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ค ำน ำผู้แปล  

         ดว้ยมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับทำ้วเทพกระษัตรี ว่ำเปน็คนจีน และ ไม่ใช่คนมุสลิม จึงเป็น

เหตุให้ไปคน้หำข้อมูลประวัติศำสตร์ของภูเกต็ ซึ่งในบรรดำหนังสือประวัติศำสตร์เกีย่วกับ

เมืองถลำง พบว่ำหนังสอืย้อนรอยประวัติศำสตร์เกำะจังซีลอนของพันเอกเยโรลำโม เอมิลิโอ 

เยริน ี(พระสำรสำสน์พลขันธ์) มีควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำคอ่นข้ำงมำก  

          กล่ำวคือ ทำ่นเยรินีไดร้วบรวมเอำบทควำมของบุคคลต่ำงๆที่เคยมำที่เกำะภูเก็ตและ

บันทึกไวแ้มเ้พียงประโยคสองประโยค ท่ำนก็น ำมำเรียบเรยีงไว้ท ำให้เห็นว่ำมีชำว

ต่ำงประเทศแวะเวยีนเก่ียวข้องกับถลำงมำกน้อยเพียงใด ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศำสตรไ์ทย 

จนถึงรัชกำลที่ ๓ แห่งรำชวงศ์จักรี น ำมำประมวลเรียงล ำดับของเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับเกำะ

ภูเก็ต ซึ่งเปน็บทควำมของชำวตำ่งประเทศในแต่ละยุคทีเ่ดินทำงมำทีเ่กำะและบนัทึกเรื่องรำว

ไว้ ผนวกเขำ้กับพงศำวดำรเมอืงถลำง  

           ข้อมูลที่ท่ำนเยรินีน ำมำเรยีบเรยีง ในแต่ละยุคแต่ละสมัย มกีำรอำ้งอิงถึงบุคคล กลุ่ม

บุคคล สถำนที่ เมือง หรือ อำณำจักรในยุคสมยันั้นๆ ยังรวมถึง พืชพนัธ์ สัตว์ป่ำ คนชำติพันธ์

ต่ำงๆ ท ำให้ต้องค้นควำ้หำข้อมูลประกอบเพือ่ท ำควำมเขำ้ใจกระจ่ำงขึ้นในบทควำมนั้น อกี

ท้ังวิธีกำรเขียนของคนเมื่อร้อยกว่ำปีก่อนค่อนข้ำงเข้ำใจยำก ทั้งค ำศัพทแ์ละส ำนวน บำง

ประโยคต้องอ่ำนทบทวนหลำยครั้งกว่ำจะจับใจควำมได ้ บำงหน้ำถึงกับใช้เวลำ ๑-๒วันจึง

พอจะเข้ำใจไดว้่ำผู้เขยีนหมำยถึงอะไรอย่ำงไร จำกกำรค้นคว้ำท ำควำมเข้ำใจ เห็นว่ำมี

ข้อมูลมำกมำยทีค่รอบคลุมกว้ำงขวำง และมีเรือ่งรำวทีจ่ดจ ำมำกมำย  

            จึงเกิดแรงบันดำลใจที่จะแปลหนังสือเล่มน้ีขึ้น แม้ไม่เคยมปีระสบกำรณแ์ปลหนังสือ

ทั้งเล่มและเรื่องประเภทนีม้ำก่อน แตเ่พื่อเป็นกำรแปลแล้วบันทึกไว้ถึงเรื่องรำวทีค่้นคว้ำท ำ

ควำมเข้ำใจไว้ ไม่เสยีเวลำในกำรตคีวำมและคน้หำค ำที่อำ้งอิงถึงในครำวต่อไป  

 

            หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำกำรแปลครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ส ำหรับผู้สนใจในประวัติศำสตร์

ของภูเก็ต หำกมผีิดพลำดประกำรใดผู้แปลขออภยัมำ ณ ที่นี้                    

                                                                        ชำญ วงศ์สัตยนนท ์

                                                                       ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔      

                                                               

หมำยเหตุ เลขที่หน้ำกระดำษที่ใช้อ้ำงอิงถึงนั้นเป็นเลขที่หน้ำกระดำษของหนงัสือท่ำนเยรินี กับ 

เอกสำรที่ท่ำนเยรินีอ้ำงถึง ไม่ตรงกับฉบับแปล 

                    […] ต่อท้ำยค ำหรือข้อควำม คือ ข้อมูลที่สืบค้น  

ป.ล. ขอขอบคุณ วิกีพิเดีย, สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์, jstor.org, National Library Board 

of Singapore และ www.raremaps.com/antique-maps แหลง่ให้ค้นคว้าหาข้อมูล และ น ารูปมา

ประกอบบทความ  

http://www.raremaps.com/antique-maps
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ประวัติ (วิกิพเีดีย)  

นายพันเอก พระสารสาสน์พลขันธ์ (ยี.อี.เยริน)ี มีชื่อจริงวา่ เยโรลาโม เอมิลิโอ เยรินี 

(Gerolamo Emilio Gerini) เกิดเมื่อวันที ่1 มีนาคม พ.ศ. 2403 (ค.ศ. 1860) ที่เมืองชิซาโน ซุล เนวา 

(Cisano sul Neva) จังหวัดซาโวนา (Province of Savona) แคว้นลีกูเรีย ประเทศอิตาลี โดยเป็น

บุตรชายคนโตของนายคาร์โล เยริน ี ศาสตราจารย์ทางด้านวิชาเกษตรศาตร์แห่งมหาวิทยาลัยตูริน

และเวโรนิกา รอสโซ 

หลังจบการศีกษาชั้นต้นแล้ว ท่านไดร้ับทุนเรียนดีและเข้าศึกษาต่อในราชวิทยาลัยการทหาร

แห่งเมืองโมเดนา (Royal Military Academy of Modena) จนกระทั่งจบการศึกษาและติดยศนาย

ร้อยตรีเหล่าทหารราบในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2422 ประจ าการที่กรมทหารราบที่ 13 "ปิเนโรโล" (13º 

Reggimento Fanteria Pinerolo) เมืองเปรูจา แคว้นอุมเบรีย 

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2424 ท่านได้เดินทางมายังกรุงเทพ ประเทศสยาม และเข้ารับราชการ

ในกองทัพบกสยาม ได้รบัพระราชทานยศเป็นนายร้อยโท 

ในปี พ.ศ. 2426 ท่านได้ย้ายจากกองทัพบกมารับราชการเป็นเลขานุการในพระองค์ของ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบ าราบปรปักษ์ ผู้ส าเร็จราชการกรม

มหาดไทย ในระยะน้ีท่านได้เดินทางไปยังพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศสยาม ท าให้มีโอกาสเรียนรู้

ภาษาไทยจนเกิดความช านาญ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ภาษาต่างๆ เช่น ภาษาบาลี ภาษา

สันสกฤต ภาษาพม่า ภาษามลายู ภาษามอญ ภาษาเขมร และภาษาถิ่นต่างๆ อีกเป็นจ านวนมาก 

ในปี พ.ศ. 2430 ท่านได้ย้ายกลับมารบัราชการในกองทัพบกอีกครั้ง โดยได้รับพระราชทาน

ยศนายร้อยเอกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2435[1]ด ารงต าแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทหาร

สราญรมย์ กระทั่งในปี พ.ศ. 2438 กรมยุทธนาธิการได้จัดตั้งกรมยุทธศึกษาขึ้นเพื่อจัดการด้าน

การศึกษาของกองทัพบก (ปัจจุบันคือกรมยุทธศึกษาทหารบก) และได้แต่งตั้งให้ร้อยเอกเยรินีด ารง

ต าแหน่งเป็นเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกคนแรก ต่อมาในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2440 ท่านได้รับ

พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงสารสาสนพ์ลขนัธ์ ถือศักดินา 800 ไร ่ [ระบบศักดินำของไทย

http://library1.nida.ac.th/nida_jour0/NJv7n3_01.pdf] จากน้ันท่านจึงได้รับพระราชทานยศเป็น 

นายพันตรี ต่อมาท่านได้รับพระราชทานยศ พันโท เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2444[3]จากนั้นจึงได้รับ

พระราชทานยศ พันเอก เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2446[4]ท่านได้ด ารงต าแหน่งน้ีมาจนถึงวันที่ 

10 มกราคม พ.ศ. 2448 จึงได้ลาออกจากราชการและเดินทางกลับประเทศอิตาลี[5] 

นายพันเอก พระสารสาสน์พลขันธ์ (ยี.อี.เยรินี) ได้ถึงแก่กรรมที่เมืองตูรินด้วยโรคหัวใจ เมื่อ 

พ.ศ. 2456 สิริอำยุ 53 ปี ศพของท่านได้ฝังไว้ในสุสานประจ าตระกูล ที่เมืองชิซาโน ซุล เนวา 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C_(%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5)#cite_note-1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C_(%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5)#cite_note-3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C_(%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5)#cite_note-4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C_(%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5)#cite_note-5
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ค ำแปล 

Historical Retrospect of Junkceylon Island 

By Colonel Gerolamo Emilio Gerini 
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ส่วนที่ 1 

ข้อสังเกตุเบื้องต้น 

1. ขอ้มูลใหมท่ำงประวัตศิำสตร์สมยัใหมข่องเกำะที่ขำดหำยไป กับข้อมูลเก่ำที่ถูก

ละเลยมองข้ำมไป     

ในกำรท ำงำนรูปแบบใหม่จะเป็นลักษณะท่ีไม่มีกำรโจมตีใครอันเนื่องมำจำกข้อมูลที่

ไมส่มบูรณ์เพียงพอ จำกกำรแสวงหำข้อมูลทำงประวัติศำสตร์ในประเทศสยำมหรือ

จำกหนังสือที่ใช้อ้ำงอิง ข้อมูลทั้งหมดเท่ำที่มีในอดตีทีช่ำวสยำมผู้เป็นเจ้ำของข้อมูล 

และวำงหลักเกณฑ์ไว้ ดังนั้นถึงแม้จะท ำงำนด้วยควำมปรำณีตเพียงใดก็ตำม กำรขำด

หำยไป 2-3 บันทัดไม่ถือว่ำเป็นเรื่องผิดพลำดที่ร้ำยแรง และไม่บ่อยครั้งนักทีแ่ม้เพียง 

2-3 บันทัดก็เพียงพอที่จะกล่ำวถึงคุณลักษณะภูมิประเทศธรรมชำติ ทรัพยำกร ผลผลิต 

และชำวเกำะได้ 

     มีเรื่องที่น่ำยินดีที่เกิดขึ้นเม่ือเร็วๆนี้ มีเรื่องรำวที่น่ำสนใจมำกกว่ำเมื่อก่อน ไม่

เพียงแต่เป็นข้อมูลอันทรงคุณค่ำเท่ำนั้น ยังพบซำกโบรำณวัตถุเกี่ยวข้องกับเกำะที่
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น่ำสนใจอีกด้วย ข้อมูลประวัติศำสตร์ของอดีตยังคงอยู่ในหนังสือทีป่ิดผนึกอยู;่ และ

วัตถุประสงค์ของบทควำมนี้นอกจำก จะแสดงถึงควำมพยำยำมในกำรน ำเสนอแล้ว ยัง

ท ำให้เห็นว่ำกำรละทิ้งสำระส ำคัญบำงประกำรของท้องถิ่น ทีก่่อนหน้ำนี้นักเดินทำง

ชำวยุโรปและกลำยเป็นนักเขียนในภำยหลัง มองข้ำมสำระบำงหน้ำไปในกำรพิมพ์

หนังสือออกมำ ระยะเวลำหลำยปีที่ผ่ำนมำเรื่องรำวของเกำะโดยนักเขียนเหล่ำนั้น ไม่มี

หนังสือเหล่ำนั้นหลงเหลืออยู่ในสยำม หรือ สำรำนุกรมไม่ได้จัดอันดับให้กล่ำวถึง ดูแล 

หรือ ถูกจัดวำงต ำแหน่งของควำมส ำคัญ เป็นหนังสือที่มีสำระที่ดีที่สุด น่ำรู้ เก่ำแก่ควร

ค่ำแก่กำรอ้ำงถึง จำกกำรตรวจสอบอย่ำงจ ำกัดเท่ำที่ฉนัสำมำรถจะท ำได้ หวังว่ำ

หนังสือของฉันน่ำจะมีประโยชน์ในส่วนของวรรณกรรมจำกยุโรปเท่ำที่เก็บเกี่ยวมำได้ 

และขยำยผลไปถึงกำรตีพิมพเ์ป็นเล่ม หำกไม่ได้รับกำรตีพิมพเ์ผยแพร่อำจเพรำะฉนั

ไม่มีโอกำสที่จะให้ค ำปรึกษำแนะน ำก็เป็นได้ 

 

ส ำหรับเอกสำรของท้องถิ่น แม้ว่ำไม่มีข้อมูลมำกในยุคสมัยศตวรรษที่สิบแปด แต่เขำก็

มีข้อมูลที่ส ำคัญในช่วงเวลำถัดไป มีรำยละเอียดมำกพอที่ไม่ต้องหำจำกที่ไหน ฉัน

เพียงท ำตัวให้ว่ำงกับเอกสำรนั้นๆ ซึ่งเป็นกำรบันทึกข้อมูลของสำมรัชกำลแรกของ

รำชวงศ์ปัจจุบัน ต้องขอบคุณทีเ่อกสำรนั้นสำมำรถลงลึกไปถึงกลำงศตวรรษที่สิบเก้ำ

จนถึงปัจจุบัน ไมข่ำดเอกสำรที่จะสำนต่อประวัติศำสตร์ของเกำะ สิ่งพิมพ์จำกยุโรป

และข้อมูลที่รวบรวมจำกปำกของผู้อยู่อำศัยทีเ่ก่ำแก่มำก่อนของเกำะนั้นอำจจะง่ำยที่

จะสืบสำนเรื่องรำวมำจนถึงปัจจุบัน 

 

2. ขอ้สงัเกตชุือ่ของเกำะ 

ชื่อของเกำะมีกำรชี้แนะที่มำของชื่อค่อนข้ำงหลำกหลำย แต่ไม่มีค ำอธิบำยไหนที่ฉัน

พึงพอใจ “ฮ็อบสันและจ็อบสัน” [พจนำนุกรมค ำศัพทแ์ละวลีโบรำณของแองโกล-อินเดียที่ใช้

ในช่วงอังกฤษปกครองอินเดียของเซอร์เฮนรี่ ยูล และ อำเธอร์ โค๊ก เบอร์เนลล์ ที่ตีพิมพ์ในปีค.ศ.

