อําเภอตลาดใหญ่
เมืองตะกัวปา่
วันที ๒๑ เมษายน รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๘
เมือคืนนันนอนในเรือเย็นสบายดีพอใช้ แต่การนอนในเรือเสียทีจําเป็ นต้องตืน
แต่เช้านัก เมือเช้านีดูเหมือนพอรุง่ ผมก็ตอ้ งตืน นอกจากคนหนูหนวกเห็นจะทน
นอนอยูไ่ ม่ได้ ดูเหมือนพอแดดขึนคนสักสามร้อยคนก็ตนลุ
ื กขึนเดินกันเล่น เสียง
คึกคัก ๆ พิลกึ
แต่การทีต้องตืนเช้าเช่นนัน ก็ไม่สจู้ ะเป็ นทีเดือดร้อนอะไรนัก
อย่างไร ๆ ก็ตอ้ งตืนอยูแ่ ล้ว เพราะการทีจะเสด็จขึนมาประพาสทีตําบลตลาดใหญ่นี
ต้องเลือกเวลาทีนําขึนเรือจึงจะขึนมาถึงได้
เวลาเช้าจวน ๔ โมง เสด็จลงเรือดํารงรัฐจากเรือถลาง แล่นขึนมาตามลํานํา
มาในระหว่างเกาะ ซึงมีเรียงรายอยูท่ งสองข้
ั
าง ผมได้ยนิ เจ้าคุณเทศาท่านว่ามีดบี ุก
แทบทุกเกาะแต่ไม่มใี ครได้รอ่ นเพราะไม่คุม้ โสหุย้ ทีจะต้องเสีย เรือเดินมาได้ประมาณ
ชัวโมงครึง ถึงทีลํานําแคบและตืนต้องเปลียนเรือ เสด็จลงเรือมาดแจว คนอืน ๆ ก็
ลงเรือเล็ก พ่วงท้ายเรือกลไฟเล็กซึงมาจากเมืองระนอง พอมาได้สกั หน่อยถึงตําบล
ย่านยาว ลํานําย่านนีตรงไปยาวกว่าแห่งอืน มีเรือมาดราษฎรพายออกไปรับเสด็จ
คนพายแต่งกายประดับประดาหรู มีฆอ้ งตีทุก ๆ ลําเป็ นจังหวะพาย คนพายได้โห่รบั
เสด็จและพายแซงเรือทีนังมา จนถึงวังบราแก้เชือกเรือพระทีนังจากเรือกลไฟ เรือ
พายเข้าโยงแทน โยงทังเรือพระทีนังและเรือทีตามเสด็จ พายพร้อม ๆ กัน ร้อง
เพลงพลางช่างน่าสนุ กจริง ๆ เรือแล่นฉิวเท่า ๆ กับพ่วงเรือไฟ ลํานําตังแต่วงั บรา
ขึนมาเรือไฟเล็กก็มาไม่ได้เพราะเป็ นหาดทังนัน ถ้าเวลานําลงแม้เรือพายก็เดินไม่ได้
เพราะเหตุนีเมืองจึงต้องเลือนลงไปตังตําลงไปอีกมาก
เวลาราวบ่ายโมงถึงท่าเสด็จขึนทรงพระเก้าอีหามขึนมาพลับพลาทางประมาณ
๒๐ เส้น ขึนจากท่าผ่านไปริมกําแพงบ้านพระยาตะกัวปา่ เก่าซึงชํารุดทรุดโทรม
หมดแล้ว ทางข้างซ้ายถนนทีดินยังเป็ นทีลุม่ แลเห็นได้วา่ เป็ นลํานําเก่า มีหม้อเรือไฟ
ของพระยาตะกัวปา่ ทิงอยูห่ ม้อหนึง ซึงเป็ นพยานปรากฏอยูว่ า่ แม่นําได้เคยขึนมาถึง
ตรงนัน ทําให้เห็นได้วา่ การทําลายเขาทําเหมืองขุดดีบุกเป็ นอันตรายแก่ลาํ นํามาก
