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ศาฟ้า 
พระเราวรวงศเ-ฐอ พระองคเรำเสลิมพลท่ม่มพร ไกัโท่รกแร่งผา 

ยงกรผติลฝากรว่า ผพระฝระสงกระร'กพิผพหน้ง้สอสำหริยท่ระพานแรก 

เยนสวนชิปรายนมย ในงานพระราชกานเพลิงคพพระริตินซิซิมนิ ผัเยน 

พระอา'ทรย ขอใหรกหาเรองหน'งัสคูถวาย และทรงพอพระท่ยเล็อก 

พนงสอ ‘รกหมายหลวงอุกมสมยติ” สำหริยพิมพเยึนท่ระล็กในงานน 

หนงสอรกหมายหลวงอุกร)สกยก มท่ระวติความเยืนมาย)รากคูอย่ 

ในพระนพนชกานาของสมเกรพร;เรายรรเวรสเยเอ กรมพระยากำรงราชา 

นุภาพ ซ'งพมพ!วในหนำก่อ]ย)แลว แก่ในการรำพิมพคราวน เร่'าหน้าท 

ไกกนพยพระยรมราชา•ฐยาย ในพระยากสมเกรพระรลรอมเกสำเร่ๅฏิย่ห''ว 

ซงสมเก? ๆ กรมพระยาการงราชานุภาพ ทรงอางลิง]วในพระนิพนย์]กำนำ 

รงใหนามาพผพลงไวในเล่มนกวย และเพอท่ระให้ท่านห้อ่านในสม'ยนํ้เก 

ทรายถงยกกลท่กล่าวถงในรกหมายหลวงอุกมสมย■ติ เพผเติมขนย่าง 

ขาพเรารงขอแรงใหเราหนาท ในกองวรรถ)กกและย)ระวติคาสกร ถ่ยถอง 

หอสมุกแห่งชาติกรมสิลท่ากรช่วยคนหาสอยสวนท่าเชิงอรรถเพม1ติมเน 

อก แก่เสยกายทการชำระและรำพิมพในกร1งั้นม่เวลากระชนซิก ถารร่ติ 

ทำเชิงอรรถเพผเติม'รงย่งไม'สัสผยูรณกามย)ระสงค ขอท่านผอ่าน]ย)รก 

สงัเกฅก่วอกษรเชิงอรรถในหน่งัสอเล่มน ทให้พิผพกวยฅํว'ฐรรผกา 

(ฅห้กรง) เยึนพระนิพนธอธียาย ของสมเก็รพระIน้ายรมวงค1อดู ถรม 

พระยากำรงราชานุภาพ ทให้พผพก่วยก่วเอน เขนพระยรมราชาซิยาย 

ในพระยาทสมแๆรพระรลรอมเกลาเราอย่หํว์ ซงเรำหนำทกนพยใหม่ 

และทพิผพควยก่วัเล็ก (ท) เขนเซิงอรรถท่ขำพเร่าขอแรงให้เรำหนำก 

ในกรมกึลท่ากรช่วยสอยสวนคนหารำทำขํ้นใหม่ 

[๓] 



รกหมายหลวงอุดมสมย่ตน เกยมผู้กล่าวว่า น!)กฑก,เะเยึนเอกสาร 

สำคโ!]เรขงหนงในย่ระว่ตกๅสตรแล่วิ ล่าเราอ่านล่วิยกวาผพึนิรและม?ฅ 

ขนสง!)แล่ว อารนกเล่นพร2ราชอิริยายถและพระราชอขัย'ากํยโนพระยาท 

สมเดรพระนโเกลด้เรด้อย่ห่วั ย่รากฏเ!!นมโนภาพขนผาในห่วิงนืกได้อย่าง 

ผห่กึรรรย ท1งนก็กิงเนืองผารากกิวามสามารถในการเขยนยรรยายความ 

ของหลวงอุดผสมย*ต อ์นัเขนเหฅุให่ท่านนก!]ราชญแท่-ก่อน ผพร2ยาท 

สมเกรพระรลรอมเกล่าเร่าอย่ห่'วิ และสมเก็รพระเรายรมวงศเชอ กรม 

พระยาดำรงราชา'นภาพ เยึนล่น ทรงโย่รกรดหมายชุดนแล่วิทรงกกยา 

ล่นกิว่าและพระราชทานพระยรมราชาซิยายและ!)ระทานอธิยายไว รงหวํง์ 

ใรว่าท่านผู้ร'!)หน์งสอนไย่ คงระพอใรสละเวลาทดลองอ่านคู ยางทท่าน 

อาร!]ระส!)ภาพในห่วิงนืกด่งกล่าวนนล่วิยก็ได้ 

ขอถวายอนุโมทนาในพระกศลราก ซ็งพระเล่าวรวงศเธอ พระองก็ 

เร่าเฉลิมพลฑฆผพร ได้ทรงยำเพญเยึนอย่รายนธรรม และโย่รดให้พิมพ 

หน'งัสํอนแรกร่ายเยนธรรมวิทยาทาน รงสมร]ทวิผลกลยนดาลใหท่าน 

เร่ากิณพระร'ฅนธ่ชผนื ผู้ล่วงล*!)ไย่แล่วินน สถิตอย'ในแกนเกยมแห่ง 

สํนีฅิธรรม ตลอดกาลนาน เทอญ. 

กรมศิลปากร 

๓อ พถษกาคน เซ๕□๕ 

[๔] 
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ฒ5ะล่ำ)ข.ส้ฮมุข 

ชา!!ภูม 

ผระรฅน-ฎชมุน (ร ทข]รกษพนยุ) เยืนชาวกำ!)ลเกๅะยอ อำ!ภ!) 

เผป็ง ร่งหวกสงขลา เขนยุครคนท ๓ ขอ!นายหอน กำนนเกาะย!) 

นางเซ่งเน็ยว 1ยืน!]ารคา 

มพชาย ๒ กน คอ : — 

๑. อาทรยรอก วกโกณยืยว 

๒. ขนเกาะยอยุติการ (หน) 

พระรคน'ข)ชมุน เกกวน?ว ๑ร]กรๅค!) พ.ค. ๒(3.6)& ตรงกขวน 

อาทิฅยื แรม ๖ คํ่า เกอนย ยวอก กํฅวาคก เวลา ๒๔ นา}เกๅล่วงแลํเ 

มารศึกษาเบองฅม 

เมอมอายุสมควรเล่าเรยนไห่ โขมผู้.ชายไกล่ง!1สอนหน”เสย!หย 

แขขเขรากร คงแค'!]ร,ถม ก กา ขน!ข)กงชนสง (ข]ระถมมากาและ 

รนกามกร) เวล เนนมอายุ1^1 ©๑ ข โยมขคา?ๅ.ห!ข]เรยน;.จุน,}ลอขอมทิ 

วคืทืายยอ โนสำนกัอาทรยก,ย ต่านสอนอกษรขอม!โค“เยาทิแล2 

อยางมนงสอเมคน แลว!วานให !ข]เรยน!เลกทายยืกยห่านอาฑร^าน 

[ ๕ ] 



ทวกโคกเยยว พอท่องสูตรสนวิรย ท่านอารารยย่านไต้ไย่ต่างร'งหวกเสย 

เยนอ,นัหยุกท่องมูลกรรายน ฅ่!เผาถงอ'าย ร1๕. V ท่านอารารยก'ยลาสิกขา 

กรนท่านอารารยย่านกสิยรๅกต่างร่งัหวํกแสิว ไต้ไย่อย่กยอารารยรอกซ้ง 

เยนพชายท่วํกโคกเยยา ท่านอารารยรอกไต้สอนให้เรยนเลข ให้ท่องสูตร 

เลข ๔ สูฅร เมอท่องรยแสิว ท่านให้ทำนพพนธ นพพ่นธ ผนสมุทร 

นพพวง และโกศ่พัท่๔ แม่ แล'วท่านให้เรยนคำนวณ[รทยต่างๆ รนถง 

โรทยฉวาง และท่านให้เรยนเลขคูโชกชาตาต่อไฝ ในแยยเลข ๗ ฅ่วั 

และเคราะห์ ๓ ชิน พรอมทํ้งเศยก และเศษร๎ายต่าง") พอเช่าใรไต้ย่าง 

แสิว ระเรยนเลขผูกควงต่อไฝ แต่ท่านห้ามว่า ยํงเยืนเด็กเกินไย่ เอา 

ไว้เร้ยนต่อเมอเยึนผู้ใหญ่ ในเวลานนั้มอายกรย ๑๕ ยยริยรณ ท่านผู้ใหญ่ 

ให้ยวชเยืนสามเณรอย่ 5) เกปิน แต่โยมผู้ชายไต้วิงวอนให้สิก ท่านยอกว่า 

ถ้าถ้องกๆ?''ร?เฮย' กค่อยอยู่กด่อเยอยวชเยนพ?*แถ้ว เบน-ลาIIIโน??กษา 

คลยาก คลลายเ(น?เหย่อนเยล์ดข้าวลา?ทดงอยู่!]ลายเข์ย ขาดไย่วู้ถ้ว 

เยอคลขาดแถ้วไ!]ย?ใ}.)คทามของชาวบาน ก็'ร*เบนบาไ}เบนก??ย ล'}ค่อย 

อยต่อไใ]เยอเใ]นพ?* กรนสิกรากเพศสามเณรแลว กลยไย่อย'ย่าน 
ข โ ใ , . ^ ยี 

แท่กลางกนก็ไย่เรยนเลขต่อท่ว่กเสมอ กรนอายุ ๑๖ ย กสิย่ผาอยู่ย่าน 

โกยเกกขาก ไต้ช่วยทำผาหาเลยงชพกามตระกล ถิงกราวทำนาก็ทำนา 

ถงกราวทำสวนก็ทำสวน เมอหยุกงานหยุกการแสิว ซอยไย่เท่ยวกาม 

กำยลต่างๆท่ใกลเคยง เยืนกนมอ่ชิยาศ่ยชอยเท่ยวมาแต่เด็กๆ เมอย่ง 

เกกเท่ยวไฝตามตำยลและอำเภอใกล ๆ กร'นเยืนหนุ่มใหญ่ขนสามารถ 

เทยวไย่ตามอำเภอและร'งหว่ตต่างๆ เช่น รํงีหว'ดสงขลา พํท์ลง นกร. 

[ ๖ ] 



ศร'ธรรมราช รนภร2ทิงึราษฏรทืง ๓ รงัหวโนรรกไกยมาก ในภารเทยวน 

กราเยนฅองมศสฅราอๅวุชิคก'เมตกผอไ!]กายสำหร่ยยองก่นตำ ทเตยวไ!) 

กเพอร2ก!]มฅรใหมาก เพอยองกนท่วเองและตรพยสินในย็ๅน ในการ 

เกยวใ!)เซ่นน ถงกโท่านห้เฌ่าท่ผควๅมกรุณาท่ยีมว่ๅ เจาอย่าเทยวไห 

น')ก?รกจ#เสยคน ใกฅอยกยทานวา ม}}!!]เทยวอย่างคนคท ไฆ่ไช่เทยว 

อเยางคนยาหรอคนขเยา ทจ#ทำไหเสยคน เมอท่านม้เฒ่าเหล่าน'[นท่าม 

ใมพงแลา ไ!)ยอกให้ไยผผชายท่ยีมเสยเอาล้ยีง แท่โยผผชายกลโยินก 

และฅอยไ!)วา ช่างเขาเถอ!} สกม้ชายถา!}}ตายก์กสยยานเอง ไห้เทยา) 

ไหรุ',)กเพอนไท}}าก?)อ#'!ดยองก้นต้วแส#ทรพยส]}!]ตไนเฦา1}ค'-}ย พวก 

ชาวยำนในเกาะ ถ้าถกขโมยว'วออกนอกเกาะแล้วไม่เคยคิกคๅมไห้เลย 

เมอรรณพอนผากทํ่ว์ไ!) ยางท่ว่ยีหายไม่ท่องคามก็ไห้ สํ่งึเพอนไ!)ก็คาม 

ผาเห เอง เตยวอยอยางนรนถาอาย ๒เอ ย แฅเวลาทำนาท่าสวนก็ไม่ 

เสยงานเสยการ กลโผาทำงานคาม!)กคิ เมอหยกงานหยกการแล้วก็ 

เท่ยวอก รนกระตํ่ง์ราษฎรทง์สามทํง์หว่กท่รชๅนํ้ ไม่ผใครนกเลยว่าระ 

ยวชไห้ เผอยวชแล้วฌาคิกล'ยกถกว่า จะอย่ไปได้ไม่นๅน 

เมออาย ๒© ย ถงเวลาตระยวชก่นคาม!)ระเพณตถอกนมๅ โยม 

ผหฌิงก็ท่ณฅยินให้ยวช แท่ยิงไม่ท่องการระยวช เพราะย้'งไม่ม้คร่ท่ชิา 

รงยอกก่ยท่านว่า ฒย่งไม่ศร'ทธาเลยแม่ ถงแผระยวชไ!)ก็ไม่ม!)รงไยชน 

แท่ถ้าศร'ทธาแล้ว ถงแม้ระยวช ๓ เคอน ก็ยํงืม!)ระไยชนกว่า [มอ 

ศร'ทธา๓กราก?ฅใรฒเม้อไร ผมระยวชเมยินน 

ครนเมธอาย ๒๒ ย ไห้นกหมายก่ยเพอนๆในอำเภอหากใพณ่ 

ไว้ ๖ กนท่วยกน ว่าระไ!)เท่ยวเมองไตรยุร เม้อขนไ!)หาเพยิน 

[๘] 

ยรรกา 



เพอนๆเขาเขาอย่ว7เระยวชก่นท่งนนั้ แล้วเพชิน ๆ ถามว่าคุณไม'ยวชกโ 

เขายำงหรอ ไกพึ่งเพอนๆพกกำน ก็นกสลก'ใร'ในการเทยวผาก และ 

โยมณฅอนใหยวชล้วย ยม่เกิกครโธาอนแรงกล้าขน ลมเลิกการไย่เทยว 

กลโผายำนยอกก่ยโยมผหญิงว่า ผมล้องการระยวช แล้เวลาน1นั้เยึน 

เกชิน ๕ โยมหญิงไกฅอยว่า ไค}เขาริ^ฐยู่ว่,ค!คอV & ล#ลูกเอ๋ย ค่อย 

โ!/อยู่:คอ!ร ร) เกอ# ในเวลานนั้มผัหญิงแก'นํ่งอย่ก่ยโยมหญิงคนหนงล้วย 

หญิงแก'กนนนไกพกขนว่า อย่ว่กเก็อน ๕ เยึนเกิอนรอน ยวชแล้วระอย่ 

ไม่ไกนาน อาฅผาไก้ฅอยกโหญิงแก'กนนนว่า เดอนอะไรก็่ตาม ถิงแม้ 

จะเบนเดอนอว้ยเดอนยก็ยังร่อนอยู่นนเอง เม้อเข9าในร่มเสยแล้ว 

เดอนอะ ไรก็เย็นดวยยันท งนนิ โยมหญิงไกยินอาฅมาพกเช่นนํนิล้าน 

พกขนว่า เจารู้จํกศาสนาแล้ว ไปเถิดลูก แม่ไม่หามแลว และโยม 

หญิงไกถามอาฅมาว่า ระบวซ,ในจรรมยุฅห'ริอมหานิกาย ไกฅอยล้านว่า 

ระยวชมหานิกาย ๓ เกชิน แล้วรงระยวชธรรมยุฅ ล้านไกว่าอาฅมาว่า 

เราระยวชหลายหนทำไมกน เฑัลมเสยแล้วหรอทพ่อเล้าไกยอกกโเล้าไว้ 

แล้วฅํงแล้เก็กว่า พระมอญของพระรอมเกล้าๆ!]ฎิยฅิก็นก คอเวลานิน 

ธรรมยุฅเพงมใหม่ๆ ขํ้นไ!]เทยวเกาะยอ ๒ องค ไกแวะเข้าไ!]ในยำนขอ 

นํ้าร่อนฉ่น โยมชายเห็นเข้าเลอผใสมาก ร้งส่งไว้เช่นนํน โยมชายถง 

แม่ระยวชมหานิกายก็ฅาม แล้ล้านเคร่งกร'กล้อวินโผาก เมอแก่แล้ว 

ก็ยํง์ล้อง!]าฎิโมกขแ!]ลไกนนโว่าโยมหญิงช่วยรำไว้แนะนำในทางทก็ เม่อ 

โยมหญิงอนุญาฅแล้ว ก็เฅรยผล้ว์'ไม่อย่วํกื เม้อไ!]อย่ว่กไกอ้มไก่ชน 

ล้วหนิงไ!]ล้วยชอยำยสรอยขาว เพชินยำนเห็นถามว่า ระไ!]ไหน ยอกว่า 

[๘] 



^ะ!ย่ปึยูวกยวช เขาถามว่า เอาอายสรอยขๅาไย่ทำไม ยอกเขาว่า 

ระเอาใย่ยวซดายกน เพราะอยก่ายก่นนานถิงสยแล่า ครํนไย่ถงาำ พชาย 

ใหญสมภาราำโคกเย่ยา คอท่านอารารยรอด ท่านถามว่า ผาทำ!ม 

เรยนทานวา ระมาอย่ากเพอยาช ทานถามว่า เอาไก'มาก่ายทำ!ม 

ดอยท่านว่า ไก่มนแก'แล่า ใม่กลาเอาไาท่ยำน กล'วัคนเขาเอามนไ!] 

ทรกรรผอก ริงเอามนมาไาท่วำเสยก่าย 

ในการยาชรกงานอย่างเงยยๆ (ท่าำมชฌิผาาาส สงขลา) ไม่ 

ไก่ยอกแขกและเพอนให้รุ้เลย ท่งั้นํ้ เพราะกล่าเขาระฆ่าสำริด่ดชาดมา 

ช่วยในงาน และไก่สั๋ง์ขุนเกาะยอ พชายก่ายว่า “แม่แก่ไข'ฟองเกยาก็ 

ดอยในงานนไผได ฉนใมดองการโย่รกสดาทเขๅจุงามๅช่าย ระโ!]รก 

พ่อแม่และด่าเองเท่านน ” กรนถงานยวชก็!]อกโยมหญิงและโยมชายขฐง 

เพปินทง ๓ คน กำอารารยค่ยอารารยเดิมกนเดยาเท่าน1นิ ในเาลานน 

พระท่เกยสากนาคยวัผแก่ท่าน!]ลำแดงองกเกยว พอถงานแรม ๑) คํ่า 

ท่านไก่หนใ!]เกาะแด่ว พระในวำไ!]ยอกว่า “ย]ลำแกงหนไ!]เสยแลวั 

ไม่ม'ใครท่ระสวกนากไก่” อาดผาไก่วงดามไย่นิมนก่ฤงริมกำแพงเมธง 

ท่านไม่ยอผกลำ ถามท่านว่าระกลำเมอไร ท่านยอกว่า ไม'มาำกำหนด 

อาดผา นกในใ รว่า ทเขาว่าชิรรมยฅ กรุณาสำว่อย่ๅงนํ้กอกหริฐ คิดร; 

ไม'ยาช วิงกลำผายอกครุว่า “ผมระไม่ยวชและระกลำยำน” ครุถามว่า 

“เหตุไรท่ระไม่ยาช” ยอกท่านว่า ท่านอารารยสวก1ไ!]เสยแลวั ไม่ม 

ใครสาก ครุว่า “ไผไก่ ก่องยาช” ยอกครุว่า “ระยาชเณร ๓ าำ 

แล่าระกลำยาน ” ครุดกใรรงริยไย่หาท่านเรำกุณอยชณายทากชายนำ 

[เแ 



ท่านยใ)กว่า “ ท่านย่งัไม'ไกก่นเลย กงกล'ยมาอก ” ครกลยผายใ)กว่า 

เราคุณพกเช่นนํนื ไก้ยอกกรว่า “ ผมซกถามแท่วท่านยอกว่า ไม่มวน 

กำหนกกลิย์” กรูกท่ยืมาหาท่านเท่ากณชก ท่านยอกครูว่า “กล'ไ)ใโ} 

ยอกอายหนเถอะ ไม่ท่ธงเกอกร่อน ” เมอกรูกลโมายอกเช่นนนแท่ว 

ยอกท่อไม่ว่า ฉนถามท่านวินโธรรมกว่าท่านระสวกไกหรอไม' อาฅมา 

ถามว่า “ท่านเคยสวกมาแท่ก่อนหริอ” กรูยอกว่าเกย แท่เกยวนท่าน 

แก'ผากแลโ ท่านหยุกสวก เพราะท่าน'ไม'ม่ทนฅชะ กล'วัผอนเขาระสงสโ 

และกล'วอาฅมาระไม'สนิทโรท่วย อาฅผาถามกรูว่า “ท่านพคฅ่วสเยืน 

ท่ว ฅ เสยท่วยหริอ,, กรูถามว่า “ฅว้ ส เยืนท่วั ฅ อย่างไร,, ฅอย 

ครูว่า “เช่น สนา เยืน ฅนา ไย่แท่วหริอ” กรูยอกว่าไผ'ถงกโอย่างนํนิ 

ถามกรูว่า “ เวลาท่านพก คนยว้พงเช่าโรทุกกำหริอ ” กรูว่า ยิงพง 

เช่าโรช'กเรนทุกกำ ยอกกโกรูว่า “ท่าเช่นนน ผมระรังเกยรท่านทำไม 

เรัากณท่านไผ'ม่พน โหัศลผผกไม่รัง์เกํยร เมอท่านทํสวกก็ไม่มพน 

แก'แท่วทงสององค ผมมกวามยินกมาก เพราะท่านทงสององก็ระไม่สกแท่ว 

ผมระไกไหว้ท่านทงั้สองรนกระทํงถงมรณภาพ ” แท่วกรูไย่ถามท่าน 

วินโธรรม ท่านวงมายอกว่า กล'วยิาฅมาระรังเกยรอย่างคน'ชิน อาฅมา 
1 

ถามกรว่า “พระทํพนก็สวกผิกย่อยๆ กโพระท่ไม'มพนกลโสวกไม่ผิกเลย 

โกรระกกว่ากน” ครูยอกว่า ท่สวกไม่ผิดเลยกกว่า อาฅมายอกครู 

“ ผมระรังเก่ยรอย่างไรกโท่านวินโธรรมท่ระสวกให้ผม ถงแผอยชฌาย 

และค'สวกผพนก็ก่งสองกน แฅ่ก็ไม่สามารถระทำให้ผผเยืนพระไก้ท่อง 

พรโมท่วยสงฆโนวกก็ระยอมให้ผมเยืนพระในก็ย่ระชุม ผม'รงยอผเยืนพระ 
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เก ครกลยไม่ยอกท่านวิน'ยชรรมว่ๅ ขาตผาพกเช่นน'น ท่านวิน'ยชรรม 

เขะ'ไรขนทนห กว่ากน[ล่าล!เกนท่าว่า เยึนกนร่ายกา?เหลอเกิน ท่าไม 

รงพกไม่เสยชรรมเสยวิน,ข!ลยแผ้แท่กำเกย'3 กนเช่นน เท่าไหร่เท่าก่น ฉํน 

สวกใหเธง ท่านวินํยืธรรมพก กรกล'ยผา!)ธกว่า ท่านวินยัชรรมพอไกยิน 

กาพกขขงนิาฅมารสกว่าเลขกนกแกงท่ว์ทํงตํวึ ท่ายกวามยินก เร่ากณ 

อยชฌายโกรชท่านม่ลํกมาก ในเร้ปิงกท่านหนไม่ไม่ยขมสาก'ไห้ 

กรนพปิถิงวนพุช แรม ๘ กำ เกธน 0) (วนท่ ๗ มิถนายน 

๒๙๓๖) เวลาเทยง ขาฅมาไม่สระผมและกิกระม่ลงผมเอง ท่หลํงืกฏิ 

พระครพิก็ยรู'สมารารย มชาวข่านในสงขลาเกินผ่านไม่เห็นเช่ๅ เขากาม 

ว่า ท่าอะไรกน อาตมายอกว่าระม่ลงผมยวช เขาถามว่าท่าไผไม่ให้พระ 

ทำนามนก็ให้ ขากผายอกว่า ใ!าในย่อนน์ะ ท่านท่าผาตงร่อยยแล1ว 

ไม่ร่าเยนฅ*องไม่ท่าทธนอก กรนแล*วเขาก็ช่วยม่ลงผมให้ อาตมาไม่นิมนก็ 

พระภํฅ์ฅทเทสก ขอสงฆในว'กให้ลงนํ่งีห่ฅถยาส ท่านถามว่าระเขาก็รม่ 

อาตมายอกว่าระเอาหมดท่งว่ก ท่านร่อง!เทานขนก'งอ คนอนเขานิมนก็ 

กนเพยง 5)0 รูม่เท่านน แล*วยอกก'ยท่านว่า ผมมของถวายทกรม่ พขถง 

เวลาข่ายฝระมาณ ซิ๕.๐0 น. เกยๆ หร่อ ซิ๖ น. ท่านเร่าคณอุยชณาย 

ไกลงไฝย'งัพระอุโยสถ อาตมาก็!กเข่าขออุม่สผยท พอถง ๏0).0๒ น. 

ก็เยนอนเสร่รพิธการยวช ท่านเร่าคุณพระภํทรชรรมชากา (แร่ง ภทฺทิโย) 

เยึนอุยชฌายะ พระวินํยชรรม (หน^านฌาโณ) เขนกรรมวารารๅรย 

อุม่สผยท ๓ รม่ ท่านวินไเชิรรมสวดทุกรูม่ แล*วท่านก็ใก้นำอาตมาไม่ห 

ทุฏิ และสธน'ให้พินทุอชิยรู''าน ย่ระเก็ยวมพระรม่หนงมายอกก'11ท่าน 

[๑๑] 



วนยชิรรมว่า อากมาเยืนกนทมอุฝนิส่เแเรงกล้ามากในพระพทชิศาสนา 

นเฃึนคำพยากรณของเไากณอุยืซฌายื อนง เมอย่งัไผ่ยวช ไค้คุ้นเคย 

กโแล้าเมองสงขลา เล้าคุณวิเชยรกร (ชม) และคุณหญิงสผยรณ 

ซงท่านทํงสองเกยรล้กคุ้นเคยมาฅงแผ่ยํงเยืนเก็ก ๆ ค้อเคยไม่อย่ล้ยผ่าน 

ทิงสองยำงยางครงยางคราว และไค้รยกวามเมฅฅากรุณาไากผ่านก่งสอง 

กล้าย ๆ ฑยเยืนยฅรของท่านเอง ถงก่ยผ่านกงสองให้เรยกยฅรและชิคา 

ของผ่านว่า น1อง และสอนให้ยุฅรและชิกาของผ่านเรยกอาฅมาว่า พิทุก ๆ 

กน แล้วก็อุฅส่าห็ย่องกนอนฅรายทงม่วงไค้ใค้ฅลอกกาล ไนถงยวชแลว 

ผ่านก็ยํงให้กนเลยงก ให้กนนำสำรยไม่ถวายอย่เนองนิฅยื นยว่าเยืนผทม่ 

อม่การะผ่ออาฅมาเห็มท เมออาฅผายวชแล้วไค้ไม่เยยมผ่านเสมอ ไน 

กระทงพระในวค้ผ่วยก่นัสงสย ถามว่าค้ไกผ่านหรอ ปิาฅผาฅอยว่า ล้า 

ไม่รูไกไะไฝหาผ่านไค้อย่างไร เมออาฒาเยืนเม่รยฌแล้ว ท่านส่งฝาก 

ยฅรและชิกาของผ่านว่า คุณเยืนผ้ใหญ่แล้วระว่งนองของคุณให้ก อย่าให้ 

ทะเลาะรยกโแอง 

คร่นพินทุอธิษจำนแล้ว ผ่านยอกว่า ทกนเขาว่าคุณเยืนอย่างไรนํ้นั้ 

ฉนทรายแล้วเหม่อนกน แผ่เห็นว่าคุณย,งหนุ่มแน่นมาก ล้าไม่ก็ร่ฑชิาแรง 

กล้าไริงๆ คุณย่งทงยืนพิงกายไผ่,ไค้ มาอย่ในว่ฒไะอาก็ยพระเณรสกรม่ 

เกยวก็หาไม่ แล้วยํงืเลยงเพอนทมาอย่ผ่วยก่นอก่ แล้วผ่านไค้'เห'องโห้อย' 
ม่/’ ^ '11 5 ค้/ล้1ยืยื นุ่ ย 

ฅ่งใไผ่ายพพกิไของพระยวชใหม่ ผ่องสวกผนฅยาง ผ่องพระวินค้]ยุพพสิกขา 

วรรณนายาง กูกผม่ฏัรู’าน ๕๐ ยาง ไนฅลอกพรรษา ในพรรษาแรก 

ผ่องสวกมนต์ฅามเนติของวก ยื ท ๒ พอถงวน'วิสาขะ ถกถวายหนํง์สอเทกน 

[ ©เ2) ] 
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ไฝเรยนเราคณอุยชฌายไค้อาฅผาสวกย่าฏิโม?1ขั้ ท่านอุยชฌายืเอ;ไ'?ว่า 

ทาไม1?;สวดไค้เพรา;เพิงยวชไหม' ท่าน'วิน*ย่อรรมเรยนท่านว่า สวดไค้ 

แลวทาน'ใหซอมสวด'ให้ท่านพงกอน ก็ไฝสวดไหท่านพง'?นดลอด ท่านก่ก 

ท่วเกยวท อา เยน อ; แล่วท่านก็อนุฌูๅฅไค้สวด กรนสวดย่าฏึโมกขั้แล่ว 

ฅองการเรยนแย่ลย่าฎิโมกข ท่านวินํย่อรรมล่งเขยนยทมาลาไค้ท่อง เมอ 

ท่องรำไกกแลว ท่านสอนเค้เรยนภิกขุย่าลุโมกข แล;ภิกขุนิฝาฎิโมกขั้ 

แล;ใค้เรยนอรรมยท พอร'?กท่าทางของภายายาลดแล่วิ ท่านไค้เรยน 

มหาวิภ'งกเล่มสอง แล;ไค้เรยนยริวารต่อไย่ 

กรนิถิงพรรษาท ๓ พร;ว'ค'โคกเย่ยว เขาร;แย่ลงนิกายเยืนอรรมยุต 

แล;ชาวยานก็1?;ยวชท่วย กรนเขาไค้ยวชแล่ว ท่านพร;ครวิสุทธิโมล่ 

เล่าคณ;อรรมยุต มาขอไค้อาตมาขนไย่อย่เยืนย่ร;อาน อาตมาเรยนท่าน 

ว่า ผมย่งเยืนเด็กยํงืเยืนฝร;อานไม'ไค้ ท่านฅอยว่าเด็กธนไม่ร แต่สำหร'ย 

เกกอย่างคณเยืนไค้ อาตมายิงไม่ต่องการไย่อย่ ท่านไย่เฅอนอก อาตมา 

ยอกว่าผมตองการเรยนภาย-ายาล ท่านไย่ยอกท่านวินํย่อรรม แล;ท่าน 

วินํยือรรมยอก'ไค้ไย่ตามทท่านส่ง ฉน1?;ไฝช่วยสอนหนํง์สอไค้ อาตมาก็ 

ชนไย่อย่ ท่านวินยอรรมขั้นไย่อย่เยืนเพอนยางกร1งยางคราว ต่อมาอก 

หนื้งพรรยา ว'กท่ายยอกเย่ลยนนิกายอก ท่านก็มอยโค้กแลพงสองว่ด 

ท่านวินยอรรมขนไย่อยุ'โกณย่ยวข้าง ว'ก?ว่ายยอข้าง อาตมาก็ไค้เรยน 

ภาเทยาลกยท่านอกต่อไย่ แล;ไค้ย่ฏิข้ฅหนาท่ก็าสนาอย่างอรรมยุต 

กร;ท'ง'ชาวข้านเลธม'ไสมากขนท1งั้สองวก แล;มกนยวชอรรมยุตมากขั้น 
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อาฅมาไคใปนิย่เกาะยอ ๓ ย มกวาม'รุในภาเทยาลพอสมการ แล่วท่าน 

วินยั'ธรรมเฅอนให้เขำมาเรยนในสำนกสมเก็รพระมหาสมณเรำ ๆ เมธกรง 

ยำเยึนกรมหผนอย' ธาฅผาฅธยท่านว่า ระเรยนธย่กํฆืท่านรนกว่าท่านระ 
4 2 “ว่ 4 ใ 1” ห้ 
ถิงมรณะ ท่านฅอยว่า คุณเขา'ใ?ผิกเสยแลว เหนนำในรอยเท่าว'วผาก 

กว่านำในมหาสมุทร กวาผร้ของล่นไม'เท่ากยักวาผรุ้ของในกรมเลย คุณ 

ไปเถิก ระไห้ผกวามรัก็ เพราะคุณผกวามสามารถ'ในการเรยน ในกรม 

ท่านระฅ่งพระทยัสอนให้ไห้ก็ ขยันรริงดำท่านว้นยัธรรมพก เมออย่สงขลา 

ไห้ขอหนำสอถวายกำแก'สมเก็รพระมหาสมณเรำ ๆ 

รากท่านพระกรุวิสทธิไผล ท่าน'ให้มาสองฉย่ยั ฉยยัหน็งถวายในกรม 

ถำหากในกรมท่านไม่ทรงรยัให้เอาไปถวายเรำก็รสคฅก่ฅยานุว่ฅืร ว่กเทพ 

ก็รินทราวาส มากยัเร้อเซิกหำ ถกพายผาไม่ทนวนเขำพรรษา เขำพรรษา 

ล่วงไฝ ๕ วน เริอรงถิงกรุงเทพ ๆ เรำคุณวินยัรกซิก ( กง ) นำไย่เผา 

ถวายหนำสอกอกไมชิปเทยน อากมาไห้ถวายกรายยำกผพระองก็ท่าน "I 

ไห้ร่ยัสำขนว่า พระองก็นเยึน แล่วท่านทรงอ่านหนำสอทนำไฝถวาย 

ถิง ๔ พรรษาแล่ว 

ท่านทรงรยัไว้ อาฅมาไห้ทลท่านว่า ท่านพระกรุให้ถวายมาเรำก็รสกฅก่ก 

ฉย่ยัหนงกำย ท่านรยัสงว่า ใม่ฅ่องถวาย ล่นยอกท่านเอง เม่อคุณผาทน 

แล่วอย่กยัล่น แท่เวลาน เสนาสนะยำไม่ว่าง ม่พระอย่เค็มหมก อาฅผา 

ทลท่านว่า ระไปรกให้ไปอย่ทไหนก่อนก็แลำแท่พระองก็ระไปรก ท่านรยั 

สํ่งีถามว่า เยึนกึษยของใกร ทลท่านว่าเยึนก็ษยเราคุณภ'ทรธรรมธากา 

ท่านรยัสํ่งว่า ถำเช่นนน ล่นระฝากให้ไปอย่กยัชฺยชฌายของกณทว่ก 
”1 ^4 2 , 4 /ว่ 1"ไ 

ราชาธีวาสก่อน ออกพรรษาแล่ว้รงกลยัผา แท่อยชฌายของคุณไม'ให้ 

เขนสมภารว'กนน ล่นระฝากไย่ก่ยัเรำคุณก็รวิสุทธิวงก็ สมภารว่ก 

ราชาธิวาส 

[ ๑๔ ] 



กรนธ!)กพรรย•าแลวถงเกอนยู พระองกร'ยส่งถาม พร;กรอน่นัต- 

น นนาท (พรหม) พระกรอนนกนินนาท ยอกกยดูๅกมๅว่า พระองกรโ)ส่ง 

ถามถง อาฅมา!ปเรยนกโท่านอยชนิ]ๅยว่า ในกรผร่ยส่งใพักลิ!)!!]!)ย' 

วกบวร ๆ ไกแล้ว พระปิยชนิ]ายํใกนาผาถวายสามกนพรอมกน กออๅกผา 

มหาปลอก และสามเณรอน น'องชาย!นำกณวิ[ชํยรกร ทํไห้มาอย่ก่โ 

เราคุณกอนแล'ว เผอผาเผาท่านแล'ว ท่านร"ยสํงึให้พระผ้ใหณ่นํกึตากฏิ 

ให้อย่ อย่ต่อมาสองสามวน อากผาเช่าไปเผา ท่านรโสํ่ง์ถามว่า เรยน 

อะไรผายางแลว กลยอว่า ไกเรยน•ฐรรมยทยํๅง เลขยาง ท่านรโส่งัถาม 

ว่า เขยนหน'งสอไทยเยํนหรอไม่ ทลว่าเยึน รโส่งถามว่า ชำนาญเอก 

โทหรอไม' ทลว่าไม'ชำนาญ รยส่งถามว่า เพราะเหคไร ทลว่า ชาร 

สงขลาไม่!กพดเสยงเอกโท เยึนแต่รำไวเท่านํ้นเอง รโสํ่ง์ต่อไปว่า ถ้า 

เช่นนนคุณกองสนใรภายาไทยเสยก่อน เพราะถงแปลภายายาลิไห้ก ถ้า 

ผิกหน่งัสือไทยผาก ก็่ฅก'ไห้เหมอนกน อาฅผารงเช่าเรยนหนํง์สอไทย 

ต่งัแก่นนผา พอถงเกอนมิถุนายนสอยไห้ประโยก ๓ พอถงเกอนกลากม 

ยเกยวกน สอยไกประโยก ๒ แถ้วรํยสํ่งีให้ไปเรยนไวยากรณถ้ย สมแ^ 

พระสํงฆราชเกยวน (สมเก็รพระสํงืฆราชเนำ กรมหลวงวชํรญาณวงก) 

ไปเรยนอย่ให้สองคิน ท่านรยสํ่งีให้เลิก ในกรมรยส่งถามว่า ไปเรยน 

ไวยากรณกยคุณชนเยนอย่างไรยำง ทลท่านว่า กระหม่อมไฝเรยนก'ยท่าน 

สองกน ท่านรโส่งให้เลิก ในกรมรยส่งถามสมเก็รพระสงัคุงรๅชเนํว่ว่ๅ 

คุณชนทำไมไผ่สอนอก ท่านทลว่า เขาเรยนรมาแล1ว ในกรมรยสํ่งีว่า 

คุณรโประกนไกหรอว่าระสอยไก้ ท่านทลว่า รโเประกนไห้ไม่กก ต่อมา 

ถงเกอนมิถุนายน สอยไวยากรณ เนำคุณพรหมว”กราชประกิ!}จุ่' ฅรวรให้ 



เสย ๒© คะแนน เขาเรยนชิรรมยท'ใน'โรงเรึยน ยอกครว่า อย่าสอนฒ 

อย่างเก็ก ๆ เลย ผมไม่ท่องการเยนเฝรึยญหรึอราชาคณะ ผมท่องการ 

เรึยนเพอหาขโย่ฏิย่ฅเท่านน, ครุยอกว่าผมไม่ร่ขัเขนกร ผมรยเย่นผ้ช่วย 

คิกข)รกยาเท่านิน ท่งนเพราะครุอ่อนกว่า กร0นถงเกอนคุลาคมยเกยวกํน 

ครุทำย่ฌช่ถวาย'ในกรมทระ'ให้เช่าแข]ลข)ระ'โยค ๓ อาฅผาทราย อาฅมา 

ท่อว่ากรุว่าระไม่เขาแข)ล ครุไม่ยอมรนเอะอะกน รนถงก'ยัเราคุณราซมุน 

(ชม) ผาเตอนว่า กงคุณไม่ท่องการก็ช่วยหาชอเสยงให้กรุไม่ไค้หรอ 

ครุเขาท่องการ อาตมารึงเช่าสอย สมเกรในกรมเรยกกรุขนไข1ถามว่า 

อาตมาเรึยนเพยง ๖ เกธนเท่านนระสอยไค้หรึอ ครุทลว่าไค้ ท่านร'ยส่ง 

ให้ขํ้นไย่แย่ลถวายให้พง กขนไย่แย่ลถวายให้ท่าน ทรงท่กึก็'พทเกยว 

เท่านํ้นั้ ร่ขเสํ่งึว่าแย่ลไค้ อนุฌาฅให้สอย สอยแย่ลไค้สองย่ระโยกคอ 

ย่ระโยค ๒ สมเก็รพระส่งฆราชเรา วิคราซยพิ'ธ ตรวรให้เสย ๓๕คะแนน 

ข]ระโยค ๓ สมเค็รในกรมท่านทรงฅรวรให้เองเสย ๗๒ คะแนน สอย 

เย่รึยฌ ๓ ย่ระโยคไค้ ท่านย่ระทานรางว่ลั ๓๐ ยาท อย'ท่อผาอก ๒- ๓ ว'น 

เพลแท่ว่รํย่สํ่งีให้'ไย่เผาอย่กํนสองต่อสอง ท่านรไเสงว่า ท่อรากนไย่ คุณ 

ไม่ท่องไย่เรึยนก'ยัคนอน เรึยนก'ยฉนคนเกยวก็ไค้ ฉนมความรุ้เท่าไรก็ 

สอนให้คณเท่านน คุณมารากย่านไกลเมองไกลระไค้มกวามรุ้ก็กส่ยไฝย่าน 

ท่อผาไม่กวนระเลิกสอยพน ไย่สอยฑว่กพระก็รึรํฅ์นก็าสการาม ท่องแย่ล 

ย่ากเย่ล่า ท่านร่ย้สํ่ง์เรึยกพระทสอยไค้ย่ระโยคสามทว่กนแล่ว รํขเสํ๋ง์ถาม 

ว่า ใครระสม่ค์รเรึยนมงคลทย่น ประโยค ๕ ย่างไหม ถ้าใครร่ยแปล 

ฉนระสอนให้ ในสามกนทสอยประโยค ๓ ไค้ท่วยกน เขาไม่ยอมริย แล่ว 

ท่านหนมาถามอาฅมา อาตมาทลว่า ล่าพระองคทรงพระกรุณาสอนเอง 

[ ดเ) ใ 







แล^ กระหมอมกร2เรยน ท่านรโส่งถามว่า กณเกยเรยนมายางแล้ว 

ทรอยง ทลว่าไม,เกย แล้วท่านทรง!!]หยิยหน่งสอลานทิฝนผา'ไททกลอง 

แม่ลกู อาฅมากแม่ลไค้ แต่ท่านกต่องทรงยปึกไม่ยโงเหมอนกน ท่าน 

รยส่งถามว่า ทำไมคุณแม่ลไท้ ทลท่านว่า เหมอนกโอรรถกถาชรรมยท 

ทานรโส่งว่า กณฉลากพอ เมฐอาฅมาร'ยแม่ลแล้ว เพอนทํงสามกร'ย 

แฝลควย ท่านกกงต่นลงมอสอนกงแต่นนมา รนถงเวลาเขโแฝล ก็ 

แม่ลไค้ม่ระโยก ๘ ฑง ๘ กน ต่อรากนนมา ก็ไค้เริยนกโพร;องกรนถง 

ประ โยก 0}) 

การเริยนสอยของอาฅมาผก่งนํ้ 

สอยม่ระ'โยก ๓ ไก เมออายุ ๒๙ ย, ในวนท ๒๓ พลุษภากผ 

ร.ส. ©©๙ (พ.ก็. ๒๘๘๓) 

สอยประโยค ๘ ไก เมออาย ๓0 V ในวนท่ ๒๘ กผภาพ'นธ 

ร.ก็. ©๒๐ ( พ.ก็. ©๘๘๘ ) 

สอยประโยก ๕ ไค้ เมออายุ ๓© ย' ร.ก็. ©๒© (พ.ก็.๒๘๘๘) 

สอยฝระโยก ๖ ไค้ เมออายุ ๓๒ ย' ร.ก็. ©๒๒(พ.ก็.๒๘๘๖) 

สอยประโยค ๙ ไค้ เมออายุ ๓๘ ย ร.ก็. ©๒๘ (พ.ก็. ๒๘๘๘) 

กรนต่อผาอก ๗ ย ไค้รโพระราชทานทินนามเยืน พระอโนผ. 

คณผน เมอวนท ๖ กรกฏากผ พ.ก็. ๒๘๘© กร2น์ถง พ.ก็. ๒๘๘๒ ไค้ 

โม่รกเกล้า ๆ ใทอปึกไม่เยืนเรโกณะรโหวกสงขลา 

เยืน พระราชเมธ เมอวนท ๒๘ กนยายน พ.ก็. ๒๘๖๘ 

เมธว่นท่ ๙ พลุก็ริกายน พ.ก็. ๒๘๖๘ 

[ ดต่) ] 

เยืน พระเทพเมธ 



เยน พระร''ฅืนธํชมุนิ เมธวนท ๕ ร่นวาคม พ.ก็. ๒๔๔® 

เยืนสมาซิกส่งฆสภา เมธ พ.ก็. ๒๔๔๒ 

(มหาม่ลอกก็ษยกฅามมาธย่ก่วย สอยใคย่ระโยค ๕ แส่วกสก) 

เมธธย่วํก์ยวรนิเวศ เยึนกรูสธนนก■อรรม สธนภาษายาล เยึน 

กรรมการสธยนกขรรม!]ระรำว่ก เยนกรรผการสอยภาษายาลในวก 

พระก็รร่ฅนก็าสการาม ( แม่ลกวยฝากเปล่า ) และเยึนกรรมการนกธรรม 

สนามหลวง 

เมธโม่รกเกส่า ๆให้เยนเส่าคณะส่งหว,กัสงขลา ไกเยนแม่กอง 

นกธรรมฅร ในส่งึหว'คัสงขลา และส่งืหว'กต่างๆฅลอกถงชุมพร เยน 

เส่าคณะส่งืหวกสงขลากงหมก เยืนเส่าคณะธรรมยุฅและอุยชฌาย์ ๓ 

ส่งหวํกื กอ สงขลา พกลง และยฅฅานิ และเยึนรองเส่าคณะมณฑล 

นกรก็รธรรมราช ภายหล'งส่ธง’ใม่คูแลมณฑลยฅตานส่วย 

หน็าที่การฑน 

เยนครสธนนกธรรม สธนยาล เยึนกรรผการสธยภาษายาล ใน 
"ยํ 1 . ^ โ 

ว่ก้พระก็'รรํฅนก็าสการาม สม'ยัทยํง์มการสอยส่วย’วิธแปลส่วยม่ากฅ่อหนำ 

อารารย์ 

พ.ก็. ๒๔๕๒ พวกส'!เยรุษชาวเมธงสงขลา มสมุหเทก็าภิขาลเยึน 

ย่ระชิาน ยอกเขามายํงกรงเทพ 1 ว่ามผัก็รทธาฑระอุกหนุนการก็กษา 

พระธรรม'วินํยใหเส่ริญร่งเรองโคยหาก ขอพระราชทานพระสงฆซิงทรง 

กณธรรมออกโม่เยึนพระอา^ารย 

[ ด ๘ ] 



พระยาทสมเกรๆ พระ^ลริอมเกลาเราชิย่มํว โปรกๆใหสมเคร 

พระมหาสมณกา ทรงเลอกหาพร;อารารยท ระส่งไย่น1น. ทรงเลอกพระ: 

อโนมคุณมุนถวาย รงโฝรคใหกลยออกใปอย'ว่กม์ซฌิมาวาสไกัริยืพระ: 

ราชทาน'ไห้เยน!รำคณะช่งึหว,กัสงขลา เขนแม่กองธรรมสนามหลวงชนฅร 

ช่งหว'คสงขลา พํทัลง ยกคานิ ชมพร นกรศรธรรมราช 

ฅ่อมาโปรก ๆ ให้เข็่!นฅำแหน่งผัช่วยเฑ้กณะมณฑลนครศรธรรม- 

ราช และเขนเช่าคณะมณฑลยกฅานิก่วย 4* 

ย 

เยนพระอุยชณายะ และเยนเช่าคณะธรรมยฅ ช่งหวกสงขลา 

พํทลง ยกฅานิ 

เขนกรรมการเถรสมาคมคณะธรรมยุฅ 

เขนสมาชิกส์งัฆสภา เมอ พ.ศ. ๒๔๙๒ 

การพิเศษ 

เผอ พ.ศ. ๒๔๕๒โนสม่ยัทํยํง์กำรงฅำแหน'งเช่าคณะช่งหว*ก์ สงขลา 

ปิย,ร่อผชฌิมาวาสน'น เยืนอาฑรยถวายพระอกษรภาษาไทยเยองกน แก่ 

พระเช่าวรวงศเธอ พระองกเช่าเฉลิมพลทิฆ่ผพร พระโอรสในสมเก็ร 

พระเช่ายรผวงศเธอ เช่าพายคลทิฆ่มัพร กรมหลวงลพยรราเมศวร ทรง 

ครนก่อผาขวยหนก ไม่สามารถ?หะทำการงานในหนำทฅ่อไย่ไก่ 

กวยเหกทฅ๎องทำการงานมาก นก่องลาออกฑกตำแหน่งหนำทก่าง "I 

ทงั้หผก เช่ามารกัษาก่วอย่ทวกยวรนิเวศ 

[๑๙] 



ก่อน,?ะมาท!!เข่า*ค์ยวรนิเวศ ไก้มิหนำสอทูลสมเกร ๆ ทวิกยวรนิเวศ 

ท่ระเขำมาพกรกษาฅำ สผเค็ร ๆ ไก้ผหนำสอฅอยไย่กำสำเนา รกหมาย 

กา? 

วิดบวรนิเวศวิหาร 

วินท ๑0 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔ต่เ๒ 

พระเทพเมธ 

หนำสอของเจาคุณ ลงวิมที่ ๕ เดอนนิ บอกเรองจะมาขอพก 

วิกษาตำทวิดบวรนิเวศนิ ได้วิบทราบความแล2ว ฯ 

ทางวิดนิไม่มข่ดข*องอะไร แต่เห็่นว่าเจ*าคุณควรกราบทูลสม 

เด็จพระสำฆราชเจ*า ขอพระอนุญาตเสยก่อนจะเบนการเรยบรอยดฯ 

ต่อรากทูลสผเก็,} ๆ แลว ท่านก็ไก้มาพกอข่ท่ว่กขวรนิเวศเยึนครำ 

ท ๒ เมิอวนท ๑๑ กรกภูาคม พ.ก็. ๒๔๗๒ 

ในระหว่างสงครามโลกครํ้งั้ท่สอง พ.ก็. ๒๔๘๕ —๒๔๔๔ กลโ]ไย่ 

พกทากม'ชฌิมาวาส สงขลา สงครามยุฅิแลำกลยมายำวํกยารนิเวศ 

วิหาร 

เมอวนท ๒๓ มิถุนายน พ.ก็. ๒๕๐๐ อาพาชิเยึนโรคมะเร็งทต่อม 

ลกหผาก ไย่รโการพยายาลผ่าต่ดทโรงพยายาลสง6ฆ อข่ทโรงพยายาล 

ต่ำแท่นนมารนถิงมรณภาพ เมอานท ๒ กุมภาพนชิ ๒๕๐๕ เาลา ๐๘.๐๖ 

นาฬิกา สิรชนมายุไก้ ๔๐ V 
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ม่โะกาศท:ะฑช'ากณ:แล:ท!:ก:^ 

ครํงพระยาทสม!ก็!พระเ!ๅอข่หวั ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ 

ซงมความรุ!!!น!!]รยณช่นัสง ทงัพรรษาอายุก็สมควรท?;เยึนพระราชา 

คณะใกปิกหลายรุ!] ริงทรงพระกรุณาไ!]รกเกล่ๅ ๆ ให้เ!าพนกงานเกริยก 

การ ซิง!ะทรงตงตำแหน่งพระสงฆ์ในวนชง!;''!กักล่ๅรตํฎ'เย]น ทพระท 

น์ง์ปิภิเก็กกสิต 

วนท ๖ กรกฐาคม ร'ตนไกสินทรกึก ๑๒02) เวลาข่าย!!'าพนกงาน 

ไกัเฅรยมการ และนิมนต์]พร;สงฆ์ท!;นำตงั้ ๕ รุ!] พระสงฆ์ชง!;พร; 

ราชทานสฌฌาย่ฅัร ๖ รุ!] รวม ๑๑ รุ!] พร'อมทพร;ทนั๋งีอภิ!กึกกสิก 

เวลาทมเก็!} พระยาทสมเก!พระ!!'าอย่ห"ว!สก!ยิยิกพร;รๅชทๅน 

ใฅร สฌญาย่ฅร พกยก็ พกร'ยิง พร'อมก'วยเคร้ปิงยกึ คอ 

๑. ให้พระมหาอ?] เปรยญ ๙ ย1ระไยค วกสร;เกกึ เยึนพร; 

ยิฎกไกก็ล ทพระราชาคณะ มนิฅยภ'ฅรราคา!ดอนละห้าตำลงสองยๅท 

พกแฉกพนกำผะหย ยกทองแล่งหนำราหูใหญ่ 

๒. ให้พ ระมหาเผอน เปรยญ ๙ ประโยค ว'กพระเชฅพน เยึน 

พระก็ากยยฅติวงก็ ทพระราชาคณะ มนิฅยภ'กัรราคา!ก็ยินล;ห้าตํๅลง 

สองยาท พํคแฉกพนกำผะหย ยกทองแล่งหนำราหูใหฌ่ 

๓. ให้พระมหา! เปรยฌ ๗ ประโยค ว"ก!)วรนิ!วกึวิหาร เยน 

พระอไนมคณผุน ทพระราชาคณะ ผนิฅยภ่ตรราคา!ก็อนละห้าตำลง 

พกแฉกพนกำผะหย ยกทองแล่งหนำราหูใหญ่ 

(ค) จากราชกิจจานุเบกษา เต่ม๒2หนา 42๓ านทิ ๑)91 กรกฎาคม 

7,^1. 5][ฒฟ่ ใ/'แ. 
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4. ให้พระมหาแร่ม ขาเรยนเอกเทยย ๗ ม่ระ'ไยก วิกกกุฏิ- 

กย*ฅริยาราม เยึนพระอริยมุน ทพระราชาคณะ ผนิฅยภ?')รรากาเกอนละ 

ห้าตำลง พ'กแฉก'พนกำผะหย ยกทองแล่งหน์าราห'ใหญ่ 

๕. ให้พระกรฝล่กสุวโมนสลคุณ ว'กโสมนสวิหาร เข่นพระ 

•ธรรม?ฅิฌาณ ทพระราชาคณะ ไข่อย่วกเกรปึวลยารวิหาร ผนิฅยกํกึร 

ราคาเกธนละสามตำลง พ*กิแฉก,พนกำผะหย ยกกินกานหนาราหเลก 

๖. ให้พระกรูส่งฆรกขิฅ เปรยญ ๓ ฝระโยก ว'คเยณนเยพิฅร 

เยนพระกรูธเทก็ธรรมวินโ) 

เยยรย่ยสส่โ)ส 

ไข่ธย่ว*กิกฏิราไชยกรูงเก่า พ'กพกฅาล 

๕ รูข่ 

เธอ 

ในเวลาเมธพระราชทานส'ญญายโ)รนนั้ พระสงฆ ทนำผาฅํง 

สวกชยมโคลคาถา แล้วโม่รกเกล้า ๆ ให้สมเค็เพระเร่าลกยา 

เร่าพ้ากรมขุนนครราชสมา ทรงม่ระเกนล้าขาวพํยึแก'พระสง1ฆผ้ท 

ร”ยพระราชทานตำแหน่ง'ใหม่ทวักนแล้3 พระยิฎกโกก็ลถวายยถาธน'โมทนา 

พระพิมลธรรม ถวายธกิเรก พระธรรมวไรคมถวายพระพรลา เยึน 

เสร์รการ. 
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ส่า แำ 

หนํง์สอทเรยกชอว่า “รดหผายหลวงปึกผสมยิก” เรองนถโใกร 

ไม่เกยอ่าน ไค้?]นแท่'ซอเ'ริบิงน่าร;เขำ'ไรว่า เยนแม่หนิง์ส!)!!ย่างสาม่กุ้เ 

อะใรเรอง (ะ) แต่ทรริงเยนหนิงสบิกอย่'ๅงทสุกชงผ้อ่านโยราณกก็ แล 

ไนทางกวาผรูราชการเก่า ระเยนขโราชการทหารหก็บิราชกางพล1ก็บิน 

เมวา ถาไกอานแลวระมกวามเหนเยนบิยางเกยวกนทกก'แ วาเย่นหนงสฏิ 

น่าอ่านนิยเยืนอย่างเบิกไค้เร้อง ๑ 

ด้นฉยโหน'งัสบิเร้องนเฃยนไว้ในสผุกกำ 04 เล'ผ เดิมเย็!นขฐง 

สมเก็รเราพระยายรมมหาพิไชยฌาดิ หร้บิทเร้ยกอกนาม ๑ ว,ๅ สมเก็?บิงก 

นิ!]ย เก็ยเขาคู้ซ่บินเรนเยึนมรดกฅกต่บิมารนกงเรโกณกก็ขิกาข!เงห่ๅน 

หนงสบิเร้องนก็ผิใค้ย่รากฎแก่ผไก รนเรากณคลถงบิสฌกรรม เมบิย 

มะเสงสย่ฅก็ก รลศกราช (ะ)๒๖05) พ.ศ. ๒๙:๙:๘ พระยาไกรเพชรร'กแ- 

สงกราม (แฉ'ยนนาก) สผหเทศาภิยาลมณฑลราชยร้ ไค้ร'ยมรกก 

เรโกุณคล ฅรวรมรดกไย่พยหน์ง์สิอเร้บิงนํ้ กโด้นทโงกราในกร1นิก็ยวกแ 

เห็นว่าเยึนหนงัสอเก่าบินเก็ยวด้วยเร้องราชการ ร้งนำขํ้นทลเกลโ ๆ ฎวาย 

พระยาทสผเก็รพระรลรบิมเกลโเราปึย่ห่ว เมธไค้ทบิดพระเนกรกลอกแลโ 

ทรงพระราชดำรเห็นว่าเยึนหนิง์สอเร้องสำกฌในทางโยราณกก็ ก็บิทํๅใค้ 

ผอ่านแลเหนว่ธราชการในแผ่นดินพระยาทสมเก็รพระนง์เกลโ1?โอย่^ 

ก็กว่าหนิงีสบิเร้องบิน ๆ แลทำโห็ฝรากฎว่ากวามทรงรำของขาราชการ 

ก่อนเขากเพยงไร เผอทรงแลโพระราชทานด้นฉยโมาให้ขโพ1?โอ่ๅน 

[ ๒๓ ใ 



แล,ไก้มรํยืสํงึให้สยสวน ว่าผใกทเยนหลวงอุกมสผยํฅผแห่งรกหมายน 

มผสยได้กิวามว่าหลวงอกมสมย่ฅกินน ซอ(รน) เยึนยิกาของลูกรนทน 

ผเยืนภรรยาพระยานรานกิรผนห่ร (เย่ลยน ทํศนะพย่กิฆ) มิอายอย'ผารน 

ในรํช็กาลท ๔ แลได้รุม่ถ่ายหลวงอกมสมย่กเขำไม่ถวายห่วย รงทรง 

พระกรุณาโม่รกเกส่า ๆ ให้ฉายรุม่ถ่ายนํนเยืนขนากใหญ่ เขากรอยฅิก 

ไว้ในกำหนกราช!]ทธิรุ่งโรรนํทสวนกสิก โกยพระราชฝระสงกระทรง 

ยกย่องกิวามสามารถของหลวงอุกมสมยกให้ฝรากฎ 

ส่วนฅนรกหมายหลวงอุกผสมย่ฅนน เมอขำพเราอ่านแลวเห็น 

เยืนหน0งส่อสำกิญ่ ซ้งกวรระพิผพรกษาไว้ไม่ให้สฌู เมอได้ร'!เพระราชทาน 

พระยรมราชานุญาฅแส่ว ริงให้พิมพขนเยืนกร1งั้แรก [มอยมะเมยอ'รู'ศก 

รลก็กราช ©๒๖๘ พ.ศ. ๒๘:๔๙ แห่การพิผพกรงนนขำพเร้าเกรงไม่ว่า 

รกหมายหลวงอุกมสมยํฅเริองนระไม่สัผผพอใรอ่านผากนก เพอระสงวนทุน 

ทรํพิย่ของหอพระสผุดวซิรญาณ ริงให้พิผพกร1งั้แรกเพิยง ๒00 ฉยโI แห่ 

การมิได้เยืนดํงืกาก พอมิผ้อ่านหน'งส่อเล่มน ก็เกิกเลองลปึว่าเยืนหน'งสิอ 

ก ผผฅองการกนมาก ถงก'!ยิมิพระกิกยุผาหาซอ พิมพิแส่วได้เพิยงเกอน 

เก็ย หน'งส่อเล่มนกไม'พอรำหน่าย ขาพเร้าริงกิกระให้พิมพกิรงท ๒ ได้ 

นำกิวามขนกรายยํงืกิผทล 1 แก'พระยาทสผเกรพระรลรอมเกลาเร้าอย่หํว 
/ 0 ฎ่ 11ถ่ว้ ’ ญ่ญ่ 8ใ 1ย ' 

พระองกิทรงพระราชกำริว่า 'หนํงสอรกหมายหลวงอุกมสผย้ฅน ถ่าพิมพ 

ใหม่ควรระเล่าเริองมูลเหตุแสมกำอชิยายส่วนยกกล ซงย่รากฎนามโน 

รกหมายของหลวงอุกมสมย่ฅ ให้เยืนม่ระโยชนทางกิวามรแก่ผอ่านยิงขน 

กว่าฉยยทพิผพกรํ้งแรก ทรงพระกรุณาโม่รดเกลา ๆ ให้ขำพเร้าหาหน์งสอ 

เรองห่าง ฎ สำหรํ!เทระสอยสวนทลเกส่า 1 ถวาย ทรงห่งพระราชห!]ท'ยระ 

ทรงพระราชนิพนชิเอง ขำพเร้าได้รวยรวมหน่งัสอห่าง ๆ มิพงศาวการ 
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เมองแขกเชนตน ทลเกลา ๆ ถวาย แลเช^าไรว่าพระขากสมเกริพระพทธ 

เฑหลวงงะใก้เริมพระราชนิพนชิไว้ย่างแล่ว แฅตกพระราชชิระอย่างอน "I 

เสย การน'นกางอย่กลอกร'ชกาล ใหม่ผกาตกเกอนกรรมการหอพระ 

ส!รุด ๆ เนอง 'รุ ขอให้พิผพงกหมายหลวงอุกผสมย่ฅขํ้นอก ข2าพเรากาคิก 

เห้นวา ถางะพิมพใหม่ควรระทำให้ตองตากพระราชดำริ ของพระยาท 

สมเกงพระพุทธเง้าหลวง ข่าพเง้ารงพยายากเริยยเริยงเล่าเร้องมูลเหตห 

หลวงอุกผสมยฅิระเขยนรกหมายเหล่านไว้ข่างต่น แต่ข่าพเง้าร้ส่กความ 

ข่คิข่อง ก2วยเรองทงะทำกำอชิยายส่วนยุคกลกง]ราก/รุชอไนรกหกายเหต 

หลวงอุคผสมยฅิ ต่วยกวามรู้ขาพเง2านอยนก แลไม่โก้ร่ยัพระราชหานพระ 

ยรมราชาชิยายไว้ควย แต่ควยเยึนพระราชดำริม่อย' ก็ตองรำทำเพยงเต่า 

กวามรของขาพเรา คงระยกพร'องกาก หวง),รว่าท่านผอ่านระให้อก่ยไทย, 

โนควากยกพร่อง ทงหเล่าเรองมูลเหตุ แลทอชิยายถงฅํวืยุกกล 

ข่าพเง้าขอไอกาสตกเติธนท่านก้อ'านไว้ตรงนส่กหน่อย ต่วย 

ชิรรผกากนเรา ความคิกเหนย่อมต่าง'รุกน ยางทระม่ยางคนเม่ออ่าน 

หนํงส่องกหมายหลวงอุกผสมย่ฅเรองนแล่ว ระคิกเห็นว่าขนยชิรรมเนยม 

ราชการเมองไทยในกรงรชกาลท ๓ ไม่เย่นสิริ'วิไลย หรอว่าเร่อร่าน่า 

ยมเยาะ ถว้กวามเห็นเช่นนมแก่ท่านผ้ใกไซร้ ขอท่านผ้นนอย่าลกว่าเวลา 

ชานานเกอย ๘๐ ยผาแล2ว ในสม'ยนนไม'ว่าเม่องไทยหรอเม่องอน'รุ ควาก 

นิยมแลขนชธรรมเนยมย่านเมองไม่เหมอนทกวนนต่วยกนทงนน ถงวิชิงาน 

แลกวามคิกอ่านของท่านผเย่นยุพการของเรางะเยืนอย่างไรก็ตาม ท่านทำ 

ควยควากงงรกัต่อชาติแลย่านเม่อง เงฅนาของท่านไม,เลวกว่าชนเราใน 

ยรงขนน ว่าโกยส่วนผลห็ม่พยานอนระก'กก2านมิไก้ ทท่านสามารถระ 

แก้ไขกวามลำยากอน่ย่งืเกิคขนแก่ราชการย่านเมองในกร1ง์นนั้ให้เรยยร่อย 
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เยินย่รกฅิสยเนองฅลอกมารนถงชนชาวเ:ๅค้ท่อ่านหน่งสอเร้องนิ แต่ 

ขำพเล่าเชอว่าผ้อ่านโกยมาก กงระอ่านก่วยต่งใรหากต่อนเยินกุณแล 

ฝระโยชน ถาเช่นนน กต่ทร2พงไค้แก'ค้อ''านหนํงลอเร้องนมอย่เยืนชินผาก 

แมัระยกมากล่าว'ในทนแต่ขํอ่เกยา ใกรเกยไค้ยินสุภาษิฅโยราณซงกล่าว 

ถงกวามลำยาก ยกห'วอกแม่เราเร้อน สมภารเร่าว,เกแลพระมหากษํฅ์ริย 

ขนขำง'ไว้’เยินต่วือย่าง ค้นนระแลเห็นไค้ในหนงัสิอเร้องน ว่าพระยาท 

สมเครพระเล่าอย่หํว่ ชิงทรงย่กกรองสยามราชอาณาร'กรน กเองทรงร'ย 

ภาระทุกขยากลำยากพระราชห:]ก่ยื สมค้งกำโย:าณกล่าวหก ทุ พระองค 

ผา ไม'ไก!]ระสยแต่พระยรผสุขอย่างเกยว อก!]ระการ (5) ระแลเห็นไค้ใน 

หน'งสอเรองนว่า แผพระยาทสผเก็รพระเล่าอย่ห่ว้มพระราชย่ระสงกระให 

การงานเยินไย่ไนผายขำงกงามเพยงโก กวามขดช่องโกยธรรมกาเหฅย่อม 

มอย่เยินอ''นผาก การงานทระสำเรรไค้กํงพระราชย่ระสงกนํนใม่ส้ง่ายนํก 

ค้อ่านหน'งสปึเรองน เผอไค้ทรายการงานกร'‘งรชกาลท่ ๓ ว่าเยินอย่างไร 

ขอ ๑ ควรย'งเก่กกวามยินด โกยกวาผร้สิกว่าเมองไทยของเราน ไค้ 

กำเนินมาในทางขำงเรริฌกว่าแต่ก่อนไม่ใช่นอย ช่อ ๒ ควรเห็นอกรำยาล 

ย่าง ว่าการฝกกรองย่านเมองไม่สัง่ายนก ขำพเล่าระกล่าวถงกฅิทระ พง 

ไค้รากการอ่านหน'งสอรกหมายหลวงอุกผสมย่ฅไว้ในกำนำเพยงเท่านิก่อน 

กำยค้ทอ่านกำนำย'งไม่ไค้อ่านฅำรกหมายของหลวงอุกผสมย'ก เมอถงฅอน 

ช่างก่ายขำพเล่าระกล่าวความต่อไย่อ่กฅชิน & โกยฉนแสกงกวามแก่ค้ท 

ไค้อ่านรเร้องในรดหมายหลวงอุกผสมย่ฅแลำกำยกน. 

หอพระสมุดวชิรญาณ 

วนท ๑ กร!ภาพไ/ธ IV.ส. ๒๔๕๘ 

[ เย้) ๖ ] 



เรองเมองประเทศราซผลายู 6 เมป็ง . 

เรองพระยายกฅาน็ พระยาไทรก5งก'าเยืนอิสระ เมือเสยกรงเก่า 

เมองยฅฅานก่ยเผองไทร ในเาลากริงกรงชินยรื . 

เรชง,ไทยฅเมธงขกฅานกรํงแรก เมธในรชกาลท © . 

เรองอ”งกโ]ษขอเช่าเกาะหมากรากเมองไทร เมือเวลาเยนอิสระ 

เรองเมธงไทรยอมกลยมาขั้นไทย เมอในร'ซกาลท (& . 

เรืองเมองไทรรยก'ยอ'งักโ]ษต้วยเรืองระเอาเกาะหมากคน . 

เรืองเมองไทรต้องใหอ”งกโ]ณชาทผงกรงก'ยเกาะหมาก . 

เรืองเมธงถลางก'ยเมองนคร ๆ เมือโนร'ซกาลท © .. 1.. 

เรืองเมองยกกานเยืนขยถ เมธในรชกาลท © . 

เรืองไทยกเมองยืฅกานไกัครํงท ๒ เมอ'ในร'ชกาลฑ ๏ . 

เรืองแย่งหนาทเมองนครา เมองสงขลา ในการกำกโแมองแขก .1. 

เรืองแยกเมองยกกานเยืน ๗ เมอง . 

เรืองย่รายเมืองยิหรืง เมอ'ในร'ชกาลท (& . 

เรืองสกลวงศพระยาไทร . 

เรืองยกรพระยาไทรแย่งกน้เยืนเฑัเมอง . ... 

เรืองทรงกกั้ฅนกย่ะแงรน!ยืนพระยาไทร . 

6) 

๒ 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

๔ 

(3ไ 

๕ 

๕ 

๖ 

๖ 

๖ 

๖ 

๗ 

๗ 
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เรองพระยาไทรปะแงร่นคเม'ธงแย่ระ เม่อในร่ซักาลท ๒ . ๘ 

เรองเมองแย่ระ ยอมขนไทย . ๘ 

เรองทรงฅํงเร่าพระยาไทรย่ะแงร่น . ๘ 

เริธงทรงฅํงพระยริร่กษภเยศริ (นอย) เยึนพระยานครๆ . ๘ 

ย่ระวฅิเร่าพระยานกร ๆ น1!เย . ๔ 

• •9 III *11 * ** * *1 * * 4 * ** * ** 

I II III 1*1 * ** * * * 

๑๐ 

๑๐ 

เริองทรงฅํงพระยาสงขลา (ร่ง) 

เริองเร่าพระยาไทรเกิกอริก'ยพระยาอภํยนราช 

เริองเร่าพระยาไทรเกิดอริก'ยพระยานกร ๆ ก'วยเริองพระยาอภ'ยนุราช ©๑ 

เริองกรมหมนศกกิพลเสพ เสก็รออกไฝรกการเมองนกร ๆ 

เริองยกเมองกล่นฅํนีเยนเมองย่ระเทศราช 

เริองเร่าพระยาไทรไย่เข้าก'ยพม่า 

เริองเร่าพระยาไทรฅํงแฃ็งเม่อง 

เร้องกองท'พไทยฅเม่อง'ไทรกร่งัแรก 

* * * * * * 

I I I I *1 * * I 9*1 9*9 * *9 

9 9 9 9 9* * 9 9 9 9 I 9 I 9 9 * 9 9 9 9 I 9 9 

9 9 9 9 99 9 9 9 9 * 9 *99 I 9 9 9 I 9 9 9 1 

• •9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

*•9 9 9 9 9 I I 9(9 เร้องเร่าพระยาไทรหนไย่พงอํงกฤษอย่เกาะหมาก 

เริองฅงไทยเยึนพระยาไทร . I 9 9 9 9 I I 9 

ๆ เร้องธํงกร]ษแค่งกรอเพดเยึนทฅเข้าทากรุงเทพ 

กรอณ'กทดอิงกฤษมาพูดเริธงการคำชายและเริองเมธง'ไทร 

ไทย,ไม่ยอม'ให้'กรอเพกพูกแทนเร่าพระยาใ'ทร 

เหดทไทยไม่ฅกลงก"ยกรอเพิกเริ'องการกำขาย 

[ ]®)ฟ ไ 

9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 

* * * 9*9 

9 9 9 9 9 9 *9* 9 9 9 *1 

*• 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 I 

๑๒ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๔ 

๑๔ 

๑๔ 

๑ ๔ 

๑ ไ^ 

๑๗ 

๑ ^0 



เรองข้งฑฤษเภิกรบภํ!)พม่ากรํ้งแรก . 

เรืองอ'ง์กสุษทำสงกรามกโพม่า . 

เรองไทยแก่งกองทพออกไย่กํ้งั้พก่อแกนพม่ๅ. 

เรองอํงึกสุษขอ'ไห้ไทยช่วยรยพม่า . 

ถิงร่ชกาลทํ ๓ ไม่ยอมช่วยอ'งกสุษรยพม่า . 

เหฅทไทยไม่หกลงกโอ่งกสุษในเรืองรยพม่า . 

เรืองอํงึกสุษ'ให้เยอรืน็เยนทฅเช่ามากรุง!ทพ 1 . 

ไทยกโอํง์กสุยทำหน'งัสิอส'ญฌากนกรํ้งั้แรก . 

ขอ่ส่ญฌาทํว่าก่วยเม่องไทร . 

ข'ปิสํญ์ฌาทํว่าก่วยเผองแย่ระ . 

ช่อสโม่ญาทํว่าก'วยการค'าขาย ... 

อ*งกสุษให้พม่าสญญา ว่า,?ะไม่ทำรายก่อเม่องไทยก่อไฝ ..1 

เรืองอ*งึกสุษเกิกวิวาทกโเก่าพระยาไทรฝะแงรน . 

เรืองทรงหงพระยาสงขลา (เซ่ง) . 

เรืองพระยานกร ๆ กโ]พระยาสงขลา ไม่ถกกน . 

. 1 [รองหนณกนฅเมองเทร . 

เรืองเม่องแขกทางทะเลหนา'ในเย้นขยถ'ขน?ทัย . 

เรืองกองท'พืไทยยกลงไย่ย่รายชยถ . 

เรืองเก่าพระยาพระกล่งั (ทิศ) เยนแม่ทพ'ใหญ่'ไย่ฅเมองแขก 



• 9* * * * * 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

9 9 9 9 9 9 * 9 9 9 9 9 

9 9 9 * * * * * * 

เยึนพระยาฅร่งักาน 
4 * / 

19 9 9 9 9 9 9 9 * I I *** I *9 * * I I *1 * * * 9 99 

เริองเชิอวงศ์พระยากลนตนแย่งก่นเ!!นเร์าเมอง -., . 

เรืองทรงก่งฅวํนสนิ!]ากแกงเยนพระยากลนก่น . 

เรืองทรงก่งญาติพระยากล,นฅํนให้มยศยางกน . 

เรืองพระยายาโงย กโตนกย่ะสาใม่ใคร่โยศ 

เรืองพวกญาติเราพระยาไทร กยแขกสลํก์มาฅเมองไทรครํงท 

เรืองพวกพวกแขกเมปึงไทรกโแขกสลดตเมธงฅรํง . 

เรืองพวกพวกแขกขยถทางเมองไทรยกผาฅเผธงสงขลา -.. 

เรืองเฅรืยมกองทพกรงเทพ ๆ ให้พระยาก็รืพิพฌน ( ท'ก ) ... 

ยกลงไ!]!]รายแขกขยถ 

• •9 * V จ 9 9 9 9 9 9 

๒ 

9 9 9 9 9 0 9 9 9 ๒ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 9 9 

เหฅทหลวงอุดมสมย้ตระเขยน^หมาย . 

เรืองพระยากล่นก่นเติกนิาาทกโญาติาาก็ 

เรืองไทยฅไค้เมองไทรกรํ้งั้ท ๒ 

เรืองไทยฅเมองแขก ๗ เมอง1ไคครํ้ง์ฑ 

เรืองพระยากล่นก่นสารภาพรโผิค ยอมเสยค่า!]รโ) 

เรืองพระยาตร'งกานรโผิด . - ๓® 

เรืองถอกพระยาตร'งักาน มหะหม่ด และทรงก่งตนกอุผา 

... ๓๐ 

... ๓๐ 

... ๓๐ 

... ๓๐ 

-.. ๓๒ 

-.. ๓๒ 

... ๓๒ 

..1 ๓๓ 

... ๓ (3 

..V ๓ (3 

9 9 9 9 9 9 

9 99 9 9 9 9 99 9 9 9 9 9 9 

.1. ๓ (3. 

... ๓(3 

... ๓(3 

[ ๓๐ 3 



ดหIIๆ 0 ม'ส ว4ชุสII4IIมสิ 

ลงวนองคาร เดอน ๔ แรม ๖ คำ บจอส',มกุทอิศก 

ขิ^1กิ[กิ^1^ ๑๒00 พ,,ศ. ๒๓ ^ ๑ 

เล่าถิงเหคุการณ แถกร2แสร'ไ}สํ่ง็ยํ1อนเาลา'ขนไ!) 

เริมตงแต่เคอน ๑0 เวลาไกข่าวว่าพากแขกต่ไก้ 

เมองใทร เมปึงฅรํง แลยกมาฅเผองสงขลา กรง 

พระราชการ!เรกย'ๅกๅรสก แลรกกธงกพกรงเกพๆ 

กระยก!!] รนพระยากิริพิพฌนแผ่ท'พกรายถาๅย 

ยงกิมลา. 

ลงวนพฤหส'บด เดยีน ๔ แรม ๑๔ คำบ1จอส่มกุกธิศก 

ยธกข่าวราชการแลกระแสรฎสํ่ริ1นร;ย;เวลๅ ๗ าน 

ฅธนกองกพระยกธธกรากกรงเกพๆ . ๏0๙ 

ลงวนเสาร เดอน ๔ ขน ๘ คำ บกุนย่งเบนสํมกุมธิศก 

ยอกข่าวราชการแลกระแสรยสํงึไนร:;ย“เาลา ^ าไเ 

ฅอนกองกิพยกออกรากกรุงเทพ ๆ แลไกข่าวว่ากปึง 

กํพเผองนกร ๆ ยกไ!เต่เมองไทร . ๑๒๒ 

ลงวนศุกร เดอน ๕ ขน ๑๔ คำ บ1กุนเอกศก จลศ'กราช 

๑๒๐๑ พ.ศ. ๒สว^๒ 

ยอกขาวราชการแลกระแสริ!เสงไนระยะ[รลา ๖ าไเ 

ฅอนเร่ง!รอกองกพกรง ๆ กอเรอ[ร่าพระยายมราช 



©๔๒ 

ฉบํบที่ 

ฉบบที่ 

เยนฅ่น โหรยยกไฝ แลไกฃ่าวว่ากองท่พเมองนคร ๆ 

กไก134องไกร I., I.) .* .* 

ลงวนศุกร์ เดอน ๖ ขน ๑๓ คา บกุนเอกศก 

ยอกข่าวราชการแลกระแสร'ย้ส่งในระยะเวลา ๒๘ 

ว'น ฅอนสยสวนถงเรอกองทผกรง ๆ ที่ยกไฝ แลไค 

ข่าวว่าพวกแขกที่มาฅฌองสงขลาแฅกหนไฝ 

ลงว‘นอาทิตย์ เดอน ๖ แรม ๘ คา บกุนเอกศก 

ยอกข่าวราชการแลกระแสร'ยสง์ในระยะเวลา ๙ วน 

ฅปึนพระยาศรพิพ่ฌนไย่ถงเมอง'ไชยา แลไค้ข่าวว่า 

ที่เผองกลนฅน ฅนกฝสาเถิกรยกํน์ขํ้นก'ยัพระยา 

1^1 ^ 14 ค 14 * * 9 9 9 9 9*9 999 9* 9 9 9 9 9 9 9 * 99 9 9 9 9 9 9 

ฉบํบที่ 3? ลงว*,นพุธ เดอน ฟ่ข็น ๒ คา บกุนเอกศก 

ยอกข่าวราชการแลกระแสรยสงในระยะเวลา ๙ วน 

ฅอนกองทพกรงเทพ ๆ เรผไฝถงเมองสงขลา แลไค้ 

ข่าวว่า ฅนกุฝสาก'ยพระยายาไงย ฅํงค่ายล1อมพระยา 

กลน 
®— ^-' Vภ*-^ 

ฅนเว 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 * * I * * * I I I * * 9 

ฉบบที่ ๘ ลงว'นพุธ เดอน๓เขน 6 คำ บกุนเอกศก 

ยอกข่าวราชการแลกระแสรยสงในระยะเวลา & ว่นี 

การฝรกษากวยเรอง,?ะระงยเหฅวิวาทที่เมอง 
0—* 0 

I1 ^ 14 91 *14 9 9 9 9 9 9 9 9 9 # * เ ** * * * * * * * * * * * * * * * 

[ ๓1๑ ] 
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๐^^ 

๒๐๗ 

๒๒๒ 



'แบบท ข็? ลงวนอาทดย เดอน 0) แรม ๕ คำ บกุนเอกศก 

ยอกข่าวราชการแลกระแสรยล่งึในระยะเวลา ๔ วน 

ฅอนกวาดกรํว์เข่าผาถิงกรุงเทพ ๆ ข่าหลวงลงไย่ถง 

เมองกล่นก่น แล่ไค้ข่าวว่า!ข่าหระยานคร ๆ ย่,วย ..1 ๒๒^ 

ฉบบท๊ 0๐ ลงวนพุธ เดอน 0) แรม ๘ คา ม1กุนเอกศก 

ยอกข่าวราชการแลกระแสร่ยส'งในระยะเวลา ๓ วน 

มเร้องร่ยผน (เรองร่ขผน ทรริงมรกหมายแทยกุก 

ฉย่ย เพราะเวลานนกำล่งฅรวรตราโกยแข็งแรง 

เพือระมิให้ผนเข่ามาในพระราชอาณาเขก) แล 

ทรงย่รกยาราชการเรองเมิป็งกลนตน . ๒๕๕ 

ฉบบที่ 00 ลงวนศุกร เดอน 0) แรม ๑๐ คำ บกนเอกศก 

ยอกข่าวราชการแลกระแสรยสํ่ง์ในระยะเวลาวน ^ 

(เพราะมิเร้อระออกไย่ฅิกๆ กน) ทรงย่ร์กยา 

ราชการเร้องเมิองกลนก่น . ๒๔^ 

ฉบบที่ 0๒ ลงวนศุกร์ เตอน ๘ ปฐมาสาฒ ขน ๓ คาบกุนเอกศก 

ยอกข่าวราชการแลกระแสรยสงึในระยะเวลา ๘ วน 

ฅอนไค้ข่าวรากข่าหลวงทไย่เมองกล่นตน แลไค้ข่าว 

ว่าเข่าพระยานคร ๆ ถงอส'ญกรรม ทรงปรึกษา 

ทระรกวางการฝกครองเมองนคร ๆ แลเมองไทร ..1 ๒๕๒ 

[ ๓๓ ไ 



ฉบํบที่ ©๓ .ลงวนอาทิตย์ เดอน ๘ ปฐมาสาฒ แรม ®๐ คํ'1 บกุน 

เอกศก 

ยปึก,ข่าวราชการแลกระแสริยสํง์ไนระย:51'วส'! ๒๓ 

วน ฅอนไคข่าวว่าฅเ■กา2นาง•กาวแขวงเมองไทรคน 

ไค้ เร้องพร2ยาไชยาแม่ท่พทเมองพิงงา เกิคอริกํย 

พระค2กวีม่ง เรองพระยากึรพพฌนากการกาม 

วิวาททเมองกล'นฅ่น แลทรงพระประชวร . ๒๖๘ 

ส,บไ]ที่ อป็เ ลงวํนอาทิตย์ เดอน ๘ ทุติยาสาฒ แรม ไ®) คำ บกุน 

เอกศก 

ยอกข่าวราชการแลกระแสร"ยีสงในระยะเวลา ๒๒ 

วน ฅปึนพระยาเพชรยฺร (สช) ยกกปึงทพลงไป 

คงทเมองสาย หำมพวกเมึ้งองกลนต'นักยุกรยหํน์ 

กวากกร*วแขกเพผเฅิมเข้ามา แลทรงปรกย'าเริอง 

เลอกหาเว่าเมองไทร . ๒๙๖ 

ฉบํบที่ ©& ลงว*นพฤหสบด เดอน ๙ ขน ๕ คำ บกุนเอกศก 

ยอก'ข'าวราชการแลกระแสรยสงโนระยะเวลา ๒© 

วน ตอนตกลงาะฅํ้งแขกเยนพระยาไทร ทเมอง 

กลนฅนเลิกการวิวาท แลเตรยผร"ยีกองทพักล*ยี 

กรงเทพ ใ . ๓๒๗ 
ใ 

[ ๓๔ ] 



บ่รฬชุมคาๅม เลาเรองตอจากจดหมายหลวงอดมสมบิต 

เร้องเมองไทร . 

เรีองเมปึงกล่นฅํนี. 

เรองเมปึงนครศร•ธรรมราช. 

เร้ปึงองกฤษ . 

อธิยายระเยยยราชการ 
* * # * * # *11 * * 4 * 

อธิยายพระราชานุกิชุพระยากสม!เ^ 

พระนมกว่าเVาธยู่ห่ว้ . 

ว่าก็วยข้าราชการทความทรรรำนม'นย์า 

อธิยายก'วยธิธิการกาากสร่า 

* 9 * * 

’ * 1 ** * * * 1*9 * 

... ๓๓๗ 

* * * ๓ ๓ 0* 

... ๓๔๒ 

1.. ๓๔๓ 

.. ๓๔๓ 
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ฮริชาฃ 
เฒฒส์าพนฒข้{ฒฒ เฒ่ รีสห*เา(แคสมสฟิแ&ฒ 

พณึพ#ธ 

ฒเพ็่ค^.เท011111ศ’เฐส ก1ม}''เร?;ขใสำรท'ฟ'1!|โเพ 

---~*30อ@ช®——-- 

เมองไทรยร เมธงยืฅฅาน็ เยืนเมองขั้นของไทยผาแต่กกกำย]รรพ 

แฅ่เมอ')กร'งกานพิงฅ่งัเมธครํงกรุงชินยุร แลผายอผเยืนเมองย]ระเทก็ราช 

ขนกรงเทพ ๆ เมฐในรชกาลท ๑ กรุงร'กนไกสินทรนํ้ ส่วนเมองกล่นกนนน 

เกิมเยืนเมองขนเมองยืฅฅาน็ ต่อมาเผิองฅรํงกานไกํไย]!ยืนเผองขน พง 

แยกออกเยืนเมองย]ระเทกึราชขั้นกรุงเทพ ๆ เมอในร'ชกาลท ๒ ก่ง^2 

ย่รากฏเร้องราวฅํอไฝขางทน่า เร้องราวเมองทํ้งั้๕ทกล่าวมาน ผแร่งอยไน 

หนงัสอพงก็าวการของเมองนนๆซ้งไต่พิมพในภาษาไทย ในหน'งสิอย]ระชุม 

พงกึาวการภาคท ๒ ท ๓ แลทข๎าพเ?าไต่เก็ยแต่ใ?ความลงไว้ในหนต่ลอ 

พระราชพงกึาวการกรุงร'กันโกสินขร้รชักาลท ๒ น2นั้แส่ว 

เมิป็ว่าแต่เฉพาะ!'รองทเกยวก''ย]?กหมายหลวงอุกมลมกํทเล'ม^ 

เรผแต่กรุงเก่าเสยแก'พม่าขาก็ก เผอยกุนนพกึก ?ลกึกราช ๑ข้) 

พ.ก็. ๒๓6)0 เมอสยามย]ระเทกึเยืน?ลา?ลทํ่วไย) ในคร5งั้นํ้นั้ต่ชงไต่ 

ครอยครองห'’ว!ผองใหญ่ ต่างฅํงฅนเยืนอิสระหลายหม่หลายเหส่า ส่วน 

หํว้เผองยกยใฅ้ผ้ก็รองเมองนครกึรธรรมราช เมองไทรย]ร แลเมอง 

ยกตาน ต่ง ๓ เมองนต่างก็ฅร้ฅนเยืนอิสระเหมอนกน เมอขุนหลวงกาก 

๑ — 



ฅหํวเนองผายเทนอผายฅะวืนออกไวไกในอำนา’? ฅํงกรุง'ธนยรเยนรา'ช'ธาน 

แล1'วเฬก็!ยกทิพหลวงลง'ใ!]!)รายฝรามหิวเผองยกยใฅ้ ไค้แต่เม!)งนกร 

ศรชรรมราช กล'ขมารวมอย่ในสยามราชอาณารกรอย่าง!'กิ5ง แต่เมอง 

ไทรก”ยเมองยฅฅานย่งัเยนอิสระต่อผา กวยพระเรากรุงปึนยรฅกการทา 

สงกรามอย่ทางอนฅลอกเวลาร'ชกาล มารนสิงในรชกาลท ® กรุง 

ร'ฅนไกสินฑร เมปึย]มะเส็งส่ขเฅศก รุลก็กราช ®®๔๗ พ•ศ- ๒๓๒๘ 

พระเท้าอํง์วะปะกง ยกกองทพใหญ่เขามาฅเมองไทย ๖ ท'พ ยกมาทุกทางท 

ระมาไค้ พระเราปะกงเองยกกองท''พหลวงเขามาทางก่านพระเรทย ๓ องศ 

กร2งนนกำลิงไทยย'’งม่ไม่กงกรงกำล่งพม่าทยกมา พระยาทสมเกร 

พระพทอยอกพารุฟ'าโลก ผร่ยัส่งให้กรมพระราชมัหลิงยกกองท'พัชนไป 

ฅงข่กท่ฅัพม่าทเมิองนกรสวรรค ถ่วงไว้มิให้พม่ายกลงผาฅกรุงเทพ 1 ไค้ 

ทาง® ทรงรวยรวมกำล่งเยึนกองท'พใหญ่ ให้สมเก็รพระอน,ชาชิราช 

กรมพระราชว0งยวรมหาสรสิงหนาท เยนรอมพลเสค็รยกไปฅท่พหลาง 

พระเร๎าปะกงทยกเข์าผาทางก่านพระเรกย่ ๓ องคทาง® ส่วนหิว์เผองทาง 

แหลมมลาย ฅํ้งั้แต่เมิอง'ชุมพรลง'ไปรนเมองนครศรอรรมราช รำต่อง 

ละไว้ให้พม่าทำตามชอยใร กห้ยไม่ผกำล่งัพอระส่งลงไย่รกยา เมอไทย 

ฅกองทพัหลวงพระเราย่ะทุงแตกย',ย์เยินไย่แลิว ร้งโปรกให้กรมพระราชมั 

ยวรๆ เสก็รยกกองทพัลงไปฅเอาหิวืเผองยกยใค้กนรากพม่า กรงนน 

หํวเมองยกษ!ตทํ้งั้หนานอกแลหนำ1ในเสิยแก''พม่าฅง)แต่เมอง1ชุมพร ลงไป 

รนถงเมองนกรศรอรรกราช เวนแต่เมองกลาง ต่าวเทพส'ฅร ทาวก็รสุนทร 

ต่อสฺรกยาเมองไว้ไค้ เมอกองท"'พ'ไทยฅทพัพม่าแตกกล*ย'ไป ไค้หํวีเมองกน 

หมกแลว กรมพระราชมัยวรร เสกรลงไฝประท'ยอย่ทเมิองสงขลา ให้ 

ขพัหลวงเข็ญกระแสรยส่งออกไย่กงพระยาอกทาน พระยาไทรยร แล 

— — 



พระยาฅรํงกานุ ให้มายอมเขึนเมองขนกรุงกึรอ^ยาอย่างแต่ก่อน พระยา 

ยฅฅานใม,ยปึม รงมรย์สโให้กองท'พไทยยกลงไ?]ฅไค้เมองย่ฅกาน 

เมธฅไค้แลโมร'ยสงให้ กวากครคูยกร่าแลเกยเก’ร้องกึสฅราวธ คอ ขนใหญ่ 

กระยคูกทเรยกว่า พระยากาน น็นเยนฅ๎นเสาผาภรงเทพ ๆ ทคูนกำลงเมอง 

ยฅกานลงเสยยาง แลโทรงก่งให้แขกชงเขนเชอสายเจุโเมองยกกานเก่า 

เยืนพระยายกฅาน็ต่ป็มา 

ในสมโ]นโเ?]ระรวยก่โแวลาอ'งกร]ษกำลงกองการทํพกัเรอรยเรอคโ 

ขายทางทะเลหนานอก สำหรยระกโขายแข่งกโเพวกวิลนกา ชงไค้เมอง 

มะละกาไว้เยึนทมน อิงกร]ษให้ผาขอเช่าเกาะหมาก คอทํเรยกกามภาษา 

มลายว่า เกาะขนง ต่อพระยาไทรยร้ พระยาไทรกำล่งกลโกองทพไทย 

ระยกไ?]ฅเมองไทรยรร้งยอมให้อิงกร]ษเช่าเกาะหมาก ร่างข่อส่ญ่ฌาส่ง 

ไ?]ให้อิงกร]ย ว่าถโผข่ากึกกึกรุมาฅเผองไทรรากสรรพทิกึใกๆ อโกร]ษ 

ระร'ยัส่งกำล่โเฟ้ามารยพ่งย่องกนเมองไทร ผายข่างอโกร]ษขอแกหนงสิอ 

สํญ่ฌาระยอมร,ยย่องก"นแต่กึฅัรุซงมากเกาะหมาก ระเขน'ในระหว่าง 

พระยาไทรยโไผ'ไกรโ]กอยรากอโกฤย- หรอระเขนในเวลาเมธไกรโ]กอย 

รากอโกร]ษว่าไม'ยอมช่วยกามความ?]ระสงคนน พระยาไทรไค้ทรายว่า 

กองทพไทยกไค้เมองยกกานแลโ มความยำเกรงพระยรมเดชานุภาพ รง 

เข่าผายอมชนกรุงเทพ ๆในคราวเกยวก่ยพระยากรโกานูต่วยก่น พระขๅฑ 

สผแๆรพระพุทธยอกพารุฟัาโลก ทรงพระกรุณาโ?]รกให้คงเยึนเมอง 

ย่ระเทกึราชอย่กามเดิมก่ง ๒ เมอง ผายพระยาไทรยทมอร้ว่าไทยไม'ทำ 

อินกรายอินโก กเกิดเสยกายเกาะหมากขนมา กโยอิงกร]ษเขโยกกอเอา 

ทเกาะหมากเสยํไนระหว่างทว่ากนอย่ก'วยเรองส่ฌฌา พระยาไทร่ไ?]ทวงเอา 

เกาะหมากคนรวกอ'โกนุย- อิงก!]ษไผ'ยอมคน เกิดรยกโ]อโกนุษขนเมอ 

๓ 



ยกน ฅริก็ก 'เลศกราซ ©©๕๓ พ.ก็. ๒๓๓๕ พระยาไทรสองกโ)ษ 

ไม่ไต้ ลงม่ลายช่องทำหนํงืสิปึสํฌญายอมใต้อ'งกโ]ษเช่าเกา2หมาก เยน 

ราคาค่าเ'ช่ายละ ๖,0๐0 เหริยฌ แลยอมส่ฌฌาว่าใต้อ่งักโ]ษซ'อเสยยง 

อาหารใป'ใช้ทํเงํ่เองเกาะหมาก'ไต้โกยส;กากไม่ช่องเสยภาย-'อา'ก็ร ช่อมา 

ถงยต้อร'ตวาก็ก รลก็กราช ©©๖๕ พ.ก็. ๒๓๕๕ เกิกเหตุช่วยมพวก 

แขกสล่กั ยกขามรากผง,ไย่ตเกาะหมาก อํง์กโ]ษสงส',ยืวาพระยาไทรยุร 

รเห็นเยนใรช่วยพวกสล่ครืงว่ากล่าวข่มข' รนพระยาไทรช่องทำสํญญา 

ก'ยอ'งกโ]ษอกฉยโ]© ยอมใต้ช'งกโ]ษเช่าทดินช่างผงตรงก'ยเกาะหมาก ชิง 

อง์กโ]ษเรืยกว่า ปรอวินส เวลเลส ล องกโ]ษยอมชนก่าเชาใหอกยลโ 

๕,00๐ เหรยฌ รวมช่วยกนเขนยละ ©0,000 เหรยญ ทพระยาเทรทำ 

ส'ญฌา ๒ ฉย่ยกยอ'งกโ]ยน ความระทรายขนมาถงกรุงเทพ ๆ หรือไม่ทราย 

ช่อนไม่!เรากฎ 

ส่วนหํวเผองไทยทางยกษใต้ เมปึในตอนช่นร'ชืกาลท©ผเมองใหญ่ 

๒ เมอง คอ เมปึงถลาง ป็ย่ช่างทะเลหนำนอก เยนหนำก่านยองกนพม่า 

ขาก็กเมอง© เมองนครก็ริชิรรผราช เขตแกนตกทะเลทงหนานอกหนำใ-น 

ไต้กำก'ยกแลห'วัเมองแขกเมอง © ทางเมปึงถลางโม่รกใต้เช่าพระยา 

สรินทราชาเขนรางวาง ไต้ว่ากล่าวทงเมองถลางแลหํวเมองทใกล้เคยง คอ 

เมองภเห็ฅ เมธงทะกวยา เมองฅะกํ่วท่ง เยึนตน ท!ผองนกรก็รื■อรรมราช 

โม่รช่ใต้เช่าพฌนซงเยืนปึม่ราชของเช่านครา (หลวงนายสิทธิ) เยืนเช่า 

พระยานครก็รืธรรมราช ระไต้ว่ากล่าวเมิองไชยาแลเมองพ่ทลงช่วยหรือไม่ 

ช่อนยํงไม่พยหลกเาน ม่รากฎแช่ว่าโม่รกใต้เมปึงสงขลามาเยนเมองขํ้น 

เมองนครกึรืธรรมราช เมองสงขลาในเวลานน หลวงสุวรรณคิริ 

(ยก)!(ย) ผ้ว่าราชการเมอง มความชอยคร'งฅเมองยฅฅานํ ทรงพระ 

- (X - 



กรถภโฝรกเลอน!]ศขนเยนพระยาพี!ชยคิรศรสมุทรสงคราม* ผู้ว่า 

ราชการเมองสงขลา แกยงคงขนอย่กยเมองนครศรธรรมราช 

ใเย่ผาถิงย'รธ'โทศก รลกึกราช ๏©๕เต พ.ค. ๒๓๓๓ มแขกซาหยก 

กปิ รำพวกทปึางฅนว'าเยึนเชอวงก็สยมาแต่พระนายมะหะหมก เข้ามาราก 

นอกพระราชอาณาเขก มาสำแกงฅนทเมปึงยกกาน ว่าเยึนผู้วิเก็ษร 

เวทมนกร อาหะสำแกงกุฑอิเกชให้ต่างๆ พวกแขกพาก'นนิยมนยถอมาก 

พระยายกฅานกนใหม่ทเรยกในหนํงึสอพระราชพงศาวการว่า รายายกกาน 

เหนไห้ช่องรงกยคิกก'ยพวกแขกในพนเม่ปิงเยืนขยถ และชกชวนพวกแขก 

สล่คัชาวเมองอิน ยกกองทพัชนมาฅเมองสงขลา พระยาสงขลา (ยุกุ]?[ย)** 

เห็นกำลงไม่พอระต่านทานพวกแขก รงถอย'ขนมากไมนทเมปึงพ'พัลุง เวลา 

นนพระศรไกรลาศเยืนผู้รกัย•าเผองพทลุงอย่ พระศรไกรลาก็ฅนข้าวศก 

หลยหนใ!]เสยก่อน พระยาทสมเก็รพระพุทอยอก'พารฟัาโลกทรงพระพิโรธ 

ม่ร่ยสงให้ถปึกพระศรไกรลาก็ และทรงกงพระยาพ'ทลง (ขน) ซงเรยก 

อิกนาม®ว่า พระยาพ่ทลุง (คางเหล็ก) ผู้กนวงศเรำรอมมารกากรมหมน 

ไกรสรวิซิก เยืนผู้ว่าราชการเมองพพัลุงผาแต่ครงนน เมอข้าวกึกพวก 

แขกเมปึงยกกานทรายเข้ามาถงกรุง"I พระยาทสมเก็รพระพทอยอกพา 

รฬำโลกรงโม่รกให้กองทพักรง1ยกลงไม่กอง® แต่เผอก่อนกองทพักรงๆ 

ออก1ไม่ถง เราพระยานครๆ(พฌน) ยกกองทพัเผองนครๆ ลงไม่สมทยก'ยั 

ไพร่พลพระยาสงขลา (ยุกุ]ฮุย) กพวกแขกเมองยกฅานิแกกพ่ายไย่ราก 

เมองสงขลา แลวให้พระยาสงขลา (ยุกุ]ชุย) ยกเลยลงไม่ฅไห้เมปึงยกกาน 

อิกครง ® รยฅพัพระยายกกานไห้ 

* ตามหนำสอเรืองตงเจาพระยากรุงร'ตนโกส์นทรว่า โปรดให้เบนเจาพระยาพีไชยคิร 1 นัยหนา 

ว่าเบนเจ่าพระยาอึนทคร 1 

** พระยาสงขลา (บุญฮุย ณสงขลา) ภายหลังเบนเจาพระยๆพี'ไชยคิรื *1 ในพงศาวดารเมอ4 

สงขลาเรยกชอเดมว่า บุญทุ้ย 

-๕- 



ในกร5งนํน เมปึกองทพักรุงๆลงไฝถง เราพระยานคร 1 (พกัแน) 

ก*ยพระยาสงขลา (ยฌูชย) เถิกอริกนขํ้นถงกรายทลกล่าวโทษก่นแลก่น 

พระยาทสมเด็รพระพทขยอกพารพัาโลก ทรงพระราชกำริเมนว่า เมชร 

นครๆ เม่องเกยวไม่พอระกำกํยกแลห'วเผองแขกให้ทนท'วงทราชการไห้ ริร 

โฝรกให้ยกเมปึงสงขลามาขํ้นกรงเทพ ๆ แลทรงพระกรุณาโฝรกเลอนยส 

พระยาสงขลา(ยุฌฮย) ขนเยนเง้าพระยา [ห้กำก'ยหํวเมองแขกข้ารทะเล 

หน่าใน คอ เมองฅรํงกาน แลเมปึงยฅกานิ ซิงโฝรก'ให้แยกออกเสยเยน 

๗ ห่ใแมอง ก่อ เมองฅานิ ๑ เมองหนองริก ๏ เมองยะลา ® เมอง 

ราม’นห้® เมองยิหริง® เมปึงสายยริ® เมปึงระแงะ® ทรงก่งไทยยาง 

แขก'ซงมกวามสวามิภ'กกน่าง ให้เยึน.ผัว,าราชการเมองทง ๗ เมปึงผาแต่ 

กร5งนนั้ ส่วนเมองนกร'รคงไห้ว่ากล่าวแต่เมปึงไทรยุริ ช’นเยืนห*ว์เมองใหญ่ 

อย่ชายทะเลหน่านอก 

ต่อมาถงยื'ผะโรงสมร]ทชิก็ก รลก็กราช ๑®®)๐ พ.ก็. ๒๓๕® เรา 

พระยาสงขลา (ยุญฮุย) ผใยยอกเข้ามากรายย'งกมทล ว่า'ให้1ข่าวว่ากาIกะ 

ยกลน ผัว'าราชการเผองยิหริง ก็ยก็คก่ยพวกแขกเมองฅรํงกาน แลแขก 

สลํกนอกพระราชอาณารกร ระพาก'นยณยืนกองทพัมาฅเมองสงขลา ริง 

โฝรกให้เง้าพระยาพลเทพ (ยุนนากน่านแม่ลา) เยืนแม่ทพักมพลลงไฝ 

สผทยกองท่พัห*ว์เม่ปึง ฝรายฝรามเมปึงยิหริงเรยยรอยไห้กํง์แต่ก่อน 

อนงเม่อในฅอนฝลายรซกาลท®นน ระเยืนยใกไม่แน่ พระยาไทร 

(อยกลละ โผกุรมซะ) ถงอนิรกรรม พระยา'ไทรกนนม่ยุฅร'ชาย®0 กน 

คอ 

-๖- 



๑. ฅนกูรายา 

๒. ตนกู!]ะแงรน 

๓. ฅนกูยก็นุ 

๔. กนกูอิยรสิผ 

๕. ฅนกูสเลผ่นิ 

๖. กนกซ 
ม่ 11 

01). ฅนกูเกก 

๘. ฅนกูม'อม 

๘. กนกอาหมก 

๑๐. ฅนกูยูโซ; 

ยุฅรเหล่านเห็น!;ต่างมารกาก้นโกยมาก เมอพร;ยาไทร 

(ชิ'!เกุลล; โผกุรมซ;) ถงอนิ!กรรมแล่ว ฅนกูลิยาอุดน รายามกา ไต้เขน 

พร;ยาไทรอยู่หน่อยหน่งห็ถงอนิ!กรรม พร;ยาไทร (ลิยาอุกิน)ไม'!]รากว; 

ว่ามยฅร พวกกนกูทเยืนยกรพร;ยาไทร (อ'ยกุลล; โมกรมซ;)!งแย่ง 

ก่น!;เยืนเร้าเมชิงไทร กนกรายายกรท๑ เห็น!;ถงแก'กรรมเสยก'ธน กํวย 

ไผ่!]รากฎชอต่อผา ฝรากฏิชชิตนกูทแย่งกนเยืนเร้าเมองแต่ฅนกู!];แงรน 

ยกรท ๒ ก่ยฅนกุยก็นุยฅรท ๓ กนกยศนุฝากผายสนิทสนมอยู่กิ!) 

เร้าพร;ยานกรๆ (พ่ฌน) แลยางท!;เยนยฅรภรรยาหลวงต่วย กวาม!]รากร; 

ว''าเร้าพร;ยานกรๆ อุกหนุนขางฅนกุยก็น ไต้พาทงตนกู!];แงรนแลทนกู 

ยศนุเข๎ามาเผาถงกรงเทพ ๆ แต่พร;ยาทสผเก!พร;พทชิยอกพา!พัาโลก 

ทรงพร;ราชกำริเหนว่ากนกู!];แงรนเยืนพ นิทรงต่งกนก!];แงร่นเยืน 

พร;ยาร'กนสงคราม รามภํกก ศร้สุลต่านมห;หมก รกนราชวํงืยา พร;ยา 

ไทร!]ร ทรงกงฅนกูยศนุเยืนพร;ยาอก่ยนุราช ตำแหน่งรายาผกา กล'!) 

ออกไ!]รกยาราชการยานเมชิง 

- ฟ่ - 



ถงรชกาลท ๒ ย,มะเส็งเอกศก าลกึกราช ๑๑๗๑ พ.ก็. ๒๓๕๒ 

ขนเขนยแรกนน พม่ายกกองท'พลงมาฅเผชิงถลาง ย่รากฏว่าในครงันํน 

พระยาไทร ( ฝะแงร็น ) ไคยกกองทํพเมองไทรไย่ช่วยรยพม่าทเมองถลา'ร 

ท่อมาโนฝลายย7มะเส็งเอกศกหรอในฅนย้ผะเมยโทศกนิน. พระยาไทร 

(ม่ะแงรน) ยกกปิงท่พลงไปฅเมปึงแย่ระซิงเฉีนเมองแชกอย่ข๎างโท่ ฅิดกํย 

เขฅเมองไทร ยิงศํยให"พระยาแม่ระยอมเยึนเมปึงประเทศราชขนกรุงเทพ 1 

สำเร็^ไก เห็นาะเยึนก'ว่ยกวามซอยท่ง ๒ เรองท่กล่าวมาน พระยาท 

สมเก็รพระพทธเลิศหล่านภาล่ยั ริงทรงพระกรุณา1ปรกเลขนยก็พระยาไทร 

(ฝะแงร่น ) ฃนเยนเรำพระยา าะเลิขนเมอย้ใคไม่แน่ แต่ไกพยรกหมาย 

เก่าฑเมองนครศรชรรมราช ซ้งเขยนไว้เมอยมะแมฅรก็ก 1ลกึกราช 

6X๑๗๓ พ.ก็. ๒๓๕๕ เห็นเรยกว่าเน่าพระยา1ไทรแล้ว 

ในฅนรชกาลท ๒ เมอเสร็รศกพม่าแล่ว พระยาทสผเก็’?พระ 

พทชเลิศหล่านภาล่ย ทรงพระราชกำริถงการท,?ะยองกนพระราชอาณา 
ห็’ 111 1 4 

เขกใต้มนกงกว่าแต่ก่อน ความปรากฎว่า เมองานพระยรมก็พพระยาท 

สมเก็,?พระพทธยอกพารุฟัาโลก เราพระยานคร ๆ (พงัมน) เข้ามาเผา 

ทลละอองชลพระยาท ใต้กรายยงักมทลพระกรุณาว่า ผกวามแก'ชราห 

หนกากยมกหลงลม ขอพระราชทานกรายถวายยงักมลาออก,?ากราชการ 

างทรงพระกรุณา'โม่รกเลอนเว่าพระยานกร (พํฌน่ ) ขนเขนเราพระยา 

สุธรรมมนฅร ท่าแหน,งรางวาง แลทรงฅงพระยริร่ก่ยภเขกึร (นอย)ผช่วย 

ราชการเมองนครก็รชิรรมราช ขันเขนพระยาศรชรรมาโศก ผูว่าราชการ 

เมปึง ณ เมอเคอน ๕ ย้ผะแผฅรกึก รุลกึกราช ๑๑๗๓ พ.ก็. ๒๓๕๕ 

- ๘ - 



พระยริร็กษภเยศรทไคเยืนพระยานกร ๆ นน ก!) เราพระยานคร 1 

(นปิย) ซงเยึนฒความสามารถ แลยํงืคํยีข่ฌชาการขำนเมธง ผิกกย 

ผสำเรรราชการเม่องนกร ๆ กนอน *1 ทังสิน ควรระนำย่ระวิภฃองเรา 

พระยานกร ๆ (นปิย) มากล่าวไวในทันสกหน่อย 

เราพระยานคร ๆ (นปิย) ผัน ฅามทางราชการกล่าวว่าเยืนยุฅร 

เล่าพระยาสุชรรมมนฅร (พ'?มน) แต่ทคนทังหลายเข้า,ใ1กน'โกยมากนนั้ 

เขา'ใ’?ก่นว่าเยึนลูกเธอพระเล่ากรงชินยร หา'ใช่เยึนยุฅรเล่าพระยาสุชรรม 

ผนฅร(พ'ล่ม'น)ไม่ ผเรื้■องราว!]รากฎผาว่า เผอเล่าพระยานกร ๆ (หลวง 

นายสิทชิ) เข้ามารโ)ราชการอยู่ทักรงชนยรื้ ไค้ถวายชกากน © ชป็ฉิผ^ 

ทำราชการผ่ายในไค้เยนพระสนมเปิก ผลูกเชอซง!]รากฎนาม'ในภายหล่ง 

ว่า พระพงยนรินทร พระอินกรอำไพ มื้นองสาวเล่ารอมมารกาฉมนน 

(ห) ประเพณ์แฅ่โบราณ บิดามารดามํกเรื้ยกบุตรแซชิดาเมื้อแต่ 

ยงเยาวว่า ออฉิม ข้อนมพยานในสำนวนกิแต่งหนงสื้อเทสนิก'ณฑชูชก ตอน 

นางพราหมณ์ผู้มารดานางอมิฅตา ปรบทุกขแก่ชูซกว่า “จนพ่อออฉิมเขาโกร-ธ 

เขากาดโทษว่าจะฅ ” ดงน นิเบนสำนวนคร1งกรุงเก่า ในชํนกรงรํฅนโกสินทร 

พวกผู้ดชาวนคร ฯ ยงถอประเพณนิ บุตรแซชิดาม่กมื้ชื้อตามบุพการื้เรื้ยกเมื้อยิง 

เยาว์แต่ว่า “นุย” (ตรงกบกำว่า นิอย) หรั่อ “หนุ” ทรื้อ “เอยด,, สํว่น 

แต่ทหมาย'วาเถก นนเดยมาก ขดาเจาพระยาสุขรรมมนตริ (พฒน่) ซังเบน 

เข้า'จอมมารดากรมพระราช'วิงบวรมหาสกดิพซเสพ กชื้อ นุย อกกนหนงเบน 

ภรรยาเข้าพระยากิพากรวงสวกชื้อหนุ ชิดาเข้าพระยานครว (นอย) ถาๅย 

ทำราชการในรํชกาถกิ ๓ สองคน อยูมาจนข้าพเข้าเองได้ร้ข้กคํว เรื้อกว่า 

คุณนอยใหญ่คน ต คุณนอยเตํกคน ด 

-ชิ่- 



เขาไปอย่โนพระราชวืงก1วยคน ๑ มเรึปิงย่รากฎในหน'งสอพระราชพงศาว- 

การว่า ครง © เมอยวอกอ'รู'กึก รลกึกราช ©©๓๘ พ.กึ. ๒๓©๙ เรำ 

พระยาพิใชยราชา ผ้สำเร็1ราชการเม!เงสวรรก'โลก ลงผากรุงชินยรแฅ่ง 

เถ้าแก่เข่าไ!]ขอนิ!]งสาวเนารอมมารกาฉิผ ความทรายถงพระเข่ากรุงชินยร 

ทรงพิโ รธว่า เนาพระยาพไชยราชาย'งัอารระมาฅงต่วัเยึนเขยน์อยเขยใหญ่ 

ก่ย้พระองค ถงใหลงพระราชอาญาประหารชวิฅเราพระยาพิไชยราชา 

ส่วนนองสาวเนารอมมารกาฉิผน์นคงอย่ในพระราชว'งต่อมา รนถิง!]ลาย 

ร'ชกาลกรุงธนยุริริงพระราชทานนองสาวเนารอมผารกาฉมคนนแก่เนาพระ 

ยาสุธรรมมนฅริ (พ่ฌนิ) กนฑงหลายเข่าใรวามกรรภกไพระเร้ากรุงจน 

ยุริฅิกไ!] ผยุฅร คิอเรำพระยานคร ๆ (นิ!!ย) ชาติประวิตของเราพระยา 

นครๆ (นิ!)ย) กํงกล่าวมานม่!]รากฎในหน์งีสออน กอ หน์ง์สอพระราช 

วิรารณ ฅป็นหนา ๕๙ เยนฅน* แผรนหน'งสอภายาอํงกฎษทนายพ่น!ท 

ซอโล แต่งเผอในรํซ์กาถท ๓ กไกักล่าวเริองนไว้ พระยานคร ๆ (นิ!)ย) 

ไก้เล้อนยกึขนเยึนเรำพระยา ใน!]ลายร'ชีกาลท ๒ หริอฅนร'ชกาลท ๓ 

แต่ระเยึนยใกย่งหาพยหล'กจฺำนไม' 

ในใกล้ ๆ ก่ไ]คราวเมิอพระยาทสมเก็รพระพทชเลิกึหส่านภาล่ย 

ทรงฅงพระยานครๆ (นอย) นน ย]ระรวยเวลาฅำแหน่งผู้สำเร็รราชการ 

เมองสงขลาว่าง ถ้วยเราพระยาสงขลา ( ยุญอุย) ถงอส่ฌกรรม รงทรง 

กงหลวงฎทธินายเวรมหากเล็ก ซอ ร๋ง ยุฅรพระปึนนฅสมยฅิ ผน์เองเรำ 

พระยาสงขลา (ยญอุย) เยืนพระยาวิเกึยภกก ผ้ว่าราชการเมองสงขลา 

ในฅอนน ปรากคุว่าเราพระยาไทร ( ปะแงร่น ) เกิกอริขนกไพระ 

ยาอภไนราซ (รายามุคา) เหฅถ้วยพระยาอภไนุราชระขอเอากำยลกวา 

ลาผกาเยนยานส่วยชองฅน เรไพระยาไทรระให้ทอนก็ไม่เอา ถงไ!)รกให้ 

* ฉบับVใมพ็๋ พ.ศ. ๒๔๘๒ หนา ๏0๖ (หำข,อเรองทมายเลข ๖0) 

— ๑๐ 



พร!ยาพ'ทลงเยืนขำหลวงออกไปไกล่เกลย เม!เย-ระกาเยญ,เก็ก รลก็กัราช 

ร,ร,(^๕ พ.ก็. ๒๓๕๖ กไม่สำเร็ร ลงปลายตกลงกนได้กวยโปรกให้พร!ยา 

อภ่ยันุราชมาว่าราชการเม!เงสฅล ซงเยืนเผ่องขนของเมองไทร ทางเมอง 

ไทรต่งัฅนกอิยรชิมนองท ๓ เยนรายาผกา เหฅทพร!ยาอภิยนุราชถปึ 

เปรยยแก่งแย่ง ไม'ช่อนน'อมต่อพร!ยาไทรยรนํน พวกเผ่องไทรยรพดกน 

ว่า เยืนก'วยเช่าพร!ยานครๆ(น'!)ย)ให้ผ่ายพร!ยาอภิย์นุราช ซงยางทา! 

มความช่ริงอยู่ย่าง เพรา!มเหฅผลเยืนพยานปรากฏในเรองต่อไปขำงหนำ 

ปร!กอยก'ยกำพร!ชานินทรนิพํทชิ ผ้เยืนนำเช่าพร!ยาไทร (อ'ยคลอ! 

มก ) ทกว่นัน ได้เคยเล่าให้ขำพเช่าพงว่า กำผหลกผใหญ่เล่าสยกนผา 

ว่า แต่ก่อนเมปึงไทรก็ได้พงพร!ยารมอย่เย็นเยืนสขมา'?นกร!ทํ่งเช่าพร!ยา 

นคร ๆ (นอย) ไกเยืนผ้สำเร็าราชการเมปึงนคร ๆ เช่าพร!ยานกร ๆ คิก 

ขยายอำนา,? ต่วยฝร!สงก็,?!เอาเผ่องไทรไฝเยืนเขตแกนเมองนคร ๆ 

แกล'งหาความผิดช่ายใส่โทษต่าง ๆ เผ่องไทรยุรรงได้ความเกปึกช่อน น 

ว่าตามความเห็นขำงผิายเผ่ปึงแขกเมองไทร ถา,?!พเครา!หดความเห็น 

ขำงเช่าพร!ยานกร ๆ ก็พปึร!เข'าใรเหฅุได้อย'ยาง ต่วยเช่าพร!ยาไทรไป 

คยหาฝรง ปึนเยืนข'!)รํงเก็ยรของเช่าพร!ยานคร ๆ ปึย่โกยชรรมกา 

ต่งแต่พร!ยาอภ่ย้นุราชมาว่าราชการเมองสฅล ชิงเขตแกนติดต่อ 

กยเผ่องนคร ๆ เชอได้ว่าคง'?!มาฝากผิายช่อนน'อมต่อเช่าพร!ยานคร ๆ ยง 

กว่าทอ่อนนอมต่ปึเช่าพร!ยาไทรยร เรองพร!ยาอภ่ย้นุราชนเยืนมูลเหฅ 

ทเช่าพร!ยาไทร (ป!แงรน) เอาใรปึอกห่างรากไทยเยนปรู'ม พร!ยา 

อภยนุราช (ยศน) ว่าราชการเมองสฅลได้เพยง๒ยก็ถงอนรกรรม ไผ่ 

พยรกหมายเหฅว่าผ้ใกได้ว่าราชการเผ่องสฅลต่อผา แต่พิเครา!ห์ตาม 

เหตการณทมภายหล่ง เชอได้ว่าคง,?!อย่ในพวกญาติวงก็ของพร!ยาอภิย 

นราซได้ว่ากล่าว แลกงสนํทสนมอย่ขำงเผ่องนคร ๆ ยงกว่าเผ่องไทรต่อมๅ 

(ร)ซี) — 



ถงย?!เฉศก ?ลศํกราช ©©๗๖ พ.ศ. ๒๓๕๗ เราพระยาสขิรรม 

มนฅร (พโมน) ถงอส่ฌกรรม เมีอฝลงศพ ในยฑุน สิป็ฅศก รุลศกราช 

©©๗๗ พ.ศ. ๒๓๕๘ กรมพระราชวํงยวรผหาศกกิพลเสพ แฅ่ยํงกำรง 

พระยศเยึนกรมหมนศกกิพลเสพ เสครออกใย่ย่ลงศพเรๅพระยา^'ธรรม 

มนดร ซ็งเยึนคณฅา ความปรากฏว่าในศรีงนิน กรมหมนศกกิพลเสพ 

ไกัร็ยกระแสรียสํ่งึออกไย่ใหัรีกวางแยยแผนการปกครองเมองนศรศรชิรรม 

ราชกใย ในเวลานนฝระรวยเหฅขนทางเมองฅรีงกาน แลเม!เงกล่นฅน 

กวยเคิมเมองกลนฅ่นเยนแฅ่เมองขนเมองฅรีงกาน อย่มาเราเมองกล่นคนื 

ชธ หลงมะหะหม'ก เถิกผิดใ?ก'ยพระยาฅร่งกาน ให้เขาผาว่าแก่พระยา 

สงขลาว่าระขอถวาย?เนใมฑปิงเงินขนฅรงก่อกรุง 1 พระยาสงขลา (รง)* 

ไม่ย!)ม พวกเมธงกล่นก่น?งขนมารธงก่ธพระยานครศรชรรมราช (นธย) 

เห็น?ะเยนก่วยกรมหผนศกกิพลเสพ ทรงอุกหนุนก่วย ลงปลายฅกลง 

ทรงพระกรุณา'โปรดยกเมธงกล่นก่นัขนเยึนเมองประเทศราช ขนฅรงฅ่ธ 

กรง ๆ แก่ให้ธ?]ในย่งักโ)เมธงนครศรชรรมราชฅามใ?สม่กร แก่นน 

มาเมองนครศรชรรมราช?ง'ใดกำกยเมปึง,ไทรยรแลเมธงกลนฅน ส่าน 

เมธงสงขลาไกกำก่โเมธงยฅฅาน ซงแยกเยึน ๗ หำเมธง กโแมอง 

ฅรีงืกานปิฑเมอง©( 

* พระยาสงขลา (จ๋ง ณ สงขลา) ในพงศาวดารเมืองสงขถาเรยกชอเดิมว่า จ๋อง 

( ด ) ทพระยาวิเชึ้ยรกิรึ้ ( ชม ณ สงขลา ) กล่าวในหนํงสอพงศาวดาร 

เมองสงขถา ว่าเมองกลํนก่นได้พนประเทศราช ขนฅรงต่อกรุงเทพ อ ดงแต่ใน 

รํชกาถท ต แลท'ว่าเมองสง-ขตาได้กำก่บเมอง'ไทร!เรอยู่ก่อน พระยาสงขลา 

( จง ) เบ,นผ้กราบทูลขอ'ให้เมอง'ไทรมาขนต่อเมองนคร "1 กวาม ๒ ว่อน สอบ 

ในหนํงสอทมหตํก!เาน คอกฏตงเจาพระยานกร ท กด พงศาวดารเมองกลํนก่น 

กด้ เหตุการณ์ทึ่ปรากฎในเ'รึอง,จดหมายหถ1วงอุดมสมบ้ต เมั้อเทยบดเวลาก็ด 

จะเบนอย่างกล่าว'ในพงศา'งดาร'!เมอ'งส'ง,ขสา1ไม่(ด้ 

๑!®) — 



เ'รำพระยาไทร (ย่ะแงรํน) !ะไปสมกยพผ่าแค่เมธยึ่ห็ใร ข้อนิไม่ 

ฝรากฏุ แต่มเนอความในหนํงสิอพงศาวการพม่า ว่าไก่ลอยเอากนไห้ทอง 

เงินเก'ริปึงราชยรรณาการ’ใ!]ถวายพระ;เ!ำปึงว; กรนต่อมา เมอยมะแม 

เยญ!ศก !ลศกราช ©©๘๕ พ.ศ. ๒๓๖๖ พระเรำอ็งวะรํกกายแผง 

เฅรยมกปึงทพพผ่า!ะยกเขำผากเมปึงไทยอกกร‘ง ๑ คราวนพระเ!ำปึงวะ 

คิกชกชวน!ะให้เมปึงไทรยุรยกกปึงท'พแขกก็ขนมาทางผ่ายใก่ แล!ะให้ 

พระเ!ำเวยฅนามผินผางยกกองทพญวนก็ขนมาทางผ่ายกะวนออก ให้เยน 

ศกสามทางพรอมกน เมปิไห้1ข่าวเข้ามาถงกรงเทพฯ ว่าพม่าเฅรยมกองทพ 

ทเผองเผาะฅะผะ เมองทวาย เมปึงกะนาวศร แลเมองผลุท !งโฝรก 

ให้กองทํพืไทยอปึกไฝกงข'กัฅาท'พ ทเยินท',พใหญ่ กปิ พระยาทสมเก็!พระ 

นํง์เกลำเ!ำอยุ'หำ เสก!ไฝฅงทเมองกาญ!นยุรทํพึ ©กรมหมนศกคิพลเสพ 

ไฝฅงทเมองเพชรยุรทพ© พระยากลาโหมราชเสนา* (ยิกาเ!ำพระยา 

ยมราช สก) ไฝก่งทเผปึงถลางท'พ ๑ ในคร'งน่นกง!ะไก่ข่าวแว่วเข้ามาถิง 

กรงเทพ ๆ ในเรองเมปึงไทรเอาใ!ปึปึกห่าง !งฝรากฏิว่าโม่รก'ให้ยกกปิงท็พั 

เมองนกรศรธรรมราช กิย์ม่งองสงขลา ยกออกไฝก่งต่อเรปิทเมปึงสกล 

เยินทำนองคุผเผองไทรไว้ ' การทพม่าเฅรยมกรงนน หาไกยกเข่ามาก่ง 

ฝระสงก็ไม่ กำยพม่าไฝเถิกวิวาทขนเสยก'ยอ'งกลุยทางเมปึงมณยุระ แล 

เมอง!ฅฅะเถิง กองถอนกองกิพัทาง'ข้าง'ให้ขน’ไฝ เม่ปึพม่าถอนกปึงท'พ 

ไฝแลว กนกม่อผ นองเรำพระยาไทร (ฝะแงรน) เข้ามาพ้องทเมองนคร 

ศรธรรมราช วำเฑ้พระยาไทรเอาใ!ไฝเผอแม่ต่อพม่าขำศก อกผ่าย ๑ 

!นลผหอย พ่อกำ!ผองถลาง แล่นเรอไย่กำขายทเกาะหมาก ขากลยมๅพย 

เรอพม่าลำ © เห็นมิใช่เรอกำขายผิกส็งเกก !นลมหอยผกำล่งมากกว่า 

!งเข้ากรว!คนพยพม่าถอหน่งสอร'ยสำพระเ!ำอํงวะลงผาถงเ!ำพระยาไทร 

* พระยากสาโหมราชเสนา (ทองอิน) 

ชิ๓ 



กต้ยทงพม่าแลหนงสิ!เมาส่งต้อพระยาถลาง เมิธเกกวามฑ่ง ๒ ทางเยน 

หล"ก'8เานว่าเร้าพระยาไทร (ฝะแงร่น) เอา'ใ!ไปเผอแผ่แก่พม่าขากึก ริง 

โปรกให้ม้ฅราให้หาเต้าพระยาไทรให้เข'าผาแกกก เต้าพระยาไทรให้ทราย 

ทองฅราแล้วก็เลยติงแข็งเม้อง ไม่ส่งต้นไม้ทองเงินเขาผาทลเกลา 1 ถราย 

ก่งแต้ก่อน,''8รงโปรกให้ม้ดราส่งให้เกณฑกองทํพเผองนคร ๆ เมปึง 

ไชยา เม้องลงขลา เม้องพ่ทลง ให้เต้าพระยานกร ๆ (น'ปิย) เยน 

แม่ทพยกลงไปฅเผปิงไทรยุร ไกรยก่นัเล็กน'ปิยพวกเม้องไทรสไม1ไห้ กองท่พ 

เมองนครก็ริชิรรผราชฅไคเม้อง,ไทร เผอ ณ วนเกอน ๓ แรม ๘ คำ ย 

ผะเส็งดรกึก รุลกึกราช ๑๑๗๓ พ.ก็. ๒๓๕:๔ เต้าพระยาไทร (ปะแงรน) 

หนไปอากึโเปิงก!]!เอยู่ทเกาะหมาก เต้าพระยานคร ๆ ให้กวาคฅอนครปิย 

กร'วแขกเมองไทรส่งเข่ามากรงเทพ ๆ ย'าง ส่งมาไว้เมองนคร ๆ ย'าง 

ทอนกำส่งท!ะต้อส้โห้น'ปิยลงแล'ว ให้ยุคร ๒ คน คอ พระภ*กกยริรํกิษ 

(แสง) เยนม้ร่กยาเม้อง ให้นาข'แชมหากเล็กเยน!]ส่ก อยู่ร"กิ!ทว่า 

ราชการเมองไทรยริ เม้อง'ไทรยรรงอย่ในกวาผปกครอง'ของเม้องนคร ๆ 
1 4 1 กิ, ’ 2 
สิทธิขากผาแด่นน 

ในขณะเผปิเต้าพระยาไทร (ปะแงรน) ฅํงแข็งเมชิงนิน ประรวย 

เวลาร”?ยาลอํงกฤย-'ในอินเคย ซงครํ้งั้นนยํงอยู่ในชำนารยริยฑัอิสฅธินเกย 

อ'งักฤษ ว้ส็กว่าผลประโยชนการค้าขาย'ของยริ!ม้ท์ฅกฅํ่าไปเยืนอนผาก 

(*1 ) เก่าพระยาไทร พูดแก้ควแก่องกฤษว่า เพราะได้ข่าวว่าทิ 

กรุงเทพ ข เกิดอหิวาฅกโรก จงรอตนไมทองเงินไว้ แต่ข่อทิเก่าพระยาไทรไป 

เข่ากํบพม่านน อกิกฤษร้แถยื้นยินว่าเบนความจริง ข่อความเหซ่านปรากฎโน 

จดหมายเหตุขององกฤบ 

— ๑๔ — 



เพราะเหฅทฝรํงึฅ่างซากิทำสงครามกินอยู่ชำนๆนไนค-^เนิมเปรอนะโฝ- 

เลยนท® เม!เสงยการสงกรามแล้ว ปึงกโ]ษฅรวรรกหมายเหฅเก่าไก่ 

กวามปรากฏว่า แต่ก่อนไก่เกยมาล้าขายทเมิอรไทยแลเมิปึรญวนไก่กำไร 

มากในเวลา น'น!เงกโ]ษต่งเมิ!)งสิงก'โฝรขน'ใหม่ แลไก่เม!)งมะละกามาราก 

วลนกา เมธงทง ๒ นรวมท'’งเกาะหมาก เยึนเมิองชนอย่ในรรูยาลปึงกโ]ษ 

ทธินเกย อ''งกโ]ษ!]ระสงกระให้มิการล้าขายต่กต่ปึขํ้นก่ยัเมิปึรไทยแล!มิอร 

ญวนก่งัแฅ่ก'ธน ไก่แต่งให้พ่ปึล้าปึงกโ]ษเข่ามาสยสวนถิงกรงเทพ ๆ ไก่ 

กวามออกไ!]ว่ามเรอฝรํงืต่างชาติเข่ามาล้าขายอย'ล้างแล้ว ไทยไฆ่มิกวาม 

ร'’งเกยรแก'การทระล้าขายกยผ่รํง์ ล้วยเยึนเวลาไทยกำล'งัฅปึงการซอหา 

เกรองก็สฅราวธไว้สำหรยต่อส้ข่ากก เยนช่องอ'’นกทพ่อล้าฝรํง์ระเข่ามา 

ล้าขาย กวามลำยาก'ในการทฝรํ่งึระเขามาล้าขาย มิอย่แต่ล้วยเรอง'วิข'ซอ 

ขายของหลวงแลวิธเกยภาษ ซิงเยนการรกริกรยกวนให้ลำยากอย่ล้าง 

เมิอรรู'ยาลปึงืกโ]ษทอินเกยไก่ทรายกวาผก'งันํ้ มากวิสเหสติงส่ก่สำเร็ร 

ราชการอินเคยของธํงกโ]ษริงแต่ง'ให้หมอกรธเพก'(#)เยนทกถออ*กษรสาล้น 

แลกุมเกร้องราชยรรถภการเข่ามาถวาย ณ กรงเทพ ๆ แลสงให้ไ!]!มิอง 

ญวนก่วย ธุระของอ'งกโ]ษทให้กรอเพกเยนทฅเข่ามากรงเทพ ๆ กร1งนํ้น 

เยึน ๒ เรอง กอ เร้องการล้าขายเรอง ๑ กยเร้ปึงเมิองไทรยริเร้อง ๑ 

ส่วนเร้องการล้าชายนน ร''รูยาลสงกรอเพิกให้เข่ามาขอแก่ไขขนยขรรม 

เนยม ซ้งอํงกโ]ษเห็นว่าย'งเยึนการลำยากแก่พวกพ่อกห้ปึง์กโ]ษ แต่กงร; 

ไผ่ไกกงปรารถนา กเพยงทำไมฅร้ให้มิไว้ก่ยัไทย พอให้รจุ;ยาลพกราว่า 

กล่าวไว้กยไทย ในการเกอหนุนพวกพ่อล้าธงกโ]ษใก่ เผอทางไมตริมิต่อกน 

(ด) ไทยเราเรยกกนแต่ก่อนว่า การะผด 

— ๑๕ — 



การกห้ขายก'ขัข่งักโ]ษเรริฌขํ้นแล่ว รงระคิกอ่านทำหน'งัสอส่ญญากยไทย 

ต่อไฝ ส่วนเร้องเมองไทรยรนํน กวาผฝรากฎในรกหมายเหตุองกตุย'วา เๅา 

พระยาไทร (ปะแงริน) ยอกไฝยํงือํงกโ]ษ ๒ คร่งว่า มกวากตุกขร'ธน1กก 

ขํ้น ควยไม่ฑกฑิริ]ไทย ขาพเร้'าสนนิษ^านว่าระเยึนเกอกรง!,กกยากหกาง 

ก'ยพระยาอภ,ยันราชกรง ร) ระเยึนเมอกรงไทยยกกองหหลงไฝกงฅอเรอ 

ทํเมองสฅุลกริง ร) ผายองกโ]?]■ไห้ร่ยัเช่าเกาะหมากรากพระยาไทร แลยง 

ต่องอาก็ยซอหาเสยยงอาหารทเมองไทรยร ริสกว่ากวรระช่วยสงเกราะห 

เร้าพระยาไทร แต่ทํระสงเกราะห้อย่างไร การกวิส เหสฅงห สงกรอเพก 

ให้ผาฝรกยาก''ยอ"ง์กโ]ษเร้าเผองเกาะหกาก,ช้งเ'ยึนเห้อยใกล้ แต่กำชโ.1มา 

ในกำสํ่ง์ว่า อย่า'ให้กรอเพกทำอย่างไร'ให้อํงืกโ]ย'ต่อ'งเช่า'ไฝร่ยกวา'กลำยาก 

อย่กลางในระหว่างเร้าพระยาไทรก*ย์ไทยไห้ เมอกรอเพกมารากเมองอินเกย 
1) 9 

ย่งัไม'ริข่าวทํเร้าพระยานกร ร ลงไฝฅไห้เมองไทร ต่อกากงเกาะหมากรง 

ไกทราย ในขณะนนเรยัพระยาไทรหนไฝอาก็'ยัอย่ทเกาะหมาก เร้าพระยา 

นกร ๆ เข่ยนรกหมายไฝถงอํงกฎย ให้ส่งต่วีเร้าพระยาไทรให้เร้าพระยา 

นกร ๆ ทเกาะหมากกินกำล่งฅนกํนัว่ากองทพไทยระยกเลยลงไฝฅถงเกาะ 

หมาก พอเร้าพระยานคร ๆริว่ากรอเพกเยืนทฅการากอินเกย กผรกหมาย 

ให้กนถอลงไฝกง เล่าเรองเหตุการณ์ทต่องตเมองไทรให้กรอเพิกทราย 

แลยอกไฝในรดหมายว่า ไทยไม'ไห้ฅํ้งั้ใรระยกกองทพลงไฝตถงเกาะหมาก 

อย่า'ให้อํงกโ]ยมกวาม่วิฅก แต่ถงกระนน พวกอห้กโ)ยทเกาะหมากก็ไม่ไว้ 

ใ'? กำสํ่งึทกรอเพกไกรขมารากเร้าเมองเกาะหมากมแท่ให้กิกอ่านให้ไทย 

กนเผองไทรให้เร้าพระยาไทรย่กกรองกามเกิมอย่างเกยว กรอเพกเข่ามา 

ถงกรงเทพ 1 เผอ ถเ เคอน & ยมะเมยรฅวากก รลก็กัราช ร)ร)^'๕. พ.ก็. 
ใ ใ 

- ๑๖ - 



๒๓๖๕ ไกรยกา:ฅธนรยฅามชิรรมเนยมทต แลไฝรกให้เข้าเผา แต่การ 

ทฝรก!ธากนควยเรอง■ธร2ข!)งชิงกร]ยู.ไม่สํๅเรรทๅมฝรๅรถนๅทยั 121 เรือร 

โนเรปึงการกาขาย กรอเพกร:ชอใหพอกาองกลุยข'ดูขๅอส:เข้ๅทอ(ๆ•1ว 

พงฝวงไกโกยอสร:ทาไฝ ไมทองเสยภายอากร ร:ยอมขั้นข้าฝากเรือ 

พกแทนให้ย่าง ข้างไทยว่าถายอมอย่างนน ผลฝร:ไยชนแผ่นกินทเกยไห้ 

ร:ฅกตำมากนก แฅ่ถงกร:นน ข้าอิงกฤษยอมรยัฝร:กนว่า ร:มเรือกำยน 

องีกลุยเข้ามากำขายถงกรุงเทพ ๆ ไม่น้อยกว่ายล: ๕ กำ ก็ร:ยอมยกภาย 

อากรเฝลยนไฝเก็ยเยึนข้าฝากเรืออย่างเกิยาทามฝร:สาก็ กรอเพิกก็ไม่ 

ยอมฝร:กน ส่วนเรืองเข้องไทรทกรอเพกกล่าวไทยเร้าพร:ยานกร ๆ ว่า 

ยกลงไฝฅเผองไทรนน ข้าง1ไทยทอยว่า เร้าพร:ยานกร ๆ แลเร้าพร:ยา 

ไทร ก็เยึนข้าทลล:อองธลพระยาทต่วยกน เร้าพร:ยาไทรมเพฅทร: 

กล่าวไทยเร่าพร:ยานกร ๆ ฝร:การใก ซอยแต่ร:เข้ามาเผากราย 

ย'งกมทล ๆ ก็ร:ไย่รกให้พิรารณาให้เห็นเทรแลร้ริง แลให้เร้าพร:ยาไทร 

ไห้รยักวามยกิธรรมทุกฝร:การ 

ไห้เถยงก'นโกยสำนวน แต่เหฅทเกิกยากหมางกนขั้นร:หว่างไพยข้อิ 

กรอเพิกกรงนน ทรริงเขนต่วยเหฅุอนปึก๒ขยักิป็ ข้อ® ข้างผ่าย 

ไทยว่า ข้าธํงกฤษฝร:สงก็ร:ให้ไทยให้ฝร:โยชนในการข้าขายแก'อํงกลุษ 

อิงืกลุยข้องยอมไห้ไทยซอหาเกรองก็สืทราวุธฅามหํวเมองขั้นของอิาภลุยู. 

ไห้โกยส:กวก กวามขอนกรอเพิกก็เขยัใรไทยว่า ไทยฝร:สงก็ร:หา 

เกรืปึงศสฅราวธมาตร:เฅรืยมต่อสพม่า ในเวลาน2นอ'งกลุ!).กยัพม่าก็มเหท 

ยากหมางกนอย่ย่างแล่ว แต่อิงกลุ!เย''งัไม่ฝลง'1รทร:รฎพม่า กรอเพท 

กล'วไย่ว่า ล่ายอมให้ไทยซอหาเกรืองต่สฅราวธรยพ่งพม่าไห้ไทยส:ทาม 

กวามทง ๒ ข้อทกล่าวน เขนแต่การ 

— ด(ท) —' 



ระเย้นเหคุให้พม่าโกรธแกนปึง์ก!]ษ กรอเพิกริงพกเย้ยงไย่ว่า กำไทยไผ่ 

ซอหาเคริปึงศสตราวธมารขพุ่งก็ยย่ระเทศทผ่ไมฅริก*!เปึง์ก!]ษแกํว ก็ระ! 

ยอมให้ซอหาไค้โกยสะกวก ข่อนทำให้ไทยเห็นใรอ'งก!]ษว่าระเอาเปรยข 

แต่ผายเกยว ไม่แลกเปลยนย่ระไยชนก'นัรริงก”งืว่า อกข'อ © เกิกเตคุขน 

ต่วยเมอกรอเพิกเข่ามาปึย่ในกรุงเทพ ๆ เทยวหยํ่ง์นํ้าทำแผนททางไปผา 

แลมาเกิกวิวาทขนกยก*!]ฅนเริปึทมาก'!!กรอเพิก ก*?]ฅนเรอนนขยายคำ 

ซงกรอเพิกพกราก*!เพวกฑมาก'วยก',น!ห้ฑรายมากงไทย ว่ากรอเพก 

พกว่า เมองเช่นเมชงไทย กำอ่งัก!]ยระต่องการเมอใก ส่งเรอรยมา 

แต่เพยง ๒-๓ ลำก็ระฅเอาไค้ กวามข่อนทำให้เกิกข*กเคองขนข่างผ่าย 

ไทย การ?!ริกยาหาริอก*ยกรอเพกรง'ไผ'ตกลงก*น์ไค้ทกข่อ แต่ไทยกไม' 

ไค้ทำให้เสิยอ*ชฌาส*ยอย่างใก ไค้ผ่หน*งสิปึพระยาพิพ่ฌน่โกษาฅปึยไฝกง 

ร*รู้'ยาลชินเกย และให้พระยารฟัาราชมนตริทำหน”งสิอให้กรอเพกฉย'?) 0 

เย้นหน*ง์สิป็อนญาฅให้พ่อกำอ*งืก?]ษไฝมากำขายไค้ แต่ตองซอขายแล 

เส่ยภาษอากรตามอย่างธรรมเนยม กรอเพิกไม่สมประสงคแล'วริงออกราก 

กรงเทพ ๆ ไย่เมองญวน ญวนก็ไม่ยอมทำส'ญญาก'วยอก ต่อน”นผากรอเพด 

ไค้เย้นตำแหน่งเรสิเกนฅเผ่ปึงสิงกไปริ ริงเย่ลยนอ*ชฌาส*ย์กล*?!แสกงไมตริ 

ก'!!ไทย การกำขายในระหว่างอ”งก?เษก็ยไทยริงเรริญขนตาผกวามประสงกิ 

ของร*?ขาลอ"งก?]ษในอินเกิยตามอนด'?เมา กงย'วอกฉศก รฺลศ่ก็ราช ©©๘๖ 
■ง่ 2 กํ 1 โ 2* 4 2 '1,2, 

พ.ศ. ๒๓๖๗ อ'งก?]ษก*ขพม่าเกกรยกนขนเย็นกรงแรก เหคุกํวยแย่งเมอง 

ประเทศราชซ้งอย่ระหว่างอนเกิยก็?เพผ่า ศอ เมปึงยะไข่ เมองมณยระ 

และเผ่องอสสม เย้นฅน ซงพม่าไปฅไค้ไว้แต่ก่อน กรนอ'งก!]ษรยก็ยพม่า 

ฅเอาเผ่องเหล่านไค้แส่ว แต่แรกกิกระเกินกองท'พยกเข่ามาฅเผ่องอ*ง์วะ 

แต่มาปรากฏว่าทางกนการนก อํงืก?]ษรงเปลยนกวามกิกร่กเย้นกปึงท*พ์ 

- ๑๘ - 



เรธ ให้เซธร อาซย่ลก แกม1([ยล เยืนแม่ท่พ ยกมาเข้าฝากนํ้าเอราวก 

ฅใกเมองร่างกุ้งไ1ว่เยนฑมน กรนัระยกกขิงท'พฅก่อขํ้นไฝ พอฝระ;รวยเข้า 

ห้คูฝน หนพางก'นัการ ไพร,พลองักคูษยิกอากากเกิดเชุยไข้ ก่งระยะพางก 

ระ;ฅนังรยพุ่งพม่าท่อ,ไฝกยงไกล ก่วยระข้องผ่านแกนราม'นัเขนไฝก่อน'รงระ 

ถงเมององัวะ องักคูษรงก่ขิงหยกยงัท่พกางคูกฝนขิย่ทเผองร่ๅงกิง แก่ใน 

เวลาทหยุกอย่นน องักคูษแก่งท*พอกกอง ๑ ให้ลงมาฅห่วัเมขิงของพม่า 

ฅามชายทะเลขางผายให้ ฅํ้งั้แก่เม่องเมาะตะมะ เมองทวาย เมองกะนาวก็ร่ 

แลเมองผก]ท ไว'ไห้ในอำนาร'ของอ่งกก]ษก่งสิน 

ในเวลาเมอองักคูษเกิดรยขํ้นกนัพม่ากรํ้งั้ทกล่าวน เยึนเวลาฝลาย 

ร'ชกาลท ๒ ความคิกเหนของรนัยาลไทยในครงันนัระเยนอย่างไร ยงัไม่ 

พยรดหมายเหตุเยนหลกรู'านพอฑระอางไห้เขนแน่นอน ฝรากคูแก่ว่า ทรง 

พระราชกำริเห็นว่า สงกรามเกิดขนในทก่ดก่อพระราชอาณาเขต ชุ;;ไว้ 

ใรแก'เหตุการณ์มไห้ ร้งโฝรกให้แก่งกองท'พ ๓ กอง ทางยก'ให้เร่าพระยา 

มหาโยธา (ทอเริยะ)* เยนแม่ทพ ยกล่วงหนาออกไฝทางด่านพระเชุกิย ๓ 

องก กอง 5) ให้พระยาสรเสนา**เยึนแม่ท'พยกหนุนไฝอกกอง ^ ทางเริอ 

ให้พระยาชุมพร (ซย)*** คมกองท'พเริอไฝรกษาการทางก่อแกนเมอง 

ผจุท เมองตะนาวศรอกกอง ๑ การทไทยยกกองทพออกไฝกรํ้งั้นนั้ ไห้ยอก 

ให้อ่งกคูษฑรายว่าระไย่ช่วยอ่งกคูษ ผายข้างอ'งกคูษ เมอไฝติดชะง'กอย่ท 

เมองร่างกง ก่องการกำล่งพาหนะทหายขนเกรองก่สฅราวช และเสยยง 

อาหารส่งกองทพทระยกก่อขนไฝในคูกแล่ง อยากไห้กำลงช่วยชุงชวนให้ 

กองทํพเราพระยามหาโยธาเข้าไฝต2ง์อย่ในแดนเมองเผาะตะผะฑองักคูยติ 

* เจาพระขามทาโยธา (ทอเรยะ คชเสน) 

** พระยาสุรเสนา (ฉม) 

*** พระยาชมพร (ซุย) ผ้เบนตาพระยาวจสัตยารกษ (ขำ ศร้ขาภัย) 

- ๏ลิ่ - 



ไวไก เวลานเผอิฌฺปร;!วยเปลยนร*ช์กาลในกรงสยาม ถงรํชกาลท๓ 

ไทยก'ยอ"วักโ]ษเกิดเข่า'ใ!ฉีกก่นขํ้นกวิยเหฅ ๕ ประ:การ กปิ 

ประการท ๑ อ'’งืกโเย!;ต่ปิงการแต่ส่ควพาหน;และผกนในกองท,พ 

ไทยใช้เยึนกำลงแยกหามไย่ใช้สอยอย่ในยํงก'ยยฌชาของปึงกโ]ย ปิาง 

เหฅว่าเพรา;วิธการทำสงคราม วิธของปึงกโ]!เกํยใทย'ไผ'เหมอนก่น ถา 

ไทยอยาก!;รยพ่งพม่าโกยลำพ'’ง ขอให!'กกปึงท'’พยกไฝฅหวิเมองพม่า!าก 

เมปึงเชยงใหม่อกทาง © ขวิงไทยเห็นอ'งกโเย!;เอาเปรยณเต่ผายเกิยว 

!งไม่ยอผใทักองทพเ!วิพร;ยามหาโยธาปึย่ในย'’งกโเย่ญซาปึงกโ]ย' พอถง 

งานพร;เมรุพร;ยรผศพก็ใทัหากองทพกลย์คนเขวิมากรุงเทพ ๆ 

ปร;การท ๒ ปึงึกโ]ษมิกวามคิดในชินแรกว่า ถวิทำสงครามซน; 

พม่า!;กินเผองค;นาวศร เมองมโ)ทใทัแก่'ไทย แต่ว่า!;คนใทัแฅ่แผ่นกิน 

ดอนฅธนขวิงโน ส่วนขวิงชายท;เลซงเยึนทำเลกวิขาย ปึงืกโ]ย!;เอาไว 

เสยเอง ส่วนทางต่อแกนอ'งัว; องักโเยคิกว่าถวิกิไค้แลวิ!;กล'’ย์ฅงราม'ญ 

ปร;เทศขนคามเกิผ เพอทอนกำส่งพม่า'ใทันปิยลง แต่ในเวลานํนเชอวงศ 

พร;เ!วิหงสาวกิแต่ก่อนสายสญ ธงักโ]ยเลอกหาผ้ซ็ง!;เยึนทนิยมของพวก 

มอฌตงั้เยึนพร;เ!วิหงสาวกิ'ขน'ใหม่ เ!วิพร;ยามหาโยธาเยึนผัปิย่ในท!; 
^ 2^ ใ! ๘]^ ฦ ห 'วิ 

กวิยเขนเมองท่ากำขายทางท;เล ถวิอํงืกโ)ษเอาชายท;เลเสย กเยนอํนิยิก 

ท'ากวิขาย หาปร;โยชนอนใดแก'ไทยมิไค้ ไทยมิแต่!;ต่องร'ยผิกซอยรกยา 

หวิเมิปึงกปิน'ใทัเยึนปร;'โย'ชนแก'ปึงกโ]ยผายเดยว ส่วนความคิกทอ'งกโเย 

ร;คงราผํญ์ปร;เทศขั้นปึก แลโกยเฉพา;ทเ!าพระยามหาโยธาฅกอย่ใน 

ผต่องเลอกน2น ไทยต่องไม'พอใ!อย่เอง กวิยผอญุไค้ปิพยพเขวิมาเขนไพร่ 

ผวินพลเผองไทยคงแต่เมิอถรุงชินเสศก่ง ® แลเมิอโนร'ซกาลท ๒ กรง © 

— ๒0 — 



ม1 านวใแ-เอฌอยไนเมองไทยเยืนอ่1นผาก มอฌเหล่านระกล่ยไฝฝากผาย 

ธย่กยอํง์กโ]ษ ก่ต่ธงเยนช่ยิรํงเกย’?ยิย่เอง 

ฝระการท ๓ เมชมทองฅราออก ไฝ Iมพร2ยาชมพรยกภอง?าพเรอ 

ใปนน ในทองฅรานส่งธย่างไรไม่[]รากฏิ ย่รากฏแต่ร่าพระยาชมพรใต้ 

เขา^ใย่กวากกรอยกร'3เอาคนเมองม!!}าเผธงตะนาวครผาผาก ครํนอ่งักถษ 

ลงมาฅ[คเมองฅ2นาวศร เมองม!เท พวกผลเมองพากินไฝร็องทกฃ■กิย 

ความทรายเขามาถงกรุงเทพ ๆ พระยาทสผเกรพระนต้เกล่าเร่าอย่ต้ว ทรง 

พระพไร‘อแกพระยาชุมพร ไหเอาทวเขามารำไว,ไนกรงเทพ ๆ 

ฝระการท ๕ เกยวควยเร้องเมองไทรยร คยิเผป็พระยา!ทรทำ 

ส่ญญาใต้อ่งัก!]ษเช่าเกาะหมากนน ในช่อส่ฌญาม่ร่า ยอก!ต้อช่กลุยซอ 

หาเสยยงอาหารเอาไย่ราณมองไทรยุรไค้’ ไคยไม'ต่องเสยภาษอากร (ๆรน 

เมอ'!ทยลงไฝปก(ๆรองเมชิงโทร ตงเก็ยภายตามอย่างธรรมเนยมเหมอน 

กยต้วเมยิงธืน แลโต้ธช่ภฤยร่าอ่งกเๅยใย1ทำสญฌากย่พระยา!ทรไคย 

พลการ ไม่ไกยอกใต้กรุงเทพ ๆ ทรายคามสมควรแก่ย่ระเพณ อก 

เมธเราพระยานคร ๆ ลงไย่ฅไกเมยิงไทรยรนน พระยาแย่ระเลย 

งกไม่ส่งตนไม่ทองเงินเช่าผาถวายช่งแต่ก่อน พวกเมยิงแย่ระเก่คแคกเยึน 

๒ พวก พวก & เต้นควรระอ่อนนยิมต่อเช่าพระยานคร ๆ พวก ๑ เต้นไม่ 

ควรระอ่อนนอม ผายช่างอํง์กลุยก็ไม่0ยากระ'ไต้ไทยมอำนาๆล่วงเลย1ขฅ 

เมธงไทรยุรลงไย่ 

อาศ่ยเหตุทง ๕ ย'ระการทกล่าวมาน ในย่ลายยระกาล่ย่ฅคก 

รลก็โ)ราช ๕0๘๗ พ.ค'. ๒๓๖๘ เมออํงิก!]ยทำสงครามรวนระชนะพม่ๅ 

ช่อ ๏ 
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แลว ลอรุ?!แอมเฐิสฅ ผู้สำเร็รราชการอินเกยของก่ง์กโ]ย' นิแต่งให้นาย 

รอยเอกเอนร้ เยอน เยนทฅเขาผากรงเทพ ๆ เพฐให้เขามาพกฑฅกลง 

ฑ่ยไทยโกยทางไมฅร แล ขอใหทำหนงสอสิฌญาก่ยัไทยใทผไวัฅ่อก่นเสย 

เยืนหลก1ำน 

นายรอยเอก เยอน มาหาเรำพระยานคร ๆ (นอย) ก่อน เมอ 

เ'ทัพระยานคร ๆ ไกรยอนฌาฅรากกรงเทพ ๆ แก่ว ริงพานายรอยเอก 

เยอนเข้ามากรงเทพ ๆ เมอในเกธน ๑๒ โย่รกให้เข้าเผาอย่างแขกเมองท 

เคยมาแต่ก่อน แล'ให้เสนายกปรกษาก่1)นายร่อยเอก เยอน กกลงก่นได้ 

ทำหนํงืสอส่ฌฌาก่ย์อ่งักเ]ยฉย่ยแรก เมอ ณ เดธน ๑) แรมกำ ๑ ย,ทอ 

ก่รูศก รลศกราช ๑๑๘๘ พ.ศ. ๒๓๖๙ เยึนหน'งสอส่ฌฌา ๑๙ ข้อ ระ 

กล่าวในทนํ้เฉพาะแต่เนอความทเก่ยวต่วยเรองเมองไทรยุร และเมองแย่ระ 

ม่อยู่ในข้อ ^๓ กยขอ 

กวาม'ในส'’ญญาข้อ ๑๓ ว่า ไทยระเยึนผู้ย่กครองรกษาเมองไทร 

ยร ระยอม'ให้1ชาวเกาะหมากก่ยัชาวเมองไทร ไย่มาข้าขายถงก'นโกย 

สะกวกกํงแต่ก่อน และยอมให้ชาวเกาะหมากมาซอเสยยงอาหารณมอง 

ไทรยร เยนต่นว่า ย่ศุสํฅ์ว่ ขาวปลา พาไย่ยริโภคได้โกยไม่ต่องเสย 

ภายอากร สงของทํระต่องเสยภาษขาเข้าขาออก ไทยระกงค่านเก่ยกาม 

ย่ากนํ้าในเขกเมยิงไทรยร แลเกยโกยอ'คราอนสมควร ระไม่ผกขากให้ 

ผอนไย่เก็ยฅาผอำเภอ'ไร อนงว่าเมอเทัพระยานคร ๆ กล'ยออกไย่ราก 
ย 4, 1 ^ 

กรงเทพ ๆ แก่ว ระย่ล่อยญาติวงศ์แลยาวไพร่ของเทัพระยาไทร ( ย่ะแง. 