1886 (พ.ศ.2329) ต่อมำมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโดยวิลเลียม คุก ค.ศ.1903 (พ.ศ.2446)] อ้ำงถึงกัปตัน

โทมัส ฟอร์เรสต์เรียกเกำะนี้ว่ำ จันซีลัน (Jan-Sylan) ถ้ำจะอ่ำนให้ถูกต้อง อ่ำนว่ำ อูจง 

(Ujong ในภำษำมำเลย์, แปลว่ำแหลม) ซีลัง ซึ่งค ำนี้ออกเสียงค่อนข้ำงจะใกล้เคียง 
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และยังเพิ่มเติมอีกว่ำ ชื่อในพจนำนุกรมของคลอเฟริ์ด[พจนำนุกรมมำเลย์โดยJohn 

Crawfurdค.ศ.1783-1868 นักฟิสิกซ์ขำวสก็อต ผูบ้ริหำรอำณำนิคม]เรียกว่ำ “แหลมซำลัง” แตว่่ำ 

“ฮ็อบสันและจ็อบสัน”ฉบับแก้ไขโดยวิลเลี่ยม คุก มีกำรเพิ่มข้อมูลในวงเล็บไว้ว่ำ นำย

สเกทตั้งข้อสงสัยในควำมถูกต้องของรำกศัพท์ตำมหลักนิรุกติศำสตร์ มีควำมเป็นไป

ได้ว่ำ ค ำว่ำจังและซำลัง ค ำว่ำ “จัง” มีควำมหมำยว่ำ “ขยะ” ส่วน “ซำลัง” น ำไปใช้กับ

เรือ “โยนของหนัก” [อ้ำงถึงพจนำนุกรม “คลินเคิร์ท” โดยH.C.Klinkert (ค.ศ.1829-1913) มิ

ชชั่นนำรีและล่ำมชำวดัทช์แปลภำษำมำเลย์เสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ.1878 (พ.ศ.2421)]  

 

ซำลังอีกควำมหมำยหนึ่งคือ “กำรตรึงคนด้วยกริซ” เป็นค ำศัพท์เทคนิคของภำษำ

มำเลย์ใช้ส ำหรับกำรประหำรชีวิต โดยแทงกริซจำกกระดูกไหปลำร้ำลงไปสู่หัวใจ ฉัน

มั่นใจข้อสังเกตุทั้งหมดนี้เป็นเพียงกำรคำดเดำเท่ำนั้น แมน้ำยสเกท[Walter William 

Skeat(ค.ศ.1866-1953) ชื่อเดียวกับพ่อของเขำซึ่งเป็นนักฟิสิกซ์ ส่วนตัวเขำเองเป็นนักมนุษยวิทยำ

ชำวอังกฤษ ผู้ศึกษำเชี่ยวชำญคนมำเลย์] เป็นผู้ที่ได้รับกำรยอมรับในมำเลย์ แต่สมควรหยุด

ให้ควำมเห็นที่หลำกหลำยนอกเขตพื้นที่ของตน จำกกำรตั้งข้อสังเกตุของเขำใน “ฮ็อบ

สันและจ็อบสัน”ท ำให้เกิดควำมสับสนเป็นอย่ำงมำกในเรื่องของสยำมและภูมิภำคอื่น

ในคำบสมุทรอินโดจีนที่อยู่นอกเขตมำเลย์  

 

ในขณะที่มีประกำศที่เก่ำแก่ที่สุดย้อนหลังไปถึงปีค.ศ. 1512 (พ.ศ.2055) มีกำรเรียกชื่อ

ว่ำ อุนสลำม Iunsalam หรือ อุนสะลัน Iunsalan (Insalao อุนสะเลำเป็นกำรสะกดค ำของ

โปรตุเกส) แต่คนพื้นถิ่นรู้กันมำอย่ำงยำวนำนเรียกตนเองว่ำ Chalang ฉลำง และค ำนี้มี

กำรบันทึกของสยำมที่เก่ำแก่ที่สุด กำลเวลำต่อมำคนท้องถิ่นมีกำรแปรเปลี่ยนไปใช้ค ำ

ว่ำ “ถลำง” ในบำงครัง้ แน่นอนที่สุดคนในพื้นถิ่นบ้ำนเกิดของตนย่อมจะรู้จักชื่อตนเอง

ได้ดีกว่ำคนแปลกหน้ำ แต่ก็มีค ำถำมว่ำชื่อเกำะที่ใช้มำอย่ำงยำวนำนว่ำ “ฉลำง” นั้น

น่ำจะเป็นค ำเรียกของชำวมำเลย์อย่ำงไม่ต้องสงสัย เม่ือครั้งมำเลย์เข้ำรุกรำน

คำบสมุทรมลำยูจำกเกำะสุมำตรำที่อยูฝ่ั่งตรงข้ำมในปีคริสศตวรรษที่ 13  ในระหว่าง

การเดินทางออกส ารวจครั้งแรกรกุเข้าไปยังชายฝั่งคาบสมุทรมลายู นักผจญภัยกลุ่ม

แรกสังเกตเห็นเกาะและด้วยรูปลักษณ์ของมันที่เห็นเป็นแหลมยื่นออกมาจาก
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แผ่นดินใหญ่พวกเขาเอามาเป็นส่วนหลังจึงตั้งชื่อว่า ‘อุจงสลาง (Ujong Salang)’ 

'แหลมสลาง (Salang Headland)’ เพราะภาษาของพวกเขาไม่มีค าว่า ฉ (Ch)  เริ่มต้นใน

ชื่อพื้นเมืองของเกาะ ส่วน ส(S) ช(Sh) หรือ ซ(Z) เป็นตัวอักษรที่ใกล้เคียงมากที่สุดใน

เรื่องของเสียง. แม้ว่าในการส ารวจครั้งตอ่ๆมา เป็นที่ยอมรับกันไปแล้วทีเ่รียกกันว่า

แหลมอย่างเดียว ยุคแรกๆ นักผจญภัยชาวมลายู ใช้เป็นที่สังเกตุเพื่อรู้ถึงภูมิประเทศ 

แล้วเรียกชื่อให้เป็นที่เข้าใจในการสื่อสารระหว่างกัน ค าว่า อุจงสลาง Ujong Salang 

'หวัสลาง Salang Head'(Point หรือจุด)' ไปจนถึงแหลมด้านใต้ของเกาะนั่นเอง ฉันคิด

ว่ามุมมองแรกมีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดจากการพิสูจน์ข้อมูลทั้งหมด และไมต่้อง

สงสัยอีกว่าน่าจะมาจากค า จงสลาง Jong-Salang เป็นค าเรียกที่สั้นลงมาจากค าว่า อูจง

สาลาง Ujong-Salang ซึ่งชาวยุโรปยุคแรกๆเรียกว่า อุนสลาม(Iunsalam), อุนสลัน 

Iunsalan, จุนสุลัน(Junsulan), จุนสาลัน(Junsalan) เปน็ต้น การรับรองความถูกต้องของ

ที่มาจะปรากฎในหน้าถัดไป 

 

จากการอนุมานของกัปตันโทมัส ฟอเรสต์ [Captain Thomas Forrest 1729-1802] และ 

จอห์น ครอว์เฟิร์ด [John Crawfurd 1783-1868] พิสูจน์ให้เห็นชัดถึงความถูกต้อง ทั้งที่มา

ของชาวยุโรปและจากรูปแบบของมาเลย์ที่เรียกชื่อเกาะ แต่นักเขียนรุ่นหลังผิดที่น า “อู

จงซาลาง Ujong Salang” หรือ “จงซาลาง Jong Salang” มาใช้เป็นชื่อเดิมของเกาะ 

โดยคิดว่าชาวมาเลย์ใช้เรียกชื่อนี้ ความผิดพลาดนี้ต้องยกให้กับอคติของชาวมาเลย์ 

และอคตินี้มีอิทธิพลต่อนักเขียนชาวยุโรปส่วนใหญ่มาจนถึงทุกวันนี ้ อันเนื่องมาจาก

ชาวมาเลย์ คือผู้อพยพจากสุมาตราและชวาได้รังสรรค์และพัฒนาอารยธรรมใน

รูปแบบต่างๆในคาบสมุทรมลายูและส่วนอื่นๆ ของคาบสมุทรอินโดจีน รวมไปถึงเกาะ

ใกล้เคียง ก่อนทีช่าวยุโรปจะเริ่มเข้ามาในบริเวณนี ้

แต่ด้วยในปัจจุบันความทันสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคาบสมุทรอินโดจีน ทฤษฎีเพ้อ

ฝันอันเป็นอิทธิพลของชาวมาเลย์ในอดีตไม่อาจด ารงคงอยูต่่อไปได ้ อาจจะใช้ได้

จ ากัดเฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้น ถึงแม้จะมีบันทึกว่าเกาะเหล่านี้เคยถูกโจมตีเป็นครั้ง

คราวตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 8 และ ถึงแม้ว่าทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาเลย์ดู
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เหมือนว่าจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของมาเลย์ตั้งแต่ไตรมาส

สุดท้ายของศตวรรษที่ 7 โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ปาเล็มบังตะวันออกของเกาะสุมาตราก็

ตาม แต่แผ่นดินพื้นทีส่่วนใหญข่องอินโดจีนถูกค้นพบโดยนักผจญภัยท่ีอพยพมาจาก

อินเดีย หรือ อาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้ตั้งรกรากสร้างอาณานิคม ผู้สร้างอารยธรรม และ 

กลายเป็นผู้สร้างอาณาจักรในภูมิภาคนี้ให้กับคนอินเดีย ปาเล็มบังมีอิทธิพลเฉพาะ

ส่วนตอนใต้ของคาบสมุทรมลายูจากคริสตศ์ตวรรษที่เจ็ดถึงคริสต์ศตวรรษที่สิบสาม

เท่านั้น แต่พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้อิทธิพลของอินเดียมากกว่ามาเลย์ เรื่องนี้กล่ำวกัน

ในหมูช่ำวมลำยูเท่ำนั้น คือ ในช่วงปลำยศตวรรษที่สิบสำม มีกำรสถำปนำอำณำจกัร

“มีนังกำเบำ”[Menang-Kabauแปลว่ำชนควำยชนะ ปัจจุบันคือ ปำดัง]ในสุมำตรำเหนือ และ

กับกำรขยำยตัวของอำณำจักรชวำแห่ง “มัชปำหติ [(Majapahit)อำณำจักรชวำ

ตะวันออกมีอิทธิพลรุ่งเรืองระหว่ำงปีค.ศ.1293-1527 ครอบคลุม แหลมมลายูตอนใต ้บอร์เนียว สุ

มาตรา บาหลี และฟิลิปปินส์]” ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษถัดมำ อย่ำงไรก็ตำม ทั้งสอง

อำณำจักรไม่ได้ขยำยดินแดนออกไปทำงเหนือเกินขอบเขตคำบสมุทรมำเลย์ใน

ปัจจุบัน เท่ำที่เห็นเป็นอยู่ทุกวันนี้กิจกำรกำรค้ำ เป็นหลักฐำนแสดงขอบเขตของพื้นที่

ทีค่รอบคลุมถึง ที่จะเห็นอย่ำงง่ำยๆคือไมร่วมเกำะจังค์-ซีลอน กล่ำวคือ ทำงตอนเหนือ

มีเขตแดนไมถ่ึงทำงใต้ของเกำะจังค์ซีลอน  

อย่ำงไรก็ตำม เรำต้องตำมรอยที่มำของชื่อเกำะโดยย้อนกลับไปไกลกว่ำนั้น กลับไป

ถึงเมือ่ครัง้คริสต์จักรเริ่มต้น อำจจะหลำยศตวรรษก่อนหน้ำนั้น คำบสมุทรมำเลย์ส่วน

ใหญ่อำศัยอยู่โดยประชำกรเนกริโต Negrito [เงำะซำไก, เซมัง] ที่ยังพบลูกหลำน

คนสุดท้ำยหลงเหลืออยู่ตำมป่ำดงพงไพรมีผิวพรรณผ่องใส ไม่ต้องสงสัยเลยว่ำเป็นคน

เชื้อชำติชำวมอญ-ชำวเขมรที่ยึดครองชำยฝั่งและเกำะบำงเกำะ มำตั้งรกรำกอยู่ที่นั่น

ทั้งจำกพะโค[หงสำวดี]และสยำม ส่วนท่ำเรือส ำคัญตำมชำยฝั่ง และ ศูนย์กลำงกำรค้ำ

ส่วนใหญ่ถูกครอบครองโดยชำวอำณำนิคมท่ีมำจำกทำงตอนใต้ของอินเดีย และเป็น

จุดเริ่มต้นที่เขำไม่เพียงแต่พัฒนำทรัพยำกรจำกดินเท่ำนั้น แต่ยังสร้ำงควำมสัมพันธ์

ทำงกำรค้ำระหว่ำงมำตุภูมิของเขำกับประเทศต่ำงๆในตะวันตก ยังรวมถึงกำร

วำงรำกฐำนของรัฐเล็กรัฐน้อยที่เติบโตขึ้นภำยหลังจำกกำรขยำยขอบเขตของอ ำนำจ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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เกำะจังค์ซีลอนเป็นที่รู้จักกันดีอย่ำงไม่ต้องสงสัยตั้งแต่สมัยนั้น และถ้ำหำกแม้นไม่ตก

เป็นอำณำนิคมแก่นักผจญภัยชำวอินเดีย แต่ก็มีเหตุผลที่เชื่อไดว้่ำท่ำเรือส ำคัญที่นีมี่

เรือสินค้ำเดินทะเลแวะเวียนเข้ำมำสม่ ำเสมอ ในขณะที่เหมืองดีบุกเปิดด ำเนินกำรที่

เมืองข้ำงเคียงบนแผ่นดินใหญ ่ 

ภำยใต้สถำนกำรณ์เช่นนี้ ต้องสันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำเกำะแห่งนี้ได้ชื่อๆหนึ่งไว้แล้ว และ

มีควำมเป็นไปได้ทุกประกำรที่ชื่อดังกล่ำวจะเป็นชื่อเดียวคือ ฉลำง ซึ่งมันเป็นชื่อทีรู่้จัก

กันมำนำนจนถึงทุกวันนี้ ค ำนี้ไม่ใช่ภำษำสยำมหรือภำษำมลำยู และดูเหมือนว่ำจะไม่

สำมำรถสืบค้นได้ว่ำมำจำกค ำใดของภำษำอินเดีย ในขณะทีต่ำมภูมินำมวิทยำของ

เกำะและในอีกหลำยพื้นที่ของชำยฝั่งตะวันตกของคำบสมุทรมำเลย์ มีส ำเนียงของ

มอญเจือปนอยู ่ ไม่ว่ำในกรณีใดๆ น่ำจะเป็นในภำษำของผู้ตั้งถิ่นฐำนแรกสุด คือชำว

มอญหรือชำวเกำะดั้งเดิม เรำต้องรู้ภำษำของชนเผ่ำ เซมงั, ซำไก และ เซลังหรือซำ

ลอน ให้มำกขึ้น (ระยะหลังมีกำรตั้งถิ่นฐำนของกลุ่มชนเหล่ำนี้ปรำกฏอยู่ตำมชำยฝั่ง

ตะวันออกของเกำะและอีกกลุ่มหนึ่งอยู่บนพื้นแผ่นดินทำงเหนือของเกำะ) ค ำถำมก่อน

หน้ำสำมำรถตอบได้ ในขณะที่รู้สึกไม่สบำยใจที่ยังปล่อยให้เรื่องนี้จนถึงปัจจุบันไม่มี

กำรสรุป ฉันควรที่จะชี้ชัดให้เห็น

ข้อเท็จจริงอย่ำงหนึ่งที่อำจช่วยให้มีข้อสรุป

ออกมำได้ มีบรเิวณชำยฝั่งตะวันตกของ

เกำะสุมำตรำใกล้อ่ำวริกัส [Rigas Bay] 

สถำนที่แห่งหนึ่งเรียกว่ำ เฉลำง [Chellang] 

ซึ่งเขียนว่ำ ฉลำง [Chalang] นำ่จะถูกต้อง

กว่ำ อำจจะเรียกโดยคนกลุ่มเดียวกันเป็นผู้

เริ่มน ำชื่อฉลำงประยุกต์ใช้กับจังค์ซีลอน 

โดยภูมินำมวิทยำทั้งสองค ำเม่ือสืบย้อนไป

อำจมำจำกรำกศัพท์เดียวกันได้ ซึ่งพิสูจน์

ไดเ้หมือนกันทำงนิรุกติศำสตร์ ว่ำค ำเดิมมำ

จำกคำบสมุทรมลำยูถึงสุมำตรำ หรือ ไม่ใช่ในทำงกลับกัน เนื่องจำกมีสถำนที่อื่น ๆพบ

มำกมำยในตอนเหนือของเกำะสุมำตรำซึ่งมีชื่อเหมือนกัน ไม่เพียงแต่บนคำบสมุทร
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มำเลย์เท่ำนั้น แต่อยู่ไกลออกไปทำงเหนือจนถึงชำยฝั่งยะไข่ [Arakan] อีกด้วย ส ำหรับ

ฉันแล้วดูเหมือนว่ำคนที่น ำชื่อสถำนที่เหล่ำนี้มำยังเกำะสุมำตรำจะไม่ใช่ใครอื่น

นอกจำกชำวมอญที่ข้ำมไปยังเกำะจำกคำบสมุทรมำเลย์ในช่วงเวลำที่แผ่ขยำยไปทั่ว

อย่ำงน้อยที่สุดถึงตอนเหนอืของเกำะ ที่ซึ่งมีค ำภำษำมอญใช้พูดอยูใ่นนิยำยท้องถิ่น

ของบำงอ ำเภอจนถึงทุกวันนี้ 

มิฉะนั้น เรำจะต้องหันไปใช้ทำงเลือกอื่นที่เหลืออยู่ กล่ำวคือ ค ำที่มีชื่อเรียกดังกล่ำวมี

