พระยาราชายสาธก นายด่ านศุลกากร
เราได้รู้จกั กับนายด่านเมืองปากนํ้ามาแล้ว ๒ ตําแหน่ง ได้แก่ นายด่านผูม้ ีหน้าที่ทางการป้ องกัน
เข้าศึกทางทะเล (พระอมรมหาเดช นายทหารคุมป้ อมปื นที่ปากนํ้า) และนายด่านผูม้ ีหน้าที่ทางการทูตและ
การปกครอง (พระยาสมุ ท รบุ รารั ก ษ์ ผูว้ ่า ราชการจัง หวัดสมุ ท รปราการ) ย้อนตํา นานสมุ ท รปราการ
ในตอนนี้ ขอแนะนํานายด่านเมืองปากนํ้าท่านที่สาม ผูร้ ับหน้าที่สําคัญที่ด่านเมืองสมุทรปราการ นั้นคือ
เรื่ องการเก็บภาษีอากร โดยมีผรู ้ ับผิดชอบในฐานะนายด่านศุลกากรปากนํ้า ซึ่ งเดิมอยู่ในสังกัดกรมท่า รับ
หน้าที่ในการคํานวณภาษีจากเรื อสิ นค้าต่างๆ พระเจ้าแผ่นดินจะเป็ นผูท้ รงโปรดเกล้าฯ คัดเลือกบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถ ต้องมีความชํานาญทั้งการเดินเรื อทะเล ชนิ ดของสําเรื อ และการคิดตัวเลข ซึ่ งมักจะ
ได้แก่พวกที่มีเชื้อสายแขกหรื อเชื้อสายจีน เมืองปากนํ้ามีครอบครัวนายด่าน (เก็บภาษี) สมุทรปราการ ที่ถือ
ว่ามีความผูกพัน และเป็ นผูม้ ีอุปการคุ ณแก่ชาวเมืองปากนํ้ามากที่สุดท่านหนึ่ ง คือ ท่านพระยาราชยสาธก
(รา-ชา-ยะ-สา-ธก) ซึ่ งหากเราดูเพียงราชทินนามของท่าน ก็อาจไม่มีความคุน้ เคย แต่ถา้ เรานึกถึงสิ่ งที่ท่าน
และครอบครัว ได้ร่วมก่อตั้งมา เช่น โรงเรี ยนสตรี สมุทรปราการ (ถนนสุ ขุมวิท) โรงเรี ยนเฉลิมวิทยา
โรงเรี ยนเทศบาล ๒ (วัดใน) ตลาดราชา โรงมหรสพ (ราชา) ซอยอัศวนนท์ ซอยอักษรลักษณ์ หาดอมรา
และโรงเรี ยนหาดอมราฯ แล้ว ชาวปากนํ้าก็ควรทราบว่า สถานที่ที่เอ่อถึง เป็ นคุณูปการที่มาจากท่านพระ
ยา และสมาชิกครอบครัว ในตระกูลของท่านพระยาราชยสาธกทั้งสิ้ น
พระยาราชายสาธก (ง่วนสุ่ น อัศวนนท์) มีตาํ แหน่ งอย่างเป็ นทางการ คือ เจ้าพนักงานศุลกากร
สังกัดกรมศุลกากร เป็ นบุตรขุนอภัยภาษี (ม้า) เจ้าพนักงานคํานวณภาษีในสมัยรัชกาลที่ ๕ สังเกตจากชื่ อ
เราก็พอจะทราบแล้วว่า ครอบครัวท่านเกี่ยวพันธ์กบั หน้าที่ในการเก็บภาษี ณ ด่านเมืองสมุทรปราการมาช้า
นาน ซื่อเสี ยงของท่านขุนอภัยภาษี มีปรากฏอยูใ่ นประวัติศาสตร์ เมืองปากนํ้า เมื่อครั้งที่เกิดเรื่ องไม่คาดฝัน
ในช่วงการห่มผ้าแดงในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย ์ ปี พ.ศ. ๒๔๒๔ เกิดเหตุฟ้าผ่าลงมา ใกล้คนห่ม
ผ้าแดงได้รับบาดเจ็บ ขุนอภัยภาษีจึงได้อาสาขึ้นห่มผ้าแดงรอบองค์พระเจดียแ์ ทนและได้ทาํ การห่ มผ้าแดง
อีกหลายปี จนกระทัง่ เสี ยชี วิต (ต่อมาจึงได้ครอบครัว รุ่ งแจ้ง ทําการห่ มแทน) ด้วยเหตุที่ขุนอภัยภาษี รับ
ราชการในตําแหน่งนายด่านคํานวณภาษี จึงได้ทาํ การฟูมฟักบุตรของท่าน คือ คุณง่วนสุ่ น ให้มีความรู้ท้ งั
ทางด้านภาษาต่างประเทศและความรู ้ทางการคํานวณ จนเมื่อเข้ารับราชการ จึงได้เติบโตในหน้าที่นายด่าน
ศุลกากรจนกระทัง่ ได้รับพระราชทาน ราชทินนามเป็ น พระยาราชยสาธก รับผิดชอบนายด่าน ณ เมือง
สมุทรปราการแทนบิดา