รน) ทได้กวาคต่อนเอาผา ให้มอิสระทระอยู่หรอระไย่ได้ฅามโรสม่กร 

ผ่ข้ยขด้งอ'งกรเษรยส่ญญาว่า ก่ง กร]ษ’!ม่ต่องการเมอง’ไทรย ร ก่งกแษระไม่ 

มารยกวน แลระไม่ยอมให้พวกเรด้พระยาไทร (ย่ะแงรน) มารยกวน 
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พระราชอาณารกรสยาผท'งทเมฐงไทรยุร้แลทอน ปึล่กง]ยรยัส”ฌฌาปึก 

อยาง© ว่าระรํกการ'ให้’11ไพระ:ยาไทร (ฝ2แงรํน) ซิงอาศ”ยอย'ทเกาะ 

'ห?งากนนไย่อย่เสยทอนไม'ให้อยในเงๅาะหกๅก หรอเมองแย่ไหร* หรอเมอง 

แย่ระ เมองสะล่งงอ หรอในเมองพม่า ถล่หากว่าอ่งักง]ษไม่เอาเข้าพระยา 

ไทรใย่ เวในทอนไกัก'งกล่าวน องกง]ยยอมให้ไทยเกยภายเสยยงอาหาร 

ผารากพวกเกาะหมากทซอหาไย่งากเม่องไทรอยู่อย่างเดิท 

กวามในข้อ ©6 ว่า ไทยก'ยอ',งกง]ษยินยอม'ไห้'พระยาแย่ระย่กครอง 

ยานเมองเกักามอำเภอใร ถาพระยาแย่ระระส่งล่นไม่ทองเงิน เกรองราช 

ยรรณาการขนมาทลเกล่า ๆ ถาๅย ปึงกง]ยก็ไม'หล่มย่ราม ล่าหากเร่ล่ 

พระยานคร ๆ ระให้ผักนลงไย่หาพระยาแย่ระโกยทางไมกร หรอพระยา 

แย่ระระแล่งกรมการขนมาหาเล่าพระยานกร ๆ ปึงกง]ยก็ระไม'หล่มย่รๅม 

แฅทงไทยแลชงกง]ย-สฌูฌากนว่า ทง 10 ผัายระไม่ล่งกำล่งพลทหารไย่ 

รยกวนเมองแย่ระ ผายปึง์กง]ยระกอยระว'งไม่ให้เม่ปึงสะล่งงอมๅกัเมอง 

แย่ระ ผัายข้างไทยก็ส'ฌฌาว่าระไม'ลงไย่ฅเม่องสะล่งงอ 

ในกราวนน ไทยไห้ทำส่ฌฌูาล่ยนายรอยเอก เยอน ผัแทนรจุเยาล 

อ”งกง]ยปึกผิย'ย & ว่าก่วยการล่าขาย เอึนส็ญฌา ๖ ข้อ ม่ใรกวามซงกวร 

กล่าวในทน กอ: — 

ในขอ © ว่า หล่มม่ให้พ่อกล่อ'งกง]ษซอข้าวเย่ลอกขล่าสๅรยรรทก 

ออกไย่รากกรงเทพ 1 ปึกย่ระการ (2) ย,'นแลกระสุนกินกำซงพ่อก่ล่องกทยู, 

ยรรทกเขล่ผาในกรุงสยาม ระขายไกัแล่เยนของหลวง ถล่ของหลวงไม่ล่อง 

การ ล่องพากลยอยิกไย่รากพระราชอาณาเขก นอกราก ๒ ฝระการท 

กล่าวผาแล่ว ยอมให้พ่อกล่อ”งืกง]ยซอขายสินล่าไห้โกยสะดวกไม่ม่ข้อ 

* โปรดดูเช้งอรรถหนา ๑๓๖ 

1®)๓ 



0 

รากด 
X 

แลไม่ฅํองเสยภาษอากร-อย่าง‘ไก นธกรากค่าฝากเร!เซ้งยิงกฤษ 

ยอมขินอตราให้ ค!]เรอทขรรทกสินกาเข็ามาขาย ให้เก็ยตามขนากฝาก 

เรอกวางวาลร; ©,0-2)00 ยาท ถโเร!)ไม'มสินกโเขาผาขาย หมายแต่ระมา 

ซอสินกำในก รงเทพ ๆ เก็ยวาละ ©,๕0๐ ยาท 

กวาม!นข1!) ๓ ว่ายรรกาเร้อกำขายของอ,,งกเ]*เทระเข่ามากรุงเทพ ๆ 

ถามย,'นแลกระสุนกินกำสำหรโแร!)เข้ามา ตองเอาชันแลกระสนกินกำนํน 

ขนมอยไว้แก่เร้าพนกงานทเม่องสมทรฝราการก่อน เรอนนร้งระขนมาถง 

กรุงเทพ ๆ ไห้^) 

ยิงไห้ตกลง นอกรากหนํงืสอสํญืกฺ{าทให้ทำกโเอํงึกจุแในกร'งนํน 

กนในการอย่างอน ซงย่รากฎในรกหมายเหตุ กอ: — 

(®) ไทยยอมฝล่อยชาวเมองพม่า ซงฅกไฝเยนข!)งอ'งกก]ษ ก!) 

ชาวเม!)งม!]ท เมองตะนาวศร ทํพระยาชุมพรไย่กวาคมาเยืนตน กน 

กล'ยไปยานเมอง ผายอํงืกเ]ยก่ย่ล่อยไทยชาวเมองชุมพรทร้ย์ไว้ไห้กนกลโ) 
^ * 1 

มายานเม!)ง 

(๒) ไทยยอมให้?เงกฤ!}เช่าเกาะหมากแลทผง ซงเรยกว่า 

ฝร!)’วนสิ เวลเลสล ตามสโ!]ฌูากไห้ทำกโพระยาไทร ให้เร้าพระ;ยานคร ๆ 
4 

ทำหนํงสอสํฌูญากำหนกเขตแกนข้างทางผง กโเร้าเมองเกาะหมากใน 

กรงน2น 

( ด ) ประเพณํ่ทเก็บบีนกระชุนดินดำเรื้อต่างประเทศ ฅามทปรากฏ 

ในสิ!ญญาน ทิเมื้ธงพม่ายิงแรงขนไปกว่านื้ เรื้อค่างประเทค้เช่าไปต่าขาย ไม่ 

ใช่แต่ต่องสิะเบืนกระสุนดินดำไว้ต่ยเต่าพนกงานเท่านน ตองถิงถอดหางเสิอสิงไห้ 

ต่อเต่าพนํกงานควย 

- )ร!)- 



(๓) เผออรักโ]ษ'ชน;พม่า ถงทำส่ฌูฌูายอมแห้กน อรัก!]ษ 

กาหนกใหพผาทาสฌฌูาใหแก่!)ง!ๅโ]ย.ขอ (3) ว่าไทยเยึนพวกเกยวกย 

ธง!าเ]ย พผายธมส!)]ฌูาวาคอไฝไนวนหนา ร2ไม์ผารยกวนเฃฑแกน!ฑย 

เยนอนขาก 

กวาผเรองธนนอก!ากทกล่าวมานล'ว ก!]Iร!]งท!)งก!]ษระฅรัราก1ฌ 

1เระเทกึกก ทองก!]ษร2ยกเขกแกนเมปีงฅะนาวกร เมองผกเท ให้แก'ไทย 

กก ผ เย1ทยก!มค!)งการ ผายอรัก!]ษเมอร!]ชนะพม่าแลรัก็เ!]ล็!]แกาๅห 

คิก นเยึนอนเลิกกนไ!] 

เมออาก!]ย-ไกทำหนงส!สนุ]ฌูา!1ยไท!]แลว ริงทรงพรรกรก]าไ!]รก 

คงพร!ภกกยรรกษ (แสง) เยนพระยาไทรยร*'®'* ทรงฅ่รันายนชมหากเล็ก 

เยืนพระเสนานุช'ค คำแหน'ง!เล่กัเม!]งไทร 

เมธทำหนรัสอส่ฌญาก'!เอ,รัก!]!}เสร็รแลิว การทท1ง ๒ ผาย-!2ท๎อง 

รกใหเขนไ!]ฅาผหนรัสอสฌูฌูา การอย่างอนไม่!]รากฏว่าม่ข็!เขํก์ของ 

อย่างไก มอย่เริองเกยวแค่ทอรัก!]ษระค่องเอาครัเรรัพระ!]ๅไทร ( ฝ2แง 

รน) ไ!]รากเกาะหมาก ดว่ยฅงั้แค่เราพระยาไทรหนไ!]อาก็ฝ!]!เท1กาะ 

หมาก เม เกไฝอยเ!เสา กกพากเพยรยุยงองืก!]ษระให้มๅตเม!)งไทรกน 

ให้อย่เสมอ ครนเห็นวรัอรัก!]ษไม่ตเมองไทร ก็แค่งคน’ใ!]ยุยงราษ2รโน 

เมองไทรให้ก่อการกำเริยค่าง ๆ ผายข'างอ่รัก!]ษท!]กกรองเกาะหมากนํ้แ 

คามเนอความท!]รากฏในรกหมายเหฅของอรัก!]ษ -••- ''■'''■•••'ร- กความเหนฅางกน 

(ต) ใแหนงสอพงสาวคารฌัองสงชลา ทพระยาวิเชึ้ยรกิริ (ชม) 

แต่ง นามพระยาโทรมท้รอยครัน พระยาธภโ]ชิเบสร มหาประเทสราชชิ!]ดินทริ 

อินทรไอสวรรย ขณ'ฑฟมา มาหยานุชิค สิทชิสงกราม รามภ้กด พริ!]พาหะ; 
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เยืน ๒ พวก พวก ๑ อยากให้อ*งก!]ษยกกองทพมารยไทยท เมองไทร อก 

พวก ๏ ระเยืนห้]ยว้ว่าฬัยาลอ่งก!]ษทอินเกยไมมกวามย่ระสงกทระมารย 

ไทย แต่แลเห็นปร2โย'ชนอยู่ว่าการทเราพระยาไทรอย'ทเกาะหมาก แล 

แกล'งก'อการวุ่นวายต่าง ๆในเมองไทรนน เอึนเหฅใหพวกราษฎรเมองไท 

พาก''นอพยพ,ไฝอากิยอย'โนแกนอำกเ]ยผาก เยึนการทำให้เกดฝระโยชน์ 

แก'แผ่นดินของอำก!]ษ ร่งเยืนแต่พกราว่ากล่าวห้าม!]รามเร่าพระยาไทร 

แต่หาไกกวกขน1รง'?'งอย่างไรไม' เร่าพระยานกร ๆ ไกพากเพยรทำการ 

ทงทระเยืนไมฅรดิก'ยัอำก!]ษให้เหม่อนก่ยัเม่อเร่าพระยาไทร ( ปะแงร่น ) 

ย่กครองยานเม่องอยู่ แลเอาใรใส่!เกกรองราย ฏรในเม่องไทรให้ไห้รยกวาม 

ผาสุก กวามขอนม!]รากฏอยู่ในรกหมายเหตุของนายพนโท โล ซงเยืน 

คนอํงืก!)ยแต่งไว้ว่า ทรริงเม่อไทย!]กกรองเม่องไทรยรนน ย่กกรองกกว่า 

เมอกรงเราพระยาไทร ( ปะแงร'น ) เสยอิก แต่อำก!]ษทเกาะหมากก็ไผ'ไห้ 

รํกการอย่างใก'ในเรองเร่าพระยาไทร นอกรากฅอยกำยอกกล่าวของเร่า 

พระยานกร ๆ ว่าการทร่ยัเร่าพระยาไทรไว้ทเกาะหมากนน ทำฅามขนย 

ชิรรมเน์ยมของ!]ระเทก็ใหญ่ทงหลาย ซิงย่อมให้ผ้หน์ร่อนมาพิงเย็นไห้ 

พิงพาอาก็'ยัในแกนดินเยืนทอยู' ราย'อิกอย่าง ® ไกให้ไ!]ว่ากล่าวแก'เร่ 

พระยาไทรว่า ห้าเร่าพระยาไทรไ!]รยกวนไทยทเม่องไทรยุร ระหยกเงิน 

ค่าเช่า ไม่ยอม'ให้ต'าผส้ญ่ญาเช่าเกาะหมาก กำทว่านก็ใม่เข็น!]ระ'โยชน์ 

อํนึใก เพราะเร่าพระยาไทรไม่ไห้มารยกวนโกยเยิกเผยห้วยฅนเอง เข็นแต่ 

ลอยทนนหล่ง'ใช่ให้ผู้'อินมาห้อการกำเริย กรนเมอร"ฐยาลอำก!]ย'ใน'อินเกย 

ทำสํญ่ญาห้ยัไทยร่ยัรองมนคงว่าระเอาเร่าพระยา'ไทร'ไฝ'ไว้ทอิน ถงเวลา 

ทระเอาต่วัเร่าพระยาไทรไ!] เร่าพระยาไทรไม'ยอมไ!]รากเกาะหมาก อำก!เน 

ระยำก!) เร่าพระยาไทรก็แต่งทนายก็วามให้พองในกึาลว่าเร่าฌองเกาะ 

2^ 

า 

1ชิ)ไว — 



หมากระทำไหเสอมเสยอิสรภาพ ผิกกลุหมาย ค่องเยืนความก่นอย,ยก © 

กรนเราพระยาใทรไค้รหํสึรเหยนว่าคาลระฅํกสินฅามหนงสิ!เส,'ฌฌา ก่ 

ป็พยพหลยหนไปอย่ทคำยลยรวส 1นแขวงเม!)งแม่ระ ใ)“งึกลุยค่องล่งเรอรย 

เม่ริย ถิงเกกต่อสกน ทหารอ'งกลุยผิงพวกเร้าพระยาไตรคายหลายคน 

ขางองกลุยกคายย่าง ริงรยเร้าพระยาไทรไค้ ไหเอาฅํวืไฝคมไวทเมอง 

มะละกาแค่นนมา 

ผายซ่างเมองไทรยร ฅํงแค่ไทยลงไม่ฅไค้ในช่นัแรก เมอกำส่ง 

คอิงคมเชิงอย่ก่ย่อ'งกลุย ม่รากฎว่าเร้าพระยานคร ๆ ลงไม่อย่ทเมองไทร 

เอง เหนระเย่นเผิอทำส่ฌลุเาก่ย่อ“งกลุยแลวิ เร้าพระยานคร ๆ รงผอยการ 

งานไหพระยาไทร (แสง) ม่กครองโกยลำพํงั ค่อมาในระยะนไผ่ม่ราก;ก 

ว่ามเหตุการณอย่างไกทางเมองไทรยร แค่ซ่างทางเผิองสงขลานน พระยา 

วเกยภกก (รง) ผิว่าราชการเมองสงขลาถงอนิรกรรม ทรงพระกรณา 

โม่รกคงพระสนทรนรกย (เซ่ง) นองพระยาสงขลา (ร้ง) เยนพระยา 

วิเชยรกิรศ'รสมทรสงคราม ผิว่าราชการเมองสงขลาค่อม-ซ่6,) 

ผิขอความทควรระกล่าวไวิ'ไห'ผิอ่านเขาไรขอ ๑ โกยฝรากฐใน 

หน*ง์สอแลคำทเล่าสยค่อกนผา ว่าค่งแค่แยกเผิองสงขลามาขนกรงเทพ ๆ 

แล'ให้ผิหน้าทกำก่ย่ห่วิเมองแขกเหมอนก่ย่เมองนครควิฐรรมราช 1ร้า 

พระยานคร ๆ กฆเราพระยาแลพระยาสงขลาไผ'ซอยกนมาทกชนยรย ซ่อน 

เย่นความรริง แลเย่นย่โร่ยให้เวิกเหตุรวิยทางหวิเมองย่กยไค้ กวิ^ 

(ด)'ไนหนงค้อพงสาวดารเมองค้งชดา ทิพระยาวิเชยรคิร (ชม) 

แต่ง ว่าพระยาค้งขถา ( ล่ง ) ถงอนิจกรรมแต่โนร้ชกาถทึ่ I* เมธบีนิคูนพกก 

จุดกกราช ดด๘*' พ.ก. ๒๓&๐ ก่อนพระยานกร 1 ฅเมองไทร 

— 



ปรากฏิฅ่อไฝ คชิเผอยขาลโทศก รุลก็กราช 0๑๙1!3 พ.ก็. ๒๓๗๓ ก็น่ 

กเกน ยุต:ตนกรายา ท้เยืนพ้เร๎าพระยาไทรยร (ปะแงร้น) เทยวลอยเกลย 

กล,!เมแขกต่างเม!)งเข'าเยืนสม่ค์รพรรกพวก,ไต้ผาก แลวยกร่โรี■มมาทเอา 

เมองไทรยุรืไก้เมอ ณ วนกึกรเกอน ๓ แรมคํ่า © พระยาไทรแลพวกไทย 

ฅองถอยมาฅํ้งั้มนอย่ทเมองพทืลุง เราพระยานกร ๆ มใยยอกเช้ามา 

กรุงเทพ ๆ แล้วทาง'โนนตระเต'รืยมกองท'พท้ระยกลง'ใฝตเอาเมธง,ไทรกน 

ไหพระสุรินท'รืซ่งเยึนช้าหลวงผายพระราชวํงืยวร ๆอย่ ณ เมองนกรๆ ใน 

เวลานํน ลงไปเกณฑกองท่เพเมองสงชลา แล (เมป็งย่ตตานเก่า ซ'งแยก 

เยืน) หํว์เมองทํ้งั้ 05) อโเขนอย่ในเมองสงขลา ไห้ยกมาสมทยช่วยกนฅ 

เมองไทร การทพระสรินทรืลงไย่เกณฑกองทพเนกริ,งนํน ระไย่ทำอย่าง 

ไรย่าง ไม่พย!กหมายเหตุทรายความโกยพิสการ แต่เรืองราวอนฝรากฎ 

เท่าททราย พอสนนิษตุานเห็นไกว่าเช้าพระยานคร ๆ ก่ยพระยาสงขลา 

(เซ่ง) ไม่เช้ากน !ะเยืนเพราะเช้าพระยานคร ๆ เช้าใ!ว่า ถ้า!ะกะเกณฑ 

กำส่งเมองสงขลาไคยพลการ พระยาสงขลา!ะไม่พงย่งคํยย่ฌซา !งให้ 

ช้าหลวงกรุงเทพ ๆ ซงอย่ทเมองนคร ๆ ในเวลานนลงไย่เกณฑ ผายช้าง 

พระยาสงขลาก่กงเห็นว่า เหตุการณเกิกขนเพราะเช้าพระยานคร 1 ช้คการ 

ย่านเมองไทรไม'กเอง แลย'ง!ะมาพาให็เผองสงขลาต่องร'ยัผิกซอยในการ 

ท!ะเกณฑให้แขก'ไย่รยแขกกวยก่นอก !งอ้างเหตุอนใกอนหนง ส่ง 

พระสรินทรืให้ลงไย่เกณฑพวกแขก ๗ ห'วัเผองเอาเอง ความย่รากฎว่า 

เมธพระสุ'รินทร์ลง’ไย่เกณฑกองท''พีแขก 05) หํว์เผิอง'ในกราวนน พวกแขก 

05) ห้ว่เมองพาก'นัขกขนกำเริยขน?าง ๗ ห้วเมอง เ!าเมองทเยืนแขกณช้า 

ต่วยกโ)พวกแขก เว่นไวแต่เช้าเมองยิหรงเยืนไทย ไม่เช้ากวยอย่คนเกยว 

พระยาสงขลา (เซ่ง) มใยยอกเช้ามาย'งกรงเทพ ๆ กลาวไทยว่าเพราะ 

— 



พระสุรนทรลง!ย่กะเกณฑลงเอาเงนทองทรพยสผย้กิแก่พวกแขก พวกแขก 

รงพากนกำเริย เมอ(ๆวามทรายถงกรุงเทพ ๆ ว่าห่วืเมองแขกเกิกกำเริย 

ขนในกรํงนน รง'โปรคใหกองฑพกรุงเทพๆยกลงใ!)6กอง พระยาณรงก 

ฤทชิโกเท กมลงไฝกองหนิง ๑ พระยาราชวงสรรก*ก!เง ข้, พระยา 

พไชยยรนทรากอง 6) พระยาเพชรยุร (สก ซิงไค้เยึนเร่าพระยายมราช 

ในรชกาลท ๔) กอง ๏ กองทพทงั้๔กองน เมธยกลงไย่ถงเมองสงขลา 

เทนระไค้ทรายความว่า ทางเมองไทรยุร เร่'าพระยานคร ๆ ไค้ยกกองท'พ 

เมองนครศรธรรมราชลงไย่แก่ว ๔ กองทไย่รากกรงเทพ ๆ รงยกไย่ทาง 

หํวืเมองทง ด) แต่กำล่งไม่พอทระย่รายย่รามไค้ ค่ายพวกแขก[มองกล่นํต่นํ 

แลเมปึงฅร่งักานขนมาช่วยพากแขก ๗ ห่าเมอง รงม ใยยอกขอกำลิง 

เพผเทิมรากกรุงเทพ ๆ รงโย่รกให้เร่าพระยาพระคล่ง (ทิศ ซงไค้เยึน 

สมเก็รเราพระยายรมมหาย่ระยรางศ ในร'ชกาลท ๔) ครงั้นนว่าทํ้งั้ท 

สมุหพระกลาโหมแลกรมท่า เยึนแม่ทพใหญ่ยกกองทพ!รอคามลงไย่อก 

ทพ © เผปิ ณ วนธาฑฅยเคอน ๔ แรม ๒ กำ ยผะ!รงรฅาๅศก รล 

ศกราช ©(มิ^๔ พ.ศ. ๒๓๗๕ 

เมอก่อนกปึงทพเร่าพระยาพระคล',งลงไฝถงเผองสงขลา ทางโนน 

กองทพเร่าพระยานครๆ ยกลงไฝฅเผองไทร ไค้สรยกยพากแขก กองทโ'! 

ไทยก่อผฅนกเกนไว ฅนกเกนก่อพวกแขกห่วหน1าเห็นว่าระหนไย่ไม่รอค 

กํพากนฆ่าฅ่วฅาย เร่าพระยานครๆ ฅเมองนครศรธรรมราช**ไค้ค้นแก่ร่ 

รงยกกองทพมาช่วยเมธงสงขลา ผาถงก่อนกปึงท่พเร่าพระยาพระคล่ง 

หน'อย © รงแต่งกองท่พัเรอลงไย่ยิกย่ากนำเมองยตฅานไว กรนเร่ๅพระยๅ 

พระคก่งลง'ไย่ก่ง รงให้เร่าพระยานคร ๆ ยกกองทพหนนลงไย่รากเมอง 

* พระยาราชวํงสรรค์ ( เดิม ? ) 

** เข)ใปิว่าคงทรงหมาขตเมองไทร หากแต่พมพคลาดเคถอนไป 

- เชซึ่ - 



สงขลา เม!) ณ เค!)น ๘ ขํ้น ๓ กํ่า กองท*พไทยสมทยกนย่รายย่รามหวก 

แขกขยถ ๗ หิวเม!)งได้เรยยร'!)ย ใกก่วเหล่าผว่าราชการเมองก!ย่เขา 

ก'วยพวกแขกขยถเก็อยหมก แลไกความว่า พระยากล*นิก่น (หสร 

มหะหม*ก ) ได้ให้พระยายาโงย พระยายานทะเลผัน1ชิง คุมคนเมชิง 

กล'เนก่1น'ขนมาช่วยพระยายฅฅานิผัเยืนหลานเขยของพระยากล่นก'นิร:ยพุ่ง 

ไทย และพระยาฅร่งกานกได้ให้กนกกาเร เระกหล่นิ หวนกามา เระ 

สะมะแอ คุมกำล่งมาช่วยพระยายกฅานิก'วย เล่าพระยาพระคล่งเฅรยม 

การระฅเผองกล*นิก่นิก่อลงไย่ พระยากล่นก่นรสกก่วกล่วยิก แก่งให้ 

เล่ะหลง เระยายา ถอหนํงืสิอขํ้นมาถงเราพระยาพระกล่ง รํยิสารภาพ 

ผก ยอมส่งก่วพระยายฅฅานิให้แก'ไทย แลขอเสยค่าไถ'เมองเยึนเงิน 

๓0,000 เหรยญ ค่าใช่ล่ายของกองทพไทยอก ๒0,000 เหรยฌ รวม 

เย้นเงิน &0,000 เหร้ยฌ เพือให้พนไทยทํได้ทำยิก เล่าพระยาพระคล่ง 

ก็ยกไทยให้เมองกล่นก่น แก่ส่วนเมองฅร่งักานนํนิ พระยาฅรํงกาน 

(มหะหม่ก) นิงอย่ เล่าพระยาพระกล่งรงให้ขาหลวงถอหนงสอลงไย่ก่อว่า 
ล่ , ล่ 1 น 

พระยากร*งกานแห'แหนรไหน*ง์สอกามชิรรมเนยม แก่กรนทรายความใน 

หน*งิสอแล่ว่ก็ยอกย้วยเสิย ขาหลวงไย่กกเฅอน พวกกรมการก็ยอกแก่ว่า 

พระยาฅร่งกา■แย่งย้วยปึย่มิรทระทำย่ระการ'ใก ข'าหลวงกอยอย่เหนไม'เยืน 

ย่ระโยชนอนใกแล่วก็กลยมา เล่าพระยาพระกล่งืย่ร้กยากไ)เล่าพระยา 

นกร ๆเห็นพรอมก่นว่าล่าระยกกองทพลงไย่ฅเมองฅร่งักานพวกแขกเมอง 

กร*งกานระพากนอพยพแฅกฉานเช่า,ไย่'อยู่ในเขตแคน'อิงกๆย ระได้แก่ 

เมองเฝล่า หาเยืนย่ระ!ยช'นอนใกไผ่ ในเวลานน พวกแขกฅร*งกานเอง 

ก็แฅกกนอย่เยืน ๒ พวก ก'วยเผอก'อนหน'ามา ๓ ย พระยาฅร่งกาน 

(ม*งไซ) ซิงเยืนยิกาของพระยาฅรํงกาน (มหะหมก) กไฅนกอุมาได้รย 

๓อ — 



พุงแยงทเราเม!)งกวิ ผายไทยเขวิทวิยพระยากรวิถาน (ม*งโซ) ฅนฑอมา 

รงอพยพหน'ใปอย่เมองลิงา ซงเยืนเขกแทนของวิลนทา เรวิพระยาพระคลวิ 

ใหมหนงสอลงไฝถามกนกอุมๅ ว่าถวิระไฝรกกงให้เยืนพระยากรงกาน 

ระรยรกการ'ใหเรยยร๎ปิยไห้หรธ1ม' กนกธมาร*ยระทำราชการสน!เงพร;เกช 

พระคุณแลระรกราชการยานเมธง'ใหเรยยร!)ย เราเม!]งลงาซงเยืนฌากิ 

กยฅนกอุผากมหน’งัส!)ร'’ยร!)งเข1:าผาก่าย เราพระยาพระคล'งมใยย!เก 

เขาผากรายยวิคมกล ๆ พระยาทสมเก็รพระน^เกลวิเรวิ!เย'หวิ กรงพระ 

ราชการเหนช!)ยกวิย รงไฝรกให้มกวิ)งกราส่งถ!เกพระยากรวิกๅน (มพะ 

หมก) แลกรงก่งกนกอุมาให้!,ยืนพระยากรวิกาน เม!)ชาาเม!)งกรวิกานุ 

ไห้ทรายความว่าไทยอุกหนุนกนกอุมา แลกองทพไทยกวิ!)ย่ทเมิ!]งสงขลา 

กไผ'มผใกกระคิกก'!)ส กนกอุผาเขวิผาว่าราชการเม!)งกรวิกๅนุไห้ไกย 

สะกวก ส่วนพระยากรวิกานุ (มหะหมก) นํ้นั้ อพยพมา!]าก็ยอยุ่ทเมิ!)ง 

กล'นัฅ่นัให้ ๓ ยื, กถงแก,กรรม 

ในเวลาก่อผาระเยืน!รใกไม่แน่ ก่วยก็กราชทลงไว้ในพงก็ๅาการ 

เม!เงกล่นก่น ว่ากามก็กราชแขก ยเกอนเกลอนคลากไม'กรงกวิของไพย 

ข’าพเรวิฝระมาณว่าราวย'วอกธ'’?ก็ก หรอยระกานพก็ก รุลก็กราช 0๑^ 

พ.ก็. ๒๓๔๐ พระยากลนก่น (หลง มหะหม่ด) ถงอนิรกรรม พระยากล่นฅวิ 

( หลง ผหะหมก ) ไม่มยกร พวกเชอวงก็เรวิเมิองกลวิก่วิทมิต่วิอย่ใน1าลๅ 

นน มนวิงพระยากล่นกน ซอพระยายาโงยคน ๐ หลานพระยากล่นก่วิ 

(คอ ยกรพระยาทะผะหงง ซงเยืนนวิงพระยากล่นก่น) 6 คน ช!) กาวิ 

กอกาคน ๐ กุวนมิกาคน © กุวนสะนิ (ฝากแกง) คน ๑ กุว่นมสูคน ๑ 

พระยายา'ไงยมิยกรกน © ซือกุวนกาเงาะ ยฅรรายามุทา (หลงสาลอ ชง 

๓๑ 



แขกเรยกว่าพระยาย*านทะเล น*องพระยากลนก,'น) ม ๒ คน ชอกวํนม่ะสา 

กน © ชอกว'นมสกน © ว่าไคยย่ปึ พวกฌาฅิวงศ์พระยากล่นฅํนืทเยินชน 
1. " ไ ไย่ 3 นิ 4 * ^ 
ผู้ใหญ่ ผิฅ็วั!เย'ในเวลาพระยากล'นิต่นิ (หลง มหะหมก) ถงอนิรกรรผนน 

เยินน*ปึงคน © เยินหลานก!!ยฅรของน*อง ๗ กน น่ยัว่า พระยากล'นิกนร'นิ 

หลานยรรกาทเยินยุฅรพระยา กะ มะหงงผาเลยงไว้ก่งแก'ยิกาถงแก'กรรม 
เ^ 1 ภ^ I ^ ๘ 

ก่ง ๕. กน แต่รกใคร'ไว้วางใรฅุวนสะนิ (ย่ากแกง) ยิงกว่ากนธน กวยเห็น 

ว'าผิสกิยญฌูา ก่งใรระให้กวนสะนิ (ย่ากแกง) สิยวงศสกุลฅ่ธไย่ แต่เมธ 

พระยากลนฅนถงอนิรกรรม พวกฌูาฅิวงศ์เหล่านไฆ'ฝรองกองกนิ เกกชน 

เชิงทระแย่งกนเย!นเร้าเมอง เร่าพระยานครๆ รง'ให้พระเสนหามนฅร (นอย 

กลาง)ยกรท๒ (ชง'ไค้เยึนเร่าพระยานครๆ เมอรซักาลท ๕)ลงไฝว่า 

กล่าว พระเสนหามนกรเห็นผกนพลเมธงนิยมในกุวนิสะนิ(ฝากแกง) ผาก 

กว่าผอน รงว่ากล่าวเกลยไกล' พวกญาติวงศ์ก็ยินยอมพร*อมกนิให้กวนสะนิ 

(ย่ากแกง) เยินพระยากลนกน เพอระรกืการฑงั้ฝวงให้เรยยรอย พระ 

เสนหามนคร รงให้กุว่นิสะนึทำฅนิไม้ทธงเงินเกรธงราชยรรณาการ แต่ง 

ให้พระยายาโงยผเยินอา ฅุวนิกุสุผู้เยินนอง แลฅุว่นึย่ะสายกรพระยายาน 

ทะเลกุมเข*าผาทลเกล่า ๆ ถวาย พระยาฑสฆเก็รพระนํงเกล่าเราธย่ห่วัรง 

ทรงพระกรุณาไย่รกกงกวนสะนิ (ฝากแกง) เยินพระยาวขีฅภ'กัก พระยา 

กล่นกน ทรงกงกวนกอกา พพระยากล่นตนสะนิ (ฝากแกง) เยินพระยา 

สุนทรชิยค ก็รสุลต่านเกหวา มหารายา กำแหน'งรางวาง ทรงก2งั้กวนิมิกา 

พพระยากล่นก่นสะนิ (ฝากแกง) อกคน © เยินกนกุ1ศรอินคาราห็ ฝระกา 

มหามนกร ทรงก่งกุวนมสุน่องพระยากล่นกน เยินรายาผกา แลพระราช. 

ทานเก็ยรติยศญาติของพร2ยากล่นกน1ชนผู้ใหญ่ ให้เยินกนกทกคนแก่นน 

มาแต่ส่วนพระยายาโงยกนิกนกุฝ"สา หาเกทรงแต่งให้มยก็ก็กกไม่ ก*วยทง 
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๒ กนมกวามระแวงผิก กรํงข้นผาช่วยพระยาตานรฎไทย เมธยขาลโทศก 

รุลศกราช ©๑๔๒ พ.ศ. ๒๓๗๓ ก่งัแสกามาแล้ว คูเหมธนพระยาทสมเก็1? 

พระนํงึเกล้าเช่าอย่หํว ระทรงพระราชกำริให้ยกเอาตํวืไว้เสยท1ง ๒ กน 

หรอ'ให้ยก'ไว้แต่พระยายา'โงย ล้วยทรงระแวงพระราชหอุท่ยว่าระไ!]ก่อ 

การรุ่นวายขนอก แต่เร้าพระยานกร ๆ (นอย) อยากระให้การเมองกล',นต่น 

เรยยร้อย โกยเชอว่าพน'อง!]รองกองก่นหมกแล้ว ขอร'!เพระราชทานต่ว 

ออกใ!เท,ง ๒ คน พระยายาโงยกลโออก!!]ถงเผองนคร ๆ แล้ว ก็เลยหน 

ไ!]อย่เมอง!]าห่,งืนอกพระราชอาณาเขก แต่ตนก!]ะสานนั้กลโไ!]อย่เผอง 

กล่นตน การเมองกลนฅนเยึน!]กคิผาไห้คราวหน.ก่^ 

ถ4ยร2กานพก็ใา ก็กราซ พ.ก็. ๒๓๘0 ก็รไ!ก1?พร2ก็ร 

สุลาไลย สมเก็รพระราชชนนพ'นยหลวงสวรรคต ทำงานพระเมรุถวาย 

พระเพลิงเผอตน!],’รอสมจุทธิศก รุลก็กราช ©๒0๐ พ.ศ. ๒๓๘© ผวาราช 

การห่วัเผองเขาผากรุงเทพๆในงานพระเมรโกยผาก ในระหว่างนน ฅนก 

มหะหม่กสห็ส ตนกอโ)กลละ หลานเฑ้พระยาไทร (ย]ะแงรน) ซงหลยหน 

ไ!][ยืนสล่กัอยในท1องทะเลทางตะวนตก กยคิกกโหว่นมาลซิงเยึนหํวึหน'ๅ 

แขกสล'‘กอย่ทเกาะยาว แขวงเมองภูเก็ต เทยวช่กชวนพวกแขกร่วมคิกไห้ 

เยึนธนผากยกรู่ผาฅฌปิงไทรในเวลาไทยเผลอ ไทยรกษาเผองไทรไว้ไม'ไห้ 

( ส ) เรองราวเมองกล้นฅํนทิกล่าวมากอนน ไม่ตรงกํบพงศาวดาร 

เมองกล้นตน ซงแต่ง'ในรชกาป็ท 4 แตไม่ตรงกํบทปรากฎในพระราชพงศาวดาร 

นิบบเล้าพระยาทิพากรวงศทเดยว ขำพเล้าถื้อเอา'วํนปรากฎ1ในกระแสริบ/ลง 

พระบาทย้มเดจพระนโเกล้าเล้าอยูหวเบนใหญ่ จงแก้กวามทิเคถอนกถาดเขำหา 

ตามเล้าในกระแย้รบย้ง ซ็งจะเหนไดในจดหมายหตวงอุดมย้ม!เคน 
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ต้องถอยมาฅห้มํนทเมองพํทลงอกกรา © เมธพวกแขกตเมองไทร๒แลวมไ? 

กำเริย ก์วยรว่าไนเวลานนข์าราซฑารผูใหญ่ทางหํว์เมองขกยใฅ โกยมาฑ 

มเร้าพร;ยานกร ๆ แล;พระยาสงขลา เยึนต้น เข่ามาอย่ในกรุงเทพา 

เมธพวกแขกฅไกเมองไทรแล้ว รงยกไย่หเมองหริง ซิงเยืน!ขฅเมองนคร 1 

อกเมอง © ก็ไกโกยง่าย กรน'ใต้เมองฅริงืแต้ว ริงยกทพข่ามแหลม 

มลายูเข่าฅเมองสงขลา แลแต่งกนใ!]เกลยกล่อมพวกแขกทาง ด* หวเมอ'5 

ระให้กำเริยขนอย่างกราวก่อน เมอข่าวเข่าผาถงกรุงเทพ ว พระยาทสมเก’? 

พระน์ง์เกล้าเร้าอย่ห่ว ริงไย่รดให้ผว่าราชการเมปึงรยกลยออกไย่รกย"1 

ย่านเมธง แต้ทรงพระ!]ริวิฅกอย่ ต้วยกราวหล*งันพวกแขกขยถเขามาหไห 

ถิงเมองฅร่งั แลผา!]ร;ซิกคิกเมองสงขลา,ขิงเยนเมอง'ไหญ เกรงเกลอก 

พวกแขกทามหํวืเมธงทางหนำใน ผเมองตรงักาน แลเมองกล่นฅนเยืนต้น 

ระกำเริยขํ้นต้วยกงักราวก่อน ริงทรงพระราชกำรใหากกองทพใหกุ]ยก 

ออกไย่รากกรุง ๆ อย่างเคย'โม่รก'ให้เร้าพระยาพระกล่งัยกออก'ไย่เม'อก'ราว 

ก่อน เย่ลยนแท่'ให้พระศรพิพฌน่ ( ทก ) น1องเVาพระยาพระกล้ง์ ( ทใคัเยืน 

สมเกรเราพระยายรมมหาพไชยก]าห เมอในรชกาลท (3.) เยนแมทพ 

ในเวลาเมอเฅ'รยผระยกท''พืฅามกระ.แส'พรงราชหำริ'นน พระยา 

ก็ริพิพํฌ นให้'หลวงอกมสมย่ฅ ผมตำแหน่งในกรมพระกลงัสินล้า ทำนอง 

เยนเลขานุการ ร่ยัชิร;กอยสยพงข่อราชการทไต้ย่รกยาหารอกนใน 

กรุงเทพ ๆ อย่างหนงอย่าง1ไกในเร้องก'องทพ ยอกออกไย่ให้ทราย ทำนอง 

ระเห้นว่าหลวงอุกมสมย่ฅเยืนยูทรรร้าแม'นย0า แลอยาก1ะให้มากหมาย 

ยล่,โ]ย-ณใว,พิรารณาข่อราช'การแ,ต้1ต้นฅํ้งแต้หกลงทะให้'พระยา'ศรพิใ'ร้ฌน ลา 

เยึนแผ่ท'พัชอก'ไย่ ข่อความทํย่รากฏ'ในรกหมายหลวงอกมสมยฅ นเริม 
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เรอ'รฅิงแฅ่ก่อนพรู'2ยาศรพิพ๊?มนใกยฑออกไฝรากกรงเทพ ๆ แลมาตหมาย 

สงตามฅ่ธใฝ่โคยลำตโ รวมฅ่วรกหผายทไค้ผาเขกเสร็าเยืน ©๕ ฉยโ 

ก๎วยกน พีเกราะหกฅามเนอเรองเห็นาะหมกเพยงเท่านนเชิง 

ธนิง ในเวลาเมธพระยาศรพีพฌนยกกป็งทิพธปิกไฝแล้ว ทางเม!เง 

กลนตนเกิตเหตุขนธกในยืาธส*มจุทนิก็ฤนโ ล้วยคนกฝะสาเกิกาวาท'ขั้น 

กโพระยากล่นตน (สะนิฝากแตง) เหตกโยเรธงฑร่พยืสมข่ทแลข่าวไพร่ 

ตนกฝะสากโพระยายาโงย มกวามนปิยใาต่วยเรธงพระยากลโตนไม่ทล 

ขปิใหเยืนททางธโใกปิย่แล้ว แลยางทาะรเหตเรึธงเมธงไทร เผป็งฅร่ง 

เสยแก1พวกแขกกาย เมธเกิกปิริกโขน ตนกฝะสาางไฝชวนพระยายาโงย 

เข,ามารวยรวมผกนฅํงก่าย กงไค้รยพุ่งกโพระยากลโตน แต่เมธเกิกเหตุ 

ทเผปิงกลนตนกราวน พปิกปิงทพกรุงเทพ ๆ ลงไฝถงเมปิงสงขลาทน ต่ฐง 

ากการระงโทางเมธงกล่โตโปิกทาง & เริองราวปิโเยืนมูลเหตมก่งแสตง 

มาน เริปิงต่อาากนํ้ไฝาะฝรากฏโกยพีสตารในากหมายหลวงธุกมสมย*ก 

ชงพีผพีไ’วต่ปิไฝนํ้. 
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1 1 

ฉข้ข'ชี่ ซี 
๏ ขำพเริา หลวงอุกมสผยํฅ ขอพระราชทานงกหมายกงาย1รยน 

ท้าวพระกรณาเรา,'6’', ให้ทราย 

ท้วย ณ ว*นเกธน ©0 แรม 05) กํ่า {ม?อสิมอุทชิกึก (รุลก็กราช 

©๒๐๐ พ.ก็. ๒๓๘©) เพลาคํ่า ทรงฅรํส์ถามคุณพิพ่ฌน(๒) ว่า มเรอ 

(ด) กำว่า ท้าวพระกรุณาเลา ในจดหมายหล้วงอุดมล้มบกทุกชิบบ 
หมายกวามว่า พระยากเรพิพฒน (ทด) ขิงไค้เบนล้มเคจเจาพระยาบรมมหา 

พิไชยญาติ ในรชกาตทิ (1 

(13) พโ#ยาพิผํฒน!'กษ7ผู้,นเดินเมเวชนจาพากรรเหสวง?รกกน 
เ^ค? ท้ออุก/ศ? กายหพังเนอสนพ!#ชนนแพัวนาเส1นขาพร#สาทสนเคอพร# 

นงเกสาเจาอยู่พัว แต่ย''งไม่ไคเสว!!?าชย กายหลงเซ1'นเจาท)!โงไว!เวรนารถ 

เบ1นนหาคเล็กใช่ช่ด ฅงเครองพ!#กร#ยาหารทั่บัองพร#โรงเวสานราชการ 

ไม่ไดเสด์จขาง แสเข้านาใ]!#จำเวสาทรงพร#โ]!#ชวรในทพร#สรรทนเวสา 

ห]งอเข้า จนตสอดเวสาเสด์จสวรรคค ทง็ท่เสนไ]พัดทูสจสองกรนท่าเช่นนน 

ร'ชกาสท่ ๔ เสนพ!#ยานหาอำนาคยแพัวเสนเข้าพร#ยา2รรนพักรกร ร'ชกาส 

ใ]™จุบันโงเสนเข้าพร#ยาสุธรรนนนคร 

ข้อชงพ!#ยาพิพัฒโงเสนเจาหนาทราชการในบัวเนองแขกพัวยนน 

อาศัยเหตุ เข อย่าง สนเด็จเพัาพร#ยาองคใหญ่เสึนสนหพร#กสาโทนพัวย 

เสนเจาพร#ยาพร#คพังควV ราชการใน เข กร#ทรวงนน รถงกันอย่างหนง 

กา!ในท่องหนาทกรนท่าคอเนอง สนทรไ]ราการท'รอสนุทรสาครสอกเรอเข้า 

ออกเส'!'งหนาทของกรนท่าอ#นำกรานหส เพรา#จ#นน ควรจ#พังเกตไคว่า 

พร#ยๆพิพัฒนกราสทสพักเรองเรอเข้าออกคานเหคนสท่ไคกส่าวในข้อทพัง 

แต่พักจ#ร'สสงควยราชการอน ๆ ต่อ!ไ] ควยเหตนสทกส่าวนาใน'ข้อต่น 
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ราชการผาแต่!หนยาง กณพิพฌนกรายทลว่า ไผ่มิเร้!10ะไร!ข่าผาหามิไค้ 

รยสิงว่า อย่าง!รหน!) เงยยหายไย่เสยหมกทเกยว คอยพงเรอพวกสงขลา 

คอย'ข่าวเผองฅร่งักานูกใม1!ค้ความ ข่าาราชการเมอง1ไทรก็เงยยไย่ ไผ่ม 

ใครยอกกล่าาเว่าผาเลย คอยอก'ไ!ว่ย ๆหาว''เอย่ทเกยา อย่างไรอย่หนอ 

ผ่น'?ะคิกไย่ทำเอาเมองถลางต่ายหรออย่าง1ไรก็!ผ่ร แล่วกรสถามว่าพวก 

ชมพรใครเขาผาถงย่าง พระนรินทริ,'0) กรายทลว่าย่งัไผ'มิใครเว่ามาหา 

มิไค้ ทรงฅรํสว่า พระยาเสนาภเยก็ริ,•๒^ ง่กแงงว่างะเว่ามางากชผพร 

คอย ") กหายไย่ แล่ว่ฅรสถามพระยาไชภูก^"^ ว่าไล่เลยงอ่ายงนผ่อง ซง 

เขามางากสงขลาต่ายราชการเมปึง,ไทรนน ไค้กวามอย่างไรย่าง พระยา 

โซฎกกรายทลว่า ไล่เลยงเว่ากก็ไผ่ไค้ความต่อไย่หามิไค้ ร่ยัสงึว่า ลกเริอ 

ลูกแพมนก็มิอย่หลายคน คิกอ่านคอยสยสาวเอาต่วม่นไล่เลยงเว่าก็คงงะไค้ 

ความย่าง ล่ามนไผ'ยอกความ พกงาเยึนไม่รเสยลนแล่ว ก็เอาโทยฅมน 

เสย 4 ท ๕ ทย่างเถิก แล่วทรงกรสิเล่ากำให้การเคิผงนผ่อง ให้กรมหลวง 

ก็®.) พ?#น?ใเท?ผู้'นโล่7ว่าใค? 7ใเจงถามกงชุมพ?'มนเยนตาม 

หนาท 

(เข) พ?#ยาเสนาณยศ? ไม่ผู้วาใค? ราชกา?ทออกไใ]น่าจ#IVน■สกเสช 

(๓) พ?#ยาโช?เกผู้'น คอพ?#ยาโช?เก*' (ทองจน) ชงเยน?เพ?#ยา 

ย?ษ (นพ) เย1นม1ชงว่อง!วใน?าชกา?อยู่ ไคเยนผู้ส?างยอมว่เขย?โข?เก 

เ?เองสมท?สาค? บอมนในตำนาน'ว้ตถุสถานสรำงในร'ชกาลท ๓ กบพงศาวดารรชกาสท ๓ 

เรยก บอมวเชยรโชฎก 

* พระยาโชฎกราชเศรษเ ( ทองจน ไกรฤกษ ) 

ดาดา) - 



รกย-รณเรก็1พงว่า อายรนผ่องม่นว่า พวกว่ายแขกไทรยกเช่าผา๓000 

ระมาฅเมองสงขลา พระยา,ใชยา(๒) กนเก่ารกแรงคนไค้ ๘00 ยกอ!เกไย่ 

รยสกวัเว่ายแขกอยู่ ๓ วน ว่ายแขกแฅกถอยไย่คงอย่ทสะเคานอก รากว่าน 

ปริกทางวนหนง พระยาไชยาฅงอย่ทว่านฝริก แล2วพระยาไชยาแย่งกน!น 

๘00 แยกให้ไย่ฅงรํยทพวัลาในว่านย่ริกเช่าผากองหนง ไย่คงอย่ทนม 

กวายกองหนง แลวัว'าผช่วยสงขลาร'คกนไค้ ๕00 ให้หลวงอนุรกว่ภเยศร 

ยกไย่คงก่ายร'ยอย่ทหนองยวักธงหน่ง พงคูไม่น่าเชอเลย แม่ท'พฅงอย 

ว่านปริกแลวัทำไมระมาแย่งกนเขาผาคงร'ยอย่ทพ”งืลาขางหล่งเล่า ซอยแก่ 

ระฅงร'ยช่างหน่าออกไฝริงระซอย พากนแยกว่ายคงเยึนกอง ๆ ห่างก่น 

ทางวนหนงก่นหนงไย่เสิยสน อย่างนระทนท'วงทราซการทไหน ผกนนอยๆ 

อย่างน กลไเมาแยกย่ายให้ห่างกนไย่อกเล่า ซอยแก่ระมวสุมกนเช่า 

(ต) หม่อม!ก?ส?เบ่นเจ้านายผู้ใหญ่ ไม่ใช่เบ่นตัวเสนาบดตำแหน่ง 

ใด แต่เบ่นผู้ว่ากา?ก?#ท?วงวัง ชงเจสา?]?แบ่)วกง#ท?วง Vติธ???!ส่วนสน 

ใน เกี่ยวของเฉ}งา#เ?องความเ.เลกา?'พปีก'บฅาลน?ดก ก?ร/ส'งัฆกา? เบน 

หนาทยาว นอกนนบ่กา?เกยวข้อ์งในมหาดไทยแสก?มอน‘ๆไดมาก เท?ๆ# 

เหตุทเบ่นผู้?'บสงบ่าง แทนข้า?าชกา?ผู้ใหญ่'ไบ่อยู่ [บ่บ่ตํวบ่าง เบนนาย 

ดานทำบ่อ}น}เองนค?เขอนขนปี ต่อเมอก?มพ?#?าชวังตักคพสเสพล่วงแสัว 

ไ!/ค ทำกา?บ่อมเมองจ#เข่งเท?า เพ?า#จ#บ่นใน ๒ เบ่องนบ่ง จงเบ่นเมั้อง 

อย่ในยังค'บหม่อมไก?ส? บ่อำนาจกวัางขวางขนอก 

* พระองคเจ* *,าชายไกรสร พระราชโอรสในรชกาลท้ ๑ ถืงร่ชกาลท ๓ โปรด'ให้เถอนเบน 

กรมหลวงรกษรณเรศ 

(เซ) พ?#ยา!ขยานนเหสอทจ#สังเกตว่าคนใด ดสักจ#บ่ เข คน 

เส}เอ ทถูกถอดเข้ามาเบนไชยาคนเก่าแด่ยังคง?''บ?าชกา?อยู่คนหนง ไข่ยา 

จ?งดคนหนง ตงแต่จำควา}เได่มากเคยเหนสองคน มาจนถงแผ่นตน 

บ่}#จยันน แสยังซา?ผู้วา?'ชกาสท เก กเบ่นเช่นบ่นมาแสัว 

๓^ — 



ให้พรกพร'อม ต่งเยืนชนๆกนไย่?ง?ะชอย ถงอายแขก?ะก่งอย่ พากน 

ยกไย่ให้พ รอผกอายแขก ๆ ก็?ะแกกหนเข้าย่าไย่ ?ะ;ทนอยู,ทไหนโก้ ๆ 

๏ แล่วกรีสถามห้าวพระกรณาว่า ไห้พก?ากยเ?'าพระยานกรา^ 

ไค้ความเขนอย่างไรยาง ห้าวพระกรุณากรายทูลว่า ไห้รยพระราชทานถาม 

คูทข้าว?ะให้นายท'พนายกองกิน ก็ว่า?ะไห้รยพระราชทานข้าวข้างนอก ไห้ 

แต่พอสเกอนเท่านน ?ะอาก็ยข้าวใหม่ในขนเล่าก็ไผมใครทำไร่นา คิกวิฅก 

อย,ห้วยข้าว?ะข่กสน หาพอกชงทพรโ)พระราชทานไม่ นทรงกรสว่า ฉํน์ก็ 

ว่าอย่ก่อนแล่ว ข้าวย่ลาอาหารม่น้ก็กง?ะ?กเผาเสยล่าง ?ะไห้ผากินสก 

ก็ผากน้อย แล่วกรสถาผว่า ๆ กวามอย่างไรก่อไย่ล่างเล่า ห้าวพระกรณา 

กรายทูลว่า ถาผกทการคิก?ะทำ เมองไทรนน กว่าการครงนง่ายกว่า 

กรีงก'ธน เมอกรงกนกเกน,'๒)นนทำยาก ห้วยกนกเกนเยืนกนแข็งแรง กล่า 

แข็งสรยผาก กรีงนเยืนแก่ลูกเก็กๆหาสแข็งแรงไม่ทรงกรีสว่าๆอย่างน 

(^) เจาพโ#ยานดโผู้'นขอนัอย เบืนผม-อำนาจมากกว่าเจาพโ#ยา 

ม?)โาทงง]วง ไดไ}งนับบ'ญขาดลอดขมมาจมกงเมอง!'ชยา ขางผงต#วันตก 

กมอำนาจแผ่เออมไง]จนถงถลาง ทำท'พสกทเบนลำตัญกคอตเมอง!.ทโ ม 

อำนาจใมเมองแขกมาก นับถอเบืนพโ#เจ่าแผ่นดินโอง เบนผู้ไดินับอำนาจ 

ทำหนังสอนัญญาก'บอ''งกกบ เจ่าของพโ#ขโโคเนาวโลท# พโ#แท่นถม 

พโ#โาชยานถม พโ#แสงงาว พโ#แสงทวนถมแสอม ฅ เบนตาพโ#เจ่าสก:ฐ■ฐ 

พโ#องคเจ่าเฉสมวงฅในคโงน',น แลเบนตากโมขุนฅโนัช กโมหมนม:พงฅ 

(เข) เโองตนกูเดนทอางถงนั้นเใ!นเวลาทไทยนักบาเมองพวกต:#กล 

เจ่าเมองไทโไใ]อยูเกา#หมาก ตนกูเดนนเบนตโ#กลเมองไทโยกเขามาแย่ง 

เมองไทโแลตงม!โอยู่ ท'พเมองนคโ ๆ ลงไ!!ตลํอํมเมองอยู่ชานาน จนตนกเดน 

ข่าตัวดายในเมอง แลว!ทยก์นักบาเมองต่อมา กาโทํ่แขกมาดิเมองไทโอํก 

คโงน[มึนคโงทั่ เข ดนกเดนนั้เล่าก'นว่ามผมอเขมแข์งมาก 

- ๓ลิ่ 



ใะผิเยนย่ระมาตลกค้ซายไ!]หรอ แล๎วครสถามว่า กร'งนว่าง่ายธย่างไร ผืน 

ทำเมองไทรไค้แลำม่นทำเมองคร่งก็ไค้เมียิงกร่งั กร'งัก่อนเมองฅรํงมนไค้ 

ไฝเมอใร ไค้ไย่ก็แพ่เมองไทรเมีองเกยว ค้กนเมองกรำเมองพ่ทลุงก็กอย่ 

หาเสยหายไม่ กะเกณฑเรยกเอาไย่ก็ไค้ทกย่านทกเผอง กรงนํ้ระเอาแต่กน 

เมองพ่ทัลุงเมองนคร ๆ ก็ไม่ใกร'ไค้เสยอก ว่ามนแฅกพ่านเขาย่าไฝ(๑'’ ระ 

พ่องเรยกหากอยรวยรวมอย'ก่อนย่ง์ไม่ใกร'ไค้ทนราชการ อย่างนํ้ระว่าง่าย 

กว่ากิรํงก่อนอย่างไร ทำวพระกรุณากรายทลว่า ถามเง่าพระยานกร ๆๆ ว่า 

การกร'งนพ่วเง่าพระยานกรๆเขำผาอย' ณกรุงเทพๆ การเก่กขนภายหลง 

เราพระยานกรๆ หาทรายกวามฅลอกไม' เมอกรํ้งั้กนกเกนนํน เง่าพระยา 

นกรๆปิย่ขำงนอกทรายกวาผอย่สน รยส้กยกนกเกนทํเผอง'ไทรเล่าอ็งักร]ย- 

กให้'เอากำย่นรยขนผาคอยยิ,กฝากนำเมองไทรช่วยระวํงึอย่ทํง ๒ ลำ*'๒^ 

พวกทพนกรๆ ก็ไย่หาอิงกฤษ่ไม่ขาก อิงืกร]แกไม่คิดทำ'ใหพวกทํพึนคร ๆ 

ขิกใ,? พวกท'พันกร ๆ กกอยพคราว่ากล่าวไม่ให็อํงกโเยขิก!ร การกรงั้นแล 

ไม'เห็นฅลอก คิกไย่ไม่ถก หารัทํระคิกอย่างไรไค้ไผ' รงทรงกรสก'ยกรม 

(พั) คVเมโ)งIIค! ๆทว่า1!ยกไม่เดแตกฉาไ!เขาม?!พ!า*[รองทึ่เกณร์เ 

ไไ]!'กนาเมอง'ไท!เมนคันเคา มายในเมองกถกเจ1าพ!*ยานค! ๆ ก*เกณ'ร)ใช 

มาก เมองพ้ทสงนนนายนโ!ปีใหญ่นุต!เจาพ!*ยานค!1 กดองทำตามเจ้าพ!*ยา 

นค! 1 ยังคันกุกโ)ย่างชนหนง แส่’วนายนโ)ยใหญ่เโ)งกเปียดเปียนอกขั้นหนง 

พ!*ยาพัทอุงนอย}หณู่ม'นคอเจาพ!*ยามทาติ!ธ!!มผู้'!'กษาก!ง นดาพ!*ยา 

ม!!กนแอพ!*ยาค!โ!!!าข (หนู) 

( ๒ ) ทิอำกฤษเอากำมนรบมามีดปากนำช่วยระวํงน ทำคามสํญญา 

เมอนึ้ ซงอำกฤษรบว่าจะกอยช่วยบีองก่นไม่ให้พวกพระยาไทร ( ปะแงรน ) 

มาทำรำยในเมองไทร 

— ๔๐ — 



หลวงรกยรณเรก็ว่า พงคูพกริาหาคิกเห็นเยืนแน่นอนลงท!หน'ไก่ไม่ ก็ร้ง 

ก่อนก็ว่าอ”งืกจุยเอากำย่นรยมาช่วยยิกย่ากน5าร:วํง่ปึย่ถง ๒ ลำ อย่างน,?ะว่า 

กร'งก่อนยากอย่างไร มิแก่กิกกวามผิกไย่เสยสิน อย่างนริ:มิเสยทแก่การ 

หร้อ หริอริ:เห็นว่ากร”งนว่าง่ายง่าย ก่วยอำยแขกพวกขยถ (โนพนเมปึง 

ริาใริเข่าควยพวกห่วหนาทมาริากภายนปึก) ถาอำยแขกพวกขยถพาก'น 

กลยโริกิกเข่าหาเราแล่ว การเมิองไทรกเยึนสำเรริไก่ หรอริ:กิกเหนปึย่างฺ 

นริงว่าง่าย กำคิกเห็นอย่างนแล่วกรอยกร'วญาติอำยแขกพวกขยก ก 

กร:ริคักร:ริายอยู่กามย่านฅามเมิปึงย่ากงก็กงริ:ม ม'นริ:พาก'นไม่หมกทน 

ทไหน มนก็คงเหลอพลิกพรายปึย่ย่างน”นึแหล: กำกิกหาสยสาวเชอสาย 

มนไย่เกลยกล่อมกินเข่ามาย่านเมิปิงไก่สินแล่ว การเมปึงไทรก่เยึนสำเร้ริ 

ไกิง่ายริริง กิกอย'างนไก่ก็เห็นริ:ถกก่องก”ยิกวามทว่ากรงนกำงายกว่ากรง 

ก่อน แล่วทรงฅรสเล่าก่งการกรงก่อนว่า เมอกรงฅนกูเกนกิคฅงรยส.ทก่าย 

ก่นโพขินํ้นั้ ทํพเริาพร:ยานกร ๆ ยกออกไม่ ริกห่พ์แยกย่ายฅงก่ายกหลาย 

ก่ายกองล:ก่ายสองก่ายรายห่างก่นไย่เสยสิน รยสกนอย่ก่ง ๒ ว'น ๓ วน 

อายแขก'ริงแกกหนถอยไย่ ริ'กห่พึริกก่ายอย่างน การรอนริ:ช่วยกนทน 

ห่วงททไหน ค่างกนห่างก็ริ:กิกร'โ)ยาก่ายของติวอย่นํนเอง พงกห่านแก่ 

ก่อนๆ ห่านริ”คืทพริกก่ายห่านไม่ม่ร:มาทริกัแริงโห่ห่างเหินก่นอย่างน ริ:ม 

ก่ายเยึนก่ายโหญ่แผ่ทํพฅงอย่ทนแล่ว ก่ายหนาก็ริ:ฅงปึย่ราวว'ก'สร:เกก็ 

อย่างนนว่าห่างกนเขนผากแล่ว่ ตริ :ไห่ห่างกนออกไย่กว่านไม่มิ กำการ 

กวกข”นีแล่วห่านตงเยืนซน ๆ ติกกน',ไย่ เกินไย่มาเอาข่าวราชการไม่ไคขาก 

มิราชการมาก็พร'โ!พรโธม,ช่วยกน'ห่นท''วงทราซการ แลการริกท'พริกก่ายน 

ก็เขนนิสยแผ่ห่พไม่ย่ร:มาทอย่แล่ว การก็พรกพร้อมอย่เอง ถงการกรงน 

มนริ:ผาฅงั้ร่ยอย่ทไหงเมนกงก็เอาเถิก กิดเอายนริ'ารงกิขนไย่ราย ๆ 

— 



ย่ร2เคนมํนเขา ม่นก็ร2ทนธย่ทไหนโก 

หผกสิน ๆ 

ผนก็ระพากนวิงกร้น ๆ เขายาไฝ 

๏ กร'น ณ วนพุธเกธน ๑0 แรม ๘ คํ่าเวลาเช่า ทรงฅรสถาม 

เราคุณหายน(ว,าเยึนทร2ไร ร่กัแรงพุกราก'’ยเร่าพระยานกรๆโค้กวาม 

อย่างไร เร่าคุณหายนกรายทลว่า Iรำพระยานกร ๆ ว่าระขอรยพระราชทาน 

ทพกรงเทพ ๆ ๓000 ยกออก,ไย่ขํ้นทเมธงนคร ๆ แล้วระคิกหาผู้กนทระยาก 

เก็ยรวยรวมเข่ายรรรทพักรุงเทพ ๆ ยกออกไฝทำการเมิองไทรฉลอง 

พระเคชพระคุณ รพัสงวาฉนรกแรงไว่กหลายอย่างแล้ว ระเอาอย่างไร 

ก็ว่าเสย'ใหเขนแน่ ระเอาท'พักรุงเทพ ๆ ไฝ ๓000 อย่างนก็เอาเถิก ระเอา 

ไฝขนฑเผองนครๆ ก็ฅาผ เร่าพระยานกรๆ ช่างคิกช่างว่าระใหไย่ขนทเมอง 

นคร ๆ นนก็เหฅเพราะระไค้คิกหาว่ากล่าวเก็ยรวยรวมผู้คนไค้ง่าย แล้วร'ย 

สงว่าคอยพงข่าวราชการกอกสกกราวหนงเถิก กาวนนหร้อพรุ่งนก็ระม 

(ต) ทิเร้ยกเล้าคุณหาบนในหนํงสอน แปถว่า เล้ากณบานบน กอ 

เล้าพระยาพระคติง ( ดิส ) เวลานนว่าทงกถาโหม กรมท่า ถงรํชกาถท 4 เบน 

สมเด'จเล้าพระยาบรมมหาประยรวงค 

ป้านบน คำบํ่เรยกว่าเป้าคุณหาบนน*น๎ออกจากคำทเรยกสากัญว่า 

ป้านฉ่าง คํอ ป้านสบเค์จองคใหญ่เรยกว่าป้านบน ป้าน■สนเค'')เองคป้อยเงยก 

ว่าป้านฉ่าง เช่นวังหป้าเรยกว่าวังบน คำทเงยกว่าทา เบนอย่างเก่า ไม่ใช่ 

คำเคารพแบ ออกจ!)เบึนคำคุ้น1ก เช่นกับเจานายกูกเธอในวัชกากท ๔ เรยก 

พร!)บาทสบเดจพร!)Vนเกฉ่าว่า กูสกร!)หม่อบหาบน หสวงอุดบสบบตอย่ 

ในกรบท่าจื้งเรยกกังนนกับสบเด์จองคป้อยช่งเบนพป้องกัน ไบ่ใช่จวั!1เ 

เรยกกับป้อน ไบ่ใช่ป้ อนเรยกเช่นนน 

— ๔]®) 



ข่าวผาถงในว่น่หนงสองวน ระยกทํพ!หญ่ออกไย่ก็เยึนฤก (ฝน) ระไย่กิก 

ฝนฅิกน่าอย่ ระยกไย่ทำไผ่ไก้ ก็ระล่องร!เท่พอย่สงขลา ยวยงานไพร่พล 

เสยยงชาหารเสยเย่ล่า ไหนๆ ก็ระไกัทำล่อเกอนอ้ายเกอนยแล่ว ระยก 

ทํพใหญ่ไย่ทำไม รอคอยพงข่าวกราวสกสองสามวนก็กงระไกักวาผ ล่า 

ไกักวามว่าระล่องยกฑพใหญ่แล่ว เกอนอ้ายเกอนยกยกออกไย่ฅทำเอาให้ 

ไกัเมองไทรทํเกัยว เห็นระไม่ยวยงานไพร่พลเสยิยงอาหาร ๆ 

๑ กรนเพลากํ่าทรงฅร่สถามราชการอนไย่ หาไกัทรงฅร่สืถง 

ราชการเมองไทรไม่ ๆ 

๏ กรน ณ วนพร]หสยกัเกัอน ๑0 แรม ๔ กำเพลาเช้า กรส 

ถามเร่ากณหายนว่า ไคข่าวกราวมาถงแล้วหร็อยิง เร่ากุณหายนกรายทล 

ว่ายิงไม่มาถงหามไกั แล่!กักวามว่าพวกนกรๆ๗ กนผาเรอเลก ถอหน่งัสอ 

ยอกนกราเช้ามาแล่ว ระถงในว'นหนงสองวน รงทรงฅรสว่ากอยพงอย่ 

ไม่ใกร,ระมาถงเลยแล่วกรสถามเร่ากุณหายนว่า เร่าพระยานกราระล่อง 

ลง'ไย่ถงว่นันํ้หริอ เร่ากุณหายนกรายทลว่าระล่องลงไย่เพลาข่ายวํน่น รงม 

ร'ยิสํ่งืสํ่งเร่าพระยานกรา ว่า ออกไย่ถงเผองนกรา แล่ว อย่างไรๆร็ยม 

หนงัสั้อยอกให้กนถอเช้ามาให้รู้หนกรู้เยาโกยเร็วก่อน การกวรระร่กแรง 

สถานใกระไกัรกแรงไย่กามกวร ล่าเห็นการว่าระมากมายหนกแน่นแล่ว 

ระไกัให้ทํพัใหญ่ยกออกไย่ร็ยทำเสยให้แล่วโกยเร็ว า 

๏ ครนั้เพลาคํ่าหาไกัทรงกรสถามราชการเมองไทรไม่ ๆ 

® กรน ณ วนกกร็เคอน ๑0 แรม ๑0 คํ่าเพลาเช้า เราคณ 

- ๔๓ - 



หายนกรายทลว่า พระวิชิตสรไกร^^ ให้นายเริองถป็หน'งสอยอกเข'าผา 

ใ1กุ-วามว่า พวกอ้ายแขก,ไทรมากงอ{เย้านสะเดา!]ระผาณ ๕00 คน ฅํ๋ง 

'อย,ทยางงาม ๓00 กน พระยาไชยานอกราชการก่งรยอย่ทํย้านย]ริก รอ 

ทพกอยท'วงทก่นปึย่ พระยาไทร!ห้ร่กแรงรวยรวมกนเมองไทร เมองพ'ทัลุง 

เมองนกร ๆ ให้ย]ล็กเมองไทรกุมกองท,พออกไย] 00๙๕ คน ให้เร่งยกล่วง 

ลงไย]ให้พ'นกะย้งืย]าสเข่าใย]แกนโทร ทํก่ายลใกม่เสย้ยงอาหารมากก็ให้ 

คิกเร่งกระทำชิงเอาเสยยงอาหารไวร่ายกองทพให้ไค้ พระยาไทรยํงืร่กแาง 

หากนรวยรวมก่อไย]อย่ ถ'ารวยรวมกนไค้แล่ว พระยาไทร'?ะร่กให้ยกไย] 

ทางย]ลิกึอกทางหน็ง แล่วพระยาไทราะยกหนนกองทพออกไย]ให้ทน 

ราชการ พระยาไทรให้คนเข่าผาร่กซ'อข่าวทํสงขลาไค้ ๒0 เก’ว่ยน เอา 

ใย]ร่าย'ให้กองทพ 00๙๕ คนทหากใหญ่ ให้ยกไย]แก่ ณ วนเดอน 00 

ขน ๕ กํ่าแล็ว่ แลทางเมองฅร่ง์('๒'’ นน อายหวนมาลกุมเร้บิ,ใหญ่เริป็นอย 

เข่าผา ๙๕ ลำ ย]ระมาณกน 0000 เศษ พระสงกรามวิข็ฅเร่าเมองกรง 

ไค้รยส้กยพวกย้ายเร่ะหมํกอาล่ทเขาราชสห พวกย้ายแขกซงอย่ย'านหล่ง 

เขาพลอยสก'กักระหนายรยเอาพระสงกรามวิข็ก ๆ แฅกถอยผามกนฅิด 

มา ๖ กน พระวิชิกสรโกรก'ยพระเสนาพิพิขคิกรวยรวมคนทํท่าทองท 

เมองนคร ๆ ไกแล'ว พระ"ว่ข็ฅสรไกร พระเสนาพิพิอ V,ยกลง’ไฝกํย์พระ 

สงกรามวิชิฅ แล่วว่าแขกซงอย'ในแขวงร่งหวกัเผองไทรนน พากน์หลย 

( ด ) พระ;วิชิตสรไกรน เบนบุตรเล่าพระยานกร ( น็อย ) ชิอไรไม่ทราบ 

เข่าใจว่าได้มัาษาราชการเมองนคร ค คราว ต เมอเจาพระยานกร (น'!)ยกตาง) 

อสิญกรรมในรํชกาสทิ (1 แต่ไม่ได้เบนฅวผูว่าราชการเมอง 
* พระวิชิตสรไกร ( ทงษ ณ นกร) 

(เอ) เรื้เองฅรังเวส??]นขใฌคใฅร่อ'โรXร!ข เยมทึ๋เร่าพรIเยาVคน!/ 

ตํ้งต่อเรอร!! 

— ๔0ะ! — 



หนเขาย่าไม่เร่นซ่อนอย่ย่งหาไดเข่าหาข่ายแขกพวกขยถหมกไม่ พาก่น 

กอยพึ่งข่าวกราวกองทพอย' นิร'ยส่งสงเข่ากณหายนว่า นิแรงไหเข่า 

พระยานกร ๆรยออกไม่เถิก เข่าพระยานกร ๆ ออกไม่กงแล่วผัคนแขกเหรอ 

เหล่านํ้น์ม่นัก็กงเข่าหาหมกนนีแหละ แล่วตรสถามว่าทกะย่งม่าสนนอย่ 

ทไหน เข่าคุณหายนกรายทลว่าอย่นอกต่นโพชิออกไม่ทางวนหนิง ไน 

ฅะพานชางเข่ามาก็ว่นหนง ทรงฅร่สืว่ากน ๑๑๙๔ กนทํยกออก,ไม่นน 

ย่อยนกหนา ไกสก ๓๐00 แล่วกทํเกยว แล่วฅร่สัถามว่าระใหยกไม่ทาง 

ย่ลิศทางหนงย่นเหคุอย่างไร ระไม่เข่าทไหน เข่าคุณหายนกรายทลว่าระ 

ยก'ไม่ทางฝลิก็นํ้นั้ ระไค้อาก็ยหาเสย่ยงอาหารหาผักนเถิผกองทํก่ยกออกไม่ 

ไม่ทางม่ลิก็ย่นต่องไม่ทางย่านม่ร่กเข่าทางไม่เมองไทรทเกยว ไม่ถกย่าน 

สะเกาหาผิไค แต่ฑพม่ล่กเมองไทรย่นไม่ทางยางงาม ต่องฅยางงามเสย 

ก่อนรงระยกออกไม่ ทรงกร*สว่า ข่าวทพสงขลาระอย่างไรอย่หนอ ระไค้ 

ฅข่ายแขกซงฅงั้อย่ทํสะเกาหร้ออย่างไรก็ไม่ร เย่นไรรงไม่ไหกนไม่สยข่าว 

ยอกกล่าวเข่าผา แล่วกรสถามว่าข่างเมองถลาง(ธ)นนเยึนกระไรเงยยกปิย่ 

กอกหรอ เข่าคุณหายนกรายทลว่าเงยยอย่ ย,งหาทรายกวามม่ระการใกไม่ 

ร่ยัส^ว่ากข่ยต่อนเร่งพวกกลางพวกพํงงาพวกคะกวท่งคะกวยา ซ้งเข่ามา 

ฅกกางอยูใหรยออกไม่ ระไค้รกัยาย่านเมองทนราชการ แล่วฅรสถามว่า 

พระยาไชยาระออกไม่เผอไร ระไค้ช่วยกนนิแรงรกยาเมองกลาง ถา 

ข่ายแขกไม่ผาทำเมองกลางแล่ว กิกนิแรงเอากนกลางกนก่ง'งากนคะณว์ 

ทู่งกนฅะกํ่วึย่า เยนทพเรอยกไม่ช่วยก่นระคมทำเข่าก็ระไค้ เข่าคุณหายน 

กรายทูลว่า พวกกลางพวกก่งงาพวกฅะกาท่งคะกายานน ก็ล่วงออกไม่หมก 

(91) นิธงถส?งเวส7ม่นิน์นิร่/ฮ'ร่นิฌู่ ท่งลรคอภ!ก็ตยไ:ง!ม่เบึVIนย้ง 

1}ง่องถลหยกไ!!ขผัภูเก็ตใVย/ล?ยร่ข่กรลน ๔ 

- (X - 



แล้วแต่พระยาไชยาระกรายถวายย'งกมลาไม่ ณ วน!กธน ๑0 แรม ®(2) 

กำ อชกไปแล้ว'{ะยกใย่เผองถลาง ล้าอายแขกไม่ผาทำเมชงถลาง พระยา 

ไชยาระร'กแรงลงเร็อคุมท'พเร็อลงไม่ทำกโอ้ายแขกไทร เร็อทเผองพ'งงา 

ก็ม่อย่ ๔0 ลำแล้ว ร่งรโล้งึว่าให้เล้าคุณหายนพกราล้ง็เล้าพระยานกร 1 

ออกไม่ให้เขาใฑ่า พระยาไชยาหาสชำนาญทางทพเร็อไม่ อายหวนผาล 

ม'นมเร็อเขโผาถง ๙๕ ลำ ระ!ชาแต่กนไม่ชำนาญลงไม่ก็เหมอนกยลงไม่ 

น'งเม่ล่าๆอยู่ ระเสยทแก่ราชการไม่ ไห้เล้าพระยานกรๆคิกเอากนนครๆ 

กโเพวกถลางพวกพํง์งาพวกฅะล้วท่งฅะล้วียาใส่ลงเยึนท่พัเรอ ระเอาพระ 

วิชิฅสรไกรหรอใครเยนนายทํพ์คุมยกลงไม่ เห็นระตำนทานมช่ยัชำนะก0ย 

อ้ายแขกไห้ พระยาไชยานํนให้คุมทํพ์ยกยกเลยยผงทำลงไม่ฅาผอ่าวท่งทะเล 
คิกอย่างนไห้เห็นระคนโ)หนา แต่ให้พระยาไชยากอยพงยํง์กโย'ฌชาเล้า 

พระยานครๆ อย่าให้เสยท่วงทราชการไห้ แล้วีรโล้ง์ล้ง์เล้าพระยานกร ๆ 

ว่าออกไม่แล้วีเร่งมหนโ!สิอไม่กำชโกำชายรรกาหํวีเมองฝากให้เสย อย่า 

ให้มความม่ระมาท ล้าราชการหน'กัเยาม่ระการใกให้เร่งยอกเขาผาโกยเร็ว 

การควรระให้ท'พใหญ่ยกออกไย่ ระไห้ยกออกไฝทำเสยให้แล้ว 

๏ กรนเพลากํ่า ฅร่สถามว่า เล้าพระยานกร ๆ ล่องลงไม่แล้วหร็อ 

ย''ง์ไห้พยกโพระยาไชยาหร็อไม่ พระนร่นทร็กรายทลว่า เล้าคุณหายนพา 

พระยาไชยาไม่พยเล้าพระยานคร 1 แล้ว แต่เร็อเล้าพระยานคร ๆ นนล่อง 

ลง'ไม่ทอกอยู่ทอ่พระฑนํ๋งอมรแมนสรรก็,'6’^ ฅํวีเล้าพระยานกร ๆ ระกราย 

(ร,) เ:อพ:*ทั้ไน'งอม:แมนสรรค์เม?นเ:ธกำขโไข เจาพ:*ยานค: 

(‘แอย) ทำสำหทัขเขนเ:อพ:*ทนงเขนเ':อ:ข ทำอย่าง!]:*ถ)ต ขัดทงไงอก 

ทั้งในแต่ไย่ไดเสด์จแห่งได จงไย่ไดใช สมเค์จองคน'อยจ*ไ!]ทัพค:1งน จง 

^:*^ชทานเ:อพ:*ทนงอม:แมนส::คให่เข1น*:อแย่ทัพ เขนกา:!]รากคุ 

ว่าท7ง!ทั้]72ก?011อง 

— (สร่ ไว 



ถวายย'โคมลาไย่เพลาพร'งนเชำมก ร*!เสโว่าเอ!)ไย่พยกนเสย พวกไชยาไม่ 

สู้ชำนาฌทะเลชำงฅะว'นฅก ระได้คิกผ่อนย่รนให้ถกแก'ราชการ แลการ 

ขางเมองถลางน5น อโยทวนมาลคนนมนอย่ทเกาะยาว,'6’^ มนรูเยาะแสภมิ 

ลำเนาเม'ธงถลาง!)ย่สิน เขนกระไรทนอ มนระคิกไย่ทำเมองถลางพรอ 

อย่างไรอกใรให้ร1!!นๆ ทนาวๆอ?]ทเกยว พวกนคร ๆ ซ'งเขามา ก็ผาแต่ 

ณ วนเก็อน ๑0 ขน ๑๒ กา อโนหวโเมาลม'นัฅเมองฅร่งแต่ ณ วนเก็ป็น 60 

ขน ด) คํ่า ถ1าผ*นืระคิก'ไย่ทำถลางก็ราวฅกแรม ๘ กำ ๕ กำไฝ อายพวกชิง 

เชำผาน็ก็ย่งัไม่รู ระรูความก็ราวแรมสินเกอน ๑0 น*นแหละ แลโร่!เสโล่ง 

คุณพีพ*ฌืนว่า ให้มฅราออกไย่เมองสมุทรฝราการ เมองสาครยุรว่า กำ 

เรอพวกย่ากใฅลำใกๆ ออกไย่แล1ว ก็ให้ยอกเขามาให้รูรงมุกลำ ๆ 

© กร*น ณ ว*ในสารเกอน ๑๐ แรม ๑๑ กำ เพลาเซา ทรงฅร่สั 

ถามเร่าคุณหายนว่า พระยาไชยาพยเร่าพระยานคร 1 แลโหรอ เร่าพระยา 

นคร ๆ ล่องลงไย่แล1วหรอย*ง เร่าคุณหายนกรายทลว่าพาไย่พยแลโ เร่า 

พระยานครๆ คิกก*!)พระยาไชยาว่า ออกไย่แล่ว เร่าพระยานครา ระให้ 

พระยาไชยาเขโผาพยทเมองพ่ทลุง ระได้คิกรกแรงหากนผ่อนผ่นลงเรอ 

กำร่กัแรงทาผักนได้พอทระ'ให้พระยา'ไชยาก:ลโแ1ชำ:ผาอย่รก,ยา'ย่านเ:ม'อ'ง ก็ 

ระให้กลโ)เข่าผา แต่ต่วเร่าพระยานกรา นนกรายถวายยโคมลาล่องลงไย่ 

แต่เพลาเช้าแล่ว ทรงฅร่สวโรยออกไย่เถิก ไฝถงเมองนกราก็ระได้รูหนก 

เยากอก ผักนข่าวไพร่เหล่านนมนรู้ว่าออกไย่ถงแล่ว มนก็ระหายฅนฅกใร 

เขาหาหมกนนแหละ ถโเทนการว่าได้ผักนพอกโ)การแลโ กให้พระยา 

ไชยาอย,รกยาข่านเมองเถิค ระเอาไย่ก็ระย่โยงานไพร'พลเสยยงอาหาร 

เปล่า ๆ ๆ 

(61) เกาะยาวเบนแขวงเมื้องกตาง อยู่ใกล้เมองภูเก็ต 

— (^0า) — 



๏ แลกระแสพระราชคำริซิงทรงกรสราชการเมองไทรนํ้ ก่งแท่ 

เพลากํ่า ณ วนเก!)น 00 แรม 00 คํ้า ไ!]'?น ณ วนเกธน 00 ขนกำ 5) 

สงยอย่หาไกัทรงกร,สถงราชการเมองไทรไม่ ๆ 

@ กรน ณ วน!คอน 5)0 ขน ๒ กํ่าเพลาเช๎า พระยาเทพ,'1 

กรายทูลว่า พระสุนทรนรกษ(๒) ทู้1ช่วยราชการเม่องสงขลา ให้'ขน'ไชยา 

ถอหน'1ง์สิอยอกเขาผา ใรกวามว่า ณ เคอนเกาย'?อสมร]ทธิกึก อ้ายยง 

ลิมาโ!)!] อ้ายยงลิมามระ มาก่งอย่ ณ อ้านสะเกา!]ระมาณกน 0000 

เศษ อ้ายโฅะ!เท่งฅํงอย่ทยางงาม ๓00 คน อ้ายโกะนุเระก่งอย่ท่กะพาน 

สูง ๘00 กน อ้ายยงลิผากงอย่ท่สยาเพน ๓00 คน อ้ายเ?,ะหม่กัยิหวา 

ฅงั้อย่ท่ท่งย่านไพม่ระมาณกน 5)000 เศษ พระสุนทรนุรกษโห้เร๊ะหลงสน 

Iระหลงยงลง’ใ!]สยราชการ เร์ะหลงสน เร๊ะหลงยงลงไ!]ถงอ้านกะยํงื!]าสูอย่ 

๒ กน เร๊ะหลงสน เทะหลงยง กล,!เขนมาถิงเมองสงขลา ณ วํนืเคอน 00 

แรม ๙ กํ่า แร'งกวามว่า อ้ายกนกอ้!]กลลายุฅรอ้ายพระยาไทร''๓-1 มากง 

อย่ทกะพานช'าง แท่หาทรายว่ามคนมากนอยเท่าใดไผ่ ไกักวามแก'ว่าอ้าย 

แขกซ้งผาก1งั้ปิย่ยานสะเกานน ให้กวากผ่อนกรอยกร่วแขกย่านสะเกาลง 

ไม่ไว้ทสยาเพน เอากนท่สยาเพนขนมาไว้รกษาก่ายย่านสะเกา พระสุนทร 

(๓) พร#ยาเทพอรชุนลันจ#เบนลัใดแน่เบ่นทสงสัย'เท่ทหลักสอบ 

แต่ทพร#ยาเทพอรชุนคนหนงเบ่นบ่ลัดกรทขาทสวงเดน ขนเดยวลับพร#ยา 

พ๊พัฒนโกบา น่าจ#เบ่นลันน แต่จำขอเดมเท่ได เขาใจว่าพระยาเทพอรชุน 

(บุญถง) ทึ่เบนบูเจาพระยาศรํ่วิไชยชนินทร์* * 
* เจาพระยาศรวิ!ชยชน้นทร์ (ชม) ตนสกุล สุนทรารชุน 

( เอ ) ซื้อย่งข ภายหย่งโดเบนเจ๎าพระยาสงขตา โนรชกาตทิ 4 

(0,) พระยาโทรทิว่าตรงนี้ คอเจาพระยาไทรแขก ซอปะแงริน 

— ๔๘ — 



นุรกษ!ค้รนัให้นายทนันายกองยกออกไย่ต่งก่ายรก!งาค่านทางอย่ท่ง ๏๗ 

ฅำขลเขนคน ©๐๘© กน ก่ายละ ๕00 กน ๒๐๐ กน ๕๐ กน๓๐ กนข้าง 

แต่พระยาไทรยร''^นํ้นั้ธย' ณ เมธงพํทลง ผิหน'งสอมาถอนแย่งเอากนซ้งให้ 

มาสผทยรกเงาค่านทางราม ๕.00 คนนนักลโเไย่เมปึงพทลุง ว่าธนัยหวน 

มาลยกทพเริอเข่ามาระผาฅเผิองฅรนั ข่งสัรยกนัอย่ทย่ากนำพระม่วง แต่ 

ณ วนเกธน ©๐ ขํ้น ๗ กํ่า แต่พระยาไชยานอกราชการนนัยวยเยืน 

ว่ณโรกทผเย็ย อย่ทเมธงสงขลา ทรงฅรสว่าเย่ล่าๆทํงนนั กิกว่าระไค้ส 

รยก่ยอนัยแขกเล่า ผิไค้รู้พากนัแยกข่ายฅํงราย ๆ กนไย่เสยสิน กิกอ่าน 

การงานอะไรอย่างนใม่เยืนมนุษยเลย อนัยพวกเกิยรฉานทเกิยว ทำไมมนั 

ระเขนัใรว่าอนัยแขกไม่เขนัผาฅสงขลาหรออย่างไร มนัรงกิคแยกข่ายฅง์ริง 

รอกนัอย่ ถนัอนัยแขกเข่ามาฅแลนัผนัฅํงแยกข่ายกนัอย่างน ม่นัระช่วยกนั 

ทนัท่วงททไหน กนยืงนนัยอย่แลนักลยมาแยกข่าย,]ย่อกเล่า รงรนัสํงึว่า 

พระยาสงขลา^๒) เขาออกไย่.ถงข่านเมองเข่าเมธไรแลนั ก็กงระไค้ร'กแรง 

การริกยายนันเมอง กิกรวยรวมคนช่วยกนัฅอนัยแขกเสยให้ย*!]เยินไค้ ๆ 

(๓) พร#ย?ไทรนุรคนน1นึนนิคาพร#ยาใ]}7กษภธร (ขำ) (.Vนขุดร 

เจ้าพร#ฆานคง (น1อฆ) ข่อ;(สง แจ้วเบนพร!!ไ!าบรริกต่ภรโ ผู้,ว่าโาขกาโ 

(ต่องพนัง? พ?#(ส?ร?นุชด!เคัด ช'อนช เนนขุดโเจาพร!เยาใโคโ ๆ เหมอนก้น 

ภายหคังเนนพ?#ฆาเโเนา')IVด ผู้ว่าราชการเมองด#กวนา นิดาพร#อครา 

ขุทริ!ชย (กล??) พ?"นรสห?)ชิหภูมนหง?รืนด (กอ่อม) ผู้'ว่าราชกาโ 

เมองต#กวทุ่ง 

(เข) พร#มาสงขลาคใ'ณ้ซอเข่ง 
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๏ กรน ณ ว่นเกอน ๓ ขํ้น ๖ คํ่าเพลากํ่า พระนรินทรกรายพล 

ว่าเรำพระยานกรๆย?เก'ให้'ขนรำนงถอเข้าผา ใรกวามว่า เร่าพระยานกรๆ 

งกท'พัให้พระยาไทรยกไ!]ฅว่ายแขกทาง!]ลิศ พระยาไทรยกไ!]ถงท่านทาง 

ร่วมงกแงงกองท'พึงะยกไ!]กว่ายแขกชิงขนมาฅ*งก่ายอยู่ ณ ทาง!]ลิศ พธ 

พระยาสงขลายอกหน"งสิอไ!]ถงเว่าพระยานกร ๆ ว่า ถเ วนเกธน © แรม ๖ 

กํ่า ย'งอ สมโ]ทขิก็ก ว่ายแขก^ยกกองท'พึขนมาฅเผองงะนะ,'๒) ๓๐๐ คน 

ว่ลํกเมองงะนะไกัสิรยก,ยัว่ายแขกอข่วนหนง ม่ล่กเมองงะนะแฅกถอยมา 

ว่ายแขกพาก*นีงคเผาว่านเมองเมองงะนะเสิยแล'ว ว่ายแขกย'งท่งัอยู่ ณ ว่าน 

นาแขวงเมองงะนะ ว่ายแขกให้คนลงไ!]เกลํ้ยกล่อมคนเมองเทพา(๒^ อยู่ 

พระยาสงขลาขอกองทพเร่าพระยานกร ๆ ให้ยกไย1ช่วย งงทุกทพพระยา 

สงขลา เร่าพระยานกรไคให้พระยาไทรยกไ!]ช่วยกองทพพระยาสงขลา 

แท่พระ!]ล'กเผองพ*พึลุงชงอยู่รกษาก่ายสกลทางซ้งว่ายหวนมาลยกมาแท่ 

ก่อนนนยอกมาถงเร่าพระยานกร ๆ ว่า พวกว่ายหวนผาลเช่าฅซิงเอาเสยยง 

อาหารทสฅลไ!]สิน หามพอกองทพร*ย์พระราชทานไม่ งะขอร*!!พระราชทาน 

ช่าว ณ กรุงเทพ ๆ ยรรทุกเริอออกไ!]ให้กองทพร*ยพระราชทาน แลกองทพ 

เมองชุมพร เมองไชยา เมองประทิว ชงโ!]รกให้ยกออกไย1ให้ทนพร'!)มก'น์ 

คิกราชการกามกระแสพระราชดำริแท่ก่อนนน คอยอยู่!]ระมาณเคอนเศษ 

ผาแล'วย'งหายกออกไ!]ถงพร'อมกนไผ'เร่าพระยานกรๆไผ'รอกอย คิกงะทำ 

( ด ) แขกพวกนเบนชาวมณฑลบตฅาน เคยมาก 
ปก 

(เข) เมองจ*ใ))!แลเมธงเหพาเวลานนปี-งไม่'{ครวมเขาใน■ลงข®า 

เพ??(ฉ(น]ไ/เมออ่านทนัวสอ?โไ!,-/ข?งVเนาจ(เทนคำทํ่เร่ยกว่าแขก ? เมโ)ง 

'ไม่ใช่แขก ๗ เมอาออ่าวทเใปีกไนชนหอว เขดสงขลาเวลาโว็นเพปีาตำIIโ, 

จ(แทน 
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เสยสำเร็Vไนเร์ว ๆ น ไกไหนายทองเกซไย่ว่าซอเรอโยฅทเมองโหม' 

ระยกลงไปท้าอย่แล้ว ระฃชร',ขพระราชทานกระสุนกินกำสุพรรณถ่น แล 
" 2 '11 1’ 11 ว่ 

กธงทํพักรง ๆ ยกธอกไป ๓000 แล'ให้มฅราเร่งกองท่พัเมอง'ชุมพร เมอง 

ไซยา เมองประทิว ยกออกไปทางยก ระไค้คิดราชการทำเสยให้สำเรรก 

เกยว รงทรงฅรสถามว่า รำนวนคนกองทํพัทํมอย่ขางนอกนนยชก!ว่ามา 

หริอไม่ เว่ากณหายนกรายทลว่า ไม่ไค้ยอกเว่ามาหามไค้ ทรงฅร่สว่าอำย 

แขกยกขนมาฅเผองระนะ ๓00 กน พงดไม่น่าเชอเลย กน ๓00 เท่านน 

มนระมาทำไมไค้นกหนา กนทํเผองระนะเมองเทพากมมาก ระรวยรวม 

ช่วยกนรยสัม่นก็ระ1ไค้ ทางเมองสงขลากโ)เมองระนะก็วนเคิยวเท่านน โกย 

ระยกผาช่วยกํนึก็ระทนราชการ ทำไมพระยาสงขลาระไม่รหรอว่า อาย 

(ต) ทิเรยกว่าเมยงใหม่ คอเมองสิงกโปรน"นเอง เกาะสิงคโปรน 

พวกมตายูมากํ้งเบนเมองตงแค่ยํงถื้อพระพุทชสาสนา เบนเมองขนของเมอง 

ยะโสิ่มาแค่โบราณ เมึอบีขาดสมฤทชิสก จุดสํกราช *1*1๘๐ พ.ส. ๒0''ะ’ต 

ย์งกฤษกึ้นเกาะชวาให้แก่'วิสินดาแล้ว์ อยากจะมํ่ทิพกสิาหรํบคาขายแข่งวิดนดา 

เซอร สแกมฟอด แรฟเฟสก็ เก็นว่าเกาะสิงคโปร์น เบนทิเหมาะแก่ความ 

ประสงค์ ในเวถานนเจำเมื้องยะโปวิวาทกํบคนกหุเซ็นนองชาย กนกูหเซ็นมากง 

ฅํวเบนอิสระอย่ทิเกาะสิงคโปร์ เซอร์ สแกมฟอด แรฟเฟถสไปพูดจารบอุดหนุน 

ตนกูหุเซึน ๆ จงยอมยกเกาะสิงคโปร์ให้แก่องกฤษ แค่แรกองกฤษยกย่องยส 

ฅนกูหเซ็นขํ้นเบนสุดค่าน อิงกฤษฆู้เบนหวหน่า'ในเกาะสิงกโปร กื้อ กรอเพด 

ทึ่เคยเบนทูฅเขามาเมอง'ไทยเบนกน มยสเบนแค่เรสิเดนค ไทยเราจงเรยกกนแค่ 

ก่อน'ว่าการะผดรํสิดิน เมอสุถค่านหุเซ็นสนชพ'ไปแล้ว องกฤษเอาเกาะสิงคโปร์ 

เบนของอิงกฤษ ฅงข่นพนเมื้องในร*ชกา๓ 0' ไทยเราจงเรยกว่าเมองใหม่ 

- - 



แขกมาต่งอย่ทนน คุ ก็รอย่กํวยกนสินแล่ว มานิงโห็อ้ายแขก ๓๐© เช้า 

ฅย้านเผาเมองเผองระน2ไก เหฅผลอย่าง'ใร!)ยู'หนธ Iรำคุณหายนกรายดูด 

ว่า คนกองทืพเมองนคร ๆ เมองสงขลา ก็เกินไม่ผาถิงกนไผ'ขาก ถาม 

ขุนรำนงไค้กวาผว่า เห็นพระยาสงขลาร'กแรงกชิงทพระยกออกไม่ฅอ้าย 

แขกซิงฅํงอย่ย่านนา รํงร่ยสํง์ว่ากชิยพงยชิกสงขลาเขามาเถิก เรำพระยา 

ยกินฑรเกชา เรำพระยาพระกล่ง์ รงม่ร์กยาหารอกโรกกธงท'พไห้ยก 

ออกไม่^ ซ้งระข!เท*พกรุง ๆ ชิอกไม่ทางยก ๓000 น่นั ระไฝทำอะไรไค้ 

ยกอชิกไย่ไพร่พลกระยอยซางชิมไม่เสิยหมก ออกไม่ถงทำไม'ไค้แล'วก็ระ 

ยอกขอเขามาอกไม่รแล'ว เย้นแท่อย่างน ไฝก็ระย่วยงานไพร่พลเสยยง " , V ร่. 1 4 ๖. , 0 
อาหารเสยเม่ล่า แล'วฅรสถามเราคุณหายนว่า เมอกร'งยกออกไฝทำกโ 

อ้ายฅนกเกนกรํงั้ก่อนเอากนไม่เท่าโก''๒) เรำกณหายนกรายทลว่า คิกทง 
ย่ล่ล่ 1 เร่, ก่ 

ท่พนกร ๆ ทพพ่ฑลง ทพสงขลา หมกก'วยกนเขนกน ๔00๐ ริยสํงว่าครง 

น1นั้ย็งเยนแรกรปิย่ กรํงั้นก็เยืนการเคย•รท'วงทอย่แล'ว แล'วเมอระยกออกไฝ 

รากกรงเทพ ๆ ก็โกัพกราว่ากล่าวร'กแรงกนแล่ว เรำพระยานกร ๆ เห็นว่า 

ระทำการต่อไฝไผ่สำเร็รไค้ ก็โหเรำคุณหายนมหนํงสอฅอยออกไม่ ให็คิก 

แต่ร่กัแรงการรกยาเขณเกนย่านเมองให้มนกงไว้ให กิเถิก คอยพงยอก 

พระยาสงขลาเขำผา ล่าทำไม,ไค้รริงแล่วระไค้ฝรกยาหาริอคิกเอากองท'พ 

กรงเทพ ๆ ควรระเอาท'พัใหญ่ยกออกไม่ก็ระไค้ให้ยกออกไฝ ริยทำเสย'ให้ 

(ร,) ขอททัน■สงใหเจาพร?ซานดินนร เจาพร#ยาพร*ครัง!!รก]*ๆ 

ทันเกฌซท่พนน เพรา?เหตุทฅ'องเขาตารางเกณฃทงผายใ,เหารแลพล{รอน 

(๒) เมอครงดนกูเดนมาตเมอง!ทร ทัพกรุงออก!ใ! เจาพร);ยา 

พร?คทังเน'นแม่ทัพ 

— ๕๒ — 



สำเร์Vโกยเร็ว กกวากเอาผาเสย'ให้สิน ภให้เขนยำเหนรมปึกองทิพ 

กรงเทพ ๆ ซงยกออกไย่ทำไงไะไก่ แส่)รยส่งสํง์เไาคุณหายนว่า ผตรา 

ตอยกวามออกไย่ก่งนก่อนเถิก ทํเสยยงอาหารข'กลนก็ยอก'ให้เไาพระยา 

พลเทพ^■ไ'กแไงส่งออกไฝ แส่ว่ให้มตราเร่งกองทํพัเมอง1ชุมพร เมองใชยา 

เมองย่ระทิวออกไย่ใหัทํนเไาพระยานกรๆ คิกราชการ แส่กรสถามเไาคุณ 

ผใหญ่,'๒''ว่า ไะออกไย่กทิขกกลอง,'"'',เมอไร เไาคุณผู้ใหญ่กรายทลว่าไร 

กรายถวายยํงคมลา'ไย่ ณ วนเกอน ๓ ขน ๑0 คำ รํย์ส่ง์ถิงทำวพรรกรุณา 

( ต ) เจาพระยาพอเทพ ( ฉิม ) 

(๒) เจาคุณผใหญ่ หมายกวามว่าเจาพระยาบดินทรเดชา (ดิงห) 

คํ? ทํ่เ?ยกว่า!'ข้า คุณ ข้ใหญ่เนึนคำสำห?!แร ยก อรรค ม ห 71สนา คอ 

สมหนายก แลสมหพ?#ก?!}ลา!'หม ไดิพงอ??ถาธนายเดิมเ?ยกว่าเจาดุณ 

หม่ใหญ่ เพ?า#มหาค!ท!/แลกร#ลาเหมแย่งเน1น ๓ หมู่ใหญ่ผ่า!/เหVอ 

พ-ล้มก่ง เนึนสมทมหาดไทย สมหก?!}สาโหม เมอผายเหนอแสพสมภงสคตำ 

ใ!/กว่าหมู่ใหญ่ม/าก จงเบึนเข้าดุณผูใหญ่ ในจ?#ท?วงน1น!ชทงสอง แต่ 

•ข้าราชจา?อน ฯ กักจ#เ?ยกเข้าดุณผ ใหญ่แต่คนเดิยว นางทกสมุหนายก 

นางทกสมุหพ?!}ก?!}สาโหม ทเนืนผใหญ่แสทมอำนาจมากกว่ากันขางหนง 

เข้าพ?#ยานดินท?เดชาเนึนเข้าคุก]ข้ใหญ่ เข้าพ?!!ยามหาเสนาไม่ม เจา 

พ?#ยาพ?#คล้งว่าทํ่ไม่ไดเ?ยกเข้าดุก]ข้ใหญ่ เข้าพ?#ยานก?นดินท? เข้า 

พ?#ยาภร?ากัย เบนสมหนายก ไม่!ดเ?ยกเข้าดุก]ผู ใหญ่ สมเดจเข้าพ?!}ยา 

น?มมหาศ?ส?ยวงศเน'นสมหพ?#ก?#สาโหม เ?ยกเข้ดุก]ผู ใหญ่ คำทเ?ยก 

ว่ๅเข้ดุณผู ใหญ่นก?านทูสในทาง?าชกา?ได 

(๓) คสองท?นข้งถามเข้าพ?#ยาบดินท?เดชาน คอคสองนางขนาก 

กสองขดน ขดแค่แท้นแต้บ'ไปทะลุแม่นาบา'๗ระกง 

- ^๓ - 



ว่าออกไปอย่หลายวนยานน!ะผิกอยอย่แล้วหร้อ ออกไย่เถิก!ะไคริยกลโ 

เขามาปรกเทราชการ'ในกรง ๆ 

๏ กรน ณ วนัเกิอน ๓ ขั้น ©๕ กํ่า เพลากํ่า พระนรินกรกราย 

ทลว่าพระยาสงขลายอกเข่าผา โ!ความว่า ณ วนเกอน ©๒ ขั้น ๓ กำ 

พระยาสงขลากโนายทพนายกองยกออกไย่พรโมก่น ณ ทหากไหญ' ณ วน 

เกอน ©เอ แรม ๗ กํ่า พระยาสงขลา!0กไห้พระยาสาย พระยายะหริง 

ยกออกไปฅกำยอโยแขกทสะเคา อายแขกแฅกถอยไย่ก่งอย่ทิก่ง'ไพ พระ 

ยาสาย พระยายะหริง ยกฅิกกามเขโไฝฅอโยแขกททิงโพ ไคสรยก'นักย 

อายแขก ๆ แต่งกองออกวกหล่งสกกกกองลำเลยงพระยาสาย พระยา 

ยะหริง ๆ คิก!ะสุรยก็ฃํกิล้วยเสยยงอาหาร พระยาสาย พระยายะหริง 

พากนัถอยมาฅงอย่ทกลองหนเหล็กไฟ กลองพาลา อ้ายตนกอาเกยยกคิก 

กามเข่ามา พระยาสาย พระยายะหริง ยโสรยกโอโยแขกปึยูทหินเหล็กไฟ 

ทพาลา กโ)ว่า ณ ว'นเคอน © แรม ๖ กํ่า อ้ายแขกยกเขโเมอง!ะนะเผา 

ล้านเมปึงเสย อ้ายแขกยโต่งอยูทล้านนาไห้ลงไฝเกลยกล'อมกนเมองเทพา 

เมองหนอง!ก เมองหนอง!กเขโกโยกโอ้ายแขก อโยแขกคิก!ะยกไปก 

เมปึงกานเมองยะหริง เมองยะหริงยอกขอกองทิพเมองสงขลาไห้ยกไฝช่วย 

พระยาสงขลาเห็นว่ากองทิพเมองสงขลามน'อ้ย !ะขอร่ยพระราชทาน 

กองทิพกรงเทพ ๆ กระสุนกินกำออกไฝ ณ เมองสงขลา พระยาสงขลา 

กลโเขโผาคิก!กแ!งฅงค่ายรโอย่ ณ เมองสงขลา !งทรงฅรํสิว่า 

เปล่า ๆ ทิงน็นั พาก่นอ้อแอ้ไปเสยสิน ไม่เ ขนแกวเอึนการเอา 

เลย กิแก่หลงเชออ้ายแขกเปล่า ๆ ไชแขกหลวมออกไปมนัก็ไล่วง 

เขโมาเทิานนักนัเอง มาคิครโอะไรปึย่กโยโนกโเมอง !ะคิกรวยรวมกนั 

— ๕๔ — 



เขายกเยนฑอง "I อกหนนเนอ'รก"นออกไปริยอย่ใหมํนกงฅามเขฅฅาผฺแคน 

ก็!ะไก ผัศนมนมเข่ามาก็มากนอยนกหนา มน!ะมาหำสงขลา!ห้ท!หน 

กโเกนเท่าน3นั้ !งฅรสถามเ!าคุณหายนว่า โกยมนคิกผาท่าสงขลาหน 

มกนอย่ ๒000 เศษ มํน!ะผาท่า!ห้หรอ เ!าคุณหายนกรายกลว่า ถาระ 

ท่าล,อมเอายำนเอาเมองแล่วกนราวสกหผนห'นิงก!ะ'ไห้ทรงฅรฺสว่าคิกตก 

ตนใ!ไข่เฟ่ล่า ๆ มานงคิคร'’ยือย่ก่ยยานกยเมองอย่างนไม่พอทระเสยเ,ขต 

แกนใหกยมนเลย !งรยสงส่งเ!าคุณหายนรา มฅราโห!มนร'เขาย'เล 

ออกไข่ยอกเ!ากณผัใหญ่ยอกท่าวพระกรุณาเขามากรุงเพพ'’1 เกค ร' 

ไกปรกย'าหารอคิกราชการ ถา!ะควรเอากพใหณยกไข่แลวระไกรคแรง 

ให้ออกไ!]ท่าเสยให้แล1ว่ แท่คิกให้พระยาวิชิตณรงค(8) คุมกนออกไ!] 

สก ๕00 ในเร็ว ๆ ก่อนเถิก !ะให้ช่วยกนรยส้คิกราชการก่นก,วงก า 

@ กรน ณ วนเก็อน ๓ แรมกํ่า ๑ เพลาเช่า ร่ยสํ่ง์สํ่ง์เ!าคุณ 

หายนว่า คิกหาเอาใกรใส่เข่าก่ยพระยาวิชิตณรงคิยกออกไฝท่วยกนก็ก็ 

!ะ,ไห้เยึนเพอนคิกราชการกน เ!าคุณหายนกรายกูลว่า ชง!ะคิคให้ยก 

ออกไฝครํ้งั้นํ้ คิก!ะใคร่รชพระราชกานให้ยกไข่สกพนหนิง !งร่ยสงสํง์ว่า 

เอาพระราชรินกร,'',’)ออกไข่ห้วยอกคนหนงเกิก คิกเอาศนให้มน ๕๐๐ เอา 

ไพร่หลวงเกณฑยุญ,'๒'’ ๓๐๐ เอากองอากผาฅชำยขวา ๒๐๐ หาให้พระ 

ยาวชตณรงศ ๒00 ศน เยน 0^00 กวยกนใหรยออกไ!]กอนเถก แลว 

มฅราไย่ถงพระยาเสนาภเยคร็ เกณฑคนข่ากให้เหล่านนอก ๕๐๐ คน 

ให้พร:ยาเสน'าภเยศร็คุผยกออก'ไข่ช'ว1ยท่ว'ยก1ก'ยว แล่วรํขสํ่ง์สง์พระราช- 

* จมนราชาบาล (ขนทอง) เบนพระยาเพชร,บ่าณไ'นรชกไล'ท ๔ 

(&) ฬ}#ยาวิชิต0ง?งค* ** พ}ะ}']ซว}!วาา} เอ คVนยํงไม่ไดความ 

** พระยาวิชิตณรงค์ (พก) เบนพระยาพิชัยสงกราบไนรชกงสน ๔ 

(1ปี) ไพร่หสวงเกณปีญนนเท่!'วชาวนาคง 1 

— ๔๔- 



รนทรํฑ่ เอง!)!)กไปคิกอ่าน'ช่วยกนตอ้ายแข:กเสยสกทหนง!ถิก ผ่าใครผน 

ออแอไยเยแล่วกฅํกหํว่มนเสย มนง;ไค้ไม่กเยิยงอย่างกน ๆ 

๏ กรนเพลากำ ฅรสถามเง่าคุณหายนว่ๅ ท'พสงขลาซงสรยกย 

อายแขกนน เอายในง่ารงกออกไง]ยิงย่างหงอไม่ เง่าคณหายนกรายทลว่า 

ไกเอาไย่ให้พร;ยาย;หริง ไห้พร;ยาสายอย่ทหินเหล็กไพเยอกหนง หง;ยา 

ย;หริง พร;ยาสาย ยิงไย่ถกหอรยอ้ายแขกพ'งกรงหน่ง ทรงฅร็สว่า 

ง;เอาขนง่ารงกไย่ให้มากไม่ไว้ใง ส้ผ่นไก่ไค้กล"ว่ผ่น์ง;ไล่ฅชิงเอา^นเสย 

หรออยางไรงงเอาไย่แก่นอย ง;กกเอาไย่ไห้กาก งกกนกมรกยายนเขา 

ให้มนกงก่ง;ไค้ เอาไย่ยิงย่ร;เกนผ่น์เข่า ผ่น์ก็ง;วิงพาก่นเลิกไย่หมก ม 

แก่คิกอ้อแอ้ไย่เสิยหมกอย่างน อ้ายย่าโผ'อ;ไรทไหนมิร้ น่าเกลิยกน่าชง 

นกหนาทเกยว แล่วรยส'งึส็งัเง่าคุณหายนว่า ง่ดแงงคิดง่านวนท"พใหณ่ 

กอยไว้พลางเถิก ใกรง;ไย่ไค้เล่า มิอย่กสำร่ยทเทริยมไว้แก่ก่อนนนแหล; 

คิกหาผักน'ให้เง่าพร;ยายมราช(อ) 'ไย่พลาง เกณฑเอา[มองเพชรยุริ 

เมองราชยริ เมองฝร;ทม เมองนนท่ เมองพน'ก็นิกม คอยไว้ก่วิยเถิก 

กลโ)เขาผาถงง;ไค้ย่ริกย■าหาริอให้ยกออกไย่ ๆ 

๏ กรน ณ วนเกอน ๓ แรม ๓ กํ่า เพลากํ่า พร;นรินทริกรายทล 

ว่า เง่าพร;ยานกร ๆ ยอกให้นายทองเกชถอเขาผา ใงกาามว่า เง่าพร;ยา 

นครๆ ไค้ให้นายทองเกชไย่หามิศยอนำ(๒) เง่าเมองใหม่ว่า ขอชอเรอ 

(ด) เจาพร;ยายมราช (บุนนาก) เรยกกนภายหตงาา เจาพร;ยา 

ยมราชค;เฆ่ทํบ เพรา;ท่านถงธสํญกรรมดโยต;เฆ่ตากพร;!]ร;ขานว้ก่ 

ราชนดดาท่บ 

( ๒ ) มิสเฅอริ บอนปิม ณู้ว่าราชการเมื้องสิงคไ1เริ 

— ๕! 1) — 



โยฅแลให้มาช่วยยิกย่ากน่าเมิปึงไทร มิคยอนำไกมิหนํงสชมากงเช่ากฌ 

หายนฉยโหนิง เร็าพระยานคร ๆ ฉย่ยหนง หนแฅร,'6’', ฉยยหนิง ใ1กวาม 

ฅองกนว่า ราชการเมิองไทรครํ้งั้นํ้มิคยอนำรอย่แล้ว มิคยอนำไค้ให้กำยิน 

เขาผาช่วยร”กษ-าปากน1าเมองไทรอยู่ ๘ ลำ รกษาผาไค้เกอนหนงแล้ว 

มิคยอนำรว่าเช่าพระยานคร ๆ ออกมาถํงเมิองนคร ๆ มิความยินกนก ไห้'เรา 

พระยานครๆยกกองทพเร่งไย่กเสยให้แล้วในเร็วๆน ล้าชำไย่การอ'งกฤษ 

ช่างทะเลมิชน การาะผํนํแย่รย่ระการ’ใกยํงไม่'ร มิคยอนำไค้มหมายย่ระกาค 
ยรรคาแขกซ้งอย่ในแว่นแคว’นอ,งักฤย- ล้าผัใกไย่ฅเมองไทรแล้วให้เลิก 

ถอนกล'ขมาเสย ล้าไม่กลโผา,?ะเอาโทษเหมิอนหนงผาทำกยเมองอำกร)ษ 

ทรงฅร่สว่า มนว่ากล่าวเช่าผาหวานนกหนา ราวกโน่าฅาลทรายทเกยว 

ล้ามนคิกร่กแรงเช่ามาช่วยรริงแล้ว กำยินก็ยกย่ากนำอย่กง ๘ ลำ อำย 

แขกระมานงหลงรยหลงฅอย่ไค้ทไหน เขามายิ'กหล้งใว้อย่างนแล้ว'ใครยำง 

กเอาเถิกระอย่ไฝไค้หร็ธ ก็ฅำงคิกระวำหนำระว่งหลำอย่กำยก'นสิน นอำย 

แขกไม่คิกระวำหลำเลย กลโฅรกเหยยยแกนสงขลาเช่าผาเสยอก อย่างน 
ำ, 1' ล้' '1 18,. ล้ ล้ ล้ ำ. 
ม'น่ระว่ามาช่วยอย่างไร มนมาช่วยกกทํพีอำยแขกน'นหรอ กำมนผาช่วย 

กนรริงแล้ว อำยแขกระสรยทไหนไค้ มนก็กงเลิกท'พัไฝหมกนนแหละ ๆ 

® ครน ณ วํนเคอน ๓ แรม ๘ กํ่า หามิกระแสพระราชกำริ 

การเมองไทรไม่ 1 

( ด ) หโแเตรน คื้อมิสเคอร็ สิ่นเตอ พ่อคำอำกฤษ ทิเช่ามาเช่าตก 

หนำม่านเล้าพระยาพระคลำกง์หำงขายพงในกรุงเทพ ค แก่'ในรำ)'กา๓ ๓ เมิย 

บี่มะเมิยจํฅวาสก จุดสกราช ตด๘4 พ.ส. ๒๓ต& แดวเตอนมาข้รางตกตง 

หำงทึ่ริมกฏจน ร่/สเตสร ย้ำ/เตส น ไค้ใชร?ชกงรสขู่ 

- (^๓) - 
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® กรน ณ วนเกยิน ๓ แรม ๕ กา เพลากา ทาวพระกรุณากลยมา 

แก่ราชการขุกกลอง ทรงฅรสถามว่า เยืนกระไรออกไม่กทขกกลองไก่เห้น 
ว่’ 2 ก่ก่ ๘ ก่ 

แลวหรอ ทาวพระกรุณากรายทูลว่า ทขางยางขนากนนไก่เห็นแล้ว ทรงฅร่สั 

ว่า ให้ไย่กแล^ใพ้กแรงทำก็^ไผ'ไก่ยิย่ทำ กิกระเล่นแร่ให้สนกก็ระไม่ไก่ 

เล่น มการระก่องไม่เสยแล่ว แลำรำส่งสํ่ง์ทำวพระกรุณากำยราชการเมอง 

ไทรว่าออกไย่สกทหนงเถิก อำยแขกมนรองหองกมเหงนกหนายกเขาผาใน 

เขฅแกนเมองสงขลา ทำเอาเมองระนะเมองเทพาไฝไก่ พระยาสงขลาก็พา 

กนอ้อแอเสยหมก นิงให้อ้ายแขกมนหลอกลวงทำเขำผาไก่รนในเขฅแกน 

อ้ายแขกมนก็เยึนแก่ลูกเล็ก ๆ ย'งัให้ผโเทำไก่ น่าเกลยกน่าซ'งันกหนาท 

เกยว อ้ายย่าโม่อะไรม่ร้ ล่าไม่เยนกนชอยอํชืฌาส่ยอย่แฅ่ก่อนแลำระสงั 
ล่ ห้ ' ยั^ ล่^^ ถิล่ โำใล่ , 
ทำวพระกรุณาให้ออกไม่ก่กเอาหำมนเสย แล่วรำสงัส็งัเร่ากุณหายนว่า 

เอาหนงัสอยอกราชการเม่ปึงไทรซงม่เข่ามาเก่ามาใหม่นน ให้ทำวพระ 

กรณากเสยให้ร'ราชการรงทำทกฉยำ ระไก่เยืนทฅริฅรองกิกราชการ 
ไย ย ใ 

เรำกณหายนกรายทูลว่า ไก่รำพระราชทานให้คแลำ แก่ย่งัหาทวฑกฉยำ 

ไม่ ฅรสถามว่าให้กทไหน เรำคุณหายนกรายทูลว่า ดทศาลาลูกชนพรำม 

กำเรำกณผใหญ่ รำส่งว่า กยงัไม'หมกก็ก่อยกไย่วนละเล็กละนำย แลำ 

ยสํ่งีสงทำวพระกรุณาว่าออกไม่เถิกโ]คูนก็ย่งัเยืน โ]กลมสะกวกกอก 
๘ ^ I V] I ^ ^ 2-^ ^ ^ 2^ ^ 

แป นม ห เก I เใ ๙ รเง่ I \ V เม I I ^ 

กิกกถิเยืนโ]กล่าไม'เหม่อนทูกย ยนขำงรนเกิยิน ๘ สองหน ล่าระกิกฅาม 

เก็อน ๘ สยิงหนแลำ เก็อนสก็เยืนเก่อนสามถกกำโ]กลม เล็อกเอานาย 

ม่ คูเอาทคนแข็ง ทพนายกยิงไม่เถิก ระเอาไพร่นํ้าใพร'หลวงกรมไรก็เอา' 

(๓) ซงตรงหฑVI}องลมเหตุคำยเคยเบึมหนๅทํ่แต่งสำเภามาแต่ใใร 

ร่ำก?สต เข 

- - 



แรงเคยใ?]เข้าไVในทางทะเลน”นอ!เก'ไม่'ให้’มาก ๆ เอาพวกฅำรวรว''งืหนา,ใฟ่ 

กว์ย แลเมองนนทยร เมองพน”กนิคมเหล่านเขาก็เกยไม่ คูเลอกเอาเถิด 

ออกไม่ถงแลำชกเอาพวกนคร ๆ พวกสงขลาผาเขโสมทยก่นให้พรกพรอ^ 

ควรทระแยกยกออกไม่ ก็คิกแยกยโยส”ญ่ฌากนให้พรกพร'อม พาก็นัยก 

ออกไม่ไล่รำเอาให้ยโ)เยินเสยทเคยว กวาดล่อนเอามาเยึนหญโชโงหญ่า 

มา เสยให้สน เอาให้รนใยไมเสนหญโก็อย่าให้หลงเหลอกิกแผ่นกินอย่ได้ 

ให้สมนำหนโสาแก่ใรม”นิทเยึนเสยนหนามแผ่นกิน แล่ก่อนคิกเวทนา ทรอ 

อยฺ'ว่าระให้กองท'พใหญ่ยกออกไย่ ก็กลำครอยกรำระได้ความลำยากพาล่นิ 

ยโ)เยินเสยหมกรงไม่ให้ยกออกไย่ เคยวนมนรองหองยกเข้าผาทำเอารน 

ในเฃฅในแกนสงขลาแล่ว ออกไย่รํ่าเอาให้ยโเยินเสยเถิก ถโเหนการควร 

ระรํก์แรงล่งไวกงย่านเมองแลโ ก็ร”กแรงเอาแล่พวกซิงม"นคงเยืนทไวใรไก้ 

ฅงั้ขํ้นไว้ รยกระทำเสยให้แลำให้ได้กลโมาในเกิอน ๙ เกิอน ๑0 ยกน 

เอกกก ( รลกกราช ©๒๐๑ พ.ก็. ๒๓๘๒) น คิกทำอย่า'ให้ด้คนเสย 

หายย่วยงานไพร,พลเสยิยงอาหาร ล่าเห็นการควรระผ่อนม่รนให้กลโเข้า 

มาก็ให้ผ่อนม่รนกลโเข้าผาเสยย่าง แลโรยสงสํ่งเรำคุณผ้ใหญ่ สงเรโคุณ 

หายนว่า ช่วยก่นคิดรกแรงหาเอากนทแข็งแรงเกยทางทะเลเกณฑปึอก 

ไม่ให้มาก คิกทำเสย'ให้แล่ว่ทเกิยว ระได้รยกลโเข้ามา รงร่ยสํ่ง์สง์ล่าว 

พระกรณาว่า ออกไย่ถงแลำการก็ระเยามอลงหมด มน’รว่าท'พกรุงเทพ ๆ 

ออกไม่แลำ ยรรกาทผนเขาเกลยกล่อมอ่ายแขกมนก็คงระกล”ยัใรเข้าหา 

ล่าม“นกลโใรเข้าหาแลำ ทำไมกโอโยแขกยกผาสองพ'น สามพนเล่าน0น 

มนระมาอย'สรยทำอะไรได้ มนก็กงระพากนเลกถอนไม่สน ๆ 

๏ กรโ ณ วนเก็อน ๓ แรม ๖ กำ เพลากำ ฅร่สถาผเรโคณ 

หายนว่า กองพระยาวิชิฅณรงก็ พระราชรนทร ซงระไย่ก่อนนนรกแรงผ้ 

— ๕๙ — 



กนแลวหริอ มนระไฝเมอไร ระเอาเรอไ!]ก็ลำ เร1ากณหายนกรายทลว่า 

คิกรกแรงเสรรอย'แล่ว เย่นรำนวนคนกองพระยาวิชิตณรงก็ ๒๘๒ คน 

กองพระราชรินทริ ๕๐๘ คน กำหนกระกรายถาายย่งกผลาไย่ ณ วนเกชิน 

๓ แรม ชิ© กำ ระเอาเริอไย่ ๕ ลำ เริอแกล่วกลางสมุทรลำ ๐ เรอ 

ยกหล่นลำ ๑ เรอยมลูกคำ ๒ ลำ แต่พระราชรินทริว่าระลงไย่ลำเกยว 

กโเพระยาวิชิตณรงก็ทรงฅร่สัว่า',)กระไร ระลงไย่ลำเกยวกนอย่างไร คำว 

พระกรุณากรายทลว่า เคิมคิกระลงไย่ลำเกยวกน เห็นว่านายต่อนายไย่ 

ลำเกยวกน ไพร่ไย่ถงก่อนก็ ระต่องคอยนาย ๆ ไย่ถงก่อนก็ระกอยไพร่ 

การหาพรกพร่อมก่นไม่ เคยวนคิกระลงไย่คนละลำ ทรงตรสว่ากระนนสิ 

ระแยกย่ายทิงไพร่เสยลงไย่ลำเก็ยวกนอย่างไรได้ มนระพรกพร๎อมไย่ทน 

กนทไหน ริงร*ย่สํ่งึสํ่ง์เๆ''าคุณหายน ส่งคำวพระกรุณาว่า กแลว่ากล่าวรก 

แรงให้มนออกไฝให้ก มนระได้ไย่เยึนพาหนะใช้สอย พระยาวิชิฅณรงก็เชา 

ก็เย่นกนกเยนกนผ้ใหญ่อย่แล่ว เห็นระ'ไม่ก็อเย่ริยยแก่งแย่งกนกโเพระราช 

รินทริคอก แต่พระราชรินทรมนเยึนกนแง,งอนกอกนอย่ ออกไย่แล่วผน 

ระแผลงๆทธิขนขางนอก ก็อเย่ริยยแก่งแย่งไม'เอาใรย่ริกย•าหาริอกนสิเสย 

การเสยงานทเกยว ว่ากล่าวยอกส*'งีสอนมนเสย เอาพระยาวิชิตณรงก็ 

ให้เขาเยืนผ้ใหญ่ออกไย่คิดฝริกยาหาริอกนให้ก็ อย่า'ไห้ถอเย่ริยยแก่งแย่ง 

กนไย่ไค ๆ 

๏ ณวนเก็อน๓ แรม๗กำ แรม๘กำ หาได้ทรงฅร'สัถงราชการ 

เมองไทรไม' ๆ 

@ ครน ณ วนเกชิน ๓ แรม ๔ กำ เพลาเช้า คุณเทพกรายทลลา 

ให้กองท'พพระยาวิชิตณรงก กองทพพระราชรินฑร ว่ากำหนกระได้กราย 

— ๖ว — 



ถวายย่งกผลายกธ!)ก1ใ!]ณพธงสงขลาณ ว่นัเกธน ๓ แรม ๑๑ กํ่า เยืน 

รำนวนกน ๗๙0 กน ชี,นหน์าเรอท^เยเร้อ ๘ ย,นรายแคม ๒๒ ย,'นมล'กั ๑0 

ย,'นกายศิลา ๓๑๐ ยอก ร*ยึสํ่งึว่าเออพากนไฝใหัคิ ๆ ช่วยกนก่งหมกเถิก 

ชอกไย่ช่วยก่นรํ่าเอาอ,ายแขกเสยใหัยโเยินทเก็ยว คิกเธากนทสงขลาเข*'ว 

ช่วย'ช่วยก่นฅ ก่นมนออกไย่เสยใหัพนเขฅแกนสงขลา คิกรกษาเขกแกน 

ไว้ใหัม่นิ,คงก่อน คอยแต่พอใหัทิพใหญ่ไฝถงเถิก ช่างทิพเมองนคร ๆ เขาก 

กงระยกผาช่วยทิพสงขลากอก แช่วรโสงสงพระราชรินทริว่า ออกไย่ 

แช่วอย่าไย่ถอฟริยยแก่งแย่งกน พระยา’วิชิตณรงกเขาเยืนผู้ใหญ่ กอยพง 

ฝริกยาหาริอกนิใหัก อย่าใหัเสยทิวงทแก่การไก แช่วรยสงส"ง์ทิาวพระ 

กรณาว่า ว่ากล่าวสงสอนมนเสย ทิาวพระกรุณาเยืนแม่กองทิพใหญ่ พระยา 

วิชิฅณรงก พระราชรินทริเยืนลูกกอง คูรกแรงเสยใหัก ออกไย่ระไก 

ใช้สอยการช่างหนำต่น์ต่วงกราชการ แช่วฅรสถามว่า ย,นหนำเริอชัน 

ท่ายเริอเอาชันอะไรไฝ พระนรินทริกรายทลว่าชันทองยางไซ รโส่งว่าคิก 

เอาชันใหญ่ร่ารงก็รกยาพระศาสนา*'๑โอกไย่ก็ การอย่างนถิงระมรพล 

นอย มแต่'ชันผาก ๆ อยู่แช่ว มนระเช่ามาทำไมไก เอาราย ๆ กนเช่ายิง 

ย่ระเกนม่นิออกไย่ม่นิระอย่สุทนทไหน มนระมชัน'ใหญ่มากมากนํอยนก 

หนา มนมามนก็ผาทางยกอย่างนํ้โกยระมชันใหญ่มาก็มแต่กระสุน ๒ นว 

๓ นว เท่านน ทินระสุชันร่ารงก็ไกทไหน มนกงพาก่น์เลิกไย่สิน ๆ 

( ด ) มีนท้าษาพระศาสนานิ เบนมีนใหญ่ชนิด ต ซิงถอ'ว่าเบนอย่างด 

ในเๆร๎ง์รํชกาถทิ ๓ 

— ไ0ด — 



๏ กรนเพลาศํ่ก พระยามหาอำมาฅยืกรายทลถวายยฌชรำนวน 

กองทพใหญ่ ซีงระโย่รกให้ท้าวพระกรณายกออกไฝเยืนรำนวนกนเข้ากน 

ท้งกองพระราชรินทริหกพ่นเศษ ริงฅร'สถามท้าวพระกรุณาว่า กนหกพน 

เศษเกณฑออกไฝคราวน คิกดหรุท้งทพเมิองนคร ๆ เมิองสงขลาเข้าท้วย 

เยนกระไร ระพอทำหริอไม่พช ท้าวพระกรณากรายกลว่า คิดท'งกนข้าง 

นอกก'วยเหนระพอทรงกร'สถามพระนรินทริว่า กน!ม่องนครๆเมิองสงขลา 

รำนวนเท่าไร พระนรินทริกรายทลว่า เมปึงนกร ๆสามพนเศษ เม่องสงขลา 

พํนเศษ รโสํงีว่าท้งสปึงเมิปิงคิกเอาแต่ท้าพนเถิก ย'งกนเพชรยริ กน 

ราชยริ กนซมพร ย!ระทิว กุย ฝราณ เหล่านเขากระตามออกไฝ ริงฅรํส์ 

ถามพระนรินทริว่า มิตราเกณฑปึปึกไฝเท่าไร พระนรินทริกรายทลว่า 

เกณฑเมิองเพชรกุริ ๙00 เศษ เมิองราชยุริ ๘00 เศษ เมปึงชุมพร เมธง 

ย!ระทิว กุย ฝราณ ๘00 เศษ ร'ยส่งัว่ากนก็ยํง์อกถงสามพํนึเศษ คิกทงกน 

ไชยาเข้าท้วย[อาแต่ห'าพนก็'ไค เข้าก'นทงั้คนซิงเกณฑออกไฝหกพนเศษ 

นนก็ถงหมินเศษมากอยู่ ท้าIมองสงขลา’ไม่เสยหายคิปึยู่ คิดรำนวนกนซิง 

ออกไฝกโ!กนข้างนอกหมกท้ายกนเท'านน กพปึทำอยู่แท้ว ท้าแมนว่าออกไฝ 

มิทน เมิปึงสงขลาเสยหายกโอ'ายแขกเสยแล'ว ระคิกเติมผักนให้ออกไฝปึก 

ให้ผาก รํ่าเอามน'ให้ย'ยเยินรง'ให้ ริงฅรสถามพระยามหาอำมาฅยว่า เคย 

ไฝเมิองสงขลาอยู่ล่างหริอไม่ พระยามหาอำมาฅยืกรายทลว่าไค้เกยไฝ 

รโส่งว่ากแล่ว กอยพงเฅริยมต่วั'ไวเถิก ถามิการระท้องเพผท้องเติมให้ 

ท้าวพระกรณาไม่ท้นแล่ว ระไกให้ยกออก่ใฝช่วยท้าวพระกรณาคิดราชการ 

ทำก'ยอ'ายแขกเสย'ให้ย'โเยิน แล่วฅรสถามพระยาเทพว่าเขมรใหม่กอง 

พระยาภกกณรงกอย่างไรริงเกณฑมโไฝท้วยเล่า กองเขมรเท้าทเกยไฝ 

(๑) พXะ?]!)*เหาอำมาดยคมนขอขอม ขดาพรVยาไ]าเรธท้กคึ่ 
* พระยามหาอำมาตย (บอม อมาฅยกุล) 

— ๖!๑) — 



ฑ็มอย่ทำไม^งไม่เอามินไฝ ระเอาเขมรไหม'ไป มนระแข็งแรงในการงานหรอ 

ผโแขนคนย่ง์ไม่เคยไย่เลย ออกไย่ม่นัระไม่ เขนแก้ว เย่นการ คอกกระม่ง 

เกิมคิกก็ให้เอาเขมรเก่าไย่ทำไม'รงไม'เอาไย่ พระยาเทพกรายกลว่า เร้า 

พระยาพระกก่ง์เห็นว่าพวกเขมรเก่าไค้เกณฑให้ออกไย่ต่กเสาเสยแก่ว ยํงื 

อย่แต่เขมรใหม่ ร้งคิกเกณฑให้กองท,พออกไย่ รยก่ง์ว่าไค้ร'กแรงเกณฑ 

ให้มนเขากองทพ แก่วระเอามนไย่ท่วยก็ฅามเถิก แต่ทว่ากแลระว่ง [ซสอย 

มํนให้ก ม่นก็ระไค้เกยเข่าท่วยกนสิน แก่วฅรสถามว่า ทำไมไพร่หลวง 

ฅำรวรว่งัหน็ารงเอาไย่ย่อยนกหนา เยนอย่างไร รำนวนกน:มเท่าย่นดอกหรอ 

เร้ากณผ้ใหญ่กรายทลว่า ไพร่หลวงตำรวรว่งหนานนั้หาส้มผากเหมอน 

กรมไพร่หลวงอน ๆ ไม' มอย่คิกกรมอย่ก็กรมละ ๔ คน ๕ กนเท่านน ทรง 

กรสว่า ไพร่หลวงฅำรวรวงัหนำนย่อยกอกหร้อ แก่วรยก่งึก่ง์ท่าวพระกรณา 

ว่า เอารำนวนคนไย่แต่เท่าน1นั้ฑหนิงเถิก ถห้เมองสงขลาไม่เยินอ'นฅราย 

ก็พอคิกทำอย,แก่ว ท่าเห็นการว่าระท่องเพิผเติมก็ระเพิมเหิม'ให้พอทำเอา 

รนไค้ ท่าออกไย่ถงพรกพร๎อมก่ยท่พเมองนกรๆ เมองสงขลา เมองไชยา 

แก่ว กิครกแรงแยกย่ายกนเย่นท่พยกทํพัเรอยกลงไย่ไค้เห็นระค กระหนาย 

ฅรํ่าเอาทงั้ยกทงเรอเสิยให้ย่ยเยินรนไค้ แลการทงนกว่าระไค้ยกออกไย่ 

ก็กงระไกรอกสกคราวหนง คอยพงอย่เถิก ท่าเห็นการว่าไม่พอทระออก 

ไย่ ก็อย่าออกไย่ให้ย่วยงานรพลเสย่ยงอาหารเลย ๆ 

@ กรน ณ วนเกอน ๓ แรม ©๐ กำ ©๑ กำ ©๒ กำ 

กรสถงราชการเมองไทรไม่ 1 

หาไค้ทรง 

® กรนณวนเคอน๓แรม©๓กำ©๔กำ เพลาคํ่า ทรงฅรสถง 

ราชการเมองไทรแต่ว่า ลผก็กนกหนา เย่นไรยอกเมองนคร ๆ เมองสงขลา 

ไม'เขาผาถงย่างเลย คอยพงข่าวกราวอย่ก็พากนเงยยใย่เสยหมกทเกยว 

- ๖๓ - 



๏ ครน ณ วํนืเกอน ๔ ขํ้น ๑ กํ่า หา'ใกทรงกร'สัถงราชการ 

เมยิงไทรไม่ ๆ 

๏ ณ วนเกธน ๔ ขน ๒ คํ่า เพลาคํ่า พระยาเทพกรายทลถวาย 

ร่างฅรากอยเมธงสงขลาก๎วยราชการเมองไทร ชิงให้กองทพพระยา’วิชิฅ 

ณรงก กองทพพระราชรินทร่ถิปึยิธกไ!] กร่นอ่านถวายรยแลิว ทรงกร'ส 

ว่า เออเธาส่งให้มนออกไ!]เถิก ระว่ากล่าวไ!]อย่างไร ๆ ให้ผากก็ระเพ'!แส่ย 

เปล่า ย่วยงานเขยนเ!]ลองกระกา!แ?]ลองกินสอท5งั้นน ไม่พปึทํระ'ให้อาย 

แขกมนหลอกเล่นไก การชิงยอกเขำผากรงก่อนว่า อำยฅนกหมกสอ,กิ 

มหนํงึสอเข่ามานํน ก็ให้ว่ากล่าวชํ้แรงส่งสอนออกไ!]แล่วว่าระเชอมโเน่น 

ไม่ไค ความก็รอย่ก่วยกนแล่ว ย่งให้มนหลอกลวงทำไห้ กองทพสงขลา 

ยกไ!]อย่ทหากใหญ่ ระคิกรกแรงเอาพวกสงขลาอกหนุนกิกกามกนออกไ!] 

ก็ไม่ม ให้แก่แขกก่อแขกออกไ?] มนเห็นว่ากองท’พไทยระอกหนุนไมมแล่ว 

มนก็วกหล่ง์ไล่ฅเอาวงเข๎าผา ถาคิกร’กิกองทพอุกหนุนยกฅิกกามไ!]เยน 

กระยวนท'พหน่าทพหล่งั ระว'งมนกงอยู่แล่ว มนระเขาผาฅก่กิหล่งีไกทํไหน 

แล่วทรงกรสกยกรมหลวงรกิก็รณเรศว่า พงกท่านแก่ก่อน นุ ท่านรํกิทพ 

รกก่ายไม่!]ระมาทเหมอนอย่างน ล่าระฅงระเกินระรยท่พก็ก ท่านก็ร่กิท่พ 

เยึนกระยวนทํพหนำ ทพหลวง ทพหส่ง์ ยกซำย ยกขวา ดน่ากล’'วมนกง 

พรอมสรรพนกหนา ท่านไผ่!]ระมาทเหมอนอย่างน นมแก่ความ!]ระมาท 

หลงเชอมนให้เสยทเ!]ล่า ๆ ทำนองระเข'าใรเสยว่า มนระไม่ทำเมองสงขลา 

แล่วรงคิกให้แก่แขกออกไ!] ย่รารถนาระไห้ให้ไ!)พกรากโ]มน ความ 

เห็นระเยนอย่างน รงให้แขกออกไ!] ย่าไม'อะไรมิร อำยแขกมนระทำเอา 

ก่วไย่ไท้ก็เอาไ!]เสยเถิก ระไกหาคนอนเขาเขนก่อไ!] แล่วร่ยส’งึสํ๋ง์ทาวพร; 

กรณาว่า ออกไ!]หน่อยเถิก ระให้ใครไ!)ก็ไม่ไห้ ระให้แก่เร่าพระยายมราช 

-— ไว- 



ออกไปเล่า ก,(ะว่ากล่าวการงานไฝไม,ดลอด ผ้ทํออกไย่ใดแใงว่ากล่า? 