ถิ่นก ำเนิดในอินเดีย และโดยพ่อค้ำชำวอนิเดียตอนใต้น ำค ำเหล่ำนี้ที่ใช้อยู่ตำมชำยฝั่ง

ตะวันออกของอ่ำวเบงกอล ไปประยุกต์ใช้เช่นเดียวกับคนท้องถิ่นในพื้นที่ตอนเหนือ

ของเกำะสุมำตรำ จำกระบบกำรตั้งชื่อที่น ำมำใช้ผ่ำนช่องทำงที่ว่ำนี้ มีไม่น้อยได้รับ

กำรยืนยันเป็นอย่ำงดีจำกทั้งสองภูมิภำค แต่ยังคงมีค ำถำมว่ำ ไม่วำ่ฉลำงเป็นหนึ่งใน

จ ำนวนชื่อที่เรียก หรือ เป็นชื่อสุดท้ำยที่เรียก ไม่ว่ำจะมีต้นก ำเนิดมำจำกมอญหรือ

อินเดีย แต่เป็นกำรยืมค ำที่มำจำกกำรพดูของชนเผ่ำพื้นเมืองดั้งเดิมซึ่งครั้งหนึ่งเคย

อำศัยอยู่ในประเทศนี ้

 

3. กำรส ำรวจทั่วไปเกีย่วกบัประวตัศิำสตร์ยคุตน้ของเกำะ 

ประวัติศำสตร์ช่วงแรกๆของเกำะปกคลุมไปด้วยควำมลึกลับ มีเพียงหลักฐำนที่แสดง

ให้เห็นที่เรำพอจะอนุมำนได้ว่ำสถำนะของเกำะอำจเป็นอย่ำงไรตอนต้นของ

คริสต์ศตวรรษที่สิบสำม เป็นกำรเริ่มปรำกฏตัวของเกำะครั้งแรกในเหตุกำรณ์

ประวัติศำสตร์โลก ดังที่เรำได้เห็นชัดว่ำชำวเมืองแรกสุดคือ ชำวเกำะพื้นเมืองซึ่งคล้ำย

กับเซมัง (คนป่ำเงำะซำไก) ปัจจุบันยังคงพบอยู่ไม่ไกลนักบนชำยฝั่งตะวันตกของ

คำบสมุทรมำเลย์  และชำวอันดำมันที่อำศัยอยู่ในหมู่เกำะขนำดใหญ่ทีต่ั้งอยูท่ำงทิศ

ตะวันตกไม่ห่ำงไกลจำกเกำะ จำกข้อเท็จจริงเกำะจังค์ซีลอนอยู่ระหว่ำงสองดินแดน

ที่ว่ำนี้ที่ชนเผ่ำพื้นเมืองอยู่อำศัย ประชำกรพื้นเมืองไม่สำมำรถเป็นเชื้อชำติอื่นได้ เมื่อ

เวลำผ่ำนไปค่อยๆถูกแทนที่โดยกำรแตกแยกสำขำของมอญที่มำจำกเมืองหงสำวดี ซึ่ง

เซลังหรือซำลอนหรือซำไกน่ำจะถูกจัดประเภทของชนชั้น ชนเผ่ำทะเลที่มี

ลักษณะเฉพำะคือเป็นนักด ำน้ ำนักว่ำยน้ ำที่เชี่ยวชำญ ซึ่งชำวสยำมรู้จักกันดีในชื่อ 

ชำวน้ ำ "ชำวเล" ซึ่งยังคงอำศัยอยู่ตำมเกำะต่ำงๆมำกมำยในหมู่เกำะมะริดลงไปถึงจุด
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ที่ไม่ไกลจำกทำงเหนือของจังค์ซีลอน และเรำยังสังเกตเห็นว่ำแม้บนเกำะและผืน

แผ่นดินที่อยู่ใกล้เคียง กำรตั้งถิ่นฐำนของผู้คนที่ดูเหมือนจะมีชำติพันธุ์เกี่ยวข้องกับ

ชำวน้ ำยังมีให้เห็นอยู่ แม้จะไม่เหมือนกันทุกประกำรก็ตำม 

ชนเผ่ำมอญเหล่ำนี้สืบเชื้อสำยมำจำกพ่อคำ้ชำวอินดูและชำวอำณำนิคม และเป็นไป

ได้ว่ำในช่วงเวลำนั้นเหมืองดีบุกบนชำยฝั่งตะวันตกของคำบสมุทรมำเลย์ และมี

แนวโน้มมำกที่เวลำนั้นเกำะจังค์ซีลอนเริ่มท ำเหมือง แมเ้รำไม่มีข้อพิสูจน์ในเชิงบวก 

แต่ด้วยควำมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติของเกำะ ยำกทีจ่ะรอดพ้นจำกกำรสังเกตุพบของ

คนงำนเหมืองทีช่ำญฉลำด ซึ่งยุคหนึ่งเคลื่อนย้ำยอย่ำงรวดเร็วเข้ำไปพัฒนำท ำเหมือง

ทีอ่ ำเภอตะกั่วป่ำซึ่งอยู่ไปทำงทิศเหนือของเกำะ ด้วยเหตุผลที่ต ำแหน่งของเกำะอยู่บน

เส้นทำงเดินเรือเก่ำแก่สู่อินเดียไกลโพ้นโดยข้ำมผ่ำนอ่ำวเบงกอลไปทำงทิศเหนือ แล้ว

จึงอ้อมลงมำตำมชำยฝั่งตะวันตกของคำบสมุทรมำเลย์ยำวตลอดลงไปจนถึงช่องแคบ 

จังค์ซีลอนไม่สำมำรถหลบพ้นจำกกำรเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่ำงดีในหมู่นักเดินเรือในยุค

แรก อย่ำงน้อยที่สุดคือทีต่ั้งของเกำะไม่ใชเ่พรำะชื่อ เพียงแต่ว่ำควำมเป็นจริงแล้วไม่มี

กำรระบุชัดเจนว่ำพบเกำะนี้ในบันทึกของคนเดินเรือที่ชอบผจญภัยและพ่อค้ำในสมัย

นั้น ต ำแหน่งนีเ้ป็นเพียงหนึ่งเดียวในภูมิภำคทีร่วมท้ังเกำะและอ ำเภอทำงเหนือของ

เกำะ จนไปถึงทำงเข้ำปำกจัน จัดตั้งท่ำเรือทีต่ะโกลำหรือตักโกลำส ำหรับตลำดกำรค้ำ

ในภูมิภำค ท่ำเรือตะกั่วป่ำได้ถูกน ำไปเชื่อมต่อทำงประวัติศำสตร์ ถูกกล่ำวถึงใน

ตอนต้นของยุคคริสเตียนในต ำรำภำษำบำลีที่มีชื่อเสียงชื่อ"มิลินทปญัหำ"หรือ"ค ำถำม

ของกษัตริย์มิลินท์" (VI, 211)[ปุจฉำ-วิสัชนำปัญหำหลักธรรมมีทั้งหมด 7 กัณฑร์ะหว่ำงพระยำมิ

ลินท(์ชำวกรีก)เจ้ำผู้ครองนครสำคละ(ปำกีสถำน)กับพระนำคเสนภิกขุเมื่อ100ปีก่อนคริสตกำล] เขำ้

สู่ช่วงกลำงของคริสตศตวรรษที่ 2 ปโตเลมี[นักดำรำศำสตร์ ภูมิศำสตร์ชำวกรีก (พ.ศ.633-

711)] กล่ำวถึงตะกั่วป่ำว่ำไมเ่ป็นแต่เพียงตลำดที่ตั้งอยู่บนชำยฝั่งตะวันตกของ

คำบสมุทรทอง(คำบสมุทรมำเลย์) แต่ในต ำแหน่งที่ใกล้เคียงกับตะกั่วป่ำยังมีแหลมอยู่

ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้อีกด้วย ตำมที่แสดงให้เห็นแล้วว่ำเป็นแหลมที่ปัจจุบันเรียกว่ำ

แหลมตะกั่วป่ำซึ่งอยู่บนชำยฝั่งทิศเหนือของช่องแคบปำกพระ(แยกเกำะจังซีลอน

ออกมำจำกแผ่นดินใหญ่ซึ่งอยู่ทำงเหนือของเกำะ) ซึ่งตรงกับสิ่งที่คิดอยู่ในใจของนัก

ภูมิศำสตร์ชำวกรีกผู้มีชื่อเสียงอเล็กซำนดรีน ที่รวมเกำะจังค์ซีลอนเอำไว้ด้วย ส ำหรับ
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แนวควำมคิดของชำวมำเลย์จังคซ์ีลอนเป็นแหลมที่อยู่คู่กัน แม้ไม่ใช่เป็นต้นทำงแต่อยู่

ในเส้นทำงกำรเดินเรือด้วยลักษณะภูมิประเทศของคำบสมุทร ซึ่งปโตเลมีเพียงแต่

กล่ำวถึงว่ำเป็นแหลมที่ยื่นออกไปจำกตะโกลำเท่ำนั้น ภูมิภำคนี้และท่ำเรือตะโกลำ

สอดคล้องกับเรื่องฉันเคยเอ่ยถึงเกำะกำลำห์Kalah(เคดำห์-ควำมเป็นจริงคือคำบสมุทร

ไม่ใช่เกำะกำลำห์) ยุคแรกของนักเดินเรือชำวอำหรับบรรยำยไว้ในระหว่ำงปีพ.ศ.

1423-1459(ค.ศ.880-916) โดยอำบูซำอิด [ชำวเปอร์เซียแห่งเมืองซีรำฟคืออิหร่ำนในปจัจุบนั] 

เกำะนี้คือศูนย์กำรค้ำของ ไม้กฤษณำ งำช้ำง ไม้ฝำง ดีบุก(Al-Kali) ฯลฯ อยู่ภำยใต้

กำรครอบครองของจักรวรรดิซำบำจ[ไม่สำมำรถระบุที่ตั้งได้ชัดเจน นักวิชำกำรเข้ำใจว่ำอำจ

อยู่ระหว่ำงอำณำจักรกัมพูชำกับชวำ   บริเวณเกำะสุมำตรำ คำบสมุทรมลำยูเป็นไปได้จนถึง

บอร์เนียว] แต่ อิบันคอร์อัดเบห ์ [Ibn Khurdadbihค.ศ. 820 - 912 นักภูมิศำสตร์ชำวเปอร์เซีย] 

เขียนไว้รำวๆปพี.ศ1407(ค.ศ.864) ระบุว่ำเป็นของจำบำห์แห่งอินเดีย ฉันคิดว่ำเขำคง

หมำยถึงพะโค(หงสำวดี) ดังนั้นจึงค่อนข้ำงแน่ใจว่ำจังซีลอนเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นัก

เดินเรือในยุคแรกทีแ่ล่นเรือไปตำมชำยฝั่งตะวันตกและใต้ ถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของ

อ ำเภอตะโกปำ จึงไมม่ีปัญหำที่ต้องไปสืบค้นชื่อหรือที่ตั้งเป็นพิเศษว่ำคืออะไร เพียงแต่

พวกเขำได้เรียนรู้และท ำบันทึกขึ้น  

พิจำรณำจำกจำรึกโบรำณเพียงค ำเดียวที่ปรำกฎขึ้นในเขตตะโกปำที่อยู่ใกล้เคียง ผู้

ล่ำอำณำนิคมส่วนใหญ่จำกอินเดียเหล่ำนั้นต้องเป็นพวกฑรำวิฑะ(ทมิฬ) ซึ่งมำจำก

แคว้นกลิงคะและแคว้นอื่นๆทำงตอนใต้บริเวณชำยฝั่งตะวันออกของอินเดียที่พูด

ภำษำทมิฬ แม้ว่ำนักผจญภัยเหล่ำนี้จะจัดตั้งกำรปกครองและท ำกำรค้ำ แต่ดูเหมือนว่ำ

พวกเขำจะไม่ได้จัดตั้งรัฐที่ส ำคัญใดๆขึ้นเป็นกำรเฉพำะในภูมิภำคนี้ จนกระท่ังถึง

กลำงศตวรรษที่สิบเอ็ดหรือประมำณนั้น อำณำจักรพะโคก่อตั้งขึ้นภำยใต้อิทธิพลอำรย

ธรรมของผู้อพยพจำกกลิงคะ ต่อมำอำณำจักรพะโคถูกโค่นล้มโดยชำวพม่ำจำกพุกำม

ในปีพ.ศ.1593-1600 [(ค.ศ.1050-1057)โดยพระเจ้ำอโนรธำมังช่อผู้ก่อตั้งอำณำจักรพุกำมโค่น

ล้มอำณำจักรพะโค] ยกฐำนะขึ้นเป็นเอกรำชปกครองตนเอง ผู้ปกครองของลิกอร์(ลคร-

นครศรีธรรมรำช)ที่อยู่อีกฟำกหนึ่งของคำบสมุทรมำเลย์ ฉวยโอกำสนี้เข้ำผนวกเอำ

ดินแดนยึดครองจังซีลอนและเขตใกล้เคียงของเกำะบนแผ่นดินใหญ่ จำกบันทึกที่ยัง

หลงเหลืออยู่ชี้ว่ำ ตั้งแต่นั้นกำรปกครองของพม่ำตำมชำยฝั่งตะวันตกของคำบสมุทร
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มำเลย์ไม่ได้ขยำยออกไปทำงทิศใต้เลยไปกว่ำเทือกเขำตะนำวศรี ในขณะที่

นครศรีธรรมรำชเป็นที่รู้กันว่ำมีอ ำนำจเหนือส่วนใต้ทั้งหมดของคำบสมุทรจนถึงช่อง

แคบ อย่ำงไรก็ตำมรัฐนี้ยังสวำมิภักดิ์ต่ออำณำจักรกัมพูชำไม่มำกก็น้อย ซึ่งอำณำจักร

กัมพูชำมีอ ำนำจเหนืออ่ำวสยำมจนถึงช่องแคบเป็นเวลำหลำยศตวรรษมำแล้ว ซึ่งเป็น

กำรครอบครองร่วมกันกับจักรวรรดิปำเล็มบัง(สุมำตรำ) 

ในปี พ.ศ. 1800 สยำมไดป้ลดแอกจำกกัมพูชำ กำรรุกรำนและโจมตีของกัมพูชำครั้ง

ยิ่งใหญ่แพ้พ่ำยแก่สยำม เมืองต่ำงๆบนคำบสมุทรมลำยูและช่องแคบถูกแย่งชิงไปจำก

กัมพูชำตกเป็นของจักรวรรดิไทยที่จัดตั้งขึ้นมำใหม่โดยมีเมืองหลวงตั้งอยู่ที่สุโขทัย 

เกำะจังซีลอนเป็นส่วนหนึ่งของอำณำจักรนครศรีธรรมรำช ซึ่งยังคงปกครอง

คำบสมุทรมำเลย์ต่อไป แต่อยู่ในฐำนะอำณำจักรสำขำในนำมของสยำม แทนที่จะเป็น

ของกัมพูชำดังที่เคยเป็นมำในอดีต จำกสถำนะใหม่ของนครศรีธรรมรำช มีหลักฐำน

เชิงบวกในจำรึกสุโขทัย พ.ศ. 1826-1849  ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถำนศิลำจำรึกเก่ำแก่ที่สุด

ที่ยงัหลงเหลืออยู่ของอำณำจักรไทยยุคแรก หลังจำกอำณำจักรสุโขทัยล่มสลำยมี

อำณำจักรที่สองเกดิขึ้นในป ีพ.ศ. 1899 โดยมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงศรีอยุธยำ คำบสมุทร

