รายงานตรวจราชการเมืองราชบุรีและเมืองสมุทรสงคราม ร.ศ. 117 :
เอกสารประวัติศาสตร์ราชบุรีและสมุทรสงครามในสมัยรัชกาลที่ 5
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บทคัดย่อ									
บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์ในการศึกษาพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ เมือ่ ครัง้ ด�ำรงพระยศกรมหมืน่ ด�ำรงราชานุภาพ เรือ่ งรายงาน
การตรวจราชการเมืองราชบุรแี ละเมืองสมุทรสงคราม ร.ศ.117 ซึง่ ถือเป็นเอกสารประวัตศิ าสตร์
และหลัก ฐานชัน้ ต้น ชิ้น ส�ำ คัญ ที่ใ ห้ข้อ มูล เกี่ย วกับ เมือ งราชบุ ร ีแ ละสมุ ท รสงคราม
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ผลจากการศึกษาเอกสารท�ำให้ทราบถึงข้อมูลพืน้ ฐานของเมืองราชบุร ี
ั
ั
และสมุทรสงคราม ปญหาของเมื
องราชบุรแี ละสมุทรสงครามพร้อมแนวทางการแก้ปญหา
สภาพเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพของราษฎร และสถานทีส่ ำ� คัญทางประวัตศิ าสตร์
ค�ำส�ำคัญ : 1. รายงานตรวจราชการ. 2. ราชบุร.ี 3. สมุทรสงคราม. 4. สมัยรัชกาลที่ 5.
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Abstract
The objective of this article is to study the writing of Krom Muen Damrong
Rajanubhab in the Bangkok Era 117 Inspection Report of Ratchaburi and Samut
Songkhram. This is an important historical document and primary source that
show data about Ratchaburi and Samut Songkhram during King Rama V’s reign.
The result of this study revealed basic information of Ratchaburi and Samut
Songkhram, their problems and guidelines to solve these problems as well as
the economy, the occupations and the historical landmarks of these two cities.
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บทน�ำ