พระยานครา พระยาสงขลา คิดทำการงานไก้ก็ม่แก้เใาพระยายดินทรเดชา 

เใาพระยาพระคล'งั ก้าวพระกรุณา พระยาราชสุภาวก1'6,) ๕ กนเก้านน 

นอกใากนนใะออกไย่ว่ากล่าวใกแใงทํไหนได้ ออกไย่เกก ทรงคิกชิย่ก็ใะ 

หาใครให้ออกไย่ไม่ ดวยว่าร'ยรวมการรวมงานทกรุง ๆ เหน็ดเหนอยมาก 

เคยเล่นเกยทำขุฌูก้วยอย่ มการใะก้องไย่ก็ออกไย่พอเยึนสว่สกผัมยุฌไย่ 

สํกืทเถิก ล่าใครอ้อแอไม่คิดทำรกย•าเขดแกนก้านเมองไดแล่วก็เอาออก 

เสย หาคนอนเขาเยืนก้อไฝ คิดทำเอาให้ในไก้ ล่าออกไย่ถงแล่ว การ 

ใะเยืนผากผายก้วยอ้ายแขกเหล่านนพากนกำเริยเข่าก่ยัอ้ายแขกไทรไย่สิน 

ทำเอาเมองสงขลาได้แล่ว ก็ใะเพมเฅิมท่มเทกองทพออกไฝช่วยให้ผาก 

ให้ทนการ ทำเอาก้านเมองเขฅแดนกนให้ใงไก้ แลวฅรสถามเใาคุณ 

หายนว่า ล่าโกยผนใะทำเอาเมองสงขลาได้ ก็เพราะอ้ายแขกของเรา’'๒^ 

มนกำเ?ยหมดเข่าด้วยกํยืม่น ๆ ใงใ ะทำไก้ ล่าอ้ายแขกเรามนไม'กำเริยก 

อย'แล่ว มนใะทำเอาเมองสงขลาไดหรอ เล่าคุณหายนกรายทลว่า ล่าแขก 

เหล่านนไม่กำเริยแล่ว ใะมาทำเอาเผิองสงขลาไม่ได้ ริยสงว1า ล่าใะทำ 

เอาสงขลาไย่ไก้ ก็เพราะอ้ายแขกเรามนกำเริยเยนเชอเข่าก้วย ใงใะทำ’ใก้ 

แล่วรยสํ่งสํ่งืก้าวพระกรุณาว่าออกไย่เถิด ไหนๆ ก็ออกไฝในวนเก็อน ๕ 

แรม ๗ กํ่านนแหละเยนแน่แล่ว 1 

๏ ณ วนเดอน ๕ ขั้น ๓ คํ่า ๕ กํ่า ๕ คํ่า หาได้ทรงดรสถง 

ราชการเมองไทรไผ่1 

( ต ) พระยาราชสุภา'วต ( โต ) ถงรชกาถทิ 4 ได้เบนเล่าพระยานิกร 

บดินทร 1 ทย้มุหนายก ไ)คาเจ้าพ?#โ)า?'ตมขดมท? 11พร#โ)าสุ?'สทว'สษจีก้ก์ด 

(ไต) อาไ)แขกของเ?า ใมทมแย/ลว่า แขก ๕ เของ 

-๖๕- 



๏ กร่น ณ วโแกอน ๔ ขน ๖ กำ เพลาเช้า ทรงฅรํสถามพร2ยา 

พิพิ?มนว่ามอะไรยางหรอไม่ กณพิพ็ฌนกรายทูลว่า พรง:ยาสมทรปราการ 

ยอฑเขำมาว่า เริป็กองท'พพระยาวิชิฅณรงกไดใช้ใยไม่รากม่ากนำ ก ว่นํ 

เกธน ๔ ขํ้น ๓ กํ่า พรงราชรินทริได้ใช้ใยไม่ ณ วนเกธน ๔ ขน ๕ กำ 

ทรงฅร่สถามว่า ไว่เรอกลำ กนลง'ใว่ในลำเริธลำลงเท่าโร พรงนรินทร 

กรายทูลว่า เริอ ๔ ลำ กนในลำเริอพรงยาวช้ฅณรงก ©0๐ เศย- เรอ 

พรงราชรินทร่ ๔00 เกย เริธนายๆทธินายเวร ๘๐ เกย เรอรนขุนพ่ฌน 

สงขลาขมา ๘๐ เกย แก่พวกเกณฑยฌซิงไม่กยพระราชรินทริย่'งมาถง 
1 ’ 3 “ ล้นํ ใ ใ, 

ไม่พร่อผกน ขำงอย' ๓๐ เกย ว่าระกามออกไว่ทางยก ร'ยส่งว่ามนระ 

ไม่ทางยก เมิอไรรงไม่ถิงทนการทนงานทไหน ให้มนกอยออกไม่ก'ยกองทพ 

ใหญ่ทเคยวเถิก แล้วฅรํสืถามเร่าคุณหายนว่า ท้าวพระกรุณารงยกออก 

ไม่ รงเอาช้างธธกไม่ควยหริอไม่ เร่ากณหายนกรายทูลว่าไม่เอาออกไม่หา 

มิ'ไก รยสงว่าออกไม่หาเอาช้างนอกเถิด ริงฅรสถามเราคุณหายนว่า ช้าง 

ทนกร ๆ ทสงขลามิอยู,ส'กเท่าไร เร่าคุณหายนกรายทูลว่า ช้างทเมิองนคร ๆ 

หาสมิมากไม่ มิใช้สอยป็ย่ท้งเผองนคร ๆ เมิองพ'ทลงราวสก ๑๐ ช้าง 

๒๐ ช้าง แก่เมองไทรนนมิมาก ทเมิองสงขลาผอย่ ๕0 ช้าง แก่หามาก 

เหมิอนช้างช้างเมิองแขกซงขํ้นอย่ ณ เมองสงขลาไม่ ริงร่ยสง์ว่าท้าวพรง 

กรณาออกไม่แล้วคิดกะหาเอาช้างมาใช้สอยกเห็นระพอได้อย่ แล้วฅรส 

ถามเร่ากณหายนว่า เมปิกรํงเร่าพระยาพรงกลง์ออกไม่ครํงก่อนนน เอา 
รุ 4ช้ว่ 

ช้างออกไฝแก่กรุงๆ กวนริงระออกไม่ถิง เร่าคุณหายนกรายทูลว่า ออก 

ไม่ ๒ เด้อนริงกง ร่ยัสงว่า ล้ารงออกไย่แก่กรุง ๆก่รงฅองกอยช้างอย่ 

ระไฝถงทนการงานทไหน ไม่หาเอาขางนอกเถิก ๆ 

- ๖๖ - 



๑ กรน ณ วนเก!)น ๕ ขํ้น ๗ กํ่า เพลากํ่า เร้ากณหายนกราย 

ทลถวายร่างฅรากอยเมิ!เงนกร ๆ ยอกกำหนกกองทพใหญ่ ซิง,โม่รกให้ 

ท้าวพระกรุณายกออกไม่ ร'ยสง์ว่าเออ เอาให้มน!)!)ก'ไม่เถิก ว่ากล่าวกํ 

มากมายไม่นกหนาแล่ว ถงระว่าไม่ให้มากมายอย่างไร ๆก็ผากเสยเม่ล่า ๆ 

การก็ไม่แล่วลงท้ไหนไก แท้1ขอเติมกวาผรกหมายลงปึก ๒ ท้วี ๓ ฅํวเถิก 

ว่าออกไม่ว่าการกรงนมความนอยพระทํยเร็ยพระท้ยนก ท้วยพระยาสงขลา 

ไม่คิกม่รกยาหารอให้พร,ก้พร้อมกน ทำรน'ให้อายแขกมนกำเริยระเช่าผา 

ก็เอาเมปึงสงขลาเสยปึกซิงเร้าพระยานครๆ ฃอกองทพกรุงๆออกไม่๓ทพ 

ระโม่รกให้แท้เร้าพระยายมราชกุมกองท้พปึปึกมาช่วยก็ไค้ แท้ทรงเหนว่า 

กนสามพ่นันนั้ท้ปึยนํกหนาระหาพปึก'ไ.เการทำ'ให้แล่วไคไม่ ท้วยการเมอง 

ไทรน่นเสยหายยำนเผปึงมาก็ ๒ กร'งแล่ว รงไย่รดให้เร้าพระยายมราช 

ท้าวพระกรณา ยกทพใหญ่ออกผาม่รายม่รามทำให้ถงใรอ้ายแขกเหล่า 

กำเริยเสยให้รายกายแล่วทเคยว แล่ว่ทรงฅร่สก'’ยืกรมหลวงรกยรณเรศว่า 

การคร^นอายแขกไทรมนมกนมาก็มากนอยนกหนา มนมมาท้าพนหกพน 

เท้านน มนแยกย่ายก”นก็กองละ ๒00 กองละ®๐0 กองละ ๕๐๐ กอง 

ละ ๓๐๐ คนทนครา ก็ผอย่ท้าพนเศษ สงขลาก็ท้าพนเศษ กนถงหมนเศษ 

พอทำอย่แล่วยํงทำไผ่ไค้ ท้องรอนถงท้พักรง ๆ ออกไย่รงระทำไค้ มนระ 

เยึนการกระไรนกหนาก็เคยว คนเรามพอทำแล่วฝรกยาหารอกนให้ก็ 

ช่วยกนให้พรกพร้อม ห่วใรมนอย่ก็ไหนก็ทำเอาฅรงเขาก็ท้วัใรมนอย่ทนน 

แล่วระไม่ไหน กงทำไค้ นท้างกนท้างถอไม่ม่รกยาหารปึกนช่วยกํน์ทำให้ 

พรกพร้อม การรงเยนไย่ไค้ ช่างสงขลาก็คิคทำเอาฅาผช่างสงขลา หลง 

เชออห้ยแขกยกหลวมออกไม่ก็งก่ง'ไพ ระมกองอดหนุนท้ดฅามกนออกไม่ 

กไผ'ม ผนก็วกหล่งไล่ก็เอาวงเช่ามา ช่างเมองระนะ เมองเทพาเล่าอ้ายแขก 

— ๖ฟ่ — 



ก็ผา ๓๐๐ เท่านน ท่าเขาเมอง,?ะนะเทพาไก้ ยอกชอกองทพเท่าพระยา 

นกรๆผาช่วย เท่าพระยานครๆให้พระยาไทรมาช่วย แล้วว่าพวกอ้ายหวน 

ผาลยกกลโเข่าผาฅซิงเอาเสยยงอาหารทยานสฅล ให้พระยาไทรแย่งกน 

ไม่ช่วยทสฅล พงกออกวุ่นไขว่ไม่ทเกิยว เล่นเอาอ้ายไพร'กองท่พเกินรน 

สะย่าหิวเ'ข่าระหลุกเสยแล้ว ไม่เยึนแล้วเขนการอะไรเลยเอ้ล่า ๆ ทํงนํน 

กล่ย์ไม่กล่ยัมาปิย่เท่านนกนเอง ท่าไม่เยนอนสำเริรไห้สกอย่างหนง ระกิก 

ยอกกล่าวเข่าผาแล้วก็ผแฅ่ม่กแห้กวามว่า อ้ายแขกมนกำเริยอย่างนน 

อย่างน ฅกฅนใรไม่ทเกิยว ช่างกระไรไผ'มกิข่มานะเลยน่าอายอกสุนํกหนา 

ระมใรท่สิมานะเข่าย่างว่าร่ายก็ทหนง กิก็ทหนิงไม่ผ พากนอ้อแอ้ไอ้เสย 

สน ระว่ากล่าวพก’?าไม่อย่างไรก็-ว'าเสยเอ้ล่า ๆ หมก ไหน ๆ ก็เย่นอนท่า 

ไม่ไห้แล้ว ก็เอาทพใหญ่ยกออกไม่ม่ระไกมเอามนเถิก ท่าอ้ายพวกกำเริย 

เสย'ให้ย”ย้เยิน กวากล้อนมาเสยให้สิน เอาให้แล้ว,?นให้ ริงร่ยสงสํ่ง์ท่าว 

พระกรุณาว่าพงแล้วอฅส่าหฅริฅรปึงรำไว ออกไอ้อย่าไอ้ท่าเหมอนอย่างน 

ล้าท่าเหมอนอย่างนแล้ว ระเอากนให้ไม่รนหมดกนกรงก็ริอยุธยาก็ไผ'พอ 

แล้วร่ยัล้งึว่า ล้อเผปึรวนระออกไม่เถิดรงระทรงฅรสสงให้เข่าใร ไหนๆ 

ก็กงระไห้พงข่าวกราว ๆ อกส'กํทหนงดอก ดร'ดแรงท่าเรปึไม่พลางก่อน 

เถิก แล้วเท่ากุณหายนกรายทลว่า เท่าพระยานคร ๆ ยอกเข่ามากรงน 

ก็ขอกระสนกินกำออกไม่ล้วย ว่ากินกำทเผปึงนกรๆเมองพโ]สุงนํน เดิม 

มอย, ๕๐ หายเกย ใช้สอยเสย ย'งัปึย่สก ๑๐ หาย หาพอระใช้สอย 

ล้อไอ้ไม่ แล้กินขาวนนมอย่ ระขอร่ยพระราชทานกระสุนดินคำก่ยสพรรถเ- 

ถนออกไอ้ รโ)สงว่าช่างเถิก ไหนๆ ก็เย่นอโทา'ไผ่'ไห้แล้ว ระล้องยกท่พึ 

ใหญ่ออกไม่ท่า ก็กอยเอาทกองท'พใหญ่ทเกยวเถิก ร้งฅร"สีถามว่ากอง 

พระราชรินทริน่นเอากินไอ้เท่าไร พระนรินทริกรายทลว่า เอาไม่ ๓8) หาย 

- ๖- 



รยสิงึว่าทรงฑราขป็ย่ เอาไฝกง ๔0 หายแลว แลเมธเสก็1ขนนํน รโเส่ง 

ให้หาฉ'าวพระกรุณาเขาไปเผา'ริผลโ]แลกร;เกเซิงอว่ฆร่นทร1*'๑'’ ร;โย1รก 

ส่งควยข,!)ราชการ!]ร;การใก ว่าพเราพงหาชกไผ่ ๆ 

® คร่นั ณ วนเคอน ๔. ขํ้น ๘ กํ่า เพลาเชา ทรงฅรสถามพร; 

ยาเพชรยุร1'๒'1 ว่าเขามาถงเมอไร พร;ยาเพชรยุริกรายทลว่า เว่าผาถง 

เพลาเย็น ณ วน!คอน ๔ ขน ๗ คํ่า รงรว่เส่งว่า การขางเมชงแขก พร;ยา 

เพชรยุรก็เคยใฝเข์าใรอย่แส่ว ออกไปก์วยภิยืต''พไหฌ'1ช่วยกนทำเสย'ให้ 
~ 2 ย;- , ^ 

แส่วเสยสกท่เถิก ไม่พอท่พอทางร;ให้ย็วยงานรพลเสย็ยงอาหารเลย การ 

ว่างนอกก็มผกนพอทำอย่แส่ว่ย่งัทำหาไค้ไม่ ทำไม่ไค้แส่วร;คิกแต่รกยา 

เขฅแดนว่านเมองไว้,ให้มนกงเท่านกไม"ไค้ ว่างหนงฉลาก,''^ก็ฉลากเกินไฝ 

ว่างหน็งโงกโง่กอไฝ ทำรนให้มนไล่เขาผาในเขคในแคน การไม่ควร 

ร;เย็นไค้ก็เย็นไฝ ทำให้อายอกสเขาเล่นเฝส่า ๆ ต่างศนก็ต่างทำ ไม่ 

สาม'คักรสฝรกยาหารอก'นเลย มแต่คิกถอเฝรยยแก่งแย่งกน,ไฝเสยสิน 

แลว่ฅรสถามพร;ยาเพชรยฺริว่า เขาเกณฑเอาคนไฝเท่าไร พร;ยาเพชรยริ 
’ ไ 

กรายทลว่าเกณฑไฝ ๔๐๐ คน ร'ยส่งว่าไฝหาไห้พยทำวพร;กรุณา คิก 

ไถ'ถามฝริกยาหารปึกนเว่าเถิก ร;รกแรงไฝอย่างไรกร;ไค้รกแรงออกไฝ 

ให้พรกพรอมกน ช่วยกนรำเอาว่ายแขกเสย!ห้ยยเยินรนไค้ 1 

(ร,) ก77ทไ],ร*เห่แส่ชแล!ชง3ฌจ้นทฑา111นก17ใ}7ลาด Vบว่า 

เบนควาร/ลII เท่เคย1ดัVIร!ครเล่นลย 

กิ!ปี) พร#ยแพชรนริคนน'ขอ'สุก ภายหล่งเนนเจาพ?#ยายมร?ช!!1 

ร'ชกาลท ๔ 

กิ๓ฝ ขางฉลาดคอเจ™™ยานค? ๆ ขางเขลาคอพร#ใเาสงขลา 
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๑ ณ วนเกธน ๔ ขน ๔ กํ่า ๑0 กํ่า หาไห้ทรงฅรสถงราชการ 

เมองไทรไม่ ๆ 

๑ ครํน ณ วนเกธน 6 ขน ©© กํ่า เพลาเซา พระยาเทพกราย 

ทลลาให้ขุนรำนง ให้นายทธงเดช กลยัไย่เมองนกร ๆ รยัส่งว่าให้ออกไย่ 

เถิก อยิกไย่ถิงแล้ว การงานก่นเยืนธย่าง!รก็ให้:ว่าพระยานกร ๆ รยยอก 

กล่าวเขาผาโดยเร็ว ระ!ห้ทรงกิกรกแรงการต่อ!ย่ ขยักวามพระราช 

กำริฝระการใกกแล้งออกไย่ในทยังตราชิงขนรำนง นายทองเกช ถิยิยิอก 

ไย่นนแล้ว แล'ชิงทพใหญ่ระยกออก!ย่นน ระให้รอพงกการช่างสงขลาอก 

สกกราวหนิงก่อน ล้าไห้ความว่าไห้ยกเขาติกฅสรยกยัอ'ายแขกเห็นกๅร 

กระทำอย่แล้ว ก็ระหาให้ยกทิพใหญ่ออกไย่ไม่ ระให้พระยาเพชรยุรถอ 

อาญาสิทธิคมออกไฝสามพน ยกไย่ช่วยห็ระไก ระให้ท'พใหญ่ยกออกไย่ก็ 

ระยวยงานรพลเสยยงอาหาร ล้าเห็นการว่าทำไย่ไม่!กแล้วก็ระต'องให้ทํพ 

ใหญ่ยกออกไย่ทำเอาให้แล้วรนไห้ ทิพพระยามหาอำผากยก็ให้เกรยมไว้ 

ช่วยอกทิพหนง แล้วทรงฅร'สัก่ยัพระยาเพชรยุร็ กนทเมิองนกร ๆ มอย่ถงห้า 

พนกน ทสงขลาก็ห่าพน คนเยนหผนหนงแล้ว ยว้สักยักนอยัยแขกหยัพน 

หกพ่นไม่ไห้ ราวก่ยัอายแขกมนมมอผาคนละ ๔ มอ ๑0 มอทเกยว น่าแกน 

นกหนา มแฅ่ออแอกล้ว์มนไย่เสิยสน ไม่ควรระละเลย ทำเอาแต่ให้ไห้ 

ของอยัยแขกผาพกห่วัสํกทํหนงก็ไม่,ให้ ไม่เยนแล้วเยึนการท5งั๋นน ไม่พเ1 

ทระ'ให้รอนถงทิพักรุงๆ เลย เยึนเล้ายานภารเมองกินและเรยกเงินพานท0ง 

เย่ส่า ๆ สกแต่มการขนกรํ๋งไรก็รอนถงทพกรง ๆ ออกไย่ทกกรงั้ ร2ห้ก 

ทำรก!ทยยันรก!ภเมองไว้เกยรติยศรกหน่ารกชอ อย่าให้อายเขาก็ใม่ไห้ 

กราวนล้าผการต่อไฝแล้ว ก็เอาทพกรงยกออกไย่ทเก็ยวเถิก ระไว้ใรเชอ 

— ฟ่๐ — 



ทํพัหว้เมองเหมอนแต่ท่อนไม่ได้แลว ริงฅรํสถามพระยาเพชรยรวา เยึน 

กร:;ไรกองทพักรง ๆ ออกไย่หกพ่นเก็!}กโเกองทพัข้างนอกระพอทำหร็อไผ่ 

พระยาเพชรยร็กรายทูลว่าพอทำ กนหนงหผนเก็ษนก็ผากมายอย่แล'ว รง 

ฅรสว่า แต่กนข้างนอกก็พอทำอย่ ทำไย่ไผ่ใกเอง ไผ่พอทระ'ให้รอนถง 

ทพักรงๆ เลย แล่วก็ร่ยสงว่าการทํกรงๆ ข้างทางเมองกาญ!นยร็ มิกึริร 

อํงกร)!!ก็เข้ามา ทางเมองชมพรก็เขามา ผิก็ยอนำ*'๒พังก!)ษข้าง 

นอกก็เร่งให้ยกกองท่พัออกไ!)เร็ว ๆ ว่าเอากำย่นมาช่วยยิกย่ากน’าเผ่องไทร 

ระช'าอย่ไผ'ได้ การก็ว่นไขว่รอยข้างอย่อย่างนํ้ ระทำอย่างไรได้ เมอมน 

ระช่วยก็ช่วย ไม่ช่วยเราก็กงทำเอารนได้ ระเอารมูกเขาผาหายใรนน 

ไม่ซอย มนว่ากล่าวหวานมาอย่างไร เราก็หวานไย่อย่างนน ๆ 

ซอน (๑) 

( ด ) มิฅํริจซอนน คอมิสเฅอรทิชอชสน องกฤษ เบนทูฅของผสำเโจ 

ราชการอินเดย องกฤษแต่ง 1หถออกษรย้าสนคมเครองราชบรรณาการเขามา 

ถวาย แค่ให้เดินบกเข้ามาจากเมองเมาะตำเติง ทิจิริงเชอไห้ว่าเข้ามาตรวจ 

ทางพม่ากบ'ไทยเคยเดินกองทพ แค่ย่างเหตุ1ว่าเพราะทิเมองเมาะคะมะ เมอง 

ทวาย เม๐งคะนาวศร ซ็งองกฤษไห้ไว้จากพม่า โกกระบอเบนไรคระบาดล'ม 

ตายมากนํก ให้เข้ามาขอซอโกกระบอในพระราชอาณาจิกร อนง ฬิเฅอร็ 

ริเชอชล่นเข้ามากราวนํ้น์ มพม่ารามญเบนกนใช้แลหาบหามติงของเข้ามาด'ว้ย 

กว่า ด00 คน จื้งเบนเหฅุ,ให้เกิดส์งย้ย 

(๒) งิเอเใ]อนำIVVIรสเดนคเนธงสงค!ไ]I ทว่าช่วยน้นํช่วย''ร?ง 

IVงรา#เหดท*'โวกแชกเม'อ'ผ่?17เหล่านใ],7,ะพโเต!ๆ''วฒนโเอ่ค คอยตเรอสกคา 

ชง [ใ])ง าคาขา!]ใVร#หว่างเขตแคโวเหล่าน 

๓)๑ 



๏ กรนเพลากำทรงกรสถามกุณพิพ่ฌนว่า มอ“ไรเขามาหรึอ 

กณพพฒนํกรายทลว่า ไผ'มเรออ2ไรเขามาหามิไฅ ทรงกร'สว่าลผก็ออก 

คู") ชางกระ!รเงยย!ฝเสยทเกยว ทงนคร ๆทํงสงขลาไม่ยอกเข้าผาถงย่าง 

เลย กอยพงอยู่กพากนหายไฝเสยหมกร;เย่นกะะ!ะอย่หนอ ระ!ก้กํก 

ทำสรยฅิกกก'ยมํน์ออก!ฝไก้หรออย่างไวก็!ม่ว้ หรอมนระทำเอาสงขลา 

!ฝ!ก้อย่างเร ความรริงเงยยไฝเสยสิน น่าแกนนกหนาทเกยว ขำงเมยิง 

ฝาก]ฅัแลำผแฅ่อย่างน!!]เสิยหผก ไผ่ใกร'ยอกกล่าวผาให้ร]กยเร็วเลย 

รงฅรสถามว่า กงแต่วนขนพ่ฌนเข้ามาแต่สงขลารนวนนก็ว่นมาแลำ 

พระน'รินทรกรายทลว่า ไก้ ๒๓ วนมาแลว ทรงฅร่สัว่าการก็พอระมยอก 

ข่าวคราวเข้าผาถงแลำ ยำหามเข้าผาถงให้ร้ไม' รงกรสถามทำวพร; 

กรุณาว่า ถามนทำเอาสงขลา!ก้แลำโกยระว่นอย่ ไม่ยอกเขำมา!ก้ ข่าว 

นอกระไม'เลองลยิเขำผายำงเร็ยวหร็อ ทำวพระกรณากรายทลว่า ถำ 

เผ่องสงขลาเสยแลำย่านนข่าวก็กงระเลองลอทรายผาถง ร'ยสํ่ง์ว่ากระนนั้ 

สิระพงหรอ กนกระรกกระราย!ฝทงั้ยำนท5งั้เมองแลำ มนก็กงระเลองลอ 

เข้าผาย่าง น่เหนระเยึนว่ากำยยอกเข้ามาแต่ก่อนว่า อำยแขกกำเริย 

อย่างนื้นปึย่างนเกินไย่เสยแลว ภายหล'งกวามระหาเย่นอย่างยอกไม่ อำย 

แขกมน'!ผกาเริข ทกำเริยผนก็กล'ยใรเข้าย่าง ข้างเมยิงนกร ๆ เล่า ยอก 

เข้าผาก็ว่าระไม่รอกอยกองท'พกรุง ๆ แลำ ระยกลงไฝทำ การซงระยกลง 

ไฝทำ ไผ่ไก้ยกลงไฝเหมอนว่า กรนระยอกเขามาก็กล”วัอย่ กวามเหินระเย่น 
I ใ^ ■4 I ’ 

อย่างนอยู'กำยก'นเท่านนกนเอง รง!ม'ยอกเข้ามา ไม่พปึท่ระพาก'นกกฤน 

โรเลย มนระกำเรยไฝหมกท!หนโก้ ฝระเกยว ๆ ไฝอย่างน มนระไม่เข้(ๆ 

หลายลงย่างเรยวหรอ มนก็เขาผา ไกรคแรงว่ากล่าวพงให้ออกไฝเมอวาน 

— — 



ซนนใหม่") ทเกยว เริำม่านภารเมธง เม'ยิงสาย เมยิงยะหริง เม่ยิง 

ตาน กยำอย่ท่สงขลานนเอง มน!ะพากนกำเริยไย่ไหนหมกไค้ โกยริะเยืน 

ไฝยำงกเยืนแต่กนเล็กนอย ทํม่น้กวากเอาครธยกร'วไย่'ไค้มนริน'ใรอยู' มน 

กต่องเขำอ?น่อง ต่ามํนเห็นว่ากองทพเราทำแข็งแรงอยู่แลำผนริะไย 

ไหน มนกกงกลํวกล่ยืผินหนำพาก”นเขาหาสน นมแต่คิกหย่อนกลำ 

มนไย่เสยหมก ราวกโเอำยแขกผนผมอ ๙ มิธ ๑๐ หริธอย่างไร พากน 

ว่นไชว่อย่เย่ล่า") ทํงน์น ไม่เยืนแกำเยืนการอะไรไค้ อำยแขกมนมา 

เท่าไรนกหนา ผู้กนก็มพอทำอย่แลำ ริะคิก'ช่วยกนทำ'ให'พร'ภัพรอผต่น 

เขำก็!ะ ไค้ ม่แต่คิกถอเย่ริยยก,น ยกกลโไย่กลโเมาอยู่นนเอง ถาคิกช่วย 

กนให้พรกพร!]ม!ริง ๆ ท่พัเผองนคร ๆ ยก?],กหล่งเต่าผาทหินเหล็ก,ไฟ อำย 

แขก!ะอย่สรยท่ไหน ก!ะพากนเลิกไย่หมดสิน อะไรก่ไม่ไค้สกอย่างหนง 

กเลวเต็มท ทำกโมํนไย่ไผ่ไค้แล่ว ก็ยอกแกต่ำเช่ามาเย่ล่า ๆ ว่าอำยแขก 

มนกำเริข ม่กนมาเท่านนเท่าน คราว!ะคิกเกณฑเอาการงานแล่ว่ก็ว่า 

แขกไทรมนอย กราวอย่างนแลำก็ว่ามมาก เฃำมาถงสิพนหำพน น่าเกลิยก 

นำช'งันกหนา แล่วทรงกรสกโทำวพระกรุณาว่า ฑํนวนกนท!ะยกออก 
ย่/V 011^ + 

ไย่กรงนหกพนเค'ษ กโกนนคร ๆ สงขลากำยกน ถามพระยาเพชร?]ริเขา 

เมอเช่า เขากว่า กนไย่ถงหมนเศษพอทำอย่แลำ ว่ากระไรเล่า พระยา 

มหาอำผาฅยื พระยาเทพ พระยาพิพำมน่ ก็นงอย่กำยกนไค้ยินหริอไม่ 

พระยามหาอำผาฅยืกรายทลว่าทรายอยู่ พระยาเพชรยุริว่ากนออก'ไย่น"นก็ 

มากพอทำอย่แลำ !งรโสงสงทำวพระกรุณาว่า คิดไถ่ถามพระยาเพชรยุริ 

กเถก เขาเยืนกนเขำใ!เกยไย่รยกโแขกอย่ การงานอย่าง'ไรเขาก็ร้อย่สน 

แลำทรงตร'สต่ยกรมหลรงร่ำษรณเรก็,ว่า พงกการยำนเมองขำงย่ากให้ทุก 

วนน ฅแต่คิกทาเงินหาทอง ริะเอาผลย่ระโยชน่ใส่ฅำไว้ให้มํ่งีมไย่เสย 
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หมกเท่านนกนเยิง ฑารท5?2คิคทำทิพืศกร่ฑษาย็านเมอง ไว้'ซอไว้หน้าน,น 

ใมผเลย ท่าอย่างนนาน!!]กๅรวิชๅท่พ์กึกก็?;เสิยิมสูญไฝเสยสิน ใ;หา 

กนรุการท่พการกึกก็?;ไม่มแ;หมกคนลงทุกชน กรนหมกกนรการก'พกึก 

ลงแลว้คราวมท่พกึกมาก็?;ค'ห้เไขว่เ!)ส่า ๆ ท่งนน แต่ใะ!หากนยิงขนเยึน 

สกกนหนิงก?;ไม่ม ลง?นชน!นเล่วท่ไหน?;เยนล่านเยึนเมองไ!]ไห้ มนก 

รำเอาย่ยัเยินไ!]เยนล่าวมนเสยสิน แล่วทรงกรสเล่าเรองการชงสินคนท่า 

ท่ผ์กึกในพงกึาวการลำก'!เกย่กัริยมา?นกงกยํกริยแผ่นกินกรุง ๆ ซ้งเสิยก*!) 

พม่า เยืนใ?กวามว่ากรห้พผายกเขามาก2งั้ค่ๅยอย่ว่กแม่นาง!]ลมนน ?งหา 

คนรวิชาย'นยิงขนเยนสูรยก'ยพม่ากไผ่ม สูญทแกล่วทหารเสิยหมก 

ร่ยสว้ส่ง์ให้เอาชัน!];ขาวกวากว้ก์ขนไ!]ยิงสู้ร!)กนทหํวืรอ ต่างกนต่างก็ตก 

ฅนใ?เอาลำล?กห กล่ว์เสิยงชัน?;กํง์เอาหแกก ว่ากล่าวกนให้ใส่กินแต่ 

น้อย กรนใส่แต่น้อยกำหนก?;ยิง ขว่งนำขางในท็พากนร1องว่นวายเอาลํๅสิ 

ใกหไว้ กล่วห?;แฅก รยลํงก็สชัให้ผ่อนกินลงเสิยให้นอยลง ?;ยิงแล่ว่ไม่ยิง 

เล่า แต่เว้ยนผ่อนลงๆ กินก็น้อยลงไ!]ทุกท กรนเห็นว่าน้อยลงพอยิงไห้แล่ว่ 

กล่ามชนวนออกใ!]ให้ไกลทเคยว แต่ไกลอย่างนนกนยิงยงืฅยิงเอาลำสิ?ก 

ห'เว้กล่วห?;แตก กรนยิงเขว้เสิยงชันก็กงัพรุกออกไ!] ลกชันก็กกลงนํว้ 

หาถงก่ายพม่าไม่ ใงฅรสถามท่าวพร;กรุณาว่า เยึนกร;ไรว้หรอไม่ ว่กัแท่ 

นาง!]ลมท่ย์ห่วัรอนนใกล้ไกลกนเท่าไรน'กหนา ท่าวพร;กรุณากรายทลว่ๅ 

ทรายอย่แล่ว กายท่ว่กัแม่นาง!]ลผกยกึรษ;รอก็กรงกนข่าม รย์สํ่ง์ว่าลน 

กนว้ว้ชาทผว้ชากึกแลว้ก็?;เยืนไ'!]อย่างนนนเอง ๆ 

@ ณ วนเกอน (I ขํ้น ©๒ กํ่า หาให้ทรงกร”สิถงราชการเมยิง 

ไทรไม่ ๆ 

— ๓)๔! — 



๏ ครน ณ วนเก!)น ๕ ขํ้น ©๓ กํ่า เพลาเชำ ทรงฅรสถาม 

กุถเพึพ'ฒนว่ามอ;ไรมาทรอไม่ กุณพิพฌน์กรายทลว่า ไม่มิเรอเขำผา 

หามิไก ทรงฅร่สว่าย่ร;หลากนกหนา ทำไม'!งเงยยไย่เสยหมดทเกยว 

กอยพึ่งขำงสงขลาอกสกททนงเท่านํ้แหล;ไม่ไค้กวามเอาเลย รงทรงครส 

ถามเรำกุลเหายนว่า เยึนกร;ไรคิก!'ณเ!งเริอแพแล้วหร้อ ร;เอาเรอไย่ 
1^2^ เ^เ^^ ^ 0เ 

เท่าไร เ!ำกุณหายนกรายทลว่าเริอรยนํนคิก!;เอาไย่หมก รกแรงทำอย 

ย่งหาแล้วไม่ ฅรสถามวำณ็รอทยมลูกล้านนไค้ผาเท่าไร พร;ยาโชฎิก 

กรายทลว่า ไกมา ๒๐ ลำ ๒© ลำแล้ว ทรงฅรสว่าท่งเรอรยเรอยผเท่าน่นั 

มน!;พอกนออกไย่หรอ ย'ง!;ไค้เรออย่ท่ไหนยำงเล่า พร:ยาโชฏก 
๘ 

0 

ไย่สกลำหนงก็ ร;ไค้ รอแท่หล้งืกาเขาหล'งักาเราไม่รอลงก่อนเล่า พร;ยา 

โซฏกกรายทลว่า เรอ!:ย'งัมิอย่ก็มิแท่เรอไหหลำขำงนอกปึย่ ๖ ลำ ^ ลำ 

ร่ยัส'งัว1าเรอเขาขำงนอก!;เอาขธงเขาอย่างไร เรากณหายนกรายทลวา 

เรอรยทเมิองสมุทรมิอย่ เย ลำก็เอาขนผา!กแรงทำอย่แล้ว คิกดทง 

เร้อรยนกร ๆ เรอกำย่นแย่ลง เรอรยมิซอ ก็เท็่น!;พอ แท่กนกองเพชรยุร 

น1นว่ากนเหลอเรออย' ๕0๐ ร;เข่ามาลงเร้อทกรง ๆ !งร่ยส่งัล้งวำ คูแล 

รกแรงเขำเถิด การก็!วนอยู,แล้ว พร;ยาเพชรยุรเขา!;ไย่ลงเรอขำงนอก 

ก็ขยให้ออกไย่เถิก เขา!;ไค้เล่ม'นเขำมาลงเรอทกรุง ๆ อย่าพากนนงทำ 

โยเยเสย วํนนก็ ๑๓ กํ่าแล้ว ย่ง์กวนมิเล่า ฝร;เกยวก็!; ๑๕ คํ่า 

๑๕ คํ่า ถิงแรม ๗ คาไย่กเขำ ถ’าไม่ไค้'ไย่แรม ๗ กาแล้วก็!;'ไย่คิกกรย. 

คิกถอนํ้าอย่ ร:ไย่ไค้ก็ราวเกอน ๕ ถำฅกลง!นเคอน ๕ แล้วลม!;!'ก 

— 0วเ^ — 



กลาชน ระไย่กระยากลำยากอย่กลๅงท;มล ระหาท้นททนการไม่ ดร'ก 

แรงเขาเถิก โกยไ!]เท่ทนานแรม ๗ คาแล่ว่ ก็คิกให้แด่ทพพระยาเพชรยุริ 

เขาล่วงออกไฝก่อนพลาง ให้ไก้ไย่ในวนแรม 6)1 คํ่าไก้นนแหละก้ ๆ 

๏ กรนเพลาคํ่า ทรงกรสถามหาวพระกรุณาว่า เยนกระไรโก้ 

รกแรงคิดผู้กนลงเร!)ย่างแล้วหริอ ท้าวพระกรุณากรายทลว่าโก้รกแรง 

ลงไวยางแล้ว แท้ยิงกอยกนอย่ ยห้หามาถงพร'อมกนไม' ล่ามาถงพร'อม 

กนแล่ว่ริงระรกแรง'ไห้ลงเรอ ร่ยัลงว่ากอยมนว่ากระไร รกแรงเรอกะไว 

เสยให้พอว่าเยึนเรอของกนนํนคนนเสิยทเคิยว มนมาถงแล่วก็ชให้ ๆ ก็ระ 

แล่ว ระให้มนมาถงล่อนแล่วริงระหาเริอส่งให้น2นั้ระหาทนกนทไหน ระไ!] 

กระไม'พรกพร'อมกน แล่วกรสถามว่า ย'งข่กอะไรอย่ล่าง ท้าวพระกรุณา 

กรายทลว่า ระข่กือย่ก็แท้ท้นหนใฅก็งหามลงเริอนๆยท้พนายกองไม่ รง 

รยส่งว่า ทำไมนายท้ายนายใยก็ย่ากนำก็ผอยู'ว่ากระไรเล่า ท้าวพระกรณา 

กรายทูลว่า นายท้ายนายใยนนหาโก้เกณฑยิอกไย่ไม่ ร่ยัสงว่าอย่านงเสย 

กว่ากล่าวขอเอาออกไย่ เยึนผู้ระไย่แล่วระข่คัสนสิงไรก็ท้องรกแรงว่ากล่าว 

ให้เขาส่งเสิยออกไย่ ระให้ใครรกแรงเล่า ระให้พระนรินทริมนรกแรงหริปึ 

หรอระให้พระยาเทพ หริอระให้พระยาพิพฌนรกแรง ก็มมานํ่งึเห็นหนำชยุ่ 

ก่วยกนเท้านํ้แหละว่ากระไร ระให้ใครร่กแรงก็ว่าไย่ แล่วร'ยสํ่ง์ว่า ใครระ 

รกแรงเล่า ร7แรงเอาเองเถิก ระเอาสิงไรก็เอาไย่ ใครระมาข่กัขวางเอาไว 

ไก้แล่วกรสถามว่า ทข'าวย่ลานนเขนกระไร โก้ยรรทุกเริอลงล่างแล่วหริอ 

ท้าวพระกรณากรายทลว่า ไก้ร่ก!ห้เรอหลวงภิมขมนฅริลำหนง เรอขน 

สาลพิทกย์•ลำหน็ง พระ'ธ'ญญายริขาลลำหนิง หลวงกระยายริยรณลำหนง 

ไฝรํยยรรทุกอย่ ๔ ลำแล่ว ว่า1ขาวก็กรุงเทพ ๆนนผอย่นํอย ยิงให้กนขํ้น 

ไย่เอาข้าวทกรุงเก่าอยู่ ริงกรสถามว่า กกระเอาข่าวไย่กราวนเท้าไร 

- 0^๖ — 



ทาวพระกรุณากรายทูลว่า ร๚พระราชทานไย่ ๕00 ทรงฅรํสถามว่า ข1าว 

ถง ๕00 ระยรรทกเรือ ๕ ลำไฝหมคหรอ เรือรุลำละเท่า'ไร ระยรรทุก 

ไ?]ธย่างไร ท้าวพระกรณากรายทลว่า ระร'ยพระราชทานยรรทุกออกไย่ 

กร1งั้นไม่ถง ๕00 หาผิไก ระยรรทุกไย่ทามกำลิงเรือรลำละ 0)0 เกวยน 

๘0 เกวยน แต่พอไย่ ทรงทรส เออ ว่าอย่างน่นก็ว่า พงกว่าระเอาไย่ 

๕00 เกวยน เล่นเอาตกพระท่ยทเกยว ทำไมกโเข้าว ๕00 เกวยนเท่านน 

ไม่ว่ากอก มีใช่ระหวงก,นไม่ให้เอาไย่เมอไรผิ กล่วัระเอาไย่ไม่ไค้เอง ถา 

ผ่อนฝรนเอาไฝเยนคราว ๆ อย่างว่าแล่วกไย่ไก ออกใย่ถงแล่วกให้มนกล่ยั 

เข้ามาเอาออกไย่ แล่วฅรสถามว่า คิกเอาข้าวไย่๕00 ระไย่กินไค้ก็เคอน 

ท้าวพระกรุณากรายทลว่า คิกให้ร,ยพระราชทานไย่รนเคอนสิย ทรงตรํส 

ถามว่า กินไย่รนเกอนสิย คิกแต่ข้าว ๕00 หรือๆคิก?างเสยยงกองทพกวย 

ท้าวพระกรุณากรายทลว่า คิกท1ง์เสยยงกองทพ ทรงตรสถามว่าเสยยง 

ยวกกนกน,ละเท้าไร มนระไย่กินไค้ก็เกอนรืงระหมกเสยยง ท้าวพระกรุณา 

กรายทลว่า ยวกเสยยงคนละ ๕ ล่ง คิกวนละทะนาน ร'ยพระราชทาน 

ไก ๓ เกอนรืงหมกเสยยง ■แล่วทรงกร,สถามว่า ระยรรทุกไย่ลำละ 

๗0 เกวยน ๘0 เก'วยนนน ก็ยโเสยยงมนอกม่นืระใสลงไย่ไค้หรือ ท้าว 

พระกรณากรายทลว่า คิกกเสยยงทกน'ไย่กไม่มากนกหามิ,ไค้ ระใส่ลงก็ 

๒ เกวยน ๓ เกวยนเท้านน รืงทรงฅรสว่า กรมนาก็ไม่ผิใครผา ระถาม 

ท้วยชาวว่าไค้ยรรทุกลงยางแล่วหรือ1ย'งก็'ไ:ม่รู้ ขนไย่เอาข้าวก็ขนไย่ถง 

กรงเก่า เมอไรระไค้ข้าวมายรรทุก วน'นก็ขํ้น 0๓ คํ่าแลิว ย่ระเกยวก็ระ 

0๕ กํ่า0๕กํ่า ถงแรม ด) กํ่าเข้า แต่พากนโยเยอย่อย่างนเผิอไรระออก 

ไย่ รืงฅรสถามท้าวพระกรณาว่า ระไย่ไค้วนแรม ๗ กำหรอระเหลอมไย่ 

ท้าวพระกรุณากรายทูลว่า ไม่เหลอมหาผิไค้ รยสํ่ง์ว่า ไม่ว่าคอก ระ 



เหลอมใป•กฅามสกแฅ่ไฟ่เมชไรฑไ?าฑำม'นเมีอนํน ไย่เกธน & ก็ไกทำใน 

เกธน ๕ ไย่านถาเกธน ๖ เกธน ๗ ก็ไก้ทำในเก็อน ๖ เก็ธน ๗ นนแหละ 

แต่ว่างะไย่ยากลำยากอย่เอง คกลงานเก็อน ๕ แล*วลผก็งะง'’กักลำขน 

งะไย่ไม่สะดวก งงฅรสถากว่า ทํชันทผานนงะเอาไย่เท่าไร าะเอายน 

อะไรไย่ ท่าวพระกรุณากรายทดว่า งะร'ยพระราชทานชันร่ารงคหล่งช้าง 

กยชันรายแกมไย่สก ๓0 ยอก รโ]ล่งว่างะเอาชันร่ารงก็หล่งช้างไย่ทำไม 

าะเอาขนหล่งช้างยิงก่ายอ้ายแขกหรอ ชันร่า รงค์หล่งช้างเยืนชันสนไม่ 

กกอกทนก็มอย่น'อย เอาไว้สำหรโเท่พัยกท่พัชังข'างนํ้อ้าง ชันช้างนอกอย่ท 

นคร ๆ ทสงขลาทพ่ทัลงกผพออย่แล่ว งะเอาไย่ทำไมถ ■ง ๓๐ ถง ๔๐ ^ 

เอาไย่ก็ดเอาไย่แต่พอใชสอยเถิด ชันร่ารงกก็ผหลายชนิดเลอกกให้ก็ 

เอาไย่ยิงก่ายคูอย่างน ก็รกช้างชันยาวนํน์แหละมนส่งลูกไฝไกลได้ งะเอา 

ชันหล่งืช้างไย่ ก็เอาไย่แต่ยอกหนงสองยอกยิงสู้ชันยาวหาไดไม่ แต่ชัน 

รายแคมนน งะเอาชันสำหรยเรือไย่อ้าง ก็เอาไย่แต่พอกนสลโเศ่กรุกลาง 

ทางเถิด ไย่อย่างนสล่กัก็ฅรุมนก็ไม่อางเช้ามากอก งะเอาไย่'ขนยก'ใส่'ช้าง 

อย่างนิ รโพนยาวคายสิลาอย่างทซอขนใหม่นนแหละก็ เอาใช้เยืนรายแคม 

ไย่ก็ไกั ถงแล่วก็เอาใส่หล่งืช้างไย่ยกเห็นงะก็ แต่การงกแงงชันอย่างน 

ท่องเลอกดลำกลองกโ]กระสุนยินให้ไกกนออกไย่ยิงงงงะก็ ชันร่ารงค์ก็ม 

หลายชนิด แต่หาเหมธนกนไม่ กเลอกเอาเถิด ถากระสนกโลำกล่อง 

ไม่ไกกนแล่วยิงก็ขดเสยไย่ ลูกชันก็หาออกไย่ไกลไม่ กง'กแงงให้ก็ แล 

การซ้งงะออกไย่อย่างนกอาก่ยแก่รืพลเครืองก็'’สฅราว'ธเสยยงอาหาร 

พรกพร้อมงงงะทํ าไก้ ๆ 

- (^๘ -' 



๏ ณ วินเกอน๘. ขน ๑๕ กํ่า หาไค้ทรงกรสราชการเผ่องไทรไผ่1 

® ณ วนเก!)น ๕ ขน ๑๕ กํ่า เพลากํ่า พระยาสงขลายอกว่า 

ให่ขนโฅรโ1}รํกืษถ!)เว่าผาถงกรุง ๆ ทรงทรายแก่ผ่ายว่างมหากเล็กน่นั 

แว่วเสก็'?ขนพระแท่น ทรงกร*สถามเราคุณหายนว่า ย!)กเว่ามาว่ากระไร 

ว่าง เร้ากณหายนกรายทลใรกวามว่า พระยาสงขลาไค้’?'กใหหลวงไชย 

สุ'รินทรคุมคน ๕๐๐ อ!)กไย่กว่ายแขกท่ยายธนแฅก กง!เระชิกรยกย 
2^ \ ^ 2^ 0—’/ 0 2^ ^-'''' ^ 

อายแขกอยทยานนา ณวนเกอน๓แรม๙กา อายแขกรอยกนเขา 

เผาย่านขผ่น วกหล'งั?ะเฟ้าฅทพหลวงไชยสุรนท'ร ๆ ถอยทพผาถง!]ลกแรก 

ชายเ?,ะหผ่กัยิหวายกฅามหนนอายแขก ๐0๐ คนมาพนเคย' พระยา 

สงขลาไค้?"ดคนไทยคนรนเติมออกไก่ช่วยหล'))งไ'ชยสุรินเทร ๕๐0 หลวง 

ไชยสุรินทร้ก่ยอายแขกส้รยก'นัอย่ว่างทางหนเหล็ก'ไฟทางพาล'1นน พระยา 

สงขลาเห็นว่าว่ายแขก?ะยกเฟ้ามากกกหลง',ไค้ รงโห่กองทพพระยาสาย 

กองทพพระยายะหร้งถอยมา ว่ายกนกอาเกยยกกามเว่าพ่นเคย ทพ 

พระยาสายไค้ส้รยก่ยว่ายแชกๆ กาย ๓0 กน รโไค้มา ๒ กน พระยาสาย 

พระยายะหรง ฅงั้ค่ายรโว่ายแขกทเขาเท่าเท่งแห่ง® ทเขาลูกว่างแห่ง® 

ฑกลปึงสำโรงแห่ง ๑ กโว่าหลวงสวิสกภกก็ผ้ว่วยเผ่องยะหรงออกมาถง 

พระยาสงขลาว่า ว่ายแขกไทร ก่ยัแขกเผ่องหนองริก เมองกาน เมองยะลา 

เมองรามนห ย่ระมาณคนพ่นเคยยกผากเมองกาน เผ่องยะหรง พวก 

เมองยะหรงท่ยพระยาระแงะกโพร2พิห่กยธานเผ่องสาย คนสามพนเคย 

กว่ายแขกแตกถอยไ!]อย่ย่ร2หวน'แข'วง1กา'น พระยาระแงะพระพิท่กยขาน 

กำหนกน'}เท่พก'นระเว่าตว่ายแขก ณ วนเดอน ๓ แรม ©เ คา ขอความ 

ยอกเผ่องสงขลา แพ้อยู่,ในหลวงทิพอกษ-รเสมยนกราค'’ค้ออกมาแท่ว ทรง 

ฅรสว่าฟล่า ๆ ทงน2น สมนไผ่ไค้ก็กลโผาเท่านนกนเอง รงฅรสถามว่า 

- ฟ่สิ่ - 



ก่ายทตงร'1เมินธย่น*นก*ยืเม้ปึงสงขลา'ใกล้ไกลกนเท่าไร เก่าคณหายนกราย 

'คูลว่า ห่างเมองสงขลาอย่สก ๕0 เสน ทรงฅรํส์ถามว่า เห็นเย้นกร2ไร 

ระเสยสงขลาหรอไม่เสย เก่าคุณหายนกรายคูลว่า ห่าไม่ติงเมองแล'วก 

ไม่เสย ทรงฅรสถามว่าเขาคิกรํกยาย่านเมธงทำก่ายกไว้ธย่างไร เก่าคุณ 

หายนกรายทลว่า ทำก่ายล'ธมเมธงสงขลาไว้ชนหนิง แล'วทำก่ายยกกา 

กนข่างหน'าเม้องไว้อกชนหนง ยาว?')1ง์แต่เฅาอิรูไย่รนคลธงสำโรง ๓0 

เสนเศษ รง?าร่สัถามว่าก่ายยกกาทำนธงชกยิกทางไว้หร็ธอย่างไร ก็ห่า 

ชักกาข่างโน'นขางนมนระผทางเข่ามาไค้หริอไม' เก่าคณหายนกรายทลว่า 

ห”ว้ชักกาติง เอ ข่างไม่ผทางเข่าผาไค้หามิใค้ ห่วชักกาข่างหนง?ม้เแต่เ?ท!)รู' 

ริมทนลสายไย่รกเป็าริมกลธงสำโรง ชกชัดทางเสํยทเกิยว ทรงครสว่า 

ฅงยกกาธย่างนทำนธงระ:แผ่รายกํนืร็ยิสู้รยกํยิม่น ดยฌฌาคิกร'กแรง?]2ง 

ก่ายก?)งเอาอย่างนน ระ?างช่กยกกาวงล’อมย่านล'อมเผองเข่า[ย่น ๒ ช1นั้ 

๓ ชนก็ระไค้ แห่วฅรสถามว่า มกนรกษาก่ายยกกาอย่เท่าไร เก่ากณ 

หายนกรายคูลว่ามอยู’สองพน แยกกนตงร’ยอยู, ๕ ก่าย ทางเขาเห่าเส'ง 

ก่าย® ทางย่ล่กัแรกก่าย® ทางเขาลูกข่างก่าย© ทางกลองสำโรงก่าย0 

ชกชักกาถงก่น ทรงฅรสถามว่า ก่าย ๕ ก่ายห่างกนเท่าไร ผการรธนเร็ว 

ระช่วยก่นไค้หร็อ เก่าคุณหายนกราบทลว่า ห่างกนอย่ (©0) เสนเศษ 

ทำทางเกินฅลธกถงห่นทง ๕ ก่าย ห่ามการเข่าผาผ่อนปรนช่วยห่น์ไค้ 

ทกก่าย ทรงฅรสถามว่า ก่ายทำก่วย'ไม'ไผ่หรอ'ไม้อะไร เก่าคณหายน 
1 ท1, ว,* ’ " I 

กรายคูลว่า ทำก'วยไม้รริง แต่ก่ายติเมธงสงขลาเสาก่ายใหญ่กว่าก่าย 

ยกกา รยสงว่าไล่เลยงถามมนกหรู เขาคิกร่กแรงรกยาระสห่ยืมนอย่างไง- 

ระรกยาเอาเมชิงไว้ไค้หร็อไม่ พระยาเทพกรายคูลว่า คิกรกแรงเธาย,นขน 

ใส่ไว้ขนหอรย ร'ยสํ่ง์ว่าอย่างไร เอาขนอะไรขนไย่ใส่ขนหอรย เอายนใหญ่ 

— ต่อ — 



ขํ้น'ไฝใส่,โก้หรอ ว่าอย่างนฑ็ว่าเล่า พระยาพิพฒน่ช่วยไถ่ถามเขากูทเถิก 

พระยาพืพํฒนถามแล1ว กรายทลว่า พระยาสงขลากิกร'ฑัแรงระสรยอย' 

ให้เอาขนหลกขนใส่ไว้ยนหอรย เอาย่นใหญ่ใส่ไว้ข้างล่าง ระร'กษา เมองไว้ 

ให้ไค้ ร*ย์สว้ล่าก็ใรของมนทมนเขท้ผามนเห็นว่ากระไร ระร*กษาไว้ไค้หรอ 

ไม่ไค้ คณพิพฒนถามแล่วกรายทลว่า ล่าอายแขก'ไม่ยกเพิมเติมผาอก 

แล่วกเห็นระรกยาไว้ไค้ ทรงกรสกโ]ท้าวพระกรุณาว่า มนผแฅ่พาก*น 

ฅกฅนใรไฝเสยหมกอย่างน ไม'คิกส้รยเอาเลย พงกูพกราย”งฅินอย่ทเกยว 

รงกร”สถามท้าวพระกรณาว่า อย่างไรเห็นระร*ก!ทเมองไว้ไค้หรอไม่ 

ท้าวพระกรณากรายทลว่า แก'ก่อนพาก*นืฅกฅนใรอย' กรนมากงรโแข้าเย่น 

ทผํ๋นไค้ก็หายกกฅนใรสงยลง เห็นระคิกร”ก์ย•าเมองไว้ไค้ แล่วกรสถามว่า 

มนระยกเพผเคิผมาอก มนระเข้ามาทางไหน รกแรงฅํงก่ายยกทาง 

ไว้อย่างนทำรํวขวากหริอไม' มนระแหกก่ายเข้ามาไค้หรอ หรอระผทาง 

เข้าผาทางไหนไค้ ว่ากระไร ระรกยาเมองไว้ไค้หริอไม่ พระยาพีพ*ฌนถาม 

แล่วกรายฑูลว่า ทหนาก่ายกลงร*วขวากไว้แลว่ แก'คิกระว่งอยทางหนง 

กลํว์อ้ายแขกระข้ามฟากไฝเผาย่าน1กลองสำใรง ไค้ก่งก่ายลอมย่านไว้ ม 

คนรกยาอย' ๒๐๐ กน ร*ยสํ่ง์ว่าอ้ายน็ผ*นพกราอย่างไรอย่ น่าเฆยนนกหนา 

ทเกยว ถามอย่างนํ้ผนว่าวุ่นไขว่ไฝเสยสน ดไม'หายกกตนไรเลย แล่วกรส 

ถามว่า ททางย่านเมองนนเย่นอย่างไรอย่ริงฅํ้ง์ก่ายแยกย่ายก'นไฝ พงกไม' 

เข้าใรเอาเลย ทก่ายเมองมกนรกัย'าอย่สกเท้าไร เร๎าคุณหายนกรายทลว่า 

ผคนอยู่สองพน ทแผ่นกินเมองสงขลานนเหมอนหนงรุฝลน ข้างหนงเย่น 

ทะเลสาย ข้างหนงลงทะเล ย่านคลองส่าโรงนนอย่ฟากคลองเยองเมอง 

สงขลาข้าม เมองสงขลานนอย่เหมอนหนงพระราชว่งั ย่านคลองส่าโรงอย่ 

อย่างกลองยางหลาง อ้ายแขกมนเข1ามาคงอย่อย่างว่กืเลยย ทรงกรสว่า 

๘๑ 



ม่นเยืนแฅ่อย่างนใฝ ทำไมรงกวากขามมาไว้โนก่ายสงขลาเสย'ไม'ไกหร3 

อย่างนแค่วก็กวากมารวยรวมไว้ค่ายเกยวกนกรงไว้ ไผ'พอทรงตงค่ายแยก 

ยำย-โไนไปเปล่า ๆ ไย่บิย่ร่กยาอะไรก่ยัคน ๒๐๐ เท่านน แค่วฅร่สถามว่า 

ไว้เอาขน'ใหญ่ออกไย่ยิงสรยม่นกค่ายยกกายางหรอไผ่ เราคุณหายน 

กรายทูลว่า ไว้เอาไย่ยิงทเขาลูกช่างยอกหนง ทูกค่ายแขกตายหลายคน 

ค่ายเร่งห!ง่กยิหวาผ่อนเร่,/)'พมาช่วย ค่ายฅนกอาเกยฅรวรคนอย่ทนำ 

กระราย ร่ยัสผู้!ว่าทำไมรงเอาไย่ยิงมนให้หลายยอกไม่ไว้หรอ เราคุณหายน 

กรายทูลว่าทเขาลูกชางเยนเขาเล็กมทางรำเพา"ขนไย่ เยืนทลากกวางอย 

๘.ก็อก พอวางย'แยิง’ไว้อย่ยอกเคยวเท่านน ริยล่งว'า สติยฌฌาทรงคิกต่กั 

ก็ลาหรอทำร่าน รํกแรงเอายนขํ้น'ไย่ยิง'ให้หลายยอกเท่านกไม''ไว้ น่าแคน 

พระทโ)หนกหนา ค่ายแขกมนก็เยืนแต่ลูกเล็ก มนยิงคิดการงานคนลูก 

ผ่อนเร่ผาช่วยกนทำพรกพร่อมไว้ ลูกมนวกต่กหค่ง์เขากรํงไรกหนมนมา 

ทกกรํ้ง การท!งคิกรยสักโเผ่นก็มิแต'กล'วมนตกหล่งไย่เสิยหมก รงคิก 

แต่งกองออกซ่ผกอยติต่ดหลโเหมอนมนเช่วิยิางสกกร่งหนงกไม,ม ถอยทพ 

ผาก็ผาเอาอย่างนน ทำไมมชน์เชิงทพก็กเอาเลย โสโครกสมผมนกหนา 

พคถงคนริวไผ'ม่แค่า'ให้เร็ยแค่น’ไย่ทเกยา ช่างนครๆ เล่าเขายอกขอทพ 

มาช่วยถง เอ กรผู้! ก็ว่าระคอยพรงเสนานุชิฅ พรงวิชิตสรไกรก่อน ข,ดต่เวย 

เสยยงอาหารอย่เยืนไฝแต่อย่างนเสยสิน ไม่พอทพอทางเลย ค่ารงคิกช่วย 

กนยกผาพากหลงค่ายแขกเช่าส'กัทหนง ม่นรงอย่ไว้ทไหน มนก็รงเลิกไย่ 

สน เยืนแค่วกนเท่านนั้ น่ใม่คิกช่วยเหล็อกนเช่าเลย ผแฅถอเยืนหน่าท 

กนเสิย รงคิกยกไย่ช่างไหนก็ไม'ยกไย่เสิยช่างหนง -ก็ว่นไขว่อยู่เปล่า คุ 

{นั้นน แค่วทรงตรสว่า พงดูช่างเมองสาย เมองยะหริง เมองรงแงะนน 

มลนายเขาก็มนคงกอย่หมก ผู้กนเขาก็ร่กแรงมาช่วยกนไดถงสองพน 

— ๘!® — 



สามพน รยสฅอำยแขกแคกไม่ไค้ ย่งืกำหนดนํกืกนร;ฅิกฅามฅอำยแขก 

ท?]ร;หวนอก พงคูเขาก?'ๅยพวกสงขลามาก สงขลาก็แค่ร;ไม่เฅอนให้กน 

ชินเขารย ถิงทฅ่วัแลวกไม่ออกไม่รยเหมอนเขาไค้ ให้แค่แขกออกไม่รย 

ร;ร้ด์กรมการผิชอเสิชงออกไม่รยค่วยก่ยเขาก็ไม่ม เดยวนคิกรยสม่ร;การ 

ใก ก็ไค้แค่แขกทงนน ข้ามูลนายมนมนกงปืย่ปึย่างนแล้ว อำ?!แขกทเข่น 

ขยถไม่ยางเล็กนอยนํน มนเห็นนายยกมา มนร;เ ยืนไม่ทไหนไค้ มนกคง 

กล้ยเข้าหาสิน แล้วฅร่สถามว่า อำยแขกมนยกเข้าผา มํนึเอาข้าวทไหน 

มากินพอก่นมนค2งย่งฅํ้งั้ฉางรวยรวมส่งเสิยกนมาหริออย่างไร เร้าคุณหายน 

ให้ซกถามขุนริฅรใรรก!แเล้วกรายทูลว่า ไม'มยุ้งไม'มฉางหาผิไค้ มอย่แค่ 

ข้าวทย่านซ็งอำขแขกฅไค้ ชนเอาไม่แรกร่ายก่นกิน ทรงครสว่า ก็ว่าม่นั 

รกเผาย่านเริอนเสิยหมกแล้ว มนเอาข้าวทไหนผาแรกร่ายกนเล้า พร;ยา 

พิพ่ฌนถามผ่นัคหรุ พร;ยาพิพ่ฌนถามแล้วกรายทูลว่า ย่านซิงอ'ายแขก 

ฅไค้นนั้ อำยแขกให้ขนข้าวแรกร่ายกนแล้วริงรดเผาเสิย ครสถามว่า 

ก็ข้าวทในนาน1นว่ากร;ไร มอย่หริปึไม่ คุณพิพํฌฺนกรายทูลว่า ช่าง โก 

กร;ยืปึ กองท',พยกมาก็เหยยยยยเยินร'ยพร;ราชทานเสยหมด ทรงฅรสว่า 

ก็'ข้าวเท่าน1นพอก''นกินหริอ กนมนฅงกปึงทพ ร;พอเลยงกนกินไค้ทไหน 

รยอำยแขกผาถามเล้า ก็ไม่ไค้ถามกงข้าวม่ลาเลย ร;'ใคร่รุว่ามนคงยง 

ค1งฉางส่งเสิยกนมาหริออย่างไรก็ไม่ร แล้วเร้าคุณหายนกรายทูลว่า ข้าวท 

สงขลาก็ขดสน เข้าผากรงนก็ให้ผาขอร่ยพร;ราชทานยรรทุกออกไม่ ๒ ลำ 

ทรงครสว่า มาขปึยรรทกออกไม่กง เอ ลำ ร;เอาใส่เริปึไม่นอนกินอย่ท 

เกา;ดอกกร;ผิง ริงฅรสถามเร้าคุณหายน ถามข้าวพร;กรุณาว่า เยืน 

กร;ไร เห็นร;หนหริอไม่หน ข้าหนแล้วร;ข้ามมาไค้ทไหน เร้าคุณหายน 

ข้าวพร;กรุณากรายทูลว่า เห็นร;ไม่หน รํยสํ่งว่าถามมนคูหรุว่ากร;ไร 

— ๘๓ — 



ระหนทิงเผองเสยหรอไม่ทง คุณพิพ่ฌนถามแล’วกรายทูลว่า ไม่หนหามิไห้ 

คิ!กรรรยสเอาเมองเขนโลง ร่ยสํ๋งว่า เออ คิกอย่างนํนยำ'!แล่วกถก มนระะ 

เข้ามาทำ'ถงย๎านถงเมองทไหนไก ชันใหฌ่ชันโตกผอย่ผาก^ ผนเชาผา 

แล่)ยิงโกรม เกยวก็ระพากนืวงไย่หมก คิกมนให้อย่างนแล้วสงขลาก 

ไม่เสย ๆ 

๏ กรน ณ วนเกธน ๘: แรมกํ่า ส เพลาเข้า ทรงฅร่สัเล่าชิง 

กวามเมธงสงขลายอกเข้ามา'ให้เล่าคุณผใหญ่พง แล่วตรงฅรสว่าไผ'พอท 

พอทางเอาเลย ท'พันกร ๆ ก็พากนนิงเสยไผ'คิกช่วย ถาคิกยกผาช่วยกนทุย 

หลโมนเช่าส''กืทหนงก็ระแล่วทเคิยว นเยนอย่างนไย่เสยหมก ช่างสงขลา 

เล่าระคิกรยสู้กํยืมน ถกมนฅ่กัหลโเช่ากรงไรก็วงมาทุกกรง ทระคิกทำตก 

หล่งเหมอนมนเช่าสกทํหน็งก็ไผม อายคนอรไรมิร มแห่,วุ่น'ไขว่อย่เย่ล่า ๆ 

ทํ้ง์นํ้น แล่วรขสํ่งให้ออกมากท้าวพระกรุณาว่า เช่ามาหรอไม่ พระยาอภิย 

รณฤทชิให้ออกผากแล่วกรายทุลว่า ย”งไม่มาหาผิ,ไค้ ร'ยสงส่งเล่าคุณ 

หายนว่า ท้าวพระกรณาไม'มาแล่ว เล่าพระยาพระคล่งเขนแทน'ไฝทํเถิก 

ว่ากระไร กนเอาออกไย่แห่กรุง ๆ หกพ่นเศษ กนทํนครๆ ทสงขลา 

ก็ว่าผอข่ห'าพ่นื ออกไฝถงระเอาไห้หรอไม'ไห้ เล่าคุณหายนกรายทูลว่าเอา 

ไห้ เอาทนครๆ สามพ่น เอาทํสงขลาสองพ่นนนกง'ให้ รงฅรสถามพระยา 

เพซรยุรว่า ว่ากระไร เยึนผระไย่ระเอาไห้หรอไม่ ล่าไม่ไห้ระว่ากระไร 

ระไย่ยอกก'ยนายคิกอย่างไร พระยาเพชรยุรกรายทูลว่า ออกไย่แล่วเห็น 

ระเอาไห้ ถาไม่ไห้แล'วก็เอาฅ่วกรมการมาเร่งเอา ทรงครสว่า เร่งเอา 

อะไรก'ยอายกรมการ คิกอย่างนไม'เขนแล่วเยึนการไห้แล่ว แล่วฅรสถาม 

(9,) ดว}}ทรงพระ?ราชดำ?เช่!ภ'วจงง่?สมาน เหขาว!ชกา?ห'ดย่งนน 

ในหว!}ฑชว้งเสนฮ เสดจอสกเมสง ฯ น}}งเขาหนาหร!!ทนง 
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เริากณหายนว่า ธ!เก'ใ!)เอาคนข้างน!)ก,ไคแล้ว ก'ยักนทอธกใฝกหมน 

เศษ เขนกระไร พอทำหรอไม่พอ เข้าตุณหายนกรายทลว่าพอ ตรส 

ถามว่า ก็พอแล้วริะทำไฝให็สาเร็ริไค้หรอไม่ เข้าคุณหายนกราขหลว่า 

พึ่งคูอ้ายแขกทํเข้ามาก็ผกนอย่สามพ่น ว่าอำยฅนกอาเกย อำยเริะหม่พ 

ยิหวา มา ๒ ทพเท่านํน ว่าขางหล่งหามท่พอกไม่แท่ว แต่อายตนกหมอ 

สออํท่งมนอย่ฝากนํ้าเม่องไทร คูการก็เห็นพอริะทำแล้วไค้ ริงฅรสถาม 

พระยาเพชรยุรว่า พระยาเพชรยรก็เยืนกนเกยไค้ไฝรยล้ขแขกร้การอย่ 

แลว ว่ากระไรกนเราเท่านริะพอทำแล้วไค้หรอไม่ พระยาเพชรยุรกราย 

ทลว่า การข้างนอกริะเยืนอย่างไรอย่ ยิงหาทรายไม่ ร'ยัสํง็ว่า ว่าธย่างนน 

มนก็ไผ'รแล้วเข้าไค้ ว่ากามกวามทํไค้กวาผเข้ามาอย่างนแหละ กโเกน 

เท่านริะพอทำเอาแล้วไค้หรอไม่ พระยาเพชรยุ'รกรายคูลว่า การข้างแขก 

๔ ห'วัเผอง,'6’ข้ะเยืนอย่างไรอ ย่ก็ใม่ท ราย ล้าเข้าเกลยกล้อมอ้ายแขกแล้ว 

ก็ริะท่องคิกข้างทางนล้าง ทรงฅรฟิว่าพระยาเพชรยุ,รพกริาย่งัหารการ 

อย่างไรไม่ เมอไม'เข้ามาพึ่งเอาเลย เม่อกนนเขายอกเข้าผาว่า พวก 

เมองสาย เมองยะหร้ง เมองระแงะสามพ่น ยกเข้าฅอ้ายแขก,ไทรแตก 

ไฝตงอย่ฝระหวนแขวงตาน เขากำหนกนอํทพกนัริะเข้าตอก พึ่งคูมลนาย 

เขาก็มนกงดอยุ่หมกพึ่งนน ก็เมอไม่ร้ไผ'พึ่งอะไรเลย พกกนมนริะถูกหรอ ะพึ่^;^: 
ริะไค้ส่งเสยการไฝ'ไห้ตลอกทเกยว ว่ากระไร ทำเมอง'ไทรไค้แลวริะทำ 

อย่างไรท่อไฝ ริะพึ่ณผ่นกินไว้ว่างเฝล้าอย่อยางนนหรอ หรอริะโห็เขาเช่า 

(ค) แขก ๘' หํวเมื้อง หมายความว่ามณ'ทถบคคาน ๘ หํวเมอง ทํบ 

เม่องกตินตํน เม่องตรํงกานู คอ หวฌองแขกบรรดาทิอยูหนา ไน 
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ไหน ๆ ก็กงระก็คนใย่อยู่ แฅ่ท•ระใหอย,เทมอนอย่างเกิมอย่างนิน์. ธย่างน 

ไม่ไอ้แล่ว ถาระไหอย่ฑ็ฅองเอากนอนเฃํ้าไฝอย่รงระใก ระเอาใครไปธย่ 

รกยาไอ้ คิกไม่เสยให้เสรรทเก็ยว ธย่า'ให้ก็ธงทวนไย่อวนผาถามเสย 

เร็ว(ๆณหายนกรายทลว่า ทเก็ธง'ไทรนนเยืนอ่นำอู่ขำว คงระผคนกาอย' 

ท้ระว่างเปล่านนใผ่ว่างหามิไค ล่า1ะคิก'โห้ออกไฝธยู'รโายาแล่ว เห็นกำย 

เกล่า ๆ ระล่องเอาแขกไม่อย่ร่กยา รโสงัว'าถกแล่ว ระเอาแขก!ฝ 

รกยา ระเอาแขกทไหน เร้ากณหายนกรายทูลว่า ระล่องรโพระราชทาน 

กไย่ก่อน ล่าเห็นผัใกก็กวาผชอยในราชการคราวนแล่ว ก็ระรโ]พระราช¬ 

กานเอาผันน รโสํ่ง์ว่า ไม่ว่ารำเพาะแขกทไหนแล่วสกแล่เยืนแขกระ 

เยืนแขกไทรแขกอะไรของใคร ไอ้ใช้สอยเห็นก็มนคงแล่ว ก็เอามาล่ง 

ขนให้ผนไม่อย่รกยาไว ล่าคิกหากนทพวกผากอยู่ขำงในไม่ไอ้ แล่วเห็น 

ระก็ แล่วทรงฅรํสืว่า คิดมาไอ้มากเก็อยระแล่วอยู่แล่ว ไอ้กนไม่รกยา 

แล่วระให้ชนกโใคร ล่าขํ้นกโใครแลำ ก็การมาระไม่ช่วยกนไอ้หรอไม่ไอ้ 

เร้ากณหายนกรายทลว่า ระให้ขนกโเมองนคร ๆ การก็เยืนถง ๒ กรงผา 

เ[ลำ ครชั้นํ้ระ'ให้'ไย่ขํ้นอก การก็แฅกร้าวกนอยู่ โรแขกก็ระไม่ยอมไม่ ระ 

ให้ไฝขน!มองสงขลา ก็ระคิกรกยาช่วยกนไม่ไอ้ ก็ให้ผาขนกรุง ๆ เสย 

ทเก็ยว รโล่งว่า ขนนครๆขํ้นสงขลาไม'ไอ้แลำให้มาขนกรุงๆก็ถก แล่ว 

ทรงฅรสถงทำวพระกรุณาว่า ทรงคอยอยู่กไม่เห็นเขาผา ริงริยสงัสงั 

เร้าคุณผู้'ใหญ่ สงเร้ากุณหายนว่า ช่วยกนคิดฝร้กยาหารอไถ่ถาผเขำ 

เสยให้พรอมก่น คนทยกออกไม่กโคนขำงนอกระพอทำหริอไม่พอ ล่าเห็น 

ว่าไม่พอแลำ ระไอ้คิกเพผเคิผให้โอกไม่ให้พอ ทำเสย'ให้แล่วทเก็ยว แล่ว 

ริยส่งล่งพระยาเพชรยริว่าอย่าเพ่อออกไม่ กอยพงม่ริกยาหารอ เสยให้ 

ฅกลงก่นก่อนริงออกไม่ แล่วทรงทรสถามว่า พระยาไชยาเก่านนไย่อยู่ 
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ข้างไหน เราคณหาขนกรายทลว่า ไย่ยึย่ร่ภษาค่ายย้ทกา กร'สถามว่า 

พระยาสงขลาออฑไย่อยู่ควยหร้อไม่ คุณพิพํฌ์นกรายทลว่า เห่โก้!เธกไฝ 
อยู่หามิไก้ เยืนแต่ไฝคูแลแค่วกลโเข้ามาอยู่ทค่ายเมอง ทรงกรสว่า ธ!เก 

ไฝคูแลอะไร ระคิกเอาขนใหญ่ออกไฝยิงมนแต่สกทหนิงกํไม่ไค้ กอย 

ค่พ์ใหฌ่เขาเถิก ทพใหญ่เขาออกไฝถงแลวกระออแอเข้ามาคิกแก้ต่า 

เท่านนเอง พระยาเพชรยรก็เยืนพรรกพวกซอยกนอยู่แค่ว พระยาสงขลา 

เยืนคนมเงินมทอง ก็ระมาส่หาเอาเงินเอาทองเยืนกำนิล ยิกเยยกให้พระยา 

เพชรยรช่วยว่ากล่าว พระยาเพชรยรก,?ะเอาความไฝยอกก*ยนาย พา 1ห้ 

นายออแธฅามกํนึปึย่แค่ว กเหนาะเสยการเสยงานนิรง ไห่เยืนแกวเย่น 

การอะ ไรไค้แล,ว ๆ 

® ครนเพลากา ทรงฅร่สถามเข้าคุณหายนว่า ย่ร์กยาหารอ 

ไถ'ถามกนฅกลงอย่างไร เข้าคุณหายนกรายทลว่า ไก้ฝรกยาเข้าพระยา 

ยกินทรเคชา* ค่าวพระกรุณา พระยาเพชรยุร พร้อมกนเห็นว่า ทข้อระฅง 

เมองไทรนน ระรโพระราชทานพงคูการทำเสยให้แค่าก่อน ค่าเหนว่าควร 

ระเอาผใดไก้รงระร่กแรงต5ง์ชน ร้ยัสํ่งึว่านิ-งอยู่ าะทรงหร*สึก"ยักรมหลวง 

รกษรณเรก็ก่อน างทรงฅรสว่าไห่พอทเอาเลย ค่าทพนกร ๆ ยกมาช่วย 

เหลอก*นิแค่ว การาะเยืนไก้ทไหนถงปิย่างน คูแผนทๆเมองสงขลาเล่าก็ 

มนคงนกหนา ค่ายแชกาะเข้าผาทำไค้ก็แห่'ข้างหนิาเมองทางเก้ยวเท่านน 

ค่าคิกรโรยสอยู,แค่ว่ ถงค่ายแขกมนระมาสกเท่าไรก็ส้ไค้ กลํวืแต่มนระไห่ 

คิกส้นํ่นืแหละเยนอ'นาน'ไรทเคยว แค่วรโสํ๋ง์สํ่งให้คุณพิพฌนเอาแผนท 

เมองสงขลาไฝถวายกรมหลวงรกษรณเรส กรนคุณพพ่ฌนเอาแผนทมา 

รโส่งส่งว่า ให้ค่าวพระกรุณา ให้เร้าพระยายมราชคูเสยให้เข้าใร ออก 

ไฝระไดคิครโรยเกโมน ร้งทรงฅรสว่า คูแผนท่ค่านเมองแค่วไห่น่ากล่ว 

* เจ'เพระยาบด้นทร์เดชา (ส'าห์ สงทเสน) ตนสกุลส์งทเสน้ 
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เอาเลย ถงมนรึ;เข้าผาสกเท่าไรก็ทำไม่ไค้ แล้วทรงตรสถามท่าวพร; 

กรุณาว่า กิกก'ให้ก็ เยึน!รึ;ออกไย่ทำกโมนแล้ว เยนกระใร กนข้างนอก 

มอย่หำพ่น์ ออกไย่ถงแล้วรึ;เอาไค้หรอไม่ไค้ ท่าวพร;กรุณากรายทูลว่า 

ถามแล้วก็!อาไค้ รโส่งว่า อย่าว่าอย่างน'นว่าเอาเยืนมนนแหล; ว่ากร;ไร 

เรึาพร;ยาพร;คล่ง ท่งนคร ๆ ท',งสงขลารึ;เอากนหาพนไม่ไค้เรึยวหรอ 

เรึำคณหายนกรายทูลว่า เอาทนกร ๆ สามพ่น ทสงขลาสองพนนนกงไค้ 

รึงกร่สัถาม•ท่าวพร;กรุณาว่าๆกร;ไรรึ;ไย่เอาไค้หรอไม่ไค้ ทาวพร;กรุณา 

กรายทูลว่าเอา,ไค้ ทรงฅร่สถามว่าท่าไม่ไค้รึ;ว่ากร;ไร พกกนเสย-ก''ธน 

ว่าแต่เอาไค้ ฯ ออกไย่ถงแล้วรึ;ไม่ไค้เหมอนว่ารึ;ทำอย่างไร รึ;ยอกเข้า 

มาหรอ หรอรึ;ว่ากร;ไร ท่าวพร;กรุณากรายทูลว่า ท่าเอาไม่ไค้โกยด 

กรโพร;ราชทานเอาโดยร๎าย ทรงฅรสว่าเชอ ว่าอย่างนนแลวกกงไค้ 

เอาไค้แล้วเขนกร;ใรกโคนข้างนอกรึ;พอทำหรอไม่พอ ท่าวพร;กรุณา 

กรายทลว่าพอ ทรงฅรสถามว่าก็พอแล้วรึ;ทำเอาเมองไทรไค้หร้อไม'ไค้ 
ข่ 1 โ ๘ .เห 1,ท่ 

ท่าวพร;กรุณากรายทูลว่า การข้างนอกยํงหาเหนว่าอย่างไรไม่ รโพร; 

ราชทานออกไย่ถงเห็นการเข้าแล้วความรึงรึ;เยึนแน่ รโสงว่าอย่าว่าอย่าง 

นนไม่เอา ท่าว่าอย่างนนแล้วท่ออกไย่เย่ล่า ๆ หาเยึนงานเยนการอ;ไรไม' 

แล้ว ออกไย่ถงก็รึ;ท่องรอพึ่งการก่อน ท่าไค้กวามแล้วรึ;ยอกเข้ามา กว่า 

ข้างนิรึ;ยอกออกไย่ ทางก็ไกลถง ๑๔ วน ๑๕ ว'น เวยนก'นอย่แต่อย่างนิ 

แล้วก็เต็มท การไกลอย่างนก็ท่องว่ากล่าวส่งเสยไย่เสยให้เสร็รึทเกิยวรึง 

รึ;ไค้ ว่ากร;ไรเรึาพร;ยาพร;กล่ง ฉนเยึนเรึาแผ่นกินท่องว่ากล่าวอย่เอง 

แม่ทพนายกองก็เยึน!รกยาแผ่นกินท่วยกน ท่าออกไย่ทำไม่ไค้แล้วรึ;ไย่ 

เอาแก่ไกร ฉนก็ท่องวิวาทไกรชิขำใรึเอานนแหละ เรึาคุณหายนกราย 

ทูลว่า พึ่งกกำให้การอายแขกซ้งรึโไค้ ถามเข้าผานนก็ว่าข้างหล่ง์ท่พ์ 
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อกึยแขกไม่มิกองทพหามิไล้ มอย่ทปากนำเมองไทร ขายฅนกหมกส'ยึด 

ฅงมโเร่กยาอย่ ทรงฅร่สว่า ม่นระรกษาอย่กนส'กึกมากน่อย ระม่อยกิสก 

พนหนงสธงพ่นเท่าน*น ว่ากระไรพระยาเพชรยุร เยืนคนเคยรุการอยกลว 

เยืนกระไรกนถงหมินเศษระเป็าเมองไทร1ไคหรอไม่,ไล้ พระยาเพชรยุร 

กรายทูลว่า การขกึงนอกยํงหาทรายกวาผเยืนแน่ไม่ ทรงฅร่กึว่าแน่ไม่แน 

กวามก็ยธกเ1ขำมาอย่างนแหละ คิกไม่ตามความว่า อายแขกก"เทานน 

เรากึเท่าน ระทำเอาไคหรอไม่ไก พระยาเพชรยุรนงอย . รงฅรสถาม 

ทกึวพระกรถเาว่า พกกํนนยงหาไกกริงไม่อก เขนกระไรระทำเอา [กหรอ 

ไม่ไก ทำวพระกรุณากรายทูลว่า ออกไม่ถิงแลวไม่นิงรอคอยป็ยุหามไก 

คิกระทำลงไม่ให้ถงเมิองไทรทเกยว ทำไย่พลางดการไม่พลาง ถกึเหนการ 

ว่าเยนอย่างไรแลกึร้งระยอกเขกึมา รโล้งว่าเออ ถาคิกอย่อย่างนนกถก 

แลกึ ทำลงไม่เห็นการว่าฝรํ่งึม่งัค่ามนเยืนอย่างไรอย่แล้ว กยอกเขามาเถิก 

เอาทพใหญ่พน่อง(ด -1 ยกออกไย่ช่วยกนทุ่มเททำเอาให้แล้วรนไล้ แล้วตรส 

ถามว่า ถกึทำลงไม่ไม่ไล้ระว่ากระไร ทำวพระกรุณากรายทูลว่า ระร่ยพระ 

ราชทานยกเขกึม่ระชิกคิกเคิยวทำกโม่นไม่ให้สำเร็รรนไล้ ทรงพระสรวล 

ฅง”สวกึ สาช ๆ รำเร่ญไม่เถิก คิดอย่างนไล้กแล้ว ค่อยสว่างพระทโ)ลงไล้ 

แต่ทรงคิก ๆ ราชการอย,รนม่ระทมไม่หลโพระเนตรไล้ ระเสวยก็ไม่ลง 

(ต) ทํ่ว่าทํพใหญ่พึ่นองฅรงน เล้าใจว่าทรงพระราชดำริว่า ถาพระยา 

ทริพิพํฒนไปฅิดล้ด จะ,ให้เจาพระยาพระคติงยกสง'ไปอกทิพ ต ควยเจาพระยา 

พระคถกึเคยเบนแม่ทพถงไปกรง์ทนกู1ดนกํ่เม0'3ไทร 
ทว่-แอ?หืพใVเญ่พน่อง แสคงใหเร่กึกว่าพ?.,Vราชคํ'1ร่ I ค เตริย.มทห 

ล)แด็จนจาพร#ยาธงค1หคุ/เวอกท้ทหม่งเมอหม้ถแม่V เร์เมธ)ร)แม่ยม 

เชใ'รม่ 
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พระศอ ทรงข'’กเคองเใยพระท่ยนํก็ ออกไย่ถงใช้สอยไม่ไค้การแส่ว ห่วย่ก็ย 

หโมารอยู่ฑใหนกท่ก็หโมนเสยเถก คิกเกยวทำกโม่นไฝรนไค้ ระส่งเขาเอง 

คิกทำไค้ก่งอย่างน้แลโก็กงไค้เมองไทรกน แส่วกนเท่านน รงทรงตรส 

ถามว่า ก็ไค้เม่องไท รแส่วระให้แผ่นกินว่างเย่ส่าอยู่หรอ หรอระให้เขาเช่า 

ไหน ๆก็กงระมกนไม่อยู่ ระรโแรงไย่ท่งรกยาไว้หรอ หรอระให้ใครไฝอยู่ 

รกยา ระให้กลโไย่อยู่รกยาเหมอนอย่างเกิม(ด)นนไม่เอาแส่ว คิก เสยให้ 

เสร็รท่เกิยว อย่าให้ฅองทวนกลโไฝมาเลย ท่าวพระกรุณากรายทลว่า 

ทเมองไทรเยึนทอ่นำอ่ช่าวระท่องให้ไย่อยู่รกยา แท่ผซงระไย่ร"กยานน 

ท่องรโพระราชทานเอาแขกรงระไค้ แท่ระคิดทำเสยให้แส่วก่อน หากคน 

ม่กวามชอยท่พรรคพวกผาก ริงระรกแรงให้ไม่อยู่รกยา รโสํ่ง์ว่าถกแส่ว 

ก็ทรงคิกเห็นอยู่ว่าอย่างนน ระเอาแขกไทรหร้อแขกอะไรของใครท่ไหนก็ 

เอามาเถิด สุกแท่เขนแขกเห็นว่าควรระท่งให้อยู่รกยาไค้แส่วก็ก็งั้ขนไว้ 

ยํง์ฅิกอยู่อกนิคหน้งก็ระแส่วกอก แส่วฅรสถามว่าท่งขนไว้แส่วร ะให้ไย่ขน 

กโใกร ถาขนกโใครแส่ว ผการงานระมาช่วยกนไค้หรอไม่ไค้ ทระ'ให้เช่า 

มาขนกรง ๆ อย่าว่า ไม่มฅำรามาแท่ไหนแส่ว ว่ากระใรผใหญ่ ๆนํ๋งึอย่ 

ท่ว้ยกนหผก ท่านกรมหลวงรกยรณเรศว่าไย่ก่อน กรมหลวงรกยรณเรก็ 

กรายทลว่า ให้ขนกโเมองนคร ๆ แขกกแฅกราวอยู่ ระ!ห้ขนกยเมอง 

สงขลาก็พอเย้นๆ ไม่ไค้ แท่ว่าผการงานมาระหาช่วยกน'ไค้'ไม่ ทรงฅรสว่า 

ขํ้นก่ยเมองสงขลาเย็น")อย่าง’ไร มการมามนระช่วยใครไค้ กโส่ายคน 

(ด) อย่างเดิมตรงน หมายความว่าบุครเส่าพระยานครเบนห้คง-อง 
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ย่าไม่ขขลากอย่างน แลไกรสถามเร้ากุณหายนว่า ว่ากระใร ระเกไย่ชน 

กโ]ไกร เร้าคณหายนกรายกุลว่า ระไหไฝฃ่นนกร ๆ การกเยนถง ๒ กรง 
1 ย 

แฅกราวกินอยู่แล้'ว่ ร;ให้ชั้นก”ไ)สงขลา ๆ ก็ ระ หา ซ่วยกํน์รํกีษ'าไค ใก่ 

ฅรสถามว่า ก็ขนนคร ๆ ขนสงขลา!ม'ไค้แล'วร;1ให้!?ไขนกไหน มอยกแฅ 

เมองถลาง หรอร;ให้ไฝขนถลาง เรากุณหายนกรายกลว่า เมองถลาง 

นนก็ไกล คราวม่การมงานขนเห็นร;ผาช่วยกนหาก่นไม่ แล'วกรสถาม 

ทาวพร;กรถภว่าว่าไฝดหร ร;ให้'!ฝขนกยโกร ทาวพร;กรุณากรายทลวา 

ร;ให้ไปขนนคร ๆ การก็เยึนมาแลว ร;ให้ไปขนขางสงขลาก็ไม่ไค้ ทรง 

ฅรสว่าชั้นนกรๆ ขํ้นสงขลาไม่ไค้แล'ว ร;ให้ไปชนกโ-]ใคร ว่ากระไรพระยา 

เพซรยร ใรของฅวร;ให้ไปขนกยใกร พร;ยาเพชรยุรกรายทลว่า 

ร;ให้ขนเมปึงนกรๆก็ไค้ชั้นมาแลว การก็เย่นมาท5ง ๒ กร5งั้ ร;ให้ขน 

เมองสงขลาก็ไม่ไค้ ย่งผอย่แก่เม่ปึงถลาง เมิองไชยา เมปึงชุมพร 

เท'านน ทรงฅรํสืว่า ว่าอะไรอย่างนํน เมองชุมพร เมธงไซยา ไกลอยู่ 

หาไหน ๆ ม่ร, มนร;ช่วยกนไค้หรอ ว่าอย่างนแลวก็ให้ไปชั้นเพชรยุร 

ย่านเร่าทเก็ยวเย่นไร ร;ไกนอนกนเลนปึกไป แลวทรงครสวา ร;ใหขนไก 

ก็มอย่แฅ่นกรๆ สงขลา ๒ เมปึงเท่านนแหล; ว่ากระไร ร;ให้ไปชั้นทไหน 
^ 1 I ๆ^^ 

เรากณหายนกรายกุลว่า การอย่างนกกองรโพรรราชทานเอากามใรสม่ก์ร 
1 ย ^ 

ทรงฅรํสืว่า ว่ากล่าวก็เพราะเรา;กอย่ แก่ร;เอากาม!รสม่กรนนไม่ไค้ เย่น 

การชองเรา เราย่องย่งืกํยอย่เองรงร2ก็ แลวทรงฅร่สถามว่ารนอยู่หมก 

แล'ว่หรอ ร;ให้ไปชั้นกโใกรไค้ ขนไค้ก็ทนกร 1 นนแหลร ให้มนไปชั้นกโ 

^ 4 ท ^ 
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นครๆ เถิก ว่าอย่างนเข่าโรหรธไม่ รร:ว่าใทพง ทำไผก็ยเมองไทรเย้น 

เมองนอยนิกหนิงเทำนิน เมองนคร ๆ เย้นเมองใใฦฌ่ผากกว่าถง ๒ เท่า 

๓ เท่า โคยว่าร2เสยเมองไทรไฝ เมองนคร ๆ คอย่แล็วระคคทำอรใรก็โก 

หมก ว่าระให้ไฝขํ้นอินเสิยแว่ว เมองนครา ก็น!ก็ราหมองแตกรำว 

อิกโรยไย่ ๆ 
เX 

I 
0 1.' 

® กรน ณ วนเคอน ๔. แรม ๒ กา เตลาเซา เราคณหายนกราย 

ทลว่า แขกขางเมองกลนิตนิเถิกวิวาทรยพ่งกนิ แต่หาทรายว่าโกรฅ่อใคร 

รยกนไผ่ ทรงตรสถามว่ารยก่นิควยเหตุอะไร เรากณหายนกรายทลว่า 

ควยเหตุชิงก'นเยืนเร่าเมอง ทรงตรสว่า ระว่าอายพระยายาไงยกก'ไย่รยสั 

กนิอิกก็เห็นระไม่เขน ระเยืนก็แต่ว่ายหวนพ่อตานนเอง อายหวนพ่อตามนิ 

มพรรคพวกมากยิย่ ถามนิคิกระรยสัแลนิม่นิก็รยสักนิไค้ แว่วทรงฅร้สถาม 

ทาวพระกรุณาว่า เขามาทำไม กรนิ)แรงทำเร้ปึเสัยให้แว่วเถิกอย่าลนลาน 

ออกไย่ กอยก่นิให้พรนิ]พร้อมเสิยก่อนรงค่อยไย่ ว่าเห็นว่าระไย่วนิเคอน ๔ 

แรม ๗ กํ่ายนิไม่พรนิ)พร้อมทนิกนิไค้ กเหลอมไย่อิกสก ๒ วนิ ๓ ว่นิ ระ 

เย้นไร สุดแต่ให้พรนิ)พร้อมก่นิไย่นนแหละคิ ไย่อย่างนไผ'เอาร้พลไย่ 

ให้พร้กพร้อมแว่ว ระไย่แต่ฅ่วิระไย่ทำอะไรไค้ ระทำไค้ก็อาศนิเพราะรํ้พล 

พรนิ)พรอมก่อนรงระทำไค้ ว่าออกไย่เห็นว่าระขนทสงขลาไผ่ไค้ ก็ไย่ขํ้น 

ท่นกรๆ ขํ้นนกรๆไม่ไค้กไย่ขนเอาไชยา สกแต่คิกอย่าให้เสยท'วงทกนิว่าย 

แขกไค้ ว่าออกไฝถงแว่วการระเยืนอย่างไรก็ฅริตรองไย่ตามการ อย่าไย่ 

เห็นแก'การธน พระยาสงขลาเยืนคนสินคิก มอย่ก็แต่เงินแต่ทองอย่าเชอ 

ถิอเอาโกยง่าย ว่าระคิคหาเอาอย่างนนิแว่วมาเอาขางแขกกกว่า แว่ว 

รนิส่งว่า คูทำเรอเสยให้แว่วก่อนเถิก ร้งระทรงตรสสงสอนออกไย่ แล่วิ 

พระยาเทพกรายทลลา1ห้พระยาเพชรยุรกลนิไย่เมองเพชรยร รนิสงว่าเธอ 
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ธ!เกไปให้ไ!]กมากเถิก อธกไปแล'ว!ะให้กนเขาผาลงเรอ ณ กรุง'1 ๔00 

ก็ไล่ให้เข'ามา ๆ 

๏ กร'นเพลากํ่า หาไค้ทรงฅร่ส์ถงราชการเมองไทรไม่ 1 

๏ ณ วนเกอน 6 แรม ๓ กํ่า เพลาเซา ครสถามพระสงหยร 

พระสรรกยร กรายทลว่าย'งไม่เกยไป รงทรงฅร'สก่ยัเร่าคณหายนว่า ไผ่ 

เกยไปอย่างนแล่วก็กงเผา (กลีน) หาพงไม่ เร่ากุณหายนกรายคูลว่า ล่า 

ลมร'ก ๆ แล่ว ถงเกยก็ไม่พงหามิไค้ ทรงฅรสัว่า ระพากนเมากลีนเผาลม 

ไปกว่าระถงก็หลายว'นอย่ ไม่พอทพอทางระพากนลำยากในกลางทะเลเลย 

อ้ายแขกม',นก็ผาสองพนสามพนเท่านน ระคิกช่วยเหลอกนทำเสยกระแล่ว่ 

นไม่'ช่วยกนเอาเลย ปล่อยให้อายแขกมนเช่าผารนในเขกในแกน ล่องให้ 

ร่อนถงทํพืใหฌ่ยกออกไป พากนลำยากไปเสยหมก แล้วร่ยสํงสํงว่า ออกไป 

ช่วยกนทำรํ่าเอาอ่ายแขกเสย'ให้ยํยเยินส่กท่เถิก กลโเช่าผาก็หาผล 

ประโยชนเช่าผา กวาก!กกวาดกระยอเอาขมาเสยทางยกก็ไก,'8’} แล้ว 

รโสง์สํ่งเร่าพระยายมราชว่า ยอกท่าวพระกรุณาหาเรอให้ขออกไป อย่า 

ให้เยยกเสยกเยยกย'กักนนกักูแล่พอสมควร เขายง'ไม่เคยทางทะเล อุคส่าห้ 

ถนอมกนไปให้ก ให้ผริฅรกัใกร่ไพร่พลเหมอนหนงรกัแล่ว ล่าใช้สอย 

ไมไค้การแล้วก็ตกัห*วม่น1สย คูคิกร*ก์แรงไปให้ก็ รพลก็เยึนพาหนะแห่ง 

แม่ทพนายกธง ล่าทำ'ไม่ก็เยยกเสยกเยยกย่กกน'ไปแล้ว ออกไปถงระใช้ 

สอยก็ไม่ไค้ ระพาก*นร่ยไขงก") ยอกยวยเสยหมกสิอย่ทเก็ยว เร่าพระยา 

ยมราชก็เยึนผระไปแล้ว คิกถนอมเอาใรไพร'พลให้พรทพร่อผไปให้ก็ล่ว่ย 

กนทํ้งสิน 1 

(ด) เร์องกวาดครํว จะอขิบายอ้างท่ายหนงย้อนั 
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๑ คร่นเพลากำ เร่ากณหา!]นกรายทลว่า ขนใกรฅรเพชรซ'ร 

เร่าพระยานกรราชสมา (6,) ให้แ)าขธงไ!]รำหน่าย ณ เมองถลาง ผหนํงืสอ 

ยอกเขาผาว่า ขุนไกรกรเพชรไฝทวงเงินทหลวงวใแมองกะกํวีย่ายํงหาไค้ 

ไม่ พระตะกํวียาว่ากอยพระยา’ไชยาออกผาถงก่อน!ะชำระ'ให้ ขุนไกร 

กรเพชรกอยพระยาไชยาอ?ย่รนเกอน ๓ ก็ยํงืหาเห็นพระยาไชยาออกไฝไม่ 

เมอขุน'ไกรฅรเพชรมา เห็น เรอน่ายแขก ทอกอย,ทเกาะยาว ๓๐ ลำ กรน 

กล่!เมาขุนไกรกรเพชรพยเรอน่ายแขก ๓๐ ลำ ถามว่าระไ!]ไหน น่ายแขก 

ว่าระไฝเมองถลาง แต่เห็นเรอน่ายแขกไฝข้างเกาะยาว ขุน,ไกรฅรเพชร 

ไค้ยินเสยงชันอย่ ๒ นก ๓ นก ไพร่ยานพลเมองตน นายทพนายกอง 

ข้าหลวงกรมการลงไฝกอยน่ายแขกอย่ท่ฝากน1า กล'!!ไค้กวาผว่าพระยา 

ไชยาออกไฝถงเผองถลาง ณ วนเกอน ๓ ขน ๑® กํ่า ทรงกรสถามว่า 

ไค้ยินเสยงชัน ๒น'ค๓นํก ไพร่น่านพลเผองกนนน ระเขนไพร่ย่านพลเผ่อง 

ทไหน เร่ากณหายนกรายทลว่า ในหน์งสอไม่ว่า ๆ ไพร'ย่านพลเผองไหน 

หามิไค้ ว่าอย่แต่เท่านน ทรงฅรสว่า ทำหน'งสปึอะไรเช่นน ระเอากวาม 

ให้ช0กว่า ไพร่ย่านพลเมองเผองไหนก็ไม่ไค้ ระเซ็นอย่างไรอย่หนอ มนระ 

เข้าผาทำเมองไหนเข้าหรออย่างไร พงกูม่นัว่าก็ว่านายทพนายกองข่าหลวง 

กรมการลงไฝอย่ทฝากนำ ระเยนเผองถลาง เมองฅะก็วีทุ่ง เมิองกะก็วีย่า 

เมองพิงงา หรออย่างไรกไม่ร พระยาไชยาเล่า เขาก็ออกไฝนานแล่ว ท 

ระไม่ถงก็หาเซ็นไม่ กงถงเสยแล้ว มนก็ว่าอย่ว่า นายทพนายกองลงไฝ 

อยทฝากนํ้าแล่ว เห็นระเซ็นนายทพนายกองเราทออกใฝนนเอง รงกร'สถาม 

พระยาไกร’1’ (โกยา) ว่า ฝากนำเมองถลาง เมองพ'ใ!งา เม่องกะกวีทุ่ง 

(ด) เล่าพระยานครราชสมา (ทองอิน**) 
* พระยาไกรโกษา ( เทศ ภูมรตน ) 

** เจ*าพระยานครราชสิมา (ทองอน ณ ราชสิมา) 

-■ &(& - 



พองฅะกว์ยิา เหล่าน หมเริปึเข่ามาทำยิงเอา!ท้นเอาพองถงเรยวหรอ 

พระยาใกรกรายทูลว่า ยิงไม่ถงหากิใต่ ยานเมป็งห่างฝากนำคิกไกล!'ขำ 1ป 

กาก แต่ปากนำระเขำไปในลำกลองนำกลกเยินหำง ๆ ไป ริงตรสถากรา 

เริออายแขกทํอย่เกาะยาวน'’นระเยนเร้ออะไร พระยาไกรกรายทูลว่าIยนเรอ 

ระยำ ทรงตรสว่า เริป็ ๓๐ ลำกำระมาทำเอายานเมองไต่กไหน กองทำ 

เราก็ร่ำแรงไป่ไต่แลำถิงพนเกษสองพน อายแชกระผกนมาใต่สกเกา เร 

กำเริปิระยำ ๓๐ ล่าเท่านิน. เมอคิกสรยกยม'นไมไต่กํเยนกร"าวเกงา'ห 

กรรกของเรา เยินอนว่ารนพระทำอย่แลำ แลำทรงฅรสว่า หรอกปึงทพ 

ไชยาระยกมาช่วยก่นเสยขำงน อ่ายแขกระไปขำงโนต่เระแกลำก่นเสยหรอ 

อย่างไร ว่ากระไรท่านกรมหลวงรกษรณเรก กรมหลวงรกษรณเรก 

กรายทูลว่า ถำยกไปก่เหนระไม่แกลำกํนี รำสงว่า ว่าแก่ทระแกลำกน 

หริอไม่แกลำนนเถิด ถำแคลำกนเสยสิไม่เยินการทเดยา ริงฅร'สถามทำว 

พระกรูณาว่า เยินกระไร ระแกลำกนหริปึไม่แคลำ ทำวพระกรุณากรายทูล 

ว่า กองทพระยกผา เริปึก็ระม่มาหลายลำคงพยไม่แกลำกนหากิไต่ รำ 

สง์ว่า ถำผาไม่แกลำก่นแลำระว่าอย่างไร การระรยสกำมนก็คิดรำแรง 

ไต่พอทำอย่แลำ 1 

© กรน ณ วนเกอน ๔ แรม ๔ กํ่า เพลาเช่า ทรงตรสถามขุน 

ริฅรใรรกษว่า เมอรยกำอำยแขกทปลกแรดนนม'นยกเขำมาทำอย่างไรก่อน 

ไค้สรยกำมนอย่างไร ไค้อะไรมายำงหริอไม่ พระยาเทพกรายทูลว่า อำย 

แขกยกแยกกนตรงเช่ามา!ยิน ๓ สาย กองทำหลวงไซยสุรินทริยกแผ่ราย 

กนกาหนำเช่าไปยิงเอาอำยแขกๆก็,ยิงสร:ยอย่ส่ก1ครู่ห'นง อำยแขกยกเขำฅ 

ไต่สรยกนถงอาาชิสน อำยแขกแตกถอยไป่ตงอย่แหลมเกริยน ห่างก่น 

— ซึ่๕ — 



ประมาณเส*นเศษ-^"1 กองท'พัไค้ขนหลกช้ายแขกมา เอ ยอก ร'ยส่งว'าเยน 

ไรรงไม่ตาผฅ ให้มนก่งค่ายลงไค้ ว่ากระใร คุณเทผกรายกลว่า ผกน 

มน้อยก่วอย่ รงก่งร่ยัอย่ทปลกแรก ฅร่สืถามว่า พระยาสงขลาเขา!กณฑ 

เติมไปให้อก ๕๐๐ นนว่ากระไรเล่า คุณเทพกรายทูลว่า ออกเปกคิก 

ก่งมนรโเอย่ทปล่ก์แรก ยิงหาไค้ยกไฝฅฅ่อไฝไม่ ทรงฅรํสวา มนไม่ไค้' 

ยินเขาพกราเล่าการทพการศกน้างเลย เขาว่ารยกโเแขกนนมแต่ขนเฅรยม 

คอยยิงไวสก ๒ คราว ๓ กราวเท่านนก็ระไค้ เขาเล่าว่าช้ายแขกระเช้าผา 

รยแลว ม้น์ยกรออย่ให้ยิงพอสินทางขนคายคิลา ถายิงมนออกโปกราวหนิง 

แล่ว มํนก็ลงนอนหลยลกขนเสย พอสินกราวขนคราวหนิงแล่ว กพากิน 

วิงเช้ามาทเกยว ล่าไม่เฅรยมกอยยิงมนอย่อกสก เฮ คราว ๓ กราวแล่ว 

มนก็วิงเช้าผาถิงก่วืเอารนไค้ ทกนเขาเช้าใรรการแล่ว เขาร่กเอาขนหลก 

ไวช้างหน้ายิงเสยก่อน มน-วงเรเามา'ใกค้แล่ว่ก็เอาย1นกายศิลา'ใส่มนเช้า 

ถกเช้าสก ๒ กราว ๓ กราวเท่านนช้ายแขกก็เข็กลง หาอารระเช้ามาไม่ 

นมโเทำเอาตามใรมน ม่แฅ่คิกหยอนกล'วิมนไปเสยหมกทงนน ๆ 

๑ กรนเพลากํ่า ทรงฅร'สถามท่าวพระกรุณาว่า หาจุกษหาพา 

ระไปไค้เผอไร ทวิวพระกรุณากรายทูลว่า ระกรายถวายกิง์กผลา ณ วน 

เก็อน ๔ แรม ๐) กํ่า เพลาเช้า ๓ โมง ๐) ยาท ฅร'สถามพระยาพิพฒน 

พระยา'โซฎกว่า ๗ กํ่างแกลางวนระลงเมอไร พระยาพิพฌน พระยาโซจุก 

กรายทูลว่า นํ้าระลงก็ราวเพลาเช้า ๕ โผงเศษ ร่ยัสงว่า ก็ราว ๕ โมง 

( ต ) กรงนคกฅํวพข โม่ใช่เล่นเคยว 
|5า ! 2^ ^ 

ทว่เห่?งก'นอย่เส่VIคษ?นน กส่วจ#โม่โคลงตํวเใ)ขค๎ว์ยพงไม่ถ?/ต 

ดํ้งI'}ว่าจ!?สซแล่'วถ}}เสVไม่!คส!/ ม่'ทคํดหน'งสอ!ม่ฬเค?า!เหว่ๆเชๆเวน 

ซ่อง!ว คดฅดกันเขาใใ]จงกถาซเษึนเสนเศษ 

ลิ่ไว - 



นนแหล2 ให้ทำวพร;กรณาลงน์งืกอยอย่โนเรอก่อนเถิก ๕ โผงแล้วรงระ 

เสกรพร2ราชกำเนินลง1ใ!)ส่ง แล้วทรงฅร่สัถาผว่า ร่กแรงเรอเอาไย่ไค้ 

ถลำ ทำวพรรกรณากรายทลว่า รำนวนเรอน์นยํง่หาเขนแน่ลงไค้ไม่ 

เร้อยมก็ยิงไม่พอ รํยืสง์ว่า คูริกแรงหาเสยไหพอ อย่าไหเยยกเสยกเยยก 

ย'กล้น'ใ!] ไพร่พลระอิกโรยเสยหมก สั๋งเริาพระยายมราชไย่ยอฑแลํวหรอ 

ทำวพระกรณากรายทลว่าทรายแล้ว พวกหํว่เผองผายเหนอน่นรํกัใหลง 

เร้อไหฌ,ปิอฑไย่หมก ลงเรอกำขนแย่ลงเรึปึอย่างนคร ๆ ล้าง รยล้ง์ว่า เออก 

แล้ว อฅส่าหถนอม ๆ ไย่ เขายํงใม'เกยการทะเล แล้วตรสถามว่า ผ้กนผา 

ถงพรกพรอมกนหมกแล้วหรอ ทำวพระกรุณากรายทลว่า ยิงอยู่แค่พวก 

ราชยร่ยํงหามาถิงไม่ ฅรํส์ถามว่า พระยาภกกณรงกเอาม'นไย่กวยหรอไม' 

ทำวพระกรณากรายทลว่า ไม'ไค้เอาไย่หามิไค้ เอาไย่แต่นายกอง ร่ยส่งว่า 

เอามนไย่ระไค้เคย ๆ การเขาย่าง คูริกืแรงหาเรอเสยไหพอเถิก มน1ริา 

มาระไค้ลง เรอไย่ให้พร'กัพร่อมกน ถไยไไม'พรกพรโผก็รออยู่ให้พรกพร่อม 

ก่อนรงค่อยไย่ ๆ 

๑ กรน ณ วนเกอน ๕. แรม ๕ ค่า เพลาเล้า เร่าคุณหายนกราย 

ทลลา ให้ทำวพระกรณาก่ยนายทพนายกองกรายถวายย'งกิมลาออกไย่ 

ทรงฅรสว่า เออ ออกไฝให้รำเริญ ๆ ไย่หมกกไยกนเถิก ให้มชํยชำนะแก่ 

ชำศกศ่ฅรโกยง่าย ออกไย่แล้วอย่าให้ม่ความย่ระมาทแก่การ กิกกให้ 

รอยคอย ระย'ญชาว่ากล่าวการสงไรกให้เกกขาก กิกทำให้เหมอนอย่าง 

เร่าพระยายกินทรเกชาไค้^ง’?ะก็ แล้วรํย์สงสงกรมหลวงรกษรณเรก็ ให้ 

พระราชทานเกรองยศสำหรยกกกไทำ'วพระกรุ'ณาแลนา1ยทํผ์นายกองทง 

ย่วง แล้วเร่าคุณหายนกรายทลว่า ยายหนชงโกยสารเรอขุนริฅรใรร่กก็ 

เขามานนเล่าว่า เมอกองทพสงขลาถอยเขไมาอยู่ก็ค่ายย่ลกแรกรยสก่ยึ 



อำยแขกน,น พวกไพร่ย่านพลเมองเมองสงขลาพากนกกกนใรมาก ยายกน 

กนนเข็นลูกอำกรุง ๆ ออกไม่อำงอย่สงขลา รกแรงเก็ยของลงเรอระเข้ามา 

พร2ยาสงขลาห้ามไวหาใหมาไม่ ยายหน'ร้งไค้โกยสารขุน’ริกร'ไงรกษเข้า 

ผา ว่าทย่านพระยาสงขลาพากนร่องไห้แซ่ไม่ มอญ ๓ คน ย่าวพระยา 

ราชสุภาวกคน & ข่าวพระยานครเขอนขนช์ ๒ คน มาขออาสาออกไม่ฅ 

อำยแขก พระยาสงขลาร'กคนให้1ไม่ ๕0 ออกไย่ไค้สรยก'ยอำยแขก พวก 

สงขลาแฅกหนมา อำยแขกลอมมอญ ๓ คนไว อายมอญ ๓ กนแหก 

ออกผาไค้ ขอกองทพพระยาสงขลา 0,000 ฑ่ยเงิน ๕๐ ชง ระไค้ไม่ซอ 

เสยยงยกไม่ฅก่ยอำยแขกอก พระยาสงขลาหาให้ไม่ แล้วว่าพระยาสงขลา 

สนสฅิสผย่สุกไม่ หาเข็นอนกระคิกออกไม่สรยก่ยอ่ายแขกไม' ร'ยส่งว่า 

เชออะไรก่ยัยายแก่ยายเฒ่า เขาไม่ให้เรอเข้ามาก็โกรชิเขา ว่าเขาโกย 

ขํก์ใรนนเอง ล้ารริงเหมอนว่าแล้ว สงขลาระอย่ไค้กไหน กเสยมน ม่านน 

ข่าวก็เลองลปึเข้ามาถงเสยแล้ว ล้าระเข็นเหมอนว่าย่าง ก็เข็นแต่พากน 

กกฅนใรนํนืเห็นระรริง ๆ 

® กรํ้นั้เพลาคํ่าทรงฅรสว่า เรอพระยาวิชิตณรงก*ออกไย่ก็เข็นรุม่ 

เร้อกำยนอยู่ ล้าออกไย่ถงก่อนไค้แล้ว พวกสงขลาระแลเห็นเข้าพากน 

กกกนใรไม่ว่า เข็นกำย่นพวกกนขาวมาช่วยอำยแขกเสยกอกกระมํงื ล้า 

แมนว่า เรอขุนพํฒ่นไม่ถงก่อน ก็ระไค้รุ้ว่าเข็นกำย่นกองทพของเราออกไย่ 

ล้าย'ง'ใม่มใครไย่กงก่อนให้รุแล้ว พากนฅกฅินใรไย่เสยว่าเข็นกำย่นอำย 

คนขาวเข้ามารย คิดกงย่านเมองไม่เสยก็เข็นอนรนใรอย่แล้ว พงกมแต่ 

กกฅนใรกล่วัมนไฝเสยหมก ไผ่คิกรยสุก่ยืม'นให้มช่ยัชำนะย่างเลย ๆ 

® ครน ณ วนเกอน ๕ แรม ๖ กํ่า เพลาเช่า ทรงกร'‘สีถามเร้า 

คณหายนว่า ทเมองสงขลานนั้ผเรออย่เท่าไร คิกกกเรออะไรไวย่าง 
ไ ย 

— 6 ๘—' 



เร้าคุณทาขนฑรายทูลว่า คิกกกไว้ เร!เมาแฅ่เมอง'ใหม่ ๒ ลำ ผาขาย 
ย,นกระสุนคินกำทสงขลา พระยาสงขลาให้ซอขนไฝ ย'งหาให้[รอไฝไม่ 

แห่เร่อลูกค่านอกนํนก็กกไว้หมก เรอรยทสงขลาก็ผกปึย่ ๒ ลำ นอกราก 

น์นชำรุกใช้หาไค้ไม่ เรอสำย่นค่ายห่กห่อขนยรรทุกศิลาคร้งนกมอย่อก 
๑0 ลำ ทรงฅร้สถามว่า ก็ร้กืแรงเริอไว้อย่างไรยโงหริอไม่ เร้ากณหายน 
กรายทลว่า แฅ่เริอสำย่นค่ายห่ก์นนร่กแรงผูกยนหนโเริอไว้ศิกคอยระรย 
สักโ)อายแขก กลํว่ระขามมาเผายำนคลองสำโรง แห่เริอ่ใหญ่สองลำนน 
กร้ก์แรงเกริองเริออย่ยํงหาแลโไม่ ทรงฅรํส์ถามว่า รกแรงผูกใยค่ายหร้อ 
ไม่ เร้ากณหายนกรายทลว่า ร่คแรงผูกใยไว้ค่าย ทรงฅรสถามว่า ร'กแรง 

อย่างนน ก็ระคิกหนทงยโนทงเผองไฝอย่เกาะนนเอง ว่ากระไรเร้าพระยา 

พระกล่ง เห็นระหนหรอไม่หน เร้ากูณหายนกรายทุลว่า 1 เห็นระไม'หน 
รโพระราชทาน ไล่เลยงถามยายหนก ยายหนว่าพระสงฆทสงขลาพร้อม 

กนมาหาพระยาสงขลาว่า ระสักรโอาสาขอออกไฝซ่ายรยสักโอโยแขก 
พระยาสงขลาหโมไว้ว่าอย่าเพงสัก กอยรอพงการกก่อน กองทพกรุง "I 

ก็ระออกผาเร็วอย,แล่ว้ ถโเห็นว่าการกวกขนผากมายแลโ ริงระยอกให้’ 

สักออกมาซ่ายก่น รโส่งว่ากระนํนสิ การมเขโมารนถงยานถงเมองแลโ 

ระไม่สักออกผาช่วยกนอย่างไร่ ก็ค่องสกออกมาซ่ายกนรยสุมนให้รงไค้ 
แลโฅร่สถามว่า เริอซ้งให้เขโมายรรทุกขโวนน ไกขโาลงเรอยโงแลโ 

หรอไม่ เร้าคณหายนกรายคูลว่า ไค้ซอยรรทุกเริอลงแลโ รโสงสํ่งีเรโ 

กูณหายนว่า ให้ส่งทโวพระกรุณาออกไฝว่า ซงให้เรอเขโมาขอยรรทุก 

ขาวออกไฝน1น ระไฝรกพระราชทานให้ออกไฝก็เย่นคราวกำก่งว่นร้คแรงส่ง 
กองท'พ'ใหญ่อย่ รกแรงหาทนไม่ ห่อคราวหลํงืเร่อขโวออกไฝเถกรื้งระพระ 

ราชทานให้ออกไฝ แห่ร้กหาฝลาใยไห้ พริก เกลอฝากทโวพระกรุณา 

ออกไฝให้แรกร้ายให้ทสั)ก่นก่นไฝพลาง พวกนายทพนายกองขโงนอกก็ 

ข่กสนอกหยากอย่ ระไค้มใรเย่นกำล่งสรยกโอโยแขกห่อไฝ 1 
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๏ กรนเพลากํ่าทรงฅร'สถามล่าวพระกรุณาว่า •ริคแรงเรอ^2เอา 

ออกไย่คิกหมกล่วยกนสกก็ลำ ผกนผาถงพรอมก่นหผกแลวหรอ ล่าว 
I I ย| 4 * 

พระกรุณากรายทลวา ยง้อยู่แต่กนเพชรยร ๙๐๐ กน ราชยุร ๕00 

ยํงืหามาถงไม่ เรอทไกออกไฝ!ยืนเรอยม ๒๐ ลำ คิกล่ง!รอรยใหญ!รอ 

รยน์อย ร2ไคออกไฝหมกควยก่นเยืนเร้อ ๕0 ลำ ทรงฅรสถามว่า กน 

ก็ย'ง้อย่ถง ๙๐๐ พ่นหนิงย'งผากนกหนา คิกไวิว'ากระไร ระโหลง!รอทไหน 

ระให้ใครร'กแรงส่งเสยไย่ ล่าวพระกรุณากรายกลว่า คิกควยเกลา 1 

ระกรายถวายยงกมลาลงไย่รอชยู่ก็หนำวกสำ!พงสก ๒ วน ๓ วน ล่ากน 

ยิงืเข็ามาไม่ก่นแลว เร่าพระยาพระคล'ง้ระร่กแรงส่งเสยออกไย่ ร่ยัส่งสง 

ว่า ว่ากล่าวกร'กแรงก*นํเสยให้กิ ระส่ง ๆ ก่นไย่แต่พอพนย่ากนำแล่ว 

ต่างกนต่างก็ระไย่!ก็ยวหาหอยหาย่กินเสยสิเสยการเสยงานท!ทยว การ 
ย่ ล่ V ไ ^ ก่^^^ ไ 

ก็ระร่กแรงผกนไย่อย่างน รกให้กลุกย่ะฝนกน!ล่า!สิยนน!!หละกิ เอากน 

เราใส่ลงก'ยักนนอก เยืนนายย'ง้กยักนไย่ไก่รงระไห้ ล่าไม'คิกอย่างนแล่ว 

มนก็!ทยว!ชอนแชไย่เกยวกินหอยกินย่อยู'ฅาผขอยผงหมกนน!อง คิกกร่ก 

แรงกำช่ยัสํ๋ง!สยกนไวิให้กิ แลยัรยัสงสงล่าวพระกรุณาว่า ระเล่ากวาม 

ให้พง เมอกรํ้ง์พม่ายกมาล่อม!มองเชยง'ใหม่นน ลน!กล่า ๆ กรมพระราช 

วิง้ยวรๆ*'6’) ยกกองทพหลวงขํ้นไย่ถงก็ย่งทพรออยู่ ย'ง้หาเล่ากิไม' อกย 

พม่า'รข่าวว่ากองท'พหลวงยกขนไฝก็พาก่นกนแตกถอยออกรากก็ล่อม!มอง 

เชยงใหม่ ยง้เหลอก่ายพม่าอยู่ลูกหนง รงแต่งให้อุยากอง!ยืนนายทพยก 

ลงผา ลนเกล่า ๆ กรมพระราชว่งยวร ๆ ให้หม่อมลำกวน*'๒ให้กลาโหม 

(ต ) กรมพระราชวิงบวรมหาสุรสิงหนาท ในรํชกาตทิ ค 

( ๒ ) ลูกเขอกรมพระราชวิงบวรมหาสุรสิงหนาท 
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(ราชเสนา) ทธงอิน ยกชนไย่ฅท7อายอยากอง,'3’', ทพหลวงก็ยกหนุน 

ขนไย่ ทพอ๎ายอยากองพาก"นแทกกระร7กระราย รยนายทพนายกองอาย 

พม่าไค้หลายกน อายพม่าริงไค้เลิกถอยแฅกไย่รากเชยงใหม่ กวาณขน 

ธย่างน พงแล้วรำไว้ เม่อกร,งั๋อ๎ายพม่ายกมากเมองถลางนนก็กรํงหนิง 

ว่าอายพม่ายกผาล้ปึมเผองถลาง'ไว้ กธงทพกรุง ๆ ยกไย่ถงเมองฅะก็วท่ง 

ก็พากนยํงอย่ พวกอายพม่าไค้ยินเสยงกลน คิกวาเสยงยนใหญ่ก็พากน 

แฅกไย่รากเมองถลาง กองทพเริอเผองไทรยกผาทนก็ใค้ช่วยกนก,ยกอง 

ทํพึกรง ๆ ออกไล่ร,ยนายทิพนายกองอายพม่าไค้ กองทพกรุง ๆ ยกไย่ฅง 

ธย่เมองถลาง เริอเสยยงอายพม่า ๔ ลำ ฅามมาส่งเสยยงกน คิกว่าอาย 

พม่าย่งัอย่เผองถลางก็ฅรงเขามาใกล กองทพผายเราใหล่ามพม่าเรยกเรอ 

๔ ลำ พวกพม่าคิกว่ากองทิพพม่าต่วยก"น์เริยกก็กรงเขาผา กองท,พเรา 

ออกไล่รยไค้สนทํ๋ง ๔ ลำ พงแล้วอุกส่าหรำเอาไว้ นว่ากํวยกวามทช่อ 

ระกกฅนใรพากนหลงเขาไย่ระเสยท ย่ระเพณระทำทพทำศกแลวอยาเห 

ม่กวามฝระมาท อุกส่าหฅริกรองการใหรอยคอยรงมาก แลเรอนายทพ 

นายกอง1ชิง ระขามไย่แค่ผงกะวนอ'อกน,นก ใหระวงกาชยกนเสย อยาให 

พล7แพลงล่วงเกินหลงเย่ลยวไย่แต่ลำหนงสองลำได้ กอยสยสาวคิกดลง 

ไย่ให้พร"กัพร่อมกน'ไหกิ ล้าแมนว่ากองทิพืราชรินทรไย่สงก่อนแล้ว พวก 

อายแขกมนร้เขาว่ากองทิพกรุง1 ออสมา มนก็ระพากนแกกหนไย่สน 

มนระอย่ส้รยทไหน แขกเมองระนะ เมองหนองริก เมองยะลา ซงไย่ดวย 

กนก็ยอายแขกไทรนนก็^พาสแสล'อริ1ส'1เข"าหา^น พวสแขส ๔ ห"ว์เมิอง 

ก็!:ผใรช่วยรยส้แขงแรงเช่าหมคต่ริยสแ ล้าออกไย่ไม่ทินเมองสงขลา 

เสยหายระเอาผัคนไผไค้ การเยืนย่ระการ'ริกแล้ว่ก็ค เร่งยอกเช่ามาระไค้ 

(91) อบากองคนน กองทิพไทยจํบตวได้รินคราวนน 

(5)0® —"" 



รกคนเพิมเฅิมยฑ'อชิกไฝโทพอทำเอาโหัแลวรนไค ถาออกไย่ถงแล้ว ให้ 

ฑำช่ยนายทิพนายกองเสยรง?วํ่วื อย่า'ให้ผกวาม ย่ระมาททำหไว'ใ1?เยาแก่ 

การ หลงยกล้วงถลำเขาไย่ให้เสยก เหมอนหน็งเอาพิมเสนไย่แลกเกลอ 

ไม่ฅํองการ ให้คิกคริฅรองการให้รอยกิอยหนกแน่นเสิยก่อนงงงะกำเอาชย 

ชำนะแก'มนไห้ ถางโ!มนไห้งะซกถามข้อราชการกยมนแล้วอย่าเชอผงกำ 

มนเอาโกยง่าย เฆยนซ่ำถามมนไย่กว่างะไห้ความ ถาไห้ความแล้วอย่า 

เพิงเชอมนก่อน คิกย่ระกอยความใคร่กรวฌกให้เห็นงริง ก่ายวัไม่เห็นงริง 

แล้วกเฆยนมนซ่กถาผรํ่าไย่ เอาความงริงให้งงไห้ แล้วทรงครสว่า 

ยวัคราวนเย็นความสำกํญ่ งะว่าให้พิง การทงะคิกฅรยสกำกโม'นน่น่ 

งะคิกฅไฝพลาง กวากก่อนไย่พลางอย่างนนหาไห้ไม' งะหนกแรงไพร่พลนก 

ฉวยอายแขกม่นกำเริยลุกขนแล้ว ทพวกไม่สนิทงะพลอยพากนกำเริยสิ 

การงะใหญ่โฅเสยท'วงทไย่!ฝล่า "I คิกคิรยส้ทำกโผนเสิยให้แล้วเมองไทร 

ก่อน ควรงะงำแงงใครก่งขั้นไว้ร่ำยาเมองไทรไห้ก็ให้งำแงงก่งขํ้นไว้ 

แลการซงงะคิกกวากก่อนกรอยครวันนคิกทำเอาภายหลวั ลุยไลผ่ปินย่รน 

ผาโกยเย็นก่อน ควรง;งำแงงฅงํ๋ไว้คงย่านกงเมองแห'งใก ๆ ก็ฅงขั้นไว้ 

ถำเห็นว่าอำยแขกไม'ส้สนิทฅํ้งั้ไว้ไม่ไห้แล้ว ก็กวากก่อนเอาผาเสย'ให้สน 

กำเอาให้งนใยไมเสนหญ่าก็อย่าให้หลงเหลอคิกแผ่นกินให้มนมาฅํ้งั้คิกเย็น 

ย่านเย็นเมองสยก่อไย่ และการทงะคิดฅรยสนน คิกทำข่าวให้ก่งกะเกณฑ 

ผัคนเมองแขกทวัฝวงลงไย่ให้ถงกลนคนยกมาช่วยเข้ากองทพกรง ท ไย่ 

ท่มเททำเอาอำยแขกเมองไทรเสยให้ยโเยินงงไห้ ถงโกยว่างะไห้ ©0๐ 

ก็ก ๒๐๐ ก็ก กคงเย็นเชอมข่าว ซอว่าเกณฑกองท'พเมองนนยกมๅ 

ช่วยกนมาก คิกแก่รยสูไล่ฅ เอามนให้มนแคกวิงหนิไย่ให้พนเท่านํ้นั้เถิก 

งะไย่คิกล้อมเมองไทรเหมอนอย่างเช่าพระยานคร ๆทำก่ยอำยฅนกเกน 

(ส) 0)25 



กรงนํนแลว ไพร่พลกระยอ!]ชำอิกโรยใ!]ช่านาน เห็นระหาสำเรรการ 

โกยเร็ว ไม่คิกฅเ!ร่กไล'ให้มนออกไ!]นน์แหละก มนระหนใ!)ไหนห็ช่างมน 

การกเหนระแลวลงโกยเร็วไก แล่วทรงหริสีว่า เมองสงขลาระแเน 

อย่างไรอย่หนอ ระเสยหร็อไม่เสยอย่างไรก็ไม่ร ขางเมองถลางอาย 

หวนผาลิระคิกใ!]ทำอย่างไรก็ไม่ไกักวามเยึนแน่ กชิยพวกนกร ๆ ก็หายไ!] 

เสยหมก เห็นอายแขกทสฅลระเลิกถอนขนมาช่วยยกทางก'น่ทพนคร ๆ 

ระมาช่วยสงขลาน่นเอง ทพนกร ๆ ระยกผาช่วยไม่ไกั การขางสฅลมน 

ก็เลิกไ!]แล่วไม'มกวามอะไรยอกเช่าผาไกั ก็พากนนิงอย่เท่านนเอง เหน 

ระเยนกวามอย่างนเสยแล่ว ๆ 

๏ แลกระแสพระราชกำริก'!)ช่อกวามในยอก ซงช่าพเร่าร่!เพระ 

ราชทานรกหมายมาน ฅาผไกัรยพระราชทานพง ช่อกวามระขากผิกเพยน 

กวรมิกวร!]ระการใก รยพระราชทานพรมกชพระคุณสุกแช่วแท่ระโม่รก 

รกหมายสินช่อความ ผาแท่ ณ วนเกอน ๔ แรม ๖ กำ V'รอสม;']ทอิก็ก 

(รลก็กราช ©๒๐๐ พ.ก็. ๒๓๘©) 1 
7 
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1 

ฉขข&ใ ๒ 

® ข้าพเริาหลวงอุกผสมล้ต รกหผายมาย่งหลวงทิพปึกษร เสผยน 

ฅรา ไค้'นำขนกรายเรยนแต่ข้าวพร;กรณๅเข้า1หกราย ข้ว่ยข้าพเริา 

รกหผายมา ณ วนเกยิน 4 แรผ ๖ กำยรอสมลุทธิสกแต่ก่อนนํน ข้อความ 

แร1งปึย่ในรกหมายนนแล้ว แลเมธ ณ วนเกยิน 4 แรม ๗ กํ่า เพลาเข้า 

เสกรพระราชกำเนินลง ณ พระกำหนกนํ้า ส่งกองทพข้าวพระกรุณานน 

ทรงฅรสว'าริกีแรงเริอก็งามกอย่ การระริกแรงเริอแล้วข้าวพระกรุณาเข้า 

ใรอย'ผาก แลเมอข้าวพระกรุณาล่องลงมาถงหนิธิพระทนงถรายถาๅย 

ล้งืกมลานน ทรงพระสรวลฅรสว่า ทอกพระเนฅรดเยนสง่าผ่าเผยนกหนา 

ออกไฝเถิก ผนร้เขาว่าออกไย่ถงแล้วมนก็กงพากนเลิกไย่หมกนนแหละ 

ถาเห็นการระเอาผกนข้างนอกไม่ไกํแล้ว ก็ยอกเข้ามาระร'กัแรงเพมเทิห 

ออกไฝให้ ทำเอาให้แล้วรงไกํ แล้วร'ยสํง์สงเราคุณหายนว่ๅ กกิกร'ก 

แรงเฅรยผข้พกอยไว้อกสกสพนเถิก เอาพระยาราชว'งสรรก็ก่ยัผยิณูออก 

ไฝ ล้ากระไรระไกยกเพิผเติมไย่ช่วยกนข้นท'วงทิราชการ ๆ 

๏ กรนเพลากํ่าทรงฅรสถามรมน'ไชยภษาว่า เยนกระไรเอาสมรน 

ไย่พระราชทานให้ข้าวพระกรุณากินหริอไผกน รมนไชยภษากรายทลว่า 

ริยพระราชทาน ทรงกรสถามว่า เมอล่องเริอลงไย่นนกอย่กอกหริอ ถกกระ 

ทยพ่วงแพล้างหริอไม่ รมนไชยรฺาษากรายทลว่า ล่องลงไย่คปึย่ หาถกพ่วง 

แพใกรไผ' ทรงฅริสถามว่าลงไย่ทอกอย่ทํไหน กร'กแรงทำอะไรอย่ 
ยข่ ^ 

๑ 0 ๔ — 



ไมนไชยภูย-ากรายทลว่าลงไม่ทอกอย่หนาโรงฝางขำม ไ,กแไงการยรรทุก 

อย่ยํงืหาเรยยร็ปิยไม่ ทรงฅร'สถามว่า ไ:นอนอย่ทเร!เหรอๆ,?ะขนมาม่าน 

ไผนไชยภูนากรายทลว่า ไม่กลโขนมายำนหามิไค้ รโพร:ราชทานน!)น 

อย่ฑเรอทเกยว ทรงฅร*สว่านอนธย่ทํเรอทำไม กล'โมานอนเสยทํยำน'ให้ 
2 1'" 4 V ’ 2โ 

สยายก่อน'ฒอไะไม่ไงลงไม่กไ:ไค้ ๆ 

๏ กรน ณว่นเกอน ๔ แรม ๘ กํ่า เพลาเช้า ทรงฅรสถามถง 

ทำวพร:กรุณาว่า เมิปิกนนใครลงไม่เยิยผทเรอยำงหรอไม่ พร:กึรยภกก(๒) 

กรายฑลว่า ไกรโพร:ราชทานลงไม่ ทรงฅรสถามว่าเยนกร:ไรสยายอยุ' ย่ ม่1 1 1 I 
กอกหรอ ลงไม่นงทำอ:ไรอย่ พร:ก็รยภํกกกรายทลว่าสยายปิย่ การท 

ยรรทกเรอยํงหาเรยยรอยไม่ ก็กแลไคแไงยรรทกอย่ ทรงฅรสว่า ไย่ 

น^อกอักนอย่ทํเรอเห็นไ:รอนนกหนาแลว ๆ 

® กรนเพลากํ่า ทรงกร'สถามกณพร:นาย,'๓) ขำงมหากเล็กถง 

ทำวพร:กรณาว่า ไค้ยินว่าเช้าผาหรอ กุณพร:นายกรายทูลว่า ทำวพร: 

(ด) ประเพณึ้แต่ก่อน การยกทํพทิเสด็จไปส่ง ยกหามกำหนดฤกษ์ 

บางทยํงคโงไปทํดเรออก แม่ทพจงมเวสามาบาน แถถิงมาเผา ว ได้ 

(๒) พโ!!ฅโI/ภ่กคนนคอนายสนท ยุตโสร/เคานจาพระย'เฮงคนอย 

IVนทพ?#สรยโาคค 

(๓) คฌพโ#นายไม่ออกขอในทน คงจ#ฌนพโ!!นายโวย คอ 

■สมเด์จเจาพโ#ยานโยงเทาฅโลุโยวงฅ 

คื้อจมึ้นโวยวรนารถ ชื้อ ช่วง เบนบุครเจาพระยาพระคสิง (ดิก็) 

ภายหสิงเบนพระยาก็รสุริยวงก็ จางวางมหาดเสก ถิงรชกาตท 4 เบนเช้า 

พระยาก็รสุริยวงก็ ทสมุหพระกตาโหม โนรชกา๓ & เบนสมเด็จเจา 

พระยาบรมมหาก็รสุริ'ยวง^ ๆ 

— 



ฃนผาอยทยำนเ^าพระยๅพฐะคล่ง ทรงตรสว่าระไม่พกราก''ยเ,ทพร2ยา 

พระคลงเสยก่อนแล'วริงระเช่ามากอกกงะม่ง แล'วเส)ๆรฃั้นพระแท่นทรง 

พงคำ'ให้การอายฌวนชิงรโไคผาแก่)าางน(ๆรเสยกรๅยอยู' พ!)ท่าวพระ 

กรุณาเขาไย่เผารโล่งว่า I!)!) ถากกิง!)ย'เก!)กะก็ เช่าผาแล'ว ทรงพงคำ 

'หการเสยส”กคำหนิงเถิก ระไกพกรากโท'าวพร;กรณๅ กร'นอ่านคำไห้ 

การเสรรแลวทรงกร,สถามท่ๅวพระกรณาว่ๅ ผกนม'!ถงพรอมกนหมก 

แลวหรอ ท่าวพระกรุณากรายทลว่า พวกเพชรยุร่มาถงแท่ว ย่งแท่ราชยร่ 

ยงหากาถิงไม' ทรงฅร่สถามว่า พระยาราชยร่เขาร้ก์แรงไห้ไกรเยืนนาย 

ชิอกไม่ ท่าวพระกรุณากรายหลว่า ร'กแรงผช่วยกมออกไม่ แท่ผช่วยนน 

ผาถิงแลวไห้กลโ)ออกไม่เร่งกนไห้เช่ากาบิย' ทรงกรสถามว่า ก[รอแพ 

นนว่ากระ ไร ร้ก์แรงก่นไว้พอแท่วหร่อ หมกก'วยกนระไกเร่อออกไม่เท่าไร 

ท่าวพระกรุณากรายทลว่า ระไกออกไม่เยืนเร่อรย ©๕ ลำ เร่อยืม ๒(2) ลํๅ 

เรอย่งัหาพอไผ่ ทรงกรสถากว่า ก็คิกรกแรงกนไว้อย่างไร ระไกล่องลง 

ไม่เผบิไร ท่าวพระกรุณากรายหลว่า ระกรายถวายย่งคมลาล่องลงไม่ 

ณ วนเกป็น ๔ แรม 00 คํ่า การทระรกเร่อส่งลงไม่กร2งั้หล่งนน์ เร้าพระยา 

พระคล'ง พระยาโชภูกระรกแรงส่งลงไฝ ร'โสงว่า คิกร'กแรงเอากนเรา 

ใส'ลงท่วยไห้เยืนนายยโคโกนออกไม่เห็นระก ท่าไผ่ก็กนเราไม่ก'วยแล'วม่นึ 

ก็ระพากนไม่แชเชอนเสยหมกนนเอง แท่วทรงกรสว่ากอย")นกรๆ กอย ฅ 

สงขลา ก็เงยยหายไม่หมก ระทรงพงความอกสกทหนงเท่านแหละไม'ก็ 

ไกรยอกเช่ามาเลย ระเยืนอย่างไรหนอ สงขลาระเสยหรอไม่เสยอย่างไร 

ก็ไม'รุ ท่าการก็แท่วก็กงยอกเช่ามา ท่าการร่ายแท่วก็ไก'ยอกเช่ามานนเอง 

ช่างไชยาเล่าก็ไผ่ยอกเช่ามา อ่ายหานผาลมนระคิกไม่ทำช่างโน'นเช่าหร่อ 

อย่างใรกไผ่รุ ไกความก็ว'าพยเร่ออ่ายแขกอย่ทเกาะยาว๓0 ลำ กอยพง 



กวามอยกผากนเงยยไปเสยหมก ไผ'ยอกเช่ามาให้รุย่างเลย เยนกระไร 

อย่างไร หรอมน,?รแย่งคนลงไม่ย่าง ขนมาฅํงย่\กทางกนทพ์นคร ๆ ชิงระ 

มาช่วยสงขลาไว้ย่าง ระเย่นอย่างนหรออย่าง'ไรหนอท่พนกร ๆ รงเงยย ไม่ 

ทเกยว'ไผ'ยอกเช่ามาเอาเลย ๆ 

๏ แลเมอ ณ วนเกชน 6. แรม ๖ กํ่า ชิงรกหมายออกมาแต่ก่อน 

นนฅกความอย่ ๒ ข'อ ขไหนงฅรสถามห้าวพระกรุณาว่าเย็่!นกระไร ออกไม่ 

ถงแล'ว่ระคิกเอาทํพนคร ๆ ลงไฝช่วยก่นทำ เราพระยานคร ๆ ระไม่ควยหรอ 

ไม่ไม่ หรอระยอกย่วยเสย ระให้แต่ลูกเต่าลงไม่ ห้าวพระกรุณากรายมูลว่า 

ห้าไม'ย่วยเร็ยแล'วเห็นระไม่ แต่เร้าพระยานคร ๆ นนร่ณกินขางหล่งื ห้าม 

ใครเกินหนไแล่วเห็นระไม่ ทรงพระสรวลฅรสว่า ว่ากล่าวกถูก เห็นระรกให้ 
, 4 ห 4 ^ 0^ เ^ ๘ 

มคนเกินหนไกไนรงระไม่ แลชิงขอกองทพเช่าผาสามพนนนกระเอาออก 

ไม่ให้เกินช่างหนา คิกระย'งกไย'ฌซาว่ากล่าวให้เด็กขากทำเอาเองรงยอก 

ขอเช่ามา กรนไม่ไกสมคิก ท'พใหญ่ยกออกไม่อย่างนแล'วก็ระนอนยอกย่วย 

เร็ยเสยเท่านนกนเอง แล่วรยสงว่า ถงโดยเร้าพระยานคร ๆ ไม่ไม่ ลูกเต่า 

ก็ม่อย'หลายกน คิกเอาลูกเต่าให้กุมทพลงไม่ช่วยกนทำให้พร'กพรไผก่นรง 

ไค้เยึนกระไร ยไระสงสยอยู'ทไหนย่างก็ว่าผาเถิก ห้าวพระกรุณากรายมูล 

ว่าการทระทำเผอง,ไทรก็พอระร”กิแรงทำแล'วใปไค้ กลไแต่ทระกวากกรอย 

กรไผานํ้นั้ ระม่ผมาหไผม่ราม,'8ไม่ให้กวากเช่ามา รไสงว่ากลไผนทำไม 

มนระมาว่ากล่าวห,ามม่รามก็อย่าพงมน ระเอารมูก เขาผาหายใรนนไม' 

ซอย ห้ามนมาว่ากล่าวโกยระเห็นกไไมฅรกน ก็รกแรงเอาไว้ย่างแต่เล็ก 

นไยพอสมควร อย่าให้เสยแก'ไมกรทว่ากล่าว อย่าให้เยึนมนมาร่วมคิก 

(ท) ท็ว่า ผู้ห้ามปราม ฅรงน หมายความว่ายงก,แษ 

— ๑0ฟ่ —* 



ริกแน่ไก ม่นริะ!กลอย[อา;ยืนของๆมนเสย ถ้าเห็นการว่าริะเอาไว้ไม่ไถ้ 

แล้วกกวากต่อน;อามาเสย'ให้สน แลข1อกวามทฅกฐย่ ๒ ขอนนสินกวาม 

แต่;ท่าน ๆ 

๏ แล;ผอณวน;กอน๕แรม๘ กํ่านนั้ ร'ยส็งัล่งท่าวพระกรุณา 

ว่า ความอะไรก็เยืนหมก สงเสร็ริสนอย,;ท่าน5นแล้ว ออกไย่เถิก อุเฅส่าห็ 

หม่นึคิกฅริฅรองการไย่'ให้;นอง ๆ อย่าให้มกวามฝระผาทริงริะผชยชำนะ 

แก'ขำคิกถ้ฅรูไค แล้วท่าวพระกรุณากรายทลว่า ริะฃอร'ยัพระราชทาน 

เอาพม่าเก่าพม่าใหม่ออกไย่ถ้วยสกย็ลิยสองกน ร่ยัส่งว่า ทำไผ ริะ;อา 

มนไฝเห่หรอ เอาไฝเถิก เอาไย่ให้มนเห่อ1ายแขกเล่นก็เอาไฝ แต่เอามน 

กล'ขมาให้ไก ๆ 

๏ กรน ณวนเกป็น ๔ แรม ๙ คํ่า ทรงฅรสราชการอนไย่ หา 

ไถ้ทรงฅรสถงราชการเมองไทรไม่ ๚ 

๏ กร'นณวนเกอน ๔ แรม (3)0 กำ เพลาเชา ทรงฅรสถาม 

เริากณหายนถงท่าวพระกรณาว่า ริะล'องเรอลงไย่วนนหรอ เริากณหายน 
1 1 1' ๘ ขํขํ 1’ 

กรายทลว่า ริะกรายถวายยํงึกผลาล่องลงไฝเพลาเย็นว่น์น แต่พระยาสมุทร. 

ย่ราการยอณขำมาว่าลมริ'กนก ว่าผแต่กราด;ขำผาอย่างเกยว ทรงฅร่สว่า 

ผฝนลงมาเสยสกทหนงก็ริะก'อยย่งซํว์ลง ตกไย่รินแรมสน;ก็อน เขำเก็อน 

๕ แล้วก็ริะออกไย่ไก แล้วทรงฅรสว่า กอยพงนกร ๆ กอยพงสงขลา ก็หาย 

เงยยไย่หมก ขำงไชยาก็ออกไย่ถงนานแล้วก็ไม่ยอก;ขำมา การริะเยืน 

อย่างไรอย่หนอ ทสฅลนนม่นริะเลิกไย่เล่นขำงถลางหรอริะยํงใม่เลิกไย่ 

อย่างไร ว่ากระไรเริาพระยาพระคลํง เริาคุณหายนกรายทลว่า ทสฅลนน 

เห็นริะเลิกไย่แล้ว ริะไย่ขำงถลางก็คงริะไย่ ถ้วยแขกทถลางนนอ่ายทวน 

๑อ&* ' — 



มาลริเยา:แสอยู่ผาก คงระ'ให้ไฝคิด'ชกชวนกนร่ยเอาไฝ ทรงฅรํสว่ากอง 

ล่พเรากยกออกไย่อย่แล่ว ระไม'คิกรกยาไวให้ม่น์กงไห้เรยวหรอ การอย่าง 

นกฅองคิกระว่งัอย่กำยกนหมกนนแหละ แล่วทรงฅรสถามพระยาไกรว่า 

แขกเหล่านมนมเกรองอยมนน้*มากนอยเยนอย่างไร ช้างโคกระยอ มนม 

หริอไม่ พระยาไกรกรายทลว่า หาสมมากมายนกไม่ ม่อย'กแต่พอรยพระ 

ราชทาน ช้าง โก กระยอ นนก็ไม่ม่ ม่อย่ก็แห่เริอเตยวหาผกหาย่ลากิน 

ฅามอ่าวทุ่งทะเล ทรงฅรสว่า มนไม่ม่อะไรอย' างนแล่วผนกกงคิกไย่หมก 

ล่าม'นม'ช้าง ผโก ม่กระยอไห้ทำไร'นาอย่ล่างแล่ว มนก็กงระร'กัภมิลำเนา 

หาคิกทิงล่านทิงเริอนไม่ไม' เยึนกระไรอย่หนอ กองท่พระคิกต่กรอนยอง 

ก'นัมนอย่าให้ไย่ไห้เท่าน ระไผ'ไห้หริออย่างไร อย่างนแล่วกพากนยิกเอา 

เริอมนไว่,เสยให้หมกก็ระแล่ว มนระพากนไม่ทไหนไห้ มนระไม่กไม่ก1วย 

เริอ ระไม่ยกไย่ผงนนกเห็นระไม่ไม่ไห้ 1 

© ครนเพลากํ่าทรงฅร''สแต่ว่า พากนเงยยหายไฝหมกล่งนกรา 

ทํ้งั้สงขลาทเกยว ทรงกอยระใกร'พงกวามอกสกทหนงกไม่ไห้พง า 

๑ กรนณวนเคอน ๔ แรม ©© กำ เพลาเซา ทรงฅรสถาม 

พระนรินทริว่า เยนกระไรเริอแพเขาก็ล่องลง'ไม่แล่ว ย่ญชรำนวนเริอคิก 

ไห้ลงไฝเท่าไร พระนรินทริกรายทลว่า เยึนรำนวนเริอรย ลำ เริอยิม 

๒®ลำ ทรงฅรสถามว่า ก็ว่าเริอล่งไม,พอนน เขาร'กหา'ให้เริอแล่ว่หริอล่ง์ 

พระนรินทริกรายทลว่า ล่งหาทรายไม่ ทรงกรสว่า นนเยึน'ไรเล่า มนก็ 

มแห่'ไผ่ทราย แลวกนอย'เล่านน!อง 1 

๏ ครนเพลาคํ่า ทรงกรสถามว่า พระยาเทพหายไย่เสยช้างไหน 

พระนรินตริกรายดูลว่า ลงไย่รกแรง'ให้,พากเขมรราชงเริลงเริออย่ ทรงกรส 

* เห็นจะเบนเคร้องอํญมณ 

— ® 0 — 



ถามว่ารูหรอไม่ เาว่าพระยาพระคล่งระลงไปส่งเสยก่นเมอไร พระนรินทร- 

กรายทดว่า ระกรายถวายยโกผลาลงไม่เพลาพรุ่งน ร'ยส่งสํ่งพระนรินทริ 

ว,าใ*]ยอกเรำพระยาพระ(ๆล่ง'ไห้คิกอ่านรโ1แรงหๅเริอน่าลงไฝส่งเสยก่วย 

นำกระเกมร'โ)ขนทกวนแล่ว ลงไม่ทอกอยู่ยโไผ'ไกิไฝ กินนำไม่ทกวน นำก็ 

ระหมกนํอยลง กรนออกไม่นำไผ'พอกินแลำ ระค'องไม่แวะหยุกฅ่กนำกลาง 

ทางอยู่ การทระไม่ให้เรวก็ระหาเรวไกิไม่ ระชำว'นระชำคนลงทกวนไม่ 

ยอกเรำพระขาพระกลโคกรโ)แรงส่งนำลงไม่เสยไห้ไกิ ออกไม่ระไกิไฝ 

ทเกยว ๆ 

๏ กรนณวนเกอน ๔ แรม©๒ คํ่า เพลา[ชำ ทรงคร',สถาม 

พระนรินทริว่า ไกิพยเรำพระยาพระกลโยอกให้รโ)แรงเอานำไม่ส่งแลำหริธ 

พระนรินทริกรายทลว่า ร'ยพระราชทานยอกแลำ ทรงครสถามว่า กิกระ 

รกแรงเอาเริอไส'นำลงไม่ส่ง ทำอย่างไรลงไม่รู้หริปึไม่ พระนรินทริกราย 

ทลว่าไผ'ทราย ทรงครสว่า มนก็มแค'ไม,รู้อะไรทงั้นน แลำฅรสถามว่า 

ก็กองทพเหล่านนเขาล'องเริอลงไม่หมกแลำหริอ พระนรินทริกรายทลว่า 

ล่องลงไม่หมกแลำ ทรงฅร่สถามว่า ก็ เริอพวกเพชรยริ ราชยรินน 

ว่ากระไร ระไกิ’ลงไม่เมอไร พระนรินทริกรายทลว่า พระยาเทพยโร่กแรง 

ไหลงเริปึอยู่ รำส่งว่า กยอกพระยาเทพเขาเร่งรโ)แรงไห้มนออกไม่เสย 

ไนเร็ว ๆ มนระไกิออกไฝทนพรำพรอมกน,ไม่ ถำออกไฝไม่ทนกํน มนระไม่ 

เทยวเชอนแชเสยหมก ๆ 

© กรนเพลากํ่า ทรงครสถามพระยาเทพว่าหายไม่ขำงไหน 

พระยาเทพกรายทลว่าลงไฝรกให้เขมรลงเริออยู่ ทรงฅรสถามว่า ไกิเริอให้ 

มนไฝก็ลำ พระยาเทพกรายทลว่าไกิ ๘ ลำ ร่กแรงให้ลงทํ้งกนเพชรยริคน 

ราชยริ ยโไม่พออยู่อกส่ำลำหนง ทรงครสถามว่า ยโไม'พออกลำหนง 
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ระไกเรอทไหน พระยาเทพกรายทุลว่า พระยา'โซฎกระหาส่งไย่ไหพอ 

ร'ฆสงว'า กเร่งร'กแ1งส่ง'ให้’มน,ใก!เอก'ไย่เสยเร็วๆ มน,?ะไค้ไฝทนพรกพร1ธม 

กน แล้วกร*สึถามว่า เรอทพวกไย่ว่นเกอน ๔ แรม ๗ กานนล่องลงไฝ 

หมกแล'วหรอ พระยาเทพกรายกลว่าล่องกามกนไฝหมกแล'ว ร'ยส่งว่า 

มํนยํงเหลออย่ทไหนยางก็กไล่ส่งลงไย่ไหหมก ลงไฝถงแล้วระท่องไฝกอย 

มนอย่ ก็,?ะกินนาหมกลงทุกวน แล้วทรงครสว่า ระคอยพงข่าวกราวเข้ามา 

อกสกทหนงก็ไม่ผใกรเข้าผาถงเลย เงยยสญไย่เสยสินทเกยว ครํนเพลา 

๒ ยามเศษรวนระเสก็รขน ทรงทอกพระเนฅรเหนเร้าคุณหายนซงกลโ)ขน 

มาแต่ย่ากนำ ทรงฅรํสืถามว่า ไย่ขางไหนผารนเพลาย่านน มอะไรใกร 

เข้าผาถงหริอ เร้ากณหายนกรายทุลว่า ไผ่มิใกรเข้าผาหามิไค้ ทรงฅรํส์ 

ถามว่า ก็เข้ามาทำไม ระว่าอะไร เร้าคุณหายนกรายทุลว่า เรอ 

เร้าพระยายมราชใช้ใยล่องลงไย่ถงยางนา ลมฅิก่ใยเข้าพธใยฅงเสากลาง 

หกลงนํ้าไย่ทํ้งใย หกทย่ากกระยอกลงไฝทเกยว ทรงฅรสว่า เย!น'ไร 

รงเยนเหฅเยนผลไฝอย่างน เมิอลง'ไย่ร,กแรงนํนหาไค้กแลเสาไม่กอกหริอ 

พระยาไชฏกกรายทุลว่า ไค้กแล้ว เอาขวานเข้าถากเกาะคูก็หาเห็นพิรุชิ 

อย่ทไหนไผ่ ทรงฅรสว่า ก็หกไค้อย่างไร ลมในกลองมนระแรงนกหนา 

ทไหน มนก็ฅิท่ใยพออ่อนๆเท่านนยำหก'ไค้ เหตุผลอย่างไรหนอ 

เร้าคุณหายนกรายทลว่า รโพระราชทานกไผ่เสาผิวข้างนอกกอย่ 

หนาสก ๒ นวเท่านน ข้าง'ใน'ไฝรนไส้ผุไย่เสยหมกทงั้นนั้ ทรงฅร่สัว่า 

ไผ่มิใครดูแลให้ถล้วนเลย ระท่องการใช้แล้วก็เอาไย่อย่างนน ย่ระเกยว 

ก็ร^ฝระเกยวก็เสาหกย่อยไย่นนเอง เยึนกระไรหกลงถกผ่กนย่างหริอไม, 

เรำกณหายนกรายกลว่า ไผ่ถกใกรหามิไค้ หกเอาคนเสาขวิกขนไย่ทเกยว 

ท่อน!สาทหกกยใยนนคกลงอย'ในน กรงฅรํส่ว่า คิกทำเริอใยใหญ่นอย 
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ขนไว- กราวส่องการเอา1{]'ใช้แลวกใช้ไ14ไก โฅก็โตน*เก'ใ!] เล็กก็เล็กนกไย่ 

ทำเกยรกยๆไ'วกมแก่ผุไย่เสยหก(ๆ กราวนกิกอ่านเอาออกใช้เสยข้างเถิก 

ระทิง!’วกยแก'?ะผุเสยเย่ล่า'')นนเอง แส่วร่ยัส่ง์ว่า ระกิกว่ากระไรเล่า 

11กกเอาเสาไ?]ฟลยนหร!! หรอระคิก'อย่างไร เข้าคณหายนกรายทลว่า 

กิกระหาเสากล'อมส่งลงไฝใช้ ทรงตรสว่า กิกกใช้ก ระเอาเสาลงไฝ 

เฝลยนหรอ หรอระหาเรอไฝเย่ล็ยนทเคยว เฝล็ยนเสาก'ยเฝล็ยนเรอไหน 

ระช้าง2เรวกว่ากน เราคุณหายนกรายทลว่า กิกเฝล็ยนเร!)เสยไกเห็น 

ระเรวกว่าเฝลยนเสา ร‘ยส่งว่า ส่า!)ย่างน่นแส่วก็เอาเร!)ง่วนเส็งไฝ 

เฝลยนเถิก เขาระไค้ไฝเรว'’)ท'นก'น เยึนกระไรเร้!)ง่วนเล็งเห็นระเ!)า 

ไย่ไกหร!)ไผ่ เข้าคุณหายนกรายทลว่าเอาไฝ,ไก รยส่งว่า ส่าเ!)าไฝไก 

แส่วกเร่งร่คแรงเอะ!)ะช่วยส่งเสยลงไฝเสยหน'!)ยเถิก ระข'กสนลูกเ'ร!) 

ไต้•ก๋งอย่างไร ก็ใช้พระยาไชฏกร่กัแรงหาใส่ลงไย่ เสยสินโหลใช้ 

แก,มน กิอเอาส่วึหลวงพิมลพานิ'ชมา'ใช้มํน์ช่วยร”กแรงเขาส่วย ใช้ไกส่งลง 

ไฝ!ฝล็ยนเสยเรว ๆ ส่าชช้ไฝการระหาพรกพรอมทนกนไผ' แส่วทรงกร'ส 

ถาผถงส่าวพระกรุณาว่าล'ชิงลงไย่ถงไหนแส่ว เข้ากณหายนกรายทลว่า 

แง่อขนมานนส่องลงไฝถงยอมฅรเพชรแส่ว ทรงกรสถามว่า ก็กิกก่น 

ว่ากระไรเล่า เข้:าคุณหายนกรายทลว่า ส่าวพระกรุณาไม่รอกอยอย่หามิไค้ 

แฅ่เรออมรแมนสรรคนน ระเยนส่วยยกเสาหรอ หรอระเยนส่วย[รอหา 

ทรา ยไม' ใช้ใยส่าวลงไฝค ราวหนิงแส่วก็ฅรงเข๎าไฝผงเสย หากล"ยใย1ไค’ 

กล่องไม่ ส่องเอาสมอกะออกมารงกลืยใยใช้ไฝไค้ ส่าวพระกรณาก'ยัพระยา 

สรเสนากิกระแกเสาเสยใช้เอนผาขางส่าย ทรงฅร่สัถามว่า ระแกไค้หรอ 

ระกิกแกอย่างไร เข้าคุณหายนกรายทลว่า ระคิดเอาไช้เสยกแกลงไฝ 

ทรงฅร่สถามว่า เสาส่นนนหลวมพอเสยกลงไย่ไค้หรอ ระเสยกลงไย่ระเยน 

- ๑๑๒ - 



ทมนคงไวไ,?ไคหรึ-ออย่างไร เราคณหายนกรายทลว่า ฅํวเสานนยกแหวะ 

ซ่องกาคพ้าลงไป แลิวมฅํวเต่าริยืฅ็นเสาอย่ใฅ้กาคพาลงไย่ ฅาผช'ยิงกม 

อาชาร-ก็น.ไว เสยคไมลงไฝแลวเอาเทล็กฅย้กเขาเสย-ก็เหนริะเอย่ม่นคงไก 

แลวทรงฅรํสถามเล่าคุณหายนว่า เรึอล่องลงไปสงปากนำ-กิลำแล1ว เล่าคุก 

หายนกรายทลว่า ล่องลงไย่ถงแลว ๕ ลำ น!!กรากน'นก็ล'ธงรายๆตาก 

ก่นลงไฝอย่แล่ว แล่เวร*ย้ล่งึส่ง11ท้าคุณหายนว่า เพลาพร่งนคิกใปกเรอง,วน 

เส็งเสิยให้เห็นทเกยว ถไไกแล่วระไกร'กแรงหากนใส่ลง ล'!)งไปเย)ลยน'ให้ 

แล่วเสยเร็ว ๆ ริะไกัออกไปท'นพร่ฑพรอมกน ๆ 

© กรนถ!วนเก!]น ๔ แรม ®๓ กํ่า เพลาเช้า ทรงกร'สถามว่า 

ใกรรย่างหริชไม่ ริะริกืแริงเรึอง่วนเสงลงใปเปลํยนนน กิกร'กแรงกน 

ขย่างไร ริะ เอาไปไกหรึอไม่ไก พระยาเทพ คณพิพฌนนิงยิย่ ทรงฅรํสืถาม 

พระนรินทร็ว่า เยึนกระ ไร รู้ย่างหรอ'ไม่ พระนรินทร็กรายทลว่าไม่ทราย 

ทรงฅร่สว่า มแฅ'ไม่รู้!)ะไรไปเส็ยหมดท1งั้นน ชั๋ว์เฅ็ผททเกิยว แล่วทรง 

ฅรสถามหลวง!)นรกย่ว่า เยึนกระไร รู้ย่างหริธไม่ หลวง!)นรกยกรายทลว่า 

เท้ๅพระยาพระกล่งกไ)พรรยา'ไชฎกเชาฅ่วัหลวง,ทิมลพา'นิ'ชิมา พากนํลงไป 

กุากแรงคิก*?ะให้’ล่องลง’ไปอย่แล่ว ทรงฅรสว่า หลวงยินรกเฒนักิกว่ากน 

นงึยิยุ'ทเหล่านล่ว่ยล่น์หมดนนแหลง ถาม!เะไรม'นักรู้!เย่ย่าง แล่วฅรส 

ถามว่า ทำไมริงรูว่าริกแริงไห้ล่องลงไป หลวง!)'แรกยกรายทลว่า หลวง 

ธนรกย่ไปทยานเทาพร"ยาพระ)กล่ง เห็นพาก่นึลงไปริกแริงเรึอง่วนเส็งล่ง 

ลงไป ทรงฅรสถามว่า เขาร'คแรงหาลูกเริอทไหน ระให้ใครส่งลงไป 

หลวงธนุร'กยกรายกลว่า พระยาโชฎกยิงืร่ดแรงหาอย่ ทรงครสถามว่า 

ก็กิดกนร ะให้ล'ยิงส่งลงไปเกป็ไร หลวงอนุรกยกรายทลว่า ยิงหาทรายไม่ 

ทรงฅรสว่า เยึนคนรู้!)ย่แล่ว ถามย่งรินอยู,อกเล่า แล่ว่ทรงฅรสถามถง 
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เอาเลย ฝร;หลากพร;ทยนกัหนาพาก็นั!งยยไ1)!สยหมก ท!แครา ท!ไชยา 

กหายไฝ{'นกยา ไม่ยอกกล'าวเช-ๅผๅให้รการ!]'างเลย แล1ว่พรร,ยาเทพ 

กรายทลวา หมนชมพนทรกไค้ทองคำก่อนหนังหนัฦคำก็งหนง เขนัผา 

ทลเกลาๆถวาย ทรงตรสถาผกงกองก็พเตซวยรว่า เยึนกร;ไร มนเขาผา 

พยเรอกปึงทพเขาออกไฝยำงแล้วหรอย'ง คณเทพกรายทูลว่า หมนชมพนท 

มาถงเผองเพชรยร!หนร,กแรงกนลงเรออย่แลนั ว่า’?2ออกไฝ ณ ว'น!คอน ๕ 

แรม 05) คา ทรงครสวาเออออกไฝร;ไค้ไก็ก็นักน แก่ทรงคอย คู อย่า; 

ใคร่รอกสกทหนงก็ไม'ไค้กว ามเอาเลย ๆ 

๏ กรนเพลาคา ทรงฅรสถามพร;ยาไชคูกวา ลงไฝรกแรงเรอ 

งวนเสงนนเยนกร;ไร า;!อาไฝไคหรอไผ พร;ยาไชคูกกรายพลว่า เห็น 

^เอาไฝไค้ แก่!สากลางนนเยึนไม้ชำฉาไชมา ๕ #๕ #11ลนั า;ไว้'ไาย'ง 

ไผ!ค คกกนัยเกลา ๆ ร;กามเสยคนัย ทรงครสถามว่า เสาเรออย่างน 

เขาใช้ไฝกยเขารงเฝลยน พร;ยาไชคูกกรายพลว่า ไชํไ1] ๖ #11ก่ว้ค้ 

เฝลยนเสิยทหนง ร*]ฝล่งว่า เสา!รอลำนกใชํผาไค้ ๕ #1!ลนั ก่^กยหนง 

รงร;กรย ๖ ย ถาไผไวใรกคกกๅมชวย!ขากก ดามเยึนเฝลา;คูขนไฝ 

กเหน?;มนคงโชไฝไก แลวกรสถาผวา ลูก!รอไคกงนนหาไค้!!ก่าหร'คู 

พร;ยาไชคูกกรายทลว่า ยํงีรคแรงหาอย' ลูก!รอเดิมนนขํ้นราก!รคูไ1] 

เสยหมก เหลออย' ๔ คน ร;ค1องร่กหาอกสก ๑๐ กน 5,5, คน ล่ดูง 

ลงไฝไค้ รยัสํ่งว่า เสิยสินไหลให้มนเถิกร;ไค้รก!!รงล่ง!สยลนั^1#38*,1 

© ^171171^1111^1ปี11(^.1171!Iใ^^)ไIซิไ I^ไ^]0^ VI'ๅ ^) 

กรายทลร่า พร;ยาไชยา พร;ค;กํ่วทุ่ง ยอกให้หมนภกกก็อ!ขว่มา ไร 
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กวาผว่า พระยาไชยา พระฅะกำก่ง แต่งให้ขุนสุกินทร้ลงไฝสยราชการ 

เมธงไทร ไดักวามว่า บิำยหวนมาลไำให้อายหวนริกะหนำนํองเขยกยอำย 

เระสมนเขนนายทพเริบิ คมเริบิรยใหญ่น์บิย ๓๕ ลำ มยนฝเหริยมหนำเรอ 

มยนรายแกมทกลำ แต่ลำนำยหวนริกะหนำนายทพนน ผย,นฝเหรยมหนำ 

เริธ ๒ ยธก นธกรากน์นม”ขนหนำเริธลำละยธก อำยหวนริกะหนำก'ยอำย 

เร๊ะสม"นมาถงอ่าวกระยแขวงเมองนคร ๆ ณ วนเดบิน ๓ ขนคำ ๑ นำยหว'น 

ริกะหนำให้เริบิเขำไฝทยำนช่าวกระย ๒ ลำ ขํ้นไฝหานายแขกซิงอยู่ ณ นำน 

นำวกระขยอกว่า นำยหวนริกะ หนำให้หาลงไฝ ระ'ให้ใฝเขนเริาเมบิงละง 

นายแขกซิงอยู่ยำนอ่าวกระยว่าริงระก่บิยไฝ พวกนำยหวนริกะหนำกพากน 

ขนกวากกรอยกรำแขกยำนอ่าวกระยไฝ เยึนชายหญิงใหญ่นอย ©๒ กนก'ยั 

เริธ ©๓ ลำ แต่นายแขกยำนอ่าวกระยน์น พากรอยกร'วหนํไฝไค นำย 

หวนริกะหนำให้เอากรำซงกวากไก่ไฝนน ผ่อนไฝไว้เกาะนางกาว แล้ว 

นำยหวนริกะหนำพาก'นมาทบิดอยู่ทเกาะยาว เริบิพวกนำยหวน,ริกะหนำราย 

เริบิซงกวากไฝไก่มากขํ้นฝระมาถเ ๕0 ลำ ๕0 ลำ นำยหวนริกะหนำให้ 

เทยวสก'กเริธไฝผาอยู' พวกนำยหวนริกะหนำพยเริบิแขกลำหนง กนใน 

ลำเริบิฝระมาณ ๖ กน (๙ กน ก็เข,าสกํกืร่ยเอาไฝ พวกนำยหวนริกะหนำ 

มารนถงเกาะชนก กงเกาะโยย แลเมอณวนเกิอน ๓ แรม 01) กํ่าน่น 

ขุนสกินทริกล'ยัมาถงเกาะโยยหนำเก็องตะก็ว์ก่ง พยแขกลากนห นง ขุน 

สกินทริเอาตำแขกลาการนเก็®งตะกวก่ง กากไดักวากว่า แขกลาอยู่ ณ 

ยานแขวงเมองตะกํ่ว์ก่ง แชกลาลงไฝฅ่อเรออยู่ ณ ยานอ่าวกระยแขวงเมบิง 

นกรๆพวกอำยหวํนํริกะหนำกววตกวไก่แขกลาไก่ยินพวกนำยหวนริกะหนำ 

พกกนว่า อำยหวนกาลอยู่เมองฝลสสงกาว่า ล้าข'กสนเสยยงอาหารยาผน 

แล้ว่ ให้เขำมาขอพระยากลางเอาไฝกิน พวกนำยหวนริกะหนำกอหน'ง์สิอ 

©๏(^ - 



เขาไฝขอเสยย-รยาผินทเมองถลาง พระยาถลางร;,ให้!?]หร!เไม่ไห้ให้ไย่ 

อยางไรแขกลาหารไม่ พวกว่ายหร่นริกะหนำแวะเข้ากำเรฐทเกาะโยย 

เพลากำพาก่นนอนหล'ยอยู่ แขกลาริงลงเริอเล็กหนเข้ามา ก'!เว่าไห้ให้ไ!] 

