว เจาแกวจึงใหจับเจาชมภูจําตรวนลงมา ณ เมืองเวียงจันทน เจานันทให

ถอดตรวนเจาชมภูเสียเอาตัวเจาชมภูไว ณ เมืองเวียงจันทน เจานันทใหเจาโพธิสารเมือง

พวนเปนเจาเมืองเชียงขวาง 

(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๓) 
 

จากคําใหการจะเห็นไดวาเจาชมพูไดยินยอมท่ีจะกลับไปสวามิภักดิ์เวียงจันทนดังเดิม จึง

ยอมถวายนองสาวแดเจานันทเสน แตกลับถูกเวียงจันทนซอนกลอุบายจับกุม ดวยเหตุนี้เจาชมพูจึงถูก

จองจําในท่ีสุด  ทางเวียงจันทนไดตั้งเจาโพธิสาร โอรสของเจาหนอเมืองข้ึนครองเมืองแทน 

หนังสือประวัติศาสตรเมืองพวน ของเจาคําหลวง หนอคํา ระบุวาหลังจากนั้นเจาเชียง 

พระอนุชาเจาชมพูไดขอหนังสือใหเจาฟาแกวยกทัพมาชวย เม่ือตรวจสอบพบวาเปนกลุมญวนไกรเซิน

ท่ีครองอํานาจเวียดนามฝายเหนือซ่ึงมี “องลองเยือง” เปนผูนํา๑๔  ทัพญวนไกรเซินไดยกกองทัพมาตี

เมืองเวียงจันทนแตกในป พ.ศ. ๒๓๓๓ ในคําใหการไดกลาวถึงเหตุการณตอนนี้ไววา เจาโพธิสารไมได

แจงเวียงจันทน  เจานันทเสนพิโรธจึงประหารเจาโพธิสาร และเม่ือญวนไกรเซินบุกตีเมืองเวียงจันทน

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  เม่ือตรวจสอบกับพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี ๑ พบวามี

                                           
๑๒ “พงศาวดารยอเวียงจันทน,” ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม ๙ (กรุงเทพฯ: กอง

วรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๕), ๑๘๑. 
๑๓ เจาคําหลวง หนอคํา, ประวัติศาสตรเมืองพวน, ๙๒. 
๑๔ เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี  (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

รัชกาลท่ี ๑, พิมพครั้งท่ี ๕ (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๒๖), ๑๔๑. 



๑๘๕ 

การกลาวเพียงวาทัพเวียงจันทนรบกับญวนไกรเซินและทัพพวนชนะ จับเชลยสงมาท่ีกรุงเทพฯ๑๕ 

ขอมูลในคําใหการจึงบอกรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการสงกองทัพจากกรุงเทพฯ ไปชวย ดังนี้ 

เจานันทจึงบอกขอกองทัพกรุงฯ ใหยกข้ึนไปชวย จึงโปรดใหจมื่นเสมอใจที่

เปนพระยาศรีอัครราชกับเจาอิน อายอนุ ยกข้ึนไปเวียงจันทนแตจะเปนคนมากนอยเทาใด

หาทราบไม คร้ันกองทัพกรุงฯ ยกข้ึนไปถึงลาดหอง เจาชมภูก็พากองทัพญวนถอยไป 

เจานันทจึงใหกวาดเอาครอบครัวเมืองพวนมารวมไวใกลเมืองลาดหองได ๒ เดือน ญวนก็ยก

กองทัพมาอีกเจานันทจึงใหกวาดครอบครัวเมืองพวนลงมา ณ กรุงเทพฯ  

(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๓) 

 

ขอความขางตนไดระบุชื่อแมทัพฝายกรุงเทพฯ คือพระยาศรีอัครราช ซ่ึงขณะนั้นยังเปน

ขุนนางตําแหนงจม่ืนเสมอใจ ข้ึนไปรวมกับ เจาอินทวงศ และเจาอนุวงศรบกับทัพญวนและทัพเชียง

ขวาง และกวาดตอนชาวพวนลงมายังกรุงเทพฯ  และคําใหการก็สิ้นสุดในเหตุการณนี้  สําหรับเจา

ชมพูนั้น ในหนังสือประวัติศาสตรเมืองพวน ของเจาคําหลวง หนอคํา ระบุวาถูกจับไดพรอมกับชายา

ในชวงเจาอินทวงศครองเมืองเวียงจันทน  และถูกกักขังจนสิ้นพระชนม 

เหตุการณในคําใหการท่ีไทยสงกองทัพไปชวยเวียงจันทนรบพวนนั้นแสดงใหเห็นถึงความ

พยายามของราชสํานักสมัยตนรัตนโกสินทร ในการแทรกแซงอิทธิพลทางการเมืองในอาณาจักรลาน

ชาง และเห็นถึงการกวาดตอนผูคนซ่ึงถือเปนทรัพยากรสําคัญมาไวในอาณาจักร หลังจากท่ีพลเมือง

สวนใหญถูกกวาดตอนไปพมาในเหตุการณเสียกรุงครั้งท่ี ๒ นั่นเอง 

๒. เหตุการณสมัยเจานอยและเจาสาน 

หลังจากสมัยเจาชมพู เมืองเชียงขวางมีเจาผูครองสืบมาคือ เจาเชียง เจานอย และ

เจาสาน  ในสมัยของเจานอยและเจาสาน ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ในขณะ

นั้นเมืองเชียงขวางอยูในเขตอิทธิพลของญวน  ซ่ึงคําใหการเพ้ียเทียมชายเมืองพวนเก่ียวดวยเรื่องเจา

อนุเวียงจันทนเปนขบถ จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ.๒๓๘๙)  เปนคําใหการของขุนนางพวน คือเพ้ียเทียมชาย 

และเพ้ียศรีหนาม บอกเลาบันทึกถึงเหตุการณในชวงนี้ไวอยางละเอียด 

สาเหตุท่ีญวนมีอิทธิพลเหนือเมืองเชียงขวางนั้นมีสาเหตุสําคัญมาจากเจาอนุวงศเมือง

เวียงจันทนประกาศตัวเปนอิสระจากไทย และหนีไปอยูเมืองลาน้ําของญวน จึงยกหัวเมืองเชียงขวาง

ซ่ึงติดกับญวนใหไป  ในคําใหการบันทึกไวดังนี้ 

คร้ัน ณ ปจออัฐศก อนุเวียงจันทนเปนกบฏ แตกหนีกองทัพไปอยูเมืองลาน้ํา 

ยกเอาเมืองเชียงขวาง เมืองเชียงคํา เมืองกัษ เมืองเชียงดี เมืองสุย เมืองมอก เมืองหัวพันทั้ง 

                                           
๑๕ เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี  (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

รัชกาลท่ี ๑, ๑๒๐-๑๒๑. 



๑๘๖ 

๖ บรรดาซึ่งเปนเมืองข้ึนเมืองเวียงจันทนใหกับเจาเวียดนามๆ จึงใหองภอเวแมทัพคุม

กองทัพญวน ๔๐๐ คน ยกข้ึนมาตั้งอยูเมืองเชียงขวาง หาไดสูรบกับกองทัพไทยไม 

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๒๘) 

 

หลังจากท่ีกองทัพไทยจับตัวเจาอนุวงศลงไปกรุงเทพฯ  เมืองพวนยังคงข้ึนอยูกับญวน

ตอไป  พระเจามินมางแหงเวียดนาม ใหเรียกตัวเจานอย เจาเมืองเชียงขวาง และทาวเพ้ียกรมการ

เมืองไปฆาท้ังหมด แลวใหเจาสารปกครองเชียงขวางแทน ดังขอความท่ีวา 

เจาเวียดนามมีหนังสือข้ึนมาเถิงองเลียบบากวาใหสงตัวทาวนาย ราชวงศเมือง

แสนเมืองจันเจาเมืองเมืองเชียงขวางกับเจาเมืองสุยลงไปเมืองเวียดนาม องเลียบบากจึงจัด

ใหญวนนายไพร ๑๐๐ คน คุมเอาตัวเจาเมืองราชวงศเมืองแสนเมืองจันเมืองเชียงขวางๆ  

กับเจาเมืองสุยลงไปเมืองเวียดนาม อยูมาประมาณเดือนเศษไดขาววาเจาเวียดนามฆาเจา

เมืองกรมการทาวเพี้ยเสีย  เจาเมืองกรมการทาวเพี้ยจะมีความผิดสิ่งใด ฯขาฯ ไมทราบ   

ฯขาฯ ไมทราบ อยูมา ณ เดือน ๓ ปมะเมียอัฐศก เจาเวียดนามมีหนังสือข้ึนมาเถิงองเลียบ

บากใหตั้งเจาสารเปนเจาเมือง เจาคําโกฏิเปนที่อุปฮาดเมืองเชียงขวาง แตที่ราชวงศเมือง

แสนนั้นใหเจาสารจัดแจงตั้งแตงตามชอบใจ  เจาสารเจาเมืองจึงตั้งเจาลาเปนที่ราชวงศ  

ทาวอุนเปนเมืองแสน 

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๒๘) 

 

ผูใหการไดบอกไววาไมทราบถึงความผิดของเจานอย  แตหนังสือประวัติศาสตรเมืองพวน 

ของเจาคําหลวง หนอคํา สันนิษฐานไววาพระเจามินมางตองการดินแดนเมืองเชียงขวาง และเมือง

เชียงขวางแตเดิมมักจะชวยพวกราชวงศเลโคนลมราชวงศเหงียน พระเจามินมางไดโอกาสจึงใสรายวา

เจานอยเปนผูท่ีจับเจาอนุวงศไปใหไทย๑๖ 

เม่ือเจาสารไดข้ึนครองเชียงขวาง ญวนไดกดข่ีเรียกรองบรรณาการเปนจํานวนมาก ใน

คําใหการระบุวาสิ่งของท่ีตองสงไปบรรณาการแกญวนทุกปไดแก เงิน ๒๕ ชั่ง ซ่ึงเก็บจากไพรพลใน

เมือง สีผึ้ง ๒๐ ชั่ง แพรไหมแดงแพรไหมขาวอยางละ ๑๐ เพลาะ นอแรด ๒ ยอด งาชาง ๒ ก่ิง  ดวย

เหตุนี้เจาสารจึงขอพ่ึงกองทัพไทยใหชวยขับไลอิทธิพลญวน  คําใหการระบุวาเจาพระยาธรรมา และ

พระพิเรนทรเทพยกข้ึนไปรบกับญวนท่ีเชียงขวาง และนําตัวเจาสารและเจานายเมืองพวนลงมา

กรุงเทพฯ ดังขอความท่ีวา 

คร้ัน ณ เดือน ๔ ปมะแมสัปตศก เจาพระยาธรรมา พระพิเรนทรเทพคุม

กองทัพยกข้ึนไปตีเมืองพวน  กองทัพเจาพระยาธรรมายกข้ึนไปทางเมืองหลวงพระบาง 

                                           
๑๖ เจาคําหลวง หนอคํา, ประวัติศาสตรเมืองพวน, ๑๓๐-๑๓๔. 



๑๘๗ 

กองทัพพระพิเรนทรเทพยกไปทางเมืองเวียงจันทน องตูผองเกณฑใหอุปฮาดคุมกองทัพ 

๕๐๐ คน ยกข้ึนไปสูรบกับกองทัพเมืองหลวงพระบาง  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) ครั้งรัชกาลท่ี ๓๑๗  จาก

ประวัติศาสตรเมืองพวนทําใหทราบวา เจาพระยาธรรมาไดนําตัวเจาสารลงไปท่ีกรุงเทพ ดวยเหตุผล

ท่ีวาเม่ือทัพกรุงเทพฯ ยกกลับไปแลวญวนอาจยกทัพมาตีอีก  จึงกวาดเอาคนในเมืองพวนไปจนสิ้น  

เจาสารจึงตองพํานักอยูท่ีกรุงเทพฯ จนกระท่ังสิ้นพระชนม  ดังนั้นเมืองพวนจึงตกอยูในสภาพรกราง  

ทัพญวนไดข้ึนมาจัดการบานเมือง เปลี่ยนชื่อเปนฟูตรันนิน แบงการปกครองเปน ๘ เขต หรือท่ีเรียกใน

ภาษาเวียดนามวา “เวี้ยน”  และตั้งทาวเพ้ียขุนนางพวนท่ีเหลืออยูใหดํารงตําแหนง๑๘  ในคําใหการ

กลาวถึง “องตีเวียน” ท่ีญวนตั้งใหปกครองแตละเขตไวดังนี้ 

เจาเมืองลาน้ําใหองจาตุมไพรญวน ๑๐๐ เศษ คุมเอาเสื้อกางเกงแลตราตั้งตรา

สําหรับที่เจาเมืองข้ึนมาตั้งอยู ณ ทุงเชียงคํา แลวหาตัวเจาเมืองมาพรอมกัน เอาตราตั้ง

สําหรับที่เสื้อแพรกางเกงแพรสัปทนแพรสงใหกับเจาเมืองทุกคน แลวขนานชื่อเพื้ยคํา

บุตรศามลาดนายบานเปนองตรีเวียนกวางเจาเมืองเชียงขวาง เพี้ยตางคําบุตรเพี้ยตาแสงนาย

บานเปนที่องตีเวียนกําเจาเมืองเชียงคํา อาจารยยอยบุตรเพี้ยคามหลังเปนที่องตีเวียนสุยเจา

เมืองสุย ใหเพี้ยเมืองเชียงบุตรอัครฮาดเกาเปนที่องตีเวียนเชียงดีเจาเมืองเชียงดี เพี้ยทัพ

กลางเปนที่องตีเวียนกัษเจาเมืองกัษ เพี้ยราชวัตรเปนที่องตีเวียนขังเจาเมืองขัง เพี้ยปลัดขัน

เปนที่องตีเวียนมอกเจาเมืองมอก เจาเมืองไดเสื้อไดกางเกงแลวก็นุงก็หมไวผมเปนญวนทุกคน 

 (จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๒๘) 

 

เหตุการณท่ีญวนเขามาปกครองหลังจากไทยกวาดตอนชาวพวนไปแลว ไมมีการกลาวถึง

ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี ๓  คําใหการเพ้ียเทียมชายเมืองพวนเก่ียวดวยเรื่อง

เจาอนุเวียงจันทนเปนขบถ จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ.๒๓๘๙)  จึงเปนหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาทางไทย

                                           
๑๗ พระเจาบรมวงศ กรมพระสมมตอมรพันธุ และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ต้ัง

เจาพระยาในกรุงรัตนโกสินทร, พิมพครั้งท่ี ๔ (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๔๒), ๓๔.  
๑๘ เจาคําหลวง หนอคํา, ประวัติศาสตรเมืองพวน, ๑๖๓. 



๑๘๘ 

ตองการไพรจากเชียงขวางไวเปนกําลังสําคัญในราชอาณาจักรมากกวาชวยเจาสานสูรบเอาเมืองคืน  

และในขณะเดียวกันไดแสดงใหเห็นวาญวนตองการเมืองเชียงขวางไวในอาณาเขตของตน จึงไดวาง

รูปแบบการปกครอง และยศตําแหนงขุนนางเปนอยางญวนเพ่ือผนวกเอาดินแดนไวเปนของตน 

 

เหตุการณสงครามกับญวนและเขมร 

สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวเกิดสงครามระหวางไทยและญวนข้ึนในชื่อ 

“สงครามอานามสยามยุทธ”  เปนการแยงชิงแผนดินเขมรระหวางไทยกับญวน สาเหตุสําคัญมาจาก

สมเด็จพระอุทัยราชา (นักองคจัน) กษัตริยเขมรไดหันไปสวามิภักดิ์กับญวน  ไทยจึงปกครองแผนดิน

เขมรเฉพาะเมืองพระตะบอง เมืองเสียมเรียบ และเมืองศรีโสภณ ตอมาใน พ.ศ. ๒๓๗๖ เกิดกบฏท่ี

เมืองไซงอนของเวียดนาม รัชกาลท่ี ๓ จึงโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ยก

กองทัพไปตีเขมร  สงครามอานามสยามยุทธใชระยะเวลาท้ังสิ้น ๑๕ ป ทัพญวนและไทยผลัดกันแพ

ชนะ  ผลของสงครามครั้งนั้นไทยและญวนไดเจรจาสงบศึก และสถาปนานักองคดวงใหเปนกษัตริย

เขมร โดยตองสงเครื่องราชบรรณการถวายราชสํานักไทยและราชสํานักญวน 

ภาพสะทอนจากเหตุการณสงครามกับญวนและเขมรท่ีปรากฏในคําใหการสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวมีดังตอไปนี้ 

๑.  เหตุการณตอนพระองคแกวสวามิภักดิ์ตอไทย 

หลังจากสมเด็จพระอุทัยราชา (นักองคจัน) หนีไปพ่ึงอํานาจเวียดนาม ทางเวียดนาม

ไดใหสมเด็จพระอุทัยราชาครองแผนดินเขมรตั้งราชธานีท่ีเมืองพนมเปญ การปกครองของเวียดนามใน

ขณะนั้นไดใหขาหลวงแควนโคชินปกครองดานทหารและพลเรือนของเขมรท้ังหมด  พระราช

พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี ๓ กลาววาในเดือน ๖ พ.ศ. ๒๓๗๒ นักองคจันไดใหขุนนางเขมร

นําเครื่องราชบรรณาการเขามาถวายรัชกาลท่ี ๓ พรอมกับใหพระองคแกวแตงหนังสือลับสงมายังนัก

องคอ่ิม นักองคดวง เจานายเขมรท่ียังอยูในกรุงเทพฯ มีใจความวาญวนเขามาปกครองเขมรอยางกดข่ี

ทําใหเกิดความลําบากเดือดรอน จึงคิดจะมาพ่ึงไทยดังเดิม๑๙  ซ่ึงพระองคแกวเปนพ่ีของนักเทพอัคร-

เทพี พระมเหสีในสมเด็จพระอุทัยราชา (นักองคจัน) 

หลังจากไทยไดรับหนังสือลับนั้นแลว จึงสงคนเขาไปสืบราชการเพ่ือหาขอเท็จจริงในเมือง

พนมเปญ หลักฐานสําคัญคือคําใหการวาดวยราชการทัพญวน จ.ศ. ๑๑๙๑ (พ.ศ. ๒๓๗๒)  ผูใหการ

เขาไปหาพระองคแกว กลาวถึงอํานาจและบารมีของพระองคแกวไวดังนี้ 

                                           
๑๙ เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี  (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

รัชกาลท่ี ๓, ๓๙. 



๑๘๙ 

ที่บานพระองคแกวนั้นทําร้ัวดวยไมไผทั้งลําลอมรอบบานคนมีอยูในบานมาก

เห็นสมกับคําพระองคแกวบอก ฯขาฯ  แลว ฯขาฯ สืบนอกไดความตองกันเปนหลายปากวา

พระองคแกวมีบาวใชสอยอยูสําหรับเรือนชายหญิง  ๓๐๐ เศษ แลวบาวไพรขางนอกแลบาว

ไพรในบานมากกวาพระยาพระเขมรทั้งปวง  เลกในเจาองคจันกับบาวพระองคแกวก็เหมือน

แหงเดียวกัน ถาใครสมัครเปนบาวพระองคแกวแลวญวนหาเกณฑใชไดไม  คนจึงนิยมเจา

เปนบาวพระองคแกวมาก 

(จ.ศ. ๑๑๙๑ เลขที่ ๕) 

 

ผูใหการไดรายงานวาชาวเขมรรูวาพระองคแกวคิดจะมาพ่ึงไทย จึงพากันนิยมชมชอบ

และสรรเสริญเปนอันมาก  ถาญวนคิดจะจับพระองคแกวไปลงโทษ เห็นวาจะไมไดเนื่องจากพระองค

แกวมีกําลังมาก ญวนตองยกทัพใหญมาดังความตอไปนี้ 

ฯขาฯ สืบสวนดูหาไดยินผูใดพูดจากันไม แลว ฯขาฯ ประมาณดูโดยใจของ  

ฯขาฯ ที่ไดสืบสวนชาวบานมาที่พระองคแกวคิดการเห็นจะคอยกองทัพกรุงแตลําพัง 

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

แกวท่ียืนยันถึงความจงรักภักดีตอไทยมาบันทึกไวในคําใหการ ดังตัวอยางตอไปนี้ 

แลวพระองคแกวจึงวาเมื่อนายเปยกกลับไปคร้ังกอนแลว นักเมรไปคิดกับ 

องโปโหคนเกาถอดพระองคแกวเสียจากที่สมเด็จเจาพระยา เจาจึงไดเอามาตั้งเปนที่

พระองคแกว  แลวพระองคแกววาเถิงจะเปนที่อะไรก็เหมือนกันคงจะคิดราชการฉลองพระ

เดชพระคุณ เอาแผนดินเมืองเขมรทูลเกลาฯ ถวายใหจงได 

(จ.ศ. ๑๑๙๑ เลขที่ ๕) 

 

อยางไรก็ตาม ความคิดท่ีสมเด็จพระอุทัยราชาจะกลับมาพ่ึงไทยเหมือนดังแตกอนนั้น 

ไมไดมีการดําเนินการตอใหสําเร็จ  เนื่องจากใน พ.ศ. ๒๓๗๓  พระเจาเวียดนามมินมางไดมีรับสั่งให

พระองคแกวเดินทางจากเมืองพนมเปญไปเมืองเว  พระองคแกวไมยอมไป จึงหนีมาพ่ึงราชสํานักท่ี



๑๙๐ 

กรุงเทพฯ ๒๐  เม่ือพิจารณาเนื้อหาในคําใหการฉบับดังกลาว จะพบวาพระองคแกว เปนเจานายท่ีชาว

เขมรใหความเคารพยําเกรง และมีผูเห็นชอบกับความคิดท่ีจะกลับมาพ่ึงไทยเปนอันมาก  ทางฝาย

ญวนซ่ึงคิดจะผนวกแผนดินเขมรคงจะไมพอใจ จึงคิดเรียกตัวพระองคแกวใหไปอยูท่ีเมืองเวเพ่ือจับตา

และควบคุมอยางใกลชิด แตพระองคแกวรูทันจึงหนีมายังไทยในท่ีสุด 

๒.  เหตุการณตอนสมเด็จพระอุทัยราชา (นักองคจัน) สวรรคต 

เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เริ่มทําสงครามในเขมรเม่ือ พ.ศ. ๒๓๗๖ 

สามารถแยงชิงเมืองโพธิสัตว และกําพงชนังกลับมาได และตอมาเม่ือพระยาอภัยภูเบศรถึงแก

อนิจกรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนักองคอ่ิมเปนผูวาเมืองพระตะบอง สวนนักองคดวงครอง

เมืองมงคลบุรี  ครั้นถึงปถัดมา พ.ศ. ๒๓๗๗ สมเด็จพระอุทัยราชา (นักองคจัน) ซ่ึงพ่ึงบารมีเวียดนาม 

ครองแผนดินเขมรท่ีเมืองพนมเปญสวรรคต  ในราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา ฉบับพระองคนพรัตน ระบุ

ไววาประชวรดวยพระธาตุพิการ ลงพระบังคนเปนโลหิต แลวเสด็จสวรรคต ณ พระท่ีนั่งนาวา พระ

ชนมพรรษาได ๔๔ ป รวมระยะเวลาครองราชย ๒๘ ป๒๑ 

เหตุการณในครั้งนั้นมีบันทึกอยูในคําใหการเรื่องมีเขมรประมาณ ๒๐ คนเขามาปลน จ.ศ. 

๑๑๙๗ (พ.ศ. ๒๓๗๘) กลาวถึงชวงท่ีขุนนางเขมรปรึกษาเก่ียวกับงานพระบรมศพของสมเด็จพระอุทัย

ราชา ผูท่ีอยูรวมในเหตุการณคือนักซอร ซ่ึงถูกจับไปจากเกาะกง จึงไดรูเห็นราชการตางๆ ท่ีเมือง

พนมเปญในชวงท่ีญวนปกครอง  นักซอรกลาวไววาหลังจากขาวนักองคจันสวรรคต ญวนไดเตรียมทํา

ข่ือคาทาสีแดงราว ๒๐-๓๐ ชุด เพ่ือเอาไวจองจํานักโทษ แลวมีหนังสือเรียกขุนนางท้ังหมดไปฟงขอ

ราชการในคายญวน ขุนนางเขมรเห็นผิดสังเกต เพราะแตกอนจะตองฟงขอราชการท่ีศาลากลางจึง

ปรึกษากัน ฟาทะละหะซ่ึงเปนขุนนางสูงสุดของเขมรจึงไปถามองตําตางขุนนางญวน ไดรับคําตอบมา

วาขุนนางเขมรมีความผิดท่ีไมถวายการรักษาเจาองคจันใหดี ทําใหเสด็จสวรรคต แตฟาทะละหะชี้แจง

วาเปนเพราะความตายมาถึง ไมสามารถจัดการได องตําตางขุนนางญวนจึงสงหนังสือชี้แจงไปเมืองเว 

จากนั้นพวกญวนเอาข่ือคาท่ีเตรียมทําไวไปท้ิงลงน้ํา ดังขอความท่ีวา 

องตําตางจึงบอกฟาทะละหะวาเจาเวียดนามมีหนังสือมาวาขุนนางญวนเขมร 

ซึ่งพิทักษรักษาเจาองคจันอยูที่เมืองพนมเปญนี้  เจาองคจันปวยเจ็บไมชวยกันรักษาพยาบาล

จนเจาองคจันตายมีความผิดทั้งขุนนางญวนเขมร เราจึงใหหาพระยาพระเขมร  จะใหฟง

หนังสือรับสั่ง  ฟาทะละหะจึงวาองคจันเปนเจาไดชุบเลี้ยงมา  พระยาพระเขมรก็มีกตัญูรัก

เจาอยากจะใหหายทุกตัวคน  แตความตายมาเถิงแลวจะทํากระไรได  องตําตางจึงวาฟาทะ

ละหะวาอยางนั้นเราจะมีหนังสือข้ึนไปถึงเมืองเว  วาเทานั้นแลวฟาทะละหะก็ลากลับมาบาน  

                                           
๒๐ “ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา ฉบับพระองคนพรัตน,”  ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, 

เลม ๑๒ (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๙), ๓๙๘. 
๒๑ เรื่องเดียวกัน, ๔๐๖. 



๑๙๑ 

ญวนเห็นวาพระยาพระเขมรรูตัวแลวจะทําการไมสนิท  คร้ันเพลาคํ่าญวนก็เอาข่ือเอาคา  ไป

ทิ้งน้ําเสียสิ้นแลวญวนก็ทําดีไปดังเกา   

(จ.ศ. ๑๑๙๗ เลขที่ ๑) 

 

จะเห็นไดวาญวนพยายามตั้งขอกลาวหาท่ีจะกําจัดขุนนางเขมรใหหมดไป เพ่ือความ

สะดวกในการผนวกดินแดนเขมรเปนของตน เม่ือขอกลาวหาแรกใชไมไดผล ญวนจึงสงหนังสือลงมา

แจงวาจะขอนําพระบรมศพไปทําการพระเมรุท่ีเมืองญวน  บรรดาขุนนางจึงพากันคัดคานอยางเต็มท่ี

เนื่องจากเปนการผิดธรรมเนียม มีขุนนางเขมรบางคนใหความเห็นวาเปนอุบายของญวนท่ีจะใหขุนนาง

เขมรท้ังหมดไปชวยการพระศพ เม่ือแผนดินเขมรวางลง ญวนก็จะมายึดเปนของตนทันที ดังความท่ีวา 

ฟาทะละหะวาเจานายเราหาบุญไม  ญวนมาอยูรักษาเมืองตั้งตัวเปนเจาจะเอา

ศพเจาองคจันไปเผาเมืองญวน  เราทั้งปวงไมยอมใหไป  ถาญวนไมฟงขืนจะเอาศพเจานาย

เราไปใหได  เราก็จะตองดื้อเอาไวฉลองพระเดชพระคุณเจานายเรา  พระยาพระเขมรทั้งปวง

ก็เห็นดวย แลวฟาทะละหะวาญวนจะขอเอาศพไปเผาที่เมืองญวนนั้น  พระยาพระเขมรทั้ง

ปวงเห็นวาญวนจะคิดเปนประการใด  พระยาพระเขมรลางคนวาญวนจะเอาศพเจาไปเผาที่

เมืองญวนนั้นเห็นวาจะใหเราทั้งปวงลงไปใหพนบานพนเมือง แลวก็จะกดข่ีใหยอมพรอมกัน

จะใหญวนเปนเจาเมืองเขมร  เห็นวาเราทั้งปวงจะกลัวจะตองยอมถอยลงไปแตตัว  ความอัน

นี้จะกดข่ีเราที่ในบานในเมืองเห็นวาเราจะไมยอม ลางคนก็วาถาลงไปแลวเห็นญวนจะจับ

พระยาพระเขมรที่เปนใหญๆ เสียกอนยังแตผูนอยก็จะตองยอมตามใจญวน   

(จ.ศ. ๑๑๙๗ เลขที่ ๑) 

 

การกดข่ีขมเหงของญวน ทําใหเจาฟาทะละหะคิดกับขุนนางท้ังหมดวาจะขอพ่ึงบารมี

กองทัพกรุงเทพฯ ใหยกมาชวยและจะใหนักองคอ่ิม นักองคดวงกลับมาปกครองแผนดิน จากนั้นขุน

นางเขมรท้ังหมดจึงไดตกลงวาจะจัดการพระบรมศพท่ีพนมเปญ มีพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศล

และการเตรียมทําพระเมรุ ดังท่ีนักซอรผูใหการบรรยายไววา 

ฯขาฯ เห็นฟาทะละหะนุงขาวหมขาวมีดอกไมธูปเทียนใสพานไปดวย  คร้ัน

เพลาคํ่าฟาทะละหะกลับมาคนซึ่งไปดวยฟาทะละหะเลาใหนักอง นักคง ฯขาฯ ฟงวาศพเจา

องคจันนั้นเอาไวในโรงใหญที่บานเจาองคจัน  พระสงฆสวดทั้งกลางวันกลางคืนทุกวัน  เมรุ

นั้นจัดแจงทําที่โพธิพระบาทยังหาแลวไมกําหนดวาจะเผาศพในเดือน ๖ เขมรเลาให ฯขาฯ 

ฟงแตเทานี้.............คร้ัน 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  

ซ่ึงการทําพระบรมศพหลังจากนี้ ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา ฉบับพระองคนพรัตน ระบุวาพระบรมอัฐิ

ของสมเด็จพระอุทัยราชาถูกนําไปบรรจุไวในพระเจดียวัดธรรมเกรติ์ (ธรรมมรฎก) บนเขาพระราช

ทรัพย๒๒ 

เหตุการณตอนสมเด็จพระอุทัยราชา (นักองคจัน) สวรรคตท่ีพบในคําใหการสะทอนให

เห็นวาญวนพยามยามนําเหตุการณนี้มาใชเปนขออางในการกําจัดขุนนางเขมร นับตั้งแตการอางวาขุน

นางเขมรไมยอมถวายการรักษาพยาบาลใหดีทําใหเสด็จสวรรคต และญวนคิดจะเชิญพระบรมศพไป

ทําการพระเมรุท่ีเมืองญวน แตขุนนางเขมรรูเทาทันญวนวาเปนอุบายท่ีจะยึดแผนดินเขมร จึงยืนยันท่ี

จะจัดการพระศพท่ีเมืองพนมเปญ   

๓.  เหตุการณตอนลงโทษนักองคแปน 

หลังจากท่ีสมเด็จพระอุทัยราชา (นักองคจัน) เสด็จสวรรคต ทางญวนไดเลือกนักองค

แปน (เอกสารบางแหงเรียกนักองคแบน หรือนักองคแมน) ซ่ึงเปนเจานายสตรี มาข้ึนครองราชย ทาง

ญวนคิดจะใหนักองคแปนอภิเษกกับเจาชายญวน แตขุนนางเขมรคัดคานไว โดยใหเหตุผลวาตางเชื้อ

ชาติภาษา และเขมรเปนนครอันเล็กไมควรคูกับญวน  ดวยเหตุนี้นักองคแปนตองการหนีจากอํานาจ

ญวนมาพ่ึงไทย จึงใชใหหลวงเมือง (เคา) นําจดหมายมาถึงนักมารดาเทพท่ีกรุงเทพฯ แตถูกขุนนาง

ญวนจับไวได องเตียนกุน (หรือองเลิ้งกุน) ผูสําเร็จราชการของเวียดนาม จึงนําตัวนักองคแปนไปคุมขัง

ไวท่ีคายเมืองพนมเปญ แลวนําตัวเจานายผูหญิงท้ัง ๓ พระองคคือนักองคมี นักองคเภา นักองคสงวน 

ไปไวท่ีเมืองไซงอน๒๓ 

เหตุการณตอนลงโทษนักองคแปนมีกลาวถึงไวในคําใหการในคัดบอกขอราชการทัพญวน

ทูลถวาย จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) ผูใหการคือพระยานราธิราช กรมการเมืองพระตะบอง  กลาวถึง

การลงโทษนักองคแปนไววาองเตียนกุนใหจองจําไวท่ีพนมเปญ และลงโทษเฆ่ียนตี พรอมกับริบทรัพย 

ดังขอความท่ีวา 

แตองคแปนนั้นไอองเตียนกุนใหจําไวที่เมืองพนมเปญ อายองเตียนกุนใหตีองค

แปน ถามวาดวยองอันภูเมืองโพธิสัตวจับเขมรผูถือหนังสือองคแปนไดมาซักถามเขมรผูถือ

หนังสือออกความวาถือหนังสือองคแปนออกไปถึงนักเทพมารดาฉบับหนึ่ง  ไปถึงพระองค

แกวฉบับหนึ่ง  องคแปนก็รับวาไดมีหนังสือไปจริง  แลวไอญวนก็เฆี่ยนองคแปนเรงเอาเงินซึ่ง

                                           
๒๒ “ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา ฉบับพระองคนพรัตน,”  ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, 

เลม ๑๒, ๔๐๖. 
๒๓ เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี  (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

รัชกาลท่ี ๓, ๘๖. 



๑๙๓ 

องคแปนใหลูกคาซื้อสิ่งของและกระวานใหกับลูกคา แลสิ่งขององคแปนซึ่งตกคางอยูกับเมีย

สมเด็จเจาพระยา แลวเอาตัวเมียสมเด็จเจาพระยาเกาคน แลวเอาตัวพระราชาเสนหานอง

ภรรยาสมเด็จเจาพระยาผูรักษาขาวของเงินทองของสมเด็จเจาพระยานั้น มาผูกเฆี่ยนแลว

เก็บริบเอาทรัพยสิ่งของทองเงินขององคแปนของสมเด็จเจาพระยาใหสิ้นเชิง  แลพระยาพระ

เขมรและอาณาประชาราษฎรในเมืองพนมเปญไดรับความเดือดรอนยิ่งนัก   

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๔๓) 

 

สวนวิธีการลงโทษนั้นในคําใหการบันทึกไววา “...เพลากลางคืนใหผูกเทาโยง เพลา

กลางวันใหผูกตีองคแปน เวนวันหนึ่งตีวันหนึ่ง...”  และพระยานราธิราชไดใหการไววา องเตียนกุน 

ผูสําเร็จราชการของเวียดนามในพนมเปญเปนผูมีอํานาจสิทธิ์ขาดในพนมเปญ เนื่องดวยเปนผูใกลชิด

พระเจาเวียดนาม และมีศักดิ์เปนเขยของพระเจาเวียดนาม  องเตียนกุนไดลงโทษขุนนางเขมรท่ีเห็นวา

มีความสามารถ โดยนําตัวลงเรือไปฆา จับประหารท่ีกลางตลาด หรือฝงลงในหลุมท้ังเปน ซ่ึงพระยา

นราธิราชไดระบุไวชัดเจนวาเปนแผนของญวนท่ีตองการกําจัดขุนนางเขมร ผนวกเอาดินแดนมาเปน

ของตนโดยเร็ว ดังขอความตอไปนี้ 

องเตียนกุนคนนี้ เปนเก่ียวดองกับเจาเวียดนาม  บุตรชายองเตียนกุน  

เจาเวียดนามใหบุตรหญิงเปนภรรยา  องเตียนกุนทําราชการสิ่งใดก็ทําตามอําเภอใจ องเลย 

องจันเปบ องเดญบอกขาพเจาวาอายองเตียนกุนคิดใหจับพระยาพระเขมรนายบาน

นายอําเภอผูใดมีสติปญญาแข็งแรงคิดอานพาลจับจําบรรทุกเรือเอาไปฆาเสียสิ้น  อายอง

เตียนกุนคิดจะเอาแผนดินเมืองเขมรใหเปนเมืองญวนทั้งสิ้น  เจานายพระยาพระเขมรผูใดที่

แข็งแรงในเมืองเขมร อายองเตียนกุนมิใหมีเปนอันขาด  แลองเตียนกุนใหขุดบอในคายขาง

ตะวันตก กวางหาวาจัตุรัส ลึกหาวา  แลถาเขมรที่เปนเชื้อพระยาพระเขมรมีศักดินา อายอง

เตียนกุนใหฆากลางตลาด  ถาใชเชื้อสกุลอายองเตียนกุนใหมัดมือมัดเทาแลวผลักลงไปใน

หลุมทั้งเปน  

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๔๓) 

 

ขาวการลงโทษนักองคแปนไดแพรกระจายออกไปยังเมืองตางๆ ทําใหขุนนางและ

กรมการเมืองชาวเขมรไมพอใจเปนอยางยิ่งทําใหเกิดการลุกฮือตอตานญวน  พระยานราธิราชไดพบ

กับขุนนางเขมร  จึงไดสอบถามเหตุการณตอตานญวนตามเมืองตางๆ สรุปไดดังนี้ 

๑.  เมืองพนมเปญ นายกองเขมรเมืองบาพนมไดลุกฮือฆาองจันแขกซ่ึงเปนนายทหาร

ขององเตียนกุนตายท่ีริมคาย 

๒.  เมืองทากะพงหลวง  พระยาอุไทยธิราช กรมการเมืองสําโรงทองไดลุกฮือฆา

นายทหารญวนชื่อองกายญวนตาย ๑ คน 



๑๙๔ 

๓.  เมืองลาดปะเอียและเมืองกะพงฉนัง พระยาเสนาธิราช (กุย) และกลาภาศ (นอง) 

มนตรีนุชิต (กาย) พรอมใจกันฆาญวนท่ีตั้งคายรักษาอยูในเมืองลาดปะเอียและเมืองกะพงฉนัง ซ่ึง 

พระยานราธิราชไดเดินทางไปเม่ือขุนนางเขมรจะเขาตีญวนท่ีกะพงฉนัง จึงทราบวาคิดจะฆาองบาล

เบียนผูรักษาคาย  ระหวางท่ีอยูเมืองกะพงฉนัง กรมการเมืองไดถามพระยานราธิราชวาเม่ือตอตาน

ญวนแลว ใตเทาพระกรุณาเจา (คือ เจาพระยาบดินทรเดชา) จะยกโทษใหหรือไม พระยานราธิราชได

กลารับประกันกับชาวเมืองวาถาไทยจะเอาโทษ ตนจะยอมใหทุกคนผาอกตน ดังขอความตอไปนี้ 

ในเพลาคํ่าวันนั้นแลหลวงปญญากับสนองหมก หลวงรามเสนา แลชาวบาน

กะพงฉนัง พูดกันแลวถามขาพเจาวา ถาเจาเมืองกรมการชาวบานคิดพรอมกันฆาอายญวน

นายไพรคร้ังนี้ 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

พระองคนพรัตนท่ีกลาววาขุนนางและราษฎรเขมรโกรธแคนองเตียนกุนท่ีจับตัวเจานายและขุนนางไป

เมืองญวน เพราะ “...จะใหเมืองเขมรวินาศ แลใหอยูเง้ีอมมือญวนฝายเดียว...”๒๔ จึงรวมกันตอตาน

จับองญวนตามหัวเมืองฆาหมดทุกคน  

อยางไรก็ตาม เหตุการณท่ีพระยานราธิราชใหการไว สะทอนใหเห็นวาชาวเขมรทราบ

เรื่องเพียงวาญวนนําตัวนักองคแปนไปลงโทษ ไมไดรูขาววาญวนไดนํานักองคแปนลงเรือไปฆาเสียใน

ภายหลัง เนื่องจากญวนปดขาวเอาไว ซ่ึงพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี ๓ ระบุวา “...

ตัวองคแปนนั้นจําไวในคายภายหลังสูญไป สืบไดความวาญวนเอาใสเรือลงไปฆาเสียท่ีเมืองลองโห 

ความท่ีฆาองคแปนนั้นเขมรจึ่งไมรู...”๒๕  

                                           
๒๔ “ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา ฉบับพระองคนพรัตน,”  ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, 

เลม ๑๒, ๔๑๒. 
๒๕ เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี  (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

รัชกาลท่ี ๓, ๘๖. 



๑๙๕ 

เหตุการณตอนลงโทษนักองคแปนสะทอนใหเห็นถึงการลงโทษนักองคแปนท่ีระบุไวใน

คําใหการวาองเตียนกุนจับมาผูกโยงแลวตีวันเวนวัน และสะทอนทําใหเห็นวาองเตียนกุนเปนขุนนาง

ญวนท่ีมีอํานาจมากในแผนดินเขมร สามารถนําตัวขุนนางหรือเจานายของเขมรมาลงโทษได ดวยเหตุ

นี้ราษฎรเขมรจึงไมพอใจเม่ือองเตียนกุนลงโทษนักองคแปน ทําใหเกิดการตอตานในเมืองตางๆ ไดแก  

เมืองพนมเปญ เมืองทากะพงหลวง  เมืองลาดปะเอีย เมืองกะพงฉนัง และเมืองบริบูรณ  

๔.  เหตุการณขุนนางเขมรกอกบฏ 

ชวงสงครามอานามสยามยุทธนั้นนักองคอ่ิมไดหนีไปสวามิภักดิ์กับญวน และตอมา

ญวนนําเจานายผูหญิง ๓ พระองค และขุนนางชั้นสูงคือเจาฟาทะละหะ (หลง) กับสมเด็จเจาพระยา 

(หู) ไปไวในเมืองญวน  อีกท้ังญวนยังมีอํานาจสิทธิ์ขาดในแผนดินเขมร โดยมีองเตียนกุนเปนผูสําเร็จ

ราชการของเวียดนาม องเตียนกุนปกครองอยางกดข่ีขมเหง ขุนนางเขมรจึงไดทําหนังสือบอกขอ

ราชการ ๑๘ ฉบับมาขอพระราชทานนักองคดวงกลับไปครองแผนดินเขมรเม่ือ พ.ศ. ๒๓๘๓  ซ่ึง

ขณะนั้นนักองคดวงถูกกักบริเวณอยูในกรุงเทพฯ เนื่องจากใน พ.ศ. ๒๓๘๐ ขุนนางไทยท่ีพระตะบอง

รายงานมาวานักองคดวงคิดเกลี้ยกลอมชาวเมืองพระตะบองไปท่ีพนมเปญ จึงถูกจับตัวมาคุมขังไว  

เม่ือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงทราบความในหนังสือนั้น จึงทรงพระราชทานพระบรม

ราชานุญาตตามท่ีขอไว  และใหเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ยกทัพไปขับไลญวนใหออก

จากเมืองอุดงคมีชัยและพนมเปญไดสําเร็จ  และนักองคดวงไดเสวยราชยตั้งราชธานีท่ีกรุงพนมเปญ 

ระหวางท่ีนักองคดวงครองกรุงพนมเปญ ขุนนางเขมรคบคิดกอการกบฏ ซ่ึงพระราช

พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี ๓ ระบุไววาขุนนางเขมรจํานวน ๑๘ คนมีหนังสือลับไปถึงญวน 

ขอใหญวนพาเจาผูหญิงท้ัง ๓ พระองคกลับมา แลวขุนนางเขมรจะพากันกําจัดกองทัพไทยกับนักองค

ดวง  แตในท่ีสุดขุนนางเหลานี้ถูกจับได๒๖  เหตุการณในครั้งนี้มีการบันทึกไวอยางละเอียดในคําใหการ

คําใหการเรื่องพระยาเขมรคิดหาอุบายกําจัดกองทัพไทย จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘)  เปนคําใหการ

ของขุนนางท่ีเปนกบฏ ๓ คน ไดแก พระยาจักรี (มี)  พระยากุเชนทรเสนา (โปด) และพระยาโกษา

สงคราม (มุม)   

คําใหการฉบับดังกลาวนี้ทําใหทราบชื่อขุนนางท่ีรวมกันกบฏถึง 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 

จากคําใหการสามารถประมวลไดวาผูท่ีเปนตนคิดชักชวนขุนนางท้ังหมดคือ พระยาบวร-

ราช (รถ) ดังจะเห็นไดจากเนื้อความท่ีพระยากุเชนทรเสนา (โปด) ใหการไววาพระยาบวรราช (รถ) 

มาหาท่ีเรือนและชักชวนใหเขารวมกอกบฏ เม่ือวันแรม ๔ คํ่า เดือน ๒ จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗) 

พระยากุเชนทรเสนา (โปด) ทราบเรื่องจึงบอกวาการกระทําแบบนี้ถือเปนกบฏ แตพระยาบวรราช 

(รถ) โตแยงวาการท่ีจะคิดเอาแผนดินใหเจานายของตัวเองไมใชเรื่องกบฏ พระยากุเชนทรเสนา (โปด) 

จึงยอมเขารวม ดังขอความตอไปนี้ 

คร้ัน ณ วัน ฯ๔   ๒ คํ่า ปมะโรงฉศก อายพระยาบวรราชรถใหบาวมาเรียก ฯขา

ฯ ไปที่เรือน  ฯขาฯ ไปเถิงเรือนอายพระยาบวรราช รถ  ฯขาฯ เห็นอายกลาภาศยกนั่งอยูที่

นั้นดวย อายพระยาบวรราชรถถาม ฯขาฯ วาทุกวันนี้ขากินขาวของไทยฤๅกินขาวของญวน   

ฯขาฯ บอกวากองทัพไทยมาตั้งรักษาบานเมืองใดอยูเย็นเปนสุขก็ตองกินขาวของไทย  อาย

พระยาบวรราช รถ จึงวากินขาวของไทยไมถูก  กองทัพไทยมาอยูบานเมืองไดความ

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 เม่ือวันแรม ๔ คํ่า เดือน ๒ จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗) และพระยาจักรี (มี) เม่ือวันข้ึน ๑ คํ่า

เดือน ๔ จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗) โดยใหเหตุผลวาทุกวันนี้ราษฎรเขมรมีความเดือดรอน คิดจะขับ

ไลกองทัพไทยออกไปจากเมือง   

แผนการของขุนนางท้ังหมดเริ่มจากการสงหนังสือเขาไปนัดแนะกับเจาฟาทะละหะ 

(หลง) และสมเด็จเจาพระยา (หู) ขุนนางเขมรซ่ึงถูกกวาดตอนไปอยูกับญวน ใหชวยสงเจานายผูหญิง

ท้ัง ๓ พระองค พรอมกับกองทัพญวน และใหนัดวันขับไลกองทัพไทย หนังสือท่ีสงไปนั้นมีหลายครั้ง 

สอดคลองกับพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี ๓ ท่ีกลาววา “...จับไดหนังสือลับท่ีเขมร

ไปถึงญวนๆ มีตอบมาเปนหลายฉบับ...”๒๗  เนื้อความในหนังสือนั้น พระยากุเชนทรเสนา (โปด) ให

การวาขุนนางเขมรวางแผนใหฟาทะละหะเชิญเจานายผูหญิงมาพนมเปญ จากนั้นใหญวนยกทัพเรือมา

                                           
๒๗ เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี  (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

รัชกาลท่ี ๓, ๑๑๗. 



๑๙๗ 

ทางเมืองโจฎก ลําน้ําเกาะแตง และกะพงซือเตียน เพ่ือมาบรรจบกับไพรพลเขมร แลวบุกโจมตีกองทัพ

ไทยพรอมกัน ดังขอความตอไปนี้ 

ทุกวันนี้มีกองทัพเขามาอยูกับบานเมืองพระยาพระเขมรแลราษฎรไดความ

รอนรนหนัก  พระยาพระเขมรและราษฎรในเขตเมืองบาพนม เมืองศรีสุนทร เมืองตบงขมุม 

เมืองไพรแวง เมืองพนมเปญ เมืองบาที เมืองตรัง เมืองพุทไธมาศ เมืองไพรกะบาด คิดพรอม

ใจกันจะกําเริบข้ึนไลกองทัพไทยไปเสียจากบานเมือง ใหฟาทะละหะหลงทําเปนวาจะเอาเจา

ผูหญิงข้ึนมาสง ณ เมืองพนมเปญ  แลวขอกองทัพญวนใหยกข้ึนมาทางลําน้ําเมืองโจฎก 

๓๐๐๐ คน ทางลําน้ําเกาะแตง ๒๐๐๐ คน ทางกะพงซือเตียนเขียมปะเติย ๒๐๐๐ คน  ทาง

โรงตํารีย ๑๐๐๐ คนเขากันทั้ง ๔ ทาง ๘๐๐๐ คน  พากองทัพญวนยกข้ึนมาเถิงวันใด   

พระยาพระเขมรแลราษฎรที่รวมคิดกันในเมืองพนมเปญแลเมืองข้ึนกับเมืองพนมเปญก็จะ

พากันกําเริบข้ึนใหพรอมกับทัพญวนจะไดชวยกันไลกองทัพไทยใหไปเสียจากบานเมือง   

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔) 

 

สวนฝายญวนไดมีหนังสือตอบกลับมายังขุนนางเขมร เพ่ือใหกําหนดวันสูรบกับกองทัพ

ไทยไวดังนี ้

ซึ่งพระยาบวรราชรถมีหนังสือใหอายกลาภาศยกถือไป ๒ ฉบับนั้น ฟาทะละ

หะหลงไดนําหนังสือข้ึนกราบทูลกับเจาผูหญิงทั้ง ๓ พระองคแลเรียนกับองญวน แลวเจา

ผูหญิงกับองญวนปรึกษาพรอมกันวาถาพระยาบวรราชรถกับพระยาพระเขมรมีชื่อแลราษฎร

พรอมใจกันจะคิดกําเริบไลกองทัพไทยวันใดเมื่อใด ก็ใหพระยาบวรราชรถกับพระยาพระ

เขมรมีหนังสือกําหนดวันไปใหแนนอน  จะไดนําเจาผูหญิงยกกองทัพญวนข้ึนมา ณ เมือง

พนมเปญใหทันกําหนด  

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔) 

 

เม่ือพระยาบวรราช (รถ) ชักชวนพระยาจักรี (มี) ใหเขารวม ไดมีหนังสือประทับตรา 

ขุนนาง ๑๐ คน ใหพระยาโกษาสงคราม (มุม) ถือไปแจงแกเจาฟาทะละหะ (หลง) ชวยประสานงาน

กับกองทัพญวนอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากกลัววาญวนจะคิดทํารายพวกตนอีกเหมือนเม่ือครั้งองเตียนกุน

ปกครอง ดังความตอไปนี้ 

ฯขาฯ พระยาพระเขมรมีชื่อ ๑๐ คนมาเถิงฟาทะละหะ หลง สมเด็จเจาพระยา 

หู  ดวยทุกวันนี้ ฯขาฯ ขางโนนคิดเถิงสมเด็จพระบิดาอยากจะใหพระราชบุตรทั้ง ๓ องคให

ไดกลับไปพรอมมูลกับพระปตุลา  แต ฯขาฯ ขางโนนยังคิดกลัวดวยองญวนจะทําวุนวายจับ

เจานายเขมรเหมือนเมื่อคร้ังองเตียนกุน  ในกรุงเทพฯ สมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวและเจา

เมืองเวก็มีพระคุณกับเจานายเขมรเปรียบเหมือนบิดามารดา  แต ฯขาฯ ยังคิดสงสัยกลัวเอา



๑๙๘ 

ความทูลเจาผูหญิงใหทราบจะเมตตาฤๅจะคิดอานประการใดก็ใหมีหนังสือใหพระยาโกษา

สงคราม มุม ถือกลับไปโดยเร็ว 

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔) 

 

จะเห็นไดวาเขมรมีแนวคิดทางการเมืองวาไทยเปนเสมือนบิดา และญวนเปนมารดา 

สะทอนใหเห็นถึงการเมืองในรูปแบบรัฐบรรณาการ “สองฝายฟา” ท่ีเขมรเคยสงบรรณาการใหแกท้ัง 

๒ อาณาจักรมากอน  เม่ือฝายญวนรับหนังสือนั้นแลวจึงตอบกลับมาวาพระเจาแผนดินเวียดนามไมถือ

โทษ ขอใหเกลี้ยกลอมผูคน และจะใหบําเหน็จความชอบแกขุนนางทุกคน 

คําใหการของขุนนางเขมรท้ัง ๓ คน ใหการสอดคลองกันวาไดสงหนังสือตอบกลับญวนไป

อีกครั้ง โดยแจงวาจะลุกฮือตอตานกองทัพไทยในชวงวันข้ึน ๑๐ คํ่า เดือน ๖ ปมะเส็งสัปตศก จ.ศ. 

๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) และตอมาเจานายผูหญิง ๓ พระองคมีหนังสือแตงตั้งขุนนางผูกอการท้ัง ๒๒ 

คนใหมีตําแหนงท่ีสูงข้ึนไป   

เนื้อความท่ีพระยาจักรี (มี) ใหการระบุวา เม่ือถึงวันท่ีนัดหมาย ปรากฏวาขุนนางเขมรยัง

ไมไดขาวกองทัพเจาฟาทะละหะ (หลง) สมเด็จเจาพระยา (หู)  จึงไดแตเตรียมแผนการไวลวงหนารอ

ขาวแจงมาอีกที ซ่ึงพระยาบวรราช (รถ) วางแผนไววา 

การซึ่งจะคิดกําเริบข้ึนไลกองทัพไทยไปเสียนั้น  ถากองทัพฟาทะละหะ สมเด็จ

เจาพระยา กองทัพญวนกําหนดจะยกข้ึนมาวันใดเปนแนแลว  อายพระยาจักรีมีเปนแมทัพ

เกณฑเอาคนเมืองสําโรง เมืองบาที มาเพลากลางคืน จะตั้งโหแลวยิงปนไลกองทัพไทยให

แตกหนีไป  ถากองทัพไทยสูรบกองทัพฟาทะละหะ สมเด็จเจาพระยา กองทัพญวนจะไดชวย

สูรบกองทัพไทย แตยังหามีกําหนดวันใดไม  ดวยยังคอยกองทัพฟาทะละหะ สมเด็จ

เจาพระยา กองทัพญวนยังไมมา 

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔) 

 

แผนการท้ังหมดไดลวงรูไปถึงนักองคดวง จึงทรงเรียกตัวพระยาจักรี (มี) ไปเขาเฝาท่ี

ตําหนักแพ แลวใหจับตัวไว  สอดคลองกับเนื้อความในราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา ฉบับพระองค

นพรัตน  แตเนื้อความในคําใหการกลาวถึงชวงเวลาและชื่อขุนนางผูจับกุมพระยาจักรี (มี) ไวดังนี้ 

คร้ัน ณ วัน ฯ๑  ๔ ๖ คํ่า 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 

ขุนนางคนอ่ืนๆ นั้นทราบจากคําใหการในสวนของพระยากุเชนทรเสนา (โปด) และ 

พระยาโกษาสงครามธิบดี (มุม) ดังนี้ 

๑.  พระยากุเชนทรเสนา (โปด) ใหการวาขณะนั้นนักองคดวงไดเกณฑใหตนไปตัดไมทํา

เรือรบ  พระยาบวรราช (รถ) บัญชาการใหขุนนางคนอ่ืนๆ ไปรวมกําลังไวท่ีเมืองตบงขมุม และเมืองศรี

สุนทรเตรียมจัดตั้งกองทัพไวสูกับนักองคดวง  ตอมาพระยากุเชนทรเสนา (โปด) ทราบขาววานักองค

ดวงไดยกทัพไปตีเมืองตบงขมุมฆาพระยาวงศาอรรคราช (ศรี) ตายในท่ีรบ และกองทัพเมืองพนมเปญ

ยกทัพมาลอมจับ พระยาบวรราช (รถ) หนีไปได พระยากุเชนทรเสนา (โปด) จึงยอมมอบตัวกับพระ

กลาโหม ถูกจับกุมใสข่ือคามายังเมืองพนมเปญ   

๒.  พระยาโกษาสงครามธิบดี (มุม) ใหการวา ขณะนั้นตนอยูท่ีเมืองศรีสุนทร ในวันข้ึน 

๑๓ คํ่า เดือน ๖ ปมะเส็งสัปตศก จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) พบพระยาบวรราช (รถ) พระยากลาภาศ 

(ยก) พรอมกับนายเปตผูเปนนอง และนายมกบุตรพระยาบวรราช (รถ) ขับระแทะผานมา จึงสอบถาม

ไดความวาท้ังหมดกําลังหนีกองทัพนักองคดวง ซ่ึงมีสมเด็จเจาพระยาและพระยาวงศาธิราชเปนแมทัพ  

เพ่ือท่ีจะไปเมืองญวน  พระยาโกษาสงครามธิบดี (มุม) จึงเขามอบตัวตอพระกลาโหม และถูกจับมายัง

เมืองพนมเปญ 

เนื้อหาในคําใหการสิ้นสุดลงในชวงท่ีจับตัวขุนนางกบฏแตละคนมาไตสวนและบันทึก

คําใหการ  แตราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา ฉบับพระองคนพรัตน กลาววานักองคดวงไดตัดสินประหาร

ชีวิตขุนนางท่ีจับไดท้ังหมด และริบเอาทรัพยสิน บุตรและภรรยาใหเปนของหลวง สวนพระยาบวรราช 

(รถ)  พระยาศรีสุคนธ (เตียง)  พระยาศรีทิพวัง (เกา) และพระยาพระคลัง (ศุก) หนีไปอยูเมืองโจฎกใน

เขตของญวน๒๘ 

คําใหการเรื่องพระยาเขมรคิดหาอุบายกําจัดกองทัพไทย จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘)  จึง

สะทอนใหเห็นถึงรายละเอียดของการวางแผนกอกบฏของขุนนางเขมร ๒๒ คน นับตั้งแตการวาง

ชักชวนขุนนางใหเขารวม โดยอางเหตุผลวาราษฎรเขมรมีความเดือดรอน จึงคิดจะไลกองทัพไทยออก

จากเมือง รวมท้ังการติดตอสงหนังสือใหญวนชวยเหลือ โดยใหสงเจานายผูหญิงคืนพรอมกับยก

กองทัพมาขับไลกองทัพไทย แตแผนการลมเหลวเนื่องจากนักองคดวงทราบเรื่องท้ังหมด 

๕.  เหตุการณตอนเขมรทูลขอเจานายผูหญิงคืนจากญวน 

สงครามอานามสยามยุทธสิ้นสุดลงเม่ือ พ.ศ. ๒๓๘๙  เม่ือญวนเห็นวาสูกองทัพไทย

ไมได เนื่องจากเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ตั้งรับทัพญวนท่ีเมืองอุดงคฦๅชัย ใชยุทธวิธีขุด

สนามเพลาะยิงปนใหญใสคายญวนจนพังทลายลง  ญวนจึงยอมเจรจาสงบศึก ผลการเจรจาครั้งนั้นมี

                                           
๒๘ “ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา ฉบับพระองคนพรัตน,”  ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, 

เลม ๑๒, ๔๒๐. 



๒๐๐ 

ขอตกลงตอกันคือ ใหนักองคดวงเปนกษัตริยข้ึนตอไทยและญวน  ทหารฝายไทยและญวนจะผลัดกัน

ไปรื้อคายของอีกฝายกอนท่ีจะยกทัพกลับบานเมืองของตน ญวนจะยอมสงเจานายและขุนนางเขมร

กลับบานเมือง สวนไทยจะจัดสงเชลยศึกญวนกลับคืนเชนกัน๒๙  

เจานายผูหญิงเขมรท้ัง ๓ พระองค ไดแก นักองคมี นักองคเภา และนักองคสงวน ซ่ึงอยู

ในขอตกลงท่ีระบุวาญวนจะตองสงคืนใหเขมร มีบันทึกอยูในคําใหการในคัดบอกถึงพระยายมราชเรื่อง

ตังเคาตนถูกทําโทษ จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) ผูใหการคือนายมาก นายคง นายอบ กลาวไววาชาว

เขมรตางพูดกันวาเขมรกับญวนเปนไมตรีกันแลว และนักองคดวงกําลังดําเนินการขอเจานายผูหญิงคืน

จากญวน ดังขอความท่ีวา 

ฯขาฯ ไดยินแตเขมรชาวบานพูดจากันวาญวนกับเขมรจะเปนไมตรีกัน 

พระองคดวงแตงใหพระยาพระเขมรคุมของไปเมืองเว ขอเจาผูหญิงใหมาอยูพรอมมูลกับเจา

พระองคดวง ญวนจะสงเจาผูหญิงมาฤๅไมสงนั้น ดวยฟงแตพระยาพระเขมรไปเมืองเวยังไม

กลับมา ฯขาฯ ไดยินพูดจากันแตเทานี้ 

(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๗) 

 

การสงทูตไปเมืองเวเพ่ือเจรจาขอใหญวนสงเจานายผูหญิง 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  องเวียนวายไดสอบถามคณะทูตเก่ียวกับเรื่อง “นอกศุภอักษร” ท่ีจะ

กราบทูลพระเจาเวียดนามเทียวตรี  คณะทูตไดชี้แจงวาเรื่องท่ีจะกราบทูลคือการขอเจานายเขมรกลับ

เมือง ดังความตอไปนี้ 

ณ วัน ฯ๑  ๕ ๔ คํ่า ปมะเมียอัฐศก องเวียนวายมาถามวา เจาสั่งความนอก 

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” ซ่ึงเปนคํายกยองอยางสูง 

แสดงใหเห็นวาเขมรเปนรัฐบรรณาการของญวนโดยแทจริง และเม่ือคณะทูตไดเขาเฝาพระเจา

เวียดนามเทียวตรีแลว คณะทูตไดรับหนังสือตอบกลับแจงวาจะพระราชทานเจานายผูหญิงกลับคืน

แผนดินเขมร ดังมีเนื้อความตอไปนี ้

ทรงพระเมตตาเจาพระองคดวง ใหเจาพระองคดวงเสวยราชยเปนเจารักษา

เมืองเขมรเหมือนอยางสมเด็จพระอัยกาพระราชบิดาพระเรียมอยาใหสิ้นสูญพงศเลย  เจา

ผูหญิงก็ใหคงเปนเจาไปอยูกับพระองคดวงแหงเดียว รักษาแผนดินเมืองเขมรดวยกัน  เสด็จ

เทวดาใหมีหนังสือมาเถิงองญวนแมทัพทุกสิ่งทุกประการแลว  องเลโบใหลามบอก ฯขาฯ วา 

อยาให ฯขาฯ มีความวิตกดวยราชการเลย พูดจาเทานั้นแลวให ฯขาฯ กลับมากงกวน ญวน

ก็ใหเอาของมาเลี้ยงคร้ังหนึ่ง 

(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๒) 

 

คําใหการของคณะทูตท่ียกมานี้กลาวเพียงการเดินทางและการเขาเฝาเจรจากับราชสํานัก

ญวนเทานั้น เหตุการณภายหลังจากนี้เม่ือตรวจสอบจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 

๓ บันทึกไววาราชสํานักญวนตั้งนักองคดวงใหเปนเตามันกวักเอือง แปลวาเจาเขมร และใหองตาเตือง

กุนสงตัวเจานายผูหญิงท้ัง ๓ พระองคคือนักองคมี นักองคเภา และนักองคสงวนกลับคืนมายังเขมร 

เม่ือเดือน ๗ ข้ึน ๖ คํ่า ตรงกับวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๙๐๓๐   

เหตุการณในครั้งนี้จึงสะทอนใหเห็นถึงการเจริญสัมพันธไมตรีระหวางเขมรและญวน

หลังจากสิ้นสุดศึกอานามสยามยุทธ ซ่ึงนักองคดวงยอมรับเปนรัฐบรรณาการของญวน เพ่ือทูลขอ

เจานายผูหญิงท้ัง ๓ กลับคืนเขมร  

๖.  สภาพสังคมเขมรตอนญวนเขาปกครอง 

คําใหการฉบับตางๆ ท่ีเก่ียวกับสงครามอานามสยามยุทธ นอกจากจะบรรยาย

เหตุการณตางๆ แลว ยังสะทอนใหเห็นถึงอํานาจของญวนท่ีพยายามขยายอํานาจไปยังเขมรและหัว

เมืองชายแดนของลาว  ดังเชน คัดคําบอกคําใหการนายเพมเขมรวาดวยขอราชการทัพญวน จ.ศ. 

๑๒๐๐ (พ.ศ. ๑๒๐๑) กลาวถึงสภาพเมืองพนมเปญในชวงท่ีองเตียนกุนเปนผูสําเร็จราชการไววาญวน

บังคับใหขุนนางเขมรแตงกายเปนแบบญวนเม่ือจะเขามาติดตอ ราชการตางๆ ญวนเปนผูตัดสินใจเอง

ท้ังหมด ตลอดจนใหชาวญวนมาตั้งบานเรือนประกอบอาชีพคาขายในพนมเปญ  ดังนี้ 

เมืองพนมเปญมีเจานายก็หาบุญไมแลว  ญวนกระทําคุมเหงไดความเดือดรอน

นัก จะมีชางมาญวนก็เก็บเอาไปเปลี่ยนกัน  ถึงเพลาเชาใหไปฟงราชการในคายองตําตางทุก

                                           
๓๐ เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี  (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

รัชกาลท่ี ๓, ๑๒๖. 



๒๐๒ 

วัน พระยาพระเขมรจะไปหาญวนแลวก็ตองนุงกางเกงใสเสื้อโพกศีรษะเปนญวน  ราชการ

บานเมืองสิ่งใดญวนบังคับบัญชาเอาแตใจญวนทั้งสิ้น  ตั้งแตเจาองคจันตายแลว  ญวนชาย

หญิง พาคนข้ึนมาตั้งบานโรงรานซื้อขายมากกวาแตกอนประมาณคนชายหญิงใหญนอย 

๗๐๐ คน ๘๐๐ คนที่ตลาดเมืองพนมเปญซื้อขายกันอยู  เดี๋ยวนี้ญวนมากกวาเขมร 

(จ.ศ. ๑๒๐๐ เลขที่ ๙๔/ก.) 

 

เม่ือคณะทูตของนักองคดวงเดินทางไปราชสํานักญวนเม่ือ พ.ศ. ๒๓๙๐ พระยาราชเดช

พบกับอําแดงจันและหม่ืนภักดีคงชาวเขมรท่ีถูกญวนกวาดตอนไปอยูท่ีเมืองบินวา  พบวาชีวิตชาวเขมร

ในแผนดินญวนมีความลําบาก เพราะญวนถือลัทธิขงจื๊อแบบจีน จึงไมมีวัดในศาสนาพุทธใหทําบุญกุศล 

สะทอนออกมาในคําพูดอําแดงจัน ดังนี้ 

อําแดงจัน หมื่นภักดีคงบอกวาทํามาหากินยาก จะทําบุญใหทานก็ไมมี

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) 

 

ภาพสะทอนเก่ียวกับสภาพสังคมเขมรตอนญวนเขาปกครองจึงสะทอนใหเห็นวาผูสําเร็จ

ราชการญวนปกครองอยางกดข่ีขมเหง ดังจะเห็นไดจากการบังคับขุนนางเขมรใหแตงกายอยางญวน 

การปกครองท่ีญวนตัดสินใจเองท้ังหมด หรือการนําชาวญวนมาตั้งถ่ินฐานคาขายในเมืองพนมเปญจน

มากกวาเขมร และมีการกวาดตอนชาวเขมรไปเมืองญวน ซ่ึงมีสภาพความเปนอยูและการทํามาหากิน

ท่ียากลําบาก 

๗.  เหตุการณตอนกลุมหัวเมืองจําปาศักดิ์หนีญวนมาพ่ึงไทย 

นอกจากความพยายามในการแผอิทธิพลทางการเมืองการปกครองในเขมรแลว ญวน

ยังพยายามแผขยายอํานาจไปยังหัวเมืองลาวในแควนจําปาศักดิ์ ปรากฏอยูในคําใหการทาวเพ้ียเมือง

ตะโปน เมืองวัง เมืองระนอง เรื่องพาครอบครัวหนีไปพ่ึงญวน จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) สันนิษฐาน

วาผูใหการเปนขุนนางในเมืองตะโปน เนื่องจากผูใหการกลาววาตนไดติดตามเจาเมืองตะโปนอพยพไป

พ่ึงญวน เนื้อหากลาวถึง เมืองวัง เมืองตะโปน เมืองพระบาง เมืองผิน เมืองเชียงรม เมืองระนอง ซ่ึง

เปนหัวเมืองในแควนจําปาศักดิ์ แตเดิมอยูในความปกครองของเจาราชบุตรโย  ชวงเหตุการณกบฏเจา

อนุวงศ หัวเมืองเหลานี้ไดไปพ่ึงญวน ญวนจึงแตงตั้งเจาเมืองและขุนนางใหมียศและมีชุดประจํา

ตําแหนงอยางญวน ดังนี้ 



๒๐๓ 

(เจาเวียด) นามใหคุมเสื้อคุมกางเกงมาประทาน แลวสั่งใหตั้งเจาเมืองเปนโถติ

เจา เจาเมืองโปน  ทาวตินองเจาเมืองเปนโถลายมุกที่อุปฮาด  ฯขาฯ เปนโถลายมุกที่ราชวงศ  

เมืองแรมเมืองจันเมืองหารเปนโถลายมุกรอง  ใหเสื้อแพรกางเกงแพรคนละสํารับเปนเคร่ือง

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

ตะโปนจึงพาชาวเมืองอพยพไปอยูกับญวนท่ีเมืองลาดคําโล ปรากฏวาญวนแจกเสบียงอาหารไมพอกับ

จํานวนผูอพยพ ซ่ึงในคําใหการกลาววา “...ฯขาฯ คุมไพรไปรับขาวไดขาวสาร ๓๔ ถัง เกลือ ๓ กระทอ  

ไปแจกกัน  รับพระราชทานก็ไมพอ  ตองแยกยายกันไปซ้ือขาวคาแลเขาปาหามันกลอยมาปนขาวรับ

พระราชทาน...” ดวยเหตุนี้เจาเมืองท้ังหมดจึงทูลขอเจาเวียดนามขอพระราชทานมาอยูท่ีดานก่ิงเลา

เพ่ือความปลอดภัย และจะไดหาเสบียงอาหารมาแจกจายไดอยางท่ัวถึง  

เม่ือเจาเมืองท้ังหมดอพยพมาอยูท่ีดานก่ิงเลาแลว ปรากฏวาญวนยังคงเรียกเก็บสวย

อยางหนัก อีกท้ังกองทัพไทยจากเมืองนครพนม เขมราฐ และอุบลยังตามมาโจมตีอยูตลอด ทําให

ชาวเมืองตองท้ิงไรนาหลบหนีเขาปา มีความลําบากในการทํามาหากินเปนอยางยิ่ง บรรดาเจาเมืองจึง

ปรึกษากันคิดจะมาพ่ึงไทย แตกลัวเจาเมืองทาวเพ้ียท้ังหลายไมชุบเลี้ยง ดังเนื้อความท่ีวา 

ฯขาฯ ไดปรึกษาเจาเมืองตะโปน เจาเมืองวัง เจาเมืองผิน เจาเมืองระนอง เจา

เมืองเชียงรม เจาเมืองพระบางวาจะหลบหนีอยูในปาดงเห็นจะไมเปนบานเปนเมือง  ถามี

กองทัพหัวเมืองลาวฝายตะวันตกยกไปรบกอนเมื่อใด  ก็ตองผอนครัวหนีเขาปาไมเปนอันทํา

มาหากินแลว  ญวนก็หาไดสูรบสักคร้ังหนึ่งไม  เถิงปก็มาเรียกเอาสวยไป  ไพรที่เปนคนขัด

สนไมมีอิแปะจะใหตองไปกูยืมไดความเดือดรอนตางๆ  คร้ันจะพาครอบครัวสาภิภักดิ์ขาม

ฟากโขงมาอยูที่บานใดเมืองใด  ก็กลัวเจาเมืองทาวเพี้ยจะไมชุบเลี้ยง  แลวจะไมพาลงมา ณ 

กรุงเทพฯ  จึงไดร้ังรออยู   

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๕) 

 

เนื้อความของคําใหการสิ้นสุดลง ในเหตุการณท่ีผูใหการพบกับขุนนางไทยคือ ขุนอาจ-

บรรลัย หลวงจัตุรงคพินาศ หลวงอนุรักษภูเบศร จึงพยายามติดตอใหชวยดําเนินการมาพ่ึงราชสํานัก

ไทย เม่ือพิจารณาจากหลักฐานอ่ืนคือพงษาวดารหัวเมืองมณฑลอิสานพบวาใน พ.ศ. ๒๓๘๖ ซ่ึงเปนป

เดียวกันกับการจัดทําคําใหการฉบับนี้ เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ยกกองกําลังไปขัดตา



๒๐๔ 

ทัพท่ีเมืองอุดงคมีไชย  และไดสงคนไปเกลี้ยกลอมไดพวกขาผูไทย เมืองตะโปน เมืองผิน เมืองระนอง 

ในเขตจําปาศักดิ์ไดเปนอันมาก๓๑   

คําใหการฉบับดังกลาวจึงสะทอนใหเห็นวาญวนพยายามจะผนวกเอาดินแดนเหลานี้ แต

ประสบกับความลมเหลวเนื่องจากเรียกเก็บสวยมากเกินไป ประกอบกับเสบียงอาหารและผลผลิตท่ีไม

พอแจกจาย ทําใหกลุมหัวเมืองจําปาศักดิ์ตองหนีมาพ่ึงอํานาจไทยนั่นเอง 

๘.  เหตุการณการผลัดแผนดินญวน 

คําใหการสมัยพระนั่งเกลาเจาอยูหัวท่ีเก่ียวกับความสัมพันธกับญวน นอกจากจะ

กลาวถึงเหตุการณศึกสงครามแลว ยังสะทอนใหเห็นถึงการติดตามขาวสารหรือสงคนไปสืบราชการ

ชวงท่ีญวนเปลี่ยนแผนดิน  ซ่ึงในสมัยรัชกาลท่ี ๓ ตรงกับชวงพระเจามินมาง พระเจาเทียวตรี และพระ

เจาตือดึกครองแผนดินญวน  เนื้อหาในคําใหการจึงมีการกลาวถึงเหตุการณชวงผลัดเปลี่ยนรัชกาลดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

๘.๑  เหตุการณพระเจามินมางสวรรคต   

พระเจามินมาง (Minh Mang) เปนกษัตริยลําดับท่ี ๒ ของราชวงศเหงียน 

(Nguyen dynasty) แหงเมืองเว พระราชโอรสของพระเจาเวียดนามยาลอง (องเชียงสือ) ครองราชย

เม่ือ พ.ศ. ๒๓๖๓ เสด็จสวรรคตเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๓๒๘๓๒  ในคําใหการใน

หนังสือพระยาพิพัฒนโกษาเรื่องโปรดเกลาฯ ใหพระยาพิชัยออกไปลาดตระเวน จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. 

๒๓๘๖)  บรรยายเหตุการณชวงท่ีพระเจามินมางเสด็จสวรรคต และพระเจาเทียวตรีข้ึนครองราชยไว

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 เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี  (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

รัชกาลท่ี ๓, ๙๔. 



๒๐๕ 

จากขอความขางตนจะเห็นไดวา หลังจากพระเจามินมางสวรรคต บากวักเหมา พระราช

ชนนีในพระเจามินมางเปนผูสําเร็จราชการ ตอมาขุนนางญวนจะใหองเกียนอาน ซ่ึงเปนพระอนุชาใน

พระเจามินมาง ข้ึนครองราชย แตบากวักเหมาไมยอม จึงยกองมินตงข้ึนเปนพระเจาเวียดนามใชชื่อป

รัชกาลวาเทียนตรี หรือเทียวตรี ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงการปกครองท่ีไดรับอิทธิพลมาจากจีนท่ีมีการต้ัง

ชื่อปรัชกาล  อีกท้ังในคําใหการยังกลาวถึงการขอรับพระราชทานตราตั้งจากราชสํานักจีนเพ่ือรับรอง

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 คร้ัง ๓ คร้ัง จึงไดไปคร้ัง ๑  

แลวราษฎรพูดกันวาตั้งแตองมินตงไดเปนเจา ไพรบานพลเมืองไดความเดือดรอนและกะ

เกณฑราชการมากข้ึนกวาแตกอน  ผูคนเจ็บไขลมตายเปนอันมาก 

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๖) 

 

ขอความขางตนสะทอนใหเห็นวาการปกครองในระยะแรกของพระเจาเทียวตรี ยังไมมีผู

ยอมรับนับถือมากนักเนื่องจากเกิดโรคระบาด และราชการเกณฑแรงงานมากเกินไป และมีความ

ขัดแยงกับองเกียนอานผูเปนอา ซ่ึงขณะนั้นดํารงตําแหนงเปนผูสําเร็จราชการชวยการแผนดิน 

๘.๒  เหตุการณพระเจาเทียวตรีสวรรคต 

พระเจาเทียวตรี (Thieu Tri) กษัตริยเวียดนามพระองคท่ี ๓ แหงราชวงศ

เหงียนสิ้นพระชนมเม่ือวันศุกรท่ี ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๓๙๐ พระชนมพรรษาได ๒๓ ป ครองราชย

ท้ังสิ้น ๗ ป๓๓  เหตุการณครั้งนั้นคําใหการตังเคาตะเวียน, ตังเคาเฉนญวนกับคําใหการมโนสงคราม

เขมรเรื่องเจาเวียดนามตาย จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) บันทึกถึงการไวทุกขใหแกพระเจาเวียดนามท่ี

สวรรคต และกลาวถึงขุนนางยกเจาหุงยามข้ึนเปนกษัตริย ใชชื่อปรัชศกวาตือดึก (Tu dic) โดยมีอง

เตืองตังเกอผูเปนตา และองเกียนอานผูเปนอา รวมกันเปนผูสําเร็จราชการแทน ดังเนื้อความตอไปนี้ 

เถิง ณ วัน ฯ๑  ๒ ๑๑ คํ่า เจาเวียดนามเทียวตรีตาย ใหเจาเมืองโจฎกและขุนนาง

ทั้งปวกโพกหัวผาขาวใหได ๓ ป แตญวนราษฎรกําหนดใหโพกผาขาวแตสามเดือน ใน

หนังสือนั้นวาหุงยามบุตรเจาเทียวตรีอายุ ๑๘ ปไดเปนเจาใชยี่หอวาตือดึก หุงยามบุตรเจา

เทียวตรีคนนี้เปนบุตรที่ ๒ มารดาของหุงยามเปนบุตรองเตืองตังเกอๆ ตาหุงยามกับองเกียน

                                           
๓๓ เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี  (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

รัชกาลท่ี ๓, ๑๒๗. 



๒๐๖ 

อานอาเจาเทียวตรีวาราชการบานเมืองแทนหุงยาม หนังสือมาแตเมืองเวเมื่อ ณ วัน ฯ๑   ๑๒ 

คํ่าเถิงเมืองโจฎก ณ วัน ฯ๑  ๕ ๑๒ คํ่า ปมะแมนพศก ขุนนางญวนที่เมืองโจฎกอานหนังสือแลว

ก็พากันรองไหทุกคนทั้งผูใหญผูนอย   

(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๑) 

 

เรื่องของเจาหุงยาม พระราชโอรสในพระเจาเทียวตรีซ่ึงใชชื่อปรัชศกวาตือดึกนี้ ปรากฏ

ในคําใหการหลวงอุดมสมบัติ  หลวงสวัสดิ์สรรพยา เรื่องไปสืบขอราชการทางเมืองญวน จ.ศ. ๑๒๑๐ 

(พ.ศ.๒๓๙๑) ระบุวาเม่ือพระองคเสด็จไปไหวพิธีตรุษจีน พ่ีชายของพระองคใชมีดท่ีซอนไวในเสื้อ ลอบ

เขาประทุษรายแทงพระองคจนสวรรคต ดังขอความท่ีวา 

เมื่อวันเดือนสามแรมแปดคํ่าปมะแม (นพศก) เจาตือดึกซึ่งเปนเจาข้ึนไปเซน

ตรุษจีน  (ชํารุด) เขาไปเซนตรุษจีนดวยเจาตือดึกแลวชักมีดออกจากในเสื้อแทงเจาตือดึก

ตายในที่.. แลวองพี่ชายตั้งตัวข้ึนเปนเจา  คร้ัน ณ วัน เดือนสี่ขางแรมปมะแมนพศก จึงมี

หนังสือใหหาบรรดาหัวเมืองข้ึนทั้งปวงไปเฝาที่เมืองเว  หัวเมืองข้ึนยังหา..เขาไปไม  คร้ัน ณ 

วันเดือนหาขางข้ึนปวอก องนองชายเจาตือดึก.....ยอม (ชํารุด) ข้ึนเปนเจาไม จึงคบคิดกันกับ

ขุนนางญวนจะจับองพี่ชายฆาเสีย องเลโบเห็นวาบานเมืองยังวุนวายอยูหาเรียบรอยไม จึงมี

หนังสือไปเที่ยวหามหัวเมืองทั้งปวงวาอยาเพอใหข้ึนไปเมืองเวกอนเลย   

(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๑) 

 

พ่ีชายของเจาหุงยามท่ีกลาวถึงในคําใหการขางตนไมระบุพระนาม แตในจดหมาย

คําใหการตังเคาสูเรื่องไปสืบราชการทางเมืองญวน จ.ศ. ๑๒๑๑ (พ.ศ.๒๓๙๒) เปนหลักฐานท่ีชวยเสริม

รายละเอียดเพ่ิมเติมวาพ่ีชายของเจาหุงยามมีพระนามวาดึกเตียงขัน ดึกเตียงขันคิดจะครองราชยเปน

พระเจาเวียดนาม แตขุนนางไมยอมรับจึงเสวยยาพิษฆาตัวตาย ขุนนางญวนจึงสงหนังสือไปกราบทูล

ราชสํานักจีน ทางพระเจากรุงปกก่ิงมีหนังสือตอบใหยกเหาดึกผูนองของเจาหุงยาม ซ่ึงในคําใหการ

เรียกวาตูดึกข้ึนครองราชยตอไป โดยใชชื่อปรัชศกวาตูดึก (ตือดึก) อยางเดิม ดังขอความตอไปนี้ 

จะตั้งตัวเองเสวยราชแทนนองชาย พวกองผูใหญผูนอยไมยอมใหทํา ญวนคิด

กันจะจับดึกเตียงขันสงไปเจากรุงจีน  ดึกเตียงขันรูวาองผูใหญผูนอยไมยอมใหเปนเจานาย

อยางนั้นจึงโกรธกินยาตาย  แลวองผูใหญผูนอยจึงทําหนังสือบอกไปเถิงขุนนางผูใหญกรุงจีน

ใหกราบทูลเจากรุงจีนใหทราบ เจากรุงจีนมีหนังสือตอบเขามา  แต ณ วัน ฯ ๒ ปวอก

สัมฤทธิศก ใหบรรดาองผูใหญผูนอยใหยกเหาดึกผูนองตูดึกใหเสวยราชยแทนตือดึกซึ่งจะใช

หนังสือทุกวันนี้หาไดใสวาเหาดึกไม  ทุกวันนี้ใหใชแตตูดึกอยางเกา ดวยวาเหาดึกนี้อายุยัง

ออนนักหาสมควรจะเสวยราชยไม 

(จ.ศ. ๑๒๑๑ เลขที่ ๕) 



๒๐๗ 

เนื้อหาในคําใหการขางตนสรุปไดวาเม่ือพระเจาเทียวตรีเสด็จสวรรคต เจาหุงยามข้ึน

ครองราชยเปนพระเจาตือดึก เม่ือพระชนมพรรษา ๑๘ ป แตถูกดึกเตียงขันพ่ีชายปลงพระชนม ตอมา

ดึกเตียงขันเสวยยาพิษตายไป ขุนนางจึงยกเจาเหาดึกพระอนุชาของเจาหุงยามข้ึนครองแผนดิน ใชป

รัชศกเหมือนกันวาเจาตือดึก ขอมูลดังกลาวแตกตางจากพงศาวดารญวน ฉบับนายหยองแปล ซ่ึงไมมี

การกลาวถึงเจาหุงยามข้ึนเปนกษัตริย แตอธิบายวาหลังจากพระเจาเทียวตรีสวรรคต พระเจาตือดึก

ข้ึนครองแผนดินสืบตอ๓๔ และพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี ๓ ท่ีไมไดกลาวถึงการชิง

ราชสมบัติของดึกเตียงขัน กลาวเพียงวาขุนนางยกเจาญวนราชบุตรอายุ ๗ ขวบครองราชสมบัติใชชื่อ

วาตือดึก๓๕ จึงสันนิษฐานวาผูบันทึกพงศาวดารท้ัง ๒ ฉบับ นาจะเขาใจวาพระเจาเวียดนามตือดึกมี

เพียงพระองคเดียว เนื่องจากใชชื่อปรัชศกวาตือดึกเหมือนกันท้ังเจาหุงยามและเจาเหาดึก 

 

เหตุการณในหัวเมืองมลายู 

เหตุการณในหัวเมืองมลายูท่ีพบในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวมี

ท้ังหมด ๓ เมือง ไดแก เมืองไทรบุรี เมืองกลันตัน และเมืองตรังกานู ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๑.  เมืองไทรบุร ี

คําใหการท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับเหตุการณประวัติศาสตรในเมืองไทรบุรี พบเพียง ๑ 

รายการ คือคําใหการแขกกบฏเมืองไทร จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) ผูใหการคืออายเจะษาและอายษา

หลัง กลาวถึงเหตุการณกบฏเมืองไทรบุรี พ.ศ. ๒๓๘๑  ขณะนั้นเมืองไทรบุรีปกครองโดยพระยาอภัย-

ธิเบศร (แสง) เปนขุนนางเชื้อสายไทยท่ีมาปกครองแทนเจาพระยาไทรบุรี (ปะแงรัน)  ซ่ึงเอาใจออก

หางจากไทย และพยายามชักชวนพมาและอังกฤษมาตีไทย   

กบฏเมืองไทรบุรี พ.ศ. ๒๓๘๑ เกิดข้ึนเม่ือขาราชการในหัวเมืองปกษใตเดินทางมายัง

กรุงเทพฯ เพ่ือชวยการพระเมรุกรมสมเด็จพระศรีสุลาลัย เปนเหตุใหตนกูมัสอัด ตนกูอับดุลลา และห

วันมาลี หลานเจาพระยาไทรบุรี (ปะแงรัน) ซ่ึงเปนโจรสลัดอยูท่ีเกาะยาว สบโอกาสยกเขาตีเมืองตรัง 

อันเปนเมืองข้ึนของเมืองนครศรีธรรมราช แลวใหหวันมาลีเปนผูรักษา จากนั้นจึงเขาตีเมืองไทรบุรี  

พระยาอภัยธิเบศร (แสง) เจาเมืองไทรบุรี และพระเสนานุชิต (นุช) ปลัดเมือง ตานทานไวไมไดจึงถอย

มาอยูเมืองพัทลุง๓๖  ในคําใหการแขกกบฏเมืองไทร อายเจะษาซ่ึงเปนชาวเมืองไทรบุรี และรวมมือกับ

กบฏ กลาวถึงการบุกเขาตีเมืองไทรบุรีของกลุม “ตนกูมัสอัด” หรือตนกูมหะมัดสอัด และพวกไววาตน

                                           
๓๔ นายหยอง, พงศาวดารญวน (พระนคร: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๐๙), ๗๘๗. 
๓๕ เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี  (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

รัชกาลท่ี ๓, ๑๒๗. 
๓๖ ทวีศักดิ์ ลอมลิ้ม. ความสัมพันธระหวางไทยกับมลายูในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน. กรุงเทพฯ: 

แพรพิทยา, ๒๕๑๖), ๗๕. 



๒๐๘ 

กูมัสอัดยกทัพมาประมาณ ๑,๐๐๐ คน พระยาไทรบุรีเกณฑไพรพลเปนคนไทย ๒๐๐ คน แขก

ประมาณ ๘๐๐-๙๐๐ คน ยกทัพไปรบท่ีบานตะโละยามัด ขณะนั้นแขกเมืองไทรบุรีตางพากันเขากับ

ตนกูมัสอัด กองทัพไทยของไทรบุรีจึงแตกพาย พระยาไทรบุรีหนีไปกะปงปาสู ดังขอความตอไปนี้ 

จะเปนวันเดือนใดจํามิได  ปจอสัมฤทธิศก อายตนกูมัสอัด  อายตนกูมัดอาเก็บ  

อายตนกูมัดญิหวา สยัดวาสันบุตรอายตนกูเดน  ยกทัพมาทางขะระบุมาตีเมืองไทรวาคน

ประมาณพันหนึ่ง  พระยาไทรเกณฑคนเมืองไทรไดไทยประมาณ 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

ท้ังสิ้น เนื่องจากชาวเมืองซ่ึงเปนชาวมลายูไมพอใจท่ีมีชาวตางชาติตางศาสนามาปกครอง อีกท้ังชาว

ไทรบุรียังมีความรูสึกจงรักภักดีตอเจาพระยาไทรบุรี (ปะแงรัน) ซ่ึงมีเชื้อสายสุลตานสืบตอมา จึงถือวา

มีความชอบธรรมในการปกครองไทรบุรี๓๗  และอีกสาเหตุหนึ่งท่ีชาวเมืองไมพอใจพระยาอภัยธิเบศร

นั้น  ในคําใหการไดระบุวาเกิดจากการเรียกเก็บภาษีเปนจํานวนมาก ดังนี้ 

และซึ่งอายตนกูมัสอัด ตนกูมัดอาเก็บตนกูมัดญิวา  ชักชวนกันมาตีเมืองไทร

จะโกรธแคนพระยาไทรประการใด ฯขาฯ ไมรู  แตพวกแขกเมืองไทรนั้นโกรธแคนดวย 

พระยาไทรกะเกณฑใชสอยการงานไมไดหยุดหยอน  ไมไดทํามาหากินแลวพระยาไทรให

เรียกเอาเปนคานาแกไพรบานพลเมือง  เรือนหนึ่งเรียกเอาขาว ๑๐ นาเล คิดเปนไทย ๓๒ 

ถัง  ที่คนไมมีก็ใหคิดเอาเงินเรือนละ ๔ เหรียญ ๕ เหรียญบางเสมอทุกป ไดความเดือดรอน  

อายตนกูมัสอัดยกมาตีเมืองไทรคร้ังนี้จึงพากันเขากับอายตนกูมัสอัดสิ้น   

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๐) 
 

                                           
๓๗ เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี  (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

รัชกาลท่ี ๓, ๗๗. 



๒๐๙ 

เม่ือเขายึดเมืองไทรบุรีแลว กลุมกบฏยกกองทัพไปโจมตีในอาณาเขตหัวเมืองของสงขลา 

ซ่ึงขณะนั้นพระยาสงขลา (เถ้ียนเสง) เปนเจาเมือง  พระยาสงขลาเกณฑหัวเมืองแขกท่ีข้ึนกับตนไปสู

กับพวกกบฏ และเตรียมการปองกันเมืองสงขลาไว  ฐานท่ีม่ันของสงขลามีอยู ๒ แหงคือ เขาลูกชาง 

(ปจจุบันคือเขารูปชาง ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา) เปนท่ีตั้งม่ันของพระยาสายบุรี 

และเขาเกาเสง นอกเมืองสงขลาเปนท่ีตั้งม่ันของพระยายะหริ่งและพระยาตานี  ในสมรภูมิท่ีเขา

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 พ้ืนท่ีบนเขากวางเพียง ๔ 

ศอก วางปนใหญยิงสูไดกระบอกเดียว๓๘  ตอมาพระยาสงขลาไดจัดทัพตีคายแขกกบฏท่ีตั้งอยูรอบๆ 

เขาเกาเสงและเขาลูกชาง เสริมปนใหญยิงเพ่ิม ๕ กระบอก แลวเอาหมอดินปนท้ิงลงไปในคาย สูรบจน

แขกแตกพายในท่ีสุด๓๙   

นอกจากการจัดกําลังคนออกไปสูรบ และเสริมกําลังปนใหญแลว ในคําใหการระบุถึง

สาเหตุความพายแพของพวกแขกกบฏในครั้งนั้นวา พวกแขกกบฏไดขาววากองทัพไทยยกลงมาชวย

เมืองสงขลา และไมสามารถนําคนจากเมืองไทรบุรีมาเปนทัพหนุน และกองทัพไทยยิงปนจากภูเขาลง

ไปถลมจนแขกกบฏแตกพายไปในท่ีสุด ดังขอความตอไปนี้ 

คร้ัน ณ เดือน ๔ ขางแรมจะเปนก่ีคํ่า ฯขาฯ หาไดสังเกตไวไม  ฯขาฯ ไดยิน

อายตนกูมัสอัด ตนกูมัดญิวา ปงลิมาโปย ปงลิมาปะษา นายไพรแขกเมืองไทรพูดกันที่คายวา

กองทัพไทยยกมาตีเมืองสงขลามาก  อายตนกูมัดอาเก็บวาจะไปเที่ยวหาคนที่เมืองไทรหนุน

มาอีกก็หาเห็นมาไม  เรามีคนอยูเทานี้เห็นจะสูไมได   

คร้ันรุงข้ึนเพลาเชากองทัพไทยเอาปนใหญบนเขายิงเขาไปในคาย  อายแขกสู

รบอยูจนเพลาคํ่า  คร้ันเพลาดึกอายแขกแตกหนีไป  ผูใดจะไปขางไหน ฯขาฯ ไมรู  คร้ันรุง

                                           
๓๘ หลวงอุดมสมบัติ (จัน), จดหมายหลวงอุดมสมบัติ, พิมพครั้งท่ี ๙ (นนทบุรี: ศรีปญญา, ๒๕๕๔), 

๒๔๘. 
๓๙ เรื่องเดียวกัน, ๓๔๓. 



๒๑๐ 

ข้ึนเพลาเชา  กองทัพไทยติดตามไป ฯขาฯ ปวยอยูหนีไปไมทัน  เพื่อนจับตัว ฯขาฯ ได เอา

ตัว ฯขาฯ มาสง ณ เมืองสงขลา   

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๐) 

 

สาเหตุท่ีพวกกบฏเกณฑทัพหนุนจากเมืองไทรบุรีไมไดนั้น เกิดจาก นายบอนัม (S.G. 

Bohnam) ผูวาราชการเกาะปนัง ปฏิบัติตามสนธิสัญญาเบอรนียท่ีอังกฤษไดทําไวกับไทย โดยการนํา

เรือรบปดก้ันฝงทะเลในไทรบุรี เพ่ือปองกันการขนอาวุธและการเสริมกําลังใหแกพวกกบฏ๔๐  และ

ทางกรุงเทพฯ ให เจาพระยานครศรีธรรมราช (นอย) รีบลงไปจัดการปองกัน  เจาพระยา

นครศรีธรรมราชใหพระยาอภัยธิเบศร (แสง)  พระเสนานุชิต พระวิชิตไกรสร ยกไปตีเมืองไทรบุรีคืนได

ในท่ีสุด๔๑  ซ่ึงคําใหการในชวงท่ีท่ีอายษาหลังใหการ มีการบันทึกเพ่ิมเติมเก่ียวกับขาวท่ีกองทัพไทยยก

ลงไปตีเมืองไทรวา 

แตกองทัพพระยาสายลาถอยไปตั้งอยูริมเขาแขวงเมืองสงขลา  แตตนกูมัสอัด

กับไพรประมาณ ๑๐๐ คนเศษพากันกลับไปเมืองไทร อยูประมาณ ๖ วัน ๗ วัน กองทัพอาย

ตนกูมัดญิวาพากันยกตามไป  ฯขาฯ ไดยินพวกกองทัพแขกพูดกันวากําปนและกองทัพไทย

ยกมาเมืองสงขลาคนเปนอันมาก  ทัพออกไปตีเมืองไทรนั้นบุตรเจาพระยานครกับพระปลัด

เขาเมืองไทรไดเผาบานเผาเรือนเสียสิ้น 

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๐) 

 

จากท่ีกลาวมาจึงสรุปไดวาคําใหการแขกกบฏเมืองไทร จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) 

สะทอนใหเห็นถึงการบุกเขาโจมตีเมืองไทรบุรีของตนกูมัสอัด ซ่ึงมีแขกเมืองไทรบุรีเขากับพวกกบฏ

เปนจํานวนมาก เนื่องจากไมพอใจท่ีพระยาไทรบุรีเก็บภาษีจํานวนมาก อีกท้ังยังใหรายละเอียด

เก่ียวกับการโจมตีพวกสงขลาของพวกกบฏ ทําใหเห็นถึงการสูรบระหวางพวกแขกกบฏกับพระยา

สงขลาท่ีเขาลูกชาง ผลสุดทายพวกกบฏแพเพราะกองทัพไทยยกมาชวยพระยาสงขลา และกําลังจาก

ไทรบุรียังไมไดยกทัพหนุนมาชวย    

๒.  เมืองกลันตัน 

เหตุการณในเมืองกลันตันท่ีปรากฏในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัว มีเนื้อหาเก่ียวกับเชื้อสายเจาเมืองกลันตันวิวาทกันเม่ือ พ.ศ. ๒๓๘๒  เหตุของการวิวาทกัน

นั้นเกิดจากพระยากลันตัน (หลวงมะหะหมัด) ถึงแกกรรมแลวไมมีบุตรหลาน บรรดาญาติพ่ีนองและ

กรมการเมืองไดยกตุวันสนิปากแดง ซ่ึงเปนหลานของพระยากลันตันใหเปนเจาเมือง  ตุวันสนิปากแดง

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



๒๑๑ 

จึงทําเรื่องและสงเครื่องราชบรรณาการมาถวายยังกรุงเทพฯ  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตุวันสนิปากแดงเปนพระยากลันตัน พรอมกับตั้งบรรดาญาติพระยา 

กลันตันเปนตนกูท้ังสิ้น เวนแตพระยาบาโงยกับตนกูปะสาท่ีไมไดแตงตั้ง เนื่องจากทรงเห็นวาท้ังสอง

คนเคยชวยพระยาปตตานีคราวกบฏเจ็ดหัวเมืองเม่ือ พ.ศ. ๒๓๗๔ และทรงมีพระราชดําริจะจับตัว 

พระยาบาโงยไว แตเจาพระยานครศรีธรรมราช (นอย) ไดขอไว๔๒   

คําใหการนายรัก จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) กลาวถึงสาเหตุท่ีพระยาบาโงยและ 

ตนกูปะสากอเหตุวิวาทกับพระยากลันตันไววาเกิดจากความนอยใจท่ีไมไดยศตําแหนงใด และ “หลวง

นิปากแดง” หรือตนกูสนิปากแดงไมเอ้ือเฟอเหมือนแตกอน ดังขอความตอไปนี้ 

ตนกูปะสากับญาติพี่นองอุตสาหะเขามาเฝาทูลละอองฯ สมเด็จพระพุทธิ

เจาอยูหัว ณ กรุงเทพฯ ทรงพระกรุณาเมตตาโปรดใหตนกูปะสาญาติพี่นอง  เขาเฝาหลาย

คร้ังตรัสถามวาผูใดจะเปนพระยากลันตันได ตนกูปะสากราบทูลวาหลวงนิปากแดงใจดีอารี

อารอบกับญาติพี่นองไพรบานพลเมืองก็นับถือกลัวเกรงมาก  สมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวจึ่งตั้ง

ใหหลวงนิปากแดงเปนที่พระยากลันตัน  คร้ันไดเปนที่พระยากลันตันแลวก็ไมอารีอารอบรัก

ใครตนกูปะสาๆ ก็ไมไดเปนที่มีชื่อเสียงแตสักอยางหนึ่ง  ตนกูปะสาอายแกสมัครพรรคพวก

บาวไพร มีความนอยใจหนัก   

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๑๔๓) 

 

ความ “ไมอารีรอบรักใครตนกูประสา” ท่ีคําใหการกลาวถึงนั้น เม่ือตรวจสอบจาก

พงศาวดารเมืองกลันตันพบวารายามุดา และตนกูศรีอินดารา ซ่ึงเปนกรมการเมืองฝายตนกู- 

สนิปากแดงริบเอาท่ีสวนไรนาของตนกูปะสาไป เม่ือไปฟองรองคืน ตนกูสนิปากแดงกลับไมสนใจ และ

ออกประกาศหามราษฎรมาซ้ือขายขาวกับตนกูปะสา ทําใหตนกูปะสามีความโกรธแคนมาก๔๓  

คําใหการนายรักไดระบุไววาเม่ือตนกูสนิปากแดงไดตําแหนงพระยากลันตัน บรรดา

เจานายในเมืองท้ังหมดตองมาประชุมกันท่ีบานพระยากลันตัน แตตนกูปะสากลับดื้อรั้นไมยอมมา  

และเม่ือมีหนาท่ีตองมาหาพระยากลันตัน ตนกูปะสาพาคนพรอมอาวุธติดตามมาเปนจํานวนมาก และ

มีการตั้งคายลอมบานเพ่ือเตรียมสูรบ พระยากลันตันใหขุนนางไปสอบถาม ตนกูปะสาตอบวาทําเพียง

รั้วบาน ดังขอความตอไปนี้ 

คร้ันอยู ณ วันเดือนอายขางแรม ฯขาฯ ไดยินแขกมีชื่อพูดจากันวาพระยากลัน

ตันใหฆาแพะ ฆาโค ฆากระบือ แลวใหหาตนกูปะสาและญาติพี่นอง ศรีตะวนักรมการมากิน

                                           
๔๒ หลวงอุดมสมบัติ (จัน), จดหมายหลวงอุดมสมบัติ, ๓๘๖-๓๘๗. 
๔๓ “พงศาวดารเมืองกลันตัน,” ใน  ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม ๖ (กรุงเทพฯ: กอง

วรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๕), ๓๙๑. 



๒๑๒ 

เลี้ยงที่บานพระยากลันตันญาติพี่นอง  ศรีตะวันกรมการมาพรอมกันกินเลี้ยงที่บานพระยา 

กลันตัน  แตตนกูปะสาหามาไม คร้ันอยูมา ๔ วัน ๕ วัน พระยากลันตันใหหาตนกูปะสามา

คิดราชการ  ตนกูปะสาไมมาเถิง ๒ คร้ัง ๓ คร้ัง  คร้ันอยูมา ๔ วัน ๕ วัน ตนกูปะสามาหา

พระยากลันตันมีแขกไพรมาคอย ๖๐ คน ๗๐ คน มีปน มีหอก มีกริช มาทุกคนพระยากลัน

ตันวาตนกูปะสาทําไมจึงเอาคนมามาก ตนกูปะสาวามานอยไมดี มามากจึงดี.........คร้ัน ณ 

วัน ฯ ๓ ขางข้ึน ตนกูปะสาวารายามุดาตั้งคายลอมบานตนกูปะสาทําดวยไมไผบาง ไมจริง

บาง พระยากลันตันใหหลวงทิพอาวุธ หลวงชัยพลภักดิ์  หลวงศรีประตุกา  ซึ่งเจาพระยา

นครใหออกไปอยูที่เมืองกลันตัน  ไปถามตนกูปะสาวาตั้งคายทําไม  ตนกูปะสาวาตนกูปะสา

หาไดตั้งคายไมตนกูปะสาทําร้ัวบานดอก   

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๑๔๓) 

 

ฝายพระยากลันตันไมไวใจพวกตนกูปะสาจึงไดลอมรั้วทําคายเตรียมสูรบเชนกัน และเกิด

เหตุปะทะกันระหวางสองฝาย  ในคําใหการวันหมัดอาลี จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) บันทึกถึงฐานท่ี

ม่ันของท้ังสองฝายในเมืองกลันตันไววาพระยากลันตันตั้งรับอยูทางฝงตะวันออกของคลองกลันตัน  

สวนฟากตะวันตกนั้นเปนของตนกูปะสา  คําใหการหวันหมัดอาลีบันทึกวาชัยภูมิของพระยากลันตัน

ไดเปรียบ เพราะติดปากน้ํากลันตัน ใชเปนเสนทางไปยังเหมืองทองได ซ่ึงบรรยายไววา 

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

ใหรายามุดามาตั้งคายรักษาท่ีปากน้ําเมืองกลันตัน  แตตนกูปะสายกไพรพลไปตีคาย และเอาทุนมาตั้ง

ปดปากน้ํา ไมใหเรือมาคาขายในเมืองกลันตันทําใหผูคนอดอยากหนีไปเขากับตนกูปะสาเปนจํานวน

มาก ดังขอความท่ีวา 

ไดยินชาวบานชาวเมืองพูดจากันวาตนกูปะสาพวกตนกูปะสาปดปากน้ําไว  

ไพรบานพลเมืองอดอยาก  พระยากลันตันแตกอนพวกมากเดี๋ยวนี้มาเขากับตนกูปะสามาก  

บาวพระยากลันตันที่ตั้งบานเรือนอยูขางฟากตะวันตกจะไปชวยพระยากลันตันก็ไมได  ดวย

ตนกูปะสาวาถาไปชวยพระยากลันตันบุตรภรรยาอยูขางหลัง  ตนกูปะสาจะเอาเรือไปแลก

กระสุนดินดําเสีย คนจึงเขากับตนกูปะสามาก   

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๑๔๓) 



๒๑๓ 

เม่ือพระยากลันตันเปนฝายเพลี่ยงพล้ํา พงศาวดารเมืองกลันตันระบุไววาพระยากลันตัน

สงใบบอกแจงมาท่ีเมืองนครศรีธรรมราช  เจาพระยานครศรีธรรมราชนําใบบอกมาแจงแกพระยาศรี-

พิพัฒน (ทัต บุนนาค) ซ่ึงยกทัพมาชวยปราบกบฏเมืองไทรบุรี พระยาศรีพิพัฒนจึงใหหลวงสรเสนีลง

เรือกําปนแกลวกลางสมุทรมาหามปรามเหตุทะเลาะวิวาทในเมือง ฝายพระยาบาโงยรูขาวจึงหนีไปอยู

เมืองตรังกานู๔๔  บรรยากาศท่ีหลวงสรเสนีมายังเมืองกลันตันนี้ คําใหการนายรักกลาวถึงการเจรจา

สงบศึกของท้ังสองฝายไวดังนี้ 

รุงข้ึนเพลาเชา ฯขาฯ เขาไปในเมืองกลันตัน ฯขาฯ ไดยินชาวบานชาวเมืองพูด

กันวาเห็นขาหลวงมา ชวนกันดีใจทั้งบานทั้งเมือง  พูดวาหลวงสรเสนีวาแกตนกูปะสาวา  

พระยาศรีพิพิฒนแมทัพใหญใชใหหลวงสรเสนีลงมาหามปรามวา ตนกูปะสากับพระยากลัน

ตันก็มิใชผูอ่ืนเปนพี่เปนนองกัน อยาใหรบพุงกันไพรบานพลเรือนจะไดความเดือดรอน  ตนกู

ปะสาตอบวาทานไมใหวิวาทสูรบกัน  ทานจะใหเลิกเสียก็จะเลิกแลว  หลวงสรเสนีไปหาม

พระยากลันตันๆ วาพระยากลันตันหาไดคิดสูรบตนกูปะสากอนไม  ตนกูปะสาคิดมาทําราย

กับพระยากลันตันๆ จึงตองสูรบ  เดี๋ยวนี้พระยาศรีพิพัฒนแมทัพใหญใชใหขาหลวงออกมา

หามปรามนั้น  ถาตนกูปะสาไมทํารายรบพระยากลันตันๆ ก็จะเลิกเสียดวยกัน  ตั้งแตนั้นมา

หาไดสูรบกันไมตางคนตางรอกันอยู 

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๑๔๓) 
 

พระยากลันตันและตนกูปะสาตางมีความดื้อดึง แตเนื่องจากหลวงสรเสนีซ่ึงเปนตัวแทน

ราชสํานักไทยมาหามไวจึงยอมสงบศึก  ตอมาขุนโยธาสมุทรและหลวงสรเสนีลงไปบังคับใหท้ังสองฝาย

รื้อคายออก  ท้ังสองก็ตางเก่ียงกัน และเม่ือพระยาเพชรบุรียกทัพเรือลงมาสมทบ คําใหการนายรัก

บันทึกไววาพวกของพระยากลันตัน “...ดีใจทุกคน  พูดกันวากองทัพยกลงไปเถิงแลวพวกตนกูปะสาก็

จะหนีไป  ไพรบานพลเมืองรักพระยากลันตันมากกวาตนกูปะสา...” 

ตอมาพระยาศรีพิพัฒนใหพระยาไชยาลงไปบังคับใหท้ังสองฝายรื้อคายออก และปลอย

ผูคนใหหมด  ซ่ึงท้ังสองก็ยินยอมทําตามแตโดยดี  แตกอนท่ีเรื่องจะยุติลง ตนกูปะสาแสดงอาการขัด

ขืนอยูหลายครั้ง  คําใหการเจะปายา เจะประหิม จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) กลาวถึงพฤติกรรมของ

ตนกูปะสาท่ีไมยอมรวมมือ ซ่ึงถือเปนขอมูลท่ีไมมีบันทึกไวในพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี ๓ 

และพงศาวดารเมืองกลันตัน สรุปไดดังนี้ 

๑.  เม่ือรื้อถอนคายแลว  ถาบาวไพรของพระยากลันตันขามฟากมาหาญาติพ่ีนองในเขต

ของตนกูปะสา  ตนกูปะสาจะปรับเอาเงินคนละ ๒๐-๓๐ เหรียญ ถาเปนคนยากจนเรียกเอา ๔-๕ 

เหรียญ  และเรียกปรับเงินกับนีกะจี ขุนนางเมืองกลันตันท่ีไมยอมชวยตนรบถึง ๒,๐๐๐ เหรียญ และ

เรียกเอาอีก ๓๐๐ เหรียญ นีกะจีจึงไปฟองพระยาไชยา พระยาไชยาหามปรามไวได 

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



๒๑๔ 

๒.  เม่ือสงบศึกแลว บาวไพรของพระยากลันตัน ๑๖ คนลากลับบาน เม่ือจะกลับมาหา

พระยากลันตัน ไดพบกับตนกูปะสา จึงถูกริบเอาอาวุธหอกและกริชไปจนหมดสิ้น 

๓.  บาวไพรของพระยากลันตันท่ีบานดาน ๔๐ คน บรรทุกขาวของลงเรือ ๗ ลํา เพ่ือ

เดินทางไปอยูกับพระยากลันตัน  ตนกูหลงซ่ึงเปนพวกตนกูปะสาจับตัวบาวไพรท้ังหมด และริบเอา

ขาวของไป 

ความประพฤติของตนกูปะสาในครั้งนี้ทําใหพระยาไชยาตองตัดสินความ แตตนกูปะสาไม

ยอมทําตาม พระยาไชยาจึงตองกราบเรียนพระยาศรีพิพัฒนท่ีเมืองสงขลาใหทราบและชําระตอไป 

เรื่องราวของพระยาไชยาท่ีลงไประงับเหตุวิวาทท่ีเมืองกลันตัน ยังมีการบันทึกอยูใน

สําเนาคําใหการเจะญาแหม จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒)  เนื้อหาในคําใหการนี้วาดวยพระยากลันตัน

คิดจะจับตัวพวกของตนกูปะสาและพระยาบาโงยท่ีหลบหนีไป ไดแก หลวงหมัด หลวงดรมาน ตุหวัน- 

บุหลัด รายาเจะ เจะกูอาหลี และตุหวันสนิสุไหงปนัง  ผลจากการตามจับพบวาท้ัง ๖ คนหนีไปพ่ึงเมือง

ตรังกานู แตเจาเมืองและกรมการเมืองตรังกานูไมยอมใหเขาเมือง จึงพากันหนีกันไปถึงเมืองลีงา  ใน

ทายคําใหการเจะญาแหมใหความเห็นเก่ียวกับสถานการณในเมืองกลันตันไววาชาวเมืองตางเกรงกลัว

อํานาจพระยากลันตัน และพวกท่ีหนีไปคงจะไมคิดมากอเหตุอีกตอไป ดังขอความท่ีวา 

โดยใจเจะญาแหมคิดเห็นวาในมรสุมปนี้  เห็นจะหากลับทําอะไรกับพระยา 

กลันตันไดไม  ดวยไพรบานพลเมืองกลันตันเขาหากลัวเกรงพระยากลันตันเสียสิ้นแลว  เถิง

ญาติพี่นองซึ่งยังอยูนอกนั้นก็ฝากตัวกลัวเกรงพระยากลันตันสิ้น  แลพวกที่หนีไปนั้น  ถานาน

ไปขางหนาโดยจะกลับมาเมืองกลันตันก็จะตองมิหนายหนามาวากลาววอนงอขออยูที่เมือง 

กลันตัน  จะคิดเปนกองทัพมาทํารายพระยากลันตันนั้นจะไมเปน  เปนความสัจ ความจริง  

ฯขาฯ แตเทานี้  ๚๛ 

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๑๗/ก.) 

 

ความขัดแยงท่ีเมืองกลันตันใน พ.ศ. ๒๓๘๑-๒๓๘๒ ยุติลงดวยการหามปรามของกองทัพ

กรุงเทพฯ ซ่ึงมีพระยาศรีพิพัฒน (ทัต บุนนาค) เปนแมทัพใหญ  พงศาวดารกลันตันกลาววาพระยา 

ศรีพิพัฒนบังคับใหพระยากลันตัน ตนกูปะสาข้ึนมาหาท่ีเมืองสงขลาเพ่ือเจรจายอมความ และให 

พระยากลันตันแบงพ้ืนท่ี ๕ ตําบล รวมถึงคืนท่ีดินตางๆ ใหแกตนกูปะสาเรื่องราวตางๆ จึงสงบลง๔๕ 

เนื้อหาในคําใหการท่ีเก่ียวกับเมืองกลันตันจึงสะทอนใหเห็นวาความไมสงบในเมือง 

กลันตันท่ีเกิดจากความขัดแยงระหวางตนกูปะสากับพระยากลันตัน เนื่องจากพระยากลันตันไมยอม

สนับสนุนและใหความชวยเหลือในยศตําแหนงแกตนกูปะสา จึงทําใหตนกูปะสาตอตานจนนําไปสูการ

สูรบ และเหตุการณยุติลงเม่ือพระยาศรีพิพัฒนมาระงับความขัดแยงของท้ังสอง 

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



๒๑๕ 

๓.  เมืองตรังกาน ู

เหตุการณท่ีเมืองตรังกานู ปรากฏในหนังสือคําใหการหลวงศรีประตุกา จ.ศ. ๑๒๐๒ 

(พ.ศ. ๒๓๘๓)  พระยาสงขลาใชใหหลวงศรีประตุกาไปสืบและเรงรัดเครื่องบรรณาการดอกไมเงิน

ดอกไมทองท่ีเมืองตรังกานู  ซ่ึงเรื่องนี้มีการอางถึงในจดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติ พระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงถามพระยาศรีพิพัฒน (ทัต บุนนาค) เก่ียวกับเรื่องนี้อยูหลายครั้ง เชน “...

ขาวดอกไมเงินทองเมืองตรังกานูแลขาวขางเมืองกลันตันนั้นเปนอยางไร...”๔๖  หรือ “...ขาวดอกไม

เงินทองเมืองตรังกานูไดความวาอยางไรบาง...”๔๗  เปนตน 

เม่ือหลวงศรีประตุกาลงไปสืบความเรื่องเครื่องบรรณาการ พบวาสาเหตุท่ีสงบรรณาการ

มาชาเกิดจากความไมสงบในเมืองกลันตัน  กลาวคือตนกูโอะอีตํา และพรรคพวกไมพอใจตนกูอุมาซ่ึง

เปนพระยาตรังกานู จึงพากันลอมบานเอาไว และเกิดเหตุสูรบกันข้ึน การสงบรรณาการมาถวายจึง

ลาชาไป  ดังเนื้อความท่ีวา 

ตนกูอุมา ตนกูปะสา ตนกูษาเลม จัดแจงทําดอกไมเงินดอกไมทองกําหนดจะ

สงเขามา ณ เมืองสงขลา ใหทัน ณ เดือน ๗ เดือน ๘ นี้  พอตนกูโอะอีตําคนมีชื่อดูงน ชื่อบา

รํา ลักลอบเขามาคบคิดกับนายไพรในเมืองตรังกานูเปนอันมากเขาลอมบานตนกูอุมา ตนกู

ปะสา ตนกูษาเลม เมื่อ ณ วัน ฯ๙   ๗ คํ่า เพลากลางคืน  ประมาณ ๓ ยามเศษแลยิงปนใหญ

ปนนอย เอาไฟเผาบานผูมีชื่อใกลบานตนกูอุมา ตนกูปะสา ตนกูษาเลม  แลวา ฯขาฯ ก็มา

ใครเห็นกับตาอยูแลว  ใหสืบเอาความที จึงเจาไปกราบเรียนทานพระยาสงขลา ก็ใหทาน

พระยาสงขลาชวยทะนุบํารุงตนกูอุมา ตนกูปะสาตนกูษาเลม แลวใหตนกูอุมาใหยกหีบ

ดอกไมมาให ฯขาฯ ดู  เห็นดอกไมทองดอกไมเงิน แผตัดเปนตนเปนใบเปนดอกไวพรอมแลว  

ตนกูอุมาวากับ ฯขาฯ วาถาตนกูโอะอีตําคนมีชื่อไมคิดทําวุนวายยืดยาวตอไปอีกจะจัดแจง

ดอกไมทองเงินเคร่ืองราชบรรณาการสงเขาไปใหทันมรสุมปชวดโทศกนี้จงได   

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๗๙) 

 

ความขัดแยงระหวางตนกูโอะอีตํากับตนกูอุมา ผูเปนพระยาตรังกานูนี้  หลวงศรีประตุกา

สืบความจาก “คนมีชื่อชาวเมืองตรังกานู” ไดความวาในชวงท่ีตนกูมุหะหมัด บุตรพระยาตรังกานูมา

โส (มังโซ) ครองเมืองอยูนั้น ตนกูอุมาวิวาทกับตนกูมุหะหมัด เนื่องจากตองการเปนเจาเมือง  เม่ือเจกู

อุมาเดินทางกลับจากเมืองใหม ตนกูอุมาจึงขอเรือจากเจะกูอุมามาใชในราชการ แตตนกูโอะอีตําเปน

พวกของตนกูมุหะหมัดจึงไมยอมใหเรือเปนเหตุใหขัดเคืองกัน และทําใหมีการรบพุงในเวลาตอมา ดัง

ขอความท่ีวา 

                                           
๔๖ หลวงอุดมสมบัติ (จัน), จดหมายหลวงอุดมสมบัติ, ๓๖๘. 
๔๗ เรื่องเดียวกัน, ๔๒๒. 



๒๑๖ 

พอตนกูอุมาวิวาทกับตนกูมุหะหมัดๆ ตนกูโอะอีตํา ออกจากบานไปอยู ณ 

บานลอ สั่งเจะกูอาหมัด เจะกูอุมา หนีไปอยูเมืองปะหัง  ตนกูอุมาจะไดวาราชการเมืองอยู  

ตนกูอุมาใหคนมีชื่อไปเอาเรือซึ่งเจะกูอุมาใหไปคาเมืองใหมกลับมาจะไดใชราชการสําหรับ

เมือง  ผูมีชื่อกลับมาแจงแกตนกูอุมาวา ผูคุมเรือนั้นไมใหเรือกลับมา  ดวยตนกูโอะอีตํามี

หนังสือไปวาเรือนั้นอยาใหแกตนกูอุมา  จึงตนกูอุมาเคืองแกตนกูโอะอีตํา ขับตนกูโอะอีตํา

เสีย ตนกูมุหะหมัด ตนกูโอะอีตําพาบุตรภรรยาแลมารดาตนกูมุหะหมัดไปอยูดูงุนกับตนกู-

หงะนองตนกูโอะกมาหมัน  และเจะกูอุมามาเอามารดาตนกูมุหะ 

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๗๙) 

 

ตนกูมุหะหมัด และตนกูโอะอิตําจึงไปอยูท่ีดูงุน  รวมมือกับตนกูหงะมารบกับตนกูอุมา 

แลวตนกูโอะอีตํายกไพรพลมาลอมบานตนกูอุมาไว แลวเอาปนใหญบนเขาปตรียิงใสบานตนกูอุมา  

ทางฝายตนกูอุมาโตตอบโดยการยิงปนข้ึนไปบนเขาจนฝายตนกูโอะอิตําแตกพายไป  ตนกูโอะอิตําหนี

ไปท่ีดูงุน ตนกูปะสา ตนกูษาเลม กรมการเมืองตรังกานูซ่ึงอยูฝายตนกูอุมาจึงเกณฑไพรพลยกตามไปสู

รบจนไดรับชัยชนะ ดังขอความในคําใหการท่ีวา 

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 ตนกู-

หงะ  ปงลิมาคาหะหมิดที่ดูงุนแตก  ตนกูโอะอีตํานายไพรประมาณ ๓๐ คน ทิ้งบุตรภรรยา

เสียหนีไปทางตําเหลัน แขวงเมืองปาหังที่ตนกูหงะทิ้งบุตรภรรยาพาแตเมียนอยคนหนึ่งกับ

เพื่อนชาย ๗ คน หนีไปทางลุโปะบาตูเหนือบากอ  ในแขวงตรังกานู  แตตนกูมหะหมัดซึ่ง

เปนพระยาตรังกานูเกานั้นจะยังอยูที่ดูงุนหรือๆ จะไปแหงใดยังหาไดความชัดแจงไม 

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๗๙) 
 

การสูรบเพ่ือชิงตําแหนงพระยาตรังกานูของตนกูอุมา ในคําใหการใหความสําคัญเฉพาะ

การสูรบกับตนกูโอะอิตําเทานั้น และหลวงศรีประตุกาไมทราบวาตนกูมุหะหมัดเจาเมืองคนเกา

หลบหนีไปอยู ท่ี ใด  เ ม่ือตรวจสอบจากพงศาวดารเมืองตรังกานูพบวา ตนกูมุหะหมัดหรือ 

มหมัดวาราชการเมืองตรังกานู ๓ ป ตอมา พ.ศ. ๒๓๘๒ ตนกูอุมาบุตรพระยาตรังกานูบาระหุมนํา 

กองทัพเรือยกมาตีเมืองตรังกานู ตนกูมุหะหมัดสูไมไดจึงหนีไปอยูเมืองกลันตัน จนถึงแกกรรมท่ีนั่น  

บรรดาขาราชการในเมืองจึงพรอมใจยกตนกูอุมาเปนเจาเมือง และสงใบบอกมาทูลเกลาฯ พรอมกับสง



๒๑๗ 

ตนไมเงินทองเครื่องราชบรรณาการมาใน พ.ศ. ๒๓๘๓๔๘  ซ่ึงสอดคลองกับเหตุการณในคําใหการ  จึง

สรุปไดวาเมืองตรังกานูสงเครื่องราชบรรณาการลาชามีสาเหตุมาจากการสูรบแยงชิงตําแหนงเจาเมือง

ตรังกานูระหวางตนกูมุหะหมัดกับตนกูอุมานั่นเอง  
 

เหตุการณในดินแดนทางดานเหนือ 

ภาพสะทอนเก่ียวกับเหตุการณในดินแดนทางดานเหนือของไทยสมัยรัชกาลท่ี ๓ ท่ีพบใน

คําใหการ มีเนื้อหาเก่ียวกับขาวศึกเมืองยางแดง การตั้งเมืองเชียงราย เหตุการณเก่ียวกับสิบสองปนนา 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๑.  ขาวศึกเมืองยางแดง 

เมืองยางแดง หรือกะเหรี่ยงแดง ตั้งอยูริมแมน้ําสาละวินดานตะวันตก มีอาณาเขต

ติดตอกับพมาดานเมืองไทยใหญ และติดกับลานนาดานเมืองยวม ในเขตจังหวัดแมฮองสอนปจจุบัน 

เมืองยางแดงเปรียบเสมือนเมืองชั้นนอกของลานนา ใชปองกันพมามิใหมารุกราน ลานนาจึงพยายาม

สรางสัมพันธทางการเมืองตอเมืองยางแดงนับตั้งแตสมัยพระเจากาวิละ หากเมืองยางแดงยังเปนอิสระ 

ทางลานนาจะใชเมืองนี้เปนแหลงขอมูลสืบขาวสารเก่ียวกับพมา แตถาเมืองยางแดงถูกพมาโจมตี 

ลานนาก็จะตองเตรียมตัวรับมือกับพมา๔๙ 

ในป พ.ศ. ๒๓๘๗ เมืองยางแดงเกิดจลาจล พมาอาศัยโอกาสนี้เขาแทรกแซงโดยการยก

ทัพเขาไปปราบปราม  ลานนาจึงหวาดระแวงวาพมาจะสงกองทัพมารุกราน จึงเตรียมการปองกัน  

จากการศึกษาคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวพบวา มีคําใหการท่ีแสดงใหเห็นวา

ทางไทยและลานนาสงคนเขาไปสืบขาวการศึกพมาตีเมืองยางแดงอยูบอยครั้ง ในคําใหการหลวง

ยกกระบัตรเรื่องไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗) หลวงยกกระบัตรและพระ

สุริยะ กรมการเมืองตากไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม ซ่ึงเปนดินแดนพมาท่ีอังกฤษยึดได และเปน

แหลงขาวสําคัญท่ีไทยใชในการสืบขาวความเคลื่อนไหวของพมา โดยกรมการท้ังสองออกเดินทางไป

เม่ือวันข้ึน ๙ คํ่า เดือน ๒ ปมะโรงฉศก พ.ศ. ๒๓๘๗  ตอมาในคําใหการของขุนณรงคภักดี ขาราชการ

สังกัดกรมลอมพระราชวัง ซ่ึงบันทึกอยูทายนายดีลาวเรื่องราชการเมืองพนม จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ 

๒๓๘๗) บันทึกไววาเมืองตากสงกรมการเมืองไปสืบราชการขาวศึกพมาตีเมืองยางแดงอีก ๒ ครั้ง  ใน

ครั้งแรก หม่ืนปญญาและทาวเข่ือนแกวเปนผูเดินทางไปสืบราชการท่ีเมืองเมาะตําเลิม ขากลับไดพา

พมาชื่อมองสวยโก พรอมไพรอีก ๒ คน เดินทางมาเมืองตาก มองสวยโกกลาวถึงจํานวนไพรพลใน

                                           
๔๘ “พงศาวดารเมืองตรังกานู,” ใน  ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม ๖ (กรุงเทพฯ: กอง

วรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๕), ๔๐๗. 
๔๙ ปริศนา ศิรินาม, ความสัมพันธระหวางไทยและประเทศราชในหัวเมืองลานนาไทยสมัย

รัตนโกสินทรตอนตน (พิษณุโลก: ภาควิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๔), ๖๕. 



๒๑๘ 

กองทัพพมา และพมาแจงวาจะขอยกทัพขามแมน้ําท่ีเมืองเมาะตําเลิม แตอังกฤษไมอนุญาตใหขาม ดัง

ความตอไปนี้ 

มองสวยโกแจงความวาพมาเมืองอังวะยกกองทัพมาอยูที่เมืองยางแดง ๗๐๐๐ 

เมืองกะเติงติ ๓๐๐๐ เมืองมัตมะ ๓๐๐๐ (รวม) ๑๓๐๐๐ คน  แตพมาที่ยกมาตั้งอยูที่

เมืองมัตมะ ๓๐๐๐ คนนั้นจะขอขามกองทัพมาฟากแมน้ําขางตะวันออกเมืองเมาะตําเลิม  

อังกฤษเจาเมืองเมาะตําเลิมหายอมใหขามมาไม  อายพมาที่ยกกองทัพมา ๑๓๐๐๐ คนนั้น

จะไปตีเมืองไดมองสวยโกหารูไม   

  (จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๑๐) 
 

สวนครั้งตอมาพระเติน ทาวเข่ือนแกวและทาวรามเสนไปสืบราชการท่ีเมืองเมาะตําเลิม 

พบกะเหรี่ยงในบังคับอังกฤษท่ีบานทาสองยางและบานเกาะกริด สอบถามไดความวา “...พมายก

กองทัพมาตั้งอยูท่ีเมืองยางแดงเปนอันมาก  แตจะเปนคนเทาใดจะไปตีบานเมืองใดหาไดความไม  ...”    

ตอมากรมการเมืองตากมีหนังสือเรงใหผูสืบราชการท้ังหมดเดินทางไปเมืองเมาะตําเลิมโดยเร็ว และให

พระเตินจัดกะเหรี่ยงบานทาสองยาง ๒๕ คนไปสืบราชการเมืองยางแดงเพ่ือใหไดขอมูลท่ีแนชัด 

นอกจากกรมการเมืองตากแตงคนไปสืบราชการท่ีเมืองเมาะตําเลิมแลว ยังสงคนไป

สอบถามขาวศึกในลานนาในปถัดมาคือ พ.ศ. ๒๓๘๘ ปรากฏอยูในคําใหการหลวงยกกระบัตรเรื่อง

พมารบยางแดง และราชการตางๆ จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘)  หลวงยกกระบัตรและพระสุริยะเมือง

ตากเดินทางไปเชียงใหมและลําพูนเพ่ือถามขาวศึก ทําใหทราบวาท้ังสองเมืองนี้สงคนไปสืบราชการถึง

เมืองยางแดง  โดยเมืองลําพูนนั้นสงทาวมหายศไปสืบราชการท่ีเมืองยางแดงถึง ๒ ครั้ง  ทาวมหายศ

พบกับละโป ละซาง ละไค บุตรของพะภอขุนนางเมืองยางแดง จึงทราบถึงเหตุการณสูรบวาพมา

เกณฑพวกเง้ียวมารวมในกองทัพ แลวไปสูรบกับแกโพใหญ แกโพนอย ผูนําของเมืองยางแดง  และแก

โพนอยสามารถจับตัวสางรัตนเง้ียวมาสังหาร ดังขอความตอไปนี้ 

เมื่อ ณ วัน ฯ๑   ๒ คํ่าปมะโรงฉศก 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 

เนื้อความในคําใหการบรรยายตอวาเจาเมืองไลคาซ่ึงเปนพวกเง้ียวพยายามเกลี้ยกลอม

แกโพใหญใหสงตัวแกโพนอย แตแกโพใหญไมยินยอม จนทายท่ีสุดเจาเมืองไลคาใชใหขุนนางชื่อกอง

สิทธิสงหนังสือข้ึนไปกรุงอังวะเพ่ือขอถอยทัพ  และในคําใหการฉบับนี้ สะทอนใหเห็นวาเมืองลําพูน

ติดตามขาวศึกและประเมินสถานการณอยูตลอดจนม่ันใจวาเมืองยางแดงจะไมเสียแกพมา  ดังจะเห็น

จากคําตอบของพระยาลําพูนและพระยาราชวงศท่ีมีแกหลวงยกกระบัตรและพระสุริยะดังนี้ 

พระยาลําพูน พระยาราชวงศ วาพวกยางแดงนี้พวกพองมาก ที่พมาจะคิดรบ

พุงเอาแนจะไดโดยยากดวยพวกยางแดงแตเกากอนมาไมเคยเสียบานเสียเมืองแกผูใด ที่พมา

จะคิดยกกองทัพมาตีเมืองเชียงใหมเมืองเชียงรายนั้นเห็นวาจะหามาไม  เพราะยังรบพุงกัน

อยูกับพวกยางแดง  แลวพระยาลําพูนพระยาราชวงศวาเถิงพมาจะยกทัพมาตีเมืองเชียงใหม

เมืองเชียงรายจริงก็ไมกลัว แตพวกเมืองเชียงใหม เมืองละคร เมืองลําพูนก็พอจะรบสูได   

  (จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๕) 
 

หลวงยกกระบัตร และพระสุริยะเมืองตากเดินทางตอไปเมืองเชียงใหม  ท้ังสองพบกับ

พระยาอุปราช นายภีมสาร พระยาราชวงศ  ซ่ึงท้ังสามกลาวถึงขาวศึกไวอยางชัดเจนวาพมาจะยกมาตี

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 อีกท้ังพมาไมสามารถมาตีเมืองเชียงใหม

ได และเจานายเมืองเชียงใหมยังกลาวอยางม่ันใจวาถาพมายกมา จะชวยกันตานทัพพมาอยางเต็มท่ี 

ดังความตอไปนี้ 

คร้ันแตงคนไปสืบสวนที่เมืองยางแดงภายหลังอีก ๓ พวก ๔ พวก  ไดไปพบปะ

พูดจากับพะภอ แลวไปดูจนเถิงคายอายพมาสืบสวนไดความวาอายพมาตีไดแตบานแกโพ

นอย หนองผาลาย  ตัวแกโพใหญแกโพนอย อายพมาก็จับหาไดไม  ยางแดงก็ยังสูรบแข็งแรง

อยู ผูคนกองทัพอายพมาปวยไขลมตายเปนอันมาก ดูทีเห็นอายพมาก็ร้ังรออยูจะไมทํากับ

ยางแดงไดตลอด เห็นอายพมาจะหามากระทํากับเมืองเชียงใหม เชียงรายไม  แตวาไมมี

ความประมาทไวใจแกราชการ  เถิงอายพมายกมาจริงก็ไมกลัว  ถาอายพมาจะยกมามากมา

นอยก็จะชวยกันทั้ง ๓ เมือง รบพุงรักษาบานเมืองไวใหจงได 

  (จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๕) 



๒๒๐ 

ชวงทายของคําใหการหลวงยกกระบัตรและพระสุริยะกลาวเนนย้ําถึงคําพูดของชาว

เชียงใหมและชาวเมืองละคร (เมืองลําปาง) ท่ีแสดงถึงความม่ันใจท่ีไมกลัวศึกพมา และสามารถรักษา

บานเมืองได  ดังนี ้

ฯขาฯ ไดสังเกตฟงดูบุตรหลานแสนทาวพระยาลาวในเมืองเชียงใหมกับไพร

บานพลเมือง  แตที่ ฯขาฯ ไดยินพูดจากันก็หาไดยินผูใดพูดจาวากลัวอายพมาจะมารบพุงตี

เอาบานเอาเมืองไม  เห็นไพรบานพลเมืองทําไรนาคาขายทํามาหากินเปนปกติดีอยูทั้ง ๓ 

เมือง............แลเมื่อ ฯขาฯ ไปอยูที่เมืองละคร ฯขาฯ ก็ไดยินพระยาอุปราช พระยาราชวงศ 

บุตรหลานแสนทาวเมืองละครพูดจากันวาเถิงอายพมาจะยกมากระทํากับบานเมืองก็จะ

พรอมมูลชวยกันสูรบหากลัวไม  แล ฯขาฯ เห็นผูคนที่เมืองเชียงใหม เมืองละคร มีมาก

บานเรือนแนนหนา  ถาอายพมายกมาก็เห็นจะสูรบรับรองอายพมารักษาบานเมืองไวได 

  (จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๕) 

 

อยางไรก็ตามขาวศึกพมาก็สงบลง กองทัพพมาท่ีตั้งอยูท่ีเมืองยางแดงไมไดยกทัพมาโจมตี

ดังท่ีราชสํานักไทยหรือลานนาคาดการณไว คําใหการท่ีเก่ียวกับการสืบขาวศึกพมาตีเมืองยางแดงจึง

สะทอนใหเห็นถึงการติดตามขาวสารของราชสํานักไทยโดยการสงคนไปสืบขาวศึกพมารบยางแดงใน

เมืองเมาะตําเลิมซ่ึงใกลชิดกับพมา หรือการสงคนไปสอบถามสถานการณในดินแดนลานนา และ

สะทอนใหเห็นถึงความเตรียมพรอมของหัวเมืองลานนาท่ีจะรับศึกพมา   

๒.  การตั้งเมืองเชียงราย 

พ.ศ. ๒๓๘๖  พระยาเชียงใหมพุทธวงสไดกราบบังคมทูลของตั้งเมืองเชียงรายเปน

เมืองข้ึนของเชียงใหม พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหแบง

คนจากเชียงใหมไปไวเมืองเชียงราย ท้ังนี้มีสาเหตุสําคัญท่ีจะใหเมืองเชียงรายเปนเมืองหนาดาน

ปองกันภัยจากพมาท่ีจะขยายอํานาจเขามายังดินแดนลานนา และใชเปนเมืองสําคัญในการโจมตีเมือง

เชียงตุงเพ่ือสกัดอิทธิพลของพมา๕๐ 

คําใหการทาวสิทธิมงคลเรื่องตั้งเมืองเชียงรายและเขตแดนเมืองเชียงราย จ.ศ. ๑๒๐๗ 

(พ.ศ. ๒๓๘๘)  ระบุไววามีการตั้งนายหนานธรรมลังกา นองนายภีมสารเปนเจาเมืองเชียงราย นายอุน

เรือนนองเขยเจาอุปราชเมืองเชียงใหมเปนอุปราช  นายนอยแสนคํานองตางมารดาเจาอุปราชเมือง

เชียงใหมเปนพระยาราชวงศา การต้ังเมืองเชียงรายในครั้งนี้ ทําใหเมืองเชียงตุงเกิดความหวาดระแวง

วาเชียงใหมจะใชเชียงรายเปนฐานท่ีม่ันในการโจมตีเมืองเชียงตุง จึงสงกองตระเวนมาไตถาม ทาง 

                                           
๕๐ ปริศนา ศิรินาม.  ความสัมพันธระหวางไทยและประเทศราชในหัวเมืองลานนาไทยสมัย

รัตนโกสินทรตอนตน, ๑๑๒. 



๒๒๑ 

พระยางําเมืองขุนนางเชียงใหมตอบไปวาเจาเมืองเชียงใหมประสงคท่ีจะคาขายกับเมืองเชียงตุง จึงมา

ตั้งเมืองเชียงรายเพ่ือความสะดวก ดังความตอไปนี้ 

พระยางําเมืองบอกวาเจาเมืองเชียงใหมหาไดคิดจะยกไปรบกับบานใดเมืองใด

ไม  ไพรพลเมืองมากมายคับค่ังไมมีที่ทํามาหากิน เจาเมืองเชียงใหมจึงแบงไพรพลออกมาตั้ง

เมืองเชียงรายข้ึนเปนบานเปนเมืองตามเดิม จะไดใหผูคนมาอยูตั้งทํามาหากินลูกคาจะไดไป

คาขายถึงกันกับเมืองเชียงตุงๆ กับเมืองเชียงใหมจะไดเปนบานพี่เมืองนองกันตอไป  แลวเจา

เมืองเชียงใหมไดสั่งกับพวกกองตระเวนวาถาพบกับกองตระเวนเมืองเชียงตุงก็ใหบอกความ

ใหรูวาเจาเมืองเชียงใหมหาไดคิดจะรบกับบานใดเมืองใดไม  อยาใหเจาเมืองเชียงตุงและขุน

นางกับไพรพลเมืองมีความวิตกเลย ใหไพรพลเมืองไปมาคาขายถึงกันเถิด 

  (จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๖) 

 

มหาขนานเจาเมืองเชียงตุงทราบขาวการตั้งเมืองเชียงราย และทราบวาเชียงใหมจะเปน

บานพ่ีเมืองนองกับตน จึงคิดท่ีจะเปนไมตรีกับเชียงใหม มหาขนานจึงสงหนังสือไปอังวะเพ่ือแจงขาว 

ราชสํานักท่ีกรุงอังวะตอบกลับมาดังนี้ 

เจาอังวะมีหนังสือมาวาเจาเมืองเชียงใหมใหมาตั้งเมืองเชียงรายแบงผูคนมาอยู

แผเขตแดนใหกวางจะขอเปนบานพี่เมืองนองไมไปรบกวนบานเมืองขางฝายพมาแลว ก็

ตามใจเจาเมืองเชียงใหมเถิด  ใหเจาเมืองเชียงตุงมีหนังสือใชผูคนไปวากลาวกับเจาเมือง

เชียงใหมที่จับมาจําไวในคุกเมืองอังวะ ๖ คน ตายเสีย ๓ คนยังเหลืออยู ๓ คนก็ใหพระยา 

สุรมหาเสนาพาไปเมืองเชียงตุงใหเจาเมืองเชียงตุงสงคนมาเมืองเชียงใหม และการที่จะเปน

บานพี่เมืองนองกันนั้นสุดแตมหาขนานเจาเมืองเชียงตุงจะพูดจากันเถิด 

  (จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๖) 

 

เจาเมืองเชียงใหมไดปรึกษากับขุนนางชั้นสูงเก่ียวกับการขยายอิทธิพลเขาไปยังเมืองเชียง

ตุง พระยาอุปราชใหความเห็นวาเมืองเชียงรายพ่ึงจะตั้งควรจะเกลี้ยกลอม 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

เปนฐานท่ีม่ันขยายอํานาจไปยังเมืองเชียงตุง  พระยารัตนาเขตเจาเมืองเชียงรายคิดท่ีจะใหนายพรม

นองชายมหาขนานลงไปเฝาฯ ท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือแจงขาวความชอบของมหาขนาน  ตอมาทางเมือง

เชียงใหมสงทาวสิทธิมงคลข้ึนไปเกลี้ยกลอม แตขณะนั้นพมาไดขาววาเชียงใหมจะยกทัพมาตีเมือง

เชียงตุง จึงถูกพมาจับตัวท่ีเมืองนายและกักขังไวเปนเวลาปเศษ  เม่ือทาวสิทธิมงคลไดรับการปลอยตัว 

ระหวางเดินทางกลับไดพบนายพรมเจานายผูใหญเมืองเชียงใหมไปเจรจาเกลี้ยกลอมมหาขนาน แต

มหาขนานยังไมตอบตกลงเพียงแตกลาววา “...ท่ีจะเปนไมตรีใหผูคนไปมาเถิงกันก็ดีอยูแลว...” และ

เม่ือทาวสิทธิมงคลกลับมายังเมืองเชียงใหมจึงบอกเลาเรื่องราวท้ังหมดใหนายภีมสารฟง นายภีมสาร

กลาววา “...ชาติพมาแลวพูดจากลับกลอกไมมีความจริง  ถึงมหาขนานก็พูดตามคําพมา...” ขอความ

จากคําใหการนี้แสดงใหเห็นวาทางเชียงใหมไมเคยไวใจพมา และมหาขนานยังคงเกรงกลัวอิทธิพลพมา

อยู เม่ือใชวิธีเกลี้ยกลอมเจรจาความเมืองกับเมืองเชียงตุงใชไมไดผล ตอมาในป พ.ศ. ๒๓๙๑ ราช

สํานักไทยจึงใหเมืองเชียงใหม เมืองลําปาง และเมืองลําพูนยกทัพไปตีเมืองเชียงตุง 

คําใหการท่ีเก่ียวกับการตั้งเมืองเชียงรายสะทอนใหเห็นถึงการตั้งเมืองเชียงรายเพ่ือใชเปน

ฐานท่ีม่ันในการขยายอํานาจไปเมืองเชียงตุง โดยอางเหตุผลวาเพ่ือความสะดวกในการคาขายระหวาง

ราษฎรท้ังสองเมือง และสะทอนใหเห็นถึงการใชวิธีเกลี้ยกลอมใหเมืองเชียงตุงมาอยูในอํานาจ ซ่ึงไม

ประสบผลสําเร็จเนื่องจากเจาเมืองเชียงตุงยังคงเกรงกลัวอิทธิพลพมาอยูนั่นเอง 

๓.  เหตุการณในสิบสองปนนา 

สิบสองปนนาเปนดินแดนท่ีตั้งอยูระหวางจีนและพมา มีเมืองศูนยกลางการปกครอง

คือเมืองเชียงรุงบนริมฝงตะวันตกของแมน้ําโขง  ถือวาเปนเมืองท่ีมีความสําคัญสุด เนื่องจากตั้งอยูใน

เสนทางการคาท่ีสําคัญระหวางตอนใตของจีน ตอนเหนือของไทย และรัฐฉานในพมา ลักษณะภูมิ

ประเทศของสิบสองปนนามีลักษณะเปนภูเขา มีท่ีราบลุมเล็กๆ อยูตามแมน้ําสายตางๆ ในภูเขา 

บริเวณท่ีราบลุมเหลานี้เปนท่ีตั้งเมืองตางๆ ท้ังหมด ๑๒ เขต หรือท่ีเรียกวา “พันนา”  ซ่ึงตั้งอยูสอง

ฟากแมน้ําโขง โดยฟากตะวันออกมี ๖ พันนา ประกอบดวยเมือง ๑๖ เมือง และฟากตะวันตกมี ๖ พัน

นา ประกอบดวยเมือง ๑๔ เมือง๕๑ 

สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เกิดความขัดแยงในหมูเจานายเมืองเชียงรุง 

และมีเจานายลี้ภัยมาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร  เนื่องจากการปกครองในเมืองเชียงรุงขณะนั้นมีลักษณะ

เปนการเมืองแบบสองฝายฟาท่ีเจานายเมืองเชียงรุงแตละฝายพยายามขอความชวยเหลือ หรือขอการ

รับรองสถานะของตนจากพมาและจีนอยูเสมอ ทําใหแตละฝายอางสิทธิอันชอบธรรมในการข้ึนครอง

                                           
๕๑ ณัชชา เลาหศิรินาถ, สิบสองพันนา: รัฐจารีต (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร, ๒๕๔๑), ๒-๓. 



๒๒๓ 

เมืองเชียงรุง  คําใหการคําใหการเก่ียวกับเหตุการณเมืองเชียงรุงและสิบสองปนนา 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

แสนเชียงหาใหแตงพระยาคําเข่ือนกับเมือง ๑๒ ปนนาคุมไปสงฮอเมืองลาทั้งสิ้นเสมอทุกป  

ขางทางเมืองอังวะนั้นเถิง ๓ ป ราชบุตรจึงใหพระยาตอสูคุมเอาดอกไมทองเงินไปสงพมาคร้ัง

หนึ่ง  แตจะเปนดอกไมทองเงินสิ่งของสิ่งละเทาใด ฯขาฯ หาทราบไม   

(จ.ศ. ๑๒๑๓ เลขที่ ๖) 

 

ความขัดแยงในหมูเจานายเมืองเชียงรุงท่ีเกิดข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี ๓ นั้น ตรงกับชวง 

เจาสาระวันครองเมืองเชียงรุง ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากพวกจีนฮอใหครองบัลลังก และไดตั้งนองชาย

ชื่อออละนาวุดเปนเจาอุปราช ตอมาหมอมหนอคําไปขอกําลังสนับสนุนจากพมามาชิงเมืองคืน และจับ

ตัวเจาอุปราชไปเมืองพมา  ภายหลังมหาไชยเมืองพง ผูเปนอาเขยของเจาเมืองเชียงรุงยกทัพไปขับไล

หมอมหนอคําออกไป และใหเจาสาระวันมาครองเมือง สวนเจาอุปราชจายเงินใหกับพมาจึงไดรับการ

ปลอยตัว๕๒  หลังจากนั้นพระยาแสนเชียงหาเก็บเงินจากราษฎรเพ่ือนําไปใชหนี้พมาใหเจาอุปราช ทํา

ใหมหาไชยเมืองพงไมพอใจและขัดขืน ดังเนื้อความในคําใหการทาวพระยาสิบสองปนนา จ.ศ. ๑๒๐๙ 

(พ.ศ. ๒๓๙๐) มหาไชยเมืองพงใหการไววา 

คร้ันอยูมา ณ เดือน ๑๒ ขางข้ึนปมะแมนพศก 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 ข้ึนไปสงอีก ฯขาฯ ทาวพระยาเมือง ๑๒ ปนนาไมยอมถวาย 

(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๕๓) 

 

พระยาแสนเชียงหากลาวโทษตอเจาเมืองเชียงรุงวามหาไชยเมืองพง เจาเมืองลา เปนผู

ขัดขวาง เจาเมืองเชียงรุงจึงยกทัพเมืองเชียงรุง เมืองหุม และเมืองรํา ๓,๐๐๐ คนยกทัพไปตีเมืองลา 

เมืองพง มหาไชยเมืองพงเกณฑคนได ๓,๒๒๕ คน เขาปะทะกับกองทัพเชียงรุงท่ีเมืองนูน เจาเมือง

เชียงรุงและเจาอุปราชาหนีไป  มหาไชยเมืองพงจับตัวพระยาแสนเชียงหามาฆา และเชิญเจาเมือง 

                                           
๕๒ ปริศนา ศิรินาม, ความสัมพันธระหวางไทยและประเทศราชในหัวเมืองลานนาไทยสมัย

รัตนโกสินทรตอนตน, ๑๒๕. 



๒๒๔ 

เชียงรุงกลับมาครองเมืองตามเดิม โดยใหเหตุผลวาความขัดแยงเกิดจากพระยาแสนเชียงหายุยง 

เจาเมืองเชียงรุง มหาไชยเมืองพงและขุนนางท้ังหลายไมไดโกรธเคือง  ดังขอความตอไปนี้ 

ใหพระยาเชียงเจืองถือหนังสือไปเถิงเจาเมืองเชียงรุง อุปราชาวาการซึ่งเกิด

วิวาทรบพุงกันข้ึนคร้ังนี้ ก็เพราะพระยาแสนเชียงหายุยง พี่นองไมตริตรองไปเชื่อฟงถอยคํา

ผูอ่ืน 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  เม่ือมหาไชยเมืองพงจะยกทัพไปชวยนั้นปรากฏวาเมือง

หลวงพระบาง ทราบขาวความไมสงบจึงสงหนังสือมาเกลี้ยกลอมใหข้ึนกับไทย แตมหาไชยเมืองพง

ตอบปฏิเสธเพราะบานเมืองยังไมสงบ ดังนี้ 

เมืองสิบสองปนนากับเมืองหลวงพระบางเปนบานพี่เมืองนองไปมาคาขายเถิง

กัน เดี๋ยวนี้ไดความวาเมือง ๑๒ ปนนาเกิดวิวาทฆาฟนกัน ถา ฯขาฯ อยูไมไดก็ใหคิดหาเคร่ือง

ราชบรรณาการแลพาครอบครัวลงมา ณ เมืองหลวงพระบางจะไดพาลงมาเฝาทูลละออง

สมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัว เปนขาขอบขัณฑเสมากรุงเทพฯ ตอไป  ฯขาฯ จึงตอบวาแตกอน

เมืองหลวงพระบาง เมืองเชียงใหม เมืองนาน ก็ไดพูดจาทางไมตรีเดี๋ยวนี้เมือง ๑๒ ปนนา 

บานเมืองยังไมเปนปกติ ถาบานเมืองเรียบรอยแลวจึงจะคิดหาบรรณาการลงมา 

(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๕๓) 
 

หลังจากเมืองหลวงพระบางมาเกลี้ยกลอม เมืองเชียงใหมสงแสนหลวงเมืองกวางนํา

หนังสือพรอมกับสิ่งของมาใหมหาไชยเมืองพง เพ่ือเกลี้ยกลอมอีกเชนกัน ดังขอความตอไปนี้ 

แสนหลวงเมืองกวางเมืองเชียงใหม ถือหนังสือคุมเอาปนแฝดคาบศิลาบอก ๑ 

กับปนชาเลี่ยมทองใบ ๑ ข้ึนไปให ฯขาฯ ณ เมืองพงใจความในหนังสือนั้นวาแตกอนเมือง

เชียงใหมกับเมืองสิบสองปนนาหาไดไปมาเถิงกันนั้นไม เดี๋ยวนี้ไดตั้งเมืองเชียงรายใกลชิดกับ

บานเมือง ๑๒ ปนนาฉันใดจะไดเปนบานพี่เมืองนองไปมาคาขายเถิงกันให ฯขาฯ คิดอานให

ยืดยาวตอไปแจงอยูในหนังสือนั้นแลว 

(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๕๓) 
 

ตอมาเมืองนานสงพระยาคงคาเข่ือนเพชร พระยาเผด็จดัสกร พระยาไชยสงคราม พรอม

กองทัพไปเกลี้ยกลอมอีกครั้ง โดยใหหัวเมืองสิบสองปนนาจัดเครื่องราชบรรณาการ เมืองนาจะพาลง

ไปเขาเฝายังกรุงเทพฯ  แตมหาไชยเมืองพงไมยอม  โดยใหเหตุผลวาบานเมืองเกิดยุคเข็ญ ไมสามารถ



๒๒๕ 

จัดหาดอกไมเงินทองลงไปได  และเม่ือมหาไชยงาดํายกกองทัพมาเมืองพง มหาไชยเมืองพงจาง

กองทัพเมืองนานในราคา ๑๐ ชั่ง ตอนายทหาร ๑ คนใหชวยรบจนมหาไชยงาดําแตกพายไป  จน

ทายท่ีสุดมหาไชยเมืองพงเห็นวาไมสามารถหนีไปพ่ึงพมาและจีนฮอ จึงยอมลงมาอยูท่ีเมืองนาน สวน

เจาเมืองเชียงรุงหนีไปพ่ึงจีนฮอ และเจาอุปราชหนีไปพ่ึงหลวงพระบาง 

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาเมืองหลวงพระบาง เมืองเชียงใหม และเมืองนานตาง

มาเกลี้ยกลอมเมืองสิบสองปนนา  เหตุผลสําคัญท่ีอยูเบื้องหลังคือเมืองท้ังสามแขงขันกันแยงเมืองสิบ

สองปนนา โดยเฉพาะการนํากําลังคนมาเพ่ิมเติมในบานเมืองของตน เนื่องจากในสมัยนั้นกําลังคนมี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจและการเมือง สามารถเสริมกําลังใหกับหัวเมืองลานนาในการรับศึกสงคราม

ไดเปนอยางดี๕๓  และยังเห็นบทบาทของมหาไชยเมืองพงท่ีมีอิทธิพลทางการเมืองในสิบสองปนนา

มากกวาเจาเมืองเชียงรุง เนื่องจากมีอาวุโสกวาเจาเมืองและเจาอุปราช มีเครือขายทางการเมืองกับ

เมืองตางๆ ในสิบสองปนนาผานทางการแตงงาน ดังจะเห็นไดจากชายาท่ีมาจากเมืองเชียงรุง เมืองรํา 

เมืองลา เมืองหุน  เมืองอูใต เมืองลอง ตลอดจนธิดาของขุนนางพมาระดับจักกาย อีกท้ังยังไดรับการ

รับรองฐานะจากจีนและพมาใหเทียบเทากับเจาฟาแสนหวีของเมืองเชียงรุง๕๔  และเม่ือพิจารณาท่ีตั้ง

เมืองพงจะพบวาเมืองพงอยูหางจากศูนยกลางอํานาจท่ีเชียงรุงและมีทรัพยากรท่ีสําคัญคือบอเกลือ 

ดวยเหตุนี้สถานะของมหาไชยเมืองพงจึงสูงกวาเจาเมืองอ่ืนๆ ในสิบสองปนนา และเปนท่ีสนใจของ

เมืองหลวงพระบาง เมืองเชียงใหม และเมืองนาน 

จากการศึกษาคําใหการท่ีเก่ียวกับเมืองสิบสองปนนายังพบอีกวานอกจากเหตุการณ

จลาจลตางๆ แลว คําใหการยังใหขอมูลเก่ียวกับความเปนอยูของชาวสิบสองปนนาท่ีอพยพมา ดังเชน

มหาไชยเมืองพง เม่ือมาอยูท่ีเมืองภูคาในเขตของเมืองนาน ปรากฏวาเสบียงอาหารขาดแคลน ทําให

ตองหาซ้ือขาวจากท่ีอ่ืน 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 ปริศนา ศิรินาม, ความสัมพันธระหวางไทยและประเทศราชในหัวเมืองลานนาไทยสมัย

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 เลขที ่๕๓) 
 

สวนความเปนอยูของเจาอุปราชเมืองเชียงรุง เม่ืออพยพไปอยูท่ีหลวงพระบางแลว ก็

ปรากฏวาพบกับปญหาการขาดแคลนเสบียงอาหารเชนกัน ปรากฏอยูในคําใหการวาดวยราชการทัพ

เมืองเชียงตุง จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) ผูใหการไมปรากฏชื่อ ทราบแตเพียงวาเปนชาวเมืองเชียงรุง

ท่ีถูกกวาดมากับเจาอุปราช ใหการไวดังนี้ 

ฯขาฯ อยูที่เมืองหลวงพระบางไดปเศษ ขาดเสบียงอาหาร ฯขาฯ ไปบอกพระ

ยาศรีวิไชยนาย ฯขาฯ วาจะลาไปซื้อขาวที่เมืองไทรย พระยาศรีวิไชยขอหนังสือเดินทางทาว

ขุนเมืองหลวงพระบางไดแลว ณ วัน ฯ๔   ๑๒ คํ่า ปจอโทศก ฯขาฯ กับอายแสงคน ๑ เขากัน 

๒ คน พากันไปเถิงเมืองไทรยไดหาวัน มารดากับนองสาว ฯขาฯ ข้ึนไปอยู ณ เมืองเชียงรุง 

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๕) 
 

สําหรับเหตุการณท่ีเมืองเชียงรุงนั้น ในคําใหการพระยานาใตไปสืบราชการเมืองเชียงรุง 

จ.ศ. ๑๒๑๒ (พ.ศ.๒๓๙๓) พระยานาใต ทาวคํามงคล และทาวคําจัน ซ่ึงเปนขุนนางเมืองหลวงพระ

บางเดินทางไปเมืองเชียงรุง พบกับพระยาธนัญไชย จึงสอบถามขาวเมืองเชียงรุงทราบวามหาไชยงาดํา 

หมอมหนอคํา จับตัวเจาราชบุตรเมืองเชียงรุงไดท่ีเมืองอูเหนือ แลวพาไปเลี้ยงดูไว  เจาราชบุตรคิดจะ

ฆามหาไชยงาดําและหมอมหนอคํา แตท้ังสองรูความ เจาราชบุตรหนีไปอยูเมืองแรม  ตอมาขุนนาง

หลวงพระบางท้ัง ๓ คนพบกับพระยาราพจึงทราบวามหาไชยงาดํา หมอมหนอคํา ถูกอาญาเขยและ

เจาเมืองในสิบสองปนนาสังหาร ดังความท่ีวา 

พระยาราพบอกวานายหนอคํา มหาไชยงาดํา ใหมารับเอาตัวอาญาเขย ทาว

พระยานายครัวพวกมหาไชยข้ึนไปเถิงเมืองเชียงรุง อาญาเขยกับทาวพระยา ๑๒ ปนนา จับ

นายหนอคํา มหาไชยงาดําฆาเสีย อาญาเขยเปนผูใหญอยูรักษาเมืองเชียงรุง จะมีผูคนเทาใด 

ฯขาฯ หาไดถามไม 

(จ.ศ. ๑๒๑๒ เลขที่ ๓๕) 
 

คําใหการท่ีนํามาศึกษานี้มีเนื้อความสิ้นสุดลงเม่ือมหาไชยเมืองพงอพยพมาอยูเมืองนาน 

และเจาอุปราชาหนีมาเมืองหลวงพระบางเทานั้น  เหตุการณภายหลังจากนี้ปรากฏอยูในพงศาวดาร

เมืองเชียงรุงในตอนท่ีวาดวยสําเนาตราพระราชสีหท่ีเจาพระยานิกรบดินทรมีถึงมหาไชยเมืองพง ระบุ

วาเม่ือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว



๒๒๗ 

พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหมหาไชยเมืองพงกลับไปอยูท่ีเมืองพงตามเดิม และใหเจาอุปราชา

ไปครองเมืองเชียงรุง๕๕   

เหตุการณในสิบสองปนนาท่ีปรากฏในคําใหการสะทอนใหเห็นถึงความขัดแยงในหมู

เจานายเมืองเชียงรุงซ่ึงตางฝายตางอางสิทธิอันชอบธรรมในการครองเมืองเชียงรุง โดยอาศัยอํานาจ

จากจีนฮอหรือพมาใหการรับรองสถานะเจาเมืองของตน ทําใหเกิดการสูรบระหวางกลุมอํานาจตางๆ 

เจานายเมืองเชียงรุงบางสวนจึงอพยพมาในเขตประเทศราชของไทย เชน เจาอุปราชเมืองเชียงรุงหนี

มาเมืองหลวงพระบาง หรือมหาไชยเมืองพงหนีมาเมืองภูคา และเนื้อหาในคําใหการยังสะทอนใหเห็น

ถึงปญหาการขาดแคลนเสบียงอาหารของชาวเชียงรุงท่ีอพยพมาอีกดวย 

 

เหตุการณจีนตั้วเฮียกอจลาจล 

ตั้วเฮียเปนการรวมกลุมของชาวจีน มีท่ีมาจากการตั้งสมาคมเทียนตี้หวย (ฟา ดิน มนุษย) 

ซ่ึงมีจุดประสงคจะลมลางราชวงศชิงและกูราชวงศหมิงข้ึนมาใหม เม่ือชาวจีนอพยพมาอยูตามประเทศ

ตางๆ ไดนํารูปแบบการตั้งสมาคมดังกลาวมาจัดตั้งเปนกลุมเพ่ือชวยเหลือชาวจีนดวยกัน  ตอมามีการ

จัดตั้งกลุมยอยเปนกงสี จึงมีการเรียกชื่อกลุมตั้วเฮียอีกอยางหนึ่งวา “อ้ังยี่” แปลวาหนังสือแดง ซ่ึงเปน

ชื่อของกงสีท่ีหนึ่ง  ผูท่ีปกครองกงสีท้ังหมดมีตําแหนงเปน “ตั้วเฮีย” แปลวาพ่ีใหญ๕๖   

สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวเกิดเหตุการณตั้วเฮียในทองท่ีตางๆ กอจลาจล 

มีสาเหตุจากการลักลอบคาฝนของชาวจีน ทางการจึงตามจับฝนอยางเขมงวดกวดขัน ทําใหจีนท่ีคาฝน

ตั้งกลุมตั้วเฮียไวตามหัวเมืองชายทะเลท่ีไมมีการตรวจตรา คอยรับฝนจากเมืองจีนมาสงตามกงสีตางๆ 

ในหัวเมืองใกลๆ กับกรุงเทพฯ เม่ือราชสํานักทราบขาวจึงตามจับและสูรบกับตั้วเฮียอยูบอยครั้ง และ

สามารถปราบปรามจนหมดสิ้น ไดแก ตั้วเฮียท่ีเมืองนครชัยศรี (พ.ศ. ๒๓๘๕)  ตั้วเฮียท่ีตําบลแสมดํา 

เมืองสมุทรปราการ (พ.ศ. ๒๓๘๗)  ตั้วเฮียท่ีตําบลลัดกรุด เมืองสมุทรปราการ (พ.ศ. ๒๓๙๐) และ

เหตุการณตั้วเฮียกอจลาจลท่ีเมืองฉะเชิงเทรา (พ.ศ. ๒๓๙๑)๕๗  จากการศึกษาคําใหการสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาพบวา มีคําใหการท่ีเก่ียวของกับตั้วเฮียท่ีเมืองฉะเชิงเทรา ๔ ฉบับ อยูใน

หมวด จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) คือ สําเนาคําใหการจีนโปวาดวยเรื่องอ้ังยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ 

สําเนาคําใหการจีนบูวาดวยเรื่องอ้ังยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ  สําเนาคําใหการจีนยี่วาดวยเรื่องอ้ังยี่

เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ  และสําเนาคําใหการหลงจูซี เรื่องอ้ังยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ 

                                           
๕๕ “พงศาวดารเมืองเชียงรุง,” ใน  ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม ๘, ๔๓๒-๔๓๓. 
๕๖ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, นิทานโบราณคดี, พิมพครั้งท่ี ๑๕ (กรุงเทพฯ: บรรณาคาร, 

๒๕๔๓), ๒๒๐-๒๒๒. 
๕๗ เรื่องเดียวกัน, ๒๒๒-๒๒๓. 



๒๒๘ 

สาเหตุของการกอจลาจลท่ีเมืองฉะเชิงเทราเกิดจากการปกครองของกรมการเมือง

ฉะเชิงเทราท่ีเปนคนไทยพยายามเรียกรองเอาทรัพยสินเงินทองจากกลุมคนจีนจึงเกิดความไมพอใจข้ึน  

สําเนาคําใหการจีนโปวาดวยเรื่องอ้ังยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑)  กลาวไววา

อําแดงสมจีนจัดงานศพจีนเท่ียงผูเปนสามี จีนสิ้นทองเอาง้ิวไปชวยงานศพ พวกจีนเดินทางไปดูง้ิว ผาน

ไปหนาบานแขวงจัน แขวงจันไมยอมใหพวกจีนเดินผานจึงชักเอาสะพานออกทําใหเกิดเหตุทะเลาะ

วิวาทกันข้ึน จากนั้นหลวงยกกระบัตรจึงมาไกลเกลี่ย ตอมามีการจับชาวจีนกลุมหนึ่งไปขังไวท่ีจวนพระ

วิเศษฦๅไชยเจาเมืองฉะเชิงเทรา พบวามีจีนสอกซ่ึงไมไดไปดูง้ิวถูกจับตัวไปรวมอยูดวย ตอมาแขวงจัน

ฟองตอกรมการเมืองวาชาวจีนพวกนี้มาตีแขวงจัน กรมการเมืองจึงมาจับตัวคนจีนไปชําระ เนื้อหาใน

คําใหการกลาวถึงการตัดสินท่ีไมยุติธรรมของกรมการเมืองเปนเหตุใหจีนสิ้นทองชักชวนพรรคพวก

รวมกลุมเปนตั้วเฮียดังนี้ 

กรมการมาเกาะพวกจีนไปเปนอันมาก ที่จีนวิวาทก็มีที่ไมไดวิวาทก็มีหาชําระ

เอาความจริงไม คิดแตจะลงเอาเงินกับพวกจีนฝายเดียว  จีนสิ้นทองจึงวาแก ฯขาฯ กับจีน

เส็ง ๑ จีนศุกเกา ๑ จีนยุเตงเสมียน ๑ วากรมการขมเหงหนักเหลือทน จะเปนตายอยางไรก็

ตามทีเถิด  เรามาคิดกันทําตั้วเฮียหาพวกใหมากเลนกับกรมการสักคร้ังหนึ่ง ฯขาฯ กับจีนเส็ง 

จีนศุกเกา จีนยุเตงเสมียน ก็ยอมพรอมใจดวย 

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕)   

 

นอกจากนี้ในสําเนาคําใหการจีนบูวาดวยเรื่องอ้ังยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ  จ.ศ. ๑๒๑๐ 

(พ.ศ. ๒๓๙๑) ใหรายละเอียดเพ่ิมเติมไววานายลอยบุตรของแขวงจันไดกลาวหาวาจีนสิ้นทองกับพวก

เปนตั้วเฮีย กรมการเมืองจึงมาควบคุมตัว จีนสิ้นทองตองเสียเงินคาประกันตัวออกมา ทําใหมีความ

โกรธแคนกรมการเมืองฉะเชิงเทราเปนอันมาก ดังขอความท่ีวา 

นายลอยบุตรแขวงจันฟองกลาวโทษจีนสิ้นทองกับพวกดวยเร่ืองความวิวาทตี

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 แลวใหจีนบูเปนตั้วเฮียหรือพ่ี

ใหญ จากนั้นจึงคิดจัดการกับขุนกําจัดจีนพาล (จีนฮอ) กับอําแดงสมจีน และหลงจูฮี ซ่ึงไมยอมเขารวม 



๒๒๙ 

ขุนกําจัดจีนพาลถูกฆาตาย หลงจูฮีหนีข้ึนไปซอนตัวบนข่ือท่ีไวกระสอบน้ําตาลทราย แตกลุมตั้วเฮียจับ

ได ดังขอความตอไปนี้ 

หาพบตัวหลงจูฮีไมจึ่งพากันจับเอาตัวขุนกําจัดจีนพาลพี่ชายหลงจูฮีได  จีน

เอ้ียงเอางาวแทงถูกทอง ขาพเจาเอาเคียวฟนถูกขาซาย จีนเกาเอาหลาวแทงถูกขา จีนฉีเอา

มีดฟนถูกหลัง คนละที ขุนกําจัดจีนพาลตาย  แลวพากันอยูที่โรงหลงจูฮีหาไดเก็บเอาเงิน

ทองสิ่งของไปไม ลูกโรงหลงจูฮีหุงขาวเลี้ยงขาพเจากับจีนหวยเสี้ยว จีนเนา จีนเอ้ียง กับพวก

จีนตั้วเฮียประมาณ ๕๔๐ เศษ พากันกินขาวอยูที่โรงหลงจูฮีแตบุตรภรรยาหลงจูฮีนั้นหนีไป

อยูโรงหลงจูโป  ขาพเจากับพวกตั้วเฮียกินขาวแลว พวกตั้วเฮียพากันข้ึนคนบนข่ือที่ไว

กระสอบน้ําตาลทราย พบหลงจูฮีนอนอยูบนข่ือที่ไวกระสอบ  พวกตั้วเฮียก็พากันจับเอาตัว

หลงจูฮีมามัดใสไวในหอง ใหพวกตั้วเฮียเฝาอยู ๔ คน ๕ คน 

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ก.) 

 

คําใหการของจีนโปกลาววาจีนสิ้นทองเห็นวาหลงจูฮีเปนเพียงคนทําอาชีพคาขายจึงไมฆา  

สวนในคําใหการจีนยี่วาดวยเรื่องอ้ังยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ.๒๓๙๑) ระบุวาหลงจูฮี

กลัวพวกตั้วเฮียจึงยอมเขารวม และใหลูกนองท่ีโรงหีบน้ําตาลไปเกลี้ยกลอมพวกจีนชาวบาน ถาใครไม

เขารวมจะฆาและริบเอาขาวของ ดังขอความท่ีวา 

หลงจูฮกีลัวยอมใหลูกจางโรงน้ําตาลเขาเปนพวกจีนบูๆ อยูที่โรงหลงจูฮีใชคน

ถือธงไปเที่ยวเกลี้ยกลอมพวกจีนชาวบานวาใหมาเขาดวยกับจีนบู  พวกจีนชาวบานที่ไมเขา

ดวยจีนบูใหจับฆาเสียเก็บริบเอาขาวของ 

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ข.) 

 

เม่ือเกลี้ยกลอมชาวจีนใหรวมมือกับตนไดแลวจีนสิ้นทองจึงเตรียมโจมตีเมืองฉะเชิงเทรา 

การวางแผนตีเมืองฉะเชิงเทรานั้น สําเนาคําใหการจีนบูวาดวยเรื่องอ้ังยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ  จ.ศ. 

๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) บันทึกไววากองทัพของตั้วเฮียมี ๑,๒๐๐ คน แบงออกเปน ๔ กอง กองละ ๓๐๐ 

คน เขาโจมตีเมืองท้ัง ๔ ดาน  ดานเหนือมีจีนเอ้ียงเปนหัวหนา ดานใตมีจีนตูเปนหัวหนา ดาน

ตะวันออกมีจีนบูและจีนเส็ง และดานตะวันตกมีจีนซุนเตียเปนหัวหนา โดยนัดกันวาเม่ือจีนสามขีตี

กลองใหสัญญาณจะบุกเขาเมืองพรอมกัน การสูรบเริ่มข้ึนเม่ือพวกจีนตั้วเฮียยิงปนโตตอบกับพวก

กรมการเมืองฉะเชิงเทรา แตยังเขาเมืองไมได พวกจีนตั้วเฮียจึงพากันปนกําแพงเมือง พวกไทยเมือง

ฉะเชิงเทราเห็นวามีกําลังนอยกวาจึงพากันเปดประตูเมืองหนีออกไป  เม่ือพวกจีนเขาเมืองไดจึงเอาไฟ

จุดเผาเรือนหลวงยกกระบัตรและกรมการเมือง เวนแตเรือนพระวิเศษเจาเมือง ดังขอความตอไปนี้ 

 



๒๓๐ 

กรมการพวกอยูในเมืองปดประตูเมืองไว  ยิงปนสูรบกันอยูแตเพลาคํ่า

ประมาณยามหนึ่ง พวกจีนเขาเมืองไมได พวกจีนดานเหนือดานใตดานตะวันออกพากันลอม

เขาหลังเมืองดานตะวันตก  ใหพวกจีนยืนชิดกําแพงเรียงๆ กันไปหมูละ ๔ คน ๕ คน แลวให

พวกจีนเหยียบบนบาปนข้ึนกําแพงเมืองเต็มทั้งดานตะวันตก  พวกไทยชาวเมืองตีฟนแทง

พวกจีนที่ปนข้ึนกําแพงเมืองตายบาง  พวกจีนปนข้ึนบนกําแพงเมืองเติมข้ึนไปไดมาก สูรบ

กับพวกไทยในเมืองอยูประมาณหมอขาวสุกหนึ่ง  พวกไทยในเมืองนอยตัวก็แตกเปดประตู

เมืองพากันหนีไป  พวกจีนที่เขาในเมืองได ก็เปดประตูดานตะวันออกทั้ง ๒ ประตู พวกจีนก็

พากันเขาไปในเมืองไดทั้งสิ้น พวกจีนเอาไฟเผาเรือนหลวงยกกระบัตรเกาใหมกับเรือน

กรมการเรือนพวกบาวไพรจะเปนสักก่ีหลังนั้น  ขาพเจาจําหาไดไม  แตเรือนพระวิเศษเจา

เมืองนั้นหาไดเผาไม 

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ก.) 

 

เม่ือยึดเมืองไดแลว จีนบูใหการไววา “...จีนสิ้นทองเอาฝนดิบใหขาพเจากอนหนึ่ง ให

ขาพเจาเท่ียวแจกจีนท่ีสูบฝนซ่ึงอยูรักษาเมืองใหท่ัวกัน...” ซ่ึงกอนหนานี้จีนบูใหขอมูลไววาตนรูจักกับ

จีนสิ้นทองเพราะ “...ขาพเจาเปนคนสูบฝน ขาพเจาเห็นจีนสิ้นทองเปนคนขายฝน ขาพเจาจึ่งไปซ้ือฝน

ท่ีจีนสิ้นทองๆ จึ่งไดเปนคนชอบกันกับขาพเจา...” แสดงใหเห็นวาจีนสิ้นทองเปนพอคาท่ีลักลอบขาย

ฝนอยางผิดกฏหมาย สันนิษฺฐานวานาจะอาศัยเหตุการณความขัดแยงระหวางชาวจีนกับกรมการเมือง

เปนสาเหตุสําคัญในการยึดเมืองฉะเชิงเทราเพ่ืออํานวยความสะดวกในการคาฝนของตนนั่นเอง 

คําใหการท้ังหมดระบุสอดคลองกันวาเม่ือจีนสิ้นทองตีเมืองฉะเชิงเทราไดแลวคิดท่ีจะตี

เมืองชลบุรี  ในชวงท่ีตีเมืองฉะเชิงเทราไดแลวนั้น สําเนาคําใหการจีนยี่วาดวยเรื่องอ้ังยี่ เมือง

ฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑)  กลาววาพวกลาวโบสถวัดหลวง ยกลงมาตีตั้วเฮียท่ีบาน

สนามจัน แลวยกมาสูกับตั้วเฮียแลวเผาโรงหีบน้ําตาลจีนสิ้นทองท่ีบานบางกุง และในสําเนาคําใหการ

จีนโปวาดวยเรื่องอ้ังยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑)  กลาววาจีนตัดออย ๒๐๐ 

คนเขาตีบานทรายมูล พวกคนไทยฆาหลงจูไตตาย พวกชาวลาวเมืองพนัสนิคมเอาไฟเผาโรงหีบของ

หลงจูตั้วมัก หลงจูฮี หลงจูตัว พระอินอาษา เมืองพนัสนิคมยกทัพไปตีโรงหีบหลงจูอะ แตสูกับชาวจีน

ไมไดจึงตองถอยกลับมาตั้งทัพท่ีโคกพนมดี  

ตอมากองทัพจากกรุงเทพฯ นําโดยเจาพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) เปนแมทัพยกกอง

เรือมาท่ีเมืองฉะเชิงเทรา กองทัพเรือโจมตีโรงหีบน้ําตาลท่ีอยูนอกเมือง ซ่ึงขณะนั้นจีนบูรับผิดชอบใน

การสูรบ พวกจีนยิงโตตอบกองทัพกรุงเทพฯ แตสูไมได กองทัพกรุงเทพฯ ระดมยิงจนไฟไหมโรงหีบ

หลวง ทําใหพวกจีนตั้วเฮียตกใจกลัวและเลิกยิงปนโตตอบ ดังขอความท่ีจีนบูใหการวา 

 



๒๓๑ 

ขาพเจากับพวกจีนที่อยูในเมืองพากันข้ึนดูบนกําแพงเห็นเรือกําปนทัพหลวง

ข้ึนมายิงปน  พวกจีนที่อยูโรงหลวงเอาปนยิงตอสูตามหนาโรงประมาณคน ๖๐ คน ๗๐ คน  

สูไมไดพากันแตกหนีข้ึนไปที่โรงหลงจูโป  แลวเห็นไฟไหมโรงหีบหลวงข้ึน  ขาพเจากับพวก

จีนที่อยูในเมืองตกใจกลัววาเรือกําปนจะข้ึนมายิงปนที่เมืองใหมอีก  ขาพเจากับพวกจีนจึ่ง

เอากระสุนโดดกระสุนปรายบาง ประจุดินปนดานใตยิงลงไป ๔ นัดหาเห็นเรือกําปนข้ึนมาไม  

ขาพเจากับพวกจีนก็หาไดยิงปนตอไปไม  

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ก.) 

 

กองทัพของเจาพระยาพระคลังโจมตีพวกอ้ังยี่ท่ีโรงหีบนอกเมืองจนแตกพายไป  ทําให

พวกจีนสิ้นทองกลัววาภัยจะมาถึงตน สําเนาคําใหการจีนโปวาดวยเรื่องอ้ังยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ  

จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) กลาววาจีนโปเห็นวากองทัพกรุงเทพฯ ยกข้ึนมามากเห็นจะสูไมได จึง

ปรึกษากับจีนสิ้นทองและพรรคพวกวาจะจับตัวจีนบูซ่ึงเปนตั้วเฮียใหญไปสงเจาพระยาพระคลังจึงจะ

พนจากความผิด จีนสิ้นทองกับพวกจึงจับตัวจีนบูมามัดไว จีนบูถามถึงความผิดของตน แตจีนสิ้นทอง

นิ่งเฉยไมยอมตอบคําถาม ดังขอความตอไปนี้  

ขาพเจาบอกจีนสิ้นทองตอหนาจีนเสมียนขาพเจาวา  เมื่อเพลากลางวันจีนเส็ง

บุตรจีนไหข้ึนตนไมดู  เห็นเรือขาหลวงใชใบแลนข้ึนมาขางใตเมืองสามลํา จีนสิ้นทองก็ตกใจ  

จึ่งวากับขาพเจาวาพวกเราคิดการคร้ังนี้ใหญโตฆาผูคนลมตาย เอาไฟจุดเผาบานเรือน

ชาวบานเปนอันมาก  พวกเราจะไดความผิดหนักหนา  เดี๋ยวนี้ขาหลวงก็ออกมาแลวเห็นจะสู

ไมได  เราคิดจะจับตัวไอจีนบูสงใหกับขาหลวงบอกวาไอจีนบูเปนตั้งเฮียใหญ พวกเราทั้งปวง

จึ่งจะพนความผิดโทษจะตกหนักอยูกับไอจีนบู  จีนสิ้นทองชวนขาพเจาใหไปจับไอจีนบู  

ขาพเจาวาไปดวยไมได จีนสิ้นทองจะไปจับไอบูก็ไปเถิด  แลวจีนสิ้นทองกับพวก ๗ คนลงเรือ

กลับไป  จะไปที่โรงหีบผูใดขาพเจาไมทราบ  คร้ันเพาพลบคํ่าจีนสิ้นทองกลับมาที่โรงขาพเจา

เห็นจีนสิ้นทองจับไอจีนบูมัดมือไพลหลังจูงเขามาในโรงขาพเจาๆ ถามจีนสิ้นทองวาจับตัว

จีนบูไดที่ไหน  จีนสิ้นทองบอกขาพเจาวาใชจีนเขาไปเรียกออกมานอกประตูเมือง  แลวจึ่งได

มัดเอาตัวมา  แลวพวกจีนสิ้นทองที่คุมจีนบูมานั้นกลับออกมาเสียนอกโรงขาพเจากับจีนสิ้น

ทอง หลงจูชีเสมียนพรอมกันอยู  อายจีนบูพูดวาจับขามาทําไมขาไมไดคิดคดขัดขวางใชให

ขาทําอยางไรขาก็จะทําตามทุกสิ่ง  จีนสิ้นทองนิ่งอยูหาพูดโตตอบอยางไรไม   

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕) 

 

อยางไรก็ตาม สําเนาคําใหการจีนบูวาดวยเรื่องอ้ังยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ 

(พ.ศ. ๒๓๙๑) ระบุวาจีนสิ้นทองใหเหตุผลวาจีนบูฉอฝนท่ีแจกจายใหกับชาวจีนท่ีรักษาเมืองจึงตองจับ

ตัว  เม่ือจีนสิ้นทองจับตัวจีนบูแลว จึงใหนางหุนภรรยาของพระศรีราชอากรไปแจงเจาพระยาพระคลัง 

จากนั้นจึงนําตัวจีนบูไปมอบให  เจาพระยาพระคลังจึงจับกุมพวกหัวหนาท้ังหมดโดยไมมีขอยกเวน 



๒๓๒ 

ไดแก จีนบู จีนสิ้นทอง หลงจูตัด หลงจูยี่ หลงจูซี ขุนพัฒนลัก จีนโป  ซ่ึงเหตุการณในคําใหการท้ัง ๔ 

ฉบับสิ้นสุดลงในตอนนี้ แตในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี ๓ ระบุเหตุการณหลังจาก

นี้วาเจาพระยาพระคลังใหจม่ืนไวยวรนารถคุมตัวจีนเหลานี้มายังกรุงเทพฯ  ตอมาพวกคนไทยเมือง

ฉะเชิงเทรา และชาวลาวเมืองพนัสนิคมตั้งกองฆาพวกจีนท้ังท่ีเปนตั้วเฮียและไมเปนตั้วเฮีย  ขณะนั้น

เจาพระยาบดินทรเดชาเดินทางกลับจากราชการทัพท่ีเขมรจึงรวมกับเจาพระยาพระคลังปราบจลาจล

จนหมดสิ้น เม่ือกองทัพกลับถึงกรุงเทพฯ มีการตั้งกองชําระลงโทษประหารชีวิตเฉพาะคนท่ีเปนระดับ

ผูนําตั้วเฮีย สวนลูกนองคนอ่ืนๆ สักแกมเปนอักษรจีนและไทยวาพวกตั้วเฮียปลอยไป๕๘ 

จะเห็นไดวาคําใหการท่ีเก่ียวกับเหตุการณจีนตั้วเฮียกอจลาจลสะทอนใหเห็นถึงสาเหตุ

ความขัดแยงท่ีมาจากความไมพอใจของชาวจีนตอกรมการเมืองฉะเชิงเทราท่ีตัดสินคดีความไม

ยุติธรรม อีกท้ังสะทอนใหเห็นถึงการรวมกลุมของคนจีนท่ีจัดตั้งเปนตั้วเฮีย และรายละเอียดการบุก

โจมตีเมืองฉะเชิงเทรา ตลอดจนการปราบปรามกลุมตั้วเหียของเจาพระยาพระคลัง 

 

การลาอาณานิคมของชาติตะวันตก 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๓ แหงกรุงรัตนโกสินทร ถือไดวา

เปนชวงเปลี่ยนผานจากยุคท่ีมีการฟนฟูวัฒนธรรมหลังเสียกรุงครั้งท่ี ๒  ไปสูยุคท่ีอิทธิพลทางอํานาจ

และวัฒนธรรมจากตะวันตกเริ่มหลั่งไหลเขามายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต  บริบททางสังคม

และประวัติศาสตรบงบอกวาสมัยรัชกาลท่ี ๓ เปนชวงท่ีมีการเผชิญหนากับกระแสความเปลี่ยนแปลง 

โดยเฉพาะการลาอาณานิคมของชาติตะวันตกท่ีเขามาพรอมกับการคาและเทคโนโลยี  อันเนื่องมาจาก

การปฏิวัติอุตสาหกรรมในทวีปยุโรปชวงคริสตศตวรรษท่ี ๑๘ และทฤษฎีของอาดัม  สมิธ ท่ีสนับสนุน

ใหรัฐยกเลิกการคาแบบผูกขาด เปดโอกาสใหเอกชนคาขายอยางเสรี ทฤษฎีดังกลาวทําใหเกิดการคา

ลัทธิพาณิชยนิยมแบบใหม (Neo-Mercantilism)  ท่ีบรรดาประเทศในยุโรปตองการใหประชาชน

คาขายอยางสะดวกปลอดภัย จึงใชกําลังทางเรือออกใหความคุมครองแกเอกชน เพ่ือบีบบังคับให

ประเทศท่ีออนแอกวาคาขายกับตนอยางเสียเปรียบ  ถาไมยอมโดยดีจะใชกําลังเขาบังคับท่ีเรียกวา  

“นโยบายเรือปน” (gun-boat policy)๕๙ นโยบายดังกลาวสงผลใหเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยูใน

ระบบการคาของตลาดโลก ชาติตะวันตกไดเขามาลาอาณานิคมตามเมืองตางๆ เพ่ือใชเปนแหลง

ระบายสินคาและใชแสวงหาทรัพยากรไปพรอมๆ กัน อีกท้ังยังใชเปนแหลงพักกลางทางระหวาง

อินเดียกับจีน และใชเปนท่ีซอมแซมเรือสินคาเม่ือเกิดอับปางลง 

                                           
๕๘ เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี  (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

รัชกาลท่ี ๓, ๑๓๐. 
๕๙ ทวีศักดิ์ ลอมลิ้ม, ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหม, เลม ๒, พิมพครั้งท่ี ๔ (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 

๒๕๔๒), ๙๓. 



๒๓๓ 

คําใหการท่ีนํามาศึกษานั้น ใหขอมูลบางประการท่ีเปนภาพสะทอนเก่ียวกับเหตุการณ

การลาอาณานิคมของชาติตะวันตกในชวงรัชกาลท่ี ๓  เม่ือศึกษาวิเคราะหแลวพบวามีการบันทึกถึง

อิทธิพลของชาติตะวันตกท่ีมีตอประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต แบงออกเปน ๔ หัวขอ 

ไดแก อิทธิพลของอังกฤษในพมา อิทธิพลของอังกฤษในจีน  อิทธิพลของฝรั่งเศสในเวียดนาม และ

อิทธิพลฮอลันดาในอินโดนีเซีย (บาหลี) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๑.  อิทธิพลของอังกฤษในพมา 

การแผขยายอิทธิพลของอังกฤษไปในพมานั้น ตรงกับรัชกาลของพระเจาจักกายแมง 

(พะคยีดอ) การท่ีอังกฤษทําสงครามกับพมามีสาเหตุสําคัญมาจากความพยายามของพมาท่ีจะขยาย

อํานาจของตนไปยังดินแดนดานตะวันตกในบริเวณแควนอัสสัม มณีปุระ และยะไข ซ่ึงอยูติดกับเขต

อิทธิพลอังกฤษในอินเดีย  การยกกองทัพของพมาไปยังดินแดนเหลานี้ทําใหมีผูคนจํานวนมากหนีไปยัง

เขตอิทธิพลอังกฤษ  เปนเหตุใหเกิดปญหาเรื่องพรมแดนกับอังกฤษมาเปนระยะๆ๖๐ ดวยเหตุนี้อังกฤษ

จึงประกาศสงครามกับพมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๓๖๗ ผลของสงครามครั้งนี้ทําใหพมาตองเจรจา

ยอมความกับอังกฤษและยอมรับขอเสนอในสนธิสัญญายันดาโบ (Treaty of Yandabo) คือเสีย

ดินแดนยะไข ตะนาวศรี อัสสัมใหอังกฤษ เวนเมืองแถบพะสิม ยางกุงและเมาะตะมะท่ีคืนใหพมา ซ่ึง

พมาตองยอมรับวามณีปุระ กะชารและจันทรเตียเปนเขตแดนอังกฤษ รวมท้ังเสียคาปรับหนึ่งลาน

ปอนดใหกับอังกฤษ๖๑  

เม่ือพิจารณาจากปท่ีเกิดสงครามอังกฤษพมาในครั้งแรกนี้จะพบวาตรงกับ พ.ศ. ๒๓๖๗ 

ซ่ึงเปนปแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  ทางกรุงเทพฯ ไดสงกองทัพไปรวมรบ

กับอังกฤษ แตภายหลังตองยกทัพกลับเพราะแมทัพไทยไมยอมอยูภายใตบังคับบัญชาอังกฤษ และเม่ือ

ชนะสงครามแลวอังกฤษแจงมาวาจะยกเมืองทวายคืนให แตทางกรุงเทพฯ ตอบกลับไปวาเม่ืออังกฤษ

ตีไดแลวก็ขอใหรักษาไว ไทยไมมีประสงคในดินแดนเหลานั้น  อยางไรก็ตามอิทธิพลของอังกฤษท่ีมี

เหนือพมา ทําใหชนชั้นปกครองไทยในเวลานั้นหันมาใหความสนใจอังกฤษมากกวาแตกอน เนื่องจาก

สามารถปราบพมาซ่ึงเปนชาติท่ีไทยไมสามารถปราบปรามลงได๖๒ การใหความสนใจขอมูลของ

อังกฤษในดินแดนพมานี้สะทอนจากในคําใหการสวนท่ีเปนการเดินทางไปสืบราชการท่ีเมืองเมาะตํา

เลิม ซ่ึงเมืองดังกลาวนี้ตั้งอยูใตเมืองเมาะตะมะ และตามขอสนธิสัญญาท่ีอังกฤษทํากับพมานั้น ระบุไว

                                           
๖๐ ชาญวิทย เกษตรศิริ.  พมา ประวัติศาสตรและการเมือง.  พิมพครั้งท่ี ๕.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๕๒. 
๖๑ หมองทินออง, ประวัติศาสตรพมา, พิมพครั้งท่ี ๒, แปลโดยเพ็ชรี สุมิตร (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๔๘), ๒๑๖-๒๑๗. 
๖๒ วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนชั้นนําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 

๒๕๔๕), ๒๖. 



๒๓๔ 

วา “...พระเจาอังวะยอมยกหัวเมืองท่ีอังกฤษตีได คือเมืองเร เมืองทวาย เมืองมะริด แลเมืองตะนาวศรี 

กับท้ังเกาะท่ีข้ึนอยูกับหัวเมืองเหลานั้น กําหนดแตฝงใตแมน้ําสาละวินลงไปใหแกอังกฤษ...”๖๓ ดังนั้น

เมืองเมาะตําเลิมท่ีอยูใตแมน้ําสาละวินจึงตกเปนเมืองในปกครองของรัฐบาลอังกฤษท่ีอินเดียโดย

สิ้นเชิง  

คําใหการทาวเข่ือนแกวเมืองตากผูไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. 

๒๓๘๖) กลาวถึงทาวเข่ือนแกวเมืองตาก ไปสืบราชการท่ีเมาะตําเลิม ไดไปสอบถามขาวศึกจากมอง

สวยนี และมองจางตะคาวาอังกฤษจะรบกับพมาอีกหรือไม  ชาวเมืองท้ังสองจึงตอบวาเหตุการณยัง

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

ติดตามขาวสารท่ีเกิดข้ึนอยูเสมอ และในคําใหการฉบับเดียวกันนี้ไดแสดงใหเห็นวาอังกฤษยังไดมี

บทบาทในการกําหนดนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังจะเห็นไดจากการออกกฎควบคุมราคาขาวในเมือง

เมาะตําเลิม ซ่ึงขอมูลในคําใหการระบุวาขาวในปเถาะเบญจศกมีผลิตผลนอยกวาขาวในปขาลจัตวาศก 

แตอังกฤษบังคับใหมีการซ้ือขายในราคาเทาเดิม พวกมอญพมาใหความรวมมือเปนอยางดีเนื่องจาก

กลัวอังกฤษ สะทอนออกมาในคําพูดท่ีวา “...ถาพวกมอญพมาขายขาวราคาแพงข้ึนไปกวาอังกฤษ

บังคับ กลัวอังกฤษจะเอาตัวไปทําโทษ เถิงโดยนอยโดยมากก็ตองขายตามราคาอังกฤษบังคับ...”   

การปกครองของอังกฤษในเมืองเมาะตําเลิมนั้นเปนไปอยางเขมงวด ทําใหเกิดความ

ขัดแยงระหวางอังกฤษกับชาวเมือง  คําใหการเรื่องสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. 

๒๓๘๘) เปนกรณีตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นถึงความขัดแยง  ขุนเทพคีรี ขุนศรีระวังไพร เดินทางไปเมาะ

ตําเลิม สอบถามจากพระยาธนูจักรไดความวาเกิดไฟไหมท่ีชุมชนหนาเมืองเมาะตําเลิม ชาวเมืองจะ

ปลูกเรือนในท่ีเดิมแตอังกฤษหาม ทําใหชาวเมืองหนีขามฟากกลับไปอยูเมืองเมาะตะมะในเขตพมา

อยางเดิม ดังขอความท่ีวา 

เมื่อ ณ วัน ฯ๓   ๒ คํ่า 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) 
 

เหตุผลสําคัญท่ีอังกฤษไมใหปลูกเรือนในบริเวณไฟไหมนั้น พระยาธนูจักรบอกกับขุนนาง

เมืองตากท้ังสองไววา “...อังกฤษหามไมใหมอญพมาปลูกเรือนลงท่ีหนาเมือง  ถามีราชการทัพศึกจะ

กีดทางปน  อังกฤษจึงหาใหปลูกเรือนไม...” และจํานวนคนท่ีหนีไปเมืองเมาตะมะในครั้งนี้ไดรับขอมูล

มาวา “...เยตาอังกฤษผูทําบัญชีไฟไหมบอกพระยาธนูจักรวามอญพมาพากันหนีไปเมืองมัตมะ ๒๐๐ 

ครัวเศษ...” 

ขอมูลสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีผูสืบราชการใหความสนใจเปนพิเศษ และมีการซักถาม จด

บันทึกขอมูลไวในคําใหการคือเรื่องของการทหาร ดังตัวอยางจากคําใหการหลวงยกกระบัตรไปสืบ

ราชการเมืองเมาะตําเลิม จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗) ระบุไววาเม่ืออังกฤษไดขาววาพมาจะยกทัพมาตี

เมืองเมาะตําเลิมคืน จึงมีการจัดการไวดังนี้  

ทุกวันนี้เพลากลางคืนอังกฤษใหมอญพมาชาวเมืองเมาะตําเลิมกับอังกฤษ

กํากับกันกองละ ๒๐ คน ๓๐ คน มีดาบมีตะบองสําหรับมือทุกคน  ตั้งกองอยูเหนือเมืองกอง

หนึ่ง ทายเมืองกองหนึ่ง หนาเมืองกองหนึ่ง หลังเมืองกองหนึ่ง  แลวใหฝร่ังเขาเปนตัวนาย

พวกละ ๕ คน ๖ คน เดินตรวจรายกันไปรอบเมือง  ทางน้ํากําปนใหญกําปนเล็กบางทอด

รายกันไปตั้งแตเหนือเมืองตลอดไปจนทายเมือง มอญพมาชาวเมืองเมาะตําเลิมและพวก

พมาชาวเมืองมัตมะ ถาเพลาพลบคํ่ายิงปนสัญญาแลวผูใดจะลงเรือขามไปมาพวกอังกฤษให

จับเอาตัวใสตะรางไว และเรือลูกคามอญพมา ถาจอดอยูที่ทาไหนก็ตองบอกกํานันนายบาน

ไวใหรู 

(จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๘) 

 

อังกฤษนําวิธีการหัดทหารอยางใหมมาใชในการฝกชาวมอญพมาเมืองเมาะตําเลิม ซ่ึง

สันนิษฐานวานาจะเปนวิธีเดียวกับท่ีอังกฤษฝกชาวพ้ืนเมืองอินเดียตั้งเปนกองทหารซีปอย ในคําใหการ

กลาวไววามีการหัดยิงปน การจัดระเบียบแถวอยางอังกฤษ ดังขอความท่ีวา 

เพลากลางวัน ฯขาฯ กับพระสุริยะไปเที่ยวในเมืองเมาะตําเลิม  เห็นทหาร

อังกฤษฝร่ังขาวดําหัดยิงปนคาบศิลายืนเรียงกัน 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 

 

เหตุการณท่ีกลาวถึงขาวลือวาพมาจะมาตีเมืองเมาะตําเลิม เม่ือ พ.ศ. ๒๓๘๗ ตรงกับ

รัชกาลพระเจาแสรกแมง หรือพระเจาสารวดี (Tharrawaddy) ครองแผนดินพมา กษัตริยพระองคนี้

ทรงเคยเปนแมทัพมากอน และทรงคิดเตรียมการทําสงครามกับอังกฤษ ในชวงนั้นทรงนํากองทัพลงมา

เมืองยางกุงเพ่ือบูชาเจดียพระเกศธาตุ และจัดงานมหรสพสมโภช ทําใหฝายขาหลวงอังกฤษคิดวาทัพ

พมาจะบุกตีเอายะไขและตะนาวศรีคืน จึงวางกําลังทหารในดินแดนท้ังสองแหงนั้น แตพระเจา 

แสรกแมงมิไดโจมตีอังกฤษแตอยางใด เม่ือเสด็จกลับอมรปุระเหตุการณท้ังหมดจึงคลี่คลายสงบลง๖๔ 

นอกจากขอมูลท่ีเก่ียวกับสภาพบานเมืองเมาะตําเลิมท่ีอังกฤษเขาปกครองแลว คําใหการ

ท่ีเก่ียวกับการสืบราชการยังสะทอนใหเห็นถึงนโยบายความสัมพันธระหวางไทยกับอังกฤษไดเปนอยาง

ดี  ในคําใหการของหลวงพลเมืองตาก จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) กลาวถึงมองสวยเอ กับมองฉินทุก 

วิวาทกันดวยเรื่องไมขอนสัก กรมการเมืองตากจึงชําระความ แตมองฉินทุกอางวาตนเปนคนในบังคับ

ของอังกฤษไมควรข้ึนศาลของฝายไทย  หลวงพลเมืองตาก พรอมดวยขุนโกษานุรักษ และแสนปญญา 

จึงตองนําตัวท้ังคูไปยังเมืองเมาะตําเลิมเพ่ือใหฝายขาหลวงของอังกฤษชําระความ เจาหนาท่ีอังกฤษไถ

ถามถึงสาเหตุท่ีตองมาชําระความ  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 

ทําใหเนื้อความสวนทายหายไป แตจากเนื้อความท่ียกตัวอยางมาแสดงใหเห็นวาทางฝายไทยได

ตระหนักถึงอํานาจของอังกฤษ เม่ือเกิดเหตุวิวาทกับคนในบังคับ จึงยอมผอนตามนโยบายของทาง

อังกฤษ เพ่ือไมใหเสียทางไมตรีระหวางสองอาณาจักรนั่นเอง 

๒.  อิทธิพลของอังกฤษในจีน 

อิทธิพลของอังกฤษในจีนท่ีพบในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

เปนการกลาวถึงเหตุการณสงครามฝน (Opium War) พ.ศ. ๒๓๘๕ ความขัดแยงระหวางจีนกับ

อังกฤษมีสาเหตุสําคัญสืบเนื่องมาจากความเปนมหาอํานาจทางทะเลของอังกฤษหลังจากการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม ค.ศ. ๑๗๖๐  อังกฤษมาติดตอคาขายกับจีนชวงราชวงศแมนจู  ทางการจีนอนุญาตให

                                           
๖๔ หมองทินออง, ประวัติศาสตรพมา, ๒๒๔. 



๒๓๗ 

คาขายท่ีเมืองกวางตุง (Guangdong) เพียงแหงเดียว และหามติดตอคาขายกับพอคาจีนโดยตรง แต

ตองติดตอคาขายผานสมาคมโคฮอง (Cohong Merchants) เทานั้น อีกท้ังจีนถือวาตนเปนศูนยกลาง

อารยธรรมโลกจึงไมยอมติดตอกับตะวันตกซ่ึงถือวามีวัฒนธรรมท่ีต่ํากวา เปนเหตุใหบรรดาพอคา

อังกฤษไมพอใจเปนอยางยิ่ง  ตอมาอังกฤษนําฝนจากอินเดียไปคาขายในจีน ทําใหชาวจีนติดฝนเปน

จํานวนมาก และทําใหชาวจีนมีสุขภาพทรุดโทรมลง สวนอังกฤษไดรับผลกําไรเปนจํานวนมาก และจีน

ไดออกกฎหมายหามสูบฝนในป พ.ศ. ๒๓๔๓๖๕ เปนเหตุใหเกิดความขัดแยงนําไปสูสงครามในท่ีสุด 

สําเนาคําใหการทูตเลม ๑-๒ เรื่องจําทูลพระราชสาสนออกไปกรุงปกก่ิง จ.ศ. ๑๒๐๕ 

(พ.ศ. ๒๓๘๖) เปนคําใหการของคณะราชทูตไทยท่ีไปจิ้มกองถวายบรรณาการท่ีกรุงปกก่ิง ตรงกับ

รัชกาลจักรพรรดิเตากวง (Dao Guang (Emperor Xuan Zong of Qing)) จีนในขณะนั้นอยูในชวงท่ี

แพสงครามฝนมาเพียง ๑ ป  ราชทูตไทยสอบถามโจทองขุนนางจีนผูนําเขาเฝาพระจักรพรรดิเก่ียวกับ

เรื่องอังกฤษรบเมืองจีน  โจทองกลาวแกราชทูตเก่ียวกับสงครามครั้งนั้นวา 

โจทองเลาใหขาพเจาฟงวามีขุนนางผูใหญคนหนึ่ง(ชื่อ) คีกังกราบทูลพระเจา

ปกก่ิงวาจงตกเมืองกวางตุงเอาฝนของอังกฤษเผาเสีย  แลววาจะใหเงินก็หาใหไม  อังกฤษจึง

ยกมาตีเมืองกวางตุง  พระเจากรุงปกก่ิงมีรับสั่งวาจงตกเปนขุนนางผูใหญพูดจาเปนอุบาย

ลอลวงดังนี้หาถูกตองประเพณีไม ใหคีกังเปนขาหลวงลงไปเมืองกวางตุงจัดแจงวากลาวชําระ

เงินคาฝนใหกับอังกฤษเสียใหเสร็จ  ใหอังกฤษไปซื้อขายเหมือนอยางแตกอน  คีกังลงไป

เมืองกวางตุงชําระเงินคาฝนของอังกฤษหกรอยหมื่นเหรียญใหกับอังกฤษแลว คีกังมีหนังสือ

บอกความข้ึนไปกราบทูลพระเจากรุงปกก่ิงมีรับสั่งใหหาจงตกเมืองกวางตุงข้ึนไปถอดเสีย

จากขุนนางเนรเทศเสียจากบานเมือง  ตั้งขิเยียงเปนจงตกหมูอ้ีลงมาอยูเมืองกวางตุง 

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒.) 
 