มำเลย์ก็ตกอยู่ภำยใต้กำรปกครองของกรุงศรีอยุธยำ ด้วยเหตุนี้เรำได้พบกฎหมำย

ของรำชส ำนัก ที่เรียกว่ำ กฏมณเทียรบำล (Kata Madirapala) ถูกตรำขึ้นในศตวรรษ

ต่อมำ ลิกอร์หรือนครศรีธรรมรำชจัดเป็นหนึ่งในแปดอำณำจักรสำขำของอยุธยำซึ่ง

ปกครองโดยเจ้ำเมืองในรูปแบบ ‘พระยำนคร’ ในจ ำนวนนี้มีอีกสองแห่งบนคำบสมุทร

มำเลย์ซึ่งอยู่ไกลออกไปทำงเหนือ ได้แก่ ธนำวศรีหรือตะนำวศรี และ ทวำย; ในขณะที่

ทำงใต้มีรัฐมลำยูที่มีสำขำย่อยสี่รัฐ ได้แก่: 

1. อุยอง ตะหนะ, (Ujong Tanah) ต่อมำชื่อยะโฮร์; 

2. มลำกำ, คือ มะละกำ 

3. มลำยู,   เป็นอ ำเภอที่อยู่ติดแม่น้ ำมลำยูติดกับยะโฮร์ทำงทิศตะวันตก 

๔.วรวำรี, เมืองที่ยำกจะระบุได้ชัด ซึ่งอำจจะเป็น มอรำ-มัวร์ คือ มัวร์ อยู่ใต้ มะละกำ 

แม้ว่ำรัฐมำเลย์เหล่ำนี้จะส่งส่วยต้นไม้ทองค ำและต้นไมเ้งินเป็นบรรณำกำรเช่นปกติไป

ยังอยุธยำโดยตรง เหมือนกับรัฐอื่นๆทีไ่ม่ได้กล่ำวถึง (เช่น เปรัค และ เคดำห์) ยังอยู่

ภำยใต้กำรปกครองของนครศรีธรรมรำช ซึ่งยังมีบทบำทในกำรรักษำคำบสมุทรมลำยู
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ต่อไปในนำมของกรุงศรีอยุธยำ อย่ำงไรก็ตำมไม่มีข้อยกเว้นที่รัฐต่ำงๆที่อยู่ภำยใต้

กำรปกครองชอบจะก่อกบฏเมื่อมีโอกำส ยำมใดเมื่อมีกำรผ่อนคลำยกำรใช้อ ำนำจ

ปกครอง กำรลงโทษทีไ่มต่ิดตำมผลต่อเนื่องของเมืองหลวง กำรสวำมิภักดิ์ท่ีไม่จริงใจ

ย่อมเกิดแรงกดดันที่จะแข็งข้อ และกลำยเป็นผู้สูญเสียอ ำนำจกำรต่อรอง และเม่ือใดก็

ตำมเมืองที่มีควำมพยำยำมเติบโตแสดงถึงควำมรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ จะถูกกำรแก้ไข

ด้วยกำรใช้วิธกีำรตัดปีกหรอืริดรอนอ ำนำจลงด้วยกฎหมำย ส่งผลให้คิดว่ำควรจะ

สวำมิภักดิ์กับเพื่อนบ้ำนใกล้เคียง แทนที่จะถูกควบคุมโดยตรงจำกเมืองหลวง 

เช่นเดียวกันกับกรณีของ ปำตำนี, เคดำห์ และ แม้แต่นครศรีธรรมรำชเองก็ตำม ซึ่งจะ

ไดเ้ห็นชัดเจนต่อไป 

นอกจำกรฐัมลำยูที่กล่ำวถึงข้ำงต้น ซึ่งคำดหมำยว่ำจะแสดงควำมจงรักภักดีต่ออ ำนำจ

กำรปกครองของอยุธยำโดยถวำยบรรณำกำรต้นไม้สีทองและสีเงินเป็นระยะๆ แล้ว ยัง

มีรัฐเล็กๆที่เป็นชำวสยำมจริงๆแต่อยู่ห่ำงออกไปทำงเหนือของคำบสมุทรสยำม ด้วย

ยอมรับว่ำตนเป็นเมืองบริวำร จ ำต้องแสดงควำมจงรักภักดีผ่ำนนครศรีธรรมรำช 

สถำนะของพวกเขำต้องสวำมิภักดิ์ต่ออำณำจักรนครศรีธรรมรำช รัฐดังกล่ำว ได้แก่ 

สิงกอรำ(สงขลำ) พัทลุง และ พังงำ แต่ละเมืองจะส่งต้นไมท้องสองต้นต้นไม้เงินสองต้น

ซึ่งแต่ละต้นมีน้ ำหนักหนึ่งบำท ส่งไปนครศรีธรรมรำชทุกปี นอกจำกนี้ยังส่งเทียนไข

ประดับอีกจ ำนวนหนึ่ง กับ ผลิตผลท้องถิ่นในปริมำณที่ก ำหนดทุกๆสำมปี 

นครศรีธรรมรำชรวบรวมต้นไม้จำกเมืองบริวำรที่ได้รับ เป็นจ ำนวนต้นไม้ทองค ำ 18 

ต้น และต้นไม้เงินในจ ำนวนที่เท่ำกัน รวมเข้ำกับของตนเอง (จำกเมืองบริวำรปีหนึ่ง 6 

ต้นไม้ทอง 6 ต้นไม้เงิน หรือ 18 ต้นไม้ทอง 18 ต้นไม้เงินในสำมปี) รวมบรรณำกำร

ทั้งหมด (ต้นไม้ทอง36 ต้นและต้นไมเ้งิน 36 ต้น) ส่งไปยังกรุงศรีอยุธยำ พร้อมกับเทียน

ไขประดับประดำ 1,000 แท่ง และผลผลิตท้องถิ่นหลำยประเภทที่เก็บรวบรวมได ้ธรรม

เนียมกำรส่งบรรณำกำรเหล่ำนี้ให้นครศรีธรรมรำช มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกเดิมที่เคย

ส่งทุกปี พบว่ำแบบเดิมไม่เป็นที่น่ำพอใจเนื่องจำกเสียเวลำและล่ำช้ำ จึงเปลี่ยนเป็นส่ง

บรรณำกำรทุกสำมปี แต่ส ำหรับเมืองบริวำรที่อยู่ภำยใต้กำรปกครองของ
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นครศรีธรรมรำชมีพิธีจัดขึ้นที่เมืองหลวงทุกๆปีในเดือนกันยำยน เป็นพิธีดื่ม

น้ ำพระพิพัฒน์สัตยำ โดยผู้ครองรัฐเหล่ำนั้นต้องไปทีน่ครศรีธรรมรำชและท ำกำร

เคำรพสักกำระด้วยกำรดื่มน้ ำพระพิพัฒน์สัตยำ 

ส่วนใหญ่เรำมีหลักฐำนที่กล่ำวอ้ำงไม่ได้ในบันทึกของเมนเดซ ปินโต ซึ่งเคยมีโอกำส

ไปเยือนเมืองนครศรีธรรมรำชในปี พ.ศ. 2082 หรือ พ.ศ. 2083) เล่ำว่ำ "เจ้ำเมืองเล็ก 

14 องค์" ตกอยู่ภำยใต้กำรสวำมิภักดิ์ต่อสยำม "พวกเขำมีหน้ำที่แต่โบรำณกำลที่จะ

บูรณำกำรให้กับโยเดีย [อยุธยำ] เมืองหลวงของอำณำจักร์สยำม ด้วยกำรน ำเครื่อง

บรรณำกำรไปท ำกำรสวำมิภักดิ์ให้กับกษัตริย์และดื่มน้ ำพระพิพัฒน์สัตยำ เพรำะก่อน

นีเ้คยมี 50 คนรวมตัวกันแข็งขืน  เจ้ำเมืองเหล่ำนี้จึงถูกกักตัวตลอดฤดูหนำวเป็นกำร

ลงโทษ พวกเขำต้องวิงวอนร้องทุกข์ต่อพระเจ้ำอยู่หัวพระมหำกษัตริย์แห่งสยำม ว่ำ

สถำนที่ท่ีกักขังท ำให้พวกเขำเปลี่ยนแปลงไปแล้ว พระองค์ทรงยินดีทรงพระกรุณำ

โปรดเกล้ำฯด ำริว่ำในอนำคตควรมีอุปรำชเมืองนครศรีธรรมรำช [Lugor, Ligor, 

Lakhon] เรียกว่ำ ‘พญำ’ ทุกๆสำมปี 14 เจ้ำเมืองมีหน้ำทีเ่ชื่อฟังเคำรพสักกำระอย่ำง

สม่ ำเสมอ ปฏิบัติเช่นนี้ตลอดเดือนกันยำยน ทั้งสินค้ำของตนเองและสินค้ำของผู้อื่น ทั้ง

ชำวพื้นเมืองหรือคนแปลกหน้ำ ที่เข้ำหรือออกนอกประเทศ ปฏิบัติเช่นเดียวกันทุก

ประกำร ด้วยเหตุนี้เรำจึงเห็นได้ชัดเจนว่ำจำกบันทึกของเมนเดซ ปินโตซึ่งเป็นผู้พบ

เห็นเหตุกำรณ์ บันทึกว่ำรำวปพี.ศ.2083 ผู้ครองนครเหล่ำนี้และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

นครศรีธรรมรำช ด ำเนินกำรจัดพิธีดังกล่ำวในเดือนกันยำยนของทุกปี ท ำกำรสักกำระ

และดื่มน้ ำพระพิพัฒน์สัตยำ พิธีนี้จะต้องจัดขึ้นตำมฤกษ์งำมยำมดีตำมประเพณีปีละ

สองครั้ง ได้แก่ ทุกวัน ขึ้น ๓ ค่ ำ เดือน ๕ (ประมำณสิ้นเดือนมีนำคม) และข้ำงแรม ๑๓ 

ค่ ำ เดือน ๒ (กันยำยน) แต่เดิมท ำในวันแรม ๑๕ ค่ ำ เดือน ๔ หรือวันขึ้น ๑ ค่ ำเดือน ๕  

และแรม ๑๕ ค่ ำเดือน ๑๐ หรือขึ้น ๑ ค่ ำเดือน ๑๑ ตำมล ำดับ กำรเลื่อนวันเหล่ำนี้เป็น

ผลสืบเนื่องเนื่องจำกเทศกำลประจ ำชำติและควำมรื่นเริงยินดีของกำรสิ้นสุดของเดือน

ที ่๔  และ ที๑่๐ ทำงจันทรคติ  และกำรเริ่มต้นของเดือนที่ ๕ และ เดือนที่ ๑๑ ซึ่งเป็นวัน

เริ่มต้นปีใหม่และวันครึ่งปีใหม่ตำมล ำดับ ที่แยกกันไม่ออกระหว่ำงพิธีดื่มน้ ำพิพัฒน์สัต
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ยำทีม่ีขนำดใหญ๋กับกำรที่จะแบ่งชว่งเวลำที่ดีที่สุดของงำนรื่นเริงของปีใหม่ เพรำะ

บรรยำกำศของพิธจีะท ำให้ควำมสุขของงำนรื่นเริงหมดไป 

ในบรรดำเมืองบริวำรที่กล่ำวถึงข้ำงต้น ที่อยูภ่ำยใต้กำรปกครองของนครศรีธรรมรำช 

ที่น่ำสนใจเป็นอย่ำงมำกคือ พังงำ รวมถึงตะกั่วป่ำ (ตะโกปำ) ส่วนฉลำงและภูเก็ต สอง

อ ำเภอนี้ได้รับกำรจัดสรรแบ่งเขตแล้วบนเกำะจังซีลอน พังงำจึงเป็นรัฐที่ค่อนข้ำง

ส ำคัญ เป็นทีท่รำบกันดีว่ำเจ้ำนำยที่พังงำมียศสูงระดับเจ้ำพระยำ เนื่องจำกเมืองตั้งอยู่

บริเวณแนวชำยแดนด้ำนตะวันตกของสยำม จึงจ ำเป็นต้องแต่งตั้งข้ำรำชกำรระดับสูง

มำกด้วยควำมสำมำรถ เพื่อป้องกันกำรโจมตีจำกฝ่ำยมอญ หรือ กำรจูโ่จมจำกโจร

สลัดมำเลย์ที่วนเวียนอยู่ในทะเลของหมู่เกำะ  

ในเวลำนั้น นครศรีธรรมรำชมีอ ำนำจมำกและแข็งข้อ จึงถูกลดทอนอ ำนำจลงโดย

แบ่งแยกกำรปกครองออกมำสำมเมือง คือ สิงกอรำ(สงขลำ) พทัลุง และพังงำ ใหข้ึ้น

ตรงต่อเมืองหลวง ทั้งกำรสักกำระและส่งเครื่องบรรณำกำร ดงันั้น บรรณำกำรของ

นครศรีธรรมรำชจึงลดลงเหลือเพียงต้นไม้ทอง 6 ต้นและต้นไม้เงิน 6 ต้นต่อปี ส่วนที่

เหลือเป็นบรรณำกำรจำกเมืองอิสระที่ระบุไว้ข้ำงต้น ภำยหลังฉลำง ภูเก็ต และตะกั่วป่ำ 

ก็แยกออกจำกพังงำ มีนัยส ำคัญเป็นเหตุให้พังงำหมดภำระในกำรส่งต้นไม้ทองและ

ต้นไม้เงิน บรรณำกำรตกไปเป็นภำระของตะกั่วป่ำ บรรณำกำรยังคงถูกส่งไปเมือง

หลวงของสยำมปีละครั้งจำกฉลำง ภูเก็ต และพังงำ (ต่อมำคือตะกั่วป่ำ) และทุก ๆ สำม

ปโีดยนครศรีธรรมรำช จนกระท่ังเมื่อไม่กี่ปีจำกนั้นรัฐบำลปฏิรูปกำรบริหำรรำชกำร

แผ่นดินระดับจังหวัดใหม่ 

เป็นที่คำดเดำไม่ยำกเลยว่ำท ำไมฉลำง ภูเก็ต และตะกั่วป่ำ ถึงแยกตัวออกจำกพังงำแต่

เนิ่นๆ ด้วยกำรเกิดขึ้นของประเทศต่ำงๆในยุโรปในบริเวณหมู่เกำะอินเดียตะวันออก

ในฐำนะพ่อค้ำ ผู้ล่ำอำณำนิคม และผู้สร้ำงอำณำจักร หลังจำกบันทึกกำรเดินเรือของ

วำสโกดำกำมำ่[Vasco da Gama นักเดินเรือชำวโปรตุเกสพบเส้นทำงเดินเรือจำกยุโรปสู่อินเดีย] 

น ำไปสู่กำรฟื้นคืนชีพของกำรค้ำระหว่ำงมหำสมุทรที่แทบจะหยุดนิ่งไปนับตั้งแต่ยุค

สมัยอำหรับ อีกทั้งควำมพยำยำมที่น่ำชื่นชมของสำธำรณรัฐอิตำลีในยุคกลำง กับ 
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ควำมกระตือรือร้นของชำวจีนบุกเบิกท ำเหมืองค้นหำทรัพยำกรธรรมชำติในอินเดีย

,อินโดจีน และหมู่เกำะมำเลย์ ควำมส ำเร็จของชำวโปรตุเกสในกำรค้นพบเส้นทำงเดิน

ทะเลไปยังอินเดีย บนเส้นทำงเดียวกันกับของชำวกรีกโบรำณและชำวฟินีเซียน[ชำติ

พันธ์หนึ่งในทะเลทรำยอำหรับเมื่อ3000ปีก่อนคริสตกำลอพยพตั้งถิ่นฐำนสร้ำงเมืองส ำคัญ ๆ เช่น 

ไทรน์ ไซดอน ไบบลอส ณ บริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฝั่งทวีปเอเซียตะวันตกคือเลบำนอนใน

ปัจจุบันซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญในกำรเดินเรือ]  ผู้ค้ำชำวตะวันตกจึงเป็นผู้บุกเบิกไม่ใช่เพียงแต่

อินเดีย แต่ไกลออกไปจำกอินเดียอีกด้วย 

หลังจำกนั้นเกิดแรงกระตุ้นทำงกำรค้ำที่มหำศำลอย่ำงไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อน ไม่นำน

ทุกประเทศในยุโรปเดินตำมรอยเท้ำชำวโปรตุเกส และ เริ่มขัดแย้งรุนแรงถึงส่วนแบ่ง

ของผลประโยชน์ในอินเดียตะวันออก กำรแข่งขันนี้ได้มำถึงจุดสูงสุดเมื่อปลำย

คริสต์ศตวรรษที่สิบหกหรือต้นศตวรรษถัดมำ บรรดำประเทศต่ำงๆไม่พอใจกับ

ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ มีแรงจูงใจแห่งใหม่ๆของกำรค้ำข้ำมมหำสมุทร นั่นก็