ส!]ความทเกาะหมาก พระสากรพานิชมหนํงสอยอกกาว่า พระยา 

สิงห'โยรา1'^'ให้ก0ายนกาช่วยยก!เากนำเกปีร''1ฑรอยู่ 6 ลำ แล'วเขยนหน,งัสยิ 

ไปยกใวว่า ให้พวกแขกเมองไทรกล'!เมาเสย ถ'ริไผ'กล'?เมาแล'วระยกไ?]ต 

พวกแขกเมองไทรกหากล'?!ไ?]ไม่ ฅเข้ริไ?]รนสิงเมองสตล เมยิงกร'ง กยิง 

กํพึไทยตอ'ริยแขกแตกถอยไ?]ไห้ แต่ข้างสงขลาน'นอ'ริยแขกตเผาย'ริน[สิยิง 

เมองระนะลงไ!]ถงแคนเมองไทร กองท'‘พไทยเอากระยอเอาข้ริวไ?]ให้ 

อายแขก ว่าฅเผยิงไทรไห้แล'วก็ให้หยคยํ้งั้อยู่ก'ยินเสิค อายแขกกยงั้ยิย่ 

คิกกนก'!เพวกแขกเมองตานว่า ข้างนครๆข้างพ''ฑลง ข้ริงสงขลานน พวก 

แขกเมองตานระร่ยัฅเอง แต่พวกแขกเมองไทรนน์ให้คอยรยสรยกห้1 

ทพกรุงๆทางเมยิงไทร เมปึง!]ลิศ เมองสฅลเสิก ข้างพวกอ'งกจุ?)ล็หๅ 

เห็นไ?]ตแขกเมปึงไทรเหมอนหน'งสอยกไม' อ'ริยหวนผาลิฅงั้ค่ายร่ๅริอยู่ม 

เมปึง!เลิศ ว่าถ'ริการเยายางแล'ว ว่ายหวนมาลิลงไ?]เยยมคข้ริม[กๅะ 

นางกาวอยู' ๒ วน ๓ วนแล'วกล'ยขนมาค่าย แต่กระสุนกินกำเสลิยงคูๅหๅร 

นน ว่ายแขกให้ลง!?]ซอทพวกแขกอยู่ณ เมองเกาะหมา5ๅ ว่าว่ริยตนก 

อ!]กุลลา ว่ายฅนกหมกสอ'ค ว่ายฅนกอาเกย วิวาทชิงกนระเยึนใหญ่ยห้ 

หาตกลงก่นไม่ ก่ยว่าหลวงนเรนทรวงยา ขุนสรินทริ หมนค่กคๅ 4ง 

พระยาถลางกนเก่าตง1ไห้เยึนนายแขกนน รุว่ๅว่ายแขกเข้ริมๅก็พากน 

กำเริย ยกกรอยกร*วหนลงเร้อไ?]หาว่ายหว่น'ริกะหนำ พระตะกํ่ริทุ่งรคกยิง 

ทพไ!]ตามทน พยหลวงนเรนทรกำยุตรภรรยาหลวงน1รนมร แต่ขุน่สุรินกริ 

( ด ) กื้อมิค้เตอรบอนส่มองกฤษ เล่าเสิองลิงกโปริ 

— 6)6) V) — 



หผนศํฑ์กานํนพา{ๆรชิฎครํวืหน้ไฝไก พระฅ2กั๋วท่งเอาฅ็วัหลวงนเรนทร 

มารำใว ขุนสุรินทริหมินกึกกา ร้ว่าโปรกเกลา ๆ โหพระยาไชยายกกอง 

ทพออกไ!]อยู่รกยาเมิองพํริงา ขนสุ'รินทริ หมนกึกดา พากรอยกริว 

ไย่อยู่กโอโยหวน?กะหนำกล่ริรรไม่พนกองทพไทย ขุนสุรินทร หมนกึกกา 

พากรอยกร'วอน้กลโมาอยู่ ณ เมองถถาง พระยาไชยา,ได้อ้กคนแ ย'งใหไย่ 

ช่วยริกย'าเผองถลาง เมองฅรกริทุ่ง เมองฅรก1ว์ยืา อย่เมิองลร ๑00 กน 

๒๐๐ กน พระยาไชยารกยาอยู่เมิองพ'งงา แล่วพระยาไชยาเกณฑกน 

เมองถลาง เมองทะกวทุ่ง เมองฅรกริยา เมิองพ่งงา ๓0๐ กน ไหหลวง 

พิพิธภกกกผเรอรยใหญ่น้อย ๓0 ลำ ลงไ!]ลากฅระเวนฅาผน้องทะเล กอย 

สก'กสยสาวราชการอยู่ ทรงฅริส์ว่า มนว่าเพอไย่ฟล่าๆ ทํงนน ทพระยา 

ถลางระคิก ไ!]เขากโ)อ้ายแขกใหเสย ยงอาหารไฝ ว'าไม'เน้นควยเลย 

พระยาถลาง1}ก็เยืนไทย เยืนพนองก่ยเอ้าพระยาพระกลํริ ซงระไ!]เช่ากโเ 

อ้ายแขกนนเน้นระไม่เยืน ว่ากระไรเอ้าพระยาพระกล*ริ ระเยืนไ!]ไก[หมอน 

ว่าหริอ เราพระยาพระกล'งกรายทลว่า เน้นระไม่เยืนหามได้ ทรงฅรสว่า 

มนว่ากระเกยกกล่าวไทยเอาเขาเ!]ล่า ๆ พระยาไชยาก็ได้ร'คกนให้ไ!]ช่วย 

ริกยาเมิองถลางอยู'ก็ ๐๐๐ กน ถาโกยพระยาถลางระเยืนไ!]เหมิอนว่า 

แล่ว กนชงไย่ช่วยริกยานนมนระเยืนไฝได้ควยหริอ มนระอยู่อย่างไร,ได้ 

มนก็กงกลขมา ว่าอะไรเอาง่ายๆอย่างน ผิกนกหนาทเก็ยว พงดกวาม 

มน1ไผ่สมเช่าทไหนเลย ย่ระหลากนกหนา ผนมิแฅ่เยืน,ไย่เสยอย่างนสน 

แล่วทรงฅรสถามเอ้าพระยาชิรรผา ถามเอ้าพระยาพลเทพว่า พงกเยืน 

กระไร พระยาถลางระเยืนใ!]ได้หริอใม่เยืน เราพระยา•ธรรมา เราพระยา 

พลเทพกรายทลว่า ไม่เยืนไ!]ได้หาผิได้ ทรงฅร่สว่า เยืนไย่ได้ฑไหน ว่าไ! 

ริต) พร^ยากลางจ!)เขผ่คVทเบโ!ตาเจาจอมจ้ใ]หริธมใช่ 
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เ!]ล่า")นํนีเธง กอยพงข่างพระยาถลางยอกเข'ามาก่อนเถิก การเยน 

อย่างไรนิระไค้ความเยึนแน่ แล้วทรงฅรสถามเราคุณหายนว่า เย้นกระไร 

ร'กแรงเรอง่วนเส็งล่องไฝแล้วหริอ เร้ากณหายนกรายทูลว่า รกแรงแล้วร2 

โหล่ธงลงไย่เพลาวนน ทรงกร'สถามว่า ก็รกแรงให้ใครล่องลงไย่ส่ง ไค้ใส่ 

ลูกเรอไค้ก๋งลงแล้วหริอ เร้าคุณหายนกรายทูลว่า พระยาโชฏกร”กลกเริอ 

ไค้ก๋งใส่ลงให้ขุนยวรวานิชแล้ว ให้ขุนยวรวานิชออกไย่ส่งถงสงขลาทํเกยว 

ริยสงว่า 1ห้ขนยวรวานิชออกไย่น่นกแล้ว มนเกยเยึนกนเขาใรผาก ระ 

ไค้ไย่มาสะควกโกยง่าย ทรงกรสถามว่า ล่องลงไย่ถงกว่าระถ่ายเริปึ 

เสร็รระไค้ออกไฝเมอไร เร้าคุณหายนกรายทูลว่า ล่องลงไย่เพลาวนนก็ถง 

พรุ่งนิ ระไย่หยุกถ่ายเริอร'กัแรงใยก๋ราวสก ๒ วนริงระแล้ว ระไค้ใช่ใย 

ออกไย่ก็ราวเคอน ๕ ขน 1อกํ่า ทรงกรสถามว่า เร้าพระยาพระกล'งัระ 

ลงไย่ส่งเมอไร เร้าคุณหายนกรายทูลว่า ระกรายถวายย'งคมลาลงไย่ 

เพลาวนนิ รยส็ง์ว่าริยลงไฝทำไม ปงอยู่ ๒ วน ๓ วนริงระไค้ออกไฝ ลงไย่ 

ระนงกอยย่วยการอย่ เร้าคณตายนกรายทุลว่า ก๋าวพระกรณาระออกใช่ 

ใยไฝเพลาวนนิคอยอย่ ระก๋องร'ยพระราชทานลงไย่ ร่ยล้ง์ว่าอย่างนนก็ลง 

ไย่ส่งเส็ยเถิก ไย่รำเรญ ๆให้มช่ยชำนะแก่ว่ากกก็0ตรูเถิก ลงไย่แล้วก 

ไล่เริอเร่งริกแรงให้กามออกไย่ทนกนให้ไค้ อย่าให้มนเทยวรงรออย่ 

ออกไฝถงระไค้พรกพรอมกน ๆ 

© กรนเพลากํ่า อ่านยอกพระยาไชยา ยอกพระกะก็ว์ทุ่งก'ยคํๅ 

ให้การแล้ว ทรงกรสกยพระยามหาอำผากยก๋ยัพระยาพิพํฌนิว่า พงก 

กวยกนให้หมกเถิก ยอกพระฅะกวท่งมนว่ากล่าวเข้ามาทำนองกระเกยก 

กล่าวโทยพระยาถลางทงนน พงกมนไม่ไค้ถ่อยไค้ความอะไรเข้าเลย ไค้ 

ความอย'นิกหนิงแต่ว่า พระยาไชยารกกนให้ไย่ช่วยรก?ภอย่ ก๋ยไค้รกเริอ 
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๓๐ ลำลงใปลากฅร2เวน ม่ใรกวามเข1ามาเท่านนเธง นอกราฑน่นก็เพํอ 

เยนเปลอกไปเสยหมก แลํวทรงฅริสืถามว่า พระยาไซยาออกไฝถงเมอง 

พิงงาเมอใร ไย่ริกืแรงทำอะไรปึย่ พระยาเทพกรายทลว่า พระยาไชยา 

ออกไปกงเมองพ่ง้งาเมบิเกอนยขางขน รํกีแรงทำก่ายร่กย'าเมองพิงงาอย่ 

ทรงฅรสถามว่า ไกัพยพระยากลางกิกกํนไกกวามอย่างไรย็าง พระยาเทพ 

กรายทลว่า พระยาไชยาไหไย่หาพระยากลางก็หามาไม่ ไหแก่ฝลํกลงมา 

ร่ยัส่งว่าพงคูเถิก ม่นว่ากระเคยกไฝขางระกล่าวโทษ•ก็น้อย่นนแหละ 

พระยากลางเขาระทิงเมองเสยอย่างไร เขารกยาเมองอย่ เขาก็ไหแก่ 

ย่ล่ดัลงผา ทรงกรสถามว่า ก็!]ลคลงผาหาแลว พระยาไชยาเขาพกรา 

กิคก่นัว่ากระใร กรอยกรํว์เราทํบิย่ฅามเกาะหนาเมองกลาง เม!)งตะกํ่ว์ท่ง 

เมองพิงงา แล!]ลายเขกแกนนน เขาไห้รวยรวมเขามาไก็ย่างหรบิไม่ พระ 

นรินทรทรายทลว่า เมอย่ล่กเมองกลางลงไย่หาพระยาไชยานน หมนภกก็ 

ไม่ทรายกวามว่ากิกก่นอย่างไร แต่กรปิยกรวซ้งปิย่ฅามเกาะหน'าเมองน5น 
๘ 1 2^ เ^ย^ 

หาเหนกวากรวยรวมเขามาไม่ ทรงฅร่สว่า ไม่เยนอะไรไกทํงนน ธย่างน 

แย่ว่ก็กวากรวยรวมมนฟ้ามาเสยร้งระชปิย ทรงฅรสถามว่า ก็เรออาย 

แขกผนเทยวผาคอยสก'กรยผกนนน มนไผ1ก็ทำกวากเอาไ!]กอกหรอ พระ 

นรินทรกรายทลว่า ไม่ทำก่นหามไค้ ทรงกรสว่า ถาม'นัไม่ทำกนแย่ว อาย 

แขกเหล่านนก็เว่าย่วยหมกนนแหละ มนรงไม่ทำกน ถาไม่เขาแลํวม่นก็กง 

ก็เอาหาพงไม' แย่วทรงกรสถามว่า ไพร่ย่านพลเมองเผองเหล่านนั้เยืน 

กระไรพากนกกก็นไรไ!]หมกหริอ พระนรินทรกรายทลว่า เมธก่อนกองทพ 

พระยาไชยาย่งไผ'ไ!]ถงนน ผากนสะกังหกโรอย่ ครนกองทพพระยาไชยา 

อปืกใ!]ถงแย่วก็หายตกตนโรสงยลง ซอขายหากินเยึน!]รกฅิป็ย่เหมอน 

อย่างเกิม ทรงฅรสว่า มนผแต่กย่ว่แขก'ไ!]เสยหมกทเก็ยว พระยาไชยา 
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•ธ!เก!ย]ลิงแลวเยนกระ'!ร เขาคิดรวยรวมเรธเฅริยมไวย่างหรอไผ่ หระ 

นรินทรกรายทลว่า เก็ยรวยรา!ริไว้เก ๑๔ ดำ ๑๔ ดำ ทรงกรสถามว่า 

รวยรวมไว ใกแล,ว คิกรํกืแรงการ’?ะรยสก่อไม่ธย่างใร ไก้กิกฅ่อเริอทำเริป็ 

ขนยวังหรอไม่พระนรินทริกรายทลว่า ย”งไม่ไกร'"กแรงก่อเริอขํ้นหาผิไค้’ เริอ 

ทเกยรวยรามไว้ก็ยํงใม่ไก้ร'กแรง ทรงฅรสว่า การทํระรยสกยมนอย่างไรก็ 

ไม่กิกรํก้แรงก'นเข้าเลย มแก่เพ้อไย]เสยเย]ดำ ๆ ทํงน่น กวามทว่าหลวง 

นเรนทร ขนสรินทร หผนกกกา นายกองแขกพากรอยกรวัหน่ไย]นน ความ 

กเย]ดำๆ นนเองหารริงไม่ มนระหนโยเไหน ไย]กวนมนเขา มนก็ไย]หาพระยา 

ถลางเสย ระคิกเอามนมาไม่ไก ก็แกก่วักลวัวโทยผนว่าหน่ไย]เท่านนก'นเอง 

ทำนองพระฅะห็ว์ท่งมนระคิกเอาแขกพวกนไว้' แขกพวกนมนอย'ขวังถลาง 

พระยาถลางกนเก่าเขารกแรงก่งไว้ กรนพระยาถลางกายแลวัก็คิกระ[อา 

กรนเอาไม่ไก้แดํวก็กล่าวไทยเขามา กวามเห็นระเยืนอย่างนํ้แน่แลวั แลกำ 

ให้การอวัยแขกลาซงหน่พวกอวัยหวนริกะหนำมๅไก้นน ก็เสยมสอนกน 

เห้ว่าทํงนน อายแขกลาก็เยืนกนของพระกะกํ่วึท่งอย'แลวั 

อย่างไรมนก็ว่าหมกนนแหละ พงกยอกขวังไชยา เขาก็ไม'ว่าเขวัมาว่า 

พระยาถลางระ'ให้เสยยงยาฝินไย]อย่างนนั้อย่างน แลอ’ายหลวงนเรนทรพา 

กรอขครวัหน่ไย]อย่างไรก็ไม'มว่าเขวัมา ว่าแก่ยอกพระกะกวั)ทุ่งขวัง1คิยว 

พงกเย]ดำเสยแลวั ไม่เยืนแกวัเยืนการอะไรไดเลย ก็แก่คิกเยืยกเสยก 

กล่าว'โทษกนทํ้งั้นน ไม่เยืนอนสามกกรสกนเขวัไก้ เสยพระทวั]นวัหนๅ 

ระให้มนว่า 

น่าทรงขดแกนทเคยว การทระช่วยกนคิกสรยกวัมํนํ ก็ไม่เยืนอํนํคิกเขวัไก้ 

แล้ว พระยาไชยาเล่าก็นงเฉยเสยหมด ออก’ใย]ถงก็นานคูย่แลวั (ๆาา14 

ขวังถลางระเยืนอย่างไรก็ไม่ยอกเขวัผา ให้แก่พระกะก็วทุ่งมวัเยอกเขวัมๅ 

พกช่ออย่กนเกยว แล่วกรสถามพระยามหาอำมากยืว่ๅ ไก้เกยไย1เยืน 

— ๑12)0 



แม่ทํพแม่ศกเล็ก',)ย่อยๆ!)?]ย*'ไง ธย่าง‘อรรมเนยมเขนกระไร แม่ทพยอก 

เขาผาแล1ว ลูกท,พยอกเข'ามาไค้อย่หริอ พระยามมาขำมาฅยกรายกลว่า 

ลูกทํพ์ยอกเข*าผาไม่ไค้หามิไค้ ทรงฅร่สว่า พึ่งดมนเทลวไย่เสยหมก 

ไม่ถกอย่างธรรมเนยมเลย มิแต่ฅาม'ใ1ก่น พากนเยนโ!]อย่างนเสยหมดสิน 

การทระคิดย่องกโเรกยาย่านรกยาเผอง กวากรวยรวมกนมาคิกสรยกยมํน 

ก็ไม่ม่ ทำอย่างนก็เห็นระเสยการเสยงานไม่เยืนอะไรไค้แล*ว ริงรํย่ส่ง 

สํงึพระยาเทพว่า รำเอากวาผกระแสพระราชกำริซงทรงเห็นเหฅุผลกิงน 

ไวกอยยอกกิยเว่าพระยาพระกล่ง ๆ ยํงืหาไค้ทนฅริตรองเห็นการถถ้วนไม่ 

ถ้าเว่าพระยาพระกลงักลํย้ขํ้นผารากปากนำแล*ว ใหักคิดฅริฅรองการเสย 

ใหัเห็นกวาม ยืกเอาต่ว์หมินภกดซงถอยอกเขามาไวก่อน อย่าเพ่อไหม่น 

กลไเออกไย่ คอยพึ่งยอกข*างเผองถลางเขากก็ระไค้เห็นย่ดเอาเทรรริงกนไค้ 

แล*วริงฅรสว่า ไม่พอทพอทางเอาเลยมาเยืนไย่ไค้ ระมากล่าวกวามวิวาท 

กินเมิปึเพลาหย่าเหล่าหย่าข*าวชย่างนหากวรไม' ซอยแต่ระช่วยกินกิกใท 

พรกพร*อมรกแรงการรกยาย่านรกยาเมอง ส้รยกยม'นัใหัมช่ยัชำนะรงร 

ซอย ๆ 

® แลกระแสพระราชกำริททรงฅรสกิยช่อกวามโนยอก ชิง 

ข*าพเว่ารกหมายออกมาน ข*าพเว่ารกหมายมาฅามไกรยพระราชทานพึ่ง 

ข*อกวามระขากผิคเพึ่ยนกวรมิกวรฝระทารโก รยพระราชทานพระเดชพระ 

กณสกแล่วิแต่'ระโย่รก รกหมายมา ณ วนพร]ห'สยกเกธน 6 แรม ®ซึ่: กํ่า 

ยรอนกย็ฅรส่มัร]ทวิสก (รลก็กราช ©๒0๐ พ.ก็. ๒๓๘®) ๆ 

๑!®)ด 



๏ ขาพแาหลวงคูกมสมยํห เกหมายผายาหลวงพีพคู่ำยร เสผยน 

หรา ไกนำขนกรายเรยนแฅ่ท้าวพร?กรณาเรำให้ทราย กวยณ ว่นเกคูน 4. 

แรม ©๔ กา ข์าพเXาไค้-เกหผายฝากเสินคูนทรเสนาคูธกมากยยหสิง 

ขปิกวามแเงปิยูในเกหมายชิงฝางๅคูคูกผาแก่)า'คูนน่นแล่ว่ ๆ 

๏ ^รน ถง่ วน!ถดูน (^ !!รน! (2)ถๅ !พถๅ!4ฐๅ น}ร'!ฅรสถๅนเ 

พระยาพีพามน^ ว่า มอะไรหรอไม่ พร;ยาพีพฌนกรายคูลว่า !ม■^คู 

อะไรเขาผาหามไก แคพร;ยาสรเสนา พร;ยาสมพรย)รากๅร ยคูกเชํๅมๅ 

ว่า ณ วนเกธน ๘ แรม ©6 กำ เรคูพำวพร;กรุณา กาแรคูนายพ'พนๅยกคูง 

ไก ใช้ใยคูคูกเาก[เากนำ เยึนเรคูร0 ลำ เรคูยก ๙ ลํๅ 1ขำก'ำ ๒๓ ล‘า 

เยนคนสธงพนเสย- ทรงตรสถาผวา ใกยนวากคูยเรำพร;ยๅพร;^ลํำดูเ] 

แาพร;ยาพร;คลงลง!ย]สงพนหรคู!ม พร;ยๅพพฌนกรายพกว่า เรํๅพร;ยา 

พร;กล่าลงเรอใยหามคูคูกไ[เพนพชายชำแร;นคูก แลำลงเรคูพำวพร;กรุณา 

แล่นษส่งถงเกา;สิชา ทรงหรสถามว่า เสืนกร;!ร เรธแล่นสิดูยู่^ดู 

พร;ยาพีพามนกรายพูลว่า แล่นกอยู่ ทรงหรสว่า เมธอยู่ในกลคูงเงชํๅา 

(ต) พระยาพพฒนโกษา ทปรากฎในจดหมายหตวงอุดม^ม1]ก 

เขำใจว่า พระยาพิพํฒ์น ( บุญกร ) สิงรากาถสิ 4 ไห้พนพระยามหาอำมาตย์ 

ค้รางวํดบุรณะพีริ ต่อมา'ไห้เบนเจ่าพระยา1รรมา ว สิงรากาตสิ 4 1สิอน1*4 

เจาพระยาสุขรรมมนคร พนตนย้กุถบุรณะสิริ 

ชิ)]®)]®) —, 



กว่าหาสกไม่ ริะล่องแก้เสาน์นเยืนกระไร ใก้แกแลาหรอ พระยาพพฌน 

กรายทลว่าแก้แลว ทรงฅรสว่าริกแริงแก้ไข!)ยู่แล่ว่กํก'รด'ขน แลวฅรส 

ถามว่า เรอกองทิพเหล่าน์นล่ปึงลง!ย่ลิงย่ากนำหมกแล่าหรอยง พระยา 

พิพํฌนกรายทลว่า ลงไย่ลิง ๑๑ ลำ ๑๒ ลำแลว ยงแฅเรปึเพ"ชรยร 

เริอราชยร ปึก ๕ ลำ ริงรโ)ล่งสไพระยาเทพว่า คู!ล่ข่ยต่อน!ห้ผนล่อง 

ลงไย่เรว มุ ธย่า'ไหมนเชปึนแซเสยไค้ ให้ไกใช้ไยตก มุ กนไฝนนแหละก 1 

@ กรน ณ วนเกปึน ๕ ขํ้นกา ๑ ย็กุนเอกศก เพลาเซา พระยา 

พิพํฌนกรายทลว่า พระยาสรเสนา พระยาสมุทรย่ราการ ยปึกเขามา 

ว่า ณ วนเดธน ๕ แรม ๑๕ คํ่า เรอนายทิพนายกองไค้ใช้ใย’*ากย่าก 

นำ เยนเรอยม ๕ ลำ กโว่าเห็นกำย’แ ๒ เสามาทอกลกอยู่ลำหนง ยํง 

หาทรายว่ากำยนมาแต่ไหนไม' ทรงฅรสว่า แลไกเย็นกำยืนแกล่ากลาง 

สมฑรกลยมาถงกอกกระมง คดกวนศนเขากเหนงามนกหน'1 เยนกระเร 

ไย่แกวนเกปึน ๕ ขน ๓ คามารินเกยวนกวนมาแลา พระยาพพฟิาน 

กราย^)ลวา!ศ ๒0) วนแส-,3 ใไว'งฅว'ต็วา ไาIยน!ไว'กายนแ!ไสว!ไลไ'ไ 

สมุทรกลโมาถงอยู่แลไ เย็นกระไรหนอ เริไพระยาพระกลไก็อยู่นอกแลไ 

ริะเอาความยปึกเขามา'ให้ทนอยากสก,หน่อ1ย'ก็ไม่!ค้เอาเ1ลย ทรงคอยพงริะ 

ใคร่รข่าวสงขลาอยู่ ล่าเย็นกำยนแกลไกลางสมุกรกล่ยืมาก็งแล่า ก็เหิน 

ล่านเห็นเมปึงสงขสา*ะยา'ไม่!เย'นไร ล่าริะเสยสงขลาเสยแล่า ริะก'ล่ยืผากง 

ก็ริะชไลงกว่านํ้สกหน่อย ต่วยไย่1ะไย่เขไสงขลาไม่ไค้ ริะเข่านครา ก็ริะ 

ตองรอลงไย่ กว่าริะกลามาก็1ะ-ช้าอยู่'อก'สก ๔ าน ®0 วน'ริงริะมากงไก้ 

ฝานนเริไพระยาพระศลไก็รัแน่เส็ยแล่า พงคูเย็นคํ่าวนนํ้ก็คง,*ะไค้ศาามขน 

มาถง แลไพระยาโซมุกกรายคูลลาใค้ขุนยาราานิช ซงริะลงเรปึง่วนเส็ง 

ออกไฝส่งเข่าพระยายมราช ถ3 เมองสงขลา รํยืส็งว่า ออกไย่เลิก ออกไย่ 

๏เข้}๓ — 



ลงฃส นเลวพาเรป็รยกดย!ข้าผา1รา *1 เอ็งเยืน(ทุนทหารเ!]กาล่ทางฐย่แล่ว 

ออกไฝกขามหกสงจุเลๅทเหยูา ๆ 

๏ กรนเพลากำ กุณพร"นาย!วย-วรนารถกลำ!จุกาไฝแห'ฝา)'ๅนํ้า 

ทรงครสถ ไผถงใฝสงทาวพ?;กรณาวา!ปี'แกร;'ไร เราพร;ยาพร;(ทุล่งลงไฝ 

สงทนทไหน กุณพร;นายไวยารนๅาถกงายพลว่า ออกไฝท'นทนาเขยา 

ชไยซ แแ;นอก ทรงหาสถากถิงทํๅาพา;กงณาทุ่ๅ เๆสยายฏิย่กอกหาอ (ทุณ 

พร;นายไวยวรนารถกรายทลว่า สยายกอยู่ ทางหาสถากว่า เยนกา;ไร 

เรชิอมรแผนสรร(ทุออกไ!]ถงน•ฐ!ทุแลนหฐยหาอ กถเพา;นายไวยาานๅรถ 

กรายทูลวา แลนกล่องคอย' ทรงหรสถากา'า หามส่งอ!เกไฝถื้งไหน ก 

เรยิกองใ')พหก!!1กายกล่า กุณพร;นายไายาานๅาถถาๅยทลทุ่ๅ ก[าฏิทิเๆ 

1ยเก ๕ ลา หากสงออกไ!]ถงเกา;สชง แลาเรค้พา;ยาพา;กล่งัลงเาธ 

ใยไฝเมองชลยุร ทรง'หาสถากว่า ไฝเกธงชล ๆ ทำไก (ทุณพา;นายูไวย 

วรนารถกรายทูลว'า เมอออกไฝส่งทค้าพร;กาณานำ เห็นกํๅ?น ๒ เสาไซั 

โยหงหนากาขางเมธงชลยา เฑ้พร;ยาพร;คล่ง์ไฝถากหลางทํล่ทํเห็ธงชล- 

ยรไค้กวามาค้กำ?นกาเทิ่ยาขายฐ่'น พากรนเผ่องชลยุห็ลงไ?^'าราคา 

กนไมหกลง กหาไกฃ'ธไวไม ทรงหาสวา กกว่าร;เยืนกำยืนแกลำกลาง 

สมุทรแลยม แล I กรเยนกาย์นผาเทยาขายผนเล่นทเกยา เ!)นเหฅ(ๆ'ายอาย 

เร๊'กอำยแซิ;ของเรานนเอง ถค้ามนไผ่มใกรซอแล'ว่ห็นร;กาชายูก่มุ)ไกรไ^ 

ทไหน แลาเสกรขนพร;แทน ทรงฅรสกยพร;ยาพิพาาเนว่า หๅเยืน 

กำ?นแกลค้กลางสมุทรไผ่แส่'ว เยืนกำยนผาเทยาขายฐ่ไนกำธำยูเ^ก^ย 

แย่;เราทเมองชล ๆ แลค้ตรงหรสไย่กค้ยเาองผน ให็กอยรำหค้ห็น4งร;รำ 

เอาผนขนผาขาย ไฝ!นเพลา ๒ ยามเสยรงเสห็รขน ๆ 

— 



๏ ครน ณ ว่นเก!)น ๕ ขน ๒ กํ่า เพลาเซา พระยาพิพฌนกราย 

ทูลว่า เรอนายทพนายกองไห้ใชใยไม่อก ๕ ลำ ท้ยว่าเข่าคุณหายนยอก 

เขาหาว่า ให้ออกไม่ส่งท้าวพระกรณาถงเกาะส่ชํงึ ท้าวพระกรุณาคิกไว้ 

ว่าไย่เมองรํนึทยรแส่วิ ระรอเรอกองท้พ],ห้พร่ปิมกํนืรงระข่ามไฝคิกเอาเมอง 

ชุมพร ออกรากเมองชุมพรแส่วิระร''ก์ให้เรอรยส่วงลงไม่ข่างหนำ ระเอา 

ไว้ข่างหล่งแฅ่เรอยมลูกส่า กยว่าออกไม่เห็นกำยืน ๒ เสา ฬยโคกวาม 

ว่าเยืนกำย่นขายผน เข่าคุณหายนกล่ยเข่ามารกให้พระยาณรงกร]ทธิโก!ท 

ให้พระยาวิเกย'ศกกา คุมเริอออกไม่ ๖ ลำ กน ๑05)0 กน ออกไม่คอย 

ท้าวสก'กร'ยรนซงระลงไม่รยซอผนขนมาขายอย่กามอ่าวทังทะเล ทรง 

ฅรสไม่กวยเรองผนว่า คิกอ่านร'ยเข่าผาให้ไคเสยสกคนหนิงเถิก ระไคก 

รำหส่ามนไว้ มนโหยกเหยกนกหนา ระทำให้ยานเมองรมเสยหมกแส่ว 

แส่วิทรงฅรํสถงท้าวพระกรุณาว่า ร'กแรงไม่ให้พรกพข่อมกนนนแหละก 

อย่าให้มกวามฝระมาฑเส่ยท้วงทแก่ม่น์ไห้ แส่วทรงกรสถามว่า เรอเข่า 

พระยายมราชนนัเยืนกระไร ไกร'กแรงขนถ่ายแส่วหรอย่ง ขนยวรวานิชระ 

ลงไม่เมอไร กณพิพํฌนกรายทูลว่า ขนถ่ายเร้อเสร็รอย่แส่วิ ชุนยวร 

วานิชระลง'ไม่ม่ากนำกำวนน ทรงฅร่สัว่า คิกว่ามํนไม่เสยแก่วนลานํนเล่า 

มนยํงไม่ไฝกกเร่งให้เอาลูกเรอไห้ก๋งลงไม่เรว ๆ เขาระคอย ๆ 

๑ กรนเพลากํ่า เข่าคุณหายนกส่ยเข่าไม่แก่ม่ากนา ทรงกร'ส 

ถามถงท้าวพระกรุณาว่า เยืนกระไรออกไย่ทูชนมนกอย่หรอ เข่าคุณหายน 

กรายทลว่า ชนมนกอย' แส่วิทรงพระสรวลกรสถามว่า ห็เมากลนหรอไม่ 

เผา เข่าคุณหายนกรายทูลว่า ไม่เมาหามไห้ ทรงกรสว่า เมอวนแรม 

๑๕ กํ่า ขํ้นกํ่า ©ขน ๒ คํ่า นนลผกแย่รให้กนกหนา เขนลมปึฅราส่ง 

ออกไย่กเคยว เห็นระแล่นโร่เล่นสยายโรแล1วิ แส่วทรงครสถาม1ไม่ก่วิย 

— ® — 



เรองร่โผ1น ทรงขโเกปึง'ให้กอยรยเอาค่โรน'ซ้งร่โเป็าผนขํ้นผาขายนนให้ 

รงได้ ทรงฅรสไฝรนเพลาเสก็รขํ้น ๆ 

๏ กรน ณ วนเกธน ๕ ขํ้น ๓ กํ่า เพลาเช้า คณพิพ่ฌนกราย 

หลว่า พระยาสมุทรยธกเช้ามาว่า เร่อนายทพนายกองใช้ใยไฝรากฝากนำ 

อก ๒ ลำ เช้ากนแค่ได้ใช้ใยไฝแลโเยนเร่อ ๓๔ ลำ กน ๓(^00 เศษ 

ทรงฅรสถามว่า รำนวนเรป็หมกกโยกนกลำ พระนรินทรกรายทล 

ว่า ๔๘ ลำ ทรงฅร่สว่า ก็ใช้ใยออกไฝเสยเท่าน2'แแลโย'งัอย่เยึนเร่อก 

ลำเล่า พระนรินฑรกรายทลว่า ย'งชิย่ ^๔ ลำ รโล่งว่ารกหมายรำลงไว 

คอยดิดห่โ]ออกไฝกว่าระกรยรำนวนเร่อ แลโตรํส์ถามเร้ากณหายนว่า เริป็ 

เรำพระยายมราชนนระได้ล่องออกไฝเมอไร เร้ากณหายนกรายทลว่า ระ 

ได้ล่องลงไฝเมองสมุทรเพลาวนน พระยา'โซฏกระกรายถวายยํงกมลา 

ลงไฝร่คแรงส่งออกไฝ รโสํ่งึว่า!ออ กลงไฝส่งเสยออกไฝเถิก กว่าระล่อง 

ลงไฝถงราวพรงนนนแหละ ลงไฝแลวเรอ1ครยงตกคางอย่กขยไล่ให้มโ 

ออกไฝ อย่าให้มนเท่ยวโอ้เอ้อย่ได้ ๆ 

๏ ครํนเพลากํ่า พระยาเทพกรายทลว่า หลวงฝลดเมองเพชรยุริ 

ยอกเขาผาว่า พระยาเพชรยุรกโนายทพนายกองพรอมกนได้ยกออกรา1า 

เมองเพชรยุรแค่ ณ วนเดอน ๔ แรม ๗ กํ่า ครน ถเ วนเกอน ๔ แรม 

กํ่า ได้ใช้ใยออกรากฝากนำเย่นเริออย่าง ๖ ลำ เริอญวน ๑ ลำ 

เรอยม ๒ ลำ เขากน ๙ ลำ เขนกนนายไพร่ กน กโรโ!ให้(ๆมมำ 

ไฝทางยก ๓ มา คน ๑๒ คน เช้ากนทํ้งั๋ยกท2งั้เร่อเยืนคน ๖1^ คน โน 

หนโเรอ ยืนท่ายเร่อ ขนรายแกม ยืนหลก ๔๘ ยอก ยนกายคลา ๒๗0 

ยอก ดินกำหนก ๑© หาย ทรงฅรสว่า ออกไฝให้ไย่กมากกโยกโหมค 

ด!®)ไว — 



ทุกกนเถก กำลํงืกึลพร'ให้!เอกไย่ก็ขนิ!ห้สงยคลนลมรายริน พากนแล่น 

โรไย่ทเกยา แล่วทรงกรสถามว่า อ้ายกนทเข้ามานนั้ มนไค้!)!เกไย่เห็น 

เขาใช้ใยหร!)ไผ่ ลมเยนลมอะไร'อผ่ พร;ยาเทพกรายทลว่า ไค้ธ!เกไย่ วน 

ไชใยนินเยนลมสำเภาอ่อน ทุ ลำวอย ๒ ว'น ๓ วน พอผลผอฅรามากใช้ 

ใยหายลาไย่หมกก'วยกน์แล่ว ทรงดร''สีว่า ย่านนก็ร;ผ่ถิงชมพรแล่วหรอ 

ถาไคลมกเขาแล่วเหนพร;ยาเพชรยร’};ไย่ถิงลงขลๅท่อนฦองท”พข้างนเสย 

อก แลวทรงดรสถามว่า ชันใหญ่ชันน!เยกินกำนน มาเอาไย่แก่กรง ๆ 

หรอ หรอเอาไย่แก่ชัน กินกำทมอย่คงเมอง พร;ยาเทพกรายทลว่า เอาไย่ 

แก่ชัน กินกำฑคงเมอง ทรงดรสถามว่า ก็๋ย'งมชันมเรอ แลคนอยู่รกยา 

ยาน!มองสกเท่าไร ยอกฑํนวนกนซิงย่งเหล่ออย่ก่ยัย๎านเมองเข้ามาหรอไผ่ 

พร;ยาเทพกรายทูลว่า ไม'ไค้ยอกรำนวนคนเข้ามาหามไค้ ถามไค้ความว่า 

ย'งมเร่อสำชันไล่สล่กอย่ ๕ ลำ กโเรออย่างชำรกใช้ไม่ไค้ยิย่ลำหนง ม 

ชันหนำเร้อ ๕ ยอก ชันกายศิลากงโรงอย, ๒0 ยอก ทรงดรสว่า 

มกงโรงอ;ไร ร;ว่ากงเมอง,ไม่ไค้เล่า กมอย, ๕ ยอกนนั้เยนชันอ;1ไร 

ข้าง พร;ยาเทพกรายทูลว่า'เยึนชันทองกร;สุน๓ นว รโล่งว่าผกไย่กอก 

กร;ผํง ให้'ใครออกไย่กฅรวรดราเสย'ไห้แน่ ชันทองนนเย่นชันหา 

ยากมรากาอย่ ร: เอาไฝไว้ใช้สำหรโยโนเผองใล่สล่กิค่ดรอย่างนนเอา 

ชันเหล็กไฝกกว่า แล่วพร:ยาเทพกรายทูลว่า เรออย่างท่ชำรดอย่นนั๋ 

หลวงย่ลกยอกขอเหลกฅ:ย่ออกไย่ ๓,00๐ ฅํว ร:คิกร'กแรงเย่ลยน 

กร:กานทำซ่อมแซมขํ้น'ใหม่ ไค้ให้กนไฝซอกร:กานท่เผองชล ๆ อย่แล่ว 

รโล่งว่า กล่งีเสยขอออกไฝให้เถิก ผัคนเหล่อป็ย่เท่าใคล็ให้ช่วยกโทำ 

เสย'ให้แล่วโคยเร็ว ร;ไค้เอาไว้ใช้สอยทนการงาน ๆ 

.— ๑!®)ฟ่ 



๏ ครน จเ วนเกธน ๕ ขน ๕ กํ่า หาได้ทรงกรสัถงราชการ 

เมปึงไทรไม่ ทรงฅรํสึไม่ก่วยเริองมิก็ริเซอนขนนางอโก!]ย- กโแรองชิง 

Iม่รกให้คอยเยรินขายยาผนฤามท่องทะเล แก่มิก็ริเซอนนนได้ออกเาก 

กรุง ๆ ไย่ทางนครไชยศริ ขํ้นไย่เมองเชยงใหม่ แก่ ณ วน เกชิน ๕ ขน 

4 กำนนแล่ว ๆ 

๏ ครน ณ ว"น์เกิชิน 4 ขน ๕ กํ่า เพลากํ่า ทรงทรายกวามเมชิง 

นกรๆซ็งยอกให้หม่นพิทกษนาวาถอเข่ามาแก่ผายมหากเล็ก กรินั้เสก็เขน 

พระแท่น ทรงฅร่สถามเข่าคุณหายนว่า ยอกเมชิงนคร ๆ เข่าผาว่ากระไร 

เข่าคุณหายนกรายทลว่า เข่าพระยานครๆ ยอกเข่ามาว่าได้เกให้พระยาไทร 

พระเสนานุชิก พระวิชิตสรไกร พระณรงกชล!)ย่ลโแม่องไทร คมกองทพ 

ยกลงไม่ทางยำนสะเกา ๓๙๙๕ กน ว่าให้ริยยกเช่าไย่ท่งโพ ให้ล่วงเข่า 

ไย่ให้กงกะย่งฝาสในแกนเม่องไทรให้ได้ ว่าอายฅนกอ'โ1กลลา อายฅนก 

อาเกย ตงอย่ทํตะพานช่าง กนม่ระมาณ ๕๐0 กน ๖00 กน ให้คิคฅ 

ทำลงไย่ให้ถงเม่ป็งไทร พวกอายแขกทผาฅเมองสงขลารักวาผก็คงเะพา 

กนหนสน กรนณวนเกอน ๕ แรมกํ่า ® กองทพพระยาไทรยกไม่ถงสะเกๅ 

แขกหลโพากรอยกรโเข่าหากองท'พพระยาไทร ๑๒ กร่วั ยอกว่าอายตน 

กหผโ)สอโ)ผาตงอย่ทยำนสะเกา รัว่ากองท’พีพระยา’ไทรยกผา อายตนก 

หมโเสอคมคนชิย่ย่ระมาณ ๕0๐ พากนหนกล่ยไฝถิงแกนเมชิงไทร กน 

๕00 กนพากโแเฅกพ่านเข่ายำไม่ ผกนคิกก่วัอ็ายฅนกหผโ)สอโอย่ 4.0 

คน หารัวโอโยฅนกหมโสชิโไย่ช่างไหนไม่ ริงทรงฅร'สกโเข่ากุณหายน 

ว่าว่ากล่าวเข่ามา พงคคิกเะไย่ทำเอาเม่องไทรทํเกยา ทสงขลานนเยืน 

เลยหล่กไย่ไม่ช่วยเหลชกนแล่ว คิกทำฉกก่นไฝกนละทาง ราวก่โส่ตริ 

ข่าพวกหนงป็ย่อุกรกา'ไร ส่โริข่าพวกหนงก็อย่อมรโกยๅเน กนละทวม่ 

— ๏1ชิ)ส่ — 



ไม่เขาก่นเขาไกเลย ผินหล่งใหก่นไปเสยหมก เตฅผล!Iย่าง'ไรนิยู่หนอ 

ร'โไม่กกช่วยทสงชลา กองทํพืพระยา,โทรยก’ใ!]ก็หามาเช่าหาก'ใหญ่ทาง 

สงขลาไม่ หรอว่ากร2ใร เร่าพระยาพรา:คล่ง เร้ากณหายนกรายทลว่า 

กองฆาเข้าหากไห•ณ'ก่อนริงยกไ!]ทางสะเคา ทรงฅร่สว่า ก็มาเขาหากใหญ่ 

แดนสงขลาแล้วยงหลกเลยไย่สะแๆๅเสิยไก ก็ทางเยนอย่างไร!)ย่ไม่เข1 

พระทิยเอาเลย เราพระยาพระลล่งวิล่ซนาไปทหร เร้ากณหายนกรายทลว่า 
1* ."โ'*ต่ ./4 ’ ล่' ' .ล่ ... . 1 ว,'". 
เมธงสงขลานนอยูเหมชินอยางทกรงๆ เมปึง[ทรอยูป็ยางยากนา ทส2เกา 

นนอย่อย่างเมองนกรเขอนขนชิ รงทรงฅรสว่า กองทํพืพระยาไทรยกไฝก็ 

พากหล่งัอยู่แล้ว ระยกกระทยเช่ามาช่วยกนเสยสกก็หนงก็ระไก้แล้วกน 

เท่านน น็ไม่คิก'ช่วยเหลอกนเลย เย่นอย่างไรหนปิร้งคิกฉกไย่เสยอย่างนํ้ 

ระผกวามโกรชิแกนกนก'วยปึย่างไรหรอ รงไม่คิกช่วยเหลอกน เร้าคุณ 

หายนกรายทลว่า ระผกวามโกรชิแกนอย1แต่ก่อนก็ระหาเยึนไม่ ระเย่น 

อยู่ยางก็เย่นแต่ต่วยพระยาสงขลาคิกเกลยกล้อมอ้ายแขกกราวน ทรง 

ฅร่สว'า ไม่พอทพปิทางระคิกอย่างนเลย ระทรงพงหน'ง์สปึยอกก็ระขวย 

งานกะวนเสยฟล้า คิกอย่างนระไย่ท่าอะไรกโ”ไกรสำเร็รไก็ก็ไหนกโคน 

สามพนสพนเท่าน่นิ้ ล้าอ้ายแขกมนเลิกถอยรากสงขลา ถอยออกไย่ 

เย่นชนเย่นเช้งแล้ว มนพากนกระหนายเช่าก็ระฅงฅ่วหลวมแขวนอยู่กลาง 

เสยทแก่มนเย่ล้า ๆ ม่นระรํ่าเอายโเยินเสยนํ่น์เอง แล้วรยสํ่ง์ว่า ระอ่าน 

หนํงสอยอกก็อ่านไย่เถิก กรนอ่านรยแล้ว ทรงฅริสว่า เร้าพระยา 

พระกลํง พระยามหาอำมาฅย พึ่งกเถิก กวามทว่ายกไย่ถงทุ่งโพแล้ว 

ให้ยกเช่าไย่ถงกะย่งัย่าสเช่าไย่'ในแกน!ทรนงแ'ย่น1กวามคิกล้วงหนา'ไย่ทํ้งั้นนั้ 

เหนระเย่นกวามว่า,ไย่เย่ล้า ๆ เสยแล่ว ระไคยกไฝเมอไรหรอไม่โกยกไฝ 

ยกไย่อยู่ก็สะเกานนเองระทรงฅรสไล้ถากอะไรต่อไย่ก็ระฟล้า คุ 

— ๑)ฐวซึ่ — 
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เสุยหมค พระยาเทพถามมนกสํกกำหยิง!ก็ก!ย่นกระไร ม*ในขำผาแค่ 

เม!)ไร เมธงสงขลาเสยหายแลำหร!)ยำ พระยาเทพ ถามหมนพิท่กัก็นาวา 

แลวกรายทลว่า หผนพิท่กก็นาวา!อาขำวไ!]ส่งท!]ากนํ้าเมสูงพำลง 

ไกยนพกกนว่า ณ ว่นัเกปีน ๔ ชั้น ,2)๕ กำ!ผองสงขลายิงสรยกำอำย 

แขกปึยู ว่ากองทำกรุง ๆ ก็'!)ะยกผาชำย!มองสงขลา หผนพิทำก็นาวา 

เขามาแก่ ณ วนเก!)น ๕ แรม ๘ กํ่า ทรงกร่สัถามว่า ม่นเขำมา!!ก่ว่นื 

เด!)น ๔ แรม ๘ กำน*น ก!)งทำพระยาวิชิตณรงก็ พระราชรินทร 

'อ!)กไ!]แก่วนเกธน ๔ ชน ๓ กำ ขน ๕ กำ นำว'นกก็ไก่ ,2)๘ วน ๒0 วน 

ถงสงขลาเสยแล่ว่ม่นกรอย่กํวยก,นหมกนำ1แหละ กธงทำกรร ๆ ระกง!!ลำ 

หรอยิง สงขลาระเสยหรอไม่!สยมํยิก็คงร้ ถามมนกหรู กองทำกรง ๆ ไ!]ถง 

แลวหรอยง พวกสงขลารยสกยอาย!!ขกธยินน!ธนกระไร อำยแขกมํนก็รก 

รนเอาแฅณขำไ!] รำรยสปิย'กำย่าน!ผองหริออย่างไร พระยาเทท!มลยา 

ผาถามพระนรนทร ทรงกรสวากลยะ!นหนาไ!]ถามหา[อา!ลอกกยยทำไ.!! 

ระถามเอามนเองไผ่ไก่หริอ พระยาเทพถาม!!ลำกรายทลว่า กองทพสงขลา 

สรยกยอำยแขกอย่ทวงักระกาน ท!ขาลูกชำง ทรงกรส,ว่า!ออน1ะ รยกำทาำ 
2-^ 0-^ 0* *-^ I 2^ I ^ 0\^. 0 , .1 แ 

0(^1^จเ!0105101,010,11^^ ำ;.1..7;.. ^ ^ 

1411คู'^14ปีIII0^1 เาใ^ก็ย่ย่VIซ’1ไ{ก่|า14'ยิยใเาใเ ^2^]ใไ1ฟิย!,[สั้^ 

ระไก่ทรงพง!รองผนย่าง ถามไก่ความอย่างไร!ล่า พระยาพิพฌก็กราย 

ทลว่า หผนพิทกก็นาวาไก่ยินแก่ว่า กองทพสงขลาสรยกำอยิกำอำยแขก 

ทวงกระกานทเขาลูก'ขำง อำยแขกระก็แกกก่อ!ขำมา หริอไผไก่ก็!ขำมา 

อย่างไร กองทพกรุง ๆ ระออกไ!]ถงแลำหริอ!]ระการไก หมนพิทำก็นาาๅ 

หาไก่ยินพกกนไม่ ทรงกรสว่า!ย่นไรมำระไม่ร กำเม่องนครๆ!มองสงขลา 

- ๑๓อ 



เท่านํน การรยพ่งกนแลกองท',พกรุง ๆ ออก1ใย่อย่างนํ้ข่าวระไผ่!ลชิงลอ 

ยางเลยหรอ ว่าอะไรอย่างน มโเก็กงร้อย่ควยกนหมก พคกนหนกเสยอก 

มํนก็ว่า เขามาแต่ว่นัเคอน 4 แรม ๘ กํ่า คิกกหรู ก็วนรงมาถิงกรง ๆ 

พระยาเทพกรายทูลว่าเข้ามา ©๒ วน ทรงฅรสว่า มาผากวนนก เทศกาล 

นเยนลมกล่องมาแท่ไหนทไหนทเกยว กง ©๒ วน ©๓ วน เปล่า ๆ ทง 

นน เข้ามา เมอเร็ว ๆ ราว ©๑ กํ่า ©๒ กานนเอง แต่คิกโส่ยวกให้แก่ 

วนลงไวอย่างนน ระไค้แห้กวามไย่ข้างหนำว่าเมธเข้ามายํงืไม่ร้อะไร ทรริง 

กร้อยหมกแล*ว แต่ท่ามฝรามเข้ามาว่าไม่ให้พกมนก็ไม่พก มนระพกก็ 

กล'วเกินนายสํ่ง์เท่านนกนเอล่8’ล่ากระไร ถามมนกให้ม่นว่าไย่ฅาผรริง 

พระยาเทพถามแล่วกรายทลว่า หม่นพิทกก็นาวาว่า ปึย่ทย่านคอน ลง 

ไย่ส่งข้าวทย่ากนํ้าเม่องพํทลง ไค้ยินพกกนกแต่กวามเท่านน กวามนอก 

นนระเยนอย่างไรว่าหาทรายไม่ ทรงฅรสว่า ทำไมระไม่ทราย ส่ง์มนมาไม่ 

ให้ยอกมนก็ไม่ยอกนนเอง ระใคร่ทรงทรายกวามว่ากองทพกรุง ๆ ไย่กงแล่ว 

หร้ป็ย่ง้ ไม'ยอกออกมาไค้เลย กวนพระท่ยทเคยว เร่ากุณหายนกรายทลว่า 

หม่นพิทกV1นาวากนน เร่าพระยานครๆ ใช้สอยสำหร่ยเยึนแต่นายท่าย 

ให้ยรรทก'ข้าวไย่ส่งทย่ากนํ้าเม่องพทลุงกลํยมา แล่วก็ให้ถอหนํงืสอเข้ามา 

ท่เกยว กนทสำหร่ยัเกยใช้นนให้ลงไย่กอยเอารายงานกองทพพระยาไทร 

เสยหมก ไม่ม่ใครระให้เข้าผา รงให้หม่นพิทกษนาวาเข้าผา ทรงฅร่สว่า 

ระให้ใครเข้ามาก็ม่แต่ไม่ร้ เยึนอย่างนไย่เสยหมก กอยพงเอากองท'พใหญ่ 

เถิก กองท'พใหญ่ออกไย่ถงแลวก็ระยอกเข้ามา การเยืนอย่างไรๆก็กงระ 

ไค้ทรงทรายหมกนนแหละ ซงคิกระทำให้กงเมองไทรล่ง ๆ นน ทำลงไย่ 

( 4 ) พระราชดำริฅรงน ถูกฅรงกบวิสยชาวนคร า ถิงช้นหตงมากเบนเช่นนน 

©สา© 



ไกกอก งะไกเยาแรงกองทิพไหนิ]'ลง กล่ว่งะสง'ไย่ทำ'ไม่เอ้ระไย่แขวน 

ปึย่กลางทาง ม่นงะรํ่าเอาย่ยเยินเสยเ!)ล่า ทุ การซงคิกงะไห็ลงไ!]ทำถง 

เม!)งไทรนน ทำนธงงะคิกว่า ถงเมองสงขลางะเสยหายก็ช่างเถิกงะใ!] 

ทำเอาเมอง,ไทร'ไหไก เห็นว่าผักนอ๎ายแขกมนยกมาติกเมองสงขลามาก 

อย่ฑเมองไทรนอยพองะทำไค้' งงคิกหลกไ!)ไผ่ข่ายสงขลา หมายงะทำแลก 

เ!เลยนเอาไหไค้ งงคิกไ!]ทำเธาเมธงไทร ความงะเยนอย่างนหร้ออย่างไร 

หรองะร้า'ากองทิพกรุงๆ ออกไ!)ถงแล่า อายแขกมนพากนเลิกถอนกลยไ!) 

เสยหมก เมองสงขลาก็ย,งใม่เสย กอย่ เห็นการไค้ทแล่าก็ยกมา!เร;งยหลิก 

เลย!]ระสมมอชงทำเอาเยนไผ่ร!,ส!]ทํเกยา ครํนงะยอกว่ารอย่า'ากองทิพ 

กรุงๆ ออกไ!เถงข่ายเมองสงขลาอย่างนนอย่างนแล่ว่ ก็งะเห็นว่านิงกอย 

พลอยทำ!)ระสมมอเอาเ!เล่า ทุ คาาผเหนงะเยนอย่างนเสยแล่า งงไม'คิก 

ข่ายเหลอก่น แล่วทรงฅรสถามว่า เยึนกระไรกองท่พกรง ๆ ออกไ!)ข่าย 

เมองสงขลานนพากนเสย[งย่างหรอไผ่ ถามมน(ๆหรู พระยาเทพกรายทล 

วาไมไกยินใกรว่าหามไค้ ทรงฅรํส้ว่า คิกการมแฅ่เยนไ!)อย่างนเสยสน 

ผนหลงใหกนไ!เทเกยา ทำไ!]กนละทางไม'ชายเหลอกนเอาเลย เหทะเล 

อะไรนกหนางงเยนไ!เอยางนไก ถาเยึนไ!]อยางน กองทพใหนิ]'ออกไ!)ทำ 

สำเร็งราชการแล่ว งะมฅราออกไ!]ไหัรยกนใหัเซ็กเสยสกทหนง แล่ว่ทรง 

ฅรสถามว่า เริอเฑพระยายมราชนนล่องออกไ!)แล่ว่หซ็อย่ไ งะไกไชไย 

เมปิไร กณพิพฌนกรายทุลว่า ล่องออกไ!]งากเมองสผุทรเพลๅานนแล่ว่ 

( ด ) เจาขระยานคร ๆ ก-บพระยาส์งรเถาทุกกนไมแๆยกกกนมๅทํงนท่ 

รชกาตทึ่ ต ทรงระแวงล่อนว่าจะเบนเหฅไม่ไห้เจว่พระยาน1ๆรร (นอย)เ^ไ,จุ 

ช่วยพระยาสงขตา ( เซ่ง) 

— ©๓!®) 



เพลาพร่งน^ะไฅเกินสายอ-อ•ก!!] ทรงฅริสืว่า พระยาไชฎกก็อย่ทล่างคอย 

ส่งอย่แล้ว กสงเสยลงไ!]ใต้เร่งช่วยกนส่ง!)อกไ!]เสิยหน่อยเถิก ระไคไฝ 

ทนกน ทรงฅรํสถิงส่ๅวพระกรณๅว่า ยานนระผิถิงรนท!)รแลวหร้ธ เราคุณ 

หายนกรายทลว่า เห็นระถิงรํน์ทยร้แล้ว แล้วทรงฅร่สถามเรากณหายนว่า 

เยนกระไร พระยาณรงกถทชิโกยาออกใ!]รยอต้ยพวกเร้อขายผนใกักกน 

เล่าคุณหายนกรายทลว่า ร'ยใกัทอ่าวยางเห็ยส่งกนทํงเร้อเย่นร้น ๒๕ คน 

ไต้ผิ'น ๒๓ ยก* เงินสิพ่นยาท ก'ยสินส่าในลำเร้อ ล่าขาว ล่าแกง เหล็ก 

ฟากหน'กสก ๓© หาย ถามไกักวามว่า ร้นเร๊ส'วัเผองใหม่แต่งใต้มาเทยว 

ขาย เยนร้นผาส่วยกน ๓© กน เร้ปึพระยาณรงก เร้อพระยาวเศยก'กดา 

เรอหลวง!]ทธิกำรณ เร้อหลวงอาร ๕ ลำ พยเช่าทอ่าวยางเหยก็าวสก็ก 

ใส่ยิงเอา ๒ นิล่า แล้วเอาเร้อแล่นเกยเร้อร้นขนไฝไล่ล่ยึเอายนเร้อ ร้นใน 

ลำเรอถออาวุธเฃต้สรย หลวงอารพนถกร้นคายส่วยอาวุธสนย่างส่วยย่น 

ย่าง เย่1นร้นฅาย ๗ กน รยิเย่นใต้ ๒๕ กน ส่งร้นกอยต้นแหลมผ้นำซอ 

ขาย ทรงฅรสถามว่า มนไต้ขายทย่านแหลมยางแล้วหรอย่ง์ เรต้คณหา 

ยนกรายทลว่า เกมเอาผามากถง ๓๒ ยก ผาขายทกลนฅนไกัย่กหนง 

พวกกลนต่นัยอกว่ายต้นเมองเย่นกิกกนอย' ว่ายุครพระยาย่านทะเล ๓ กน 

พน่องระรยก'นัก'ยิฅว่น่สนํชิงกนเย่นเราย่านเมยิง ส่งก่ายอย่คนละฟากนํ้า 

ร้นนายเร้อเห็นระขายไม่!ต้ริงมาเขาทเม'องสงขลา ใต้ความว่า อายแขก 

ยกเข,าฅรนกระส่งกำแพงเมองสงขลา รนกยพวกสงขลาช่วยกนคอาย 

แขกแคกถอยไฝฅํ้งอย่เมองฅาน ร้นนายเร้ป็เห็นย่านเมองวุ่นวาย กพากน 

เลยผาขายทย่านแหลมไฝไต้ ๘ ย่ก ทรงตรสว่า มนเอามามากนกหนา 

ท!กิยว มนถกเขต้อย่างนผนระไม่เขกลงย่างหรออย่างไร ระหาสินส่าอิน คุ 

มาซอขายไกยกไผ'ไต้เล่า ก็ร้อย่ส่ว่ยกนแล้วว่าของอนนหต้มย่รามมาแต่ 

* เขาใจว่าเพขนมาจากคำ?^0^ ?20& ทแงประมาณ ๘0 กิโลกรม 

๑๓๓ 



1'หน ๆ ยิงล!เยผาซอขายเอาไก ร้งรํยเส่งสโเร่าคณหายนวา ให้พร?มหา 

เทพ^5รยอปิกใย่เพชรยรคิครยืเ'ธาฅ่วทผ่นร่ยช็อรยีขายไว ๘ ยิกนนผาให้ 

หมก'?งไก แท่กิ-าซิงมนว่าเม!)งกล่นค่นัเมองสงขลารยสูก่นนํน มนไก 

ความเขาผายิงห่างอย่ ร:.พงเ!)าเยินแน่น!)นยิงไม่ไก แล้วทรงฅรํสืถามไฝ 

ดวยเร้องผนรนเพลา 0X ท่ผเคยร้งเสก็รขั้น ๆ 

® คร่นณวนเกธน ๕ ขั้น ๖ กํ่า เพลาเชา พร:ยาพิพ่ฌน 

กรายทลว่า เรอเราพร:ยายมราชได้รกแรงวางสาย 0)) สาย เกินสาย 

ธอกไฝไกสายหนิงแล้ว ยิงัอก ๖ สาย แฅ่เรอนายทพนายกองเหล่านน 

ล่องลงไย่ถิงเผองสมุทรแล้ว ๘ ลำ ทรงตรสถามพร:ยาเทพว่า ก็ยิงืเร้ฐฏิย่ 

ทใหนอกล้างหรอ,ไม่ พร:ยาเทพกรายทลว่า ยิงอยอก ๒ ลำ ทรงกรสว่า 

มนรออย'ทำไมรงไม่ล่องลงไย่ พร:ยาเทพกรายทลว่า ยิงกอยเอา1ไกก๋งอย' 

เสมยนพร:ยาโชฏกระรดหาส่งให้ ทรงฅร่สว่า พร:ยาโชภูกลงไย่เสย 

ฝากนำแล้ว มนก็'!ม่ม่ใกรร:รกแรงเท่านนเอง พร:ก็ริสมยิกเล่าก็เฝล่ๅ มุ 

ท1งั้สน ระช่วยกนร”กแรงเซาย๎างก'ไม่ม รงร่ยสํ่งสํ่งีพร:ยาเทพว่า ให้ไกร 

มนกอยดูแลฅํกเตอนข"ยใส่ให้มนล่องลงไย่ให้หมกเร็ว มุ ร:ไกออกไฝ 

ทนกน ๆ 

® ตงน ภเ วนเกยิน ๕ ขน ๗ กา หาไกทรงพร:ราชกำรรๅชกๅ•ฐ' 

เมองไทรไม' ทรงกรสถามแฅ่เร้นิเๆาพร:ยายมราช ก่ยเร้อนายท่พันๅยกธง 

ซงยโมได้ออกไย่ โ'ศเรโตกเฅอนข่ยไล่ส่งเสยออกไฝให้ทนทใวกรณา 

แลวทรงตรฟิ1ฝกวยเรองผน รยสงโหเอากวรนนายเรอลกเร'ฏิทช'-เยูคู(น 

ซงรยได้มานน แยกยิายกน,ไล่เล่ยงซกถามเอาพรรกพวกก'ฏิไฝ แล้วให้ 

(ด) ชอ ทองปาน ภายหลง'!ดเลอนเบนพร:ยๅ 

— 6)๓๙ — 



พระยาณรงก ใหพระยาวิเกึษกึกกา กลโอปึกไม่เทยวกนกว่ากอยสก'กห] 

พวกเรอ,?นขายผนตามอ่าวทังทะเลอก ๆ 

๏ กรนเพลากํ่า ทรงฅรสถงกปึงทัพพระยาวิชิตณรงก็ ทัพพระ 

ราชรินทรว่า ฝานนก็เห็น,?ะถงสงขลาแล่ว ระไม่ถงก่อนหน๎วิหมนพทกษ 

นาวา ชิงเขาผาแต่นกรๆสก๒วน๓วนหริออย่างไรนนแหละ ความก็กง1ร 

อย่หผกทัวิยก่นึว่าทัพกรุง ๆ ออก’ไม่กงแล*วิ แต่ยิกกวามเสยไม่ยอกเขามา 

เอง หโมมนไม่โหพกม่นก็ไม่พก ระทรงตรสถามเอากวามว่า กองทพกรุงๆ 

ออกไม่ถงแล1วหรอยํง์เท่านไม่ยอกเอาเลย แล่วิทรงตรสถามว่า เมป็ม่นเขโ 

มามนรุหรอไม่ กองทัพพระยาไทรเขายกไย่รากสะเกาแล่วิหริอยํง พระยา 

เทพกรายทลว่าไม่ทราย รโ)สงว่า มนก็มแต่'ไม'ทรายเสยหมกท1งั้นน อย่า 

ถาหม่นต่อไฝเลย แล่วิทรงตรสถามไม่ต่วิยเริปิงผนรนเพลาเสก็รขํ้น ๆ 

© แลเผอเพลาคํ่า ๘ ทุ่มเศษ วนเก็อน ๕ ขน 0ว กํ่านํน แผ่น 

กินไหวสะเทอน ยำนเรอนไกวโยนมากกว่ากรงก่อน เย็นปึย่ม่ระมาณยาท 

นาพักาหนง* เยํนท่วิไย่ทัวิยก"นสิน ไหวโยนไม่ขโงเหนิอมาขโงใต้รนคน 

ซวนไม่ฅงฅํวิ'ไม่ตรง ลางยโนฅฺกใรว่าผัรโยขนยำนเริปึนยํวิง ว่าเกก'ไฟยำง 

เย็นเหมอนก่นหมกทุกยโนทุกเริอน ๆ 

๏ กรน ณ วนเดอน ๕ ขน ๘ คํ๋า เพลาเช์า ทรงพระสรวลทรง 

ฅร'สก'ยเร่โกณหายนว่า เพลาคนนิแผ่นกินไหวนกหนาทเคยว ไหวมาก 

กว่ากร5งก่อนรนกนซวนเซฅงั้ก่วิไม่ทรงเลย ทรงทอกกิงทอดพระเนตรก 

เห็นโยนไกวไย่ข่างเหนิอมาข’'วิง'ใต้ เร้ากณหายนกรายทูลว่า ไหวครํ้งั้น 

ไหวผาก เร่ากณหายนออกมาราก'ในเรอน1ซวนออกมาทเกยว ออกมา เห็น 

อ”รักล่ยิทแขวนไวไกวโยนลป็กกะว่นัใม่ ทรงตรสว่า เย็นไรรงไม่ทอกก็ง 

* บาทนาฬิกาหน 1 ะะะ ๖ นาท 

— ๏ดว*!* 



คูขางเล่า แล่3ทรงฅรสถามพร?ยาพืพ่ฌนว่า มอะไรอ้างหร!)ไผ่ พระยา 

พพฌนกรายทลว่า พระยาสผุทรย•อกเข-ามาว่า เร่อศรฐะฌวน'ใช้ใยผาถง 

ลำหนง รนรูนายเรนิแร่งว่า นายหลงรางวางแต่ง'ให้!ฝคำขายเมองนคร ๆ 

กลยเขาผาแต่เมธงนคร ๆ ถเ วโแกธน ๕ ชิน ๓ คำ มา ๕ วนลิงฝากนํ้า 

เราพระยา ทรงฅรสึถามว่า ไค้กวามธย่าง!รเข่ามาต่าง เล่าคณหายน 
กรายทลวา รยพระราชทาน!ล'เลยงถามร่นล่เค้กวามว่ๅ ร่นร!ฝทคลาก 

เมชงนคร ๆ ไค้ยินพกกนว่า พระยาณรงคํชลดิกธงทิพเมองนคร ๆ ยก!ย)ค 

อายแขกซงฅงอยทฅะพานชิาง อ้ายแขกพากนแคกหน!ฝ ระลงเร่อทฝากนา 

เมอง,เทรเมให้ ว่ากำยนมายิกฝากนำเมอง!ทรอยุ' อ้ายแขกพาก'นักวาก 

ตอนครอยครวหนไฝทางยก ทรงฅรสถามว่า มนพาก่นหน!ฝทางยกนํน 

มนระพากนเฝขางเหน เรากณหายนกรายตลวา ระ!ฝขางเมองแฝไหล่*) 

ทรงตรสว่า ผํนัระพาครอยกร'ว!ฝ!ค้หมกท!หนนกหนๅก่นัใฝทางยก!1ฝางนั 

มนระเอา!ฝ!ค้ก็เยึนแต่เล็กนํอยนนแหละ แล1ว่ทรงครสถามว่า อย่าง]ร 
ต่อไฝอกอ้างเล่า เล่ากุณหายนกรายทลว่า กองทพัพระยาณรงคํชลดิล็ยก 

เขา!ฝในเมองไทรไค้แลว ทรงฅรสว่า ไค้แลำไค้แผ่นกินเฝล่ๅนนหร่0 ล็ 

ขาง'ลงขลไน,นวากงะ!ง เรากุก]หายนกรายทลวา รนร[ฝหาร่นมเพธน 

กนอย่ทฅลากเผิธงนคร ๆ [ล่าให้พงว่า เมธ'ว่นัเกิธน๕แรม๕คำ(หร่อ) 

แรม ๕ คํ่า พวกกองตพกรุง ๆ ผาซอผนสยทโรงร่นม ๓ กน ร่นลิถามว่า 

ม)แก!หน พวก!เองทพกรุง ๆ ยอกวา มวแตกาย์นพระยาวชิกถเรงคํ 

แม่กองทพักรุงา กำยนทอกธย่ทฝาก•นํ้าเม่องนครๆเล่าพระยานครๆ,!ห้10ๅ 

(ด) ทเรยกวาเมธงแปเหร ตรงน กอทิแผ่นดินทิมงชิงฎำ1ๅดุษเฐ่า 

พระยา'!ทรแขกโป องกฤษเร่ยกปรอวนย้เวตเฎฝลิ 

เมองแปไหรคธผงตรงเกาะหมากขา}เตัยกว่ล่1/3. แต่ช1วน301*ยก 

อิก!*รสวII เข ตัวไม่ได1งเบนแ!] เร ไทวนใ!ตามสำเนปีงขาวนโ1ก 

- ด๓ เ) 



ช่างมารำพระยาวิชิตณรงคขนไปเมธงนคร ๆ พระยาวิชิตณรงค์กำเร้าพระ 

ยานกร ๆ ระพกรากนประการใ(ๆหาร้ไม่ รนมเห็นกำย!14มาทอคอย่ทปากนำ 

เมยิงนกร ๆ ไค้ ๒ วน๓ วน พระยาวิชิตณรงค์ก็ใชิใยกำยนไปเมองสงขลา 

พวกอายแขกรว่ากองทิพกรง ๆ ยกออกมาก็พากนแตกหนไย่สน แต่เม็อ 

อำยแขกยำสรขอย่กำพวกสงขลานน ร้นม็ไค้ยินพกกนว่าพระยาสงขลา 

มหนำสอผาถงเร้าพระยานคร ๆ ขอกธงทพใหยกไปช่วยเมองสงขลา เร้า 

พระยานครๆ ระโค้กไม่ว่า ระไม่ใค้ก็ไม่ว่า นิงยผค้วิเราะปิย่ แลเมอวน 

เคิธน๕ขน๓ กํ่าน1นั้ ร้นรูล่องเร้อออกมาพยเร้อขุนพลพิฆาฎทํปากนำเม็อง 

นครๆ อกลำหนง ร้นรถามไค้ความว่า ฃุแพลพิฆาฎระขํ้นทเม็องนคร ๆ 

เดินยกไปเมองสงขลา ตรงตรำว่า ไม่ควรระไปร้รอถอเปร้ยยแก่งแย่งกน 

ไค้'ชำเลยถาช่วยกนทำ''ไค้พรอมมอเข'าก็ระสำเร็,รแฅ่ไหน ๆ เสยแลว ไม่พอ 

ตระ'ไค้ผาขวยงานรพลเปล่า") ว่ากระไร หม็นพิตกษนาวามำแขำมาถาม 

กงกองทิพกรุง ๆ ก็ไม่ยอกความเอาเลย ยกความเสยตเคยว ผํนกลำนาย 

มนนกหนา เกยวนํ้ว่ากระไรเล่า ต่วผนอย่ตไหนถามมนกหรู อายร้นรูมน 

ก็ว่ากำยนพระยา'วิชิตณรงค์ถงปากน1'านครๆ แต่วนเกชน ๕แรม ๔. คํ่า & คํ่า 

หมนพิทิกน์นาวาเขำผาแต่ณวํนืเกอน ๔ แรม ๘ คำ เยึนกระไรรูหรอไม่รู 

พระยาเทพกรายหลว่า ฅำหผนพิทกษนาวาหาไค้เขำมาไม่ ทรงตรำกำ 

เร้ากณหายนว่า คิกพระทำอยู่แต่แรกมาถงแลำว่า กธงทิพกรุง ๆ ออกไป 

ถงนํนก็กงรุอย่ต่ว่ยกนลน แต่คิกยกความหามมนเสยไมไหยอกนนเอง ไม่ 

พอตระทำกลเม็กเปลา ') ระผาย'กปกไปตาไมกยความธยางน แลวรยสง 

สํ่งพระยาเทพว่าเอาตำหมนพหำ'ษ,น'าวาม'าถาม โหมนยอกความรรง 

สกหน่อยเถิก พระนร้นทรก็ช่วยถาม ไปไหว้กรายมนเอาความผาใค้ไค้ 

ว่ากำ!มนพระยา’วิชิตณรงค์ไปหอคอย่ทป'ากนํ้าเม็องนคร ๆ นน มนรูหรอไม่ 
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ยงเรอพวะราชรนทรก‘ยเรธกองทพเ1ก 121 ลำนนเยืนกระ!ร ไ!]ถงแลวหรอ?]ง 

ถามกนดู!ห!กกวามรงไท้ แลวให้เอาต่วัธ๎ายรนรูผา!ล่เลํยงถามต่อ'!!]อก 

กาย อายในรูมนสมาทหลํง์ มนระรความต'ธ!!]อย่าง!รย่าง อายรนรู 

มนเาเยนลูกกา!}'!ยาซธขาย เราพระยานคร ๆ ^2คิคขิคความสํ่งเส์ยผาก่ย 

ลูก(ๆา ระเยนไ!]รนถงอยางน}รรอธย'ๅง!}นร'าพระยๅพร2คล่ง เ’ร่าคณหายน 

กรายคูลวา เหน!ะ!มเยน ทรงฅรสว่า ระคิกยกห๎-าผ!เราผเยืน!ฝรน 

ลูกคาแลว ระยก!!]!กก!พน [ถถามกนเขาก[ถก ผนกคงยอกรริงหมก 

นนแหละ ๆ 

๑ ก5นเพลาคำ ทรงฅรํสถามพระยาเทพว่า เยืนถระ!ร ถามมน 

ใกความอยาง!รยาง พระยาเทพกรายทลาาพระยา!ถรถามแะคํ แล่า 

พระยาเทพคลานฟ้าไ!]หยิยเทยน ทรงฅรสถามว่า ไท้ครามอย่างไร!ม่1.^ 

ทลเลย คลานเขามาหฐยเอาเทยนทํเกยา 0ย่างนํ้ก็เยืนก่ว่ยเลำ า'ากระ]ร 

พร*ยา!กรวา!!]เกก พระยา!กรกรายทลาา กำใหการรนราๅ รนร'!ท้ 

โซใย!!]คาเมฐงนคร 1 ณ วนเก'ยิน ๔ ยรอสม!เทขคก รยสงว่าธย่ๅเล่าเถย 
ว่าเอาทเรอกองตพกรง ๆ ออกไ!]ถงนนเถิก พระยา!กรกรายทถว่า 

เล่า'ให้'รน1พงนนเหมอนกยกำเร่ใกณหายนกรา1]ทล1^1พลา1ซ-า *งทรง 

ฅรสถาผวา กทเรอพระราชรนทรนนม'นา'ๅกระไร พระยาเทพกรายทถว่ๅ 

ถามรนรูว่าหา!กํยินใครพกราถงไม่ ร-ยส-งว่า ระพูกก-ยไคร่ถิไม่เ^ 

เท้ใรทางทะเล ระเขาใรอยกแฅ่เร1าพระยาพระคล่ง พระยๅเทพ พร^ 

พิพฌนก!ผใข7๒างทะเล ความแฅใว่อนเรกํพระยาพระคถท้ว่าเข 

ซ่องเสม์ค เยืนเรอ'ขุนพฌนลำ ® เรอพระราชว่นทรลำ ^ เ^นาย"ถรู 

นายเวรลำ ® แต่เรยิขนพฌนนนหางเสอหก ทำหาง^อแ^ 11ล่วกํ^น", 

กนว่า ระข้าม!!]ท1ง ๓ ลำ แต่ ณ วนเกอน ๔ ขน ๑๒ ทำ 11กํระยะ^ 

—- ๑๓๘ — 



ซิงระ-ขามผาถงก็ราวสก เอ คน ๓ คนเท่านน ระผิกวนกนก'ยัเรอพระยา 

วิซิฅณรงกกระไรนกหนา นำวนเขำดก็ถงแล่ริ มนว่ามนไม่รอย่างไร 

(ถง) มนระ (ไม่) เห็นแก'ตา หผนไผ่รูยางทเคยวหรอ ผถามไค้ถาม 

มํนเขาอย่างนหรอไม่ พระยาเทพกรายทูลว่าไม่ไค้ถาม ทรงฅรสถามว่า 

ก็ถามมนอย่างไรเล่า พระยาเทพกรายทูลว่า ถามว่าพยย่ะเริอพระราชรินทร 

ย่างหริอไม่ ก็ว่าไม่พยหาผิไค้ ทรงฅร่สัว่า พระยาเทพกโเพระนรินทรมาอย่ 

ทรงฅร่สัถามพระคิริสผยํฅว่า เยนกระไร ไล่เลิยงถามมน มนว่าไม่รู้ 

ทเคยวหริออย่างไร พระคิริสมย่ฅิกรายทูลว่า ถามไค้ความแต่ว่ารู'ว่ามา 

ถงเมองนคร ๆ ๒ ลำเท่านน ย่งอก ๓ ลำน่นว่าระตามมาขางหล่ง ทรงฅรํสืว่า 

ระเอาความทพระราชรินฑริเท่านแหละ ไม'ไค้ความเอาเลย มํนึระไย่ถิง 

สงขลาแล่ริหริออย่างไรก็ไม่รู้ แล่ริทรงตรสถามว่า ก็ถามหมนพิทกย-นาวา 

มนว่าอย่างไรเล่า พระยาเทพกรายทูลว่า หมนพิทกษนาวาว่าล่องออกมา 

รากย่ากน’าเมองนคร ๆ ณ วน!คอน ๔: แรม ๙ กํ่า เห็นกำย่นมาทอกอย่ท 

ย่ากนํ้าลำหนง หารู้ว่ากำย่นมาแต่ไหนไม่ หมนพิทํกษนาวา'ใช้ ไยมาราก 

ย่ากน5าเมองนคร 1 วนเก็อน ๔: แรม กํ่า ทรงตรสถามว่า ก็ถามมน 

แต่แรกทำไมมนริงไม่ยอกว่าพยกำย่นเล่า พระยาเทพกรายทูลว่า หมน 

พิทกยนาวาสำกํญว่าถามถากำขนฝรํ่ง์ซงเ'ซิาผา1ช่วอยิก,ย่า'ก,นำเ:ผองไทรนน 

ริงว่าไม่ทราย ทรงตรสว่า ไค้ถามเมอไรถงกำย่น ถามแต่ว่าเริอกองท'พ 

กรง ๆ ไย่ถงแล่ริหริอย่งั ถามอย่างนต่างหาก มน'ว่าเยึนถามหากำขนฝรํ่ง์ 

'ไย่'ไค้ ว่าเอาเย่ล่า ๆ ทเก็ยว ทรริงกวามทสงขลากยนคร ๆ นน ก็รู้อย่ถง 

กนหมกนนแหละ รายงานก็มเกินสยสาวธย่อย่างนทำไมระไม่รู้ กองทพ 

©๓6 — 



11ล่ 1 ระออก1ฝถิงแลนิหร!)ย่งักํร สงขลาเะคิกอ่านทำ0ย่างโรก็ร แท่ 

เมยอกเขามา'ไห้รู ยกกิวามหามทํรามเสยไม่โต้มนย01) มนก็ไม'ยอกนํ่น!ชิง 

แลวพรงฅรสเลาควาผขอกเราพ?2ยานกร ๆ ให้กรมหลวงรกษรฌเรก็พง 

ฅามซง!ราพระยานกร ๆ ยอกเก้ามา แล'วกรงตรสว่า น1อยพระ:ต่นิแก้น 

พ3 ม/เขเราพระยานกรๆนกัหนา 11 ม'หอกิ12มายิกย'ง1■๑'*เว้;เลยก'ยความอย่าง 

นุ ระ!ยอกเข ามา'ใหรวากอากห)-ใ-รงๆ ออกเข)กงแก้ว่น่นิระ10นอ5ไรหน'กหนา 

รงคองมายิกยงไว้ก่วยเล่า ระ; 1กร'ทรงทรายว่าพร2ราซรินทรธนิกไปด็งเ!ล็ว 

หรอยงเตนุ;นแหละ; เมยอุกเอาเลย กิกกแก้วนิพระราชรินตริใช ใยไย]ว่นิ 

เก้อน ๔ ขน ๕ กำ รนเกิยวนินนั้ก็ถงเห้องสงขลาเสยแก้ริ หริ0ว่าก52ไร 

ต ในกรมหลงงรกย-รถแรก็ “) โไรายทลวา กงเสยแลว พรงกรสว่า ต'พระราช 

รนตร,?ะ:ใฝฃนเผองนครา นนหาไย]เม' พระราชรินตริช่งเว่าหระยานครา อย' 

'ย|า “แฃแเอ นมธงสงขลาตเคยว ระถามเอาความตยหมนพิตริานินาาา 

รนเหพระนรนทรเหวกรายถามแก้วม'นิกิเม'ยอก ยิกความเสยหมก ตยง 

ตพระนุเงกค ไมถงระเสยหายตก ระยอกเก้ามา'เห้ตรงตรายนินิระเหห้ยแกิน 

อะไรทไหน ๗ล่า ๆ พงนิน ไม่พอตระผายิก้ยนิเอาเลยทำไมระไมๆห้ตาม 

ยว้งหริธ พระราชรินตริม่นิณ็เยินขำ ก็ก้ยิงมความตรงหระกิฅกห้ง่ก้นุ่นิ, 

เยุนข'าแก้วกรกอยู่กนิยกนิหผกนนแหละ ระออกไย]กิงแก้ว่หริธยนิ หริ^ 

เยนอยางไรกไมรู นายโ]ทธกตรง1ซุยเลยงเย่นติงนายเวร ทรงตามตไม่ยเฐต 

เล่นเอาพระทนิรอนหริว ๆ อยู่ตเกยว แก้ว่ทรงกรสถามพระยาห้^ริ;ว่า 

เริอพระราช'รินตริตระช'กออกไย่ก้างญวนก็.หนระไม่เฏืน กนิยเตคตาล 

เขนลมสำเภาพ,คเข'นิอยู่ ถ'าระซนิาก็ซกเขนิมาก้ริงเราอย่างเกิยา หริอว-า 

กระไรพระยาพิพฌนิพระยาพิพํฌ์นิกร'ายตลว่า ห้ระก้นิไย]ก้กิวผูวน1^ 

(ล่ล่ เมองไ}ค}บด/1)วามอย่างกวดชริ,Iนิ' 

มาจนถิงรํชก!ลใ]?#จไ]นV 

แ/?วขอนิร*;แวงแส ไ]}ากฦ 
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ไม่พนทามิไถ้ ทรงฅร้ส์ว่า ระซิกไย่ชิย่างไรไค้ ลมพ"คเขาอย่อย,างน ระซก 

ไฝทไหน ย่ระ;หลากนกหนาหนธ ระ;ถาม'ใครเอากวามว่าไย่ถ'?แล้วหรอยิง 
1 ^ 

เท่านิแหละ ไม่ไค้ความให้ทรงทรายเอาเลย ระเย่นอย่างไรอย'หนชิ ระว่า 

เสยหายเล่า 

๓ ลำทเคยว 

ย, 
เริอก๊ยิง์อย่ถง ๓ ลำ?'าวยก่น ระเสิยตายไย่ทไหนไค้ทง 

เห็นก็ระไย่กงสงขลาเสยแล2วนนเอง หรอว่ากระไรท่าน 

กรมหลวงรกก็รณเรกึ กรมหลวงรกก็รณเรกึกรายทลว่า ท่ระเสยหายนน 

ไม่เยนหาผิไค้ เห็นระไย่กงสงขลาเสยแล้ว ทรงฅรสว่า ก็ว่าอย'อย่างนน 

แหละ แต่ระเอาความให้ทรงทรายเสยให้แน่ ให้สินทรงพระวิฅกเท่าน 

แหละ ไผ่ไค้เอาเลย กองท'’พพระยาวิชิตณรงคซงออก'ไย่ถงเมองสงขลา 

ก่อน ก็,ไม่ยอกเขาผา เห็นระคอยท่าพระราชรินทรก่อนริงระยอกเขาผา 

ซ้งระคอยยอกต่อกองทพใหญ่ออกไย่กงพร้อมทเกยวริงระยอกเขามาเห็นระ 

า ไม่เยน ทำอย่างไรหนอ ใครระช่วยสิยสาวเอาความผาให้ทรงทรายไค้ว' 

เริอพระราชรินทรออกไย่กงแล้วหริอยิงไผ'กง หรอเยนอย่างไรให้ไค้ความ 

รริงเย่นแน่ไค้ ระสว่างพระท่ยัสนทรงพระวิกกลงนกหนา เหมอนก่ยยก 

ภเขาทเกยว แล้วรยสํ่งสงืพระก็ริสมยิฅว่า คูเอาลูกเริออายรินรม่นขนผา 

ไล้เลยงถามคู'ให้หมดกํวยทนทุกคน มนระร้ความอย่างไรต่อไย่ย่าง ถาม 

ผํนดให้ถล้วนละเอยกสกหน่อยเถิก ๆ 

๏ แลกระแสพระราชกำริซงทรงกรสกโเขอความในยอก ซง 

ขาพเร้ารํย์พระราชทานรทหมายออกมาน ฅาผไค้รยพระราชทานพง ขอ 

ความระขากผิกเพยนย่ระการใก ควรผิควรขอพระเดชพระคณสคแล้วแต่ 

ระไย่รก รกหมายมา ณ วน ๗ เกชิน & ขน ๘ คํ่า ชักนเอกกึก 

( รลกึกราช ©๒00 พ.กึ. ๒๓๘0 ) 
1 
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สู/รี!7, สต})!ขตสมฺฮุฝึมฒขิสํ 
ฉย ขต ๔ 

๏ ขาพเร้าหลวงอุกมสมย้ฅ รกหมายมายํงหลวงทิพอ'โ)ยร เสมยน 

ตรา ไคนำ'ขนกราย!รยนแต่ทำวพระกรถ]าเร้าให้ทราย ก่วย ณ ว'นเกธน 

๕ ขน ๘ กำ ขาพเร้าไกรกหมายฝากรธงคฺเภมาตราเม!)งเพชร!]รธธถมา 

ฉย่ยัหนิง ความแร้งธย่ในรกหมาย-ชิงฝากธธกมานนั้แลำ ๆ 

® ควน ณ วนเกธน ๕ ขน ๙ กำ เพลาเชา เร้าคถเหา!]นกรา!) 

หลว่า เร้าพระยานครๆยอกให้นายกวงนายแพถธเขำมา โรความว่า ถ! 

วนเคอน ๕ แรม ๓ คํ่า กองท'พพระยาไทร พระเสนานชิต พระวิชิต 

สรใกร พระณรงกชลชิ ยกเขำฅขำยแขกทิกะย่ง้!เาส ยิงฎนส้ร!]ก่นรนกง 

กาย พวกกองท'พัพระยา,ไทรยิงถกอำยตนกเสคอุเชน ยุตรพระยาอาแร 

ซิงเย็่'นนายทพตายคน ๑ ก!]แขกต่วนายตาย 05) คน เขำก'นัเยืนคนขํว่ย 

แขกคายนาย ๘ ไพร่ 05) (รวม) ©๕ คน กองทพเมองนคร ๆ ไพร่ถก!]'น 

ย่เหรยมตายกนหนง อ๎ายแขกพากนแตกหนไ!] กธงทพยกฅิกตามเชว่ไ!] 

ถงฅะพานขำง ณ วนเคอน ๕ แรม ๕ คํ่า กองทพพระยาไทรยก11ยกกน 

เขา!]ระชิกระตก่ายอ้ายแขก ชงฅงั้อย'ทฅะพานขำงเยืนหลายกฐง พวก 

อ้ายแขกรู้'ว'าอ้ายฅนกเสศปึเ'ชน ชงอ้ายฅนกหมกสอ้กให้เยืนนายทพตํ้ร่ 

รยัอย่ทกะยํง!]าสูนนถกยนตายแก่ว พวกอ้ายแขกซงก่ว่ธย่ ณ ก่ายต!พาน 

ชาง เลยใ"เกพไกนแตกหนพไน,,! หว'นเรระลามกาแขกชงธยทงยาน 

นอกออกหากองทพพระยาไทร ยอกว่าขํเยตนกอ้!เกลลๅรว่ๅฦธงทพพระย-1 

— 6)(^]®) —* 



เทรยกมากอายแขกทก:ยํงืป-าสแกกหน'ใย่ อ้ายกนกอริ]กลลาหนไย่ยก ระ 

ไฝทางกลาผกา ลงเริอทโลสกาฬ ขช่งย่ากนํ้าเมองไทรน5นว่าฝรํ่งเอา 

กำยนย่กฝากนาไว พร:ยาไทร17)ให้’กองท”พลงไฝฅิคตามอำยฅนกอ,ริ]1คุล- 

ลาอยู่ รงทรงฅร่สว่า การไม่พอทร:ให้ขวยงานรพลมากผายรนถงอย่าง 

นเลย ถาช่วยกินทำเสยแค่ทแรกก็’?:แล่วเสยแล่ว' นกอยถปึเย่ริยยริรอกํน 

วุ่นวายไขว่อย่เฝล่า ทุ รนอายแขกมินทำเอาข้างสงขลาย่ยเย่น แล่วก็ยํง 

ไม่ช่วยกิน กองให้ร้อนถงท่พ!หญ่ยก!เอกผา เอาให้ย่วยงานรพลเสยยง 

อาหารรนไค้ แค่แรกก็ทรงกิคริรออย่แล่วว่า ร:หาใคร'ให้ยกทพใหญ่ออก 

ผาไม่ คร้นเหินการทรงกิกไฝฅาผการแค่ก่อนว่า ร:ค่องให้ทพใหญ่ยกออก 

มา ครนยกออกผา การกเยืนไย่เสยอย่างน คร่นร:ให้หาเร้าพร:ยา 

ยม ราชกล'ริ!เช่าไย่เสยเล่า กองทเพใหญ่ก็ไค้ยกออกผาแล่วร:เสยใร 

ไหน ๆ ก็ไค้ยกกองทพใหญ่เกินออกผาแล่ว ทรงกรสถงท่าวพร:กรณา 

ว่า ยํงไม่ไค้เกยออกมาเหนแผ่นคนย่านเมปึงฝากใฅ ก็ให้ออกผาก 

ย่านเผองเสยให้เห็นสกทเถิก แล่วทรงกร'สถามว่า เยนกร:ไร มนรู 

หรอไม่ เริอกองทพพร:ยาวิชิฅณรงก็ ทพพร:ราชรินทรไย่ถงเมองสงขลา 

แล่วหรอย'ง เร้ากณหายนกรายทุลว่า เริป็พร:ยาวิซิฅณรงก็ ไฝถงฝากนํ้า 

เมองนกร ๆ ณ วนเค้อน๔.แรม ๔ คำ พร:ยาวิฃีฅณรงก็ขนไฝหาเร้าพร:ยา 

นกรๆ เร้าพร:ยานกร ๆ ไค้ร,'กแรงส่งให้ไฝเมองสงขลาแล่ว แค่เริปึพร: 

พยทฝากน5าเมองนกร ๆ ณ วนเก!)น 

๕ ขน คํ่า 5) เห็นใช่ใยไฝเมองสงขลาแล่ว ทรงกร'สถามว่า ร:เอาความ 

เท่านแหล: ถามหผนพิทก!เนาวาแก,แรกมนก็ไม่ยอกเอาเลย กรนอายริน 

รม'นเช่าผาว่า เริอพร:ยาวิชิฅณรงคแว:เช่าไฝทาเร้าพร:ยานคร ๆ หมน 

(ด) ทึ่อไลส:ตา ค้อ ทิฅ้งเมองไทรอยุ)ทุกวนน เมอง'ไทรคร้งนํนฅ้งอย่ทิปากนํ้า 

ราชรินทรน'น นายควง นายแพ 

— ๑๔๓ — 



ใ'เทกษนาท?,แเก้ฅํวืว่า เมออฐ!ามาเห็นกำยํยนทชิกชิย่ทย่ากนำ!มองนกร ๆ 

แ!ห-ทรูว่ากำขน1ครไม่ ทรงตรสถามรินนายสุทขินายเวร ก็ไม่ยอกความ 

ครนนา!]ดวง นายแพเขาไ!) ?งยอกความว่า กำขนพร2ยาวิชิตณรงก็ 

ไ!)ถง?]ากนำเมองนคร ๆ ถ) วนเกธน ๔ แรม ^ คํ่า เก่ล่าสุท่งนโเทเกยว 

รอยแฅไหนสุแล่ว พากำยิกก่งเสยไม่ยอกนํนืเอง อนิรรา สุ เอ๋ย ทำราว 

กยวาชวตริะป็ย่ไก่ได้กมากนอยนํทํหนๅหเด้ยว ความตายเร็วระตาย 1ฏ วน 

๓ วนกระตาย เท่านแหละก่งคิดเขนไ!)ได้ แล่วทรงตรสว่า ก็เพราะอาย 

คนหวกวนหวขากนนเอง การริงเย่นไก่อย่างน์ เขนกระไรถามมํนคหร เขา 

วาพระยาสงขลาตายเสยแล่ว กไรหรอไม' พระยาเทพถามแล่วกรายกลว่า 

ไผทราย รยส่งวาไม่ทรายทำไม คไรเสยนกอก แล่วรํยสํงึส่งเร๎าคณ 

หายนวา เห'ริกหมายขอความผ่ากเรำพระยายมราชออกมา'ไห’ท่าวทระ 

กรุณาทรายความว่าเมองไทรนน พวกนคร ๆ ว่าได้เมองแล่ว แต่ระพง 

เอาเย็นแนนนอยาเพอพงเอาเย่นแนกอน ไหพงหหนิงได้หหนิง ตริตรอง 

การได้รอยคอยรงมาก แลกระแสพระราชกำริชง!ก่รกส่งนน แรงมาไน 

ริกหมายเริาคุณหายนซงมออกมานนแล่ว ๆ 

@ กรนเพลากำ ทรงตรสถามพระยาพิพํฌึน์ว่ๅ มอะ,ไรหริอ,ไม่ 

พระยาพิพํฒน์กรายทลว่า ไม่มอะไรเข่ามาหาม่ได้ ทรงตรสถามว่า เฏึน 

กระไร เร้ปึเริาพระยายมราชออก1ใ!),ได้แล่ว่หริอยำ พระยาพิพฌน์ถราย 

ทลว่า ก่งไผ่ตกหามได้ ว่าเพลาพรุ่งนรงระตกออกไ!)ได้ ทรงตรสว่า ระ 

ไคร'ไหได้ออกไก่เสยเร็ว สุ หน่อยก็ไม่ไคร่ออกไก่ได้เลย แล่วร่ฎสํ่ไสํ่ไ 

พระยาเทพว่า ถามพวกนครๆดหน่อยหริอว่ากระไร กองทพพระยาไทรไก่ 

ได้เมองไทรแล่ว ล่าเมองสงขลาเสยหายย่านเมองก่ยอำยแขกเสย 1,,ได้ 

ผลก่ระโยชน์ทเมองไทรอย่างไร พระยาเทพถามนายกวง นายแพแล่ว 

(& —' 



กรายทูลว่าไม่ทราย ทรงฅรสถากว่า กิม่นัรล่างหรอไม่ ว่าเมองสงขลานน 

ยำสรยก่ขอำยแขกอยู่หรอ หร้•อว่าเสยม่านเสยเมอง ๆ สงขลาเสยแล*ว 

ธย่างไร พระยาเทพถามแล*วกรายทูลว่าไม่ทราย ทรงฅร่สว่า นํนเยืน 

ไรเล่า ม่นืกิมแท่,ไม่ทรายเสยหมกทํง์นํน ยํงืยิกปกกิอยู่นํ่นึเอง ๆ 

๏ ครน ณ วิน์เกธน ๕ ขน ©๐ กํ่ก เพลาเซา ทรงหรสถาม 

พระยาพิพํฌนว่า เรอเราพระยายมราชนนเยืนอย่างไรอยู่ รงไม่ใคร่ไท้ 

ออกไ!)ไท้เลย พระยาโซฎกกิลงมาช่วยร'กแรงส่งแท่ ณ วนเทอน ๕ ขน 

๓ กํ่าหลายวนผาแล่ว เล่นเอารนย่วยงานย่วยการ หาไท้ใช่สอยไม่ ไ!] 

เกินสายอย่าง'ใรท้เกยวก'ยัสำเภาเล็ก ๆ เท่านน รนย่านนแล่วยํงหาไท้ออกไฝ 

ไม่ ว่ากระไรพระยาพิพํฌืน พระยาพิพ่ฌนกรายทูลว่า เมอ ณ วินัเคอน 

๕ ขํ้น ๖ กํ่า ขน ๗ กํ่า ขํ้น ๘ กํ่านํน ลมเยืนลมสำเภารกนก ฅกลง 

เพลาข่ายแล่วกล่าขนทกท เกินสายออกไย่หาไท้ไม่ ต่องงดเสยยาง เกิน 

ออกไย่ไท้ท่ละเล่น © ล่าง ๒ เสนยาง ว่ายํงือย่อกเล่นหนิง เพลาวินนระ 

ฅกหล่งเต่าออกไย่ไท้ แล่วิทรงตร*สีว่า เกินสายอะไรอย่างน ทำราวกย 

ไม่ใช่นกเลงสำเภาทเคยว แต่ก่อนกไท้ทรงทอกพระเนตรเล่นอยู่ เขาเกิน 

สายเขาก็เกินแต่เพลาเช่ามกลมสงยหมดนนแหละ เกินกราวหนิงกไย่ไท้ 

๒ เสน ๓ เล่น เกิน ๓ วิน ๔ วนก็ฅกแล่วกนเท่านน น็อะไรเกินอยู่รน 

ย่านนแล่วย่งัไม่ฅกออกไย่ไท้น5น แล*วทรงทรสถามว่า เรอนายท่พนายกอง 

ชงยำล่างอย'แต่ก่อน ๆ นนล่องลง'ไย่หมกแล่วิหรอยิง พระยาพิพำมนกราย 

ทูลว่า ล่องลงไย่อยู่ ณ เมองสมุทร ๘ ลำแลว เขากนทำเรอแลคนชิงอยู่ ณ 

เม่องสมุทร ก่ยัไท้ใช่'ใยออกไย่แล่วนน เยืนเรปึ ๔6 ลำ กนสพนเศษ 

ทรงครสถามพระยาเทพว่า ก็ย่งอยู่อกกิลำเล่า พระยาเทพกรายทูลว่า ย่ง์ 

อย่อก ๓ ลำ ทรงตรส'วา ทำไมร้งให้มนโอ้เอ้อยู่ไท้ 

๑๔๔ — 



เห้พรกพร'!!มกนเล้า เขนเรอไครท!หน รงโฅเฅอย่รนปานน พร;นรินทริ 

กรายทลว่า เขนเรอหควง!]ลคเมิ'องอ่างทองลำ © เร้อพระธํญญายริขาล 

ลา & เร!เหลวงชินทรสผย้ตลำ © ทรงฅรํสืว่า กเร่งฃ่ยใล่ใหัมํนีรยล่อง 

ไฝเสยเรว ®) ม็นริะ;ใกัออฑไฝฑ'นพรํกืพรอมก่น แล้วทรงฅรสกยัเร'าคณ 

หายนว่า ย่านนพระ;ราชรินทริถงสงขลาเสยแล้ว ไม่พอท’?ะท'าชิคฆ*งืใหทรง 

พระ:'วิตกเลย ล้ายนิกเขไมาเสยแต่แรกแล้วกร;สินพร;วิตกทเตยว ๆ 

© กรนเพลากำ ทรงฅรสถงท้าวพร;กรณาว่า ย่านน่กเห็นร;พา 

กนขามไย่รากเมธงร่นฑยรแล้ว แล้วิทรงตรสถามพร;ยาพิพฌนว่า ทอ2ไร 

ขางหร!)!ม' พร;ยาพิพ่ฌนกรายทลว่า พร;ยาสมทรย่ราการย!)กเข้-ามๅว่า 

ทาวพระกรณาไหฃนกเทธิร'ณไภรฝลํกก(องฌวนถอหน่งสอคทเรอไล่สลิค์ 

เขาฆ แรงเร!)ก!)งทพ!)ยิกไย่ ว่าเรอท้าวพร;กรุณาไข้ใยไย่ถงเมถูงรํ“นกยร 

แต่ ณ วโแกยิน ๕ ชน ๓ กำ กรน พ วนเกยิน ๕ ขํ้น ๖ คํ่า เริยิ 

ท้าวพร;กรุณากยเริยินายท้พันายกยิง ไก ใข้ใยข่วิม'เย]รากเห็ธรรํไกยุวิ11ลไ 

เยนเรย้รยุ ร)(ร. ลา เร!)ยม ๔ ลา เขากนเขน ©๘ ลำ ทรงตรสถาม 

วา คนทโตเขาผาเรงเรยิกยิงทพนน เยินคนยิยในร่านวนเกณตุายิยิกไย่ 

หริยิ พร;ยาพิพฌนกรายทลว่า เยึนกนอยู่ๆนรไนวนเกณฑยิยิกไย่ กรง 

ตรสถามวา มนกลยอยิกไย่ร;ขามหรอไมขาม พร;ยาพพกขนกรายทลว่า 

กวชน!]ท•ธรณไกรร;ขามมา ณ กรง ๆ แฅพร;ยาสมทรยอกเขไมาก'ยิน 

ขุนฤทชิรณไกรนนั้ย่งัไผ่มาถงหาผไกั รไสท'า ถามทวามนกลไ)ไย่!ะขไม 

หริอไม่ข,าผ พร;ยาพิพํฒึนกรายทลว่า ขุน!]ทธิรณไกรกนนกไวพร.กรุณา 

โห้ถป็หน”งสยิเล้าผากรุงๆ ^ขุนฤทธิรณไกรร;เขไผาก็มายไไผ่กง พร^า 

สผุทรยอกนำเข-าผาก,ธน ทรงตรสว่า ใครว่าไรม มนห็เขไมากรุงก'ยิน 

ว่าแต่ทมนร;กล,๒ยิกไฝรากกรุง ๆ นนั้ มไร;ขไมหริธไผ่ ถามยิยๅ^สิ 
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พก'ไม่เขา'ในอาเลย พระยาทิพฌนกรายทูลว่า ยิงไม่ได้พยขุนง]ทธิรณไกร 

หามีไก ทรงฅร่สว่า เออ ว่าอย่างนก็ระแล้วเท่านน ท่องถามอยู่เย้นนกั 

เขนหนาทิเกยว แล้วร่ยสํ่ง็ว่า เอาหน'งส่อยอกผาอ่านไย่เถิก พระยาพึพฒน 

ให้อ่านหน์งสอยอกย่ากนำรยลงแล้ ทรงฅรสว่า หน''ง'สอยอกย่ากนำกอก 

หริอ ทรงคิกว่าหน์งสอซงขน•เ]ทธิรณ1ไกร (ถิอผา) พระยาสมุทรส่งขนผา 

เล่า พระยาทิพ'ฌนกรายทูลว่า หน์ง์สอยอกท่าวพระกรณาอย่ล้ยขุนร]ทธิ 

รณไกร ขุนขุทธิรณไกรยิงไม่มาถงหามิได้ ทรงฅรสว่า มนยิงไย่อย่ 

ฑไหนริงไม่ขํ้นผาถง ระได้ทรงพงหน์ง์ส่อยอกให้สยายพระท' ๓ยิง์ไม่ชนผา 

แล้วทรงฅร่สถิงท่าวพระกรุณาว่า ได้พากนข้ามรากเผองรนทยริไย่แท่ว'น 

เกอน ๕ ขน ๖ คํ่าแล้ว ย่านนกเห็นระถงเผองนคร ๆ เส่ยแล้ว เยึนกรรม 

เขนเวรทรงรำคาญท่วยเริอเราพระยายมราชนนกหนาทิเกยว ไฝฅิกอยุ่ 

เยืนอย่าง,ไรทิไหน ริงไม"ใคร่ตกออกไย่,ได้เลย เขาก็พากนไย่ถงเส่ยหผก 

แล้วยิงหาออกไย่ได้ท่ว่ยเขาไม่ ร 

@ กรน ณ วนเกอน ๕ ข็น ๑© กํ่า เพลาเข้า ทรงตรสถาม 

พระยาทิพ'ฒนว่ามอะไรผาหริอไม่ พระยาทิพฌนกรายทูลว่า ไม่มีเรออะไร 

เข้าผาหาผิไก แท่ขุนง]ทธิรณไกรย่ลํก์กองญวน ซิงถิอหนํง์ส่อยอกท่าว 

พระกรุณานนเข้าผากงแล้ว ทรงพระสรวลร'ยสํ่งีว่า เออ เอาเข้ามาอ่าน 

ไย่เถิก ทรงกอยระพงอย' ระได้ทรงพง'ให้สยายพระทโ! พระยาทิพํฌน 

ให้'นายเนยผมหากเล็กชิงยกทาก,ยัพระยาทิพ'ฌนอ่าน ขนฅห้เหน่งส่อยอก 

ว่า ข้าพระพทข้เร๎าพระยาก็ริทิพฒนร่ฅนราชโกยายอกผา ขอพระราซ 

ทานกรายยิง์คผทูลพระกรุณา'ให้'ทราย,ใ1ด้ผ่,าละอธง ๆ ทรงพระสรวลฅรส 

- ๑'^๓) 



ถามเรำคุณหาขนว่าโนหนํง์สอยอกมเขำมากงใครหริอไม่^ 11าคุณหายน 

กรายทลว่า มเขว่าผาถิงพร;ยา'พิพ่ฌน แล'วรยส่งว่าอ่านไ!]เถิก กรนเท่น 

ไปถงขํอทว่าทาวพร2ฑรณาใหทอก1ร-อลงหยกนอนพํฑไพร่พลโห้รนเริงนน, 

ทรงพระสรวลฅร็สว่า ไค้ยินเขาว่าอย' ก็แฅ่เพยงทอกเริอลงอย,ทนนเท่านน 

นว่าทอดเรอลงแลวก็นอนทเกยว เมอทอกเริอแล,วระไ!]นอนระไ!]นํง์อย่ท 

ไหนกช่างเยึนไร ทอกเริอลงแล'วพากนนอนหล'!]เสยหมก ผิวยว่ายสล่กั 

ก่ฅรมนรูว่านอนหลํย ก่นแอยเข'ามารํ่าเอาขำวเอา!]ลาไ!]กินเสยก็ระพาก่น 

ธกอย’กลางทะเล แล'วรยส่งว่า ทรงพงหนํงสอยอกก็ค่อยสยายพระท่ยั 

อ่านท่อไ!]เถิก ครืนอ่านไ!]ถงทขอว่า เริอพระยาวิชิกณรงค เริอพระราช 

รินทร เรอขุนพฌนสงขลา รกแรงทำ!]ลอกเสาทำหางเสอเสริ!แก่ว พา 

((ท) รงง'นเมย}]ใบนอกตธง!/อกวา}เากงลัน]]คุ ม่ลกขุม ณ ฅาลา 

เบมดม ใหขิมก;าบบํ'งค}]ทูลพ;#ก;ก]ๆ แค่ถาเวลาคดบอกขมก;าบทล 

เคยตดชอออกเสยเพอจ#ใหล้ม แต่เจามายห;อข้า;าขกา;ลัใหณ่บางองค์ 

เคยขาง]ขอลั อมเสยบอกก;าบทูลต;งทเค่ยวงเอย่ข้าง ถ)หากว่าม ทจ!}ทำ 

เข่มา]มดองเยมลั'ชงท;งพ;#ก;ณาไววางพ;#;าขหก!ลัยโ!];ดง];ามมากจงทำ 

เด ทม่จงไดท;งสงลัย;บสงกา!] แต่ไดความวาบอกเข้า!เากงพ;!!ยาพพ''ฒม 

ข้อทบอกเขามากงพ;#ยาพพัฒมเข้มมกเบนลันลัดงาางอย่แข้า คอไ}]บอก}]า 

ถงออกพ1,]มายเว; ไหมาควา}]ขมก;าบเ;ยม พก]! ลกขมก]คาลา พ;#ยๆ 

พพัด]มเบึมผสมองพ;#ไอษค์แลเพ;า#เบา}ใ]ลัดทูลนลสงในก;ง1ทำ ชงไม่ใช่ 
เจาหม1าทก;#ท;วงก;#ลาให}] อมเดจองค์มอยเทยบทเจ'าพ;11ยาพ;!!คลัง 

พ;#ยาพพด]มกเหมอมเยมา]ลดทูลฉลองของสมเดจองค์ข้เาปี เหไ)อมอย่าง 

ก'บม่หลั'งสอเข่ไม!ถงก;#ท;วงดวเองใหมำควา})ขมก;าบทฺล จงเบนลัมมับ 

ว่าเดนแดมสูงแไเลกอยู่แลว (ดยท;งพ;#ก;ณาจงเบึมเหตุใหท;งพ!.,ส!วล 
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กน'ข้าม'ไย่เพรอมกินี!ทง ๕ ลำนน ทรงฅรสว่า ทรงคิกอยู'แต่แรกว่ากำยน 

แกล1วกลางสมุทรพร!ยาวิชิฅณรงคข ก,!แริปึยมกองพร!ยาวิชิตณรงกน่น่ 

า!ข้าม'ใ!!ก่อนเรึอย-กหลนพร!ราชรินฑริเล่า เล่นเอาทรงพร!วิตก กร'3 

ฅร่สถามถงเริอพร!ราชรินทร็อยู่เยนนกเยนทนาก็ไม่มใครกรายคูสไห้ทรง 

ทรายเลย ม่ร้ก็ไค้ข่มไย่ท่งั ๕ ลำพร1อผกินใปภทเทยว แล่วทรงตรส 

ถงท1าวพร!กรณาว่า ไกทรงทรายก็เพรา!ยอกให้ขุน'เๅทธิรณไกรกอเข่1ท''1 

รงไกทรงทรายความเยนแน่ พร!ยารินฑยุร*'5’กอยู่ก่ยทนํนึ เรอเขาขนไย่ 

ทำย่ลอกเสาทำหางเสออย่ก็ร เขาพากนข่มไย่เมอไรกไม่ยอกเข่ามาใท 

ทรงทราย พากนนงเฉยไค้เสยหมก ข่ายคนห'วล่านหํวเหลองอ!ไรม่ร แล่ว่ 

ร”ยสงว่าอ่านไย่เถิก กร่นอ่านหนํง์สอยอกรยแลวิ ทรงฅร่ส์ว่า ทรงพง 

หนวิสอยอกก็ค่อยสยายหายทรงพร!วิตกไย่แลวิ เรออมรแมนสรรคไชไย 

ไย่แต่ย่ากนำเร่าพร!ยา ณ วนเกอน ๕ แรม ©๔' คำ ไย่ถิงเผองรนทยร 

ณ วนเกอน ๕ ขั้น ๓ กํ่านนกไย่เร็วนกหนา ไย่ไค้ ๔ วน ๕ วนเท่านน 

ก็ถงทํเกยว ครน ณ วํนํเกอน ๕ ขน ๖ คำก่ไดพานายทพนายกองขามไย่ 

รากเม่องร'นทยริ กแคล่วคล่องกนกหนา ย่านนกเห็นร!ถงเมองนคราเสย 

แล่ว แลวิทรงฅร่สืถามขนฤทธิรณไกรว่า ฅวมนเขามาทรอไม ไหมนชยย 

เข่ามา'ไหเหนหนาร!ทรงรรกทนยางกร!มง พวกฌวนนแตกอนกไกทรง 

ใชสอยอย' มนร!เยนคนใหม่หริอกนเก่า ข่าพเร่าไย่เผากอยพงอย่ก่ย 

ขุนถทธิรณไกร ยอกให้ขนฤทธิรณไกรขยํย์ขํ้ข่ย่ ทรงทอกพร!เนตรเห็น 

ขุนกทธิรณไกร ทรงฅรสว่าหารรกไม่ แลวิทรงตรสถามว่าเองเยึนคนใหม่ 

(*) พ?#ยาจไ?ทสุ?ผ นใV?ชกา®ท ๕ เสนพ?^าไส?!™า {เคา 

พ?#ยาส!'ยส?ส??พกา?** 
* พระยาจนทบุร (สองเมอง) 

** พระขาสโมสรสรรพการ (ทด) ด้นสทุถ สิริสมพันธ์ 
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. หริอคนเก่า ขนโเทชิรณ,ไกรก:ๅยทลว่า เกิมขุนร]ทธิรณไกรเย็นขำ!เย่ใน 

กรมขุนบิครานุรก!}* ครนกรมขุนธิกึรานรกยสใ4พร;ชนมแล่'ว่ ขุนร]ทธิ- 

รณ 1กรริงเฃามาปิย่ไนฑอ■ร!บวน. ทรงกรสว่ๅ ธย่างน'นม่นก็เย็นกนใหม่หา 

ทรงรูล่กไม่ คนเก่า คุ แล่วทรงรัล่ก!เย'มาก แลวทรงพระสรวล ฅรสถาม 

สิงทาวพระกรุณาว่า เย็นกระไรนาย[ธงเมธ'ใช่ใย'ไย่ราก!เากนํ้'ๅเล่าพระยา 

แล่นไย่ในทะเลนนเผากลนหริอไม่เมา ขุนร]ทธิรณไกรกรายทลว่าไม่เผา 

ทรงฅรํสืว่าว่าไม่เมา คุ ขำผไฝระพากVใย่เผางวเงยไม่เย็นธนก่นขาวก่นย่ลา 

บิย่1นกลางทะเลสิสนุกทเกยว เล่าคุณหายนกรายทลว่า ล่าไก่ไย่ไผ่เผาแล่ว 

ถงระขำผไฝถกกลนใหญ่ก็ไม'เย็นไรไม'เมาหาม่ไก่ ริงทรงฅรสถามขุนรเทธ- 

รณ ไกรสิงท'าวพฺระกรุณาว่า เมบิไย่!นท่ธงทะเลนนก่นข'าวก่นย่ลๅไก่ก่ธย่ 

หริบิ ขุนร]ทธิรณไกรกราย?าลว่า ร'ยพระราซทานไกก่ธย่ ทรงกรสว่า เขา 

ว่าบิย่ว่าไย่ธย่างน ล่าไม่เผาคลนแล'วก่นขำวไก่นกหนา แล่วทรงกรสว่า 

นายท'พนายกบิงทพวกไม่เกยไฝนน เธงรุย่างหริธไม่ เย็นกระไรมนพากน 

เผาง'วเงยไฝหมกหริชบิย่างไร ขุนร]ทธิรณไกรกรายทลว่า ไมสมใครเมา 

หามิไก่ ริงทรงกร'สัถามถงท่าวพระกรุณาว่า บิป็กไย่ถงรนทยุริเขํว่แล่ว่ 

เย็นกระไร ไม่ไข้เร็ยสํ่งใกกเย็นสุขสยายบิย่กธกหริธ ขนร]ทธิรณไกรกราย 

ทลว่า กเย็นสุขสยายก็บิย่ ทรงฅรสว่า เธบิให้ไย่เย็นสุข คุ รำเริญสยาย 

ไฝเถิก ระทรงพระราชทานคลพระราชทานพรให้ธ!]กมากุกวนคุ แล่ว่^ 

ทรงสรำงยำเพ็ญพระราชคุก็ลทรงพระราชธทิกึช่วยส่งมาให้ แล่ว่หรงกรส 

ถาผขุนุร]ทธิรณไกรว่า ไพร่ผลนายทพนายกธงทํ้งั้ฝวงนห้แย็นกร2''}ร เย็นสข 

สยายรินเริงคบิยู'กำยกนหผกกบิกหริธ ขุนร]ทธิรณไกรกรายกุลว่า สยาย 

รินเริงกบิย่ค'วยก่น้ทงสน ทรงฅรสถามขุนร]ทธิรณไกรว่า เองระกล่ก่ธ!,ก 

ไฝระไฝขำผหริอไม่ ขุนร]ทธิรณ'ไกรกรายทลว่า’?ะขำม ทรงกรสกามว่า 

เจาพากรมขุนอศรานรกษ์ พระนามเดิมว่าเกศ ำบล่พริะ,โอรส'ในสมเดิธิใ?เพใช่3ล่ล่รล่ 

ศรสุดารกษ์ ส์นพระชนมเมอบ พ.ศ. ๒๓๗๓ 
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ระไม่เข่าม''ไค้หริอ ระไฝข็ามทไหน ขุนจุทธิรณไกรกรายทูลว่าขามไค้ าะ 

ไ?]'ขามทพองร่นทยริ ทรงตรสกํย์เร้าคุณหายนว่า เริอไล่สล่ทินนก็เยึน 

เรอเล็ก มน,}ะ'ออก1ไฝข้ามทิร้นึทขุริไค้หริอธย่าง'ไร เร้าคุณหายนกรายทลว่า 

เรอไล่สล่ภนํ้นพอข์ามไฝไค ไม่เยนไรหามไค้ ทรงฅรสถามว่า กเรธไล่ 

สล*ทินนว่าเอาไย่ท่วย ๒ ลำ ขุนจุทธิรณ'ไกรเอาเขามานลำ ๑ ย'งอยู่ปืก 

ลำ©นนให้กล่ยเข่ามาเสยหรอ หรอเอาขามกิก'ไม่ท่วยเร้าคุณหายนกราย 

ทลว่าเอาข้าผฅิกไฝควย ทรงฅร่สัว่า อย่างนํนกเห็นพอ,?ะขามไม่ไค้แล่ว 

1งเอาขาม'ไย่ทิวย ริงร่ยส่งส่งขุนจุทธิรณไกรว่า เองเขามาอย่าอยให้,ชำ 

นก ร้ยร้ทึแรงออกไม่เสิยเรว ๆ นายเปิง'นไค้ใช้สอยการขางนอก เองเยน 

กนแข็งแรงอยู่ เองออกไม่ให้ใช้สอยกราวน ก็เหมอนหนง'ไค้'ใช้สอยทำ 

ยฌคณไว้ท่อแผ่นทินเถิก แลวทรงพระสรวลฅร่สกยเร้าคุณหายนว่า เมอ 

วนเกอน & ชน ๗ กํ่า แผ่นทินไหวนน พวกเร้อซงอยู่ททะเลก็ว่าหาส 

กระไรนกไม่ เยนแฅ่ไหวเรอเยอกอยู่ฝระเคั้ยวหนงก็แล่วกํนเม่านน ท่ว่ย 

ทนำทะเลนนเยืนทกว่าง เหน,?ะหาไหวแรงเหมอนขางยกไม แลวทรงฅรส 

กงเริอท่าวพระกรณาว่า เมอวน์เก'ธน ๕ 'ขน ๗ กำพากนขามไย่แล่วนน 

นไม่ไหวเล่นเร้อทข้ามไย่อย่างไร นไหวไม่เพยงไหนก็ย่งไม่ทรงทราย แท่ 

ว่าข้ามไม่กงกลางทะเลแล่ว เห็นนไหวเยาลงมาก ทิวยว่าเยืนทกว่างห่าง 

แผ่นทินผงออกไม่ นหาไหวแรงเหมอนหนงเรอริกผงไม่ แล่วทรงฅรสว่า 

ย่านนํ้ก็?ะพากนข้ามไม่กงเมองนกร ๆ เสยแล่ว หริอว่ากระไร เร้าพระยา 

พระกล่ง เมื้อแรกระไม่ก็ว่าอยู่ว่า ระยะทางท,?ะข์ามไย่ฅิคนกรานนั้ กำหนด 

ก็ ๒ กน ๓ วนเท่าน1น 1ะยํงื'ไม่ถงทเกยวหริอ เร้าคุณหายนกรายทลว่า กง 

เม!)งนกรา เสยแล่ว ทรงฅรสว่า,?ะไก่กงไม่ไหน เริอก็แกล'วกล่องนกหนาอยู่ 

— 6) ทิ* 6) — 



เห็นระถงเสยแล้ว ฅกไฝกลางเก!เน ๕ แรมกํ่าหนงสชงกํ่าก็คงระไต้พง 

ทน'งสอยอกเข่ามา ๆ 

๏ ครนเพลาคํ่า ทรงฅรสถามพระยาไชภูกว่า เยึนกระไรเรอ 

เรำพระยายมราชออกกกสกไต้แล้วหรือ พระยาโชฏิกกรายพลว่าออกกก 

ลกไต้แล้ว ทรงฅรสถามว่า เมธไรระไต้ใชโยไฝเล่า พระยาโชฏกกรายตล 

ว่า กอยเรือลำเลยงน5าอย่อกคราวเคยวแล้วก็ระใช้โยออกไฝ ทรงฅรสว่า 

มิแกกกโน่นกิกนไฝเสิยหมก ไม่ใคร่ระร-แล้วออกไฝไต้เลย เล่นเอาช้าวน 

ช้าคนไย่ทเคยว แล้วร่ยัสํ่ง่ส่งพระยาพิพ่ฌนว่า กรกหมายเอากำหนกวน 

กนรำนวนเรอรำนวนกน กามหน่งึสอยอกขุนร]ทขิรณไกรถอเขำไย่ไว่ให้กิ 

อย่าลมเสย ระทรงฅร่สถามเมิอไรระไต้ทรงทรายความโกยง่าย แล้วทรง 

ตรสถามไย่กวยเรืองดันรนเสก็รขน ๆ 

® กรน ณ วนเกอน ๕ ขน ©เอ คํ่า เพลาเช้า ทรงกรสถาม 

พระยาพิพฌน่ว่า เขนกระไร เรือเราพระยายมราชนนไต้ลำเลยงน1าแล้ว 

หรือยงั พระยาพีพฌนกรายทลว่า ย่งัไม่มิใกรขํ้นผาหามิไต้ ทรงกร‘สถาม 

ว่า ก็รำนวนเรือนายท'พันายกปิงนนล่องออกไฝกรยรำนวนหมกแล้วหรือยต้ 

พระยาพิพ่ฌน่กรายทลว่า ล่องออกไฝหมกแล้ว พระยาสมุทรยอกขนมา 

เขนรำนวนเรอไต้ออกไฝ ๔๔ ลำ ย่งัขากอย่ ๓ ลำ ทรงกรสถามว่า มน 

ย่งัขาก'ใครอยูทไหนเล่า พระยาพีพ่ฌน่กรายทลว่า ทในก็พากนล่องลง 

ไฝหมกแล้ว ไม'มเรือ'1กรเหลออย'หามิไต้ เห็นระออกไย่หมกสนแล้ว รพั 

ส่งสงว่า ใต้ใครมนลงไย่ไล่ฅรวรกรากขํยีออกไฝเสยใต้สน อย่าใต้หลง 

เหลอโต้เต้อย'ไต้ ๆ 

๏ กรนเพลาคํ่า ทรงฅรสถามพระยาพิพ่ฌก็ว่า มิอะไรผาล้าง 

หรือไม่ พระยาพีพ่ฌนกรายทลว่า ไม่มิเรืออะไรเขำมาหามไต้ แก่พระยๅ 

— — 



สมุทรยอกเขามาว่า ณ วนเกธน & ขั้น ๑๒ กํ่าเพลาเช้า ๓ ไมง เรอ 

กองทพซ็งใช้ใยออกไฝ เยนเรอยมกลโ)เขวิมาก็งเมองสมุทรลำหนิง หลวง 

วิเศษสงครามรางวางพวกทรงกำเยืนนายIรอ แรงว่าไต้ ไช้ใยออกไฝ ถูก 

กิลน'ใหญ่เขวิเรอรวิรงกลโแ'ขำผา กนในลำเรอนนเยนไทยราซยร ๒0 คน 

เขนพวกทรงกำ๑๐๐ กิน เขวิก่น๑๒๐ คน ว่ายรรฑกขวิวหลวงออกไฝทวิย 

๑๔ เกวยน ขวิวเยยกไฝ ๕ เกวยน ทรงฅรสถามว่า ก็คิกกนว่ากระไรเล่า 

ระเอาเร้ออะไรลง'ไฝเฝลยน พระยาทิพโมนกรายทลว่า เร้าพระยาพระกลง 

สํ่งให้พระยาไชฎกยผเรอลกควิลงไฝเฝลยน ริงร่ยสวิสงพระยาโชฎ่กว่า 

กริกแรง'ยมลงใฝเฝลยนถ่ายขาวขนเสย1ห้แลวเรว ๆ มนระไกกลยออกไย่ 

ไก ออกไฝแลวิก็เยืนเรอรวิกลโ)เขาผา เล่นเอาช้าวนช้ากินโต้!ต้อย่นนเอง 

กว่าๆ:ไต้ออก'ไฝก็เห็นระหลายว"นปิย่ แลวิรโเสํง์สํงีพระยาเทพว่า ให้ขุนหมน 

มํนืลง’ไฝคอยกกำก'ขขนถ่าย'ให้ม'’!นใต้ออกไฝเสย'ไน.เร'ว ๆ อย่าให้มนชวิว'น 

ช้าคนไฝไต้ แลวิทรงฅรสถงทวิวพระกรุณาว่า ย่านนก็เห็นระไฝกงเสย 

แลวิ ขวิผไฝแต่วนเกิอน ๕ ขน ๖ คํ่านน นยวนกก็ไต้ ๖ วน ๗ วน เยน 

กระไรระถงหรอไผ่กง พระยาโซฏีกกรายทลว่า เห็นระกงเพยงเมองนกิร 1 

ยโหาไฝกงสงขลาไผ่ รโ)สวิว่าไฝถงเมองนคร''เนนสิ ใครว่าไรม เหมอนหนง 

กงเหมอนกน กลวิว่าขวิผไฝลมระรกระฅกเวิวิมาเสิยรวิงใน ย'งไม่ออก'ไฝ 

ถื้ง ระช้าอย่สํกวนหนงสองวนระเขนหรอไม่เยึน พระยาโชฏกกรายตลว่า 

ขวิมทเผองร้นทยรแล่วิก็เห็นระฅิทเมอง'นกรา ทระตกเขาผาขางในช้าไฝรน 

วนหนงสองวนเห็นระไม่เยนมามิไต้ ทรงฅร่สว่า อย่างนนย่านนก็ถงนคร ๆ 

ไต้พูกรากโเอย'เสิยแลวิ เรวิพระยานคราลงมามายวิง ขั้นไย่หายวิง ระพูก 

ราคิกอ่านกน หยกอย่ทเมองนคร า ก็"ราวสก ๔ วน ๕ วนรงระไต้ลงไฝเมอง 

สงขลา แเนกระไรหนอ ขวิงเมองสงขลาก็เงยยไฝทเคยว ระยอกเขวิมา 

- ๑^๓ 



ไห้ไก้ทรงทรายเสยก'ยินสกทหน-}นํน ระไม่ยอกเข้าผาเสยแล้วหรออย่าง1ร 

หรอระได้ทรงพงเอาหน”งืสอยอกกองทพไหฌ่เข้ามาทเก็ยว นเงยยไย่เสย 

หมก ทรงพงคูหน”งีสอยอกชง'ให้'ขุน!]ทวิรณใกรถอเขำมาน่น กว่าชก 

แน่นอนนกหนาว่า พระยาวิชิตณรงก พระราชรินกร ได้ขามพรอมกนไย่ 

ตง ๕ ลำ เยืนกระไร ย่านนระยํงืไม'ถงเผองสงขลาทเก็ยวหริอ ริงเงยยไย่ 

เสยหมก ไม่ยอกเข้ามาไห้ทรงทรายยกังเลย รงทรงตรสถามว่า หน”งสอ 

ยอกชุน{เทชิรณไกรถอเข้ามานนว่า เริปึพระยาวิชิตณรงค์ เริอพระราช- 

รินทริ ข้ามพรอมกนไย่เม่อวนไร พระยาพิพ่ฌน่ พระยาเทพ นิงพลิกหา 

สมุกรกหมายอ?] ทรงครสว่า มแต่พากนลผไย่เสยหมก ไม่รำไว้ย่างเลย 

ได้ทรงส”งโห้รกหมายไว้แลวทเกยว ย่งัทรงฅรสถามไม่ได้กวาม ระหาไกร 

ทเยืนคนรำไว้ ฅงเยืนชุนรำ เยืนหมนรอง ไห้มนเข้ามากอยรำอย่ส่กักน 

หนงก็ไผมไกร แล้วทรงฅรสถามว่า ว่ากระไร พลิกสมุกกได้รกหมายไว้ 

หรอว่าข้ามไย่วนไร พระยาพิพฌน่กรายทลว่า เริอพระยา'วิชิตณรงก เริป็ 

พระราชรินทริ ข้ามไย่วนเกอน ๔: แรมกํ่า © ทรงตรสว่า ข้ามไย่แต่วน 

เคอน ๕ แรมคํ่า ๑ นน ข้างนคร ๆ รกหมายเข้าผาว่า เริอพระยาวิชิตณรงค์ 

ออกไย่ถงเมองนครๆณวนเก็อน ๔: แรม ๙ กํ่า ถามนายกวง นายแพ ควย 

เรอพระราชรินทรินน ก็ว่าพยทย่ากน่าเมองนกร ๆ ณ วนเคอน ๔ ขนคํ่า ® 

ทรงพงกกลากกนกกัเพระยาวิชิตณรงกถง ๖ วน ๑) วน เยืนกระไรพระยา 

ไชภูก เห็นระข้ามตกเข้าผาข้าง'ในเสยหริอรงกลาคกน 

กรายทลว่า เห็นระข้ามฅกเข้ามา ม่ายนแกลกักลางสมุทรกกัเริอยกหลน 

น2น ถงระข้ามพริ!)มกน ม่ายนแกลกักลางสมุทรแล่นก็กว่า เห็นระหาท่กั 

กนไม่ ทรงตรสถามว่า ไนหน'งสอยอกน2นั้ว่าข้ามทไหน พระยา?วิพ'ฌน่ 

กรายทลว่า ข้ามทเกาะชกัง ทรงตรสถามว่า นกัแต่วนเรอพระราชรินทริ 

พระยาโซภก 

— ๏ (3เ (3เ —' 



ข่ามมารนว่นิเกชิน ๕ ขนคำ ® ''เก ©๕ ว'นิ ย่านนระถงเมองสงขลาแลว 

หรออย่างไรก็ไม'ร พากนเงยยไย่เสยหมก ททรงคอยพงยอกขางสงขล'' 

สกทหนิงเท่านแหล2หาย'ไย่ทํเค้ยา ว่ากระไรพระยาไชภูก พระยาโชฎิก 

กรายทลว่า เหนระไย่ถงเมองสงขลาแลว ล่าไค้ลงไย่ข่ามทเกาะกงแต่ 

แรกกระติกเอาเมองสงขลาไค้ แล่วทรงตรํสถามว่า พวกนครๆใครเข่ามา 

หริอไม่ พระยาเทพกรายฑลว่า ไม่มใครเข่ามาหามิไค้ ทรงตรสถามว่า 

เริอขุนพลพิฆาฎนนิ รกหมายเข่าผาว่าไย่ถงนครๆเมชิไร พระยาเทพนิงอยู่ 

ทรงฅรํสีว่า ช่างกระไรไม่รำไว้ย่างเลย เขารดหมายผาว่าพระยาวิช่ต- 

กเรงกไย่ถงวนิเกชิน ๔ แรม ๔ คํ่า ขุนพลพิฆาฏิก็ไย่ถงวนินนิ คนน ม 

มาในรกหมายหมก ก็ ไม่รำเอาเลย ทรงพงก็รำไค้ฅามราวกวามอยู'ว่า 

อย่างนนิอย่างน แต่พระราชชิระนนิมมาก หาไค้ทรงกำหนดวนคนไว้ไผ' 

แต่เห็นระ!ย่นวนิเค้อน ๕ ขน ๒ กํ่าหริอกระไรนนิเอง เมอนายควง นายแพ 

มนิเข่าผากรงหลํงืนนิมนิก็ว่าพยอยู่ มินิเข่าผากว่ามาแต่นคร'าวํนิเกชิน & 

ขํ้น ๒ กํ่า แต่กำอายรินรลกคานนิ มินิว่ามินิเข่ามาแต่นครๆ ถเ วนิเกอน ๕ 

ขั้น ๓ กํ่า ว่าเราพระยานคร ๆ ยํง์ร็กแรงทำหนํง์สอยอกอยู่ ระไห้ตามเข่ามา 

ข่างหล่ง มนว่าอยู่อย่างนํ้ กรนทรงพงกำนายกวง นายแพเข่า มนไม่ถูก 

รริงเข่าเลย เย่นแต่ย่กไย่เสยหมดท1งนน ระทรงตรสไถ'ถามก็มิแต่ยกยง 

ไม'พอทระมาถอเย่ริยยท8องทกนคิกยกยํงเปล่า ๆ ถาช่วยเหลิอกนทำให้ 

พร่กัพร'อมแล่ว ยานนํ้ก็ระแล่วเสยแต่ไหนๆแล2ริ ทำไมกย์อายแขกมนมา 

เท่าน2น คนนครา ยอกเข่าผากราวน ก็ยกไย่ถงสพนหย่อน & คน กนทสงขลา 

ก็สองพน ระรวยรวมควยกนเข่าช่วยมนิทำเอา,ๆ แล่ริ มินิระอยู่สรย 

— ๑๕๕ — 



ทำเอารนถงอย่างนไกท!หน นมานง'ให้'อำยแขกมนทำเอารนยโแยินไย่ไห้ 

การท่งนก!ขนเพรา2อำยกนหำขากกน!กยวน”นํเอง ระส้รยแต่อำยแขกฃริว 

นิกหนิงเท่านนก็สม่นํไม'ไค้ แลวทรงฅร่สัว่า ฝร2ทมคิค ๆ อย่ถิงอายมิศ 

ยอนำแลวให้สงสัยพระท่ยไ[เท่เกยว มนระทำเยนสองหนาสองตาเสยทรอ 

อย่างใร พวกนายกำย่นราชกทธิก็ยอกเขาผาว่า กำย่นชิงผาช่วยยิกย่าก 

นำเมองไทรนน ร้ว่ากองท'พกรง ๆ ยกออกไฝถงก็ถอยไย่ ว่าอำยม่ศยอนำ 

ลงไย่เมองเกาะหมาก ม'นระลงไย่กำยเหฅผลอย่างไรหนอ หรอครอยครำ 

เผองฅรํง์ เมองสฅล ซงอายแขกมนกวากผ่อนลงเริอไย่ไว้ทเกาะนางกา’ว่น็นํ 

อำยมิก็ยอนำระลงไย่คิกร,กแรงแย่งยนกํน์กอกกระม่ง ทรงพงกย่ระหลาก 

พระท่ยนกหนา ขำงพวกนคร ๆ เล่า ยอกเข่าผาก็ว่า'ไห้กำย่นมา'ช'วยโ}กย่าก 

นำเมองไทรไว้ถงเกอนหนง เอ เดปึน ขำงอำยแขกซงยกมาตสงขลาเล่า 

กํฅกนฅิกฅวอย่นน ขำงพวกนครๆ เล่าก็ว่ายกลงไย่ฅอำยแขกแตกไย่ท่นํน ๆ 

ไค้เมองไทรทเกยว ทรงพงกทำไค้ง่ายคายนกหนา ขนใหญ่ยินนอยมนเก็ย 

ไย่เสยหมกหรออย่างไร มนร้งไม่ส้รยเย่นทมนคงเลย กย่ระหนงว่ายกลงไย่ 

ก็ไค้เอาเมองไทรทเก็ยว ย่ระหลากนกหนา ถำขางนคร ๆ ไค้เมองไทรแลำ 

อำยแขกมนระสรยก'ยพวกสงขลาทไหน มนก็กงพาก่นเลิกหนไย่หมก ถำ 

ม๚ยง,ไม่เลิกหนไย่ ผนฅสงขลาฅิดฅิวอย่อย่างนนั้แลำ ก็เห็นเยนอำยมิก็ 

ยอนำมนคิก'ให้,ผาฅเมปึงสงขลา แล่วสํง์ก่นไว้'ว่า ถำกองท่พกรง ๆ ยก 

ออกผาก็ให้กวากผ่อนเอากรอยครำชำงมำโกกระยอหนํไย่ทางยก ทาง 

เมองรามนห็ไย่กลามุกกาเขำแย่ไหรทเคยว ขำงทางย่ากนำ!มองไทรนน์ 

เห็นระหาให้ไฝไม่ ผนร้งให้กำย่นผากอยระว่ง์กอย่ฑย่ากนำ กำยระผ่อน 

ครอยกรำเอาชำงมำโคกระยอไย่ยาก ไม่เหมอนหนํงไย่ทางยก ไย่ทางนน 

คิกกวากฅอ้นผ่อนย่รนเอาไฝรนหมคไค้ ความเหนระเยนอย่างนหรออย่างไร 

— ๑๔๖ — 



แล*วทรงฅร่สถามว่า พระยาไกรเข'ามาหริอไม่ พระยาเทพกรายทลว่า ไม,ได้ 

เข'าผา ทรงต]รสถามพระยาโซฏกว่า รู้ข้างทรอไม่ แต่กลามุกกาไข้แย่ไหว 

นินทางกวน พระยา'โซฏกกรายทลว่า ไข้แค่กลามุกดาทางวนทนิงกเขา 

แกนแย่ไทร ถ้าระข'าผไย่เกาะหมากก็ข'าผทเมองแย่ไหรได้ ทรงตริสว่า 

ย่านนมนก็กวากกรอยคร่วผ่อนเข'าไข้เสยหมกแล'ว มนระอยู่สู้รยกแค่พวก 

ฉกรรริๆทระกอยก่นครอยกรโเซงเลอยล'าก็ระมข้างเลกน'ปึย ถ้าเหนสูไม่ 

ไกแล'วก็ระพากนหนิไข้ทางรามโเห ลงกลามุกดาหมกนโแอง ถง'เข้ได้ 

เมชงไทรแล'วก็ได้แค่เมองเข้ถ้า ระไย่เอาอะไรทไหนได้ กำอายรนรุกว่า 

มนรุกเผาข้านเมองเมองไทรเสยหมกแล'วมโเริงหนิไข้ทางยก การเม'พอท 
ระพากโ!ใท้ลำยากไพร'พลมากผายถิงปึย่างนเลย เสยททกองทพไหก]ยก 

ออกผาเข้ถ้า ๆ กน่าขวยใรอกสูเขา ถิงกระไรระรอใหแฅ่พธทนทพใหนิ] 

ลงมอทำสกทหนิงกไม'ได้ ถ้าได้ลงมอทำทโ!แถ้ว ถงอ้ายแขกระแตกหน 

ไย่พ'นิได้ก็ยไ!เยินกระรกกระรายกโแฅมท กงระได้ค่ว์รู้รกว่าแขกพวกนโเ 

พวกนํ้หมกนนแหละ นิยกออกไข้เสยทเสยแล'ว ย่วยงานไพร่พลเสยยง 

อาหารเล่นทเกยว แล'วทรงตริสถงทาวพระกรุณาว่า กรนออกไย่ถงแล'ว 

พวกเผิองไทรมนไข้เสยหมก ระคิกตามไข้กวากค่อนเอามนมาไม่ได้แล่ว 

ก็ระกวากค่อนเอากนเหล่าระนะ เหถ้าเทพา เหล่าหนองริก ทกฅงกหรำ 

ทสฅล ทละง เหล่านินโ!เอง หรออย่างไร ขางกองท'พนกรๆ เล่ากยอกมาว่า 

เมอพระยาไทรยกไข้ถงมุเกมสะเกานน อ้ายแขกหล่งัพากนเข็าหากองทพ 

พระยาไทร ©๒ กริว อายแขกหลํงีก็ยอกออกความกํย์พระยาไทรว่า เมอ 

อ้ายฅนกหมกสอกมารยสงขลา'นน อ้ายแขกหล่งัก็มารขถ้วย กรนอ้าย 

กนกหมกสอกหนิไข้ ว่าเกิมมกนฅิกต'วอ้ายกนกหมกสอ'เกไย่ถง ๔00 คน 

๕0๐ กน กรนมาเหลอคิกค่วอยู'แค่ ๕๐ คน นอกรากนนฑ่แตกพ่านไย 

- ๑^ 



พมก กรนกองทพพร;ขาไทรกิไท้ก;ยำย่าสแล่ว ก็ว่าอำยหวน11:ะลามคา 

ธอกหาพระยาไทรอก แค่หายอก?0านานคนไผ่ กองทผพระยาไทรก็เช่าใ? 

เสยว่า ถง?ะมารยสงขลากช่างเยนไร ไม่ไท้มารยเผองนครๆ แล'ว่ ขำก็ 

กง?ะยกกวามซอยเอาไว้ว่าเยืนแขกเช่าหา เลยงขำวเลยงย่ลาให้มนกิน 

สนกไย] ถงอ'ายแขกพวกไทรทหนไย่ไม'ทน?;มาเขำหากยิงท'พเมองนคร ๆ 

เมองนคร ๆ ก'ยพระยาไทรก็?ะเอาไว้ว่าเยืนแขกเขา?,!า งะเย]ล่าไย่เสยหมก 

ทํงน่น่นโแอง งะหาไท้ค่วอายพวกเมองไทรกนร่ายแค่สกคนหนงไม' ?ะไท้ก็ 

แค่กนเหล่าทว่าหรืออย่างไรนนแหล; ขำงสงขลาเล่าทรงกอยพงความอย่ 

การ?ะเยืนอย่างไรก็ยํงืไม่ทราย พากนเงยยหายไย]หมก ?ะยอกเช่าไย]ให้ 

ทรงทรายก่อนสกทหนิงก็ไม'ยอกเช่าไย] ไหน ๆ กอยทรงพงเอาหน'งสอยอก 

กองทพใหญ่เถิก การ?ะเยืนอย่างไรยิย่ทไหน ออกไย่ถงแล่วก็กง?;รยอกเช่า 

มา แล'วทรงฅรสถามถงเรืองเ?'าพร;ยายมราชว่า ม่ใครขนผายอกอย่างไร 

ยำงหรือไม่ พระยาพิพว้มนกรายทลว่า ยงใ.ม,มใกรขนมาหามิไท้ ทรงฅรํส 

ว่า เรอนำ?;ออกไย่ส่งถิงแล่วหรอย,งืหนอ ออกใยเส'ง'ให้ถิงไท้นำเสยหน่อย 

งะไท้ออกไย่ ๆ 

® กรน ณ วนเกอน ๕ ขน &๓ กำ เพลาเซา ทรงฅรํสถามพระยา 

พิพฌน์ว่า มอะไรเขามาหรือ พระยาพิพฌนกรายทลว่าไม่ผเรืออ;ไรเช่า 

มาถงหาผิไท้ แล่วร่ยัสํงีสงเ?ำกุณหายนว่า ก?'กแ?งช่วยถ่ายเรือรืว์สำ 

เสยออกไย่เสยหน่อยหนงม'น?ะไท้ออกไย่ ว่าขำวในเรือก็เยยกนาเสย (แ 

เก'วยน ก?ดให้,ใครมนลงไย่คูแลเร่งรกเช่าค่วย ชนถ่ายเสยให้แล่ว ให้ 

มนออกไย่โนเร็ว ๆ อย่า'ให้มน'โท้เท้อยู"ไท้ เมอแรกมน?;ไย่มนก็ไม่กแลเลย 

ให้กเลย ออกไย่เถิกรวเขำอย่างนก็พากนกล่ยเขำมา งงฅรสถามพร;ยา 

©๕'๘ — 



โชฎกว่า ริ2เอาเริออ2ไรลงใย่ให้เฝลยน พระยาโชภูฑทรายทลว่าริะหา 

เรยิยมลง'ใ!),ให้เ!เลยนสก ๒ ลำ เรึปิลำน็เยืนเรอ,ใหญ่อย่ เผอแรภยมมาใกั 

เอาไย่ส่ง'ไห้ใว่าวพร;กรุณา ทำวพร5กรณากใก้'คูแลสํ่งื[ให้ทำหม่น้เส์ยใหม่ 

[ห้อชิยุ,แล่ว เห็นระรํวึก็ร'วึอยุ'ตามรอยเพร้ยงกิน ร'ยัสง์ว่า ก็คเร่งหาส่งไฝ 

า 
หกอยแลว เหนาะรวกรวอยฅามรอยเพร?].เกน รยสงวา กคูเรงหาสงเข 

ห้ใก้เฝลยนเสย'ไนเร็ว ๆ หน่อยเถิก กรนระไม่ให้มนออกไย่ระซกเอาไว้เล้า 
3 *ริ 'ส!^ เห*'' ฦ 2^ฦ เ-' 
ริ '"ริ II I ส 1 ^\ 0 I /0 สส I 0 ! ^ริ ^ำเ ^ ^ริ ‘ข้\ ฝ /ริ I /IX /X /'V /* 1 /เ I X. . /* - - ^1 I X/ I ห/ๆ /II I V 0 1 \ ร่านวนกนซงออกไฝกระขากระว่าไก กรนกิ!การงานระใช้ให็ พระยา 

เพชรยุร้ไย่ข์างไหน พระยาเพชรยุร้ยํงไม่รู้ก็ระกอยกนอย' ล้ารูเข'าว่า 

ซ'ณอาไว้กระเสย'ใ'? ว่าใช้นายไฝแล้วมาซกเยึาข่าวไว้ คูเร่งร่อ์แริงส่ง'ให้ 

มนออกไฝใกัเรวๆเถิก แล้วทรงตรสถามเร่ากถเหายนว่า [รอเร่าพระยา 

ยมราซนนเขนกระไร ระให้ใช้ใยไย่แล้วหร้อย"งึเร่ากุณหายนกรายคูลว่า 

ว่าไกร'ยพระราชทานลำเลยงนำอิกกราวนแล้วกระใช้ใยไย่ ๆ 

๏ กรนเพลาคํ่า ทรงฅร่สัถามพระยาพิพฌนํถงเร้อเร่าพระยา 

ยมราชอิก พระยาพิพ"ฌืน่กรายทลเหมอนหนงเร่าคูณหายนกรายทลเมอ 

เพลาเช้า ทรงตรสว่า ลมระร'กหนกหร้ออย่างไรก็ไม่รู้ ไห้ลำเลยงนำแล้ว 

ระใช้ใยไฝ ล้าลมร่อหนกเขา ใช้ออกไย่ก็ระเอาถอยหล่งกรูกๆเข้ามาออ 

ป็ย่ทนนเอง ล้าถกเยึนลมสลาตนเข้าแล้ว ก็ระโห้หนำเข้ามาเอาออกไย่หา 

ไห้ไม่ โกยว่าออกไย่ไห้ ระไย่ถกลมสลาตนอย่างว่าเข้า ล้าวออกไย่ก็ 

เต็มทน'กหนา ล้าวอย่ส่ก ๗ วน ๔ วนก็ระหาไห้สกรอยหนิงไม, มนระ 

เล่นเอาถอยหลงัเช้ามาเสยอิก แก่มรสุมลมสลาก่นระกล้านนก็ตกลงไย่ก่อ 

เกอน ๗ เกอน ๘ ร้งระกล่า ล้าไย่ในเกยิน ๕ เออน ๖ นก็ย่งเยึนลมสำเภา 

อย' พอระล้าวหารอยลงไย่ไห้ ๆ 

6) 



๏ กร่นัณวนเกอน๕ขน®&คํ่า เพลาเชำ ทรงฅรสํถามพระยา 

พิพำมนว่า มอะไรเขำมาย่างหรอ พระยาพิพฌนกรายพลว่า พระยาสมุทร 

ยอกเขามาว่า สำเภาง่วนเส็งซงเรำพระยายมราชข่ออกไย่นนไค้รำพระ 

ราชทานลำเลยงนำแล่ว ใช่โยไย่รากชำแระนอก ณวนเกธน ๕ ขน® ๓ กำ 

กำวลงไย่ขำงสามรอยยอก ขนกรกรมการไกํกามกอยำ'นแล่นหายลำมา 

แล่ว ทรงฅรสว่าเออ ออกไย่ไค พนทกข่พนรำนทเกิยว ทรงกิกอย'ว่า 

ย 

แลำทรงกร'สถงทำวพระกรุณาว่า ย่านนก็เห็นระกอยถามข่าวหา 

เร่าพระยายมราชอย่แลำ ออกไย่ระไค้ไย่ถงช่วยกิกการงาน ก่นให้ 

พรกพรำม ผการมาย่ระการใกระไกไย่ทำทนท'วงทราชการ ๆ 

® แลกระแสพระราชกำริกำขำกวามยอกราชการนน ขำพเรำ 

ใกรำพระราชทานกอยพงเสมออย่เยึนนิรทุกวน แก่ณ วนเดอน ๕ ขน 

ชิ๓ กํ่า ขํ้น ๑๔ กํ่านํนมกวามอย่แก่เท่าน ขำพเรารำพระราชทานรกหมาย 

ออกมากามไค้รำพระราชทานพง ขำกวามระขาดผิดเพยนย่ระการไก กวร 

ผิควรรำพระราชทาน พระเกชพระกณสุกแล่วแก่ระไย่รก รกหมายมา 

ณวน!ดอน๕ขน®๔ กา ยกุนเอกศก (รุลศกราช®๒๐©พ.ก็.๒๓๘®)ๆ 

— ๑๖อ — 



ฉขัขชี่ '๔ 

๑ ขำพเร่าหลวงปึกผสผยํฅ รกหมายมายโหลวงทิพปึกษร เสมิยน 

ฅรา ไค้นำ'ขนกรายเรยนแฅ่ท่าวพระกรณาเรา'ให้ทราย ท้วยณวนเก็ปึน ๕ 

ขน ๑๘: กา ขำพเร่าไค้,?กหมายฝากออกผาก'ยขุนฤทชิรณไกรฉยกัหนิง 

ขํปิกวามแร่งอย่ในรกหมายซ'งฝากออกมาก'ยัขุนฤฑชิรณไกรนนแล้ว ๆ 

® กรน ณ วนเดอน ๕ ขน ๑๘: คํ่าเพลาเช้า เร่าคุณหายนกรายทล 

ว่า เร้ปิขุนรามภกักกองส่วยก็ยกเมิองไชยามาแก่เมิปิงหลโสวน เขำผาทาง 

ม่ากน่าเมิองสากรยรลำ© ถามไค้ความว่า เมอณวํนํเกปิน๕ขน๗กำขุน 

รามภกักใช้ใยเรอเขำมา พยเรอกองทพทเกลยวอ่าวเขาแกง(ด)เยืนเรชิรย 

๖ ลำ พวกมอญทใปฅ่กฝางปิย่ทิเขาแกงเข็นฝางลงมาพยกํยขุนรามภ'กก 

ชํ้ใหขนรามภกัก็ก ว่าเร้อรย'ใหญ่1ชงแล่น1ใยผำไฝนน เยืนเร้ปึท้าวพระกรุณา 

แม่ท',พใหญ่-ระยกกองท้ผใม่เมองสงขลา แล้วขุนรามภกักก็ใช้ใยเรปิเขโมา 

ว่าหาไค้พยฝะเรอกองท้พืก่อไม่อกไม่ ทรงฅรํสว่า มนว่าผิดไม่ ก็ระ:เยืน 

เหมอนอย่างว่านนั้ไม่เยืน ระเสืนก็เยืนเรอกชิงทพพระยาเพชรยุรเขา 

อปึกไย่นํ่นํเอง เห็นมนระพยย่ะ:เรอพวกนํ้เสยแล้ว เรอขำงโนนพากนขำม 

มาแก่ ณ วนเกอน & ขน ๖ คํ่า ว่าขำผทิรนทยุรแล้วก็ไค้เมองนคร ๆ ทเกยว 

ระขำมฅกเขำผารนก็งเกลย'วนเห'นงะ:1ไม่'เยน หรอว่ากระไร เร่าคุณหายน 

กรายทลว่า ทระขโมกกเขำมารนก็ง!กลยว ไม่เยืนหามิใค้ ระเยืนก็เยืนพย 
ย ชี่ . . ชี่! 