 “จงตก” เมืองกวางตุงท่ีเผาฝนอังกฤษนั้น เปนตําแหนงของขาหลวงท่ีดูแลเมืองกวางตุง 

ซ่ึงขณะนั้นราชสํานักจีนแตงตั้งใหหลินเจอสวี (Lin Zexu) เปนผูดําเนินนโยบายปราบฝนซ่ึงเปนสินคา

ตองหาม หลินเจอสีกวาดลางและยึดฝนจากพอคาอังกฤษไดถึงสองลานชั่งจีนมาเผาท้ิงท่ีหาดทราย

ชายฝงทะเลหูเหมิน (Humen) ใชเวลาเผาท้ังสิ้น ๓ สัปดาห ทางรัฐบาลอังกฤษไมพอใจจึงเรียกรองให

ทางการจีนชดใชคาเสียหาย ตอมากองเรืออังกฤษไดเขาไปปดปากแมน้ําเปยเหอเพ่ือบุกข้ึนเหนือซ่ึง

ใกลกับกรุงปกก่ิง ทางจีนจึงใหฉีซาน ผูวามณฑลจึ๊ลี่มาเจรจาใหกองทัพอังกฤษหยุดบุกข้ึนเหนือและ

ถอนทัพไปท่ีกวางโจว (Guangzhou) ทางอังกฤษตอบตกลง เหตุการณครั้งนี้สงผลใหหลินเจอสีถูก

                                           
๖๕ ศฤงคาร พันธุพงศ, ประวัติศาสตรยุโรป ๒, พิมพครั้งท่ี ๖ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

๒๕๕๒), ๑๙๖. 



๒๓๘ 

ปลดเนรเทศไปอยูอีลี่ (ซินเจียงในปจจุบัน) และฉีซานรับตําแหนงผูสําเร็จราชการกวางซีและกวางตุง

แทน๖๖ สอดคลองกับขอมูลของโจทองในคําใหการท่ีบอกวาจักรพรรดิเตากวงปลดจงตกคนเกาออก 

ขอมูลในคําใหการขางตนกลาวไวเฉพาะเพียงเหตุการณกอนหนาสงครามใหญ พ.ศ. 

๒๓๘๕  ซ่ึงโจทองไมไดเลาใหราชทูตไทยฟงเนื่องจากเปนความพายแพครั้งใหญของจีน  ภายหลังจาก

การเจรจาของฉีซาน อังกฤษไมยอมรับเพราะผูแทนเรียกรองไมมากพอ จึงไดสงผูแทนคนใหมมาเจรจา

กับจักรพรรดิเตากวงโดยตรงแตไมไดผล จีนระดมกองกําลังเขาตอสู และไดยิงเรือรบอังกฤษ ทาง

อังกฤษจึงตอบโตโดยการจมเรือรบของจีนและยิงถลมเมืองกวางตุง พรอมท้ังบุกไปจนถึงเมืองหนานกิง 

จีนสูไมไดจึงยอมลงนามในสนธิสัญญานานกิง (Treaty oF Nanjing)๖๗   

คําใหการของราชทูตไทยบันทึกความขัดแยงระหวางจีนและฝรั่งท่ีกระทบกระท่ังกันไวใน

ตอนทายวาท่ีเมืองกวางตุงเกิดเหตุฝรั่งเอาปนยิงชาวจีนตาย ดังความท่ีวา 

ฝร่ังลูกคาที่ ๑๓ หางพาหญิงภรรยามาที่หาง  พวกจีนชวนกันไปดูภรรยาฝร่ังๆ 

โกรธเอาปนในมือเสื้อยิงถูกพวกจีนตายคนหนึ่ง  พวกจีนผูตายเขากลุมรุมจะตีฝร่ัง  ความรู

ไปถึงจงตกๆ ใหทหารจีนไปหามปรามพวกจีนไววาอยาวุนวายกันแลวจะชําระให  จงตกให

มาขอเอาตัวฝร่ังที่ยิงคนตายไปชําระ  นายทหารฝร่ังวากับทหารจีนวาถาพวกฝร่ังฆาพวกจีน

ตาย ฝร่ังจะทําโทษใหเหมือนกัน แตวากลาวกันอยูหลายเพลาฝร่ังขอเสียเงินใหกับพี่นองจีน

ผูตาย ๔๐๐ ตําลึง จะเสียใหกับขุนนางเปนสินบนมากนอยเทาใดหาทราบไม ความก็เงียบกัน

ไป   

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒.) 

 

กรณีดังกลาวนี้แสดงใหเห็นวาจีนไมมีอํานาจจัดการกับชาวอังกฤษไดอยางเด็ดขาด 

เนื่องจากสงครามฝนท่ีจีนแพพายนั้นไดพิสูจนวาจีนไมใชศูนยกลางของโลกอีกตอไป หากแตชาติ

ตะวันตกท่ีจีนเคยมองวาเปน “คนปาเถ่ือน” นั้นกลับมีแสนยานุภาพท่ีเหนือกวา อีกท้ังในสนธิสัญญา

นานกิงระบุไววาผูมีสัญชาติอังกฤษจะไดรับการยกเวนไมตองอยูภายใตกฎหมายจีน๖๘ จงตกผูดูแล

กวางตุงจึงไมสามารถนําตัวชาวอังกฤษมาลงโทษได จึงตกลงยอมความรับเงิน ๔๐๐ ตําลึงมาชดใชให

ญาติผูเสียชีวิตแทน และปลอยใหเรื่องเงียบหายไปในท่ีสุด 

นอกจากนี้ เม่ือราชทูตไทยเดินทางกลับไดกลาวถึงสภาพของเกาะ “หองกง” หรือเกาะ

ฮองกง (Hong Kong) ท่ีจีนตองยกใหอังกฤษ  ฮองกงท่ีอังกฤษยกลงไปบุกเบิกนั้นมีสภาพดังนี้ 

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



๒๓๙ 

หองกงนั้นขาพเจาสืบไดความวาฝร่ังนายทหารมาตั้งรักษาอยูนายหนึ่งแตจะ

ชื่อไร มีพวกทหารอยูเทาใดหาไดความไม คนในหองกงจีนไปอยูนอยฝร่ังอยูมากกวาจีน  จะ

มากสักเทาไรนั้นหาไดความไม  ลูกคาจีนเมืองกวางตุง ก็ไปมาคาขายอยูที่หองกงไมขาด  

ขาพเจาเห็นกําปนไฟเขามาในเมืองกวางตุงเดือนละหนบาง  เดือนละสองหนบางมาทอดอยู

ที่หนา ๑๓ หาง วันหนึ่งบางสองวันบาง แลวกลับไป   

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒.) 

 

เหตุการณสงครามฝนในครั้งนั้นแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของอังกฤษท่ีสามารถพิชิตจีนซ่ึง

ในอดีตเปนศูนยกลางของการคาในเอเชียไดอยางสิ้นเชิง และเนื้อความในคําใหการนี้แสดงใหเห็นวา

ชนชั้นปกครองของไทยตระหนักถึงภัยจากการลาอาณานิคมจึงพยายามติดตามสถานการณในเมืองจีน

อยูตลอดเวลา 

๓.  อิทธิพลของฝรั่งเศสในเวียดนาม 

ฝรั่งเศสเปนอีกประเทศหนึ่งท่ีแผอิทธิพลมายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

ความตองการของฝรั่งเศสตอดินแดนแถบนี้คือ ตองการใชเปนเสนทางในการขยายอํานาจ และสราง

เครือขายการคาไปยังดินแดนยูนนานในจีนซ่ึงถือวาเปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญ  ดังนั้นเวียดนามจึงมี

ความเหมาะสมท่ีจะใชเปนฐานท่ีม่ัน เนื่องจากมีแมน้ําโขงเปนเสนทางสําคัญท่ีจะเขาไปยังยูนนานได๖๙ 

ความสัมพันธระหวางเวียดนามกับฝรั่งเศสในระยะแรกเปนไปอยางราบรื่น ในชวงรัชกาลองเชียงสือ 

หรือพระเจาเวียดนามยาลอง (Gia Long) ญวนมีการรวมมือกันทางการทหารกับฝรั่งเศส และอนุญาต

ใหบาทหลวงฝรั่งเศสเผยแผศาสนาไดอยางเสรี แตในชวงรัชกาลตอมาคือพระเจามินมาง (Minh 

Mang) พระเจาเทียวตรี (Thieu Tri) และพระเจาตือดึก (Tu duc) ซ่ึงตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระ

นั่งเกลาเจาอยูหัว นโยบายของเวียดนามไดเปลี่ยนไปตอตานศาสนาคริสตทําใหฝรั่งเศสใชเปนสาเหตุ

สําคัญในการตอสูกับญวน 

จดหมายคําใหการตังเคาสูเรื่องไปสืบราชการทางเมืองญวน จ.ศ. ๑๒๑๑ (พ.ศ.๒๓๙๒) 

ไดกลาวถึงความสัมพันธของเวียดนามและฝรั่งเศสตั้งแตแผนดินพระเจาเวียดนามยาลองจนถึงแผนดิน

พระเจามินมางไวดังนี้ 

เมื่อเจายาลองออกจากกรุงเทพฯ ออกมาทําศึกกับองไตรเซิน คร้ังนั้นเจา

ฝร่ังมังกะเลอไดใหกําปนบรรทุกปนลูกกระสุนดินประสิวมาชวยกันรบกับญวนไตรเซิน ฆา

ฟนกับญวนไตรเซินแพ ไดฆาฟนกันตายเสียสิ้น ไดบานเมืองมากับเจายาลองเสวยราชยมา

เจาฝร่ังมังกะเลอไดจัดบาทหลวงฝร่ังมาใหรํ่าเรียนกฎหมาย ญวนก็เขารีตฝร่ังเปนอันมาก 

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



๒๔๐ 

แลวใหฝกสอนใหทําปนใหญปนนอยทําลูกกระสุนยิงไปตกลงใหแตก ไดรํ่าเรียนกับบาทหลวง

ไดเสร็จแลวก็อยูเย็นเปนสุขมาดวยกัน ไมมีรังเกียจกัน 

(จ.ศ. ๑๒๑๑ เลขที่ ๕) 

 

ขอความขางตนกลาวถึงเหตุการณท่ีพระเจายาลอง หรือองเชียงสือ เชื้อพระวงศ

เวียดนามราชวงศเหงียนซ่ึงขณะนั้นลี้ภัยทางการเมืองมาพ่ึงไทยไดหนีออกจากกรุงเทพฯ เม่ือ พ.ศ.  

๒๓๓๒ เพ่ือไปทําศึกกับกบฏญวนไตรเซิน  ครั้งนั้นองเชียงสือไดรับความชวยเหลือจากบาทหลวงชาว

ฝรั่งเศส ชื่อปญโญ เดอ แบแอน กราบทูลขอความชวยเหลือจากพระเจาหลุยสท่ี ๑๖ แตฝรั่งเศสเกิด

การปฏิวัติในป ค.ศ. ๑๗๘๙ (พ.ศ. ๒๓๓๒) บาทหลวงปญโญ เดอ แบแอน จึงดําเนินการขออาสาสมัคร

ฝรั่งเศส และอาวุธมาชวย จนกระท่ังยึดเมืองเว เมืองฮานอยไดใน พ.ศ. ๒๓๔๔ และ พ.ศ. ๒๓๔๕ 

ตามลําดับ๗๐  เนื้อหาในคําใหการระบุวา “เจาฝรั่งมังกะเลอ” ซ่ึงสันนิษฐานวานาจะหมายถึงพระเจา

หลุยสท่ี ๑๖ ตามความเขาใจของผูใหการ ไดสงดินปนดินประสิวมาชวย  หลังจากท่ีองเชียงสือเสวย

ราชยเปนพระเจายาลองแลว ทรงใหเกียรติชาวฝรั่งเศสท่ีสนับสนุนพระองค ทรงอนุญาตใหพวก

มิชชันนารีเผยแผคริสตศาสนาในเวียดนามไดอยางสะดวก เปนเหตุใหฝรั่งเศสมีความใกลชิดกับราช

สํานักเวียดนามท้ังการเมืองและการคา 

หลังจากพระเจายาลองเสด็จสวรรคตใน พ.ศ. ๒๓๖๓  พระเจามินมางข้ึนเสวยราชยสืบ

ตอมา พระองคนับถือลัทธิขงจื๊อและนิยมวัฒนธรรมจีน จึงไมสนับสนุนบรรดาบาทหลวงอีกตอไป 

โปรดใหมีการประหารบาทหลวงและชาวคริสตเปนจํานวนมาก๗๑ นโยบายนี้ยังสืบตอมาถึงรัชกาลของ

พระเจาเทียวตรี  มีการกําจัดชาวคริสตและนําบาทหลวงไปคุมขังไวเพ่ือรอการประหาร  ตอมาในป 

พ.ศ. ๒๓๘๘ พลเรือเอกเซซีล ผูบังคับการกองพลราชนาวีฝรั่งเศสเรียกรองใหเวียดนามปลอยตัว

บาทหลวงเลอแฟฟร สังฆราชอพอสโลติคประจําภาคตะวันตกของเวียดนามใต  พระเจามินมางทรง

ยอมเนื่องจากฝรั่งเศสขูจะยิงเมืองดานัง (ตูราน)  ดานบาทหลวงเลอแฟฟรหนีกลับเวียดนาม แตถูกจับ

ไดอีกครั้ง พลเรือเอกเซซีลจึงใชเปนขออางในการบุกเวียดนามในป พ.ศ. ๒๓๙๐๗๒ ตรงกับปสุดทายใน

รัชกาลพระเจาเทียวตรี  ทัพฝรั่งเศสเขาสูรบกองเรือเวียดนาม ใชปนใหญยิงเรือสําเภาและเรืออ่ืนๆ 

                                           
๗๐ ศิวพร ชัยประสิทธิกุล, ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยสังเขป (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๓), ๑๓๒-๑๓๓. 
๗๑ ดี.จี.อี. ฮอลล, ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต: สุวรรณภูมิ-อุษาคเนยภาคพิสดาร,  

เลม ๒, พิมพครั้งท่ี ๓, แปลจาก A history of south-east asia, แปลโดยทานผูหญิงวรุณยุพา สนิทวงศ ณ อยุธยา 

และคนอ่ืนๆ (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 

คร้ันเจายาลองเถิงอนิจกรรมแลว เจามินมางผูลูกข้ึนเสวยราชกินบานเมืองทํา

ใจชั่ว ใหฆาฟนราษฎรญวนที่เขารีตฝร่ังแลวใหร้ือวัดวาอารามทิ้งเสียสิ้น ความดังนี้ผูตั้งผูร้ังรู

จึงแตงกําปน ๕ ลําเขามารบกับญวน  อายฝร่ังยิงสําเภาอายญวนแตกเปนอันมาก  

(จ.ศ. ๑๒๑๑ เลขที่ ๕) 

 

คําใหการฉบับดังกลาวใหขอมูลท่ีวาหลังจากเหตุการณสูรบในปวอกสัมฤทธิศก ตรงกับ 

พ.ศ. ๒๓๙๑ “เจามังกะเลอ” สงปนกระสุนดินดําและเงินลงเรือ ๑๘ ลํามาชดใชเจาเวียดนามและมา

ขอเปนไมตรีเหมือนครั้งแผนดินพระเจายาลอง ขณะนั้นตรงกับรัชกาลของพระเจาตือดึก  ทาง

เวียดนามยังคงปฏิเสธและปดประเทศไมรับไมตรีคบคากับฝรั่งเศส และใหเสริมกําลังทหารคอยระวัง

ฝรั่งเศสซ่ึงมาตั้งทัพอยูท่ีเกาะเทอเทียนหนาเมืองเว  ดังเหตุผลท่ีระบุวา 

ฝร่ังคิดลอลวงเปนไมตรีไปมาสนิทแลวจะไดคิดเอาเมืองเวไดโดยงาย  ฝร่ังคิด

แตจะตีเมืองจีนแขกพมาทุกป จึงใหทําหนังสือองโบบังคับออกมาทุกหัวเมืองใหเกณฑคนจัด

สําเภากับเรือรบใหยกออกไปทอดสมออยูที่ปากน้ํานอก ระวังฝร่ังสําราญซึ่งมาจอดกําปนอยู

ที่เกาะเทอเทียน  ทุกวันนี้ฝร่ังมาปลูกเหยาเรือนมั่นคงหมายจะเอาเกาะเทอเทียนเปนที่อยู

ของมัน 

(จ.ศ. ๑๒๑๑ เลขที่ ๕) 
 

จะเห็นไดวานโยบายการตางประเทศในสมัยพระเจาตือดึก ยังคงตอตานชาวคริสตและ

ฝรั่งเศสอยางตอเนื่อง  คําใหการอีกฉบับหนึ่งคือคําใหการตังเคาตะเวียน, ตังเคาเฉนญวนกับคําใหการ

มโนสงครามเขมรเรื่องเจาเวียดนามตาย จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) กลาวถึงความขัดแยงระหวาง

เวียดนามกับฝรั่งเศสไวอีกแหงหนึ่งวา มโนสงครามไปสืบราชการทางเมืองญวนในชวงผลัดแผนดินจาก

พระเจาเทียวตรีมาสูพระเจาตือดึก พบกับทนจือชาวญวนท่ีเขารีต ทนจือบอกวาทางฝรั่งเศสจะยกกอง

เรือมารบกับเวียดนามอีกครั้ง ดังนี้ 

แลวทนจือบอก ฯขาฯ อีกวา ณ วัน ฯ ๑๐ ปมะแมนพศก บาทหลวง ณ เมือง

ฝร่ังเศสมีหนังสือมาเถิงบาทหลวงฝร่ังที่แอบแฝงอยูในแขวงเมืองลองโห ความในหนังสือวา

ใหบาทหลวงฝร่ังคิดอานรวบรวมพวกญวนที่เขารีตไวใหพรอมมูล อยาใหแตงทิ้งรีตฝร่ังได ณ 

วันเดือน ๔ ปมะแมนพศก เจาเมืองฝร่ังเศสจะใหกําปนรบ ๓๐๐ ลํายกมาตีเมืองญวนอีก 

ทนจือเลาความให ฯขาฯ ฟงแตเทานี้   

(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที ่๑๑) 

 



๒๔๒ 

อยางไรก็ตามฝรั่งเศสไมไดยกกองทัพเรือมาตีเวียดนามซํ้าอยางท่ีทนจือไดบอกเลาใน

คําใหการ เนื่องจากขณะนั้นฝรั่งเศสเขารวมสงครามไครเมียในยุโรป จนกระท่ังในป พ.ศ. ๒๔๓๘ 

ฝรั่งเศสทําสงครามกับเวียดนามอีกครั้ง และสามารถยึดเมืองไซงอนไดในท่ีสุด 

๔.  อิทธิพลฮอลันดาในอินโดนีเซีย (บาหลี) 

ฮอลันดาหรือดัชทเขามามีอิทธิพลในเขตอินโดนีเซีย โดยเริ่มจากการทําการคามี

จุดประสงคเพ่ือนําเครื่องเทศไปจําหนายในยุโรป กลุมพอคาชาวดัชทตั้งสถานีการคาท่ีบันทัมในป พ.ศ. 

๒๑๓๙ (ค.ศ. ๑๕๙๖) ตอมาจึงตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกในป พ.ศ. ๒๑๔๕ (ค.ศ. ๑๖๐๒)  นโยบาย

ในระยะแรกของฮอลันดาเนนการคาเพียงอยางเดียว แตชวงปลายพุทธศตวรรษท่ี ๒๒ฮอลันดาเริ่มยึด

ดินแดนในอินโดนีเซียโดยเริ่มจากเมืองบันทัม ขยายอิทธิพลเหนือหมูเกาะเครื่องเทศไดสําเร็จในป พ.ศ. 

๒๒๑๐  (ค.ศ. ๑๖๖๗) ตอมาชวงปลายพุทธศตวรรษท่ี ๒๓ อิทธิพลฮอลันดาในอินโดนีเซียหยุดชะงัก

ลงเนื่องจากสงครามนโปเลียนในยุโรป ฮอลันดาอยูฝายฝรั่งเศส อังกฤษจึงเขามายึดอินโดนีเซียของ

ฮอลันดา แตอยางไรก็ตามเม่ือสิ้นสงครามอังกฤษคืนใหฮอลันดาตามเดิม ดังนั้นชวงปลายพุทธ

ศตวรรษท่ี ๒๔  ฮอลันดาจึงพยายามขยายอํานาจครอบครองดินแดนในอินโดนีเซียเกือบท้ังหมด 

เนื่องจากมีความตองการขยายการเพาะปลูก และตองการสกัดก้ันอิทธิพลอังกฤษในเกาะบอรเนียว

เหนือ ในชวงป พ.ศ. ๒๓๘๙-๒๔๑๓ ฮอลันดาไดขยายอํานาจยึดเมืองทางตะวันออกของอินโดนีเซีย 

เชน บอรเนียว บาหลี จนถึงตอนใตและตอนกลางของเกาะสุมาตรา๗๓  

การเริ่มขยายอํานาจของฮอลันดาไปยังบาหลีนี้ ในป  พ.ศ. ๒๓๘๙ ตรงกับสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  คําใหการท่ีกลาวถึงสงครามในครั้งนี้คือคําใหการจีนก๊ักเรื่อง

บรรทุกสินคาไปจําหนายเมืองบาหลี จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) จีนก๊ักเดินทางไปคาขายยังเมืองบาหลี 

และไดอยูในเหตุการณท่ี “วิลันดา” หรือฮอลันดายกทัพมาตีเมืองบาหลี จีนก๊ักกลาวถึงเหตุการณใน

ตนสงครามไววาฮอลันดาสงคนมาแจงกับเจาเมืองบาหลีวาใหเจาเมืองบาหลีปลูกเรือนสําหรับชาว

ฮอลันดาราวหาพันคน แตเจาเมืองตอบกลับไปวาเมืองบาหลีไมเคยมีชาวฮอลันดามาอยู ถาจะอยูก็

ขอใหมาทําสงคราม จากนั้นฝายบาหลีเตรียมขุดสนามเพลาะทําแนวปองกันไวพรอม  ทางฝาย

ฮอลันดานําเรือมาหยั่งกระแสน้ําท่ีปากอาวหนาเมือง และสงกําปนไฟ ๑ ลํา กําปนใหญ ๒ ลํา มา

ทอดสมอท่ีหนาเมืองบาหลี  ฝายจีนก๊ักขณะนั้นยังจอดเรืออยูหนาเมืองไดไปเจรจาถามความกับทหาร

ฮอลันดา ฝายฮอลันดาตอบกลับมาวาเหตุใดจีนก๊ักจึงไมรูวาฮอลันดาจะรบกับบาหลี และเจาเมืองได

แจงขาวหรือไม จีนก๊ักตอบวาเจาเมืองบาหลีไมไดแจง นายทหารจึงกลาวแกจีนก๊ักวา “...เจาเมืองใย

                                           
๗๓ ศิวพร ชัยประสิทธิกุล, ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยสังเขป (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๓), ๑๑๕-๑๑๖. 



๒๔๓ 

กระตาบังคับมาวา ถากําปนมาถึงพรอมกันแลวใหรบเมืองบาหลีเหลงใน ๓ วัน ใหนายเรือเรงทวงเงิน

ใหเสร็จแลวกลับไปเสียเร็ว ๆ...” 

จีนก๊ักพยายามติดตามทวงเงินท่ีชาวเมืองคางชําระคาสินคาไว แตยังไมครบจํานวนขาด

เพียง ๑ ใน ๓ จึงขอผัดผอนกับทางฮอลันดา ทางฝายฮอลันดาจึงยอมอีกครั้งหนึ่ง และใหถอยเรือจีน

ก๊ักออกไปใหพนทางปน ทางเมืองบาหลีไดเตรียมการรบโดยการทําสนามเพลาะเปนแนวปองกันตาม

ชายทะเล ขุดหลุมเปนรูปฟนปลาไวสําหรับยิงสูรบ และเจาเมืองสั่งรื้อเรือนท่ีใกลกับทางปนออกเสีย  

ตอมานายทหารฮอลันดามาเตือนจีนก๊ักใหถอนเรือออกไปเพราะเตรียมจะสูรบกับบาหลี จีนก๊ักขอรอ

ตนหนใหญกับจีนลูกเรือท่ีไปซ้ือกาแฟ ณ เมืองมองงุยกลับมาเสียกอน ทางฮอลันดาตัดสินใจสูรบกับ

บาหลี จีนก๊ักจึงอยูในเหตุการณและใหการเก่ียวกับการสูรบไววาฮอลันดานําเรือกําปน ๒๐ ลํามาโจมตี 

โดยยิงปนใหญไปถูกโรงเรือนและสนามเพลาะของบาหลี จากนั้นฝายฮอลันดายกพลข้ึนบกและสูรบ

กับชาวบาหลี ดังความตอไปนี้ 

คร้ันเพลาเชาโมงเศษขาพเจาเห็นคนในลํากําปนใหญที่มาทอดสมอเรียงกันอยู 

ทั้ง ๒๐ ลํา ลงเรือบดลําละ ๑๕ คนบาง ๒๐ คนบาง ถือปนคาบศิลาบาง ถือกระบี่บาง สาว

เชือกน้ํามันสายสมอที่ไปทอดไวริมตลิ่งพรอมกันทั้ง ๒๐ ลํา เรือบดเขาไปใกลสนามเพลาะ

ประมาณ ๒ เสนเศษเอาสายสมอผูกเรือบดแลวก็ยิงปนใหญทุกลําๆ ไมไดหยุดเสียงปนจน

เพลาเที่ยงจึงหยุด ขาพเจาแลไปเห็นกําปนใหญที่ทอดเรียงกันอยูยิงปนใหญข้ึนไปอีก ๓ 

กระสุน ๆ ขามสนามเพลาะไปตกลงกลางบานที่โรงยังไมไดร้ือ หางสนามเพลาะเขาไป

ประมาณหาเสน กระสุนแตกออกจะถูกคนตายบางอยางไร ขาพเจาไมทราบ เห็นไฟไหมโรง

อยูประมาณสัก ๕ บาท ๖ บาทนาฬิกา เปลวไฟดับลงแลว ขาพเจาเอากลองสองไปดูเห็น

สนามเพลาะที่กลางพังราบลงกวางประมาณ ๒ เสน ตึกกะปตันปนตัดก็ทลายลงดวย พวก

วิลันดาที่ในเรือบดทั้ง ๒๐ ลํา สาวสายสมอเขาไปจนถึงฝงแลวก็ข้ึนบกถือปนคาบศิลาบาง 

ถือกระบี่บาง พากันกรูเขาไปในสนามเพลาะ พวกบาหลีเหลงข้ึนจากหลุมเอาปนคาบศิลายิง

เอาพวกวิลันดาถูกเห็นลมลงตายบาง ลําบากบาง พวกวิลันดาก็เอาปนยิงถูกพวกบาหลีเหลง

บาง สิ้นคราวปนพวกบาหลีเหลงวิ่งเอาหอกไลแทงพวกวิลันดาตายเปนอันมาก ที่เหลือตายก็

วิ่งหนีลงเรือบด สาวสายสมอกลับมาข้ึนกําปนใหญ วิลันดาจะคิดอานประการใดตอไปนั้น

ขาพเจาไมทราบ  

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓/ก.) 

 

จีนก๊ักเห็นวาตนอยูในสถานการณท่ีอันตรายจึงตัดสินใจท้ิงตนหนใหญและลูกเรือ ถอน

สมอแลนเรือออกจากเมืองบาหลีกลับกรุงเทพฯ ทันที  จึงมิไดรูผลของสงครามในครั้งนี้ แตขอมูลทาง

ประวัติศาสตรอินโดนีเซียระบุไววาสงครามใน พ.ศ. ๒๓๘๙ ท่ีจีนก๊ักไดรูเห็นนี้เปนสงครามครั้งแรก 



๒๔๔ 

ตอมาใน พ.ศ. ๒๓๙๒ ฮอลันดาโจมตีบาหลีอีกครั้ง ชาวเมืองตอสูอยางดุเดือด  ผลของสงคราม

ฮอลันดาสามารถผนวกเอาดินแดนไดบางสวน๗๔  

การลาอาณานิคมของชาติตะวันตกท่ีปรากฏในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง

เกลาเจาอยูหัว ทําใหทราบวาชนชั้นปกครองของไทยในขณะนั้นไดรับรูจากปากคําของผูใหการถึง ๔ 

เหตุการณคือเหตุการณชวงอังกฤษปกครองเมืองเมาะตําเลิมหลังจากพมาแพสงคราม พ.ศ. ๒๓๖๘ 

เหตุการณสงครามฝน พ.ศ. ๒๓๘๕  เหตุการณความขัดแยงระหวางฝรั่งเศสกับเวียดนามในชวงรัชกาล

พระเจามินมางถึงพระเจาตือดึก และเหตุการณฮอลันดาทําสงครามกับบาหลี พ.ศ. ๒๓๘๙  ซ่ึงเปนภัย

จากการลาอาณานิคมท่ีเกิดข้ึนในอาณาจักรท่ีอยูใกลเคียงกับไทยท้ังสิ้น  และแสดงใหเห็นวาชนชั้น

ปกครองของไทยรับรูขาวสารในประเทศตางๆ ท่ีถูกลาอาณานิคมกอนท่ีจะตัดสินใจและดําเนินการ

เก่ียวกับนโยบายตางประเทศตอไป ดังจะเห็นวากอนท่ีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจะเสด็จ

สวรรคตไดมีพระราชดํารัสใหระวังถึงภัยจากตะวันตกวา “...การศึกสงครามขางญวนขางพมาก็เห็นจะ

ไมมีแลว จะมีอยูแตขางพวกฝรั่ง ใหระวังใหดี อยาใหเสียทีแกเขา การงานสิ่งใดของเขาท่ีคิดควรจะ

เรียนเอาไว ก็ใหเอาอยางเขา แตอยาใหนับถือเลื่อมใสไปทีเดียว...”๗๕  

 

สภาพสังคม 

คําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวใหภาพสะทอนท่ีเก่ียวกับสภาพสังคม

ในดานตางๆ ไดแก ชนชั้นในสังคม การปกครอง เศรษฐกิจ และทัศนคติของไทยท่ีมีตอเพ่ือนบาน ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

 

ชนช้ันในสังคม 

๑.  ชนช้ันปกครอง 

ภาพสะทอนเก่ียวกับสภาพสังคมท่ีปรากฏในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระ 

นั่งเกลาเจาอยูหัวทําใหเห็นถึงบทบาทของบุคคลในชนชั้นปกครองสมัยรัชกาลท่ี ๓ ไดแก กลุมเจานาย 

และกลุมขุนนาง 

๑.๑  กลุมเจานาย 

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

๒, ๕๔๗. 
๗๕ เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาล

ท่ี ๓, ๑๕๒. 



๒๔๕ 

เนื้อหาในคําใหการมีการกลาวถึงเจานายในสมัยรัชกาลท่ี ๓ คือกรมหลวง 

รักษรณเรศ และสมเด็จฯ เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญดานอํานาจและ

บทบาทของเจานายท้ัง ๒ พระองค 

 

 

๑.๑.๑  กรมหลวงรักษรณเรศ 

กรมหลวงรักษรณเรศ มีพระนามเดิมวาพระองคเจาไกรสร ประสูติเม่ือ

วันท่ี ๒๖ เปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชกับเจาจอมมารดา

นอยแกว ธิดาพระยาจักรีเมืองนครศรีธรรมราช มีพระเชษฐารวมพระมารดาอีก ๑ พระองคคือ

พระองคเจาชายอภัยทัต  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงรับราชการกํากับ

กรมสังฆการี ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงมีอํานาจทางการเมือง กํากับ

กรมวัง ดูแลการจายเบี้ยหวัดประจําปของพระบรมวงศานุวงศและขุนนาง๗๖  ซ่ึงคําใหการสมัยรัชกาล

ท่ี ๓ มีการกลาวถึงบทบาทดังกลาวของกรมหลวงรักษรณเรศ ดังเชน  คําใหการนายเลียน จ.ศ. ๑๒๐๒ 

(พ.ศ. ๒๓๘๓) กลาวถึงการแจกเบี้ยหวัดแกขุนนางกรมอาลักษณ ท่ีวังของกรมหลวงรักษรณเรศวา 

ฯขาฯ ไดรับพระราชทานเงินไปปชวดโทศก ๒ คร้ังรับที่ในทองพระโรงที่เลว ๒ 

ตําลึง ที่วังเสด็จกรมหลวงรักษรณเรศหมื่นนิพนธตั้งใหเปนขุนหมื่น ๑ ตําลึง ๑ บาท (รวม) ๓ 

ตําลึง ๑ บาท เปนความสัจความจริงขาแตเทานี้    

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๙๗) 

 

นอกจากนี้ในคําใหการดังกลาวยังระบุวามีการตัดสินชําระความท่ี “โรงศาลในวังเสด็จ” 

ซ่ึงหมายถึงการชําระความและตัดสินคดีท่ีวังของกรมหลวงรักษรณเรศ  และในสําเนาคําใหการนาย

แสงทําชูกับอําแดงมุก จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔) ยังกลาวถึงการชําระความของกรมหลวงรักษรณเรศ

ในคดีท่ีนายภูวิ่งราวผาแพรจากจีนคนหนึ่งท่ีหนาวัง ดังความตอไปนี้ 

อยู ณ วันเดือนสามขางแรมๆ ก่ีคํ่าจํามิได ปกุนเอกศก นายภูบุตรหลวงจําเริญ

สมบัติไปวิ่งราวผาแพรจีนมีชื่อที่วังกรมหลวงรักษรณเรศ  ผูมีชื่อจับตัวนายภูไดไปสงไวที่วัง

กรมหลวงรักษรณเรศ  นายภูตองโทษติดอยูที่วังกรมหลวงรักษรณเรศไดประมาณ ๔ เดือน 

๕ เดือน  นายภูหนีไปจากผูคุมไปหาหลวงจําเริญสมบัติบิดา  หลวงจําเริญสมบัติใชให ฯขาฯ 

พานายภูข้ึนไปสงนายภูไวที่บานขาวเมาหันตรา 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) 

เนื้อความขางตนจึงสะทอนใหเห็นถึงอํานาจทางการศาลของกรมหลวงรักษรณเรศ 

เนื่องจากทรงกํากับราชการกรมวัง ซ่ึงการปกครองของไทยในอดีต กรมวังนอกจากจะมีหนาท่ีดูแล

กิจการตางๆ ในพระราชวังแลว ยังมีหนาท่ีทางการศาล มีศาลหลวงข้ึนอยูในกํากับ๗๗  กรมหลวง 

รักษรณเรศจึงเปนท่ีเกรงกลัวของขุนนางและราษฎร และเม่ือสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพล

เสพสวรรคต พ.ศ. ๒๓๗๕ อํานาจของกรมหลวงรักษรณเรศก็มีมากรองจากพระเจาแผนดิน๗๘  ตอมา

กรมหลวงรักษรณเรศ ทรงถูกถอดยศเปนหมอมไกรสรในชวงบั้นปลายพระชนมชีพ เนื่องจากพระยา

ธนูจักรรามัญทําฎีกาทูลเกลาฯ วากรมหลวงรักษรณเรศชําระความไมยุติธรรม อีกท้ังยังทรงคบหา

บรรทมกับพวกละครผูชาย และทรงเกลี้ยกลอมขุนนางไวเพ่ือเตรียมกอการกบฏหลังจากรัชกาลท่ี ๓ 

สวรรคต  ดวยเหตุนี้จึงถูกสําเร็จโทษดวยทอนจันทนท่ีวัดปทุมคงคา เม่ือวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๓๙๑ อายุได ๕๘ ป๗๙ 

๑.๑.๒  สมเด็จฯ เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค 

สมเด็จฯ เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค หรือพระบาทสมเด็จพระปน

เกลาเจาอยูหัว เสด็จพระราชสมภพเม่ือวันท่ี ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๓๕๑ เปนพระราชโอรสใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย และทรงเปนสมเด็จพระ

อนุชาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ในแผนดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรง

ไดรับพระอิสริยายศเปนพระองคเจาตางกรม ทรงบังคับบัญชากรมทหารแมนปนหนาแมนปนหลัง 

ญวนอาสาและแขกอาสาจาม  ซ่ึงคําใหการญวนพิษณุโลกหนีลงมาอยูกรุงเทพฯ จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. 

๒๓๘๘) กลาวถึงอายเหียบญวนพิษณุโลกชักชวนพรรคพวกไปหาอายเกริ่นซ่ึงเปนญวนในสังกัดของ

สมเด็จฯ เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรควา 

                                           
๗๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,  บันทึกเร่ืองการปกครองของไทยสมัยอยุธยา

และตนรัตนโกสินทร.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงเรียบเรียงจากคําสอนของ  ม.ร.ว.

คึกฤทธ์ิ  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

ท่ี ๓, ๑๓๑-๑๓๒. 



๒๔๗ 

 

 

 

 

อายเหียบจึงวาอายเกร่ินพี่นองอายเหียบอยูที่วังสมเด็จพระเจานองยาเธอเจา

ฟากรมขุนอิศเรศรังสรรคคนหนึ่ง  อายเหียบกับอายมีชื่อจึงกันลงมาจอดเรืออยูที่ศาลเจา

กะดีจีนจะพากันไปอยูกับอายเกร่ิน  อายเหียบเดินสารเรือไทยมีชื่อขามคลองข้ึนที่วัด 

โมลีโลก แลวเดินมาที่หนาวังพบอายกางญวนขาในกรม  อายกางพาไปเฝา  สมเด็จพระเจา

นองยาเธอโปรดใหเลี้ยง ไดถามแลวใหสงตัวไปไวกับอายเกร่ิน 

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๔) 

 

ญวนท่ีสังกัดในสมเด็จฯ เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค เปนกลุมญวนท่ีอพยพมาใน พ.ศ. 

๒๓๘๓ เนื่องจากขณะนั้นไทยทําสงครามรบญวนในเขมร ท่ีคายญวนเกิดโรคระบาด จึงมีญวนหนีมา

พ่ึงไทยประมาณ ๑,๐๐๐ เศษ  เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) จึงใหสงมาท่ีกรุงเทพฯ จึงทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหญวนเหลานี้ไปอยูรวมกับญวนเชื้อสายองเชียงสือท่ีบางโพ แลวตั้งเปนกรม

อาสาข้ึนกับสมเด็จฯ เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค๘๐ เนื้อความในคําใหการขางตนจึงสะทอนใหเห็น

บทบาทของพระองคในการควบคุมและแกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับชาวญวนในไทยไดเปนอยางดี  

๑.๒  กลุมขุนนาง 

ภาพสะทอนจากคําใหการการท่ีเก่ียวกับกลุมขุนนางในสังคม พบวามีการ

กลาวถึงบทบาทของขุนนางชั้นผูใหญ ไดแก เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เจาพระยาพระ

คลัง (ดิศ บุนนาค) พระยาศรีพิพัฒน (ทัต บุนนาค) และกลุมขุนนางท่ีทําหนาท่ีเปนลาม ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 

๑.๒.๑  เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เกิดเม่ือประกา พ.ศ. ๒๓๒๐ 

สมัยกรุงธนบุรี เปนบุตรเจาพระยาอภัยราชา (ปน) กับทานผูหญิงฟก รับราชการครั้งแรกเปน

มหาดเล็กในสมัยรัชกาลท่ี ๑  ตอมาไดเปนพระยาเกษตรรักษา ขุนนางฝายวังหนาสมัยรัชกาลท่ี ๒ 

และเม่ือถึงสมัยรัชกาลท่ี ๓ เปนเจาพระยาราชสุภาวดี ตอมาเม่ือจับตัวเจาอนุวงศเวียงจันทนลงมาได

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

๘๒. 



๒๔๘ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปนเจาพระยาบดินทรเดชา และไดเปนแมทัพรบกับญวนในศึก 

อานามสยามยุทธ๘๑   

คําใหการเรื่องพระยาราชเดช ผูคุมสิ่งของของนักองคดวงไปเมืองญวนกลับมา จ.ศ. 

๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) กลาวถึงบทบาทของเจาพระยาบดินทรเดชาท่ีชัดท่ีสุด ดังขอความตอไปนี้ 

แลวองเลโบใหลามถามวาไดยินขาวลือมาที่ เมืองเววาองแมทัพใหญกับ

พระองคดวงทําบุญใหทานที่เมืองเขมรมากจริงฤๅ ฯขาฯ บอกวาเจาคุณแมทัพกับพระองค

ดวงทําบุญใหทานมากจริงดังคําเลาลือ  องเลโบใหลามถามวาองแมทัพเปนคนมีสติปญญา

ซื่อสัตยพูดคําไรก็คํานั้น แลวเปนเทือกเถาขุนนางมาแตกอน อายุก็มากเปนผูใหญแลว ฯขาฯ 

รับวาจริง แลวองเลโบใหลามถามวากองทัพไทยลาวไปกระทํากุมเหงเขมร องแมทัพใหเอา

ตัวมากระทําโทษตัดมือตัดเทาเสียจริงฤๅ ฯขาฯ บอกวาจริง 

(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๒) 
 

ขอความในคําใหการขางตนจะเห็นไดวาขุนนางญวนสอบถามคณะทูตเขมรเก่ียวกับ

บุคลิกลักษณะนิสัยของ “เจาคุณแมทัพ” หรือ “องแมทัพ” ซ่ึงหมายถึงเจาพระยาบดินทรเดชา คณะ

ทูตเขมรตอบไปวาเจาคุณแมทัพเปนคนท่ีชอบทําบุญเปนอยางมาก ซ่ึงตามประวัติปรากฏวา

เจาพระยาบดินทรเดชาไดปฏิสังขรณและสรางวัดไวมากมาย ไดแก วัดจักรวรรดิราชาวาส (วัดสาม

ปลื้ม),  วัดปรินายก (วัดพรหมสุรินทร), วัดชางทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วัดวรนายกรังสรรค 

(วัดเขาดิน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วัดเทพลีลา, วัดไชยชนะสงคราม (วัดตึก)๘๒ เม่ือไปทําศึกใน

เขมรก็ยังไดปฏิสังขรณวัดพระพุทธโฆสาจารยในกรุงพนมเปญไวเม่ือ พ.ศ. ๒๓๘๒ อีกดวย๘๓   

นอกจากนี้คณะทูตเขมรยังกลาววา เจาพระยาบดินทรเดชา “...เปนเทือกเถาขุนนางมา

แตกอน...” ซ่ึงตนตระกูลของเจาพระยาบดินทรเดชานั้นเปนพราหมณชื่อศิริวัฒนะรับราชการสมัย

สมเด็จพระนารายณครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชปุโรหิต๘๔ และในคําใหการยังกลาววาองแมทัพเอาตัว

                                           
๘๑ พระเจาบรมวงศ กรมพระสมมตอมรพันธุ และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ต้ัง

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 ภักดีคํา. “จารึกเจาพระยาบดินทรฯ ท่ีพนมเปญ.”  เมืองโบราณ ๓๓, ๒ (เมษายน-

มิถุนายน ๒๕๕๐): ๑๖. 
๘๔ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “ประวัติเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี),”  ใน 

ประวัติเจาพระยามหาเสนา (บุนนาค) ประวัติเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ประวัติเจาพระยายมราช 

(ปน สุขุม) ประวัติเจาพระยามหาเสนา (บุนนาค), ๒๐. 



๒๔๙ 

เขมรมาลงโทษตัดมือตัดเทานั้นก็สอดคลองกับอุปนิสัยของเจาพระยาบดินทรเดชาท่ีมีความเฉียบขาด

ในการทําศึกสงคราม 

๑.๒.๒  เจาพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค)  

เจาพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) เปนบุตรเจาพระยามหาเสนา 

(บุนนาค) และเจาคุณนวล  สมัยรัชกาลท่ี ๑ รับราชการเปนหลวงศักดินายเวรมหาเล็ก แลวเลื่อนเปน 

จม่ืนไวยวรนาถ หัวหม่ืนมหาดเล็ก ตอมาในรัชกาลท่ี ๒ ไดเปนพระยาสุริยวงศมนตรี จางวางมหาดเล็ก  

ครั้นถึงสมัยรัชกาลท่ี ๓ ไดเปนเจาพระยาพระคลัง๘๕  ซ่ึงหนาท่ีของกรมคลังเก่ียวของกับการดูแล

รายรับรายจาย แตงสินคาของหลวงไปคาขายกับตางประเทศ ดวยเหตุนี้กรมคลังจึงทําหนาท่ีติดตอกับ

ชาวตางชาติ ในสําเนาคําใหการทูตเลม ๑-๒ เรื่องจําทูลพระราชสาสนออกไปกรุงปกก่ิง จ.ศ. ๑๒๐๕ 

(พ.ศ. ๒๓๘๖) ระบุไววาจงตกเจาเมืองกวางตุงถามคณะราชทูตถึงเจาพระยาพระคลังไววา”...ทาน

เจาพระยาพระคลังเสนาบดีผูใหญกับขุนนางผูใหญผูนอยกรุงพระมหานครศรีอยุธยาอยูดีเปนสุข

ดวยกันท้ังสิ้นหรือ  ขาพเจาบอกวาอยูเย็นเปนสุขดวยกันท้ังสิ้น...” และตอนท่ีจีนติดตอขอซ้ือไมกง

กระดานสําหรับตอเรือรบผานทางเจาพระยาพระคลังยังสะทอนใหเห็นถึงการเปนผูแทนราชสํานัก

ติดตอกับจีน ดังขอความตอไปนี้ 

พุนซือเซงเปนเจาพนักงานไดตอเรือรบเขาไปขอจัดซื้อกงกระดาน ณ กรุงเทพ

พระมหานครศรีอยุธยา ทานเจาพระยาพระคลังเสนาบดีผูใหใหถามจุนจูเงียบๆ แจงความวา

จะขอซื้อกงกระดานออกไปตอเรือรบไวสําหรับปองกันบานเมือง  ทานเจาพระยาพระคลัง

เสนาบดีผูใหญวาไมกงกระดานก็เปนของสําหรับตอเรือรบเรือไล  หาไดเปนสินคาออกไป

จําหนายตางประเทศไม  แตพุนซือเซงเจาพนักงานมีปายใหจุนจูเงียบเขาไปขอจัดซื้อกง

กระดานออกมาตอเรือรบเรือไลไวรักษาบานเมืองเขตแดนเมืองปกก่ิงๆ กับกรุงพระมหานคร

ศรีอยุธยาเปนทางพระราชไมตรี  ทานเจาพระยาพระคลังเสนาบดีผูใหญจึ่งนําเอาขอความ

ข้ึนกราบบังคมทูล  สมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวทรงทราบใตฝาละอองธุลีพระบาทแลวโปรด

เกลาโปรดกระหมอมดํารัสสั่งใหลูกเรือซื้อขายกันตามตองการเถิด 

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.) 

 

นอกจากบทบาทดานการตางประเทศแลว ในคําใหการท่ีเก่ียวกับเหตุการณจลาจลท่ี

เมืองฉะเชิงเทรายังสะทอนใหเห็นถึงบทบาทในการเปนแมทัพของเจาพระยาพระคลังท่ีลงไป

ปราบปรามบรรดาตั้วเฮียท่ีเมืองฉะเชิงเทราเม่ือ พ.ศ. ๒๓๙๑ ซ่ึงคําใหการเรียกชื่อวา “เจาพระยาพระ

คลังวาท่ีสมุหกลาโหม” ดังตัวอยางตอไปนี้  

                                           
๘๕ พระเจาบรมวงศ กรมพระสมมตอมรพันธุ และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ต้ัง

เจาพระยาในกรุงรัตนโกสินทร, ๔๐. 



๒๕๐ 

ขุนพัฒนลักวาจีนสิ้นทองกับหลงจูโปหลงจูชี เขาคิดจะจับจีนบูไปสงเจาพระยา

พระคลังวาที่สมุหพระกลาโหม  เพลาพรุงนี้เราชวนกันลงไปกับจีนสิ้นทองกราบเรียนวาจีนบู

เปนตั้วเฮียชักชวนจีนพวกไรออยเขาดวยมาก ยกมาตีเมืองฉะเชิงเทราพวกเราทั้งปวงรูวา

กองทัพยกออกมาจึงจับตัวจีนบูมาสงเห็นพวกเราก็จะไมมีโทษขาพเจาก็กลับมา 

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ข.) 

 

สาเหตุท่ีเอกสารราชการใชคําวา “เจาพระยาพระคลังวาท่ีสมุหกลาโหม” เนื่องจาก พ.ศ. 

๒๓๗๓ เจาพระยาอรรคมหาเสนา (นอย) ถึงแกอสัญกรรม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระ

ราชประสงคตั้งเจาพระยาพระคลังเปนท่ีสมุหพระกลาโหม แตเจาพระยาพระคลังกราบทูลวาท่ีสมุห

พระกลาโหมนั้นไมยั่งยืนขอใหตั้งผู อ่ืน ทรงมีพระราชดํารัสวาไมเห็นวาผูใดจะเปนได จึงตั้งให

เจาพระยาพระคลังวาท่ีสมุหพระกลาโหมไปกอน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเจาพระยาพระคลังเสียดาย

ตําแหนงเดิมเนื่องจากเปนตําแหนงท่ีสรางความม่ังค่ัง และทําใหเปนท่ีรูจักในตางประเทศ และเม่ือได

วาท่ีสมุหพระกลาโหมก็อีกตําแหนง อํานาจทางการเมืองจึงตกมาอยูในมือของเสนาบดีตระกูลบุนนาค

ทานนี้๘๖  ตอมาสมัยรัชกาลท่ี ๔ เจาพระยาพระคลังไดเลื่อนตําแหนงเปนถึงสมเด็จเจาพระยาบรม

มหาประยูรวงศ 

๑.๒.๓  พระยาศรีพิพัฒน (ทัต บุนนาค) 

พระยาศรีพิพัฒน (ทัต บุนนาค) เปนบุตรเจาพระยามหาเสนา 

(บุนนาค) และเจาคุณนวล เปนนองชายของเจาพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) เริ่มรับราชการสมัย

รัชกาลท่ี ๑ เปนนายสนิทหุมแพร ครั้นถึงสมัยรัชกาลท่ี ๒ รับราชการเปนจม่ืนเด็กชาสังกัดวังหนา แลว

มารับราชการในวังหลวงเปนพระยาศรีสุริยวงศจางวางมหาดเล็ก  และไดเปนพระยาศรีพิพัฒน 

จางวางพระคลังสินคาในสมัยรัชกาลท่ี ๓ ตอมาสมัยรัชกาลท่ี ๔ ไดเลื่อนตําแหนงเปนถึงสมเด็จ

เจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ๘๗   

คําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ยังสะทอนใหเห็นถึงบทบาทของ

พระยาศรีพิพัฒนท่ีเก่ียวกับการยกกองเรือไประงับเหตุวิวาทระหวางพระยากลันตันและตนกูปะสาเม่ือ 

พ.ศ. ๒๓๘๒ ดังเชนคําใหการนายรัก จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) กลาวไววา “...พระยาศรีพิพิฒนแม

ทัพใหญใชใหหลวงสรเสนีลงมาหามปรามวา ตนกูปะสากับพระยากลันตันก็มิใชผูอ่ืนเปนพ่ีเปนนองกัน 

อยาใหรบพุงกันไพรบานพลเรือนจะไดความเดือดรอน...” และในบางแหงใชคําเรียกแทนพระยาศรี

                                           
๘๖ ปยนาถ บุนนาค.  บทบาททางการเมืองการปกครองของเสนาบดีตระกูลบุนนาค. กรุงเทพฯ: 

ดวงกมล, ๒๕๒๐. ๘๒. 
๘๗ พระเจาบรมวงศ กรมพระสมมตอมรพันธุ และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ต้ัง

เจาพระยาในกรุงรัตนโกสินทร, ๔๔. 



๒๕๑ 

พิพัฒนวาเจาคุณแมทัพผูใหญ เชน สําเนาคําใหการเจะหยาแหม จ.ศ.๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๓) กลาวไว

ในตอนตนคําใหการวา “...วัน ๕ ฯ๓    ๑๐ คํ่า ปกุนเอกศก  ดวยเจาคุณแมทัพใหญผูสําเร็จราชการ สั่งให

ถามเจะญาแหมแขกเมืองกลันตัน  ซ่ึงคุมเอาแรข้ึนมาสงเจาคุณแมทัพใหญ ณ เมืองสงขลา...”  

 

 

๑.๒.๔  ขุนนางท่ีทําหนาท่ีเปนลาม 

คําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวบางเรื่องมีผูให

การเปนชาวตางประเทศ จําเปนตองมีลามแปลภาษา และมีการบันทึกชื่อขุนนางท่ีทําหนาท่ีเปนลาม

หรือผูแปลภาษาเอาไว ขอมูลจากคําใหการทําใหทราบวาผูท่ีเปนลามมีท้ังขุนนางในสวนกลางและสวน

ภูมิภาคในแตละเมือง  และมีท้ังเชื้อสายไทยและเชื้อสายอ่ืน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ช่ือขุนนางท่ีเปนลาม ลามภาษา ท่ีมา 

หลวงโคชาอิศ  มลายู (จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขท่ี ๓๐) 

มินฉาวาลิคิด  มลายู (จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขท่ี ๓๐) 

มินสุนทรมาลายู มลายู (จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขท่ี ๓๐) 

หลวงมหามนตรี ญวน (จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขท่ี ๒)   

พระไชอินตรา   เขมร (จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขท่ี ๒/ก.) 

พระยาตรีดามโนรมย เขมร (จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขท่ี ๓) 

ขุนชาติพานิช จีน (จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขท่ี ๑๕๕/ข.) 

หลวงศรีทรงยศ จีน (จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขท่ี ๑๕๕/ค.) 

 

๒.  ไพร 

ไพร หมายถึงราษฎรท่ัวไปท้ังชายหญิงท่ีมิไดเปนมูลนายและมิไดเปนทาส ไพรทุกคน

จะตองลงทะเบียนข้ึนสังกัดตอมูลนาย ไพรมี ๒ ประเภทคือไพรหลวงและไพรสม ไพรหลวงเปนของ

พระมหากษัตริย และจะตองถูกเกณฑแรงงาน เรียกวาทําราชการ สวนไพรสมข้ึนอยูกับนายของตน

และไมตองถูกเกณฑแรงงานไปใชหรือทําราชการ แตตองข้ึนกับเจานายของตน ถือเปนสมบัติของนาย

และเปนมรดกตกทอดถึงลูกหลานของนายไดอีกดวย๘๘  ซ่ึงในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง

เกลาเจาอยูหัวกลาวถึงไพรท่ีมีสังกัดมูลนาย 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) 

 

มูลนายมีสิทธิ์ท่ีจะเกณฑแรงงานจากไพรในสังกัดได 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

จํานวนทุกป คร้ันพระยาพิษณุโลกเถิงแกอนิจกรรมแลว  พระยาอุทัยธานีเปนที่พระยา

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 

ทําใหคนสวนใหญสมัครใจท่ีจะเปนไพรสมมากกวาไพรหลวง ดังนั้นราชสํานักจึงมีวิธีการดึงคนมาเปน

ไพรหลวง ไดแก การริบราชบาทวของขุนนางท่ีกระทําผิด ไพรสมของขุนนางจะตองเปนไพรหลวงทันที 

ไพรไมมีสังกัดมูลนายจะถูกสักเปนไพรหลวง และเม่ือมูลนายตนสังกัดเสียชีวิตจะมีการสักแปลงเลก

ไพรสมมาเปนไพรหลวง วิธีสักแปลงนี้ถือวาเปนวิธีท่ีมีข้ึนในกรุงรัตนโกสินทร๘๙  การสักแปลงไพร

                                           
๘๙ ขจร สุขพานิช, ฐานันดรไพร, พิมพครั้งท่ี 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  คร้ัน ฯขาฯ มาสักเปนสมอยูในเจาพระยาสุธรรมมนตรี  

ฯขาฯ ไดรับราชการมาชานานหลายปแลว คร้ัน ณ วัน  ฯ๑  ๑ ๑ คํ่าปวอกอัฐศก  เจาพระยาสุ

ธรรมมนตรีถึงแกอนิจกรรมแลว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเอา ฯขาฯ ๑๐ คน  มาสัก

แปลงเปนไพรหลวงลอมพระราชวังรับราชการในกรมลอมพระราชวังสืบไป  สิ้นคําใหการ ฯ

ขาฯ แตเทานี ้

(จ.ศ. ๑๑๙๘ เลขที่ ๑) 

 

เจาพระยาสุธรรมมนตรีท่ีกลาวถึงในคําใหการคือเจาพระยาสุธรรมมนตรี (ฉิม) หลาน

เจาพระยาพระคลัง (หน) สวนกรมลอมพระราชวังเจากรมมีตําแหนงเปนจางวาง ราชทินนามเปน

พระเพ็ชรพิชัย  ทําหนาท่ีดูในพระราชวัง ไมตองออกไปราชการศึกสงคราม นอกจากพระมหากษัตริย

จะเสด็จแปรพระราชฐานขาราชการในกรมนี้ตองไปดูแลรักษาพลับพลาและรักษาพระองค๙๐ 

ภาพสะทอนเก่ียวกับไพรในคําใหการจึงทําใหเห็นลักษณะของไพรสมท่ีตองสังกัดมูลนาย 

มูลนายสามารถเรียกเกณฑแรงงานได และสะทอนใหเห็นถึงการสักแปลงไพรสมเปนไพรหลวง ซ่ึงเปน

วิธีการหนึ่งในการดึงกําลังไพรจากมูลนายมาสูราชการ 

๓.  ทาส  

ทาสเปนชนชั้นลางสุดในสังคม มีศักดินาเพียง ๕ ไร ในคําใหการสําเนาคําใหการนาย

แสงทําชูกับอําแดงมุก จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔) กลาวถึงภูมิหลังของนายแสงซ่ึงเปนทาสไววา “...๏ 

ฯขาฯ อายแสงใหการวาเดิม ฯขาฯ กับมารดานอง ฯขาฯ เปนทาสหลวงจําเริญสมบัติเปนเงินตรา ๔ 

บาทเศษ  ฯขาฯ รับใชสอยอยู ณ เรือนนายเงิน ฯขาฯ...” จากขอมูลขางตนทําใหทราบวานายแสงเปน

ทาสสินไถ ท่ีไปกูยืมเงินมาจากมูลนายคือหลวงเจริญสมบัติ เม่ือไมสามารถนําเงินมาใชคืนจึงตองขาย

ตนเองหรือครอบครัวไปเปนทาส๙๑ 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดจะเห็นไดวาเนื้อหาในคําใหการสะทอนใหเห็นถึงชนชั้นตางๆ ใน

สังคม นับตั้งแตกลุมชนชั้นปกครอง ซ่ึงภาพสะทอนสวนใหญจะเปนบุคคลสําคัญท่ีมีบทบาททาง

                                           
๙๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,  บันทึกเร่ืองการปกครองของไทยสมัยอยุธยา

และตนรัตนโกสินทร, ๒๒. 
๙๑ มัลลิกา มัสอูดี,“การสถาปนาศูนยกลางอํานาจแหงใหมท่ีกรุงธนบุรีและกรุงเทพฯ,”  ใน เอกสาร

การสอนชุดวิชาประวัติศาสตรไทย หนวยท่ี ๑-๗ (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐), ๓๐๖. 



๒๕๔ 

การเมืองในสมัยนั้น มีท้ังหมด ๒ กลุม คือ กลุมเจานาย ไดแก กรมหลวงรักษรณเรศ และสมเด็จฯ เจา

ฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค และกลุมขุนนาง ไดแก เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เจาพระยา

พระคลัง (ดิศ บุนนาค) พระยาศรีพิพัฒน (ทัต บุนนาค) และขุนนางท่ีทําหนาท่ีเปนลาม  สวนชนชั้น

อ่ืนๆ ท่ีปรากฏคือ ไพรและทาส ซ่ึงปรากฏในคําใหการท่ีมีการสักแปลงไพร หรือการบอกภูมิหลังของ

ผูใหการวาตนเปนทาสมากอน  

 

 

การปกครอง 

ภาพสะทอนเก่ียวกับการปกครองในคําใหการสมัยรัชกาลท่ี ๓ ไดแก การปกครอง

สวนกลาง การปกครองสวนภูมิภาค และการปกครองในหัวเมืองประเทศราช ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๑.  การปกครองสวนกลาง 

การปกครองสวนกลางของไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตนจะมีตําแหนงท่ีรองลงมา

จากพระมหากษัตริยคือพระมหาอุปราช หรือตําแหนงกรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหนา) 

จากนั้นจึงเปนตําแหนงใหญของเสนาบดีสองฝายคือกรมมหาดไทย มีสมุหนายกเปนผูรับผิดชอบดูแล

หัวเมืองฝายเหนือ และกรมกลาโหมมีสมุหกลาโหมรับผิดชอบหัวเมืองฝายใต  ภาพสะทอนเก่ียวกับ

การปกครองสวนกลางท่ีพบในคําใหการสมัยรัชกาลท่ี ๓ มีการกลาวถึงตําแหนงเจาคุณพระยาราชสุภา

วดี และเจาคุณฝายเหนือ ของกรมมหาดไทย ทําหนาท่ีเปนผูสั่งใหซักถามผูใหการ ดังตัวอยางตอไปนี้ 

๏ วัน ฯ๓   ๑๒ คํ่า ปมะเมียอัฐศก เจาคุณพระยาราชสุภาวดี เจาคุณฝายเหนือ 

สั่งใหหลวงฤทธามาตย ถามอายทนเขมร  

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๒/ก.) 

 

๏ วัน ๗ ฯ๓   ๒ คํ่า ปมะโรงฉศก  เจาคุณฝายเหนือนั่งวาราชการอยู ณ ศาลา

ลูกขุนในฝายซาย สั่งใหถามนายดีลาวกองขุนประเสริฐเสนาเมืองนครนายก  

(จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๑๐) 

 

ตําแหนงเจาคุณพระยาราชสุภาวดี ในคําใหการหมายถึง พระยาราชสุภาวดี (โต 

กัลยาณมิตร) ซ่ึงเดิมมีตําแหนงเปนพระยาพิชัยวารี ตอมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมาดํารงตําแหนงนี้แทนเจาพระยาราชสุภาวดี (สิงห สิงหเสนี) ท่ีไดเลื่อนเปน

เจาพระยาบดินทรเดชา วาท่ีสมหุนายกเม่ือ พ.ศ. ๒๓๗๒๙๒  สวนเจาคุณฝายเหนือ หมายถึงพระยา 

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



๒๕๕ 

มหาอํามาตย ซ่ึงเปนสมุหมหาดไทยฝายเหนือ ข้ึนกับสมุหนายก ถือศักดินา ๓,๐๐๐ ไร พิจารณาจาก

ชวงเวลาสันนิษฐานวาเจาคุณฝายเหนือท่ีอางถึงในคําใหการนาจะเปนพระยามหาอํามาตยท่ีชื่อปอม 

ตนสกุล อมาตยกุล๙๓ บทบาทของพระยาราชสุภาวดีและพระยามหาอํามาตยท่ีกลาวถึงในคําใหการ

เปนการทําหนาท่ีในพระนครแทนเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุหนายก ซ่ึงขณะนั้น

เดินทางไปราชการทัพท่ีเขมร 

นอกจากขุนนางชั้นผูใหญในกรมมหาดไทยแลว ยังพบวามีการระบุราชทินนามขุนนางชั้น

ผูนอยท่ีทําหนาท่ีเสมียนของกรมมหาดไทย คือ หลวงอัครสุนทร และหลวงอักษรสุนทร ดังนี้ 

วัน ๒ ฯ๗   ๔ คํ่า ปวอกอัฐศกหลวงอัครสุนทรเสมียนตรามหาดไทยนั่ง ณ ศาลา

ลูกขุนฝายซาย  ขุนชนะสงครามลอมพระราชวัง นําหางวาวมายื่นจะใหสักแปลงเปนคนกอง

ชางศึก ๔ เจาพระยาสุธรรมมนตรี ๑๐  จะใหสักแปลงเปนเลกไพรหลวงกรมลอมพระราชวัง

บังคับใหถามเอาความจริง... 

วัน ๒ ฯ๗   ๔ คํ่า 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) 

 

ตัวอยางคําใหการขางตน นอกจากจะกลาวถึงตําแหนงหนาท่ีของขุนนางในฝาย

มหาดไทยแลวในคําใหการกลาวถึงท่ีทําการของหนวยงานมหาดไทยคือ “ศาลาลูกขุนฝายซาย”  ซ่ึง

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงอธิบายถึงลักษณะของศาลาลูกขุนฝายซายสมัย

รัตนโกสินทรตอนตนวามีท่ีตั้งอยูในพระราชวังหลวง คูกับ “ศาลาลูกขุนฝายขวา” ของกรมกลาโหม  มี

ลักษณะเปนอาคารโถงหันหนาข้ึนเหนือ มีฝาไมก้ันสกัดกลางแบงพ้ืนท่ีตอนเหนือใชประชุมขุนนาง 

และใชสําหรับเปนท่ีพักแขกเมืองกอนเขาเฝา  สวนพ้ืนท่ีตอนใตใชเปนหองสํานักงาน  เม่ือแรกสรางใน

สมัยรัชกาลท่ี ๑ เปนอาคารไม ตอมาเปลี่ยนเปนกออิฐถือปูนสมัยรัชกาลท่ี ๓๙๔ 

                                           
๙๓ “เรื่องวาดวยเหตุการณเมืองเขมรตอนเสร็จสงครามไทยญวน,”  ใน ประชุมพงศาวดารฉบับ

กาญจนาภิเษก, เลม ๑๒ (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๙), ๗๗๗. 
๙๔ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เทศาภิบาล, พิมพครั้งท่ี ๖ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพสวน

ทองถ่ิน, ๒๕๓๗.  พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพนางบุญรวม บุญวัฒน กรกฎาคม ๒๕๓๗), ๘-๙. 



๒๕๖ 

ภาพสะทอนเก่ียวกับการปกครองสวนกลางท่ีปรากฏในคําใหการจึงทําใหเห็นถึงขุนนาง

สําคัญชั้นผูใหญของกรมมหาดไทย คือ พระยาราชสุภาวดี และเจาคุณฝายเหนือ (พระยามหาอํามาตย) 

ซ่ึงทําหนาท่ีแทนเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) และขุนนางท่ีทําหนาท่ีเปนเสมียนในกรม

มหาดไทย คือ หลวงอัครสุนทร และหลวงอักษรสุนทร อีกท้ังคําใหการยังระบุถึงศาลาลูกขุนฝายซาย 

ซ่ึงสะทอนใหเห็นท่ีทําการของกรมมหาดไทยในขณะนั้น 

 

 

 

๒.  การปกครองสวนภูมิภาค 

คําใหการบางฉบับพบวามีการกลาวถึงยศและตําแหนงของขุนนางในสวนภูมิภาค ซ่ึง

แตละเมืองจะมีเจาเมืองเปนผูปกครอง และมีขุนนางระดับกรมการเมืองทําหนาท่ีเปนผูชวยเจาเมือง 

ดังจะเห็นไดจากสําเนาคําใหการเรื่องเจาอนุวงศเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) 

กลาวถึงกรมการเมืองนครราชสีมาทําหนาท่ีแทนเจาพระยานครราชสีมา ซ่ึงเดินทางไปราชการท่ี

เมืองขุขันธ กรมการเมืองเหลานี้ตัดสินใจสูรบกับกองทัพเจาอนุวงศดังขอความท่ีวา 

แลวพระยาปลัดใหหาพระยานรา พระยายกกระบัดมาจากบานปง  พระยา

ยกกระบัตร พระยาณรงคเดช หลวงเมือง หลวงนา หลวงสารอด หลวงนรา หลวงปลัด

เมืองพิมาย ปรึกษาพรอมกันวารวบรวมครัวไว แลวจึงฆาอายลาวเวียงจันทนซึ่งกํากับครัว

ประมาณ ๒ รอยเศษ แลวเลื่อนครัวมาอยูบานสัมฤทธิ์  

(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที ่๑๑/ก.) 

 

คําใหการเรื่องพระยาพิษณุโลกจัดแจงใหเมืองคําทําสวยทอง จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ.๒๓๘๙) 

กลาวถึงขุนนางท่ีเปนกรมการเมืองของเมืองคํา ซ่ึงเปนเมืองท่ีข้ึนกับเมืองพิษณุโลกไววามีตําแหนง 

หลวงปลัด หลวงยกกระบัตร ขุนมหาดไทย ขุนแพง ดังขอความตอไปนี้ 

๏  ฯขาฯ หลวงปลัด หลวงยกกระบัตร ขุนมหาดไทย ขุนแพง เมืองคําข้ึนกับ

เมืองพิษณุโลกใหการตองคํากันวา เดิมจะเปนเดือนใดปใดจําไมได เมื่อคร้ังพระฤทธิสงคราม

เจากรมหกเหลาเปนที่พระยาพิษณุโลก ข้ึนไปวาราชการบานเมือง พระยาพิษณุโลกเกณฑให 

ฯขาฯ ๔ คนคุมไพร ๗๐ คน ทําสวยดินประสิวคนละ ๑๑ ชั่ง  

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๑๑๔)   

 

ตัวอยางจากคําใหการท้ัง ๒ รายการสะทอนใหเห็นถึงตําแหนงกรมการเมือง ซ่ึงลักษณะ

การปกครองของไทยในอดีต กรมการเมืองมี ๓ ระดับ ดังนี้ 



๒๕๗ 

๑.  กรมการเมืองระดับสูง ไดแก ปลัด เปนผูชวยเจาเมืองและทําหนาท่ีแทนเจาเมือง

ระหวางเจาเมืองไมอยู และเปนผูพิพากษา  พล คือผูบังคับบัญชาทางการทหาร มีหนาท่ีควบคุมกอง

หารและดูแลปองกันเขตแดน  มหาดไทย ทําหนาท่ีออกหมายและเก็บบันทึกรายงาน และยกกระบัตร 

เปนขาราชการจากสวนกลาง ผูดํารงตําแหนงเปนผูเชี่ยวชาญทางกฎหมาย ทําหนาท่ีสอดสองการ

กระทําของเจาเมืองและเจาหนาท่ีในหัวเมือง 

๒.  กรมการระดับสอง ไดแก กลุมขาราชการท่ีทําหนาท่ีจตุสดมภของหัวเมือง ไดแก 

ขาราชการเมือง วัง คลัง นาขาราชการเมือง สัสดี  ทําหนาท่ีจดทะเบียนเกณฑผูคน และเก็บรักษา

บัญชีไพร ผูพิพากษา ๒ ตําแหนง และเจาหนาท่ีฝายกฎหมาย ทําหนาท่ีดูแลโรงแสงสรรพาวุธ 

 

๓. กรมการเมืองระดับสาม ทําหนาท่ีเปนผูชวยกรมการระดับหนึ่งและสอง  

นอกจากขุนนางกรมการเมืองแลว ในคําใหการท่ีเก่ียวกับการสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม 

ยังสะทอนใหเห็นถึงขุนนางท่ีทําหนาท่ีไปสืบราชการ ซ่ึงเปนขุนนางจากเมืองตากและเมืองอุทัยธานี 

โดยรวมรวมขอมูลจากคําใหการไดดังนี้ 

เมือง ช่ือขุนนางท่ีไปสืบราชการ ท่ีมา 

เมืองตาก ทาวเข่ือนแกว (จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๓๐) 

 หลวงยกกระบัตร (จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขท่ี ๘) 

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขท่ี ๒๓๕) 

 พระสุริยะ (จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขท่ี ๘) 

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขท่ี ๒๓๕) 

 หลวงพล (จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขท่ี ๑๖๕) 

 ขุนโกษานุรัตน (จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขท่ี ๑๖๕) 

 แสนปญญา (จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขท่ี ๑๖๕) 

เมืองอุทัยธานี ขุนเทพคีรี (กองดานหลวงวิชิต) (จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขท่ี ๕)   

 ขุนศรีระวังไพร (กองอาทมาตเมืองอุทัย) (จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขท่ี ๕)   

 

๓  การปกครองในหัวเมืองประเทศราช 

การปกครองในหัวเมืองประเทศราชท่ีพบในคําใหการสมัยรัชกาลท่ี ๓ ไดแกการ

ปกครองในเวียงจันทน เขมร หัวเมืองมลายู และลานนา 

๓.๑  เวียงจันทน 



๒๕๘ 

คําใหการในคัดบอกเลม ๒ วาดวยเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. 

๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) กลาวถึงการจัดทัพของเจาอนุวงศ ซ่ึงปรากฏชื่อขุนนางชั้นสูงของเวียงจันทนไว

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 หนึ่ง ปนพัน ๒๐๐ กระบอก มาทางเมืองโคราช แตขาพเจาเขากองทัพ

ราชวงศยกมาถึงบานขอนขวางแขวงเมืองสระบุรี  

(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ก.)   

 

จากคําใหการจะเห็นไดวาเจาอนุวงศ มีเจานายชั้นสูงท่ีเปนผูนําทัพ ไดแก พระยาอุปราชา 

เจาราชวงศ เจาราชบุตร  การปกครองดังกลาวเรียกวา อาญาสี่ หรือาชญาสี่ ประกอบไปดวย๙๕ 

๑.  เจาเมือง มีอํานาจสิทธิขาดในการบริหารราชการบานเมือง 

๒.  อุปฮาด (อุปราช) เปนผูวาราชการแทนในยามท่ีเจาเมืองปวยหรือไปทํากิจธุระท่ีอ่ืน 

และรักษาการแทนเม่ือเจาเมืองอสัญกรรม สวนหนาท่ีหลักคือรวมสวยสาอากรใหแกรัฐ 

๓.  เจาราชวงศ เปนผูแทนอุปฮาด ทําหนาท่ีเก่ียวกับการตัดสินคดีความ 

๔.  เจาราชบุตร เปนผูชวยราชการ  

ถัดจากตําแหนงเจานาย ๔ องคลงมาจะเปนตําแหนงทาวผูชวยอาญาสี่ ไดแก ทาวสุริยะ 

ทาวสุริโย ทาวโพธิสาร และทาวสุทธิสาร รองลงมาจากตําแหนงทาวผูชวยอาญาสี่จะเปนตําแหนงข่ือ

บานขางเมือง ถาเปนเมืองราชธานีท่ีพระเจาแผนดินปกครองจะมีคํานําหนาเปน พระยา หรือพญา 

เชน ตําแหนงพระยาชานนทในคําใหการ มีหนาท่ีเปนเสมียนของเมืองเวียงจันทน  แตถาเปนเมืองชั้น

เอก โท ตรี จัตวา จะมีคํานําหนาเปนเพ้ีย ตัวอยางในคําใหการขางตน เชน เพ้ียเมืองขวา เพ้ียเมืองคํา 

เพ้ียเมืองเพน เพ้ียชาบัณฑิต เปนตน 

๓.๒  เขมร   

การปกครองภายในแผนดินเขมรจะมีเจานายชั้นสูง ๔ ตําแหนง ไดแก สมเด็จ

พระเจากรุงกัมพูชา (พระทรงราชย)  สมเด็จพระมหาอุปโยราช (วังหลัง)  สมเด็จพระมหาอุปราช (วัง

หนา) และสมเด็จพระวรราชินี (พระราชชนนีพระเจากรุงกัมพูชา) แตละตําแหนงมีขุนนางประจําสังกัด 

                                           
๙๕ เติม วิภาคพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน, พิมพครั้งท่ี ๔ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

๒๕๔๖), ๒๙๓-๒๙๕. 



๒๕๙ 

เรียกวาขุนนางสํารับเอก โท ตรี และจัตวา ตามลําดับ๙๖ แตละตําแหนงจะมีศักดินากํากับเหมือนกับ

ของไทย  พระนามสมเด็จพระเจากรุงกัมพูชาท่ีพบในคําใหการสมัยรัชกาลท่ี ๓ คือพระนามของ

พระองคดวง ระบุไวในจดหมายคําใหการตังเคาสูเรื่องไปสืบราชการทางเมืองญวน จ.ศ. ๑๒๑๑ (พ.ศ.

๒๓๙๒) วา “...พระหริรักษรามาอิศราธิบดีศรีสุริโยพรรณธรรมิศวโรดมบรมสุรินทรามหาจักรพรรดิ-

ราช บรมนารถบรมบพิตร...” 

สําหรับขุนนางชั้นสูงของเขมรนั้นพบวาคําใหการพระยาเขมรคิดอุบายกําจัดกองทัพไทย 

จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) กลาวถึงตําแหนง “เจาฟาทะละหะ” และ “สมเด็จเจาพระยา” ซ่ึงเม่ือขุน

นางเขมรจะกอการกบฏนักองคดวงเม่ือ พ.ศ. ๒๓๘๘ ขุนนางเขมรสงจดหมายลับติดตอไปถึงเจาฟา 

ทะละหะ (หลง) และสมเด็จเจาพระยา (หู) ซ่ึงถูกญวนควบคุมตัวไว ดังความตอไปนี้ 

แลวพระยาบวรราชรถวาไดมีหนังสือใชคนไปหา ฟาทะละหะหลง สมเด็จ

เจาพระยาหู  หลายคร้ังแลว  ฟาทะละหะ สมเด็จเจาพระยาไดมีหนังสือมาเถิงอายพระยา

บวรราชรถใจความวาใหอายพระยาบวรราชรถ พระยาพระเขมรทั้งปวงคิดอานใหเจาผูหญิง 

ฟาทะละหะหลง สมเด็จเจาพระยาหู ใหกลับข้ึนมาบานเมือง  

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔)   
 

ตําแหนงเจาฟาทะละหะเปนตําแหนงสูงสุด วาท่ีเสนาบดีนายกในขุนนางสํารับเอก ข้ึนกับ

ฝายพระทรงราชย มีศักดินา ๑๐๐๐๐ สวนตําแหนงสมเด็จเจาพระยา เปนตําแหนงเสนาบดีนายก

สูงสุดในสํารับโท ฝายพระมหาอุปโยราช ศักดินา ๑๐๐๐๐ ซ่ึงในสมัยท่ีนักองคดวงครองราชย 

ตําแหนงพระมหาอุปโยราชวางลง ขุนนางสํารับโทจึงตองมาสมทบในฝายทรงราชย๙๗  และจะเห็นได

วาคําใหการใชคําเรียกขุนนางเขมรโดยรวมวา “พระยาพระเขมร” ซ่ึงตัวอยางราชทินนามของขุนนาง

เขมร ในคําใหการมีการกลาวถึงในตอนท่ีเจานายผูหญิงจะปูนบําเหน็จใหกับขุนนางเขมรผูกอการกบฏ 

ดังความตอไปนี้ 

ตั้งใหพระยาโกษาสงครามมุมเปนที่พระราชวิสูน  อายพระยาบวรราชรถเปนที่

พระยายมราช  อายพระยาศรีสุคนธเตียงเปนที่พระยาราชเดชะ  อายพระยาพระคลังศุกเปน

พระยาประเทศ  อายพระยานครธรรมราชมกเปนที่พระยาเอกราช  อายพระยาสุภาเสนาอก

เปนที่พระยาโสเดชะ  อายพระยาโสรไทยโสมเปนที่พระยาบวรนายก  อายพระยากุเชนทร

เสนาโปดเปนที่พระยา(ฤท)ธาสงคราม  อายพระยาเสนาพิพัฒนโสมเปนที่พระยามหาเสนา  

                                           
๙๖ “ภาคผนวก ๕ ทําเนียบนาม ภาคท่ี ๓ ตําราทําเนียบบันดาศักดิ์กรุงกัมพูชา,”  ใน  ประชุม

พงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม ๑๒ (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๙), 

๘๘๖. 
๙๗ “ภาคผนวก ๕ ทําเนียบนาม ภาคท่ี ๓ ตําราทําเนียบบันดาศักดิ์กรุงกัมพูชา,”  ใน  ประชุม

พงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม ๑๒, ๘๘๗. 



๒๖๐ 

อายพระยาวงศาธิบดีศรีเปนที่พระยาสุภาธิบดี  อายกลาภาศเสาเปนที่พระยารามาคีรีไกร

ไชยสงคราม 

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔)   
 

ราชทินนามของตําแหนงท่ีเจานายผูหญิงจะเลื่อนยศใหบรรดาขุนนางเขมร เม่ือนําไป

เทียบกับตําราทําเนียบบรรดาศักดิ์กรุงกัมพูชา พบวาตําแหนงท่ีผูกอการกบฏจะไดรับนั้นเปนขุนนาง

ชั้นสูง มีศักดินาตั้งแต ๕๐๐๐-๑๐๐๐๐ ดังนี้ 
 

พระราชวิสูน (ราชอิสูรศักดิ์) ตําแหนงนายพระกลด สํารับโท ศักดินา ๕๐๐๐ 

พระยายมราช ตําแหนงจตุสดมภ ศักดินา ๑๐๐๐๐  

พระยาราชเดชะ ตําแหนงจตุสดมภท่ีจักรี สํารับโท ศักดินา ๑๐๐๐๐ 

พระยาประเทศ ตําแหนงจตุสดมภ สํารับตรี ศักดินา ๑๐๐๐๐ 

พระยาเอกราช ตําแหนงจตุสดมภ สํารับตรี ศักดินา ๑๐๐๐๐ 

พระยาโสเดชะ ตําแหนงนายฝกชาง ศักดินา ๗๐๐๐  

พระยาบวรนายก ตําแหนงนายคลังโกไสยพัตรขวา ศักดินา ๘๐๐๐ 

พระยามหาเสนา (มหาเสนาธิบดี) ตําแหนงทหารธงขวา ศักดินา ๙๐๐๐ 

พระยาสุภาธิบด ี ตําแหนงวาความแพงซาย ศักดินา ๙๐๐๐  

พระยาฤทธาสงคราม (ไมพบในทําเนียบ)  

พระยารามาคีรีไกรไชยสงคราม (ไมพบในทําเนียบ)  

 

นอกจากนี้ในคําใหการยังกลาวถึงตําแหนงขุนนางหัวเมืองข้ึนของเขมร ซ่ึงเจาผูหญิงสง

ตราตอบใหแกพระยาจักรี (มี) เก่ียวกับการปูนบําเหน็จพวกกบฏวาจะใหเปนเจาเมืองสําคัญ เชน เมือง

ตบงขมุม เมืองบาพนม เมืองลําดวน เมืองพุทไธมาศ ฯลฯ ซ่ึงมีราชทินนามประจําผูครองเมืองตางๆ 

ดังขอความตอไปนี้ 

แลวเจาผูหญิงจึงทําหนังสือปดตราพระบัณฑูรตั้งใหอายพระยาจักรีมีเปนที่

พระยาจักรีตามเดิมฉบับ ๑  ตั้งใหอายพระยาวงศาอรรคราชศรีเปนที่พระยาอรชุนเจาเมือง

ตบงขมุมฉบับ ๑  อายสนองไชยเปนที่พระยาธารมาเดโชเจาเมืองบาพนมฉบับ ๑  อายแสน

ไชยมนเปนที่พระยาฦๅจักรสีหเจาเมืองลําดวนฉบับ ๑  อายกลาภาศบือเปนที่เจาเมืองพุทไธ

มาศฉบับ ๑  อายพระยาศรีทิพวังเกาเปนพระยาสังขโลกฉบับ ๑  อายกลาภาศยกเปนที่เจา

เมืองศรีสุนทรฉบับ ๑  อายเทพอาจารยเปนที่เจาเมืองบาทีฉบับ ๑  อายมโนศุกเปนที่ 

พระยาแสนสงครามเจาเมืองหลังปาฉบับ ๑  อายแกลบเปนที่เจาเมืองไพรกะบาดฉบับ ๑   

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔)   

 



๒๖๑ 

๓.๓  หัวเมืองมลายู 

หัวเมืองมลายูเปนประเทศราชของไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัว เจาเมืองจะตองสงเครื่องราชบรรณาการเปนตนไมเงินตนไมทองมายังราชสํานักท่ีกรุงเทพฯ 

ดังตัวอยางการสงเครื่องราชบรรณาการของเมืองตรังกานู ในคําใหการตอไปนี้ 

ฯขาฯ ดู  เห็นดอกไมทองดอกไมเงิน แผตัดเปนตนเปนใบเปนดอกไวพรอม

แลว  ตนกูอุมาวากับ ฯขาฯ วาถาตนกูโอะอีตําคนมีชื่อไมคิดทําวุนวายยืดยาวตอไปอีกจะ

จัดแจงดอกไมทองเงินเคร่ืองราชบรรณาการสงเขาไปใหทันมรสุมปชวดโทศกนี้จงได   

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๗๙) 

 

การปกครองในหัวเมืองมลายู เจาเมืองเรียกวารายา (Raja) เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และ

มีรายามุดา (Raja Muda) ชวยดูแลการปกครองท่ัวไป ทําหนาท่ีแทนเจาเมืองยามจําเปน ซ่ึงใน

คําใหการนายรัก จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) กลาวถึงบทบาทของรายามุดาเมืองกลันตันในการชวย

พระยากลันตันรบกับพระยาบาโงยไว ดังตัวอยางตอไปนี้ 

พระยากลันตันใหรายามุดาคุมไพรยกข้ึนไปตั้งคายสูรบกับพระยาบาโงยกอง

หนึ่งจะเปนคนมากนอยเทาใด ฯขาฯ ไมรู  ภายหลัง ฯขาฯ ไดยินวาพระยาบาโงยตีคายรายา

มุดาแตกถอยลงมา  พระยากลันตันกับรายามุดายกข้ึนไปตีคายพระยาบาโงยแตกถอยไป  

พระยากลันตันใหรายามุดาอยูรักษาคาย  พระยากลันตันกลับลงมา ณ เมืองกลันตัน 

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๑๔๓) 

 

คําใหการมักจะกลาวถึงเจานายและขุนนางหัวเมืองมลายูโดยรวมวา “ศรีตวันกรมการ” 

หมายถึงพระบรมวงศานุวงศ และอํามาตยประจําเมืองประเทศราชมลายู ดังเชน 

แลเมื่อ ณ วันเดือนสี่ ขางข้ึน เจะอาหลีลามเมืองนครเชิญตราตั้ง พระยา 

กลันตันออกไปลุวาง ณ เมืองกลันตัน  พระยากลันตันใหหาบรรดาญาติพี่นองศรีตวัน

กรมการมานั่งฟงทองตราที่บานพระยากลันตันคนใหม  แลวตางคนตางกลับไป 

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๑๔๓) 
 

นอกจากนี้ในสังคมหัวเมืองมลายูจะมีการใชคําเรียกนําหนาชื่อบุคคล เพ่ือแสดงการยก

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 ไดแก๙๘ 

๑.  กู เปนคํานําหนาชื่อของผูท่ีมีเชื้อสายเจาชั้นสูงสุด เวลาผูอ่ืนเรียกอยางยกยองจะใส

คําวา “ตวน” นําหนาเปน “ตวนกู” ซ่ึงในคําใหการเรียกวาตนกู 

๒.  นิ  เปนคํานําหนาชื่อบุคคลท่ีมีแมเปนเจา ซ่ึงมีคํานําหนาวา “กู” 

๓.  แว  เปนคํานําหนาชื่อบุคคลท่ีมีแมเปน “นิ” แตมีพอเปนสามัญชน 

๔.  เจะ เปนคํานําหนาชื่อบุคคลท่ีมีแมเปน “แว” แตมีพอเปนสามัญชน คํานี้เทียบไดกับ

คําวา “คุณ” ในภาษาไทย 

 

๓.๔  ลานนา 

การปกครองในหัวเมืองลานนาสมัยรัตนโกสินทรตอนตนจะปกครองดวย

เจานายชั้นสูง ๕ ตําแหนงเรียกวา “เจาขันธท้ัง ๕” ไดแก เจาเมือง พระยาอุปราช (เจาหอหนา)  

พระยาราชวงศ และพระยารัตนเมืองแกว (พระยาบุรีรัตน)  ระบบนี้เริ่มข้ึนเม่ือพระเจากาวิละไดรับ

การแตงตั้งใหเปนเจาหลวงเชียงใหม ไดมีการฟนฟูการปกครองบานเมือง และมีการนําระบบการ

ปกครองในกรุงรัตนโกสินทรมาใช เชน ตั้งเจาหอหนา คืออุปราชหรือวังหนา หรือเจาเมืองแกว เทียบ

ไดกับวังหลัง โดยตําแหนงเจาหลวงจะเปนผูบริหารสูงสุดของเมือง รองลงมาคือเจาอุปราชและเจา

เมืองแกวซ่ึงมีฐานะเปน “พระเปนเจาท้ังสามพระองคพ่ีนอง” และยามท่ีเจาหอหนาหรือเจาเมืองแกว

องคใดองคหนึ่งเสด็จไปราชการนอกสถานท่ี เชนในราชการสงครามแลว ผูนั้นจะดํารงสถานภาพความ

เปนผูนําเทียบเทาเจาหลวง๙๙ รองจากเจาขันธท้ัง ๕ คือตําแหนงเคาสนามหลวงมีขุนนางประจํา

ตําแหนง ๓๒ คน  ซ่ึงคําใหการมักเรียกขุนนางลานนาโดยรวม วา “แสนทาวพระยาลาว” 

ภาพสะทอนระบบเจาขันธท้ัง ๕ ปรากฏอยูในสําเนาคําใหการนายนอยปนตาวาดวยเรื่อง

วงศสกุลท่ีเปนพระยาเชียงใหม จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔) ท่ีมีการสอบถามนายนอยปนตาเก่ียวกับผู

ครองเมืองสําคัญในลานนา ๓ เมือง ไดแก เชียงใหม ละคร (ลําปาง) และลําพูน ดังขอมูลตอไปนี้ 

เมืองเชียงใหม 

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

๗๒๗๓. 
๙๙ วงศสักก ณ เชียงใหม, บรรณาธิการ, เจาหลวงเชียงใหม (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, ๒๕๓๙), 

๑๙๐. 



๒๖๓ 

นายขนานพุทธวงศเปนพระยาเชียงใหม 

นายหนานมหาวงศบุตรพระยาเชียงใหมชางเผือกเปนพระยาอุปราช 

นายนอยมหาพรหมบุตรพระยาเชียงใหมคําพันเปนพระยาราชวงศ 

นายคําแพงบุตรพระยาเชียงใหมพุทธวงศเปนพระยาราชบุตร 

นายหนานสุริยวงศบุตรพระเจาเชียงใหมกาวิละเปนที่พระยารัตนเมืองแกว 

(จ.ศ. ๑๒๐๓ เลขที่ ๑๐๑) 

 

“นายขนานพุทธวงศ” พระยาเชียงใหมท่ีกลาวถึงในคําใหการนี้คือพระยาพุทธวงศ (พ.ศ. 

๒๓๖๙-๒๓๘๙) เจาหลวงเชียงใหมพระองคท่ี ๔ ในราชวงศเจาเจ็ดตน “นายหนานมหาวงศ” ผูเปน

พระยาอุปราช ในเวลาตอมาคือพระเจามโหตรประเทศ (พระยามหาวงศ พ.ศ. ๒๓๙๐-๒๗๙๗) เจา

หลวงเชียงใหมพระองคท่ี ๕  สวน “นายนอยมหาพรหม” ผูเปนพระยาราชวงศคือพระบิดาของ 

พระเจาอินทวิชายานนท เจาหลวงเชียงใหมพระองคท่ี ๗ และ “นายหนานสุริยวงศ” ผูเปนพระ

ยารัตนเมืองแกว ในเวลาตอมาคือพระเจากาวิโลรสสุริยวงศ (พ.ศ. ๒๓๙๙-๒๔๑๓) เจาหลวงเชียงใหม

พระองคท่ี ๖    ขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นวาผูดํารงตําแหนงเจาขันธท้ัง ๕ เปนเจานายชั้นสูงและ

เปนเครือญาติกับเจาหลวงเชียงใหม และผูท่ีจะเปนเจาหลวงก็ตองเคยดํารงตําแหนงในเจาขันธท้ัง ๕   

สวนขอมูลเจาขันธท้ัง 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 เจาหลวงลําปางพระองคท่ี ๒ เดิมเคยเปน

พระยาอุปราชเมืองลําปางตอมาไดไปเปนพระยาลําพูน และกลับมาครองลําปางเปนเจาหลวงลําปาง

พระองคท่ี ๖ เม่ือ พ.ศ. ๒๓๘๑  สวนนายนอยรังสี ตอมาไดข้ึนครองลําปางตอจากนายนอยอินเปนเจา

หลวงลําปางพระองคท่ี ๘ เม่ือ พ.ศ.๒๓๙๔๑๐๐ สวนขอมูลทางเมืองลําพูนนั้น กลาวถึง “นายคําตัน” 

เปนพระยาลําพูน มีนามวาเจาหลวงคําตัน (พ.ศ. ๒๓๗๑-๒๓๒๓๘๔) เจาหลวงลําพูนพระองคท่ี ๕  

และผูท่ีครองเมืองลําพูนตอมาคือ “นายขนานลังกา” พระยารัตนเมืองแกว ไดรับการสถาปนาจากราช

สํานักกรุงเทพฯ เปนเจาหลวงลําพูนองคท่ี ๖ มีพระนามวาเจาหลวงธรรมลังกา (พ.ศ. ๒๓๘๔-๒๓๘๖) 

คําใหการของนายนอยปนตาจึงสะทอนใหเห็นถึงยศตําแหนงของเจาขันธท้ัง ๕ ในเมือง

สําคัญของลานนาในชวงรัตนโกสินทรตอนตน กอนท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัว ท่ีทรงเปลี่ยนตําแหนงผูครองเมืองจากพระยาใหเปนเจาท้ังหมด เม่ือ พ.ศ. ๒๓๙๙ 

และตอมาทรงเพ่ิมตําแหนงเจานายชั้นสูงอีก ๓ ตําแหนงคือ เจาราชภาคิไนย พระยาอุตรการโกศล

และพระยาไชยสงคราม๑๐๑ 

การปกครองท่ีปรากฏในคําใหการจึงสะทอนใหเห็นถึงการปกครองของไทยในสมัยกรุง

รัตนโกสินทรตอนตนท่ีประกอบไปดวย การปกครองสวนกลาง ซ่ึงคําใหการกลาวถึงบทบาทของกรม

มหาดไทย การปกครองสวนภูมิภาคท่ีเก่ียวกับกรมการเมืองและขุนนางหัวเมืองท่ีเดินทางไปสืบ

ราชการ ตลอดจนการปกครองในหัวเมืองประเทศราชตางๆ ไดแก เวียงจันทน เขมร มลายู และ

ลานนา ซ่ึงแตละหัวเมืองจะมีรูปแบบการปกครองภายในท่ีแตกตางกันออกไป 

 

เศรษฐกิจ 

จากการศึกษาคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พบวามีภาพสะทอน

เก่ียวกับเศรษฐกิจสมัยรัชกาลท่ี ๓ ในดานของการทําเกษตรกรรมเพ่ือการคา  บรรยากาศการคาขาย 

และทรัพยากรธรรมชาติ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๑.  การทําเกษตรกรรมเพ่ือการคา  

การทําเกษตรกรรมเพ่ือการคา ท่ีพบในคําใหการไดแก มีการทําน้ําตาลทรายจากออย 

และการปลูกพริกไทย ซ่ึงเปนสินคาสงออกท่ีสําคัญสมัยรัชกาลท่ี ๓  

๑.๑  น้ําตาลทราย 

                                           
๑๐๐ พระยาประชากิจกรจักร (แชม บุนนาค), พงศาวดารโยนก (พระนคร: ศิลปาบรรณาคาร, 

๒๕๐๔), ๕๘๑. 
๑๐๑ ชวลีย ณ ถลาง, ประเทศราชของสยาม (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร, ๒๕๔๑), ๑๐-๑๑. 



๒๖๕ 

น้ําตาลทรายเปนผลผลิตท่ีไดจากการแปรรูปจากพืชออย  จอหน ครอเฟดระบุ

ไววาน้ําตาลทรายของไทยขาวและดีท่ีสุด มีการทําอุตสาหกรรมแปรรูปน้ําตาลในแถบบางปลาสรอย 

นครไชยศรี ลุมน้ําบางปะกง และเมืองฉะเชิงเทรา  ผูปลูกออยจะเปนคนไทย สวนคนผลิตน้ําตาลเปน

ชาวจีน  ในชวงรัชกาลท่ี ๓ น้ําตาลเปนสินคาท่ีตลาดโลกตองการ โดยเฉพาะในหมูพอคาชาวยุโรป 

อเมริกัน และมีการสงออกไปจีน จึงทําใหอุตสาหกรรมน้ําตาลขยายตัวเร็วมาก เพราะใชเงินลงทุนไม

มาก ใชแรงงานคนหรือแรงงานสัตวในการหีบออย สวนเชื้อเพลิงใชฟนท่ีหาไดท่ัวไป๑๐๒  ภาพสะทอน

เก่ียวกับการทําน้ําตาลของชาวจีนปรากฏอยูในชุดคําใหการท่ีเก่ียวกับการจลาจลของอ้ังยี่ท่ีฉะเชิงเทรา 

เม่ือ พ.ศ. ๒๓๙๑ ซ่ึงจีนผูกอการมักจะเปนเจาของกิจการโรงงานน้ําตาล เชน จีนโปท่ีระบุไวใน

คําใหการวาตนเดินทางมาจากเมืองจีนมาชวยงานจีนหองผูเปนบิดาจนไดเปนหลงจู (ผูจัดการ) โรงหีบ

ออยท่ีเมืองฉะเชิงเทรา 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 ซ่ึงมีเง่ือนไขวาเม่ือทําน้ําตาลไดจะตองสงเขามาใหหลวงพิทักษทศกร

จําหนายตอไป ดังขอความท่ีวา  

ขาพเจามาหาหลวงพิทักษทศกรวาขาพเจาจะเขาทุนกับจีนไลฮีทําโรงน้ําตาลที่

เมืองฉะเชิงเทรา ใหหลวงพิทักษทศกรลงทุนใหขาพเจาๆ ทําน้ําตาลไดแลวจะสงเขามาให

หลวงพิทักษทศกรขายเก็บเอาทุน  หลวงพิทักษทศกรใหเงินขาพเจา ๓๐ ชั่ง เงินของขาพเจา

มีอยู ๑๐ ชั่ง เขากันเปนเงิน ๔๐ ชั่งไปเขาทุนกับจีนไลฮีซือ้โรงน้ําตาลเกาพระยาสมบัติวานิช  

ขาพเจากับจีนไลฮีก็ทําโรงน้ําตาลอยูที่บานทาไขไดปหนึ่ง 

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ข.) 

 

                                           
๑๐๒ นิธิ เอียวศรีวงศ, ปากไกและใบเรือ: รวมความเรียงวาดวยวรรณกรรมและประวัติศาสตรตน

รัตนโกสินทร, พิมพครั้งท่ี ๔ (นนทบุร:ี ฟาเดียวกัน, ๒๕๕๕), ๑๑๓. 



๒๖๖ 

ตอมาจีนยี่แยกตัวออกมาตั้งกิจการโรงน้ําตาลเปนของตัวเอง โดยไดเงินทุนจากหลวง

พิทักษทศกร ๔๗ ชั่ง รวมกับเงินเก็บสวนตัว ๑๖ ชั่ง และเงินกูจากบุตรหลวงจิตรจํานง ๑๐ ชั่ง  จะ

เห็นไดวาหลวงพิทักษทศกรมีบทบาทอยางมากในการสนับสนุนกิจการโรงหีบออย เนื่องจากหลวง

พิทักษทศกรนี้เปนตําแหนงของเจาภาษีน้ําตาลทราย ผูท่ีไดรับตําแหนงนี้คือเจาสัวยง ซ่ึงเปนผูทํา

หนาท่ีเก็บภาษีน้ําตาล มีอํานาจตั้งราคาน้ําตาลในทองตลาด๑๐๓  

อยางไรก็ตาม คําใหการกลาววาเม่ือเกิดเหตุการณตั้วเฮียกอจลาจลมีการเผาโรงหีบออย

ในเมืองฉะเชิงเทราเสียหายเปนจํานวนมาก ซ่ึงเหตุการณครั้งนั้นสงผลกระทบตออุตสาหกรรมน้ําตาล 

และทําใหรายไดของรัฐจากการคาน้ําตาลตองหยุดชะงักลง 

 

 

๑.๒  พริกไทย 

พริกไทยเปนสินคาสงออกท่ีเคยมีการปลูกมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา แตมา

หยุดชะงักลงในชวงรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช เนื่องจากไมพบหลักฐานการสงออก  ครั้นถึง

สมัยกรุงรัตนโกสินทรมีชาวจีนอพยพมาจึงมีการบุกเบิกการปลูกพริกไทยอีกครั้ง๑๐๔ ในสมัยรัชกาลท่ี 

๓ พริกไทยเปนสินคาสงออกท่ีสําคัญ และเปนสินคาผูกขาดท่ีตองจําหนายใหกับพระคลังสินคาเทานั้น 

มีแหลงสําคัญอยูท่ีหัวเมืองชายทะเลตะวันออก โดยเฉพาะท่ีเมืองจันทบุรี ตอมามีการขยายไปปลูกยัง

เมืองตางๆ ทางภาคใต เชน ตรัง สตูล ปตตานี ฯลฯ๑๐๕ คําใหการจีนบูวาดวยเรื่องอ้ังยี่เมืองฉะเชิงเทรา

กําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ.๒๓๙๑) กลาวถึงเรือคนจีนท่ีคาพริกไทยไวในตอนท่ีจีนบูโดยสารเรือพริกไทย

ไปตามหาจีนซาผูเปนบิดาท่ีเมืองจันทบุรีวา 

จีนซาบิดาขาพเจาโดยสารเรือจีนมีชื่อเขามา ณ กรุงเทพฯ ขาพเจาจึ่งโดยสาร

เรือสําเภาโปหลีจีนลําไฮเปนจุนจู เมื่อพระยาโชฎึกราชเศรษฐีเปนที่พระวิเศษวารีตกแตง  

คร้ันขาพเจาเขามา 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, ภัยฝร่ังสมัยพระนั่งเกลาฯ, พิมพครั้งท่ี ๓ (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๕), ๘๐-

๘๑. 



๒๖๗ 

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ก.) 

 

คําใหการขางตนสะทอนใหเห็นวาคนจีนเปนเจาของกิจการการคาพริกไทย โดยมีแหลง

สําคัญอยูท่ีเมืองจันทบุรี อีกท้ังยังสะทอนใหเห็นถึงการเดินเรือสําเภาเพ่ือคาขายระหวางกรุงเทพฯ 

และเมืองจันทบุรีอีกดวย 

๒.  การคา 

ภาพสะทอนเก่ียวกับการคาท่ีพบในคําใหการจะเก่ียวกับบทบาทของชาวจีนในการคา

ขายท้ังภายในประเทศและการคากับตางประเทศ ซ่ึงสะทอนออกมาในคําใหการของจีนก๊ักท่ีเลาถึง

การคาของชาวจีนในกรุงเทพฯ ใหเจาเมืองบาหลีฟงวามีพวกจีนกลุมตางๆ เชน แตจิ๋ว ฮกเก้ียน ไหหลํา 

เขามาตั้งถ่ินฐานในกรุงเทพฯ จีนเหลานี้ไดรับราชการ และเปนพอคาสําเภา ดังขอความท่ีวา 

ยังพวกจีนแตจิ๋ว ฮกเก้ียน 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) 

 

การคาสําเภาท่ีจีนก๊ักกลาวถึงนั้นถือวาเปนการหารายไดอยางหนึ่งของราชสํานัก 

เนื่องจากการหารายไดจากสวยสาอากรไมเพียงพอ  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวเม่ือครั้งยัง

ดํารงพระยศเปนกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร ทรงทําการคาสําเภากับจีนสรางรายไดใหราชสํานัก จน

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยตรัสลอวา “เจาสัว” ดวยเหตุนี้จึงทรงทราบดีวาการคาขาย

สําเภากับจีนนาจะเปนรายไดของแผนดิน ดังนั้นในชวงรัชกาลของพระองคจึงมีเจานายและขุนนาง

แตงสําเภาไปคาขายกับจีนเนื่องจากนโยบายของราชสํานักอนุญาตใหคาขายไดอยางเสรี และมีชาวจีน

ท่ีรับราชการเปนขุนนางก็ยังแตงสําเภาไปเมืองจีนและเมืองทาอ่ืนๆ ในภาคใต เชน นครศรีธรรมราช 

สงขลา เปนตน๑๐๖  ซ่ึงการแตงสําเภาไปคาขายในหัวเมืองทางภาคใตปรากฏอยูในคําใหการนายรัก  

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 ขางข้ึนปจอสัมฤทธิศก  ฯขาฯ กับจีนไตกงลูกเรือสิบเอ็ดคนใชใบจากปากน้ํา

เมืองสมุทรปราการไปเดือนหนึ่ง เถิงเมืองนคร ณ วันเดือนสิบแรมคํ่าหนึ่ง  ฯขาฯ แวะ

จําหนายเกลือที่เมืองนครยี่สิบเกวียนๆ ละสามตําลึง  แลว ฯขาฯ ซื้อฝายซื้อดายที่เมืองนคร

เปนสินคาบรรทุกออกไปจําหนาย ณ เมืองกลันตัน   

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๑๔๓) 

 

คําใหการขางตนทําใหทราบถึงสินคาท่ีจีนจิตแตงลงไปจําหนายไดแก ขาว เกลือ กระดาษ

เงิน กระดาษทอง คราม  และจะเห็นไดวานายรักแวะท่ีเมืองนครศรีธรรมราชเพ่ือแวะซ้ือฝายซ้ือดาย 

สะทอนใหเห็นถึงสินคาสําคัญของเมืองนครศรีธรรมราช ซ่ึงเมืองนี้เปนแหลงสําคัญในการปลูกฝาย 

และมีกิจการทอผาชั้นดี คือผายกฝาย ผายกไหม และผายกทอง๑๐๗   

สวนเสนทางการคากับตางประเทศท่ีปรากฏในคําใหการจะพบอยูในคําใหการจีนก๊ักเรื่อง

บรรทุกสินคาไปเมืองบาหลี จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) พระสวัสดิวารี ซ่ึงเปนขุนนางชาวจีนไดแตง

สําเภาใหจีนก๊ักไปบาหลีมีรายการสินคา ไดแก “...เกลือ ๑๕๐ เกวียน  น้ํามันมะพราวหนัก ๓๐๐ บาท  

ครั่งหนัก ๑๐๐ หาบ  น้ําตาลดําหนัก ๔๐๐ หาบ  ฝางหนัก ๔๐๐ หาบ แพรจีนเจา ๒๐ มวน  แพรผัง

สี ๓๐ พับ...” เม่ือพิจารณาจากรายการสินคาจะพบวาไมมีขาวไปจําหนายเหมือนกับคําใหการของ

นายรัก เนื่องจากนโยบายราชสํานักในเวลานั้นถือวาขาวเปนอาหารหลัก เปนยุทธปจจัยท่ีสําคัญ หาม

มิใหพอคาชาวตางชาติซ้ือขาวเปลือกและขาวสารไปจําหนายในตางประเทศ แตหากปใดมีผลผลิตขาว

เพียงพอตอการบริโภคในประเทศ ๓ ป จึงอนุญาตใหจําหนาย๑๐๘ และยังปรากฏรายการสินคานําเขา

จากเมืองจีนท่ีนําไปขายตอยังบาหลีคือ แพรจีนเจา เปนแพรเนื้อหนา มีลายดอกใหญ ใชเปนผาหม 

และแพรผังสี หรือปงสี เปนผาแพรเนื้อเลี่ยนบาง ไมมีดอกใชคลุมหรือหม๑๐๙   

จีนก๊ักไดเดินทางไปยังเมืองใหมคือสิงคโปรในปจจุบัน จีนก๊ักจอดเรือท่ีเมืองใหมแวะซ้ือ

สินคาจากท่ีนี่ไปขายตอยังบาหลี ทําใหเห็นถึงลักษณะการคาแบบพอคาคนกลางของชาวจีน โดย

                                           
๑๐๗ วิบูลย ลี้สุวรรณ, สารานุกรมผาและเคร่ืองถักทอ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๐), ๑๓๖. 
๑๐๘ บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ, ภัยฝร่ังสมัยพระนั่งเกลาฯ, ๘๔. 
๑๐๙ วิบูลย ลี้สุวรรณ, สารานุกรมผาและเคร่ืองถักทอ, ๒๑๗. 



๒๖๙ 

รายการสินคาท่ีไปซ้ือนั้น ไดแก กระทะ สีเสียด ถวยชาม ทองอังกฤษ ไหมทอง ผาขาว และผาเนื้อดิบ 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๏ วัน ฯ๔   ๑๑ คํ่า 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 หรือเมืองสิงคโปรท่ีกลาวถึงเปนแหลงการคาสําคัญในชวงรัตนโกสินทรตอนตน 

ไทยเอานําตาลและขาวไปคาขาย ในเอกสารของเฮนรี เบอรนีย ระบุวาในป พ.ศ. ๒๓๖๗ มีเรือสําเภา

ไทยไปสิงคโปรราว ๓๐ ลํา ขนสินคาไปถึง ๔,๐๐๐-๕,๐๐๐ ตัน๑๑๐  และเม่ือจีนก๊ักเดินทางไปถึงบาหลี

ไดเดินทางไปยังเมืองมองงุยของเกาะบาหลีเพ่ือขอซ้ือกาแฟ  ซ่ึงกาแฟนี้ถือวาเปนพืชเศรษฐกิจในชวา

และบาหลี จีนก๊ักใหการเก่ียวกับราคาการซ้ือขายกาแฟไววาท่ีเกาะบาลีมีการจําหนายกาแฟในราคา ๒ 

ตําลึง ๒ บาท ตอ ๑ หาบ (คิดเปนเงินไทยปจจุบันคือ ๑๐ บาท ตอ ๑ หาบ) จีนก๊ักซ้ือมาได ๑๐๐ หาบ 

และเชามาบรรทุกกาแฟมาสงท่ีเรืออีก 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 คนสําหรับมา ๓๐ คน เขากันเปนมา

บรรทุกกาแฟ ๕๐ มา 

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓/ก.) 
 

ขอความขางตนสะทอนใหเห็นถึงความนิยมบริโภคกาแฟในสังคมสมัยรัชกาลท่ี ๓ จึงตอง

มีการเดินทางไปหาซ้ือท่ีเกาะบาหลี ซ่ึงยังปรากฏในหลักฐานอ่ืนวาไทยพยายามปลูกกาแฟแตไม

ประสบความสําเร็จ ดังจะเห็นไดจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

                                           
๑๑๐ มัลลิกา มัสอูดี,“การสถาปนาศูนยกลางอํานาจแหงใหมท่ีกรุงธนบุรีและกรุงเทพฯ,”  ใน เอกสาร

การสอนชุดวิชาประวัติศาสตรไทย หนวยท่ี ๑-๗, ๓๖๖. 



๒๗๐ 

ใหใชท่ีดินดานตะวันออกของพระบรมมหาราชวังเปนสวนกาแฟ ซ่ึงตอมาพระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัวทรงซ้ือท่ีดินผืนนี้สรางเปนวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม๑๑๑ 

นอกจากบรรยากาศของการคาสําเภา ในคําใหการยังกลาวถึงการตั้งรานคาขายสินคา

จากสําเภาจีน เปนการขายสินคาฟุมเฟอยจากจีน เชน เครื่องลายคราม ผาแพร ผาไหม ฯลฯ ปรากฏ

อยูในสําเนาคําใหการจีนยี่วาดวยเรื่องอ้ังยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) ดังนี้ 

ขาพเจามาเชาโรงจีนซิมขายของสําเภาอยูที่ตะพานหันริมวัดจักรวรรดิ  

ขาพเจาไดอําแดงสําริดบุตรจีนตุนบานหนาวัดนพคุณเปนภรรยามีบุตรชายสองหญิงหนึ่งสาม

คน  ขาพเจาตั้งโรงซื้อขายอยูที่หนาวัดจักรวรรดิไดประมาณ ๗ ปแลว ขาพเจาเชาโรงจีนสําฮี

ตั้งโรงเหล็กที่หนาวัดจักรวรรดิอีกโรงหนึ่ง  ขาพเจารับเหล็กที่หมื่นราชนาคาไปทําเหล็กตะปู

สงเจาพนักงานพระคลังในขวาได ๓ ปเศษ 

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ข.) 
 

คําใหการขางตนยังกลาวถึงกิจการโรงเหล็กของจีนยี่ ซ่ึงรับเหล็กจากหม่ืนราชนาคาไป

หลอมเปนตะปูสงทางราชการ สะทอนใหเห็นถึงอุตสาหกรรมการหลอมแรเหล็กชวงรัตนโกสินทร

ตอนตนท่ีชาวจีนมีบทบาทเปนเจาของกิจการเนื่องจากมีฝมือทางการชางดีกวาชาวไทย 

คําใหการท่ีกลาวถึงการคาจึงสะทอนใหเห็นวาชาวจีนมีบทบาทในการคาสําเภาดังเชน 

จีนจิตแตงสินคาลงสําเภาใหนายรักไปคาขาย หรือจีนก๊ักไปคาขายเมืองบาหลี  และสะทอนใหเห็นถึง

การคาภายในประเทศระหวางกรุงเทพฯกับนครศรีธรรมราช และการคาภายนอกประเทศระหวาง

กรุงเทพฯกับเมืองใหม (สิงคโปร) และบาหลี  ตอดจนสะทอนใหเห็นถึงกิจการอ่ืนๆ ของชาวจีน คือ 

การขายสินคานําเขาและการทําโรงเหล็ก 

๓.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีพบจากคําใหการสมัยรัชกาลท่ี ๓ ไดแก ทรัพยากรปาไม และ

ทรัพยากรแรธาตุประเภททองคํา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๓.๑  ทรัพยากรปาไม 

ทรัพยากรปาไม ถือเปนทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ มีแหลงปาไมเปน

จํานวนมากในบริเวณภาคเหนือของไทย กิจการการทําปาไมในสมัยรัชกาลท่ี ๓ รัฐบาลไมอนุญาตให

นําไมออกโดยเสรี ราคาไมในเวลานั้นมีราคาถูกมาก ใชในการตอเรือซ่ึงเปนสินคาสงออกอยางหนึ่ง๑๑๒   

                                           
๑๑๑ บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ, ภัยฝร่ังสมัยพระนั่งเกลาฯ, ๘๕-๘๖. 
๑๑๒ นิธิ เอียวศรีวงศ, ปากไกและใบเรือ: รวมความเรียงวาดวยวรรณกรรมและประวัติศาสตรตน

รัตนโกสินทร, ๗๖. 



๒๗๑ 

ในคําใหการทาวคําเข่ือนแกวเมืองตากผูไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๔) 

กลาวถึงกิจการปาไมในเมืองตากท่ีมีชาวมอญและพมามาตัดไมสักดังนี้ 

ฯขาฯ ถามพวกกะเหร่ียงวา ณ ปเถาะเบญจศกนี้ มอญพมามาตัดมาลากไม

ขอนสักในแขวงเมืองตากแหงใดบาง  กะเหร่ียงบอก ฯขาฯ วามอญ พมา มาตัดมาลากไมอยู

ที่แมละเมา  พวกหนึ่งประมาณ ๔๐ คน  มอญพมายังกําลังตัดชักลากอยู พวกกะเหร่ียงยัง

หาไดไปตรวจนับตนไมไม  จะเปนไมขอนสักมากนอยเทาใดยังไมทราบ 

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๓๐) 

 

ขอความขางตนสะทอนใหเห็นวาบริเวณเมืองตากเปนแหลงท่ีอุดมไปดวยทรัพยากรปาไม  

และในคําใหการฉบับเดียวกันยังกลาวไววาเจาของกิจการจะตองเสียคาตอไม ซ่ึงกรมการเมืองตาก

มอบหมายใหทาวคําเข่ือนแกว ทาวรามเสน นายนอยมหาอุดและพวกอีก ๘ คน ไปเก็บคาตอไมจาก

พมาไดเงินถึง ๖,๐๐๐ เหรียญ ดังขอความท่ีวา 

คร้ัน ณ เดือน ๑๒ ข้ึนแรมก่ีคํ่าจํามิได ปขาลจัตวาศก  พระสุนทรบริรักษ พระ

เชียงเงิน พระเชียงทอง หลวงปลัด ให ฯขาฯ กับทาวรามเสน นายนอยมหาอุด กับไพร ๘ 

คนออกไปสืบราชการ ณ เมืองเมาะตําเลิม  แลวใหเก็บเงินคาตอไมที่พมาๆ ตัด  คร้ันไปเถิง

แมเมย ฯขาฯ ปวยลง นายนอยมหาอุดใหทาวรามเสนอยูพยาบาล ฯขาฯ  แตนายนอย

มหาอุดกับไพร ๘ คนออกไปสืบราชการ  ฯขาฯ คลายหายปวยแลว ฯขาฯ กับทาวรามเสน

เก็บเงินคาตอไมที่พมาตัด ณ ปขาลจัตวาศกไดเงิน ๖๐๐๐ เหรียญ 

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๓๐) 

 

การเก็บคาตอไมเปนการเก็บเงินคาตอจากตนไมทุกตนท่ีตัดไป ซ่ึงแตละเมืองจะมี

ระเบียบการเก็บเงินตางกัน  วิธีการเก็บคาตอไมท่ีในอดีตตามหัวเมืองลานนาจะมีเจาหนาท่ีออกไปเก็บ

เพ่ือนําสงเจาเมือง เจาเมืองแบงเงิน ๓ สวน แบงใหแกเจาของปา เจาหนาท่ีเก็บเงิน และเก็บเปนเงิน

ของเจาเมืองอีกสวนหนึ่ง๑๑๓  

๓.๒  ทรัพยากรแรทองคํา 

ทรัพยากรแรธาตุท่ีมีการกลาวถึงในคําใหการคือ ทรัพยากรแรธาตุประเภท

ทองคํา ซ่ึงมีการกลาวไววาพบท่ีเมืองเพชรบูรณ และเมืองพิษณุโลก  ในสวนท่ีเก่ียวกับเมืองเพชรบูรณ 

คําใหการในสารตราเจาพระยาจักรีถึงพระยาเพชรบูรณ จ.ศ. ๑๒๐๓ (๒๓๘๔) กลาวไววาพระวิเศษ

โยธา เกณฑไพรพลไปรอนทอง แตหลังจากท่ีพระวิเศษโยธาถึงแกกรรม มีผูแจงวาทองตกคางอยูท่ี 

ทองมีผูเปนภรรยา ดังขอความตอไปนี้ 

                                           
๑๑๓ สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, พิมพครั้งท่ี 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) 

 

สวนทองท่ีเมืองพิษณุโลก ปรากฏอยูในคําใหการเรื่องพระยาพิษณุโลกจัดแจงใหเมืองคํา

ทําสวยทอง จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) กลาวถึงพระยาพิษณุโลกปดบังไมยอมสงทองลงมาท่ีกรุงเทพฯ  

ซ่ึงทองนี้พบท่ีหวยชองนางคลี่ พระยาพิษณุโลกจึงยกเปนเมืองข้ึนชื่อวาเมืองคํา ซ่ึงมีความหมายวาทอง 

ดังขอความตอไปนี้ 

อยูมา ณ ปจอสัมฤทธิศก ขุนอินแล ฯขาฯ ไปเที่ยวปาพบบอทองที่หวย

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 

ตําลึง ขุนอินแล ฯขาฯ คุมเอาทองมาสงพระยาพิษณุโลกๆ จึงตั้ง ใหขุนอินเปนที่พระ

สุวรรณคีรีเจาเมืองคํา ขุนพลเปนที่หลวงสุวรรณปลัด ขุนโยธาเปนที่หลวงยกกระบัตร หมื่น

พินิจเปนที่ขุนมหาดไทย หมื่นอาจเปนที่ขุนแพง ยกเอาบานมุงชมภูขนานชื่อเปนเมืองคํา

ข้ึนกับเมืองพิษณุโลกอีกเมืองหนึ่ง 

(จ.ศ. ๑๒๐๓ เลขที่ ๙๐) 

 

การรอนทองท่ีกลาวถึงในคําใหการเปนวิธีการนําคัดเอาเนื้อทองคําออกมาจากดิน เริ่ม

จากการขุดดินในบริเวณท่ีมีสายแรทองคํา แลวนําดินมาลางน้ําในลําธาร อุปกรณในรอนทองเรียกวา 

“บั้ง” ลักษณะคลายกระทะไมมีหู เม่ือเอาดินมาเทลงบั้ง จะตองขยี้ดิน เอากอนหินท่ีติดออก จากนั้น

นําบั้งมารอนทองในลําธาร โดยเอียงบั้งไปมาตักน้ําเขาดานหนึ่งแลวใหน้ําออกอีกดานหนึ่ง ทองคําท่ี

หนักจะรวงลงสูกนบั้ง เม่ือดินและหินถูกชะลางออกไปจนหมดก็จะพบเศษทองหรือประกายทอง๑๑๔ 

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

๗๓-๗๔. 



๒๗๓ 

นอกจากวิธีการรอนทองแลว คําใหการท้ัง ๒ ฉบับยังกลาวถึงเรื่องการคางสงทอง หรือ

การปดบังไมยอมสงทองใหกับทางราชการ สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของทองคํา ซ่ึงถือเปนรายได

ประเภทสวยชนิดหนึ่ง และเปนสินคาผูกขาดของราชสํานัก ดังจะเห็นไดจากในเนื้อความหนาปลาย

ของคําใหการเรื่องพระยาพิษณุโลกจัดแจงใหเมืองคําทําสวยทอง จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) ท่ีมีการ

บันทึกพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวท่ีทรงกําชับใหเมืองคําสงทองตาม

กําหนดไววา 

ถาเถิงเทศกาลรอนทองก็ใหพระไชยบูรณ พระจงรณฤทธิ กรมการตักเตือน

พระเมืองคํากรมการ คุมไพรไปรอนทองแตตนระดูใหไดเนื้อทองครบจํานวนเสมอจงทุกป 

อยาใหทองสวยขาดคางลวงปไปได ถารอนทองไดแลวก็ใหพระไชยบูรณพระจงรณฤทธิ

กรมการบอกสงทองใหพระเมืองคําคุมทองลงไป ณ กรุงเทพฯ จะไดพาพระเมืองคํา เขาเฝา

ทูลละออง ทูลเกลาฯ ถวายทางเปนความชอบสืบไป 

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๑๑๔) 

 

จะเห็นไดวาคําใหการท่ีนํามาศึกษาสะทอนใหเห็นถึงแหลงทองท่ีสําคัญในสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ๒ แหง คือเมืองเพชรบูรณ และเมืองคําในเขตเมืองพิษณุโลก 

ทางราชสํานักกรุงเทพฯ จึงมีการติดตามและพยายามกําชับใหเมืองท้ังสองสงทองตามกําหนด 

เนื่องจากเปนรายไดประเภทสวยของราชสํานักนั่นเอง 

 

ทัศนคติของไทยท่ีมีตอเพ่ือนบาน 

จากการศึกษาคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวพบวาขอมูลท่ีผูให

การเปนขุนนางไทยซ่ึงเดินทางไปสืบราชการ ไดบอกเลาถึงความขัดแยงระหวางไทยและอาณาจักร

ขางเคียงใหกับชนชาติอ่ืนฟง  ขอมูลเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงทัศนคติของคนไทยท่ีมีตอเพ่ือนบานใน

เวลานั้นไดเปนอยางดี  ในกรณีของพมาซ่ึงเปนอาณาจักรท่ีทําสงครามกับไทยมาตั้งแตสมัยกรุงศรี

อยุธยา ในทัศนคติของคนไทยยุครัชกาลท่ี ๓ ยังคงมองวาพมาเปนศัตรู และเปนผูท่ีไวใจไมได เชน “...

ฯขาฯ วาพมาเปนขาศึกกันกับกรุงเทพฯ...” (จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขท่ี ๓๐)  หรือ “...นายภีมสารจึงวาชาติ

พมาแลวพูดจากลับกลอกไมมีความจริง...” (จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขท่ี ๒๓๖) 

สวนเรื่องศึกเจาอนุวงศเวียงจันทนนั้น หลักฐานฝายไทยระบุอยางชัดเจนวาไทยมีมุมมอง

ตอเจาอนุวงศวาเปนกบฏ และจะตองจับตัวมาลงโทษใหได แตคําใหการวาดวยราชการทัพญวน จ.ศ. 

๑๑๙๑ (พ.ศ. ๒๓๗๒) ผูไปสืบราชการท่ีเมืองเขมร บอกกับนักองคแกวเจานายเขมรท่ีจะมาพ่ึงไทยดังนี้ 

สมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวทุกวันนี้ทรงธรรมนัก  แตอายอนุเปนกบฏสูรบเปน

หนักเปนหนา จับตัวไดทั้งลูกทั้งเมียเปนหลายคนก็ยังทรงพระเมตตาแกชีวิตโปรดไมใหฆาฟน  



๒๗๔ 

อายอนุปวยตายเอง ที่เมืองเขมรนี้หาไดคิดกบฏไมเปนแตทําความผิดเล็กนอยกลัวเกรงพระ

เดชพระคุณหนีไปพึ่งญวนเปนความแตแผนดินกอนลวงมาแลว 

(จ.ศ. ๑๑๙๑ เลขที่ ๕) 

 

ขอความขางตนสะทอนใหเห็นวาฝายไทยบอกความจริงแกเจานายเขมรเพียงบางสวน 

โดยบอกรายละเอียดสั้นๆ วาเจาอนุวงศเปนกบฏถูกจับได พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวผู “ทรง

ธรรม” มิไดประหารชีวิตแตเจาอนุวงศปวยตายเอง  แตในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาล

ท่ี ๓ กลาววามีการนําตัวเจาอนุวงศมาใสกรงประจานท่ีหนาพระท่ีนั่งสุทไธสวรรย และนําตัวเจานาย

บุตรหลานของเจาอนุวงศข้ึนขาหยั่งใหรองประจานโทษตัว ผานไป ๗ วันเจาอนุวงศปวยเปนโรคลง

โลหิตตายและเอาศพไปประจานไวท่ีสําเหร๑๑๕ 

นอกจากนี้ในคําใหการของหลวงพลเมืองตาก จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) กลาวถึงจักกาย

ทอเลขุนนางมอญสอบถามหลวงพลเก่ียวกับสงครามอานามสยามยุทธ ดังขอความตอไปนี้ 

จักกายทอเลถามวาขาวราชการขางเมืองญวนที่รบกันนั้นเดี๋ยวนี้เปนประการ

ใด ฯขาฯ บอกวาญวนยอมแพถวายดอกไมทองดอกไมเงิน  ขาวราชการทางตะวันออกสงบ

แลว  เจาคุณแมทัพจะกลับเขามา ณ กรุงเทพฯ   

(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๖๕) 

 

คําตอบของหลวงพลสะทอนใหเห็นวามุมมองของไทยในเวลานั้นถือวาตนชนะในสงคราม

อานามสยามยุทธ แตในความเปนจริงแลวไทยและญวนไมมีฝายใดชนะอยางเด็ดขาด เพราะท้ังสอง

ฝายตกลงเจรจาสงบศึก และเขมรตองถวายเครื่องราชบรรณาการใหกับไทยและเขมร 

 

วัฒนธรรม 

ภาพสะทอนดานวัฒนธรรมท่ีปรากฏในคําใหการสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พบวา

มีภาพสะทอนท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมการกินหมาก ศิลปะการแสดง ความเชื่อ พิธีกรรมและพิธีการทูต 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

วัฒนธรรมการกินหมาก 

การกินหมากเปนวัฒนธรรมพ้ืนเมืองในเอเชีย  สําหรับประเทศไทยนั้นนอกจากจะนิยม

กินหมากแลว  ยังนําหมากไปใชในพิธีการตางๆ  อีกดวย  เชน  การรับรองพระสงฆ  พิธีทําขวัญเด็ก  

                                           
๑๑๕ เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

รัชกาลท่ี ๓, ๓๖-๓๗. 



๒๗๕ 

การจัดขันหมากในงานหม้ัน  หรือแมกระท่ังงานศพก็ตองใชหมากใสกรวยไวในมือของผูตาย ฯลฯ  คน

ไทยในอดีตมักจะกินหมากกับเครื่องประกอบการกินตางๆ ไดแก ใบพลู โดยมีปูนปายท่ีใบพลู ซ่ึงปูนได

จากการเผาหินปูนหรือเปลือกหอยนํามาผสมกับขม้ินเพ่ือลดกรดจึงทําใหปูนมีสีแดง อีกท้ังยังมีสีเสียด

เปนเครื่องประกอบ มีไวสําหรับเติมใหปูนมีความฝาด ลดความแรงของกรดในปูน และมียาเสนไว

สําหรับขัดฟน  สิ่งเหลานี้ตองมีภาชนะสําหรับบรรจุเรียกวาเชี่ยนหมาก หีบหมาก หรือ เครื่องกิน ๑๑๖  

ภาชนะดังกลาวเปนตัวบงชี้ฐานะของแตละบุคคล แมแตเครื่องยศของขุนนางก็ตองมีหีบหมากเปน

เครื่องแสดงฐานะ และเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริยก็ตองมีพานพระศรีและพานพระขันหมาก

เชนกัน   

จากการศึกษาคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พบวามีการกลาวถึง

การกินหมากไว แสดงใหเห็นวาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีวัฒนธรรมการกินหมาก 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) 

กลาวถึงสิ่งของท่ีใชในการกินหมาก ไดแก หมากแหง พลูแหง ยาสูบ สีเสียด (สําหรับผสมปูนกินกับ

หมาก) รวมไวในรายการเสบียงท่ีฝายญวนแจกใหนายเพมและนายโสมไปสืบราชการ 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.) 
 

สวนคําใหการอายญวนท่ีจับได จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗) กลาวถึงเพ้ียทํามวงษา 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 เลมบาง ไปแลกเปลี่ยนเกลือ ถวยชาม หมากกรอก พลูนาบ ปลาหมํา น้ําปลา ธูป 

กระดาษสีตางกัน 

(จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๔) 
 

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



๒๗๖ 

หมากกรอกในขอความขางตน หมายถึง ผลหมากสง (หมากท่ีแกจัด) ท้ังเปลือกท่ีตาก

แดดไวใหแหงสนิทจนเม่ือเขยาเนื้อหมากท่ีอยูขางในจะกลิ้งไปมาได จึงผาเอาเนื้อขางในออกมาเก็บไว

กิน มีอีกชื่อหนึ่งวา “หมากเม็ด”๑๑๗ สวนพลูนาบ คือพลูปาท่ีนํามานาบดวยความรอนใหตายนึ่ง 

สําหรับดินแดนในหัวเมืองมลายูนั้นแสดงใหเห็นวามีการกินหมากเชนกัน ซ่ึงหมากคง

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) 

นอกจากนี้ในดินแดนเกาะบาหลี  พบวาชาวพ้ืนเมืองก็กินหมากเชนกัน ดังท่ีจีนก๊ัก

เดินทางไปถึงเมืองบาหลี ปลัดเมืองนําผลไมมาตอนรับพรอมกับหมากพลู ซ่ึงใสในหีบทองเหลือง มีพลู

จีบกินกับปูนขาว ดังขอความตอไปนี้ 

ปลัดเมืองจึงใหคนยกโตะไมกลึงมาโตะ ๑ ใสทุเรียน มังคุด สมเปลือกบาง 

นอยหนา กลวยสั้นบาง ออกมาใหขาพเจารับประทาน แลวเอาหมากพลูใสหีบทองเหลือง

เคร่ืองในตลับซองพลูทําดวยเงิน 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 สงหมากใหกับอายแสงซ่ึงเปนชูรักหลายครั้งเพ่ือบงบอกความรูสึกดังนี้ 

คร้ังหนึ่งเมื่อ ณ วันเดือนอาย  ฯขาฯ นั่งอยูที่รานขายปลาจีนมีชื่อตลาดเสา

ชิงชา  ฯขาฯ เห็นอําแดงมุกผูเดียวเดินไปตลาด  อําแดงมุกพบเห็น ฯขาฯ อําแดงมุกเอา

หมากสงให ฯขาฯ สามคํา 

............................................................  

                                           
๑๑๗ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, พิมพครั้งท่ี ๒ (กรุงเทพฯ: 

นานมีบุคสพับลิเคช่ันส, ๒๕๕๖), ๑๓๐๑. 



๒๗๗ 

คร้ังหนึ่งเมื่อ ณ วันเดือนอาย ข้ึนแรมก่ีคํ่าจํามิได เพลาเย็น ฯขาฯ ผูเดียวนั่ง

อยูที่โรงหนาบานพระยาพิชัยสงคราม  อําแดงมุกนั่งอยูที่บนเรือน  อําแดงมุกเห็น ฯขาฯ  

อําแดงมุกจึงใชใหอายตืบทาสพระยาพิชัยสงครามเอาหมากมาสงให ฯขาฯ ประมาณ ๖ คํา 

๗ คํา  แตอําแดงมุกกับ ฯขาฯ ไดพูดจากันและเอาหมากเอาพลูให ฯขาฯ หลายคร้ังหลายหน  

(จ.ศ. ๑๒๐๓ เลขที่ ๑๐๒) 

 

การใหหมากเพ่ือแสดงความรักตอกันนี้มีมาในสังคมไทยในอดีตในประวัติศาสตรกรุงศรี

อยุธยาปรากฏหลักฐานท่ีระบุไววาทาวศรีสุดาจันทรใหนางกํานัลนําเม่ียงหมากหอผาเช็ดหนาไปมอบ

ใหแกพันบุตรศรีเทพ เม่ือพันบุตรศรีเทพรับมาก็ทราบวาพระนางมีความรักใครยินดี ก็สงดอกจําปา

ตอบกลับไปเพ่ือแสดงความรูสึก๑๑๘   

ในคําใหการพบวาวัฒนธรรมการกินหมากยังสะทอนใหเห็นถึงฐานะของบุคคลผูเปน

เจาของภาชนะบรรจุเครื่องประกอบการกินหมาก คําใหการท่ีศึกษาพบวา เม่ือมีการสืบราชการ หรือ

เดินทางไปยังตางประเทศ ผูใหการมักจะจดจําลักษณะภาชนะใสเครื่องกินหมากซ่ึงเปนสิ่งบงบอกยศ

ตําแหนงมาบันทึกไว ดังเชน คําใหการจีนก๊ักเรื่องบรรทุกสินคาไปจําหนายเมืองบาหลี จ.ศ. ๑๒๐๘ 

(พ.ศ. ๒๓๘๙) ระบุถึงเครื่องยศของเจาเมืองบาหลีไววามีพานหมากทองคํารูปทรงรีเปน ๑ ในชุดเครื่อง

ยศ ดังขอความท่ีวา 

มีหญิงอายุ ๑๑ ป ๑๒ ป ถือพานหมากทองคําคน ๑ ถือ  รมเมืองจีนคันยาว

ปดทองทั้งคัน ๑  กลองสลัดมีลูกดอกคนละคัน ๒  เดินเปลามาคน ๑ ตามออกมาดวย รูป

พานหมากรีเหมือนรูปไข ปากกวางโดยรีประมาณ ๑๕ นิ้วสูงคืบเศษ เคร่ืองในพานจะเปน

ทองเปนเงินประการใดขาพเจาไมเห็น 

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓/ก.) 

 

คําใหการเรื่องพระยาราชเดช ผูคุมสิ่งของของพระองคดวงไปเมืองญวนกลับมา จ.ศ. 

๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) กลาวไววาเม่ือคณะทูตไปเขาพบองเลโบขุนนางญวนชั้นผูใหญ คณะทูตเห็นชุด

ภาชนะกินหมากขององเลโบ คือ กระโถนทองเหลือง  และกระเปาใสหมากพลูบุหรี่ ดังขอความ

ตอไปนี ้

เมื่อองเลโบพูดกันกับ ฯขาฯ นั้น หาเห็นเคร่ืองยศสิ่งใดมีไม เห็นกระโถน

ทองเหลืองเล็กใบหนึ่งตั้งอยูเคียงขาง เห็นญวนยกเคร่ืองชาตะบะไมมาใหองเลโบกินที่หนึ่ง  

                                           
๑๑๘ สมเด็จพระพนรัตน, พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน. พิมพครั้งท่ี ๔ 

(พระนครฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๔), ๒๓. 



๒๗๘ 

ให ฯขาฯ ๓ นาย ที่หนึ่ง ในตะบะมีถวยใสน้ําเย็นถวยหนึ่ง ญวนยืนตะพายกระเปาหมากพลู

บุหร่ีอยูขางหลังองเลโบ ๓ ศอก ๔ ศอก ประมาณ ๒๐ คน   

(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๒) 
 

หมากหรือการกินหมากท่ีปรากฏในคําใหการสมัยรัชกาลท่ี ๓ สะทอนใหเห็นถึงความ

วัฒนธรรมท่ีนิยมการกินหมาก การใชหมากเปนสิ่งแทนความรักของหนุมสาว ใชตอนรับแขก และ

ภาชนะท่ีใสหมากและเครื่องประกอบการกินอ่ืนๆ ก็ยังสะทอนใหเห็นถึงฐานะของบุคคลไดเปนอยางดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิลปะการแสดง 

ศิลปะการแสดง หรือท่ีเรียกอีกอยางวา นาฏศิลป หมายถึง ศิลปะแหงการเตน การละคร 

หรือการแสดงอ่ืนๆ ท่ีใชรางกายมนุษย กับลีลาเคลื่อนไหว อาจจะมีบทพากยหรือไม มี ก็ได  

ศิลปะการแสดงมักจะสัมพันธกับศิลปะแขนงอ่ืนๆ เชน ดนตรี (เสียงดนตรีประกอบ) วรรณกรรม (เนื้อ

เรื่องหรือบทท่ีใชแสดง) จิตรกรรม (ฉาก) เปนตน๑๑๙ 

ภาพสะทอนเก่ียวกับศิลปะการแสดงปรากฏอยูในคําใหการจีนก๊ักเรื่องบรรทุกสินคาไป

จําหนายเมืองบาหลี จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) กลาวถึงงานรับรองจีนก๊ักซ่ึงจัดโดยเจาเมืองกาลงกง 

หรือเมืองกลุงกง (Klungkung) ซ่ึงเปนเมืองหนึ่งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของเกาะบาหลี (Bali) เจา

เมืองไดสอบถามแลกเปลี่ยนขอมูลกับจีนก๊ักเก่ียวกับมหรสพในกรุงเทพฯ ดังนั้นในคําใหการของจีนก๊ัก

จึงบันทึกขอมูลเก่ียวกับศิลปะการแสดงบาหลีและไทย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้  

๑.  ศิลปะการแสดงของบาหลี 

ศิลปะการแสดงของบาหลีท่ีเจาเมืองจัดมาตอนรับจีนก๊ักมีอยู ๒ ชุดการแสดง ไดแก 

การแสดงวายัง และการแสดงระบําผึ้ง  

                                           
๑๑๙ พยูร โมสิกกรัตน, “ศิลปะ เพลง และการละเลนพ้ืนบานของไทย,”  ใน เอกสารการสอนชุดวิชา

ไทยศึกษา หนวยท่ี ๘-๑๕ (นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐), ๗๒. 



๒๗๙ 

๑.๑  การแสดงวายัง 

วายัง เปนการละเลนหนังแบบชวา คําวาวายังนี้มี ๒ ความหมาย  ความหมาย

แรกแปลวาเงา มีท่ีมาจากการแสดงทางศาสนา ซ่ึงจะเชิญบรรพบุรุษมาปรากฏในรูปเงา๑๒๐ สวนอีก

ความหมายหนึ่งแปลวา เหมือนหรือคลายเทพเจา (วา-เหมือน,คลาย ยัง-เทพเจา) เนื่องจากขอหาม

ของศาสนาอิสลามหามทํารูปภาพรูปสลักเหมือนจริง๑๒๑  จีนก๊ักบรรยายถึงการแสดงหนังของชาว

บาหลีไววามีผาขาวขึงเปนจอ จุดตะเกียงไวดานหลัง ตัวหนังมีลักษณะสูง ๑ คืบ รูปรางผอม มีแขนขา

ยาว ตัวหนัง ๑ ชุดมี ๕๐ ตัว ปกไวกับหยวกกลวย นายหนังจะเชิดทีละตัว พรอมกับมีบทรองและการ

บรรเลงดนตรีประกอบ ไดแก กลอง ฆอง ซอ และเกราะ ดังขอความตอไปนี้ 

คร้ันเพลาคํ่าพวกบาหลีจึงเอาจอหนังมาตั้งที่นาโรง จอหนังทําดวยผาขาว 

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 

เอาข้ึนเชิดทีละตัว รองภาษาบาหลี ตีฆองกลองสีซอ สิ้นบทแลววางหนังลงเสียเอาตัวอ่ืนข้ึน

เชิดตอไปกวาจะสิ้นทั้ง ๕๐ ตัว เจาเมืองก็ดูอยูดวยกับขาพเจา  เพลาสักยามหนึ่งเจาเมืองก็

กลับเขาไปขางใน  แตคนพวกชาวบาหลีนั้นยังดูอยูทั้งหญิงทั้งชายประมาณ ๕๐ คน ๖๐ คน 

ดึกแลวขาพเจานอนอยูที่โรง  หนังนั้นเลนไปจนรุง   

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓) 

 

การแสดงหนังท่ีจีนก๊ักกลาวมานี้นาจะเปนหนังประเภทวายังปูรวา (Wayang 

Purwa) หรือวายังกุลิต (Wayang Kulit) นิยมเลนเรื่องรามายณะ และมหาภารตะ ตัวหนังทํามาจาก

หนังควาย รูปหนังไมเหมือนคนปกติท่ัวไป ซ่ึงจีนก๊ักกลาววาหนังโรงนี้แสดงหนังถึง ๕๐ ตัว สอดคลอง

กับประเพณีหนังในบาหลีท่ีจะเลนราว ๖๐ ตัวตอหนึ่งคืน ตามประเพณีจะเริ่มแสดงแสดงราวสามทุม

และเลนไปตลอดคืน สอดคลองกับท่ีจีนก๊ักกลาวไววาหนังเลนไปจนสวาง ผูเชิดหนังจะเรียกวา ดาหลัง 

(Dalang) แปลวานายหนัง ทําหนาท่ีเชิดและกํากับนักดนตรี-นักรอง สวนดนตรีท่ีจีนก๊ักกลาวไวนั้น 

ภาษาชวาเรียกวากาเมลัน (Gamelan) วงกาเมลันท่ีจีนก๊ักกลาวไวนั้น ไดแก กลองมีลักษณะเปนกลอง

ยาว ฆองโหมงเปนฆองสําริด ซอมีลักษณะเปนซอสองสายใชเปนเสียงนํา และเกราะ ซ่ึงจะใชไมเคาะ

จังหวะมีอยู ๒ อันในการใหจังหวะอันใหญนายหนังจะถือไวในมือซาย สวนอันเล็กจะคีบไวท่ีนิ้วเทา

ขางขวาใชเคาะเม่ือตองใชมือเชิดหนังท้ังสองขาง๑๒๒   

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



๒๘๐ 

๑.๒  การแสดงระบําผ้ึง 

เจาเมืองกาลงกงจัดการแสดงชุดหนึ่งมาใหจีนก๊ักรับชม จีนก๊ักกลาวไววาเปน

ละคร แตเม่ือพิจารณาแลวพบวาเปนการแสดงระบําแบบหนึ่งคือ รําโอแลค ตัมบูลิลิงัน (Tari Oleg 

Tembuliligan) หรือระบําผึ้ง การแสดงชุดนี้เปนการเลาถึงการใชชีวิตของผึ้ง ๒ ตัว ซ่ึงกําลังบินไปดูด

เกสรดอกไมในสวน ผูแสดงมีตัวพระและตัวนาง๑๒๓ จีนก๊ักบรรยายถึงการแตงกายของผูแสดงไววา

ผูชายนุงผาตาโถงแบบโจงกระเบน มีผาคาดเอวและเหน็บกริช ผูกผาท้ังสองท่ีขอมือ 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) 
 

การแตงกายท่ีกลาวถึงในคําใหการระบุวามีการประดับดอกไมไวท่ีศีรษะ ลักษณะ

ดังกลาวนี้ถือเปนรูปแบบเฉพาะในการแสดงพ้ืนบานของบาหลี ซ่ึงดอกไมท่ีนิยมคือลั่นทม จําปา หรือ

กุหลาบ๑๒๔  สวนเครื่องดนตรีประกอบการแสดงระบําผึ้ง ไดแก ฆองหุย (ฆองขนาดใหญ กวาง

ประมาณ ๘๐ ซม. เรียกอีกชื่อหนึ่งวาฆองชัย) กลองแขก ขลุย ระนาดและฆองวง จีนก๊ักบรรยายวามี

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 ฉันทนา เอ่ียมสกุล, นาฏศิลปอินโดนีเซีย (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๘), ๘๙. 
๑๒๔ ฉันทนา เอ่ียมสกุล, นาฏศิลปอินโดนีเซีย, ๘๙. 



๒๘๑ 

เหมือนไมตีระฆัง กลางโรงเอาก่ิงไมมาปกก่ิง ๑ เก็บดอกไมสดใสตะกราๆ ๑ มาวางไวใตก่ิง

ไม มีคนรอง ๒ คน  

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓) 
 

สวนการแสดงระบําผึ้งนั้นจะเนนลักษณะการรายรําระหวางผึ้งตัวผูและผึ้งตัวเมียท่ีเก้ียว

พาราสีกันไปมา จีนก๊ักกลาวไวดังนี้ 

ผูหญิงลุกข้ึนรํากอน แลวไปหยิบดอกไมในตะกรามาทิ้งผูชายๆ จึงลุกข้ึนรําคน

หนึ่ง แลวไปหยิบดอกไมในตะกราทิ้งผูหญิงบาง แลวผูชายผูหญิงก็รําไปดวยกันนาน ๆ จึงไป

หยิบดอกไมมาทิ้งกัน คนรอง ๒ คนก็รองไป รําลอกันไปๆ มาๆ เหนื่อยแลวก็นั่งลง คูอ่ืนก็ลุก

ข้ึนรําหยิบดอกไมทิ้งกันรําทีละคูทั้ง ๕ คู เจาเมืองถามขาพเจาวางามฤๅไมงาม ขาพเจาบอก

วางาม ขาพเจาจึงขอยืมเบี้ยอีแปะกะปตันหาพันมาตกรางวัลใหคนละ ๕๐๐ 

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓) 

 

 

 

 

 

๒.  ศิลปะการแสดงของไทย 

ศิลปะการแสดงของไทยท่ีจีนก๊ักเลาใหเจาเมืองกาลงกง ไดแก โขน หุนหลวง ละคร 

และหนังใหญ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๒.๑  การแสดงโขน  

โขนเปนการแสดงอยางหนึ่งคลายละครรํา มักเลนเรื่องรามเกียรติ์ โดยผูแสดง

สวมหัวจําลองตางๆ เรียกวาหัวโขน๑๒๕ การแสดงโขนมีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา มีท่ีมาจาก

การละเลน ๓ อยางคือกระบี่กระบองเปนท่ีมาของการตอสูในการแสดง หนังใหญเปนท่ีมาของการ

พากยและการเจรจา และการละเลนชักนาคดึกดําบรรพเปนท่ีมาของชุดแตงกายของผูแสดง๑๒๖  จีน

ก๊ักบอกเลาถึงลักษณะเครื่องแตงกาย 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 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, ๒๑๗. 
๑๒๖ ธนิต อยูโพธ์ิ, โขน, พิมพครั้งท่ี 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 ฉ่ิง ฉาบ  โขนโรง ๑ ถาจะเลนมีปพาทย ๒ สํารับ คน

เจรจา ๔ คน ๕ คน   

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓) 

 

จากขอความขางตนจีนก๊ักไดกลาวถึงลักษณะการแตงกายและเครื่องประดับของผูแสดง

โขนไว ลักษณะดังกลาวเรียกวาการแตงกายแบบ “ยืนเครื่อง”  ซ่ึงจะแตกตางกันไปตามประเภทของผู

แสดงคือตัวพระ นาง ยักษ ลิง  และผูแสดงโขนจะสวมศีรษะเพ่ือบงบอกวาแสดงเปนตัวละครใดใน

เรื่อง  ดวยเหตุท่ีผูแสดงสวมหัวโขนนี่เองจึงใหพูดเองไมได จะตองมีผูพูดขับรองดําเนินเรื่องและเจรจา

แทนเรียกวา “คนพากย”๑๒๗  สวนเครื่องดนตรีจะใชปพาทยเครื่องหา ไดแก ปกลาง ระนาดเอก ฆอง

วงใหญ ตะโพน กลองทัด และฉ่ิง๑๒๘ 

๒.๒  การแสดงหุนหลวง   

จีนก๊ักกลาวถึงการของไทยอีกประเภทหนึ่งคือการเลนหุน โดยใหรายละเอียด

ไววาหุนทํามาจากไมเปนรูปตัวละครประเภทตางๆ สูงประมาณ ๑ ศอก ๑ คืบ ใชวิธีการชักสายกลไก

ใหหุนแสดงทาทาง เครื่องแตงกายหุนและดนตรีท่ีใชเหมือนกับการแสดงโขน ดังขอความตอไปนี้ 

หุนนั้นเอาไมมาทําเปนรูปคนชายบางหญิงบาง รูปยักษบาง รูปลิงบาง รูปสัตว

ตาง ๆ บาง สูงประมาณศอกคืบ มีคนชักสายกระดิกรําไดเหมือนคนโรงหนึ่ง ๔๐ ตัว ๕๐ ตัว 

คนเลนประมาณ ๕๐ คน ๖๐ คน เคร่ืองแตงตัวหุนก็มีเหมือนกับเคร่ืองแตงตัวโขน ถาจะเลน

ก็มีปพาทย ๒ สํารับ คนสําหรับเจรจา ๔ คน ๕ คน เหมือนกับโขนละครโรง ๑ ทั้งหญิงทั้ง

ชาย ๓๐ คน ๔๐ คน 

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓) 

 

หุนท่ีกลาวไวในคําใหการตรงกับหุนประเภทหลวงหรือหุนใหญ  เปนหุนท่ีมีมาตั้งแตสมัย

กรุงศรีอยุธยา  สูง ๑  เมตร  มีกลไกมากมายในตัวหุน  สามารถเลียนแบบลักษณะทาทางของคนได 

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

๑๖. 
๑๒๘ ธนิต อยูโพธ์ิ, โขน, ๑๕๗ 



๒๘๓ 

เชน  การกลอกตา  การยกมือ  ชี้นิ้ว ฯลฯ  เรื่องท่ีใชแสดงมักเปนเรื่องจากโขนหรือละครใน เชน 

รามเกียรติ์ อุณรุท เปนตน๑๒๙  

๒.๓  ละคร   

จีนก๊ักกลาวถึงการแสดงละครของไทยใหเจาเมืองบาหลีฟงวา “...เครื่องแตงตัว

ละครเหมือนกับเครื่องแตงตัวโขนหุนเหมือนกัน เม่ือละครจะรํานั้น คนสําหรับตีกรับโรงละ ๔๐ คน 

๕๐ คน มีปพาทยสํารับ ๑ สิ้นบทรําก็หยุดรองไปตามเรื่องหามีคนเจรจาแทนเหมือนโขนหุนไม...”  

ขอความท่ีจีนก๊ักกลาววา “สิ้นบทรําก็หยุดรองไปตามเรื่อง” ทําใหทราบวาจีนก๊ักกลาวถึงละครนอกซ่ึง

ใชผูแสดงเปนชายลวน ดําเนินเรื่องกระชับรวดเร็ว ตางจากละครในของพระมหากษัตริยท่ีใชผูแสดง

เปนผูหญิงลวน ละครนอกนั้นเม่ือมีการรองและรําเปนระยะสั้นๆ จะมีการดําเนินเรื่องโดยการเจรจา

ระหวางตัวละคร ซ่ึงอาจมีการแทรกบทตลกลงไป สวนละครในผูแสดงมักจะรําอยางเดียวและมีตน

เสียงเจรจาและขับรองแทน๑๓๐ 

 

 

 

 

๒.๔  หนังใหญ   

มหรสพของไทยประเภทสุดทายท่ีจีนก๊ักอธิบายใหกับเจาเมืองบาหลีฟง คือการ

แสดงหนังใหญ ซ่ึงจีนก๊ักใหรายละเอียดไวมากกวาการแสดงประเภทอ่ืนเนื่องจากเมืองบาหลีก็มีการ

แสดงหนังพ้ืนเมืองเชนกัน 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 ศอกขึงข้ึน แลวปลูกทํา

รานไฟขางหลังสูง ๓ ศอก กวาง ๒ ศอก ยาว ๓ ศอก เอาดินรองแลวกองไฟบนรานแลวเอา

เสื่อใบวงบังลมขางหลังจอ ขางนาจอเอาหนังเชิด มีกลองใหญ กลองกลาง กลองเล็ก ระนาด 

ฆองวง ตะโพน เปงมาง ฉ่ิงฉาบ กรับโกรง ถาจะเลนหนังตัว ๑ คนเชิดคน ๑ เชิดคร้ัง ๑ หนัง 

๙ ตัว ๑๐ ตัวบาง คนเชิดก็เทากับตัวหนัง พวกปพาทยก็ตีข้ึนพรอมกัน คนสําหรับเลนที่อยู

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

๒๘. 
๑๓๐ นันททยา ลําดวน, วรรณคดีการละคร (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, ๒๕๓๑), ๑๗-๒๑. 



๒๘๔ 

ในจอนั้นตีกรับโกรงรองไปตามเพลง สิ้นบทแลว คนเชิดหยุดยืนเชิดหนังอยูนาจอ คนสําหรับ

เจรจาก็เจรจาไปตามเร่ือง สิ้นบทแลว เอาหนังพวกนั้นกลับเขาในจอ เอาหนังตัวอ่ืนมาเชิด

ตอไปกวาจะสิ้นตัวหนัง ๆ เชิดไดทั้งขางในจอขางหนาจอ คนดูเห็นๆ เหมือนกัน โรง ๑ มีคน

เชิด ๓๐ คน ๔๐ คนบาง คนรองคนเจรจา ๓ คนบาง ๔ คนบาง 

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓) 

 

ลักษณะท่ีจีนก๊ักบรรยายไวตรงกับลักษณะของหนังใหญทุกประการกลาวคือ ตัวหนังใหญ

ทําจากหนังสัตวสวนมากมักทําจากหนังโค  นํามาฉลุหรือสลักเปนภาพตามตัวละครในเนื้อเรื่อง

รามเกียรติ์  ขนาดหนังใหญสูงประมาณ ๑๐๐-๒๐๐  ซ.ม.  กวาง ๕๐-๑๕๐ ซ.ม. ลักษณะเฉพาะอีก

อยางหนึ่งของหนังใหญเปนภาพแผนนิ่งๆ  ไมสามารถขยับเขยื้อนหัว แขน ขา ไปมาเหมือนกับหนัง

ตะลุง สวนการแสดงหนังใหญจะเลนผานจอหนัง ท่ีใชผาขาวขึงเปนฉาก ดานหลังจอทําเปนรานเพลิงท่ี

สุมไฟใหลุกโพลน แลวเชิดหนังท่ีหนาจอ๑๓๑  

จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาศิลปะการแสดงท่ีปรากฏในคําใหการสมัยรัชกาลท่ี ๓ สะทอน

ใหเห็นถึงศิลปะการแสดงของบาหลี ไดแก การแสดงวายัง การแสดงระบําผึ้ง  และศิลปะการแสดง

ของไทย ไดแก โขน หุนหลวง ละคร และหนังใหญ ซ่ึงจีนก๊ักไดบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับผูแสดง 

เครื่องแตงกาย เครื่องดนตรีท่ีใช เรื่องท่ีใชแสดง และอุปกรณประกอบการแสดง  

ความเช่ือ 

ความเชื่อ หมายถึงการยอมรับนับถือ หรือยึดม่ันในสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีมีตัวตนหรือไมมีตัวตน

วามีอยูจริง การยอมรับนับถือนี้อาจจะมีหลักฐานเพียงพอท่ีนํามาพิสูจนได หรืออาจจะไมมีหลักฐานมา

พิสูจนใหเห็นจริง  เม่ือมนุษยเริ่มเรียนรูธรรมชาติเชื่อวามีอํานาจลึกลับท่ีจะใหผลดีผลราย  ทําใหเกิด

ความกลัวจึงเกิดมีพิธีตางๆ เพ่ือบูชาพระผูเปนเจา เพราะเชื่อวาสิ่งท่ีเกิดข้ึนตองมีผูบันดาล มนุษยจึงตั้ง

เทพประจําสิ่งตางๆ๑๓๒    

ความเชื่อท่ีพบในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดแก ความเชื่อ

ทางไสยศาสตร ความเชื่อเก่ียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และความเชื่อเก่ียวกับปรากฏการณธรรมชาติ  ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

๑.  ความเช่ือทางไสยศาสตร 

                                           
๑๓๑ สน สีมาตรัง, ประวัติความเปนมาของหนังใหญ (กรุงเทพฯ : ฝายสาราณียากร  คณะโบราณคดี, 

ม.ป.ป.). 
๑๓๒ บุปผา บุญทิพย, คติชาวบาน, พิมพครั้งท่ี ๙ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๓), 

๑๕๖. 



๒๘๕ 

ความเชื่อทางไสยศาสตรเปนความเชื่อเก่ียวกับคาถาอาคม เวทมนตร เครื่องรางของ

ขลัง หรือยาเสนหตางๆ ในคําใหการอายกร จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) และคําใหการอายกลิ่น จ.ศ. 

๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อท่ีเก่ียวกับเครื่องรางของขลัง  เนื้อหากลาวถึงนายกร

และนายกลิ่นผูเปนลูกศิษยไปหลอกลวงชาวบานแขวงเมืองนครราชสีมาโดยทําพิสมรและตะกรุด ดัง

เนื้อความท่ีวา 

นายกรบอกกับชาวบานวานายกรเปนคนดีวิเศษจะเที่ยวโปรดสัตว  นายกรก็

ทํากะตรุดทําน้ํามนตใหชาวบาน  คร้ันมาจากบานคลองขวางแลว  นายพรหมบานคลอง

ขวางวิ่งตามมาอีกคนหนึ่งเปนศิษยขาดวยกัน  มาเถิงบานใดหยุดนอนที่ไหน  ชาวบานทั้ง

ปวงแตกตื่นพากันมาขอน้ํามนตขอกะตรุดทุกบานรายทางมาจนเถิงเมืองนครราชสีมา  

นายกรบอกราษฎรชาวบานวานายกรเปนคนดีเปนมีบุญเปนวิเศษ  ราษฎรชาวบานเอาขาว

เอาน้ํามาสงใหนายกรนายกลิ่น  แลวเอาดอกไมธูปเทียนมาใหนายกรลงกะตรุดพิสมรให

ชาวบาน 

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๒) 

 

เครื่องรางท่ีปรากฏในคําใหการมีอยู ๒ ชนิดคือตะกรุดและพิสมร ตะกรุดเปนเครื่องราง

ทําจากแผนใบลาน หรือโลหะประเภททองแดง ตะก่ัว ดีบุก เงิน ทอง หรือนาก วิธีการปลุกเสกจะนํา

แผนโลหะมาลงเลขยันตคาถาและอักขระแลวมวนเขาเปนหลอดสําหรับคลองคอผูกแขนผูกขอมือหรือ

คาดเอว เชื่อวาจะทําใหเจริญในลาภยศ นอกจากแขวนแลวอาจนําตะกรุดมาแชน้ํา แลวนํามาดื่ม ลูบ

หนารดศีรษะ หรือประพรมบานเรือนเชื่อวาจะชวยกําจัดภยันตรายตางๆ และแกคุณไสยหรือเสนห 

ยาแฝดตางๆ ๑๓๓  สวนพิสมรเปนเครื่องรางท่ีทํามาจากแผนโลหะเงิน ทองหรือนาก นํามาแผเปน

สี่เหลี่ยมเล็ก ลงเลขยันตอักขระแลวปลุกเสก มีหูสําหรับรอยเชือกอยู ๒ ขาง ใชแขวนเชนเดียวกับ

ตะกรุด การปลุกเสกนิยมใชโองการเทพเจา เกจิอาจารยบางทานปลุกเสกในปาชาเพ่ือใหขลังมากข้ึน 

พิสรมรมีสรรพคุณทางดานปองกันภยันตรายและทางเสนหใหเปนท่ีหลงใหลของเพศตรงขาม๑๓๔ 

๒.  ความเช่ือเกี่ยวกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์  

ความเชื่อเก่ียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปนความเชื่อเก่ียวกับผี วิญญาณ เทพเจาตางๆ เชนผี

เปรต ยักษ แมยานาง นางตานี นางตะเคียน แมโพสพ ฯลฯ ในสําเนาคําใหการนายจัน จ.ศ. ๑๒๐๑ 

(พ.ศ. ๒๓๘๓) มีการกลาวถึงการไหวผีไววา 

                                           
๑๓๓ ปรีชา เอ่ียมธรรม และประคอง นิมมานเหมินท, “ตะกรุด,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง 

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



๒๘๖ 

เดิมอําแดงทรัพยอาสะใภมาวาออนวอนกับ ฯขาฯ หลายคร้ังแลววาจะยกลูก

ของพี่สาวใหกับ ฯขาฯ ๆ จึงวาขาจนเขาจะเอาสินสอดขันหมากขาจะเอาที่ไหนไปใหเขา  

แลวอําแดงทรัพยอาสะใภจึงวากับ ฯขาฯ วาขางมอญเปนเซนผีเซนสางกันดอก  แลว ฯขาฯ 

ก็ยอม 

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๑๘) 

 

การไหวผีท่ีปรากฏในคําใหการเปนความเชื่อเรื่องผีบาน หรือผีบรรพบุรุษของชาวมอญ 

ซ่ึงเชื่อวาผีบานแตละตระกูลนั้นมีสัญลักษณเปนรูปสัตวตางกันออกไป เชน เตา งู ไก ฯลฯ ท่ีตั้งของผี

บานจะอยูท่ีเสาเอก ซ่ึงจะมีกระบุงใสเสื้อผาแขวนไว สมาชิกในบานตองดูแลรักษาและมีพิธีเซนไหว

ประจําป  การไหวผีท่ีระบุในคําใหการเปนการไหวผีในพิธีแตงงาน เปนข้ันตอนแรกสุดและสําคัญท่ีสุด

เจาบาวและเจาสาวตองจุดธูปเทียนสักการะเจาท่ีและเสาเอกท่ีตั้งผีบานตามลําดับ โดยมีพอแมหรือผูรู

ในทองถ่ินเปนผูนําประกอบพิธี๑๓๕ 

๓.  ความเช่ือเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติ  

ความเชื่อเก่ียวกับปรากฏการณธรรมชาติ เปนความเชื่อท่ีเกิดจากมนุษยเชื่อวา

ปรากฏการณธรรมชาติตางๆ มีผูกระทําข้ึน บางสิ่งเกิดผลใหความเปนอยูของมนุษยผิดปกติไป เชน 

เกิดจันทรุปราคา หรือเกิดทองฟาสีแดง ฯลฯ มนุษยสังเกตและจดจําไวจนสามารถทํานายวาจะเกิด

เหตุสิ่งใดข้ึน๑๓๖  คําใหการในคัดบอกเลม ๒ วาดวยเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ 

(พ.ศ. ๒๓๗๐) อายทาวลาวใหการเก่ียวกับเหตุการณแผนดินไหวท่ีเมืองเวียงจันทน กอนเจาอนุวงศยก

ทัพไวอยางละเอียดวา 

ขาพเจาอยูเมืองเวียงจันทน ณ วัน ฯ๑   ๔ ประกาสัพศก เห็นแผนดินเมือง

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 ฯ๓   ๔ คํ่า แผนดินไหวตลอดไปไกลเมืองเวียงจันทน ทางประมาณ ๓ 

คืน ๔ คืน  ถึงวัน ฯ๕   ๕ ปจออัฐศก ฝนไมตกฟาไมรอง เกิดลมพายุใหญ หอพระแกวยอดหัก 

                                           
๑๓๕ จวน เครือวิชฌยาจารย, ประเพณีมอญท่ีสําคัญ, พิมพครั้งท่ี 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.) 

 

เม่ือเกิดเหตุแผนดินไหวสรางความเสียหายใหกับอาคารสถานท่ีตางๆ พระสังฆราช 

วัดภูซรองทํานายวาเปนเหตุรายท่ีจะทําใหเสียเมือง แตเจาอนุวงศไมเชื่อคําทํานาย ดังขอความท่ีวา 

พระสังฆราชวัดภูซรองดูตามตําราบอกเพี้ยกวานวาเกิดวิบัติตางๆ เมือง

เวียงจันทนจะเสียแลว เมื่อคร้ังกอนแผนดินแยกเมืองก็เสีย คร้ังนี้ก็เปนเหมือนกัน เพลี้ย

กวานเอาคําพระสังฆราชบอกเจาเวียงจันทน เจาเวียงจันทนหาเชื่อไม เกิดเหตุทั้งนี้เพราะ

บุญของเราอีก แตที่แผนดินแยกนั้นก็ใหขนดินมาถมเต็มทั้งสิ้น ๕ แหง หอพระแกว หอพระ

บาง หอไตร ก็ซอมแซมทําข้ึนดั่งเกา สิ้นคําใหการขาพเจาแตเทานี้ ๚ะ๛ 

(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ฆ.) 

 

ความเชื่อเรื่องแผนดินไหวเปนเหตุแหงความลมจมของบานเมืองนาจะเปนความเชื่อท่ี

ปรากฏอยูท้ังลาวและไทย นอกจากคําใหการขางตนแลวยังพบวาในตําราพิชัยสงคราม ฉบับรัชกาลท่ี 

๑ ก็มีความเชื่อในเรื่องนี้ปรากฏอยู  ซ่ึงถือวาแผนดินไหวเปนอุบาทวพระเพลิง ผูนําบานเมืองจะตอง

นําแกวแหวนเงินทอง ธูปเทียน อาหารมาบูชาและสวดมนตแกอุบาทวจึงจะหาย๑๓๗ 

 

 

พิธีกรรม 

พิธีกรรม หมายถึง การบูชา แบบอยางหรือแบบแผนท่ีปฏิบัติในทางศาสนา๑๓๘ เปน

วิธีการหรือกลวิธีท่ีมนุษยคิดข้ึนตามความเชื่อ ท้ังเรื่องภูตผีวิญญาณ เทวดา และความเชื่อทางศาสนา 

กลาวคือมนุษยเชื่อวาถาประกอบพิธีกรรมดวยการเซนสรวงบูชาสิ่งท่ีมีอํานาจ สิ่งนั้นก็ยอมดลบันดาล

หรือชวยใหมนุษยบรรลุผลตามความเชื่อและความตองการ๑๓๙  ภาพสะทอนเก่ียวกับพิธีกรรมท่ีพบใน

คําใหการ ไดแก พิธีกรรมพ้ืนเมืองของชาวบาหลี และพิธีการสาบานของกลุมอ้ังยี่ ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 

๑.  พิธีกรรมพ้ืนเมืองของชาวบาหลี 

                                           
๑๓๗ ตําราพิไชยสงคราม ฉบับรัชกาลท่ี ๑ (กรงุเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๕), ๒๕๒. 
๑๓๘ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, ๒๑๗. 
๑๓๙ จํานงค ทองประเสริฐ, “ศาสนาและพิธีกรรมของไทย,”  ใน เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา 

หนวยท่ี ๘-๑๕ (นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐), ๗. 



๒๘๘ 

พิธีกรรมพ้ืนเมืองของชาวบาหลีพบในคําใหการจีนก๊ักเมือง เรื่องบรรทุกสินคาไป

จําหนายเมืองบาหลี จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ.๒๓๘๙)  กลาวถึงพิธีการแตงงานและพิธีทําศพ ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 

๑.๑  พิธีแตงงานของชาวบาหลี 

พิธีแตงงานของชาวบาหลีท่ีปรากฏในคําใหการจีนก๊ัก กลาวไวในตอนท่ีจีนก๊ัก

รวมพิธีแตงงานระหวางบุตรชายของกะปตันอังกฤษกับหญิงสาวชาวเมืองบาหลี  ในพิธีมีชาวบาหลีนํา

อาหารมาชวยงาน จีนก๊ักใหการไววา “...มีเรียงเล็ด กลวย สม ขาวตมใสกลวย หมาก พลู คนละโตะ ๑ 

บาง ๒ โตะบาง ๓ โตะบาง ประมาณสัก ๒๐๐ คน...” อาหารสวนมากจะเปนผลไม เชนกลวย ออย 

และขนมคือขนมเรียงเล็ดหมายถึงขนมท่ีทําจากขาวเหนียว แลวปนเปนวงกลมแผใหบางจนเกือบเรียง

เมล็ดออกไป จึงเรียกกันวาเรียงเล็ด ตอมาเพ้ียนเปนคําวานางเล็ด๑๔๐ และขาวตมใสกลวย ซ่ึงเปนการ

ทําขนมจากขาวเหนียวใสไสกลวย  เม่ือนําของมาชวยงานแลวกะปตันเลี้ยงอาหารตอบแทนเปน “...

ขาวสุกกับเนื้อสุกรทอด เนื้อสุกรยาง จังลอนทําดวยเนื้อสุกร ใสโตะไมกลึงใหไปทุกคนๆ...” โดย

จังลอนนั้นเปนอาหารท่ีนําปลาหรือเนื้อมาโขลก แลวปนเปนกอนหรือเปนแผน เค่ียวกับน้ํากะทิ 

สําหรับกินกับขนมจีนซาวน้ํา หรือบางทีนํามาเสียบไมปงไฟเรียกวาจังลอนแหง๑๔๑ 

พิธีการแตงงานของชาวพ้ืนเมืองบาหลีจะมีการแหขันหมากจากบานเจาบาวไปบาน

เจาสาวเพ่ือสูขอตามธรรมเนียม  จีนก๊ักบรรยายถึงลักษณะขันหมากและขบวนแหไวดังนี้ 

 เพลาเย็นจัดแจงขันหมากใสโตะไม เอาดายเข็ดมาตอๆ กันเขา ๓ เข็ดแลววง

ลงในโตะไม เอาขาวสารกองกลาง เอาหมากพลูรายทับบนเขาสาร เอาดอกไมทองอังกฤษปก

เปนรูปพุมโตะ ๑ ใสสม กลวย ขนมบาง ๕๐ โตะ เอาผาเช็ดหนาแขกคลุมทุกโตะ 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, พิมพครั้งท่ี ๓ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๕), 

๒๘. 
๑๔๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, ๓๑๐. 



๒๘๙ 

 

หลังจากพิธีแหขันหมาก ๓ วัน บิดามารดาของฝายเจาสาวจะตองสงตัวเจาสาวมาบาน

เจาบาว โดยจัดขบวนแห มีผูติดตามเปนผูหญิงราว ๒๐-๓๐ คน เจาสาวจะแตงตัวนุงผาริ้วทอง หมผา

มีสไบเฉียง และมีผาคลุมศีรษะ เม่ือมาถึงบานเจาบาว ดนตรีบรรเลงตอนรับ เจาบาวเปดผาคลุมศีรษะ

ออก แลวบิดามารดาเจาบาวจูงเจาสาวเขาเรือน เปนอันเสร็จพิธี 

๑.๒  พิธีทําศพของชาวบาหลี 

จีนก๊ักสอบถามกะปตันอังกฤษท่ีบาหลีเก่ียวกับพิธีการทําศพของชาวพ้ืนเมือง  

กะปตันใหขอมูลวาถาชาวเมืองตายจะมีการเรียก “คนนุงขาวหมขาว” ซ่ึงหมายถึงพราหมณในศาสนา

ฮินดูจํานวน ๒ คน มาสวดในเวลาบาย แลวญาติพ่ีนองเอากํายานไปจุดบูชา และเอาดอกไมวางขาง

โลงศพ  สวนพิธีเผาศพจะตองมีการเตรียมทํารานไมไผสามชั้นมีหลังคาคลุม ใชสําหรับหามวงดนตรี

บรรเลงแหไปในขบวน โดยมีคนถือดอกไมทําจากทองอังกฤษราว ๒๐-๓๐ คน และมีพราหมณ ๔ คน

ถือขันเงินใสขาวตอกดอกไมโปรยไปตามทาง และมีบุตรภรรยาญาติพ่ีนองตามไปขางหลัง  

พิธีท่ีนาสนใจอยางหนึ่งท่ีเก่ียวของกับงานศพคือ “พิธีสตี” เปนพิธีท่ีบาหลีรับมาจาก

ศาสนาฮินดูของอินเดีย ซ่ึงมีธรรมเนียมวาหญิงมีสามีท่ีตายกอนจะตองเขากองไฟตายตามสามีบนเชิง

ตะกอนเดียวกัน ถือวาจะไดติดตามไปปรนนิบัติสามีไปโลกหนา๑๔๒  จีนก๊ักบรรยายไวเก่ียวกับพิธีสตีใน

บาหลีวา เม่ือเผาศพผูตายเรียบรอยจะมีการขุดหลุมยาวและกวางอยางละ ๔ ศอก  ลึก ๓ ศอก เอาไม

ไผมาพันผาท่ีชุบน้ํามันมะพราวใสไวเต็มหลุม  การทําพิธีตองมีหนังสือแจงเจาเมืองพิจารณา ถาเจา

เมืองหามปรามแลว ๒ ครั้ง แตผูหญิงท่ีจะทําพิธียังยืนยันท่ีจะเผาตัว เจาเมืองจึงมีหนังสือตอบมาวา 

“...หามไมฟงแลวมีน้ําใจรักใครผัว จะตายกับผัวไดก็ตายเถิด...”  ข้ันตอนการเผาตัวตายนั้นมีดังนี้ 

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 จีนก๊ักใหการวาผูทําพิธีสตีจะตองเปนหญิงมีฐานะเปนภรรยาเจาเมือง หรือ

ขุนนางในเมืองบาหลีเทานั้น ถาไมยอมทําพิธีจะมีสามีใหมไมได หากฝาผืนจะถูกฟองรองกับเจาเมือง

                                           
๑๔๒ เสฐียรโกเศศ [พระยาอนุมานราชธน], ประเพณีเนื่องในการตาย, พิมพครั้งท่ี ๓ (กรุงเทพฯ: 

ศยาม, ๒๕๓๙), ๑๔. 



๒๙๐ 

เพ่ือลงโทษ ซ่ึงบางคนจะถูกประหาร หรือขายลงเปนทาส สวนหญิงท่ีเปนสามัญชนไมตองทําพิธีสตี 

และมีสามีใหมได 

๒.  พิธีกรรมสาบานของกลุมอ้ังย่ี 

กลุมอ้ังยี่ หรือตั้วเฮียเปนการรวมกลุมของชาวจีนในประเทศไทย มีพัฒนาการมาจาก

กลุมสมาคมท่ีตอตานราชวงศชิง ในการจัดตั้งจะมีพิธีกรรมรับสมาชิกเขากลุม เพ่ือใหสัตยสาบานวาจะ

ซ่ือสัตยและจงรักภักดีตอสมาคม  พิธีการสาบานของกลุมอ้ังยี่ท่ีพบในคําใหการปรากฏอยูในสําเนา

คําใหการจีนโปวาดวยเรื่องอ้ังยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ.๒๓๙๑)  จีนโปกลาวถึง

ข้ันตอนการรวมกลุมสาบานเปนตั้วเฮียไวดังตอไปนี้ 

แลวขาพเจาก็ยกโตะไปตั้งนอกโรงกลางแจง เอาถังใสขาวสาร เอาชามใส

น้ํามันตามตะเกียงไวกลางถังขาวสารตั้งไวบนโตะ  เอาถังใสน้ําเอาไกมาเชือดคอรองเอา

โลหิตปนกับสุราเทลงในถังน้ําตั้งไวหนาโตะถังหนึ่ง แลวใหจีนยืนถือดาบ ๒ คน เอาปลาย

ดาบจดกันไวเปนประตู จีนสิ้นทองเปนตั้วเฮีย ขาพเจาเปนยี่เฮีย จีนเส็งเปนซาเฮีย จีนศุกเกา

แตจิ๋วแซอ๋ึงเปนเฉาเอย ๑ แลวจีนสิ้นทองตั้วเฮียจุดธูปลอดประตูดาบเขาไปกอน เอาธูปปก

ไวที่ถังขาวสารไปยืนอยูขางโตะขางหนึ่งแลว ยี่เฮีย ซาเฮีย เฉาเอย ลอดประตูดาบตามตั้วเฮีย

เขาไปไหวตรงถังขาวสารตั้งไวบนโตะแลวไหวตั้วเฮียดวย  พวกที่เขาตั้วเฮียลอดประตูดาบ

เขาไปไหวถังขาวสารไหวตั้วเฮีย ยี่เฮีย ซาเฮีย ดวยกันทุกคน  แลวเอาถวยตักสุรากับน้ําเลือด

ไกปนกันในถังกินคนละถวยทุกคน  จีนที่ยืนถือดาบเปนประตูนั้นรองวาใหซื่อสัตยตอกัน ถา

ไมซื่อสัตยตอกันใหคอขาดตายเหมือนไก 

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕)   

 

พิธีการสาบานขางตนมีท่ีมาจากการสาบานของกลุม “บรรพบุรุษท้ังหา” ซ่ึงเปนพระสงฆ

กลุมแรกจากวัดเสาหลินท่ีเริ่มรวมกลุมตอตานราชวงศชิงฟนฟูราชวงศหมิงในประเทศจีน  ความหมาย

ของท่ีแฝงอยูในเครื่องใชเครื่องบูชาท่ีสําคัญ ไดแก ขาวสาร สื่อความหมายแทนสมาชิกของสมาคมซ่ึงมี

มากมายนับไมถวน สวนประตูดาบท่ีสื่อถึงประตูหง ประตูแหงความซ่ือสัตยและคุณธรรม และประตู

เมืองตนหลิวซ่ึงเปนเมืองท่ีพระสงฆหาคนเริ่มกอตั้งสมาคม และไกท่ีนํามาเชือดหมายถึงพระสงฆท่ี

ทรยศบอกความลับของวัดเสาหลินใหกับราชสํานักชิง๑๔๓  ซ่ึงคําใหการกลาววากลุมตั้วเฮียใหสัตย

สาบานวาจะซ่ือสัตยตอกัน ถาใครไมซ่ือสัตยขอใหคอขาดเหมือนกับไกในพิธี  

                                           
๑๔๓ ศุภรัตน เลิศพาณิชยกุล, “สมาคมลับอ้ังยี่ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๔๕๓” (วิทยานิพนธ

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔), ๒๐-

๒๖. 



๒๙๑ 

พิธีกรรมท่ีปรากฏในคําใหการจึงสะทอนใหเห็นถึงพิธีกรรมพ้ืนเมืองของชาวบาหลี คือ 

พิธีการแตงงาน และพิธีการทําศพ พบในคําใหการของจีนก๊ักซ่ึงมีการบรรยายไวอยางละเอียดท้ังการ

เตรียมสถานท่ี และการประกอบพิธีกรรม ตลอดจนพิธีกรรมสาบานของกลุมอ้ังยี่ท่ีสะทอนใหเห็นถึง

การนําพิธีกรรมมาสรางความเปนหนึ่งเดียวของสมาชิกในกลุมของตน 

 

พิธีการทูต 

พิธีการทูต หมายถึงแบบแผนตามวิถีทางการทูต๑๔๔ เปนระเบียบพิธีการท่ีตองมีข้ึนใน

การเจริญสัมพันธไมตรีระหวางสองอาณาจักร  พิธีการทูตเปนขอมูลท่ีพบอยูในคําใหการของคณะ

ราชทูตท่ีเดินทางไปยังตางประเทศ ซ่ึงคณะราชทูตใหการเก่ียวกับการติดตอระหวางอาณาจักร การ

รับรอง  การตอนรับทูต การเขาเฝาถวายพระราชสาสนและเครื่องราชบรรณาการ ตลอดจนขอหาม

ขนบธรรมเนียมตางๆ พบในคําใหการของทูตท่ีไปเมืองจีนและญวนดังนี้ 

๑.  พิธีการทูตของจีน 

พิธีการทูตของจีนปรากฏอยูในสําเนาคําการทูตเลม ๑-๒ เรื่องจําทูลพระราชสาสนอ

อกไปกรุงปกก่ิง จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) ผูใหการคือราชทูต อุปทูต ตรีทูต และปนสื่อ คือขุนนางผู

มีหนาท่ีธุรการท่ัวไป คําใหการชุดนี้ทําใหทราบถึงข้ันตอนการติดตอถวายเครื่องราชบรรณาการใหแก

จีน หรือท่ีเรียกวา “จิ้มกอง” เปนลักษณะของการคาแบบระบบบรรณาการท่ีจีนตั้งระเบียบไววา

ชาวตางชาติท่ีจะติดตอคาขายกับตนจะตองนําเครื่องราชบรรณาการไปถวายจักรพรรดิจีน ทางการจีน

จึงอนุญาตใหคาขายตามสะดวก ซ่ึงไทยมีความนิยมท่ีจะจิ้มกองกับราชสํานักจีนมาตั้งแตสมัยกรุงศรี

อยุธยาจนถึงสมัยรัชกาลท่ี ๔ แหงกรุงรัตนโกสินทรเพ่ือประโยชนทางการคาขายและรับรองสถานะ

ของพระมหากษัตริย 

คณะทูตใหการวาอัญเชิญพระราชสาสนและเครื่องราชบรรณาการลงเรือเดินทางไป

ประเทศจีนเม่ือวันข้ึน ๔ คํ่า เดือน ๙ ปเถาะเบญจศก จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) โดยจอดเรือท่ีเมือง

กวางตุง ซ่ึงเปนเมืองท่ีจีนอนุญาตใหชาวตางชาติมาติดตอคาขายท่ีเมืองนี้เทานั้น คณะราชทูตติดตอ

กับถายตกท่ีประตูเสือ (หรือประตูหาเสือ จีนเรียกวาหวู หู เหมิน๑๔๕) โดยยื่น “ปน” หรือเอกสารแจง

ความประสงคมาถวายบรรณาการ ถายตกจึงแจงแกจงตกหมูอ้ี ซ่ึงเปนชื่อตําแหนงขุนนางผูสําเร็จ

ราชการมณฑลกวางตุง เม่ือจงตกหมูอ้ีทราบเรื่องจึงใหเชิญคณะทูตและแหพระราชสาสนข้ึนมายัง “กง

กวน” คือท่ีพักสําหรับขุนนางไทย ซ่ึงมีการบรรยายไวดังนี้ 

                                           
๑๔๔ พจนานุกรมฉบับมติชน (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๗), ๖๒๔. 
๑๔๕ สืบแสง พรหมบุญ, ความสัมพันธในระบบบรรณาการระหวางจีนกับไทย, แปลโดย กาญจนี 

ละอองศรี (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๒๕), ๕๒. 



๒๙๒ 

คร้ันถึงกําหนดจงตกใหชุดกัวกับขุนนางทหารสองคนลงมารับเชิญพระราช-

สาสนเคร่ืองราชบรรณาการข้ึนไปถึงกงกวน  วัน ฯ๔   ๙ คํ่าจึ่งเชิญพระราชสาสนข้ึนทรงเกงปด

ทองมีคนหามแปดคนกับสัปทนเหลืองสามคัน  มีปายเขียนเปนอักษรวาจิ้มกองโปกองปนสื่อ  

ชื่อราชทูตเปนปายสี่คู มีมาลอสองคูปพาทยจีนสํารับหนึ่ง ธงแหหนาหาคู  คนถือไมแทน

หวายสองคู ถือสายโซสองคู ถือเชือกหนังสองคู  มีคนหามเคร่ืองราชบรรณาการตามเกงพระ

ราชสาสน  ขาพเจาราชทูต อุปทูต ตรีทูต ปนสื่อข่ีเก้ียวสัปทนแดง มีบังตะวันตามแหพระ

ราชสาสนไป  คร้ันแหข้ึนไปถึงแลวเชิญพระราชสาสน เคร่ืองราชบรรณาการข้ึนไวที่กงกวน  

จงตกใหขุนนางทหารสองคนกับเลาเจียงแปดคนมาอยูกํากับพิทักษรักษาพระราชสาสนๆ อยู

ที่กงกวนเชาเย็นประโคมดวยแตรกลองชนะ   

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.) 

 

ตอมาจงตกแจงใหคณะราชทูตแหพระราชสาสนข้ึนไปเยี่ยมกอง ทางขุนนางจีนอัญเชิญ

พระราชสาสนข้ึนวางโดย “...ตั้งโตะสูงทาเหลืองปูแพรตวนปกดอกไมลายพ้ืนเหลืองไวสําหรับพระราช

สาสน ตั้งโตะปูดวยผาเหลืองไวรับเครื่องราชบรรณาการตั้งไวขางหนึ่ง...”  คณะทูตไปถึงจึงทําการ 

“กุย” คือคุกเขาคํานับท่ีหนาปายพระนามของพระเจากรุงปกก่ิง สวนจงตกและขุนนางจีนกุยตอหนา

พระราชสาสน ลักษณะดังกลาวนี้แสดงใหเห็นวาพระราชสาสนมีความสําคัญมากกวาราชทูต เนื่องจาก

เปรียบเสมือนตัวแทนของพระมหากษัตริย ซ่ึงเปนธรรมเนียมของไทยและจีน ตางจากตะวันตกท่ีถือวา

ราชทูตเปนตัวแทนพระมหากษัตริย๑๔๖ หลังจากคํานับพระราชสาสนแลวจึงจัดเลี้ยง “กินโตะ” เพ่ือ

รับรองคณะราชทูต  จากนั้นจึงแจงลิปูตาทังเพ่ือกราบทูลแจงขาวคณะทูตแกพระเจาปกก่ิง ซ่ึงลิปูตา

ถังคือขุนนางชั้นผูใหญของกระทรวงพิธีการ มีหนาท่ีตอนรับและดูแลบุคคลจากตางประเทศ รวมถึง

กิจการการศึกษาและการสอบไล๑๔๗ ในวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๒ ลิปูตาถังนํารับสั่งพระเจากรุงจีนมา

แจงใหคณะทูตเดินทางไปกรุงปกก่ิง จงตกเมืองกวางตุงจัดขบวนเรือแหพระราชสาสน ดังท่ีคณะทูต 

ใหการไววา 

จงตกจัดเรือเกงพั้งฝากระจกยาวเจ็ดวาแปดวาปากกวางหกศอกเจ็ดศอกสิบ

เอ็ดลํามารับแหบุษบกพระราชสาสนเคร่ืองราชบรรณาการกับขาพเจาสงข้ึนไป  มีเรือนขุน

นางจีนฝายทหารใสหมวกจุกเขียวใสหนึ่ง  ฝายพลเรือนจุกเขียวคนหนึ่ง ขาวใสหนึ่ง สามคน

                                           
๑๔๖ ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม ๑๕ (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร 

กรมศิลปากร, ๒๕๕๓), ๕-๖. 
๑๔๗ ประพฤทธ์ิ ศุกลรัตนเมธี, “เอกสาราชสํานักจีนเก่ียวกับรัชกาลพระพุทธยอดฟา.” ใน 

ประวัติศาสตรปริทรรศน: พิพิธนิพนธเชิดชูเกียรติ พลโทดําเนิร เลขะกุล เนื่องในโอกาสมีอายุครบ ๘๔ ป, วินัย 

พงศศรีเพียร, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: กองทุน ดําเนิร เลขะกุล เพ่ือประวัติศาสตร, ๒๕๔๒), ๑๒๑. 



๒๙๓ 

เรือเกาลําปองกันเรือพระราชสาสนเคร่ืองราชบรรณาการไปดวย  แลเมื่อแหพระราชสาสน 

ลงเรือนั้น  ขาพเจาจางกระบวนแหลงไปถึงเรือ  คร้ันพระราชสาสนลงถึงเรือแลว  เปนธรรม

เนียมเจาพนักงานขุนนางจีนตองสงหาไดจางไม  

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.) 
 

คณะทูตเดินลองเรือไปสุดท่ีเมืองนําหยงจึงเปลี่ยนเสนทางมาเดินบก เม่ือเดินทางผานไป

ตามเมืองตางๆ เจาเมืองและกรมการเมืองยิงปนรับเมืองละ ๓-๔ นัด และจัดดนตรีมาประโคมพระราช

สาสนวันละ ๓ ครั้ง และเม่ือไปถึงเมืองกังไส ขุนนางตําแหนงหมูอ้ีนําอาหารมารับรองคณะราชทูต  

จากนั้นคณะทูตเดินทางตอไปถึงเมืองปกก่ิงเขาทางดานตะพานหิน นายทหารชื่อยันกวยและยุนโงย

เปนผูตรวจดูสิ่งของเครื่องราชบรรณาการ  แลวใหคณะราชทูตไปพักยังทิมในเขตวังชั้นนอก พบกับ 

ลิปูตาถังมาตรวจสอบเครื่องราชบรรณาการ ลิปูตาถังนําเครื่องราชบรรณาการข้ึนตั้งบนตึกรับแขก 

แลวจัดเลี้ยงรับรองราชทูต พรอมกับใหไปพักในกงกวนท่ีรับรอง เม่ือคณะราชทูตไทยไปถึงพบวามีทูต

จากพมามาถึงกอน ๑๐ วัน และทูตเกาหลีมาถึงกอน ๕ วัน  คณะราชทูตจึงถามโจทองวามีประเทศใด

มาบรรณาการกับจีน โจทองตอบคณะราชทูตวามีประเทศตางๆ มาจิ้มกอง ๙ เมือง และมีกําหนดเวลา

ถวายบรรณาการตางกันออกไป ดังขอความตอไปนี้ 

กรุงพระมหานครศรีอยุธยา เมืองลิวข่ิว เมืองตาด เมืองเกาหลี เมืองหลวงพระ

บาง เมืองภูสี เมืองขุลิขะ เมืองอังวะ เมืองญวน ๙ เมือง เมืองตาด เมืองเกาหลี ๒ เมืองนี้มา

กองเสมอทุกป  เมืองญวน ๔ ปมากอง ๑ คร้ัง  เมืองอังวะ เมืองหลวงพระบาง เมืองภูสี 

เมืองขุลิขะ ๔ เมืองนี้ ๑๐ ปจึงไดมากองคร้ัง ๑  กรุงฯ เมืองลิวข่ิว ๒ เมือง ๓ ป จึงมากอง

คร้ัง ๑  พระเจากรุงปกก่ิงมีพระราชสาสนไปวา ๓ ปมากองคร้ัง ๑ นั้นหนทางไกลกันดาร

ยากจะไปมาใหเลื่อนออกไป ๔ ปจึงใหมากองคร้ัง ๑ เมืองลิวข่ิวไมยอม มีพระราชสาสนมา

ตอบวาซึ่งจะใหเลื่อนไป ๔ ปจึ่งใหมากองนั้น เปนธรรมเนียมเคยมากอง ๓ ปคร้ัง ๑ 

บานเมืองอยูเย็นเปนสุข  จะเลื่อนไป ๔ ปนั้นบานเมืองจะเปนอยางไรก็ไมรู  จะมาขอกอง

ตามอยางธรรมเนียมแตกอน  พระเจากรุงปกก่ิงยอมใหมากองตามเดิม   

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.) 

 

ขอความขางตนสะทอนใหเห็นถึงประเทศท่ีมาบรรณาการกับจีน และเห็นถึงระยะเวลา

การสงบรรณาการขอไทย ๓ ปตอ ๑ ครั้ง  ตอมาพระเจากรุงปกก่ิงใหสง ๔ ปตอ ๑ ครั้ง แตเมืองลิวข่ิว

ไมยอม ซ่ึงสืบแสง พรหมบุญ อธิบายวาไทยไมยินยอมเชนกัน ดังจะเห็นจากพระบรมราชโองการของ

พระเจากรุงปกก่ิงเม่ือ พ.ศ. ๒๓๘๗ ระบุวาใหไทยสงบรรณาการ ๔ ปตอ ๑ ครั้ง แตไทยยังคงสงไป



๒๙๔ 

เกือบทุกปใน พ.ศ. ๒๓๘๘ พ.ศ. ๒๓๘๙ และ พ.ศ. ๒๓๙๑ แสดงใหเห็นถึงการรักษาความสัมพันธ

ทางการคาระหวางไทยและจีน๑๔๘ 

เม่ือคณะราชทูตพักอยูท่ีกงกวน ลิปูตาถังใหจุกสีมาแจงคณะราชทูตใหฝกกุยคุกเขาคํานับ

ตอหนาปายพระนามพระเจากรุงปกก่ิง เพ่ือเตรียมพรอมในวันเขาเฝา  ตอมาพระเจากรุงปกก่ิงใหลิปู

ตาถังมาเยี่ยมเพ่ือไถถามความเปนอยู คณะราชทูตตอบวา “...เดชะพระบารมีท้ังสองพระนครเปนทาง

พระราชไมตรีปกเกลาฯ อยูจึงหาปวยเปนอันตรายสิ่งใดไม...” และในวันรุงข้ึนคณะราชทูตรับแจงวา

พระเจากรุงปกก่ิงเสด็จไปไหวเจาท่ีศาลหลักเมือง ใหคณะราชทูตไปยืนรับเสด็จท่ีประตูงอมิงกับทูต

จากเกาหลีและพมา ซ่ึงขุนนางจีนกําชับไมใหพูดจาตอกัน คณะทูตกลาวถึงข้ันตอนการเสด็จออกวา

จะตองมีการใหสัญญาณโดยใชติ้วสงตอออกมาเปนระยะจํานวน ๔ ติ้ว มีข้ันตอนดังนี้ 

 พระเจากรุงปกก่ิงตื่นประธม ขันทีเอาติ้วที่หนึ่งออกมาสงใหขุนนางจุกขาว

หนึ่งติ้วสงตอตอกันไปตลอดถึงศาลเจา  พระเจากรุงปกก่ิงแตงพระองค ขันทีเอาติ้วที่สอง

ออกมาสงใหขุนนางวิ่งรองตอกันไปอีกวาติ้วสองติ้วสอง  แตงพระองคแลวเสวยขันทีเอาติ้วที่

สามออกมาสงใหขุนนางๆ วิ่งรองบอกติ้วสามติ้วสาม  คร้ันเสวยแลวจวนเสด็จ ขันทีเอาติ้วที่

สี่ออกมาสงใหขุนนาง วิ่งรองไปตามถนนวาติ้วสี่ๆ  ขาพเจาก็ถอดหมวกจีนออกเสีย ใส

เสนากุฎยืนคอยรับเสด็จ  คนซึ่งรักษากลองรักษาระฆังอยูบนหอตีกลองตีระฆังข้ึน  ประมาณ

สักชั่วบาทนาฬิกาหนึ่งพระเจากรุงปกก่ิงเสด็จ 

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.) 

 

วันแรม ๑๔ คํ่าเดือน ๓ คณะราชทูตเดินทางไปเขาเฝาเพ่ือรับพระราชทานเลี้ยงสุรา

อาหารท่ีพระท่ีนั่งโปโหเตียน ซ่ึงกอนเขาเฝาทุกครั้งจะมีหม่ีเปนอาหารพระราชทานทุกม้ือ เม่ือเดินทาง

เขาพระราชวังพบวามีพระบรมวงศานุวงศและขุนนางจีนเขาเฝาอยูตามลําดับชั้น  คณะราชทูตใหการ

เก่ียวกับการรับพระราชทานสุราจากพระเจากรุงปกก่ิงไววา “...จุกสีจูงขาพเจาราชทูตอุปทูตเขาไปสง

ใหลิปูๆ ก็จูงตอเขาไปถึงโจยเสี่ยงแลวกดคอลงใหกุย  พระเจากรุงปกก่ิงสงจอกสุราใหโจยเสี่ยงสงให

ขาพเจารับพระราชทาน  แลวลิปูจูงขาพเจาออกมาใหจุกสีจูงออกมานั่งท่ี...”   

สําหรับการรับทูตอยางเปนทางการนั้น คณะราชทูตใหการวามีการจัดท่ีพระท่ีนั่งทายฮอ

เตียน ดังคําใหการท่ีวา 

พระที่นั่งทายฮอเตียนที่เสด็จออกนั้นเปนเกงลดสามชั้นพระแทนสลักรูปมังกร

ปดทองทาพื้นเหลือง เจาพนักงานเอาเคร่ืองยศออกตั้งสัปทนเจ็ดชั้นสีเหลืองสองคู สีน้ําเงิน

สองคู สีหมอกสองคู สีเขียวสองคู สีแดงสองคู คนยืนถือธงสิบคู คนถือบังตะวันหกคู คนยืน

ถือธงมังกรยี่สิบคู คนยืนถือทวนหาคู ถืองาวหาคู มีระฆัง มีกลองมโหรีจีนเคร่ืองประโคม

                                           
๑๔๘ สืบแสง พรหมบุญ, ความสัมพันธในระบบบรรณาการระหวางจีนกับไทย, ๑๖๕. 



๒๙๕ 

พรอม  เพลารุงเชาในวันเดือนสี่ข้ึนคํ่าหนึ่ง พระเจากรุงปกก่ิงเสด็จออกพระที่นั่งชั้นบน  สูง

กวาที่ทูตเฝาประมาณหาศอกหกศอกแลไปไมเห็นพระองค  ขาพเจาแลทูตเกาหลีพมายืนเฝา

อยูชั้นสามหนาชาลา  ลิปูผูใหญผูนอยหาคนจุกสีหาคนยืนเฝาอยูหนาขาพเจา  ขุนนางชื่อ

หองโลสือสองคนบอกบทใหทูตแลขุนนางเมืองปกก่ิงกุยพรอมกันเกาคร้ัง  เสด็จออก

ประมาณสามบาทนาฬิกาเสด็จข้ึน   

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.) 

 

หลังจากการเขาเฝา มีการจัดงานเลี้ยงรับรองพระราชทานสุราท่ีพระท่ีนั่งศรีกงกก คณะ

ทูตนําเครื่องราชบรรณาการไปมอบแกพนักงานชาวพระคลัง  แลวไปข้ึนเฝาพระเจากรุงปกก่ิงท่ีสวน

ดอกไมเพ่ือทูลลากลับ ราชสํานักจีนมีการจัดมหรสพใหราชทูต ไดแก การแสดงพลุ มโหรีจีน มวยปล้ํา 

การข่ีมายิงปนซอมรบ การรําดาบและทวน การละเลนไตลวดหกคะเมน และการเลนกล จากนั้นพระ

เจากรุงปกก่ิงใหโจยเสี่ยงมาแจงแกลิปูตาถังเพ่ือเชิญพระราชดํารัสมาวา “...พระเจากรุงปกก่ิงทรง

ทราบวาสมเด็จพระเจากรุงพระมหานครศรีอยุธยาทรงพระจําเริญอยูในสิริราชสมบัติครอบครองไพร

ฟาขาแผนดินอยูเย็นเปนสุขนั้น  พระเจากรุงปกก่ิงมีน้ําพระทัยยินดียิ่งนัก...”   

เม่ือคณะทูตจะเดินทางกลับ ราชสํานักจีนสงของตอบแทนมายังกรุงเทพฯ ไดแก “...พระ

ราชสาสน ๒ กลองแพรตอบแทนท้ังสามกอง แพรสามรอยสามสิบมวน แพรพระราชทานขาพเจานาย

ไพรท้ังสามกอง แพรหารอนเจ็ดสิบหามวน ผาสามรอยหกสิบมวน  เขากันแปดรอยแปดสิบเอ็ดมวน

...” และทางการจีนยอมยกเวนการเก็บภาษีคาเหียงคาปากเรือใหกับคณะราชทูตไทย ซ่ึงมีมูลคาถึง

หนึ่งพันตําลึงจีน จากนั้นคณะทูตจึงเดินทางกลับกรุงเทพฯ  

คําใหการของคณะราชทูตท่ีไปราชสํานักจีนจึงสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธไทยกับจีน

ในระบบการคาแบบบรรณาการ และสะทอนใหเห็นถึงระเบียบพิธีการรับราชทูตของราชสํานักจีนสมัย

ราชวงศชิงท่ีขณะนั้นยังถือวาตนมีสถานะทางการเมืองเหนือกวาทุกชนชาติ 

 

 

๒.  พิธีการทูตของญวน 

พิธีการทูตของญวนปรากฏอยูในคําใหการเรื่องพระยาราชเดช ผูคุมสิ่งของของนัก

องคดวงไปเมืองญวนกลับมา จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) การไปถวายบรรณาการครั้งนี้เกิดข้ึนภายหลัง

ศึกอานามสยามยุทธ นักองคดวงสงทูตไปบรรณาการกับพระเจาเวียดนามเทียวตรีเพ่ือทูลขอเจานาย

ผูหญิงใหเสด็จกลับเขมร  โดยมีพระยาราชเดช พระยาธนาธิบดี เปนคณะราชทูตไปเมืองเว  ใน

คําใหการของทูตเขมรกลาวถึงสิ่งของท่ีนักองคดวงสงไปถวายพระเจาเวียดนามเทียวตรีดังนี้ 

พระองคดวงแตงให ฯขาฯ กับพระบวรนายก คุมกระวานหนัก ๕๐ ชั่ง หีบ ๑  

เรวหนัก ๕๐ ชั่ง หีบ ๑  รงหนัก ๕๐ ชั่ง หีบ ๑  คร่ังหนัก ๕๐ ชั่ง หีบ ๑  สีผึ้งหนัก ๕๐ ชั่ง 



๒๙๖ 

หีบ ๑ นอระมาด ๒ ยอด หีบ ๑  งา ๒ ก่ิงหนัก 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 คิดพร่ันตัวกลัวญวนจะยึดเอาไว แตเปนราชการเจานายใชก็ตองจําไป   

(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๙) 
 

คณะทูตเขมรลงเรือจากทากะพงหลวงไปถึงดานมุกตําปูนของญวน องจันเกอนายดานจัด

ขบวนเรือมาคุมกันเปนเรือเกาแลใหญบรรจุคน ๓๐ คน และเรือเล็ก ๑๐ คน คอยคุมครองคณะ

ราชทูต  ขบวนเรือเดินทางมาถึงพนมเปญ องพอเวและองภูขุนนางญวนออกมารับราชทูต  และพาไป

หาบรรดาองญวน หรือขุนนางผูใหญ ไดแก องเตียนกุน องคําทราย องทําตาน องตงทง บรรดา 

องญวนจัดอาหารมารับรองทูตเขมร และองคําทรายขอตรวจสอบหีบท่ีใสเครื่องราชบรรณาการ และ

จัดการทาสีหีบและบรรจุภัณฑอ่ืนๆ เปนสีแดง เพ่ือใหเขากับขนบธรรมเนียมญวน ดังความท่ีวา 

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 จนกระท่ังถึงเมืองเว  ตลอดเสนทางการเดินทางนั้นบรรดาเจาเมืองมีการ

จัดเสบียงอาหารและเงินทองมาใหคณะทูตเขมรใชสอย  และทําใหทราบถึงระเบียบการรับทูตญวน ๓

ประการ คือ 

๑.  การอัญเชิญพระราชสาสนข้ึนยังกงกวนท่ีพัก ญวนรับอิทธิพลทางการเมืองและ

วัฒนธรรมจากจีนจึงมีการปฏิบัติท่ีคลายกันคือมีการแหพระราชสาสนและนําไปวางไวในท่ีท่ีสมควร มี

การเคารพบูชาเนื่องจากพระราชสาสนเปรียบเสมือนตัวแทนของพระมหากษัตริย ดังตัวอยางในตอน

ราชทูตข้ึนพักท่ีกงกวนเมืองไซงอนท่ีวา 

ญวนเอารมกระดาษคันยาวก้ันหีบศุภอักษร ๒ คัน กันหีบสิ่งของหีบละคัน ก้ัน

ให ฯขาฯ คนละคัน  แลวญวนแหศุภอักษรกับสิ่งของข้ึนไป ฯขาฯ ก็เดินตามไปจากทา

ประมาณ ๕ เสน เถิงโรงกงกวนหลังคามุงจากฝาขัดแตะถือปูน ญวนเอาศุภอักษรไปวางไว

บนเตียงในโรงกงกวน แลวจุดธูปเทียนบูชาแตสิ่งของทั้งนั้นญวนวางไวดวยกัน 



๒๙๗ 

(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๙) 
 

๒.  เม่ือคณะทูตยังไมไดเขาเฝาถวายพระราชสาสน จะเคารพขุนนางญวนไมได และหาม

ข้ึนจากเรือมาหาขุนนางญวน ดังจะเห็นไดวาเ ม่ือถึงเมืองโจฎกคณะทูตเขมรจะข้ึนไปคํานับ 

องจันเกอกะเตาผูนําสิ่งของมารับรอง แตองจันเกอกะเตาใหองโบจันมาแจงวา “...เปนทูตยังไมได

ถวายบังคมเจาเวียดนามอยางธรรมเนียม จะใหเชิญข้ึนไปพูดจากันนั้นไมได จึงไมไดใหข้ึนไปพูดจากัน

เทานั้น...”   

