จดหมายเหตุ
ประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั
ตัง" แต่วนั ที& ' เมษายน ถึงวันที& *+ พฤษภาคม ร.ศ.+1' (1341)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือครังดํารงตําแหน่งพระบรม
โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระปาสหัวเมืองปกั ษ์ใต้ เป็ นระยะเวลา
นานถึง ./ วัน ตังแต่วนั ที 1 เมษายน 23.2 ถึงวันที 45 พฤษภาคม 23.2
(ร.ศ. 521) โดยเสด็จออกจากกรุงเทพ ฯ ผ่านและแวะพักแรมจังหวัดต่าง ๆ คือ
ชุมพร ระนอง ตะกัวปา่ ภูเก็ต พังงา กระบี ตรัง และนครศรีธรรมราช ในการ
ประพาสหัวเมืองปกั ษ์ใต้ครังนี พระองค์ได้บนั ทึกเป็ นจดหมายเหตุ ตลอดระยะทางที
เสด็จไปถึง จํานวน 52 ฉบับ โดยใช้นามปากกา “นายแก้ว” www. kuapa.com
นําเสนอเฉพาะในส่วนทีเกียวกับตะกัวปา่ และพังงา หากท่านใดมีความประสงค์จะให้
kuapa .com นําเสนอตอนใด โปรด comment

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั (เมือ เมษายน 23.2)

“เรือถลาง” เรือพระทีนังรัชกาลที ๖ คราวเสด็จประพาสเมืองภูเก็ต
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(ฉบับที ๔)
เรือถลาง
หน้าเกาะคอขาว (เมืองตะกัวปา่ )
วันที ๒๑ เมษายน รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๘
คํานับมายังท่านพรานบุญ ทราบ
วันนีเวลาเช้า ๒ โมงเศษ เสด็จจากพระทีนังรัตนรังสรรค์ ภรรยาข้าราชการ
และหญิงชาวเมืองได้จดั ผลไม้มาถวายเป็ นของส่งเสด็จเป็ นอันมาก เสด็จทรงรถม้าลง
Ŕ
ไปทีท่าข้าราชการส่งเสด็จทีนีโดยมาก เสด็จลงเรือกรรเชียงพ่วงเรือกลไฟออกมาที
เรือถลาง พวกจีนทีตลาดเกาะคนทีได้สลุดถวายด้วยประทัดอีก และได้ถวายคํานับ
ด้วยม้าล่อ วันนีผมได้ความรูอ้ ย่างหนึงคือการตีมา้ ล่อของจีนไม่ใช่ตไี ปพอให้ดงั แผ่งๆ
เฉย ๆ เขามีกําหนดตีตามเกียรติยศ ตังแต่สามแผ่งจนถึงสิบสามแผ่งเป็นอย่างมาก
ทีสุด ตีแผ่ง ๆ พอครบกําหนดแล้วตีแผ่ง ๆ สองทีตดิ ๆ กันเสียครังหนึง แล้วตังต้น
ใหม่ คือเป็ นต้นว่าถ้าจะตีคาํ นับใครทีควรได้เพียงสามแผ่ง ก็ตี “แผ่ง ! แผ่ง !แผ่ง !
แผ่ง ๆ” ดังนี
ครันท่านพระยาดํารงและข้าราชการผูใ้ หญ่ทได้
ี ลงมาส่งเสด็จถึงเรือถลาง ได้
กราบถวายบังคมลาลงเรือเล็กไปแล้ว เรือถลางถอนสมอออกเดินจากปากนําระนอง
มาตามทางทะเล มาเข้าแม่นําตะกัวปา่ แม่นํานีก็มที งาม
ี ๆ น่าดูตลอดมา มีเขาทัง
สองข้าง และเกาะอยูเ่ ป็ นอันมาก มีบางเกาะทีมีเหมืองแร่ดบี ุก เช่นเกาะพระทองเป็ น
ต้น กําหนดตามโปรแกมว่าบ่าย ๆ จะมาถึงเมืองตะกัวปา่ แต่เรือพาลีซงนํ
ึ าหน้าเรือ
ถลางลงมานันเดินอยูข่ า้ งจะช้ามาก เพราะฉะนันกว่าจะทอดสมอทีหน้าเมืองตะกัวปา่
ก็คาเห็
ํ นไฟทีตลาดครึดน่าดูอยูบ่ า้ ง