( ค ) เขาแดงอยู่แขวงเมองกุย ไค้ข้ามรอยยอด 

- ๑๖๑ - 



เร!]ก!]งท่พพระยาเพชรยุร ทรงครสว่า ม่นพยเริ!)พร2ยาเพชรยรนํน[ชง 

มนวาผกใ!]เสยแล่ว ") ทรงกรสถามว่า เรบิกองพรร:ยาเพชรยรเขาออกไย่ 

กลา พระนรนทรกรายทลข่าป็ป็ก'1ย่เฏีนเรอรย ๖ ลำ เรอฌวนลำ © เรอ 

ยม ๒ ลา เขากน ๔ ลำ ทรงกรสว่า มินก็พ!)เรอรย ๖ ลำนเอง มนว่า 

เธาเขนเรอแผ่ท'พไหฌ่ไฝ'ไก่ ข่ายโหยกเหยกทเก็ยว ๆ 

๏ กรก่ ณ วนเกธน ๕ แรมลำ ๑ เพลาลำ ทรงฅร่สัถามพร;ยา 

พพฌนวา มอ;ไรเขามาหริอ พร;ยาพิพฌนกรายทลว่า ไม่มเริอรนเข้ามา 

หามไก ทรงฅรสถามเราคุณหายนวๅ{ขามาทำไม เราคณหายนกราย 

ทลว่า เข้ามาร'ยพร;ราชทานถวายร1ๅงฅรากอยเมองนคร ๆ ร''{แกว่า เอา 

มาวาไย่เถก เราคุณหายน'ไหธานถวาย โรความวากวยเราพร;ยานกร 1 

โหหมนพทกยนาวา โหนายกวง นายแพ ถอยอกเขาไย(วา ไกรกไหพร;ยา 

ไทรยกกองทพลงไม่๓(แคน ฅอายแขกทก;ยงย]ๅส ทก;พานเขางแกก 

หนไม่ ไกเมองไทรโกยงายนน กชอยกวยราชการอยแลว แก่ทรงพร; 

ราชกำริเห็นว่า ถงร;ไก่เมองไทร ก็หาเท่าทเสยเขกแกนยก่นเม่อง 

สงขลาก'ยข่ายแขกไม่ อายแขกมนก็มกนมาส'กกมากนก่ยนก่]หนา เมอง 

นกรๆ ก็มกนอยู่หำพน เมองสงขลาก็มป็ย่สามพก่ พอร;สรยกก่อก่ยแขกไก่ 

กหากกช่วยกก่ทำเสยให้แล่วโกยเรวไม' ข่ายแขกมนยกเช่ามาก็ว่า'ไก่ส 

รยกนแก ณ วนเกอน ©๒ แรม ©) กา มาอยถง (แ เกอน การกหาเยนอ'น 

สำเร็รไก่ไม่ ทำให้รนข่ายแขกมนยกก็เขก่มาชุนก็งชานยก่น1ม่อง ™ 

สงขลา ไหเสยพร;เกยรฅยสอยอายแกแขกแกเ]รงนานๅ^;เทสเย]ลำ หเ 

ข้างเ?1าพระยานกรๆ ยอกขอกองทพออกมาสามพก่นน ร;โม่รกให้ออกมา 

เล่าก็หาเยึนทไร-วางพระท่ยไม1 ก่วยเผิองสงขลาก็ยอกขอกองทก่เขก่ไ1]ไห้ 

ยกออกผาช่วย กรก่ร;ให้ยกออกมาแก่สามพ่ก่ก็เกลอกเก็องสงขล-1ชุ,1ก็ย 
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ท'วงท (เสย) ยานเนองท็บอ๎ายแขกไฝไก ระยิง'ซาเสยพระเกยรติยศไย่อก 

แก่ทรงรไรอพงคูการผาก็ข้านาน ขำงเนองนคร ๆ ก็หายธกเข*'าไย่ว่าการ 

เยนอย่างไรไม่ รงโปรกไหยกกองทพัใหญ่ออกนาทำเสยไหแลวนเกยว กรน 

ยกทพใหฌ่ชอกมา เร้าพระยานกรๆก็ย!เกเข้าไย่ว่า ทำเอาเนองไทรไกแล^ว 

การซงทรงคิกไว้แก่ก่อนก็ผิคไย่ หาพ!]ทระให้ขวยงานลำยากไพร่พล 

เสยยงอาหารไม่ กองท'พใหญ่ออกไย่กงแล้ว การซ็งกรยสก'ยอ้ายแขกกระ 

ไม่ผ ระมิอย่ก็แฅ่การระร่กแรงก่งยานเมิอง ให้เร้าพระยานคร 1 ผาคิก 

ราชการย่ริกยาหาริปิก่ปิกองท'พใหญ่เถิก กร''นอ่านรยแล้ว รํย์สํงึว่า เออก 

อย่แล้ว แล้วเร้าคุณหายนกรายทูลว่า ท้าวพระกรุณามหน'งืสอฝากข่าว 

พระยาเสนาภเยคริเข้าไย่แก่ ( ตำยล ) กะโหลกศรยะผ'กงเร้าคุณหายน 

ฉย่ยัหนงข้อความแร้งอยู่ในหน”งสอซงฝากเข้าไย่นนแล้ว กรนเร้าคุณหายน 

กรายทูลไย่กงทข้อ์ว่า เริอท้าวพระกรุณาแล่นข้ามผารนรุ่งพอสว่างก็พอ 

เห็นสามร้อยยอกนน ทรงฅรสถามว่า ก็เริอเข้ามาอยู่ทไหน เร้าคุณหายน 

กรายทลว่า เข้ามาทอกอยู่ทกะโหลกศรยะก็เผอณวํนืเคอน๕ขน ๔ คํ่า 

ทรงฅรสว่า ทรงพงแล้วเล่นเอาไม่สยายพระทยไย่ทเคยว ทเริอเข้ามาแก่ 

หล้งสวนมนว่าพยเริอแล่น'ไย่ทเกลยวแก่ก'อ,นนน เห็นระมิใช่เริอลำน เห็น 

ระเยึนเริยิพวกเพชรยริ เร้าคุณหายนกรายทูลว่า ไม่ใช่เริอลำนหามิไค้ 

เริอเข้ามาแก่หล่งสวนว่าพยแก่ก่อนนน พยเริอถง ๖ ลำก่วยก่น แล้ว 

ทรงฅร่สัถามว่าเยืนกระไร ก็อยู่ก่วยกนหมกหริอ มิเริออะไรคิกเข้าผาก่วย 

หรอไม่ เร้าคุณหายนกรายทูลว่า ก็อยู่ก่วยกนสน เมอข้ามมานน ครน 

ลมร'กหนกเข้าเริอพล่คกนไย่ศ มากงกะโหลกศรยะก็ลำเคยวแก่เริช 

(ต) ฅำบถกะโหตกก็รษะผ อยู่ในแขวงเมองปราณ เหนอเขาสามร้อย 

ยอดหน่อยหนิง 

—' ๑^๓ 



ท๎าวพระกรณา แล*วพยเร!เกมไกลำ ๑ กฎเรอไล่สล่ติลำ (5) ว่าแลเห็นเรอ 

ครุฑแย่ลงอย่ทอ่าวย่ากน'ๅย่รารน ๒ ลำ ทรงกร''สว่ๅ เยึนฐย่าง!รหนฐรง 

คกเขาผาถิงอย่างน เย็นลมสลาก'นัหรออย่างไร เราคุณหายนกรายทลว่า 

เขนลมสลาทิน แต่'ขำงนอกเรยกว่าลมพทยา ทรงนงฐย่ แล1วเราคุณ 

หายนกรายทลไย่กาผกวามเนหน่งัสอ ซงทาวพระกรณามเขำ!ย่รนสิน 

ขอความ ริยส้ง์ว่า เอาหนงัสอผาอ่าน!ย่เถิก กรโเอ'านหน่งสอรยลงแล'ว 

ทรงนงอยนาน แล''วทรงฅรสว่า ไผ'พอทพอทางระลำยากยากเย็นเอาเลย 

ราวกยใครผากวกเอาพระทยไย่ หาให้ทรงสยายไผ่ เพราะอ'ายกนห่วย่กก็ 

หํวืมารทเกยว รงไค้พากนลำยากยากเย็นออกไย่ การไผ่พอทเอาเลย 

มาถอชนถอเชิงกนฟล่า คุ ระช่วยกนทำเสยให้พร'กพร'อมก,นก็*?ะแล่ว 

เสยแต่!หนๆแล'ว ไม่ต่องลำยากยากเย็นรนกงอย่างนํ้เลย แล'วร่ยัส่งส่ง 

เร'ากณหายนว่า หนํง์สอชงระกอยเร่าพระยานครๆนน ขอเติมความลงอก 

สกหน่อยเถิก กรนระไผ่ว่าออกไฝ กระเหินว่าเมปึงไทรก็ฅไค้แล่ว ให้ยก 

กองทิพใหญ่ออกมาเฝล'าคุ แต่ก่อนขปึทพกรุงๆสามทิพ ก็ขอผากาม 

กระแสพระราชกำริไย่รกให้ขอ รงไค้ขอเข'าไย่ กวาผระเย้น'ไฝเสยอย่างน 

ว่าเติมความลงเสยให้ก ให้ชิดเขากว่าแต่ก่อนสกหน่อย อย่าให้ เห็นไย่โกย 

อย่างนไค้ ว่าลงว่า เติมความก็ระไย่รกให้ยกทิพใหญ่ออกมา เมอแรกเรห้ 

พระยานกร ๆ ระออกมา ก็ไค้ไฝรกให้เราพระยาพระกล่ทิพาพร;ยาสงขลา 

พระยาไชยาไย่พยเฑัพระยานคร ๆให้คิกฝรกย.าหาริอช่วยกนทำ อย่า,เห้ม 

กวามรํง์เกยรแก่กน ถาเหนว่าผกนขางนอกนอยไผ่พอทำ ระเอาทิพกรง ๆ 

ไย่กองละ ๕00 สก ๓๐๐๐ ก็ระไย่รกให้ออกมา เราพระยานคร ๆ ก็ไกรห้] 

ถ่อยคำออกผาแลํว กรนออกมา ทรงพึ่งกการก็เย็นไย่เสยอย่างมนง มา 

คิกช่วยเหลอกนให้ทนท'วงทไผ่ เช่าพระยานคร า ยอกขอกองทิพสามพน 

๏ไว๔ - 



เขาไฝ ขางเมองสงขลาก็ยอกขอกองทิพ ว่าอำยแขกยกฅเขาผา!]ระซิก 

อยู่ริมยานเมอง") สงขลาแล'ว ทรงพงขางนครๆ เล่า ก็ทรงทรายแฅ่ทยอก 

ฅามในล่าพระยานครๆ เล่าพระยานกรๆ ระให้ทรงทรายเพยงใรก็ทรงทราย 

อยู่เพยงนน ระยอกการช่างเมองไทรเมิองสงขลาเขาไย่ให้ทรงพระราชกำริ 

ล่างก็ไม่ม กรนระโ!)รกให้กองทพสามพนยกออกผาช่วยเมยิงนกร ๆ เล่า 

สงขลาก็ยอกขอกองทพเขาไ!]เยน ๒ ขอ ๓ ขออยู่อย่างน กรนระไม่ให้ออก 

มา ช่างเล่าพระยานกร ๆ ก็ระคอยกองทํพป็ยู่ ช่างเมองสงขลาเล่า ถาฉวย 

ว่าเสยหายไ!]กิ!)อายแขกแล่ว ก็ระยง'ซํ้าเสยพระเก็ยรฅยก็ไ!]อก รงโ!]รก 

ให้กองทิพใหญ่ยกออกผา กรนกองทพใหญ่ยกออกผาแล่ว เล่าพระยานกรๆ 

ก็ยอกเขาไฝว่ายกลงไย่ฅเธาเ มองไทรไห้แล่ว การซ'งคิกไห้แต่ก่อนก็ผิกไฝ 

เล่าพระยาพระกล'งกเคิมความว่ากระไรๆ ลงชกให้ค อย่าให้เห็นเย่นไฝอย่าง 

ว่าไห้ แล่วทรงฅรสว่า การซงเล่าพระยานคร ๆ ไฝฅฌองไทรไห้นน ทำนอง 

ระเห็นว่าอายแขกมนยกกินมาทุ่มเทเสยช่างเมองสงขลาเสยผากแล่ว ช่าง 

เมองไทรอย่นอยพอทำไห้ ร้งให้ยกกองทิพืล่วงล'กลงไฝชิงฅเอาเมองไทร 

ทํเดยว หมายว่าไห้เมองไทรแล่ว อ่ายแขกซิงยกมาทำเมชงสงขลาก็ระ 

แตกถอยไฝ กวามเห็นระเยึนอย่างน รงคิกไฝทำเอาเมองไทร เล่าคุณ 

หายนกรายฑลว่า ในหนงัสอยอกเช่ามาก็ว่ากวามอย่างนน เช่าใรเสยว่า 

ทำเมองไทรไห้แล่ว ก็เหมอนหนงช่วยสงขลาเหมซนก่น ทรงฅรสว่า ม 

แต่คิกอ่านการงานเย็1นไย่เสย0ย่วงน ทำไมระยกมาช่วยกินทำทํสงขลา 

เสยแค่แรกน^อายแขก)มํนระ;ไม่แฅกถอยใปหร้อ ไม่พอทระนงให้มนทำ 

เอาล่นฌองเขกแกนย'ยเยินเสยเย่ล่'1ๆ เยึนเหตุก็เพราะคิกถอเฝริยย 

ทิวงทกินนํ่นืเอง การไม่ควร!ฟ้กย่งถอยกวามกยกยํงืเอาไห้ ระทรงไถ่ 

ถามเอาความว่าทพกรุง ๆ ออก''ไย่ถงแล่ว่หร็อยํงเท่าน ก็ไม่ยอกความรริง 
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เขฺามา โกรชิถ!)ท่างทก'นก'ยเมฐงสงขลาแลำ ไมกกถอกนแต่ทโกรธ 

เทยวกิกย\กยํง์ถ!)ชน!'ชิง'ไกรคูเอาผดูนกำยทว์ไฝ!ฝล่า ผุ ทำไมเหนว่าเมธง 

สงขลาทำไม'ก มกวามผกแลว?ะยอกกล่าวโทเแขำมาระไม่กกว่าทำ 

อย่างนหรอ ไม'พอทพอทางเอาเลย การไม่ควรเยนก็ผาเขนไฝไก นำย 

พระท'ยนกหนาทเกิยว ๆ 

๏ กรน ณ วนเกอน ๕ แรม ๒ กํ่า เพลาเซำ เ?ำคุณหายน 

กรายทลว่า พระยาสงขลา พระขาวชิฅโนรงก พระราชรินทร ยอกไห 

หมน?งสรสิทธิฅำรว? ขนพิตกยสงครามกรมการ ถอเขำมา ใ?กวามว่า 

ณ วนเคอน ๔ แรม ®0 กำ พระยาสงขลาไกยกกองทพออกไฝ ร'กกอง 

ไหพระยาไชยา พระยาสาย พระยายะหริง หลวงไชยสรินทร้ หลวง 

รายาผุดา ขนต่างฅา นายชางมหาดเล็ก แยกกโแขำกิก่ายอำยแขกซงต่ง 

ย่ระชิกอยทยางกระกาน เขาเทาเส็ง เขาลูกชำง ทํย่ลกแรก ทนํ้ากระราย 

กองท'พไก้เอาชันร่ารงกออกไฝ ๕ ยอก รายกนยิงก่ายอำยแขก ถกหอรย 

ทะลายลง ๕ หอ อำยแขกไนก่ายฅายฝระมาโน ๕ กน ๖ กน แลำกอง 

ทพเอาไฟรกก่ายอำยแขก เอาหม่อกินทิงเขำไฝไนค่าย พากนแหกก่ายกิ 

อายแขกแฅกหนไฝทำ ๙ ก่าย แต่ โน วํนืเกิอน ๔ แรม ๑6 กํ่ๅแลำ 

อำยแขกทฅงอย'ยางกระกาน เขาลูกชำง ทนากระ?ายนน พากนแฅกหนไฝ 

ทางกหรํ่าลงไฝเมองไทร ขำงทางเขาเกำเสำ ฝล่กแรกน5น แฅกหนไฝทาง 

เมองระนะ แต่ทางกหรํ่านน พระยาสงขลาให้ขุนต่างฅากรมการยกดิกฅๅม 

ลงไฝ?ยอำยแขกไก ๒ คน ชิออำยส่าหลํ่าคน ๑ อำยส่าแหละกน ๑ ถาม 

ไห้การว่าอำยแขกส่าหลํ่า อำยแขกส่าแหละ ไกมารยเผองสงขลากำ!อำย 

ฅนกอาเกยทหินเหลกไฟ กองท่พัเมองสงขลาแฅกถอยเขำมๅ อำยกนกุ 

อาเกยยกกิกฅาผเขามารยอย่ทัเขาลูกชำง ทนำกระรายนํ้นั้ อำยแขก 
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ส่าหลำ อำยแขกส่าแหละ ก็เข้'าผารยอย่ส่าย แค่ก่อนกระสนกินคำนน 

อำยตนกหมไ!สอก!'กแ!งซอมา!ากกำยน ซงเขาทอกอยู'ทปาภนำเมธง 

ไทร ๓ ลำ คร่นพวกกำยินรูเข้าว่ากองทิพอำยแขกยกเข้าผาฅเมองไทร 

กำขน ๓ ลำก็หาขายกระสนกินคำให้ไม่ แลเมธพระยาสงขลายกกองทิพ 

ออกไม่รยนํน กระสนกินคำ (ผายพวกแขก) มนปิย อำยฅนกอาเกย 

ลงไม่เอากระสนกินคำทเมองไทร ว่าสํก 6. วน ๕ ว,น!ะร่กึหาส่งขนมาให้ 

กหาเหินส่งขํ้นมาให้ไท้ไม่ รยส้ก่นอย่ย่ระมาณ ๒ วน ๓ วน ไกยินว่าฟ้าง 

เมองไทรผหน่งัสิปึขํ้นมาว่า กองทพพระย าไทรยกไฝฅกะย'งม่าสไท้แส่ว ให้ 

ถอยทิพกล'ยัไม่เมองไทรเถิก กองทิพพระยาสงขลาไท้เอายนร่ารงกยิงค่าย 

อำยแขกถกหอรยทลาย อำยแขกตายหลายคน พวกอำยแขกก็พากน 

แตกหนไม่ แค่ทางชิงอำยแขกหนไฝทาง!ะนะนน พระยาสงขลา!กให้หลวง 

ไชยสรินฑร นายชางมหากเลกยกกิคตามไม่ ร่ยไทยชาวเมองพ่ทัลุงไท้คน 

© ชาวเมปึง!ะนะไท้กน ๑ พระยาสงขลาชอร์ยพระราชทานเอาไว้ซ'กถาม 

ราชการก่อน แค่ทิวอำยแขกส่าหลํ่า อำยแขกส่าแหละนนั้ ไท้ผอยทิวให้ 

หมน!งสรสิทธิ ขนพิทกก็สงกราม คุมเข้ามา ณ กรุงเทพ ๆ แส่ว แลกองทิพ 
^ ^ เ^ภ^^ ^ ^ 2^, ^*4 ^ 

พระยาสาย พระยายะหริงนน ให้ยกออกไม่ฅอายแขกชิงมาทิงอยเมองตาน 

แค่ก่อนพระยาสาย พระยายะหริง ย'งหายอกกวามเข้ามาไม' แค่พระยา 

ชิฅณรงก็นน ไย่ถงฝากนํ้าเมองสงขลาแค่ ณ วนเดอน ๕ แรม ©๒ กํ่า 

ลผกส่ากลน'ใหญ่นกั เข้าไย่เมองสงขลาย่งัหาไท้ไม่ กรน ณ ว่นเคอน ๕ 

แรม 0๕ คํ่า กลนลมสงย พระยาสงขลา!ง!'กเริอลงมารโ)พระยาวิชิต 

ณรงคขนไม่เมองสงขลา แค่เริอพระราชรินทรนนมาถงฝากมะยิงแขวง 

เมองนคร 1 พระราชรินพล็เก็อเอาเล็อเล็กพม่ากมะยิงไท้ เอ ลำ 

ราชรินทรลงเริอเล็กมาสน ๓๕ กน กงค่านม่ากน1าเมองสงขลา ถ! วนเกอน 

ว 

พร^ 

— ๑๖๓) — 



๘. แรม ©๘ คำ พระยาสงขลาร์ดัช็ๅงลงไย่รย ©0 ช'าง พระราชรินทริ 

ไย่ถง!ม!)งสงขลา แท่ ณ ว'นเดธน 6. แรม ©๕ คํ่ๅ พระยาวิชิตณรงก่กยั 

พระราชรินฑร กิกกํนระยกฅิกกามอ้ายแขกลง,ไย่ทางเมอเงนนะ เมอง!ทพา 

ณ วน!กอน ๕ ชน ©©คำ ทรงกรสร่า เออ ค่อยสยายพระท'ยัลงไค้แล้ว 

พระยาวิชิฅณรงค พระราชรินทร์ ปิอกไย่สิงก็คลากกนอยู่วํนเกยวเท่าน'น 

หวุดหวกกนทเกยว เสยคายนกหนาหนอ หาไม่พร;ยาวิชิตณรงก พระ 

ราชรนทร กํระไค้สรยกยอ้ายแขกทนกนไค้ แล้วทรงกร'สัว่ๅ พระยา 

สงขลายอกเขามาร่า ไค้สูรยกค่ายอ้ายแขกน2นั้ก็เย่ล่า *1 ท2รินนั้ นไค้ส 

รยฅก'ยใกรทไหนกยหนาย่าโผ'อย่างนํ้ อ้ายแขกม่นพากนหนไย่เสยเอง 

นนเอง แท่ก่อนทำไม'ริง'ไม่1เกแรงสรยยอกกล่าวเขาผาอย่างนเล่ๅ แล้ว 

ทรงฅรสถามวา กไกสรยกอายแขกแกกไย่แล้ว ไค้อะไรมาเย่นสำคํก]ย่าง 

หมน,?งสรสิทธิกรายทลว่า ไค้ย'นคายคลา ๒ ยอก ย่นมเลลา 165 ยอก หอก 

แขก ©0 เล่ม ทรงกร'สัร่า ไค้นกหนาท่เกิยว ไค้แท่'ของม่นัทงลมอยู่ 

ทไหนนนเปิง เย้นกร2ไร ไค้อะไรอกย่างหริอไม่ หมนรงสรสิทธิกราย 

ทลร่า ร’ยคน1ไค้ไทย ๒ คน แขก ๒ คน ทรงกรสร่า รยไค้คนย่วยคน 

ง่อยทผํนทิงอยู,กลางทางหน็ไม'ท'นนํ่นีหริอ เย่ล่า ๆ ทํ้งั้นนนํ่นเอง กนโสโครก 

อะไรทไหนมิรักไม่มมอ เลวเกมททเกิยว แล้วทรงกรสถามร่า เย่น 

กระไร กอยู'ค่วยกนหมกกอกหริอ หมนรงสรสิทธิกรายทูลร่า เมอมๅสิง 

เกาะหนถกลม,?กหนก กองทอดเริออยู่ถง เอ ว่โเ ทรงกร'สัว่ๅ อ้สิยน 

เลอะเทอะเสิยแล้ว ถามว่ากอยู'หมกกวยกนหริออย่างไร เอาลมเอาแล้โ 

ทไหนมาว่าว'นไย่ท!กิยว พระยาเทพถามแล้วกรายทลร่า ปิย'ดอย่ค่วิยทน 

ทงสน ทรงกร'สถามว่า ไย่ถงเมองสงขลาพรอมกนหมดทํ้ริ ๕ ลำแล้ร่หริอ 

ยง หมน,?งสรสิทธิกรายทลร่า ยํง่แก่เริยิขนพลพิวิ]าฦลํๅเค้ยา ย'งไม่ถงหา 

- ๑๖๘ - 



มิ!ก ทรงฅรสถามว่า อายพวกธาทมาฅนํนเยึนชย่างไรขำงหร้อไม่ หทน 

รงสรสิทธิกรายทลว่า กปิย่หมกล่วยกิน ทรงฅรสว่าว่าทํม่นัไฝทำอะไร 

ก็ยชาวยาน'ซาวเมองเขายางหร็อปิย่างไร ไม่ว่าเล่า หมินรงสรสิทธิกราย 

ทลว่าพระราชรินทร็กำซํย่อย่ หาเห็นไฝทำอะไรทํไหนไม่ ทรงฅรสว่า เอธ 

คแลว กล,วมนระไย่ทำเอาของไพร่ยานพลเมองเล่าสิ เยึนกำล่งซากโซ 

ปิกหยากปิย่ระพากนยํยเยินเสิยหมก แล่ทรงฅร่สถามว่า เยนกระไร เปิง 

รู้ยำงหร้ชไม่ ล่ยแขกมโเกวากล่อนเอากรอยกร่วัไย่ไค้สกก็มากน์อย หร้อ 

กวากเอาไย่หมกทเคยว ระหลงเหลออย่ล่างหรอไม่ หมินรงสรสิทธิ 

กรายทลว่า ล่ายแขกกวากล่อนเอาไย่ไกน์อย ย่งัหลยหนล่ายแขกเหลออยู, 

ในยากงมาก ทรงฅร่สัว่า ม่นระหลยหนอย'ทไหน มนรู้ว่ากองทพใหญ่ 

ออกไย่ถงแล่ว่มนก็คงเขาหาสน แล่รยส่งส่งพระยาราชว'งสรรก็ว่า ให้ 

เร่งรใๆแรงทำเร็อมํร์ฉาณุเล่าเสิยให้แล่ ระไกใอายรรทกขาวออกไฝส่ง 

เสิยสกทํหนง ระพาก,นอก1ขาวเสิยสิย'ยเยินหมกทเกยว แล่วรยสํ่ง์สง 

เราคณหายนว่า เร็ปิมนเขามาน'นกให้มนเร่งออก'ไย่ร่ดแรงยรรทุกซไวส่ง 

ธอก'ไฝให้ดวยเถิก เราคณหายนกรายทลว่า เรปิซงเล่ามาน ก็ให้เขา 

มาร'ยพระราชทานซอล่าวยรรทุกออกไฝ ทรงฅร่สว่า ระซอยรรทกออก 

ไฝก็ฅาผเถิก แล่สํ่งเสิยให้ร็ยซอหายรรทุกลงเร็ว ๆ ถามนซอหาไค้นปิย 

พอระเอาขาวหลวงใส่ลงไค้ กร'กแร งใส'ลงให้เฅมลำส่งออกไฝล่ย ๆ 

๏ ครนเพลาคํ่า เราคณหายนกรายทลถวายร่างหนํง์สิอกอยเมอง 

นคร1 ซงโฝรกให้เติมกวาผลงแล่ก่อนนน กรนอ่านไย่ถิงทํล่อว่า กรนระไม่ 

ให้กองทพสามพนออกผา เราพระยานกร 1 กระกอยอย่นน ร่ยส่งว่าขอเติม 

กวาม'ใส'เล่าอกส่ก็ทน'อยเถิก ใส'ลงว่า กรนระไผ่ให้กองทพออกมา เร่ๅ 

พระยานคร ๆ ทำไฝไผ่ไค้ กระว่ากอยกองทํพอยู่ กร่นั้แห้เติมความแล่อ่าน 

๑๖ลิ่ - 



ถวาย!ยลง ทรงครํสว่าเออ อร่อยคแลว เขาส่ง'ให้มํนอ!เกไย่เถิก แล้ว 

พระยาก็ร*''5'-,ถวายร่างหน'งสอดอย พระยาราชสุภาวกอ่านไม่ถงทขอว่า 

ไก่!'ยก'อย่อมก่อกำแพงทำเม่องนครเสิยมรายไก่สุง เอ ศอกย่าง ๓ ศอก 

ยาง พระยาราชสุภาวก็คิกเร่งรยทำ!ะให้แล้วในเกอน ซึ่: เคอน ๕ น!ะ 

กลโแขำผา ณ กรุง 1 ให้ทนร)กทำไร่นา ร'ยสํ่งีว่าแก่ความกำช่ยไม่เสย 

สกหน่อยเถิก อย่าให้มความฝระ มาทไก่ ล้าทำไม'แล้วถงฤกพากนกลย 

มาเสยสิ เสยการเสิยงานทํเก่ยว เอาความข'างสงขลาว่าลงเย่นอย่าง 

กำช'’ยออกไฝไห้ด ว่าเมองสงขลาน่นไฝรกให้พระยาสงขลาทำย่านเม่ปึง 

ทำมา!น ๒ ย ๓ ย ก็ย่งัไม่แล้วเยึนย่านเมองเข'าไก่ กรงนอ'ายแขกมน 

ยกผา ก็หาเย่นทผนไววางใ!แก'ไพร่ย่านพลเม่ปึงไก่ไม่ พาก'นฅนดกใ!ไย่ 

สิน อย่าทำให้เหมอนอย่างพระยาสงขลา ล้าการย่านเมปึงทำย่งไผ'แล้ว!ะ 

กล้ยเขาผาม่ฌซาให้แก่พวกซงปึย่รกษาทำฅ่ปึใย่นน ก็!ะเขนเหม่อนอย่าง 

พระยาสงขลาทำย่านเม่ปิง ให้ด!'กแ!งทำเสิยให้แล้วทเก่ยว!งกล'ยเข'าผา 

พระยาศรแก่หนงสิปึเติมความเม่องสงขลาไย่!นถงความเมปึงนคร ๆ ว่า น 

หากกองท'พเม่องนครๆ ยกไย่ฅกะย่งย่าสุแกนไทรไก่แล้ว อำยแขกซ็งมาทำ 

เม่องสงขลานพากนเลกถอยไฝ หาไม,เม่ปึงสงขลาก็!ะเสิยทกํยแขก ครน 

แก่หน'งสปึแล้วอ่านถวาย รํยส่งว่าอย่าเลย อย่าเอาขางนคร ๆ มาว่า ยกก่กั 

เสิยเถิก ว่าแก่ความสงขลาเท่านนแหละ แล้วร่ยสํ่งัสง์เ!'าคณหายนว่า 

ม่หน่งสอไม่ถงล้าวพระกรุณาให้ช่วยกกขพวกสงขลาทำย่านทำเม่ชงเสิยให้ 

แก่วหน่อยเถิก แก่ทำมานนก ๒1 ย ๓ [/ ช'านานนกหนาแล้ว ไม่เยืนอน 

แล้วลงไก่เอาเลย ล้าไม่ดแลกดขให้ทำเสิยคราวนแล้ว ปึกสก ©๐ ยก็ 

เห็น!ะไม่แล้ว ย่านเม่องก็!ะคางอยู่อย่างนนนํ่น์เอง ไหนๆก็ไก่ออกมาแล้ว 

(๑) พระยาก็รสหเทพ (เพญ) พร^ยาศรค?รนชขเล้ง {เคาท?*ยา 

มหาอำ}ภดปี (ห?น)* 
* พระยามหาอำมาตย์ (หร่น ศร่เพ็่ญ) 

- ดฟ่อ - 



* ? 

คูกกขให้มนหำเสิยให้แล่วหน่อยเกิด แฅ่อย่าเอาไพร่พลกองทิพทออกมา 

ไปหำ ไห้กิกเอาฎรรกาพวกอายทพโทษมากะการกกข่ให้มนหำเสย ไหแลว 

ใง'ไก แล่วทรงฅร'สถามกมนรงสรสิทธิว่าเยืนกระไร ขาวปลาย'งมเกลอ 

อยู่ฅาผย่านเมอง'',) สงขลาอย่สณท่าไร มงรูยางหรึอไม่ หมนรงสร¬ 

สทธิกรายทลว่า ข่าวทฅาผไร่นาก'ยข่าวทย่านแขวงเมองสงขลา เกลอราก 

อายแขกรุกเผาน่นมอยู่ย่าง พอร่ยพระราชทาน ทรงฅรํสืว่าพออย่างไร 

ไกนกองทพอายแขกมนขนเอาไปกินเสิยย่างเล่า มนรกเผาเสยย่างเล่า 

ย'งเหลออยู่ย่างว่าพอกินอกเล่า มนว่าอะไรอย่างน มนระเหลออยู่ 

ส่ฑเท่าไร‘แกหนา ระพอกโเกินทไหนก่ยขาวเหลออยู่เท่านน ผกนเมอง 

สงขลาก็ทงั้ย่านทงเผอง พวกกองทพอปึกผาก็มาก ว่ากรอยกร'วย่งัอย่โน 

ย่ากงก็ผาก มนออกผาแลไมนระพอก่นกินหริอก'ยข่าวนิกกน่งเท่านน อาย 

นิพกราน่าเฆยนฑเกยว แล่วทรงฅรสถามว่า เรอทสงขลากกเอาไว้ณรอ 

ขาวอย'•กลำ เขาซอขายกนรากาอย่างไร หมนรงสรสิทธิกรายทลว่า เห็น 

มเรอขาวอย'ลำเคยว แท่ยิงหาไคซอขายว่ารากากนไม' แล่วทรงตรสถาม 

พระยาเทพว่า กองพระยาวิชิฅณรงก็ กองพระราชรินทร์นนมขาวออกไป 

เท่าไร พระยาเทพกรายทลว่า ไกออกไป ๖๐ เกวยน ทรงครสว่า พอ 

กองทพใกฌ่ออกไปถงเข่าก็เห็นระไม่เยืนไร กว่าระเอาออกไปส่งถงก็พอระ 

เริอรานก่นกินทนอยู่ไห้ แล่ว่ทรงฅรสถามหมนรงสรสิทธิว่า เมป็เอ็่งเขา 

มานนั้เยืนกระไร ไห้ใกรเขาผาย่างอกกรอไม่ หมนรงสรสิทธิกรายทลว่า 

ไห้ยินว่าไห้กนเข่าผาอก ๐© สน ว่ายกกระย่ฅรเผิองระนะหนอายแขกมา1ไห้ 

คน © แท่ปลกเมธงนนอายแขกเอาไปไห้ ทรงฅรสถามว่า ยกกระย่ท่รท 

หนิกล่ยมานน กรอยกรไม่นอยู่ทไกน มนมาแห่หิวมนหรอ ") เอากรอยคร่ว 

มากไย หมนรงสรสิทธิกรายทลว่ามาแห่หิว กรอยกรไน2นยิงซอนย่าย 

©ต)© — 



แขกเว้โนยา ทรงฅรํสว่า ชิย่างนนมนก็กงพากนผาหาสิน มนระไย่ไหน 

ถำอ้ายแขกมนไห้คิกแยกกรอยกรํวแลํวห็หาไย่ไม' ทม่น?;ทงภผิลำเนา 

ทามมนไย่นํนไม'เยึน ผู้กนกชิงท''พ้ซงชิชิกผาถงก'ชินห็ย่งนอยท่ว ท่ากองท่พ 

ใหญ่ออกมาถงแลิวผกนมมาก ?;ไค้?กแ?งให้แยกย่ายกนเทยวสขสาว 

เกลยกล'อมเอาคนเขามาย่านเมชิงให้สน แท่วทรงฅรสซํกถามไฝถงแขก ๙ 

หิว1มอง ชิงอ้ายแขก,ไทรมาท่งอย'เมองตาน่แต่ก'ชินนน หผืน?งสรสิทธิ 
ยุ้ รํก่ก่ , 1รุ 

กรายทูลว่า ย่งหาทรายกวามว่าอย่างไรไม่ แลวร่ยัส่งส่ง'ไห้,พร;ยาใกรเอา 

อ้ายแขก ๒ คนซงหผืน?งสรสิทธิกุผเข์าไฝนนซกถามเสิยใหม่ เอากวาม 

?'ริง'ให้?งไค้ ๆ 

© กรน ณ วนเคอน ๕ แรม ๓ กํ่า เพลาเช็า ทรงทรสถามพร; 

ยาพิพ็ฌนว่า มอ;ไรย่างหรอไม่ พร;ยาพีพ่ฌนกรายทูลว่า เรอนายมาก 

ย่าวเ?ากุณหายนผาแท่ท่าทอง''*ท่ขามาถงลำ 0 ถามถงเรอกองท'พ ไค้ 

กวามว่า เผือ ณ วนเกชิน ๕ ขน ©๒ คํ่า นายมากพยเรอท่าวพระกรุณา 

ท่แหลมทองหลาง,'๒}ท่าวพร;กรุณาไค้ถามนายมาก นายผากว่า?;เขาผา 

ณกรุงๆ แลํว่นายมากมาพยเรออย่างท่สามรอยยอกอ้กลำ๑ แท่?;เย็เน 

เร้อใกรนนว่าหาทรายไม่ ทรงทรสถามว่า พยทแหลมทองหลางแท่ก่อน 

นนกลำท่ายกน พร;ยาพิพฌนกรายทูลว่า พย ลำควยก่น ทรงครส 

ก่ย้เ?ห้คณหายนถงเรอท่าวพร;กรุณาว่า เห็นกลนลม?;ค่อยสงยลง ชิชิก 

ไย่?ากสามรอยยอกไค้แท่วอย่างไร ๆ ก็ขอให้ถงเสิยหน่อยเถิก ?;มาทน 

กลนลผลำยากอย'ในท;เลนนทรงรำคาญพร;ทโเนกหนาท่เคยว ๆ 

(ด) ท่าทองอยู่ปากอ่าวแม่นำหป็วง แขวงเมองนครา ภายหย่งยกฃน 

เบนเมองกาญจนดิษ^ 

(๒) ใกล้บางสะพาน 

— ๏ฟ่1® — 



๏ กร'น ณ ว่นเกปิน & แรม 6 กํ่า เพลากา พร;ยาไกรเอาคำ 

ให้การอำยแขก ชิงโม่รกให้ถามใหม่นนอ่านถวายพลง ทรงฅร่สัวา 

มํน์กวาคเอากรอยกรํวไม่นํน ม่นก็เอาไม่แม่ไหรนนเอง ม'นระกวากเอา 

ไม่หมกไกทไหน ก็คงหลยหนอย่ในยากง ยางทกรอยกร่วมนระยอม 

พรอผใรกนไม่ก2วยก็ยมนหมกเห็นระไม่เขน ระเย่นก็แก่ทม,นัฅิกก2วยกรอย 

กร'ว ม'นเอากรอยกรห้ไม่แลํวมนทงคร่วไม่ไค้ มนก็ก็!]ง’ไม่อยู่เอง แก่ท 

ผํนเต็ม’ใ'?ใฝก็กงม่อย่ย่าง ก2วยเย่นเชอสายเชอถอกนอย่แลวมนก็กงกาม 

กนไม่ แล*’ว่ร่ยัสงสงพระยาไกรว่า ถามไค้กวาผย'งนอยนก กรอยกร'ว 

ซงมนกวากเอาไม่ไค้นน ก็เห็นม*นระกวาดเอาไม่เสิยแก่ก่อน แลกรอย 

กร่วระให้'ไม่ผากนอยนน อำยน่ก็เห็นระร การกวากกรอยกร่วัอย่างนพวก 

มนพกกนนกเสยอก ว่าไค้เท่านนเท่าน น็มนให้กวามย่งนอยนกหนา ซก 

ถามมนก่อไฝอํก เอากวามให้มาก ๆ กว่านสกหน่อยเถิด ๆ 

® กรน ณ ว่นเก่อน ๕ แรม ๕ คํ่า เพลาเชิา ทรงกรสถาม 

พระยาพิพ*ฌน่ว่า ม่อะไรเขามาหรอ พระยาพพํฌน่กรายทลว่า เร้ปิ 

นายแก2วมาแก่เมองชมพรเขาผาถงลำ ๏ ถามไค้กวามว่า เมอ ณ วน 

เก่อน ๕ ชน ©๒ กํ่า นายแกวพยเริอกองทพทสามรอยยอดแล่นก็าวเยอง 

ออกไย่ข2างเผองซมพร 00 ลำ แลวพยทในสามรอยยอกเขาผาอก ๘ ลำ 

เย่นเร้อรยย่างเร้อยมย่าง แก่หาทรายว่าเยนเร้อใครไม่ ทรงกรสว่า 

V.เย่นเร้ออมรแมนสรรก็อย่ทสามรช้ยยป็กนน’กผกไม่ ย่าวเราพระยา 

พระกล'1งึม'นเขาผาว่าอย,เมอวาน1ชน'น ว'าพยไย่ถงทแหลมทองหลาง ณ ว่นี 

เก่อน ๕ ขั้น 0๒ คํ่าแล2ว ระมาวนอย่ทสามร2อยยอกทำไม ระว่าลมร'ก 

หนํโ)กำวลง,ไม่เอาถอยหล่งเ'ขำ.ผาหร้อ ก็เห็น!ะไม่เย้น ระเยนก็เย่นเร้อ 

กป็งทพทกามไฝขางหล^นนเธง ย่านนเร้อพวกชงไฝข2างหน่าก็ระไม่ถง 

- ดฟ่๓ 



ชุมพร เกินชุมพรลงไฝเสยย่างแล้ว แล้วทรงกรสถามว่า มนเขามามน 

รว่าพร?ยาเสนากเยก็รื้ก่ยพวกซมพร เขายกไฝ!ากเมชิงชุมพรแล้วหร!)ยิง 

พระยาพิพฒนกรายทลว่า ถามไกกวามว่า!ะยกไฝ ณ ว่นเคอน ๕ ขน 

©©คำ ทรงกร*ส์ว่า อย่างนนย่านนกเห็น!?เกิอยถงเมองนกรา แล้ว*! 

๏ กรน ณ วนเกิชิน & แรม ๖ กํ่า เพลาเซา เ!'าคณหายนกราย 

พลว่า พร?ฅะกวทุ่งยอกให้ชุนพิทกย่โยชิาถอเข1ามาว่า ไค้ให้หลวงณรงก 

ไฝสยราชการทเมอง'ใหม่แต่ก'ชินน'น ไค้ถาม!นยาย่าอินไค้ความว่า เมอ 

เกอนย่ายเกิอนย่ก่อน กำย่นฝรํงยิงไม''ไฝยิกฝากนํ้าเมอง'ไทรนํน !นยาย่าอิน 

เอา เกลอ ยาแกง ยาเสน ไย่ขายเมองไทร เห็นย่ายฅนกหม่กสอ'ก ย่าย 

ฅนกอาเกยเขามากงอยู'เมองไทร เกฌฑให้พวกแขกชาวย่านกงโรงเหล็ก 

ฅหอกกกเ]ชเกรื้องอาวชิ แล้วอ'งกฤยชาวเกาะหมาก ๔ กน!น ๗ กน 

แขกเทศคน ๑ มาเข'าล้วยก'ยแขก ให้ย,นกระสนกินกำเสย่ยงอาหารก'ย 

แขก ย่ายกนกหม'กสอํกฅงอยู่ในกำแพงฝากน่าเมองไทร ให้ย่ายกนก 

อาเกยนองกงอยู่ทฅะพานช'าง แล้วยอกหนํงัสอไฝถงย่ายฅนกย่ยืเคุลลาว่า 

ไค้เมองไทรแล้ว ย่ายกนกอไ)กลลาก็ยกมากงอยู่ทไลสกา ทเมองไทรนน 

ไทย (ถก) รำกรวนอยู่ &๐ เศย- ไทยไม่ (ถก) รำกรวน ๖๐ เศย ว่า 

เย่นกนเมองนกรา เมองพ'ทลุง เมิองไทร ย่ายแขก!ไไค้ แก่ไม่!ำฅรวนนน 

[ย่น'ชาวเมองกร,งกามย่ายแขก '•'โม่ อายแขกให้แย่งเอาเขาพวกแขกชาว 

ย่านครงหนง แล้วเห็ยเอาโกเอากร?ย่อส่งไฝ ณ เกาะหมาก แก่ทเมองย่ลิก็ 

( ๑ ) ไทยพวกนกน ด ชอแท่น ภายหถงกฒัมาไดเบนหตวงแพ่งกรม 

การเมื้องฅรํง สมเดจเจาพระยาบรมมหาศรสุริยวงศตงไปชำระผ้ร'ายเมอใน 

รํขกาถทึ่ & ไดความว่าสมคบผู้รื้าย แลสื้บรู้เรื้องเก่า ให้ประหารชวิคเสย 

- ดฟ่๔- 



นํน อ้ายหวนมาล เทยหวนมามกเยึนนายท'พ ฅกวากเอากร,วสคลไย่ไว้ 

เกาะนางกาว ๑00 เศษ' แค่อ้ายคนกอโ]กุลลา อ้ายคนกหม่กสอ้กื 

อ้ายฅนกูอาเกยฅงอย่โลสฅา ฅ่งอย่คะพานช่างอ้น คนย่ระมาณสพนั 

อ้ายฅนกหมกสอํก์มหน่งัสอมาถงพร;ยาสงขลา ว่า’!ะขอถวายคอกไม้เงิน 

ทอง พระยาสงขลาใหแขกลงไย่พูกกนัอ้ายฅนกหมํกึสอ'กทฅะพานช่าง รโ) 

ว่าระช่วยเยนกุระไก แค'ให้อ้ายคนกหม่กสอ'กขนมาพยพระยาสงขลาเถิก 

อ้ายฅนกหมดสอกไมขนมา กล'วัพระยาสงขลาระลวงร'โแปิาฅํว่ไว้ แล่ว 

หลวงณรงคถามเว้สำสิมหิว่ทเมอง'ใหม่ ไกกวามว่า ขนทเผองไทรอ้ายแขก 

ใกัไว้ ย่นย่เหรยผ ยนัผเสลา ๕๐ ยอก ขนกายศิลา ๖๐ ยอก อ้ายแขก 

เอาไย่รยทํทุ่งโพ แค่ขนมเลลา ยนกายศิลา ยนฝเหรยมน่นัเอาไว้รกยา 

ก่ายคะพานช่าง แค่ทางย่ากนำเมปึงไทรนน อโกโ]ยให้กำย่นผายิกย่ากนํ้า 

เมปึงไทรไว้ ๓ ลำ แล่วพระยาสิงหโยราไย่อย่เมองเกาะหมาก ว่าอ้ายแขก 

ฅเมองไทรไค้แล่วกลำระกำเริยไฝ คเอาเมปึงแย่หระเมิองแย่ไหรฅ่อไย่ 

อย่างหนงอ้ายแขกระสกองทิพไทยไม'ไค้ระหน็ไย่ ทิพไทยระยกตกคามไย่ 

ทำเอาเขฅแคนอโกร]ย พระยาสิงหโยราไกย่าวร'ปึงแค'ชรรกาแขกลกล่า 

พวกอโกโ]ยว่า ไม'ใหไย่เข้'าก็ยัอ้ายแขก,ไทร แล่วเว้ะสำสิมหำพูกว่า เว้ะ 

สำสิผหำระเรรราผากไย่ไผ1ไค้ ชิรรมเนยมอย่างอ0งกร]ษนคิกฅย่านฅเมปึง 

ไผ่ร้สนรสกลงทไหนไค้ ริงทรงฅรสว่า ม'นัว'าเย่นกวามเก่าไย่เสิยหมก 

ท^น1น กวามใหม่ไม'มเลย ไผ'น่าระเชอถอเอาอย่างไรไค้ พระยาไชยาก็ 

ออกไฝถงแลำระย'อกกล่าวก,โ)เขาก็ไม่ม ยอกเข่ามาคามใรเล่นทเกยว อำย 

นํ่มนัเซอะเซิงหากล่ำนายเสย'ไม่'แล่ว ข่างพระยาไชยาเล่า ออกไย่แล่วก็ 

ไย่นอนนงเสยไม่รอะไร!ลย ฟ้างถลางเยนอย่างไรระยอกกล่าวเข่าผาอ้างก็ 

ไม'ม ทรงพงกผนัเย่นแห่แก่'}แยVไม่เข่ากนัไย่อย่างนเสยหมก กรงก่อน 

—' ๑ฟ่^ —- 



กทหนงแล้ว เยอระทรงพงเสยแล้ว แล้วทรงกร*สืกํยเ'ทักณหายนว่า ก้น 

ไค้ความเขามานระเอาอะใรก็'ใม"ไค้ ร2ไคทแฅ่เอึนพยานความเท่าน0นก้น.เอ■ง 

แค่ความทก้นว่าพระยาสิงหไยราไย่เกาะหมากระว่ง์ช่างอ่ายแขกว่ากลวระ 

กำเรยทำไย่ในเขกแกนของก้น์นนเห็นระไม,เยึน ถำผนระวห้ช่างกปิงทพเรา 

กล"ว1ะฅิกฅาผเขาใปนํนัแกละ ทรงเห็นรริงก็วย ว่าถกธยู'แล้ว แลซงกรปิย 

กรว่ โกกระยธ ทเมิธงไทรก้นกวากค่อนเอาไย่แค่ก'ธนธย่างไร คุ ก[หน 

เล้าพระยานกร ๆ ระว้หมกนนแหละ แค'!ม'ยอกเขามาให้ทรงทรายนํนีเอง 

หรอว่ากระไรเล้าพระยาพระกล่ง เล้าคุณหายนกรายทลว่า เห็น,?ะทราย 

ความอย่หมก ทรงฅร่สว่า เมธรอะไรแล้วไม่ยอกไห้ทรงทรายเลย โ!กย่ง 

เสยอย่างนํ้ก็เยืนธน'(นพระทํยไปทเกยว แล้วทรงฅรสถามว่า มนเขามา 

มนพยเรออมรแมนสรรค่ทไหนย่างหรอไม่ เล้าคุณหายนกรายทลว่า มาพย 

แล่นไปถงทกรฅ(๑)ณ วนเกธน & แรม ๒ กํ่า ทรงฅร่สว่า กกลงไปถงฑ 

กรกแล้วลมกลนก็ระค่อยเยาลงไย่ทุกท เห็น’?ะค่ธยมกวามสุขไค้ย่างแล้ว 

อย่างไรก็ขอให้คลินลมสงย ไค้,ไย่สะกวกถงเสยหน'ปิยเถิก ๆ 

© กรนเพลากํ่า เล้าคุณหายนกรายทลว่า เล้าพระยานคร ๆ ยอก 

ให้นายช่วยถอเช่าผา ใ?ความว่า กองทพพระยาไทรไค้กะพานช่างแล้วนน 

อายกนกเหมคสธ่กย*ง์ฅงอยู่ในกำแพงเมอง,ไทรทปากนำ อ่ายกนกหม่คสอ่กึ 

ให้อ่ายแขกกงร,ยัอย่ทย่าน1ขาาง พระยาไทรรก์ให้หลวงภกกสงคราม หลวง 

ชาญพลรย หลวงเกชนาวา ยกไย่กค่ายอ่ายแขก ยิงอ่ายแขกพนอ่ายแขก 

กาย 10๙ คน อ่ายแขกแกกหนไป เล้ะหล้งพากรอยกริวออกหาพระยา,ไทร 

๓10 กน แล้วพระยาไทรให้ยกกองกพลงไปล้อมกำแพงเมองไทรไว้ ทำ 

เหมอนเผอครํงทำกยอ่ายก'นก?ทน ล้งทรงกร*สว่า ทำเหมิอนเผอกรํง 

( ด ) ทกรูฅอยู่เหนอบาง1สะพาน 

- ©ฟ่\) - 



ฅนถูเกนทำไม มำระอย่ให้ทำมํนิทไหน กล้ว์ระทำมนใม่ทโแสย!!ก มน 

รู้ว่ากองทํพใหญ่ออกมาแล้วมนก็กงหนไย่หมก ถำผนย่งือย่รริงเหมอนว่า 

แล้ว รอแต่พอให้ทํพใหญ่ใเชกใ!]ถงเถิก ก็กงระไค้ลงมอทำเยึนยำเหนรผอ 

ทำเอาให้ถงใรอายแขกยย์เยินไฝไค้ ถงอำยแขกระหนไย่ก็กงพากนยยเยิน 

ไม่เค็มทํ แล้วทรงฅรสถงเรอทำวพระกรุณาว่า มนเข่ามาพยทํไหนยำง 

หรอไม่ นายช่วยกรายทูลว่า มาพยเริอ'ใยผ้าแล่นลง'ไฝทอ่าวแม่รำพง^0,)ณ 

วนเกอน ๕ แรม ๒ กํ่า ๔ ลำ ถูกลมพายุฝนอย่ ทาทรายว่าเรอใกรไม' แต่ 

แลเห็นเยนเสา'ช่ปิย่ลำ © ทรงนิงอยุ่นานแล้วร้งทรงฅรส์ว่า เห็นเยืนเสา 
" " 5 ^ ยี ;1 1. 

ชแล้วก็เยนเร้ออมรแมนสรรก ทรงฅรํสืถามว่าเมปิกำล่งัพายุนนเยึนกระไร 

เห็นแล่นลงไม่กปิย่หร้อๆทอกสปิย' เยนอย่างไรข้าง นายช่วยกรายทูลว่า 

เห็นแล่นลงไม่กปิย' ร้งทรงฅรสถงทำวพระกรุณาว่า ไม่พอทํพอทางเอาเลย 

มาลำยากปึย่ในทะเลหลายวนทเกยว ให้ไม่ถงเขำเสยหน่อยหนงเถิก ระ 
ล้ำ ยี^ ^ ’ * 
ไค้สนทรงพระวิฅกสยายพระทยลงข้าง ย'’ง้อยู่ในท1องทะเลอย่างนิแล้ว ทรง 

พง1ไผ่สยายพระทยเอาเลย ทรงพระวิฅกอย'กำยนนกหนาทเกยว แล้วทรง 

ฅรสถามนายช่วยว่า เมอเองเข่ามานนมาแต่วนไร นายช่วยกรายทูลว่า 

มาแต่นกราวนเกธน ๕ ชน คํ่า แล้วทรงฅรสว่า ทรงฅรสถงเร้ปิอมร 

แมนสรรคเล่นเอาพรรท'ยิวุยว่ยัอยู่ท่เกยว ทรงกอยถามข่าวอยู่ทุกวนก็ว่า 

พยอยุ'แต่ในทองทะเล ไค้ทรงทรายแน่อยุ'ก็กราวเก็ยวเมอมหนํงีสอเข่า’ไม่ 

ก็ฅก ไม่กงสามรอยยอกเท่านน เกยวนระถูกกลนลมต่อไม่เยึนอย่างไรก็ไม' 

มหน่งสัอเขาไป่'ไหทรงทรายยางเลย า 

( V ) อ่าวแม่รำพง อยู่เหนื้อบางค้ะพาน 

- ดฟ่ฟ่ 



^ ๏ กรน ณ วนเกบิน ๕ แรม ๑) คำ พร;ยาพิพำ!เนกรายทลว่า 

เรอ'ในกรมหมนผาฅยาพทกยู. มาแก่เมบิงรนทยรคํๅ ๑ ถามไกความว่า 

เมอวนเกบิน ๕ แรม ๒ คำ พยเริบิเรำพระ!ยายมราชแล่นกาวลงไก่กง 

หนาอาวยางละมง ลมร่คหนกกำวไย่ไม่ไก่ ก็ทบิกเรอหยกอย่ทอ่าวยางล;มง 

ทรงฅรสวา 1ใ?]ไผไกกพากนนบินอย'นำแบิง กว่าร;ขามไย่ไก่ห็พบิเขากล'ย 

มาเสยหมูกนนแหล; แลวทรงกร'สกามว่ๅ เรอเพชรยรทรำกลํย์แขำมๅ 

ถายขาวทฝากนาแกกบินนน มนไกไย]แลวหรฐยง พร;ยาพิพฌน้กรายทูล 
วายงไมไกไย)หามไก วาอบิกไยเทหนงแลว ย่ลอกหางเลอหกไย่กลยเขำมา 

พร2ยาโชฏิก'ใหฅย]ลอกหางเสบิสงลงไย)ไหแล-3 ทรงตรลว่า เยึนเหฅเยึนผล 

อะไรหนอ มแฅฅคแฅขกไย)บิยางน ย)ร;เกยวกเรฏิรว ย่ร;เกยวก็เลาหํก 

หางเสอหก ไม่ใกร'ร;ไย]ไก่เอาเลย กว่าร;ไก่ไย่ก็พอเขากลำมๅก็งยำน 

เสยหผกนนเอง รงรยสํ่ง์สํ่'งเรำคุณหายนว่า ให้ใกรมำลงไย่ไล่ให้มำเร่ง 

ออกใย]เสยให้ไก่ เราคุณหายนกรายทลว่า ไก่ให้หลวงเทพเสนลงไย)แลห้ 

แลวพร;ยาเทพกรายทูลว่า พร;มหาเทพยธกเขำมาแก่เม่ฐงสมุทรสงกรๅม 

ว่าไก่ชำระรยคนขายผ่นไก่ ๓0 กน ไก่ก่ำผนกิย ๓©๕ กำน ผนสกหน'ก 6 

ซํ่งเกึษ พร;มหาเทพยํงืชำร;ก่อไย่ฐย่ รำสำว่า มหนำสอออก่ไย่ให้เร่ง 

ชาระรยเอากวเบิๅผนเลยใหหมกรงไก แลวใหรยกลยแขามาชำร;ทกรง "I 

ไกย!,รว แลวรยลงลงเราคุณหายนใหมหนงลอออกมากงทาวพร;กรณาว่า 

ให้ช่วยชำร;คนขายผนทเมองสงขลาเสยให้สนก่ำย แลำให้ซ่ำกามพร;ยา 

สงขลาว่า ไก่ขายผนแลรแลเห็นว่าผากซอขายยำง พร;ยาสงขลาก็ทรง 

ชุยเลยงเยนถงเราเมองสงขลา รอย่างธรรมเนยมอย่แลำ ให้ยอกกวาม 

แก่ฅามรริงไย]ให้รงไก่ แลวให้ทำคำสายานส่งบิบิกมา ให้เอาก่ำพร;ยา 

สงขลา แลผซอผนขายผนมาสายานเสยให้เซ็กหลาย อย่าให้ทำก่ฏิไย่ไก่ 

* พระองค์เจ่าชายศรวงศ์ พระราชโอรสในรชกๅลท ๓ ทรงสถๅปน-แอ่นกรม1,ป่น 
มาตยาพิทกษ์ เมอบ พ.ศ. ๒๓๘๑ 
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ยำนเมยิงสงขลาก็กำล่งเยนย่านแตกสาแหรก'ขาคอยู่ ให้ชำระร่ยเอาแต่ 

ต่ว์ผนส่งเขาไย่เส่ยให้สนเถิก ทํโทยระย่ร่ยนนระทรงพระราชทานโย่รค 

ยกให้ แต่ให้เริยกเอาทไน6ทยนไวอย่าให้ซอให้ ขายทำต่อไ ปไกเยึนธนขาก 

ทเกยว ๆ 

๏ กรน ณ วนเกธน ๕ แรม ๘ คํ่า หาไห้ทรงฅรสถิงราชการ 

เมธงไทรไม่ ๆ 

๑ กร่น ณ วํนํเกธน ๕ แรม ๙ กํ่า เพลาเซา ทรงฅรสถามว่า 

ผธะไรย่างหริธไม่ พระยาพิพํฌน่กรายทลว่า เรป็รนแชยรรทุกพริกไทยมา 

แต่เมธงฅราดลำ © ถามไห้ความว่า เมธ ถ! วโแคธน & แรม 1อ คำ 

พยเริอกองทพแวะเขาต่กนำทม่ายเกาะชาง ลำฑงเรธพระร่ฅนไกยา 

รินแชไห้พกรากไพระรํค์นโกยา พระร่ฅนโกยาว่าระขามไย่ ถ! วนํเกธน ๕ 

แรม ๓ กํ่า แส่ว่รินแชมาพยเริธเราพระยายมราชทเกาะเส่ธ ถ วนเดธน ๕ 

แรม ๓ กํ่าธกลำ 0 ทรงฅร่สถามว่า ทเกาะเสอนนธยู่ทไหน เราคุณ 

หายนกรายทลว่า อยู่ในเกาะครามเขำผา เกาะครามอยู่ทช่องแสมสาร 

ธธกไย่ เกอยระถงช่ธงแสมสารอยู่แส่ว แส่วทรงฅรสถามว่า เรอพระ 

ร่ฅนโกยานนว่าข'าผไย่วนไร พระยาพิพฌนกรายทุลว่า ขามไย่วไแกธน ๕ 

แรม ๓ กํ่า ทรงฅรสว่า ขามคลาคกนกไเรธธมรแผนสรรคหลายวน 

นํกหนา เริอลกคำกไเริธรยนนเห็นระแล่นหาสคล่องเหมอนเรธรยไม' หรช 

อย่างไร เรากณหายนกรายทุลว่า เรธลูกคาไม่สู้คล'ธงเหมอนเรธรย 

หามิไห้ แส่วทรงฅร่สถงเริอม่าวพระกรุถาว่า ย่านนระถิงนกร ๆ แส่วหริอ 

อย่างไรหนอ ขอให้ไย่ถงพนกลนลมในทองทะเลเสยหน่อยเถิก 1 

@ กรนเพลาคํ่า เราคุณหายนกรายทลถวายร่างหนํงส่อคอย 

พระยาสงขลา กรนอ่านรยแลำทรงฅรสว่า ทรงคิกว่าระใส่ลงทขออำยแขก 

— ๑๓)6 —1 



ม่นัแตกหนไ!]เ!]ล่า®) นนั ไม่ใส่กอกหรอ เอาอย่างนินท็ฅามเถิก กปึย่แล่ว 

แล่วอ่านหนํงสอแลกํๅสๅยๅนขงมมๅก็งต่ๅๅพ^กรถภโฝรกให้ชำร;ผนนนั 

ถวายรยลง ทรงฅร่สว่า กแถวเอาเถิก แต่กวามย่งขากอย,ทขป็ว่าให้ 

ทำยานทำเมองนน เล่าพร;ยาพระคล่งเอา1ไ!]ลมเสยหกกแล่ว ว่าเติมความ 

ลงเสยให้ไห้ ให้กกกขเอาพวกสงขลาทำอ่านทำเมองเสยให้แล่ว นไห้เยน 

ท่ผนัไว้'วาง'ใล่ให้ แลแขกขาง ๙ ห่วเผองนนั ไกร,?;เยึนอย่างไรยกงกย'ง 

ไม่ทรงทราย ถามหมนรงสรสิทธิทเขาผากไม่'ไห้ความ ช่างร;น; เทพา 

ตานนน แต่ก่อนกว่าไพร่เขาก็วยก'ยอ่ายแขกไทรไฝเสยอ่าง ต่วนายน่น 

กอย' กวามร;เยึนอย่างไรอย่หนอรงไย่เช่าแต่อ่ายไพร่ กำอ่ายแขกทรย 

ไห้ส่งเขาไฝว่าเยึนแขกย;ลานนั พร;ยาสงขลาถามแต่ก่อนก็ว่าไฝเช่าต่วย 

ก็!เอ่ายแขก'ไทรมารย พร;ยาไกรถามตกรง ๆ ว่าแขกต่วนายทย;ลาเกณฑ 

มาเขากองไฝรยก่ยัพร;ยาสาย ®) แตกผา อ่ายแขกไทรร!!ไฝไห้รงไซ้ไห้ 

มารย มนัว'าอย่อย่างน ความร;เยนขกไม่ไห้รำโรไฝเช่าก็วยกํยึอ่ายแขก 

ไทรหรอ หรอร;ผกวามเรยร่อนแก่'นาย เต็ม'ไรพาก็นเขาก็วยก*ยอ่ายแขก 

ไทรแต่ก่อน เมองไรยางมากมายอย่างไรก็โม'ทรงทราย เอาเยึนทไววางใร 

ลงก็ไม่ไห้ ถาว่ามนเยนนก ๒ หํวอย่แล่ว เถิกการเสยท'วงทเขห้กราวไรก่น 

ก็กงพลอยชำเอาอกเยนแน่ กรอยกร่วัเมองไทรเล่าฆ'นักวากต่อนเอาไฝ 

ก็ว่าเอาไฝไว้ทแฝไหร ผคนก็ร;ก'!!กํง์ผากขนทกท่ เมองแย่'ไหรก'ยเมอง 

ราห้ม่นัของเรา ทางก็ฅรงไกห้กนัทเกยว แลกรอยคร่วีช่างเมองกร'ง 

เมปึงสตลนนั อ่ายหวนัผาลกกวากเอาไฝต่งไว้ทเกา;นางกาว้ ร่อร่อก่นอย่ 

เท่านน ราวก่ยเกา;นางกาว้ชยู'ฝลายช่องรมูกช่างซ้าย แฝไหรอย'!!ลาย 

ช่องรมูกช่างขวากเกยว กราวกนัมนัร;กอยท่อย่ ไม่ให้หายใรอ่างเลย 

ฤาการเราทำไฝไผ่เรยยรอยสนิทลงไห้ กลยผาเสยแล่วก็เหนมนัร;ทำ 

๑๘0 



เอาอฑ ไม่ เห้เราเขนสุขลงไค้(ๆ!เกกร;ม่งื แลห้ทรงฅรสถามเท่าคณหายน 

ว่า ฅงแฅ่เผอกรํงอ๎ๅยฅนกเคนทำมๅรนเกิยวนไค้ก็ย็มาแขํว เท่าคุณหายน 

กรายทลว่า ใยายคนกเคนมาทํๅแท่[ก็ขาลย,เถา2ต่อก็,นมา’?นกรํงน กิคเย็นยั, 

ไค้๗ ย ๘ ย ทรงครสว่า ก็เร็ว“I อยู่ใน 0) ย ๘ ย ย่ระเกิยวหนิงเท่านน 

มํนก็เย็นผาอกไค้ กวามซ็งทรงคิกมานิเย็นกวามสำก่ฌอยู่ เท่าพระยา 

พระคลยัฅริตรองผรกหมายว่าออกไม่ถงอิกสกฉย่ยัหนิง ไห้มาก ๆ สกหน่อย 

เถิด ว่าไหน ๆ ก็ไค้ยกกองท'พใหญ่ออกผา คิกระทำกํยเผองไทรก็ไม'ทน 

เท่าพระยานคร ๆ ก็ทำเอาเมองไทรไค้เลยแล๎ว ยํงืก็แท่การระท่คแรงกรอย 

กร*'ว์แลตงย่านเมิองเท่านํนิ ให้ฅริฅรองการกให้รอยกอยรงผาก ขำงแขก 

๔ ห่วเมองนนั ถาเห็นว่าเมองไรระไม่สสนิทแขํว กิคหาเอากนทสนิทไว 

ใรใค้ใม่ฅงเขำใว้ทเมองราหผนสกกนหนิง กิคเกลยกล่อม'ชกชวนเอา 

กรอยกร”วซงมนกวากเอาไย่ไว้ทแย่โหรกินมาไค้เห็นระกิ เมองแย่ไหรกย 

เมองราหม่นทางก็ไกลตรงกนอยู่ ขำไม'คิกเอาคนมาไค้ มนกวาคไย่ ๆ 

ผูกนก'ยักงผากขนแลํว มนก็กงกิกมาเล่นเราวนหนิงนนิแหละ หรอว่า 

กระไรเท่าพระยาพระกลง เท่ากุณหายนกรายทูลว่า แผ่นกินเมองแม่ไหร 

นนเยนทแกยไผ'กว่างนกหามิไค้ กรอยกรยัระไย่อยู่ผากนนก็เห็นระอย'ไม่ 

ไค้ขำโคยระกิคมาทำอิก ทางแย่ไหรกยัราห็มนก็ ใกล้กนอยู่ ไว้ใรไผ'ใค้ 

หามิไค้ ขำงเกาะนางกาวนน อายหวนมาลก็กวากเอากรอยกรํว์ไม่ต5งั้ไว้ 

ทางก็ใกล้กนกยัเมองไทร ถาคิกเอากรอยกรํว์เกาะนางกาวมาเสยให้หมก 

อย่าให้ตงไค้แลว่ รงรดแรงฅํงเผองไทร ทรงตรสว่า ฅงไม่ฅงก็แลวไม่เถิก 

คิกทำเอาแต่พออย่าให้มนเย็นคร'นๆ ไม่ไค้อย่าง นอกนนเลย ถิงระเย็นก็ 

ไห้มนนาน ๆ เย็นลงกว่านิสกหน่อยเถิด กนทไหนม่นไม่สนิทก็รกแรงเสย 

ไห้กิ ทำให้เรยยรอยให้เย็นทไว้วางใรไค้ แลกรอยกรีว้ทเกาะนางกาวนินิ 
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ควร?;ให้ไย่ฅาผฅเอาผา การไม่ลกสา:4ต่อไย่ไค้แผ่วกไ!]กามฅเอามาเสํย 

ห้สิน ผ่าเหนการว่า?;ลุกลามต่อไย่ ก็คิกให้ไ!!เกลยกล่อมซกชวนเอามา 

สกแต่,ให้คิกฅริฅรองกเอาตามควร'ไห้ก การช่างเมอง'ไทรน'น พระยาไทร 

กลงใ!]ทำไกเมองไหรแลว กองทิพ'ใหญ่?;?1กแ?งครอยคร่วเช่ามาไว้ทนน 

ตน พระยาไทรก็?;ว่าขอให้อ?]ทางโนน กรนกองต่พใหญ่ไผ'เห็นผ่วย เร็า 

พระยานคร ๆ ก’?;มหนํง์สอมาว่ากล่าว!]รกษ-าหๆรอตามซอ!)'ใ?IVาพระยา 

นคร ๆ กองทํพัใหญ่ก็?;ฆหน่งสอยอกความไย่ว่าอย่างนนอย่างน ถาม 

หน์งสอยอกลงเว้ยนย่ริกขูาทาริอก่นอย่อย่างนํ้กเฅ็มทํ เห็นไม่เย็นแผ่วเย็น 

การแลว ผ่าเ?'าพระยานครๆว่ากล่าวเห็น?;ข'กขนกองทพใหญ่ไย่ไม'ไค้ ไม่ 

ซอยใ? เราพระยานคร ๆ เร่าพระยานคร ๆ ก็?;นอนยอกย่วยเสยไม่มาช่วย 

คิกราชการ?;คิกให้แต่ฝรํง์มาขิกไว้ กองท'พใหญ่เห็นฝรํง์ผาขิก์ ?ะ?กแ?ง 

ไฝไผ'ไค้ก็?;ฅิคขํก์อย่นน ผ่ากองท'พใหญ่?กแ?งไย่ให้ซอยใ?เ?1าพร;ยา 

นคร ๆ เราพระยานคร ๆ ก็?;มาช่วยคิดย่ริก!ทหาร่อพร'อมมูลกนไค้ ความ 

ซิงทรงฅร'สมานสำคิญ่นกหนาอยู่ เร่าพร;ยาพร;กผ่ง์ม?กหมายออกไย่ให้ 

ตริตรองการให้มากๆ เถิก การ?;ผนแย่รย่ร;การใกก็สกแก่ใ??;เห็นก 

เห็นควรคิกทำไย่ตามการ อย่าให้ลุกลามต่อไย่ไค้ ทำให้เด็กขากเย็นทํมํ่น์ 

คงไว้วางใ?ใค้ ถง?;เยนไฝอกกให้นานๆ เย็นลงกว่านส่กหน่อยเถิก อย่า 

ให้ย่ร;เกยวเย็นย่ร;เคยวเย็นเหมอนอย่างนเลย ไหนๆ ก็ไค้ยกทพใหญ่ออก 

มาแผ่ว คิกทำเสยให้สำเร็?เด็กขาก ให้เย็นทมนไว้วางใ?ไค้ ย่านเมอง 

ร;ไค้อยู่เย็นเย็นสขสยไย่นาน ๆ ผ่า,ไม่เย็นตมน'ไว้วาง'ไ?'ไค้ พอกองทพ 

กลขเขาไฝพากนเย็นขนอกไค้แผ่ว น่าอายเขานกหนาทเกยว ๆ 

๏ กรน ณ วนเดอน ๕ แรม 0๐ คำ เพลาคิา เ?'าคณหายน 

กรายทลถวายร่าง?กหมายซงโย่รก'ให้มออกมาถงผ่าวพร;กรณานํ้นั้ ครน 

— ๑๘)ฐรุ) — 



'อานถวาย8?ยล4 ร'ยสงว่า ข!แฅิมลงชกหน่อยเถิก ว่าลงว่าการเม!)งไทรนน 

ขางเชุ่1าพร2ยานคร ๆ รว่ากองทํพ์ใหญ่ยกออกมา เร๎าพร2ยานคร ๆ ก็ยก 

ข'ยกใฝทำเอาไห้เม■อง,ไทรเส!]ก'ซนแล'ว่ กปิงท์พ'ใหญ่ยก!)!)กผาทำก็,เม'ทน ก็ 

ออกมาเก1!) ลู ปิย่ ร;ถ้ก์แรงการยานเมธงเมธง'ไทรเล่า ถ้า17)แรงชปิย'ไร 

เ,ทพระยานกร ๆ เถ้าพร2ยานกรๆ ก็ริะผา!]รกยาหาร็อก'ยกองท'‘พ]หฌ่ ถ้า 

รกแรงไม่ซอยโนถ้าพร;ยาน)ๆร ๆ แถ้ว่ เถ้าพระยานกร ๆ ก็ระ!]อกย่วยเร็ย 

เสยการก็ระไม่ดิกต่อกนเขาไห้ ร;ให้ก็แต่ลูกเถ้ามาช่วยเท่านนกนเอง ว่า 

ใส่ลงอย่างนอกหน่อยเถิก เถ้ากณหายนริงส่งให้เติมกวาผลงในรดหมาย 

แลวอ่านถวายรยลง ทรงกร'สว่าก็แส่ว เอาส่งให้ร็ยออกไ!]เถิก ร;ให้ใคร 

ม'นัถอออกใ!]หรอระฝาก]ครไ!]อย่างไร เถ้าคุณหายนกรายทลว่า ร;ให้หมน 

รงสรสิทธิกำรวรทมาแต่เมองสงขลาถอออกไ!] ทรงฅรสว่าก็แส่ว มนเยน 

กนเราปิย' มนร;ไค้ถอออกไ!]เร็วๆ แส่วทรงกร'สถามนายช่วยว่า เยึน 

กร;ไร เห็นเถ้าพร2ยานกรฯ ระมาหากองท'พใหญ่หร้ปิไม่มา นายช่วยกราย 

ทลว่า ไม่ไค้ยินหาม่ไห้ ทรงฅรสถามว่า การเมองไทร พระยาไทรก็ยก 

ลงไ!]ไค้เมองไทรแส่ว เถ้าพร;ยานกร ๆ ให้พระยาไทรกล'ย,ไ!]อย่เผองไทร 

ฅามเดิมหรอธย่างไร นายช่วยกรายทลว่า หาให้ยินว่าไม่ ทรงฅรํส่ว่า 

มนมแต่ไม่ไห้ยินไ!]เสยหมกอย่างน เล่นเอารนไย่ทเคยว ๆ 

@ กรน ณ วน์เก!)น & แรม ©๑ กำ เพลาเช่า เถ้ากณหายน 

กรายทลว่า เร็อพวกเมธงชุมพรเขามาแต่เมองชมพรลำ ๏ ถามไค้กวาม 

ว่ามาแต่เมองชุมพร ณ วนเคอน ๕ แรมกํ่า .5) พยเร็อกองท'พทอ่าวเมอง 

ซมพร ©๐ ลำ ว่าเยึนเรอท่าวพระกรุณา กรน ณ ว่นเคอน ๕ แรม ๒ กํ่า 

พยพินอ่าวเมอง'ชมพรเช่ามาอธก ๖ ลำ แส่วมาพยเรอเถ้าพระยายมราชท 

— ๑๘๓ — 



แาลาย1'6,',ณ วินืเคอน ๕ แรม ๓ คำอกลำ 5) ทรงฅร่สว่า ว่าเย้นเรอ 

อมรแมนสรรคํใปลิงอ่าวชมพร ณ รนเดคูน & แรผกา © น่น นายช่วย 

มนมาแต่เมองน(ๆร-ๆ ก็ว่าพยเขนเรอเสาช่อ{เทอ่าวแผ่รำพง ณ วนเคอน ๕ 

แรม ๒ คำ ว่าถกพายฝนอย่ทนิ อย่างไรม,น^งว่าพยทอ่าวเมอง‘ชมพร 

ณ วนเก'ธน๕ แรมคำ©เล่า เช่าพระยายกินทรเกชาช่วยค่กสินทหน'}เถิก 

เยนกระ [ร ระว่าถงอ่าวแม่รำพงหรอ’}ะว่าถงอ่าวเมองชุมพรอย่างไร เช่า 

พระยายกินทรเกชานิงอย' เช่าคุณหายนกรายกลว่า พวกซมพรเช่ามาว่า 

พยทอาวเมองชุมพร กพยเรอผากถง ©0 ลำ แล้วว่าพยอกกราวหล่ง 

ก ๖ ลา พวกเรอทไม่ช่างหนา ©0 ลำนนเหนระเยืนเรอกาวพระกรณๅ 

รยส'งว่าเอาเถิก อย่างไร คุ ก็ฅ'กสิน;อาเยนถงอ่าวชมพรเถิก เย้นกร;ไร 

แค่วนว่าพยกอ่าว'ชุมพรวนเกิอน ๕ แรผคํ่า © ผารนวนนนน ม่านน-?;ถง 

เมองนครๆ แลวหรอยง เช่าคุณหายนกรายกลว่า เห็นระก็งเมองน[ๆร ๆ 

แล้ว ตรงฅรสว่า ไยเก็งเขก็เสิยหน่อยเถิก 'ระ’๒สยายสนกรงพระวิตกลง อยู่ 

โนกลางชลํ่าชเลอย่างน ทรงพงแล้วเล่นเอาพระท่ยวํยหวิว!1!ห็เถิยว ไงชุตรง 

พระวิฅกไม'สยายพระทโแอาเลย แล้วเช่าคุณหายนกรายกลว่ๅ วิชุ,,51มอง 

สงขลาได้ความว่า ปล่อยเรอขนธนเขก็ผาลำ © มาแค่เมองสงขลาแล่น 

ชิอกลกมา หาพย!]ะเรอกองกพไม่ เข่ามาถง"สามรอยยอด ว่าพย;รอ 

อ่ย่างแล่นอยู่ในสามรอยยอกลำ © กรงฅรสว่าทำไมกยพยเรคูอน ๆ ไก่ 

สำก่ญเหมธนพยเร้ออมรแผนสรรก็หมกนนแหละ ทรงตรสถามระไดร่พย 

เร้อแม่ท'พอยู'เท่าน ไม่โคร'!ด้ความเยนแน่เลย แล่วิเช่ากณหายนกราย 

ถามเรอชุนธนทเช่วิผาแค่สงขลาว่าอายแขกซํ่ก็มารยอย่กคำย ท.สวา 

(ด) เจก็ลายแขวงเพซรบร อยู่เหนิอย่วิหิน 

6)๘๔ — 



เขาลูกซาง เมอวํนื1ะแตกหนใ!)น่น อำยแขกขนอย่ขนหอรยเหนเสาเรอ 

กำย่นทอก!)ย่ทเกาะหนู รองยอกพวกกองทพเผองสงขลาว่า กำยนพวก 

อายแขกมาช่วยรยนนมาถงแล่ว ทอตอย่ทเกาะหนูแลเห็นเสาอย่ ไห็พา 

ล่นไย่รากอำนเม!)งเสยเกิต พากกองท่พเผองสงขลาร๎!เงฅอยออกไย่ว่ามิไช่ 
0 ผ¬ 

กา ย1นอ’'เยแขก กำขนกองทเพกรง ๆ ยกมา ช่วย เมองสงขลา ร ยอำ ย แขก อำ ย 

แขกรความเช่า คํ่าลงอำยแขกก็พากนแตกหนไ!] แล่ทาช่าง ๔ หิวเมอง 

นน อำยแขกไทรชงผาต่งอย่แฅ่ก่อนนนก็แตกหนิไย่ พระยาสงขลา ไห้ 

พระยาสาย พระยายะหรงยกติตตามไย่แล่ว แต่พระยาวิชิตณรงต พระ 

ราชรินทร้กำหนตระยกลงไ!]ทางระนะ ทางเทพาณวนเกอน& ขน0๑คำ 

แต่ก่อนนน ยิงหาไกยกลงไย่'1เม' ได้ยกไย่แต่ ณ วโแกอน & แรม ๒ คำ 

ทรงฅรสว่า ระเอาความช่างพวก ‘๕ ห'วิเมองว่ามนสนิทกอย่หมกหรอ หรอ 

มนระเยึนไฝเหมอนว่าอย่างไรก็ยํงึไม่ไต้ความ ทรงตรสถามว่า เรอขุนชิน 

ท!]ล่อยมานํน ขุนชินคนนิทว่าเขนพ่อตานายรนมชอนนหรอ เช่าคุณหายน 

กรายทลว่า ขนชินกนนิ ทรงฅร่สัว่า เขนพ่อตาลูกเขยกํนือย่แลวก!]ล่อย 

หินเขามา ล่าเยนเร้ออนแล่วระย่ล่อยมาทไหน แล่ว่เช่าคุณหายนกรายทล 

ว่า ถามคุช่าวทสงขลาก็ว่าไม่สข่กสนนกหามได้ ว่าขาวท ไนนาก็ยํงืเหลอ 

อย'อำง กรอยกรวิซงหลยหนิปิยไนยา ออกมาก็ร่ยัพระราชทานข่าวทในนา 

ว่าช่าวทแหลมสนนนก็ผอย่มาก อำยแขกหาไต้ยกไย่ถงไม' ขำวยํงืขริยรณ 

กอย'หมก ทรงฅร*ส์ว่าทรงพระ:วิตกอย่ล่ว่ยช่าว กลวิระข่กสนไม่มกิน ระ 

พาก'นซวค'โซย่ย้เยิน'ไย่เสย,หเม,ก ล่ามพอแรกร่ายกนกินอยู่แล่ว เห็นระ 

หาเยนไร ไม่ เร้าคณหายนกรายทลว่า ทเมองสงขลาเล่า ก็ว่าผู้ช่วยระ 

ร*ต้เ,รอ'ให้ตามเช่ามา,ซชิช่าายรรคุกออกไย่อกลำ © ว่าย*งร่กแรงเรอระตาม 

— ๏ 



เขามา!ๆหลง ทรงกรสง่า มํนึเขำมาจุ-2ไกถามความขาง ๙ ห่ว!มองไห 

ทรงทรายเสยหนอยหนง ยงหาทรงทรายว่ากวาม'}ะเย็นอย่างไรแน']]วไลยู ๆ 

๏ ณ านเคธน ๕ แรม ๑๒ คำ หาไก้ทรงฅรสราชการ!มอง 
ไทรไผ่ ๆ 

® ^^^ ^ านเกชิน ๕ แรม ©๓ กา เพลา!ชา เล่าคณหายน 

กรายทลวา ทาวพระกรุณามหนงสอยฐ]ๅฝา]าหลางลแยูญมาน-แขำรุลํวำ 

ณ วนเคอน ๕ ขน ๑๑ กา ไก เชไยออกรากสามรอยูยู0;ๆ กาว!รอลงไย) 

เยนลผสาเภายางลมสลาทนยาง กาวลงไย)กง!ขา!วยูง แลว!สยูรฏิยูกลยมา 

ทเขาเวยงอก หาพนแหลมย่ะหิำ6,ำก้ไม' กรน ญ วน!กอน & ขํ้น 0,6 

คำ เพลา!ชาผก เยึนลมพทยาพกอ่อน ๆ แล่นกาวลงไย]พอแลเห็นอ่าว 

ย]ากนำ!มองชุมพร เพลา!ชา ๓ ไมง ลมเย็นลมสลาทน'เำ)หน,ำ]ม]ๅพายู 

ฝน ทอกสัอยู' ๒ วน กำว!รออยู่หลายวน ญ ว'น!กอน ๕ แรม ๕ กํ่า ล่ง 

เขาย]ากนา!มองชุมพรไก ทรงกรสวา ลำยากนำ]หนาท!กยูว เย็นกร;ไร 

กอยู่กอกหรอ เรอแพเย็นอย่างไรย่างหรอไม่ เล่าคณหายนกรายทลว่า ก้0ยู่ 

เรอทำวพระกรุณาไผ,เย็นไรหามิโก้' แก่เร้ป็หลางพิทกยูขลำ ๑ เรอพระ 

อินทรรกเทขลำ ๑ นน เหล็กพกหางเสอหกไยู่ ๒ ลำ ทำวพระกรญๅไก้ 

รกแรงทำชนแลำ ทำวพร;กรุณาพยเร้อพระยา!พชรยุล่ทแหลมฝ,หิว ๕ 

ลำไย่ถงก่อนอยู่ เอ วน เร้อทำวพร;กรุณาไย่กง 0) ลำ เขำกน ๑๒ ลำ 

ว่า!ก้ออกไย่รากเมองชุมพรแก่ ณ วน!ก้อน ๕ แรม ๘ กํ่ๅแลำ ทรงพระ 

สรวลฅร่สว่า เออ ไย่ถงเสยหน่อยเถิก ย่านนเย็นกร;ไร ร;ไย่กง!มองน(ๆร ๆ 

เมองสงขลาไก้แลำหร้อย'ง เรำคุณหายนกรายทลว่ๅ ร;ไย่ถิงเผองสงขลา 

(ค ) แหลมปะทิว อย่เหนอชุมพร 

— ๏๘๖ — 



นนเหันยง'ใม่ถิง โ[ะใปถงเมองนกรๆน เห็น!ะถงแล้ว ทรงกรสว่า ถงเผอง 

นครๆ กเอาเถิด แต่!ากเผองชุมพรไข่ไก้แลมิ ลง'ใ!]ห็เห็นกลนลม!?:ก่อยยมิ 

ชวเยาลงทุกท ว่ากระไรเล่า เ!มิพระยาพระคลมิ เ!ากณตายนกรายทูลว่า 

พนเมองชุมพรกกลงไข่ขมิงนอกแลมิ คลนลมก็!ะเยาลงไม่เยนไรนกัหามิโก้ 

ทรงกร'สถามว่า ก็พวกพระยาเสนาภเยศร พวกชุมพรนน เขาไย)แล่วหร้ป็ 

ยิง เ!มิคณหายนกรายทลว่า พระยาเสนาภูเยศรยกออก!ากเผองชุมพร 

ไย]แต่ ณ วนเก้อน ๕ ขน &© กํ่าแลว ทรงกรสถามหลวงล่ก็ย-ณมานาถง 

ทมิวพระกรุณาว่า เยนกระไร พระยาศรพิพ่ฌนสยายอย'หร้อ หลวงสก!)ณ 

มานากรายทลว่า สยายก้อย' ทรงพระสรวลฅรํส์ว่า เผากลินหรอไม'เมา 

หลวงลกย-ณผานากรายทลว่า ไม่เมาหามิไก้ ทรงกร'สถามว่า คูซยผอมไข่ 

ล่างหรอไม่ หลวงลกยณผานากรายฑลว่า ไม'ซยผอมหามิไก้ คูเสมอๆอย' 

ทรงตรสถามว่า กรุฝกายกล่ากำไข่หรอไม'กำ หลวงลกยณผานากรายทุล 

ว่า ไม’สักล่ากำนกหามิไก้ ทรงพระสววลฅร่สว่า ไม่สักลำกำ !ะใหกำไฝ 

ถงไหนเล่า ออกไข่กลางทะเลอย่างนแล่ว ก็กงกล่ากำเขมิยางนนแหละ 

แล่วทรงกรสว่า อย่างไรๆ ก็ไฝถงเสัยหน่อยหนงเถิก !งร่ยสงว่าเอาหนมิสัอ 

มาอ่านไข่เถิก กรนอ่านหนมิสอยอกถวาย!ยแลมิ ทรงพระสรวลทล่อทาย 

หนมิสอยอก ซงว่าทมิวพระกรุณาถามไก้กวามว่าเยืนพวกเกาะรมินก!ย 

ญวนไก้ ๑0 คน เมองพงน(อ)ยอกว่า!”ยใก้ !ะเอาเยืนกวาผชอยของฅ่ว 

นน ทรงกรสว่า นนเยืนไรเล่า เ!มิพระยาพระกลมิ คฅ็คสินทินเองเถิก 

สิ แล่ว่ทรงกรสไข่ก็วยเรองผน!นเสก็!ขน *1 

กรน ณ วนเก้อน ๕ แรม ©๔ กํ่า หาไก้ทรงกรสถงราชการ 

เมองไทรไม่ 1 

(ค) ก้อเกาะ;พงนนนเอง แค!นครมิ ะนนจดเบนเมองขนไชยา 

— ๑๘๓) — 



๏ ครน ณ วนเกธน ๖ ขนกํ่า © เวลากํ่า พระนรินฑรกรายทลว่า 

พระยาสงขลามหนํงสอยอกฝากในมํนึเขำม'าว่า หลวงพลพิฆาภูเกินยก 

มาถงสงขลา ณ วนเกธน ๕ ขน ๑0 กํ่ๅ แห่เรือขุนป็าวณรงกยํงืหามา 

ถงใม' ทรงหรืสืว่า มํน์ใย่อย่ท้ใพนเล่า?งไม่!ย่ถง ไค้'ท้าถามยางหริป็ไผ่ 

พระนรนทรเหลฏวลงไย่ถาม ทรงหรืสืว่า ([เล่า "I ก่งนน เมธไม่ซ'กถาม 

มนเขามายางเลย วะทรงถามแส่วก็มาถามเอาทน ทรงหรืส์ก่ยพระนรินทรื 

แลว ยวยงานหะวนทเกยว พระนรินทรกราฎทลว่า เรือขนอาวณรงก็มๅ 

ถงเกาะหน แลว่วนมนว่าไค้เอานก่พนไย่ส่ง ทรงครสว่า นํ่น์ผิใช่หริอ มนก็ 

อยู่ทเกาะหนูนโแอง ก็เมธไม่ถามเขาเสยก่อนยางเลย ไค้ความอย่างไร 

กเข่ามาทลเอาอย่างนน ว่าเอาใค้หกพระก่ยไย่ทเคยว แลค้ร่ย้ส่ง์สํ่งพระยา 

พิพํฌ์นว่า เขนกนช่างท้)ถามกิถามมนกหรู ว่าทเมองวะนะ เมองเทพา 

เมองหนองริก เมองหาน เหล่านน เยึนกระไร มนเขาไ[เค้วยก่[เอาย 

แขกเก่าไร เหลออยู'สกเท่าไร มนเอามารยทเขาลกช่างทยางกระกาน 

ก่ายแห'ก่อนนน ผากหรือนอย อายแขก'ไทรซงม'นํผาห1งั้อยู่ท[เระพานแขาง 

หาน้นน แหกหน![เสนแล่วหรือยํง ช่างกฅงกทรํ่านนอายแขกเอาครธ0กรค้ 

ไ!)ไค้สกเท่าไร เหลออยู'ย่างหรือไม่ พระยาพิพฌนถามแล่ว่กรายทลว่า 

ทเผองวะนะ เมองเทพา เมองหนองริก เมองหานนน กรอยกร่วไ[เกํยอค้ย 

แขกเสยส่วนหนง หลยหนอยู'ในย่าสก ๒ ส่วน ๓ ส่วน ทไย่ก่วยทค้เย่ใย 

แขกนนว่าหิดคร่าไย่ ทไม่คิกก่ายคร่าแล่ว พากนหลยหนอยฺ'ในย่าสน เมธ 

มารยเผองสงขลานนั้ อายแขกเอาแขกเมองวะนะ เมองหานมารยกค้ยมาท 

เมธงเทพา เมองหนองริก มาก่วยสก ©0 กน ๒0 คน เช่ากนไค้มารย 

เมองสงขลาสก ๕๐0 คน ว่าแขก,ไทรซงม'าทงั้อยู่แขวงหานก็พาทน,เฅก 

หนไย่แส่ว ช่างกฅงกหรํ่'านนั้ว่า อายแขกกวาดเอาไย่ไค้นอย ย่งหลย]หน 

— ๑๘๘ — 



เหลออยู่ในย้ามาก ทรงฅร'สว่า ท่มโเไย่ต่วยกํยือายแขกนน ม่นกืทิดครํว่ 

ฅามครํวไย่นํนึเธง ล่าอายแขกไมไม่ครงัมนไย่แลว้มนงะไย่ทไหน มน 

หลยหนอยู่ในย้าก็กงารเข้าหาหมกนนแหละ แต่ทว่ามนมารยกวยก”ไ}ช'าย 

แขกไทรถง ๕๐๐ ถง ๕๐๐ นน มนิงะมาถง ๕๐๐ ถง ๕๐๐ ท่ใหน 

เย่ล่า ๆ ท'งันน มนิงะมารยต่วยก็แต่ ๒๐ กน ๓๐ คน ท่มนิเอากรนิไ!] 

ไว้ไม่เท่านนิเอง มนิว่าตนไย่เยเล่า "I แล่วทรงฅรสถามว่า ข่าวคอกไม่ 

เงินทองเมิองฅรงักาน แลข่าวขนิงเมิองกลนิต่นนนเย้นอย่างไร ม่นิร'ข่าว 

อย่างไรยางหรอไม่ พระยาพิพฌนกรายทลว่า กอกไห้เงินทองเมองฅรงั 

กานนน ว่าเอามา,ไว้ทสงขลาแล่ว ยงัแต่เกรองราชยรรถกการ ว่าพระยา 

สงขลาให้กนลงไย่เตอน ยงัหากล่ยมาถงไม่ แต่เมิองกลนิต่นินํ้น์ ไก 

ความว่า พนองงะรยกนิกนิยเทฅงะขิงกนิเย้นเงาเมอง แต่หาทรายว่างะ 

เย้นผใกก'ยผใอรยกนิแลรยกนิเมอไรไม่ ทรงตรสถามว่า มนไกข่าวขาง 

กลนฅนมาแต่ข้างไหน หรอมาแต่พวณรอพายมนเข้ามาสงขลาย่างหรอไม่ 

พระยาพิพงัมนกรายทุ.ลว่า ไม่ข่าวมาแต่ข้างตาน ว่าพวกเรอพายหาไม่เข้า ยุ่ย่ นิ ใไนิ 
ผาสงขลาไม่ ทรงฅรสถามว่า พระยาสงขลาซอกระสุนกินกำอยทสงขลา 

เผอวานซ้นนนน เรออะไรเล่า พระยาพิพ่ฌนซกถามแล่วกรายทลว่า งิน 

ผํ่นิว่าเข้ามางริง ทรงฅรสว่านํ่นิเย้นไรเล่า ใหม่นิสยถเสย'ให้ว่าไย่ตาม 

งริง ล่าไม่งริงแล่ว ให้อ้ายแขกมนต่กหํวมน'ไย่'ในเร็ว ๆ นํ้หรอ ว่ากระไร 

พระยาสงขลาซอดันไว้ย่างหรอไม่ ผนิเขนิผานมดันเขนิมากนิยทรอไม่ม 

พระยาพิพํฌนให้สายานแล่ว กรายทลว่า ไม่มเข้ามาหามิไม่ พระยา 

สงขลางะซอไว้'หรอ'ไม่'ซชิน2นหาทราย'ไม่ ทรงฅรสว่า มนิว'าเย่ล่า ๆ ไม่งริง 

ท1งนนิ อายโหยกเหยกทเคยว นิงอยเถิก คงงะไม่เล่นก'ยมนิวนิหนง 

เฆยนเอาลายไย่ฝากนายม่นให้ซรไท 1 

- ๑ด่ลิ่ 



๏ ครน ณ วโแกธน ๖ ชํ้น ๒ กํ่า เพลากํ่า เราคณหายนกราย 

หลว่า พระยาไซยายอกให้หลวงราชยรร่กก็ถิอเช่าผา โรความว่า อ่าย 

ฅนกหม่ดสอด เกยหวนผาล ให้แขกมาหาพระยาถลางทเผองถลาง แลว 

กรายทลไม่ตามความซิงมิเขา'ไม่ ขาพเราถามหลวงยริรกย่ ๆ ยธกว่า ขอ 

ราชการชิงพระยาไชยายปึกเว่า,ไย]นน ไกักรายเรยนว่าวพระกรุณาทราย 

แว่ว สงให้ค่กัเอาช่อความไว้ แลเมอเราคณหายนกรายคูลอ่านถวาย 

หน่งสอยอกแล่วนํน ทรงฅรสว่า อ่ายฅนกหม่กัสอ่กคนน ทรงพงกท่วงท 
-ว่ ว่ว่เ 1 ว่ว่ฦ4 
กกการงานนนเย็นกนฉลากปิย มนคิกให้ไม่ห 

ถลางเหมอนอย่างคิดทำเมิองสงขลาน่นเปึง 

กระไร คปึยแค่คิกอยค่ให้มนทำเอาไม่ไกนนเถิก ขางพระยาไซยาเล่าก็ 

ย 

าพระยาถลาง มนกระทำ 

ระพคราเกลยกล,!]มมนว่า 

เย็นคนฉลาดคิด ยปึกกล่าวเขามาก็ว่า กรนระยกกองทพเรอลงไม่ช่วยทำ 

เมองไทร ก็เกลอกอ่ายแขกระยกร่โรมเช่าผาทำก่ยัเมิองถลาง เมิองพํงงา 

เมิปึงฅะกวคู่ง เมิองฅะกวย็า ช่างภายหล'งั ระไว้ใรยํงมิไก พระยาไชยา 

ร'กแรงให้ตงค่าย แลร'กเรอ'ให้ลากตระเวนกอยพงอยู่ มิแค่ยปึกแห้ค่วอปึก 

ฅ่วไฝเสยอย่างน กทำนองก็เห็นระหากว่าแข็งไม่ เย็นคนขลากไม่เสย 

การอะไรนกหนา เมปึงไทรเขาก็ใก้แว่ว อ่ายแขกมนระมาแค่ช่างไหน 

ทเคยว ระคิกร'คัแรงเรอลงไย่ช่วยฅทเกาะนางกาว้ย่างก็ไม่มิ นอนเล่นอย่ 

เม่ล่า คูนนเองแว่วทรงฅรสถามหลวงราชยริร็กษถงทำวพระกรุณาว่ามา 

พยทไหนย่างหรอไม่ หลวงราชยริรืกยกรายทลว่า มาพยทชุมพร ณ วน 

เกอน ๕ แรม ๗ คํ่า ตรงฅรสถามว่า ระออกไม่รากชุมพรเมิอไร ว้ช่ๅว 

สงขลาแว่วหรอยง หลวงราชยริรายกรายทลว่า ว้ข่าวว่าอ่ายแขก 

แตกรากสงขลาไฝแว่ว ระออกไม่ ณ วนเคอน ๕ แรม ๘ กํ่า ทรงตรส 

ว่า ออกไม่ถงเสยหน่อยเถิก ระไดยอกกล่าวราชการเช่าไม่ให้ทรงทราย ๆ 

๑๙0 — 



๏ ณ วิน!,คอน ๖ ขํ้น ๓ กํ่า หาไคทรงครํสถงราชการเมองไทร 

ไม ทรงคร'สไย่ควยเรองผน หลวงธนรกก็ว่ๅ หลวงยำรงให้รนปี!เกไย่ซอ 

ทกำยนซิงมๅเทยวขาย^นอย่คามท1ฐงท2เลไค ๓(ฐ: ยก ถามหลวงยำรุงร่ย 

เยินสฅยรำหน่ายก่อไย่ ทรงขํคึเคองว่า โย่รคแก่แรก1ให้เอาผ่นผาลแก่ 

ไทษเสยกไม่มา กล่ยยิกยว้เอาผนไว้ ทรงฅรํส'ไย่รนเสก็ร'ขน ๆ 

® กรนเกปีน ๖ ขน ซึ่: คา เพลาเข่า เราคุณหายนกรายทลว่า 

เร่าพระยานคร ๆ ยอก(ห้นายสิกงถอเข่ามา ใ?กวามว่า กองท่พพระยาไทร 

ฅก่ายย่ากนำแตกไกเมองไทรแล่ว ว่าอายตนกหม่กสข่ก์หนไย่ แล่วว่า 

ข่ายแขกซิงแตกหนไย่รากสงขลานน ลงไย่รยกไ)ท',พีพระยาไทรปิย' ๒ ว'น 

เราพระยานคร ๆ มหนงสอผา'ให้กองทพพระยาสงขลา พระยาวิซฅณรงค 

พระราชรินทร ยกลงไย่ช่วย ข่อความแร่งอยู่ในสำเนาซิ'งก'กส่งออก 

มานนแลว กรนกรายทลแล่ว ทรงตรสว่า มนร;อย่ทไหน มนก็กงพา 

กนหนไย่หมก ลิงไย่ไดเมองไทรก็ไคแก่แผ่นกินเมองเย่ล่า ระไย่ทำเอาแก่ 

อะไร'ของมนก็ไผ่ไค แล่วทรงฅรสกโแร่ ากณหายนว่า กราวทำไกิอย่างน 

แลว ก็ยอกถเข่าใย่ทเกยว- แก่ก่อนเยนไรร่งไม'ยอกให้ถ ๆ เข่าไย่เหมอน 

อย่างนเล่า แล่วทรงพระสรวลตรสว่า มาขอกองท'พพระยาสงขลาให้ไย่ 

ช่วยฅกกหล'งัทพพระยาไทรนน ผาขอทำไม แก่ก่อนสิโกรธไม่เข่าก่น 

ไผ่ช่วยเขาแล่ว ถงทก่วเข่าย่างสิผาขอกองทพเขาไย่ช่วย ทำเยึนสาม่กกิ 

รสกนเมอย่ระเกิยวนเล่า น่าห'วเราะน'กหนาทเกยว แล่วทรงฅรสถามถงเรอ 

ทำวพระกรณาว่า พยฝะย่างหรอไม่ พระนรินทรกรายทลว่า นายสิคงพยท 

ช่องอ่างทอง ณ วนเกอน ๕ แรม ®๒ กำ ^ ลำ 

ลำ © ณ วิน!,คอน ๖ ขนคํ่า ® พยเรอเร่าพระยายมราช เรอพระยาอภิย. 

เหนเย่นเรอเสาชปิย่ 

- ซิลิ่ ซี) —- 



พิพิชิ ทแหลมปะทิว ๒ ลำ ทรงฅรสถงทำวพระกรณาว่า ปานนก์ถงนกร 1 

1ท้แวะทยุกพกฑม่ยืเร่าพระยานกร ๆ เสยแล*ว์ ๆ 

® ณ วนเดอน ๖ ขน & กํ่า ขน ๖ กํ่า หาไท้ทรงตรสราชการ 

เมองไทรไม่ ๆ 

๑ กร'น ณ วโแกอน ๖ ขน 01) กํ่า เพลากํ่า ทรงฅร่สกงทำว 

พระกรุณาแค่ว่า ทรงคอยพงอย่ก็ไม่มใกรไย่ถงยำงเลย ฝานน่ระถงสงขลา 

แล1วหรออย่างไรก็ไม่ทรงทราย ๆ 

๑ กรน ณ วนเก็ขน ๖ ขน ๘ คํ่า เพลาเช้า เร่าคณหายน 

กรายทูลว่า พระยาเสนาภเยศร พระยาชมพร ยอกเช้ามาว่าไท้ยก กองทพ 

ออกไย่ฑกเมองชมพร ณ วนเคอน & ขน ๑๑ กํ่า เยนกน ๑๒๑๖ กน 
า ท 1 ป 4 ,1รุ 

ว่าทำวพระกรุณายกไย่แค่ ณ วนเดอน & แรม ๘ กำแลว ทรงฅรสว่า 

ออกไย่ถงเสยหน่อยเถก ระไท้ทรงทรายขอราชการละเขยกถม่วนย’าง 

ทรงกอยพงช้าง ๔ ห่วัเมองก็1ไม่'ไท้กวาม กรอยครํวช้างเมปึงไทรระไย่ก่ยั 

อำยแขกเท่าไร เหลออย'เท่าไร ก็ยิง’ไม่ไท้กวาผเยึนแน่เลย ๆ 

๑ กรน ณ วน!คอน ๖ ขน ๙ คํ่า หาไท้ทรงฅรสราชการเมอง 

ไทรไม่ ๆ 

๏ กรํน่ณว่นเดอน ๖ ชน ๑๐ กำ เพลากํ่า ทรงฅร่สึถามพระ 

ยาพีพ่ฌนว่า มอะไรเช้ามาทรอ พระยาพิพฌนกรายทูลว่า เรอนายพน 

เช้าไย่แค่เมธงสงขลาถงลำ ๑ นายพนแร่งว่า เยึนย่าวพระยาไชยานอก 

ราชการ 'รุ) ใหเอานายนอยยุฅรพระยาไชยากยข่าวทย่วยเร็ยเข่าไย'ส่ง ณ 

กรง ๆ ถามไท้ความว่า อำยแขก'ชงมารยเมองสงขลานน พากนแตกหน 

ไย่หมกแค่ ณ วนเก็อน ๕ แรม ๐^ กำแม่ว ว่าพระยาสงขลากํยืพระราช 

- ๑สิ่เช - 



รินทริยกฅิคคามออกไย่ข้างพองฅาน แต่พระยาฬฅณรงคนนัยกลงไ!] 

ทางพองระนะ แลเมธนายพูนเข้ามานน พยเริอทำวพระกรุณาก่ยเรอนาย 

ทํพนายกองทช่องช่างทอง ณ วนัเดอน ๕ แรม ๑๓ คา แล่วมาพยเรอเช่า 

พระยายมราชทสมุยอก ๒ ลำ ทรงฅร่สว่า อย่าง'ไรเร้ป็เช่าพระยายมราช 

ริงกสิยไย่ถิงสมยก่อน ใฝอย่ข้างหนาอกเล่า พระยาพิพ่ฌนกรายทลว่า 

ย^ใ ข 

ทรงฅร่สว่า เรอเช่าพระยายมราชก่ไย่เร็วป็ย่ ไย่เอาทนักนัเข้าไก ทำนอง 

เยนเริอใหญ่อย่แล่ว ก็แล่นออกลกฅ่กัแหลผทงอ่าวไฝทเกยวริงไย่ทนักนัไค้ 

แล่วทรงคร่สถามเร้าคุณหายนถิงทำวพระกรุณาว่า เยนกระไร ย่านนเห็น 

ระถิงแล่วหริอย่งั เร้าคุณหายนกรายทลว่า ระถงเมองสงขลานนเห็นยงไม, 

ถิง ฝานนเห็นระถงเมองนคร ๆ แล่ว ร์ขัล่ง์ว่า ถงเมองนคร ๆ ก็เหมอนหนง 

ถิงสงขลาเหม่อนก'น คงระแวะพูคราก่ยเร้าพระยานคร ๆ อย่ล่ก ๒ วนั ๓ วน 

ก่อนรงระไย่ อย่างไร")ก็กอยพงเอายอกกองทํพ์ใหญ่เถิก กองท'พใหญ่ 

ออกไย่ถิงแล่ว ก็กงระรุ้การถิก่วน ยอกเข้ามาหมกนนแหละ ๆ 

๏ ณ วนัเก็อน ๖ ขน ๑๑ คํ่า หาไค้ทรงตรสราชการเมองไทรไม, ๆ 

® กรน ณ วนเกอน ๖ ขน ๑๒ กํ่า เพลาเช่า พระนรินฑร์กราย 

ทลลาให้หมนรงสรสิทธิ ขนพิทกษสงคราม กสิยออกมา ทรงฅรสว่า คิก 

ว่าไ!]แล่ว ยิงไม'ไห้ไย่คอกหริอ เออรยออกไย่เถิก ก่อยกวามสํง์เสยไย่ 

อย่างไร ก็ผอย'ในหนง์สิอซ้งให้ออกผาหมกสินอยู่แล่ว เร้าพระยาพระกล่ง 

คูส่งเสิยนอกหน่งสิอไย่อกสกัเลกส'ก่น8อ่ยเถิก แล่วรํยสงสงหมนรงสรสิทธิ 

ขุนพิทกยสงครามว่า ออกผาถงแล่วการงานก^ไม่มอะไรนํกหนา ถาไม่ 

ผการแล่ว คิกเล่นเอาผนเสิย'ให้หมกรง'ไห้ ชำระเอาทกนซอผนขายผน 

แลพวกสยผน เก็ยเอาผนเอากระทะเอากล่องเอาเหล็่กเครองมอล่งเข้าไย่ 

- ดลิ่๓ 



เสย'ไหสน อย่าให้มฅ่อไย่ไก เห็นระกนกหนาหเกยว ถไคิครกแรงให้1รอ 

ออกคอยรํขเอาอายพวกเรอพาย ชิงมาขายยาผนกามแขวงร่งหวกข่วน 

เมองไก่ลํก์ลำหนงสองลำส่งเข่าไย่แลไ ระวิเศษนกหนา คิดทำให้ข่าว 

กราวเลิองสอลงไฝถงเมองใหม่ เมองเกาะหมาก ก็คงระเข็ดหลายหยุดลง 

หมกไก่ๆ 

๏ กรน ณ วนึเกอน ๖ ขน ๑๓ คํ่า เพลาเซา พระยาพิพํฌน 

กรายทลว่า เรอรนรู,ยนายเรปิพระฝระเสริรู'วานิช ซ้งไย่ส'งกองทํพพระ 

ราชรินทรกล'ยเข่า’ไย่ถงลำ ๑ ถามไคความว่า พระราชรินทริออกมาถง 

เม่องสงขลาณว่น์เกอน๕ แรม ๑๓ คํ่า อไยแขกชิงผากเมองสงขลานน 

พากํนึแกกหน่ใย่ ณ ว'นเก่อน ๕ แรม ๑๒ กํ่า พระยาสงขลากไ)พระยา 

วิข็ฅณรงค พระราชรินทริ ยกคิกฅามอไยแขกไฝเมองกาน รุนรูยไย่ 

รากเมปึงสงขลา ณ วํน์[กปิน ๖ ขน ๕ คํ่า ไย่พยเริอทํไวพระกรุณา กไ 

เริอนายทํพ์นายกองททํงระไนด ณ วนเกอน ๖ ขน ๖ คํ่า ทำวพระกรุณา 

ฝากรกหมายเข่าไย่ว่า ออกมาปิย่ก่อย่ค่ว่ยกนทงสน แก่ออกมารากฝากน5า 

เราพระยามากามทางนน หาทรายข่าวข่อราชการเมองสงขลาไม่เลย 

ก่อมาถงทํงระโนคแคนเม่องพทลุง ณ ว่นเคอน ๖ ขน ๖ คา พยเริอรุนทํย 

ริงไกทรายความว่าอไยแขกชิงผากเมองสงขลา พากนเลิกแฅกหนกลไไย่ 

แลไ®) รินชิยพยเริอกองทํพัทํหน'ไเมิองนครๆปึก๒ ลำ ทรงกรํส์ว่า ไย่ถง 

เสยหน่อยเลิก ระไก่ขนยกขนผงหยุดยงเสยให้สยายยไง กระกรกกระกรำ 

ลำยากผาก็หลายวนนกหนาแลไ หลวงล'กยณผานา หลวงราชยริรกห็ 

เขไไย่ก็ไดทรงกรสถาม กรายทลว่า ความอายแขกแกกไย่รากสงขลาน1น 

ก็วไรู้แก่เมปึพยหลวงลกษณผานา หลวงราชยริร์กษทชมพรนํ้นั้แล่ว พง 

รู้ความทท่งระโนดกอกหรอ เห็นระหาไก่แวะทนกร ๆ ไม่ เลยไฝทเคยว แลไ 

ริงไย่รู้เอาททํงระโนค เราคุณหายนกรายทลว่า เห็นระไม่แวะเมองนคร ๆ 

- ๏ลิ่(& - 



หามิไค ทรงฅรสว่า ย่านนก็ถงสงขลาไค้หยุดยงั้สยายแล้ว ทุ อ่านรกุหมาย 

ถวาย,?ยลง ทรงฅรสว่า ใครมิว้มนเช่ามาว่า รกวามสงขลาแค่ทชุมพร 

นํนแล้ว แค่ทรงรำซอไม"ใค้เธง แลวทรงฅรสถามว่า กำย่นแกล้วกลาง 

สมุทรระเช่าไย่เม่อไร เรากณหายนกรายฑลว่า พระยาสงขลาให้รอทาว 

พระกรุณาอย่ ระให้ยรรทุกเอากร,วไทยเช่ามา ว่ารวยรวมกร'วกอยไว้แล้ว 

รํย่สิง์ว่า กิครํกแรงเอาขาวออกไย่ส่งเสยในเร็ว ๆ สกทเถิก คูแย่งเอากน 

สงขลาทให้เช่ามา ๒ ลำนน ใส่ลงกโกนเราออกไย่ส่งก็ระไค้ ๆ 

๑ แลการทย่านนน ขาพเรารโพระราชทานไย่ถามพ่อ กรไค้ 

กวามว่าอย่รำเริฌเย่นสุขย่รกฅิอย่ท5งสน หามอนทรายไขเร็ยสิงใดไม่ แค่ 

สำเนาหนํง์สิอฅอยเม่องนครๆ กโ)ยอกเมยิงนกรๆ นายช่วยถอเช่าไย่น'น เรา 

ทุณหายนสิงให้ก็กส่งออกมาก”ยฅราทอยเมองสงขลา แลยอกเมองนกร ๆ 

ซ้งนายสิคงถอเช่าไย่กรง์หล้ง ๒ ฉยโนน ทุณพระนายกรเสารกย*สงให้ 

ก'กออกผาด้วยแล้ว แค่กำให้การอ่ายแขกชงหม่นรงสรสิทธิทุมเช่าไฝ 

ไย่รกให้ถามใหม่นน หลวงราชเกรยริไค้ก่กส่งออกมากโหม่น1รงสรสิทธิ 

ขฺนพืท่กยสงกราม แลกระแสพระราชกำริกโขอกวามในยอกชงช่าพเรา 

รกหมายมาน ไค้ฝากออกมากโรม่นอนทรเสนากรง © รองกภมาทรา 

เพชรยุริกรง © ขุนฤทธิรณไกรญวนกรง ๑ หม่นรงสรสิทธิ ขนพิทกษ 

สงครามกรง ๑ เช่ากน ๔ กร1งั้ แท่กรงก่อนระไค้ออกผากงนำขนกราย 

เริยนทํ้ง์ ๓ กรงหริอย่ระการใด ขโพเราถามเริอชงเช่าไย่ก็หาไค้กวามไม่ 

ช่าพเช่า,ไค้ร'ยัพระราชทานเช่า'ไย่,กอย,พงเ'สมออย่'ทุกเ'ตลา ช่อกวามซ็ง 

รกหมายออกผา ระขากผิดเพยน กวรมิกวรย่ระการใด รโพระราชทาน 

พระเดชพระทุณสดแล้วแค่ระไย่รด รดหมายผา ณ วน ๖ เกอน ๖ ขน 

©๓ คํ่าย่กนเอกกก ( รุลกกราช ©๒๐© พ.ก็. ๒๓๘๒) ๆ 

* คุฒพระนายศรเสาร'™ เขาใจว่าคอจมนศรสรร'™ (เอยม) ต้นสกุลชุโต ถงรชกาล 

ท ๔ โปรดใหํ๋เบนเจ้าพระยาพลเทพ อ 

— ๑๙๕ — 



๏ ข้าพเ,ร้าหลวง-อกมสมยฅิ ใกหผายผายํงืหลวงทิพอํก่ยร 

เสมยนกรา ไกนำขนกรายเร้ยนแต่ทำวพระกรณาเร้าให้ทราย ก'วยณวน 

เกธน ๖ ขน®๓กํ่า ข้าพเ1ร้าไค้ากหมายธธกมาก"1เหมนรงสรสิทธิ ฅำรวร 

นอกขวา ก'ยขุนพิทกษสงกราม กรมการสงขลาฉยํย็ ® เข้ากนเก่าใหม่ 

ทงฝาก,ฌนอินทรเสนา ฝากรองก็ภมากราเพชรยุร้ ฝากขุนร]ทชิรณไกร 

ญวนออกผาเยึน ๕ ฉยํยื^8,'’ แร้งอย่แต่ก่อนนนแล้ว ๆ 

๏ ครํนํณว็นํเคอน๖ขํ้น ®๕กํ่า ขน®๕กํ่า แรมกํ่า® หา 

ไค้ทรงกร'สราชการเมองไทรไม่ ทรงกรสไฝก'วยเร้องชำระผน ไฝรกให้ 

เร้าคุณหายนเยึนแม่กอง'ชำระอย่ททิมสง1ฆ ไกก'วผนรายหลวงยำรุงซ้งซ'อ 

ผาฑกกำย้น ๓๕ ยกน'นัมาส่งไค้ ๗ ยก หลวงยำรุงให้ร้นเหลยนเทยวขาย 

อย่ฅาผทํอิงทะเล ๒๒ ยก ไฝรก'ให้'ขุนญาณคิกกามปึย่ ย'งก'างขุนยำรงเร่ง 

อยุ' ๖ ยก ก่ยัเร้าภายทงฝวงไค้เอาผนมาลแก'ไทยเสมออย่ทกวน แต่ท 
ปี 2 * ^ ,1•จุ ^ ^1^ 

เมองฉะเชงเทรา เมปึงนครนายก เมปึงฝรม เมองชลยร เมองละมง 

เมปึงระยองนน ไฝรกให้พระยามหาอำมากย พระยาวิสฅร*ออกไฝชำระ 

ทเม่องสาครยร้ เมองสมุทรสงกราม เมองเพชรยร้ เม่องนกรไชยกร้นน 

เร้าพระยาพลเทพ พระมหาเทพ ออกไฝชำระ ฑเม่องชมพรนน รมน 

ราชาผาฅย** หลวงเทพเสน ออกมาชำระ แก'ฑเม่องถลาง เม่องกะกํ่ว์มุ่ง 

( ด ) ทิจริง & ฉบบ แก่จดใหแ(ๆกอนออกไปฉบบ ด นบแก่ทิฝาก 

ใคร ®า ไปจิงเบน (1 ฉบบ 
* พระยาวิสูตรโกษา (อ้น ศิริวํฒนกุล) 

** จฆนราชามาตย์ ( ฆำ บุนนาค) ภายหลังเบนเจาพระยาทิพไกรวงศ์ 



เมองฅะกํวัยา เมองพ่งงาน1น มหน*ง์สอธปีกมา'ให้พง'ยา!,ชยาชำระ แห่ 

ไห้ฅวสันส่งแส่วทงในกรงๆ ทํ้งั้ห่วเมอง เข้ากนเก่า'ใหม่ เยึนสัน๗๒ยก 

เศษ โ!]รก'ให้ฅํงเฅาเก็ย!อาสันออกเผาเสยทฑ่งพระเมร ณวนเกธน ๖ 

แรม ๒ คํ่า ผต่นก่ลม่พร)กษต่เนหนง ทงเยืนฉลากชอรันเรัสวัซิงขายผน 

ข้างซงซอสันข้าง เขนเงินปลก ข้อ คำลงข้าง พระราชทานให้ฅาผฉลาก 

ซอรนเจ๊,สํวื หลวงยำรุงคำลง 0 ขนฌาณ ๒ ยาท รางวางหลง ๒ ยาท 

แส่วโปรก'ไหเข้าพน'กงานกรมท่ากอยค้นผแกเร้อ,ใหญ่เรัป็นอยของเร*าภาษ 

ห่งปวงซงเข้า'ใปณกรุงๆ แต่กำสันฝรํงึกำขนแขกนนโม่รกให้ยกไว้ กรน 

ระโม่รกให้ส่น ส่าไกสันกระค ส่าไม่ให้สันระเสยท'วงทอายแก'แขกแก'ฝรํงี 

ส่วยเขนเรัอมาแต่นานาม่ระเทศ ให้ศอยร'ยเอาเมอซอขาย ส่ารํยไห้เมอ 

ซอขายแส่วัให้เอาสันเผาเสยตามหนํงสอส่ญญา แส่ว'ให้'ชำระเอาต่วัเรำ 

ภาษทงั้ม่วงมาสายานเสย อย่าให้คิกซอสันขายสันต่อไม่ แลรัว,าผ้ใกซอ 

ผใกขาย ก็ให้ผายอกก'ยกองชำระโกยส็ฅยโกยรริง มิ'ให้สักยิงไว้ แส่ว 

ให้คิกรํกเราภาษฑงย่วงคอยช่วยระว''งกแล,ไว้ให้เยืนทนำทกน ผู้ใกระรํยึ 

ข้างเมองฉะเชิงเทรา ขางย่าฑน์าเราพระขา ข้างเมองสมุทรสงกราม ก็ 

ให้รำขนเยนหมู'เยนพวกเยนหนำพไว้ ส่ามิเหตุการณขนหนาทผใกระไก 

ชำระเอาฅํวักนซอสันขายสันโกยพ่ย แลการโม่รกให้ชำระสันกรํ้งั้นชำระ 

กวกขนอย่ ทรงฅรสไล่เลยงไก่ถามอย่เสมอมุถาน ว่าข้างเมองสงขลานน 

เสยไหหมก อยำให้มิขํ้นตอไม่ไห้นนแหล2ก ๆ 

@ ศรนณว่นเคอน ๖ แรม๒ คำ เพลาเซา พระยาพิพํฒน 

กรายทลว่า ทาวพระกรณาผหน'รสอยอ'ก่ให้'ห:มน'นิกร ญวนเมองรินทยรถอ 

— — 



เขาผาถงฉยย (2) โรกวามว่า เมื้ชิว่าวพระกรุณายกออกผาถงทอก!ร้ออย'ก็ 

เกา2นางย่ร2สงก็^น'น ให้ขนไม่หากํวม่ลํกเมื้องไชยาลงมา ให้ร'’กเชา!'ริอ 

น่าอชิกมาส่งกํวย ม่ล่ดเมองไชยาก็หาลงมาไม' ทอกเรอกชิยชำอย่ถง ๓ 

วํนํ ๘ วน ม่ลกิเมองไชยาก็ไผ'ลงมา ฅ่ชิง'ไห้,หลวงก็พอํกิยร เสมยนฅรา'ขน 

ไย่หาก'วฝลกิเมองไชยา?งลงมา ไห้เริป็นำป็ชิกผาส่ง ก็เมชิงท่าทชิงน'น 

ให้พร2ม่ราณขนไม่หาก'วหลวงไชยยฌณาลงมา ให้'?'ก้เป็าเร้อนำมาส่ง 

หลวงไชยยญฌาก็หาลงมาไม' เร้ชินำก็ไม่'}'’กิส่งชิป็กผา แฅ,ทอคเร้อกอย 

ชาชิยู'ถิง ๘ วน ๕ ว'น นำกนอยลงกุกก็ กองริยพระราชทานเอานำออก 

เฉลยให้แรกร่ายกนกิน ผู้กนในลำเรอไห้กวามลำยากฎวยเร่ยลงก็ ๒ คน 

๓ กน กยส่งกนหนํงัสอซิงมไม่ถงเร่าพระยานกร ๆ ฉย่กิ © มิไม่ถงพระยา 

ไชยาฉยํยี ๑ เขาผาส่วย ทรงกร''สถามเร่าคุณหายนว่า ทำไมอำยเหล่าน 

ม'น?งโหยกเหยกไม่เสยอย่างน ม่นร2ไม่เอาแก*วเอาการแส่วหรออย่าง’ไร 

เร่าคุณหายนกรายทลว่า เมิอกรโเร่าคุณหายนออกผกิ๒ห้าเยนเหมิชินกน 

อย่างเช่นน ระเรยกหาก'วัเริยกเอาอะไรก็ไมไกร'ไห้ ไม'ใกร'ผาหามิไห้ 

ทรงกรสว่า ทำไมกร2น1นั้ ทำนองมนระกล'วหลยหลกไม่รรอเสยหรออย่าง 

ไร เร่าคุณหายนกรายทูลว่า ทำนองระกล่วัหลยหลกไย่เสย ไม่ใคร'มา 

หามิไก ริ!]สงว่าอำยข่าวไพร'เร่าพร2ยานคร ๆ แลำมนสุกใรนกิหนาก็เคยว 

มนพงก็แก'กำนายมนเท่านนั้ ล่านายไม่ยอกไม่สํ่ง์ไวแล่วมนไม่ทำไม'พก 

เอาเลย มนกลํวืบิยู,ก็แก'นายขชิงมนคนเคยว แล่วทรงกรสถามว่า พร2ยา 

กรพิพฌนอย'เย็นเยึนสุขก็อย่กอกหรอ เร่าคุณหายนกรายทูลว่า อย่ก็อย่ 

( 5, ) ทึ่เริยกเกาะนางประสงคดรงน สื้บไค้ความว่ามื้แต่เขา!]ระ;สงก็ 

อยู่ผงขางเหนอเมื้องไชยา 

(๒) ออกไปเมื้อคราวฅนกเดนฅเมื้องไทร 
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ร์ยสงัว่า ย่านนก็!ะชนยกขนผงไย่นอนอย่ทสงขลาสยายเสย!!ล1ว “) รยส''รา 

เอาหนํงสอผาอ่านไย่เถิก แลเมอหมนนราอ่านหนํงสอยอกกวายนน ทรง 

นิงพงไย่!นพ หา'ไคทรงฅร่สย่ระการเก'ไผ' กรนอ่านหนงสอยอก!ย!เลว 

ทรงฅรํสว่า'ใกัฅํกิย่ล่กืเมองไซยาลงมาถิงเรอแลกิ ทำไมไม'เฃยนมนเสยสก 

©๐ ท ๒๐ ทเล่า มนลงมาก่งเรัอแลกิก็หายโกรธเสยเท่านนก่นัเอง แส1โ 

อ่านล่นหนํงืสอซิงล่าวพร;กรุณาผิไย่กงพร2ยาไ'ชยา'น่นั ถวาย!ยลง ทรง 

ฅรํสว่า ย่านนอ่ายแขกม่นก็พากินไย่เสยหมก กองกิพพระยา 1ทร!ขาก 

เข่าไฝอย่ในเมองไทรได้เสยแลกิ !ะได้ไย่รยไย่ รอทไหน แฅ่ซิงมหนงสอ 

ว่ากล่าวไย่ก่งนกแลกิ เยึนการไม่ย่ระมาท ล่ามการผา!ะไกใหยกลงไย่ 

ช่วยกินีทนท'วงท กกใหหนงสอไย่กำชยกาชากระ!กรยมไวนน กถกกอง 

ซอยกวยราชการอยแลว แลวอานหนงสอชงมไย่กง!!าพระยรนกร 1 นน 

ถวาย!ยลง ทรงพระสรวลฅรสว่า กิกว่า!ะวาอยางไรไย่ มรูเย่ลาท!กยว 

ขํ้งโกรธอย'แล่ว!ะวากลาว ยอกกลาวโทยหลวงไชยยญญาไย่ก เมโกรธ 

ล่างอย่างไรก็ไม่ว่าเล่า กล่ยืว่ากล่าวเยนก็'ไย่เสยอก ทรงกรสกาม!ล่าคุณ 

หายนว่า ก็ให้ใกรถอหนํง์สอไย่ก่งเล่าพระยานครา เล่าคุณหายนกรายทล 

ว่า ให้พระย่ราณทเยนหลวงชาญชลมารคอย่ก่อนนนถอไย่ ทรงกรสว่า 

เออ กิกว่า!ะว่าโกรธไย่อย่างไรล่างหรอ ผิรักล่ยว่าไย่เสยอย่างนอก 

ทำนองโกรธฝถ่กเมองไชยา!เลว ไกโกรธก็โกรธเลยไย่กระนน!อง หรั้อ 

อย่างไร เฑักุณหายนกรายทลว่า ว่ากล่าวยอกเข่ามานนทำนองโกรธ!ล่า 

พระยานคร ๆ ว่าการขางเมองไทร เล่าพระยานคร ๆ ให้ลงไย่ทำก็ได้!มอง 

ไทรแลกิ ทกิวพระกรุณาออกมา!นกง!มองชุกพรก่งก่าทอง เล่าพระยานครา 

!ะยอกกล่าวให้รัการก่างกไม่ก่ การข่าง!มองสงขลาก็ย่งืไม่ทราย !งรยเลย 

ไม่แวะเข่า!มองนกรา ไย่:เมอ'ง1สงขลาท!^ว ทรงพระสรวลฅรสว่าเออ 1ะ 
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วาไย่ฅามโกรธอย่างไรยาง!ห้รัว''าโกร•ฐสิไผ่ว''าเล่า กล”ย'ให้พระฝราณถอ 

หนงสอ'ใ!]เยยมเยอนเยนกไฝไค้ เร้ากณหายนกรายทลว่า พระ!เราณใ!] 

กยเรอทาวพระกรุณา ลุ โกรธขรอย่างไร พระฝราณไค้ยินทรายอย่หผก 

พระปราณไย่'ถิง เร้าพระยานกร ๆ ก็กง’?ะพรายความโกรขสิน ทรงกรสว่า 

การล้างเมองนครๆ แล้วหาใคร'ระยอกระเล่าอะไรให้รัไม'เลย รนชนข่าวไพร' 

กเยึนไฝก่วยกนเสิยหมก ถานายไม'สํ่งัให้ยอกแล้ว ให้ถามเอาเถิก ไผ' 

พก!มยอกเอาเลยทเคยว ม่น้กลวนายนสค1รน'กหนาแล้ว #1 แล้วทรงพระ 

สรวลว่าเออ โกรธเขาแล้วระว่ากระไรก็ไผ่ว่า กล'ยไฝยอกกล้าวโทยเอา 

ว่า ให้ขเรอใหญ่ออกมาระแวะขนยกขนผงก็ไผ่ไค้ ผักนอยไอกนอย่รนยวย 

ไขลง กลยเยนอยางน]!]เสยอกเล่า แลวทรงพระสรวล ทรงกรสกยเร้าคณ 

หายนวา วาไม]กแลว นานไ!]กระกล่าวโทยเราพระยาพระกล้งเล้ายๅง 

กกระวงฅว]ว]หกเถก แถวทรงกรสถงทาวพระกรณๅว่า หายฃํ้งหาย 

1กรธเสยยางเถก ออกไฝถิงกระเยึนแก'การระรกแรงก่งข่านก่งเมอรแล 

ผ่อน!]รนครอยกร”วเท'านนั้ ไฝวิวาทเอาเมอร้กืแรงการข่ๅนเมองผ่อนครอย 

กรํวนนเถิก การระรกแรงก^ข่านเมองอย่างไรก็ไค้สง์เสิยออกมาแล้ว่ ลุ(ๆ 

แก่ใรรกแรงเอากามสํ่ง์ออกมาแก่ก่อนให้ค แล้วทรงกร''สว่า ขํ้นยกขํ้นผง 

ไค้แล้ว ฝานนก็เห็นระหายโกรอขงเสิยแล้ว ลุ ร'ยสํ๋'ง์สํ่ง์เร้าคุณหายนว่า 

กิคมหน'งัสิอว่ากล่าวออกไฝเสิยอกสกทหนงเถิก ให้มาก่ย์เรอหมนยิกร.สิง 

เล้าไฝออกมาทเกยว พวกเรัอสงขลาสิงให้เล้าไฝนน อย่ายคม่นไวัเลย 

ให้มนรัยออกผาเถิก หน”งสิอมผาถงเร้าพระยานคร ๆ พระยาสงขลา 

อย่างไรระไค้รักวาม กิกราชการไฝพลางก่อน กรนระไม'มหนํง์สิอให้ออก 

มาอกก็ระว่าเอา หน่อยก็่ระกล่าวโทเแอาเร้าพระยาพระกล่งเล้าว่าไผ่ร้ก่ 

— 1^00 — 



แรงมหนํง็สอว่ากล่าวออกผา คิกคิกเอาร่างหนงัส่อซิงฅอยนกร "1 กรงก''ธน 

ใส่ลงล่าง ว่าเฅิมลงใหม่ล่าง ส่ง'ให้’หมินนิกรมนออกมาทเกยวเถิก ๆ 

๏ กรนเพลาคํ่า เร่โกณหายนกรายทลว่า พระยากลนฅน ฅนกู 

ย่สามหนํงสปึยอก ฝากนายกำขนวิทยาคมเขามาถงกนละฉย่ย ใรกวาม 

ในหนํงสอพระยากล่นตนว่า ฅนกูฝสายตรพระยาล่านทะเล'ไหคนมายอกก'ย 

พระยากลนฅนว่า กนขาวให้แขกไทรผาฅเอาเมองไทรไค้แล่ว พวกอาย 

แขกไทรยกมาล่อผเผองสงขลาไว้ ขางเมองนกร ๆ พวกอ้ายแขกไทรกยก 

เขาล่อมไว้แล่ว ว่ากนขาวเขโไ!]ณกรุงๆ วุ่นวายอย่ กองทพกรุงๆ ยก 

ออกผาช่วยเมองนกร ๆ เมองสงขลาไม่ไค้ ตนกู!]สาระขอทำรํ้วล่โนกนกน 

ร่ายทงไฟ แล’ว้ฅนก!เสาค-งทำก่ายขน'ในเพลากลางกน พระยายา'โงยก'อ 

หวนหลงผหม่ค ฅง์ค่ายอย'ท!]ลายนากอง ๏ ยุฅรฅนกูส่ยืฅหรามหารายา 

ตงค่ายอย'ทํมเก็ฅกอง ® เยน ๓ กองกโยกน พระยากลนตนให้ไ!]ตงค่าย 

รโ] ไค้ยกเช่าฅรยส้กน แลหน'’ง์ส่อตนก!]สานนว่า หวนกากโ]ไ!]เก็ยเอา 

แผ่นกินทไร'นาของตนกู!]สาไ!] ตนกู!]สาให้กนผาร่องต่อพระยากลนตน ๆ 

ว่าระชำระให้กหาชำระให้ไม่ แล่วว่าเมธเคอนย อ้ายแขกพวกไทรม่ 

หนํงส่อมาชกชวนพระยากล่นตนให้ไ!]เช่าควย พระยากล่นต่นีก็ร่ยว่าระ 

เขโกเว้ย พระยากลนตนมหนโส่อไ!เถงฅนกูโอะให้ใ!]ช่วยพูกรากไเคนขาว 

ว่าพระยากล1นัตนระขอเอากนขาวเยืน'นาย ช่อกวาผหนํงืส่ปิทง ๒ ฉย่ยแร่ง 

อยู'ในสำเนาซงค้คส่งออกมาค้ว้ยค่โหน'งสอช้งโฝรก'ให้มออกมานนั้แล่ว 

กรนกรายทูลแลว่ ทรงตรสว่า เขนเหฅุกว้ยเร่าพระยานกรๆ ย่ล่อยอำย 

พระยายาโงยไ!]ทเคยว การรงเยืนขนไค้ มนออกไ!เถงกนขนแล่ว ผนก็ 

คิกช่กซวนกนเยืนไ!]อกนํ่น์เอง แล่วทรงตรสถามว่า ลูกอ้โยตนกูส่ยืตหรา 

ซงฅงอย,ทผเก็ตนนั้พ่อมนเยืนคนอย่ทไหนก่อน เร่โกณหายน 
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กรายทลว่า เยึนยุฅรพระยาสายกนเก่าย่านอยูทมเห็ก ทรงกรสว่า มน 

ช,กชวนกนเยืนขนก่ง ๓ ก!]ง 6 กชงทเกยว มนฅ1งค่ายก็ก1งั้ขนทยานขธง 

ม่นนํนเอง มนคิกการดเห็น'!ะมากผาย!เย, ไม่พอทเอาเลย เพราะเชอ 

เราพระยานกร ๆ ทเกยว แก่แรกก็ไม่ไวพระก่ย!)ย'แก่ว ทรงคิก!ะหา'ให้ 

อ่ายพระยายาโงยออกมาไม่ คิกยกผกพ่นัเอาก่ว์ผ่นัไว้ทกรุง ๆ เสยแก่ว 

การ!ะเยึนไยแก้ทไหนถง!)ย่างน แก'ก่อนก็ไก้ทรงกรสถามเก่าพระยา 

นกรๆๆ กร๚ว่าไม่เยืนไร ๆ รงไกใหออกผา กรนให้ออกผาแก่วกล*ย)ย]ก่อย 

ไย] ให้มนเยืนขนไก้อย่างน เสิยทํนกหนาทเคยว กรนอ่านหน*งสิอพระยา 

กล”นก'นถวาย!ยแก่ว ทรงกรสถามว่า อย่างไรมหารายาสิว'าลูกมนก1งั้อย่ 

ทำไมพระยากล'นัก'น!งมาย]ริกย■าหาริอกนอย่เยืนพวกช่าง 

กลนักนัเล่า เก่าคุณหายนกรายฑลว่า มหารายากนทํพระยากก่น์ก่น 

ย]รกยาหารอนน ม่ใช่กน'กสิยืกหรามหารายาทยุกรมากงก่ายอย่ทํมเก็ฅ 

หามิใก้ มหารายากนน พระยากล'นัก่นัขอก่งเยืนทํฅนกวินยกหรามหา 

รายา ให้เยืนทํ!างวาง'ขน'ไนเมองกล่นก่นครํ้งั้น ทรงกร'สว่า ทรงคิกว่า 
-" •ย - ?-'. เร. --- ^ 

ทมุเก็ฅแลว 

ระเย็นมหารายาทํลกผนักงก่ายอย่ทํมเก็ฅเล่า แก่วอ่านหน'งืสอกนกย]สา 
ย 1 

ถวาย!ยลง ทรงกร'สว่า มนัว'ากล่าวของมนัก็พิสการอย่ แก่หน*ง์สิอ 

พระยากล่นก่นนน ว่ากล่าวสนนกหนาทเกยว ระว่าสงเสิยเขามา'ไห้'ช่วย 

เหลอย่างอย่างไรก็ไม่ว่าเอาเลย เย้นกระไร ไคไล่เลยงถามนายกกฎน 

ล่ากากย่างหริอไม่ ไก้พก!ากืยพระยากล่นก่น ๆ ส่งเสิยมาว่าอย่างไรย่าง 

หริอ เก่ากณหายนกรายทูลว่า ร'ยเพระราชทานถามคูแก่ว ว่าพระยากล่นก่น 

หาไก้สรินสิยเช่ามาว่าอย่างไรไม่ แก่กนกย]สามหนํงสิอฝากแหวน ๒ วง 

เขามา,ให้ถงหลวงโก'ชาอิสหาก ว่า เห้หลวงโกชาอิก็หากช่วยทำนยำรง 

เอาหน'งสิอ1ชนว่ากล่าวก่อม่าน(■สน'ายค ให้ใก้ณเผ่นดินไร'นากนมาแก่ว ระ 
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ขอยยุฌูขปิยคุณนกหนาท}มิยา ทรงฅร'สว่า ย่านเมิองกล่นค่นว่นวายไน 

สิงอย่างน ไรส่งเสิยเช่ามาว่ากระไรก็ไม่ว่า นายเริอลห้ถ่ากิใปพกไากินอยู่ 

ม'นใกยินเขาคิกรยสพกไากินอย่างไรย่างหร้อไม่ เไาคุณหายนกรายทลว่า 

ยิง!ม'ไค้ถามหามิไกรํยสก็!ว่าเอาค่วมนมาไล่เลยงไถ่ถามเขาก มนไรา 

กวามธย่าง!ร!ย)ยาง ความ'ในหน์งึสิอซงว่ากล่าวเขามาท0ง ๒ ฉย่ยเนิน 

ไรพงเอาเย็!นไริงแนินอนขางใครก็ยิงหาไค้ไม่ เยึนถ่างคนค่างกล่าวโทย- 

กนอ?ยู่ ไรทรงถ่ดสินว่ากล่าวออกมาอย่างไร กวาผก็ยํงไม่แน่นอน หาร 

ทไรทรงถ่กสินไปอย่างไรไค้ไม่ ไรทรงพงให้แน่นอนเล่าทางก็ไกล 

รํยสงสก็แไาคุณหายนว่า ผหนิงสิอออกมาถงผระยากรพิพ'ฌนเถิก ให้ 

คิกไกแไงระงํยืว่ากล่าวเสย'ให้เรยยรอยควย ออกมาอยู่ทสงขลาก็ใกลกน 

กํยเมิองกล่นตนอยู่แล่ว กไถ'ถามปรกย'าหารอกโแไาพระยานคร ๆ ช่วย 

กินคิกไยเอาถ่วอายพระยายาโงยเสิยให้ไงไค้ ถาไม่ไค้ฅ่ว้ผนแล่ว มนกิ 

คงไรออกไย่เมิปิงใหม่หาช'งกฤยคิคเช่ามาทำเอาเมิป็งกลนตนเหมอนอย่าง 

เมองไทร รยคิกค่กรอนระง'ยเสยนหนามเสิย อย่าให้เมองกล่นถ่นย่ยเยิน 

ไย]ไค้ แลการซ้งวิวาทก่นน1นั้ กิ!กรยสกินไนถงฆ่าพนก่นแลว อย่าง 

ธรรมเนยม'ขางแขก ไรคิกว่ากล่าวรรงํยให้กนกอยู่!ย]ถ่วยกิน!ค้อย่าง'ไรก็ไม่ 

ทรงทราย ล่าเย็!นอย่างธรรมเนยมไทยทำไนกงอย่างนแล่ว ซงไรรรง'ยให้ 

อยู่ไย]ล่วยกินอกนนหาไค้!ม' ล่าอยู่ไค้แล่ว การเไาลำกวน เไาอินทย่ฅ 

กมนน ไะมิโปรกชุยเลยงโห้อยู่หรอ ถ่องทำเอาเสิยให้ย'ยเยินเค้กขากไป 

ช่างหนงนนแหละไ'งไรอยู'ไย่ไค้ แลอายตนกย่สากนนก็เยนญาติเชอสาย 

เกยวพนกนก'ย)พระยากล่น1ค่น1ธยู่ อย่างธรรมเนยมแขกไรรรงยว่ากล่าวให้ 

คนกธย่ไปถ่ว่ยกิใเสนญาติไค้'อ1ย่า'งไร ก็สุกแค่คิกไกแไงระงย์)ทำเสยให้ 

(8,) ลูกเธอกรมพระราชวิงบวร 1 รชกา๓ 8, 
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อายพระยายาโงยนํนริคึแริงว่ากล่าวใหัย่รกฅิอย่ใย่ก๎วยทินต่อไย่หาไกไผ่ 

ห้คิกร''[แอเาฅํว่มนเส'ย'โหรง!กั ๆ 

๏ กรน ณ วินเกอน ๖ แรม ๓ คํ่า เพลาเซา ร่วิสงสวิพระ:ยา 

พิพวิมน่ว่า ให้’ย!เกกวิเรวิพร;ยาพระกล่ง ให้เอาต่วนายเรอส่าส่ากำยิน 

วิทยาคมส่งให้พระยาไกรไล่เล็ยงไถ่ถามเอาความทํเมองกล่นต่นต่อไ[เอก 

สกหน่อยเถิก พระยากลนฅนมหน่งสอเขวิมาความก็ส1นั้นวิหนา การระคิก 

มากมายรยสักนอย่างไร ทรงพงก็ย่งไกัหาไกรริงขวิงใครเยินแน่นอนไผ' ๆ 

® กรน ณ วนเกอน ๖ แรม ๔ คํ่า เพลาคํ่า เรวิคุณหายน 

กรายทุลถวายร่างหน'งสอ ซงโ[เรกให้มออกผาถงทวิวพระกรุณาส่วย 

การเมองกล่นฅนนน ขอความแลกระแสพระราชกำริแรงอย่ในหน่งัสอ 
^1ไ วิ 1 ถ่วิ วิ, 

ชิงโ[เรกให้ออกผาทุก[เระการแลวิ ครนอ่านถวายรยแส่วรวิสวิว่า ความ 

ข'อทว่าให้คิกร'กแรงทำอย่าให้เมปึงกลนกเนยยเยินต่อไฝไกันน ขอเติม 

กวาผลงอกสกนิกหนงเถิก ทความธนก็กอยู'หมกสนแส่ว ว่าลงว่าคิกทำ 

อย่าให้เมองกลนต่นแหลกเหลวหคุกถอนไ[แยินของผ้อนเสยไค เราคุณ 

หายนสง'ให้แกหน่ง์สอแส่วอ่านถวายรยลง ทรงพระสรวลฅรสว่าเออ ก 

แส่ว เอาเถิก เอาส่ง'ให้กยืม'นรยอปึกผา'โกยเร็ว ระไกรคิกราชการฅวิ 

รอนรวิเอาฅวิส่ายพระยายา'โงยเสย รวิแรงระงวิว่ากล่าวให้แลวิทํนท'วงท 

แส่วพระยาไกรโก[ทกรายทุลถวายกำให้การหลวงสุนทรวาร นายแก้ว 

มหากเล็ก นายเรอส่าส่ากำยินวิทยาคม ฅามขอความซ็งกวิกำให้การ 

ส่งออกผาส่วย กวิต่นหน่งสปึพระยากล่นต่น หน่งัสิอฅนก[เสา แรงอย่ 

ในกำให้การนนแลวิ ครนอ่านถวายรณเลวิทรงฅรสว่า ทรงพงคกำ'ให้การ 

เห้นระรริงของพระยากลนต่นมาก พดฑกนกวินายเรอส่าส่าก็เยินก้อเยิน 
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งอใกเรองราวปึย่ แต่ขำงฅนกย่สานน ว่ากล่าวไม่เยนข์อเยนงออะไรเลย 

เลอนลอยไย่เสยหกก เห็น1ส!]ล่า ๆ ทํงนํน ไม่ล่งเสยแล้ว คิกโกงว่า 

กล่าวเอากร2นํ้นเปิง แว่วทรงตรสถามว่า เยึนกระไร ดทำนองพระยา 

กล่นว่นกโตนกูย่สาพกรากโนายเริอว่าว่านน ท่วงทไกร^ะนํยถอฅํปินร'ย 

มากกว่าก'นก’าคณหายนกรายฑลว่า นายเริอว่าว่าไย่หาพระยากล่นตนๆ 

เริยกให้ขํ้นนํงึเสผอกโเกโพระยากว่นว่นื แว่วให้เลยงคูนายเรอว่าว่า พก 

ราว่อนรโเกนโถอมากกว่าตนกู!]สา แต่1ขำงฅนก!เสานํน นายเรปิลาว่า 

ไย่หาหาได้เริยกขํ้นไย่นํง์เสมอก็นไม' นายเรอว่าว่าน"งึอย่ชํนกลาง ตนกู 

ฝสานํ่งอย่ชํ้นั้ยน แว่วไม่ได้เลยงคู!หมอนพระยากลนฅํนื แลเมอนายเรอ 

ว่าว่าพกราอย่ก็โตนกูย่สานํน ตนกูย่สาถอพรำยาวพาดตกอย่เล่ม © พก 

ไย่พลางเอาพรำขํ้นแกว่งคูไย่พลางแว่วพากตกไว้ แต่เมอนายเรอว่าว่า 

กล่โมาน1น ฅนกูย่สาได้ให้ของกินผากรํ้งั้ ๑ ทรงฅรส่ว่า ว่ายนก 

ทำนองก็หาสนโถอไม่ ท'วงทเห็นระคิกโกงเสยแว่ว พกราก'!)นายเรอ 

ว่าว่าเล่า ก็เอาพรำผาถอพากว่กไว้'ได้ พวกกรุง ๆ ไย่ผาหาอย่างน ระ 

เอาพรำมาถอพากตกพกราอย่ว่าย1-เนกู'กอย่หริอ กกิริยาก็พล่มพล่าม 

แว่วระเยืนว่าไย่เสยทรออย่างไร เร้ากุ™หายนกรายกูลว่า พึ่งกนายเริอ 

ว่าว่าว่า ทำนองระเยืนกนเสยรริฅพกุ่มพล่ามอย่ หาใคร'ระย่กฅิไม่ รงร*ย 

สก็เสํ๋งเร้ากุณหายนถงว่าาพระกรุ™าว่ก ให้หมนนิกรมนกอหนงสอริงออก 

มาเถิก ระได้ว้ราชการคิกร'ยเอาว่วว่ายพระยายาโงย1สยให้ได้ รกแรง 

ระง'!)ว่ากล่าวเสยให้เริย'ยร้อ1ยให้แว่วทํในิ!ต่วงก็ *1 

® ณ วํนเคอน ๖ แรม ๕ กํ๋า แรม ๖ คา แรม ๗ คา หาได้ 

ทรงกรํสัถงราชการเมองไ'กร เมองกล่นตนไม่ ทรงตรสไย่กำยเริองผน 

พระมหาเทพยอกฟ้ามงว่า มผรโ)ผนได้ทเริอรนเหมาทยืาพนย่ากนำ 
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สาครยุร ซิาหลางรำเริฌซ!เราก!:ธพาย ใหทแหผาคมเข้าไย่ ณ 

กรุง ๆ ©๓ ยก รํยืสงไหไล่เลยงซำร2ถามหาเอาฅํวผนฅ่อไย่อกนิย์ ๆ 

๏ แลกระแสริยีสิงึซิงทรงฅร์ส ฅํงแฅ่ท์าวพระกรุณายกก!เงทํทั 

ใหญ่ชอกมารากกรง ๆ แล*วนน โ!]รกสํ่งึราชการผากขนกว่าแค่ก่อน 

ขาพ!ว่าร,!]พระราชทานพาก ถ'าเยนราชการข'าาแผ่นกิน!มิอา!]ากใฅมิ 

ม่ระการใคแล่ว่ ก่โ!]รกสำค่งืพระทย ทราคอยพาอย'ในนทงั้สน ข'าพ!ว่า 

เก'รกหมายฝากออกมาก่ยหมนนิกรกฺเวน!มิฏิาทยุรกิฦนยย ^ !ขำค่นั 

ทงฝากออกผาแค่ก่อน!ยึน ๕ ฉย่ย ๆ 

๏ กระแสพระราชกำ’ริก1)ขอความ'ในยอก75ขาคผิด!พยนฝา; 

การใก ขอพระราชทานพระเกซพระคณ ควรมิควรสกแล'วแค่ใะโ!]รกๆ 
4!, , ',^ 12"! 1' .17.“7 ' ใกหมายผาณวน©เคอน๖แรม๗ค้า ยกนเอกกึก (ใส 

กึกราช ©๒๐© พ.กึ. ๒๓๘๒) ๆ 
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ฉขํ"ขลี่ ๗ 

เสผยนฅรา 
ห^ 

๏ ข้าพเร้าหลวงอกผสมย*ต รกหมายมายํงืหลวงทิพอกยร 

ไค้นำขํ้นกรายเรยนแก่ก้าวพระกรุณาเร้าให้ทราย ก้วย 

ข้าพเร้าไค้รกหมายฝากออกผาก้ยรมนอินทรเสนา ณ วนเกธน ๕ แรม 

©๕ กํ่า กรง © รธงกุภผาตราเพชรยุร ณ วนเกธน ๕ ชน ๘ กำ กรํง © 

ขนโ)ทธิรณไกรญวน ณ ว'นเก่ธน ๕ ขน ©6 กํ่า กรง © หมนรงสร 

สิทธิฅำรวร ขนพิก้กยสงกรามสงขลา ณ วนเกธน ๖ ขน ©๓ กำ กรํง 

© หมนนิกรญวน เมธงร่นทยุร ณ วนเกธน ๖ แรม ๗ กำ กรง © เข้า 

ก้น ๕ กรง แร้งธย่ในรกหมายแก่ก่อนนนแก้ว ๆ 

๏ ครํ้น ณ วํนิ,เกธน ๖ แรม ๔ กํ่า หาไค้ทรงฅรสราชการเมอง 

ไทร เมธงกล่นตนไผ' ๆ 

® ณ ว่นิเคอน ๖ แรม ๙ กํ่า เพลาเซา พระยาพิพฌนิกราย 

ทลว่า เรอรนเผอกเข้าไย่กงลำ © ทห้วพระกรุณาให้กอหนํง์สอเข้าไฝว่า 

ก้าวพระกรุณามาถงเมองสงขลา ณ วนเกอน ๖ ขน ๘ กา กรน ณ วน 

เดธน ๖ ขน ๙ กํ่า ขน ©๐ กํ่า เรธนายทํพนายกธงผากงอก เข้ากน 

©๕ ลำ เย้นคน ©๕๕๗ คน ณ วนเกธน ๖ ขน ©เต คํ่า ก้าวพระกรุณา 

ให้'ร้นเผอกกอหนํง์สอ,ไย่^า'กเมอ'งสงขลา ธินเผอกไฝพยเรอเร้าพระยา 

ยมรา'ชทฝากนาเทองชุม,พร ™ วนเกชน ๖ แรม ๕ กํ่า เร้าพระยายมราช 

ฝากรกหมายเข้า,ไฝกงเร้าพระยาพระคส่วิฉยวิ] ๑ ^งทรงตรสว่าเออ ไย่ 

ถงสงขลาเสยไค้แก้วก่อ1ย'ส:ขายพระท็ยั สนทรงพระวิตกลงทิเกยว เฃึน 
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กระไร พระยาศรพิพ่ฌนอย่ก!เย่กอกหร!) เล้าคุณหายนกรายทลว่า อย่ค 

อย่ ทรงพระสรวลฅรสว่า เยนกระไร ไ!]ถงสงขลาแล่'วหายรอนหายรน 

ทอยไอหายขงโกรอสยายยางแล้วหรอยํงื เล้าคุณหายนกรายทลว่า ล้น 

เผอกว่ากสยายกอยู' ทรงพระสรวลฅรสว่า ผาถงสงขลาหายขงโกรชิ 

ลงนํนึสิ แล้วทรงทรสถามว่า ") ความอะไรเข้าไ!]ล้างหริอ เข้าคณ 

หายนกรายทลว่า ไผ่ผิความอะไรเข้าไ!]หาผิไต้ ผิแต่กวามยอกว่า 

เรอนายทพนายกชงออกผาถงแล้ว (5)๕ ลำ ทรงฅรสถามว่า มนเข้าไ!] 