๓.  คณะทูตจะตองอยูในสถานท่ีพักท่ีญวนจัดใหเทานั้น การเดินทางไปในท่ีอ่ืนๆ ตอง

ไดรับอนุญาตจากทางการ ดังจะเห็นไดจากตอนท่ีคณะทูตเขมรพักอยูท่ีเมืองไซงอน คณะทูตขอไปซ้ือ

ของท่ีตลาด แตญวนไมอนุญาตดังขอความท่ีวา 

คร้ันรุงข้ึนอีกวันหนึ่ง ฯขาฯ ใหลามบอกกับจันเกอภอเกอวาจะขอไปเที่ยวซื้อ

ของที่ตลาด  องจันเกอวา ฯขาฯ เปนทูตจะไปเที่ยวที่ตลาดนั้นไมสมควร  ญวนหาให ฯขาฯ 

นายไพรไปเที่ยวแหงใดไม  ตัวไพรจะซื้อกับขาวของกิน ญวนก็ใหซื้อที่ตลาดริมกงกวนหาพา

ไปไกลไม   

(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๙) 
 

เม่ือถึงเมืองเว คณะทูตเขมรพักอยูท่ีกงกวน และนําพระราชสาสนข้ึนวางบนเตียงมีธูป

เทียนจุดบูชา และขุนนางญวนชื่อองเวียนวายมาตรวจสอบความเรียบรอยของพระราชสาสนและ

แนะนําวาใหมีศุภอักษรแนบไปอีกฉบับหนึ่งถึงองเลโบเพ่ือชวยกราบทูลขอเขาเฝา และแจงความนอก

พระราชสาสนเก่ียวกับการทูลขอเจานายผูหญิงคืนใหแกองเวียนวายเพ่ือดําเนินการตอไป  และใน

คําใหการทําใหทราบวาราชสํานักญวนสงชุดแตงกายมาใหคณะทูต พรอมกับผูฝกสอนใหคณะทูตเขมร

กราบเจาเวียดนามเหมือนกับธรรมเนียมราชสํานักจีนท่ีมีการฝกราชทูตใหเคารพจักรพรรดิ ดังนี้ 

 

 

องเวียนวายบอกวาของเจาเวียดนามพระราชทานมาใหสําหรับใสเฝาสํารับ

หนึ่ง นุงหมอยูกับกงกวนสํารับหนึ่ง องเวียนวายให ฯขาฯ นุงกางเกงใสเสื้อโพกศีรษะ แลวให 

ฯขาฯ กราบเจาเวียดนามตามอยางญวน องเวียนวายก็กลับไป ใหองโดยองกายอยูหัด ฯขาฯ 

ไวกราบตามภาษาญวน ๓ วัน  

(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๒) 

 

ข้ันตอนการเขาเฝาพระเจาเวียดนามนั้น ขุนนางญวนนําราชทูตเขาไปในพระราชวัง 

ราชทูตคํานับแบบญวน ๕ ครั้ง แลวถวายพระราชสาสนและเครื่องราชบรรณาการ ดังขอความตอไปนี้ 



๒๙๘ 

องเวียนวายพา ฯขาฯ เดินเขาไป ณ ประตูกําแพง แลวใหยืนอยูนอกเกงหาง

เจาเวียดนามประมาณ ๕ วา ๖ วา ให ฯขาฯ นั่งไหวตามภาษาญวน ๕ คร้ัง แลวใหนั่งคุกเขา

ลง  องเวียนวายเอาหีบศุภอักษรสงให ฯขาฯ พระยาราชเดชถือชูไวครูหนึ่ง  องญวนที่เฝา

เจาเวียดนามมารับหีบศุภอักษรไปจาก ฯขาฯ เอาไปวางที่โตะขางหนาเจาเวียดนาม โตะนั้น

มีรมกางปกไว ๒ คัน แลวเห็นญวนอีกคนหนึ่ง เดินมาหยิบเอาศุภอักษรที่เขียนเปนตัวหนังสือ

ญวนใสไวในหีบออกอานใหเจาเวียดนามฟง อานหนังสือจบแลว เจาเวียดนามก็เสด็จข้ึนหามี

รับสั่งประการใดไม องญวนทั้งปวงก็พากันออกมา   

(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๒) 

 

คําใหการของทูตท่ีกลาววาเจาเวียดนามไมมีรับสั่งประการใดสอดคลองกับพระราช

พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี ๓ ท่ีระบุไววา “...เจาพนักงานไดพาข้ึนเฝาเจาเวียดนามครั้ง ๑ 

ก็ไมตรัสปราศรัยดวยแตสักคํา ๑...”๑๔๙  ตอมาพระเจาเวียดนามพระราชทานหนังสือตอบกลับ คณะ

ทูตตองคํานับอีก ๕ ครั้ง ลามชาวเวียดนามจึงอานเนื้อความแปลออกมาเปนภาษาเขมรวาพระเจา

เวียดนามจะพระราชทานเจานายผูหญิงกลับคืนเมืองเขมรตอไป  อีกท้ังยังพระราชทานของตอบแทน

ตามธรรมเนียมแดนักองคดวงและคณะราชทูต จากนั้นคณะทูตจึงเดินทางกลับยังเมืองอุดงคมีชัย 

คําใหการของคณะราชทูตเขมรท่ีไปเมืองเวจึงสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธในรูปแบบ

การเมืองสองฝายฟาท่ีเขมรตองพ่ึงบารมีญวนและไทยหลังจากสิ้นสุดสงครามอานามสยามยุทธ และ

สะทอนใหเห็นถึงระเบียบพิธีการรับราชทูตของราชสํานักญวนท่ีไดรับอิทธิพลจากราชสํานักจีน 

 

 

 

                                           
๑๔๙ เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี  (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

รัชกาลท่ี ๓, ๑๒๖. 



๒๙๘ 

 

 

บทท่ี ๖ 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

คําใหการ  หมายถึง เอกสารของทางราชการท่ีจัดทําและเรียบเรียงข้ึนจากการสอบถาม

บุคคลตางๆ ท่ีเปนเชลยศึก ผูท่ีเดินทางไปสืบราชการทัพ หรือผูท่ีเดินทางไปยังตางประเทศ ซ่ึงไดรูเห็น

สิ่งตางๆ ในบานเมืองอ่ืน รวมถึงการสอบถามขอมูลท่ีไดจากการใหปากคําของโจทก จําเลย หรือพยาน

ในกระบวนการยุติธรรม หรือในชั้นศาล  ผูวิจัยไดศึกษาคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัวท่ีเก็บรักษาและใหบริการอยูท่ีกลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก สํานักหอสมุดแหงชาติ จํานวน

ท้ังหมด ๗๓ รายการ สามารถจําแนกตามเนื้อหาได ท้ังสิ้น ๖๕ เรื่อง  และคําใหการสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวท่ีเกาสุดในรัชสมัย คือ คําใหการผูถือหนังสือไปตรวจราชการท่ี

เมืองนางรอง จ.ศ. ๑๑๘๘ (พ.ศ. ๒๓๖๙)  และคําใหการเรื่องทายสุดในรัชสมัยคือ คําใหการเก่ียวกับ

เมืองเชียงรุงและสิบสองปนนา จ.ศ. ๑๒๑๓ (พ.ศ. ๒๓๙๔)  ผลการศึกษาวิเคราะหในประเด็นตางๆ 

สรุปไดดังนี้ 

 

รูปแบบอักษร อักขรวิธี รูปแบบการบันทึก 

จากการศึกษาพบวาเม่ือจําแนกตามวัสดุท่ีใชบันทึก จะมีคําใหการท่ีบันทึกดวยสมุดไทย

ดํา ๖๗ รายการ และกระดาษเพลา ๖ รายการ สวนรูปแบบอักษรท่ีบันทึกในคําใหการใชอักษรไทย

แบบรัตนโกสินทรตอนตน พบวามี ๓ ลายมือ ไดแก ลายมือหวัด ลายมือหวัดแกมบรรจง และลายมือ

บรรจง ซ่ึงลายมือท่ีพบสวนใหญคือลายมือหวัด และหวัดแกมบรรจง เนื่องจากผูจดบันทึกตองจด

ถอยคําตางๆ ใหรวดเร็วทันกับการซักถาม และใหรวดเร็วทันเวลา สวนลายมือบรรจงพบในคําใหการท่ี

มีการคัดลอกเนื้อความคําใหการข้ึนกราบบังคมทูลเพ่ือทรงวินิจฉัยในงานราชการ 

สําหรับรูปแบบการบันทึก จากการศึกษาพบวาคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง

เกลาเจาอยูหัวมีรูปแบบการบันทึกแบงออกเปน ๓ สวน คือ  

๑.  สวนนํา  มีรูปแบบการบันทึก ๒ ลักษณะคือ ข้ึนตนดวยการบอกรายละเอียดของการ

จัดทําคําใหการ และข้ึนตนดวยการบอกชื่อผู ใหการ จาก ๒ ลักษณะดังกลาวทําใหทราบถึง

องคประกอบของการจัดทําคําใหการท่ีมีการบันทึกไวในสวนนํา ไดแก วันท่ี เดือนตามระบบจันทรคติ 

และปจุลศักราช ผูควบคุมผูใหการ ผูสงคําใหการ ผูออกคําสั่งใหซักถาม ผูซักถาม ผูเรียบเรียง ลาม 

สถานท่ี และผูใหการ ซ่ึงผูใหการคนเดียวใชสรรพนามแทนตัวเองวา “ฯขาฯ” หรือ “ขาพเจา” แลวตอ

ดวยขอความวา “ใหการวา” หรือ “ขอใหการวา” ในกรณีท่ีผูใหการมีหลายคนมีการระบุชื่อผูใหการ 



๒๙๙ 

จากนั้นจึงระบุขอความ “ใหการตองคํากันวา” ตามหลังเพ่ือใหเห็นวาผูใหการท้ังหมดใหการสอดคลอง

กัน 

๒.  สวนเนื้อหา มีการบันทึกภูมิหลังของผูใหการ สาเหตุของการใหการ ในสวนเนื้อหาจะ

มีการลําดับเนื้อหาตามวันท่ี หรือลําดับตามเวลาโดยใชคําบอกเวลาตามโมงยามตางๆ เชน เพลาเย็น 

เพลารุงเชา เปนตน  ผูใหการใชสรรพนามแทนตนเองวา “ฯขาฯ” หรือ “ขาพเจา” ถากลาวถึงบุคคล

ในฝายตรงขามจะใชสรรพนามนําหนาวา “อาย”  สวนการใชคําปฏิเสธของผูใหการในกรณีท่ีตอบขอ

ซักถามของเจาหนาท่ีไมไดจะใชคําวา “ฯขาฯ ไมทราบ” หรือใชรูปประโยคปฏิเสธวา “หา...ไม”  และ

ถามีการซักถามเพ่ิมเติม นอกเหนือจากขอมูลท่ีผูใหการบอกไปหมดแลว เจาหนาท่ีจะบันทึกวา “เม่ือ 

ฯขาฯ อยู” หรือ “แลเม่ือ ฯขาฯ อยู” ตามดวยชื่อเมืองท่ีเคยอยูหรือเดินทางไปพรอมกับบอกเลา

เหตุการณเพ่ิมเติม 

๓.  สวนทายเรื่อง มีการใชขอความลงทายเพ่ือจบคําใหการ ไดแก การใชขอความลงทาย

เพ่ือแสดงการสิ้นสุดเนื้อความ เชน “สิ้นคําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้” “ฯขาฯ สืบความไดแตเทานี้” เปน

ตน และการใชขอความลงทายเพ่ือแสดงการยืนยันความจริง เชน “เปนความสัจความจริง ฯขาฯ แต

เทานี้” เปนตน  อีกท้ังในคําใหการบางฉบับมีการบันทึกขอความเพ่ิมเติมในตอนทาย แสดงใหเห็นถึง

กระบวนการทํางานของการจัดทําคําใหการ ไดแก การบีบบังคับใหสารภาพ การจัดสงคําใหการ การ

กลับคําของผูใหการ และการอานทวนคําใหการ 

 

เนื้อหาในคําใหการ 

เนื้อหาในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว จากการศึกษาตนฉบับ

คําใหการท้ัง ๖๕ เรื่อง (ตนฉบับ ๗๓ รายการ) พบวามีเนื้อหาท้ังหมด ๔ ประเภท คือ 

๑.  คําใหการท่ีเก่ียวกับศึกสงคราม พบมากท่ีสุดถึง ๔๕ เรื่อง เปนคําใหการท่ีราชการ

จัดทําข้ึนโดยการสอบถามจากเชลย หรือบุคคลท่ีจับไดในศึกสงคราม ลักษณะเนื้อหากลาวถึงการบอก

รายละเอียดเก่ียวกับการศึกสงคราม การจัดเตรียมกองทัพ เสนทางการเดินทาง ลักษณะผูนําฝายตรง

ขาม เหตุการณและวิถีชีวิตในบานเมืองอ่ืน 

๒.  คําใหการในกระบวนการยุติธรรม มีจํานวน ๑๔ เรื่อง เปนคําใหการท่ีจดบันทึกใน

กระบวนการยุติธรรมโดยบันทึกถอยคําท่ีพยานเบิกความในคดีหรือขอความท่ีจําเลยใหการแกฟอง

โจทก จากเนื้อหาท่ีพบในคําใหการสามารถแบงลักษณะของคดีความได ๖ ลักษณะ คือ  คําใหการใน

คดีท่ีเก่ียวกับไพรในสังกัด  คําใหการในคดีท่ีเก่ียวกับการทําคุณไสย คําใหการในคดีท่ีเก่ียวกับทรัพยสิน

เงินทอง คําใหการในคดีท่ีเก่ียวกับอาญาแผนดิน  คําใหการในคดีท่ีเก่ียวกับเรื่องชูสาว และคําใหการ

ในคดีระหวางประเทศ 



๓๐๐ 

๓.  คําใหการของผูท่ีเดินทางไปยังประเทศอ่ืน คือ คําใหการท่ีราชทูต พอคาท่ีไดเดินทาง

ไปยังบานเมืองอ่ืน ไดรูเห็นสภาพบานเมือง ขอราชการและธรรมเนียมตางๆ ไดมาใหการไว และทาง

ราชการไดจดบันทึกขอมูลเหลานี้ไวเปนหลักฐาน จากการศึกษาพบวามีจํานวน ๕ เรื่อง  เนื้อหาของ

คําใหการประเภทนี้จะกลาวถึงรายละเอียดการเดินทาง  ธรรมเนียมการทูต  การเจรจาทางการคา 

เหตุการณในบานเมืองท่ีไป ลักษณะบานเมืองและวิถีชีวิต   

๔.  คําใหการประเภทอ่ืนๆ เปนคําใหการท่ีไมมีเนื้อหาเก่ียวของกับคําใหการในสาม

ประเภทแรก แตเปนคําใหการท่ีเปนลักษณะจดหมายเหตุท่ีมีการสอบถามถึงเรื่องราวขนบธรรมเนียม

ประเพณี หรือท่ีมาของสิ่งตางๆ  จากการศึกษาพบเพียง ๑ ฉบับ คือ สําเนาคําใหการนายนอยปนตา

วาดวยเรื่องวงศสกุลท่ีเปนพระยาเชียงใหม จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ.๒๓๘๔) กลาวถึงชื่อเจานายในเมือง

เชียงใหมและลําพูน 

 

ภาพสะทอนเหตุการณประวัติศาสตร สภาพสังคมและวัฒนธรรม 

จากการศึกษาพบวาภาพสะทอนเหตุการณประวัติศาสตร สภาพสังคมและวัฒนธรรม

จากคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มีดังนี้ 
 

เหตุการณประวัติศาสตร   

จากการศึกษาพบวา ในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มีการ

กลาวถึงเหตุการณสําคัญท้ังภายในและภายนอกพระราชอาณาจักร ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจาก

คําใหการรวมกับหลักฐานประเภทพระราชพงศาวดาร เชน พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

รัชกาลท่ี ๓  ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา ฉบับพระองคนพรัตน ฯลฯ จากการศึกษาพบวาขอมูลของ

ผูใหการ ใหรายละเอียดในแตละเหตุการณมากกวาเอกสารประเภทพระราชพงศาวดาร ซ่ึงมุงเนนการ

บันทึกเหตุการณโดยภาพรวม  สําหรับเหตุการณท้ังหมดมีดังนี้  

๑.  เหตุการณศึกเจาอนุวงศ พบวามีภาพสะทอนจากคําใหการในหลายประเด็น ไดแก 

การกวาดตอนผูคนไปเมืองเวียงจันทนของกองทัพเจาราชวงศ ซ่ึงคําใหการระบุวาเกณฑคนท่ีบาน 

พันพราว อางเหตุผลวายกทัพลงมาชวยการพระบรมศพท่ีกรุงเทพฯ และคําใหการยังสะทอนใหเห็นวา

การกวาดตอนในครั้งนั้นมีปฏิกิริยาจากชาวเมือง ไดแก การหลบหนีในกรณีของเมืองนครราชสีมา 

ยินยอมในกรณีเมืองสระบุรี เมืองสี่มุม และไมยินยอมในกรณีของเมืองหลม  นอกจากนี้ยังใหภาพ

สะทอนเก่ียวกับการศึกท่ีเมืองนครราชสีมา ซ่ึงเนนไปท่ีบทบาทของพระยายกบัตร พระยาปลัด และ

กรมการเมืองในการนําทัพตานศึกเจาอนุวงศ  และใหขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเจาพระยานครราชสีมาท่ี

หนีไปอยูเมืองสวายจิกระหวางเกิดศึกเจาอนุวงศ และคิดท่ีจะไปพระตะบองกอนหนีมากรุงเทพฯ  

ตลอดจนใหภาพสะทอนเก่ียวกับยุทธศาสตรสําคัญในสงคราม คือคายเมืองหนองบัวลําภู ซ่ึงเจา

อนุวงศใชรับศึกกรุงเทพฯ มีกําลังปองกันอยางแนนหนา กอนท่ีทัพกรุงเทพฯ จะมาโจมตี 



๓๐๑ 

๒.  เหตุการณท่ีเก่ียวกับลาวพวน  เนื้อหาในคําใหการสะทอนใหเห็นถึงเหตุการณสมัย

เจาชมพู คําใหการกลาวถึงความขัดแยงระหวางเชียงขวางและเวียงจันทน และเหตุการณในสมัยเจา

นอยและเจาสาร ซ่ึงชวงนั้นญวนปกครองดินแดนเชียงขวาง เนื้อหาจากคําใหการสะทอนใหเห็นวา

ญวนแบงเขตการปกครองเชียงขวางเปน ๘ เขต ตั้งขุนนางตําแหนงองตีเวียนปกครองแตละเขต และ

เรียกเก็บสวยจากหัวเมืองเหลานี้อยางหนัก ทําใหเจาสารตองหนีมาพ่ึงอํานาจไทย  

๓.  เหตุการณสงครามกับญวนและเขมร  พบวามีภาพสะทอนท้ังหมด ๘ เหตุการณคือ 

๑. เหตุการณตอนนักองคแกวสวามิภักดิ์ไทย พ.ศ. ๒๓๗๒ เนื่องจากนักองคแกวตองการกําจัดอิทธิพล

ญวนออกจากแผนดินเขมร  ๒. เหตุการณตอนสมเด็จพระอุทัยราชาสวรรคต พ.ศ. ๒๓๗๗ สะทอนให

เห็นวาญวนพยายามใชกรณีสวรรคตกําจัดขุนนางเขมรเพ่ือผนวกเอาดินแดน โดยเตรียมจะลงโทษขุน

นางเขมร และใหเชิญพระบรมศพไปทําการพระเมรุท่ีเมืองเว แตขุนนางเขมรคัดคานไวได  ๓. 

เหตุการณตอนลงโทษนักองคแปน พ.ศ. ๒๓๘๓ เนื่องจากนักองคแปนคิดจะมาพ่ึงไทยแตญวนจับไดจึง

ลงโทษ ภาพสะทอนจากคําใหการทําใหเห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนคือชาวเขมรพากันตอตานทัพญวน

ในเมืองตางๆ ไดแก เมืองพนมเปญ เมืองทากะพงหลวง เมืองลาดปะเอีย เมืองกะพงฉนัง และเมือง

บริบูรณ  ๔. เหตุการณตอนขุนนางเขมรกบฏ พ.ศ. ๒๓๘๘ สะทอนใหเห็นวาขุนนางเขมร ๒๒ คนคบ

คิดกันไลกองทัพไทยออกจากเขมร จึงไปติดตอใหญวนชวยเหลือโดยใหสงเจานายผูหญิงคืนพรอมกับ

ยกกองทัพมาชวย แตแผนการลมเหลวเนื่องจากนักองคดวงทราบเรื่องท้ังหมด  ๕. เหตุการณตอน

เขมรทูลขอเจานายผูหญิงคืนจากเวียดนาม พ.ศ. ๒๓๙๐ เปนเหตุการณท่ีนักองคดวงสงคณะราชทูตไป

ทูลขอเจานายผูหญิงท้ัง ๓ พระองคกลับคืนเขมร สะทอนใหเห็นวาเขมรยอมออนนอมเปนรัฐ

บรรณาการของญวน ดังจะเห็นไดจากการกลาวยกยองกษัตริยญวนวา "เสด็จเทวดา"   ๖. สภาพสังคม

เขมรตอนญวนเขาปกครอง ซ่ึงญวนตั้งผูสําเร็จราชการมาปกครองเขมร บังคับใหแตงกายและใชภาษา

ญวนเปนภาษาราชการ ใหชาวญวนมาตั้งถ่ินฐานคาขายในพนมเปญ  ๗. เหตุการณตอนกลุมหัวเมือง

จําปาศักดิ์หนีญวนมาพ่ึงไทย พ.ศ. ๒๓๘๖ คําใหการสะทอนใหเห็นวาญวนพยายามผนวกดินแดน

จําปาศักดิ์ แตไมประสบความสําเร็จเนื่องจากเก็บสวยมากเกินไป ประกอบกับเสบียงอาหารท่ีไมพอ

แจกจาย ทําใหหัวเมืองเหลานี้ตองหนีมาพ่ึงไทย  และ ๘. เหตุการณตอนผลัดแผนดินญวนในชวงรัช

สมัยพระเจามินมาง พระเจาเทียวตรี และพระเจาตือดึก เนื้อหาจากคําใหการสะทอนใหเห็นวาทาง

ไทยมีการติดตามขาวสารหรือสงคนไปสืบราชการในชวงท่ีญวนเปลี่ยนแผนดิน 

๔.  เหตุการณในหัวเมืองมลายู จากการศึกษาพบวาเนื้อหาในคําใหการสะทอนใหเห็นถึง

เหตุการณความขัดแยงในหัวเมืองมลายู ไดแก เมืองไทรบุรี กลาวถึงเหตุการณตอนตนกูมัสอัดยกทัพ

ปลนเมืองไทรบุรี ชาวเมืองใหความรวมมือกับฝายกบฏเนื่องจากเจาเมืองไทรบุรีเก็บภาษีอยางหนัก  

สวนเมืองกลันตัน กลาวถึงเหตุการณความขัดแยงระหวางตนกูปะสากับพระยากลันตัน ซ่ึงคําใหการ

ระบุวาขัดแยงกันเนื่องจากตนกูปะสานอยใจท่ีไมไดรับยศตําแหนงจึงไมยอมใหความรวมมือกับ 



๓๐๒ 

พระยากลันตัน  และเมืองตรังกานู กลาวถึงตนกูอุมาเจาเมืองตรังกานูสูรบกับตนกูโอะอิตําและ 

ตนกูมุหะหมัดซ่ึงตองการเปนเจาเมืองตรังกานู      

๕.  เหตุการณในดินแดนทางดานเหนือ จากการศึกษาพบวามี ๓ เหตุการณ คือ ๑. ขาว

ศึกเมืองยางแดง สะทอนใหเห็นถึงการสงคนของไทยไปสืบขาวศึกในดินแดนเมาะตําเลิม หรือการ

สอบถามจากขุนนางในลานนาเพ่ือประเมินสถานการณ  ๒. การตั้งเมืองเชียงราย พ.ศ. ๒๓๘๖ สะทอน

ใหเห็นถึงการตั้งเมืองเชียงรายเพ่ือใชเปนฐานท่ีม่ันในการตีเมืองเชียงตุง และ ๓. เหตุการณในสิบสอง

ปนนา สะทอนใหเห็นถึงความขัดแยงในหมูเจานายเชียงรุง ท่ีอางอํานาจจากจีนและพมาเพ่ือรองรับ

สถานะของแตละฝาย ทําใหเกิดการสูรบ และมีเจานายสวนหนึ่งอพยพมาพ่ึงอํานาจ 

๖.  เหตุการณจีนตั้วเฮียกอจลาจล ภาพสะทอนของเหตุการณดังกลาวพบในคําใหการ ๕ 

ฉบับในเอกสารหมวด จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑)  ทําใหเห็นภาพสะทอนเก่ียวกับสาเหตุสําคัญท่ีทําให

จีนเมืองฉะเชิงเทรากอเหตุจลาจล เนื่องจากกรมการเมืองตัดสินคดีไมยุติธรรม 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. ชนชั้นในสังคม มีการกลาวถึงกลุมเจานายท่ีสําคัญคือกรมหลวงรักษรณเรศ ใน

บทบาททางการศาล และสมเด็จฯ เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค ในบทบาทของการชุบเลี้ยงกลุมชาว

ญวน สวนอีกกลุมคือกลุมขุนนางไดแก เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เจาพระยาพระคลัง 

(ดิศ บุนนาค) พระยาศรีพิพัฒน (ทัต บุนนาค) และกลุมขุนนางท่ีทําหนาท่ีเปนลาม ซ่ึงคําใหการท่ีมีการ

จับเชลยศึกชาวตางชาติมักจะระบุชื่อลามแปลภาษาไว เชน หลวงโคชาอิศ ลามภาษามลายู  พระยา

ตรีดามโนรมย ลามกษัตริยเขมร เปนตน  กลุมตอมาคือไพร ซ่ึงคําใหการสะทอนใหเห็นถึงการเกณฑ

ไพรไปทําแรงงาน และการสักแปลงไพรสมไปเปนไพรหลวง  และกลุมสุดทายคือกลุมทาส พบใน

คําใหการฉบับเดียวคือสําเนาคําใหการนายแสงทําชูกับอําแดงมุก จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔) กลาวถึง

นายแสงเคยเปนทาสของหลวงเจริญสมบัติมากอน 
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๒.  การปกครอง เนื้อหาจากคําใหการสะทอนใหเห็นถึงการปกครองสวนกลาง สวน

ภูมิภาค และการปกครองในหัวเมืองประเทศราช  โดยการปกครองสวนกลางสะทอนใหเห็นถึงการ

ปกครองของกรมมหาดไทย ซ่ึงมีเจาคุณพระยาราชสุภาวดีเปนผูสําเร็จราชการแทนเจาพระยาบดินทร

เดชา (สิงห สิงหเสนี) ท่ีไปราชการทัพเมืองเขมร  สวนการปกครองสวนภูมิภาคสะทอนใหเห็นถึง

บทบาทของกรมการเมืองตางๆ และการปกครองหัวเมืองประเทศราชสะทอนใหเห็นถึงระบบการ

ปกครองของอาณาจักรตางๆ ไดแก เวียงจันทน เขมร หัวเมืองมลายู และลานนา 

๓.  เศรษฐกิจ เนื้อหาจากคําใหการสะทอนใหเห็นถึงการทําเกษตรกรรมเพ่ือการคา คือ 

การผลิตน้ําตาลในหมูชาวจีนท่ีเมืองฉะเชิงเทรา การปลูกพริกไทยท่ีเมืองจันทรบุรี และการคาสําเภาใน

ประเทศและนอกประเทศ ซ่ึงดําเนินกิจการโดยชาวจีน  อีกท้ังยังพบวามีภาพสะทอนจากคําใหการ

เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญในสมัยนั้นคือ การทําปาไมท่ีเมืองตาก ซ่ึงมีชาวมอญและพมามา

ทําสัมปทานตัดไม มีการเสียเงินคาตอไมใหแกเจาเมือง และการแหลงทองคําท่ีเมืองเพชรบูรณและ

พิษณุโลก ซ่ึงปรากฏในคําใหการวามีการยักยอกไมยอมสงทองคําใหแกราชสํานักท่ีกรุงเทพฯ 

 ๔.  ทัศนคติของไทยท่ีมีตอเพ่ือนบาน เนื้อหาในคําใหการสะทอนใหเห็นวาไทยยังมี

ทัศนคติท่ีมองวาตนเหนือกวาอาณาจักรขางเคียง ดังจะเห็นไดจากการกลาวถึงพมาวาเปนศัตรูไมมี

ความนาเชื่อถือ การบอกกับเขมรวาเจาอนุวงศปวยตายเอง หรือญวนยอมแพตอสยามในศึกอานาม-

สยามยุทธ เปนตน 

 

วัฒนธรรม 

จากการศึกษาพบวาภาพสะทอนดานวัฒนธรรมในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง

เกลาเจาอยูหัว ไดแก  

๑. วัฒนธรรมการกินหมาก เนื้อหาในคําใหการสะทอนใหเห็นวาหมากเปนท่ีนิยมใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังจะเห็นไดจากการกลาวถึงหมากในรายการสินคา หรือรายการเสบียง

อาหาร การใชหมากในการรับรอง การใชหมากแสดงความรักตอกันระหวางหนุมสาว อีกท้ังยังสะทอน

ออกมาในรูปแบบเครื่องยศหรือภาชนะใสหมาก   

๒. ศิลปะการแสดง จากการศึกษาพบวาในคําใหการจีนก๊ักเรื่องบรรทุกสินคาไปจําหนาย

เมืองบาหลี จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) เจาเมืองกาลงกงจัดการแสดงมาตอนรับจีนก๊ัก และมีการ

สอบถามถึงศิลปะการแสดงของไทย จีนก๊ักไดใหการเก่ียวกับศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองของบาหลี คือ 

การแสดงวายัง และระบําผึ้ง  และบอกเลาศิลปะการแสดงของไทยคือโขน หุนหลวง ละคร และหนัง

ใหญ ทําใหเห็นภาพสะทอนของศิลปะการแสดงตางๆ ท้ังรายละเอียดเก่ียวกับผูแสดง เครื่องแตงกาย 

เครื่องดนตรีท่ีใช เรื่องท่ีใชแสดง และอุปกรณประกอบการแสดง 



๓๐๔ 

๓. ความเชื่อ เนื้อหาในคําใหการสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อในดานตางๆ คือ ความเชื่อ

เรื่องไสยศาสตร ไดแก การทําตะกรุดและพิสมร ความเชื่อเก่ียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไดแก การไหวผีบรรพ

บุรุษของชาวมอญในพิธีแตงงาน และความเชื่อเก่ียวกับปรากฏการณธรรมชาติ ไดแก ลางบอกเหตุ

เก่ียวกับแผนดินไหวในเมืองเวียงจันทนกอนท่ีเจาอนุวงศจะยกทัพ 

๔. พิธีกรรม เนื้อหาในคําใหการสะทอนใหเห็นถึงพิธีกรรมพ้ืนเมืองของชาวบาหลี ไดแก 

การแตงงาน และการทําศพ พบในคําใหการจีนก๊ักเรื่องบรรทุกสินคาไปจําหนายเมืองบาหลี จ.ศ. 

๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙)  ตลอดจนพิธีการสาบานของกลุมอ้ังยี่ พบในสําเนาคําใหการจีนโปวาดวยเรื่อง

อ้ังยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) สะทอนใหเห็นถึงการนําพิธีสาบานมาใชเพ่ือ

สรางความเปนหนึ่งเดียวของกลุมจีนตั้วเฮียเมืองฉะเชิงเทรา 

๕.  พิธีการ จากการศึกษาพบวาในคําใหการของคณะราชทูตท่ีเดินทางไปราชสํานักกรุง

ปกก่ิง พ.ศ. ๒๓๘๖ และราชสํานักเมืองเว พ.ศ. ๒๓๙๐ สะทอนใหเห็นถึงพิธีการทูตในประเด็นตางๆ 

ไดแก การติดตอระหวางอาณาจักร การรับรอง  การตอนรับทูต การเขาเฝาถวายพระราชสาสนและ

เครื่องราชบรรณาการ และขอหามขนบธรรมเนียมตางๆ 

 

อภิปรายผล 

คําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวเปนเอกสารท่ีทรงคุณคาในดาน

ตนฉบับตัวเขียน จากการศึกษาวิเคราะหพบวาลายมือท่ีปรากฏมี ๓ ลายมือ คือ ลายมือหวัด ลายมือ

หวัดแกมบรรจง และลายมือบรรจง สอดคลองกับขอสรุปในงานวิจัยของอรุณี อัตตนาถวงษ (๒๕๔๙) 

ซ่ึงเสนอไวในงานวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะหหนังสือประทับตราสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัว สวนรูปแบบตัวอักษรนั้นเปนอักษรรัตนโกสินทรตอนตน สมัยรัชกาลท่ี ๓ สอดคลองกับ

ขอมูลในงานวิจัยเรื่องอักขรวิธีไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตนของอภิวัน เชื้อไทย (๒๕๒๖) เนื่องจาก

เปนเอกสารท่ีอยูในสมัยเดียวกัน และเปนหนังสือราชการเหมือนกัน 

อยางไรก็ตามคําใหการมีลักษณะเดนท่ีเห็นไดชัดคือ คําใหการไมเปนเอกสารท่ีมีการ

ประทับตรา เนื่องจากคําใหการมุงเนนการบันทึกเรื่องราวจากเชลย ผูตองหา หรือบันทึกขอมูลจากผูมี

ประสบการณ ไมไดมีลักษณะเปนคําสั่ง หรือกฎหมาย ดังเชน ศุภอักษร ใบบอก หรือทองตราตางๆ  

ลักษณะเดนตอมาคือรูปแบบการบันทึก ท่ีมีประกอบไปดวย ๓ สวนคือ สวนนําท่ีระบุอยางชัดเจน

เก่ียวกับกระบวนการจัดทําคําใหการ นับตั้งแตวันท่ีซักถาม ชื่อขุนนางหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

สถานท่ี และผูใหการ ลักษณะเฉพาะของสวนนําคือจะมีการระบุชื่อผูใหการแลวตามดวยขอความท่ีวา 

“ใหการวา” หรือ “ขอใหการวา” ซ่ึงเปนขอความท่ีแสดงวาเอกสารนี้คือคําใหการ  สวนตอมาคือสวน

ของเนื้อหามีการกลาวถึงภูมิหลังผูใหการ และลําดับเนื้อหาตามเวลาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเปนลักษณะของ

เอกสารทางประวัติศาสตร และในสวนลงทายของคําใหการ ก็จะมีการใชรูปแบบขอความลงทายท่ี
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ยืนยันการสิ้นสุดเนื้อความ หรือยืนยันความจริง ดังเชน ขอความวา “...สิ้นคําใหการของขาพเจาแต

เพียงเทานี้...” หรือ “...เปนความสัจความจริง ขาแตเทานี้” ลักษณะดังกลาวถือไดวาเปนรูปแบบ

ขอความเฉพาะของเอกสารประเภทคําใหการอยางแทจริง 

ดานเนื้อหานั้นพบวาลักษณะของคําใหการท่ีเก่ียวกับศึกสงคราม และคําใหการของผูท่ี

เดินทางไปยังประเทศอ่ืน แสดงใหเห็นถึงหลักพิชัยสงครามอยางหนึ่งท่ีผูนําจะตองรูเก่ียวกับกลศึก การ

เตรียมกองทัพ จํานวนไพรพล ศาสตราวุธตางๆ หรือการตกแตงคายคูประตูหอรบ ตลอดจนเหตุการณ

ในบานเมืองของฝายตรงขามหรือในประเทศตางๆ จึงมีการจับเชลยศึก หรือสงคนไปสืบราชการ 

รวมท้ังเรียกพอคา หรือราชทูตท่ีไปประเทศตางๆ มาใหการเพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปใชในการจัดการ

บริหารราชการตอไป กลาวไดวาเรื่องท่ีใหการและจดบันทึกไวถือเปนขอราชการลับอยางหนึ่ง 

คําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวยังเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรท่ี

ทรงคุณคา เนื่องจากเปนจดหมายเหตุประเภทหนึ่งท่ีมีการลําดับวันท่ีและเวลาของผูใหการ มีการ

บันทึกเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวในดาน

ความสัมพันธระหวางประเทศ จากการศึกษาพบวามีขอมูลซ่ึงเปนประเด็นท่ีนาสนใจในหลาย

เหตุการณ เชน คําใหการท่ีเก่ียวกับเมืองพวน มีการระบุชื่อแมทัพจากกรุงเทพฯ คือจม่ืนเสมอใจราช 

เปนผูยกทัพไปชวยเจานันทเสนแหงเวียงจันทนรบเมืองพวน ซ่ึงไมระบุในพระราชพงศาวดารกรุง

รัตนโกสินทร รัชกาลท่ี ๑  หรือคําใหการท่ีเก่ียวกับเหตุการณขุนนางเขมรกอการกบฏ พ.ศ. ๒๓๘๘ 

ทําใหทราบถึงชื่อขุนนางผูกอการท้ังหมดรวม ๒๒ คน ตางจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

รัชกาลท่ี ๓ ท่ีระบุชื่อไว ๑๑ คน เหตุท่ีคําใหการใหรายละเอียดไวเชนนี้ เนื่องจากผูใหการเปนบุคคลท่ี

อยูรวมกับเหตุการณนั้นๆ จึงสามารถอธิบายเหตุการณไดอยางละเอียด ตางจากพระราชพงศาวดารท่ี

มุงเนนการบันทึกเหตุการณท้ังหมดในภาพรวม 

คําใหการท่ีใหขอมูลเก่ียวกับเหตุการณตางๆ เชน คําใหการท่ีเก่ียวกับเหตุการณลาอาณา

นิคมของชาติตะวันตก ทําใหเห็นถึงรายละเอียดของเหตุการณตางๆ คือ อังกฤษปกครองเมือง 

เมาะตําเลิม สงครามฝนระหวางอังกฤษกับจีน ความขัดแยงระหวางฝรั่งเศสกับญวน และสงคราม

ฮอลันดากับบาหลี ทําใหทราบวาชนชั้นปกครองของไทยในขณะนั้นรับรูเก่ียวกับอิทธิพลของชาติ

ตะวันตกจากปากคําของผูใหการถึง ๔ เหตุการณ และอาจเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหพระบาทสมเด็จพระ

นั่งเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสกอนเสด็จสวรรคตวาใหระวังภัยจากชาติตะวันตก 

เหตุการณในคําใหการบางฉบับยังมีลักษณะท่ีสอดคลองและสนับสนุนกับขอมูลในพระ

ราชพงศาวดาร เชน คําใหการท่ีเก่ียวกับเหตุการณกบฏเมืองไทรบุรี พ.ศ. ๒๓๘๑ กลาวไววาชาวเมือง

ไมชอบใจพระยาอภัยธิเบศร (แสง) เจาเมืองไทรบุรี เนื่องจากเก็บภาษีมากเกินไป ขอมูลดังกลาวชวย

เพ่ิมเติมพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี ๓ ท่ีกลาวไวเพียงวาชาวเมืองไมชอบใจเจาเมือง

ไทรบุรี เนื่องจากเปนคนไทยมิไดมีเชื้อสายสุลตานมาแตเดิม  ในขณะเดียวกันยังพบวาคําใหการบาง
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ฉบับมีขอมูลขัดแยงกับพระราชพงศาวดาร เชน คําใหการท่ีเก่ียวกับเหตุการณศึกเจาอนุวงศ ในสวนท่ี

กลาวถึงวีรกรรมของชาวเมืองนครราชสีมา ผูใหการไมไดกลาวนามคุณหญิงโมโดยตรง ดังท่ีพระราช

พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี ๓ ระบุไว แตเนื้อหาในคําใหการใหความสําคัญกับบทบาทของ

พระยาปลัด พระยายกกระบัตร และกรมการเมือง ในการนําครัวชาวเมืองนครราชสีมาเขาตอสู คําวา 

“ครัว” ท่ีปรากฏในคําใหการมีความหมายรวมถึงชาย หญิง เด็กและคนชรา คือบุคคลทุกคนใน

ครอบครัวท่ีถูกกวาดตอนมาท้ังหมด แสดงใหเห็นวาคุณหญิงโมผูเปนภริยาของพระยาปลัดจะตองถูก

กวาดตอนมาในกลุมครัวเหลานี้และไดรวมกันตอสูทัพเจาอนุวงศ และเม่ือตรวจสอบพระราช

พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี ๓ พบวาคุณหญิงโมทําหนาท่ีเปนทัพหนุน๑  สันนิษฐานวาผูให

การนาจะใหความสําคัญกับกลุมกรมการเมืองนครราชสีมาซ่ึงทําหนาท่ีเปนผูนําทัพซ่ึงโดดเดนกวา

คุณหญิงโมท่ีทําหนาท่ีเปนเพียงทัพหนุน  อีกท้ังเม่ือพิจารณาจากชวงระยะเวลาของเอกสารจะพบวา

พระราชพงศาวดารฉบับนี้เรียบเรียงข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี ๕ ซ่ึงเหตุการณศึกเจาอนุวงศสิ้นสุดลง มีการ

ยกยองและสถาปนาคุณหญิงโมเปนทาวสุรนารี จึงไดขอสันนิษฐานอีกประการหนึ่งวาเจาพระยาทิพา-

กรวงศซ่ึงเปนผูเรียบเรียงอาจจะตองการยกยองวีรกรรมคุณหญิงโมใหเปนท่ีรูจักแพรหลายจึงให

ความสําคัญในพระราชพงศาวดาร อยางไรก็ตามประเด็นดังกลาวตองมีการศึกษารวมกับเอกสาร

ประเภทอ่ืน เชน ใบบอก ศุภอักษร เพ่ือใหไดขอเท็จจริงท่ีกระจางตอไป  

นอกจากนี้ยังพบวาคําใหการท่ีเก่ียวกับเหตุการณผลัดแผนดินในเมืองญวน มีการกลาวถึง

กษัตริยท่ีครองราชยตอจากพระเจาเทียวตรี ๓ พระองค คือ เจาหุงยาม ดึกเตียงขัน และเจาเหาดึก ซ่ึง

เจาหุงยามใชชื่อปรัชศกเม่ือครองราชยวาตือดึก ตอมาดึกเตียงขันลอบปลงพระชนมแลวข้ึนครองราชย

แทน แตขุนนางไมยอมรับจึงเสวยยาพิษฆาตัวตาย ขุนนางจึงทูลเชิญเจาเหาดึกข้ึนครองราชยตอมา

และใชชื่อปรัชศกแบบเดียวกัน คือ ตือดึก  ขอมูลดังกลาวนี้ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

รัชกาลท่ี ๓ และพงศาวดารญวน ฉบับนายหยองแปล กลาวเพียงวากษัตริยผูครองราชยตอจาก 

พระเจาเทียวตรีคือพระเจาตือดึก ไมมีการกลาวถึงดึกเตียงขันลอบปลงพระชนมแตอยางใด สันนิษฐาน

วาพงศาวดารท้ัง ๒ ฉบับอาจจะมีความเขาใจคลาดเคลื่อนในลําดับกษัตริย จึงกลาวรวมเปนพระองค

เดียวตามชื่อปรัชศกท่ีใช   

สําหรับการศึกษาในดานภาพสะทอนสภาพสังคม พบประเด็นท่ีนาสนใจจากคําใหการท่ี

กลาวถึงบทบาทของเจานายพระองคหนึ่ง คือ กรมหลวงรักษรณเรศ ขอมูลจากคําใหการระบุวา

พระองคเปนผูจายเบี้ยหวัดใหกับขาราชกรมอาลักษณ ซ่ึงจะตองมารับท่ีวังของพระองค อีกท้ังท่ีวังยังมี

ศาลไวชําระความในคดีตางๆ และมีผูมาฝากตัวเปนไพรในสังกัด ขอมูลดังกลาวนี้ยืนยันและสอดคลอง

                                           
๑ เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี  (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาล

ท่ี ๓, พิมพครั้งท่ี ๗ (กรุงเทพฯ: สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร  กรมศิลปากร, ๒๕๔๗), ๑๗. 



๓๐๗ 

กับพระอธิบายในสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพท่ีวากรมหลวงรักษรณเรศ “...มีอํานาจ 

ราชศักดิ์มาก...” ในสมัยรัชกาลท่ี ๓ เพราะ “...ไดวากรมวัง อันวากลาวบังคับบัญชาทางโรงศาล อาจ

ใหคุณใหโทษแกผูอ่ืนท่ีชอบหรือชังไดโดยทางศาล คนจึงพากันกลัวเกรงมาก...”๒ 

สวนประเด็นท่ีนาสนใจในดานวัฒนธรรมพบวาคําใหการท่ีกลาวถึงราชทูตไทยไปกรุง

ปกก่ิงเม่ือ พ.ศ. ๒๓๘๖  ราชทูตบรรยายสภาพกรุงปกก่ิงไวอยางละเอียด เชน ลักษณะเมือง 

พระราชวัง พระท่ีนั่งตางๆ ตลาดยานการคา ฯลฯ รวมท้ังกลาวถึงธรรมเนียมการเขาเฝาถวาย 

พระราชสาสนท่ีเห็นไดชัดเจนเปนอยางยิ่ง คือการปฏิบัติตอพระราชสาสนในฐานะตัวแทน

พระมหากษัตริยท่ีจะตองมีการแหแหน และเก็บรักษาไวในสถานท่ีอันสมควร และมีการแสดงความ

เคารพตอพระราชสาสน เชน การถวายบังคม หรือการคํานับ การจุดธูปบูชา การประโคมดนตรี เปน

ตน ความนาสนใจของคําใหการดังกลาวยังเปนหลักฐานท่ีกลาวถึงบรรยากาศของการ “จิ้มกอง” หรือ

การถวายบรรณาการใหกับจีนในชวงกรุงรัตนโกสินทรตอนตน และเปนเอกสารท่ีชวยเพ่ิมเติมเนื้อหา

ความรู เ ก่ียวกับวัฒนธรรมการรับราชทูตของจีน ดังมีขอมูลปรากฏอยูในหนังสือนิราศพระยา 

มหานุภาพไปเมืองจีน๓ ซ่ึงเปนหลักฐานวรรณคดีสมัยธนบุรีท่ีรูจักกันอยางแพรหลายอีกดวย 

คําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจึงเปนหลักฐานท่ีทรงคุณคาท้ังใน

ดานตนฉบับตัวเขียน เปนเอกสารราชการประเภทหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงกระบวนการซักถามขอมูลของ

ราชการไทยในอดีต และเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร ท่ีสะทอนใหเห็นถึงเหตุการณทาง

ประวัติศาสตร สภาพสังคม และวัฒนธรรม เนื้อหาจากเอกสารคําใหการนี้ยังชวยสนับสนุนขอมูล

เพ่ิมเติมเก่ียวกับเหตุการณประวัติศาสตรท่ีพระราชพงศาวดารหรือเอกสารตางๆ ไดบันทึกไว ใน

ขณะเดียวกันก็ยังมีขอมูลตางกับพระราชพงศาวดาร ซ่ึงจะชวยใหเกิดการศึกษาคนควากันตอไป  

 

ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยมีความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ดังตอไปนี้ 

๑.  ควรจะมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับคําใหการในสมัยหลังพระบาทสมเด็จพระ 

นั่งเกลาเจาอยูหัว เชน สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว สมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว เพ่ือใหเห็นถึงวิวัฒนาการการบันทึก การจัดทําคําใหการของราชการในยุค

ตอมา รวมท้ังประเภทของเนื้อหาคําใหการในแตละยุค 

                                           
๒ สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาสน

สมเด็จ, เลม ๑๓ (พระนคร: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๐๔), ๑๔๑. 
๓ ดูใน พระยามหานุภาพ, “นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน,” ใน วรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรี, เลม 

๑, พิมพครั้งท่ี ๒ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๓๙), ๓๖๕-๓๘๓. 



๓๐๘ 

๒. ควรจะมีการศึกษาคําใหการในแตละเหตุการณเปรียบเทียบกับเอกสารราชการ

ประเภทอ่ืนๆ ในสมัยเดียวกัน เชน ศุภอักษร พระราชสาสน ทองตรา ใบบอก ฯลฯ เพ่ือใหเห็นถึง

ความเหมือนหรือความแตกตางในรายละเอียดของแตละเหตุการณ 

๓.  ควรจะมีการศึกษาคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวในดาน

ภาษาศาสตร เชน การเชื่อมโยงความ การศึกษาชื่อสถานท่ีตางๆ ท่ีพบในคําใหการ การศึกษาดาน

ภาษาศาสตรเชิงประวัติ เปนตน  

๔.  ควรจะมีการศึกษาภาพสะทอนทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในคําใหการสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รวมกับเอกสารโบราณประเภทอ่ืนๆ ในสมัยเดียวกัน เชน จารึก 

วรรณคดี เปนตน  

๕.  กลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก สํานักหอสมุดแหงชาติ สามารถนําผลท่ีไดจากการ

วิจัยในครั้งนี้ไปเปนแนวทางในการจัดทําฐานขอมูล หรือเครื่องมือชวยคนเก่ียวกับคําใหการสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการท่ีคนควาเอกสารเฉพาะ

ประเภท  
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๒๔๗๕). 

เจาคําหลวง หนอคํา.  ประวัติศาสตรเมืองพวน.  แปลจาก ประวัติศาสตรอาณาจักรพวน. แปลโดย 

พันธุทิพย ธีระเนตร และสมชาย นิลอาธิ.  สุจิตต วงษเทศ, บรรณาการ.  ปราจีนบุรี: 

ศาลามโหสถ, ๒๕๕๕. 

ฉันทนา เอ่ียมสกุล. นาฏศิลปอินโดนีเซีย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๘. 

ชวลีย ณ ถลาง.  ประเทศราชของสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว.  

กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๔๑. 

ชัย เรืองศิลป.  ประวัติศาสตรไทยสมัย พ.ศ. ๒๓๕๒-๒๔๕๓ ดานเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๒๒. 

ชาญวิทย เกษตรศิริ.  พมา ประวัติศาสตรและการเมือง.  พิมพครั้งท่ี ๕.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการ

ตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๕๒. 

ณัชชา เลาหศิรินาถ. สิบสองพันนา: รัฐจารีต. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร, ๒๕๔๑. 

ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา.  เทศาภิบาล.  พิมพครั้งท่ี ๖.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพสวน

ทองถ่ิน, ๒๕๓๗.  (พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพนางบุญรวม บุญวัฒน กรกฎาคม 

๒๕๓๗). 

 .  ไทยรบพมา.  กรุงเทพฯ: บรรณาคาร, ๒๕๔๓.   

  .  นิทานโบราณคดี.  พิมพครั้งท่ี ๑๕.  กรุงเทพฯ: บรรณาคาร, ๒๕๔๓. 

 .  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี ๒.  พิมพครั้งท่ี ๙.  กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร, ๒๕๔๖. 

 



๓๑๑ 

ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. “ประวัติเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี).”  ใน 18

ประวัติเจาพระยามหาเสนา (บุนนาค) ประวัติเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิง

หเสนี) ประวัติเจาพระยายมราช (ปน สุขุม) 18 ประวัติเจาพระยามหาเสนา (บุนนาค), 

๒๐-๓๙. กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๑๘. 

ตาบทิพย จามรมาน, ม.ร.ว.  ผูรวบรวม.  พระบรมราชจักรีวงศ.  พิมพครั้งท่ี ๒.  กรุงเทพฯ: สํานัก

ราชเลขาธิการ, ๒๕๕๑. (พิมพพระราชทานในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

พฤศจิกายน ๒๕๕๑). 

ตําราพิไชยสงคราม ฉบับรัชกาลท่ี ๑.  กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๕. 

เติม วิภาคพจนกิจ.  ประวัติศาสตรอีสาน. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

๒๕๔๖. 

ทวีป วรดิลก.  ประวัติศาสตรจีน.  พิมพครั้งท่ี ๑๐.  กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, ๒๕๕๑. 

ทวีศักดิ์ ลอมลิ้ม.  ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหม. เลม ๒. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 

๒๕๔๒.       

 .  ความสัมพันธระหวางไทยกับมลายูในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน. กรุงเทพฯ: แพร

พิทยา, ๒๕๑๖. 

ทิพยวาณี สนิทวงศ ณ อยุธยา.  เม่ือคุณตาคุณยายยังเด็ก. เลม ๑. พิมพครั้งท่ี ๒๐, กรุงเทพฯ:  

ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๔๔.   

ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), เจาพระยา.  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 

๑.  พิมพครั้งท่ี ๕. กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๒๖. 

 .  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี ๓.  พิมพครั้งท่ี ๗. กรุงเทพฯ: สํานัก

วรรณกรรมและประวัติศาสตร  กรมศิลปากร, ๒๕๔๗. 

เทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. บันทึกเรื่องการปกครองของไทยสมัยอยุธยา

และตนรัตนโกสินทร.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงเรียบ

เรียงจากคําสอนของ  ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

ธนิต อยูโพธิ์.  โขน.  พิมพครั้งท่ี ๖.  กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๓๙. 

นริศรานุวัดติวงศ, สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยา และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาสน

สมเด็จ, เลม ๑๓.  พระนคร: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๐๔. 

นันททยา ลําดวน.  วรรณคดีการละคร. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, ๒๕๓๑.       



๓๑๒ 

นันทนา ตันติเวสส  และคนอ่ืนๆ.  รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตรชุดท่ี ๑.  

พิมพครั้งท่ี ๒ (กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๓๙๙. 

นายมี มหาดเล็ก.  กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว.  

กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ, ๒๕๓๐.  (พิมพเฉลิมพระเกียรติวันพระบรมราชสมภพ

ครบ ๒๐๐  ป พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  มีนาคม ๒๕๐๖). 

นายหยอง. พงศาวดารญวน. พระนคร: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๐๙. 

นิธิ เอียวศรีวงศ และอาคม พัฒิยะ.  หลักฐานประวัติศาสตรในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, 

๒๕๒๕. 

นิธิ เอียวศรีวงศ. ปากไกและใบเรือ: รวมความเรียงวาดวยวรรณกรรมและประวัติศาสตรตน

รัตนโกสินทร. พิมพครั้งท่ี ๔.  นนทบุรี: ฟาเดียวกัน, ๒๕๕๕. 

บรัดเลย , แดน บีช.  หนังสืออักขราภิธานศรับท Dictionary of the Siamese language. 

กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๑๔. 

บังอร ปยะพันธุ.  ลาวในกรุงรัตนโกสินทร.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร, ๒๕๔๑. 

บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ.  ภัยฝรั่งสมัยพระนั่งเกลาฯ.  พิมพครั้งท่ี ๓.  กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๕. 

บัตตินเจอร, โจเซฟ.  ประวัติศาสตรการเมืองเวียดนาม.  แปลจาก Vietnam  A political history.  

แปลโดยเพ็ชรี สุมิตร.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 

๒๕๒๒. 

บุปผา บุญทิพย.  คติชาวบาน.  พิมพครั้งท่ี ๙.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๓.       

 .  การเขียน. พิมพครั้งท่ี ๑๐. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๐. 

ประคอง นิมมานเหมินท.  “พิสมร.” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง ๑๐ (๒๕๔๒): ๔๕๒๗. 

ประชากิจกรจักร (แชม บุนนาค), พระยา. พงศาวดารโยนก. พระนคร: ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๐๔. 

ประชุมคําใหการกรุงศรีอยุธยารวม ๓ เรื่อง. กรุงเทพฯ: แสงดาว, ๒๕๕๓. 

ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน.  พิมพครั้งท่ี ๒.  กรุงเทพฯ : ผานฟาพิทยา, ๒๕๑๐. 

ประชุมพงศาวดาร. เลม ๑๑, ประชุมพงศาวดารภาค ๑๓ และภาค ๑๔. พระนคร: องคการคาของ

คุรุสภา, ๒๕๐๗. 

ประชุมพงศาวดาร. เลม ๘, ประชุมพงศาวดารภาค ๗ และภาค ๘. พระนคร: องคการคาของคุรุ

สภา, ๒๕๐๗. 

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก. เลม ๗.  กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรม

ศิลปากร, ๒๕๔๕. 



๓๑๓ 

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก. เลม ๑๐.  กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร 

กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. 

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก.  เลม ๑๕.  กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร 

กรมศิลปากร, ๒๕๕๓. 

ประพนธ เรืองณรงค. ๑๐๐ เรื่องเมืองใต. กรุงเทพฯ: อมรินทร, ๒๕๕๓. 

ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี. “เอกสาราชสํานักจีนเก่ียวกับรัชกาลพระพุทธยอดฟา.” ใน ประวัติศาสตร

ปริทรรศน 18: พิพิธนิพนธเชิดชูเกียรติ พลโทดําเนิร เลขะกุล เนื่องในโอกาสมีอายุครบ 

๘๔ ป18, ๑๒๕-๑๓๐. วินัย พงศศรีเพียร, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: กองทุนดําเนิร เลขะกุล 

เพ่ือประวัติศาสตร, ๒๕๔๒. 

ปรามินทร เครือทอง.  “ถอดรหัสคดี “หมอมไกรสร” โกง เกย หรือการเมือง?”  ศิลปวัฒนธรรม ๓๑, 

๕ (มีนาคม ๒๕๕๓): ๘๘-๑๐๓. 

ปริศนา ศิรินาม.  ความสัมพันธระหวางไทยและประเทศราชในหัวเมืองลานนาไทยสมัย

รัตนโกสินทรตอนตน .  พิษณุโลก: ภาควิชาประวัติศาสตร  คณะสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๔. 

ปรีชา เอ่ียมธรรม และประคอง นิมมานเหมินท.  “ตะกรุด.” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง ๕ 

(๒๕๔๒): ๒๒๓๗. 

ปยนาถ บุนนาค.  บทบาททางการเมืองการปกครองของเสนาบดีตระกูลบุนนาค. กรุงเทพฯ: ดวง

กมล, ๒๕๒๐. 

“พงศาวดารเมืองกลันตัน.” ใน  ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก.  เลม ๖, ๓๘๗-๔๐๐.  

กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๕. 

“พงศาวดารเมืองเชียงรุง.” ใน  ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก.  เลม ๘, ๓๙๕-๔๓๖.  

กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๕. 

“พงศาวดารเมืองตรังกานู.” ใน  ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก.  เลม ๖, ๔๐๑-๔๓๐.  

กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๕. 

“พงศาวดารยอเวียงจันทน.”  ใน  ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก.  เลม ๙, ๑๗๓-๑๘๘.  

กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๕. 

พจนานุกรมฉบับมติชน. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๗. 

พยูร โมสิกกรัตน. “ศิลปะ เพลง และการละเลนพ้ืนบานของไทย.”  ใน เอกสารการสอนชุดวิชาไทย

ศึกษา หนวยท่ี ๘-๑๕, ๕๙-๑๑๔.  นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐. 

พิมพพรรณ ไพบูลยหวังเจริญ.  ใบจุม: สารนิเทศบนส่ิงทอ. กรุงเทพฯ: หอสมุดแหงชาติ กรม

ศิลปากร, ๒๕๔๓. 



๓๑๔ 

พิมพพรรณ ไพบูลยหวังเจริญ.  วิเคราะหสารนิเทศจากใบจุม.  กรุงเทพฯ: สํานักหอสมุดแหงชาติ 

กรมศิลปากร, ๒๕๕๖. 

“ภาคผนวก ๕ ทําเนียบนาม ภาคท่ี ๓ ตําราทําเนียบบันดาศักดิ์กรุงกัมพูชา.”  ใน  ประชุมพงศาวดาร

ฉบับกาญจนาภิเษก .  เลม ๑๒, ๘๘๐-๙๑๒. กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและ

ประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๙. 

ภิญโญ จิตตธรรม. ความเช่ือ. สงขลา: มงคลการพิมพ, ๒๕๒๒. 

ม.ร.ว.ศุภวัฒย เกษมศรี.  “พระมหากรุณาธิคุณตอชาวจีน.” ใน  มหาเจษฎาบดินทรานุสรณ.  ๗๕-

๑๑๓.  ม.ร.ว.ศุภวัฒย เกษมศรี, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: อักษรสัมพันธ, ๒๕๓๑. 

มหานุภาพ, พระยา “นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน.” ใน วรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรี, เลม ๑, 

๓๖๕-๓๘๓.  พิมพครั้งท่ี ๒.  กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๓๙.  
มัลลิกา คณานุรักษ.  “คํานําหนาชื่อชาวไทยมุสลิมภาคใต.”  สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต ๓ 

(๒๕๔๒): ๑๐๔๖-๑๐๔๗. 

มัลลิกา มัสอูดี. “การสถาปนาศูนยกลางอํานาจแหงใหมท่ีกรุงธนบุรีและกรุงเทพฯ.”  ใน เอกสารการ

สอน ชุด วิ ช า ป ร ะ วั ติ ศ า สตร ไ ทย  หน ว ย ท่ี  ๑ -๗ ,  ๓๒๗ -๔๐๔ .  นนทบุ รี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐. 

18ยิ้ม ปณฑยางกูร 18 และคนอ่ืนๆ, ผูรวบรวม.  ประชุมหมายรับส่ัง ภาคท่ี ๑ สมัยกรุงธนบุรี.  กรุงเทพฯ: 

คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร สํานักนายกรัฐมนตรี, 

๒๕๒๓. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. พิมพครั้งท่ี ๒.  กรุงเทพฯ: 

นานมีบุคสพับล1ิเคชั่นส1, ๒๕๕๖. 

“ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา ฉบับพระองคนพรัตน.”  ใน  ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก.  

เลม ๑๒, ๒๒๗-๔๙๖.  กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๙. 

รานี ศักดิ์สิทธิ์วิวัฒนะ.  นาฏศิลปอินโดเนเซีย. กรุงเทพฯ: บี.พี. บางกอกพริ้นติ้ง, [๒๕๒๘]. 

“เรื่องวาดวยเหตุการณเมืองเขมรตอนเสร็จสงครามไทยญวน.”  ใน ประชุมพงศาวดารฉบับ 

กาญจนาภิเษก, เลม ๑๒, ๗๖๗-๗๙๒. (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร 

กรมศิลปากร, ๒๕๔๙) 

วงศสักก ณ เชียงใหม, บรรณาธิการ.  เจาหลวงเชียงใหม.  กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, ๒๕๓๙. 

วดี กัณหทัต และชัยณรงค ชวนะชิต. การละเลนหุน. กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๒๙. 

วรเทวี (ณ ลําพูน) ชลวณิช.  เจาหลวงลําพูน.  กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๕๓. 

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ. “ทองคํามหัศจรรยแหงโลหชาติ.” สารคดี ๔, ๖ (ธันวาคม ๒๕๓๑): ๖๒-๗๙.  

วันทนีย มวงบุญ. แนวทางการศึกษาวรรณคดีการแสดง. กรุงเทพฯ: จงเจริญการพิมพ, ๒๕๓๓. 



๓๑๕ 

วัยอาจ, เดวิด เค. ประวัติศาสตรไทย ฉบับสังเขป. พิมพครั้งท่ี ๒. แปลจาก Thailand: A Short 

History, แปลโดย ชาญวิทย เกษรตรศิริ และคนอ่ืนๆ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตํารา

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๕๖.  

วิชาอาชีพชาวสยาม จากหนังสือวชิรญาณวิเศษ ร.ศ. ๑๐๓-๑๑๓. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๔. 

วิบูลย ลี้สุวรรณ.  สารานุกรมผาและเครื่องถักทอ. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๐. 

วิลาสวงศ  พงศะบุตร. “พระบรมราโชบายเก่ียวกับประเทศตะวันตก.”  ใน  มหาเจษฎาบดินทรา

นุสรณ.  ๗๕-๑๑๓. ม.ร.ว.ศุภวัฒย  เกษมศรี, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: อักษรสัมพันธ, 

๒๕๓๑. 

วิไลเลขา  ถาวรธนสาร.  ชนช้ันนําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก.  กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 

๒๕๔๕. 

วีณา  เอ่ียมประไพ.  หลักฐานทางประวัติศาสตร. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, ๒๕๓๕. 

เวลลา, วอเตอร  ฟรานซีส.  แผนดินพระนั่งเกลาฯ. แปลโดยนิจ  ทองโสภิต.  พิมพครั้งท่ี ๒. 

กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๓๐.  

ศฤงคาร พันธุพงศ.  ประวัติศาสตรยุโรป ๒.  พิมพครั้งท่ี ๖.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

๒๕๕๒. 

ศานติ ภักดีคํา.  เขมรรบไทย.  กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๔. 

 .  “จารึกเจาพระยาบดินทรฯ ท่ีพนมเปญ.”  เมืองโบราณ ๓๓, ๒ (เมษายน-มิถุนายน 

๒๕๕๐): ๑๖-๑๘. 

ศิวพร ชัยประสิทธิกุล.  ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยสังเขป.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

รามคําแหง, ๒๕๔๓. 

สน สีมาตรัง. ประวัติความเปนมาของหนังใหญ. กรุงเทพฯ: ฝายสาราณียากร คณะโบราณคดี, 

ม.ป.ป. 

สมเด็จพระพนรัตน.  พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน. พิมพครั้งท่ี ๔.  

พระนครฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๔. 

สมบัติ พลายนอย [ส. พลายนอย].  ขนมแมเอย. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๕. 

   .  ขุนนางสยาม.  กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๓๗. 
   .  ครัวไทย. กรุงเทพฯ: ตนออ ๑๙๙๙, ๒๕๔๒.   

 .  เจาฟาจุฑามณี. พิมพครั้งท่ี ๒.  กรุงเทพฯ: รวมสาสน, ๒๕๓๖. 

สมมตอมรพันธุ, พระเจาบรมวงศ กรมพระ. และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ. ตั้งเจาพระยา

ในกรุงรัตนโกสินทร. พิมพครั้งท่ี ๔.  กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๔๒. 

สรัสวดี อองสกุล.  ประวัติศาสตรลานนา.  พิมพครั้งท่ี ๗.  กรุงเทพฯ: อมรินทร, ๒๕๕๓. 



๓๑๖ 

สืบแสง พรหมบุญ.  ความสัมพันธในระบบบรรณาการระหวางจีนกับไทย.  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. 

สุรศักดิ์  ศรีสําอาง.  ลําดับกษัตริยลาว .  พิมพครั้ง ท่ี ๒.  กรุงเทพฯ: สํานักโบราณคดีและ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  กรมศิลปากร, ๒๕๔๕. 

สุรีย ภูมิภมร, “หมากจะไมหายไปจากโลก.”  ศิลปวัฒนธรรม ๔, ๖ (ธันวาคม ๒๕๓๑): ๑๗๖-๑๘๖. 

สุวิทย ธีรศาสวัต.  ประวัติศาสตรลาว ๑๗๗๙-๑๙๗๕.  กรุงเทพฯ: สรางสรรค, ๒๕๔๓. 

เสฐียรโกเศศ [พระยาอนุมานราชธน].  ประเพณีเนื่องในการตาย.  พิมพครั้งท่ี ๓.  กรุงเทพฯ: ศยาม, 

๒๕๓๙. 

หมองทินออง.  ประวัติศาสตรพมา.  พิมพครั้งท่ี ๒.  แปลโดยเพ็ชรี สุมิตร.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการ

ตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๔๘. 

หรีด เรืองฤทธิ์.  “เครื่องราง.”  สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง ๖ (๒๕๐๗-๒๕๐๘): ๓๖๙๓-
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อคิน รพีพัฒน, ม.ร.ว. 18  สังคมไทยในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร (พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๔๑๖). แปลโดย 
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พงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก.  เลม ๙, ๒๘๑-๔๒๐.  กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและ

ประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๕. 

อิงอร สุพันธุวณิช.  วิวัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย.  พิมพครั้งท่ี ๒.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

อุดมสมบัติ (จัน), หลวง.  จดหมายหลวงอุดมสมบัติ.  พิมพครั้งท่ี ๙.  นนทบุรี: ศรีปญญา, ๒๕๕๔.  

ฮอลล, ดี.จี.อี.  ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต: สุวรรณภูมิ-อุษาคเนยภาคพิสดาร.  เลม ๒.   
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๓๑๗ 

วิทยานิพนธ 
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อรพรรณ  สินธศิริมานะ.  “การวิเคราะหลักษณะและเนื้อหาของพระราชหัตถเลขาในพระสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  เอกสารชุดกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี ๕ หมวดเบ็ดเตล็ด.”  

วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและ

เอกสาร ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘. 

อรุณี  อัตตนาถวงษ.  “การศึกษาวิเคราะหหนังสือประทับตรา สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัว.”  วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมาย

เหตุและเอกสาร ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

๒๕๔๙. 

 

จดหมายเหตุและตนฉบับตัวเขียน 

“คัดคําใหการทูตเขมร จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓).”  สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสน

ดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๒.  เลขท่ี ๔๗.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คัดบอก คําใหการนายเพมเขมรวาดวยขอราชการทัพญวน จ.ศ. ๑๒๐๐ (พ.ศ. ๒๓๘๑).” สมุดไทย

ดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๐.  เลขท่ี ๙๔/ก.  หอสมุด

แหงชาติ. 



๓๑๘ 

“คัดบอก เลม ๒ วาดวยเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐).”  สมุดไทย

ดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๑๘๙.  เลขท่ี ๑๑/ฆ.  หอสมุด

แหงชาติ. 

“คัดบอก เลม ๙ วาดวยเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐).”  สมุดไทย

ดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๑๘๙.  เลขท่ี ๑๑/ง.  หอสมุด

แหงชาติ. 

“คัดบอก เลม ๙ วาดวยเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐).”  สมุดไทย

ดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๑๘๙.  เลขท่ี ๑๑/จ.  หอสมุด

แหงชาติ. 

“คัดบอกขอราชการทัพญวนทูลถวาย จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓).”  สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  

ภาษาไทย.  จ.ศ. ๑๒๐๒.  เลขท่ี ๔๓.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คัดบอกถึงพระยามหาธิราชเรื่องตังเคาตนถูกทําโทษ จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐).” สมุดไทยดํา.  

อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๙.  เลขท่ี ๗.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการเก่ียวกับเมืองเชียงรุงและสิบสองปนนา จ.ศ. ๑๒๑๓ (พ.ศ. ๒๓๙๔).”  สมุดไทยดํา.  

อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๑๓.  เลขท่ี ๖.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการของทาวสิทธิมงคลเรื่องการตั้งเมืองเชียงรายและเขตแดนเมืองเชียงราย จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. 

๒๓๘๘).” สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๗.  เลขท่ี 

๒๓๖.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการของหลวงยกกระบัตรเมืองตากเรื่องพมารบกับยางแดงและราชการตางๆ จ.ศ. ๑๒๐๗ 

(พ.ศ. ๒๓๘๘).” สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๗.  

เลขท่ี ๒๓๕.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการของอายถอญวนเรื่องขอราชการทัพญวน จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒).” สมุดไทยดํา.  

อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๑.  เลขท่ี ๔.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการแขกกบฏเมืองไทร จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒).”  สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  

เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๑.  เลขท่ี ๓๐.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการญวนเมืองพิษณุโลกหนีลงมาอยูกรุงเทพฯ จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘).” สมุดไทยดํา.  

อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๗.  เลขท่ี ๒๓๔.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการตังเคาตะเวียน ตังเคาเฉนญวน กับคําใหการมโนสงครามเรื่องเจาเวียดนามตาย จ.ศ. 

๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐).”  สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. 

๑๒๐๙.  เลขท่ี ๑๑.  หอสมุดแหงชาติ. 



๓๑๙ 

“คําใหการทาวเข่ือนแกวเมืองตาก ผูไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖).”  

สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๕.  เลขท่ี ๓๐.  หอสมุด

แหงชาติ. 

“คําใหการทาวพระยาเมืองสิบสองปนนา จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐).” สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  

ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๙.  เลขท่ี ๕๓.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการทาวเพ้ียเทียมชายเมืองพวนเก่ียวดวยเรื่องเจาอนุเวียงจันทนเปนขบถ จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. 

๒๓๘๙).” สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๘.  เลขท่ี 

๒๘.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการทาวเพ้ียเมืองตะโปน เมืองวัง เมืองระนอง เรื่องพาครอบครัวหนีไปพ่ึงญวน จ.ศ. ๑๒๐๕ 

(พ.ศ. ๒๓๘๖).”  สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๕.  

เลขท่ี ๑๕.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการนายดวง เรื่องพมาจะยกทัพมาตีเมืองเชียงใหม จ.ศ. ๑๒๑๑ (พ.ศ. ๒๓๙๒).”  สมุดไทยดํา.  

อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๑๑.  เลขท่ี ๑๒๑.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการนายดีลาวเรื่องราชการเมืองพนม จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗).” สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  

ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๖.  เลขท่ี ๑๐.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการนายรัก จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒).”  กระดาษเพลา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอ

ดํา.  จ.ศ. ๑๒๐๑.  เลขท่ี ๑๔๓.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการผูถือหนังสือไปตรวจราชการท่ีเมืองนางรอง จ.ศ. ๑๑๘๘ (พ.ศ. ๒๓๖๙).”  สมุดไทยดํา.  

อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๑๘๘.  เลขท่ี ๑.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการพระยานาใตไปสืบราชการทัพเมืองเชียงรุง จ.ศ. ๑๒๑๒ (พ.ศ. ๒๓๙๓).”  สมุดไทยดํา.  

อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๑๒.  เลขท่ี ๓๕.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการพระยาพระเขมร เรื่องซ่ึงเปนผูคุมบรรณาการของพระองคดวงไปเมืองญวน จ.ศ. ๑๒๐๙ 

(พ.ศ. ๒๓๙๐).”  สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๙.  

เลขท่ี ๑๒.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการพระยาราชเดชะ พระยาเขมรคุมสิ่งของพระองคดวงลงไปเมืองญวน จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. 

๒๓๙๐).” สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๙.  เลขท่ี 

๖.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการไพรหลวง เรื่องลอมพระราชวัง ๔ คน จ.ศ. ๑๑๙๘ (พ.ศ. ๒๓๗๙).” สมุดไทยดํา.  

อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๑๙๘.  เลขท่ี ๑.  หอสมุดแหงชาติ.   

“คําใหการเรื่องเก่ียวดวยเมืองหลวงพระบาง จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐).” สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  

ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๑๘๙.  เลขท่ี ๓.  หอสมุดแหงชาติ. 



๓๒๐ 

“คําใหการเรื่องคุมเครื่องบรรณาการกับศุภอักษรของพระองคดวงไปเมืองญวน จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. 

๒๓๘๙).” สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๘.  เลขท่ี 

๓.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการเรื่องถามถึงราชการเมืองพง จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘).”  สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  

ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๗.  เลขท่ี ๒๓๓.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการเรื่องพระยาเขมรคิดหาอุบายกําจัดกองทัพไทย จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘).”  สมุดไทยดํา.  

อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๗.  เลขท่ี ๔.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการเรื่องพระยาพิษณุโลกจัดแจงเมืองคําทําสวยทอง จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙).” สมุดไทยดํา.  

อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๘.  เลขท่ี ๑๑๔.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการเรื่องพระยาราชเดชผูคุมสิ่งของพระองคดวงลงไปเมืองญวนกลับมา จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. 

๒๓๙๐).” สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๙.  เลขท่ี 

๙.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการเรื่องมีเขมรประมาณ ๒๐ คน เขามาปลน จ.ศ. ๑๑๙๗ (พ.ศ. ๒๓๗๘).”  สมุดไทยดํา.  

อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๑๙๗.  เลขท่ี ๑.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการเรื่องสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘).”  สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  

ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๗.  เลขท่ี ๕.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการวาดวยราชการทัพญวน จ.ศ. ๑๑๙๑ (พ.ศ. ๒๓๗๒).”  สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  

เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๑๙๑.  เลขท่ี ๕.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการวาดวยราชการทัพเมืองเชียงตุง จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑).”  สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  

ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๑๐.  เลขท่ี ๕.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการเสมียนเมา จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓).”  สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอ

ขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๒.  เลขท่ี ๔๔.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการหลวงยกกระบัตรเรื่องไปสืบราชการเมาะตําเลิม จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗).” สมุดไทยดํา.  

อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๖.  เลขท่ี ๘.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการหลวงอุดมสมบัติ หลวงสวัสดิ์สรรพยา เรื่องไปสืบขอราชการทางเมืองญวน จ.ศ. ๑๒๑๐ 

(พ.ศ. ๒๓๙๑).”  สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๑๐.  

เลขท่ี ๑.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการหวัดหมัดอาลี จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒).”  กระดาษเพลา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสน

ดินสอดํา.  จ.ศ. ๑๒๐๑.  เลขท่ี ๑๑๘.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการหวันหมัดอาลี จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒).” กระดาษเพลา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสน

ดินสอดํา.  จ.ศ. ๑๒๐๑.  เลขท่ี ๑๒๑.  หอสมุดแหงชาติ. 



๓๒๑ 

“คําใหการอายกร  จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓).”  สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอ

ขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๒.  เลขท่ี ๑.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการอายกลิ่น จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓).”  สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอ

ขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๒.  เลขท่ี ๒.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการอายเงย อายมีชื่อญวน ๖ คน เรื่องขอราชการทัพญวน จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙).” สมุด

ไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๘.  เลขท่ี ๒.  หอสมุด

แหงชาติ. 

“คําใหการอายญวนท่ีจับได จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗).” สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสน

ดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๖.  เลขท่ี ๔.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการอายทนเขมรเรื่องขอราชการทัพญวน จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙).” สมุดไทยดํา.  

อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๘.  เลขท่ี ๒/ก.  หอสมุดแหงชาติ. 

“คําใหการอุปราชาเมืองพง จ.ศ. ๑๒๑๑ (พ.ศ. ๒๓๙๒).” สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสน

ดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๑๑.  เลขท่ี ๓๓.  หอสมุดแหงชาติ. 

“จดคําใหการอายตุลาแขก จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒).”  กระดาษเพลา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  

เสนดินสอดํา.  จ.ศ. ๑๒๐๑.  เลขท่ี ๒๑๑.  หอสมุดแหงชาติ. 

“จดหมายเหตุคําใหการตังเคาสูเรื่องไปสืบราชการทางเมืองญวน จ.ศ. ๑๒๑๑ (พ.ศ. ๒๓๙๒).”  สมุด

ไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๑๑.  เลขท่ี ๕.  หอสมุด

แหงชาติ. 

“ใบบอกเจาพระยาบดินทรนําข้ึนกราบบังคมทูลเรื่องราชการทัพญวน จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗).” 

สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๖.  เลขท่ี ๗.  หอสมุด

แหงชาติ. 

“เรื่องคําใหการของหลวงพลเมืองตาก จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐).” สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  

ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๙.  เลขท่ี ๑๖๕.  หอสมุดแหงชาติ. 

“สารตราเจาพระยาจักรีถึงพระยาเพชรบูรณ จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔).”  สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  

ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๓.  เลขท่ี ๙๐.  หอสมุดแหงชาติ. 

“สําเนาคําใหการจีนก๊ัก เลม ๑ จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙).” สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  

เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๘.  เลขท่ี ๓๓/ข.  หอสมุดแหงชาติ. 

“สําเนาคําใหการจีนก๊ัก เลม ๑ เรื่องบรรทุกสินคาไปจําหนายเมืองบาหลี จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙).” 

สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๘.  เลขท่ี ๓๓.  หอสมุด

แหงชาติ. 



๓๒๒ 

“สําเนาคําใหการจีนก๊ัก เลม ๒ เรื่องบรรทุกสินคาไปจําหนายเมืองบาหลี จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙).” 

สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๘.  เลขท่ี ๓๓/ก.  

หอสมุดแหงชาติ. 

“สําเนาคําใหการจีนบูวาดวยเรื่องอ้ังยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑).”  สมุดไทย

ดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๑๐.  เลขท่ี ๑๕๕/ก.  หอสมุด

แหงชาติ. 

“สําเนาคําใหการจีนโบวาดวยเรื่องอ้ังยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑).”  สมุดไทย

ดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๑๐.  เลขท่ี ๑๕๕.  หอสมุด

แหงชาติ. 

“สําเนาคําใหการจีนยี่วาดวยเรื่องอ้ังยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑).”  สมุดไทย

ดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๑๐.  เลขท่ี ๑๕๕/ข.  หอสมุด

แหงชาติ. 

“สําเนาคําใหการเจะยาปา เจะประหิม  จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒).”  สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  

ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๑.  เลขท่ี ๓๑๗.  หอสมุดแหงชาติ.  

“สําเนาคําใหการเจะญาแหม จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒).”  สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  

เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๑.  เลขท่ี ๓๑๗/ก.  หอสมุดแหงชาติ. 

“สําเนาคําใหการทูตเลม ๑ เรื่องจําทูลพระราชสาสนออกไปกรุงปกก่ิง จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖).” 

สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๕.  เลขท่ี ๑๔๗/ก.  

หอสมุดแหงชาติ. 

“สําเนาคําใหการทูตเลม ๑ เรื่องจําทูลพระราชสาสนออกไปกรุงปกก่ิง จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖).” 

สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๕.  เลขท่ี ๑๗๑/๑.  

หอสมุดแหงชาติ. 

“สําเนาคําใหการทูตเลม ๒ เรื่องจําทูลพระราชสาสนออกไปกรุงปกก่ิง จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖).”  

สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๕.  เลขท่ี ๑๔๗/ก./๒.  

หอสมุดแหงชาติ. 

“สําเนาคําใหการทูตเลม ๒ เรื่องจําทูลพระราชสาสนออกไปกรุงปกก่ิง จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖).” 

สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๕.  เลขท่ี ๑๔๗/๒.  

หอสมุดแหงชาติ. 

“สําเนาคําใหการนายจัน จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒).”  สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสน

ดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๑.  เลขท่ี ๓๑๘.  หอสมุดแหงชาติ. 



๓๒๓ 

“สําเนาคําใหการนายนอยปนตาวาดวยเรื่อวงศสกุลท่ีเปนพระยาเชียงใหม จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. 

๒๓๘๔).”  สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๓.  เลขท่ี 

๑๐๑.  หอสมุดแหงชาติ. 

“สําเนาคําใหการนายเลียน จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓).” สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสน

ดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๒.  เลขท่ี ๑๙๗.  หอสมุดแหงชาติ. 

“สําเนาคําใหการนายแสงเรื่องทําชูกับอําแดงมุก จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔).”  สมุดไทยดํา.  

อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๓.  เลขท่ี ๑๐๒.  หอสมุดแหงชาติ. 

“สําเนาคําใหการเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐).” สมุดไทยดํา.  

อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๑๘๙.  เลขท่ี ๑๑/ก.  หอสมุดแหงชาติ. 

“สําเนาคําใหการหลงจูซี เรื่องอ้ังยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑).”  สมุดไทยดํา.  

อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๑๐.  เลขท่ี ๑๕๕/ค.  หอสมุดแหงชาติ. 

“สําเนาคําใหการอายกาหรี อายหา อายเต จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒).” สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  

ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๑.  เลขท่ี ๓๑๙.  หอสมุดแหงชาติ. 

“หนังสือคําใหการหลวงศรีประตุกา จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓).” กระดาษเพลา.  อักษรไทย.  

ภาษาไทย.  เสนดินสอดํา.  จ.ศ. ๑๒๐๒.  เลขท่ี ๑๗๙.  หอสมุดแหงชาติ. 

“หนังสอืพระยาพิพัฒนโกษา เรื่อง โปรดเกลาฯ ใหพระยาพิไชยออกไปลาดตระเวน จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. 

๒๓๘๖).”  สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนดินสอขาว.  จ.ศ. ๑๒๐๕.  เลขท่ี 

๖.  หอสมุดแหงชาติ. 
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ภาคผนวก ก 

ขอมูลเอกสารตนฉบับคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 ๓๒๖ 

ขอมูลเอกสารตนฉบับคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

 
 ที่ หมวด

(จ.ศ.) 

เลขที ่ ชื่อเรื่อง ประวัต ิ วัสด ุ ขนาด ลายมือ/เสน จํานวน

บรรทัด 
(ตอ ๑ หนา) 

จํานวนหนา หมายเหต ุ

กวาง ยาว หนา ตน ปลาย 

๑  ๑๑๘๘ ๔ คําใหการผูถือหนังสือไปตรวจราชการที่

เมืองนางรอง จ.ศ. ๑๑๘๘ (พ.ศ. ๒๓๖๙) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 

สมุดไทยดํา ๑๑ ๓๓.๗ ๐.๒ หวัดแกม

บรรจง/

ดินสอขาว 

๓ ๙ -  

๒  ๑๑๘๙ ๓ คํา ใหการ เ ร่ือง เกี่ ย วด วย เมืองหลวง 

พระบาง จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 

สมุดไทยดํา ๑๐.๘ ๓๓.๒ ๑ หวัดแกม

บรรจง/

ดินสอขาว 

๓ ๑๙ ๑๔  

๓  ๑๑๘๙ ๑๑/ก. สํ า เ น า คํ า ใ ห ก า ร เ ร่ื อ ง เ จ า อนุ เ มื อ ง

เวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. 

๒๓๗๐) 

ไดมาจากกรม

เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี วันที่ ๗ 

ก.ค. ๒๔๘๒ 

สมุดไทยดํา ๑๐.๙ ๓๘ ๐.๘ หวัดแกม

บรรจง/

ดินสอขาว 

๕ ๑๘ -  

๔  ๑๑๘๙ ๑๑/ฆ. คัดบอก เลม ๒ วาดวยเร่ืองเจาอนุเมือง

เวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. 

๒๓๗๐) 

ไดมาจากกรม

เลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรี 

สมุดไทยดํา ๑๑ ๓๕ ๑.๕ บรรจง/เสน

รงค (ดินสอ

ขาว,หรดาล) 

๔ ๒๒ ๑๙  

๕  ๑๑๘๙ ๑๑/ง. คัดบอก เลม ๙ วาดวยเร่ืองเจาอนุเมือง

เวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. 

๒๓๗๐) 

ไดมาจากกรม

เลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรี 

สมุดไทยดํา ๑๑.๑ ๓๔.๗ ๓.๙ บรรจง/เสน

รงค (ดินสอ

ขาว,หรดาล) 

๕ ๕๒ ๕๐  



    

 ๓๒๗ 

 ที่ หมวด

(จ.ศ.) 

เลขที ่ ชื่อเรื่อง ประวัต ิ วัสด ุ ขนาด ลายมือ/เสน จํานวน

บรรทัด 
(ตอ ๑ หนา) 

จํานวนหนา หมายเหต ุ

กวาง ยาว หนา ตน ปลาย 

๖  ๑๑๘๙ ๑๑/จ. คัดบอก เลม ๙ วาดวยเร่ืองเจาอนุเมือง

เวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. 

๒๓๗๐) 

ไดมาจากกรม

เลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรี 

สมุดไทยดํา ๑๑ ๓๕ ๓.๔ บรรจง/เสน

รงค (ดินสอ

ขาว,หรดาล) 

๔ ๕๗ ๕๘  

๗  ๑๑๙๑ ๕ คําใหการวาดวยราชการทัพญวน จ.ศ. 

๑๑๙๑ (พ.ศ. ๒๓๗๒) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๗ ๓๓.๓ ๐.๘ หวัด/ดินสอ

ขาว 

๓ ๒๑ ๒๑  

๘  ๑๑๙๗ ๑ คําใหการเร่ืองมีเขมรประมาณ ๒๐ คน 

เขามาปลน จ.ศ. ๑๑๙๗ (พ.ศ. ๒๓๗๘) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๕ ๓๒.๘ ๑.๑ หวัด/ดินสอ

ขาว 

๕ ๓๗ ๔๘  

๙  ๑๑๙๘ ๑ คําใหการไพรหลวง เร่ืองลอมพระราชวัง 

๔ คน จ.ศ. ๑๑๙๘ (พ.ศ. ๒๓๗๙) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๓ ๓๓.๒ ๑ หวัด/ดินสอ

ขาว 

๓ ๑๐ ๗  

๑๐  ๑๒๐๐ ๙๔/ก. คัดบอก คําใหการนายเพมเขมรวาดวยขอ

ราชการทัพญวน จ.ศ. ๑๒๐๐ (พ.ศ. 

๒๓๘๑) 

ไดมาจากกรม

เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 

สมุดไทยดํา ๑๐.๕ ๓๒.๖ ๒.๒ หวัด/ดินสอ

ขาว 

๓ ๗๗ -  

๑๑  ๑๒๐๑ ๔ คําใหการของอายถอญวนเร่ืองขอราชการ

ทัพญวน จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๑ ๓๓.๘ ๐.๔ หวัดแกม

บรรจง/

ดินสอขาว 

๔ ๗ ๗  

๑๒  ๑๒๐๑ ๓๐ คําใหการแขกกบฏเมืองไทร จ.ศ. ๑๒๐๑ 

(พ.ศ. ๒๓๘๒) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๕ ๓๓.๔ ๑.๔ หวัดแกม

บรรจง/

ดินสอขาว 

๓ ๓๓ ๑๕  

๑๓  ๑๒๐๑ ๑๑๘ คําใหการหวัดหมัดอาลี จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. 

๒๓๘๒) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
กระดาษเพลา ๒๓ ๑๖๙.๗ - หวัดแกม

บรรจง/

ดินสอดํา 

๘๐ ๑ -  



    

 ๓๒๘ 

 ที่ หมวด

(จ.ศ.) 

เลขที ่ ชื่อเรื่อง ประวัต ิ วัสด ุ ขนาด ลายมือ/เสน จํานวน

บรรทัด 
(ตอ ๑ หนา) 

จํานวนหนา หมายเหต ุ

กวาง ยาว หนา ตน ปลาย 

๑๔  ๑๒๐๑ ๑๒๑ คําใหการหวันหมัดอาลี จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. 

๒๓๘๒) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
กระดาษเพลา ๒๕.๓ ๑๙๙.๕ - หวัดแกม

บรรจง/

ดินสอดํา 

๘๐ ๑ -  

๑๕  ๑๒๐๑ ๑๔๓ คําใหการนายรัก จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. 

๒๓๘๒) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
กระดาษเพลา ๓๙ ๔๔๖ - หวัดแกม

บรรจง/

ดินสอดํา 

๑๗๐ ๑ -  

๑๖  ๑๒๐๑ ๒๑๑ จดคําใหการอายตุลาแขก จ.ศ. ๑๒๐๑ 

(พ.ศ. ๒๓๘๒) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
กระดาษเพลา ๓๔.๒ ๔๑ - หวัดแกม

บรรจง/

ดินสอดํา 

๑๕ ๑ ๑  

๑๗  ๑๒๐๑ ๓๑๗ สําเนาคําใหการเจะยาปา เจะประหิม   

จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) 

หอสมุดซ้ือจากนายอยู 

พ.ศ. ๒๔๗๒ 
สมุดไทยดํา ๑๐ ๓๑.๘ ๒ หวัด/ดินสอ

ขาว 

๓ ๕๕ ๒๘  

๑๘  ๑๒๐๑ ๓๑๗/ก สําเนาคําใหการเจะญาแหม จ.ศ. ๑๒๐๑ 

(พ.ศ. ๒๓๘๒) 

หอสมุดซ้ือจากนายอยู 

พ.ศ. ๒๔๗๒ 
สมุดไทยดํา ๑๐.๒ ๓๒ ๑.๔ หวัดแกม

บรรจง/

ดินสอขาว 

๓ ๒๖ -  

๑๙  ๑๒๐๑ ๓๑๘ สําเนาคําใหการนายจัน จ.ศ. ๑๒๐๑ 

(พ.ศ. ๒๓๘๒) 

ไดมาจากกรม

เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี เมื่อ

วันที่ ๗ ก.ค. ๒๔๘๒ 

สมุดไทยดํา ๑๐.๒ ๓๒.๕ ๐.๗ หวัด/ดินสอ

ขาว 

๓ ๒๐ ๗  

๒๐  ๑๒๐๑ ๓๑๙ สําเนาคําใหการอายกาหรี อายหา อายเต 

จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) 

หอสมุดฯ ซ้ือ สมุดไทยดํา ๑๐.๓ ๓๒.๗ ๒.๒ หวัด/ดินสอ

ขาว 

๓ ๒๖ ๓๔  



    

 ๓๒๙ 

 ที่ หมวด

(จ.ศ.) 

เลขที ่ ชื่อเรื่อง ประวัต ิ วัสด ุ ขนาด ลายมือ/เสน จํานวน

บรรทัด 
(ตอ ๑ หนา) 

จํานวนหนา หมายเหต ุ

กวาง ยาว หนา ตน ปลาย 

๒๑  ๑๒๐๒ ๑ คําใหการอายกร  จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. 

๒๓๘๓) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๙ ๓๑.๗ ๐.๖ หวัด, หวัด

แกมบรรจง/

ดินสอขาว 

๓ ๑๗ ๒  

๒๒  ๑๒๐๒ ๒ คําใหการอายกล่ิน จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. 

๒๓๘๓) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๔ ๓๒ ๐.๖ หวัดแกม

บรรจง/

ดินสอขาว 

๓ ๑๕ -  

๒๓  ๑๒๐๒ ๔๓ คัดบอกขอราชการทัพญวนทูลถวาย  

จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) 

หอสมุดแหงชาติซ้ือ สมุดไทยดํา ๑๑.๒ ๓๕.๗ ๒.๓ บรรจง/

หรดาล 

๔ ๕๔ ๔๙  

๒๔  ๑๒๐๒ ๔๔ คําใหการเสมียนเมา จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. 

๒๓๘๓) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๔ ๓๓ - - - - - เนื้อความ

ชํารุด สูญ

หาย เหลือแต

หนาปก 

๒๕  ๑๒๐๒ ๔๗ คําใหการทูตเขมร จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. 

๒๓๘๓)  

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐ ๓๒.๘ ๐.๕ หวัด/ดินสอ

ขาว 

๒ ๑๔ ๙  

๒๖  ๑๒๐๒ ๑๗๙ หนังสือคําใหการหลวงศรีประตุกา จ.ศ. 

๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
กระดาษเพลา ๔๑ ๒๔๔ - หวัดแกม

บรรจง/

ดินสอดํา 

๘๖ ๑ -  

๒๗  ๑๒๐๒ ๑๙๗ สําเนาคําใหการนายเลียน จ.ศ. ๑๒๐๒ 

(พ.ศ. ๒๓๘๓)  

ไดมาจากกรม

เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี วันที่  

๗ ก.ค. ๒๔๘๒ 

สมุดไทยดํา ๑๐.๕ ๓๒.๑ ๑.๓ หวัดแกม

บรรจง/

ดินสอขาว 

๓ ๒๙ ๑๐  



    

 ๓๓๐ 

 ที่ หมวด

(จ.ศ.) 

เลขที ่ ชื่อเรื่อง ประวัต ิ วัสด ุ ขนาด ลายมือ/เสน จํานวน

บรรทัด 
(ตอ ๑ หนา) 

จํานวนหนา หมายเหต ุ

กวาง ยาว หนา ตน ปลาย 

๒๘  ๑๒๐๓ ๙๐ สา รต รา เ จ า พ ระย า จั ก รี ถึ งพ ระย า

เพชรบูรณ จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๑ ๓๒.๘ ๒ หวัด, หวัด

แกมบรรจง/

ดินสอขาว 

๓ ๓๒ ๓๗  

๒๙  ๑๒๐๓ ๑๐๑ สําเนาคําใหการนายนอยปนตาวาดวยเร่ือ

วงศสกุลที่ เปนพระยาเชียงใหม  จ.ศ. 

๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๓ ๓๓.๒ ๐.๖ หวัดแกม

บรรจง/

ดินสอขาว 

๗ ๑๑ -  

๓๐  ๑๒๐๓ ๑๐๒   สําเนาคําใหการนายแสงเร่ืองทําชูกับ

อําแดงมุก จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๒ ๓๑.๘ ๑.๘ หวัด/ดินสอ

ขาว 

๓ ๓๖ ๒๕  

๓๑  ๑๒๐๕ ๑๕ คําใหการทาวเพี้ยเมืองตะโปน เมืองวัง 

เมืองระนอง เร่ืองพาครอบครัวหนีไปพึ่ง

ญวน จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๓ ๓๓.๘ ๒.๒ หวัด/ดินสอ

ขาว 

๒ ๗๕ ๕๑  

๓๒  ๑๒๐๕ ๑๖ หนังสือพระยาพิพัฒนโกษา เร่ือง 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) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๕ ๓๓ ๑.๘ หวัด/ดินสอ

ขาว 
๓ ๕๕ ๔๖  

๓๓  ๑๒๐๕ ๓๐ คําใหการทาวเขื่อนแกวเมืองตาก ผูไปสืบ

ราชการเมืองเมาะตําเลิม จ.ศ. ๑๒๐๕ 

(พ.ศ. ๒๓๘๖) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๑ ๓๒.๔ ๑.๗ หวัด/ดินสอ

ขาว 
๓ ๔๘ ๔๓  

๓๔  ๑๒๐๕ ๑๔๗/ก. สําเนาคําใหการทูตเลม ๑ เร่ืองจําทูลพระ

ราชสาสนออกไปกรุงปกกิ่ง จ.ศ. ๑๒๐๕ 

(พ.ศ. ๒๓๘๖) 

ไดมาจากกรม

เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี วันที่  

๗ ก.ค. ๒๔๘๒ 

สมุดไทยดํา ๑๑.๒ ๓๕ ๓.๘ บรรจง/

หรดาล 

๔ ๕๓ ๕๓  



    

 ๓๓๑ 

 ที่ หมวด

(จ.ศ.) 

เลขที ่ ชื่อเรื่อง ประวัต ิ วัสด ุ ขนาด ลายมือ/เสน จํานวน

บรรทัด 
(ตอ ๑ หนา) 

จํานวนหนา หมายเหต ุ

กวาง ยาว หนา ตน ปลาย 

๓๕  ๑๒๐๕ ๑๗๑/๑ สําเนาคําใหการทูตเลม ๑ เร่ืองจําทูลพระ

ราชสาสนออกไปกรุงปกกิ่ง จ.ศ. ๑๒๐๕ 

(พ.ศ. ๒๓๘๖) 

ไดมาจากกรม

เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี วันที่  

๗ ก.ค. ๒๔๘๒ 

สมุดไทยดํา ๑๑ ๓๔.๘ ๓.๔ บรรจง/

ดินสอขาว 

๔ ๕๔ ๕๕ เนื้อความ

เดียวกับเลขที่ 

๑๔๗/ก. 

๓๖  ๑๒๐๕ ๑๔๗/ก./

๒ 

สําเนาคําใหการทูตเลม ๒ เร่ืองจําทูลพระ

ราชสาสนออกไปกรุงปกกิ่ง จ.ศ. ๑๒๐๕ 

(พ.ศ. ๒๓๘๖) 

ไดมาจากกรม

เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี วันที่  

๗ ก.ค. ๒๔๘๒ 

 
 

สมุดไทยดํา ๑๑.๑ ๓๔.๕ ๓.๒ บรรจง/

หรดาล 

๔ ๕๕ -  

๓๗  ๑๒๐๕ ๑๔๗/๒ สําเนาคําใหการทูตเลม ๒ เร่ืองจําทูลพระ

ราชสาสนออกไปกรุงปกกิ่ง จ.ศ. ๑๒๐๕ 

(พ.ศ. ๒๓๘๖) 

ไดมาจากกรม

เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี วันที่  

๗ ก.ค. ๒๔๘๒ 

สมุดไทยดํา ๑๑.๒ ๓๔.๕ ๓.๒ บรรจง/

ดินสอขาว 

๔ ๕๐ - เนื้อความ

เดียวกับเลขที่ 

๑๔๗/ก./๒ 

๓๘  ๑๒๐๖ ๔ คําใหการอายญวนที่จับได จ.ศ. ๑๒๐๖ 

(พ.ศ. ๒๓๘๗) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐ ๓๒.๖ ๐.๗ หวัดแกม

บรรจง/

ดินสอขาว 

๓ ๒๔ -  

๓๙  ๑๒๐๖ ๗ ใบบอกเจาพระยาบดินทรนําขึ้นกราบ

บังคมทูลเ ร่ืองราชการทัพญวน จ.ศ. 

๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๑.๒ ๓๕ ๑.๕ บรรจง/

หรดาล 

๔ ๒๒ ๗  



    

 ๓๓๒ 

 ที่ หมวด

(จ.ศ.) 

เลขที ่ ชื่อเรื่อง ประวัต ิ วัสด ุ ขนาด ลายมือ/เสน จํานวน

บรรทัด 
(ตอ ๑ หนา) 

จํานวนหนา หมายเหต ุ

กวาง ยาว หนา ตน ปลาย 

๔๐  ๑๒๐๖ ๘ คําใหการหลวงยกกระบัตรเร่ืองไปสืบ

ราชการเมาะตําเลิม จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. 

๒๓๘๗) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๓ ๓๒.๕ ๑.๙ หวัด/ดินสอ

ขาว 

๓ ๔๘ -  

๔๑  ๑๒๐๖ ๑๐ คําใหการนายดีลาวเร่ืองราชการเมือง

พนม จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๕ ๓๓.๔ ๑.๓ หวัด/ดินสอ

ขาว 

๓ ๒๔ ๒๔  

๔๒  ๑๒๐๗ ๔ คําใหการเร่ืองพระยาเขมรคิดหาอุบาย

กําจัดกองทัพไทย จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. 

๒๓๘๘) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๑ ๓๔.๒ ๑.๗ หวัด/ดินสอ

ขาว 
๔ ๔๗ ๔๖  

๔๓  ๑๒๐๗ ๕ คําใหการเร่ืองสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม 

จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๑ ๓๒.๗ ๑.๕ หวัดแกม

บรรจง/

ดินสอขาว 

๓ ๕๔ ๒๘  

๔๔  ๑๒๐๗ ๒๓๓ คําใหการเร่ืองถามถึงราชการเมืองพง  

จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐ ๓๒.๒ ๑.๕ หวัด/ดินสอ

ขาว 
๓ ๙ -  

๔๕  ๑๒๐๗ ๒๓๔ คําใหการญวนเมืองพิษณุโลกหนีลงมาอยู

กรุงเทพฯ จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๑ ๓๒ ๐.๗ หวัด/ดินสอ

ขาว 
๓ ๑๕ ๑๓  

๔๖  ๑๒๐๗ ๒๓๕ คําใหการของหลวงยกกระบัตร 

เมืองตากเร่ืองพมารบกับยางแดงและ

ราชการตางๆ จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๑ ๓๒.๕ ๒.๓ หวัด/ดินสอ

ขาว 
๓ ๕๘ ๑๐  

๔๗  ๑๒๐๗ ๒๓๖ คําใหการของทาวสิทธิมงคลเร่ืองการต้ัง

เมืองเชียงรายและเขตแดนเมืองเชียงราย 

จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๒ ๓๒ ๒.๕ หวัดแกม

บรรจง/

ดินสอขาว 

๓ ๔๙ ๗๘  



    

 ๓๓๓ 

 ที่ หมวด

(จ.ศ.) 

เลขที ่ ชื่อเรื่อง ประวัต ิ วัสด ุ ขนาด ลายมือ/เสน จํานวน

บรรทัด 
(ตอ ๑ หนา) 

จํานวนหนา หมายเหต ุ

กวาง ยาว หนา ตน ปลาย 

๔๘  ๑๒๐๘ ๒ คําใหการอายเงย อายมีชื่อญวน ๖ คน 

เร่ืองขอราชการทัพญวน จ.ศ. ๑๒๐๘ 

(พ.ศ. ๒๓๘๙) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๔ ๓๒.๔ ๐.๓ หวัด/ดินสอ

ขาว 
๔ ๓ ๒  

๔๙  ๑๒๐๘ ๒/ก. คําใหการอายทนเขมรเร่ืองขอราชการทัพ

ญวน จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๑ ๓๒.๖ ๐.๒ หวัด/ดินสอ

ขาว 
๔ ๒ -  

๕๐  ๑๒๐๘ ๓ คําใหการเร่ืองคุมเคร่ืองบรรณาการกับ 

ศุภอักษรของพระองคดวงไปเมืองญวน  

จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๖ ๓๒.๖ ๐.๙ หวัด/ดินสอ

ขาว 
๓ ๑๘ ๑๙ เนื้อความ

ตอเนื่องกับ 

จ.ศ. ๑๒๐๙ 

เลขที่ ๑๒ 

๕๑  ๑๒๐๘ ๒๘ คําใหการทาวเพี้ยเทียมชายเมืองพวน

เกี่ยวดวยเร่ืองเจาอนุเวียงจันทนเปนขบถ 

จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๓ ๓๒.๓ ๓.๗ หวัด/ดินสอ

ขาว 
๒ ๑๒๙ -  

๕๒  ๑๒๐๘ ๓๓ สําเนาคําใหการจีนกั๊ก เลม ๑ เร่ืองบรรทุก

สินคาไปจําหนายเมืองบาหลี จ.ศ. ๑๒๐๘ 

(พ.ศ. ๒๓๘๙) 

หอสมุดแหงชาติซ้ือ 

๑๒ ก.ย. ๒๔๕๐ 
สมุดไทยดํา ๑๑.๒ ๓๕.๒ ๓.๒ บรรจง/

หรดาล 

๔ ๔๙ ๔๘  

๕๓  ๑๒๐๘ ๓๓/ก. สําเนาคําใหการจีนกั๊ก เลม ๒ เร่ืองบรรทุก

สินคาไปจําหนายเมืองบาหลี จ.ศ. ๑๒๐๘ 

(พ.ศ. ๒๓๘๙) 

จาชวงไฟประทีปวัง 

(กองแกว) ถวาย วันที ่

๒๙ ส.ค. ๒๔๕๓ 

 

สมุดไทยดํา ๑๑.๒ ๓๕.๒ ๓.๒ บรรจง/

หรดาล 
๔ ๕๗ ๑๓  

๕๔  ๑๒๐๘ ๓๓/ข. สําเนาคําใหการจีนกั๊ก เลม ๑ จ.ศ. ๑๒๐๘ 

(พ.ศ. ๒๓๘๙) 

ไดมาจากกรม

เลขาธิการ

สมุดไทยดํา ๑๑ ๓๔ ๓.๒ บรรจง/

หรดาล 
๔ ๕๔ ๕๑  



    

 ๓๓๔ 

 ที่ หมวด

(จ.ศ.) 

เลขที ่ ชื่อเรื่อง ประวัต ิ วัสด ุ ขนาด ลายมือ/เสน จํานวน

บรรทัด 
(ตอ ๑ หนา) 

จํานวนหนา หมายเหต ุ

กวาง ยาว หนา ตน ปลาย 

คณะรัฐมนตรี เมื่อ

วันที่ ๗ ก.ค. ๒๔๘๒ 

๕๕  ๑๒๐๘ ๑๑๔ คําใหการเร่ืองพระยาพิษณุโลกจัดแจง

เมืองคําทําสวยทอง จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. 

๒๓๘๙) 

สงมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐ ๓๒ ๑ หวัด/ดินสอ

ขาว 

๔ ๑๖ ๑๗  

๕๖  ๑๒๐๙ ๖ คําใหการพระยาราชเดชะ พระยาเขมรคุม

ส่ิงของพระองคดวงลงไปเมืองญวน จ.ศ. 

๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) 

สงมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๙.๙ ๓๒.๙ ๑ หวัด/ดินสอ

ขาว 
๒ ๒๕ -  

๕๗  ๑๒๐๙ ๗ คัดบอกถึงพระยามหาธิราชเร่ืองต้ังเคาตน

ถูกทําโทษ จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) 

สงมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๒ ๓๑.๔ ๑.๑ หวัดแกม

บรรจง/

ดินสอขาว 

๓ ๓๖ ๑๔  

๕๘  ๑๒๐๙ ๙ คําใหการเร่ืองพระยาราชเดชผูคุมส่ิงของ

พระองคดวงลงไปเมืองญวนกลับมา จ.ศ. 

๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) 

สงมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๓ ๓๒ ๑.๘ หวัดแกม

บรรจง/

ดินสอขาว 

๓ ๕๔ ๙  

๕๙  ๑๒๐๙ ๑๑ คําใหการต้ังเคาตะเวียน ต้ังเคาเฉนญวน 

กับ คํ า ให ก า รม โนสงคราม เ ร่ื อ ง เจ า

เวียดนามตาย จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) 

สงมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๙.๙ ๓๒.๒ ๐.๗ หวัด, หวัด

แกมบรรจง/

ดินสอขาว 

๓ ๑๔ ๙  

๖๐  ๑๒๐๙ ๑๒ คําใหการพระยาพระเขมร เร่ืองซ่ึงเปนผู

คุมบรรณาการของพระองคดวงไปเมือง

ญวน จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) 

สงมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๓ ๓๒ ๓.๒ หวัดแกม

บรรจง/

ดินสอขาว 

๓ ๑๑๔ ๑๑๖ เนื้อความ

ตอเนื่องกับ 

จ.ศ. ๑๒๐๘ 

เลขที่ ๓ 



    

 ๓๓๕ 

 ที่ หมวด

(จ.ศ.) 

เลขที ่ ชื่อเรื่อง ประวัต ิ วัสด ุ ขนาด ลายมือ/เสน จํานวน

บรรทัด 
(ตอ ๑ หนา) 

จํานวนหนา หมายเหต ุ

กวาง ยาว หนา ตน ปลาย 

๖๑  ๑๒๐๙ ๕๓ คําใหการทาวพระยาเมืองสิบสองปนนา 

จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๑ ๓๒.๙ ๔.๓ หวัด/ดินสอ

ขาว 
๓ ๑๓๐ -  

๖๒  ๑๒๐๙ ๑๖๕ เร่ืองคําใหการของหลวงพลเมืองตาก จ.ศ. 

๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๙.๔ ๓๑.๘ ๔.๓ หวัดแกม

บรรจง/

ดินสอขาว 

๓ ๒๖ -  

๖๓  ๑๒๑๐ ๑ คําใหการหลวงอุดมสมบัติ หลวงสวัสด์ิ

สรรพยา เร่ืองไปสืบขอราชการทางเมือง

ญวน จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๔๐.๔ ๕๙.๙ - หวัดแกม

บรรจง/

ดินสอขาว 

๑๘ ๑ -  

๖๔  ๑๒๑๐ ๕ คําใหการวาดวยราชการทัพเมืองเชียงตุง 

จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐ ๓๒ ๐.๘ หวัด/ดินสอ

ขาว 
๒ ๒๖ -  

๖๕  ๑๒๑๐ ๑๕๕ สําเนาคําใหการจีนโบวาดวยเร่ืองอั้งยี่

เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. 

๒๓๙๑) 

ไดมาจากกรม

เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี วันที่ ๗ 

ก.ค. ๒๔๘๒ 

สมุดไทยดํา ๑๑.๑ ๓๔.๓ ๒.๓ บรรจง/

หรดาล 

๔ ๕๓ ๑๒  

๖๖  ๑๒๑๐ ๑๕๕/

ก. 

สําเนาคําใหการจีนบูวาดวยเร่ืองอั้งยี่เมือง

ฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. 

๒๓๙๑) 

ไดมาจากกรม

เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี วันที่ ๗ 

ก.ค. ๒๔๘๒ 

สมุดไทยดํา ๑๑.๓ ๓๔.๓ ๒.๑ บรรจง/

หรดาล 
๔ ๔๕ ๑๓  

๖๗  ๑๒๑๐ ๑๕๕/

ข. 

สําเนาคําใหการจีนยี่วาดวยเร่ืองอั้งยี่เมือง

ฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. 

๒๓๙๑) 

ไดมาจากกรม

เลขาธิการ

สมุดไทยดํา ๑๑.๑ ๓๔.๒ ๒.๔ บรรจง/

หรดาล 
๔ ๔๔ -  



    

 ๓๓๖ 

 ที่ หมวด

(จ.ศ.) 

เลขที ่ ชื่อเรื่อง ประวัต ิ วัสด ุ ขนาด ลายมือ/เสน จํานวน

บรรทัด 
(ตอ ๑ หนา) 

จํานวนหนา หมายเหต ุ

กวาง ยาว หนา ตน ปลาย 

คณะรัฐมนตรี วันที่ ๗ 

ก.ค. ๒๔๘๒ 

 
 

๖๘  ๑๒๑๐ ๑๕๕/

ค. 

สําเนาคําใหการหลงจูซี เร่ืองอั้งยี่เมือง

ฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. 

๒๓๙๑) 

ไดมาจากกรม

เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี วันที่ ๗ 

ก.ค. ๒๔๘๒ 

สมุดไทยดํา ๑๑ ๓๔.๒ ๑.๔ บรรจง/

หรดาล 
๔ ๒๕ -  

๖๙  ๑๒๑๑ ๕ จดหมายเหตุคําใหการต้ังเคาสูเร่ืองไปสืบ

ราชการทางเมืองญวน จ.ศ. ๑๒๑๑ (พ.ศ. 

๒๓๙๒) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๔ ๓๓.๑ ๐.๖ หวัดแกม

บรรจง/

ดินสอขาว 

๓ ๑๙ ๑๒  

๗๐  ๑๒๑๑ ๓๓ คําใหการอุปราชาเมืองพง จ.ศ. ๑๒๑๑ 

(พ.ศ. ๒๓๙๒) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๑ ๓๓.๔ ๐.๗ หวัด/ดินสอ

ขาว 

๓ ๙ ๖  

๗๑  ๑๒๑๑ ๑๒๑ คําใหการนายดวง เร่ืองพมาจะยกทัพมาตี

เมืองเชียงใหม จ.ศ. ๑๒๑๑ (พ.ศ. ๒๓๙๒) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๑ ๓๒.๕ ๐.๙ หวัด/ดินสอ

ขาว 

๓ ๒๓ ๒๓  

๗๒  ๑๒๑๒ ๓๕ คําใหการพระยานาใตไปสืบราชการทัพ

เมืองเชียงรุง จ.ศ. ๑๒๑๒ (พ.ศ. ๒๓๙๓) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๑ ๓๑.๖ ๐.๖ หวัด, หวัด

แกมบรรจง/

ดินสอขาว 

๓ ๑๗ ๑๘  

๗๓  ๑๒๑๓ ๖ คําใหการเกี่ยวกับเมืองเชียงรุงและสิบสอง

ปนนา จ.ศ. ๑๒๑๓ (พ.ศ. ๒๓๙๔) 

ไดมาจาก

กระทรวงมหาดไทย 
สมุดไทยดํา ๑๐.๒ ๓๒.๓ ๑.๒ หวัด/ดินสอ

ขาว 
๓ ๑๐ ๓๑  

 



๓๓๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ข 

รายช่ือคําใหการท่ีใชในวิทยานิพนธฉบับนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓๘ 

รายช่ือคําใหการท่ีใชในวิทยานิพนธฉบับนี้ 

 

ท่ี ช่ือเรื่อง เลขทะเบียน ตีพิมพเผยแพรใน 

๑  คําใหการผูถือหนังสือไปตรวจราชการ

ท่ีเมืองนางรอง  จ.ศ. ๑๑๘๘  

(พ.ศ. ๒๓๖๙)  

จ.ศ. ๑๑๘๘ เลขท่ี ๑ จดหมายเหตุ 

รัชกาลท่ี ๓ เลม ๒ 

๒  คําใหการเรื่องเก่ียวดวยเมืองหลวงพระ

บาง  จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐)  

จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขท่ี ๓  

๓  สําเนาคําใหการเรื่องเจาอนุวงศเมือง

เวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. 

๒๓๗๐)  

จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขท่ี ๑๑/ก. จดหมายเหตุ 

รัชกาลท่ี ๓ เลม ๓ 

๔  คําใหการในคัดบอกเลม ๒ วาดวยเรื่อง

เ จ า อนุ ว ง ศ เ วี ย ง จั นทน เ ป น กบฏ  

จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐)  

จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขท่ี ๑๑/ฆ. จดหมายเหตุ 

รัชกาลท่ี ๓ เลม ๓ 

๕  คําใหการในคัดบอกเลม ๙ วาดวยเรื่อง

เ จ า อนุ ว ง ศ เ วี ย ง จั นทน เ ป น กบฏ  

จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐)   

จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขท่ี ๑๑/ง. จดหมายเหตุ 

รัชกาลท่ี ๓ เลม ๓ 

๖  คําใหการในคัดบอกเลม ๙ วาดวยเรื่อง

เ จ า อนุ ว ง ศ เ วี ย ง จั นทน เ ป น กบฏ  

จ.ศ. ๑๑๘๙(พ.ศ. ๒๓๗๐)    

จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขท่ี ๑๑/จ. จดหมายเหตุ 

รัชกาลท่ี ๓ เลม ๓ 

๗  คํา ใหการว าด วยราชการทัพญวน  

จ.ศ. ๑๑๙๑ (พ.ศ. ๒๓๗๒)  

จ.ศ. ๑๑๙๑ เลขท่ี ๕  

๘  คําใหการเรื่องมีเขมรประมาณ ๒๐ คน

เขามาปลน จ.ศ. ๑๑๙๗ (พ.ศ. ๒๓๗๘)  

จ.ศ. ๑๑๙๗ เลขท่ี ๑ ประชุมพงศาวดาร

ภาคท่ี ๖๗ ตอน ๑ 

๙  คําใหการไพรหลวงลอมพระราชวัง ๔ 

คน  จ.ศ. ๑๑๙๘ (พ.ศ. ๒๓๗๙)  

จ.ศ. ๑๑๙๘ เลขท่ี ๑    

๑๐  คัดบอกคําใหการนายเพมเขมรวาดวย

ขอราชการทัพญวน จ .ศ .  ๑๒๐๐  

(พ.ศ. ๒๓๘๑)  

 

 

จ.ศ. ๑๒๐๐ เลขท่ี ๙๔/ก.   ประชุมพงศาวดาร

ฉบับกาญจนาภิเษก 

เลม ๑๒ 



๓๓๙ 

ท่ี ช่ือเรื่อง เลขทะเบียน ตีพิมพเผยแพรใน 

๑๑  คัด คํา ใหการอ ายถอญวนเรื่ อ งข อ

ราชการทัพญวน  จ.ศ. ๑๒๐๑  

(พ.ศ.๒๓๘๒)  

จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขท่ี ๔ ประชุมพงศาวดาร

ภาคท่ี ๖๗ ตอน ๑ 

๑๒  คําใหการแขกกบฏเมืองไทร  

จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒)  

จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขท่ี ๓๐  

๑๓  คําใหการวันหมัดอาลี จ.ศ. ๑๒๐๑ 

(พ.ศ. ๒๓๘๒)   

จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขท่ี ๑๑๘  

จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขท่ี ๑๒๑ 

 

๑๔  คําใหการนายรัก จ.ศ. ๑๒๐๑  

(พ.ศ. ๒๓๘๒)  

จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขท่ี ๑๔๓    

๑๕  จดคําใหการอายตุลาแขก  จ.ศ. ๑๒๐๑ 

(พ.ศ. ๒๓๘๒)   

จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขท่ี ๒๑๑    

๑๖  คําใหการเจะปายา เจประหิม   

จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒)  

จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขท่ี ๓๑๗  

๑๗  สําเนาคําใหการเจะญาแหม  

จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒)  

จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขท่ี ๓๑๗/ก.  

๑๘  สําเนาคําใหการนายจัน จ.ศ. ๑๒๐๑ 

(พ.ศ. ๒๓๘๒)  

จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขท่ี ๓๑๘  

๑๙  คําใหการอายกาหรี อายหา อายเต  

จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒)  

จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขท่ี ๓๑๙  

๒๐  คําใหการอายกร จ.ศ. ๑๒๐๒  

(พ.ศ. ๒๓๘๓)  

จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขท่ี ๑    

๒๑  คําใหการอายกลิ่น จ.ศ. ๑๒๐๒  

(พ.ศ. ๒๓๘๓)  

จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขท่ี ๒    

๒๒  คําใหการในคัดบอกขอราชการทัพญวน

ทูลถวาย  จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓)  

จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขท่ี ๔๓    

๒๓  คําใหการเสมียนเมา  จ.ศ. ๑๒๐๒ 

(พ.ศ. ๒๓๘๓)   

จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขท่ี ๔๔  

๒๔  คําใหการทูตเขมร จ.ศ. ๑๒๐๒  

(พ.ศ. ๒๓๘๓)  

จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขท่ี ๔๗  



๓๔๐ 

ท่ี ช่ือเรื่อง เลขทะเบียน ตีพิมพเผยแพรใน 

๒๕  หนังสือคําใหการหลวงศรีประตุกา  

จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓)  

จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขท่ี ๑๗๙  

๒๖  คําใหการนายเลียน จ.ศ. ๑๒๐๒  

(พ.ศ. ๒๓๘๓)  

จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขท่ี ๑๙๗    

๒๗  คําใหการในสารตราเจาพระยาจักรีถึง

พระยาเพชรบูรณ จ.ศ. ๑๒๐๓  

(พ.ศ. ๒๓๘๔)  

จ.ศ. ๑๒๐๓ เลขท่ี ๙๐  

๒๘  สําเนาคําใหการนายนอยปนตาวาดวย

เรื่องวงศสกุลท่ีเปนพระยาเชียงใหม   

จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔)  

จ.ศ. ๑๒๐๓ เลขท่ี ๑๐๑  

๒๙  สําเนาคําใหการนายแสงทําชูกับอําแดง

มุก  จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔)   

จ.ศ. ๑๒๐๓ เลขท่ี ๑๐๒    

๓๐  คําใหการทาวเพ้ียเมืองตะโปน เมืองวัง 

เมืองระนอง เรื่องพาครอบครัวหนีไป

พ่ึงญวน จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖)  

จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขท่ี ๑๕  

๓๑  คําใหการอายญวนในหนังสือพระยา

พิพัฒนโกษาเรื่องโปรดเกลาใหพระยา

พิชัยออกไปลาดตระเวน จ.ศ. ๑๒๐๕ 

(พ.ศ. ๒๓๘๖)  

จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขท่ี ๖    

๓๒  คําใหการทาวเข่ือนแกวเมืองตากผูไป

สืบราชการเมืองเมาะตําเลิม  

จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖)   

จ.ศ. ๑๒๐๕  เลขท่ี ๓๐  

๓๓  สําเนาคําใหการทูตเลม ๑-๒ เรื่องจํา

ทูลพระราชสาสนออกไปกรุงปกก่ิง  

จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) 

จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขท่ี ๑๔๗/ก. 

จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขท่ี ๑๗๑/๑, 

จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขท่ี ๑๔๗/ก./๒  

จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขท่ี ๑๔๗/๒  

 

๓๔  คําใหการอายญวนท่ีจับได จ.ศ. ๑๒๐๖ 

(พ.ศ. ๒๓๗๘)   

 

 

จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขท่ี ๔    



๓๔๑ 

ท่ี ช่ือเรื่อง เลขทะเบียน ตีพิมพเผยแพรใน 

๓๕  คําใหการในใบบอกเจาพระยาบดินทร

นําข้ึนกราบบังคมทูลเรื่องราชการทัพ 

จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๗๘) 

จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขท่ี ๗    

๓๖  คําใหการหลวงยกกระบัตรเรื่องไปสืบ

ราชการเมืองเมาะตําเลิม  จ.ศ. ๑๒๐๖ 

(พ.ศ. ๒๓๘๗)  

จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขท่ี ๘    

๓๗  คําใหการนายดีลาวเรื่องราชการเมือง

พนม  จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗)  

จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขท่ี ๑๐  

๓๘  คําใหการพระยาเขมรคิดอุบายกําจัด

กองทัพไทย จ.ศ. ๑๒๐๗  

(พ.ศ. ๒๓๘๘)  

จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขท่ี ๔    

๓๙  คําใหการเรื่องสืบราชการเมืองเมาะตํา

เลิม  จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘)  

จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขท่ี ๕    

๔๐  คําใหการถามถึงราชการเมืองพง   

จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘)  

จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขท่ี ๒๓๓    

๔๑  คําใหการญวนเมืองพิษณุโลกหนีลงมา

อยูกรุงเทพฯ  จ.ศ. ๑๒๐๗  

(พ.ศ. ๒๓๘๘)  

จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขท่ี ๒๓๔    

๔๒  คําใหการหลวงยกกระบัตรเรื่องพมารบ

กับยางแดง และราชการตางๆ   

จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘)  

จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขท่ี ๒๓๕    

๔๓  คําใหการทาวสิทธิมงคล เรื่องตั้งเมือง

เชียงรายและเขตแดนเมืองเชียงราย  

จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘)  

จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขท่ี ๒๓๖    

๔๔  คําใหการอายเงย อายมีชื่อญวน ๖ คน 

เรื่องขอราชการทัพญวน  จ.ศ. ๑๒๐๘ 

(พ.ศ. ๒๓๘๙)   

จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขท่ี ๒    

๔๕  คําใหการอายทนเขมรเรื่องขอราชการ

ทัพญวน  จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙)   

จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขท่ี ๒/ก.  



๓๔๒ 

ท่ี ช่ือเรื่อง เลขทะเบียน ตีพิมพเผยแพรใน 

๔๖  คําใหการเพ้ียเทียมชายเมืองพวนเก่ียว

ดวยเรื่องเจาอนุเวียงจันทนเปนขบถ  

จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙)  

จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขท่ี ๒๘    

๔๗  คําใหการจีนก๊ักเรื่องบรรทุกสินคาไป

จําหนายเมืองบาหลี  จ.ศ. ๑๒๐๘ 

(พ.ศ. ๒๓๘๙)   

จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขท่ี ๓๓  

จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขท่ี ๓๓/ข.  

จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขท่ี ๓๓/ก.   

ประชุมพงศาวดาร 

ภาคท่ี ๗ 

๔๘  คําใหการเรื่องพระยาพิษณุโลกจัดแจง

ใหเมืองคําทําสวยทอง จ.ศ. ๑๒๐๘ 

(พ.ศ. ๒๓๘๙)  

จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขท่ี ๑๑๔    

๔๙  คําใหการพระยาราชเดชะ พระยาเขมร

คุมสิ่งของของนักองคดวงลงไปเมือง

ญวน จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) 

จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขท่ี ๖    

๕๐  คําใหการในคัดบอกพระยายมราชเรื่อง

ตังเคาตนถูกทําโทษ จ.ศ. ๑๒๐๙ 

(พ.ศ. ๒๓๙๐)  

จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขท่ี ๗    

๕๑  คําใหการเรื่องพระยาราชเดช ผู คุม

สิ่งของของนักองคดวงไปเมืองญวน

กลับมา  จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) 

จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขท่ี ๓   

จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขท่ี ๙  

จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขท่ี ๑๒    

คําใหการเรื่องทัพ

ญวนในรัชชกาลท่ี ๓ 

๕๒  คําใหการตังเคาตะเวียน ตังเคาเฉน

ญวนกับคําใหการมโนสงครามเขมร

เรื่องเจาเวียดนามตาย  จ.ศ. ๑๒๐๙ 

(พ.ศ. ๒๓๙๐)  

จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขท่ี ๑๑    

๕๓  คําใหการทาวพระยาสิบสองปนนา  

จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐)  

จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขท่ี ๕๓    

๕๔  คําใหการของหลวงพลเมืองตาก  

จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐)  

จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขท่ี ๑๖๕    

๕๕  คําใหการหลวงอุดมสมบัติ หลวงสวัสดิ์- 

สรรพยา จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑)  

จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขท่ี ๑    



๓๔๓ 

ท่ี ช่ือเรื่อง เลขทะเบียน ตีพิมพเผยแพรใน 

๕๖  คํา ใหการวาด วยราชการทัพเ มือง 

เชียงตุง จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑)  

จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขท่ี ๕  

๕๗  สําเนาคําใหการจีนโปวาดวยเรื่องอ้ังยี่

เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ 

(พ.ศ. ๒๓๙๑)  

จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขท่ี ๑๕๕    

๕๘  สําเนาคําใหการจีนบูวาดวยเรื่องอ้ังยี่

เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ 

(พ.ศ. ๒๓๙๑)  

จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขท่ี ๑๕๕/ก.  

๕๙  สําเนาคําใหการจีนยี่วาดวยเรื่องอ้ังยี่

เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ  จ.ศ. ๑๒๑๐ 

(พ.ศ. ๒๓๙๑) 

จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขท่ี ๑๕๕/ข.  

๖๐  สําเนาคําใหการหลงจูซี เรื่องอ้ังยี่เมือง

ฉะเชิงเทรากําเริบ  จ.ศ. ๑๒๑๐  

(พ.ศ. ๒๓๙๑)   

จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขท่ี ๑๕๕/ค.    

๖๑  จดหมายคําใหการตังเคาสูเรื่องไปสืบ

ราชการทางเมืองญวน  จ.ศ. ๑๒๑๑ 

(พ.ศ. ๒๓๙๒)  

จ.ศ. ๑๒๑๑ เลขท่ี ๕    

๖๒  คําใหการอุปราชาเมืองพง จ.ศ. ๑๒๑๑ 

(พ.ศ. ๒๓๙๒)  

จ.ศ. ๑๒๑๑ เลขท่ี ๓๓    

๖๓  คําใหการเรื่องนายดวงเรื่องพมาจะยก

ทัพมาตีเมืองเชียงใหม  จ.ศ. ๑๒๑๒ 

(พ.ศ. ๒๓๙๓)  

จ.ศ. ๑๒๑๒ เลขท่ี ๑๒๑    

๖๔  คําใหการพระยานาใตไปสืบราชการทัพ

เมืองเชียงรุง จ.ศ. ๑๒๑๒  

(พ.ศ. ๒๓๙๓)   

จ.ศ. ๑๒๑๒ เลขท่ี ๓๕    

๖๕  คําใหการเก่ียวกับเมืองเชียงรุงและ 

สิบสองปนนา จ.ศ. ๑๒๑๓  

(พ.ศ. ๒๓๙๔)  

จ.ศ. ๑๒๑๓ เลขท่ี ๖    

 



๓๔๔ 
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คําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๓๔๕ 

๑.  คําใหการผูถือหนังสือไปตรวจราชการท่ีเมืองนางรอง จ.ศ. ๑๑๘๘ (พ.ศ. ๒๓๖๙) เลขท่ี ๑ 

ฯขาฯ หม่ืนมหาสงครามใหการวา ณ วัน ฯ   ๑                                                                                                     ๔ คํ่า เขมรเมืองนางรองถือหนังสือนายบุญ

สงบุตร...หลัก เมืองนครราชสีมา มาเถิงพระมหาสงคราม พระรามรงค  ขุนรามเดช ณ เมืองปตบอง 

ในหนังสือนั้นวา เจาเวียงจันทนยกกองทัพลงมา ณ เมืองนครราชสีมากวาดเอาครอบครัวไปสิ้น แลเลก

เมืองนครราชสีมา ซ่ึงขุนรามเดช คุม...ษาเมืองปตบอง ๑๐๐ คนนั้น ใหขุนรามเดชคุมเอาเลกไปชวย

โดยเร็ว ครั้น ณ วัน  ฯ๗    ๔ คํ่า  ชาวบานหนองปรือ แขวงเมืองนางรองบอก ฯขาฯ วา เจาเวียงจันทน

ยกกองทัพลงมากวาดเอาครัวเมืองนครราชสีมาไป แลราษฎรชาวบานหนองปรือ ชาวเมืองนางรองพา

กันแตกตื่นหนีเขาปาไปสิ้น ฯขาฯ เห็นยุงขาวแลเรือน ณ บานหนองปรือไฟไหม ยุงขาว ๗ เรือน ๑๓ 

หลัง ครั้นรุงข้ึน ณ วัน ฯ๘   ๔  ฯขาฯ กับหม่ืนอภัยพินาศพากันไปเมืองนางรอง 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 เสน แลวพระสงฆจึงใชใหสามเณรไปหาตัวหลวงแพงเขามาหา ฯขาฯ ท่ีวัดกลาง  

(เนื้อความตอนทายชํารุดสูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้)     

 

๒.  คําใหการเรื่องเกี่ยวดวยเมืองหลวงพระบาง จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) เลขท่ี ๓ 

(เนื้อความตอนตนชํารุดสูญหาย) กวานฮับๆ แตกหนีไปอยูเมืองหลวงพระบาง เจาชมภู

ไดเปนเจาเมืองเชียงขวางได ๔ เดือน ๕ เดือน กวานฮับจึงขอกองทัพเจาวงศเจาเมืองหลวงพระบางยก

มาตีเมืองเชียงขวาง พวกเมืองเชียงขวางตีกองทัพเมืองหลวงพระบางแตกหนีกลับไปเมืองหลวงพระ-

บาง เจาวงศเจาเมืองหลวงพระบางจึงมีหนังสือมาเถิงเจาเมืองเชียงขวางวาจะขอเปนบานพ่ีเมืองนอง

กันตอไป แลเม่ือเจาวงศเปนเจาเมืองหลวงพระบางนั้น เมืองหลวงพระบางยังหาไดลงมาข้ึนกับกรุงไม 

ครั้นอยูมาเจาวงศตาย ท่ีเมืองหลวงพระบางนั้นผูใดจะเปนเจาเมือง ฯขาฯ หารูไม เจาวงศตายอยู

มาแลวเจาเมืองเวียงจันทนยกกองทัพข้ึนไปตีเมืองพวนแตก เจานันทกวาดเอาเอาครอบครัวมา ณ 

เมืองเวียงจันทน แตเจาชมภูเจาเมืองเชียงขวางนั้นหนีไปอยูหัวพันท้ังหก รุงข้ึนอีกปหนึ่งเจานันทยกไป

ตีเมืองหลวงพระบางได เจานันทจึงแตงใหเจาแกวเมืองเวียงจันทนไปเกลี้ยกลอมเจาชมภูใหกลับมาอยู

บานเมืองเหมือนแตกอน แลเจาแกวนั้นจะเปนลูกผูใด ฯขาฯ ไมทราบ เจาชมภูจึงออกหาเจาแกว แลว

เจาชมภูจึงแตงใหทาวเพ้ียคุมนองสาวเจาชมภูกับชางลงมาใหเจานันท แตเจาชมภูกับเจาแกวนั้นตาม

ลงมาภายหลัง ครั้นเจาชมภูมาเถิงเมืองหั่งแลว เจาแกวจึงใหจับเจาชมภูจําตรวนลงมา ณ เมือง

เวียงจันทน เจานันทใหถอดตรวนเจาชมภูเสียเอาตัวเจาชมภูไว ณ เมืองเวียงจันทน  เจานันทให 



๓๔๖ 

เจาโพธิสารเมืองพวนเปนเจาเมืองเชียงขวางได ๒ ป ยังหาทันจัดสงสิ่งของลงมา ณ เมืองเวียงจันทนไม 

พอญวนไกเซิน ยกกองทัพลงมา ณ เมืองพวน เจานันทรูความจึงยกทัพข้ึนไปเมืองพวน กองทัพญวน

ถอยหนีไปเจานันทวาเจาโพธิสารเปนเจาเมือง พวกญวนยกกองทัพลงมาตีชานเมือง หาบอกใหรูไม 

เจานันทใหจับเจาโพธิสารมาเสีย เจานันทไดตั้งใหผูใดอยูรักษาเมืองพวนไม เจานันทกลับลงมา ณ 

เมืองเวียงจันทนไดเดือนหนึ่ง ญวนยกกองทัพลงมาตีเมืองเวียงจันทน เจานันทแตกหนีขามฟากแมน้ํา

โขงมาฟากขางนี้ ญวนจึงเอาตัวเจาชมภูกลับคืนไป  ตั้งเจาชมภูไปเกลี้ยกลอมกวาดเอาครอบครัวอยู ณ 

ลาดหอง ใกลเมืองพวน ทางเชาชั่วเพล ญวนแบงกองทัพใหอยูกับเจาชมภู ๕๐๐ คน ๖๐๐ คน 

เจานันทจึงบอกขอกองทัพกรุงฯ ใหยกข้ึนไปชวย จึงโปรดใหจม่ืนเสมอใจท่ีเปนพระยาศรีอัครราชกับ

เจาอิน อายอนุ ยกข้ึนไปเวียงจันทนแตจะเปนคนมากนอยเทาใดหาทราบไม ครั้นกองทัพกรุงฯ ยกข้ึน

ไปถึงลาดหอง เจาชมภูก็พากองทัพญวนถอยไป เจานันทจึงใหกวาดเอาครอบครัวเมืองพวนมารวมไว

ใกลเมืองลาดหองได ๒ เดือน ญวนก็ยกกองทัพมาอีกเจานันทจึงใหกวาดครอบครัวเมืองพวนลงมา ณ 

กรุงเทพฯ ฯขาฯ ก็ลงมา ณ กรุงฯ อยูภายหลังเมืองพวนจะมาข้ึนกับเมืองเวียงจันทนเมืองหลวงพระ-

บางประการใด ฯขาฯ หาทราบไม สิ้นคําเทานี้ 

 

๓.  สําเนาคําใหการเรื่องเจาอนุวงศเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ  

จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) เลขท่ี ๑๑/ก. 

ขุนโอดกรมการเมืองนครราชสีมาใหการวา ณ วัน ฯ๕   ๓ คํ่า อายอนุวงศลงมาตั้งอยู 

ทะเลสอ แลวเขาไปเบิกขาวในเมืองนครราชสีมา คน ๓๕๐๐ คน ณ วัน  ๖ฯ ๓ คํ่า  เพลาเชาออกจาก

ทะเลสอมาทางดงพญาไฟ ครั้น ณ วัน    ๗ฯ ๓ คํ่า อายอนุเวียงจันทน ยกมาตั้งคายอยูศีรษะทะเลขาง

ตะวันออกประมาณคน ๗๐๐ เศษ  พระยายกกระบัตร หลวงเมือง หลวงนา หลวงสารอด หลวงนรา 

พากันออกไปหาอายอนุเวียงจันทน แลวอายเวียงจันทนวาจะเขากับเราหรือไม ถาไมยอมจะฆาเสีย 

พระยายกกระบัตร หลวงเมือง หลวงนา หลวงสารอด หลวงนรา ก็รับวาจะเขาดวยอายเวียงจันทนวา 

ณ วัน ฯ๑  ๑ ๓ คํ่า ใหตอนครัวออกจากเมืองใหสิ้นเชิง ถาผูใดขัดขืนอยูจะฆาเสีย แลวอายอนุใหลาว

ประมาณ ๒๐๐ คน กํากับเขาไปถายครัวกับพระยายกกระบัตร กรมการ ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๑ ๓ คํ่า ฯขาฯ 

ก็พาครอบครัวออกจากเมืองมาตั้งอยูท่ีบานหม่ืนไว แลวเลื่อนมาตั้งอยู ณ บานประสาท แขวงเมือง 

พิมายทางไกลเมืองนครราชสีมาวันหนึ่ง เปนครัวชายฉกรรจประมาณ ๘๐๐ คน ชายหญิง ไพรนาย 

สมณะประมาณหม่ืนเศษ  



๓๔๗ 

ณ วัน     ๔ฯ ๔ คํ่า พระยาปลัดกลับมาแตบานจง ครั้นถึงบานประสาท พระยาปลัดบอก  

ฯขาฯ วาเขาไปหาอายอนุๆ บอกวาครอบครัวยกไปเมืองเวียงจันทนสิ้นแลว เขาตามไปเถิด แลว 

พระยาปลัดใหหาพระยานรา พระยายกกระบัดมาจากบานปง  พระยายกกระบัตร พระยาณรงคเดช 

หลวงเมือง หลวงนา หลวงสารอด หลวงนรา หลวงปลัดเมืองพิมาย ปรึกษาพรอมกันวารวบรวมครัวไว 

แลวจึงฆาอายลาวเวียงจันทนซ่ึงกํากับครัวประมาณ ๒ รอยเศษ แลวเลื่อนครัวมาอยูบานสัมฤทธิ์ แลว

วาแตกําลังเราผูชายถาอายอนุยกลงมาไลตีชิงครัว เราก็จะออกสูรบกับอายลาวใหสิ้นฝมือ อยู ณ  

วัน    ๗ฯ ๔ คํ่า อายอนุใหอายลาวยกออกมาประมาณ ๑๐๐๐ เศษ ทางนั้นประมาณ ๓๐ เสน ๔๐ เสน 

จะเขาชิงเอาครัว พระยาปลัดกรมการกับครัวชายฉกรรจ ๘๐๐ ก็ยกออกสูรบกับอายลาว ฆาอายลาว

ตายประมาณ ๗๐๐-๘๐๐ ไดหอกดาบเครื่องอาวุธของอายลาว  

ครั้น ณ วัน    ๘ฯ ๔ คํ่า อายอนุใหอายสุทธิสารคุมคน ๕๐๐ คนยกออกมาถึงลําเชิงไพร พอ

เพลาพลบคํ่าอายลาวก็หยุดทําสนามเพลาะรุดเขามา ครั้นรุง ณ วัน  ๙ฯ ๔ คํ่า เพลาเชาตรูพระยาปลัด 

พระยายกกระบัตร กรมการตางคนตางยิงปนคนละนัด พวกครัวเขาฟนแทงพระสงฆเถรเณรผูหญิงใน

ครัวหนุนโหรองไลอายลาวแตกไมผินหนาสู พวกครัวซํ้าเติมฆาฟนทุบตีแตเพลาเชาจนบายประมาณ 

๒๐๐๐ คน ท่ีเหลือตายไมเห็นเขาไปทางเมืองนครราชสีมา หนีไปทางเมืองเวียงจันทน พระยาปลัด 

พระยายกกระบัตร กรมการบอก ฯขาฯ วาอายสิทธิสารลงมาพวกค...(ชํารุด)...แทงตาย ฯขาฯ ไดเห็น

แตปนเครื่องทองลูกประคําทอง แลวจับเปนได ๕ คน   

เม่ือรบกันอยูนั้นพวกครัวสงสัยกันดวยคาดพุงผาลาว แทงกันตายคนหนึ่ง พระยาปลัด

ถามอายลาววามึงมาทําไม  อายลาววาอายอนุใหมาฆาครัวผูชาย  แลวจะกวาดแตผูหญิงไปเมือง

เวียงจันทน พระยาปลัดถามวาคนยังอยูในคายอายอนุมากนอยเทาใด อายลาวบอกวาคนรักษาคายอยู

ประมาณ ๓๐๐๐ เศษ แลวพระยาปลัดถามวาอายอนุจะกลับไปเมืองหรือๆ จะคิดรบพุงตอไป อาย

ลาวบอกวาอายอนุไมกลับไปเมืองเวียงจันทนแลว จะเอาเมืองนครราชสีมาเปนโลง แลวพระยาปลัดสง

ใหนายอินบาว ฯขาฯ เอาอายลาว ๕ คนไปฆาเสีย อยู ณ วัน ฯ๑  ๑ ๔ คํ่า อายอุปราชใหอายลาว ๕ คน

ถือหนังสือไปถึงอายเวียงจันทนไปทางบานสัมฤทธิ์ท่ีครัวอยู หลวงปลัดเมืองพิมายใหบาวจับอายลาว 

๕ คนไปฆาเสีย ไดหนังสือในยามอายลาว ในหนังสือนั้นวา อายอุปราชใหมาถึงอายอนุวาเกณฑชางได 

๑๕๐ ชาง มารับครัวไปเวียงจันทน ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๑ อายลาวข่ีชางมาถึงบานสัมฤทธิ์ท่ีครัวอยู ๗๐ ชาง 

คนข่ีชางมาชางละ ๒ คน ๓ คนบาง พวกครัวฆาอายลาวตาย ๗๐ คน ท่ีเหลืออยูอายลาวโดดชางหนี

เขาปาไปไดประมาณ ๓๐ เศษ พวกครัวจับไดชาง ๖๐ ชาง  



๓๔๘ 

ครั้น ณ ฯ๑  ๑ ๔ คํ่า พระยาปลัด พระยายกกระบัตร กรมการ ปรึกษากันวาจะเขาตีคาย

อายอนุ...กันจะละครัวไวมิได เกรงอายอุปราชอายปาศักดิ์จะยกมาตีครัว จึงคิดกันยกครัวเขาไปถึงบาน

เปลาะเลอทางไกลแตเมืองนครราชสีมา แตเชาจนเท่ียงแลว 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 คํ่า พระยาไกรสรสงครามเมืองขุขันธยกทัพมาประมาณคน ๕๐๐๐ เศษ รบกันกับ

เจาพระยานครราชสีมาๆ เห็นจะตอตานมิได เลื่อนครัวลงไปเมืองสวายจิก ฯขาฯ ถามวาพระยา

นครราชสีมาเลื่อนลงไปสวายจิกแลวจะตอไปขางไหน นายยู นายชู บอก ฯขาฯ วาจะเจาพระยา

นครราชสีมาจะพาครัวไปฝากพระยาอภัยภูเบศรเมืองปตบองไว แลวเจาพระยานครราชสีมาจะลงไป

กรุงเทพฯ นายยู นายชู วาเจาพระยานครราชสีมาไมกลับเมืองนครราชสีมา แลวนายยู นายชู กับผูมี

ชื่อ ๓ คนก็พากันหนีมาบาน ฯขาฯ มาถึงบานมะเริงท่ีครัวอยู ณ วัน ฯ๑  ๓ ๔ คํ่า ฯขาฯ พูดจากับขุนพล

ตามในหนังสือพระยาปลัดทุกประการ ขุนพลจึงใหขุนแกวสิงหนาท ขุนอาจอาษา ข่ีมาถือหนังสือไปถึง

พระยาปลัด พระยายกกระบัตร กรมการ ณ เมืองนครราชสีมาวาจะยกเขาตีอายเวียงจันทนก็ให

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) เลขท่ี ๑๑/ฆ. 

๏  ขาพเจาอายทาวลาวใหการวา ขาพเจาเปนบาวเพ้ียภิมพิสาร เปนนายบัญช ี

เพ้ียภิมพิสารเกณฑขาพเจามารวมทัพอยูเมืองเวียงจันทน ครั้น ณ วัน ฯ๑   ๑๒ คํ่า เจาเวียงจันทนจัดให

ราชบุตรกับพระยาชานนท พระยาอุปราชา พระยาสุโพ พระยานามหุง พระยาเมืองซอง คุมไพร 

๕๐๐๐ ปน ๔๐๐ บอก ยกลงมาทางเมืองสระบุรี ใหอุปราชเมืองเวียงจันกับเพ้ียเมืองขวา เพ้ียเมืองคํา 

เพ้ียเมืองเพน เพ้ียชาบัณฑิต คุมไพร ๑๐๐๐๐ ปน ๑๑๐๐ กระบอก มาบรรจบทัพเจาปาศักดิ์ทาง

เมืองอุบล ตัวเจาเวียงจันทนคุมไพร ๑๐๐๐๐ หนึ่ง ปนพัน ๒๐๐ กระบอก มาทางเมืองโคราช แต

ขาพเจาเขากองทัพราชวงศยกมาถึงบานขอนขวางแขวงเมืองสระบุรี แต ณ วัน ฯ๒   ๓ คํ่า เจาราชวงศ

ใหเกลี้ยกลอมกวาดครัวเมืองสระบุรี ครัวไทย ครัวลาว ครัวจีน ชายหญิงใหญนอย สองหม่ืน ๖ พันคน 

เจาราชวงศ พระยานามหุง คุมไพร ๔๐๐ คน ปน ๔๐๐ กระบอก ปองกันครัวข้ึนไปสงเจาเวียงจันทน 

ณ เมืองโคราช เจาราชวงศนั้นยกทัพไปถึงเมืองหลมสัก ตั้งคาย ๙ คาย ชักปกการวบกันท้ัง ๙ คาย 

เจาราชวงศใหกวาดครัวเมืองหลมสักแลแขวงเมืองข้ึนเมืองหลมสักไปทางบานนาหลักแขวงเมืองเลย  

เจาราชวงศใหเผายุงขาวเหยาเรือนเสีย เจาราชวงศก็ยกจากเมืองหลมสักมาถึงเมืองเลย ตั้งคาย ๙ 

คาย ชักปกการอบถึงกัน เจาราชวงศก็จับพระยาสุริยวงศาจําสงใหอุปราชเมืองโสม คุมข้ึนไปใหเจา

เวียงจันทน ณ เมืองโคราช แตขาวลือวาเจาเวียงจันทนฆาพระยาสุริยวงศาเสียแลว เจาราชวงศให

กวาดครัวเมืองเลย เมืองแกนทาว เมืองหํา แลแขวงเมืองท้ังปวง ชายหญิงใหญนอย ๓๐๐ คน แตครัว

เมืองนครไทย เมืองนครชุมมาเถิงเมืองเลย ชายหญิงใหญนอย ๕๐๐ คน กับครัวเมืองเลยไปทางบาน

น้ํากลึง แขวงเมืองเวียงจันทน แลวเจาเมืองเวียงจันทนมีหนังสือมาถึงเจาราชวงศวา เจาเวียงจันทนมา

ตั้งอยูบานหนองบัวลําภู เจาเวียงจันทนจึงใชใหเจาเมืองหําคุมไพร ๓๐๐ คน มาสืบขาวกองทัพไทย ณ 

บานเลย ไสขาวเมืองหํากลับมาแจงความกับเจาเวียงจันทนวาพบกองทัพไทยสูรบกันประมาณคน 

๔๐๐-๕๐๐ คน เจาเวียงจันทนจึ่งใหเจาราชวงศกับพระยาชานนท พระยาสุโพ พระยาอุปราชา  

เจาเมืองซอง เพ้ียเชียงไต เพ้ียเมืองชาย คุมไพร ๕ พัน ปน ๔๕๐ บอก ปนหลักบอก ๑ เชือกคนละ

เสน ใหไปตีเสียใหยับจับไทยมาใหจงได แลวคาดโทษมาวาถาไมไดอยาใหกลับมาบานเมือง ถากลับมา

จะตัดศีรษะเสีย เจาเวียงจันทนจะกลับคืนไปจัดแจงบานเมือง เจาเวียงจันทน ก็ยกจากบาน

หนองบัวลําภู แต ณ วัน ฯ๙  ๕ คํ่า เจาราชวงศก็ยกมาตีกองทัพไทย ณ เมืองเลย ไดสูรบกัน ๒ วันกับ

คืน ๑ ทัพเจาราชวงศแตกหนีไป พวกไทยจับขาพเจาไดในท่ีรบ  

เม่ือเจาเวียงจันทนจะยกมาจากเมืองเวียงจันทน จัดใหพระเจาบาลราช พ่ีเจาเวียงจันทน 

คุมไพรเมืองเวียงจันทน ๓ พัน อยูรักษาเมือง มีปนใหญสําหรับเมือง ๕ กระบอก ชํารุด ๒ กระบอก  



๓๕๐ 

ดีชื่อปรายหลวงบอกหนึ่ง กระสุนเทาสมโอยอม ชื่อฟาฟนแผนดินงอบอกหนึ่งกระสุนเทาสมโอใหญ 

ตนเหลี่ยมบอกหนึ่งกระสุนเทาสมเกลี้ยง ปนหลักทองหลอท่ีเวียงจันทนมีอยูเปนอันมาก  

ขาพเจาอยูเมืองเวียงจันทน ณ วัน ฯ๑   ๔ ประกาสัพศก เห็นแผนดินเมืองเวียงจันทนแยก 

๕ แหงๆ หนึ่งท่ีหนาหอพระแกว แยกกวางวาหนึ่งยาว ๖ วา ลึก ๗ วา ๘ วา  

ท่ีวาราชการเจาเวียงจันทนพ้ืนกออิฐดาดปูนแยกกวางวา ๑ ยาว ๖ วา ลึกประมาณ  ๗ 

วา ๘ วา 

ท่ีหนาโรงชางกลางเมือง 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 คํ่า แผนดินไหวตลอดไปไกลเมืองเวียงจันทน ทางประมาณ ๓ คืน ๔ คืน  

ถึงวัน ฯ๕   ๕ ปจออัฐศก ฝนไมตกฟาไมรอง เกิดลมพายุใหญ หอพระแกวยอดหัก หอพระบางบั้นหักท้ัง 

๒ ขาง หอไตรทลาย เรือนเมียเจาเวียงจันทนหักยับ ๓ หลัง เรือนไพรพลเมืองทลาย ๔๐๐ หลัง 

พระสังฆราชวัดภูซรองดูตามตําราบอกเพ้ียกวานวาเกิดวิบัติตางๆ เมืองเวียงจันทนจะเสียแลว เม่ือครั้ง

กอนแผนดินแยกเมืองก็เสีย ครั้งนี้ก็เปนเหมือนกัน เพ้ียกวานเอาคําพระสังฆราชบอกเจาเวียงจันทน 

เจาเวียงจันทนหาเชื่อไม เกิดเหตุท้ังนี้เพราะบุญของเราอีก แตท่ีแผนดินแยกนั้นก็ใหขนดินมาถมเต็ม

ท้ังสิ้น ๕ แหง หอพระแกว หอพระบาง หอไตร ก็ซอมแซมทําข้ึนดั่งเกา สิ้นคําใหการขาพเจาแตเทานี้ 

๚ะ๛ 

 

๕.  คําใหการในคัดบอกเลม ๙ วาดวยเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ  

จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) เลขท่ี ๑๑/ง. 

๏ ถามอายปาใหการวาอายุได ๔๐ ป ภรรยาขาพเจาชื่ออีนางหามีบุตรไม  ขาพเจาเปน

เลกสวยเสียเงินใหอายเวียงจันทนปละ ๓ บาท อายราชบรมเปนนายขาพเจา บานเรือนอยู ณ บาน

พราวฟากของแมน้ําขางนี้ ท่ีบานพราวมีสวยประมาณสามสิบเรือน  แตบานพราวไปถึงหนองบัวลําภู

ทางเชาชั่วเพล บานหนองบัวลําพูเปนบานสวยมีบานประมาณรอยหลังเรือน  แตบานหนองบัวลําพูไป

ถึงบานสมปอยทางวันหนึ่ง บานสมปอยก็เปนบานสวยประมาณ ๑๐ หลังเรือน  แตบานสมปอยไปถึง

บานขาวสารทางครึ่งวัน บานขาวสารเปนเลกเดือนมีคนประมาณ ๑๐ หลังเรือน แตบานขาวสารถึง

บานเมด บานพลับทางครึ่งวัน เปนเลกเดือนมีคนประมาณ ๕ หลังคาเรือน  แตบานเมด บานพลับไป

ถึงบานคําไผทางวันหนึ่ง มีคนเดือนประมาณ ๕๐ หลังเรือน แตบานคําไผถึงบานทาบัว ทาขาม

เวียงจันทน ทางครึ่งวัน มีคนเดือนประมาณ ๑๐ หลังเรือน แตบานคุกนั้นอยูในแมน้ําโขงฟากขางนี้คน

เดือนประมาณ ๑๐๐ หลังเรือนอยูใตเวียงจันทนทางวันหนึ่ง อายเพ้ียแกวกัญญาเปนนายบาน ตัวจะ



๓๕๑ 

ชื่อใดไมทราบ  แตบานพราวท่ีขาพเจาอยู  ลงมาทางเมืองโคราชถึงบานลาดทางครึ่งวัน  มีสวย

ประมาณ ๕ หลังเรือน แตบานโพมาถึงคูเวียงทางวันหนึ่ง มีคนสวยประมาณสามสิบหลังเรือน  

แตคูเวียงมาถึงบานบอทางครึ่งวัน  บานบอมีคนสวยประมาณสามสิบหลังเรือน  แลแขวงเวียงจันทน

ลงมาทางโคราชสิ้นแขวงเพียงบานปอ  แตบานมาถึงแมน้ําชีแขวงเมืองโคราชทางสองคืน  

อยู ณ วัน ฯ ๑๑ ปจออัฐศก  อายราชบรมผูนายบอกขาพเจาวา ใหตระเตรียมเสบียง

อาหารเครื่องศาสตราวุธไวใหพรอม  ณ เดือนสาม อายเวียงจันทน อายราชวงศ จะลงมาทําการ 

พระบรมศพ  ขาพเจาจัดแจงเสบียงอาหาร เครื่องศาสตราวุธไวตามนายสั่ง  ครั้น ณ วัน ฯ๖   ๒ อาย

ราชวงศยกมาจากเมืองเวียงจันทนกับนายไพรประมาณ ๒ พัน ชางประมาณ ๕๐๐ มาประมาณ ๑๐๐ 

เศษ  แตปนเครื่องศาสตราวุธจะมีมากนอยเทาใดไมทราบ  ขาพเจาถามอายราชบรมวาอายราชวงศจะ

ยกไปไหน  อายราชบรมวา อายราชวงศจะยกลงมาทําการพระบรมศพ  ครั้น ณ เดือนสามขางข้ึน

ขาพเจาปวยหนักอยู ครั้น ณ วัน    ฯ๖   คํ่า  ราชบรมผูนายมาบอกขาพเจาวาอายเวียงจันทนยกลงมา ณ 

กรุง อายราชบรมจะใหขาพเจามากับอายเวียงจันทน  ขาพเจาปวยหนักอยูอายราชบรมจึ่งหาไดเอาตัว

ขาพเจามาดวยไม  แตอายราชบรมเกณฑเอาชาวบานพราวมาเขากองอายเวียงจันทน สามคนเอามา

สองคน  แลไทไพรซ่ึงมากับอายเวียงจันทนกับเครื่องศาสตราวุธมากนอยเทาใดไมทราบ  ครั้น ณ วัน 

ฯ ๕ ขางแรม  ขาพเจาคลายปวยข้ึน  ประมาณ ๙ วัน ๑๐ วัน ขาพเจาเห็นอายลาวเวียงจันทนไลครัว

ลาวเขมร  ข้ึนไปทางบานขาพเจาประมาณพันครัว  ณ วัน ฯ๔   ๔ คํ่า  อายเพ้ียศรีสุราช อายกวาน 

โคชหนามซ่ึงลงมากับอายเวียงจันทนข้ึนไปเกณฑคนบานพราวบอกขาพเจาวาอายเวียงจันทนกวาด

ครัวโคราชข้ึนมาถึงบานปอ กลัวเจาเมืองจะตามข้ึนไปตีชิงเอาครัวโคราชคืน  อายเวียงจันทนใหอาย

เพ้ียศรีสุราช อายกวานโคชหนาม  คุมไพรเวียงจันทน ๑๕๐ คน ปนรอยบอก ไปเกณฑเอาคน 

บานพราวไดอีก ๑๐ คน ท้ังขาพเจาใหลาดตระเวนไปทางภูเขียว ปองกันกองทัพโคราชไวมิใหไปชิงเอา

ครัวได  ขาพเจาก็ไปลาดตระเวนกับอายเพ้ียศรีสุราช อายกวานโคชหนาม  เม่ือไปตามทางพบครัว

เมืองภูเขียว  อายลาวเวียงจันทนนายไพรประมาณ ๑๐๐ คน กวาดตอนคุมครัวไปประมาณ ๑๐๐ 

ครัวเศษ  ณ วัน  ฯ๑  ๐ ๕ คํ่า ขาพเจาไปถึงเขาชองทมท่ีแคบทางภูเขียวจะไปเวียงจันทน  ท่ีชองทมมี

เขาสองขางมีทางกวางประมาณ ๖ วา  แตชองทมไปภูเขียวทางคืนหนึ่ง  

อยูวันหนึ่งขาพเจากับอายกวานโคชหนามเขาไปหาเสบียงในเมืองภูเขียว  พบแตเรือน

รางหามีผูคนไม  ยุงขาวแลบานเรือนอายลาวหาไดจุดเผาไม  ขาวในเมืองภูเขียวมีเต็มยุงๆ ละ ๒ หอง 

๓ หอง ๔ หองบาง มีอยูมากจะประมาณหามิได  ท่ีไมมียุงเอาไวกับเรือนๆ ละเกวียน ๒ เกวียนบางทุก

เรือน  ขาพเจาจึ่งถามอายเพ้ียศรีสุราช อายกวานโคชหนามวาอายราชบรมผูนายบอกขาพเจาวา  

อายเวียงจันทน อายราชวงศ จะยกลงมาชวยการทําการพระบรมศพทําไมจึ่งกวาดครัวเมืองโคราช 



๓๕๒ 

เมืองภูเขียว  ข้ึนไปเมืองเวียงจันทนเลา  อายเพ้ียศรีสุราช อายกวานโคชหนามบอกขาพเจาวา อาย

เวียงจันทนจะลงมาทําการพระบรมศพกวาดครัวเมืองโคราช เมืองภูเขียว ข้ึนไปเมืองเวียงจันทน  พวก

ครัวเมืองโคราชหาข้ึนไปไม  หนีไปอยูเมืองพิมาย  อายเวียงจันทนใหอายสุทธิสารคุมคนพันหนึ่งยกไป

ตีครัวโคราช ณ เมืองพิมาย  อายสุทธิสารแตกหนีมา แลววาใหอายราชวงศคุมคนสองพันลงไปกวาด

ครัวเมืองสระบุรีข้ึนไปถึงเมืองโคราช แลวอายเวียงจันทนใหอายราชวงศไปกวาดครัวเมืองหลมไดครัว

ไปครึ่งหนึ่ ง  กองทัพไทยยกข้ึนไปตีอายราชวงศแตกหนีไปอยู  ณ เขาผาวัง  ทางแตผาวังมา

หนองบัวลําภูเดินเทามาทางวันหนึ่ง  พวกเพ้ียกวานแลไพรในกองอายราชวงศลมตายเปนอันมากแลว

วาอายเวียงจันทนใหอายอุปราชกับอายโถงคุมคนพันหารอยไปกวาดคนเมืองสุวรรณภูมิ  แตอาย 

ปาศักดิ์ อายปาน อายเถ่ือน อายกําพรา จะอยูท่ีไหน อายเพ้ียศรีสุราชหาไดพูดใหขาพเจาฟงไม แลว

วาอายเวียงจันทนกวาดครัวหัวเมืองข้ึนไปครั้งนี้  อายเวียงจันทนคิดจะตั้งคายรบกองทัพไทยท่ี

หนองบัวลําภูคายหนึ่ง จะเกณฑคนรักษาคาย คนเวียงจันทนพันหนึ่ง ครัวพันหนึ่งจะใหอายพระยา

นรินทรเจาเมืองสี่มุมเปนแมทัพ จะใหตั้งคายบานพันพราวคายหนึ่ง จะใหอายพระยาสระบุรีเปน 

แมทัพจะใหตั้งคายท่ีเมืองกุกคายหนึ่ง  ท่ีปากไคริมฝงโขงคายหนึ่ง แลจะใหผูใดเปนแมทัพคุมไพรมาก

นอยเทาใดนั้นอายเพ้ียศรีสุราชหาไดบอกแกขาพเจาไม  ตัวอายเวียงจันทนนั้นจะขามไปตั้งอยูเมือง

เวียงจันทน  ขาพเจาจึงถามอายเพ้ียศรีสุราช อายกวานโคชหนามวาถามานอย เพียงหาสิบหกสิบก็จะ

สู ถามากกวาหาสิบหกสิบคนข้ึนไปก็จะหนี  ขาพเจากับไอมีชื่อตั้งลาดตระเวนอยู ณ ชองทมสิบวัน  ณ 

วัน ฯ๕    ๖  อายเพ้ียสกุลวงศนายไพร ๕ คนข้ึนมาเร็วไปบอกอายเพ้ียศรีสุราช อายกวานโคชหนาม ยก

มาปองกันกองทัพไทยอยู ณ บานภู เวียง  แลวอายสุวรรณวงศกลับไปหาอายเวียงจันทน ณ 

หนองบัวลําภู  อายเพ้ียศรีสุราช   อายกวานโคชหนามกับขาพเจาแลอายมีชื่อ ๑๖๐ คน ปนรอยบอก 

มาสองมา ยกจากชองทมคืนหนึ่งถึงภูเวียง  พบแตเรือนรางหามีผูคนไม  ขาพเจาจึ่งถามอายกวาน-

โคชหนามวา บานภูเวียงเปนบานข้ึนกับเวียงจันทนทําไมจึงกวาดครัวไปดวย  อายกวานโคชหนามบอก

วา บานเหลานี้อยูใกลทางเมืองโคราช กลัวพวกโคราชจะมาตีเอาไปจึ่งใหกวาดไปเมืองเวียงจันทน  แต

ขาวท่ีบานภูเวียงแลเรือนนั้น อายลาวหาไดเผาไม  ขาวเปลือกท่ีบานภูเวียงมีอยูเรือนละเกวียนบางสอง

เกวียนบางทุกเรือน ขาพเจากับอายมีชื่อมาตั้งลาดตระเวนอยู ณ บานภูเวียงได ๖ วัน ณ วัน ฯ๑  ๑ ๖ คํ่า  

เพลาเย็นพวกกองทัพไทยประมาณ ๖๐ เศษ  พบพวกขาพเจากองทัพไทยเอาปนยิงพวกขาพเจา  พวก

อายลาวไพรจะหนีอายเพ้ียศรีสุราช อายกวานโคชหนามข้ึนมาถอดดาบกันอายพวกลาวไวใหสู แลววา

ถาอายลาวคนใดไมสูจะฆาเสีย  แตอายลาวไพรสามคนเอาปนยิงพวกไทยคนละนัด  พวกกองทัพไทย

ไลฟนแทงอายลาวจะลมตายเปนประการใดไมทราบ  พวกอายลาวนายไพรแตกกระจัดกระจายพากัน

หนีไป  พวกไทยเอามาไลจับตัวขาพเจาไดในลําปาพวง แลวสงตัวขาพเจามายังคายหลวง   



๓๕๓ 

แลเม่ืออายเวียงจันทนใหอายเพ้ียศรีสุราช อายกวานโคชหนามคุมคนรอย ๕๐ คนไป

ลาดตระเวน  อายเวียงจันทนจายปนใหรอยกระบอก  กระสุนดินดําสําหรับปนบอกละ ๑๐ นัด อาย

เพ้ียศรีสุราช  อายกวานโคชหนาม ข้ึนไปเกณฑคน ณ บานพราวมาเขากองตระเวนนั้น อายเพ้ีย 

ศรีสุราช อายกวานโคชหนาม บอกวาถาใครไมไปอายเวียงจันทนสั่งมาใหฆาเสีย ขาพเจากับอายมีชื่อ

บานพราวกลัวความตาย หามีผูใดหลบหนีขัดขวางไม แลพวกครัวเมืองภูเขียวกับครัวบานใน แขวง

เมืองเวียงจันทนซ่ึงอายเวียงจันทนใหกวาดตอนข้ึนไปนั้น พวกครัวไดแตสิ่งของขาวปลาไปแตพอแรง

หาบ  ท่ีมีชางก็เอาชางบรรทุกของไป แตกระบือแลทรัพยสิ่งของขาวปลาซ่ึงหาบคอนไปมิไดนั้น พวก

ครัวเอาท้ิงไวกับบาน  เม่ือขาพเจาไปลาดตระเวนเมืองภูเขียวแลบานภูเวียงนั้น  ขาพเจาเห็นขาวปลา

โคกระบือพวกครัวท้ิงไวท่ีบานเรือนเปนอันมาก  ขาพเจาถามอายเพ้ียศรีสุราชวาพวกครัวกวาดไปนี้จะ

ใหตั้งอยูไหน  อายเพ้ียศรีสุราชบอกขาพเจาวาอายเวียงจันทนสงใหเอาปนไปตั้งรวมไว ณ บานพราว 

แลท่ีบานพราวนั้น ท่ีนาของชาวบานมีแตพอทํากิน เปนนาน้ําฝนดินเหนียวพนนาข้ึนไปเปนปา  ถาจะ

ถางปาลงทํานาก็ไดเทศกาลลงมือทํานาเดือน ๗ ไดเก่ียวเดือน ๑๒ ท่ีนา ๙ ไร ๑๐ ไร ไดผลเมล็ดขาว

เกวียนหนึ่ง  หาตองเสียหางขาวคานาไมเขาของราษฎรชาวบานซ่ึงทํานาไดหามีใครซ้ือขายไม 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  แตอายเพ้ียมาจาเมือง

จําปาศักดิ์ อายเพ้ียพันลูกทาวเมืองอุบล  อายทาวคําบุตรเขยอายเมืองคุกแลบุตรภรรยาอายเมืองคุก

นั้น ขาพเจาหาทราบเกลาฯ ไม ขอเดชะ ๛        

๏ วันศุกร แรม ๑๕ คํ่า เดือน ๖ ปกุนนพศก 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 เพ้ียพลโยธาเปนนายขาพเจาอยู ณ บานระกํา 

ทางไกลเมืองหลมสองคืน  แตบานระกําจะมาบานขาพเจาทางคืน ๑ และในเมืองหลมนั้น  ขาพเจาหา

ไดเขาไปไมผูใดจะเปนเจาเมืองแลอุปฮาดราชวงศแลเพ้ียกวานนั้น ขาพเจาหารูจักไมท่ีบานน้ําอุนมีคน

ชายหญิง ใหญนอยประมาณพันเศษ  อยู ณ วัน ฯ๔   ๑ คํ่า ปจออัฐศก อายเพ้ียพลโยธาผูนายใหขาพเจา

กับไพร ๓๐ คน ไปกับอายราชวงศบุตรเมืองหลมข้ึนไป ณ เมืองเวียงจันทน หามีสิ่งของไปใหอาย

เวียงจันทนไม  ณ วัน ฯ๑  ๑ ๑ คํ่า ถึงหนองบัวลําภู อายราชวงศบุตรใหขาพเจากับไพรมีชื่อ ๑๐ คน อยู



๓๕๔ 

เลี้ยงชาง ณ หนองบัวลําภู  อายราชบุตรกับไพร ๒๐ คนข้ึนไป ณ เมืองเวียงจันทน  จะพูดจาคิดอาน

กันประการใดไมทราบ  อยูมาจะเปนสักก่ีวันจํามิได  อายราชบุตรกับไพร ๒๐ คนกลับมาถึง

หนองบัวลําพู  ขาพเจาหาไดยินอายราชบุตรแลไพรผูใดผูหนึ่งพูดวาอายราชบุตรข้ึนไปหาอาย

เวียงจันทนดวยธุระสิ่งใดไม  แลวอายราชบุตรกับไพรมีชื่อกลับลงมา ณ เมืองหลม  ครั้นอยูมาเม่ือ

ปลายเดือน ๓ พวกบานขาพเจาพูดวาอายเวียงจันทนลงมาตั้งอยู ณ เมืองโคราชคนนายไพร ๒ หม่ืน 

และอายเวียงจันทนจะยกทัพลงมาทําประการใดชาวบานหาพูดไม ครั้นอยู ณ วัน ฯ๔    ๔  อายเพ้ีย 

พลโยธาผูเปนนายไปเอาตัวขาพเจากับอายมีชื่อบานน้ําอุนสามคนท้ังขาพเจาวาเจาเมืองหลมใหเกณฑ

เอาคนเมืองหลม ๒๐๐ คน ใหอายราชบุตรเมืองหลมคุมไปเจากองอายเวียงจันทน ณ เมืองโคราช 

ขาพเจาก็ไปกับอายราชบุตรเมืองหลมมีปนคาบศิลา ๓๐ บอก กระสุนดินดําบอกละ ๕ นัด ๖ นัด  

หอกดาบปนครบมือกัน แตตัวขาพเจานั้นมีแตพราเลมหนึ่ง  อายราชบุตรคุมขาพเจากับไพรมีชื่อออก

จากเมืองหลม มาทางน้ําคุกแขวงเมืองภูเขียว ขาพเจาพบไอเวียงจันทนกวาดครัวเมืองโคราช สระบุรี  

พิมาย นางรอง ท่ีบานเตาแหงหนึ่ง  บานคอนสรร แขวงเมืองภูเขียว  ท่ีบานจอก  บานลําภาชี แขวง

เมืองโคราช พวกครัวไปชางเกวียน บางหาบไปท้ังกลางวันกลางคืนจะเปนครัวมากนอยเทาใดประมาณ

มิได  ขาพเจาถามพวกครัววาจะพากันไปไหน  พวกครัวบอกวาไอเวียงจันทนจะใหพากันข้ึนไป

เวียงจันทน  ขาพเจาเห็นพวกครัวเดินพลางรองไหพลาง  ขาพเจาถามวาข้ึนไปเวียงจันทนแลวทําไมจึ่ง

รองไห  พวกครัววาไมสมัครจะข้ึนไปอยูเวียงจันทน  ไอเวียงจันทนขืนกวาดตอนข้ึนไป แตท่ีเมือง 

ภูเขียวนั้นครอบครัวปกติอยูยังหากวาดตอนไม  ครั้นมาถึงโคราชเห็นอายเวียงจันทนตั้งคายไมจริงคาย

หนึ่ง อยูขางตะวันออกนอกกําแพงเมืองโคราชประมาณสามสิบวา  และคายจะใหญจะยาวเทาใด

ขาพเจาประมาณมิได  ขาพเจาเห็นคนในคายคนนอกคายอายเวียงจันทนประมาณสามพัน 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  

อายพวกลาวเวียงจันทนท่ีคายบอกวาชื่ออายลาเปนบุตรอายเวียงจันทน  ขาพเจากับอายราชบุตรอยูท่ี

คายอายเวียงจันทนได ๓ วัน  อายเวียงจันทนใหอายเพ้ียตาแสงเวียงจันทน  ไพรเวียงจันทน ๒๕ คน

คุมไพรเมืองหลมสามสิบคนขาพเจาหามีปนหอกดาบไม  ใหเอาชางพังชางพลาย ๔๐ ชาง มารับครัว

เม่ือยลา ณ บึงสี่ค้ิว  ออกจากคายเมืองโคราช ๒ คืน ถึงบึงสีค้ิวพบครัวสระบุรีเดินเต็มทางข้ึนไป  จะ

มากนอยเทาใดประมาณมิได  ครั้นมาถึงบึงสีค้ิว  อายเพ้ียตาแสงใหรับครัวเม่ือยลาบรรทุกชางไปชาง

ละ ๓ คน ๔ คน  แตอายราชวงศนั้นพวกอายเวียงจันทนวาลงมาไลครัวอยู ณ บานขอนขวาง  อาย



๓๕๕ 

ราชวงศจะคุมคนมามากนอยเทาใดไมทราบ  ขาพเจามารับครัวอยู ณ สีค้ิวคืนหนึ่งกลับข้ึนไปเมือง

โคราช  ขาพเจาเห็นอายสุทธิสาร อายลา ยังอยู ณ คายอายเวียงจันทน  ครัวในเมืองโคราชยังหาได

กวาดไม  ขาพเจาอยู ณ เมืองโคราชได ๗ คืน  ครัวเมืองสระบุรี  ข้ึนไปถึงเมืองโคราชเสร็จแลว  อาย

ราชวงศกลับข้ึนไปเมืองโคราชได ๓ คืน อายราชวงศยกลงไป ณ เมืองหลม คนเวียงจันทนนายไพร

ประมาณพันหนึ่ง  ปนประมาณ ๒๐๐ บอก ชาง ๒๐ ชาง กระสุนดินดํา และหอกดาบจะมากนอย

เทาใด และเพ้ียกวานซ่ึงไปกับอายราชวงศจะชื่อใดไมทราบ  อายราชบุตรเมืองหลมกับขาพเจาและ

ไพรมีชื่อ ๒๐๐ คนก็ไปกับอายราชวงศดวย  ไปทางเมืองภูเขียว ครัวเมืองภูเขียวก็ยังหากวาดตอนไม  

เดินทัพแตเพลาเชาจนบายบางเท่ียงบางหยุดตามระยะน้ํา  เพลากลางคืนหาไดเดินไมไปจากโคราช 

๑๐ คืนถึงเมืองหลม  อายราชวงศใหตั้งคายไมไผคายหนึ่ง  กวางยาวเทาใดประมาณไมได  แลวใหขุด

สนามเพลาะ  ขาพเจาเห็นอายเพ้ียพลโยธานายขาพเจากับอายราชบุตรอายเพ้ียตาแสนเมืองหลมไป

หาอายราชวงศในคาย 

 

๖.  คําใหการในคัดบอกเลม ๙ วาดวยเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ  

จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) เลขท่ี ๑๑/จ. 

