การเสด็จประพาสเมืองพังงา
ของรัชกาลที่ 5
ร.ศ.109 (พ.ศ.2433)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชดําเนิน
ประพาสแหลมมลายู รัตนโกสินทรศก 109 (พ.ศ.2433) โดยเสด็จออกจากกรุงเทพฯ
ในวันที่ 16 เมษายน ร.ศ. 109 (พ.ศ.2433) โดยทางเรือถึงชุมพร แลวเสด็จทางบกขาม
มายังระนอง ลงเรืออีกครั้ง ออมแหลมมลายู และเสด็จกลับถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 15
มิถุนายน ร.ศ.109 (พ.ศ.2433) รวมเวลา 2 เดือน ทรงแวะเยี่ยมเยียนราษฎรหัวเมือง
ตาง ๆ ตามรายทางที่เสด็จผาน ในการเสด็จครั้งนี้ พระองคทรงบันทึกเรื่องราวตาง ๆ
ไวอยางละเอียด เทาที่ทราบมีอยู 2 ฉบับคือ พระราชนิพนธ “ระยะทางเสด็จพระราช
ดําเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู รัตนโกสินทรศก ๑๐๙” เปนลายพระ
ราชหัตถลวน ๆ ดวยดินสอ ตัวหวัดสวยงาม เปนบันทึกสวนพระองคละเอียดมาก
และอีกฉบับหนึ่งเปนพระราชหัตถเลขาพระราชทานสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟา
จาตุรนตรัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ “เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู” เปนเนื้อหา
เดียวกัน ในที่นี้ไดคัดลอกฉบับที่ 2 เฉพาะเกี่ยวกับเมืองพังงาและตะกั่วทุงมาใหอาน
กัน ถึงจะชากวาการออกอากาศของ TPBS ก็ถือวาเปนความรูก็แลวกันนะครับ
พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 3 ทรงพระราชนิพนธบนเรือพระที่นั่งอุบลบุรทิศทอดสมอ
อยูที่เกาะลังกาวี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม รศ. 109 (พ.ศ.2433)
“....วันที่ ๒ เวลา ๑๑ ทุม เลื่อนเรือเขาไปทอดในระหวางเกาะหมากกับเกาะสลัด
พระยาบริรักษภูธร (ขํา ณ นคร) ลงมาคอยรับอยู ตาที่วาบอดนั้น เห็นเปนตอขาวอยูทั้ง
สองขาง แตที่จริงยังแลเห็นเดิรไมตองจูง เดิมกะเวลาวาจะไปตะกั่วทุงเพียงสองชั่วโมง
ถึง ตอ ๔ โมงเชาจึง่ ไดลงเรืออุไทยราชกิจไป ฝนตกเปนคราว ๆ มีลมพัดจัดตลอดทาง
สองชั่วโมงจึ่งไดถงึ อาว ตามทางที่ไปลวนเปนเกาะเนืองแนนไปคลายชองอางทอง เปน
แตระยะหางกวา ตัง้ แตระนองลงมาจนถึงภูเก็จเขาไมใครจะมีศิลา เปนแตดนิ แดงแดง
ทั้งนั้น ตอถึงระยะนี้จงึ่ มีเขาปูนตามเกาะเหลานี้มาก เปนที่นกทํารังบาง อากรรังนกที่
เมืองไทรทําก็ตลอดขึ้นมาถึงนาเมืองพังงา ทีป่ ากชองจะเขาคลองตะกั่วทุงมีเกาะยอม ๆ
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สองเกาะเคียงกันเรียกเกาะนมสาว ถัดเขาไปอยูกลางลําน้ํามีเกาะชื่อปายี้ เปนที่พวกแขก