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็นช่วงเวลาแห่งการปฏิรปู
การปกครองหรือยุคการท�ำประเทศให้ทนั สมัยทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค สาเหตุสำ� คัญ
ั ยส�ำคัญสองประการ คือ ระบบการปกครองภายในประเทศ
ของการปฏิรปู สืบเนื่องมาจากปจจั
แบบเดิมที่ล้าสมัยไม่เหมาะสมต่อภาวการณ์ ท่ีก�ำลังเปลี่ยนแปลง และการคุกคาม
จากมหาอ�ำนาจตะวันตก ในต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
อังกฤษแผ่อทิ ธิพลเข้าคุกคามพรมแดนสยามทางด้านตะวันตกและด้านใต้ ส่วนฝรังเศส
่
ั ยดังกล่าวน�ำไปสูก่ ารปฏิรปู การปกครอง
แผ่อทิ ธิพลคุกคามพรมแดนสยามทางด้านตะวันออก ปจจั
ใน พ.ศ. 2435 และด�ำเนินการปกครองเมืองต่างๆ แบบเทศาภิบาล จัดตังมณฑลเทศาภิ
้
บาลขึน้
เพือ่ สร้างเอกภาพทางการปกครองและรักษาเอกราชของชาติให้พน้ จากภัยคุกคามของ
มหาอ�ำนาจตะวันตก
มณฑลราชบุรเี ป็นมณฑลทางภูมภิ าคตะวันตกก่อตังขึ
้ น้ ใน พ.ศ. 2437 โดยรวมเมือง
เข้าไว้ดว้ ยกัน 5 เมือง คือ เมืองราชบุร ี เมืองสมุทรสงคราม เมืองกาญจนบุร ี เมืองเพชรบุร ี
และเมืองปราณบุร ี (Damrong Rajanubhab, 2002: 210) ในการศึกษาประวัตศิ าสตร์มณฑลราชบุร ี
นอกจากเอกสารส�ำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือ่ คราวเสด็จประพาสมณฑลราชบุร ี พ.ศ. 2452 แล้ว ยังมี
เอกสารส�ำคัญส�ำคัญอีกอย่างน้อยหนึ่งเรือ่ ง คือ รายงานตรวจราชการเมืองราชบุรแี ละ
เมืองสมุทรสงคราม ร.ศ. 117
รายงานตรวจราชการเมืองราชบุรแี ละเมืองสมุทรสงคราม ร.ศ. 117 พระนิพนธ์
ของสมเด็จ พระเจ้า บรมวงศ์เ ธอ กรมพระยาด�ำ รงราชานุ ภ าพ เมื่อ ครัง้ ทรงด�ำ รง
พระอิสริยยศเป็นกรมหมืน่ ด�ำรงราชานุภาพ ทรงด�ำรงต�ำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
พระองค์เสด็จออกตรวจราชการเมืองราชบุรแี ละเมืองสมุทรสงคราม ในเดือนสิงหาคม
ร.ศ.117 ตรงกับพุทธศักราช 2441 เพื่อน� ำความขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุ ภาพทรงจดระยะทาง
ทีไ่ ด้ตรวจในลักษณะของจดหมายรายวัน ลงวันที่ 30 สิงหาคม ร.ศ.117 ทรงพรรณนา
ความถึงสิง่ ต่างๆ ที่ทรงพบเห็นอย่างละเอียดตลอดเส้นทางและทรงเขียนรายงาน
อย่างตรงไปตรงมา ทังสภาพบ้
้
านเมือง สถานทีร่ าชการ การจัดการปกครองท้องที่ การปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องข้าราชการ จ�ำนวนส�ำมะโนครัว จ�ำนวนนักโทษในเรือนจ�ำ สภาพเศรษฐกิจ
และวิถชี วี ติ ของราษฎร มีการน�ำมาตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารศิลปากร ปีท่ี 15 ฉบับที่ 6
(มีนาคม พ.ศ. 2515)
รายงานตรวจราชการเมืองราชบุรแี ละเมืองสมุทรสงคราม ร.ศ. 117 เป็นเอกสารส�ำคัญ
ทางประวัตศิ าสตร์และเป็นเอกสารชัน้ ต้นทีส่ ำ� คัญในการศึกษาการจัดการปกครองมณฑล
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เทศาภิบาล ซึง่ เป็นการปกครองสมัยใหม่มรี ะบบการบริหารราชการทีช่ ดั เจนและควบคุม
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการ ในช่วงเวลาทีม่ หาอ�ำนาจตะวันตกก�ำลังคุกคามสยาม
และยังเป็ นเอกสารส�ำคัญทีใ่ ห้ขอ้ มูลประวัตศิ าสตร์เกีย่ วกับสภาพการเมืองการปกครอง
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเมืองต่างๆ ในมณฑลราชบุรอี ย่างน้ อยสองเมืองและ
คุณประโยชน์สำ� คัญของการน�ำหลักฐานเหล่านี้มาศึกษาก็เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลในการศึกษา
ประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ของจังหวัดราชบุร ี และสมุทรสงครามได้เป็ นอย่างดี
วิ พากษ์เอกสาร
รายงานตรวจราชการเมืองราชบุรแี ละเมืองสมุทรสงคราม ร.ศ. 117 (พ.ศ. 2441)
เป็ นจดหมายเหตุรายงานการตรวจราชการของข้าราชการทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการจดบันทึก
รายงานแบบตะวันตก ซึง่ ให้รายละเอียดการเดินทางอย่างเป็ นระบบ ตัง้ แต่วนั เดือนปี
ทีเ่ ดินทาง เส้นทางการเดินทาง วิธกี ารทีเ่ ดินทาง สภาพภูมปิ ระเทศ ชีวติ ความเป็ นอยู่
ของราษฎร และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ ข้อมูลการปฏิบตั งิ านของราชการ เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสาร
ทีท่ ำ� ให้เห็นการเปลีย่ นแปลงของระบบราชการแบบใหม่ และเป็นรายงานการตรวจราชการ
ของข้าราชการระดับเสนาบดีทเ่ี สด็จตรวจราชการหัวเมือง และเป็ นผูเ้ รียบเรียงข้อมูล
ด้วยพระองค์เอง ข้อมูลในรายงานตรวจราชการเมืองราชบุรแี ละเมืองสมุทรสงคราม ร.ศ. 117
ได้มาจาการสังเกตการณ์ในขณะเสด็จตรวจราชการและจากการสอบถามเรื่องต่างๆ
จากข้าราชการและราษฎรที่เข้ามารับเสด็จในแต่ละเมือง ท�ำให้ทราบสภาพการณ์
การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ของมณฑลราชบุร ี ทีเ่ ริม่ มีการเปลีย่ นแปลงจากนโยบายการปฏิรปู
การปกครอง หากแต่ยงั คงมีปญั หาในการจัดการปกครอง การเสด็จตรวจราชการมณฑล
ราชบุรเี ป็ นแบบอย่างของการเดินทางตรวจราชการในเมืองอื่นๆ ในเวลาต่อมา อาทิ
การเดินทางไปตรวจราชการมณฑลปราจีนบุร ี ร.ศ.119 (พ.ศ. 2443) การเดินทางตรวจราชการ
มณฑลนครราชสีมา มณฑลอุดรอีสาน และมณฑลร้อยเอ็ด ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2449)
ภูมิหลังการปฏิ รปู มณฑลราชบุรีก่อนการเสด็จตรวจราชการ
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (พ.ศ. 2411–2453) ความเป็นเอกภาพ
และบูรณภาพของราชอาณาจักรสยามถูกคุกคามจากมหาอ�ำนาจจักรวรรดินิยมฝรังเศส
่
และเครือจักรภพอังกฤษ ทังสองมหาอ�
้
ำนาจก�ำลังแข่งขันกันขยายอิทธิพลลัทธิจกั รวรรดินยิ ม
แสวงหาอาณานิคมในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สยามต้องเผชิญกับการคุกคาม
ซึง่ ต่างมีเป้าหมายทีจ่ ะยึดครองประเทศราชของสยาม อันได้แก่ เขมร ลาว และดินแดน
ในแหลมมลายูตอนบน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงเข้าพระทัย
ต่อสภาวการณ์ อนั ล่อแหลม และทรงตะหนักดีว่าการปกครองส่วนภูมภิ าคขณะนัน้
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ั นเขตแดนที
ั
ยังไม่รดั กุมพอ ไม่มกี ารปกป
แ่ น่นอนจึงเปิดโอกาสให้มหาอ�ำนาจหาเหตุเข้าแทรกแซง
สยามต้องสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ยินยอมเกีย่ วกับเรือ่ งพิกดั อัตราภาษี รวมถึง
สูญเสียดินแดนบางส่วนให้แก่มหาอ�ำนาจทัง้ สอง แต่ยงั คงรักษาเอกราชไว้ได้เพราะ
การด�ำเนินนโยบายทางการทูตทีเ่ หมาะสมและการปรับปรุงประเทศให้ทนั สมัยทังในส่
้ วนของรัฐบาล
และระบบการปกครอง (Bunnag, 1989: preface)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชด�ำริวา่ ความอ่อนแอ
ของรัฐบาลมีสว่ นมาจากการจ�ำแนกหน้าทีก่ ารงานอย่างไม่เพียงพอ ไม่มหี ลักการแบ่งอ�ำนาจ
บริหารระหว่างฝา่ ยพลเรือนและทหาร อัครมหาเสนาบดีทส่ี มุหนายก หัวหน้าราชการ
ฝา่ ยพลเรือนหรือมหาดไทยนอกจากรับผิดชอบดูแลหัวเมืองฝา่ ยเหนือแล้วยังเป็นเสนาบดี
รับผิดชอบกรมกองฝา่ ยทหารอีก 2 – 3 แห่ง เช่น กรมช้าง กรมทหารม้า กรมทหารปืนใหญ่
เป็ นต้น อัครมหาเสนาบดีทส่ี มุหพระกลาโหม นอกจากรับผิดชอบด้านการทหารยังต้อง
ว่าราชการฝา่ ยเรือนในหัวเมืองต่างๆ ทางภาคใต้ ส่วนกรมท่าต้องรับผิดชอบกิจการต่างประเทศ
และยังต้องดูแลหัวเมืองชายทะเลอีกด้วย การควบคุมรายได้ของแผ่นดินไม่เพียงเป็นหน้าที่
ของกระทรวงพระคลังเท่านัน้ กระทรวงอืน่ ๆ ก็ทำ� หน้าทีเ่ ก็บภาษีและยังต้องท�ำงานอืน่ ๆ
นอกเหนือจากงานในหน้าทีข่ องตนเอง ทางด้านการศาลก็ประสบความล�ำบากเนื่องจาก
ขาดการจ�ำแนกหน้าทีก่ ารงาน ทุกกระทรวงต่างมีศาลของตนเองเพือ่ ตัดสินคดีภายใน
ขอบเขตอ�ำนาจการปกครองเฉพาะตน การขาดการจ�ำแนกหน้าทีก่ ารงานก็คอื การไร้ประสิทธิภาพ
อย่างแท้จริงขององค์กรส่วนกลางของรัฐบาล (Bunnag, 1989: 21 - 22)
ความล่าช้าและการฉ้อราษฎร์บงั หลวงด้านการศาลท�ำให้คนไทยอยูใ่ นฐานะเสียเปรียบ
ทีจ่ ะคัดค้านการเรียกร้องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตชาวยุโรป การควบคุมกระทรวงต่างๆ
โดยขุนนางกลุ่มเดียวและวิธกี ารเก็บภาษีอากร อย่างไร้ประสิทธิภาพ หมายถึงว่า
ประเทศสยามไม่มรี ษั ฎากรทีจ่ ะสร้างกองทหารอาชีพ ไม่มเี งินทีจ่ ดั หาอาวุธยุทโธปกรณ์
ให้ทนั สมัย หรือทีจ่ ะมาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพือ่ ให้กองทัพเคลื่อนตัวยังชายแดน
อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน เมื่อวินิจฉัยความบกพร่องของการปกครองแล้ว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงทรงหาทางแก้ไข ประการแรกจัดแบ่งงาน
เพือ่ ทีว่ า่ แต่ละกระทรวงจะได้รบั ผิดชอบแต่เฉพาะงานทีต่ นสามารถจะกระท�ำได้ ประการทีส่ อง
เลิกระบบทีท่ กุ กระทรวงเก็บภาษีอากรเองโดยไม่ได้ทำ� บัญชีรบั จ่าย (Bunnag, 1989: 23)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงน� ำการปฏิรูปไม่เพียงเพราะ
เป็นพระราชภารกิจของพระองค์ทท่ี รงต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติเท่านัน้ แต่ยงั ทรงฟื้นฟู
พระราชอ�ำนาจของพระองค์กลับคืนมาด้วย การปรับปรุงการปกครองให้ทนั สมัย
พระองค์ทรงปฏิรปู การปกครองเมือ่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 พระบรมราชโองการ
แต่งตังคณะเสนาบดี
้
เป็นการแสดงว่าพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ทจ่ี ะส่งเสริมความเจริญ
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ของบ้านเมืองโดยธ�ำรงไว้ซง่ึ ขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงาม และยกเลิกข้อบกพร่องต่างๆ
เพือ่ ประชาชนจะสามารถก้าวไปสูค่ วามเจริญดังนานาประเทศในโลก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชด�ำริตงแต่
ั ้ เริม่ ทรงปรารถนา
จะจัดการปกครองพระราชอาณาเขตให้มนคง
ั ่ ทรงเห็นว่าที่หวั เมืองแยกกันขึ้นอยู่
ในกระทรวงมหาดไทยบ้าง ในกระทรวงกลาโหมบ้างและกรมท่าบ้าง บังคับบัญชาหัวเมือง
ถึง 3 กระทรวง ยากทีจ่ ะจัดการปกครองให้เป็ นระเบียบแบบแผนเรียบร้อยเหมือนกันได้
ทัวทั
่ ง้ พระราชอาณาจักร ทรงมีพระราชด�ำริเห็นว่าควรรวมการบังคับหัวเมืองทัง้ ปวง
ให้ข้นึ อยู่แต่ในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียว และรวมหัวเมืองเข้าเป็ นมณฑล
มีผปู้ กครองมณฑลขึน้ ต่อกระทรวงมหาดไทยอีกชัน้ หนึ่งจึงจะจัดการปกครองได้สะดวก
ทรงโปรดฯ ให้เริม่ รวมหัวเมืองเข้าเป็นมณฑล มีขา้ หลวงใหญ่ประจ�ำมณฑล และทรงแต่งตัง้
ให้สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ (เมือ่ ครังด�
้ ำรงพระยศกรมหลวงด�ำรงราชานุภาพ)
เป็ นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2435–2458) มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบบังคับบัญชา
หัวเมืองฝา่ ยเหนือทัง้ หมด รวมทัง้ หัวเมืองประเทศราชอีสาน และหัวเมืองชัน้ ในชัน้ นอก
ทีต่ กอยูใ่ ต้แรงบีบโดยตรงจากฝรังเศส
่
เมือ่ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพทรงด�ำรงต�ำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ทรงออกไปตรวจราชการยังหัวเมือง ท�ำให้ทรงเห็นประเพณีการปกครองหัวเมือง
อย่างโบราณทีย่ งั ใช้กนั อยูห่ ลายอย่าง การปกครองตามหัวเมืองในสมัยนัน้ ยังใช้วธิ เี รียก
ในกฎหมายเก่าว่า “ กินเมือง” (Damrong Rajanubhab, 1972: 65 ) และท�ำให้พระองค์
ทรงทราบถึงปญั หาในการปกครองหัวเมือง ความคิดแก้ไขปญั หาการปกครองของ
กรมหลวงด�ำรงราชานุภาพตรงกับโครงการทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงมีพระราชด�ำริ คือ การรวมหัวเมืองเป็ นมณฑล
		
เห็นว่าเป็ นหัวเมืองชัน้ ในก็ควรรวมเข้าเป็ นมณฑลละ 5 หรือ 6 เมือง
เอาขาดท้อ งทีๆ่ ผู้บ ัญ ชาการมณฑลอาจจะจัด การและตรวจตราได้เ อง
ตลอดอาณาเขตเป็ นประมาณ และให้มนี ายหรือข้าราชการผูใ้ หญ่อนั ชัน้ ยศ
อยูใ่ นระหว่างเสนาบดีกบั เจ้าเมืองไปประจ�ำบัญชาการมณฑลละคน เป็นพนักงาน
จัดการต่างๆ และเป็นทีปรึ
่ กษาหารือของเสนาบดีดว้ ย ถ้าว่าโดยย่อก็คอื แยกหน้าที ่
จัดการต่างๆ ตามหัวเมืองไปให้ผบู้ งั คับบัญชาการมณฑลเป็นผูท้ ำ� เสนาบดีเป็น
ผูค้ ดิ แบบแผนและตรวจตราทีท�่ ำนัน้ ประกอบกันจึงจะจัดการปกครองหัวเมืองได้ดี
ดังพระราชประสงค์” (Damrong Rajanubhab,1972: 69 )
หลังจากกรมหลวงด�ำรงราชานุภาพกลับจากการตรวจราชการเมืองเหนือครังแรก
้
พ.ศ. 2435 ทรงถวายรายงานและกราบทูลต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