คือสยำม เพรำะไม่เพียงแต่ผลิตผลที่หลำกหลำยของสยำมเท่ำนั้น แต่เหนือสิ่งอื่นใดที่

สยำมครอบครองอยู ่คือ ดินแดนที่ผลิตดีบุกเท่ำที่รู้มีอยู่เพียงแห่งเดียวในตะวันออก 

ทุกคนทรำบกันดีอยู่แล้วว่ำอำณำบริเวณเหล่ำนี้ ตะกั่วป่ำ เกำะจังซีลอน และ เปรัค กำร

ท ำเหมืองยังไม่ได้ถูกพัฒนำอย่ำงเต็มที ่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง จังคซ์ีลอน เป็นผู้มั่งคั่งแร่

ดีบุกมำกที่สุด ประเมินได้ว่ำกำรครอบครองคำบสมุทรมลำยูของสยำมมีควำมส ำคัญ

เพียงใด กำรท ำเหมืองแร่ในอ ำเภอตะกั่วป่ำได้รับส่วนแบ่งที่มำกกว่ำมำก กำรส่งออก

ดีบุกเป็นกำรผูกขำดของรำชวงศ์เท่ำนั้น ดังนั้นเมืองหลวงจ ำเป็นที่จะต้องควบคุม

โดยตรงจำกส่วนกลำงในกำรดูแลเหมืองแร่ทั้งสองแห่ง ตะกั่วป่ำ ฉลำงกับภูเก็ตถูก

แยกออกจำกกำรปกครองของพังงำ และขึ้นตรงต่อรัฐบำลกลำงในเมืองหลวงของ

สยำม 

มำตรำ 37 ของอำญำหลวงซึ่งตรำไว้อย่ำงชัดเจนในป ีพ.ศ.2166 ได้ก ำหนดให้มีด่ำน

ตรวจและด่ำนศุลกำกรทุกแห่งเพื่อป้องกันไม่ให้คนต่ำงด้ำวแอบซื้อไม้กฤษณำ ไม้ฝำง 

และดีบุก เป็นหลักฐำนว่ำผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้เมื่อท ำขึ้นแล้วจะผูกขำดโดยรำชวงศ์ 
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อย่ำงไรก็ตำมภำยหลังมีกำรอนุญำตให้ชำวยุโรปซื้อขำยดีบุกได้ ไม่เพียงแต่ที่จังค์ซี

ลอนเท่ำนั้น แต่ในเขตต่ำงๆบนคำบสมุทรมำเลย์อีกด้วย ในจ ำนวนนี้มีที่บันทึกไวฉ้บับ

ลงวันที่ 6 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2218 ‘เพื่อเป็นเกียรติแก่บริษัทอินเดียตะวันออกในกำรรับ

ซื้อผลผลิตที่ชุมพร ไชยำ พุนพิน(ปัจจุบันคอื บ้ำนดอน) และท่ำทอง (ปัจจุบนัคือ กำญจน

ดิษฐ์)’ ซึ่งเหมืองเปิดด ำเนินกำรแล้ว ส่วนจังค์ซีลอนเริ่มท ำเหมืองในปี พ.ศ. 2220 มี

ควำมเข้ำใจผิดเกิดขึ้น ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่อังกฤษที่สุรำษฎร์กับเจ้ำกรมกำรต่ำงประเทศ

ของกรุงศรีอยุธยำ เรื่องดีบุกบำงส่วนสูญหำยที่จังค์ซีลอน จำกบันทึกต่ำงๆของชำว

ยุโรปในช่วงเวลำดังกล่ำว จะยกมำอ้ำงอิงถึงในหัวข้อถัดไปของบทควำมนี้ เรำได้

เรียนรู้ว่ำกำรท ำงำนของเหมืองดีบุกบนเกำะนั้นเต็มไปด้วยควำมไม่แน่นอน และมี

ควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำอย่ำงยิ่ง จึงน ำไปสู่กำรแต่งตั้งชำวยุโรปปกครองจังซีลอน 

เป็นชำวฝรั่งเศสสองคน ซึ่งเรำไดเ้ห็นพวกเขำเข้ำครองต ำแหน่งในระหว่ำงปีพ.ศ. 

2226 ถึง 2232 

กำรจัดกำรกับสถำนกำรณ์อันเนื่องมำจำกกำรเติบโตทำงกำรค้ำกับต่ำงประเทศ มี

ควำมจ ำเป็นให้จังหวัดทำงภำคใต้ของสยำม ตกอยู่ภำยใต้กำรดูแลของกรมกำร

ต่ำงประเทศแทนที่จะเป็นกรมกำรสงครำมดังที่ได้กล่ำวไว้ และแน่นอนจังค์ซีลอนคือ

หนึ่งในจ ำนวนนั้น ขั้นตอนกำรบริหำรนี้ด ำเนินกำรตำมบันทึกของสยำมในรัชสมัย

ของสมเด็จพระนำรำยณ์ (พ.ศ. 2201 - 2231) และมกีรณีในปี 2224-2228 ไดเ้รียนรู้ใน

เชิงบวกจำกบันทึกของ นิโกลำส์ แชร์แวส[นักเดินทางชาวฝรั่งเศสที่ติดตามคณะเผยแพร่

ศาสนาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช บันทึกเรื่องประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมือง

ราชอาณาจักรสยาม] กล่ำวเสริมไว้ว่ำจังหวัดบนชำยฝั่งตะวันออกของอ่ำวไทยนั้นกำร

ปกครองอยู่ภำยใต้ออกญำธรรมำธิบดี(ออกญำวัง)  สภำพเช่นนี้ด ำเนินเรื่อยมำจนถึง 

พ.ศ. 2325 เม่ือรำชวงศ์ที่ครองรำชย์สยำมในปัจจุบัน ตะกั่วป่ำ ตะกั่วทุ่ง พังงำ ฉลำง 

(ซึ่งต่อมำได้ขยำยอำณำเขตไปทั่วท้ังเกำะจังซีลอน)และอื่นๆ จังหวัดบนคำบสมุทร

มำเลย์ถูกถอนออกจำกกำรควบคุมดูแลของกรมกำรต่ำงประเทศดังที่เคยเป็นมำตั้งแต่
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คริสต์ศตวรรษที่15และ16 ใหอ้ยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของกระทรวงสงครำม(กรม

กลำโหม)  

ไม่จ ำเป็นต้องติดตำมแสวงหำข้อมูลในปัจจุบันไปจนถึงช่วงเวลำที่ใหม่กว่ำ เนื่องจำก

บนัทึกทั้งของชำวสยำมและยุโรปมีมำกพอที่จะเขียนประวัติศำสตร์ของเกำะจังซีลอน

ขึ้นมำใหม่ส ำหรับช่วงสองศตวรรษที่ผ่ำนมำ เอกสำรดังกล่ำวเหล่ำนี้จะน ำมำจัดล ำดับ

ในหัวข้อถัดไป สำเหตุหลักที่บันทึกในท้องถิ่นขำดหำยไปทั้งหมดตั้งแต่ยุคต้นๆ

เนื่องมำจำกเกำะจังคซ์ีลอนขึ้นโดยตรงกับนครศรีธรรมรำช กิจกรรมเกี่ยวข้องกับเกำะ

มีเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยทีส่่งถึงเมืองหลวงของสยำม แม้ในช่วงเวลำต่อมำเกำะอยู่

ภำยใต้อ ำนำจของกรมกำรต่ำงประเทศ แต่ก็ไม่พบกำรกล่ำวถึงเกำะในพงศำวดำร

ของกรุงศรีอยุธยำ มีเพียงงำนไม่กี่ชิ้นที่เกี่ยวข้องกับประวัติศำสตร์อยุธยำในรูปแบบที่

ไมเ่ป็นชิ้นเป็นอัน จึงพอสรุปว่ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจังค์ซีลอนสูญหำยไป หรือ อำจจะ

ไมม่ีเรื่องรำวที่มีควำมส ำคัญเกิดขึ้นที่นั่นที่จะให้ผู้บันทึกประวัติศำสตร์คิดว่ำคุ้มค่ำ

เพยีงพอจะต้องบันทึกไว้ 

ในอีกด้ำนหนึ่ง สงครำมอันยำวนำนระหว่ำงสยำมกับพม่ำ ภำยหลังกรุงศรีอยุธยำล่ม

สลำยและสยำมก่อตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่ที่กรุงเทพฯ จังคซ์ีลอนมีบทบำทที่ส ำคัญและ

หลำยครั้งที่ได้รับควำมสนใจอยูใ่นศึกสงครำมของทั้งสองฝ่ำย มีพัฒนำกำรบำงชว่งที่

น่ำสนใจมำก ซึ่งบนัทึกของท้องถิ่นให้ควำมกระจ่ำงมำกกว่ำแหล่งข้อมูลต่ำงประเทศ 

เรำจะกลับมำกล่ำวถึงเรือ่งเหล่ำนี้ในเวลำอันสมควร เพื่อให้เห็นว่ำเกำะมีกำรเสียสละ

อันหนักหน่วงเพียงใดจนประสบควำมส ำเร็จกับต ำแหน่งที่เหมำะสมในประวัติศำสตร์ 
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ส่วนที ่2  

อนุกรมประกำศตำ่งๆของเกำะ 

1. ยคุแรก ระหวำ่งปี พ.ศ. 1743 – 2325 

รำวป ีพ.ศ. 1743 พงศำวดำรเคดำห์  

กำรอ้ำงอิงถึงจังคซ์ีลอนแรกสุดที่ข้ำพเจ้ำรู้จักในวรรณกรรมตะวันออก เกิดขึ้นใน

พงศำวดำรของเคดำห์ซึ่งแปลโดยกัปตัน (ภำยหลังพันเอก) เจมส์ โลว์ในเล่มที่สำมของ

วำรสำรหมู่เกำะอินเดีย ปรำกฏข้อควำมในนั้นว่ำ พระเจ้ำมะโรง มหำวงศ์ ผู้ก่อตั้งเค

ดำห์[กษัตริย์องค์แรกของอำณำจักรลังกำสุกะคริสตวรรษที่ 2 ถึง 15]ในระหวำ่งกำรเดินทำง

จำกอินเดียไปจังค์ซีลอน แล่นเรือไปตำมชำยฝั่งพะโคไปตำมเส้นทำง ทวำย(ทำวอย) 

มะริด(เมองุย) และสลำง (จังคซ์ีลอน) และได้ทอดสมอที่เกำะสลำงแล้ว ลูกเรือขอ

อนุญำตน ำไม้และน้ ำขึ้นเรือ หลังจำกนั้นท่ำนเดินทำงต่อไป ด้วยข้อมูลพื้นฐำนกำรเดิน

ทะเลของเคดำห์บ่งบอกถึงสถำนท่ีและแวะพักระยะสั้นในปีพ.ศ. 1743 พอจะอนุมำน

และยืนยันได้ว่ำ จังซีลอนอยู่ในเส้นทำงส ำหรับแวะเวียนของเรือสินค้ำไปและกลับจำก

อินเดียตั้งแต่ยุคโบรำณ 

พ.ศ. 2055 กลัวำโน (Antonio Galvano พ.ศ.2033–2100)  

กำรกล่ำวถงึจังค์ซีลอนของยุโรปที่เก่ำแก่ทีสุ่ดที่ฉันทรำบ 

คืองำนเขียนอันมีค่ำของกัล  วำโน [ทหำรชำวโปรตุเกสและเป็น

นักประวัติศำสตร์ยุคเรเนสซองส์,บุคคลแรกที่เขียนรำยงำนกำร

เดินเรือของโปรตุเกส] เขียนเรื่องขึ้นเม่ือปพี.ศ. 2100 แต่เขียน

ย้อนเวลำไปถึงปีพ.ศ. 2055 “เม่ือเรำได้รับแจ้งว่ำ อัลฟงโซ ด ิ

อัลบูแกร์เกอ [(Afonso de Albuquerque) อุปรำชโปรตุเกสคนที่ 2 

ประจ ำเมืองกัว (Goa) ที่อินเดีย ผู้ยึดเมืองมะละกำในปีพ.ศ. 2053] มี

ภำรกิจถึงสยำมครั้งทีส่องแต่งตั้งอัศวินชื่อ ฮุย นูนี เดอ กุนห์ 

ให้รับผิดชอบเป็นฑูตส่งไปเมืองสยำม (ภำรกิจแรกส่งไปใน

ปพี.ศ. 2054) อุปฑูตเดินทำงไปตั้งแต่เมือง Pera และด้ำนนี้ที่

อุนสลำง มีประชำกรจ ำนวนมำกมำยืนอยู่ตำมชำยฝั่ง ซึ่ง ดูอำร์เต้ เฟอนันดีช เคยมำ

ที่นีก่่อนหน้ำนี้” [ภำรกิจแรกในปี พ.ศ. 2054] 
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พ.ศ.2082-เมง็ดึช ปงิต ู(Fernão Mendes Pinto พ.ศ.2052-2126) 

ไม่นำนหลังจำกนั้น เม็งดชิ ปิงตู นักส ำรวจและนักเขียนชำว

โปรตุเกสกล่ำวถึงจังค์ซีลอนไว้ตำมเลขที่หน้ำของค ำแปล

โดยโคแกน, ลอนดอน, 1692 ดังนี้ 

พ.ศ. 2082-" ผ่ำนท่ำเรือจุนสำลนั” หน้ำที ่22. 

พ.ศ. 2088- จุนสำลัน (น. 189); จุนสำลัน เมืองท่ำแห่งหนึ่งที่

กำรค้ำขำยลดลง บันทึกกำรให้คะแนนของโปรตุเกสตำม

แนวชำยฝั่ง (หน้ำ 189); "ชำยฝั่งจุนสำลัน" (หน้ำ 207); 

พ.ศ. 2091 - "สถำนที่นีเ้รียกว่ำ ธิเลำ [ปำกเลำหรือตรัง?] ซึ่งอยู่ข้ำงจุนสำลันบน

ชำยฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ใกล้กับรำชอำณำจักรเคดำห์ [Kedah] หนึ่งร้อยสี่สิบไมล์

จำกมะละกำ" (หน้ำ 280) ; จุนสำโล (น. 285). 