เมืองตะกั่วทุงอยูประมาณสักสิบหาเรือน หากินดวยการทําปาณาติบาต ที่เกาะนี้อยูใน
ระหวางลําน้ําสองแยก แยกหนึ่งไปเมืองพังงา แยกหนึ่งไปเมืองตะกั่วทุง พระบริสุทธิ
โลหภูมินทราธิบดี (กลอม ณ นคร ) ลงมาคอยรับอยู เรือไฟใหญตองหยุดเพียงนี้ ลง
เรือกระเชียงเรือไฟเล็กลากตอเขาไป ถัดเกาะปายี้เขาไปมีเขาที่ตกถึงลําน้าํ สองเขา คือเขา
ไมแกวกับเขาตักน้ํา เขาตักน้ํานั้นวายกเสียแตเดือนหากับเดือนหกแลวมีน้ําตกอยูรอบเขา
เสมอ ตอเขาไปมีเขารายาอีกเขาหนึ่งเปนเขาตกน้ําเหมือนกัน พวกแขกนับถือวา
ศักดิ์สิทธิ์ นอกจากเขาเหลานี้แลวก็ไมมีเขาอันใดที่อยูใกลน้ํา ไมเหมือนลําน้ําเมืองพังงา
ตามทางเขาไปก็ไมมีบานเรือนคนเปนแตไมโกงกางตลอด ไปมีอยูแตที่ดานซึง่ เปนลําน้ํา
แยกไปเมืองพังงาอีกทางหนึ่ง ตองหยุดเรือไฟตีกระเชียงขึ้นไปอีกไมชาก็ถึงตะพานขึ้น
เมือง ตะพานนี้ตองทําขามที่ชายเลน ซึ่งพระบริสุทธิตัดไมโกงกางลงไวจะปลูกจาก
ยางประมาณสักสามเสนเศษสี่เสนจึ่งถึงดินดอนที่ตงั้ พลับพลา ๆ นั้นทําเปนทีแ่ รม มีเยา
เรือนและแผนที่คลายคลึงกันกับที่ตะกั่วปา แตที่นี่ทําพิจิตรพิสดารขึ้นไปกวา เครื่อง
เฟอรนิเชอเตียงเกาอี้ใชไมมริตคนไทยทําเกือบทั้งสิ้น เวลาที่ไปถึงนั้นบาย ๒ โมงแลว
ดวยระยะทางในคลองกินเสียอีกสองชั่วโมง แตพอดูพลับพลาทั่วแลวก็ออกเดิรไปเที่ยว
ที่ขางพลับพลามีโรงคลวงใหญสองโรง เขาใชเปนโรงครัว โรงคลวงนี้เปนของพระ
บริสุทธิเอง ดวยเขาลงทุนเรียกจีนมาทําการเองเหมือนอยางเมืองระนองมีลูกจางอยูรอย
เศษ มีพวกจีนทําเองบาง ลูกจางอีกประมาณสองรอยคน แรดีบุกที่เมืองตะกั่วทุงไม
เหมือนตะกั่วปา มักจะมีเปนหวงเปนตอนไมใครเปนลําสายใหญ เหมืองหนึ่งที่เปนอยาง
ใหญ คนทําก็ไมเกินหาสิบคน ถัดโรงคลวงไปเปนศาลากลางอยูนาบานพระบริสุทธิ์ เป
นควนอันเดียวกันกับที่ตั้งพลัพลา ที่บานนั้นตีระเนียดไมกระดานกวางขวางแนนหนา
หลังประตูเปนรานทาสูเจกเหมือนกันขางในบานกั้นเปนสองตอน มีเรือนจากอยูนอก
ตอนหนึ่งอยูในหมูหนึ่งเปนเรือนใหญ มีตึกฝาขัดแตะถือปูนใหญหลังหนึ่ง ตามลาน
บานก็ปราบราบเรียบและปลูกตนไมเปนระยะ แตเปนที่ตั้งใหมตนไมยังไมโต ถาจะ
เทียบกันกับบานพระยาสาย ก็เห็นจะพอรับรองกันได ขางหลังบานออกไปทําสวน
ปลูกตนจําปาดะ ทุเรียน มมวงหิมพานต มะพราว ตัดถนนหลายสาย ปลูกตนไมเปน
อะเวนยู แตยงั ยอม ๆ ขนาดสองปสามปทั่วไปทัง้ นัน้ ออกจากบานพระบริสุทธิ์เดิรไป
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ตามถนนใหญลงควนหนอยหนึ่งถึงถนนตลาดกวาง ๖ วา มีโรงตลาดเหมือนอยางเมือง