ทรงพระราชด�ำริเห็นชอบด้วยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รวมหัวเมืองเป็นมณฑล
กรมหลวงด�ำรงราชานุ ภาพทรงมีพระด�ำริจดั ตัง้ มณฑลโดยทรงเห็นว่าควรเอาล�ำน�้ ำ
อันเป็ นทางคมนาคม เป็ นหลักอาณาเขตมณฑล
ในส่วนของมณฑลราชบุรนี ัน้ จัดตัง้ ขึน้ ใน พ.ศ. 2437 โดยรวมเมืองราชบุร ี
เมืองสมุทรสงคราม เมืองเพชรบุร ี เมืองกาญจนบุร ี และเมืองปราณบุร ี (ต่อมาใน พ.ศ. 2458
เปลีย่ นชือ่ จากเมืองปราณบุรเี ป็ นประจวบคีรขี นั ธ์) เข้าไว้ดว้ ยกัน ตัง้ ทีบ่ ญ
ั ชาการมณฑล
ทีเ่ มืองราชบุร ี มณฑลราชบุรมี คี วามส�ำคัญทางเศรษฐกิจจากลักษณะสภาภูมศิ าสตร์เศรษฐกิจ
ทีเ่ หมาะสมในการเป็นแหล่งผลิตสินค้าทังทางด้
้
านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม สินค้า ข้าว
่
ยาสูบ พืชไร่ การท�ำปาไม้ น�้ำตาล การท�ำเหมืองแร่ เป็นผลผลิตส�ำคัญ และยังมีความส�ำคัญ
ั
ั
ทางการเมืองในการแก้ไขปญหาที
เ่ กิดขึน้ ภายในมณฑลไม่วา่ จะเป็นปญหาด้
านการปกครอง
ั
ั
โจรผูร้ า้ ย ปญหาทางการศาล
ปญหาทางเศรษฐกิ
จและการเป็นเมืองหน้าด่านทีม่ พี รมแดน
ั
ติดกับพม่าซึง่ อังกฤษได้เข้ายึดครองเป็นอาณานิคมซึง่ เป็นปญหาระหว่
างเขตแดนซึง่ อาจ
ท�ำให้เกิดปญั หากระทบกระทังกั
่ บฝ่ายอังกฤษและอาจลุกลามใหญ่ โตเป็ นอันตราย
ต่อเอกราชของสยามได้
พระยาสุรนิ ทรฦาไชย (เทศ บุนนาค) เป็ นข้าหลวงเทศาภิบาลส�ำเร็จราชการ
มณฑลราชบุรเี ป็นคนแรก ระหว่าง พ.ศ. 2437–2442 พระยาสุรนิ ทรฦาไชยได้ดำ� เนินการแก้ไข
ปรับปรุงปญั หาต่างๆ ได้แก่ ปญั หาด้านการปกครอง พระยาสุรนิ ทรฦาไชยปรับปรุง
ด้านการปกครองขึน้ ก่อนด้านอืน่ โดยจัดรูปแบบและแบ่งหน้าทีข่ องหน่วยงานราชการต่างๆ
ภายในมณฑลให้เป็ นระเบียบแบบแผนยิง่ ขึน้ ปญั หาโจรผูร้ า้ ย พระยาสุรนิ ทรฦาไชย
ได้ปราบปรามโจรผูร้ า้ ยทีเ่ คยมีชุกชุมในหัวเมืองต่างๆ ให้สงบลง ด้านภาษีอากรก็ได้
จัดเก็บเงินภาษีผลประโยชน์แผ่นดินให้กบั มณฑลได้เป็นจ�ำนวนมาก (Manas Tanyakaset,
1977: 246-247) อย่างไรก็ดกี ารปฏิรปู มณฑลราชบุรขี องพระยาสุรนิ ทรฦาไชย แม้วา่ สามารถ
ท�ำให้มณฑลราชบุรกี า้ วหน้ายิง่ ขึน้ แต่กย็ งั คงเป็นเพียงการวางรากฐานเท่านัน้ และยังคง
ั
มีปญหาในการจั
ดการปกครองดังทีก่ รมหมืน่ ด�ำรงราชานุภาพทรงพบเมือ่ เสด็จออกตรวจราชการ
มณฑลราชบุรดี ว้ ยพระองค์เองใน พ.ศ. 2441 หรือประมาณ 4 ปีหลังจากการตัง้ มณฑล
ราชบุร ี
ส่วนปญั หาทางชายแดนทีต่ ดิ ต่อกับอาณาเขตพม่าของอังกฤษนัน้ ในระยะนี้
สถานการณ์ระหว่างประเทศได้คลายความกดลง สืบเนื่องจากการทีอ่ งั กฤษและฝรังเศส
่
มีผลประโยชน์ทางการค้าในดินแดนแถบมณฑลราชบุรแี ละมณฑลใกล้เคียงและมีการท�ำสัญญา
ประกัน บู ร ณภาพของดิน แดนแถบนี้ ใ น พ.ศ.2438 มณฑลราชบุ ร ีจึง ปลอดภัย
จากการแทรกแซงมากขึน้
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ภาพที ่ 1 สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุ ภาพ ทรงฉายภาพภายในถ�้ำที่เพชรบุร ี (Damrong
Rajanubhab, 2002)