 

พ.ศ. 2131-รำลฟ์ ฟติช ์(Ralph Fitch พ.ศ.2093-2154) 

เม่ือวันที่ 10 มกรำคม พ.ศ. 2123 รำล์ฟ ฟทิช์ พ่อค้ำชำว

อังกฤษ นกัเดินทำงที่มีชื่อเสียงได้เดินทำงจำก  พะโคไปยังมะ

ละกำผ่ำนเกำะต่ำงๆ “ตะนำวศรี จุนสำลำ และอื่น ๆ อีก

มำกมำย” 

 

พ.ศ. 2126-2135-ลนิซโคเตน Jan Huyghen van Linschoten (พ.ศ. 2106- 2154) 

จอน ฮุยเก้น ฟอน ลินโซเตน  พ่อค้ำชำวดัตช์พูดถึงเปรัคว่ำ: 

" ... มีกำรพบ calaem [ดีบุก] อยูม่ำก ซึ่งก็เหมือนดีบุกที่มำ

จำกจุนสำลัน ที่อยู่บนชำยฝั่งเดียวกันทำงตะวันตกเฉียง

เหนือ จำกเคดำห์ 30 ไมล์ ต่ ำกว่ำ 8 องศำครึ่ง" แม้จะมีข้อบ่งชี้

แสดงถึงควำมแม่นย ำต่อข้อมูล แต่บรรดำบรรณำธิกำรที่

แปลภำษำอังกฤษกลบัจ ำไม่ได้ บันทึกเป็นจุนสำลันแทนท่ีจะ

เป็น จังค์ซีลอน เป็นกำรจดจ ำที่คลุมเคลือว่ำชื่อ กุนสำลัน ควำมเป็นจริงคือพวกเขำ

ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องภูมินำมวิทยำ ละเว้นแม้กระทั่งดัชนีของค ำ 
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ตลุำคม พ.ศ. 2135-บำรค์เกอร ์

ตอนนี้เรำมำถึงสิ่งที่ฉันเชื่อว่ำเป็นเรื่องรำวของชำวยุโรปครั้งแรกที่ไปเยือนเกำะนี้ ซึ่ง

เกิดจำกปำกกำของ เอ็ดมันด์ บำร์คเกอร์ ร้อยโทในกองเรือของเซอร์เจมส์ แลงคำ

สเตอร์ กำรเล่ำเรื่องที่น่ำสนใจมำก มีรำยละเอียดดังนี้ 

 “และด้วยควำมสงสัยในพลังของมะละกำ เรำออกเดินทำงไปถึงอ่ำว ในอำณำจักรของ

จุนซำลำม ซึ่งอยู่ระหว่ำงมะละกำ และ พะโค แปดองศำไปทำงทิศเหนือ มองหำ

ต ำแหน่งเพื่อปรับเส้นทำงเดินเรือของเรำ เรำส่งทหำร[ชำวโปรตุเกส] ที่กัปตันเรือส ำเภำ

ทิ้งเขำไว้ให้อยู่กับเรำ เขำพูดภำษำมำเลย์ได้สำมำรถพูดคุยสอบถำมกับผู้คนท้องถิ่น

ถึงต ำแหน่งที่เรำจะไป เขำซื่อสัตย์และจัดหำสินค้ำโภคภัณฑ์สองสำมควินทัล(หน่วย

น้ ำหนัก 1 ควินทัล = 100ก.ก.) ตำมสัญญำหรือมำกกว่ำ ส่งสินค้ำเหล่ำนี้ไปใหก้ษัตริย์

เพื่อแลกเปลี่ยนกับอ ำพันทอง และ นอแรด ซึ่งกำรค้ำขำยที่นีอ่ยู่ในมือของกษัตริย์

เท่ำนั้น  แรดเป็นสัตว์ดุร้ำยมีเขำเพียงอันเดียวที่หน้ำผำก คิดว่ำเป็นยูนิคอร์นเพศเมีย

เป็นที่เคำรพนับถืออย่ำงสูงของพวกมัวร์ ใช้รักษำแก้พิษได้ดีที่สุด เรำจะได้นอแรดสี

น้ ำตำลเทำสองหรือสำมอันและอ ำพันทองอีกจ ำนวนหนึ่ง  

เรำแทบไม่ไดพู้ดเรื่องงำนดีบุกบนเกำะ เพรำะมีเรื่องรำวที่น่ำสนใจหลำยประกำร  จน

ท ำให้สิ่งนี้ไมมี่ค่ำไป เป็นเอกลักษณ์เฉพำะในศตวรรษที่สิบหก เป็นที่สังเกตว่ำจังค์ซี

ลอนอยู่ในรำชอำณำจักร ผู้ปกครองคือกษัตริย์(ควำมหมำยตรงกับรำชำของมำเลย์) 

ตำมที่เรำได้เกริ่นน ำสถำนะของเกำะในช่วงเวลำนั้น ซึ่งมีสถำนะของรัฐเป็นเมือง

บริวำรของสยำม อยูภ่ำยใต้กำรควบคุมของนครศรีธรรมรำช อ่ำวท่ีนีมี่กองเรือ

ทอดสมออยู่ทีท่่ำเรือแสดงให้เห็นถึงที่นีมี่กำรสัญจรทำงเรือมำก น้ ำมันยำงสยำมจำก

ต้นยำง อ ำพันทองเป็นสินค้ำส่งออกที่ส ำคัญของเกำะ และเป็นเช่นนั้นจนถึงศตวรรษ

ต่อมำ แต่ในปัจจุบันนี้ดูเหมือนจะไม่เป็นเช่นนั้น กล่ำวกันว่ำอสุจิของปลำวำฬมีอยู่

มำกมำยในทะเลโดยรอบก็ตำม แต่โดยรวมแล้วเห็นว่ำที่นี่มี ดีบุก นอแรด อ ำพันทอง 
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ยำง น้ ำมันไม้และอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้ำโภคภัณฑ์จำกต่ำงประเทศ อีกทั้งอ่ำว

มีก ำบังอย่ำงดี เกำะนี้จึงน่ำจูงใจเหมำะสมส ำหรับกำรค้ำขนส่งระหว่ำงประเทศ 

 

พ.ศ.2141-แฮคคลอยต ์(Richard Hakluyt พ.ศ. 2096-2159) 

เรำมีโอกำสสังเกตเห็นถึงบทควำมของ Richard Hakluyt [นักเขียน บรรณำธิกำรชำว

อังกฤษ] ใน "Epistle Dedicatorie" ของเขำเรียกเกำะนี้ว่ำ "แผ่นดินใหญ่ของจุนซำลำ

ออน" [the mainland of Juncalaon] ซึ่งให้เหตุผลว่ำในสมัยของเขำ เกำะนี้เป็นที่รู้จัก

กันโดยทั่วไปส ำหรับนักเดินเรือชำวตะวันตก 

พ.ศ.2149-โบคำรโ์ร António Bocarro (พ.ศ.2137? - 2185) 

แอนโตนิโอ โบคำร์โร เขียนใน "Decada 13 da Historia da India" ของเขำ (ตีพิมพ์ที่

Lisboa ในปีพ.ศ. 2419) มีกำรอ้ำงอิงถึงเกำะต่อไปนี้: 

พ.ศ. 2149 -Juncalao เมืองท่ำ (หน้ำ 135) 

พ.ศ. 2158 -Ponta de Juncalao (หน้ำ 430) โดยที่ฉันคิดว่ำเขำหมำยถึงจุดใต้ของเกำะ 

ดูเหมือนว่ำจะสนับสนุนมุมมองที่ว่ำกำรก ำหนดชื่อมำเลย์ Ujong-Salang ใช้กับทำงใต้

สุดของเกำะเท่ำนั้น 

พ.ศ.2182 –แมนเดลโล Johan Albrecht de Mandelslo (พ.ศ.2159–2187) 

แมนเดลโล[นักเดินทำงนักผจญภัยชำวเยอรมันเขียนเร่ืองรำวถึงเปอร์เซีย 

และ อินเดีย]  พูดถึงเมือง Juncalaon ในหนังสือ"Voyages de Perse aux 

Indes Orientales par le Sr. JeanAlbert de Mandelslo '' เขำเข้ำใจผิด

น ำเกำะไปรวมอยู่ในในรำชอำณำจักรมะละกำ ซึ่งเขำควรจะ

หมำยถึงคำบสมุทรมำเลย์มำกกว่ำ 
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พ.ศ. 2205 - 2206- เดอ บรูจ์. (JACQUES DE BOURGES (1630?-1714) 

De Bourges [หลวงพ่อเดอบูร์จหนึ่งในคณะมิชชันนำรีคำทอลิกคณะแรกน ำโดยบิชอปแลมบิรด์

เดอลำมอตเต Pierre Lambert de la Motte, bishop of Berythe จำกฝรั่งเศสเดินทำงมำสยำมเม่ือพ.ศ.

2205] ระบุว่ำเอียนซำลอมเป็นหนึ่งใน 11 จังหวัดของรำชอำณำจกัรสยำม 

พ.ศ. 2214 –ภำรกจิธรรมฑตูคำทอลกิ 

ไม่นำนหลังจำกปีพ.ศ. 2214 คณะธรรมฑูตเผยแผ่คำทอลิกได้

เริ่มต้นที่เมืองหลวงของสยำม ส่วนเกำะจังค์ซำลอนบิชอปเดอเบรี

เต (Bishop of Berythe)  ส่งบำทหลวงชำวโปรตุเกสชื่อเปเรซไปที่

เกำะ ดูเหมือนว่ำในช่วงเวลำนั้นชำวโปรตุเกสที่ตั้งถิ่นฐำนอยู่ที่นั่น

มีจ ำนวนค่อนข้ำงมำก และภำรกิจธรรมฑูตเป็นไปอย่ำงดียิ่ง

เจริญรุ่งเรือง แต่เนื่องจำกต้องกำรคนช่วย เอ็ม เปเรซ จึงถูกเรียกตัวกลับกรุงศรีอยุธยำ

ในปี พ.ศ. 2216 ในเดือนพฤษภำคมและในปีนั้นเขำได้ให้กำรต้อนรับท่ำนบิชอป

แห่งเรลิโอโปลิสซึ่งเดินทำงมำจำกยุโรป  

พ.ศ. 2220 

ในปีพ.ศ.2220(ตำมที่ได้ระบุไว้ในหน้ำที่17)เกิดควำมเข้ำใจผิดระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่

อังกฤษที่สุรำษฎร์และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศแห่งกรุงศรีอยุธยำ

เกี่ยวกับดีบุกบำงส่วนสูญหำยไปที่จังซีลอน 

 

 

 



27 
 

พ.ศ.2224 - 2228 แชรแ์วส (Nicolas Gervaise 2206-2272) 

นิโกลำส์ แชร์แวส เป็นนักเดินทำงชำวฝรั่งเศสที่ติดตำมคณะ

เผยแพร่ศำสนำเข้ำมำในสยำมที่กรุงศรีอยุธยำเม่ือปีพ.ศ.

๒๒๒๔-พ.ศ.๒๒๒๙  ได้กล่ำวถึงข้อดีของท่ำเรือจอนซำลำม

ซึ่งเขำกล่ำวว่ำ  เกำะตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของคำบสมุทร

มำเลย์ประมำณ 8° ละติจูด ระหว่ำงแผ่นดินใหญ่และเกำะอยู่

ห่ำงออกไปเพียงสองลีค ข้อบกพร่องประกำรเดียวของท่ำเรือนี้

คือไม่ลึกพอส ำหรับเรือขนำดใหญ่ แต่ถนนใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆก็

สำมำรถท ำหน้ำที่เป็นท่ำเรือได้ เป็นที่ลี้ภัยส ำหรับเรือทุกล ำที่แล่นไปยังชำยฝั่งโค

โรมันเดลแล้วเจอพำยุ ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎำคมและสิงหำคม จึงมี

ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรค้ำเบงกอล พะโค และอำณำจักรใกล้เคียงอื่นๆ (หน้ำ 14-

15) เห็นได้ชัดว่ำท่ำเรือที่นี่หมำยถึงเมืองท่ำเรือ[Tha Rua] นอกจำกนี้ เขำยังกล่ำวอีก

ว่ำ ชำวดัตช์มักจับตำมองมำที่เกำะจอนซำลำม เนื่องจำกมีทองค ำ อ ำพันทอง

พอสมควร และมีดีบุกมำก  แต่ในหลวง (ของสยำม) ได้ฝำกกำรปกครองเกำะให้กับ

ชำวฝรั่งเศส (ชำร์บอนโน) ที่พบว่ำตัวเอง "อยู่ที่นั่นค่อนข้ำงสบำยดีและไม่มีควำมคิดที่

จะอนุญำตให้พวกดัตช์เข้ำไป (หน้ำ 32.) 
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พ.ศ. 2228- ช้อยส์ François Timoléon, abbé de Choisy (2187 –2267) 

มีเรื่องซุบซิบของอธิกำรแห่งชัวซี (abbé de Choisy) เป็น

บำทหลวงและนักเขียนชำวฝรั่งเศสที่มีควำมหลำกหลำยทำง

เพศ บอกไว้ใน "วำรสำร" ของเขำว่ำ จอนซำลำง คือเมืองท่ำบน

ชำยฝั่งตะวันตกของคำบสมุทรมำเลย์ อุดมไปด้วยคำแลง (ดีบุก) 

และ อ ำพันทอง 

 

พ.ศ. 2228- โชมองต์ (Alexandre, Chevalier de Chaumont 2183-2253) 

เชอวำลีเยเดอโชมง กล่ำวถึง โจซำลำม หนึ่งใน 11 จังหวัดของ

สยำม ดูเหมือนคัดลอกมำจำก De Bourges (หน้ำ 160) ; และ

เสริมว่ำดีบุกถูกส่งโดยเรือส ำเภำของกษัตริย์ไปประเทศจีน 

ชำยฝั่งโคโรมันเดล และ สุรำษฎร์ (หน้ำที่ 150, 155) 

 

 

กำรประชมุกำรคำ้ฝรัง่เศส-สยำมป ีพ.ศ.2228.-กำรผกูขำดกำรคำ้ดบีกุที่จงัคซ์ลีอน

มอบให้แกฝ่รัง่เศส 

ทูตฝรั่งเศสสองคนคือเชอวำลีเยแห่งโชมองต์และอธิกำรแห่งชัวซีรู้เรื่องเกำะนี้มำกกว่ำ

ทีจ่ะให้เรำเข้ำใจในหนังสือของพวกเขำ แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทำงกำรเมืองของ

ฝรั่งเศสเข้ำเกี่ยวข้องกับและกำรผูกขำดกำรค้ำในสยำมเป็นอย่ำงมำก เรำทรำบดีจำก

เอกสำรของสมัยนั้นเก็บรักษำไว้ในจดหมำยเหตุของรัฐบำลฝรั่งเศส สนธิสัญญำที่

จัดพิมพ์ขึ้นให้สิทธิพิเศษแก่นักเผยแผ่ศำสนำในสยำมและลงนำมที่ลูโว้ (ลพบุรี) เม่ือ
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วันที่ 10 ธันวำคม พ.ศ. 2228 เป็นอนุสัญญำฉบับพิเศษ ผู้ลงนำมทั้งสองคือ โชมองต์ 

และ ฟอลคอน ตำมสิทธิพิเศษอันเป็นข้อได้เปรียบอย่ำงที่สุดแก่บริษัทอินเดีย  คือกำร

ผูกขำดกำรค้ำดีบุกบนเกำะจองซีลำง อนุญำตให้สร้ำงโรงงำนขึ้นที่นั่น ไม่ว่ำอำคำร

ดังกล่ำวจะถูกสร้ำงขึน้หรือไม่ก็ตำม ผู้ว่ำรำชกำรชำวฝรั่งเศสหลำยคนยังคงได้รับกำร

แต่งตั้งให้มำดูแลที่เกำะนี้ ไมต่้องสงสัยเลยว่ำมีกำรตั้งอำณำนิคมเล็กๆของฝรั่งเศส

เกิดขึ้นที่นั่นแล้ว 

1687-ลำลแูบร ์(Simon de la Loubère 2185 –2272) 

ในบรรดำนักเขียนทั้งหมดในยุคนี้ ลำลูแบร์ คือคนที่ให้ข้อมูลที่

ส ำคัญที่สุดเกี่ยวกับสยำม และ รวมถึงจังซีลอนด้วย ต่อจำกนี้

คือข้อควำมซึ่งคัดมำจำกกำรแปลเป็นภำษำอังกฤษจำกหนังสือ

อันทรงคุณค่ำของเขำ  “พวกเขำมีภูเขำแร่แม่เหล็กอีกลูกหนึ่งที่

อยู่ใกล้จอนซำลำม เมืองตั้งอยู่ในเกำะแห่งอ่ำวเบงกอล อยู่ไม่

ไกลเกินกว่ำได้ยินเสียงคนจำกฝั่งสยำม แต่แร่แม่เหล็กที่ขุดจำกจอนซำลำมสูญ

หำยไป ในสำมหรือสี่เดือนหลังจำกขุดพบ” (หน้ำ 14) '' ..... เกลืออำจ ... มีต้นทุนสูง

เกินไปที่จะท ำขึ้นในเกำะจอนซำลำม เพรำะชำวเมืองเลือกที่จะน ำเข้ำเกลือจำกตะนำว

ศรี" (หน้ำ 84) 

'กำลินหรือดีบุก – ดีบุกทั้งหมดเป็นของกษัตริย์ เขำจะขำยให้กับคนแปลกหน้ำและ

ประชำกรของเขำ ยกเว้นสิ่งที่ขุดจำกเหมืองจังซ์ซีลอนในอ่ำวเบงกอล เพรำะเป็นเขต

แดนท่ีห่ำงไกลออกไป จึงปล่อยให้เป็นสิทธิดั้งเดิมของรำษฎร เพื่อให้พวกเขำ

เพลิดเพลินในขุดเหมืองแบ่งส่วนก ำไรเล็กน้อยให้กับกษัตริย์ของเขำ" (หน้ำ 94) ดังนั้น