๏  อายพระยานรินทรเจาเมืองสี่ มุมใหการวา ณ เดือนอายปจออัฐศก  อายอนุ

เวียงจันทนใชใหอายแกวตํารวจกับไพร ๑๓ คนไปเอาตัว ฯขาฯ มาหาอายอนุเวียงจันทน ณ บาน 

คอนสาร ตํารวจวาถาไมไปจะตัดศีรษะเสีย ฯขาฯ กลัวก็มาหาอายอนุ ณ บานคอนสาร  อายอนุถาม ฯ

ขาฯ วาจะไปดวยกันหรือไมไป  ฯขาฯ วาจะไปแลว  อายอนุพาขาพเจาลงไปเมืองโคราช ขาพเจา

ประมาณไพรซ่ึงมากับอายอนุ ๙๐๐๐ เศษ  ครั้นถึงเมืองโคราชอายอนุใหหาพระยายกกระบัตร 

กรมการมาถามวาจะไปเมืองเวียงจันทนดวยกันหรือไม  พระยายกกระบัตร กรมการก็วายอมจะไป

ดวยอายอนุเวียงจันทน  ใหราชวงศคุมไพรพัน ๖๖๐ คนยกลงไปไลครัวเมืองสระบุรี  แตตัวขาพเจานั้น

อายอนุใชใหอายสักกะละครขับไพร ๑๐๐ คนคุมกลับไปเมืองสี่มุม  ใหไลครัวมาบรรจบกันท่ีทางสาม

หมอจะไดไปเวียงจันทน  ขาพเจาตอนครัวชายหญิงประมาณรอยเศษออกจากเมืองสี่มุม  แต ณ  

วัน ฯ๑  ๓ ๓ คํ่า  ตอนครัวมาถึงบานแทน  อายอนุใหตํารวจข้ึนมา  เรงใหขาพเจาตั้งคาย ณ บานแทน  

ขาพเจาตั้งคายยังหาแลวไมจึ่งยกกลับข้ึนมา  อายอนุบอกขาพเจาวาครัวเมืองโคราชซ่ึงใหเพ้ียราม- 

พิไชยคุมไพร ๒๐๐ คน  ไปถึงบานสัมฤทธิ์ พวกครัวฆานายไพรตายเสียหมดแลว  ใหอายสุทธิสารคุม

ไพร ๒๐๐๐ คนมีปน ๒๐๐ บอก  ยกไปรบกับครัวโคราช ณ บานสัมฤทธิ์  อายสุทธิสารแตกหนีมา  

พวกครัวฆานายไพรตายเปนอันมาก  พออายสุทธิสานหนีมาถึง ณ บานแทน  อายสุทธิสารบอกอาย

อนุวาครัวฆาไพรลาวตายเสีย ๖๐๐ เศษ  แลวอายอนุกับอายสุทธิสารขาพเจาก็พากันข้ึนมาถึงบาน

หนองบัวลําภู  อายอนุตั้งใหเปนเจาเมืองหนองบัวลําภู  แลวอายอนุจัดแจงใหตั้งคายไมจริงยาว  ๓๐ 

เสนกวาง ๑๖  เสนอายอนุจัดใหขาพเจากับอายปลัดหนองบัวลําภูคนเกา  อายวรจักรบานบัว  อาย



๓๕๖ 

ธรรมวงศบานเทวี  อายอุปราชาบานภูเวียง  อายวรวงศบานโหมโคด  อายตะนามบานลําภู คุมไพร

พันแปดรอยคน  ปนคาบศิลา ๓๐๐ บอกอยูรักษาคาย  แลวอายอนุจัดครัวเมืองโคราชท่ีไวใจไดให

ขาพเจาสามสิบครัว ชายหญิงประมาณ ๗๐ คน  กับครอบครัวขาพเจาพันเศษอยูกับขาพเจา  แตครัว

อายมีชื่อท้ังนี้บานใครใครอยู  ครั้นอายอนุกลับข้ึนไปถึงบานสมปอย  ใหอายราชวงศเจาเมืองชลบท

กับไพรครัวฉกรรจ ๖๐๐ คน กับปนคาบศิลา ๗๐ บอก กลับลงมาอยูรักษาคายกับขาพเจาเขากันไพร

ฉกรรจ ๒๓๐๐ คน ครัว ๘๐๐ คน ปนคาบศิลา ๑๙๐ บอก 

ครั้น ณ วันเดือน ๕ ขางข้ึนไพรลาว ๒๐ คน ซ่ึงอายอนุใหมานั่งทางอยูเขาสามมอ 

แตกหนีกลับข้ึนมาแจงความวากองทัพกรุงเทพฯ  ยกข้ึนมาถึงเขาสามมอ  ไดรบกับกองทัพหนาๆ ฆา

ลาวตัวนายตายคนหนึ่งจับไพรไดคน ๑ อายปลัดจัดนายไพร ๑๐๐ เศษ ปนคาบศิลา ๓๐ บอกลงไป

สืบกองทัพแตกอนนั้น  อายอนุมีหนังสือมาถึงใหขาพเจาขนขาวตามบานระยะทางเขามาไวในคาย  ถา

ขนไมทันใหคนไปเผาเสีย  ครั้น ณ วัน ฯ๗   ๖ คํ่า  ขาพเจากับอายปลัดคุมไพร  ๔๐๐ คน ปนคาบศิลา 

๔๙ บอกกับชางสี่สิบเชือกลงไปขนขาว ณ บานลาด  ครั้นเพลาประมาณ ๒ ยามเศษ  อายมีชื่อลาว

กองหนาท่ีภูเวียงแตกหนีมา  ขาพเจากับอายปลัดกลับมา ณ เพลากลางคืนถึงคายหนองบัวลําภู  รุง

ข้ึนเพลาเชาขาพเจากับอายปลัดคนมีชื่อ ผอนครัวออกจากคายไป  แตขาพเจากับอายปลัดคนมีชื่อ

นายไพร    ๑๘๐๐๐ อยูรักษาคาย  ขาพเจาจึ่งใชใหกองตระเวนซ่ึงหนีมาไปบอกความกับอายอนุวา

กองทัพกรุงเทพฯ ยกข้ึนมามากใหเรงคิดอานเถิด  อายลาวท่ีข้ึนไปยังหากลับลงมาไม   

ครั้น ณ วัน ฯ๙   ๖ คํ่า เพลาบายกองทัพยกข้ึนมาถึง  ขาพเจากับอายปลัดกํากับรักษา

หนาท่ี  คนดานยิงขูกันจนรุงข้ึนเพลาเชา  ขาพเจากับอายปลัดคนมีชื่อแตกออกจากคายตางคนตางหนี  

แลกองทัพจับขาพเจากับหลานชายขาพเจาคนหนึ่งไพร ๑๐ คน แลเม่ือขาพเจาไลครัวมาถึงบานมอแก

นั้น พออายราชวงศกลับมาแตเมืองสระบุรีถึงหนองภูเทาเหนือลําพชี  ใหหาขาพเจาไปแลวบอกความ

ขาพเจาวาเดิมเจาเมืองหลมสักเขาดวยกันแลวๆ หาเขาดวยกันไม  บัดนี้เราคุมไพร ๖๖๖๖ คน ปน

คาบศิลา ๑๐๐๐ เศษ จะยกไปตีเมืองหลมสักทางภูเวียงใหอายนามอง อายเชียงไตเปนกองหนายกไป

กอน ครั้นอยูมาอายราชวงศจับเจาเมืองหลมสักกับอายอุปราชสงมาใหอายอนุๆ ฆาท่ีลําพชีแลว  

ขาพเจารูวาอายราชวงศรบกับกองทัพกรุงแตกหนีข้ึนกลับไปเมืองเวียงจันทนหาไดมาทางคาย

หนองบัวลําภูไม  แตคายหนองบัวลําภูไปทางบานสมปอย  แตเชาจนเท่ียง มีลําคลองบานสมปอยเปน

ท่ีสํานักแหงหนึ่งมีทางแยกไปทางซายมือแตเชาจนเท่ียงถึงคายอายราชวงศมาตั้งอยูคนประมาณ 

๖๐๐๐ เศษ  มีทางตัดขามหลังเขาไปอีกทางหนึ่ง  แตบานสมปอยถึงบานชองขาวสารทางเชาจนเพลมี

เขาสองขางชองแคบปดทางไว  อายสุทธิสารคุมไพรไมติดประมาณเกาพันคนปนสองพันเศษรักษาคาย

อยู  มีน้ําซับอยูกลางคายพออาศัย  แตหนาคายนั้นหามีน้ําไม  แตคายหนากระดานไปถึงบานชอง



๓๕๗ 

ขาวสารทาง ๓๐ เสนเศษ  แตบานขาวสารไปถึงหวยบงทาง ๔๐๐ เสนเศษ มีน้ําพออาศัย  แตนั้นไป

ถึงบานแมน้ําโขงทางเชาจนคํ่า  ตามระยะทางมีน้ําพออาศัยอยู 

ครั้นเฆ่ียนอายพระยานรินทรๆ  ออกความวา อายปลัดยังไมหนีนั้นบอกขาพเจาวา  ทาง

ไปเมืองเวียงจันทนนั้นก็เดินตัดขามหลังเขาสามมอทางหนึ่งระยะทางเดินลําลอง ๙ คืน  อยูขางตะวัน

ข้ึนหารวมกับทางเขาท่ีมาไม  และเม่ือวัน ฯ๒    ๔ คํ่า  อายสุทธิสารบอกหนังสือมาถึงขาพเจาวา อายโถง

บอกหนังสือมาถึงอายสุทธิสารวา  อายโถงตั้งคายอยูท่ีเมืองกาฬสินธุคุมไพร ๔ พันระยะทางตั้งแต

กาฬสินธุมาถึงท่ีอายสุทธิสารตั้งอยูทาง ๙ คืน แตอายอุปฮาดเวียงจันทนตั้งคายอยูบานหนองหานใช

ใหอายลาวลงมาบอกขาพเจาวามีไพร ๔ พัน ถามีกองทัพไทยมาแลวใหบอกหนังสือข้ึนไปดวยจะไดลง

มาชวย  แตหนองหานมาแตคายอายสุทธิสารระยะทาง ๔ คืน  แตเจาเมืองขอนแกนไลครัวมาอยูบาน

สะแจงไพรฉกรรจ ๒ พัน ๕ รอย  แตตัวเจาเมืองขอนแกนกับไพรฉกรรจนั้นมารักษากับอายสุทธิสาร  

แตครัวเจาเมืองชลบทมาอยูกับขางไพรฉกรรจ ๒ พัน ๗ รอย  เจาเมืองชลบทอยูรักษาครัวใหแตบุตร

กับไพร ๙๐๐ คนมาอยูกับขาพเจา ณ คายหนองบัวลําภู  เมืองนอกนั้นตามระยะทางมีมากอยู  อาย

อนุไลครัวข้ึนไปเมืองเวียงจันทนสิ้น  เม่ืออายอนุยังอยูท่ีคายขาพเจานั้น  วากับอายสุทธิสารกับ

ขาพเจาผูมีชื่อวาการคิดครั้งนี้จะรับใหหยุดท่ีเขาชองแคบบานขาวสาร  จะเอาภูเขาเปนโลงสูตายไม

ถอยแลวเปนอันขาด สิ้นคําใหการขาพเจาเทานี้ ๚ะ   

 

๗.  คําใหการวาดวยราชการทัพญวน จ.ศ. ๑๑๙๑ (พ.ศ. ๒๓๗๒) เลขท่ี ๕ 

(เนื้อความตอนตนชํารุดสูญหาย) ไว  ๕๐๐ เกวียน  หมายวามีราชการกองทัพกรุง

ออกไป ก็ไมใหขัดเสบียงอาหาร แลว ฯขาฯ เท่ียวสืบสวนพ่ีนองแลคนรูจักก็ไดความวาพระองคแกว

พระองคจันใหพวกผูคนมาอยูตามบานใกลเปนหลายแหงจริง แตหาไดความวาสักเทาใดไม  ท่ีวังองค

จันก็เห็นคนมานอนกอง ฯขาฯ เห็นทําทัพอยูตามระเนียดวังท้ัง ๔ ดานประมาณคนสัก ๔๐๐ เศษ 

๕๐๐ คนปนหอกดาบปนเครื่องศาสตราวุธ ฯขาฯ สืบพ่ีนองบอกวาเจาเกณฑคนมานอนรักษาวังหลาย

ปแลวแตมานอนอยู  ๑๐๐ เศษ ๒๐๐ คน  แตปนี้เกณฑคนเพ่ิมเติมมานอนมาข้ึนกวาแตกอน  และท่ี

บานพระองคแกวนั้นทํารั้วดวยไมไผท้ังลําลอมรอบบานคนมีอยูในบานมากเห็นสมกับคําพระองคแกว

บอก ฯขาฯ  แลว ฯขาฯ สืบนอกไดความตองกันเปนหลายปากวาพระองคแกวมีบาวใชสอยอยูสําหรับ

เรือนชายหญิง  ๓๐๐ เศษ แลวบาวไพรขางนอกแลบาวไพรในบานมากกวาพระยาพระเขมรท้ังปวง  

เลกในเจาองคจันกับบาวพระองคแกวก็เหมือนแหงเดียวกัน ถาใครสมัครเปนบาวพระองคแกวแลว

ญวนหาเกณฑใชไดไม  คนจึงนิยมเจาเปนบาวพระองคแกวมาก เม่ือ ฯขาฯ ไปสืบราชการครั้งกอน อง

โปโหยังไมตาย ฯขาฯ สืบไดความวา ฟาทะละหะ  พระยาพระเขมรผูใหญฝากตัวนักเมรนักดวยแลว 

นักเมรจะเก็บเอาความผิดไปบอกกับองโปโห ถานักเมรไปวาอยางไร องโปโหก็เอาตามคํานักเมร  

พระยาพระเขมรตองรักษาตัวเปนกลางอยู   



๓๕๘ 

ครั้น ฯขาฯ  ออกไปเท่ียวนี้ องโปโหตายแลวสืบไดความวาท่ีเขาอยูกับญวนเปนขาด 

พระยาราชวิสูน เจาเมืองไพเกบาตร  พระยาเดโชคง นอกจากนั้นก็ไดความวาฟาทะละหะกับขุนนาง

ไพรบานพลเมืองนั้นถือเจามากกวาญวนท้ังสิ้น  แลวไพรบานพลเมืองนับถือพระองคแกวมาก 

สรรเสริญวาเพราะพระองคแกวญวนจึงหาไดคุมเหงย่ํายีไม  แลวขาสืบไดความวา แตองโปโหตายแลว

นักเมรกับเจาองคจันไปมาหากันเนืองๆ อยู  ชาวบานบอกวาเห็นดวยสนิทกันเขากวาแตกอน  แลว

ไพรบานพลเมืองพูดกันมากวาพระองคแกวคิดการครั้งนี้ ทราบเถิงกรุงแลวสมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัว

ทรงพระเมตตาจะคืนเอาเมืองเขมร  ไพรบานพลเมืองพากันนิยมอยู  ฯขาฯ จึงประมาณดูเห็นพระยา

พระเขมรพรอมใจกับเจาท้ังนี้ ดวยลือขาววาสมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวจะชวยทนุบํารุงเมืองเขมร แลว

องโปโหเกานั้นตายนักเมรกับญวนคอนหางกันออก จึงพากันกลับใจมาเขากับเจาท้ังสิ้น แตพระองค

แกวใชหม่ืนคนเขามานั้น ฯขาฯ สืบสวนดูหาไดยินผูใดพูดจากันไม แลว ฯขาฯ ประมาณดูโดยใจของ  

ฯขาฯ ท่ีไดสืบสวนชาวบานมาท่ีพระองคแกวคิดการเห็นจะคอยกองทัพกรุงแตลําพัง พระองคแกว  

ฯขาฯ เห็นไมอาจทํากับญวนดวยกลัวพระยาพระเขมรบาวไพรจะพรอมใจกัน 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 เจาองคจันสั่งไมใหองโปญวนท่ีรักษาเมืองพนมเปญเขาเฝาเจาองคจัน จะมีการสิ่งใดก็ใหองโป

เรียกขุนนางไปสั่ง แลว ฯขาฯ สืบไดความวาทุกวันนี้พระยาพระเขมรไพรพลเมืองไมสูกลัวญวนนัก

เหมือนแตแตกอน ดวยแตกอน ฯขาฯ ไปสืบราชการแตเขมรกับเขมรดวยกันพูดจาก็ไมใหกันรู  ฯขาฯ 

ออกไปเท่ียวกลางกับเท่ียวหลังครั้งนี้จะพูดจาสิ่งใดก็พูดกันหาสูกําชับกําชาไมแลว  เม่ือ ฯขาฯ ออกไป

สืบราชการเท่ียวกลาง ฯขาฯ หาเห็นฟาทะละหะมาหาพระองคแกวท่ีเรือนครั้งหนึ่ง ฯขาฯ จึงสืบถาม 

พ่ีนอง ฯขาฯ วาฟาทะละหะไดไปมาอยูท่ีเรือนพระองคแกวฤๅพ่ีนอง ฯขาฯ (เนื้อความในหนาตนชํารุด

สูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้) 

(เนื้อความในหนาปลาย) เถิงขาหลวง พระยาอุดมภักดี  ฯขาฯ บอกวาอยูก็อยู แลว 

ฟาทะละหะพูดวาเจาและขุนนางท้ังปวงคิดเถิงพระเดชพระคุณ สมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวจะใครกลับ

เจามาพ่ึงพระบารมีเหมือนแตกอน  ทุกวันนี้ไปข้ึนกับญวนไดเกินไปแลวก็จนใจอยู  ฟาทะละหะพูดกับ 

ฯขาฯ ในเรื่องความคิดเถิงพระเดชพระคุณ แตเทานี้  แลวใหขากลับมาเรือ  รุงข้ึนฟาทะละหะ สมเด็จ

เจาพระยาพระยายมราช พระยาจักรีพา ฯขาฯ ไปหาองโบญวนบอกองโบวา ฯขาฯ เปนลูกคาเมือง 



๓๕๙ 

ปตบองนายดาบพาตัวมา องโบจึงใหถาม ฯขาฯ วาขาหลวงรักษาเมืองปตบองเปลี่ยนใหมหรือคนเกามี

ไพรพลมาอยูสักเทาใด  ฯขาฯ บอกวาขาหลวงคนเกามีไพรไทอยู ๑๐๐ เศษ  แลวใหถาม ฯขาฯ วาท่ี

เมืองปตบองคิดราชการจัดแจงบานเมืองสิ่งใดบาง  ฯขาฯ บอกวาสงสัยอยู  องโบใหถาม ฯขาฯ แต

เทานั้น  แลวใหพา ฯขาฯ กลับมา ฟาทะละหะจึงสั่ง ฯขาฯ วาใหถอยเรือไปท่ีบานพระองคแกวเถิด   

ฯขาฯ ก็ถอยเรือไปจอดท่ีบานพระองคแกว  ฯขาฯ ข้ึนไปหาพระองคแกวๆ จึงวากับ ฯขาฯ วาหนังสือ

ซ่ึงขาหลวงมีมานั้นไดเอาทูลเจารูความสิ้นแลว  เจามีรับสั่งใหพระองคแกวคิดราชการใหสําเร็จอยาให

มีเยื่อใยอยูกับญวนเลย  แลวพระองคแกวจึงวาเม่ือนายเปยกกลับไปครั้งกอนแลว นักเมรไปคิดกับ 

องโปโหคนเกาถอดพระองคแกวเสียจากท่ีสมเด็จเจาพระยา เจาจึงไดเอามาตั้งเปนท่ีพระองคแกว  

แลวพระองคแกววาเถิงจะเปนท่ีอะไรก็เหมือนกันคงจะคิดราชการฉลองพระเดชพระคุณ เอาแผนดิน

เมืองเขมรทูลเกลาฯ ถวายใหจงได  แตพระองคแกวมีความวิตกนักดวยสมเด็จเจาพระยาไปตีเมือง 

ปตบองทําผิดไวครั้งกอน  กลัวสมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวจะไมทรงพระเมตตาจะคิดทําการกับญวนไป

จะไมสําเร็จ  ฯขาฯ จึงวาทานขาหลวงไดสั่ง ฯขาฯ มาวาอยาใหพระองคแกวมีความวิตกดวยโทษผิด

ดวยแตกอนนั้นเลย  การตีเมืองปตบองนั้น เขมรตั้งใจทํา ฤๅญวนใหทําประการใดก็ทรงทราบอยูสิ้น

แลว  สมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวทุกวันนี้ทรงธรรมนัก  แตอายอนุเปนกบฏสูรบเปนหนักเปนหนา จับ

ตัวไดท้ังลูกท้ังเมียเปนหลายคนก็ยังทรงพระเมตตาแกชีวิตโปรดไมใหฆาฟน อายอนุปวยตายเอง  ท่ี

เมืองเขมรนี้หาไดคิดกบฏไมเปนแตทําความผิดเล็กนอยกลัวเกรงพระเดชพระคุณหนีไปพ่ึงญวนเปน

ความแตแผนดินกอนลวงมาแลว  ถาคิดถึงพระเดชพระคุณ ทานขาหลวงวาคงจะไดพ่ึงพระบารมีเปน

แท  อยาใหมีความวิตกท่ีโทษทัณฑแตกอนนั้นเลย พระองคแกวจึงยกมือข้ึนกราบถวายบังคม แลว

พระองคแกววาการซ่ึงพระองคแกวคิดนั้นไดใชเขามาทางเรือกับผูถือศุภอักษรคุมของเขามาทูลเกลาฯ 

ถวาย ครั้นจะมีหนังสือมาทางเมืองปตบองกลัวความจะอ้ืออึงไป  แลวพระองคแกวเรียก ฯขาฯ ไป

พูดจาดวยความท่ีจะทรงพระเมตตาหรือไมทรงพระเมตตาเถิง ๗ วัน ๘ วัน เม่ือ ฯขาฯ จะลากลับเขา

มา พระองคแกวสั่ง ฯขาฯ ใหเอาคําท่ีพระองคแกวพูดจาบอกกับทานขาหลวงพระยาอุดมภักดี  แลว

สั่งกําชับอยาใหความอ้ืออึงไปได ฯขาฯ กลับมาเถิงเมืองปตบองในเท่ียวกลางนั้นจะเปนเดือนใด ฯขาฯ 

จําหาไดไม   

ครั้นอยู ณ วัน ฯ๑  ๔  ๑๐ คํ่า  พระยาเสนาภูเบศร พระยาอุดมภักดีใชให ฯขาฯ ถือหนังสือ

ออกไปอีก  ฯขาฯ ไปเถิงดานปรําปโฉม พระเสนหาวรเทศนายดานพาตัวขาไปท่ีบานพระองคแกว ฯ

ขาฯ ไปหาพระองคแกวบนเรือน เอาหนังสือไปสงใหพระองคแกวๆ รับเอาหนังสืออานดูแลว  

พระองคแกวบอก ฯขาฯ วาพระยา ๒ คนท่ีคุมของเขามาทูลเกลาฯ (เนื้อความตอนทายชํารุดสูญหาย 

สิ้นสุดเพียงเทานี้)  

 

 



๓๖๐ 

๘.  คําใหการเรื่องมีเขมรประมาณ ๒๐ คนเขามาปลน จ.ศ. ๑๑๙๗ (พ.ศ. ๒๓๗๘) เลขท่ี ๑ 

๏ ฯขาฯ นักซอรใหการวาบิดาชื่อนักขาร มารดาชื่อนักจัน  มีบุตรชายหญิง๖ คน ท้ัง ฯ

ขาฯ บิดา ฯขาฯ ตายไดประมาณ ๑๐ ป อายุ ฯขาฯได ๓๐ ปยังหาภรรยามิได อยูบานตีนทาปลาย

คลอง...ใกลกับปากคลองเกาะกงทางวันหนึ่ง  ฯขาฯ เขาเกลี้ยกลอมขุนพิทักษปลายแดน แตกอนท่ี

บานตีนทามีบานเรือนเขมรอยู ๕ เรือนท้ังเรือนขา  เม่ือปมะเมียฉศก กองทัพเลิกกลับเขามาแตเมือง

ญวน  เขมรข้ึนอยูบานตีนทากลับเขมรเมืองตะพองจะมาจับไปพากันเลิกบานเรือนเขามาอยูเมืองเกาะ

กงสิ้น  แตครัว ฯขาฯ ๕ คนดวยกันยังรักษาไวอยูท่ีบานตีนทา  ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๐ คํ่าปมะเมียฉอศก  

เพลาเชามารดา ฯขาฯ กับพ่ีชายพ่ีสะใภ ฯขาฯ พากันไปเท่ียวหาปลายังหากลับมาไม  ฯขาฯ กับนักโป

พ่ีสาว ฯขาฯ อยูเฝาเรือน 

ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๐ คํ่า เพลาใกลรุงมีเขมรประมาณ ๒๐ คนถือเครื่องศาสตราอาวุธมา 

ลอมเรือน ฯขาฯ แลวปนข้ึนบนเรือนจับเอาตัว ฯขาฯ กับนักโปพ่ีสาว ฯขาฯ มัดไว แลวเก็บเอาทรัพย

สิ่งของแลวพา ฯขาฯ ลงมา ฯขาฯ เห็นเขมรตัวนายสองคน  ฯขาฯ จําไดอยูวาชื่อนักอง นักคง อยูบาน

ตังตะเลแขวงเมืองสําโรงทอง  แตกอนเคยมาคาขายพบ ฯขาฯ ท่ีเมืองตะพองเนืองๆ นักอง นักคง 

ถาม ฯขาฯ  วาเรือนขามีคนก่ีคน  ฯขาฯ บอกวามีอยู ๕ คน มารดากับพ่ีชายพ่ีสะใภ ฯขาฯ ไปหาปลา

แตเพลาวานนี้ ฯขาฯ อยูเฝาเรือน...แลวนักอง นักคง ถามวาท่ีเกาะกงกองทัพมาอยูบางฤๅไม  ฯขาฯ

.....สันลงมาอยูคน ๓๐๐๐ เศษ  นักอง นักคง พูดจากับขาเทานั้นแลว....เชือกมัดมือ ฯขาฯ กับนักโป

พ่ีสาว ฯขาฯ  จูงไปทางวันหนึ่ง  เถิงสํานัก....แขวงเมืองตะพอง  นักอง นักคง ใหแกมัด ฯขาฯ  กับ

พ่ีสาวขาออกแลววากับ ฯขาฯ วาฟาทะละหะใชใหนักอง นักคง ลงมาสืบราชการทางเมืองเกาะกง  

นักอง นักคง ลงมาเถิงบานคําลอดพบเขมรถือหนังสือเจาเมืองกะพงโสมข้ึนไปเถิงฟาทะละหะฉบับ

หนึ่งวา  เจาเมืองกําปอดใชใหสนองอูมาสืบราชการท่ีเมืองเกาะกง  สนองอูไปเถิงบานสทึงปรัดนอนอยู

เรือนนักยตนายบาน  กองทัพไดลอมเรือนจับเอาสนองอู นักยตกับเขมรชายหญิงใหญนอยบานสทึง

ปรัดไปเปนอันมาก แลวนักอง นักคง ถาม ฯขาฯ วาใครมาจับเอาสนองอูไป  ฯขาฯ บอกวาไดยินวา

กองทัพท่ีออกมาตั้งอยูเกาะกงจับไปได แตหาไดเดินทางบาน ฯขาฯ ไม  เดินพลีมาต ฯขาฯ หารูวาผูใด

มาจับไปไม นักอง นักคง ถาม ฯขาฯ แลวนอนอยูท่ีสํานักสํานักมะปรางคืนหนึ่ง  ครั้นรุงเชาจะข้ึนไป

จากสํานักมะปราง ทางวันหนึ่งเถิงบานจอมสันลาแขวงตะพอง นักอง นักคง ข้ึนนอนอยูบนเรือน

นักสวตเขมรนายบานคืนหนึ่ง  นักสวตเขมรก็เลี้ยงดูขาวปลานักอง นักคง ไปจากบานจอมสันลา 

วันหนึ่งเถิงดานกปงปริแดนเมืองกะพงโสม ฯขาฯ เห็นมีโรงยาวประมาณ ๓ วา กวางประมาณ ๗ ศอก 

หลังหนึ่งเขมรใหนายไตยเขมรเปนนายคุมไพร ๑๕ คนมีหอกดาบหนาไมครบมืออยูรักษาดาน นอนอยู

ท่ีดานกะปงปรือคืนหนึ่งออกจากดานกะปงปรือไปวันหนึ่งเถิงบานคําเรามีเรือนเขมรอยู ๔ เรือน คน

ชายหญิงใหญนอยประมาณ ๒๐ คน นักปรัดเปนนายบาน นักอง นักคง นอนอยูท่ีเรือนนักปรัดคืน



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 นอนอยูบานหม่ืนมาตนายบานมหาสังคืนหนึ่ง  ออกจากบานมหาสังไปวันหนึ่งเถิงบานเถิงบาน

ตงตะเลท่ีบานนักอง นักคง อยูมีบานเรือนเขมรประมาณ ๖ เรือน คนชายหญิงใหญนอยประมาณ ๑๖ 

คน  นักคงก็แยกเอาพ่ีสาว ฯขาฯ ไปไวเปนภรรยาอยูท่ีเรือนนักคง  แลวนักอง นักคง วากับ ฯขาฯ วา

อยาคิดหนีกลับไปอยูเกาะกงเลย นักอง นักคง จะชวยแกไขไมใหฟาทะละหะจิตจําทําโทษจะบอกวา  

ฯขาฯ อยูปลายคลองเกาะกงเปนปลายเขตปลายแดน หารูราชการสิ่งใดไมสมัครจะเขามาทําราชการ

อยูท่ีเมืองพนมเปญ แลวนักอง นักคง วาถาบอกฟาทะละหะอยางนี้แลวเห็นฟาทะละหะจะให ฯขาฯ  

กลับมาอยูกับพ่ีสาว ฯขาฯ ท่ีบานนักคง ฯขาฯ ก็รับวาไมหนีไปดอก พ่ีสาวขาอยูท่ีไหนก็จะอยูดวยกันท่ี

นั้น อยูบานตงตะเลสองคืน นักอง นักคง ก็พาแต ฯขาฯ ไปวันหนึ่งเถิงบานตะปงดวงมีเรือนเขมร 

อยูประมาณ ๒๐ เรือน คนชายหญิงใหญนอยประมาณ ๕๐ คน นอนอยูคืนหนึ่งออกจากบานตะปง

ดวงไปวันหนึ่งเถิงดานเรือหัก แขวงเมืองพนมเปญ  ท่ีดานนั้นมีโรงอยูหลังหนึ่งทําดวยไมไผลอม  

กวางยาวประมาณ ๑๔ วา ๑๕ วาลอมรอบมีรานไฟอยูหนาคาย นายดานนั้นชื่อนักภอคุมไพรเขมรเฝา

อยูประมาณ ๖๐ คน เครื่องศาสตราวุธหอกดาบหนาไมครบมืออยูท่ีดานเรือหักคืนหนึ่งแลว  ไปอีกทาง

วันหนึ่งเถิงเมืองพนมเปญ ณ วัน ฯ๗   ๓ คํ่า นักอง นักคง ก็พา ฯขาฯ ไปหาฟาทะละหะ ฯขาฯ เห็น 

ฟาทะละหะอยู ท่ี เมืองพนมเปญเกา อยู โรง ๓ หอง เครื่องไมไผโรงหนึ่ งโรงนักจาบบุตรชาย 

ฟาทะละหะอยูโรงหนึ่ง ผูคนบาวไพรชายหญิงใหญนอยประมาณ ๒๐๐ คนปลูกโรงเล็กๆ ลอมรอบหา

มีรั้วระเนียดไม  ฟาทะละหะถามนักองนักคง วา ฯขาฯ มาแตไหน  นักองนักคงบอกฟาทะละหะวานัก

องนักคงไปสืบราชการปลายคลองเมืองเกาะกงพบ ฯขาฯ สมัครมาทําราชการอยูท่ีเมืองพนมเปญดวย

นักอง นักคง ฟาทะละหะถามฯขาฯ วาจะมาอยูเมืองพนมเปญจริงฤๅ ฯขาฯ ก็บอกวาจะมาอยูจริง  

แลวฟาทะละหะถามนักอง นักคง วาครัว ฯขาฯ มากนอยเทาใดอยูท่ีไหน นักคงบอกวา ฯขาฯ กับ

พ่ีสาว ฯขาฯ มาดวยกัน ๒ คนกอน แต พ่ีสาว ฯขาฯ นั้นนักคงเอาไวท่ีเรือนนักคง  ครอบครัวชายหญิง

ใหญนอย ๓๐ เสบียงคางอยูท่ีบานคําลอดฟาทะละหะถามนักอง นักคง วา ฯขาฯ รูราชการอะไรบาง 

นักอง นักคง บอกวา ฯขาฯ อยูปลายเขตปลายแดนรูอยูบางเล็กนอยหาถ่ีถวนไม  แลวฟาทะละหะ

ถาม ฯขาฯ วาใครยกออกมาอยู ณ เมืองจันทบุรีคนมากนอยเทาใด ฯขาฯ บอกวาเจาพระยาพระคลัง

เปนแมทัพคน ๘ พันยกออกมาตั้งอยู ณ เมืองจันทบุรี แลวฟาทะละหะถามวาใครตั้งอยูเมืองเกาะกง  



๓๖๒ 

คนมากนอยเทาใด  ฯขาฯ บอกวาพระยาราชวังสันคน ๓ พัน ตั้งอยูเกาะกง แลวฟาทะละหะถามวาจะ

ยกออกไปเมืองเขมรเมืองญวนอีกฤๅไม ฯขาฯ บอกวาหาไดยินวาจะยกออกมาเมืองเขมรเมืองญวนไม 

เปนแตออกมาตั้งรักษาบานเมืองอยู  ฟาทะละหะถามวาเม่ือไรกองทัพจะเลิกกลับเขาไปกรุงเทพฯ  

ฯขาฯ บอกวาไดยินวาจะตั้งรักษาเมืองอยูท้ังหนาฝนหนาแลง  ฟาทะละหะวากองทัพจะมาตั้งอยูทําไม

ท้ังหนาฝนหนาแลง  ไพรพลจะมิขาดทําไรทํานาไปฤๅ แลวฟาทะละหะวาจะพา ฯขาฯ ไปหาองญวน  

ฟาทะละหะก็เขาไปในโรง  ฯขาฯ จึงถามนักอง นักคง วาองญวนท่ีฟาทะละหะจะพาไปหานั้นชื่อไร  

นักคงบอก ฯขาฯ วาองใหญชื่อองตําทอง  อีกสองคนนั้นชื่อองอันสาดคนหนึ่ง องลันปนคนหนึ่ง  พอ

ฟาทะละหะออกมาแตในโรง  ฯขาฯ  แตงตัวใสเสื้อใสกางเกงพอกศีรษะเปนญวน พานักอง นักคง กับ 

ฯขาฯ ไปแตบานฟาทะละหะประมาณ ๒๐ เสน เถิงคายญวน เห็นญวนไพรใสเสื้อดําเสื้อแดงบางใส

หมวกปกขนไกถือทวนถืองาวยืนรักษาประตูคายอยูประมาณ ๒๐ คน   ฟาทะละหะใหญวนรักษา

ประตูเขาไปบอกองญวนวาฟาทะละหะจะเขาไปหาองตําตาง  ญวนก็เขาไปประมาณครูหนึ่ง  กลับ

ออกมาบอกฟาทะละหะๆ ก็เขาไปหาองตําตาง  ฯขาฯ เห็นโรงท่ีองตําตางอยูนั้นข่ือประมาณ ๗ ศอก 

๘ ศอก มีเฉลียงรอบพ้ืน ๒ ชั้น องตําตางนั่งเกาอ้ีอยู พ้ืนชั้นบนมีโตะตั้งหนาองโดย องกาย ยืนถือพัด

ขนนกอยูขางละ ๒ คน องอันสาด องลันบิน นั่งอยูพ้ืนชั้นลางองโดยองกาย ยืนอยูพ้ืนดิน ๒ แถว

ประมาณ ๓๐ คน ๔๐ คน ฟาทะละหะยืนใกลองตําตางอยางญวนท่ีพ้ืนดิน  แลวบอกองตําตางวา 

ฟาทะละหะใหนักอง นักคง ไปสืบราชการทางเมืองเกาะกงไปเถิงปลายคลองเมืองเกาะกงพบกับ 

นักซอรกับพ่ีสาว  นักซอรสมัครจะทําราชการอยูในฟาทะละหะหนีเขาไปตั้งบานเรือนอยูเกาะกง  แต

ครั้งเจาองเองเปนเจาเมืองเขมร องตําตางวากับฟาทะละหะวานักซอรอยูเกาะกงรูราชการสิ่งไรบาง  

ฟาทะละหะบอกกับองตําตางวา  ฯขาฯ เปนคนอยูปลายเขตปลายแดน ถามเถิงราชการก็หารูสิ่งไรไม 

แลวองตําตางใหญวนเอาเสื่อลายมาปูใหฟาทะละหะนั่งท่ีพ้ืนดิน  ฟาทะละหะนั่งลงแลวองตําตางวา 

นักซอรเปนคนของฟาทะละหะก็ใหเอาไวเถิด  เม่ือฟาทะละหะเขาไปหาองตําตางนั้น ฯขาฯ นั่งอยู

หนาโรงใกลกับฟาทะละหะประมาณ ๘ ศอก ฟาทะละหะพูดกับองตําตางเปนภาษาญวนเขมรบาง ท่ี

พูดเปนภาษาญวน ฯขาฯ หาทราบวาจะพูดกันวากระไรไม แลวฟาทะละหะก็ลาญวนกลับมา  ฯขาฯ ก็

มาอยูกินหลับนอนท่ีบานฟาทะละหะกับนักอง นักคง  เม่ือฟาทะละหะพา ฯขาฯ  ไปหาองตําตางนั้น  

คายองตําตางอยูเหนือเมืองพนมเปญเกาหางกับตลิ่งประมาณ ๕ วา คายนั้นทําดวยเสาไมจริงใหญ ๓ 

คํ้า 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 

พัน คงตั้งโรงอยูในคายประมาณ ๒๐๐๐ คน มีปนทองใหญกระสุนประมาณ ๗ นิ้ว ๘ นิ้ว 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  ตัวนายข่ีชางผูกสัปคับยืนอยูขางละชางมีกลองตีอยูขาง

ละ ๓ ใบ ญวนถือธงแดงคัน ๑  ธงขาวคัน ๑  ธงดําคัน ๑  ขางละ ๓ คัน ไพรญวนถือปนคาบศิลาทวน

งาว  บางเขาสูรบกันแลวหัดทีเขาทีออก ทีไลทีหนีถาผูใดทําผิดญวนนายอยูบนหลังชางรองลงมาดวย

แตร อายญวนสําหรับเฆ่ียนก็เอาตัวไปเฆ่ียนคนละ ๒๐ ที ๓๐ ที ตั้งหัดอยูทุกวัน ครั้นเพลาเย็นเลิกหัด

แลว นักอง นักคง ก็พา ฯขาฯ เดินมาขางหนาคายญวนตามริมน้ํา ญวนตั้งรานขายของท่ีหนาคายตาม

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 ปลอยกินอยูท่ีขางหลังคายประมาณ ๕๐ ชาง  ฯขาฯ ถามนักอง นักคง วาญวนเอาชางมา

แตไหนนักหนา  นักอง นักคง บอก ฯขาฯ วาญวนใหเก็บเอาชางเขมรมาเปนชางของญวนสิ้น  ญวนตั้ง

ใหเขมรเปนองดวยองโดยนายกองคุมไพรเขมรประมาณ ๕๐ คน ๖๐ คน สําหรับเลี้ยงชาง  แลวนักอง 

นั กค งก็ กลั บ ม าบ าน แวะ เข านั่ ง พู ด จ าอยู กั บ กล าภ าษ ลก  ฯ ข าฯ  ก็ ไป นั่ งอ ยู ท่ี นั้ น ด ว ย   

กลาภาษลกวากับนักอง นักคงวาเม่ือนักอง นักคง ลงไปสืบราชการท่ีเมืองเกาะกงนั้นท่ีเมืองพนมเปญ

มีเจานายก็หาบุญไมแลว  ญวนกระทําคุมเหงไดความเดือดรอนนักจะมีชางมา ญวนก็เก็บเอาไปเปลี่ยน

กัน  ถึงเพลาเชาใหไปฟงราชการในคายองตําตางทุกวัน พระยาพระเขมรจะไปหาญวนแลวก็ตองนุง

กางเกงใสเสื้อโพกศีรษะเปนญวน  ราชการบานเมืองสิ่งใดญวนบังคับบัญชาเอาแตใจญวนท้ังสิ้น  

ตั้งแตเจาองคจันตายแลว  ญวนชายหญิง พาคนข้ึนมาตั้งบานโรงรานซ้ือขายมากกวาแตกอนประมาณ

คนชายหญิงใหญนอย ๗๐๐ คน ๘๐๐ คนท่ีตลาดเมืองพนมเปญซ้ือขายกันอยู  เดี๋ยวนี้ญวนมากกวา

เขมร เม่ือ ณ เดือน ๓ ขางข้ึน ญวนเจาะข่ือทําคาทาแดงไวประมาณ ๒๐ เศษ ๓๐ เศษ ปดความไมให

พระยาพระเขมรรู  แลวใหญวนมาหาฟาทะละหะ  พระยาพระเขมรวาเจาเวียดนามมีหนังสือมาให 

ฟาทะละพระยาพระเขมรไปฟงหนังสือในคายองตําตางใหสิ้นพรอมกัน  พระยาพระเขมรจึงมาพรอม

กันท่ีบานฟาทะละหะปรึกษากันวาอายญวนทําข่ือคาไวเปนอันมาก  ญวนจะคิดอยางไรก็ยังไมรู  ครั้น

จะไมไปกลัวญวนจะพาลเอาผิดจึ่งวาพระยาพระเขมรท้ังปวงก็ไมมีความผิดสิ่งไร  ญวนจะจับเสียนั้นก็

ยังไมแนจะตองไปฟงดูใหรูเหตุการณกอนจึ่งพากันไป  พระยาพระเขมรท้ังปวงหาเขาไปในคายญวนไม  

เขาไปแตฟาทะละหะ  องตําตางถามฟาทะละหะวาทําไมจึงมาแตคนเดียว  พระยาพระเขมรท้ังปวงจึ่ง

ไมมาดวยเลา  ฟาทะละหะจึ่งวาพระยาพระเขมรท้ังปวงวาแตกอนมีหนังสือเจาเวียดนามลงมาครั้งไรก็

ไปพรอมกันฟงหนังสือท่ีศาลากลางเมืองทุกครั้งๆ นี้องจะใหหาพระยาพระเขมรเขามาฟงหนังสือรับสั่ง

ในคาย  พระยาพระเขมรกลัวไมอาจจะเขามา  องตําตางจึงบอกฟาทะละหะวาเจาเวียดนามมีหนังสือ

มาวาขุนนางญวนเขมร ซ่ึงพิทักษรักษาเจาองคจันอยูท่ีเมืองพนมเปญนี้  เจาองคจันปวยเจ็บไมชวยกัน

รักษาพยาบาลจนเจาองคจันตายมีความผิดท้ังขุนนางญวนเขมร เราจึงใหหาพระยาพระเขมร  จะให

ฟงหนังสือรับสั่ง  ฟาทะละหะจึงวาองคจันเปนเจาไดชุบเลี้ยงมา  พระยาพระเขมรก็มีกตัญูรักเจา
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อยากจะใหหายทุกตัวคน  แตความตายมาเถิงแลวจะทํากระไรได  องตําตางจึงวาฟาทะละหะวาอยาง

นั้นเราจะมีหนังสือข้ึนไปถึงเมืองเว  วาเทานั้นแลวฟาทะละหะก็ลากลับมาบาน  ญวนเห็นวาพระยา

พระเขมรรูตัวแลวจะทําการไมสนิท  ครั้นเพลาคํ่าญวนก็เอาข่ือเอาคา  ไปท้ิงน้ําเสียสิ้นแลวญวนก็ทําดี

ไปดังเกา  ญวนใหพระยาวัง พระยาศรีอรรคราช พระยามหาเสนาคุมไพรเขมร ๗๐๐ คนไปตั้งรักษา

เมืองโพธิสัตว  ญวนใหองโดยกับไพรประมาณ ๑๐ คน  ไปกํากับอยูดวย  กลาภาษลกเลาใหนักอง  

นักคง ฟงแตเทานี้แลว นักอง นักคง ฯขาฯ ก็กลับมาอยูบานฟาทะละหะ   

ครั้น ณ วัน ฯ๑   ๔ คํ่า  องตําตางมาท่ีศาลากลางเมืองพนมเปญใหญวนมาหาฟาทะละหะ

วาใหฟาทะละหะกับพระยาพระเขมรไปท่ีศาลาใหพรอมกัน  ฯขาฯ ก็ตามฟาทะละหะไปดวย  ครั้น 

ฟาทะละหะกับพระยาพระเขมรไปท่ีศาลากลางพรอมแลว  องตําตางจึ่งวาเจาเวียดนามมีหนังสือลงมา

ใหชวยเอาศพเจาองคจันไปเผาท่ีเมืองญวน ฟาทะละหะ พระยาพระเขมร จึงวาเจานายเมืองเขมรแต

กอนมาก็ตายหลายองคหาไดเอาศพไปเผาเมืองอ่ืนไม  องคจันก็เปนเจานายของเขมร  ซ่ึงเอาศพสงไป

นั้นเยี่ยงอยางแตกอนไมมี  พระยาพระเขมรจะขอจัดแจงเอาศพไวเผาท่ีเมืองพนมเปญไพรบาน

พลเมืองจะไดมาทําบุญใหทานฉลองพระเดชพระคุณเจานายใหพรอมกัน  องตําตางจึงวาไมยอมใหเอา

ศพไปเผาเมืองญวนจะเอาศพไวท่ีเมืองพนมเปญจะไดเผาเม่ือไร  พระยาพระเขมรวากําหนดชาเร็วจะ

กําหนดยังไมได  ดวยการงานสิ่งไรก็ยังไมไดจัดแจง  พูดกันแลวตําตางก็กลับไป  ฟาทะละหะก็กลับมา

บานพระยาพระเขมรก็พากันมาท่ีบานฟาทะละหะเปนหลายคน ฯขาฯ รูจักชื่ออยูแต พระยายมราช

พระยากลาโหมกลาภาษลก ภานชา กลาภาษลก นอกกวานั้น ฯขาฯ หารูจักไม  ฟาทะละหะวา

เจานายเราหาบุญไม  ญวนมาอยูรักษาเมืองตั้งตัวเปนเจาจะเอาศพเจาองคจันไปเผาเมืองญวน  เราท้ัง

ปวงไมยอมใหไป  ถาญวนไมฟงขืนจะเอาศพเจานายเราไปใหได  เราก็จะตองดื้อเอาไวฉลองพระเดช

พระคุณเจานายเรา  พระยาพระเขมรท้ังปวงก็เห็นดวย แลวฟาทะละหะวาญวนจะขอเอาศพไปเผาท่ี

เมืองญวนนั้น  พระยาพระเขมรท้ังปวงเห็นวาญวนจะคิดเปนประการใด  พระยาพระเขมรลางคนวา

ญวนจะเอาศพเจาไปเผาท่ีเมืองญวนนั้นเห็นวาจะใหเราท้ังปวงลงไปใหพนบานพนเมือง แลวก็จะกดข่ี

ใหยอมพรอมกันจะใหญวนเปนเจาเมืองเขมร  เห็นวาเราท้ังปวงจะกลัวจะตองยอมถอยลงไปแตตัว  

ความอันนี้จะกดข่ีเราท่ีในบานในเมืองเห็นวาเราจะไมยอมลางคนก็วาถาลงไปแลวเห็นญวนจะจับ 

พระยาพระเขมรท่ีเปนใหญๆ เสียกอนยังแตผูนอยก็จะตองยอมตามใจญวน  ฟาทะละหะจึ่งวาถาญวน

จะคิดจับเราแลว  เราทุกวันนี้อยูในเง้ือมมือญวน  วันนี้รอดไปวันหนาก็คงจะเสียทีลงวันหนึ่งถาพระยา

วัง  พระยาศรีอรรคราชคิดเดินเหินตอทานแมทัพเมืองปตบองได  เจาองคองคอ่ิม องคดวงออกไป

เสวยราชยเมืองเขมรพวกเราจึ่งจะไดเปนท่ียุดนวง (ยึดหนวง)  ถาแตอยางนี้อยูแลวเห็นจะไมมี

ความสุข  พระยาพระเขมรก็วาความขางนี้สุดแทแตฟาทะละหะจะคิดอาน  พูดกันแลวพระยาพระ

เขมรก็ลากลับไป  ครั้นเพลาบาย ฯขาฯ เห็นฟาทะละหะเรียกบาวไพรลงเรือจะไปท่ีศพเจาองคจัน  

นักอง นักคง กับ ฯขาฯ ก็ลงเรือจะไปดวย  ฟาทะละหะวานักอง นักคง กับ ฯขาฯ เปนคนพ่ึงมาแต
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บานนอกอยาไปเลย  ฯขาฯ กับนักอง นักคง ก็หาไดไปไม  ฯขาฯ เห็นฟาทะละหะนุงขาวหมขาวมี

ดอกไมธูปเทียนใสพานไปดวย  ครั้นเพลาคํ่าฟาทะละหะกลับมาคนซ่ึงไปดวยฟาทะละหะเลาใหนักอง 

นักคง ฯขาฯ ฟงวาศพเจาองคจันนั้นเอาไวในโรงใหญท่ีบานเจาองคจัน  พระสงฆสวดท้ังกลางวัน

กลางคืนทุกวัน  เมรุนั้นจัดแจงทําท่ีโพธิพระบาทยังหาแลวไมกําหนดวาจะเผาศพในเดือน ๖ เขมรเลา

ให ฯขาฯ ฟงแตเทานี ้

ครั้น ณ วัน ฯ๒   ๔ คํ่า 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 

ไปซ้ือของท่ีตลาดกับนักองนักคงไดยินเขมรชาวตลาดพูดกันวากบฏในเมืองไซงอนก็ยังอยูในเมือง 

กองทัพเมืองเวยังลอมอยู  กองทัพเมืองเวเพ่ิมเติมลงมาอีกเปนหลายครั้งๆ ละพันบาง  พันหารอยบาง

ลอมไวกวากบฏในเมืองไซงอนจะสิ้นเสบียงอาหาร ฯขาฯ ซ้ือสิ่งของไดแลวก็กลับไปเรือนฟาทะละหะ  

ฯขาฯ อยูท่ีเมืองพนมเปญตั้งแต ณ วัน ฯ๗   ๓ คํ่า มาจนเดือนหาเท่ียวไปมาหาเพ่ือนท่ีรูจักกันไดยินเขมร

ชาวบานชาวเมืองพูดอยูวาทําอยางไรจะไดนักองคอ่ิม นักองคดวงมาเปนเจาเปนนาย ครอบครอง

บานเมืองจะไดเปนสุขสืบตอไป  พูดกันเนืองๆ  อยูแตซ่ึงพระยาพระเขมรท้ังปวงจะคิดเอาใจออกจาก

ญวนนั้นยังหามีผูใดแข็งแรงท่ีจะกลาคิดไม  พระยาพระเขมรกลัวญวนมาก  ลูกเมียองคจันอยูโพธิ-

พระบาทข้ึนอยูบนบานท่ีไวศพองคจันหาไดยินผูใดพูดจาวาญวนตั้งใหบุตรผูหญิงองคจันเปนเจาบังคับ

บัญชาไพรบานพลเมืองไม  การบานการเมืองนั้นองตําตางบังคับบัญชาท้ังสิ้น  ตั้งแตองคจันตายแลว  

ญวนก็พาครอบครัวข้ึนมาเนืองๆ  ไมขาด  ท่ีตลาดเมืองพนมเปญ ญวนข้ึนปลูกโรงตั้งรานขายของท้ัง 

๒ ฟากถนน  พวกเขมรตองซ้ือของญวนกิน  จีนเมืองพนมเปญนั้น  ฯขาฯ หาเห็นมีไม ญวนท่ีมาอยู

เมืองพนมเปญไดยินวาญวนกองทัพ ๕ พัน ญวนนอกจากกองทัพท้ังผูชายผูหญิงประมาณสัก ๗๐๐ 

คน ๘๐๐ วาจะอยูท่ีเดียว  ฯขาฯ อยูกับฟาทะละหะทําสนิทใหใชสอยติดหนาตามหลังเชื่อวาไมหนี   

ครั้น ณ วัน ฯ ๕ คํ่า ปมะแมสัพศกเพลาทุมเศษ ฯขาฯ ลักขาวสารของบาวฟาทะละหะ

ไดทะนานหนึ่งแลว  ฯขาฯ หนีออกจากเมืองพนมเปญลัดปามาตามริมทางไมไดหุงขาวกินๆ แต

ขาวสารมา ๔ วัน เถิงบานนักศุกพ่ีนอง ฯขาฯ ตั้งทําไรอยูในปาแขวงเมืองสําโรงทอง  ฯขาฯ อยูกับ

นายศุกประมาณ ๑๕ วัน  ฯขาฯ ก็ลานักศุกมาวันหนึ่งถึงบานปามละวาเขาซุมนอนอยูริมบานคืนหนึ่ง  
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ออกจากบานปามละวามาวันหนึ่ง  เถิงบานสลัดกองเชิง ฯขาฯ อาศัยนอนอยูกับนักมาตพ่ีนอง ฯขาฯ 

๕ คืน มาจากบานสลัดกองเชิงวันหนึ่ง เถิงสํานักรุงสวายนอนอยูกลางปาคืนหนึ่งมาจากบานรุงสวาย

วันหนึ่งถึงบานจอมศาลา เขาซุมนอนอยูในปา  มาจากบานจอมศาลามาวันหนึ่งถึงสํานักมะปราง  

ออกจากสํานักมะปรางมาวันหนึ่งถึงปลายคลองเกาะกงบาน ฯขาฯ ณ วัน ฯ๑   ๗ คํ่าปมะแมสัพศก  

หลวงศรีสุนทรขาหลวงนายกองดานเอาตัว ฯขาฯ ไปไดถามแลว  บอกหนังสือใหขุนพิทักษปลายแดน

คุมตัว ฯขาฯ เขามาสง ณ เมืองจันทบุรี  เถิงเมืองจันทบุรี ณ วัน ฯ๑   ๐ ๗ คํ่าปมะแมสัพศก และ 

พระยามหาธิบดี พระยาปญญาธิบดี ขุนเทพภักดี ขุนเสนาธิบดี หม่ืนราชารัตนครอบครัว ๑๐๐ เศษ

หนีออกไปจากทึดโชเม่ือ ณ วัน ฯ๑  ๐   ๑๒ คํ่า ปมะเมียฉศกนั้นวาญวนฆาเสียนั้น ฯขาฯ หาทราบไม   

ฯขาฯ อยูท่ีเมืองพนมเปญหาเห็นญวนฆาผูใดไม  ราคาขาวลูกคาญวนเขมรซ้ือขายกันขาวเปลือกตวง

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) เลขท่ี ๑ 

วัน ๒ ฯ๗   ๔ คํ่า ปวอกอัฐศกหลวงอัครสุนทรเสมียนตรามหาดไทยนั่ง ณ ศาลาลูกขุนฝาย

ซาย  ขุนชนะสงครามลอมพระราชวัง นําหางวาวมายื่นจะใหสักแปลงเปนคนกองชางศึก ๔ เจาพระยา 

สุธรรมมนตรี ๑๐  จะใหสักแปลงเปนเลกไพรหลวง  กรมลอมพระราชวังบังคับใหถามเอาความจริง 

๏  ฯขาฯ  นายกอง นายเกิด นายพรม นายรุง  ๔ คน ใหการตองคํากันวา  เดิมบิดา  

ฯขาฯ เปนเลกไพรหลวงกองชางศึกในกรมชางข้ึนกับพระยากําแพงทําราชการชานานหลายปแลว  

ครั้น ณ ปชวดสัมฤทธิศกโปรดใหตั้งกองสัก ฯขาฯ ๔ คนสมสักรับราชการขุนกําแหงคชฤทธิ์ เจาหมูจึง

ไปเอาตัวมาสักทองมือเปนหมูไพรหลวงกรมชางคงหมวด คงกอง  ตามบิดา ฯขาฯ ไดรับราชการมาใน

กรมชางจนทุกวันนี้  บัดนี้ ฯขาฯ ๔ คนไปสมัครทําราชการอยูในกรมลอมพระราชวัง  ฯขาฯ ๔ คนจึง

ไปทุกขตอ ฯพณฯ สมุหนายกมีพระประศาสนสั่งวาซ่ึงพวก ฯขาฯ ๔ คนไปสมัครเปนไพรหลวงกรม

ชางจะสมัครเปนไพรหลวงลอมพระราชวังก็ใหไปตามสมัครนั้นเถิด  บัดนี้ขุนชนะเจาหมูในกรมไพร

หลวงลอมพระราชวังจึงเอาตัว ฯขาฯ ๔ คนจะสักแปลงเปนไพรหลวงลอมพระราชวังตามมีพระ

ประศาสนโปรด  สิ้นคําใหการ ฯขาฯ  แตเทานี้   

๏ ในทันใดนั้นไดอานคําใหการให นายเกษ นายทอง นายอยู นายสา นายมา นายขาว 

นายกุน นายเกิด นายแยม (รวม) ๑๐ ฟงวาถูกตองดวยทองคํา ฯขาฯ แลว ๛ 
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๏  วัน  ฯ๘    ๑๑ คํ่า ไดสงตราอาคารวัดกรุงเกาใหนายจินดารัตนตํารวจสนมขวาเวรพรหม

บริรักษ 

วัน ๒ ฯ๗   ๔ คํ่า ปวอกอัฐศก หลวงอักษรสุนทรเสมียนตรามหาดไทยนั่ง ณ ศาลาลูกขุน

ฝายซาย  ขุนชนะกรมลอมพระราชวังนําหางวาวมายื่นจะใหนําสักเปนคน นายมา นายขาว นายเมือง 

นายอยู นายเกิด นายทอง นายมา นายแยม นายเกษ นายกุน ๑๐ คน เปนเลกเจาพระยาสุธรรม

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  ฯ๑   ๑ ๑ คํ่าปวอกอัฐศก  เจาพระยาสุธรรมมนตรีถึงแกอนิจกรรมแลว  

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเอา ฯขาฯ ๑๐ คน  มาสักแปลงเปนไพรหลวงลอมพระราชวังรับ

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) เลขท่ี ๙๔/ก. 

วัน ๗ ฯ๑  ๐ ๓ คํ่า 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)ขาตายไดประมาณ ๑๒-๑๓ ป ฯขาฯ กับบิดามารดา ฯขาฯ เปนบาวเจาเมือง 

ชีแครง  บานเรือน ฯขาฯ อยู ณ บานมะกัก แขวงเมืองชีแครง  บานมะกักนั้นใกลกับเมืองชีแครง

ประมาณ ๕๐ เสน เดิม ณ เดือนอาย ประกานพศก ฯขาฯ ผูเดียวไปทํานาอยูกับนายคง อําแดงดํา นา 

ฯขาฯ ณ บานสะโทง แขวงเมืองกะพงสวาย 

นายจันบิดา ฯขาฯ กับนายคงพ่ีชาย อําแดงเปรียบ อําแดงแกว  พ่ีสาว ฯขาฯ อยู ณ 

บานมะกัก  แตอําแดงแกวพ่ีสาว ฯขาฯ ไดนายดําเปนผัว แลวอยูตางเรือนกับบิดา ฯขาฯ ณ เดือน ๒ 

ขางข้ึนก่ีคํ่า ฯขาฯ จํามิได ประกานพศก  นายศุก บานมะกัก ไปบอก ฯขาฯ วา นายจันบิดา ฯขาฯ 

กับนายดํา อําแดงเปรียบพ่ี ฯขาฯ พากันหนีเขามา ณ เมืองนครเสียมราบแลว  ฯขาฯ ก็ไป ณ บานมะ
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กักพบอําแดงแกว  พ่ีสาว ฯขาฯ ๆ บอก ฯขาฯ วา นายจันบิดา นายดํา อําแดงเปรียบ พ่ี ฯขาฯ  พา

กันหนีเจามาเมืองนครเสียมราบดวยนายโส นายดานเมืองชีแครงแลว  ฯขาฯ ก็กลับไปหานายคง 

นาชาย ฯขาฯ ณ สะโทง  ฯขาฯ นวดขาวเก่ียวขาว แลวขนขาวมาอยูกับอําแดงแกวพ่ีสาว ฯขาฯ ณ 

บานมะกักไดประมาณ ๙ เดือน ๑๐ เดือน ครั้น ณ เดือน ๑๑ ขางแรม ปจอ สัมฤทธิศก  ฯขาฯ จึง

บอกกับ นายดํา พ่ีเขย อําแดงแกว พ่ีสาว ฯขาฯ วา จะเขาตามหาบิดา ฯขาฯ ณ เมืองนครเสียมราบ 

นายดําพ่ีเขย อําแดงแกวพ่ีสาว ฯขาฯ วาถาพบบิดาอยู ณ เมืองนครเสียมราบเปนท่ีแลว

ก็ใหรีบกลับไปรับนายดํา อําแดงแกวๆ จะเขามาอยู ณ เมืองนครเสียมราบดวย 

ครั้นเพลาพลบคํ่า ฯขาฯ  ผูเดียวเดินลัดปาหนีดานเมืองชีแครงมาถึงดานพรมศก  แขวง

เมืองนครเสียมราบ  พอรุงสวาง ฯขาฯ  มาหาหลวงพล  พ่ีนอง ฯขาฯ ณ บานปะกายระสือ  ฯขาฯ  

ถามหลวงพลวา นายจันบิดา นายดํา อําแดงเปรียบพ่ี ฯขาฯ หนีมาแตบานมะกัก แขวงเมืองชีแครงนั้น

อยูท่ีไหน หลวงพลบอกวา มาอยูกับหลวงพลๆ จึงเรียกนายจัน บิดา ฯขาฯ ข้ึนมาท่ีเรือนหลวงพล  

ฯขาฯ พบกับนายจันบิดา ฯขาฯ แลว ฯขาฯ บอกกับนายจันวา นายดํา อําแดงแกว สั่งมาวาถาพบกับ

นายจันบิดาแลว ก็ให ฯขาฯ กลับออกไปรับนายดํา อําแดงแกวๆ จะเขามาอยู ณ เมืองนครเสียมราบ

ดวย ฯขาฯ ก็นอนอยูท่ีเรือนนายจันบิดา ฯขาฯ  ๒ คืน แลวนายโสม เขมรบานขาวดิน ริมดานพรมศก 

เปนบาวสมบัติพระคลังเมืองนครเสียมราบมาหา ฯขาฯ นายโสมถาม ฯขาฯ วา มาแตบานมะกักเห็น

สุภาอิอยูท่ีบานมะกักดวยหรือ ฯขาฯ บอกนายโสมวาสุภาอิอยูท่ีบานมะกัก  นายโสมวา สุภาอิเอาเรือ

ของนายโสมไปลําหนึ่ง  นายโสมวา  ฯขาฯ จะกลับออกไป ณ บานมะกักอีก  นายโสมจะออกไปดวย 

จะไปตามเอาเรือของนายโสมท่ีสุภาอิ  ถาไมไดเรือ  นายโสมจะเอาเกลือหนัก ๔ หาบ ฯขาฯ กับนาย

โสมพูดจากันแลว  ก็พากันลงเรือไปคนละลํา  พายเลียบชายปาระนามไป 

พอเพลาประมาณสองยามเศษถึงอางบาน  แขวงเมืองชีแครง ใกลดานลงสํานอ  

ประมาณ ๕๐ เสน พบเรือ ๒ ลําๆ ละ ๓ คน พายมาเท่ียวลาดตระเวนดาน  ถาม ฯขาฯ กับนายโสม

วามาแตไหนมีหนังสือเปดดานมาดวยหรือ ฯขาฯ บอกเขมรชาวดานวามาแตเมืองสะโทงหามีหนังสือ

เปดดานมาไม  เขมรชาวดานก็จับตัวเอา ฯขาฯ กับนายโสมไป กําปงซูนายดานๆ ถาม ฯขาฯ กับนาย

โสมวามาแตไหน  จะพากันไปบานใด   ฯขาฯ บอกวา ฯขาฯ เปนเขมรอยูเมืองชีแครง  นายโสมเปน

เขมรชาวเมืองนครเสียมราบ  ออกมากับ ฯขาฯ นายโสมจะมาซ้ือเกลือเขาไปกิน  กําปงซูนายดานวา 

ฯขาฯ พานายโสมเขมรเมืองนครเสียมราบมาสืบขอราชการ  กําปงซูใหตีตนขา ฯขาฯ กับนายโสม 

คนละ ๓๐ ที แลวเอาคาจํา ฯขาฯ กับนายโสมลงไปใหองจันลันปนญวน ซ่ึงรักษาคายเมืองชีแครง 

องจันลันปนวา ฯขาฯ กับนายโสมพากันมาจะสืบขอราชการ  องจันลันปนใหผูกนายโสม

เฆ่ียนถาม  นายโสมใหการวามาซ้ือเกลือดวย ฯขาฯ หาไดมาสืบราชการไม ใหเฆ่ียนตีตนขา ฯขาฯ คน

ละ ๓๐ ทีแลว องจันลันปนใหองโดยกับไพรญวน ๒๐ คน คุมตัว ฯขาฯ กับนายโสมไปสงใหองอานภู 

ณ เมืองกะพงสวาย  องอานภูถาม ฯขาฯ กับนายโสมอีก  นายโสมใหการวามาซ้ือเกลือกับ ฯขาฯ หา
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ไดมาสืบขอราชการไม  องอานภูใหจํา ฯขาฯ กับนายโสมคุมไว ณ เมืองกะพงสวาย ๔ คืน แลว 

องอานภูใหองโดยไพรญวน ๓๐ คน เอาตัว ฯขาฯ กับนายโสมลงเรือแงทรายคุมไปสงใหองเตียนกุน 

องจันดาว ณ เมืองพนมเปญ 

ครั้นไปถึงเมืองพนมเปญแลว  องโดยพาตัว ฯขาฯ กับนายโสมไปหาองจันดาวๆ จึงพาไป

หาองเตียนกุนๆ ใหญวนประษาเทียนลามถามอายโสมท่ีคายองจันดาววา ฯขาฯ เปนเขมรเมืองชีแครง

ไปพาเอานายโสม เขมรเมืองนครเสียมราบมาสืบราชการหรือ  แลวไดยินวากองทัพกรุงเทพฯ ยก

ออกมาตั้งอยูเมืองนครเสียมราบเปนอันมาก  ทานผูใดเปนแมทัพใหญออกมา  จะมาทําปอมกําแพง

เมืองนครเสียมราบจริงหรือๆ จะยกออกมาตีบานตีเมืองใดบาง  แลววาท่ีเมืองนครเสียมราบนั้นตอเรือ

รบข้ึนไวไดก่ีลํา กับปนใหญปนนอย กระสุนดินดําท่ีคายพระยาละครเสียมราบมีอยูเทาใด  แลวถามวา

ขาหลวงท่ีมาอยูรักษาท่ีนครเสียมราบนั้น ชื่อไรมีไพรเทาใด พระองคแกว  พระยาสังคโลก  พระยา 

เสนาคชเชนนั้นไปอยูไหน  ราคาขาว เกลือท่ีเมืองนครเสียมราบนั้น ซ้ือขายกันอยางไร ขาวในฉางเมือง

นครเสียมราบมีอยูเทาใดกับครัวท่ีเขาไปเมืองชีแครง ๓๐ ครัวนั้น เอาไปไวท่ีไหน แลววาท่ีดานพรมศก 

ดานกะพงทม ดานโกน ดานเพิง ดานกะพงสุก ผูใดเปนนายคุมไพรออกไปรักษาลาดตระเวนมีไพรกับ

ปนกระสุนดินดําอยูดานละเทาใด แลวถามทางเมืองปตบองวาขาหลวงท่ีมาอยูรักษาเมืองนั้นชื่อไรมีแต

ไพรกับปนใหญ ปนนอย กระสุนดินดําสําหรับเมืองอยูเทาใด ราคาขาว เกลือ ซ้ือขายกันอยางไร  

อายโสมใหการกับประษาเทียนลามวากองทัพกรุงเทพฯ จะยกออกมาทําปอมกําแพง

เมืองนครเสียมราบจริง หาไดยินวาจะยกไปตีบานเมืองใดไมทานผูใดจะเปนแมทัพยกมา นายโสมไมรู 

ท่ีเมืองนครเสียมราบนั้นตอเรือรบข้ึนได ๙ ลํา ทําแลว ๒ ลํา ยัง ๘ ลํา ราคาขาว เกลือ

ซ้ือขายแกกัน ขาวถังหนึ่ง ๓ ตําลึงแปแดง เกลือชั่งหนึ่ง ขาวในฉางเมืองนครเสียมราบนั้นมีขาวเปลือก

อยูในฉาง ๒ หอง ขาวสารมีอยูหองหนึ่ง พระองคแกว พระยาสังคโลก อยู ณ เมืองปตบอง พระยา

เสนาราชคชเชนอยูเมืองสวายจิต  แตครัวท่ีเขาไปแตเมืองชีแครง ๓๐ ครัวนั้นตั้งบานเรือนอยู ณ บาน

ประกายระสือแขวงเมืองนครเสียมราบ ขาหลวงท่ีอยูรักษาเมืองนครเสียมราบนั้นชื่อพระยาอภัย-

สงคราม มีไพรไทรอยหนึ่ง แตปนใหญปนนอย กระสุนดินดําท่ีเมืองนครเสียมราบ นั้นวามีอยูเปนอัน

มาก หารูวาปนกระสุนดินดําจะอยูในเมืองเทาใด จะอยูท่ีดานเทาใดไม 

ท่ีเมืองปตบองนั้น อายโสมวาหาไดเคยไปมาไม  ขาหลวงซ่ึงอยูรักษาเมือจะชื่อไร จะมีปน

ใหญ ปนนอย กระสุนดินดํามากนอยเทาใด นายโสมไมรู แลวองเตียนกุน องจันดาวก็ใหเอาตัว ฯขาฯ 

กับอายโสมจําตรวนใสตารางไว ณ เมืองพนมเปญ ไดประมาณสามเดือน 

ครั้น ณ วัน เดือน ๓ ขางข้ึนปจอสัมฤทธิศก องเตียนกุนใหประษาเทียนลามเอาตัว ฯขาฯ 

กับอายโสมไปท่ีคายองจันดาว ประษาเทียนลามมาพูดวาองจันลันปน ซ่ึงอยูรักษาเมืองชีแครงมี

หนังสือบอกไปถึงองอานภู ซ่ึงอยูรักษาเมืองกะพงสวายวาองจันลันปนแตงใหเขมรเมืองชีแครง 

เล็ดลอดเขามาสืบเอาขอราชการ ณ เมืองนครเสียมราบแลวกลับไปแจงความวากองทัพกรุงเทพฯ กับ
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กองทัพเมืองฝายตะวันออกยกมาถึงเมืองนครเสียมราบแลว  ไพรพลเปนอันมาก องอานภูจึงเอา

หนังสือบอกองจันลันปนสงไปใหองเตียนกุน องจันดาว ณ เมืองพนมเปญ ประษาเทียนลามจึงวา  

ฯขาฯ กับอายโสมเปนคนผิดโทษเถิงตาย จะรับอาสาเขามาสืบเอาขอราชการ ณ เมืองนครเสียมราบ

วาทานผูใดเปนแมทัพใหญยกออกมา เปนคนนายไพรมากนอยเทาใด ตั้งคายอยูท่ีไหน มาถึงเมืองนคร

เสียมราบแตวันใดจะยกออกมาทําปอมกําแพงเมืองจริงหรือ หรือจะยกออกมาตีบานใดเมืองใดก็ใหได

ความเปนแน  ถา ฯขาฯ กับอายโสมเขามาสืบราชการไดขอราชการกลับออกไปแจงแลว ก็จะปลอยตัว 

ฯขาฯ กับอายโสมใหพนโทษ  ถาสืบขอราชการทางเมืองนครเสียมราบไมไดความ ก็จะใหคุมเอาตัว  

ฯขาฯ กับอายโสมมาฆาเสียท่ีดานเมืองชีแครง 

ฯขาฯ กับอายโสมก็รับตอประษาเทียนลามวาจะไปสืบเอาขอราชการทางเมืองนคร 

เสียมราบใหจงได  แลวประษาเทียนก็เอาตัว ฯขาฯ ไปสงใหอายญวนผูคุมจํา ฯขาฯ ไวในตะรางได

ประมาณ ๙ คืน ๑๐ คืน องเตียนกุน องจันดาว จึงแตงใหองโดยกับไพรญวน ๓๐ คน  ถือหนังสือคุม

เอาตัว ฯขาฯ ลงเรือแงทรายมาสงใหองอานภู ณ เมืองกะพงสวาย ในหนังสือองเตียนกุน องจันดาว 

ท่ีมาเถิงองอานภูนั้น จะมีความวามาประการใด ฯขาฯ ไมรู 

ครั้นมาถึงองอานภู เมืองกะพงสวาย องโดยจึงเอาหนังสือซ่ึงองเตียนกุน องจันดาว มี

มาถึงอาอานภูๆ อานดูหนังสือ แลวองอานภูจึงใหประษาศุกลาม พูดวา องเตียนกุน องจันดาวจะให  

ฯขาฯ กับอายโสมเขามาสืบเอาขอราชการ ณ เมืองนครเสียมราบใหไดความเปนแน  แตอายโสมเปน

เขมรเมืองนครเสียมราบจะใหอายโสมเขามาดวย ฯขาฯ นั้นไมได  อายโสมจะหากลับออกไปแจง

ราชการไมจะให ฯขาฯ เขามาสืบเอาขอราชการ ณ เมืองเสียมราบแตผูเดียว  องอานภูจึงใหถอดตรวน 

ฯขาฯ ออกแลววากับ ฯขาฯ วาถาเขามาเถิงเมืองนครเสียมราบจริง เม่ือจะกลับออกไปแจงราชการ ก็

ใหลักเอาชาง มาออกไปใหองอานภูสักสิ่งหนึ่ง จึงจะเปนท่ีเชื่อฟงได  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  ความจะรูอ้ืออึง

ไปจะสืบขอราชการหาไดสะดวกไม ใหเล็ดลอดเขาไป อยาใหมีผูใดพบปะกวาจะถึงแดนเมืองนคร 

เสียมราบ 

ครั้น ณ วันเดือน ๓ ขางข้ึนจะเปนวันใด ข้ึนก่ีคํ่าจํามิได ปจอ สัมฤทธิศก ฯขาฯ ผูเดียว

ถือมีดเหน็บเลมหนึ่ง เดินลัดปาหามาทางดานเมืองชีแครงไม ฯขาฯ เดินลัดนอนปามา ๖ คืน พอเพลา

พลบคํ่ามาถึงบานรุนในดานพรมศก 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 กับอายโสมจําคาจําตรวนมาฆาท่ีเมือง 
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ชีแครง ฯขาฯ กับอายโสมคัดตรวนหนีอายญวนได ฯขาฯกับอายโสมพลัดกัน  อายโสมนั้นจะไปทางใด

นั้น ฯขาฯ ไมรู  หลวงพลจึงพาเอาตัว ฯขาฯ มาสงพระยาอภัยสงคราม ขาหลวงผูรักษาเมืองนคร 

เสียมราบ  ฯขาฯ ยังหาไดสืบขอราชการไม ฯขาฯ คิดไววาถาสบไดขอราชการเมืองนครเสียมราบแลว  

ก็จะลักเอาชาง เอามาของเมืองนครเสียมราบไปใหองอานภูเปนกํานัล 

แลเม่ือกําปงซู  นายดานสงตัว ฯขาฯ ไปใหองจันลันปน ณ เมืองชีแครงนั้น ฯขาฯ เห็นอง

จันลันปนอายุประมาณ ๖๐ ป ตั้งคายอยูไกลเมือง ประมาณ ๔ เสน ๕ เสน ใกลลําน้ําประมาณเสน

หนึ่ง เสาคายไมจริง  ใหญประมาณกําก่ึง 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 เอาดินข้ึนถมกลางสูงเสมอกับเสาคาย  คน

เดินบนนั้นได ไวชองปนใหญดานละ ๘ ชอง เห็นมีปนใหญอยูในคายบอกหนึ่ง  ยาวประมาณ ๒ ศอก

เศษ ใหญประมาณ ๒ กําก่ึง มีปนคาบศิลาประมาณ ๕๐ บอก  องจันลันปนคุมไพรญวน ๓๐๐ พระยา

เสนาราชกุเชนนพคุมเขมร ๕๐๐ อยูรักษาคาย ราคาขาว ณ เมืองชีแครงนั้น ซ้ือขายแกกันเกวียนเขมร 

๘๐ ถัง เปนเงินแนนแผนหนัก ๖ ตําลึง ๑ บาท 

เม่ือองจันลันปนเอาตัว ฯขาฯ กับอายโสมไปสงใหองอานภู ณ เมืองกะพงสวายนั้น ฯขาฯ 

เห็นองอานภูอายุประมาณ ๕๐ เศษ ตั้งคายอยูไกลเมืองประมาณ ๗ เสน ๘ เสน เสาคายไมจริงใหญ

ประมาณกําก่ึง ๒ กํา สูงประมาณ ๖ ศอกเศษ ยาวประมาณ ๓ เสน กวางประมาณ ๓ เสน ขุดคูรอบ

หางคายประมาณ ๓ วา ปกเสาคายสองชั้น เอาดินถมสูงเสมอเสาคาย คนเดินบนนั้นได มีชองปนใหญ

ทุกดาน  แตจะมีดานละก่ีชองนั้น ฯขาฯ หาไดสังเกตไม  แตปนคาบศิลาคาบชุดนั้น ปลูกโรงใสไวใน

คาย โรงหนึ่งจะเปนปนมากนอยเทาไร ฯขาฯ ไมรู องอานภูมีไพรญวน ๔๐๐ พระยาศรีทิพวังคุมไพร

เขมร ๑๐๐ คนอยูรักษาคาย มีฉางขาวอยูในคาย ๕ หองหลังหนึ่ง แตขาวจะมีมากนอยเทาใด ฯขาฯ 

หาเห็นไม 

แลวท่ีคายเมืองสะโทงนั้น ฯขาฯ ไดยินเขมรพูดวา  องจันญวนอายุประมาณ ๓๐ เศษ คุม

ไพรญวน ๓๐๐ พระยาธารมา พระยาณรงค คุมไพรเขมรประมาณ ๖๐ คน อยูรักษาคาย  แตคายนั้น

จะกวางยาวแลมีปนใหญ ปนนอยเทาใด ฯขาฯ  หาเห็นไม แตองญวนซ่ึงอยูรักษาเมืองพนมเปญนั้น  

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  แตจะเปนดานละก่ี

ชองนั้น ฯขาฯ  ไมรู ฯขาฯ หาไดเขาไปในคายองเตียนกุนไม 



๓๗๒ 

คายองจันดาวนั้น  เปนคายรั้วหามีคูแลเชิงเทินชองปนไม มีปนคาบชุด ปนคาบศิลาอยู

ประมาณ ๑๐๐ เศษ แลว  ฯขาฯ  ไดยินเขมรพูดกันวา ไพรญวนอยูในคายองเตียนกุนพันหนึ่ง อยูคาย 

องจันดาว ๑๐๐ แตฉางขาว ฉางปน กระสุนดินดํา นั้นจะมีอยูท่ีไหน ฯขาฯ หาเห็นไม  เม่ือผูคุมๆ เอา 

ฯขาฯ ลงไปอาบน้ํานั้น ฯขาฯ เห็นเรือรบใหญจอดอยูท่ีหนาคาย ๕ ลํา บนโรง ๒ ลํา แตหามีผูคนอยูใน

เรือไม ครั้นเพลาเชา เพลาเย็น ฯขาฯ เห็นพระยาพระเขมรใสเสื้อกางเกงใสเสื้อแตงตัวเปนญวนไปหา

องเตียนกุนทุกวัน 

อยูมาวันหนึ่ง ฯขาฯ อดเสบียงอาหาร ใหผูคุมๆ ฯขาฯ กับอายโสมไปขอทานจีน เขมรกิน

ตามถนน ฯขาฯ พบพระยาเขมร ๒ คน ข่ีเปลมาตามถนนจะไปหาองเตียนกุน ฯขาฯ จึงถามจีนมีชื่อวา 

พระยาเขมรท่ีข่ีเปลไปนั้นเปนท่ีอะไร  จีนมีชื่อบอก ฯขาฯ วาไปมานั้นเปนท่ีฟาทะละหะ ลงรูปพรรณ

สูงขาวอายุประมาณ ๖๐ ป มีบาวตามไปประมาณ ๒๐ คน ท่ีไปขางหลังนั้น เปนท่ีสมเด็จพระยาทิษ 

รูปพรรณอวนต่ําขาว  อายุประมาณ ๓๐ ปเศษ  มีบาวตามไปประมาณ ๑๕ คน พระยาพระเขมร

นอกนั้นเห็นไปมา ๑๐ คน แตหารูจักวาผูใดเปนท่ีอะไรไม มีบาวตามไปคนละ ๗ คนบาง ๘ คนบาง  

แลเม่ือ ฯขาฯ ยังอยู ณ บานมะขัก แขวงเมืองชีแครงนั้น ฯขาฯ ไดยินเจาเมืองกรมการพระยาพระ

เขมรแลราษฎรชาวบานพูดกันวา องจันปวยเปนไขตาย ญวนตั้งใหบุตรหญิงองจันข้ึนวาราชการ

บานเมือง เมืองใหมนั้นไปตั้งท่ีโพธิพระบาท 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) เลขท่ี ๔ 

ใหกับพระทนธิบดีพามา ณ เมืองพนมเปญ  ๏อายถอญวนใหการวา  ตั้งบานเรือนอยู

บานอินทานแขวงเมืองซาแดก  เปนบาวองฉารายกํานันบานอินทานยังหาไดเสียสวยไม  ณ เดือน ๑๑ 

ขางข้ึนปขาลจัตวาศก     ฯขาฯ กับอิงิ อา ฯขาฯ กับญวนมีชื่อ ๓ คนเขากัน ๕ คน  จัดไดขาวสาร ได

น้ําสุรา สินคาเล็กนอย บรรทุกเรือไปขายเมืองพุทไธมาศ  ฯขาฯ ขายของรายทางมา ๔ คืนเพลาเย็น

เถิงเมืองโจฎก หยุดนอนอยูคืนหนึ่ง  ฯขาฯ ถามลูกคาญวนวา  ไดยินพูดกันวาเจาเวียดนามเกณฑ

กองทัพเมืองไซงอน เมืองลองโห เมืองซาแดก เมืองสมิถอ เมืองดงนาย ใหมารักษาเมืองโจฎก   ลูกคา

ญวนบอกวาองดกโปซ่ึงรักษาเมืองโจฎก  เกณฑไพรไปชวยทําคายท่ีเมืองพุทไธมาศบาง ไปรักษาคาย

ตามคายคลองขุดใหมบาง  แตกองทัพเมืองดงนายใหไปลาดกระเวนท่ีเกาะกรนทางทะเล แลววาไพร

ญวนอยูในเรือ ๕๐๐ คน  เพลาเชาจะยกไปเมืองพุทไธมาศ 



๓๗๓ 

ครั้นรุงเชา ฯขาฯ กับเพ่ือนลูกเรือลูกคา 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

บาง ฯขาฯ มา ๓ คืนเถิงเมืองพุทไธมาศ    อายองภอเกอ ๒ นายข้ึนไปหาองตนภู  องอันสาด  

องโปจันท่ีเมืองพุทไธมาศ  องตนภู องอันสาก องโปจัน องลันบินใหอายองภอเกอ ๒ นายไพร ๕๐๐ 

คน  ไปชวยทําคายปกกาท่ีแหลมหอลันท่ีริมชายทะเลมาเถิงคลองสะเมาทางประมาณ ๓๐๐ เสนเศษ 

ฯขาฯ จอดเรืออยูท่ีหนาเมืองพุทไธมาศได ๕ วัน    

ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๑  ๑๑ คํ่า ปขาลจัตวาศก  องฉางายนาย ฯขาฯ เกณฑ ฯขาฯ ไปเขา

กระบวนทัพท่ีเมืองพุทไธมาศเขากององโดยจินแมกองทําเรือ ฯ ขา ฯ กับไพรญวนผลัดเปลี่ยนกันไป

ทําเรือวันละ ๑๕ คน   เรือแงโอ ๑๐ เรือ เรือแงทราย ๓ เรือ เรือแงหงส ๓ เรือหาย ๒  (รวม) ๑๘ ลํา

เศษ  แลวอายองตนกูใหองจันเกอคุมไพรผลัดเปลี่ยนกันไปลาดตระเวนทางทะเลเท่ียวละ ๒ ลําๆ ละ 

๒๐ คน  ทุกวัน  เม่ือ ณ เดือนยี่ขางแรมปขาลจัตวาศกเห็นญวน ๕ คน เรือลําหนึ่งไปท่ีเมืองพุทไธมาศ  

แจงกับองตนภูวา  เรือลูกคา ๓ ลําไปเถิงคายตโนฎจงสงเขมรประมาณ ๔๐ คน ๕๐ คน  เขาลอมจับ

ลูกคาไปไดชาย ๓ หญิง ๓ (รวม) ๖ คนหนีได ๓ คน  ไปแจงกับอายองโดยจีนท่ีคายกันจิต  อายองโดย

จีนใหญวน ๒ คนพามาแจงกับองตนภูท่ีเมืองพุทไธมาศ  อายองตนภูใหอายองจันเกอ คุมไพร ๕๐๐ 

คน เรือ ๖ ลํา  ไปลาดตระเวนรักษาคายตามคลองขุด 

ท่ีเมืองพุทไธมาศเกิดความไขตั้งแตเดือน ๑๑ มาจนเดือน ๔ ขางข้ึน  ไพรญวนกองทัพ

ตายประมาณ ๓๐๐ เศษ    ปวยเจ็บใชราชการไมได ๒๐๐ เศษ แตราษฎรชาวบานปวยเจ็บลมตาย

บางหาเหมือนกองทัพไม   เม่ือ ณ เดือน ๓ ขางแรมอายองตนภูทําบัญชีไพรกองทัพหัดทหารรบ    มี

ตัวไพรนอกจากปวย  (เนื้อความในหนาตนชํารุดสูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้) 

(เนื้อความในหนาปลาย)  ญวนหาใหเรือฟาทะละหะ เรือสมเด็จเจาพระยา เรือพระยา-

กลาโหมข้ึนมาขางหนาไม  พระยาจัตุรงคนรินทรอินทวิไชยจึงวาถาจะพูดจากันใหได ใหฟาทะละหะ 

สมเด็จเจาพระยา พระยากลาโหมข้ึนไปพูดจากันบนบก   ญวนก็หาใหข้ึนไปพูดจาบนบกไม  แลว 

อายรามเสนาโสมกับไพรญวน ๕ คน แจวเรือเขามาเถิงเรือพระยาจัตุรงคนรินทรอินทวิไชย  อายราม-

เสนาโสมกระซิบบอกพระยาจัตุรงคนรินทรอินทวิไชยไปพูดกันท่ีเรือเถิด ฟาทะละหะจะไดหนีมาดวย  

พระยาจัตุรงคนรินทรอินทวิไชยไมไป   ญวนก็ถอยเรือไปอยูคายจะโรยตามา  พระยาจัตุรงคนรินทร

อินทวิไชยกลับมาอยูปากน้ําเกาะเตียว  ณ ฯ๔   ๓ คํ่า หลวงศักดาสงคราม พระยาพลเมืองปตบอง ซ่ึงอยู 

ณ บานมะโรมแขวงเมืองพุทไธมาศ  ใหหลวงยกกระบัตรเมืองประโคนชัย  ถือหนังสือคุมตัวอายตุง 

อายเชิญญวน จับไดทางตโนฎจงสงมาสง ณ  เมืองพนมเปญ อายตุงอายเชิญใหการวาอยูบาน 



๓๗๔ 

เมือกสะไว  แขวงเมืองซาแดก ณ วัน ฯ๕   ๑๒  คํ่า ปขาลจัตวาศก  องตวนภูคนใหมมาแตเมืองเว  

เกณฑคนท่ีเมืองสะแดก ๒๐๐ คน ไปรักษาเมืองพุทไธมาศ  อายตุงอายเชิญ...ตองเกณฑมาดวย  อา

ยองตวนภูเกณฑไดคน ๒๐๐ คนคุมมาสงท่ีเมืองพุทไธมาศแลว ณ เดือนยี่ขางข้ึน  มีหนังสือเจา

เวียดนาม ณ เมืองพุทไธมาศให...(เนื้อความตอนทายชํารุดสูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้)  

 

๑๒.  คําใหการแขกกบฏเมืองไทร จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) เลขท่ี ๓๐ 

คําใหการอายเจะษา อายษาหลัง 

๏  วัน ๓ ฯ๓   ๕ คํ่าปกุนเอกศก  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 ไดภรรยาท่ีเมืองไทรบุรีมีบุตรชายบุตรหญิง ๓ คน บานเรือน ฯขาฯ 

อยู ณ บานอะณะมุเกษ  จะเปนวันเดือนใดจํามิได  ปจอสัมฤทธิศก อายตนกูมัสอัด  อายตนกูมัดอา-

เก็บ  อายตนกูมัดญิหวา สยัดวาสันบุตรอายตนกูเดน  ยกทัพมาทางขะระบุมาตีเมืองไทรวาคน

ประมาณพันหนึ่ง  พระยาไทรเกณฑคนเมืองไทรไดไทยประมาณ ๒๐๐  แขกประมาณ ๘๐๐-๙๐๐ ให

กรมการไทยแขก ซ่ึงอยู ณ เมืองไทรยกไปรบกับ อายตนกูมัสอัด อายตนกูมัดอาเก็บอายตนกูมัดญิหวา 

สยัดวาสัน  ท่ีบานตะโละยามัดๆ กับเมืองไทรทางใกลกันชั่วงายหนึ่ง  อายแขกเมืองไทรซ่ึงบานเรือน

อยูฝายเหนือเมืองไทรเขากับอายตนกูมัสอัด อายตนกูมัดอาเก็บอายตนกูมัดญิหวา สยัดวาสัน ทุกบาน  

นายทัพนายกองไทยแขกเมืองไทรซ่ึงยกไปรบรูวาพวกแขกเมืองไทรเขากับอายตนกูมัสอัด อายตนกู-

มัดอาเก็บ อายตนกูมัดญิหวา สยัดวาสัน ก็ถอยกลับเขามาเมืองไทร  อายแขกยกตามเขามาถึงเมือง

ไทรเอาไฟจุดเผาบานเรือนเสียทุกบาน  พระยาไทรพาบุตรภรรยาหนีอายแขกมาทางกะปงปาสูเปนคน

ไทยคนแขกชายหญิงใหญนอยประมาณ ๓๐๐ คน ๔๐๐ คน  และพวกแขกไทรเมืองไทรซ่ึงไมไปกับ

พระยาไทรก็เขาเกลี้ยกลอมอยูกับอายตนกูมัสอัด อายตนกูมัดอาเก็บ อายตนกูมัดญิหวา สยัดวาสันสิ้น 

แตจะเปนคนมากนอยเทาใด ฯขาฯ ประมาณหาไดไม  แตตนกูมัสอัด ตนกูมัดอาเก็บพ่ีนองยกลงไป

ตั้งอยูท่ีบานปากน้ําเมืองไทรเกา  อายตนกูมัดญิวา สยัดอาสัน ปงลิมาโปย ปงลิมาปะษา อายโตะวาเก 

โตะรามันเขาอยูท่ีคายใหญตะพานชาง  ไดปนท่ีเมืองไทร ปนบาเรี่ยมมะเลลาประมาณ ๔๐ บอก ปน

คาบศิลาประมาณ ๕๐ บอก  แตกระสุนดินดํานั้นมากนอยเทาใดไมรูอยูประมาณ ๖ วัน ๗ วัน  อาย

แจกกวาดครอบครัวบรรดาบานดอนเหนือเมืองไทรเดินบกไปทางปะระปุตลามุดาลงไปแปไรยสิ้น  จะ

เอาไวท่ีแปไรยฤๅจะใหอยูท่ีแหงใดตําบลใด  จะเปนครัวสักมากนอยเทาไร ฯขาฯ ไมรู  แตชายฉกรรจ

นั้นอายแขกกวาดไลมาไวท่ีตะพานชางเอาไวชวยรบกองทัพไทย  ปนไดท่ีเมืองไทรนั้นปนมะเลลาปน



๓๗๕ 

คาบศิลา  อายแขกจายใหเอาไปตีเมืองสงขลา  ปนบาเรี่ยมเอาไวท่ีตะพานชาง  แตครอบครัวบานใต

เมืองไทรลงไปขางปากน้ํา  อายแขกยังหาไดกวาดไปไม  ภายหลังจะกวาดเอาไปฤๅไม กวาดเอาไป

ประการใด ฯขาฯ ไมรู  แตผูชายนั้นมาชวยรบท่ีตะพานชางท้ังสิ้น  ตั้งอยูดานตะพานชาง ๑๔ วัน ๑๕ 

วัน  รวบรวมผูคนไดประมาณ ๔ พันจัดแจงรวบรวมเขาท่ีเมืองไทรมาสีเสบียงไดพรอมแลว  อายตนกู

มัดญิวาใหโตะอาเกปงอุลูมีชื่อนายไพร ๒๐๐ คน ยกไปตีเมืองจะนะทางดานสบาเพนกองหนึ่ง  อาย

ตนกูมัดญิวา สยัดอาสัน  ปงลิมาโปย ปงลิมาปะษา นายไพรสามพันเศษยกจากตะพานชางมาตั้งอยูท่ี

กะปงปาสูได ๒ วัน ๓ วัน ยกจากกะปงปาสูมาทางยางันไปตั้งคายอยู ณ บานทุงโพ  คายตะพานชาง

นั้นใหปงอุลูมีชื่อนายไพรรักษาอยูประมาณ ๕๐ คน  ผูใดจะเปนนายอยูนั้น  ฯขาฯ ไมรู  เม่ืออายแขก

ตีเมืองไทรไดนั้น  ท่ีเมืองไทรมีขาวเปลือกอยูทุกบาน  แตจะมากนอยเพียงไรนั้น ฯขาฯ ประมาณไมถูก   

ครั้นยกไปถึงบางทุงโพแลว ฯขาฯ ไดยินวากําปนมาทอดอยูท่ีปากน้ําเมืองไทร ๓ ลํา  

อายตนกูมัสอัดมีหนังสือใชคนใหถือหนังสือไปถึงอายตนกูอับดุลลา ณ เมืองมะละกาวาตีเมืองไทรได

แลวใหตนกูอับดุลลารีบมาเมืองไทรโดยเร็ว คนซ่ึงถือหนังสือไปนั้นเดินบกไปแตเมืองไทร ๕ คน ไปเอา

เรือและคนท่ีแปไรยตอไป  เมืองมะละกาอยูประมาณ ๑๖ วัน ๑๗ วัน  ไดยินวาอายตนกูอับดุลลา

มาถึงเมืองไทรแลว ตั้งอยูท่ีโลสตาเมืองไทรเกา  แลอายตนกูมัสอัด อายตนกูมัดอาเก็บยกตามพวก

กองทัพอายแขกเมืองไทรข้ึนมา ณ ทุงโพ  อายตนกูอับดุลลาจัดแจงใหขนดินพูนเชิงเทินปากน้ําเมือง

ไทร  ท่ีตะพานชางหาไดตั้งคายใหมไม  อายแขกอยูในคายพระยาไทร  อายทวันมาลีไดยินวาอยูเกาะ

มางคาวี  อายทวันมาลีจะมีพวกอยูมากนอยเทาใด ฯขาฯ ไมรู  อายตนกูมัสอัด  ตนกูมัดอาเก็บ อาย

ตนกูมัดญิวา สยัดอาสัน ปงลิมาโปย ปงลิมาปะษา โตรามัน ตั้งอยู ณ ทุงโพ สูรบกับกองทัพพระยา

สาย กองทัพไทยอยู ๓ วัน  กองทัพไทยถอยลามาตั้งรับอยูท่ีบานน้ํานอย  พวกแขกยกตามมาตั้งรับกัน

อยูท่ีบานน้ํานอยหลายวัน  โตะรามันใชใหอายหลงกับแขกมีชื่อลงไปเอาเสบียงอาหารท่ีบานทุงอะณะ-

มุเกษ  เม่ือเจะหลงกลับไปเอาตัว ฯขาฯ กับแขกมีชื่อบาวโตรามัน หาบเสบียงไปสงดวย ๗ คน  ฯขาฯ 

กับเจะหลงออกจากบานอะณะมุเกษ ๔ คืน ถึงบานน้ํานอยแขวงเมืองสงขลา   

เม่ือพวกแขกรบกับกองทัพไทยท่ีบานน้ํานอย  พวกแขกไทยนายไพรตาย ๙ คน ๑๐ คน  

บาดเจ็บลําบากหลายคน  แตกองทัพไทยนั้นจะตายสักก่ีคน ฯขาฯ ไมรู  กองทัพไทยลาถอยมาตั้งทัพ

อยูท่ีเขาลูกชางบางกระดาน  อายตนกูมัดอาเก็บแขกไทรยกมาตั้งอยูท่ีบานบางกระดาน  อายตนกู-

มัดญิวา 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

ไทรเห็นตนกูมัดอาเก็บพาเอาครัวไทยซ่ึงจับไดท่ีวัดน้ํากระจายชาย ๑ หญิง ๒ (รวม) ๓ คน พาไปดวย  



๓๗๖ 

ตนกูมัดอาเก็บยกไป ๒ วัน  สยัดอาสันลูกตนกูเกณฑนายไพร ๒๐๐ คน กับปงลิมาไปตั้งคายอยู ณ 

บานน้ํานอยยกตามไปคายเขาลูกชางอยูประมาณ ๒ วัน ๓ วัน  กองทัพไทย จีน แขก  เขาตีคาย 

โตะปะษาท่ีเขาลูกชางกองทัพไทยยิงปนใหญไปแตบนเขา  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  ครั้นข้ึนละไปงะซ่ึงมาแตเมืองเกาะหมากเปนนายคายอยูท่ีเขาลูกชางไปบอกแกปงลิมาปะษาท่ีคาย

ปงกระดานวากองทัพไทยใหเขาตีคายอายแขก  วาอายโตะมาเลาถูกปนคาบศิลา ขอมือทะลุ  ไพรแขก

ถูกปนและหอกบาดเจ็บตายหลายคน   

อยูประมาณ ๒ วัน กองทัพไทย จีน แขก เขาตีคายอายแขกซ่ึงตั้งอยูริมทะเลใหญ  แตก

ไปหลายคาย 

ครั้น ณ เดือน ๔ ขางแรมจะเปนก่ีคํ่า ฯขาฯ หาไดสังเกตไวไม  ฯขาฯ ไดยินอายตนกู 

มัสอัด ตนกูมัดญิวา ปงลิมาโปย ปงลิมาปะษา นายไพรแขกเมืองไทรพูดกันท่ีคายวากองทัพไทยยก

มาตีเมืองสงขลามาก  อายตนกูมัดอาเก็บวาจะไปเท่ียวหาคนท่ีเมืองไทรหนุนมาอีกก็หาเห็นมาไม  เรา

มีคนอยูเทานี้เห็นจะสูไมได   

ครั้นรุงข้ึนเพลาเชากองทัพไทยเอาปนใหญบนเขายิงเขาไปในคาย  อายแขกสูรบอยูจน

เพลาคํ่า  ครั้นเพลาดึกอายแขกแตกหนีไป  ผูใดจะไปขางไหน ฯขาฯ ไมรู  ครั้นรุงข้ึนเพลาเชา  

กองทัพไทยติดตามไป ฯขาฯ ปวยอยูหนีไปไมทัน  เพ่ือนจับตัว ฯขาฯ ได เอาตัว ฯขาฯ มาสง ณ เมือง

สงขลา  พระยาสงขลาสง ฯขาฯ เขามา ณ กรุงฯ และซ่ึงอายตนกูมัสอัด ตนกูมัดอาเก็บตนกูมัดญิวา  

ชักชวนกันมาตีเมืองไทรจะโกรธแคนพระยาไทรประการใด ฯขาฯ ไมรู  แตพวกแขกเมืองไทรนั้นโกรธ

แคนดวยพระยาไทรกะเกณฑใชสอยการงานไมไดหยุดหยอน  ไมไดทํามาหากินแลวพระยาไทรใหเรียก

เอาเปนคานาแกไพรบานพลเมือง  เรือนหนึ่งเรียกเอาขาว ๑๐ นาเล คิดเปนไทย ๓๒ ถัง  ท่ีคนไมมีก็

ใหคิดเอาเงินเรือนละ ๔ เหรียญ ๕ เหรียญบางเสมอทุกป ไดความเดือดรอน  อายตนกูมัสอัดยกมาตี

เมืองไทรครั้งนี้จึงพากันเขากับอายตนกูมัสอัดสิ้น   

เม่ือตีเมืองไทรไดแลวขาไดยินพวกแขกพูดกันวาจับไทยฉกรรจท่ีเมืองไทรไดประมาณ ๓๐ 

คน  อายแขกเฆ่ียนตีแลวจําตรวนเอาไปใชการอยูท่ีปากน้ําเมืองไทร  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 เท่ียวอาศัยอยูกินกับพ่ีนองในแขวงเมืองยะลา  เม่ือ ณ เดือนยี่ ปจอ

สัมฤทธิศก  พระยายิริงเกณฑใหแมกองดาลํานาย ฯขาฯ กับไพร ๘ คนเขากัน ๙ คน ท้ังแมกองกาลํา 

เจากองพระยาสายยกไปประมาณคนนายไพร ๓๐๐ คนเศษไปตั้งคายรบกับอายตนกูมัสอัด  ตนกู

มัดญิวา ณ ทุงโพ แขวงเมืองไทร  ไดสูรบกับอายตนกูมัสอัด  ตนกูมัดญิวา ได ๓ วัน ๔ วัน แลวพวก

อายตนกูมัสอัด ตนกูมัดญิวา ยกเพ่ิมเติมมาเขาตีแหกคายพระยาสายแลวจับเอาพวก ฯขาฯ นายไพร 

๙ คน กับพวกพระยาสาย ๔ คน เขากันเปนคน ๑๓ คนไปได  แตกองทัพพระยาสายแตกถอยไปตั้งอยู

ท่ีปากญางันแขวงเมืองไทร  แลวอายตนกูมัสอัด  ตนกูมัดญิวา เกณฑให ฯขาฯ กับแขกมีชื่อ ๖ คนไป

ขนกระสุนดินดําท่ีบานลุดานุงในเมืองไทร  ฯขาฯ ๖ คนไดลูกกระสุน ๔๐๐ กระสุน  ดินดํา ๘ 

กระบอก  แลว ฯขาฯ ก็หาบมาทาง ๒ คืน ถึงบานยอแขวงสงขลา  ฯขาฯ เอาลูกกระสุนดินดําสงให

อายตนกูมัสอัด ตนกูมัดญิวาๆ ใหเจะอุเสนเปนนายกองคุมพวก ฯขาฯ ประมาณ ๓๐ คนเศษ  ยกไป

ตั้งรักษาอยูท่ีทุงน้ํานอย  คอยดูกองทัพจะหนีถอยไปเมืองไทร  แลวอายตนกูมัสอัด ตนกูมัดญิวา  ยก

กองทัพเขามาทางครึ่งวัน  ฯขาฯ ไดยินเสียงปนคาบศิลายิงกันตั้งแตเพลาเท่ียงจนเพลาบาย ๓ โมง จึง

สงบเสียงปน แลวพวกแขกมีชื่อ ๓ คนเดินไปบอก ฯขาฯ ท่ีทุงบานน้ํานอยวากองทัพตนกูมัสอัด ตนกู

มัดญิวา ยกไปพบกองทัพพระยาสายไดรบกัน  แขกกองทัพเมืองไทรถูกปนในท่ีรบ ๙ คน  บาดเจ็บ ๓ 

คน  กองทัพพระยาสายจับแขกไทรได ๓ คน แลวทัพพระยาสายลาถอยไป และเจะอุเสนใชใหแขกมี

ชื่อ ๒ คนไปขอยาฝนท่ีตนกูมัสอัด ตนกูมัดญิวาๆ ก็ใหยาฝนมากับแขกมีชื่อ ๒ คน กอนหนึ่ง  แลวเจะ

อุเสนถามวากองทัพตนกูมัสอัด ตนกูมัดญิวา ตั้งอยูท่ีไหน อายแขกมีชื่อ ๒ คน บอกวาตั้งอยูท่ีริม

ตะพานสําโรงไดประมาณ ๕ วัน ๖ วัน แลวกลับไป แตกองทัพพระยาสายลาถอยไปตั้งอยูริมเขาแขวง

เมืองสงขลา  แตตนกูมัสอัดกับไพรประมาณ ๑๐๐ คนเศษพากันกลับไปเมืองไทร อยูประมาณ ๖ วัน 

๗ วัน กองทัพอายตนกูมัดญิวาพากันยกตามไป  ฯขาฯ ไดยินพวกกองทัพแขกพูดกันวากําปนและ

กองทัพไทยยกมาเมืองสงขลาคนเปนอันมาก  ทัพออกไปตีเมืองไทรนั้นบุตรเจาพระยานครกับ 

พระปลัดเขาเมืองไทรไดเผาบานเผาเรือนเสียสิ้น  แตพวกเมืองจะนะ ฯขาฯ ไดเห็นหญิงชรา ๔ คน 

อายตนกูมัสอัดพาไป  แตกองทัพอายตนกูมัดญิวานั้นจะไดครอบครัวมากนอยเทาใด  แขกมีชื่อหาได

เลาให ฯขาฯ ฟงไม  แตตัว ฯขาฯ ปวยอยูท่ีทุงน้ํานอยไปไมได ณ เดือน ๔ ขางแรมจะเปนก่ีคํ่า ฯขาฯ 

จํามิได  พวกกองทัพเมืองสงขลาไปจับเอาตัว ฯขาฯ สงเขามาเมืองสงขลาๆ  สงตัว ฯขาฯ เขามา ณ 

กรุงฯ  สิ้นคําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้ ๛ 

 

 

 

 



๓๗๘ 

๑๓.  คําใหการวันหมัดอาลี จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) เลขท่ี ๑๑๘ และ ๑๒๑ 

ฯขาฯ  หวันหมัดอาหลี  ขอใหการวาดวย ฯขาฯ เปนญาติกับพระยาคนใหม  ฯขาฯ ตั้ง

เรือนอยูท่ีบานกตาบารู ในเมืองกลันตัน  เรือน ฯขาฯ ระยะทางกับบานพระยากลันตันประมาณ ๕ 

เสน ๖ เสน  ฯขาฯ ลาพระยากลันตันมาเยี่ยมพ่ีนอง ณ เมืองตานี  ฯขาฯ มาจากเมืองกลันตันแต ณ 

วัน ฯ๖   ๖ คํ่า  ครั้น ณ วัน ฯ๗   ๖ คํ่า  มาถึงเมืองตานี  แลเม่ือ ณ วันเดือนสี่  ขางข้ึน  เจะอาหลีลาม

เมืองนครเชิญตราตั้ง  พระยากลันตันออกไปลุวาง ณ เมืองกลันตัน  พระยากลันตันใหหาบรรดาญาติ

พ่ีนองศรีตวันกรมการมานั่งฟงทองตราท่ีบานพระยากลันตันคนใหม  แลวตางคนตางกลับไป 

อยูประมาณ ๑๔ วัน ๑๕ วัน หลวงอาหมัดมุเกษนองพระยากลันตันผูตายคุมไพร

ประมาณ ๓๐๐ คนเศษยกข้ึนไปตั้งคายอยูท่ีมุเกษแขวงเมืองกลันตัน  ระยะกับบานพระยากลันตัน 

คนใหมทางวันหนึ่ง  เกลี้ยกลอมไพรในเมืองกลันตันไดอีกประมาณ ๑๐๐๐ คนเศษ  แลวยกลงมา

ตั้งอยู ณ บานวะกะสะตําๆ กับบานพระยากลันตันทางเชาชั่วเพล  แตยังหาทําคายไม  พระยากลันตัน

กับรายามุดาผูนองคุมไพรประมาณ ๖๐๐๐ คนเศษยกไปตีหลวงอาหมัด ฯขาฯ ก็ไปดวย  ไดรบกัน

จนถึงอาวุธสั้น  ฝายหลวงอาหมัดไพรตายประมาณ ๑๔ คน ๑๕ คน  ลําบากเปนอันมาก  ฝาย 

พระยากลันตันไพรตาย ๔ คน ลําบากคนหนึ่ง  แลวหลวงอาหมัดแตกถอยไปตั้งอยูท่ีบานมุเกษหกคาย  

พระยากลันตันยกกลับไปบานใหรายามุดาตั้งคายม่ันอยูท่ีบานวะกะสะตําประมาณ ๒๐ คายคน

ประมาณ ๓๐๐๐ คนเศษแลวหลวงอาหมัดคุมไพรประมาณ ๑๕๐๐ คนเศษยกมาตีคายรายามุดาท่ี

บานวะกะสะตําแตกคายหนึ่ง  แตไพรท้ังสองฝายหาตายเจ็บลําบากไม  แลวรายามุดาใหคนไปตีชิงเอา

คายไดแลวเลยไปตีเอาคายพวกหลวงอาหมัดไดคายหนึ่ง  คนรายามุดาตายคนหนึ่งลําบากสองคนๆ 

หลวงอาหมัดตายหาคน ลําบากเปนอันมาก 

ครั้น ณ เดือนหาขางข้ึนหลวงปษาลูกพระยาบานทะเลท่ีตาย  รายาเจะบุตรพระยาสาย

คนเกากับพระยาบาโงยคุมไพรประมาณ ๓๐๐๐ คนเศษขามฟากคลองยกไปตีคายหลวงษาแลบุตร

หลวงษาลอท่ีบานษาลอฟากคลองตะวันออกไดรบยิงฟนกันแตเชาจนบาย  ฝายหลวงปษา รายาเจะ 

ตาย บาดเจ็บ จมน้ํา ประมาณ ๑๘๐ คน พวกหลวงษาแลบังพวกหลวงปษาไดปงลูสองคน  ไพร

ประมาณ ๘๐ คน ๙๐ คน  พวกหลวงษาแลบาดสองคน  หลวงปษาคุมไพรกลับมาตั้งอยูท่ีบานทะเล  

รายาเจะตั้งม่ันอยูท่ีบานสุไหงปนังขางลางบานพระยากลันตันระยะกับบานพระยากลันตันสักสองชั่ว

ปนบาเรี่ยมลูก ๕ นิ้ว ๖ นิ้ว  แลท่ีเขาดวยพระยากลันตัน พระยาสายคนเกาหนึ่ง  หลวงนีฆางับ ๑ 

หลวงกอตอ ๑ (รวม) ๒ คน พ่ีพระยากลันตันหลวงปสูผูเปนรายานองพระยากลันตัน ๑ หลวงษาแล

ลูกหลวงษาลอ ๑ รายาอาหลี ๑ หลวงอาหลี ๑ หลวงเด ๑ หลวงสีมะ ๑ เขากันตัวนาย ๙ คน ไพร

ประมาณ ๑๐๐๐๐ คนเศษ แลท่ีเขาดวยหลวงปษาบานทะเลนั้นพระยาบาโงย ๑ หลวงตงา หลวงกา-

ลิง 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  

แลท่ีไดพระยากลันตันนั้นฟากตะวันออกขางกลันตันจนกระท่ังกะหลาลาเมา แตกะหลา-

ลาเมาข้ึนไปจนถึงเหนือกลันตันท่ีรอนทองแลแตบางสะเบาะฟากตะวันตก  คลองสะตําแตบานสะตํา

ข้ึนไปจนถึงบานสีมัดไดแกพระยากลันตันท้ังสิ้น  

แลท่ีไดแกหลวงปษานั้น แตบานสุไหงปนังข้ึนไปตามคลองกลันตันฟากตะวันตกจนบาน

บางันเลนมาตะวันตกตอแดนกับเมืองสาย เมืองระแงะ แลแตคลองษาเบาะฟากตะวันออกข้ึนไปจนถึง

บานวะกะสะตํา ตะวันออกคลองสะตําเลยไปจนถึงมุเกษมาเราะ บางสําเราะไดแกหลวงปษาท้ังสิ้นแล 

พวกหลวงปษาตั้งคายลอมพวกพระยากลันตันเปนหลายแหงหลายตําบลประมาณ ๑๕๐ 

คาย ปนใหญปนนอยประมาณ ๒๐๐ กระบอก  แลพวกพระยากลันตันตั้งคายรับพวกหลวงปษาแตก

บาง กลันตันฟากตะวันออกชักปกกาตามริมคลองข้ึนไปจนถึงบางลอเมา ปนใหญนอยประมาณ ๕๐๐  

ยิงกันอยูในคายทุกวันพอถึงปนบาเรี่ยม ปนมะลิลา ตั้งรั้งรอรบกันอยูจน ฯขาฯ ออกมาจากเมือง 

กลันตันแล ฯขาฯ เห็นวากําลังหลวงปษาพรอมกับพวกหลวงปษาแตเทานั้น ตีพระยากลันตันแตสัก

เดือนสองเดือนเห็นจะหาแตกไม  เสบียงอาหารจะกินอยูสัก ๔ เดือน ๕ เดือน ก็ไมสิ้น  แตกระสุนดิน

ดําติดขางขัด พระยากลันตันใหผูมีชื่อไปซ้ือ ณ เมืองใหมยังไมกลับมากอน  ปากน้ําเมืองกลันตันไดแก 

พระยากลันตันในแมน้ําเมืองกลันตันไดคนละฟาก  พระยากลันตันยังใชสอยเรือไปมากลับเหมืองทอง

ได  แลพระยากลันตันจัดแจงเรือรบเรือไล พรอมท้ังเครื่องศาสตราวุธไวประมาณ ๓๔ ลํา ๓๕ ลํา 

บรรทุกจุลําละ ๔ เกวียน ๕ เกวียน  

ฝายพระยาบาโงยหลวงปษา จัดเรือรบไวประมาณ ๖ ลํา ๗ ลํา พรอมดวยเครื่องศาสตรา

อาวุธบรรทุกจุลําละ ๖ เกวียน ๗ เกวียน แลเม่ือ ฯขาฯ ยังอยูท่ีเมืองกลันตัน ฯขาฯ เห็นกรมการเมือง

นครอนูกับพระยากลันตันสองคนๆ หนึ่งชื่อเจะหลี คนหนึ่งนั้น ฯขาฯ ไมรูจักชื่อ  สิ้นคําใหการ ฯขาฯ 

แตเทานี้ ๛ 

 

๑๔.  คําใหการนายรัก  จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) เลขท่ี ๑๔๓ 

๏ ฯขาฯ นายรักใหการวาเปนขาอยูในกรมหลวงรักษรณเรศ  ฯขาฯ เปนหลานจีนจิตๆ 

เปนบาวเจาพระยาพลเทพ ตั้งบานเรือนอยู ณ สามเพ็ง  จีนจิตแตงเรือให ฯขาฯ คุมสินคาออกไป

จําหนาย ณ เมืองกลันตัน ๓ เท่ียวๆ นี้แตงเรือศีรษะญวนลําหนึ่งยาวแปดวา ปากกวางแปดศอก 

บรรทุกสินคาขาวสารเกวียนเศษ เกลือสี่สิบสามเกวียน กระดาษเงินกระดาษทอง ครามหมอ ให ฯขาฯ 

เปนนายเรือคุมสิ่งคาออกไปจําหนาย ณ เมืองกลันตัน ณ วันเดือนเกา ขางข้ึนปจอสัมฤทธิศก  ฯขาฯ 

กับจีนไตกงลูกเรือสิบเอ็ดคนใชใบจากปากน้ําเมืองสมุทรปราการไปเดือนหนึ่ง เถิงเมืองนคร ณ วัน

เดือนสิบแรมคํ่าหนึ่ง  ฯขาฯ แวะจําหนายเกลือท่ีเมืองนครยี่สิบเกวียนๆ ละสามตําลึง  แลว ฯขาฯ ซ้ือ



๓๘๐ 

ฝายซ้ือดายท่ีเมืองนครเปนสินคาบรรทุกออกไปจําหนาย ณ เมืองกลันตัน  ฯขาฯ ใชใบไปจากเมือง

นคร ณ วันเดือนสิบเอ็ดข้ึนสามคํ่าไปหกวันเถิงนาเมืองสงขลา ณ วันเดือนสิบเอ็ดข้ึนแปดคํ่าเรือตอง

พายุลมวาว ซัดเขาเกยหาดแตกท่ีปากน้ําเมืองสงขลาสินคาจมน้ําสิ้น เก็บไดแตของปากเรือบาง

เล็กนอย  ฯขาฯ กับไตกงลูกเรือข้ึนกักอยู ณ เมืองสงขลาไดความวาอายแขกยกมาตีเมืองไทร พระยา

สงขลายกข้ึนไปชวยเมืองไทรแลว  ฯขาฯ หาพบพระยาสงขลาไม  ฯขาฯ อยูท่ีเมืองสงขลาประมาณ

เจ็ดวันแปดวัน  ฯขาฯ ซ้ือเรือศีรษะญวนของจีนลูกคาชาวเมืองสงขลาลําหนึ่งยาวหาวา ปากหาศอก 

บรรทุกสินคาซ่ึงเก็บไวไดลงไปจําหนาย ณ เมืองกลันตัน  ฯขาฯ ใชใบไปจากเมืองสงขลา ณ วันเดือน

สิบเอ็ดแรมสามคํ่า  ฯขาฯ หาไดทอดท่ีปากน้ําไม  ฯขาฯ เขาไปในคลองเมืองกลันตันทอดอยูท่ีดานๆ 

กับปากน้ําทางไกลกันประมาณหาสิบเสนเศษ  ฯขาฯ เห็นเรือลูกคาทอดอยูลําหนึ่ง  ฯขาฯ ถาม 

นายเรือๆ บอกวาเปนลูกคาอยูบานแหลมเมืองเพชรบุรี  บรรทุกขาวสารเกลือฝายออกไปขายราคา

ขาวเกวียนละ ๓๐ เหรียญ  เกลือเกวียนละ ๑๕ เหรียญ ฝายหาบละ ๓ ตําลึง ๔ เฟองเหรียญ ฯขาฯ 

ไดยินวาตนกูปะสา รายามุดา แขกนายไพร ซ่ึงเขามา ณ กรุงเทพฯ กลับออกไปเถิงเมืองกลันตันกอน 

ฯขาฯ ประมาณ ๔ วัน ๕ วัน  ฯขาฯ เท่ียวทวงลูกหนี้อยูท่ีเมืองกลันตันแปดเดือนเศษและดานนั้น

ตั้งอยูฝงตะวันออก มีเรือนแขกอยูประมาณ ๓๐ เรือน มีคนชายหญิงใหญนอยประมาณ ๒๐๐ เศษ  

ตั้งแตดานข้ึนไปฟากตะวันออกจนเถิงบานพระยาบาโงยประมาณ ๑๑ บาน ๑๒ บานๆ หนึ่งมีเรือนอยู

ประมาณ ๒๐ เรือน ๓๐ เรือนบาง คนชายหญิงไพรนอยบานหนึ่งประมาณ ๗๐ คน ๘๐ คน บาง  

ตั้งแตบานพระยาบาโงยข้ึนไปจนเถิงบานพระยากลันตันสามบาน จีนแขกอยูปนกันบานหนึ่งประมาณ 

๒๐๐ คน ๓๐๐ คน  เหนือบานพระยากลันตันข้ึนไปขางปลายน้ํานั้น ฯขาฯ หาไดข้ึนไปเท่ียวไม จะมี

บานเรือนผูคนอยูมากนอยเทาไร ฯขาฯ ไมรูบานพระยากลันตันนั้นชั้นนอกปลูกกอไผลอมรอบ ๓ ดาน  

ถัดกอไมไผเขาไปทําคายดวยกระดาน  เรือนพระยากลันตัน ๗ หลังเครื่องบนไมจริงผูกดวยหวาย 

หลังคามุงจาก มีฉางขาวฉางหนึ่งจะกวางยาวสักก่ีหอง ฯขาฯ หาไดสังเกตไมจะมีขาวสักเทาไร ฯขาฯ 

หารูไม ฯขาฯ เห็นมีปนบาเรี่ยมเล็กกระสุนใหญประมาณ ๕ นิ้ว ๖ นิ้ว ๗ นิ้ว ทําโรงไวในคายบาน 

พระยากลันตัน ๑๐ กระบอก ปนมะลิลากระสุน ๒ นิ้ว ๒ นิ้วก่ึง มีอยู ๓๐ กระบอก  แตปนคาบศิลา

จะมีอยูมากนอยเทาใด ฯขาฯ ไมรู  ฟากตะวันตกตั้งแตดานข้ึนไปจนเถิงบานตนกูปะสา ๓ บานๆ หนึ่ง

มีเรือนอยู ๑๔ เรือน ๑๕ เรือนบาง  มีคนชายหญิงใหญนอยอยูบานละ ๖๐ คน ๗๐ คนบาง เหนือ

บานตนกูปะสาข้ึนไปจนถึงหนาบานพระยากลันตัน (ตรง)ขามก็มีเรือนจีนแขกตั้งเรี่ยรายกันไป

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 

เปนวันใดเดือนใด ฯขาฯ จํามิได ฯขาฯ ไปหาพระยากลันตันวาผูใดจะซ้ือขาวก็ใหซ้ือขาวเกาคืน

เสียกอน  ขาวซ่ึงพระยากลันตัน  ตนกูปะสา ซ้ือเอาไปแตกรุงเทพฯ เปนขาวใหมเอาไวซ้ือขายกันตอ

ภายหลัง  แลว ฯขาฯ เห็นจีนแขกชาวบานพากันไปซ้ือขาวตนกูปะสาบางซ้ือขาวพระยากลันตันบาง  

ราคาขายกัน ๕๐๐ ครั้นตั้งเปนเงิน ๓๕ เหรียญคิดเปนเกวียนท่ีกรุงเทพฯ เปนเกวียนละ ๑๕ ตําลึง ๑ 

บาท ๑ สลึง  

ครั้นอยู ณ วันเดือนอายขางแรม ฯขาฯ ไดยินแขกมีชื่อพูดจากันวาพระยากลันตันใหฆา

แพะ ฆาโค ฆากระบือ แลวใหหาตนกูปะสาและญาติพ่ีนอง ศรีตะวันกรมการมากินเลี้ยงท่ีบานพระยา 

กลันตันญาติพ่ีนอง  ศรีตวันกรมการมาพรอมกันกินเลี้ยงท่ีบานพระยากลันตัน  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  รายามุดาก็รื้อเอาเรือนท่ีรายาเจะขายใหรายามุดาไป  ตนกูปะสาวารายามุดาทํา

คุมเหงความก็เงียบกันมา  

ครั้น ณ วัน ฯ ๓ ขางข้ึน ตนกูปะสาวารายามุดาตั้งคายลอมบานตนกูปะสาทําดวยไมไผ

บาง ไมจริงบาง พระยากลันตันใหหลวงทิพอาวุธ หลวงชัยพลภักดิ์  หลวงศรีประตุกา  ซ่ึงเจาพระยา

นครใหออกไปอยูท่ีเมืองกลันตัน  ไปถามตนกูปะสาวาตั้งคายทําไม  ตนกูปะสาวาตนกูปะสาหาไดตั้ง

คายไมตนกูปะสาทํารั้วบานดอก  ความก็นิ่งกันมาหลายวันแลว  ไดยินวาพระยาบาโงยกับตนกูปะสา

คิดกันตั้งคายตามริมน้ํา  ตั้งแตบานตนกูปะสาตามข้ึนไปพนหนาบานพระยากลันตันประมาณ ๑๔ เสน 

๑๕ เสน  หลวงทิพอาวุธ หลวงชัยพลภักดิ์  หลวงศรีประตุกา กรมการเมืองนครเห็นตนกูปะสาตั้งคาย

ทําผิดประหลาดอยู  หลวงทิพอาวุธ หลวงชัยพลภักดิ์  หลวงศรีประตุกา ไปวากับตนกูปะสาวา 

ตนกูปะสาทําอยางนี้พระยากลันตันจะมีความสบายท่ีไหน  ตนกูปะสาวาอยาวาแตพระยากลันตันจะ

ไมสบายเลย  เถิงตัวหลวงทิพอาวุธ หลวงชัยพลภักดิ์  หลวงศรีประตุกาก็จะไมสบายเหมือนกัน  

ตนกูปะสากับญาติพ่ีนองอุตสาหะเขามาเฝาทูลละอองฯ สมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัว ณ กรุงเทพฯ ทรง

พระกรุณาเมตตาโปรดใหตนกูปะสาญาติพ่ีนอง  เขาเฝาหลายครั้งตรัสถามวาผูใดจะเปนพระยากลัน

ตันได ตนกูปะสากราบทูลวาหลวงนิปากแดงใจดีอารีอารอบกับญาติพ่ีนองไพรบานพลเมืองก็นับถือ

กลัวเกรงมาก  สมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวจึ่งตั้งใหหลวงนิปากแดงเปนท่ีพระยากลันตัน  ครั้นไดเปนท่ี

พระยากลันตันแลวก็ไมอารีอารอบรักใครตนกูปะสาๆ ก็ไมไดเปนท่ีมีชื่อเสียงแตสักอยางหนึ่ง  ตนกูปะ

สาอายแกสมัครพรรคพวกบาวไพร มีความนอยใจหนัก  หลวงทิพอาวุธ หลวงชัยพลภักดิ์  หลวงศรี

ประตุกา ก็กลับไปบอกพระยากลันตันตามคําตนกูปะสา  พระยากลันตันไมไวใจจึงตั้งคายลอมบาน 



๓๘๒ 

พระยากลันตันตั้งคายตอข้ึนไปอีกยาวประมาณสัก 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 ใหรายามุดาคุมไพรยกข้ึนไปตั้งคายสูรบกับพระยาบาโงยกอง

หนึ่งจะเปนคนมากนอยเทาใด ฯขาฯ ไมรู  ภายหลัง ฯขาฯ ไดยินวาพระยาบาโงยตีคายรายามุดาแตก

ถอยลงมา  พระยากลันตันกับรายามุดายกข้ึนไปตีคายพระยาบาโงยแตกถอยไป  พระยากลันตันให 

รายามุดาอยูรักษาคาย  พระยากลันตันกลับลงมา ณ เมืองกลันตัน   

ครั้น ณ วัน ฯ ๔  ขางแรม พระยาบาโงยยกมาสูรบกับรายามุดาอีก  รายามุดากับพระยา

บาโงยสูรบกัน ตานอยูประมาณ ๑๔ วัน ๑๕ วัน  ครั้น ณ วัน ฯ ๕ ขางแรม พระยาบาโงยตีคาย 

รายามุดาแตกถอยลงมาใกลเมืองกลันตันทางประมาณ ๗๐ เสน ๘๐ เสน  พระยากลันตันจึงเกณฑคน

ใหพระยาจางวางยกข้ึนไปตีคายพระยาบาโงย  ใหรายามุดากลับลงมารักษาคายปากน้ําพระยาบาโงย

กับพระยาจางวาง  สูรบกันอยูประมาณ ๙ วัน ๑๐ วัน พระยาบาโงยแตกถอยไปตั้งอยูท่ีเขามะระทาง

ประมาณครึ่งวัน  ฯขาฯ กับเพ่ือนเรือลูกคาเห็นบานเมืองเกิดรบพุงกันวุนวาย  ก็ถอยเรือออกมาทอด

อยูท่ีปากน้ําประมาณ ๗ วัน ๘ วัน  ตนกูปะสาเกณฑคนประมาณ ๓๐๐ ๔๐๐ ยกขามฟากมาตีคาย 

รายามุดาท่ีปากน้ํา  สูรบกันอยูวันหนึ่ง  รายามุดาแตกถอยข้ึนไปตั้งอยูใกลกับบานพระยาจางวางทาง

ประมาณ ๔๐ เสน ๕๐ เสน  พวกกองทัพตนกูปะสาใหทําทุนปดปากน้ําไวชองแตพอเรือเดิน  มีแขก

รักษาอยูประมาณ ๔๐ คน ๕๐ คน  ไมใหผูใดเอาขาวเกลือผักปลาเขามาขายในเมืองกลันตัน  ฯขาฯ 

ลงเรือนอยเขาไปในเมืองกลันตันหลายครั้งไดยินชาวบานชาวเมืองพูดจากันวาตนกูปะสา พวก 

ตนกูปะสาปดปากน้ําไว  ไพรบานพลเมืองอดอยาก  พระยากลันตันแตกอนพวกมากเดี๋ยวนี้มาเขากับ

ตนกูปะสามาก  บาวพระยากลันตันท่ีตั้งบานเรือนอยูขางฟากตะวันตกจะไปชวยพระยากลันตันก็ไมได  

ดวยตนกูปะสาวาถาไปชวยพระยากลันตันบุตรภรรยาอยูขางหลัง  ตนกูปะสาจะเอาเรือไปแลกกระสุน

ดินดําเสีย คนจึงเขากับตนกูปะสามาก   

ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๐ ๖ คํ่า หลวงสรเสนีข่ีกําปนลงไปเถิงเมืองกลันตัน  กําปนทอดอยูปากน้ํา  

หลวงสรเสนีกับไพรประมาณ ๔๐ คน ๕๐ คน ใสเสื้อแดงลงเรือสําปนเขาไปหาตนกูปะสาแลวเลยไป

หาพระยากลันตันแตจะพูดกันอยางไร ฯขาฯ ไมรู  ครั้นเพลาเย็นหลวงสรเสนีกลับไปกําปน  รุงข้ึน

เพลาเชา ฯขาฯ เขาไปในเมืองกลันตัน ฯขาฯ ไดยินชาวบานชาวเมืองพูดกันวาเห็นขาหลวงมา ชวนกัน

ดีใจท้ังบานท้ังเมือง  พูดวาหลวงสรเสนีวาแกตนกูปะสาวา  พระยาศรีพิพิฒนแมทัพใหญใชให 

หลวงสรเสนีลงมาหามปรามวา ตนกูปะสากับพระยากลันตันก็มิใชผูอ่ืนเปนพ่ีเปนนองกัน อยาใหรบพุง

กันไพรบานพลเรือนจะไดความเดือดรอน  ตนกูปะสาตอบวาทานไมใหวิวาทสูรบกัน  ทานจะใหเลิก

เสียก็จะเลิกแลว  หลวงสรเสนีไปหามพระยากลันตันๆ วาพระยากลันตันหาไดคิดสูรบตนกูปะสากอน



๓๘๓ 

ไม  ตนกูปะสาคิดมาทํารายกับพระยากลันตันๆ จึงตองสูรบ  เดี๋ยวนี้พระยาศรีพิพัฒนแมทัพใหญใชให

ขาหลวงออกมาหามปรามนั้น  ถาตนกูปะสาไมทํารายรบพระยากลันตันๆ ก็จะเลิกเสียดวยกัน  ตั้งแต

นั้นมาหาไดสูรบกันไมตางคนตางรอกันอยู  หลวงสรเสนีเอาดินดําไปใหพระยากลันตันหกถัง   

ตนกูปะสารูโกรธหลวงสรเสนีๆ จะวากันสิ่งไรกับตนกูปะสาๆ พูดเปนเชิงไมเรียบรอยเหมือนแตกอน   

หลวงสรเสนีใชใหหม่ืนเทพข้ึนมาแจงราชการกับพระยาศรีพิพัฒน ณ เมืองสงขลา  แตตนกูปะสาใชให

แขกถือหนังสือข้ึนมาเถิงพระยาศรีพิพัฒนนั้น ฯขาฯ หารูไม  อยูประมาณ ๑๔ วัน ๑๕ วัน ขุนโยธา-

สมุทรกับหม่ืนเทพข่ีเรือรบปากปลาลงไปเถิงเมืองกลันตันอีก ๒ ลํา ไพรนั้นเห็นเปนเขมรเปนไทยบาง

ประมาณลําละ ๓๐ คน ๔๐ คน  เรือรบเขาไปในคลองทอดอยูท่ีหนาบานตนกูปะสาลําหนึ่ง  ทอดอยูท่ี

บานพระยากลันตันลําหนึ่ง  ขุนโยธาสมุทรพูดวาพระยาเพชรบุรีจะยกทัพบกตามลงมาภายหลัง  

ชาวบานบอก ฯขาฯ วา  ขุนโยธาสมุทรไปหามพระยากลันตันใหพระยากลันตันรื้อคายถอนคนเสีย  

หลวงสรเสนีไปหามตนกูปะสาใหตนกูปะสารื้อคายถอนคนเสียมิใหรบสูกันตอไป  ตนกูปะสาวาให 

พระยากลันตันเลิกกอน  พระยากลันตันจึงจะเลิก  ตางคนตางก็วากลาวเก่ียงกันอยู  ยังหาไดรื้อคาย

ถอนคนเสียไม  แตตนกูปะสาวาถาพระยากลันตันไมรื้อคายถอนคนกอน  ขาหลวงจะมาคุมเหงรื้อคาย

เลิกคนขางตนกูปะสาฝายเดียว  ขาหลวงมาแตเทานี้ตนกูปะสาหาฟงไม แลว ฯขาฯ เห็นเรือศีรษะ

ญวนนายเรือลูกเรือเปนจีน บรรทุกขาวสารลงไปขายท่ีเมืองกลันตัน  เขาไปทอดอยูในคลอง ๘ ลํา 

ทอดอยูทะเลปากน้ํา ๑๒ ลํา  เรือท่ีเขาไปในคลองนั้นขายขาวใหแกชาวเมืองกลันตันเกวียนละ ๒๐ 

เหรียญบาง ๒๕ เหรียญบาง  แลกหมากกันบาง  เรือท่ีทอดอยูปากน้ํานั้นเรือลูกคาชาวเมืองตรังกานูท่ี

พิสูจนข้ึนมาซ้ือไปเกวียนละ ๒๐ เหรียญบาง ๒๕ เหรียญบาง  เม่ือ ฯขาฯ ใกลจะเขามาไดยินวาพ่ี 

พระยากลันตันข้ึนไปรบขางฝายเหนือ  พวกตวันมุดาซ่ึงเปนตนกูศรีปตรามหารายาแตกถอยหาง

ออกไปไกลกับบานพระยากลันตันทางเชาชั่วเพลรบกันครั้งไรผูคนตายทุกครั้ง  แต ฯขาฯ ไดเห็นวาศพ

ลอยน้ําลงมาประมาณ ๒๐ คน ๓๐ คน  แลวแขกพูดเลากันตอมาวาพระยาเพชรบุรีคุมกองทัพ ๓ พัน

ยกลงไปเถิงบานไพรวันยังทางอีก ๓ วันจะเถิงเมืองกลันตัน  แขกท่ีเปนพวกพระยากลันตันรูวาพระยา

เพชรบุรียกลงไปพากันดีใจทุกคน  พูดกันวากองทัพยกลงไปเถิงแลวพวกตนกูปะสาก็จะหนีไป  ไพร

บานพลเมืองรักพระยากลันตันมากกวาตนกูปะสา พระยาบาโงย ญาติพ่ีนอง  ศรีตวันกรมการผูใดจะ

เขากับตนกูปะสา  จะชื่อไรขาหารูไม  รูอยูแตวาพ่ีนองอยูขางตนกูปะสา ๔๔ นายไพรบาวพระยา 

กลันตันอยูขางฟากตนกูปะสาๆ กันเอาไวไดหมด  คนขางตนกูปะสาจึงมากกวาขางพระยากลันตัน  

เสบียงอาหารขางพวกพระยากลันตันยังมีพอจะกินไดสักเดือนหนึ่ง  แตหลวงสรเสนี ขุนโยธาสมุทร 

นั้นเพลาเชาลงสําปนเล็กข้ึนไปเมืองกลัน  เพลาเย็นกลับลงมานอนเรือทุกวัน  หลวงทิพอาวุธ   

หลวงชัยพลภักดิ์ นั้นข้ึนมาเมืองนครแต ณ วันเดือน ๖ ขางแรม  หลวงราชเมธา หลวงศรีประตุกา ยัง

อยูในบานพระยากลันตัน  เจาพระยานครเถิงแกอสัญกรรมนั้นความรูลงไปเถิงเมืองกลันตัน  เม่ือ ณ 

วันเดือนเจ็ดขางแรม  แขกลางคนพูดวาเจาพระยานครยังไมเถิงแกอสัญกรรมดอก ลางคนพูดวาเถิงแก



๓๘๔ 

อสัญกรรมแลว  เม่ือ ฯขาฯ จะมา ฯขาฯ ไปลาพระยากลันตัน  ฯขาฯ บอกพระยากลันตันวาโตะปะเส

ซ้ือเชื่อสินคาของ ฯขาฯ ไปเปนเงิน ๙๕ เหรียญหาไดเงินไม  จะขอเอาตัวโตะปะเสกับบุตรภรรยามา  

พระยากลันตันก็ให ฯขาฯ มาเปนคนสามคน  ฯขาฯ ใชใบมาแตเมืองกลันตัน ณ วัน ฯ๑  ๐ ๘ คํ่า ไมได

แวะท่ีเมืองสงขลาหามิได มา ๑๓ วัน เถิงปากน้ําเจาพระยา ณ วัน ฯ๗   ๘ คํ่า สิ้นคําใหการ ฯขาฯ แต

เทานี้ ๛ 

 

๑๕.  จดคําใหการอายตุลาแขก  จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) เลขท่ี ๒๑๑ 

๏ ฯขาฯ อายตุลาใหการวา  ฯขาฯ เปนบาวเจะมาตะเลย  บานเรือน ฯขาฯ ตั้งอยูบาน

ตะเลย  ภรรยา ฯขาฯ อําแดงรื่นมีบุตรชายคนหนึ่ง  เดิม ณ วันเดือนแปดทุติยษาฒ คืนคํ่าหนึ่ง 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 มาเถิงกลางทางพอเพลาพลบคํ่า

ลง  อายปะตีนากับแขกมีชื่อ ๑๐ คนพากันหนีไปจากขุนวิชิตพลเดช  ครั้นเพลาประมาณสองยามเศษ 

ฯขาฯ กับอายประเหมก็หนีขุนวิชิตพลเดชตามอายปะตีนาไปในเพลาคืนเดียวกัน  ครั้นรุงข้ึนเพลาบาย

ประมาณ ๔ โมงเศษ ฯขาฯ กับอายประเหมอดน้ํา  ฯขาฯ ก็แวะเขาขอน้ําชาวบานกินแลวชาวบานก็

ชวนกันจับ ฯขาฯ ได แตอายประเหมหนีไปได  ชาวบานก็พา ฯขาฯ มาสงใหนายถานุ  สิ้นคําใหการ  

ฯขาฯ แตเทานี้  แลจะมีผูใดมาพูดจาวากับ ฯขาฯ ประการใดนั้นหามิได พิจารณาสืบไปเบื้องหนามี

ผูใดใหการอยางอ่ืนวามาพูดจากับ ฯขาฯ ประการใดก็ใหเฆ่ียน ฯขาฯ จงหนัก 

๏ วัน ๖ ฯ๗   ๘
๘    คํ่าทุติยษาฒ  จม่ืนอินทเสนา หลวงชาญณรงคเอาคําใหการอายตุลาแขก

เมืองไทรใชใหลากปนมานี้ไปจับไดสงมา ๛ 
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๑๖.  คําใหการเจะปายา เจประหิม  จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) เลขท่ี ๓๑๗ 

๏ ฯขาฯ เจะประยา เจะประหิม ใหการวาเม่ือพระยาไชยาไปเถิงเมืองกลันตัน  พระยา-

กลันตัน ตนกูปะสา หลวงดรมาน หลวงหมัด  มารับหนังสือไปอานทราบความแลว พระยาไชยาบังคับ

ใหรื้อคายเลิกคนเสียดวยกันท้ัง ๒ ฝาย  คายขางฝายพระยากลันตันซ่ึงตั้งตามริมแมน้ํา  ตั้งแตบาน 

ปเสมขางเหนือน้ํา รื้อตลอดลงมาจนถึงคายบานนําเขมรริมทะเล  ขางฝายยกคายซ่ึงกูศรีระมะตั้งท่ี

บานลีมัดก็รื้อแลว  คายพระยาจางวาง รายามุดา ซ่ึงตั้งสูรบกับหลวงหมัดรายาเจะท่ีมุเกษมระก็รื้อ

ตลอดลงมาจนถึงคลองสะตํา  พวกขาหลวงไปกํากับดูแลใหรื้อคายชักปนใหญ ปนนอย กลับมาไวท่ีใน

คายบานพระยากลันตันสิ้นแลว  คนซ่ึงอยูรักษาคายก็ใหเลิกกลับไปอยูบานเรือนแลว  แตไพรพลพวก

พระยากลันตันซ่ึงตั้งอยูไกลคายตอตาบารูนั้น  พระยากลันตันใหเขาอยูรักษาคายเมืองท่ีบานพระยา 

กลันตัน  ประมาณ ๕๐๐ ท่ีบานพระยาจางวางประมาณสัก ๖๐๐ สัก ๗๐๐  ท่ีบานรายามุดา

ประมาณสัก ๒๐๐ คน ๓๐๐ คน  ท่ีบานตนกูศรีอินดาราประมาณสัก ๑๐๐ เศษ สิริเขากันท้ัง ๔ บาน

มีคนอยูประมาณ ๑๕๐๐ คน ๑๖๐๐ คน  แตท่ีบานกูศรียมนั้นผูคนรักษาอยูสักเทาไร ฯขาฯ หาได

เห็นไม 

คายตนกูปะสาซ่ึงตั้งตามริมแมน้ําฝงตะวันตกท่ีไกลๆ  บานตนกูปะสานั้น ฯขาฯ เห็นเรือ

ลงหมดแลว  แลคายท่ีคลองกีดัตซ่ึงหลวงอาหลีลูกเขยพระยาบาโงยตีไดนั้น  ตนกูปะสาใหรื้อแลวและ

คายตนกูปะสาซ่ึงตั้งท่ีเหนือน้ํานั้น ตนกูปะสาจะไดรื้อแลวหรือยัง ฯขาฯ หาไดเห็นไม  และคนซ่ึงรักษา

คายตนกูปะสานั้น  ตนกูปะสาจะใหเลิกกลับไปอยูบานเรือนฤๅๆ จะใหเขาอยูรักษาคายในบาน 

ตนกูปะสา ฯขาฯ หาทราบไม  ท่ีคายบานตนกูปะสาหลังนี้ ตําปงหวันมูสูนองตนกูปะสานั้นหารื้อไม  

ตนกูปะสาเอาคนเขาในบานตนกูปะสามากอยู  แตจะเปนสักก่ีพล ฯขาฯ หาทราบไม แตคายหลวง

หมัดเดิมตั้งอยูท่ีมุเกษมระ ภายหลังพระยาจางวางตีคายมุเกษมระได  หลวงหมัดถอยไปตั้งอยูท่ีบา

เจาะ  คนท่ีมุเกษมระนั้นเปนบาวพระยากลันตันก็มี บาวพระยาจางวางก็มี  พระยาจางวางตีคาย 

มุเกษมระไดแลว ผูคนบาวไพรของพระยาจางวางก็หนีมาหาพระยาจางวาง  ลางคนก็หนีมาไดแตตัว

ครอบครัวหาทันไดพาไม  หลวงหมัดกวาดไลเอาครัวพวกบาวของพระยากลันตัน พระยาจางวาง ไป

รวบรวมไวท่ีบาเจาะ  บาวไพรพวกหลวงหมัดซ่ึงอยูท่ีมุเกษมระหลวงหมัดก็กวาดเอาไปท้ังฉกรรจ

สํามะโนครัวไปรวบรวมไวท่ีบาเจาะท้ังสิ้น  มีฉกรรจสํามะโนครัวอยูท่ีบาเจาะประมาณ ๓๐๐๐ เศษ 

และท่ีบานบาเจาะนั้นเปนบานของมารดารายามุดา เม่ือหลวงหมัดไปตีบานบาเจาะไดกอนจึงยกข้ึนไป

ตั้งอยูมุเกษมระ มารดารายามุดาหนีมาอยูเมืองกลันตันกับรายามุดาหลวงหมัด เก็บริบเอาสิ่งของบน

เรือนและขาวเปลือกในยุงกับโคกระบือ เรือใหญเรือเล็ก ปนหลัก ปนคาบศิลา กับผูคนบาวไพรของ

มารดารายามุดา ไดเปนมาก   

ครั้นหลวงหมัดกวาดครัวลงมาแตมุเกษมาอยูท่ีบานบาเจาะ  หลวงหมัดข้ึนอยูบนเรือน 

รายามารดารายามุดา หลวงหมัดตั้งคายข้ึนท่ีบาเจาะอีก  พอพระยาไชยาลงไปเถิงเขา จึงใชใหขาหลวง



๓๘๖ 

ลงไปวาใหหลวงหมัดรื้อคาย  หลวงหมัดก็รื้อคายตามขาหลวงบังคับ  ครั้นขาหลวงกลับมาแลว หลวง

หมัดก็ตั้งคายข้ึนท่ีบาเจาะอีก แลวหลวงหมัดเตรียมเรือไวท่ีบาเจาะประมาณสัก ๗๐ ลํา ๘๐ ลํา 

ครอบครัวก็รวบรวมไวท่ีบาเจาะท้ังสิ้น  ซ่ึงหลวงหมัดเตรียมเรือรวมคนไวนั้น  หลวงหมัดจะคิดไปฤๅๆ 

จะคิดสูรบกับพระยากลันตันอีกประการใด ฯขาฯ หาทราบไมและรายาเจะ หลวงดรมาน เจะดูอาหลี

ซ่ึงต้ังคายอยูท่ีมุเกษมระกับหลวงหมัดนั้นพระยาจางวางตีแตกไปพรอมกันกับหลวงหมัดรายาเจะ 

หลวงดรมาน เจะดูอาหลี ๓ คนพ่ีนองไปตั้งคายอยูท่ีบานยามาหางกับบานบาเจาะประมาณ ๓๐๐ เสน

เศษ  ขาหลวงไดไปวาใหรื้อคายเสีย  รายาเจะก็รื้อคายลงครั้นขาหลวงกลับมาก็ตั้งคายข้ึนอีก   

ท่ีบานยะมา ตําบลนี้เปนท่ีทุงนาของรายามุดา  ฉางขาวก็ตั้งอยูท่ีบานยามา และผูคนซ่ึงตั้งบานเรือน

อยูท่ีบานยามานั้นก็เปนบาวของรายามุดาท้ังบานประมาณชายหญิงใหญนอย ๑๐๐๐ เศษ  รายาเจะตี

ไดไวเปนของรายาเจะท้ังบาน ผูคนจะมาหารายามุดา รายาเจะก็กักขังไว  หาใหมาไม  เห็นหลวงหมัด 

รายาเจะ หลวงดรมาน เจะดูอาหลี ๔ คนนี้เปนพวกเดียวกัน  พระยากลันตันไมไวใจกลัวจะคิดทําราย

กับพระยากลันตันอีก และขางธรรมเนียมแขกนั้น  ถาเปนบาวฝายพระยากลันตันอยูท่ีบานใดตําบลใด 

พวกพระยากลันตันไปตีจับไดพวกบาวฝายตนกูปะสาก็ดี  พวกตนกูปะสาจับไดบาวไพรฝายพวก 

พระยากลันตันก็ดี  พวกพระยากลันตันก็เอาอาวุธมอบใหพวกบาวตนกูปะสาไปรบตนกูปะสาๆ ก็เอา

อาวุธมอบใหพวกบาวพระยากลันตันไปรบพระยากลันตัน ไดรับอาวุธแลวก็ตองไปสูรบกับนาย  ถา

บาวพระยากลันตันตั้งบานเรือนอยูฟากขางตนกูปะสา  ตนกูปะสาจับไดไวกอนก็ตองชวยตนกูปะสารบ

ไป  ถาผูใดหนีขามฟากมาหาพระยากลันตัน  ตนกูปะสาใชใหคนไปผูกประตูเรือนไว แลวเก็บริบเอา

สิ่งของบนเรือนจนสิ้น  พวกบาวพระยากลันตันพะวงอยูดวยครัวแลทรัพยสิ่งของจึงหาอาจหนีมาหา

พระยากลันตันไม  ฝายพระยากลันตันจับไดบาวตนกูปะสาก็ทําเหมือนอยางเดียวกัน จําเพาะจะกดข่ี

เอาไดก็แตท่ีครอบครัวนั้นไวแลว  ถาไมไดครอบครัวบุตรภรรยาไว  มันไมเปนหวงดวยทรัพยสิ่งของ

ครอบครัวแลว  มันก็พาอาวุธหนีไปหานายมันเสีย  ท่ีชวยรบอยูนั้นตองระมัดระวังไวมันหลบหนีไมได

จึงตองอยูชวยรบ  ถาเห็นไดท่ีหลบหนีไดก็หลบหนีไปเสีย  หาอยูชวยรบไม  และบัดนี้พระยากลันตัน 

ตนกูปะสา รื้อคายถอนคนดวยกันท้ัง ๒ ฝาย ปลอยใหผูคนไปอยูบานเรือนแลว บาวตนกูปะสามีบุตร

ภรรยาตั้งบานเรือนอยูขางฟากตะวันออก จะขามมาหาบุตรภรรยาพระยากลันตันก็หาไดวากลาวไม  

แตบาวไพรของพระยากลันตันซ่ึงตั้งบานเรือนมีบุตรภรรยาอยูขางฟากตะวันตกขามมาหาบุตรภรรยา

ตนกูปะสาก็ใหจับปรับหมายเอาเงิน  ถาเปนคนม่ังมีปรับเอาคนละยี่สิบสามสิบเหรียญ  ท่ีเปนคนจน

เอาคนละเกาเหรียญสิบเหรียญ ๔ เหรียญ ๕ เหรียญ จึงใหอยูบานเรือนกับบุตรภรรยาตอไป  และ 

นีกะจีเปนบาวพระยากลันตันซ่ึงคุมดอกไมทอง ดอกไมเงิน เขาไปทูลเกลาฯ ถวาย ณ กรุงนั้น นีกะจีตั้ง

บานเรือนอยูท่ีปลาหวันขางฝงตะวันตกนั้น  เม่ือตนกูปะสา พระยากลันตันวิวาทรบกัน นีกะจีหาได

ชวยขางผูใดไม  ตนกูปะสาโกรธนีกะจีวาไมชวยตนกูปะสารบพระยากลันตัน  ตนกูปะสาอุดคนปรับ

หมายเอาเงินกับนีกะจีกอนพระยาไชยายังไมลงไปเถิง ๒๐๐ เหรียญแลว  เม่ือพระยาไชยาลงไปเถิง  



๓๘๗ 

ตนกูปะสาจะปรับหมายเอาเงินกับนีกะจีอีก ๓๐๐ เหรียญ  นีกะจีมารองกับพระยาไชยาๆ ไดทํา

หนังสือปดตราใหนีกะจีฉบับหนึ่ง  หามมิใหตนกูปะสาปรับหมายเอาเงินกับนีกะจีตอไป  ตนกูปะสาจึง

งดอยู และตนกูปะสาคิดแตเบียดเบียนคุมเหงปรับหมายบาวไพรพระยากลันตันฝายเดียว   

ขอหนึ่งบาวพระยากลันตันบุตรภรรยาอยูบานปดังลินงฟากตะวันตก ๑๖ คนลาพระยา 

กลันตันวาคายคูก็เลิกกันท้ัง ๒ ฝายแลว  จะขอลากลับไปบานจะไดฤๅมิได  พระยากลันตันจึงพาบาว 

๑๖ คนลงไปหาพระยาไชยาท่ีเรือ วากับพระยาไชยาวาบาวจะขอลาไปบานพระยาไชยาวาเลิกรบกัน

แลว  บานเรือนผูใดอยูท่ีไหนก็ใหไปเถิด  บาวพระยากลันตันก็ลาพระยาไชยากลับไปบาน  ครั้นเม่ือจะ

กลับมาหาพระยากลันตัน ตนกูปะสาเก็บริบเอาหอกกริชบาวพระยากลันตันท้ัง ๑๖ คนนั้นจนสิ้น   

พระยากลันตันจึงพาบาวไปรองกับพระยาไชยาๆ ไดหาตนกูปะสาไปวาใหคืนปน หอก กริช ใหกับบาว

พระยากลันตันเสีย  ตนกูปะสาวาจะคืนใหแลว ก็หาคืนใหไมจนเดี๋ยวนี้ก็ยังไมให  พระยากลันตันวา 

ตนกูปะสาเปนคนดื้อหยิ่งหาฟงบังคับบัญชาขาหลวงไม   

ขอหนึ่งตวนหลงอาหลีซ่ึงเปนบุตรเขยพระยาบาโงย  เม่ือแตกอนนั้นเขาอยูกับพระยา 

กลันตันๆ ใหตวนหลงอาหลีคุมไพรไปตั้งคายอยูท่ีคลองตีดัต  ครั้นอยูมาตนกูปะสาใหพวกยกขามฟาก

มาตีคายคลองตีดัต  ตวนหลงอาหลีเขาเสียกับพวกตนกูปะสาบาวไพรของพระยากลันตันตวนหลง- 

อาหลีก็เอาไวเสียในคายดวย  ครั้นพระยาไชยาลงไปครั้งนี้บังคับใหตวนหลงอาหลีรื้อคายคลองตีดัต

เสียแลว  พวกบาวของพระยากลันตันซ้ือรงตวนหลงอาหลีเอาไว  แตกอนนั้นเห็นวารื้อทลายคายไมสู

รบกันแลว  พวกบาวพระยากลันตันซ่ึงอยูท่ีบานดาน ๔๐ คนขนขาวของท่ีเรือนลงบรรทุกเรือ ๗ ลําจะ

ไมอยูท่ีบานดานจะไปอยูกับพระยากลันตัน  พอขนของลงบรรทุกเรือเสร็จแลวจะออกไป ตนกูหลง

ชาวตรังกานูมาอยูท่ีเมืองกลันตันเปนพวกตนกูปะสานั้น ใหจับบาวพระยากลันตัน ๔๐ คนไว  แลวเก็บ

ริบเอาขาวของในลําเรือเสียจนสิ้น  พระยากลันตันใหเจะประยา เจะประหิม  ไปรองกับทานพระยา 

ไชยาๆ หาตัวตนกูปะสามาใหสงตัวตนกูหลงไปชําระวากลาวกัน  ตนกูปะสาก็หาสงตัวตนกูหลงให

ชําระไม  ตนกูปะสาขัดใจจนเทาบัดนี้  พระยาใหไปรองกับพระยาไชยาๆ  วาตนกูปะสาไมสงก็แลวไป

เถิด  เม่ือข้ึนไปเมืองสงขลาใหกราบเรียนเจาคุณแมทัพใหญผูสําเร็จราชการใหทราบจะไดตัดสินให 

(เนื้อความในหนาตนชํารุดสูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้) 

(เนื้อความในหนาปลาย) แจงอยูในทองตราซ่ึงโปรดเกลาฯ ออกมาเปนหลายประการ จึง

ไดใหพระยาไชยาออกมาวาท่ีเจาเมืองพังงา ตามทองตราพระคชสีหโปรดเกลาฯ  ถาพระยาไชยามาถึง

เมืองพังงาแลวใหพระยาถลาง พระปลัด  หลวงขุนหม่ืนกรมการเมืองถลางหลวงปลัดกรมการเมือง

พังงา  พระภูเก็ตหลวงปลัดกรมการเมืองภูเก็ตฟงบังคับบัญชา พระยาไชยาแตซ่ึงชอบดวยราชการตาม

พระราชกําหนดกฎหมายใหเปนเอกสิทธิ์ เอกฉันท น้ําหนึ่งใจเดียวกันอยาใหถือเปรียบขัดแกงแยงให

เสียราชการไปแตสิ่งใดสิ่งหนึ่งได   



๓๘๘ 

ประการหนึ่งใหพระยาไชยาตั้งใจทําราชการฉลองพระเดชพระคุณ โดยสัตยสุจริตใหมีจิต

โอนออนเมตตากับสมณชีพราหมณกรมการไพรบานพลเมืองลูกคาวานิช อยาใหคิดเบียดเบียนขมเหง

เบียดเบียนใหไดความยากแคนเดือดรอนแตสิ่งใดสิ่งหนึ่งได   

ประการหนึ่งไพรสมไพรสวยเลกสังกัดทัพขาเจาบาวนายไทยจีนแขก ตามบรรดาซ่ึงตั้ง

บานเรือนทํามาหากินอยูในแขวงอําเภอเมืองพังงาเมืองถลางเมืองภูเก็ตมากนอยเทาใด ใหพระยาถลาง

พระภูเก็ตหลวงปลัดเมืองพังงากรมการยื่นบัญชีทะเบียนหางวาวใหกับพระยาไชยาผูวาท่ีเจาเมืองพังงา

ใหเสร็จสิ้นเชิง  ใหพระยาไชยารูสารบัญชีจํานวนไพรบานพลเมืองไวใหถวนถ่ีมีราชการศึกสงครามการ

โยธาสาหรับบานเมืองจะไดเกณฑใชสอยไดโดยคลองสะดวก 

ประการหนึ่งสวยแลภาษีอากรดีบุกเศษดีบุกจังกอบปากเรือของสิ่งไรซ่ึงจะไดสงเขา

ทองพระคลังหลวงมีอยูท่ีเมืองถลาง เมืองพังงา เมืองภูเก็ต เทาใดไดสงแลวแลยังคงคางอยูเทาไร ให

กรมการชาวคลังเจาพนักงานยื่นบัญชีหางวาวกับพระยาไชยาผูวาท่ีเจาเมืองพังงาใหรูจํานวนสวยสา

อากรของหลวงไวจงถวนถ่ี  ถาสวยสาอากรสิ่งไรยังตกคางอยู มิไดสงเขาไปยังเจาพนักงาน ณ 

กรุงเทพฯ ก็ใหพระยาไชยาผูวาท่ีเจาเมืองพังงาวากลาวตักเตือนชาวคลังเจาพนักงานใหเรงเอาสวยสา

อากรมาสงตอพระยาไชยาผูวาท่ี เจาเมืองพังงาใหทําหนังสือบอกแตงกรมการคุมเขาไปสงยัง 

เจาพนักงาน ณ กรุงเทพฯ อยาใหสวยสาอากรของหลวงคางลองงวดปไปแตจํานวนหนึ่งได 

ประการหนึ่งใหพระยาไชยาผูวาท่ีเจาเมืองพังงาแตงกรมการออกเท่ียวตรวจตราดูคายคู

ประตูหอรบระเนียดเชิงเทินตึกดินปนฉางขาวหลังศาลากลาง คุกสําหรับใสผูราย  คลังสําหรับไว 

พระราชทรัพยของหลวง  เรือรบเรือไล  ปนใหญนอยกระสุนดินดําของสิ่งใดมีอยูสําหรับบานสําหรับ

เมือง เมืองถลางเมืองพังงาเมืองภูเก็ตชํารุดปรักหักพังยับเยินไป  ใหใหตักเตือนกรมการเจาพนักงาน

ตกแตงซอมแปลงข้ึนไวใหม่ันคงจงดี จะไดเปนท่ีสงางามกับภูมิเมืองสืบไป  

ประการหนึ่งปนใหญปนนอยกระสุนดินดําเครื่องศาสตราวุธตางๆ  เปนของสําหรับรักษา

บานเมืองปองกันขาศึกศัตรูสําคัญยิ่งนัก ใหพระยาไชยาผูวาท่ีเจาเมืองพังงาเอาใจใส หม่ันใหตรวจตรา

ดูแลอยูใหเสมอเดือนละครั้ง ใหเอาน้ํามันขัดสีข้ึนใหญนอยอยาใหเปนสนิมคร่ําคราเอาดินออกตากแดด

อยาใหอัปราเสียราชการไปได  มีราชการศึกสงครามแลลาดตระเวนอายสลัดศัตรูจะไดเอาปนกระสุน

ดินดําออกใชโดยคลองสะดวก 

ประการหนึ่งถาเถิงเทศกาลอายสลัดษัตรุจะมาเท่ียวตีเรือลูกคาวานิชก็ใหพระยาไชยาผูวา

ท่ีเจาเมืองพังงาหาตัวเจาเมืองกรมการเมืองถลาง พังงา ภูเก็ต มาวากลาวใหตกแตงเรือรบ เรือไล เรือ

แสนพลายไป  เครื่องใชสําหรับลําใหสรรพไปดวยปนใหญนอยกระสุนดินดํา เครื่องศาสตราอาวุธ

เสบียงอาหาร  จัดหลวงขุนหม่ืนไพรพลท่ีขันแข็งในการทะเลออกลาดตระเวนตามเกาะอาวทุงทะเล 

ชิงเก็บลาดตระเวนมาแตกอนอยาใหอายสลัดศัตรูจูโจมเขามาจุดเผาบานเรือนตีเรือลูกคาวานิชจับกุม

เอาผูคนไปได 



๓๘๙ 

ประการหนึ่งเถิงเทศกาลพระราชพิธีตรุษพิธีสารทก็ใหพระไชยาผูวาท่ีเจาเมืองพังงา

พรอมดวยเจาเมืองกรมการเมืองข้ึนแลหลวงขุนหม่ืนชาวดานขาสวยชองกองชาง ณ วัดวาอาราม

กระทําสัตยานุสัตยจําเพาะพระพักตรพระพุทธิเจา พระธรรมเจา พระสังฆเจา บายหนาตอกรุงเทพฯ 

กราบถวายบังคมรับพระราชทานถือน้ําพระพิพัฒนสัจจาเสมอจงทุกงวดทุกป อยาใหไดขาด ถาผูใด

ขาดใหบอกสงเขาไปยังกรุงเทพฯ จะไดเอาตัวกระทําโทษตามโทษานุโทษ ประการหนึ่ง (เนื้อความ

ตอนทายชํารุดสูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้) 

 

๑๗.  สําเนาคําใหการเจะญาแหม จ.ศ.๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) เลขท่ี ๓๑๗/ก. 

วัน ๕ ฯ๓    ๑๐ คํ่า ปกุนเอกศก  ดวยเจาคุณแมทัพใหญผูสําเร็จราชการ สั่งใหถามเจะญา

แหมแขกเมืองกลันตัน  ซ่ึงคุมเอาแรข้ึนมาสงเจาคุณแมทัพใหญ ณ เมืองสงขลาไดความวา ฯ๛ 

๏  ฯขาฯ เจะญาแหมเมืองกลันตันใหการวา  เม่ือพระยากลันตันลงไปเถิงเมืองกลันตัน 

เม่ือวัน  ฯ๔   ๙  คํ่า ตวนหลงลาหลีอยูบานบาดงใตคายพระยาไชยาลงไปประมาณ ๑๐๐ เสนเศษ หลวง

หมัด ๑ หลวงดรมาน ๑ ตุหวันบุหลัด ๑ (รวม) ๓ คนอยูท่ีบานบาเจาะ ตัวรายาเจะ ๑ เจะกูอาหลี ๑ 

อยูท่ีบานญามา ตุหวันสนิสุไหงปนังอยูบานสุไหงปนัง พระยาไชยาใชใหลามไปหาตุหวันสนิสุไหงปนัง  

พระยากลันตันใชใหคนไปหาตุหวันหลงลาหลีใหมาหาพระยาไชยา  ตุหวันสนิสุไหงปนังผลัดไปวาจะ

มาหาพระยาไชยาแลวก็หามาไม  หลวงหมัด ๑ หลวงดรมาน ๑ ตุหวันบุหลัด ๑ ซ่ึงอยูท่ีบานบาเจาะ

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  ครั้นรุงข้ึนจึงรูวาตวนหลงลาหลีหนีไปเสีย

แลว  พระยากลันตันจึงไปคิดกับพระยาไชยาวาตวนหลงลาหลีหนีไปแลว  หลวงหมัด ๑ หลวงดรมาน 

๑ ตุหวันบุหลัด ๑ รายาเจะ ๑ เจะกูอาหลี ๑ ตุหวันสนิสุไหงปนัง ๑ (รวม) ๖ คน ซ่ึงยังอยูนั้นก็เห็น

ตระเตรียมเรือไว ก็เห็นทีจะหนีตามกันไปอยู  จะตองเกณฑกองทัพไปจับเอาตัวจึงจะได พระยา

จางวาง พระยากลันตันคิดอานกันแลว จึงเกณฑแขกเมืองกลันตันจะใหไปจับอายพวก ๖ คน พอ

เกณฑไดแลวคิดจะยกไปจับตัวหลวงหมัด ๑ หลวงดรมาน ๑ ตุหวันบุหลัด ๑ รายาเจะ ๑ เจะกูอาหลี 

๑ ตุหวันสินสุไหงปนัง ๑ (รวม) ๖ คน   



๓๙๐ 

พระยาจางวาง รายามุดาคุมแขก ๑๐๐๐ หนึ่ง พระยาไชยาใหพวกกองทัพใหกํากับไป

ดวยจะเปนคนมากนอยเทาใด ฯขาฯ หาทราบไม กบฏไปทางบาเจาะ คิดจะไปจับหลวงดรมาน  

หลวงหมัด ตุหวันบุหลัด ซ่ึงอยูท่ีบาเจาะ   

ใหหลวงศาลาคุมแขก ๕๐๐ คน ยกบกไปทางบานญามา จะไปจับรายาเจะ เจะกูอาหลี   

เสฎญาปาคุมทัพเรือ ๔๐ ลํา แขกประมาณ ๕๐๐ เศษคิดจะไปสกัดจับหลวงหมัด หลวง-

ดรมาน ตุหวันบุหลัด รายาเจะ เจะกูอาหลี  

ตนกูศรีอินดาราคุมเรือ ๘ ลํา คนประมาณ ๓๐๐ เศษยกไปทางบานสุไหงปนัง จะไปจับ 

ตุหวันสนิสุไหงปนัง หลวงหมัด หลวงดรมาน 

ตุหวันบุหลัด ตุหวันสุไหงปนัง ตุหวันกาลิงลูกพระยาบาโงย ตุหวันอาสันพ่ีเขยหลวงหมัด 

ตุหวันสนิปาไตยพ่ีเขยหลวงหมัด  ตุหวันลอุมานองหลวงหมัดคนละมารดา ก็พากันลงเรือหนีไปกับ

หลวงหมัด  ลงเรือใหญเรือนอยประมาณ ๓๐ ลํา  คนชายหญิงใหญนอยประมาณ ๕๐๐ เศษหนีไปแต

วัน ฯ๔   ๑๐ คํ่า  กองทัพเมืองกลันตันยังหายกลงไปเถิงไม  กองบกหลวงศาลาซ่ึงยกไปทางบานญามาไป

พบรายาเจะ เจะกูอาหลี ยังอยูท่ีเรือนบานญามา หลวงศาลาพูดจาเกลี่ยกลอมเอาตัวรายาเจะ เจะกู-

อาหลีนอง ไดมา ๒ คน กับไดตัวหลานชายรายาเจะมาดวย ๒ คน แตจะชื่อไร ฯขาฯ หารูจักชื่อไม แล

ตุหวันสุไหงปนังนั้นหาไดตัวไม  ฯขาฯ ทราบวาลงเรือหนีไปคางเมืองตรังกานู  จึงซักถามเจะญาแหม

วาพระยาไชยาบอกข้ึนมาวาตุหวันสนิสุไหงปนังนั้นไดแลว  พระยากลันตันใหตุหวันสนิตําปงรับตัวไว  

ตุหวันสนิสุไหงปนังหนีไปเสียความขอนี้รูฤๅไม  เจะญาแหมวาซ่ึงไดตัวตุหวันสนิสุไหงปนังมาแลวกลับ

หนีไปเสียอีกนั้น ความขอนี้หาไดทราบไม  และตุหวันหลงลาหลีลูกเขยพระยาบาโงยซ่ึงหนีไปกอนนั้น

หาไดตัวไม  ไดแตรายาเจะ เจะกูอาหลี ๒ คนพ่ีนอง กับหลาน ๒คน และหลวงหมัด หลวงดรมาน  

ตุหวันบุหลัด ตุหวันหลงลาหลี ตุหวันสนิสุไหงปนัง ๕ คน นั้นไดขาววาไปเมืองตรังกานู จะแวะเขา

เมืองตรังกานู เจาเมืองศรีตวันกรมการไมใหเขาในเมือง  หลวงหมัด หลวงดรมาน ตุหวันบุหลัด ตุหวัน

หลงลาหลี ตุหวันสนิสุไหงปนัง วาจะเลยพนไปกมามัน  ถาอยูท่ีกมามันไมไดวาจะไปเถิงปงหาง แขวง

เมืองลีงา  พระยาไชยากับพระยากลันตันจะใหกองทัพติดตามลงไปจนเถิงเมืองตรังกานูแลพวกซ่ึงหนี

ไปท้ังนี้  โดยใจเจะญาแหมคิดเห็นวาในมรสุมปนี้  เห็นจะหากลับทําอะไรกับพระยากลันตันไดไม  

ดวยไพรบานพลเมืองกลันตันเขาหากลัวเกรงพระยากลันตันเสียสิ้นแลว  เถิงญาติพ่ีนองซ่ึงยังอยู

นอกนั้นก็ฝากตัวกลัวเกรงพระยากลันตันสิ้น  แลพวกท่ีหนีไปนั้น  ถานานไปขางหนาโดยจะกลับมา

เมืองกลันตันก็จะตองมิหนายหนามาวากลาววอนงอขออยูท่ีเมืองกลันตัน  จะคิดเปนกองทัพมาทําราย

พระยากลันตันนั้นจะไมเปน  เปนความสัจ ความจริง ฯขาฯ แตเทานี้  ๚๛ 

 

 

 



๓๙๑ 

๑๘.  สําเนาคําใหการนายจัน จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๓) เลขท่ี ๓๑๘ 

ฯขาฯ  นายจันเปนบาวอยูในใตเทา  ทําเรื่องมายื่นกับเจาคุณใหทราบดวยๆ เดิมอําแดง

ทรัพยอาสะใภมาวาออนวอนกับ ฯขาฯ หลายครั้งแลววาจะยกลูกของพ่ีสาวใหกับ ฯขาฯ ๆ จึงวาขาจน

เขาจะเอาสินสอดขันหมากขาจะเอาท่ีไหนไปใหเขา  แลวอําแดงทรัพยอาสะใภจึงวากับ ฯขาฯ วาขาง

มอญเปนเซนผีเซนสางกันดอก  แลว ฯขาฯ ก็ยอม อําแดงทรัพยอาสะใภจึงรับเอา ฯขาฯ ข้ึนไปอยูท่ี

บานอําแดงทรัพย  แลวจึงพา ฯขาฯ ไปดูตัวอําแดงกล่ําผูหลานของอําแดงทรัพยแลวก็กลับมาหาท่ี

บานอําแดงทรัพยๆ จึงถาม ฯขาฯ วาชอบใจไหม  ฯขาฯ จึงวาไมสูชอบใจ  แลวอําแดงทรัพยจึง 

ออนวอน ฯขาฯ วาเอาเถิดมันเปนหลานดวยกันท้ังสองขางจะไดอดออมกัน  แลว ฯขาฯ จึงถามอําแดง

ทรัพยวาใครมาขอม่ัง  อําแดงทรัพยจึงบอกกับ ฯขาฯ วามาขอหลายพวกแลว ขากันเสียจึงไมไดอยู

ดวยกัน  แลว ฯขาฯ จึงถามวาหนี้สินมีม่ังไหม  อําแดงทรัพยจึงบอก ฯขาฯ วาไมมีดอกเปนแตพลเรือน

พอทําพอกินไปนั้นแล  แลวอําแดงทรัพยจึงใหลูกไปบอกมาพูดกันกับ ฯขาฯ ท่ีเรือนอําแดงทรัพยมาก

หลายครั้งแลวๆ อําแดงกล่ําจึงสั่งให ฯขาฯ ไปท่ีเรือน  อําแดงกล่ําจึงพูดกับ ฯขาฯ  อําแดงกล่ําก็ยอม

เสียตัวกับ ฯขาฯ  แลว ฯขาฯ ก็กลับมาบานอําแดงทรัพย  แลว ฯขาฯ ก็กลับลงมาใหเจาคุณใชการอยู

ประมาณสักเดือน  แลวอําแดงทรัพยผูนากับอําแดงกล่ําผูหลานจึงพากันลงมาตาม ฯขาฯ ท่ีวัดสมอ-

รายจึงสั่งผูมีชื่อข้ึนไปบอก ฯขาฯ ลงมาหา  ฯขาฯ ก็ลงมาจึงพากันออนวอนจะรับเอา ฯขาฯ ข้ึนไป   

ฯขาฯ ก็กลับข้ึนไปบนวัด  อําแดงกล่ําก็อึงตาม ฯขาฯ ข้ึนไปบนวัด  ฯขาฯ ก็พากลับลงมาแลวอําแดง

กล่ําจึงบอก ฯขาฯ วาแมใหมารับเอาไปจะใหหาหมอให  ฯขาฯ ก็ข้ึนไปอยูท่ีบานอําแดงทรัพยแลว

อําแดงกล่ําจึงมาบอก ฯขาฯ วาแมใหไป   ฯขาฯ ก็ไป จึงให ฯขาฯ หาหมอ ฯขาฯ จึงหาหมอพัดไป

รักษาอําแดงกล่ํา  ฯขาฯ ก็เสียเงินไปบาทหนึ่งคาน้ํามนตคายา  แลวก็กลับมาบานอําแดงทรัพย แลว

อําแดงทรัพยจึงขอยืมเงิน ฯขาฯ แปดบาทวาจะซ้ือควายทํานา  ฯขาฯ ก็ใหแลวอําแดงทรัพยจึงวากับ 

ฯขาฯ วาเอ็งมีขาวของสิ่งอะไรเก็บเอาข้ึนมาไวท่ีเรือนขาเถิด  เม่ือไปกินไปอยูจึงเอาไป ฯขาฯ จึงไดเก็บ

เอาขาวของ ฯขาฯ ไปฝากไวท่ีอําแดงทรัพยอาสะใภ  แลวเม่ือ ฯขาฯ เอาของข้ึนไปฝากไว ฯขาฯ จึงวา

กับอําแดงทรัพยผูนองของอําแดงจันไปตามอําแดงจันพ่ีกับนายขาวผูนองดูวาเขาจะวากระไร  อําแดง

ทรัพยจึงไปถามอําแดงจันกับนายขาวผูนองดู  ครั้นอําแดงทรัพยกลับมา ฯขาฯ จึงถามวาเขาวากะไร  

อําแดงทรัพยจึงบอก ฯขาฯ เอาขาวเอาสินสอดสิบตําลึงกับเรือนหลังหนึ่ง  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  ข้ีผึ้งสามชั่ง 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) เลขท่ี ๓๑๙ 

๏ ใหถาม อายกาหรี อายหา อายเต ใหการวา 

๏ วัน ๔ ฯ๖   ๘
๘    คํ่า ปกุนเอกศก  ใหถามแขกซ่ึงหลวงเพชญดาแหงขาหลวงซ่ึงโปรดใหไป

ลาดตระเวนดานกับขุนวิชิตนายดานกองรอยจับสงมาสามคน 

๏ ฯขาฯ อายกาหรีใหการวา ฯขาฯ ตั้งบานเรือนอยู ณ บานปดังโปท่ีปะลิส  อยูในปเดม

ปงลิมาหลังกจีปูเดมปดังโป  เมีย ฯขาฯ ชื่อมีหลวง  มีลูกชายเกิดคนหนึ่ง  แม ฯขาฯ ชื่อแมะหญิง  พอ 

ฯขาฯ มารบกับกองทัพไทยท่ีสตูล  กองทัพไทยยิงตาย  เม่ือ ณ เดือน ๘ ปฐมาษาฒ ขางแรม จะเปน

วันใด  ฯขาฯ จํามิได  นายชวยคนเมืองนครซ่ึงเคยอยูท่ีปะลิสใชให ฯขาฯ มารับศรีนอมภรรยานาย

ชวย ซ่ึงอยูท่ีบานสังปเหญา นายชวยใหนายเกิดนองนายชวยมาดวย ฯขาฯ กับอายหาอายเตเพ่ือน  

ฯขาฯ ๒ คน เปนสี่คนท้ังนายเกิดพาอําแดงศรีนวลเมียนายชวยไปถึงบานปาปอนรูความวาทาน

ขาหลวงข้ึนมาลาดตระเวนรักษาดานทางรอบอยู  นายเกิดจึงเอาอําแดงศรีนวลไปฝากไวท่ีบานปาปอน  

แตเจาเรือนจะชื่อใด ฯขาฯ ไมรูจัก แลว ฯขาฯ กับเพ่ือนสามคนเปนสี่คนท้ังนายเกิดพากันกลับไป ณ 

ท่ีปะลิส  ครั้นยกไปถึงบานทาชนอง นายเกิดพา ฯขาฯ เขาไปท่ีทานขาหลวงอยู  ทานขาหลวงจะพูด

ดวยนายเกิดประการใด ฯขาฯ ไมรู แลวนายเกิดออกมาหาขา  นายเกิดเอาปนคาบศิลาของนายเกิดซ่ึง

ให ฯขาฯ ถืออยู กับบาแดะของ ฯขาฯ แหลนกับหอกนายเกิดคูหนึ่งซ่ึงใหอายหาเพ่ือน ฯขาฯ ถือกับ

กริชสั้นของนายเกิดถือ  นายเกิดเหน็บแหลนหนึ่ง  นายเกิดเก็บไปใหทานขาหลวงสิ้นแลวๆ นายเกิด

วาให ฯขาฯ นั่งอยู  นายเกิดเดินพนไปจะไปทางไหน ฯขาฯ ไมรู  ครั้นนายเกิดเดินพนไปแลวทาน

ขาหลวงมาจับ ฯขาฯ จําเขามาเมืองพัทลุง  สิ้นคําเทานี้ 

๏ ครั้นถามอายเจหาเจะเตใหการรวมคํากันตามอายกาหรีใหการ ๛ 

 

๒๐.  คําใหการอายกร จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) เลขท่ี ๑ 

คําใหการอายกรบาวพระยาไกรศรีไปกระทําน้ํามนตกะตรุดพิสมรใหราษฎรนิยมยินดี  สง

มาแตเมืองนครราชสีมาเดือน ๖ ปฉลูตรีนิศก ๛ 

๏ วัน ๒ ฯ๒   ๔ คํ่าปชวดโทศก  ทานพระมหาดไทย หลวงกําแหง พระสุริยา พระธานี 

หลวงสารอด หลวงวัง หลวงแพง  นั่งพรอมกัน ณ ศาลากลางไดทํากระทูถามนายกร ดวยผูมีชื่อลงไป

กราบเรียนแต ฯพณฯ ณ เมืองสวายจิกวาตัวข้ึนมาแตกรุงเทพมหานครตัวข้ึนมาเถิงเมืองนครราชสีมา  

พักอาศัยอยูตามสุมทุมปาและวัดวาอารามแลว ตัวตั้งตัววาเปนผูวิเศษรูในไตรเพทเชี่ยวชาญในหวง

พระไตรลักษณญาณจนวาราษฎรชาวบานนิยมยินดีพากันไปขอน้ํามันบางขอกะตรุดพิสมรก็มีบาง  ตัว

ก็ทําน้ํามนตและกะตรุดพิสมรใหแกราษฎรชายหญิงๆ ก็พากันติดตามขอกะตรุดพิสมรน้ํามนต  ขาง

สมณชีพราหมณก็พากันลุมหลงเลื่องฦๅปติยินดีใหชางใหมา โภชนาอาหารตบแตงไปษมาหาท่ัวทุกบาน



๓๙๓ 

ทุกตําบลและตัวถือวาเปนผูวิเศษดังนี้ ใหราษฎรชายหญิงสมณชีพราหมณลุมหลงติดตามเปนสานุศิษย

เปนหลายคน ฯพณฯ จึงโปรดเกลาฯ ผมใหทานหลวงกําแหง หลวงนรา พระละครข้ึนมาเอาตัวลงไป

ไถถามเอาความจริง  ครั้นทานหลวงกําแหง หลวงนรา พระละคร จะเอาตัวลงไปหา ฯพณฯ ตัวขัดแข็ง

ไมไปนั้น  ตัวคิดลอลวงสมณชีพราหมณราษฎรชายหญิงใหลุมหลงขอน้ํามนตกะตรุดพิสมร  ตัวคิดทํา

ท้ังนี้จะคิดอานเปนประการใดใหตัวใหการไปแตท่ีจริง 

๏ ในทันใดนั้น  ไดซักถามนายกรตามกระทู  นายกรใหการวา บิดา ฯขาฯ ชื่อนายมี 

มารดา ฯขาฯ ชื่ออําแดงคุม  บิดา ฯขาฯ เปนขาอยูในทูลกระหมอมพระองคนอย  ตัว ฯขาฯ เปน

ทนายอยูในพระไกรศรี  บานเรือน ฯขาฯ อยู ณ บานไชมา แขวงเมืองนนท  ครั้น ฯขาฯ เถิงสมบท

บิดามารดา ฯขาฯ เอา ฯขาฯ ไปบวชเปนพระภิกขุอยู ณ วัดประดูโรงธรรมได ๓ พระวัสสา แลว  

ฯขาฯ กลับมาเรียนฝายวิปสสนา ณ วัดสมอรายประมาณ ๖ เดือน แลว ฯขาฯ มาจําพระวัสสา อยู ณ 

วัดแกลบเมืองเพชรบุรีพระวัสสาหนึ่ง  ฯขาฯ บวชเปนพระภิกขุได ๑๘ พระวัสสา  อยู ณ ฯ๑  ๑ ๘ คํ่า  

ปกุนเอกศก  ฯขาฯ สึกออกจากพระภิกขุมาอยู ณ เรือนพระไกรศรีๆ จึงใชให ฯขาฯ กับนายกลิ่นถือ

หนังสือข้ึนมาตามลูกหนี้หลวงซ่ึงหนีข้ึนมาแตกรุงเทพฯ ชาย ๑ หญิง ๒ (รวม) ๓ คน  ฯขาฯ กับนาย 

กลิ่นพากันข้ึนมาหยุด 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  

ตอรุงข้ึนเพลาเชาจึงจะไป............ก็เอาหนังสือไปวางตอ.....................วาทานพระยาปลัด  (ตนฉบับ

ขาด จบเพียงเทานี้) 

 

๒๑.  คําใหการอายกล่ิน จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) เลขท่ี ๒ 

๏ คําใหการอายกลิ่นพวกอายกรสงมาแตเมืองนครราชสีมาเดือน ๖ ปฉลูตรีนิศก 

๏ วัน ๕ ฯ๕   ๔ คํ่า ปชวดโทศก ทานนั่งพรอมกัน ณ ศาลากลาง ไดถามนายกลิ่นพวก

นายกรมาถาม  แลนายกลิ่นใหการวาเดิมบิดา ฯขาฯ ชื่อเพ็ง มารดา ฯขาฯ ชื่อแกว  ตั้งหลังคาเชิง

เรือนอยู ณ บานอบทมแขวงเมืองสุพรรณ  บิดามารดาเปนขาอยูในกรมหลวงรักษรณเรศและจะเปน

วันเดือนใดปใด ฯขาฯ จํามิไดๆ ประมาณ ๔ ป ๕ ป นายกรบวชเปนพระภิกขุสงข้ึนไป ณ เมือง

สุพรรณ  นายเพ็งบิดา ฯขาฯ จึงเอา ฯขาฯ ไปฝากไวใหเปนสานุศิษยนายกรๆ ก็ไดศึก(ษา)สอนให  

ฯขาฯ เลาเรียนหนังสือสวดมนตอยูกับนายกรสามราตรี  แลวนายกรพา ฯขาฯ เท่ียวไปจําพระวัสสา



๓๙๔ 

อยู ณ เมืองเพชรบุรีไดพระวัสสาหนึ่ง  ไปอยูเมืองปากแพรกพระวัสสาหนึ่ง  แลวกลับลงไปกรุงเทพฯ  

นายกรก็สึกจากสมณะ  ฯขาฯ ก็สึกออกออกจากเณร แลวนายกรก็พา ฯขาฯ ออกไปเยี่ยมพ่ีนอง ณ 

เมืองไชยา  ครั้นกลับมาจากเมืองไชยาแลว  พระไกรศรีผูเปนนายๆ กรจึงใชใหนายกรกับไป ฯขาฯ ถือ

ทองตราข้ึนมาติดตามอายอีมีชื่อชายหญิง ๓ คน ซ่ึงเปนลูกความหนีจากศาลข้ึนมาตามหัวเมือง  ได

ความวาอายอีมีชื่อหนีข้ึนมาทางเมืองนครราชสีมา  ฯขาฯ กับนายกรก็พากันข้ึนมาเถิงบานทุงรีปากดง

แขวงเมืองจันทึก นายกรกับ ฯขาฯ ก็หยุดนอนอยูริมบานไกลบานประมาณ ๙ วา ๑๐ วา เพลาคํ่า  

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

กะตรุดน้ํามนต  นายกรบอกกับชาวบานวานายกรเปนคนดีวิเศษจะเท่ียวโปรดสัตว  นายกรก็ทํา

กะตรุดทําน้ํามนตใหชาวบาน  ครั้นมาจากบานคลองขวางแลว  นายพรหมบานคลองขวางวิ่งตามมา

อีกคนหนึ่งเปนศิษยขาดวยกัน  มาเถิงบานใดหยุดนอนท่ีไหน  ชาวบานท้ังปวงแตกตื่นพากันมาขอ

น้ํามนตขอกะตรุดทุกบานรายทางมาจนเถิงเมืองนครราชสีมา  นายกรบอกราษฎรชาวบานวานายกร

เปนคนดีเปนมีบุญเปนวิเศษ  ราษฎรชาวบานเอาขาวเอาน้ํามาสงใหนายกรนายกลิ่น  แลวเอาดอกไม

ธูปเทียนมาใหนายกรลงกะตรุดพิสมรใหชาวบานๆ ถามนายกรวาชื่อเสียงทานชื่อไร  นายกรบอก

ราษฎรชาวบานวาถาอยากรูจักชื่อนายกรแลวก็ใหแลไปดูบนฟานั้นเถิด  นายกรเปนลูกกําพราฆาไม

ตาย  แลวนายกรบอกวานายกรจะเท่ียวไปโปรดสัตวตามหัวเมืองแลเมืองลาวฝายตะวันออกแลวจะ

โปรดเมืองโพธิสัตวปตบอง  แลวนายกรจะกลับข้ึนมา ณ เดือน ๔ ปชวดโทศก  อยาใหราษฎรชาวบาน

ชาวเมืองตกใจกลัวนายกรๆ ก็พากันไปหยุดนอนอยู ณ วัดนพวันคืน (ตนฉบับขาด จบเพียงเทานี้) 

 

๒๒.  คําใหการในคัดบอกขอราชการทัพญวนทูลถวาย จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) เลขท่ี ๔๓ 

๏ คําใหการพระยานราธิราชมา ณ วัน ๖ ฯ๗     ๑๐ คํ่าถึงกรุงวัน ๖ ฯ๕   ๑๑ คํ่า ปชวดโทศก

พระยายกกระบัตรถือมาท่ี ๑๙ 

๏๑  ๙ วันศุกรเดือนสิบแรมเจ็ดคํ่าปชวดโทศก  พระยารามกําแหง พระยาอภัยสงคราม

ขาหลวง  พระยานุภาพไตรภพเจาเมืองนครเสียมราบ พระองคแกวพระยาวิเศษสุนทรแลกรมการนั่ง

พรอมกัน ณ โรงพระยารามกําแหงไดซักถามขาพเจาพระยานราธิราชกรมการเมืองปตบอง  ใหการวา

ดวย ณ วัน เดือนอายแรมสามคํ่าปกุนเอกศก  องอ่ิมคิดกบฏจับพระยาปลัดพระยาพระเขมร ณ 



๓๙๕ 

เมืองปตบอง  กวาดเอาครอบครัวตัวขาพเจาหนีไปเมืองพนมเปญ  นอนทางหาคืนถึงปากน้ําเมือง

โพธิสัตว  อายองอันภูใหอายองโดยญวนกับขุนหม่ืนเขมรพระยาสังขโลกเรือโกลนสองลําคนประมาณ

ยี่สิบเศษลงมารับองคอ่ิมข้ึนไปหาอายองอันภู ณ เมืองโพธิสัตวจะคิดอานประการใดขาพเจาหาทราบ

ไม  ครั้นถึงเพลาคํ่าองคอ่ิมกลับมาท่ีเรือองคอ่ิม  ครั้นเพลารุงเชาขาพเจาเห็นอายองเดดกเรือแงทราย

สองลํา  เรือแงโอสี่ลํา  เขากัน ๗ ลําคนประมาณรอยเศษ  เขามาคุมองคอ่ิมพระยาปลัดพระยาพระ

เขมรกับครอบครัวองคอ่ิมเขาไป ณ เมืองพนมเปญเพลาพลบคํ่า  อายองเดดกพาองคอ่ิมไปจอดเรือท่ี

จะรอยจังวานั้น  อายองเตียนกุนลงไปหาองค อ่ิมจะพูดประการใดขาพเจาหาทราบไม  แลว 

อายองเตียนกุนกลับมา  จึ่งอายองเตียนกุนจัดใหไอญวนเรือแงโอสองลํา แงทรายสองลําเปนสี่ลํา   

ไพรญวนประมาณรอยเศษคุมองคอ่ิม มารดาองคอ่ิม พระปลัดลงไปเมืองญวน  แตครอบครัวเมือง 

ปตบองซ่ึงองคอ่ิมกวาดไปนั้น  อายญวนแยกใหอยูเมืองโพธิสัตว เมืองกระตา เมืองตรอง เมืองขลุง 

เมืองบริบูรณ เมืองลาดปะเอีย เมืองกะพงฉนัง บางเอาเลยไปเมืองพนมเปญบาง  แตครอบครัว

ขาพเจาใหอยู ณ ทากะพงฉนัง แลอยู ณ วันเดือนสิบข้ึนเจ็ดคํ่าปชวดโทศก  องกาญวนไปซ้ือของท่ี

เมืองโจฎกกลับมาถึงทากะพงฉนัง บอกขาพเจาวาเจาเวียดนามใชใหองภูมางถือหนังสือมาถึงอาย 

องเตียนกุน ใหสงตัวองคมีองคเภาองคสงวนบุตรองคจันไป ณ เมืองเวนั้น องเตียนกุนไดจัดใหองญวน

คุมตัวองคมีองคเภาองคสงวนบุตรองคจันไป ณ เมืองเวแลว  แตองคแปนนั้นไอองเตียนกุนใหจําไวท่ี

เมืองพนมเปญ อายองเตียนกุนใหตีองคแปน ถามวาดวยองอันภูเมืองโพธิสัตวจับเขมรผูถือหนังสือ 

องคแปนไดมาซักถามเขมรผูถือหนังสือออกความวาถือหนังสือองคแปนออกไปถึงนักเทพมารดาฉบับ

หนึ่ง  ไปถึงพระองคแกวฉบับหนึ่ง  องคแปนก็รับวาไดมีหนังสือไปจริง  แลวไอญวนก็เฆ่ียนองคแปน

เรงเอาเงินซ่ึงองคแปนใหลูกคาซ้ือสิ่งของและกระวานใหกับลูกคา แลสิ่งขององคแปนซ่ึงตกคางอยูกับ

เมียสมเด็จเจาพระยา แลวเอาตัวเมียสมเด็จเจาพระยาเกาคน แลวเอาตัวพระราชาเสนหานองภรรยา

สมเด็จเจาพระยาผูรักษาขาวของเงินทองของสมเด็จเจาพระยานั้น มาผูกเฆ่ียนแลวเก็บริบเอาทรัพย

สิ่งของทองเงินขององคแปนของสมเด็จเจาพระยาใหสิ้นเชิง  แลพระยาพระเขมรและอาณาประชา

ราษฎรในเมืองพนมเปญไดรับความเดือดรอนยิ่งนัก  ดวยไอเตียนกุนใหจับองคมีองคแปนองคเภา 

องคสงวนบุตรองคจันครั้งนี้ แลองจันเปบ องเลย องเดญ แลญวนซ่ึงคุนเคยรักใครกันเขามากินขาวท่ี

ขาพเจา เลาบอกความขาพเจาวาองเตียนกุนคนนี้เปนเก่ียวดองกับเจาเวียดนาม  บุตรชายองเตียนกุน  

เจาเวียดนามใหบุตรหญิงเปนภรรยา  องเตียนกุนทําราชการสิ่งใดก็ทําตามอําเภอใจ องเลย องจันเปบ 

องเดญบอกขาพเจาวาอายองเตียนกุนคิดใหจับพระยาพระเขมรนายบานนายอําเภอผูใดมีสติปญญา

แข็งแรงคิดอานพาลจับจําบรรทุกเรือเอาไปฆาเสียสิ้น  อายองเตียนกุนคิดจะเอาแผนดินเมืองเขมรให

เปนเมืองญวนท้ังสิ้น  เจานายพระยาพระเขมรผูใดท่ีแข็งแรงในเมืองเขมร อายองเตียนกุนมิใหมีเปน

อันขาด  แลองเตียนกุนใหขุดบอในคายขางตะวันตก กวางหาวาจัตุรัส ลึกหาวา  แลถาเขมรท่ีเปนเชื้อ



๓๙๖ 

พระยาพระเขมรมีศักดินา อายองเตียนกุนใหฆากลางตลาด  ถาใชเชื้อสกุลอายองเตียนกุนใหมัดมือมัด

เทาแลวผลักลงไปในหลุมท้ังเปน  

ครั้นอยู ณ วันเดือนสิบข้ึนแปดคํ่าปชวดโทศก  มโนเสาเขมรอยูในกรมพระยายมราชแต

เมืองพนมเปญ  บอกขาพเจาวากองเกอซ่ึงอายองเตียนกุนใหเปนนายกอง กองละหารอยคน  เขมร

เมืองบาพนมสามกองเปนคนพันหารอยคน  แขกกองหนึ่งอายองเตียนกุนตั้งนายแขกคนหนึ่งเปนอง

จันคุมไพรแขกหารอยคน  องจันแขกและพวกแขกเปนคนสนิทเขาเปนพวกอายองเตียนกุน  แลนาย 

กองเมืองเขมรเมืองบาพนมไดความขัดแคนดวยอายองเตียนกุนใหจับองคแปนไปทําโทษ  เพลา

กลางคืนใหผูกเทาโยง เพลากลางวันใหผูกตีองคแปน เวนวันหนึ่งตีวันหนึ่ง  นายกองเขมรเมืองบาพนม

สามกองนายไพรพันหารอยคนพรอมใจกันลุกข้ึนเขาลอมฆาฟนองจันแขกตายริมคายอายองเตียนกุน  

อายองเตียนกุนใหปดประตูคายแลญวนในคายองเตียนกุนแลญวนลูกคาจีนเขมร ณ เมืองบาพนมเปน

ตกใจตื่นอ้ืออึง  มโนเสาก็ออกเรือมาเมืองกะพงฉนัง  องเตียนกุนกับนายกองบาพนมจะเกิดรบพุง

ประการใดมโนเสาหาทราบไม แลหลวงรามเสนาเมืองกะพงฉนังบอกขาพเจาวาพระยาอุไทยธิราช

กรมการเมืองสําโรงทองลุกข้ึนฆาอายองกายญวนตายเสียคนหนึ่งท่ีทากะพงหลวง แลพระยาอุไทยธิ-

ราชเมืองสําโรงทองกวาดครอบครัวเขาไปในเขาพนมพระแลว ณ วันเดือนเกาแรมสิบสามคํ่า ปชวด 

โทศก ขาพเจาข้ึนไปหาพระยาเสนาธิราชกุยกะลาภาศนองครัวพวกองคอ่ิมซ่ึงตกอยู ณ เมือง 

ลาดปะเอีย  พระเสนาธิราชกุยกลาภาศนองบอกขาพเจาวาพระยาเสนาธิบดี  เจาเมืองแลกรมการ

เมืองลาดปะเอียท้ังเมือง  ชวนพระเสนาธิราชกลาภาศนอง มนตรีนุชิตกาย จะลุกข้ึนฆาอายญวนซ่ึงมา

ตั้งอยูรักษาคายเมืองลาดปะเอีย แลอายญวนซ่ึงอยูทากะพงฉนัง  กําหนด ณ วันเดือนสิบข้ึนคํ่าหนึ่งป

ชวดโทศก  แตอยู ณ วันเดือนเกาแรมหกคํ่า  ขาพเจาทราบวามีหนังสือไอองเตียนกุนมาถึงอาย 

องอันภูแมกอง แลพระยาสังขโลกใหสงตัวพระภักดีบริรักษ  นายเมืองนายจันแลครอบครัวใหญนอย

สามสิบเอ็ดคนไปเมืองพนมเปญ  หนังสือฉบับหนึ่งมาถึงอายองภูองจันเวองหุนดาว  พระยาแสนธิบดี

เจาเมืองลาดปะเอียใหสงตัวชํานิจเมียด วงษาสัตรีนง มนตรีนุชิตกาย แลพระยาสังขโลกไดสงตัว 

พระภักดีบริรักษนายจันนายเมืองแลครอบครัวใหกับครอบครัวใหกับอายองญวนแลว   

ครั้น ณ วันเดือนเกาแรมสิบสี่คํ่า  พระยาแสนธิบดีกับอายองภู องจันเว องหุนดาว ใหไป

จับมนตรีนุชิตกาย วงษาสัตรีนง ชํานิจเมียด  ชํานิจเมียดรูตัวแทงไอญวนตายเสียคนหนึ่ง  มนตรีนุชิต

กาย วงษาสัตรีนง ชํานิจเมียดก็หนีออกได  แตบิดามารดาบุตรภรรยาบุตรมนตรีนุชิตกาย วงษาสัตรีนง 

ชํานิจเมียดนั้น อายญวนจับสงไปเมืองพนมเปญ  แลวอายองอันภู อายองจันเว ใชใหอายองหุนดาวกับ

พระยาแสนธิบดีเจาเมืองลาดปะเอียกรมการไปตามจับตัวชํานิจเมียดๆ รองดาวาการท่ีจะคิดฆาอาย

ญวนครั้งนี้  อายพระยาสังขโลกเจาเมืองโพธิสัตว  พระยาแสนธิบดีเจาเมืองลาดปะเอีย  กรมการ อาย

พระยาเสนาธิราชกุย อายกลาภาศนอง  อายรามเสนากะพงฉนัง อายพอโจนายกองรักษาคายกะพง

ฉนัง มันคิดกันนัดจะฆาอายญวนพรอมดวยกันกับขาพเจา  ครั้นฆาแทงอายญวนตายแลวกลับจะมา



๓๙๗ 

จับขาพเจาไปสงญวน  ขาพเจาบอกญวนๆ ก็จะฆาอายเหลานี้ตายเหมือนกัน  พระยาแสนธิบดี

กรมการตามจับตัวชํานิจเมียดหาไดตัวไม  พระยาแสนธิบดีกรมการแลพอโดจนายกองหลวงเสนา

กระพงฉนังมีใจรังเกียจตกใจคิดถึงตัวทุกคน  ครั้นอยู ณ วันเดือนสิบข้ึนสิบสามคํ่าปชวดโทศก  อายอง

จันเปบถือหนังสือองภู องจันเว อายองหุนดาวไปหาอายองเตียนกุน ณ เมืองพนมเปญ  อายองจันเปบ

รูจักคุนกับขาพเจา อายองจันเปบมาบอกขาพเจาเพลากลางคืน แลวอายองจันเปบเอาสําเนาหนังสือ

ใหขาพเจาดู ในหนังสือนั้นวาดวยพระยาโกษาเมืองพนมเปญท่ีมาเอาบัญชีครัวเมืองปตบองซ่ึงตกคาง

อยู ณ เมืองขลุง เมืองตรอง เมืองบริบูรณ  พระยาโกษาหนีแตเมืองบริบูรณ  เพลากลางคืนมาบอกกับ

อายองภู องจันเว อายองหุนดาว ณ เมืองลาดปะเอียวาพระยากุเชนนายกดวย  ฆาอายองเวียน  

องหุนดาว สองคน  อายญวนนายดานคนหนึ่งไพรญวนหาคนเทากัน ญวนตายนายไพรแปดคน ณ 

เมืองบริบูรณแลว  ครั้นอยู ณ วันเดือนสิบ ข้ึนสิบสี่คํ่า เพลาบาย  หลวงปญญาเขมรหลานพระยาสังข

โลกอยู ณ เมืองกะพงฉนังบอกขาพเจาวา  พระยาแสนธิบดีเจาเมืองลาดปะเอียใชหลวงปญญามาบอก 

พอโดจวานายซ่ึงคุมไพรเขมรหารอยคน  รักษาคายกะพงฉนังวาดวยองจันเวองหุนดาว  ซ่ึงอยู ณ คาย

เมืองลาดปะเอียญวนนายไพรหกสิบคนนั้น  พระยาแสนธิบดีจะลุกข้ึนฆาเสียในเพลาคํ่าวันเดือนสิบข้ึน

สิบสี่คํ่าปชวดโทศกนี้ แตท่ีทากะพงฉนังอายองบาลเบียนนายไพรรอยหาสิบคนอยูนั้น พอโดจรับฆาได

หรือไมได  ถาพอโดจรับฆาอายญวนไดก็ใหฟงแตเสียงกลองพระยาแสนธิบดี  ถาไดยินเสียงกลองเพลา

ใดก็ฆาอายญวนไดก็ฆาอายญวนเสียใหพรอมกันเพลานั้นเถิด  หลวงปญญาบอกขาพเจาวาพอโดจและ

นายหมวดนายกองเขมรท้ังหารอยคน  ก็พรอมใจกันรับจะฆาอายองบานเบียนแมกองญวน  และญวน

นายไพรรอยหาสิบคน  ในเพลาคํ่าวันนั้นแลหลวงปญญากับสนองหมก หลวงรามเสนา แลชาวบาน

กะพงฉนัง พูดกันแลวถามขาพเจาวาถาเจาเมืองกรมการชาวบานคิดพรอมกันฆาอายญวนนายไพรครั้ง

นี้ ก็ต้ังใจจะเอาบานเมืองแลเมืองไว และหมายพ่ึงโพธิสมภารสมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวกับใตเทา 

พระกรุณาเจา  แตกลัวใตเทาพระกรุณาไมโปรดยกโทษใหหรือประการใด  ขาพเจาก็รับกับหลวง

ปญญาหลวงรามเสนา แลชาวบานท้ังนั้นวาถาใตเทาพระกรุณาเจาถือเอาโทษพระยาพระเขมร  

ชาวบานซ่ึงกระทํากับอายญวนท้ังนี้แลว  ขาพเจาจะรับนอนหงายใหทานผาอกขาพเจาท้ังปวงเถิด  

พอหลวงโดจหลวงรามเสนาพูดกับขาพเจาจนเพลาบายหาโมง  หลวงปญญาบอกขาพเจาวาจะไปบอก

พระสงฆซ่ึงอยูท่ีวัดกะพงฉนัง  ใหพระออกจากวัดใหสิ้น  ดวยพอโดจจะรับฆาอายญวนในเพลาคํ่า  

เดือนสิบข้ึนสิบสี่คํ่าปชวดโทศกนี้  แลวขาพเจาขนของลงเรือ  ครั้นเพลาพลบคํ่าขาพเจาไดยินเสียง

กลองแลเสียงโหสามหน แลวไดยินเสียงปนคาบศิลาคาบชุดประมาณสามหมอขาวสุก  ขาพเจาก็ถอย

เรือเขามาอยูในปาระนามไกลกันกับโคกวัดกะพงฉนังท่ีอายองบานเบียนอยูประมาณสามเสนเศษ  

ขาพเจาไดยินเสียงเขมรรองเรียกกันอึง  แลวไดยินเสียงปนคาบชุดคาบศิลาแลเสียงปนใหญแตทุมหนึ่ง  

ขาพเจากับพวกขาพเจาเรือหาลําก็แจวเรือหนีจากปาระนาม  ขาพเจาไดยินเสียงปนใหญแตทุมหนึ่งมา

จนประมาณสามยามหายเสียงปน  ครั้นสวางเชาข้ึนขาพเจาเขาจอดเรืออยูในปาระนามเกาะอารอง  



๓๙๘ 

เพลาสองโมงเชาขาพเจาไดยินเสียงปนใหญอีกประมาณเกานัดสิบนัด  เสียงปนใหญหายไปจนเพลา

พลบคํ่า  ขาพเจาออกเรือแจวขามทะเลสาบฟากตะวันออกถึงเกาะกองธง  พบเรือพวกเมืองบริบูรณ

เกาลํา  ขาพเจาถาม พวกครัวเมืองบริบูรณบอกขาพเจาวาไดเห็นญวนท่ีเมืองบริบูรณตายนายไพรตาย

แปดคน  แลวอยูไมไดตองลงเรือพาครอบครัวมาซอนตัวในปาฟงทวงทีกอน  ถาเห็นหนักแนนอยู

บานเมืองไมไดแลวก็จะตามไปเมืองปตบอง เมืองเสียมราบตอทีหลัง   

ครั้น ณ วันเดือนสิบแรมสองคํ่า  ขาพเจามาถึงดานเปยมบางเมืองสะโทงพบกับเขมรนาย

ดานไพรยี่สิบหาคน ปนคาบชุดสี่บอกพวกดานถามขาพเจาๆ บอกวาจะไปเมืองชีแครงดวยเมือง

บริบูรณ เมืองกะพงฉนัง เกิดรบพุงฆาฟนญวนแลพากันหนีไปซุมซอนตัวท่ีเขาบางลงเรือมาซุมในปา

ระนามบาง  และเจาผูหญิงสามองค อายญวนใหเอาตัวลงไปเมืองญวน แตองคแปนอายญวนเอาไปจํา

ไวท่ีเมืองพนมเปญ อายญวนใหตีองคแปนทุกวัน  นายดานท้ังนี้รูบางหรือไม  พวกดานวาหาทราบไม  

พวกดานวาเกิดความอยางนี้ จึ่งพระอินวิไชยหนีไปเมืองเสียมราบ  ขาพเจาจึ่งบอกวาพวกเขมรเขาฆา

ฟนญวนท้ังบานท้ังเมือง  ทําไมทานท้ังนี้จึ่งมานั่งนิ่งอยูใหไอญวนมันฆาเสียหรือประการใด  พวกดาน

บอกขาพเจาวาเปนพวกเมืองบาพนมตองเกณฑใหมาอยูดาน แลพวกดานบอกขาพเจาวาจะพากันหนี

ไปหาบุตรภรรยาท่ีบานเมืองแลว  ขาพเจากลัวพวกดานแจวเรือเลยมาถึงดานกะพงฉนัง แดนตอแดน

เมืองชีแครง หลวงรามเสนาพวกกองตระเวนเมืองเสียมราบใหพาตัวขาพเจามายังทานขาหลวง 

เจาเมืองกรมการเมืองเสียมราบแต ณ วัน เดือนสิบแรมแปดคํ่าเพลานองเพล สิ้นคําใหการเทานี้๚ะ๛ 

๏  คําใหการจีนหุยมา ณ วัน ๗ ฯ๑  ๕  ๑๐ คํ่า  ถึงกรุงวัน ๖ ฯ๕    ๑๑ คํ่า  ปชวดโทศก 

พระยกกระบัตรเมืองปตบองถือมาท่ี ๒๐ 

๏๒  ๐ วันเสาร เดือนสิบ แรมสิบหาคํ่า ปชวดโทศก  ไดใหซักถามขาพเจาจีนหุยใหการวา 

ขาพเจาอยูเมืองปตบอง  เม่ือองคอ่ิมหนีไปกวาดเอาครอบครัวขาพเจาไปใวบานสัญญาแขวงเมือง

โพธิสัตว  จีนลิบพวกครัวเมืองปตบองไปเยี่ยมพ่ีนอง ณ เมืองพนมเปญกลับมาบอกขาพเจาวาจีนลิบไป

พบจีนตานมาแตเมืองไซงอน  เลาความใหจีนลิบฟงวาเม่ือปชวดโทศกจะเปนวันใดเดือนใดขาพเจาจํา

มิได  ฝรั่งรบกันกับจีนเมืองกวางตุง  กําปนฝรั่งสามรอยลํารบกับจีนเมืองกวางตุง  จีนแพฝรั่งถอยไป  

จงตกเจาเมืองกวางตุงมีหนังสือไปเกณฑจีนฮกเก้ียนมารบกับฝรั่ง  จีนจะมามากนอยเทาใดจีนลิบหาได

บอกขาพเจาไม  แตจีนฮกเก้ียนเมืองลําโอนั้นดําน้ําอดวันหนึ่งผุดสามครั้ง  จีนฮกเก้ียนเอาไมไผผูก 

แพไฟลอยไปจะเผากําปนฝรั่ง  พวกจีนดําน้ําตามแพไฟไปถึงกําปนฝรั่ง  พวกฝรั่งพากันดับไฟ  จีนดํา

น้ําเอาเหล็กตะปูยาวศอกหนึ่งศอกเศษตอกกําปน แลวข้ึนนั่งบนเหล็กตะปู  เอาสิ่วเจาะกําปนฝรั่งลม

จมน้ําประมาณเจ็ดสิบลํา  ฝรั่งแตกถอยกําปนมาจอดอยูหนาเมืองหุยอานข้ึนกับเมืองเว  ฝรั่งแมทัพให

ข้ึนไปขอท่ีเมืองหุยอานกับเจาเวียดนามวาจะไดกอกําแพงสรางเมืองอยูจะไดทําศึกกับเมืองจีน  เจา

เวียดนามไมให  ฝรั่งวาแผนดินของญวนหรือ ฝรั่งมาชวยรบ เจาเวียดนามจึ่งไดแผนดินเมืองญวนอยู  



๓๙๙ 

ฝรั่งก็กอกําแพงเมืองอยูทุกวัน  พวกญวนพูดกันอยูวาฝรั่งมาจอตั้งเมืองอยูท่ีเมืองหุยอาน  ฝรั่งจะไปรบ

กับจีนหรือจะตีเอาเมืองญวนหารูไม  ญวนมีความวิตกพูดกันอยู  เปนความสัจความจริงขาพเจาแต

เทานื้  ๚ะ 
 

๏  คําใหการตังเคารฎมา ณ วัน ๕ ฯ๕   ๑๐ คํ่า  ถึงกรุงวัน ๖ ฯ๕    ๑๐ คํ่า  ปชวดโทศกพระ

ยกกระบัตรเมืองปตบองถือมาท่ี ๒๑ 

๏๒  ๑ วันพฤหัส เดือนสิบ ข้ึนหาคํ่า ปชวดโทศก  ขาพเจาตังเคารฎใหการวาขาพเจาเปน

บาวพระยาราชนายก  ขาพเจาตั้งบานเรือนอยู ณ เมืองปตบอง  องคอ่ิมกวาดไลเอาขาพเจาไปถึงทา

กะพงหลวง  อายญวนจายขาวสารใหขาพเจากับพวกครัวแลว  อายญวนใหขาพเจากับพวกครัวไปอยู

ท่ีเมืองบริบูรณ  ขาพเจาองเวียนกับไพรญวนประมาณเกาคนสิบคนอยูกับเจาเมืองบริบูรณ  พระยา 

กุเชนเสนายกออกมาแตเมืองพนมเปญ  มาอยูท่ีเมืองบริบูรณดวยแลเจาเมืองบริบูรณกับอายองเวียน

เปนความกัน  เขาไปชําระอยู ณ เมืองพนมเปญ  ไอองเตียนกุนใหองเวียนคนใหมออกมาอยูท่ีบริบูรณ  

แตเจาเมืองบริบูรณหาไดออกมาแตเมืองพนมเปญไม  พระยากุเชนนายกกับอายองเวียนคนใหม  อยู

รักษาเมืองบริบูรณ  ครั้น ณ วันเดือนเกา ปชวดโทศก  ขาพเจาไดยินพวกครัวชาวบานพูดกันวา  อาย

ญวนจับเอาเจาผูหญิงท่ีเมืองพนมเปญสงลงไปเมืองเวสามคน  แตองคแปน อายองเตียนกุนเอาเขาไว

ในคายอายองเตียนกุน  แลวขาพเจาไดยินพวกครัวแลชาวบานพูดกันวา  พระยากุเชนนายกกับพระยา

พระเขมรคิดพรอมกันทุกเมือง  จะพากันฆาฟนอายญวนท่ีอยูรักษาเมืองเสียใหหมดทุกเมือง   

ครั้นอยู ณ วันเดือนสิบ ข้ึนสิบสามคํ่า เพลาตะวันบาย  พระยากุเชนนายกกรมการ 

พระยาพระเขมรเมืองบริบูรณกับพวกครัวเมืองปตบอง  พากันฆาฟนอายองเวียนกับไพรญวนตายหมด  

พวกครัวเมืองปตบองท่ีอยูบนบกเมืองบริบูรณ  พระยากุเชนนายกกรมการกับพวกครัวเมืองปตบอง  

พวกครัวเมืองบริบูรณ พากันยกเขาปาไปจะตั้งอยูท่ีไหนขาพเจาหาทราบไม  แตพวกครัวท่ีตั้งกระทอม

อยูท่ีทาเมืองบริบูรณกับขาพเจาพากันลงเรือหนีมาสิบสองลําพบพวกครัวเมืองกะพงฉนังประมาณรอย

เศษ  ขาพเจากับครัวเมืองกะพงฉนังพากันไปซุมซอนอยูในปาระนามประมาณหกวันเจ็ดวันขาพเจาจึ่ง

ชวนพวกครัวเมืองกะพงฉนังใหหนีเขามา ณ เมืองปตบองพากันมาเรือสิบหาลํา ครัวชายหญิงใหญนอย

สิบหาคน  เปนความสัจจริงขาพเจาแตเทานี้ ๚ 

๏  คําใหการนายศุกมา ณ วัน ๖ ฯ๖    ๑๐ คํ่า  ถึงกรุงวัน ๖ ฯ๕    ๑๐ คํ่า  ปชวดโทศก  

พระยกกระบัตรเมืองปตบองถือมาท่ี ๒๒ 

๏๒  ๒ วันศุกรเดือนสิบเอ็ด ข้ึนหกคํ่า ปชวดโทศก  ไดถามนายศุกนองชายสนองโสเมือง

โพธิสัตว  ขาพเจานายศุกใหการวาเดิม ณ วันเดือนสิบแรมหาคํ่าปชวดโทศก  สนองโสกับขาพเจาพา

บุตรภรรยาครอบครัวเรือเขามาถึงเมืองปตบอง  ครั้น ณ วัน เดือนสิบแรมแปดคํ่า ใตเทาพระกรุณา



๔๐๐ 

เจามีพระประศาสนโปรดเกลาฯ ใหพระยาชนะสงครามเจาเมืองตะครอกับสนองโสพ่ีชายขาพเจาไปรับ

ครอบครัวญาติพ่ีนอง  ขาพเจาก็ไปดวย  พวกพระยาชนะสงครามกับเจาเมืองตะครอนายไพรสามสิบ

คนไปเรือสามลํา  สนองโสกับขาพเจาเรือสามลํานายไพรสิบคนนอนทางสามคืนถึงแหลมสันลงชายปา

ระนามแขวงเมืองโพธิสัตว  เจาเมืองตะครอนายไพรสามสิบคนเรือสามลําแยกไปสืบหามารดาญาติพ่ี

นองเมืองสะครอ  สนองโสกับขาพเจาก็แยกไปทางเมืองโพธิสัตวไปถึงปาระนามรานป พบเรือนายสี 

อําแดงมาพ่ีนองขาพเจากับเรือพวกครัวประมาณหาสิบหกสิบลํา  ครัวชายหญิงใหญนอยประมาณสี่

รอยเศษจอดเรืออยูท่ีทารานป  แลวนายสี อําแดงมา บอกขาพเจาวาเรือครัวยังซุมซอนอยูในปา

ระนามเปนอันมาก  แลวขาพเจาเห็นครัวบกหยุดเกวียนอยูท่ีทาเรือประมาณเกวียนหาสิบเลมหกสิบ

เลม  อินเสนานายครัวบอกขาพเจาวาเกวียนครัวท่ียังซุมซอนนอนอยูในปาระนามเปนอันมาก  แลว 

อินเสนา นายสีกับพวกครัวบกเรือบอกขาพเจาวาคายเมืองโพธิสัตว คายตะพานจัน คายตะโล คาย 

กะปงชุก อายญวนยังรักษาคายอยูแตหารูมากนอยเทาไรไม  ท่ีพวกครัวบกเรือตั้งอยูนั้นหนทางจะไป

เมืองโพธิสัตวทางวันหนึ่ง  จะไปคายกะพงชุกทางเชาชั่วเพล  แตเขมรท่ีรักษาคายเมืองโพธิสัตว คาย

ตะโล คายตะพานจัน คายกะพงชุก แลครอบครัวเมืองโพธิสัตวนั้นหนีไปสิ้น  แตปากน้ําเมืองโพธิสัตว

นั้นไมมีอายญวนมารักษาดานลาดตระเวนเหมือนอยางแตกอน  แลวอินเสนานายครัวบอกขาพเจาวา

จะพาครอบครัวบกเขามาทางเมืองระสือ กลัวอายญวนท่ีคายคายตะพานจัน คายตะโล คายกะปงชุก 

จะออกสังกัดตีครอบครัว ครัวกลัวอายญวนก็หาอาจะมาไม  พวกครัวถามขาพเจาวาพระยาสังขโลก

เจาเมืองโพธิสัตวจะยกกองทัพมารับครัวหรือไม  ขาพเจาบอกวาพระยาสังขโลกพากองทัพเมือง 

ปตบองยกออกแลวแตหารูวากองทัพจะมาตั้งอยูแหงใดไม  พวกครัววาถาพระยาสังขโลกยกกองทัพมา

รับแลวครอบครัวก็จะเขามาหาพระยาสังขโลก  ถาพระยาสังขโลกไมมารับแลว  พวกครัวจะรอแตพอ

จัดแจงหาเสบียงอาหารไดสักเล็กนอย ก็จะพากันเขามาท้ังทางบกทางเรือ  แลวสนองโสกับขาพเจาก็

พาเอานายกุยบุตรสนองโสกับบุตรภรรยานายกุยเรือลําหนึ่งกลับมาถึงแพรกตาศก ณ วันเดือนสิบเอ็ด

ข้ึนสองคํ่าปชวดโทศก  สนองโสพ่ีชายขาพเจาก็แยกไปหาพระยาราชนายก  พระพลกองตระเวนเรือวา

จะคอยเจาเมืองตะครอกับครอบครัวซ่ึงจะตามเขามาภายหลัง  ขาพเจาก็พานายกุยกับพวกนายกุยเขา

มานอนทางสามคืนถึงดานเสมา  นายดานก็พาตัวขาพเจาบอกสงเขามากับพวกครัวนายกุยนอนทาง

สองคืนถึงเมืองปตบอง เปนความสัจความจริงสิ้นคําใหการแตเทานี้  ๚ะ๛ 
 

๏  คําใหการนายคง มา ณ วัน ๕ ฯ๕   ๑ คํ่า  ถึงกรุงวัน ๖ ฯ๕    ๑๐ คํ่า  ปชวดโทศก  

พระยกกระบัตรเมืองปตบองถือมาท่ี ๒๖ 

๏๒  ๖ วันพฤหัสเดือนสิบข้ึนหาคํ่าปชวดโทศก  ขาพเจานายคงใหการวาขาพเจาเปนบาว

พระภักดีบริรักษ  ขาพเจาตั้งบานเรือนอยู ณ เมืองปตบอง องคอ่ิมกวาดไลเอาขาพเจาไปถึงทากะพง-

หลวง  ญวนจายขาวสารใหกับขาพเจากับพวกครัว  แลวญวนใหขาพเจากับพวกครัวไปอยูท่ีเมือง 



๔๐๑ 

กะพงฉนัง  ขาพเจาเห็นองเวียนกับไพรญวนประมาณเกาคนสิบคน  ปลูกเรือนอยูท่ีริมเรือนเจาเมือง

กะพงฉนัง ทํารั้วอยูหามีคายไม ท่ีทากะพงฉนังอายองบานเบียงกับไพรญวนประมาณยี่สิบคน เขาอยู

ในพิหารวัด   

ครั้นอยู ณ วันเดือนเกา ปชวดโทศก ลูกคาข้ึนมาแตเมืองพนมเปญมาท่ีเมืองกะพงฉนัง 

ลูกคาบอกขาพเจาวาญวนจับเจาผูหญิงสงไปเมืองเวสามคน  แตองคแปน อายองเตียนกุนเอาเขาไวใน

คายอายองเตียนกุน  ขาพเจาไดยินเจาเมืองกรมการพระยาพระเขมรเมืองกะพงฉนังคิดกันจะฆาฟน

อายญวนท่ีอยูรักษาเมืองกะพงฉนังและเมืองบริบูรณ  เจาเมืองกรมการพระยาพระเขมรก็คิดจะฆาฟน

อายญวนเหมือนกันทุกเมือง 

ครั้นอยู ณ วัน เดือนสิบ ข้ึนสามคํ่า ปชวดโทศกเพลาตะวันบายพวกครัวท่ีอยูเมืองกะพง-

ฉนัง พากันไปหาขาวกินท่ีเมืองบริบูรณ  พากันหนีกลับมาท่ีเมืองกะพงฉนัง บอกกับขาพเจาแลพวก

ครัววาเจาเมืองกรมการกับพวกครัวพากันฆาฟนอายญวนท่ีอยูรักษาเมืองบริบูรณตายหมดแลว 

ครั้น ณ วันเดือนสิบ ข้ึนสี่คํ่า ปชวดโทศก  เพลาคํ่าประมาณเด็กนอนหลับ เจาเมือง

กรมการเมืองกระพงฉนังฆาฟนอายญวนท่ีอยูรักษาเมืองกระพงฉนังวุนวายข้ึน  พวกครัวเมืองปตบอง

กับพวกครัวเมืองกะพงฉนังท่ีอยูตีนทาอยูท่ีแพพากันลงเรือหนีไปซุมซอนอยูในปาระนามเรือใหญนอย

ประมาณรอยเศษ  แตพวกครัวบนบกกับเจาเมืองกรมการจะอยูท่ีเมืองหรือจะยกไปแหงใดตําบลใดหา

ทราบไม  ขาพเจาซุมซอนอยูประมาณหกวันเจ็ดวัน ขาพเจาชวนพวกครัวเมืองกะพงฉนังใหพากันหนี

เขามา ณ เมืองปตบอง  พวกครัววาจะคอยฟงดูเจาเมืองกรมการและชาวบานกอน  ขาพเจากับพวก

ครัวเมืองปตบองเรือหาสิบคนพากันหนีเขามา ณ เมืองปตบอง  เม่ือขาพเจาซุมซอนอยูกับพวกครัวนั้น  

พวกครัวบอกขาพเจาท่ีเมืองพนมเปญ  พระยาพระเขมรคิดฆาฟนอายญวนเหมือนกัน  อายญวนเขา

อยูในคายหาออกจากคายไม  และพวกครัวท่ีซุมซอนอยูนั้นจะกลับเขาไปเมืองกะพงฉนังหรือจะซุม

ซอนอยูประการใด  ขาพเจาหาทราบไม  ๚  ๚ะ๛ 

 

๒๓.  คําใหการเสมียนเมา จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) เลขท่ี ๔๔ 

เนื้อหาชํารุดสูญหายท้ังหมด เหลือแตปก มีขอความระบุวา “...คําใหการเสมียนเมาป

ชวดโทศก ๑๒๐๒  คําใหการอายเงยยวนมีชื่อ ๖ คน ปมะเมียอัฐศก ๑๒๐๘”  และในทะเบียนของ

หอสมุดแหงชาติบันทึกเรื่องสังเขปของคําใหการนี้วา “...คําใหการเสมียนเมาเมืองกําปอด เรื่องญวน

เกณฑราษฎรใหทําคายทําทาง...”” 