สารัตถวิ พากษ์
ภายหลัง ที่ส มเด็จ ฯ กรมพระยาด�ำ รงราชานุ ภ าพด�ำ รงต�ำ แหน่ ง เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย พระองค์มพี ระราชประสงค์ทจ่ี ะศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมส�ำหรับ
การจัดการปกครองหัวเมือง จึงได้เสด็จตรวจราชการหัวเมืองเหนือเป็นครังแรกเมื
้
อ่ เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2435 และจากการเสด็จตรวจราชการในครัง้ นี้พระองค์ได้ทรงเห็นถึงประโยชน์และ
ความจ�ำเป็ นในการตรวจราชการเป็ นอย่างมาก ดังนัน้ ตลอดช่วงเวลาทีพ่ ระองค์ดำ� รง
ต�ำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2435-2458) พระองค์จงึ ได้เสด็จตรวจราชการ
อยูต่ ลอดเวลา
การเดินทางไปตรวจราชการของข้าราชการในสมัยหลังนีเ้ ป็นการไปตรวจราชการ
ในช่วงเวลาที่บ้านเมืองปกติสุข ต่างจากการไปตรวจราชการแต่เดิมที่ขา้ หลวงและ
เสนาบดีจะเดินทางไปตรวจราชการเฉพาะเวลาทีบ่ า้ นเมืองเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น
เกิดปญั หาโจรผูร้ า้ ยหรือการศึกสงคราม ซึง่ เป็ นสาเหตุทำ� ให้ราษฎรเดือดร้อน ดังนัน้
ั
ข้าหลวงและเสนาบดีจงึ ต้องเดินทางไปหัวเมืองเพือ่ จัดการปญหาดั
งกล่าว ความแตกต่าง
อีกประการหนึ่ง คือ ธรรมเนียมปฏิบตั ใิ หม่ของการเดินทางไปตรวจราชการ ทีก่ ำ� หนดให้
ข้าราชการต้องท�ำรายงานการตรวจราชการ เพือ่ น�ำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
บ้านเมืองให้ราษฎรอยูเ่ ย็นเป็ นสุข (Damrong Rajanubhab, 2002: 24–25)
การเดิ นทางตรวจราชการ
กรมหมื่นด�ำรงราชานุ ภาพ ทรงออกเดินทางในวันที่ 18 สิงหาคม ร.ศ. 117
โดยเรือจากคลองบางยางไปตามคลองด�ำเนินสะดวกและทรงตรวจราชการไปตามรายทาง
การเดินทางในคลองมีเรือไฟ (น่าจะหมายถึงเรือกลไฟ) รับจ้างลากเรือ ลากจากปากคลองบางยาง
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ไปปากคลองบางนกแขวก และคอยรับลากจากปากคลองบางยางไปเมืองราชบุรแี ละ
บ้านโปง่ (Damrong Rajanubhab, 1972: 23)
ข้อมูลพืน้ ฐานของเมืองราชบุรีและเมืองสมุทรสงคราม
พระยาสุรนิ ทรฦาไชยได้รเิ ริม่ การจัดการส�ำรวจส�ำมะโนครัวใน พ.ศ. 2448
แต่ในระยะนี้การท�ำบัญชีส�ำรวจยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ ได้อย่างจริงจังเนื่องจาก
ยังขาดรายละเอียดอยูม่ ากและบัญชีการส�ำรวจก็มฉี บับเดียว ต่อมาใน พ.ศ. 2440 มีคดีความ
โจรผูร้ า้ ยชุกชุมจึงได้มกี ารด�ำเนินการส�ำรวจส�ำมะโนครัวในรูปแบบใหม่ได้ขอ้ มูลจ�ำนวน
ราษฎรชายหญิง จ�ำนวนครอบครัว จ�ำนวนก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ น จ�ำนวนสัตว์พาหนะ จ�ำนวนพาหนะ
ทีใ่ ช้ในหมูบ่ า้ น
ในรายงานการตรวจราชการเมืองราชบุรแี ละเมืองสมุทรสงคราม ร.ศ. 117 ของ
กรมหมืน่ ด�ำรงราชานุ ภาพได้กล่าวถึงข้อมูลจ�ำนวนประชากรและการส�ำมะโนครัวของ
แต่ละท้องทีไ่ ว้ดงั นี้
บัญชีสำ� มะโนครัวเมืองราชบุร ี มีจำ� นวนอ�ำเภอ 4 อ�ำเภอ มีกำ� นัน 144 คน ผูใ้ หญ่บา้ น
1,325 คน พลเมือง 128,769 คน หลังคาเรือน 28,190 หลัง ม้า 460 ตัว โค 96,396 ตัว
กระบือ 3,315 ตัว เกวียน 28,837 หลัง เรือ 15333 ล�ำ ปืน 4,598 กระบอก (Damrong
Rajanubhab, 1972: 28)
บัญชีสำ� มะโนครัวเมืองสมุทรสงคราม แบ่งเป็น 2 อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอเมือง
และอ�ำเภออัมพวา มีกำ� นัน 41 คน ผูใ้ หญ่บา้ น 340 คน พลเมือง 47,731 คน (Damrong
Rajanubhab, 1972: 34)
จากการส�ำรวจส�ำมะโนครัวท�ำให้ทางราชการได้รบั ความสะดวกในการปกครอง
มากขึน้ ทีส่ ำ� คัญคือ ท�ำให้รฐั บาลสามารถควบคุมและคุม้ ครองความปลอดภัยของประชาชน
ได้ดขี น้ึ โดยเฉพาะเรือ่ งโจรผูร้ า้ ย และยังเป็นประโยชน์ตอ่ การน�ำมาประกอบการพิจารณา
ออกกฎหมายมีขอ้ บังคับใช้ในด้านต่างๆ
ปัญหาจากการตรวจราชการเมืองราชบุรี
ปัญหาพืน้ ที่การปกครองก้าวก่ายกันไม่เหมาะสมและพืน้ ที่รกร้างว่างเปล่า
กรมหมืน่ ด�ำรงราชานุภาพ เสด็จไปเมืองราชบุรโี ดยผ่านทางคลองด�ำเนินสะดวก
ท�ำให้ทรงเห็นถึงปญั หาการปกครองก้าวก่ายกันไม่เหมาะสม กล่าวคือ พื้นที่ตงั ้ แต่
ั ่ ่งเป็นพรมแดนของมณฑลนครชัยศรี
ปากคลองด�ำเนินสะดวกต่อกับมณฑลราชบุร ี ฝงหนึ
ั ่ ่งเป็นพรมแดนของมณฑลราชบุร ี ทรงเห็นว่าไม่ควรแบ่งพืน้ ทีค่ นละฝงคลอง
ั่
ฝงหนึ
อีกทัง้
ั่
พืน้ ทีท่ งสองฝ
ั้
งคลองด�
ำเนินสะดวกส่วนใหญ่ยงั คงเป็นพืน้ ทีร่ กร้างว่างเปล่า ทีร่ กร้างดังกล่าว
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เป็นของญาติพน่ี อ้ งตระกูลสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสรุ ยิ วงศ์ (ช่วง บุนนาค) ทีจ่ บั จองกันไว้
ตัง้ แต่ครัง้ ขุดคลองด�ำเนินสะดวก(Damrong Rajanubhab, 1972: 23)
ปัญหาการจัดเก็บอากรสมพัตศรและอากรค่าน�้ำ
ปญั หาการจัดเก็บอากรสมพัตศรและอากรค่าน�้ำเป็ นปญั หาทีพ่ วกก�ำนันและ
ผูใ้ หญ่บา้ นร้องทุกข์ต่อกรมหมืน่ ด�ำรงราชานุภาพว่า เจ้าพนักงานมาเก็บอากรสมพัตศร
หรืออากรสวน เมื่อวัดพืน้ ทีเ่ พาะปลูกบนร่องสวนไม่ได้วดั เฉพาะหลังร่องทีป่ ลูกต้นไม้
แต่วดั เลยออกไปถึงไหล่ท้องร่องทัง้ สองข้างที่ไม่ได้ปลูกพืชเอามารวมคิดเป็ นเนื้อที่
เก็บอากรสมพักศรด้วย และทีใ่ นท้องร่องปลูกข้าวก็เก็บรังวัดเป็ นทีน่ าด้วยอีกส่วนหนึ่ง
ส่วนปญั หาอากรค่าน�้ ำราษฎรเดือดร้อนในเรื่องพิกดั การเก็บเครื่องมือประกอบอาชีพ
ที่ชาวบ้านต้องเสียอากร แม้จะเป็ นเครือ่ งมือจับสัตว์น้�ำเล็กๆ น้อยๆ เช่น ลอบ เป็ นต้น
(Damrong Rajanubhab, 1972: 24)
ปัญหาความเดือดร้อนของก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ น
การจัดรูปแบบการปกครองต�ำบลและหมูบ่ า้ นนัน้ แตกต่างจากหน่ วยราชการ
ส่วนท้องถิน่ อืน่ ๆ เนื่องจากก�ำนันและผูใ้ หญ่บา้ น ซึง่ เป็นหัวหน้าหน่วยการปกครองต�ำบล
และหมูบ่ า้ น ไม่อยูภ่ ายใต้ขอ้ บังคับการรับเงินเดือน ก�ำนันและผูใ้ หญ่บา้ นปฏิบตั ริ าชการ
ให้แก่รฐั เสมือนเป็ นผูช้ ่วยกรมการอ�ำเภอได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นผลประโยชน์อย่างอื่น
เช่น การได้สว่ นแบ่งจากค่ารรมเนียม หรือการได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งเสียภาษีอากรบางอย่าง
ก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ นมีความเดือดร้อนในเรือ่ งของการต้องท�ำราชการต่างๆ ไม่มเี วลา
ไปท�ำมาหากิน โดยเฉพาะต้องท�ำราชการเรือ่ งเก็บภาษีอากร กรมหมืน่ ด�ำรงราชานุภาพ
ทรงไต่ถามพวกก�ำนันถึงเรือ่ งการพระราชทานส่วนลดภาษีอากรซึง่ พวกก�ำนันก็ยงั ไม่ได้รบั
เนื่องจากความไม่เข้าใจในระบบบริหารราชการแบบใหม่ซง่ึ ก�ำนันและข้าหลวงเข้าใจว่า
ต้องเก็บเงินภาษีอากรให้เสร็จสิน้ ไม่ตกค้างจึงจะได้รบั ส่วนลดภาษีอากร (Damrong
Rajanubhab, 1972: 25)
ปัญหานักโทษ
กรมหมืน่ ด�ำรงราชานุภาพ ทรงตรวจเยีย่ มโรงทหารซึง่ สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
ั
และทรงตรวจเรือนจ�ำ (ตะราง) ในเมืองราชบุรซี ง่ึ สะอาดเรียบร้อยพอใช้ ปญหาของนั
กโทษ
ในเมืองราชบุรเี ป็ นปญั หานักโทษแออัดยัดเยียดในห้องขัง (ห้องจองจ�ำ)
		