ในรัชสมัยของสมเด็จพระนำรำยณ์ ชำวเกำะยังคงได้รับสิทธิพิเศษในกำรท ำงำน

เหมืองดีบุกโดยจ่ำยค่ำภำคหลวงในรูปแบบของส่วนแบ่งจำกผลผลิตสุทธิของพวกเขำ 

ระบบนี้ดูเหมือนจะด ำเนินต่อไปจนถึงช่วงก่อนปี พ.ศ. 2364  
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“บรำเดอร์เรเน่ ชำร์บอนโน … หลังจำกที่เคยรับใช้ของคณะนักบุญลำซำรัสที่ปำรีส 

ได้ไปรับใช้คณะธรรมฑูตต่ำงประเทศและร่วมเดินทำงไปสยำม [ในฐำนะหน่วยแพทย์

รักษำพยำบำลประจ ำคณะธรรมฑูต Medical Missionary Friarในปีพ.ศ.2220] เขำรู้วิธีท ำให้เลือด

ไหลและให้ยำรักษำกับคนป่วย หลังจำกสำมหรือสี่ปี [ประมำณปีพ.ศ. 2224-2228] เขำ

เป็นผู้ว่ำรำชกำรของจอนซำลำม กับคณะกรรมำธิกำรเขำขอควำมเห็นอกเห็นใจที่

ต้องกำรกลับไปที่เมืองสยำม[อยุธยำ] ด้วยเรื่องควำมสัมพันธ์เขำกับภรรยำ นำยบิลลี่

เจ้ำส ำนักพระรำชวังของนำยเดอโชมงต์ ได้รับกำรจ้ำงท ำงำนทีจ่อนซำลำมต่อ” (หน้ำ 

91) – นี่คงเป็นช่วงปลำยปี พ.ศ. 2228 หรือต้นปี พ.ศ. 2229 ขณะที่เชอวำลิเยร์ เดอ 

โชมูต์ อยู่ในสยำมตั้งแต่วันที่ 24 กันยำยน ถึง 22 ธันวำคม พ.ศ. 2228 

แอนเดอร์สันบอกว่ำชำร์บอนโนเป็นมิชชันนำรีแพทย์คนแรกที่มำถึงประเทศสยำมใน

ปี พ.ศ. 2220 และเข้ำรับรำชกำรในโรงพยำบำลที่กษตัริย์ทรงตั้งขึ้น มีควำมเห็นถึงกำร

แต่งตั้งเขำให้เป็นผู้ว่ำรำชกำรเกำะจังซีลอน -" กำรแต่งตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นโดยอิทธิพล

ของนักบวช-อัครสำวกโดยไม่เป็นที่รู้กันสักเท่ำไร แต่หลังเหตุกำรณ์ น่ำจะเป็นไป

ได้มำกที่พวกเขำเป็นคนเสนอแนะ และนี่เป็นครั้งแรกที่มีกำรเคลื่อนไหวอย่ำงเปิดเผย

เพื่อแสดงถึงอิทธิพลของฝรั่งเศสในรำชอำณำจักร เป็นควำมเสียหำยของชำติอื่น ๆ 

เช่น โปรตุเกส ดัตช์ และอังกฤษ ซึ่งเคยอยู่ในประเทศนีม้ำก่อนและมีส่วนในกำร

อนุเครำะห์อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อควำมเจริญรุ่งเรืองทำงกำรค้ำของสยำม ซึ่งไม่มีทำง

เป็นไปได้ทีก่ำรแต่งตั้งจะไปเกี่ยวข้องกับพระศำสนจักร แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของควำม

พยำยำมของคณะเยซู เพื่อที่ฝรั่งเศสจะได้มำซึ่งอ ำนำจสูงสุดทำงกำรเมืองเหนือสยำม" 

ควำมคิดเห็นเหล่ำนี้ดูเหมือนมีเหตุผลเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น  เท่ำทีเ่ห็น ตำมที่แชร์แว

สแจ้งให้ทรำบหนึ่งปีหรือมำกกว่ำนั้นก่อนที่จะมีกำรแต่งตั้งชำร์บอนโน่ ยืนยันด้วย

จดหมำยของเดสแลนดต์ั้งแต่ปีพ.ศ. 2225 ชำวดัตช์ต้องกำรต ำแหน่งนี้มำกกว่ำหนึ่ง

ครั้ง แต่ทำงกำรสยำมป้องกันไม่ให้อ ำนำจนี้ตกไปอยู่ในมือพวกเขำ ยิ่งกว่ำนั้นเป็นกำร

ขัดต่อควำมโน้มเอียงของพระองค์ ที่บ่งบอกว่ำ "กษัตริย์แห่งสยำมต้องกำรอย่ำงนั้น
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จริงๆ" - เรำเรียนรู้จำกลำลูแบร์ ( หน้ำ 91 )ว่ำ ชำรบ์อนโน่ด ำเนินกำรสร้ำงป้อมไม้ที่

พรมแดนพะโค จึงได้รับผลตอบแทนจำกภำรกิจอันมีเกียรติของเขำ จึงได้รับเลือกให้

เป็นผู้ว่ำรำชกำรเกำะจังคซ์ีลอนซึ่งเขำเองก็ไม่เต็มใจนัก ด้วยหลังจำกนั้นสำมสี่ปีเขำ

ลำออกจำกต ำแหน่ง เพื่อกลับไปสู่ครอบครัวของเขำที่กรุงศรีอยุธยำ เห็นได้ชัดว่ำกำร

แต่งตั้งชำวฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งให้สืบทอดต ำแหน่งต่อจำกเขำ แม้จะไม่ได้ได้รับแรง

บันดำลใจจำกนักบวช-อัครสำวกก็ตำม แต่เป็นผลตำมอนุสัญญำกำรค้ำฝรั่งเศส-สยำม

ที่ลงนำมในภำรกิจของโชมองต์ในปี พ.ศ. 2228 สิ่งนี้เป็นประจักษ์ชัดเมื่อเจ้ำส ำนัก

พระรำชวังของโชมงต์ที่ได้รับมอบต ำแหน่ง 

พ.ศ. 2232- กองทัพเรอืฝรัง่เศสที่จงัซลีอน 

กำรปฏิวัติเกิดขึ้นในสยำมเมื่อฤดูใบไม้ผลิปีพ.ศ. 2231  นำยพลเดส์ฟำร์จ[Marshal Des 

Farges นำยพลฝรั่งเศสพร้อมทหำรกว่ำ 600 นำย เรือรบ 5 ล ำได้รับค ำสั่งให้ตั้งกองทัพที่มะริดและ  
กรุงเทพ ใช้ก ำลังได้หำกจ ำเป็น] ผู้บังคับบัญชำป้อมปรำกำร

กรุงเทพฯ ต้องอพยพออกจำกกรุงเทพพร้อมกับทหำรใน

วันที ่2 พฤศจิกำยนของปีเดียวกันและลงเรือปอนดิเชอรี ซึ่ง

เขำไปถึงเกำะเม่ือวันที่ 31 มกรำคม พ.ศ. 2232 สองสัปดำห์

ก่อนทีก่องทหำรฝรั่งเศสรักษำกำรณ์มะริดออกจำกซำก

ปรักหักพังจะเดินทำงมำถึง กองบัญชำกำรจัดตั้งขึ้นโดยเจ้ำหน้ำที่ทำงกำรทหำรและ

พลเรือน ณ ที่นั้น มีมติให้ยึดเกำะจังซีลอน เพื่อจะได้ต่อรองกับสยำมได้ง่ำยขึ้น นำย

พลเดฟำร์ฌ กักขังเจ้ำหน้ำที่สยำมที่มีชื่อเสียงสำมคนไว้เป็นตัวประกัน แต่ตรงกันข้ำม

กับสิ่งที่ควรจะเป็น จำกควำมหวังด้วยวิธีกำรนี้สำมำรถเปิดกำรเจรจำได ้ และจัดกำร

บำงอย่ำงได้ง่ำยขึน้ เจ้ำหน้ำที่ของพอนดิเชอรีน ำเรือ 5 ล ำเข้ำประจ ำกำร เขำแล่นเรือ

ไปยังจังซีลอนในเดือนกุมภำพันธ์ โดยมีเจ้ำหน้ำที่และทหำร 330 นำย ทันทีที่ทอดสมอ

เรือที่ท่ำเรือ นำยพลเดฟำร์ฌเริ่มต้นท ำลำยควำมสัมพันธ์กับสยำม เขำเขียนจดหมำย

ถึงพระยำคลังประกำศว่ำเขำกลับมำและได้น ำตัวประกันมำด้วย เขำต้องกำรควำมสงบ 
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เขำเรียกร้องให้ปล่อยชำวฝรั่งเศสที่ถูกคุมขังในสยำมส่งกลับไปให้เขำ พร้อมกับ

สัมภำระส่งออกจำกปำกแม่น้ ำกรุงเทพ ข้อควำมนี้ถูกส่งไปทำงบกถึงเมืองหลวงของ

สยำมเมือ่ปลำยเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2232 ตำมข้อมูลของ ปำลกัว พระสังฆรำชแห่งเม

เทลโลโปลิส ตัวประกันเพียงคนเดียวที่เดส์ฟำร์จทิ้งไว้ที่นั่น เป็นวิธีทีด่ีที่สุดที่จะเกลี้ย

กล่อมข้ำรำชกำรสยำมในกำรคืนดี แต่ข้อเสนอของเขำไม่เกิดผล  ทำงกำรสยำม

ปฏเิสธที่จะพิจำรณำเรื่องนี้ และส่งค ำสั่งที่เข้มงวดไปยังเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นที่จังซีลอน

ไมใ่ห้ส่งสิ่งของเครื่องใช้ น้ ำ หรือเสบียงใด ๆ แก่ชำวฝรั่งเศสที่นั่น และ วำงมือไม่ให้

ควำมช่วยเหลือฝรั่งเศสที่พยำยำมจะยึดเมือง 

ประหลำดใจกับควำมด้ือรั้นของเดฟำร์ฌที่พยำยำมสร้ำงสันติภำพอีกครั้ง ในแนวทำง

ที่แตกต่ำงออกไป ในวันที่ 27 สิงหำคม เขำได้ส่งตัวประกันชำวสยำมคนหนึ่งพร้อม

จดหมำยสองฉบับไปหำพระคลัง หนึ่งในนั้นจำกปำกกำของเขำเอง เขำเชิญชวนให้ส่ง

ทูตพร้อมด้วยบิชอปแห่งเมเทลโลโปลิส ไปที่จังซีลอนเพื่อท ำสนธิสัญญำ ส่วนจดหมำย

อีกฉบับลงนำมโดยวีเรตหัวหน้ำโรงงำนฝรั่งเศสที่กรุงศรีอยุธยำผู้ซึ่งไม่มีคุณธรรมและ

กะล่อน ส่งถึงกษัตรยิ์ขอสัมปทำนกำรค้ำที่เกำะจังค์ซีลอนให้กับบริษัทอีสต์อินเดีย ลำ

เนียร์ตั้งข้อสังเกตุว่ำ " วีเรตหักหลังอย่ำงไม่ต้องสงสัย" หลังจำกไตร่ตรองอยู่นำน

ทำงกำรสยำมตอบกลับว่ำจะไม่ส่งเชลยชำวคริสต์ที่คุมขังจนกว่ำเดส์ฟำร์ฌจะปล่อย

ตัวประกันสองคนสุดท้ำยที่เขำจับไว้ ในที่สุดผู้บัญชำกำรฝรั่งเศสยอมท ำตำม ฤดูกำล

ผ่ำนไปหลังจำกปล่อยตัวประกันคนหนึ่งแล้ว เดส์ฟำร์จแล่นเรือสำมล ำมุ่งตรงไปยัง

แคว้นเบงกอล สิบสองวันต่อมำเอ็มเดอเวอตำซำลผู้บังคับบัญชำคนที่สองทิ้งจังค์ซีลอน

ไว้กับพวกที่เหลือ หลังจำกปล่อยเจ้ำหน้ำที่สยำมคนสุดท้ำยที่คุมขังไว้เป็นตัวประกัน 

และส่งล่ำมสองคน เฟอร์รุกซ์ และ ปิงซำโร่ ไปพร้อมกับเขำ ทำงกำรสยำมทรำบถึง

เจตจ ำนงที่คณะส ำรวจของฝรั่งเศสมีต่อจังซีลอน คณะมำถึงสยำมเมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 

พ.ศ. 2232 ประกำศว่ำเรือฝรั่งเศสได้ถอนตัวจำกจังซีลอนมุ่งหน้ำไปแคว้นเบงกอลแล้ว 

ดังนั้นขอยุติควำมพยำยำมของฝรั่งเศสที่ล้มเหลว แล้วสถำปนำควำมสัมพันธ์อันดีกับ
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สยำมอีกครั้ง ลำนิเอร์พูดถึงกำรยึดครองจังค์ซีลอน ซึ่งดูจะขัดแย้งกับที่ก่อนหน้ำนี้ดู

เหมือนจะยึดครองเกำะจริงๆ กองเรือฝรั่งเศสยังจอดทอดสมออยู่ที่ท่ำเรือ และหำก

เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นปฏิบัติตำมค ำสั่งจำกส ำนักงำนใหญ๋อย่ำงเคร่งครัด ทหำรในกองเรือ

ยำกที่จะมีโอกำสขึ้นบกได้ นำยบิลลี่ผู้วำ่รำชกำรชำวฝรั่งเศสผู้ได้รับกำรแต่งตั้งในปี

พ.ศ. 2228 ดูเหมือนจะไม่อยู่ดูแลอีกต่อไป หำกมีกำรยึดครองคงจะเป็นเพียงเกำะเล็ก

เกำะน้อยหรือท่ำเรือ สังเกตเห็นว่ำหนึ่งในนั้นเป็นที่รู้จักในหมู่นักเดินเรือในชื่อ เกำะ

ฝรั่งเศส แต่ก็เป็นเพียงให้ลูกเรือของกองเรืออยู่เป็นกำรชั่วครำว ดังนั้นกำรเดินทำงมำ

ครั้งนี้จึงเป็นกำรสำธิตของกองทัพเรืออย่ำงสันติ และเปลี่ยนควำมคิดของฝรั่งเศสที่มี

ต่อเมืองหลวงสยำมอย่ำงสิ้นเชิง จำกเดิมที่ข่ำวกำรเดินทำงมำถึงของเดสฟำร์จที่จังซี

ลอน ท ำใหส้ยำมเกิดควำมไม่พอใจและมีกำรตอบโต้เปลี่ยนใจไม่เลื่อมใสในคณะ

มิชชันนำรี 

พ.ศ. 2243-2262 แฮมลิตนั Alexander Hamilton (กอ่นพ.ศ.2231 – หลงั2276)  

ไม่นำนหลังจำกนั้นกัปตันชำวสก๊อตชื่อว่ำอเล็ก

ซำนเดอร์ แฮมิลตันมำเยี่ยมจังค์ซีลอนระหว่ำงปี 

พ.ศ. 2243 ถึง ค.ศ. 2262 ในระหว่ำงกำรเดินทำง

ตำมชำยฝั่งตะวันตกของคำบสมุทรมำเลย์ เป็น

ผู้เขียนเรื่องรำวของอินเดียตะวันออก  '' New 

Account of the East Indies " ได้เป็นอย่ำงดี 

ศำสตรำจำรย์ Laughton [Sir John Knox Laughton 

นักประวัติศำสตร์สมรภูมินำวีชำวอังกฤษ] ให้ควำมเห็นว่ำ "มีควำมใกล้เคียงกับ

ประวัติศำสตร์ของ Herodotus [นักภูมิศำสตร์ประวัติศำสตร์ชำวกรีก พ.ศ.59-118] เพียงแต่

เป็นรูปแบบบวรรณกรรมสมัยใหม่” ซึ่งมีเรื่องรำวเก่ำที่ดีที่สุดของเกำะปรำกฎอยู่ 
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"สถำนที่ต่อไปของกำรค้ำขำยบนชำยฝั่งนี้ [ชำยฝั่งตะวันตกของคำบสมุทรมำเลย์] คือ