พ้นบ้านพระยาตะกัวปา่ ไปถึงตลาด มีตกึ แถวอย่างจีนอยูส่ องข้างถนน ตึกเหล่านี
เวลานีอยูข่ า้ งจะชํารุดทรุดโทรมมาก ต่อตลาดไปก็มบี า้ นเรือนตลอดมา จนถึงเชิง
เขาทีตังพลับพลา พลับพลาตังอยูบ่ นยอดเขา เป็ นทีสบายดี มีลมเย็น ต้นไม้รม่ รืน

จําเริญตา ส่วนพลับพลาก็ทาํ เครืองไม้อย่างแข็งแรง ฝาบัดนีเป็ นแผง แต่ต่อไปพระ
เสนานุ ชติ จะเปลียนฝาและรักษาไว้เป็ นเรือนทีพักต่อไป นําใช้ทนีี อยูข่ า้ งจะบริบรู ณ์
และเป็ นนําดีจดื สนิท พระเสนานุ ชติ ได้จดั การทําท่อไม้ไผ่ไขนํามาจากเขาอีกลูกหนึง
ข้ามมาใช้ทเขาพลั
ี
บพลานี
ทีตลาดใหญ่นีรูส้ กึ ว่าเป็ นเมืองมากกว่าทีเมืองใหม่
ซึงได้ขนไปดู
ึ
เมือคืนนี
ทีนีตึกกว้านบ้านช่องก็มมี ากกว่า ผูค้ นก็ดแู น่นหนา ทีเมืองใหม่นนช่
ั างดูสมชือ
จริง ๆ คือมีตะกัว (ดีบุก) ทัวไปทังเกาะ และส่วนปา่ ก็เห็นอยูม่ ากกว่าบ้าน เมือคืนนี
เวลาทีประทับอยูจ่ วนผูร้ าชการได้ยนิ เสียงกวางร้องอยูใ่ นปา่
ได้ยนิ ถนัดทีเดียวจึง
เข้าใจได้วา่ ปา่ อยูใ่ กล้มาก สมควรแล้วทีจะเรียกว่าเมืองตะกัวปา่
วันนีไม่ได้เสด็จแห่งใด ก็ดเี พราะฝนตกและฟ้าร้องครืน ๆ อยู่ หมูน่ ีอยูข่ า้ งจะ
ร้อนอ้าวมาหลายเวลาแล้ว ใต้เท้ากรุณากล่าวขึนว่าฝนคงจะตกเป็ นแน่ ทูลกระหม่อม
รับสังว่าถ้าฝนไม่ตกจริง จะต้องให้ใต้เท้ากรุณาขีสิงโต (คือการลงโทษตามแบบ
ลงโทษโหรทีทํานายผิด) แต่ใต้เท้ากรุณาทูลขอผัดเรือย ๆ มาจนบ่ายวันนีฝนตกมาก
หน่อย ท่านก็เลยกราบบังคมทูลขอให้นบั ว่าเอาเป็ นทํานายถูกแล้ว ขอให้พน้ การที
จะต้องขีสิงโต ก็ทรงตกลงยอมตามคําท่านกราบทูลขอ
การมหรสพทีนีอยูข่ า้ งจะบริบรู ณ์กว่0าทุก ๆ แห่งทีมีมาแล้ว มีมโนราห์ ๔ โรง
หนัง ๔ โรง เพราะฉะนันผมไม่จาํ จะต้องบอกว่าอยูข่ า้ งจะกึกก้องโกลาหลอยูบ่ า้ ง
การทีมีมหรสพมากเช่นนีเป็ นพยานอยูว่ า่ เมืองตะกัวปา่ เก่านีเป็ นเมืองทีมีความจําเริญ
(สิวไิ ลซ์) พอใช้
พูดถึงความจําเริญผมลืมเล่าไปในจดหมายฉบับก่อนว่าเมืองระนองนันอยูข่ า้ ง
จะ “สิวไิ ลซ์” พอใช้อยู่ มีสงซึ
ิ งเป็ นพยานอยูค่ อื ทีตลาดมี “สาวสวรรค์กลั ยาเป็ นเข้า
บาทบําเรอปวงเทวราชทุกราศี” (คํากลอนผมแก้เอง) ผ่านไปทางตลาดได้เห็น “นวล