จ�ำนวนนักโทษมีอยูใ่ นตะรางเมืองราชบุรเี วลานี้ ทีต้่ องเวรจ�ำตัดสินแล้ว
ชาย 51 คน ในระหว่างพิจารณา 32 คน รวมนักโทษ 83 คนจ�ำขังไว้หอ้ งหนึง่
ซึงว่
่ าเปนห้องทียั่ ดเยียด อิกห้องหนึง่ ไว้นกั โทษซึงต้
่ องคุมขังในระหว่างพิจารณาบ้าง
ความแพ่งบ้างมีนกั โทษ 37 คน อิกห้องหนึง่ ขังนักโทษหญิงมีนกั โทษ 5 คน
รวมมีนกั โทษชาย 120 หญิง 5 รวม 125 คน (Damrong Rajanubhab, 1972: 27)
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กรมหมืน่ ด�ำรงราชานุภาพ ทรงไต่ถามนักโทษถึงเรือ่ งการบังคับบัญชาเลีย้ งดู
นักโทษ มีนกั โทษร้องเรียนเรือ่ งการจ่ายอาหารเลีย้ งนักโทษว่าได้รบั พระราชทานข้าวหลวง
ไม่ทวถึ
ั ่ งกัน ไม่อมิ่ และไม่มกี บั ข้าว กรมหมืน่ ด�ำรงราชานุภาพ ทรงไต่สวนเจ้าพนักงานเรือนจ�ำ
ได้ความว่า จ่ายอาหารเลีย้ งนักโทษเฉพาะคนทีไ่ ม่มญ
ี าติมาส่งอาหาร และให้แค่ขา้ วเปล่า
มือ้ ละหนึ่งชาม
นอกจากนี้กรมหมื่นด�ำรงราชานุ ภาพ ยังทรงกล่าวถึงคติความเชื่อโบราณ
ทีย่ ดึ ถือกันมาว่าถ้าผูด้ เี ข้าในคุกในตะรางจะมีเสนียดจัญไร ซึง่ เป็นสาเหตุทท่ี ำ� ให้ผรู้ กั ษาเมือง
กรมการเมืองไม่เข้าไปตรวจตราในเรือนจ�ำ (Damrong Rajanubhab, 1972: 26)
ปัญหาการจัดการอ�ำเภอไม่ดี
การแบ่งอ�ำเภอ (แขวง) ของเมืองราชบุรใี นขณะนัน้ จัดแบ่งเป็ น 4 อ�ำเภอ คือ
ั ่ อ อ�ำเภอฝงใต้
ั ่ อ�ำเภอฝงตะวั
ั ่ นออก และอ�ำเภอฝงตะวั
ั ่ นตก โดยใช้แนวแม่น้�ำ
อ�ำเภอฝงเหนื
เป็นหลักในการแบ่ง ใน พ.ศ. 2441 มีการประกาศใช้ขอ้ บังคับลักษณะการปกครองหัวเมือง
ร.ศ.117 ได้มกี ารแบ่งเขตอ�ำเภอต่างๆ ในมณฑลราชบุรใี หม่ พระยาสุรนิ ทรฦาไชยขออนุมตั ิ
กระทรวงมหาดไทยเพิม่ อ�ำเภอขึน้ อีกเป็ นพิเศษเนื่องจากจ�ำนวนราษฎรมากเกินกว่า
ทีจ่ ะจัดการปกครองให้ทวถึ
ั ่ ง ทังนี
้ ใ้ นเมืองราชบุรไี ม่มอี ำ� เภอเมือง ซึง่ กรมหมืน่ ด�ำรงราชานุภาพ
ทรงเห็นว่าอ�ำเภอเมืองเป็นอ�ำเภอส�ำคัญ อีกทังอ�
้ ำเภอทีจ่ ดั ตังขึ
้ น้ มาแล้ว กรมหมืน่ ด�ำรงราชานุภาพ
ั ่ นออกและอ�ำเภอฝงตะวั
ั ่ นตก ทรงพบว่า
ทรงได้ตรวจเยีย่ ม 2 อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอฝงตะวั
แต่ละแห่งมีเพียงศาลาหนึง่ หลัง เรียกว่า ศาลอ�ำเภอ กรมการอ�ำเภอตัง้ บ้านเรือนอยูใ่ นเมือง
ห่างจากศาล ผลัดเปลีย่ นกันมาท�ำหน้าที่ และตัวนายอ�ำเภอก็ยงั ไม่เข้าใจระบบราชการ
แบบใหม่ (Damrong Rajanubhab, 1972: 32)
ปัญหาการจัดการทางการศาล
ั
ปญหาส�
ำคัญของมณฑลราชบุรคี อื ยังไม่มศี าลมณฑล ซึง่ กรมหมืน่ ด�ำรงราชานุภาพ
ทรงเห็นว่าจะต้องรีบเปิดศาลมณฑล และให้มขี า้ หลวงพิเศษมาจัดการศาล
การแก้ไขปัญหาจากการตรวจราชการเมืองราชบุรี
การแก้ปัญหาพืน้ ที่การปกครองก้าวก่ายกันไม่เหมาะสมและพืน้ ที่รกร้าง
ว่างเปล่า
ปญั หาการแบ่งพืน้ ทีร่ ะหว่างเมืองสมุทรสาครกับนครไชยศรีโดยใช้คลองนัน้
ทรงให้รอตรวจแผนทีใ่ ห้ดกี ่อนจะแบ่งพรมแดนใหม่ ส่วนปญั หาพืน้ ทีร่ กร้างว่างเปล่า
มีกำ� หนดอยูใ่ นกฎหมายว่าถ้าทิง้ ไว้นานเกิน 3 ปีเป็นการขาดการจับจอง แต่ทรงรับสังให้
่
ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครไชยศรีและมณฑลราชบุรตี รวจท�ำบัญชีเจ้าของที่ ประกาศให้
เจ้าของทีร่ บั ทราบก่อน (Damrong Rajanubhab, 1972: 23)
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การแก้ปัญหาการจัดเก็บอากรสมพัตศรและอากรค่าน�้ำ
กรมหมืน่ ด�ำรงราชานุภาพ ทรงเสนอแนวทางแก้ปญั หานี้วา่ อากรสมพัตศรและ
ั
อากรค่านาเสียอากรเท่ากัน แต่ปญหาความเดื
อดร้อนอยูท่ ก่ี ารเก็บอากรทีต่ อ้ งเก็บปีละ 2 ครัง้
ก�ำนันผูใ้ หญ่บ้านและราษฎรต้องได้รบั ความล�ำบากในกระบวนการท�ำบัญชีและต้อง
เดินทางไปเสียเงินจึงทรงให้พนักงานเก็บอากรมีพยี งพนักงานเดียวและเก็บอากรปี ละ
ครัง้ เดียว
ส่วนเรือ่ งอากรค่าน�้ำทรงด�ำริทจ่ี ะให้ยกเลิกการเก็บอากรเครือ่ งมือจับสัตว์น้ำ� ย่อยๆ
ให้เก็บแต่เครือ่ งมือใหญ่ๆ แต่จะต้องเอาไว้หารือในทีป่ ระชุมเทศาภิบาลก่อน (Damrong
Rajanubhab, 1972: 24)
การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ น
ความเดือดร้อนจากการท�ำราชการของก�ำนันผูใ้ หญ่ ทรงลดภาระในการท�ำบัญชีอากร
ของก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ น และทรงให้สว่ นลดภาษีอากรแก่กำ� นัน ถ้าเก็บเงินได้เท่าใด เมือ่ ใด
ก็ให้หกั ส่วนลดทันที กรมหมื่นด�ำรงราชานุ ภาพ ทรงให้ความส�ำคัญกับการปกครอง
ส่วนท้องถิน่ โดยเฉพาะเรือ่ งก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ นด้วยทรงเห็นว่าทีก่ ารปกครองตามหัวเมือง
มีความสงบเรียบร้อยได้นนั ้ ก็เพราะก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ น รัฐบาลได้คนดีมรี าษฎรนิยมเชือ่ ถือ
มาเป็นก�ำลังในการท�ำราชการ ท�ำให้ราษฎรอยูใ่ นบังคบบัญชาของรัฐได้มากขึน้ กว่าแต่กอ่ น
(Damrong Rajanubhab, 1972: 25)
การแก้ปัญหานักโทษ
จากการทีน่ กั โทษร้องเรียนเรือ่ งการจ่ายอาหาร กรมหมืน่ ด�ำรงราชานุภาพ ทรงสังให้
่
เลีย้ งนักโทษด้วยข้าวหลวงทุกคน และให้มกี บั ข้าวด้วยหนึ่งอย่าง ถ้านักโทษคนใดกินจุ
ก็ให้เพิม่ ข้าวให้
ส่วนเรือ่ งคติโบราณเรือ่ งห้ามผูด้ เี ข้าตาราง กรมหมืน่ ด�ำรงราชานุภาพ ทรงเชิญ
เจ้าพระยาสุรพันธ์และพระยาอมรินทร์เข้าไปตรวจในตารางด้วย ทีผ่ า่ นมาผูว้ า่ ราชการเมือง
ไม่เคยเข้าไปตรวจ และทรงตังพระทั
้
ยว่าต่อไปจะต้องพาผูว้ า่ ราชการตรวจในตารางทุกๆ แห่ง
ทีท่ รงเสด็จไป (Damrong Rajanubhab, 1972: 27 – 28)
การแก้ปัญหาการจัดการอ�ำเภอไม่ดี
กรมหมืน่ ด�ำรงราชานุภาพ ทรงแก้ปญั หานี้โดยให้ตงั ้ อ�ำเภอเมืองขึน้ ส่วนเรือ่ ง
ข้าราชการทีไ่ ม่เข้าใจระบบราชการแบบใหม่จำ� เป็ นต้องจัดส่งคนจากกรุงเทพฯ ออกมา
หาคนมาเป็นกรมการอ�ำเภอเพิม่ เติม และต้องหาผูต้ รวจจัดการอ�ำเภอส่งออกมาด้วย เพือ่ ให้
มานัง่ ก�ำกับจัดการอ�ำเภอๆ ละหนึ่งเดือนให้ถูกต้องตามแบบแผน และต้องบังคับให้
กรมการอ�ำเภอออกไปอยูท่ ว่ี า่ การอ�ำเภอเพือ่ ความเรียบร้อย
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การแก้ปัญหาการจัดการทางการศาล
กรมหมื่นด�ำรงราชานุ ภาพ ทรงเห็นว่าควรเร่งเปิ ดศาลมณฑลราชบุรเี พื่อใช้
พิจารณาพิพากษา ตัดสินคดีความต่างๆ หลังจากเสด็จกลับจากการตรวจราชการเมืองราชบุร ี
แล้วได้มกี ารออกพระราชบัญญัตแิ ละพระราชก�ำหนด ร.ศ.117 ให้ จัดตัง้ ศาลมณฑลราชบุร ี
สร้างขึน้ แล้วเสร็จใน ร.ศ 125 (พ.ศ. 2449) ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ได้ย กเลิก ศาลมณฑลราชบุ ร ี จัด ตัง้ เป็ น ศาลจัง หวัด อาคารหลัง นี้ จึง เป็ น ที่ท�ำ การ
ศาลจัง หวัด ราชบุรมี าจนกระทังปี
่ พ.ศ. 2501 หลัง จากนัน้ จึง ใช้เป็ นที่ท�ำ การของ
ศาลแขวงราชบุรตี ลอดมาจนถึงปจั จุบนั (Manas Tanyakasert, 1977: 172)

ภาพที ่ 2 ศาลมณฑลราชบุร ี (ภาพจากหนังสือจดหมายเหตุแสงอรุณ แมคเอซิน วัฒนาวิทยา ฉบับธันวาคม
ร.ศ.126 พ.ศ.2450 ภาพจากห้องสมุดศรัณย์ ทองปาน) (Chantrawong, 2011)

