การเสด็จประพาสเมืองตะกั่วปา
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
จาตุรนตรีศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ “เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู” เปนเนื้อหา
เดียวกัน ในที่นี้ไดคัดลอกฉบับที่ 2 เฉพาะเกี่ยวกับเมืองตะกั่วปามาใหอานกัน
“วันที่ ๒๗ เวลา ๑๑ ทุม ออกเรือเดิรทางชองหวางเกาะเสียงไหกับเกาะชาง ใน
แผนที่เขียนวาแสดดัลไอแลนดมาไมมีคลื่นลมอันใดเปนปรกติ เวลาเชา ๔ โมง ๔๕
นาทีถึงปากอาวที่เขาเรียกปากกุรา มีผูหนึ่งซึ่งพระยาตะกั่วปา ใหลงมานํารองชื่อ
“หลีอง” ขอใหลองเดาดูวาจะเปนคนชาติไรแน นําเรือเขาขางใน หลังเกาะกุราเปนที่
กวางใหญ แตมีศิลาในน้าํ มาก ที่ปากอาวตะกั่วปานีเ้ ปนเกาะใหญ ๆ ตั้งเรียง ๆ กัน มีชอง
ออกสามชองในหวางเกาะ กับฝงมีเกาะเล็ก ๆ นอย ๆ คือเกาะหนู เกาะแมว เกาะนกเปน
ตน แลดูเปนเขาสูงใหญซบั ซอนกันไปทั้งสองฝาก พบเรือเวสาตรีซึ่งพึ่งมาถึงในเวลาเชา
นี้ เขาทางปากปนสวน ทอดอยูในระหวางเกาะหนูกับเกาะแมว เรือผานไปยิงสลุต เรือ
อุบลไปทอดที่เกาะเสม็ดนอยเหนือเกาะหนูขึ้นไป ที่เกาะนี้เปนที่คนตัดฟนมาตั้งตัดฟน
ขายเรือเมล ดวยเรือเมลมาทอดที่นาเกาะนี้ เขาทําพลับพลาไวรับหลังหนึ่ง ทางตัง้ แต
ปากกุราเขามาถึงเกาะเสม็ดนอยยี่สิบไมล ทอดสมอเวลาบายโมงครึ่ง เวลาเย็นขึ้นดูที่

พลับพลาแลวกลับลงมานอนอยูในที่เรือ ระยะทางที่จะขึ้นไปเมืองก็พอจะไปทัน อยาก
ขึ้นเสียวันนี้จะไดยนเวลาเขาอีก แตเรืออื่นยังมาไมทันจึ่งขึ้นไปไมได
วันที่ ๒๘ เวลาเชาโมงครึ่งลงเรือกระเชียงเรือองครักษ ลากขึ้นไปได ๒ ชั่วโมง
ครึ่งติด ๔ ครั้ง เพราะกรุยที่ปกรองและคนที่นํา (มิใชหลีอง) ก็เอาแนไมสูไดนัก เจา
เมืองก็ไมรเู บาะแสเลย จึงตองใหปลดจากเรือไฟตีกระเชียงขึ้นไป ตามริมสองฟาก
ขางตนก็เปนปาสะแก ตอเขาไปขางในมีตนไมต่ํา ๆ เพราะฉนั้นจึงไมใครมีตอในลํา
คลองมากนัก มีที่ทุงวาง ๆ มาก เขาใหญ ๆ ไมติดเนื่องกันเหมือนอยางขางนอก ขาดเปน
สาย ๆ และตั้งอยูหางฝง มีที่ชิดฝงน้ําอยูสองเทือก เทือกหนึ่งถึงมีลูกเนินมาตกน้ํามีวัด
อยูที่นั้น ลําน้ําก็กวางใหญไมสูตื้นนัก แตน้ํานั้นขุน ขน ดวยทําเหมืองอยูขางเหนือน้ํา