 

 

 

 



๔๐๒ 

๒๔.  คําใหการทูตเขมร จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) เลขท่ี ๑๗๙ 

(ตนฉบับชํารุด)...ศุภอักษรใหองเวียนวายๆ  เอารมคันยาวสองคันกับหนังสือศุภอักษร 

แลวมีไพรญวนประมาณ ๒๐ คน ๓๐ คน ถือเครื่องศาสตราอาวุธแหศุภอักษรเขาไปท่ีบานองเลโบ   

ฯขาฯ ก็อยูท่ีโรงกงกวนหาไดไปไม  ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๓ ๔ คํ่า เห็นองเวียนวายมาแจงวา แตกอนมาเจามี

ทูตนําเครื่องราชบรรณาการไปถวายเจาเวียดนามนั้น  ตองมีหนังสือนําฉบับหนึ่งจึ่งจะอาจพาตัวเขา

เฝา  ครั้งนี้หามีไม  มีแตศุภอักษรแลวไมมีขอความสิ่งใดจะกราบทูลไม  ให ฯขาฯ ท้ัง ๓ คน ทํา

หนังสือระบุขอความวาใหองเลโบพาตัว ฯขาฯ แลสิ่งของเขาเฝาถวายเจาเวียดนาม  ฯขาฯ จึงไดทํา

หนังสือยื่นไวกับองเลโบฉบับหนึ่งใจความวาเจานาย ฯขาฯ ใช ฯขาฯ นําสิ่งของเขามาถวายดึกเทียน-

องเด ขอใหองผูใหญเลโบพาตัว ฯขาฯ นําสิ่งของเขาถวายดึกเทียนองเดดวย  ฯขาฯ 

ไดทําหนังสือปดตราใหแลว  องญวนไดรับเอาหนังสือไป ๒ วัน  องเวียนวายมาถามอีกวา 

เจานายสั่งมาวาดวยราชการสิ่งใดบาง ฯขาฯ จึงบอกวาสั่งใหกราบทูลเจาเวียดนามขอเจาหลานญาติ

วงศาพระยาพระเขมรราษฎรเขมรจีนแขก ซ่ึงตกอยูในบานเมืองเจาเวียดนามใหกลับไปอยูพรอมมูลกับ

เจานายและขอแผนดินเมืองเขมรอยูจะไดรักษาอาณาประชาราษฎรใหอยูเปนสุขเปนขาพ่ึงสอง 

พระนครใหญเหมือนอยางสมเด็จพระอัยกาพระราชบิดาพระเรียม  แลวองเวียนวายก็กลับไป  ครั้น ณ 

วันเดือนหาข้ึนสองคํ่า เห็นองเวียนวายเอาเสื้อกางเกงผาโพกมาประทานให ฯขาฯ คนละสองสํารับ

แลวมีกรุณาขอใหกราบ...(ตนฉบับขาด) 

(หนาปลาย)... ณ เมืองพนมเปญใหเอาหีบใสสิ่งของสองหีบไปหาองญวนท่ีเมืองพนมเปญ  

องญวน ณ เมืองพนมเปญ จึงใหเบิกหีบสิ่งของท่ีเจาเวียดนามประทาน ฯขาฯ สามคน  ออกแจกให  

ฯขาฯ  ตามบัญชีองเลโบ  ท่ีนี้มาแตหนังสือเจาเวียดนามเจาพระองคดวงนั้น องญวนและสิ่งของ

พระราชทานเจาพระองคดวงนั้น องญวนท่ีเมืองพนมเปญเอาไววาจะใหสงมาตอภายหลัง  แลองเตียน

กุนองคําชายท่ีเมืองพนมเปญมอบบัญชีวิ่งของประทาน  ฯขาฯ เปนอักษรญวนให ฯขาฯ แลวจัดเรือ

หาลํา ใหภอเกอกับญวนไพรรอยหาสิบคนมาสง ฯขาฯ เถิงทากะพงหลวง  สิ้นคําใหการ ฯขาฯ แต

เทานี ้

๏๒   พวกเขมรมาหา ฯขาฯ ท้ังชายหญิง ๕ คน ๖ คน ผูชายไวผมนุงหมเปนญวนแตผูหญิง

ไวผมนุงหมเปนเขมร  ฯขาฯ ถามวาเปนเขมรเมือง... ผูหญิงเขมรคนหนึ่งบอกวา ชื่ออําแดงจันเปน

ภรรยาหลวงปลัด  หม่ืนภักดีคงบอกวาเปนบุตรพระสมบัติพระคลังเมืองปตบอง ญวนสงข้ึนมาไวท่ี

เมืองทันวาอําแดงจันกับอําแดงชมบุตรอําแดงจัน หม่ืนภักดีคงเขมรกับฝรั่งชายหญิงเมืองปตบองเมือง

ระสือ ๕๐ คนเศษ ญวนใหอยูในเมืองทัน วาบางอยูท่ีปนกร่ําบาง  ไดยินขาววา ฯขาฯ พากันมาก็ดีใจ

จึงพากันมาเยี่ยม ฯขาฯ ถามวาเปนสุขอยุฤๅ  อําแดงจันหม่ืนภักดีคงบอกวาทํามาหากินยากทําบุญให

ทานก็ไมมีพระสงฆ (เนื้อความตอนทายชํารุดสูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้)  



๔๐๓ 

๒๕.  หนังสือคําใหการหลวงศรีประตุกา จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) เลขท่ี ๑๗๙ 

๏ ฯขาฯ หลวงศรีประตุกาขอพระราชทานเลาความวา ดวย ณ วัน ฯ๕    ๗ คํ่า ปชวดโทศก  

ทานพระยาเจาคุณสงขลา โปรดให ฯขาฯ สืบเครื่องยศและเรงรัดดอกไมเงินดอกไมทองเมืองตรังกานู  

ครั้น ณ วัน ฯ๑   ๒ ๗ คํ่า ปชวดโทศก  ฯขาฯ แลคนมีชื่อเถิงเมืองตรังกานูแล ฯขาฯ ไปหาตนกูอุมา ผูวาท่ี

พระยาตรังกานู  ตนกูกาเรซ่ึงตนกูอุมาตั้งใหเปนตนกูปะสา แลตนกูษาเลมแจงความแก ฯขาฯ วาตนกู 

อุมา ตนกูปะสาตนกูษาเลม จัดแจงทําดอกไมเงินดอกไมทองกําหนดจะสงเขามา ณ เมืองสงขลา ให

ทัน ณ เดือน ๗ เดือน ๘ นี้  พอตนกูโอะอีตําคนมีชื่อดูงน ชื่อบารํา ลักลอบเขามาคบคิดกับนายไพรใน

เมืองตรังกานูเปนอันมากเขาลอมบานตนกูอุมา ตนกูปะสา ตนกูษาเลม เม่ือ ณ วัน    ฯ๙   ๗ คํ่า 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 ตนกูอุมาใหญีโกจัดแจงทําท้ังนั้น  ดอกไม

เงินนั้นใหชางแผเปนตนเปนใบเปนดอกไวพรอมแลว  ญี่โกยกหีบดอกไมทองมาให ฯขาฯ ดู  ฯขาฯ 

เห็นดอกไมทองนั้นไดแผตัดเปนตนเปนในเปนดอกไวบางแลวประมาณ ๒ สวน อยูประมาณสวนหนึ่ง  

แตเครื่องราชบรรณาการนั้นผาขาวกับหวาย ญีโกจัดแจงไวพรอมแลว  ของนอกแตนั้นยังใหจัดแจงอยู  

แตทวาถาการบานเมืองไมวุนวายตอไป ญีโกจัดแจงดอกไมทองเงินสงเขาไปใหทันมรสุมปชวดโทศกนี้

จงได  แลว ฯขาฯ สืบคนมีชื่อชาวเมืองตรังกานูไดความวาเม่ือตนกูมุหะหมัดบุตรตนมาโสพระยา- 

ตรังกานูผูตายวาราชการเมืองตรังกานูอยูแลว  เจะกูอุมา ตนกูมุหะมัดจัดแจงเรือแลจอซ่ึงตนกูมาโส

ใหหวันมูษา หวันเดน คนมีชื่อไปตบแตง ณ กรุงเทพฯ นั้นออกไปคาขาย ณ เมืองใหม ยังหากลับมาไม 

พอตนกูอุมาวิวาทกับตนกูมุหะหมัดๆ ตนกูโอะอีตํา ออกจากบานไปอยู ณ บานลอ สั่งเจะกูอาหมัด 

เจะกูอุมา หนีไปอยูเมืองปะหัง  ตนกูอุมาจะไดวาราชการเมืองอยู  ตนกูอุมาใหคนมีชื่อไปเอาเรือซ่ึง

เจะกูอุมาใหไปคาเมืองใหมกลับมาจะไดใชราชการสําหรับเมือง  ผูมีชื่อกลับมาแจงแกตนกูอุมาวา ผูคุม

เรือนั้นไมใหเรือกลับมา  ดวยตนกูโอะอีตํามีหนังสือไปวาเรือนั้นอยาใหแกตนกูอุมา  จึงตนกูอุมาเคือง

แกตนกูโอะอีตํา ขับตนกูโอะอีตําเสีย ตนกูมุหะหมัด ตนกูโอะอีตําพาบุตรภรรยาแลมารดาตนกูมุหะ-

หมัดไปอยูดูงุนกับตนกูหงะนองตนกูโอะกมาหมัน  และเจะกูอุมามาเอามารดาตนกูมุหะ แลตนกูอุมา

ผูวาท่ีพระยาตรังกานู ใหคนมีชี่อไปวากลาวแกตนกูงะท่ีดูงุน ใหเรี่ยไรเอาเงินแกไพรซ่ึงจะเอาไปทํา

ดอกไมทองเงิน  ผูมีชื่อท่ีใชใหไปนั้นกลับมาบอกแกตนกูอุมา  ตนกูหงะจะเอามาสงเอง  แลวตนกูหงะ



๔๐๔ 

คิดอานกับตนกูโอะอีตํา  ใหตนกูโอะอีตํา ปงลิมาคาหะหมิด กับไพรมีชื่อชาวดูงุน ชาวบารํา ประมาณ 

๔ คน ๕ คนยกมาคบคิดกันกับ เจะกูมุดา เจะกูษาหมัด หวันปรังหวันตาเลบ ษาญิตกจะนายไพรมีชื่อ

บานหลังเขาเมืองตรังกานูเปนอันมาก เขาลอมบานตนกูอุมา ตนกูปะสาตนกูษาเลม เม่ือ ณ วัน ณ 

วัน ฯ๙   ๗ คํ่า ประมาณ ๓ ยามเศษแลว  ตนกูโอะอีตํา ปงลิมาคาหะหมิด ข้ึนบนเขาปตรี  จับเอาคน

ผูรักษาปนใหญบนเขาปตรีมาผูกไว  แลวเอาปนใหญยิงลงในบานตนกูอุมา  ตนกูปะสา ตนกูษาเลม 

เปนหลายนัด  แลวเอาไฟเผาบานหวันษาแลหมันริมบานตนกูอุมาฝายทักษิณ  ประมาณรอยเรือนเศษ

เผาบานผูมีชื่อริมบานตนกูษาเลมฝายหรดีสี่เรือน ๕ เรือน  พวกตนกูอุมาตนกูปะสาตนกูษาเลม สูรบ

ยิงแทงฟนกันกับพวกตนกูโอะอีตําจนรุง  ครั้นเพลาเชาประมาณ ๓ โมงเศษ พวกตนกูอุมา ตนกูปะสา

ตนกูษาเลม เอาปนบาเรี่ยมทองชื่อดุวอสะรูปอคูหนึ่ง ยิงข้ึนไปบนเขาปตรีถูกศิลาๆ แตกไปถูกพวก 

ตนกูโอะอีตําตายคนหนึ่ง ถูกตะวันตาเล็บบุตรเขยเจะกูอุมาบาทะลุแหงหนึ่ง  ถูกษาญิตกจะบุตรเขย 

ตนกูหงะนองตนกูโวะกมามันขาทะลุแหงหนึ่ง  แลวตนกูโอะอีตํา ปงลิมาคาหะหมิด นายไพรมีชื่อ 

แตกหนีกลับไปดูงุนบาง พาบุตรภรรยาหนีไปไวแขวงเมืองกลันตันบาง หลบหนีซุมซอนอยูในแขวง

เมืองตรังกานูบาง  พวกตนกูอุมา ตนกูปะสาตนกูษาเลม เขาสกัดยิงแทงแลจับเอาตัวพวกตนกูโอะอีตํา

มาฆาเสียประมาณ ๓๔๐ คน ๔๐ คน  ภายหลังจับไดหวันตาเลบตัวนายคนหนึ่งกับษาญิดกจะคนหนึ่ง  

ตวันตาเลบนั้นตนกูอุมาใหฆาเสีย  แตษาญิดกจะสงไปเมืองกลันตันแลตนกูหงะนองตนกูโอะกะ-

มาหนัน นายไพรประมาณ ๔๐ คน ๕๐ คน มาเรือ ๓ ลํายกตามตนกูโอะอีตํามาแตดูงุนมาเถิงจันเหรง

แขวงเมืองตรังกานู พอพบกับพวกตนกูโอะอีตําซ่ึงแตกหนีไปบอกวาตนกูโอะอีตําแตกหนีไปเสียแลว  

ตนกูหงะคนมีชื่อกลับไปดูงุนตั้งม่ันอยู  ตนกูปะสา ตนกูษาเลมใหหลวงอาหมัต หลวงปลัดเมือง เมือง 

กลันตัน ซ่ึงไปอยูเมืองตรังกานู แลวเจะกูมุดา เจะกูสู นายไพรชาวเมืองตรังกานูประมาณ ๒๐๐๐ เศษ  

ยกไปทางริมทะเลใหตนอูโอมารัง ตนกูษาหะ ตวันคาโหด หลวงมุหะหมัด นายไพรชาวเมืองตรังกานู 

ประมาณสองพันเศษ ยกไปทางเหนอดูงุนใหตนกูโนะ ตนกูมุดา ตนกูโอะมุเกต นายไพรชาวเมือง 

ตรังกานูประมาณ ๕๐๐ เศษ เรือ ๑๔ ลํา ยกไปทางเรือ ใหตนกูกจะบุตรตนกูโอะกมาหมัน เพ่ือน

ประมาณ ๑๔ คน ๑๕ คน เรือลําหนึ่งไปกวาดเอานายเอาไพรท่ีมาหมันปากอไดประมาณ ๘๐๐ คน  

พรอมกันท้ังทางบกทางตัวเจาระดมตีพวกตนกูโอะอีตํา ตนกูหงะ  ปงลิมาคาหะหมิดท่ีดูงุนแตก  ตนกู

โอะอีตํานายไพรประมาณ ๓๐ คน ท้ิงบุตรภรรยาเสียหนีไปทางตําเหลัน แขวงเมืองปาหังท่ีตนกูหงะ

ท้ิงบุตรภรรยาพาแตเมียนอยคนหนึ่งกับเพ่ือนชาย ๗ คน หนีไปทางลุโปะบาตูเหนือบากอ  ในแขวง

ตรังกานู  แตตนกูมหะหมัดซ่ึงเปนพระยาตรังกานูเกานั้นจะยังอยูท่ีดูงุนหรือๆ จะไปแหงใดยังหาได

ความชัดแจงไมกอน  แลว ฯขาฯ รูวาตนกูอุมา ตนกูปะสาตนกูษาเลม  มีหนังสือไปใหตนกูมีชื่อสงตัว 

บุตรภรรยา ตนกูโอะอีตํา ตนกูหงะ  เขามา ณ เมืองตรังกานู  แตตนกูโอะอีตํา ตนกูหงะ ปงลิมาคา

หะหมิดนั้นใหตนกูมีชื่อติดตามเอาตัวสงเขามา ณ เมืองตรังกานูใหจงได   



๔๐๕ 

ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๔ ๗ คํ่า พระยาลีงามีหนังสือใหเรือ ๕ ลําสงตนกูมามุดนองตนกูอุมาผูวาท่ี

พระยาตรังกานูกับบุตรภรรยาตนมาเมืองตรังกานู  ตนกูอุมาใหตนกูมามุตอยูท่ีเรือนตนมาโส ซ่ึงเปน

พระยาตรังกานูผูตาย  ฯขาฯ สืบความไดแตเทานี้  ๛ 

 

๒๖.  คําใหการนายเลียน จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) เลขท่ี ๑๙๗ 

๏ บังคับนายเลียนเอาความจริงได  ๚ะ 

วัน ๒ ฯ๑   ๒ ๑๑ คํ่า ปฉลูตรีนิศก นั่ง ณ โรงศาลในวังเสด็จ แมกองบังคับใหถามนายเลียน

เอาความจริงไว  ๛ 

ฯขาฯ  นายเลียนใหการวา  เดิม ฯขาฯ เปนแลวไดรับเบี้ยหวัดท่ีอาลักษณแลวประมาณ 

๗ ป ๘ ปๆ ละ ๒ ตําลึงมาเถิงปชวดโทศก  หม่ืนนิพนธภักดีวากับ ฯขาฯ วาให ฯขาฯ เอาเบี้ยหวัด ๕ 

ตําลึงใหกับหม่ืนนิพนธภักดีๆ จะไมเกณฑราชการ ฯขาฯ ๆ ก็เอาเงินเบี้ยหวัด ๕ ตําลึง สงใหกับหม่ืน

นิพนธภักดีๆ ก็เอาเงินไว ฯขาฯ ก็หาไดมาทําราชการไมจนทุกวันนี้ เปนความสัจจริง ฯขาฯ มีแตเทานี้  ๏ 

๏  ในทันใดนั้นอานคําใหการใหหม่ืนชํานาญไมตรีฟงๆ  วาถูกตองชอบอยูดวยกับถอยคํา 

ฯขาฯ แลว 

๏ ฯขาฯ นายโต ใหการวา ฯขาฯ เปนท่ีหม่ืนสิทธิสารราชอยูเวรเทียรฆราชเบี้ยหวัด ๔ 

ตําลึงมาแตพระอาลักษณทองจีนยังมีตัวอยู  จนเถิงปจอสําฤทธิศก ฯขาฯ ปวยเปนโรคสําหรับบุรุษ    

ฯขาฯ จึงมาบอกกับหม่ืนนิพนธภักดีวา ฯขาฯ ปวยมาทําราชการไมได  แลวหม่ืนนิพนธจึ่งวากับ ฯขาฯ 

วาถามาทําราชการไมไดแลว  หม่ืนนิพนธภักดีจะรับทําราชการแทน  เถิงหนาเบี้ยหวัดแลว  หม่ืน

นิพนธภักดีจะเก็บเอา  ครั้นถึงหนาเบี้ยหวัด ฯขาฯ ก็มารับเบี้ยหวัดใหกับหม่ืนนิพนธภักดี มาแตปฉลู

เปน ๔ ตําลึงเปนความสัจจริง ฯขาฯ แตเทานี้  ๏ 

๏ ฯขาฯ นายอินเปนท่ีหม่ืนวิจิตรอักษรสาบานแลวใหการวาปกุนเอกศก ฯขาฯ หามี 

มูลนายไม สมัครทําราชการอยูในกรมอาลักษณปแรกเขาทําราชการ ฯขาฯ ไดรับพระราชทานเบี้ย

หวัด ๑ ตําลึงครั้นถึงปชวดโทศก ฯขาฯ เขาไปรับเบี้ยหวัดในทองพระโรงท่ีอาลักษณแลวไดเงินเบี้ย

หวัด ๒ ตําลึง ครั้นรับพระราชทานเบี้ยหวัดแลวไดประมาณ ๙ วัน ๑๐ วัน หม่ืนนิพนธภักดีบอก ฯขา

ฯ วาตั้งให ฯขาฯ เปนหม่ืนวิจิตรอักษรให ฯขาฯ ไปรับเงินเบี้ยหวัดรวมท่ีเสด็จกรมหลวงรักษรณเรศ  

หม่ืนนิพนธภักดีพา ฯขาฯ กับพวกอาลักษณไปรับเงินเบี้ยหวัดรวมหลายคน  ฯขาฯ รับท่ีหม่ืนวิจิตร

อักษรไดเงิน ๔ ตําลึง ๓ บาทแลว ฯขาฯ กับหม่ืนนิพนธภักดีพากันไปท่ีโรงอาลักษณ หม่ืนนิพนธภักดี

เอาเงินท่ี ฯขาฯ มารับไป ๒ ตําลึง  แลวกลับชักเอาอีก ๑ ตําลึง ๒ บาท เขากันเปนเงิน ๓ ตําลึง ๒ 

บาท แตหม่ืนนิพนธภักดีจะเก็บเอาไปเปนเงินคาอะไรนั้นหาไดบอกกับ ฯขาฯ ไม  ฯขาฯ ไดรับ

พระราชทานเงินไปปชวดโทศก ๒ ครั้งรับท่ีในทองพระโรงท่ีเลว ๒ ตําลึง ท่ีวังเสด็จกรมหลวง 



๔๐๖ 

รักษรณเรศหม่ืนนิพนธตั้งใหเปนขุนหม่ืน ๑ ตําลึง ๑ บาท (รวม) ๓ ตําลึง ๑ บาท เปนความสัจความ

จริงขาแตเทานี้   

๏ ในทันใดนั้นถามแลวไดอานคําใหการใหหม่ืนวิจิตรอักษรฟงๆ วาถูกตองนั้นแลว  ๚ 

๏  ฯขาฯ นายบัวสาบานแลวใหการวา  เดิม ฯขาฯ อยูในกรมอาลักษณ  ฯขาฯ ลาพระ

อาลักษณท่ีถึงแกกรรมตายกับขุนสารประเสริฐ  ขุนมหาสิทธิ์ตาย  บวชเปนพระภิกขุได ๕ พระวัสสา

แลว  ฯขาฯ สึกจากภิกขุเขาทําราชการตามเดิมแตประกานพศก  ฯขาฯ ไดรับเบี้ยหวัด ๒ ตําลึง แลว

นายชํานินายเวรเกาเพ่ิมเงินใหขาอีก ๒ บาท เขากันเปนเงิน ๒ ตําลึง ๒ บาท ครั้นถึงปจอสําฤทธิศก  

ขุนสารประเสริฐปลัดกรมกับหม่ืนนิพนธภักดีตั้งให  ฯขาฯ เปนท่ีหม่ืนวิเศษภักดี  ไดรับพระราชทาน

เบี้ยหวัดปจอสัมฤทธิศกท่ีหม่ืนวิเศษ  ๒ ตําลึง แลวหม่ืนนิพนธภักดีเอาเงินเพ่ิมให ฯขาฯ อีก ๒ บาท 

เขากันเปนเงิน ๒ ตําลึง ๒ บาท  พระอาลักษณตองไปราชการทัพเกณฑเอาขุนหม่ืนในกรมอาลักษณ

ไปทัพกับพระอาลักษณดวย  เกณฑเฉลี่ยเก็บเงินท่ีขา ๒ บาท ใหกับผูไปราชการทัพ  ฯขาฯ ไดเงินเบี้ย

หวัดไปปจอสัมฤทธิศก ๒ บาท เม่ือปจอสัมฤทธิศกมีพระราชโองการโปรดเกลาฯ สั่งใหกรมอาลักษณ

เขียนกฎหมายแจกหัวเมือง  ขุนสารประเสริฐปลัดกรมให ฯขาฯ เขียนกฎหมายแจกหัวเมือง ๒ เลม 

แลวหม่ืนนิพนธภักดีเอาสมุดขาวมาให ฯขาฯ เขียนกฎหมาย ๒ เลม ฯขาฯ เขียนแลว ๒ เลม ฯขาฯ ก็

เอามาสงกับหม่ืนนิพนธ  แต ฯขาฯ รูวาหัวเมืองมาเอากฎหมายแลวไดใหเงินเลมละ ๒ บาท  แต ฯขาฯ 

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 

เปนหม่ืนสาราบริรักษแทนบิดา ฯขาฯ  ดวย ฯขาฯ กับมารดาไปหาขุนสารประเสริฐท่ีบานวาบิดาปวย

มาทําราชการไมได  ขุนสารประเสริฐวากับ ฯขาฯ วาให ฯขาฯ เปนท่ีแทนตัวบิดาๆ นั้นอยาใหออก

นอกราชการเลย  ใหคอยเอาเบี้ยหวัดแตปละ ๓ ตําลึง  ครั้นจวนเบี้ยหวัดปชวดโทศก  ฯขาฯ ถาม

หม่ืนนิพนธภักดีวาจะให ฯขาฯ รับเบี้ยหวัดอยางไร  หม่ืนนิพนธภักดีจึงวากับ ฯขาฯ วาใหรับท่ีเลว

ตามเดิม  แตประกานั้นใหรับท่ีขุนหม่ืนตามเดิม แลวหม่ืนนิพนธภักดีวากับ ฯขาฯ วาเบี้ยหวัดของบิดา 

ฯขาฯ นั้นให ฯขาฯ เอาเสีย  แตเบี้ยหวัดของ ฯขาฯ นั้นใหกับหม่ืนนิพนธภักดี  แลว ฯขาฯ ไปบอกกับ

บิดา ฯขาฯ เหมือนหม่ืนนิพนธภักดีสั่ง  ครั้งถึงเบี้ยหวัดปชวดบิดา ฯขาฯ กับ ฯขาฯ ก็เขาไปรับเงินเบี้ย

หวัด  แตบิดา ฯขาฯ รับเบ้ียหวัดท่ีหม่ืนสาราบริรักษได ๖ ตําลึง  ฯขาฯ รับท่ีเลวไดเงิน ๓ ตําลึง ครั้น

ไดเงินเบี้ยหวัดแลวบิดา ฯขาฯ กับ ฯขาฯ ออกมาโรงอาลักษณเอาเงินเบี้ยหวัดสงให ฯขาฯ ๖ ตําลึง  

ฯขาฯ ก็เอาเงินใสพกไวกับเงินเบี้ยหวัด ฯขาฯ เปนเงิน ๙ ตําลึง  แลวบิดา ฯขาฯ ก็ไป ฯขาฯ กับ 

หม่ืนสุระพากันออกไปเขียนแผนท่ีในวัดพระแกว  ครั้นเลิกแลว ฯขาฯ กับหม่ืนสุระก็พากันกลับมาโรง 

ฯขาฯ  พบหม่ืนนิพนธภักดีนั่ งอยู ในโรงอาลักษณ   ห ม่ืนนิพนธภักดี เรียกเอาเงินเบี้ ยหวัด ท่ี  



๔๐๗ 

ฯขาฯ ๆ ก็เอาเงินเบี้ยหวัดสวนตัว ฯขาฯ ๓ ตําลึง ท่ีบิดา ฯขาฯ ๖ ตําลึง ฯขาฯ เอากองออกใหหม่ืน

นิพนธเปนเงิน ๙ ตําลึง หม่ืนนิพนธภักดีนับเอาเงินสวนตัวกับ ฯขาฯ ไปสามตําลึง  เงินเบี้ยหวัดสวน

บิดา ฯขาฯ หกตําลึงนั้นหม่ืนนิพนธให ฯขาฯ แลวหม่ืนนิพนธชักเอาเงินไวอีก ๑ ตําลึง ๓ บาท ฯขาฯ 

ก็รองกับนายเวร  พระอาลักษณจึงตัดสินใหเอาเงินกับขุนหม่ืนคนละ ๓ บาท ฯขาฯ จะเอาเงินท่ีหม่ืน

นิพนธภักดีเรียกเกินไป ๑ ตําลึง คืนมา  หม่ืนนิพนธภักดีคืนให ฯขาฯ ๑ ตําลึง  แตเงิน ๓ บาท  ให

คางไวกอน  ปชวดโทศกนั้น ฯขาฯ ไดเงินเบี้ยหวัดไป แตบิดา ฯขาฯ นั้นหาไดเงินเบี้ยหวัดไปไม  เปน

ความสัจความจริงขาแตเทานี้   

๏ ในทันใดนั้นถามแลวไดอานคําใหการใหนายบัวฟงๆ วาถูกตองนั้นแลว  ๚ 

๏ หม่ืนรัตนไมตรีท่ี ๕ ตําลึง วางอยู นายโตบอกวาขุนสารประเสริฐหาตัวมาวาจะใหนาย

โตเปนหม่ืนรัตนไมตรี  นายโตสึกออกมา  หม่ืนนิพนธภักดีวากับนายโตวาเงินสําหรับท่ีนั้นใหคนอ่ืนเขา

รับเสียแลว  นายโตไปรับเงินรวมวังนอก ๒ ตําลึง รุงข้ึนหม่ืนนิพนธภักดีเอาเงินเพ่ิมใหนายโตอีก ๑ 

ตําลึง ๒ บาท ๏ 

๏ เดิมนายอินเปนแลวไดรับเงินเบี้ยหวัด ๒ ตําลึง  ครั้นรับทองพระโรงแลวทาน 

สารประเสริฐ หม่ืนนิพนธภักดีใหนายอินเปนท่ีหม่ืนวิจิตรให ฯขาฯ ไปรับท่ีหม่ืนวิจิตรอีก ๕ ตําลึง 

หม่ืนนิพนธเอาเงินไปให ฯขาฯ แต ๑ ตําลึง ๑ บาท ปชวดโทศกฯ 

๏  นายก่ิง นายจัน รับ ๒ ตําลึง  บอกวารับในทองพระโรงแลว ขุนสารประเสริฐใหไปรับ 

เบี้ยหวัดรวมท่ีวังนอกอีกคนละ ๒ ตําลึง  แลวเอามาใหกับขุนสารประเสริฐท่ีโรงอาลักษณ 

 

๒๗.  คําใหการในสารตราเจาพระยาจักรีถึงพระยาเพชรบูรณ  

จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔) เลขท่ี ๙๐ 

๏  วัน ฯ๑   ๙ คํ่าปฉลูตรีนิศก  เจาคุณฝายเหนือ ทานปลายเชือก วาราชการอยู ณ ศาลา

ลูกขุน  นายกลัดบุตรพระวิเศษโยธา นายกรุษหลานพระวิเศษโยธา ขุนประเสริฐ หม่ืนทรงชํานิ หม่ืน

จํานง ขุนหม่ืนในกองพระวิเศษโยธากราบเรียนวา  เม่ือพระวิเศษโยธายังไมถึงแกกรรม  เกณฑ 

ขุนประเสริฐ หม่ืนทรงชํานิ หม่ืนจํานง (รวม) ๓ ไพร ๕๕ คน เขากัน ๕๘ คน ไปรอนทอง ณ ตําบลบอ

ทําเหีย แขวงเมืองเพชรบูรณ เม่ือ ณ เดือน ๙ ปกุนเอกศก พระวิเศษโยธา ทองมีภรรยาพระวิเศษโยธา

ก็ไปดวย  ขุนหม่ืนแลไพรรอนทองอยูได ๓ เดือน ไดทองคําหนัก ๘ ตําลึง ๒ บาท ๒ สลึง ขุนประเสริฐ 

ขุนหม่ืนมีชื่อพาไพรเอาเนื้อทองไปสงพระวิเศษโยธาๆ ใหหม่ืนทรงชํานิรับชั่งทองไดหนัก ๘ ตําลึง ๒ 

บาท ๒ สลึงพระวิเศษใหทองมีเก็บเอาทองไว 

ครั้น ณ วัน เดือน ๑๒ จะข้ึนแรมก่ีคํ่าจํามิได ปกุนเอกศก  พระวิเศษโยธาทองมี พาขุน

หม่ืนไพรกลับมา ณ เมืองเพชรบูรณยังหาไดเอาทองสวยลงมาสงไม  อยู ณ วันเดือน ๓ ปกุนเอกศก  

พระวิเศษโยธาปวย ณ วันเดือน ๕ ปชวดโทศก พระวิเศษโยธาเถิงแกกรรม  ทองสวยของหลวงยัง



๔๐๘ 

ตกคางอยูกับทองมีภรรยาพระวิเศษโยธา  กับรายหนึ่งเลกหมวดหม่ืนโยธาไพร ๑๔ คน พระวิเศษโยธา

เกณฑไปรอนทองจํานวนปจอคนละ ๒ สลึง หม่ืนโยธาแลไพรรอนไดทองคําหนัก ๑ ตําลึง ๓ บาท  

เอามาสงใหหลวงจําเริญๆ เอามาสงใหพระวิเศษซ่ึงรับไว เขากัน ๒ รายเปนทองหนัก ๑๐ ตําลึง ๑ 

บาท ๒ สลึง  พระวิเศษยังหาไดเอาทองสวยลงมาสงเปนหลวงไม  นายกรุษ นายกลัด ขุนประเสริฐ  

ขุนหม่ืนจะขอเอาทองสงเปนหลวง  แลวแตจะโปรด  ๛ 

๏ วัน ฯ๕   ๙  ปฉลูตรีนิศก ไดตัวทองมีภรรยาพระวิเศษโยธาผูเถิงแกกรรมมาถาม ใหการ

วา  เม่ือพระวิเศษโยธาผัว ฯขาฯ ยังไมเถิงแกกรรม  เถิงกําหนดรอนทอง  พระวิเศษโยธาเกณฑขุน

หม่ืนไพรไปรอนทอง ณ แขวงเมืองเพชรบูรณ  พระวิเศษโยธาพา ฯขาฯ ไปดวยบาง ไมไดไปบาง  แล

เม่ือ ณ ปกุนเอกศก จะเปนเดือนใดข้ึนแรมก่ีคํ่า ฯขาฯ จํามิได  พระวิเศษโยธาก็เอาตัว ฯขาฯ ไปดวย  

ขุนหม่ืนไพรรอนทองอยู ณ บอรอนทองไดประมาณครึ่งเดือนๆ พระวิเศษโยธาปวยพา ฯขาฯ กลับ

ออกมา ณ เมืองเพชรบูรณ  แตขุนหม่ืนไพรยังรอนทองอยู ณ บอ  เม่ือ ฯขาฯ กับพระวิเศษโยธายังอยู 

ณ บอหาเห็นขุนหม่ืนพาไพรเอาทองมาสงพระวิเศษโยธาไม  แลพระวิเศษโยธาปวยมา ณ เมือง

เพชรบูรณ จนพระวิเศษโยธาเถิงแกกรรม  หาเห็นผูใดเอาทองมาสงพระวิเศษโยธาไม  เปนความสัจ

ความจริงแตเทานี้  ๛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐๙ 

๒๘.  สําเนาคําใหการนายนอยปนตาวาดวยเรื่องวงศสกุลท่ีเปนพระยาเชียงใหม  

จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔) เลขท่ี ๑๐๑ 

วัน  ฯ๕   ๑๒ คํ่าปฉลูตรีนิศกใหสืบถามนายนอยปนตาเมืองลําพูนใหการวา ๛ 

เมือง นายขนานพุทธวงศเปนพระยาเชียงใหม   

เชียงใหม นายหนานมหาวงศบุตรพระยาเชียงใหม

ชางเผือกเปนพระยาอุปราช 

  

 นายนอยมหาพรหมบุตรพระยาเชียงใหม 

คําพันเปนพระยาราชวงศ 

  

 นายคําแพงบุตรพระยาเชียงใหมพุทธวงศเปน

พระยาราชบุตร 

  

 นายหนานสุริยวงศบุตรพระเจาเชียงใหม 

กาวิละเปนท่ีพระยารัตนเมืองแกว 

  

    

 นายนอยอินบุตรพระยาละครเกา 

เปนพระยาละคร 

  

 นายนอยรังสีบุตรพระยาละครเกา 

เปนพระยาราชบุตร 

  

 นายหนานมหาพรหมบุตรพระเจาละคร- 

ดวงทีปเปนพระยาราชวงศ 

  

 นายหนานปญญาบุตรพระยาราชวงศหมูลา 

เปนพระยารัตนะเมืองแกว 

  

 นายหนานลังกาบุตรพระยาละครเกา 

เปนพระราชบุตร 

  

 นายหนอเมืองบุตรพระยาละครเกา 

เปนพระยาไชยสงคราม 

  

    

เมืองลําพูน นายคําตันเปนพระยาลําพูน   

 นายหนานมหายศเปนพระยาอุปราช   

 นายหนานมหาวันเปนพระยาราชวงศ บุตรพระเจาลําพูน  

 นายขนานลังกาเปนพระยารัตนเมืองแกว   

 นายขนานศรีวิไชบุตรพระยาราชวงศ 

เปนพระยาราชบุตร 

  



๔๑๐ 

    

 พระยาลําพูนคําตันอายุ ๔๖ ปตาย   ๑   

 น ายห น าน ม ห ายศ เป น พ ระย า อุป ร าช  

อายุ ๔๑ ป ตาย  

 

๑ 

  

 นายขน าน มห าวัน เป น พ ระยาราชวงศ  

อายุ ๔๑ ป ๑ 

 

๑ 

  

 นายขนานลังกาเปนพระยารัตนเมืองแกว  

อายุ ๕๓ ป มาเปนพระยาลําพูน  ตาย  

 

๑ 

  

บุตรพระเจา

ลําพูน 

นายจอมจนพ่ีพระยาลําพูนคําตันเสียจารีต 

อายุ ๕๐ ป  

 

๑ 

 ๑๖ 

 

ตาย ๓ 

คง ๑๓ 

 นายหนานมหาเทพ อายุ ๔๕ ป  ๑    

 นายหนานกิติ อายุ ๔๕ ป  ๑ ไปอยูละคร   

 นายนอยปนตา อายุ ๔๑ ป  ๑    

 นายหนานคําแสน อายุ ๓๖ ป  ๑    

 นายหนานไชวงศ อายุ ๔๐ ป  ๑    

 นายหนานเสืออายุ ๓๕ ป  ๑    

 นายหนานมหาพรหมอายุ ๒๓ ป  ๑    

 นายนอยคําไจย อายุ ๒๐ ป  ๑    

 นายนอยอินตะ อายุ ๒๓ ป  ๑    

 นายหนายมหายศ อายุ ๒๒ ป  ๑    

 นายนอยรุง อายุ ๒๑ ป ไปอยูละคร  ๑    
      

 นายนอยไชยวงศ อายุ ๓๐ ป    ๑    

 นายนอยมหาพรหมอายุ ๒๐ ป     ๑ ๗   

 นายนอยกําพิละ อายุ ๒๔ ป    ๑    

 นายนอยสุริยะ อายุ ๒๓ ป  ๑      

 นายนอย อายุ ๑๐ ป  ๑ ทอง ๔  ๑๐  

 นายมวด อายุ ๒๐ ป  ๑ เดียว       

 นายคําวัง อายุ ๗ ป  

เปนเด็ก 

๑ กัน  

     

     



๔๑๑ 

     

บุตรพระยา 

เชียงใหม 

นายคําแพงเปนพระยาราชบุตร  

อายุ ๕๐ ปเศษ 

 

๑ 

  

พุทธวงศ นายข้ีงัว อายุ ๒๕ ปเศษ ๑ ๓   แลว 

 นายข้ีควาย อายุ ๒๐ ปเศษ ๑   

    

บุตรพระยา นายนอยมหาพรหม   

อุปราช นายหนานเทพ ๕   แลว 

มหาวงษ นายคําตัน   

 นายษา   

 นายข้ีหมู   

 

 

๒๙.  สําเนาคําใหการนายแสงทําชูกับอําแดงมุก จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔) เลขท่ี ๑๐๒ 

๏ วัน ๑ ฯ๗   ๒ คํ่าปฉลูตรีนิศก  ทานผูชําระนั่ง ณ โรงชําระในพระราชวัง บังคับใหถาม

อายแสง อายตืบ เอาความจริงตามรับสั่ง 

๏ ฯขาฯ อายแสงใหการวาเดิม ฯขาฯ กับมารดานอง ฯขาฯ เปนทาสหลวงจําเริญสมบัติ

เปนเงินตรา ๔ บาทเศษ  ฯขาฯ รับใชสอยอยู ณ เรือนนายเงิน ฯขาฯ อยู ณ วันเดือนสามขางแรมๆ ก่ี

คํ่าจํามิได ปกุนเอกศก นายภูบุตรหลวงจําเริญสมบัติไปวิ่งราวผาแพรจีนมีชื่อท่ีวังกรมหลวงรักษรณเรศ  

ผูมีชื่อจับตัวนายภูไดไปสงไวท่ีวังกรมหลวงรักษรณเรศ  นายภูตองโทษติดอยูท่ีวังกรมหลวงรักษรณ-

เรศไดประมาณ ๔ เดือน ๕ เดือน  นายภูหนีไปจากผูคุมไปหาหลวงจําเริญสมบัติบิดา  หลวงจําเริญ-

สมบัติใชให ฯขาฯ พานายภูข้ึนไปสงนายภูไวท่ีบานขาวเมาหันตรา  แลว ฯขาฯ ผูเดียวก็กลับลงมา

บานนาย ฯขาฯ อยู ณ วัน ฯ ๔ ปกุนเอกศก ฯขาฯ รูสึกตัวกลัวความผิด ฯขาฯ กับอายเส็งนอง ฯขาฯ 

พากันหนีนายเงินไปหาหลวงสําเร็จพระขรรคๆ จึ่งพาตัว ฯขาฯ เขากราบทูลกรมหลวงรักษรณเรศวา

หลวงจําเริญสมบัติเสือกไสใหนายภูบุตรไปเสียหาเห็นแกแผนดินไม  จึ่งมีรับสั่งกรมหลวงรักษรณเรศ

ใหเอาตัวหลวงจําเริญสมบัติไปชําระท่ีวังความหาสําเร็จกันไม  แตตัว ฯขาฯ กับนอง ฯขาฯ นั้นมีรับสั่ง

กรมหลวงรักษรณเรศมอบใหนายขําปลัด  ครั้นวัน ฯ ๑๒ ปฉลูตรีนิศกนายขําปลัดใชให ฯขาฯ ไปปลูก

โรงเรืออยูท่ีหนาบานพระยาพิชัยสงคราม  ฯขาฯ ก็ไดเวียนไปมาอยูท่ีโรงเนืองๆ มิไดขาด ฯขาฯ เห็น

อําแดงมุกอยูบานพระยาพิชัยสงคราม แตขาหารูวาอําแดงมุกเปนภรรยาของผูใด  ฯขาฯ มีใจรัก

อําแดงมุก 



๔๑๒ 

ครั้น ณ วัน ฯ ๑๒ ข้ึนแรมก่ีคํ่าจํามิได ปฉลูตรีนิศก เพลาเย็น  ฯขาฯ เห็นอําแดงมุก 

ผูเดียวเดินไปซ้ือของท่ีตลาดเสาชิงชา  ฯขาฯ ก็ตามพูดจาเก้ียวพานอําแดงมุกไปตามตลาด  อําแดงมุก

กับ ฯขาฯ ก็พูดจารักใครกัน   

ครั้งหนึ่งเม่ือ ณ วันเดือนอาย  ฯขาฯ นั่งอยูท่ีรานขายปลาจีนมีชื่อตลาดเสาชิงชา  ฯขาฯ 

เห็นอําแดงมุกผูเดียวเดินไปตลาด  อําแดงมุกพบเห็น ฯขาฯ อําแดงมุกเอาหมากสงให ฯขาฯ สามคํา   

ครั้งหนึ่งเม่ือ ณ วันเดือนอาย ข้ึนแรมก่ีคํ่าจํามิได เพลาเย็น ฯขาฯ ผูเดียวนั่งอยูท่ีโรงหนา

บานพระยาพิชัยสงคราม  อําแดงมุกนั่งอยูท่ีบนเรือน  อําแดงมุกเห็น ฯขาฯ  อําแดงมุกจึงใชให

อายตืบทาสพระยาพิชัยสงครามเอาหมากมาสงให ฯขาฯ ประมาณ ๖ คํา ๗ คํา  แตอําแดงมุกกับ  

ฯขาฯ ไดพูดจากันและเอาหมากเอาพลูให ฯขาฯ หลายครั้งหลายหน  

ครั้งหนึ่งเม่ือ ณ วันเดือนอายขางแรมๆ ก่ีคํ่าจํามิได เพลาเย็น ฯขาฯ ผูเดียวไปนั่งอยูทิม

หนาวังกรมหม่ืนพิทักษเทเวศร ฯขาฯ เห็นอําแดงมุกผูเดียวเดินไปซ้ือของท่ีตลาดบานหมอเดินกลับมา  

ฯขาฯ ก็เดินตามพูดจากับอําแดงมุกมาตามถนน  ครั้นเดินมาถึงหนาบานพระยาศรีสหเทพ ฯขาฯ เห็น

โรงจีนมีชื่อรางวางเปลาหามีเจาของอยูไม  ฯขาฯ จึงชวนอําแดงมุกพูดจาทําชูกันท่ีในหองโรงถึงชําเรา

ครั้งหนึ่ง  แลวอําแดงมุกก็มาบาน   

ครั้นอยูมา ณ วัน ฯ๒   ๒ ปฉลูตรีนิศกเพลาเย็น ฯขาฯ นั่งอยูท่ีโรงหนาบานพระยาพิชัย

สงคราม  ฯขาฯ เห็นอําแดงมุกผูเดียวเดินไปซ้ือของตลาดบานหมอ  ฯขาฯ ก็เดินตามพูดจากับอําแดง

มุกไปตามตลาด  ฯขาฯ จึงถามอําแดงมุกวานอนอยูท่ีเรือนหลังไหน  อําแดงมุกบอก ฯขาฯ วานอนอยู

ท่ีเรือนหลังนอก  ฯขาฯ จึงนัดอําแดงมุกวาเพลาคํ่าวันนี้ ฯขาฯ จะข้ึนไปหาอําแดงมุกท่ีบนเรือน ฯขาฯ 

จะไปนั่งคอยอยูท่ีโรงเรือหนาบาน  อําแดงมุกก็รับคํา ฯขาฯ ๆ กับอําแดงมุกพูดจานัดแนะกัน แลว

อําแดงมุกก็กลับมาบาน  ครั้นเพลาพลบคํ่า ฯขาฯ ผูเดียวไปนั่งคอยอําแดงมุกอยูท่ีโรงเรือนหนาบาน

พระยาพิชัยสงครามจนเพลาประมาณยามเศษ  อายตืบถือไตเดินมาบอก ฯขาฯ วาอําแดงมุกลงมาคน

ท่ีเรือนนอนหลับหมดแลว  อําแดงมุกก็ให ฯขาฯ ข้ึนไปบนเรือนเถิด อําแดงมุกนั่งคอยอยูท่ีบันไดเรือน  

ฯขาฯ ก็เดินเขาไปในบานพระยาพิชัยสงครามถึงบันไดเรือน ฯขาฯ  พบอําแดงมุกนั่งอยูท่ีบันได  

อําแดงมุกจับขอมือ ฯขาฯ จูงข้ึนไปบนเรือนพา ฯขาฯ เขาไปในหองอําแดงมุก  ฯขาฯ กับอําแดงมุก

ปดประตูใสกลอนนอนพูดจาทําชูกันเถิงชําเราครั้งหนึ่ง  ในทันใดนั้นอําแดงปุยภรรยาพระยาพิชัย

สงครามมารองเรียกอําแดงมุกใหเปดประตูเรือน  อําแดงมุกถามอําแดงปุยวาจะเอาอะไร  อําแดงปุย

บอกวาจะมาเอาผาหมในหอง  อําแดงมุกมาเปดประตูสงใหอําแดงปุย  ในทันใดนั้นหญิงชายมีชื่อบาว

ทาสพระยาพิชัยสงครามประมาณ ๑๑ คน ๑๒ คน พากันกรูเขาไปจับ ฯขาฯ ท่ีในหองอําแดงมุกได  

พระยาพิชัยสงครามจึงใชใหผูมีชื่อไปบอกหลวงสวัสดิ์นคเรศนายอําเภอมาท่ีเรือนพระยาพิชัยสงคราม  

เอาตัว ฯขาฯ กับอําแดงมุกมาอายัติไวกับหลวงสวัสดิ์นคเรศนายอําเภอ   



๔๑๓ 

ครั้นรุงข้ึนเพลาเชา พระยาพิชัยสงครามไปท่ีเรือนหลวงสวัสดิ์นคเรศ  ถาม ฯขาฯ วาได

กระทําชูกับอําแดงมุกภรรยาพระยาพิชัยสงครามจริงฤๅไม  ฯขาฯ บอกหลวงสวัสดิ์นคเรศวาหาได

กระทําชูกับอําแดงมุกภรรยาพระยาพิชัยสงครามไม  หลวงสวัสดิ์นคเรศถามอําแดงมุกๆ รับวา ฯขาฯ 

ไดเขาไปนอนอยูในมุงอําแดงมุกจริงหาไดทําชูกันไม  หลวงสวัสดิ์นคเรศก็เอาตัว ฯขาฯ กับอําแดงมุก

จําตรวนไวท่ีเรือนไดประมาณ ๓ วัน ๔ วัน   

ครั้นรุงข้ึน ณ วัน ฯ๗   ๒  หลวงสวัสดิ์นคเรศเอาตัว ฯขาฯ กับอําแดงมุกมาสงยังกรม 

พระตํารวจ  เปนความสัจจริงสิ้นคําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้  ๛ 

 

๏ ฯขาฯ อายตืบใหการวา ฯขาฯ เปนทาสเขมรเชลยพระยาพิชัยสงคราม  ฯขาฯ กินอยู

หลับนอนรับใชสอยการงานอยู ณ เรือนพระยาพิชัยสงครามนาย ฯขาฯ อยูเนืองๆ มิไดขาด  

ครั้นอยูมา ณ วัน ฯ ๑ ข้ึนแรมก่ีคํ่าจํามิได เพลาเย็น  ฯขาฯ อยูท่ีเรือนนาย ฯขาฯ เห็น

นายแสงไปนั่งอยูท่ีโรงเรือหนาบานนาย ฯขาฯ  อําแดงมุกวาน ฯขาฯ เอาหมากไปสงใหกับนายแสงที

หนึ่ง  ฯขาฯ ก็รับเอาหมากจากอําแดงมุกไปสงใหนายแสงท่ีโรงเรือหนาบาน 

ครั้น ณ วัน ฯ๒   ๒ คํ่า เพลาคํ่าประมาณ ๒ ทุมเศษ อําแดงมุกภรรยานาย ฯขาฯ ใชให  

ฯขาฯ ไปจุดไต  ฯขาฯ ก็เอาไตไปจุดมาใหอําแดงมุกจึ่งใช ฯขาฯ เอาไตมาสองดูนายแสงท่ีโรงเรือหนา

บาน  อําแดงมุกสั่ง ฯขาฯ วาถาพบนายแสงแลวใหบอกนายแสงวาคนบนเรือนนอนหลับหมดแลว ให

นายแสงเขาไปหาอําแดงมุกท่ีบันไดเรือน ฯขาฯ ถือไตเดินมาท่ีโรงเรือ ฯขาฯ พบนายแสง  ฯขาฯ จึง

บอกกับนายแสงตามคําอําแดงมุกสั่ง  แลว ฯขาฯ ก็กลับมานอนอยูหอนั่งเรือนนาย ฯขาฯ  แตนาย

แสงจะมาฤๅมิมานั้น ฯขาฯ หารูไม  ฯขาฯ นอนหลับไปสักครูหนึ่ง ฯขาฯ ตื่นข้ึน  ฯขาฯ ไดยินเสียงคน

อ้ืออึงข้ึนท่ีหองเรือนอําแดงมุกภรรยานาย ฯขาฯ   ฯขาฯ ก็ลุกข้ึนไปดูเห็นชายหญิงมีชื่อบาวทาสนาย 

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.  คําใหการทาวเพ้ียเมืองตะโปน เมืองวัง เมืองระนอง เรื่องพาครอบครัวหนีไปพ่ึงญวน 

จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) เลขท่ี ๑๕ 

(ตอนตนสมุดขาดหายไป)...ทําราชการข้ึนกับญวนมานาน...ซ่ือสัตยตอญวนยังหาไดแตตั้ง

ใหมีชื่อเสียงไม  (เจาเวียด) นามใหคุมเสื้อคุมกางเกงมาประทาน แลวสั่งใหตั้งเจาเมืองเปนโถติเจา  

เจาเมืองโปน  ทาวตินองเจาเมืองเปนโถลายมุกท่ีอุปฮาด  ฯขาฯ เปนโถลายมุกท่ีราชวงศ  เมืองแรม

เมืองจันเมืองหารเปนโถลายมุกรอง  ใหเสื้อแพรกางเกงแพรคนละสํารับเปนเครื่องยศเจาเมือง  

อุปฮาดราชวงศราชบุตรเมืองวัง เมืองตะโปน เมืองผิน เมืองระนอง เมืองเชียงรม เมืองผาทอง ญวนก็

มาตั้งทุกเมือง  แตจะตั้งผูใดจัดแจงใหเมืองไหนทําสวยสําหรับสงญวนเมืองละเทาใด ฯขาฯ ไมทราบ  

แตท่ีเมืองตะโปนนั้น องโดยญิเรียกเอากระบือตัวหนึ่ง สีผึ้งคนละ ๓ ชั่ง  ๖ คนเปนสีผึ้ง ๑๘ ชั่ง เปนคา

ตราตั้งแลวองโดยญิสั่งเจาเมือง  ฯขาฯ ทาวเพ้ียวา เมือตะโปนเก็บเอาชางสีผึ้งสวยไปสงเมืองลาดคําโล

แตกอนประการใดก็ใหสงอยูตามเคย  องโดยญิมาอยูท่ีเมืองตะโปน ๓๐ วัน แลวกลับไป  เถิงงวดเถิงป 

ฯขาฯ ไดเอาชางเอาสีผึ้งลงไปสงญวนกับใหเก็บไหมมาสง  เจาปาสักหมานอยตองโทษเอาตัวลงมาไว

กรุงเทพฯ  อายโยเมืองเวียงจันทนไดเปนเจาปาสัก  เจาเมืองตะโปนกับ ฯขาฯ หาไดทําราชการแลเอา

ไหมมาสงเมืองปาศักดิ์อีกไม  ตองสงสวยกับญวนแตถายเดียว   

อยูมา ณ ปจอสัมฤทธิศก  อนุเวียงจันทนเปนกบฏโปรดเกลาฯ ใหกองทัพยกข้ึนไป

ปราบปรามเมืองเวียงจันทน  เมืองข้ึนกับเมืองเวียงจันทน  ฯขาฯ ตกใจกลัวพาครอบครัวหนีไปอยูปา  

ครั้นกองทัพกลับมาแลว ฯขาฯ กับทาวเพ้ียเมืองวัง 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 

ตัดไมหาแฝกปลูกโรงเรือน  อยูในเมืองลาดคําโล ทางเรือนเจาเมืองประมาณ ๑๔ เสนเศษ  แลว 

องตีภูมีหนังสือบอกลงไปเมืองเว  วามีกองทัพลาวยกมาตีกวาดครอบครัวเมืองตะโปน เมืองวัง เมือง

ผิน เมืองระนอง เมืองเชียงรม เมืองพระบาง เจาเมืองอุปฮาดทาวเพ้ียพาครอบครัวนี้มาอยูในเมือง 

ลาดคําโล แขวงเมืองลาดคําโลเปนอันมาก  เจาเวียดนามจึงแตงใหองภอเวคุมไพรประมาณ ๓๐ เศษ

ถือเครื่องศาสตราวุธครบมือมาท่ีเมืองลาดคําโล  แลวหาตัวเจาเมืองทาวเพ้ีย หัวเมืองท้ังปวงกับ ฯขาฯ 

มาพูดจาวาเจาเมืองอุปฮาดทาวเพ้ียสาภิภักดิ์พาครอบครัวมาพ่ึงญวนท้ังนี้มีความชอบ  อยาใหเจา

เมืองทาวเพ้ียมีความวิตกเลย  เถิงจะมีกองทัพเมืองลาวฝายตะวันตกยกมาสูรบประการใด  เจา

เวียดนามจะใหกองทัพญวนยกมาชวยไมใหลาวมาจับกุมเอาตัวไปได  ใหเจาเมืองทาวเพ้ียดูแลพิทักษ



๔๑๕ 

รักษาครอบครัวใหดี  แลวใหทําบัญชีจํานวนทาวเพ้ียครอบครัวยื่นกับองภอเวใหสิ้น  เจาเมืองทาวเพ้ีย

พากันทําบัญชีครอบครัวยื่นองภอเวทุกเมืองๆ  ฯขาฯ ใหบัญชีครอบครัวเปนคน ๕๐๐ คน  แตเมือง

นอกนั้นจะยื่นเปนคนเมืองไหนเทาใดไมทราบ องภอเวมาอยูท่ีเมืองลาดคําโล ๔ วัน แลวกลับไป  

อยูมาประมาณ ๓ เดือนเศษ  องตีภูเจาเมืองลาดคําโลใชองจูไปบอก ฯขาฯ พวก ฯขาฯ 

วาใหลงไปรับขาวสารท่ีเมืองลาดคําโล  ฯขาฯ คุมไพรไปรับขาวไดขาวสาร ๓๔ ถัง เกลือ ๓ กระทอ  

ไปแจกกัน  รับพระราชทานก็ไมพอ  ตองแยกยายกันไปซ้ือขาวคาแลเขาปาหามันกลอยมาปนขาวรับ

พระราชทาน 

ครั้นปเถาะเบญจศก องตีภูหาตัวเจาเมืองอุปฮาดราชวงศทาวเพ้ียหัวเมืองท้ังปวงมาบอก

วา  เจาเมืองอุปฮาดมาอยูท่ีลาดคําโลนานแลว  ยังหาไดลงไปเฝาเจาเวียดนามไม  ใหเจาเมืองอุปฮาด

ราชวงศหัวเมืองท้ังปวงจัดหาสิ่งของจะไดพาลงไปเฝาเจาเวียดนาม  เมืองตะโปน เมืองวัง เมืองผิน 

เมืองระนอง เมืองเชียงรม เมืองพระบาง จัดไดนอระมาดเมืองละยอด ๖ เมืองเปนนอ ๖ ยอด  สีผึ้ง

เมืองละ ๒ ชั่ง  ๖ เมืองเปนสีผึ้ง ๑๒ ชั่ง แลวองติภูจัดเรือญวน ๒ ลําพาเจาเมืองอุปฮาดราชวงศ  ทาว

เพ้ียท้ัง ๖ เมืองลงไปเมืองเว  แต ฯขาฯ หาไดไปดวยไม  อยูมาประมาณเดือนเศษ  องติภูพาเจาเมือง

ทาวเพ้ีย กลับมา ณ เมืองลาดคําโล  เจาเมืองตะโปน  บอก ฯขาฯ วาไดไปเฝาเจาเวียดนาม ๒ ครั้ง 

เจาเวียดนามไดถามเถิงความทุกขยากกับถามวาตั้งแตมาอยูเมืองลาดคําโลมีกองทัพลาวยกมารบกวน

อีกฤๅไม  เจาเมืองตะโปนทูลเจาเวียดนามวาตั้งแตพาครอบครัวมาพ่ึงเมืองลาดคําโลแลวพวกลาวหาได

ยกมารบกวนไม  แลวเจาเวียดนามสั่งองติภูวา  ถามีกองทัพลาวยกติดตามมาตี เมืองตะโปน เมืองวัง  

หัวเมืองท้ังปวงก็ใหองติภูจัดทัพออกสูรบปองกันไว กับใหเอาใจใสดูแลจายเสบียงอาหารใหพวก

ครอบครัวท้ัง ๖ เมืองรับพระราชทานอยาใหอดอยากขัดสน  เจาเมืองทาวเพ้ียหัวเมืองท้ังปวงทูลเจา

เวียดนามวาจะอยู ท่ี เมืองลาดคําโลท่ีไรนามีนอย  จะขอยกครอบครัวมาตั้ งอยู ท่ีดานก่ิงเลา   

เจาเวียดนามก็ยอมใหเจาเมืองทาวเพ้ียไปตั้งอยูตามใจสมัคร  เจาเวียดนามประทานเงินแทง คิดให

เมืองละ ๑๐ แทงแพงโลเมืองละ ๕ แทง  คิดแทงละ ๒ บาท ๒ สลึง เปนเงินเมืองละ ๓ ตําลึง ๓ บาท 

ทุกเมือง   

ครั้น ณ ปมะโรงจัตวาศกเจาเมือง ทาวเพ้ีย  ท้ัง ๖ เมือง พาครอบครัวมาจากเมือง 

ลาดคําโลตั้งบานตั้งเรือนเรียงรายกันอยูท่ีดานก่ิงเลา  ครอบครัวอดขาวหนีขามฟากโขงมาทุกป  อยู

ประมาณปมะเมียอัฐศก  มีกองทัพเมืองอุบล  เมืองเขมราฐ  ยกจูโจมตามไปตีเมืองวัง เมืองตะโปน 

เมืองผิน เมืองระนอง เมืองเชียงรม เมืองพระบาง อีกครั้งหนึ่ง  ฯขาฯ หาไดจัดทัพออกสูรบกองทัพ

เมืองอุบล เมืองรองดาน เมืองดอนคง ไม  ครอบครัวเมืองตะโปนเมืองวังแตกกระจัดกระจาย   

เจาเมืองตะโปนกับ ฯขาฯ ทาวเพ้ีย พากันหนีเขาไปซุมซอนอยูในปา  แตญวนท่ีรักษาดาน ๓๐ คนนั้น  

ออกมาสูรบเพลาหนึ่ง  กองทัพเมืองอุบล เมืองรองดาน เมืองดอนคง  ถอยกลับมาเสีย  ครั้นกองทัพ

เมืองอุบลเมืองเขมราฐตามมาแลว  เจาเมืองตะโปนกับ ฯขาฯ รวบรวมไดคนเมืองตะโปนฉกรรจ ๓๐ 



๔๑๖ 

ครัวชายหญิง ๓๐๐ เศษ พากันออกมาตั้งบานเรือนอยูดานก่ิงเลาตามเดิม  ท่ีดานก่ิงเลามีครอบครัว

ตั้งอยูทุกวันนี้เปนคนเมืองวังทาวคําเจาเมืองมีคนฉกรรจคนครัว ๑๕๐  คนเมืองผินราชบุตรมีคน

ฉกรรจคนครัวประมาณ ๒๐  เมืองเชียงรมเพ้ียวงหาจัดมีคน ๒๕  เขากัน ๔ เมือง มีคน ๓๒๕ คน  แต

เมืองผิน เมืองพระบาง อยูใกลบาน ฯขาฯ จะมีคนเทาใด ฯขาฯ ไมทราบ  เจาเมืองลาดคําโลใหญวน

ผลัดเปลี่ยนกันมารักษาดานก่ิงเลาเดือนละ ๓๐ คน  เถิงปองติภูเจาเมืองลาดคําโลมีหนังสือมาเถิง 

ขุนดานใหเก็บเอาสวยกับเมืองตะโปน เมืองวัง เมืองผิน เมืองระนอง เมืองเชียงรม เมืองพระบาง 

เสมอตัวเลกคนละ ๒๐๐ อิแปะ  คิดเปนเงินไทยคนละ ๒ สลึง ทุกเมือง  เมือง ฯขาฯ ตองเสียอิแปะ 

ปละ ๖๐๐๐ อิแปะ คิดเปนเงินไทยละ ๓ ตําลึง ๓ บาท ราชการอ่ืนๆ ญวนหาไดใชสอยแลใหเลี้ยงดู

ประการใดไม  ฯขาฯ อยูดานก่ิงเลาเถิงระดูแลวระดูฝนตองแตงคนผลัดเปลี่ยนกันมาฟงขาวคราว  ถา

ทราบความวา เมืองละครพนม  เมืองเขมราฐ  เมืองอุบล  จะยกกองทัพขามไปตีกวาดเม่ือใด  ตอง

ผอนครอบครัวหนีเขาไปอยูในปา  ถาไมมีกองทัพยกไปก็พากันออกมาทําไรนาทํามาหากินอยูตาม

ภูมิลําเนาแลว ฯขาฯ ไดปรึกษาเจาเมืองตะโปน เจาเมืองวัง เจาเมืองผิน เจาเมืองระนอง เจาเมือง

เชียงรม เจาเมืองพระบางวาจะหลบหนีอยูในปาดงเห็นจะไมเปนบานเปนเมือง  ถามีกองทัพหัวเมือง

ลาวฝายตะวันตกยกไปรบกอนเม่ือใด  ก็ตองผอนครัวหนีเขาปาไมเปนอันทํามาหากินแลว  ญวนก็หา

ไดสูรบสักครั้งหนึ่งไม  เถิงปก็มาเรียกเอาสวยไป  ไพรท่ีเปนคนขัดสนไมมีอิแปะจะใหตองไปกูยืมได

ความเดือดรอนตางๆ  ครั้นจะพาครอบครัวสาภิภักดิ์ขามฟากโขงมาอยู ท่ีบานใดเมืองใด  ก็กลัว 

เจาเมืองทาวเพ้ียจะไมชุบเลี้ยง  แลวจะไมพาลงมา ณ กรุงเทพฯ  จึงไดรั้งรออยู   

ครั้น ณ วันเดือน ๒ ข้ึนแรมก่ีคํ่าจํามิได  ประกาเอกศก  ขุนอาจบรรลัยนายไพร ๕ คน  

ไปหา ฯขาฯ กับเจาเมืองตะโปนท่ีบานหนองลม  ฯขาฯ ถามขุนอาจบรรลัยวามาแตเมืองไหนมาดวย

ธุระสิ่งใด  ขุนอาจบรรลัยบอก ฯขาฯ วามาแตเมืองศรีสะเกษ  เอาผาลายผาแพรสิ่งของมาเท่ียวขาย

พวกขา  แลว ฯขาฯ กับเจาเมืองตะโปน ถามขุนอาจบรรลัยบอกวามาแตเมืองศรีสะเกษ  รูราชการท่ี

กรุงเทพฯ เปนประการใดบาง  ขุนอาจบรรลัยบอก ฯขาฯ วาท่ีกรุงเทพฯ บานเมืองอยูเย็นเปนสุข   

ฯขาฯ กับเจาเมืองตะโปนจึงเลาความทุกขใหขุนอาจบรรลัยฟงวา  ตั้งแตบานเมืองแตกตื่นตกไปอยูกับ

ญวนๆ เรียกเอาสวยทุกป  แลวก็มีกองทัพไปจุดเผาบานเมืองกวาดเอาครอบครัวตามมาเนืองๆ 

(เนื้อความในหนาตนชํารุดสูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้) 

(เนื้อความหนาปลาย) จึ่งวากับหลวงจตุรงคพินาศวา ฯขาฯ มาอยูท่ีดานไมเปนบานไม

เปนเมือง  จะขอใหพาลงไป ณ กรุงเทพฯ  หลวงจตุรงคพินาศก็รับวาจะพาลงมา  แตให ฯขาฯ ไป

จัดหาเครื่องบรรณาการมาใหสมควร ฯขาฯ จึงวา บานเมืองแตกตื่นหามีสิ่งใดไม  เห็นมีแตชางพลาย

รูปงามของพวกตัวอยูชาง ๑  หลวงจตุรงคพินาศจึงวาชางรูปงามหายาก  ถา ฯขาฯ กับเจาเมือง 

ตะโปนจัดหาไดชางรูปงามเห็นจะมีความชอบ  หลวงจตุรงคให ฯขาฯ พาขุนวิเศษไปดูชางพลายงาสั้น

ท่ีบานขา  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  ขุนอาจ-

บรรลัยเมืองศรีสะเกษนายไพร ๖ คน  กุมกระบือ ๑๐ ตัว  ข้ึนไป ณ เมืองตะโปน  ฯขาฯ กับเจาเมือง

ตะโปนบอกขุนอาจบรรลัยวาพากันไปดูชางท่ีบานมา วัดไดสูง  ๕ ศอก ๑ คืบ ๒ นิ้ว รูปงามดีแต

เจาของไมขายจะเอาชางพังสูง ๕ ศอก กระบือ ๔ ตัว  แลกเปลี่ยน  ฯขาฯ พากันกลับมาหาชางไมได  

ขุนอาจบรรลัยจึงมีหนังสือใชขุนวิเศษ  พันฤทธิ์ พวกเมืองศรีสะเกษกับทาวลอยเมืองตะโปนนายไพร 

๔ คนถือมาเถิงหลวงจตุรงคพินาศๆ จัดชางพังสูง ๕ ศอก ชางหนึ่งใหพันฤทธิ์ทาวลอยคุมข้ึนไปให ฯขา

ฯ ไปแลกชางมาใหได  ฯขาฯ จึงคุมชางพังชางหนึ่งกับจัดกระบือ ๔ ตัว เงิน ๓๓ ลิ่มๆ ละ ๖ ตําลึง ๑ 

บาท  ข้ึนไปแลกชางพลายรูปงามไดแลว  เดินชางลงมา ณ เมืองตะโปน 

อยูมาทาวบุญเพ็ง นายไพร ๔ คน ถือหนังสือหลวงจตุรงคพินาศ  หลวงอนุรักษภูเบศร  

ข้ึนไปใหเรงเดินชางพลายงาสั้น แลการ ฯขาฯ กับทาวเพ้ียลงมา ณ เมืองคําทองใหญ ฯขาฯ ทราบ

หนังสือแลว  ฯขาฯ กับเพ้ียเมืองขวา ๑ ไพร ๑ ไปลาองโดยตีนายดานก่ิงเลาวา  ฯขาฯ กับเพ้ียเมือง

ขวา เพ้ียศรีหาวัง  นาย ๓ ไพร ๑๑ (รวม) ๑๔ คน จะกุมชางลงไปตามหลวงจตุรงคพินาศ  คิดใหเปน

บานเปนเมือง  ท้ังจะตัดกองทัพเมืองอุบล เมืองเขมราฐ ไมใหยกไปรบกอน  องโดยตีวาดีแลวๆ องโดย

ตีสั่ง ฯขาฯ ใหรีบกลับไปโดยเร็ว  กับใหฟงเหตุการณบานเมืองมาใหรูดวย   

ครั้นวันเดือน ๖ ปกุนตรีศก  ขุนอาจบรรลัย พันฤทธิ์ ทาวบุญเพ็ง หลวงจตุรงคพินาศ พา 

ฯขาฯ นายไพร ๑๔ คน มาเถิงศีรษะดงชนแขวงเมืองเขมราฐฟากตะวันออก  พบทาวเพ้ียเมือง 

คําทองใหญพา ฯขาฯ นายไพรไปหาหลวงอนุรักษภูเบศรขาหลวง ณ เมืองคําทองใหญ  หลวงอนุรักษ

ภูเบศรไดถาม ฯขาฯ แลว ณ วันเดือน ๗ หลวงจตุรงคพินาศตามมาทัน ฯขาฯ ท่ีเมืองคําทองใหญแลว 

หลวงจตุรงคพินาศ หลวงอนุรักษภูเบศร พา ฯขาฯ มา ณ เมืองปาสัก  ฯขาฯ จึงเอาชางมอบใหหลวง

จตุรงคพินาศเลี้ยงรักษาไว  ฯขาฯ อยูท่ีเมืองปาสัก ๕ วันแลว ฯขาฯ ไปอาศัยพ่ีนอง ฯขาฯ อยูท่ีบาน

จําปแขวงเมืองปาสักได ๗ เดือน 

ครั้น ณ วันเดือน ๑  ฯขาฯ มาหาหลวงอนุรักษภูเบศรๆ วาชางนั้นหลวงจตุรงคพินาศเอา

ไปจากเมืองปาสักแลว  ครั้น ณ วัน ฯ๘   ๑ คํ่า ขุนอาจบรรลัยไปรับเอาตัว ฯขาฯ กับพวก ฯขาฯ นาย

ไพร ๑๔ คน มาหาหลวงจตุรงคพินาศท่ีบานตอแขวงเมืองศรีสะเกษ  ณ วัน ฯ๑  ๒๒ คํ่า หลวงจตุรงค

พินาศพา ฯขาฯ ไปหาพระยาวิเศษภักดีเจาเมืองศรีสะเกษๆ ให ฯขาฯ อาศัยอยูท่ีบานรางในเมือง 

ศรีสะเกษ  อยู ณ วัน ฯ๖   ๒ คํ่า เพลาคํ่าชางเดินมาพลัดตกบอขาดใจตาย  แตงาชางนั้นพระวิชัยเมือง

ศรีสะเกษพางาไปไว  วาจะสงลงมา ณ กรุงเทพฯ 



๔๑๘ 

ครั้นวัน ฯ๑  ๑ ๕ คํ่า  พระยาวิเศษภักดีใหพระยกกระบัตร  พระยาพิชัยราชวงศาพา ฯขาฯ 

กับเพ้ียเมืองขวา เพ้ียศรีหาวงศ  นาย ๓ ไพร ๑๑  (รวม) ๑๔ คนมาจากเมืองศรีสะเกษ มาเถิงเมือง

ประจันตคาม ณ วัน  ฯ๗   ๖ คํ่า   ฯขาฯ ใหไพร ๘ คนพักรักษาเกวียนกระบือ  ฯขาฯ นาย ๓ ไพร ๓ 

(รวม) ๖ คน  มาจากเมืองประจันตคาม ณ วัน ฯ๒   ๖ คํ่า  เถิงกรุงเทพฯ ณ วัน ฯ๗   ๖ คํ่า ปชวดจัตวาศก  

และเมืองลาดคําโลจะไมมีปอมไมมีกําแพง  ญวนเอาเสาไมแกนยาว ๕ ศอกปกเปนระเนียดถมพ้ืนเชิง

เทินระเนียดกวางยาวประมาณ ๔ เสนเศษ  มีประตู ๔ ประตู  ขุดคูรอบคูหางระเนียดประมาณ ๔ 

ศอกเศษ  คูกวาง ๓ วา ลึก ๖ ศอก  องตีภูเจาเมืองปลูกเรือนในระเนียด ๕ หอง ๒ หลัง ข่ือกวาง ๓ 

วา  มีเฉลียงรอบมุงดวยแฝก  หางเรือนออกมามีรั้ว  ริมรั้วปลูกโรงเล็กๆ ติดกันไป  แลวเห็นมีโรงปน

หลังหนึ่งสามหอง  ข่ือกวางประมาณ ๑๐ ศอก มีเฉลียงรอบมีปนคาบศิลาประมาณ ๕๐๐ พลุ ๓๐๐ 

บอกเศษ  มีฉางขาวหลังหนึ่ง ๕ หอง ข่ือกวาง ๓ วา ในฉางมีขาวสารขาวเปลือกเต็มทุกฉาง  มีญวน

ผลัดเปลี่ยนกันรักษาฉางขาว โรงปน ทุกเดือน  เถิงเพลาเชาเพลาเย็นเห็นญวนหัดยิงปนเปนแถวๆ ละ 

๑๐ บาง ๒๐ บาง  แตปนใหญกระสุนดินดํา จะมีมากนอยเทาใดไมทราบ แลวมีโรงใสคนโทษหลังหนึ่ง 

๔ หอง เห็นคนโทษจําอยูประมาณ ๙ คน ๑๐ คน  เถิงเพลาเชาเห็นญวนคนโทษออกถางหญาใน

ระเนียด และขัดสีโซมน้ํามันปนกับใหเก่ียวหญามา มีมาในระเนียด ๔ ตัว  เถิงเพลาองตีภูจะไปแหงใด

ก็ข่ีมามีคนก้ันรมคันขาวทุกครั้ง  แตเรือนองโดยองกาย ราษฎรชาวบานปลูกอยูนอกระเนียดรายๆ กัน

ไป  มีคนชายฉกรรจใชสอยประมาณ ๖๐๐ คน ท้ังครอบครัวชายหญิงใหญนอยประมาณ ๕ พันเศษ  

เถิงปองตีภูเรียกเอาอีแปะแกไพรฉกรรจคนละ ๔ พวงๆ ละ ๑ สลึง เปนเงิน ๑ บาท เอาไปสงเมืองเว

ทุกป  ถามีราชการสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เอาตัวไพรญวนมาใชสอย แลวขาเห็นมีตลาดนอกระเนียดแหงหนึ่ง

ราษฎรญวนราษฎรจีนปลูกรานขายผาแดงผาแพรกางเกง  เครื่องทองเหลืองทองขาว ถวยชามของสด

ของเค็มทุกวัน  ราษฎรท่ีมีนาเถิงเทศกาลก็พากันทํานา  ลางคนท่ีมีสวนก็ปลูกผลไมตางๆ เก็บมาขายท่ี

ตลาด  หาไดเสียภาษีเสียอากรไม  ท่ีเมืองลาดคําโลมีแตโคมีแตกระบือใชสอยทํานา ชางพังชางพลาย

หามีไม  ฯขาฯ มาจากเมืองลาดคําโลแตปขาลจัตวาศกหาไดกลับไปอีกไม  เมืองลาดคําโลญวนจะ

จัดแจงบานเมืองประการใดหาทราบไม  ระยะทางตั้งแตเมืองลาดคําโลจะลงไปเมืองลาน้ํา  พูดกันวา

ทาง ๘ คืน  แตเมืองลาน้ําจะไปเมืองเวทางก่ีคืนหาทราบไม  ระยะทางแตเมืองลาดคําโลจะมาดาน 

ก่ิงเลาทาง ๕ คืน  ตองปนเขา ๓ แหง ขามลําหวย ๔ ตําบล หนทางเดินยาก แตดานก่ิงเลาจะมาเมือง

เขมราฐ ๕ คืน จะตัดลงไปเมืองปาสักทาง ๖ คืน หนทางเดินงายเดินตามทองทุงบาง เดินตามปาแดง

บาง เปนความสัจความจริง ฯขาฯ แตเทานี้  ๛ 

 

 

 



๔๑๙ 

๓๑  คําใหการในหนังสือพระยาพิพัฒนโกษาเรื่องโปรดเกลาฯ  

ใหพระยาพิชัยออกไปลาดตระเวน จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) เลขท่ี ๖ 

วัน ๗ ฯ ๒ คํ่าปเถาะเบญจศก  หม่ืนแกว หม่ืนพรหม.............ใหไปสืบราชการเมือง

พนมเปญกลับมาถึง  ยกกระบัตรพาขุนแผว ขุนพรหม มาแจงความกับทานแม(ทัพ)....  ขาพเจาไดถือ

ใบบอก ๑ ฉบับ  หนังสือบอกฉบับ ๑  มาจากเมืองพนมเปญ ๒ ฉบับแลวพระยาพิชัย...  หลวงแสง 

หลวงสุรินทรภัก ปรึกษาพรอมกันหนังสือ ๒ ฉบับนั้นใหหม่ืนแผวกับหม่ืนแผลงวรนาฎถือเขาไปสง ณ 

กรุง 

หนังสือพระยาพิพัฒนโกษานอกราชการมาถึงพระยาพิชัยรณฤทธิ์ เจากรมเขนทองขวา  

ดวยบอกไป ณ เมืองพนมเปญวา  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระยาพิชัยรณฤทธิ์ หลวงแสงสร-

สิทธิ์ หลวงสุรินทรภักดี ข่ีกําปนแกลวกลางสมุทร กําปนวัฒนานาม กําปนราชฤทธิ์  เขากันสามลํา คน

นายไพรสองรอยยี่สิบสี่คน ปนใหญนอยกระสุนดินดําเสบียงอาหารออกมาลาดตระเวนใหถึงอาวเมือง

กระพงโสมออกไปใหถึงหนาเมืองพุทไธมาศ เมืองเขมา เมืองเตกเสียะ เกาะกูด  ทรงพระกรุณาโปรด

เกลาโปรดกระหมอมใหบรรทุกขาวเกลือ ณ เมืองจันทบุรี เตรียมออกมาสําหรับแจกจายพระยาพระ

เขมร  แลวโปรดเกลาโปรดกระหมอมมอบจีนหกคนคุมสิ่งของพระราชทานพระองคดวงออกมาสง ณ 

เมืองกะพงโสม  พระยาพิชัยรณฤทธิ์ใหขุนพรหมขุนแผวกองอาทมาตเกาะกงถือหนังสือออกไปฟง

ราชการนั้นไดพาตัวขุนพรหมขุนแผวกับหนังสือบอกกราบเรียน ฯพณฯ สมุหนายกเจาคุณแมทัพใหญ

ผูสําเร็จราชการทราบ แลวมีพระประศาสนโปรดเกลาโปรดผม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด

กระหมอมใหพระยาพิชัยรณฤทธิ์ หลวงแสงสรสิทธิ์ หลวงสุรินทรภักดีคุมกําปนสามลําออกมา

ลาดตระเวน โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหบรรทุกขาวเกลือออกมาเจือจานใหพระยาพระเขมรดวยนั้น 

พระเดชพระคุณหาท่ีสุดมิได  ใหพระยาพิชัยรณฤทธิ์ หลวงแสงสรสิทธิ์ หลวงสุรินทรภักดีตั้งใจออกมา

ลาดตระเวนมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมออกมา  ถาสิ้นระดูลมจะคุมกําปนกลับ

เขาไป ณ กรุงเทพฯ เม่ือใดใหบอกไปใหแจงดวย  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 

คํ่าปเถาะเบญจศก 

๏ 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 ลงมาพรอมกันท่ีเมืองไซงอนเปนคน 

๖ พัน ณ เดือน ๑๒ ปขาลจัตวาศก ท่ีเมืองไซงอนเกิดความไขใหจับหนาวจับรอน โลหิตออกทางจมูก

ทางปาก ๓ วัน ๔ วัน  ตายบางใหลงเปนโลหิต ๗ วัน ๘ วันตายก็มีบาง ไพรในกองทัพ ๖ คน ตาย

ประมาณพันเศษราษฎรไพรบานพลเมืองๆ ไซงอนตายประมาณหนึ่ง ดีอยูประมาณ ๓ สวน อาย 

องญวนใหพักไวท่ีเมืองไซงอนหาเดือน ณ เดือน ๖ ปเถาะเบญจศก อายองดกโบ องโบจัน องอันสาด 

องลันบิน ซ่ึงอยูเมืองไซงอนเกณฑใหอายองจันเกอ องภอเกอ เมืองกุยเญินคุมไพรมาผลัดคนท่ีเมือง

โจฎก ๕๐๐ คน เกณฑใหอายองเกียนขุนนางเมืองเวกับอายองอันสาดเมืองสมิถอคุมไพร ๓๕๐ คนมา

ผลัดคน ณ คายโรงตํารีย  เกณฑใหอายองจันเกอตุนคุมไพร ๑๐๐ คน  อายองภอเกอเหืองคุมไพร

๑๐๐ คนเขากัน ๒๐๐ คนมาผลัดคนเกาท่ีคายเกาะดอง  ณ วัน ฯ๑   ๑๒ คํ่าปเถาะเบญจศก อายองจัน-

เกอตน องภอเหือง  คุมไพรสองรอยคนมาถึงคายเกาะดอง  รุงข้ึน ณ วัน ฯ๒   ๑๒ คํ่า อายองจันเกอ 

องภอเกอ ซ่ึงอยูรักษาคายเกาะดองอยูแตกอนคุมไพร ๒๐๐ คน กลับไปเมืองไซงอน ท่ีเกาะดองมี

คายๆ หนึ่งกวางยาวประมาณ ๑๕ วา ๑๐ วา ๔ เหลี่ยม เสาคายทําดวยไมกระยาเลยสูง ๘ ศอก ๙ 

ศอก  ถมดินเชิงเทิน ๒ ชั้น สูงสี่ศอก มีประตู ๔ ประตู มีปอมมุมละปอม มีปนใหญกระสุน ๒ นิ้วก่ึง 

ข้ึนไวบนปอมๆ ละบอก ปนคาบศิลา ๑๐๐ บอก พลุประมาณ ๓๐ ดอก ๔๐ ดอก ไมเสา ๑๐ อัน มี

ฉางขาวอยูในคายหลังหนึ่ง  ขาวมีอยูในฉางประมาณ ๘๐ ถังๆ ญวนเอาไวสําหรับคายหาจายไม  ถึง

เดือนใหไปเบิกขาวเสบียงท่ีเมืองไซงอน ๑๐ วัน จึงกลับมาถึงคาย  เม่ือไพรมาจากเมืองไซงอนอายอง

ญวนจายขาวสารใหมาคนละถังญวน อีแปะคนละพวง  ครั้นมาถึงคายเกาะดองอายองจันเกอตุน  

อายองภอเกอเหืองเกณฑใหไพรตัดไมมาซอมแซมคายท่ีปรักหักพังอยู ๑๕ วัน  อายองจันเกอตน 

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 คํ่าปเถาะเบญจศก ฯขาฯ กับนายไพร ๒๓ คน ลงเรือโกลน ๒ ลํา มา

ลาดตระเวนแขวงเมืองลําดวนอยู ๕ วัน ๖ วัน  ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๓ ๑ คํ่าปเถาะเบญจศก  เพลาบาย  

องโดยองกาย นายไพร ๒๒ คน ถือเครื่องศาสตราอาวุธข้ึนไปบนบกใกลเรือประมาณทาง ๒๐ เสนเศษ  

ฯขาฯ ปวยอยูเฝาเรือไดยินเสียงปนยิง ๔ นัด ๕ นัด ประมาณครูหนึ่งเห็นเขมร ๕ คนลงเรือมาจับ  

ฯขาฯ ข้ึนมาบนบก ฯขาฯ จึงแลเห็นอายญวนพวก ฯขาฯ ลากอายญวนถูกปนปวยคนหนึ่งหนีไปขาง

แมน้ํา ฯขาฯ เห็นพวกเขมรประมาณ ๒๐ คน สกัดไลอายญวนพวก ฯขาฯ หาไดไม ไดแตปนคาบศิลา

บอกหนึ่งดาบเลมหนึ่ง  แลวเขมรนายไพรรวมกันเอา ฯขาฯ ข้ึนบรรทุกเกวียนมาถึงดานเขมร  เม่ือ  



๔๒๑ 

ฯขาฯ อยูท่ีเมืองกวางนัม 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 ไพรบานพลเมืองไดความเดือดรอนและกะเกณฑราชการมากข้ึนกวาแตกอน  ผูคน

เจ็บไขลมตายเปนอันมาก ณ วันเดือน ๓ ปขาลจัตวาศก มีหนังสือเจาเวียดนามข้ึนมาถึงองญวนท่ีเมือง

ไซงอนคายโรงตําโยวา ซ่ึงเมืองตังเก๋ียกําเริบนั้นกองทัพเมืองเวยกไปปราบปรามสงบแลว เม่ือ ฯขาฯ 

อยูท่ีเกาะดองนั้นพูดกันวา เจาเวียดนามใหอายองจันเกอ องภอเกอ คุมไพรเมืองเว ๕๐๐ คนมาผลัด

ไพรหลวงท่ีเมืองไซงอน  ครั้นมาถึงบานมือสวยแขวงเมืองคงนาย เกิดความไขไพรในกองทัพตาย

ประมาณ ๒๐๐ คน ๓๐๐ คน  เจาเวียดนามใหหาอายองจันเกอ องภอเกอ คุมไพรกลับไปเมืองเว แลว

มีหนังสือเจาเวียดนามมาถึงอายองญวนทุกคายทุกตําบลวาใหรักษาเขตแดนคายคูไวใหม่ันคงแลว ให

คิดเกลี้ยกลอมเขมรตอไปท่ีจะทําศึกกับเขมรนั้นใหงดอยูกอน  ดวยเกิดความไขไพรบานพลเมืองลม

ตายเปนอันมาก ณ วันเดือน ๖ ปเถาะเบญจศก ฯขาฯ ไดยินอายองญวนท่ีเมืองไซงอน พูดวามีหนังสือ

เจาเวียดนามประกาศมาท่ีเมืองไซงอนวาซ่ึงฝนแลงและเกิดความไขผูคนลมตายมากดังนี้  เหตุดวย 

อายองญวนผูใหญผูนอยซ่ึงรักษาบานเมือง ไมตั้งอยูในความสัตยซ่ือตรง ไมมีความเท่ียงธรรม จึงให

บังเกิดฝนแลวและความไข  อายองญวนผูใหญผูนอยมีความผิดมากอยูในหนังสือใหยกเตยกเงินเดือน

ไมใหเจาพนักงานจายใหอายองโบจัน องอันสาด สามเดือน ณ ปเถาะเบญจศก เดือน ๖ เดือน ๗ มา

จนเดือน ๘ เดือน ๙ ฝนแลวมีฝนตกบางก็นอย  ท่ีเมืองไซงอนไดยินอายองญวนพูดกันวา ราษฎรทํา

นาไดสวนหนึ่ง ไมไดทํา ๒ สวน นาท่ีทําลงไวไดสวนหนึ่งนั้นก็เหี่ยวแหงเสียไปเปนอันมาก  เม่ือ ฯขาฯ 

อยูท่ีขางเกาะดองก็ไดยินวาฝนแลงราษฎรทํานาไดเล็กนอย  ราคาขาวสารราษฎรซ้ือขายกันท่ีเมือง

ไซงอนกับญวนหนึ่งเปนอิแปะ ๒ พวงครึ่ง  คิดเปนถังไทยถังละ  ๑๒ เบี้ย ราคาขาวสารท่ีคายโรงตาริษ 

คายเกาะดอง ถังญวนหนึ่งเปนอิแปะ ๓ พวง คิดเปนถังไทยถังละ ๓ สลึง  ราชการนอกกวานี้ ฯขาฯ 

ไมทราบ  เปนความสัจความจริง  ฯขาฯ ไดรูเห็นไดยินแตเทานี ้

๏ วัน ฯ๔   ๒ คํ่า ปเถาะเบญจศกไดใหตนหนังสือกับคําใหการอายวาญวนเมืองพนมเปญ 

ภักดีถือไปเมืองตราด ๓ ฉบับ 

 



๔๒๒ 

๓๒.  คําใหการทาวเข่ือนแกวเมืองตากผูไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม  

จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) เลขท่ี ๓๐ 

๏ วัน ฯ๑  ๓ ๓ คํ่า ปเถาะเบญจศกเจาคุณฝายเหนือ เจาคุณปลายเชือก ใหหลวงฤทธา-

มาตยถามทาวเข่ือนแกวเมืองตากผูไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม เวรกร๛ 

๏ ฯขาฯ ทาวเข่ือนแกวเมืองตากใหการวา พระพลเมืองกําแพงเพชร พระสุนทรบริรักษ 

พระเชียงเงิน พระเชียงทอง  หลวงปลัดเมืองตากให ฯขาฯ ไปสืบราชการ ณ เมืองเมาะตําเลิม  

ณ วัน ฯ๖   ๑๑ คํ่า  ฯขาฯ กับไพร ๔ คนออกจากเมืองตากเดินทางไป ๔ วัน เถิงคลองแมละเมา   

ณ วัน ฯ๙   ๑๑ คํ่า  ฝนตกหนักมากขามหาไดไม  ฯขาฯ นายไพรเดินเลียบคลองไปวันหนึ่ง

เถิงบานแมจะเลา  บานกางชมภูกะเหรี่ยงพักอยู ๒ วัน  ฯขาฯ จึงวากับกางชมภูวาจะออกไปสืบ

ราชการเมืองเมาะตําเลิม  ฯขาฯ หารูภาษาพมาไม  กางชมภูรูภาษาพมา ฯขาฯ จะเอากางชมภูไปดวย

จะไดพูดจาไถถามสืบเอาขอราชการ  กางชมภูก็ยอมจะไปกับ ฯขาฯ 

ณ วัน ฯ๑  ๒ ๑๑ คํ่า  ฯขาฯ กับนายไพร ๕ คนกับกางชมภู ๑ ไพรกะเหรี่ยง ๑ เขากันเจ็ด

คนออกจากแมจะเลาเดินทางไปคืน ๑ กับ ๒ วัน เถิงคลองแมเมย น้ํามากขามหาไดไม  พักอยู ๕ วัน  

น้ําถอยลดลง  

ณ วัน ฯ๔   ๑๑ คํ่า  ฯขาฯ นายไพรทําแพขามคลองแมเมยไป ๒ วัน เถิงเขากะเมาะกะซู

เดินตามเขาไปวันหนึ่งเถิงบานเกาะกริดน้ํามากขามคลองหาไดไมพักอยู ๕ วัน  น้ําถอยลดลง  

ณ วัน ฯ๑   ๒ ๑๑ คํ่า  ฯขาฯ นายไพรยืมเรือขามคลองเกาะกริดเดินไป ๒ วัน เถิงบานกะนี 

พักอยู ๒ วัน  ฯขาฯ เชาเรือชาวบานกะนีลองน้ําลงไปวัน ๑ เถิงเมืองเมาะตําเลิม 

ณ วัน ฯ๑   ๑๒ คํ่า  ฯขาฯ นายไพรข้ึนสํานักอยูเรือนมองสวยเอพมานอกเมืองเมาะตําเลิม

หางเมืองเมาะตําเลิมประมาณ ๑๕ เสน  มองสวยเอกับ ฯขาฯ เปนคนรูจักกันมาแตกอน  มองสวยเอ

ถาม ฯขาฯ วามาดวยธุระสิ่งใด  ฯขาฯ บอกวามาซ้ือมีดพก ซ้ือเขา ซ้ือแอบไปขายกับมาฟงราชการ

ดวย  ฯขาฯ ถามมองสวยเอวารูราชการสิ่งใดบาง  มองสวยเอวาหารูราชการไม ถาจะใครรูราชการจะ

พาไปถามมองสะยอง มองถอ พมาซ่ึงอยูหนาเมืองเมาะตําเลิม 

อยูมา ๓ วัน มองสวยเอก็พา ฯขาฯ กับกางชมภูไปหามองสะยอง มองถอ ท่ีเรือนสืบถาม

ขอราชการ  มองสะยอง มองถอ บอก ฯขาฯ วาราชการทางเมืองอังวะ เมืองยางกุง นั้นสงบอยู  ฯขาฯ 

ถามมองสะยอง มองถอ วาเจาเมืองเมาะตําเลิมอยูฤๅไปขางไหน  มองสะยองมองถอบอก ฯขาฯ วา 

เจาเมืองเมาะตําเลิมลงกําปนไปชําระความผูรายเมืองทวาย  แต ณ วัน ฯ๔   ๑๑ คํ่า ยังหากลับมาไม   



๔๒๓ 

ฯขาฯ กับมองสะยอง มองถอ ก็พูดจากันดวยความอ่ืนไปประมาณครูหนึ่ง  มองสวยเอก็พา ฯขาฯ 

กลับมา  อยูประมาณ ๔ วัน มองสวยเอพา ฯขาฯ ไปซ้ือสิ่งของท่ีตลาดหนาเมือง  ฯขาฯ จะซ้ือมีดพก 

ซ้ือเขาเนื้อ ซ้ือแอบ ราคาแพงซ้ือหาไดไม  ฯขาฯ กับมองสวยเอพากันไปหามองสวยนี มองจางตะคาๆ 

เปนคนรูจักคุนเคยกับ ฯขาฯ มองสวยนี มองจางตะคา ถาม ฯขาฯ วามาดวยธุระสิ่งใด  ฯขาฯ บอกวา

มาซ้ือมีดพก ซ้ือเขาเนื้อ ซ้ือแอบไปขาย  ฯขาฯ จึงถามมองสวยนี มองจางตะคา ดวยราชการอังกฤษ

กับพมาคิดอานจะรบพุงกันอยางไรบาง  มองสวยนี มองจางตะคาบอก ฯขาฯ วาสงบอยูหาไดยินวา

อังกฤษจะคิดอานอยางไรไม  ถาอังกฤษคิดราชการจะทําศึกกับพมาเมืองอังวะ  อังกฤษก็คิดอานกัน

แตพวกอังกฤษปดความเสีย  หาใหพมาเมืองเมาะตําเลิมรูไม  กลัวจะเอาความไปบอกกับพมาเมือง 

มัตมะ เมืองอังวะ  มองสวยนี มองจางตะคารูความแตวามิษฤทษชอนเกณฑพมาเมืองเมาะตําเลิมไว 

๕๐ คน จะเอาข้ึนไปซ้ือทองซ้ือชาง ณ เมืองหลวงพระบางแตบังหากําหนดแนไม  มิษฤทษชอนวา

เมืองเมาะตําเลิมกลับมาแตเมืองทวายเม่ือใด  มิษฤทษชอนจึ่งจะข้ึนไปเมืองหลวงพระบาง  พูดกัน

เทานั้นแลว ฯขาฯ ก็กลับมา 

ครั้น ณ วัน ฯ๑   ๐ ๑๒ คํ่า  ฯขาฯ ไปหามองตา มองมละ ลาวสะเลียงเปนคนรูจักกันกับ  

ฯขาฯ ๆ สืบถามขอราชการ  มองตา มองมละ บอก ฯขาฯ วา ณ วัน ฯ๑  ๐ ๑๑ คํ่า ปเถาะเบญจศก  มี

หนังสือเจาเมืองวิลาสมา ณ เมืองเมาะตําเลิมวาโหรเมืองวิลาสดูวา ณ วันเดือนอายปเถาะเบญจศก  

เมืองเมาะตําเลิมจะเกิดศึกข้ึนกลางเมือง  ใหเจาเมืองเมาะตําเลิมกําชับพวกอังกฤษใหดูแลตรวจตรา

พิทักษรักษาใหจงดี  เจาเมืองเมาะตําเลิมจัดใหอังกฤษลงเรือรามัญลําละ ๙ คน ๑๐ คน มีปนคาบศิลา

ครบมือทุกลํา  เพลากลางคืนใหทอดทุนลาดตระเวนอยูตั้งแตพระเจดียหัวเหนือเมืองลงมาจนทาย

เมืองประมาณ ๗ ลํา ๘ ลํา ทุกคืนมิไดขาด  ครั้นเพลาคํ่ายิงปนสัญญาแลวหามมิใหเรือข้ึนลองไปมา  

แตท่ีในเมืองนั้นอังกฤษจะตรวจตราระวังระไวพิทักษรักษาประการใด มองตา มองมละ หาได ฯขาฯ 

ไม  แลวมองตา มองมละ บอก ฯขาฯ วา ณ วัน ฯ๔    ๑๑ คํ่า  เจาเมืองเมาะตําเลิมเอาตัวมองเปยนกับ

บุตรภรรยาซ่ึงจําไวเอาลงกําปนไปจําใสคุกไว ณ เมืองทวาย ฯขาฯ ถามมองตา มองมละวาคุกสําหรับ

คนท่ีเมืองเมาะตําเลิมไมมีฤๅจึงเอาไปจําไวเมืองทวาย  มองตา มองมละ บอก ฯขาฯ วาถาพมาเปน

โทษหนัก อังกฤษสงไปจําไวเมืองทวาย  จะจําไวท่ีเมืองเมาะตําเลิมกลัวจะหนีตามไปเมืองมัตมะ  ถา

หนีไดขามไปเมืองมัตมะ อังกฤษไปตอวาจะขอเอาตัวมา  พวกพมาเมืองมัตมะหาสงตัวใหไม  จึงเอาไป

จําไวท่ีเมืองทวาย  ท่ีพมาโทษเบาบางเล็กนอยอังกฤษจึงจําไวท่ีเมืองเมาะตําเลิม  ฯขาฯ ถามมองตา 

มองมละ ตอไปวา แตกอนไดยินลือไปวาเจาอังวะจะลงมาทําบุญฉลองระฆังท่ีเมืองอุปะระปะ ณ วัน 

วัน ฯ๑  ๕ ๑๒ คํ่า จริงฤๅ  มองตา มองมละ บอก ฯขาฯ วาท่ีเมืองอังวะจะบังเกิดขาวแพง  เจาอังวะหา

ไดลงมาไม  ฯขาฯ จึงถามตอไปวาไดยินขาวแตกอนลือไปวาพวกเมืองเมาะตําเลิมไปตัดไมขอนสัก



๔๒๔ 

ปลอยลองลงมาตามแกงใหญ  เอาเชือกขึงกันไมไวท่ีทายแกงใหคนคอยเก็บมัดแพลองลงมา ณ เมือง

เมาะตําเลิม  น้ํามากปลอยไมลงมาคนเก็บหาทันไม  ไมลอยพลัดไปขางเมืองมัตมะ พมาเมืองมัตมะ

เก็บไมไวอังกฤษใหมองเงินเปนนายคุมไพรข้ึนไป  ขอเอาไมขอนสักมา  ถาพวกเมืองมัตมะไมให

อังกฤษ ใหมองเงินรบกับพวกเมืองมัตมะจริงฤๅ  มองตา มองมละ บอกวามองเงินข้ึนไปตอวากับพวก

เมืองมัตมะจะขอเอาไมมา  พวกเมืองมัตมะวาไมลอยไปเก็บไดจะเอาคาจองท่ีเก็บไวตนละเหรียญ ๒ 

เหรียญจึ่งจะให  มองเงินก็ยอมใหเงินคาจางกับพวกเมืองมัตมะถอยเอาไมมา  มองเงินกับพวกเมืองมัต

มะหาไดรบกันไม  ฯขาฯ กับมองตา มองมละ ก็พูดจากันดวยความอ่ืนไปประมาณครูหนึ่ง  ฯขาฯ ก็

กลับมา   

ตั้งแต ฯขาฯ ไปหามองตา มองมละกลับมา ฯขาฯ ปวยขอเทาใหบวมใหขัดหาไดไปหา

ผูใดตอไปอีกไม  ฯขาฯ ถามมองสวยเอท่ี ฯขาฯ สํานักอยูวา ณ ปเถาะเบญจศกนี้ ราษฎรทําไรทํานาได

เต็มภาคภูมิฤๅเสียหายประการใด  ทุกวันนี้ราคาขาวซ้ือขายกันอยางไร  มองสวยเอบอก ฯขาฯ วา ณ 

เดือน ๗ เดือน ๘ เดือน ๙ ปเถาะเบญจศกนี้ ราษฎรทํานาปกดําตนขาวลงไวไดเต็มภาคภูมิ ณ เดือน 

๑๐ เดือน ๑๑ ฝนแลง ตนขาวท่ีปกดําลงไวท่ีนาดอนตายฝอยเสียไปสวนหนึ่ง  ท่ีนาลุมออกรวงจะ

ไดผลสวนหนึ่ง  ท่ีออกรวงรวงไดผลนั้นก็ลีบซุยเสียมาก  ไดผลเม็ดขาวก็นอย ผลเม็ดขาวในปเถาะ

เบญจศกนี้จะไดผลนอยกวาปขาลจัตวาศกประมาณสวนหนึ่ง  ราษฎรเก็บเก่ียวแลวบางยังบาง  ราคา

ขาวซ้ือขายกันทุกวันนี้ ขาวสารสัดพมาหนึ่งเปนเงินเหรียญครึ่งคิดเปนสัดเปนเงินไทยสัดละ ๓ สลึง

ขาวเปลือก ๑๐๐ สัดเปนเงิน ๖๐ เหรียญ  ราคาขาวคงอยูเหมือนปขาลจัตวาศก  ฯขาฯ จึงวาผลเม็ด

ขาว ณ ปเถาะเบญจศก วาไดนอยกวาปขาลจัตวาศก ทําไมราคาขาวจึ่งขายคงอยูเหมือนปขาลจัตวา

ศก  มองสวยเอวาอังกฤษบังคับใหขายราคาเหมือนกับปขาลจัตวาศก  ถาพวกมอญพมาขายขาวราคา

แพงข้ึนไปกวาอังกฤษบังคับ  กลัวอังกฤษจะเอาตัวไปทําโทษ เถิงโดยนอยโดยมากก็ตองขายตามราคา

อังกฤษบังคับ  ฯขาฯ ถามมองสวยเอวาเจาเมืองเมาะตําเลิมคนใหมมาอยูรักษาเมืองกับเจาเมือง 

คนเกาท่ีกลับไปเสียเมืองวิลาสนั้น ผูใดจะดีกวากัน  มองสวยเอบอก ฯขาฯ วาเจาเมืองคนเกาท่ีกลับไป

เมืองวิลาสนั้นน้ําใจดีโอบออม  จะวากลาวราชการสิ่งใดก็เรียบรอยหาหักหาญไม  เอาใจมอญพมาๆ 

ชาวบานชาวเมืองก็รักใคร  เจาเมืองคนใหมเปนคนดุรายจะวากลาวราชการก็หักหาญหาเอาใจมอญ

พมาไม  มอญพมาไมสูรักใครเหมือนเจาเมืองคนเกา ฯขาฯ ถามมองสวยเอตอไปวาเจาเมืองคนใหม 

ดุรายกระทํากุมเหงไพรบานพลเมืองไดความเดือดรอนประการใดบาง  มองสวยบอก ฯขาฯ วาหาได

ยินไพรบานพลเมืองพูดวาเจาเมืองคนใหมกระทําคุมเหงกดข่ีไพรบานพลเมืองประการใดไม  ปกติอยู

เหมือนแตกอนแลเจาเมืองเมาะตําเลิมคนใหมนี่เม่ือไดไปราชการครั้งกอน ไดถามมอญพมาบอก ฯขาฯ 

เจาเมืองเมาะตําเลิมคนเกาเจาเมืองวิลาสใหหาตัวกลับไปเมืองวิลาส  ใหเจาเมืองเมาะตําเลิม ซ่ึงกลับ 

(เนื้อความในหนาตนชํารุดสูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้)  



๔๒๕ 

(เนื้อความในหนาปลาย)  ไพรลาวกะเหรี่ยงพากันลงเรือข้ึนมาจากเมืองเมาะตําเลิมวัน

หนึ่งถึงบานกะนี ข้ึนบกพักอยูคืนหนึ่งรุงข้ึนเพลาเชาออกจากบานกะนีเดินทางมา ๙ วัน เถิงแมจะเลา

บานกางชมภู  ไพรท่ีไปกับ ฯขาฯ ปวยลงพักอยู ๘ วัน ฯขาฯ ถามพวกกะเหรี่ยงวา ณ ปเถาะเบญจศก

นี้ มอญพมามาตัดมาลากไมขอนสักในแขวงเมืองตากแหงใดบาง  กะเหรี่ยงบอก ฯขาฯ วามอญ พมา 

มาตัดมาลากไมอยูท่ีแมละเมา  พวกหนึ่งประมาณ ๔๐ คน  มอญพมายังกําลังตัดชักลากอยู พวก

กะเหรี่ยงยังหาไดไปตรวจนับตนไมไม  จะเปนไมขอนสักมากนอยเทาใดยังไมทราบ ฯขาฯ พักอยูบาน

แมจะเลา  ไพรท่ีไปกับ ฯขาฯ ก็คลายปวยข้ึน  ฯขาฯ นายไพรมาจากบานแมจะเลา เดินทางมา ๘ วัน 

เถิงเมืองตาก ณ วัน ฯ๓    ๑ คํ่า ปเถาะเบญจศก พระพลเมืองกําแพงเพชร พระสุนทรบริรักษ พระเชียง

เงิน พระเชียงทอง หลวงปลัดกรมการถามขอราชการ ฯขาฯ แลวบอกสงตัว ฯขาฯ ลงมาแจงราชการ 

ณ กรุงเทพฯ ฯขาฯ ปวยอยูยังมามิได ๒๗ วัน ๒๘ วัน  ครั้น ฯขาฯ คลายปวยข้ึน ณ วัน ฯ๙    ๒ คํ่า  

พระพล พระสุนทรบริรักษ พระเชียงเงิน พระเชียงทอง หลวงปลัดกรมการบอกหนังสือให ฯขาฯ ลง

มาแจงราชการ ณ กรุงเทพฯ   

แลเม่ือ ฯขาฯ ไปเมืองเมาะตําเลิมเถิงบานเกาะกริด กะเหรี่ยงชาวบานเกาะกริดถาม  

ฯขาฯ วาจักจาพมาไปจากเมืองเมาะตําเลิม พามอญพมากะเหรี่ยงลาวสะเลียงประมาณ ๓๐ คน ชางๆ 

หนึ่งเขาไปทางเมืองเชียงใหม  พวกเมืองเชียงใหมสงลงไป ณ กรุงเทพฯ รูความฤๅไม  ฯขาฯ วารู   

ฯขาฯ ถามกะเหรี่ยงวาจักจาคนนี้เปนบุตรเจาอังวะจริงฤๅ  กะเหรี่ยงบอก ฯขาฯ วาเปนแตคําเลาลือ

พูดจากันวาจักจาเปนบุตรเจาอังวะ  แตจะเปนบุตรเจาอังวะคนใดจะจริงหรือไมจริงประการใดหา

ทราบไม  แลวกะเหรี่ยงถาม ฯขาฯ วาจักจาลงไป ณ กรุงฯ สมเด็จพระพุทธิเจาจะทรงพระกรุณาชุบ

เลี้ยงฤๅไม  ฯขาฯ วาพมาเปนขาศึกกันกับกรุงเทพฯ ถาจักจาเปนบุตรเจาอังวะจริงจักจาหนีรอนมาพ่ึง

พระบรมโพธิสมภาร  สมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวก็จะโปรดใหเอาไว  ถามิใชบุตรเจาอังวะเปนแตไพร

พมาตั้งตัวเปนจักจาก็จะโปรดใหสงตัวไปจําไว ณ คุก   

ครั้น ฯขาฯ ไปจากบานเกาะกริดเถิงเมืองเมาะตําเลิม มอญพมาลาวสะเลียงชาวเมือง

เมาะตําเลิมคนหนึ่งคนใด หาไดถาม ฯขาฯ เถิงจักจาแตสักคนหนึ่งไม  อนึ่งเม่ือ ณ ปขาลจัตวาศกจะ

เปนเดือนใด ฯขาฯ จํามิได  กอน ฯขาฯ ยังหาไดไปสืบราชการ ณ เมืองเมาะตําเลิมไม ฯขาฯ ทราบอยู

วามองสะเรพมาพวกอังกฤษเมืองเมาะตําเลิมซ่ึงมาตัดไมขอนสักอยู 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 นายเงินลักเอาชางของมองสะเรมาจริง  พระสุนทรบริรักษ พระเชียงเงิน พระเชียงทอง 

หลวงปลัด จึงวากับมองสะเรวาชําระสืบสวนหาไดความวาผูใดไปลักมาไม  มองสะเรมาทําไมอยูท่ี 

แมเมยแขวงเมืองตากมีอายผูรายลักชางไป  ครั้นชําระก็หาไดผูรายแลชางไม  มองสะเรเปนพวก

อังกฤษๆ กับกรุงเทพเปนทางไมตรีไปมาคาขายเถิงกัน  เมืองตากก็เปนขาขอบขัณฑเสมากรุงเทพฯ  

ชางมองสะเรหายชําระเอาตัวผูรายแลชางไมไดนั้น ก็จะตองใชชางกับมองสะเร  แลวพระสุนทร

บริรักษ พระเชียงเงิน พระเชียงทอง หลวงปลัด จึงซ้ือเอาชางพลายสูงหาศอกเศษของผูมีชื่อบาวพระ

ตื่นเปนเงิน ๓  ตําลึงใหกับมองสะเร 

ครั้น ณ เดือน ๑๒ ข้ึนแรมก่ีคํ่าจํามิได ปขาลจัตวาศก  พระสุนทรบริรักษ พระเชียงเงิน 

พระเชียงทอง หลวงปลัด ให ฯขาฯ กับทาวรามเสน นายนอยมหาอุด กับไพร ๘ คนออกไปสืบราชการ 

ณ เมืองเมาะตําเลิม  แลวใหเก็บเงินคาตอไมท่ีพมาๆ ตัด  ครั้นไปเถิงแมเมย ฯขาฯ ปวยลง นายนอย

มหาอุดใหทาวรามเสนอยูพยาบาล ฯขาฯ  แตนายนอยมหาอุดกับไพร ๘ คนออกไปสืบราชการ  ฯขาฯ 

คลายหายปวยแลว ฯขาฯ กับทาวรามเสนเก็บเงินคาตอไมท่ีพมาตัด ณ ปขาลจัตวาศกไดเงิน ๖๐๐๐ 

เหรียญ ขางนงกะเหรี่ยงบอก ฯขาฯ กับทาวรามเสนวา นายภิมสารหลาน อายแกวทาส หลวงปลัด

เมืองตากเอาชางพลายชางหนึ่งออกมาใหมองสะเรเชาลากไมเดือนละ ๘๐ เหรียญ  นายภิมสาร อาย

แกวสงชางใหมองสะเรแลวก็กลับมาเมืองตาก  ครั้นนายนอยมหาอุดกับไพรกลับมาแตเมืองเมาะตํา-

เลิม ฯขาฯ กับนายนอยมหาอุด นายรามเสน กับไพรก็กลับมาเมืองตาก ฯขาฯ ปวยอยูประมาณ ๑๕ 

วัน คลายปวยแลว พระสุนธรบริรักษ พระเชียงเงิน พระเชียงทอง หลวงปลัดกรมการให ฯขาฯ 

ออกไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม แลวลงมาแจงราชการ ณ กรุงฯ  แลว ฯขาฯ กลับข้ึนไปเมืองตาก  

นายหนานกาวิหลานหลวงปลัดบอก ฯขาฯ วากางหงกะเหรี่ยงบอกนายหนานกาวิวาชางพลายซ่ึงนาย

ภิมสาร อายแกว ออกไปใหมองสะเรเชาลากไมนั้น  มองสะเรเอาชางไปเสียเมืองเมาะตําเลิม เงินคา

เชาก็หาใหไม มองสะเรใหแตไพรอยูลากไม นายหนานกาวิกับอายแกว และกางหงกะเหรี่ยงไปยื้อเอา

ชางท่ีพระสุนทรบริรักษ พระเชียงเงิน พระเชียงทอง หลวงปลัดใชใหมองสะเรแทนชางผูรายลักชาง

หนึ่งกับชางหนึ่งเขากัน ๒ ชางมา ณ เมืองตาก  จะเปนผูใดใชใหออกไปยื้อมานายหนานกาวิหาไดบอก 

ฯขาฯ ไม  ฯขาฯ อยู ท่ีเมืองตากประมาณ ๑๔ วัน ๑๕ วัน ก็หาเห็นมองสะเรเขามาวากลาวไม  

ครั้น ฯ๖    ๑๑ คํ่า ปเถาะเบญจศก  พระสุนทรบริรักษ พระเชียงเงิน พระเชียงทอง หลวงปลัดกรมการให 

ฯขาฯ กับกางชมภูออกไปสืบราชการ ณ เมืองเมาะตําเลิม  ครั้นไปเถิงเมืองเมาะตําเลิมได ๓ วัน  

โปกะเลอังกฤษ ขุนศาลสําหรับวาความใหพมาคนหนึ่ง ถือหนังสือมาเกาะ ฯขาฯ กับกางชมภูไป ณ 

ศาลาชําระความ  ฯขาฯ เห็นมองสะเรนั่งอยูดวย โปกะเลอังกฤษใหพมาท่ีไปเกาะ  ฯขาฯ บอก ฯขาฯ 

วามองสะเรฟอง ฯขาฯ กับกางชมภูวานายหนานกาวิ กางหงกะเหรี่ยง อายแกว พวกเมืองตากไปชิง

เอาชางพลายของมองสะเรท่ีแมเมย ๒ ชางไป  ฯขาฯ กับกางชมภูวาหาทราบไม โปกะเลสั่งใหอังกฤษ



๔๒๗ 

ผูคุมเอาตัว ฯขาฯ กับกางชมภูไปจําใสตะรางไวเรงเอาชาง  ฯขาฯ จึงใหมองสวยเอพมาท่ี ฯขาฯ ไป

สํานักรับประกันตัว ฯขาฯ กับกางชมภูมาแลว ฯขาฯ ซ้ือสิ่งของกํานัลเปนเงิน 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. สําเนาคาํใหการทูตเลม ๑-๒ เรื่องจําทูลพระราชสาสนออกไปกรุงปกกิ่ง  

จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) เลขท่ี ๑๔๗/ก., ๑๗๑/๑ และ ๑๔๗/ก./๒ 

๏  ขาพเจาราชทูต อุปทูต ตรีทูต ปนสื่อใหการตองกันวาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให

ขาพเจาจําทูลพระราชสาสน คุมเครื่องราชบรรณาการออกไปจิ้มกอง ไปโปกอง ปนสื่อพระเจากรุงจีน  

ขาพเจากราบถวายบังคมลาใชใบไปถึงดานประตูเสือปากน้ําเมืองกวางตุง ณ วัน ฯ๔   ๙ คํ่า ปเถาะ 

เบญจศก  กําปนทอดอยูดานประตูเสือ  ขาพเจาจึงใหทองสื่อทําปนไปยื่นกับถายตกขุนนางอยูท่ีประตู

เสือวา  กําปนทรงพระราชสาสนมาทอดอยูดานประตูเสือ แตสําเภาหูทรงกําปนปองกันยังจะมาถึงอีก

ภายหลัง 

ถายตกดูปนแลววาใหเรือพระราชสาสนเขาไปในเมืองกวางตุงเถิด  ทองสื่อกลับลงมา

บอกกับขาพเจาๆ จึงใหทองสื่อทําปนจางเรือเล็กเขาไปยื่นกับจงตกหมูอ้ีในเมืองกวางตุงกอน  จงตก

หมูอ้ีรับปนไวแลว  ทองสื่อวากับจงตกวาเพลาพรุงนี้จะเชิญหนังสือทานเจาพระยาพระคลังเสนาบดี

ผูใหญ ณ กรุงเทพมหานครศรีอยุธยาซ่ึงมีมาถึงจงตกมาใหกับจงตกๆ จึ่งวาใหเรือหูทรงมาถึงพรอมกัน  

จึ่งเชิญสําเนาพระราชสาสนสําเนาหนังสือข้ึนมาใหพรอมกันทีเดียวเถิด  ทองสื่อก็กลับมา 

ครั้น ณ วันเดือนเกาข้ึนแปดคํ่า  กําปนทรงพระราชสาสนข้ึนไปทอดอยูท่ีหัยจิ๋วหนาเมือง

กวางตุง  ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๑ ๙ คํ่า สําเภาหูมาถึงเมืองกวางตุง ณ วัน ฯ๑  ๒ ๙ คํ่า ทองสื่อจึงไปปนวาสําเภา



๔๒๘ 

หูทรงมาถึงเมืองกวางตุงแลว  จงตกหมูอ้ีถามวาสําเนาพระราชสาสนสําเนาหนังสือไดมาแลวหรือ  

ทองสื่อวาไดมาแลว  จงตกจึงรับเอาสําเนาพระราชสาสนสําเนาหนังสือไว จงตกกําหนดวา ณ วัน  

ฯ๘   ๙ คํ่าจะไดรับเชิญพระราชสาสน เครื่องราชบรรณาการข้ึนมา ณ กงกวน  ทองสื่อกลับมาแจงกับ

ขาพเจาๆ  จึ่งจัดแจงจางเรือฝากระจก เครื่องแห เกงปดทอง เก้ียว ปพาทยจีน เปนคน ๘๐ คนเตรียม

ไว  ครั้นถึงกําหนดจงตกใหชุดกัวกับขุนนางทหารสองคนลงมารับเชิญพระราชสาสนเครื่องราช-

บรรณาการข้ึนไปถึงกงกวน  วัน ฯ๔   ๙ คํ่าจึ่งเชิญพระราชสาสนข้ึนทรงเกงปดทองมีคนหามแปดคนกับ

สัปทนเหลืองสามคัน  มีปายเขียนเปนอักษรวาจิ้มกองโปกองปนสื่อ  ชื่อราชทูตเปนปายสี่คู มีมาลอ

สองคูปพาทยจีนสํารับหนึ่ง ธงแหหนาหาคู  คนถือไมแทนหวายสองคู ถือสายโซสองคู ถือเชือกหนัง

สองคู  มีคนหามเครื่องราชบรรณาการตามเกงพระราชสาสน  ขาพเจาราชทูต อุปทูต ตรีทูต ปนสื่อ 

ข่ีเก้ียวสัปทนแดง มีบังตะวันตามแหพระราชสาสนไป  ครั้นแหข้ึนไปถึงแลวเชิญพระราชสาสน เครื่อง

ราชบรรณาการข้ึนไวท่ีกงกวน  จงตกใหขุนนางทหารสองคนกับเลาเจียงแปดคนมาอยูกํากับพิทักษ

รักษาพระราชสาสนๆ อยูท่ีกงกวนเชาเย็นประโคมดวยแตรกลองชนะ  แตเม่ือเชิญพระราชสาสนข้ึน

ไปเมืองปกก่ิงนั้นหาไดเอาแตรกลองชนะข้ึนไปดวยไม  เอาไวท่ีกงกวนเมืองกวางตุง ครั้น ณ วันเดือน

เกาแรมสิบคํ่า จงตกใหชุดกัวมาบอกขาพเจาวา ณ วัน ฯ๑  ๓ ๙ คํ่า ใหขาพเจาเชิญพระราชสาสนข้ึนไป

เยี่ยมกอง  ขาพเจาจึงจัดแจงจางคนหามบุษบกใสพระราชสาสนหามเครื่องบรรณาการ ถือธงเครื่องแห

ถือปายจางปพาทยจีนเปนคนแปดสิบคน  แหพระราชสาสนเครื่องราชบรรณาการเทากับกระบวนแห

ข้ึนจากกําปน  ขาพเจาราชทูตอุปทูตตรีทูตปนสื่อแตงตัวใสเสื้อเขมขาบจีนเอาหมวกจีนจุกแดงข่ีเก้ียว

ไปตามพระราชสาสน  ครั้นถึงประตูบานจงตกหยุดกระบวนแหอยู  จงตกใหชุดกัวมาบอกใหเขาไป จึ่ง

ไดแหเขาไปบาง  ลวงประตูเขาไปสองชั้นถึงเกงจงตกเปนท่ีรับแขก  จงกุญใสหมวกจุกแดงใสมี 

แววนกยูง  หลานเจาปกก่ิงเปนผูสําเร็จราชการเมืองกวางตุง  จงตกจุกแดง หมูอ้ีจุกแดง โจทองซาย 

โจทองขวา จุกแดงมีแวว หวักไทจุกขาวใส กวนปอจุกเขียวใส ปูเจงสีจุกแดง อันซักสีจุกเขียวใส เลืองตู

จุกเขียวใส ยิมบันสีจุกเขียวใส เขากันสิบเอ็ดคน นั่งเกาอ้ีอยูในท่ีเยี่ยมกอง เกงนั้นปูเจียมปูเบาะปศตูไว

ใหขาพเจาราชทูตอุปทูตตรีทูตปนสื่อนั่งสี่ท่ี ตั้งโตะสูงทาเหลืองปูแพรตวนปกดอกไมลายพ้ืนเหลืองไว

สําหรับพระราชสาสน ตั้งโตะปูดวยผาเหลืองไวรับเครื่องราชบรรณาการตั้งไวขางหนึ่ง  ขาพเจานั่งขาง

หนึ่ง  ตรงโตะพระราชสาสนเครื่องราชบรรณาการออกมา จงตกหมูอ้ีขุนนางนั่งเกาอ้ีเรียงเปนลําดับ

ตามตําแหนงพรอมกัน  แลวจงตกใหขาพเจาไปกุยท่ีเขียนพระนามพระเจากรุงปกก่ิง  จงตกหมูอ้ี 

ขุนนางสิบเอ็ดคนจึ่งมากุยพระราชสาสนในเพลาวันเยี่ยมกอง  เปนธรรมเนียมจงตกไดรับพระราช

สาสน  ขาพเจาจึงตองกุยจงตกๆ ก็รับกุยขาพเจา  แลวจงตกหมูอ้ีไปนั่งบนเกาอ้ีใหขาพเจานั่งท่ีเบาะ  

ยกโตะของหวานของคาวมาตั้ง  จงตกใหเจาพนักงานมาบอกใหขาพเจากินโตะ  แลวจงตกใหขุนนาง

ชื่อซุนปูแทงใสหมวกจุกขาวใสมาถามขาพเจาวา ทานเจาพระยาพระคลังเสนาบดีผูใหญกับขุนนาง



๔๒๙ 

ผูใหญผูนอยกรุงพระมหานครศรีอยุธยาอยูดีเปนสุขดวยกันท้ังสิ้นหรือ  ขาพเจาบอกวาอยูเย็นเปนสุข

ดวยกันท้ังสิ้น  ซุนปูเทงกลับไปบอกจงตกๆ ใหซุนปูเทงถามขาพเจาอีกวากรุงฯ ขาวปลาอาหาร

บริบูรณอยูหรือ  ขาพเจาวามีปกติบริบูรณ  ซุนปูเทงกลับไปบอกจงตกๆ ใหซุนปูเทงกลับมาถาม

ขาพเจาอีกวาทูตมาปวยไขบางหรือไม  ขาพเจาบอกวาทางทะเลไกลกันดารไปมาก็ยากลําบากนัก  

เดชะพระบารมีท้ังสองพระนครเปนทางพระราชไมตรีปกเกลาฯ อยูจึ่งหาปวยไขเปนอันตรายสิ่งใดไม  

จงตกใหกลับมาบอกวาขาพเจาเหน็ดเหนื่อยใหกลับไปพักอยู ณ กงกวนใหสบายกอนเถิด  แลวจะให

ชุดกัวเอาน้ําปนเขากับยาไปให  ขาพเจาก็ลาจงตกเชิญพระราชสาสนเครื่องราชบรรณาการแหกลับมา 

ณ กงกวน 

จงตกใหชุดกัวกับขุนนางสองคน เอาโคเปนตัว ๑ สุกรเปนตัว ๑ แพะเปนตัว ๑ เปดเปน 

๒๔ ตัว ไกเปน ๒๔ ตัว ขาวสารหนัก ๔ หาบ  สุรา ๘ ไห  โตะคาว ๑  โตะหวาน ๑  โตะลูกไม ๑  

โตะเครื่องเนื้อยาง ๑ สี่โตะมาใหขาพเจา  รุงข้ึนเพลาเชาจงตกใหชุดกัวเอายาแกปวดศีรษะแกลม

วิงเวียนแกผิดสําแดงมาใหคนละ ๔ ตําลึง ยาลูกกลอนแกจับไขผิดน้ําคนละ ๑ ชั่ง  ชุดกัวบอกวาจงตก

มีหนังสือข้ึนไปถึงลิปูตาถังใหกราบทูลพระเจากรุงปกก่ิงวาทูตจากกรุงพระมหานครศรีอยุธยามาถึง

เมืองกวางตุงแลว  

ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๐ ๑๐ คํ่า เปนธรรมเนียมขุนนางผูใหญผูนอยเมืองปกก่ิงแลหัวเมืองข้ึนกับ

เมืองปกก่ิงทําปนสื่อทุกป  ขาพเจาปรึกษาพรอมกันวาเปนทูตออกมาจิ้มกองก็เปนธรรมเนียมตองทํา

ปนสื่อพรอมกับขุนนางจีนตามอยางแตกอน  ขาพเจาใหทองสื่อทําปนไปยื่นจงตกวา ณ วัน ฯ๑  ๐ ๑๐ 

คํ่า ขาพเจาจะทําปนสื่อท่ีกงกวน  ขาพเจาจัดแจงเขียนพระนามพระเจากรุงปกก่ิงมาตั้ง  จางแตงโตะ

ท่ีบูชา  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 วันเดือนสิบเอ็ดคํ่า  ขาพเจาใหทองสื่อทําปนไปยื่นจงตกความในปนนั้นวา  เม่ือ 

ณ มรสุมปขาลจัตวาศก จุนจูเงียมลูกคาเมืองกวางตุงเขาไปคาขาย ณ กรุงพระมหานครศรีอยุธยา มี

ปายพุนซือเซงเปนเจาพนักงานไดตอเรือรบเขาไปขอจัดซ้ือกงกระดาน ณ กรุงเทพพระมหานคร 

ศรีอยุธยา ทานเจาพระยาพระคลังเสนาบดีผูใหใหถามจุนจูเงียบๆ แจงความวาจะขอซ้ือกงกระดาน

ออกไปตอเรือรบไวสําหรับปองกันบานเมือง  ทานเจาพระยาพระคลังเสนาบดีผูใหญวาไมกงกระดานก็

เปนของสําหรับตอเรือรบเรือไล  หาไดเปนสินคาออกไปจําหนายตางประเทศไม  แตพุนซือเซง 

เจาพนักงานมีปายใหจุนจูเงียบเขาไปขอจัดซ้ือกงกระดานออกมาตอเรือรบเรือไลไวรักษาบานเมือง 

เขตแดนเมืองปกก่ิงๆ กับกรุงพระมหานครศรีอยุธยาเปนทางพระราชไมตรี  ทานเจาพระยาพระคลัง



๔๓๐ 

เสนาบดีผูใหญจึ่งนําเอาขอความข้ึนกราบบังคมทูล  สมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวทรงทราบใตฝาละออง

ธุลีพระบาทแลวโปรดเกลาโปรดกระหมอมดํารัสสั่งใหลูกเรือซ้ือขายกันตามตองการเถิด จุนจูเงียบได

จัดซ้ือกงกระดานลงบรรทุกสําเภาออกมาโดยคลองสะดวก แลเรือทรงพระราชสาสนเรือหูทรงออกมา

จิ้มกองแตกอน  พระเจากรุงปกก่ิงก็ใหยกคาเหียงคาปากเรือให  ครั้นถึงมรสุมเรือทรงพระราชสาสน 

กลับมารับราชทูต ณ เมืองกวางตุงยังตองเสียคาเหียงคาปากเรืออยู  เรือทรงพระราชสาสนเรือหูทรง

เปนเรือราชการสําหรับไปมารับสงราชทูต  มีสินคาออกมาเล็กนอยจําหนายแตพอไดเงินใชสอย   

สินโหลหวยสิดแจกกะลาสีคนงานเปนกําลังราชการ  ขอใหจงตกหมูอ้ีเห็นกับทางไมตรีนําขอความข้ึน

กราบทูลพระเจากรุงปกก่ิงขอยกคาเหียงคาปากเรือ  เม่ือเรือทรงพระราชสาสนเรือหูทรงกลับออกมา

รับทูต   

จงตกดูปนแลวหารับปนไม  จงตกวากับทองสื่อใหมาบอกกับขาพเจาวา  ความอันนี้ตอ 

ปหนาเรือทรงพระราชสาสนเรือหูทรงกลับออกมารับทูตจึงวากันตอภายหลัง  ทองสื่อก็ลงจงตกมา

บอกกับขาพเจาๆ  จึงปรึกษาพรอมกันเห็นวาจงตกบิดเบือนหารับปนไวไม จะตองใหทองสื่อเอาปนไป

ยื่นจงตกอีก  แลวจะทําปนเทียบสงไปดวยฉบับหนึ่งวาจงตกจะรับปนไวหรือไมรับ  ขอใหจงตกเห็นกับ

ทางไมตรีบอกมาใหแจง  ถาจงตกไมรับปน ขาพเจาข้ึนไปถึงเมืองปกก่ิงจะปนใหลิปูกราบทูลพระเจา

กรุงปกก่ิง  ครั้นรุงข้ึนขาพเจาจึงใหทองสื่อเอาปนเดิมกับปนเทียบข้ึนไปยื่นจงตกๆ ดูปนเทียบแลวจึง

รับเอาปนไว   

ครั้น ณ วันเดือนสิบสองแรมคํ่าหนึ่ง  ปเถาะเบญจศกมีหนังสือลิปูตาถังลงมาวามีรับสั่ง

พระเจากรุงปกก่ิงใหเรงสงทูตข้ึนไปเมืองปกก่ิงโดยเร็ว  จงตกใหชุดกัวมาบอกขาพเจาวา ณ วันเดือน

สิบแรมสามคํ่า กําหนดจะไดสงข้ึนไปเมืองปกก่ิง  จงตกจัดเรือเกงพ้ังฝากระจกยาวเจ็ดวาแปดวา

ปากกวางหกศอกเจ็ดศอกสิบเอ็ดลํามารับแหบุษบกพระราชสาสนเครื่องราชบรรณาการกับขาพเจาสง

ข้ึนไป  มีเรือนขุนนางจีนฝายทหารใสหมวกจุกเขียวใสหนึ่ง  ฝายพลเรือนจุกเขียวคนหนึ่ง ขาวใสหนึ่ง 

สามคนเรือเกาลําปองกันเรือพระราชสาสนเครื่องราชบรรณาการไปดวย  แลเม่ือแหพระราชสาสน 

ลงเรือนั้น  ขาพเจาจางกระบวนแหลงไปถึงเรือ  ครั้นพระราชสาสนลงถึงเรือแลว  เปนธรรมเนียม 

เจาพนักงานขุนนางจีนตองสงหาไดจางไม  ไดออกเรือจากกงกวนเมืองกวางตุง ณ วันเดือนสิบสอง 

แรมสามคํ่าไป ๑๕ วัน ถึงเมืองนําหยงสุดปลายน้ําถึงภูเขาตองเดินขามเขาไปวันหนึ่งถึงเมืองนําอัน 

เมืองกังไสมาเขาภูเขารวมกัน  เจาเมืองนําอันจัดเรือมารับสงไปอีก ๒๑ วัน ถึงเมืองกังไส  ระยะทางไป

แตเมืองกวางตุงถึงเมืองกังไสมีหัวเมืองรายทาง ๑๘ เมือง  แลหัวเมืองรายทางขาพเจาเห็นมีปอม

กําแพงทุกเมือง  แตปนใหญปนนอยหาเห็นมีอยูบนปอมบนกําแพงไม  เมืองหนึ่งประมาณกําแพงใหญ

ยาว ๖๐ เสน ๗๐ เสนบาง กวาง ๔๐ เสน ๕๐ เสนบาง  กําแพงสูงประมาณ ๑๑ ศอก ๓ วา ใหญกวา

นั้นบางสิ่งไรจะมีในเมืองขาพเจาหาไดข้ึนไปดูไม  พระราชสาสนไปหัวเมืองใดเจาเมืองกรมการยิงปน

รับเมืองละ ๓ นัด ๔ นัดบาง แลวจัดเครื่องดีดสีตีเปามาอยูประโคมพระราชสาสนวันละ ๓ เพลา  



๔๓๑ 

เขียนหนังสือลงมาเมืองเอกมีจงตกหมูอ้ีไดวาๆ แสจงตกนั้นไปอยูกังนํา อยูท่ีเมืองกังไสแตหมูอ้ีๆ ให 

ขุนนางเอาหนังสือลงมาคํานับพระราชสาสนแลว  ใหขาพเจาพักอยูท่ีเรือจัดโตะคาวหวานมาเลี้ยงวันๆ 

ละเพลาทุกวัน  หมูอ้ีใหเอาสิ่งของมาทักขาพเจา  เสื้อขนคนละตัว แพรดิ้นคนๆ ละมวน ใบชาคนละ ๔ 

หีบ สมถัง ๑ ไพรเสื้อนวมคนละตัวหาไดใหขาพเจาไปหาเจาเมืองกังไสแลขุนนางผูใด  อยูท่ีกังไส ๓ วัน 

ครั้น ณ วัน ฯ๕   ๑๒ คํ่า หมูอ้ีเจาเมืองกังไสจัดคนหามบุษบกใสพระราชสาสนเครื่องราช-

บรรณาการจัดเก้ียวทูตทองสื่อขุนนางกํากับ  จัดมาใหไพรข่ีคนละตัวไปสงทางบก  ออกจากเมืองกังไส 

๔๗ วัน  

ณ วัน ฯ๓   ๓ คํ่า ประมาณ ๔ โมงเชา ถึงดานตะพานหินจะขามแมน้ําไปเขาประตูเมือง

ปกก่ิง  ตะพานหินยาว ๕ เสน กวาง ๘ วา มีชองเดินเรือหาทราบวาก่ีชองไม  ขุนนางทหารนายดาน

ชื่อยันกวยใสหมวกจุกแดงหางนกยูงมีแวว ๑  ชื่อยุนโงยใสหมวกจุกขาวๆ ชื่อปดทิบสึกจุกทองๆ หา

คน มาไถถามตรวจดูพระราชสาสนเครื่องบรรณาการทูตนายไพรถูกตอง  ตามหนังสือจงตกแลวก็ให

เชิญพระราชสาสนเขาไปในเมืองปกก่ิง  ระยะทางบกตั้งแตเมืองกังไสไปถึงเมืองปกก่ิงมีหัวเมือง 

รายทาง ๓๔ หัวเมือง  บานเมืองทางบกมีปอมกําแพงเหมือนกันไป วัน ๑  ๒ วัน ๓ วัน ถึงบาง   

เจาเมืองกรมการจัดแจงรับพระราชสาสนเลี้ยงดูตามธรรมเนียมจนถึงเมืองปกก่ิงและเมืองรายทาง

ตั้งแตเมืองกวางตุงท้ังทางบกทางเรือจนถึงเมืองปกก่ิง ๕๒ หัวเมือง   

ขาพเจาเชิญพระราชสาสนขามตะพานหินไปเขาประตูเมืองปกก่ิง 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  ขาพเจายังอยูท่ีทิมแถวในประตู

บานชั้นนอกสําหรับคนพัก  ลิปูตาถังจึ่งใหจุกสีใหญ ๑ จุกสีนอย ๔  (รวม) ๕ คนมาตรวจพระราช

สาสนเครื่องราชบรรณการถูกตองแลว  ใหพรอมกันเชิญพระราชสาสนเขาไปในประตูชั้นในข้ึนบนตึกท่ี

รับแขก  ตั้งโตะปูแพรตวนเหลืองไวสําหรับพระราชสาสนตั้งกลางตึก  ขาพเจาเชิญพระราชสาสนข้ึน

ไปต้ังบนโตะ  ลิปูตาถังก็เดินออกมาจากท่ีขางในมายืนอยู  ขาพเจากราบถวายบังคมพระราชสาสน

แลว  ลิปูตาถังผูใหญ ๑ ลิปูตาถังผูนอย ๕ (รวม) ๖ คน  จุกสีใหญ ๑ จุกสีนอย ๔  (รวม) ๕ คนพรอม

กันกุยพระราชสาสน  แลวทองสื่อแกลุงพระราชสาสนออกเชิญพระราชสาสนมาใหขาพเจาราชทูต

ยกข้ึนคํานับเหนือศีรษะ  ราชทูตจึงสงพระราชสาสนใหลิปูตาถังๆ คํานับแลวรับพระราชสาสนเชิญเขา

ไปท่ีขางใน  จุกสีจึงบอกขาพเจาใหไปพักอยู ณ กงกวน  แลวลิปูใหเจาพนักงานยกโตะมาเลี้ยงขาพเจา

ท่ีกงกวน  ขาพเจาไปอยูท่ีกงกวนไมมีการงานสิ่งไร  ทราบวาทูตเกาหลีมาถึงกอนขาพเจาหาวันอยู 

กงกวนหางท่ีขาพเจาอยูประมาณ ๑๕ เสน  ทูตพมาถึงกอนขาพเจา ๑๐ วัน  อยูกงกวนหางท่ีขาพเจา
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อยู ๕ เสน  ขาพเจาจึงใหทองสื่อไปพูดจาไถถามกับทองสื่อเกาหลี ทองสื่อพมา  ทองสื่อกลับมาบอก

ขาพเจาวาไปท่ีกงกวนเกาหลีนั้นทองสื่อไมมีดวยพวกเกาหลีพูดภาษาปกก่ิงไดๆ ไปพูดจากับทูตเกาหลี

เอง  ทูตเกาหลีบอกวาเกาหลีมา นายใหญ ๓ นายรอง ๑๐ ไพร ๕๐ เขากัน ๓๖ คน ขุนนางเมืองติดลี-

แซะกํากับมาสงดวย ๔ คน เดินมาแตเมืองเกาหลีทางบก ๒๑ วัน ถึงเมืองติดลีแซะๆ มาสง ๔ วันถึง

เมืองปกก่ิง  มีเครื่องบรรณาการโสมหนัก ๑ หาบ ๕๐ ชั่งกระดาษลาย ๕๐๐ พับ  แลวทองสื่อไปท่ี 

กงกวนพมา  ถามทองสื่อพมาบอกวาทูตเมืองอังวะทูต ๕ ทองสื่อ ๓ ไพร ๒๕ เขากัน ๓๓ คน ขุนนาง

เมืองเสฉวนแซะกํากับมาดวย ๓ คน  มาแตเมืองอังวะทางตะวันตกเฉียงเหนือเดินมา ๓ เดือนถึงเมือง

เสฉวนแซะๆ สงมาสองเดือนเศษถึงเมืองปกก่ิง  มีเครื่องบรรณาการชางพลาย ๕ ชาง  นอ ๒๐ ชั่ง   

งาหนัก ๑๐ หาบ น้ํามันหอมหนัก ๑๐ ชั่ง  ศิลายกสองกอน ๕๐ ชั่ง ผาแดง ๑๐๐ พับ  ทูตเกาหลีพมา

พักอยูท่ีกงกวนหาไดเฝาไม  ขาพเจาถามโจทองใหญคน ๑ จงกวาปนสื่อคนใสหมวกจุกทองท่ีมากํากับ

อยู ณ กวงกวนวาทูตเมืองไรมาจิ้มกองบาง  โจทองจงกวาปนผูกํากับบอกวา กรุงพระมหานครศรี-

อยุธยา เมืองลิวข่ิว 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 เมืองลิวข่ิว ๒ เมือง ๓ ป จึงมากองครั้ง ๑  พระเจากรุงปกก่ิงมีพระราชสาสนไปวา ๓ ปมากอง

ครั้ง ๑ นั้นหนทางไกลกันดารยากจะไปมาใหเลื่อนออกไป ๔ ปจึงใหมากองครั้ง ๑ เมืองลิวข่ิวไมยอม 

มีพระราชสาสนมาตอบวาซ่ึงจะใหเลื่อนไป ๔ ปจึ่งใหมากองนั้น เปนธรรมเนียมเคยมากอง ๓ ปครั้ง ๑ 

บานเมืองอยูเย็นเปนสุข  จะเลื่อนไป ๔ ปนั้นบานเมืองจะเปนอยางไรก็ไมรู  จะมาขอกองตามอยาง

ธรรมเนียมแตกอน  พระเจากรุงปกก่ิงยอมใหมากองตามเดิม  ตาดนั้นไวหางหนู หูเจาะใสตุมหู 

ท้ังสองขางใสเสื้อใสกางเกงอยางจีน  เกาหลีไวผมมวยแตงตัวใสหมวกปกแมลงปอ ใสเสื้อใสกางเกงมี

วงรัดทองเหมือนง้ิว  ลิวข่ิวนั้นอยูเกาะโกนศีรษะใสเสื้อใสกางเกงอยางจีน  ภูสีไวผมมวยเกลาสูงใส

กางเกงนุงผาทับกางเกงใสเสื้อผาสีเปลือกโปลงลายจุดดําๆ ดูคลายโยคี  ขุลิขะแตงตัวนุงกางเกงใสเสื้อ

ใสหมวก โพกผาอยางแขก เอาชาดเอามูลโคแตมหนา สองเมืองนี้เมืองจะอยูทิศไหนหาทราบไม   

ทูตเมืองญวนมาข้ึนเมืองกังไสๆ มาสงทางบกทางเรือสองเดือนเศษถึงเมืองปกก่ิง  ทูตเมืองหลวง- 

พระบางมาเขาเมืองหุนหนําๆ  สงเขามาทาง ๔ เดือนถึงเมืองปกก่ิง  ทูตเมืองอังวะเขาทางเมืองเสฉวน

แซะๆ มาสง ๒ เดือนเศษถึงเมืองปกก่ิง  ทูตเมืองภูสีมาเขาเมืองกําศกแซะๆ นํามาทางเดือนเศษถึง

เมืองปกก่ิง  ทูตขุลิขะมาเขาเมืองเสียมไสๆ นําทางมาเดือนเศษถึงเมืองปกก่ิง  ทูตเมืองตาดมาทาง

เมืองสันไสแซะๆ สงมาทาง ๑๕ วัน ถึงเมืองปกก่ิง  ทูตเมืองลิวข่ิวเขาทางเมืองฮกเก้ียนๆ นํามาทาง

เดือนหนึ่งถึงเมืองปกก่ิง  เครื่องบรรณาการสิ่งไรขาพเจาถามหาไดความไม   

ครั้น ณ วัน ฯ๖   ๓ คํ่า จุกสีถือจดหมายคําสั่งลิปูมาใหทองสื่อบอกขาพเจาวา ณ วัน ฯ๘  ๓ 

คํ่า เพลาเชาจะใหขาพเจาไปเฝาพระเจากรุงปกก่ิง ณ พระท่ีนั่งชงโวกงเปนเฝาครั้งแรก  จุกสีถาม
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ทองสื่อวาทูตเคยมาหรือไมเคยมา  ทองสื่อบอกวาแตกอนทูตก็เคยมาอยูในวัน ฯ๗   ๓ คํ่า  จุกสีกลับมา

บอกหลวงทองสื่อวาพระเจากรุงปกก่ิงไมสบายพระทัยไมเสด็จออก  อยาใหขาพเจาไปเฝาเลยใหแต

ทองสื่อไปรับแตสิ่งของพระราชทานตามธรรมเนียมเถิด  ทองสื่อจึ่งเขาไปรับของพระราชทาน  

ขาพเจาราชทูตอุปทูตตรีทูตปนสื่อขวดดอกไมแกวคนละขวด ขวดยานัตถุแกวคนละขวด  ถวยแกวคน

ละใบ  ถวยน้ําชาคนละใบ จานถวยคนละใบ ใบชาคนละสองหีบ เปานอยเปาใหญคนละสองคู สมจีน

คนละหาผลมาใหขาพเจาท่ีกงกวน   

ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๑ ๓ คํ่า จุกสีถือจดหมายคําสั่งลิปูมาวาใหขาพเจาหัดกุยท่ีปนสิ้วกงจารึก

พระนามพระเจากรุงปกก่ิงไว  ขาพเจาก็ไปกับขุนนางเมืองกวางตุง  ผูกํากับ ๓ คน  ครั้นไปถึงขุนนาง

เมืองปกก่ิงจุกเขียว ๑ จุกขาว ๒ จุกทอง ๒ (รวม) ๕ คน มาสอนใหขาพเจายืนเคียงไหลกัน  แลว 

ขุนนางจุกทองรองบอกจังหวะใหขาพเจากุยเกาครั้ง กุยแลวขาพเจากลับมากงกวน   

ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๒ ๓ คํ่า เพลาเชาสามโมงลิปูตาถังใหญกับจุกสีสองคนข่ีเกวียนมาท่ีกงกวน  

แลวใหคนมาบอกทองสื่อใหบอกขาพเจาราชทูตอุปทูตตรีทูตแตงตัว  ขาพเจาแตงตัวแลวทองสื่อ

ออกไปรับลิปูเขามาในกงกวน  ขาพเจายืนประสารมือรับลิปูๆ ก็ประสานมือรับคํานับขาพเจา ตางคน

ตางยืนอยูดวยกัน  ลิปูบอกวามีรับสั่งพระเจากรุงปกก่ิงใหมาเยี่ยมทูต วามาดีอยูดวยกันท้ังสิ้นหรือ  

ขาพเจาวาเดชะพระบารมีท้ังสองพระนครเปนทางพระราชไมตรีปกเกลาฯ อยูจึงหาปวยเปนอันตราย

สิ่งใดไม  ลิปูจึงถามขาพเจาวามาตามทางเจาเมืองกรมการ หัวเมืองรายทางแตงโตะมาเลี้ยงทูตทุก

เมืองดีอยูหรือๆ เมืองใดขัดของประการใดจะไดกราบทูลพระเจากรุงปกก่ิงใหทราบ  ขาพเจาวา 

เจาเมืองกรมการตามหัวเมืองจัดโตะสิ่งของมาเลี้ยงนายไพรทุกเมืองไมอดอยากขัดสนสิ่งหนึ่งสิ่งใด  ลิปู

จึงถามวาเจาพนักงานจัดโตะมาเลี้ยงขาพเจาท่ีกงกวนกินไดดีอยูหรือ  ขาพเจาวาของเจาพนักงานให

เจาพนักงานจัดซ้ือสิ่งของมาเลี้ยงขาพเจานายไพรวันละ ๘๔ ตําลึงจีน เปนเงินตรา ๒ ชั่ง ๑๒ ตําลึง ๒ 

บาท แตขาวสารกับถาน เจาพนักงานเบิกของหลวงตางหาก  ขาพเจาขอบใจลิปูๆ ก็กลับไป   

ในเพลาวันนั้นจุกสีถือจดหมายใหทองสื่อบอกขาพเจาวา ณ วัน ฯ๑  ๓ ๓ คํ่า พระเจากรุง

ปกก่ิงจะเสด็จไปไหวศาลเจาหลักเมือง ใหขาพเจาไปเฝารับเสด็จท่ีประตูงอมิง  ครั้นเพลาประมาณสาม

ยามขุนนางใสหมวกจุกทองสองนายผูนําเฝากับบาวลิปูสําหรับถือโคมนําทูตสองคนเอาเกวียนมารับ

เจ็ดเลม  บอกทองสื่อใหปลุกขาพเจาข้ึนรับพระราชทานหม่ีแลวใหแตงตัว  ทูตแตงตัวนุงกางเกงใสถุง

เทาใสเหียนุงผายกจีบทับกางเกง  ใสเสื้อผาขาวบางชั้นหนึ่งใสเสื้อนวมชั้นหนึ่ง  ชั้นหนึ่งเสื้อนวมยาว

ชั้นหนึ่ง เสื้อขนยาวชั้นหนึ่ง ใสขนโอบคอแลวจึ่งใสเสื้อเขมขาบจีบเอวชั้นนอกคาดเข็มขัดใสประคําทอง  

ราชทูตใสหมวกจุกแดงขุน อุปทูตใสหมวกจุกเขียวใส ตรีทูตใสหมวกจุกเขียวขุน ปนสื่อใสหมวกจุก

เขียวใส ทองสื่อใสหมวกจุกทอง ข้ึนเกวียนคอยรับเสด็จท่ีประตูงอมิงเปนประตูวังชั้นใน ทูตเกาหลีทูต
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พมาไปพรอมกันอยูท่ีทิมรายประตูหางถนนประมาณสักหาวา  ขาพเจากับทูตเกาหลีทูตพมานั่งอยูคน

ละพวกหางกันประมาณ ๔ ศอก ขุนนางผูกํากับหามมิใหพูดจากัน  ขาพเจาเห็นถนนกวางประมาณ ๕ 

วาปูดวยศิลาปกโคมรายสองขางถนนตอเนื่องกันไปจนถึงศาลเจาหลักเมือง  บนหอรบประตูมีกลองใบ

หนึ่งระฆังใบหนึ่ง  มีคนข้ึนอยูคอยตีรับเสด็จเพลาประมาณทุมเศษ  พระเจากรุงปกก่ิงตื่นประธม ขันที

เอาติ้วท่ีหนึ่งออกมาสงใหขุนนางจุกขาวหนึ่งติ้วสงตอตอกันไปตลอดถึงศาลเจา  พระเจากรุงปกก่ิงแตง

พระองค ขันทีเอาติ้วท่ีสองออกมาสงใหขุนนางวิ่งรองตอกันไปอีกวาติ้วสองติ้วสอง  แตงพระองคแลว

เสวยขันทีเอาติ้วท่ีสามออกมาสงใหขุนนางๆ วิ่งรองบอกติ้วสามติ้วสาม  ครั้นเสวยแลวจวนเสด็จ ขันที

เอาติ้วท่ีสี่ออกมาสงใหขุนนาง วิ่งรองไปตามถนนวาติ้วสี่ๆ  ขาพเจาก็ถอดหมวกจีนออกเสีย ใสเสนากุฎ

ยืนคอยรับเสด็จ  คนซ่ึงรักษากลองรักษาระฆังอยูบนหอตีกลองตีระฆังข้ึน  ประมาณสักชั่วบาทนาฬิกา

หนึ่งพระเจากรุงปกก่ิงเสด็จ ขุนนางข่ีมาใสหมวกจุกอันใดสังเกตมิได ตะพายดาบไปหนาสิบคู  ขุนนาง

ตะพายดาบเดินถัดมาลงมาหาคู  คนเปาแตรเดินกลองแถวสี่คู  คนถือฆองวงตีสองคู  คนเปาขลุยสอง

คูจึงถึงเก้ียวพระเจาปกก่ิง  คนหามแปดคนเดินพยุงเก้ียวแปดคน  ถัดเก้ียวท่ีนั่งลงไปขุนนางขัดดาบ

เดินแถวท่ีไมไดขัดดาบเดินตามเก้ียวประมาณสองรอยคน  แลวมีขุนนางข่ีมาขัดดาบเดินสุดหลังหาคู  

เม่ือเสด็จเพลาสิบเอ็ดทุม ทูตยืนรับเสด็จอยูเสด็จมาถึงตรงทูตๆ ลงกุยครั้งหนึ่ง  เสด็จไป

ถึงศาลเจาอยูประมาณสักหาบาทนาฬิกา  เสด็จกลับมาถึงวังพอเพลาเชาตรู  ทูตคอยเฝาอยูท่ีประตู 

งอมิงจนเสด็จกลับแลวจึงมากงกวน  จุกสีนําสิ่งของพระราชทานขาพเจา  ปลาพะยูนตัวหนึ่ง  ขนหุม

คอคนละสาย เสื้อขนหนาตวนคนละตัว เสื้อนวมคนละตัว ........คนละตัว  ถุงเทานวมแพรคนละคู 

เหียตวนดําคนละคู ไพรหมวกขนคนละใบ ขนหุมคอคนละสาย สายรัดเอวคนละสาย เสื้อผานวมคน

ละตัว กางเกงผาคนละตัว ถุงเทาคนละคู เหียคนละคู  ขาพเจานายไพรรับสิ่งของพระราชทานแลว  

จุกสีเอาจดหมายมาใหทองสื่อบอกขาพเจาวา ณ วัน ฯ๑  ๔  ๓ คํ่า  ใหขาพเจาราชทูตอุปทูตตรีทูต

ทองสื่อใหญนอยไปเฝาท่ีพระท่ีนั่งโปโหเตียนในวันเดือนสามแรมสิบสามคํ่าเพลาประมาณสามยาม  

ขุนนางจุกทองสองนายผูนําเฝากับบาวลิปูสองคนสําหรับถือโคมนําทูตเอาเกวียนมารับเจ็ดเลม  บอก

ทองสื่อใหปลุกขาพเจาข้ึนรับพระราชทานหม่ีแลวใหแตงตัว  ขาพเจาแตงตัวแลวข้ึนเกวียนเขาไปในวัง  

ทูตเกาหลีทูตพมาก็ไปดวยลิปูตาถังขุนนางผูใหญผูนอย  เขาไปคอยรับเสด็จอยูในวังประมาณสองรอย

เศษ  พระท่ีนั่งเสด็จออกนั้นตั้งบนพระแทนสลักเปนรูปมังกรปดทองทึบพ้ืนทาเหลืองตั้งตอผนังก้ันท่ี

ขางในมีประตูออกสองขางพระแทนมีผนังสามดาน ดานรีขางหนามีเสารายไมมีฝา มีชาลาหนาพระท่ี

นั่งแขวนระยาทองเหลือง แขวนโคมแพรหกเหลี่ยมตามไฟสวาง ท่ีลูกเธอพระญาติพระวงศขุนนาง

ผูใหญมีตําแหนงเฝาอยูในพระท่ีนั่ง พระญาติพระวงศขุนนางผูนอยทูตเฝาท่ีชาลากลางแจงหนาพระท่ี

นั่งออกมา 

ครั้นเพลาตีสิบเอ็ดขันทีออกมาบอกวาจวนเสด็จออกแลว  ขุนนางตําแหนงเฝาก็เขาไปยืน

ตามตําแหนง  ลูกเธอพระญาติพระวงศก็ไปนั่งท่ีตามลําดับกัน  ขุนนางผูกํากับทูตเขาไปนั่งท่ีเฝา  ท่ีทูต



๔๓๕ 

นั่งนั้นปูเจียมมีเบาะปศตูแดง ทูตนั่งบนเบาะเฝาท่ีชาลาหางพระท่ีนั่งออกมาประมาณสามวา  ทูต

เกาหลีนั่งท่ีหนึ่ง ขาพเจานั่งท่ีสอง พมานั่งท่ีสาม  เจาพนักงานยกโตะเวียนเขามาตั้งไวหนาทูต ตั้งหนา

ลูกเธอพระญาติพระวงศ โตะเวียนนั้นมีเนื้อชุมพามีผลไมแหงผลไมสดขนมแหงขนมสดของประมาณ

สิบเอ็ดสิบสองสิ่ง  พนักงานของเสวยยกโตะเวียนเสวยสุราเขาไปตั้งเตรียมไวกลางชาลาตรงหนา 

พระท่ีนั่งออกมา พระเจากรุงปกก่ิงเสด็จออกข้ึนบนพระแทนแลว เจาพนักงานตีระฆัง ตีฆองวง  

ตีกลองประโคมข้ึนพรอมกันสักครูหนึ่ง  เจาพนักงานของเสวยชูจอกสุราเดินตรงหนาพระท่ีนั่งเขาไปถึง

หนาพระแทนคุกเขาลงกุยแลวชูจอกสุราข้ึนถวายพระเจากรุงปกก่ิงก็รับจอกสุราข้ึนเสวยๆ แลวสงจอก

สุราใหเจาพนักงานเดินถอยหลังออกมาแลวเปลี่ยนตัวรินสุราใสตะบะเขาไปสองถวยสามถวยสี่ถวยบาง

สงเขาไปเนืองๆ จะพระราชทานผูใดทรงหยิบใหโจยเสี่ยงขุนนางผูใหญซ่ึงคุกเขาอยูขางพระองค  

โจยเสี่ยงก็เรียกผูนั้นเขามากุย สงจอกสุราใหรับพระราชทาน เมืองเพลาทูตเฝาอยูนั้นเห็นได

พระราชทานสุรา แตลูกเธอกับพระญาติพระวงศ ขุนนางท่ียืนเฝาหาไดพระราชทานไม  แลวจุกสี

ออกมาจูงทูตเกาหลีเขาไปสองคนสงใหลิปูๆ จูงเขาไปถึงโจยเสี่ยง  ลิปูกดคอทูตลงใหกุย โจยเสี่ยงก็รับ

เอาจอกสุราตอพระหัตถสงใหทูตรับพระราชทาน แลวลิปูก็จูงทูตกลับมาสงใหจุกสีพาทูตมานั่งตามเดิม  

จุกสีจูงขาพเจาราชทูตอุปทูตเขาไปสงใหลิปูๆ ก็จูงตอเขาไปถึงโจยเสี่ยงแลวกดคอลงใหกุย  พระเจา

กรุงปกก่ิงสงจอกสุราใหโจยเสี่ยงสงใหขาพเจารับพระราชทาน  แลวลิปูจูงขาพเจาออกมาใหจุกสีจูง

ออกมานั่งท่ี  จุกสีจึ่งไปจูงทูตพมาสองคนเขาไปรับสุราทําเหมือนกับพระราชทานสุราทูตแลว  

พนักงานของเสวยยกโตะเวียนออกไปตั้งถวายพระเจากรุงปกก่ิงเสวย  ลูกเธอพระญาติวงศท่ีมีโตะ

เวียนตั้งอยูขางหนาก็เสวยตามเสด็จ ทูตก็รับพระราชทานพรอมกัน  พอรับพระราชทานแลวเสด็จข้ึน  

ขาพเจาก็กลับมากงกวน จุกสีเอาสมเกลี้ยงถังหนึ่ง สมจีนถังหนึ่ง ชุมพาเปนหาตัว หานเปนตัวหนึ่ง  

ไกเปนตัวหนึ่ง ปลาสดสามสิบตัวสุราไหหนึ่ง มาพระราชทานใหขาพเจา แลวจุกสีเอาจดหมายลิปูมาให

ทองสื่อบอกขาพเจาวา ณ วันเดือนสี่ข้ึนคํ่าหนึ่งใหขาพเจาไปเฝา ณ พระท่ีนั่งทายฮอเตียน  ในวันเดือน

สามแรมสิบสี่คํ่าเพลาสามยามขุนนางจุกทองสองผูนําเฝาเอาเกวียนมารับใหทองสื่อปลุกขาพเจาข้ึนรับ

พระราชทานหม่ี  แลวขาพเจาแตงตัวเหมือนอยางทุกครั้ง  ข้ึนเกวียนเขาไปเฝา  ทูตเกาหลีทูตพมาก็

เขาเฝาพรอมกัน  ขุนนางผูใหญผูนอยจุกแดงจุกเขียวจุกดําประมาณพันเศษเฝาพระเจากรุงปกก่ิงตาม

ตําแหนง  ท่ีพระท่ีนั่งทายฮอเตียนท่ีเสด็จออกนั้นเปนเกงลดสามชั้นพระแทนสลักรูปมังกรปดทองทา

พ้ืนเหลือง เจาพนักงานเอาเครื่องยศออกตั้งสัปทนเจ็ดชั้นสีเหลืองสองคู สีน้ําเงินสองคู สีหมอกสองคู 

สีเขียวสองคู สีแดงสองคู คนยืนถือธงสิบคู คนถือบังตะวันหกคู คนยืนถือธงมังกรยี่สิบคู คนยืนถือทวน

หาคู ถืองาวหาคู มีระฆัง มีกลองมโหรีจีนเครื่องประโคมพรอม  เพลารุงเชาในวันเดือนสี่ข้ึนคํ่าหนึ่ง 

พระเจากรุงปกก่ิงเสด็จออกพระท่ีนั่งชั้นบน  สูงกวาท่ีทูตเฝาประมาณหาศอกหกศอกแลไปไมเห็น

พระองค  ขาพเจาแลทูตเกาหลีพมายืนเฝาอยูชั้นสามหนาชาลา  ลิปูผูใหญผูนอยหาคนจุกสีหาคนยืน

เฝาอยูหนาขาพเจา  ขุนนางชื่อหองโลสือสองคนบอกบทใหทูตแลขุนนางเมืองปกก่ิงกุยพรอมกันเกา
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ครั้ง  เสด็จออกประมาณสามบาทนาฬิกาเสด็จข้ึน  ขาพเจาก็กลับมากงกวนหาไดพระราชทานสิ่งใดไม  

ครั้นเพลาบายจุกสีถือจดหมายมาใหทองสื่อบอกขาพเจาวา ณ วันเดือนสี่ข้ึนสองคํ่าใหขาพเจาไปเฝา 

ณ พระท่ีนั่งศรีกงกกเพลาประมาณสามยามเศษ  ขุนนางจุกทองสองนายผูนําเฝาเอาเกวียนมารับให

ทองสื่อปลุกขาพเจาข้ึนๆ รับพระราชทานหม่ี  แลวขาพเจาแตงตัวข้ึนเกวียนเขาไปคอยรับเสด็จอยูท่ี

ริมถนนเขาไปทางพระท่ีนั่งศรีกงกก  หางกับท่ีพระเจากรุงปกก่ิงเสด็จอยูประมาณยี่สิบเสนเศษ  ทูต

เกาหลีทูตพมาก็ไปคอยเฝาพรอมกัน มีขุนนางผูใหญผูนอยคอยเฝารับเสด็จอยูตามตําแหนงท่ีประมาณ

รอยเศษ   

ครั้นเพลาเชาตรูพระเจากรุงปกก่ิงเสด็จกระบวนแหหนาขุนนางทหารจุกเขียวดาบตะพาย

แลงข่ีมานําหนามีคนถือสัปทนสีตางกันหาคู คนถือธงยี่สิบคู ถือทวนยี่สิบคู ถัดลงมาขุนนางตะพาย

ดาบเดินเทารอยคู ขุนนางข่ีมาตะพายดาบยี่สิบคูถึงมาท่ีนั่งพระเจากรุงปกก่ิงทรงมีสัปทนเหลืองก้ันคัน

หนึ่ง  หลังมาท่ีนั่งลงมามีทหารข่ีมาตะพายดาบสิบหาคู ขุนนางตะพายดาบเดินเทาหาสิบคู สุดทายคน

ถือทวนหาสิบคู ถืองาวหาสิบคู พระเจากรุงปกก่ิงเสด็จไปตรงหนาขาพเจากับทูตเกาหลีทูตพมาลงกุย

พรอมกันครั้งหนึ่ง  แลวขาพเจาตามเสด็จไปในพระท่ีนั่งศรีกงกกเฝาอยูตามตําแหนง  จุกสีมาจูงมือทูต

เกาหลีเขาไปรับพระราชทานสุรา แลวกลับออกมาจูงขาพเจาเขาไปสงใหลิปูๆ สงใหโจยเสี่ยง โจยเสี่ยง

จูงขาพเจาเขาไปใกลพระเจากรุงปกก่ิงประมาณสองศอก โจยเสี่ยงกดคอใหขาพเจากุยแลวรับถวยสุรา

ตอพระหัตถพระเจากรุงปกก่ิงมาใหขาพเจารับพระราชทาน  แลวกลับออกมาจูงทูตพมาเขาไปรับ

พระราชทานเหมือนกันแลวกลับออกมาอยูท่ีเฝาพระราชทานโตะเวียน  ไดพระราชทานราชทูต 

แพรตวนสี่สิบมวน เปาสามคู อุปทูตตรีทูตปนสื่อแพรตวนคนละสิบมวนเปาคนละสามคู  ทูตเกาหลี 

ทูตพมาก็ไดรับพระราชทานเหมือนกัน  เสร็จข้ึนขาพเจาก็กลับมากงกวน  จุกสีถือจดหมายมาให

ทองสื่อบอกขาพเจาวา ณ วันเดือนสี่ข้ึนสี่คํ่าพระเจากรุงปกก่ิงจะเสด็จไปสวนดอกไม ใหขาพเจาไปเฝา

สงเสด็จท่ีประตูไสวามุนโงย  ทูตเกาหลีทูตพมาก็ไปพรอมกัน   

ครั้นเพลาดึกประมาณสามยามเศษโจทองขุนนางผูนําเฝาเอาเกวียนมารับขาพเจาขาพเจา

แตงตัวข้ึนเกวียนไปพักคอยสงเสด็จอยูท่ีประตูไสวามุนโงย  ขาพเจาเห็นถนนพูนดวยดินกวางประมาณ

สามวาปกโคมเขาแพะรายสองขางถนนตอเนื่องๆ ไปถึงสวนดอกไม  เพลาสิบทุมเศษพระเจากรุงปกก่ิง

ตื่นประธม ขันทีเอาติ้วท่ี ๑ ท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ สงใหขุนนางวิ่งรองบอกไปเหมือนเม่ือครั้งเสด็จไปศาลเจา

หลักเมือง  เพลาสิบตีเอ็ดพระเจากรุงปกก่ิงเสด็จแหเดินสองแถว กระบวนหนาขุนนางข่ีมาถือดาบรอย

คู เกาทัณฑรอยคู ขุนนางข่ีมาถือสัปทนหนาเก้ียวท่ีนั่งสองคู พระเจากรุงปกก่ิงทรงเก้ียวคนหามเก้ียว

แปดคน  พยุงเก้ียวแปดคนกระบวนหลัง ขุนนางขันทีข่ีมาตามเก้ียวหาสิบมา  ขุนนางข่ีมาตะพายดาบ

หาสิบมา  ขุนนางข่ีมาถืองาวสิบคู ถือทวนสิบคู  ขาพเจาสงเสด็จแลวก็กลับมากงกวน ณ วันเดือนสี่ข้ึน

เจ็ดคํ่า  ขาพเจาไดใหปนสื่อนําเครื่องราชบรรณาการไปมอบใหเจาพนักงานชาวพระคลังเสร็จในเพลา

วันนั้น  ทองสื่อบอกกับจุกศรีวาทูตมาครั้งนี้จะปนขอคาเหียงคาปากเรือ  เม่ือเรือกลับมารับทูตไดปน



๔๓๗ 

ยื่นกับจงตกๆ หาวาประการใดไม  ทองสื่อรูความแลวตองบอกกับจุกสีๆ จะวาประการใด  จุกสีจึงวา

ใหทองสื่อไปบอกใหขาพเจางดไวกอน  ครั้นรุงข้ึนจุกสีไปหาขาพเจาวาขาพเจาจะยื่นปนประการใด  

ขาพเจาบอกความตามปนไวกับจงตกกับหมูอ้ีท่ีเมืองกวางตุง  จุกสีวาจะไปบอกกับลิปูกอน  ครั้นรุงข้ึน

จุกสีมาบอกขาพเจา  ใหขาพเจาทําสําเนาปนไปใหลิปูดู  ขาพเจาก็ทําสําเนาใหจุกสีไปใหลิปูๆ ดูแจง

ความแลว  จึ่งใหมาบอกขาพเจาวาใหขาพเจาทําปนไว  เม่ือขาพเจาทูลลาจึ่งเอาปนไปยื่นลิปูจะกราบ

ทูลให 

ณ วันเดือนสี่ข้ึนสิบเอ็ดคํ่าพระเจากรุงปกก่ิงเสด็จกลับมาจากสวนดอกไม  ทูตไปคอยรับ

เสด็จท่ีประตูไสวามุนโงย ณ วันเดือนสี่ข้ึนสิบสามคํ่า พระเจากรุงปกก่ิงเสด็จไปจําศีลท่ีพระท่ีนั่ง 

ไจถินทานคางอยูคืนหนึ่ง ทูตไดไปเฝารับเสด็จท่ีประตูงอมิง  ณ วันเดือนสี่ข้ึนสิบสี่คํ่าเสด็จมาจาก 

พระท่ีนั่งไจถินทานเลยไปสวนดอกไม  ทูตไปเฝารับเสด็จท่ีประตูงอมิง แลวกลับมากงกวนรุงข้ึนเพลา

เชา  จุกสีเอาจดหมายลิปูมาใหทูตตามเสด็จไปท่ีสวนดอกไม  ขาพเจาไปไดเฝาท่ีพระท่ีนั่งตัวกงมิน-

เตียน พระราชทานสุราถวยหนึ่ง โตะเวียนโตะหนึ่ง  รับพระราชทานแลวเสด็จข้ึน ขาพเจาก็กลับมา 

กงกวนอยูสามวัน จุกสีถือจดหมายมาใหทองสื่อบอกขาพเจาวา ณ วันเดือนสี่แรมสี่คํ่า ใหขาพเจากับ

ทูตเมืองเกาหลีเมืองอังวะพรอมกันไปเฝาทูลลาท่ีสวนดอกไม  ครั้นเพลาบายสองโมงเศษโจทองขุนนาง

นําเฝาเอาเกวียนมารับ  ขาพเจาแตงตัวแลวข้ึนเกวียนไปพักอยูท่ีทิมในสวนดอกไมหางท่ีเฝาประมาณ

หาเสน ทูตเกาหลีทูตอังวะก็อยูดวยกัน  ขาพเจาเอาปนซ่ึงขาพเจากับทูตเกาหลีทูตพมาไปเฝาพระเจา

กรุงปกก่ิงเสด็จอยูบนแทนท่ีเฉลียงพ้ืนในประธานท่ีขางในสูงกวาท่ีพระเจากรุงปกก่ิงประมาณเจ็ดศอก

แปดศอก  มีมูลี่ก้ันเห็นผูหญิงขางในเดินอยูในมูลี่  เพลาบายสี่โมงเศษเจาพนักงานจัดดอกไมเพลิงพลุ

จีนตรวจจีน ดอกไมพุมดอกไมกระถางประทัด แลวจุดดอกไมพอม ในพอมชั้นหนึ่งมีรูปผูหญิงถือพัด 

ด้ําจิ๋ว  ชั้นสองมีรูปเด็กสองเปยมือถือดอกบัว มีนกกระจอกบินออกจากบัว  ชั้นสามมีรูปฝรั่งถือปนจุด

ดอกไมเพลิงแลวมีการละเลนมโหรีจีนสองสํารับ มีปล้ําสิบคูปล้ํากันทีละคูขางไหนลมลงขางลางเปนแพ 

แลวใหทหารปนข่ีมาควบยิงเปาขางๆ  เปาหางมาประมาณหาศอกหกศอกสามมา ใหทหารเกาทัณฑ 

ข่ีมาควบยิงเปาขางๆ เหมือนกันกับยิงปนสามมา ทหารรบเดินเทา เด็กรุนอายุ ๑๑ ขวบ ๑๒ ขวบ  

หาสิบคนแบงกันออกเปนสองพวกยิงปนรบกันตามทํานองหัด  เด็กรําดาบสองคูรําทวนสองคู เด็ก 

หกคะเมนสี่ คู   เด็กไตลวดหลีกกันบนลวดหาคู  เด็กเลนกลตางๆ สามคน  ทอดพระเนตรแลว

พระราชทานขนมตมคนละถวยผลไมแชอ่ิมคนละปนโต  ใหรับพระราชทานหนาท่ีนั่งแลวลิปูตาถัง 

ทูลลา ใหขาพเจากับทูตเกาหลีทูตพมา  พระเจากรุงปกก่ิงจึงสั่งใหโจยเสี่ยงมาบอกลิปูใหลิปูบอกกับ

ขาพเจาหนาท่ีนั่งวา มีรับสั่งพระเจากรุงปกก่ิงวาพระเจากรุงปกก่ิงทรงทราบวาสมเด็จพระเจากรุง 

พระมหานครศรีอยุธยาทรงพระจําเริญอยูในสิริราชสมบัติครอบครองไพรฟาขาแผนดินอยูเย็นเปนสุข

นั้น  พระเจากรุงปกก่ิงมีน้ําพระทัยยินดียิ่งนัก  แลวก็เสด็จข้ึน  ขาพเจาก็มากงกวน  จุกสีบอกวาลิปูทํา



๔๓๘ 

เรื่องราววาขาพเจาทําปนยื่นขอคาเหียงคาปากเรือ  เม่ือเรือกลับออกมารับทูตกับปนของขาพเจาเปน

สองฉบับดวยกันสงใหขันทีเอาเขาไปถวายขางใน   

ณ วันเดือนสี่แรมเกาคํ่า  พระเจากรุงปกก่ิงใหหาทูทรางขุนนางเมืองกวางตุง ซ่ึงกํากับสง

ขาพเจาข้ึนมาแตเมืองกวางตุงไปเฝาท่ีสวนดอกไมท่ีขางใน  หูทรางกลับมาบอกทองสื่อใหบอกกับ

ขาพเจาวามีรับสั่งพระเจากรุงปกก่ิงถามหูทรางวาขาพเจามาเรือเล็กใหญอยางไร  หูทรางกราบทูลวา

เม่ือขาพเจามีเรือมาสงสามลํา เม่ือขาพเจาจะไปมีเรือมารับสองลํา  มาแตกรุงศรีอยุธยาทางไกล

ประมาณสองหม่ืนลี้เศษถึงเมืองกวางตุง มาทางทะเลมีแตคลื่นกับลมทางไกลกันดารเรือท่ีมารับมาสง

ทูตนั้นยาวประมาณเจ็ดตึงเศษ กวางประมาณสองตึงเศษ  บรรทุกสินคาเปนของปาจําหนายไดเงิน

พอใชสินโหลหวยสิดในลํา  มีรับสั่งถามวาจะเปนคาเหียงคาปากเรือเท่ียวละเทาใด หูทรางกราบทูลวา

ประมาณพันตําลึงจีน รับสั่งถามวาขาพเจานั้นกินอยูอยางไร หูทรางกราบทูลวากินเหมือนจีน รับสั่งวา

ทูตไทยดีกินอยูก็เหมือนกับเรา  หูทรางกราบทูลวาทูตกรุงศรีอยุธยาไปมาเรียบรอยหามีความประการ

ใดไม   

ครั้น ณ วันเดือนสี่แรมสิบเอ็ดคํ่า โจทองขุนนางสําหรับนําเฝาบอกกับทองสื่อวา พระเจา

กรุงปกก่ิงโปรดยกคาเหียงคาปากเรือใหแลวอยาใหขาพเจามีความวิตกเลย  แลวจุกสีถือจดหมายมาให

ทองสื่อบอกขาพเจาวา ณ วันเดือนสี่แรมสิบสองคํ่าใหขาพเจาไปรับพระราชสาสนแพรตอบแทนท่ี

ประตูงอมึงแลวใหไปกินโตะเวียนท่ีเกงลิปู  ถึงกําหนดขาพเจาก็ไปคอยรับพระราชสาสนแพรตอบแทน

กับของพระราชทานขาพเจา ขุนนางชื่อหองโลสื่อสองคนรองใหขาพเจากุยพระราชสาสนของตอบ

แทนแลว ลิปูมอบพระราชสาสน ๒ กลองแพรตอบแทนท้ังสามกอง แพรสามรอยสามสิบมวน แพร

พระราชทานขาพเจานายไพรท้ังสามกอง แพรหารอนเจ็ดสิบหามวน ผาสามรอยหกสิบมวน  เขากัน

แปดรอยแปดสิบเอ็ดมวน แลวขาพเจาไปกินโตะเวียนท่ีเกงลิปู๑ ขาพเจาถามลิปูวาขาพเจาปนไววา

ประการใดขอใหทราบในเพลาวันนี้  ลิปูบอกขาพเจาวาพระเจากรุงปกก่ิงยกคาเหียงคาปากเรือใหแลว  

ใหขาพเจาลงไปเมืองกวางตุงจึงจะมีหนังสือลงไปถึงจงตกหมูอ้ีเมืองกวางตุง  แลวลิปูสั่งใหทองสื่อบอก

ขาพเจาวาใหขาพเจาไปกราบเรียนทานเจาพระยาพระคลังเสนาบดีผูใหญกรุงฯ ใหทราบวา ณ วัน

อาทิตย เดือนยี่ปมะเส็งสัปตศก  พระเจากรุงปกก่ิงจะทําปนสื่อพระราชมารดาแลวลิปูเอาหนังสือแปด

ฉบับมามอบใหขาพเจาๆ ก็กลับมากงกวน  ทูตเมืองเกาหลีไปจากเมืองปกก่ิง ณ วันเดือนสี่แรมสิบหา

คํ่ากอนขาพเจาไดสิบวัน ไดของตอบแทนมาสี่มาแพรสองรอยมวน  ทูตเมืองอังวะไปจากเมืองปกก่ิง ณ 

วันเดือนหาข้ึนคํ่ากอนขาพเจาหาวัน  ไดของตอบแทนแพรรอยสิบมวน   

ณ วันเดือนหาข้ึนเกาคํ่าปมะโรงฉศก ขาพเจาใหทองสื่อทําปนไปยื่นลิปูวาจะลากลับไป  

ลิปูจัดเกวียนคนหามแพรบรรณาการมามาใหขาพเจา  นายไพรข่ียี่สิบเจ็ดมา  ขาพเจาออกจากเมือง

                                           
๑ สิ้นสุดสําเนาคําใหการทูต เลม ๑  ท่ีขอความน้ี 



๔๓๙ 

ปกก่ิง ณ วันเดือนหาข้ึนสิบคํ่าเพลาสี่โมงเชามาเถิงเมืองเลี้ยงเหียงเพลาเย็น  เมืองเลี้ยงเหียงใกลเมือง

ปกก่ิงทางหกรอยเสน  เจาเมืองเลี้ยงเหียงจัดโตะเลี้ยงดูแลวจัดเก้ียวคนหามเก้ียวมาใหไพรข่ียี่สิบเอ็ด

มาสงขาพเจาลงมาสี่สิบเจ็ดวันถึงเมืองกังไส  เจาเมืองกังไสใหขาพเจาพักอยูสามวันจัดโตะคาวหวาน

มาเลี้ยงวันละสองเพลา  เอาสิ่งของมาทักขาพเจาใบชาคนละสี่สิบหีบ ผาปานคนละสี่พับ ถวยฝาคนละ

สิบใบ พัดด้ําจิ๋วคนละสิบเลม แลวจัดเรือสําปนประทุนสิบเอ็ดลําสงขาพเจาไปยี่สิบวันถึงเมืองนําอัน  

เจาเมืองนําอันสงขามไปวันหนึ่งถึงเมืองนําหยง เจาเมืองนําหยงจัดเรือเกงพ้ังฝากระจกสิบเอ็ดลําสงไป

สิบสี่วันถึงเมืองกวางตุง  

ณ วันเดือนแปดข้ึนหกคํ่าปมะโรงฉศก  ขาพเจาแหพระราชสาสนของตอบแทนข้ึนอยู ณ 

กงกวน  ครั้นรุงข้ึนเพลาเชา  ขาพเจาใหทองสื่อปนบอกจงตกวาขาพเจามาถึงเชิญพระราชสารแพร

ตอบแทนข้ึนอยู ณ กงกวนแลว  นายภูนายกําปนรูวาขาพเจากลับมาจึงเชิญพานหนังสือไปใหขาพเจา  

บอกกับขาพเจาวากําปนจินดาดวงแกวมาถึงกอนขาพเจาหลายวันคอยขาพเจาอยู   

ครั้น ณ วันเดือนแปดข้ึนแปดคํ่า ขาพเจาใหทองสื่อทําปนบอกจงตกวาเรือหูทรงมาถึง

แลว มีหนังสือทานเจาพระยาพระคลังเสนาบดีผูใหญมาถึงจงตกดวยฉบับหนึ่ง ขอใหเจาพนักงานไป

เบิกระวางกําปน  ทองสื่อจงเชิญหนังสือไปมอบใหจงตกๆ ก็รับหนังสือไวหาบอกกําหนดวาจะเปด

ระวางกําปนเม่ือใดไม   

ณ วันเดือนแปดข้ึนสิบสี่คํ่า ขาพเจาจึงใหทองสื่อปนเตือนจงตก  ใหเปดระวางกําปนอีก  

จงตกจึงกําหนดวันใหทองสื่อมาบอกขาพเจาวา ณ วันเดือนแปดแรมคํ่าหนึ่ง จงตกใหเจาพนักงานไป

เปดระวางกําปน  ครั้นถึงวันกําหนดน้ําเกิดข้ึนทวมหางปูนก๋ัง  เจาพนักงานมาจะเปดระวางขนของข้ึน

ไมได  ครั้น ณ วันเดือนแปดแรมหกคํ่าน้ําลดลงแหง เจาพนักงานมาเปดระวางขนของข้ึนหางปูนก๋ัง

ของหาหมดไม  ชุดกัวบอกขาพเจาวา ณ วันเดือนแปดแรมสิบสามคํ่า  ใหขาพเจาไปกินโตะเวียนท่ีเกง

จงตก  ครั้นถึงกําหนดวันเวียนขาพเจาก็จัดแจงจางคนถือเก้ียวถือธงสัปทนถือเครื่องแหตางๆ  แห

ขาพเจาไปท่ีเกงจงตกหมูอ้ีๆ  กับขุนนางจุกแดงจุกเขียวจุกขาวนั่งพรอมกัน  จงตกใหเอาโตะเวียนมา

ใหขาพเจาขาพเจากินมีง้ิวใหดู  จงตกสั่งวาขาพเจาไปถึงกรุงเทพพระมหานครแลว  ใหกราบเรียนทาน

เจาพระยาพระคลังเสนาบดีผูใหญวาจงตกคิด(ถึง)อยู ขาพเจาก็วาเม่ือขาพเจาไปถึงกรุงพระมหานคร

ศรีอยุธยาแลวจะกราบเรียนใหทราบ  ขาพเจาก็ลามา ณ กงกวน  ชุดกัวกับขุนนางสองคนเอาโคเปน

ตัว ๑  แพะเปนตัว ๒  สุกรเปนตัว ๑  เปดเปน ๒๔ ตัว  สุรา ๔ ไห ขาวสารหนัก ๔ ภารา กับโตะคาว

โตะหวานโตะลูกไมโตะเครื่องเนื้อยางมาใหขาพเจา  ครั้นรุงข้ึนชุดกัวเอาหนังสือรับสั่งพระเจากรุง

ปกก่ิงใหยกคาเหียงคาปากเรือ  เม่ือเรือกลับไปนั้นทูตนั้นมาใหขาพเจา  ครั้น ณ วันเดือนแปดข้ึนสี่คํ่า  

ขาพเจาใหทองสื่อทําปนบอกจงตกขอใหเจาพนักงานไปเบิกระวางกําปนเสียใหเสร็จ  จงตกจึงให 

เจาพนักงานมาเปดระวางกําปนเสร็จในเพลาวันนั้น ณ วันเดือนเกาข้ึนสิบหาคํ่าขาพเจาใหทองสื่อไป

บอกนายภูมหาดเล็กนายกําปนข้ึนมาท่ีหางชุดกัวพรอมกันจะไดปรึกษา  ใหชุดกัวเจาพนักงานไปยื่น



๔๔๐ 

ปนกับจงตกวาขาพเจาจะขอกลับเขาไป ณ กรุงพระมหานครศรีอยุธยา  ชุดกัววาจะไปปนยังไมได  

ดวยยังไมถึงมรสุมจะกลับไป  ครั้นจะใหทูตกลับเขาไปกรุงพระมหานครศรีอยุธยา  พระราชสาสนแพร

ของตอบแทนจะเปนเหตุอันตรายในกลางทะเล  จะไปไมถึงความทราบข้ึนไปถึงพระเจากรุงปกก่ิงกลัว

จะผิดแลชอบอยู   

ณ วันเดือนเกาแรมหกคํ่า จุนจูกุยหองถือหนังสือพระยาโชฎึกราชเศรษฐีเจากรมทาซาย

ไปถึงขาพเจาวากําปนเทพโกสินทรซ่ึงจะเปนกําปนทรงพระราชสาสนออกไปรับทูตนั้นชํารุดรั่วออกไป

ไมได  ถากําปนดวงจินดาดวงแกวซ่ึงเปนกําปนหูทรงออกมายั้งอยูท่ีเมืองกวางตุง ใหขาพเจาเขาไปกับ

กําปนหูทรงเถิด  กับจะตองพระราชประสงคแพรรัดประคดใหขาพเจากับนายภูนายกําปนชวยกัน

จัดแจงทําแพรเขามาทูลเกลาทูลกระหมอมถวายความแจงอยูในจดหมายนั้นแลว  ขาพเจาใหเท่ียวหา

แพรตามรานหามีไม  

ณ วันเดือนเกาแรมแปดคํ่า ขาพเจานายกําปนลาตาพรอมกันใหทองสื่อไปเรียกนายราน

มาวาราคาแพรกับนายรานตกลงราคากัน  นายรานรับทําแพรใหเสร็จแลวเอาแพรมาสงขาพเจา  ครั้น 

ณ วันเดือนสิบข้ึนหาคํ่า  ขาพเจาใหทองสื่อมาทําปนยื่นจงตกวากําปนเทพโกสินทรซ่ึงเปนกําปนทรง

พระราชสาสนชํารุดรั่วออกมามิได  จะขอยกกําปนหูทรงข้ึนเปนกําปนทรงพระราชสารตามซ่ึงมีรับสั่ง

พระเจากรุงปกก่ิงใหยกคาเหียงคาปากเรือใหลําหนึ่งนั้น กับวาถึง ณ วันเดือนสิบข้ึนสิบคํ่า  ขาพเจาทํา

ปนสื่อท่ีกงกวน จงตกรับปนแลววาจะปรึกษาปาจังสี อันฉัดสี ยิมปนสี เสียกอน  ครั้นถึงกําหนดทําปน

สื่อจงตกใหชุดกัวกับขุนนางสองคนเอาโตะคาว ๑  โตะหวาน ๑  โตะลูกไม ๑  โตะเครื่องเนื้อยาง ๑  

โคเปนตัวหนึ่ง ชุมพาเปนตัวหนึ่ง สุกรเปนตัวหนึ่ง แพะเปนตัวหนึ่ง เปดเปนยี่สิบสี่ตัว  ไกเปนยี่สิบสี่ตัว 

แปงหม่ีสองถัง สมโอสองรอยหาสิบผล ขนมโกสามสิบหาหีบมาชวยขาพเจาปนสื่อ 

ครั้น ณ วันเดือนแรมสิบแรมหกคํ่าขาพเจาใหทองสื่อทําปนไปเตือนดวยจะขอเปลี่ยน

กําปนหูทรงข้ึนเปนกําปนทรงพระราชสาสน จงตกก็ยอมใหตามปน  ณ วันเดือนสิบเอ็ดข้ึนสี่คํ่า 

ขาพเจาใหทองสื่อทําปนลาจงตก จะเขามา ณ กรุงเทพพระมหานครศรีอยุธยาถึงสองครั้งสามครั้ง  

จงตกก็นิ่งอยู  ครั้น ณ วันเดือนสิบเอ็ดแรมสิบสองคํ่า  จงตกใหชุดกัวมาบอกทองสื่อไปรับหนังสือ

จงตก  ทองสื่อไปรับหนังสือท่ีจงตกๆ วาเม่ือถึงมรสุมแลวทูตจะไปก็ไปเถิด  ครั้นรุงข้ึนขาพเจาเชิญ 

พระราชสาสนกับแพรตอบแทนลงกําปนใชใบออกจากเมืองกวางตุง  

ณ วันเดือนสิบสองข้ึนสองคํ่ามาสามวันถึงเมืองมะเกา ทอดอยูท่ีเมืองมะเกาเมืองอยูริม

ทะเล  ขาพเจาอุปทูตกับทองสื่อไดข้ึนเท่ียวดูบานเมือง เห็นท่ีหนาเมืองถมดวยศิลาเปนชานออกมาถึง

น้ํา  กวางประมาณหกวาหามีกําแพงเมืองไม มีแตภูเขาสองขางเชิงภูเขาหางประมาณเกาเสนสิบเสน  

บานเจาเมืองทําเปนตึกอยูบนเขามีปอมสองปอมๆ หนึ่งอยูริมเขาบานเจาเมืองมีกําแพงปกกาลอม  

เขาดานขางทะเลสูงประมาณแปดศอกยาวประมาณเจ็ดเสนแปดเสน  ปอมหนึ่งอยูหวางเชิงเขาไมมี

กําแพงลอม มีปนทองเหลืองอยูบนปอมกระสุนสามนิ้วสี่นิ้วปอมละหกบอกเจ็ดบอก  ท่ีกําแพงปกกา



๔๔๑ 

หามีปนไม  มีตึกขายของอยูตามหวางเชิงเขาท้ังสองขาง   ตึกเกาประมาณหารอยตึกทําข้ึนใหม

ประมาณสามรอยตึกเปนแปดรอยตึก  ฝรั่งจีนอยูท่ีเมืองมะเกาประมาณจีนสักหาสวน ฝรั่งสักสามสวน  

จีนมากกวาฝรั่งสองสวน  ขาพเจาเห็นกําปนทอดอยูท่ีหนาเมืองหกลํา เรือจีนสี่ลําอยูท่ีเมืองมะเกาสี่วัน  

ณ วันเดือนสิบเอ็ดข้ึนหกคํ่าเพลาพลบใชใบมาจากเมืองมะเกาหาวันถึงเกาะหมัน  ขัดลมตองแลนอยู

เกาวันถึงปากน้ําเจาพระยา   

แลเม่ือขาพเจาอยูท่ีเมืองปกก่ิง ขาพเจาใหทองสื่อถามโจทองผูนําเฝาวาจีนกับอังกฤษจะ

คิดรบพุงกันอีกหรือๆ วากลาวกันเรียบรอยไปแลว โจทองเลาใหขาพเจาฟงวามีขุนนางผูใหญคนหนึ่ง

(ชื่อ) คีกังกราบทูลพระเจาปกก่ิงวาจงตกเมืองกวางตุงเอาฝนของอังกฤษเผาเสีย  แลววาจะใหเงินก็หา

ใหไม  อังกฤษจึงยกมาตีเมืองกวางตุง  พระเจากรุงปกก่ิงมีรับสั่งวาจงตกเปนขุนนางผูใหญพูดจาเปน

อุบายลอลวงดังนี้หาถูกตองประเพณีไม ใหคีกังเปนขาหลวงลงไปเมืองกวางตุงจัดแจงวากลาวชําระเงิน

คาฝนใหกับอังกฤษเสียใหเสร็จ  ใหอังกฤษไปซ้ือขายเหมือนอยางแตกอน  คีกังลงไปเมืองกวางตุง

ชําระเงินคาฝนของอังกฤษหกรอยหม่ืนเหรียญใหกับอังกฤษแลว คีกังมีหนังสือบอกความข้ึนไปกราบ

ทูลพระเจากรุงปกก่ิงมีรับสั่งใหหาจงตกเมืองกวางตุงข้ึนไปถอดเสียจากขุนนางเนรเทศเสียจาก

บานเมือง  ตั้งขิเยียงเปนจงตกหมูอ้ีลงมาอยูเมืองกวางตุง  

แลเมืองปกก่ิงมีกําแพงเจ็ดชั้นๆ นอกสูงประมาณเจ็ดวาหนาประมาณหาวารากกําแพง

กอนดวยศิลาสูงจากพ้ืนดินข้ึนมาประมาณหาศอก  พนนั้นข้ึนมากอดวยอิฐขนาดใหญประตูเมืองสาม

ชองมีปอมโอบประตูสามชองมีปอมโอบประตู  มีหอรบบนประตูกอเปนเกง  ขาพเจาถามโจทองวา

กําแพงเมืองปกก่ิงจะกวางยาวสักเทาไร  โจทองบอกขาพเจาไดยินวาหารอยเสน กวางสองรอยหาสิบ

เสน ขาพเจาถามตอไปอีกก็หาไดความไม  ขาพเจาเห็นกําแพงชั้นหนึ่งหางกันประมาณรอยเสนบาง

เจ็ดสิบหาเสนบางหาสิบเสนบาง  มีถนนใหญนอยกวางหาวาบางกวางสามวาบางแปดศอกบางพูนดิน

สูงกวาพ้ืนศอกหนึ่ง กอศิลากันขาง ปูศิลาเต็มก็มีท่ีไมไดปูศิลากลางเปนถนนดินก็มี ถนนเลี้ยวมากกวา

มากจะนับมิไดจะประมาณมิได  มีถนนแลวก็มีรานสองฟากถนนติดเนื่องกันไป  หนารานมีลายสลักปด

ทองเหมือนหนาเตียง มีผาขาวคาดหนารานกันแดดกันน้ําคางทําเหมือนๆ กันเทาๆ กัน ทุกรานไม

แปลกเปลี่ยนกัน  แลดูไปเปนทองทุกถนนไมมีของเกา ถนนขายเครื่องทองก็ขายเครื่องทองตลอดถนน

ทุกราน  ขายเครื่องเงินเครื่องทองเหลืองทองขาวเครื่องแกว  แพขายของเบ็ดเสร็จของกินก็ขายเปน

ถนนๆ ไมปะปนกัน  แตของฝรั่งมีขายอยูบางแตมีนอย  ท่ีในเมืองปกก่ิงใชเกวียนฝาสลักปดทอง

มากกวาเก้ียว  ท่ีแหงไรวางก็เปนท่ีจอดเกวียนหลังคาเกวียนติดๆ กันไปเหมือนเรือจอดท่ีกรุงฯ แหงละ

รอยเลมสองรอยเลม  เพลาตีสิบเอ็ดคนเดินเต็มถนนไมขาดท้ังกลางวันกลางคืนเดินตองหลีกกัน ถึง

เพลาสามยามคอยนอยลงบาง  เพลากลางคืนมีโลกังนายอําเภอตระเวนถือโคมเดินตีเกราะประจบรอง

ขานกันตอๆ ไปทุกถนน  ขาพเจาอยูท่ีเมืองปกก่ิงจะไปเท่ียวตองจางจีนท่ีเมืองปกก่ิงนําจึงไปได  ถาไป



๔๔๒ 

แตลําพังหลงทางกลับมาไมถูก  คนเดินถนนท่ีเมืองปกก่ิงมาก แนนหนากวาท่ีเมืองกวางตุง ถนนก็ใหญ

กวาถนนเมืองกวางตุง   

เม่ือขาพเจาไปเฝาท่ีพระท่ีนั่งศรีกงกก เห็นมีภูเขาจริงอยูริมพระท่ีนั่งสูงประมาณเสน ๑ 

ใหญรอบยาวประมาณ ๕ เสน ตบแตงปลูกตนไมมีเกงใหญเกงเล็ก มีถะประดับเต็มท้ังเขา น้ําในบอใน

สระในคู เม่ือขาพเจาอยูเปนระดูหนาวน้ําแข็งเมืองสารสม น้ําในแมน้ําริมฝงแข็ง กลางแมน้ําๆ ไหลอยู

ไมแข็ง  ขาพเจาอยูท่ีเมืองปกก่ิง ๕๐ วัน  มาจากเมืองปกก่ิงเดินมาทางบกเปนถนนจนถึงเมืองกังไส ๒ 

ขางถนนมีตึกมีรานขายของเรี่ยรายกันตลอดลงมา หลังตึกมีภูเขาเปนท่ีสวนท่ีนาบางเปนเหลาๆ กัน  

ขาพเจาเห็นชาวบานชาวเมืองทํานาบนภูเขาแลพ้ืนดินไถดวยโคกระบือมาลา  ท่ีคนมีทรัพยมีนามาก 

ตนนาขุดเปนสระใหญท่ีคนเข็ญใจมีท่ีนานอยขุดเปนบอใชระหัดชักน้ําเขาในนา  ขาพเจาถามชาวบาน

วาปหนึ่งทํานาก่ีครั้ง  ชาวบานบอกวาตนปปลายปทํานาขาวสาลีบาง กลางปทําไรถ่ัวไรงาไรเผือกไรมัน

ไรผัก  ท่ีเปนสวนนั้นเห็นปลูกตนองุน ตนสาลี่ ตนพลับ ตนทับทิม ตนพุทรา ตนตะโก ตนขอย ตนไม

จีน ตนสม ตนฉําฉา ตนสน เหมือนกันทุกเมือง  ตั้งแตเมืองปกก่ิงตลอดลงมาถึงเมืองกังไส  ระยะทาง 

๕๐ เสน ตั้งดานแหง ๑ มีนายดานรักษาลาดตระเวนถึงกันมิไดขาด หนทางเดินๆ เขาไปในกลางบาน

กลางเมืองก็มิถึงบานถึงเมือง มีรานขายของสองฟากถนนติดเนื่องกันขายสินคามีทุกสิ่ง  ท่ีหวางบาน

หวางเมืองมีแตรานขายเกาเหลาขายของกิน ทางน้ําตั้งแตเมืองกังไสก็มีดานทางจัดเรือลาดตระเวนถึง

เมืองรายทางตอๆ กันไปจนถึงเมืองกวางตุง  ท่ีเมืองกวางตุงขาพเจาเห็นกอกําแพงดวยศิลาแลง  ตั้งแต

พ้ืนดินข้ึนมาประมาณ ๔ ศอกพนศิลาข้ึนมากอดวยอิฐขนาดใหญสูงประมาณ 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  ท่ีเกาะหนาเมืองมีปอมอยูบนเกาะปอม ๑ ฝงตะวันตกตะวันออก ตั้งแตเมืองกวางตุงมาถึง

ประตูเสือมีปอม ๓๒ ปอม ปนกระสุน ๔ นิ้ว ๕ นิ้ว บนปอมมีทุกปอม มีเรือรบกําปน ๒ ลํา เรือตอใหม

ปากปลาทายกําปน ๑๑ ยังตอใหมแลว ๓ ลํา ยังปลูกโรงจะตอข้ึนอีก 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 ตีกรรเชียงเท่ียวตระเวนอยูตามแมน้ําในประตูเสือท้ัง

กลางวันกลางคืน มิไดขาดกําปนแขก ฝรั่งไปคาขายทอดอยูท่ีวังปอประมาณ ๗๐ ลํา ๘๐ ลํา กําปน

ญวนสามเสาทาเหลืองทอดอยูท่ีอับตุนในประตูเสือลําหนึ่ง  ขาพเจาถามชุดกัวเจาพนักงานวากําปน



๔๔๓ 

ญวนมาคาขายหรือมาทําไม  ชุดกัวบอกวาเม่ือปเถาะเบญจศก  ญวนจับสลัดจีนมาสงจงตก ณ เมือง

กวางตุง จีนสลัก ปนของจีนสลัด ๓ บอก ญวนตนหนทําไฟไหมกําปน ๒ แตก  ญวนในกําปนตายเปน

อันมาก กําปนกับปนจมอยูในแมน้ํา ปนี้ญวนเขามาจะขอดําเอาปนท่ีจมน้ํากลับไป  กับเรือจีนไป

คาขายเมืองญวนชํารุด ญวนชวนตบแตงแลวญวนพาเรือมาสงดวย  ขาพเจาถามชุดกัววาญวนมี

กระวานมาซ้ือขายบางหรือไม ชุดกัวบอกวาหามีมาไม ญวนวาปากระวานไทยตีเอาไปเสียสิ้นแลวๆ 

ชุดกัววาถามญวนวาเมืองญวนจะคิดไปตีเมืองไทยบางหรือไม  ญวนบอกวาเจานายของญวนสั่งไวอยา

ใหไปรบไทยกอน  ท่ีเมืองญวนเดี๋ยวนี้จัดแจงเรือรบเครื่องศาสตราวุธไว ถาไทยไปตีก็จะไดสูรบปองกัน

รักษาบานรักษาเมือง  สินคาในลํากําปนญวน มีเปลือกอบเชย หมากแหง หมากยุบ ปลาแหง  คนใน

กําปนนายไพร ๖๐ คน มีปนกระสุน ๔ นิ้ว ๕ นิ้ว ๘ บอก  ขาพเจาถามตอไปก็หาไดความไม  แลเม่ือ

ขาพเจามาแตเมืองปกก่ิงถึงกวางตุง ณ วัน  ฯ๖   ๘ คํ่า จีนชาวรานท่ีเมืองกวางตุงมาเยี่ยมขาพเจาๆ ถาม

วาขาพเจาไปจากเมืองกวางตุงแลว ภายหลังท่ีเมืองกวางตุงเกิดเหตุการณอยางไรข้ึนบาง  จีนชาวราน

บอกวาเม่ือ ณ วัน  ฯ๔   ๘ คํ่า กอนขาพเจามาถึง ๒ วัน ฝรั่งลุกคาท่ี ๑๓ หางพาหญิงภรรยามาท่ีหาง  

พวกจีนชวนกันไปดูภรรยาฝรั่งๆ โกรธเอาปนในมือเสื้อยิงถูกพวกจีนตายคนหนึ่ง  พวกจีนผูตายเขา

กลุมรุมจะตีฝรั่ง  ความรูไปถึงจงตกๆ ใหทหารจีนไปหามปรามพวกจีนไววาอยาวุนวายกันแลวจะชําระ

ให  จงตกใหมาขอเอาตัวฝรั่งท่ียิงคนตายไปชําระ  นายทหารฝรั่งวากับทหารจีนวาถาพวกฝรั่งฆาพวก

จีนตาย ฝรั่งจะทําโทษใหเหมือนกัน แตวากลาวกันอยูหลายเพลาฝรั่งขอเสียเงินใหกับพ่ีนองจีนผูตาย 

๔๐๐ ตําลึง จะเสียใหกับขุนนางเปนสินบนมากนอยเทาใดไรหาทราบไม ความก็เงียบกันไป  ท่ีหองกง

นั้นขาพเจาสืบไดความวาฝรั่งนายทหารมาตั้งรักษาอยูนายหนึ่งแตจะชื่อไร มีพวกทหารอยูเทาใดหาได

ความไม คนในหองกงจีนไปอยูนอยฝรั่งอยูมากกวาจีน  จะมากสักเทาไรนั้นหาไดความไม  ลูกคาจีน

เมืองกวางตุง ก็ไปมาคาขายอยูท่ีหองกงไมขาด  ขาพเจาเห็นกําปนไฟเขามาในเมืองกวางตุงเดือนละ

หนบาง  เดือนละสองหนบางมาทอดอยูท่ีหนา ๑๓ หาง วันหนึ่งบางสองวันบาง แลวกลับไป  ขาพเจา

ไดรูเห็นทราบความแตเทานี้ ๚ะ๛ 

 

๓๔.  คําใหการอายญวนท่ีจับได จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗) เลขท่ี ๔ 

วัน  ฯ๕   ๗ คํ่า  หลวงสุรฤทธา พระวิชิตสงคราม บอกมาวาจับอายยาน ๑ อายเยือง ๑ 

(รวม) ๒ คน ได ฯ๑  ๒ ๗  คํ่า 

วัน ฯ๒   ๘ คํ่า พระยาทุกขราษฎร พระยาพล  แตงกองไปลาดตระเวน ขับอายถันอายซิว 

ไดท่ีแพรกตะแมง แขวงเมืองพุทไธมาศ 



๔๔๔ 

๏ ฯพณฯ สมุหนายกบอกมาแตเมืองพนมเปญ วัน ฯ๙   ๘ คํ่า ใหหม่ืนปราบไพรี หม่ืนยง-

หริราช หม่ืนพิทักษนาวา หม่ืนรองจาเมืองๆ อรัญ ซ่ึงจม่ืนสรรเพชญใหออกไปฟงราชการถือหนังสือ

บอกคุมญวนเขามา ๔ คน ใจความวา วัน  ฯ๕   ๗ คํ่า ปมะโรงฉอศกหลวงสุรฤทธาปลัดเมืองประจันต-

คาม พระวิชิตสงครามปลัดเมืองนครเสียมราบซ่ึงตั้งรักษาคายโพพระอินทรบอกมา ณ เมืองพนมเปญ

วาปลัดราชาบังสัน สนองโนงคุมไพร ๒๐ คนไปลาดกระเวน ณ วัน ฯ๑  ๒ ๗  คํ่า ปลัดราชาบังสัน สนอง

โนง  จับตัวอายยาน อายเยือง มาสง ณ คายโพธิ์พระอินทร  หลวงสุรฤทธา พระวิชิตสงคราม สงมา 

ณ เมืองพนมเปญ  ถามอายยาน อายเยือง ใหการวาอยูบานตุงลับแขวงเมืองไซงอนไปจากเมืองไซงอน

ทางวันหนึ่ง  เขมรบานเจิงมุงเคยบรรทุกสิ่งของไปขายบานตุงลับเนืองๆ ญวนบานตุงลับก็ไปมาคาขาย

กับเขมรบานเจิงมุงมิไดขาด  แตบานเจิงมุงไปบานตุงลับทาง ๔ วัน  ณ เดือน ๗ เขมรบานเจิงมุง

บรรทุกสีผึ้ง ผาขาว อายยาน อายเยือง จัดไดยาสูบ เกลือ จอบพรา โดยสารเกวียนเขมรมาบานเจิงมุง  

ปลัดหินเขมรจับตัวอายยานอายเยืองสงมาคายโพธิ์พระอินทร เม่ืออายยานอายเยืองอยูท่ีบานตุงลับได

ยินญวนชาวบานพูดกันวา อายองตงดก อายองอันสาดอยูรักษาเมืองไซงอน  องจันเกอ องภอเกออยู

รักษาคายโรงตํารีย  อายองจันเว อายองภอเว ฟาทะละหะ สมเด็จเจาพระยา อายโดยยิศสาเวน อยู

รักษาคายเกาะกง  อายองญวนคายโรงตํารียเวนเอากระบือกับชาวบาน ๑๐ ตัว ใหฟาทะละหะ 

สมเด็จเจาพระยา ทํานาท่ีคายเกาะกงหาไดยินวาอายญวนจะยกมากระทําเขมรแหงใดไม   

กับวา ณ วัน ฯ๒   ๘ คํ่า พระยาทุกขราษฎร พระยาพล คายบานมะโรมแตงกองไป

ลาดตระเวนจับอายถัน อายซิว ญวนได ณ แพรกตแมงแขวงเมืองพุทไธมาศ กับจีนตอง จีนยง จีนจู 

ท่ีมาแตเมืองโจฎก  ถามจีนตอง จีนยง จีนจู ใหการวาเปนจีนชาวเมืองพนมเปญ อายองเตียนกุนกวาด

ลงไปอยูเมืองโจฎก ณ เดือน ๔ ปเถาะเบญจศก อายองตงดกคุมไพรญวนประมาณหม่ืนเศษขุดคลอง

ไดวิ่งหนาเมืองโจฎกตลอดมาเกาะแตงขุดแลวแตเดือน ๗ ปมะโรงฉศก แลวใหซอมแซมคายแลเรือท่ี

ชํารุดประมาณ ๔๐ ลํา กับใหไพรญวน ๒๐๐ คน ทํานาท่ีเมืองกรัง เสบียงอาหารท่ีเมืองโจฎกขัดสน 

จีนตอง จีนยง จีนจู จึงหนีมา   

อายถันอายซิวใหการวาอยูบานไพรตะแมงแขวงเมืองพุทไธมาศ  เม่ือเมืองญวนกับ

กรุงเทพฯ ยังไปมาเถิงกัน อายถันไดเอาสินคาเขามาขายประมาณ ๒๐ เท่ียว  อายถันเปนพ่ีนองกับ

พระภักดีวานิช  เม่ือ ณ เดือน ๒ ปเถาะเบญจศก ญวนใหจีนปาเขามาสืบราชการ ณ กรุงเทพฯ อีก  

จีนปาขอตัวกับองตนภูวาไดเขามาสืบราชการหลายครั้งแลว  อายองญวนวาจะหาบุตรจีนใหเขามาสืบ

ราชการแตจะใหผูใดเขามาอายถันหารูไม  ท่ีเมืองพุทไธมาศ  อายองตนภู อายองโปจัน อายองอันสาด 