แต่วนไร เมอวนม่นเข้าไ!เนํน เรอกองทํพ์ใครไ!]ถงอกล้างหรอไผ่ 

พระนรินทรผินหน1าลงมาเริยกเอาหนํง์สอยอกขนไ!]ก ร”ยัสงว่า พระ 

นรินตร!ะร้อะไร แต่!ะ!กลงไว้ว่า เข้าไ!]วนนน เรอคนนโเมาถงวํนืนน 

ย*างกไผ่ม พระยาพิพํฌนช่วยไถ'ถามผํนืกผิเถิก พระยาพืพว้มนถาม!น 

เผอกแล้วกรายทลว่า ล้นเผอกเข้าไ!]แต่เมองสงขลา ณ วนเคอน ๖ ขน 

๑๓ กา ว่าหาเห็นเร้อกองทพออกมาถิงอกไผ่ ทรงฅรสว่า ทำไม!งเริย 

รากอย่ ไผ่ใคร่!ะมาถีงเข้าเลย อย่างนแล้วก็ซอยแต่!ะถงคิก ๆ ก่นมา 

ฑกวน!ง!ะซอย แล้วร'ยสงว่า เอาหน'งสอมาอ่านไ!]เถิก ครนนายยริยาล 

อ่านหนํงสอยอกถวายขนว่า ข้าพระพุทชิเล้า พระยาพิพว้มนร่ฅนโกยายอก 

มา ขอพระราชทานกรายย'งกมทลพระกรณาให้ทรายใต้ผาละออง ๆ น2น 
ย . ' 1ไ ล้ข้ 

ทรงพระสรวลฅรสถามเล้าคุณหายนวา ยอกเข้ามากราวนให้กรายกล 

ทเกยวหริอ เล้าคุณหายนกรายทลว่า ยอกเข้าผาให้กรายล้งคมกลพร2 

กรณาทเก็ยว แล้วอ่านหน'งสอต่อไ!]ถงทข้อว่าเริอพระยาเพชรยริออกกา 

ถงเผองสงขลา ทรงฅรสถามว่า อย่างไรเรอพระยาเพชรยรออกมาก่อน 

แล้ว คกว่า!ะถงสงขลาเสยก่อนผิรกล'!]ผาถงทหล‘งเสยอก เรอกองทํพ 

ท!ะล่วงผาข้างหนาถงก่อนนนมล้างหรอไผ่ เล้าคุณหายนกรายทลว่า 
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ไม่มเรอโกรล่วงมาถงก่ปึนหามิไค้ ผาถงก่ธนก็!น'ริออผรแผนสรร1ค 

ทเคยว เรอนายทิพนายฑองร้งล่วงมาล่อน ๒ วํนื ๓ วํนํน์น เรออมรแมน 

สรรกฅาผทินเลยผาเสยหมก ทรงพร2สรวลฅรสว่า เรอก็กล่องรวกเรว 

นกหนา เป็นไรรงไม่ชมเร้อยิางเลย กล่ยัผาฅิเฅยนว่าเรอใหญ่ผกนร้อน 

อยไอเสยอก แลำรํยืสำสำให้อ่านหน'งสปึถวายต่อไย่ กรนอ่าน!ยแลโ 

ทรงฅรสทิข้ปึว่า แส่วทาวพระกรุณา!ะยกลงไย่!'คแ!งการเมองไทรนํน 

ริฆึสั๋งีว่า อย่าเพ่อไย่ก่อน !ะไย่ข้างไหน ย1งไม'ไค้พยเร้าพระยานกร “I ต่อร 

พยพค!าก่ยเร้าพระยานคร ๆ เสยก่อน หรอว่ากระไรเร้าพระยาพระกลง 

เร้าคณหายนกรายทลว่า เมอ!นเผอกไย่!ากเมองสงขลา ณ ว'โแกอน ๖ 

ขน ๏๓ คํ่านน !นเผปึกไย่พยเรอพวกรำนก ช้งไฝส่งพระย่ราณกส่ยืมาถิง 

ทิย่ากน1าเมปึงสงขลา ยอกว่าพระย่ราณมาทางยกก”ยืเร้าพระยานกร1 !ะมา 

เมปึงสงขลา ว่าเร้าพระยานกรๆ ก่ยพระย่ราณไค้ยกออก!ากเมองนกรา 

ผาไค้๔:วนแล2ว ทรงพระสรวลฅรสว่า เร้าพระยานกรๆมาหาสิน่ะ เป็นไร 

ระไผ'มาหา ถงเ!ยไข้อยู'ยางอย่าง’ไรก็คงมาหา'ให้พยนนแหละ ถำให้ผาหา 

พระยาสงขลาแลวเห็นเร้าพระยานกร ฯ ระไผ'มาหา!ริง แส่วอ่าน!ดหมาย 

เร้าพระยายมราชถวาย ใน!คหมายนน์ว่า ณ วนเกอน ๕ ขน ๑๓ กำ 

เร้าพระยายมราชไค้ใช้ใย!ากย่ากนำเร้าพร"อาสงเกา2ส'ข้ง ณ ว่นเทอน 

๕"ขน๑๕คํ่า กรนณวนเคอน๕ แรมกํ่า ๑ แรม ๒ กํ่า ไค้ใช้ใยไย่!าก 

เกาะส่ช่งั ลมเย่นลมสำเภายางลมพทยาย่าง ก่าวลงไย่เกาะกราม 

หาไค้ไผ' กลขมาทอกอยู'ทเกาะสซํงอก ณ วนเคอน ๕ แรม ๓ กำฝน 

กกหนก กรนเพลาข่ายลมเยนลมว่าว ใช้ใยออก!ากเกาะสชง แล่นกำว 

ข้ามมา ๒ วน ถ* วนเคอน ๕ แรม ๕ คํ่าถงเร้าลาย แล‘วใช้ใยมาถง 

ย่ราณแวะเรป็เข้าต่กนำทย่ราส'1กรํงมนง ทแม่รำพิงกร้ง ๑ ณ ว่นเคอน 
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๖ แรม คำ 0, มาถงชุมพร ไค้ใช้ใยออกรากชุมพรมาถงเผิปึงสงขลา 

ณ วนเกธน ๖ แรม ๓ คํ่า กรํนอ่านรกหมายถวาย^ยแล้'ว ทรงฅรสว่า 

พิงมาถงชุมพร ณ วนเค้ชน ๖ แรมคํ่า ๑ เมอไรร2ผาถงเมิชงสงขลา เร้ปึ 

^นซิงพวกสงขลา'ให้เข้า'ไ[เซ'ชขาวทกรงๆ ก็ว่าพยอยู'ทพงน พยไล'กนคนละ 

ว่นักํย่เรออมรแผนสรรก็ คิกว่ามผาถงท่ก ๆ ฅาผกนผาทนเล่า ผิร้ยง์ 

ห่างไกลกนนกหนาทเกยว แล่วทรงฅรสถามว่า มนเขาไย่พยเริอเล่า 

พระยายมราชทชุมพรลำเกยวเท่านนกอกหริอ ท่อเขค้ไย่พยมนทไหนยางปึก 

หรอไม่ พระยาพิพ่ฌนิกรายทูลว่า พยเรอเล่าพระยายมราชทชุมพรนินลำ 

เกยว เขาไย่พยเรออย่างทย่ะทวอก เอ ลำ แท่หาทรายว่าเริปึใครไผ' ทรง 

ฅรํส์ว่า ย'งพากนเริยราคอยู่ทเกยว หาใคร่ระมาถงไค้ไม่เลย สินทรงพระ 

วกกไย่แล่ว ย',งระมาทรงพระวิตกอยู่ก่วยเริอเล่าพระยายมราชปึกเล่า แล่ว 

ทรงกร'สถาม,?นเผอกว่า เยึนกระไร พระยาก็ริพิพฌนิอยู่สยายอยู่หริอ 

พระยาพิพฌนิกรายทูลว่า อยู่สยายอยู่ ทรงฅรสถามว่า กซยผอมลงข้าง 

หรอไม่ พระยาพืพ่ฌนิกรายทูลว่า ไม่ซยผอมหามิไค้ คงอย'อย่างเคิผ ทรง 

กร'สถามว่า ผก?]ลาผิกินอยู'หริอ ๆ อดหยากอะไรยาง พระยาพิพํฒนิกราย 

ทูลว่า ไม่สัอกหยากหามิไค้ ตรงฅรสถามว่า กิน'ข้าว,ใต้ธย'หริอ พระยา 

พิพ่ฌนิกรายทูลว่ารยพระราชทานไค้อยู่ ทรงพระสรวลตรสว่าไย่ชลํ่าชเล 

อย่างนไม'เมามายแล่วกินขาวไค้นกหนา ถงระมไม'ผิอะไรก็กินเอร็ดอร่อย 

ไฝทเกยว เมป็ครงแท่ก่อนนนก่ไค้เสก็รพระราชดำเนินออกมาพะเลกรง 

เสวยไค้มากเอริกอร่อยผิรสนํกหนา แล่วทรงฅรสถามว่า ผาถงสงขลา 

ขน แล่วผาฅงป็ย่ทไหน ทำเริป็นทำระเนยกอยู่แล่วหริปึย่งั เล่ากุถเหายน 

กรายทูลว่าขนมาท่ง์อยู่ทริมทะเลขางทางระไย่เขาเก่าเก่ง ย่ลกเริอนขํ้นอยู่ 

๓ หล่ง ไค้ขนอยู่เริอนแล่ว ทรงฅรสว่า ไค้'ขนอยู่เหย่าปึยู่เรอนก็เห็นชุะค่อย 
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สยายในเลว คุ ทรงกร*ส์ถามว่ๅ เริอนายท*พึนายกองซงผาถงแค่วนน ท 

อยู่ควยกโเหมกกอกหรอ พระยาพิพํฌน่กรายทลว่า อยู่กอยู่ท่วยก,นหมก 

ทรงฅรํส์ว่า มาถงเสยไห้แค่วค่อยสยายพระท'ยลงทเกึยว แด'วทรงกร*ส 

ถาผว่า กำยนแกค่วกลางสมุทรนนเมอไรระให้เข้าไย่ เร่าคุณหายนกราย 

ทดว่า ร่กแรงระให้เวิกไฟ่อย'แค่ว ยํงหาพระยาสงขลา พระยาวิชิฅณรงก 

พระราชรินทริ กล'ขมา าะไล'เลยงถามกทคร'วโทษ'ซงระ'ให้เข่าไย่ก่ยักำยน 

แกค่วกลางสมุทรอยู่ ทรงพระสรวลฅริสัว่า เออ กวรอยู่แค่ว แค่วทรงกร'ส 

ถามรินเผอกว่า เยึนกระไรเองมาถงสงขลาแค่ว ไห้เทยวมากามยำน 

ฅาผเมองรรากาผนซอขายกนเท่าไรอย่างไร พระนรินทรถามแค่วกราย 

ทลว่า ราคาผนทเมองสงขลาซอขายกนนน ผนกิยช*ง์ละกำลง ® ยาท 

ผนสุกกำลงละ ๓ สลง ทรงฅรํส์กํย่เร่าคุณหายนว่า ถกนกหนาทเกยว 

เยึนกระไรพระยาพิพํฒน่ไค่เลยงถามม่นักหรู มโแอาเข้าไย่ยำงหรอไม่ ให้ 

มนว่าไฟ่ฅาม ๆ รริงอย่าย่ก พระยาพิพํฌ์นซกถามแลวกรายทลว่า ไม'ม 

เขาไฟ่หามไก ทรงกรสถามว่า ก็ลกเริอลูกแพมนไม่ม่ฟ้าไย่ยำ'งหริอ มน 

กึกงมเข้าไย่สุยยำงนนแหละ พระยาพืพฌนกรายทลว่า รินลูกเร้อมเข้า 

ไฟ่สยเยนผนสุกหน'กักำลง © กึว่าสุขเสิยหมกสนแค่ว ริงรยสํ่งีสํ่ง์พระ 

นรินทรว่า แค่วกไล่เลยงถามมนท่อไย่อกสกหน่อย ว่ามนมผาสุขแท่ 

กำลงหนงเท่านนหริอ คุ มนมผามากอย่าง'ไร ถามนมมามาก กึให้รกแรง 

เอาผาส่งเสยให้สิน “I 

๑ กรน ณ วนเดอน ๖ แรม ®0 กํ่า หาไห้ทรงฅรฺสราชการ 

เมองไทรเมองกลนท่นืไม่ ทรงกรใน่ไย่ท่ว่ยเงองชำระก็น ว่าผนทสงขลานน 

ราคาถก เห็นระม่ผากนกหนามท่ง ก็กงุง ๆ ก็พอระชำระให้เกึกขาก 

ไ?1ไห้ แท่ทสงขลานนยํงไม่1ก็ดขาด อย,างไร ๆ ก็คิกชำระเสยให้เกึกขาด 
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^ใก ถิงเะกลํยีเขาไฝ ณ กรุง ๆ โก้!)ะไรเข้าโ!]ก็โม่เหมอนหนิงโก้ผน 

เขาใ!]หมกนํน์แหละ ถาโก้ผนเอาใส่เริออมรแมนสรรก็เช้าโม่กยลำโก้แลำ 

กนกหนาทเกยว ๆ 

® ™ วนเกอน ๖ แรม ๑© คํ่า แรม ๑๒ คํ่า หาโก้ทรงฅรส 

ราชการเมองโทรเมองกลนท่นไม่ ๆ 

๑ ครน ถ* ว่นเคอน ๖ แรม ๑๓ กํ่า เพลาเช้า ทรงครสถาม 

พระยาพิพำมนว่า มอะไรยางหรอไผ่ พระยาพิพำมนกรายทลว่า เริอขุน 

ฤท'อรณไกรเช่าไฝแท่เมองสงขลาโ!]กงลํๅ ๑ ขุน!]ทอรณไกรแช่งว่าทำว 

พระกรุณา'ให้ถอหน'งสอยอกเขาโ!] ทรงพระสรวลกรสถามว่า กอหนํงืสอ 

ยอกอะใรเขาโ!]!]ระเทยา") แาคณหายนกรายทลวา ยอกเขาไม่ทวยความ 

เมองกลนท่น ว่าพระยากลนท่นผหนํงืสอมาขอกองท'พ!หยกโ!]ช้า!] ว่ๅฅน 

กย่สา พระยายาโงย กยพรรคพวกคคฅงกายลอม;มองกลนกนโา, โห 

ยกโม่ช่วยแท่โนเคอน ๖ นให้ทน ถา,โม่ทนแลำ เมปึงกลนท่ำงะยำเยิน 

เสย ทรงฅร่สถามว่า หน่งัสอพระยากล่นท่นให้ผาขอกองทพกงๅวแ ม่ช้เ 

ให้ผากำกำขนวิทยาคมนน ใครเะมาก่อนมาหลงแก่ก่ำ เย้นกร2ไร 

พระนรินทริฑํโก้หริอโม่ พระนรินทรินงป็ย่ ทรงฅรสว่า โม่ง(ๆหมายงำไว้ 

ยางเลย ลมโม่เสยหมกทเคยา พระนรินทริกรายทลว่า หน‘งสอพระยๅ 

กลนท่นอยู่ช่างกรมท่า ทรงฅรสถามพระยาพิพ่ฌน") กรายทลว่าแกลงไ!) 

ฑํโม่โก้หาผิไก้ ทรงฅรสว่า มแท่ลมไม่เสยหมท คำ'โก้การนายกํๅยน 

ขำงกลาโหมก็ผ เะเดหมายเำลงไว้ยำงก็ไม่งท พากนลมโม่เสยสน 

ทงนนั้ แลำทรงฅรสว่า หนิงสิอพระยากลนฅนให้ผากํยีก่ๅยนนแ ก็ราว 

เก็อน & ชํ้น ๘ คํ่า ขน ๙ คํ่า หริ'อกระไรนนแหละ กำให้ผาขอกองทพ 

นน เะให้มาพรอมกนหริอ ๆ เะผาก่อนผาหลํงัก่นอย่างไร เช่ากก] ห ๆ!:น 
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กรายทูลว่า หนโสอพระยากล่นต่นให้ผากโกำย่นนนแคลงอย่ ล่าไผ่เย่น 

ให้มาว',นเก!]น ๖ ขน ๔ คำ ก็เก็น’}ะเย่นว่น์ฃํ้น ๔ กำ แต่หนงสอชิงให้ 

มาขอฑองทิพนํ้นเ ให้มา ณ วนเคอน ๖ ขน ๘ กํ่า แต่ไกมาทกกล่นตน 

ว่น ๔ กำ ทรงตรสว่า ให้ผาก็ราวคราวให้ผากโกำย่นหริออย่างไรนโเแหละ 

ระก'ธนระหล่งก'น,ก็ราวส'กวนหนงสธงวนเท่านน แต่ชิงให้ผาขอกองทพนน 

พงกท่เย่นรอนกว่ากำย่นนกหนาทเกยว ไผ่พอทเอาเลย เยืนเหฅควย 

เท)พระยานกรๆ ปล่อยอายพระยายาไงยไย่ทเกยว การร็งเย่นชน'โก้ เทาคุณ 

หายนกรายทูลว่า พระยากล่นตนมหน'งัสอผากราวนกม่ไย่ถงเร่าพระยา 

นกร ๆ ควยฉยโ 5) ว่าแต่ก่อนก็ใก้มหนํงืสอไย่ถงเรโพระยานคร 1 ทรายอย่ 

แล่ว พระยากล่นต่นกอยพงเร่าพระยานกร ๆอย่กหายเงยยไล่ ผ่าวพระ 

กรณาเห็นการเมองกล่นตนมากผายอย่ ระไวทิมไก ริงร่ดให้หลวงสร 

เสนก'โขน’วิ?ฅรวาทล่าม คมพล ๔0 คนขกำย่นแกลโกลางสมุทรลงไย่ 

พงราชการก่อน ครินระให้กองทพยกลงไย่ ก็ยํงไม'ทรายกระแสพระราช 

ดำริย่ระการ'ไก ริงยอกให้ขนฤทขิรณไกรถอเขาไย่กโรคหมาย เขโไย 

ขอร'ยพระราชทานพงกระแสพระราช'คำริ ทรงตรสว่า ยอกไย่ฝริกษา 

หาริออะไรเมอรวนกํ่าย่านน ระไย่รกพระราชทานกระแสพระราชดำริ 

ออกมาระทนหริอ ทางก็'ไกล การอย่างนอย่างไร ๆ ก็สุดแต่ย่ญฌาแม่ทพ 

คิกรกแรงไย่ให้ทนท'วงท อย่าให้เสยราชการไก้ริงระก็ แล่วทรงตรส 

ถามว่า หลวงสรเสนชงให้ลงไย่เมองกล่นต่น์นน ทว่าเย่นยุตรพระยา 

ราชวิงสรรคเย่นหลวงณรง'กอยู,'วํงห,นอก''อนนนหริอ เย่นกระไร มนลงไย่ 

พวกอายตนกย่สาระกลโเฃห้ทํอเอาไทยห^™11 เราคุ™หายนกรายทูล 

ว่า แต่ตนกย่สานนไม่ทำหามิไต้ ล่าพยปะพระยายา'ไงยเล่าเห็นระไม่พง 

หลวงสรเสนคนนเยน:ยุฅรเลยงพระยาราชว่ง'สรล่กทเข'นหลวงณรงคอยู่-วํง 
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หนาก่นิน ลงไฝแล็วกล็วระไย่หยอนเสย เห็นว่านป็ยก่วป็ย่แล่ว!ะหาใคร่ 

เขาไปใม’ ทรงฅรสว่า ร่กให้ลงไ!)น'นัน2อยนกหนา ล่าไค้ให้ลงไ!]เร้อสก 

๓ ลำ คนสก ๓00 แล่วกทเกยา ซง!'คให้หลวงสรเสนลงไ!]ก็ก ถกอย' 

แล่วหลวงสรเสนกเยึนลูกเลยงพระ;ยาราซาห้สง■รคอย, แขกเหรอเหล่านน 

ทิมน!ะรู!กนยถอขำงก!;ม ถากนก!]สาไม'คิกทำหลวงสรเสนแล่ว ขำย 

พระยายาโงยมน!ะกล่าทำแก่ก่นคนเกยวไค้ทํไหน ขำยกนก!]สาไม่ทำ 

แลว ขำยพระยายาโงยกไม่ทำ ทิม'น!ะทำเอา!นพวกไทยทํเกยวนนก็เห็น 

!ะใม่เยึน ล่า!ะเขนขนแล่ว กองท'พกรง ๆ ห็ยกออกผาอยก'ยนั้นึก่น!ะ 

ไผกลวหรอ ผน!ะมารยล่ย้ทํพไทยอย่าง1ไร เห็น!ะหาอา!มาทำไม่ แล่ว 

รยล่ง์วา อ่านหนงสอยอกไ!]เกก คร'นอ่านหน'งสอยอกไ!)ถงทิขอว่า ล่าว 

พระกรุณาสงพระเสนหามนกร(ปไ!เถงเ!ๅพระยานกรๆนน ทรงกร'สัว่ๅ คิก 

ว่า !ะไถ'ถามไ!]ล่วยการเมองกลนก่น ทว่าพระยากล'นัก่นืมหนํงืสอไ!]กร 

การควรท!ะกามยอกเช่าไ!]ให้ทรงทรายก็ไม่ถาห แล่วร์ยสงให้อ่าน 

หน'งสอยอกก่อไ!) กรนอ่าน!ยแล่ว ทรงครํสว่า ไม่พอทิพอทางเอาเลย 

นอยพระท'ยัก2วยเ!าพระยานคร ๆ นกหนา ราวก'!)เยึนแม่ซอมารยเอาไ!) 

ทิเกยว แก่แรกก็!ะไม่โ!]รกให้เ!าพระยานคร ๆ เอาก่วขำยพระยายาโงย 

ออกผาแล่ว เพราะเ!าพระยานคร ๆ ร'!)ว่า ไม่เยนไร ๆ !ะฃอร'ยออกมาช่วย 

รยกยอายแขกเมอง,ไทร !งโ!)รกให้ออกผา กรนให้ออกมาก็!)ล่อยให้หน 

หนไ!]รยัเอาลูกเมยใ!] คิกการทำเมองกล่นก่นขนอกไค้ พระยากล่นกน 

(ด) ชอนอยกสาง เบนบ1ครเล่าพระยานครา (ม่อย) ไค้เบนพระยา 

นคร ‘ใ ต่อมา ถิงรชกาถทิ 4 เสื้อนขนพนเล่าพระยา 
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มหนํงืสอไฝถงเว่าพ ระ;ยานคร ๆ ริ;ว่ากล่าวริกแริงระ!ง็ยให้!!เซ'วยเหลอ 

อย่างไรกใม่ม กล่ยนงหายไฝเสยอก เหฅผลอย่างใรอย'หนอริงเยนอย่าง 

นไฝไค้ แล่วรํขสํ่ง์ให้อ่านหนํงสิอพร;ยากลนก่นถวาย ครนอ่านริยแลิว 

ทรงดรสว่า ๆ กล่าวกรอนรนนยนอยเ'ขามาน'กหนา แลเมอพร;ยากล่นก่น 

ให้หนห้สอไฝกว้ว่ก่ายนวิทยาคมนํ้นั้ ว่ากล่าวก็ยํงเฉย ๆ อย่ นเหนระเยาน 

เพรางม่นฅเอาแตกล่าถอยเข้า'ไฝ ไม่1ไว้ใริริงให้มาขอกองท'พ แล่ว 

อ่านก่นหนํงืสอซงให้หลวงสรเสนถอ่ใฝถงพร;ยากล่นก่นัถวาย ครนอ่าน 

ไฝถงทิขอว่า พร;ยายาโงยไม่ร'ยเยึนทเมองกล่นก่น นขอไฝเมอง 

กยิลพํส์ดทำยฌ'ให้ทานนํ๋นั้ ทรงดร'สว่า ไฝว่าเอาแฅ่กวามฝลายเสยหมก 

ทงนน์ ความฑเถิกรยวิวาทกโเครํงก่อน ควรทิริ;ว่าฝรำพร;ยายาโงยให้ 

เห็นผิดแลชอยนนก็ไม่ว่า แล่วรํยสํ่ง์ว่าอ่านต่อไฝเถิก กรนอ่านริยแล่ว 

ทรงดร'สว่า เย่ล่าทเกยว ว่าไย่เท่านนั้ก่นเอง แล่วอ่านริกหมายซงให้ไฝ 

พกว่ากล่าวการเมองกล่นก่นถวาย กร'’นอ่านไฝถิงทขอว่า พรงยายาโงย 

ริงขอ!ฝแต่เมองกยิลพสกุทำยุญ'ให้ทานนน ทรงดรสว่า มแก่ว่าไฝเมอง 

กยิลพสกทำยุญ'ให้ทาน กยออก1ซอยรห่มเท่านนเอง เมนไรหลวงทิพอกษร 

เสม่ยนฅรา'ริงนงเสย ไม่ยอกความเมองกล่นต่นให้ร้ล่างเลย กวามก่น 

ความฝลายอย่างไร หลวงทิพอกษร เสมยนตราก็่รู้อยู่แล่ว ริะยอกกล่าว'ให้ 

เขาใริ เขยนใส่ลงว่าไฝให้ก?ว่างกไม่ม ครนอ่านริกหมายถวายริยลงแล่ว 

ทรงดร'สว่า ริงว่าออกชอถงยรหุ่ผเว่าเมองกล่นก่นกน1ก่าไฝท่าไมนกหนา 

ก่าม่นน์ยืถอคิกถงยรห่ม'แล่วิ มนริ;เยึนอย่างนไค้หริอ นมนไม่น'ยถอคิดกน 

แล่ว การริงเขนไฝไค้ ริ;ว่าเขนทำนองข่ใฝล่าง เยนทางรงง'ยถามไฝ 

ล่าง ว่าวิวาทก่นพน2องก่ายเหกุอส่ไร ใครร;ผิก1ะ'ซอยอย่าง'ไร ก็ว่าไฝ 

ให้เห็นผิดแล'ซอย ว่าแต่ก่อนพระยายาโงยก็คิกรยพุ่งกนคร1งหนงแล่ว 

- ๒๑๕ —", 



ไฝรกภาค?'1ณ'ฑไทษ'1ว เห้ออกผาทำราชการก็กลยมๅกิเๆ!ย่นขนอย่างนอก 

พร:ยายาโงย!:หาพนความผก]ม่ ^2วิวาทฑินืก็วยเหฅอย่างไรก็ซอยแค่!ะ 

ยอกกลาว'โทษ-กนเขำไฝให้'ทรงทรายไา'อน !ะ!ย่ว่าอย่างนย่างก!:กท!กยว 

แลวอานรำนานแขก 3ะ ทํ,าเมอง ซิงไย่!ขากายกํย์พวกแขกขยถถาๅย!ย 

ลง ทรงฅรํสถาม!!ก็คุณหายนาๅ ทำไม!มองราหม่นน2น !ะเย่นไย่ 

เสยทํงยาน!'ไง!มองท!คยาหาคู เ!ก็คุณหายนกรายกุลว่า พระยาสงขลา 

วาเขนไย่ทํงเมอง ทรงฅรํ'สว่า มน!:!ย่นไย่หมกทํไหน มน!:!ย่นก็แค่ 

ไมไกยกผาชวยเมองสงขลา พาก'นนิงอย่กํยียำนก"ย่เก็ธงนํ่น์เอง ก็เก็อง 

!ะน: เมองเทพา เมองหนธง!ก เมองตานเหล่านน เย่นกร:ไร เริยยรํอย 

คอยหมกแลวหรอ เ!าคุณหายนกรายทลาก็ เรยยรอยกอย, (ๆรอย(ๆรำ 

กผาอยูตามยาน!มองยาง!เลว แฅเมองตานนน พร:ยาสงขลาวา กอง 

อาทมาต!ยเอาหญิงแขกผายอกแขกแลก็เก็ยรํยเอาก็งของไก็ ครอยครำ 

พากนแตกตนหน!!]เสยยาง ทรงฅรสวา มน!:เย่นกํเย่นแค่!หฅผล 

เลกนอย ตามนกอยกยทนนแลว มนผกอยาง]ร!:เซเยน!:ช!ๅ!สยก็ไค 

!ะว่าหาเหฅุหาผลไ!]ทำไมกยเล็กนอยอย่างน แลก็ทรงตรสถามเ!ก็คฺณ 

หายนวา กคิก!:ให้ใครออกไย่อยู่!กแ!งก'ยขก็ง ^ ห]ว!มองย่างหริอไม่ 

เ!าคุณหายนกรายทลว่า ทก็วพร:กรุณาคิก!:ให้พร:ยาเพชรยริ00กไ1) 

อยู่ทเมองสาย คอยเกลยกล่อผกรอยกรก็ให้คินเขก็มๅยก็นเก็0ง แม่ 

พร:ยา'วิชิตณรงก็ พร:ราชรินทร พร:ยาไชยานน ให้กล'!แขก็มา 

ว่า!:เอาลงไย่เมองไทรค่วย รํยสํ่ง์ว่า ชงคิก!‘คให้พร:ยาเพชรยริอ0ถ 

ไย่อยู่ทเผองสายนนถกกอยู่แลก็ ขางเมองกลนตน!:ไกรอน คุ เขก็ยก็ง 

แค่การซ้ง!:!'ก้แ!งผ่อนฝรนครอยคร่าเมองไทรแลขก็ง ๔ หก็!ก็องนน 

อย่าเพ่อทำให้ว'นวายไย่ก่อน คิกการขก็งเมองกลก็ตก็เสยใพเริย111ก็11 

— 1®9๑๖ 



แลวเงร',กแรงทำท่อภายหล'ใ] ถ็าเมองกลํนฅํนืปงไม่เรยยร๎อย ไฝร'กแรง 

กรอยกริวเขาการระสะเทอนว่นเยืนมากไฝสิเส่ยการทเกยว แลวทรงตรส 

ถามเราคณหายนว่า หนโส่อซงพรรยากลนิท่นมไ!]ถงเร้าพระยานคร ๆ แท่ 

ก่อนนน เร้าพระยานกร ๆ ระร'กแรงว่าอย่างไรก็ไม'ว่า นิงอนิไฝเสยทํเกยา 

นิน ระเยืนเหตุผลอย่างไร เร้าคณหายนกรายทลว่า เห็นระเยืนคิวยกิก 

ไว้แท่ก่อนผิกเสยแล้ว กรนระคิกท่อไฝยิงไผ"ไค้' ก่ระนิงรอพงไฝก่อน 

ทรงฅริส์ว่า ทำนองไห้ผิกไย่เส่ยแล่ว ระคิกกอยเขนิความ'ใหม่ ชนะไหน 

ระเล่นคิวยนน์เอง เร้าพระยาพระกล'งัคิกมหนํง์ส่อว่าออกไฝ ให้รงเอา 

เร้าพระยานกร ๆ มาคิกราชการทํสงขลาคิวยให้ได เร้าพระยานกร ๆ เยืน 

เร้าของอย่ ระมานิงเส่ยไม'มาน1นั้ไม่ชอย ขอความระคิกระงนิร'กแรง 

เมองกล่นฅ่นอย่างไร ก็แร้งปึยในหนํงืสอซงหมนนิกรญวนร้นทย'รถอ 

ออกมานนั้แล่ว่ ว่าลงอย่าให้เสยเกาหน่งสอเดิม ก่ยเดิมความลงอย่างไร 

อกสกเล็กนอย ส่งให้มนเร่งกลนิออกไฝโกยเร็วเถิก แลวทรงฅรสถาม 

ชุนจุทชิรณไกรว่า เองออกผาครํ้งั๋ก่อนก็วนิร็งถงสงขลา ชุนๆทขิรณไกร 

กรายทลว่า ออกผา ๒๔ วนิ ทรงฅรสว่า ออกมาเร็วนกหนา เยืนกระไร 

กลนิออกผากรงน ระมาให้เร็วกว่ากร2งั้ก่อน ก็วนิระมาถงสงขลา ลม 

เยืนลมอะไรป็ยู' ชุนฤทชิรณไกรกรายทลว่า เยืนลมฅะวนิฅก ระออกผา 

6,0 วน ให้ถงเมองสงขลา ร็งริยสงสํ่งัเรนิกณหายนว่า ทำหนํง์สิอ 

ให้ม''นเร่งกล'ยัออกมา]กยเรวเถิท 1 

@ กรนเพลาคํ่า ทรงฅรสกนิเร้าคณหายนว่า ทรงคิก ตุ ก การ 

ทํ่ร้กให้คนลงไฝเมองกลนิท่นินน เห็นระยงหามคนใชใม' ร้งให้แท่ 

หลวงสรเสนลงไฝ ความทระถามพระเสนหามนฅร็คิวยหนนิส่อกลนิท่นิ 

กรงก่อนนน ก็เห็นระถาม แท่ถามไม'ให้ความแล่ว •ก็ไม่ยอกเขามานน 

— (5)0^ — 



เชิง แลวร็ยสง์ว่า เอากำให้การผาอ่านต่อไปเถิด ครนอ่านกำให้การ 

ถวายแลว ทรงฅรส์ว่า เยืน!หกเทรา21อ่าพระยานคร ๆ ก'ยนายร]ทธ',’“-11 

ทเดยา ทรงคิด ๆ ว่า!ะ1'ททรงตร'สัก"11นายสุทธิ!สิยไม'แล่ว แด่แรกกไห้ 

ทรงฅร่สถามนายสุทธิ สุ กร่ยัว่าไม่!ยืนไร ครนั้เยนขํ้นแล่วกผานิงเสย 

เราพระยานคร ฯ !ะคิดไย่ร;ง่ยว่ากล่าวอย่างไรก็ไม่ม !;นิ่ง!สิยไม่ลงผา 

ชวยกนคิดราชการอย่างนิ่!ะถกอย่หรชิ ว่ากร;ไร!ล่าพร;ยาพร;กล่ง เล่า 

คุณหายนกรายทลว่า เล่าพร;ยานกรๆให้พร;เสนหามนดรลงมาแล่รุ) เห้น 

เล่าพระยานกรๆ!ะหาลงผาไม่ !ะยอกยายเลย !ะมื้หนํงีสิอออกไย่ให้มา 

ช่วยคิกราชการกกง!;ผา แด่!;มาช่าวนไย่ ทรงตรสว่า อย่างน0น!;ไห้หรอ 

การเมองกลนฅนเยืนของเล่าพร;ยานกร ๆ การ!;เยืนอย่างไร!ล่าพร;ยา 

นครไกห้อย'หมกสิน มหน''ง์สอไย่ว่า ถงเ!ยไขอย่างไรก็ให้มาช่วยก่นัคิด 

ราชการให้!งไห้ มานอนรกัยาฅ่วอย่ทสงขลานนเถิด การควร!;คิกร;งกั 

ว่ากล่าวไห้หรอ สุ !ะคิดหนเห้ยนย่ร;!ย,ไย่ตามการ1ไห้อย่าง1ไรก็สุกแด่คิก 

ทำอย่าให้!มื้องกลนด่นหลุกลอยไย่อน ทำเสย'ให้แล่ว!ง’ให้!ง!;ชธ่ฎ แล่ว 

ทรงฅรสกยกรมหลวงรกันรณเรก็ว่า การทํ้งั้นิ่อย่ในเล่าพร;ยานคร ๆ 

ท1งั้นนเราพร;ยานกรๆ!;ไม่ลงผาช่วยกนคิดราชการนนชอยอย่หรอ1ารผ 

หลวงรกันรณเรก็กรายตลว่า ท!;ไผ่มานนไม่ควรหาผิไห้ ทรงกรสว่า ล่า 

ไม่ลงผาช่วยกนคิกราชการแล่ว เล่าพร;ยานกร า ผิดนกัหนาพเกยว แล่รุ1 

( ด ) หตวงฤทชินายเวรมหาดเล็กคนน เบนบุตรเล่าพร;ยานกร ■ๆ ( นกัย ) 

นองเล่าพระยานครค (นกัยกลาง) ภายหลิง,ได้ฟ้นพร;เสนหามนกห้ แล่ว่ไห้ 

เถึอนเบ็๋นพระยาเค้นหามนคร เห็นจะเมื้อในรํชกาตทิ (1 
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โทษเอาวก่ไม่ไค้พงกระแสพระราชกำริทรงสห้เสยมาอย่างไรเล่า แล่า 

เร้าคุณหายนกรายทลถวายร่างหนํงสอชงระฅอย ให้ขนทุทธิรณไกรถชิ 

ออกผา กรนอ่านถวายรยแล้วทรงฅร่สว่าคุความสนเย่อยู'หน่อยหนิง ว่าต่อ 

เขา'อกเสิยส'’กนิกเถิด ว่าลงว่า ซิงร้คให้พระยาเพชรยุริไม่อยู่ทเมองสายนน 
ก็ซอยดก่ยราชการดอยู่แล่ว พระยาเพชรยริระไกรโ]แรงระว่ง้ราชการ 

ข้าง ๙ หก่เมองยอกกล่าวเข้าผาให้รเนปึง ๆ แค่คิกทำให้เยืนถิฅคิส่พท 

เลองล่อไม่ว่า พระยาเพชรยริยกออกไม่อยู่ทเมองสายนน์ ยกไม่อยู่กก่ย 

ราชการเมองกลนฅน ให้เผปึงกลนต่นรระไค้รอนค่วกล่วถงย่าง กรนแก้ 

หนํงสออ่านถวายรยแล่ว ทรงฅริสว่า เอาเถิดก็แลว แค่'รกหมายลงเยืน 

รกหมายของเร้าพระยาพระกล่งออกผากก่ยปึกสยโเถิก ว่าออกผาว่าการ 

ซงระรโแรงกรอยกร่วน1นั้ อย่าเพ่อเห็นแก'ผลย่ระโยชนซื้งระให้เยืนหลวง 

เยืนยำเหน็รกํย้ทแกล่วทหารก่อน อย่าเพ่อทำเขก่เยืนอนชาดทเกยว คิก 

การข้างเมองกล่นค่นัเสยให้แล่วก่อน ริงก่อยรดแรงครอยกริวต่อภายหล'ง 

ขก่ง ๔ หก่เมองนน ก็กคิกแค่เกลยกล่อม'ให้ออกผาอยู่ฅาผย่านเมอง'ให้ 

สนเถิด นวไหนร่ายก็ฅ่กเอาแค่น'วราย อย่าทำผูมมามให้เถิกผงผาก 
การต่อไม่ไค้ ถก่ระทำก็ทำเอาทเมองไทรเสยให้สนรงระชอย แล่วทรง 

ฅริสก'ยักรมหลวงริกษรณเร'สว่า การเมองกล่นฅนนนไม'พอทระเยืนเลย 
เพราะเร้าพระยานคร า ทเก็ยา รโเอาต่วอก่ยพระยายาโงยออกผา แล่ว 
กลโม่ล่อยมนไม่ให้มนเยืนขั้นไห้ ครนเยืนขั้นแลก่พระยากล่นค่นมหนํงสอ 
ไม่1ให้'ช'วยก็นงเสย ระว่ากระไรก็ไม่ว่า เยืนอย่างน'ไย่'ใด ม่ระหลากพระทํย์ 

นกหนาทเก็ยา ข้างกองท'พใหญ่มหนํงืสอให้หลางสรเสนลงไม่ ก็ว่าแต่ 

กวามม่ลายไม่ทงนน ระว่าให้เยืนทำนองไถ'ถามช่ร่ลงไม่ย่างก็ไม่ม คิกการ 

หมนไม่เสยทเก็ยา กรมหลางรกษรถแรสกรายทลว่า การซงคิกให้ลงไม่ 

เม่องกลนค่นนน เห็นระเยืนดก่ยคิกการยก่ไม'ถนโกายไม่ไกทรายกระแส 
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พระราชกำริ ทรงพระสรวลฅรสร่า ระมาโท!}ว่าไม่ได้พงกระแสพระราช 

การอยางไร เมอยํห้อย' ณ กรง ๆ กไกความกลนม่นผาแม่เม่าน'น หาร 
วา'ไกรหอ'ใคร’วิราทรฎก่นไม่ เมอออกมาล่งสงขลาแล่วรการอย่างไร 

สุกแตกก'?กแรงไย่ตามการ'ไม่กริงระซอย แลวทรงตรํส์ว่า ซงไห้หลวง 
สรเสนลงไย่นนกกแล่ว ถาหลวงสรเสนลงไย่ล่ง การซงรยวิวาทกนน่นก็ 

เสน''ะกชิยซาช๎าวนลงไคยาง พอระทนคิกร'คเแงให้ติดตามลงไฝได้ การ 
ทงนกเยนเหฅกวยอายพระยายาไงยคนเกยว คิกเยเอาฅวอายพระยายา 
โงยเสยไหรงไค การกระแล่วกนเม่านน แล่ว่ร่ยส่งสง์แห้คุณหาฎนว่า เร่งก 
ไหมนรยกลยออกผาโกยเรว ขอเงินไตไย่ซอเสยยงกนเอาขางหนาเถิก 
ผูคนมนมากวยกนมากนอ้ยอย่างไร เะไห้ส่กชํงึ© ส'ก ๑๐ กำลงก็ไห้เถิก 
มนระได้กลยออกผาโดยเร็ว กระแสพระราชกำริกยขอความเกหมาย 
เล่าคณหายนย่ระการ'ไก ก็แล่งมา'ในหนํงัสอแลเกหมายนนแล่ว ๆ 

๏ คร่น ณ วนเกอน ๖ แรม ©๔. กำ เพลาเซา รยสํง์ส่ห้เล่าคณ 
หายนวา รกหมายชิงระให้ขนร]ทวิรณไกรกล'ยออกมานน คิกเอาความ 
เมองฅรห้กานไส'ลงสกหน่อย คกำซยออกไย่ให้ก ว่าซงระคิกเกแรงการ 
เมองกล'น่ฅนน่นั้ ไห้คิกระว'งการขางเมองฅร่งกานกะมาหมนม่าย อย่าให้ 
ม่ความฝระมาท อุฅส่าห้ฅริตรองการให้รอยกอยรงมาก แล่วร่ยสงว่า 
ริยรกหมายไห้มนเร่งออกมาโกยเร็วเถิด ๆ 

๏ ณ วนเกธน ๖ แรม ©๕ คํ่า หาไกทรงพระราชกำริราชการ 

เมองไทรเมองกลนม่นไผ' ทรงฅรสไย่ม่วยเริองผนทเริอหมนเงสรถิกวิ ชุน 

พิทกษสงคราม ซงถอยอฺณผองสงขลาเขาไย่ว่ารินนายเริชิเอาผาลแก่โกย 

แม่ ๔ กอน เอาไย่เทยวซอขายผาก ไย่รกให้ถิอหนห้สอตอยออกม', ก็หา 

ไคร'มาเร็วไม่ เทยวทวงเงินค''าผน'ชาอย่ รํยส'งไห้ผากามเอาล่าทย่ากนก็ 
ๆ2'' ๆ ,ๆ2ๆ ? ๆ ฯ^ๆ I 0^.^ 

ระให้ลงพระราชอาญาก็ไม่พย 

แรม ©๓ คํ่า ๆ 

ทกวามว่า'ใช้ใยมาแม่ ณ วิน,เคอน ๖ 
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๏ กรน ณ ว่นเคอน ๗ ขํ้นกํ่า © เวลาเช้า รยสํงส่งัเช้าคณหา 

ยนว่า เรอเช้าไม่แต่เมปึงสงขลาแล1วคงมผนเช้าไม่ทุกลำ ไหคอยโล่เลยง 

ช้ย์เอาผินเสยให้หมก!งไห้ เช้ากณหาขนกรายทูลว่า ถ'าทำวพระกรุณา 

ยงไผ,ทรายหน*งืสอแลํว เริปึเช้าไม่,ทกสงขลาก็กง}ะผผนเช้าไม่ทุกลำ ถา 

ทรายหนํงืส!แเลว ย*งมเริอเอาผนเขำไม่,ทกสงขลาไห้ก็ไม่พนผิกหาผิไห้ 

ทรงฅร่ส์ว่า ทำ!ะเอาผิดต่ปึร้หนงัสอแลํว!ง!ะเอาผิกไห้ ๆ 

๏ แด่ร'ยสงกรมหลวงรกษรณเรก็ สงึให้ขำพเช้า!กหมายออกผา 
ว่า ต่วยทำวพระกรุณาผิหน*ง์สอเช้าไย่กรายทูลนนทรงทรายแลํว ราชการ 

ซ้ง!ะกิด!,ดแ!งเมองกลนดนม่ระการใด ก็ไห้โม่รกให้มหน,งัสอออกผาแช้ง 
อย่แลว แลตุวนสนิกนน!ะกชวย่ระการใกก็ไผ่แช้ง แด่ก่อนก็เหนว่าเยน 

กนกผิพน่ปึงน*ยถิปึมาก !ง'โม่รก'ให้เยนพระยากลนฅน ทำพระยากล”นัด่น 

เยนคนค}ริงก็ด่องคิกร',กษาช่วยช้างพระยากล่นด่น์ ทำไม,เขนกินกแล็ว 

เห็นว่า'ใครเยนคนคมพรรคพวกน'ยถ!)ผาก ก็สกแต่กกหนเห้ยนไฝดาม 

ควร ช้กแ!งให้ซอยกวยราชการให้กฅริดรองเอาดามกระแสพระราชดำริ 

นนเถิก ทำแล!ะมหน*ง์สอเขาไม่กรายทูลอกแล้ว สํ่ง์ให้พระร่ฅนโกยาม 

เช้าไม่ถงเช้ากรม อย่าให้ทำวพระกรุณาผิเช้าไม่เลย เช้ากรม!ะไห้ทำ 

หน'ง์สอยอกอปึกผาให้ทราย แลขุนเ)ทขิรณไกรนนเอาผนเขำไม่ ด่) ก่อน 

เช้ากุณหายนเอาฅํวไว้ชำระไล่เลยงอย่ ขอความแช้งอยู"ในหน*งลอกณ 

พระนายซงมออกมานนแล่ว ๆ 

® แลกระแสพระราชดำริชงขำพเช้า!กหมาขออกมากร1งั้นเขน 
การเร็ว เช้าก่นเก่าใหม่ ไห้!คหมายฝากผา ๖ กรง ขอกวาม}ะขาคผิก 

เพยนม่ระการใค รํยพระราชทานพระเดชพระตุณกวรมกวรแล่วแต่!ะ 
โม่รค !กหมายผา ณ วนเก!)น ๗ ซน ๒ คำ ยทุนเอกกึก (ทูลกึกราช 

©1030*5) พ.ส. เต๓๘เย ) ไ 
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ฉขขต่ ๘ 
๏ ขาพเรำหลวงอกผสมข่ก รกหผายผายํงหลวงทิพอกษร 

เสผยนกรา ไค้นำขนกรายเริยนแค่ท้าวพระกรุณาเรำให้พราย ดวยขาพเท้า 

เกรก'หมายฝากชิชิกผาก่ยรม่นอินพรเสนา ณ วนเกชิน 4 แรม ร,4 กํ่า 

คร่ง ๑ รองกุภมาตราเพชรยริ ณ วนเกชิน ๕ ขน ๘ คํ่าครํ้งั้ © ขน 

ร)ทชิรณไกร ณ วนเกชิน 4 ขั้น ร,4. กํ่ากรง© หม่นรงสรสิทชิ ขุนพิท้ก่ย์เ 
สงกราม ณ วนเดชิน ๖ ขน ©๓ คำกร'ง © หม่นนิกรญวน ณ ว่นัเดอน 
๖ แรม ๗ คากรง ๑ นายโกนายหมวกกองญวน ณ วนเกชิน ด) ขน เอ 

คำกรง © เขากน ๖ กรง แรงอยู่ก่อนนนแลิว ๆ 

@ ณ ว่นัเคอน ๗ ขั้น ๓ คํ่า ขั้น 4 กํ่า ขั้น ๕ กํ่า หาไค้ทรง 
พระราชดำริราชการเม่องไทรเม่องกลนก่นไม' แค่ ณ ว่นัเกอน ดเ ขน 
4 กำ เพลายํ่ารุ่งนน กรมหม่นมากยาพิท้กย!]ระชวรพระโรกเหม่อน 

พระชิงก็ลกขณา* กรนร'งขน ณ วนเกชิน ด) ขั้น 4 คํ่า เพลาข่าย 4 

โผงก็นิพพาน ๆ 

๏ กรน ณ วนเกชิน ๗ ขน ๖ คำ เพลาคำ เรากณหายนกราย 
พลว่า ท้าวพระกรุณาม่หนํง์สอยอกให้สารว'กญวนเม่องรนทยุริ ถอเขๅไบ่ 

ว่า พระยากลนกนม่หน่งสอให้เริะยาย)า เร๊ะสเลหม่น ถอไ!]ถงเรำพระยา 
นกรๆ เระยา!]า เร๊ะสเลหม่น ผาแวะเขาท!]ากน5าเม่องสงขลา ท้าวพระ 

กรุณาทรายกวามเข้า ให้เอาก่วืเระยา!]า เร๊ะสเลหม่น ขั้นผาถามไค้กวาม 

ว่า พระยากลนกโเม่หน'งสอ!ห้ไ!]ขอกองทพเรำพระยานคร ๆ หกพน ให้ยก 

* พระองก์เจ,,,าชายลํกขณานุคุณ พระราชโอรสในรชกาลที่ ๓ 
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ไป,ช่วย'ในเกอน ๖ ให้ฑํนํ ว่าซงเงำพระยานคร ๆ ผหนำสอให้เง์ะนก นาย 

สำข ไฝหามฝรามแต่ก่อนนน ฅนก!]สาหาพึ่งไผ่ คนก!]สาว่า ธยาว่าแต่ 

มหนำสอเขยนมากำยน่าหมกมาหำมฝรามเลย กงงะเขยนล่วยนำทองผา 

หำมก็ไม่พึ่ง กยว่าพระยากลนฅ่นั ตนกฝสา ผิหนำสอมาถงพระยาสายคน 

ละฉยย ใงความในหนำสอพระยากลนกนนนว่า ตนกู!]สา พระยายาไงย 

คิกงะให้หวโเตงายุตรพระยายาไงยยกไฝทางระแงะ ไฝฅวกหล่ำพระยา 

กล่น์ฅโเว่าขอให้พระยาสายช่วยขำขวางไว้ แต่หนํง์สอตนกฝสานน ว่า 

กล่าวมาเหมอนกโเหนำสอเคิมทให้เขำผาณกรงๆ งงทรงฅรํสถามว่า คน 

ช่างฅนกฝสามนมเท่าไร งงให้ผาขอกองท่พเงำพระยานครๆหกพน เงำคุณ ย่ไห้ ำห้ห้ 2ไ ห้ ให้ 
หายนกรายทลว่า กนช่างตนกฝสา พระยายาโงย นนมเกาพน ทรงตรำ 

ย่ 1 ห้ ะ1 ห้ ’ ๘ 1ห้ 

ว่า งะเอาคนมาแต่ไหนนกหนา มนว่าเห็นผากนก งะผิอย่ทำพวกฅนก 

ฝสาหมกกำชกนก็ราวสกสพนหำพนเท่านน เยึนกระไร มนขนผา กำยน 

หลวงสรเสนไฝถงแลำหรอยำ มนรัยำงหรอไม่ เห้าคุณหายนกรายทูลว่า 

เงยยอย' หาไห้ยินว่าลงไฝถิงไม่ ทรงตรสว่า เห็นงะลงไฝยำไม,กง เมอ 

มนขั้นมานํ้นผาพยกำยินก็ไหนยำงหรอไม่ เงาคุณหายนกรายทลว่า ไม่พย 

หาผิไก ทรงกรสถามว่า ก็คิกงำแงงกนอย่างไร เงาคุณหายนกรายทล 

ว่า ทำวพระกรุณางะกอยพึ่งความหลวงสรเสนกลยขนมาก่อน ทรงฅรสว่า 

งะทรงคิกสขั้เสยยญชาการออกมาแต่กรุงไ เลำ ทางก็ไกลหาทนไม่ ยอก 

เช่าไฝก็แต่พอไห้ทรงพึ่งเล่นสยาย 1 เท่านนเอง แล่วร่ยัสำว่า เอาหนำสอ 

ยอกมาอ่านไฝเถิก ครนหลวงสรินทามากยอ่านขนว่า ขำพระพทชิเห้า 

พระยาคุรัพิพำมนยอกมา ขอพระราชขานกรายย่ำคมทลพระกรุณาให้ 

ทรายให้ผาละออง 1 นนั้ ทรงกรสถามว่า เงำพระยายมราชยำไม่ออกมา 

ถงกอกหรอ เงำคุณหายนกรายทลว่า ย่ำไม่ถงหามไห้ ทรงตรสถามว่า 



มนเข้าไฝพยฝะปึยู่ทไหนล่างหริอไม่ เร่าคณหายนกรายทลว่า เม!เสารว่กั 

เปรากฝากนำสงขลา พยเริอกองทํพใชํใยมาทนาะถงฝากนำเมองสงขลา 

เมอวนเกชน ๖ แรม ๑0 กํ่า ๔ ลำ ว่าเห็นเยึนสำเภาอย'ลำ ๑ ทรงฅรส 

ว่า เหนเยนสำเภาอยู่ลำ ๑ ก่เยืนเรปึเร่าพระยายมราช ฝานนกเห็น 

ระกงเสยหลายวนแล้ว เยนกระไร มนพยเรอฅ'อเข้าไฝทไหนยางอกหรอไม่ 

เรากุณหายนกรายทลว่า พยทํฝราณปึกลำ ๑ เยืนเริอหม่นางสรสิทธิ 

ทถอหน่งัสอออกผาแต่กรง ๆ ทรงกร'สถามว่า าำนวนเริอกองทพทย่ง 

ไม่สิงอยู่สกกลำ พระนรินทริกรายทลว่า ย,งอยุ' ๓๑ ลำ ทรงกรสว่า ไฝ 

อยู่ท เหนางไม่ใคร่ไฝสิงเข้าไค้เลย แล่วร่ยส่งว่าอ่านต่อไฝเถิก กรนอ่าน 

ไฝสิงทข้อว่า หลวงวิาารณเกินยกผาถง ทรงกร'สว่า นอกริกาะเกินยก 

เฝล่า กุ ผูกนาะย'ยเยินเสยหมก าะผาเรอไม่ไค้หรออย่างไร เข้าคณหายน 

กรายทลว่า เรอยิผน์นผุใฝ เอาเกยขนาดแางทำอยู่ ให้ขุนก็ริส่งัหาร 

กอยกุผเรอมาข้างหลง แล่วอ่านหน'งัสิปึยอกถวายต่อไฝ กรนอ่านายแล่ว 

ทรงฅรสว่า เย่ล่าทเกิยว าะกิกา'กแางให้ล งไฝทำเยืนข่เข็ฌไว้พอให้ร่อน กุ 

ยาง-ก็ไม่ม คิกการชาไย่เสิยหมกแล่ว กว่าาะทันเางให้ลงไฝาะไฝทนการ 

ท,ไหน เร่ากุณหายนกรายทลว่า เม่อสารว่กเข้าไฝนํ้นั้ ทำวพระกรณา 

ากแางาะให้พระยาสายยกลงไฝเมองสายก่อน ให้กิกระว'งัการข้างเม่อง 

กล่นก่น แลชำระครอยกร'วทเข้ากวยล่ยิพวกขยถเมองไทร แล่วาะให้ 

พระยาเพชรยุริยกกามลงไฝ ทรงฅร่ส์ว่า ล่ากิกา'กแางให้ลงไฝทนการช่ กุ 

ไว้ไค้ กาะร่อนก'วกล'วลงยาง าะหาอาามารยสก'ยพวกท'พกรง ๆ ไม่ 

แล่วทรงฅรสถามว่า เข้1ะยาปา เร่,ะสเลหผน ไค้ออกาากสงขลาไฝเมอง 

นคร ๆ เมอไร เร่ากุณหายนกรายทลว่า ไค้ไฝก่อนหนำสารวกเข้าไฝ ๕ วน 

ทรงกรสว่า การเมปึงกลํนํกนไม่พอทาะเขนเลย เพราะเร่าพระยานกรๆ 

— — 



ทเกยว แลวทรงฅรส์ว่า เอาอะไรเขาผารองทำท่าทางอย่ ระอ่านอะไร 

เร้าคุณหายนกรายทลว่ๅ คำให้การกิยคำซีก ร'!]ส่งว่า เอามาอ่านไฝเถิก 

กรนอ่านใ!]ถงทขชิว่า พระยากลํนืตนมยนใหญ่น้อยมดินกำนน ทรงฅรส 

ว่า มยนใหญ่น้อยดินดำก็มากอยู่เท่ๅนนั้ มนระมาทำไมไค้ เห็นระย'งหา 

ทำเอาเมองกลนฅนย'ยเยินไค้เร็ว")ไม่ แล่วทรงฅรสถามว่า คนข่างพระยา 

กลนฅนมอยู่เท่าไร เราคุณหายนกรายตลว่า มอยู'ทำพน ทรงฅรสว่า 

พระยากลนท่นระไค้คนก็แท่คนอยู่ในยานเมองนนเปึงริงมนอย ช่าง 

ฅนกฝสา พระยายาโงย มมากนน ก็เห็นระไค้คนทนอกเมอง ยรรกาทอยู' 

นอกเมองแล้ว ม'นก็กงกวากเอาผาเยึนพวกหมกนนแหละ แลไทรงฅรส 

กไเร้าคุณหายนว่า ไหน ๆ ก็เยนแม่ท,พออกผาแล่ว ระถิอว่าระมารกแรง 

แท่การเมองไทร การเมปึงกล่นตนระรอพงกระแสพระราชดำริก่อนนน 

ทางก็ไกลระทนหริอ การอย่างนก็อย่ในแม่ท่พสิน อย่างไร ๆ ก็สุกแท่ดิก 
กิ ' กิ’ กิญ่ กิยั กิ 10 'กิ, ' กิ 

ผ่อนย่รนร'กแรงไย่ให้ทนท'วงทก่อนรงระซอย กรนอ่านคำให้การคำซก 

ถวายรยแลไ ทรงฅร่สว่า ไม่พอท่พอทางเอาเลย น้อยพระทโแร้าพระยา 

นครไนกหนา เพราะ!เล่อยอ่ายพระยายาไงยไ!]ทเกยว การริงเยึนผาก 

ผายไ!]ไค้ ริงรโ]ส่งส่งเร้าคุณหายนว่า มหน้ง์สอฅอยออกมาให้มหน้งสอ 

ไย่ถงเร้าพระยานคร ง ว่า ระมายอกย่วยเริยอยู่นนไม่ไค้ ให้มาช่วยดิก 

ราชการให้รงไค้ การเมองกลนตนเยึนของเร้าพระยานคร ๆ อยู่ การระควร 

ม่ระการ'ใกก็สุกแท่พระยาสุริพิพฒน เร้าพระยานครๆระดิกอ่านเถิก สุก 

แท่อย่าให้เมองกลนท่นหลกลชิยไย่ชินไค้ แลซงระผหน้งสอว่ากล่าวยณชา 

การออกผาให้ทำอย่างน2นอย่างนเล่าทางก็ไกล ระออกมาทนการไค้ทไหน 

ระ'1ไค้ก็แท่มหน'ง์สอว่ามาอย่างนนแ,ทละ ทำโกยว่าดิกร่ก้แรงไย่ไม่ทน ขาง 

ฅนกย่สา พระยายาไงย ทำเอาพระยากล่นกนย*โ]เยินแพไย่ ไค้เมอง 

- - 



กลนต่นิแล้ว พร2ยายาโงยก็ระกำเริยฅ1งฅนิเยนเราเม!)งคิกหากผง'ธน การ 

เยนไปอย่างนแล*ว ก็ยกก!เงท่พืใหฌ่ธอกไปปรายฝรากทำเอาเสยใ?'ห้ราย 

คายทเคยว ถนิเหนวนิใกรควรระรนิแรงต่งให้ร”กยาเมองกลนิคนิไก ก็ให้ 

ย!เกเข*าใป,ให้ทรงทราย สุกแต่คิกอย่าให้เมธงกลํนต่นหลกลอยไย่ธนไค้ 

นินเถิก ว่ากระไรเราพระยาพระคล'งั การเยึนผากผายรนถงอย่างนแลนิ 

ระกิกยกกองท”พใหญ่ลงไย่ทำเอาไม่ไกทเคยวหรอ เราคถ]หายนกรายทล 

ว่า ยกลงไย่กำไค้ถิงการระผากมายอย่างไร ยกคนขางเมธงนคร ๆ เสย 

คิกเธาแต่คนเมองสงขลา คนขนิง ^ หวเมอง กโ!ทพกรง ๆ ยกลงไ!]ก็ 

พอกำ ทรงฅรสว่า กระนนิสิ คนขางนคร ๆ อย่าคิกเอาเขาเลย กะให้เขา 

อยู่ย่ระรำหนนิทรนิเยาขนิงการเมองไทรเถิก ถนิมการขํ้นอกอย่างไร ก็ให้ 

เขาคอยอย่สุ้รยรนิการขางหนนิท่เผองไทรทเคิยา คิกว่ากล่าาหารอออกไ!]ก 

ถนิเหนว่าผกน!ท่านนระยกลงไย่ทำเมองกลนิก่นไม'พอหรัธอย่างไร หนิไม่ 

พอแลนิก็ยอกเขนิไย่ ระไกร”กแรงกองทพเพมเฅิมออกมาให้พอ แลนิทรง 

ฅรสเล่าความเมองกลนิฅนิให้พระยาราชสุภาวกพงว่า การเมองกลนิต่นิ 

ครํ้งน เพราะทรงเชอเราพระยานกรๆฑเกยว เราพระยานครๆว่า1ไม่เยึน'ไง"] 

รนิเอาก่วพระยายาโงย’ไย่แลนิย่ล่อยให้หนไย่ การรงเยึนอย่างนิไย่ไค เยืน 

กระไรพระยาราชสุภาวก รักวามแลนิหรอ พระยาราชสภาวคิกรายทลว่า 

พงทรายเพลาวนน รนิสํ่ง์ว่า ยํงไม่รก็คูไถ่ถามเสิยให้รยนิง แลเพลา 

คํ่าว่นินน อ่านหน”งสอยอกกนิคำให้การคำซกถวายรยลงก็พอเพลา ๒ 

ยาม ทรงฅรสไย่รนเพลา ๗ สุ่มเคยรงเสก็รชน หาไกอ่านต่นหน”'ง่สอ 

พระยากลนิต่นิ แลหน”งืสอฅนกย่สา ซงมไย่ถงพระยาสายนนถวาย'ไม' ๆ 

๏ กรน ณ วนเคอน ๗ ขน ๗ กำ เพลาคำ [รากณหายนกรๅฎพล 

ถวายร่างหน'งสอซงระฅอย ให้สารว่กถอออกมา ทรงกร'สวนิ กำแลนิเรา 

— ไชไชไว — 



นํกืหนา เอามาว่าไย่เถิก กรนอ่านร่างหน"งสิอถวายรยลง ทรงฅร่สว่า เออ 

กแล้ว เอาเถิก แต่ก่อนก็ไห้ผหนํงืสิอให้หผนนิกรญวนร้นทยุร็ถอออกมา 

กร่งั © ให้นายไฅนายหมวกกองญวนถิอออกมากรง © ความก็แรงอย'แต่ 

ก่อนยางแอ่ว ระว่ากล่าวทรงย"ญืชาการร'กแรงออกผาอย่างไรก็ไผ่ไห้ ระ 

ไห้ก็แฅมหน*ง์สิอว่ากล่าวออกมาอย่างนนิแหละ เอาหน"งืสิอส่งให้ร็ยออก 

มาโกยเร็วเถิก แอ่วทรงคร’สถามว่า ระ'ให้'ใกรถิอหน่งัสิอออกผา เราคุณ 

หายนกรายทลว่า ระให้สารว'ดญวนรนทยุร็ทเขาไย่ ถิอหนํง์สอกล่ยออก 

ผา ทรงฅรสว่าเออ เอาส่งให้มนเร่งออกมาเถิก กขอเงินให้มนไย่ซอ 

เสยยงกินต่วย มนระไห้มิใรเร่งออกผาถงเสิยเร็ว ๆ แอ่วทรงฅรสถามว่า 

พวกกองญวนซงให้อปึกมาเมอวานซนน มณัไห้ออกผาเมธไร เร้าคุณหายน 

กรายทลว่า เกมระ'ให้ออกมา ณ ว่นิเก่อน 01) ขนกํ่า © กอ่าปึย่อ่วยชุน 

ง]ทธิรณไกรเอายาผนเอ่าไย่ ไห้ให้แต่นายหมวกออกเร็อผารากกรุง ๆ ณ 

วนเก่อน 01) ขํ้น ๒ กํ่า ขนง]ทธิรณไกรนน เอาฅ่วไ'ว่รโเพระราชทานไล่ 

เลยงต่อไย่แอ่ว ก็ว่าไม'มิผนอกหามไห้ มิแต่ 01) ก่อนเท่านน กกควย 

เกอ่า ๆ ระรโ]พระราชทาน'ให้ออกมาก"ย่เร็อสารวกควยคราวน ทรงฅร่สั 

ว่าเออ ให้มนออกผาเถิก ระไย่เอาไทย•เอาทณฑอะไรก่ย์มนเล่า ระถาม 

เอาแต่ผนเสิย'ให้หมกเท่านนั้ เมอมนว่าไม่มรริงแอ่วก็ส่งให้มนกล'ยออกมา 

ระไห้ใช้’สอย การอ่างหน1ายํงมิมากอย' แอ่วทรงฅรสถามว่า ก็เร็ออ่าย 

สารวกเ'อ่าไย่นไล่เลยงถาม,มนแอ่ว่หร็อ มนเอาผนเอ่าไย่อ่างหร็อไม่ 

เร้ากณหายนกรายกลว่'1 ไล่เลยงถามกแอ่ว ว่าไม่มิเอ่าไย่หามิไห้ ร่ยสํ่งว่า 

ครกแรงให้ม่นัเร่งออมกาเร็า ๆ เมิม ย่านนยโระรอกอยพงการอย่นนแหละ 

— เฐจเชวว) — 



ราชการขำงเม!เงกล่นัต่นนน กร"แสพระราชกำริโปรก!]ระการ*!ค ก 

แรงมาในหน*ง็สธฅธยทกปร;การแห้ๅ ๆ 

๏ แลราชการชิงโฝรก1ให้?าาวพร;กรณาเรายกท'พัใหญ่!)ธกผา 

ปรายฝรามผายหํวเมองปากให้ครํงน ขาพเข้ไร*ยพร;ราชทานพงก ห้าม 

ราชการปากให้ขนครํงใด กร;แสพร;ราชกำริก็่โปรกรวมราชการผาก 

หว่งัพระท”ยอย่ในนทํ้งั้สน ทรงฅรสว่า ขนทกครง ไหน ‘ๆ ก็เยึน 
๘ 
ก 

ใ ย ) 

แม่ห้พใหญ่อธกมาแล่ว ราชการร;ม่ขํ้นแห่งใดมากนธยปร;การใก 

สุกแต่คิกร'กแรงไปให้รอยคอยผ่ธนปรนทำให่ชธ!)ราชการสำ!ร็รทนห้วงท 

ไห้นนเถิก แลชงห้าวพร;กรุณายอกให้ขุนจุทชิรณไกร สารวกณวนเมธง 

รนทยริถิธเข้าไป ห้วยราชการเมิองกล่นฅน ๒ ครํ้งนน หาสไห้ทรงพร; 

สรวลฅรสไม่ ทรงฅรสทยทวนถิงแต่เราพร;ยานคร า หลายครํ้ง ทรงพร; 

วิฅกไปห้วยเมธงกล'นฅนว่า การร;เยึนมากมายไปเสยแห้ว ห้าห้าวพร; 

กรุณาคิกร่กแรงลงไปทนทำเอาเริยยรอยเสยไห้แห้ว ร;สนทรงพร;วิฅก 

สยายพร;ทยลงทเดยว ๆ 

๏ ครน ณ วนเกธน ด) ขน ๘ กำ ขน ๔ กำ หาไห้ทรงพร;ราช 

กำริราชการเมชิงไทรเมธงกลนฅ่นัไม' ๆ 

๏ แลกร;แสพร;ราชกำริซงขำพเรารกหมายอธกมาน ข้ๅพเข้า 

ไห้รกหมายฝากชิอกผา เข้ากนเก่าใหม่ ๗ ครง ขอความร;ขากผิก!พยน 

ควรมิควรปร;การใก ร'ยพร;ราชทานพร;เดชพร;คุณแห้วแต่ร;โ!]รฦ 

รกหมายมา ณ ว่น ๕ เกชิน ๗ ขน ๙ คํ่า ยกุนเอกศก ( รุลศกราช 

ดเอ©ด พ.ศ. ๒๓๘๒) 1 

— — 



แฟืสม!ขะ}สม3ฒสมขด 
ฉขัขชี่ ๙ 

๑ ขาพเข่าหลวงอุกมสมย้ต !กหมายมาย'งหลวงทิพอกษร เสมยน 

ฅรา ไค้นำขนกรายเริยนแก่ทาวพระกรณาเข่าให้ทราย ก่วยข่าพเข่า 
^ ^ ไ 0^^ ๐ 

ใกรกหมายฝากธอกมาก'ย!มนป็นทรเสนา ณ วนเกธน ๘ แรม ๑๘ กำ 

กรํง ๑ รองคุภผาฅราเพชรยุริ ณ วนเกธน ๘ ชน ๘ คํ่าครํง ๑ ขน 

ขุทชิรณไกรญวน ณ วนเกธน ๘ ขํ้น ๑๘ กํ่าครํ้งั้ ๑ หผนใงสรสิทธิ 

ฅำรว! ณ วนเกธน ๖ ขน ๑๓ กํ่ากร่งั ๑ หมนนิกรญวน ณ วนเค้ธน 

๖ แรม 05) กํ่าครง ๑ นายโฅนายหมวกกธงญวน ณ วนเกธน 05) ขน ๒ 

กํ่ากร1งั้ ๑ ขุนร]ฑ-ยึรณไกรญวน ณ ว่นเกอน 05) ขน ๔ กํ่าครํง ๑ เข่า 

กน 05) กรง แข่งอยู่แก่ก่อนนนแลว 1 

® ณ วนเกธน 05) ขน ๑๐ คํ่า ขน ๑๑ กํ่า หาไค้ทรงพระราชกำริ 

ราชการเมองไทร เมธงกลนก่นไม่ ๆ 

๑ กรน ณ วํนเก่อน 05) ขน ๑๒ กํ่า เพลาเข่า พระยาพิพฌนํ 

กรายทลว่า ทำวพระกรุณาผหน่งสอยยิก ให้ขุนเทพอาญากรมการเมอง 

สงขลาถอเข่าไฝว่า เรอนายท่พนายกองออกมาถงฅงแก่ ณ วนเกธน ๖ 

แรม ๔ กํ่า ไม่!น ณ ว่นัเกอน ๖ แรม ©๒ กำอก ®๘ ลำ เข่าก่นเก่าใหม่ 

เยึนเรอออกผาถงแลว ๘0 ลำ คน ๓๘0๙ คน ก่ยให้ขุนเทพอาญาคุม 

กร‘วพวก'ชงไฝเข่าก่วยก'ยพากข:ยถมข่า'ไม่'ชายหญิงใ'หญ่นํอย ๑0๘ กน ริง 

ทรงทรสถามว่าว่าความอ^รเข่าไม่อกทห้ยทรอไม่ เฑ้คุณหายนกรายทล 

ว่า ไม่มกวามอะไรทามไค้ ทรงครสว่า รนฝานนแลวเรอกองทพขํงไม' 

— เ^เฐรฺ)^ — 



มาถงหมกทเกยวหนอ เยืนกร:ไร เริอเข่าพร;ยายมราชโฝถงแล*วหรอ 

ย'ง เข่าคุณหายนกรายทลร่า ยิงไฝไผถงหามิได้ ทรงฅรสถามร่า มน 

เข่าไฝพยเรอทไหนย่างหริอไม่ เข่าคุณหายนกรายทลร่า ขุนเทพอาญาเข่า 

ไฝนนไฝลก หาพยฝ;เรอกองท'พทิไหนไม่ ไฝถงอ่าวเมอง'ชุมพรร่าพยเหน 

เยนเรอยาวแล่นไฝลำ (ะ) เห็น!;เยืนเริอ!ผ่นราชามากยืซงออกมา ทรง 

ฅรสร่า เยืนอย่างไรหนอ!งไม่ใคร,!;มาถงหมกได้เลย ร;ยิงอย่ทไหนย่าง 

อย่างไรกไม่5ร แล่วทรงฅรสถามร่า อย่กปึย่กอกหริอ เข่าคุณหายนกราย 

ทลร่า ล่าวพร;กรุณาอยู่กอย, ทรงกร‘สถามร่า กร‘วซงเอาเข่าไฝน์นเยืน 

กนทไหน เข่าคุณหายนกรายทลร่า เยืนกนเผ่อง!;น:ย่าง เมองเทพาย่าง 

เมองกานย่าง ร่าเยืนคนเผ่องไทรห็ผ่ย่าง ทรงกร”สร่า เยืนคนเผ่องไทร 

กํมกวยหรอ ข่านวนคนเมองไทรได้มาเท่าไร ผเยืนหางว่าวทำเยืนราย “I 

ส่งเข้าไฝล่วยหริอไม' เข่าคุณหายนกรายทลร่า ไม่มหางว่าวส่งเข่าไฝหา 

มิได้ ถามขุนเทพอาญาร่า คนเมองไทรก็มเข่าไฝอย่ย่าง แต่หาทราย 

ร่าเท่าไรไม่ ร๚ส”งร่า เอาหน”งสอยยิกมาร่าไฝเถิก แลกวามข่างล่นหน*ง์สอ 

ยอก ซงยกเอากวามเผ่องกลนล่นืทิให้ขุนสารว'กถิอเข้าไฝครงั้ก่อนใส่ลง 

ยอกเข่าไฝน'น เข่าคุณหายนสํง์ไม่ให้อ่าน ให้หลวงทิพอกษร เสมยนฅรา 

กลาโหมร่งัหนำอ่านถวายแต่ร่า กำยได้ยอกให้ขุนสารว”กืถอเข้าไฝกร1งั้ก่อน 

ร่า พร;ยากลนล่นมหน”งสอ'ให้เ!:ยาย่า เ!;สเลหม่น มาขอกองล่พืเข่า 

พร;ยานกร ๆกยได้ส่งคำแฝลล่นหน”ง์สอพร;ยากลนกน แลล่นหนํงีสอซง 

ผ่ผาถงพร:ยาสายทง ๒ ฉยยแข่งอยู่แล่ก่อนนนแล่ว กรนยอกให้ขุนสารร่ก 

ถอเข่าไฝแล่ว เริอนายทพนายกองออกมาถงอก แล่วอ่านกามหน”งืสอ 

ยอกซ้งผ่รายลำเขำไฝ กรนอ่านไฝถงทข่อร่า เริอพร:ยาอภ”ยพิพิชิ เริคู 

พร;ร'กนโกย•า ออกมาถง ทรงกร*ส่ว่า พิงออกมาถงกราวนกอกหริอ คิก 
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ว่าออกผาถงเสยแต่ก่อนแล้วเล่า กรนข่านหน',งสใเย!]กถวายใยแล้ว ทรง 

กรสถามว่า กรอยกรํว์ก็เอาเข้าไต่นน มาฅาผทางมนก็อย่หมกหรอ เล้ากุณ 

หายนกรายทูลว่า เข่าไ?]กามทางยายกายเสย ชายฉกรรร กน ชาย 

หญิงใหญ่น้อย ๕ กน เข่าก่น ๒6 กน ทรงกร'สถามว่า มนยายอะไร 

มนยายอกเผนกอกกระม'ง เล้ากณหายนกรายทูลว่า ยายให้ลงไม่กำยอก 

ผ'น ว่ากนก็เข่าไฝร'ยพระราชทานผนเสยผาก ทรงกรสว่า ม'น้เยึนกงผนอย่ 

แล้วมนระพงหริอ แล้วทรงกร'สถามว่า คิกล้กแรงการอย่างไรย์างหรอไผ่ 

เล้าคุณหายนกรายทูลว่า ทำวพระกรุณายิงกอยเล้าพระยายมราชอย่ ถา 

เราพระยายมราชออกผาถงแล้ว ระยกลงไม่เมปึงไทร ทรงฅรสว่า ยกลง 

ข่างไหน ต่องกิกการเมองกลนฅนเสยให้แล้วก่อนร้งระไม่ไห้ ระไปทง 

เมองกล้นิต่นิเสยน้นระไห้หริอ แล้วทรงฅรสถามว่า กิกร7)แรงการ 

ข่างเมิองกลนกนอย่างไรย่าง เล้าคุณหายนกรายทูลว่า ย่งรอกอยพงทอง 

กรายิย่ ทรงกร'สว่า ระกอยพงทํองฅรานนทางใกลอยหริอ ทางกไกล กว่า 

ระออกผาถงระ ใกร'ทนการงานไห้ทไหน เยนกระไร เริอก็ให้ถิอหน้งืสอ 

ออกมากไยการเมองกลนต่นินน ย่งัไผมใกรมาถงย์างทเคยาหรอ เราคุณ 

หายนกรายทลว่า ถามขุนเทพอาญาว่ายิงไม่มิใกรมาถงหามิไห้ ทรงกรล 

ว่า มิหน้งึสอให้ถป็ป็อกมากำยการเมิองกลนต่นนน เรอหผนนิกรญวนก็ 

คร2ง ๑ เริป็นาย!คนายหมวกญวนก็กรง © เริอขุนสารวกก็กร*ง ๑ เยึน 

๓ กรงแล้ว เริอก็มาก่อนม่านนระไม่ก่งย์างก็เกยวหริออย่างไร เล้าคุณ 

หายนกรายทูลว่า ย่านนเห็นระถงย์างแล้ว แล้วทรงฅร่สัถามขุนเทพอาญา 

ว่า พวกนายทพนายกองก็ออกมาสงแล้ว อย่ก็ปึย่กํวยกนหมดหริอ พระ 

นรินทรกรายทูลว่า อย่ก็อย่กํวยกนหมกทงสน ทรงฅรํส์ถามว่า ข่าวฝลา 

ของมอซอกิน:ผยริยูรณป็ย่หรอ พระนรินทรกรายทูลว่า ข่าวนนก็มพอ 
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รานก่นัรนัพระราชทานไผ่อย่สก & เกธน แต่พลูนนัซอขายกนั ๓ กำ 

สลิง ทรงพระสรวล กรสกนัเร่าคุณหายนว่า พลข่างนอกก็่แพงอยู'แล้ว 

ย่งหาพลูฝากเขาไปถวายเขนกำนิลอกเล่า แล้วทรงกรสถามว่า ไพร่ยาน 

พลเมองนนเยืนกระไร ออกผาอยู่กามย่านเริอนหมกแล้วหริอยิงี พร;นรินกร 

กรายกลว่า ออกมาอยู่ฅาผย่านเริอนแล้วสกส่วน ๑ ย่งสก ๒ ส่วน ทรง 

กรสว่าเยืนแขกหรอไทย พร;นรินกรกรายกลว่า ไพร'ยานพล!มอง ทรง 

กร,สัว่า นอกอย่างท!กยว ถามว่าแขกหริอไทย เอาไพร่ยานพล!ผอง 

อะไรผาว่า พระนรินทรกรายทลว่า!ยืนไทย ทรงกรสว่า ทำไมมนริงไผ่ 

ใกร่เข่าผาอยู่กามย่านเริอนหมกไผ่เลย เห็นผนัระกลผ่เอาก'ว์ไย่ท'พ ผ่นก 

เทยวหลยหนปึยู่ในย่านนัเอง เยืนกระไร ข่างแขกนนัผาเข่าอย่กามย่าน 

เมองหมกแล้วหรอย่งั พร;นรินทริกรายกลว่า ยิง เอ ส่วน เข่ามาอย่กาม 

ยาน!มองแล้วสกส่วน ๑ ทรงฅร่สีว่า มนยิงกล'วอ;ไรทํไหนอย'อก -?นยเาน 

นแล้ว้ยํงไม่]กร'เขามาอยู่กามย่านเมองอกเล้า ระพากนอกอย่ในย่าย่ยัเยิน 

เสยนนัเอง แล้วทรงกรสถามว่า เยืนกระไร ข่าวกอกไผ่เงินทองเมอง 

ตรงักายูไผ่กวามอย่างไรย่าง พระนรินทริกรายกลว่า กอกไผ่เงินทอง 

นนัเอาขนมาไว้ทเมองสงขลาแล้ว แต่เกริองราชยรรณาการนน ใหกน 

ลงไย่เฅอนอยู' ยิงหากล่ยัขนผาไม' ทรงฅรสว่า รนย่านนแล้วมนร;มา 

เมอไรอกเล่า แล้วร'ย์สงสงพระยาราชสุภาวกว่า ดร‘ยเอารำนวน 

กรอยกร่วทส่งเข่าไย่ มอยให้พระยาราชว'งสรรครยเอาไย่พกไว้ทไหน แก่ 

พอใหม่นัสยายก่อนเถิก ระเอาไย่ให้ก่ยัใครไผ่ ระมเข่าไย่มากนอยอย่างไร 

ก็ผอยให้เยืนข่าวพระยาราชว่งัสรรกหมกนนแหละ แล้วรยสํ่งสํ่ง์พร;ยา 

ราชว”งสรรกว่า ทสุเหร่าผกว่างขวางอยู่พอระผ่อนพกไว้ไผ่ ก็รนัเอาพก1ไว้ 

พอให้มนัสยายก่อนเถิก พระยาราชว่งัสรรกกรายทลว่า ฑสเหร่า ย 1 

— 1ข้)๓1สุ!;- 



คลองนางหงษกึกวางขวางอย' พ!)นพ’ก่อย่ไกํ ริ!]ส่งีว่า เออ เอาพกไว้ทใน 

นก่อนเถิก ท่มํน์ไข้เง็ยอย่ก็่คูขอหมอไย่รว้าเทพยายาลมนกวีย พระยา 

เทพกโเพระยาราชว'งสรรคอฅส่าห้เอาใงใส่คูแลเยิกข้าวย่ลาอาหารให้มน 

กน อย่า'ให้มนอกหยากซวด'โซ,ไก่ ล่าขก่งหน้ามกรอยกร’วีล่งข้าวไย่อก 

มากมายแล่ว หค่อย'เกแรงเอาไย่ฅํ้งั้ท่แสนแสยข้างนอกทเกยว ๆ 

๏ กรน ณ วิน้เคอน๗ขน©๓ กํ่า เพลากํ่า ทรงฅร่สถามพระยา 

ราชวิงืสรรกว่า ร’กแงงร'ยเอากริวขนพก่ใว้หมกแล่วีหรอ พระยาราช 

ว*งสรรกกรายทลว่า ร่ยัเอาขนพ'กัไว้แล่ว เยน'ชายฉกรรง ๓๓ ส่าผะโน 

กร*วี ๘๘ เข้ากน ๘© กน ขวยฅายเสยกลางทาง ซายฉกรร'ง ©๙ 

ส่าผะโนกริวี ๕ เข้ากน ๒๔: กน 'ทรงฅริสึถามว่า มนยํงยวยเง็ยมอย' 

อกย่างหรอไผ่ พระยาราชวิงสรรกกรายทลว่า ย่งีมอย่ยก่ง ริยส'งว,า 

กเอาใงใส่ขอหมอไย่รว้าเทพยายาลอย่าให้มํน์ฅา ยไปเสยไก มนเย่น 

กเพราะโทยมนอกผนนโเแหละ ขอเอามลผนไย่11อยา'ให้มนกินเข้าใย่ 

มนก่กงงะหายสน แล่วทรงฅรสถามว่า มเย่นกนเมองไทรเข้ามาเท่าไร 

พระยาราชวิง์สรรกกรายทลว่า เยนคนเมองไทร ชายฉกรรง ๓๕ 

๔:๕ กน เมองฅาน้ ชายฉกรรง ๘ ส่ามะไนกริวี ๘ ©๖ กน เข้ากโเ 

ชายฉกรรง ๓๓ ส่าผะโนครํวี ๔:๘ ๘© กน ริย์ส่งว่าอุฅส่าหคูแลรกษา 

มนไว้ให้ก ล่ามเข้าไย่อกมากผายแล่วี งิงงํกีแงงให้ออกไย่ฅ’งย่าน!รอน 

อย่นอกท่เกยว ๆ 

® ณ วนเคอน ๗ ขน ©๔: กำ ขน ©๕ กำ แรมคำ © หาไก 

ทรงพระราชกำรราชการเมองไกง' เมองกล่นฅน์ไผ่ ๆ 

@ กรน ณ วนเคอน ๗ แรม ๒ คำ เพลาเข้า พระยาพิพฌน่ 

กรายทลว่า ห้าวพระกรณามหนํง์สอยธกให้งนถกถอเข้าไย่ ทรงฅรสถาม 

— เข้) ๓๓ — 



ว่า ยอกเฃาใฝควยราชการอ;1ร เราคุณหายนกรายทูลว่า ต่วยราชการ 

เมองกลนต่น ทรงฅรสถามว่า เร้อทให้ถอหนํงืส-อธอกมาต่วยการเมองกล1นั 

ดนนน ย่งัไผ'มใกรถิงยำงเลยหงอ เรำคณหายนกรายทูลว่า ยํงไมมใกรถง 

หาผิ!ก ทรงหรสว่า ยอกเข้าไย่ว่ากร;1ร เรำกณหายนกรายทูลว่า ยอก 

Iขาไฝว่า พระยากลำหนมหน่ง์สอให้เรํะยาหลนมาขอกองท่พัเรำพงะยๅ 

นกร ๆอก ว่าฅุหวํนัหลงอาหลซิงเยนพว่องกยีพระยากล่นก่นนนั้ [ยืนยกร 

เขยพระยายาโงย เมอกรำพงะยายาโงยวิวาทก่ยพงะยากลนต่นืกงงั้ก่อนนน 

ฅุหว่นหลงอาหลกนนมาเว่าเยืนพากอย่ก่ยพระยากลนก่น กรนวิวาทกน 

กรงน พระยากล่นหนให้ไย่ห5งรำอย่ทย่ากนํ้า ก็พาแขกไพร'ไย่เขาเสย 

กำฅนทูฝสา พากกนกย่สา พระยายาโงยมาต่งั้รกษาเอาย่ากน5ๅไวิ'ไห้ 

เมอเระยาหลนมารากกลนก่นืนน ก่องหสกผาลงเรอทยางนํ้าเค็ม ว่า ณ 

วนเกธน ๖ แรม ©0 กํ่านํ้นั้ กำยืนหลวงสรเสน[ขำไย่ถงย่ากนํ้า เห็นพระ 

ยากล่นหินให้ลงผารำแห'เอาหน่ง์สอขนไย่ แต่'?ะพก'?าว่ากล่าวก่นอย่างไร 

หาทรายไม' เ'?ะยาหลนมาแต่ ณ วนเก็อน ๖ แรม ©๑ กํ่า ทรงฅรํส์ว่า 

มนมาก็หวิดก่นอย่เท่านน หาไมกระรกวามทเกยว แล่วเรำกณหายนกราย 

ทูลว่า พระพรหมชิยาลซ้งไย่หาเรำพระยานกร ๆ นนก็กลยมาถงแลำ ว่ๅ 

เราพระยานกรๆ ว่า การขำงเมองกล่นต่แนน ไห้ไล่เลยงกนถอหนำสอ 

พระยากล่นหินแล่ว ว่ามกนอยถงหำพน กำหาต่องกำหนำสอไม่ กน 

นคร ๆ ก็ลงไย่อย'แล่ว ล่าการหนำแน่นย่ระการใกก็คงระผิหนำสอยอกมๅ 

ถงเรำพระยานกรา แต่ทพระยายาโงย หนกย่สา กำพระยากล่นหิน็รย 

สกนนน เห็นระหาสพระยากล่นหินให้ไม่ กรนระคิกให้กองทพไย่ช่วย 

เกลอกพระยายาโงยระสะดงหกโรกลำ หลยหนไย่แกนอำกร]ยเสย ก็'}ะ 

เสยท'วงทไย่ ระหองคอยพงหลวงสรเสนกลำผาก’ยินรงระคิกต่อไย่ ทำว 

— ๒๓๔ 



พระกรุณาเหนว่าพระยๅกว่นึว่นึคยแคย!)ย่ ระไว้ในเก,ราชการมิไก รก 

ไห้พระยาเพชรยรคุมคน0)00 ก”ยหลวงธนรํก์ษภเยศรคุมกนสงขลา ๓00 

ยกไฝ ณ เมธงสาย เมิธงยะหริง พงราชการเมิองกลํน็ค่น์ ระไค้ 1ห้ 

พระยาสายมหน์ง์สอไฝว่ากล่าวห้าม!)ราก กํย ระไห้ชำระกร'วซิงเข1าก่ย้ 

ขยถทเผองไะนะ เมองเทพา เมองฅานค่วย ทรงฅริสถากว่า กำหนดว่นี 

ระให้พระยาเพชรยริลงไฝ!กธไร เนาคุณทายนกรายทลว่า ไม่ไห้ยธก 

กำหนกว่นัเข้า'ไฝหาผิ,ให้ ทรงฅร์สว่า ระให้ยกลงไฝธย่เมิองสาย เมอง 

ยะหริง นน ทางก็ยํงไกลกํย์เผองกลนฅนอยูถงวํนหนงคนหนงห้างนกหนา 

ไห้ยกเข่าไย่ให้ใกล้เข่ากว่านเห็น,?ะกิทเกยว กิฅฅิศํพทระไห้เลองลอลงไฝ 

ถงเร็ว ๆ ไห้ ว่าการควรฝระการใกระไห้ร'กแรงกํนึทำทนท'วงท เราคุณ 

หายนกรายทลว่า ว่าพระยาเพชรยุร้ยกลงไย่ถงเมิองสายแว่ว ก็เห็นระ 

ทรายลงไย่ถงเผองกล่นคน ผักนทเผองกว่น์คนไฝมาไผ่ขาดหามิไห้ทรง 

ฅร่สว่า ว่าข่าวกราวมว้แลองลอลงไย่ถงไกักเห็น?ะกลว พอรํงรอกํนี 

ลงไห้ยาง แว่วเนาคุณหายนกรายทลว่า การข่างเมองไทร พระยาไทรก 

ยอกมาว่า ไห้ร่กเรอให้ลงไย่ทเกาะนางกาว กองท'พรุกเผาเรอพวกข่าย 

หว่นีกาลเสย ว่าข่ายหวนผาลลงเร็อหนไย่ทว่ายเกาะ 6 ลำ แค่ข่ายคน 

กหม่ก์สข่กหนไย่อย่ทเมิองแย่ระ ทรงตรํฟิถากว่า กรอยกรํวทเกาะนาง 
กาวไดผาหรอไม่ เนาคุณหายนกรายทลว่า ไม,ว่าเข่ามาว่าให้หามิไห้ 

ทรงครสว่า ทสำกิฌสิไม่ว่าเข่าไย่เล่า เยืนกระไร เนาพระยานกรๆกาหา 

อยทสงขลาแว่วหรอย,ง เนาคุณหายนกรายทลว่า ให้พระเสนหามนฅริ 

มาหาว่าวพระกรณา มาถงแฅวนพระพรหมชิยาลผากง พระยาพ'ทลุง 

(ด) พระยาพทตุงคนน พนบุฅรคนใหญ่ของเข่าพระยานคร ค ( นอย ) 

ภายหถํงเอาเข่ามาเบ'นพระ1ยาอุไ'ทยธรรม ถิงรชกา๓ 4 ได้เบนเจาพระยา 

มหาสิริธรรม •ไ ผัรกษากรุงเก่า 

- 1ะ)๓เ^ — 



มิหนงสิ!)ย!)กฅาผผาว่า เล้าพระยานครๆ!!วยผากไโ} ให้อาเใยนเสมหะ 

เหนยว!):ท:หน'าปึกให้หอยห้รึกริก ®) มิอเห้าเย็นไ!)ผาแต่วนเกอน ๖ แรม 

พิ(ะ) กำ ในวนเกธน ๖ แรม กํ่ๅ ย'งใผ่ถอยหามิไห้ พร:เสนหามนกร 

กลยไ!)เมอานกร ๆ แล้ว ทรงครสว่า [หนโรคใ:มากไ!)เพราะโทโส โกรชิ 

กวยหนงสอทว่าถิงใะเข!)นห้วยนำราชิงมาท1ๅม!1ไม'พรน11แอง ย่วยเใยลง 

อย่างนแล้วใ:มาไห้ทไหน การทพกใาผาก่ยัเพร:พรหมชิยาลนํน พงกก 

เยน!)ร:มาทกกผกไ!)เสยหมกทงนํน เย็นเหฅห้วย!)ล่อยพร:ยายาโงยผิก 

ไ!)เสยแต่เคิมแล้ว ห้คิกผิกไ!เหมดทเคยว แล้วร่ยัส็งัว่า เอาหนํงสอ 

ยอกมาอ่านใ!)เถิด กรนหลวงสุรินทามาตย็อ่านไ!]ถงทล้อว่า คิกใ'กให้ 

พร:ยาเพชรยรคมกนเพชร!เรทมาถิงแล้ว ๗00 ก'!เหลวงอนรกย็ภเยศร 

คุมกนสงขลา ๓๐๐ ยกไ!)เมองสายนน ทรงกร,สถามว่า เล้าพร:ยายมราช 

ออกมาถิงแล้วหรอยิง เราคุณหายนกรายทลว่า ยิงไม'ออกมาถงหามิไห้ 

ทรงฅรสว่า!]ร:หลากนกหนาทเกยว ไ!)อย่ทไหนใงไม่ใกร'ใ:มาถิงไห้เลย 

เริอกไ!)ถงเกอยใ:หมกอย'แล้ว ยิงไม'มาถงอกเล่า เย็นกร:ไร เมอในถกมน 

เขาไ!)นนพยเริอทไตนย่างหริอ'ไม' เล้าคุณหายนกรายทลว่า เริอในถก 

เล้าไ!]นนไห้ลก ไผ่พยเรอทไหนหามิไห้ ทรงตรสว่า พงกเย็นอก'ใรรย็ 

ไ!)ทเกยว แล้วทรงฅรสถามว่า ยอกใำนวนเริอเล้าไ!)อกหริอไผ่ เล้าคุณ 

หายนกรายทลว่า ไม'ไห้ยอกเขาไ!)หามิ'ไห้ ทรงกร*สถามว่า ก่อนหนาใน 

เล้าไ!)ในวนสองวนน5น มิเริอมาถงย่างหริอไม่ เล้ากณหายนกรายทลว่าไห้ 

มิหามิไห้ ทรงกรสว่า อย่างไรเริอเฑพร:ยายมราชใงไม'ผาถงเล้าไห้เลย 

เล้าพร:ยานกร ๆ ก!เวยเสยแล้ว เล้าพร:ยายมราชใงไผ่มาถงเล้าไห้ 

การล้างกลนต่นก็ร'อนมากอย่อย่างน กเห็นใ:วุ่นไขว่พ:ว่าพ:วํง์อย่นกหนา 

แล้ว ทรงกรสถามว่า เริอหลวงสรเสนเล้าไ!]ถงแล้ว พวกกนก!)สา พร:ยา 

— 1:3๓ไว — 



ยาโงย *?ะกลาเขาทำเปิาไ,ใายทเกยวหรอ เ'ทักณหายนกรายหลว่า ไม่ทำ 

หามิใก แต่คงระรยสกไพระยากล'นฅ่นั หลวงสรเสน็ระว่ากล่าวหำมย่ราม 

นนเหนระไม่พง ทรงฅร่สัว่า เร็อเร๊,ะยาหล่นทถอหน*ง์สิอพระยากล'นฅนมา 

นน ม่นัผากเร็วไฝเสย ล่าผาชาอย่หน่อยก็ระรกวามเยึนแน่ไค้ เยึนกระไร 
1ไ ยัญ่ 1ไข่ '1ไ “ 

หน!) ไค้พกราว่ากล่าวกนเช่าแล่วระรงรอลง แต่พอให้กองท'พพระยา 

เพชรยุรลงไย่ถงเมองสายไค้ ก็เห็นระไม่เยึนไรทเกยว กรนอ่านฅนหนํงืสธ 

หลวงราชเมธารยแล่ว ทรงฅรํสว่า เร้าพระยานครๆ คิกการมาให้ฝระมาท 

4าไย่เสิยแล่ว ล่าคิดผาให้ยกกองท'พลงไย่สกสร้อยหำร1!)ยเสิขแต่แรก 

การก็พอระกล่าวกล'วเกรงรง์รอลงไค้ล่าง อย่างนระคิกการต่อไย่ระทนท'วงท 

ทไหน ล่าหลวงสรเสนพดราว่ากล่าวมนร1ง็รป็ลง'ไค้ ก็เห็นการระ'ไม่เยนไร 

ล่ามนไม่พงแล่ว การทระร้ก์แรงยกลงไย่ก็หาทนไม่ กรนอ่านหน่งสอพระยา 

กล'นัฅ่นถวายรยลง ทรงฅรสว่า พงกว่ากล่าวมานนกเยึนสินสฅิอย่แล่ว 

กรนอ่านคำให้การรยแล่ว ทรงฅรสว่า กนช่างพระยากล่นฅนก็ผพรรกพวก 

พน1!)งอย'แต่ ๘ คนเท่านน ระไย่สัรยกไมน’ไค้ทไหน กก'ยแกยต่วึเฅ็ผทนํก์ 

หนา ระคอยให้เร้าพระยานกร ๆ ผาช่วยคิกการเล่า กเร็ยยวยไย่เสิยแล1ว 

แล่วรไส่งสํ่งึเร1ากุณหายนว่า เร่งมหนํงสอออกผาผปึยการกไกองท'พใหญ่ 

ทเกยวเถิก อย่างไร ๆ ก็สกแต่กองทพใหญ่คิกรกแรงทำไย่ อย่าให้เมอง 

กล่นต่นหลดลอยไย่อนไค้นนเลย ล่าเห็นการว่าคิกไย่ระงไว่ากล่าวไม'ทไ 

ฅนกย่สา พระยายาโงย ชนะพระยากลไต่น์ไค้ย่านเมองแล่ว กนกฝสา 

ระฅงต่ว์เยึน'ใหญ่หรอพน'องผู้,ใกระกง'ต่วึเยนใ'หญ่ผาเข1าหา ก็กิกย่ระรยลย 

ไล้พาเอาฅ่วเขำไย่ ระไค้ทรงก1งั้แต่งต่อไย่ใหม่ ล่าพวกพนองระฅํ้งั้ให้พระยา 

ยาโงยเยนใหญ่ พระยายาโงยเยนคนผิก ก็เห็นระชก'ชวนกนใย่อนใม่เ'ขำ 

หา ล่าไม่อ่อนนอัผเขำหาแล่ว กยกท'พใหญ่ลงไย่กเอาเมองกลไต่นึก็นมา 

๒๓ฟ่ 



ให้ห้ทํค้ ถงอายพวกแขกทพิสกโ®)ทเผองกรํงีกานผโระมาช่วยกโต่าน 

ทานกยกกองทพทุ่มเทกเลยลงไะ]เอาเมองกรงกานทํเกยว คิกขอแรงเอา 

แขก ๙ ห่วแง่อง!งา'ช่วย กะ)กนสงขลายรรรยกองท'พกรง ๆ ยกลงไะ]รํ่าเอา 

ให้ยโ)เยิน’?นไค้ ถโเห็นว่าคนนอยไม่พอทำ ก็ให้คิกแต่รกษาคผท่วงทไว 

1ห้ผโคงก่อน เร่งยอกเข’าไะ] ระไค้ให้กองท'พยกเพิม[ฅิผออกผา แลการ 

ช่างเมองไทรนโ ก'ให้กิก'?คกองท่พเผองนกร ๆ เมองพโ)ลง รโยาไวให้ 

เยนทมํ่นรง'ไค้ อย่าให้เยึนเหตุการณลุกลามต่อไะ] กองทพกรุง ๆ ระยกล่วง 

ถลำลงไะ]ข่างเผองไทรย่างแลโ พระยาเสนาภเยก็ร็ระมาปึย่ทํไหน การ 

ควรระชกถอนะ]ระการใก ก็สคแต่ระคิก'ให้เยน'ชโชำนะแก'การทง์ ๒ ขาง 

นนเถิก พระยาราชสกาวก็กรายทลว่า การเมองกล,โกโนนกองยกกองท้พ์ 

ลงใะ] ทำไม'อ่อนน้อมเข่าหาแลว ก็ยกเข'าฅเสยทเกยว แก่คิกก'วย 

เกทำ ๆ เห็นว่า ฅนกะ]สา พระยายาโงย ไค้เมปึงกลโฅโแล'ว ก็เห็นระ 

ไม่ทงภผิลำเนาหามิไค้ กงระคิกเขาหา ทรงกร'สว่า ทรงคิกก็เห็นว่ามโ 

ระเข่าหา ทำมนไม่เข่าหาแล'วก็ฅเอารนไค้ ว่ากระไรเร่าพระยาพระคทํง์ 

เร่ากณหายนกรายทลว่า ทำไม่เข่าหาแล'วก็ก่องเร่งกเสยเมอยโกำลโกง 

ต่วัอย่างนรงระทำไค้ง่าย แต่กนกะ]สา พระยายาโงย เห็นระคิกเข่าหา 

ทำนองพระยายาโงยระถอว่าวิวาทกนกรํ้งั้ก่อนนนั้พวกพระยากลโตน 

ผากรงชนะ ไค้เยึนพระยากลโกน กร1งั้นํ้พระยายาโงยมพวกมากกว่า ก็กง 

ระทำให้ชนะพระยากลโกน ทรงกรสว่า ทำมโเข่าหาก็คิกร'กการไะ]ฅๅผ 

การ ทำไม'เข่าหาแล'ว ก็ยกไะ]กเอาเมอกำลํงีอย่างนแทํวไค้เร็วทเกยา มน 

ระเอากระสนกินกำทไหนมาสรยทโ ผโสรยกโก็นานแล'ว ระไม่หมกลง 

( ต) แขกเร็ยกเบสูด แขวงฅรํงกาน 

^๓๘ — 



ยางหรอ แลวรยสงสํงืเ!กกณทายนว่า ระทรงพร2ราชคำริออกผาธย่างไร 

ทางกใกลหาทนกยการใม' ทำ'หน์ง์สอว่าชิอฑมาเร็ว ๆ อย่างนเถิก แล่วคิก 

ฝรกษาหารอเร้าพระยายกินพว'แๆขๅคู ระริกแรงเห็นการอย่างไรย่างก็คิก 

ริกแรงก่นเขา ๆ 

® กรน ณ ว่น์เกอน ๗ แรม ๓ คํ่ๅ เพลากํ่า เร้าคุณหายนกราย 

ทลถวายร่างหนงสอซิงระฅอยออกมา กรนนายยริยาลอ่านถวายไฝถงทขอ 

ว่า เราพระยานคร ๆ ย่วยอาการไรกกำเริยกล่าขนนน รโ)ล่งว่าเคิมกวามว่า 

ลงอกส,กหน่อยเถิก ว่าลงว่า ทรงพระวกกอย'ด้วยอาการเร้าพระยานกร ๆ 

นกหนา ระเยึนผากมายย1ระการโก เร้าพระยานกรๆก็ย่ง์หาไห้ยอกเข้าไฝให้ 

ทรงทรายไผ่เอาพระท่ยัช่วยทรงกอยพงอาการโรกเร้าพระยานกรๆ อย่ กรน 

แกฅนํงึสอถวายรยแล่ว รโ)สงให้กลโ)อ่านใฝทข้อเมองไทรอก กรนอ่าน 

ไฝสินขอเมองไทรแล1ว รํยสํ่ง์ก่ยเร้าคุณหายนว่า กวามทเมองไทรนนยํง 

ไม่ไห้ว่ากล่าวออกมาเลย ทรงคิก ๆ คู การข้างเมปึงไทรเล่ากยํง์ไผ่ 

เร้ยยร้อยเยึนทไร้ใรไห้ ฅนกหม่กสอ!าก็หน่ไฝรวยรวมผักนอยู'ทแย่ระ 

ครอยกรโทเผองไทรก็ยํง์ไม'ไห้ริกแห กองทพใหญ่ยกออกมามนก็ร้อย' 

แย่วว่าระมาริกแรงกรอยกรวั ย่ามนร้ว่ากองท'พใหญ่ยกไฝข้างเมองกลน- 

กนเสิยแล่ว อ่ายกนกหมกสอํก่ม่เน้ร้ มํน่แฅ่งให้ผาเกลยกล่อผกรอยกริว 

กล่ยพาก'นกุร้ายกำเริยขํ้น การ1ะเยึนไฝธก ระฝระมาทไร้ใรแก่การหา 

ไห้ไผ่ ย่ามน่เยึนชํ้นอย่างนไห้สิเสยททเดยว ระไร้โรแต่ทพเมองนคร ๆ นน 

ก็ไผ'ไห้ เร้าพระยานครๆก็ยวยเร็ยลงอย่างน อาการระเยึนอย่างไรต่อไฝ 

ก็ไผ่ทรงทราย ย่าอาการมากผายลงแย่า อย่แต่พวกลูกเต่าเหล่'านน ย่า 

มการขนระคิกกกผ้คนร้ก่ษา'ไร้!ย'น'ทมนก็ไ'ทน ต่างกนต่างก็ระมาเสิย 

เท่าน2น!อง ระมารยว่วากกน่ ฅกสินไม,ไหวเสยอก คิกว่ากล่าวเคิผความ 

— 1ชิ)๓ลิ่ — 



เมิปึงไทรลงไย่อกส็กหน่อยเถิก ฑารฅํองเอึนสองอย่างสองธุร2อย่างน เหน 

11วนเขว่ปึย่นกหนาทเกยว เยึนเกราะห็เยนกรรผแล'71:ทำ!)ย่างไรไต้ 
ฅองคิกไหเยืนททํใXไว^ซิยซำนะทิงิ๋สองอย่างไหรงไท ว่าไย่อย่างนแหละ 

ว่ากระไรเราพระยาพระคล่ง ระคิกเอาทพกรุง ๆ เขาคลกฝนเสยก'ยกพ 

นกร ๆ ก็พพ่ทลุง รกเทข้างว่านเมองไทร,ไว้ เห็นระเยึนทผํ่นคงไกิก 

หรออย่างไร เราคุณหายนกรายกลว่า กิกกลกฝนเว่าไกเห็นระกิ ร'ย 

ส่งว่า เหนระกิส่วยกนอย่างนนแส่ว ก็ว่าหารอออกไฝเถิก ระเอาพระยา 

เสนาภเยกึร์หร!)'ไกรก็ตาผไร สกแค่คิกรกษาร้ยรองไว้ให้เยนกมนกง 

รงไค แค่'ว่างเมองกลนค่นนนระ'ให็เ1-าพระยาเพชรยุร้ยกลงไฝทำก็เห็นระ 

ไกโกยง่าย ส่วยฅนกฝสา พระยายาโงย ย'งหาฅงค่วไก้ไม' ผ้คนก็ย่งั 

กำล่งยอยชำอิกโรยอย่ รยสกโเมาก็นาน ยนใหญ่น'!เย 

กินกำ เสยยงอาหาร ระมอยู'ไกสกเท่าไรนกหนา ก็กงระข'กสนลงหมก 

กงระรวยรวมเอากนเหล่านนมาสัรย ก็ย่งหาไก้พรกพร้อมไม่ ส่ายกกองก็พ 

ยลงไฝแส่ว ทำเอาไค โกยง่ายทเคยว กิกว่ากล่าวอย่างไร ")ไส'ลง ย่าง 

แก้หนํง์สอเสยอิกสกเวลาหนงเถิก แส่วทรงฅรสถามว่า ฝรกยาหารอกน 

กยเราพระยายกินทรเกซาเห็นการอย่าง1ไรย่างเล่า เร้าคุณหายนกรายกล 

ว่า เร้าพระยายกินทรเกชาว่าการมากมายอย่ เยึนการส่องกิกทํ้งั้ ๒ ทาง 

ระไว้ไรแก'การหาไคไม' ทรงฅร่สว่าทรงเห็นอย่างนน การว่างเมองไทร 

นนสำกญ่อยู่ ส่องคิกรกเทระว*ง์ให้มนคงรงระไก้ ทรงกิกระไกร'ไห้กองก'ท 

ไหญ่ฅ5งั้อย่ทสงขลาแค่สกสร'!เยท่ารอยเท่านนอย่างมาก กอยพงราชการอยู่ 

ท1ง ๒ ว่าง ส่าว่างไหนหนกแน่นฝระการไก ระไก้ผ่ปินฝรนไย่ช่วยกน 

กระสน 

ร 

4 I 

ท'มเททำไห้ทนท่วงทิ อย่างนิกิหรอว่ากระไรเร้าพระยาพระกล่ง เรำกณ 

หายนกรายทลว่า กองทพใหญ่ฅงอย่ทเมองสงขลาน2น์กิ การว่างเมอง 

— 1ช๔0 — 



ไทรก'?ะผนึกงเขนทไห้ วางใไไห้ ร*ยึสํ่ง์ว่า เห็นอย่างนนก็ว่ากล่าวเย่นหารธ 

ไม่ให้หมกนนแหล: สุกแก่ให้คิกไ'กแไงไย่กามควรน'นเถิก กกรำนวน 

กนนกร ๆ กนพทลง กนสงขลา กน ๔ ห่วเผอง มายรรไยก,ยทพกรุง *1 

รวยรวมก่นเข้า แย่งออกทำเย่น ๒ พวกไ:พอทำหร็อไม'พอ ถาไผ่พอก 

เร่งยอกเข้าไม่ ไ:ไกให้กองทพยกเพมเฅิมออกมา แล1ว่รํยืสงให้พร:ยา 

พิพ่ฌนไย่เผห้กรมขุนอิก็เรก็ร่งสรรก็,'^ ทลเหอน'ไห้,นายงานเร่งทำกำขน 

พุทธอำนาไ กำย่นราชโ]ทธ'ให้แล้ว'โดยเร็ว ไ:ไค้ให้กปิงท*พีลงกำย่นยก 

เพิมเหิมออกผา'ช'วยกนทำทงั้ทํพียกท'พีเ’รอ เอาเมองกลนก่นกนให้ไงไห้ ทพ 

เร็อเอากำย่นลงไม่ยิกย่ากนํ้าไว ฑํพียกก็ยกลงไม่กร:ทำให้สามารถเข้า 

อย่างนไ:มาสรยไห้ทํไหน คิกไ'เแชาก่วัพร:ยายาโงยเสยให้ไงไห้ การกไ: 

แล้วกนเท่าน1น ๆ 

๏ กรน ณ วนเกอน ๗ แรม (3. กํ่า เพลาเข้า ทรงหรสกโแไห้ 

กณผู้ใหฌ่ว่า เข้าพระยานคร ๆ ว่ากล่าวมาห้วยการเมองกลนกน ก่ยัพร: 

พรหมธิยาลนน ไ:พาให้ฝร:มาทเสยทเกยว น็ว่าคิกรอนเร็วอยู่ไม่ม่ร:มาท 

ให้หลวงสรเสนลงไม่ การไงเย่นทวงทค่อยพงไห้ย่าง ซงไกให้พร:ยาเพชร 

ยุรลงไฝ ก'ยัให้หลวงพิทํกยทฅามไม่ทางเร็อนนก็ซอยถูกอยู่แลห้ แก่ว่าไ: 

ไห้ลงไม่เร็วไม่ข้าอย่างไรก็ไม่กรงทราย ถห้ไห้ยกลงไม่เร็วแล้ว การก็เห็น 

ไ:ไผ่เย่นไรนก โกยไ:คิกทำเอาเมองกลนฅนก็ทำง่ายกว่าข้างเมองไทร 

ห้วยว่าย*ง์กกล*ง์ไ:ฅงฅํวัชนใหม่'อยู่ห'ายากหน,กัแรง'ใ1พร'พ:ลไม่ หรอว่ากระไร 

เราพร:ยายกินทรเก1ชา เไห้คุณผู้'ใหญ่กรายทลว่า การกรงนเหมอนหนง 

คิกรกยาผทงั้สองสรย: ผ,ศรษ-ะหน้งพงระต1งั้ขนใหม่ ถห้ร่กษาแฅ่ย่ง์อ่อนอยู่ 

ก็พอไ:หายเร็วไห้ แลผกรย:หนงนนเย่นผซํ้าชอกมานาน รกยาหาใคร่ 

(ด) คื้อพร:บาทส์มเก็จพระบนเกลห้เ1ล่าอยู่หว 

— ด —’ 



ระหายใม่ ทรงพระสรวลฅรสว่าอย่างนนัสิ การขนังเมองไทรสำก่ฌมาก 

ชย ก่องคิกรกเทเสมอไว้ให้มนัคงรงร;ไก การขางเมองกล่นก่นก็เร่งคิก 

รกยาทำไฝใหทนท'วงท กเหนระ:ทายง่ายกว่าขางเมธงไทร ถงกนกย1สา 

พระยายาโงย ชนะพระยากลนัฅ่นัแลนักงก่วเยนใหฤเ'ไม่เขนัหาแล่นัถกิ 

พวกพระ:ยากลนกนกยงมอย่ถิง 6 คน พระ:ยากล'นักนหรธใครก็คงร;หน 

ผาไกยางสกกนหนง ถาพระยากลนกนหนมาหๅ ไว้พาเธๅฅนัเขนักธงทํพื 

ยกลงไฝ พวกสฅว่นักรมการพน'องก็ร;มาเขนัหาหมกกิน คิกทำเธาไว้ง่าย 

ทเกยว แลวทรงฅรสถามพร;ยๅพพรร]นวา ไว้ไฝเรงใหทำกำยนแลวหรอ 

พระยาผพฌนกรายทลว่า ไฝทลแลนัว่ๅกํๅยนพุทธธํๅนารเหนร;ทำไม่ทํนั 

ระทนแกกายนราชร]ทธสำหนิง รยสงสงเรากถ!หายนว่ๅ กคิดรก์แรง 

เธากายนกยเรธธะไรสก ๓ ลำ ^ ลำ ฝรกยาหารอก'ยเรนัพร;ยายกินกร. 

เกชา พระยาราชสภาาค ระเธาใคร เอากนทไหนยนังให้ออกมา ก็คิก 

เกณฑเกรยมไว้เถิก แสำรยสํ่ง์ว่า เอาพระยาราชานัสรรก็ใหเยนแม่หนั 

ออกผาช่วยนนแหละ ไมผใครระธอกผาแล'ว หาคนธ;ไรใส่เขนักนัย ก 

เอาขนัวฝลาลงยรรพุกออกมาส'งกนัยทํเกยว เรนักณหายนกรายทลว่า รนัเ 

พร.:ราชทานคกเวร;เอ เมอร!เสก 01เ00 อาสาราม 0100 ลงกายนราช 

ฤตชิสำ ๑ กำขนวิทยาคมลำ © เร้อม่ร์ฉาณลำ ๑ สามลำดนัยถนั รนั 

สํงีว่า คเร่งรดแรงกนัเ'ข้าเถิก ระไว้ออกมาช่วยเร็ว พุ แล่ว้รนัสง์ว่า เธๅ 

หลวงโกชาอิสหากใหออกผาใช้ในเร็า พุ ก่อนอิกสกกน ๏ เถิก การขนัร 

เมองกลนักนัรรโ!แขกเหรออย่มาก แลนัก็เขนทนยถอพวกกล่นักนัเ1ยู่ 1.'ไว้ 

ใช้สอยไฝพุคราการงานก่อไฝ ให้ออกผาก่อนกํขเรอพวกสงขลานนเถิก ๆ 



๏ กร่นเพลากํ่า เร่ากณหายนกรายทุลถวายร่างหน',งสอซงโปรก 

ห้แค้ ทระ'ให้'ขนสารวกถอมา กร'นอ่านถวา ยไปถงทขอกำเนินร'ยัสํงว่า 

เร่าพระยานคร ๆ คิกอย่างน เหมอนหนงระมาให้มกวามประมาท ล่าคิด 

มาว่าให้ยกกองท''พลงไปย่างอย่างนก็ระด การก็พอระร'งรอลงไค้ย่าง ทรง 

พระสรวลฅรสว่า ว่ากล่าวพงกวามกหมกรกนกหนา กรนอ่านถวายต่อไย่ 

ก็เยึนแต่ทรงแก้เพผเฅิมย่างเล็กนอย หาไค้ทรงแห้เคิมความประการใกไม' 

คร่นอ่านถวายรยแล่ว ร'ยสํ๋ง์ให้อ่านอกกร'งั ๑ คร่นรยลงทรงกร'’สว่า 

อร่อยนกหนา คิแล่ว เอาส่งให้มนเร่งออกผาเถิก แลกระแสซิงทรงพระราช 

ดำริราชการเมองไทรเมองกล'นต่นนํนผข้อกวามล่วนถย่ระการใด กแร่ง 

มาในล่องตราซ้งผออกผาทุกประการแล่ว คร่นถวายร่างหน่งสอแล่ว ทรง 

ตรสถามว่า ระให้ใครถบิหนํง์สอออกมา เร่ากณหายนกรายทุลว่า ระให้ 

ขุนสารว'กญวนร่นทยุริทเข้าไปถบิหน'งสอกล'ยออกมา แต่หลวงโกชา- 

อิกหากนนระไค้ออกมากโแริอพวกสงขลา ณ วนเกบิน๗แรม ๙ กา ร่ยัสง 

ว่า,ให้มนเร่งถอปิอกผาให้ถงเสยเร็ว ๆ ระไค้คิดการงานไปทนล่วงท 

แล่ว่รํย่สํ่งีสง์พระยาพิพฌนุว่าดขบิเสอ'ให้,หลวง'โก'ชาอิกหากก"เยขุนสารว'ก 

กนละฅ่ว ขนสารว*ดม*นัก็เย่นกนเหน็ดเหนิบิยอยู่ ระไค้มใรริยออกมาถง 

โดยเร็ว ๆ 

๑ กรน ณ วนเคิอน ๗ แรม ๕ กา เพลาเซา เร่าคุณหายน 

สก็เให้พระนรินทรพาขุนสารว่ดเข้าเผากรายทลลา พระราชทานเสอแล่ว 

ร'ยสํ่งว่า ให้มนเร่งออกผาถงเสยเร็ว ๆ ให้รงไค้ แล่วทรงตรสถามเร่าคุณ 

หายนว่า เยนกระไร มนว่าระมาส่กก็วนระให้ถงเผองสงขลา เร่าคุณหายน 

กรายทลว่า ขุนสารว*กว่าระมา ๑๓ วนให้ถงเมองสงขลา ร่ยัสงว่าเออ 

ให้มนรยไย่ให้ถงใน ®๓ วนให้รงไค้ แล่วทรงตรสถามหลวงโกชาอิกหาก 

— — 



วา ระ'ไกธธกผาเมอไร หลวงโกชาอิกหากกรายทลว่า ระไกกรายถวาย 

ยงคมลา!)ปึก3งา ถ] วนเกชิน ๑) แรม ^ กำ รยสงว่า เยืนกน!ชา!รการ 

กลนฅนปิยมาก พวกกลนกนกนยถชิชิย่แล้ว ชิป็กมาเถิก การควรระ!ห 

ไย่พกราว่ากล่าวย่ระการ!กระไกใช้'สชิเย!ห้ไปพ กรายาง ๆ 

® แลพระกระแสพระราชกำ'ริซงทรงฅรส ก่ยขชิกวาม!นยอก 

นน ข่าพเราไกัร่ยพระราชทานรกหมายอฏิกมาแล้ก่ป็น เก่าใหม่เล้ากนท1! 

กรงนเยน ๘ กรง กามไกรยพระราชทานพง ขชิกวามระขากผิกเพึ่ยน 

ควรมกวรประการ!ก ร'ยพร2ราชทานพระเกชพระกถ]แลวแล้ร;โปรก 

ล้าพเฑ้เล้าไย่คอยพึ่งเสผชิอย่ทกเพลา รกหมายมา ถ] วนเถิชิน ๗ แรม ^ 

กํ่า ยกนเป็กศก ( รุลกึกราช 5)๒0๑ พ.ก. ๒๓๘๒ ) ๆ 

— 1ซิ)๔๔ —* 



ปิขข^า 0)0 

® ข์าพเร่าหลางอุคผสมยํฅ รกหมายมายํงหลวงทิพอฑษร เสมยนฅรา 

ไค้นำขนกรายเรยนแฅ่ทาวพระกรุณาเร่าให้ทราย กวยข์าพเร่าไค้รกหมาย 

ฝากออกผาก'ย,?มนอินทรเสนา ณ วนเกชิน ๘ แรม ๑๘ กํ่าคร'ง ๑ รอง 

ก็ภมาตราเพชรยร ณ วํนเกอน ๘ ชน ๘ กำครํง ๑ ขนโ)ทธิรณไกร 

ณ วนเกอน ๕ ขํ้น ๑๘ กำกรํง ๑ หมนนสรสิทธิ ณ วนเกธน ๖ ขํ้น ๑๓ 

กํ่า กรํง ๑ หมนนิกรญวน ณ วโแคอน ๖ แรม ๗ คำ กรง ๑ นายโฅ 

นายหมวกกองญวน ณ ว'นเค้อน 05) ขน ๒ คำครํง ๑ ขุนโ)ทธิรณไกร ณ 

วนเกอน 05) ขน ๘ กำ กร'ง ๑ ขุนสารวกญวน ณ วํนิเกอน 05) แรม ๘ 

กํ่ากรํ้งั้ ๑ เข๎ากน ๘ กร2ง ความแร่งอย่ก่ธนนนแลว ๆ 

® กรน ณ วนเดธน 05) แรม ๖ คำ เพลาเซา ทรงตรสว่า การ 

เมองกล'นํฅนไม่พอท,?ะให้วิวาทยากทะเลาะกน โห้ฅโงยกกองทพไย]ร'กแรง 

เลย เยนเหฅโห้เร่าพระยานกร ๆ ปล่อยอายพร-ยายาโงยไฝทเกยว การ 

รงเขนไย]ไค้ เดยวนก็เร่ยขวยโย)เสยแลว ระมาคิดการงานไค้ทไหน การ 

ไม่พอทระหน'กัแรงกองทิพไหญ่ล่องคิดเขน ๒ อย่าง ๓ อย่างเลย แล่วทรง 

ฅรสถามหลวงโกชาอิก็หากย่า ระไค้ออกมาเมธไร หลวง'โก'ชาธีก็หาก 

กรายทลย่า ระกรายถวายย่งกมลาออกมา ณ วนเกอน 05) แรม ๔ กำ ทรง 

ตรสว่าเออ ออกผาช่วย1ไย)ย่ากล่าวดูดรา!หแล้วเสยสก็ทเถิก เยึนคนรัเยาะ 

แสภผลำเนาอย่แล่ว ผ้คนแขกเหรอระเยึนพากโกรอย่ทไหนอย่างไรก็ร้อย่ 

เองสน ระหา'ไกรทร้ขนไย่กย่านไห้ออกกา ก็ไม่มไกรระออกมาไค้ ออก 

— เข้)(3: 



ผา!ถก การควร?ะไฝว่ากล่าวไค้)5ย่าง!ร ร:ไค้ไหลงไฝว่ากล่าวเสยไหแล่ว 

เกสวพร:ยาเทพกรายทูลว่า รมนราชาผาฅยซงอ!เกไฝชำร:ผินเผองชผพร 

นนยอกเข้าไฝว่า ชำร:ผินไค้เก่าใหม่เยนผิน®0๕0 กอน ย่งชำร:ต่อไฝอย' 

ถาชาระไกผนทลูกกา'ไหฌ่หกกแล้ว รง?:กรายถวายยิงคมลงมาชำร:[ผอง 

1ชยา ทรงฅร่สวา ชำร:ทเผองชุมพรกวาแล่วก่รข่าวออกมๅก็งไชยาเสย 

สนแลว กวา?:ออกมาชำร:ทเผองไชยา กพอผ่นช่อนเสยหมกสินออกมา 

ชำร:อย่ทชุมพรก็น้อยต่วนก็หนา ร:แยกย่ายใค้ออกผาก็ไม่ไค้ รงรํย์สํ่ผิส่ง 

เราคญหายนว่าไค้?กออกผาชำร:ทนครๆ ทท่าทองอกสก ๒ นาย ชำร: 

ฝร:?ยหากนเขาไฝทเกยว เอารมนรกยพิมานกยนายเสน'หรกยาคูอกมา 

ชำร:เถิก ขางนคร ๆ กชำร:ฝร:?ยลงไฝทางกองทพโหผู่ไหกง มํนร:ช่อน 

เหนยอย่าง เร ทู ก็เฆยนเป็าผินผาเสิยไค้หมกรงไค้ ๆ 

๏ ครน ณ วนเคอน ๗ แรม ๗ กํ่า เพลาเช่า ทรงฅร่สัว่า 

เรอพวกทออกไฝเมองฅร'งกานนนัฝร:หลาคน'กหนา อย่างไรรงเงยฎหายไฝ 

เสยหมดทเคยว ไผ'มใครเข้าไฝถงย่างเลย ร:ไค้ทรงทรายข่าว(ๆราวกอกไผ 

เงินทองย่าง ว่าร:ร,กแรงเข้าไย่ไค้เผอไรอย่างไรก็ไม่ทรงทราย แล่ไทรง 

ฅร่สัถามพร:ยา'ไชฎกว่า เรอทใฝเล่างอย'[มองฅรํงกานนนย่ผิไม่ไค้ข่าวว1 

ร:รกแรงเข้าไฝย่างเลยหรอ พร:ยาโชฏกกรายทูลว่า ถาผกไค้ความว' 

รกแรงร:เข้าไฝอย'เผอ ณ วนเกปิน๖ขน®®กํ่านนล่า 0 แฅหาทรายว่า 

ร:เยึนเร้อ'ไกรเข้าไย่,ไม่ ทรงฅรสว่า เข้าไฝ?:ไค้รรํ้วงานราชการย่ผิง ทรง 

คอยพงราชการอย'ก'ไม'มใครเข่าไฝถงย่างเลย แล่วพร:ยาโชก็กกรายทล 

ว่า เรอเมองฅรงักานทคุมกอก1ไม้เงินทองเข้า,ไฝครํ๋งั๋ก่อน ยิงล่างคูย่ทกรุง ๆ 

สำ® เก็ยวข้องอย่ล่วยล่ณอาผหญิงออกมานน ร:หาคนมๅรํฝล่ว่ขอออกมๅ 

ชำระเอาต่วัผหญิงส่งเข้าไฝ ทรงฅริสืว่า กอยพงร1วั้งๅนราชการกก็ธน 
ย ย 
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อยาเพ่อโหมน!)อกมา ล่าม่โกรเข่าไย่รูราชการแลวอย่างไรรงใหออกผา 

การขางเมองกลนตนก็เยนขนอย่างน ราชการเมองฅรงกานุระอย่างไรก 

ยิง'ไม่ทรงทราย ๆ 

๏ กรน ณ วนเก'ยิน 05) แรม ๘ กํ่า เพลาฟ้า พระยาพิพ่ฒน 

กรายทูลลาให้พระอนุรกก็โยธา นายนอยมหากเล็ก คมกำย่นเทพโกสินทร 

ยรรทกสินคาออกไย่?าหน่าย ณ เมองใหม่ เมองเกาะหมาก กยทูลลาไห้ 

หลวงโกชา■ยิกหากออกผากยขนหม่นล่าม ๔ กน รโเล่งล่งพระอนุรกย- 

โยธาว่า ออกไย่ซอขายให้ดมกำไร ให้ไกักส็โ]เขามาโกยเร็ว ๆ เถิก ออก 

ไย่แล่ว่กิดสิยสาวราชการ'ให้รย่าง มน?กแรงกองทVไว้ระไย่ข่างไหน 

อย่างไร ก็ให้ยอกเข่าไย่ให้ทรงทราย แล่ว่รยส่งส่งหลวง'โก,ชาอกหาก 

ว่าออกมาก็ไย่คเถิก ออกผาถงแล่ว การกวรระ?ดแรงให้ลงไย่พกราว่า 

กล่าวเล่าโลมอย่างไร ก็คิกว่ากล่าวเล่า'โลมเอาเสย,ให้แล่วรง’ให้ ล่าเห็นว่า 

ระว่ากล่าวเลว้โลผม่นไม่ได้กห้ยกำกแล่ว่ก็!อ าโกยมอ ยกกองทพลง'ใย่ฅเอา 

ม่นเสิยให้ย่ยัเยินฑเก็ยา การซ็งระร'คแรงกองทพยกลงไกํกํระการใก ก็ 

แล่งอยในหน่งัสอซ'ง'ขุนสาราดถิอ!ออกผาทกกํระ'การแล่ว แล่วรยสํ๋ง์สํ่ง์ 

เรากณหายนว่า การยิงืระม่เก็ยาข่องสงเสยออกผาอย่างไรย่าง ก็คส่ง 
' 1 ล่ 1 น่ 

เสยออกมาเถิก เฑัคุณหายนกรายทูลว่า การทระกก?กแรงแย่งกองทพ 

ลงไย่นน ก็แล่งอย่แฅ่ก่อนเสร์รสนอย่แล่า คิดล่ว่ยเกล่า ๆ ระคิดเอาร่าง 

หนว้สิอเก่าส่งให้ออกผาก่ายก็กตย่ใ1 '๑ ทรงกรสา'า กนล่า เอาส่งให้ออก 

ผาเถิก การระคิก?กแรงกองทพกองก่ายลงไกํอย่างไร ก็ว่ากล่าวออกมา 

เสร็รสนอย'แล่า ยโกวาผอะไรระผก่าง!ก็นอย'ย่าง ก็กรดหมายให้ออกมา 

ยกสกสยิย © า 
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® แลก^แสพระราชคำริชิ'ง'ข1าพเร-ารกหผาย-0อกผาน ข้าทเข้ๅ 

,ดๆห?]ายอธกมาฅาผรยพระ:ราซทานพง เข้ากนแห่ไต้'รกหมายธธกผา 

เกาเหมเยน ๔ ครง ระไกออกผากงนำขนกรายเรยนกรอก่^ ^ กร0งหรอ 

ฝระการใกหาทราย ไผ ทรายแห่กรง'ไต้'ชุนโเท,ธิรถเไกรฐอกผาแห่กรงัก'ธน 

นนกรง (ะ) ขอครามร;ขากผิกเหยน ควรมึกวรฝระการไก ขอพระเกช 

พระคุณสุกแล‘วแห่ระ]!)รก รดหมายมา ณ วน ๕ เดยิน ๗ แรผ ๘ ห่า 

ยกนเอกศก ( รุลศกราช ©๒0© ท.ก็. ๒๓๘๒) ๆ 
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® ขำพเร่าหลวง■อกมสผข่ฅ ?กหมายมายิงหลวงทิพอ่กษร 

เสมยนฅรา ไค้นำขนกรายเรยนแก่?'VาวพระกรณาเVาให้ทรายต่วย ณวน 

เก!)น๗แรผ๘กำ ขำพเร่าไค้?กหมายฝากธอกมากโเหลวงโกชาอกหาก 

อกกรขั้ ๑ ๆ 

ครน ณวนเกชน ๗ แรม (ะ).ว คํ่า เพลาเซา หลวงโกชาอิศหาก 

พาเ?ะหมํกฅะผ่าลูกก่าเผิองฅร่งักานกล''ยเขำไข่ ณ กรง ๆ พระยาพิพํฌน 

กรายทลว่า เรอเ?ะหม่กฅะผ่าลูกกาเมิองฅร่งกานผาแก่เมิองฅร่งักาน ณ 

วนเกชน ๗ ชน ๖ คํ่า มาแวะทเมิองกล่นก่น ณ วนเกธน ๗ ขั้น ๑0 กํ่า 

หยุคอย่ทเมิองกลนก่น ๒ วน ออก?ากเมิองกล่นก่นผา (ะ)๓ วนถงยเากนํ้า 

เร่าพระยา ทรงฅร่สว่า เออกอยทรงพงข่าวราชการธย่ ผโแขำมาร 

ราชการธย่างไรยาง เร่ากณหายนกรายทลว่า เมิออย่ทเมิองตริงกานนน 

ทรายว่า พระยายาโงย ฅนก!]สา กยพระยากล่นก่นวิวาทรยกน พวกตนก 

ฝสาฅงอย'ทข่ากนำ พระขายาโงยฅงอย'!]ลายนำ ว่าพวกข่าวไพร่พระยา 

กลโเก่นทมิอย่ขำงฝลายนำน1นพระยายาโงยกนไว้ มาช่วยพระยากล่นก่นํ 

หา'ไค้1ไผ' ทมอย'ขำงข่ากนา พวกกนกข่สาก็กนไว ว่าพระยากล่นก่นมิ 

กนนอย เหน?ะสพระยายาโงย ตนกข่สาไกไผ่ แล'วเ?ะหมืกฅะผ่าพก 

แกความว่า พวกทอย่พิสฅรนนผาซอไคกระยอทแขวงเมิองกล่นตน 

พระยายา'โงย?'ยก่วใ,ว่โห'ช่วยรย แล'วพระยายา'โงยมหนํงสอไข่ถงพระยา 

ตริงกานุ ใหยกผา'ช่วยรยพระยากลนก่น พระยาตรงกานุหายกผาช่วยไม่ 

120๔ลิ่ 



หาไค้ยินเสยง 

ทรงฅรฺสว่า ชายพากทพิสุกรมำว่ๅมาชอโ(ๆกระยอนำ ผาซอไคกระยอ 

อะไร!มอฝานน กำลิงเขารยก'นานป็ย่ทเกยา ผาซออย่างไร เย่ล่า กุ ท่ง์นำ 

ฑารทระผาช่วยเหลอ-ก่น•กเห์นร21ยึนแห่อ*ายพวภทผิสทรนํ่นึเธง ทพระยา 

ตรงกานระยกมาช่วยนำเหนระไม่เยิน ล่ำยินแล่าระให้เร้อลูกค่า[ข่าไฝ 

กุ! กรง ๆ ทไหน ว่ากระไรเราพระยาพระคล่ง เรากณหายนกรายทลว่า 

ทพระยาฅร็งกานระยกมาช,ายน็นเพนระไผ่[ย่น แล่าทรงตรสถามว่า มา 

แวะอยทกล่นต่ำนำรหรอไม่ เรอกองทัพเขาลงไฝถงแล่าเยินกระไร ย่งัรย 

สู้กนอย,หรอ ไค้ยินเสยงย่นย่างหริอ,ไผ่ เราคุณหายนกรายทลว่า เร๊ะหมำ 

ฅะผ่ำผาถิงเมองกลำตำเห็นกำยินทอคอย่ทฝๅกนํ้ๅลํๅ ๑ 

ยนสู้รยก'น้ไม่ ว่าสงยก’นัอย่ ทรงตรสถามว่า ก็ไค้ยินว่าข่าหลางกองทพ 

เขาไฝหำผฝรามนน์เยินกระไร ระพงหรอไม่พง เราคุณหายนกรายทลว่า 

ข่าหลวงกองท'พระไฝหำผฝรามอย่างไร ว่าหาทรายไม่ แต่ไค้ยินว่าระรย 

กนปึก ทรงฅร'สว่าม่นห็พกอวคโอ้ไฝกระนนเอง ล่ามำไผ่กล่าเกรงแล่ไ 

มนระสงยลงไค้ทไหน เห็นระกล่าเกรงลงย่างอย' รงรงั้รอกนลงไค้ ล่ๅผ่ำ 

ไม่พงรํงรอลงแล่ว มนก็คงไค้รยกไเกองทพใหญ่ กุ ก็ยกออกมาอย่ทสงขลา 

แล่ว มนระไม่กล่าหรอ ล่ากองทพพระยาเพชรยรยกไฝถงเมองสาย1ข่กุก็ 

เห็นระกล่า พากนรงรอลงไค้หมกนนแหละ แล่าร่ยัสํ่ง์สํ่ง์พระยาราชสุภาาค้ 

ว่า รยยามคหรเยินกระไร ไฝหำมฝรามเห็นระพงหรอไม่พง พระยา 

ราชสุภาาก็กรายทลว่า ข่างพระยากล่นต่ำสู้กนก็นอยหรอลง[1ล่า ผ่า1 

พระยายาโงย ฅนกฝสา ไม่พงคิกทำรยเก็เห็นระชนะพระยากลำต่ำไค้ 

เสยแล่ว นเห็นระพงหามฝรามอย่ รงสงยรํ้งรอกำลงไค้ ทรงกรสา'ๅว่ๅ 

ซอย มนระไม่พงรงรอลงย่างอย่างไร ทนํง์สอกองทพใหญ่ก็ผิว่ากล่ๅา 

ห้ามฝรามไฝเก็กขากกอย่นกหนาแล่ว ว่าล่าไม'พงระยกกองทัพัใหญ่ลงไฝ 

- ]ชิ)๕อ - 



ม่นระใม่กลวรยฑํยกองทํพึไหญ’หรึชิ ล่าไม่กล่วไม่พงแล่ว ความพินาศ 

ฉิยหายกถิงฅ่วม่นีหผกสินน์น์เ■อง มนระไม่กล่วืความพินาศฉิยหายอย่างไร 

ม่นกกงกลิวรงรอลงหมกนํนํแหล; ว่ากระไรเร่าพระยาพระกล่ง เราคณ 

หายนกรายทลว่า เห็นกงระรํงรอลง ล่าพระยาเพชรยร็ลงไฝถงเมองสาย 

แลว ให้พระยาสายมหนํงสอไฝว่ากล่าวก็เห็นความระสงยลงไห้ แลเมธ 

เระหมกฅะผามาน'นกมาพยเ’รอฝากฝลาซงท้าวพระกรณาไห็หลวงพิร'เกย่- 

นทลงไย่นน ก็ไฝถงทท้ายเมองกลนฅน เกชยระถงฝากนำกล่นหนอยู่แล่ว 

ทรงหรสว่าซิงติกร'กให้เติมเรอหามลงไฝอกนนกนํกหนา ท้าให้มนลงไฝอยู่ 

ก'ยหลวงสรเสนให้สก ๒ ลำ ๓ ลำแล่วก็ทเกยว ผักนกองทพระไห้มากขน 

มนระไห้กล่ วัแกรงลงย่าง แล่วรยสงสง์ให้หลวงไกชาอิศหากออกไฝซ''กถาม 

เท้ะหม่กหะผัาว่าไห้ยินพกราเลองลอกนทเผิองกลนฅนย่างหร็อไม่ ว่ากอง 

ทพใหญ่ออกผาหงอยู่สงขลา มนกล่วระร'กกองท่พ์ให้ยกลงไฝช่วยพระยา 

กล่นหน มนสะกังฅกใรกล่วัพกราอย่างไรย่าง หลวงไกชาอิก็หากออกไย่ 

ถามแล่วกรายทลว่า เร๊ะหม'กฅะผัาไห้ยินพวกสฅว'นกรมการพกว่า 

ช่าหลวงกองทพลงไฝท้ามฝราผก่พงสงยกํยอยู่ หาไห้สรยกนไผ' ทรงฅร่ส 

ถามว่า ก็มนไห้ยินข่าวเลองลอกนลงไฝกล่วกองทพกรุงเทพ ๆ ระยกไฝ 

ช่วยหรอไม่ หลวงโกซาอิศหากกรายทลว่า ถามกว่าไม่ไห้ยินใกรพกรา 
1 ท้ล่ ล่ ปี ท้ 1 เว่ ยู่ไ. ข. 

หามไห้ ทรงฅรสว่ามนเร็วนก อยู่ เอ วนเท่านนระรทไหน แลการทว่า 

มนพงหามฝรามสงยก'นลงไห้นน กวาผกเหนระกลวเกรงนํนํเองรงร'งรอ 

กนลงให้ ล่ารํ้งั้รอพอ'ให้กองท'พพระยาเพชรยุร็กระแทกลงใย่ถงเผิองสาย 

เช่าแล่ว การก็เห็นระว่ากล่าวสำเร็รไห้ เกยง่าย อย่างไร ๆ ก็'ขอ'ให้รงรอ 

พอ''ไห้ว่ากล่าวเลย'ให้สำเร็^หน่อยเถิก'ระไห้เยาอกเยาไรกองทพ'ใหญ่ลง ระ 

ไห้กมหน้าคิกไฝช่างการเมองไทรอย่างเ!กยว ถาเยืน ๒ อย่าง ๓ อย่างอย่ 



I ^ 1 

อยางน !ะกกหนํก!)กหน,ก'ใ’?!เย่นกหนา กายย่งไผ่เคยออกผา แลวรํย์สืงั 

สงหลวงโกชาใเศหากว่า กไล่เลยงถามเอาความออกมาให้ทรายออกผา 

ถงแลวกยอก'ให้กองท่พใหญ่กิฦข่กแฑเรอกยิงทํพทไฅ "I แลทํพยกเร่งยก 

ลงไย่โกยเรว การควร!ะ!'กแ!งระงํยืเสยให้แส่า การ!2ให้เยามอลง 

กกทาแฅเมองไทรทางเกยา แส่วเ!าคถเหายนกรายทลว่า ถาผกทข่าว 

กอกไมเงนกอกเมทองนน กว่าเหน!กแ!งเกรองราชยรรกเๅการลงยรร-ทก 

เรอ!ะมา!ๆกเมองกร‘งกานอย่แลา แท่หาทรายว่า!ะกำหนกานมาเมช่ไรไม่ 

ทรงครสวา อย่าเชอมน ") ว่าเปล่า กุ ทงนน !ะผาอ;ไร!นผรสมล่า!ย่ถง 

อยางนแลว มน!ะมาทไหน ถามเรชลกกาใกรกุก็ว่ามา'''}ชย'เหมชนกํน 

อย่างนนนํ่นัเอง เชอถิออะไรมนไค้ ๆ 

๏ แลกระแสพระราชกำริชงข่าพเ!ๆ!กหมายมาน ขาพเว่า 

รโเพระราชทาน!กหมายอยิกผาเยึนการเรา ไค้กห้)กำให้การเ!ะหมกคะผา 

ส่งออกมาค่ว่ยแล'ว ขอความ!ะผิกเพยนการมการย่ระการใก ขอพระเกช 

พระคณแส่วแท่! ะโย่รก !คหมายมา ณ วน ๖ เกชน 0) แรม ๑0 กำ กกุน 

เอกศก เ!ลศกราช ©๒๐© พ.ศ. ๒๓๔๒)ๆ 

1®)(5เ1ชิ) — 



เ)สตฒยตสมฺ3ส}เสมขัสิ 
ฮขขซี ^๒ 

๏ ขาพเทำหลวงอุ,คมสมยฅิ รกหมายผายงหลวงทิพอกยร 

เสมยนฅรา ไค้นำขนกรายเรยนแต่ทำวพระกรณาเทำให้ทราย ทํวย 

ข'าพเทำไค้รกหมายฝากซอกมาก'ย'?มนชินทรเสนา ณวนเกซน6 แรม 

©๔ ?!ากรํง 0 รองศุภมาฅราเพชรยร ณวนเก!)น ๕ ขํ้น ๔ กํ่ๅ(ๆรงั้ ^ 

ขนฤทปีรณไกร ณวนเก!)น๕ขน ๏4. กำกร'ง ๑ หมนรงสรสิทธิ ณวน 

เก!)น ๖ ขน .©๓ กํ่าครํงหนิง หมนนิกรฌูวน ณวนเก!)น ๖ แรม ©) กํ่า 

กร'ง © นายโฅนายหมวกกองญวน ณ วนเก!)น ๗ ขน ๒ กํ่ากร5ง © 

ขุนสารว'ก ณวนเกซน ต่) แรม ๕ กํ่ากร'ง© หลวงโกชาอิศหาก ณว่นั 

เกซน ๗ แรม ๘ กํ่า แรม ©0 กำกร'ง © เขากน ©0 ครํง กวามแทํง 

อย่แต่ก่อนนนแส่ว ๆ 

๏ แลเมธ ณ วนเกซน ๗ แรม ©0 กำ เพลากำนิน พระยาพิพ่ฌนิ 

กรายทูลถวายคำให้การเระหมํกฅะผาลูกทำเมองฅร่งกาน ทรงฅร่สัถามว่า 

ไกคิกคำ,ให้การส่ง'ให้หลวงโกชาอิสหากอซกมาส่วยแส่วหรอ พระยา 

พิพํฌน่กรายทูลว่า ไค้ก่กัส่งให้ออกผาส่วยแส่ว ทรงฅร่สัว่าเออ เซาส่ง 

ให้ออกผาส่วยเถิก ไทน") ขางนอกก็คง'?ะรกวามมากกว่านเสยอก แส่ว 

ร*ยสงีส่งพระยาพิพฌนว่า ทูไล่เลยงถามมนต่อไฝอกสกหน่อย ทยาน 

พระยากล,นต่นก'ไเย'านฅนกฝสานนฅงั้ทำยร่ยรยสก่นอย่อย่าง'ไร ผนฅํ้งั้อย่ 

ทไหนทำง ผกนไพร่ยานพลเมธงนน ระไฝเข'ารกข'างใครอย่มาก เอาต่ว 

นายเรอลูกเร อผาไล่เข'าท มVIค้มากลนต่นย'างมนิก็คงร ะรกวามๆ 

'— เช^๓ — 



๏ กรนณวนเกิอน๗แร!,!©©คา เพลากา ตราฅรสถามพระยา 

พิพํฌึนว่า ไล่เลยงถามพวกฅร็งกานใคกวามอย่างไรยำง พระยาพืพ่ฒน 

กราบทูลว่า ถามไต้ความแฝลกออกไ?]แต่ว่า ไพร่ยห้นพลเมองนนร่กข้าง 

พระยากลนต่น่ป็ย่มาก แต่กล*วีพวกข้างกนกฝสาอย่ ก็ฅ็องรำไรไย่เขา 

ควย ๆ พวกฅนก?.เสามมาก แต่พวกพิพวกน่องระไย่เข้ารกขางใครผาก 

ชย่างไรหาทรายไผ' ทฝากน่าเมองกลนกนนนว่าย่ากน่าแคย ผงต่งสปึงขำง 

เยึนหากออกมาหากน มทางเรองำเพาะเร่ยงลำเข้าไย่กามร่องนํ้า นากน 

ฝระมาณ ๓ ศอก ๙: ศอก เร่อทเกยเข้าออกก็ต่องขนถ่ายลำเลยงส่งก่น 

เสมอป็ย่ทุกลำ แต่ก่ายทยำนพระยากลนก่น ยำนกนกย่สา ระก่งร”ยรย 

สกนอย่อย่างไรนนว่าไม่ทราย เร๊ะหม่ด์กะผาหาไต้ขนไย่เห็นไผ, ทรงกรส 

ว่า มนว่าก็เห็นระรริงของมนอย่ยำงอย่ พวกยำยฅนก!]สา พระยายาโงย 

มนมาก มนอย่ข้างนอกเมอง ระทำอย่างไรก็ทำไต้ ไพร่ยำนพลเผองก็ 

ต่องกล*วีงำผาเข้าต่วียอย'เอง อย่างไร ๆ ก็รอกนแต่พอให้กองทพลงไย่กง 

เข้าเถิก ผนร้ว่ายกลงไย่ช่วยพระยากลนฅน มนก็คงพากนกล”ยต่วีแข็งขน 

หมกนนแหละ ข้างฝากนํ้าก็เอาเร่อโก ทู ลงไฝขิกฝากนาไว้สก ๓ ลำ 6 ลํๅ 

ถงย่ากนพะฅนเร่อใหญ่เข้าไม่ไต้ ก็ทอครกยาย่ากนํ้าคอยระว'งการอยุ’ 

ตามต่องทะเล ทพยกก็ยกลงไ?]ทนแส่วี การก็เห็นพอระงํกแรงว่ากล่าว 

สำเร็่รไต้ๆ 

๑ กรน ณ วนเคอน ๗ แรม ©๒ กำ เพลาเซา พระยาพิพ*ฌึน 

กรายทูลว่า ทว้วพระกรณามหน*งสอยอกให้หผนพิมลญวนกอเข้าไย่แยํขิ ^ 

กยส่งต่นหน่งืสิอพระยากลนฅนแลคำแย่ลหน*ง์สิอพระยากลนฅน แลกำ 

ให้การหมนเทพ แลรกหมายเข้าไฝถงเงำพระยาพระคล'ง์ ก*ขยอกเข้าไ!]ว่ๅ 

เราพระยานคร ๆ กงแก่อส่ฌกรรมแต่ ณ วนเคอน ๖ แรม ©^ กํ่าแส่วี ทรง 

— — 



ฅรสว่า เร้าเพระยานกรๆ เร็ยยายเยน'ใ: เร้าพระยานกร1นไม่ยชิทเขำ 

ไฝใหทรงทรายยำงเลย ขวยเร็ยเย้นช;ไรร้งตาย เร้ากณหายนกรายมูลว่า 

หนงสอพระยาพ*ทึลุงทยอกผาถงท้ๅวพระกรณาส่งเขำ'ใ!] ก็หามว่าย้วยเร็ย 

เยนอะไรไม่ ทรงตรสว่า ทำไมกองท่พใหญ่ไม่ไค้ไล่เลยงถามคนทผายำง 

เลยหร!) เร้าคุณหายนกรายมูลว่า ถามหมนพิมลกำรรกก็ว่าหาทรายไผ่ 

ทรงฅร่สว่า ทรงกอยพงอย่ว่าระย้วยเร็ยเย้นอย่างไร เร้าพระยานกร ๆ 

กไม่ยอกเข่าไฝให้ทรงทราย แล้วทรงทรสถามว่า ข่างกล้นืฅํนืนนเย้น 

กระ:ไร สงยก'นลงยำงหร!)!ม' เร้าคุณหายนกรายมูลว่า พ!)หลวงสรเสน 

ลงใฝถงกสงยร!)ก่นลง ว่าตนกย่สาระร้ภ์ให้กนขนมาหาท้าวพระกรณา ว่า 

ทระ'ให้ยํง์ก่ไ}ย่ฌชาพระยากล่นท้นน่นัเหล!)สติกำล่งน"ก แลเม!)พระยา 

กลนฅนระไค้เย้นพระยากลนทํนึ ตนกฝสาก็ไค้ช่วยว่ากล่าวรงไค้เย้นพร;ยา 

กล"น่ฅน ฅนกฝสาก็หาไค้เย้นอะไรไม่ มกวามเทมน"ส!)ยู่ กรนพระยา 

กล่นทนเขนขนแล้ว ก็ทำข่มเหงพนองรงไค้วิวาทรยก'น การกรํ้งั้นระ 

กิภรยสกนอย่างไรก็สิทธิชากอย่ทฅนกฝสาท1งั้สน ล้าระเมตตาไฝรกแล้ว 

ก็'ข!)เอาแท่แผ่นกินยำนฅนกฝสาฟากหนง กงั้แฅ่ฝลายน่ากล!)กไฝรน 

ฝากน่าให้เยนข!เงฅนกฝสา ทำราชการต่อไฝ ล้าพระยากล่นตนระถวาย 

อย่างไร ตนกฝสาก็ระถวายให้เหมอนอย่างพระยากล่นตน ทรงตรสว่า อย่ 

ยำนเกยวเมองเก็ยวใกล้กนค่ารมูกเท้านน ระร'กแรงขนเย้น 165 ยำน ๒ เมอง 

ไฝอย่างไรไค้ทไหน หน่อยก็ระวิวาทกนขนธิกนนเอง ว่ากระไรเร้าพระยา 

พระคลง เร้าคุณหายนกรายมูลว่า ท้าวพระกรณามรกหมายเข่าไฝก็ว่ๅ 

ความทระว่ากล่าวร่กแรงน”น่ยากนํกหนา ล้าร่กแรงไย่ตามว่าแล้ว การ 

ระสงยลงไค้ก็แต่เมอกปึงท่พัย่งอย, ถากล้ยืเข่ามาเสยแล้ว การก็เห้นระ 

เย้นชํ้นอก ทรงตรสว่า มนระพงทไหน ท้าเย้นขน เอ กก ๓ กกอย่างนน 

- ๒๕๔ — 



แลวก็กง?ะเล่นกนัอก นิย่างนํ้แล่วก็ก่องเอาให้ลงกนัเสยข้างหนง?ง?ะโก้ 

ย่านเกยวเมองเก้ยว?ะให้เย็!นสองเ?,ๅย่ๅนเงำเมชิงไย่ชิย่างไร แล่วทรงฅรส 

ถามว่า ตนกฝสา?ะ?'กให้กนขนผาหาเมอไร เข้ไกณหายนกรายตคว่า 

ธกสก ๘ วน ๘ วน?ง?ะ?'กให้ตามขนมา กรงกรสถามว่า เรนิย่ากย่ลา 

ทให้หลวงพิทกษนทลงไย่นนัมนัพยทไหน ลงไย่ถงแล่วหรอยง เงำคุณ 

หายนกรายทูลว่า ย'งัไม่ลงไย่ถง หผนเทพขนมาก็ไม่พยหามิไก้ ทรง 

กรสว่า พอให้เรนิย่ากย่ลากยพระยาเพชรฎริลงไย่ถงเข้า ก็?ะกล'วฅว 

สงขลงหมกโก้ เ?นักณหายนกรายทูลว่า ทกิกไว้?ะให้พระยาเพชรยริยก 

ลงไย่นนั ข้าวพระกรุณาย'ง!ห้รนิพงกวามฑฅนกย่สา?ะให้ขนมาอย่ก่อน 

กรน?ะให้ รยยกลงไย่ ก็กล่ว์?ะพากนัสะก้งฅกใ?ผ่อนกรอยกร'วหนไย่เสย 

เกยวนก็ใก้กวามว่า ม่อนกรอยกรนัไย่อย่ทพิสุฅรย่างแลนั ทรงกร”สว่า 

กระนนสิ ก็ฅนิงรนิพงกก่อน แลนัรนัสงว่า เอาหน'ง์สอยอกมาว่าไย่เถิก 

กรนหลวงสุรินทามาฅยอ่านถวายไย่ถงทขอว่า หลวงสรเสนให้ขุนใ!นทร 

หมนเทพ หมนส*??า ขนไฝหาพระยากลนก'นไก้พก?ายนิกให้ลงมาร*ย 
0^1 0^ ปี ^ 

หน'งสอนน ทรงพระสรวลฅร่สว่า พระยากล่นกโเว้ว'าลง'ไย่ถงเข้า กวาม 

?ะคใ?นกหนาทเก็ยว ราวกนัเทวกามาไย่รกหรออย่างไรนนแหละ กรน 

อ่านไฝถงทข้อว่า พระยากล'นักน กนกย่สา ขอเอาขุนนินทรหมนเทพ 

ข้าหลวงไว้นอนทย่านพระยากลนตนย่านตนกย่สาน1น ทรงตรสว่า ทำนนิง 

?ะเอาไว้ให้กอยพนัยึนพยานกวามกนัยย0งไม่ไว้ใ?ก่นั กรนอ่านไย่ถงทขนั 

ว่า พระยากลนัฅํนพกกนัหลวงสรเสน ท่านข้าหลวงออกมาถงแล่ว ก็กิก 

รกยาย่านเมชิงเขกแกนของสมเก็?พระพุทอเข้าอข่ห*วเถิก ยกกองท'พลง 

ไย่สกสามพนัก?ะไก้กวากเอาพวกขยถมาเสยให้สน พระยากลนักน?ะขชิ 

ไว้แก่พวกพนังพระยากลนัฅนั กนัว่าสมเก?พระพุทธเ?นัอย่หนัก็ไฝรกให้เยน 
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พระยากล*นก่นแล้ว พระยากล*นฅนระกิกรยสุกอัพวกพนอังไฝ!อาอะไร 

ทรงพระสรวลฅรํสว่า พระยากล้นก่นพกราเยึนกนฉลากหลกแหลมนกหนา 

ว่ากล่าวกล'ย่ระเอา'ขาหลวง'ไว้ช่วยร่กัแาเขกแกนยอันเมธ-งเสยอก ว่า'ให้ 

ยกกองท*พีลง'ไฝกวาก!!)ๅพวกขยถ!งาเสย'ไหสน กทำนองพกราก็เยึนกนสิน 

กิกอยู,แล้ว รงให้ยกกองทพลงไฝ กรนอ่านไฝถงทขอัว่ากนกฝสาระขอก 

หน'งส่อซงมไฝถงพร ะยากลนก่น ระให้กแก่สำเนาฅนกย่สาไผ,กน'น ทรง 

กรสว่า ออัยนพกราเยึนกนร'งแกงุงะไย่ทเกยว ท,วงทไม'สุรริฅเอาเลย 

กลอัว่าใส่เอากอัยเสยอก ว่าไม่ก่งเยึนททางอะไร แลการระก่งแก่งพวก 

พนอังอย่างน ก็ชอยแก่พระยากลอัก่นระยอกกล่าวขอก่งเขอัไย่ก่อน รง 

ระไคทรงฅงแก่งออกผา น็ไม่อ่อนนอัมก่อเขาแล้วระมาว่า คุ ไม่ก่งแก่งเยน 

อะไร อย่างนระถกหรอ มนพูกราแกก่ว์ขวางๆไย่เฝล่า"I กรนอ่านรยแล้ว 

ทรงฅรสถามว่า เรอทให้ถอหน*งืสป็ออกมากอัยกวามกลนก่นนํ้นั้ ย่งัไม่ม่ 

ใครถงยอังเลยหรอ เร่าคุณหายนกรายทลว่า ย่งัไม่ถงหาผิ'ไก ทรง 

ฅรํส์ว่า เยึนปิย,กงไรอยู่ มนรงไม่ผาถงยอังเลย มหน*งสอ'ให้ ฅิค ๆ กน 

ออกผาก็หลายกราวแล้ว มนไย่อย่ทไหน มนไฝเทยวเชอนแชเสยกอก 

กระม'ง เร่ากณหายนกรายทถว่า ไม่เชอนแชหาผิไค้ ย่านนเรอทผากอัน 

ก็เห็นระถงยอังแล้ว ทรงฅรสว่า ถอัออกมาถงเขอั การทมหนํง์ส่อว่ากล่าว 

ออกมาแก่ก่อนนนก็หาผิก่ไฝน,กัไม่ การระร'กแรงอย่างไรก็แร่งปึย่ในหน*งสิอ 

แก่ก่อนน1นั้แล้ว แล้วทรงกร'สถามว่า เรอกองท่พทย*งกอังออกมาไม่ถง 

อย่อ่กกลำ เร่าคุณหายนกรายทลว่า ยํงอย่อก ๘ ลำ ทรงครสว่า รน 

ย่านนแล้ว่ย*งืเทยวเ'ร้ยรากยิย่ทไพ'นรง'ไผ"ใคร่ผาถงเข'าหผก,ไค้เลย แล้ว 

อ่านกำ'ให้การถวายไฝกงขอัว่า พระยากล'’นก่น กนกฝสาขอเอาขุนอินท? 