เหมือนเมืองภูเก็จ ราษฎรไมไดใชอาบกินได บานเรือนซึ่งตั้งอยูใกลฝงน้ําก็มีหาง ๆ ที่
เปนหมูใหญอยูแตบานจีนทําปาณาติบาต แลเห็นแตยอดหมากมะพราวอยูลึก ๆ เขาไป
มาก จนถึงเมืองจึงไดมีบานหมูใหญตั้งสองฝากน้ํา คิดดูเวลาที่ขึ้นมาทั้งติดทัง้ หยุด ๔
ชั่วโมงครึ่งจึงถึงตะพานพลับพลา มียิงสลุตเปนแบบมาแตเมืองระนอง ใชปนบาเหรี่ยม
สําหรับเมือง แตยืมทหารในเรือขึ้นไปยิง พลับพลาตั้งอยูฝงตวันตกกลางทุง ภูมที่คลาย
ที่ตั้งพลับพลาเมืองพัทลุง หางลําน้ําขึ้นไปสักเสนเศษ มีทองพระโรงหลังหนึ่ง ที่อยู
หลังหนึ่ง เรือนขางในหาหลังเหลืออยู การตกแตงนั้นทํานองเมืองกาญจนดิฐ เปนแตไข
สเกลใหใหญขึ้นและมากขึ้น เมืองนี้ที่อาบน้ําเปนสิ่งสําคัญ มีทุกหองทุกแหง ทั้งขางนา
ขางในจัดดวยความเอาใจใสบิ่งกวาสิ่งอื่น ชอบใจที่ใชน้ํามันมะพราวสวางดีเหมือนเมือง
กาญจดิฐ น้าํ มันปโตรเลียมใชไดแตแขวนปรํานอกพลับพลาอยางเดียว พอเวลาเที่ยง
คลุมฝนมืดจนถึงทอดธุระวาจะไปเที่ยวแหงใดไมได เขาจัดกระบือชนมาไวใหดู ออกไป
ดูที่เกยริมรั้วคาย จนชนกระบือสิ้นแลวเวลาบาย ๔ โมงฝนก็ยังไมตก จึงไดขนึ้ รถที่จัด
มารับออกจากพลับพลาไปหนอยหนึ่งก็ถึงทาง ซึ่งพระยาเสนานุชิตคนเกาไดตัดทําขึ้น
เมื่อเตรียมจะรับเสด็จครั้งไปเมืองกัลกัตตา ๑๙ ปมาแลวนั้น เสาโทรเลขปกไปตามทางนี้
วาตรงไปเมืองพังงา สองขางทางขางหนึ่งเปนที่ลุม ขางหนึ่งเปนชายเขา ซึ่งผูหนึ่งบอก
วาเขาหมังมา ผูหนึ่งบอกวาเขาโคต ตัง้ อยูใกล ๆ พลับพลา ฟากถนนขางเขานี้เปนบาน
นองพระยาเสนานุชิต ติดกันเปนบาน ๆ ตลอดไปทัง้ ฟากถนน ที่เปนเรือนฝาขาว ๆ มีอยู
สองบาน นอกนั้นก็เปนเรือนฝาจากฝากระแชง คอนจะอยูขางฝรั่งอยูหนอย ๆ นาบาน

เปนรั้วโปรงต่ํา ๆ และปลูกตนประดูริมถนนตลอดทั้งแถบ ฟากขางลุมนั้นก็เปนหลังบาน
อีกแถวหนึ่งอยูหางถนนเปนบานพวกนี้เหมือนกัน ทั้งบานพระยาเสนานุชิตที่ตายดวย
ในที่สุดถนนสายนี้ มีวัดเปนของพระยาเสนานุชิตที่ตายสรางยังไมแลววัดหนึ่ง ตอนั้น
เลี้ยวลงตลาดเปนที่ลุมต่ําลงไป ที่ปากทางมีเรือนเสาสูงอยูริมหนองฤๅบึงยอม ๆ เขาชี้ให
ดูวาเพราะที่นี้เปนที่นา้ํ ทวมจึงตองปลูกเรือสูงเชนนั้น ตอเขาไปเปนตึกสองชั้นแบบถนน
ใหม เปนแตตกแตงเครื่องจีนเสียหนอยหนึ่ง แตพนื้ นั้นยกสูงกวาถนนขึ้นไปสัก ๒ ศอก