อายองลันบิน คุมไพรประมาณพันเศษอยูรักษาคาย  อายญวนแตงกองมาลาดตระเวนเถิงเกาะหมา-

จอโอเดือนละ ๓ ผลัดๆ ๒ ลํา ๓ ลํา  หาไดยินจะคิดไปตีบานใดเมืองใดไม   



๔๔๕ 

เพ้ียทํามวงษา อายเยือง อายยาน ใหการวาเขมรเอาของบรรทุกเกวียนไป ฝาย ดาย ผา

ขาว ชัน น้ํามันยาง หวาย สีผึ้ง ขาวเปลือก คราวละ ๒๐ เลม ๓๐ เลม ๔๐ เลม ๕๐ เลมบาง ไป

แลกเปลี่ยนเกลือ ถวยชาม หมากกรอก พลูนาบ ปลาหมํา น้ําปลา ธูป กระดาษสีตางกัน ท่ีครั้งขาง

ญวนไกลกับบานตุงลับท่ีอายยาน อายเยือง อยูทางครึ่งวัน  พวกลูกคาญวนเอาเรือโกลนเรือมอแวด

เขาไปในคลองดวงหวา ญวนเกวียนไปทางบกคราวละ ๔ เลมบาง ๕ เลมบาง อายยานอายเยืองรูอาย

ญวนลูกคาท่ีไปแลกของเขมรท่ีบานไกลกับบานตุงลับ บานถุนคิด บานถันเผือก ญวนนอกจาก ๓ บาน 

ท่ีรูจักก็มีหลายบาน (เนื้อความตอนทายชํารุดสูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้)  

 

๓๕.  คําใหการในใบบอกเจาพระยาบดินทรนําข้ึนกราบบังคมทูลเรื่องราชการทัพญวน  

จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗) เลขท่ี ๗ 

(เนื้อความตอนตนชํารุดสูญหาย) ขาพเจากับลูกเรือท้ัง 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 สิบเอ็ดข้ึนสามคํ่าปฉลูตรีนิศก  หลวงอาสาภูธร ขุนมหาภพ พระอินทร

วิชัย พระยามุกสาคร พระยาราชสาคร พระยาเสนาราชกุเชน นั่งพรอมกัน ไดถามอายโป อีสังซ่ึงหนี

จากเมืองพนมเปญ อายโปใหการวาภรรยาขาพเจาชื่ออีสังเปนขาท้ังสองคน  ขาพเจาเปนบาวตวนลีอยู

จะโรยจังวา  ขาพเจาไดยินตังเคาญาแขกพูดวา อายองเตียนกุนใหหามปรามครัวญวนเขมรแขกใหรื้อ

เรือนท้ังสิ้นแลวใหลงเรือองเตียนกุน จัดใหองเดดกเปนแมกองกวาดครัวลงไปเมืองญวน  ซ่ึงครัวจีนนั้น

เห็นรื้อเรือนบางกําหนดจะออกไปเมืองญวน ณ วันเดือนสิบเอ็ดข้ึนสามคํ่าปฉลูตรีนิศก เพลาบายขาง

เย็น  ถาไมทันในเวลานั้น เพลารุงข้ึนเชามันก็จะออกเรือไปและเรือกองทัพอายญวนมีอยูประมาณ 

๑๐๐ ลํา อายญวนจัดแจงบรรทุกขาวสารกับปนใหญนอยลงเรือ  แลวขาพเจาไดยินภอกะเมดพูดวา 

อายองเดดกจะใหรื้อคายจะโรยจังวา  แตเจาผูหญิงท้ัง ๓ องคนั้น อายญวนจะใหอยูท่ีตาแกวอยางเกา  

แลกองทัพเขมรซ่ึงเขาไปนั้น  ขาพเจาไดยินชังกังแขกพูดวาเขมรเขาไปถึงริมคายเจาผูหญิง  และเขมร

อยูในคายถอนขวากแลวฆาอายญวนตายหาคน  อายองเตียนกุนใหจับเขมร ๘ คนนั้นจําไว  แตเจา

ผูหญิง ๓ องคก็ดีอยู  ขาวสารแลเกลือซ้ือขายกันในเมืองพนมเปญ  ขาวสารเขมรถังหนึ่งราคา ๑๒ 

ตําลึงเงินแป  เกลือชามโคมหนึ่งราคา ๑ บาท ๒ สลึงเงินแป  แลเรือกองทัพอายญวนนั้นก็หามีข้ึนมา

อีกไม  เปนความสัจความจริงสิ้นคําใหการขาพเจาแตเทานี้  ๚ะ๛ 
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๓๖.  คําใหการหลวงยกกระบัตร เรื่องไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม  

จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗) เลขท่ี ๘ 

๏ วัน ฯ๑  ๑ ๔  คํ่า ปมะโรงฉศก ไดถามหลวงยกกระบัตร พระสุริยะ ไปสืบราชการเมือง

เมาะตําเลิมไดความวา 

๏ ฯขาฯ หลวงยกกระบัตร พระสุริยะ ใหการตองคํากันวา  พระสุนทรบริรักษมีหนังสือ

ให ฯขาฯ กับพระสุริยะถือไปเถิงจุรันตะแคงเจาเมืองเมาะตําเลิมใจความวา ให ฯขาฯ ไปสืบราชการ

ทางเมืองยางแดง ณ เมืองเมาะตําเลิม   ฯขาฯ ไปจากเมืองตาก ณ วัน  ฯ๙   ๒  คํ่า ปมะโรงฉศก  

เดินทางไป ๖ วัน  ณ วัน  ฯ๑  ๔ ๒ คํ่า เถิงดานแมจะเราพบทาวเข่ือนแกว ขุนทู  กลับมาจากเมือง 

เมาะตําเลิม  ทาวเข่ือนแกวบอกวาจุรันตะแคงเจาเมืองเมาะตําเลิมนายไพร ๑๐๐ คน ชาง ๑๕ ชาง 

ไปเท่ียวดูเขตแดนของอังกฤษไปตามแมน้ําขางฟากตะวันออก แลวจะข้ึนไปปากคลองแมเมยจะใหมา

เถิงเมืองมะระวดีแดนอังกฤษกับเมืองตากตอกันวาจุรันตะแคงจะออกจากเมืองเมาะตําเลิม ณ วัน ฯ๑  ๑ ๑ 

คํ่า  ปมะโรงฉศก  ฯขาฯ กับพระสุริยพักอยูแมจะเรา ๖ วัน  เถิงบานเกาะกริด  ไปจากบานเกาะกริด

วันหนึ่งเถิงปากคลองตะแกรง หยุดนอนอยูคืนหนึ่ง  รุงข้ึนเพลาเชา หลวงยกกระบัตร นายไพร ๖ คน 

จางเรือลูกคาลําหนึ่ง เปนเงิน ๓ บาท  ลองเรือลงไปสง ๒ วัน  ณ วัน ฯ๙   ๒ คํ่า เถิงเมืองเมาะตําเลิม  

พระสุริยะนายไพร ๑๖ คนเดินไปทางบก ๔ วัน เถิงเมืองเมาะตําเลิม วัน ฯ๑  ๑ ๒ คํ่า  ฯขาฯ ไปเถิง

กอนพระสุริยะอาศัยพํานักอยูเรือนมองชอรามัญท่ีทายเมืองเมาะตําเลิม  พระสุริยะไปเถิงเขาก็ไป

อาศัยอยูท่ีเรือนมองชอรามัญดวยกัน  แลวมองชอพา ฯขาฯ กับพระสุริยะไปสืบขอราชการท่ีมองถอ

เลเรียกวาจักกายหลวงเปนท่ีปลัดไดวากลาวมอญพมาท่ีเมืองเมาะตําเลิม  ครั้นถามขอราชการแลว ฯ

ขาฯ กับพระสุริยะมองชอเดินเท่ียวดูในเมืองและนอกเมืองตามริมถนนหนาเมืองหลังเมือง  ฯขาฯ เห็น

เรือนท่ีไฟไหมหนาเมืองในเมืองเมาะตําเลิม แลวมองชอพา ฯขาฯ ไปท่ีเรือนมองยุด ผูไปสืบราชการ

พมากับกะเหรี่ยงรบกันท่ียางแดงกลับมาเถิงแลว  ฯขาฯ กับพระสุริยะก็ใหมองชอพาไปหามองยุดท่ี

เ รื อ น   

ฯขาฯ ถามขอราชการท่ีมองยุดวาพมากับกะเหรี่ยงพวกยางแดงรบพุงกันไดความแลว  ฯขาฯ กับพระ-

สุริยะจึงถามมองยุดกับพวกชาวบานวาโรงเรือนตนและตึกท่ีหนาเมืองในเมืองไฟไหมเสียเปนอันมาก

ไหมแตเม่ือไร ทําไมจึงไหมข้ึน  มองชอ มองยุด มองสวยโก มองดีเล และชาวบานบอกวาเจาเมือง

เมาะตําเลิมไปเท่ียวดูเขตแดนได ๗ วัน ณ วัน วัน ฯ๔   ๒ คํ่า ปมะโรงฉศกเพลากลางคืนไฟไหมข้ึนท่ี

เรือนมองอูไฟไหมข้ึนเองฤๅจะเปนไฟท้ิงอยางไรหารูไม  แลท่ีเรือนโรงรานหนาเมืองตามถนนริมน้ําดาน

เหนือ  จุรันตะแคงเจาเมืองเมาะตําเลิมสั่งใหรื้อเสียหลายครั้งหลายหน  แลวพวกมอญพมายังหาไดรื้อ
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ถอนเรือนโรงรานไปไม  พอไฟไหมเสียพวกชาวบานจะปลูกเรือนโรงลง  อังกฤษหาใหปลูกลงไม ใหไป

ปลูกเสียขางทายขางหลังเมือง  แลวเจาเมืองเมาะตําเลิมเอาเงินใหแตมองอูท่ีเปนตนไฟ ๕๐ แผน 

ชาวบานชาวเมืองเมาะตําเลิมสงสัยวาอังกฤษแกลงใหเผาเรือนโรงเสีย แลวมองชอ มองยุด มองดีเล 

มองสวยโก พูดวาพมายกไปตีเมืองยางแดงครั้งนี้วาตีเมืองยางแดงได แลววาพมาจะยกไปตีเมือง

เชียงราย เชียงใหมนั้นวาเห็นจะหาไปตีไม เห็นวาพมาจะยกมาตีเมืองเมาะตําเลิม อังกฤษก็ระวังอยูหา

ไดไวใจไม  ทุกวันนี้เพลากลางคืนอังกฤษใหมอญพมาชาวเมืองเมาะตําเลิมกับอังกฤษกํากับกันกองละ 

๒๐ คน ๓๐ คน มีดาบมีตะบองสําหรับมือทุกคน  ตั้งกองอยูเหนือเมืองกองหนึ่ง ทายเมืองกองหนึ่ง 

หนาเมืองกองหนึ่ง หลังเมืองกองหนึ่ง  แลวใหฝรั่งเขาเปนตัวนายพวกละ ๕ คน ๖ คน เดินตรวจ 

รายกันไปรอบเมือง  ทางน้ํากําปนใหญกําปนเล็กบางทอดรายกันไปตั้งแตเหนือเมืองตลอดไปจนทาย

เมือง มอญพมาชาวเมืองเมาะตําเลิม  และพวกพมาชาวเมืองมัตมะ ถาเพลาพลบคํ่ายิงปนสัญญาแลว

ผูใดจะลงเรือขามไปมาพวกอังกฤษใหจับเอาตัวใสตะรางไว และเรือลูกคามอญพมา ถาจอดอยูท่ีทา

ไหนก็ตองบอกกํานันนายบานไวใหรู  แลเม่ือ ฯขาฯ อยูท่ีเมืองเมาะตําเลิมไปอาศัยนอนอยูท่ีเรือง

มองชอ มองยุด บาง  เพลากลางคืนประมาณยามเศษเห็นอังกฤษข่ีรถ ๒ รถ มีคนตามรถละ ๔ คน ๕ 

คนบาง แลวไปทางถนนหนาเมืองรถหนึ่ง หลังเมืองรถหนึ่ง  ฯขาฯ จึงถามมองชอ มองยุด วาอังกฤษข่ี

รถไปขางไหนทุกคืน  มองชอ มองยุด บอกวาตั้งแตไดขาววาพมายกมาตีเมืองยางแดง  จุรันตะแคงเจา

เมืองกับกปตันมเกลา เท่ียวตรวจตราดูแลบานเมืองผูคนทุกคืนกวดขันกวาแตกอน  และเพลากลางวัน 

ฯขาฯ กับพระสุริยะไปเท่ียวในเมืองเมาะตําเลิม  เห็นทหารอังกฤษฝรั่งขาวดําหัดยิงปนคาบศิลายืน

เรียงกัน ๔ แถวๆ ละ ๔๐ คนเศษ  แลวเห็นพวกมอญพมาหัดยิงปนเดินเรียงกันเปนแถวเหมือนกับ

พวกอังกฤษ ประมาณแถวละ ๓๐ คน  เขากันท้ังอังกฤษ มอญ พมา  ประมาณ ๓๐๐ คน  แตปนใหญ

นั้น ฯขาฯ หาเห็นอังกฤษหัดยิงไม  ฯขาฯ เห็นมีโรงปนหลังคามุงจากมีปนใหญอยูในโรงๆ หนึ่ง

ประมาณ ๓๐ บอกเศษ  แตโรงหนึ่งนั้นไฟไหมโรงไหมรางปนเสียสิ้น  เห็นแตปนใหญกองอยูท่ีดิน

ประมาณ ๕๐ บอก แลวเห็นตึกดินมีอยูในเมือง ๓ หลังกอดวยอิฐหลังคาเปนรูปประทุน ๒ หลังๆ คา

มุงกระเบื้องหลังหนึ่งกวางประมาณ ๘ ศอก ยาวประมาณ ๔ วา แตดินจะมีอยูในตึกมากนอยเทาใด 

ถามอังกฤษผูเฝาก็วาหารูไม  แลว ฯขาฯ ไปท่ีบานมองสวยโกครั้งหนึ่ง มองดีเลครั้งหนึ่ง  มองดีเลเคย

ไปคาขายสิ่งของอยูท่ีเมืองงาก รูจักคุนเคยกันอยู  ฯขาฯ ถามเถิงทหารอังกฤษท่ีอยูในเมืองเมาะตําเลิม

มีอยูเทาใด กําปนทอดอยูหนาเมืองมีอยูสักก่ีลํา  มองสวยโก มองดีเล บอกความตองกันวา อังกฤษมี

อยูท่ีเมืองเมาะตําเลิม  อังกฤษขาวดําประมาณ ๓ พันคน  มีกําปนไฟ ๒ กําปนใหญ ๑๑ (รวม) ๑๓ ลํา 

กําปนใชสอยกําปนลูกคา ๑๘ (รวม) ๓๑ ลํา คน ๓ พันเศษ จอดรายอยูท่ีหนาเมืองเมาะตําเลิม  ฯขาฯ 

ประมาณดูอังกฤษท่ีอยูบนบกอยูในกําปนประมาณ ๒ พันเศษ  อังกฤษหามีมากเหมือนมองสวยโก 

มองดีเลวาไม 
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แลว ฯขาฯ ถามมองสวยโก มองดีเลวา ณ ปมะโรงฉศกนี้ท่ีเมืองเมาะตําเลิมทํานาไดมาก

ฤานอยขาวขายกันเกวียนละเทาไร  มองสวยโก มองดีเลบอก ฯขาฯ วาปนี้ทํานามาก ดีกวาปเถาะ 

ขาวเปลือกซ้ือขายกันท่ีตลาดถังละเหรียญ  ฯขาฯ ไดซ้ือถังหนึ่งถาคิดเปนถังใหญไดถังครึ่ง  แลว ฯขาฯ 

ไปสืบราชการท่ีเมืองเมาะตําเลิมครั้งนี้  จักกายหลวงไดพา ฯขาฯ ไปหาเจาเมืองเมาะตําเลิมท่ีศาลา

ทายเมืองครั้งหนึ่ง  แตศาลาจะก่ีหอง ฯขาฯ หาไดสังเกตไม  เห็นเอากระดานก้ันทําฝาไวเปนหองๆ 

หลายหอง แตเจาเมืองเมาะตําเลิมนั่งเกาอ้ีอยูหองขางนอก จักกายหลวงกับมองสวยเอกลามพา ฯขาฯ 

เขาไปหาเจาเมืองเมาะตําเลิม  จักกายหลวง มองสวยเอก กับ ฯขาฯ พระสุริยะยืนเรียงเสมอหนากัน  

เจาเมืองเมาะตําเลิมใหมองสวยเอกถาม ฯขาฯ กับพระสุริยะวามาแตเมืองตากฤๅเมืองไหนเปนท่ีอะไร

มาทําไม  ฯขาฯ บอกวา ฯขาฯ เปนท่ียกกระบัตรเมืองตาก คนหนึ่งเปนท่ีพระสุริยะ  เจาเมืองตากให

มาฟงดูวาพมาไปตีเมืองยางแดงไดแลวฤๅยัง  พวกอังกฤษไปสืบมาไดความอยางไรบาง  เจาเมือง 

เมาะตําเลิมใหมองสวยเอกเปนลามเลาความให ฯขาฯ  กับพระสุริยะฟงตามคําใหการ ฯขาฯ กับ 

พระสุริยะท่ีพระยากําแพงเพชร พระพล พระสุนทรบริรักษ  กรมการบอกลงมานั้น  แลวมองสวยเอก

บอกวาหนังสือซ่ึงมีมาแตเมืองตากนั้น  เจาเมืองเมาะตําเลิมสั่งใหกปตันมเกลาทําหนังสือตอบไปให  

จักกายหลวงกับมองสวยเอกก็พา ฯขาฯ กับพระสุริยะกลับมา แลเม่ือ ฯขาฯ ไปอาศัยอยูท่ีเรือน

มองชอ มองสวยโก บอก ฯขาฯ วาจักกายหลวงสั่งวา ถา ฯขาฯ กับพระสุริยะไปอยูท่ีเรือนผูใดก็ให

เลี้ยงดูวันละ ๒ เพลาอยาใหอดอยากได  เม่ือ ฯขาฯ กับพระสุริยะจะกลับมานั้นไปบอกจักกายหลวงๆ 

จึงเอาหนังสือตอบ  อักษรอังกฤษฉบับ ๑ อักษรพมาพมาฉบับ ๑ ปดตราประจําผนึกกับเงินเหรียญ 

๑๐ เหรียญ สงให ฯขาฯ  แลววาเจาเมืองเมาะตําเลิมใหกับ ฯขาฯ ๕ เหรียญใหกับพระสุริยะ ๕ 

เหรียญจะไดไปซ้ือขาวปลาเลี้ยงบาวกินไปตามทาง  เม่ือ ฯขาฯ ไปเถิงเมืองเมาะตําเลิมวัน ฯ๙   ๒ คํ่า อยู

ได ๕ วัน  ณ วัน ฯ๑
  

๔ ๒  คํ่า พระยาธนูจักรไปไปเถิงเมืองเมาะตําเลิม  ฯขาฯ เห็นจักกายหลวงจัดแจง

เรือนใหพระยาธนูจักรอยูริมเรือนจักกายหลวง ฯขาฯ ไปหาพระยาธนูจักร  ฯขา ไปหาพระยาธนูจักร

ถามพระยาธนูจักรวาออกมาสืบราชการฤๅ  พระยาธนูจักรบอกวาถือหนังสือกับกุมเงินรายเดียว

เก่ียวของกันดวยคาชางเมืองตากเมืองเถิน เงิน ๕๐๐ เหรียญ ฉบับ ๑  กับหนังสือวาดวยเขตแดนฉบับ 

๑ สืบขอราชการฉบับ ๑  ฯขาฯ ถามวาจะเอาหนังสือไปวางเม่ือไร  พระยาธนูจักรวา ณ วัน ฯ๒   ๓ คํ่า

จึงจะเอาหนังสือไปวาง  แลวพระยาธนูจักรวากับ ฯขาฯ วาใหอยูดวยกันอีกกอน  ฯขาฯ บอกวาสืบได

ขอราชการอยูบางแลวจะอยูชานักเจาเมืองตากจะคอย  ฯขาฯ กับพระสุริยะอยูท่ีเมืองเมาะตําเลิม ๗ 

วัน  ณ วันวัน ฯ๑   ๓ คํ่า เพลาเย็น ฯขาฯ กับพระสุริยะนายไพรมาจากเมืองเมาะตําเลิมมาหยุดนอนอยู

ท่ีเรือนนอยสุดใจนายบานสมิหลังเมืองเมาะตําเลิมคืนหนึ่ง  รุงข้ึน ณ วัน ฯ๒   ๓ คํ่า ออกจากบานสมิวัน



๔๔๙ 

หนึ่ง  เถิงบานปราบโลกท่ี ฯขาฯ พักชางไว  ฯขาฯ หยุดพักอยูท่ีบานปราบโลก ๒ วัน  ณ วัน  ฯ๕   ๓ คํ่า  

ออกจากบานปราบโลก ๔ วัน  เถิงแมเมยพักอยู ท่ีแมเมยเดินทางมา ๕ วัน เถิงเมืองตาก ณ  

วัน ฯ๑  ๕๓ คํ่า คิดระยะทางมาแตเมืองเมาะตําเลิม ๑๕ วันเถิงเมืองตาก สิ้นคําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้๛ 

 

๓๗.  คําใหการนายดีลาวเรื่องราชการเมืองพนม จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗) เลขท่ี ๑๐ 

๏ คําใหการนายดีลาวกองขุนประเสริฐเสนาเมืองนครนายก  ดวยขอราชการเมือง

นครพนม ณ เดือน ๒ ปมะโรงฉศก ๛ 

๏ วัน ๗ ฯ๓   ๒ คํ่า ปมะโรงฉศก  เจาคุณฝายเหนือนั่งวาราชการอยู ณ ศาลาลูกขุนในฝาย

ซาย สั่งใหถามนายดีลาวกองขุนประเสริฐเสนาเมืองนครนายก ดวยขอราชการเมืองนครพนมไดความ

วา 

๏ ฯขาฯ นายดีใหการวาเปนลาวอยูในกองขุนสารประเสริฐเสนาเมืองนครนายก  ลาว

หลวงในกองขุนสารประเสริฐเสนาพากันหลบหนีข้ึนไปอยู ณ แขวงหัวเมืองลาวฝายตะวันตกเปนอัน

มาก  ณ ปชวดโทศกขุนสารประเสริฐเสนาแตงใหนายดีกับลาวมีชื่อเขากัน ๕ คน ข้ึนไปสืบติดตามจับ

ตัวลาวหลวงซ่ึงหนีไปลงมาคงหมวดคงกอง  นายดีข้ึนไปสืบเสาะจับตัวอายศุก อายมู ทาสเสมียน 

คันทาซ่ึงหนีไดท่ีเมืองมุกดาหาร  นายดีใหลาวมีชื่อซ่ึงไปกับนายดีกุมตัวนายศุก นายมู ลงมาสงใหกับ

เสมียนคันทาผูนาย ณ เมือง นครนายก  แตนายดีข้ึนไปสืบเสาะติดตามอยู ณ เมืองนครพนมหาพบตัว

ลาวหลวงกองขุนประเสริฐเสนาเมืองนครนายกไม  นายดีปวยไปลงคางอยู ณ เมืองนครพนม  ณ วัน

เดือน ๖ ปมะโรงฉศก  พระมหาสงครามเจาอุปราชเวียงจันทนพานายครัวลงมาเฝาทูลละอองฯ แจง

ราชการ ณ กรุงเทพฯ นายดีคลายปวยข้ึนจะกลับลงมากับเจาอุปราชวาลาวบาวเจาอุปราชท่ีข้ึนมากับ

เจาอุปราชหลบหนีไป ๑๑ คน ๑๒ คน  ยังหาไดตัวไม  ใหนายดีอยูชวยสืบเสาะติดตามลาวบาว 

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 ซ่ึงเกลี้ยกลอมไดใหตั้งบานเรือนอยู ณ บานปากแซง แขวง

เมืองเขมราฐ หนีขามฟากโขงไปเปนคนชายหญิงใหญนอย ๒๐๐ เศษ  แตจะหนีไปแตเดือนใด ผูใดจะ

ไปติดตามครอบครัวประการใด ฯขาฯ หาไดถามไม  นายณูพาตัวทาวบูกับหนังสือบอกไปแจงกับหลวง

อนุรักษภูเบศร  ฯขาฯ หาไดเขาไปฟงไม  แลว ฯขาฯ ไดยินทาวเพ้ียพวกเมืองนครพนมพูดวาพวก

ครอบครัวซ่ึงตั้งอยู ณ บานปากแซงลาวหลวงอนุรักษภูเบศรชักเอาไปจึงพากันหลบหนี  ครัวเหลานี้จะ



๔๕๐ 

พากันหนีไปอยูแหงใด  ฯขาฯ หาไดยินผูใดพูดไม  แลครอบครัวลาวฟากโขงตะวันออก  ฯขาฯ เห็น

พระสุนทรทาวเพ้ียแตงกองไปลาดตระเวนทางเมืองแสกไดครัวเมืองแสกชายหญิงใหญนอยมา ๗๐ 

เศษ   ฯขาฯ เห็นหลวงอนุรักษภูเบศรเอาครัวรายนี้ไวในโรงหลวงอนุรักษภูเบศร   

ณ วัน ฯ๔   ๑๒ คํ่า ทาวเพ้ียในกองอุปฮาดเมืองนครพนมซ่ึงใหขามฟากไปลาดตระเวนเกลี้ย

กลอมครอบครัวเอาผานุงผาหมของเพ้ียหม่ืนนาผูตายมาแจงความวา ทาวเพ้ียหม่ืนนานายไพรไป

ลาดตระเวนหวางเมืองตะโปนกับเมืองเชียงรมตอกัน  พบครัวลาว ๗๐ เศษ เพ้ียหม่ืนนาพาครัวมา 

พวกลาวนายครัวตามมารบชิงครัว พวกครัวฆาเพ้ียหม่ืนนาเมืองนครพนม  เพ้ียหม่ืนนาเมืองทาอุเทน 

เพ้ียภิมสารบานดงวาย ตาย ๓ คน  ชิงเอาครัวไปพวกทาวเพ้ียนายไพรก็แตกหนีมา  แตไพรจะตาย

เทาใด ฯขาฯ หาไดยินพูดไม  แลเพ้ียหม่ืนนา เพ้ียภิมสาร นายไพรซ่ึงไปลาดตระเวนจะเปนคนมาก

นอยเทาใด ฯขาฯ ไมทราบ  

ณ วันเดือน ๑๑ ขางแรมปมะโรงฉศก  ฯขาฯ ลงไปหาพ่ีนอง 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  ทาวเมรบอกวาทาวเพ้ียเมืองยศโสธรคลอง

ไดนําข้ึนมาใหพระสุนทรราชวงศาเจาเมืองยศโสธร เมืองนครพนม  แตทาวเพ้ียเมืองยศโสธรจะแทรก

คลองไดมาแตตําบลใด ฯขาฯ หาไดถามทาวเมรไม  ครั้นอยูมา ๒ วัน ๓ วัน  ฯขาฯ กลับไปดูก็เห็นสี

ขนสีตัวคงอยูตามเดิม  ถานําไปลงน้ํากลับข้ึนมาเห็นสีขนสีตัวแดงกวาอยูท่ีโรง   

ณ วัน ฯ๖   ๑๒ คํ่า พระสุนทรราชวงศา พาทาวสายบานมงหวายลงมา ณ เมืองพนมเปญ

แตไดยินทาวเพ้ียเมืองนครพนมพูดวาพระสุนทรราชวงศาจะไปพักทําบุญใหทานอยู ณ เมืองยศโสธร  

แลวจึงจะลงไปเมืองพนมเปญ แลชางพลายสีประหลาดนั้น พระสุนธรราชวงศาจะเอาลงไปเมือง

พนมเปญฤๅประการใด  ฯขาฯ หาทราบไม   

ครั้น ณ วัน ฯ๙   ๑๒ คํ่า ฯขาฯ มาจากเมืองนครพนม มาเถิงเมืองสกลนคร ณ วัน ฯ๑  ๑ ๑๒ 

คํ่า  พักอยู ๑๒ วัน อยู ณ วัน ฯ๘
   ๑๒ คํ่า  ทาวราชวงศ ทาวโถง ทาวเมร ทาวเสือ ทาวเพ้ียนายไพร 

๖๐๐ คน ยกขามฟากโขงจะไปจับอายญวนดานญีเหิบ 

ณ วัน ฯ๙
   ๑๒ คํ่า ฯขาฯ มาจากเมืองสกลนครลงมาเถิงเมืองสระบุรีแลวก็ลงมา ณ 

กรุงเทพฯ อยูภายหลังราชวงศทาวเพ้ียนายไพรจะไปจับอายญวนไดฤๅมิได ฯขาฯ หาทราบไม เปน

ความจริง ฯขาฯ แตเทานี ้

 



๔๕๑ 

 

คําใหการขุนณรงคภักดีลอมพระราชวัง ณ เดือน ๑ ปมะโรงฉศก 

วัน ๗ ฯ๓
   ๒ คํ่า ปมะโรงฉศกเจาคุณฝายเหนือสั่งใหถามขุนณรงคภักดีลอมพระราชวังได

ความวา 

๏ ฯขาฯ ขุนณรงคภักดีกองนอกลอมพระราชวังใหการวา ณ วันเดือน ๑๐ ปมะโรงฉศก 

พระยาศรีสหเทพวาท่ีพระยาเพชรพิไชยจางวางลอมพระราชวังให ฯขาฯ นายไพร ๕ คนถือตราข้ึนไป

เรงไมขอนสัก ณ เมืองกําแพงเพชร เมืองตาก เมืองเถิน  ฯขาฯ ข้ึนไปเถิงเมืองตาก ณ วัน ฯ๑
   ๑๐ คํ่า  

แลว ฯขาฯ ข้ึนไปเรงไม ณ เมืองเถินแลว ฯขาฯ กลับลงมาเถิงเมืองตาก ณ วัน ฯ๓
   ๑๒ คํ่า  อยู ๔ วัน 

๕ วัน หม่ืนปญญาซ่ึงออกไปสืบราชการกับทาวเข่ือนแกว 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 มองสวยโกแจงความวาพมาเมืองอังวะยกกองทัพมาอยูท่ีเมืองยางแดง 

๗๐๐๐ เมืองกะเติงติ ๓๐๐๐ เมืองมัตมะ ๓๐๐๐ (รวม) ๑๓๐๐๐ คน  แตพมาท่ียกมาตั้งอยูท่ีเมือง 

มัตมะ ๓๐๐๐ คนนั้นจะขอขามกองทัพมาฟากแมน้ําขางตะวันออกเมืองเมาะตําเลิม  อังกฤษเจาเมือง

เมาะตําเลิมหายอมใหขามมาไม  อายพมาท่ียกกองทัพมา 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 วัน ฯ๓   ๑ คํ่า  พระเติน ทาวรามเสน มีหนังสือใชคนถือเขามาเถิงเมืองตากวา  

พระเตินกับไพรแยกกันไปสืบราชการทางบานทาสองยาง  พระเตินใหทาวรามเสนนายไพร ไปสืบ

ราชการทางเมืองเมาะตําเลิม  ทาวรามเสนไปถึงเกาะกริดพบทาวเข่ือนแกวซ่ึงใหไปสืบราชการขาวท่ี

เกาะกริด  ทาวเข่ือนแกวยังหาไดออกไปเถิงเมืองเมาะตําเลิมไม  พระเติน ทาวเข่ือนแกว ทาวรามเสน 

สืบถามขอราชการกับกะเหรี่ยงพวกอังกฤษบานทาสองยางบานเกาะกริด บอกความตองกันวาพมายก

กองทัพมาตั้งอยูท่ีเมืองยางแดงเปนอันมาก  แตจะเปนคนเทาใดจะไปตีบานเมืองใดหาไดความไม  

พระพล พระสุนทรบริรักษ หลวงปลัด พระเชียงเงิน พระเชียงทอง กรมการ ไมไวใจแกราชการ ณ 

วัน ฯ๓
   ๑ คํ่า มีหนังสือใชคนใหถือออกไปเถิงพระเติน ทาวเข่ือนแกว ทาวรามเสน วาใหทาวเข่ือนแกว 

ทาวรามเสน เรงรีบออกไปสืบราชการใหเถิงเมืองเมาะตําเลิมโดยเร็ว  ใหพระเตินแตงใหกะเหรี่ยงบาน



๔๕๒ 

ทาสองยางนายไพร ๒๕ คน เรงออกไปสืบราชการใหเถิงเมืองยางแดงใหไดขอราชการมาใหแน  ไปแต 

ณ วัน ฯ๙   ๑ คํ่า  พระเติน ทาวเข่ือนแกว ทาวรามเสน ผูไปสืบราชการยังหากลับมาไม  ณ วัน ฯ๙   ๑ คํ่า  

พระยากําแพงเพชรนายไพร ๓๐ คน ข้ึนไปฟงราชการอยู ณ เมืองตาก จัดใหหลวงปลัดเมืองตากนาย

ไพร ๓๐๐ คนออกไปตั้งอยูท่ีดานปกลนชองแคบ  พระยากําแพงพระสุนทรบริรักษกรมการแตงให

หม่ืนภักดีเมืองตากข้ึนไปสืบราชการทางเมืองเชียงใหม ณ วัน  ฯ๑  ๓ ๑ คํ่า ยังหากลับมาไม  ท่ีเมืองตาก

ก็เห็นเกณฑผูคนเตรียมไวกับบานเมือง   

ณ วัน ฯ๖   ๑ คํ่า ขุนณรงคภักดีลองลงมาจากเมืองตากมาเถิงบานแสนตอแขวงเมือง

กําแพงเพชร พบพวกเมืองนครคุมแพไมขอนสักลงมาเปนไม ๑๐๐ ตนเศษ ฯขาฯ ถามวาแพหลวงฤๅ

พวกลาวบอกไมทราบ  ทาวกญาหารนายคุมแพยังหามาเถิงไม  แลวพวกลาวบอกวาลองแพมาจาก

เมืองละคร  แต ณ วันเดือน ๑๐ ขางข้ึน ครั้น ฯขาฯ ลองลงมาเถิงเกาะสามสิบแขวงเมืองกําแพงเพชร  

พบลาวเมืองลําพูนคุมแพไมขอนสัก ๘๐ ตน  ฯขาฯ ถามพวกลาววาพระยาลําพูนใหทาวเมืองคําคุมแพ

ไมลงมาแตทาวเมืองคําตามมาขางหลังยังหามาไม  พวกลาวลองแพไมมาจากเมืองลําพูน แต ณ วัน

เดือน ๑๐ ขางข้ึน  ฯขาฯ ก็ลองลงมา ณ กรุงเทพฯ และ ฯขาฯ อยูเมืองตากเดือนหนึ่งกับ ๓ วัน  เห็น

แตลูกคาเมืองตากเอาสินคาไปขายเมืองเชียงใหม  กลับลงมาเถิงเมืองตาก ณ วันเดือนอายขางข้ึน เรือ

ลูกคา ๒ ลํา พระยากําแพงเพชร พระสุนทรบริรักษ กรมการเอาตัวมาถามราชการทางเมืองเชียงใหมก็

หาไดความไม  แตลูกคาเมืองเชียงใหม เมืองละคร เมืองลําพูน หาเห็นลงมาท่ีเมืองตากไม  ฯขาฯ 

ลองเรือมาตามทาง พวกเมืองหลวงพระบาง เมืองนานจะลงมาเถิงแหงใดตําบลใดหาทราบขาวไม 

 

๓๘. คําใหการเรื่องพระยาเขมรคิดหาอุบายกําจัดกองทัพไทย จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) เลขท่ี ๔ 

๏ วัน ๑ ฯ๔   ๖ คํ่า ปมะเส็งสัพศก ไดซักถามอายพระยาจักรีมี โดยชื่นตา  อายพระยาจักรี

มีรับเปนสัจวา  เดิม ณ วัน ฯ๑   ๔ คํ่า ปมะโรงฉศก  อายพระยาบวรราชรถกับอายพระยาศรีทิพวังเกา  

อายพระยาพระคลังศุก  อายพระยากุเชนทรเสนาโปด อายพระยาวงศาธิบดีศรี  อายพระยาวงศา

อรรคราชศรี อายพระยาเสนาพิพัฒนโสม อายพระยาสุภาเสนาอก อายพระยาศรีสุคนธเตียง อาย 

พระยาโสรไทยโสมเขากัน ๑๐ คน  ไปท่ีเรือน ฯขาฯ บอก ฯขาฯ วาบานเมืองทุกวันนี้ไพรบานพลเมือง

ไดความเดือดรอนหนัก  คิดจะใหมีหนังสือไปเถิงญวนใหญวนทําเปนวาจะพาเจาผูหญิงข้ึนมาสง ณ 

เมืองพนมเปญ  แลวใหยกกองทัพข้ึนมาดวย  จะไดใหพระยาพระเขมรราษฎรเมืองพนมเปญ เมือง

ข้ึนกับเมืองพนมเปญกําเริบข้ึนใหพรอมกันกับกองทัพอายญวน  จะไดชวยกันไลกองทัพไทยใหไปเสีย

จากบานเมือง  ฯขาฯ จึงวาความนี้โตใหญหนัก  อายพระยาบวรราชรถกับอายพระยาพระเขมรมีชื่อ 

๙ คนวาอยาให ฯขาฯ วิตกเลย  พระยาพระเขมรในเขตเมืองศรีสุนทร บาพนม ตบงขมุม เมืองลําดวน 



๔๕๓ 

เมืองสวายเตียบ ก็รวมใจคิดดวยกันเปนอันมาก  แลวพระยาบวรราชรถวาไดมีหนังสือใชคนไปหา  

ฟาทะละหะหลง สมเด็จเจาพระยาหู  หลายครั้งแลว  ฟาทะละหะ สมเด็จเจาพระยาไดมีหนังสือมา

เถิงอายพระยาบวรราชรถใจความวาใหอายพระยาบวรราชรถ พระยาพระเขมรท้ังปวงคิดอานใหเจา

ผูหญิง ฟาทะละหะหลง สมเด็จเจาพระยาหู ใหกลับข้ึนมาบานเมือง ใหอายพระยาบวรราชรถคิดอาน

เกลี้ยกลอมพระยาพระเขมรใหกําเริบข้ึน  ฯขาฯ กับพระยาพระเขมร ๙ คนคิดอานพรอมใจกันวาจะ

ทําหนังสือไปเถิงฟาทะละหะหลง สมเด็จเจาพระยาหู ฉบับ ๑  ฯขาฯ จึงวาตราซ่ึงจะปดไปนั้นจะเอา

ตราเดิมสําหรับท่ีของ ฯขาฯ ปดไปกลัวเขาจะจําดวงตราได  ฯขาฯ กับอายพระยาบวรราชรถจึงคิด

กันเอาไมมือเสือมากลึงเปนตราโตกวาตราเดิม ฯขาฯ ประมาณเสนตอกหนึ่ง  ฯขาฯ จึงใหอายพระยา

พระคลังศุกไปพูดจานัดหมายกับอายสนองไชย อายแสนไชยมน  แลวใหเอาตัวอายสนองชิงเปน

นองเขยอายสนองไชยมาแกะตราเปนรูปราชสีหข้ึนอีกดวงหนึ่ง  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 คํ่า ปมะโรงฉศก ใจความวาหนังสือ ฯขาฯ พระยาพระเขมรมีชื่อ ๑๐ คนมาเถิงฟาทะละหะหลง 

สมเด็จเจาพระยาหู  ดวยทุกวันนี้ ฯขาฯ ขางโนนคิดเถิงสมเด็จพระบิดาอยากจะใหพระราชบุตรท้ัง ๓ 

องคใหไดกลับไปพรอมมูลกับพระปตุลา  แต ฯขาฯ ขางโนนยังคิดกลัวดวยองญวนจะทําวุนวายจับ

เจานายเขมรเหมือนเม่ือครั้งองเตียนกุน  ในกรุงเทพฯ สมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวและเจาเมืองเวก็มี

พระคุณกับเจานายเขมรเปรียบเหมือนบิดามารดา  แต ฯขาฯ ยังคิดสงสัยกลัวเอาความทูลเจาผูหญิง

ใหทราบจะเมตตาฤๅจะคิดอานประการใดก็ใหมีหนังสือใหพระยาโกษาสงครามมุมถือกลับไปโดยเร็ว 

ครั้น ณ วัน ฯ๔   ๕ คํ่า ปมะเส็งสัปตศก  อายจีนเกาลูกคาเมืองโจฎกข้ึนมา ณ เมือง

พนมเปญเอาหนังสืออายองตงดก องตนผู เมืองโจฎกเขียนอักษรญวนขางหนึ่งแปลเปนอักษรเขมรขาง

หนึ่ง มาสงให ฯขาฯ ฉบับ ๑  ใจความวาดวยเมืองพนมเปญแตกอนยังไมราบคาบ  ขุนนางเขมร 

ท้ังปวงแตกตื่นสะดุงกลัว กับราษฎรกระจัดกระจายแตกบานเมืองตอภายหลัง รับสั่งเจาเวียดนามมี

พระทัยเมตตากับผูท่ีเขาเกลี้ยกลอมนั้นสารพัดโทษแตกอนก็ยกเสียท้ังสิ้น  แลวเมตตาดวยอดอยากจึง

ตั้งตลาดคาขายจะใหราษฎรคาขายทํามาหากิน  ท่ีจริงเจาเวียดนามก็มีพระทัยเมตตาเขมรญวนจีน

เหมือนกัน  เม่ือเร็วๆ โปนจิกเราท้ังปวง ไดทําตามรับสั่งเจาเวียดนามใหเกลี้ยกลอมใหกวางขวาง  ถา

ผูใดมีใจแจงเปดทางใหรูยังแตคนหนึ่ง ๒ คน ท่ีใกลยังไมรูท่ัวยังมีใจเคลือบแคลงสงสัย  ออกญาจักรีมี

ใชคนลงไปแจงหลายครั้งบอกวาขุนนางเขมรกับราษฎรเขมรท้ังปวงมีใจจะใครเขาเกลี้ยกลอม แตวา

ใจความยังแคลงอยู  แลวเราก็รูอยูจึงทําหนังสือบังคับมาใหแจงความชัดเปนแน  ถาผูใดเขา 



๔๕๔ 

เกลี้ยกลอมอยาวามีโทษเลย  แลวกลับจะมีบําเหน็จความชอบท้ังนักองคดวงขุนนางพระเขมรจีนจาม

แขกผูใหญผูนอยท้ังปวงก็ใหแจงอยูในใจท้ังสิ้น  แลวก็ใหพากันเขาชื่อใหหมดจึงจะดี  โปนจิกเรารับท้ัง

ปวงรับสั่งเจาเวียดนามใหเกลี้ยกลอมอยูทุกตําบล ท่ีใกลไกลจะไดความสุขสบายทุกคน ผูท่ีเขา 

เกลี้ยกลอมเห็นสบาย ผูท่ีอยูใกลรูความจะเขามา ไมตองมีใจเคลือบแคลงสงสัยตอไป  ถาเนิ่นชาไปไม

มาวันหลังอยาบนวา หนังสือบังคับมาเถิงออกญาจักรีมี เดิมเปนกวานเกอใหมารับทําตามดังนี้ หนังสือ

มา ณ วัน  ฯ๑  ๓ ๔ คํ่า ปมะโรงฉศก 

ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๐ ๔ คํ่าปมะเส็งสัพศก ฯขาฯ กับอายพระยาบวรราชรถ อายพระยาศรีทิพ-

วังเกา อายพระยาพระคลังศุก อายพระยากุเชนทรเสนาโปด อายพระยาวงศาธิบดีศรี อายพระยาสุภา

เสนาอก อายพระยาศรีสุคนธเตียง อายพระยาโสรไทยโสม อายพระยาวงศาอรรคราชศรี เขากัน ๑๐ 

คน ท่ีรวมคิดกันทําหนังสือปดตรา ๑๐ ดวง ใชใหอายพระยาโกษาสงครามมุมไปเถิงฟาทะละหะหลง 

สมเด็จเจาพระยาหู ณ คายกะพงซือเตียน ในหนังสือใจความวา ฯขาฯ อายพระยาจักรีมี อาย 

พระยาบวรราชรถ อายพระยาศรีทิพวังเกา อายพระยาพระคลังศุก อายพระยากุเชนทรเสนาโปด อาย

พระยาวงศาธิบดีศรี อายพระยาสุภาเสนาอก อายพระยาศรีสุคนธเตียง อายพระยาโสรไทยโสม อาย

พระยาวงศาอรรคราชศรี กราบเรียนมาเถิงฟาทะละหะหลง สมเด็จเจาพระยาหูใหทราบ  ดวยพวกเรา

ขางโนนคิดเถิงสมเด็จพระบิดาและพระราชบุตรท้ัง ๓ องค  อยากใหไดไปม่ัวมูลกันกับพระบิดา 

พระภักดีนิยาดวยกันในเมืองพนมเปญใหไดสุขไปขางหนานั้น ถาฟาทะละหะหลง สมเด็จเจาพระยาหู

จะคิดอานประการใดก็ให ฯขาฯ รูดวย  ฝายพระยาพระเขมรพวกเราขางโนนก็คิดพรอมใจกันจะคอย

กําเริบข้ึนรบกับกองทัพ  ฟาทะละหะหลง สมเด็จเจาพระยาหู แลกองทัพญวนมีขุนนางผูใหญพรอมใจ

กันท้ังสิ้นแลว  ถาฟาทะละหะหลง สมเด็จเจาพระยาหู จะคิดยกกองทัพพาเจาผูหญิงข้ึนไปเมือง

พนมเปญในเดือนใดวันใดก็ใหกําหนดไปใหรูเปนแนจะไดกําเริบข้ึนใหพรอมใจกัน   

ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๐ ๖ คํ่า ปมะเส็งสัปตศก อายพระยาบวรราชรถไปท่ีเรือน ฯขาฯ ๆ จึงบอก

กับอายพระยาบวรราชรถวาการท่ีคิดกันนั้นใหงดไวกอน  ดวยยังหาไดขาวกองทัพฟาทะละหะหลง 

สมเด็จเจาพระยาหูไม  อายพระยาบวรราชรถวาจะงดไมได ดวยผูคนคิดพรอมกันหมดแลว ให ฯขาฯ 

ทําหนังสือไปเกณฑคนโทษ 

ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๐ ๖ คํ่า ปมะเส็งสัปตศก ฯขาฯ จึงทําหนังสือ ๒ ฉบับใหอายพระยาศรีทิพ-

วังเกาถือไปเกณฑคนในแขวงเมืองศรีสุนทร  ใจความในหนังสือฉบับ ๑ วาหนังสือเจาพระยาจักรีรับ

พระบัณฑูรวิเศษมาเถิงพระมนตรีนุชิตโตดนายกองมา ดวยคนกองมาในพระมนตรีนุชิตโตด ๕๐ คน

นั้น ถาหนังสือเถิงกลางวันเถิงกลางคืนเม่ือใด ก็ใหพระมนตรีนุชิตเรงเกณฑคน ๕๐ คนสงไป ณ เมือง

พนมเปญโดยเร็ว  ฉบับ ๑ เถิงพระยานราธิราชเทพใจความวาหนังสือเจาพระยาจักรีรับพระบัณฑูร



๔๕๕ 

วิเศษมาเถิงพระยานราธิราชเทพใหรู  ใหพระยานราธิราชเทพกับกํานันบานในเขตเมืองศรีสุนทรให

เกณฑคนในเขตเมืองศรีสุนทรใหไดมากแลวใหรวบรวมคนสงใหกับพระยาศรีทิพวังเกาแลว  ฯขาฯ ได

มอบหนังสือ ๒ ฉบับใหอายพระยาศรีทิพวังเกาถือไปเกณฑคน  อายพระยาศรีทิพวังเกาจะเกณฑคน

ไดมากนอยเทาใด ฯขาฯ ไมทราบ  และเม่ืออายพระยาศรีทิพวังเกายังไมไดเกณฑคนนั้น  อายพระยา

ศรีทิพวังเกาบอก ฯขาฯ วาอายพระยาบวรราชรถบอกกับอายพระยาศรีทิพวังเกาวามีพระบัณฑูร 

เจาผูหญิง ๑ ฉบับ หนังสือฟาทะละหะหลง  สมเด็จเจาพระยา ๑ ฉบับ เขากัน ๒ ฉบับมาเถิงอาย 

พระยาบวรราชรถ อายพระยาศรีสุคนธเตียง อายพระยาศรีทิพวังเกา อายพระยาวงศาธิบดีศรี อาย

พระยาเสนาพิพัฒนโสม อายพระยาพระคลังศุก อายพระยาโสรไทยโสม อายพระยาสุภาเสนาอก อาย

สนองเมืองศรีสุนธร ใจความวามีพระบัณฑูรเจาผูหญิงตั้งใหอายพระยาบวรราชรถเปนท่ีพระยายมราช 

อายพระยาวงศาอรรคราชศรีเปนท่ีพระยาอรชุน อายพระยาศรีสุคนธเตียงเปนท่ีพระยาราชเกสร อาย

สนองเมืองศรีสุนทรเปนท่ีพระยาแสนสงคราม อายพระยาสุภาเสนาอกเปนท่ีพระยามหาเสนา อาย

สองไชยเปนท่ีพระยาธารมาเดโช อายพระยาศรีทิพวังเกาเปนท่ีพระยาสังขโลก  ใหพระยาพระเขมร

ท้ังนี้กราบถวายบังคมทูลรับเปนท่ีความตามตําแหนงแลว  ใหฟงขาวราชการ ถากองทัพฝายขาง 

ฟาทะละหะ สมเด็จเจาพระยา ยกมาเม่ือใดก็ใหพระยาพระเขมรมีชื่อซ่ึงกราบถวายบังคมทูลเปนท่ีคุม

ไพรกําเริบข้ึนรับกองทัพฟาทะละหะ สมเด็จเจาพระยา ใหพรอมกัน  การซ่ึงจะคิดกําเริบข้ึนไลกองทัพ

ไทยไปเสียนั้น  ถากองทัพฟาทะละหะ สมเด็จเจาพระยา กองทัพญวนกําหนดจะยกข้ึนมาวันใดเปนแน

แลว  อายพระยาจักรีมีเปนแมทัพเกณฑเอาคนเมืองสําโรง เมืองบาที มาเพลากลางคืน จะตั้งโหแลวยิง

ปนไลกองทัพไทยใหแตกหนีไป  ถากองทัพไทยสูรบกองทัพฟาทะละหะ สมเด็จเจาพระยา กองทัพ

ญวนจะไดชวยสูรบกองทัพไทย แตยังหามีกําหนดวันใดไม  ดวยยังคอยกองทัพฟาทะละหะ สมเด็จ

เจาพระยา กองทัพญวนยังไมมา 

ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๔ ๖ คํ่า ปมะเส็งสัปตศก กลางคืนประมาณ ๓ ยามเศษ เจาใหพระยาศรี-

ทิพวัง  พระยาราชสุภาวกไปหาตัว ฯขาฯ มาเฝาท่ีตําหนักแพ  เจามีรับสั่งใหพระยาภักดีอรรคราช  

พระยารักษาโลกนาถจับตัว ฯขาฯ จําไว เปนความสัจความจริง ฯขาฯ แตเทานี้  ๏๛ 

๏ วัน ฯ๑  ๑ ๖ คํ่า ปมะเส็งสัปตศกเพลากลางคืนไดเอาตัวอายพระยาจักรีมีเขาคาผูกเทา

ผูกเอว เฆ่ียนถามอายพระยาจักรีมีก็ใหการยืนคําอยู  ๏๛ 

 

๏ วัน ๖ ฯ๒   ๗ คํ่า ปมะเส็งสัพศกไดซักถามอายพระยากุเชนทรเสนาโปดโดยชื่นตา อาย

พระยากุเชนทรเสนาโปด ซ่ึงตั้งตัวเปนพระยาฤทธาสงครามใหการรับเปนสัจวา  อายุ ฯขาฯ ได ๔๙ ป 

ภรรยาชื่ออีอก มีบุตรชาย ๑ หญิง ๑ เขากัน ๒ คน   ฯขาฯ ตั้งบานเรือนอยู ณ บานไพรพรมแขวง



๔๕๖ 

เมืองศรีสุนทร  ฯขาฯ ทําราชการข้ึนกับพระยาภักดีอรรคราจางวางองครักษขวา  ฯขาฯ มารับ

ราชการตั้งโรงอาศัยอยูท่ีเกาะจะโรยจังวา  

ครั้น ณ วัน  ฯ๔   ๒ คํ่า ปมะโรงฉศก อายพระยาบวรราชรถใหบาวมาเรียก ฯขาฯ ไปท่ี

เรือน  ฯขาฯ ไปเถิงเรือนอายพระยาบวรราชรถ  ฯขาฯ เห็นอายกลาภาศยกนั่งอยูท่ีนั้นดวย อาย 

พระยาบวรราชรถถาม ฯขาฯ วาทุกวันนี้ขากินขาวของไทยฤๅกินขาวของญวน  ฯขาฯ บอกวากองทัพ

ไทยมาตั้งรักษาบานเมืองใดอยูเย็นเปนสุขก็ตองกินขาวของไทย  อายพระยาบวรราชรถจึงวากินขาว

ของไทยไมถูก  กองทัพไทยมาอยูบานเมืองไดความเดือดรอนนัก  อายพระยาบวรราชรถวาจะกินขาว

ของญวนแลว  ฯขาฯ จึงวากับพระยาบวรราชรถเปนขุนนางถือน้ําพระพิพัฒนสัจจาอยู  พระยาวบวร-

ราชรถพูดดังนี้จะมิเปนกบฏไปฤๅ  อายพระยาบวรราชรถวาจะคิดเอาแผนดินใหกับเจานายของตัวจะ

เปนกบฎทําไม คิดไลแตกองทัพไทยเสียจากบานเมืองใหคงอยูแตเจานายของเรา  แลวอายพระยา-

บวรราชรถวาถา ฯขาฯ ไมพรอมใจคิดดวยแลว ฯขาฯ ก็คงจะเสียตัว  ฯขาฯ จึงวากับพระยาบวร- 

ราชรถคิดเห็นดีอยางนั้นแลว  ฯขาฯ พรอมใจคิดดวย  อายพระยาบวรราชรถจึงบอกกับ ฯขาฯ วา 

อายพระยาวงศาอรรคราชศรี อายพระยาสุภาเสนาอก อายพระยาศรีสุคนธเตียง อายพระยาศรีทิพวัง

เกา อายพระยานครธรรมราชมก อายกลาภาศยก ก็คิดพรอมใจกับอายพระยาบวรราชรถท้ังสิ้นแลว  

จะคิดทําหนังสือไปเถิงฟาทะละหะหลง ขอกองทัพญวนข้ึนมาชวยในวันนั้น  ฯขาฯ ก็กลับมาโรง ฯขาฯ  

ครั้น ณ วัน  ฯ๖   ๒ คํ่า ปมะโรงฉศก อายพระยาบวรราชรถใหคนมาบอก ฯขาฯ วา

หนังสือทําแลว  ให ฯขาฯ เอาตราไปปด ฯขาฯ จึงเอาตราของ ฯขาฯ ถือไปเถิงเรือนอายพระยาบวร

ร า ช ร ถ   

ฯขาฯ เห็นอายพระยาสุภาเสนาอก อายพระยาศรีสุคนธเตียง อายพระยาศรีทิพวังเกา อายพระยา-

วงศาธิบดีศรี อายพระยานครธรรมราชมก อายกลาภาศยก อายพระยาเสนาพิพัฒนโสม อายพระยา-

โสรไทยโสม อายพระยาวงษาอรรคราชศรี นั่งพรอมกันอยู ณ เรือนอายพระยาบวรราชรถๆ จึงวา

หนังสือเขียนปดตราพรอมกันแลว ยังแตตรา ฯขาฯ ดวงเดียว ให ฯขาฯ เอาตราปดลงจะไดสงหนังสือ

ไปโดยเร็ว  ฯขาฯ ก็เอาตรารูปชางของ ฯขาฯ สงใหอายพระยาวงศาธิบดีศรี ใหชวยปด พระยาวงศา- 

ธิบดีศรีจึงรับเอาตราของ ฯขาฯ ไปปดลงในหนังสืออีกขางหนึ่ง  แลวอายพระยาบวรราชรถจึงอาน

หนังสือให ฯขาฯ ฟงท้ัง ๒ ฉบับๆ หนึ่งวาหนังสืออายพระยาบวรราชรถกับอายพระยาพระเขมรมีชื่อ 

๑๐ คนมาเถิงฟาทะละหะหลงใหเรียนกับองญวน ณ คายกะพงซือเตียน ฉบับ ๑ วาหนังสืออายพระยา

บวรราชรถกับอายพระยาพระเขมรมีชื่อ ๑๐ คนเรียนมายังฟาทะละหะหลงใหนําข้ึนกราบทูลกับ 

เจาผูหญิงท้ัง ๓ พระองคใจความในหนังสือ ๒ ฉบับตองกันวา ทุกวันนี้มีกองทัพเขามาอยูกับบานเมือง

พระยาพระเขมรแลราษฎรไดความรอนรนหนัก  พระยาพระเขมรและราษฎรในเขตเมืองบาพนม 

เมืองศรีสุนทร เมืองตบงขมุม เมืองไพรแวง เมืองพนมเปญ เมืองบาที เมืองตรัง เมืองพุทไธมาศ เมือง



๔๕๗ 

ไพรกะบาด คิดพรอมใจกันจะกําเริบข้ึนไลกองทัพไทยไปเสียจากบานเมืองใหฟาทะละหะหลงทําเปน

วาจะเอาเจาผูหญิงข้ึนมาสง ณ เมืองพนมเปญ  แลวขอกองทัพญวนใหยกข้ึนมาทางลําน้ําเมืองโจฎก 

๓๐๐๐ คน ทางลําน้ําเกาะแตง ๒๐๐๐ คน ทางกะพงซือเตียนเขียมปะเติย ๒๐๐๐ คน  ทาง 

โรงตํารีย ๑๐๐๐ คนเขากันท้ัง ๔ ทาง ๘๐๐๐ คน  พากองทัพญวนยกข้ึนมาเถิงวันใด  พระยาพระ

เขมรแลราษฎรท่ีรวมคิดกันในเมืองพนมเปญแลเมืองข้ึนกับเมืองพนมเปญก็จะพากันกําเริบข้ึนให

พรอมกับทัพญวนจะไดชวยกันไลกองทัพไทยใหไปเสียจากบานเมือง  แลวอายพระยาบวรราชรถสง

หนังสือ ๒ ฉบับใหกลาภาศยกถือไปเถิงฟาทะละหะหลง ณ คายกะพงซือเตียน  อยูประมาณ ๘ วัน ๙ 

วัน อายกลาภาศยกถือหนังสือฟาทะละหะหลงกับองญวนคายกะพงซือเตียนเปนอักษรญวนขางหนึ่ง 

อักษรเขมรขางหนึ่งมาเถิงอายพระยาบวรราชรถฉบับ ๑ ใจความตองกันวา ซ่ึงพระยาบวรราชรถมี

หนังสือใหอายกลาภาศยกถือไป ๒ ฉบับนั้น ฟาทะละหะหลงไดนําหนังสือข้ึนกราบทูลกับเจาผูหญิงท้ัง 

๓ พระองคแลเรียนกับองญวน แลวเจาผูหญิงกับองญวนปรึกษาพรอมกันวาถาพระยาบวรราชรถกับ 

พระยาพระเขมรมีชื่อแลราษฎรพรอมใจกันจะคิดกําเริบไลกองทัพไทยวันใดเม่ือใด ก็ใหพระยาบวรราช

รถกับพระยาพระเขมรมีหนังสือกําหนดวันไปใหแนนอน  จะไดนําเจาผูหญิงยกกองทัพญวนข้ึนมา ณ 

เมืองพนมเปญใหทันกําหนด  อายพระยาบวรราชรถจึงทําหนังสือตอบใหอายกลาภาศยกถือไปเถิง 

ฟาทะละหะหลงกับองญวนเมตตานําเจาผูหญิงยกกองทัพญวนข้ึนไปชวยไดแนนอนเหมือนในหนังสือ

แลว  พระยาบวรราชรถกับพระยาพระเขมรและราษฎรซ่ึงพรอมใจกันจะคิดพากันกําเริบข้ึนใน 

วัน ฯ๑  ๒ ๖ คํ่า ปมะเส็งสัปตศกใหพรอมกัน ขอใหฟาทะละหะหลง องญวนนําเจาผูหญิงยกกองทัพ

ข้ึนมาชวยใหทันทวงที  อยูประมาณ ๗ วันอายกลาภาศยกถือหนังสือฟาทะละหะหลงองญวนกลับมา

สงใหอายพระยาบวรราชรถฉบับ ๑ วาถาอายพระยาบวรราชรถกับอายพระยาพระเขมรราษฎรให

พรอมมูลกันใน วัน ฯ๑  ๒ ๖ คํ่า ปมะเส็งสัปตศก ตามหนังสือเถิด  ฟาทะละหะหลงอายองญวนก็จะ

นําเอาผูหญิงยกกองทัพญวนข้ึนมา ณ เมืองพนมเปญใหทันกําหนดสัญญากัน   

ครั้น ณ วัน ฯ๑   ๔ คํ่า ปมะโรงฉศก  เจาพระองคดวงใชให ฯขาฯ กับพวกรักษาองคไปตัด

ไมเครื่องเรือรบ  อายพระยาบวรราชรถจึงสั่งกับอายพระยาโสรไทยโสม อายพระยาเสนาพิพัฒนโสม  

อายพระยาสุภาเสนาอก อายนครธรรมราชมก อายพระยาวงศาธิบดีศรี เขากัน ๖ คน ใหไปเกณฑ

กําลังรวบรวมไวคอย  ถาอายบวรราชรถอยูท่ีบานปรีทะนงแขวงเมืองศรีสุนทร ถาอายพระยาบวรราช

รถไปเถิงเมืองศรีสุนทรแลวจึงจะคิดตั้งใหเปนกองทัพ   

ครั้น ณ วัน ฯ๓   ๔ คํ่า ปมะโรงฉศก ฯขาฯ กับอายพระยาโสรไทยโสม อายพระยาเสนา

พิพัฒนโสม อายนครธรรมราชมก  อายพระยาสุภาเสนาอก อายพระยาวงศาธิบดีศรี ๖ คน ก็พากันไป



๔๕๘ 

เกณฑกําลังท่ีแขวงเมืองศรีสุนทรคอยทาอายพระยาบวรราชรถ  แตตัว ฯขาฯ ไปตั้งเกณฑกําลังอยู ณ 

ทาเปยมประกายมฤท   

อยู ณ วัน ฯ๑  ๒ ๖ คํ่า ปมะเส็งสัปตศก  อายพระยาวงศาอรรคราชศรียกกําลังประมาณ 

๘๐ คน เศษข้ึนไปรับภรรยา ณ เกาะสุทิน  พบ ฯขาฯ ท่ีเปยมประกายมฤท 

ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๓ ๖ คํ่า ปมะเส็งสัปตศก  อายพระยาบวรราชรถจึงใหอายมโนจรุดมาหา

ตัว ฯขาฯ ท่ีเปยมประกายมฤท ฯขาฯ กับอายพระยาวงศาอรรคราชศรีข้ึนไปหาอายพระยาบวรราชรถ

ท่ีเมืองศรีสุนทร  อายพระยาบวรราชรถกําลังใหไปเกณฑคนอยู  แลวอายพระยาบวรราชรถเกณฑให

อายพระยาวงศาอรรคราชศรีกําลัง ๘๕ คน  อายพระยาเสนาพิพัฒนโสมกําลัง ๑๐ คน  อายพระยา

นครธรรมราชมกกําลัง ๑๕ คน  อายพระยามนตรีนุชิตโตดกําลัง ๕๐ คน  อายพระยาวงศากุเชนทร 

นบกําลัง ๕๐ คน  เขากัน ๒๑๐ คน  ยกข้ึนไปเกลี้ยกลอมกดข่ีพระยาพระเขมรราษฎรแขวงเมืองตบง-

ขมุม  ถาไดกําลังมากแลวใหยกเขาตีเอาคายโพธิพระอินทรใหจงได  แลวใหอายพระยาวงศาธิบดีศรี

คุมกําลัง ๓๐๐ คน ยกมาตั้งรักษากดข่ีราษฎรอยู ณ บานแพรกนางราชแหงหนึ่ง  ใหอายพระยาโสร-

ไทยโสมคุมไพรสิบหาคนไปตั้งรักษาทางอยูบานบันเตียวเมา  ใหอายพระยาสุภาเสนาอกคุมไพร ๑๐๐ 

คนยกไปตั้งกันกองทัพอยู ณ เปยมมฤท  ใหอายพระยาศรีสุคนธเตียงคุมกําลัง ๓๐๐ คน ยกไปตั้งอยูท่ี

กะพงประบินใหอายพระยาศรีทิพวังเกาคุมกําลัง ๕๐ คนยกไปตั้งกดข่ีราษฎรอยู ณ บานสวายเมียต  

แต ฯขาฯ นั้น อายพระยาบวรราชรถใหคุมกําลัง ๒๙ คนยกไปตั้งรักษาทางอยูท่ีตําหนักวตได ๒ วัน  

ครั้น ณ วัน วัน ฯ๒   ๖ คํ่า ปมะเส็งสัปตศก  พระยาเดโชสงครามวาท่ีสมเด็จเจาพระยาทํา

หนังสือใชใหบาวอายพระยาศรีสุคนธเตียงเอาไปสงให ฯขาฯ ในหนังสือนั้นวาดวยมีรับสั่งเจาพระองค

ดวงใหยกกองทัพมาตามจับเปนอันมาก อยาให ฯขาฯ คิดท่ีผิดเลย ให ฯขาฯ คิดกลับเขามาทํา

ราชการเปนขาเจาตอไป  แลวให ฯขาฯ รูความวากองทัพเมืองตบงขมุมฆาอายพระยาวงศาอรรคราช

ศรีตาย  กับ ฯขาฯ ไดสืบความวากองทัพเมืองพนมเปญยกข้ึนมาตั้งลอมอยูขางตะวันตกตะวันออก

หลายทาง  แลวอายพระยาบวรราชรถก็หนีไปแลว  ฯขาฯ นายไพร ๒๙ คน ก็พากันหนีไป ฯขาฯ 

ทราบวาพระยากลาโหมยกกองทัพไปตั้งลอมอยูทางแพรกสําราบขางตะวันออก  ฯขาฯ จึงไปเขาหา

พระยากลาโหม ณ แพรกสําราบ  พระยากลาโหมจึงจับตัว ฯขาฯ จําคาสง ฯขาฯ เขามา ณ เมือง

พนมเปญ  เปนความสัจความจริงของ ฯขาฯ แตเทานี้ ๏ 

๏ วัน ฯ๓   ๗ คํ่า ปมะเส็งสัปตศก ไดเอาตัวอายพระยากุเชนทรเสนาโปดเขาคาผูกเทาผูก

เอว  เฆ่ียนถามอายพระยากุเชนทรเสนาโปดก็ใหการยืนคําอยู ๛ 

 

๏ วัน ๖ ฯ๒   ๗ คํ่า ปมะเส็งสัปตศกไดเอาตัวอายพระยาโกษาสงครามมุมเขาคาเฆ่ียนถาม 



๔๕๙ 

๏ อายพระยาโกษาสงครามมุมใหการรับเปนสัจวาเดิมอยู ณ วัน  ฯ๔   ๒ คํ่า ปมะโรงฉศก 

อายกลาภาศยกบานเรือนอยู ณ บานไพรทะนงเจตเมืองศรีสุนทร ถือหนังสืออายพระยาจักรีมี อาย

พระยาบวรราชรถ อายพระยาศรีสุคนธเตียง ไปเอา ฯขาฯ ณ เมืองพนมเปญ  ฯขาฯ มากับอาย 

กลาภาศยก  ฯขาฯ สํานักอยูท่ีเรือนอายพระยาบวรราชรถ ณ เมืองพนมเปญ  ฯขาฯ พบอายพระยา

จักรีมี อายพระยาบวรราชรถ ณ เมืองพนมเปญ  ฯขาฯ พบอายพระยาจักรีมี อายพระยาบวรราชรถ 

อายพระยาศรีสุคนธเตียง อายพระยาศรีทิพวังเกา อายพระยาวงศาอรรคราชศรี อายพระยาวงษาธิบดี

ศรี อายพระยาโสรไทยโสม อายพระยาเสนาพิพัฒนโสม อายพระยาธรรมราชมก อายพระยาสุภา

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 คํ่า 

ปมะโรงฉศก  หนังสือ ๒ ฉบับใจความตองกันวาดวยทุกวันนี้ ฯขาฯ ขางโนนคิดเถิงสมเด็จพระบิดา

อยากจะใหพระราชบุตรท้ัง ๓ องคใหไดกลับไปพรอมมูลกับพระปตุลาพระภักดีนิยา แต ฯขาฯ ขาง

โนนยังคิดกลัวองญวนจะทําวุนวายจับเจานายเขมรเหมือนเม่ือครั้งองเตียนกุน  ฯขาฯ ขางโนนคิด

สงสัยกลัวเจาเวียดนามจะไมเมตตาเหมือนแตกอน  ถาเจาเวียดนามเมตตาแลวใหทําเปนวาจะพาเจา

ผูหญิงข้ึนไปสง ณ เมืองพนมเปญแลวใหขอกองทัพญวนข้ึนไปดวย  ถาองญวนและฟาทะละหะหลง 

สมเด็จเจาพระยาหู จะสงเจาผูหญิงแลจะยกกองทัพข้ึนไปเดือนใดวันใดก็ใหมีหนังสือกําหนดไปให

แนนอน  ฯขาฯ พระยาพระเขมรแลราษฎรขางโนนจะพากันกําเริบข้ึนใหพรอมกันจะไดไลกองทัพไทย

ใหไปเสียจากบานเมืองกับจะขอตั้งอายพระยาบวรราชรถเปนท่ีพระยายมราช  อายพระยาวงศาอรรค-

ราชศรีเปนท่ีพระยาอรชุน  อายพระยาศรีทิพวังเกาเปนพระยาสังขโลก  อายพระยาศรีสุคนธเตียงเปน

ท่ีพระยาราชเดชะ  อายพระสุภาเสนาอกเปนท่ีพระยาโสเดชะ  อายพระยาโสรไทยโสมเปนท่ีพระยา

บวรนายก  อายพระยากุเชนทรเสนาโปดเปนท่ีพระยา(ฤท)ธาสงคราม  อายพระยาพระคลังศุกเปนท่ี 

พระยาวรเทศ  อายพระยาเสนาพิพัฒนโสมเปนท่ีพระยามหาเสนา  อายพระยาวงศาธิบดีศรีเปนท่ี 

พระยาสุภาธิบดี  อายกลาภาศยกเปนท่ีเจาเมืองศรีสุนทร  อายพระยาโกษาสงครามเปนท่ีพระยาราช

วิสูน อายเทพอาจารยเปนท่ีเจาเมืองบาที  อายสนองไชยเปนท่ีพระยาธารมาเดโชเจาเมืองบาพนม  

อายแสนไชยมนเปนท่ีพระยาฦๅจักรสีหเจาเมืองลําดวน  อายกลาภาศเสาเปนท่ีพระยารามาคีรีไตรไชย



๔๖๐ 

สงครามเจาเมืองระมาดแหก  อายมโนศุกเปนท่ีพระยาเอกราช  อายกลาภาศบือเปนท่ีเจาเมืองพุทไธ-

มาศ  อายแกลบเปนท่ีเจาเมืองไพรกะบาด  ถาเจาผูหญิงแลองญวน ฟาทะละหะหลง สมเด็จ

เจาพระยาหู จะเมตตาแลวก็ใหมีตราตั้งไปตามตําแหนงท้ัง ๒๐ คนนั้น  เจาผูหญิงแลองญวน ฟาทะละหะ

หลง สมเด็จเจาพระยาหู ดูหนังสือแลว องญวนกับฟาทะละหะหลงจงทําหนังสือเปนอักษรญวนฉบับ 

๑ อักษรเขมรฉบับ ๑ เขากัน ๒ ฉบับ ตอบมาเถิงอายพระยาจักรีมีกับพระยาพระเขมร ๙ คน ใน

หนังสือญวนเขมรใจความตองกันวาใหพระยาจักรีกับพระยาพระเขมร ๙ คนเรงเกลี้ยกลอมพระยา

พระเขมรแลราษฎรใหไดจงมาก คิดพรอมมูลกันจะกําเริบข้ึนไลกองทัพไทยไปวันใดก็ใหมีหนังสือ 

กําหนดวันคืนลงไปใหแนนอน จะไดพาเจาผูหญิงยกกองทัพญวนข้ึนไปตามกําหนด  แลวเจาผูหญิงจึง

ทําหนังสือปดตราพระบัณฑูรตั้งใหอายพระยาจักรีมีเปนท่ีพระยาจักรีตามเดิมฉบับ ๑  ตั้งใหอาย 

พระยาวงศาอรรคราชศรีเปนท่ีพระยาอรชุนเจาเมืองตบงขมุมฉบับ ๑  อายสนองไชยเปนท่ีพระยาธารมา-

เดโชเจาเมืองบาพนมฉบับ ๑  อายแสนไชยมนเปนท่ีพระยาฦๅจักรสีหเจาเมืองลําดวนฉบับ ๑  อาย

กลาภาศบือเปนท่ีเจาเมืองพุทไธมาศฉบับ ๑  อายพระยาศรีทิพวังเกาเปนพระยาสังขโลกฉบับ ๑  อาย

กลาภาศยกเปนท่ีเจาเมืองศรีสุนทรฉบับ ๑  อายเทพอาจารยเปนท่ีเจาเมืองบาทีฉบับ ๑  อายมโนศุก

เปนท่ีพระยาแสนสงครามเจาเมืองหลังปาฉบับ ๑  อายแกลบเปนท่ีเจาเมืองไพรกะบาดฉบับ ๑  แต

ขุนนางสิบเบ็ดคนนั้นองญวนกับฟาทะละหะหลงทําหนังสือตราตั้งเปนอักษรญวน ๑๑ ฉบับ อักษร

เขมร ๑๑ ฉบับ  แจกมาใหขุนนางท้ัง ๑๑ คนๆ ละ ๒ ฉบับ  ตั้งใหพระยาโกษาสงครามมุมเปนท่ี 

พระราชวิสูน  อายพระยาบวรราชรถเปนท่ีพระยายมราช  อายพระยาศรีสุคนธเตียงเปนท่ีพระยาราช-

เดชะ  อายพระยาพระคลังศุกเปนพระยาประเทศ  อายพระยานครธรรมราชมกเปนท่ีพระยาเอกราช  

อายพระยาสุภาเสนาอกเปนท่ีพระยาโสเดชะ  อายพระยาโสรไทยโสมเปนท่ีพระยาบวรนายก  อาย

พระยากุเชนทรเสนาโปดเปนท่ีพระยา(ฤท)ธาสงคราม  อายพระยาเสนาพิพัฒนโสมเปนท่ีพระยามหา

เสนา  อายพระยาวงศาธิบดีศรีเปนท่ีพระยาสุภาธิบดี  อายกลาภาศเสาเปนท่ีพระยารามาคีรีไกรไชย

สงคราม เขากัน ๒๒ ฉบับ เขากันท้ังหนังสือตอบราชการและคชตราตั้ง ๓๔ ฉบับให ฯขาฯ ถือมา  ฯ

ขาฯ ไดเอาหนังสือ ๓๔ ฉบับมาใหอายพระยาจักรีมี  อายพระยาบวรราชรถ แต ณ วัน ฯ๑  ๐ ๓ คํ่า 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

สํานักอยู ณ เรือนอายพระยาบวรราชรถๆ วาจะให ฯขาฯ กับอายกลาภาศยกถือหนังสือไปเถิง 

ฟาทะละหะหลง สมเด็จเจาพระยาหู ณ คายกะพงซือเตียนฉบับ ๑  ฯขาฯ ดูในหนังสือใจความวา 

ฯขาฯ พระยาจักรีมี  พระยาบวรราชรถเปนท่ีพระยายมราช  พระยาศรีสุคนธเตียงเปนท่ีพระยา 

ราชเดชะ  พระยาศรีทิพวังเกาเปนพระยาสังขโลก  พระยาศรีทิพวังเกาเปนท่ีพระยาสังขโลก  พระยา
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วงศาอรรคราชศรีเปนท่ีเจาเมืองตบงขมุม  พระยาวงศาธิบดีศรีเปนท่ีพระยาสุภาธิบดี  พระยาโสรไทย

โสมเปนท่ีพระยาบวรนายก  พระยากุเชนทรเสนาโปดเปนท่ีพระยา(ฤท)ธาสงคราม  พระสุภาเสนาอก

เปนท่ีพระยาโสเดชะ  พระยาพระคลังศุกเปนพระยาประเทศเรียนมาเถิงฟาทะละหะหลง  สมเด็จ

เจาพระยาหู ใหทูลเจาผูหญิงเรียนองญวนผูใหญใหทราบดวยกองทัพไทยออกมาอยูเมืองพนมเปญ 

พระยาพระเขมรราษฎรไดความเดือดรอนหนัก  ฝายพระยาพระเขมรมีขุนนางแลราษฎรเมือง

พนมเปญ เมืองบาพนม เมืองศรีสุนทร เมืองไพรแวง เมืองตบงขมุม เมืองบาที คิดพรอมใจกันท้ังสิ้นจะ

กําเริบข้ึนไลกองทัพไทยไปเสียจากบานเมืองโดยเร็วนั้น  กําหนดพระยาพระเขมรแลราษฎรจะกําเริบ

ข้ึนไลกองทัพไทย ณ วัน วัน ฯ๑  ๐ ๖ คํ่า ปมะเส็งสัปตศกเปนแนแลว  ใหองญวน ฟาทะละหะหลง 

สมเด็จเจาพระยาหู ทําเปนจะเอาเจาผูหญิงข้ึนไปสง ณ เมืองพนมเปญ แลวใหกองทัพญวนยกไปทาง

เมืองโจฎก ๓ พัน  ทางแพรกไปลอ ๒ พัน ทางเปยมปะเตีย ๒ พัน ใหพรอมกันใหทันกําหนดนั้น  ฟา

ทะละหะหลง สมเด็จเจาพระยาหู มีหนังสือตามมาฉบับ ๑ องญวนเมืองโจฎกบอกมาฉบับ ๑ เขากัน 

๒ ฉบับ มาเถิงพระยาจักรีมีกับพระยาพระเขมร ๙ คน ในหนังสือญวนเขมรใจความตองกันวา  

ถาพระยาพระเขมรราษฎรกําเริบข้ึนไลกองทัพไทยเปนแนแลว องญวน ฟาทะละหะหลง สมเด็จ

เจาพระยาหู จึงจะสงเจาผูหญิงข้ึนมาเมืองพนมเปญแลวจะยกกองทัพข้ึนมาดวย   

ฯขาฯ กับอายกลาภาศยกก็รับหนังสือญวนหนังสือฟาทะละหะหลง สมเด็จเจาพระยาหู 

มาเถิงบานกกหวา ฯขาฯ เลยไปหาอายสนองศุก อายกลาภาศเสา ณ เมืองศรีสุนทร ฯขาฯ ใหอาย 

กลาภาศยกเอาหนังสือมาใหอายพระยาบวรราชรถ ณ เมืองพนมเปญ  

ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๓ ๖ คํ่า 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 ฯ๒   ๗ คํ่า ปมะเส็งสัปตศก เพลากลางคืนไดเอาตัวอายพระยาโกษาสงครามมุม

เขาคาผูกเทาผูกเอวเฆ่ียนถาม อายพระยาโกษาสงครามมุมก็ใหการยืนคําอยู ๛ 
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๓๙.  คําใหการเรื่องสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) เลขท่ี ๕ 

คําใหการขุนเทพคีรี ขุนศรีระวังไพร ผูสืบราชการเมืองเมาะตําเลิมปมะเส็งสัปตศก 

๑๒๐๗ 

๏ วัน ๑ ฯ๑  ๒ ๕ คํ่า ปมะเส็งสัปตศก มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ สั่งวาใหหลวงศรีเสนา

ถามเม่ือเพลาออกเฝา  ดวยขอราชการขุนเทพคีรี ขุนศรีระวังไพร ผูไปสืบราชการ ณ เมืองเมาะตําเลิม

กลับมา 

๏ ฯขาฯ ขุนเทพคีรีขุนหม่ืนดานกองหลวงวิชิต ขุนศรีระวังไพรขุนหม่ืนกองอาทมาต 

เมืองอุทัยธานี ใหการวาพระอุทัยธานี พระสุนทรบริรักษ กรมการให ฯขาฯ นาย ๒ คน ไพรไทย ๓ 

ไพรมอญ ๖ (รวม) ๙ คน เขากันนายไพร ๑๑ คน  ไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม ขุนชํานาญวาท่ี

หลวงอินทรกํานลมีหนังสือให ฯขาฯ ถือไปเถิงพระแมกลองใจความวา  แตงให ฯขาฯ ไปสืบราชการ

ใหพระแมกลอง จัดกะเหรี่ยงนําทางกับใหจัดแจงเสบียงอาหารอยาใหขัดสน  แลวใหพระแมกลองมี

หนังสือไปเถิงจากางจะเซิงนายบานดอนครก ใหชวยเชาเรือสง ฯขาฯ ลงไปใหเถิงเมืองเมาะตําเลิม  

ฯขาฯ ไปจากเมืองอุทัยธานี ณ วัน ฯ๕   ๒ คํ่า ปมะโรงฉศก เดินทางไปตามทองทุงครึ่งวัน เถิงบานหนอง

หลวง ฯขาฯ ไปหยุดเชาชางผูมีชื่อ อยูท่ีบานหนองหลวง ๒ คืน เชาชางไดแลว ไปจากหนองหลวงเดิน

เขาปาไปไมยางตะเคียนไปจนเพลาเย็น  หยุดนอนในดง  ครั้นรุงข้ึนเดินไปในดงวันหนึ่ง  ยางคํ่าไป

นอนท่ีสํานักลมคืน ๑  รุงข้ึนเพลาเชาไปจากสํานักลมเดินไปในดงอีกครึ่งวันเถิงสํานักทัพกลาหยุดพัก

นอนอยูคืน ๑  แลวเดินตอไปตามปาแดงพอเพลาเย็นเถิงดานทัพสะเลา พวกไพรท่ีไปดวย ฯขาฯ ปวย

ลงพักอยู ๒ คืน  แลวเดินตอไปตามปาแดงวัน ๑  สํานักหยุดนอนท่ีโปงตะเคียนคืน ๑  รุงข้ึนเพลาเชา

ข้ึนเดินบนเขาครึ่งวัน ลงจากเขาเดินไปตามปาแดง พอเพลาเย็นเถิงคลองพลู หยุดนอนคืน ๑ ไปจาก

คลองพลูเดินข้ึนบนเขาไปวัน ๑ ลงจากเขาพอเพลาเย็น เถิงคลองแมจะรงกวางประมาณ ๗ วา ๘ วา 

น้ําตื้นเดินขามได ตนน้ําออกจากเขารวมแขวงเมืองกําแพงปลายน้ําไหลมาทางเมืองกาญจนบุรี  ฯขาฯ 

ไพรนายหยุดนอนอยูท่ีฝงคลองแมจะรง ๒ คืนแลวเดินตอไปตามปาแดงครึ่งวัน  ข้ึนเดินบนเขาปูนครึ่ง

วัน พอเพลาเย็นหยุดนอนบนหลังเขาคืน ๑  รุงข้ึนเพลาเชาเดินไปบนเขาวันหนึ่ง เพลาเย็นเถิงคลอง

กากตะหยุดนอนคืนหนึ่ง  แลวเดินไปตามปาแดงบางทองทุงบาน  เพลาบายเถิงบานแมกลอง ลําแม

กลองกวางประมาณ ๙ วา ๑๐ วา น้ําลึกประมาณศอกคืบ  ฯขาฯ ขามคลองแมกลองเดินทางไป



๔๖๓ 

ประมาณ ๑๐๐ เสน เถิงคลองแมจัน กวาง ๙ วา ๑๐ วา  น้ําลึกประมาณศอกคืบเศษ ตนน้ําแมกลอง

แมจันจะออกจากเขาแขวงเมืองใดหาทราบไม  ปลายน้ําคลองแมกลองแมจันไลลงมาเมืองกาญจนบุรี 

คิดวันไปจากเมืองอุทัยธานี ๑๓ คืนกับวันหนึ่งเถิงบานแมจัน ณ วัน ฯ๓   ๔ คํ่า  ฯขาฯ เอาหนังสือหลวง

อินทรกํานลไปใหพระแมกลองเขียนหนังสือให ฯขาฯ ถือไปเถิงจากางจะเซิงฉบับ ๑ กับจัดกะเหรี่ยงสี่

คนชาง ๒ ชาง  แลขาวเสบียงให ฯขาฯ นายไพรแลว 

ณ วัน ฯ๘   ๓ คํ่า ฯขาฯ นายไพรไปจากแมจันเดินไปตามปาแดงบางทองทุงบางข้ึนเดินบน

เขาเดินดินบางวันหนึ่ง  เถิงคลองงาชางๆ กวางประมาณ ๙ ศอก ๑๐ ศอก  น้ําไหลลงมาบานแมกลอง  

ตนน้ําออกจากเขาปนแดนแขวงเมืองอุทัยธานี  ฯขาฯ นอนอยูท่ีคลองงาชางคืน ๑ ไปจากคลองงาชาง

วันหนึ่งเถิงคลองหาดทรายกวาง ๑๐ ศอก ๑๑ ศอก น้ําไหลลงมาแมกลองหยุดนอนคืนหนึ่ง  ไปจาก

คลองหาดทรายข้ึนเดินบนเขาปนแดนวันหนึ่งลงจากเขาเพลาเย็น  เถิงคลองแมกะรอมแดนเมือง

อุทัยธานีกับเมืองเมาะตําเลิมตอกัน  ฝงแมกะรอมขางตะวันออกเปนแดนเมืองอุทัยธานี  ฝงแมกะรอม

ขางตะวันตกเปนแดนเมืองเมาะตําเลิม  คลองแมกะรอมน้ําตื้นขามไดน้ําไหลลงไปเมืองเมาะตําเลิม  

คิดระยะวันไปจากเมืองอุทัยธานี ๑๐ คืนสิ้นแดนเมืองอุทัยธานี  และท่ีแมกะรอมขางฝงตะวันออกนั้น 

ขุนตระเวนกะเหรี่ยง  พวกพระแมกลองออกไปตั้งทําไรอยู ๖ หลัง  เรือนคนชายหญิงประมาณ ๓๐ 

คน  ขางฝงตะวันตกนั้นเห็นเรือนกะเหรี่ยงพวกอังกฤษมาตั้งอยู ๕ หลังเรือนคนชายหญิงใหญนอย

ประมาณ ๒๐ เศษ  ฯขาฯ พักอยูท่ีแมกะรวม ๒ คืน แลวขามคลองแมกะรวมเดินเขาดงไปประมาณ

ครึ่งวัน  แลวเดินไปตามทองทุงทางประมาณ ๒๐๐ เสน เถิงคลองแมกุยแขวงเมืองเมาะตําเลิม ขาม

คลองแมกุยไปทางประมาณ ๕๐ เศษ ๖๐ เศษ เถิงแมน้ําตองโปะเพลาเย็น  ฯขาฯ ไปสํานักอยูท่ีบาน

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 พักอยูท่ีบานตองโปะ ๔ คืน  เชาเรือไดแลว ฯขาฯ ใหคน

อยูรักษาชาง ๗ คน  ฯขาฯ นายไพร ๕ คน ลองเรือไปจากบานตองโปะ ณ วัน ฯ๓   ๓ คํ่า 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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พระรถมีเรือนมอญกะเหรี่ยงประมาณ ๕๐ หลังเรือน ฯขาฯ แวะเขา ฯขาฯ ข้ึนไปบอกความกับ 

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 คํ่า

เพลาเย็น  ฯขาฯ ไปจอดเรืออยูท่ีทาบานมองสวยเลิงเปนเกลอกันกับขุนศรีระวังไพรแตกอน มองสวย-

เลิงให ฯขาฯ นายไพรข้ึนสํานักอยูบนเรือนมองสวยเลิงๆ จัดแจงขาวปลาอาหารเลี้ยง ฯขาฯ นายไพร

แลว มองสวยเลิงถาม ฯขาฯ วาธุระอะไร ฯขาฯ บอกวาออกมาสืบขอราชการ  ฯขาฯ จึงถามขอ

ราชการมองสวยเลิงๆ  บอกขอราชการกับ ฯขาฯ ความแจงอยูในหนังสือบอกพระยาอุทัยธานีนั้นแลว  

แลมองสวยเลิงบอก ฯขาฯ วามองสวยโกเปนนองมองสวยเลิง  มองสวยโกเขาไป ณ กรุงเทพฯ พ่ึง

กลับออกมาเถิง  มองสวยเลิงวาจะพา ฯขาฯ ไปใหรูจักกันไว  ฯขาฯ กับมองสวยเลิงก็ไปหามองสวยโก

ท่ีเรือนมองสวยโก  ฯขาฯ ขุนศรีระวังไพรมีแพรจีนเจาเทียมผืน ๑ สีขาวหมไปเพลาะหนึ่ง  แตขุนเทพ-

คีรีหาไดไปดวยไม  มองสวยโกมีเรือนหลังหนึ่ง ๓ หอง  ข่ือกวางประมาณ ๗ ศอกเศษ  มีระเบียง ๒ 

ขางๆ หนึ่งเปนครัวไฟ ขางหนึ่งเปนท่ีรับแขกมีแครไมไผกวางประมาณ ๔ ศอก  ยาว ๕ ศอก ๖ ศอก

อยูท่ีระเบียงรับแขกอันหนึ่ง  บนแครปูเสื่อเตย  มองสวยโกเรียกมองสวยเลิงกับ ฯขาฯ ไหไปนั่งบน

แครดวยกัน  แลวมองสวยโกยกแอบแดงใสหมากมาให ฯขาฯ กิน  จอกใสหมากใสสีเสียด ผอบยาสูบ

นั้นทองแดงท้ังสิ้น  มองสวยโกถาม ฯขาฯ มาธุระอะไร  ฯขาฯ บอกวาออกมาสืบราชการ มองสวยโก

จึงบอก ฯขาฯ วา ตัวมองสวยโกถือหนังสือเขาไป ณ กรุงเทพฯ กลับออกมาเถิงเมืองเมาะตําเลิม ณ 

วัน ฯ๕   ๓ คํ่า กอน ฯขาฯ ๓ วัน  แลวมองสวยโกพูดจาวา กรุงเทพฯ กับอังกฤษนี้เปนไมตรีกันจริงๆ  

มองสวยโกเขาไป ณ กรุงเทพฯ เจาพระยามหาโยธาใหจัดแจงเลี้ยงดูไมใหอดอยากขัดสน  เม่ือ 

มองสวยโกจะกลับออกมาทานเสนาบดีใหเงินกับเสื้อตัวหนึ่ง  มองสวยโกเอาเงินไปซ้ือผาแพรจีนเจา

เพลาะ  มองสวยโกขอดูผาแพรจีนเจาท่ี ฯขาฯ หอไป  มองสวยโกวาแพรจีนเจาของ ฯขาฯ ไมดีสูแพร

จีนเจาของมองสวยโกไมได  มองสวยโกจึงเอาแพรจีนเจาออกเปรียบกับแพรจีนเจาท่ี ฯขาฯ หม  แลว

มองสวยโกวากับ ฯขาฯ วา มีธุระสิ่งใดใหไปหามองสวยโกเถิด  แลวมองสวยโกใหบุตรสาวยกสํารับ

กับขาว โตะไมทาแดงมาเลี้ยง ฯขาฯ  ครั้นกินขาวแลว มองสวยเลิงก็พา ฯขาฯ กลับมาเรือนมองสวย

เลิง ฯขาฯ ถามมองสวยเลิงวาท่ีเรือนมองสวยโกอยูดวยกันก่ีคน  มองสวยเลิงบอกวา มองสวยโก ๑  

มะเวภรรยา ๑ (รวม) ๒  บุตรชาย ๑ บุตรหญิง ๒ (รวม) ๓   (รวมเปน) ๕   หลานหญิง ๒  (รวม
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ท้ังสิ้น)  ๗ คน  พ่ีนองขางภรรยาหญิง ๒ คน เขากันชายหญิง ๙ คน  บาวไพรหามีไม  แลว ฯขาฯ 

ถามมองสวยเลิงวา  พระยาธนูจักรออกมาอยูเมืองเมาะตําเลิมอยูท่ีไหน  มองสวยเลิงวาพรุงนี้จึงพาไป   

ครั้นรุงข้ึน ณ วัน ฯ๑  ๐ ๓ คํ่า มองสวยเลิงพา ฯขาฯ ขุนศรีเทพคีรี ขุนศรีระวังไพร ไปหา

พระยาธนูจักรซ่ึงไปสํานักอยูท่ีเรือนมอญริมทาน้ําทายเมืองเมาะตําเลิม  พระยาธนูจักรถาม ฯขาฯ วา

พวกเมืองอุทัยธานีฤๅ มาดวยกันก่ีคนมาเถิงเม่ือไร  ฯขาฯ บอกวาเปนคนเมืองอุทัยธานี ขุนหม่ืน

ออกมาดวย ๕ คน  มาเถิงเมืองเมาะตําเลิม ณ วัน ฯ๘   ๓ คํ่า  พระยาธนูจักรจึงใหจดหมายเอาไวแลว  

พระยาธนูจักรถาม ฯขาฯ วาจะกลับมาเม่ือไร ฯขาฯ บอกวาสัก ๒ วัน ๓ วัน  ก็จะกลับเขาไปเมือง

อุทัยธานี  พระยาธนูจักรวาวันนี้ยังธุระอยู วันอ่ืนจึงจะให  ฯขาฯ ไปหาพระยาธนูจักรจะบอกขอ

ราชการให พระยาธนูจักรให ฯขาฯ รับพระราชทานอาหารแลว ฯขาฯ ก็กลับมาท่ีสํานัก ฯขาฯ เดินมา

ทางถนนหนาเมืองเมาะตําเลิม ขางตะวันตก ฯขาฯ เห็นท่ีบานเรือนไฟไหม ฯขาฯ ถามมองสวยเลิง

บอกวา เม่ือ ณ วัน วัน ฯ๓   ๒ คํ่า เพลากลางวันมอญทําใหไฟไหมๆ ลามไปไหมติดอังกฤษ ๘ หลัง โรง

โคสําหรับศึก ๒ หลัง โรงทหารรักษาปนใหญตึกปนตึกดินสองหลัง  กับไหมเรือนมอญพมา ๑๗๐๐ 

หลัง  แลวพวกมอญพมาจะตั้งเรือนลงท่ีไฟไหม  อุนกิษาวะอเยปนเจาเมืองเมาะตําเลิมหาใหตั้งลงท่ี

เดิมไม  มอญพมาเจาของท่ีโกรธอังกฤษพาครัวหนีขามฟากไปอยูในเมืองมัตมะ ๒๐๐ ครัวเศษ  แต

มอญพมาท่ีไมไดหนีไปเมืองมัตมะออกตั้งอยูนอกเมืองบาง เหนือเมืองบาง ใตเมืองบาง  มองสวยเลิง

บอกความ ฯขาฯ ดังนี้ 

ครั้นรุงข้ึน ณ วัน ฯ๑  ๓  ๓ คํ่า ฯขาฯ ไปหาพระยาธนูจักร ฯขาฯ ถามวาพวกมอญพมา

เรือนไฟไหมพากันไปอยูแหงใดหาเห็นมาปลูกเรือนไม  พระยาธนูจักรบอกความวาอังกฤษหามไมให

มอญพมาปลูกเรือนลงท่ีหนาเมือง  ถามีราชการทัพศึกจะกีดทางปน  อังกฤษจึงหาใหปลูกเรือนไม  เย

ตาอังกฤษผูทําบัญชีไฟไหมบอกพระยาธนูจักรวามอญพมาพากันหนีไปเมืองมัตมะ ๒๐๐ ครัวเศษ  

แลวพระยาธนูจักรเลาความซ่ึงอายพมายกไปตีเมืองยางแดงให ฯขาฯ ฟงความตองกันกับคํามองสวย

เลิง  แลว ฯขาฯ ถามพระยาธนูจักรวาเจาเมืองเมาะตําเลิมชื่อไร  พระยาธนูจักรบอกวาอังกฤษเปน

นายไพรอยู ๒ คน แตคน ๑ นั้นไปเมืองทวายจะเอาพระยาธนูจักรไปดวย พระยาธนูจักรไมไป อังกฤษ

ตัวนายคนหนึ่งนั้นอยูรักษาเมืองชื่ออุนกิษาวะอเยปน แลอังกฤษท่ีไปเมืองทวายนั้นไปเม่ือเดือนใดจะ

กลับมาแลวฤๅยัง คนท่ีไปจะเปนเจาเมืองฤๅคนท่ีอยูจะเปนเจาเมือง ฯขาฯ หาไดความไม  แลวพระยา 

ธนูจักรบอกกับ ฯขาฯ วา  พระยาธนูจักรกลับเขามา ณ กรุงเทพฯ ณ วันเดือน ๕ ขางข้ึน   

แลว ฯขาฯ ไปเท่ียวดูในเมืองเมาะตําเลิมเห็นอังกฤษหัดพวกอังกฤษ คํ่าใหยิงปนคาบศิลา 

๒ พวกๆ ละ ๒๐ คน ๓๐ คน หัดแตทาหาใสกระสุนไม  แลวเห็นพวกอังกฤษหัดยิงปนใหญคน ๔๐ 

คน ปน ๕ บอกๆ ละ ๘ คน  มีปอมกอดวยอิฐสําหรับกระสุนปนปอมหนึ่ง กวางประมาณ ๑๐ ศอก สูง
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ประมาณ ๘ ศอก ในปอมจะมีทรายฤๅไมมี ฯขาฯ หาไดเขาไปดูไม  หลังปอมออกไปนั้นเปนทุงนาหามี

เรือนผูคนอยูไม  อังกฤษเอาโคเทียมลากลอปนมาเถิงท่ี แลวปลดโคเสีย  อังกฤษเอาดินกระสุนใสเขา

ในลํากลองปนแลวยิงปอมบอกละ ๕ นัด  ฯขาฯ เห็นยิงถูกปอมมาไมถูกปอมประมาณ ๗ นัด ๘ นัด 

หัดยิงแลวเอาเทียมโคกลับมาเอาไวท่ีโรงทหารปน  และ ฯขาฯ เห็นโรงปนใหญมีอยูท่ีเมืองเมาะตําเลิม 

๒ หลัง มีปนใหญอยูในโรง ๕ บอก เปนท่ีอังกฤษเอามาหัดยิง เวน ๓ วัน อังกฤษเอามายิงครั้งหนึ่ง  

ฯขาฯ ไดไปดูหัดยิงปน ๒ ครั้ง และ ฯขาฯ เห็นปนใหญกระสุน ๗ นิ้ว ๘ นิ้ว ๒ บอก ไวบนเชิงเทิน ขาง

ดานตะวันตกตรงหนาเมืองมัตมะ  ฯขาฯ ไดเห็นปนใหญแต ๗ บอก  ปนใหญของอังกฤษจะมีอยูท่ีแหง

ใดอีก ฯขาฯ หาไดไปเท่ียวดูไม และ ฯขาฯ เห็นกําปนจอดอยูหนาเมืองเมาะตําเลิม กําปนไฟ ๗ กําปน

รบ ๔ กําปนใช ๕ กําปนเล็ก ๑๐ (รวม) ๒๐ ลํา  เห็นตึกกอดวยอิฐมุงกระเบื้องมีอยูประมาณ ๕๐ หลัง 

เรือนนอนพมาประมาณ ๑๗๐๐ หลัง  อังกฤษอยูรักษาเมืองท้ังนายไพรประมาณ ๒๐๐๐ คน แลท่ี

บานเรือนไฟไหมนั้นอังกฤษไปปกกรุย ฯขาฯ ถามมะดงมอญวาอังกฤษปกกรุยทําไม มะดงบอกวา

อังกฤษจะใหกอถนนมาประจบกับถนนขางดานตะวันออกแตยังหาไดกอไม  แลตลาดท่ีเมืองเมาะตํา

เลิมมีอยู ๒ แหง  ตลาดจีนตลาดมอญตลาดพมาขายผาขาวผาลายเครื่องเทศอยู  ตะวันตกหนาเมืองท่ี

ตลาดทําเปนโรงแกว ๒ แกว ประมาณ ๒๕ หอง  ตลาดมอญพมานั่งรานขายขาวสารผักปลาของสด

อยูท่ีตะวันออกเฉียงเหนือมีโรงรานตลาดประมาณ ๕ หอง ๖ หอง  คนท่ีไปซ้ือของกินตลาดนั้นหาแนน

หนาเหมือนแตกอนไม  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

วาอังกฤษเรียกคานาแลอากรสมพัตสรเต็มท่ีอยู  ฯขาฯ ไดยินมอญพมาพูดกันอยูดังนี้  แล ฯขาฯ ไป

อยูท่ีเมืองเมาะตําเลิม ๖ วัน หาเห็นมอญพมาเลนหัวการสนุกสิ่งใดไม 

ณ วัน ฯ๑  ๔ ๓ คํ่า ฯขาฯ มาจากเมืองเมาะตําเลิมมาตามทาง  ไพรปวยเปนไขตองรอหยุด

พักมาทางละ ๒ คืน ๓ คืน บาง  มาเถิงเมืองอุทัยธานี ณ วัน ฯ๑  ๕  ๔ คํ่า ปมะโรงฉศก  พระยา

อุทัยธานีบอกหนังสือให ฯขาฯ ลงมา ณ กรุงเทพฯ ณ วัน ฯ๓   ๕ คํ่า แลเม่ือ ฯขาฯ ออกไปสืบการนั้น ฯ

ขาฯ พบอายขุนอินแดงท่ีบานกระทุงปน  ขุนอินแดงเห็น ฯขาฯ  ขุนอินแดงหลบไปเสีย แลกะเหรี่ยง

พ า พ ว ก 

จากางเพลาะเพละนั้นตั้งอยูปลายคลองแมจันใกลบานพระแมกลองทาง ๒ คืน กางผาบุตรกางเพลาะ- 



๔๖๗ 

เพละกับกางผูเวรคุมพวกกะเหรี่ยงเหลานี้อยูเปนคนชายหญิงประมาณ ๕๐ คน ๖๐ คน  พระแมกลอง

ใหกางบางยกกระบัตรข้ึนไปอยูดวย เปนความสัจความจริง ฯขาฯ แตเทานี้ ๛ 

 

 

 

 

 

 

๔๐.  คําใหการเรื่องถามถึงราชการทางเมืองพง  จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) เลขท่ี ๒๓๓ 

๏  วัน ฯ๕   ๕ คํ่า ปจอโทศก  ทานพระยาศรีสหเทพพามหาไชยเจาเมืองพงลงมาเฝา  

โปรดเกลาฯ ใหถามราชการทางเมืองพง 

ฯขาฯ  มหาไชยเจาเมืองพงใหการวา  อายุ ๔๕ ป เปนบุตรเจาฟาหมอกคําเจาเมืองพงๆ 

มีภรรยา ๒ คน คนหนึ่งเปนบุตรขุนนางเมืองพงจะชื่อไรจําไมได มีบุตรหญิง ๕ คนๆ หนึ่งชื่อนางอุน 

คนหนึ่งชื่อนางเทพ คนหนึ่งชื่อนางแกว คนหนึ่งชื่อนางยอด คนหนึ่งชื่อนางศรีพรหมา แตนางอุนตาย  

นางเทพเปนภรรยานายพรหมวงศบุตรพระยาหลวงเข่ือนเกา นางเทพไมมีบุตร  นางแกวเปนภรรยา

เจาเมืองนูน มีบุตรชื่อนายไหมมหาวงศตั้งเปนท่ีเจาเมืองนูนๆ ปวยตายเม่ือปมะเมียอัฐศก  นางยอก

เปนภรรยาเจาเมืองลามีบุตรชื่อนายมหาวงศ  ครั้นเจาเมืองลาตาย นายมหาวงศไดเปนท่ีเจาเมืองแทน

บิดา  แตนางศรีพรหมาเปนภรรยามหาวงศเจาเมืองเชียงรุงไมมีบุตร  

แลวเจาฟาหมอกคําไปขอนางดอยพวงบุตรหมอมสุวรรณเจาเมืองเชียงรุงเปนภรรยา  มี

บุตรทองเดียวกับ ฯขาฯ คนหนึ่งชื่อหมอมขัตพรหมาอายุ ๓๐ ป  อยูมามหาวังตั้งหมอมขัตพรหมาไป

เปนท่ีเจาเมืองหิงข้ึนกับเมืองเชียงรุง  เมืองหิงอยูใกลเมืองพงทาง ๘ คืน  หมอมขัตพรหมาไดนาง 

เกนกํานองสาวนายหนอคําเปนภรรยา มีบุตรชายชื่อนายแสนเมืองอายุ ๑๓ ป คนหนึ่ง..... หมอมขัต-

พรหมาตายเม่ือ ณ ปมะเส็งสัปตศก ฯขาฯ (ตนฉบับสิ้นสุดเพียงเทานี้) 

 

๔๑. คําใหการเรื่องญวนเมืองพิษณุโลกหนีลงมาอยูกรุงเทพฯ  

จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) เลขท่ี 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 คิดกันจะหนีลงมาอยูกับพ่ีนอง ณ กรุงเทพฯ  อาย

เหียบจะลงมาอยูกับอายเยือง อายเยิงจะลงมาอยูกับอายกัว อายเภิกจะลงมาอยูกับอายหลุง ญวน

เขารีต ณ บานฝรั่งวัดสมอแครง   

อายเหียบ อายเยิง อายหัย ไวผมหางเปยแปลงเปนจีนไหหลํา  อายเภิกตัดผมดอก

กระทุมเปนเขมร แลวพากันไปขอขาวสุกพระสงฆสามเณรมาตากเปนขาวตาก  ใสไถไวไดคนละ ๓ 

ทะนาน ๔ ทะนาน  

ณ วัน ฯ๗   ๖ คํ่าเพลากลางคืนอายเหียบ อายหัย อายเยิง อายเภิก พากันเดินบกหนีมา

จากเมืองพิษณุโลกรุงสวางเดินตอมาจนเพลาเย็นเถิงบานทาฬอแขวงเมืองพิจิตร  อายญวน ๔ คนเขา

ซอนตัวอยูในปาหลังบาน  เพลาคํ่าพากันลักเรือพายมาผูมีชื่อบานทาฬอใกลลําหนึ่ง  พากันลงเรือหนี

ลองลงมา ขาวตากกินสิ้นแลว  แวะเขาขอขาวพระสงฆท่ีวัดกินแหงหนึ่ง  มาจากวัดท่ีขอขาวพระสงฆ

วันหนึ่งเถิงกรุงเทพฯ  ณ วัน ฯ๑  ๔ ๖ คํ่า ฯขาฯ ปรึกษากันวาจะแวะเขาอยูกับพวกญวนพ่ีนองท่ีบาน

พระยาวิเศษ ก็กลัวพวกญวนเขารีตจะจับเอาตัวมาสง  อายเหียบจึงวาอายเกริ่นพ่ีนองอายเหียบอยูท่ี

วังสมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรคคนหนึ่ง  อายเหียบกับอายมีชื่อจึงกันลงมา

จอดเรืออยูท่ีศาลเจากะดีจีนจะพากันไปอยูกับอายเกริ่น  อายเหียบเดินสารเรือไทยมีชื่อขามคลองข้ึน

ท่ีวัดโมลีโลก แลวเดินมาท่ีหนาวังพบอายกางญวนขาในกรม  อายกางพาไปเฝา  สมเด็จพระเจานองยา

เธอโปรดใหเลี้ยง ไดถามแลวใหสงตัวไปไวกับอายเกริ่น  แลวอายญวน ๔ คนท่ีเมืองพิษณุโลกไวหาง

เปยแปลงเปนจีนไหหลํายังมีอีก ๙ คน ๑๐ คน ตัดผมดอกกระทุมเปนผมเขมรยังมีอยู ๒๐ คน ๓๐ คน 

สิ้นคําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้ ๛ 

 

๔๒.  คําใหการหลวงยกกระบัตรเรื่องพมารบกับพวกยางแดงและราชการตางๆ  

จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ.๒๓๘๘) เลขท่ี ๒๓๕ 

๏  ฯขาฯ หลวงยกกระบัตรเมืองตากใหการวา ณ วัน ฯ๓   ๖ คํ่า ปมะเส็งสัปตศก  พระยา

กําแพงเพชร พระพล พระสุนทรบริรักษ หลวงปลัด พระเชียงเงิน พระเชียงทอง ให ฯขาฯ กับ 

พระสุริยะนายไพร ๑๐ คน ถือหนังสือข้ึนไปสืบขอราชการ ณ เมืองเชียงใหม เมืองละคร เมืองลําพูน  

ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๓  ๖ คํ่าปมะเส็งสัปตศก ฯขาฯ กับพระสุริยะไปเถิงเมืองละคร พระยา

ปญญาจัดแจงให ฯขาฯ กับพระสุริยะนายไพรอาศัยอยูท่ีศาลาพักแขกเมือง   

ณ วันวัน ฯ๑  ๔  ๖ คํ่า ฯขาฯ กับพระสุริยะจึงเอาหนังสือไปใหพระยาอุปราช พระยา

ราชวงศ พระยาราชบุตร พระยาไชยสงคราม แสนทาวพระยาลาวพรอมกัน ณ เรือนพระยาอุปราช

เมืองละคร  พระยาอุปราชทราบความในหนังสือแลว พระยาอุปราชบอก ฯขาฯ กับพระสุริยะวา  



๔๖๙ 

พระยาละคร พระยารัตนเมืองแกว พระยาวังซาย นายไพร ๑๐๐๐ เศษ ข้ึนไปจัดแจงเมืองพะเยายัง

หากลับมาไม  ฯขาฯ ถามขอราชการทางเมืองยางแดง  พระยาอุปราช พระยาราชวงศ พระยา 

ราชบุตรวา ขอราชการทางเมืองยางแดงนั้น ฯขาฯ จะข้ึนไปเถิงเมืองเชียงใหม เมืองลําพูน ก็คงจะรู ฯ

ขาฯ กับพระสุริยะอยูท่ีเมืองละคร ๖ วัน ครั้น ณ วัน ฯ๔   ๗ คํ่า  ฯขาฯ กับพระสุริยะ ไปจากเมืองละคร 

ไปเถิงเมืองลําพูน  ณ วัน ฯ๗   ๗ คํ่า ฯขาฯ กับพระสุริยะไปหาพระยาเจาๆ จึงจัดแจงให ฯขาฯ กับ 

พระสุริยะนายไพรอยูท่ีศาลาหนาวัดเมืองลําพูน  ฯขาฯ กับพระสุริยะจึงเอาหนังสือไปอางกับพระยา

ลําพูนๆ กับพระยาราชวงศ แสนทาวพระยาลาวพรอมกันท่ีเรือนพระยาลําพูนๆ แจงในหนังสือแลว

พระยาลําพูนบอก ฯขาฯ กับพระสุริยะวาไดแตงใหนายนอยปนตา นายหนานวารีนายไพร ๕๐ คนไป

รักษาดานเมืองยวมกับพระยารัตนเมืองแกวเมืองเชียงใหม  แลวแตงใหทาวมหายศ ทาวธนัญชัย  

แสนสุริยะ นายไพร ๘ คน ไปสืบราชการทางเมืองยางแดง  ณ วัน ฯ๓   ๖ คํ่าปมะเส็งสัปตศก  

ทาวมหายศ ทาวธนัญชัย แสนสุริยะ กลับมาเถิงเมืองลําพูน สืบสวนไดขอราชการทางเมืองยางแดง 

พระยาลําพูนเลาความให ฯขาฯ ฟงความตองกันกับหนังสือบอกพระยาลําพูนท่ีมีลงมานั้นแลว  ฯขาฯ 

จึงวากับพระยาลําพูนวา ฯขาฯ จะขอพบทาวมหายศผูไปสืบราชการ  

ครั้น ณ วัน ฯ๙   ๗ คํ่า ทาวมหายศไปหา ฯขาฯ กับพระสุริยะท่ีศาลา ฯขาฯ อยู ฯขาฯ จึง

ถามทาวมหายศวาไปสืบราชการทางเมืองยางแดงไดความประการใด  ทาวมหายศจึงเลาให ฯขาฯ ฟง

วา ทาวมหายศไดไปสืบราชการทางเมืองยางแดง ๒ ครั้งๆ แรกทาวมหายศไปจากเมืองลําพูน ณ  

วัน ฯ๒   ๒ คํ่าปมะโรงฉศกเดินทาง ๘ วันเถิงเมืองยวม หยุดพักอยูท่ีเมืองยวม ๑๐ วัน  ทาวมหายศจึง

เอาคําทาวคําลือชาวดานเมืองยวมไปดวยทาวมหายศ นายไพร ๑๐ คน ไปจากเมืองยวม ๘ วัน เถิง

แมน้ําคงฟากตะวันตก  ณ วัน วัน ฯ๑  ๓  ๒ คํ่า ทาวมหายศพบละโป ละซาง ละไค ๓ คน เปนบุตร

พะภอกับไพร ๔ คน  ทาวมหายศถามวาทุกวันนี้พมาเง้ียวกับยางแดงยังรบพุงกันอยูฤๅ ละโป ละซาง 

ละไค บอกทาวมหายศวา  เม่ือ ณ วัน ฯ๑   ๒ คํ่าปมะโรงฉศก กองทัพพมากับกองทัพเง้ียวเขากัน ๒๕ 

กองยกมาตีแกโพนอยแกโพใหญยางแดง แกโพนอยหนีไปหาแกโพใหญๆ วากับแกโพนอยวาไมใหหนี

ใหอยูสูรบกวาจะตายสิ้นท้ังเมือง  แกโพใหญแกโพนอยก็รวบรวมกองทัพอยูท่ีบานแกโพใหญ  เจา

เมืองไลคา จึงสางรัตนเง้ียวคุมกองทัพ ๑๐๐๐ คน ตามมารบแกโพใหญแกโพนอย  แกโพใหญใหแกโพ

นอยกุมกองทัพพวกยางแดงไปตั้งซุมอยูท่ีชองแคบปากทางบานแกโพใหญ  กองทัพสางรัตนเง้ียวกับ

พวกแกโพนอยก็รบกัน กองทัพสางรัตนแตก พวกแกโพนอยจับไดตัวสางรัตนแมทัพกับไพรพวกสาง

รัตน พวกยางแดงฆาสางรัตนกับไพรตาย ๗๕๐ คน พวกแกโพนอยตายในท่ีรบ ๒๕๐ คน กองทัพพมา

เง้ียวกับกองทัพแกโพนอยแกโพใหญก็งดอยูหาพบกันอีกไม  เจาเมืองไลคาแตงใหบุตรมาเกลี้ยกลอม
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แกโพใหญวาแตกอนแกโพใหญไดเอาบุตรสาวเง้ียวไปใหเปนภรรยาเจาเมืองไลคาคนหนึ่ง  เจาเมือง 

ไลคากับแกโพใหญก็เปนมิตรเก่ียวของกัน ใหแกโพใหญสงตัวแกโพนอยใหเจาเมืองไลคาเสียเถิด   

แกโพใหญวาไมสง  เม่ือใดไดกินน้ําสัจจาตอกันกับเจาเมืองไลคาแลว ควรจะสงก็จะสงให  บุตรเจา

เมืองไลคาจึงวาถาไมเชื่อก็ใหบุตรไปดวยคนหนึ่ง  แกโพใหญจึงใหบุตรแกโพใหญไปกับบุตรเจาเมือง 

ไลคาพากันไปเถิงเจาเมืองไลคาๆ วากับบุตรแกโพใหญวาเราก็เปนเจาเมืองชอบแตแกโพใหญมากินน้ํา

สัจจากับเราจึงจะควร  บุตรแกโพใหญก็กลับมาบอกกับแกโพใหญๆ ก็หาไปไม  เจาเมืองไลคาจึงแตง

ใหตังแกสุริยเง้ียวไปหาพวกยางแดงวาจะขอเอาบัญชีคนมีอยูมากนอยเทาใด  พะภอจึงถาม....เอาบัญชี 

คนไป....ไม ตังแกสุริยะบอก......วา คนมีมากนอยเทาใดจะเก็บเอาเงินสงไปเมืองอังวะ  พะภอก็ไมยอม

ใหตังแกสุริยะก็กลับไปบอกเจาเมืองไลคาๆ จึ่งมีหนังสือใหกองสิทธิถือไปเมืองอังวะแต ณ วันเดือน ๓ 

ขางข้ึนยังหากลับมาไม  ใจความในหนังสือวาจะขอถอยทัพ  ทาวมหายศจึงแตงใหทาวธนัญชัย  

ทาวแกว ทาวมงคล  นายไพร ๖ คน ไปกับบุตรพะภอแต ณ วันเดือน ๔ ขางข้ึนไปได ๕ วัน  ทาว 

ธนัญชัย ทาวแกว ทาวมงคล ก็กลับมาเถิงทาวมหายศบอกวาพะภอแจงขอราชการความยุติตองกันกับ

ท่ีละโป ละสาง ละไข บุตรพะภอบอกทาวมหายศแตกอน 

ครั้น ณ วันวัน  ฯ๑  ๐ ๕ คํ่า ปมะเส็งสัปตศก  ทาวมหายศกับทาวมงคลนายไพรไปสืบ

ราชการเถิงบานพะภออีกครั้งหนึ่งก็ไดความยุติตองกันกับความท่ีพระยาลําพูนเลาให ฯขาฯ ฟง  ฯขาฯ 

จึงถามพระยาลําพูน พระยาราชวงศวาพวกยางแดงครั้งนี้เห็นจะเสียทีกับพมาฤๅจะไมเสียที  พระยา

ลําพูน พระยาราชวงศ วาพวกยางแดงนี้พวกพองมาก ท่ีพมาจะคิดรบพุงเอาแนจะไดโดยยากดวยพวก

ยางแดงแตเกากอนมาไมเคยเสียบานเสียเมืองแกผูใด ท่ีพมาจะคิดยกกองทัพมาตีเมืองเชียงใหมเมือง

เชียงรายนั้นเห็นวาจะหามาไม  เพราะยังรบพุงกันอยูกับพวกยางแดง  แลวพระยาลําพูนพระยา

ราชวงศวาเถิงพมาจะยกทัพมาตีเมืองเชียงใหมเมืองเชียงรายจริงก็ไมกลัว แตพวกเมืองเชียงใหม เมือง

ละคร เมืองลําพูนก็พอจะรบสูได   

ฯขาฯ กับพระสุริยะหยุดอยูท่ีเมืองลําพูน ๔ วัน  ฯขาฯ กับพระสุริยะไปจากเมืองลําพูน 

เดินทางวันหนึ่งเถิงเมืองเชียงใหม ณ วัน ฯ๑  ๒ ๗ คํ่า ปมะเส็งสัปตศก  พระยาเกียรติ์จัดแจงให ฯขาฯ 

กับพระสุริยะไปอยูท่ีศาลาหนาเมืองเชียงใหม  ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๓ ๗ คํ่า ปมะเส็งสัปตศก ฯขาฯ กับ 

พระสุริยะเอาหนังสือสืบราชการไปใหเจาอุปราชเมืองเชียงใหม แสนทาวพระยาลาวพรอมกัน จึงบอก

ขอราชการให ฯขาฯ กับพระสุริยะฟงความก็ตองกันกับหนังสือท่ีเมืองเชียงใหมบอกลงมานั้นแลว  

ครั้นรุงข้ึน ฯขาฯ กับพระสุริยะไปหาพระยาอุปราช นายภีมสาร พระยาราชวงศ ขาถาม

พระยาอุปราช นายภีมสาร พระยาราชวงศบุตรหลานท้ังปวงวาราชการครั้งนี้เห็นจะมีการศึกมา

กระทํากับบานกับเมืองในปมะเส็งสัปตศกฤๅไมมี  พระยาอุปราช นายภีมสาร พระยาราชวงศ บุตร

หลานแสนทาวพูดวา เดิมอายพมายกมาตีเมืองยางแดงไดแตงใหทาวแกว แสนนรินทร ไปสืบขาว
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ราชการไดความวาอายพมาตีบานบางแดงไดแลวหลายบาน แลววาอายพมามาจับตัวแกโพใหญได แก

โพนอยหนีไป อายพวกพมาวาจะตีเมืองยางแดงใหสิ้นแลวจะมาตีเมืองเชียงใหม เมืองเชียงราย ก็มี

ความวิตกอยู เกลือกดวยพมาตีไดเมืองยางแดงสิ้นแลวก็จะมากระทํากับบานเมือง  ครั้นแตงคนไป

สืบสวนท่ีเมืองยางแดงภายหลังอีก ๓ พวก ๔ พวก  ไดไปพบปะพูดจากับพะภอ แลวไปดูจนเถิงคาย

อายพมาสืบสวนไดความวาอายพมาตีไดแตบานแกโพนอย หนองผาลาย  ตัวแกโพใหญแกโพนอย 

อายพมาก็จับหาไดไม  ยางแดงก็ยังสูรบแข็งแรงอยู ผูคนกองทัพอายพมาปวยไขลมตายเปนอันมาก ดู

ทีเห็นอายพมาก็รั้งรออยูจะไมทํากับยางแดงไดตลอด เห็นอายพมาจะหามากระทํากับเมืองเชียงใหม 

เชียงรายไม  แตวาไมมีความประมาทไวใจแกราชการ  เถิงอายพมายกมาจริงก็ไมกลัว  ถาอายพมาจะ

ยกมามากมานอยก็จะชวยกันท้ัง ๓ เมือง รบพุงรักษาบานเมืองไวใหจงได  แลซ่ึงพะภอวาจะใหบุตร

หลานพาครอบครัวมา ณ เมืองสะมาด พะภอวาจะมาถึงเมืองเชียงใหมนั้น  พะภอก็ยังหาใหพา

ครอบครัวขามมาใหแล  พระยาอุปราช นายภีมสาร พระยาราชวงศ บุตรหลานก็จะไวใจวาพะภอเขา

ดวยเมืองเชียงใหมฤๅไมไวใจนั้น ฯขาฯ หาไดถามไม  ฯขาฯ พิเคราะหดูพวกเมืองเชียงใหมจะหาไวใจ

พะภอทีเดียวไม  แล ฯขาฯ กับพระสุริยะอยูท่ีเมืองเชียงใหม ๑๕ วัน เมืองละคร ๑๕ วัน เมืองลําพูน 

๕ วัน  ฯขาฯ ไดสังเกตฟงดูบุตรหลานแสนทาวพระยาลาวในเมืองเชียงใหมกับไพรบานพลเมือง  แตท่ี 

ฯขาฯ ไดยินพูดจากันก็หาไดยินผูใดพูดจาวากลัวอายพมาจะมารบพุงตีเอาบานเอาเมืองไม  เห็นไพร

บานพลเมืองทําไรนาคาขายทํามาหากินเปนปกติดีอยูท้ัง ๓ เมือง แลทางเมืองเชียงตุง ฯขาฯ ไดยิน

พระยาอุปราช นายภีมสาร พระยาราชวงศบุตรหลานพูดจาปรึกษากันวาทาวสิทธิมงคล นายไพร ๒๖ 

คน ซ่ึงอายพมายึดเอาตัวไวนั้นเห็นอายพมาจะสงตัวไปเมืองอังวะ  ถาระดูแลวนี้ไมมีราชการทัพศึก ก็

จะปรึกษาหารือกันกับญาติพ่ีนองเมืองละครเมืองลําพูนเกณฑกองทัพไปตีเมืองเชียงตุง กวาดเอา

ครอบครัวมาใสบานใสเมือง เดชะพระบารมีสมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวปกเกลาฯ ก็เห็นจะไดโดยงาย

ดวยเมืองเชียงตุงตั้งอยูลอแหลมใกลกับบานเมืองเชียงราย ถาละไวนานไป ก็เห็นวาอายพมาคงจะคิด

มาตีเมืองเชียงใหมเชียงรายสักครั้งหนึ่ง  แลเม่ือ ฯขาฯ ไปอยูท่ีเมืองละคร ฯขาฯ ก็ไดยินพระยา

อุปราช พระยาราชวงศ บุตรหลานแสนทาวเมืองละครพูดจากันวาเถิงอายพมาจะยกมากระทํากับ

บานเมืองก็จะพรอมมูลชวยกันสูรบหากลัวไม  แล ฯขาฯ เห็นผูคนท่ีเมืองเชียงใหม เมืองละคร มีมาก

บานเรือนแนนหนา  ถาอายพมายกมาก็เห็นจะสูรบรับรองอายพมารักษาบานเมืองไวได 

ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๒  ๗ คํ่า ปมะเส็งสัปตศก ฯขาฯ กับพระสุริยะลงเรือลองมาจากเมือง

เชียงใหม ๒ วัน มาเถิงเมืองลําพูน ฯขาฯ เห็นวาชาจึงใหพวกเมืองลําพูนเอาเรือเล็กสง ฯขาฯ ลงมากอน

พระสุริยะ ๑๑ วัน ลงมาเถิงเมืองตาก แตพระสุริยะเอาเรือใหญลองตามลงมาขางหลัง  แลเม่ือ ฯขาฯ 

อยูท่ีเมืองละครนั้น ฝนตกทุกวันตกมากบางนอยบาง เม่ือ ฯขาฯ อยูท่ีเมืองเชียงใหมฝนตก ๙ ครั้งมาก

บางนอยบาง ราษฎรเมืองละครพ่ึงจะทอดกลาไดท่ีทําเทือกไวยังหาไดปกดําไม  ท่ีเมืองเชียงใหม เมือง

ลําพูน ราษฎรไดตกกลาปกดําลงไวไดบาง  น้ําในนาตามทางท่ี ฯขาฯ ไปนั้นมีอยูท่ัวกัน  แตมากบาง
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นอยบาง  ราคาขาวเปลือกท่ีเมืองเชียงใหม เมืองละคร เมืองลําพูน  ราษฎรซ้ือขายกัน ๑๐๐ สัด เปน

เงิน ๓ บาท ๔ บาทบาง  แลขอราชการทางเมืองเชียงใหม เมืองละคร เมืองลําพูน ท่ี ฯขาฯ ไดทราบ

นั้นก็ถูกตองตามหนังสือบอกท่ีมีลงมาทุกประการแลวๆ พระยากําแพงเพชร พระพล พระสุนทร-

บริรักษ หลวงปลัด พระเชียงเงิน พระเชียงทอง ให ฯขาฯ ถือหนังสือบอกลงมา ณ กรุงเทพฯ   

อนึ่งเม่ือ ฯขาฯ ไปอยู ท่ีเมืองละคร ฯขาฯ เห็นสมาตะรีอังกฤษซ่ึงมีภรรยาอยู ณ เมือง

เชียงใหมกับไพร ๕ คน เอาตัวพวกอังกฤษ ๓ คน มาจําตรวนมาท่ีศาลากลาง ฯขาฯ ถามสมาตะรีวา

เปนโทษอยางไร สมาตะรีบอก ฯขาฯ วาจะเรอุเซนกับไพรอังกฤษ ๒ คน เอาของไปขาย ณ เมืองแพร 

เมืองนาน เมืองหลวงพระบาง ดวยกุงปนนีอารีแสงบัวมัน  กุงปนนีอารีแสงบัวมันตาย เจาเมือง 

เมาะตําเลิมใหสมาตะรีไปตามเอาทรัพยสิ่งของ  เดิมของเอาไปขายมากชําระไดของมากนอย ถาม 

จะเรอุเซนวาเอาของไปขายตกคางอยูท่ีไหน จะเรอุเซนหาบอกไม  สะมาตะรีจึงใหเอาตัวจํามาจะสงลง

ไปเมืองเมาะตําเลิม แลวสมาตะรีบอกวาจะเรอุเซนวาของท่ีเอาไปขายตกคางอยูนั้นไปเถิงเมือง 

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 อังกฤษอยูท่ีเมือง

ละคร ๕ วัน ๖ วัน พากันไปเมืองเชียงใหม  ฯขาฯ มาจากเมืองเชียงใหมสมาตะรีกับอังกฤษท่ีตองจํา

นั้นยังอยูท่ีเมืองเชียงใหม  เปนความสัจความจริง สิ้นคําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้ ๛ 

 

๔๓.  คําใหการทาวสิทธิมงคล เรื่องการตั้งเมืองเชียงราย และเขตแดนเมืองเชียงราย 

จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ.๒๓๘๘) เลขท่ี ๒๓๖ 

๏ วัน ๕ ฯ๓   ๑๑ คํ่า ปมะเมียฉศก พระยาจุฬาราชมนตรีถามทาวสิทธิมงคลเมืองเชียงใหม 

ซ่ึงพมาจําไว ณ เมืองนาย ดวยราชการทางเมืองนาย เมืองเชียงตุง 

ฯขาฯ ทาวสิทธิมงคลใหการวา ชื่อตัว ฯขาฯ ชื่อนอย อายุได ๔๙ ป  ฯขาฯ เปนบุตรแสน

คําวัง ภรรยาชื่อนางคําเอ้ือย เปนหลานภรรยาพระยาราชวงศเมืองเชียงใหม  ฯขาฯ มีบุตรชาย ๑ 

บุตรหญิง ๑ (รวม) ๓ คน  ตั้งบานเรือนอยูในเมืองเชียงใหม  ครั้นอายุ ฯขาฯ ได ๓๖ ป พระยา

เชียงใหมพุทธวงศตั้งให ฯขาฯ เปนทาวสิทธิมงคล ใชการงานอยู ณ เมืองเชียงใหม  

เม่ือ ณ ปเถาะเบญจศก พระยาอุปราช พระยาราชวงศ ใหนายภีมสาร นายหนานสุริยะ 

กับญาติพ่ีนองบุตรหลานหลานคนคุมไพรพันเศษ พานายหนานธรรมลังกา นองนายภีมสารข้ึนไปเปน

เจาเมืองเชียงราย ใหนายอุนเรือนนองเขยพระยาอุปราชเมืองเชียงใหม เปนท่ีอุปราช นายนอยคําแสน

นองพระยาอุปราชตางมารดาเปนท่ีราชวงศา แตท่ีรัตนเมืองแกว ท่ีราชบุตร ยังหาไดตั้งผูใดไม  นาย

ภีมสารไปจากเมืองเชียงใหมเม่ือเดือน ๒ ขางแรมก่ีคํ่าจํามิได ปเถาะเบญจศก 



๔๗๓ 

ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๕ ๘ คํ่า ปมะโรงฉศก นายภีมสารกลับลงมาถึงเมืองเชียงใหม แจงความกับ

พระยาอุปราช พระยาราชวงศ วานายภีมสารใหรวบรวมผูคน ไดฉกรรจสํามะโนครัว ๑,๕๐๐ เศษ 

จัดแจงทําคาย ใหนายนอยธรรมลังกา นายอุนเรือน นายนอยคําแสง ตั้งบานเรือนอยูในเมืองเชียงราย 

แลวใหพระยางําเมืองคุมไพร ๑๐๐ คนเศษ ข้ึนไปตั้งอยู ท่ีศรีสะโปงพบกับพวกกองตระเวนเมือง 

เชียงตุงๆ ถามพระยางําเมืองวาเจาเมืองเชียงใหมใหยกพลข้ึนมาเมืองเชียงรายจะไปรบเมืองไหน  

พระยางําเมืองบอกวาเจาเมืองเชียงใหมหาไดคิดจะยกไปรบกับบานใดเมืองใดไม  ไพรพลเมือง

มากมายคับค่ังไมมีท่ีทํามาหากิน เจาเมืองเชียงใหมจึงแบงไพรพลออกมาตั้งเมืองเชียงรายข้ึนเปนบาน

เปนเมืองตามเดิม จะไดใหผูคนมาอยูตั้งทํามาหากินลูกคาจะไดไปคาขายถึงกันกับเมืองเชียงตุงๆ กับ

เมืองเชียงใหมจะไดเปนบานพ่ีเมืองนองกันตอไป  แลวเจาเมืองเชียงใหมไดสั่งกับพวกกองตระเวนวา

ถาพบกับกองตระเวนเมืองเชียงตุงก็ใหบอกความใหรูวาเจาเมืองเชียงใหมหาไดคิดจะรบกับบานใด

เมืองใดไม  อยาใหเจาเมืองเชียงตุงและขุนนางกับไพรพลเมืองมีความวิตกเลย ใหไพรพลเมืองไปมา

คาขายถึงกันเถิด  กองตระเวนเมืองเชียงตุงจึงถามวา เจาเมืองเชียงใหมใหบุตรหลานคนไรข้ึนมาเปน

เจาเมืองเชียงราย แบงไพรพลข้ึนมาอยูสักเทาไร กองตระเวนพระยางําเมืองบอกวาเจาเมืองเชียงใหม

ใหนายหนานธรรมลังกานองนายภีมสารข้ึนมาเปนเจาเมืองแบงไพรพลใหข้ึนมาอยูเมืองเชียงรายหก

พัน แลวจัดกําลัง ๕๐๐๐ ใหมาชวยรักษาบานรักษาเมืองมิใหมีเหตุอันตราย กองตระเวนเมืองเชียงตุง

ถามวาเจาเมืองเชียงใหมใหผูใดคุมกําลังข้ึนมาชวยรักษาเมืองเชียงราย พระยางําเมืองบอกวานาย 

ภีมสารข้ึนมาอยูรักษา กองตระเวนเมืองเชียงตุงถามเทานั้นก็กลับไปครั้นนายภีมสารจัดแจงบานเมือง

แลว เขาระดูฝนเปนเทศกาลทําไรทํานาจึงกลับลงมาเมืองเชียงใหม ฯขาฯ ไดยินนายภีมสารเลากับ

พระยาอุปราชพระยาราชวงศแตเทานี้ 

ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๕ ๑๐ คํ่า ปมะโรงฉศก เจาเมืองเชียงรายใหพระยาภาน นายไพรสิบคนพา

นายทิพ นายตา นายคํา ซ่ึงพมาจับเอาไปแตครั้งกองทัพเมืองเชียงใหมยกไปตีเมืองเชียงใหมยกไปตี

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

เชียงตุงรูความวาเจาเมืองเชียงใหมใหนายหนานธรรมลังกาข้ึนมาตั้งเมืองเชียงราย แลวใหกองตระเวน

ไปบอกความวาเจาเมืองเชียงใหมไมคิดจะมารบเมืองเชียงตุงและรบเอาบานใดเมืองใดท่ีอยูในเขตแดน  

จะเปนบานพ่ีเมืองนองใหผูคนไดไปมาคาขายถึงกัน มหาขนานเจาเมืองเชียงตุงมีความยินดีนักจึงให

พระยาสุรมหาเสนา ถือหนังสือบอกข้ึนไปเมืองอังวะ  เจาอังวะมีหนังสือมาวาเจาเมืองเชียงใหมใหมา



๔๗๔ 

ตั้งเมืองเชียงรายแบงผูคนมาอยูแผเขตแดนใหกวางจะขอเปนบานพ่ีเมืองนองไมไปรบกวนบานเมือง

ขางฝายพมาแลว ก็ตามใจเจาเมืองเชียงใหมเถิด  ใหเจาเมืองเชียงตุงมีหนังสือใชผูคนไปวากลาวกับ 

เจาเมืองเชียงใหมท่ีจับมาจําไวในคุกเมืองอังวะ ๖ คน ตายเสีย ๓ คนยังเหลืออยู ๓ คนก็ใหพระยาสุร-

มหาเสนาพาไปเมืองเชียงตุงใหเจาเมืองเชียงตุงสงคนมาเมืองเชียงใหม และการท่ีจะเปนบานพ่ีเมือง

นองกันนั้นสุดแตมหาขนานเจาเมืองเชียงตุงจะพูดจากันเถิด  พระยารัตนอาณาเขตเจาเมืองเชียงราย

ใหยึดตัวนายนอยสุภา นายนอยริน ไวท่ีเมืองเชียงรายกอน เจาเมืองเชียงใหม พระยาอุปราช พระยา

ราชวงศ นายภีมสาร จะบังคับไปอยางไรจะไดทําตาม พระยาอุปราช พระยาราชวงศ นายภีมสารจึ่ง

ปรึกษากันวา ฝายเราก็พ่ึงไปตั้งบานตั้งเมืองลงใหม จะตองคิดเกลี้ยกลอมใจไพรพลฝายเมืองเชียงตุงให

เชื่อถือ วาเราไมคิดทํารายกับเมืองเชียงตุง มหาขนานเจาเมืองเชียงตุงก็จะไดวางใจ  ถาจะคิดพูดจา

เกลี้ยกลอมก็จะไดโดยงาน แลวจะไดใชผูคนไปมาใหสนิทรูจักลูทางชัดเจน ถามหาขนานจะไมเขาเกลี้ย

กลอมโดยดี จะยกกองทัพไปรบเอาบานเอาเมืองก็จะไดคลองสะดวก ปรึกษากันเห็นอยางนั้น พระยา

อุปราช พระยาราชวงศ นายภีมสารจึงสั่งพระยาภานวาใหกลับไปบอกกับพระยารัตนาเขตวาพระยา

อุปราช พระยาราชวงศ เมืองเชียงรายวาใหจัดแจงเลี้ยงดูนายนอยสุภา นายนอยริน กับไพรซ่ึงมาแต

เมืองเชียงตุงใหดี แลวใหพระยารัตนาเขตมีหนังสือไปถึงมหาขนานเจาเมืองเชียงตุงวา ซ่ึงเจาเมือง 

เชียงตุงบอกความมาวาเจาอังวะไดมอบคนเมืองเชียงใหม ๓ คนใหมากับเจาเมืองเชียงตุงๆ สงคืนมา

เมืองเชียงใหมนั้น เจาเมืองเชียงใหม พระยาอุปราช พระยาราชวงศ นายภีมสารมีความยินดีขอบใจ

เจาเมืองเชียงตุงๆ กับเมืองเชียงใหมจะไดเปนบานพ่ีเมืองนองกันตอไป  แลวใหพระยารัตนาเขต  

พระยาอุปราช พระยาราชวงศ พูดกับนายนอยสุภา นายนอยริน ไปวา เจาเมืองเชียงใหมจะใหนาย

พรมนองมหาขนานลงไปเฝาทูลละอองฯ สมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัว ณ กรุงเทพฯ จะบอกความชอบ

มหาขนานเจาเมืองเชียงตุงลงไปใหกราบบังคมทูลแตพระบาทสมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวใหทรงทราบ

ฝาละอองฯ วามหาขนานมีใจจะใครเปนบานพ่ีเมืองนองกับเมืองเชียงใหม แลวใหวาเถิงเทศกาลแลง 

เจาเมืองเชียงใหมจะใหพระยาราชวงศคุมคนข้ึนมาชวยจัดแจงแผวถางทําบานทําเมืองคายคูใหม่ันคง 

ถาพระยาราชวงศข้ึนมาถึงเมืองเชียงรายแลวจะใชใหคนข้ึนมาท่ีเมืองไรจะไดพูดจากันดวยทางไมตรี 

ใหพูดจากับนายนอยสุภา นายนอยริน แตโดยดี  แลวใหจัดแจงสงนายนอยสุภา นายนอยริน กลับไป

เมืองเชียงตุง ฯขาฯ ไดยินพระยาอุปราช พระยาราชวงศ นายภีมสารพูดจากันกับพระยาภานแตเทานี้ 

พระยาภานอยูท่ีเมืองเชียงใหมประมาณ ๑๔ วัน ๑๕ วันจึงไปจากเมืองเชียงใหม  เม่ือ

พระยาภานจะไปจากเมืองเชียงใหม  พระยาอุปราช พระยาราชวงศ จะมีหนังสือไปเถิงเจาเมือง

เชียงรายฤๅไม จะสงความไปอีกประการใด ฯขาฯ หาทราบไม ฯขาฯ เห็นแตพระยาภานเอาปน 

บาเรี่ยมเหล็กกระสุนประมาณ ๓ นิ้ว ๒ บอก บรรทุกหลังชางไปดวยหลังละบอก  ครั้นพระยาภานไป

แลวเม่ือเดือน ๑๑ เดือน ๑๒ เดือน ๑ ปมะโรงฉศก  ฯขาฯ หาไดยินวาเจาเมืองเชียงรายใชคนลงมาวา

ดวยความสิ่งไรอีกไม  เม่ือเดือนยี่ข้ึน ๑๐ คํ่า 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 คํ่า ไปทางครึ่งวันถึงบานแมคาวๆ 

มีเรือนประมาณ ๑๐๐ หลัง เรือนคนชายหญิงประมาณ ๔๐๐ คนเศษ แสนเวียงมูลเปนนายบาน  

พระยาราชวงศหยุดนอนอยูท่ีบานแมคาวคืนหนึ่ง รุงข้ึนยกจากบานแมคาวไปจนเพลาบายถึงบานดอย

เสด็จๆ มีเรือนประมาณ ๒๐๐ หลังเศษ คนชายหญิงประมาณ ๖๐๐ เศษ แสนอาสาเปนนายบาน 

หยุดอยูท่ีบานดอยเสด็จ ๒ คืน รุงข้ึนยกจากบานดอยเสด็จไปทางครึ่งวันถึงแมน้ําวองเปนท่ีพักหามี

บานมีเรือนไม แมน้ําวองกวางประมาณ ๓๐ วา หยุดอยูท่ีแมน้ําวองคืนหนึ่ง รุงข้ึนยกจากแมน้ําวองไป

ทางครึ่งวันถึงบานอินทคีรีๆ มีเรือนประมาณ ๑๔ หลัง ๑๕ หลัง คนชายหญิง ๕๐ คนเศษหามีนาย

บานไม  หยุดอยูท่ีบานอินทคีรีคืนหนึ่ง รุงข้ึนยกจากบานอินทคีรีไปทางครึ่งวันถึงโปงน้ํารอนไปจน

เพลาเย็น ถึงบานปางไผเปนท่ีพัก หามีบานมีเรือนไม หยุดอยูท่ีบานปางไผคืนหนึ่ง รุงข้ึนยกจากบาน

ปางไผไปทางครึ่งวันถึงเมืองเฟอยไรๆ มีคายทําดวยไมกระยาเลยสูงประมาณ ๖ ศอก กวางยาว

ประมาณ ๒๐ เสน เปน ๔ เหลี่ยม พูนดินเปนสนามเพลาะ มีปอมท้ัง ๔ มุมคาย พระยาไชยะวงศเปน

เจาเมือง มีเรือนในคายนอกคายประมาณ ๑๕๐ หลัง คนชายหญิงประมาณ ๔๐๐ คนเศษ หยุดนอน

อยูท่ีเมืองเฟอยไรคืนหนึ่ง รุงข้ึนยกจากเมืองเฟอยไรไปทางครึ่งวันถึงบานตากอๆ มีเรือน.........หลัง

.......ชายหญิง ประมาณ.....คนเศษ หยุดอยูท่ีบาน......คืนหนึ่ง รุงข้ึนยก....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 ชาง เอามาคืนให ฯขาฯ ๆ ก็รับเอาชางมา รุงข้ึนเพลาเชา มองฉินตุกใหแมงสิทธิจอ

ของนรธา มาบอก ฯขาฯ วาจะสง ฯขาฯ ไปในเดือน ๔ นี้ไมทัน คนท่ีจะใหลงไปสงนั้นยังติดคางอยูไม

วางเปลา ตอเดือน ๕ ขางแรมจึงจะไดไป  

ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๓ ๕ คํ่า ปมะเมียอัฐศก จักกายมองฉินตุกใหมาหา ฯขาฯ ไปบอกวาจะให 

ฯขาฯ กลับไปใหจัดแจงผูคนชางมาใหพรอม จะใหแมงสิทธิจอของนรธากับไพร ๑๐ คนพา ฯขาฯ ลง

ไปสงจนเถิงเมืองเชียงตุง แลวมองฉินตุกสั่ง ฯขาฯ วา ถา ฯขาฯ ลงไปเถิงเมืองเชียงใหมเชียงรายแลว 

ก็ใหบอกกับเจาเมืองเชียงใหมเชียงรายและพระยาอุปราชราชวงศนายภีมสารวา เม่ือแรกเจาเมือง 

เชียงตุงสง ฯขาฯ ข้ึนมาเถิงเมืองนายก็ไดจัดแจงเลี้ยงดูใหเปนปกติ ทีหลังไดความวาเจาเมืองเชียงใหม

จะยกกองทัพมารบเขตแดนเมืองพมาจึงไดเอาตัว ฯขาฯ ไปจําไว ครั้นสืบสวนรูแนวาหามีกองทัพมารบ

เมืองพมาไม เจาอังวะจึงมีรับสั่งใหถอด ฯขาฯ ออกใหพนโทษ ใหอยูโดยสบายหาไดมีเหตุสิ่งใดไม อยา

ใหเจาเมืองเชียงใหมเชียงรายมีใจโกรธ ท่ีเจาเมืองเชียงใหมเชียงรายคิดจะเปนบานพ่ีเมืองนองกับเมือง



๔๗๖ 

เชียงตุง ก็ใหใชผูใดผูหนึ่งท่ีเปนญาติพ่ีนองข้ึนมาพูดจากับมหาขนานเจาเมืองเชียงตุงเถิด  ตัว ฯขาฯ ก็

อยาใหมีใจโกรธเลย แลวมองฉินตุกใหเสื้อผาดําอยางเง้ียวตัว ๑ แอบพมาใสหมากพลู ๑ กับ ฯขาฯ 

พวกไพร ๒๕ คน ใหเสื้อผาดําคนละตัว แอบใสหมากคนละใบ ฯขาฯ ก็ลากลับมา 

ครั้น ณ วัน ฯ๕   ๖ คํ่า แมงสิทธิจอของนรธา พากันหาบเสบียงสิบสี่คนมาให ฯขาฯ แลว

บอก ฯขาฯ วาใหพระยาอุปยะกับ ฯขาฯ นายไพร ไปคอยอยูท่ีบานมอยตอ รุงข้ึนเพลาเชาแมงสิทธิจอ

ของนรธาจึงจะพา ฯขาฯ ไป พระยาอุปยะกับ ฯขาฯ นายไพร ๒๖ คน ชาง ๖ ชาง มา ๒ มา กับพวก

หาบเสบียง ๑๔ คน ออกจากศาลาวัดซาวแปดไปคอยอยูท่ีบานมอยตอ ใกลเมืองทางประมาณ ๓๐ 

เสน รุงข้ึน ณ วัน ฯ๖   ๖ คํ่า แมงสิทธิจอของนรธากับไพร ๑๐ คน ก็พา ฯขาฯออกจากบานมองตอมา

ตามทางเดิม ๑๗ วันถึงเมืองเชียงตุง ณ วัน ฯ๗   ๖ คํ่า แมงสิทธิจอของนรธาจึงพา ฯขาฯ ไปหาพระยา

วังๆ ก็พา ฯขาฯ ไปท่ีสนาม พระยาวังจึงไปบอกกับมหาขนานๆ ใหหาตัว ฯขาฯ ข้ึนไปบนเรือน แลว

มหาขนานวา เดิมสง ฯขาฯ ข้ึนไปเมืองนายคิดวาจะไถถามดวยความบานความเมือง ท่ีจะเปนไมตรีกัน

แลวก็จะไดกลับมาโดยเร็ว เปนเคราะหของบานเมืองวุนวายไมเปนปกติจึงตองชาอยูท่ีเมืองนายเถิงป

เศษ  บัดนี้ไดกลับมาถึงเมืองเชียงตุงแลว มหาขนานจะทําขวัญ จึงเรียกเอาผานุงอยางลาวมาให ฯขาฯ 

ผืนหนึ่ง แลวบอกวานายพรหมข้ึนมาอยูท่ีศรีสะโปง มหาขนานใชคนลงไปรับข้ึนมาท่ีเมืองไร มหา

ขนานจะลงไปพบนายพรมท่ีเมืองไรจึงจะพา ฯขาฯ ลงไปดวย ให ฯขาฯ ไปอยูท่ีโรงพักกอนเถิด ฯขาฯ 

ก็ลามา แมงสิทธิจอของนรธาท่ีพา ฯขาฯ มาก็อยูท่ีเมืองเชียงตุง ฯขาฯ มาเถิงเมืองเชียงตุงได ๓ วัน  

ณ วัน  ฯ๑  ๐ ๖ คํ่า ฯขาฯ ไปหาพระยากางหลวงๆ เลาให ฯขาฯ ฟงวาอุปราชามาแตเมือง

อังวะหยุดอยูท่ีเมืองเชียงตุงเดือนเศษ นางปนแกวมารดาอุปราชาขอนางสุนันตาบุตรมหาขนานใหกับ

อุปราชา มหาขนานยอมให จึงนัดกันวาอุปราชาไปเถิงเมืองเชียงรุงแลว จะแตงใหคนมารับนางสุนันตา

ไปทํางานท่ีเมืองเชียงรุง เม่ืออุปราชาไปจากเมืองเชียงตุง มหาขนานใหพระยาสามหม่ืนกับไพร ๑๐๐ 

เศษ ไปสงอุปราชาถึงเมืองเชียงรุง พระยาสามหม่ืนใชคนกลับมาแจงความกับมหาขนานวา อุปราชา

ข้ึนไปถึงเมืองเชียงรุง นางปนแกวกับมหาไชยใหหาขุนนางเมืองเชียงรุงมาพรอมกันท่ีสนาม จึงบอกวา

นางปนแกวกับมหาไชยจะใหมหาอุปราชากับราชบุตรเปนเจาเมืองเชียงรุงท้ัง ๒ คน จักกายมองเจยะ

ขุนนางเมืองอังวะท่ีพาอุปราชาไปไมยอม วามีรับสั่งเจาอังวะตั้งใหอุปราชาเปนเจาเมืองแตคนเดียว ท่ี

จะใหเปนเจาเมือง ๒ คนนั้นไมได ถาไมฟงขืนจะใหเปนเจาเมืองท้ัง ๒ คน จักกายมองเจยะจะบอกลง

ไปใหทูลเจาอังวะ มหาไชยกับราชบุตรอายกับขุนนางท้ังปวงก็พากันไปจากเมืองเชียงรุงไปอยูท่ีเมือง

แรมฝงแมน้ําโขงขางตะวันออก แลววาเม่ืออุปราชามาอยูท่ีเมืองอังวะตองเสียเงินเสียทองมากกลับข้ึน

ไปเถิงเมืองเชียงรุงเรียกเอาเงินกับไพรพลเมืองๆ ไดความเดือดรอนมากพระยาสามหม่ืนใชคนลงมา



๔๗๗ 

บอกความเทานั้น การจะเปนอยางไรอีก พระยาสามหม่ืนกลับมาจึงจะรูความตอไป พระยากางหลวง

เลากับ ฯขาฯ เทานั้น  ฯขาฯ ก็กลับมา   

ครั้น ณ วัน ฯ๗   ๗ คํ่าปมะเมียอัฐศก มหาขนานเจาเมืองเชียงตุงกับพระยาแสนเมือง  

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 ฯ๑  ๒ ๗ คํ่า มหาขนานหยุดอยูท่ีโรงพักจึงสั่งใหพวก ฯขาฯ ไปอยูท่ีโรงแหงหนึ่งใกล

กับท่ีมหาขนานอยูประมาณ ๔๐ เสนเศษ  ณ วัน ฯ๑  ๔ ๗ คํ่า พระยาวังกับทาวขุนหลายคนไพร

ประมาณ ๗๐ คน ๘๐ คน ยกตามมหาขนานลงมาท่ีเมืองไร มหาขนานใชคนลงไปบอกกับนายพรมวา

มหาขนานมาถึงเมืองไรแลวใหนายพรมกับนายหนานพรหม นายหนอคํา ข้ึนมาเถิด  

ณ วัน ฯ๖   ๗ คํ่าเพลาเชา ฯขาฯ ไปหานายหนอคําๆ ถาม ฯขาฯ ถึงความท่ีไปตองจําอยู

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  ฯ๑  ๐  ๗ คํ่า ฯขาฯ ไปหานายพรมๆ ถาม ฯขาฯ วามาเถิงเมืองไรเม่ือไร  ฯขาฯ 

บอกวามาเถิงพรอมกับมหาขนานๆ ใหไปท่ีโรงขางตะวันตกใกลกับท่ีมหาขนานอยู  ทางประมาณ ๔๐ 

เสนเศษ นายพรมถามเทานั้นก็นิ่งอยู ฯขาฯ จึงถามนายพรมวามากับมหาขนานๆ พูดจาอยางไรบาง 

นายพรมบอกวามหาขนานพูดจาท่ีจะเปนไมตรีใหผูคนไปมาเถิงกันก็ดีอยูแลว  นายพรมบอก ฯขาฯ 

เทานั้น ฯขาฯ ก็กลับมา  

ครั้น ณ วัน  ฯ๑  ๑ ๗ คํ่า มหาขนานใชใหทาวขุนมาบอก ฯขาฯ วา นายพรม นายหนาน-

พรม นายหนอคํา จะกลับลงไปเมืองเชียงใหม มหาขนานไดมอบ ฯขาฯ และพวก ฯขาฯ กับนายพรม

แลว  ถานายพรมจะลงไปวันไรก็ให ฯขาฯ ไปกับนายพรมเถิด ฯขาฯ ก็จัดแจงหาบคอนไวพรอม ณ 

วัน  ฯ๑  ๓ ๗ คํ่า มหาขนานกับพระยาแสนเมือง พระยาเมืองขาก ก็ยกกลับไปเมืองเชียงตุง  

ครั้น ณ วัน  ฯ๑  ๔ ๗ คํ่า นายพรม นายหนานพรม นายหนอคํา ยกจากเมืองไร ฯขาฯ ก็มา

พรอมกับนายพรมๆ มาแตเมืองไร เดินทาง ๙ คืน เถิงเมืองเชียงราย  วัน ฯ๙   ๘ คํ่า หยุดอยูท่ีเมือง



๔๗๘ 

เชียงราย ๗ วัน ณ วัน ฯ๙   ๘ คํ่า ปมะเมียอัฐศก ฯขาฯ ไปหาพระยาอุปราชา นายภีมสารๆ ถาม ฯขาฯ 

ก็แจงความตั้งแตไปจากเมืองเชียงรายจนถึงเมืองนาย มหาขนานเจาเมืองเชียงตุงกับเจาเมืองนาย

พูดจาอยางไร ฯขาฯ ก็เลาจนสิ้นเรื่องความ นายภีมสารจึงวาชาติพมาแลวพูดจากลับกลอกไมมีความ

จริง  ถึงมหาขนานก็พูดตามคําพมา  พระยาอุปราชจึงวา ฯขาฯ สิ้นเคราะหแลวไดกลับมาเถิงบานเถิง

เมือง ถาพระยาราชวังกลับข้ึนไปเถิงเมืองเชียงใหมแลวจะใหนายพรมลงมาเฝาทูลละอองฯ สมเด็จ-

พระพุทธิเจาอยูหัว ณ กรุงฯ จะให ฯขาฯ ลงมาแจงราชการดวย ฯขาฯ ก็ลาพระยาอุปราชา นายภีมสาร

กลับไปบาน  พระยาเชียงใหมพุทธวงศปวยเปนโรคชราเถิงแกอสัญกรรม ณ วัน ฯ๑  ๑ ๙ คํ่า  พระยาอุปราชา 

นายภีมสาร พระยารัตนเมืองแกว พระยาราชบุตร กับบุตรหลานแสนทาวพระยาลาวท้ังปวง พรอมกัน

จัดแจงการท่ีศพพระยาเชียงใหม พอพระยาราชวงศข้ึนไปถึงเมืองเชียงใหมก็ปรึกษาพรอมกันจะให

นายพรมลงมาแจงราชการ ณ กรุงฯ  นายพรมขอตัวหาลงมาไม พระยาอุปราชจึงใหนายหนานสุริยะ 

นายหนานพรม พระยาเทพ กับ ฯขาฯ ลงมาแจงราชการ ณ กรุงเทพฯ ฯขาฯ มาจากเมืองเชียงใหม ณ 

วัน ฯ๑  ๕ ๑๐ คํ่า เดินทาง ๓๐ วัน ถึงกรุงฯ ณ วัน ฯ๑  ๔ ๑๑ คํ่าปมะเมียอัฐศก  

แลเม่ือ ฯขาฯ ไปอยูท่ีเมืองนายปหนึ่งกับเดือนหนึ่ง ๓ วัน ฯขาฯ ไดสืบถามพวกพมาเง้ียว

ลาวเขินเถิงบานเมืองขางพมาและระยะทางเมืองอังวะเมืองนายไดความวา เมืองนายแตกอนเง้ียวเปน

เจาเมืองชื่อเจาเชียงทองข้ึนกับเมืองอังวะๆ หาไดใหขุนนางพมาๆ อยูกํากับไม  ครั้นเจาเชียงทองตาย 

เจาอังวะจึงตั้งขุนนุมหลานเจาเมืองเชียงทองใหเปนแสนหลวงเจาเมืองนายใหขุนนางพมา เมืองอังวะ

มาอยูกํากับตั้งเมืองนายใหเปนเมืองใหญบังคับแตบรรดาเมืองเง้ียวขางแมน้ําคงฝงตะวันตก ๑๗ หัว

เมือง เมืองเง้ียวท้ังปวงจะมีการสิ่งไรก็ใหบอกไปถึงขุนนางมาท่ีเมืองนายๆ จึงบอกข้ึนไปเมืองอังวะ แต

ตั้งเมืองนายใหบังคับเมืองเง้ียวท้ังปวงได ๑๔ ป ๑๕ ปมาแลว และเมืองเง้ียวท่ีข้ึนกับเมืองอังวะชื่อ

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 



๔๗๙ 

เชียงคําเมืองหนึ่ง  มีฉกรรจประมาณ    ๓๐๐  เศษ 

จีดเมืองหนึ่ง   มีฉกรรจประมาณ    ๒๐๐  เศษ 

จํากาเมืองหนึ่ง  มีฉกรรจประมาณ    ๒๐๐  เศษ 

บานหาดเมืองหนึ่ง  มีฉกรรจประมาณ    ๒๐๐  เศษ 

บานเมียนเมืองหนึ่ง  มีฉกรรจประมาณ    ๒๐๐  เศษ 

หัวปงเมืองหนึ่ง  มีฉกรรจประมาณ    ๒๐๐  เศษ 

เขากัน ๑๗ เมือง มีฉกรรจประมาณ ๒ หม่ืนเศษ อยูฝงแมน้ําคงขางตะวันตก ไพร

พลเมืองเปนเง้ียวสิ้นหามีพมาไม ขุนนางพมาก็ไมไดไปอยูกํากับ แตเมืองนายมีฉกรรจประมาณ ๖ พัน

เศษเปนพมาสวน ๑ เง้ียว ๓ สวน เมืองนายอยูขางตะวันออกเฉียงใตเมืองอังวะ 

๏ ระยะทางแตเมืองอังวะจะมาเมืองนายมาไดสองทางๆ หนึ่ง ตะวันออกเฉียงใต เดินแต

เมืองอังวะมา ๔ คืนถึงเมืองลอกจอก แตเมืองลอกจอกมาทางหาคืนถึงเมืองนาย ทางนี้เดินยาก ตอง

ข้ึนเขาเดินตามลําหวย เปนชองเขาแคบมาตามหวางเขาเดินชางเดินโคตางไมได 

๏ ทางหนึ่งตะวันออกเฉียงเหนือเดินแตเมืองอังวะมา ๑๔ คืนเถิงเมืองนาย ทางนี้เดินงาย 

เดินชาง เดินโคตางได แตไมมีหัวเมืองตามระยะทาง มีแตบานเง้ียวอยูหางๆ 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 แตตองข้ึนเขาท่ีหวางเมืองเชียงทองตอกับทาจางแหง

หนึ่ง 

๏ ทางหนึ่งขางตะวันออกเฉียงใต เดินแตเมืองนายมาทางคืนหนึ่งถึงเมืองปน  แตเมือง

ปนมาทางคืนหนึ่งเถิงทาผาแดงตกแมน้ําคง ทางนี้เดินงายเปนทางใหญ จึงมาตั้งดานท่ีฝงใกลเมือง

เชียงใหม พมากลัวกองทัพเมืองเชียงใหมจะยกไปทางนี้  แมน้ําคงทาผาแดงแหงหนึ่ง ท่ีเมืองปนแหง

หนึ่ง พมาผลัดเปลี่ยนกันมาลาดตระเวนไมขาด 

๏ ทางหนึ่งทิศใต เดินแตเมืองนายมาทางวันหนึ่งเถิงบานหาด แตบานหาดมาทางคืนหนึ่ง

ถึงทาละงงตกแมน้ําคง ทางนี้ เดินยากตองข้ึนเขาลงหวยเดินชางเดินโคตางไมได เดินไดแตเทา 

ลาดตระเวนกับพรานปา 



๔๘๐ 

๏ ทางหนึ่งทิศใตเฉียงตะวันตก  เดินแตเมืองนายมาทางวันหนึ่งเถิงเมืองมอกใหมๆ แยก

เปนสองทางๆ หนึ่งเดินแตเมืองมอกใหม คืนหนึ่งถึงทาสบเตงตกแมน้ําคง เดินยากหามีผูใดเดินไม เปน

ปาชัฏสัตวราย 

๏ ทางหนึ่งเดินแตเมืองมอกใหมมาคืนหนึ่งเถิงเมืองกันตู แตเมืองกันตูมาทางคืนหนึ่งเถิง

ถาศรีตอตกแมน้ําคง ทางนี้เดินงายแตใกลกับแดนเมืองยางแดง พมาหาไดมาตั้งดานรักษาไม กลัวพวก

ยางแดง พวกเมืองเชียงใหมจะไปจับ 

๏ ระยะทางแตเมืองนายจะไปเมืองยางแดงเดินทางตะวันตก ไปแตเมืองนายทางวันหนึ่ง

ถึงเมืองจีด แตเมืองจีดไปทางวันหนึ่งเถิงเมืองหนองบอน แตหนองบอนไปทางวันหนึ่งเถิงเมือง 

ศรีสะโปง แตเมืองศรีสะโปงไปทางวันหนึ่งเถิงบานสอ  แตบานสอไปทางวันหนึ่งถึงเมืองปายโค แต

เมืองปายโคไปทาง ๒ วัน เถิงหนองผาลายเขาดอยเงิน เขาแดนยางแดง ท่ีเมืองนายมีมาโคกระบือมาก 

แตชางหาเห็นมีไม ฯขาฯ ไดถามพวกเง้ียววามีแตชางของมองฉินตุก ๒ ชาง นอกจากนี้หามีชางของ

ผูใดอีกไม   

ครั้น ฯขาฯ กลับมาถึงเชียงตุง ฯขาฯ ไดไปเท่ียวในเมืองนอกเมือง ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง ฯขาฯ 

เห็นมีฉางขาวอยูหลังบานมหาขนาน ๒ ฉางๆ หนึ่งข่ือกวางประมาณ ๓ วา สูงประมาณ ๗ ศอก ยาว 

๑๑ หอง ฝาขัดแตะตรุเรือกท้ิงดินหลังคามุงกระเบื้องท้ังสองฉาง แตขาวในฉางจะมีอยูมานอยเทาไร  

ฯขาฯ ไมทราบ เห็นมีโรงฝากระดานหลังคามุงกระเบื้อง ข่ือกวางประมาณ ๑๐ ศอก ยาว ๕ หอง อยู

ริมกําแพงบานมหาขนานโรงหนึ่ง ฯขาฯ ถาม พวกเง้ียววาโรงไวปนหลักปนคาบศิลา กระสุนดินดํามี

ปนหลัก ๒๐๐ บอก ปนคาบศิลา ๒ พัน ปนใหญหามีไม  เรือนขุนนางอยูในกําแพงเมืองสิ้น  แตเรือน

ไพรพลเมืองอยูนอกกําแพงในกําแพงบาง เรือนท่ีอยูนอกกําแพงมีแตขางดานตะวันออกกับดานใตหมู

ละ ๗ หลัง ๘ หลังบาง ระยะหางกัน ๑๔ เสน ๑๕ เสน จึงมีเรือนหมูหนึ่ง ขางดานตะวันตกเปนหนอง

ใหญตั้งแตมุมกําแพงดานใตไปตอเชิงเขามุมกําแพงขางดานเหนือๆ มีเขาดินเปนปาไมรวกยาว

ตลอดจนเถิงดานตะวันออก นอกเขาดินออกไปเปนทุงนา ฯขาฯ ประมาณดูก็หามากนักไมแลพอสุดตา

ก็เห็นทิวไม  ท่ีเมืองเชียงตุงมีมามากชางหามีไมมีแตชางของมหาขนานอยู ๘ ชางๆ ขุนนางและไพร

พลเมืองไมมีโคกระบือก็มีนอย วาหาใครจะพอทําไรทํานาไม ไพรพลเมืองทํานา.. นาหลุมมาก ราคา

ขาวเปลือกซ้ือขายกันเกวียนพมาหนึ่งเปนเงิน ๒๐ ตําลึงเง้ียว  คิดเปนเกวียนท่ีกรุงเกวียนละ ๖ ตําลึง 

๑ บาท ในกําแพงเมืองมีตลาด ๒ แหงๆ หนึ่งเปนรานขายเสื้อผาขาวสารหมากพลูมี ๑๑ ราน ๑๒ ราน 

แหงหนึ่งเปนรานขายปลาแหงปลาสด เนื้อโคเนื้อกระบือ ของกินเล็กนอยมีประมาณ ๓๐ ราน ๔๐ 

ราน  ฯขาฯ สืบความถามพวกเง้ียววาทางแตเมืองเชียงตุงจะมาเมืองเชียงรายมาไดก่ีทาง พวกเง้ียว

บอกวามาไดสามทางๆ หนึ่งท่ี ฯขาฯ ไปเปนทางเดินชางเดินโคตางได ไปแตศรีสะโปง ๘ คืน ก็เถิง

เมืองเชียงตุง  ทางหนึ่งเดินแตเมืองเชียงตุงมา ๕ คืน เถิงเมืองยอง แตเมืองยองมา ๘ คืน เถิง 

ศรีสะโปงทางนี้เดินงาย แตเปนทางออม เดิน ๑๓ คืน ๑๔ คืนจึงเถิง ทางหนึ่งเดินแตเมืองเชียงตุงมา ๔ 



๔๘๑ 

คืนเถิงเมืองตก  แตเมืองตกมาสองคืนเถิงเมืองสาด  แตเมืองสาดมา ๖ คืน เถิงเมืองตูมเมืองกวาน แต

เมืองตูมเมืองกวานมา ๕ คืน เถิงศรีสะโปง ทางนี้เดินยากเปนทางออม แลวตองข้ึนเขา เดินตามลํา

หวย เดินชางเดินโคตางหาไดไม ฯขาฯทราบความแตเทานี้ ๛ 

 

 

 

 

 

๔๔.  คําใหการอายเงย อายมีช่ือญวน ๖ คน เรื่องขอราชการทัพญวน  

จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ.๒๓๘๙) เลขท่ี ๒ 

๏ คําใหการอายเงย อายมีชื่อญวน ๖ คน มาทําปลาดวยอายหาวเขมร จับไดสงเขามา ณ 

เดือน ๗ ปมะเมียอัฐศก ๛ 

๏ วัน ๗ ฯ๕   ๗ คํ่าปมะเมียอัฐศก หลวงเทเพน มหามนตรีลามถาม ๛ 

อายเงยอายุ ๓๙ ป มารดา ฯขาฯ ตายยังแตบิดาชื่อภู ๑   

อายเตียมอายุ ๓๐ ป  บิดา มารดา ฯขาฯ ตาย  ฯขาฯ เปนลูกพ่ีลูกนองกับอายเงย  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) เลขท่ี ๒/ก. 

๏  คําใหการอายทนเขมรเมืองกําปอดมาทางเรือ ณ เดือน ๑๒ ปมะเมียอัฐศก 

๏ วัน ฯ๓   ๑๒ คํ่า ปมะเมียอัฐศก เจาคุณพระยาราชสุภาวดี เจาคุณฝายเหนือ สั่งใหหลวง

ฤทธามาตย ถามอายทนเขมร พระไชอินตราเปนลามแปลความไดวา  

๏ ฯขาฯ นายทนเขมรใหการวาอายุได ๒๕ ป ยังหามีภรรยาไม บิดา ฯขาฯ เปนท่ี 

ขุนธรมา ตนเปนกองนาพระยาพลเทพมี ครั้งองจัน มารดาชื่อแจ มีบุตรชาย นายโปงพ่ี ๑ คน ฯขาฯ ๑ 

คน บานเรือนอยู ณ เมืองกา... 



๔๘๒ 

(เนื้อความตอนทายชํารุดสูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้)  

 

๔๖.  คําใหการเพ้ียเทียมชายเมืองพวนเกี่ยวดวยเรื่องเจาอนุเวียงจันทนเปนขบถ  

จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ.๒๓๘๙) เลขท่ี ๒๘ 

๏ คําใหการ เพ้ียเทียมชาย เพ้ียศรีหนาม เมืองพวนมาทางเมืองหนองคาย ทาวขัตติยะ

พาลงมาเดือน ๕ ปมะเมียอัฐศก 

วัน ฯ๑  ๐ ๕ คํ่า ปมะเมียฉศก เจาคุณพระยาราชสุภาวดี สั่งใหถามเพ้ียเทียมชาย เพ้ียศรี

หนาม เมืองพวน 

๏ ฯขาฯ เพ้ียเทียมชายอายุ ๓๘ ป เพ้ียศรีหนาม ๔๕ ป ใหการตองคํากันวา บิดา 

เพ้ียเทียมชายเปนท่ีเมืองแสน มารดาชื่ออําแดงสิน บิดามารดาตายแตอายุเพ้ียเทียมชายได ๑๘ ป 

ภรรยาเพ้ียเทียมชายชื่ออําแดงคํามีบุตรชายชื่อนายนอย ๑ บุตรหญิงชื่ออําแดงคําอําแดงกอง ๒ ตั้ง

บานเรือนเขากันชายหญิง ๓ คน อยู ณ เมืองเชียงขวาง  เพ้ียศรีหนามกินอยูหลับนอนกับอําแดงแหว

พ่ีสาวมาจนอายุ ๒๓ ป ไดอําแดงตรีกเปนภรรยา มีบุตรชายชื่อ นายตรี นายปาน มีบุตรหญิงชื่อ

อําแดงออน อําแดงศรี อําแดงนอย เขากันชายหญิง ๕ คน ตั้งบานเรือนอยูบานเดียวกันกับเพ้ียเทียม-

ชายๆ เพ้ียศรีหนามทําราชการอยูในเมืองเชียงขวางข้ึนกับเมืองเวียงจันทน  อนุเวียงจันทนตั้งทาวนอย

เปนเจาเมือง ทาวนันทาเปนท่ีราชวงศ ทาวคําแสนเปนท่ีราชบุตร แตท่ีอุปฮาดอนุหาไดตั้งไม เมือง

เชียงขวางมีเลกฉกรรจใชสอยอยูประมาณ ๑,๐๐๐ เศษ ท้ังครอบครัวชายหญิงใหญนอยเขากัน

ประมาณ ๖ พันเศษ เมืองเชียงขวางมีเมืองข้ึน เมืองเชียงคําเมือง ๑ เมืองกัษเมือง ๑ เมืองขังเมือง ๑ 

(รวม) ๓ เมือง มีเลกฉกรรจใชสอยอยูเมืองละ ๒๐๐ เศษ ๓๐๐ เศษ แลเมืองสุย เมืองมอก เมืองเชียง

ดี ก็ข้ึนเมืองเวียงจันทนดวยแตเมืองสุย เมืองมอก เมืองเชียงดี จะตั้งใหผูใดเปนเจาเมือง เลกพลเมือง

จะมีอยูเมืองละเทาใด ฯขาฯ หาทราบไม เถิงปอนุเวียงจันทนแตงทาวเพ้ียข้ึนไปเรียกเอาเงินสิ่งของ

สวยกับเจาเมืองทาวเพ้ียเมืองเชียงขวางข้ึนเมืองเชียงขวางปหนึ่งเปนเงิน ๕ บาท สีผึ้งหนัก ๑ บาท 

สุพรรณถันหนัก ๑๐ บาท แตนอระมาด งาชาง นั้นหามีกําหนดไม ลางปหาไดมากก็เอามาสงใหตาม

มาก ลางปหาไมไดก็ไมไดมาสง  ทาวเพ้ียเรียกสวยท่ีเมืองเชียงขวางแลวก็เลยข้ึนไปเก็บสวย ณ เมือง

สุยเมืองมอกเมืองเชียงดี จะเสียสวยใหเมืองเวียงจันทนปละเทาใด ฯขาฯ แลเพ้ียศรีหนามไมทราบ  

ครั้น ณ ปจออัฐศก อนุเวียงจันทนเปนกบฏ แตกหนีกองทัพไปอยูเมืองลาน้ํา ยกเอาเมืองเชียงขวาง 

เมืองเชียงคํา เมืองกัษ เมืองเชียงดี เมืองสุย เมืองมอก เมืองหัวพันท้ัง ๖ บรรดาซ่ึงเปนเมืองข้ึนเมือง

เวียงจันทนใหกับเจาเวียดนามๆ จึงใหองภอเวแมทัพคุมกองทัพญวน ๔๐๐ คน ยกข้ึนมาตั้งอยูเมือง

เชียงขวาง หาไดสูรบกับกองทัพไทยไม  ตัว ฯขาฯ แลเพ้ียศรีหนามก็รับใชสอยอยูกับเจาเมืองเชียง

ขวาง  ณ ปชวดสัมฤทธิศก เจาเวียดนามแตงใหองเหียบเตินคุมไพรญวนประมาณ ๓,๐๐๐ คน พาตัว

อนุมาสง ณ เมืองพวน องเหียบเตินจัดใหองเหียบอิคุมกองทัพ ๕๐๐ คน พาอนุมาสง ณ เมือง



๔๘๓ 

เวียงจันทน แต ฯขาฯ กับเพ้ียศรีหนามอยู ท่ีเมืองเชียงขวางหาไดมาดวยไม  ฯขาฯ ทราบอยูวา 

องเหียบอิพาอนุมาเถิงเมืองเวียงจันทน อนุเวียงจันทนสูรบกองทัพกรุงเทพฯ ไมได หนีกลับไปอยูดาน

เชียงแดดแดนเมืองพวน กองตระเวนมีหนังสือไปเถิงเจาเมืองพวนๆ เอาความไปบอกกับองภอเวๆ วา

ใหกองตระเวนหามปรามอยาใหอนุพวกอนุเขามาในดานเชียงแดด ถาปลอยใหอนุพวกอนุเขามา

บานเมืองจะยับเยิน  ถาอนุไมฟงใหจับเอาตัวสงไปใหกับกองทัพไทย อยูประมาณ ๔ วัน ๕ วัน ฯพณฯ 

สมุหนายก ใหพระอนุพินาศคุมกองทัพยกติดตามขามไปเถิงดานเชียงแดด กองตระเวนดานเชียงแดด

จับเอาตัวอนุพวกอนุได สงใหพระอนุพินาศคุมมา ณ เมืองเวียงจันทน แลเมืองเชียงขวางเมืองข้ึนกับ

เมืองเชียงขวางกองทัพไทยหาไดยกเขาไปรบกวนบานเมืองไม  ผูคนครอบครัวเปนปกติก็อยูตามเดิม   

ครั้นเสร็จราชการเมืองเวียงจันทนแลว องภอเวเกณฑคนเมืองเชียงขวาง เมืองเชียงคํา 

เมืองกัษ เมืองขัง เมืองเชียงดี เมืองสุย เมืองมอก ออกตั้งดานอยูท่ี  

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 ปเถาะตรี-

นิศก เจาเมืองลาน้ําแตงใหองเลียบบากคุมไพรญวน ๒๐๐ คน ข้ึนมารักษาเมืองเชียงขวางไดประมาณ 

๒ ปเศษ  ครั้น ณ เดือน ๑ ปมะเมียอัฐศก เจาเวียดนามมีหนังสือข้ึนมาเถิงองเลียบบากวาใหสงตัวทาว

นาย ราชวงศ เมืองแสนเมืองจันเจาเมืองเมืองเชียงขวางกับเจาเมืองสุยลงไปเมืองเวียดนาม  

องเลียบบากจึงจัดใหญวนนายไพร ๑๐๐ คน คุมเอาตัวเจาเมืองราชวงศเมืองแสนเมืองจันเมือง 

เชียงขวางๆ  กับเจาเมืองสุยลงไปเมืองเวียดนาม อยูมาประมาณเดือนเศษไดขาววาเจาเวียดนามฆา

เจาเมืองกรมการทาวเพ้ียเสีย เจาเมืองกรมการทาวเพ้ียจะมีความผิดสิ่งใด ฯขาฯ ไมทราบ อยูมา ณ 

เดือน ๓ ปมะเมียอัฐศก เจาเวียดนามมีหนังสือข้ึนมาเถิงองเลียบบากใหตั้งเจาสารเปนเจาเมือง  

เจาคําโกฏิเปนท่ีอุปฮาดเมืองเชียงขวาง แตท่ีราชวงศเมืองแสนนั้นใหเจาสารจัดแจงตั้งแตงตามชอบใจ  

เจาสารเจาเมืองจึงตั้งเจาลาเปนท่ีราชวงศ ทาวอุนเปนเมืองแสน แตท่ีราชบุตรนั้นใหคงอยูตามเดิม  

องเลียบบากจัดแจงตั้งเจาเมืองกรมการเสร็จแลว ณ วันเดือน ๖ ปมะแมสัปตศก องเลียบบากกับไพร



๔๘๔ 

ญวนยกกลับไปเมืองลาน้ํา  อยู ณ เดือน ๗ ปมะแมสัปตศก  เจาเมืองลาน้ําใหองตูผองกับไพร ๑๐๐ 

คน ข้ึนมารักษาเมืองเชียงขวาง  แลท่ีเมืองเชียงขวาง ตั้งแตเจาเมืองลาน้ําใหองญวนมาอยูรักษา

บานเมือง เถิงปองญวนคิดเอาสวยกับเจาเมืองกรมการทาวเพ้ียเมืองเชียงขวางเมืองข้ึนเมืองเชียงขวาง 

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 ก่ิง เถิงกําหนดสงสวยเจาเมืองเชียงขวางอุปฮาดราชวงศเก็บเอาสวนแกตัวเลก 

คนละ ๓ ตําลึง ๒ ตําลึง ๒ บาท บางไดเงิน ๒๕ ชั่ง กับสีผึ้ง แพรไหม นอระมาด งาชาง ครบจํานวน

แลว เจาเมืองอุปฮาดราชวงศแตงใหทาวเพ้ียคุมลงไปสงเจาเมืองลาน้ําทุกป  

ครั้น ณ เดือน ๔ ปมะแมสัปตศก เจาพระยาธรรมา พระพิเรนทรเทพคุมกองทัพยกข้ึนไป

ตีเมืองพวน  กองทัพเจาพระยาธรมายกข้ึนไปทางเมืองหลวงพระบาง กองทัพพระพิเรนทรเทพยกไป

ทางเมืองเวียงจันทน องตูผองเกณฑใหอุปฮาดคุมกองทัพ ๕๐๐ คน ยกข้ึนไปสูรบกับกองทัพเมือง

หลวงพระบาง  อยูประมาณ ๒ วัน ๓ วัน ไดขาววาพระพิเรนทรเทพยกเขาไปตั้งอยูท่ีทางคนแดนเมือง

เชียงขวาง เจาเมืองเชียงขวางใหพันแสนออกหาพระพิเรนทรเทพๆ ยกเขาไปลอมจับญวนได ๕๐ คน  

พระพิเรนทรเทพพาเจาเมืองราชวงศราชบุตรเชียงขวางทาวเพ้ียครอบครัวเมืองพวนลงมาเถิงเมือง

หนองคายไดวันหนึ่ง  เจาพระยาธรมาแมทัพใหขุนนางคุมเอาตัวอุปฮาดทาวกองทาวเงินทาวเพ้ียกับ

ไพรประมาณ ๑๐๐ เศษ มาสงใหพระพิเรนทรเทพ ณ เมืองหนองคาย   

ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๓ ๖ คํ่า ปวอกอัฐศกพระพิเรนทรเทพใหจม่ืนสิทธิแสนญารักษคุมเอาตัว

เจาเมืองเชียงขวาง ทาวเกษ ทาวเมร ทาวสะ ทาวเพ้ีย นายไพร ๑๐๐ เศษ ลงมา ณ กรุงเทพฯ เพ้ีย

เทียมชาย ก็ลงมาดวยแตอุปฮาดราชวงศราชบุตรกับเพ้ียศรีหนามอยู ณ เมืองหนองคาย ทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระราชทานเงินตรา เสื้อผา เจาเมืองเชียงขวางนายไพรแลว  จม่ืนสิทธิแสนญา-

รักษพาเจาเมืองเชียงขวางทาวเพ้ียแล ฯขาฯ กลับข้ึนไปเถิงเมืองหนองคาย เพ้ียเทียมชายหนีกลับไป

เมืองพวน  แตเพ้ียศรีหนามนั้นอยู ณ เมืองหนองคายได ๔ เดือน ๕ เดือน ครั้น ณ วันเดือน ๘ ปวอก

อัฐศก เพ้ียศรีหนามลงมาซ้ือขาว ณ แขวงเมืองอุบล ทาวสะหนีข้ึนไปแตกรุงเทพฯ ทาวสะพาเอา

ภรรยาเพ้ียศรีหนามกลับไปเมืองเชียงขวาง  เพ้ียศรีหนามกับนายทิดพิลา ๒ คน ก็ไปตามบุตรภรรยา 

ณ เมืองเชียงขวาง  ฯขาฯ เห็นองภูญวน  นายไพรประมาณ ๑๐๐ เศษ มาตั้งดานอยู ณ ทุงเชียงคํา 

ดานกวางยาวประมาณ ๑๐ วา เสาคายไมไผสูง ๕ ศอกเศษหาไดขุดคู พูนดิน ขุดสนามเพลาะไม องภู

ข้ึนมาเถิงเมืองเชียงขวางเม่ือเดือนใด ฯขาฯ ไมทราบ  องภูจัดแจงใหเพ้ียคําวาท่ีเจาเมืองเชียงขวาง 

เพ้ียตางคําวาท่ีเจาเมืองเชียงคํา อาจารยยอยวาท่ีเจาเมืองเชียงคํา เพ้ียเมืองเชียงวาท่ีเจาเมืองเชียงดี 

เพ้ียทัพกลางวาท่ีเจาเมืองกัษ เพ้ียราชวัตรวาท่ีเจาเมืองขัง เพ้ียปลัดขันวาท่ีเจาเมืองมอก  แตท่ีอุปฮาด

ราชวงศราชบุตรหาไดตั้งไม  ทาวเพ้ียท่ีตั้งเปนเจาเมือง ๗ เมืองนี้เปนทาวเพ้ียนายบานสิ้น ไมไดเปน

เสื้อสายเจานายมาแตเดิม องภูเห็นผูใดใชสอยไดราชการดีก็จัดแจงตั้งตามชอบใจ แลวองภูเอา



๔๘๕ 

กระดาษมาเขียนหนังสือ เปนอักษรญวนผูกตอเจาเมืองเชียงขวาง เจาเมืองเชียงคํา เจาเมืองสุย เจา

เมืองเชียงดี เจาเมืองกัษ เจาเมืองขัง เจาเมืองมอก ไวทุกคน คนในหนังสือนั้น ญวนบอก ฯขาฯ วาให

เจาเมืองวาราชการสิทธิ์ขาดในเมืองของตัว ใจความดังนี้ ถาองภูจะตองการผูคนใชสอยราชการสิ่งใด ก็

ใหเจาเมืองกะเกณฑเลกมาสงใหองภูทุกครั้ง แตเพ้ียเทียมชายนั้นเพ้ียคําวาท่ีเจาเมืองเชียงขวางใหเปน

นายหมวดคุมเลกฉกรรจ ๒๐ คน ตั้งอยูบานไตยคุมแขวงเมืองเชียงขวาง แลองภูญวนมากํากับดูแล

การบานการเมืองอยูท่ีทุงเชียงคําไดประมาณ ๒ ป ครอบครัวอดอยาก ญวนหาไดเรียกสวยสาอากรสิ่ง

ใดไม  ครั้นวันเดือนสี่ปวอกอัฐศกพระพิเรนทรเทพคุมกองทัพพาเจาสารเมืองเชียงขวางยกข้ึนไปตีเมือง

พวน องภูแลเจาเมืองทาวเพ้ียรูความ กวาดครอบครัวหนีไปตั้งอยูทุงเชียงคํา กองทัพเมืองหนองคาย

หาไดยกตามเขาไปไม กองทัพจุดเผาบานเรือนท่ีเมืองเชียงขวางสิ้นแลวก็ยกกลับมา อยู ณ วันเดือน ๓ 

ปวอกอัฐศก เจาเมืองลาน้ําใหองจาตุมไพรญวน ๑๐๐ เศษ คุมเอาเสื้อกางเกงแลตราตั้งตราสําหรับท่ี

เจาเมืองข้ึนมาตั้งอยู ณ ทุงเชียงคํา แลวหาตัวเจาเมืองมาพรอมกัน เอาตราตั้งสําหรับท่ีเสื้อแพรกางเกง

แพรสัปทนแพรสงใหกับเจาเมืองทุกคน แลวขนานชื่อเพ้ืยคําบุตรศามลาดนายบานเปนองตรีเวียน

กวางเจาเมืองเชียงขวาง เพ้ียตางคําบุตรเพ้ียตาแสงนายบานเปนท่ีองตีเวียนกําเจาเมืองเชียงคํา  

อาจารยยอยบุตรเพ้ียคามหลังเปนท่ีองตีเวียนสุยเจาเมืองสุย ใหเพ้ียเมืองเชียงบุตรอัครฮาดเกาเปนท่ี

องตีเวียนเชียงดีเจาเมืองเชียงดี เพ้ียทัพกลางเปนท่ีองตีเวียนกัษเจาเมืองกัษ เพ้ียราชวัตรเปนท่ี 

องตีเวียนขังเจาเมืองขัง เพ้ียปลัดขันเปนท่ีองตีเวียนมอกเจาเมืองมอก  เจาเมืองไดเสื้อไดกางเกงแลวก็

นุงก็หมไวผมเปนญวนทุกคน แตเพ้ียทัพกลาง เพ้ียราชวัตร เพ้ียปลัดขัน จะเปนประการใด ฯขาฯ หา

ทราบไม แลวองจาตุมใหเจาเมืองยื่นหางวาวเลกพลเมือง เจาเมืองทาวเพ้ียทําหางวาวไปยื่นขาทราบวา

เปนเลกเมืองเชียงขวางฉกรรจ ๓๐๐  เมืองเชียงคําฉกรรจ ๓๐๐  เมืองเชียงดีฉกรรจ ๓๐๐ เมืองสุย

ฉกรรจ ๒๐๐  เมืองกัษฉกรรจ ๑๐๐ เมืองขังฉกรรจ ๑๐๐ เมืองมอกฉกรรจ ๑๐๐  ทาวเพ้ียกรมการ

หาไดยื่นไม  องจาตุมเกณฑใหทําสวยลงไปสงเมือง เงิน ๔๐ แนนๆ นึง ๖ ตําลึง ๑ บาท คิดเปน

เงินตรา ๑๒ ชั่ง ๑๐ ตําลึง สีผึ้งหนัก ๑๕ ชั่ง แพรไหมแดง ๑๐ เพลาะ แพรไหมขาว ๑๐ เพลาะ 

เพลาะหนึ่งยาว ๑๐ วา ใหเจาเมืองทาวเพ้ียจัดหาเงินนอกสวยใหกับองภูท่ีมารักษาทุงเชียงคําปละ ๒ 

แนน  แลวองจาตุมเกณฑใหเจาเมืองทาวเพ้ียทําคาย ณ ทุงเชียงคํา กวางยาวเสนเศษ เสาคายทําดวย

ไมแกนใหญกําก่ึง 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 เพ้ียเทียมชายก็

มาดวย  เจาเมืองหลวงพระบางเถิงแกพิราลัย ทาวสะ พันแสน ฯขาฯ ไปหาเจาอุปราชๆ ไถถามขอ

ราชการบานเมือง เจาอุปราชวา เมืองพวนจะมาข้ึนกับเมืองหลวงพระบางนั้นดีแลว เมืองพวนกับเมือง

หลวงพระบางแตกอนเปนบานพ่ีเมืองนองกัน ใหทาวสะ พันแสนกลับไปบอกเจานายใหคิดอานทําไร

นาทํามาหากินใหเปนปกติ อยาใหกลัวกองทัพทางเมืองหลวงพระบางเลย เจาอุปราชใหเสื้อผาทาวสะ 

พันแสน ฯขาฯ นายไพรแลว ทาวสะ พันแสน กลับมาบอกเจาเมืองสุยๆ จึงแตงใหทาวเพ้ียไปบอก 

เจาเมืองเชียงคํา เจาเมืองเชียงดี เจาเมืองกัษ เจาเมืองขัง ใหมาพรอมกันท่ีเมืองสุย  แตเจาเมืองเชียง

ขวางเจาเมืองมอก หาไดไปบอกไม  

ครั้น ณ เดือน ๕ ขางแรมประกานพศก เจาเมืองเชียงคํา เจาเมืองกัษ เจาเมืองขัง แตง

ทาวเพ้ียมาหาเจาเมืองสุย พันแสนๆ เอาเสื้อเอาผาท่ีเจาอุปราชเมืองหลวงพระบางมาสงใหทาวเพ้ียคุม

ไปใหกับเจาเมืองเชียงคํา เจาเมืองเชียงดี เจาเมืองกัษ เจาเมืองขังๆ ไดเสื้อผามาแลว เอาความไปบอก

กับองภูญวน ณ ทุ งเชียงคํา องภู โกรธมีหนังสือใชคนมาเอาตัวพันแสนลงไป ณ ทุ งเชียงคํา  

เพ้ียเทียมชายก็ตามพันแสนลงไปดวย  พันแสนไปหาองภูในคาย องภูถามพันแสนวาไปเมืองหลวง-

พระบางทําไมจึงไมบอกใหรู พันแสนโทษผิดมาอยู องภูจะเฆ่ียนตีพันแสนๆ จึงเอาเงินแนน ๒ แนนๆ 

ละ ๖ ตําลึง ๑ บาท ใหกับองภูๆ ก็หาไดทําโทษไม พันแสนอยูท่ีทุงเชียงคําประมาณ 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) เลขท่ี ๓๓, ๓๓/ข. และ ๓๓/ก. 