ระนองหลายสิบหลังแลว แตยังไมเต็มมีที่วางมากมีตึกกําลังกอสรางขึ้นใหมสองหลัง
ถนนตลาดนี้ก็พึ่งเกิดขึ้นใหมในครั้งพระบริสุทธิ์ผูนี้ออกมาจัดการ เดิรไปสุดตลาดแลว
ขึ้นรถกลับมาแยกไปโดยทางสายโทรเลข ซึ่งไปตอแดนเมืองพังงาระยะทาง ๑๑๘ เสน
เขาทําเปนถนนรถกวางสีว่ า พูนดินไดที่มีรางสองขางน้ําไมขังถนน ในเวลานี้ฝนตกชุก
อยางยิง่ ทางก็ไมเปนหลมโคลนมาก เปนแตรถไปฝดเพราะเปยกบางบางแหง และทาง
นั้นขึ้นสูงลงต่ําเปนลูกเนินไปทั้งนั้น ที่สูงมากก็ตัดฉายลงมาพอใหราบรถไปได การที่ทํา
ถนนนั้นเขาทําเปนเมื่อแรกคิดวาจะไปดูสดั หนอยหนึ่งพอใหเห็นภายในแลวจะรีบกลับ
แตครั้นเมื่อไปตามทาง เห็นภูมิฐานบานเมืองงดงามและมีการเพาะปลูกที่เกิดขึ้นใหม
นาดูอยู จึง่ ไดเลยตอไปตามขางทางขางซายมือนั้นแลเห็นเขาเปาะ ซึ่งเปนเทือกยาวใหญ
แลเห็นแตในลําคลองขึ้นมายืนประจําไปตามขางถนนจนตลอด ที่บนหลังเขานั้นก็เปนที่
ทําไรรายกันไป ที่พื้นลางเปนที่ราบก็เปนนาออกมาจนถึงขางถนนโดยมาก ทีเ่ ปนหมูไม
เล็ก ๆ ยังมิไดตดั ฟนลงทํานานั้นนอยกวาที่เปนนา ฟากขางขวาไมมีเขา แตมีนาคั่นกับ
ปาไมเล็ก มีบานเปนหมู ๆ อยูบาง สวนพริกไทยเกิดขึ้นใหมหลายแหง สวนของพระ
บริสุทธิ์เองเปนที่กวางใหญมีพริกไทยที่ไดลงแลวหมื่นสองพันคาง ไดชักชวนพวกจีนที่
มีทุนรอนใหลงทุนทําอีกหลายแหง เห็นตามขางทางกําลังปลูกอยูโดยมาก เขาได
ประกาศวาถาผูใดปลูกพริกไทยขาดทุน ไมชอบใจขายจะรับซื้อคางละเหรียญและ ๕๐
เซนตตามที่เปนผลและยังไมเปนผล สังเกตดูพื้นแผนดินริมทางก็คลายกับเมืองจันทบุรี
จะเสียเปรียบกันก็เรื่องน้ํา ที่นี่ตองใชน้ําบอไมมีลําธาร เห็นวาความคิดที่ทํานุบํารุงการ
เพาะปลูกนี้เปนทางที่ถูกแท ดวยการทําดีบุกที่เมืองเหลานี้มีแตจะรวงโรยนอยลงไป
เพราะเขตรแดนก็แคบ ดีบุกทํามาชานานก็มีแตจะหมดไปสิ้นไป ตัวอยางทีป่ ลูก
พริกไทยไดประโยชนมากเชนเมืองตรังก็มีอยู เมื่อสุดทางนี้ถงึ ลําคลองเรียกวาคลองวัด
ถ้ํา เปนลําธารตื้น ๆ น้ําริน ๆ ไมกวางนัก ที่นี่เปนพรมแดนกับเมืองพังงา ทางฟากขาง
พังงาก็ตัดทางกวางและปกเสาโทรเลขแลว แตไมไดปราบราบเปนถนนตนไมเล็ก ๆ ขึ้น
เต็ม เขาปลูกพลับพลายกไวหลังหนึ่งที่ใกลตนขัณฑสกรริมลําคลอง ตนไมนี้กําลังมีดอก
เมื่อแลเห็นบนตนคลายดอกประยงคุ สีดอกแกเหลืองที่ดอกออนเขียวเปนชอโต ๆ เมื่อ
เก็บลงมาเห็นดอกใหญขนาดดอกรสคนธตูม เมื่อบานกลีบแยะออกเปนสี่กลีบแตกลีบไม
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กาง ถัดจากพลับพลานั้นเปนทางเลี้ยวโอนไปหนอยหนึ่ง ขึ้นที่เนินสูงไปตามลําดับ
จนถึงเขตรวัดถ้ํา มีกุฏิพระสงฆอยูหมูหนึ่ง ลานวัดกวางมีไมดอกไมผลบางอยาง คือ