หมนเทพไวขอังละคน แลพระยากล่นกนว่า ให้ยกกองทพลงไย่กวากเอา 



พวกขยถนน ทรงพระสรวลกรสว่า พระยากล,โนก้นกล่าวก็!ยนกวามรรง 

เขนกนสินคิกก้วยกฎแกยกลำก้วอยู'!!ลำ ชงขอเอาข้าหลวงไว้ข้างละคน 

นนกเพราะยํง์โม่!'ว้ใรก่น กล่วัระ!กกรยสกนขนอก กรนอ่านรย!!ลำ ทรง 

ฅรสถงฅนกปสาว่า ระซุยเลยงมนไ!]โก้ทโหน มน!ยึนงงะยาหลํง์อะไรผิว้ 

พกรากโม่สุรริฅ!รยยร้1เย!!!า!ลย ทรงพงพระยากลํนก้นพกราเพราะเราะ 

เรยยรอยนกหนา !ยนคนฉลากมากสมการทเยึนเร่ายานเร่าเมองอย่แลำ 

แลวอ่านรกหมายถวายรยลง ทรงกรสว่า ระกอยพงกระแสพระราชกำริ 

ใหอ!เกมา!รวนนทางกไกล ระใคร่ออกมาถงโก้เร็ว")ทนทโหน ถ'ๅระคิก 

ยกกองท'พลงไ!]ฅามพระยากล่นตนว่าก็ระโก้ ถงโกยมนระพากนหนโ!] ระ 

ก้นเอากรอยกร่าไ!]มากโก้ทไหน ระเอาโ!]ก็แก่กรอยกร่าของผ่นืเท่านํ้นั้ 

ว่ากระโรเร่าพระยาพระกล่ง เร่าคุณหายนกรายทลว่า ทระเอาไ!]ผาก 

ไผ่โก้ตาผิโก้ ไพร่ย'านพลเมองทเยึนพวกก็กงระรก;กผิลำเนาอย่ ทรง 

ฅร่สัว่า มนระไ!]ทโหน มนรว่ากองท'พยกลงไ!]ช่วยพระยากล่นก้น ม่น 

ก็คงพากนเข้าหาพระยากล'นัก้นืหมกนํ่นแหละ แล'วอ่านหน*งีสิอยอกอาการ 

เร่าพระยานกร"เซงถงแก่อส'ญกรรมถวายรยลง ทรงฅร่สว่า เยึนกาล 

มรณะผาถงแลํวระกำอย่างไรโก้ ทรงพระอาล'ยอาวรณอย่นกหนา เร่ย 

ย่วยสิงโรเร่าพระยานคร ๆ ก็ไม่ยอกเข้าโ!]ให้ทรงทราย!ลย คราวนระโก้ 

ใครมา!]กกรอง!มองนกร ๆ ก้อโ!]อ่กเล่า แลํวทรงฅรสถงการ!มองกลนฅน 

ว่าระรกแรงเอากามกนก!]สาว่ามานนยากนกหนา ระร'กแรงไ!]อย่างไรโก้ 

โกยว่าเสิยพระยากล่นก้นเสิยแล'ว ระฅงฅนก!]สาขน พระยายาโงย หาน 

มุการะยอมหรอ ก้างกนก้างก็ระเยึนหมกก'วยกน ก็คงระวิวาทก่นอก ถ้า 

พระยากลนก้น์ย่งัใม่เสยหาย โหนๆก็โก้กงออกมาแล'ว ก็ก้องคิกทำนุยำรง 

พระยากลนฅนไว้ก่อน ถามนไม'เข้าหา มนระพาก'นหนไ!) ระเอาคนไ!] 

— 1®) — 



มากมายใคทใหน งะไค้ก็แท่กรอยกร'วัของม่น์ไฝเท่านํน โกยม'นงะคิกกล',ย่ 

มาฅเผยิงกล่นัฅ่น ผักนม่นัก็น'อ่ย ถงผํนืงะไย่ซกชวนพวกกร,งักานมาช่วย 

พระยากลโเฅ่นกกงงะสไก ถ'าม่นืหนไย่แกนอํง์ก!]ษ"] งะคิกว่ากล่าวก 

เขนแท่พน'องรยกน กองท,’พยกไฝร 2ง่ยอย่ใม่ไก-ก็หน็ไปเอง ล่ามนเข้าหา 

อย่างว่าแล'ว ก็พกงาเล่าโลมคิกพาท่วมนเขาไป อย่างไรก็สกแท่คิกเอา 

ท่วืมํน์ไว้ให้ไค้ก่อนน์นึแหละกิ การทงะคิกง'ดแงงประการใก กแง'งมา'ใน 

หนํง์สอซิงมผาแท่ก่อน ") นนย่างแก่ว คิกข'อกวามทว่ากล่าวออกมาก็หา 

ผิกไปกระไรนกไม' งะเยึนก็แท่กลากเกลอนย่ไงเล็กนอย ม็กลเม็กสำก่ฌ 

อยู'ก็แฅ่ว่า สกแท่คิกอย่าให้เม็ป็งกล่นืท่นหลุกลอยไปอนไค้ ถาคิกเอา 

กวามท่ว่าออกมาแล'ว ถงงะคิกไปอย่างไรก็เลํ้ยวเข'าหาถกหมกนนแหละ 
^^๘๘) เ^ 2^ 2. ^ ^ 1 ^ 

การเกยวนกเยนงะอ่อนน'อมเขาหาแล่ว งะคิกงกแงงกามกนกฝสาวานํน 

งะง”กัแงงเยึน ๒ ย่าน ๒ เม็องไปอย่างไรไค้ยากนกหนา ล่างกแงงเยึนขน 

แล'ว ข้างโนนข'ไงนก็งะเยึนย่าง ผิเสืน ๒ ก็ก ๓ ก๊กไปหรอ ว่ากระไร 

เราพระยายคินทรเกชา เง่าคุณผั'ใหญ่กรายทลว่า งะง่กัแงงกามกน1ไ- 

ฝสาว,านํ้นั้ไม่ไค้หาผิไค้ ล่าง'กแงงขนแล่วก็กงวิวาทกนอก ทรงกร'สัว่า 

ก็งะคิกว่ากล่าวอย่างไรเล่า เง่ากุณผัใหญ่กรายทลว่า คิกให้หาท่ว์ขนผาว่า 

กล่าว'ให้พร'อมก่นให้หผก แล่วิก็พาฅํวึเข้า,ไปณกรุงๆ ล่าเห็นว่างะให้หา 

ไม่มา ก็คิกล่อลวงให้ขนผา ผ่อนกองทพลงไปทละเล็กละน'อย คิกเอาฅํวึ 

เสยให้งงไค้ ทรงตรสว่า มนงะมาก็แก'ทคนไผผก กนผิกแล่วม่นงะมา 

ทไหน มนงะหนก็หนไปเถิก ล่ามนไม่มาหาแล่ว ก็คิกยกกองท'พลงไป 

กามพระยากล่นกนว่า ง'กแงงทำเอาให้เรยยร'อยงงไค้ เง่าพระยายกินทร 

เกชา เง่าพระยาพระกล่ง กปรกษาหารอกนเข้าเถิก งะเห็นความอย่างไร 

ย่างก็กรายทลท่กท่ว่งเข้าผา 1 

— — 



๑ ครินเพลาคิา ทร'เตร่,ส!!]ถงเVาพร:ยานกร ๆ ว่า IVเพร:ยา 

นกร ๆ กฺกฉลองพร:[คชพร;คกฒ่าไมครมความช!)ยมาแต่ก่อนก็*ฐ๎ว่นๅน 

นกหนา ท Vเขาอแก!!เผากก ม!ผฅรเสมอหาขากไม' สทรงสนอม!วัว'าเยน 

กนลลาก หา!กทรงขกเก!)งเ?,:าพรรยานกร ๆ แต่สิงหนงสิง!ก!ม' ผใก?; 

กาเกนกทรงกกฃม ให้กำเกิน!!]!ก ฅํงพร;ท'ย?;ทรงชยเลยง!!]กว่า?;แก' 

เฌ เซรา กรนถงภยพร;ยาม??ราชเขาแลวักค!)งรเๅค!มคห็คูย่;ธง กรง 

พร:อาลยเ?าพร;ยานคร ๆ น'กหนา กวัยยํง์ไม'แก'เฒ่าชราเลย ผาเก็ก 

ขาก?าก!มกร!!]!ก แลวทรงกรสกามเ?วัคกเหายฒ่ๅ เยนกร:!ร!]รกยา 

หารอกนเขา เหนกวามขางกล'น่ต่นัฏย่าง!รยาง เ?วักณหายนกรายทลว่า 

!ก!]รกIทIVาพร:ยายกินทรเกชา พร;ยาราชสุภาวกแลวั ว่าการทเห!เง 

กลนฅนนนถวั!ม'เขวัหาแลวั ก็ต่ฒ่ยกกองทพลงไ!]?ง?;สำเร็?ไค้ พรงกรล 

ว่า เหนพรอผกวัยก่นอย่างน่นแลวั เ?วัพร;ยาพร;คล'งทำหน,งีส!เให!)อก 

มาเถิก การเมองกล่นก่นก็ว่าออกผาเหมอนเห็นความอย่างแ แต่ก่อน "I 

ก็!ก้มว่าออกมาหลายฉย่ณ!?งอย'แลวั ล่ามาถงเขวัก็กงเห็นความ คิก 

รกแ?งถก!!]ไค้หมก แต่การขวังเผองไทรนนั้?:ไค้ใคร!!]ก2!แต่งย่าง!ร ห็ 

ย'ง!ม'’ไค้ยอกแยยกายเขวัไ!]ให้ทรงทรายเลย การสำกฌนกอย เ?วัพร:ยา 

นกรๆก็หายุฌ!ม'ลงอย่างน ?;ต่องคิก?‘กแ?งเสยให้เยืนทผนคง?ง?งไค้ ว่า 

กร:!รเรวัพร:ยาพร:กลํงื ทเมองนคร ๆนน?;เห็นใครก็ว่ามา เ?วักฺณหายน 

กรายทลว่า เห็นอย่ในยุครเรวัพร:ยานกร ๆ ๓ กน พร:ยาพ'ทลง พร. 

เสนหามนฅร นายร]ทธิ แต่พร;ยาพ่ทลงนนสุยผน พร:'วิชิตสร’ใกรข่าวก็ว่ๅ 

สุข แต่หาทรายแน่นอน!ม' ทรงฅรสว่าไม่ทรงทรายเลยว่ๅสุยยน แลวักรง 

ไล่เลยงถามนายร]ทธิว่า 1?วัพร;ยานครา รูว่ากร:ไรยวัง นายร]ทธิกราย 

ทลว่าหา!ค้ยินอย่างไร!ม, เ?วักุณหายนกรายทลว่า พร:ยาพ'ทลุงนนเ?วั 

— ๒๖๐ — 



พระยานกร ๆ รกผาก รโสง้ว่า พระยาพกลงก็เยนพผใหญ่ ระโม่รกใหว่า 

ทเรำพระยานคร ๆ เล่าก็!ยนกนง'!)ยเพลย ม่ราชการมาระไฝกไม่ไก่ให้พระ 

เสนหามนฅรนนา,าฑเรำพระยานคร “I เอาพระยาพ"พลุงยกมาว่าพรางวาง 

เอานายลุทธิมาว่าทผซ่าย อย่เมองนคร ๆ ๓ คนก่ายก่นเถิก ถงพระยา 

พํทลุงระยิกเอาอย่างไร พระเสนหามนฅรกโนายลุทธิ,■๑} ก็เขน ๒ เกลยา 

ก่ายกนแล่วก็คงสัไก่ ทเมองพ'ทลงน5น์ เอาพระวิชิฅสรไกรมาใส'ทพ่ทัลง 

แต่เผองไทรนํนให้ว่าหารอออกมา ให้คิกรํก์แรงให้ฅลอกไม่ถิงเมองถลาง 

เมองพ่ง้งาทเกิยา ยฅรเรำพระยานคร ๆ ก็มอย่หลายคน ระทรง'ชยเลยงให้' 

เขนลำกโ)ก่น ล่าระเอาแขกฅงั้ไาทเผองไทรแล่าก็ถอนเอาพระยาไทร พระ 

ยาเสนานชิฅ มาใส่ทเผองพง้งา ระยกเมองพ'งึงาเขนเมอง'ใหญ่ ให้เมอง 

ถลาง เมองฅะกํ่าท่ง เมองฅะก1ายามาขน'ให้สน ก่ายเมองพง้งาเขนทผน 

ล่าระให้พระยาไทรกงอย่ยำนเผองฅามเกิมแล่า ก็ให้ถามพระยาไชยานอก 

ราชการก ล่ารโระไม่อยุ'เมองพง้งา ก็รํกึแรงส่ง'ให้,ไย่ กว่ากล่าาหนง้สิอ 
ล่ล่ โล่ๅขืโ โ ล่ย่ล่ 1' ล่ 

ออกมาให้กิ การกรงนก็สินเราพระยานครา ลงแล่ว ยง้อยแฅลุกเก่า 

ท1งั้ม่าง ต่างกนก่างก็ระเยืนกก ๆ กนไม่ ระเหมอนหนงเรำพระยานคร ๆ 

ยง้อย'หรอ ล่าฉวยว่าผการขนมนรา'าเรำพระยานคร ๆ หายฌไม่แล่า มน 

กลโผาทำอก ระคิกซ่ายเหลอกนเหมอนอย่างเรำพระยานกร ๆ อย่ทไหน 

ต่างกนต่างก็ระ'างโร'ผาเสยหมก ชายเขาเล่นทเกิยา ให้คิกฅริฅรองการก 

ให้รอยคอยรงมาก รำแรงให้เยืนสามกกรสกนฅามฉนพฉนนองให้ฅ อย่า 

ให้ม่ความร่ง้เกิย^กน ให้เยืนทผนคงไว้วางใรให้รงไก่ๆ 

( ต ) ไคทราบว่า พระยาพํทตุง ล่บพระเสนหามนฅรไม่ปรองดองล่น 

ก็ง'โปร•ด'ให้ย่ายพระยาพํทถุงเล่า:มาเบนพระยาอุ!งํยชรรมริบราซการอยู่1ในกรุง 

เทพ *1 แต่ในรชกาลพ ๓ 

— ๖ด — 



® ถเ วนเก!)น ๗ แรม ๑๓ กำ หาไก่ทรงพระราชกำริราชการ 

เห!)งไทร เมองกลนฅนไผ่ ๆ 

® ทร้น่ ถเ วนเก!)น 3) แรม ©๔ กํ่า เพลากํ่า เร้าคณหายน 

กรายทลถวายร่างหนํง์สอซิงระกอยให้มมนพิมลกํๅรรกอออกมา นาย 

ยริยาลอ่านถ)วายไย่ถงทข!เกวาม'ในย!)กสินซิ!เลาเพิยงเร่ๅพรรยาน?ๅร 1 กง 

แก!)สฌกรรม แล่ริกำเนนกระแสร'ยัสํง์ล่ริยการเมองกล่นกนนนั ร*ยึส่งึ 

ว่า ว่ากวามฅายลงมาแล่ริ ระเอากระแสร'ยสงกวามกล*นืกนมาติกเข่านํ้น์ 

ไม'กวร แยกเยึนกนละฉย่ยั1สยรงระกิ อ่านไ!)พงเล่นก่อนเถิก กรํ้น์อ่าน 

ถวายรยแล่ริ ทรงฅร่สว่า ว่ากล่าวก็หมกรกกิอย่แล่ริ แก่กวาผย่งัขาก 

อย่หน่อยหนิง เกมใส่สงเสยว่า ร้ก์แรงก1งเมองไทรแล่ริก็ให้ขนอย่ก'ย 

เมองนกร ๆ ตามเคิผ ให้รกแรงว่ากล่าวกำช*ยืกำชาพระยาสงขลา แล 

พวกพิน์!เงยกรเร้าพระยานกร ๆ ให้สม่กัรสมานกลมเกลยวกนให้รงไก่' อย่ๅ 

ให้มกวาม'วิวาทรํงเก็ยรกน มราชการผาข่างใกรอย่างไร ก็ให้ผ่อนเร่ผา 

ช่วยกนให้ทนท'วงท ให้ม?ฅคิกรกใกร'ก่นเหมอนพิน่อง กิกร'กแรงทำให้ 

ไก่อย่างนรงระกิ แยกหน'งืสอทำเยึนกนละฉยย ขออกสกเวลาหนงเถิกๆ 

๏ ครน ณ วน!ด!]น (^ ขนคา 6) เพลา!ชา รยสงสงพ^นรนพรว่า 

ไ!]ยอกเร้าพระยาพระกล*งีให้คิกทำหนํงสอว่า ทระร่กแรงฅํ้งั้เผองไทรนนให้ 

ว่าเอยงๆ ไ!]ขางแขก แล่ริรํยืสํ่งสํ่ง์พระยาราชสภาวกิว่า ออกไ!]รากนไ!] 

แวะยอกกวามเร้าพระยาพระคล่ง้ทเถิก ระให้แก่พระนรินทริไ!เก็ระเอาไ!! 

ลมเสยหมก เอาพระนรินทร้ไย1ด้วย เร้ากุณผ้ใหญ่กรายทลว่า เร่ากถเผ 

ใหญ่ก็ระรยพระราชทานลงไ!] ทรงกร'สัว่า กิแล่ริ แวะลงไ!]ยอกว่าถาระกง 

ให้แขกอย่เมองไทรแล่) ให้ผ่อนเอายนใหญ่ยนนปึยเกร้องกํสกรๅาอก1มอง 

ไทรมาเสยให้มาก เปิาไว้ให้แก่เล็กนอย เอามาเฉลยใส่!มองกร'ง1มองสกล 
ย" 

— เ) เ53 — 



ไว เห้เยึนทมนคง คูหาเอาแขกทเขนซากสกลติงขนไว ยหยเหองม่นเข่า 

มนกระถอยศถากึก?!ขน มโเร้ท้าก่ยแขกเก่าเคยเชอถปึกนอย่แล้ว โหม่น 

คิกเกลยกล่อมเขาก็คง’?ะมาไค้กาก ล้าม่นัมาแข็งเม!เงกงท่ว์เยนใหญ่ แขก 

ผายเรากย!)มนไ)กอ'ไย่ก่ยม่น แลยกเขามากเม!]งไทรอก ก็ยกกองทพลงไย่ 

ช่วยก่แทง ๓ เมปึง ซี่ เมธงฅกวากเอาให้เยึนาณวิาณไย่ ถำมโแฃำมาไม่ 

กระกำงกระเกองอ่อนนำมาะขอเขึนใหญ่ส่งกอกไห้ทองเงินแล้ว กำะลอง 

ย่ระายติงคูทหนง ว่ากระไรเล้าพระยายกินทรเกชา นำใาของเรามนาะยอม 

ให้มนฅงก่วัเย!นใหญ่ทขำนเมปึงทเกิยวหรอ เล้ากุณค้ใหญ่กรายทลว่า กง 

แก่งเยนเล้ายำนเมปึงออกไย่แล้ว ก็กงรกยศถากึกกิททางอย่ ทาะยอมให้ 

มากง์ติว์เยึนใหญ่ในยำนเผองนนเห็นไม่เยึนทามไค้ (รยส่ง์ว่า) ถำล้กแาง 

ไค้แขกไย่ก2ง์เยึนทเมองไทรแล้ว ก็ติปึงถอนเอาพระยาไทร พระเสนานชก 

มาใส่ทเมองพิงงา ถำทเมองไทรหาแขกก5ง์ไม่ไค้ าะให้ไทยไย่ติงอย่ค้อน 

ก็หากิเหมอนพระยาไทรไม่ ติวยพระยาไทรเยนคนเคยเขาใาร้ากชนเช่ง 

ทำนองอายแขก ถำาะให้พระยาไทรคงยำนเมปึงอย่กามเดิมแล้ว ก็ติ!)งคิก 

า'กแางให้มนคงทเกิยวางา-ไค้ ถำไม่มนคงวงโร่มาปึกแล้วอายเขาทเกิยว 

ติองคิกหาเอาคนไย่ใส่ให้ไค้สกพินหนงสองพินืนนแหล^งรรร่ยรองเยึนท 

มนคงไววางใาไค้ าะคิกเอาคนฑย่ลายแกนเมองสงขลา เมองพทลุง แล 

ยำน'ใกเผอง,ไคยำงซงก่อแคนก"ย่เม'อง'ไทร'ไย่,ขน'ก่ยืเม'ธง'ไทร'ไค้ ก็ยกเอา 

ครอยคร*วไย่ก1งอย่ ในเขก'แคน.เม'อง'ไท'รทเคยว มราชการมาก็าะไค้ช่วยกน 

ทนัท่วงท แลพวกกรมการค้'ใหญ่ค้น1อ่ยทเมองนคร'! น2นั้เผอเาำพระยานครๆ 

ก่งอยู่ ใะไค้ใซัสอยไย่กกคำงอย่เมองพกลุงยำง เมองไทรยำง เมองกร'งยาง 

าะสม่ครอยู่กามพนำงอยำง'ไรก็ให้ไล้ถา:มคู ากแางให้กามสม่กร อย่า 

ให้ก็ควๅรเวิวาทรํงเก็ยาแก่กน ถำาะ'ให้พระยา'ไทรกงอยู่ย,านเมองกามเดิม 

— ๒๖๓ - 



แลว กใหถามพระยา[ชยาคู ถ้าพระยาไชยา?ะร่ชิเร่กแาอย่เผองพํงืงาไก็ 

กโห?กแรงสงใย่เผองพงงๅ แถ้า,ไห้’คิกกริฅรชงการไฝทํงเผองถลาง เมอง 

พงงา เมองไทร แลขาง ^ หาเมองให้รอยคอชิ ทำให้(ชินทผ่น์ไววางไ? 

ไฝให้หมกใต้?ง?ะก็ ๆ 

© กรนเพลากำ ทรงฅรสถามเ?'ากถเหๅยนว่ๅ ทำหนํงึสอแถ้า 

หรอ เราคณหายนกรายทลาๅทํๅแถ้า รยถ้ง์าๅ ทำเร็วนกหนา เอาเข้า 

ผาวาใ?]เถก งะทรงพงเลนไหสยายพร2ทย กรนนายยรยาลอานถาายนย'ชิ 

ท?กแ?งเผองนครๆ เมองไทรไย่ถงชอาๅสมเก?พระพพ■ฐเ?'ๅอย่ห*วก็พรงชุ)ชิ 

เลยงเ?าพระยานกร ๆ นน รยสงว่าขอเกมไส'พระนามไนสมเก็?พระพทขเ?'ๅ 

หลางลงกายเถิก ว่าลงว่า กทรงพระเมกกาเ?'ๅพระยานคร ๆ ฐย่ ?2ไกํเชิน 

เกยรฅิยก็ไย่ก่ยัลูกเถ้าทงฝวง ครนแก้หน'งสออ่านถวายไชิ)ถงพว่า ?2ไห้ 

พระวิชิฅสรไกรอย,ร่กยาเผองพทลูง รยสํ่งว่า ยงกกความอย่ก็?ะไห้มาขน 

แกกรงา กามเคยนนหนอยหนง วาออกผาเหกาๅแกกอ'นเมชิงพพลง?(ชิถชิ 

เมองนกรา อย่ไกยฉนพ,อลูกกน?งไก็ยอกกล่าวฤารงานมๅก็นคร •1 ครห้ 

นถ้า?ะมการงานสงไรก็โห้ยอกเข้าไย่ ณ กรุงๆ ก็1ก็ยา ถ้ๅเชินแก'คราม 

เก็ยวของเลกนอยก็ให้ยอกไฝเผองนครา กามฉํนพน'องกน ว่าสมานออถ 

มาไห้ก็ กร่นแก้'หน'งีสออ่านถวาย?ยแถ้าทรงกรสว่า พงกว่ากล่าวก็ถ 

ถ้วนหมกถอยความเพราะเราะนกัหนาก็อย่แล่ว หนํง์สอข่าหลางคร็เสนา 

งะว่ากล่าวอะไรก็เท่อๆหาเพราะเราะไผ่ นานไย่ระสัหลวงทิพอห้1แร เสมยน 

กรากลาโหมไผ่ไก็’เสยอก แล่ว่ร่ยืส่งว่า ความททรงสํ่ง์ไย่เมอเชุห้ถ้ว่ยขห้1 

ระเอาแขกกงไาเผองไทรน1นย่งักกความอย่ ระเติมแก้ลงโนหนห้สอหรอ 

ระผรกหมายของเราพระยาพระคล่งออกผาก็กามเถิก คิกว่าเติมไส'ลงเสย 

ให้ไก็ ว่าทระกงให้แขกอย่เมอง'ไทรน1นั้ ให้ผ่อนเอายนใหญ่ชินนอยเครอง 

— 12)๖๔ 



ก็',ส่ฅราวุชิผาเสย'ไห้มาก เอาไว้แค่เล็กน'!เย คูริกเหาเอาแขกทมชาติสกล 

มายหยเหองมนเข้าค่งแค่งออกไฝ ผนก็กงร;ร่กัททางยกึถากึกคิข่น มน 

รรกอย่ก่ย์แขกเก่าเกยนํยถอก'นัมาแค่ก่อนอย่แล้า มนคิกเกลํ้ยกล่อมพกรา 

ชกชวนกนเข้าก็กงร;เชอถอพากนกลยเข้าผาไห้มาก ล่ามนเข้าผามาก 

คิกแขงเมองร;ก่งก่ว์เยืนใหญ่ชนแล่)ก็ให้ยอกเข้ามาช่วยก่นยกออกไฝรํ่า 

เอา'ไหย,ยเยิน ล่าแขกของเราม*นึกล'‘ยไฝน"ย์ถอเชอสายเริานายเก่ามนยอม 

ให้เยนใหญ่ ไม่อ่อนน'อม เข้าหาโกยก็ แลมนคิกยกกลยมาก็อก ก็ยก 

กองทิพลงไฝช่วยกนท5ง ๓ เมอง ๔ เมอง ก็กวากเอามาให้เย!นรุณวิรุณไฝ 

ล่ามนเข้าผาพาก'นอ่อนนอมร;ยอมส่งกอกไมทองเงินเหมอนแค่ก่อนแล่ก็ 

ร;ลองย่ร;รยฅ่งคูสกทหน้ง ว่ากร;ไรเข้าพร;ยาพร;กล*ง ว่าออกมาอย่าง 

นก็ก็ปึย่แล่ว ร;ว่าให้ริกแรงไฝอย่างไรก็ย*ง์ไม่ทรงทรายเหนการข้างนอก ม่ ยั , " ไก่ม่ โม่ 
เข้าคุณหายนกรายทลว่า เฝรกเกล่า ๆ อย่างน ทิาวพร;กรุณาคิกริกแรง 

การไกง่าย ทรงตรสว่า ว่าออกมาให้สว่างแล่ก็เยาอกเยาใรคิกริกแรงไฝ 

ไห้ง่าย กวามอ"นึนก็ไห้ ทรงส’งึไย่ยอกแล่ถง ๒ กน ๓ กน ยิงเอาไฝลม 

เสยไห้ แล่รยสงว่า ดูเติมลงเสยให้ไห้ ร;แกหนํง์สอหรอร ;รกหมายออก 

มาอกฉยย 6) ก็ฅาผเถิกๆ 

๑ กรน ณ วนเก็อน ๔ ห 18 คำ เพลากำ ทรงฅร่สก่ย์เข้ากณ 

หายนว่า ฅง์แขกไฝอย่เมองไทรแล่ว ทก่วอ่ายพร;ยาไทรร;กล’ยเข้ามา 

เองนนไม่ผา ล่าร;ผาก็ผาแค่อายตนกหม่กัสอ่คัแลลูกหลานเหล่านนนํ่ใแปึง 

ล่าไกยม่นเขาผา แขกของเราทตงออกไฝไว้ มนร;ไม่รกททางยกึถาก็กก 

ร;ยอมให้ไฝทเก็ยวหรอ เข้ากุณหายนกรายทลว่า ทร;ยอมให้เห็นร;ไม' 

เยน ทรงฅรสว่าล่าม'นไผ'ยอมไห้ รกททางยก็ถากึกกอย่แล่ว่ก็คงเยนการ 

ไห้แขกเก่าๆ ทหลยหนไฝอย่ในแก็นอ่งกร]ยมนชกชวนเข้าก็กงร;กล'ยมา 



แล่วทรงกรสเล่ากวามทง้ก์แรงเมิองนคร ๆ เมองไทรไหกรมหลวงรกษ 

รณ!รก็พงว่า การเมองไทรสำก*ญ่นก เง้าพระยานคร ๆ ก็หายญไผ่แล่วถา 

มนรเขามนกล'ยัเช่ามาทำอก ลูกเช่าเหล่านนมนระทำไค้เหมิอนฅ่วัเง้าพระ 

ยานครๆ อยู่หรอ กองคิกร'กแรงก่ง์กำช่ยกำชาให้ช่วยกนรก!].าเขกแกน 

เช่า'ไหมนกงริงาะไค้ เขนกระไรเอาแขกไ!]ก่งไว้ทเมิองไทร เอาพระยาไทร 

ผา]ส'ทพิงงา อย่างนก็หรอไผ่ก็ กรมหลวงรกก็รณเรก็กรายทลว่า ควร 

ช่วยเกล่าๆ กอยู่แล่ว แล'วร่ยัส่งว่า ระเอาอะไรมาว่าก็เอาผา เง้าคณหายน 

กรายทลถวายรกหมาย นายยริยาลอ่านไ!]ถงทช่อระ;ร'กัแรงก'งัแชกไว้เมอง 

ไทรนิน ร!)ส่งว่า แทรกความลงอกสกหน่อยว่า เมองไทรก็ขนเมองนคร ๆ 

แล่วก [กลัก'เยัเมองสงขลา ให้พระเสนหามนกร พระยาสงขลา คอยระไว 

ระว*งีกการเมองไทรให้รเท่าทนท่วงทอ่ายแขกรงไค้ ครนแกรกหมายอ่าน 

ถวายไ!]ถิงช่ป็ให้กองท่พัเมองนคร ๆ เมองพทลง เมองสงขลา ยกไ!]ช่วยกิน 

นนรยสงว่า ให้เติมเอาเมองถลางใส่เช่าอกเมปึงหนง ครํ้นั้เติมเมองถลาง 

แล่วอ่านถวายรยลง ทรงกรสว่า ถกล่วนก็เกมทอย่แล่ว แก'ยํง์ขากความอยุ' 

อกน่กหนิง ขอเติมใส่ลงเสยสกหน่อยเถิก ว่าชงก่งแขกให้อย่เมิองไทรไค้ 

แล่วระถอนเอาพระยาไทรผาอย่ทเมิองพิงืงานน ผกนแขกเก่าทไว้ใรไค้สนิท 

เคยรย'ใช้สอยอย'กิ!)พระยา,ไทรนน ก็กร'กแรงให้พระยาไทรมายาง ๅะไค้ 

เยึนกำล่งราชการผากขน ช่างเมองพิงงา ล่ามนเยึนกนผิกแลระไว้ใรมิไค้ 

ก็ผ่อนเอาเช่ามาเสย ให้มิกำล่ง์เมิองไทรอยู่แก่น้อย แลกำยน เรอรย เรฏิ 

ไล่ ย,นใหญ่ ขนน่อ่ย เกรองก็สฅราวขของพระยาไทรมิปึย่เท่าไรก็ผ่อน 

รกแรงให้พระยาไทรมาเสยให้สน กรนระทงแผ่นกินเมิองไทรเสยเล่ๅ 

เมองไทรก็เยนทภมิทำผาหากินอยู่ อ่งกจุยก็ระคิกมาสวมเก็ยกนเอๅเ!เรเ 

ของอ'งกโ)ยก'อไย่ ระไว้ในเก'การนนไม'ไค้ ว่าใส่ลงอย่างนอกหน่อยเถิก 



กิร่นแก้,?กหผายอ่านงยลงแล้ว รยสงว่าอ่านกล'ยไฝอกสกทหนิง ครนอ่าน 

ถวาย,?ยแล1ว ร'ยืสั๋งึว่าเออ กแล'ว เอาเถิก แลใ)ร'ยัสห้ให้อ่านหน'งสอฉยย่ 

ทง่กแงง เมองน?ๆร ๆ เมองไทร ถวายกรมหลวงรกษรณเรก็ คร่นอ่าน'?ย 

แล้ว ทรงฅรสถามว่า พงกวาผเยึนกระไร กหรอไม่ก กรมหลวงรกษ 

รณเรกึกรายทลว่า ข้อความช,ดถูกล้วนกอย'แล้ว ทรงกร'สว่า ว่าแร่ม 

สว่างออกมาอย่างน งะได้ค่อยเยาอกเยาใงกิดงก็แงงการได้ง่าย ๆ การ 

ครใร่นงะหนกอกห.นกใงอย่นกหนา ก่วยการนนหลายอย่าง กองคิก,ไฝรอย 

คอยทเกยวงงงรได้ แล้วทรงกรสถามว่า งะให้คนทเข้าไย่มนถอหก่งสอ 

กลยออกมาหรอ เง่าคณหายนกรายทลว่า งะให้หม่นพิมลกำงรทถอหก่งสอ 

ยอกเขาไฝนนถิอกล'ยออกผา ร่ยัส่งว่า เอาส่งให้มนเร่งออกผาโกยเร็วเถิก 

ออกมาถิงริความในหน'งสิอเข้าแล้ว งะได้ค่อยสยายคลายใงลงยาง แล 

กระแสพระราชกำริราชการเมองกล้นฅ่นัเมองไทร แลไฝรกให้ง'กแงง 

เมองนคร ๆ ประการใกก็แร่งผาในหก่ง์สอแลงกหมายชงหม่นพิมลกำงรถอ 

ชอกผาทุกฝระการแล้ว ๆ 

๏ แลชงข้าพเร่ารโเพระราชทานงกหมายกระแสพระราชกำริออก 

มาน กามไกร'ยพระราชทานพง เข้ากนแก่ได้งกหมายออกมาเก่าใหม่เยึน 

(ะ)© ครง ข่อความงะขากผิกเพยนควรมกวรย่ระการใก ร่ย์พระราชทาน 

พระเกชพระคณสุกแล้วแท่งะโฝรก งกหมายมา ณ วน ๖ เคอน ๘ 

ฝร่ผาสาฒขํ้น ๓ คำ ยทุนเอกก็ก (งุลก็กราช ©๒๐© พ.ก็. ๒๓๘๒) ๆ 
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ฉขขดี 9๓ 

® ข้าพเ?าหลวง'อกผสมยก รกหมายมาย'’งหลวงทิพอกษร 

เสมยนทรา ไค้นำขนกรายเรยนแต่ทำวพระกงณๅเข้าให้ทงาย กำยแต่ก่อน 

ข้าพเข้า!ก,กๆหมายฝากออกมาก่ย^มนอิแท5-เสนา ณ วนเกอน ๔ แรม 

•©๔ กำครํง ๑ รองศุภมาทงาเพชรยริ ณ ว่นัเคอน ๕ ขน ๘ กํ่ากร1งั้ © 

ขุนร]ทธรณไกร ณ วนเกอน & ขน 0,๕ กำ(ๆรง 0) ณ ว่นเกอน ๗ ขั้น 

๔ กำครํง ๑ หผนนิกรญวน ณ วนเค้ปึน ๖ แรม 051 คํ่าครง 0) นายโต 

นายหมวกกองญวน ณ วนเคอน 05) ขั้น ๒ กํ่ากร่ง็ 0) ขนสารวํก์ ณ วน 

เกอน 05) แรม ๕ กำกรํง 05 หลวง'โก'ชาอิก็หาก ณ วนเคอน 05) แรม ๘ 

กำครง 0) แรม 0)0 กำกรํง 05 หมนพิมลกำ?รญวน ณ วนเกธน ๘ 

ขน ๓ กาครง 05 เข้าก่น 0)0) ครง กวามแข้งอย่แต่ก่อนนนแลว ๆ 

® แลเผอ ณ วนเกอน ๘ ขั้น ๓ กํ่า เพลากํ่านนั้ พระนรินทง 

กรายทูลว่า พระยาพทลงยอกให้ขุนข้านงถอเขำ,ไย!ว่า เข้าพระยานกร ๆ 

ขวยเยน!รกลม ให้อาเรยนนํ้าลายเหนิยวเสมหะย]ะทะหนำอก ยายมาแต่ 

ณ วนัเกอน ๖ แรม ๘ กํ่า กรน ณ วนเคอน ๖ แรม 0)๔ กํ่า โรคเข้าพระยา 

นครๆผากขั้น ให้หอยเสมหะต่งกรอก")ให้มอเท้าเย็นนงแน่1ไฝ กรนเพลา 

๕ ทู'มเศษ เข้าพระยานกร1ถงแก่อสํญกรรม กำว่าพระยาไทรยอกเขำมๅ 

ว่า ไค้ข้กัให้กองเรอ 0)๙ ลำกำกำยนรยอำกร]ษลงไย]ทิเกๅะนางกาา ครำ1 

กอง[รอลง1ใ!]ถง อำยหวนผาล่หนใย]ทางย]ทยาหรา ว่า?ะไย]อย่เกาะหนำ 

เมองมทูท แต่ฑเผองไทรนน พระยาไทรเกลยกล่อมให้แขกกลำเขำมๅ 
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อยู่ย่านเรธนแล่ว©๕00กน กโเร่ย่ไค้๖๐๐ กน ก,ยส่งฅนหน*ง์สอพระยา 

กล*นืฅนแลคำแย่ลหน"รืสอพร:;ยๅกล่นก่น ณ?ะยาย่า เระสเลหม่น กอมา 

ลิงเราพระยานกร ๆ ๒ ฉย่ย ก"ยคำ1ให้การเ?:ะยาย่า เระสเลหม่นัเข้าไย่ 

ใรกวามเหมอนกนก'!เทก่าวพระกรถเๅยอกส่งเขาไย่กร'ไก่ธน ทรงฅร่สัว่า 

ยธกส่งเข้าผาทำไมย่านน ความเหมยินกนแล่ว่ก็เอายธกอาการเข้าพระยา 

นคร ๆ ผาว่าไฝเถิก หลวงสรินทามาฅยืเอายอกฉย่,ยทยอกส่งก่นหน"งสอ 

พระยากลนก่นแลกำให้การขนอ่านถวาย ทรงฅรสว่า เยืน'ไรหลวงสุริน- 

ทามาฅยืริงเยืนอย่างนไย่ไค้ ให้เอายอกอาการเข้เพระยานกร ๆ มาว่า กล์ยั 

เอากวามกล่นฅนเข้าผาว่าอกเล่า กหลงใหลเลอะเทอะไย่ฑเกยว กรน 

หลวงสุรินทามาฅยือ่านยอกอาการเข้พระยานคร ๆ ถวาย*?ยแล่ว ทรงฅรส 

ว่าเยืนโรคลมกอกหริอ ทรงกิกว่าระเยืนโรคอะไรเล่า ย่วยเ?ยอย่าง'ไรเรํ 

พระยานคร ๆ ก็ไม่ยอกเข้าไฝให้ทรงทราย ทรงกรสกามอยู'กไม่ไค้ความว่า 

เยืนโรคอะไร ไม่พอทเอาเลย เสยกายนกหนาทเกยว แล่วทรงฅรสถาม 

ขนรำนงว่า รกแฑเอาศพไว้ทไหน พระยาพ'ฑัสุง พระเสนหามนฅริ ย่งั 

อย่ณมองนคร ๆ หริอลงไย่เมองสงขลาแล่ว ขุนรำนงกรายทลว่า พระยา 

พ"เทลงกยพระเสนหามนตริลงไย่อยู่เมธงสงขลาแล่ว แก่ศพเข้พระยา 

นครๆ นํ้น์ รกแรงเอาไว้ในเริอนข้าง1ในทเข้พระยานครๆนอน ทรงฅร'ส 

ถามว่า พวกนคร ๆ ทให้ถอหน'งัสอออกผาก๎วยกวาผกล่นก่นันน มนออกมา 

กงทนหริอไม่ ขนรำนงกรายกลว่า ย่งหาเหนออกมากงไม่ ทรงฅรสถาม 

พระนรินทริว่า หน*งสิอความกล่นก่นนน ให้นายกวง นายแพ กอออกมา 

หริอให้นายสคงกอออกมา พระนรินหริกรายทลว่า ให้นายดวงถอออกผา 

ทรงกรสถามว่า ให้กอออกมาเมอไร พระนรินฑรนงพลิกสมุกอยู่ ทรง 

กรสถามว่าว่ากระไร พระยาพิพฌนรูพริอไผ่ พระยาพิพ่ฌนกรายทลว่า 
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ทรายแกวาใหนายกวงนายแพกอออกมา ทรงฅร่สัถามพระนรินทรว่า ให้ 

ถอธปึกผาเมอใร ให้นายกวงนายแพฎอออกมาแน่แล้วหริฏิ หรอให้ใกร 

ถือออกมา พระนรินทรกรายทลว่า ให้นายสกงถอออกมา ทรงทรสว่า 

ธยางเร ฝระเกยวว่าให้คนนนคนนถอออกมา ว่าอย่าง!ร!ม,แน่ลง!ก่เอา 

เลุย เห้ถอออกมาเผอไร พระนรินทรนงอย ทรงกร'สัว่า เ?เล่า"เท1งั้นน 

เผอไผใดหมายรำลงไวล้างเลย พกเอากร;นํนนํน์เฐง แล้วทรงกร*สถาม 

วา แฅผหนงสอกวามกลนกนใหกอออกมานน เหออกผากยใกรล้าง หมน 

พผลกาใรเขาไล้ถงเมอไร พระนรินทรกรายทลว่า หฆนพิมลกำใรเข้าไล้ 

ถง ณ วนเกอน ©) ขน ©๑ กำ ทรงกรสว่ๅ น่นผิใช่หริอ เล้ล้า ๙เทเกยว 

แก่หมนพิมลกำใรผาถงเมอวานข้น เท่านก็รำไม่ไก่ พก'ทเลอะ[ทอะไล้ 

เสยหมกแล้ว ใะทรงไก่ถามอะไรก็ไม่ไก่กวาม ๆ 

® กรน ณ ว'นเคอน ๘ ชน ๘; กำ เวลาเซา ทรงกร'สก่ยเข้ากกเ 

หายนว่า อาการเข้าพระยานกรๆนนั้ ทรงคิกว่าใะเยืนโรกอะไร ม่รเยืน 

โรกลมทเกยว ไม่พอทใะกายเลย เสยกายนกหนา เมอคินนให้เอายอก 

อาการเข้าพระยานกรๆผาว่า กล้ยึเอากวามกลนท่นืเข้กํมาว่าเสยอก ทรง 

กรสถามพระนรินทริว่า หน"ริสิอกวามกลนกน'ให้ใกรถอออมมๅท่อน ออก 

ผาแก่[มอไร ไก่ให้ใครออกมาล้างก็ไม่ไก่ความ ว่าแก่ว่า ให้นายกวง 

ถอ!)อกมาก่อน พระยาพิพ่ฒน่ก่ว่าให้นายกวง นายแพ ออกมาก่อน ถๅม 

ว่าแน่แล้วหริอ พระนรินทริว่าให้นายสกงออกผาก่อน ถามว่า'ให้ออถมๅ 

เผอไร ก็ไม่ไก่กวาม เลอนเย5อนไย่เสยหมก เยืนอย่างนไล้'ไก่ เข้กํกณ 

หายนกรายทลว่า ไก่ให้นายกวงนายแพหริอนายสกงถอออกมาก่อนแท่ 

แรกนนกราว© ให้พวกสงขลาถอออกมาก็คราว© แก่ไก่ให้ถอออกมานน 

หลายกร1งั้แล้ว ล้งีให้คนใดหมายอย่ ว่าใครใะถอออกมาล้าง แล้วร่ยสํ่ริ 
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ว่า เอาหน*ง์สิอทก้างเกินอยู่เมื้อกนนเข้าผาว่าไฝเถิก กร*นหลวงสุรนทา¬ 

มาฅยอ่านยอกพระยาพ่ฑัลงถวายไฝถงทขอว่า พระยากล*นิฅ่นให้เระยาฝา 

ถปึหน์งึสอมาถงเร้าพระยานครๆ ทรงฅรสถามว่า เร้าพระยานครๆ 

ไค้ดหน*งึสิอเร๊ะยาย่าทนหรอไผ่ เร้าคุณหายนกรายทุลว่า ไม่ทนหามไค้ 

เกิมเร้าพระยานคร ๆ คิกว่า พระยากล"นืฅ่นัระสุฅนกฝสาไค้ คร่นทรายว'าสุ้ 

ไม'ไค้กึเสิยใรหนกลง ทรงฅรสว่า ว่าแก้วสิ เหตุกห้ยความกลนฅนนนเอง 

โรครงกำเริยกก้าขน กรํ้นั้อ่านรยแก้ว อ่านคำใหการเระยาฝาถวายไฝถง 

ทว่า ยฅรหวนมุกาก*ยยุฅรหวนมุเก็ฅหาไฝพงทองกรากงพระยากลนกํนิไม, 

แลก”ย่ว่าคิกก*นไหไฝร่ยพระยายา'โงยผารากฝากนำมะนรา,'^นน ทรงกรส 

ว่า รโ)ไฝทไหน อายพระยายาโงยมนหนิเร้าพระยานครๆ ไฝเอง แลซงผน 

ไม่พงทองฅรานน เกิมหวนมุกากํคิกระเยึนพระยากลนฅ่นั ครนไม่ไค้เขน 
แก้ว มนกิ,ไม่มาพงท'!เงฅรานนเอง กรนอ่านรยแลว อ่านกำ'ให้การเระ 

สเลหมนถวายไฝถงทข้อว่า รายามุกาหโผมิให้ไพร่พลเมื้องไฝซอข้าวสาร 

ฅนกฝสา กนกฝสาข'กใรร้งไค้วิวาทรยสุ้กนนน ทรงกร*'สว่า ร่งืแกทเกิยว 

เหกนิดหนิงเท่านนมนเอาเยึนใหญ่เยืนไก วิวาทยากทะเลาะกนไฝไค้ ก 

เยนพเมื้ยน้องเมื้ยกนอยู่แก้ว ย'งัหาน*ยถอกนไม่ กรนอ่านก้นหน์ง็สอพระยา 

กลนกนรยแก้ว ทรงฅรสว่า พงหน'งืสิอพระยากล*นกนว่ากยโแยินเกมท 

ทเกยว เห็นระแกยใรฅกโรอยู'นกหนาแก้วรงว่ากล่าวรอนเร็วมาให้ยกกอง 

ทพลงไฝ แก้วทรงฅร*สก'ยเราคุณหายนว่า กวามอนนเยนความเก่าทงนน 

เยนกระไร หน'งสิอทให้ออกผาก้วยความกก้นิกนนน ย่านนย่งระไม่ออก 

มาถงก้างทเกยวหร็อ เร้าคุณหายนกรายทุลว่า ทให้'ออกมาก่อนนนเห็น 

ระมาถงก้างแก้ว ทรงฅรสวา ก้าหน่งัสิอมาถงเข้าแก้ว การระคิกร'กแรง 

อย่างไรกระค่อยสว่างง่าย!ข้า คิกถกไฝหมกไค้ ๆ 

( ด ) คื้อเมื้องนราขิวาส ในมณฑตบคตานทุกวนนิ 
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๏ ครน ณ วนเกธน ๘ ขํ้น & คำ เพลากํ่า ทรงฅรสถามขน 

นงวา เยนกระ!ร รทรธ!ม' พระยาพทลุงสยผนมานานแล้วหรอ ขน 

รานงกรายทลวๅ!กยินแต่ผกกนร่าสย แก่ระสยมานานอย่างไรหาไก่ทราย 

ไกเหน!ท ทรงฅรสถามว่า ไพร'ย่านพลเมธงเทธงน(ๆร ๆนน ร'กพระยา 

พทลงมากหรอ หรธรกพระเสนหามนกรมาก พระยาพทลุงกยัพระเสนหา 

ผนฅรใครระทุร้ายกว่ากน ชนรำนงกรายกลว่า พระเสนหามนกรหาส้ก 

รายไม ไพรยานพลเมธงรกพระเสนหามนกรมาก แก่พระยาพํทืลงนํนก 

รายกวาพระเสนหามนกร ทรงฅร้สีว่า กท'วงทพระยาพ',ทืลงก็เห็นระกร้ๅย 

ธย่ แก่ซิงสยผินนนกไม'ทรงทรายว่าสยเลย พระยาพทลงก็เย่นยุกรผ้ไหกุ], 

เร้าพระยานคร ๆ ก็รกมากกว่าทุกคนยห้สยผนไ[แสยไก่ แล1ว่ทรงกรสถาม 

วาพระยาเสนาภเยศรยก![เอย่ทไหน ไก่คนธธกมามากนฐยเท่า!ก ขนรำนง 

กรายทุลว่า เห็นไก่คนยกอธกมาสก ๖0๐ คน 05)๐๐ กน ยกลง![เอย 

เมองสงขลาแล้ว ทรงฅร่สัว่าเธธ ยกลงไ[เหาแม่ทํพืไหก]'ระไก่คิกร้กึแรง 

ใหลง'ไย่'ช่วยกนทเผองไทรย่าง เร้าพระยานคร ๆก็หายกุเไม่แล้ร ธย่แก่ลูก 

เก่าเหล่านํน ล้าการมนรัเขามนกล”[แย่น'ขนผา'ชก ระคิกกกฃผคนไห้กล่ว่ 

อย่รยัรองแข็งแรงไก่เหมอนเร้าพระยานคร ๆ อย่ทไหน ก่างกนก่ๅงก็ระ'าง 

กล“ยมาเสยหมก เย่นกระไร เหรอไม' การทเมอง'ไทรนนแม่ท่พ'ไหกุ]'คิก 

รกแรงอย่างไรย่าง ขนรำนงกรายทลว่า ทรายอยู'ว่าร'กแรงไห้พระยๅ 

ชุมพรยกลงไ[แมองไทรแล้ว แก่พระยาเสนๆภเยศร์นนว่าระไห้ยกกามลง 

ไ[เครงหล่ง์ รยสํ่ง์ว่า ร้กแรงไห้ลงไ[เช่วยกนเล้าระไก่เย่นทไววๅงไรลงไก่ ๆ 

๏ กรน ณ วน!คอน ๘ ขน ๖ กำ เพลาเช่า พระยาพิพํฌน 

กรายทุลว่า พระยาสผทร[เราการยอกเล้ามาว่า เร้อนะกุกาสหะ ลูกช่ไ 

เมองฅร้ง์กานเล้าผาถงลำ ๑ แร้งว่าผาแก่เมองฅร้งกาน ณ วนเก็ธน ๗ 



แรม ๖ กำ มา ©๓ วํ1เถรฝากนำ[ๆ'')พร2ยา กโพระสาครยูรยอกเข้าไฝ 

ว่า พระขาถลางยอกส่งเงินส่วยฦยุกแลส่งสินให้หลวงนรินทร หลวงร่ฅัน- 

พผล คมเขาไ!เฉยย© กโ)ย!)กคำยราชการเมองไทรเข้าไ!]ฉย่ย© ทรง 

กรสถามว่า ยอกราชการอะ:ไร เข้ากณหายนกรายทูลว่า ยอกเข้าไ!]ว่า 

เมอ ณ เกอน ๓ 'ย,?อสม!เทขิกก อายฅนกหม่กัสอํก้มหนโส่อ'ให้แขกกร¬ 

ท ผากแลแขก]มชอ ๙ คน ถอหนํงส่อขนผาขอซอกยกกโพระยาถลาง 

๑0 ภารา กโเอานกเขาชวา มะพร้าว ชนมาให้พระยาถลาง ว่าซ้ง 

พระยาถลางสงไ!]แก่ก่อนว่า ระท่องการนกเขาชวาเผปึก สํงขท่กข็ณาว่ฎ 

กโยนฝเหร้ยผทโยสํงขให้รโหานน รโหายํง์หาไกทนไม่ ขอให้ท่านรโ 

เอาของซงให้มานนไว้ก่อนเถิก แลว่ให้ท่าน'ช่วยทะนยำรงคํวย กนกหม้ก์ 

สอโระฃอถวายกอกไห้ทองเงิน แขกกรหมากแลแขกมชอ ๔ กนมาถง 

เมองถลางเมอเกอน ๕ ขน ๒ คํ่า พระยาถลางเห็นว่า อายกนกหมกสอโ) 

ใช้ให้แขกผซ็อมาว่ากล่าวระขอถวายกอกไห้ทองเงินก็หลายกรงแลโ ก็ 

หาเห็นรโเแงมาตามว่าไม่ เห็น'?ะเยนกวามล่อลวง พระยาถลางให้ยก 

แขกกรหมากแขกมชอ ๙ กนไว้ส่งท่วไย่ให้พระยาไชยา ทรงฅรสว่า มน 

มาแก่เมอ'ไหนๆ มิร พิงยอกเขโมาถงเกยวน ความเก่าทงนนั้นนเอง แลโ 

ทรงกรสถามว่า แขกเหรอในท่องทะเลนนมนสงยกอยู่กอกหรอ เข้าคณ 

หายนกรายทูลว่า พระยาไชยารโให้เรอเมปึงพโงา เมปึงฅะกว์ท่ง เมอง 

ถลาง ออกลากกระเวนท่องทะเลก็สงยกอยู่ ท?งฅรโถามว่า ทพเมิปิง 

นคร ๆ เขาไฝไห้เมองไทรแลโ เขารโเรอ'ไห้กามอายหวนมาลลง'ใ!]ท่เกาะ 

นางกาว อโยหวนผาลหนไฝว่าระไฝอยู่เกาะหนโเมองมฤทนน เขนกระไร 

ไห้รโเรอออกช่วยเซาก่ทตามยางกง'อ รู้หรอไม่ เข้ากุณหายนกรายทูลว่า 

ทรายอยู่แก่ว่าทพเมองนตง ๆ ลงไฝไห้เมองไทรแลโ แก่ทรโเรอให้กามอโย 

๓ — 



หวนมาลลงไฝ ว่าอยัยหวนัมาลหนไฝดูย่เกา;ทนยัเมดูงมลุทนนัหาทรายไม่ 

ทรงกรสวา กแก่เอาความอ;ไรมิร้เข้ามาว่า[ฝล่า") ร;คิกคอยสยสาวให้ 

รราชการ ช่วยกนสก*?)ร้ยืเอาก'’วิอยัยหวนัเมาลเสย!ห้1ไท้ก็ร;คทเคยว คร่น 

อานหนํง์สอยดูกรยแล้ว ทรงกรส์ว่ๅ ยอกเพ1ดูไฝเฝล่า") ทร;คิกสยสาว 

ร'"ชการ!หแยยกายถกก่องกยัการงางเก'เท่ม ทรงพงกท่วงทพกรานนั หา 

เยนทำนองสยสาวราชการไม่ เขนทเล่นไฝเสยหมก มแก1นกเขาเผอก 

สงขทกขณาว',ฎไฝเสยท,งนนั ไผ่เยึนแล้วเขนการดู;ไรไท้เลย แล้วทรง 

กรสถามว่า พร;ยาไชยาร ะยอกเข้าไฝเผอไร เร้าคุณหายนกรายทลว่า 

พระยาไชยายอกให้ถอเข้าไฝไฝถิงเมองไชยาแล้ว ว่าแขกมช่ดู ^ คนนํน 

พระยาไชยากยอกส่งเข้าไฝกยัย ทรงกรสว่า ส่งเข้าไฝร;ไท้ไล่เลยงซํก์ 

ถามราชการไห้รกวามล้านเมธงอน")ล้าง แล้วทรงกร'สีถามว่า เรอเมอง 

ตรงกานเขาไฝไกความทกลนกนอย่างไรล้าง เร้าคถเหายนกรายทลว่า 

รยพระราชทานถามกวามากงเมองกลนกนนนเย'นเพลาคำ หาไท้แวะทํ 

เมบิงกลนกนไผ เลยเขา!ฝกรงๆทเกยว แกเมปิยงอยทเมองกรงกานนน 

ทรายอย'ว่า พระยากลนักนัรยสุกนักยักนกฝสๅ พร;ยายา'!งย แก่เมอ 

เกอน ๕ ข้างขั้น กนกฝสา พร;ยายา!งย มหนํงสิอลงไฝล้งกนกก;เร; 

ทพิสุกรขอกนไห้ยกผาช่วย กนกคะเระหาไท้ยกผาช่วยไม่ ว่าพนองวิวาท 

รยกนัระยกมาช่วยอย่างไรไท้ ครนก่อมาไท้ยินว่า ทพิสุกรนนก็ยกมาช่วย 

ฅนกฝสา พระยายาโงย แลเมธ'ในเกอน ๖ ข้างขั้นนน พร;ยากล"นัก่นั 

ผ่หนํงสอไฝถงกนกโอ,ะ เมองกมาหม่น ขอซอกระสุนกินทำ กนก!อ;ไห้ 

กินกำหนก ๑© หายกยักระสุนย,นชนมา ทรงกร'สวา ให้กร;สนกินทำ 

ขนผาผทนเท่านนั้แลยัก็เห็นระไผ่เยนไร พอรยัรองเล่นกนไฝนานไท้อยุ่ 

ทรงกร'สถามว่า ความท่แผ่ท'พใหญ่รยัให้ข้าหลวงลงไฝหยัมฝราม มนร 
ย 

— — 



ทรอไม่ ยำรยส้กนอย่หริอ หริธว่าหยกก่นใม่แล้ว เร่าคุณทายนกรายพล 

ว่า ถาผดก็ว่าทาทราย'ไม่ ว่าทรายกวามอยู,แฅ่เท่านิน แต่เกร'องราช 

ยรรณาการน์น ร้ก์แรงไกพรอมเสร็รอย่แล่ว ระ'ให้เรอยรรทุก1ขนผา'ไน 

เรวๆน ทรงฅร็สว่า มนก็ว่าปึย่อย่างนนนนเอง มนระมากมาผรสมทน้า 

นํ่น์แหละ แล่วรโเสํ่ง์ว่า มนมาแต่เมิองกรำกานทหลำย่ายเระทม'ดักะผา 

ซงผากรงั้ก่อนก็ทลายวนป็ย่ เอาก่ำมนไล่เลิยงถามดูแต่เผอไนระย2 

เร๊ะทมํกํฅะผามาแล้ว ก่อนหน้ามนมาใน ๗ วน ๘ วนนนเถิด ผนกกง 

ระรกวามต่อไฝอกย่าง ๆ 

๏ กรนณวนเก็อน๘ขน๗คํ่า เพลา เช้า พระยา,พิพ่ฌนกราย 

ทลว่า พระยาสมุทรยอกเข้าไฝว่า เริอสำขนไล่สลดัเข้าผาถงลำ ๑ ขน 

โ]ทธิชลธารแร้งว่า น้าวพระกรุณา'ให้ถอทนำสเแข์าไฝฉย่ย์ ๑ ก่ยัส่ง 

ต่นหนำสอแลกำให้การก'’ยรดหมายเข้าไฝดำย ขน!]ทธิชลธารมาราก 

เมองสงขลา ณ วนเคอน 05) แรม ๙ คํ่า ผา ๑® วนถงฝากนำเร้าพระยา 

ทรงกรสถามว่า ยอกเช้าไฝว่ากระไร เร้าคุณหายนกรายทลว่า ยอก 

เช้าไฝว่า หลวงพิทกน้นททให้กามหลวงสรเสนลงไฝนนกล่ยขนมาถง 

แล่ว ว่ากนกฝสาแต่ง'ให้เร่ะยิก เร่'ะก็ริฝาน ถิอหนำสอขํ้นมาทาน้าว 

พระกรณา ทรงตรสถามว่า ในหนำสปิมขนผาว่ากระไร ทรยสกนนน 

สงยหยุดกนลงไห้แลำหริอยำ เร้าคุณหายนกรายทลว่ากนฝระการใด ก็ 

ให้แต่งกน'ขนผาว่ากล่าวทเมองสงขลา'ให้พร1อมกน ให้ฅนกฝสา พระยา 

ยาโงยเลิกถอนยกพรรคพากข้ามฟาก หลวงสรเสน้ไฝห้ามฝรามก็สงยหยก 

รอกนลงไห้แลำ แต่หาหยุดกนทเกยวไม, เพลาคํ่ายำยิงสรยก่น์อย่ กร2นั้ 

หลวงสรเสน1ให้คนไฝต่อว่ากดักนกฝสา ๆ ว่าพระยากลนก่นัยิงมาก่อน ริง 

ไห้ยิงกอยส้รยไฝ กรนให้ไฝว่าพระยากล'นฅน ๆ ก็ว่ากนกฝสายิงไฝก่อน 

— ฟ่^ — 



แห่หนงัสป็หนกูย่สามมาถงห้าวพร;กรณๅนํ้น ว่ากล่าว'โทย■พระยากลํนฅํนื 

กยหวนกาก็!เรายามุกา ว่าไย่รอเรอนว่องสาวเสย เก็ยเอาสิงของผาสิน 

แลวเกยเอาท'!ร'นาของฅนกูฝสา®)ไหผาว่ๅก็ยัพร2ยากลนหํนคุก็หาว่า 

กล่าวให้ไม่ แลเผอฅนกูย่สา,?ะเขาผากรุง ๆ น*น พระยากล่นหนไห้ว่าก็ย 

หนกูย่สา'ให้'ช่วยเข้ามาว่ากล่าว ว่าว่าพระยากล่นหน!ห้คแลว ร:'ให้หนกู. 

ย่สาไห้กห้วย กรนพระยากล่นกนไกก็แล่ว หนกูย่สาก็หาไห้!!!นอะไรไม่ 

แลซิงให้หลวงสรเสนลงไย่ห้ามย่รามนน ฅนกูย่สาก็ริ!!ว่าไม่กิกร!เสกนห่อ 

ไฝแล่ว หนกูย่สาระขอถวายคอกไม้ทองเงิน พระยากล่นหนถวายอย่างไร 

กระถวายให้เหม้อนพระยากลนหน ทรงหริสถาผว่า รักวามเขาแล่วก็กิก 

ริกแรงว่ากระไรเล่า เร้าคุณหายนกรายกูลว่า ห้าวพระกรุณาผหน่งสิอ 

ให้ขุนสมุทร ขุนรายา ฝลกกรมอาสารามถอลงไย่อก ๓ ฉฎ่ยั ให้ไ!)ถง 

พระยากล่นหนฉว่ข ชิ) หนกูย่สาฉว่ย ชิ) พระยายาโงยฉย่ย ชิ) ว่าอย่าให้ 

วิวาทรยสกนห่อไย่ ล่ากวามระผเก็ยวว่อง มาอย่ว่างฟากว่านหนกู!)สาเสิ!) 

ให้สน ล่าพวกหนกูย่สา พระยายาโงยระยกเลิกถอนว่ามฟากไย่แล่ว ก็อย่า 

ให้พ ระยากลนหนยกฅิกหามทำร้ายก็!]พวกหนกูย่สา พระยายาโงยห่อไย่ 

ล่าไม่พงหน*งิสอซงม้ผาว่ากล่าวก่ง นแลว ก็'ระให้ยกกองห้พึเร่งลงไย่เอา 

โทย-หามกนลิค ร่ยัสงว่า เออ เอามนลงไย่อย่างน5นว่างเถิก ว่ากล่าวห้วย 

ผ,ย่,ากมนไม่พง'โกยเยาแล่ว่ก็ห่องเอาห้วยมอ'ให้หน'ก็มอ ระทำอย่างไรไห้ ว่า 

กระไรเร้าพระยาพระคล่ง เร้าคุณหายนกรายทลว่า เห็นระห้องยกกอง 

ทพัลงไย่รงระสำเร็ร เกยวนห้าวพระกรุณาก็,ให้พระยาเพชรยร ก็!)พร: 

สนทรนร่ก็ห็ยกลงไย่อย่เม้องสายแล่ว ริยีสํ่งึว่า ก็ห้องยกลงไย่ ล่าเห็นการ 

มนไม่หยุคร1รั้รอแล่ว ก็เร่งผ่อนกนยกเลยลงไย่เม้องกลนก่นเลยทเกยว กิก 

สกกลยไห้รยเอาฅวผนเสยให้ไห้ การก็ระแล่วกนเท่าน1นั้ แล่วทรงหริส์ 

— ฟ่ไว — 



ถามขุนคุทธิ'ชล■อารว่า เยนกระไร พระยาศรพิพฌน'อย่สยายกอย'หอกหรอ 

ขุนถเทชิชลธารกรา!)คูลว่า อย่ห้ ไม่ไค้เยนอะไรผิไฅั คูแข็งแรงอย่ 

ทรงพระสรวลฅร่สว่า แขงแรง!)ย่ ไม่ไค้เยนอะไร ไม่ไขเร็ยสิงโคคอกหร่อ 

ขุนร]ทธิชลชิารกรายคูลว่า ไม่ไค้ไขเร็ย อย่เยนสุขแข็งแรงกอย' ทรง 

พระสรวลฅรสถามว่า ก็หาเม่ยไค้แลวหรอยง ขนฤทชิชลธารกรายคูลว่า 

ไม่'ให้หาม'ไค้ ทรงครสว่า คิคว่าหาแล้วเล่า แลวทรงฅรสิถามว่า เยึน 

กระไร เรอทถอหน่งัสิอกวามกลนฅนออกมาแต่กรุง ๆ นน ใครผาแลโถง 

ยางหรอไม่ เค้กณหายนกรายคูลว่า ขุนเ]ทธิชลธารพยเ'รอฅมนนิกรทให้ 

ถอหนํงืสิอออกมาทย่ากนํ้าเผองสงขลา ณ วนเกอน ๗ แรม ๘ กํ่า ว่าออก 

ผาถิงแล่วลำ ๏ ว่าเรอฅำรว!ก'!เพวกสงขลาทให้ออกผาก'ป็นก็มา 

กงแล้ว ทรงฅรํสีว่า เรอฅำรว!กํยพวกสงขลากโแรอหมนนิกรซิงมาถงนนท 

ให้ถอออกมาว่ากรํงแรกเมอให้ความมา!ากกำย่นวิทยาคมน่นิหรอ เค้กณ 

หายนกรายคูลว่า ให้ออกผาเมอกราวไห้กวาม!ากกำย่นวิทยากมกร'งแรก 

ทรงฅรสว่า ความทว่ากล่าวให้ออกผากรงแรกนน รุกวามเขาแต่ว!ะคิก 

!กแ!ง'ใ!]ก็ไม่กลากเกลอนถิกก'!เการน'ก ในหนงสิอก็ว่าออกมา การควร 

!ะ'ไย่ระงไเหรอ!ะฅองให้ยกกองทพลงไย่ก็ยกลงไย่ สุกแต่คิกอย่าให้เมอง 

กล'น้ฅนหลกลอยไ!เอนไห้ ถโรุ้กวามเขโก็พอ!ะคิก!,กัแ!งเขาอกเยาใ! 

สยายไ!)ไห้ เยึนกระไร ย่านนเรอ!ะใม'มาถงอกยโงทเกยวหรอ เค้กณ 

หายนกรายคูลว่า ม่านน!ห็น!ะมา'ถ'งเสิยสก ๓ ลำแลว รยสํง์ว่า ไม่ถงเข็า 

เสิยหน่อยเถิก !ะไห้สว่างใ!คิก!กแ!งสยายลง'ไห้ แลวทรงฅรสถามว่า เรอ 

กองทพผาถงหผกแล้วหรอ เค้กณหายนกรายคูลว่า ยํงไม่ถงหมกหามให้ 

ยอกเขาไฝว่า เรอขนรองสุกมากราออกผาถงอกลำ ๏ เขโกนเ!เนเรอออก 

มาถงแล้ว ๔:๔ ลำ ยงไม่ออกมาถงอก ®) ลำ ทรงฅรสว่า มน'ไย่อย่ท'ไหน 



รนย่านนแล้วก่งไม่มาถงหมดได้เลย เร้อยมทพวกออกผาถงก่อนนํนเยน 

กระ1เร รงไม่ผ่อนใหม่นักล่ยัเข้าไย่ ณกรง ๆ ระได้ส่งเสยเร้าของเขาเสยข้าง 

ขนง]ทธิชลธารกรายทุลขนว่า ข้าวพระกรุณาก่งให้รอกอย ระ'ให้ร'ย 

ยรรทุกคร่วเข้ามาส'งข้วยทิเกยว ทรงตรสถามว่า ระให้’ยรรทุกกริวอะไร 

เร้าคุณหายนกรายทุลว่า กริวเมองไทร ทรงตริสถามว่า กริวทพระยาไทร 

ว่าเขาหานนหรอ มนัระเยึนกร'วโพยหรอกริวเข้าหาอย่างไร [ร'ากณหายน 

กรายทุลว่า กรํวัเข้าหาทิพระยาไทรยอกมาว่าเข้าหา®๖0๐เศย' ข้าวพระ 

กรุณาเหนว่าทิเผองไทรระข้องผ่อนเอากรปิยกร'วัเข้ามาเสยให้มาก ใ;ให้ 

อย่แข้น'ปิย ได้1ห้พระยาชุมพรกยพระย่ระทิวยกลงไย่ก่อนแล้วใ;ให้พร;ยา 

เสนาภเยก็รืยกตามลงไย่อก ให้คิกชำระผ่อนเข้าผาเสยให้มาก พรง 

ฅรสว่า ระไฝเอากริวึไทย-ระไม่ใกร'ไก ระว่าเยึนกร'วเข้าหาไย่เสยหมด 

หรออย่างไร ชงระให้พระยาเสนาภเยศร์ยกตามพระยาชมพร พร;ย่ระทิว 

ลงไย่นน ทรงฅริส์ถามขนรำนงก็ว่าระให้ยกตามลงไย่ ย่านนก็เห็นพร;ยา 

เสนาภเยกรระยกตามลงไย่แก่ว แล้วรยสํ่ง์ว่า เอาหน'ง้สอมาว่าไย่เถิด 

กรนนายยริขาลอ่านหน”ง็สอยอกถวาย'ไย่ถงทิข้อว่า เพลาคํ่าย่งยิงสู้รยกนัอยุ' 

ก'ยัทิผระก็ก่งรยสก่น!)ย่เสมอนน ทรงตรสว่า กทำนองกวามเห็นร;ไผ่หยุก 

ก่นลงไดหรออย่างไร เราคุณหายนกรายทุลว'าทิระหยุดกนลงทิเกยวเหน 

ระไผ่หยุด ระเยึนก็แข้ระรงรอกอยพงศวาผทิให้ขนผาเข้าก่รํเ ข้าทรายว่ๅ 

กองทพยกลงไย่แล้วก็ระคิดพากนัหนไย่ ทรงฅริสว่า หนไย่ก็หนไย่ กำไม่ 

พงหยุดกนลงได้ก็ยกกองทพลงไย่รํ่าเอามน ครนอ่านหนํงสอยอกรยแล้ว 

เอากำให้การขนอ่านถวาย ร'ยส่งว่า เอาหน'งัสอซงผมาก็งแม่พนัใหญ่ 

เข้าผาว่าไฝให้แเนเรืองไย่ก่อน ครนอ่านข้นหนำสอตนกย่สาถวายไย่ก็งท 

ข้อว่า รายาผุกาไย่รอเรือนนองสาวฅนกย่สาไย่นนั้ ทรงตรสถามว่า ๅำ 
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เอาเรอนไฝเ!ลว เมยรายาผุกานชย่กํยีพหรธ,?ะไฝอย่กยผ่วัอย่างโร เร้าคุณ 

หายนกรายทลว่า ในหนห้สอผ่ขนมาก็หาว่าผาว่าอย'ข้างไหน!ม' ทรงฅรสว่า 

ถ้ามาอย่กํยืผืวัแล้ว ฅน•กย่สาระผิว่าว่าเอาฅิว์น็ปิงสาวไฝค็วยหรอ ว่าฃั้นผา 

•กว่ารอเอาเรอนเฑยเอาสิงของไฝ ว่าแต่อย่างน ทำนองเห็นระอย่ก*!เพ 

ถ้า!!]ชย่กํยีผ่วแล่ว่มนงะนงทไ,หน มนเย็1นคนกอแกทเกยว มนก็กงว่าขนมา 

กรนอ่านงยแถ้า ทรงฅรสว่าพงกพกงาเขนกนเก็ยถ้อยหากวามทเก็ยา แล้ว 

อ่านสำเนาหนํงสอซงม!!]ถงพระยากลนต่น ถงฅนก!]สา ถ้งพระยายาโงย 

ไ!]ถงทขอว่า ให้หนก!]สา ให้พระยายาโงย ยกเลิกถอนขามฟากมาเสํย 

อย่า'ให้พระยากล1เนฅนทำร'ายนน ทรงพระสรวลฅรสถามเร้าคุณหายนว่า 

เยึนกระไร พงกงกแรงว่ากล้าว,?ะเชยง!ยีขาง'ใคร เร้าคุณหายนกรายทลว่า 

พงดก็ยํงเยนกลางอย่ กรนอ่านงยแล้ว ทรงฅรสว่า ทรงกิกว่างะว่าลง!!] 

อย่างไรย่างเล้า มิรู้!!]ล่าทเกิยา ว่าลงใ!]หมกความอย่เท่านนนนเอง งะ 

เอากวามเก่ากวามก่อนว่าไฝอกอย่าง!รย่างก็หาว่า!ม,เลย อย่างนแล้ว 

ซอยแต่ว่า ๆ ลง!!]ให้มนขนสกย่าง ให้มนอายย่างก็งะก็ทเก็ยว กรนอ่าน 

งกหมายถวายงยแล้ว ทรงพระสรวลฅรํส์ว่า เยืนไรเงาพระยาพระกล'‘งงง 

ไม'ให้ม่นัเหาะผายอกเล่า งะ'ให้มนเหาะผายอกเร็วๆหน่อยก็!ม1ไค้ แล้ว 

ทรงฅรสว่า เรชทถอหนงัสอก็ให้ออกผาก็งหลายลำแล่ว ถ้ามนออกมาถง 

เข้า การทงะง่กแงงอย่าง!ร ก็ว่ากล่าวออกมางะแร้งสนเสร็งถ้อยความ 

อย่แล้ว่ เยนกระ!ร การทกล่นหนน*น พงกทำนองความม่นงะกอยทชิง 

คมกน เห็นข้าง!หนหยกลงเสยก็แล่ว งะยกเข้ารํ่าเอาอย่างนนหรอ 

อย่าง!ร ผนงื้ง!ม'หยุกกนลงทเก็ยว!กั เร้าคุณหายนกรายทูลว่า เห็นงะ 

คอยทชิงกมกํนอย่ ทงะพงห'าม!]รามหยุกกนลงทเก็ยวเห็นไม่พงหามิไก 

กงงะรยกนอก ทรงฅรสว่าถห้มนไม่พงแล่วงะมิเสยหลวงสรเสนหรอ เยืน 



กระใรพนอ แม่ล้พ!หฌ่ระไม,คิกเสยวไรก็งหลวงสรเสน!]อังหรออย่างไร 

แากุณหฺายนกรายทลว่า หลวงสรเสนิหาไห้อย่ทเมธงกล้นล้นไม่ ลง]!) 

นอนอยทกำขน ทรงฅร่สว่า ถอัมนกามลงมาทกำยินก็คงไห้ยิงสร!เกนั 

มนกกงไกรยกธไทย กรนระเอากำ!ห้กๅรขํ้นอ่านกวาย ร,ยส่งว่า เอาไว้ 

ว่าต่อกำเถิก แล้วเสก็รขนๆ 

© ขำพเล้ากลยออกมารากพระราชวํงื คิกเขยนรกหมาย]!]ถิง 

เพลาข่าย ๔ โม]งเศษ- ให้!]วกศรยะหนาวกรนต่วไ!เหาหายไม'ๆ 

๏ กร'นเพลากำ ขอัพเล้าเขอัไ!]เผาอยู'กยขน!เทขิชล!]าร ทรง 

กรุสถามพระนรินทรว่า มนวอัพยเรอหมนนิกรท!]ากนาเมองสงขลานน 

หมนนิกรกนนํ้ไห้ถิธหนํงึสอ]!]กว่ยกวามอะ]ร ใหัเขำ]!)แต่เมอ]ร พร: 

น?นทริกรายทลว่า ทอัวพระกรุณาให้เขอัไ!]เมชยอกกองทพออกมาถิงเมอง 

สงขลาแลว ทรงกรสวา ทไหน วา!!]ลา ") ยอกกองทพถงสงขลาแล้ว 

ให้'รนเผอกเข่าไย!ต่างหาก หมนนิกรนนยอกเขอัไ!]กอัยไห้!]ลอั)ไชยาส่ง 

เรอนํ้าหรอกระไรนนเอง ระทรงไถ่ถามอะไรกํไม่ไคล้อยไห้ความอ;ไรเลย 

ทรงฅรสย่น!!]รนเพลา ๒ ยามๆ 

๏ อาการขำพเล้าทย่วกศรยะทหนาวกรนกอันนกล้าชํ้น ไห้Vรุ! 

สะยกรอันสะล้านหนาวอยากนำเยืนกำล่ง ขอัพเล้าคลานถอยออกมารอัสน 

ให้สะ ล้านผากามทางรนถิงยาน ล้ยสะยกรอันสะทอันหนาวให้มอัม่นมๅกขํ้น 

รอันในอกอยากนํ้าเยืนกำล้ง รอัพระราชทานยาก็หาพงไม่ รอัไ!]รนเพลา 

๑® ท,มเศยรงสร่างรอักลายลงๆ 

® กรนรุ่งขนเพลาเชอั เยืนแต่กงศรยะหนาวมนม่วอย่หาล้รุ),ไม่ 

รนเพลากํ่าขอัพเล้าเขอัไ!]ในพระราชวอั ไห้ถามหลวงราชเกร!^ล้วย 

กระแสพระราชกำ?เมอเพลากํ่าว่นขอัพเล้าย่วยกลอัออกมานํนํ ท,ทง 
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ราชเกรยรู’ว่าแต่ว่า กรนทรงย่นกำยเรืองหมนนิกรแล่ว กรยล่งให้!อากำ 

ให้การขนอานถวายร!]แลร ทรงฅร่สึว่าคำให้การก่นว่ากล่าวถงค่ายกก 

มากผายนกหนา แขกข่างพวกพระยากลนฅํนึห็ว่ามากกว่าพวกกนกฝสา 

พระยายาไงย ร๚ล่ง์ให้พระยาไกรก่กเกยเอายาญชรายชอแขกกยรำนวน 

ค่ายไวถวาย ๆ 

๏ กรนณ ว่นเกอน ๘ ขน ๘ กํ่า เพลากํ่า รํยืส่ง ให้เอายาฌช้ 

ฑกํก์รายซอแขกกโเรำนวนค่ายขนอ่านถวาย กรํนิหลวงสรินทาผากยอ่าน 

ถวายรยแล่ว ทรงกรสว่า ก่นกล'ยัว่าแขก'ข่างพวกพระยากล่นฅนน่นิเย้น 

มิมากกว่าก่นเส็ยอก พวกผนมินอยไม่เส็ยหมกทงนน ค่ายกก็ว่าเอา 

มากมายเยนนกหนา ว่ากล่าวไม่สมกยการ ทรงพงกไผ'เห็นรริงเลย มน 

ฝกไ!]เสยหมกทเกยว ให้ใกรเย้นผซกถามอย่างไรริงนงให้ม่กไม่ไค้ ๆ 

© กรนณวนเค้อน ๔ ขน ๙ ค่า ขน ๑๐ ค่า หาไกทรงพระ 

ราชกำริราชการเมองไทร เมองกลนฅนไม่ ๆ 

๏ กรน ถเวนเกอน ๘ ขํ้น๑® ค่า เพลาเข่า พระยาพิพํฌนิ 

กรายทลว่า พระยาสมุทร!]ราการยอกเข่าไ!]ว่า ทำวพระกรุณาให้ขนยวร 

วานิชกุมกรำยรรทุกสำเภาง่วนเส็งเข่าไม่ ๘๔ กน ขุนยวรวานิซแร้งว่า 

ผารากเมองสงขลาเกอน ๘ ขํ้นค่า ๑ มา ๑๐ วนถง!]ากนำเร้าพระยา 

ทรงกรสถามว่า ไค้ความกลนฅนเข่าไม่อกหรอไม่ เร้ากณหายนกรายทล 

ว่า ทมิหน'งส็อให้ลงไม่ ๓ ฉย่ยน2น ยำไม่ไค้กวามกลำขํ้นมาหามิไค้ ทรง 

กรสว่า ซ้งมิหนำส็อลงไม่อกนน มนระหยกกนลงหรอไม่หยุก เร้ากณหายน 

กรายทุลว่า ทำวพระกรุณายำรอกอยพึ่งอยู่ คิกระให้เร้าพระยายมราช 

ยกกามลงไย่อก ทรงกร'สถามว่า ว่าอะไรเข่าไฝยำงหรอ เร้ากณทายน 

กรายทลว่า ยอกส่งกรำเข่าไม่ฉยํขื & กขยอกความขางเมองถลางเข่า 
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วา แขกแลเซ'นช'งอ็ายหวนัผาลกวาก!อา]ฝ!ว้ทเกา:นางกาว้น่นั พา 

คร!)ยครวลงเรอศรยะเขย'3เขามา?าย่ากนำ เยนกรํวี (2)๘๓ คน ถามให้ 

ควาผว่า แขกปลูเซนกนนอย่ทเกา;หนำเผิองฅร'ง อำยหวนมาลกวากเอา 

ใป เวทเกาะนางกาว กรนักองทพกามลงไฝ อำยหวนผาลให้พาครอยครํวี 

ลงเรอหนงะไฝเผอง!]ฅยาหราส่ผกายล4 แขกย่ลเซ็นก็ตาเรอเข้าผาท่ 

ฝากนำ ทำวพระกรุณามหนํงสอกอยไฝถงพระยาไซยๅ ให้ส่งกร'วีเข้าไฝ 

ณ กรุง ๆ ทรงกรสว่า เห็นงะเยึนเรอม'นัชํก์เข้าผานํ่นึเธง แส่วีเงำคุณ 

หายนกรายทลว่า พระยาสงขลายอกส่งฌวนซ็งอำยสล่กรํยไฝไห้เข้าไฝ 

๘: คน กํยพระยาไซยา พระกะกาทุ่ง ยอกผาถงทำวพระกรณากนละฉย่ย 

โงความว่าหลวงพิพิป็ภกก ลกพาเอางนหลานสาวพระกะกํวีท่ง'ไฝ พระยา 

ไชยาให้หลวงพิพิขภกกมาสผาพระกะก่วทุ่ง พระกะก่วีทุ่ง'ให้ย'กฝระฅยาน 

งโ)เอาหลวงพิพิป็ภ'กกรำกรวนใส่กาไว้ ทำวพระกรุณาส'งกนัหนํงสอ 

พระยาไชยา พระกะกวีทุ่ง แลกำให้การแขกฝลเซ็น กำให้การญวน กํย 

ส่าเนาหน'งสอกอยพระยาไชยาเข้าไฝ ทรงกรสว่า ว่าแส่วีสิ อายกนนํ้มนัก่อ 

เหฅก่อผลชย่แก่แรก เมอกราวนำเอาหนํง์สอยอกกล่าวโทยพระยาถลาง 

ไฝให้พระยาไชยายอกเข้าไฝ งะชกให้วิวาทกนัท่หนงแส่วี มนัทำการอาสา 

พระฅะก่วีทุ่งผาแก่กรํงนนัท่เกยว มนังงกิกเยึนขนไห้ แส่วีทรงกรส์ถาม 

ว่า เรอศรยะเขยวนนเยนเร้อท่ไหน เงากญหายนกรายฑลว่า เรอทำขํ้น 

ท่เผองฅร็ง้ เอาไฝไว้ให้ร่กยาอย่ท่ย่ลิศ แก่อายหวนมาลผาทำ[มองฅร่งั 

ไห้ก็แายเอาไฝไว้ท่เกาะนางกาว ทรงกรสถามว่า ก็เรอกองทพเรายกไฝ 

ถงไหนมํนงงหนไฝ เงาคุณหายนกรายทลว่า ยกลงไฝเกอยงะถงเกาะนาง 

กาว้ อำยหวนัผาลกโพวกฑรกยาย้อมอย่ยนเกาะก็พากนัทงยอมเสยหนลง 

1รอไ!] ว่ากำย้นอ่งักจุยลง'ไฝถงเข้า พยเรอทเหลออย่ก็งกเผาเสย แส่วี 
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ขํ้นไย่กยนย้อมพยยืนย่เหริยมอ?] ๒ ยอก องักคุษก้ก์ยนติงลงนำเส็ย แล่ง 

พากโเลงก่ายนแล่นไย่เมองเกาะหมาก ทรงฅรํสว่า กกย'แทงนำเสยทำไม 

ระใหักโ)'ไทยก็ระก อ่งกคุษติไย่ก็เห็นระเยนอํงกคุษทว่าลงไย่กํยกองทพ 

นํ่นํเอง แล่วทรงพระสรวลฅรสถามว่าเยนกระไร เล่าพระยายมราชมาถง 

แล่ว ยอกกล่าวโทษเข้าไย่ว่ากระไรหริอไม่ เล่ากณหายนกรายทลว่า ไม่ 

ไกยอกเขาไย่หามิไห้ ว,าอยู'แต่พวกอาสารามทมาก'ยัเริอเล่าพระยายมราช 

แล่วทรงฅรํสถามขุนยวรวานิชว่า เมอเล่าพระยายมราชมากามทางนนก 

อ?]กอกหรอ ขุนยวรวานิ1ชกรายทลว่ากอย่ ทรงกรสถามว่า มากงสงขลา 

เข้าแล่วชย่กอย่ต่วยก*นท่งสินหริอ ขนยวรวานิชกรายทลว่า ปึย่ดอยุ่ต่วย 
ล่ล่ ย ขัข้ 1 วิ1 " ย่’ ล่ 5 ข้ 

กนทงสน แล่วทรงฅรสถามพระยาโซฎกว่า เยนกระไร ระร'กแรงเริอ 

ง่วนเส็งแต่งไย่ระทนหรอไม่ทน พระยาโชฎกกรายทลว่าไย่ทน รยล่ง์ว่า 

ระริว์ริาอย่ทไหนยำงก็กยอกเล่าของเขาร่กัแรงให้ออกไย่เสิยสกเทยวเถิก 

กรนระอ่านหน*ง์ส็อยอกขนถวาย ร่ขส'งให้เอาฬอ่านต่อเพลาคํ่า ๆ 

๑ กรนเพลากลางล่น ร'ยัล่งให้พระนรินทริเอาหน''งสอยปึกเขาไย่ 

อ่านถวาย กรนนายยริยาลอ่านหนํง์สิอยปึกส่งกรวถวายรยแล่ว่ ร่ยล่ง์ล่ง์ 

พระนรินทริว่า เอามอยให้กโเพระยาราชวิงสรรค์ไว้เถิก เผอเข้าพระยา 

ราชวิงสรรค์ก็ไม่เข้ามา การของทิวแล่ว่ไม่คอยพงเอาเลย เพลาคำวนนิ 

ยอกให้พระยาราชวิงสรรค์เข้ามาเผา แล่วอ่านหน*ง์สิปึยอกพระยาสงขลา 

ก่ยกำ'ให้การฌวนถวายรยแล่ว ร็ยล่งีว่า ทรงพงกคำให้การก็ไม่เยนฅน 

เยนย่ลายเข้าไห้ พระนรินทริร'ยรองเอามนรำ'ไวอย่าให้หนไย่ไห้ แล่วอ่าน 

ยอกส่งฅนหนํงส็อพระ:ยาไชยาถวายรย.แล่ว ทรงฅรสว่า ไม่น่าระผหนํง์ส็อ 

กอยว่ากล่าวลงไย่ถงเลย เอาหลวงพิพิชิภกกกนอะไรมิรัปึปึกไย่แล่)ให้เขน 

เหฅเยนการขํ้นไห้ กรนอ่านคำ1ให้ถารแขกย่ลเซ็นถวายรยแล่ ทรงฅรส 
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ถงพระยาไชยาว่า กแต่เอาคาามอะไรมิร้เข่ามาว่า ต?ะซ'กถามราชการ 

มน!หร?านาน(ๆรชิ!เคราถล่วนยาง■กไผ่มิ เยึนอย่างนไย่เสยไก คนอะไร 

ทไหนผร ครนอานก่นหน'งสชิตเรรก2!ๅวท'งถราย?ฎแล่า อ่านฅนหน'งสอ 

พระยาใ'ชยาไย่ถงทข็อ่ว่า หลางพิพิขกํกก็พาเอา?นหลานสาาพระกะกำทุ่ง 

1?!นน รยสํง์ว่า อ่านเท่านนเถิก เยึนเหฅุเยึนผลขํ้นก็เพราะอ่ายนทเก็ยา 

?ะทรงพงกยายการก;านเสยเฝล่า ไม่เยึนแกวเย์นการกํงนน โม่รกให้ 

พระยา ไชยาเยนผใหญิออกมากไม่?'ก่น.}งกํๅกํกํกํ'กํ}ห้ก็ ฝล่อย'ให้เยน 

อยา'รนไปไค กโสโครกเกมทน'ก่หนาทเกยว ไม่พ!)ท?ะกานพระกํยืเอาเลย ๆ 

๏ กร่นเพลากำ ร่ยัสํงิว่า เอามาอ่านก่อไฝให้ขุนนางพงกหร 

เยนกระไรพระยาราช ระเยึนแม่ก่พีแม่ศกก่อ,ไปพงกเอาเถิก กร่นัอ่าน 

กนหนงส่อพระยาใชยาไปถิงทขอ่า'า ถามทาสทกาม?นใ!]ก่าย ๒ คน ว่า 

หาไกเยนทาสพระกะกำก่งไม่นน ทรงกรสา'ๅ พระยาราช พระมหามนกร 

พงเอาเถค ทำนองมนเหนเขามเงินมทองอย่ ผนก่พากเพยรไม่ทำการอาสา 

เล่นเอามา?นไห้ มนมิเอาเขาของเงินทองเขามามากอย่หรอ พระกะกาก่ง 

รงโกรธแกนผาก ราาก่ยล่วงฅยล่าง!]ปีกไ!]หรอกระไรนนเอง ว่ากระไร 

พระมหามนกรๆกรายทลว่า พระยาไชยาซกทาส?นกทำนองเยนกนความ 

เสยหมค ทรงกรสว่า มนเห็นเขามิเงินมิทองก็เทยาขมเหงเขาเอา 1ฏึน 

แม่ก่พีแม่ศกออกไ!เทเกยวยํงให้เยนไก้ แล่วอ่านถาายก'อไม่ถงทข'!)ว่า 

พระยาไชยาให้หลางว่งิกรมการ พากำหลางพิพีขิก”กักไ!]สมาพระกะ กาทุ่ง 

พระฅะกํ่เวึทุ่ง?ยหลางพีพิธภกค?'าใส่กา'โซ''กราน'ไว้น2น ทรงกรสว่า มนทำก็ 

สมน๎าหน้าก'ยมน กยอ่ายคนหดงกณหาราคะอะไรทไหนมิรั ออกไ!]ทำการ 

ท”พีศกทเคยา กล่ยัไม่เทยาเกยวผหญิงเล่นไห้ แล่วรยสง์ว่าพงเอาเถิก ลง 

ไม่ขห้งม่ลๆยหน้ง์สอถงยทพระยาไชยาแล่า?ะหนก่ขํ้นยงกว่าน ครนอ่าน 
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ไปถงฑขอว่า พระกะก*'ว์ทุ่งเอายนปเหรยมใส่ซ่องก่ๅยทว่านไว้ พระยา 

ไชยาคิก!ะยทกองทพไปชิงเอาหลวงพิพอภํกืคนํน ร*!เล้ง์ว่า พงก!อาเถิก 

ม่นัเยนอย่างนใ!]เสยหมกไว้ อายขางหนงเยนว่าอ?]แว่ว ย'งกล้ยเยืน!ห้) 

ฅามกนไ!] โปรกให้พระยาไชยาออกมารกษาเขกแกนกอยสรยก'ยขาก็ก 

กล"11!ะมารยก'นัขนเสย'อก กน่าเกลยกนกหนา กนอะไรทไหนมิร' ให้ออก 

มาท้าท*พกึกทเกยว ย่งัผาคิกเยึนอย่างนไปไว้ ว่ากระไรพระยาราชนิกล 

พระยาราชว"งสรรคิ เกยเยนแม่ท'พัแม่ศกอย่ว่าง คิกอ่านอย่างนํ้กิกไว้อยู่ 

หรอ พระยาราชนิกล พระยาราชวํง์สรรก่ กรายทลว่าไม่กวรก2วยเกล้า ๆ 

หามไว้ ทรงฅรํสว่า นิต่วืยาปธรรมย่งัเคิกพร2อผทงั้ (เ. ค'ว กอกอปร,ไฝก2วย 

โลภะ โมหะ โทย-ะ รากะทเกยว สฅว!ง!ะเถิกกล้าแข็งวิวาทฆ่าพนกน 

ขนไว้ กรนอ่านายแลว ทรงฅร่สว่า กแต่-าะเพ'!]ไปเปล่าๆเยอาะฑรงพง 

ไปเสยแลว ทรงพงเชำก็รำคาญพระท'ย เอาหน'งสอคอยผาว่าไปเถิก กรน 

อ่านสำเนาหน'งสอคอยพระคะก่ว์ทุ่งถวาย!ยแล้ว หาทรงกร*ส์ประการใกไม่ 

แล้วอ่านสำเนาหน'งสิปึคอยพระยาไชยาถวายไปถงทข2!)ว่าหาไว้ขอเอากนทํ 

สำหริยาะฅ*กสินถ2!)ยกวาผออกมา,ไม่ ยกกองท'พใหญ่ออกผาก็ม่แต่เก’รอง 

ก็สคราวุฃึออกมาสำหร*ยกองท”พ้นํน ร*ยสํ่ง์ว่า ว่าขอเอากนสำหร่ยาะฅํกสิน 

ถ2!)ยกวามออกผาทำไผ อย่างนแล้วกอยโก้ลงไย่กามกำล่ง ชกมนลงไป 

ให้โขก ๆ นํ่น์แหละ!ง!ะไว้ เมอว่าไม่ไว้แล้วก็เอาไว้ให้เาาพระยาพระกลํง์ 

กอยโก้เถิก กรนอ่านถวายเยแล้ว ทรงกรสว่า กอยโก้มนลงไปทำไม 

ผาก เข็ยนแก่หน*ง์สิอลงไปสกสองสามต่วว่า!ะคายโทงๆ หน*งสอมาณ 

วนเท่านนก็!ะแล้ว น็ว่าอ่อนเยาลงไปเสยหมก !ะถงอกถงใเทํไหนก*!!กน 

อย่างน แล้วทรงฅร่สว่า แต่ก่อนแก่ไรกไม่เกยทรงไว้ยินว่าเยนเช่นน 

อย่างนเลย ไม่พอท!ะเยนก็เยึนขนไว้ กลย!ะมารยกนขํ้นเสยอก คู 
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โสโครกเกมท แล้วทรงทรํส์ถามพระนรินทร,ว่า เขนกร?ไร เล้าพร?ยา 

พร?คล่งไท้ทูหนํงืสอทอยรแล้วหริอ ว่ากร?ไรล้าง พร?นรินทรกรายกลว่า 

เกกทราย!เย'แล้ว ว่าความทตอยโท้ลงไฝก็ถงใรพร?ยาไชยาอย' แต่พร?ยา 

ไชยา,??ร'กัแรงราชการต่อไ!]ข้างหนำน,นเห็นร?ไม่เริยฎร1ธย ทรงตรสว่า 

ทอยโท้ถงใรลงไฝทไหน ว่าอ่อนเยาไย่เสยหมก แล้วทรงฅรํสืข่กัเคยึง 

พระยาไชยาไฝรนเพลาเสต็รขํ้น ๆ 

๏ กร'นณวโแก!เน ๔ ขํ้น®๒ คํ่า เพลาเช้า ทรงฅรํส์ก'ยัเรากณ 

หายนว่า ทรงพังทูพร?ยาไชยาก่ยัพร?ท?ล้ว์ทู'งนน พากนเยนล้าทามกนไย่ 

เส็ยหมก เยืนอย่างนใ!]ไค้ เอาอ้ายหลวงพิพิธภกักกนอ?ไรมร้ออกไฝแล้ว 

ย'งกล่ยัเขำไย่กยม'น ร?ยกกองทิพไฝรยกนขนเสยอก กน'าเกล้ยกเต็มทิ 

นกหนา เยนผู้ใหญ่ออกผาแล้ว การฝนเยนฃนร?ว่ากล่าวก่นเสยให้กก็ 

ไผ่ว่า กล่ยเยนล้าไฝเขาทิวยกนผิก พลอยกนยิกไย่เสยหมกท1ง เอ กน 

๓ กนทเกยว อ้ายช้างหน็งมนเยึนล้าผิกอย่แล้ว กลยเยืนล้ๅผิกไฝก'ยมน 

ทิวย อย่างนแล้วร?เยืนแล้วเยึนการอ?ไรไค้ คนอ?ไรทไหนผิร้ท้เกยว 

หน'งส่อททอยไท้ว่าลงไฝนนก็ว่าอ่อนเยาไฝเสยหมก หาถงอกถงใรไผ' 

อย่างนชอยแต่ระว่าค่าลงไฝให้ยยเยินริงร?ไท้ ว่ากร?ไรเล้าพร?ยาพระกล‘ง 

เล้ากุณหายนกรายทูลว่าการเยนขนอย่างนแล้ว พร?ยา'ไชยาร?ร่กัแรงการ 

งานต่อไฝเห็นระหาเริยยรอยไม่ รยสงว่า ช้างมนเถิด กอยแต่พอหนํงสอ 

ทว่าออกผาให้รกัแรงเมองพงงาถงเขำ ก็คงร?ร'กแรงให้ใกรออกมาอย่ 

เมองพังงา ล้อยกวามอย่าง'ไรกค่อยเช้า,ไฝว่าเอาทกรุงๆเถิก ก็คงร?พา 

กนเช้ามาหมกนํ่นแหล? แล้วทรงทรสถามว่าชำร?ผนไวไท้กมากนอย ไท้ 

ให้พร?ยาสงขลาสายานแล้วหรอย'ง เล้าคุณหายนกรายทูลว่า ไท้ให้ 

สายานแล้ว ชำร?ผนใท้ทเมองสงขลา ©๕ ก้อน ไท้ทเรอพาย ๓ ยก ทรร 
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กร'สถามขุนยวรวานิชว่า ทรงกิกว่าร;ไห้นกหนาท่เท่ยว มิว้ไห้ชัน ๓ ยก 

®๕ กธนเท่านนก!เกหริ!! ทำไมริงไห้นอยนกหนา ขุนยวรวานิชกรายทูล 

ว่า ให้เร่าพระยายมราช พร;อินทรรกย■าชำร; ฅราไม่ถิงแล้วถง ๓ วน 

รง'ใก้ชำร; พวกท่ขายชันซอชันรเขากพากนเอาชันหนิเชำย่าไฝเสยผาก 

รโ)สงว่า ว่นไขวไย่ควยการท'พการกกไม่ไห้กแลกํวย มนก็พาเอาหนิไฝ'ให้ 

ช่างเถิก ล้าชำร;ไม่ไก้หผก กองทพกองก่ายกลโแชำไม่เสยแล้ว ร;ให้ 

กองชำระชันออกผาชำร;เอาให้หมกรงไห้ แล้วทรงฅร่สถามว่า เย่นกร;ไร 

ชำวเกลอชํกืสนล้างหริอไม่ เร่ากณหายนกรายทูลว่า ชำว!ริกองทพร'ย 

พร;ราชทานย่งไผ่ข'กสนหามให้ แต่ท่กกงกหรํ่านนั้ขํก์สนผาก ชำว 

ท่เอาออกไม่ ทำฉางให้ขนใส่ไว้ทสงขลา เอ ฉาง ยํงีร*กแรงขนอยู่ ร; 

เยยกนํ้าเสยหายไม่เท่าไรก็ยิงหาทรายไม่ ชำวท่เชาออกมาก็ไห้เอาเฉลย 

แรกร่าย'ให้กรอยกรํวรํย้พร;ราชทานอย่เสมอ สํ๋งเชำไม่ว่าร;ขอร'ยพร; 

ราชทานขาวออกผาไว้ แต่พอร;ไห้แรกร่ายกรอยกรํวืต่อไม่ รยสํ่งีสํ่ง็ 

พร;ยาโชฏกว่า ให้ร่กแรงเริอม่รฉาณุเชำให้แล้วเร็วๆเถิก ขอเอายรรทก 

ส่งออกมาให้เก็ผลำ ร;ยรรทุกไห้ 0๐0 ไห้ ๒00 อย่างไร ก็เอายรรทก 
ออกมา'ให้เฅ็ผลำ กยอกพร;ยาราชมนฅริ* ขอพริก หอม กระเท่ยม ใส่ 

ออกหาให้ล้าง เร่งร'กแรงส่งให้ออกผาหน่อยเถิก แล้วทรงฅรํสึถามว่า 

เริอกองทพนนเย่นกร;ไร ออกผาถงอกล้างหริอไม่ เร่ากุณหายนกรายทูล 

ว่าออกผาถงครยรำนวนเริอแล้ว 1 

๏ กรน ณ วนเกอน ๘ ขน ๑๓ กา เพลากลางวน พร;องคเร่า 

ชมสาย*'กรายทูลว่า ยอกพร;เรกยใหญ่ว'กพร;เชฅุพนนนเอิยงไม่ก1งั้แต่ 

กอระฆโเขนไม่ท2ง ๓ องก องคเหนิอเอยงผาชำงเหนิอ องค์กลางเอยงมา 

* พระยาราชมนตร (ภู่) ตนตระกูลภมรมนตร้ 

(ค) ในริชกาถท 4 เบนกรมหมน แถวเถั้อนพนกรมขุนราชสหกิกฐ•ม** 
** พระองคึ๋เจำชายชุมสาย พระราชโอรสในรชกาลท ๓ 

— — 



ขางต?วนตก องกใค้เอยงไ!]ซ่างไค้ เอยง’ไ!]ชิงกล?ก็ยิก ๑ กีอกเกียย่าง 

ทรงตรสถามว่า ทำอย่างไรรง!อิยงไ!)หผกทํง ๓ ฏงก พ??ธงก็!ร่าชผสาย 

กรายทลว่า เอยงคห้ยหนกย่วืทล่ผ ทรงกร'สว่ๅ พร!ยากีร่พิพตังนยํงอย่ก็ 

ไคขากียัให ไย่คูแลทำอยู่ ก็หาเย่น!หกการณสงไกไผ่ กรนออกมาเสยแล่ว 

กแลวกน!ท่านน ถ้าย่งัปึยู่แล่วทไหนร!!ย่นไ!]กงอย่างนร?หาไกรช่วยกแล 

เขายางกไผ่ม พร?ยา!พชรพิไชย*ก็!!]ล่า*)พิงนํน ไผ่!ยิาไรไส'กแล!ลย ทำ 

การใหญ่การโตทเกยวย่งั!ย่นไ!]ไค้ ไผ่พอทร!ไห้อายเขา!!]ล่า") แล่วทรง 

นิงไ!)รนเสดรขน ๆ 

๑ คร่!แพลากํ่า ก็หาเสก็รออกไม่ เลยไผ่เสก็รอยิกไ!) ๙ วน รน 

ณ วนเกยิน ๘ แรผ ๕ กำ เพลา!ซ่า รงเสก็รออก แล!ผ่อ ณ วน!ก็อน ๘ 

ขน ๑๕ กำ ขน ©๕ คำ ไม่เสก็รออกนนร่ยัพร!ราชทานพงไค้กวาผว่ๅ 

เสกรขนอยู่ขนพร!แท่นทใหญ่หาทรงฅรสล่ยัท่านผัไกไผ่ ทรง!]ร!ทผหล!] 

พร!เนตรนงอยู่ แล่วทรงแท่พร?อกยรพงกึาวการย่าง สภายิกย่าง เสวย 

พร?กร?ยาหารก็นอย เสวยไค้แท่พร!อาหารตมเพลาล!ถ้วยฝๅขนาก 

กลาง ลางเพลาก็เสวยพร?อาหารสวยไค้เพลาล? ๓ องก็ย่าง 6 องก็ย่าง 

©0 องก็ย่าง พร!สํงฃราช ราชากณ? เร่าท่างกรผ ซ่าราชการผัใหญ่ 

ผัน1ยิย พรอมกนทำเรองราวว่า กรมหลวงรกยรณเรกึ เร่าคณผั้ใหญ่ 

เร่าคุณหายน พร?ยาราชสุภาวก็ ร!ขอร'!เทำยอกพร!เรก็ย ๓ องก ล่ก์ 

ให้พร?มหาเทพทำองก็เหนิข ให้พร?อินทรเคชทำองก็กลาง ให้พร!ยาราช 

รอง!มองทำองคโฅ ส่งเข1าไย่ไห้เร่าคุณ!)ราสาท(ต) นำขํ้นกรายทูล ร'ยัสํ่งั 

ว่า หาทรงสยายพร?ท่ยไม่ ทรงวิงเวิยนพร!เร่าไย่ย่งักนก็กงเย่นล่อนเรอ 

* พระยาเพ็ชรทไชย ( เกตุ เกตุทํต ) 

(ต) ชอ ค่าย เบนพึ่เจาพระยาพระคลง 

— — 



พร2เสมหะ มกราวละ ๒ องค ๓ องก็ หาสะกวกไม่ ระเสก็รพระกำเนิน 

ออกมา กให้งงพระองก็อย่ย่งัเสก็!ออกผาหาไห้ไม่ ๆ 

๏ กรน ณ ว่นัเก็อน ๘ แรม ๕ กํ่า เพลาเซา นเสก!!เอก เล้า^ 

ต่างกรม หากรมมิไก ขำราชการผัใหญ่ผนอย เขาเผาพร้อมกิน แต่ยิงไม่ 

ขนพระแท่น ทรงฅร่สถงยอกพระเ!ก็ยว่าช'างกระไรเลยเอยงไม่หมกท่ง ๓ 

องก็ทเคยว !ะเหลอ'ให้สํก์ปึงก็ ๑ กไม'ให้ พระยาศรพิพ่ฌนออกมาเสย 

แลว ระอาศ่ยัพระยาเพซรพิไชยช่วยกแลให้ก็หน่อยหนิงกไม'ไห้ ของทำ 

ไย่รนแลว ๆ ก็เก็ยวยโเขนไย่ไห้ กง!ะเขนเมอกำ ล'งัย่ง์ทำอย่ก็ไม่น'!เยพระท่ย์ 

เลย นิผาเยนเอาเมิอแล้วอย่างนํ้น่าอายเขานกหนา ทรงคิกขนมาแล้ว 

เสยพระท่ยไย่ทเก็ยว พระวา'โยก็กำเริยเอา'วิงเวยน'ไย่,ไม'สยายพระทํยัเอา 

เลย แล้วรโเล้งสํงีเล้าคุณหายนว่า ระคิก!กํแ!งแห้ ไขอย่างไรก็!ดแรงทำ 

เสยให้ก็ อย่าให้เยนเหฅเยึนการต่อไย่ให้ แล้วเสก!ขนพระแท่น ทรงฅรํสี 

ถามราชการเมิองกลนฅํนว่า !กแรงให้ใครเขาไย่อกย่างหรอไม่ เล้าคุณ 

หายนกรายทลว่า ย่ง ไม่ผ ใครเข้า,ไย่กงหามิ,ให้ ทรงฅรสว่า หนํงสอทม 

ออกผาก'วยควาผกลํนิต่นนํน ย่านนกเหน!ะถงรัเสยยางแล้ว ถ'าเรอหมน 

พิมลออกผาถงเขำอกก็คงระรู้'การระแร้ง'หมกไย่ไห้ 1 

© ณ วนเก็อน ๘ แรม ๖ กํ่า แรม ด) กำ หาไห้ทรงพระราช 

กำริราชการเมองไทร เผองกล้นตนไม่ ๆ 

© กรน ณ วนเคอน ๘ แรม ๘ ก็า เพลาเช่า พระยาพิพฌนิ 

กรายทลว่า เรอย่ากย่ลาเช่าไย่ถงลำ © นายรกนายเรอแล้งว่าเยนลูกกำ 

กรงๆ ออกไย่กำขาย ณ เมองกลนต่น นายรกิมาแต่เมองกล'นิตน ณ วน 

เก็อน ๘ ขํ้น (ะ)๐ กำ ทรงตรสว่า ขย่นทเกยว ระไห้ทรงไถ่ถามเล่นให้ 

สยายพระทย แล้วทรงตรสถามว่า ไห้กวามอย่างไรเขาไย่ยาง เล้าคุณ 

— ะงลิ่ — 



หายนกรายุรุาลว่าร'ยพระราช!าานไล'เลยงถามคู ก็ว่าขำหลวงลงไย่อย' ๓ 

คน การทรยสกนักรอกนอย่ ว่าขางพระยากลนัต่นนนัแต่ก่อนต่ยแ{ๆยมาก 

เกยวนก!เยกว่าง!)!เก!ฝแลา ว่าพากข่าวพระยากลนัต่น์ทอย,ขำงเหนอนนั 

ผาเขาหาพระยากลนัต่นัไต่ย่าง ทรงกร'สถามว่าเหตผลอย่างไรริงเขำมา 

หาไก เขำกณหายนกรายทลว่า กกลนัก"'นนนัล!)กนว่าก!)งทพพระยาเพชร 

ยุรระยกลง'ไฝเม!)งกลนฅนัว'ๅยกไฝถิงข่ๅนไพรานัเหน!)[มิ!)งลายแล่า ยิง 

ทางอก ๓ วนระถงเมองกลนกน พวกกนกฝสา พระยายา!งย ร'เข'วักรอ 

กนสงยกยิยพงอย่ ไพร'ข่านพลเมองพากนกใรเขำมาหาพระยากล'นัต่นไต่ 

ยาง ทรงกร'สวา มนเกรงกล'วักองท่พระยกลงไย่น'นเอง ม'นัร้งรอหยกก่นั 

ลงไก พระยาเพชรยุรระยกลงไย่ทไหน ระไย่อย,แก'ทเมองสายคอยรอพง 

แม่ทพใหญ่ก่อนรงระยกลงไย่ เยืนกระไรหนอ แม่ทพใหญ่ระร2งั้รอเสยหริอ 

หรอระใหยกเลยลงไย่กลนกน อย่างนแลวัยกเลยลงไย่กลนัฅนัทเกยว มนัก็ 

ระสงยหยุกแลวักนัลงไต่ มนระคิกสรยก'ยกองท'พกรุงๆ ทไหน มนก็กง 

กลวักองท'พกรุงๆ อยุ'หผก เยึนกระไร ไพร'ย่านพลเมองมนเขวัมๅหา 

พระยากล่นกนไต่ข่างอย่างนน กนขำงใกรระมากกว่าก่น ไพร่ย่านพลเม่อง 

ระรกขวังใครมาก พระนรินทริเอากำIร่นมาถามกหร พระนรินทริถามแลวั 

กรายทลว่า ไพร'ย่านพลเมองรกพระยากลนก'นมาก แก'กนขำงพระยา 

กล่นัฅนมนอยกว่าพวกกนกฝสา พระยายาโงย ทรงกรสถามว่า มนรถ 

ขางพระยากลนักนแลวั ทำไมผนัริงไผ'เขวัขำงพระยากลนักนัผากเล่า 

พระยาพิพฌนช่วยซกัถาผคูหน่อยเถิก ฅงั้แก' ณ วนัเกอน ๘ ขน ^0 กํ่ๅ 

ผนัเขำไย่แลวัใน ๑0 วนันน เยึนกระไร พระยากลนักนัระสรยรนัรองไต่ 

ไต่หริอไม่ พระยาพิพฒนถามแลวักรายทลว่า นายรกย่ระมาณกว่า ถิง 

ระช้าอย่อกส่กเกธน ๑ ก็เห็นพระยากลนักนัระรนัรองไต่ไต่ แก'ไพร่ข่าน 

ไ2ฮ ส์ 0 — 



พลเมองนํน ระมาเขโกโยพระยากลนฅ่น ตนกย่สา พระยายาโงย กยิก 

เอายุฅรภรรยา1ไว้ กล่าระเอาไย่แลกกระสนกินคำเสย ริงมาเขโกโพระยา 

กล่นฅ่นัไม่ไกิ ทรงฅร่สว่า มนทำข่มเหงยโเยินอย่างนนทำไมรงไม่ซ่ายกน 

รุมใส่รำเอาม่นั แลชิงว่าพระยากล่นก่นระรโรองไว้ให้สกเคอน ๑ นนแน่ 

นอนแลโหร้อ เห็นเหฅผลอย่างไรร้งว่าระรโรองไว้ไค พระยาพิพโมนกราย 
,๘ 1 

ทลว่า เหนความว่าตนกูย่สา พระยายาไงย กล่ากองทพกรุงๆ ระยกออก 

ไย่แลโยนย่เหรยผข่างพระยากล่นก่นก็ม้อย่ถง ๑๐ ยอก หลวงสรเสนก" 

ให้กินกำกโพระยากล่นก่น ๖ ก่ง พากพระยากล่นก่น ท่างทระสรยไม้มอ 

ก็แข็งแรงกิกว่าพวกตนกย่สา พระยายาโงย ทรงพระสรวลตรสว่า เออ ว่า 

อย่างนเห็นถกอย่ เมิอเดิมระวิวาทรยส้กนนนเย็นเหตุผลกโยอะไร ขาหลวง 

ลงไย่หาผย่รามเย่นกระไร มนเกรงกลวอย,หรอ หรอมนระคิกทำกยขาหลวง 

อย่างไร กพวกข่าหลวงกล่ามนอย่ย่างหรอไม่ ม่นรูว่ากองทํพืระยกลงไย่ท'วง 

ทฅระเฅรยมกอยระสรยทางยกทางเรออย่างไรย่างหรอ ๆ มนคิกระพากน 

หน'ไย่หมดอย่างไร พระยาพิพ่ฒน่ถามแล่วกรายทูลว่า ทระคิกตระเฅรยม 

คอยสรยกองทพกรงๆ นน. ไม่เห็นตระเตรยผการลรยหามิไห้ เห็นระกลโ 

พาก่นหนไย่หมก ขนโยขาสมุทรลงไย่หโผย่ราม ตนกย่สาก็ว่าให้พระยา 

กล่นก่นรอค่ายเสยก่อน ตนกย่สารงระรอก่ายไย่ ว่าขโงพระยากล่นก่น์ 

พระยากลนก่นก็ว่าให้ตนกย่สารอก่ายเสยก่อน พระยากล่นก่นรงระรอก่าย 

เมอนายรกเขโ,ไย่นนั้ยํงหาเห็นรอก่าย'ไม' ดูทำนองตนกย่สา พระยายาโงย 

แต่ก่อนกล่าเกรงนโถอขโหลาๆอก็ เกยวนเฉย ๆ ไย่หาสกลโเกรงนโถอไม่ 

ว่าขโหลวงไย่เขโเสยกโพระยากล่นัต่นเอาก่นไก่ไห้ กขโหลวงทลงไย่อย่ก็ 

หากล่าเกรงไม่ เชโ ๆ ลงเร้อเล็กเข่าไย่ว่ากล่าาตุกาน เพลาเย็นกลโมานธน 

ป็ย่ทก่ายน แต่เห็นว่าขโหลางน่อยต่วอก็ ระไว้โรหาไห้ไม่ แลกวามเดิมน1น 

1จีป็สิ่๑ — 



ววาทกนกาย พระยาฑล่นฅํน์['ศชายขาวเก่า:สยโทหฆกก่อนรขายขาว 

โหม กนฑปสา'โกรธว่าพระยากล่นก่นย่าวร0ง!หรายภู:มๅซอแก่ช่าว 

พระยากลนฅน แลวว่ากนกย่สาช่วยกรายทล!ก็พระยๅกล่นก่นไก็ก็แล่) ก็ 

หาฅํงใก็ฅนก!เสาเย่นอะไร!ม' กนกย่สาช่กึใรรง!ก็วิวาทรยสกน ทรงกรส 

กยเราคุณหายนว่า อย่างนนมนก็ โกรธเอาว่าไม่ก่งแก่งมนออกไย่ เช่า 

พระยาพระกล่มหนก็สอผาถงแม่ทงิช่!หญ่เร่งกิก!ก็ลง!ย่รยล่กนเสย!ก็!ก็ 

ม',น์ระหนไย่ระไย่หมกท!หน ระหน!ย]อย่ทกร'งกานก็!ก็มหนก็สอยอคุ ลง!ย] 

ใก็ข'ยไล่ไฝเสย!ก็พนกระไค เช่าคุณหายนกรายทลว่า ถากองท'พพระยา 

เพชรยรลงIย]ถงแลว กวาผกเหนระแลวกน!ก พึ่งวากสทธิขากอย่ท 

กนกย่สาสน กนกย่สาว่าล่กองท',พลง!ย่ถงว่ากล่าวแล่ก็ระยอ^อก่ๅย!ก็ 

ทรงกรสวา กเยึนเหคุกวยกนกย่สา พระยายาไงยนนเอง กำกองก่พียก 

เลยลงไย่ถงกวามก็เห็นระแล่ แม่ท'พใหญ่ก็ผหนํงสอข่กากกนลงไย่นก 

หนาแล่ว มนไม่กลก็ระไย่!หน ทมนระคิกสรยกองทํพทํๅขาหลวงนนเห็น 

ระไม่เยน ระเยึนก็แก่ระพากนหนไย่แลก็ร่ยัส่งว่า เหนระไม่เยึนไรแล่ว ก 

ไล่เลยงซํกืถามมนก่อไฝอกสกหน่อยเถิก เห็นมนระรู้ความเช่าไย่ผากอย 

ย่านนแม่ทพใหญ่ก็คงรู้กวามเสยผากกว่านอก ๆ 

๏ ครนเพลากํ่า ทรงกรสถามเช่าคุณหายนว่ๅ ไล่เลยงไถ่ถาม 

ก่อไย่ไก็กวามอย่าง1ไรย่าง เช่าคุณหายนกรายทลว่า ไก็กวามก็เหมอน 

อย่างกรายทลพระกรุณาเมอเพลาเช่า แก่เมอนายรกระเช่า!ย่นน ขนไย่ 

หาพระยากล่นกน!ก็ชำระเงินทถ่างลูกหนหามเงิน!หไม่ พระยากล่นกน 

มอยแขกลูกหน!ก็เช่า!ย่กก็ย ๓ กน ร'แสํ่ง์ว่า ม'น่ว่าความช่อ'อนคุ ก็1'วิง 

อย่หผก แก่กวามทว่าพระยากล่นกนมอยแขกลูกหนมา!ก็ ๓ กนหารวิง!ม' 

ม่นเห็นว่าย่านเมองว'นวายอย่ผนระลกเช่าไย่นนเองหรอกระไร พระยๅ 

— ไ0ลิ่!ฐ) — 



กลนส่นเขาระให้ไพร่ย่านพลเมองเขามาทไหน เริยกเอาส่วึแขกลกหนผน 

มาซกถามกก็กงระรูความ เอาเงินถ่ายมนเอาส่วผาล่งให้หลวงราชเศรยชุ' 

เลยงคุมผํนใว้พลางเถ่ก ให้ไล่เลื้ยงซกถามม่นคส่วย เห็นมน1ะรูความ 

ย่านเมองมากกว่านายมนเสยอก ๆ 

๑ คร่น ณ ว่นเกอน ๘ แรม ๙ กํ่า เพลาเชำ ทรงฅร่สถาม 

เร่าคุณหายนว่า ไห้ส่วอ้ายแขกลกหนผาถามแส่วหริอยิง เร่าคุณหายน! 

กรายทลว่า เริอยิงืไม่ขํ้นไย่ถงหามิไห้ ร่ยสํ่งึว่า มนขํ้นผาถงแส่วถามผนไ 

กก็่กง!ะให้ความ ทพระยากล่เนฅนระ'ให้มานนเห็น1?ะ'ไม่เยึน แส่วทรงกร'ส 

กยเร่าคุณหายนว่า ท1?ะคิกรยสัก"นอกนํนก็เห็นระไม่เยึน ระเยนก็แฅ่ระ 

รปิกํนอย่ เห็นการ1ะไม่เยึน'ไรแส่ว อำยฅนกย่สาม'นโกรธก็โกรธเอาว่าไม่ 

ฅงแส่งมนออกไย่นนเอง ถาฅงแส่งมนออกไ!]แส่ว เห็นม'นระหนกขนยง 

กว่าน เยึนเหคุส่วยเร่าพระยานคร ๆ ฝส่อยอายพระยายาโงยไย] มนรงแรง 

ขนไห้ ไห้ผิดเกินแส่ว่ก็ผิก'ไย่รนฅายราก1ใ!]ทเกิยว เร่าคุณหายนกรายทล 

ว่า กวาผทเรำพระยานคร ๆ ถงแก่อล่ฌกรรมนน ก็รู้ไฝถงกล่นส่นเมอ 

เกอน ๗ แล่ว ทรงฅร่สัว่า มนก็คงรูไย่ถง เมอเร่าพระยานคร ๆ ยิงอย่ระคิก 

ร'คแรงส่งฅนกย่สาอย่างไรก็ไม่ส่ง กรนไม่ส่งแส่วม่นก็โกรธแกนเอา 

เท่านนเอง แส่วพระนรินทรกรายทลลาให้ขุน!]ทธิชลธาร หลวงนรินทร 

เมองถลาง กลยออกผา ทรงกรสถามเร่าคุณหายนว่า ระเอากวามอะไร 

ให้ขน!]ทธิชลธารออกผาถงย่างเล่า เราคณหายนกรายทลว่า ระว่ากำซ'!) 
I 'ส่ย่ โ I . โ ย ถ่^, โ 

ออกไย่ให้คิกเอาส่วฅนกย่สา พระยายาโงยเสยให้ให้ รโ)ล่งว่า เออ ม 

หน'งสอว่ากำชโออกไย่เถิก ถาให้ยกลงไย่ถิงกลนส่นแส่วมนระหนไย่ไห้ 

ยำง พรรกพวกมนเหลื้ออย่เท่าไรก็เก็ยลิทมนผาเสยให้หมท อย่าให้เยึน 

เสยนหนามเมธงกล่นส่นชนอกก่อไย่ไห้ให้ร่กแรงทำเสย'ให้รายกายทเก็ยว 

เฐวลิ่๓ - 



ขางเม!เงถลางก็ต!II]ว่าแต่กำชยอ•ยิก’ไฝ ธย่า'ให้’มกวาม!]ระมาทไห้ ไห 

กชิยลากฅร2เวนสยสาวระวงราชการอย่า1ไห้'ขาก มราชการฝระการใด)] 

ให้ยอกมาถงแม่ทํพ์ใหญ่ ณ เม!)งสงขลา กิ!เยพึ่งยํงีค่ยยํฌืชาแม่หํพใหญ่ 

นนเถิก ถ้าหมนพิมลกำรรอ!)กผาถงแล้ว แม่ทพใหญ่ก็กงระรกแรงให้ลงไฝ 

อย่เมองพิงงา คูกำชํย!)!เกไฝให้ระวิงราชการไว้ผลาร กอยแต่พอให้ 

รกแรงลงไฝเถิด แล้วทรงฅรสก่ยเรำคูณหายนว่า การทเมองกล่นฅ่นนน 

ทรงพงนายรํก์ว่าเยนความรริง!)คู่มาก ถ้ามนหยกมัรอก่นลงอย่างว่าน เห็น 

การระไม่เยนไรแล้ว ระทรงกอยพงหนว้สิอยอกแม่ท'พใหญ่เช่าไฝถงอก 

สกกราวหนง ถ้าการเมองกล'นฅ่นยํงืฅงอย'ก็ระต่อง'ให้เร้าพระยายมราชยก 

ลงไฝช่วยพระยาเพชรยรื ถ้าเห็นการว่าเยาแล้วระให้แต่พระยาเพชรยรื 

ล้างอย่รว้าแรงราชการก็ให้ ระไฝรดให้แม่ท'พใหญ่ยกกล'ยเช่าไฝ ณ กรงๆ 

เสยในเคอน ๙ เคอน ©๐ นํ้เยึนกระไรเร้าพระยาพระกล่ง เรือผร์สาณ 

ยรรกก'ขาวเสร็รแล้วหรือยิง ระไห้ออกผาเมอไร เร้ากณหายนกรายทลว่า 

รว้เแรงยรรทุกเสร็รอย'แล้ว ระให้ออกมากราวล้าเกิดส่นเคอนน ร'ยสั่งว’า 

คูรว้)แรงเร่งให้มนออกผาเถิก ระไห้มารยเร้าพระยายมราช ถ้าเห็นการ 

ว่าระกลยเช่าไฝไห้แล้ว เร้าพระยายมราชระไห้เอาขกล่ยเช่าไฝ ณ กรงๆ 

คูขออินทผลมยรรทุกออกผาฝากแม่ทพใหญ่ถ้วยสก ๒๐ หาย ช่อกวามท 

เร้าพระยาพระคล่งระฆหน'งสิอกำซยออกผา ให้กิกว่ากล่าวร่ยเอาต่ว 

ฅนกฝสา พระยายาไงยนน ก็ผหนว้สิอเอาส่งให้มนเร่งออกมาไดยเร็วเถิค 

ถ้อยกวามสิงไรก็ว่าระแรงออกมาแต่ก่อนหลายอย่างเสร็รสนป็ย่แล้ว การ 

ระผนแฝรฝระการ'ใด หน'งสอทว่าออกมาก็คงถกหมดหาผิกไม' ๆ 

© กรนณว่นัเคอน ๔ แรม ©๐ กำ เพลากำ เร้าคณหายน 

กรายทลถวายร่างหน'งสยิ ชง'ให้ขนฤทธิชลธารถอออกมา กรนนายย'ริยาล 

- ๒๔๔ - 



อ่านถวายพแล่ว ทรงฅร่สว่าก็แล่ว เอาส่ง;หมินเร่งออกมาเถิก แค่,ข'างเมอง 

นคราน'น พระยาพิทืลง•ก็ยพระเสนหามนฅรระเยนอย่างไรกํนืฑยิงไม,ทรง 

ทรายเลย เร่'ากณหายนกรายทลว่า มารคาพระยาพทลงมหน'งืสอเข้า 

ษว่า พระยาพ'ทลง'โกรธพระเสนหามนฅร หาส้นยถอมารกา'ไม่ ล่าพระยา 

พํทืลงไค้เยนเข้าพระยานกร ๆ แล่ว เห็น!ะอย่ทเผองนคร ๆ หาไค้ไม' ทรง 

ฅร่สัว่าไผ'ไค้แล่วหน่อยก็!ะเหมอนอย่างพระยากลนฅ่นั ฅนกฝสาเข้าสิ 

เสิยการงานทเกยว เร่าพระยาพระกล่งเกหมายเยืนของเข้าพระยาพระคล'ง 

ออกมาส”ก ๒ ค่ว ๓ ฅ'วเถิก ให้ส่งพระยาพทลงเข้าไฝเสิย ณ กรง ๆ ให้!งไค้ 

กระแสพระราชกำริย่ระการ'ใกก็แข้งมา'ในหน0งส่อ'ใน!กหมายทกฝระการ 

แล่ว ๆ 

๏ แลความซง (ทาวพระกรถภ) ฅอยพระยาไชยาว่า ยกกอง 

ท'พใหญ่ออกมาก็มแค่เก’รองก็'สัตราวอ ก่ยัว่าล่าเยึนกนรกหน๎ารกชออย่ 

แล่ว่ก็อา!สามารถ!ะฝรายภเขาอ'น!หฌ่ให้รายไฝหมกไค้ ล่าเยนคนไม'รก 
ย ^ 

หน่ารก'ซอแล่ว !ะฝรายแค่!อมฝลวกปึนล่อ่ยกหารายไค้,ไผ'นน พระยา 

พิพฌน่ พระยาราช พระยาไกร พระมหาผนฅร ข้าราชการผูนปึยพากน 

ชมว่า พงกระแสว่ากล่าวเพราะนกหนา ดลกละเอยกกมอย่ทเก็ยว ข้าพเข้า 

ร็ยพระราชทาน!ดหมายออกผาเก่า'ใหม,!'างครํงน 0๓ กร'ง ข้อกวาม!ะขาก 

ผิกเพํ้ยนกวรผิควรฝระการใด ร'ยพระราชทานพระเกชพระกณสกแล่ว 

แค่!ะโฝรก !กหมายผาณวน 0 เดอน ๔ ฝามาส-าฌ แรม ๑0 คํ่า 

ยกนเอกสก ( !ลค่กราช 0๒0® พ.ก็. ๒๓๘เย) ๆ 
1 1 

— ๔ — 



พเตม!ขะ)สมฮสมสรุเขัแ 

๏ ข้าพเข้าหลวงอุกมสมย่ฅ รกหมายมายงหลวงทิพอก!}ร [สมยน 

หรา ไค้นำขนกรายเรยนแห่ข้าวพระกรุณาเข้าให้ทราย ห่วยแห่ก่อน 
ล้^ ล้ 1' ะ 

ข้าพเข้าไค้รกหมายออกผาเข้ากนเก่าใหม่ข้งฝากขนะ]ทธิชลชิารออกมา 

เยึน ๑๓ กรงแข้งอย่แห่ก่อนนนแล้ว ๆ 

๏ ณ วนเกอน ๘ แรม ๑๑ กา หาไค้ทรงพระราชกำริราชการ 

เม่องไทร เม่ป็งกล่นห่นัไม่ ๆ 

๏ กรน ณวนเกอน ๔ แรม ๑๒ กำ เพลาเข้า พระยาพิพ*ฌนํ 

กรายทลว่า เรปึศร!}ะญวนเข้าไย่ถงลำ ๑ รนเก็กนายเริอแข้งว่า[ย่นลกล้า 
ล้^ 1^โ .ย่ 

กรุง ๆ ไย่ล้าเมปึงนกร ๆ กลยเข้าไย่แห่ ณ วนเกปึน ๘ แรม ๕ กำ ไย่ ๑) วน 

กงย่ากนาเข้าพระยา ทรงฅร่สัถามว่าม่นัรราชการอะไรเข้า’ไย่ยาง เข้า 

คุณหายนกรายทลว่า ถามไค้กวาผทเผองนคร ๆว่า พระเสนหามนฅริกลย 

ไย่อย่เมองนครๆว่าข้าวพระกรุณาก็ระหามไย่เมองนครๆข้วยทรงหรสถาม 

ว่า ระไฝเมธงนกร ๆ ทำไม ระเชอเชิญกนไย่ย่ลงศพเผ าผหริออย่าง'ไร เข้า 

คุณหายนกรายทลว่า ถามคูก็ว่าหาทรายไม่ ล้าระไย่เมองนครๆแล้วเห็นระ 

ไย่ล้วยร''กแรงการศพเข้าพระยานคร ๆ ทรงหรสว่าระไย่ร่กแรงย่ลงศพเผๅผ 

อะไรเมอย่านน ระไย่ก็ไย่เอาเมอระกล่โ)เข้าไย่ณกรุงๆ เลยไย่ร์กแรงล้วย 

ทเกยว ระกลโ)ไย่กล'โ)มาอย่างไรไค้ ล้าระไค้ไย่เมองนกรๆร่กแรงย่ลงศพ 

เผาผก็ราวเกอน ๑๐ เมอระกลโ)เข้าไย่ณกรุงๆ รงระไฝไค้ เย่นกระไร 

ราชการขโงเมองไทรเมองกล่นกนผนรัข้างหรอไม่ เข้าคุณหา!]นกรายทล 

— — 



ว่า ทเม!Iง'ไทรทรายปิย,แต่'ว่า ครอยกรห้กเขห้ผาอย่ฅามยห้นเผองหมกแลร 

แฅ่ทเมธงกลนฅนนน ได้ยินลูกกห้พกก่นทเมองนคร ๆ ว่า ฅนก!]สา พระยา 

ยาโงย พาก่นหนไ!]เสยแลว พระยากลนก่น'ขํ้นมาหากำวพระกรุณามเม'ธง 

สงขลา ทรงฅร่สว่าเขนแต่ความพกต่อ "I ผา เะเชอเอาเยึนเริงน่นย่งไม' 

ไก แก่พระเสนหามนคริน5น เห็นเะให้กลโเไ!]เมธงนคร ๆ เริง เหินหมน 

พิมลเะผาถิง รหน''ง์สอทว่า'ให้ทะนยำรุงพระเสนหามนฅรเขำ กเะให้กล!! 