ปัญหาจากการตรวจราชการเมืองสมุทรสงคราม
ปัญหาความไม่เข้าใจในระบบราชการแบบใหม่
ที่เมืองสมุทรสงครามมีหลวงอร่ามสาครเขตรยกระบัตร เป็ นผู้รกั ษาเมือง
กรมหมื่นด�ำรงราชานุ ภาพ ทรงตรวจราชการอ�ำเภออ�ำพวาและตรวจที่ว่าการเมือง
อ�ำเภออ�ำพวาไม่ทราบว่าที่ว่าการอ�ำเภออยู่ท่ใี ด เพราะในช่วงเวลาที่พระองค์เสด็จ
มีการยกตูห้ นังสือมาไว้ทโ่ี รงละครหน้าบ้านหลวงมหาดไทย นายอ�ำเภออ�ำพวาในขณะนัน้
ทรงตรวจดูเอกสารความแพ่ง บัญชีสำ� มะโนครัว ซึง่ ท�ำอย่างย่อ ทรงเห็นว่าพอใช้ได้ ทรงไต่ถาม
ก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ นเรือ่ งโจรผูร้ า้ ยก็สงบดี แต่ในส่วนของทีว่ า่ การเมือง ทรงเห็นว่า “ ไม่วเิ สสอันใด
กว่าทีอ่ �ำเภออ�ำพวา เพราะไม่มผี ูใ้ ดตัง้ แต่ผูว้ ่าราชการเมืองลงไปจนถึงเสมียนทนาย
จะเข้าใจว่าออฟฟิ ศเปนอย่างไร” และทรงเห็นว่า “พนักงานบังคับอยู่ค่อนข้างโง่เขลา
เกียจคร้าน ไม่เอาใจใส่ทจ่ี ะศึกษาหาความรูห้ รือหาทางทีจ่ ะบังคับบัญชาให้เปนแบบแผน
เรียบร้อยดังเมืองอืน่ การปกครองจึงยังไม่เป็นเรือ่ งอยูโ่ ดยมาก” (Damrong Rajanubhab,
1972: 34)
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ปัญหาการจัดเก็บอากร
กรมหมื่นด�ำรงราชานุ ภาพ ทรงเรียกนายระวางกรมพระคลังสวนมาไต่ถาม
เรือ่ งการเก็บอากรสวน เงินอากรสวนเก็บได้ประมาณปีละ 500 ชัง่ ไม้ตอ้ งอากรสวน คือ
หมากกับมะม่วง พันธุไ์ ม้อน่ื นายสมพักศรเก็บอีกส่วนหนึ่ง คือ เก็บอากร 2 อย่าง 2 ครัง้
ทุกสวน (อากรสวนอย่างหนึ่ง อากรสมพักศรอีกอย่างหนึ่ง) กรมหมืน่ ด�ำรงราชานุภาพ
ทรงไต่ถามพวกนายระวางถึงเรือ่ งการเก็บอากรสวนได้ความว่า เงินอากรทีเ่ ก็บเก็บตาม
จ�ำนวนเดิมตัง้ แต่พระยาสมบัตยิ าธิบาลซึง่ เป็นข้าหลวงออกาเดินรังวัดสวน ท�ำบัญชีเดินทุง่
มอบไว้แก่นายระวาง โดยในบัญชีจะระบุชอ่ื เจ้าของสวน ขนาดสวน ท้องทีส่ วน ตารางชือ่ ต้นไม้
ต่างๆ มีชอ่ งส�ำหรับกรอกว่ามีจำ� นวนเท่าใด อากรเท่าใด นายระวางอากรสวนก็เก็บตามบัญชีนนั ้
มาทุกปี ต้นผลไม้จะตายหรือปลูกเพิม่ อีกเท่าใดก็เก็บอากรเท่าเดิม (Damrong Rajanubhab,
1972: 37)
การแก้ไขปัญหาจากการตรวจราชการเมืองสมุทรสงคราม
การแก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจในระบบราชการแบบใหม่
ั ถ้ อื ว่าเป็นปญหาส�
ั ำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน กรมหมืน่ ด�ำรงราชานุภาพ
ปญหานี
ทรงเห็นว่าไม่มเี วลาพอทีจ่ ะท�ำความเข้าใจเรือ่ งระบบราชการ จึงทรงให้หลวงอร่ามสาครเขต
ผู้ ร ัก ษาเมือ งย้ า ยกรมการจ่ า เมือ งไปรับ หน้ า ที่ใ นต� ำ แหน่ ง อื่น และจะส่ ง คนใน
กระทรวงมหาดไทยออกมาเป็ นจ่าเมืองและปลัดเมือง
การแก้ไขปัญหาการจัดเก็บอากร
กรมหมืน่ ด�ำรงราชานุภาพ ทรงเสนอแนะว่าวิธกี ารท�ำบัญชีรางวัดนัน้ ดีคล้ายกับ
วิธบี ญ
ั ชีสมพักศรทีก่ ระทรวงพระคลังคิดขึน้ ใหม่ แต่ควรจะต้องท�ำตามทีเ่ ป็ นจริงทุกๆ ปี
จะท�ำให้ได้เงินอากรมากขึน้ เพราะการท�ำสวนนัน้ เจริญขึน้ มาก ทีผ่ า่ นมาราษฎรเสียอากรน้อย
ทีต่ รวจได้จริงถึงครึง่ หรือกว่าครึง่ หนึ่ง คนทีต่ อ้ งจ่ายอากรเกินความเป็ นจริงคงจะมีน้อย
ประเด็นนี้กรมหมืน่ ด�ำรงราชานุภาพ ทรงเทียบเคียงกับสวนของพระองค์ทค่ี ลองมหานาค
ในกรุงเทพฯ ทีย่ งั คงต้องเสียอากรต้นไม้ทต่ี ายไปแล้วปี ละหลายๆ บาท นอกจากนี้ยงั
ทรงให้ยกเลิกด่านภาษีทเ่ี ดิมมีมากถึง 6 ต�ำบล คือ ด่านใหญ่ทป่ี ากคลองแม่กลอง ด่านบางจะเกรง
ด่านบางเรือหัก ด่านอ�ำพวา ด่านบ้านปากน�้ำ และด่านสุนกั ข์หอน ให้เหลือไว้ 2 ต�ำบล
คือ ด่านปากคลองแม่กลองกับด่านบางจะเกรง เอาไว้สำ� หรับตรวจเรือทีจ่ ะออกทะเล
(Damrong Rajanubhab, 1972: 37)
สภาพเศรษฐกิ จและการประกอบอาชีพของราษฎร
ตลาดเมืองราชบุรี ในเอกสารเรียกว่า ตลาดน่าเมืองราชบุร ี เป็นตลาดและโรง
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บ่อนของพระสุธรรมไมตรี เมือ่ เจ้าพระยาสุรพันธ์พสิ ทุ ธิ ์มาเป็นข้าหลวงเทศาภิบาล พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จประพาสเมืองราชบุรใี นศก 114 (พ.ศ. 2438) เจ้าพระยา
สุรพันธ์ ได้รอ้ื ไม้ทท่ี ำ� พลับพลาทีป่ ระทับมาสร้างโรงบ่อนและตลาดในทีห่ ลวงเหนือตลาด
พระสุธรรมไมตรี ตัง้ แต่ศก 115 เก็บค่าเช่าได้ปีหนึง่ 30 ชังเศษ
่ พระสุธรรมไมตรีจงึ ยอมขาย
ทีต่ ลาด ตอนนี้ตลาดเมืองราชบุรเี ป็นของหลวงเก็บค่าเช่าเรือนโรง ค่าเช่าตลาด และค่าท่าเรือ
จ้างในศก 116 (พ.ศ. 2440) ได้เงิน 3800 บาท ตลาดเมืองราชบุรเี จริญขึน้ กว่าครังที
้ ต่ ามเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั แต่ตลาดนีย้ งั จะต้องมีการแก้ไขเพราะตังปิ
้ ดหน้า
เมืองควรท�ำใหม่เป็นตึกหรือเป็นเครือ่ งไม้จริงจะท�ำให้เมืองราชบุรเี ป็นสง่าผ่าเผยมากยิง่ ขึน้
(Damrong Rajanubhab, 1972: 25–26)
ตลาดสมุทรสงคราม สร้างขึน้ ในศก 116 (พ.ศ. 2440) บริเวณเหนือวัดใหญ่รมิ
แม่น้�ำแม่กลอง เรียกว่า ตลาดหลวง หลวงอร่ามสาครเขต ท�ำสะพานและถมถนนจาก
แม่น้�ำเข้าไปถึงคลองแม่กลองพร้อมท�ำสะพานท่าขึน้ เรือ เชิงสะพานข้างแม่น้ำ� ปลูกเรือนฝาก
ระดานหลังคามุงสังกะสีสำ� หรับนายตลาด สองข้างถนนท�ำโรงไม้มุงสังกะสีกนั ้ เป็ นร้าน
ขายของให้เช่า 60 ห้อง ท�ำโรงบ่อนเป็นโรงไม้มงุ สังกะสีหลังใหญ่ ได้คา่ เช่าตลาดเดือนละ
600 บาท (Damrong Rajanubhab, 1972: 34–35)
ด่านภาษี ในเมืองราชบุรมี แี ค่ทเ่ี มืองราชบุรแี ค่ตำ� บลเดียว ในศก 116 ด่านภาษี
เก็บเงินได้ 158,696 บาท 50 อัฐ ภาษีทท่ี �ำเงินมากคือ ยาสูบ ปูนขาว ปูนแดง ไม่ไผ่
ไม้กระยาเลยต่างๆ แต่ในศก 117 (พ.ศ. 2441) ได้มปี ระกาศและท้องตราโปรดเกล้าให้
ยกเลิกภาษีสงิ่ ของ 30 อย่าง ทีก่ ระทบต่อเงินภาษีของเมืองราชบุร ี คือ ภาษีพริกแห้ง หอมแห้ง
มัน ถัว่ ซึง่ สังให้
่ ยกเลิกเก็บ เมืองราชบุรขี าดรายได้จากภาษีประมาณ 46,400 บาทเศษ
(Damrong Rajanubhab, 1972: 26)
การท�ำมาหากินในเมืองราชบุรรี าษฎรส่วนใหญ่มอี าชีพท�ำนาท�ำสวน นอกจากนี้
ยังมีอาชีพเสริมอืน่ ๆเช่น ท�ำไร่นอ้ ยหน่า การท�ำหิน ต่อยหินปูนขาย ตังเตาเผาปู
้
น ตัดไม้ขาย
ไม้ไผ่ ไม้รวก หรือไม้เหียงและไม้อน่ื ๆ ทีจ่ ะใช้เป็ นเสาได้
การท�ำหม้อตาล หม้อตาลเป็นภาชนะทีจ่ ำ� เป็นในการบรรจุน้�ำตาลส่งออกขาย
ยังต่างเมืองเพราะท�ำให้เก็บน�้ำตาลได้นานและสะดวกในการขนส่งเมืองสมุทรสงคราม
เป็ น แหล่ ง การท�ำ น�้ ำ ตาลมะพร้า ว รัฐ บาลได้ป ระโยชน์ จ ากการเก็บ ภาษีห ม้อ ตาล
กล่าวคือ รัฐบาลบังคับจ�ำหน่ายหม้อตาลให้แก่ราษฎรให้กรอกน�้ำตาลได้เฉพาะแต่หม้อ
ทีซ่ อ้ื จากรัฐในราคา 120 หม้อ เป็ นเงิน 4 บาท 10 อัฐ
ั้ อ
การท�ำหม้อตาลของรัฐบาลเป็นการปลูกโรงกงสีทเ่ี ก็บหม้อและทีอ่ ยูข่ องช่างปนหม้
มีทท่ี ำ� หม้อและเตาเผาหม้อ รัฐจ้างหลงจูเ๊ ป็นผูด้ แู ล 1 คน กับคนงานชาวจีนอีกจ�ำนวนหนึง่
ั ้ ออยูใ่ นโรงหม้อของหลวงสามารถใช้เตาเผาหม้อของหลวงได้ แต่ตอ้ งปนหม้
ั้ อ
ช่างปนหม้
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ด้วยก�ำลังและทุนของตนเอง เมื่อเผาเสร็จรัฐรับซื้อในราคาหม้อ 1000 ใบ 7 บาท
กรมหมืน่ ด�ำรงราชานุภาพ ทรงเขียนบรรยายถึงวิธกี ารท�ำหม้อใช้อย่างละเอียดว่า
		