เศษหนีน้ํา ถนนนั้นดูสงู ขึ้นไปทีละนอยละนอยจนถึงสามแยก เลี้ยวไปขางขวาทางไป
เมืองพังงา มีตึกสูงสองชัน้ ทั้งสองฟาก เปนตึกอยางจีนใหญโตตลอดไปจนถึงตะพาน
ออกทางโทรเลข กลับมาทางเดิมแลวไปทางแยกซาย ก็มีตึกเชนถนนใหมตอไปอีก
จนถึงนาบานพระยาเสนานุชิต ถาจะเทียบกับเมืองสงขลา ตึกที่นี่ใหญโตกวาที่สงขลา
และเปนสองชั้น หลังคามุงกระเบื้องหมดตลอด มีโรงจากแซกแซมอยูนอยหลัง ถนนก็
กวางราว ๆ กันระยะยาวของตลาดจะสั้นกวาสงขลาก็ไมมากนัก เห็นไดวาเปนเมืองที่
ใหญโตบริบูรณดวยสมบัติ แตกระไรเลยจะหาที่สขี าวฤๅที่ดีบริบูรณไมชํารุดสักแหง
หนึ่งไมมี โซมตลอดหัวถนนทายถนน ที่หักพังลงมาก็มี ไมมีรอยที่ไดซอมแซมอะไร
เลยสักอยางเดียว ของที่ขายในตลาดก็มีรานผาผอนอยูสองรานหรือสามราน นอกนั้นก็
ขายแตของกินเล็กนอยไมสมกับตึกรามเลย ดูโรเรรวงโรยไปทุกแหง ถนนก็เปนรอยแตง
ใหม ๆ ไดถามเหตุซึ่งเปนเชนนี้ ก็ไดเหตุหลายอยาง คืออยางหนึ่งนั้นเปนตึกของพระยา
เสนานุชิตเกาทําแจกบุตรเหมือนอยางตึกถนนใหม ไมมีทุนซอมแซมฤๅไมพรอมใจกัน
ซอมแซมอยางเดียวกันกับถนนใหมนั้นอยางหนึ่ง ที่เปนตึกของราษฎรอยูอีกสักสาม
สวน พลอยโซมดวยนั้นวาเพราะเหมืองที่ดีไมใครมี พวกจีนจนไปอยางหนึ่ง เพราะ
พวกจีนเกิดวิวาทกันเนือง ๆ จนไมเปนปรกติไดนั้นอยางหนึ่ง คนที่มีเงินมีทองก็พากัน
ออกไปอยูปนังเสียมาก เปนคําแกอยูเชนนี้ เมื่อไดพูดจาไตถามพระยาเสนานุชิตและ
พวกจีนรวบรวมการทั้งปวงเขาหมด ก็เห็นวาเปนเพราะพระยาเสนานุชิตคนนี้ “ลักข
อยางยิง่ ”จะพรรณาไปไมสิ้นสุด การอันใดเปนไมมที ี่ไดทํา หยุดนิ่งแททีเดียว เมื่อพูด
ถึงเรื่องจีนวิวาทกันสั่งใหจัดโปลิศ ก็วามีคนรักษาถนนอยูแลว ๖ คน ใหเงินเดือนคนละ
สามเหรียญบางสี่เหรียญบาง จัดขึ้นอีกเปลืองพระราชทรัพยเปลา ๆ จีนซึ่งไปคนพบ
ดีบุกหวงที่ไวมาก ๆ จะทําสองชั่วสามชั่วคนก็ไมหยุด ก็เปนอันสิ้นความคิดมิรูที่จะแกไข

ประการใด ทางที่จะเดิรชางเดิรลอขึ้นไปถึงเหมืองดีบุกก็รองวาน้ําทวมทําไมได และไกล
เหลือเกินนัก ถามวาทางไกลเทาใด ก็วาครึ่งวันคอนวัน เหมืองนั้นก็อยูบนเขา น้ําก็ยัง
ทวมไปถึงได เขาวาถนนในเมืองไมใชเวลาเสด็จ ตองเดิรในเฉลียงตึก ดูเหมือนไมได