ไม่อย่เกํเแงการยำนเมธงหริธธย่าง'ไรนนเอง ทว่าเะไฝเมธงนคร 1 แลว่า 

ฅนกม่สา พระยายาโงย หนไม่นนเห็นเะไม่เริง กอยพงหน''งสอยอกเกำไม่ 

อกสกคราวหนงก็กงเะรความแน่นอน แก่วนาย!]ทธิ'นายเวรมหากเลํ(ไกราย 

ทลลากำงมหากเล็กเะออกผาเมองนคร''เรํยสํ่งืสงึแห้คุกเหายนว่'1 กทำหน'ง 

สอส่งเสยให้ป็อกมาหน่อยเถิก ม่หนห้สอว่าออกผาเยยมเยยนพิอิน(6,)มารกา 

พระเสนหามนฅริกํว่ย ว่าเร้าพระยานคราถิงแก่อส,ญกรรมนนั้ เสยพระทํยื 

ทรงพระ;ธาลยผากอยู่ เะชยเลยงยุฅรแห้พระยานคร ๆให้สยสกลวงก็ฅ่อไม่ 

ให้ดวห้กล่าวลณกำท1งม่วงเยึนสามกครสกนให้ก อย่าให้มความวิวาทยาก 

ทะเลาะกนไห้ กว่ากล่าวโอฺกครวญออกผาหน่อยเถิก 1 
ะ ย ~ " 0 ■เ * 

® กรนณวนเกอน ๘ แรม ๏๓ คา เพลาคา หลวงราชเก็รย')รู 

เธากำ'ไห้การนายรกนายเรอ กำ'ให้การแะม่เกลูกหน ซ้งเกำไม่แฅ่เมอง 

กลนฅนขํ้นกรายทลถวาย ใเกวามเแห้อยู่ในกำให้การชงส่งให้ก'ยนาย!)ทอิ 

ถิอออกมานนแลว กรนอ่านเยแล้ว ทรงครสว่า พงมนว่ากล่าวความ 

เริยยร๎อยสผคนสผม่ลายเห็นเริงอยู่ เหฅุผล'วิวาทกนทํ้ง์นก็เพราะอห้ย 

คนกม่สามนโกรพไม่ก่งแก่งม,นออ11าไย่น่น1''0ง กองทพลงไฝว่ากล่าว 

(ด) คอท่านผูหญิงอิน ภ!!ยาเจาพระยานครอ (นอย) พนผูซ็งทรง 

ยกย่องมากคน ฟิ 



เกลยกลอผเ!ทศวม่นเขๅ]อ]เสยเตแล่ว่ตทเกิยว อย่าง]ร ๆ ก็กอยผงหน,'งส่อ 

ยอก'อกสกกราวหนิงเถิก ?ง!ะเอาความ[ยืนแน'นอน]ก แล่วร่ยัสํงืส่งั 

พระยาพพฌนวา ให้เอาฅํว์อ่าย!’?ะ!]เกก่ยัยศรหลานแชเๅ ๓ กนส่ง'ให้ก็ยั 

นายฤต'อออกผา ให้'ร่ก้แ!งส่งคน]ย)เมองกลนตนเสยล่วยมํน'?;]ก้]ย่อย' 

ฅาผภมิลำเนาย่านเรอนของมน ๆ 

๏ กรนณวนเกอน ๘ แรม ๑๔ กำ เผลากำ เ1ากณหายนกราย 

ทลถวายร่างหน่ง์สปึซงให้นายฤตชิถฐออกIงา ๒ นย่ปี ฉยย ๑ ตอยพระยา 

พกลง โรกวาผวา ควยพระยาพกลงยอกเขา]!)วาเ^ๅหระ!]ๆน^ร ๆ ก็งแล่ 

ชส่ญกรรผณว่น!กอน ๖ แรม ๑๔ กํ่า พระยาพทลง]กํร่กัแรงเอากพเฑั 

พระยานกรๆ เว 1หอยรกยา แล'วพระยาพทลงระลง]อ]ร'ยราชกา5 ถ)เมอง 

สงขลานน ทรงพระกรณาฅร,สว่า'?ะลง]!)ร'!เราชกๅรก็ช!เยคูย่แล่ว่ มลชิง 

เราพระยานกร ๆ ถงแก่อส*ญ่กรรมเสยนน ทรงพระอาลยนก โ!)รกโหนๅย 

ฤทธินายเวรมหากเลกกุมเอาโกก็ลายรำหลกยิกก!)ง ก่ยฉ่ฅัรเยฌฺรา 

©๒ คนเกรอง!]ระก่ยศพ แลร่าย กลองชนะ ๕ ก' ออกผา]ห'รกแรงโล่ 

ศพเร่าพระยานกรๆ ฉย่ย้ ©กงท่านมารกาพระเสนหามนกโ โรกวามว่ๅ 

ซงเร่าพระยานกรๆ ถงแก่อสฌกรรมนนทรงพระกรุณาศรสว่ๅ แห่กืหั 

ใหญ่มหน'งืสอยอกเขา'ไ!]แก่เมป็เร่าพระยานคร ๆ ย่วยอย่นน ก็กรงพระราช 

ว่ฅกเอาพระท่ยัช่วยเร่าพระยานกร ๆ ให้หาย กอยทรงพงอาการ!เย่ กวน 

ยอกเขๆ]!]ว่าเร่าพระยานครๆ ถงแก'อสฌกรรมเสยแล่วนน ทรงเสยพระก'‘ยิ 

นกล่วยทรงพระอาลยโนเร่าพระยานคร ๆ อย่มาก 1ะโ!]รกซุยเลยงยกร 

เราพระยานคร ๆ ให้ส่ยเชอสายสกลวงก็ก่อ]!] ให้กว่ากล่าวยศรก1ง์!]วงให้' 

เยนสาม'กกรสกน'ให้ก็ อย่า'ให้มกวามรํง์เก็ยทเก่งแย่ง'วิวากกน]!)]ห้ กรน 

อ่านพน0งส่อถวาย!ยแล่ว รยสงว่าก็แล่ว เอาส่งให้ออกมาเถิก แล่'ว่กรง 

— เ2ฮสิ่ 



ฅร่สว่า ความทว่าใหพระเสนหามนฅรกลิขืไฝอย่เมองนคร ฯ นํน เหคผล 

อย่างไรอย่หนอ ทำนองไ2รกเอาพร;เสนหามนครเยนทนกร ๆ เหนควาผ 

เหมอนว่าอธกมาหรออย่างไรรงไหฑล็ยไฝเมอง หรอระร,กัเอาขางพระยา 

พฑคุงเยืนทนกร ๆ รงเอาพระยาพํทลงไวปิย’ทสงขลาก้วยหรอระเหนว่า 

พระยาพทลงก'ยพระเสนหามนฅรอย'ดำยกนไม่ไค้ รกข้างพระเสนหามนคร 

ปึย่รึงไหกลิยืไย่ยานเมอง ว่ากระไรเราพระยาพระกลํง พึ่งข่าวคราวกเหนม 

รกข้างใคร เข้าคุณหายนกรายทลว่า พึ่งกทท้าวพระกรุณานำแงยยอย่ 

แค่กนข้างนปิกพกกนว่าพระยาพ''ทลงระเยึนฑนกร ๆ พระยาพ่ทลุงริคแรง 
ม่, "'ช่ ว่ว่ นุ่ว่ว่ ไ ข้ ’ 

รวยรวมผคนไว้ให้คอยกำกยกแลอย่ฑเมองนคร ๆ สิงขธงเข้าพระยานคร ๆ 

ท้ปิย่ในเร้อน พระยาพทลงก็เรยกเอามาเก็ยไว้สิน(5,)เมอระลงมาเมอง 

สงขลาน1นว่าเก็ยเอาพวกช่างทองลงมากำย ทรงฅรสว่าท้วงทพระยาพทลง 

เย่นคนฉลากช่างพดอย่ นเยนกระไรอยู'หนอนรกข้างพระยาพทลุงหรอน 

รกขำงพระเสนหามนครอย่างไรก็ย่งัไม่ทรงทรายเลย แล้วทรงครสถาม 

เข้าคณหายนว่า แค่ก่อนเคยใช่สอยรกใคร'น์ยีถอพระยาพ'ทลุงมากหรอ ๆ 
1 ^ข้ 1 ท้ ’ ข้ 

พระเสนหามนครมาก เข้า.คุณหายนกรายทลว่า การข้างยุฅรเข้าพระยา 

นครๆ เยน!]ระมาณ หาสไค้ รกใคร่ใช่สอยเยึนกระไรไม' ร'ฆสงว'า 

พระยาพํทืลุงเยนคนสุยผนง'ปิยเพลยอย่างน ระฅงแค่งเยืนเข้าย่านภารเมอง 
.ย ~ V 

อย่างไรไค้ ระไค้ก็พระเสนหามนครนนแหถะ คอยให้หมนพมลออกมา 

ถงเขำก็คงระรความในหนำสอซ้งมออกมาทก?.)ระการ ๆ 

(ด) เก็บไปจนฅราตำแหน่ง รูปหนุมานถอชง เนอทรงฅงพระ; 

เสนหามนตรํ่[บนพระยา'นคร า พระยาพํทถุงไม่กื้นคราให้ ฅองจำถองใหม่ 

ได้กลำก็นไปค่อเมั้อถงธล้ญกรร'มแล้ว้ เ1ทพระยาสุชรรมมนคร่ (หนูพรอม) 

เคยให้ข้าพเข้าดท้ง เย ควง 

— ๒๘๔ — 



๏ กรนณร่นเกปืน ๘ แรม ๑๕ กำ เพลาเ'ช้า พระยาพิพํฒน 

กรายพลวา เรอศรษ:ฌานเช้าผาถิงลำ ๑ รนย่ฅนายเรอแข้งว่าไย่กำ 

เม่องกลนฅ่น กล,ยเขาไปแค่ ณ วนเคอน ๘ ขั้น ๑๒ ล่า ผา ,๑๖ ร่นถง 

ฝากนาเราพรรยา ทรงตรสถาผา'ๅ มํนไค้ความอย่างไรเช้าไฝข้าง เข้า 

กณทายนกรายทลว่า ไล่เลยงถาผกกว่าช้าหลาง ๓ นายลง!ฝช้าผย่ราผ 

กหยุครอกนลงแล้ว แค่ยงพาร!เล่ายไผ่ ความท'?:รอล่ายน่นว่าย่งเก็ยงกน 

อย่ เตมอนหนงคำนายรกลูกค'าซงเข'าไฝแค่เผ่!)งกลนฤนกรขั้ก'ธน แค่ 

เมอขาหลวงยง!มลงไฝยงรยกนธย่นน รยค่นมากก็คราาเคยาเผฏิพาก 

ฅนกฝสาขามฟากไฝ นอกฑกนนนกรยก'นเยนกรๅา คุ ลูกคาก็ซอขายกน 

ไกเยนฝรกฅคอย' รยสํงีว่า อย่างไร คุ ขางนอกกคงร:รกาามแน่นธนเสย 

มากกว่านอก คอยพงเอาหนกัสอยอกแม่ค่พ!หฌู่เขาไย่เถิก ๆ 

๏ กรน ณ วนเคอน ๘ ทฅิยาสาฌขั้นล่า ๑ เพลาเช้า พร:ยา 

พิพ่ฌนกรายทลว่า เรอศรษ:ฌานเช้ามาถงลำ ๑ ขนสมย่กภํกกแข้งว่า 

ทวาพร:กรณาโหกผกราเขาไฝ ๑๒๑ กน ไฝแฅเมองสงขลา ถเ ร่นเกธน 

๘ แรม ๗ คํ่า ผา ๔ ร่นถงฝากน"าเช้าพร:ยา ทรงครสถามร่า ไกราชการ 

อ:ไรเช้าไฝข้าง เข้าคุณหายนกรายทลว่า ค่วัขนสมข้ฅภ่กักย'งยายอย่ 

ทเรอ ยํง์หาขนไย่ถงไม่ พระยาสมุทรส่งแค่ค่านายก็ข้ๅาค่ร่าพร:กรณๅ 

ขนไฝ ถามไกกวามว่า นายก็เยึนกนเผาเรออยู่ ไค้ยินพกกนว่าพร:ยา 

เพชรยรยกลงไย่ถงเมองกลนค่นแล่ว ผหนํง์สิอขํ้นผาทเผองสงขลาว่า 

ลงไฝหกัผฝรามฅนกฝสาพระยากลนค่นก็หยกรยสกน รอก่ายลงเสยแล่ร่ 

แค่ขางเมองไทรนน ให้พร:ยา'วิช้ฅณรงคลง1ไย่ชำร:ครอยกข้ร่ กาๅผนธฦ 

ทกนว่าหาทรายไม่ ทรงฅรสว่า มน?ะรอะไรทไหนกกัคนเผาเรอ กว่า 

พระยาเพชรยรยกลงไย่ถงกล่นค่น่นนั้ผิกไย่ ?ะลงไฝถงทไหน ร:1ไย่ถงอยุ่ 

— ๓00 



ทเมองสายนํนเอง แลไทรงฅรสถามว่า อ*ายน็ม'นเขนข่าว ขุนหผนหรอ 

เยนไพร่ เร่ากุณหายนกรายทลว่า เยืนข่าวไพร่ไหเขาไฝ ๑0 กนกไยกน 

กย'ขุนสมข่ฅม่โเก'ขนหมนคล''งสินค้า ทรงกรสว่า ตำไผกระนํน เร่ากุณ 

หายนกรายทุลว่า เยืนคน!ผาเร่อป็ย, หาสไกราชการไม่ รง'ให้'กล'ไ.แขำ,ไฝ 

ร'ยสงว่า มนเยืนข่าวเยืนไพร่ในฅไอย่างนํ้ชอยแต่ระ เอาม'นไว, ระไฝข้าง 

ไหนธย่างไร ไฝรนถงลไกงล่งกาก็เอามนไฝกไยรนสกหลไพาเขยวกไยกน 

ร่งระก็ เยืนกระไร เร่อทใหัถอหน”งสอผา มนรว่าใกรออกผาถงยไง 

เรไคุณหายนกรายทลว่า ทรายอย่ว่าเร่อขนฤทขิรณไกรออกมาถงเมอ ณ 
ว่ว่ ร่ ม่ - . 2 ไ’, ไ, ร่ ไไร่ ร่ 
วนเกอน ๔ แรม ๘ กำลำ © นอกรากนนว่าย'ไไผ่มาถงหาผิไก้ ทรงฅรํสื 

ว่า อย่างไรทไหนร่งออกมาชไหนกหนา ไม่ใกร'ระมาถงหผกไกเลย ๆ 

๏ กรนเพลากํ่า ทรงฅร*ส์ถามพระยาพิพไมนว่า ฅไขนสมยฅิ 

ภกก็ซิงใหักุมกรไเขไไฝนนเข้าไฝถงแลไหร่อยไ พระนรินฑร่กรายทุลว่า 

ย่งไม'ขนไฝถงหาผิไค เร่าพระยาพระกลไใหัขุนหมนลงไฝเอาฅไไกแก่ 

หางว่าวรายกรไขนไฝ ขุนสมย'ฅภกก็ว่าใหักมครไเข้าไฝแต่สงขลาคไยกน 

๓ ลำ เร่อ ๒ ลำนนเชำ,ไฝแต่ ณ ว'นัเก็ธน ๘ แรม ๖ กํ่า ว่ามหนไสอ 

ยอกไฝกยเร่อฅำรวรทเข้าไฝก'อน ทรงกรสถามว่า เร่อกำรวรทกุผกรไ 

เขไไม่ก่อน ๒ ลำนน มกรไเข้าไฝลำละเท่าไร เบนชายฉกรรร่มากอยู่ 

หร่อ พระยาพีพ่ฌนกรายทุลว่า เร่อทยรรทุกกรไเข้าไฝก่อน ๒ ลำนน 

ว่าเยืนกรไก่ผ่ไฅ่ไเผย ลำละ ๔๐ เกึษ ม'ชายฉกรรร่อยู่มาก แต่ลำขุน 

สมย่ฅภ่กก็ท่เข้าไฝถงก่อน ©๒® กนนนเยืนกรไหญิงหม่าย มชายฉกรรร่ 

อย' ๒ กน ๓ คน ทรงฅรสว่า เข้าไฝก่อนขุนสมย่ฅภกก็ก็ถง ๒ วนแลไ 

ทำไมร่งไฝไผ่ถง มนระพากนฝระมาทเกิกเหกุผลขนหร่ออย่างไร กรไท 

เข้าผาถมเลไว่าเยนกรไหม่าย ระเขนกรไหลวงหร่อระเยืนกรไนายทพ 

— ๓0๑ — 



นายก!)งร่กแรงเขาไฝอย่างไรกยำไม่ทรง}าราฎ มนัเขำไย่ถงแลิวก็ส่งมอย 

พระยาราชว่งสรรกไวให้หมดก่อนเถิก กอยเผอเลิกทพกล'’ยเข'าไย่ระร”ด 

แรงอย่างไร?ง{ๆ,'ธยรคแรงฅ่ชไฝ ๆ 

® ครน ณ วนเกอน ๘ ขน ๒ คํ่า เพลาเซ'า เรำกณหายนกราย 

ทลว่า ฅำขนสมยฅิภ่กกท ให้คมกรำเขำไย่ขํ้นไย่ถงแลำ ทรงฅรํสถามว่า 

มนัไห้ราชการเขำไย่อย่างไรยำง เรำกุณหายนกรายทลว่า กวามทเมธง 

กลนัก่นันนั ว่าพระยาเพชรยริยกลงไย่ถงเมองสาย มหนำสอขนมาฑเมอง 

สงขลาว่า ให้ลงไ!]ห้าม!]รามฅนก!]สาพระยากลนฅํนก็หยกรยสกน รอ 

ก่ายลงเสยแล*ว ตนกย่สาให้กนขนผาหาพระยาเพชรยริหำมกองทิ'พไว้ไม่ 

ให้ยกลงไย่เมองกลนัฅนั ว่าถำระเมตตาชุยเลยงฅนกย่สาแลิวอยำยกกอง 

ทิพลงไย่เมองกล่นก่นัเลย เกยวนไพร'ยำนพลเผฐงรเขำว่าระยกกองทิพลง 

ไย่ก็กลิว์ พากนัยกกรอยกรำหนไย่เสยยำง ย่ระมาณ ๑00 เสยแล'ว 

ทำวพระกรุณาเหนว่าตนกย่สาผาหำผกองห้พไผ'ให้ยกลงไย่นน ระคิกผ่อน 

กรอยกรว้หนไย่ รงให้พระยาไชยากุมเริอ 4 ลำ กน ๓00 กน ยกลง 

ไย่ยิดย่ากนำเผองกลนัฅ่นัไว้ รยสํ่ง์ว่าคิดรดแรงให้พระยาไชยาลงไย่ยิก 

ย่ากนำไว้ก็ถกห้องกนักระแสพระ ราชดำริซงมหนำสอออกมา ดเหมอนระรั 

หน'งสอแลิวรงคิกรดแรงถกไย่ไห้ แลำทรงตรสถามว่า การขำงเมองไทร 

นนไห้กวามอย่างไรยำง เรำกุณหายนกรายทลว่า การขำงเผองไทรนน 

ให้พระยาเสนาภเยกร พระยาวิชิตณรงก ยกลงไย่ชำระกรอยกรำ พระยา 

เสนาภเยศรยอกขนมาวำพระยาไทรย่กกรำไว้ในย่า ย่ระผาณ 400 กน 

๕๐๐ คน ว่ายกส่งมาไว้ขำง!ผองพทลงก็ ๑๐๐ เก!} พระยาไทรขนมา 

หาห้าวพระกรุณาณมองสงขลา ว่าระขอรนัอยู่รก!}าเมองไทรก่อไย่ แก่ 

กรอยกรำทเขำห้วยพวกขยถนน พระยาไทรรวยรวมไว้ให้๑๐00 เก!}แลิว 

— ๓๐!®) — 



ทาวพระ:กรุณาว่า ทเมิองไทรระท่องผ่อนกรอยคร่วเขำผาเสิยให้ผาก ระ 

ไว้ให้อยู่รกษาแท่น์!เย ระเอากรห้ล่ยพระยาไทรสกพนหน่งสองพน แท่ท 

เมองพทัลุงนนไห้ยินว่า ระให้พระยาพ'ทัดงขนมาเสย ระ:เอาพวกพระ:ยา 

พ่ทัลุงกนเก่า'ให้อยู่รกยาเมองพทัลง ทรงฅรสว่า คิกร่กแรงอะไรก็ล่งไม่ 

ถกก'ยกวามทผหนโสิอออกผาเลย ระเอาพวกพระยาพทัลงกนเก่านนมใคร 
1 ^ "1'1 1^1 ใ 
ท้ไหน ระให้พระยาไทรอยู'รกษาเมิองไทรเหมิอนอย่างเดิมเล่าก็ระอยู่ทไหน 

ไก หน่อยก็ระวงเข'าผาอกนนเอง แท่เรทัพระยานกร ๆ ล่งปึย่แล่วล่งือยฺ'ไผ่ 
ล่ :ไล่ ล่11 'ล่ น่ย ล่ ยู้น่ 

ไก สินเร่าพระยานครๆ ลงแล่ว ระไย่อยู่อย่างไรไห้ การทระรทัแรงยาน 

เมิองก็ล่ง์ไม่รทัแรงเขำไห้เลย ม่วืแท่รทัแรงกรอยกร่วไย่เสิยทเกยว กก 

การรทัแรงฅงั้ย่านเมปึงเสิยก่อน รึงค่อยรทัแรงกรอยกร'วท่อภายหล่งรึงระ 

ก เยึนกระไรหนอ เรึอทให้ถิอหนํงึสิอออกผาว่าท่วยเร้าพระยานคร ๆถง 

แก'อส่ฌกรรมนน'รงผา'ขำนกหนา ไม่ใคร'ระมาถงไห้เลย มนระไย่เทยว 

เชอนแชเสยทไหนกอกกระมํง เร่าคุณหายนกรายทุลว่า ไม่เชอนแชหา 

มิไห้ รยสงว่า คอยแท่พอให้เรึอหมนพิมลมาถงเขำ การทระรดแรงดง 

ล่านเมิองก็กงระรระแร่งหมดสิน ล่อยกวามสิงไรก็เสร็รมาในหนํง์สอหมน 

พิมลทุก[เระการแล่ว แล่วทรงฅรสถามว่า เยืนกระไร คิดกนระกล'ณ'ขำ 

ไย่ ณ กรง ๆ เมิอไร เร่ากณหายนกรายทลว่า ระเร่งร่กแรงการเสย'ให้ 

แล่ว ระกลยเข'าไย่ให้ทนมรสุมในเดิอน ๙ เคอน ๑0 น ทรงฅรทัว่า 

แล่ว่ระกล'ยเขำไย่พยหน่งสิอเอาทกลางทางเสยดอกกระม่ง ขำงนํ้ก็ระกล่ย 

เขาไฝ ขำงโนนก็ระออกผา ไม'ทนระพยก่นเข'าทกลางทางสิระมิเล่นเอา 

การงานค่างเดินเสยหรึออย่างไร เร่าคุณหายนกรายฑลว่า เรึยิทให้ถอ 

หนํงสอออกผาก็คงระมาถงในเดอน ๔ ทุดิยาสาฌสน ร'ยัส่งว่า ล่าออก 

ผาถงแล่วระร,กแรงการล่านเมิองเสร็รก็ราวเดอน ๑0 รึงระไห้กล่ย เขำไย่ 
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แส่วเ'ทคุณหายนกรายทูลว่า พระยาไชยายอกส่งแขกกรหมาดชิงพระยา 

ถลางส่งมา ให้หลวงสุภาแพ่งคมเข้าไ!]ถง ๘ คน ข้อความในยอกซ้งผ 

เข้าไ!]นนเหมอนก*ยพระยาถลางยอก[ข้าไ!]ครํงก่อน ทรงฅร่สถามว่า แขก 

ทว่าขเรอศรย'ะเขยวเข้ามาทเมองถลางน่น์หรอ 1'ทักณหายนกรายทูลว่า 

มิใช่แขกขเรอเชยวหามิไห้ แขกรายนทว่าอายคนกหม'“กสอ*ดให้ถอหนงัส่อ 

มาถิงพระยาถลาง รยสงว่า เอาค่ว์ผํนส่ง,ให้พระมหามนกรไว้ แส่วให้ 

พระยาไกรดไล่เลยงซ*กถามเอาความมนให้มาก ทู สกหน่อย มนก็กง'?ะร¬ 

กวามผากอยุ่ ๆ 

๏ กร'น ณ ว'นเคอน ๘ ขํ้น ๓ กํ่า เพลาเช่า เทักณหายนกราย 

ทูลว่า ค่าวพระกรุณาเขยนอย่างคาช่างส่งให้ขุนสมย่คภกดเข้าไ!] ว่าคา 

เกินเขนเวลา ทู ส่ฅานนเหลปึง ขนหขาว ขนคามราวท1องคนขนแกง 

ย่ลายเหลอง แค่ขนหางน์น่ฅ่น่ขนกำ!]ลายเหลอง ไห้ให้พระสรรค พร; 

ไชยนาท ดเทยยให้ช่างเขยนเข้ยนอย่างคาชางส่งเข้าไ!] ทรงพระสรวล 

ครสถามว่า ช่างทไหน เย่นช่างพ*งหรอพลาย เทัคณหายนกรายทูลว่า 

ช่างพ่งั เย้น'ช่างทพ่ทัลง ทรงครสว่า ชห้งข้าง!]ากใฅแส่วหายากนกหนา 

ว่ามาหลายหนแส่วก็ไผ'ใคร'ไห้ กส่วระเยืนเหมอน'ช่าง!]ะทิวกล"ยดำ[ยึนช่าง 

ย่อแร่ไม่เสย ข้าง!]ากใฅแส่วเยึนกระไรมิรัเลย ระหาช่างสำก*ฌสกช่าง 

หนงกไผ'ใกร''?ะไห้เอาเลย ระไห้ก็เย่นแค่ส่!]ระหลาดย่างเล็กนอย ข่าวว่า 

มาแค่ก่อนก็หน''กหนาแส่ว ไผ'ใคร'ระไห้ เอาเลย ๆ 

๑ กรน ณ วนัเดอน ๘ ขั้น ๔ กํ่า เพลาเช่า พระยาพิพ่ฌน 

กรายทูลว่า เรอศร!เะญวนเข้าไ!]แค่เมองสงขลาถงลำ ๑ หมนไกร 

ดำรวนเข้งว่าค่าวพระกรุณาให้ถอหนํงืส่อยอกคุมกร'วเข้าใ!] ชายหญิง 

ใหญ่น่อย ๔๒ คน ไ!]แค่เมองสงขลา ณ วนเก็อน ๔ ฝเผาสารมแรม ๖ กํ่า 
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ผา ๑๒ ว*นถงปากนำเ!วัพระยา ทรงกร*สถามว่า ยอกเชวัไม่ไค้กวาม 

กล่นก่นอย่างไรยำง เ!วัคุณหายนกรายทลว่า ยอกเขวัไม่ว่าพระยาเพชรยุว' 

ยกลงไม่ถงเผองสาย ม่หนวัสิอขนผาว่า ไค้ให้ขุนธีนทรลงไม่ว่ากล่าวหวัม 

ปราผกหยกรยสกํนืลงแล่ว แต่ค่ายนโแกยงก่น!]ย่ยํงืหารธไผ่ ชกแต่ย,น 

อ!!กฑกค่ายเสย กนกม่สาผหนวัสิอขํ้นผาถงพระยาเพชรยุรว่า กนกม่สา 

!ะยอผรอค่าย ไม่สรยกนแลวั ชำงพระยากล่นกนหารอค่ายไม่ ขอ 

ให้พระยาเพชรยุรชวัยธระกนกม่สากวัย ยํงทพอย่ทํเมองสายก่อนเถิก 

ฅนก!]สา,?ะขอทำราชการฅามพวกพ"! น1อง"! กนกม่สาไม่ขอทำเขวักโ 

พวกพระยากล'นกนแล่ว ทรงพระสรวลกร'สว่า ยวันเคยวเผิองเกิยวกน!ะ 

แย่งแยกยำยไ!]อย่างไรไค้ ทรงพงคูมนว่ากล่าวก็เห็น!ะกลวักปึงทํพียกลง 

ไฝนวัแปึง !งหยุกร2งั้รอกนลงไค้ อย่างนแลวัถวัมใกรลงไม่ถงทํนเขวัปึก 

เห็นการ!ะหยุกเถิกแลวัก'นไย่ไค้ทเกิยว กการก็เห็นพอ!ะว่ากล่าวไม่เยนไร 

แล่ว แลวัทรงกรสถามว่า เยนกระไร อยุ'คอย่หผกกวัยกนกอกหรอ หผน 

ไกรกำรว!กรายทลว่า อยุ่กอยุ'หมก รโ!สงว่า เอาหนวัสิอยอกผาว่าไม่เถิก 

กรนนายยริยาลอ่านหนวัสอยอกถวายไม่ถิงท'‘ย่อว่า กนกม่สามหนวัสอผา 

ถิงพระยาเพชรยุร พระยาเพชรยุรมหนวัสิอกอยลงไม่นน ทรงพระสรวล 

ฅรสว่า หน'งัสิอกนกฝสาว่ากล่าวขนผา คูเห็นาะกลวักองทพเกมท พระยา 

เพชรยร้กอยไค้ลงไฝก็ไม่มอะไรเอาเลย เปล่าไปเส ยหมกทงนน าะว่า 

กลวัวข่เข็ญมนลงไม่ปึกย่าง ว่าอย่างนํ้นั้อย่างนให้มนกลวัก็ใผม ว่าอ้อแอ้ 

กามใ!มนไม่เสิย เห็น!ะรโสินยนมนเขวัแลวักว่ากอยลงไฝ!ะเยึนธระ!'ก 

แ!งให้นนเอง เ!วักณหายน!งกรายทลว่า ในหนวัสอพระยาเพชรยุรว่า 

ลงไฝทำนองเยึนเกลยกล่อม ว่าแผ่นกินขวังเมปึงแขกก็ใหญ่กววังว่างเม่ล่า 

มอย,มาก ไผ'ว่า!าเพาะแก่แผ่นกินเมปึงกลนกนหาม่ไค้ ว่าทํ่วึไม่กวัยก'น 
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หผก รยสงวา ถำวาอย่างนํนกถูกกย(ๆวามกิฐย่แล่ว 7ะ,เฑัแ!งแย่งแผ่นกน 

เมองเคยวเยน ๒ แผนกิน ๓ แผ่นคินไฝอย่างไรไค ครินอ่านใงน่งสอยอก 

รยแลว ทรงทรสถามIV■เกุณหายนว่า ถ1รุม''น!;คิกพากรอยกริ)หนไฝแล่ว 

มน!ะไฝทางยกหร!)ทางเรอ เข้รุกณหายนกรา!]ทลว่า เห็นกง!;ไฝทาง 

เรธ รยสงวา ถามน!;พากนหนไฝ ม’น!;ไฝไค้กมากน'!เยนกหนา ถา 

พร;ยาไชยายกลงไฝถงทนเข้า การกเหน!;ไม่เขนไรนก พอ!;ว่ากล่าว 

เอาแลวเสกหยกก่นไฝไค้ กิกว่ากล่าาเอาท่ามนขํ้นมาไค้หมกพาเข้าไฝ ถเ 

กรุง ๆ ความกิ!;แลวกนเท่านน กรนอ่านยอกนยยเมองไทรถาๅย!ยแล่า 

รยสงวา การท!;!คแ!งคงยานเผองยาไม่,ใกร'!;!คแ!รเข้รุไกิเลย ม*าแท่ 

วนใฃวอยกวยกรอยกรวไฝเสยทงนน เขนกร;ไร กราทสงเขาไฝเขึนกรำ 

อะไร อย่ทเหน เข้าคุณหายนกรายทลว่า เขนกรำ!ผองไทรย่าง เมอร 

!ะน;ยาง เมองเทพาขาง เมองราหผนยาง เมองสฅลยาง วาเยนพาก 

เข้าห้วยขยถ กร'วหผค้ยท่ส่งเข้าไฝนนพากขยถฆ่าผ่“รุเสยย่รุร ผ่าไฝกย 

พวกชยถย่าง ร๚ส่งว่า กรอยกร*รุม*นืก็กง!;เข้รุหาหมก ม'น!;ไฝไหนไค้ 

ข้กิแ!งฅ่งเมองไทรเสร็!แล่ว!งก่อย!*คึแ!งกรอยกรำท่อถายหล่รุ เท่นา2 

ไม่ส;คงส;เทปึน !ะไหพร;ยาไทรไฝอย่เหมอนอย่างเกิผนนั้!;ไฝอย่ฐย่ๅร 

ไรไค้ !ะเห็นแขกผ้ใกพอ!;ฅงั้แท่งไฝรกยาป็ย่ไกก!*กึแ!งก2งั้ไท่ไฝดูย่เลย 

!;ไค้กิกชกัชวนกรอยกรค้ซิงหลยหนเก่าใหม่เข้รุมาใส่ย่รุนเมอร หรรถอย 

พงว่า!;!'กิแ!งเอาแขกผัใกๆ'ใส'เมอง,ไทรก็ย็ง'ไม่ทรงทรายว่า!'ท่แ1ร'ไก่ผู้,ไถ 

เลย กรนอ่านท่นหนํงสอพร;ยาเพชรยุรถวายทํ้งั้ ๒ ฉย*ฝ ไฝถรทข้อ่า'ๅ 

ฅนกูฝสาไค้!'กเอาทองกำผยมาใหพร;ยาเพชรยร กิยหลวงสรเสนม 

หน่งัสอขนมาว่า ขนไย‘อาสมทร หมนเทพ นายน1อ่ย ขุนอินทร ขุนรายๅ 

ขนไฝห้ามพร;ยากลนฅน ฅนกฝสาสํฌญากิน'ไหรอก่าย แล่วไฝเข้รุเสย 
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กวัยพวกพระยากล'นัฅ่น ขำผิกส'ญญาไย่น*น ร*ยส่งว่า มนเยนอย่างนไย่ 

เส!]ไค้ ไม่สาม'กกรสก่นเอาเลย แ!นขวัหลวงลงไย่ว่ากล่าวแลวัย'งัไย่เขวั 

ก*!!กนอนให้ม่กวามวิวาทก่นขนเองไค้ ให้อายเขาเ!]ล่า") หลวงสรเสนก 

เยนผใหญ่แล1ว มน'โหยกเหยกอย่างนเยึนไรรง'ไม่เอา'โทษฅม่นีเสย สุกแต่ 

ว่ามโเไค้อะไรฟ้างใครยางเล็กนอย มนกเฟ้า,ไย่ควยฟ้างนนนนเอง ฟ้าง 

พระยาเพชรยรเล่าถูกทองมนเขวักราวละกำล็งสองกำล็งแลวักว่ากามใร 

มนไย่เสยหมก ไม่เอาอะไรว่ากล่าวลงไย่ฟ้างเลย เย่ล่า ๆ ไฝเสยหมกติง 

นนั้ กรนอ่านต่นหน*งึสอพระยาเพชรยร้ถวายงยแล่ว่ อ่านกำให้การขุน 

อินทรไฝถงทฟ้ปิว่า ฅนกปสา'ให้,ชิก่ยนออกรากก่ายเสย'ให้สิน เอาผาไว ท 
ก่ ย่ ก่ก่, ไ ล่ 

ฟ้านกนคูย่สา หวนหลงมหม่กื ก'!)ว่าขุน'โยธาสมุทร หมนเทพ นายนอย 

ฟ้าหลวงซงไฝหวัมอย่ชวังพระยากล่นต่นึ ว่าชกแต่ย,นออกเสยรากก่ายแล่ว 

ไม่รอก่ายก็ใค้น่น ริยสิงว,า เขนเหฅุผลเพราะอำยน็ทเกยว วิงเกิกเกยงแก่ง 

แย่งก่น์ไม่รอก่าย ไม่พอทเอาเลย มนเยึนอย่างนไย่ไค้ แลกวามทกนกฝสา 

ชกยนออกรากก่ายผาไว้เสยนน ห็กลวักองฑพระยกลงไย่ รง'ไม่คิกสัรย 

ก่นหยกลงไค้ กขำนองต่างกนต่างก็ไม่ไว้ใรกนไค้ทเกยว กวยฟ้าหลวง 

ลงไย่หวัมย่รามนนน'อยอย่ ถวัลงไย่ถงมากเขวักวัยก่นืกเหนระรอก่ายลง 

หมกไค้ มนระไม่กล'วักองท่พระไย่ไหน ซงให้พระยาไชยายกลงไย่นํนกถูก 

กอ?]แลวั กรนอ่านรยแลวัทรงฅรสว่า ทว่าหลวงสรเสนไย่ขอยมฟ้างพระยา 

กล่นฅนระข็ลง’ไย่กว่ากล่าวห*'ามย่รามเองน'น กเขนคนใรกล่าแขงกอย่ 

หาคิกกลวัเกรงอะไรไม่ เห็นระเยึนกนใช้ราชการก่พ์กึกไค้อย่กนหนงแลวั 

กรนอ่านยอกฅอยกวัยรายขวัวแลขอเกลอ กยขอเรอออกมาร'ยยรรทุก 

กรอยกร่วัถวายรยแลวั ร'ยสงว่า มวัว่นอย่กวัยร้ก์แรงกรอยกรวัไย่เสยทเกยว 

การทระรกแรงฅ5งยวันเมองนน ย่งไม่ทรงทรายว่ากระไรเลย กรนอ่านยอก 
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สงครวถวาย?ยแลว ทรงพระสรวลกร'สถๅมพระยาราชวิงสรรกว่า กริว 

ทมายนน รฺยเอา!!Iไว้ทนชกแล้วหรอยํง พระยาราชวิงสรรกกรายทลว่า 

รยเอาไฝไวทนอกแล้ว รงริยึสํงึสงัพระยาราชสภาวก พระยาราชว่งัสรรกํ 

ว่า กร้ก์แรงเอาส่งให้ร่ยรธงผาไว้ช่างโรงไหมเกก อย่าโห้มํนพล้กพราย 

กนโค รกแรงเหกงกามยากเช^าแวนข'รส,แดูๅไ^!ว!^^ กรนอ่านกางว่าว 

สงกรวรานวนรายลากมนไอวงฎวายรยแลว ทรงฅรสถากว่า กรวเข'ามา 

ฅาผทางกอย'ก่วยก่นหมกเๆฐกกรอ เร้ากณหายนกรายทุลว่า ก้อย'กํวยกน 

สน รยสงวา เอาสงมอยไกพระยาราชว,[สรรกรยรอร!ว ธย่า!กง[นอก 

หยากไก้นนเลย กแลพิทกษร่กัษๅไว้ๆห้ก้ คอยเมอเลิกท็พักล'ย่เขำ,ไฝกง 

ณ กรุง ๆ แล๎าระร้กึแรงไว้ทไหนอย่าง!รร้งก'ป็ยว่กแรงฅ่อโฝ แล้วทรง 

ฅรสถามเร้ากณกายนว่า ร้ดแรงเอาขาวยรรทกเรอม่งันาณเสร็^1[ล้วกรฏ 

ย่ง กขอเกลอยรรทุกส่งออกมา!ห้ก่ว่ย เร้ากุณหายนกรายหลว่า เว้คู 

มรผิาถวุยรรทุกขาวเตมลาแลว ผอนขาวขนเสยยาง เอาเกลอยรรทก!ส1 

ลงสงออกผา!หกเกนระ!ก้ รํย่ล้ง็ส่งเร้ากกเหๅยน พระยาโชกกว่า ยรรกก 

ขาวลงเฅมลำแล้วกแล้วไฝเถิก อย่าผ่อนขั้นเสยเลย คหาเอๅเรออน ยอก 

หลวงสว่สักิวาร*ไห้ช่วยร้กืแรงยรรทุกเกก้อส่งออกมา!นเว้ว *1 ก่อนก1-ไก้ 

เรอทระ!ห้ออกผายรรทุกกรอยกรงั ก็กหาร7แรงเอากามเรงัภาก้ล้ว้1เวร 

นนเถิก แก่รกหมายช่างสฝระหลากนนกา,ไก้ถวายไม, ก่วยกรายหลเส่ย 

แก่ก่อนแล้ว ๆ 

๏ กรนเพลากำ ทรงฅร่สัถามพระยาไกรว่า ถามอ้ายแขกกร 

หมากโก้ความเสร็รแล้วหรอยงั พระยาไกรกรายทุลว่า ถามอย่ยงัไม่แล้วิ 

หาผิไก้ ทรงทรสถามพระนรินทรว่า เมอเพลาเช่ายอกเขาไฝกร ว่าอ้วิย 

ทลวงสว้1สด-วาร ( เจ๊สวฉิม ) ภายหลงเบนพระยาในนามเดิม 

— ๓0๘ — 



ฅนกหมํกสอ้ก อ้าย'หวนผาล หน้ไย่อย่ทไหน พระนรินทริกรายทลว่า 

หนไย่อย่ทเมองฝทุยาหรา ทรงทรสถามว่า ไต้ยินว่าหนไฝอยุ'ทอาแงท 
2 เว้ ย่ อ้รู้ 1. ไ2 ว้น่ ำ 

เกาะหมากน่นโกิรเล่าว่ามนเอากิรอยกิร่วัไฝไว้ทไหน พระนรินทรนงอย 

ทรงตรสว่าไม่กิกเอาหน*งึสอยอกออกงกหมายไว้อ้างเลย งะทรงถามอะไร 

กไม'ไต้กิวามเสยหมกทงนน แล่วรํยส'งสํง์พระยาไกรว่ากซํก์ถามอ้ายแขก 

กรหมากเอาความก้าวไฝไว้อ้างหน่าสกหน่อยเถิก แขกลูกหลานพระยาไทร 

กหลายกินอยุ่ มนหนไย่อย'อย่างน มนงะไฝคิกเอ้ากโเฝรํ่งึม*งึกิามาทำเอา 
น่ ,0 1' 2 น่ ก้ ก้ ก้ .ก้ ,๘ 

เมองไทรอิกหริออย่างไร เอากิวามทรงนให้ไต้สกหน่อยเถิก สำกิ"ฌยิย่ก 

กิวามเท่านน อ้ายน่มนเยึนกินใชสอยถอหน่งึสอไฝมาอย่างน มนก็่กิงงะรู้ 

แยยกิายการย่านเมองมากอย่ มนงงใช่ให้ถอหน่งึสอมาพกงา ๆ 

๏ กิรนณวนเกปึน ๔ ทุฅยาสาฒขน ๕ กิา เพลาเซา ทรงฅรส 

ถามว่า หมนไกรตำรวงซงเอ้าไฝ ผาหริอไม' ยํงึไผ'ไกทรงไถ'ถามอะไร 

เลย พระนรินทริกรายทลว่าเอ้าผา ทรงทรสถามว่าเยึนกระไร พระยา 

ก็ริพิพฌน่เล่นอะไรอย่ย่าง พระนรินทริกรายทลว่า เห็นให้ทำกากะเยย 

ทำหินล่ยมกโกนถวายพระอย่ ร่ยัสงว่า เอากากะเยย หินล่ยมกโกนอะไร 

เอ้าผาว่า ว่าทงํกแงงทำการยานเมองสงขลานนสไผ'ว่าเก้า การทำไว้แท่ 

ก้อนยํงึคางอย' เกยวนไต้ทำอะไรเอ้าอ้าง พระนรินทริกรายทุลว่า ก้าวพระ I } ก้ โ 1 ไ Iก้ ^ 
กรถภไต้ให้พวกสงขลาทำอ้างก้านเหนออย่ ว่าไต้ง'ยก'อขนไฝอ้างแก้ว 

ทรงฅรสถามว่า ก็ก้านอ้างอนทำแก้วหมกแก้วหริอยํงึ พระนรินทริกรายทุล 

ว่าก้านอ้างใต้พวกสงขลาทำแก้วเสยแท่ก้อนนนแลว ยํงึก้างอย่อก ๒ ก้าน 

ทรงฅรสถามว่า ยิงคางอย,อก เอ ก้านนน ไต้งยิทำแก้วหริอยํงึ พร; 

นรินทริกรายทลว่า ถามกว่าเห็นยํงึทำก้านอ้างเหนออยู่ ทรงฅรสถามว่า 

เอากินทไหนทำ พระนรินทริกรายทลว่า เอากินทสงขลาก้ขกินกองทํพช่วย 

- ๓อสิ่ — 



กนทา รยสงว่า ระต่ชิงเอากนกองต่พช่ายIV!ลอก'นืทำเขา ก็ค1?'กํแรงเอา 

มาชวยกนทำเข้าเสยให้แล่า ระให้กำงไฝถงไหนอย่างไรอกเล่า ไหน") 

กไกมหนงสอออกผาแล่า ผกนระไม่ทอทำอย่างไร ระล่องเอากนกองทพ 

มาชายเหลอกาย กคูรกแรงเอามาข้ายเหลอก่นเข้า ทำเสยให้แล่วร้งระ 

ไก ถาทำไม่แล่วกล่ยเข้าไฝเสย การกำงต่อไฝอกแล่ว่ ใกรระทำแล่วท 

ไหน กกงระกางอยอย่างนนนนเอง ล่ากำงอยูอย่างน'นไห้แล่ว่ ทำให้ข้าคิก 

ศ'ฅรม่นฝระมาฑหมินเล่นเฝล่า ๆ ทเก็ยา ๆ 

® ณ ว่นเคอน ๘ ทุฅิยาสาฌขน ๖ กำ หาไห้ทรงพระราชกำริ 

ราชการเมองไทร เมองกล่นีต่นไม่ ๆ 

๑ กรนณ วนเกิอน ๘ ทุกิยาสาฌขั้น©) กํ่า เพลาเข้า พระยา 

พิพ่ฌนกรายทลว่า เรยิกรยะญวนเข้าไฝกง ๒ ลำ ลำ®หผนก็ริไภไกย 

แรงว่า ล่าวพระกรณาให้ถอหน'งัสอบอกกุมครำเข้าไฝ ©๒เ0 กน ไฝแต่ 

เมองสงขลา ณ วนเกธน ๘ แรม ©เอ กำ มา ©0 วนถงฝากนำเรำพระยา 

ลำ ๑ ขนสารวกแร้งว่า พระยาร่นฑยุริยอกเข้าไฝว่า เริปึหมนอาวอภูอร 

กำรวรชงให้กุมกร่วัเข้าไฝแต่เมองสงขลา ๘๓ กน เริอชำไฝ ถงเมอง 

ร'นทยรณว่นเกอน ๘ ฝเมาสาฌแรม®® กำ ว่าร่ำแรงระคามขุนสารวำ 

เข่าไฝกรํงหล่ง ทรงพระสรวลครสว่า ทรงพงกหมนกริโภไกยซงว่าเข้า 

ไฝแต่เมยิงสงขลา ณ วนเก็อน ๘ แรม ©๒ กํ่านํ้นั้ เล่นเอาพระทยหาย 

วายไฝทเกิยว ทรงกิกว่าระไม่ไห้ข่าวเรอหมนอาวอภูชิรกำรวรเสยแลำ ม่ร 

ลมมนพาไม่อยู่ทรนทยรนนักอกหร้อ แล่วทรงฅรสถามว่า เยนกระไร 

ข่าวทกล่นต่นันนใครขนมาถงไห้กวามเข้าไฝอกอย่างไรย่างหรอไม่ เร้ากณ 

หายนกรายทลว่า รกหมายเข่าไฝว่าเรอเผองฅรํงกานูขํ้นมาถงลำ ๑ ว่า 

หยุกรยสก1นผาแต่ ณว่นเก็อน ๘ ฝเมาสาฌขน ๓ กํ่านํ้นั้แล่ว เรอทให้ 

๓๑อ 



ลง!!เหามย่รามกรงหล้งนน ย'งหากล'ยขํ้นผาไม่ แต่เริอซงให้ถอหน่งสอ 

ออกมาก1วยกวามกล้น็ฅนน2น์กิถงหมกแล้ว ย'งอยู่แต่ล้าหผนพิมลกำรร 

ลำเกยว ทรงฅรสว่าอย่างนนก็เห็นระไม่เยืนไรแล้ว กงระรูการงานคิกทำ 

ไย่ไห้ อกฉล้ขเกยวกิย่งืแต่ระคิกริกแรงการเมองนคร ๆ เท่านนั้นํ่นเอง แล้ว 

ทรงฅร,สถามว่า เยนฑระไร อยู่กอยู'หมกต่วยกนกอกหริอ มใครเร็ยไข้ 

ล้มตายล้างหรอไม่ หผนศริโภไคยกรายทลว่า ไม่มใครลมตายเริยไข้ 

มิไกั อยู่กควยกนหมก แล้วหลวงสุรินทามาฅยือ่านยอกส่งกร'วัไย่ถงทํข้อ 

ว่า คุณตาน1^รกหมายออกผาขอคร่วัสำหร*ยทำสํงืฆทาน ไห้ให้เข้าไย่ 

เยืนกนเมองระแงะ ๐๙ คนนน ทรงพระสรวลตรสว่า ให้แขกผาเยืนส่งั1ฆ- 

ทานมนระกินหมูไกหริอ กรนอ่านถวายรยแล้ว ทรงพระสรวลริยส่งส่ง 

เร1าคณหายน พระยาราชสุภาวกว่า กริก์แรงส่งให้ตามหน'งัสอซ้งมเข้า 

ไฝนนเถิก ทํกรํวโรงไหมกิ’ให้รมนศริสรรกษมาร'ยเอาไย่ กร'วัทํให้เยืน 

ส่งฆทานกิเอาส่งไย่ให้ตามส่งฆทาน เอาให้กนหมุไห้สต ๓ วนกิกแล้ว 

เอาเถิก กรนอ่านรกหมายถวายรยแล้ว ทรงตรสวา เริอทออกมานนข้า 

นกหนาทเกยว มารนถง ๓๐ วน ๔๐ วนอย่างน มนเชอนแชเสยกอก 

กระม่งั เรากณหายนกรายทลว่า ไม่เชอนแชหามิไห้ ชาโกยข'กลม ริ!) 

สํ่งึส่งหลวงสรินทามาตยว่า ยอกพระนรินทริกช่วยกนก'กัรกหมายกำหนก 

เริอไว ตามรกหมายรายลำชงว่าเข้าไฝไวให้คิ แล้วทรงตริสถามหผน 

ก็ริโภไกยว่าเยืนกระไร อกหยากอะไรอยู่ล้าง หมินศริโภไกยกรายทลว่า 

ผกย่ลาอาหารไผ'ใกร'ระม ทพวกไพร่อกหมกอยู่ก1วยกน ทรงพระสรวล 

ตริสถามว่า ว่าผาให้เยืนสง ระอกอะไร อกข้าวหริออกฝลา หริอพริกเกลอ 

( ด ) เล้าจอมมารดากรมหมึ้นสุรินทรริกิษ เบนพิฅ่างมารดากํบ 

เล้าพระยาพระกสง 

- ๓®® 



ธยางไรกวา!ขาผา หมนศรโภ!คยกรายทลว่า อก!)ย่สารพ'ก ผ่ก!]ลา 

พรกกะยอกผาก ทรงพระสรวลกร*สีว่ๅ ผกหฌาน"นอย่าว่า!ลย ยกเสยเถิก 

ไทสงผกออกมากวยมเน่า!สยหมก}งรอ เยึนกระไร อกห0ผกระเทยผ 

ควยหรอไม กะยนนกอกกวยหร!] หมนศร โภไคยกรายกลว่าท!)ผ 

กระเทยม กะยกธก!!ยกาย ทรงพร;สรวลรยส'งวา ชิกหยากอย่อย'ๅงนน ก็ 

เรงรย?กแรงการเสย'ไหแลา กลย!ขาไ!]!สยเรา ®) ระไกไม'อกหยาก [1ลา 

รยสงสงพระยา'โชรเกว่า กยอกพระยาราชมนกรไท้ร่กหๅ ข!)ส'ง!)!เกผา 

ใทกรยสงกาผาาหน'!เยเถิก แล้วทรงกร*สีถามว่า การเม!เงกลนัก่นันนัไก 

ยินคิกอ่านอย่างไรย่าง ไท้หลวงโกชาอิคหากลงไย่หว่อไผ่ หมนคว่โภไคย 

กรายทลว่า เผบิเช้าไย่ยิงเหนหลวงโกชาอิสหากอย่ทลงขลๅ แก่การ 

ขางกลนัฅ่นันนั ไกยินว่าคิกไท้ลงไย่!กลยกล'!เม ทรงกร'สัว่า เกลํ้ย 

กลอมขนมาระตงแก่งผนัแล้ว กกอง!ท้มนัเขาห-)พระยากลนักนักกนัก่0น 

?งาะก่งแก่งอย่ก่ายก่นไก แล้วทรงพระสรวลกร'สถามว่า เยนกระไร ช้าง 

ทวาสย่ระหลาคนนส!)ยางไร พระยาศรพพฌนรก'ไคร!!เาไรไสกแลมๅก 

บิย่ทรบิ หมนศรโภไคยกรายทลว่า รก'ไกร'เชา'ไล้!ส่กแล!,ยู1มาก มา0ย่ก็ 

โรงช้างคูไท้ขคสเสมบิอย่ทกว่น แก่'ชำงนนสกาเทล!เง ขนก็เทลอง ลก่สี 

เยึนสลูกหวนัธ'บิน ทรงพระสรวลรโเสง์ว่า เยึนสลูกหว่าอ่อนนนมากหนก 

ไย่แล้ว ก็ช้างนอกเขาเรยกว่าช้างเผอกย่างแล้วทรอย*ไ หมนก็รโภไคย 

กรายทลว่า ย่งัไผ'ไกยิน'ใครเรยกผิไก ว่าแก่เยึนช้างสย่ระหลาก ทรง 

พระสรวลล่งว่า ทรงคิกว่าเขาเรยกว่าเยึนช้างเผปึกย่างแล้วเล่า ๆ 

® ครนั ณ วนเกชิน ๘ ทฅิยาสาฌขน ๘ คา เพลาเช้า ทรงกรส 

ถามเราคุณตายนว่า ผนัเช้าไย่ไกถาผถงชำระผนย่างห’ร!)ไผ่ ชำระไก 

ไว้เท่าไรแล้ว ไค้ไท้สายานหมกแล้วหรอยิง เราคุณหายนกรายทลว่า 
7 ย 

ต7๑1๑) — 



ถามคูแลว การชำระผนนนมอยให้เร็าพระยายมราชชำระ ไห้เว้๘ กอน 

๔ กธนแล่ว ว่าพวกทซใเผนขายผนร้เข้าพาเอาผนหนเข,ายา,ไฝเสยยำ'5 

เอาลงไฝข้างเมองฅรํงืกานย่าง ไห้ให้พระยาสงขลากยพวกทซอผนขายผิน 

สายานแล,ว ร”ยสํ่งัว่าชำระไห้น'!)ยนกหนา หาไห้มากไม่เลย ม”น์พาหนไฝเสย 

หมกไห้ ให้ม’นหนไฝพลางก่อนเถิก ว่างการว่างงานแล่วีระให้ออกมาเล่น 

มนสกทหนง เอาให้หมดรงไห้ ไห้ให้สายานแล่วอย่าให้มนซอก่นขายก่น 

ต่อไฝอกไห้ก่เอา เยนกก่อนเถิก ๆ 

๏ ณว่น์เกอน ๘ ทุคิยาสาฌ ขน ๙ คํ่า หาไห้ทรงพระราชดำริ 

ราชการเมองกล่นก่นไม่ ๆ 

® ครนณวนเกอน ๘ ทคิยาสาฌขน ©๐ ดำ เพลาดำ พระยา 

พิพ่ฒนกรายทลว่า ท๎าวพระกรณายอกให้ขุนไรรใรกล*ย หมนลย'ธรณ 

คมคร”วเข้าไฝถิงล่าหนง ©๑© กน พนราชร]ทธินายหมวกอาทผากล่าหน็ง 

๕๔ กน เข่ากิน ๒ ล่า ทรงฅรสถามว่ามนเข้าไฝเผอไร ม่ยอกกวาม 

กลนกํน์เข้าไฝกวียหริอ พระยาพืพฒนกรายทลว่า มแต่ยอกส่งกร”วีว่าเข้า 

ไฝแต่สงขลาณวนเกอน ๔•ฝ][ผาสา?มแรม ©๕ กํ่า ทรงฅรสว่า กินก็ไฝ 

คิก ๆ กนไฝนนเอง ระร้อะไร กรนนายยริยาลอ่านหน'งัสอยอกถวายรย 

แล่วี ร’ยส่งว่า กรอยกร”วีก็เอามอยให้พระยาราชว”งสรรก็ร”ยไร้เถิก แล่วี 

ทรงฅรสถามขุนโรรใรกล'ยว่าชำระผนไวไห้เก่าไร หมกซอหมกขายสงย 

กนลงหมกแล่วีหริอย่ง เอ็งเยึนกนสยผินป็ย่คงร้อย,หมก ว่าไฝกามรริง ๆ 

เยนกระไร พระยาสงขลามผินซอขายย่างหริอไม่ พระยาพิพฌนถามแล่วี 

กรายทลว่า ทซอทขายน'นัหาทรา ยไม' แต่ผผนอยู่ ไห้ให้ผินสุกก'ยขน 

โรรใรกลยสยอย,แต่ก่อนย่าง กร”นทรายทองฅราไฝรดออกมาให้ชำระก็ 

สงยซอขายกนลง ผซอผินขายผินพาเอาผนหนเข้าย่าไย่ย่างลงเริอไฝย่าง 
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ทรงฅรสถามว่า กกิกไหปิอกกอยดิกทามร่ยกมยางหรฐไม' พร;ยาพิพ่ฌน 

กรายทลวา ไหออกกอยดิกทามสกกอยู' ทรงตรํสืว่า สก'กร'1ยอ;!รกํย 

ชาระหงปิย "I อย่อย่างนง;!กร'ไก่ผนทไหน พร;ยาสงขลาก็ไม'เก็มไงช่วย 

ซาระ กกแก่ง;ยกย่ง์ย่กัเสอกไสเอาไว้ไห้มาเหดิไม่เสยนนเอง ถาเมอง 

สงขลายํง้มกนสยผินปิยู่แล่ว อย่าว่าระสรยกยแขกเลย ร;สู้แห,อ;ไรก็,ไม่ 

ไก รงรยสงสํงิพร;นรินทรว่า ยอกเงาพร;ยาพร;กล'งไห้มหนํงืสิฐออกมา 

วา ถาระเลกทพกล'ยเขาไม่ณกรุงๆ แล'ว่ กงร;เอากร'วเช่าไม่ถวายส'ก 

พนหนง ก ไม่ทรงยินกพร;ทยเหมอนหนิงเอาผินเช่าไม่ไก่มากหมกนา1แหล; 

ถาพระยาสงขลาไม'เฅมไงช่วยชำร;ผิ,นไห้หมกไก่แช่; ก็ให้ยอกก'ยพร;ยา 

สงขลาวา อย่าไห้เขาไม่เผาทลล;ออง ๆ ถเกรงเทพ ๆ ก่อไม่อกเลย ๆ 

๏ ณ วนเกยิน ๘ ทุดิยาสาฌขํ้น กํ่า ขน ๑13 กํ่ๅ หๅไก่ 

ทรงพร;ราชกำริราชการเมองไทร เมองกลนก่นไม่ ๆ 

® ^ วนเก!)น ๘ พฅยาสาฒขน ^๓ กํๅ เพสาเซา พร2ยา 

พืพฌนิกรายทลว่า ทาวพร;กรุณาไห้ขุน*]ทธิรณไกรถิอหนาสอยอกไม่แก่ 

เมองสงขลา ณ วนเกอน ๘ ทดิยาสาฌขํ้น ๔. กํ่ๅ ไม่ ๔ วนกงม่ากนๅเง่ๅ 

พร;ยา ทรงทรสถามว่า เรอพิมลกำงรออกมาถงแลาหรอ เร่าคุณหๅยน 

กรายทลวา ออกมากงแล'ว ยอกเขาไม่กราวนยอกกายก;ามทอยรายพิมล 

กำรร ทรงฅรสถามว่า ก็เยึนอย่างไร ไก่งกแงงท^ยานเมองแลาหรอยา 

เร่ากุณหายนกรายทลว่า ยอกเขาไม่ว่าง;ง'กหาเอากนเมองไท รก่งเยนท 

เมองไทรนนไม่ผฅ่วัหามิไก้ เหนมอยูกแก่ฅนกอสนทอยเกา;หมาก เมฐ 

ตนกเกนมาฅเมองไทรไก่ เร่าพร;ยานกร ๆ ยกไม่รยสทนกเกนนน กน1ๅ 

อสนมาอยู'ทเผอง!ทรด'วย ก็หาไก่ช่วยฅนกเกนสรยไม' กรนเงาพร;ยานกร ๆ 

ไก่เมองไทรแล'ว ตนกอสนหนไม่ปิย,ทเกา;หมาก เร่าพร;ยานกร ๆ ไหไม่ 
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เกลยกล่อมให้เข้ามาอย่เผองไทรก็ย่งักระกากกล'วอย่ แลเมออายฅนกหมํก่ 

สอ'กมาฅเมอง'ใทรกรํ้งนํ้กหา'ใคัมาช่วยฅไม่ เราพระยานกร ๆ โซคนไป 

มาทเกาะหมากซอหาของสิงไร ฅนกูอสํน์ก1ช่วยร้กแรงหา'ไก ไค้อาก็โ 

ใช้สอยสนิทมากโ)เร่าพระยานกร ๆ แต่ก่อน ถ้าระเอาผาอย่เมองไทรกไค้ 

กงระมา แต่ระไว้ใรหาไค้ไม' เห็นว่าถ้าไค้มาอย่เยืนทสิทธิขากในเมอง 

ไทรแลว ห็กงระรโฝริง็มาก่งหางก่งร้านซอขายอย่ทเผองไทร ระคิกทำ 

ประการใกกระไค้ นานไปเมองไทรระหลุดลอยไย่เสิย คิกถ้วยเกลา ๆ ระ'ไห 

พระยา1ไทรมาอย่ทพํทลุง ฑเมองไทรนนระก่งแก่เยืนนายมเกม ๆ ไว้’กาม 

มเกม ระให้พระเสนหามนฅริ พระยาไทร ผล่'กเฝลยนก่น’ไฝกอยระวิง 

ฅรวรกรากไม่ไหขาก ทรงฅร่สถามว่า แลวอย่างไรต่อไย่อกยางเล่า 

เร้ากณหายนกรายทลว่า ก่ยว่าทเผองพ'ทลงผคนหลยหนร่วงโรยไย่เสย 
1 11 โ ย่ ’ ห 1 1 ' ยํ ริ .โ11 

มาก ย่ง์อย่น'อย หาเหมอนแต่ก่อนไม' ท้าวพระกรุณาให้ไย่ทำยาฌชรำนวน 

คนอย่ให้แน่นอน กโ'ให้พระยาธภโพิพิชิ'ไย่กอยร'ยแขกฉกรรร้เผอง’ไทร 

ซงพระยาไทรระผ่อนให้ขนมาก่อน แล้วรงระกวากกรอยกริว แต่พระว้ชิฅ 

สรไกรนน ระให้เข้าไย่ฅงอย่ทกรุก ถ้วยฑกรุกเยืนทท้าสล่กก็'ฅรุไย่มา 

อากโมาก ระไค้กอยรกยาลากฅระเวนระวิงราชการต่อไย่ข้างหน่า ว่าคน 

เมองนคร ๆ พทลุงหลยหนผาอาก็โอย่ฅาผย่านเมองชนในมาก ระให้เข่า 

ไย่คิกหารวยรวมเอาคนเหล่านฅ1งขน'ไว้ รโสํ่งึว่า คิกรกแรงอะไรกถกถ้อง 

ค้อย1หมกแล้วิ แต่ระฅํ้งั้แยก'ให้เยืนนายผุเกม ๆ อย่ทเมอง'ไทรฅามมุเกม 

นนระไกอย'หรอ มแต่ผัน,อยชย่เยืนกก ๆ ไย่เสิยถ้วยกนหมกอย่างนํ้ ถ้ามน 

วิวาทกนขํ้นระทำอย่างไร ผู้ใหญ่ก็ไม่ผอย่สำหรโระก่ก์สิน ระ'ไห้มาก่ก่สิน 

ถงพ่ท้ลงทางกไกลนก ระก่กสินทนการไค้ทไหน โกยว่าฅ่กสินทน 

ระซอย'ใรม1นิใย่หมกก่ง ๒ ข้างหรอ มนก่กงไม1ชอยใรข้างหนง มนระหนิ 
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ไม่หาย!เกกยฝริงเข้า ผ่รห้เหนว่าไม'คห้เย่นย่าน[มองแล่ว มนระให้ผา 

เากลาวฃ!I คงเ1ผองไทๅรขนระมเสย!'1ไย่หรอ ร;วากร;ไรเราพระยา 

ยกนทรเกชา เราพระยาพระกลำ เหนอย่างไรคิดค่งัไวอย่างน ร;มหผินเยา 

ไยหรธ หรอใะก หรอระฅงเยนเรืาเมองไว้ก ด[เริกษาหารอก็นเข'า เห็น 

กปิยางไรกวาเขาผา เรากถเหายนกรายทลว่ๅ ก(ๆกงเยนกเกกขนไร้ร;คิก 

แยกเหเยนหลายยานหลายเหอง ทาใหเหมอนอยางเมองกาน เผอง กาน 

น'แแฅกอนเยนเมองเกยว กรนคงเยนทุเกมไวนานไ[เกเย่นหลายยานหลาย 

เผปิงขน ริงไก้ขนกยเมองกานมารนทุกวนน ทรงกรกว่า แยกกนให้เยึน 

ทุเกผคอย,ไหเยนยานเยินเมองนนการมใขเรว เยนการนานมากอย' กว่า 

ระ เกเยนยานเยนเมองขน กลวระกายไ[เกฏินเกยอก วากร;ไรเราพร;ยา 

ยกินทรเกชา ระฅ1ไว้!ย่นทุเกมไว้อย่างนกิหริออย่างไร เรว้กณผใหญ่กราย 

กล,เา กดคงเยนทุเกผไวกมนๅยทุเกมอยแลว แคการทร;กกลนนนทาง 

ก็ไกลกนอยู' กลว่ระไม่ท'นัก'ย่การ ทรงครสว่า ร;ทํนทไหน ทรงกิกว่า 

คง,'ให้เย่นเมองไว้ทเผิองไทรนนแหล;ก็ ร;ไก้ว่ากล่าวก'กสินการงานทน 

ท'วงทไก้ แลเมอหลวงสุรินทาม'าฅย่อ่านหน"งัสิอยอกฉย,ใ)ทรํท์แรงก1งั้ย่กิน 

ฅงั้เผองถวายนนหาไก้ทรงฅรสแค่ฝร;การใดไม' ทรงนงพงไ[เรนรย กรน 

อ่านใยแลห้ใงทรงครสว่า คิกอ่านใดแรงอะไรก็ถกกองกิอย่หมก 4งร;ถอน 
เอาพระยาไทรผาไว้ทพทลง แลใะให้พระวิชิฅสรไกรเขห้ไ[เต^คูย่ทกรกนน 

ใดแรงไก้อย่างว่าแลห้ก็เอาเย่นเอกเถด แค่ระค5งั้เย่นนายมุเกม1ไว้ก็1ก็อง 

ไทรนน ยํงหผนอยู่นกัหนาทเกยว ถ2าฝรํ่ง์ม่นรูเข์าว่าไผ'ผเร'ายานเรห้เก็อง 

มแค่นายทุเกมอยู่อย่างน มนระว่าเอาเย่นทงแผ่นกินเมอง'ไทร1ลย ร2ใ^ 

เขาผาว่ากล่าวขอคงถวายดอกไห้ทองเงินอย่างน ใะว่าอย่างไรออกไ[เกห้ 

มน ว่ากระไรเราพระยาพระกล่ง เราคณหายนกรายทลว่า ห้าวพร;กรถเๅ 
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เหนว่า ทระให้ไย่!!ย่เมิองไทรนน นอกฑกเขต ๙ แขกห่ว้เมองแขกเมธง 

ไทรแล*ว ปึย่ไม'ไห้หามิไห้ นหาแขก!มิอง'ไทรทเขนคนม่งัค่ง์กไม'ม มแก่ 

กนกำล่งน1!เยพปิรํกึแ,แเธาเยืนนายมเกม รงคิกก่ง'ให้เยนมเกมไว้ค่าย 

อยู่น้อย ม่อนกรอยกร'วเขำผาเสิยมาก ล้าร'กแรงหาฅํงเยนเขำเมองขน 

ไห้สกกนหนงแล้วเห็นนกเหมอนอย่างโปรกเกล้า ๆ ทรงฅรสว่า เยึน 

กระไนขำพระยายกินทรเกชา พระยาราชสภาวก คิดก่งให้เยึนเขำเมอง 

ชนไห้นนเห็นระกิหรอไม'กิ เรากุ™ผใหญ่ พระยาราชสุภาวกิ กรายกล 

ว่า ร'กัแรงค^ให้เยึนเขำเมิองขํ้นไห้นนกิ ร่ยัสํ่งีว่า ทรงกิกห็เห็นความ 

อย่างนํ้น ล้าก่งเยึนเมิองขนไว้แล้วฝรํง์ระมาว่ากล่าวสวมทำเอาอย่างไร 

ห็ยํงไม่ไห้ ค่วยเรายํงไมทงแผ่นกินเมิองไทร ไผ'มิท*?ะว่า ล้าไม'ก่งเขน 

เมอง ระก่ง'ให้เยนนายมเกมนํนเยึนมิมนว่ากล่าวไห้ ซิงกิกก่ง!ห้เยนนาย 
ๅ 

มเกมไว้ ระทำ'ให้เหมิอนอย่างเมิองฅานนน กวามมนไม่เหมิอนก'น ขำง 

เมิองฅานมิกนอย่เสร็รสินไม'ค่างเกินอย่เหมิอนอย่างนํ้ ขำงเมิองไทรผกน 

เราฅกค่าง'ไม่อย่ขำงฝรํง์มากสํก์ ๓ ส่วน เราไห้ไว้สกส่วน © เท่าน ไห้ 

ม่อนเอาเขาผาเสิยก็ผาก มิอย่น้อย ระคงแยกเยึนนายมุเกมไว้อย่างไรไห้ 

ถก็มนคิกพาก'นกล'ยเขำมาทำเอาอก ระว่ากระไร ระช่วยเหลอกนทนทไหน 

ค่องคิกหากนค1งั้เอาให้เยึนเมิองขนให้รงไห้นนแหลงกิ ถงม'นระร'ยพากนเขำ 

มาอย่ยานอย่เมิอง ล้ายอมถวายกอกไห้ทองเงน ก็ระกม่ระสมเอาเยึนเกิยรติ 

ยกไย่กิกว่ามิคํ้งั้เยึนนายมุเกมทงแผ่นตินเมิธงไทรไว้ กวาผขํอนก็ให้มิ 

หนํงสอว่าออกมา'ให้รก่แรงตงเมองไทร'แร่งอยู,.แค่ก'อนแล้ว ทว่าออกมา 

ค่วยให้ผ่อนย่รนกรอยกร่านน กว่าเยง ๆ ไย่แก่พอให้รกนกระนนนนเอง 

ระถอนพระยาไทรฟ้าผาเสยแล้ว ห้กนเกรองค่สฅราว'ธก็ค่องผ่อนเขำมา 

ฅาผควรยาง ระเอามาเสยให้หมกนนระไห้หรอ แล้วทรงฅร่สถามว่า 
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ยงผหนงสออ;ไรอย่อกย่าง หลวงสุรินทามากยกรายทูลว่า หน'งสอยอก 

ใกหผายเขาโย่ฦวยเรอถIเหนงสอธอกผาถง ร"ย่ส่งัว่า เอาเว้"ว,'าก่อกำเถิก 

แลวรยสงส่งเว่ากุกเหาขนว่า อย่างไร ทู ก็มหน'งสอว่าออกมาให้คิกหากง 

เขนเงาเมอง'ชน'ให้รงโก้ ร;หากนม'งคงไม'ไห้ ร:โก้แก่คนอ:ไร ทู พอร: 

ฅงขนไกกฅงขนเสย รงร:เยึนทไว้วางไรโก้ เร้ากณหายนกรายทูลว่า 

ถามนายเ;]ทปีคกว่ากนกอนุมเๅกอยู'พอร;เยืนโก้ ร”ย์ส่งว่า ไคร "I ก็เอาเถิก 

สุกแก่คิกกงขนให้รงไห้นห้เแหล;ก้ ๆ 

๑ กรํนเพลาคำ ร็ยสํงว'า โหนหน'งัสป็ทเหลออย่เมอเพลา[ข้า 

เอาผาว่าก่อไย่เสยให้หมก หลวงสุรินทาผากยอ่านถวายไย่ก็งทจุห้ย่า จุเน 

สารวํ'กก0าหนก’ไว้'ว1าร;ผา'ให้ถิงกามกำหนกแล1ว้ราๅไม่กงน'น ทรงพร;สราล 

ฅรํสืว่า เออ เมอออกผาไม่ถิงฅาผคำหนกร:ไห้ทำอย่างไร[ล,ๅ ครํ้ก้อ่าน 

รยแล'ว รยสํงว่า ครกหมายเอาคำหนกวนก้นไว้กามหนห้สอ ย่าคนนน 

มาเท่านนเท่านิ่ร้งถงเก็ยไว้ให้ก้ ร;ไย่มาราชการไย่ข้างหย่าร;ไห้เอาเยึน 

เยยงอย่างก่อโย่ แล้วพร;ยาเทพกรายทูลถวายร่างหย่งสอคอยคข้ แลย่า 

ท่วยชำร;สันซงไย่รกให้มออกมา กรนอ่านถวายไฝถงควาผย่ลายทว่า ถ่ๅ 

พร;ยาสงขลาไม่ชำร;สันเสยไห้เสร็รสน ย'งัมกนสุยสันอย่แล้ย่ อย่าย่าร; 

สรยกยแขกเลย ร:ส้แก่อ;โรก็โม่'โก้ ไห้เร้าพร;ยายมราช ท่าวพร;กรุณา 

ยอกพร;ยาสงขลาเสยว่าถาไม่ชำร;สันเสยให้เสร็รสนแล้ย่ ก็อย่าให้ฏ่ลว้) 

เขาไย่เผาทูลล;ออง ๆ ก่อไฝเลย รยลงนน รยัสํ่ง็ย่า ย่าอ;ไรสนไย่เสย 

อย่างนน แล้วทรงพร:สรวลครสว่า เห็นเร้าพร;ยาพร;กล่งัร;แกล้ไย่า 

กร;ทยออกผา ร'ยสํ่ง์ว่า กว่าเฅผลงเสยให้ก้ ว่าพร;ยาสงขลาหา[อาไร 

ไส'ช่วยชำร;สันไม' นิ่งเสยให้มนพาก'นหนิ่ไย่เสยไห้ ท่าพร;ยาสงขลาไม่ 

ชำร;สันไห้เสร็เสนแล้ว ก็ให้ยอกพร;ยาสงขลาว่า อย่าไย่เผาทลล;อองๆ 
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ฅ่อไฝอกเลย กร*นิหระยาไกรแก้หน*งืสิออ่านถวายรยลง ร่ย์ส่งว่า กแส่ว 

เอาส่งโก้ออกกาเถิก ๆ 

® ณ ว*นิเกอน ๔ ทุฅิยาสาฌขน ๑๘: กํ่า หาไก้ทรงพระราชกำริ 

ราชการเมองไทร เมปึงกลนฅนไม' ๆ 

© กรน ณ วนเกอน ๘ ทุฅิยาสาฌขํ้น ๑๕ กํ่า เพลากํ่า เร่ากุณ 

หายนกรายทุลถวายร่างหน'งสอชงระฅอย โก้ขนง]ทธิรณไกรถอออกมา 

กรนอ่านถวายไฝถิงทข้อกำเนินร'ยสงว่า เร่าพระยายมราช พระยาศร 

พิพฌน ระเร่งคิกร่ก์แรงโก้เริยยรอยแส่วระกลโ]เข้าไฝณกรงๆโก้ทนใน 

กกลผนน ส่าการยํงหาสัเริยยร่อยกไม่ กวรระร'’ กํใก้ผ้ใกอยุ'ร*กแรงไดก่ 
โร่,2 1' 11 นิ ส่นิ, นิ เนิ,ย } โ นิ,, 

ใก้อย'รดแรงก่อไฝ รยลงนนรโ)ส่งว่า กวาผยํงืส่นอย' หาสละเอยกกไม่ 

ยอกเข้าไฝว่ากล่าวละเอยกลออเยนนกเยึนหนา กว่าทฅรงกวามระคิกกง 

เมปึงไทรลงปึกโก้หลายอย่างโก้ผากริงระไค ส่วยการสำก'ญอย่ ทรงคิก 

แส่วกล*ว์ไฝทเกยว กคิกว่าหน*งืสิอออกมาโก้กว่า กองคิกร่กแรงก่งเมอง 

ไทรเสยโก้เยนทไว้วางโรไก้ก่อน ระฅงเยืนแก่นายทุเกมไว้อย่างนน ผิก 

ส่วยกำราสภาอีก หามอย่างผาแก่ก่อนไม' ระก^ยานฅงเมองไม'ผใกร 

เยึนเร่าเมองยู,ใหญ่ยานแส่ว่ระเยืนส่านเยืนเมอง'ไย่อย่างไรไค้ ชงระกอย 

โก้'นายมเกมฑกผุเกมหาคนทอย่ในแกนปึงกทุษกส่ยมา'ใส่ทุเกม โก้ไก้มุเกม 

ละสพนหำพ่นินน กว่าระไก้ผาก่พออายุล่วงไฝก่อนกาลเสยอก แลแขกท 

หลยหนิไฝนนก่อย,กามแฝ,ไหรใกลร่อร่อก่นอย่เ'ท่านนั้ คิกผ่อนผ้กนเข้าผา 
1 2 1นินินิ 1 5 4 4 ย 

โก้อย่มากนอยฝระการโก มนกกงรอย่หมก มนระเชอถิอนายมุเกมเข้า 
ย " 1 ^ ยX1’ 

มาหา ม่น้ก็กงกล*วีว่าระกงกอยกวาทส่อน!อามน มนระมาหาทไหน ส่วย 

ไม'มผ้โหฌ่เยืนภาคภมิเหมอนแล่ก่อน แลพระยาไทร ยุฅรหลานท1งั้ฝวงนน 
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ถอย'ในแกนอํง์กสุย.สน มนร้ว่าไผ่ผผใหฌ่ฅํงเยึนเฑ้ยำนเฑั[ม!เง มแล่ 

นายมเกม ^ ปิย,อย่างน กนเย้นทโอกาสก'ยมน มนระให้อ่งัก!]ยเข็ามา 

วากลาวขอฅง!)ย่เยึนยำนเยนเมอง ยอมถวายกอกไผกองเงินเขาอย่างน 

ระวากระไร ระมิเสยกเยึนโอกาสให้มนสวม!อาแผ่นกิน!มองไกรไ!]!ย่ล่ๅ ") 

หรอ ถามนคิกไกเมองไทรแล่ว ห่วั!มิอง'ขางแถย!]วก'ใต้ก็ระสะเทอนไหว 

ไย่สิน ระพากนเยึนสุขทไหน มนก็กงนคิกกิเอาย่านเอาเมิองไ!]หมกกก 

ยานทุกเมองนนเอง ล่วยพร;ยาไกรยกรหลานกํงย่วงม',นย่ง์ฏิย่ ถาคิกทำ 

เหเยนอย่างนไย่ไกิ เหมอนก'!!หกไฟห่วัลมกิ!กิยว การอย่างนก็!!!นของ 

แผทํพนายกองกงสิน ล่าล่กิแรงกก็เยืนกิเผิสิผพร2เกิยรคิยก็ ล่าการเยึน 

ไย่ไกแลว กอายเขาเล่น!ย่ล่า “) เล่าพร;ยาพร;กล่งว่าข่ออกมาสกหน่อย 

เถิก ว่ารกแรงอย่างนเหกการณเถิกไย่ข1ๅงหน่าแล่ว กองก'พ!หฌ'สำร'ยนก็ 

ฅองไย่รกไหออกมาแกไข ระโหใกรออกผาแกไขไก ล่านายกพนายกปึง 

ทงย่วงล่องกล'!เออกมาอกแล่ว กว่าล่วีร;สุกงาก็ไหมินํ่นิเอง ว่ากร;ไร 

พร;ยาราชสุภาวกิ พร;ยาราชสุภาวกิกรายกลว่า ควรล่วยเกล่า ๆ อยู'แล่ว 

แลวร่ยสงส่งเล่ากณหายนว่า การก็เยึนหน่าทกลาโหมอย่ กร'กแรงว่ากล่าว 

ออกมาให้ค ให้พิสการไย่ให้ผาก ให้เหนกิก่วยกน ล่าไม'เห็นล่วย ถอ 

เสยวาหนํงืสอออกผาอย่างไรก็ร;ทำอย่างนน ลงอย่างนํ้แล่วสิเสิยการ!สิย 

งานทเกยว ล่าเถิกเหกการณไฝล่างหน่าแล่วระพน!ราพร;ยาพร;กล่ไ 

ทไหนก็กง ระล่องออกมารคแรงย่รายฝรามฅ่อไย่ เยึนกระไรปึย่หนอ ร;ไม่ 

เห็นการ[หมอนอย่างนย่างเลยหรอ ทรงพงหน่งิสอยอกคูเยืน!ชอกิอพร;ยา 

สงขลาพระยาไทรไฝเสย ทำนองระกวากล่อนกนเผองไทรกงแผ่นกินมา!สิย 

ทเคยว ว่ากระไรเล่าพระยาพระคล่ง์ เ!!นอย่างนหรอไม่ เล่าคณหายนกราย 

กลว่า ทำนองระกวากมาเสยให้สน ล่วยเกิมเผอแรกระออกมาก็คิกอย'แล่ว่ 
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ว่า!ะกวากต้อนเขำมา เห็นร2กิกกวากเข์ามาเสยหมก ทรงฅรสว่า ทำไม 

อย่างนน หน์งสิอก็มิว่าออกผาแล่าว่า!ะต้งเมิองไทร !ะผาเห็นแก่ทำ'ให้ 

เยึนผลประโยชน์ในหลาง และเขนยำเหโกมิอฑแกลำทหารนน ก็!หน!ะ 

เชอกำพระยาสงขลา พระยาไทรว่า ท!มิองไทรไม'!ย็!นผลประโยชน์ 

อะไรแลว กองทพยกออกมาก็เสยขำาของหลางมาก !ะกาากต้อน!ขำมา 

ให้กุมค่าของหลวง แลยำ!หน็!มอทแกลำทหารนน!อง ท!มองไทรนน!ะ 

มิผลประไยชนหริอไม่มิประการใกก็ร้อย'ค่ายกนแต้ก่อนแล่ว กรงเร้าพระยา 
'ำ,81'1 ยิใ . ,1ใ 

นกรๆยกไฝฅิเมองไทรแต้ก่อนนน ก็เพราะ!ะ!อาผลประโยชน์ให้มาก 

ย่าน!มองขำงปากใฅ้!งย่ยเยินต้อผา!นทุกวนน ทำอย่างโรหนอ !ะหา'ใกร 

ทร้พกการงาน'ให้ถิอหน์งืสอออกมาสกคน ๑ ก็ไม่ใคร'!ะม่ใครเอาเลย ว่า 

กระไรเร้าพระยาพระกล่ง ไค้ให้ออกผาสกคน® เห็น!ะก เร้ากุณ 

หายนกรายทุลว่า ต้องร*ยพระราชทานให้ผ้ใหญ่ออกผาค่ายสกกน ® ร,ย 

สํ่ง์ว่า เอาพระนรินทรหรอใครให้ออกผาเถิก !ะออกมาทนหริอไม่ทน 

อย่างโร หน่อย!ะกล'ย!ขำไปออกมาไม่ทนกอกกระผ่ง เร้ากุณหายนกราย 

ฑลว่า ท!ะ ออกมาไม'ทน!ะกลโแขำไปนน ย*งไม่กล*ย!ขำไฝหามิไค้ !ะ 

กอยพง!รอขุนฤทชิรณไกรกล*ยออกผาก่อน ไค้ส่งขุนสุทธิรณไกร!ขำไปว่า 

ให้กล'ยออกผากงโนเกอนน ร'ยส่งว่า อย่างน่นก็กเร่งทำหน'งสอว่าอย่างไร'1) 

ลงอกให้มากให้ออกผาเถิก สุกแต้คิกว่าออกมาให้กง!ผองไทรลงไค้ 
ก่ 1 

นนแหละ ๆ 

๑ กรนฌาน!คอน ๘ ทุกยาสาฌแรมกํ่า ® เพลาเขำ ร*ยสํ่งึสง 

พระยาเทพว่า ทรงคิกคูกหลายอย่างนกหนาแต้ว !ะให้ใครออกมาก็!ะ 

เยึน ๒ สาย ๓ สายไป ยอกเร้าพระยาพระคล่งให้เลิกเสยเถิก อย่า!ก 

หาให้ใครออกมาเลย ให้คิกทำแต้หน'งสอว่าออกมาให้กเถิก ว่าซงคิก!ะ 
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ฅํงเยนนายมเกมไว้ท!มองไทรทกมุเกม ใ;ทำ'ให้เหม!เนอย่างเมธงฅานนํน 

คาาผไม่เหมธนกน กว้ยเมองไทร!ยืน!ผิองไกลกนก‘ย!มิอง!กๅะหมาก เยืน 

เมองล่อแหลมอย่ ยุฅรหลานพระยาไทรก็อย'ไน!ขต!!ทนอ'งกง]!) ผนก็คิก 

อยากใ;มาอยูทุกว'น์ ล่าทำให้เสยทมโอกาสก'ยมน!!ล่ว มนก็ใะคิกก'ยี 

อิงก-ฦษ ให้อ่งึกๆยเยืนนายหนำ!ขำมาว่ากล่าวสวม;อา!ผิองไทรหลทลอย 

ไม่เสย สุกแต่คิกใ'กแใงว่าออกมาไห้ติง!ผิองไทรใงไท้นนั้เถิก ๆ 

๏ กร่นัเพลากำ เล่าคุณหายนกรายทุลถวายร่างหนํง์สอซงตอย 

ให้ขนๆทธิรณไกรถอธอกผา กรนหมนนราอ่านถวายไม่ถงทํขอว่า พระ 

วิชิฅสรไกรสุยผินผานาน ใ;ทรมานไห้หายโกย!ร็วไม่ไก เห็นใะนานหาย 

นน ริบส่งว่า เติมว่าลงอกสกหน่อยเถิก ว่ากระทยไฝถงพระยาพทลง พระ 

ยาสงขลาไม่ไห้หมดนนแหละ ว่าลงว่าขํ้นชอว่า!ยืนกนสุยผิไ;!เล่ว่ ใะโม่รท 

ซุยเลยงเยืนเล่าน่านภาร!มองไม่ไท้ อย่าว่าแก่!ยืนถิงเใาน่านภาร!ผอง!ลย 

ใ;!ยืนแต่ขุนนางก็ไม่ไท้ ครนแห้หนํงสออ่านถวายแล่ว อ่านก่อไม่ถงท 

ขอว่าไม่คิกกงเยนเม่อง ใ;ตงแต่!ยืนมเกมไว้ให้!ยืนโอกาสอห้กง]!คิก 

เยืนนายหนำเข้ามาว่าขอกงั้น่านฅงั้เมองใะว่ากระไรนน ร'ยีสํ่งืว่า กวามขอน 

ลนนก ว่าลงว่า อํงีกๆยใ;คิกเยืนนายหนำให้!ขามาว่ากล่าว ^ว่า 

กร;ไรไม่กํยีเขา ใ;ให้เขาหรอ แม่นกินเมองไทรใ;มิ!ยืนของเขาไม่เสย 

หร้อ ใ;ไม่ให้เขาหรอ ถาไม่ไห้เขา ๆ กใ;!อากร;นนนนแหละ ใะไม่ติส 

รยเขาหรอ ล่าไม่กิสุรยก'ยีเขามนกใ;กำเริยใใคิกฅเอา!มองถลาง เมอง 

พ่งงา เมองฅ;ก่วทุ่งฅ่ป็ไม่ ผกนใะมิพากนแตกฅนน์ยีถอมนไม่เสยหมกทก 

น่านทุกเม!)งหรอ ว่ากร;ไรพร;ยาราชสุภาวกิ ว่าอย่างนํ้ผิกไม่หรอ พระยา 

ราชสุภาวกกรายหลว่า กร;แสพร;ราชกำริเยืนฝรกยาไว้ออกมาทงั้นน 
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ควรกวยเกลาๆอย่ รโ)ล่ง์สํงเล่ากุณหายนว่า ว่า,ใส่ลงหารอออกผา'ให้!ย่น 

๒ หร!) ๓ 'อย่างน1น่นํ่นึแหละ กรนแกหน*งสออ่านถวายแล้ว อ่านไย่ถงท 

ข้อว่า ล้าฅงเมิปึงไทรขนไว้แล้ว แขกอ"งกทุษระคิกล้น'ให้เยึนนายหนำเข้า 

ผาว่ากล่าวก็หามิโปึกาสระว่าไก้ใม' ล้วยเรารกแรงก่งแฅ่งเย่นย่านเย่น 

เมิองไว้แล่วนน รํย์สง์ว่า ว่าให้พีสการไย่ปึกหน่อย ว่าลงว่าเราก่งเย่นย่าน 

เย่นเมิองของ!รามิเร่าของไว้แล้ว อ'ง์กถแระเย่นนายหนำเข้าผาว่ากล่าวเอา 

ของเขาอย่างนระว่าอย่างไรไกเต็มย่าก มนระไม'ละอายแก่ผสางเทวกา 

เขาย่างหรอ เราย่างเขาย่างก็เอาเถิก ของเขามิเร่าของระมาว่ากล่าวชิง 

เอาไฝอย่างนนว่าไกอ?รู่หรอ ล้าว่าอย่างนนเหมอนอย่างเมองเชยงใหม่กระน 

ผู้คนก็มมาก เย่นเมิองรนฅย่ระเทศ*ขํ้นปึรู่อย่างน1นั้ ไย่มาแต่ระก้มค่าของ 

ของเราก็ไม่ไก ล้าเราไม่คิกละอายแกผสางเทวกาอรู่แล้ว ชวนกนขนไฝ 

ทุยกวากล้อนเอาย่ระเกยวหนงก็ระไก น่เราฅงของเราไว้อย่างนไผ'เยนทม 

โอกาสแล้ว ระหาอารกล่าคิกเข้ามาว่ากล่าวสวมเอาไม่ ว่ากระไรเร่าพระยา 

พระคล'ง พระยาราชสภาวก พระยามหาอำมากย พระยามหาอำผากย 

กรายทลว่า คิกก^เยึน.เมองขนไว้แล้วทระกล่าเข้ามาว่าขอก่งน1นไม'เยึน 
1~ย่ 1ไ โ 1 ล้ล้แ 1 ^ โ ๘ 

หามิไก ควรล้วยเกล้า ๆ อยแล้ว รโส่งว่า มนระเข้ามาว่าอย่างไรผนก็ 

กงละอายอรู่ย่างนํ่น์แหละ กว่าลงให้กวามแร'มไย่ปึกหน่อยเถิก กรนแก 

หน่งัสออ่านถวายแล้วอ่านไย่ถงทข้อว่า คิดรโ)แรงกงเมปึงไทรระเอากนก 

อนมเย่นไกหรอ หรอระร่โหาเอา'ใครก็'ให้รโแรงกงขนเสย'ให้รงไกนน 

รยส่งว่า เคิผความกนกนยลงเสยสกหน่อยเถิก ทํงนก็เพราะเชอถอพระยา 

สงขลา พระยาไทรนนเอง ว่าลงว่า ขอเสยเถิก การชงระคิกว่าทเมิอง 

ไทรนนั้ถงระก่งขั้น แขกอ'งกทุแกกงระคิกสวมเอาย่านเมอง'ไย่ว’นหนิงนํน 

* เมองบจจไเตประเทศ ะะ: เมองปถายแดน 
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อย่าว่าเลย ก่งใม่ก่1งม,นักคงใะคิกสวมเอาว'’น่หนิงนนั้แหล; ว'าก่นฅ็กความ 

ใสลงออกมาอกอย่างนสกหน่อยเถิ(ๆ กรนั้แก้หน*ง์สออ่านถวายแส้ว อ่าน 

ไย่ถงทข้อว่า ระให้พระวิชิกสรไกรเข้าไ!)หากนรวยรวมก่ง!เย'กกรกนนั้ 

เหนเยนคน เมโก้ราชการโหยกเหยกอยู่แส้! ก็ให้เข้ามาอยู่เส้นข้างในนํน์ 

เองมนระมาหาผกนอะไรทไหนไก้กว้เกนสุยผนอย่างน ว่าเติมกวามลงอกว่า 

กนสูยผนแลวหาพอพระทํยระทรงพงชอเสยงให้เข้าพระกรรณเลย กรนั้ 

แก้หนงสออ่านถวายรยลงแส้ว รยส้งึว่ๅ อ่านกล'ยขนมาอกสกทหนิง กร'น 

อ่านถวายขนแส้ว รยสงใหแทรกเติมปึกแรลงปึกเล็กนบิย แห'งละก่วสองก่ว 

หาไก้ทรงเติมกวามอกย่ระการใกไม่ กร,นรยลงแส้ว ทรงฅรสว่า กิแส้ว 

เยนกระไรเร้าพระยาพระกส้งึ พระยาราชสุภาวก พงกก'ปิยละเอยกแร้ม 

กวาผช่กอปึกมาปึกหรอไม' เรากณหายน พระยาราชสภาวก กราย 

ทลว่าแร'ผกวามออกผาก ทรงพระสรวลฅรสว่า ว'าเถิยงออกมาให้แร้ผ 

อย่างน,?ะไก้คิกการเห็นกวามฅปึงกน แส้วทรงกรสว่า กนกอสนนนระคิก 

เกลยกส้อมเอามนมาไว้กํวยก็เยึนไร เกลยกล่อมมนมาไว้ใส่ย่านใส่เมอง 

ไกเห็นระก มนผาแส้วผนระมาแก่กนเกยวทไหน มนก็กงกามกนผา 

หลายกน แก่อย่าคิกว่าเอาทเราเมองไย่เกลยกล'อม ว่าเกลยกล่อมกาม 

ความไย่กระนนั้นนแหละ ทำไมกยระเย่ลองกระกาแกินสอเท่านนั้ เขยน 

ลองไย่ให้มนคูเห็นระกิ ล่ามนเข้าผาอยู่เมปึงไทรไก้แส้ว นานไย่รน๔ เกิอน 

0๐ เคอนยหนง โกยว่าเร้าเมองไทรของเราชงฅนั้ไว้ระไม่กิย่ระการใก ร. 

คิกเอากนกอส้น'ขนก1งั้แทนก็ระไก้ ว่ากระไรพระยาราชสภาวกิ กิกว่าทไม' 

เกลยกล่อมหรอไม' พระยาราชสุภาวกิกรายทลว่า กิกว่าไม'เกลยกล่อม 

ล่ากนกอส้นเข้าผาแส้วกคงระไก้กนมาใส'ย่านใส่เมยิงผาก แส้วทรงตรำ 
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ถาม'ทักณหายนว่า เยึนกระไร ระคิกเกลยกล,อมม0นํระผาหรธ,ไม่ผา 

เล่าคุณหายนกรายทลว่า ถาเอาทเล่าเมองไฝว่าเกลยกล่อมแล้วเห็นกงระ 

มา ร'ยส่ง์ว่า อย่าเอาทเล่าเมองไฝว่าเลย ว่าเกลยกล่อมมนไฝกระนน 

นํนัแหละ แต่ก่อนก็รํงเก็ยนราพระยานคร ๆ อยู่รงไผ'มา เคยวนเล่าพระยา 

นครๆ ก็หายุฌไม'แล้ว เห็นระสนรํงีเก่ยไลงเข้าผากอกกระม*ง แก่ความ 

ว่าออกมาอย่างนเถิก กรนแก่หน์ง์สออ่านถวาย!ยลงแล่ว ร่ยส่งว่า อ่าน 

ทวนมาแต่ต่นอกทเถิก ว่ากล่าวออกมาก็ช่กความแล่มอยู'นกหนาแล้ว 

เล่าพระยาพระกล่งัระรกหมายว่ากระไรกนออกมาย่างก็รกหมายออกมาเถิก 

อย่ารกหมายมากมายไฝเลย รกหมายออกมาสก ๒ ต่ว ๓ ต่วว่าให้หา 

แขกฅ1งเมองไทรขนเสิยให้รงไก่ ๆ เท่านนก็แล่วเถิก กรนอ่านร่างหน*ง์สิปิ 

รยลงแล่ว ทรงพระสรวลฅรสว่า ทรงพงอร่อยก็แล่ว เอาเถิก ส่งให้มน 

ถอเร่งออกมาเร็ว ๆ ระรกหมายออกมาอย่างไรก็รกหมายส่งให้ผ่นออกมา 

เถิด เล่าคุณหายนกรายทลว่า ระว่ากวามอะไรอกก็ใผมกวามหามิไก่แล่ว่ 

ในหน*ง์ส่อก็ว่ามากหมกความอยู่สิน ทรงพระสรวลฅรสถามว่า เร็อม่รฉาณฺ 

ล่องไย่แล้วหร็อย*ง เล่าคุณหายนกรายทลว่า ล่องลงไฝแต่เพลากลางวน 

วานนแล้ว รยสงว่า เห็นระย*งไม'ใช้ใยออกผากอก พระยาไชภูกก็ลงใย 

รกแรงส่งอยู่ทฝากนำ ให้เขยนหน*ง์สอฝากเร็อม'ร์ฉาณออกมาต่วย ก'ยเรอ 

ขนฤทธิรณไกรถอออกผาให้เยนสองฉย่ยเถิก ล่าไรออกมาถงก่อนระไก่ร้ 
' ' ๘ ท ~ ^ ไ’ 1” ล้ย 

การโดยเร็ว กให้ใครลงไย่ห้ามไว้ ให้กอยรโแอาหน*ง์สอก่อนรงออกมา ซง 

กกระให้ใกรถอหน'ง์สอออกมาพกชแรงห้วยนํนก็เลิกเสยเถิก อย่าให้ออก 

มาเลย มิแต่หน'งสิอให้ออกผาเถิก ๆ 
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๏ แลทรงแก้หนงส!)ทรงฅร่ส'ในเพลาคํ่าวํนนว้นอย'!นเพลา ๘ ห่ม 

เศษใ'แสก!ขน แลเรอคริว์ซิงส่งเข่าไฝน'น เข้าไฝถงแล้วเก่าใหม่ 0) ลำ 

เขนกนฅายเสยกลางทาว ๔๔ กน กงร'ยไว้' ธย่ชิาสา!าม ๔0๒ คน ชิย' 

ไรงไหม๒®๔คน อย่สํงฆทาน®0) กน เข้ากนกงรํย์ไว้ ๖๓๓ กน เข้า 

กนทงฅายกลางทางเยืนกร'วถงแล้ว้ 0) ลำ กน ๖0)๔ กน แลกรงแสพรร 

ราชกำริช้งไย่รกให้มหน'งสชิออกมานน ข้ชิกวามย่ระการใกก็แล้งผา'1น 

หนงัสอชิงขุนศรสากเรศ ขุนง]ทขิรณไกรถชิชิยิกมาท2งั้สชิงผิย'ย่นนแล้ว ๆ 

๏ กระแสพระราชกำริก่ยข้ชิกวามชิงข้าพเ!าร่ยัพร;ราชทๅน 

!กหมายออกมานเยืนการเร่ว ก1วยรย!ะให้ทรายการตามไห้ร''ยีพระราช 

ทานพง เข้ากนแต่ไห้!กหมายฝากชิอกผาแล้วเก่าใหม่ทํ้งกร1ว้นเยืน0๔ กร1ไ 

ข้อกวาม!ะขากผิกเพํ้ยนควรผิกวรย่ระการใก ร'‘ยี พระราชทานพระ เกช 

พระคุณสกแล้วแต่!ะโย่รก !กหมายมาณว'น®เกชิน๘ทฅิยาสๅฌ แรม 

๒ กำ ย้กุนเอกศก (า'ลศกราช 0๒0® พ.ศ. ๒๓๔๒)ๆ 
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รสสมพะ)สม3สมสมขิส่ 
สขํขต รฺเรํ่- 

® ข้าพเร้าหลวงอกมสมยต รกหมายมาย*งหลวงทิพธ่กัษร เสมยน 

ตรา ไค้นำขนกรายเริยนแต่ทาวพระกรณาเร้าให้ทราย ล้วยแต่ก่อน 
2^^ ^ เ^ 

ข์าพเร้าไค้รกหมายฝากออกมาก‘ยรผนอินทรเสนากร'ง ๑ รองก็ภมาตรา 

เพชรยริครง © ขุนโ]ทธิรณไกร ๓ กรง หมนรงสรสิทธิตำรวรกรง 5) 

หมนนิกรญวนกรง ๑ นายหมวกโตญวนกรง ๑ ขุนสารว,กกรง © หลวง 

โกชาอิกหาก ๒ กรง หมนพิมลญวนกรง ๑ ขุนโ]ทธิชลชิารกรง © เข้า 

ก่น์ ©๔ กรงความแร1งอย่แต่ก่อนนนแล้ว ๆ 

๏ ณ วนเกอน ๘ ทฅิยาสาฌ แรม ๓ กํ่า หาไค้ทรงพระราชตำริ 
4 นํ ^ 1ญ 1 

ราชการเมองไทร เมองกลนตนไม่ ๆ 

๑ กรน ณ ข้นเกชิน ๘ ทุติยาสาฌ แรม ๔ กํ่า เพลาคํ่า ทรง 

ฅร่สัถามเร้าคุณหายนว่า ไค้เอาหน”งิสิอซ้งฅอยออกมาให้ฅงเมองไทรนนไค้ 

ฝากเริอม่รฉาณไม่ล้วยแล้วหริอ เยนกระไร ฝานนระไค้ใช้ใยแล้วหริยิยํงื 

เรากณหายนกรายทุลว่า เห็นระ ยํง์ไม่ไค้ใช้ใยออกผา หนํงึสิอห็ใกล้ก 

ให้ผาฝากส่งออกผาแล้ว ทรงตรสว่า เรอม่ร์นาณเยึนเริอใหญ่อย่ เห็น 

ระออกผาถงก่อนขุนโ]ทธิรณไกรหริออย่างไร เข้าคุณหายนกรายทุลว่า 

เห็นระออกผาถงก่อน แต่เกริปิงยกซ้งระพระราชทานให้ตงพระยาไทรนน 

ไค้มอยผาก'ยัเริป็ขุนทุทธิรณ,ไกรแล้ว่ เยึนกรอยถม(ด)คนไทถม กระยยงั้เงิน 

(ด) เก'รอวยสเล้าฌื้องแขกใช้กรอบแทนพานอย่าง'น ชํ้น์สาม่ญเบน 

ครอบถม กายสสูงขนไป เบนกรอบทองกำ 
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ส!]ทนกน © แฅเสอผ่านนให้ข้คืแ^งหาเอาข้รุงนอกพงะงาชุกาน ทร'!พระ 

สรวลรโ!สงวา ทรงกิกว่าเรๅพร2ยาพระกล*งระผหนํงสอฐ0!ไมา,ให้ทยคทำ 

เกรองยศเหขางนอกเล่า ข้าให้รห้าแรงทำเอาข้างนอก!]ระเคยวหนงก็ระให้ 

เก เหออกผาแล่วกกแล่ว ระไห้รกแรงท่งเมอง]กงเสิยเร็ว คุ สิงของเคร็อง 

ยศเหออกผาอยางนระเม'ท่,งแท่งเมอง]กงขั้นระไห้หงฐ แล่วทรงครสว่า 

(ๆว เมกกทยอกขอเรอเข้ามาว่าระใส,คงอย(ๆง']นน กเห็น!เฌฌาระคิกขอ 

ออกมาใสกองกพกลยเข้า]ฝน'Xแอง ห้วยเรอผ่อนส่งเข้าไผ่เสิยหมก ไม'ม 

เรอระเข้าไผ่กขอออกมา แลเรอกรํวซงหมนอๅวชิภชิรคมเข้า]!] ข้ก1ไ!] 

ป็ยทรนทเรุ่รนน ระผาก]หนไก เทศกาลนิขกอยู่ ผาไม"ให้แล่วก็ระพาเอา 

กรอยกร'ว]!]งอมเสิยทนนหมกหรอกระไงนนเอง ๆ 

๏ กรน ณ วนเกอน ๘ ทุฅยาสาฌ แรม ๕ คำ เพลาเข้า พระยา 

พพฌนกรายกลวา ทาวพระกรุณามหนงสอยอก!ห้หมนนิกงถอเข้ามา 

แท่เมองสงขลา ณ วน!คอน ๘ ทุฅิยาสาฌ ขั้น ๑) คํ่ๅ มา 00 ง'];กา 

ผ่ากน1าเข้าพระยา ทรงครสถามว่า ไห้ความอะไรไผ่ย]ง เข้ว่คุณหายน 

กรายกลว่า พระยาไชยาให้ขุนวิสฅรถอหน]สิอขั้นมๅว่ๅ ให้ลง]ผ่ว่ๅ 

กล่าว'ให้'ชกย’'นรอก่ายเส่ย ก็ยอมชกขนรอก่ายลงแล่ว ฅนกฝสารกเงอ]ว 

๕ ลำว่าระขนผาหาทํเมองสงขลา คูทำนองฅนกผ่สาหาคิกหนิ]ฝ]หน]ม' 

ฅนกฝสาว'ามความผิกอยู'ก็ทรยพระยากลนฅน ก]ยไผ'ยอกผาย'งเข้าพง;ยา 

นครๆ ก่อน โกยคนกฝสาผิดก็ระร'!เพระราชอาณา แล่วแท่ระไฝงก 

ไผ่รกให้กำก็กำ ระไฝรกให้ขาวก็ขาว ทรงพระสรวลรฎสํ่ง์ว่ๅ มนว่ากล่าว 

เห็นระไผ'หนแล่ว ข้างพระยากลนท่นนนว่ากระไรเล่า เข้าคณหายนกราย 

ทลว่า ข้างพระยากลนท่นนนพงกยิกเยอนไฝเสย ระหาสิฅนกผ่สา]ห้ไม่ 



ทรงครสว่าทำไมกระนนั้ เราคุณหายนกรายทูลว่า พระยากล้น์ล้นผกไม่ 

ว่าระข!เฝรักษาพระยารางวางก่อนรังระขนมา กรนฝร้กยาพระยารางวาง 

แล้วผกล้อไม่!)กว่า ระฝรักษาก'ยักุก็ริยะมะก่อน ล้าวพระกรุณาไค้ไล้เลยง 

ถามขนวิสกรว่า เห็นพระยากล่นล้นระขํ้นมาหรอ'ไม'ผา ขุนวิสฅรว่าเทิน 

พระยากลนล้นระไผขนมา ระโล้แล้ค้อนขนมา พระยากล่นล้นร'กเรอไว้ 

ก็ร'กแล้เริอไม่มเสา ว่าย"งืหาเสาอยู่ ทรงฅรสว่า ระเขนห้วยเหกุผลอะไร 

ริงไม่ขนมา เร'ากณหายนกรายทูลว่า ขุนวิสฅรว่าแก'ก่อนเหนน่ยถ!เหลวง 

สรเสนขำหลวงยิย่ เกยวนหาสันโเถอ'ไม่ ว่าขำหลวงไม่เขาเสยก'ยกนกม่สา 

พระยากล'นักนมหน"ง์สัอมาถงพระยาเสนหามนฅรว่าขำหลวงทลงไม่'อย่เยึน 

หามก'ากณอะไรกนัพระยากล่นล้นไม'เลย ร"ยสง์ว่า คนักหน'งสอฉย่ยัทว่า 
7 1 ^ ^ 

ขำหลวงลงไฝห้าม เยนพวกอย่ล้ยืพระยากล'นล้นัพวกหนิง กนกม่สาพวก 

หนงนํ้น ก็ระรัว'าเขำกนัอย่างไร ขุนวิสฅรทขนมาระเยนพวกขำงโกรกระรั 

ล้าขนวิสุกรเยึนพวกอย่ขำงฅนกม่สาแล้ว กกง■ระพฺคเขำควยกนกฝสา 
’ ,ก็ขํ ,1 1วิ; ล้ ห้ 

พระยากลนัล้นระไม'ขนผาห้วยเหกุอย่างนหริออย่างไร เราคุณหายนกราย 

ทลว่า พระยากล"นึกนเยนกนเฝรยวอย่ ย่งไม่เกยไค้เขาไม่ ณ กรุง 1 เลย 

เห็นระคิกกล'วถงความก่อนๆ อย่ห้วยรัง'ไม่ขนผา กนกม่สาเยึนกนเคยไก 

เขาไฝ ณ กรง ๆ อย' รังคิกขนผา แก'พระยายาโงยนนว่าลงไย่อย่ทม่ากน5า 

สำเราะก่อแกนก'ยพิสกร พระยาไชยาไล้กนกฝสามหน*ง์สอไม่ไล้ขนมาหา 

ฅนกฝสาๆ ว่า มหน"'งสอไฝกรังหนิงแล้วก็ไม่ขนมา ระมหน"งืสัอลงไม่อก 

ระขํ้นผาหริอไม่มาก็ไม'รัเลย ทรงฅร่สัว่า มนระมาทไหน ทำนองพระยา 

กล'นกนระคิกระว'งไม่ไว้โรพระยายา'ไงยอยู่กอกกระผง รังไม่ขนมาหาท 

สงขลา ระถ!เขำเยึนเฑยานเร้าเมธงระกองอย่รัก็ยาย่านรกยาเมอง ระโล้ 

๓!ซัซึ่ — 



แ?าพระยา7างวางหรอ■รๆยๆมคาขนมานํนึเธง เห็น,?ะเยนอย่างน่นัเสยแล่'-ว่ 

แลวทรงตรสถามวา ขำงเฆ04ไทรนนเยนอย่างไรย็างเล์า เร้าคณหายน 

กรายทลวา รกหมายเข้าไย่ว่าแขกฉกรรรทพร;ยาไทรระคิกผ่อนขั้นมๅ 

ก!เนกรปิย!ๆร่วนน พร2ยาไทรไคผ่อนขนทาถิงทพ่งงา เมองพ'ทลุงย่างแล'ว 

เขนกน ๔๓๑ กน รย์สํงว่า กนมนผากอย่ก็ฅองผ่อนเอาเข้าไย่เสยย่าง 

ปิยเปิง แลวทรงตรสถามว'า อย่กอย่ดวยกนหมกกอกหรอ พระนรินทร 

กรายทลวา ปิยกอ{เก'วยก'นิสิน ทรงฅร่สถามว่า เยึนกระไร ย่อกรอยกร'‘ว 

ระมคามเช่าไฝอกย่างหรอไผ' พร;นรินทรกรายทลว่า หมนนิกรเห็นรดแรง 

เรอปิย่ ว่าระให้กุมตามเขนิไย่ช่างหล'งอก & ลำ ทรงครสข้า มนกุมเข้ริ 

ไย่ฅกอยทเผองรนทยรลำหนิรนนกเห!โร;พๅข้แรอม1สิยหมดหริอกร;ไรนํ่นิ 

เยง แลวรยสงวา เอาหนงสอผาวาไย่เถก กรนหลวงสรนทามๅคยอ่าน 

หน'’งสอยอกถวายไย่สิงทขอว่า คนโเย่สาร่ดัเรอไห้ออกมาร',[เกกย่อพร2ยา 

ไชยาเข้าไย่นน ทรงพระสรวลคร่สว่า กุทำนองคนกุย่สาร;คิกทำ,ๆาๅม 

ซอยใส'ต’วกล์วช่างพระยากลนคนระมาร[.เข้ริไย่เสยก่อน ริงมาชิงรริ,ฉุกย่อ 

พระยาไชยาเข้าไย่ กรนอ่านถวายรยแลว ทรงครสว่า เยึนไรระไม่ขนมา 

พระยากลนัฅนิระไม่มาก็กงระให้ใครขั้นมากนหนงนนแหล; ทระ'ไม"ให้ขน 

มานนเห็นไผ่เยึน ลำพากนิขนผาไกแลนิ ระรดแรงว่ากล่าวให้เริยยร้อย 

ก็ค่องให้คนกุย่สาเขนิหานยถปิพระยากลนิคนิ ลงกนข้างหนงโดยสรริค 

ให้พระยากล่นคนขอค่งแค'งก่อน รงระรกแรงให้ปิยไย่ก๎วยกนไก ลำว่า 

กล่าวยิงไม่เร้ยยรอย ก็ฅ'องคิกพาเอาฅนิฅนกุย่สาเขนิไย่ ณ กรร ๆ นกวร 

ให้ผใกกลยัไย่อย่รกัยาเมองกลํนคน ระเอาใกรเช่าไย่ก่ยฅนกย่สาย่ระการ 

ใก ก็สุกแค่คิกว่ากล่าวพาเช่าไฝ ระใกรดแรงเสยให้แล่วทเกยว แล่ริทรง 
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ฅร*สถามว่า เขนกระ,ไร ได้ทำเมองสงขลาไย่ถงไหนข้างแล้ว เอาผูกน 

ทไหนทำข้าง พระนรินทริถามแล้วกรายทลว่า เอากนพวกทเมธงสงขลา 

ทำๆแล้ว ล้านสก'ก๒กาน ย่งั!ยทำล้านริต่อไฝอย่ ทรงฅรสว่า ทำ 

เขำเสย!ะได้เยนทมนก'นัขำก็กก่ตรูต่อไย่ แล้วทรงทรสถามว่า เห็นชำระ 

ผนไว้ได้มากนอยเท่าไรแล้ว พระนรินทริถามแล้วกรายทลว่า ทรายอย'ว่า 

ชำระไว้ได้ผากแล้ว แต่หาทรายว่าได้เท่าไรไม่ รยสํง์ว่า อะไร ๆ กํใม่ก 

เหมอนชำระผนใด้เขำไย่มากหมกนนแหละ กรนอ่านรกหมายรายแขก 

ฉกรร!ซ้งพระยาไทรส่งขนผาถวาย!ยแล้ว ร”ยส่งว่า ด้กนมนย''งผากมาย 

อย่ก็ล้องผ่อนย่รนเอาเขำมาเสยข้าง แล้วทรงตร'สถามพระนรินทรว่าผก 

ย่ลาของมอซอกินได้เอาใส,ส่งให้ออกมาหมกแล้วหร้อ ใส่เริอลำไรออกผา 

ข้าง พระนรินทริกรายทลว่า เอาส่งให้ออกมาหมกแล้ว ยรรทุกเรอ 

ม!สาณุออกมาลำเกยว ทรงฅร่สว่าทำไม!ง!'กัแ!งใส่ออกผาแล้ลำเกยว 

เล้า ล้าเริธผ้!ฉาณมาขำอยุ่ย*งไม'ถง ระมิพากนอกอย่หผกหริอ การ 
".“ริริ’ 1 2 , ^ 2 ริ 04 
ไย่ชลำชเลอย่างนกซอยแล้!ะแ!ก!'ายเฉลยยรรทุกออกมาให้หลายลำ!ง!ะ 

ซอย ลำไรมาถงก่อน ก็!ะใด้กินลำนนั้ใย่พลาง ร่กัแ!งยรรทุกลำเกยว 
^๘) \ X 

ออกผาอย่างน ล้าย่ง์ไม่มาถงก็ฅองกอยกนอย่น่นนนเอง ทำไม!งเยนอยางน 

ไย่เสยหมก ไกร'ยส่งสํ่งัเส่ยไว้หลายคนล้วยก'นท่เกยว พากนเฉยเสยได้ 

ไม่ม่ใกร!ะช่วย!'กัแ!-ง'ให้ถกการถก-งานเข่า'ได้เลย เยึนขุนนางอะไรเซ่นน 

ล้องให้ทรง!!รไรไย่ทเก็ยว พงคูแท่ก่อน ๆ เขา•ก็ไม่เยนเช่นน ร'ยสงสง 

แล้วก็แล้วกนทเคยว เย่นธระเขาคิก!กัแ!งก,นไย่เองหมกนนแหละ ไม่ 

ล้องรยส่งถง ๒ กรง ๓ กร'งเลย นกลาโหมก็อย่างนํน กรมท่าก็อย่างน2น 

ไม'เยึนอะไรเช่าได้เลย แล้วรยส่งืส่งเ!าคุณหายนว่า รกหมายขออะไรเข่า 
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ไฝยาง กด'เกแรงขอเอายรรทุโ11สลยส่งออกผา'ไห}ากลำหน่ธย!ถิก ลำ'Iร 

ออกผาถงกระไค้ลำน'นกินไย่ก่อน ๆ 

๑ ณ วนเกธน ๘ ทฅิยาสาฌแรม ๖ กํ่าแรม ๑)กํ่ๅ แรม ๘ กํ่ๅ 

แรม ๔ กา หาไค้ทรงพร;ราชกำริราชการเมอง'เมร (มองกล่นก่น'เม' ๆ 

๑ ควน วน วนเกธน ๘ ทุฅยาสาฌ แรม ๑0 คำ เพลาเซา พระยา 

เทพกรายกลว่า หลวงย่ล่กกรมการเมองเพชรยริยอกเก่ไไย่ว่าเริอรินเริยก 

ลูกกากรุงๆ ผาแฅเมองกลนตนลำ © หลวงฝลกกรมการไตถามกง 

ราชการเมองกลนฅน มหน่ง็สอยอกส่งเข้า,ไย่ก่ายนก่ย่ ๑ กรงตรสถามว่า 

ไกกวาผวากระไรยาง เรากณหายนกรายกลาา ไกกวามว่าพร2ยากลนตํน 

ฅนกย่สา ระขนผาหากสงขลา ว่าทก่ายนนพระยาไชยารอลงเสยหมก 

เอาเผาไฟเสยแล1ว ทรงพระสราลตรสว่า รอก่ายลงเสยอย่างนํ้ เห็นการ’?ะ 

ไม่เยนไรแล็ว กงระพากนขํ้นมาหากสงขลาหมกนญ่แหละ กระไมขนมา 

หา [ห็ว่ากล่าวนนัเห็นระไม'เยึน เยึนกราวเคราะห็ของแผ่กพไหญ่ถิอย่1อง 

รงไผ่ก่อง1ไค้ยากลำยากยกกองก'พลงไฝ อย่างไร ๆ ฦขอไหัเริยยรชุยแล่^กน 

เสยหน่อยเถิก กรนหลวงสรินทามาฅย่อ่านหน'งสอยอกถาๅยพลง ทรง 

ฅรสว่า คอยพงหนค้ส่อยอกแม่ทพไหญ่เก่าไย่เถิก ขอกวามย่ระการไก 

ข์างนอกก่กงรุถิก่วนผากกว่านเสยอก ๆ 

๏ ณ วนเกอน ๘ ทฅิยาสาฌ แรม ก่ๅ แรม ๑๒ ลํๅ 11รก 

(ะ)๓ คํ่า หาไค้ทรงพระราชกำริราชการเมองไทร เมองกลํนตน1ไผ่ ๆ 

๏ กว0น ณ วน!กอน ๘ ทุฅิยาสาฌ แรม กํ่า เพลๅกํ่ๅ พระยา 

พิพฌนกรายทลว่า เวอ^นเอยมซงออกไย่ส่งกองทพแลาเลยไย่ก่ถิเห็อง 

กลนก่นนนั้ กลยเก่าไย่แก่!มองกลนฅ่นถงลำ 5) ถาม1ไค้กวามว่ๅ พระยา 
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กล*น์ฅโเระให้พระยารางวางขนมาหาทสงขลาก'!เคนกย่สา ณ ร่นเกิอน ๘ 

ทุติยสาฌแรม ๖ กํ่า ร่นเอยมไย่แต่เมองกลนฅน ณ วนเกชิน ๘ ทุติยว- 

สาฌแรม ๒ กํ่า เห็นพระยากล่นฅ่น ฅนก!]สารกแรงเร่อระ'ให้ขนมาอย่ 

รนเอยมไย่©๒วนถิงย่ากนํ้าเร่าพระยา ทรงตรสถามร่า ไพร่ย่านพลเมอง 

นนเยนกระไร ซอขายสงยกน!!!นย่รกติกไย่แล้วหร่อ พระยาพิพฌน่กราย 

ทุลร่า ซอขายล้นสงยกเยนย่รกติชิย่ ร่ย์ส่งว่า ถาพระยากล'นต่นัระ'ให้ 

พระยารางวางขนผา ก็เห็นระกลงัเระวงัขำงหลงัน'นเอง รงให้พระยารางวาง 

ขนมา อย่างไรก็คอยพงเอาหนงัสอยอกแม่ทพใหญ่เช้าไย่ถิงเถิก กงระร 

ความเสร่รสนหมกนนแหละ ๆ 

๏ กร1นั้ ณ วนเกอน ๘ ทุติยาสาฌแรม ©๕ กํ่า เพลาเช้า ทรง 

ครสก*!แร่ากณหายนร่า เร่อร่นเอยมมาแต่เมองกลนต่นั ร่าพระยากล*นต่น 

ระให้พระยารางวางขนผาก'ยฅนกย่สา ณ วนเก็อน ๘ ทุติยาสาฌแรม ๖ กา 

นน รกวามแล้วหรอ เร่ากุณหายนกรายทุลว่า ทรายแล้วร่าระให้พระยา 

รางวางขนมาก,ยัฅนก!เสา รโ)ส่งร่า ล้าขนมาถงแล้ว ผสางเทวกาช่วย 

กลใรแม่ทพใหญ่ให้คิกรกแรงถกไย่ให้เร่ยยร่อยดงเสยหน่อยเถิก การระ 

ควรแยกย่าย'ให้เยึน ๒ ย่าน ๒ เมองไห้หร่อ หร่อระร'กแรงให้กกนฅาม 

ฉํน์ผ้ใหญ่ผนอ้ยอย่ย่านอย่เมองเกยวก่นไห้อย่างไร กขอให้คิกว่ากล่าวร'ก 

แรงเสยให้เร่ยยรอยลงให้ไห้ แผ่นกนขำงเมองแขกก็กร่างขวางใหญ่โค 

ผอย่มาก ล้าเห็นร่าฅนกย่สาระไม่ยอมพงยงักํยอย่กํวยพระยากลนฅน ระ 

ขอแยกทำราชการเหมอนอย่างว่ามาแต่'ก่อนเ.เล้ว คิกร'กแรงหาทอนต่งัให้ 

เย่นยงันเยึนเผองชั้นไห้อกสกเมองกน่งแล้ร่เกนระทมเกยว ระไห้มากย่าน 

มากเมยิงชั้น ร่ากระไร เร่าพระยาพระกลง ททางแผ่นกนช้างเมองแขก 

น1แระกวางขวางอย่างไร ออกมาอยู่ช้างนอกแล้วกคงระรหมก คิกร*กแรง 
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แยกฅงขน11)น ๒ ยาน เมธง!ห้เหนระกธย่ หร้อว่ากร2ไร Iว่ากณหาขน 

กรายทลวา ทกนกป็เมองกลนต่นลง'ไฝหว่างพีสฅรก!แมองกลํน์ฅนนน 

ฝากนำกมถง ๒ ฝากนา ว่าระคิกต่งให้!ยืนยำนเยืน!ผิองขํ้นก็เห็นระไก 

รยสำวา คิกต่งขน!ยืนเมองไห้อกเมธงหนิงเห็นร:;ผิ เกชะผิสาง!ทวกามา 

กลใ,?คก,?ก!!,?งให้ถกไ!]เสยหน'ธย!คิก ระไห้กล'ย!ขำไฝทนทุกลม ๆ 

® ครํน ณว่นเกชิน๙ ขนกำ© เพลาคํ่า พระยาพิพ่ฒนกราย 

ทูลว่า ทำวพระกรุณาให้หมนอาวุขิภชิร หผินศริไพไรรห็ กผกรำเขำไฝ 

๘๓ กน หมนอาวธภขร หผนศรไพโรรน เขาไฝแต่เมธงสงขลา ณ วน 

เกธน ๘ แรม ๖ คํ่า ถกพายซกไฝธย่เผิธงรนทยุริแต่ณวนเกธน๘แรม 

©๒กํ่า ไห้ผาราก!มองรนทยริณวนเกธน๘ทุฅิยาสาฒแรม^คิๅ มๅ 

& วนคิงฝากนำ!รำพระยา ทรงตรสว่า เธธ พนทุกขพนรำนทเผิยว หวง 

คิกว่าระขกลมมาไม'ไกเสยแลำ ผิรุลผแฝรให้มาเอา ๕ วนถงไห้ เรธมน 

ระซ'กไฝท'ไหน ยายโฅกไห้กำมนพาเริอไฝยำนมนนนเอง ทรงคิกว่าระให้ 

ออกไฝเอาไทย!สยยำง มนกล'ย!ขำไฝถงแลำห็แลำไฝ!คิด แลวทรงกรส 

ถามว่า กรอยกรำกอย'หมกกอกหรอ แต่ส่งๆ!ขำไฝ!ยืนเท่าไรกำยกนแลำ 

พระนรินทรกรายทูลว่า ครำท่หผินอาวชิภขิร หผินก็ริไพไรรน กุผเขำไฝ 

ฅายเสยทฝากนำสงขลา ๓ กน ทรนทยริ ๒ กน ยำกงอย' ๗๘ กน แต่ 

ไห้ส่ง!ขำไฝ!ขำกนทำครำน!ยืนเริป็ ๘ ลำ เยืนกนฅายกลางทาง ๕0 เยืน 

กนกงร่ย ๗©๖ เขำกน ๗๖๖ กน รํยสำว่า ยอกพระยาราชวำสรรคิก 

รยรอง!ลยงกมนไวให้ก!คิก แลำทรงฅรสถามว่า ชำงสฝระหลากนนมน 

ไห้เห็นหริอไผ่ ส!ยืนสอะไร พระนรินทริกรายทูลว่า เห็น!ยืนสลกหวาแก' 

ทรงพระสรวลฅรสว่า เยืนสลูกหวำแก'ทเกยวหริอ ว่า!ยืนสิลกหว่าแก่ 

ฝระหลากอย'!!ลำ ระผิยอก!ขำไฝย่อย ๆ หริอ นเห็นระไม่!ยืนอะไรไก ริง 

- ๓๓๔ - 



ใม่ยอกเขาไย่ แล้วทรงฅร่สถามว่า เยนกระไร มาเอาออกมาแฅ่กรงๆ คป็ย่ 

หมกหริอ ลมฅายเสยยางหร้อไม่ พระน?นทริกรายทูลว่า กิอย่หมก 

ทรงฅรสว่า ม่าฑกรง ๆ พาก่นล้มไย่หลายม่า!น!ะหมกเสยแล้ว เอาออก 
ใ 

มาอยู่กอย่ก็แลวไย่เถิก ๆ 

๏ ณ ว'นเกิอน ๙ ขํ้น ๒ คํ่า ขํ้น ๓ กา ขํ้น ๘ กํ่า หาไกทรง 

พระราชกำริราชการเมปึงไทร เมธงกล้นืฅนไม' ๆ 

๏ กร1นั้ณว่นเกิปึน๙ชน๕.กํ่า เพลาเช้า พระยาพิพห้มนกราย 

ทูลว่า ฑ๎าวพระกรุณายอกให้!นเทยงกุมกร*ว็เช้าไฝถง ๒© กน รินเทยง 

ไย่!ากเมปึงสงขลา ณ วนเกิปึน ๘ ทุฅิยาสาฒแรม ๙ กํ่า ไย่ ©๏ วนกง 

ย่ากนาเร่าพระยา ทรงฅรสถามว่า เช้าไย่พยย่ะเริธ®ะไรล้างหริธไม่ ไค้ 

กวามธะไรเช้าไย่ล้าง เร่ากุณหายนกรายทูลว่า ไค้กิวามว่าพระยากล'นัฅ่นั 

แต่งเริปึวากเขยนปึย่ ๑0 ลำ ว่า!ะขนมาทสงขลา ณ วนเกิอน ๘ ทฅิยา. 

สาฒแรม ๖ กํ่า แต่ฅนกฝสาน2น ว่า!ะขนมาวนแรม ๓ กํ่า ก'ธนพระยา 

กลนต่น์ ช้างเมปึงไทรนน ท'าวพระกรุณาให้เร่าพระยายมราชลงไย่คอย 

ร*ยกริวปึย่ทหนองย*ว เมอรินเทยง'ไย่!ากสงขลานน พระยากลนฅ่นั ฅนก¬ 

ก!สา ยงหาไฝถงไม่ รินเทยงเช้าไฝพยเริอหน่าเชยนทใฅสามร่อยยอกลำ© 

ว่าถกพายุเพลาใยหก เปึาไผพลองกามแล่นธปึกมา ทรงฅรสว่า เยนเรึอ 

ม'!ฉาณุนนเปึง ให้ธอกมาร*ยเร่าพระยายมราชขเช้าไฝ กล'ยเพลาหก!ะช้า 

ไฝเสยปึก เยนกระไร เห็นพระยากลนฅน ฅนกย่สา !ะขนผาแน่แล้วหริธ 

[ร่ากณหายนกรายทูลว่า!ะขนมาแน่ ร่ยส่งว่า ขนผา!ะไค้ริข!'กแ!งการ 

เมองไทร เมปึงกล่นต่นัเสย'ให้แล่ว ระไค้กลโแช้าไฝทนมรสมลมในเกิอน 

©0 น ครธยกร'ว!ะกวากล้อนเช้ามาก่ปึนอย่างไรกเอาผา เริอให้ป็อกผา 

- ๓๓^ - 



®๓ ลำกเหน^ะเอายรรทกครํว์เข์าไฝนํนเธง เร้ากณหายนกรายคูลว่า [รอ 

บิยา'โทนคร ๆกเอาลง!บิ]ฅกแต่งIV เธ3 ลำ ว่าระเอาให้เร้าพระยายมราชข 

เขาไบิ] รงัเสงัว'า ระเอา:ขเขาใบิ]ให้!บิ]เร็วนํนัหรอ ไผ่ข!รอใหญ่แล้ว ก็ 

เธายรรทกกรวยรรทกผนเขา1บิ] กรนเสผยนคราอ่านบิ)อกถวายรบิ)แล้ว 

ทรงฅร่ส-ถามว่า เบิ!นกรงัอะไร เร้าคุณหาบิ)นกราบิ)คูถว่า เยึนกรํว่เมอร 

สฅล แต่ยอกร้านวนเขาไบิ]ว่าเข๎าก่นไค้ส่งเข้าไบิ])ยึนเรอ 05) ลำ กน ๖00 

เศยนนผกอย รยไกเยนเรปิถง ๘ ลำ กน ๗00 เกย รยส่งว่า เก็นระคิก 

พลํงฅกไฝเสยนนเอง กเอามอยส่งให้พระยาราชวงัสรรก็ไว่'เถิก เลิกก่พั 

กลยเข้าไบิ]แล้วระคิกร้กแรงอย่างไรริงค่อยร่กแรงก่อไบิ] ๆ 

๏ แลกระแสพระราชกำริคงแก่วนเกปืน ๘ ทุฅิยาสาฌแรม ๓ คํ่า 

ขุนบิ]ทชิรณไกรออกผาแล้วนน หาสทรงพระราชกำริมากไผ่ ชาพ!’ร้า 

ไค้รยพระราชทานรกหมายออกมา เข้ากนเก่าใหม่ ท2งั้ให้หมนอุกมออก 

ผากรงันเยึน 0๕ กรงั ขอกวามระขากผิกเพยน กวรมิกวรบิ]ระการใก 

ขอพระราชทานพระเกชพระคุณสุกแล้วแก่ระโบิ]รก รกหมายผา ณ วน ๕ 

เกอน ๔ ชิน ๕ กํ่า บิ]กนนกย่ฅรเอกกก (รสศกราช 0๒00 พ.ศ. 

๒๓๘๒) 1 

๓๓V) — 



ประปุมถทม 
ฒ่ส์ฆศ่ฒกจดฒาฒฒน*! 

เรองราวพงศาวคาร คราวพระยๆศ'รพิพํฌนยกกองท'พลง'ไย่หํวืเผอง 

ยกยใฅ ต่อ,?ากความอน{เรากฎ'ใน,?กหมายหลวงอุดผสมยดี มเนอความ 

กํงืริะอชิยายไวในทสุคแรองพ่อโปน 

ส่วนเมืองไทรบุรี 

เมือไทยปรายปรามพวกแขกขยถ ไค้เมืองไทรคนคร',งท ๒ แล้ว 

พระยาทสผเค็1พระนํ๋ง์เกล้าเล้าอย่ห้ว โปรกให้แยกเขฅแขวงเมืองไทรยรี 

แก่กน แลพงยงคยยญ'ชาฅรง,ทกเมธงนครศรชรรมราชทง ๕ เมอง เปรค 

ให้ย๎ายพระยาไทรยุริ (แสง) มาเยึนพระยายริรกษภชร ผัว'าราชการเมือง 

พ'งีงา พระเสนานชิฅ (นช) มาเยึนปล่กเมืองพ,,งงาชย่ก่อน ต่อมา 

ตำแหน่งผัว่าราชการเมืองทะกวียา'ว่าง นทรงพระกรุณาโปรกเกล้า ๆ 

เลอนพระเสนานชิฅ ขํ้นเยึนพระยาเสนานุชิฅ ตำแหน่งผู้ว่าราชการเมือง 

ฅะกํ่วืยา ส่วนเมือง'ไทรยุริซงแยกออกเยึน ๕ หิวเมองนน โปรดให้เลอก 

สรรพวกแขก'ชิงมืความสวามิภกก และเยนผ้ทรายภูรนโเมือ ฅํ๋งั้เยึนผัว่า 
* '^".,1 โ;""'"1*“ม่* 

ราชการเท่องทง ๕ เมอง กอ ฅนกอาหนม วาราชการเมองเทรขร 

ฅนกอาสน ว่าราชการเมืองกะย0งปาส ฅนกหม่ดอาเก็ย ว่าราชการ 

เมืองสฅล ท1ง ๓ คนนเยึนฌาฅิวงก็ของพระยาไทรแต่ก่อน ส่วนเมือง 

๓๓ธ) —’ 



ย่ลศนนทรงตงเสค'ธเซ-น เยนผูว่าราชการเมชิง ( ภายหลงรงมาเกยวคอง 

กยสกลเราพระยา'1ใารไนทางเยนเขย ) 

ตธผา ถงยฉลตรกึก ไลกึกราช ©๒©๓ พ.กึ. ๒๓๘^ เราพรรยา 

ไทร ( ปะแงรน ) แตงใหตนกกๅอผยุตร กำตนกอาเกย ถอหนํง์สอเข้าผา 

ยากรุงเทพ ๆ ขอโหเสนายกนำคาๅผขํ้นกรายย'งั(ๆผกล ขอรำพระราช 

โทษทไกกระทากึวามผกล'างพร;7าชอๅผูาผๅแตหลง ระขอเยึนข้าทล 

ละ'อ!)งชิลพระยาทร!)ราชการสนองพร;[กชพ22กญตอไ!] เๅลๅนน!)ระ^รย 

ตาแหนงผวาราชกๅรเผองฑะ;ยงปาสว่าง ควยตนกอาสนกงแก'กรรม 

พระยาทสมเกรพระ:นงเกลาเราธยหว รงไย่รคใหยายตนกอๅหน่มผๅเ!!น 

ผวาราชการเม!)งกะยง!]ๅสู แลทรงพระกรุณาไย่รก[กล่า ๆ ยกไกย 

พระราชทานเราพระยาไกร (ย่ะแงรน) ให้กลำมาร่าราชกาง[กกา*[ก็!เา 

ไทรทแย่งใหม่ 

ส่วนเมืองกลํนตํน 

ทางเม!)งกลนฅนนน ความย่รากคูต!)ผารา เม!)ก!)งทพพระยา 

เพชรยุรลงไย่ฅงอยกเมองสายยุรแลา พระยาศรพพฌนแต่งให้พระยา 

ไชยานอกราชการ คุผพลลงเรอรย (ระเยึนกลำไม่1)รากคู) ไ!][ม!)ง 

กล่นตำอกกอง © เอาเรอรยเข้าไย่ทอกอย่ในแม่น1ำก็องกลำต่ำ พร2ยา 

ยาโงยรุวาไทยยกกองท,,พลงไย่ทงกพ!]กก'พเรอก็หนไย่ พระยาไชยา 

นอกราชการ ยำคำให้พระยากล่นตำแลตนกย่ะสา5รอก่าย แลเลิกการ 

ตระเตรยผรยพุ่งทง ๒ ผาย แล่าพาตำพระยากล่นตำกำตนกย่ะสๅขํ้นมา 

หาพระยาศรพิพฌน ณ เมองสงขสา พระยากึรพิพฌนร่ากล่าาก1ไ ๒ ผาย 

— ๓๓๘ - 



ประนฝระนอมยอมกก่นแลว รงให้กล่ยลงไฝ!ผองกลนต่'นิ,''’) แต่การท 

ฅกลงฝรองกองกํนึคริงนํน ไผ่เรยยรอย!)ย'ไอ้'นานเต่า'ไก พอรุ่งขั้นย,ชวก 

1ทศก 'เลศ'โ)ราช®เอ0๒ พ.ศ. ๒๓๘๓ พากเมธงกล่นต่นัก็เกิดอรกนขน 

อก กราวนมูลเตฅเกิกต่วยพระยารางวางกยฅนโ)ศรอินทาราขำชินอำนาร' 

พรรยากลนฅน ถิงเฅรยมขุกสนากเพลาะระรยก่นอก เผ่ยิควากทรายถง 

กรุงเทพ ๆ โฝรกให้พระยานกรๆ (นิ!)ยกลาง) แต่งกรมการถ!เตนํงีสอ 

ลงไฝว่ากล่าวข่มข่ กสงยก'นไฝไค้อิกกรง® กรนถงยผิลฅรก็ก รลศ,กัราช 

©๒0๓ พ.ศ. ๒๓๘๔ ฅนกฝะสา!ขำมากรงเทพ ๆ ร่องทุกขกล่าวโทย 

พระยารางวาง แลฅนกศรอินทารา (รายามกา) ว่าเอาเรป็กสวนทร่พัย 

สผยกิของฅนใฝเยึนอาณาฝระโยชน ผายขำงพระยากล่นต่น์ ก็ผใยยอก 

กลาวโทย-ตนกฝะสาเขาผาว่า ใช้กนไฝชกชวนพระยายาโงย แลพวกเมอง 

ฅรํงกาน เมองลิงา ระให้มาทำร่ายพระยากล่นต่นอิก พระยาทสมเค้^ 

( ด ) ความเร่องเมธงกลนฅนฅอนนื้ ข'''ไพเล่ากล่าวคามพระ;ราชพงกาวดาร 

ฉบบเจาพระยาทิพากร'วงศ ซงเห็นว่าความสมเหคุสมผล แต่ในหนำสอพงศาว. 

ดารเมองกลนฅน ว่าขนมาแต่คนกุปะสา แลพระยาศรึ้พิพํฒนิได้ล่งคนกุ1].^ๅ 

เขามากรุงเทพ 1 ว่ากล่าวยินยอมเรยบร่อยแลำจงปล่อยให้กล่ผ่ไ1!เค้องกล่'นดิอิ 

บางทความทเคลอนคลาดกน อาจ'จะจริงควยกนทำ เอ ผาย ค้อเมํ่อพระยา 

กล่นคน แลคนกุปะสาขนมาเมองสงขลา พระยาศรพิพํฒน์ปล่อยพระยากล่นคำ 

ให้กฒัลงไปรกษาบานเมอง พาแต่ตนกูปะสาเขามากรุงเทพ ก ดำยปรากฎว่า 

พระยาศรพิพใฆนกลิบจากเมองสงขลา เมอเดอน610 แรม๙กา มาถงปากนา 

เจาพระยาเมั้อเดึ้อน*.ต ขน๘ค้า บกุนเอกศก จุลศ้กราช ด|2105, พ.ศ. ๒๓๘๒ 

กองทพไทยทยกลงไป กึเๆงจะผ่อนกนกลิบขนมาโดยล่าดิบ 

- ๓๓ลิ่ - 



? 

พร2น่งเกล่าเรำ■ธย่หํวิ ทรงพร2ราซกำริว่า พวกฌฺาคิพน1องพระยากล่นคน 

เกกแฅกราวกนมาทลายครง ใกว่ากล่าวเกลยไกล่ให้อย'ค่วิยกนก็ข่รองกอง 

กนไฝใกัแค่ชํวกราว © แล่วกกลยวิวาทกนอก ระเกลยไกล่ให้อย่ค่วิยกน 

อยางแฅกอนเหน?ะไม่เรยยรอย ไนเวลานนย่ระ?วยคำแหน,งผ้ว่ๅราชการ 

เมองยฅคานว่าง มร่ยส่งึให้ยายพระยาหนองริกลง!ฝเย็นพระยๅย็คคาน 

แลไฝรกใหถามคนกฝะสาว่า ระให้ขั้นมาเย็นผ้ว่าราชการเมองหนองริกระ 

เฅม'ใรทรอไม่ คนกฝสาร้ยระมา แค่ระขอลง!ฝร่ยกรอยกรํวิข่าวไพร'ก็ 

เมองกลนฅนพามาเมองหนองริกล่วิย ริงไฝรก!หพระยาไชยานอกราชการ 

ซงไกเลอนยศขนเยนพระยา!ว่ายนำ ลงไข่เมองกลนค่นก'ยคนกข่ะสา เพอ 

พระคูแลไนการรวยรวมผ้คนข่าว!พร''ของคนกข่สาก็ระพามๅเมองหนอวริก 

อย่าให้เถิกเทฅุวิวาทขนก'ยพระยากลนคน กรนลงไฝถงเมองกลนตนแล่วิ 

คนกฝะสาขอหน'งสิอพระยาค่ายนาไย่เกลํ้ยกล่อมพระยายาไงย แลตนก 

หลงอาหม่ค มารากเมองฅร่งกาน พรอมค่วยผกนข่าว!พร'กว่า เอ0๐ คน 

มาพกอย'ทค่านฅนกฝะสา พระยาค่ายนำให้พระยายาไงย คนกหลงอาหม่ก 

ถิอนำกระพำส่คย็ถวายแล่วิ ว่ากล่าวชกชวนระให้ขั้นมายิย่เผองหนองริก 

กยคนกข่สา พระยายาโงย ฅนกหลงอาหมก ก็อิกเออน ผายคนกฝะสาก็ 

พลอยยิกพรวเชอนแชไฝค่าง ๆ ลงฝลายคนกฝะสาเขั้ยนหนํงสิอมายนค่อ 

พระยาค่ายนา ว่าล่าไกเย็นก็พระยากลนฅนระให้สินยน ©0,000 เหริยฌ 

เมอพระยาค่ายนำเห้นคนกฝะสากลยใรไฝเย็นอย่างอนเสิยแล่วิ ก็มใขยอก 

ส่งคนหนํง์สอคนกฝะสา เขามาย่งกรุงเทพ ๆ พระยาทสมเก็รพระนํ่งึเกล่า 

เร้าอย่หํวิ ทรงขดเคอง ว่าพวกเมองกลนค่นมแค่ระคิกรห้ยกนไม่รู้แล่วิ 

รงไฝรกให้พระยานคร ๆ เกณฑกองทพเผองนครศรชิรรมราช ๒0๐๐ คน 
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ใหพระเสนหามนครคุมลงไย่สมคยก,ยัก!เงค่พัเมธงสงขลาปึก ๒000 คน 

พระสุน?ารนุรกษ (ส่งข) เยนหว์หน่า สมทยกนยกลงไปถงเผองกลนคน 

เม!แค!เน ๘ ธคราสาฒ ยขาลรํฅวาศก เม!เกองทํพึไทยยกลงไปกง 

ฅนกย่ะสา พระยายาโงย แลคนกหลงอาหมก ก็ยอมอพย'ผมาอย่เมอง 

หนอง'?กโคยก ส่วนพระยารางวางแลคนกูก็ริอินคารา (รายามกา) นน 

พระเสนามนครเอาควมากกไาคค่าย ว่าระพาเข์ามากรงเคพ ๆ พระยา 

กลนฅนผาวงวอนขอคนกสรอินคารา (รายามคา) ไา พระเสนหามนคร 

รงพาแคพระยารางวางเข1'ามากรงเทพ ๆ พระยาทสผเกรพระนํงึเกส่าเร่า 

อยฅว โย'รด!ห้เอาต่ว็พระยา!ๅงวาง1ย]ไว้ทเมคูงนกรส3ธรรมราช 

ตนกปะสาผาว่าราชการเมองหนองริกอย่ไค้ ๓ 0 ในระหว่างนน 

พระยายาไงย แลตนกหลงอาหม่คักงแก,กรรมทเมองหนองริกค^ ๒ คน 

ถงยมะเสงส!]ฅก็ก รสสกราช 0๒00) พ.ส. ๒๓๘๘ พระยา 

ยฅคานกงแก่กรรม พระยาทสมเก็,?พระนงเกลำIรำอย'ห่า รงทรงพระ 

กรุณาโปรคต่งให้ตนกปะสาเยึนพระยายคฅาน้ 

ต่อมากงยผิลเยฌูรก็ก รสก็'กัราช 0๒0๕ พ.ก็. ๒๓๔๖ ใน 

รซกาลท ๔ พระยายิหรงกงแก1กรรม พระยาทสผเก็!พระรอมเกส่ว้1ริว้ 

ธย่หํวิ ริงทรงพระกรุณาโปรกต่งพระยารางวาง ไหลงไปเขนโ)ว่าราชการ 
11 ^ * ^ 

'จ '‘จ^ 

เมองยหรง 

การส่วนเมองกลนตนฅํง์แต'ไค้แยกพวกตนกฝะสา 

รางวางผาแส่วก์เรยยรอยสขมา พระยากลนคนก'ยกนกปะสา 

รางวางก็สนอริวิวาท กลยคนก็กนอย่างเดิม 

แลพระยา 

แลพระยา 
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ส่วนเมืองนครค!ธรรมราช 

เ'ราพระยานครๆ (น'!เย) ม!เตรภรรยาหลวงทเยืนราชการ ๓ คน 

กนใหญชอน'!เยใหญ่ เค้เยืนทพระยๅพ่พลง และเยืนยตรเขยเช่าพระยา 

พระกลง (กก) กนท ๒ ชอนอยกลาง ไค้เยืนทพระเสนหามนตริ 

ซวยราชการเม!)'รนครกรธรรมราช กนก ๓ เขาใ!ว่าชอน'!เยเล็กหริอ 

นอยเอยก ฝรากฎ]นเรอง!กหมายหลวงอตมสม!!พว่ๅเล่ามารยรๅชการ 

อยูในกรุงเทพ ๆ เค้เขนหลวง{เทชิ นายเวรผหากเล็ก เค้กณ[สงยผหลาน 

พระเ!ากรุงธนอุรเยืนชิกาพระพงกนรินทรเยืนภรรยา เมือเราพระยานกรๆ 

(นอย) ถงอสผูกรรมแล่ว พระยาพทลงก'!!พระเสนหามนตริ!ม,!]รอง 

กองกน พระยาทสมเก!พระนงเกลาเ^าอย่หว ทรงพระราชกำริเหินว่า 

พระยาพทลงสยผนและเยืนกนพิการ ก่ง!]รากฎในความทกล่าวใน'}ตหมาย 

หลวงอุดมสมย้ติ ทรงพระราชกำริเห็นว่า !ะให้ว่าราชการเมืองนกร. 

กรชรรมราชเมไค้ แต่!ะให้กงเยืนพระยาพทลงอย, เมืองพิท์ลงก,กง'}ะเกิก 

เกยงแย่งกยเมืองนกรศรอรรมราช ริงไ!]รกให้ย'ายพระยาพทลง ( น้อย 

ใหญ่) เขามาเยืนพระยาอุไทยชรรม รยราชการอย่ในกรุงเทพ ๆ เมือน 

พระ!]ลก ซอไรไผ่!]รากฎ ฝรากฎแต่ว่าเยืนอุฅรเช่าพระยาสรินพรๅชา 

กรงร'ชกาลท ๏ ขนเยืนพระยาพทลง ส่วนเมืองนครกริชรรมราชนน พรง 

ตงพระเสนหามนตริ (นอยกลาง) เยืนพระยากริชรรมาโก็กราช ผสํๅ1ริๆ 

ราชการเมืองนกรก็ริธรรมราช และทรงตงหลวง!]ทชิ นายเวรมหากเล็ก 

เยืนพระเสนหามนกริ,''’', 

( ส ) จะพนปลิดหริอผู้ช่วยราชการสงลิยอย่ ต่อมาได้เยอนเบนพระยๅ 

เสนหามนคร 
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ส่วนอิงก!)ษ 

กรามฝรากฎในหน่งัสอพระราชพงการการ ฉย่ยัเราพระยาทิผา- 

กรวงศว่า เผอพระยาทสมเกรพระนํงึเฦล่าเร้าฏิย่ห่รั ยกโทย-พระราชทาน 

เราพระยาไทร ( ปะแงร่น ) แล1'ร ไฝรดให้เร้าพระยาพระกล'งมหน',งสอออก 

ไฝถงเราเมองสิงกไฝร ขอยกเลิกส',ฌูฌาขอ ©๓ โนด!)นทว่า!)งก!เยร้ย์ 

ล่ญญ'!ระยองก่นไม่ให้พวกเร้าพระยาไทรเช่ามาทำร้ายเม!)งไทรยร และ 

อห้กฤยรํยระเอาฅํวเร้าพระยาไทรไฝไว้ท่อน หนํง์สอล่ฌูฌูาฅอนนได้เลิก 

รริง แต่ข่าพเร้าสงส'ยว่า ระเยนกรยอํงก!]ษขอเลิก มิใช่ไทยขอก่งักล่าร 

ไว้ในพระราชพงศาวการฉย่ฎเร้าพระยาทิพากรรงก 

อธิบาย 

ขาพเร้าได้กล่ารไว้ในกำนำหนํง์สอเรองรดหมายหลรงอกมสมย่ท่ 

เล่มน รามข!)กรามยางอย่าง ระเอาไว้กล่ารข่างทายเมิอท่านผู้’อ่านได้อ่าน 

รดหมายหลรงอกผสมยดิทรายเรองดลอกแล่ร ขอกวามท่ขาพเร้าฝระสงกํ 

ระกล่ารนน กอ:— 

ท่านท่งหลายผู้อ่านหน'งสอน ยางท่ระฝระหลาดใรว่าทำไมขุนนาง 

เพยงชนหลรงอุดมสมยคิ ระได้ยินกระแสร'ยสํงึราชการยานเมองร'ยส่ง์เท่า 

ถงท่รดไร แลท่าล่งเกฅ ระเห็นได้ ว่ายางท่มิกระแสในดอนเช่า ยางทํ 

ผกระแสร'ยสง'ในตอนกํ่า ยางททรงฝร้กยาหา'ริปึราชการอย,รนลง ๗ ห่ม 
I 4 1^' •จ ^ . ^ 

๘ ตุ่ม รงเสดรขน กรามเหล่านอารทำให้เกิดฉงนสนเท่หในให้;แลเาลๅ 

ว่าราชการกรํงรํชกาลท่ ๓ สมครรระอธิยายไว้ให้เช่าใร 
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พร#ราชานุกิจ 

ของพระบาทสมเดจพระนํงเกลาเจ5ไอยู่ห่ว 

ขำพเรำไค้เกยสก'ยัรากกำผัใหญ,เล่าสยกนผา ว่าพระ:ยาทสมเก็^ 

พระน่งัเกว่าเร่า!เย่หํว่ ทรง!]ระพฎฅิพระราชานก!โดยเวลา!)นเสมอดนุน 

กอ ยรรทมฅนเวลาเช่า ๒ โผงเก!} พ!)เวลา ๓ โผงตรง เสก็'?ลงทรง 

ยากร มพระสง1ฆซง!)แพร;'อๅรๅมหลวง ผลกเ!]ล็ยนกริแขำ!!]ริ!)!เณฑ 

ยาก!!ระราเวร กรนทรงยาฅรแล้วเสด!ขันท!)พระสราลยพิผาน ทรง 

นผสการพระ ในเวลานนเ?านายผหก]งขน!!]ก!เย'ผ่า!)ย'ก็^ระก็นนุ!^ก'1ล 

ท'กัษิถแสก!ลงรากหอพระสุราล่ยพิมาน ผ่านพระทนํ่ง์ไพกาลทกฐณ!!] 

ย'งัหอพระธาตุมณเฑยร ถวายยํงกมพระยรผว่เแล้ว เสก็!!)อกพระทนั้งี 

ธผรินทรวินิ!ฉํย มพระสงฆสํนเวรอกพวก ๑ ซงนิมนดมาส่นุในทองพระ 

โรง ทรงกล พระถวายพรพระแล้ว ทรงถวายขำวสง'ฆ แลทรง!]ระเกน 

พระสงฆฉน ถวายอนุโมทนาอดิเรก และถวายพระพรลากล'นุ!!]แลนุ) 

เรนุพนกงานพระกล'งมหาสผยฅิกรายย'งกมทลรายงาน-}'ๅยเรินพระกลนุ 

หร้อถามราชการ!รทางมหาดเล็กกกรายทลในเวลาน ก็ง!]รากฎใน!ด 

หมายหลวงอุกผสมยํฅหลายแห่ง กล่าวว่า ทรงทรายทางมหาดเล็กนน 

หมายกวามว่ากรายทล้ในเวลาน เสร็!แลนุเสก็รขํ้น!]ระทนุพระแทน!เอม 

ขุนนาง พระราชวงกานุวงก็แลขำราชการกรมพระกำรว!เขนุเผาล้อน 

โกย!]รกดิ เวลาเขำทรงพระราช'วินิรฉ่ย กนุยเร้องกกกวามของรา!}ภร 

ก็อ เร้ยิงฎกา'โกยเฉพาะ อ่นเยนหว่าทของIVไกรม!เล่กกรมดำรา-}ก็1,; 

กรายยํงคมทล แล2วร้งเยิกขำราชการเขำเผ่า ทรงวินิรส่นุดนุยเร้องกก็ 

ความเยึนพน ต่อมราชการ!รร้งทรงวินิ!ล้นุราชการแผ่นดินดอนเชนุ 
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เสกริขนราวเวลา ๕ โผงIชำ เสวยพระกระยาหารทพระทนํ่งึไพศาล 

ทกษิณ เสวยแลไ!]ระท่ยพกครู' ๑ แลวเสก็ริอบิกทเฉลยงพระทน์งอมรินทร 

วินิ!ฉ่ยั ขาราชการชิงเยึนนายช่างเช่า[ผ่าถวายแขยอย่างต่าง") ค้อแยย 

อย่างการสร้างพระอารามเยึนต่น ไห้'ทรงแก้ไข เสก็!ออกธย่ในเวลาราว 

ข่ายโมงเศษ ไงเสก็!ขนพระท่นํงีไกรพรรกิพิมานเช่าส่ท่พระยรรทม เวลา 

ราวข่าย ๔โผงเสก!ม่ระท'ยสำราญพระราชอิริยายถทพระเสลยง รินเวลา 

!วนกำเสก็!ลง!]ระทไทพระทนํ่งไพศาลทกษิณ ประภาษ•ราชการผายใน ไน 

ราวเวลาห่ม®เสก็!ออกพระท่น'งบิผรินทรวินิ!สไ ทรงสกไพระธรรมเทศนา 

กํณืฑ ® ก่อน แล้วมหากเล็กกรายทลรายงานต่าง นุ ชิงโม่รกให้ฅรว!มา 

กรายทล เซ่นรายงานการก่อสร้างพระอาราม แลอาการฝระชวรของ 

เริานายเยนฅ็น เมอทรงพงรายงานเสร็!แล้วเสก็!ขํ้นพระแท่นออกขุนนาง 

เอิกขำราชการเข่าเผ้าพร้อมก่น ฅอนเสก!ออกเวลากลางคนน เขนเวลา 

ฝระภาย•ราชการแผ่นกินโกยม่รกพิ ไนเสรึ!สนราชการในว'นนนแล้ว!ง 

เสก็!ขนพระมหามนเทยร ' พระราชานุกิ!ใน1'พระยาทสมเก็!พระนํ่ง์เกล้า 

เริาอย่ห่วเย้นคิง์น หลวงอกมสมยติเ'ข'าไม่เผ้ากไข่าราชการทงั้เ'ซ่าเย็น 

ทก") ว'น ไงให้ทรายขอราชการแลไค้ยินกระแสรไส''ง'ในเวลาท่เสก็!อยิก 

ขนนาง แต่ผ้ใคไค้อ่าน!กหมายหลวงอุกผสมย'ณเล้ว!ำต่องสรรเสริญ 

ความทรง!าของหลวงอุกผสมยฅิว่าแม่นยำเหล็อเกิน ไม'ใช่!ำไค้แต่ 

เนอเรึองเท่านํน ฑํใค้ถงถอยกำทร่ไส่งัทุก ๆ องก น่าอํศืริรรย์ ไะหา 

ผ้ใก่ในสม'ยนท!ะรำไห้อย่างหลวงอุกมสมข่ฅ ล้าหาไค้ก็เห็น!ะมนอยท 

เกยว แต่วิธการทรง!ำอย่างหลวงอุกผสมยฅินน ฅามทช่าพเฑ้ไค้สกไผา 
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คนแฅกอนไมส'ถอวาเอึนชิก็ ^รรยอ่นใคน็ก เพราะวิธราชการในกร0งนํน 

นยถอกวามทรงรำ!อึนสำก้ผู เม'ใคร'?ะใช้?กลง!วิ!ยืนหน‘งสอ ก่อ!มอ 

มาใชเขยนหนงสอกนมากขน เหน!ม'?0าเยืน?ะก่ฏิงรำ เพราะใช้!กแกนรำ 

เก วซาการ?า?งเสอมลง ข่าพเรำเคย!ดเยินเล่ากน'ในกร;กรางมหาก!?'เย 

วา เ?าพระยาภธราภ่ยทสมหนายกกน ๏ รำแม่นยำนก แก่ทข่าพเ?1า 

ไกเกยพย:ปะกนเกยกายกนเองนน กฎ พระยารำแสนยก (ไทย) ชิงเยืน 

ขา ราชการในกระกรางมหากเกขเนชนหลํง์ลงผา เผอข่าพเรํๆ!ย่รํฎ์ 

ราชการ'ในฅาแหนงเสนายกกระฑรางมหาก!กย ในยมะโรงยงเยืนตรกก 

เลศกราช ©๒๕๓ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระยารำแสนย่งัเยืนพระมนตรพ?นก? 

เวลารยราชการกายกนก่อมา เมอ!]ระชม!!ริกยา ราชการในกระกราง 

กนชนขาพ!?าซงอายออนกาาพระยารํๅแสนขกกา ๒0 ยืรํ รํๅขอราชการ 

ธน'ใดทผมาแลาสพระยา?ๅแสน!ม!ดัสกคนเกขา มเริป็งฏิะ!รขํ้น พระยา 

รำแสนเยืนยอก!ก้กํงชอกนานกนและ!รองราว ข๎าพเรำเอง!ก่เคยพข 

ขาราชการททรงรำแม่นยำอย่างวิธเก'ๅกนเดยาเท่าน 

มกวามอกข่อ © ชิงข่าพเ?ายิยาก?ะกล่าา!วิในทายหน'งสอ!รองน 

กอ ดวยเรองวิธกวากกรำ ผ้อ่าน?กหมายหลางอกมสมก่กิกง?ะส่งเกกเห็น 

ว่าวิธราชการในกรงัน'นั ถอเปึาธระในเรองกวาดกรำรายกรพล!ห็อรก!ข่รุ 

รุ-'- 
0—' 0 

กวยก่ยพวกผ้!]ระทุยรำย เอาเข่ามากรุงเทพ ๆ เยืนการสำกํ0]อย่าง 

ยางท?ะผผอ่านในสม0ย่น มกวามคิกเห็นว่าวิธราชการของไทยในกา5โนน 

เยืนการกกข่ไพร'ย่านพลเผอง'ให้!คิกวาม!ดอกรอนเหลอ!กิน ข่อทผัฅอร 

กวากเข่ามา!กักวามเกอกรํอนนน ข่าพเรำ!ม'กกก้าน ถา?ะคิกกกรอก 

— ๓๔V) — 



เราอกเขา การทต่องถกย่งักโ แม้เพยง'ให้ต่องละทิงถินรุานยโนเผอง 

กต่องรู้สกเกปิกรบินธย่เยืน•ฏิรรทกา ขโพเร่าฝระสงกระอปียายขอน ว่า 

ประเพณกวากผู้คนพลเมธงทคโก้โปเยืนเชลยของผายชนะเยืนประเพณม 

มาแต่กกกำยรรพ ระเห็นโก้ในศิลารารกขธงพระเรโอโกึกมหาราช เมธ 

คราวฅเผธงกลงกรารุ'โก้ กว่า ๒,000 ยม'าแล1ว พระเรโธโกึกๆ กวาก 

คร่วชาวกลงครารุโปเยืนเชลยในคร1งเกยวกว่า 000,000 กน การกวาก 

ครวทถอว่าเยืนประเพณทผายชนะควรทำนน ขโพเรโเขโใรว่า กโยเหทุ 

๓ ประการ กอ ประการท ® การทกะเกณฑผูคนยกกองทพัลงโปรยพุ่ง 

ถิงระมิช่ยชนะ ผ้คนพลเมธงทต่องกะเกณฑโปน2น ต่องมรำนวนลมฅาย 

หายรากมิผากก็นโย การทำสงครามถงชนะก็เหมอนก่ยขากทุนในส่วน 

รำนวนผู้คนพลเมธงทุกคราว เมธชนะรงหาผู้คนมาเพิมเติมทกแทนเพือมิ 

ให้กำส่งเผองลกนโยถอยลง ประการท ๒ ผู้ทไปทำสงครามแต่ย่างก่อน 

ฅง์แต่ฅวแผ่ทํพลงไฝ โผ'ไก้รโ)เงินเกธนอย่างทหารทุกวนน เผอทำกึกชนะ 

ไก้ครอยคร่วัผูกนขนมา พวกแม่ท่พันายกองไก้รโส่วนแย่งแรกไปเยึนกำส่ง 

ประการท ๓ ลก!เณะทำการสงครามก่น'ในระหว่างประเทกึ หรอระหว่าง 

ต่างชาติต่างภา!ท ถงแต่ก'ธนก็เหมอนก่ยยรรย่นนในล่กยณะธนหนงคธ 

ส่าถงฅโงรยพุ่งข'ยเคยว หร้อส่าเมองนโยเยืนขยถประทยรโยต่อเม้อง 

ใหญ่ซ้ง เคย เยืนเรโเยืนนาย ขโงผายชนะย่อม ถอ ว่า ฅโง ระ วิงอย่าให้ 

ต่โงรยพุ่ง หรอเก่กเหทุประทุยรายโก้กํงเยืนมาแลโต่อไฝ การทกวาก 

กร'วฅาผประเพณโยราณ ถอวโเยืนการทอนกำลํงเผองแพ้ไผ่ให้ต่อสู้คิก 

รโยโก้ รงถอกนว่าควรทำ ประเพณกวากครโนทำกนผาแต่กกกํๅฎรรพ 

- ๓๔ฟ่ - 



เทนระแทยทุก!]ร;เทก็ กวยเหคก่งแสกงมาน มาแก้ไย่เปลยนเขนอย่าง 

ธนฅธเมธภายทล็งท่วยก'นท่งน่นั เมอกริงร'ชกาลท ๓ ไทยเราปงนิยม 

ฅามประเพณ}พผาแต่โยราณ ^งถอว่าการกาากกรอยกรวืเยืนการสำก่ฌ 

ธน ® ซสำฅ่ธงทำ แท่ผ้อ่านนแลเหนไค'ในกระแสร”ยัสํ่ง์ ของพระ:ยาท 
๘ นิ นิ นิ นินิ 1 นิ'นิ 0 นิ 

สมเก๊รพระนงเกลาเราอย่อ่วั ว่ามิไค้ทำโกยปราครากความเมทกากรถก 

แก'ผฑฅธงกวากมานนเลย แขกกริวทย่องกวากเข็าผากริงนินไก้รยกวาม 

อุปถมภยำรุงทกอย่างเท่าทํระเยนไค้ แลทํสุกก็ไค้ความเยึนอิสรภาพ 

เหมธนก'ยไทยทเยึนผายชนะ ขอนมพยาน ผธ่านระเห็นไค้ในทกวนนํ้ทํย'งั 

มเชอสายพวกแขกคร'วอย,ในกรงเทพ ๆ และฅามหํว์เผองเยึนอนมาก ๆ 

๓๔^ — 