วิธที ชี ่ า่ งหม้อท�ำจ�ำหน่ายแก่รฐั บาลนัน้ ท�ำเปนบริสทั เล็กๆ มีกว่า 20
บริสทั ในทีน่ ้ี บริสทั หนึง่ เขาเรียกตามภาษาของเขาว่าแป้นหนึง่ หมายความว่า
ั ้ ออันหนึง่ ต้องเข้าทุนแลแรงช่วยกันท�ำ 3 คน มักจะเปนผัวคน 1 เมียคน1
แป้นปนหม้
ลูกคน 1 เปนพื้น ถ้าครัวใดขาดคนหนึง่ ก็ตอ้ งจ้างผูอ้ นื ่ มาเข้าในบริสทั หน้าที ่
ของคนทัง้ 3 ในบริสทั นัน้ คนหนึง่ มีหน้าทีเหยี
่ ยบประสมดิน คนหนึง่ ส�ำหรับหมุนแป้น
คนหนึง่ ส�ำหรับปนั ้ ท�ำได้ผลมากน้ อยเท่าใดแบ่งส่วนเสมอกัน (Damrong
Rajanubhab, 1972: 35)
หลงจู๊เป็ นผูห้ าดินและทราย ทรายให้เปล่า ส่วนดินเก็บเงินกับคนบ้านนอก
ั ้ วนั ละ 500 หม้อ 1 เดือนปนได้
ั ้ 1 เตาส�ำหรับเผา
11,000 หม้อ 5 บาท 2 สลึง ปนได้
ประมาณ 11,000 หม้อเวลาเผาต้องจ้างกุลขี นหม้อไปยังเตา เมือ่ เผาสุกก็จา้ งขนไปยัง
โรงเก็บหม้อ เตาละ 5 สลึงเฟื้องและต้องจ้างนายเตาเรียงหม้อส�ำหรับเผาและเผาหม้อ
เตาละ 7 สลึง เสียค่าฟืน 11 บาท ฟืนแซมส�ำหรับสอดแซมตามช่องไฟอีกเตาละ 10 สลึง
ใช้เวลาเผา 3 วันจึงเสร็จ หม้อเสียหายแตกในเตาประมาณ 1,000 กว่าใบ เหลือประมาณ
10,000 ใบ เป็ นเงิน 70 บาท ลงทุนประมาณ 22 บาท ได้กำ� ไร 48 บาท แบ่งกัน 3 คน
ได้ประมาณเดือนละ 16 บาทต่อคน
ปญั หาการท�ำหม้อตาล คือ หลงจู๊เอารัดเอาเปรียบคนท�ำหม้อ บังคับให้แถม
10000 หม้อ ให้แถม 400 หม้อ และยัง “ถาม” คือ แถมของแถมอีก 100 ละ 2 หม้อ หลงจู๊
ยังได้ประโยชน์จากการจ�ำหน่ายฟืน และยังได้รบั เงินเดือนอีกเดือนละ 40 บาท (Damrong
Rajanubhab, 1972: 36)
การท�ำหม้อตาลนัน้ ท�ำกันตลอดทัง้ ปี ช่วงเวลาทีท่ ำ� น�้ำตาลคือ เดือน 10 เดือน
11 เดือน 12 รายได้จากศก 116 จ�ำหน่ายหม้อได้ 1,187,090 หม้อ เป็ นเงิน 7,723 บาท
หม้อตาลทีท่ ำ� ไม่พอจ�ำหน่าย ในช่วงฤดูทำ� น�้ำตาล คนจะมาแย่งกันซือ้ ถึงขันทะเลาะวิ
้
วาทกัน
ไม่พอจ�ำหน่าย กรมหมืน่ ด�ำรงราชานุภาพ ทรงได้ตรวจเยีย่ มโรงหม้อ ทรงพบว่ากรมการเมือง
สมุทรสงครามไม่ได้ตรวจตราการท�ำงานของหลงจู๊ ทังๆ
้ ทีโ่ รงหม้ออยูห่ า่ งจากทีว่ า่ การเมือง
ไม่มาก ให้หลงจูเ๊ ป็นผูจ้ ำ� หน่ายหม้อตาลเอง สามารถฉ้อโกงได้งา่ ยๆ พระองค์ทรงไต่ถาม
คนท�ำหม้อก็มกี ารร้องทุกข์วา่ ก�ำไรทีไ่ ด้ไม่พอกิน แต่ทรงเห็นว่าพวกคนท�ำหม้อได้ทอ่ี ยู่
ทีโ่ รงหม้อ ได้กำ� ไรไม่ต่ำ� กว่าเดือนละ 16 บาท ไม่จำ� เป็ นต้องขึน้ ราคาหม้อตาล แต่ควร
จัดการกับหลงจูท๊ เ่ี บียดบังคนท�ำหม้อ ทรงรับสังให้
่ หลวงอร่ามสังห้
่ ามหลงจูเ๊ รียกเก็บหม้อ
ของแถมอีก

162

ปีที่่ 35 ฉบับที่ ่ 2 พ.ศ. 2558

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

การท�ำละมุ ละมุ คือโป๊ะเล็กๆ ทีท่ ำ� ไว้สำ� หรับจับปลาตามชายทะเล การท�ำละมุ
แต่ละหัวต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 20 ชัง่ ใน พ.ศ.2438 ประมาณกันว่าทีป่ ากอ่าว
เมืองสมุทรสงครามมีละมุ 73 หัว การท�ำละมุราษฎรใช้วธิ เี ข้าหุน้ กันท�ำ ปญั หาส�ำคัญของ
ั
การท�ำละมุคอื ปญหาการขาดแคลนไม้
ทจ่ี ะท�ำละมุ ไม้หายากและมีราคาแพง การท�ำละมุ
ต้องใช้ไม้เป็ นจ�ำนวนมากท�ำให้มผี มู้ าลงทุนน้อย กรมหมื่นด�ำรงราชานุ ภาพ ทรงถาม
ก�ำนันบ้านปากน�้ำถึงการท�ำละมุได้ความว่า การท�ำละมุ ใน พ.ศ. 2441ว่าลดลงจากปีทแ่ี ล้ว
เนือ่ งจากมีการเก็บพิกดั ค่าละมุแพงขึน้ คนจึงเลิกท�ำละมุกนั มาก จึงได้มกี ารลดพิกดั ค่าละมุลง
การลงมือท�ำละมุจงึ ล่าช้ากว่าเดิม บางคนก็ไปหาไม้มาท�ำละมุไม่ทนั ปีหน้าน่าจะมีการท�ำละมุ
มากขึน้ เท่าเดิม (Damrong Rajanubhab, 1972: 37)
สถานที่สำ� คัญที่ปรากฏในเอกสาร
ทุ่งเขางู ในช่วงเวลาทีก่ รมหมื่นด�ำรงราชานุ ภาพ ทุ่งเขางูเป็ นฤดูน้� ำหลาก
ทรงประทับใจกับทัศนียภาพและความงามของทุง่ เขางูมากโดยได้เปรียบเทียบกับหลายที่
ทีพ่ ระองค์เคยเสด็จ
		