เคยออกจากบานไปแหงใด ที่สุดจนบานนองของตัวที่เรียงอยูริมถนนหกเจ็ดบานก็ไม
ใครทราบวาบานของใคร ขอพรรณนาแตเทานี้พอใหเห็นเหตุวาบานเมืองซุดโซมนัก
เพราะเหตุใด ตามเสียงพวกจีนนั้นวาไมมีทุนนั่นแหละเปนขอสําคัญ พระยาเสนานุชิต
เองก็วาออกทุนไปแลวมักไมไดคืน จึงไมเจือจาน การขัดของตาง ๆ มีทางแกทุกอยาง
เวนไวแตเรื่องลักขของพระยาเสนานุชิต ถาไมแกเสียกอนแลวอื่น ๆ ไมสําเร็จหมด
ไปจากตลาดดูบานพระยาเสนานุชิต เปนเรือนฝากระแชงออนอยางกรอบแกรบ
เต็มที แลวไปดูโรงกลวงที่ถลุงแร เพราะที่ระนองขาดอยูไมใชเวลาที่เขาถลุง ดูเพื่อจะได
ใหเห็นการตลอดในกระบวนที่ทําแร แลวกลับมาทางเดิม คางอยูที่พลับพลาคืนหนึ่ง
วันที่ ๒๙ เวลาดึกคืนนี้ฝนตก เดิมคิดวาจะไปเที่ยวตามบานชายเขา เพื่อจะให
ไดเห็นการอยูปรกติของราษฎรไมใชแตงรับเสด็จ แตเมื่อฝนตกเสียแลวก็เปนอันไมได
ไป เพราะนอกจากถนนที่กลาวมาแลวตองไตตามคันนาทั้งสิ้น เมื่อรับแขกทั้งปวงแลว
จึงไดกลับลงมาเรืออุบล ไดสั่งใหพระสุนทรวรนาถไปรักษาการที่เมืองคีรีรัฐนิคม
เพราะไดถามพระยาเสนานุชิตถึงเรื่องพระยาเสนานุวงศตาย ผูใ ดรักษาการและดูแลภาษี
อากร เสียงก็หลวมโพรกเต็มที และไดตั้งใหนายจันนองพระเรืองฤทธิรักษาราษฎร
เปนพระเรืองฤทธิรักษาราษฎรอีกนายหนึ่ง ดูก็ควรจะสังเวช พวกพี่นองเหลานี้ยืนอยู
เปนกองโต แตไมเห็นใครชวยใครฤๅไมใชใคร เจาเมืองวิ่งปนไปทุกอยาง ดูแววไมใคร
จะมีตามกัน ตึงตึงอยูทั้งนั้น ทอดนอนอยูที่นาเกาะเสม็ดนอยอีกคืนหนึ่ง
วันที่ ๓๐ ออกเรือคืนนี้ ๑๑ ทุม เดิรทางชองเรียกวาปากปนสวนซึ่งเปนชองลาง
ที่เรือเวสาตรีมา เมื่อตัดออกมาเกาะภูเก็จ มีลมรวย ๆ เรือโคลงบางเล็กนอย ที่แยแยก็
เมากันบาง เวลาบาย ๔ โมงครึ่ง ถึงเมืองภูเก็จทอดในอาว เวลาพรุงนี้จะไดขึ้นบก รีบ
ทําหนังสือนี้บอกขาวมาใหทราบเพียงระยะนี้กอน ซึ่งมิไดบอกขาวในที่ควรจะบอกได
คือที่กระสงทางชุมพรแหงหนึ่ง ที่ระนองสงทางเมลแหงหนึ่งนั้น เพราะเหน็ดเหนื่อย
มาก และไมใครมีเวลาวาง เจานายและขาราชการทั้งขางนาขางในที่มา เจ็บปวยตัวรอน

ดวยถูกแดดถูกฝนบาง ลงทองเพราะผิดน้ําบาง แตไมมีผูใดอาการมากมายอันใด วัน
หนึ่งสองวันก็หาย แตตัวฉันมีความสบายมาก”
สยามินทร