๏ วัน ฯ๑  ๓ ๙ คํ่า ปมะเมียอัฐศก  พระยาสมุทรปราการบอกสงตัวนายจีนก๊ักนายเรือ 

พระสวัสดิวารีแตงไปคาเมืองบาหลีกลับเขามาถึงกรุงเทพฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหถามจีนก๊ัก

ดวยการบานเมืองบาหลี ๚ะ๛ 

๏ วัน ๑ ฯ๗   ๑๑ คํ่า ปมะเมียอัฐศกเพลาคํ่า ๕ ทุมเศษ  พระยาพิพัฒนโกษานําคําใหการ

จีนก๊ักข้ึนกราบบังคมทูลพระกรุณา ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สั่งวาใหสงคําใหกรมพระอาลักษณ

จําลองไวท่ีโรงอาลักษณฉบับ ๑ นั้น ๚ะ๛ 

๏ วัน ๒ ฯ๘   ๑๑ คํ่า จุลศักราช ๑๒๐๘ ปมะเมียอัฐศก หม่ืนชํานาญนิพนธกรมทานํา

คําใหการไปสงนายเฑียรฆราษนายเวรกรมพระอาลักษณแลว ๚ะ๛ 



๔๘๗ 

๏ ขาพเจาจีนก๊ักนายเรือใหการวา พระสวัสดิวารีแตงเรือกิมฉายยาว ๑๔ วา  ปาก ๔ วา

ลํา ๑ ใหขาพเจาเปนนายเรือ จีนคงเปนลาตา  จีนฉายเปนหวยเตียว  ลูกเรือ ๓๗ คน บรรทุกสินคา

เกลือ ๑๕๐ เกวียน  น้ํามันมะพราวหนัก ๓๐๐ บาท  ครั่งหนัก ๑๐๐ หาบ  น้ําตาลดําหนัก ๔๐๐ 

หาบ  ฝางหนัก ๔๐๐ หาบ แพรจีนเจา ๒๐ มวน  แพรผังสี ๓๐ พับ ไปคาขายเมืองบาหลี ลองเรือไป

จากกรุงเทพฯ  ณ วัน ฯ๑  ๓ ๑๑ คํ่า ปมะเส็งสัปตศก  วัน ฯ๓   ๑๑ คํ่าเรือตกลึกผูกเชือกเสาเพลาใบพรอม

เสร็จ   

๏ วัน ฯ๔   ๑๑ คํ่า ปมะเส็งสัปตศกใชใบออกจากหลังเตาลมเปนวาวเปนสลาตัน ไปเดือน 

๑ กับ ๗ วัน ถึงเมืองใหมแวะเขาจําหนายสินคาท่ีเมืองใหมบาง ยังอยูท่ีเรือบาง แลวขาพเจาจัดซ้ือ

กระทะ ๕๐๐ เถา  สีเสียด ๒๐๐ บาท  ถวยชามใหญนอย ๑๐๐๐ ซอง  ทองอังกฤษ ๑๐๐๐ มวน  

ไหมทอง ๕๐ หีบ  ผาขาว ๕๐ พับ  ผาเนื้อดิบ ๑๐๐ พับ  สินคาท่ีเมืองใหมลงบรรทุกเรือ  ขาพเจาไป

จางตนหนอังกฤษวาราคาเดือนหนึ่ง ๗๐ เหรียญ 

ครั้น ณ วัน ฯ๕   ๓ คํ่า ปมะเส็งสัปตศกใชใบเรือออกจากเมืองใหม ตัดขามชองเมืองเรียว ๙  

วัน ถึงเกาะถังปวสือ เกาะเปนรูปตะบะ  เพลาพลบคํ่าเรือเกยศิลาใหญคางอยู ชวนกันยกมือข้ึนมัสการ

เทพยุดา แลวกราบถวายบังคมสมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัว ขอเอาพระเดชพระคุณปกเกลาปก

กระหมอมเปนท่ีพ่ึงอยาใหเรือเปนอันตรายเลย คลื่นลมก็สงบ  ประมาณสามยามน้ําข้ึน  เรือจึงหลุด

ออกจากศิลาใหญได  ขาพเจากับลูกเรือชวนกันเปดระวางน้ําดูก็หาเห็นมีน้ําในระวางไม  นายเรือวา

กับตนหนอังกฤษวาหลับตาใชใบเรือมาจนเกยศิลา  ตนหนอังกฤษตอบวาขาเคยใชกําปนหนาเรือจับ

เข็มเรือจีน เอาขางเรือจับเข็มอยางนี้ขาไมเคยใช  ลูกเรือท้ังปวงรองกับนายเรือวาถาไมเปลี่ยนตนหน

ใหม เราก็จะชวนกันข้ึนเสีย ไมเอาชีวิตไปใหเปนเหยื่อปลาแลวๆ ชวนกันทอดสมอลง  ขาพเจาเห็นเรือ

ปลาใชใบเขามาใกล  ขาพเจาจึงเรียกจีนนายเรือปลาเขามาวาจางโดยสารไปเมืองใหมเปนเงิน ๑๖ ตุน  

ขาพเจากับตนหนอังกฤษลูกเรือดวยคนหนึ่งเขากัน ๓ คน ลงเรือปลามาแตเรือใหญ วัน ฯ๑  ๔ ๓ คํ่า ใช

ใบมาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งถึงเมืองใหม  ตนหนอังกฤษก็ข้ึนอยูท่ีเมืองใหม  ขาพเจาเท่ียวหาตนหนไดแขก

มุกิด ๒ คน  เปนตนหนใหญคน ๑ รองคน ๑ วาราคากันไปถึงเมืองบาหลีจนกลับมาเมืองใหมเปนเงิน 

๑๖๐ เหรียญ แขกมุกิดก็ยอมรับเปนตนหน  ขาพเจาพาแขกมุกิด ๒ คน จางเรือปลาเปนเงิน ๔ 

เหรียญ 

วัน  ฯ๒   ๔ คํ่า ออกจากเมืองใหม รุงข้ึนสามคํ่าเพลากลางวันถึงเรือใหญ 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  ลูกเรือแจวสําปนข้ึนบกชายทะเล ขาพเจา

กับตนหนแขกเดินบกไปเท่ียวหาหางกะปตัน  ไปถึงหางกะปตันปนตัดถามขาพเจาวามาแตเมืองไหน 

ขาพเจาบอกวาเรือมาแตกรุงเทพ ฯ กะปตันปนตัดก็ดีใจ  จวนเพลาเย็น กะปตันหาเขาเลี้ยงขาพเจา

กับตนหนใหกินอยูเสร็จแลว กะปตันใหขาพเจานอนท่ีหางคืนหนึ่ง 

วัน ฯ๓   ๔ คํ่า ปมะเส็งสัปตศกเพลาเชา กะปตันเอาเรือบด ๒ ลําใหไปจูงเรือใหญขาพเจา

มาทอดอยูหนาหาง น้ําลึก ๒๕ วา ครั้นเพลาคํ่าประมาณยามเศษ เกิดลมพายุใหญพัดตนมะพราว ตน

หมากตนไมใหญหักเปนอันมาก เรือทอดสมอ ๔ ตัว สูลมอยูประมาณ ๓ ยามเศษจึงหายลมพายุ  

ครั้นรุงข้ึน วัน ฯ๔   ๔ คํ่า ขาพเจาจัดสิ่งของกํานัล ๔ แหง ลงสําปนแจวเขาไปประมาณ ๔ 

เสนเศษถึงทาหางกะปตัน ขาพเจาจัดผลลําไยแหง ผลพลับแหง ผลสมจีน ผลแหวจีน กะเทียมดอง ใบ

ชา ปลาใบไม วุนเสน เขากัน ๘ สิ่งกํานัลกะปตัน  บานกะปตันกออิฐถือปูน มุงกระเบื้อง มีจีนอยูท่ี

บานกะปตัน ๒๐ คน มีตลาดๆ ขายผาแพร ผาขาว รม ถวย ชาม ผักปลา กลวย สม ของกินเปนอัน

มาก มีคนซ้ือคนขายแตผูชายเดินเสมอแตเพลาเชาจนเพลาคํ่า เปลี่ยนกันไปมาบางประมาณ ๑๐๐ คน 

๒๐๐ คนเศษ ขาพเจาใหกะปตันพาขาพเจาเอาของอีก ๘ สิ่งไปกํานัลปลัดเมือง ขาพเจาไปจากบาน

กะปตันหนทางกวางประมาณ ๖ วา เดินไปสัก ๓๐ เสนเปนชั้นข้ึนไปลาดเหมือนตะพานชางสูง ๕ 

ศอก แลวเปนท่ีเสมอไปประมาณ ๕ เสน จึงเปนชั้นสูงข้ึนไปอีก ๕ ศอกเหมือนกันไป กวาจะถึงบาน

ปลัดเมืองเปนชั้น ๒๐ ชั้น มีบานอยู ๒ ขางทางมีกําแพงดินก้ันหนาบาน แลวปลูกตนขนุน ตนมะขาม 

ตนกระดังงา ตนมะพราว ตนไทร ตนมะมวงบาง ท้ัง ๒ ฟากทางก่ิงประกันรมแดดตลอดกันไป 

ทุกชั้น ๆ จนถึงบานปลัดเมือง ท่ีอยูชาวบานทําเปนตึกดินดิบ หลังคาเปนกระโจมมุงแฝกเหมือนกัน 

หลังบานเปนนาหามีกําแพงก้ันไม เลี้ยงโค เลี้ยงกระบืออยูหลังบาน แตบานกะปตันไปจนถึงบานปลัด

เมืองทางประมาณ ๑๐๐ เสน ขาพเจาไปถึงบานปลัดเมือง ขาพเจาก็ยกของข้ึนไปบนเรือนปลัดเมืองๆ 

ถามกะปตันวามาแตไหน  กะปตันบอกวาพระสวัสดิวารีเจาทรัพยอยูท่ีกรุงเทพฯ แตงใหจีนก๊ักเปน 

นายเรือคุมสินคาออกมาคาขายเมืองบาหลี ปลัดเมืองถามขาพเจาวามาคาขายเมืองบาหลีนี้จะประสงค

สินคาสิ่งใด ขาพเจาบอกปลัดเมืองวาจะจัดหาซ้ือเพชร ทับทิม มรกตใหญๆ ท่ีมีราคาเขาไปทูลเกลาฯ 

ถวายสมเด็จพระพุทธฺเจาอยูหัว ณ กรุงเทพฯ ปลัดเมืองวากับขาพเจาวาเมืองบาหลีนี้เปนเมืองปาหามี

เพชรพลอยไม มีแตเขาสารถ่ัวงากาแฟยาเสนกับผลไมสด ทุเรียน มังคุด ลางสาด เงาะ สมโอ สม

เปลือกบาง สม มะแปน สมเกลี้ยง ตางๆ มีอยูเปนอันมาก ปลัดเมืองสั่งใหคนจัดหาเขามาเลี้ยง

ขาพเจาๆ เห็นบานปลัดเมืองกอกําแพงดินลอมบานกวางประมาณ ๓ เสนเศษ มีโรงขางหนานอก

กําแพง ๓ หลังๆ ๑ ข่ือประมาณ ๙ ศอก ๔ เหลี่ยม เสาเครื่องบนทําดวยไมสักตั้งอยูกลาง มีตะเข ๔ 

มุม กลอนไมไผมุงดวยแฝกหลังคา รอบแหลมเชนเดียวกับหลังคาดานเหมือนกันท้ัง ๓ หลังๆ ท่ีรับแขก

ไมมีฝา พ้ืนดินสูงประมาณศอก ๑ มีแครตั้งไว ๒ อันยาวประมาณ ๕ ศอก กวางประมาณ ๓ ศอก 



๔๘๙ 

ตั้งอยูมุมละอัน มีชองเดินกวางประมาณ ๓ ศอก ขาพเจาเห็นมีปนคาบศิลาวางไวบนกระไดแกว

ประมาณ ๖๐ บอก ๗๐ บอก ทวนยาว ๙ ศอก ๑๐ ศอก วางไวบนข่ือโรงประมาณ ๖๐ เลม ๗๐ เลม 

ตัวนายนั่งอยูบนแครนุงผาตาโถงคาดเอว ผาริ้วทอดวยไหม ตัดผมดอกกระทุม อายุประมาณ ๔๐ ป

เศษ มีเบาะผาแดงวางบนเสื่อสานดวยไมไผเสนละเอียดรองนั่งผืน ๑ พวกขุนนางบาวไพรชายหญิง นั่ง

อยูท่ีพ้ืนดินขางลางเสมอกับขาพเจาประมาณ ๓๐ คน มีหญิงสาว ๆ ประมาณ ๑๑ คน ๑๒ คนนั่งอยู

ขางแคร พวก ๑ นุงผาไหมตาตารางแขก นุงผาดายตาตารางแขกบาง หมผาตาตารางสีตาง ๆ หมผา

ยอมขม้ินสีเหลืองบาง นั่งดูขาพเจา พวกผูชาย บาวปลัดเมืองยกโตะไมกลึงไมไดทาสี รูปโตะนั้นเหมือน

รูปโตะเทาชาง ในโตะนั้นรองใบตองสด ขาวกองกลางโตะมีกระทงใบตองลอมกองขาว ๗ กระทง ใน

กระทงเนื้อสุกรยางกระทง ๑ กระทง  ตับสุกรทอดกระทง ๑ กระทง  ไสสุกรทอดน้ํามันกระทง ๑ 

กระทง  ถ่ัวเหลืองค่ัวน้ํามันกระทง ๑ กระทง  เกลือปนกระทง ๑  พริกเทศกับหอมทอดน้ํามันกระทง 

๑  แตงกวาผาตามยาวกระทง ๑ ใหขาพเจารับประทาน หามีชามขาวไม ขาพเจาเรียกเอาชามขาว ๒ 

ชามมาใสเขารับประทาน ขาพเจากับกะปตันเปบเขาหยิบกับรับประทานเหมือนอยางไทย พวกชาย

หญิงท่ีนั่งดูขาพเจารับประทาน  พูดกันตามภาษาบาหลียิ้มแยมหัวเราะกันทุกคน  

ครั้นขาพเจารับประทานเขาอ่ิมแลว ปลัดเมืองถามขาพเจาวา ท่ีกรุงเทพฯ กินเขาอ่ิมแลว

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 

ทางเดินสูงเปนชั้นข้ึนไปกวาท่ีบานปลัดเมืองประมาณ ๕ ศอก ลาดเหมือนตะพานชาง มีบานอยู ๒ 

ฟากทาง ปลูกตนไม หนาบานเรียงไปท้ัง ๒ ฟาก ก่ิงประกันรมแดด แลวเปนท่ีเสมอไปประมาณเสน

เศษก็ถึงบานเจาเมือง มีกําแพงดินลอมบานกวางประมาณ ๑๐ เสน สูงประมาณ ๕ ศอกเศษ ทํา

หลังคาบนกําแพง มุงแฝกใหรมฝนรอบท้ัง ๔ ดานกะปตันกับปลัดเมืองพาขาพเจาเขาประตูชั้นนอกเขา

ไปประมาณ ๑๐ วาถึงโรงท่ีรับแขก ข่ือกวางประมาณ ๓ วา ๔ เหลี่ยม พ้ืนดินหลังคาเปนกระโจมมี

แครท่ีนั่งอยู ๒ ขางเหมือนกับบานปลัดเมือง ขาพเจาเห็นมีคนอยู ชาย ๓ หญิง ๕ (รวม) ๘ คน ผูชาย

เอาเสื่อสานดวยไมไผ กวาง ๔ ศอก ยาว ๕ ศอก มาปูลงท่ีพ้ืนดิน ๓ ผืน กะปตันจึงบอกขาพเจา

ภาษาจีนวาใหนั่งอยูท่ีนี่กอน ขาพเจาก็นั่งลง ปลัดเมืองท่ีพาขาพเจาไปจึงเรียกหญิง ๒ คนมาๆ นั่งพับ

เพียบประสานมือไวบนตัก ปลัดเมืองพูดภาษาบาหลีกับหญิง ๒ คนประการใดขาพเจาไมทราบ หญิง 

๒ คนก็เปดประตูเขาไปขางใน ขาพเจาเห็นมีปนคาบศิลาวางไวบนกระไดแกวประมาณ ๘๐ บอก ๙๐ 

บอก ทวนยาว ๙ ศอก ๑๐ ศอก ไวบนข่ือโรงรับแขกประมาณ ๗๐ เลม ๘๐ เลม แลวกะปตันบอก

ขาพเจาวา หลังบานเจาเมืองรองมีตลาดๆ หนึ่ง จะมีคนซ้ือขายอยูมากนอยเทาใดขาพเจาหาเห็นไม 



๔๙๐ 

เห็นขุนนางนุงผาขาวคาดผาขาวเหน็บกริชฝกไมลาย ไวผมมวยเหมือนพราหมณ ปกดอกลั่นทมท่ีมวย

ผมเหมือนกันท้ัง ๔ คนมาทางประตูท่ีขาพเจาเขาไปนั่งอยูบนแครกอน อยูประมาณครู ๑ เจาเมืองจึง

ออกมา ขาพเจาเห็นนุงผาไหมตาโถงตาโต ๓ นิ้ว ตาผามีแตสีขาวสีดํา นุงผาเอาชายขางหนึ่งเขาขางใน 

แลวพันมาทับกันเหลือชายขาง ๑ ประมาณ ๓ ศอก หยิบกลางมาเหน็บ แลวเอาผาไหมริ้วแดงริ้วดํา

ยาวไปตามผืนพันเอวเขา 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

ปดทองท้ังคัน ๑  กลองสลัดมีลูกดอกคนละคัน ๒  เดินเปลามาคน ๑ ตามออกมาดวย รูปพานหมากรี

เหมือนรูปไข ปากกวางโดยรีประมาณ ๑๕ นิ้วสูงคืบเศษ เครื่องในพานจะเปนทองเปนเงินประการใด

ขาพเจาไมเห็น เจาเมืองข้ึนนั่งบนแคร ขุนนางนุงขาว ขุนนางคาดเอว ขุนนางผาขาว ๔ คนนั้น

นั่งขัดสมาธิประสานมือไวบนตักนั่งอยูบนแครผินหนาเขาหากัน ขางขวา ๒ ขางซาย ๒ ปลัดเมือง  

กะปตันกับขาพเจา ก็นั่งขัดสมาธิประสานมืออยู ท่ีเสื่อพ้ืนดิน หางหนาเตียงท่ีเจาเมืองนั่งออกมา

ประมาณ ๔ ศอก ขาพเจาเห็นหญิงออกมาแตขางในมานั่งอยูขางหลังแครท่ีเจาเมือง นั่งประมาณ ๕๐ 

คนเศษ  ผูชายเขามาทางขางนาประมาณ ๓๐ คน เศษ มานั่งอยูกับดินชั้นลางต่ํากวาท่ีขาพเจานั่ง

ประมาณศอกเศษ แลวเจาเมืองพูดภาษาบาหลีใหกะปตันถามขาพเจาภาษาจีนวาขาพเจาเปนลูกคามา

แตเมืองไหน ขาพเจาบอกวาเรือมาแตกรุงเทพ ฯ เหมือนขาพเจาบอกกับปลัดเมือง เจาเมืองจึงวาเมือง

บาหลีเปนเมืองปาหามีเพชรพลอยไม มีแตขาวสารถ่ัวงา ผลกาแฟ ยาเสน ผลไมตางๆ แลวเจาเมืองจึง

พูดภาษาบาหลีกับขุนนางท่ีนั่งอยูบนแคร กะปตันปนตัดแปลเปนภาษาจีนใหขาพเจาฟงวาเจาเมือง

ถามขุนนาง ๔ คนวา แตเมืองบาหลีตั้งมาจนทุกวันนี้ไมมีเรือโตเรือใหญมาคาขายเหมือนลํานี้เลย 

ขาพเจาจึงตอบวาทานพระสวัสดิวารีเจาทรัพยอยูท่ีกรุงเทพฯ แตงสําเภาเรือปากใตไปเท่ียวคาขาย

หลายบานหลายเมืองจะตองการพลอย เพชร ทับทิม มรกตท่ีใหญๆ ไปทูลเกลาทูลกระหมอม ถวาย

สมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวก็หาไมได มีแตเล็กๆ เทาผลสวาดิบาง ผลบัวบาง กล่ําใหญกล่ําเล็กบาง ได

ยินชื่อเมืองบาหลีนี้วาเปนเมืองใหญตั้งมาชานาน หามีลูกคาผูใดไปคาขายถึงไม จึงแตงเรือชนิดกลาง

ปาก ๔ วา บรรทุกสินคาไดหนักสักหาพันเศษ เปนทุนเงินสักหม่ืนเหรียญเศษ ทานพระสวัสดิวารีสั่งมา

วา ถาพบเพชรพลอยท่ีดีจะเปนราคามากนอยเทาใดก็ใหซ้ือเขาไปใหสิ้นเงินหม่ืนเหรียญ จะไดพลอย

สักเม็ด ๑ เม็ด ๒ เม็ดก็ตามเถิด เจาเมืองจึงตอบวา เมืองบาหลีนี้เปนเมืองปาเมืองเกาะ หามีของดี

วิเศษไม มีแตของปา เงินทองเบี้ยอีแปะ เมืองอ่ืนๆ เอามาแลกของปาไป แลวขาพเจาก็ลาวาจะไปหา

เจาเมืองกาลงกง ซ่ึงเปนเจาเมืองผูใหญ กะปตันก็พาขาพเจาเดินออกมาจากบานเจาเมืองข้ึนเนินเขา

สูงข้ึนไป ๘ ชั้น ทางประมาณ ๒๐๐ เสนเศษ มีบาน ๒ แถวมีตนไมท้ัง ๒ ฟากรมตลอดไปจนถึงบาน

เจาเมืองกาลงกง มีกําแพงกอดวยอิฐสุกใบสอดิน กวางประมาณ ๑๕ เสนเศษ สูง ๕ ศอก หนา ๓ ศอก

เศษ หลังกําแพงกลมเปนกาบกลวย ท่ีนาประตูกอดวยอิฐสุกเปนแทน กวาง ๕ ศอก ๔ เหลี่ยม สูง
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ประมาณ ๘ ศอก แลวปลูกโรงเสาไมจริงเครื่องบนไมไผหลังคามุงแฝกกรวมแทนไว เอาปนปะเรี่ยม

ทองยาวประมาณ ๔ ศอก ใหญรอบ ๓ กํา ใสรางวางไวบนแทนบอก ๑ กะปตันบอกขาพเจาวา ปน

บอกนี้เปนของอังกฤษใหไวเปนสัญญา จารึกหลังปนเปนหนังสืออังกฤษวาปนบอกนี้อยูท่ีเมืองบาหลี

ตราบใด อังกฤษไมมากระทําอันตรายกับเมืองบาหลีเปนอันขาดทีเดียว พนประตูเขาไปสัก ๑๐ วามี

สระ สระ ๑ กวางยาวประมาณสองเสน มีเข่ือนกรุดวยไม 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

ฝาหลังคาเหมือนกับท่ีบานเจาเมืองรอง แตหาเห็นมีปนคาบศิลา หอก ทวน ไม จะเอาไปขางไหน

ขาพเจาไมทราบ กะปตันใหขาพเจาพักอยูท่ีโรงเปนเพลาเย็น ขาพเจาเอาของกํานัล ๘ โตะตั้งไวท่ีโรง 

ขาพเจาเห็นชาย ๓ หญิง ๒ นั่งอยูท่ีโรง กะปตันเรียกหญิงท่ีอยูในโรงมา ๒ คน กะปตันพูดกับหญิง ๒ 

คนเปนภาษาบาหลี จะพูดกันประการใดขาพเจาไมทราบ หญิง ๒ คนก็เดินเขาไปประตูชั้นใน ชาย ๓ 

คนจึงเอาเสื่อสานดวยไมไผ กวาง ๔ ศอก ยาว ๕ ศอกมาปูลงท่ีพ้ืนดินหนาแคร ๔ ผืน ขุนนางนุงผา

ขาวคาดผาขาวไวผมมวยเหมือนพราหมณปกดอกไมสดท่ีมวยผม เหน็บกริชฝกไมลายมานั่งอยูบนแคร

ขัดสมาธิประสานมือไวบนตัก เหมือนกับท่ีบานเจาเมืองรองท้ัง ๔ คน แลวมีคนนุงผาตาโถงไวผมมวย

เหน็บกริช นั่งขัดสมาธิประสานมืออยูท่ีพ้ืนดินขางลางนาแคร 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

กงเดินมาถึงโรงแลวข้ึนนั่งบนแคร คนท่ีนั่งอยูขางลาง ๓๐ คน ยกมือข้ึนไหวแลวประสานมือบนตัก 

ผูหญิงท่ีตามออกมานั่งอยูขางแครท้ัง ๗ คน ขาพเจานั่งอยูกับกะปตันตรงนาแครออกมาประมาณ ๕ 

ศอก เจาเมืองถามภาษาบาหลี กะปตันแปลภาษาจีนกับขาพเจาวาเปนลูกคามาแตไหน ขาพเจาบอก

ความเหมือนกับขาพเจาบอกแกเจาเมืองคนกอน แลวถามวามาทางไกลลําบากนักฤๅ ขาพเจาบอกวา

มาทางไกลขามทะเลลึกคลื่นใหญลมกลามา ๔ เดือนเศษจึ่งถึง ไดความลําบากหนักหนา แลวถามวาท่ี

กรุงเทพฯ บานเมืองโตใหญมีผูคนมากอยูฤๅ ขาพเจาบอกวาท่ีกรุงเทพฯ ไพรบานพลเมืองมีหลายภาษา 
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แตไทยภาษาเดียว ก็มากจะประมาณไมถูก ยังพวกจีนแตจิ๋ว ฮกเก้ียน ไหหลํา เขามาพ่ึงพระเดชเดชา-

นุภาพตั้งทํามาหากินอยูท่ีกรุงเทพฯ แลหัวเมืองข้ึนกับกรุงเทพฯ ก็หลายหม่ืน ลาว มอญ พมา ทวาย 

แขก ฝรั่ง ก็มีอยูเปนอันมาก สนุกสบายม่ังค่ังบริบูรณ 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 ปน

กระสุน ๕ นิ้ว ๖ นิ้ว รายแคมลําหนึ่ง ๑๘ บอก ๒๐ บอกบาง ท่ีลําใหญมีปนรายแคม ๒ ชั้น ลําละ ๓๐ 

บอก ๓๔ บอกบาง ท้ังใหญท้ังเล็ก ๒๐ ลํา ๓๐ ลํา สําหรับไปลาดตระเวนรักษาเขตแดน  จีนท่ีมี

สติปญญากวางขวางก็โปรดเกลาฯ ตั้งใหเปนพระยา เปนพระ เปนหลวง เจาภาษีบาง เปนเจาสัวบาง 

ท่ีเปนลูกคามีเงินทองก็มาก คนหนึ่งมีสําเภาไปคาเมืองจีนบาง เรือตั้วแงไปคาเมืองแขกขางฝาย

ตะวันตกบาง คนหนึ่ง ๔ ลํา ๕ ลําท้ังใหญท้ังเล็กสัก ๑๔๐ ลํา ๑๕๐ ลํา ลูกคาเมืองจีนแตงสําเภาเขา

ไปคาขายปหนึ่ง ๑๐๐ ลํา ๑๐๐ ลําเศษบาง กําปนแขก กําปนฝรั่งไปคาขายปหนึ่ง ๒๐ ลํา ๓๐ ลําบาง 

เรือลูกคามลายูไปคาขายปหนึ่ง ๔๐ ลํา ๕๐ ลําบาง แลวถามวาสําเภาโตฤๅเล็ก ขาพเจาบอกวาเรือท่ี

ขาพเจาออกมานี้เปนอยางกลาง จึงถามวาเรือปากกวางยาวเทาไร ขาพเจาบอกวาปากกวาง ๔ วา 

ยาว ๑๔ วา จึ่งถามวาท่ีกรุงเทพ ฯ มีสินคาสิ่งไรบาง ขาพเจาบอกวาสินคาหยาบ ๆ ท่ีบรรทุกสําเภานั้น 

ฝาง ไมแดง เขา เปลือกโปลง พริกไทย เนื้อปลาตาง ๆ แตของละเอียดท่ีมีราคา รังนก กระวาน งาชาง 

นอระมาด เรว น้ําตาลทราย ปกนก ดีบุก ไหม ครั่ง เจาเมืองกาลงกงจึงวาท่ีเมืองบาหลีนี้ เปนเมือง

เกาะหามีสินคามากไม มีแต ขาว ยาสูบ กาแฟ แลวเจาเมืองกาลงกงจึงใหคนยกเขามาใหขาพเจากับ

กะปตันปนตัดรับประทาน กับขาวเหมือนกับปลัดเมืองทํามาใหขาพเจารับประทาน ครั้นขาพเจา

รับประทานแลวก็ลาเจาเมืองกาลงกงจะกลับมาเรือ เจาเมืองจึงใหกะปตันบอกขาพเจาวา อยาเพอไป

กอนเลยคํ่ามืดแลว นอนท่ีนี่สักคืนหนึ่งเถิด จะมีหนังใหดู ขาพเจาก็อยู  ครั้นเพลาคํ่าพวกบาหลีจึงเอา

จอหนังมาตั้งท่ีนาโรง 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 เอาข้ึนเชิดทีละตัว รองภาษาบาหลี ตีฆองกลองสีซอ สิ้นบทแลววางหนังลงเสียเอาตัว

อ่ืนข้ึนเชิดตอไปกวาจะสิ้นท้ัง ๕๐ ตัว เจาเมืองก็ดูอยูดวยกับขาพเจา  เพลาสักยามหนึ่งเจาเมืองก็กลับ

เขาไปขางใน  แตคนพวกชาวบาหลีนั้นยังดูอยูท้ังหญิงท้ังชายประมาณ ๕๐ คน ๖๐ คน ดึกแลว

ขาพเจานอนอยูท่ีโรง  หนังนั้นเลนไปจนรุง  ครั้นเพลาเชาเจาเมืองสั่งใหหาเขามาเลี้ยงกะปตันกับ

ขาพเจากับลูกเรือ ขาวแลกับขาวเอามาใหกินก็เหมือนกับท่ีเอามาใหรับประทานครั้งกอน 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 ขอมือสักผูกผาขาวท้ัง ๒ ขาง ชายผาหอยยาวสักคืบ ๑ ศีรษะใสหมวกใบลานเย็บ

ขางบนแบนเหมือนซองพลู แลวเอาดอกไมสด ดอกลั่นทม ดอกจําปาเหลือง ดอกจําปาขาว ดอก

อัญชัน ดอกชบา เหน็บเขากับหมวกใสคน ๑ สี่คนหาไดใสหมวกไม ผูหญิงนุงผาแขก พันแลวเอาแพร

ผังสีเชียสา สีเขียว สีแดง สีเหลือง สีคราม สีขาว เหน็บเอวขางละ ๕ สี หอยลงมาท้ัง ๒ ขาง ยาวขาง

ละศอกเศษ มีแพรแดงคาดนม เทาใสกําไลเงินกลม ขอมือใสกําไลแบนเปนหนากระดานขางละ ๒ เสน 

ถือพัดดามจิ้วคลี่ท้ัง 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 แลวเอาไมกระหนาบเรียงเขากับหลัก แลวจึงเอาลูกระนาดวางบนปาก

กระบอก ตีดวยไมงอเหมือนไมตีระฆัง กลางโรงเอาก่ิงไมมาปกก่ิง ๑ เก็บดอกไมสดใสตะกราๆ ๑ มา

วางไวใตก่ิงไม มีคนรอง ๒ คน ผูหญิงลุกข้ึนรํากอน แลวไปหยิบดอกไมในตะกรามาท้ิงผูชายๆ จึงลุก

ข้ึนรําคนหนึ่ง แลวไปหยิบดอกไมในตะกราท้ิงผูหญิงบาง แลวผูชายผูหญิงก็รําไปดวยกันนาน ๆ จึงไป

หยิบดอกไมมาท้ิงกัน คนรอง ๒ คนก็รองไป รําลอกันไปๆ มาๆ เหนื่อยแลวก็นั่งลง คูอ่ืนก็ลุกข้ึนรํา

หยิบดอกไมท้ิงกันรําทีละคูท้ัง ๕ คู เจาเมืองถามขาพเจาวางามฤๅไมงาม ขาพเจาบอกวางาม ขาพเจา

จึงขอยืมเบี้ยอีแปะกะปตันหาพันมาตกรางวัลใหคนละ ๕๐๐ เจาเมืองจึงถามขาพเจาวาท่ีกรุงเทพฯ มี

หนังมีละครอยางนี้ฤๅไม ขาพเจาบอกวาท่ีกรุงเทพ ฯ มีโขน หุน ละคร มีหนัง มีง้ิว แลวถามขาพเจาวา

โขนหุนละครนั้น โรง ๑ มีคนสักก่ีคน แตงตัวอยางไร ขาพเจาบอกวาโขนโรง ๑ ท้ังชายท้ังหญิง ๑๐๐ 

บาง ๑๐๐ เศษบาง แตงตัวใสสนับเพลานุงยกทองยกไหม โจงกระเบนไวหางหงส คาดเข็มขัด มีผาปก

ทอง ปกไหมหอยนาผืน ๑ หอยขาขางขวาผืน ๑ หอยขาขางซายผืน ๑ ใสเสื้อลายทองใสตาบ ใส

สังวาล ใสกําไลทองคําท่ีขอมือขางละ ๙ ขางละ ๑๐ เสนท้ัง ๒ ขาง นิ้วมือใสแหวนทองคําประดับ

เพชรพลอยตางๆ นิ้วละวงขางละ ๔ นิ้วท้ัง ๒ มือ ศีรษะใสหนาโขนหนาปดทอง หนาเขียนบางตางๆ 

กัน มีมงกุฎรัดเกลาปดทองประดับเพชรพลอย ปพาทยมีกลองใหญกลองกลางกลองเล็ก ฆองวง 

ระนาด ตะโพน เปงมาง ฉ่ิง 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 ท้ังหญิงท้ังชาย ๓๐ คน ๔๐ คน เครื่องแตงตัวละครเหมือนกับ

เครื่องแตงตัวโขนหุนเหมือนกัน เม่ือละครจะรํานั้น คนสําหรับตีกรับโรงละ ๔๐ คน ๕๐ คน มีปพาทย

สํารับ ๑ สิ้นบทรําก็หยุดรองไปตามเรื่องหามีคนเจรจาแทนเหมือนโขนหุนไม แลวเจาเมืองถามขาพเจา

วาหนังนั้นทําอยางไร ขาพเจาบอกวาเอาหนังโคท้ังผืนมาเขียนเปนรูปคนบาง รูปยักษบาง รูปลิงบาง 



๔๙๔ 

รูปคนชายหญิงบาง เปนรูปชาง รูปมา รูปโค กระบือ รูปเนื้อ รูปเสือบาง ตัวโตเทาคนรุนๆ ทําทาตางๆ 

แลวสลักเจาะเอาพ้ืนออกเสีย โรง ๑ มีหนัง ๑๐๐ ๑๐๐ เศษ จอทําดวยผาขาวยาว ๖ วา กวาง ๑๐ 

ศอกขึงข้ึน แลวปลูกทํารานไฟขางหลังสูง ๓ ศอก กวาง ๒ ศอก ยาว ๓ ศอก เอาดินรองแลวกองไฟ

บนรานแลวเอาเสื่อใบวงบังลมขางหลังจอ ขางนาจอเอาหนังเชิด มีกลองใหญ กลองกลาง กลองเล็ก 

ระนาด ฆองวง ตะโพน เปงมาง ฉ่ิงฉาบ กรับโกรง ถาจะเลนหนังตัว ๑ คนเชิดคน ๑ เชิดครั้ง ๑ หนัง 

๙ ตัว ๑๐ ตัวบาง คนเชิดก็เทากับตัวหนัง พวกปพาทยก็ตีข้ึนพรอมกัน คนสําหรับเลนท่ีอยูในจอนั้นตี

กรับโกรงรองไปตามเพลง สิ้นบทแลว คนเชิดหยุดยืนเชิดหนังอยูนาจอ คนสําหรับเจรจาก็เจรจาไป

ตามเรื่อง สิ้นบทแลว เอาหนังพวกนั้นกลับเขาในจอ เอาหนังตัวอ่ืนมาเชิดตอไปกวาจะสิ้นตัวหนัง ๆ 

เชิดไดท้ังขางในจอขางหนาจอ 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 เจาเมืองจึงวาท่ีกรุงเทพพระมหานครม่ังมีเงินมาก

จึงทําได แลวขาพเจาก็ลาจะมาเรือเจาเมืองจึงพาขาพเจาไปดูเสือ วาเสือท่ีเมืองบาหลีนี้จะเหมือนเสือท่ี

กรุงเทพพระมหานครฤๅไม แลวเจาเมืองพาขาพเจาออกมานอกกําแพงชั้นกลางมีโรงอยูโรง ๑ กรงขัง

เสืออยูในโรง เสือตัวยาว ๓ ศอกคืบ สูง ๒ ศอก รูปรางเหมือนเสือท่ีกรุงเทพฯ แลวจึงพาขาพเจาไปดู

โรงตีเหล็ก ขาพเจาเห็นมีคนตีเหล็กชาติมุกิดบาง บาหลีบาง สัก ๙ คน ๑๐ คน เห็นขันปนอยูบอกหนึ่ง 

ตะไบแตงตัวอยู ๒ บอก มีเตาตีเหล็ก ๒ เตา ใชสูบยืนเหมือนสูบลาว ขาพเจาเห็นมีคนอยูในกําแพง

เมืองประมาณ ๓๐ คน ๔๐ คน แลวเจาเมืองถามขาพเจาวาท่ีกรุงเทพฯ มีสัตวสิ่งใดบาง ขาพเจาบอก

วามีสัตวเปนอันมาก แตขาพเจารูจักชาง มา โค กระบือ แรด เสือ เนื้อ หมี กวาง ทราย เจาเมืองกาลง

กงจึงวาบานเมืองโตใหญ ไพรบานพลเมืองลูกคาวานิชสัตวตางๆ ก็มีมาก ท่ีเมืองบาหลีนี้เปนเมืองเกาะ 

มีแตวัว ควาย มา เนื้อ หามีชางไม รูปรางอยางไรไมรูจัก ไดเห็นแตเข้ียวชางเล็กๆ ลูกคาเมืองใหมเอา

มาขายซ้ือไวทําดามกริชบาง ฝกกริชบาง ถาแลจะไดมาคาขายขางหนาชวยซ้ือเข้ียวชางท่ีโตๆ มาฝาก

สักอัน ๑   ๒ อัน ขาพเจาวาราคาซ้ือขายกันท่ีเมืองใหมหนักหาบหนึ่ง ๒๐๐ เหรียญ ๒๕๐ เหรียญก็มี 

ตามใหญตามเล็ก เจาเมืองกาลงกงจึงวาจะเปนราคามากนอยเทาใดก็ชวยซ้ือมาฝากใหได ขาพเจา

รับคําแลวก็ลาจะมาเรือ เจาเมืองกาลงกงสั่งขาพเจาวาสินคามีมาในเรือนั้นชาวบาหลีจะมาซ้ือก็ให 

ขายเถิด ใหเขียนบัญชีชื่อไว เรือจะกลับไปทวงเงินไมไดเราจะชวยชําระให ขาพเจาก็มาเรือ เดินมาแต

บานเจาเมือง 

วัน ฯ๕   ๔ คํ่า ปมะเส็งสัปตศกเพลาเท่ียง กะปตันก็พาขาพเจาออกมาถึงประตูชั้นนอกมี

ตลาดผูชายขายของอยูท่ีหนาบานเมือง ท้ังคนซ้ือคนขายประมาณ ๒๐๐ คน ๓๐๐ คนเศษ มีผาแพร 



๔๙๕ 

รม ถวย ชาม ของกินบาง ตลาดผูหญิงขายของตลาด ๑ ขางกําแพงเมือง ไมใหผูชายซ้ือขายๆ กันแต

พวกผูหญิง จะมีคนมากนอยเทาใดหาไดไปดูไม ขาพเจาเห็นหญิงเดินไปมาตามทาง ศีรษะทูนของ

เหมือนทวายเหมือนแขก ขาพเจาถามกะปตันวาผูชายผูหญิงจะซ้ือจะขายดวยกันไมไดฤๅ กะปตันบอก

ขาพเจาวาอยางธรรมเนียมเมืองบาหลีนี้ ถาผูหญิงจะออกเดินนอกบานไปซ้ือขายก็ดี มิใชบิดามารดา

ญาติพ่ีนองผัวเมียกันจะไปถูกตองตัวผูหญิงไมได ถาผูชายมิใชญาติพ่ีนองไปถูกตองตัวผูหญิงเขา ผูหญิง

รองข้ึนแลวไปตีเกราะ พวกชายญาติพ่ีนองขางหญิงรู ชวนกันถือกริชวิ่งออกมาจากบานหลายคน เอา

กริชแทงชายท่ีถูกตัวหญิงนั้นตายก็หามีโทษไม ขาพเจาเห็นเกราะทําไวดวยไมแกนโต ๓ กํา ๔ กํา ยาว 

๓ ศอก ๔ ศอก แขวนไวท่ีตนมะมวง ตนมะขาม ตนจําปา ตนไทร ตนกระดังงา ตนขนุนบาง ตามถนน

หางกันเสน ๑ บาง ๓๐ วาบาง แตบานเจาเมืองตลอดไปถึงทาเรือจอด ขาพเจาเดินมาถึงเรือเพลาบาย 

๕ โมงเศษ ขาพเจาจึงบอกกะปตันวา เพลาพรุงนี้ขาพเจาจะเอาของข้ึนขาย  

รุงข้ึน วัน ฯ๖   ๔ คํ่า เพลาเชา กะปตันใหบุตรไปบอกกับปลัดเมืองวา จีนก๊ักนายเรือจะเอา

สินคาข้ึนขายปลัดเมืองกับเจาเมืองรอง คนประมาณ ๓๐ เศษ พากันมาท่ีบานกะปตัน ขาพเจาจึงเอา

ตัวอยางของข้ึนไปใหดู แพรจีนเจาสีตางกัน ๕ มวน แพรผังสี ๕ สี ๕ พับ ไหมทองหีบ ๑ จานพลชาม

พลสิ่งละซอง สีเสียดกระสอบ ๑ กระทะเล็กปากกวางศอกเถา ๑ เจาเมืองซ้ือแพรจีนเจา 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 ปลัดเมืองซ้ือแพรจีนเจาขาว ๓ มวน 

ๆ ละ ๑๕๐๐๐ อีแปะ เงิน ๙ ตําลึง ๑ บาท ๒ สลึง ปลัดซ้ือไหมทอง ๑๐ หีบ ๆ ละ ๕๐๐๐ อีแปะ 

เงิน ๓ ตําลึง ๒ สลึง แลวเจาเมืองรองปลัดเมืองจึงวากับขาพเจาวาสินคานอกนั้นผูใดจะซ้ือก็ใหขาย

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 จนสินคาในเรือท่ีซ้ือ

เชื่อยังไมใหเงินนั้น ขาพเจาจดบัญชีผูซ้ือของไว ขาพเจาไปทวงเงินไดบางยังไมไดบาง แลวขาพเจาถาม

กะปตันปนตัดวาสินคาท่ีเมืองบาหลีนี้มีฝาง มีกาแฟ มีเขาสารอยูท่ีไหน ขาพเจาจะขอไปเท่ียวซ้ือ กะป

ตันบอกขาพเจาวา ฝางมีอยูปา ชื่อหวนตุหลัน ผลกาแฟมีอยูเมืองตัวปนหลัน เมืองมองงุย เขาสารกับ

ยาสูบมีอยูท่ีเมืองบาหลีนี้กะปตันจึงวากับขาพเจาวาถาจะไปซ้ือ ก็ใหไปหาเจาเมืองรอง ขอหนังสือไป

ถึงเจาเมืองตัวปนหลัน เจาเมืองมองงุย จึงจะไปซ้ือได ๚  

ครั้น ณ วันขางแรม เดือน ๕ ปมะเมียอัฐศก ขาพเจากับจีนอูลูกเรือคน ๑ ไปหาเจาเมือง

รอง บอกวาขาพเจาจะขอไปเท่ียวซ้ือผลกาแฟท่ีเมืองปนหลัน เมืองมองงุย เจาเมืองจึงใหคนไปเอา 

ใบลานท้ังกานมาใบ ๑ แลวเอาเหล็กแบนๆ ยาวสักคืบ ๑ ลับใหแหลมเขียนลงกับใบลานเหมือนจาร

หนังสือ ตัวหนังสือคลายกับหนังสือขอม เขียนหนังสือแลวจึงเอาตราเหล็กเปนรูปดอกไมมาตีลงท่ี



๔๙๖ 

ใบลานสงใหขาพเจา แลวใหลามบอกกับขาพเจาวาจะใหหญิงชาวบาหลีท่ีรูจักภาษาแขกคน ๑ กับชาย 

๔ คนไปดวย กับมา ๓ มา ทวน ๒ เลม พรุงนี้จะใหไปรับท่ีทาเรือ ขาพเจาจึงวาจะขอเชามาสัก ๒๐ มา 

บรรทุกอีแปะไปซ้ือของ เจาเมืองก็รับวาจะเชาใหมา ๑ ไปถึงเมืองมองงุยเปนราคาพันอีแปะคิดเปนเงิน 

๒ บาท ๒ สลึง บรรทุกของกลับมาสงถึงทาเรือ คิดคาเชาอีกตัวละพันอีแปะ เพลารุงเชาจึงจะใหไปรับ

ท่ีทาเรือ ขาพเจาก็ลากลับมา ครั้นรุงเชาหญิงคน ๑ ข่ีมาๆ หนึ่ง ชาย ๔ คนจูงมามา ๒ มา ๒ คน ถือ

ทวนคนละเลมกับมา ๒๐ มา บรรทุกตางหลังละ ๔ ตาง คนสําหรับมา ๆ ละคน เปนคน ๒๐ คน ลงมา

ท่ีทาเรือ ขาพเจาเห็นตางท่ีใสหลังมาสานดวยไมไผสูงศอกคืบปากกลมกวางสัก 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 หญิงลามข่ีมา ๑ มาท่ีข่ีมีจั๋งถัก

เหมือนเบาะรองหลังมาชั้น ๑ แลวเอาเบาะผาปูทับจั๋งอีกชั้น ๑ มีรัดอกซองหาง รัดอกพานหนาผูกกับ

เบาะ บังเหียนทําดวยเหล็กเหมือนบังเหียนไทยหามีโกลนไม ผูหญิงข่ีไมครอมหลังมาเหมือนผูชาย เอา

เทาหอยขางมาขางเดียวท้ัง ๒ เทาข่ีควบก็ไมตก มาท่ีหญิงลามข่ีนําทางไปหนาพาขาพเจาเดินตามหาด

ทรายชายทะเล ตั้งหนามาไปทิศเหนือทางประมาณครึ่งวันสิ้นหาดทรายชายทะเล ถึงทางกวาง

ประมาณ ๔ วา ๒ ขางทางเปนสวนบางนาบาง ท่ีเปนสวนมีตนทุเรียน ตนมังคุด ตนลางสาด ตนเงาะ

บาง นอยหนา สมโอ สมเกลี้ยง สมเปลือกบาง หมาก มะพราว สับปะรด แตงอุลิตไทย แตงกวาไทย 

ฟกทอง ฟกเขียว พริกเทศ มะเขือ ถ่ัวงา เขาโพด หอม กะเทียม เผือก มัน แตท่ีนาทําท่ีใหเสมอ แลว

ทําคันก้ันน้ํากวางประมาณเสนบาง ๓๐ วาบาง ๒ เสนบาง เปนชั้นๆ กันข้ึนไป มีทางน้ําไหลมาแตบน

เขาทําๆ นบดวยศิลา ก้ันไวใหน้ําไหลเขานาตอ ๆ กันไปไดท่ัวกัน นาทําไดท้ังหนาแลงหนาฝนไมเปน

ฤดู เก่ียวเขาแลวก็ดําตอไปอีก พนจากท่ีนาท่ีสวนข้ึนไปเปนปาไมใหญๆ ท่ีขาพเจารูจัก ตนตาล ตนจั๋ง 

ตนมะขามปอม ตนสัก ตนมะขามกระดานบาง ตนตะขบ หวายโปง หวายหินบาง ท่ีขาพเจาไมรูจัก

เปนอันมาก ขาพเจาเดินไปแตเชิงเขาวัน ๑ ถึงบานเหลื่อยหลน พวกลามใหขาพเจาพักอยูนั่น เอา

หนังสือใหนายบานดู นายบานก็หาขาวมาใหขาพเจารับประทาน เอาโตะไมใสขาวกองกลางโตะ 

กับขาวมีสุกรทอดน้ํามันถ่ัวน้ํามันเกลือ กองรายๆ อยูในโตะกับขาวสุกดวยกันมาใหรับประทาน พวก

ขาพเจา ๒ คน หญิงลามคน ๑ เขากัน ๓ คนกินรวมกัน แตชาย ๔ คนนั้น ขาพเจาใหเบี้ยคนละ ๒๐ 

อีแปะ ไปซ้ือเขาชาวบานรับประทาน รุงข้ึนเชาขาพเจาเห็นบานมีโรงอยูประมาณ ๑๐๐๐ หลังโรงเศษ 

พ้ืนฝาดินหลังคามุงแฝกเปนกระโจมเหมือนกันท้ังสิ้น คนชายหญิงใหญนอยประมาณ ๔๐๐๐ เศษ ไป

จากบานเหลื่อยหลนเพลาเชาประมาณ ๓ โมงเศษ ไปตามเนินเขาทางลาดเสมอข้ึนไป เพลาเชา

กลางวันถึงบานอีกแหง ๑ มีโรงเรือนประมาณ ๑๐๐ หลังโรง คนชายหญิงใหญนอยประมาณ ๔๐๐ 

คน ตามขางทางมีสวนบางนาบาง ขาพเจาซ้ือเขารับประทานแลวเดินไปอีก จนเพลาเย็นถึงบาน 

อํามัตๆ มีเจาเมืองปลัดเมือง ขาพเจาพักนอนอยูท่ีบานอํามัตคืน ๑ หาไดไปหาเจาเมืองไม กํานันบานดู
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หนังสือแลว หาเขามาใหรับประทาน รุงข้ึนเพลาเชาหาเขารับประทานแลวหญิงลามก็พาขาพเจาไป

จากบานอําหมัด เดินไปตามทางมีสวนมีนา เปนปาบางเปนบานบางเรี่ยรายกันไปแหงละ ๕ โรงบาง ๖ 

โรงบาง ๙ โรงบาง ๑๐ โรงบาง ๒๐ โรงบาง ถึงเพลารับประทานแวะเขาบานไหนเอาเบี้ยอีแปะซ้ือเขา

รับประทานไดทุกบาน ไปจนเพลาเย็นถึงบานกะนาซมเปนบานใหญ มีเจาเมืองปลัดเมืองผูคนมาก 

ขาพเจาหาไดไปหาเจาเมืองไม เอาหนังสือเดินทางใหดู กํานันก็หาเขามาใหรับประทานพักนอนอยูคืน 

๑ รุงข้ึนเชาออกจากบานกะนาซมเดินไปตามทางบานราย ๆ กันแหงละ ๗ โรงบาง ๘ โรงบาง ๙ โรง

บาง ๑๐ โรงบาง จนเพลากลางวันซ้ือเขารับประทานแลวออกเดินหามีบานไม เปนปาไมตางๆ ตาม

ทางเดินเปนศิลามากกวาดินเพลาคํ่าหยุดนอนอยูในปาหามีบานผูคนไม อดขาวคืน ๑ ไดรับประทาน

แตของกินท่ีเอาบรรทุกหลังมาไปบางเล็กนอย รุงเชาเดินไปอีกจนเพลาเท่ียงถึงสระใหญบนยอดเขา 

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

ธารน้ําไปดูท่ีสระ สระกวางใหญน้ําใสเย็น แลไปสุดสายตาหาเห็นขอบสระขางโนนไม ตนไมในบริเวณ

สระก็หามีไม ไกลออกมาสัก ๙ เสน ๑๐ เสน จึงมีตนไมมีเขาติดอยูกับขอบสระขางตะวันตกยอดหนึ่ง 

สูงแตขอบสระข้ึนไปประมาณเสนเศษ ขาพเจาไดยินเสียงตึง แลวเปนควันพลุงข้ึนท่ียอดเขา ขาพเจา

ตกใจ ขาพเจาถามหญิงลามๆ จึงบอกวาเขานี้ดังเองนานๆ สักหมอเขาสุก ๑ ดังที ๑ เสมออยูท้ังตาป 

ขอบสระขางตะวันออกก็มีเขาๆ หนึ่งสูงเทากัน เพลากลางคืนแลเห็นเปนไฟติดอยูบนยอดเขา เหมือน

ไฟเผาหญาท่ีกลางทุง เปลวสูงประมาณ ๔ วา ๕ วา เทือกไฟโตประมาณ ๒๔ วา ๒๕ วา เพลา

กลางวันหาเห็นเปลวไฟไม  หญิงลามจึงบอกวาผูเถาผูแกแตกอน เลาใหฟงวาสระเปนกระทะจงโพหุง

ขาว เขาท่ีดังวาน้ําเดือด เขาท่ีเปนไฟวาเตาไฟ พวกขาพเจาอาบน้ําแลวไปอีกจนเพลาบาย ๔ โมงเศษ

ถึงบานงัวตุดแวะเขาเอาหนังสือใหนายบานดู นายบานหาขาวมาใหขาพเจารับประทาน ขาพเจาพัก

นอนอยูท่ีบานงัวตุดคืน ๑ หนาวนักใสเสื้อ ๓ ชั้นกับผาหมผืนหนึ่งก็ไมอุน ชาวบานนอนบนรานเอาไฟ

ใสขางลาง เพลากลางคืนแสงไฟท่ียอดเขาสวางมาถึงในบานจริงเหมือนหญิงลามบอก ครั้นเพลาเชา

ขาพเจาแลไปดูเห็นเปนแตตนหญาแดง จึงถามหญิงลามวาทําไมจึงไมเห็นแสงไฟ หญิงลามบอกวา 

กลางวันแลไมเห็นแสงไฟ แลเห็นแตกลางคืน วาเขาท่ีดังตึงนั้นเพลาเชาเย็นกลางคืนจึงดังแรง เพลา

กลางวันเสียงหาสูดังแรงไม ขาพเจาเห็นบานมีโรงประมาณ ๖๐๐ หลัง โรงทําเหมือนกัน มีคนชาย

หญิงใหญนอย ๓๐๐๐ นายบานหาเขามาใหขาพเจารับประทาน ขาพเจารับประทานแลวหญิงลามกับ

กํานันบอกวามีศาลเจาจงโพอยูท่ีเนินเขาไฟศาลหนึ่ง วาเดิมจีนมาแตเมืองไอมุยแซตั๋นเปนจงโพมากับ

สําโปกงๆ ไปข้ึนอยูเมืองสําปาหลัง จงโพลาวาจะกลับไปเมืองไอมุย มาถึงเกาะบาหลีเรือเสียคนตายสิ้น 

เหลือแตจงโพ ข้ึนมาอยูบนเขานี้  ไดคนปาเปนภรรยามีลูกมีหลานสืบตอๆ กันมาหาเปนจีนไม 



๔๙๘ 

กลายเปนชาวบาหลีจนทุกวันนี้ มีเสื้อถักดวยรกจั๋งตัว ๑ กับหมวกทําดวยไมไผเปนซ่ีๆ เหมือนหมวก

ไหหลําวางอยูบนเตียงศิลาดวยกัน หญิงลามกับกํานันพาขาพเจาไปดู เดินไปแตบานกํานันทาง

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 ขาพเจาจึงถามวาเสื้อหมวกอยูสักก่ีปมาแลว หญิงลามกับกํานันบอกวาแตจงโพตายถึง

ทุกวันนี้สักก่ีรอยก่ีปก็ไมรู ท่ีเมืองบาหลีนี้ตั้งบานเมืองหารูจักปเดือนวันคืนไม เกิดมาปใดเดือนใดอายุ

เทาใดก็ไมรูดวยกันทุกคน แลวกํานันวาบรรดาคนบานงัวตุดนี้เปนลูกหลานจงโพท้ังสิ้น ผูใดจะรับคน

ชายหญิงบานงัวตุดขายใหจีนแขกตางเมืองไปก็ไมได ถาผูใดไมฟงซ้ือเอาไปก็คงเปนอันตรายในกลาง

ทะเล พูดกันอยูจนเพลากลางวันก็พากันกลับมาบานกํานัน แลวหญิงลามพาขาพเจาออกจากบาน

กํานันเพลาเท่ียงเดินมาประมาณสัก ๒๐ เสนเศษเปนปาไมตาง ๆ บาง ตนกาแฟโตกํา ๑  ๒ กํา สูง ๕ 

ศอก ๖ ศอกบางรายกันไป แลวมืดเปนน้ําคางตกเหมือนระดูเดือน ๑ เดือน ๒ ขาพเจาถามหญิงลาม ๆ 

วาเพลาเท่ียงแลวเปนน้ําคางลงอยางนี้ทุกวัน เดินต่ําลงไปจนเพลาเย็นถึงเมืองมองงุย อาศัยนอนอยู

บานกํานันคืน ๑ เพลาเชาขาพเจาใหกํานันพาไปหาเจาเมือง ขาพเจาจัดไดสุรา ๒ ขวด ผาขาวพับ ๑ 

กระทะเถาหนึ่ง ๕ ใบไปใหเจาเมืองๆ แตงตัวนุงหมมีผูคนชายหญิงตามออกมาเหมือนกับเจาเมืองๆ 

บาหลีถามขาพเจาๆ บอกเหมือนกับบอกเจาเมืองบาหลี แลวขาพเจาวาจะมาขอซ้ือผลกาแฝหาบ ๑ 

เปนราคาเทาไร เจาเมืองบอกวาหาบ ๑ จะเอาราคา ๓๒๐๐ อีแปะเปนเงิน ๒ ตําลึง ๒ บาท เฟอง ๑ 

ขาพเจาวาจะซ้ือ ๔๐๐ หาบ เจาเมืองวาเดือน ๑ จึงจะไดกาแฟหนัก ๔๐๐ หาบ ขาพเจาสัญญาวาให

ไปสงถึงทาเรือหาบ ๑ จะเอาคาจางเทาไร เจาเมืองวาหาบ ๑ จะเอาราคา ๖๕๐ อีแปะ ขาพเจาคาง

อยูท่ีเมืองมองงุย ๕ วัน ไดกาแฟหนัก ๑๐๐ หาบ ขาพเจาเชามาท่ีเมืองมองงุยอีก ๓๐ มา ราคาตัวละ 

๑๐๐๐ อีแปะเหมือนกับท่ีเมืองบาหลีเหลง คนสําหรับมา ๓๐ คน เขากันเปนมาบรรทุกกาแฟ ๕๐ มา 

คน ๕๐ คน บรรทุกกาแฟแลว ขาพเจาก็ลากลับมา ลามพาขาพเจาเดินมาหากลับมาทางเดิมไม มา

ทางใหมผินหนามามาทางตะวันตก เดินมาอีกวัน ๑ ถึงเมืองกีอ้ันเจียกหาไดแวะเขาในเมืองไม ลาม

บอกวาเมืองนี้เปนเมืองใหญ ผูคนมากข้ึนกับเมืองบาหลี ขาพเจาพักนอนอยูกลางทุงคืนหนึ่ง  รุงข้ึน 

เพลาเชาชาวบานเอาขาวสุกกับเนื้อสุกรยางจิ้มเกลือมาขาย ขาพเจาซ้ือขาวรับประทาน แลวออกเดิน

มาแตเพลาเชา มีแตพงแขม ไมมีตนไมใหญ ท่ีไรท่ีนาก็ไมมี มาจนเพลาเย็นถึงบานอาพอนหาไดเขาใน

บานไม พักนอนอยูกลางทุงคืนหนึ่ง รุงข้ึนเพลาเชาเดินมาจนเพลาเท่ียงถึงเมืองมองหลี เปนเมืองใหญ

ผูคนมีมาก เมืองมองหลีนี้ผูคนวิวาทกันหาไดข้ึนกับเมืองบาหลีไม ถาแลคนขางเมืองบาหลีมาขางแดน

เมืองมองหลี ชาวเมืองมองหลีจับริบเอาสิ่งของตัวคนก็เอาไปขายเสีย ถาชาวเมืองมองหลีไปขางแดน

เมืองบาหลี ชาวบาหลีมากกวาก็จับริบเอาสิ่งของตัวคนไปขายเสียเหมือนกัน เมืองมองหลีมีเจาเมือง

ผูคนมาก จะมีทาเรือลูกคาไปมาคาขายถึงฤๅไมมีประการใด ขาพเจาหาไดถามไม พวกขาพเจาเดิน



๔๙๙ 

มาถึงแขวงเมืองมองหลี ชาวเมืองมองหลีถือปนบางหอกบาง ประมาณสัก ๑๐๐ คนเศษออกตีชิงแทง

ถูกชาวเมืองบาหลี ๓ คน ชิงเอามาบรรทุกกาแฟไปได ๕ มา พวกขาพเจาหามีปนหอกไม มีแตกริชสู

ไมได ก็ถอยมาบานอาพอน หญิงลามจึงใหคนบาหลีไปตีเกราะท่ีบานอาพอน ชาวบานอาพอนถือปน

ถือหอกถือหลาวบางประมาณสัก ๒๐๐ คน วิ่งออกมาเห็นพวกขาพเจาจึงถามวาทําไมทะเลาะวิวาท

กันอยางไร หญิงลามบอกวาจีนลูกคาชาวกรุงเทพ ฯ ออกมาคาขายท่ีเมืองบาหลี เจาเมืองบาหลีใหเรา

พาเท่ียวซ้ือกาแฝท่ีเมืองมองงุยไดแลว จะกลับไปเมืองบาหลี มาถึงเมืองมองหลี ชาวเมืองมองหลีออกตี

ชิงแทงถูกคนชาวเมืองบาหลีปวย ๓ คน ชิงเอามาบรรทุกกาแฟไปได ๕ มา ใหเจาเมืองอาพอนไปสงให

ถึงแขวงเมืองบาหลีดวย นายบานจึงใหคนท่ีถือปนถือหอกถือหลาวออกมา ๒๐๐ คนนั้นปองกันมาสง

พนแขวงเมืองมองหลีแลวก็พากันกลับไป ขาพเจาเดินมาจนเพลายามเศษถึงบานกะปตัน ปลงของลง

จากมาแลวเอาไวท่ีบานกะปตัน ขาพเจานอนอยูท่ีบานกะปตันคืน ๑ รุงเชาขาพเจาใหเบี้ยอีแปะหญิง

ลาม ๒๐๐๐ ชายคนละ ๑๐๐๐ เขากัน ๖๐๐๐ อีแปะกับคาเชามาใหเสร็จแลว หญิงลามแลชาย ๔ คน

กับเจาของมาก็พากันกลับไป ขาพเจาก็ขนกาแฟลงบรรทุกเรือ อยู ๙ วัน ๑๐ วัน เจาเมืองมองงุยจึง

เอามาตางบรรทุกกาแฟมาสงอีก ๓๐๐ หาบ ขาพเจาคิดอีแปะใหแลวชาวเมืองมองงุยก็กลับไป  

กะปตันจึงเรียกเอาภาษีกาแฟกับขาพเจาหาบหนึ่ง ๒๐๐ อีแปะ กาแฟหนัก ๔๐๐ หาบเปนอีแปะ ๘ 

หม่ืน เปนเงิน ๒ ชั่ง ๑๐ ตําลึง ขาพเจาถามกะปตันวาภาษีนี้ไดกับเจาเมืองหรือๆ ไดกับผูใด กะปตัน

บอกขาพเจาวาภาษีนี้ เจาเมืองยกใหสําหรับเลี้ยงพวกจีนมาอยูในเมืองบาหลี ขาพเจาถามวาจีนมาอยู

ในเมืองบาหลีสักเทาไร กะปตันบอกวามีจีนอยูประมาณ ๘๐ คน ๙๐ คนเศษ ขาพเจาซ้ือสินคาอยูสัก

เดือนครึ่ง ชาวเมืองบาหลีบรรทุกเขามาขายวันละ ๒ เกวียน ๓ เกวียนบาง ราคาท้ังภาษีหาบละ 

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 ขาพเจาซ้ือได

ขาวสารหนัก ๓๐๐๐ บาท เปนขาว ๑๒๐ เกวียน ยาสูบหนัก ๑๐๐ บาท เนื้อกระบือหนัก ๒๐๐ บาท 

หนังกระบือหนัก ๕๐ บาท น้ํามันมะพราวหนัก ๕๐ บาท ฝางขาพเจาซ้ือกับจีน ๆ จะเอาราคาหาบละ 

๑๕๐ อีแปะ เงิน ๑ สลึง ๑ เฟอง ยังหาไดเอาฝางมาสงไม อยูประมาณ ๙ วัน ๑๐ วัน  

ณ วัน ฯ๓   ๖ คํ่า 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 

อังกฤษปกเปนรูปพุมโตะ ๑ ใสสม กลวย ขนมบาง ๕๐ โตะ เอาผาเช็ดหนาแขกคลุมทุกโตะ คนท่ี

นําหนาขันหมากแตงตัวใสกางเกงขาวคาดเอวผาลาย ผาเช็ดหนาแขกโพกศีรษะเอารูปนกยูง ทําดวยไม

โตเทาไกปดทองท้ังตัวมีสายยูติดอยูท่ีหลังนกยูงสองสายยู เอาดายผูกท่ีสายยู แลวเอามาตะพายแลง 

รําไปขางหนาขันหมาก มีปพาทยเหมือนกับเลนละครหามตีตามไปขางหลัง ขาพเจาก็ตามไปดูดวย ไป

ถึงบานมีหญิงสาวๆ ๙ คน ๑๐ คนออกมารับ แลวรองเพลงตามภาษาบาหลี คนท่ีตะพายนกยูงก็รํา

สักครู ๑ ฝายขางพวกหญิงเอาเขาสารคลุกขม้ินซัดคนรําท่ีตะพายนกยูง ๓ ที แลวมีหญิงแกออกมาจูง

เอาคนรําตะพายนกยูงเขาไปในประตูบาน จึ่งปลดเอานกยูงรับเอาโตะท่ีใสขาวสาร หมากพลูปกพุม

ทองอังกฤษนั้นเขาไปในเรือนบิดามารดาหญิง ของท้ังนั้นก็ถายไวสิ้น แลวก็เลี้ยงน้ํากาแฝกับน้ําตาล

โตนด ขนม กลวย สมเสร็จแลว ฝายขางชายท่ีเอาขันหมากไปก็พากันกลับมาบาน เวนอยู ๓ วัน ฝาย

ขางบิดามารดาหญิงก็พาเอาตัวหญิงมาสงบานชาย มีหญิงหอมลอมมาประมาณ ๒๐ คน ๓๐ คน 

เจาสาวแตงตัวนุงผาริ้วทองอยางแขก หมผายกแขกมีกรวยเชิงสไบเฉียงศีรษะคลุมผาเช็ดหนาแขก มือ

ใสกําไลทองคําขางละ ๓ เสน เทาใสกําไลเงินท้ัง ๒ เทา มาถึงบานชาย ขางฝายชายตีปพาทยรับแลว

บิดามารดาพาเจาบาวมา เจาบาวเปดผาท่ีคลุมศีรษะหญิงออก บิดามารดาขางชายก็จูงมือหญิงเขาไป

ในเรือน พวกขางหญิงท่ีมาสงเจาสาวก็กลับไปบาน เจาบาวเจาสาวก็อยูกินดวยกัน อยูประมาณ ๙ วัน 

๑๐ วัน ขาพเจาข้ึนไปท่ีตึกบานกะปตันเพลาบาย เจาเมืองกาลงกงใหลามเอาปนคาบศิลาบอก ๑ หอก

เลม ๑ คนทีใสน้ําทําดวยดินคนที ๑ ถวยแกวเขียวใสน้ําถวย ๑ มาท่ีบานกะปตันวาฝากขาพเจาเขามา

ใหกับพระสวัสดิวารีเจาทรัพย ถาเห็นควรจะทูลเกลาทูลกระหมอมถวายสมเด็จพระพุทธเจาอยูหัวไดก็

ชวยทูล เกลาทูลกระหมอมถวายดวย ถาเห็นไมควรจะทูลเกลาทูลกระหมอมถวายก็ใหพระสวัสดิวารี

เจาทรัพยรับเอาไวเปนของพระสวัสดิวารีเถิด  ขาพเจารับของไวแลวพวกลามก็พากันกลับไป  ขาพเจา

ถามกะปตันวา เกาะเมืองบาหลีนี้โตสักเทาไร เจาเมืองบังคับบัญชาการงานบานเมืองอยางไร 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

ทาเรือลูกคาจอด ชื่อบาหลีเหลงทา ๑ กามองกุฎทา ๑ สุนสิดทา ๑ รวม ๓ ทา มีจีนเปนกะปตัน

สําหรับซ้ือสําหรับขายอยูทุกทา ท่ีเมืองอยูฟากเขาขางใตก็มีทาเรือวิลันดามาตั้งหางรับซ้ือขายอยูคน



๕๐๑ 

หนึ่ง กําปนวิลันดามาจัดซ้ือผลกาแฝปละลํา ๑ บาง ๒ ลําบาง ขางเมืองบาหลีก็มีกําปนวิลันดามาซ้ือ

ขาวสารปละลํา ๑ บาง ๒ ลําบาง ลูกคาแขกจีนก็มาคาขายปหนึ่ง ๙ ลําบาง ๑๐ ลําบาง เจาเมืองเรียก

เอาภาษีของหาบหนึ่ง ๒๐๐ อีแปะ สําหรับซ้ือเขาเลี้ยงจีนท่ีมาตั้งคาขายอยูท่ีเมืองบาหลีใหกินวันละ ๓ 

เพลา มีคนชายฉกรรจประมาณ ๘ หม่ืนเศษ ๙ หม่ืนเศษ 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 บางเปนท่ีปรึกษาสําหรับ

เขียนหนังสือดวย ถาเจาเมืองจะไปขางไหน คนนุงขาวหมขาวพวกนี้นําหนาไป ๔ คนบาง ๒ คนบาง

ทุกครั้ง ถาขุนนางแลไพรบานพลเมืองตายก็ไปเรียกคนพวกนี้มาสวดเพลาบายวันละ ๒ คนเสมอทุกวัน 

แลวบุตรภรรยาญาติพ่ีนองผูตายเอากํายานไปเผาเอาดอกไมไปวางขางโลง แลวเอาขาวไปเซนเสมอทุก

วันกวาจะเผา เม่ือกําหนดจะเผานั้นบรรดาพวกญาติพ่ีนองเอาไมไผมาทําเปนรานมาข้ึน ๓ ชั้นๆ ลาง

เอาผาขาวปด ชั้น ๒ ชั้น ๓ เอาแผงกรุแลวเอากระดาษสีปดทับ เอาสําลียอมสีแดง สีเขียว สีเหลือง สี

น้ําเงิน สีขาว ๕ สีกับทองอังกฤษมาติดทําเปนลายดอกไมบาง ลายริ้วบางตาง ๆ กัน หลังคาเปนหลัง

เจียดดาดผาขาวมีดอกไมสดหอย คลาย ๆ กันกับเครื่องศพไทยโลงนั้นเอาผาขาวปดมีปพาทย

เหมือนกับเลนละคร ตีไปบนรานมาชั้นลางมีคนหาม ถารานใหญคนหาม ๕๐ คนบาง ๖๐ คนบาง ถา

รานมาเล็กหาม ๒๐–๓๐ คนบาง ดอกไมทําดวยทองอังกฤษคนถือแหนาศพประมาณ ๒๐ คนบาง ๓๐ 

คนบาง แลวคนนุงขาวหมขาว ๔ คน ถือขันเงินใสขาวตอกใสดอกไมโปรยไปตามทาง บุตรภรรยาญาติ

พ่ีนองตามไปขางหลัง แตภรรยาท่ีจะตายดวยผัวนั้นนุงขาวหมขาวไปถึงท่ีเผาเปนท่ีวางเปลา แลวพูน

ดินข้ึนสูงศอกเศษ รื้อเอาเครื่องศพทําพ้ืน เผาแลวขุดหลุมเคียงท่ีเผาศพยาว ๔ ศอก กวาง ๔ ศอก ลึก 

๓ ศอก ๔ เหลี่ยม เอาไมไผพันผาชุบน้ํามันมะพราวใสหลุมไวใหเต็มหลุม แลวผูท่ีจะตายนั้นมีหนังสือ

ไปบอกเจาเมืองใหญวาจะขอตายดวยผัว เจาเมืองมีหนังสือหามมาวาเขาตายแลวก็แลวไปเถิดอยาตาย

ตามเขาเลย ครั้ง ๑ สองครั้ง หญิงผูจะตายนั้นไมฟงจึงมีหนังสือไปบอกอีกครั้ง ๑ เปน ๓ ครั้ง เจาเมือง

จึงมีหนังสือมาวาหามไมฟงแลวมีน้ําใจรักใครผัว จะตายกับผัวไดก็ตายเถิด คนนุงขาวหมขาวเหมือน

พราหมณ ๔ คนจึงเอาไฟจุดเผาศพผูตายกอนแลวจึงจุดไฟในหลุมดวย ญาติพ่ีนองจึงเอาผาพันไมบาง

ดายพันไมบางชุบน้ํามันมะพราว จุดไฟเผาติดพรอมแลว หญิงภรรยาท่ีจะตายนั้นลาบิดามารดาญาติพ่ี

นองแลวก็โจนลงในหลุมตายไปดวยกัน ดอกไมทองอังกฤษท่ีแหศพไปนั้น ก็ท้ิงเขาไปในไฟเผาเสียดวย 

รุงเชาญาติพ่ีนองชวนกันไปเก็บกระดูกใสขันเงินคนละขันท้ังสองคนมาไวท่ีเรือน เซนเชา เซนกลางวัน 

เซนเย็น ๓ เพลาครบ ๓ เดือนแลวจึงไปหาคนนุงขาวหมขาว ๔ คนมาแหเอากระดูกไปท้ิงเสียท่ีทะเล 

หญิงท่ีจะตายตามผัวไดนั้น ท่ีเปนภรรยาเจาเมือง ปลัดเมือง ถาผัวตายแลวจะมีผัวอีกไมได ท่ีมีบุตรนั้น



๕๐๒ 

อยูเลี้ยงบุตรไปกวาจะโตกวาจะแก จะมีผัวอีกนั้นไมได ถามีผัวอีกญาติพ่ีนองขางผัวท่ีตายไปรองฟอง

แกเจาเมืองๆ ทําโทษ ลางทีฆาเสียบาง ขายเสียบาง ภรรยาท่ีไมมีบุตรนั้นจะมีผัวอีกก็ไมไดเหมือนกัน 

จึงตองไปตายเสียกับผัวลางทีมีหนังสือไปบอกเจาเมืองวาจะตายตามผัว เจาเมืองมีหนังสือหามครั้ง ๑ 

บาง ๒ ครั้งบาง ฟงคําเจาเมืองท่ีไมตายตามผัวก็มี  หญิงภรรยาไพรบานพลเมืองนั้นไมตองตายตาม

ผัวๆ ตายแลวจะมีผัวใหมอีกก็ไดไมมีโทษ  ถาแลชายก็ดีหญิงก็ดีเปนผูรายลักของจับตัวไดครั้ง ๑ เจา

เมืองเอาไปชําระเอาของคืนใหเจาของ หามปรามสั่งสอนแลวปลอยไป ถาไปลักเขาจับไดอีกครั้ง ๑ เจา

เมืองเอาตัวมาทําโทษใสกรงทําดวยไมจริงกวาง ๔ ศอกยาว ๕ ศอก ๖ ศอก สูงศอก ๑ ใสในกรงให

นอน ลุกข้ึนนั่งไมได เพลาเชา เพลาเย็นเอาออกใหกินขาว ใสกรงไวเดือน ๑ บาง ๒ เดือนบาง ๓ เดือน

บาง เห็นเข็ดหลาบแลวปลอยตัวไป ถาไปลักเขาอีก จับไดเปน ๓ ครั้ง เจาเมืองใหเอาตัวไปแทงเสีย ถา

แลภรรยามีชูผัวจับไดเจาผัวแทงเสียท้ังหญิงท้ังชาย ถาจะแทงแตชายชูก็ไมได จะแทงแตหญิงก็ไมไดมี

โทษกับเจาผัว ตองแทงเสียท้ัง ๒ คน  ถาจับไมไดแตรูวาภรรยามีชู เจาผัวขายภรรยาเสียได ถาแล

ลูกคาผูใดๆ ก็ดีไปซ้ือคนชาวบาหลีตองบอกกับกะปตัน ๆ เรียกเอาภาษีคนละ ๑๐๐๐ อีแปะจึงเอาคน

ลงเรือได ถาแลไมเสียคาภาษีใหเอาคนมาไวในเรือซอนไวท่ีไหนก็ดีมีผูมารองฟอง เจาเมืองเอาตัวไป

เสีย เงินท่ีซ้ือคนก็สูญเปลา จะรองฟองวากลาวเอาเงินคืนไมได ๚  

ครั้น ณ วัน ฯ ๕ ขางข้ึนๆ ก่ีคํ่าจําไมได ปมะเมียอัฐศก ขาพเจาเห็นกําปนลูกคาเมืองสรี-

ยะบานายเรือเปนจีน ตนหนเปนชาติวิลันดามาถึงเมืองบาหลีลํา ๑ ตนหนวิลันดาถือหนังสือเจาเมือง 

ใยกระตรามาถึงเจาเมืองบาหลีฉบับ ๑ ในหนังสือนั้นวาใหเจาเมืองบาหลีปลูกเรือนไว เจาเมือง 

ใยกระตราจะเอาคนมาไวท่ีเมืองบาหลีสักหาพันคน เจาเมืองบาหลีเหลงจึงมีหนังสือใหตนหนวิลันดา

ถือไปถึงเจาเมืองไยกระตรา วา เมืองบาหลีเหลงนี้แตกอนไมเคยมีคนชาติวิลันดามาอยู ถาจะมาอยูให

ไดก็มาเถิด เรือนท่ีจะใหคนอยูนั้นเราปลูกไวแลว อยูประมาณ ๙ วัน ๑๐ วันตนหนวิลันดาก็ถือหนังสือ

กลับไปเมืองสรียะบา เจาเมืองบาหลีเหลงจึงเกณฑคนประมาณ ๕ พันคนมาทําสนามเพลาะเปนวง

เดือน ท่ีชายทะเลทาเรือจอดนาบานกะปตันปนตัด เอาไมมะพราวปกเรียงกันหางประมาณ ๓ ศอก สูง 

๗ ศอก กวาง ๗ ศอก ๒ แถวยาวประมาณ ๑๐ เสน ใสข่ือชักบนปลายไมมะพราวเปนคูๆ กัน จึงเอาไม

ไผท้ังลํามาวางเรียงๆ กันกรุขางใน แลวเอาดินถม เอาน้ํารด เอาไมกระทุงใหแนน สูง ๗ ศอกถึงปลาย

ไมมะพราว ๚  

ครั้น ณ วัน  ฯ๔   ๖ คํ่า ปมะเมียอัฐศก วิลันดาเอาเรือบด ปากกวางประมาณ ๑๐ ศอก 

สองเสาคนในลําประมาณ ๒๐ คน มีปนกระสุน ๔ นิ้ว สองบอกมาหยั่งน้ําท่ีอาวนาเมืองบาหลีเหลงอยู 

๒ วัน วันเดือน ๖ ข้ึน ๖ คํ่า ก็กลับไป ๚  

วัน ฯ๔   ๖ คํ่า ขาพเจาเห็นเรือรบวิลันดากลับมาหยั่งน้ําอยูอีก ๒ วัน วัน ฯ๖   ๖ คํ่า ก็กลับไป 



๕๐๓ 

อยู ณ วัน ฯ๑  ๒ ๗ คํ่า ปมะเมียอัฐศก ขาพเจาเห็นกําปนไฟลํา ๑ กําปนใหญปน ๒ ชั้นลํา 

๑ มาทอดสมอลงท่ีอาวหนาเมืองบาหลีเหลง  กําปนใหญทอดใกลเรือขาพเจาประมาณ ๒๐ เสนเศษ 

กําปนไฟมาทอดชิดเรือขาพเจาประมาณ ๓ วา ๔ วา ขาพเจาก็ลงเรือสําปนเอาสุกร ๒ ตัว เปด ๖ ตัว 

ลูกเรือ ๓ คนแจวเรือไปถึงทากําปนไฟ ขาพเจาข้ึนไปบนกําปน ทหารวิลันดาถามขาพเจาวามาแตไหน 

ขาพเจาบอกวาเปนลูกคากรุงเทพพระมหานครมาคาขาย ทหารจึงลงไปบอกแกนายทหารในทอง

กําปน แลวข้ึนมาพาขาพเจาลงไปในทองกําปน นายทหารวิลันดาจึงถามขาพเจาวาเปนลูกคามาแต

ไหน ขาพเจาบอกวามาแตกรุงเทพพระมหานคร นายทหารจึงวาทําไมไมรูฤๅ วาเราจะมาตีเมืองบาหลี

เหลง ขาพเจาบอกวาไมรู นายทหารจึงวาเราไดมีหนังสือไปถึงเจาเมืองใหมวาอยาใหลูกคามาคาขาย ท่ี

เมืองบาหลีเหลง ขาพเจาตอบวาขาพเจาไปขอหนังสือเดินทางท่ีเมืองใหมๆ ก็หาไดบอกแกขาพเจาไม 

จึงไดมาคาขายเมืองบาหลีเหลง นายทหารจึงบอกขาพเจาวาเจาเมืองใยกระตาบังคับมาวา ถากําปน

มาถึงพรอมกันแลวใหรบเมืองบาหลีเหลงใน ๓ วัน ใหนายเรือเรงทวงเงินใหเสร็จแลวกลับไปเสียเร็วๆ 

ขาพเจาจึงบอกวาเงินขายของไวทวงไดแลวสัก ๒ สวน ยังคางอยูกับชาวบาหลีเหลง ๒ สวน นายทหาร

จึงวากับขาพเจาวาใหเรงทวงเงิน สินคาซ่ึงคางอยูนั้นขนลงบรรทุกเรือใหแลวใน ๒ วัน ขาพเจาจะลา

กลับมาเรือ นายทหารจึงวาจะฝากหนังสือข้ึนไปใหเจาเมืองดวยฉบับ ๑ แลวเอาหนังสือมาให 

ขาพเจา ๆ จึงวา ถาเจาเมืองบาหลีเหลงรับหนังสือไวแลว ขาพเจาจะกลับมาบอก ถาไมรับไวขาพเจา

จะเอาหนังสือมาคืน ขาพเจารับเอาหนังสือ ลงเรือสําปนกลับไปข้ึนทาเมืองบาหลีเหลง ขาพเจาเอา

หนังสือซอนเสียในเสื้อ ขาพเจาจึงไปท่ีบานกะปตัน ขาพเจาเห็นเจาเมืองใหญเจาเมืองรองปลัดเมือง 

มาพรอมกันอยูท่ีบานกะปตัน ขาพเจาหาไดเอาหนังสือออกใหไม ขาพเจาจึงบอกวานายทหารวิลันดา

อยูท่ีกําปนไฟหาตัวขาพเจาไปท่ีกําปน จะใหขาพเจาเอาหนังสือข้ึนมาใหกับเจาเมือง ขาพเจาหาอาจ

รับมาไม เจาเมืองจึงถามวาเขาวาอยางไรบาง ขาพเจาบอกกับนายทหารวาเปนลูกคามาคาขาย 

นายทหารวาเปนลูกคาก็ใหเรงขนของทองเงินเสียใหเสร็จใน ๒ วัน ถากําปนมาพรอมกันเม่ือใดจะตี

เมืองบาหลีเหลง เรือจะกีดทางปน เจาเมืองจึงวาไมรับเอาหนังสือข้ึนมานั้นดีแลว ถาเขาจะมีหนังสือ

ข้ึนมาใหเขาเอามาเอง ขาวของเบี้ยอีแปะซ่ึงยังคางอยูกับผูใด เรงขนลงบรรทุกเรือเสียเถิดเจาเมืองจึง

ใหคนไปตีเกราะท่ีตนทางจะข้ึนไป เมืองบาหลี บานตามทางก็ตีเกราะตอๆ ตลอดกันไป ขาพเจาดูอยู

ประมาณ ๓ บาท ๔ บาทนาฬิกา ขาพเจาแลเห็นคนถือปนถือหอกถือหลาว ท่ีบานไกลๆ วิ่งลงมาหา

เจาเมืองท่ีบานกะปตันประมาณ ๑๕๐ คน ๑๖๐ คนเศษ แลวขาพเจาก็รีบลงเรือสําปนกลับมาท่ีกําปน

ไฟ เอาหนังสือคืนใหกับนายกําปน ๆ ถามวาเจาเมืองวากะไร ขาพเจาบอกวาเจาเมืองวาตัวเปนลูกคา

ไปรับเอาหนังสือเขามาทําไม เม่ือจะมีหนังสือข้ึนมาก็ใหเขาเอาข้ึนมาเอง แลวขาพเจาก็ลานายทหาร

กลับมาเรือ ขาพเจาใหลูกเรือเอาเรือสําปนข้ึนไปขนของท่ีหางกะปตันลงมาบรรทุกเรือ ๚  



๕๐๔ 

๏ รุงข้ึน ณ วัน ฯ๑  ๓ ๗ คํ่า เพลาเย็น ของก็ยังหาหมดไม  ขาพเจาเห็นกําปนมาทอดอยู

ราย ๆ กันประมาณ ๒๔ ลํา ๒๕ ลํา ขาพเจาก็ลงสําปนไปหานายทหารท่ีกําปนไฟ ขาพเจาขอทุเลากับ

นายทหารวาขนของ ๒ วันแลวขนได ๒ สวน ยังสวน ๑ ขอทุเลาอีก ๓ วัน นายทหารจึงวาเจาเมืองไย

กระตาบังคับขาดมาวากําปนรบมาถึงพรอมแลวเม่ือใด ก็ใหรบเมืองบาหลีเหลงใน ๓ วัน นายทหารจึง

วาขาพเจาเปนลูกคากรุงเทพพระมหานครจะงดให อีก ๓ วัน ถาถึง ๓ วันแลวเราจะยิงสนามเพลาะ

เมืองบาหลีเหลงใหทลายใหสิ้น จะมาทุเลาอีกนั้นไมไดแลว ขาพเจาก็กลับมาเรือเรงขนของอยู จน ณ 

วันข้ึน ๑ คํ่า เดือน ๘ ขาพเจากับลูกเรือข้ึนไปขนของบนบานกะปตัน มีลูกเรือเฝาเรือใหญอยู ๓ คน 

ขาพเจาลงมาท่ีหาดทรายชายทะเล แลไปเห็นกําปนใชใบมาแตไกลประมาณสัก ๒๓ ลํา ๒๔ ลํา แลว

ขาพเจาเห็นฝรั่งท่ีกําปนไฟลงเรือชวงประมาณ ๓๐ คน ไปท่ีเรือขาพเจา ข้ึนบนเรือแลวถอนสมอ

ขาพเจาก็เรงลงเรือสําปนออกไปดู ขาพเจาข้ึนบนเรือถามเปนภาษามลายูวาจะถอยเรือขาพเจาไปขาง

ไหน พวกทหารวิลันดาบอกวาจะถอยไปทอดเสียใหพนทางตอแหลมขางใต กําปนรบมาถึงจะมาทอด

ท่ีนี่ พวกทหารกับลูกเรือก็ถอนสมอข้ึนใชใบไปทอดขางตอแหลมขางใต พนท่ีเดิมออกไปประมาณสัก 

๒๐ เสน ทอดสมอลงแลวพวกทหารก็กลับไปกําปนไฟ อยูประมาณโมง ๑ ขาพเจาแลไปดูเห็นกําปน

มาถึง ทอดอยูท่ีเรือขาพเจาทอดอยูกอนประมาณ ๒๓ (ลํา) ๒๔ (ลํา)  

รุงข้ึน ณ วัน ฯ๒  ๘ คํ่า ข้ึนไปขนของท่ีบานกะปตัน ขาพเจาเห็นพวกชาวบาหลีเหลงถอน

เอาตนขาวในนาท่ีทําสนามเพลาะตามชายทะเลมา กองเปนคันสูง ๓ ศอก ยาวประมาณ ๒ เสนเศษ 

ท้ัง ๒ ขางตอปกกาออกไปบังตาไมใหเห็นคน แลวขุดหลุมเปนฟนปลา ลึก ๒ ศอก กวาง ๒ ศอกบาง 

๓ ศอกบาง ขางนารับปนตรง ขางหลังไถลลาดพอข้ึนไดลงไดงาย ประมาณหลุมสุดปกกาขางเหนือสัก 

๑๕๐ หลุม ขางใตสัก ๑๕๐ หลุม คนอยูในหลุมๆ ละ ๒ คนบาง ๓ คนบาง ประมาณ ๖๐๐ คน ๗๐๐ 

คน ถือปนบาง ถือหอกบาง ถือหลาวบางทุกคน แลวเจาเมืองใหรื้อเรือนท่ีใกลๆ ทางปนเสีย ใหพวก

ครัวข้ึนไปอยูบนเนินเขาบานปลัดเมืองท้ังสิ้น เอาไวรบแตชายฉกรรจประมาณคนสามพันเศษ ขาพเจา

ขนของเสร็จแลว ครั้นเพลาคํ่าขาพเจาก็กลับลงไปเรือสินคาท่ีขาพเจาขายไวกับชาวบาหลีเหลง ท่ียัง

ทวงไมได ประมาณเงินสัก ๑๗๐๐ เหรียญ ๑๘๐๐ เหรียญ 

ครั้น ณ วัน ฯ๓   ๘ คํ่า นายทหารจึงใหพวกสิปายมาบอกขาพเจาวาวันแรม ๔ คํ่า เดือน ๘ 

จะตีเมืองบาหลีเหลง จะยิงปนกระสุนปนจะถูกเรือเขา ใหนายเรือใชไปเสียใหพน ขาพเจาบอกวา 

ตนหนใหญกับจีนลูกเรือคนหนึ่งข้ึนไปซ้ือผลกาแฟ ท่ีเมืองมองงุย ยังหากลับไม ขาพเจาจะขอรอทาอยู

กอน พวกสิปายก็กลับไป เพลาเย็นขาพเจาเห็นกําปนใหญมาทอดสมอเรียงลํานากําปนอยูขางเหนือ 

ขางกําปนตรงนาสนามเพลาะออกมาประมาณ ๕ เสนเศษ ๒๐ ลํา แลวเอาเรือบดปากกวาง ๕ ศอก ๖ 

ศอกลงน้ํา เอาปนใหญใสนาเรือบดลําละบอก กระสุนจะโตจะเล็กประการใด ขาพเจาแลดูแตไกล

ประมาณหาถูกไม แลวเอาสมอเล็กๆ สายสมอเชือกน้ํามันไปทอดไวริมฝง เอาหางเชือกมาผูกไวกับ



๕๐๕ 

กําปนทุกลําท้ัง ๒๐ ลํา กําปน ๒ เสาบาง ๓ เสาบาง มีปนรายแคมชั้นเดียวจะเปนลําละก่ีบอกขาพเจา

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

เศษขาพเจาเห็นคนในลํากําปนใหญท่ีมาทอดสมอเรียงกันอยู ท้ัง ๒๐ ลํา ลงเรือบดลําละ ๑๕ คนบาง 

๒๐ คนบาง ถือปนคาบศิลาบาง ถือกระบี่บาง สาวเชือกน้ํามันสายสมอท่ีไปทอดไวริมตลิ่งพรอมกันท้ัง 

๒๐ ลํา เรือบดเขาไปใกลสนามเพลาะประมาณ ๒ เสนเศษเอาสายสมอผูกเรือบดแลวก็ยิงปนใหญทุก

ลําๆ ไมไดหยุดเสียงปนจนเพลาเท่ียงจึงหยุด ขาพเจาแลไปเห็นกําปนใหญท่ีทอดเรียงกันอยูยิงปนใหญ

ข้ึนไปอีก ๓ กระสุน ๆ ขามสนามเพลาะไปตกลงกลางบานท่ีโรงยังไมไดรื้อ หางสนามเพลาะเขาไป

ประมาณหาเสน กระสุนแตกออกจะถูกคนตายบางอยางไร ขาพเจาไมทราบ เห็นไฟไหมโรงอยู

ประมาณสัก ๕ บาท ๖ บาทนาฬิกา เปลวไฟดับลงแลว ขาพเจาเอากลองสองไปดูเห็นสนามเพลาะท่ี

กลางพังราบลงกวางประมาณ ๒ เสน ตึกกะปตันปนตัดก็ทลายลงดวย พวกวิลันดาท่ีในเรือบดท้ัง ๒๐ 

ลํา สาวสายสมอเขาไปจนถึงฝงแลวก็ข้ึนบกถือปนคาบศิลาบาง ถือกระบี่บาง พากันกรูเขาไปใน 

สนามเพลาะ พวกบาหลีเหลงข้ึนจากหลุมเอาปนคาบศิลายิงเอาพวกวิลันดาถูกเห็นลมลงตายบาง 

ลําบากบาง พวกวิลันดาก็เอาปนยิงถูกพวกบาหลีเหลงบาง สิ้นคราวปนพวกบาหลีเหลงวิ่งเอาหอก 

ไลแทงพวกวิลันดาตายเปนอันมาก ท่ีเหลือตายก็วิ่งหนีลงเรือบด สาวสายสมอกลับมาข้ึนกําปนใหญ 

วิลันดาจะคิดอานประการใดตอไปนั้นขาพเจาไมทราบ เพลาบาย ๓ โมงเศษขาพเจาปรึกษากับตนหน

รองลูกเรือท้ังปวงวา บานเมืองเขารบกันอยูอยางนี้ ท่ีไหนตนหนใหญกับจีนลูกเรือจะมาไดเราอยาคอย

เลย พากันไปเถิด เห็นพรอมแลวก็ฉอใบข้ึนตัดสมอท้ิงเสียตัวหนึ่ง ใชใบเรือมาแตอาวเมืองบาหลีเหลง 

ณ วัน ฯ๔   ๘ คํ่า ปมะเมียอัฐศกเพลาเย็น มาถูกทางบางผิดทางบาง เดือน ๑ กับ ๖ วัน ถึงเมืองใหม 

วัน ฯ๑  ๐ ๙ คํ่า ขาพเจาเอาของเมืองบาหลีมาแลกของท่ีเมืองใหม ไดผาขาว ๕๐ หาบ 

๒๐๐ หาบ ไดดายขาวหนัก ๔๐ หาบ ไดหมากแหงหนัก ๒๐๐ หาบ ไดหวายหินหนัก ๑๐๐ หาบ หอย

เบี้ยหนัก ๕๐๐ หาบ  

วัน ฯ๒   ๙ คํ่า ปมะเมียอัฐศก กําปนไฟมาแตเมืองมะเกาถึงเมืองใหมลําหนึ่ง ขาพเจาไดยิน

ชาวเมืองใหมพูดกันวาอังกฤษนายกําปนเลาใหฟงวาเม่ือวัน ฯ๕   ๘ คํ่า เกิดหองไถท่ีนาเมืองกวางตุง 

กําปนเสีย กําปนใบ ๒๒ กําปนไฟ ๑ (รวม) ๒๓ กับสําเภาจีน ๗ ลํา 

ครั้น ณ วัน ฯ๗   ๙ คํ่า ขาพเจาไปขอหนังสือเบิกลองกับเสมียนเจาเมืองใหมท่ีโรงความ 

ขาพเจาไดยินพวกจีนเปนความตองขังอยูในตารางพูดกันวา เจาเมืองใหมปวยไปรักษาตัวอยูเมืองเกาะ



๕๐๖ 

หมาก เม่ือไรจะหายก็ไมรูเลย เจาเมืองหายแลวกลับมาความจึงจะไดวากัน ขาพเจาหาไดถามกับ

เสมียนไม ไดหนังสือแลวกลับมาลงเรือจะใชใบเขามา ณ กรุงเทพพระมหานคร ตนหนรองชาติมุกิดคน 

๑ กับคนหุงเขาของตนหนรองคน ๑ เขากัน ๒ คน ขอโดยสารเขามา ณ กรุงเทพพระมหานครกับ

ขาพเจาชมบานชมเมืองดวย ออกเรือจากเมืองใหม วัน ฯ๘   ๙ คํ่า ตนหนจีนสําหรับเรือเดิม ใชใบมา ๑๙ 

วัน วัน ฯ๑  ๓ ๑๐ คํ่า ถึงเมืองสมุทรปราการๆ ถามขาพเจาแลวก็บอกสงข้ึนมา ณ กรุงเทพพระมหานคร 

ขาพเจาไดทราบความแตเทานี้  

๔๘.  คําใหการเรื่องพระยาพิษณุโลกจัดแจงใหเมืองคําทําสวยทอง  

จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ.๒๓๘๙) เลขท่ี ๑๑๔ 

๏ คําใหการ หลวงปลัด หลวงยกกระบัตร ขุนมหาดไทย เมืองคํา ดวยพระยาพิษณุโลก

จัดแจงใหเมืองคําทําสวยทองเดือน ๙ ปมะเมียอัฐศก 

๏  ฯขาฯ หลวงปลัด หลวงยกกระบัตร ขุนมหาดไทย ขุนแพง เมืองคําข้ึนกับเมือง

พิษณุโลกใหการตองคํากันวา เดิมจะเปนเดือนใดปใดจําไมได เม่ือครั้งพระฤทธิสงครามเจากรม 

หกเหลาเปนท่ีพระยาพิษณุโลก ข้ึนไปวาราชการบานเมือง พระยาพิษณุโลกเกณฑให ฯขาฯ ๔ คนคุม

ไพร ๗๐ คน ทําสวยดินประสิวคนละ ๑๑ ชั่ง ปหนึ่งเปนดินหนัก ๘ หาบ ๔๐ ชั่ง  ฯขาฯ เอาดินมาสง

พระยาพิษณุโลกครบจํานวนทุกป ครั้นพระยาพิษณุโลกเถิงแกอนิจกรรมแลว  พระยาอุทัยธานีเปนท่ี

พระยาพิษณุโลก ฯขาฯ ก็ไดเอาดินมาสงพระยาพิษณุโลก ถาสงดินไมครบ พระยาพิษณุโลกเรียกเอา

เงินคาดินเสมอชั่งละ ๒ สลึง ถาจะคิดเปนเงินเสมอคนละ ๑ ตําลึง ๒ บาท ครั้นพระยาพิษณุโลกเถิง

แกอนิจกรรม ครั้นโปรดเกลาฯ ตั้งพระยาไตรโกษาเปนท่ีพระยาพิษณุโลกเรียกเอาเงินเสมอคนละ 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 ไปเท่ียวปาพบบอทองท่ีหวยชองนางคลี่หลัง

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 ใหขุนอินเปนท่ีพระสุวรรณคีรีเจาเมืองคํา ขุนพลเปนท่ีหลวงสุวรรณปลัด  

ขุนโยธาเปนท่ีหลวงยกกระบัตร หม่ืนพินิจเปนท่ีขุนมหาดไทย หม่ืนอาจเปนท่ีขุนแพง ยกเอาบาน 

มุงชมภูขนานชื่อเปนเมืองคําข้ึนกับเมืองพิษณุโลกอีกเมืองหนึ่ง  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 คิดเปนทองหนัก ๒ ชั่ง ๑๒ ตําลึง ๓ บาท  ครั้นพระยาพิษณุโลกเถิงแก

อนิจกรรม หลวงนรินทรมีหมายมาให พระเมืองคําแล ฯขาฯ ใหมา ณ เมืองพิษณุโลก  (เนื้อความใน

หนาตนชํารุดสูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้) 

(เนื้อความในหนาปลาย)  ตอไปใหสืบถาม หลวงราชโกษาคนใหม หลวงโกษานอก

ราชการ หลวงนครชุม เมืองพิษณุโลก ใหการวาเลกเมืองคําแตกอนทําสวยดินประสิว ครั้นอยูมา

เจาพระยาอภัยภูธรใหยกดินประสิวเสีย ใหเกณฑเลกเมืองคําตัดไมขอนสัก เลกเมืองคําไดเสียเงิน 

คนละ ๑ ตําลึง ๒ บาท ใหพระยาพิษณุโลกผูเถิงแกอนิจกรรม แลวพระยาพิษณุโลกใหเลกเมืองคําไป

รอนทองมาสงจึงนําเอาหนังสือบอกและคําใหการข้ึนกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบใตฝาละอองฯ 

แลว ทรงพระกรุณาตรัสเหนือเกลาฯ สั่งวาพระยาพิษณุโลกใหพระเมืองคํากรมการคุมไพรไปรอนทอง

ใหพระยาพิษณุโลกๆ รับจะสงไมแทนตัวเลกก็ไมสงลงมา ไมตกคางอยูเถิง ๖ ปคิดฉอหลวงฉอราษฎร

เอาไวเปนอาณาประโยชนของตัวหาสุจริตไม พระยาพิษณุโลกไมบอกเทพยุดาท่ีรักษาบานรักษาเมือง

จึงบันดาลใหตายเสียไมใหบวชเปนสงฆได และพระยาพิษณุโลกปดบังเอาทองเอาไมของหลวงไวเถิง ๖ 

ป พระไชยบูรณก็ยังจะปดบังเอาทองเปนอาณาประโยชนตอไปอีกหาบอกกลาวลงไปไม ตอพระจง-

รณฤทธิมาแจงความ พระยาราชสุภาวดีใหมีหนังสือตักเตือนข้ึนมาพระไชยบูรณกรมการจึงบอกสง

ทองแลวาไมคางพระยาพิษณุโลกดังนี้ พระยาไชยบูรณกรมการก็มีความผิดอยู  และซ่ึงพระเมืองคํา 

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 ก็ใหแตงขุนหม่ืนกรมการคุมเลกลงไปสัก ณ กรุงเทพฯ จะไดบอกสวยทองของ

หลวงข้ึนตามจํานวนคน ถาเถิงเทศกาลรอนทองก็ใหพระไชยบูรณ พระจงรณฤทธิ กรมการตักเตือน

พระเมืองคํากรมการ คุมไพรไปรอนทองแตตนระดูใหไดเนื้อทองครบจํานวนเสมอจงทุกป อยาใหทอง

สวยขาดคางลวงปไปได ถารอนทองไดแลวก็ให พระไชยบูรณพระจงรณฤทธิกรมการบอกสงทองให

พระเมืองคําคุมทองลงไป ณ กรุงเทพฯ จะไดพาพระเมืองคํา เขาเฝาทูลละออง ทูลเกลาฯ ถวายทาง

เปนความชอบสืบไป แตไมขอนสักคางพระเมืองคําซ่ึงคางอยูกับพระยาพิษณุโลกผูเถิงแกอนิจกรรม 

ข่ือ ๑๒  ลํายอง ๑๒  ชอฟา ๖  ไมใช ๑๖๔ (รวม) ๑๙๔ ตนนั้น โปรดเกลาฯ ใหกระลาการชําระเอา

ทรัพยมรดกของพระยาพิษณุโลกจัดซ้ือไมขอนสักสง ณ กรุงเทพฯ ถาไดไมสงเจาพนักงานครบจํานวน

เม่ือใดจึงจะปดตราหักจํานวนไมเกณฑตัดคางเมืองคําข้ึนมาครั้งหลัง  แตไมจํานวนปมะโรง ๓๙ ป



๕๐๘ 

มะเส็ง ๓๙ (รวม) ๗๘ ตนนั้น พระเมืองคํากรมการไดเอาทองคํามาสงเปนหลวง อยาใหพระไชยบูรณ

กรมการกับขาหลวงชําระเอาไมขอนสักจํานวน ๖ ป รายคางปมะโรงปมะเส็งกับพระเมืองคํากรมการ

ตอไปอีกเลย แลเลกกองเมืองคํานายไพร โปรดเกลาฯ ใหทําสวยทูลเกลาฯ ถวายเปนกองรอนทองอยู

แลว ใหพระไชยบูรณ พระจงรณฤทธิจัดแจงเอาเลกเมืองพิษณุโลกนอกจากกองเมืองคําซ่ึงสักทองมือ

ข้ึนไมใหตัดไมขอนสักแทนเลกเมืองคําตั้งแตปมะเมียอัฐศกใหครบจํานวนจงทุกปตามจํานวนเลกเมือง

คําตัดไมมาแตกอน  ใหพระยาไชยบูรณ พระจงรณฤทธิกรมการเรงรัดสงไมคางเกาแลไมจํานวนป

มะเมียอัฐศกลงไปใหเถิงกรุงเทพฯ แตในเทศกาลน้ํา อยาใหไมขอนสักเกณฑตัดขาดคางตอไปไดเปน

อันขาดทีเดียว และทองคําสวยจํานวนปมะเส็งสัปตศกซ่ึงสงลงไปนั้นเจาพนักงานชั่งได ๕ ตําลึง ๑ 

บาท ๔ กล่ํา ใหรับไวแลว ทองขาด ๒ บาท ๔ กล่ํา ถาเถิงกําหนดสงทองปมะเมียก็ใหพระเมืองคําสง

ทองซ่ึงคางลงไปดวย 

หนังสือมา ณ วัน ๗ ฯ๑  ๔ ๔ คํ่า จุลศักราช ๑๒๐๘ ปมะเมียอัฐศก ๛ 

๏ รางตรานี้พระศรีเสนาทํา ไดอานกราบเรียนเจาคุณพระยาราชสุภาวดี เจาคุณฝาย

เหนือท่ีศาลาลูกขุน ณ วัน ฯ๑  ๓ ๑๐ คํ่า เพลาเชาออกจากเฝาตอหนานายรัตน พระศรีเสนา แลวสั่งวา

ใหมีไปตามรางนี้เถิด ๛ 

วัน ฯ๒  ๔ คํ่า ไดสงตรานี้ใหพระศรีเสนารับไปสงใหทนายถือไป พรอมกับตราตามอําแดงดี

ภรรยาพระจงกลาวโทษพระไชยบูรณกรมการ ๛ 

 

๔๙.  คําใหการพระยาราชเดชะ พระยาเขมรเรื่องคุมส่ิงของๆ พระองคดวงลงไปเมืองญวน 

จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) เลขท่ี ๖ 

๏ คําใหการ พระยาราชเดชะ พระยาบวรนายก พระยาธนาธิบดี ผูคุมของพระองคดวง

ลงไปเมืองญวนหลวงลิขิตปรีชาพาเขามาเฝาเดือน ๗ ปมะแมนพศก ๛ 

๏ ฯขาฯ พระยาราชเดชะ พระยาบวรยายก พระยาธนาธิบดี ใหการวาพระองคดวงให 

ฯขาฯ คุมสิ่งของไปเมืองเว ไปจากอุดงคมีชัย ณ วัน ฯ๙  ๓ คํ่า เม่ือ ฯขาฯ ออกจากเมืองพนมเปญไป ณ 

วัน ฯ๑  ๓ ๓ คํ่า ปมะเมียอัฐศก เถิงเมืองโจฎก ณ วัน ฯ๑  ๔ ๓ คํ่า จอดเรือนอนอยูท่ีเมืองโจฎกคืนหนึ่งหา

ไดข้ึนบกไปไหนไม ครั้นรุงข้ึน ณ วัน ฯ๑  ๕ ๓ คํ่า ญวนท่ีเมืองโจฎกเอาสุกรเปดไดสุราน้ําปลาแดงใบชา

ขาวสารหมากพลูมาขายให ฯขาฯ แลวญวนก็ใหแจวเรือนําไปจนเพลาคํ่าเถิงเกาะแตงเกาพบองภอ ๑ 

องทงภาน ๑ (รวม) ๒ คน เรือแงทราย ๓ เรือแงโอ ๓ (รวม) ๗ ลํา วาองเมืองสมิถอใหข้ึนมารับพาไป  

ครั้นเพลายามเศษจอดเรือนอนอยูท่ีเกาะแตงเกา รุงเชาออกจากเกาะแตงไปเพลาพลบคําเถิงเมือง 



๕๐๙ 

ซาแดกหยุดเรือรับประทานอาหารแลวพากันแจวไปในคํ่าวันนั้น เพลาใกลรุงเถิงเมืองลองโห รุงข้ึน ณ 

วัน ฯ๒   ๓ คํ่า องตงดก องโบจัน องอาสาด จัดสํารับมาเลี้ยงอยูท่ีประทับครําเลี้ยงแลว จายขาวสารสอง

ถังเปดไก ๑๐ ตัว สุรา ๒ ไห น้ําปลาไห หมากพลู เพลาพลบคํ่าก็แจวเรือออกจากเมืองลองโหไปคืน

หนึ่งกับวันหนึ่งเพลาบายเถิงเมืองสมิถอจอดเรืออยูโรงครํา องตเวียนผู องโบจัน องอันสาด รับจัดแจง

ของเลี้ยงแลวใหหาตัวทูต ๓ คน ข้ึนไปบนโรงครํา 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 ท่ีเมืองไซงอนใหมารับ ครั้นเพลาใกลรุงออกจากเมืองสมิถอไปคืนหนึ่งกับวันหนึ่งเถิงเมือง

ไซงอน ณ วัน ฯ๕   ๓ คํ่า   

ครั้น ณ วัน ฯ๖   ๓ คํ่า องผูใหญมารับ ฯขาฯ กับสิ่งของบรรณาการไปไวท่ีโรงกงกวนในวัน

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 คํ่ามีหนังสือเมืองเวมาวาใหพา ฯขาฯ ไป องผูใหญเมืองไซงอนจึง

จายอิแปะ ๑๘ พวง ขาวสาร ๑๒ ถัง เทียน ๑๐ เลม ใบชา ๒ ชั่ง จายให ๓ คนเปนอิแปะคนละพวง 

ขาวสารคนละถัง 

ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๓ ๓ คํ่า ญวนก็จัดแจงเลี้ยงดู แลวก็พา ฯขาฯ ออกจากเมืองไซงอนไปคืน

หนึ่งกับวันหนึ่งเถิงโรงครําแขวงเมืองเกียนกรํา 

ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๔ คํ่า องญวนจัดเปลเกณฑญวนมาหาม ฯขาฯ ๓ คน ไพรเขมร ๑๐ คน 

และสิ่งของแลวเกณฑนายไพรญวน ๕๐ คน แหสงตอๆ ตามระยะเมืองไป ๑๕ วัน เถิงเมืองเว ณ วัน

วัน ฯ๑  ๐ ๔ คํ่า ข้ึนอยูบนโรงกงกวน 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 คํ่า เห็นองเวียนวายออกมาพูดวาองผูใหญเลโบใหมารับหนังสือ 

ศุภอักษรไปแปล ฯขาฯ ก็สง (เนื้อความตอนทายชํารุดสูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้) 

 



๕๑๐ 

๕๐.  คําใหการในคัดบอกพระยายมราชเรื่องตังเคาตนถูกทําโทษ  

จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) เลขท่ี ๗ 

๏ วัน ๔ ฯ๕  ๗ คํ่า ปมะแมนพศก นายคง นายอบ นายมาก ถือหนังสือพระยามหาธิราช

เขมรเมืองกําปอดมากับ  

๏๑   ขาพเจาพระมหาธิราชกราบปรนนิบัติเขามายังทานพระยายมราชวาท่ีฟาทะละหะขอ

ไดทราบ ดวย ฯขาฯ ใหนายคง นายอบ พ่ีเขยตังเคาตนเขามากับออกญาศรีสุธามากราบปรนนิบัติทาน

ใหทราบดวยรายตังเคาตนกับจีนเขมรลูกเรือ ๙ คน เขากัน ๑๐ คน ท้ังนายตนนั้น บิดา มารดา บุตร

ภรรยาญาติพ่ีนองอยู ณ แขวงเมืองกําปอด ตังเคาตนเปนบาว ฯขาฯ แตเม่ือ ฯขาฯ ยังเปนท่ีเจาเมือง

กําปอดอยูนั้น  พระองคดวงครั้นทรงพระเมตตาให ฯขาฯ เปนท่ีพระยามหาธิราช โปรดพระราชทาน

ญาติพ่ีนองให ฯขาฯ ๓๐ คน ตังเคาตนก็ติดอยูในบัญชีเปนบาว ฯขาฯ ๆ ไดใชสอยเนืองๆ มา และ

พระองคดวงให ฯขาฯ เจาไปเฝากราบถวายบังคม ณ อุดงคมีชัยก็ไดทราบความอยูแลว  ครั้น ฯขาฯ 

กลับมา ณ เมืองกําปอด ฯขาฯ ถามหาตังเคาตน  พ่ีนองตังเคาตนบอกวาตังเคาตนขอหนังสือพระยา-

พิไชยรณฤทธิสิทธิสงครามพระยาพลนายทัพกับหนังสือออกญาเสนาอันชิตเจาเมืองกําปอดคนใหมให

ตังเคาตนคนหนึ่งกับลูกเรือ ๙ คน เขากัน ๑๐ คน ออกมาซ้ืองาป ณ แขวงเมืองกะพงโสม ตังเคาตน

กับลูกเรือก็ไดซ้ืองาปบรรทุกเรือเสร็จแลว ไดขอหนังสือออกญาปลัดธิเบศรสงครามตรงเมืองกะพงโสม

เขามาคาขาย ณ กรุงเทพฯ นั้น ไดความวา ฯพณฯ ในพระนครใหญไดถามตังเคาตนกับบรรดาลูกเรือ

ดวยขอราชการในแขวงเมืองกําปอดเมืองกะพงโสม ตังเคาตนกับลูกเรือใหการไมถูกกับราชการ 

ฯพณฯ ใหทําโทษ ตังเคาตนตามอยางธรรมเนียม ความท้ังนี้ขอพระเดชพระคุณทานชวยเมตตา

ทนุบํารุงตังเคาตนกับลูกเรือใหไดความสุข ใหไดกลับไปบานเมืองกับพระเดชพระคุณดวย และนายตน

กับลูกเรือนั้นเกลือกจะไมรูจักวาอยูในแขวงเมืองกําปอด ออกญาศรีสุธาก็ไดรูจักอยูแลว ปรนนิบัติมา 

ณ วัน ฯ๓  ๔ คํ่า ปมะเมียอัฐศก 

๏๒   วัน ฯ๕   ๗ คํ่า ปมะแมนพศก หลวงรัตนากรลามเขมรนําเอาตัวนายคง นายอบ นายมาก 

เขมรเมืองกําปอดมาแจงวาพระยามหาธิราชใชใหนายคง นายมาก ถือหนังสือมากับออกญาศรีสุธา ซ่ึง

พระองคดวงจะใหคุมของมาทางเรือ ออกญาศรีสุธาชาอยู  นายคง นายอบ นายมาก จึงโดยสารเรือ

นายโสเขมรบาว ฯพณฯ โกษาธิบดีวาท่ีสมุหพระกลาโหม ซ่ึงออกไปคาขาย ณ เมืองกะพงโสม มาจาก

เมือง ณ วัน ฯ๑   ๕ คํ่า ปมะแมนพศก นายโสแวะขายของอยู ณ แขวงเมืองกะพงโสมแหงละ ๙ วัน ๑๐ 

วันชาอยู  มาเถิงเมืองสมุทรปราการข้ึนแรมก่ีคํ่าจําไมได  เรือนายโสเขามาเถิงกรุงฯ จอดอยูหนาบาน 

ฯพณฯ โกษาธิบดีวาท่ีสมุหพระกลาโหม นายโสบอกวาเขมรพวกพระยายมราชวาท่ีฟาทะละหะอยูท่ี

ศาลาหนาวังพระองคดวง  นายคง นายมาก นายอบ มาอยู กับพระมโนสงครามได ๓ วันแลว  



๕๑๑ 

พระไชยพิมพา หลวงรัตนากร จึงนําตัวนายคง นายอบ นายมาก กับหนังสือพระยามหาธิราช มาแจง 

ณ ศาลาลูกขุน ๛ 

๏๓   หนังสือออกญาธิเบศรสงคราม บอกมายังหลวงพิทักษวารี หลวงนทีเข่ือนขันธ หลวง

กันเขตแดน หลวงแกวนจบสมุทร หลวงภักดีสงคราม ใหทราบดวยละอองธุลีพระองคดวงเปนเจาตรัส

ใชใหออกญาเสนาธิเบศรเขามาหาซ้ือเสมาจากกรุงเทพฯ ถาออกญาเสนาธิเบศรไดมาเถิง ใหทานหลวง

ท้ัง ๕ คนชวยจัดแจงเรือกับขุนพนักงาน ชวยสงออกญาเสนาธิเบศรเขาไปใหไดเถิงกรุงเทพฯ อยาให

ทานหลวงท้ัง ๕ คนดูดายเลย ใหชวยทํานุบํารุงใหไดความสุขสบายตอไปขางหนา อยาไดขัดขวางเลย  

หนังสือมา ณ วัน ๖ ฯ๘   ๔ คํ่า 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 ท้ัง ๓ 

คนเปนบาวพระยามหาธิราช บิดามารดา ฯขาฯ ตั้งบานเรือนอยู ณ บานกระพองตรงแขวงเมือง 

กําปอดทางใกลเมืองกําปอดประมาณ ๒๐๐ เสน  ฯขาฯ เปนบาวพระยามหาธิราชดวยกันท้ัง ๓ คน ณ 

เดือน ๔ ข้ึนแรมก่ีคํ่าจํามิได ปมะเมียอัฐศก  พระยามหาธิราชใหหาตัว ฯขาฯ มาท่ีเรือน พระยามหา- 

ธิราชบอก ฯขาฯ วานายตนเปนบาวพระยามหาธิราชกับลูกเรือ ๙ คน เขากัน ๑๐ คนคุมเรือบรรทุก

งาปเขามาขาย ณ กรุงเทพฯ ใหยึดเอาตัวไวหาไดกลับออกไปไม  นายตนก็เปนลูกพ่ีลูกนองกับนาย

มาก นายอบ  นายคงเปนพ่ีเขยนายตน  พระยามหาธิราชจะให ฯขาฯ ท้ัง ๓ คน ถือหนังสือเขามาตาม

พระยายมราชวาท่ีฟาทะละหะใหขอนายตนกลับออกไป  พระยามหาธิราชก็ทําหนังสือให ฯขาฯ ถือ

เขามาเถิงพระยายมราชวาท่ีฟาทะละหะจะใหมากับเรือ  ออกญาศรีสุธาซ่ึงพระองคดวงจะใหคุม

สิ่งของเขามาทูลเกลาฯ ถวาย ออกญาศรีสุธายังจัดแจงสิ่งของบรรทุกเรืออยู ณ เมืองกะพงโสม  ฯขาฯ 

ไดหนังสือแลวเดินบกมาจากเมืองกําปอดนอนทางคืนหนึ่งเถิงเมืองกะพงโสม ฯขาฯ ท้ัง ๓ คนเขาไป

หาออกญาศรีสุธา บอกวาพระยามหาธิราชให ฯขาฯ ท้ัง ๓ คนถือหนังสือเขาไปเถิงพระยายมราชวาท่ี

ฟาทะละหะ ขอนายตนซ่ึงคุมเรือบรรทุกงาปเขาไปขาย ณ กรุงเทพฯ คางอยูใหไดกลับคืนออกไป

บานเมือง  ออกญาศรีสุธายังจัดแจงบรรทุกสิ่งของอยูยังหาเสร็จไม  แตสิ่งของซ่ึงออกญาศรีสุธาจะ

บรรทุกเรือเขามานั้นจะเปนสิ่งใดมากนอยเทาใด ฯขาฯ หาทราบไม พอพบนายโสเขมรเดิมเปน

ชาวเมืองกําปอดเปนคนรูจักกัน พาครอบครัวเขามาอยู ณ กรุงเทพฯ นายโสออกไปคาขาย ณ เมือง

กะพงโสม  ฯขาฯ ถามนายโสวาเขาไปอยู ณ กรุงเทพฯ สบายอยูฤๅ เม่ือใด ฯขาฯ จะโดยสารไปดวย  

ขุนแสนสังหารวาเดือน ๔ จึงจะคุมของเขามา แตเรือเล็กคนมากจะเดินสารไปดวยไมได  ครั้น ฯขาฯ 

หาของไดแลว ณ วัน ฯ ๔ คํ่า ปมะเมียอัฐศก ฯขาฯ เอาหนังสืออกญาจินดาธิบดีไปใหออกญาเสนา-

ธิเบศรสงครามเจาเมืองกะพงโสม  ฯขาฯ วาจะเขาไป ณ กรุงฯ ก็ขัดสนดวยเรือ ฯขาฯ ใหเงินเจาเมือง



๕๑๒ 

กะพงโสมชั่งแปหนึ่งคิดเปนเงินตรา ๒ บาท ขอใหชวยจัดแจงสงเขาไป เจาเมืองกะพงโสมวาเปนคน

ชอบพอกันกับนายดานเกาะกง เจาเมืองกะพงโสมจึ่งมีหนังสือมาเถิงหลวงพิทักษวารี หลวงนทีเข่ือน-

ขันธ หลวงกันเขตแดน หลวงแกวนจบสมุทร หลวงภักดีสงคราม นายดานเกาะกงใหจัดเรือสง ฯขาฯ 

เขามา ณ กรุงเทพฯ ครั้น ฯ๑  ๐ ๔ คํ่า ปมะเมียอัฐศก ฯขาฯ กับบาว ๘ คน ชาง ๒ ชาง บรรทุกสิ่งของ

เดินมา ๔ คืนเถิงเกาะกง ฯขาฯ ขายรงใหขุนแสนสังหาร ๒ หาบ ๕๐ ชั่ง หาบละ ๑๕ ชั่ง รงยัง

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 ฯ๑  ๕๖ คํ่า ปมะแมนพศกใชใบมา ๒ วันเถิงเมืองจันทบุรีอยูได ๑๒ 

วัน พระยาจันทบุรีทําหนังสือบอกใหขุนแสนสังหาร แลวมาจากเมืองจันทบุรีวัน ฯ๑  ๒  ๖ คํ่า  เถิง

กรุงเทพฯ ณ วัน ฯ๕  ๗ คํ่า แลเม่ือ 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

อัฐศกท่ีบานกระพองฝนแลงทําไรนาไดผลนอยพอกินตลอดปบางไมพอบาง ท่ีไมพอกินก็รับ

พระราชทานขาวโพดขาวฟางมันกลอยตางขาว แต ท่ีเมืองกะพงโสมนั้นราคาขาวซ้ือขายกัน 

ขาวเปลือก ๔ ถังเขมรเปนเงินตรา ๑ บาท คิดเปนไทย ๘ ถัง ๑ บาท บานกระพองเปนบานปาจะซ้ือ

หาเขามารับพระราชทานระยะทางไกลไปมายากจะหาไดไปซ้ือขาวมากินไม แล ฯขาฯ เขามาครั้งนี้

เขมรแลแขกผูใดก็หาไดฝากหนังสือเขามาเยี่ยมเยือนญาติพ่ีนองซ่ึงเขามาอยู ณ กรุงเทพฯ ไม  สิ้น

คําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้ ๛ 

 

๕๑.  คําใหการเรื่องพระยาราชเดช ผูคุมส่ิงของๆ พระองคดวงไปเมืองญวนกลับมา  

จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) เลขท่ี ๓  จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) เลขท่ี ๙ และ ๑๒ 

คําใหการ พระยาราชเดช พระยาธนาธิบดี ซ่ึงคุมสิ่งของๆ พระองคดวง ไปเมืองญวน

กลับมา เดือน ๙ ปมะแมนพศก ๛ 

วัน ฯ๑  ๔  ๗ คํ่า ปมะแมนพศก ฯพณฯ บอกใหหลวงลิขิตปรีชาเจากรมอาลักษณ

พระราชวังบวรฯ พาพระยาราชเดช พระยาธนาธิบดี ซ่ึงคุมของพระองคดวงไปเมืองญวนเขามาแจง
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ราชการ ณ กรุงเทพฯ เจาคุณพระยาราชสุภาวดีใหพระศรีเสนาถามขอราชการเมืองญวน พระยาตรีดา

มโนรมยเปนลามแปลเปนไทยวา ๛ 

๏ ฯขาฯ พระยาราชเดชนอง อายุ ๕๙ ปท่ีจักรี  พระยาธนาธิบดีรด อายุ ๓๗ ปท่ีเจากรม

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 เปนพระสรเสนาขุนหม่ืนอยูในฟาทะละหะหลง  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 ก่ิงหนัก 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

ไปเถิงองญวนเมืองพนมเปญดวยฉบับหนึ่ง  และ ฯขาฯ คิดพรั่นตัวกลัวญวนจะยึดเอาไว แตเปน

ราชการเจานายใชก็ตองจําไป   

ครั้น ณ วัน ฯ๖   ๓ คํ่า ปมะเมียอัฐศก เพลาบายประมาณ ๒ โมงเศษ  ฯขาฯ กับไพร ๓๐ 

คน ลงเรือแงทราย ๓ ลําไปจากทากะพงหลวง เพลาเย็นเถิงดานมุกตําปูน ญวนนายดานเรียก ฯขาฯ 

ใหข้ึนไปบนดาน ญวนใหลามถามวา  จะถือหนังสือคุมสิ่งของไปเมืองเวฤๅ ฯขาฯ บอกวาพระองคดวง

ใหคุมสิ่งของไปดวยเจาเวียดนาม องจันเกอนายดานวาดีแลว จะจัดเรือปองกันสงตอลงไปเมือง

พนมเปญ ญวนจึงจัดเรือเกาแลใหญลําหนึ่ง จุไพรประมาณ ๓๐ คน เรือเล็กลําหนึ่งจุไพร ๑๐ คน มีอง

โดยองกายไปลําละคน  ฯขาฯ เห็นญวนอยูรักษาดานท้ัง 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 องโดยองกายท่ีปองกันไปดวยนั้นข้ึนไปบอกองญวนท่ีเมืองพนมเปญ ญวนใหองโดยกํากับ

กายวันลามไพรญวนใสเสื้อใสหมวกแดงยี่สิบคนลงมาบอกวา องผูใหญใหมารับศุภอักษรกับสิ่งของ 
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แลวใหพาตัว ฯขาฯ ข้ึนไป ฯขาฯ จัดแจงของสงใหญวนแลว ฯขาฯ จึงเอาหีบศุภอักษรใสพาน ๒ ชั้น

ก้ันรมใหเขมรถือไปขางหนา ญวนเอารมกระดาษคันยาว ๒ ชั้น มาก้ันศุภอักษร  แลวญวนหามหีบใส

สิ่งของเอารมก้ันหีบละคัน  ฯขาฯ ก็เดินตามไป ญวนใหไปพักอยูท่ีโรงนอกกําแพงเมือง  ฯขาฯ เห็น

ญวนใสเสื้อแดงถือปนถืองาวถือทวนยืนอยู ๕๐ คน ญวนตัวนาย ๒ คน นั่งอยูบนแครไมไผแครหนึ่ง   

ฯขาฯ ๓ นาย นั่งอยูแครหนึ่ง พ้ืนเสมอกัน ฯขาฯ กับญวนหาไดคํานับกันไม  ตางคนตางนั่งอยูคนละ

แคร  แตแครหนึ่งนั้นมีโตะไมทาแดงตั้งอยูบนแครองญวน ใหเอาพานศุภอักษรวางไวบนโตะ ญวนเอา

หีบสิ่งของมาวางไวท่ีแครตั้งโตะศุภอักษรดวย องภอเว องภู ใหลามบอกวาองผูใหญใหมาจัดแจง

สิ่งของเลี้ยงดูกินอยูใหสบาย แลวจึงจะพาไปหาองผูใหญ ใหญวนยกสํารับโตะไมทาดํามาเลี้ยง ฯขาฯ 

๓ คน โตะหนึ่ง กับใหเอาของคาวของหวานมาเพ่ิมเติมอีก แตไพรนั้นญวนใหปูเสื่อลงกับพ้ืนดิน เอา

ถวยเอาชามใสขาวใสแกงกับสุราและของคาวของหวานวางบนเสื่อเลี้ยงไพรเขมรสิ้นทุกคน  ครั้นรับ

พระราชทานแลวกายวันมาบอก ฯขาฯ วาองผูใหญใหพา ฯขาฯ ไปหา ใหเอาศุภอักษรไปดวย แตหีบ

ใสสิ่งของนั้นใหเอาท่ีโรง ฯขาฯ ใหเขมรถือพานศุภอักษรไปขางหนา มีไพรญวนใสเสื้อใสหมวกแดงถือ

ดาบแหไป ๒๐ คน ฯขาฯ นายไพรก็เดินตามไปทางประมาณ ๗ เสน ๘ เสน เถิงประตูคายตามทางท่ี

เดินไปนั้นญวนใสเสื้อแดงหมวกแดงถือปนถือดาบถืองาวถือทวนยืนรายอยูหางๆ กันท้ัง ๒ คาย ทาง

ประมาณ ๑๐๐ คน ครั้นเถิงประตูคายกายวันให ฯขาฯ พระยาราชเดชถือพานศุภอักษรเขาไปในคาย 

ฯขาฯ เห็นองญวนใสเสื้อสีตางๆ กัน โพกศีรษะแพรดําตามธรรมเนียม  นั่งอยูแครไมไผแครเดียวกัน ๔ 

คน มีเสื่อปูนั่งแครสูงประมาณศอกหนึ่ง  ลามบอก ฯขาฯ วาชื่อองเตียงกุนคนหนึ่ง องคําทรายคนหนึ่ง 

องทําตานคนหนึ่ง องตงทงคนหนึ่ง ลามวาใหเอาพานศุภอักษรไปวางไวท่ีโตะแลว ฯขาฯ นั่งลงท่ีพ้ืนดิน

ปูเสื่อไวหางองญวนประมาณ ๖ ศอก ๗ ศอก ฯขาฯ ยกมือจะคํานับ องญวนใหลามหามเสีย องญวน

ใหลามยกเอาพานศุภอักษรไปใหองญวนท้ัง ๔ คนดู องญวนใหกายวันลามอานศุภอักษรเปนภาษา

ญวนใหฟง แลวลามญวนบอก ฯขาฯ วาองญวนวาศุภอักษรท่ีมีมานี้ถูกตองดีแลว องญวนวาจะเอา 

ศุภอักษรไวคัดลอกออกเปนอักษรญวน  องญวนถามวาหีบใสเครื่องบรรณาการมานั้นทาสีขาวฤๅสีแดง

ดีฤๅไมดี ฯขาฯ บอกวาหาไดทาสีไม  องญวนวาเพลาบายจะใหองคําทรายไปดูจัดแจงเสียใหดี  แลวอง

ญวนถามวาของท้ังนี้องแมทัพใหญขางไทยรูเห็นยอมใหมาแลวฤๅ  ฯขาฯ บอกวา ฯพณฯ สมุหนายก

ยอมใหพระองคดวงจัดแจงมา ญวนพูดจาไตถาม ฯขาฯ แตเทานี้แลวให ฯขาฯ กลับไปเรือ ฯขาฯ ก็ลา

องญวนกลับมา   

เม่ือ 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
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ให ฯขาฯ  ครั้นเพลาบายกายวันลามมาบอก ฯขาฯ วา องคําทรายใหมาเรียกไปท่ีโรงจะไดตรวจดูหีบ

ใสของ ฯขาฯ ก็พากันข้ึนไปท่ีโรงท้ัง ๓ คน  องคําทรายวาหีบใสสิ่งของมานั้นไมงามไมสมควร จะใส

ของบรรณาการไปถวายเจาเวียดนาม องคําทรายวาจะทําเสียใหมใหดี องคําทรายจึงใหญวนตอหีบ

เปลี่ยนเสียใหม กับใหตอหีบใสหมอน้ํารัก ๔ หีบๆ ละ ๕ ใบ ทาแดงเหมือนกันทุกหีบ ไมไผสําหรับหาบ

หีบก็ทาแดงดวย แลวใหจัดเรือเกาแลใหญมีเกงเรือแลเกงนั้นทาแดงสิ้นท้ัง ๒ ลํา จุคนลําละ ๒๕ คน  

ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๒ ๓ คํ่า กายวันมาบอก ฯขาฯ วาองผูใหญพา ฯขาฯ ไปหาเจาผูหญิง ฯขาฯ 

กับไพร ๑๕ คนก็ไปกับลามญวน เรือนเจาผูหญิงอยูใตคายญวนลงไปประมาณ ๒๐ เสน  เจาผูหญิงกับ

องคพิมปลูกเรือนอยูแหงเดียวกัน  องจันเวคุมไพรญวนประมาณ ๓๐๐ คนปลูกทับกระทอมอยูรักษา

เจาผูหญิง  ลามพา ฯขาฯ ไปหาองคมี ฯขาฯ เห็นองคมี องคเภา องคสงวนนั่งอยูท่ีหนาตาง จะมี

เครื่องยศสิ่งใด ฝาก้ันอยู ฯขาฯ แลหาเห็นไม องคพิมนั่งอยูแงมหนาตางขางนอกหาเห็นบาวไพรถือ

เครื่องยศไม องคพิมกับฟาทะละหะ สมเด็จเจาพระยาๆ พระเขมรประมาณ ๓๐ คนนั่งอยูพ้ืนเดียวกัน 

แตองญวนนอกนั้นหาไดไปอยูท่ีเรือนองคมีไม 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 สั่งวาใหเอาไปซ้ือของกินตามทางเถิด องคมีวาใหพระยาวังทิดจัด

ของมาเลี้ยง ฯขาฯ  สั่งแลวองคมี องคเภา องคสงวนกลับเขาไปในเรือน  องคพิมพระยาพระเขมรก็

ตางคนตางไป  พระยาวังใหยกสํารับโตะเทาชางใสของหวานมาเลี้ยง ฯขาฯ ๓ สํารับ  แตไพรนั้นหาได

เลี้ยงไม  ฯขาฯ รับพระราชทานแลวพากันกลับมาเรือในเพลาบายวัน ฯ๑  ๒ ๓ คํ่านั้น  พระยาเสนาราช-

กุเชน พระอันษาอุเทน ไพร ๑๕ คน คุมชางพลาย ๒ ชาง ไปเถิงเมืองพนมเปญ องญวนใหรับชางใส

โรงไวริมโรงรับเครื่องบรรณาการ  องญวนแมทัพใหหา ฯขาฯ ท้ัง ๓ นายไปท่ีโรงเลี้ยง ฯขาฯ เห็น 

พระยาเสนาราชกุเชน พระอันษาอุเทนนั่งอยูท่ีนั้น ฯขาฯ ถามวาเขาไปหาองญวนแลวฤๅยัง  พระยา

เสนาราชกุเชนบอกวาไปหาองญวนแลว องญวนวาเพลาพรุงนี้จะใหขามชางไปฟากตะวันออกเมือง

พนมเปญ เดินบกไปเมืองไซงอนทางเมืองบาพนม พูดกันแตเทานั้น ญวนก็ใหเอาสํารับกับขาวมาเลี้ยง 

ฯขาฯ กับพระยาเสนาราชกุเชนท้ังนายไพรเหมือนครั้งกอน แลวกานวันบอกวาเพลาพรุงนี้องญวนจะ

จัดแจงสง ฯขาฯ ตอไป ไพรเขมรท่ีมากับ ฯขาฯ นั้นจะใหไปท้ังสิ้นก็มากนักจะลําบากกับคนหามใหเอา

ไพรไปแต ๑๐ คน ไพร ๒๐ คนใหคุมเรือกลับมาอุดงคมีชัย พระยาเสนาราชกุเชนก็จะใหไปพรอมกัน 

ฯขาฯ ก็พากันกลับมาเรือ แตพระยาเสนาราชกุเชน พระอันษาอุเทนนั้นไปอยูท่ีโรงชาง แล ฯขาฯ ไป

อยูท่ีเมืองพนมเปญ ๗ วัน ญวนใหองโดยองกายคุมไพร ถืออาวุธมาคุมประจํารักษา ฯขาฯ ทางน้ํา เรือ
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แงทราย ๔ ลํา คนประมาณ ๖๐ คน ทางบกประมาณ ๒๐ คน ฯขาฯ นายไพรจะเท่ียวไปขางไหนก็

กลัวญวน หาอาจไปไม  ฯขาฯ เห็นเรือพวกญวนจอดอยูท่ีหนาเมืองพนมเปญประมาณเรือหาย ๑๐ 

เรือแงโอ ๓๐ เรือแงทรายใหญ ๒๐ เล็ก ๑๕ (รวม) ๓๕ เรือเกาแล ๒๕ (รวมท้ังหมด) 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 คนประจําอยูท่ีเรือบาง ปลูกทับเพ่ิงอยูในคายปกกาเมืองทาพนมเปญบาง อยูท่ี

ปอมลวาเอมบาง เขากันประมาณ ๓ พันเศษ ญวนตั้งคายปกการอบเมืองพนมเปญ เสาคายไมไผสูง

ประมาณ ๕ ศอก ๖ ศอก ถมดินเชิงเทินสูงประมาณ ๔ ศอก หนา ๓ ศอก 

ครั้นรุงข้ึน ณ วัน ฯ๑  ๓ ๓ คํ่า เพลาเชา กายวันลามพา ฯขาฯ ท้ัง ๓ นายกับพระยาเสนา-

ราชกุเชน พระอันษาอุเทนไปลาองญวนผูใหญในคาย ฯขาฯ เห็นองญวนถืออาวุธยืนประจําอยูตามทาง

เหมือนครั้งกอน แลองญวนแมทัพบอก ฯขาฯ วา หีบท่ีใสศุภอักษรนั้นเอาใสเขาไวในหีบนอดวยกัน 

หีบของท้ังนั้นจัดแจงไวพรอมแลว ดีฤๅไมดี ฯขาฯ วาองใหจัดแจงเสียใหมดีแลว องญวนวาให๒ พากัน

ไปเถิด จะใหองภอเว องจูซือ องโดยตํา กับกายวันทงโงนลามไปดวย  จะตองการสิ่งไรก็บอกกับลาม

จะไดจัดแจงหาให อยามีความวิตกกลัวสิ่งไรเลย แลวองญวนใหเอาพาน ๒ ชั้น ท่ีใสศุภอักษรนั้นมาคืน

ให ฯขาฯ กับใหเปลสําหรับจะไดหามไปเมืองเวคนละคัน ฯขาฯ ก็ลาองญวนกลับมาท่ีเรือ ญวนจึงเอา

เรือแงทรายใหญสองลํามาให ฯขาฯ พระยาราชเดชข่ีลําหนึ่ง กายวันลามลงเรือ ฯขาฯ มีไพรญวนแจว

เรือ ๑๖ คนใสเสื้อปศตูแดงหมวกกางเกงตามธรรมเนียม ใหพระยาบวรนายก พระยาธนาธิบดี ข่ีลํา

หนึ่ง ทงโงนลามกํากับมาในเรือดวยมีไพรญวนแจวเรือ ๑๕ คน แลวญวนเอาหีบศุภอักษรลงเรือทาแดง

ลําหนึ่ง เอาหีบสิ่งของลงเรือทาแดงลําหนึ่ง องโดยตําเปนนายคุมเรือศุภอักษร องจูซือเปนนายคุมเรือ

สิ่งของมีไพรญวนใสเสื้อปศตูแดงหมวกแดงแจวเรือลําละ ๒๐ คน มีธงแพรแดงปกหนาเกงเรือลําละ ๒ 

คัน มีปนงาวทวน สําหรับเรือพรอมท้ัง ๒ ลํา มีองโดย องกาย ข่ีเรือโกลนเปนเรือไลไพรลําละ ๑๐ คน 

ไปขางหนา ๒ ลํา แลวมาเถิงเรือเกาแล องภอเวข่ีลําหนึ่ง ไพรแจวประมาณ ๒๕ คน มีธงปกหนาเรือ ๒ 

คัน ตีกลองแหไป แลวเถิงเรือศุภอักษรแลเรือใสหีบสิ่งของ ถัดมาเถิงเรือองโดย องกาย ข่ีตามไปลํา

หนึ่ง ไพรแจวใสเสื้อใสหมวกแดงทุกลําเขากัน ๘ ลํา องภอเวบอกวาเรือไล ๒ ลําท่ีไปขางหนานั้น

สําหรับใหไปบอกปาวรองพวกญวนท่ีรักษาคายและเขมรตามริมน้ําใหรูวาแหศุภอักษรแลเครื่องราช

บรรณาการเขมรไปถวายเจาเวียดนาม  ฯขาฯ กับองญวนออกจากเมืองพนมเปญ ณ วัน ฯ๑  ๓ ๓ คํ่า 

                                           
๒ สิ้นสุดเน้ือความในหนาตนของเอกสารเลขท่ี ๙ จ.ศ. ๑๒๐๙ ตอเน้ือความในเอกสารเลขท่ี ๑๒ จ.ศ. 

๑๒๐๙ 
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เพลา ๕ โมงเชา แจวเรือลงไปเห็นเรือนเขมรมีอยูตามริมน้ําท้ัง ๒ ฟากหางๆ กัน แหงละ ๔ หลังเรือน

บาง ๕ หลังเรือนบาง ๖ หลังเรือนบาง ๙ หลังเรือนบาง ๑๐ หลังเรือนบาง  เพลาเท่ียงเถิงแพรกโตนด 

มีคายญวนตั้งอยูฟากตะวันตกคายหนึ่ง กวางยาวประมาณดานละเสน เสาคายไมไผสูง ๕ ศอก ๖ ศอก 

ญวนท่ีรักษาคายออกมายืนดูประมาณสัก 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 เพลาเย็นเถิง

แพรกโตนดสิ้นแขวงเมืองพนมเปญ แพรกโตนดมีคายญวนตั้งอยูฟากตะวันตกคายหนึ่ง กวางยาว

ประมาณดานละเสน ญวนรักษาคายประมาณ ๑๐๐ เสนเศษ มีเรือแงทราย ๒ เรือโกลน ๒ (รวม) ๔ 

ลํา องภอเวใหจอดเรือเขาท่ีหนาคายพรอมกัน องภอเวใหหาตัวญวนนายคายลงมาบอกวาใหหาฟนมา

สง ญวนเอาฟนมาสงใหลําละ ๒ มัดทุกลํา แลวแจวเลยลงไปเจาแขวงเมืองบาที ไป ๓ คุงน้ําเถิงเกาะ

แคนอยูกลางน้ํา เพลาพลบคํ่ามีกายญวนตั้งอยูท่ีเกาะคายหนึ่งกวางยาวประมาณ 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 มีคายญวนอยูขางตะวันตกคายหนึ่ง กวางยาวประมาณเสนหนึ่ง มีญวน

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  

พอรุงข้ึน ณ วัน ฯ๑  ๔ ๓ คํ่า เพลาเชา ท่ีเกาะมะตูมมีคายญวนกวางยาวประมาณดานละ 

๑๕ วา มีญวนรักษาคายประมาณ ๓๐ คน มีเรือโกลน ๔ ลํา ไปอีกประมาณครึ่งคุงน้ําเถิงเมืองโจฎก 

จอดเรือเขาใตกําแพงเมืองโจฎกลงไปประมาณ ๒๐ เสน กําแพงหางตลิ่งประมาณ ๑๕ เสน เมืองโจฎก

กวางยาวสักเทาใดประมาณหาถูกไม องภอเว กับกายวันข้ึนไปท่ีเมืองโจฎกครูหนึ่ง กลับลงมากายวัน

บอก ฯขาฯ วา องโบจันเมืองโจฎกจะจัดหาเสบียงใหในเพลาวันนี้ไมทัน ใหพักอยูคืนหนึ่ง ฯขาฯ นาย

ไพรหาไดข้ึนไปเท่ียวบนบกไม  ท่ีลําน้ําหนาเมืองโจฎกนั้นมีเรือสลาปอม เรืองบันลอง เรือโกลนใหญ

นอย ลกูคาจีนญวนแขกซ้ือขายสิ่งของประมาณ ๑๐๐ ลําเศษ ประมาณดูญวนกับจีนเทากัน แขกนั้นมี

นอย เขมรลูกคาหามีไม เรือแงโอ เรือแงทราย สําหรับกองทัพไมเห็นจอดอยูหนาเมือง กองทัพจะอยู

รักษาเมืองมากนอยเทาใดไมทราบ 



๕๑๘ 

รุงข้ึน ณ วัน ฯ๑  ๕ ๓ คํ่า องจันเกอกะเตากับไพรญวนเอาสิ่งของมาให ฯขาฯ สุกรตัว ๑  

ไก ๕ ตัว  เปด ๕ ตัว  ใบชาชั่งหนึ่ง  ขาวสาร ๕ ถัง  สุราแง ๑  หมากพลูปูนยา วาองโบจันใหเอามา

ใหแลวองจันเกอกะเตาบอกวาองโปจันสั่งมาวา ฯขาฯ เปนทูตยังไมไดถวายบังคมเจาเวียดนามอยาง

ธรรมเนียม จะใหเชิญข้ึนไปพูดจากันนั้นไมได จึงไมไดใหข้ึนไปพูดจากันเทานั้น 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 แตท่ีทุงนามีมากกวาสวน ญวนและจีนตั้งโรงอยูหางๆ กัน แหงละ ๒ โรงบาง ๓ โรงบาง 

เรือนแขกเรือนเขมรหามีไม เพลาคํ่าเถิงเกาะแตงเกาไมมีคาย พบญวนข่ีเรือแงโอ ๓ แงทราย ๔ (รวม) 

๗ ลํา ไพรญวนประมาณ ๑๐๐ คน แจวข้ึนมา กายวันลามรองถามญวนไปตามภาษาญวน แลวบอก ฯ

ขาฯ วาองเจาเมืองสมิถอใหองภอเกอ องทงภาน ข้ึนมารับ ก็พากันแจวเลยลงไปประมาณยามเศษ ถึง

ท่ีวางเปลาอยูหามีบานเรือนไม  พากันจอดนอน 

ครั้นรุงข้ึน ณ วัน ฯ๑   ๓ คํ่า แจวตอไปตาม ๒ ฟาก นํามีโรงจีนญวนตั้งอยูหางๆ กัน แหง

ละ ๓ หลังบาง ๔ หลังบาง ๕ หลังบาง เปนสวนหมากบาง สวนมะพราวบาง เปนท่ีทุงนาวางเปลาอยู

บาง ไปวันหนึ่งเพลาพลบคํ่าเถิงปากน้ําเมืองซาแดก มีเรือแงเบาสลาปอมบันลองลูกคาจีนญวนจอด

ขายของอยูท่ีปากน้ําประมาณ 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 ท่ีทุงนามีนอย  องภอเว องจูซือ องโดยตํา กายวันพากันข้ึน

ไปเมืองลองโหประมาณครูหนึ่งกลับลงมา ฯขาฯ เห็นญวนหามกะโลใหญทาแดงใสของคาวของหวาน

ลงมาท่ีโรงครํา แลวเอาถวยชามของคาวหวานใสโตะไม กายวันบอกให ฯขาฯ ข้ึนไปท่ีครํา ญวนยก

สํารับมาให ฯขาฯ ๓ นาย โตะหนึ่งสุรา ๓ ขวดมาใหรับพระราชทาน ไพรเขมรนั้นญวนเอาเสื่อมาปูลง

ท่ีดินแลวเอาถวยชามใสเหลาขาวของคาวหวานมาใหกิน  กายวันบอกวาองตงดก องโบจัน องอันสาด 

ใหเอาของมาเลี้ยง แตองญวนท่ีคุมเรือไปกับ ฯขาฯ นั้นหาเห็นเอาของมาเลี้ยงกันไม  ครั้นรับ

พระราชทานแลวญวนจายของใหพวก ฯขาฯ ขาวสาร ๒ ถัง เปด ๕ ตัว ไก ๕ ตัว สุรา ๒ แง สุกรตัว ๑ 

น้ําปลา ๒ แง หมากพลูปูนยา กายวันบอก ฯขาฯ วาองญวนเมืองลองโหจะใหเชิญข้ึนไปพูดจากันก็

ไมได ดวยเปนทูตยังไมไดถวายบังคมเจาเวียดนาม องภอเวกับ ฯขาฯ พักอยูท่ีนั้นจนเพลาเย็น  ญวน

หาไดเอาของมาเลี้ยงอีกไม เพลาพลบคํ่าพากันออกเรือไปตาม ๒ ฟากน้ํา มีโรงญวนเรี่ยรายหางๆ กัน

แหงละ ๒๐ โรงบาง  ๓๐ โรงบาง  ๔๐ โรงบาง  ๕๐ โรงบาง สวนหมากสวนมะพราว มีมากท่ีทุงนาหา



๕๑๙ 

มีไม ไปคืนหนึ่งกับครึ่งวันเถิงเมืองสมิถอ วัน ฯ๓   ๓ คํ่า จอดอยูท่ีโรงครําหนาเมือง มีญวนอยูรักษาครํา

นายไพร ๕๐ คน ฯขาฯ เห็นโรงจีนญวนตั้งอยูท้ัง ๒ ฟากน้ําประมาณ ๓๐๐ หลัง ๔๐๐ หลัง  เมือง 

สมิถออยูใกลน้ํา กําแพงจะกวางยาวสักเทาใด ฯขาฯ หาเห็นไม องญวนข้ึนไปเมืองสมิถอแลวกลับลง

มา ฯขาฯ เห็นญวนเอากะโลใหญใสของคาวหวานมาท่ีครํา  ญวนเรียก ฯขาฯ นายไพรข้ึนไปบนครํา 

ญวนจัดของคาวของหวานมาเลี้ยง ฯขาฯ นายไพรเหมือนกับท่ีเมืองลองโห  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 พักอยูท่ีเมืองสมิถอวันหนึ่ง  ครั้นเพลาใกลรุงไป

จากเมืองสมิถอไปตามลําน้ํา ฯขาฯ เห็นโรงญวนมีอยูท้ัง ๒ ฟากหางๆ กันแหงละ ๓๐ หลัง ๔๐ หลัง 

๕๐ หลัง ๖๐ หลัง ก็มีบาง เปนท่ีสวนหมากสวนมะพราวมาก ท่ีนามีนอยไปคืนหนึ่งกับสองวันเถิงเมือง

ไซงอน ณ วัน ฯ๕   ๓ คํ่า เพลาพลบคํ่าจอดอยูท่ีปนแงะทาเรือเมืองไซงอน นอนอยูคืนหนึ่ง รุงข้ึน ณ วัน 

 ฯ๖   ๓ คํ่า เพลาเชา ปมะเมียอัฐศก กายวันบอกวาองตงดก องโบจัน องอันสาด จะใหมารับศุภอักษร

กับสิ่งของข้ึนไปท่ีโรงกงกวน ใหตัว ฯขาฯ ท้ัง ๓ นายข้ึนไปดวย  ครั้นอยูประมาณครูหนึ่ง ฯขาฯ เห็น

องจันเกอ องภอเกอ องโดย องกาย เขากัน ๔ นาย กับไพรญวน ๑๐๐ เศษ ใสเสื้อปศตูแดงหมวกแดง

ถืองาวถือทวนบาง ลงมารับแหศุภอักษร องญวนใหญวนไพรถือหีบศุภอักษรคนหนึ่ง แลวใหหามเอา

หีบสิ่งของท้ังนั้นข้ึนมาจากเรือ ญวนเอารมกระดาษคันยาวก้ันหีบศุภอักษร ๒ คัน กันหีบสิ่งของหีบละ

คัน ก้ันให ฯขาฯ คนละคัน  แลวญวนแหศุภอักษรกับสิ่งของข้ึนไป ฯขาฯ ก็เดินตามไปจากทา

ประมาณ ๕ เสน เถิงโรงกงกวนหลังคามุงจากฝาขัดแตะถือปูน ญวนเอาศุภอักษรไปวางไวบนเตียงใน

โรงกงกวน แลวจุดธูปเทียนบูชาแตสิ่งของท้ังนั้นญวนวางไวดวยกัน ญวนให ฯขาฯ นั่งบนแครมีเสื่อปู

รองนั่ง องจันเกอ องภอเกอท่ีลงไปรับศุภอักษรกับองญวนเขาไปดวย ฯขาฯ นั้น นั่งอยูแครหนึ่งเสมอ

กันกับ ฯขาฯ  แตองโดย องกาย ยืนอยูขางลาง  กายวันลามบอกวาองผูใหญใหข้ึนมาอยูท่ีกงกวน 

คอยทาชางทางบกใหมาเถิงพรอมกัน จะบอกข้ึนไปเมืองเวกอน ฯขาฯ บอกวาตามแตองจะจัดแจง 

แลวญวนใหเอาสํารับใสโตะไมมาเลี้ยง ฯขาฯ ๓ นาย โตะหนึ่ง แตไพรนั้นเอาเสื่อมาปูลงท่ีดินพ้ืนเกง

เอาชามใสขาวใสแกงของคาวของหวานกับสุรามาเลี้ยงไพร ครั้นรับพระราชทานแลวญวนจัดแจงท่ีให 

ฯขาฯ อยูในกงกวน มีเตียงนอนคนละอัน แลวญวนเอาสิ่งมาจายให ฯขาฯ ขาวสาร ๕ ถัง สุกร ๒ ไก 

๑๐ เปด ๑๐ สุราแง ๑ น้ําปลา ๒ แง เกลือถัง ๑ ใหองโดย องกาย กับไพรญวน ๑๐ คน มาอยูให  

ฯขาฯ ใชสอย ใหองจันเกอ องภอเกอกับไพร ๑๕๐ คนอยูรักษากงกวน องจันเกอ องภอเกอใหลาม

บอก ฯขาฯ วาถาปวยไขแลจะตองสิ่งไรก็ใหบอกองผูใหญ จะจัดแจงหามาให แตองภอเว องจูซือ อง



๕๒๐ 

โดยตํา กับไพรญวนท่ีไปจากเมืองพนมเปญนั้นอยูเรือท้ังสิ้น ญวนเอาสํารับมาเลี้ยงแตเพลาเดียว ฯขาฯ 

ใหกายวันบอกกับองจันเกอ องภอเกอวาจะขอไปหาองผูใหญเมืองไซงอน องจันเกอ องภอเกอ วาจะ

ไปบอกกับองกอน แลวองจันเกอ องภอเกอกลับมาบอก ฯขาฯ วาองผูใหญวาเปนทูตถือราชสารมายัง

ไมไดถวายบังคมเจาอยางธรรมเนียมญวน จะไปมาหากันนั้นไมได 

ครั้นรุงข้ึนอีกวันหนึ่ง ฯขาฯ ใหลามบอกกับจันเกอภอเกอวาจะขอไปเท่ียวซ้ือของท่ีตลาด  

องจันเกอวา ฯขาฯ เปนทูตจะไปเท่ียวท่ีตลาดนั้นไมสมควร  ญวนหาให ฯขาฯ นายไพรไปเท่ียวแหงใด

ไม  ตัวไพรจะซ้ือกับขาวของกิน ญวนก็ใหซ้ือท่ีตลาดริมกงกวนหาพาไปไกลไม  ตลาดท่ีริมกงกวนขาย

ผักปลาสดหมากพลู ๕ ราน ๖ ราน และกงกวนท่ี ฯขาฯ อยูนั้นจะไกลเมืองไซงอนเทาใด ตนไมแล

หลังคาบังอยูแลไปหาเห็นกําแพงเมืองไม  ฯขาฯ เห็นโรงจีนญวนตั้งแตทาบันแงข้ึนมาจนริมกงกวน

ประมาณ ๓๐๐ โรง ๔๐๐ โรง ท่ีทาบันแงแมน้ํากวาง ๘ เสน ๙ เสน เห็นสําเภาจีนบางเรือไหหลําบาง

ทอดสมออยู ๑๗ ลํา เรือแงเบาลูกคาญวนประมาณ ๕๐ ลํา เรือสลาปอม เรือบันลองประมาณ ๒๐๐ 

ลําจอดเรี่ยรายกันอยูท้ัง ๒ ฟาก ขางตะวันตกนั้นเห็นโรงญวนมีอยูประมาณ ๑๐๐ เศษ ผูคนชายหญิง

เดินไปมาอยูท่ีริมกงกวนวันหนึ่งประมาณ ๒๐๐ คนๆ เมืองไซงอนจะมีอยูมากนอยเทาใด ฯขาฯ หาได

ไปเท่ียวดูท่ัวไม ฯขาฯ อยู ท่ีเมืองไซงอน ๗ วัน พระยาเสนาราชกุเชนยังหาคุมชางไปเถิงไม ณ  

วัน ฯ๑  ๑  ๓ คํ่า  กายวันบอกวามีหนังสือเลโบลงมาแตเมืองเวใหสง ฯขาฯ ข้ึนไป ณ วัน ฯ๑  ๒  ๓ คํ่า 

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 

รุงข้ึน ณ วัน ฯ๑  ๓ ๓ คํ่า เพลาเชา องจันเกอ องจันภอเกอ แหศุภอักษรกับหีบใสงาชาง 

หีบใสกระวาน ลงเรือองญวน ฯขาฯ หาเห็นองผูใหญเมืองไซงอนลงมาจัดแจงการไม ใหแตองโดย  

องกาย คุมไพรข่ีเรือแงทราย ๒ ลํา ปองกันไปสงดวย องภอเว องจูซือ องโดยตํา พา ฯขาฯ ไปจากทา

บันแงะตามทาง ๒ ฟากน้ํา มีบาน ๔ บาน ๕ บาน มีโรงญวนบานละ ๙ โรง ๑๐ โรง มีท่ีทุงนา พนท่ี

นาไปเปนปาแสมปาโกงกาง ญวนไปตั้งตัดฟนอยูแหงละโรง ๒ โรง พนปาฝนไปพบบานอีก ๓ บาน มี

โรงญวนบานละ ๙ โรง ๑๐ โรง ไปสองวันกับคืนหนึ่งเถิงโรงครําเปยนลองแขวงเบียนฟากรีลกนาย ณ  

วัน ฯ๑  ๔  ๓ คํ่า เพลาเย็น เห็นญวนนายไพร ๕๐ คน ใสเสื้อแดงหมวกแดงถืออาวุธมาคอยรับอยูท่ี

ตะพานทาครํา องภอเวใหกายวันมาบอก ฯขาฯ วาใหข้ึนไปอยูท่ีครํา ญวนก็แหศุภอักษรกับหีบของข้ึน

ไป ฯขาฯ ก็ตามข้ึนไปดวย ครําอยูหางน้ําประมาณเสนเศษ ญวนเอาหีบศุภอักษรกับหีบงาหีบกระวาน

วางไวบนเตียงจุดธูปเทียนบูชา  ญวนให ฯขาฯ ๓ นายนั่งอยูเตียงอันหนึ่ง องภอเว องจูซือ องโดยตํา 

นั่งเตียงอันหนึ่ง  องกายนายครํายืนประสานมืออยูตรงหนาองภอเว  ญวนหาไดเอาของมาเลี้ยงไม  



๕๒๑ 

ฯขาฯ เห็นโรงญวนมีอยูตามริมครําประมาณ ๕๐ โรง นอกโรงไปเปนท่ีทุงนาจีนเขมรแขกหาเห็นมีไม 

ญวนใหพิทักษรักษาควบคุม ฯขาฯ ไวหาใหไปเท่ียวขางไหนไม  กายวันบอกวาคนสําหรับนายไพร ๕๐ 

คนไมพอหาม เกณฑญวนชาวบานมาเพ่ิมเติมเขาอีก 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 

แลวญวนใชคนถือหนังสือข้ึนมาลวงหนาไปบอกญวนครําขางหนาตอๆ กัน ไปใหใหจัดแจงคนและ

สิ่งของเตรียมไวใหครบทุกครํา คนสําหรับเรือท่ีมาสงนั้นองภอเวใหคุมเรือกลับไปสิ้น   

รุงข้ึน ณ วัน ฯ๑   ๔ คํ่า เพลาเชา ปมะเมียอัฐศก รับพระราชทานอาหารแลว ญวนหาม 

ฯขาฯ นายไพรออกจากครําเปยนลอง พาวิ่งไปเชาชั่วเพลเถิงครําเปยนทานแขวงเมืองลกนาย ญวนรับ

หามสงตอไปเพลาเย็นเถิงครําทุนเปยนแขวงบิลทุนกับลกนายตอกันหยุดนอนคืนหนึ่ง   

รุงข้ึน วัน ฯ๒   ๔ คํ่า เพลาเชาไปจากครําทุนเปยน เพลาเท่ียงถึงครําทุนเฟอง ญวนรับสง

ตอไปเพลาคํ่าเถิงครําทุนเผือก หยุดนอนคืน ๑   

รุงข้ึน วัน ฯ๓   ๔ คํ่า เพลาเชาไปจากทุนเผือก เถิงครําทุนเตรงเพลาเท่ียง ไปจากครําทุน 

เตรงเถิงครําทุนเลม เพลาบายประมาณ ๓ โมงเศษ ไปจากครําทุนเลมเพลาพลบคํ่า เถิงครําทุนลี นอน

คืนหนึ่ง   

รุงข้ึน วัน ฯ๔   ๔ คํ่า เพลาเชาไปจากครําทุนลี เพลาเชา เพลาเท่ียงเถิงครําทุนภาง ไปจาก

ครําทุนภางเถิงครําทุนเชิน เพลาพลบหยุดนอนคืนหนึ่ง   

รุงข้ึน ณ วัน ฯ๕   ๔ คํ่า เพลาเชาไปจากทุนเชินเพลาเท่ียงเถิงครําทุนกง ไปจากครําทุนกง 

เถิงครําทุนภู เพลาพลบ  ครั้นเพลาคํ่าญวนองโดย 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 

รุงข้ึน ณ วัน ฯ๖   ๔ คํ่า ไปจากทุนภูเถิงครําทุนอวงเพลาเท่ียง ไปจากทุนอวงเถิงครําทุน

หาว เพลาพลบหยุดนอนคืนหนึ่ง  

รุงข้ึน ณ วัน ฯ๗   ๕ คํ่า ไปจากทุนหาวเถิงครําทุนลางเพลาเท่ียง ไปจากครําทุนลางเถิงครํา

ทุนตรีนเพลาพลบ หยุดนอนคืนหนึ่ง 



๕๒๒ 

รุงข้ึน ณ วัน ฯ๘   ๔ คํ่า ไปจากครําทุนตรีนเถิงครําทุนมายเพลาเท่ียง ไปจากครําทุนมาย

เถิงครําทุนลายเพลาพลบ สิ้นแขวงบิลทุนหยุดนอนคืนหนึ่ง   

รุงข้ึน ณ วัน ฯ๙   ๔ คํ่า ไปจากทุนลายเถิงครําวากเวน เขาแขวงเมืองบินวาเพลาเท่ียง แลว

ตอไปอีกเพลาพลบเถิงครําวายูหยุดนอนคืนหนึ่ง 

รุงข้ึน ณ วัน ฯ๑  ๐ ๔ คํ่า ไปจากครําวายูเถิงครําอาตันเพลาเท่ียง ไปจากครําอาตันเถิงครํา

วาทันเพลาพลบ หยุดอยูท่ีครํา พวกเขมรมาหา ฯขาฯ ชาย ๕ คน หญิง ๖ คน ผูชายไวผมนุงหมเปน

ญวน แตผูหญิงไวผมนุงหมเปนเขมร ฯขาฯ ถามวาเปนเขมรเมืองไหน ผูหญิงเขมรคนหนึ่งบอกวา ชื่อ

อําแดงจันเปนภรรยาพระยาปลัด หม่ืนภักดีคงบอกวาเปนบุตรสมบัติพระคลังเมืองปตบอง ญวนสง

ข้ึนมาไวท่ีเมืองบินวา อําแดงจันกับอําแดงชมบุตรอําแดงจัน หม่ืนภักดีคงเขมรกับฝรั่งชายหญิง

เมืองปตบองเมืองระสือ ๕๐ คนเศษ ญวนใหอยูในเมืองบินวาบาง อยูท่ีริมครําบาง ไดยินขาววา ฯขาฯ 

พากันมาก็ดีใจ จึงพากันมาเยี่ยมเยียน ฯขาฯ ถามวาเปนสุขอยูฤๅ อําแดงจันหม่ืนภักดีคงบอกวาทํามา

หากินยาก จะทําบุญใหทานก็ไมมีพระสงฆ หามีความสุขไม อยากจะใครกลับไปบานเมืองจะไดทําบุญ

ใหทาน  แลวอําแดงจันถาม ฯขาฯ วา เจาพระองคดวงใหมาฤๅเจาผูหญิงใชมา ฯขาฯ บอกวาพระองค

ดวงใชใหมา  อําแดงจันถามวาใชมาทําไม ฯขาฯ บอกวาจะเปนไมตรีดีดวยกันกับญวน  อําแดงจันวา

ถา ฯขาฯ กลับไปใหชวยทูลเจาพระองคดวยใหเมตตากับพวกเขมรท่ีตกไปอยูแดนเมืองญวนใหได

กลับคืนไปอยูเมืองเขมรจะไดทําบุญใหทาน  ฯขาฯ วาสุดแตเจาพระองคดวงจะคิดอาน  แลว ฯขาฯ 

ถามวา ครัวเขมรมากับพระยาปลัดมากดวยกันไปอยู ท่ีไหนบาง  อําแดงจันบอกวามาเถิงเมือง

พนมเปญญวนก็แยกยายเสีย จะสงไปไวท่ีแหงใดบางไมทราบ  พูดกันเทานั้นอําแดงจันก็กลับไป ญวน

ก็เอาของมาจายให ฯขาฯ อิแปะ ๑๐ พวง ขาวสารถัง ๑ เปด ๒ ตัว ไก ๒ ตัว ปลาหมําแงหนึ่ง กายวัน

บอกวาเปนของโบจันเมืองมินวาใหเอามาให ฯขาฯ  

ครั้นรุงข้ึน ณ วัน ฯ๑  ๑ ๔ คํ่า ไปจากครําวาทันเถิงครําวาเกียดเพลาตะวันเท่ียง แลวตอไป

เถิงครําวามิเพลาพลบ หยุดนอนคืนหนึ่ง 

รุงข้ึน ณ วัน ฯ๑  ๒ ๔ คํ่า ไปจากครําวามิเถิงครําฟากินตะวันเท่ียง แลวตอไปเพลาบายเถิง

ครําวาลองแลวตอไปเถิงครําวามาเพลาพลบ 

รุงข้ึน ณ วัน ฯ๑  ๓ ๔ คํ่า ไปจากวามาข้ึนเขาศิลาเปนเขาใหญไปแตเชิงเขาเพลาเชาเถิงครํา

วาผู บนยอดเขาเพลาเท่ียงเปนแดนเมืองบินวาเมืองผูเวียนตอกัน ลงจากครําวาผูเถิงครําผูเทนเพลา

พลบเขาแดนเมืองผูเวียน หยุดนอนคืนหนึ่ง 



๕๒๓ 

รุงข้ึน ณ วัน ฯ๑  ๔ ๔ คํ่า ไปจากครําผูเทนเถิงครําผูวัง เพลาเพลแลวหามตอไปเถิงครําภูตัน

เพลาเท่ียง ไปจากครําภูตันเถิงบานภูทันเพลาพลบคํ่า ญวนปลูกโรงไวรับหลังหนึ่ง หามีครําไม  หยุด

พักญวนเอาของมาจายใหอิแปะสิบพวง ขาวสารถัง ๑ เปด ๒ ตัว ไก ๒ ตัว ปลาหมําหอหนึ่ง เกลือหอ

หนึ่ง กายวันวาของโบจัน อันสาดเมืองผูเวียนใหเอามาให  หยุดนอนคืนหนึ่ง  

รุงข้ึน ณ วัน ฯ๑  ๕ ๔ คํ่า เพลาเชาญวนท่ีหามมากอนนั้นหามตอไปเถิงครําภูเตืองเพลาเพล 

ไปจากครําภูเตืองเถิงภูเขเพลาเท่ียง ไปจากครําภูเขเถิงครําผูเบญบนยอดเขาถมง เพลาพลบสิ้นแขวง 

ผูเวียน หยุดนอนคืนหนึ่ง 

รุงข้ึน ณ วัน ฯ๑   ๔ คํ่า เพลาเชาไปจากผูเบญเขาแดนเมืองบินดิ่น เพลาเพลเถิงครําบาน

เกียนไปจากครําบานเกียนเถิงโรงญวนปลูกไวเพลาบายประมาณ ๒ โมง  โรงหางกําแพงเมืองบินดิ่น 

ประมาณ ๓ เสน  องภอเวใหหยุดพัก ฯขาฯ เห็นญวนนายไพรอยูท่ีโรง ๒๐ คน ญวนเอาของคาวของ

หวานใสโตะไมโตะ ๑ กับสุรา ๓ ขวดมาเลี้ยง ฯขาฯ พวกไพรเขมรนั้นเอาชามขาวขามแกงของคาว

หวานกับสุราไหหนึ่งวางลงกับพ้ืนดินใหรับพระราชทาน 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 

รุงข้ึน ณ วัน ฯ๒   ๔ คํ่า เพลาเชาไปจากครําบินอาน เพลาเท่ียงเถิงครําบินเสินปากครําบิน

เสินเถิงครําบินยางเพลาบาย ๒ โมงเศษ ไปจากบินยางเถิงครําเบญกรุงเพลาพลบ 

รุงข้ึน ณ วัน ฯ๓   ๔ คํ่า เพลาเชาไปจากครําเบญกรุงเถิง ครําบินเกเพลาเท่ียง สิ้นเขตเมือง

บินดิ่น แลวตอไปเถิงครํางายกวาง เพลาบาย ๒ โมงเศษไปจากงายกวางเถิงครํางายเสินเพลาพลบ 

รุงข้ึน ณ วัน ฯ๔   ๔ คํ่า ไปจากครํางายเสิน เถิงครํางายมีเพลาเท่ียงไปจากครํางายมีไปเถิง

โรงญวน ปลูกไวกลางทางเพลาบาย ๒ โมงเศษหยุดพัก ญวนเอาของมาจายให ฯขาฯ อิแปะ ๑๐ พวง 

ขาวสารถังหนึ่ง เปด ๒ ตัว ไก ๒ ตัว ปลาหมําไหหนึ่ง เกลือกะทอหนึ่ง ลามบอก ฯขาฯ วาของโบจัน 

ของอันสาดเมืองกวางงายเอามาให จายของเสร็จแลวหามตอไปเพลาพบเถิงครํางายลก 

รุงข้ึน ณ วัน ฯ๕   ๔ คํ่า เพลาเชาไปจากครํางายลก เถิงครํางายเบญเพลาเพล สิ้นแขวง

เมืองกวางงาย ไปจากครํางายเบญเขาแดนเมืองกวางนํา เถิงครํานําวันเพลาบายประมาณ ๓ โมง ไป

จากครํานําวันเถิงครํานําญีเพลาพลบ 



๕๒๔ 

รุงข้ึน ณ วัน ฯ๖   ๔ คํ่า 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 หยุดนอนอยูคืนหนึ่งรุงข้ึน ณ วัน ฯ๓   

๔ คํ่า เพลาเชาไปจากโรงพักเถิงครํานํายางเพลาเพล  ไปจากครํานํายางเถิงครํานําโอเพลาบาย

ประมาณ ๒ โมง ไปจากนําโอเถิงครํานําเจิน เพลาพลบสิ้นแดนเมืองกวางนํา 

รุงข้ึน ณ วัน ฯ๘   ๔ คํ่า เพลาเชา๓ ออกจากครํานําเจิน ข้ึนเดินบนเขาอายละวัน เปนเขา

ศิลา เพลานองเพลถึงดานอายละวันบนยอดเขาท่ีดานมีกําแพงปกกาทําประตูไวกลาง กําแพงยาว

ประมาณขางละ ๗ วา ๘ วา สูงประมาณ ๔ ศอก ๕ ศอก หามีปอมไม มีโรงญวนอยูรักษาดานโรงหนึ่ง 

ลามบอกวาองทนตะอยูเปนนายดาน  ฯขาฯ เห็นไพรญวนรักษาดานประมาณ ๒๐ คน หยุดพักอยูท่ี

ดานญวนตรวจจํานวนคนครูหนึ่งแลว พากันเดินไปตามประตูดานไปบนเขาทางประมาณ ๓๐ เสน ถึง

ดานมีกําแพงปกกาก็ดีดานหนึ่งมีญวนนายไพรรักษาดาน ๒๐ คน ลามบอกวาองทนตะอยูเปนนายดาน

ท้ัง ๒ ดาน ออกจากดานลงมาถึงครําเทือเผือก อยูท่ีเชิงเขาเพลาเท่ียงเขาแดนเมืองเว ออกจากครํา

เทือเผือกเถิงครําเถอเลาเพลาพลบ อยูนอนคืนหนึ่ง รุงข้ึน ณ วัน ฯ๙   ๔ คํ่า เพลาเชาออกจากครําเถอเลา

เถิงเชิงเขาเผือกเตืองเพลานองเพล  ท่ีเชิงเขาเผือกเตืองเปนอาวทะเลนาเค็ม คิดระยะทางบกไปตั้งแต

ครําเปยนลวง วัน ฯ๑  ๔ คํ่า จนเถิงเชิงเขาเผือกเตืองวัน ฯ๙   ๔ คํ่า ได ๒๔ วัน เปนครํา ๔๕ ครํา องภอเว

พา ฯขาฯ ไปอาศัยนั่งอยูท่ีโรงญวนชาวบาน  ฯขาฯ เห็นเรือเกาแลจอดอยูท่ีทา ๕ ลํา ลามบอก ฯขาฯ 

วาองภอเวกับองโดย ๒ คน ไพร ญวนบอก ฯขาฯ วาองภอเวกับองโดย ๒ คน ไพรญวน ๑๕๐ คน คุม

เรือมารับไปเมืองเว  ฯขาฯ เห็นโรงญวนมีอยูท่ีทาประมาณ ๓๐ หลัง ๔๐ หลัง  นั่งอยูครูหนึ่ง องญวน

ก็พา ฯขาฯ นายไพร ลงเรือองภอเว องจูชิด องโดยตํา อายองทนโงนก็ไปดวย แตไพรญวนท่ีหามและ

แหนั้นกลับมาสิ้น  ออกจากทาเผือกเตืองไปเปนทุงนาหามีบานเรือนไม แจวเรือไปประมาณครูหนึ่ง

แวะเขาคลองเล็กกวางประมาณ ๑๐ วา สองฟากคลองมีโรงญวนเรี่ยรายไปหางกัน เสนหนึ่ง ๒ เสน ๓ 

เสน บาง แหงละ ๑๐ หลัง ๒๐ หลังบาง ท่ีวางเปนบานทุงนาหามีสวนไม เพลาพลบเถิงตะพานนําดิน

หนาเมืองเว หยุดนอนคืนหนึ่ง รุงข้ึน ณ วัน ฯ๑  ๐ ๔ คํ่า ลามบอกวาองญวนพากันเขาไปในเมืองใหคอย

อยูกอน ท่ีทาน้ําคืนนั้นเห็นโรงญวนมีอยูฟากละ ๓๐ หลัง ๔๐ หลัง ครั้นเพลาเชาประมาณ ๒ โมงเศษ 

                                           
๓ สิ้นสุดเน้ือความในหนาตนของเอกสารเลขท่ี ๑๙ จ.ศ. ๑๒๐๙ ตอเน้ือความในเอกสารเลขท่ี ๓ จ.ศ. 

๑๒๐๘ 



๕๒๕ 

องภอเวกลับลงมาลามบอกวาใหเขาไปเมืองเว ญวนก็แจวเรือไปประมาณ ๔ เสน ๕ เสน เถิงทากง

กวนจอดเรือเจาท่ีตะพานเห็นทวนปกอยู ๒ แถว ขางละ ๒๕ เลม ญวนยืนอยูขางละ ๒๕ คน  

องทงภาง องดินเลม คุมไพรญวน ๓๐ คนลงมารับ ญวนแหศุภอักษรไปหนา ก้ันรม ๒ คน  หีบงาหีบ

กระวานก้ันรมหีบละคัน  ฯขาฯ กับองญวนก็พากันตามไปเถิงกงกวนเพลาตะวันเท่ียง 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

จัดแจงท่ีให ฯขาฯ นอนอยูท่ีกงกวน  องภอเว องจูซือ องดินเลบ องโดยตํา ก็นอนอยูท่ีกงกวน ไพรอยู

ดวย ๕๐ คน ญวนจายคนให ฯขาฯ ใชสอยญวนไพร ๑๐ คน  กายวันทงโงนอยูดวย ฯขาฯ  

ครั้นรุงข้ึน ณ วัน ฯ๑  ๑ ๔ คํ่า กายวันบอกวาองเลโบใชองเวียนวายมาหา ฯขาฯ ก็ออกมา

นั่งอยูท่ีแคร  องเวียนวายนั่งอยูบนเกาอ้ี ฯขาฯ ทําทีจะคํานับองญวนรองหามหาใหคํานับไม กายวัน

ลามบอกวา องเลโบใหออกมารับศุภอักษรเขาไปแปล ฯขาฯ ก็สงศุภอักษรให เห็นญวนนายไพร

ประมาณ ๓๐ คน ถือเครื่องศาสตราอาวุธแหศุภอักษรไปบานองเลโบ ฯขาฯ หาไดไปดวยไม 

ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๓ ๔ คํ่า ปมะเมียอัฐศก องเวียนวายออกมาบอกวาแตกอนมา เจาแตงทูต

ถือศุภอักษรคุมเครื่องบรรณาการไปถวายเจาเวียดนาม เจาเคยมีหนังสือศุภอักษรมาเถิงองเลโบฉบับ

หนึ่งจึงไดพาตัวทูตเขาเฝา  ครั้งนี้ไม (มี) หนังสือมาเถิงองเลโบมีแตศุภอักษรมา องเลโบไมอาจจะ

กราบทูลได  ให ฯขาฯ ท้ัง ๓ คน ทําเปนหนังสือของ ฯขาฯ ไดความวาขอใหองเลโบพาเขาเฝาแล

ถวายสิ่งของเจาเวียดนาม องเวียนวายจึงเอาหนังสืออักษรญวนท่ีเขียนใสกระดาษสงใหกายวันลาม

แปลความให ฯขาฯ เขียนเปนหนังสือเขาชื่อกันปดตราใหองเลโบฉบับหนึ่งใจความวาเจาใชให ฯขาฯ 

ท้ังสามนายถือศุภอักษรนําบรรณาการมาถวายดึกเทียนองเด ขอใหองเลโบนํา ฯขาฯ เขาเฝาถวาย 

ศุภอักษรแลบรรณาการคึดเทียนองเด ฯขาฯ ทําหนังสือเปนอักษรเขมรใหแลว ลามสงใหองเวียนวาย

รับเอาหนังสือไปได ๒ วัน  

ณ วัน ฯ๑  ๕  ๔ คํ่า ปมะเมียอัฐศก องเวียนวายมาถามวา เจาสั่งความนอกศุภอักษรมา

ประมาณใดบาง  ฯขาฯ บอกวาเจาสั่งมาใหกราบทูลเสด็จเทวดาขอเจาหลานกับญาติวงศาพระยาพระ

เขมรแลราษฎรจีนเขมรแขกซ่ึงตกอยูในเมืองเสด็จเทวดาขอใหกลับคืนไปอยูพรอมมูลกับเจานาย  แลว

ขอแผนดินเมืองเขมรอยูจะไดรักษาอาณาประชาราษฎรใหอยูเย็นเปนสุขจะไดเปนขาพ่ึงสองพระนคร

ใหญเหมือนอยางสมเด็จพระวัตถาพระราชบิดาพระเรียม ฯขาฯ บอกความดังนี้แลวองเวียนวายก็

กลับไป  



๕๒๖ 

ครั้น ณ วัน ฯ๒  ๕ คํ่า ปมะแมนพศก องเวียนวายเอาเสื้อกางเกงมาให  พระยาราชเดชะ 

แพรหนังไกดําโพกศีรษะพ้ืนผาขาวเทศตัว ๑ เสื้อแพรแสเขียวตองมีดอก ๑ (รวม) ๒  แพรแสแขนขาว 

๑ เขียวตอง ๑ (รวม) ๒ (รวมท้ังหมด) 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 (รวมท้ังหมด) ๘ ตัว 

องเวียนวายบอกวาของเจาเวียดนามพระราชทานมาใหสําหรับใสเฝาสํารับหนึ่ง นุงหมอยู

กับกงกวนสํารับหนึ่ง องเวียนวายให ฯขาฯ นุงกางเกงใสเสื้อโพกศีรษะ แลวให ฯขาฯ กราบเจา

เวียดนามตามอยางญวน องเวียนวายก็กลับไป ใหองโดยองกายอยูหัด ฯขาฯ ไวกราบตามภาษาญวน 

๓ วัน  

ครั้น ณ วัน ฯ๕  ๕ คํ่า เพลาเชาองเวียนวายมาบอกวา องเลโบให ฯขาฯ ไปหาท่ีเรือนให

เอาหีบงาหีบกระวานไปดวย เม่ือจะไปนั้นใหใสเสื้อแขนสั้นสองตัวนุงกางเกงโพกศีรษะ กับใหเอาเสื้อ

แขนยาว ๒ ตัวไปดวย องจะใหใสใหดู กายวันเปนคนนําญวนหามหีบของตามไป เถิงประตูบานองเล

โบกายวันให ฯขาฯ หยุดพักอยูท่ีรานนอกประตู กายวันเขาไปบอกองเลโบแลวกลับออกมาบอก ฯขาฯ 

ท้ัง ๓ นายใหใสเสื้อแขนยาวท้ัง ๒ ตัว ฯขาฯ ใสเสื้อแลว กายวันนําเขาไปหาองเลโบ  ฯขาฯ เห็นองเลโบ

นั่งอยูบนเตียงท่ีเกงรับแขก  ฯขาฯ ประสานมือจะคํานับ องเลโบหามไมใหคํานับ แลวองเลโบยืนข้ึน

ประเดี๋ยวก็นั่งลง กายวันให ฯขาฯ ไปนั่งท่ีเกาอ้ีพ้ืนต่ํากวาเตียงองเลโบ องเลโบสั่งใหเปดหีบนอหีบงา

หีบกระวาน ให ฯขาฯ ดูแลวใหลามถามวาของนี้ถูกตองตามท่ีเอามาแลวฤๅ ฯขาฯ บอกวาถูกตองแลว  

องเลโบถามวาของท้ังนี้๔ ใครจัดแจงมา ฯขาฯ บอกวาเจาพระองคดวงใหจัดแจงมา องเลโบพูดภาษา

ญวนกับกายวันๆ บอก ฯขาฯ วา ฯพณฯ สมุหนายกทราบแลวองเลโบใหลามถามวาองแมทัพใหญยอม

ใหมาแลวฤๅ ฯขาฯ บอกวายอมใหมา แลวองเลโบใหลามถามวาไดยินขาวลือมาท่ีเมืองเววาองแมทัพ

ใหญกับพระองคดวงทําบุญใหทานท่ีเมืองเขมรมากจริงฤๅ ฯขาฯ บอกวาเจาคุณแมทัพกับพระองคดวง

ทําบุญใหทานมากจริงดังคําเลาลือ  องเลโบใหลามถามวาองแมทัพเปนคนมีสติปญญาซ่ือสัตยพูดคําไร

ก็คํานั้น แลวเปนเทือกเถาขุนนางมาแตกอน อายุก็มาเปนผูใหญแลว ฯขาฯ รับวาจริง แลวองเลโบให

ลามถามวากองทัพไทยลาวไปกระทํากุมเหงเขมรองแมทัพใหเอาตัวมากระทําโทษตัดมือตัดเทาเสีย

จริงฤๅ ฯขาฯ บอกวาจริง แลวลามบอก ฯขาฯ วาองเลโบพูดวาแมทัพคิดราชการอยางนี้ดีนัก แลว 

องเลโบใหลามบอก ฯขาฯ วาให ฯขาฯ ไหวเจาเวียดนามตามภาษาญวนใหองเลโบดู ฯขาฯ ลุกข้ึนไหว

กราบ ๕ ครั้ง องเลโบวาถูกตองแลว เพลาพรุงนี้จะพาเขาไปเฝา องเลโบสั่งลามใหพา ฯขาฯ กลับมาท่ี

                                           
๔ สิ้นสุดเน้ือความในหนาปลายของเอกสารเลขท่ี ๓ จ.ศ. ๑๒๐๘ ตอเน้ือความในหนาปลายเอกสาร

เลขท่ี ๑๒ จ.ศ. ๑๒๐๙ 



๕๒๗ 

อยู ญวนก็เอากะโลใหญใสของคาวของหวานมาจัดใสโตะท่ีกงกวนแลวเลี้ยง ฯขาฯ ท้ังนายไพรเหมือน

ครั้งกอน แลบานองเลโบนั้นมีตึกใหญกอดวยอิฐ ๓ หลังๆ คามุงกระเบื้องจีน ตึกรับแขกนั้น ๕ หอง ข่ือ

ประมาณ ๗ ศอกเศษ ตัวไมแลฝาหลังคาตึกหาไดทาสีเขียนรูปสิ่งใดไม  มีกําแพงสูงประมาณ ๒ ศอก

เศษลอมรอบตึกๆ องเลโบอยูริมกําแพงเมืองชั้นกลาง ท่ีตึกหาเห็นโรงญวนบาวไพรมีไพร องเลโบอายุ

ประมาณ ๕๐ ปเศษ รูปพรรณสันทัดคน ไมอวนไมผอม  เม่ือองเลโบพูดกันกับ ฯขาฯ นั้น หาเห็น

เครื่องยศสิ่งใดมีไม เห็นกระโถนทองเหลืองเล็กใบหนึ่งตั้งอยูเคียงขาง เห็นญวนยกเครื่องชาตะบะไมมา

ใหองเลโบกินท่ีหนึ่ง  ให ฯขาฯ ๓ นาย ท่ีหนึ่ง ในตะบะมีถวยใสน้ําเย็นถวยหนึ่ง ญวนยืนตะพาย

กระเปาหมากพลูบุหรี่อยูขางหลังองเลโบ ๓ ศอก ๔ ศอก ประมาณ ๒๐ คน  ฯขาฯ รูจักแตองเวียน

วายคนเดียว  

ครั้น ณ วัน ฯ๕   ๕ คํ่า 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 คอยอยูท่ีบานองเลโบจนสวางข้ึน ญวนคนหนึ่งออกมาบอก

กับกายวันใหพา ฯขาฯ เขาไปในวัง องภอเว องจูซือ องโดยตํา กายวัน ทงโงน ก็พา ฯขาฯ เดินเขาไป

ประมาณ ๗ เสน ๘ เสนเถิงประตูกําแพงหนาเกงท่ีเจาเวียดนามเสด็จออก 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  องญวนท่ีเฝาเจาเวียดนามมารับหีบศุภอักษรไปจาก ฯขาฯ เอาไปวางท่ีโตะขางหนาเจาเวียดนาม 

โตะนั้นมีรมกางปกไว ๒ คัน แลวเห็นญวนอีกคนหนึ่ง เดินมาหยิบเอาศุภอักษรท่ีเขียนเปนตัวหนังสือ

ญวนใสไวในหีบออกอานใหเจาเวียดนามฟง อานหนังสือจบแลว เจาเวียดนามก็เสด็จข้ึนหามีรับสั่ง

ประการใดไม องญวนท้ังปวงก็พากันออกมา  องภอเวก็พา ฯขาฯ มากงกวน ญวนก็เอาของมาเลี้ยง  

ฯขาฯ ท้ังนายไพร แลเม่ือ ฯขาฯ ไปเฝาเจาเวียดนามนั้น ฯขาฯ เห็นเจาเวียดนามใสเสื้อแพรสีเหลือง

โพกศีรษะแพรเหลือง กายวันบอกวาเจาเวียดนามอายุ ๔๒ ป ฯขาฯ เห็นรูปพรรณไมอวนไมผอม สูง

ต่ําสันทัดคน  นั่งอยูบนโตะมีผาลายทองคลุมรอบโตะ โตะสูงศอกคืบมีโตะตั้งขางหนาผาหักทองขวาง

ปดหนาโตะ บนโตะจุดธูปเทียนเครื่องบูชา มีกลดกางปกไวขางละคัน เห็นขุนนางผูใหญยืนเฝาอยูขาง

ซายประมาณ ๕๐ คน ขางขวาประมาณ ๕๐ คน ยืนอยูท่ีพ้ืนดินนอกเกงท่ีแจงไมมีหลังคา พ้ืนแดงนั้น

สูงประมาณศอกหนึ่ง ปูกระเบื้องจีนหาไดปูเสื่อไม ขุนนางเฝาอยูขางซายองเลโบเปนขุนนางท่ีสอง  

ขุนนางท่ีเฝาหนาองเลโบกับขุนนางผูใหญขางขวานั้นจะชื่อไร ฯขาฯ ไมทราบ เห็นองญวนถือดาบยืน

อยูขางโตะเจาเวียดนามขางละ ๔ คน เกงท่ีเจาเวียดนามออกนั้นยาวประมาณ ๕ หอง ข่ือกวาง

ประมาณ ๓ วา ๔ วา เกงแลตัวไมหลังคาเกงนั้นจะวาดเขียนและจะมีโคมเครื่องแกวสิ่งใดหอยแขวน



๕๒๘ 

อยูบาง ฯขาฯ หาไดสังเกตดูไม  ขุนนางผูใหญผูนอยท่ีไปเฝาอยูนั้นใสเสื้อใสหมวกใสกางเกงสีตางๆ กัน

ทุกคน ตามถนนท่ีเดินเขาไปริมกําแพงเกงท่ีเฝาเห็นญวนใสเสื้อใสหมวกแดงถือปนถือทวนถืองาวยืนอยู 

๒ ฟาก ทางประมาณขางละ ๑๐๐ คน  และวังเจาเวียดจะมีเกงใหญนอยสักก่ีหลัง ฯขาฯ หาไดสังเกต

ดูไม   

ครั้น ณ วัน ฯ๙   ๕ คํ่า องทีลางกรุงมาบอกวาองเลโบใหพาไปดูโรงปน ฉางขาวกับใหไปดู

หัดรบ ฯขาฯ เห็นโรงปนมีอยูในกําแพงชั้นกลาง ๒ โรงๆ หนึ่ง ยาวประมาณ ๗ หอง ๘ หอง ข่ือกวาง

ประมาณ ๗ ศอก ๘ ศอก หลังคามุงกระเบื้องพ้ืนถมดิน มีปนเล็กกระสุนใหญ ๔ นิ้ว ๕ นิ้ว ๖ นิ้ว ๗ 

นิ้ว อยูในโรงประมาณโรงละ ๑๐๐ บอก ใสรางไวบาง วางไวกับดินบาง ท่ีใสรางไวนั้นนอย กระสุนปน

ใหญเห็นกองอยูท่ีพ้ืนประมาณโรงละ ๕ พัน ๖ พัน ปนนั้นเปนปนเกาสนิมข้ึนเปนอันมาก ปนหามแลน 

ปนคาบศิลาชุด หาเห็นมีไม  องทีลางกรุงถามวาเห็นแลวฤๅ ฯขาฯ บอกวาเห็นแลว องทีลางกรุงพา  

ฯขาฯ เดินไปสัก ๓ เสน ๔ เสน แลวบอกวาฉางขาวอยูท่ีนี่ ฯขาฯ แลไปเห็นฉางขาวมีอยู ๖ หลัง ยาว

ประมาณหลังละ ๕ หอง จะมีขาวมากนอยเทาใดไมทราบ แลวพากลับไปดูหัดรบท่ีนอกกําแพงเมือง

ชั้นนอก ไปยืนตากเกศอยูกลางแจง ฯขาฯ เห็นญวนหัดรบ  ญวนจัดคนเปน ๒ พวกๆ หนึ่งประมาณ

ถือปน ๑๐๐ ทวน ๒๐๐ งาว ๑๐๐ (รวม) ๔๐๐ คน ๑๐ คน มีองกายถือธงแพรแดงคนหนึ่ง องโดยถือ

ดาบถือหวายคุมไพร ๕๐ มีคนก้ันรมเดินไปมาตรวจคน  จันเกอ ภอเกอนั่งเกาอ้ีอยูขางหลังกระบวน

ขางละ ๒ คน มีคนก้ันรมคนละคัน ญวนหามกลองใหญอยูหนาจันเกอ ภอเกอใบหนึ่ง ๔ คน มีคนตี

กลองคนหนึ่ง ก้ันรมกลองหนึ่ง  พวกไพรใสเสื้อใสหมวกแดงทุกคนแต จันเกอ ภอเกอ องโดยองกาย 

นุงหมตามธรรมเนียม ญวนตีกลองข้ึน พวกญวนรองยะพรอมกัน แลวยืนรายนิ่งอยู ตีกลองข้ึนอีก 

ญวนชักเหล็กแซออกยัดปน แลวเอาเหล็กแซใสเขาในรางพรอมกันตามกลองสัญญา เสียงกลองตีถ่ีเขา 

ญวนถือปนเดินตรงเขาไปทําทีจะยิงแลวถอยออกมา ญวนถือธงแกวงเดินเขาไป พวกถือทวนถืองาวก็

เดินตามธงเขาไป พอปลายธงปลายทวนประกันครูหนึ่ง พวกหนึ่งทําแพถอยไป พวกชนะไลไปหนอย

หนึ่ง แลวตีกลองชาลง พวกไลก็ถอยกลับมา ทําแพชนะกันขางละที ฯขาฯ เห็นญวนหัดรบดังนี้ รบกัน

อยู ๔ พวกทําทาทางเหมือนกัน กายวันบอกวาคนรบ ๔ คนนั้น คน ฯขาฯ ประมาณคนสักสามพัน   

ฯขาฯ ถามกายวันลามวาหัดรบมาก่ีวันแลว  กายวันบอกวาหัดได ๓ วัน องทีลางกรุงใหกายวันพา  

ฯขาฯ กลับมากงกวน ญวนเอาของมาเลี้ยง ฯขาฯ ครั้งหนึ่ง 

ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๐ ๕ คํ่า องเลโบใหองเวียนวายมาหาตัว ฯขาฯ ไปท่ีบาน ฯขาฯ คุกเขา

คํานับองเลโบทีหนึ่งแลว องเลโบใหลามบอก ฯขาฯ ใหหยุดเสีย ใหนั่งลงท่ีเกาอ้ี องเลโบวาให ฯขาฯ 

ถวายบังคมหนังสือเจาเวียดนาม  ฯขาฯ ไหว ๕ ครั้ง แลวองเลโบเอาหนังสือรับสั่งเจาเวียดนามท่ีปด

ตรานั้นอานเปนภาษาญวน ใหลามแปลให ฯขาฯ ฟงใจความวา ทรงพระเมตตาเจาพระองคดวง ให

เจาพระองคดวงเสวยราชยเปนเจารักษาเมืองเขมรเหมือนอยางสมเด็จพระอัยกาพระราชบิดา 



๕๒๙ 

พระเรียมอยาใหสิ้นสูญพงศเลย  เจาผูหญิงก็ใหคงเปนเจาไปอยูกับพระองคดวงแหงเดียว รักษา

แผนดินเมืองเขมรดวยกัน  เสด็จเทวดาใหมีหนังสือมาเถิงองญวนแมทัพทุกสิ่งทุกประการแลว   

องเลโบใหลามบอก ฯขาฯ วา อยาให ฯขาฯ มีความวิตกดวยราชการเลย พูดจาเทานั้นแลวให ฯขาฯ 

กลับมากงกวน ญวนก็ใหเอาของมาเลี้ยงครั้งหนึ่ง 

ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๑ ๕ คํ่า องกินเลบมาบอก ฯขาฯ วาเสด็จเทวดาใหพา ฯขาฯ ไปเท่ียวดู

ตลาด องกินเลบพา ฯขาฯ เดินออกไปนอกกําแพงเมืองชั้นนอก ขามตะพานไปหนอยหนึ่งเถิงตลาด ให 

ฯขาฯ นั่งอยูท่ีรานกลางตลาดแหงหนึ่ง ท่ีตลาดนั้นมีตึกจีนญวนประมาณ ๙ หลัง ๑๐ หลัง มีโรงจีนโรง

ญวนมุงกระเบื้องบางมุงจากบางติดกันไปท้ัง ๒ ฟากถนนไดเห็นประมาณขางละ ๗๐ หลัง ๘๐ หลัง 

พวกจีนพวกญวนขายผาญวนขายแพรญวน ใบชายาแดง ถวยชามถาดทองเหลือง น้ําชาขนม ขาวสุก

ขาวสาร สุกรเปดไกผักปลากลวยออย ของสดของชําเปนหลายสิ่ง แตแพรจีนผาขาวเทศผาลายเครื่อง

แกวโตะขันทองขาวทองเหลือง เครื่องใชสอยดีมีราคานั้นหามีวางซ้ือขายท่ีตลาดไม  ถนนตลาดกวาง

ประมาณ ๘ ศอก ๙ ศอก เปนแตพ้ืนดินไมไดปูอิฐ ปูศิลา เม่ือ ฯขาฯ ไปดูนั้นจะเปนเพลาตลาดออกฤๅ

ยัง ฯขาฯ หาไดถามไม  ฯขาฯ นั่งอยูประมาณครึ่งชั่วโมง เห็นคนเดินไปมาท่ีตลาดท้ังชายหญิง

ประมาณ ๑๕๐ คน ๑๖๐ คน ญวนมากกวาจีนแขก เขมรหาเห็นเดินไปมาไม องญวนพา ฯขาฯ ไปดู

ตลาดแหงเดียว แลวพา ฯขาฯ กลับมาท่ีกงกวนแลวเอาของคาวของหวานมาเลี้ยง ฯขาฯ ท้ังนายไพร

ครั้งหนึ่ง 

ณ วัน ฯ๑  ๒ ๕ คํ่า เพลาเชา องทีลางกรุงมาบอกวาเจาเวียดนามจะเสด็จออกเกงขางนอก 

องเลโบใหหา ฯขาฯ ไปเฝากราบถวายบังคมลา ญวนพา ฯขาฯ ขามตะพานไปคอยอยูท่ีตนทางเห็น

องเลโบกับญวนประมาณ ๙ คน ๑๐ คน ไปนั่งอาศัยอยูตามโรงงานชาวบาน ฯขาฯ ก็เขาไปอาศัยอยู

ดวย  ฯขาฯ ใหลามพา ฯขาฯ ไปดูเกงท่ีจะเสด็จออก เห็นเกงใหญมีหลังหนึ่ง ๓ หอง ข่ือกวางประมาณ 

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 พ้ืนดินในกําแพงเกลี่ยทรายนอกกําแพงมีท่ีนาอยู 

๒ ไร ๓ ไร ลามบอกวาเปนท่ีเจาเวียดนามออกแรกนา จะเปนระดูแรกนาเดือนใด ฯขาฯ หาไดถามไม  

แลวลามพา ฯขาฯ กลับมาคอยเฝาท่ีตนตะพาน อยูประมาครูหนึ่งเจาเวียดนามเสด็จมากระบวนแห

เจาเวียดนาม ๒ แถว คนเดินหนาท่ีหนึ่งใสหมวกแดง ใสเสื้อตัวเหลือง แขนเขียวตอง ถือธงแพรเหลือง

ขางละคัน แลวเถิงคนใสหมวกแดงใสเสื้อปศตูตัวเหลืองแขนเขียวตองตะพายปนทองเหลืองขางละ ๑๐ 

คน ท่ี ๒ คนใสหมวกแดงเสื้อปศตูแดงแขนสีตองข่ีมาถือธงแพรขางละคน  คนใสหมวกแดงเสื้อปศตู
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แดงแขนเขียวตอง ข่ีมาตะพายหนาไมขางละ ๑๐ คน  ท่ี ๓ คนใสหมวกแดงใสเสื้อปศตูแดงแขน

เหลืองข่ีมาถือธงเขียวตองขางละคน คนใสหมวกแดงเสื้อปศตูแดงแขนเหลืองข่ีมาถือธนูขางละ ๑๐ คน   

ท่ี ๔ ใสหมวกแดงเสื้อปศตูสีมวงแขนขาวข่ีมาถือธงสีมวงขางละคน  คนใสหมวกแดงเสื้อปศตูสีมวง

แขนขาวข่ีมาเหน็บหอกซัดคนละ ๔ คัน ขางละ ๑๐ คน   ท่ี ๕ คนใสหมวกแดง ใสเสื้อปศตูแดงถือธง

แดงเดินเทาขางละ ๑๐ คน ท่ี ๖ คนใสเสื้อใสหมวกแดงถือธงแดงขางละคน ถืองาวขางละ ๑๐ คน  ท่ี 

๗ คนใสเสื้อแดงหมวกแดงถือธงใหญปศตูแดงขางละ ๒ คน  ท่ี ๘ เถิงเก้ียวเจาเวียดนาม เก้ียวนั้นมีชั้น

ลดชั้นหนึ่งหลังคาเดียวทําอยางเกงเขียนดวยลายรดน้ํายา ตัวเก้ียวนั้นประดับกระจกบางมุกบาง ไม

คานหามทาแดงคนหามใสเสื้อแดงใสหมวกแดงใสกางเกงแดงแปดคน  เจาเวียดนามโพกศีรษะแพร

เหลืองใสเสื้อแพรเหลืองไปนั่งในเก้ียว  บุตรเจาเวียดนามใสเสื้อเขียวโพกศีรษะแพรแดงนั่งไปบนเก้ียว

ชั้นลดคนหนึ่ง  แตจะเปนหญิงฤๅชายไมทราบ ก้ันกลดแพรเหลือระบายแดงท้ัง ๔ คัน  ระบายกลดนั้น

ปกเปนลวดลายตางๆ มีคนใสเสื้อใสหมวกแดง ถือปนถือทวนเดินสลับกันไปขางหนาเก้ียวบาง หลัง

เก้ียวบาง ท้ัง ๒ ขาง ประมาณขางละ ๒๕๐ คนๆ พวกนี้ ๑๐ คนมีคนถือธงตะพายดาบกับหวายเสน

หนึ่งขางละคน  กระบวนหลังเถิงมาเทศขาวตัวหนึ่งสูงประมาณ ๓ ศอก ผูกเครื่องทองมาหนึ่ง คนจูง

ขางละคนๆ ก้ันกลดมาคนหนึ่ง มาดําผูกเครื่องทองมาหนึ่ง สูงประมาณ ๒ ศอกคืบ  คนจูง ๒ คนๆ ก้ัน

กลดมาคนหนึ่ง ท่ี ๒ เถิงชางผูกเครื่องมีจําลองบนหลัง มีผาปกทองปดจําลอง ๔ ชางมีคนใสเสื้อแดงใส

หมวกแดงข่ีคอคนหนึ่งข่ีทายคนหนึ่ง คนทายชางถือกลดก้ันชางๆ ละคัน  ท่ี ๓ เถิงชางผูกสัปคับ ๑๖ 

ชาง มีธงปกสัปคับละ ๒ คัน หอกซัดชางละ ๑๐ เลม มีหมอควาญสําหรับชางทุกชาง  ท่ี ๔ คนใส 

เสื้อแดงใสหมวกแดงหามปนโตหุมผาแดง ๑๐ หาบๆ ละ ๒ คน มีคนก้ันรมกระดาษปนโตละคน ฯขาฯ 

ถามกายวัน บอกวาปนโตใสของกินสิ้นกระบวนแตเทานี้ และเม่ือเจาเวียดนามเสด็จมาถึงท่ี ฯขาฯ ยืน

อยูนั้น องญวนไปเฝาอยูท่ีนั้น องเลโบ องทีกลาง องภอเว องเวียนวาย องจูซือ องโดย องกาย องโดย

ตํา องญวนนอกกวานั้นประมาณ ๙ คน ๑๐ คน ไมรูจักชื่อเฝาอยูดวย ท่ีเฝานั้นหามีเสื่อปูไม เปนแต

เกลี่ยทราย ขุนนางญวนยืนเฝาอยูกลางแดด  เจาเวียดนามใหหยุดเก้ียวหาง ฯขาฯ ประมาณ ๓ วา 

ลามบอกให ฯขาฯ ถวายบังคม แลวองเลโบทูลเจาเวียดนามตามภาษาญวน  แลวใหลามบอกวาทูลลา

ใหแลว เจาเวียดนามมีรับสั่งวา ใหกลับไปหาเจานายเปนความสุขเถิด  เจาเวียดนามก็เสด็จเลยไปหา

ไดไถถามเถิงเจาพระองคดวงประการใดไม  เลโบก็ให ฯขาฯ กลับมาท่ีอยู แลวใหเอาขาวปลาอาหาร

มาเลี้ยง ฯขาฯ ตั้งนายไพรอีกครั้งหนึ่ง และประตูกําแพงเมืองท่ีกระบวนแหออกมาเดินเลี้ยวไปตาม

ถนนจนเถิงเกงท่ีประทับประมาณ ๒๐ เสนเศษ 

ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๓ ๕ คํ่า เพลาเชาประมาณโมงหนึ่ง องทีลางมาบอกวางองเลโบใหพาไปรับ

ของ ฯขาฯ ก็ไปกับองทีลาง เถิงบานองเลโบ หาพบองเลโบไม องทีลางพาไปท่ีริมกําแพงลอมรอบเกง

เสด็จออกขุนนางท่ี ฯขาฯ ไปเฝาครั้งกอน ฯขาฯ เห็นองเวียนวายกับองญวนไมรูจักชื่อยืนอยูท่ีนั้น  

เห็นหีบเสื้อผาวางไวบนโตะ มีคนก้ันรมหีบ 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  ญวนก็หามหีบมาไวท่ีกงกวน 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 และญวนเมืองไซงอนจะสงพระยาเสนาราชกุเชนกับชางแลสิ่งของเครื่องราชบรรณาการข้ึนไปเมือง

เวไปแลวฤๅยัง ฯขาฯ หาไดถามไม ฯขาฯ บอกกับองเวียนวายวาจะขอไปลาองเลโบ องเวียนวายวาจะ

ไปบอกองดวง อยูประมาณครูหนึ่งองเวียนวายกลับมาบอก ฯขาฯ วา องเลโบวาทูลลาเจาเวียดนาม

โปรดใหไปแลว ก็ไปเถิดหามีผูใดขัดขวางไวไม อยางธรรมเนียมญวนท่ีจะลาขุนนางอีกนั้นไมมี อยาให 

ฯขาฯ ไปเลย และกายวันบอก ฯขาฯ วาองญวนท่ีไปแตเมืองพนมเปญ ๓ นายนั้น เจาเวียดนามให

เลื่อนท่ีองภอเวเปนท่ีอันเว องจูซือเปนท่ีเวียนวายลางกรุง องโดยตําเปนท่ีภอเกอ  แตจะมีความชอบ

สิ่งใดนั้น ฯขาฯ หาไดถามไม   

ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๔ ๕ คํ่า องเลโบใหองเวียนวาย องภอเกอ คุมเรือกับไพรญวน ๑๐๐ คน 

เรือ ๕ ลํา มาสง ฯขาฯ แตองจันเว องเวียนวายลางกรุง นั้นหาไดมาดวยไม ญวนพามาตามทางท่ีไปแต

กอนมาเถิงครํานามยางแขวงเมืองกวางนํา ณ วัน ฯ๓   ๕ คํ่า พบหม่ืนภักดีคงกับเขมรคนหนึ่งท่ีกลางทาง 

ฯขาฯ ถามวาจะไปขางไหน หม่ืนภักดีคงบอกวาจะไปเมืองกวางนํา หม่ืนภักดีคงถามวา ฯขาฯ ข้ึนไป

เมืองเวไมรูความดอกฤๅ กําปนฝรั่งเขามาท่ีอาวเมืองกวางนํา ๒ ลํา ฝรั่งยิงปนใหญลําละ ๓ นัด ไพร

บานพลเมืองตกใจกลัว แลววาท่ีเมืองบินวากําปนฝรั่งเขามาจอด ๓ ลํา ฝรั่งข้ึนมาหาโบจัน อันสาด 

ชวนใหไปดูของในกําปน องโบจัน องอันสาดก็ลงไป ฝรั่งยึดเอาตัวไวในกําปน ฝรั่งวาถาญวนเอาเงินมา

ใหจึงปลอยตัวไป องญวนบอกหนังสือไปเมืองเว เจาเวียดนามใหองตาทําตรีลงมาท่ีเมืองบินวา องตา

ทําตรีใหเอาเงินไปใหกับฝรั่งๆ ก็ปลอยตัวโบจัน อันสาดคืนมา องตาทําตรีใหจําโบจัน อันสาด สงไป

เมืองเว แลวหม่ืนภักดีคงบอกความเทานี้ก็เลยไป ฯขาฯ มาเถิงครําวาทัน พบพระยาศรีอรรคราชมน

เมืองปตบองเปนคนรูจักกัน พระยาศรีอรรคราชเดินมาท่ีครํา ถาม ฯขาฯ วา ไปเปนสุขสบายอยูฤๅ  

ฯขาฯ บอกวาเปนสุขอยู แลววาพระยาศรีอรรคราชเจาความเรื่องฝรั่งจับองโบจัน องอันสาด ให ฯขาฯ 
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ฟงตองกันกับคําหม่ืนภักดีคงบอกแตกอน  ฯขาฯ ถามพระยาศรีอรรคราชวาอยูท่ีไหน พระยาศรีอรรค

ราชบอกวาอยูเมืองบินวากับอําแดงจันภรรยาพระยาปลัดเมืองปตบองดวยกัน  ฯขาฯ ก็เลยมาลงเรือท่ี

ครําเปยมลอง แขวงโลกนายมาเถิงเมืองไซงอน ณ วัน ฯ๘   ๖ คํ่า ปมะแมนพศกคิดแตเมืองเว ๒๘ วัน 

เถิงเมืองไซงอน ญวนใหองโดย องกาย จัดแจงของมาเลี้ยง ฯขาฯ ท่ีกงกวน แลวจายอิแปะ ๑๐๐ พวง 

ขาวสารสุกรเปดไก ของกินให ฯขาฯ อยูท่ีเรือหาไดข้ึนไปหาองญวนเมืองไซงอนไม  ฯขาฯ ใหกายวัน

ถามองโดย องกายวา พระยาเสนาราชกุเชนคุมชางมาเถิงเมืองไซงอนแลวฤๅยัง องโดย องกาย บอกวา

มาเถิงเมืองไซงอน องญวนรับชางไวสง พระยาเสนาราชกุเชน พระอันษาอุเทน กลับไปอุดงคมีชัยทาง

บกแลว  

ครั้น ณ วัน ฯ๙   ๖ คํ่า เพลาพลบ ญวนใหองโดย องกาย คุมเรือเรือ ๕ ลํา ไพรญวน ๑๐๐ 

คน สง ฯขาฯ ตอมา องเวียนวาย องภอเกอ ก็ดวยแตญวนไพรท่ีคุมเรือมาสงนั้นกลับไป ญวนสง ฯขาฯ 

ตอมาเถิงเมืองโจฎกเม่ือวัน ฯ๑  ๔ ๖ คํ่า หยุดนอนคืนหนึ่ง รุงข้ึนองจันคําทาง องภอคํามาง ญวนไพร

ประมาณ ๓๐๐ เศษ ข่ีเรือแงโอ เรือแงทราบ เรือเกาแล ๑๓ ลํา ๑๔ ลําตามมาทัน ฯขาฯ  ลามบอก  

ฯขาฯ วาเจาเวียดนามใหองจันคํามาง องภอคํามางถือตรารับสั่งข้ึนมาตั้งพระองคดวง 

รุงข้ึน วัน ฯ๑  ๕ ๖ คํ่า ญวนสง ฯขาฯ มาจากเมืองโจฎกเถิงเมืองพนมเปญ ณ วัน ฯ๒   ๖ คํ่า 

เพลาเชาญวนเลี้ยงดู ฯขาฯ แลวใหไปหาองญวนในคาย องญวนท่ีพา ฯขาฯ มานั้น เอาหีบใสสิ่งของไป

สงใหองญวนผูใหญเมืองพนมเปญ เปดหีบเอาสิ่งของแจกให ฯขาฯ ท้ัง ๓ นาย ตามบัญชีองเลโบ  แต

หีบใสของใหเจาพระองคดวงนั้นญวนเอาไว องญวนวาเพลาพรุงนี้จะสงตอไปอุดงคมีชัย ญวนหาได

พูดจาไถถามประการใดไม จายขาวสารของกินใหแลว  

รุงข้ึน ณ วัน ฯ๓   ๖ คํ่า เพลาเชาใหองเวียนวาย องภอเว องจูซือใหม พา ฯขาฯ ข้ึนมาสง

เถิงทากะพงหลวง เพลาพลบ ญวนก็กลับไปในเพลาวันนั้น  และเม่ือ ฯขาฯ อยูท่ีเมืองเวกายอันบอกวา

องเลโบวาทูตมาแตกอนเคยมีง้ิวใหดูครั้งนี้เมืองญวนมีทุกข ยายเจาเวียดนามตาย จึงหาไดมีง้ิวใหดูไม 

ยายเจาเวียดนามจะตายเม่ือใดหาไดถามไม และตามโรงครําท่ี ฯขาฯ ไปนั้น เห็นโรงญวนมีอยูตาม

ระยะทางหางๆ กัน แหงละ ๔ หลัง ๕ หลัง ๙ หลัง ๑๐ หลังบาง แตท่ีริมครํานั้นมีอยูแหงละ ๒๐ โรง

บาง ๓๐ โรงบาง ๔๐ โรงบาง ญวนขายขาวสุกขนมของกินน้ําชาสุรา ฯขาฯ ไดเอาอิแปะซ้ือของญวน

กินแลหนทางท่ีไปตามครํานั้นไปริมชายทะเล บางลัดเขาปาไปบาง ตองขามหวยคลองประมาณ ๙ 

แหง ๑๐ แหง เปนท่ีกรวดท่ีทรายท่ีทุงนามีมาก ตนหญาต่ําๆ ท่ีเปนปาไปนั้นก็เปนแตไมเล็กสูง ๕ ศอก 

๖ ศอก ตนไมใหญโตไมไผปาตนโพธิ์ตนตาลตั้งแตเมืองเวลงมาจนเมืองไซงอน เมืองโจฎก หาพบปะท่ี

แหงใดไม ญวนจายฟนให ฯขาฯ หุงขาวก็ไดแตตนหมอน ไมชองแมว ตนไมเล็กๆ และเม่ือไปนั้นท้ัง

ทางบกทางเรือ เห็นตนขาวในนารองเล็กๆ ญวนเก่ียวแลวบางยังบาง เห็นนาเกลือมีอยู ท่ีแขวง



๕๓๓ 

เมืองปนหนูประมาณ ๔๐ อัน ๕๐ อันๆ หนึ่งกวางยาวประมาณ ๕ วา ๖ วา ราคาขาวเกลือจะซ้ือขาย

กันเทาใดไมทราบ ฯขาฯ เห็นโคกระบือมีอยูบานละ ๙ ตัวบาง ๑๐ ตัวบาง ลางบานก็ไมมี ท่ีไมมีโค

กระบือนั้นมาก  มานั้นมีอยูตามบานญวนบางหางๆ บานละมาหนึ่ง สองมาบาง ชางเห็นมีแตชาง

กระบวนแหเจาเวียดนามยี่สิบชาง นอกกวานั้นหาพบปะท่ีแหงใดไม คิดระยะทางเรือไปแตกะพงหลวง 

วันหนึ่งเถิงเมืองพนมเปญ แตเมืองพนมเปญไปคืนหนึ่งกับวันหนึ่งเถิงเมืองโจฎก แตโจฎกไปวันหนึ่งกับ

คืนหนึ่งเถิงเมืองซาแดก แตซาแดกไปวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง เถิงเมืองลองโห แตลองโหไปคืนหนึ่งเถิง

เมืองสมิถอ ไปจากสมิถอ ๒ วัน ๒ คืนเถิงเมืองไซงอน คิดแตพนมเปญไปเถิงไซงอนไปวันหนึ่งกับคืน

หนึ่ง เถิงเปยนลองเขากันทางเรือ ๙ วัน ๙ คืน ข้ึนเดินบกไปแตเปยนลอง 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 หาไดไปเท่ียวดูท่ัวไม ฯขาฯ เห็นแตคนท่ีเดินไปมาอยูริม๕ กงกวนแลบานเรือนตาม

ทางท่ี ฯขาฯ ไปนั้นผูคนเบาบาง ใจ ฯขาฯ ประมาณดูคนเมืองญวนจะหามีมากไม ประมาณดูคน

กรุงเทพฯ มากกวาคนเมืองเวสัก ๔ สวน ๕ สวน  ฯขาฯ พระยาราชเดชพ่ึงไดไปเมืองญวนครั้งเดียว  