ละออผ่องพักตร์ลกั ขณา ดังจันทราทรงกลดหมดมลทิน” (ทีว่าหมดมลทินนัน กลอน
พาไปขออย่าได้ถอื ว่าเป็ นความจริง) นีจะไม่นบั ว่าเมืองระนองสิวไิ ลซ์หรือ แต่ยงั ไม่สิ
วิไลซ์เท่ากรุงเทพฯ วิมานสาวสวรรค์ยงั ไม่มปี ระทีปมรกตแขวนข้างหน้า หรือนีจะ
เป็ นพยานว่าสิวไิ ลซ์กว่ากรุงเทพฯกระมัง ทีตลาดใหญ่นีบางทีจะมีวมิ านสาวสวรรค์
บ้างแต่วนั นีผมยังไม่มโี อกาสสืบ ในการเช่นนีคิดถึงคุณหลวงไชยประสิทธิ Fจริง ๆ ถ้า
ท่านได้ตามเสด็จมาด้วย ท่านคงจะเป็ นธุระสืบสวนเรืองนีอย่างแข็งแรงเป็ นแน่

วันที ๒๒ เมษายน รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๘
เมือคืนนีผมนอนสบายพอใช้ ฝนตกลงมาแล้ว ตอนกลางคืนมีลมพัดเย็น
เรือย นอนคลุมผ้าบาง ๆ ผืนหนึงพอสบายช่างผิดกับทีเมืองใหม่เสียจริง ๆ วันนีเช้า
ผมตืนขึนยังรูส้ กึ เย็นสบายดีอยูอ่ กี
เวลาเช้า ๓ โมงเศษเสด็จออกจากพลับพลาโดยกระบวนเก้าอีหาม เก้าอีทรง
ผูกแปด คนหามสวมกางเกงผ้าขาวเสือผ้าแดง หมวกกุเล้ยจีนมีใบไม้ใบหญ้าประดับ
หรูหราเก้าอีของข้าราชการผูกสีคนหามแต่งตามชอบใจ พวกทีหามเก้าอีนันนอกจาก
เป็ นคนไทย ๆ มีทเป็
ี นจีนก็มี เป็ นแขกก็มี แต่พวกจีนพวกแขกเหล่านีชอบกล จีนพูด
ไทยดีกว่าภาษาจีน และแขกพูดมลายูไม่เป็ น ใต้เท้ากรุณาท่านเล่าว่าเมือคืนนีมีแขก
คนหนึงไปจุดโคมไฟทีเรือนทีพักของท่าน ได้ความว่าชือแขกอาจ พูดภาษามลายูไม่
เป็ นสักคําเดียว ผมทราบว่าในมณฑลนีมีแขกชนิดแขกอาจนีมาก คือทีจริงตัวก็เป็ น
ไทยแท้ ๆ แต่ไปชอบใจลูกสาวแขก ถ้าไม่แปลงไปถือตามเขา ๆ ก็ไม่ยกลูกสาวให้ จึง
ต้องเลยเป็ นแขกตามเขาไป เพราะฉะนัน เจ๊ะเขียว เจ๊ะแดง เจ๊ะขาว เจ๊ะดํา อะไร
ต่าง ๆ จึงเกิดมีมากขึน
การชักชวนคนให้เข้าถือศาสนาด้วยวิธนี ีก็ดอี ยูบ่ า้ ง
เพราะฉะนันพวกคริสตังตามเมียไปเช่นนีก็มมี ใิ ช่น้อย การตกปลาหรือดักหนูถา้ จะให้
ติดแน่กต็ อ้ งใช้เหยือทีปลาหรือหนูนนชอบฉั
ั
นใด การตกเบ็ดผูช้ ายก็ตอ้ งใช้ผหู้ ญิงเป็ น
เหยือฉันนัน ข้อนีไม่ใช่พงมารู
ึ ก้ นั ขึนในเร็ว ๆ นี ก็รกู้ นั และใช้วธิ นี ีกันมาแต่ไหน ๆ
และไม่ใคร่จะมีเสียการเลย ถ้าการใดผูช้ ายจะจัดไปให้ตลอดไม่ได้คงต้องอาศัยอาศัย
ผูห้ ญิงช่วยทังนัน
นีผมก็พดู เพ้อเจ้อนอกเรืองมามากแล้ว ต้องจับเรืองต่อไปอีกที ออกจากที