พระยาราชายสาธก (ถือพานหลังสุ ด) ในงานบวชครูเฉลิม เอีย่ มโอภาส
นอกจากหน้าที่การงานในฐานะนายด่านภาษีแล้ว พระยาราชยสาธกยังถือเป็ นที่นบั หน้าถือตาของ
ชาวปากนํ้า ในด้านความใจบุญอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และเป็ นผูน้ าํ ความเจริ ญเข้ามาสู่ เมืองปากนํ้า ท่าน
เป็ นผูจ้ ดั ตั้งระบบตลาดสดที่สะอาดมีคุณภาพ มีระบบจัดเก็บขยะ (ตลาดราชา) และริ เริ่ มบริ การโรงมหรสพ
(วิกยี่เก) ให้ชาวปากนํ้าได้พกั ผ่อนหย่อนใจ บริ จาคเงินร่ วมสร้างโบสถ์ สร้างวิหาร ตามวัดวาอารามทัว่ ทั้ง
จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งยังให้ความสําคัญในการพัฒนาเด็กๆ ชาวปากนํ้า ให้ได้รับการศึกษาที่ดีเป็ นผูน้ าํ
ร่ วมกับท่านเจ้าอาวาสวัดต่างๆ เพื่อขอใช้พ้ืนที่สงฆ์ ในการก่อตั้งโรงเรี ยนประถมในเขตเทศบาลต่างๆ และ
ก่อตั้งโรงเรี ยนเอกชนแห่ งแรกในจังหวัดสมุทรปราการ ชื่ อ โรงเรี ยนสมุทรสตรี ในเขตวัดกลางวรวิหาร
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๑ (ต่อมา ยกกิจการให้คุณครู เฉลิม เอี่ยมโอกาส) พระยาราชยสาธกเสี ยชี วิตในปี พ.ศ.
๒๔๗๗ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เมื่อครั้งที่โรงเรี ยนสตรี ประจําจังหวัด ต้องย้ายออกจากพื้นที่ในเขตตัว
เมืองมาสู่ ถนนสุ ขุมวิทในปั จจุบนั ทายาทของท่านก็ยงั เป็ นผูบ้ ริ จาคที่ดินให้ใช้ในก่อสร้างโรงเรี ยนจํานวน
กว่า ๕ ไร่ พระยาราชายสาธกได้รับพระราชทานนามสกุล ซึ่ งมีความหมายมาจากชื่ อบิดาว่า ม้า จนเป็ น
ที่มาของนามสกุลพระราชทาน อัศวนนท์

หลวงประเจิดอักษรลักษณ์ อธิบดีกรมทีด่ ิน (ปี 2480) บุตรพระยาราชยาสาธก
พระยาราชายสาธก แต่ง งานกับ ธิ ดาท่า นหนึ่ ง ในตระกูล ขุนนางชั้นใหญ่ คื อ พระอภัย บริ บ าล
(เปี ย บุญนาค) ที่ชื่อว่า คุณหญิงฟอง มีบุตรชายที่เกี่ยวพันกับชาวปากนํ้าท่านหนึ่ ง คือ หลวงประเจิดอักษร
ลักษณ์ (สมโภช อัศวนนท์) อดี ตอธิ บดีกรมที่ดินในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๘๐ – ๒๔๘๑ และด้วยเหตุที่ทาํ งาน
เกี่ยวกับเรื่ องที่ดิน หลวงประเจิดอักษรลักษณ์จึงได้ครอบครองที่ดินจํานวนมากในจังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง
ในตลาดปากนํ้า ในเขตตําบลท้ายบ้าน และตําบลบางเมืองริ มถนนสุ ขมุ วิท อันเป็ นที่มาของตรอก และซอย
ต่างๆ ที่ใช้ชื่อนามสกุล และราชทินนาม ของครอบครัวท่าน เช่น ซอยอัศวนนท์ และซอยอักษรลักษณ์
เมื่อบิดาท่าน (พระยาราชายสาธก) เสี ยชีวติ หลวงประเจิดอักษรลักษณ์ก็ยงั คงสื บทอดในการอุปการคุณทาง
การศึกษาแก่ชาวปากนํ้ามาโดยตลอด โดยในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ท่านได้บริ จาคที่ดินกว่า ๒๐ ไร่ บริ เวณสุ ด
เขตถนนท้ายบ้าน ให้แก่กระทรวงศึกษาธิ การ

คุณอมรา อัศวนนท์ ในวงการแสดงภาพยนตร์ ไทย
หลวงประเจิดอักษรลักษณ์ มีธิดา ที่ถือว่าสวยที่สุดในประเทศไทยท่านหนึ่ง คือ คุณอมรา
อัศวนนท์ ซึ่ งมีตาํ แหน่งเป็ นถึงนางงาม และเป็ นนางเอกภาพยนตร์ ที่โด่งดังในช่วงต้น พ.ศ. ๒๕๐๐ ความ
งามและความโด่งดังของคุณอมรา ได้เป็ นที่ครองใจชาวปากนํ้าเป็ นอย่างมาก ถึงกับตั้งชื่อที่ดินริ มชายทะเล
ปากแม่น้ าํ เจ้าพระยา แถบตําบลท้ายบ้าน ที่ครอบครัวท่านเป็ นเจ้าของตามชื่อท่านว่า หาดอมรา ปี พ.ศ.
๒๕๒๒ เมื่อทางกระทรวงศึกษาธิ การ เริ่ มโครงการก่อสร้างโรงเรี ยนแห่งใหม่บนที่ดิน ซึ่ งครอบครัวท่าน
บริ จาคไว้ต้งั แต่ปี ๒๕๐๔ ทางผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนใหม่แห่งนี้ จึงได้ขออนุญาตใช้ชื่อของคุณอมรา และราช
ทินนามบิดามารวมกัน จนเป็ นที่มาของชื่อ โรงเรี ยนหาดอมราอักษรลักษณ์วทิ ยา มาจนปั จจุบนั