แตพระยาธนาธิบดีไดเปนเสมียนฟาทะละหะหลงไปเมืองญวนครั้งกอนครั้งหนึ่ง แตหาไดเท่ียวไปขาง

ไหนไม และเขมรท่ีตกไปอยูเมืองญวนขาพบแตพระยาศรีอรรคราช หม่ืนภักดีคง อําแดงจัน แตเขมร

นอกนั้นจะไปอยูเมืองใดบาง ฯขาฯ หาทราบไม และเม่ือ ฯขาฯ กลับมาแตเมืองเวเถิงครําและหัวเมือง

ท่ีเคยจายอิแปะ และของกินก็จายใหเหมือนกับเม่ือไป แตหาไดเลี้ยงของคาวของหวานไม มาเถิงเมือง

ไซงอน เมืองพนมเปญ จึงไดเลี้ยงของใหรับพระราชทานและขาวสารสุกรเปดไกสิ่งของท่ีญวนจายให

ตามทางท้ังไปท้ังมานั้น ญวนหามไปไมได ฯขาฯ ก็จายใหองญวนท่ีเอามาจายใหนั้นคิดเปนอิแปะคราว

ละ ๔ พวงบาง ๕ พวงบางอิแปะท่ีญวนใหแลขายของไดนั้น ฯขาฯ ซ้ือถวยชาม เสื้อ หมากแหง สิ่งของ

มาใชสอยจนสิ้นอิแปะ แลเม่ือ ฯขาฯ มาเถิงเมืองพนมเปญ ฯขาฯ เห็นญวนรื้อโรงพักผูกพวงแพไว ๕ 

แพ ๖ แพ สุกรเปดไกก็เอาใสคอกลงไวในแพ ฯขาฯ ถามกายวันวาญวนผูกแพทําไม กายวันบอกวา

ญวนจัดแจงจะเลิกทัพกลับไปเมืองเว ฯขาฯ ทราบราชการแตเทานี้ ฯขาฯ มาเถิงอุดงคมีชัย ณ  

วัน ฯ๓   ๖ คํ่า พักอยู ท่ีอุดงคมีชัย ๒๐ วัน  ณ วัน ฯ๙   ๗ คํ่า ปมะแมนพศก ฯพณฯ สมุหนายกให 

หลวงลิขิตปรีชาถือหนังสือบอกพาตัว ฯขาฯ เขามาแจงราชการเถิงกรุงเทพ ณ วัน ฯ๑  ๔ ๗ คํ่า  สิ้น

คําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้ ๛ 

                                           
๕ สิ้นสุดเน้ือความในหนาปลายของเอกสารเลขท่ี ๔ จ.ศ. ๑๒๐๙ ตอเน้ือความในหนาปลายของ

เอกสารเลขท่ี ๑๒ จ.ศ. ๑๒๐๙ 



๕๓๔ 

 

 

 

 

๕๒.คําใหการตังเคาตะเวียน, ตังเคาเฉนญวนกับคําใหการมโนสงครามเขมรเรื่องเจาเวียดนามตาย 

จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) เลขท่ี ๑๑ 

คําใหการมโนสงครามเขมร ตังเคาตะเวียน ตังเคาเฉน ญวน หลวงยี่สารเสนามาตยถือเขา

มาเดือน ๑ ปมะแมนพศก 

๏ ฯขาฯ ตังเคาตะเวียน ตังเคาเฉน ญวนลูกคาใหการตองคํากันวา ฯขาฯ เปนลูกคาตั้ง

บานเรือนทํามาหากินอยูเมืองโจฎก ฯขาฯ มีเรือสลาปอมลําหนึ่ง ฯขาฯ รูความวาญวนกับเขมรเปน

ทางไมตรีดีดวยกันแลว ฯขาฯ จัดไดสินคาบรรทุกเรือข้ึนมาซ้ือขายหากินกับลูกคาจีนเขมร ณ เมือง

พนมเปญ อุดงคมีชัย ครั้น ณ วันเดือน ๑๑ ขางแรมปมะแมนพศก ฯขาฯ กลับลงไป ฯขาฯ จึงไปหา 

องญวนท่ีเมืองโจฎก ฯขาฯ เห็นองญวนถือหนังสือมาแตเมืองเวเถิงองญวน ณ เมืองโจฎก ในหนังสือ

ใจความวาเจาเวียดนามเทียวตรีปวยเปนไขปจจุบันแต ณ วัน ฯ๕   ๑๑ คํ่า ปมะแมนพศก เถิง ณ วัน ฯ๑  ๒ 

๑๑ คํ่า เจาเวียดนามเทียวตรีตาย ใหเจาเมืองโจฎกและขุนนางท้ังปวกโพกหัวผาขาวใหได ๓ ป แต

ญวนราษฎรกําหนดใหโพกผาขาวแตสามเดือน ในหนังสือนั้นวาหุงยามบุตรเจาเทียวตรีอายุ ๑๘ ปได

เปนเจาใชยี่หอวาตือดึก หุงยามบุตรเจาเทียวตรีคนนี้ เปนบุตรท่ี ๒ มารดาของหุงยามเปนบุตร 

องเตืองตังเกอๆ ตาหุงยามกับองเกียนอานอาเจาเทียวตรีวาราชการบานเมืองแทนหุงยาม หนังสือมา

แตเมืองเวเม่ือ ณ วัน ฯ๑  ๑๒ คํ่าเถิงเมืองโจฎก ณ วัน ฯ๑  ๕ ๑๒ คํ่า ปมะแมนพศก ขุนนางญวนท่ีเมือง

โจฎกอานหนังสือแลวก็พากันรองไหทุกคนท้ังผูใหญผูนอย   

ครั้น ณ วัน ฯ๓   ๑๒ คํ่า องญวนท่ีเมืองโจฎกทําของเซนเจาเวียดนามเทียวตรี แลวโพกหัว

ผาขาวทุกคน เปลองญวนผูใหญแดงตองเอาผาขาวหุมเสีย  ฯขาฯ อยูท่ีเมืองโจฎกได ๒๐ วัน ครั้น ณ 

วัน  ฯ๓   ๑๒ คํ่า ฯขาฯ บรรทุกสินคากลับข้ึนมาซ้ือขาย ณ อุดงคมีชัย เปนความสัจความจริงเทานี้ ๛ 

๏ ฯขาฯ มโนสงครามใหการวา ณ วัน ฯ๒  ๑๒ คํ่า ปมะแมนพศกเจารับสั่งใชให ฯขาฯ ไป

สืบราชการทางเมืองญวน  ฯขาฯ กับไพร ๔ คนลงเรือโกลน ๔ แจว ลําหนึ่งลองไปจากอุดงคมีชัยไป

ทางลําน้ําเกาะแตงนอนทาง ๔ คืนเถิงเมืองซาแดก  ฯขาฯ ไปจอดเรืออาศัยอยูท่ีทาบานญวนเขารีตชื่อ

ทนจือเปนหมอยา ฯขาฯ อาศัยอยูท่ีบานทนจือได ๗ วัน  ณ วัน ฯ๕  ๑๒ คํ่า ฯขาฯ ข้ึนไปหาทนจือ ณ โรง 

ทนจือบอก ฯขาฯ วา มีหนังสือมาแตเมืองเวเถิงเจาเมืองซาแดกวา ณ วัน ฯ๑  ๒ ๑๑ คํ่า เจาเวียดนาม



๕๓๕ 

เทียวตรีตาย แลวหามมิใหขุนนางและราษฎรชาวบานชาวเมืองโพกผาสี ไมใหเลนง้ิวแตงการใหญ ให

โพกผาขาวทุกคน เจาเวียดนามเทียวตรีเปนไขตายดวยโรคอันใด  และผูใดจะเปนเจาข้ึนใหม ทนจือ 

ญวนเขารีตหารูความไม แลวทนจือบอก ฯขาฯ อีกวา ณ วัน ฯ ๑๐ ปมะแมนพศก บาทหลวง ณ เมือง

ฝรั่งเศสมีหนังสือมาเถิงบาทหลวงฝรั่งท่ีแอบแฝงอยูในแขวงเมืองลองโห ความในหนังสือวาให

บาทหลวงฝรั่งคิดอานรวบรวมพวกญวนท่ีเขารีตไวใหพรอมมูล อยาใหแตงท้ิงรีตฝรั่งได ณ วันเดือน ๔ 

ปมะแมนพศก เจาเมืองฝรั่งเศสจะใหกําปนรบ ๓๐๐ ลํายกมาตีเมืองญวนอีก ทนจือเลาความให ฯขาฯ 

ฟงแตเทานี้  ฯขาฯ อยูท่ีเมืองซาแดกได ๑๐ วัน ณ วัน ฯ๑   ๑๒ คํ่า ฯขาฯ ก็กลับมาเถิงอุดงคมีชัย ณ 

วัน ฯ๑  ๒ ๑๒ คํ่า  ปมะแมนพศก เปนความสัจความจริงสิ้นคําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้ ๛ 

๏ วัน ฯ๘   ๑ คํ่า ปมะแมนพศก ฯขาฯ องโดยซุยเมืองสมิถอใหการวา เม่ือ ณ ปมะโรงฉศก 

ฯขาฯ คุมขาวข้ึนไปสงเมืองเว ฯขาฯ ไดยินขุนนางญวนในโหโบพูดจากันวาองเตืองตังเกอยกบุตรหญิง

ใหเจาเวียดนามเทียวตรีคนหนึ่ง เจาเทียวตรีรักใครมากเดี๋ยวนี้มีบุตรชาย ๒ คน ชื่อหวั่งเบาคนหนึ่ง 

ชื่อหวั่งยมคนหนึ่ง  

ครั้น ณ ปมะแมนพศก ฯขาฯ คุมไมข้ึนไปสงเมืองเวครั้งนี้ ณ เดือน ๙ องโดยไดเห็นบุตร

เจาเทียวตรีท้ัง ๒ คนท่ีข่ีเปลไปหนาเปนพ่ีชายชื่อหวั่งเบา ข่ีเปลไปขางหลังชื่อหวั่งยม มารดาเดียวกัน

ท้ัง ๒ คน  ฯขาฯ ประมาณอายุหวั่งเบา ๒๐ ป ขาวสูงต่ําสันทัดคน หวั่งยมอายุ ๑๗ ป ๑๘ ป ขาวต่ํา 

และ ฯขาฯ ทราบวาองเตืองตังเกอเปนขุนนางเมืองเวจะเปนท่ีตําแหนงใดไมทราบ แลว ฯขาฯ เห็น 

ขุนนางญวนไปทําวัง ฯขาฯ ถาม องจันเววาทําวังใหเจาองคใด องจันเวบอกวาทําวังใหหวังบาตอายุ ๕ 

ขวบ กับนองหวังบาตรคนหนึ่งบุตรเจาเทียวตรี แตนองหวังบาตรจะชื่อไร มารดาจะเปนบุตรของผูใด 

ฯขาฯ หาไดถามไม ฯขาฯ ทราบวาบุตรเจาเทียวตรีมี ๔ คนเทานี้ นอกกวานี้จะมีอีกก่ีคนหาทราบไม 

แลเม่ือปมะโรงฉศก ฯขาฯ ไดเห็นองเดียนอานข่ีเปลไปเฝารูปอวนใหญขาว หนวดหงอกไว ๓ หยอม 

อายองเดียนอานจะเทาใด ฯขาฯ ประมาณหาถูกไม ๛ 

 

๕๓.  คําใหการทาวพระยาสิบสองปนนา จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) เลขท่ี ๕๓ 

(เนื้อความตอนตนชํารุดสูญหาย) อยูมา ณ วันเดือน ๗ ปมะเมียอัฐศก เจาเมืองเชียงรุง

อุปราชา มีหนังสือมาเถิงใหจัดมาตัวหนึ่ง แลวจัดมาผูสูง ๒ ศอก ๑ คืบ ๔ นิ้ว คุมข้ึนไปเถิงเมืองเชียง

รุง ฯขาฯ ปวยอยูหาไดไปไม ฯขาฯ ไป ณ เมืองเชียงรุง  ครั้นอยู ณ วันเดือน ๑๒ นายพรมวงศกลับมา

เลาให ฯขาฯ วา เจาเมืองเชียงรุงอุปราชาแตงใหพระยาหลวงประสาท พระยาหลวงเข่ือน  นายพรม-

วงศ  ทาวพระยาเมือง ๑๒ ปนนากับไพรลื้อคุมเอาเงินทุนสินกับขันขาวตอกดอกไมลงไปขอรับเอานาง

สุนันตาบุตรมหาขนานเมืองเชียงตุง มาเปนภรรยาอุปราชา  ครั้นพานางสุนันตามาเถิงเมืองเชียงรุง

แลว  นายแสนเมืองบุตรมหาขนานซ่ึงเปนพ่ีชายนางสุนันตามาบอก เจาเมืองเชียงรุง อุปราชาวามาท่ี



๕๓๖ 

ใหมหาขนานมาหนึ่งเปนมาเสียเอวดีไมได เจาเมืองเมืองเชียงรุงถาม พระยาหลวงประสาทบอกวาเปน

มาเมืองพง เจาเมืองเชียงรุง อุปราชาโกรธ เอาตัวนายพรมวงศลงไปวากลาว นายพรมวงศก็วามาเมือง

พงดีหาไดเจ็บปวยแลเสียเอวไม แตชางเสียตานั้นเมืองไหนจะเอาไปกับนายพรมวงศไปรับนาง มหา

ขนานจะตอนรับเลี้ยงดูอยางไรหาไดถามนายพรมวงศไม แลนางสุนันตาคนนี้ ฯขาฯ ทราบอยูแตกอน

วาเปนภรรยาเจาเมืองขอน เมืองข้ึนเมืองเชียงตุง นางสุนันตาจะมีบุตรฤๅไมมี อุปราชารับมาเลี้ยงดู

อยางไร ฯขาฯ ก็ไมทราบ 

ครั้นอยูมา ณ เดือน ๑๒ ขางข้ึนปมะแมนพศก พระยาเชียงแสนหามีหนังสือใหพระยา

ไชยบรรทาวขุนเมืองเชียงรุงถือมาเถิง ฯขาฯ แลทาวพระยาเมือง ๑๒ ปนนา วาเงินซ่ึงใหเก็บมาใชหนี้

พมาแตกอนหาพอไม  อุปราชายังเปนหนี้พมาอยูอีก ๕๐๐ จอย  ให ฯขาฯ กับทาวพระยา ๑๒ ปนนา 

เก็บเอาเงินกับราษฎรมีครัวเรือนละ ๕ จอย คิดเปนเงินเรือนละ ๑ ตําลึง ๑ บาท ๒ สลึง ข้ึนไปสงอีก 

ฯขาฯ ทาวพระยาเมือง ๑๒ ปนนาไมยอมถวาย พระยาไชยบรรกลับข้ึนไปบอกพระยาแสนเชียงหาๆ 

ไปกลาวโทษ ฯขาฯ แลเจาเมืองลา เจาเมืองพงวา ฯขาฯ เปนผูขัดขวาง แลววา ฯขาฯ จะไปคบคิดกับ

มหาไชยงาดําจะยกข้ึนไปตีเมืองเชียงรุง  ถาเจาเมืองเชียงรุงกับอุปราชาไมคิดอานจับ ฯขาฯ แลเจา

เมืองลา เมืองลาเสีย บานเมืองเห็นจะไมเปนปกติ  เจาเมืองเชียงรุงอุปราชาเชื่อถอยคํา พระยาแสน-

เชียงหาแลวใหทาวพระยาเกณฑกองทัพเมืองเชียงรุง 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 ฯ๑  ๒ ๑ คํ่า ปมะแมนพศก ฯขาฯ จึงแตงใหเจาเมืองลาคุมทัพ ๙๗๐ ยกไปทาง

เมืองแวนทาง ๑  เจาเมืองบาลนายไพร ๒๐๐ คนยกไปทางเมืองลองหุทาง ๑  นายเทพวงศนายไพร 

๕๐๐ คน ยกไปทางเมืองเชียงแข็งทาง ๑  ฯขาฯ นายไพร ๑,๕๐๐ คนยกข้ึนไปทางบานไหม ไดนัด

หมายนายทัพนายกองใหระดมเขาตีกองทัพเมืองเชียงรุงท่ีเมืองนูน ณ วัน ฯ๑  ๕ ๑ คํ่า เพลาเชา ฯขาฯ 

กับนายทัพนายกองยกไปเมืองนูน ไดสูรบกองทัพนายพรมวงศ พระยาหลวงประสาท พระยาหลวงทณ 



๕๓๗ 

ตั้งแตเพลาเชาจนเพลกองทัพเมืองเชียงรุงแตกกระจัดกระจายลมตายเปนอันมาก  นายพรมวงศ  

พระยาหลวงประสาท พระยาหลวงทณหนีไปเขาเมืองเชียงรุง ฯขาฯ นายทัพนายกองท้ังปวงยกตาม

ติดข้ึนไปเขาอยูในเมืองเชียงรุง  ไพรบานพลเมืองตื่นตกใจกลัวพากันหนีไปแตเจาเมืองเชียงรุง  

อุปราชาพาครอบครัวไปอยูบานวา  แลว ฯขาฯ แตงใหพระยาหลวงพรมเจาเมืองเชียงรายคุมไพร ๓๐ 

คนไปพูดจากับครอบครัวใหเขามาอยูบานเรือนตามเดิม  แตงใหพระยาหลวงเทิมนายไพร ๔๐ คนไป

ตามจับพระยาแสนเชียงหาๆ ฆาเสียท่ีเมืองสูง ใหพระยาเชียงเจืองถือหนังสือไปเถิงเจาเมืองเชียงรุง 

อุปราชาวาการซ่ึงเกิดวิวาทรบพุงกันข้ึนครั้งนี้ ก็เพราะพระยาแสนเชียงหายุยงพ่ีนองไมตริตรองไป 

เชื่อฟงถอยคําผูอ่ืน จึงไดปราศจากราชสํานักตัว ฯขาฯ แลทาวพระยา ๑๒ ปนนาไมมีความโกรธ  

คิดเถิงเจาพ่ีเจานองอยูทุกวัน  เจาพ่ีเจานองยังอยูท่ีไหนก็ใหอยูดวยท่ีนั้น กอง ฯขาฯ แลทาวพระยา 

๑๒ ปนนาจะแตงขันขาวตอกดอกไมมาเชิญเจาพ่ีเจานองกลับไปครอบครองบานเมืองดังเกา  พระยา

เชียงเจืองยังหากลับมาไม 

อยูมา ณ วันเดือน ๒ มหาไชยงาดํา มีหนังสือใหขุนนางเมืองมางถือมาถึง ฯขาฯ วาฮอได

ตั้งมหาไชยงาดําเปนเจาเมืองเชียงรุงแลวให ฯขาฯ ผูวาแตงทาวพระยามารับมหาไชยงาดําผูหลานมา

เปนเจาเมืองเชียงรุง  ฯขาฯ มีหนังสือตอบไปเถิงมหาไชยงาดําวาซ่ึงจะให ฯขาฯ ข้ึนไปรับนั้น มหาไชย

งาดําหาไดมาทางเมืองลา มาทางปาวังตาจะใหไปรับนั้นไมได  ใหมหาไชยงาดํากลับข้ึนไปสงทางเมือง

ลาเถิด มหาไชยงาดําโกรธคุมกองทัพฮอกองทัพตากุยประมาณ ๑,๐๐๐ เศษยกมาเถิงแขวงเมือง 

เชียงเจือง เจาเมืองเชียงเจืองแตงขันขาวตอกดอกไมใหทาวพระยา ๓ นายออกไปรับมหาไชยงาดําท่ี

กลางทุง มหาไชยงาดําไมรับ ใหพวกทหารจับทาวพระยาฆาตาย ๒ คน จึงหนีมาหาเจาเมืองเชียงเจือง

ไดคนหนึ่ง  เจาเมืองเชียงเจืองเกณฑกองทัพไดคนเมืองเชียงเจืองเมืองราย ๑,๐๐๐ เศษ  ยกไปสูรบ

กองทัพมหาไชยงาดําๆ แตกหนีเขาไปอยูแดนตากุย   

อยูมา ๒ เดือน ขางแรม ปมะแมนพศก ณทมโดตองพมานายไพร ๓๐๐ คนมาจากเมือง

นายมาหา ฯขาฯ ท่ีเมืองเชียงรุงบอกวา มหาขนานเมืองเชียงตุงมีหนังสือไปเถิงจักกายหลวงพมาท่ีตั้ง

รักษาเมืองนายวาเมืองเชียงรุงเกิดวิวาทรบพุงฆาฟนกัน จักกายหลวงจึงใหข้ึนมาสืบดู ความเดิมจะเปน

อยาใหให ฯขาฯ บอกใหรู  ฯขาฯ ก็เลาความใหฟงวา  เดิมเจาเมืองเชียงรุงใหมาเก็บเงินกับพวก ๑๒ 

ปนนา เอาไปใชหนี้พมาท่ีคางอุปราชาไดเงินสงไปครบแลว  เงินเหลืออยู ๑๐๐ จอยก็พรอมกันยกให 

กลับบังคับใหมาเก็บไปสงอีก  พวกลื้อ ๑๒ ปนนาไมยอมเก็บ พวกเมืองเชียงรุงไปกลาวโทษ ฯขาฯ วา

คิดกบฏตอเจานายๆ ใหเกณฑกองทัพมาจับจึงไดเกิดวิวาทกันข้ึน ณทมโดตองก็อยูดวย ฯขาฯ ณ เมือง

เชียงรุง 

ครั้น ณ วันเดือน ๓ ขางข้ึนปมะแมนพศก  มหาไชยงาดําไปขางฮอแลเกลี้ยกลอม ไดฆา

กุยประมาณ ๑,๐๐๐ เศษ ยกลงมาตีเมืองวัง เมืองงาก เมืองเชียงเจือง  เมืองข้ึนเมืองเชียงรุงแตก

กระจัดกระจาย จุดเผาบานเมืองเสียสิ้น แลวมหาไชยงาดําถอยทัพกลับลงไปตั้งม่ันอยูบานนก เมืองแจ  



๕๓๘ 

สืบไดความวาอุปราชาตั้งอยูบานวา  มหาไชยงาดํายกกองทัพข้ึนไปสูรบกับอุปราชาท่ีดานปางแลว ๒ 

เพลาหาแพชนะกันไม  มหาไชยงาดําถอยมาตั้งอยูบานนก เมืองแจอีก ฯขาฯ รูความจึงใหนายพรม-

วงศพ่ีเขย ฯขาฯ คุมกองทัพลื้อ ๓,๐๐๐ คนยกข้ึนไปตีทัพมหาไชยงาดําๆ สูรบอยู ๔ วัน  แตกถอยไป

ตั้งอยูขางดานแขวงเมืองแจ แลว ฯขาฯ ทาวพระยา ๑๒ ปนนาพรอมกันแตงใหนายไชยวงศ พระยา

หลวงราชวัง นายไพร ๑๐๐ คน เอาขันขาวตอกดอกไมไปเชิญเจาเมืองเชียงรุง อุปราชา มา

ครอบครองบานเมือง   

อยูมา ณ วันเดือน ๔ ขางข้ึนปมะแมนพศก นายไชยวงศ อุปราชาใหพระยาหลวงราชวัง

กลับมาบอก ฯขาฯ วา ซ่ึง ฯขาฯ ทาวพระยา ๑๒ ปนนาคิดเถิงใหมารับนั้นขอบใจอยูแลว แตเจาเมือง

เชียงรุงพาบุตรภรรยาไปอยูเมืองแรมยังหากลับมาไม  ถาเจาเมืองเชียงรุงกลับมาอุปราชาจะพามารดา

แลนองสาวข้ึนมา  ฯขาฯ ทาวพระยา ๑๒ ปนนา  แตงใหเจาเมืองลา พระยาหลวงพรมเมืองพงไปรับ

เจาเมืองเชียงรุงท่ีเมืองแรม ใหพระยาหลวงเมืองลา พระยาราชวงศเมืองพง กลับไปรับอุปราชาอีก  

ครั้น ณ เดือน ๘ ขางข้ึนปวอกสัมฤทธิศก เจาเมืองเชียงรุงอุปราชา นายไชยวงศ พากันมาเถิงเมือง

เชียงรุง ฯขาฯ ทาวพระยา ๑๒ ปนนา พรอมกันทําขวัญยกเจาเมืองเชียงรุงอุปราชา เปนเจาเมืองอยู

ตามเดิม ฯขาฯ ทาวพระยา ๑๒ ปนนายังพรอมกันอยูท่ีเมืองเชียงรุง  แต ฯขาฯ ลงมาเมืองรํา   

อยูมา ณ วันเดือน ๘ ขางแรมปวอกสัมฤทธิศก พระยาหลวงชางเมืองพงพาทาว 

เข่ือนแกว ทาวอาษาเมืองนาน นายไพร ๙ คน ชางพลายพัง ๖ ชาง ข้ึนไปพบ ฯขาฯ ท่ีเมืองรํา  ฯขาฯ 

ถามทาวเข่ือนแกว ทาวอาษาวามาดวยธุระสิ่งใด  ทาวเข่ือนแกว ทาวอาษาบอกวามาคลองชาง  ฯขาฯ 

ขอชื่อชาง ๖ ชาง เปนเงินแนนเงินกอนหนักหม่ืน ๗,๙๐๐ บาทดอก คิดเปนเงินไทยหนัก ๑๗ ชั่ง ๑๘ 

ตําลึง  แลวไดมีหนังสือมาเถิงพระยาราชบุตรเมืองนานฉบับ ๑ กับจัดมาตัว ๑ ผาไหมอยางพมาผืน ๑ 

รมขลิบทองคันยาวอัน ๑ มอบใหทาวเข่ือนแกว 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 ฯ๑  ๔ ๑๑ คํ่า จัด

ทัพเขาระดมตีทัพมหาไชยงาดําแตกหนีไปทางเมืองออกไกไลติดตามไปเถิงเมืองเจิงตาขัด จับพวกมหา

ไชยงาดําไดคน ๑ ถามไดความวามหาไชยงาดํากับนายหนอคํายกกองทัพข้ึนไปตั้งอยูเมืองแจ ฯขาฯ 

กับอุปราชายกตามไปสกัดท่ีเขาปางดาน 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 ยกกองทัพข้ึนไปชวยโดยเร็ว  ฯขาฯ กับอุปราชาคุมไพร ๓ พันยกข้ึนไปเถิงเมืองยางพบกองทัพ



๕๓๙ 

นายหนอคํา มหาไชยงาดํา ไดสูรบครั้งหนึ่ง  กองทัพฮอแลกุยแตกหนีไป ฯขาฯ ยกตามติดไปเถิงก่ิว

มะทรางไดสูรบกันอีกครั้งหนึ่ง  แลว ฯขาฯ ก็ยกเลยไปเมืองเชียงใต เมืองเชียงเหนือ   

ณ วัน ฯ๑  ๓ ๑ คํ่า 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 คนเขากับอุปราชายกข้ึนไป ณ เมืองเชียงรุง

หาพบนายหนอคํา มหาไชยงาดําไม สืบไดความวานายหนอคํา มหาไชยงาดํายกลงไปทางเมืองสูง  

ฯขาฯ จัดกองทัพใหอุปราชาอยูรักษาเมืองเชียงรุง แลว ฯขาฯ ก็กลับมา ณ เมืองพงเกณฑคนเตรียมไว

ไดประมาณ ๒,๐๐๐ คนจะยกข้ึนไปเมืองเชียงรุง 

อยู ณ วันเดือน ๒ ขางแรมปวอกสัมฤทธิศก เจาเมืองหลวงพระบาง แตงใหทาวขุนจะชื่อ

ไรจําไมได นายไพร ๖๐ คน ถือหนังสือข้ึนมาเถิง ฯขาฯ วา เมืองสิบสองปนนากับเมืองหลวงพระบาง

เปนบานพ่ีเมืองนองไปมาคาขายเถิงกัน เดี๋ยวนี้ไดความวาเมือง ๑๒ ปนนาเกิดวิวาทฆาฟนกัน 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 ข้ึนไปให ฯขาฯ ณ เมืองพงใจความในหนังสือนั้นวาแตกอน

เมืองเชียงใหมกับเมืองสิบสองปนนาหาไดไปมาเถิงกันนั้นไม เดี๋ยวนี้ไดตั้งเมืองเชียงรายใกลชิดกับ

บานเมือง ๑๒ ปนนาฉันใดจะไดเปนบานพ่ีเมืองนองไปมาคาขายเถิงกันให ฯขาฯ คิดอานใหยืดยาว

ตอไปแจงอยูในหนังสือนั้นแลวๆ พระยาเชียงใหมสั่งแสนเมืองกวางมาพูดจากับ ฯขาฯ นอกหนังสือนั้น

วาเมือง ๑๒ ปนนากับเมืองเชียงตุงยังเปนไมตรีกันอยูฤๅ ฯขาฯ ตอบวา เมืองเชียงตุงกับเมืองสิบสอง

ปนนาไมเปนปกติ ดวยนายหนอคํา มหาไชยงาดํา ไปชักเอาพมาเอาเขินเมืองเชียงตุงมารบเมือง ๑๒ 

ปนนา  มหาขนานรูความก็ไมชวยหามปราม แสนเมืองกวางจึงวาเจานายเมืองเชียงใหมจะยกกองทัพ

ข้ึนมาตีเมืองเชียงตุงในปวอกสัมฤทธิศก  เมือง ๑๒ ปนนา มหาขนานรูความก็ไมชวยหามปราม  แสน

เมืองกวางจึงวาเจานายเมืองเชียงใหมจะยกกองทัพข้ึนมาตีเมืองเชียงตุงในปวอกสัมฤทธิศก  เมือง ๑๒ 

ปนนาจะวาประการใด ฯขาฯ จึงวา เมืองเชียงใหมยกทัพข้ึนมาตีเมืองเชียงตุงนั้นดีแลว ฯขาฯ กับทาว

พระยา ๑๒ ปนนาจะยกข้ึนไปชวยทางหนึ่ง  กําหนดใหพรอมกัน ณ เดือน ฯ๑  ๕ ๔ คํ่าปวอกสัมฤทธิศก  



๕๔๐ 

ฯขาฯ จึงไดทําหนังสือ แลจัดไดรมปดทองคัน ๑ มา ๒ มา แอบลายทอง ๒ ใบ ใหแสนเมืองกวางคุม

สงมาใหพระยาเชียงใหม พระยาอุปราช ความแจงอยูในหนังสือ ฯขาฯ มีมาเถิงเมืองเชียงใหมนั้นแลว  

แตแสนเมืองกวางเมืองเชียงใหม ทาวขุนเมืองหลวงพระบางยังหาไดมาจากเมืองพงไม 

ณ วันเดือน ๒ ขางข้ึนปวอกสัมฤทธิศก 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 คนข้ึนไปรักษาดานกิวลมทางไกลเมืองพง ๒ คืน 

ครั้น ณ วันเดือน ๒ ขางข้ึน แสนเมืองกวางก็มา ณ เมืองเชียงใหม ทาวขุนเมืองหลวง-

พระบางก็พากันกลับไป  อยู ณ วันเดือน ๒ ขางข้ึนปวอกสัมฤทธิศก  พระยาราชบุตรพระยาคงคา

เข่ือนเพชร พระยาเผด็จดัสกร พระยาไชยสงคราม พระพิไชยราชา นายทัพนายกองเมืองนานคุม

กองทัพประมาณพันเศษ ยกเขาไปตั้งอยูเมืองมาง เจาเมืองมางใหทาวขุนมาบอก ฯขาฯ ณ เมืองพงวา

กองทัพเมืองนานเขามาเถิงเมืองมางแลว กองทัพหาไดมาคุมเหงประการใดไม ฯขาฯ จึงแตงใหพระยา

หลวงบังคมมาพูดจาไถถามแลเชิญพระยาราชบุตร นายทัพนายกองเขาไป ณ เมืองพง  พระยาราช

บุตรจึงให พระยาคงคาเข่ือนเพชร  พระยาเผด็จดัสกร พระยาไชยสงคราม พระพิไชยราชา พระเมือง

ราชา หอหนาเมืองเชียงของ นายไพร ๖๐๐ คน ยกเขาไปตั้งอยูบานขอนทางใกลบาน ฯขาฯ ประมาณ 

๑๕ เสน  ฯขาฯ ไดจัดขาวปลาอาหารมาเลี้ยงดูนายทัพนายกองทุกเพลามิไดขาด อยูมาสองวันพระยา

คงคาเข่ือนเพชร พระยาเผด็จดัสกร พระยาไชยสงคราม นายไพรประมาณ ๓๐ เศษ เดินไปหา ฯขาฯ 

ท่ีหอนั่ง ฯขาฯ จึงถามวาทานมาดวนเหตุดวนประการใด พระยาคงคาเข่ือนเพชร พระยาเผด็จดัสกร 

พระยาไชยสงคราม ตอบวาเจาหลวงเมืองนานรูความวาเมือง ๑๒ ปนนาเกิดรบพุงฆาฟนกัน จึงจัดให 

ฯขาฯ ท้ังหลาย ยกข้ึนมาชวยเมือง ๑๒ ปนนากับมีหนังสือมาดวยฉบับหนึ่ง พระยาคงคาเข่ือนเพชรสง

หนังสือให ฯขาฯ ดู ใจความในหนังสือวาให ฯขาฯ ทาวพระยา ๑๒ ปนนา จัดหาดอกไมทองเงินเครื่อง

ราชบรรณาการลงไปเมืองนาน จะไดพาลงไปเฝาทูลละอองฯ เปนขาขอบขัณฑเสมาสมเด็จ

พระพุทธเจาอยูหัว  ฯขาฯ จึงตอบวา คํานายทัพนายกองพูดไววาศึกตกหัวเมืองจะชวยกันฆา  ศึกตก

ใตหลาจะชวยกันคิด  นายทัพนายกองพูดกับหนังสือพระยานานมีมาไมตองกัน  ทุกวันนี้เมือง ๑๒  

ปนนาก็เกิดยุคเกิดเข็ญเปนท่ีเดือดเนื้อรอนใจ จะใหจัดดอกไมทองเงินยังไมได  ขอใหแมทัพนายกอง

ชวย ฯขาฯ สูรบกองทัพนายหนอคํามหาไชยงาดําใหเลิกถอนไปกอน ฯขาฯ จะไดคุมกองทัพ ๑๒  

ปนนา ยกข้ึนไปตีเมืองเชียงรุงตามนัดหมายเมืองเชียงใหมไว ฝายแมทัพนายกองเมืองนานดวยอยาให 

ฯขาฯ วิตกเลย  ถากองทัพยกลงมาวันใด กองทัพเมืองนานจะยกไปชวยรบเอาชัยชนะใหจงได  แลว

นายทัพนายกองก็พากันกลับไปท่ีพัก  อยูมาสองวันพระยาคํามูลซ่ึงใหไปอยูรักษาการณกิวลมหนีมา

บอกวากองทัพมหาไชยงาดํา นายหนอคํายกลงมาเถิงดานไดออกสูรบ  กองทัพนายหนอคํายกลงมา



๕๔๑ 

เพ่ิมเติมมามากสูไมได พากันลาถอยมา  ฯขาฯ จึงเกณฑกองทัพไดคน ๒,๕๐๐ คน ใหพระยา 

หลวงเข่ือนกับนายไชยวงศคุมเตรียมไว  แลวไดเอาความมาบอกพระยาคงคาเข่ือนเพชร นายทัพ 

นายกองเมืองนาน ใหยกไปชวย  นายทัพนายกองก็วาพระยาราชบุตรแมทัพยังตั้งอยูท่ีเมืองมางไมรูท่ี

จะคิด ฯขาฯ จึงให พระยาหลวงเข่ือน นายไชยวงศ คุมทัพไปรบกองทัพนายหนอคํา มหาไชยงาดําท่ี

ศรีสะโปงทางใกลเมืองพงครึ่งวัน  ไดยินเสียงปนแนนหนา ฯขาฯ จึงใหทาวขุนไปเชิญพระยาราชบุตรท่ี

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 จัดใหนายพรมวงศพ่ีเขย ฯขาฯ คุมไพร ๓๐๐ เขา

กันเปนคน ๔๔๐ คนยกข้ึนไปชวยพระยาหลวงเข่ือนไดสูรบกัน  

อยูวัน ๑ กองทัพนายหนอคํา มหาไชยงาดํา แตกถอยไป พระยาเผด็จดัสกรนายไพร 

๑๔๐ คน กลับมาเสีย  นายไชยวงศ นายพรมวงศ ทาวขุน มีความสงสัยกลัวทัพเมืองนานจะกวาด

ครอบครัวมาเสีย  ทาวขุนนายไพรก็พากันกลับมาพาเอาครอบครัวหนีไปจากเมืองพง  ฯขาฯ กับเจา

เมืองเชียงรุง อุปราชา ปรึกษากันวาเมือง ๑๒ ปนนาก็เกิดรบพุงกัน ฮอพมาก็ไมไดยกมาชวย จะพา

ครอบครัวไปเขาหาเอาเปนท่ีพ่ึงก็ไมได  เมืองหลวงพระบางเมืองนานก็มีหนังสือมาเปนทางไมตรี  ครั้ง

นี้เมืองนานก็ไดยกกองทัพข้ึนมาชวย ฯขาฯ จะพาครอบครัวลงมาทางเมืองมางจะขอเอาเมืองนานเปน

ท่ีพ่ึง  เจาเมืองเชียงรุงวาจะไปพ่ึงฮอ อุปราชาวาจะขอไปเขาเมืองหลวงพระบาง 

ครั้น ณ วันเดือน ๒ แรม ๑๐ คํ่า ไดความวานายหนอคํา มหาไชยงาดํายกกองทัพลงมา

ไพรบานพลเมืองตื่นตกใจกลัว เจาเมืองเชียงรุงอุปราชา แลมารดานองสาวหนีไปทางเมืองลา ฯขาฯ 

ใหนายพรมวงศ นายเทพวงศ นายไชยวงศ ทาวพระยาเมืองพงพาบุตรภรรยากับครอบครัวลงมาเมือง

มางกอน ฯขาฯ รวบรวมทรัพยสิ่งของอยูท่ีเรือน เพลาจวนจะพลบคํ่าพระไชยราชา พระเมืองราชา 

นายไพร ๓๐ คน เขาไปหา ฯขาฯ ท่ีเรือนแลวใหไพรไปจับเอามาและฬอของ ฯขาฯ ไป ๒๐ ตัว หามก็

ไมฟง  ฯขาฯ หามีมาและฬอตางบรรทุกเงินทองสิ่งของมาไม  ฯขาฯ เก็บเงินทองสิ่งของใสตางหาหลัง

มอบใหพระพิไชยราชา พระเมืองราชาหลานพระไชยราชา ๓ นาย รักษาไว ไดใหมาเปนคาจาง ๓ มา  

แลวพระยาไชยสงคราม นายหนานธรรมไชย นายไพร ๒๐ คน เขาไปท่ีเรือน ฯขาฯ ก็ไปแตชางไดชาง

หนึ่ง เขาไปรับบรรทุกของหาเห็นของไม  พระไชยราชา พระเมืองราชา พระยาไชยสงครามเอาของ ฯ

ขาฯ ไปสิ้น  ฯขาฯ ก็ข่ีชางมาตามบุตรภรรยา ณ เมืองมาง  

อยูได ๒ วัน พระยาหอหนา พระยาราชวัง พระยารัตนเมืองแกวเมืองนาน พระปลัดเมือง

พิชัย ยกข้ึนไปเถิงเมืองมาง ใหหา ฯขาฯ ทาวพระยานายครัวไปท่ีทัพพระยาหอหนาๆ วา ฯขาฯ พา

ครัวมาท้ังนี้ดีแลว  ให ฯขาฯ ทาวพระยานายครัวพาครอบครัวลงมา ณ เมืองหลวงภูคาขาวปลามี

บริบูรณ   



๕๔๒ 

อยูมา ณ วัน นายหนอคํา มหาไชยงาดําคุมกองทัพมาเถิงดานตาเวียนแขวงเมืองมาง 

พระยาหอหนา นายทัพนายกองเมืองนาน เมืองพิชัย ไดจัดทัพออกรบกองทัพนายหนอคํา มหาไชยงา

ดํา แตกถอยไป  พระยาหอหนาให ฯขาฯ ทาวพระยานายครัวเติมครัวชายหญิงใหญนอยประมาณ

หม่ืนเศษ สงมาเถิงเมืองหลวงภูคาแต ณ วัน ฯ๕   คํ่า ปวอกสัมฤทธิศก หามีขาวเลี้ยงครอบครัวไม  พวก

ครัวตองไปขุดมันกลอยกินตางขาว  ฯขาฯ ทาวพระยานายครัวไปบอกพระยาหอหนา นายทัพนายก

องขอขาวมาเลี้ยงครัว  พระยาหอหนาวาขาวท่ีเมืองหลวงภูคาไมมีให ฯขาฯ พาครอบครัวลงมา ณ ทา

แสทาดาษจะไดซ้ือขาวพวกตากิน  ฯขาฯ ก็ไดบอกครัวหัวหนาพวกนายเทพวงศ ชายหญิงประมาณ 

๑,๐๐๐ เศษ มาถึงทาแสทาดาษก็ไมมีขาวพวกครัวตองซ้ือขาวตา ลาวกองทัพ ถังหนึ่งเปนเงิน ๒ บาท 

มาแจกจายกันกินก็ไมพอ ครัวตองขุดมันกลอยหารากถากกินตางขาวก็มี ท่ีระส่ําระสายไปหาขาวตาม

บานตาแขวงเมืองหลวงพระบาง และพากันกลับไปหาขาวทางเมืองมาง บอแรบอหลวงก็มีบาง  ฯขาฯ 

ทาวพระยานายครัวไปหาพระยาหอหนา นายทัพนายกองวาเมืองหลวงภูคา เขตแดนกวางขวางท่ีไรนา

มีมาก ทาวพระยาครอบครัวระบาดจะขอตั้งอยูเมืองหลวงภูคา จะไดอาศัยขาวคาแขวงเมืองหลวง- 

พระบาง เมืองมาง บอแร บอหลวง มาเจือจานกัน 

 

๕๔.  คําใหการของหลวงพลเมืองตาก จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) เลขท่ี ๑๖๕ 

(เนื้อความตอนตนชํารุดสูญหาย) ยอมตรวจไมแลว หลวงยกกระบัตรเมืองเชียงทองไป

รักษาดานเมยสามแง พระไชยไปรักษาดานแมดุ ฯขาฯ พักอยูดาน ๕ วัน ฯขาฯ ใหทาวเข่ือนแกวอยู

รักษาดานแมจะเลา ฯขาฯ นายไพรพามองฉินทุก มองสวยเอไปเถิงเมืองเมาะตําเลิม ณ วัน ฯ๘   ๙ คํ่า 

ไปสํานักอยูท่ีบานนอยสีลากะเหรี่ยง มองสวยเอ มองฉินทุกก็ตางคนไปบาน  

ครั้นรุงข้ึน ณ วัน ฯ๙   ๙ คํ่าเพลาเชา 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 เปนท่ี

พระยาตาก  พระยาอุปราชเมืองเชียงใหมไดเปนพระยาเชียงใหม นายภีมสารเปนท่ีพระยาอุปราช  

จักกายทอเลถามวาขาวราชการขางเมืองญวนท่ีรบกันนั้นเดี๋ยวนี้เปนประการใด ฯขาฯ บอกวาญวน

ยอมแพถวายดอกไมทองดอกไมเงิน  ขาวราชการทางตะวันออกสงบแลว  เจาคุณแมทัพจะกลับเขามา 

ณ กรุงเทพฯ  จักกายทอเลถาม ฯขาฯ เทานี้แลว หาสํารับกับขาวให ฯขาฯ นายไพรรับพระราชทาน



๕๔๓ 

สํารับหนึ่งกินขาวแลว จักกายทอเลพา ฯขาฯ ไปหาอะเยแปงอังกฤษท่ีศาลากลาง  จักกายทอเลบอก

กับอะเยแปงวาพระยาตากให ฯขาฯ ถือหนังสือออกมา  อะเยแปงถามเปนภาษาพมาวามาเถิงเม่ือไร 

มาดวยธุระสิ่งใด ฯขาฯ บอกกับลามวาพระยาตากใหถือหนังสือมาดวยเรื่องความมองสวยเอ มองฉิน

ทุก ฯขาฯ มาเถิงเม่ือ ณ วัน ฯ๘   ๙ คํ่า อะเยแปงถามวาจะใหชําระท่ีเมืองเมาะตําเลิมฤๅ 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 ฯ๑  ๐ ๑๐ คํ่า อะเยแปงใหลามมอญมาเรียก ฯขาฯ ไปศาลากลาง ฯขาฯ กับขุน

โกษานุรัตน แสนปญญา นอยศรี ไพร ๓ คน เขากัน ๗ คน ไปหาจักกายทอเลๆ พาไปศาลากลาง  ฯ

ขาฯ เห็นเจาเมืองเมาะตําเลิมนั่งอยูบนเกาอ้ี อะเยแปงนั่งอยูเกาอ้ีอันหนึ่งเคียงกัน  ขุนนางอังกฤษ

นอกนั้นนั่งเกาอ้ีอยูหางๆ ประมาณ ๙ คน ๑๐ คน จักกายทอเล จักกายมองตะนอ กับขุนนางมอญ 

ขุนนางพมา นั่งอยูกับพ้ืนศาลาประมาณ ๑๔ คน ๑๕ คน  ฯขาฯ เห็นอังกฤษกับพวกมอญพมาท้ังนาย

ไพรไปนั่งอยูท่ีศาลาประมาณ ๔๐ คน ๕๐ คน มองสวยเอมองฉินทุกก็ไปอยู  (เนื้อความตอนทายชํารุด

สูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้) 

 

๕๕.  คําใหการหลวงอุดมสมบัติ  หลวงสวัสดิ์สรรพยา เรื่องไปสืบขอราชการทางเมืองญวน  

จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ.๒๓๙๑) เลขท่ี ๑ 

คําใหการหลวงอุดมสมบัติ หลวงสวัสดิ์สรรพยา เขมรเมืองอุดงคมีชัย วัน ฯ๘   ๓ คํ่า 

๏ วัน ฯ๑  ๐ ๑๐ คํ่า ปวอกสัมฤทธิศก หม่ืนรองแพงเมืองกบินทรถือมา 

๏ ขาพระพุทธิเจาหลวงอุดมสมบัติ หลวงสวัสดิ์สรรพยาใหการตองคํากันวา เม่ือ ณ วัน

เดือนเจ็ดแรมสามคํ่าปวอกสัมฤทธิศก พระหริรักษรามาอิศราธิบดีแตงใหขาพระพุทธิเจาลงไปสืบ

ราชการ........ ครั้น ณ วันเดือนแปดข้ึนหาคํ่าปวอกสัมฤทธิศก ขาพระพุทธิเจาไปเถิง ณ เมือง.............

อยูท่ีตลาดคลองไหม.....หกวัน มีเรือตังเคาเลเบาญวนบรรทุกไหมมาแตเมืองเวมาจอดขายอยูท่ีตลาด

คลองไหม  ขาพระพุทธิเจาจึงลงไปท่ีเรือตังเคาเลเบาถามซ้ือไหม  ครั้นขาพระพุทธิเจาซ้ือไหมไดแลว  

ขาพระพุทธิเจาจึงถามเถิงขอราชการทางเมืองเว ตังเคาเลเบาจึงเลาความใหขาพระพุทธิเจาฟงวา เม่ือ



๕๔๔ 

วันเดือนสามแรมแปดคํ่าปมะแม(นพศก) เจาตือดึกซ่ึงเปนเจาข้ึนไปเซนตรุษจีน  (ชํารุด) เขาไปเซน

ตรุษจีนดวยเจาตือดึกแลวชักมีดออกจากในเสื้อแทงเจาตือดึกตายในท่ี.. แลวองพ่ีชายตั้งตัวข้ึนเปนเจา  

ครั้น ณ วัน เดือนสี่ขางแรมปมะแมนพศก จึงมีหนังสือใหหาบรรดาหัวเมืองข้ึนท้ังปวงไปเฝาท่ีเมืองเว  

หัวเมืองข้ึนยังหา..เขาไปไม  ครั้น ณ วันเดือนหาขางข้ึนปวอก องนองชายเจาตือดึก.....ยอม (ชํารุด) 

ข้ึนเปนเจาไม จึงคบคิดกันกับขุนนางญวนจะจับองพ่ีชายฆาเสีย องเลโบเห็นวาบานเมืองยังวุนวายอยู

หาเรียบรอยไม จึงมีหนังสือไปเท่ียวหามหัวเมืองท้ังปวงวาอยาเพอใหข้ึนไปเมืองเวกอนเลย  หัวเมือง

ท้ังปวงจึงหาไดข้ึนไปเมืองเวไม  แตขุนนางญวนและราษฎรลูกคาท่ีเมืองไซงอน ขาพระพุทธิเจาหาได

ยินผูใดพูดจาเถิงขอราชการเมืองเวประการใดไม  ขาพเจาจาก....อยูท่ีบาน (ชํารุด) ขาพเจาก็มาจาก

เมืองไซงอนนอนทางสิบสี่คืนเถิงเมืองอุดงคมีชัย เปนความสัจความจริง ขาแตเทานี้ 

 

๕๖.  คําใหการวาดวยราชการทัพเมืองเชียงตุง จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) เลขท่ี ๕ 

(เนื้อความตอนตนชํารุดสูญหาย)   เถิงเมืองเชียงรุงจับพระยาแสนเชียงหาฆาเสียแลว 

มหาไชยปรึกษาทาวพระยาสิบสองปนนา การเปนไปท้ังนี้ก็เพราะพระยาแสนเชียงหาเปนตนคิด ครั้งนี้

ก็ไดฆาพระยาแสนเชียงหาแลว จะจัดทัพไปรบราชบุตร อุปราชา ไมควรดวยราชบุตร อุปราชา.......คุน

กับมหาไชยแตกอนๆ มากจึงไดพรอมกันแตงทาวพระยาสิบสองปนนาไปรับ ราชบุตรอุปราชามา

ครอบครองบานเมืองตามเดิม  อยูมา ณ วันเดือน ๑๒ ขางข้ึน ปวอกสัมฤทธิศก นายหนอคํา มหาไชย

งาดํา จางฮอแลรวบรวมลาวเขินไดประมาณ ๕,๐๐๐ เศษ ยกมาตั้งทัพอยูท่ีเมืองแจทางไกลเมืองเชียง

รุง ๕ คืน ราชบุตร อุปราชา ใหมหาไชยคุมกองทัพเมืองเชียงรุง เมืองข้ึนเมืองเชียงรุง ประมาณ 

๔,๐๐๐ เศษ พระยาศรีวิไชยเอาตัว ฯขาฯ ไปดวย กองทัพมหาไชยเมืองพงสูรบกองทัพนายหนอคํา 

มหาไชยงาดํา ๒ วัน แตกพายไปทางฆากุย  แลวมหาไชยเมืองพงถอยทัพ กลับไปเมืองเชียงรุง อยู

ประมาณ ๑๔ วัน ๑๕ วัน นายหนอคํา มหาไชยงาดํา ยกกองทัพกลับมาตั้งอยูท่ีเมืองหุมทางไกลเมือง

เชียงรุง ๔ คืน ราชบุตร อุปราชาใหมหาไชยเมืองพง คุมทัพยกมารบทัพนายหนอคํา มหาไชยงาดําท่ี

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  กลับมาเถิงเมืองนูนทางไกลเมืองเชียงรุง ๒ คืน ราชบุตร อุปราชา 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 (รวมท้ังหมด) ๕ คน เดินตัดมาทางเมืองไทรย พบทัพ

เจาอุปราชๆ ใหกวาดตอน อุปราชา มารดาพ่ีสาวนองสาว ฯขาฯ กับครอบครัวท้ังปวงสงมาไว ณ เมือง

หลวงพระบาง แตมารดา พ่ีสาว นองสาว ฯขาฯ ๓ คนนั้น พลัดกันหาทราบวาไปอยูทางไหนไม  ครั้น

นานมาไดความราชบุตรหนีไปอยูเมืองเชียงตุง มหาไชยมาอยู ณ เมืองนาน  ฯขาฯ อยูท่ีเมืองหลวง

พระบางไดปเศษ ขาดเสบียงอาหาร ฯขาฯ ไปบอกพระยาศรีวิไชยนาย ฯขาฯ วาจะลาไปซ้ือขาวท่ีเมือง

ไทร พระยาศรีวิไชยขอหนังสือเดินทางทาวขุนเมืองหลวงพระบางไดแลว ณ วัน ฯ๔   ๑๒ คํ่า ปจอโทศก 

ฯขาฯ กับอายแสงคน ๑ เขากัน ๒ คน พากันไปเถิงเมืองไทรยไดหาวัน มารดากับนองสาว ฯขาฯ ข้ึน

ไปอยู ณ เมืองเชียงรุง (เนื้อความตอนทายชํารุดสูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้) 

 

๕๗.  สําเนาคําใหการจนีโปวาดวยเรื่องอ้ังย่ีเมืองฉะเชิงเทรากําเริบ  

จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ.๒๓๙๑) เลขท่ี ๑๕๕ 

คําใหการจีนโปเมืองฉะเชิงเทรา พระยาพิพัฒนโกษาถามวัน ฯ๑   ๕ คํ่า ๚ะ 

๏ วัน ฯ๑   ๕ คํ่า ปวอกสัมฤทธิศก พระราชสุภาวดี พระยาพิพัฒนโกษา พระศรีสมบัติแปร 

ถาม ๚ะ๛ 

๏ ขาพเจาจีนโปแตจิ๋วแซตั๋นอายุ ๔๔ ป ใหการวาจะเปนปใดจํามิได จีนเท่ียงหองบิดา

ขาพเจาเขามาจากเมืองจีนอยู ณ กรุงเทพฯ ไดปหนึ่ง  ขาพเจาจึงโดยสารสําเภาเขามาตามบิดา

ขาพเจา ณ กรุงเทพฯ ขาพเจาออกไปพบจีนเท่ียงหองบิดาขาพเจาไปเปนเสมียนโรงหีบหลงจูไตโรง

พระยาสมบัติวานิช ณ บานบางทองเหนือเมืองฉะเชิงเทรา ขาพเจาชวยบิดาขาพเจาทําบัญชีอยูท่ีโรง

หีบหลงจูไตได ๙ ป  ขาพเจาไดอําแดงพุมบุตรจีนไดบานบางทองเปนภรรยา  พระยาสมบัติวานิชให  

ฯขาฯ เปนหลงจูแทนจีนไตมาจนทุกวันนี้ได ๗ ป ฯขาฯ อยูกินกับอําแดงพุมเกิดบุตรชาย ๑ หญิง ๓ 

(รวม) ๔ คน ฯขาฯ มีจีนลูกจางหีบออยตัดออยใชการงานอยูท่ีโรงหีบ ฯขาฯ ในปนี้เปนจีน ๑๔๐ เศษ  

เม่ือ ณ วันเดือน ๔ จะข้ึนแรมก่ีคํ่าจํามิไดปมะแมนพศก อําแดงสมจีนเผาศพจีนเท่ียงผัว

อําแดงสมจีน จีนหลงจูสิ้นทองเอาง้ิวไปชวยอําแดงสมจีน  พวกจีนขามตะพานหนาบานแขวงจันไปดูง้ิว  

พวกแขวงจันวาเดินทางในบานหาใหพวกจีนเดินไม ชักตะพานขามคลองเสีย  พวกจีนก็เอากระดาน

ตะพานท่ีแขวงจันชักทอดขามฟากไป แขวงจันกับพวกแขวงจันก็แยงเอาตะพานหาใหพวกจีนขามฟาก

ไปไม  ตางคนตางแยงกันข้ึนหลวงยกกระบัตรมาชวยอําแดงสมจีนอยูท่ีนั้นไดหามพวกจีนกับพวก 

แขวงจัน ตางคนตางหยุดวิวาทกัน  



๕๔๖ 

ครั้น ณ วันเดือน ๔ จะข้ึนก่ีคํ่าจํามิไดปมะแมนพศก ขาพเจาไดยินพวกจีนพูดวาแขวงจัน

กับอําแดงสมจีนจึ่งไปฟองตอพระวิเศษฦๅไชยกรมการกลาวโทษหลงจูสิ้นทองจีนบูกับพวกหลงจู 

สิ้นทอง ประมาณจีน ๖๐ คนวากลุมรุมกันตีแขวงจัน  พระวิเศษฦๅไชยใหหลวงยกกระบัตรเปน

ตระลาการชําระ  จีนสิ้นทองจึ่งไปหาหลวงยกกระบัตรวาแขวงจันฟองกลาวโทษจีนสิ้นทองท้ังนี้ก็

เพราะจีนสิ้นทองเอาง้ิวไปชวยศพจีนเท่ียงผัวอําแดงสมจีน จึ่งไดเกิดความใหหลวงยกบัตรชวย 

ไกลเกลี่ยเสียเงินใหแขวงจันบางเล็กนอย อยาใหเกิดความมากตอไปเลย หลวงยกกระบัตรวากับ 

จีนสิ้นทองวา จะไปวากับแขวงจันดูกอน เม่ือแขวงจันจะยอมเลิกแลวจึ่งจะใหเกณฑคนไปบอกหลงจู

สิ้นทองๆ ก็ไปจากบานหลวงยกกระบัตร  ครั้นรุงข้ึน ณ วันเดือน ๔ จะเปนข้ึนแรมก่ีคํ่าจํามิได ปมะแม

นพศก เพลากินขาวเชาแลว  ฯขาฯ ขามไปเยี่ยมพวกเปนความท่ีเมืองฉะเชิงเทรา ฯขาฯ พบจีนสอก

ฮกเก้ียนแซตั๋นจีนเวียนแตจิ๋วแซอ๋ึงกับจีนมีชื่ออีก ๖ คน ๗ คน  ฯขาฯ ไมรูจักชื่อจําตรวนใชการอยูท่ี

บานพระวิเศษฦๅไชย ฯขาฯ ถามจีนสอกจีนเวียนวาเปนความอะไรจึ่งติดตรวนอยู  จีนสอกจีนเวียน

บอก ฯขาฯ วาเปนความเรื่องวิวาทกับพวกแขวงจันเม่ือวันมีง้ิว  จีนสอกจีนเวียนบอก ฯขาฯ วาเปน

ความเรื่องวิวาทกับพวกแขวงจันเม่ือวันมีง้ิว จีนสอกจีนเวียนหาไดไปดูง้ิวไมอยูท่ีบาน  กรมการจับเอา 

จีนสอกจีนเวียนมาไว จีนมีชื่อ ๗ คนบอก ฯขาฯ วาไมไดไปดูง้ิวเขาชี้เอาวาจําหนาไดไปวิวาทดวยเขา

เกาะตัวมาจําไว  ฯขาฯ หาไดถามจีนมีชื่อ ๗ คนตอไปไม ฯขาฯ เดินเลยมาถึงโรงจันอับหนาเมือง

ฉะเชิงเทราเห็นจีนสิ้นทองวาเปนความแลวหรือยัง  จีนสิ้นทองบอก ฯขาฯ วายังไมแลว  จีนสิ้นทองจะ

เดินเสียเงินใหหลวงยกกระบัตรสัก ๔ ชั่ง จะขอถอนชื่อจีนสิ้นทองกับจีนอิว จีนเชียหุก จีนเปา จีนกัง 

จีนติดซิมพวกจีนสิ้นทองจะไดหรือไมยังไมรูเลย พูดกันเทานั้นแลว ฯขาฯ ก็มาอยูโรง ฯขาฯ  

ณ วัน ฯ๔  ๕ คํ่าปวอกสัมฤทธิศกเพลากลางวัน จีนสิ้นทองกับจีนเส็งมาท่ีโรง ฯขาฯ บอก

ความกับ ฯขาฯ วาแขวงจันไปฟองตอกรมการวาพวกเราตีแขวงจัน  กรมการมาเกาะพวกจีนไปเปนอัน

มาก ท่ีจีนวิวาทก็มีท่ีไมไดวิวาทก็มีหาชําระเอาความจริงไม คิดแตจะลงเอาเงินกับพวกจีนฝายเดียว  

จีนสิ้นทองจึงวาแก ฯขาฯ กับจีนเส็ง ๑ จีนศุกเกา ๑ จีนยุเตงเสมียน ๑ วากรมการขมเหงหนัก

เหลือทน จะเปนตายอยางไรก็ตามทีเถิด  เรามาคิดกันทําตั้วเฮียหาพวกใหมากเลนกับกรมการสักครั้ง

หนึ่ง ฯขาฯ กับจีนเส็ง จีนศุกเกา จีนยุเตงเสมียน ก็ยอมพรอมใจดวย จีนสิ้นทองนัดวา ณ วัน ฯ๘  ๕ คํ่า

จะเลี้ยงโตะทําตั้วเฮียกันท่ีโรง ฯขาฯ ใหจัดของไวใหพรอม แลวจีนสิ้นทองบอก ฯขาฯ วาวัน ฯ๖  ๕ คํ่า

จะใหจีนบูแตจิ๋วแซเงาตามตั้วเฮียท่ีบางคลาพวกหนึ่ง  วัน ฯ๗  ๕ คํ่าจีนสิ้นทองจะทําตั้วเฮียท่ีโรงจีนสิ้น

ทองพวกหนึ่ง  แลวจีนสิ้นทองไปจากโรงขาพเจา 



๕๔๗ 

ครั้นเพลาบายวันวัน ฯ๕  ๕ คํ่า อายจีนบูจะทําตั้วเฮียแลวจะฆาจีนฮอเปนขุนกําจัดจีนพาล

กับอําแดงสมจีนเสีย  ครั้นรุงข้ึนวัน ฯ๗  ๕ คํ่า เพลารุงเชา ภรรยากับบุตรทาสหลงจูฮี ชาย ๖ คน หญิง 

๖ คน หนีมาท่ีโรงขาพเจา  บอกขาพเจาวาเพลาเชามืดจีนบูฆาจีนฮอเสียแลว จับหลงจูฮีมัดไวในโรง

หลงจูฮี ขาพเจารูแลวขาพเจาไปหาจีนสิ้นทองท่ีโรงจีนสิ้นทอง  ขาพเจาเห็นจีนบูไปอยูท่ีโรงจีนสิ้นทอง 

จีนบูบอกกับจีนสิ้นทองวาทําตั้วเฮียกับจีนหวยเซ่ียวฮกเก้ียนแซตั๋น ๑ จีนเนาฮกเก้ียนเนาฮกเก้ียน 

แซซีม ๑ จีนหลงจูอะแตจิ๋วแซจัน ๑ จีนเอียงฮกเก้ียนแซตั๋น ๑ จีนลกแตจิ๋วแซตั๋น ๑ (รวม) ๕ คนกับ

จีนนักเลงอยูเรือจีนเต็งหลงจูอะเขาดวย ๔๐๐ คนเศษ แจกผาแดงใหเปนสําคัญ  แลวจีนบูบอกวาฆา

จีนฮอขุนกําจัดจีนพาลเสียแลวๆ จับหลงจูฮีมัดไว  จีนสิ้นทองวาจีนหลงจูฮีเปนคนทํามาหากินอยาฆา

เสียเลย จีนสิ้นทองใชใหจีนเกยไปแกมัดจีนหลงจูฮีปลอยเสีย แลวจีนสิ้นทองใชใหจีนลูกจางเอาธง 

ผาแดงเขียนอักษรจีนวาเหลง ไปรับเอาบุตรภรรยาทาสหลงจูฮีท่ีโรงขาพเจาไปมอบใหหลงจูฮีท่ีโรง

หลงจูฮี แลวจีนสิ้นทองตั้งทําตั้วเฮียท่ีโรงจีนสิ้นทอง  จีนสิ้นทองตั้งจีนหวยเซ่ียวฮกเก้ียนแซตั๋นเปน 

ยี่เฮีย อยูโรงหลงจูอะ ๑  จีนเนาฮกเก้ียนแซซิมเปนซาเฮีย สวนบางคลา ๑  จีนลกชินเต็งโรงหลงจูอะ

เปนบวยตี๋ บางคลา ๑  จีนบูแตจิ๋วแซเงาเปนอังกุน ๑  จีนขีจีนเกาแตจิ๋วแซอ๋ึงเปนเฉาเอยใสฮูปอน

ออย ๒ จีนไมรูจักชื่อเปนเสมียนโรงหลงจูอะ เปนเสมียน ๑ (รวม) ๗ คน  จีนเขาตั้วเฮียเลวดวยนั้น  

ขาพเจาหารูจักไมประมาณ ๒๐๐ เศษ  แลวจีนสิ้นทองวากับขาพเจาวาเพลาเย็นวันนี้จะไปตีเมือง

ฉะเชิงเทรา จะเอาขาพเจาไปดวย ขาพเจาวาปวยอยูไปไมได จีนสิ้นทองจึงวาตัวขาพเจาไปไมได ให 

ชินเตงคุมคนลูกโรงขาพเจามีอยูมากนอยเทาใดใหไปชวยกันใหสิ้น  ขาพเจาเห็นจีนสิ้นทองใชให

จีนยวยเสมียนเขียนธงผาแดงขอบเขียวแฉกชายเหมือนธงมังกรเปนหนังสือจีนวาซุนเทียนอองเทยที

เกียเตา แปลไดความวาเจาประพฤติตามฟา แลวจีนสิ้นทองใหธงขาพเจาคันหนึ่ง ผาแดงไมมีขลิบเขียน

เปนหนังสือจีนวาเหลงเปนธงสําหรับไปมาหาจีนพวกตั้วเฮียกับผาแดงพับครึ่งใหฉีกแจกลูกโรงโพก

ศีรษะเปนสําคัญ  ในเพลาบายวันนั้นขาพเจาเห็นจีนสิ้นทองกับจีนบูจีนนาวจีนลกจีนหวยเซ่ียวพรอม

กันอยู จีนสิ้นทองใหจีนหวยเซ่ียวยี่เฮียข่ีเรือตัดออยยาว ๖ วา ปาก ๖ ศอก จีน ๗๐ คน ถืออาวุธปน 

งาว ตรี หอก ดาบ บาง ตระบองบางครบมือกัน  ตัวจีนหวยเซ่ียวโพกศีรษะผาสีชมพูถือดาบ จีนเนา 

ซาเฮียข่ีเรือตัดออยลําหนึ่งยาว ๕ วาสองศอก จีนในลํา ๖๐ คนถืออาวุธครบมือกัน ตัวจีนเนาโพกผา 

สีชมพูถือธงแดงเหมือนกับธงจีนหวยเซ่ียวยี่เฮียถือยืนหนาเรือ จีนลกบวยตี๋ข่ีเรือตัดออยยาว ๕ วา ๒ 

ศอก ๖๐ คน ถืออาวุธครบมือกัน  ตัวจีนลกโพกผาสีชมพูถือธงเหมือนกันธงจีนนาวยืนหนาเรือ  จีนบูข่ี

เรือกุและประทุนยาว ๓ วา คน ๖ คนถืออาวุธครบมือกัน  ตัวจีนบูอังกุนโพกศีรษะผาสีชมพูถือธงแดง

เขียนหนังสือจีนวาเหลงยืนหนาเรือ  ตัวจีนสิ้นทองโพกผาสีชมพูนุงกางเกงขาวคาดผาม่ินโปถือดาบยืน

หนาเรือ  จีนในลํา ๗๐ คนถืออาวุธครบมือกัน  ขาพเจาเห็นเรือเล็กใหญนอกจากนี้หลายลํา คน

ประมาณ ๕๐๐ คนเศษพรอมกันอยูท่ีหนาโรงจีนสิ้นทองยังหาไดยกไปไม  จีนสิ้นทองกับจีนบูสั่ง
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ขาพเจาวาใหหุงขาวไวใหมากพวกเราจะแวะเขาไปกินขาว  แลวจะยกไปตีเมืองฉะเชิงเทรา ขาพเจาก็

กลับมาโรงขาพเจา เอาผาแดงฉีกออกกวางคืบ ๑ ยาวศอกคืบใหลูกโรงขาพเจาโพกศีรษะ ๖๐ คนกับ

ปนคาบศิลา ๑  ปนหลักบอก ๑ งาวบาง หลาวบาง ตะบองบาง คอยจีนสิ้นทองอยูท่ีโรงขาพเจาแลว

ขาพเจาสั่งจงโพหุงหากับขาวไวใหมาก  

ครั้นเพลาบาย ๕ โมง จีนสิ้นทองยกลงมาถึงหนาโรงขาพเจา พวกจีนสิ้นทองข้ึนไปกิน

ขาวบนโรงขาพเจาทุกคน กินขาวแลวจีนสิ้นทองสั่งขาพเจาวาใหเรงเอาคนตามไปชวยตีเมือง

ฉะเชิงเทราใหทันในเพลาคํ่าวันนี้  เพลาพลบจีนสิ้นทองก็ยกไปเมืองฉะเชิงเทรา  ขาพเจาจึ่งใหจีนเต็ง

คุมจีนลูกโรงขาพเจาเดินบกไปชวยจีนสิ้นทอง ๖๐ คน คางอยูคืนหนึ่ง รุงข้ึนวัน ฯ๘  ๕ คํ่า เพลาเชาจีน

สิ้นทองข่ีเรือสําปนมีคนพาย ๖ คน มีดาบสามเลมมาท่ีโรงขาพเจา บอกขาพเจาวาตีเมืองฉะเชิงเทราได

แลว  เจาเมืองปลัดเมืองไมอยูตีไดงายๆ  รบกันจีนตาย ๘ คน พวกไทยตาย ๕ คน ไดปน ดินดํา ขาว 

มีอยูในเมือง ใหจีนบูรักษาเมืองอยู มีคนอยูกับจีนบู ๔๐๐ คนเศษ  เราจะหาคนเพ่ิมคนเติมข้ึนอีกให

มากจะไดไปตีเมืองชลบุรี  ถากองทัพกรุงเทพฯ ออกไปจับสูไมไดจะไดหนีไปงาย  ขาพเจาวาดีแลวจีน

สิ้นทองพูดใหขาพเจาฟงแตเทานี้  แลวขาพเจาก็ยกโตะไปตั้งนอกโรงกลางแจง เอาถังใสขาวสาร เอา

ชามใสน้ํามันตามตะเกียงไวกลางถังขาวสารตั้งไวบนโตะ  เอาถังใสน้ําเอาไกมาเชือดคอรองเอาโลหิต

ปนกับสุราเทลงในถังน้ําตั้งไวหนาโตะถังหนึ่ง แลวใหจีนยืนถือดาบ ๒ คน เอาปลายดาบจดกันไวเปน

ประตู จีนสิ้นทองเปนตั้วเฮีย ขาพเจาเปนยี่เฮีย จีนเส็งเปนซาเฮีย จีนศุกเกาแตจิ๋วแซอ๋ึงเปนเฉาเอย ๑ 

แลวจีนสิ้นทองตั้วเฮียจุดธูปลอดประตูดาบเขาไปกอน เอาธูปปกไวท่ีถังขาวสารไปยืนอยูขางโตะขาง

หนึ่งแลว ยี่เฮีย ซาเฮีย เฉาเอย ลอดประตูดาบตามตั้วเฮียเขาไปไหวตรงถังขาวสารตั้งไวบนโตะแลว

ไหวตั้วเฮียดวย  พวกท่ีเขาตั้วเฮียลอดประตูดาบเขาไปไหวถังขาวสารไหวตั้วเฮีย ยี่เฮีย ซาเฮีย ดวยกัน

ทุกคน  แลวเอาถวยตักสุรากับน้ําเลือดไกปนกันในถังกินคนละถวยทุกคน  จีนท่ียืนถือดาบเปนประตู

นั้นรองวาใหซ่ือสัตยตอกัน ถาไมซ่ือสัตยตอกันใหคอขาดตายเหมือนไก  ไดคน ๒๐๐ คนเศษ จีนสิ้น

ทองสั่งวาใหฟงเสียงปนสัญญา ถาจะไปรบท่ีไหนไดยินเสียงปนใหมาพรอมกันท่ีนั้น แลวตางคนก็ตาง

กลับไปบาน 

ครั้นรุงข้ึนวัน ฯ๙  ๕ คํ่าเพลา ๕ โมงเชา  ภรรยาหลงจูไตโรงอยูบานทรายมูล ๑ คนกับ

บุตรชาย ๒ หญิง ๔ ทาสหญิง ๕ (รวม) ๑๑ คน  ลงเรือพากันหนีมาท่ีโรงขาพเจา บอกกับขาพเจาวา

พวกจีนตัดออย ๒๐๐ คนเศษไปตีบานทรายมูล พวกชาวบานทรายมูล คฤหัสถ ๑๖ คนถือหอกบาง

ดาบบางปนบาง กับเถรองคหนึ่ง มือหนึ่งถือไมเขียว ผาขาว นําหนาคฤหัสถมาไลพวกจีน  คฤหัสถ

ยิงฟนแทงพวกจีนตายประมาณ ๕๐ คน ๖๐ คน จีนวิ่งหนีลงน้ําจมตายบาง  พวกไทย ๑๖ คนไล

ยิงฟนแทงจีนมาถึงโรงหลงจูไต แทงหลงจูไตตายแลวเอาไฟเผาโรงหลงจูไตกับโรงหลงตูตั้วเถาไหมสิ้น

ท้ัง ๒ โรง  พวกบุตรภรรยาหลงจูไตมาอาศัยอยูท่ีโรงขาพเจา  ครั้นเพลาบายพระอินอาษาเมืองพนัส-
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นิคมยกคนมา ๑๕๐ คนกับชาง ๗ ชาง มา ๑๐ มา เขาตีโรงหลงจูสิ้นทองบานศุกะเฌอ พวกหลงจูสิ้น

ทอง ๑  พวกหลงจูฮีโรง ๑  พวกหลงจูตัวโรง ๑ คนประมาณ ๒๐๐  ออกสูรบกับพระอินอาษา

ประมาณชั่วโมงหนึ่ง จีนตายประมาณ ๒๐ เศษ  พวกจีนแตกหนีมาอยูโรงขาพเจาบาง ไปอยูตามสวน

ออยบาง  พวกลาวเอาไฟเผาโรงข้ึนไหมโรงหลงจูตั้วมักโรง ๑  หลงจูฮีโรง ๑ หลงจูตัวโรง ๑  แลวพระ

อินอาษายกไปตีโรงหลงจูอะบานบางคลา  พวกจีนหลงจูอะประมาณ ๓๐๐ เศษออกสูรบกับพระอิน

อาษา พวกลาวตาย ๕ คน ๖ คน พระอินอาษาก็ยกถอยกลับไปตั้งท่ีโคกพนมดี  จีนสิ้นทองมาอาศัย

อยูเรือจีนเส็งบุตรเขยจีนสิ้นทองจอดเรืออยูหนาโรงขาพเจา  จีนสิ้นทองอยูท่ีสวนออยบาง อยูท่ีเรือ

บาง 

ครั้นรุงข้ึนวัน ฯ๑  ๐ ๕ คํ่า จีนสิ้นทอง หลงจูชี หลงจูยิ้ม ขุนพัฒนลัก หลงจูเลงเสียง 

หลงจูฉิมมาท่ีโรงขาพเจาคิดกันวา จะไปสูอยูในเมืองกลัวกองทัพมาลอมไว คนมากออกไมไดจะอดน้ํา

ตาย  ชวนกันสูอยูท่ีโรงดีกวา  จีนสิ้นทองจึงสั่งใหหลงจูชี หลงจูยิ้ม หลงจูเลงเสียง หลงจูฉิม ขุนพัฒน

ลักกับขาพเจาใหชวยกันพูนดินทําสนามเพลาะหลังโรงสูง ๓ ศอก หนา ๓ ศอก ยาวตลอดถึงกัน  

ตั้งแตโรงขาพเจาจนถึงโรงหลงจูหัวกุย หลงจูฉิม ขุนพัฒนลักท้ัง ๔ โรงยาวประมาณ ๑๐ เสนเศษ 

สําหรับกันพวกกองทัพจะไปจับทางบก  แลวหลงจูสิ้นทองใหจีนลูกโรง ๑๐ คนเศษลงเรือตัดออยยาว 

๖ วาลํา ๑ จีนสิ้นทองลงเรือตัดออยยาว ๔ วา ๒ ศอกลํา ๑ ไปเอาดินดํากับปนใหญท่ีในเมือง 

ครั้นเพลาบายโมง ๑ หลงจูสิ้นทองกลับมาเอาดินดํามา ๑๐ หีบ ใหขุนพัฒนลัก ๒ หีบ 

หลงจูยี่ ๒ หีบ ขาพเจาไว ๖ หีบ แลวจีนสิ้นทองสั่งวาถาเกิดรบกันจะไดประจุปนยิงบาง ใสหมอเหลา

อวยท้ิงบาง จีนสิ้นทองจึงสั่งใหจีนชวดไปเอาปนใหญท่ีในเมืองมา ๒ บอก จีนชวดกับจีนมีชื่อ ๑๐ คน

เศษ ลงเรือตัดออยยาว ๖ วา ๒ ศอก ลองเรือไปเอาปนท่ีในเมือง   

ครั้นเพลาคํ่าจีนชวดกลับมาบอกวาลากปนใหญมาบอกหนึ่ง ชนธรณีประตูเมืองเขา อาย

จีนบู (วา) ประตูเมืองจะพังอยาเอาไปเลย ถาขืนเอาไปอายจีนบูจะฆาเสีย  อายจีนชวดกลัวก็กลับมา  

จีนสิ้นทองวาเพลาพรุงนี้จึ่งไปเอา  เม่ือจีนชวดลากปนมานั้นจะลากมาแตปนเปลาหรือจะใสรางมานั้น

ขาพเจาหาไดถามอายจีนชวดไม  จีนสิ้นทองสั่งขาพเจาวาใหขาพเจาจัดแจงเครื่องศาสตราอาวุธปน 

งาว หลาวแหลน ไวใหพรอม  ถาไดยินเสียงปนท่ีไหน แลวใหขาพเจาคุมลูกโรงไปชวย ถาขาพเจาไป

ไมใหขาพเจาจัดจีนเต็งคุมลูกโรงไปชวยรบ  แลวจีนสิ้นทองก็ไปท่ีโรงขาพเจานั้นมีปนหลักอยู ๒ ปน

คาบศิลา ๑ ตรีสามงาม ๒ งาว ๓ แหลนเลม ๑ ดาบ ๒ เลม เหลียนใหญดามยาว ๕ กับหลาวตะบอง

พวกลูกโรงหาไวสําหรับมือทุกคน  ขาพเจาเท่ียวหาดีบุกใสใบชาตามเรือลูกคามาหลอมเปนแทง  แลว

ตัดทุบเปนกระสุนปนไวไดหนักประมาณ ๗ ชั่งจีน ๘ ชั่งจีน  พวกลูกโรงท้ัง ๔ โรงชวยกันพูนดินทํา

สนามเพลาะตั้งแตวัน ฯ๑  ๐ ๕ คํ่า มาจนวัน ฯ๑  ๑ ๕ คํ่าจึงแลว  



๕๕๐ 

อยู ณ วัน ฯ๑  ๒ ๕ คํ่า เพลากลางวัน จีนเส็งบุตรจีนไหอยูตรงโรงขาพเจาขามมาบอก

ขาพเจาวาจีนเส็งข้ึนตนไมดู เห็นเรือขาหลวงแลนใบข้ึนมาขางใตเมือง ๓ ลํา ขาพเจาตกใจ ขาพเจาจึ่ง

ลงไปหาหุนภรรยาพระยาศรีราชอากรซ่ึงจอดเรืออยูหนาโรงขาพเจาๆ บอกกับหุนวามีเรือขาหลวงแลน

ข้ึนมาขางใตเมือง ๓ ลํา ทําไมจึ่งจะรูวาทานขาหลวงคนใด  หุนจึ่งวากับขาพเจาวาเพลาเชาพรุงนี้หุน

จึ่งจะลงไปดู  แลวขาพเจาก็กลับข้ึนมาท่ีโรงขาพเจาสักครูหนึ่ง  จีนสิ้นทองกับจีนพวก ๗ คนข่ีเรือ

สําปนมาจากสวน  จีนสิ้นทองถึงท่ีโรงขาพเจา  ขาพเจาบอกจีนสิ้นทองตอหนาจีนเสมียนขาพเจาวา  

เม่ือเพลากลางวันจีนเส็งบุตรจีนไหข้ึนตนไมดู  เห็นเรือขาหลวงใชใบแลนข้ึนมาขางใตเมืองสามลํา  

จีนสิ้นทองก็ตกใจ  จึ่งวากับขาพเจาวาพวกเราคิดการครั้งนี้ใหญโตฆาผูคนลมตาย เอาไฟจุดเผา

บานเรือนชาวบานเปนอันมาก  พวกเราจะไดความผิดหนักหนา  เดี๋ยวนี้ขาหลวงก็ออกมาแลวเห็นจะสู

ไมได  เราคิดจะจับตัวไอจีนบูสงใหกับขาหลวงบอกวาไอจีนบูเปนตั้วเฮียใหญ พวกเราท้ังปวงจึ่งจะพน

ความผิดโทษจะตกหนักอยูกับไอจีนบู  จีนสิ้นทองชวนขาพเจาใหไปจับไอจีนบู  ขาพเจาวาไปดวยไมได 

จีนสิ้นทองจะไปจับไอบูก็ไปเถิด  แลวจีนสิ้นทองกับพวก ๗ คนลงเรือกลับไป  จะไปท่ีโรงหีบผูใด

ขาพเจาไมทราบ  ครั้นเพาพลบคํ่าจีนสิ้นทองกลับมาท่ีโรงขาพเจาเห็นจีนสิ้นทองจับไอจีนบูมัดมือไพล

หลังจูงเขามาในโรงขาพเจาๆ ถามจีนสิ้นทองวาจับตัวจีนบูไดท่ีไหน  จีนสิ้นทองบอกขาพเจาวาใชจีน

เขาไปเรียกออกมานอกประตูเมือง  แลวจึ่งไดมัดเอาตัวมา  แลวพวกจีนสิ้นทองท่ีคุมจีนบูมานั้นกลับ

ออกมาเสียนอกโรงขาพเจากับจีนสิ้นทอง หลงจูชีเสมียนพรอมกันอยู  อายจีนบูพูดวาจับขามาทําไมขา

ไมไดคิดคดขัดขวางใชใหขาทําอยางไรขาก็จะทําตามทุกสิ่ง  จีนสิ้นทองนิ่งอยูหาพูดโตตอบอยางไรไม  

แลวจีนสิ้นทองเรียกจีนไวเรือลูกคาจอดอยูท่ีหนาโรงขาพเจา  ใหเอาโซกุญแจมาใหจีนสิ้นทองๆ ใชให

จีนชีเอาโซใสเทาจีนบูลั่นกุญแจไวท่ีริมประตูโรงขาพเจา  จีนสิ้นทองใหจีนจิวจีนเจียวหุตกับจีนมีชื่ออีก 

๒ คนพวกจีนสิ้นทองเฝาจีนบูอยู ๔ คน  แลวจีนสิ้นทองกับจีนมีชื่อ ๔ คนลงเรือไปนอนอยูท่ีสวนจีน

สิ้นทองท่ีบานบางไผฝงตะวันออก 

ครั้นรุงข้ึน ณ วัน ฯ๑  ๓ ๕ คํ่า เพลากินขาวเชาแลว  หลงจูยิ้ม หลงจูชี หลงจูยี่ หลงจูตัด 

ขุนพัฒนลักมาหาขาพเจาท่ีโรงขาพเจาๆ กับหลงจูยิ้ม หลงจูชี หลงจูยี่ หลงจูตัด ขุนพัฒนลักหาทันจะ

พูดจาไม  ขาพเจาก็ออกจากโรงขาพเจาเดินลงไปหาหุนภรรยาพระยาศรีราชอากรจะเตือนใหไปหา

ทานขาหลวง  เห็นหุนกับภรรยาขุนพัฒนลักหลงจูหัวกุยกับทาสหญิง ๒ คน ลงเรือเปดลองลงไปหา

ทานขาหลวง แลวขาพเจาก็กลับข้ึนมาท่ีโรงขาพเจา  หลงจูยิ้ม หลงจูชี หลงจูยี่ หลงจูตัด ขุนพัฒนลักก็

ตางคนตางไปจากโรงขาพเจา  อยูประมาณสักครูหนึ่งทาสหญิงหุนภรรยาพระยาศรีราชอากรกลับมาท่ี

โรงขาพเจา  บอกขาพเจาวาหุนใหหาตัวขาพเจาลงไปท่ีทาน้ํา  ขาพเจาลงไปพบหุนกับจีนสิ้นทองมา

จอดเรืออยูท่ีทาน้ําหนาโรงขาพเจาๆ ไดยินหุนบอกกับหลงจูสิ้นทองวาจะลงไปหาทานขาหลวงไมได  

พวกจีนท่ีเมืองเขาคอยเอาปนยิง หลงจูสิ้นทองก็หยิบเอาธงผาแดงกวางยาวศอกเศษ คันยาว ๒ ศอก



๕๕๑ 

เศษเขียนยี่หอในธงเปนหนังสือจีนวาเหลง ท่ีเรือจีนเส็งบุตรเขยจีนสิ้นทองสงใหกับหุน  บอกกับหุนวา

ธงนี้เอาถือไปเถิด  พวกจีนเห็นแลวไมยิงปนดอกหุนไดธงแลว ลองเรือกลับลงไปหาขาหลวง  ขาพเจา

กลับข้ึนมาโรงขาพเจา  จีนสิ้นทองก็อยูท่ีเรือจีนเส็งบุตรเขยจีนสิ้นทอง  

ครั้นเพลากลางวันหุนภรรยาพระยาศรีราชอากรกับจีนสิ้นทองพากันมาท่ีโรงขาพเจาสัก

ประเดี๋ยว  จีนขุนพัฒนลัก หลงจูชี หลงจูยี่ หลงจูตัดก็พากันมาท่ีโรงขาพเจาพรอมกัน หุนบอกวาลงไป

เรียนกับ ฯพณฯ เจาพระยาพระคลังวาท่ีสมุหพระกลาโหมแลววาจีนสิ้นทองจับตัวจีนบูตั้วเฮียไดเอาไว

ท่ีโรงขาพเจา  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

หลงจูฮ่ัวกุยลงเรือเปดลําหนึ่งพากันลงมาหา ฯพณฯ เจาพระยาพระคลังวาท่ีสมุหพระกลาโหมกับ 

พระยาสมบัติวานิช ณ บานบางพระ  เอาตัวจีนบูข้ึนไปสง ฯพณฯ เจาพระยาพระคลังวาท่ีสมุหพระ-

กลาโหม พอเพลาบายหุนภรรยาพระยาศรีราชอากรกับภรรยาหลงจูฮ่ัวกุยจะกลับข้ึนไปบานขาพเจา  

จึ่งเดินสารเรือหุนกลับไปดวย  แตขุนพัฒนลัก หลงจูตัด หลงจูยี่ หลงจูชี จีนสิ้นทองยังอยูท่ีทาเรือ 

ฯพณฯ เจาพระยาพระคลังวาท่ีสมุหพระกลาโหม ครั้นขาพเจากลับข้ึนไปถึงบานใหมเห็นเปลวไฟไหม

โรงหีบขาพเจาโรงหนึ่ง โรงหลงจูฮ่ัวกุยโรงหนึ่ง หลงจูฉิมโรงหนึ่ง โรงขุนพัฒนลักโรงหนึ่ง  ขาพเจากับ

หุนภรรยาพระยาศรีราชอากรพากันกลับเรือจะลงมาหา ฯพณฯ เจาพระยาพระคลัง พบเรือพระยา

สมบัติวานิชท่ีเหนือบานใหม  ขาพเจาถามวาจะไปขางไหน  พระยาสมบัติวานิชบอกวาจะมาดูโรงหีบ  

ขาพเจาบอกวาไฟไหมโรงหีบหมดแลว  พระยาสมบัติวานิชถามวาเอาบัญชีไวไดหรือไม  ขาพเจาบอก

วาไปไมทันถึงโรงหีบไฟไหมโรงหีบเสียกอน  พระยาสมบัติวานิชจะกลับลงเรือมาขาพเจาก็ลงทายเรือ

มากับพระยาสมบัติวานิชถึงเรือ ฯพณฯ เจาพระยาพระคลังเพลาสักทุมหนึ่งพบจีนสิ้นทอง ขุนพัฒนลัก 

หลงจูตัด หลงจูยี่ หลงจูชี ยังอยูพรอมกัน พอหญิงมีชื่อคนหนึ่งมาแตในเมืองฉะเชิงเทราเขาหา ฯพณฯ 

เจาพระยาพระคลังๆ ถามหญิงมีชื่อวามาแตไหน หญิงมีชื่อกราบเรียนวามาแตในเมืองฉะเชิงเทรา  

ฯพณฯ เจาพระยาพระคลังถามหญิงมีชื่อวา เม่ืออยูเมืองฉะเชิงเทราเห็นขาพเจากับหลงจูตัด หลงจูยี่ 

ฯพณฯ เจาพระยาพระคลังใหผูมือชื่อเอาไตสองใหหญิงมีชื่อดูหนาขาพเจากับขุนพัฒนลักจีนสิ้นทอง 

หลงจูตัด หลงจูยี่ หลงจูชีแลว หญิงมีชื่อกราบเรียนวาเห็นจีนสิ้นทองเขาไปในเมืองฉะเชิงเทราคนหนึ่ง  

แตขาพเจากับหลงจูตัด หลงจูยี่ หลงจูชี ขุนพัฒนลักหาเห็นเขาไปไม  ฯพณฯ จึ่งเอาตัวจีนบู จีนสิ้น



๕๕๒ 

ทอง หลงจูตัด หลงจูยี่ หลงจูชี ขุนพัฒนลัก สงเขามา ณ กรุงเทพฯ  เปนความสัจความจริงสิ้น

คําใหการขาพเจาแตเทานี้  ๚ะ๛ 

๏  ขาพเจาพระยาสวัสดิ์วารี พระศรีสมบัติ พระอนุรักษวานิช หลวงเสนหวานิช  พรอม

กันซักถามไอจีนโปวา ไอจีนเผียวคิดตั้งตัวเปนตั้วเฮียท่ีเมืองสาครบุรี เมืองนครชัยศรี สูรบกับขาหลวง 

โปรดเกลาฯ ใหกองจับออกไปจับไอจีนเผียวกับพวกไอจีนเผียวมาได ชําระไอจีนเผียวรับเปนสัตย โทษ

ไอจีนเผียวก็ถึงตายอยูแลว  แลไอจีนสิ้นทองมาชักชวนไอจีนโปเขาพวกเปนตั้วเฮียสูรบกับกรมการ

เมืองฉะเชิงเทรา  ตัวเองก็ยอมเขาเปนพวกตั้วเฮียกับไอจีนสิ้นทองดวย  หากลัวเกรงพระราชอาชญา

ไมหรือ ๚ ขาพเจาไอจีนโปใหการวาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหซักถามขาพเจาวาไอจีนสิ้นทองมา

ชักชวนใหเขาพวกตั้วเฮียดวย  ขาพเจาก็ยอมพรอมใจเขาเปนพวกตั้วเฮียกับไอจีนสิ้นทอง  แลวใหพวก

ลูกโรงขาพเจาไปชวยสมทบกับพวกไอจีนสิ้นทองไปตีเมืองฉะเชิงเทราไดแลว  ไปตีบานเรือนราษฎร

เก็บริทรัพยสิ่งของเผาเรือนโรงฆาฟนผูคนลมตายเสียเปนอันมากดั่งนี้โทษขาพเจาผิดถึงสิ้นชีวิต ควรมิ

ควรสุดแลวแตจะโปรดเกลา ๚ะ 

 

๕๘.  คําใหการจีนบูวาดวยเรื่องอ้ังย่ีเมืองฉะเชิงเทรากําเริบ  

จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ.๒๓๙๑) เลขท่ี ๑๕๕/ก. 

คําใหการจีนบูตั้วเฮียเมืองฉะเชิงเทราเปนสัจ พระไกรศรี พระเกษม ผูเรียง วัน ฯ๑   ๕ คํ่า

หนึ่ง ถวายแลว ๚ะ๛ 

๏ วัน ๔ ฯ๑   ๕ คํ่า ปวอกสัมฤทธิศก เสด็จกรมหลวงถาม พระไกรศรี พระเกษมเปนผูเรียง๚ะ๛ 

๏ ขาพเจาอายจีนบูแตจิ๋วแซเหงาใหการวาอายุขาพเจาได ๓๓ ป เดิมจะเปนปเดือนใด

ขาพเจาจํามิได เม่ืออายุขาพเจาได ๑๑ ป ๑๒ ป จีนซาบิดาขาพเจาโดยสารเรือจีนมีชื่อเขามา ณ 

กรุงเทพฯ ขาพเจาจึ่งโดยสารเรือสําเภาโปหลีจีนลําไฮเปนจุนจู เม่ือพระยาโชฎึกราชเศรษฐีเปนท่ี 

พระวิเศษวารีตกแตง  ครั้นขาพเจาเขามา ณ กรุงเทพฯ จีนมีชื่อบอกขาพเจาวาจีนซาบิดาขาพเจา

ออกไปอยู ณ เมืองจันทบุรี  ขาพเจาก็โดยสารเรือจีนมีชื่อซ่ึงบรรทุกพริกไทยออกไป ณ เมืองจันทบุรี  

จีนอยูพ่ีชายบิดาขาพเจาบอกขาพเจาวาจีนทราบิดาขาพเจาตายเสียแลว  ขาพเจาก็อยูกับจีนอยูพ่ีชาย

บิดาขาพเจาได ๔ ป  แลวขาพเจาโดยสารเรือผูมีชื่อกลับเขามา ณ กรุงเทพฯ ขาพเจาอาศัยอยูกับ 

จีนเจียว ณ สวนตลาดนอยแซเดียวกันกับขาพเจาได ๓ ป  แลวขาพเจาก็ออกไปเปนลูกจางใสไฟ 

โรงน้ําตาลทรายจีนหลงจูถอนายโรงทําน้ําตาลทรายพระยาสมบัติวานิช ณ เมืองนครชัยศรีได ๒ ป โรง

หลงจูไฮได ๓ ป ขาพเจาอยูโรงหลงจูคุม ณ บานทาควายได ๑ ป โรงน้ําตาลทรายพระยาราชมนตรีท่ี

ศีรษะกระบือได ๒ ป ไปอยูกับจีนเตาหลงจูจําหนายน้ําสุราอยูบานโกรกกรากแขวงเมืองสาครบุรีไดป 

๑ แลว ขาพเจาออกไปเท่ียวเลนเบ้ียอยู ณ เมืองฉะเชิงเทรา นายจีนกับจีนเชียงอินวิวาทตีกัน นายฉุน



๕๕๓ 

พ่ีชายนายจีนฟองกลาวโทษจีนเชียงอินๆ กับนายฉุนเปนความกัน ขาพเจาไปประกันตัวจีนเชียงอิน 

นายฉุนโจทกชี้เอาขาพเจาวาเปนพวกจีนเชียงอิน  หม่ืนวิเชียรผูคุมเกาะเอาตัวขาพเจาไว  พระวิเศษฦๅ

ไชยกรมการบอกสงความจีนเชียงอินกับขาพเจาเขามา ณ กรุงเทพฯ  หม่ืนวิเชียรผูคุมกรมการยังหาได

เอาตัวขาพเจากับนายฉุนโจทกไปสงใหกับขุนบุรินธรๆ สงใหหม่ืนยายเปนผูคุม  ขาพเจาติดตะรางได 

๒ ปเศษ  อําแดงอินภรรยาจีนเชียงอินกับหม่ืนวิเชียรผูคุมเสียเงินใหกับนายฉุนโจทกเปนเงิน ๓ ชั่ง ๑๐ 

ตําลึง ความเปนแลวกัน  

ณ วัน ฯ ๓ ขางข้ึนก่ีคํ่าจํามิได ปมะแมนพศก ขาพเจาหนีขุนบุรินธรกลับออกไปเมือง

ฉะเชิงเทรา ขาพเจาเท่ียวทําศีรษะเบี้ยหากินอยู ณ บอน  แลวขาพเจามาอาศัยกินอยูหลับนอนอยู ณ 

บานจีนฉายนายมอน ขาพเจาเปนคนสูบฝน ขาพเจาเห็นจีนสิ้นทองเปนคนขายฝน ขาพเจาจึ่งไปซ้ือฝน

ท่ีจีนสิ้นทองๆ จึ่งไดเปนคนชอบกันกับขาพเจา  ลางทีขาพเจาไมมีเงินก็ไปซ้ือเชื่อฝนมาจากจีนสิ้นทอง  

ขาพเจายอมใหจีนสิ้นทองใชสอยแตพอไดฝนสูบ จีนสิ้นทองไปซ้ือฝน ณ เมืองชลบุรี จีนสิ้นทองก็ให

ขาพเจาไปดวย  จีนสิ้นทองกับขาพเจาจึ่งไดเปนคนรักใครสนิทกันมา 

ครั้นอยูมาจีนเท่ียงผัวอําแดงสมจีนตกน้ําตายศพฝงไว  ณ วัน ฯ๑  ๑ ๔ คํ่า ปมะแมนพศก 

อําแดงสมจีนขุดศพจีนเท่ียงข้ึนเผา หลงจูสิ้นทองเอาง้ิวไปชวยเลนการศพจีนเท่ียง  จีนสิ้นทองวิวาทตี

กันกับนายลอยบุตรแขวงจัน  นายลอยบุตรแขวงจันฟองกลาวโทษจีนสิ้นทองกับพวกดวยเรื่องความ

วิวาทตีกัน แลวนายลอยฟองวาจีนสิ้นทองกับพวกเปนตั้วเฮีย มีพวกตั้วเฮียประมาณ ๑๙๐ คน พระ

วิเศษกรมการเกาะตัวจีนสิ้นทองๆ จึ่งใหจีนฮกหลานมาแทนตัว กรมการเอาตัวจีนฮกกับจีนมีชื่อพวก

จีนสิ้นทองจําตรวนไว  จีนสิ้นทองตองเสียเงิน กรมการจึ่งใหประกันตัวจีนฮก  พวกจีนท่ีตองจําวาเปน

พวกจีนสิ้นทองนั้นมีเงินก็ใหกับกรมการๆ ก็ปลอยตัวไป ท่ีไมมีเงินก็จําตรวนไว  จีนสิ้นทองกับพวกจีน

สิ้นทองจึ่งผูกใจโกรธพระวิเศษ กรมการอยู จีนสิ้นทองบอกขาพเจากับจีนหวยเสี้ยววา จะใหขาพเจา

กับจีนหวยเซ่ียวเปนตั้วเฮีย ใหเท่ียวพูดจาชักชวนพวกจีนชาวไรออย จีนตัดออย ใหเขาเปนตั้วเฮียใหได

คนใหมาก แลวจีนสิ้นทองจะใหจีนเอ้ียง จีนจี๋ จีนเส็ง ตั้งกองทําตั้วเฮียอีกแหงหนึ่ง ถาขาพเจากับจีน

หวยเซ่ียวพูดจาชักชวนไดพวกจีนเขาตั้วเฮียมากนอยเทาใด จะเลี้ยงโตะทําตั้วเฮียเม่ือใด ใหขาพเจากับ

จีนหวยเซ่ียวมาเอาหมู เหลา ไก เครื่องเซนท่ีจีนสิ้นทองๆ วาถาขาพเจากับจีนหวยเซ่ียวพูดจาชักชวน

พวกตั้วเฮียไดมากแลว จีนสิ้นทองคิดจะเขารบสูกันกับกรมการแกเจ็บแคนสักทีหนึ่ง  ขาพเจาเห็นวา

จีนสิ้นทองจะตั้งใหขาพเจาเปนตั้วเฮีย พวกจีนก็จะนับถือกลัวเกรงจีนสิ้นทองก็จะรักใครขาพเจามาก

ข้ึนกวาแตกอน ขาพเจากับจีนหวยเสี้ยวจึงไดไปพูดจาชักชวนพวกจีนชาวไรออย จีนพวกตัดออย ได

เปนคน ๕๔๗ คน ขาพเจากับจีนหวยเซ่ียวก็มาบอกจีนสิ้นทองๆ จึ่งใหขาพเจากับจีนหวยเซ่ียวนัดพวก

จีนเขาตั้วเฮียมากินโตะสาบานกัน ณ วัน ฯ๒  ๕ คํ่า ขาพเจากับจีนหวยเซ่ียวจึ่งนัดจีนมีชื่อซ่ึงยอมเขา 



๕๕๔ 

ตั้วเฮียใหมากินโตะสาบานกันท่ีสวนออยหลังโรงหลงจูอะ ณ บานบางคลา  ขาพเจาเปนตั้วเฮียจีนฉาย

เปนยี่เฮีย จีนผุเปนซาเฮีย ไดจีนชาวไรจีนพวกตัดออย ๖๒ คน  

ณ วัน ฯ๖  ๕ คํ่าเพลาเชา ขาพเจากับจีนหวยเซ่ียวทําโตะเลี้ยงพวกตั้วเฮียท่ีสวนจีนฉี ณ 

บานบางคลา  จีนหวยเซ่ียวเปนตั้วเฮีย จีนเอ้ียงเปนยี่เฮีย จีนเนา จีนหลงจูอะ เปนซาเฮีย  ไดพวก

จีนตั้วเฮีย ๓๐๕ คน  

ครั้นเพลาคําหลงจูอะเอาของกํานัลไปใหพระวิเศษฦๅไชยหกโตะ  พระวิเศษออกไปรับ

เจาพระยาบดินทรเดชาหาพบไม  ในกําแพงเมืองนั้นมีคนอยูสัก ๑๐๐ เศษ จีนหวยเซ่ียววาใหขาพเจา

บอกกับจีนสิ้นทองใหรูดวย 

ณ วัน ฯ๖  ๕ คํ่า เพลาคํ่าขาพเจาเลี้ยงโตะทําตั้วเฮียท่ีโรงจีนข้ัว ณ บานบางกุง  จีนสิ้นทอง

ก็มาดวยไดจีนพวกตั้วเฮีย ๑๘๐ คน  ขาพเจากับจีนหวยเซ่ียวทําโตะเลี้ยงพวกตั้วเฮียสามครั้ง ไดพวก

จีนซ่ึงยอมเขาเปนพวกตั้วเฮียเปนคน ๕๔๕ คน จีนสิ้นทองสั่งขาพเจาวา ณ วัน ฯ๗  ๕ คํ่า ปวอก 

สัมฤทธิศก เพลาเชาจะเขาตีโรงหลงจูฮีกอน แลวใหจับหลงจูฮีมัดไวใหกลัวอยาใหฆา  แลวขาพเจากับ

พวกตั้วเฮียพากันไปจับเอาตัวพ่ีชายหลงจูฮีเปนคนนําจับฝนฆาเสีย เพลาคํ่าจะยกเขาตีกรมการในเมือง   

ครั้นรุงข้ึน ณ วัน ฯ๗  ๕ คํ่า เพลาเชา ขาพเจากับจีนหวยเซ่ียว จีนเนา จีนเอ้ียง คุมพวกตั้ว

เฮียประมาณ ๕๔๐ คนเศษ มีปนคาบศิลา ๔ บอก ดาบ งาว หลาว เครื่องศาสตราอาวุธครบมือพากัน

เดินบกมาบานหลงจูฮี  หาพบตัวหลงจูฮีไมจึ่งพากันจับเอาตัวขุนกําจัดจีนพาลพ่ีชายหลงจูฮีได  จีน

เอ้ียงเอางาวแทงถูกทอง ขาพเจาเอาเคียวฟนถูกขาซาย จีนเกาเอาหลาวแทงถูกขา จีนฉีเอามีดฟนถูก

หลัง คนละที ขุนกําจัดจีนพาลตาย  แลวพากันอยูท่ีโรงหลงจูฮีหาไดเก็บเอาเงินทองสิ่งของไปไม  

ลูกโรงหลงจูฮีหุงขาวเลี้ยงขาพเจากับจีนหวยเสี้ยว จีนเนา จีนเอ้ียง กับพวกจีนตั้วเฮียประมาณ ๕๔๐ 

เศษ พากันกินขาวอยูท่ีโรงหลงจูฮีแตบุตรภรรยาหลงจูฮีนั้นหนีไปอยูโรงหลงจูโป  ขาพเจากับพวก 

ตั้วเฮียกินขาวแลว พวกตั้วเฮียพากันข้ึนคนบนข่ือท่ีไวกระสอบน้ําตาลทราย พบหลงจูฮีนอนอยูบนข่ือ

ท่ีไวกระสอบ  พวกตั้วเฮียก็พากันจับเอาตัวหลงจูฮีมามัดใสไวในหอง ใหพวกตั้วเฮียเฝาอยู ๔ คน ๕ 

คน แลวขาพเจากับจีนหวยเสี้ยว จีนเนา จีนเอ้ียง ใหพวกตั้วเฮียพากันลงเรือขามมากินขาวกลางวันท่ี

โรงหลงจูเปา  ขาพเจากับจีนเกาจีนจีลงเรือกุและเล็กยาว ๑๑ ศอกมาบอกความจีนสิ้นทองวาขาพเจา

จีนเนาจีนเอ้ียงกับพวกตั้วเฮียจับหลงจูฮีมัดไวแลวฆาขุนกําจัดจีนพาลเสีย  แลวจีนสิ้นทองวากับ

ขาพเจาวาดีแลวๆ จีนสิ้นทองใหขาพเจากับจีนหวยเซ่ียว จีนเนา จีนเอ้ียง คุมพวกตั้วเฮียบางคลาบางกุง 

คนประมาณ ๕๔๐ คนเศษใหขามฟากไปคอยจีนสิ้นทองใหพรอมกันท่ีโรงหลงจูเปา  ใหขาพเจาบอก

หลงจูเปาจัดแจงหุงขาวเลี้ยงขาพเจากับพวกตั้วเฮียใหกินพรอมกัน  ขาพเจา จีนหวยเซ่ียว จีนเนา จีน

เอ้ียง ก็พากันลงเรือไปพรอมกันท่ีโรงหลงจูเปาๆ ก็จัดแจงหุงขาวเลี้ยงพวกขาพเจากับพวกตั้วเฮียกิน



๕๕๕ 

เพลากลางวันเสร็จแลว  ครั้นเพลาบายประมาณโมงหนึ่ง จีนสิ้นทองลงเรือสําปนคนพายเรือแปดคนมา

จอดท่ีหนาโรงหลงจูโป ตัวจีนสิ้นทองนั้นนุงผามวงเขียว ผาแดงเทศคาดเอวมีผาขาวพาดบา พวกท่ีพาย

เรือ ๘ คนนั้น ถือดาบคนละ ๒ มือ ตามจีนสิ้นทองข้ึนไปบนโรงหลงจูเปา  ขาพเจากับจีนหวยเสี้ยว จีน

เนา จีนเอ้ียง ก็ไหวคํานับจีนสิ้นทองตามภาษาจีน  จีนสิ้นทองก็เขาไปในโรงหลงจูเปาๆ กับจีนสิ้นทอง

จะพูดกันประการใด ขาพเจาหารูไม แลวจีนสิ้นทองออกมาจากโรงหลงจูเปา จีนสิ้นทองบอกขาพเจา

วา ณ วัน ฯ๗  ๕ คํ่า เพลาคํ่าจะเขาตีกรมการในเมืองใหจัดแจงคนกับเรือตัดออยจะไดบรรทุกคนไปตี

เมืองใหพรอม  ขาพเจาก็จัดแจงเรือกุและบรรทุกออยยาว ๕ วา ๖ วา ได ๖ ลํา แลวจีนสิ้นทองแจกธง

ใหขาพเจา ผืนขาวขลิบแดงกวางยาวศอกเศษเขียนหนังสือในธงวาตงยี่ตึงแปะวาคนสัจซ่ือคูหนึ่ง  ธง

ผาแดงปลายเสี้ยวไมไดขลิบริม ในธงเขียนวางีเหงกงศรีแปลเปนคําไทยวาเปนคนมิใชซ่ือตรงตอนายคู

หนึ่ง จีนตู จีนผอ จีนแก จีนศุกขี จีนหวยเซ่ียว จีนเนา จีนเอ้ียง จีนหลงจูอะ ๘ คน จีนสิ้นทองแจกธง

ใหคนละคัน แตหนังสือในธงนั้นขาพเจาจําไมได  ขาพเจาไดยินจีนสิ้นทองใหไปบอกหลงจูเสียเผง 

หลงจูหัวกุย หลงจูลิมยี่ หลงจูโป หลงจูยี่ หลงจูศุก หลงจูไลฮี หลงจูตัว ขุนพัฒนลัก หลงจูตัด หลงจูตัว

มัก จะพบหลงจูนายโรงฤๅไมพบนั้นขาพเจาหารูไม รูแตวาไดจีนพวกลูกโรงหลงจูโรงหีบกับลูกโรง

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 ฯ๗  ๕ คํ่า เพลาคํ่า จีนสิ้นทอง ตั้ว

เฮียใหญจัดพวกตั้วเฮียได ๑,๒๐๐ เศษ พรอมกันแลว จึ่งสั่งใหขาพเจาตั้วเฮีย จีนฉายแซตันยี่เฮีย จีนผุ

แซตันซาเฮีย บางกุง  จีนหวยเซ่ียวแซตั๋นตั้วเฮีย จีนเอียงแซตันยี่เฮีย จีนเนาแซซีมซาเฮีย บางคลา  จีน

โปแซตั๋นยี่เฮีย จีนเส็งแซตั๋นซาเฮีย ของจีนสิ้นทอง  จีนตูแซตั๋นยี่เฮีย จีนสินเกียแตจิ๋วแซตั๋นโปยตี๋ ของ

จีนชีตั้วเฮีย จีนโผแซตันเถาแกสวนออย จีนหลงจูอะแซจัน จีนกิแตจิ๋วเถาแกสวนออย คุมคน ๑,๒๐๐ 

เศษ ลงเรือออย ๖ ลําไปท่ีเมืองมาจอดเรือขาวท่ีวัดเหนือเมืองแลวจีนเอ้ียงคุมพวก ๓๐๐ เศษ เขาดาน

เหนือ จีนจอเปนคนตีกลองสัญญา  จีนตูคุมพวก ๓๐๐ เศษ เขาดานใต  ขาพเจาจีนเส็งคุมพวก ๒๐๐ 

เศษ เขาดานตะวันออกจีนสามขีเปนคนตีกลองสัญญา  จีนซุนเตียคุมพวก ๒๐๐ เศษ เขาดานตะวันตก  

เขาลอมเมืองพรอมกันตีกลองสัญญายิงปนท้ัง ๔ ดาน  กรมการพวกอยูในเมืองปดประตูเมืองไว  ยิง

ปนสูรบกันอยูแตเพลาคํ่าประมาณยามหนึ่ง พวกจีนเขาเมืองไมได พวกจีนดานเหนือดานใตดาน

ตะวันออกพากันลอมเขาหลังเมืองดานตะวันตก  ใหพวกจีนยืนชิดกําแพงเรียงๆ กันไปหมูละ ๔ คน ๕ 

คน แลวใหพวกจีนเหยียบบนบาปนข้ึนกําแพงเมืองเต็มท้ังดานตะวันตก  พวกไทยชาวเมืองตีฟนแทง

พวกจีนท่ีปนข้ึนกําแพงเมืองตายบาง  พวกจีนปนข้ึนบนกําแพงเมืองเติมข้ึนไปไดมาก สูรบกับพวกไทย

ในเมืองอยูประมาณหมอขาวสุกหนึ่ง  พวกไทยในเมืองนอยตัวก็แตกเปดประตูเมืองพากันหนีไป  พวก

จีนท่ีเขาในเมืองได ก็เปดประตูดานตะวันออกท้ัง ๒ ประตู พวกจีนก็พากันเขาไปในเมืองไดท้ังสิ้น พวก



๕๕๖ 

จีนเอาไฟเผาเรือนหลวงยกกระบัตรเกาใหมกับเรือนกรมการเรือนพวกบาวไพรจะเปนสักก่ีหลังนั้น  

ขาพเจาจําหาไดไม  แตเรือนพระวิเศษเจาเมืองนั้นหาไดเผาไม ขาพเจาจึ่งจัดใหจีนตู จีนไข จีนเทียน 

จีนหะ ๔ คนคุมพวกจีนนั่งกอง ๔ มุมเมือง ๔ กองๆ ละหาคน หวางกลางท้ัง ๔ ดานๆ ละ ๕ คน เดิน

ตระเวนถึงกัน แตขาพเจากับจีนหวยเซ่ียว จีนเนา จีนไล จีนเส็ง กับจีนเทียน จีนตู จีนซุนเตีย จีนเอ้ียง

นั่งพรอมกันอยูท่ีศาลากลางในเมือง  แตขาพเจาเดินเวียนไปมาดูคนท่ีนั่งกองรักษาเมืองจนรุงสวาง  

ขาพเจาเห็นศพพวกไทยตายอยู ๒ คน จีนตาย ๙ คน เจ็บอยู ๑๔ คน วันเม่ือจะเขาตีเมืองนั้น จีนสิ้น

ทองวาจะตามลงมาขาพเจาก็หาเห็นจีนสิ้นทองมาไม ตอรุงข้ึน ณ วัน ฯ๘  ๕ คํ่าเพลาเชาขาพเจาจึ่งเห็น

จีนสิ้นทองโพกผาแดงเขาไปอยูในเมือง  พวกจีนตามหลังมือซายมือขวาถือดาบจีนคนละ ๒ เลมท้ัง ๘ 

คน  แลวจีนสิ้นทองเอาฝนดิบใหขาพเจากอนหนึ่ง ใหขาพเจาเท่ียวแจกจีนท่ีสูบฝนซ่ึงอยูรักษาเมืองให

ท่ัวกัน  แลวจีนสิ้นทองสั่งขาพเจาวาใหพวกจีนท่ีอยูรักษาเมืองลากปนใหญข้ึนกําแพงใหได ๓๕ บอก  

แลววาดินปนซ่ึงอยูในเมืองนั้นผูใดจะเอาไปอยาให  ถาคนท่ีมาเอาดินปนนั้นมีธงจีนสิ้นทองมาจึ่งใหไป  

แลวจีนสิ้นทองสั่งใหจีนพวกแซตันข้ึนเฝาอยูบนเรือนพระวิเศษฦๅไชยประมาณ ๒๐ คน ขาพเจาไมรูจัก

ชื่อจําไดแตหนา ขาวของเงินทองบนเรือนพระวิเศษ จะมีเทาไรนั้นขาพเจาหารูไม  จีนสิ้นทองสั่ง

ขาพเจาแลวจีนสิ้นทองก็กลับไป  จีนสิ้นทองจะสั่งพวกหลงจูโรงหีบประการใดนั้นขาพเจาหารูไม ใน

วัน ฯ๘  ๕ คํ่า เพลาเชาสายนั้น ขาพเจาเห็นจีนลูกโรงหลงจูโปกับจีนแคะนอกนั้นหารูวาลูกโรงผูใดไม 

ในวัน ฯ๘  ๕ คํ่านั้นขาพเจากับจีนจิหลานจีนสิ้นทอง จีนซุนเตีย จีนกาว จีนผุ จีนฉาย จีนตู  

๗ คนคุมพวกจีนตั้วเฮียอยูรักษาเมือง ๔๐๐ เศษ  ขาพเจาใหพวกจีนลากปนใหญข้ึนจุกชองกําแพง

เมืองดานตะวันออก ๙ ดานเหนือ ๘ ดานตะวันตก ๘ ดานใต ๘ (รวม) ๓๓ บอกใสประตูขางลาง

ตะวันออกประตูละบอกเปนปน ๓๕ บอก  จีนหวยเซ่ียว จีนเอ้ียง จีนหลงจูอะ พวกตั้วเฮียบางคลาก็

คุมพวกจีนตั้วเฮีย ๓๐๐ เศษ กลับไปตั้งกองรักษาอยู ณ บานบางคลา  จีนพวกโรงหลงจูซ่ึงมาชวยรบตี

เมืองนั้นก็พากันกลับไปบาง อยูรักษาเมืองบาง  ใน ณ วัน ฯ๘  ๕ คํ่านั้นพวกจีนยังหาไดไปรบท่ีไหนไม  

ครั้นเพลาคํ่าขาพเจาสั่งใหจีนท่ีนั่งกองรักษาเมืองท้ัง ๔ ดานนั้นยิงปนคาบศิลายามละ ๕ นัด ๖ นัด ท้ัง 

๔ ดาน  แตปนใหญท้ัง ๔ ดานนั้นก็ใสดินใสหมอนประจุไวหาไดใสลูกไม ดินท่ีประจุนั้นบอกละ ๒ ขัน

ลางหนา  ยิงลองดูปนก็หาออกไม  ยิงออกแตดานตะวันออก ๓ บอก  ในวัน ฯ๘  ๕ คํ่า เพลาเย็นนั้น  

จีนตูมาบอกขาพเจาวาจีนซีกับจีนตู จีนซุนเจียชักชวนพวกจีนชาวไรจีนพวกตัดออยได ๑๐๐ เศษ จีนซี

กับจีนตู จีนซุนเตีย เลี้ยงโตะทําตั้วเฮียสาบานกันท่ีสวนหลังโรงจีนซีๆ เปนตั้วเฮีย จีนตูเปนยี่เฮีย  

จีนซุนเตียเปนซาเฮียจะเขามาอยูท่ีเมือง จะใหอยูท่ีไหน  ขาพเจาจึ่งบอกจีนตูวาทําตั้วเฮียกันท้ังนี้ใหไป

บอกจีนสิ้นทองเสียใหรู  จีนสิ้นทองจะใหอยูท่ีไหนจะไดไปอยู จีนตูกลับไป 



๕๕๗ 

ครั้นรุงข้ึน ณ วัน ฯ๙  ๕ คํ่า จีนเอ้ียง จีนเนา มาบอกกับขาพเจาวาจีนสิ้นทองใหมาเอา 

ดินปน ๑๐ หีบ  ขาพเจาก็ใหดิน ๑๐ หีบไป  ครั้นเพลาคํ่าขาพเจานอนสูบฝนอยูท่ีเรือนเล็กในกําแพง  

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  

จีนสิ้นทองสั่งใหจึ่งจะใหไปจีนชีก็กลับไป  แลวจีนตู จีนซุนเตียก็ข้ึนมาอยูกับขาพเจาท่ีเมือง  บอก

ขาพเจาวาจีนสิ้นทองใชใหมาชวยขาพเจารักษาเมืองในวัน ฯ๘  ๕ คํ่านั้นจีนสิ้นทองหาไดมาในเมืองไม  

ครั้นรุงข้ึน ณ วัน ฯ๑  ๐ ๕ คํ่า เพลากลางวันจีนสิ้นทองมาท่ีในเมือง  จีนสิ้นทองวากับขาพเจาวาทําไมจึ่ง

ใหดินปนไปกับจีนหวยเซ่ียวไป ๑๐ หีบ  ขาพเจาวาจีนเอ้ียงจีนเนาบอกวาตั้วหนังใหมาเอาจึ่งใหไป  

จีนสิ้นทองวาถาจีนสิ้นทองใชใหมาเอาดินปนไป ก็จะมีธงมาเปนสําคัญ  จีนสิ้นทองวาขาพเจาทําผิด 

จีนสิ้นทองใหจีนจิวจีนเทียนยึดขาพเจาคว่ําลงท่ีศาลากลาง ใหจีนซุนเตียเอาหางกระเบนจะตีขาพเจา 

๗๖ ที  ครั้นตีขาพเจาไดหาที จีนเกา จีนจอ จีนยีกับจีนอีก ๒ คนไมรูจักชื่อขอโทษขาพเจาเสีย จึ่งหา

ไดตีขาพเจาตอไปไม แลวจีนสิ้นทองก็ไป  ครั้นเพลาเย็นจีนเต็งโรงหลงจูยี่ ๒ คนถือธงแดงเล็กมาบอก

ขาพเจาวาหลงจูสิ้นทองใหมาเอาดินปน ๒ หีบ ขาพเจาหาใหไปไม  แลวจีนแงะลูกโรงหลงจูไลฮีบอก

ขาพเจาวา เพลากลางวันพวกลาวมารบท่ีโรงหีบหลงจูสิ้นทอง หลงจีตัด หลงจูฮี พวกลาวมีชาง ๑๐ 

ชาง คนประมาณ ๒๐๐ คน มีปนมาก พวกจีนโรงหีบสูไมได พวกจีนตายแตกหนีไป พวกลาวเอาไฟเผา

โรงหลงจูสิ้นทอง หลงจูตัด หลงจูฮี เสียสิ้นในวันวัน ฯ๑  ๐ ๕ คํ่านั้นขาพเจารูความแตเทานี้ 

ครั้นรุงข้ึน ณ วัน ฯ๑  ๑ ๕ คํ่า เพลาเชา จีนสิ้นทองมาบอกกับขาพเจาวาจะมาเอาดินปน 

๑๐ หีบ แลวจีนสิ้นทองก็ใหพวกจีนขนเอาดินปนลงเรือ  จีนสิ้นทองถามขาพเจากับจีนตูวาปนใหญเอา

ข้ึนปอม กําแงไดเทาไร ขาพเจาบอกวาเอาปนข้ึนได ๓๕ กระบอก  จีนสิ้นทองวาถาจะเอาปนข้ึนไดอีก

ก็ใหเอาข้ึนตอไป  แลวจีนสิ้นทองก็ไป 

ครั้นรุงข้ึน ณ วัน ฯ๑  ๒ ๕ คํ่า เพลากลางวัน  ขาพเจาไดยินเสียงปนใหญมารบท่ีโรงหลงจู

โรงหลวง  ขาพเจากับพวกจีนท่ีอยูในเมืองพากันข้ึนดูบนกําแพงเห็นเรือกําปนทัพหลวงข้ึนมายิงปน  

พวกจีนท่ีอยูโรงหลวงเอาปนยิงตอสูตามหนาโรงประมาณคน ๖๐ คน ๗๐ คน  สูไมไดพากันแตกหนี

ข้ึนไปท่ีโรงหลงจูโป  แลวเห็นไฟไหมโรงหีบหลวงข้ึน  ขาพเจากับพวกจีนท่ีอยูในเมืองตกใจกลัววาเรือ

กําปนจะข้ึนมายิงปนท่ีเมืองใหมอีก  ขาพเจากับพวกจีนจึ่งเอากระสุนโดดกระสุนปรายบาง ประจุดิน

ปนดานใตยิงลงไป ๔ นัดหาเห็นเรือกําปนข้ึนมาไม  ขาพเจากับพวกจีนก็หาไดยิงปนตอไปไม   



๕๕๘ 

ครั้นเพลาเย็นจีนสิ้นทองกับพวก ๗ คน ๘ คน ลงเรือสําปนมาท่ีเมืองใหม จีนสิ้นทองกับ

จีนพวก ๗ คน ๘ คนจับขาพเจามัดมือไพลหลังลงเรือมาท่ีโรงหลงจูโปลามโซลั่นกุญแจขาพเจาไวท่ีหอง

เสมียนโรงหลงจูโป  ครั้นรุงข้ึน ณ วัน ฯ๑  ๓ ๕ คํ่า เพลาเชา จีนกาวเอาขาวมาใหขาพเจากิน  แลวบอก

วาจีนสิ้นทองจะชําระวาขาพเจาฉอฝน  ท่ีใหมาแจกพวกอยูรักษาเมือง แลวจะใหขาพเจาเอาฝนไป

เท่ียวแจกพวกจีนตั้วเฮียซ่ึงอยูในเมือง  ครั้นเพลาบายจีนสิ้นทอง ขุนพัฒนลัก หลงจูยี่ จีนชีกับพวกจีน

ประมาณ ๙ คน ๑๐ คน เอาตัวขาพเจาลงใตทองเรือกุและ เอาไมไผซีกโตเทานิ้วมือ ยาวประมาณคืบ

หนึ่งใสปากขาพเจาใหคาบไว แลวเอาเชือกผูกปลายไมสองขางครอมศีรษะขาพเจาไว เอาเชือกมัดมือ

ไพลหลังขาพเจาใหนั่งอยูใตทองเรือ พาเอาตัวขาพเจามาสงใหเจาพระยาพระคลัง ณ บานบางพระ  

เจาพระยาพระคลังใหพระนายไวยคุมเอาตัวขาพเจากับจีนสิ้นทองเขามาสง ณ กรุงเทพฯ   

สิ้นคําใหการขาพเจาแตเทานี้ ๚ะ๛ 

 

๕๙.  คําใหการจีนย่ีวาดวยเรื่องอ้ังย่ีเมืองฉะเชิงเทรากําเริบ  

จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ.๒๓๙๑) เลขท่ี ๑๕๕/ข. 

คําใหการหลงจูยี่เมืองฉะเชิงเทรา พระยาจุฬาถามวัน ฯ๑  ๕ คํ่า 

๏ วัน ฯ๑  ๕ คํ่า ปวอกสัมฤทธิศก พระยาจุฬามนตรีถาม ขุนชาติพานิชแปล ๚ะ๛ 

๏ ขาพเจาไอจีนยี่แคะแซซิวใหการวาอายุได ๓๙ ป เดิมขาพเจาอยูเมืองแกอินจิวไกล

เมืองกวางตุงทาง ๑๐ วัน  เมืองแกอินจิวเปนเมืองข้ึนกับเมืองกวางตุง เม่ือปมะเมียฉศก ขาพเจา

โดยสารสําเภาจีนสามแคะลูกคาเมืองกวางตุงเขามา ณ กรุงฯ ไปอาศัยอยูกับจีนเหลียนชางเย็บเสื้อผา 

ณ บานสําเพ็ง  ขาพเจาเปนลูกจางจีนเหลียนไดปเศษ  ขาพเจามาเชาโรงจีนซิมขายของสําเภาอยูท่ี

ตะพานหันริมวัดจักรวรรดิ  ขาพเจาไดอําแดงสําริดบุตรจีนตุนบานหนาวัดนพคุณเปนภรรยามี

บุตรชายสองหญิงหนึ่งสามคน  ขาพเจาตั้งโรงซ้ือขายอยูท่ีหนาวัดจักรวรรดิไดประมาณ ๗ ปแลว 

ขาพเจาเชาโรงจีนสําฮีตั้งโรงเหล็กท่ีหนาวัดจักรวรรดิอีกโรงหนึ่ง  ขาพเจารับเหล็กท่ีหม่ืนราชนาคาไป

ทําเหล็กตะปูสงเจาพนักงานพระคลังในขวาได ๓ ปเศษ  เม่ือเดือนแปดปมะโรงฉศก จีนไลฮีแคะแซซิว

อยูบานใหมแขวงเมืองฉะเชิงเทราเขามา ณ กรุงฯ พบขาพเจา จีนไลฮีชวนขาพเจาวาเปนแซเดียวกัน

ใหออกไปทํามาหากินกับจีนไลฮีท่ีเมืองฉะเชิงเทราดวยกัน จีนไลฮีจะใหขาพเจาเปนจีนเต็งโรงน้ําตาล 

ขาพเจาจึ่งพาบุตรภรรยาออกไปอยูกับจีนไลฮีๆ ใหขาพเจาเปนจีนเต็งอยูท่ีโรงน้ําตาลจีนไลฮี เม่ือเดือน

สิบสองปมะเส็งสัปตศก ขาพเจากลับเขามากรุงฯ พระยามหาเทพใหเกาะเอาตัวขาพเจาเรงเอาเหล็ก

วาคางขาพเจาอยู ๑๒๐ หาบ คิดราคาหาบละ ๑ ตําลึง เปนเงิน ๖ ชั่ง ขาพเจาใหอําแดงทิมรับประกัน

สงเงินแทนขาพเจาๆ ก็กลับออกไปเมืองฉะเชิงเทรา  เม่ือเดือน ๖ ปมะเมียอัฐศก ขาพเจามาหา 

หลวงพิทักษทศกรวาขาพเจาจะเขาทุนกับจีนไลฮีทําโรงน้ําตาลท่ีเมืองฉะเชิงเทรา ใหหลวงพิทักษทศกร



๕๕๙ 

ลงทุนใหขาพเจาๆ ทําน้ําตาลไดแลวจะสงเขามาใหหลวงพิทักษทศกรขายเก็บเอาทุน  หลวงพิทักษทศกร

ใหเงินขาพเจา ๓๐ ชั่ง เงินของขาพเจามีอยู ๑๐ ชั่ง เขากันเปนเงิน ๔๐ ชั่งไปเขาทุนกับจีนไลฮีซ้ือโรง

น้ําตาลเกาพระยาสมบัติสานิช  ขาพเจากับจีนไลฮีก็ทําโรงน้ําตาลอยูท่ีบานทาไขไดปหนึ่ง 

เม่ือเดือนเจ็ดปมะแมนพศก หลวงพิทักษทศกรใหทุนขาพเจาอีก ๔๗ ชั่ง กับเงินของ

ขาพเจาเก็บได ๑๖ ชั่ง ขาพเจาไปกูเงินบุตรหลวงจิตรจํานง ๑๐ ชั่ง เขากันเปนเงิน ๗๓ ชั่ง ขาพเจา

แยกโรงออกจากจีนไลฮีไปตั้งโรงอยูท่ีบานใหมฝงตะวันตก มีลูกจางโรงน้ําตาลอยู ๑๒๐ คน  ขาพเจา

ซ้ือออยทําน้ําตาลไดสงเขามาใหหลวงพิทักษทศกรขายในปมะแมนพศก หนัก ๑,๔๐๐ หาบเศษ  

น้ําตาลในโรงยังมีอยูสัก ๕๐๐ หาบเศษ  

ครั้น ณ วัน ฯ๗  ๕ คํ่าปวอกสัมฤทธิศก เพลาเชาจีนเงียมแคะลูกจางโรงน้ําตาลมาบอก

ขาพเจาวาจีนบูตั้วเฮียพาพวกประมาณ ๑๐๐ เศษ ยกมาท่ีโรงน้ําตาลหลงจูฮี เกลี้ยกลอมหลงจูฮีไมเขา

ดวย พวกจีนบูจับตัวหลงจูฮีมัดไว แลวจับจีนฮอพ่ีหลงจูฮีฆาเสีย  หลงจูฮีกลัวยอมใหลูกจางโรงน้ําตาล

เขาเปนพวกจีนบูๆ อยูท่ีโรงหลงจูฮีใชคนถือธงไปเท่ียวเกลี้ยกลอมพวกจีนชาวบานวาใหมาเขาดวยกับ

จีนบู  พวกจีนชาวบานท่ีไมเขาดวยจีนบูใหจับฆาเสียเก็บริบเอาขาวของ จีนเงียมเลากับขาพเจาเทานั้น 

ขาพเจาตกใจจึงเรียกพวกลูกโรงขาพเจาใหมาอยูพรอมกัน ในเพลานั้นลูกโรงขาพเจามีอยูสัก ๓๐ คน

เศษ สักครูหนึ่งขาพเจาเห็นเรือลูกคาไทยจีนลองลงมาแตขางเหนือโรงขาพเจาพวกละ ๓ ลํา ๔ ลํา ๕ 

ลํา ประมาณเรือสัก ๓๐ ลํา ๔๐ ลํา เขาจอดอยูตามโรงน้ําตาลหนาบานจีนบางลองลงไปขางเมือง

ฉะเชิงเทราบาง  ชาวเรือพูดกันวาพวกตั้วเฮียตั้งอยูท่ีโรงน้ําตาลหลงจูฮี ครั้นเพลากลางวันพวกจีน

ประมาณ ๓๐ คนเศษ ถือธงแดงขลิบดํา ๒ คัน ถือดาบมีดยาวมายืนท่ีหนาโรงขาพเจารองบอกวาจีนบู

จีนสิ้นทองตั้งอยูท่ีโรงน้ําตาล หลงจูฮีใชใหมาเท่ียวบอกแตบรรดาหลงจูโรงน้ําตาลวาใหเขาเปนพวก  

คํ่าวันนี้จะยกเขาตีเมืองฉะเชิงเทรา  ถาหลงจูโรงไหนไมเขาดวยจะเอาไฟเผาโรงแลวจะจับหลงจูฆาเสีย  

ขาพเจาจึงถามพวกจีนวาใครเปนตั้วเฮีย จีนท่ีถือธงบอกวาจีนบูแตจิ๋วแซตันเปนตั้วเฮียพวกแตจิ๋วอยู

บานชุกเชอ วาจีนหวยเซ่ียวฮกเก้ียนแซตันวาจีนเนาฮกเก้ียนแซซิมเปนตั้วเฮียพวกฮกเก้ียนบางคลา  

จีนสิ้นทองเปนตั้วหนังใชใหมาเกลี่ยกลอมพวกหลงจูโรงน้ําตาล  ขาพเจาจึงวาพวกโรงน้ําตาลท้ังปวง

เขาเปนพวกตั้วเฮีย แลวโรงขาพเจาก็เขาดวย พวกตั้วเฮียใหธงขาพเจาปกไวท่ีหนาโรงคันหนึ่ง แลว

พวกต้ัวเหียก็กลับไป  ครั้นเพลาเย็น ณ วัน ฯ๗  ๕ คํ่า พวกตั้วเฮียลงเรือบรรทุกออยลําละสามสิบสี่สิบ

คนโพกศีรษะผาแดง มีธงขลิบดําปกหนาเรือคันหนึ่ง ธงขาวขลิบแดงปกทายเรือคันหนึ่งลองลงไปหาลํา

หกลํา  พวกตั้วเฮียพูดกันวาจะลงไปจอดท่ีปากคลองบานทาไข  แลวขาพเจาเห็นพวกตั้วเฮียถือดาบ

งาวเหลียน มีธงขาวธงแดงเดินบกลงมาตามหลังโรงขาพเจาประมาณสัก ๒๐๐ เศษ  พวกตั้วเฮียรอง

เรียกท่ีโรงขาพเจาใหไปดวย  ขาพเจาจึ่งใหจีนภานพาลูกโรงขาพเจาสิบสี่คนไปตามพวกตั้วเฮียๆ บอก

วาจีนบูจีนเนาตั้วเฮียไปทางเรือ จีนหวยเซ่ียวจีนพวกไหหลําไปทางบก  แตจีนสิ้นทองจะลงไปดวย



๕๖๐ 

หรือไม จะไปทางบกทางเรืออยางไรขาพเจาหาไดยินพวกจีนตั้วเฮียพูดไม  ครั้นพวกตั้วเฮียลงไปพรอม

กันท่ีปากคลองทาไข  พอเพลาพลบไดยินเสียงปน ๙ นัด ๑๐ นัด แลวตีมาลอยกลงไปจากบานทาไข  

สักครูหนึ่งขาพเจาแลเห็นแสงไฟท่ีเมืองฉะเชิงเทราไหมอยูสักชั่วทุมหนึ่งจึ่งดับ  ขาพเจาอยูท่ีโรงหาได

ไปขางไหนไม  ครั้นเพลาจวนรุง จีนภานกับจีนลูกโรงขาพเจากลับมาบอกขาพเจาวาจีนบูเปนนนาย

พวกแตจิ๋วถือธงขลิบดําคน ๒๐๐ เศษ จีนหวยเซ่ียว จีนเนาเปนนายพวกฮกเก้ียนถือธงขลิบแดงคน 

๒๐๐ เศษ กับพวกไหหลําคนประมาณรอยเศษ ใครเปนตัวนายหารูจักไม  พวกลูกโรงน้ําตาลไปดวย

โรงละ ๑๔ คน ๑๕ คน ๒๐ คนทุกโรง เปนคนสัก ๖๐๐ เศษยกเขาไปถึงเมือง  พวกกรมการพากันหนี

ออกจากเมือง พวกตั้วเฮียเขาไปในเมืองเอาไฟจุดเผาเรือนกรมการเสียสิ้น  แลวพวกตั้วเฮียเขาอยูใน

เมืองบางอยูนอกบางใหพวกโรงน้ําตาลกลับมาเสีย เม่ือขาพเจาอยูกับจีนภาน เห็นพวกจีนถือไตถือคบ

เดินกลับมาพวก ๙ คน ๑๐ คน มาเรือมาบกบางข้ึนลองสับสนอยูจนสวาง   

รุงข้ึน ณ วัน ฯ๘  ๕ คํ่า เพลาเชาพวกตั้วเฮียเดินข้ึนมาพูดวาจีนบูเอาปนใหญข้ึนบนปอม 

จัดแจงใหพวกจีนเขาอยูรักษาเมือง ๓๐๐ เศษ ใหจีนหวยเซ่ียว จีนเนา กับพวกฮกเก้ียน ๒๐๐ คนเศษ

ไปตั้งอยูขางเหนือท่ีบางคลาแหงหนึ่ง พวกตั้วเฮียไหหลํา ๑๐๐ คนเศษตั้งอยูขางใตท่ีสนามจันแหงหนึ่ง 

พวกตั้วเฮียถือธงดาบงาว เดินข้ึนเดินลงตามหลังโรงขาพเจาพวกละ ๒๐ คน ๓๐ คน  ครั้นเพลา

กลางวันจีนมีชื่อ ๓ คนข่ีเรือพายมาๆ หาขาพเจาวาจีนสิ้นทองใหขาพเจาไปหาท่ีโรงน้ําตาลบานบางกุง

แลวบอกวาจีนสิ้นทองใหเรียกขุนพัฒนลักข้ึนไปท่ีนายบอนไปดวย  ขาพเจากับลูกจางคนหนึ่งก็เดินบก

ข้ึนไปท่ีโรงบอนขุนพัฒนลักปากคลองบานใหม  ขุนพัฒนลักจีนไขจิวกับขาพเจาลงเรือพายมา ๒ แจว

ข้ึนไปหาจีนสิ้นทองท่ีโรงบานบางกุง  ขาพเจาเห็นจีนสิ้นทองนั่งอยูบนแคร มีจีนถือดาบมีดยาวงาวอยู

ในโรงประมาณ ๕๐ คน ๖๐ คน  หลงจูสิ้นทองเรียกขุนพัฒนลัก จีนไขจิวกับขาพเจาใหข้ึนไปนั่งบน

แคร จีนสิ้นทองฃถามขาพเจาวาลูกโรงของขาพเจามีอยูเทาไร  ขาพเจาบอกวามีอยู ๑๐๐ คนเศษ  จีน

สิ้นทองจึ่งพูดกับขุนพัฒนลัก จีนไขจิว ขาพเจาวาพวกหลงจูโรงน้ําตาลกับชาวบานท่ีมาเขาดวยเปน

พวกฮกเก้ียนก็ไดมอบใหอยูในบังคับจีนหวยเสี้ยว  พวกแตจิ๋วใหอยูในบังคับจีนบู  แตพวกแคะนั้นให

อยูในบังคับขุนพัฒนลัก จีนไขจิว ขาพเจา  ใหขาพเจาสามคนเรียกหลงจูกับพวกจีนแคะมาคิดกันให

พรอม  ถากองทัพยกมาจะไดชวยสูรบ แลวจีนสิ้นทองถามขาพเจาวาปนท่ีโรงขาพเจามีหรือไม  

ขาพเจาบอกวามีปนพวกจีนไรออย ขาพเจายืมมาไวสําหรับโรงมีอยู ๕ บอก จีนสิ้นทองจึงวาให

ขาพเจาไปเอาคืนท่ีจีนบูมีมาไวสําหรับโรง ๒ หีบ แลวจีนสิ้นทองใหธงแดงมาคันหนึ่งวาใหขาพเจากับ

ขุนพัฒนลักไปเอาดินท่ีจีนบูมาไวสําหรับโรงคนละ ๒ หีบ ใหเอาธงไปดวยกันเปนสําคัญ  จีนบูเห็นธง

จะไดใหดินมาขุนพัฒนลักจีนไขจิวกับขาพเจาก็ลงเรือมาดวยกันถึงบานขุนพัฒนลักๆ วาใหขาพเจาใช

คนพวกขาพเจาถือธงไปเอาดินท่ีจีนบูมา ๔ หีบ  ขาพเจาก็รับเอาธงจากขุนพัฒนลักมาโรงขาพเจา 



๕๖๑ 

รุงข้ึน ณ วัน ฯ๙  ๕ คํ่า เพลาเชาขุนพัฒนลักใหจีนงวนซ่ือมาเตือนขาพเจาใหไปเอาดิน  

ขาพเจาเอาธงสงใหจีนงวนซ่ือ แลวใหลูกโรงขาพเจาไปดวย ๒ คน  จีนงวนซ่ือกับจีน ๒ คนข่ีเรือสําปน

ลงไปเอาดินท่ีจีนบูๆ หาใหมาไม  จีนงวนซ่ือกลับมาบอกขาพเจาๆ จึ่งใหจีนงวนซ่ือไปบอกจีนสิ้นทองๆ 

วาพรุงนี้จึ่งมาเอาเถิด จีนงวนซ่ือก็กลับมา  ครั้นเพลากลางวัน วัน ฯ๙  ๕ คํ่า จีนพวกตั้วเฮีย ๓ คน 

ขาพเจาไมรูจักชื่อมาบอกขาพเจาวา ลาวพวกวัดโบสถวัดหลวง ยกมารบพวกตั้วเฮียไหลหลําท่ีบาน

สนามจัน พวกตั้วเฮียสูไมไดพากันหนีมาเขาในโรงหลงจูเตยบานทรายมูล  พวกลาวยกตามมาเอาไฟ

เผาโรงหลงจูเตย  พวกตั้วเฮียก็หนีเขาไปในกําแพงเมืองฉะเชิงเทรา  จีนพวกตั้วเฮีย ๓ คนเลาเทานั้นก็

ไปจากโรงขาพเจา  เพลาเย็นขาพเจาไดยินเสียงปนขางเหนือโรงขาพเจาประมาณ ๔๐ นัด ๕๐ นัด 

ขาพเจาตกใจจึงใชจีนภานรองจีนเต็งใหไปดูกลับมาบอกขาพเจาวา พวกลาวยกมารบจีนสิ้นทองท่ีบาน

บางกุง  จีนภานกลับหาอาจข้ึนไปไมก็กลับมา พอเพลาพลบคํ่าไอจีนสูตั้วเฮียพวกจีนบูมาบอกขาพเจา

วาพระอินอาษาเจาเมืองพนัสนิคม ยกกองทัพมารบกับพวกจีนสิ้นทองท่ีโรงน้ําตาลบานบางกุง  จีนสิ้น

ทองสูไมได  แตกหนีพากันออกจากโรงพวกลาวเอาไฟเผาโรงหลงจูโปฝงตะวันตก   

รุงข้ึน ณ วัน ฯ๑  ๐ ๕ คํ่า เพลาเชาขาพเจาใชจีนเต็ง กับจีนลูกโรงสองคนไปเรียก หลงจู 

รั่วกุยบานใหม หลงจูไลฮีบานทาไข  หลงจูเล็งเสียงบานใหม หลงจูลิมยี่สําประทวน จีนเสือบุตรหลงจู

บุนกุยบานใหม ขุนพัฒนลัก จีนไขจิวบอนใหม ใหมาท่ีโรงบานขาพเจา เพลากลางวัน พวกหลงจูกับ

ขุนพัฒนลักจีนไขจิวมาพรอมกันท่ีโรงขาพเจาๆ จึ่งปรึกษาวา จีนสิ้นทองจะใหพวกแคะรวบรวมกันให

พรอม ถามีกองทัพมาจะใหยกลงไปชวย  หลงจูท้ังปวงจะคิดอยางไร หลงจูไลฮี หลงจูฮัวไก หลงจู 

เลงเสียง หลงจูลิมยี่ จึ่งวาหลงจูสิ้นทองมีพวกฮกเก้ียน แตจิ๋ว ไหหลําเขาเปนพวกตั้วเฮียดวยมาก ขาง

เหนือน้ําก็ใหพวกฮกเก้ียนไปตั้งอยูพวกหนึ่ง ขางใตน้ําก็ใหพวกไหหลําตั้งอยูพวกหนึ่ง  พวกแตจิ๋วก็เขา

อยูในกําแพงเมือง โรงพวกเราอยูหวางกลาง ถาไมยอมเขากับจีนสิ้นทองๆ ก็จะใหคนมาเผาโรงน้ําตาล

จับตัวไปฆาเสียเหมือนจีนฮอ  จะตองยอมเขากับจีนสิ้นทองจึ่งจะได  แลวพวกหลงจูวาขาพเจา

ขุนพัฒนลักจีนไขจิวไดไปพูดจามากับจีนสิ้นทองใน ๓ คนๆ ไรจะเปนผูบังคับก็ตามเถิด หลงจูท้ังปวง

จะฟงถอยคําขาพเจาวาจะใหเปนผูบังคับไมได  ขุนพัฒนลักจีนไขจิวก็วาไมได หลงจูไลฮีจึ่งวาไมมีใคร

เปนผูบังคับก็ใหเขียนหนังสือตัวหนึ่ง สอง สาม ลงในกระดาษ ถาใครหยิบถูกหนังสือตัวหนึ่งก็ใหคนนั้น

เปนตั้วเฮีย หยิบถูกหนังสือตัวสองก็ใหคนนั้นเปนยี่เฮีย หยิบตัว ๓ ก็ใหคนนั้นเปนซาเฮีย ขาพเจากับ

ขุนพัฒนลักจีนไขจิวหลงจูท้ังปวงก็ยอมตามคําหลงจูไลฮีๆ จึ่งใหจีนเสมียนโรงน้ําตาล  ขาพเจาเอา

กระดาษน้ําสมขาวมาตัด ๔ เหลี่ยมกวางยาวประมาณ ๓ นิ้ว เขียนหนังสือตัวหนึ่ง สอง สาม สามอัน

กระดาษไมมีหนังสือ ๕ อัน พับไวในกระบอกธูป  แลวหลงจูท้ังปวงกับขุนพัฒนลัก จีนไขจิวก็จุดธูป

ไหวเจาพรอมกัน จึ่งใหขาพเจาขุนพัฒนลัก จีนไขจิว หลงจู ๕ คน ถือตะเกียบคีบเอากระดาษคนละอัน  

ขาพเจาคีบถูกหนังสือตัวหนึ่ง ขุนพัฒนลักคีบถูกหนังสือตัวสอง จีนไขจิวคีบถูกหนังสือตัวสาม  หลงจู 



๕๖๒ 

๕ คน คีบถูกกระดาษไมมีหนังสือ หลงจูกับพวกจีนแคะท้ังปวงก็ยอมใหขาพเจาเปนตั้วเฮีย  ขุนพัฒน

ลักเปนยี่เฮีย จีนไขจิวเปนซาเฮีย  แลวเอาขวดเหลามาตั้งท่ีหนาโตะ เอามีดเชือดหงอนไกเอาเลือดใส

ในขวดเหลา  จึ่งแจกกันกินคนละจอกหาไดทําโตะเลี้ยงกันไม  เม่ือขณะหลงจูท้ังปวงมาพรอมกันท่ีโรง

ขาพเจา  พวกขาพเจากับพวกหลงจู ขุนพัฒนลัก ประมาณสัก ๒๐๐ คน  หลงจูจึ่งสั่งขาพเจากับ

ขุนพัฒนลักวาถามีการข้ึนเม่ือไรก็ใหใชคนไปเรียกจะมาใหพรอมกัน  ครั้นพูดจากันแลวตางคนตางไป  

เพลาบายจีนชับนายอําเภอบานตีนเปดมาหาขาพเจาๆ วากับจีนชับวาเม่ือตั้วเฮียมาตีเมืองฉะเชิงเทรา 

พวกบุตรจีนกลัวพากันหนีไปซุมซอนอยู ขาพเจาไดธงตั้วเฮียมาคุมแลวใหพวกบุตรจีนมาอยูท่ีโรง

ขาพเจาเถิด  มีการข้ึนอยางไรจะไดไปดวยกัน  อายจีนชับก็ไปจากโรงขาพเจา  ครั้นเพลาเย็นจีน ๓ 

คน  ขาพเจาไมรูจักชื่อข่ีเรือสําปนเล็กลําหนึ่งมาบอกขาพเจาวาคํ่าวันนี้จีนสิ้นทอง จีนบู จะเลี้ยงโตะท่ี

โรงจีนโป  พวกตั้วเฮียจะไปกินโตะพรอมกัน  ใหขาพเจากับขุนพัฒนลักไปกินโตะดวย  ขาพเจาใชให

คนไปบอกขุนพัฒนลักวาจีนสิ้นทองใหมาเรียกไปกินโตะกับพวกตั้วเฮีย  ขุนพัฒนลักตอบมาวา เราเปน

พวกแคะก็ทําตั้วเฮียกันแลว จะไปกินโตะกับพวกแตจิ๋วทําไม อยาใหขาพเจาไปเลย  ขุนพัฒนลักก็ไม

ไป ขาพเจาจึงใชจีนเต็งไปบอกกับจีนสิ้นทองวา ขาพเจาปวยไปกินโตะหาไดไม 

รุงข้ึน ณ วัน ฯ๑  ๑ ๕ คํ่า เพลาเชาขุนพัฒนลักใหจีนงวนซ่ือมาบอกขาพเจาวาใหไปเอาดิน

ท่ีโรงจีนโป ๒ หีบ  ขาพเจาใชใหจีนผานกับจีนลูกจาง ๓ คนข้ึนไปเอาดินท่ีโรงจีนโปๆ ใหดินลงมากับ

ขาพเจา ๒ หีบ จีนสิ้นทองสั่งมาวาใหขาพเจาเอาดินแบงกับหลงจูพวกแคะใหท่ัว  มีกองทัพมาจะใชไป

ชวยกันรบ  ขาพเจารับเอาดินไวยังหาไดแบงใหกับหลงจูคนไรไม  

รุงข้ึน ณ วัน ฯ๑  ๒ ๕ คํ่า เพลาเชาจีนพวกตั้วเฮีย ๑๑ คน ๑๒ คน ถือธงแดงคันหนึ่งมา

บอกขาพเจาวา กองทัพยกมาถึงบานทรายมูลจีนสิ้นทองใหมาเรียกจีนลูกโรงขาพเจา ๒๐ คนไปชวย

รบ  ขาพเจาใหจีนเตงพาลูกโรง ๒๐ คน ไปกับพวกตั้วเฮียท่ีมาเรียกขาพเจาหาไดไปไม  ครั้นเพลาบาย

พวกจีนตั้วเฮียมาบอกกับขาพเจาวา กองทัพกรุงเทพพระมหานครยกออกมามากพวกจีนบูออกไปรบ

กับพวกกองทัพกรุงเทพพระมหานคร  จีนพวกตั้วเฮียแตกหนีเขาไปในกําแพงเมือง  กองทัพกรุงเอาไฟ

เผาโรงหลงจูตัด แลวถอยไปตั้งอยูท่ีบางพระ ขาพเจาตกใจจึ่งข้ึนไปหาขุนพัฒนลักวากองทัพยกออกมา

มากเราจะคิดอยางไร  ขุนพัฒนลักวาจีนสิ้นทองกับหลงจูโปหลงจูชี เขาคิดจะจับจีนบูไปสงเจาพระยา

พระคลังวาท่ีสมุหพระกลาโหม  เพลาพรุงนี้เราชวนกันลงไปกับจีนสิ้นทองกราบเรียนวาจีนบูเปน 

ตั้วเฮียชักชวนจีนพวกไรออยเขาดวยมาก ยกมาตีเมืองฉะเชิงเทราพวกเราท้ังปวงรูวากองทัพยกออกมา

จึงจับตัวจีนบูมาสงเห็นพวกเราก็จะไมมีโทษขาพเจาก็กลับมา 

รุงข้ึน ณ วัน ฯ๑  ๓ ๕ คํ่า เพลาบายจีนสิ้นทอง หลงจูโป หลงจูตัด หลงจูชี กับขุนพัฒนลักข่ี

เรือเปดสองแจวเอาตัวจีนบูมัดมาดวย ขุนพัฒนลักแวะเรียกขาพเจาๆ ก็ลงเรือมากับขุนพัฒนลักถึง

บางพระ  จีนสิ้นทอง หลงจูโป หลงจูชี ขุนพัฒนลักกับขาพเจาก็พาเอาตัวจีนบูข้ึนไปสงเจาพระยา 



๕๖๓ 

พระคลังวาท่ีสมุหะพระกลาโหมๆ สั่งใหเอาตัวจีนบูกับพวกขาพเจาไว จึ่งใหจม่ืนไวยวรนาถคุมตัวจีนบู 

จีนสิ้นทองลงเรือญวนลําหนึ่ง ใหหม่ืนศักดิแสนยากรคุมตัวขาพเจา ขุนพัฒนลักกับหลงจูโป หลงจูตัด 

หลงจูชี ลงเรือลําหนึ่งเขามาสง ณ กรุงเทพมหานคร  ๚ะ๛ 

 

๖๐.  สําเนาคําใหการหลงจูชีเรื่องอ้ังย่ีเมืองฉะเชิงเทรากําเริบ  

จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ.๒๓๙๑) เลขท่ี ๑๕๕/ค. 

๏ คําใหการ ๑ คําสารภาพ ๑ หลงจูชีเมืองฉะเชิงเทรา กรมพระตํารวจใหญซาย ถาม ณ 

วันวัน ฯ๑  ๕ คํ่า ถวายแลว ๚ะ 

๏ วัน ๔ ฯ๑  ๕ คํ่า ปวอกสัมฤทธิศกพระยาศรีพิพัฒนถาม หลวงศรีทรงยศแปล ๚ะ๛ 

๏ ขาพเจาจีนชีแตจิ๋วแซคูใหการวาอายุขาพเจา ๕๐ ป เม่ืออายุขาพเจาได ๑๒ ป 

ขาพเจาโดยสารเรือสําเภาเมนเซงลูกคาเมืองจีนเขามา ณ กรุงเทพฯ ขาพเจาไปอยูแพจีนไตบูนอา

ขาพเจาในคลองบางกอกนอยได ๓ ป ขาพเจาลงเรือกุและยาว ๓ วา ๒ ศอก บรรทุกสินคาไปขาย ณ 

แขวงเมืองฉะเชิงเทราขาพเจาไดอําแดงนก บุตรอําแดงพริกบานทาไขเปนภรรยา มีบุตรชาย ๓ หญิง 

๖ (รวม) ๙ คน ขาพเจามาทําสวนอยูท่ีบานทาเสาฝงตะวันตก ท่ีบานทาเสานั้นใตเมืองฉะเชิงเทราลง

ไป ๔ เลี้ยว แตบานทาเสาลงไปอีก ๔ เสี้ยวถึงบานสนามจัน หลวงพิทักษทศกรเรียกขาพเจาไปเปน

หลงจูจําหนายน้ําสุราอยูได ๓ ปเศษ  ขาพเจาออกจากท่ีหลงจูอยูไดประมาณ ๔ ปมาแลว เม่ือ ณ วัน

วัน ฯ๖  ๕ คํ่า ปวอกสัมฤทธิศก  ขาพเจาข้ึนไปเลนโปท่ีบานขุนพัฒนลัก  จีนจีแซตั๋นหลานจีนสิ้นทองมา

ทําศีรษะเบี้ยท่ีบอนขุนพัฒนลัก เลาความใหขาพเจาฟงวา อายจีนบูจะเลี้ยงโตะทําตั้วเฮียท่ีปาสะแก

หลังโรงจีนสิ้นทอง  อายจีนบูใหจีนเอาหนังสือเทียบมาเชิญจีนสิ้นทองใหไปกินโตะในเพลาคํ่าวันนั้น 

อายจีนบูใหจีนเอาหนังสือเทียบมาเชิญจีนสิ้นทองเปนตั้วเฮียผูใหญ จีนจีจะรับกลับไปใหทันเลี้ยงโตะ  

แตอายจีนท่ีเอาหนังสือเทียบมาใหจีนสิ้นทองนั้นจะชื่อไร จีนจีหาไดบอกขาพเจาไม ครั้นเพลาเย็น

ขาพเจากลับไปบานขาพเจา รุงข้ึน ณ วัน ฯ๗  ๕ คํ่า เพลาเชา ขาพเจากับจีนฉายนอง จีนเสือบุตร 

ขาพเจาเอากลองโปลงเรือกุและยาว ๓ วาสองศอกแจวข้ึนไปจะทําโปท่ีโรงขุนพัฒนลัก  ครั้นข้ึนไปถึง

บานใหมใตโรงกงสีขุนพัฒนลักลงมาประมาณเสนเศษ เพลาพระบิณฑิบาตกลับ ขาพเจาแลข้ึนไปท่ีโรง

ง้ิวหนาโรงกงสีขุนพัฒนลัก เห็นจีนพวกง้ิวขนหีบเครื่องง้ิวลงเรือ เห็นไทยจีนลูกคาถอยเรือหนีลองลงมา

จากหนาโรงขุนพัฒนลักประมาณ ๒๐ ลํา ขาพเจาจึงถามไทยจีนชาวเรือวาทําไมจึงพากันถอยเรือ

วุนวายลงมา ไทยจีนชาวเรือบอกขาพเจาวาจีนสิ้นทอง จีนบู ทําโตะเลี้ยงกันเพลาเชาวันนี้ จีนบูพา

พวกข้ึนไปจับหลงจูฮอ หลงจูฮี ฆาเสียแลว  ขาพเจากับจีนฉาย จีนเสือ ทราบความเขากลัวพวกตั้วเฮีย  

ก็แจวเรือกลับลงมาบานขาพเจาในคลองทาเสาฝงตะวันตก  
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รุงข้ึน ณ วัน ฯ๘  ๕ คํ่า เพลากลางวัน ขาพเจาไดยินเสียงปน ๔ นัด ๕ นัด ท่ีโรงหีบหลงจู

เตนบานทรายมูลฝงตะวันออก ใตหนาบานขาพเจาขามลงไปหนอยหนึ่ง พอแลเห็นกันถนัด ขาพเจา

ข้ึนตนไมดูเห็นพวกไทยประมาณ ๒๐ เศษ ถือปน ๔ บอกถือหอกบางถือไมพลองบาง กับพระสงฆองค

หนึ่งถือผาขาวมือหนึ่งถือไมเขียวมือหนึ่งเดินหนาพวกไทยพวกจีนในโรงหลงจูเตยประมาณ ๓๐ เศษ 

ถือกระบองครบมือกันออกมาสูรบกับพวกไทยท่ีริมโรงประมาณครูหนึ่ง พวกจีนหนีลงน้ําบางข้ึนไปทาง

โรงหลงจูตั้วเถาบาง  พวกไทยเอาไฟจุดโรงน้ําตาลทรายหลงจูเตยไหมข้ึนแลวพวกไทยพากันตามพวก

จีนข้ึนไปท่ีโรงหลงจูตั้วเถาตรงหนาบานขาพเจาขาม  พวกจีนท่ีโรงหลงจูตั้วเถาพากันหนีไป พวกไทย

เอาไฟเผาโรงน้ําตาลทรายหลงจูตั้วเถาอีกโรงหนึ่ง จีนเหม็งลูกจางหลงจูเตยวายน้ําขามมาข้ึนท่ีบาน

ขาพเจาบอกกับขาพเจาวาอายจีนบูเปนตั้วเฮียพาพวกมาตีเมืองฉะเชิงเทราไดแต ณ วัน ฯ๗  ๕ คํ่า เพลา

พลบแลว ณ วัน ฯ๘  ๕ คํ่าเพลากลางวันพวกไทยยกมาตีโรงหลงจูเตย หลงจูตั้วเถา ฆาหลงจูเตยตายเสีย

แลว  ขาพเจาคิดเห็นวาท่ีเมืองฉะเชิงเทราพวกตั้วเฮียมาตีไดเขาอยูในเมืองแลว  พวกไทยก็ยกมาตีจีน

ชาวโรงน้ําตาล ฆาฟนพวกจีนตายแลวเผาโรงน้ําตาลเสีย  ขาพเจาอยูท่ีบานขาพเจาตอไป กลัวพวก

ไทยมาพบจะวาขาพเจาเปนพวกตั้วเฮียจะฆาเสีย 

ครั้น ณ วัน ฯ๘  ๕ คํ่า เพลาดึกน้ําข้ึน ขาพเจาพาบุตรภรรยากับบุตรเขยขาพเจาสามคนลง

เรือกุและยาว ๓ วา ๒ ศอก ๓ ลํา จีนเหม็งซ่ึงหนีมาจากโรงหลงจูเตย ก็ลงเรือโดยสารขาพเจาไปดวย  

ขาพเจาแจวเรือข้ึนมาถึงพระพบเรือง้ิวแขวกลับข้ึนไป ขาพเจาแจวเรือแอบเรือง้ิวไปถึงหนาเมือง

ฉะเชิงเทราเพลาไกขัน  อายพวกจีนตั้วเฮียข้ึนอยูบนกําแพงเมืองเรียกใหเรือจอด  ถาไมจอดจะเอาปน

ยิงเสีย  เรือง้ิวเปนเรือใหญกลัวพวกอายตั้วเฮีย ก็แวะจอดเขาท่ีหนาเมือง  เรือพวกขาพเจาสามลําเปน

เรือเล็กกําลังน้ําข้ึนเดือนมืด แจวเลียบฝงตะวันออกหนีข้ึนไปได พอเพลาเชาตรูถึงโรงน้ําตาลทราย

หลงจูโป  ขาพเจากับบุตรภรรยาขาพเจาก็จอดเรืออยูท่ีหนาโรงหลงจูโป   

ครั้นรุงข้ึน ณ วัน ฯ๙  ๕ คํ่า ขาพเจาเห็นเรือใหญเรือเล็กจอดอยูท่ีหนาโรงน้ําตาลทราย 

หลงจูโป หลงจูยี่ หลงจูฮัวกุย หลงจูฉิม ท่ีบานใหมฝงตะวันตกประมาณ ๓๐๐ คน จีนเหมงลูกจาง

หลงจูเตยซ่ึงโดยสารขาพเจาไปข้ึนอยูท่ีโรงหลงจูโป ขาพเจาข้ึนไปหาหลงจูโปบอกวา ณ วัน ฯ๘  ๕ คํ่า 

พวกไทยเผาโรงน้ําตาลทรายเสียสองโรง  ขาพเจากลัวพวกไทยจะจับเอาตัวไป  จึงพาบุตรภรรยาหนี

ข้ึนมาขออาศัยจอดอยูท่ีหนาโรงหีบหลงจูโป  ณ วัน ฯ๑  ๒ ๕ คํ่า เพลาเย็นขาพเจาเห็นหลงจูสิ้นทองกับ

พวกประมาณ ๒๐ คน ยึดมืออายจีนบูขางละคนมาท่ีโรงหลงจูโป ขาพเจาก็ตามข้ึนไปท่ีโรงหลงจูโป

ดวย  ขาพเจาเห็นหลงจูสิ้นทองเอาโซใสเทาอายจีนบูลั่นกุญแจไวกับเสาโรง หลงจูสิ้นทองใหจีนสิงโต

บุตรพระยาศรีราชอากรกับจีนลูกจางสองคนลงเรือเปนข้ึนไปบอกหุนมารดาจีนสิงโตท่ีบานสําปะทวน
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ลงมาท่ีโรงหลงจูโป หลงจูสิ้นทองจึ่งวาใหหุนลงไปเรียนกับทานท่ีเปนแมทัพวาจับอายจีนบูไวท่ีโรง

หลงจูโปแลว  หุนกับหญิงทาสหุนสองคนลงเรือเปดลองลงไปครูหนึ่ง  หุนกลับข้ึนมาบอกหลงจูสิ้นทอง

วาหุนลงไปถึงหนาเมืองฉะเชิงเทรา พวกจีนท่ีเมืองเอาปนยิง หุนไปไมได รุงข้ึน ณ วัน ฯ๑  ๓ ๕ คํ่า หลงจู

สิ้นทองเอาธงแดงคันหนึ่งสงใหกับหุนแลวสั่งวาอายพวกตั้วเฮียเห็นธงอยางนี้แลวไมยิง หุนกับภรรยา

ขุนพัฒนลักคนหนึ่ง หญิงทาสหุน ๒ คนลงเรือเปดลองลงไป เพลากลางวันหุนกลับข้ึนมาบอกหลงจูสิ้น

ทองวา เจาคุณพระคลังเปนแมทัพมาอยูท่ีใตปากคลองบางพระ หุนกราบเรียนวาหลงจูสิ้นทองจับตัว

อายจีนบูไวท่ีโรงหลงจูโปแลว  เจาคุณพระคลังบัญชาสั่งวาใหหลงจูสิ้นทองกับพวกหลงจูท้ังปวงคุมเอา

ตัวอายจีนบูลงไปสง  หลงจูสิ้นทองใหขาพเจาไปเรียกหลงจูยี่ ๑  หลงจูตัด ๑  ขุนพัฒนลัก ๑ มาท่ีโรง

หลงจูโปหลงจูสินทองวาชวยกันเอาตัวอายจีนบูลงไปสงเจาคุณพระคลังจะไดมีความชอบ แลวหลงจู

สิ้นทองกลัววาอายจีนบูจะกัดลิ้นตายเสียไมลงไปถึงเจาคุณพระคลัง จึ่งเอาไมไผผาซีกกวางนิ้วหนึ่ง 

ยาวคืบหนึ่ง ขวางปากอายจีนบูเอาเชือกผูกเขากับศีรษะอายบูไมใหรองข้ึนได  แลวหลงจูสิ้นทองกับ

หลงจูยี่ หลงจูตัด หลงจูโป ขุนพัฒนลัก ก็คุมเอาตัวอายจีนบูลงเรือเปด  ขาพเจาเห็นวาพวกหลงจูเอา

ตัวอายจีนบูลงไปสงจะมีความชอบ ขาพเจาก็พลอยลงเรือไปดวย แลวพากันเอาตัวอายจีนบูลงไปสง

เจาคุณพระคลังท่ีใตปากคลองบางพระ  เจาคุณพระคลังเอาตัวอายจีนบู หลงจูสิ้นทอง สงใหจม่ืน

ไวยวรนารถ เอาตัวขาพเจากับ หลงจูยี่ หลงจูตัด หลงจูโป ขุนพัฒนลัก สงใหจม่ืนศักดิ์แสนยากรคุม

เขามา ณ กรุงเทพฯ สิ้นคําใหการขาพเจาเทานี้ ๚ะ๛ 

๏ ขาพเจาจีนชีใหการสารภาพรับวาแตกอนนั้นหาจริงไม เปนสัจจริงของขาพเจานั้น

ขาพเจาเห็นวาพวกตั้วเฮียตีไดเมืองฉะเชิงเทราเขาอยูในเมืองแลว พวกไทยยกมาตีจีนชาวโรงน้ําตาล

ทราย แลวฆาฟนพวกจีนโรงน้ําตาลทรายตาย แลวเผาโรงน้ําตาลเสีย ขาพเจาจะอยูท่ีบานทาเสาตอไป

คิดเห็นวาหลงจูโปเปนแซเดียวกับอายจีนสิ้นทองมีพวกมาก  ขาพเจาจึ่งหนีข้ึนไปหาหลงจูโปบอกวา

ขาพเจากลัวกองทัพไทย จะมาอาศัยอยูดวยจะไดหรือไมได  หลงจูโปวาอยูไดไมเปนไรดอก วาจีน

หลงจูสิ้นทองเปนตั้วเฮียมีพวกมาก หลงจูโรงน้ําตาลทรายท้ังปวงก็เขาดวย  พวกหลงจูโปก็มีมาก ถึง

กองทัพมาหลงจูสิ้นทองคงจะสูได  ขาพเจาเชื่อถือหลงจูโป ก็อยูดวยจีนหลงจูโป เม่ือ ณ วัน ฯ๑  ๑ ๕ คํ่า 

ขาพเจาไดยินจีนชาวเรือจีนโรงน้ําตาลในโรงหลงจูโป  ขาพเจาจําชื่อไมไดหลายคนพูดกันวา ไดยินอาย

จีนสิ้นทองอายจีนบูปรึกษากันวาเมืองฉะเชิงเทราตีไดไวแลว  จะคิดอานไปตีเมืองชลบุรีตอไปอีก  

ขาพเจาไดยินแตเทานี้  แตความนอกจากนี้ขาพเจาหาไดยินผูใดพูดกันวาอายจีนหลงจูสิ้นทอง อาย

จีนบูจะคิดอานกันอยางไรตอไปไม เปนความสัจความจริงขาพเจาแตเทานี้ ๚ะ๛ 
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๖๑.  จดหมายคําใหการตังเคาสูเรื่องไปสืบราชการทางเมืองญวน  

จ.ศ. ๑๒๑๑ (พ.ศ.๒๓๙๒) เลขท่ี ๕ 

จดหมายพระหริรักษรามาอิศราธิบดีบอกสงหางวาวครัวเขามา จดหมายคําใหการตังเคา

ไปสืบราชการเมืองเวพระยาปญญานายกถือมา ณ เดือน ๑๐ ประกาเอกศก ๛ 

วัน ฯ๒   ๑๐ คํ่า ประกาเอกศก พระยาปญญานายกถือหนังสือพระหริรักษรามาเปนอักษร

เขมรเขามา ๒ ฉบับ ใหหลวงธารมาลามแปลเปนไทยไดความวา ๛ 

๏ พระหริรักษรามาอิศราธิบดีศรีสุริโยพรรณธรรมิศวโรดมบรมสุรินทรามหาจักรพรรดิ-

ราช บรมนารถบรมบพิตร สถิตเปนอิศรากําภูรัตนราชโ............ดํารงกําพูชามมหาอินทรปตถนครบวร

วิวิธ  

(ชํารุด) จะตั้งตัวเองเสวยราชแทนนองชาย พวกองผูใหญผูนอยไมยอมใหทํา ญวนคิดกัน

จะจับดึกเตียงขันสงไปเจากรุงจีน  ดึกเตียงขันรูวาองผูใหญผูนอยไมยอมใหเปนเจานายอยางนั้นจึง

โกรธกินยาตาย  แลวองผูใหญผูนอยจึงทําหนังสือบอกไปเถิงขุนนางผูใหญกรุงจีนใหกราบทูลเจากรุง

จีนใหทราบ เจากรุงจีนมีหนังสือตอบเขามา  แต ณ วัน ฯ ๒ ปวอกสัมฤทธิศก ใหบรรดาองผูใหญ

ผูนอยใหยกเหาดึกผูนองตูดึกใหเสวยราชยแทนตือดึกซ่ึงจะใชหนังสือทุกวันนี้หาไดใสวาเหาดึกไม  ทุก

วันนี้ใหใชแตตูดึกอยางเกา ดวยวาเหาดึกนี้อายุยังออนนักหาสมควรจะเสวยราชยไม  ขอหนึ่งองโบจัน

บอก ฯขาฯ วา ณ เดือน ๓ ปวอกสัมฤทธิศกวามีกําปนฝรั่ง ๑๘ ลําเขามาทอดสมออยูท่ีเกาะเทอเทียน

หนาเมืองเวอยางเกา และวาขุนนางฝรั่งใชใหทนายมาพูดจากับองผูเจาเมืองอยากรางๆ วาเจาฝรั่งมัง-

กะเลอใชสําราญเปนขุนนางฝรั่งมาพูดจาวาราชการเปนทางไมตรีใหไดความสุขไปมาเหมือนแผนดิน

เจายาลองเปนท่ีรักใครเจาฝรั่งมังกะเลอ เม่ือเจายาลองออกจากกรุงเทพฯ ออกมาทําศึกกับองไตรเซิน 

ครั้งนั้นเจาฝรั่งมังกะเลอไดใหกําปนบรรทุกปนลูกกระสุนดินประสิวมาชวยกันรบกับญวนไตรเซิน ฆา

ฟนกับญวนไตรเซินแพ ไดฆาฟนกันตายเสียสิ้น ไดบานเมืองมากับเจายาลองเสวยราชยมาเจาฝรั่ง- 

มังกะเลอไดจัดบาทหลวงฝรั่งมาใหร่ําเรียนกฎหมาย ญวนก็เขารีตฝรั่งเปนอันมาก แลวใหฝกสอนใหทํา

ปนใหญปนนอยทําลูกกระสุนยิงไปตกลงใหแตก ไดร่ําเรียนกับบาทหลวงไดเสร็จแลวก็อยูเย็นเปนสุข

มาดวยกัน ไมมีรังเกียจกัน  ครั้นเจายาลองเถิงอนิจกรรมแลว เจามินมางผูลูกข้ึนเสวยราชกินบานเมือง

ทําใจชั่ว ใหฆาฟนราษฎรญวนท่ีเขารีตฝรั่งแลวใหรื้อวัดวาอารามท้ิงเสียสิ้น ความดังนี้ผูตั้งผูรั้งรูจึงแตง

กําปน ๕ ลําเขามารบกับญวน  อายฝรั่งยิงสําเภาอายญวนแตกเปนอันมาก เจามังกะเลอหาไดใชสอยผู

ตั้งผูรั้งมารบพุงกันดังนี้ไม  ครั้นเจามังกะเลอรูความวาผูตั้งผูรั้งมาทําเหตุชั่วดังนั้น จึงใชใหสําราญนํา

ปนใหญปนนอย กระสุนดินดํากับเงินบรรทุกกําปน ๑๘ ลํามาใชใหเจาเวียดนามแทนผูตั้งผูรั้งท่ีมารบ

พุงกระทําความชั่วไวนั้น  ขอใหเปนทางไมตรีกันเหมือนอยางครั้งเจายาลองแตเดิมมา องผูรูความตาม

คําสําราญแลวจึงมีหนังสือบอกไปเถิงองโบใหกราบทูลเจาเวียดนามๆ จึงปรึกษาขุนนางผูใหญผูนอย

เห็นพรอมกันวาฝรั่งทําไมตรีเปนกลอุบายเห็นไมเท่ียงแท  ฝรั่งคิดลอลวงเปนไมตรีไปมาสนิทแลวจะได



๕๖๗ 

คิดเอาเมืองเวไดโดยงาย  ฝรั่งคิดแตจะตีเมืองจีนแขกพมาทุกป จึงใหทําหนังสือองโบบังคับออกมาทุก

หัวเมืองใหเกณฑคนจัดสําเภากับเรือรบใหยกออกไปทอดสมออยูท่ีปากน้ํานอกระวังฝรั่งสําราญซ่ึงมา

จอดกําปนอยูท่ีเกาะเทอเทียน  ทุกวันนี้ฝรั่งมาปลูกเหยาเรือนม่ันคงหมายจะเอาเกาะเทอเทียนเปนท่ี

อยูของมัน ขอความท้ังนี้องโบจันบอก ฯขาฯ แลว ฯขาฯ ก็ลาองโบจันลงมาเรือ ขอหนึ่ง ฯขาฯ เห็น

ประหลาดแตกอน ราษฎรญวนเคยขายน้ําไหละ ๕ อิแปะ เดี๋ยวนี้ราษฎรขายน้ํา ๓ เตียน คิดเปนอิแปะ 

๑๘ อิแปะ แลไหใหญไหนอยจะซ้ือขายกันก็แพง ไหใหญแตกอนไหหนึ่งราคา ๓ พวงอิแปะ ๔ พวงอิ

แปะ เดี๋ยวนี้ไหใหญไหหนึ่งราคาสิบพวงๆ หนึ่ง ๖๐๐ อิแปะ คิดเปนเงินไทยพวงละ ๑ สลึง  ฯขาฯ จึง

ถามญวนขายน้ําวาเหตุอยางไรไหกับน้ําจึงขายแพงดังนี้  ญวนขายน้ําบอกวาไหกับน้ําแพงเพราะ

กองทัพญวนยกออกไประวังฝรั่งท่ีปากน้ํา จึงเกณฑเอาไหกับน้ําบรรทุกเรือไปสงกองทัพทุกวัน  เม่ือ ฯ

ขาฯ เขาไปไหวอายองตงดกในคายเมืองไซงอน ฯขาฯ เห็นญวนตั้งฉางขาว ๒ หลังๆ ละ ๒๐ หอง  

ครั้น ณ วัน ฯ๑  ๒ ๖ คํ่าประกาเอกศก ฯขาฯ ถอยเรือมา จากเมืองไซงอนมาจอดเรืออยู

หนาคายเมืองลองโห  ครั้น ณ วัน ฯ๒   ๖  คํ่า ฯขาฯ ข้ึนไปถามหาเขมรเมืองพระตะบองชื่อนายทิด 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 ลํามาทอดอยูท่ีเกาะเธอเทียน  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 คํ่า ฯขาฯ จอดเรือท่ีหนาคายเมืองมัจรุก ฯขาฯ ข้ึนไปหาองตงดก ฯขาฯ เอาหนังสือ

ท่ีองตงดกทําให ฯขาฯ ไปเมืองไซงอนนั้นคืนใหกับองตงดกแลว ฯขาฯ ลาองตงดกไปหาพระยา 

ศรีสุคนธเตียงถามขอราชการ  พระยาศรีสุคนธเตียงบอกวาราชการท่ีเมืองมัจรุกทุกวันนี้องตงดกใหทํา

ฉางขาว ๒ หลังๆ ละ ๒๐ หอง กับเกณฑไพร ๑,๐๐๐ คน ใหซอมแซมทําคายท่ีชํารุดหักพังใหม่ันคง 

แลว ฯขาฯ ลาพระยาศรีสุคนธเตียงลงมาเรือ ฯขาฯ ๆ ขับมาจากเมืองมัจรุกเถิงกะพงหลวง ณ วัน ฯ๑   

๗ คํ่า ประกาเอกศก ๛ 

ซ่ึงขอราชการท่ีพระยาอุดงคโภคา พระยาอุตราโภไค ไดใชใหตังเคาสูไปคาขายท่ีเมือง

ไซงอน กลับมาสืบไดราชการวาในเมืองญวนในเดือน ๓ ปวอกสัมฤทธิศก มีกําปนฝรั่ง ๑๘ ลํามาทอด

อยูในเกาะเทอเทียนแลวมันปลูกเหยาเรือนทําคาย ญวนหายอมใหทําไม ฝรั่งก็ไมฟงทําอยูทุกวันนี้ ๛ 

 



๕๖๘ 

๖๒.  คําใหการอุปราชาเมืองพง จ.ศ. ๑๒๑๑ (พ.ศ.๒๓๙๒) เลขท่ี ๓๓ 

๏ คําใหการอุปราชา เจาอุปราชเมืองหลวงพระบาง....มาเฝา เดือน.. ประกาเอกศก ๛ 

๏ อุปราชาใหการวาเม่ือแตกอนเมืองพงนั้น ราชบุตร อุปราชา กับมารดาพาครอบครัวมา

ทางเมืองลา แลวราชบุตรกับอุปราชา เจาเมืองฟาเจาเมืองลาทาวพระยาพวกลื้อนายไพรครอบครัว

หม่ืนเศษพากันมาเถิงเมืองเชียงฟา ไดขาววาหลวงรามโยธาเมืองพิชัย นายหนานอจิระเมืองนาน ยก

กองทัพมาตั้งอยูท่ีเมืองบูรณเหนือตอแดนเมืองเชียงฟา ราชบุตรอุปราชาทาวพระยาพวกลื้อตื่นตกใจ

กลัวกองทัพ ราชบุตรเลยไปเมืองอูเหนือ แลวอุปราชาตามไปทันราชบุตรท่ีเมืองบูนเหนืออยูไดวันหนึ่ง 

ฮอเมืองลาเปนบิดาเลี้ยงราชบุตรมาท่ีเมืองบูรณเหนือนายไพร ๗ คน  ฮอวาจะพาราชบุตรไปเมืองลา 

ราชบุตรก็ยอมไป  อุปราชาวาบานเมืองวุนวายอยาไปเลย ราชบุตรหาฟงไมราชบุตรกับบาว ๑๐ คนไป

กับหอเมืองลา ราชบุตรไปจากเมืองเชียงฟาได ๑๒ วัน นายปาลนายอองบาวราชบุตรกลับมาบอก 

อุปราชาวา ราชบุตรไปเถิงบานลองหุแขวงเมืองเชียงทองพบฮอพวกนายลิ้นดางมาชิงเอาราชบุตรไป

เมืองเชียงรุง  ราชบุตรสั่งมาวาให อุปราชาพามารดากับญาติ พ่ีนองลงไปหาเจาปู เจาตาเมือง 

หลวงพระบางเถิด  อุปราชาจึงแปลงตัวเปนพระสงฆแลวพาพระยาไชยพรหม พระยาบลกับบาว ๕ 

คนมาหาพระยาหม่ืนนาท่ีเมืองบูรณเหนือ เม่ือ ณ วัน ฯ๑  ๒ ๔ คํ่า ประกาเอกศก  อุปราชามีปนคาบ

ศิลาบอก ๑ ดาบฝกทองเลม ๑ มา ๑ เจาอุปราชจึงใหไปรับอุปราชามา ณ เมืองไทร  ครั้น ณ วัน ฯ๖   ๕  

คํ่า ปจอโทศก เจาพมาซ่ึงตั้งอยูเมืองวาแตงกองไปตระเวนท่ีแขวงเมืองวาหินกับแขวงเมืองอูเหนือตอ

กัน พบมารดากับพ่ีสาวนองสาวอุปราชากับบาวไพรชายหญิง ๔๗ คน กองตระเวนจึงพาเอาตัวมา ณ 

เมืองวาหิน เจาพมาก็เอาตัวมารดากับพ่ีนองบาวไพรอุปราชา ๔๗ คน ตามเจาอุปราชมา ณ เมือง

หลวงพระบาง สิ้นคําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้ ๛ 

 

๖๓.  คําใหการนายดวง เรื่องพมาจะยกทัพมาตีเมืองเชียงใหม  

จ.ศ. ๑๒๑๒ (พ.ศ.๒๓๙๓) เลขท่ี ๑๒๑ 

๏ วัน ฯ๕   ๒ คํ่า ปจอโทศก พระพลเมืองตากพานายดวงคนเมืองเชียงใหม นายนอยสัน 

นายหนานวงศ ลูกคาเมืองตากลงมาคาขาย ไดซักถามขาวราชการบานเมือง 

๏ ฯขาฯ นายดวงลาวบาวพระยาเชียงใหมใหการวาบิดามารดานายกองตั้งบานเรือนอยู 

ณ เมืองเชียงใหม ณ วัน ฯ๒   ๘ คํ่าปฐมษาฒ นายดวงรับจางถอเรือลูกคาลงมา ณ เมืองตาก แลวพัก

อาศัยอยูท่ีเรือนหนานปญญาหาไดกลับข้ึนไปเมืองเชียงใหมไม อยู ณ วัน ฯ๑  ๔ ๑๒ คํ่า ปจอโทศกนอย

อินตะปญญา นอยลา พ่ีนองนายกองลองมาจากเมืองเชียงใหมมาจอดขายสิ่งของอยูท่ีเมืองตาก  

นายกองไปหาถามเถิงขาวคราวบานเมือง แลถามเถิงกองทัพพมาจะยกมาตีเมืองเชียงใหม นอยอินตะ



๕๖๙ 

ปญญา นอยลาบอกวาท่ีเมืองเชียงใหมบานเมืองเปนปกติ ขาวทัพพมาจะยกมาตีเมืองเชียงใหมก็สงบ 

แตพระยาเชียงใหมนั้นไมไวใจแกราชการ ไดเกณฑกองทัพเตรียมไวกับบานกับเมืองกับไดแตงพระยา

อุปราชกับนายนอยมหาพรมบุตร นายนอยมหาวงศบุตรเขยพระยาเชียงใหมคุมไพร ๓๐๐ คน ยกไป

รักษาเมืองเชียงรายไดไปจากเมืองเชียงใหมแตเดือน ๑๒ ขางข้ึน ปจอโทศก แลพระยารัตนอาณาเขต

เจาเมืองเชียงรายปวยมารักษาตัวท่ีเมืองเชียงใหมแตกอนนั้นจะคลายหายปวยแลวฤๅยัง  พระยารัตน-

อาณาเขตจะไปดวยพระยาอุปราชฤๅประการใดหาไดถามไม  แต ณ ปจอโทศกพระยาเชียงใหมจะแตง

บุตรหลานแสนทาวลงมา ณ กรุง ฯขาฯ ท่ีเมืองตากนั้นตั้งแตแสนพุทธวงศออกไปสมทบราชการทาง

เมืองเมาะตําเลิมกลับมาไดขาววาพมา (ชํารุด) ตีเมืองเชียงใหมแลถามทางมาหนาดานเมืองตากนั้น  

พระยาตากพระปลัดกรมการไมไวใจแกราชการ ไดเกณฑกองทัพเตรียมไวกับบานกับเมืองแลวแตง

หลวงขุนหม่ืนออกประจํารักษาดานทุกแหง  แตงใหหลวงอภัยข้ึนไปสืบฟงราชการ ณ เมืองเชียงใหม 

ทาวเทพออกไปสืบทางเมืองเมาะตําเลิม  ไดไปจากเมืองตากแตวัน ฯ๑  ๑ ๑๒ คํ่ายังไมกลับมา แตราษฎร

ชาวบานไดยินพูดจาเปนกลัวกองทัพพมาอยูทุกคน  ครั้น ณ วัน ฯ๒   ๔ คํ่า ฯขาฯ รับจางถอเรือนาย

หนานวงศลงมา ณ กรุงเทพฯ ราชการอ่ืนนอกจากนี้จะเปนประการใดไมทราบ ๏ 

๏ ฯขาฯ นายหนานวงศบาวพระยาตากใหการวา ณ วันเดือน ๑๒ เดือน ๑ ปจอโทศก 

ลูกคาเมืองเชียงใหมบรรทุกสิ่งของมาขายท่ีเมืองตาก  นายหนานวงศไปซ้ือสีผึ้งสิ่งของท่ีเรือไดถามเถิง

ขาวราชการบานเมือง เมืองเชียงใหม กับขาวคราวพมาจะยกมาตีเมืองเชียงใหมลูกคาบอกวาท่ีเมือง

เชียงใหมลูกคาบอกวาท่ีเมืองเชียงใหมขาวคราวบานเมืองสงบเปนปกติ แตพระยาเชียงใหมสั่งแสนทาว

พระยาลาววาเมืองเชียงใหมยกไปตีเมืองเชียงตุงจะประมาทไวใจพมาจะไปมาแคแดนนั้นไมได  พระยา

เชียงใหมใหแสนทาวพระยาลาวเกณฑกองทัพเตรียมไว  หามไมใหไปคาขายทางไกล แลพระยาอุปราช

จะยกไปเปนคนเทาใดไปเม่ือเดือนใด ฯขาฯ หาไดถามลูกคาไม แลวลูกคาพูดจาวามาเถิงเมืองตาก จึง

ไดยินวากองพมาจะยกมาตีเมืองเชียงใหม  แตท่ีเมืองตากนั้นพระยาตากกรมการก็ไมมีความประมาท 

ไดจัดแจงแตงผูคนออกไปสืบราชการแลกะเกณฑเตรียมทัพไวกับบานกับเมือง แตราษฎรพูดจากันเปน

กลัวอายพมาอยูทุกคน 

๏ ฯขาฯ นายหนานสันบาวพระยาตากใหการวา ณ วันเดือน ๑๐ ขางข้ึนปจอโทศก  

ฯขาฯ กับนายขนานตัน ขนานตมะ จีนมา ๔ คน จัดเรือแมปะลํา ๑ บรรทุกเกลือข้ึนไปขาย ณ เมือง

เชียงใหม ฯขาฯ ไปเถิงเมืองเชียงใหม ณ วัน ฯ๒   ๑๑ คํ่า  ฯขาฯ จอดเรือขายเกลือท่ีทามองคูใตเมือง

เชียงใหมทางไกลวัน ๑ จอดขายเกลืออยูประมาณเดือนเศษหาไดข้ึนไปเมืองเชียงใหมไม  แลวก็หาได

ถามเถิงราชการบานเมืองอายพมาจะยกมาตีเชียงใหมไม ณ วันเดือน ๑๒ ขางแรมกลับมาเถิงเมือง

ตากวันใดจําไมได มาจากเมืองตาก ฯ๒   ๑ คํ่า ๏ 
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๖๔.  คําใหการพระยานาใตไปสืบราชการเมืองเชียงรุง จ.ศ. ๑๒๑๒ (พ.ศ.๒๓๙๓) เลขท่ี ๓๕ 

ถามพระยานาใต ทาวคํามงคล ทาวคําจัน ใหการวา ณ เดือน ๔ ปวอกสัมฤทธิศก เจา

เมืองหลวงพระบางแตงใหทาวคํามงคลข้ึนไปสืบราชการทางเมืองเชียงรุง ณ เดือน ๗ ประกาเอกศก 

พระยาหลวงธนัญไชยเมืองรํามาแจงความกับ ฯขาฯ วา ราชบุตรแตกกองทัพจากเมืองนานพาบุตร

ภรรยาครอบครัวข้ึนไปเมืองอูเหนือ นายมหาไชยงาดํา นายหนอคํา ใหฮอมาจับเอาตัวราชบุตรข้ึนไป

เมืองเชียงรุง หาไดทําโทษสิ่งใดไม  มหาไชยงาดํา นายหนอคําใหเสื้อผาสิ่งของกับราชบุตรๆ ก็อยูท่ี

เมืองเชียงรุงไดประมาณเดือนเศษ ราชบุตรคิดกับฮอซ่ึงรักษาเมืองเชียงตุงจะจับมหาไชยงาดํา นาย

หนอคําฆาเสีย  มหาไชยงาดํา นายหนอคํารูความ ราชบุตรหนีกลับไปทางเมืองแรม  นายหนอคํา มหา

ไชยงาดํา ใหพระยาหลวงมงคลไปติดตามหาไดตัวราชบุตรไม ฯขาฯ อยู ท่ี เมืองเชียงรุง ๕ วัน  

ณ วัน ฯ๗   ๗ คํ่า ประกาเอกศก  ทาวคํามงคลกลับมาเถิงเมืองนูนพบอาญาเขย พระยาราพ ทาวพระยา

นายครัว กับครอบครัวประมาณ ๕๐๐ เศษ ทาวเขยบอกวานายหนอคํา มหาไชยงาดํา ใหมารับเอาตัว

พระยาเขย พระยาราพข้ึนไปเมืองเชียงรุง ทาวคํามงคลไดถามเถิงบุตรภรรยามหาไชยเมืองพงวายังอยู

ท่ีเมืองแวน  แลวทาวมงคลเลยมาเถิงเมืองหลวงพระบาง ณ วัน ฯ๖   ๘ คํ่า อยูมา ณ วันเดือน ๑๒ ป

ระกาเอกศก  พระยาราพบอกวานายหนอคํา มหาไชยงาดํา ใหมารับเอาตัวอาญาเขย ทาวพระยานาย

ครัวพวกมหาไชยข้ึนไปเถิงเมืองเชียงรุง อาญาเขยกับทาวพระยา ๑๒ ปนนา จับนายหนอคํา มหาไชย

งาดําฆาเสีย อาญาเขยเปนผูใหญอยูรักษาเมืองเชียงรุง จะมีผูคนเทาใด ฯขาฯ หาไดถามไม 

ครั้น ณ วัน ฯ๒   ๑ คํ่าประกาเอกศก เจาเมืองหลวงพระบางใหพระยาสุพันธอํามาตย  

พระยาหม่ืนนา พระยาจาบาน คุมไพร ๕๐๐ คน ข้ึนไปตั้งอยูเมืองวา เมืองวาหิน ฟงขาวราชการทาง

เมืองเชียงตุงกับใหคิดอานเกลี้ยกลอมครอบครัว  พระยาสุพันธอํามาตย พระยาหม่ืนนา พระยา 

จาบาน คุมไพร ๕๐๐ คนข้ึนไปตั้งอยูเมืองวา เมืองวาหิน ฟงขาวราชการทางเมืองเชียงรุงกับใหคิดอาน

เกลี้ยกลอมครอบครัว  พระยาสุพันธอํามาตยเกลี้ยกลอมไดครอบครัวเมืองเชียงรุงอีก ๑๑๗๒ คน ให

พระยาจาบานนายทัพนายกองคุมครัวลงมาเถิงเมืองหลวงพระบาง ณ วันเดือน ๕ ขางข้ึนปจอโทศก 

อยูมา ณ วัน ฯ๕   ๖ คํ่า ปจอโทศก พระยาสุพันธอํามาตย พระยาหม่ืนนา ใหทาวคําบูถือหนังสือลงมา

วานายลิ้นดางจางฮอลงมาตีเมืองบาล เมืองเชียงทอง เมืองอูไตย อูเหนือ เมืองเชียงรุงแตกกระจัด

กระจาย ครอบครัวเมืองอูไตยอูเหนือหนีเขาไปทางแวราหูไปทางเมืองปม เมืองมะแทบาง ฮออยูรักษา

เมืองนายจะชื่อไรมีไพรเทาใดกับอาญาเขยไปอยูท่ีไหนถามทาวคําบูหาทราบไม  เจาเมืองหลวง- 

พระบางไมไวใจใหพระยาเมืองแมน พระยาจาบาน คุมไพร ๓๐๐ คนยกข้ึนไปบรรจบพระยาสุพันธ-

อํามาตย เกาใหมเปนคน ๘๐๐ คน ใหตั้งฟงราชการอยูเมืองวา เมืองวาหิน ปลายแดนเมืองหลวง
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หางไกลเมืองหลวง ๒๕ คืน แตเมืองวา เมืองวาหิน จะไปเถิงเมืองเชียงรุง ๘ คืน ทาวนาใต ทาว 

คํามงคล มาจากเมืองหลวง ฯ วัน ฯ๗   ๗ คํ่า เถิงเมืองพิชัยวัน ฯ๓  ๘๘   คํ่า เถิงกรุงเทพฯ วัน ฯ๗   ๙ คํ่า ๛ 

 

๖๕.  คําใหการเกี่ยวกับเหตุการณเมืองเชียงรุงและสิบสองปนนา  

จ.ศ. ๑๒๑๓ (พ.ศ.๒๓๙๔) เลขท่ี ๖ 

(เนื้อความตอนตนชํารุดสูญหาย) ทูต พระยาพิศวง พระยาลือไชย พระยาลุมคํา ตายท้ัง 

๓ คน นายหนอคํารูวามหาไชยจับพระยาพิศวง พระยาฦๅชัย พระยาลุมคํา ฆาเสียแลว นายหนอคํา

กลัว  ครั้นเพลาคํ่านายหนอคํากับบาว ๓ คน ก็พากันหนีออกจากเมืองเชียงรุงไปอาศัยอยูกับตากุย 

มหาไชยจึงแตทาวพระยาออกเท่ียวคนหานายหนอคําในเมืองหาพบนายหนอคําไม  ทาวพระยา

ติดตามไปท่ีบานนายหนอคําพบแตมหาขนานเชียงเหนือบิดา มารดา เจาไชยนาชาย เจาพรมนองนาย

หนอคํา  ทาวพระยาก็จับฆาเสีย  เหลือแตมารดานายหนอคํา ทาวพระยาเอาตัวมาใหกับมหาไชย 

พระยาแสนเชียงหาเลาความให ฯขาฯ ฟงแตเทานี้ ราชบุตร อุปราชามาอยูเมืองเชียงรุงไดประมาณ ๓ 

เดือน ฮอเมืองลามีหนังสือลงมา ณ เมืองลา ตั้งใหราชบุตรเปนเจาเมือง  เจาอรํามวุทะนองราชบุตร

เปนอุปราชาเมืองเชียงรุง ฮอเมืองลามีหนังสือลงมาใหเมืองเชียงรุงแตงทาวพระยาข้ึนไปรับตราตั้ง ณ 

เมืองลา  ทาวพระยาเมืองเชียงรุงแตใหพระนวรัตนข้ึนไปรับตราตั้งลงมา ณ เมืองเชียงตุง  ครั้นอยูได

ประมาณ ๕ เดือน ๖ เดือน นายหนอคําคุมตากุยลงมาตีเมืองเชียงรุง  มหาไชยเกณฑเอาคนเมือง ๑๒ 

ปนนาได ๕,๐๐๐ คนยกข้ึนไปพบนายหนอคําท่ีแขวงเมืองแจไดสูรบกันอยู ๑๐ วัน นายหนอคําสูไมได

แตกหนีไปอยูเมืองเชียงตุง มหาไชยก็กลับมา ณ เมืองเชียงรุง  ครั้นอยูไดประมาณ ๓ เดือน นายหนอ

คําคุมกองทัพเมืองเชียงตุงมายกลงทางเมืองเชียงรอจะมาตีเมืองเชียงรุงอีก  มหาไชยพระยาแสนเชียงหา

รูความจึงคุมกองทัพเมือง ๑๒ พันนา ๕,๐๐๐ คนยกข้ึนไปรบกับนายหนอคําท่ีเมืองเชียงรอรบกันอยู 

๓ วัน นายหนอคําแตกหนีกลับไปเมืองเชียงตุง  แลวตองซูลูกคาบอกวา  พมาจับเอาตัวนายหนอคําลง

ไปเมืองอังวะ  เจาอังวะใหนรธาพมานายไพร ๓๐ คน ข้ึนมาเอาตัวราชบุตรลงไป ณ เมืองอังวะ ฮอ

ไมใหราชบุตรลงไป  พมานายไพรก็กลับไป  ครั้นอยูมาประมาณ ๔ เดือน  เจาอังวะใหแมงสิงหพมา

นายไพร ๒๐ คนข้ึนไปเอาตัวราชบุตรอีก ราชบุตรแตงใหอุปราชาลงไป ณ เมืองอังวะ  มารดาอุปราชา

ก็ลงไปดวย  ครั้นอยูมาเจาอังวะใหพมาพานายหนอคําข้ึนมาเปนเขาเมืองเชียงรุง  ราชบุตรรูขาววา

พมาจะใหนายหนอคําเปนเจาเมืองเชียงรุง  ราชบุตรกลัวก็พาครอบครัวหนีข้ึนไปอยูกับฮอเมืองลา  

พมาก็พาตัวนายหนอคําข้ึนมาอยูเมืองเชียงรุงไดประมาณเดือนเศษ  มหาไชยเมืองพงทาวพระยา ๑๒ 

พันนารูความ จึงเกณฑกองทัพเมืองสิบสองพันนายกไปตีนายหนอคําแลพมา ณ เมืองเชียงรุงไดสูรบ

กันอยู ๒ วัน พมาแลนายหนอคําแตกหนีไป  แตนายหนอคําจะไปอยูท่ีแหงตําบลใดหาทราบไม   

มหาไชยกับทาวพระยา ๑๒ พันนาจึงแตงใหพระยาหลวงบังคมไปรับราชบุตรแลครอบครัวกลับมา ณ 

เมืองเชียงรุง  ครั้นอยูไดประมาณ ๕ ป ฮอเมืองหนองแส แตงทูตลงไปขออุปราชากับมารดา ณ เมือง
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อังวะ เจาอังวะใหพมานายไพร ๓๐ คน คุมตัวอุปราชากับมารดาข้ึนมาสง ณ เมืองเชียงรุงอยูได

ประมาณ ๒ ป มหาไชยกับพระยาแสนเชียงหาคนใหมวิวาทกัน มหาไชยยกกองทัพข้ึนไปตีเมืองเชียง

รุง  ราชบุตร อุปราชาหนีไปอยูเมืองแรม มหาไชยจับพระยาแสนเชียงหา ราชวงศเมืองหิง ขุนนาง

เมืองเชียงรุงมาเสียแลว จึงรับราชบุตรอุปราชาเขามาอยูเมืองเชียงรุงตามเดิม มหาไชยงาดําบุตรหมอม

นอย นายหนอคํารูวาเมืองเชียงรุงเกิดวิวาทรบพุงกัน มหาไชยงาดํานายหนอคําจึงคุมกองทัพยกมาตี

เมืองเชียงรุง มหาไชยกับบาวทาวพระยา ๑๒ ปนนาก็ยกกองทัพข้ึนไปสูรบกันกับ มหาไชยงาดํา  

นายหนอคํา ท่ีแขวงเมืองแจ  มหาไชยกับทาวพระยา ๑๒ ปนนานอยตัวสูรบมหาไชยงาดํา นาย 

หนอคําไมได  ถอยลงมา ณ เมืองเชียงรุง  มหาไชยงาดําก็ไลติดตามลงมาเถิงเมืองเชียงรุง  ราชบุตร 

อุปราชา มหาไชยทาวพระยา ๑๐ ปนนาพาครอบครัวแตกหนีมาจนเถิงเมืองพง  ราชบุตรอุปราชากับ

ครอบครัวพากันหนีไปทางเมืองอูเหนืออูใต ราชบุตรอุปราชากับครอบครัวตางคนก็กระจัดกระจายไป  

แตราชบุตรนั้นจะพาครัวไปทางไหน ฯขาฯ หาทราบไม  อุปราชากับพระยา พระยาไชยพรหม  

ราชพรหมา ราชปญญา นอยปละ ทรางคําเขากัน ๗ คนแตกมาทางเมืองขุนแขวงเมืองหลวงพระบาง  

พระยาหม่ืนนาจึงพาตัวอุปราชากับพวก ฯขาฯ ท้ัง ๗ คนมาหาเขาอุปราชท่ีเมืองไทร เจาอุปราชก็พา

พวก ฯขาฯ เขามา ณ เมืองหลวงพระบาง  เจาเมืองหลวงพระบางจึงใหพระยาหม่ืนนากับ ฯขาฯ 

กลับไปรับมารดา นองสาวอุปราชอีกไดแตมารดากับนางสุนทรานองสาวอุปราชากับครอบครัวเขามา

อยูเมืองหลวงพระบางจนทุกวันนี้  แลท่ีเมืองเชียงรุงเม่ือบานเมืองยังเปนปกติอยูนั้น ฯขาฯ ทราบอยู

วาราชบุตรตั้งเจาศรีทิพเมืองลาเปนท่ีพระยาแสนเชียงหา ขุนนางผูใหญเปนผูสําเร็จราชการเมือง 

เชียงรุงท่ี ๑ ตั้งพระยาไชยบลเปนท่ีพระยาราชวงศท่ี ๒ วาขางรักษาปน ขางบัญชีเงินทองของ

เบ็ดเสร็จ พระยาพรมวงศท่ี ๓ พระยาทณท่ี ๔ (รวม) ๒ คน สําหรับรวบรวมเก็บเงินสวย  พระยา 

คําเข่ือนขุนนางท่ี ๔ วาขางสําหรับเอาเงินข้ึนไปสงฮอ  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 ปนนาเก็บเงินสวยมาสงใหกับพระยาแสนเชียงหาปนนาละ 

๓๐๐ หองเงินฤๅคิดเปนเงินไทยหองละ ๒ บาท ๒ สลึง เปนเงิน ๙ ชั่ง ๗ ตําลึง ๒ บาทเสมอทุกป  แล

เงินสวยท่ีเมือง ๑๒ ปนนาเอามาสงนั้นราชบุตรกับพระยาแสนเชียงหาใหแตงพระยาคําเข่ือนกับเมือง 

๑๒ ปนนาคุมไปสงฮอเมืองลาท้ังสิ้นเสมอทุกป  ขางทางเมืองอังวะนั้นเถิง ๓ ป ราชบุตรจึงใหพระยา

ตอสูคุมเอาดอกไมทองเงินไปสงพมาครั้งหนึ่ง  แตจะเปนดอกไมทองเงินสิ่งของสิ่งละเทาใด ฯขาฯ หา

ทราบไม  เมือง ๑๒ ปนนาท้ังปวงไพรบานพลเมืองทําไรนาปลูกเผือกมันรับพระราชทานบาง ทําไร



๕๗๓ 

ปลูกฝายซ้ือขายกันไดบาง แลขอราชการเมืองเชียงรุงทุกวันนี้จะเปนประการใด ฯขาฯ หาทราบไม 

แจงอยูในคําใหการราชาชมพูผูข้ึนไปเมืองเชียงรุงแลว เปนความสัจความจริงสิ้นคําใหการ ฯขาฯ แต

เทานี้ ๛ 
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