พอเรือทอดสมอ พระเสนานุ ชติ ผูว้ า่ ราชการเมืองตะกัวปา่ ลงมาเฝ้าในเรือ
เชิญเสด็จขึนเมือง เวลาทุม่ เศษทรงเรือมาดแจวไปขึนท่า ตะพานตกแต่งไว้รบั เสด็จ
ประดับด้วยใบไม้และโคมญีปุน่ ตลอด ข้าราชการเฝ้าทีปลายตะพาน เสด็จขึนทรง
เก้าอี หามขึนไปทีจวนเจ้าเมือง ทางประมาณ ๔๐ เส้น พอพ้นทีตลาดริมท่าขึนไป
แล้ว ก็ไม่เห็นบ้านช่องอะไร จนถึงทีตังทีว่าการ จึงเห็นเรือนข้าราชการ ประทับ
เสวยทีจวนเจ้าเมือง แล้วเสด็จกลับลงมาประทับแรมในเรือถลาง เมืองตะกัวปา่ นี
ต้องนับว่าไม่ได้เห็น เพราะมืดเกินทีจะเห็น แต่ผมคิดว่าถึงสว่างก็ดเู หมือนจะไม่สมู้ ี
อะไรทีจะดูนกั บ้านช่องราษฎรก็น้อย เพราะไม่ได้ตงอยู
ั บ่ นฝงั แต่ตงอยู
ั ท่ เกาะคอ
ี
ขาว การทีมาตังอยูน่ ีเพราะเป็ นท่าเรือสินค้าขึนลงค่อยสะดวกกว่าทีเมืองเก่า ซึงเรือ
ใหญ่เข้าถึงยาก เพราะทรายจากเหมืองไหลลงมาทําให้ลาํ นํ าตืน บางทีในไม่ชา้ นัก
จะย้ายเมืองไปตังทีแห่งอืนให้เหมาะกว่าทีเกาะคอขาวนีอีกก็เป็ นได้
ทางมาวันนีคลืนไม่มเี ลยคุณลุงจารย์เตรียมตัวไว้วา่ จะเมาก็หาเมาไม่ แต่นาย
อินนันไม่ตอ้ งถาม ถ้านายอินไม่เมาก็ไม่ใช่เรือ ผมทราบว่าเมือคืนนีลงมานอนอยูใ่ น
เรือนีก่อน รูส้ กึ วิงเวียนเสียตังแต่เมือคืนนีแล้ว ก็แต่เรือจอดอยูน่ ิง ๆ ยังเป็ นเช่นนัน
แล้ว เมือเรือออกแล่นจะเป็ นอย่างไร พอผมได้ยนิ เรืองทีนายอินเมาเรือเมือคืนนี ผม
เก็บเอามานึกขําในใจ เวลาเรือเดินมาลมพัī ดเย็นสบาย ผมก็นอนนึกอะไร ๆ เล่น ใจ
กําลังโปร่งดีอย่างไรไม่ทราบ เลยนึกกลอนสักวาออกบทหนึง นึกจะลุกขึนจดไว้ก็
กําลังนอนสบาย ออกจะคร้านในการทีจะลุกไปหากระดาษ นึกผัดตัวเองว่าประเดียZ ว
ก็ได้ เลยหลับไป พอตืนออกหวัน ๆ ในใจ กลัวจะลืมบทกลอนทีนึกไว้ออก แต่
คร้านลองหยิบกระดาษมาเขียนดูกจ็ าํ ได้ตลอด ผมอ่านให้ทา่ นพวกข้าราชการฟงั
ท่านก็พากันชอบ คุณหลวงอภิบาลว่าร้องเข้ากับลําออกทะเลได้ ชือลําก็ออกจะ
เหมาะกับเนือ ผมก็ขอให้ทา่ นลองร้องดู อยูข่ า้ งจะไพเราะพอใช้ คํากลอนนันผมจด
มาให้ดว้ ยเผือพวกพ้องของท่านพรานจะร้องได้บา้ ง หรืออย่างไร ๆ ก็พออ่านเล่น
สนุ ก ๆ ดังต่อไปนี
“อนิจจาโอ้อนิ สินสติ เหลือตรองตริแก้ไขน่าใจหาย นายท่านใช้ไม่ไปขัดใจนาย
สินสบายหวิวใจไร้สราญ ก้าวลงเรือเหงือตกฟกอนาถ ใจจะขาดงุนงงน่าสงสาร ไม่
เห็นใจศิษย์หาหรืออาจารย์ สินคําขานนอนแผ่แน่แล้วเอย”