พลับพลาประทับแรมเดินลงไปทางตลาดแต่หาตรงลงไปอย่างไปท่านํ าไม่ เลียวไปเสีย
ทางขวา เดินไปทางตะวันออกเรือย พอพ้นตลาดก็หมดถนนมีแต่ทางตัดไปตามใน
ปา่ ละเมาะและทุง่ เป็ นทางงามดี แต่แดดอยูข่ า้ งจะร้อนข้ามคลองหลายแห่ง แต่ลว้ น
ตันเสียเพราะทรายเหมืองไหลลงมาเต็มเสียหมด การทลายเขาลงมาเพือทําเหมือง
ขุดแร่นีทําให้เสียประโยชน์มาก ตามริมนําตะกัวปา่ เดิมเคยมีบา้ นคนอยูร่ าย ๆ ไป
และทราบว่าทําไร่ทาํ นาทําสวนได้ดี บัดนีทรายไหลลงมาถมคลองตัดทางนําเดินเสีย
หมด แล้วยังไหลไปท่วมทีนาทีสวนทําการเพาะปลูกไม่ได้ เพราะฉะนันราษฏรต้อง
ยกบ้านหนีไปแห่งอืนเสียมาก ราษฏรในเมืองตะกัวปา่ นีผมทราบว่าพากันไปรับจ้าง
ทําเหมืองเสียหมดไม่ใคร่จะทํานาทําไร่ ได้เงินมาก็ซอกิ
ื น แต่ไม่หยุดอยูเ่ พียงซือกิน

ซือยาฝินสูบด้วย ข้อนีเป็ นการไม่ดอี ย่างยิง การทําเหมืองนันเองเล่าก็ไม่เป็ นทางหา
กินทียังยืน พอเหมืองทีตนทํานันหมดแร่กล็ งคว้าง ไม่มอี ะไรทําและเมือไม่มอี ะไรทํา
ก็ตอ้ งอดเท่านัน ถ้าไม่ยากอดก็ตอ้ งคิดทําการหากินโดยทางไม่ชอบธรรมต่าง ๆ ผม
ทราบว่าเจ้าคุณเทศากําลังคิดจะแก้ไขเรืองนี คือจะคิดจัดการให้ราษฏรกลับทําไร่ทาํ
นาอีก หวังใจว่าจะสําเร็จได้ตามความคิดของท่าน
ตามระยะทางทีไปวันนีได้ผา่ นหมูบ่ า้ นไปหลายหมู่ พอถึงบ้านพวกหามได้
หยุดพักกินนําบ้าง ผมช่างนึกโล่งแทนจริง ๆ เดินไปร้อนเหงือโชก ๆ แต่ผมทีนังไป
บนเก้าอียังร้อนพอแรงการทางก็มใิ ช่ใกล้
จากพลับพลาทีประทับแรมนีไปถึง
พลับพลาประทับร้อนทีเขาเวียงระยะทางถึง ๒๖๗ เส้น ทีประทับร้อนนีอยูใ่ นแขวง
อําเภอกะปง นายอําเภอได้ทาํ พลับพลารับเสด็จเข้าแบบโรงนาอีก เย็นสบายดี มี
ผูค้ นมาคอยเฝ้ารับเสด็จอยูม่ าก กํานันคนหนึงกับผูใ้ หญ่บา้ นอีก ๒ คน ได้จดั เครือง
ถวายอยูข่ า้ งจะเก่ง กํานันผูใ้ หญ่บา้ นจัดเครืองถวายไม่ใคร่จะเคยพบและพวกทีตาม
เสด็จออกจะพากันหาร ๆ แต่ครันไปถึงทีแล้วก็มเี ครืองเลียงจริง แต่วา่ ใครจะได้
อุดหนุ นบ้างหรือไม่ผมไม่ทราบ กํานันและผูใ้ หญ่บา้ นทีจัดเครืองนัน ท่านเจ้าเมืองได้
นําเฝ้า เป็ นจีนทัง ๓ คน ท่าทางดูกด็ ี

เขาพระนารายณ์ (เขาเวียงในจดหมายเหตุ)