...พอแลเห็นก็ทำ� ยอมโดยทันทีว่าบรรดาทุ่งทีจ่ ะเทีย่ วเล่นในระดูน้ �ำ
จะเปนทุง่ หนึง่ ทุง่ ใดในกรุงเก่าก็ดี ท้องพรหมมาศเมืองลพบุรกี ด็ ี แม้ทสี ่ ดุ ถึง
บึงบอระเพ็ดเมืองนครสวรรค์กด็ ี บรรดาทีไ่ ด้เคยไปเห็นแล้วไม่มแี ห่งใดทีจ่ ะสู้
ทุ่งเขางูน้ีเลย ด้วยเปนทุ่งกว้างน�้ำลึกแลมีเขาอยูใ่ กล้ๆ จะเล่นเรือเล็กพายไป
เท่าใดก็ไม่มที สี ่ ดุ โดยจะมีเรือใบเล็กๆ มาแล่นเล่นก็ได้ กระบวนทีจ่ ะเทีย่ วทุง่
เก็บกุม่ เก็บสายบัวอย่างทุง่ กรุงเก่าก็ได้ หรือจะเอาเรือแวะจอดเข้าทีด่ อนขึน้ ไร่
เก็บน้อยหน่าก็ได้ จะเดินเลยไปเทีย่ วถึงเขาก็ไม่ทนั เหนือ่ ย เพราะอย่างนี้ใครๆ
มาจึงได้กลับไปชมว่าสนุกนัก (Damrong Rajanubhab, 1972: 28–29)
การจะไปเทีย่ วทุง่ เขางูนนั ้ เทีย่ วได้ในระหว่างแรมเดือนเก้าจนถึงกลางสิบ เพราะ
เป็นช่วงน�้ำหลากเข้าท่วมทุง่ ถ้ามาหลังจากนีน้ ้ำ� จะลดลง การส�ำรวจและขุดค้นทางโบราณคดี
พบว่า เทือกเขางู ตังอยู
้ ห่ า่ งจากตัวเมืองราชบุรปี ระมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากเมืองโบราณคูบวั
ซึง่ เป็นศูนย์กลางของเมืองสมัยทวารวดีประมาณ 14 กิโลเมตร แหล่งโบราณคดีบนเทือกเขางู
เป็นศาสนสถานทีเ่ กีย่ วเนื่องกับพระพุทธศาสนาตัง้ อยูใ่ นถ�้ำ มีอายุอยูใ่ นช่วงสมัยทวารวดี
(พุทธศตวรรษที่ 11-13) ศาสนสถานในถ�้ำบนเทือกเขางูน้ี พระภิกษุจะใช้เป็ นทีพ่ ำ� นัก
จ�ำพรรษาปฏิบตั ิ และแสวงหาความวิเวกในทีท่ ห่ี า่ งไกลออกมาจากชุมชนเมือง ประกอบไปด้วย
ถ�้ำที่ส�ำคัญ จ�ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ถ�้ำฤาษี ถ�้ำจีน ถ�้ำจาม และถ�้ำฝาโถ ความส�ำคัญ
ของถ�้ำบนเทือกเขางูน้ี ยังคงมีการใช้งานสืบเนื่องมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา
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โคกกระต่าย หรือค่ายโคกกระต่าย อยูใ่ นเขตอ�ำเภอตะวันตก ทีว่ า่ การอ�ำเภอ
ตังอยู
้ ร่ มิ ค่ายเก่าซึง่ น่าจะเป็นค่ายขนาดใหญ่ เพราะยังมีเชิงเทินและสระน�้ำปรากฏให้เห็นอยู่
ค่ายโคกกระต่ายเป็นค่ายทีส่ มเด็จพระเจ้ากรุงธนบุร ี หรือพระเจ้าตากออกมาตัง้ ล้อมพม่า
ค่ายบางแก้วและเขาชะงุม้ บริเวณต�ำบลโคกกระต่ายในทุ่งธรรมเสน เป็ นที่ตงั ้ ค่าย
ของกองทัพไทยซึง่ น�ำโดยพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าจุย้ ส่วนกองทัพพม่าได้ตงั ้ ค่าย
อยูท่ น่ี างแก้วซึง่ อยูห่ า่ งออกไปไม่มากนัก (Damrong Rajanubhab, 1972: 29) พืน้ ทีบ่ ริเวณ
โคกกระต่ายนี้ ชาวบ้านเคยขุดพบกระดูกคนและสัตว์เป็นจ�ำนวนมาก และจากการไถปาด
หน้าดินก็จะพบเศษภาชนะดินเผากระจัดกระจายอยูท่ วบริ
ั ่ เวณ
ถ�ำ้ ห้วยตะแคง กรมหมืน่ ด�ำรงราชานุภาพ เสด็จไปถ�ำ้ เขาห้วยตะแคงทางด้านเหนือ
ของเขางู ถ�ำ้ นี้สามารถพายเรือเข้าไปได้ พระองค์ทรงพบรอยถ่านไฟเขียนอักษรพระนาม
จ.ป.ร. ทรงแปลกพระทัยมาก
		
เข้าไปพบของประหลาดคือมีรอยถ่านไฟเขียนไว้บนเพดานถ�้ำเปนอักษร
พระนาม จ.ป.ร. รูปอย่างทีทรงจ�
่ ำหลักศิลาในสถานทีต่่ างๆ แลดูมตี วั เลข 114 อยูใ่ ต้นนด้
ั ้ วย
เปนฉงนสนเท่หใ์ จเป็นอย่างยิง่ ด้วยเมือ่ ศก 114 เสด็จประพาสเมืองราชบุร ี ฉัน
ก็ตามเสด็จในเทียวนั
่ น้ จ�ำได้วา่ ได้ทรงอักษรพระนามจ�ำหลักไว้แต่ทปากถ�
ี ่ ้ำจอมพล
ทีเ่ ขากลางเมือง ถึงว่าเมือขาเสด็
่
จกลับจากจอมบึงได้ทรงม้าเรียบเขางูมาทางนี้
ก็ไม่ปรากฏว่าได้เสด็จประพาศถ�้ำห้วยตะแคง เหตุใดจึงมีอกั ษรพระนามเขียนไว้
ทีห่ ลังถ�้ำนี้แลเหตุใดจึงไม่ได้จำ� หลักแปลไม่ออกเกิดเปนความสงไสยว่าจะเปน
ลายพระราชหัดถ์เลขาแท้หรือใครไปแลเห็นทีป่ ากถ�้ำจอมพลแลจ�ำลองเอามา
เขียนไวทีน่ ้ี เพือบู
่ ชาหรือประการใด มีความสงไสยอยูด่ งั นี้จงึ ยังไม่กล้าจะสังให้
่
จ�ำหลักรอยลงในศิลา ( Damrong Rajanubhab, 1972: 29)
วัด บาทหลวงบางนกแขวก กรมหมื่น ด� ำ รงราชานุ ภ าพทรงแวะที่
วัดบาทหลวงบางนกแขวกมีบาทหลวงห้ารูป ทรงสนทนากับบาทหลวงถึงเรือ่ งการจัดการสอน
มีทงั ้ การสอนในวัดและการสอนที่วทิ ยาลัยสอนวิชาชัน้ สูง ภาษาละตินและวิชาเพื่อ
การบวชเป็นบาทหลวง คนทีจ่ ะบวชเป็นบาทหลวงต้องเรียนถึง 16 ปี จึงจะมีความรูพ้ อบวชได้
แต่นานๆ จึงจะมีคนศรัทธามาบวชสักคน กรมหมืน่ ด�ำรงราชานุภาพทรงแปลกพระทัย
ว่าคนทีไ่ ม่บวชก็จะออกจากโรงเรียนไปท�ำมาหากินแต่ทน่ี ่สี อนคนเพือ่ เตรียมบวชจึงทรง
ขอให้บาทหลวงเขียนโปรแกรมของโรงเรียนส่งให้พระองค์ทรงทราบด้วย (Damrong
Rajanubhab, 1972: 30)
นอกจากสถานทีท่ ก่ี ล่าวมาแล้วกรมหมืน่ ด�ำรงราชานุภาพยังได้แวะนมัสการพระ
ทีว่ ดั บ้านแหลมและวัดใหญ่ทเ่ี มืองสมุทรสงครามอีกด้วย แต่ทรงมิได้ให้รายละเอียดข้อมูล
ต่างๆไว้
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

สรุป

รายงานตรวจราชการเมืองราชบุรแี ละเมืองสมุทรสงครามของกรมหมืน่ ด�ำรงราชานุภาพ
เป็ น เอกสารส� ำ คัญ ในการศึก ษาประวัติศ าสตร์ ท่ีแ สดงให้เ ห็น ถึง ความพยายาม
ในการจัดการเปลีย่ นแปลงระบบบริหารราชการแผ่นดินให้เป็ นระบบระเบียบมากยิง่ ขึน้
ั
การออกตรวจราชการท�ำให้เห็นปญหาและข้
อบกพร่องในการปกครองซึง่ จะได้รบั การแก้ไข
ต่อไป ทัง้ ยังสอดแทรกสภาพเศรษฐกิจและชีวติ ความเป็ นอยูข่ องราษฎรในหัวเมืองไว้
อย่างน่าสนใจและเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัตศิ าสตร์การเมืองและประวัตศิ าสตร์
ท้องถิน่
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เพชรรุง่ เทียนปิ๋วโรจน์
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