ลั่นทมและมะเฟองเปนตน รายเปนขอบคัน ปากถ้าํ นั้นอยูต่ําเสมอพื้นดิน ขางซายเปน
เพิงหนอยหนึ่งแตตัน ชองปากถ้ํากวางจนแสงสวางสองไดตลอดถ้ํา เวลาที่ไปกําลังมืด
มัวฝน ยังแลเห็นทางเดิรได สัณฐานถ้าํ นั้นเหมือนเกงเรือสําปนเกง ฤๅจะวาประทุนก็ได
ตรงลิ่วเขาไปกวางเกือบเสมอกันหมดตลอด เวนแตปากถ้ํา ในนั้นมีพระพุทธรูปยืนใหญ
อยูริมประตูองคหนึ่ง ตอเขาไปมีพระนั่งใหญ ๆ บางเล็กบาง มีพระปรางคองคหนึ่ง
พระนอนใหญองคหนึ่ง ปลายถ้าํ เขาไปตรงนาพระนอน มีศาลาสองหองโถง ๆ ผูกพัทธ
สีมาเปนโบถ มีพระสงหนั่งคอยรับอยูหารูปที่ใกลพระนิพพาน มีศิลาเปนรูปใบเสมา
จารึกอักษรไทยเปนขอมวา พระพุทธศักราช ๒๔๐๑ จุลศักราช ๑๒๒๐ ปมเมียสัมฤทธิ
ศก พระบริสุทธิโลหภูมินทราธิบดี มีนามบัญญัติเดิมวา ถินฺนามํ เปนที่(พี่)ผูใ หญ
พระเพ็ชรคีรีศรีพิไชยสงครามปลัดผูนอง มีนามบัญญัติเดิมวา ปุตตฺ นาโม ตอไป
พรรณนาถึงเรื่องที่ลงทุนลงรอนมาสรางและเอาอัฐิคุณยายคุณมารดาบรรจุไวในพระ
ปรางค ลงทายอธิฐานไมเอาสวรรคสมบัติมนุษยสมบัติจักรพรรดิมหาศาล จะขอใหได
ตรัสรูเปนพระสัพพัญุตญาณ อยางพุทธภูมภักดีแท ตอขึ้นไปขางหลังถ้ํานั้น เปนถ้ํา
เวิ้งสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแตชองสวางกวางดูเปนรอยน้ําซึมเปนน้ําเงินไปเกือบทั้งถ้ํา ขาง
ซายเดิรตอเขาไปไดอีกยาวแตมืด ถาจะวาแตในตัวถ้ํากันแลว ถ้ํานี้อยูขางหมดจด
เรียบรอยกวาที่เมืองพัทลุง เปนถ้าํ สําหรับคนแกไปไดเหมือนกันราษฎรไปประชุมกันทุก
ป กลับจากถ้ํามาตามทางเดิรถึงพลับพลาเวลาพลบ พักกินเขาอาบน้ํา ฝนตกเสมอเวลา
จวนทุมหนึ่งจึ่งไดกลับ เพราะไมไดตระเตรียมตัวมาจะคาง ๔ ทุมเศษจึงไดถึงเรือที่เกาะ
หมาก
วันที่ ๓ ขึ้นเมืองพังงาคางอยูบนเมืองพังงาคืนหนึง่
วันที่ ๔ ไปเทีย่ ววัดประพาศประจิมเขตร แลที่เขาหลังบานแลกลับมาลงเรือ
วันที่ ๕ ลงเรือไปตามลําน้ําปากลาว แลวกลับมาขึ้นที่เกาะหมาก ในสามวันนี้
ฝนตกยังค่ํายังรุงเปนคราว ๆ ลมพายุพดั จัดเห็นวาจะเปนเวลาเปลี่ยนฤดู แตเวลาที่มี
คลื่นลมนี้ เรือจอดอยูในเกาะหมากบังลับ ไมไดถูกคลื่นเปนแตถูกลมกับฝน แลเปนเวลา
ขึ้นอยูบกเสียบาง
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วันที่ ๖ ออกจากเกาะหมาก ลมสงบเปนแตยังมีลูกกลิ้งนอย ๆ จะแวะที่กระบี่
แลปะกาไสย ก็เห็นวาวันเกินกําหนดในโปรแกรมมากแลว จึ่งไดลงไปเกาะลันตาทีเดียว
ถึงเวลาบายจะขึ้นก็เปนเวลาน้ําลงทอดนอนอยูคืนหนึ่ง.......”
สยามินทร
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