ฐานทีตังองค์พระนารายณ์และเทพบริวารบนเขาพระนารายณ์ (หลังขุดแต่ง ปี MNNM)

สิงทีสําคัญทีเสด็จไปทอดพระเนตรวันนี คือพระนารายณ์เทวรูป ซึงตังอยูบ่ น
เนินทีทําพลับพลาประทับร้อน เทวรูปมีอยู่ O องค์ เป็ นรูปพระนารายณ์ตงอยู
ั ก่ ลาง
ข้างขวามือมีเป็ นรูปเทพธิดานัง
ซึงบางทีจะเป็ นพระลักษมีขา้ งซ้ายมือมีอรี ปู หนึง
แปลไม่ออกว่าเป็ นรูปพระเป็ นองค์เจ้าใด เทวรูปทัง O นีทําด้วยศิลา สลักเครืองทรง
ดูเป็ นอย่างแบบข้างอินเดียแท้ จึงเข้าใจว่าคงจะเป็ นนายช่างข้างฝา่ ยมัชฌิมประเทศ
เป็ นผูท้ าํ
หรืออย่างน้อยก็เป็ นผูใ้ ห้อย่าง เพราะฉะนันต้องเข้าใจว่าชาวมัชฌิม
ประเทศได้ออกมาตังเป็ นคณะอยูท่ นีี
จะสืบเอาเรืองราวก็ไม่ได้กมากน้
ี
อย คงได้
ความแต่วา่ เทวรูปนีเดิมอยูบ่ นเขาเวียง บนนันยังมีฐานก่อด้วยอิฐปรากฏอยู่ ครัน
พม่ามาตีเมืองไทยได้ลงมาทีเขาเวียง ยกเทวรูปลงมาได้ถงึ ทีเนินนี ตังใจจะนําลงไป
ทางแม่นํา เผอิญเกิดฝนตกลงมาเป็ นห่าใหญ่ พม่าจึงต้องทิงเทวรูปไว้ หนีเอาตัว
รอด และโดยเหตุทพม่
ี าได้ให้หลังทีตรงนี จึงได้เรียกนามตําบลว่าหลังพม่าต่อมา
รูปพระนารายณ์ในเวลานีต้นตะแบกได้ขนหุ
ึ ม้ ห่อไว้เสียหน่อยหนึง ชะรอยจะมีผพู้ งิ
ทิงไว้กบั ต้นตะแบกตังแต่ยงั อ่อน ๆ ครันต้นไม้นนโตขึ
ั
นจึงเลยขึนหุม้ เทวรูป น่า
เสียดายทีสืบข้อความสาวขึนไปได้สนนั
ั ก ทีริมรูปนันมีศลิ าแผ่นหนึงมีตวั อักษรจารึก
แต่อา่ นไม่ออกว่าเป็ นหนังสืออะไร ไม่ใช่หนังสือไทย และไม่ใช่หนังสืออย่างทีจารึก
คาถาเยธัมมาทีพระปฐมเจดีย์ ศิลาแผ่นนีราษฎรถือกันว่าถ้ายกฝนเป็ นต้องตก วันนี
คงจะมีใครยกเป็ นแน่ เพราะพอเสด็จถึงพลับพลาสักครูห่ นึงฝนก็ตก
อยูข่ า้ งจะ
ศักดิสิF ทธิอยู
F บ่ า้ ง แต่เพราะไม่มใี ครได้พยายามจะยกพระนารายณ์ไป ฝนจึงไม่ตกจน
นําท่วมอย่างครังพม่ายก

ั
เทวรูปทีพม่าพิงไว้ทต้ี นตะแบกฝงตรงข้
ามเขาพระนารายณ์

ขากลับเสด็จทางเรือ ทรงเรือมาดถ่อล่องตามลํานําตะกัวปา่ โดยมากนําตืน ๆ
แต่มบี างแห่งเป็ นวัง พวกคนถ่อกล่าวว่ามีจระเข้ แต่กห็ าได้มใี ครเห็นไม่ เห็นแต่
จระเข้นานันและมาก เสด็จถึงท่าแล้วทรงพระเก้าอีหามขึนมาทีพลับพลาประทับอยู่
ทีนีอีกคืนหนึง