เกำะจังค์ซีลอน ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรปกครองของกษัตริย์สยำม ระหว่ำงมะริดและจังค์ซี

ลอนมีท่ำเรือที่ดีหลำยแห่งส ำหรับกำรขนส่ง แต่ชำยทะเลมีประชำกรน้อยมำก ด้วยมี

โจรปล้นสะดมอยูม่ำกเรียกว่ำ โจรสลัด ซึ่งอำศัยอยู่ตำมเกำะต่ำงๆ ริมฝั่งทะเล ทั้งปล้น

และเอำคนไปเป็นทำส ส่งไปขำยทีอ่ัจฉีน (อำเจะห์) ซึ่งจังคซ์ีลอนเองบ่อยครั้งก็ถูก

ปล้นสะดม 

ทำงเหนือสุดของจังค์ซีลอนไม่เกินหนึ่งไมล์จำกพื้นแผ่นดิน แต่จำกทำงใต้สุดรำวสำม

ไมล์ ระหว่ำงเกำะกับแผ่นดินมีท่ำเรือที่ดีส ำหรับกำรขนส่งในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียง

ใต้ ส่วนทำงด้ำนตะวันตกของเกำะมี“ปูตอง” [อ่ำวปะตอง] เป็นท่ำเรือที่ปลอดภัยส ำหรับ

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ หมู่เกำะเหล่ำนี้รองรับเรือใหญ่มเีสำกระโดงส ำหรับกำรขนส่ง

ดีบุกได้เป็นอย่ำงดี แต่น้อยคนนักที่จะขุดหำดีบุก ด้วยเหตุผลที่กล่ำวถึงก่อนหน้ำนี้คือ

พวกนอกกฎหมำย และผู้ว่ำรำชกำรโดยทั่วไปเป็นคนจีนซึ่งซื้อต ำแหน่งของตนจำก

ทำงกำรสยำมและจ่ำยคืนตนเองด้วยกำรกดขี่ข่มเหงประชำชนจนท ำให้มีควำมม่ังคั่ง

ร่ ำรวย แต่ประชำชนมีโรคภัยระบำดและยำกจน เป็นเหตุให้เขำใช้ชีวิตแบบสบำยและ

เฉื่อยชำ 

“ถึงกระนั้นหมู่บ้ำนบนแผ่นดินยังท ำกำรคำ้เล็กๆน้อยที่ขนส่งทำงเรือมำจำกชำยฝั่งโค

โรมันเดลและแคว้นเบงกอล แตท่ั้งผู้ซื้อและผู้ขำยท ำกำรค้ำแบบขำยปลีกท ำให้สินค้ำ

ในเรือและสินค้ำในประเทศ ซื้อขำยกันได้นำน" (หน้ำที ่431) 

ต่อไปแฮมิลตันพูดถึงช้ำงเผือกที่เขำเห็นที่เมืองหลวงสยำมสังเกตว่ำ "เห็นช้ำงแต่เพียง

สีครีม แต่ฉันเห็นช้ำงหลำยเชือกที่บำงคลีหมู่บ้ำนใกล้จังค์ซีลอนจะเป็นสีขำว" (หน้ำ 

470) 

ผลที่เกิดขึ้นภำยหลังจำกกำรปฏิวัติสยำมเมื่อปี พ.ศ. 2231 ขัดขวำงควำมก้ำวหน้ำ

อย่ำงมำกทีเ่คยเกิดขึ้นเม่ือสำมสิบปีก่อน ทั้งกำรพัฒนำประเทศ และ กำรค้ำขำยกบั
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ต่ำงประเทศ ส่งผลร้ำยต่อจังคซ์ีลอนเช่นกัน เมื่อไม่มีเรือติดอำวุธหรือกองทหำร

รักษำกำรณ์ที่คอยปกป้องชำยฝั่งแล้ว ท ำให้ต้องเผชิญกับกำรรุกรำนของโจรสลัด

มำเลย์อย่ำงไม่หยุดยั้ง ในขณะที่อดีตผู้ว่ำรำชกำรชำวยุโรปของเกำะแห่งนี้ถูกแทนที่

ด้วยชำวจีนที่หยำบคำยไร้หลักกำรซึ่งได้รับกำรพิสูจน์แล้วว่ำตั้งแต่เข้ำด ำรงต ำแหน่ง

ทำงกำร เป็นหำยนะอันแท้จริงของเกำะ ประชำชนถูกกดขี่จึงไม่มีทำงเลือกอื่น

นอกจำกต้องปล่อยเวลำให้ว่ำง เหมืองดีบุกแทบไม่มีใครแตะต้อง สิ่งที่น่ำสนใจคือกำร

กล่ำวถึงอ่ำวป่ำตองของแฮมิลตัน (ฉันเชื่อว่ำ เขำคือผู้เขียนคนแรกที่กล่ำวถึงอ่ำวนี้) ที่

ซึ่งนักเดินเรือต้องรู้จักมำนำนว่ำเป็นสถำนที่หลบภัยในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ก่อนที่จะเขำเอ่ยถึง โดยรวมแล้วเรื่องรำวของเขำถูกต้องมำกโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจำก

มุมมองของลูกเรือ และเป็นกำรปิดฉำกควำมรุ่งเรืองของชำวยุโรปที่มีกับเกำะนีใ้น

ช่วงเวลำที่อยุธยำเป็นเมืองหลวงของสยำม  

พ.ศ. 2322- ดร. โคนกิ. (Johann Gerhard König 1728-1789) 

นักเดินทำงที่น่ำเรียนรู้คนต่อไปที่ไปเยือนจังก์ซีลอนคือ ดร. โคนิก นักพฤกษศำสตร์

ชำวเดนมำร์กและนักฟิสิกซ์ลูกศิษย์ของ คำโรลัส   ลินเนียส ได้รับแต่งตั้งเม่ือปีพ.ศ. 

2311 ในฐำนะผู้ดูแลทำงกำรแพทย์และนักธรรมชำติวิทยำในอินเดีย ปลำยปี พ.ศ. 

2321 เขำได้เริ่มกำรส ำรวจทำงวิทยำศำสตร์ที่สยำมซึ่งเวลำนั้นพระยำตำกขึน้เป็น

กษัตริย์ และระหว่ำงเดินทำงกลับอินเดียในปี พ.ศ. 2322 เขำพักที่จังซีลอนเป็นเวลำ

หลำยเดือน ด้วยควำมกระตือรือร้นตำมปกติวิสัยของเขำ เขำได้ศึกษำเกี่ยวกับสัตว์และ

พืชพันธุ์ และยังขยำยงำนวิจัยของเขำไปยังเกำะเล็กๆ ใกล้เคียงอีกหลำยแห่ง เรื่องรำว

กำรเดินทำงมำกมำยของเขำ เขียนเป็นภำษำเดนมำร์กและถูกละเลยต่อสำธำรณชน

ถูกเก็บรักษำไว้ในพิพิธภัณฑ์อังกฤษ จนกระทัง่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสยำมและ

คำบสมุทรมลำยูได้รับกำรแปลเป็นภำษำอังกฤษและจัดพิมพ์ในวำรสำรช่องแคบรำช

สมำคมเอเชียติก [Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society] 
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ควำมสนใจหลักของเขำอยู่ที่กำรสืบค้นหำเกี่ยวกับประวัติศำสตร์ทำงธรรมชำติ 

แน่นอนวำ่เขำไม่สนใจประเด็นอ่ืนๆทั่วไปที่สมควรสนใจ อย่ำงไรก็ตำม กำรบรรยำย

ของเขำนับว่ำเป็นข้อมูลที่มีค่ำมำกมำยเกี่ยวกับภูมิศำสตร์และเหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง

ของประเทศต่ำงๆที่เขำไปเยือน ควำมสนใจพิเศษของเขำจึงเปน็นักปรำชญ์คนแรกที่

ท ำกำรศึกษำวิทยำศำสตร์เกี่ยวกับพืชและสัตว์ของสยำม และบำงทีอำจเป็นคนเดียวที่

ส ำรวจจังซีลอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ เรื่องรำวกำรค้นคว้ำวิจัยของเขำเกี่ยวกับเกำะนี้และ

เกำะอื่นๆมีพิมพ์รวมไม่ต่ ำกว่ำ 30 หน้ำ ค้นหำข้อสรุปได้จำกผลงำนนีเ้ท่ำนั้น แต่

ลำยมือท่ีแย่มำกของผู้เชี่ยวชำญทำงวิทยำศำสตร์คนนีส้ร้ำงควำมยุ่งยำกเล็กๆน้อยๆ

ให้กับผู้แปล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเรียกชื่อที่ถูกต้อง ยิ่งกว่ำนั้นกำรเขียนในลักษณะ

ที่คอ่นข้ำงเลอะเทอะท ำให้น่ำสงสัยในบุคลิกเขำ ดังนั้นอำจระบุรหัสไว้ เพื่อส ำหรับ

ตรวจสอบเพิ่มเติมส ำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับภูมินำมวิทยำในท้องถิ่น เป็นกำรเปิดทำงให้มี

กำรแก้ไขได้ 

กำรเยอืนครัง้ที่ 1 - เม่ือวันที่ 19 มีนำคม พ.ศ. 2322 ดร.โคนิกมำถึงจังคซ์ีลอนด้วยเรือ 

"บริสตอล" ภำยใต้กำรบัญชำเรือของกัปตันฟรำนซิส ไลท์ ผู้ก่อตั้งเมืองปีนังที่รู้จักกันดี 

-" เรำผ่ำนเกำะที่น่ำชม ปูโลปันจัง [สยำมเรียกว่ำเกำะยำวใหญ่] และตรงไปข้ำงหน้ำเรำคือ

ช่องแคบ เรำเห็นหินรูปร่ำงต่ำงๆมำกมำยขึ้นออกมำจำกทะเล ก้อนที่ใหญ่ที่สุดใน

บรรดำหินเหล่ำนั้นมีรูปร่ำงที่แปลกประหลำดท่ีสุด เรือทอดสมอเวลำบ่ำยสำมโมง

ระหวำ่งเกำะพูลูสลัง [ปูโลอำลัง สยำมเรียกว่ำ เกำะอลัง] ประกอบด้วยเกำะสองเกำะ เกำะ

หนึ่งมีขนำดเล็กกว่ำอีกเกำะหนึ่ง 

''24 มีค.- แต่เช้ำฉันไปที่ถลุงแร่และปลูกพืชผัก; เวลำสี่โมงเย็นเรำมำถึงหมู่บ้ำนแรกที่

เรียกว่ำ Ringluy [โรงลุ่ย หรือ โรงเลื่อย] และใหญ่ที่สุดในบรรดำทั้งหมด; หนึ่งชั่วโมง

หลังจำกที่พวกเรำมำถึง Kockren [เกำะกล้วย?]  เย็นวันนั้นฉันเห็นลักษณะกำรถลุงแร่ 
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"25 มีค.- ฉันไปที่เหมืองซึ่งอยู่ห่ำงจำก Kockren ประมำณหนึ่งในสี่ไมล์ ทำงผ่ำนเป็น

ป่ำทึบ ฉันไปถึงที่เหมืองดีบุกก็หมดแรงพอดี 

"26 มีค.- ข้ำมภูเขำกลับมำถึงเมืองทำมะ[ท่ำเรือเมืองหลวงของอ ำเภอภูเก็ต]เวลำสิบ

สองนำฬิกำ  

“28 มีค.- ฉันนั่งเรือไปเกำะพูลูซัลลังไมเนอร์ [เกำะอลังน้อย] ลูกเรือไปตัดไม้เอำขึ้นเรือ 

ฉันพบสิ่งที่น่ำทึ่งมำกมำย ถึงเวลำห้ำโมงเย็นเรือกำงใบกลับ" (Op. cit. ฉบับที่ 26 หน้ำ 

197-198). 

พบกับพำยุใหญ่เมื่อใกล้ถึงเกำะนิโคบำร์ ต้องใช้ควำมพยำยำมอย่ำงมำกกับเรือเก่ำที่

จะให้ผ่ำนพ้นไปได้ ในที่สุดพวกเขำถูกบังคับให้หันหลังกลับไปจังคซ์ีลอน กลับถึงที่

นั่นในวันที่ 30 เมษำยน 

กำรเยอืนครัง้ที่ 2 " 30.-เรำมำถึงระหว่ำงหมู่เกำะ [คือ เกำะสำมเกำะ ทำงเหนือจำกแหลมงำ 

และทำงใต้จำกเกำะอลัง] เรำทอดสมอตอนเท่ียง ใกล้เกำะเล็ก ๆ [เกำะมะลิ] ที่นั่น เรำพบเรือ

รบอังกฤษสองล ำ ของกัปตันเจมส์ สก็อตต์ และของกัปตันเธเซอร์เทน [ปีเตอร์ส หรือปี

เตอร์เสน]" (หน้ำ 201)  

“1 พ.ค.-ในตอนบ่ำยผมไปที่เกำะที่เรียกว่ำกอพรำว [เกำะมะพร้ำว ซึ่งชื่อค่อนข้ำงยำวใน

ภำษำท้องถิ่นจึงย่อลงมำเป็นเกำะพร้ำว] ระยะ 1000 ก้ำวอยูท่ำงทิศตะวันตกของเรือ ... ฉัน

เปลี่ยนควำมสนใจไปที่ยอดเขำที่เห็นโดดเด่น มันประกอบด้วยหินดินเหนียวที่ละเอียด

มีสตี่ำงกันมำก ส่วนใหญ่เป็นสีเทำ บำงส่วนเป็นสีเขียว สีด ำ หรือสีชมพู มันไม่มีรูปแบบ

เป็นอิฐก้อนใหญ่ แต่แข็งแรงด้วยเจือปนเหล็กแบ่งออกเป็นชี้นๆ หินชนิดนี้ชำวสยำม

ใช้เขียนหนังสือ ด้วยกระดำษแข็งสีด ำ ตัดหินเป็นแท่งเล็กๆยำวหนึ่งนิ้ว หนำครึ่งนิว้

พอๆกับก้ำนขนนก...." (หน้ำ57) 
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"3 พ.ค.-" ตอนเที่ยงฉันไปที่เกำะนี้อีกครั้ง ... ก่อนอื่นฉันไปที่กระท่อมของชำวมำเลย์

และเรียนรู้พวกเขำต้มปลิงทะเลขนำดใหญ่กับน้ ำเกลือก่อน หลังจำกนั้นพวกเขำก็วำง

บนแท่นซึ่งท ำจำกไม้ไผ่ผ่ำครึ่ง ควำมสูงประมำณครึ่งหนึ่งของคน กว้ำงสองหลำและ

ยำวหกฟุต พวกเขำจุดไฟใต้แท่นนี้ซึ่งมีผลท ำให้ปลิงแห้งแล้วรมควันปลิงทะเล" (หน้ำ 

58-59) " ฉันไปที่เกำะซึ่งห่ำงจำกเรือของเรำไปทำงเหนือหนึ่งไมล์ งำนวิจัยของฉันถูก

ขัดจังหวะด้วยกำรมำของคนมำเลย์ 7-8 คนร่ำงกำยบึกบึน ซึ่งมักเป็นอันตรำยต่อชำว

ยุโรปเสมอ ......... หลังจำก 8 โมงเย็นสมอถูกดึงขึ้นเพื่อไปยัง Tamah [ท่ำเรือ] ที่เรำ

เคยไปเมื่อเดือนที่แล้ว 

"7 พ.ค. -เรำเดินทำงระหว่ำงเกำะ Pullu Penjang [เกำะยำว] และ Lehlands [เกำะอลัง] 

ไกลถึงเกำะฝรั่งเศส [เกำะแพะ อยู่ทิศเหนือของเกำะอลัง] แต่เรือแล่นต่อไปข้ำงหน้ำ

ไม่ได้ ...; ดังนั้นจึงทอดสมอ..." 

"8 พ.ค.- เรำพยำยำมอีกครั้งเพื่อเข้ำใกล้แผ่นดิน ......ตอนบ่ำยสี่โมงเรำก็มำถึงท่ำมะห์ 

[ท่ำเรือ] (หน้ำ 60) 

“22 พ.ค.- ฉันเดินไปตำมถนนที่น ำไปสู่ Cockreu [ เกำะกล้วย? ] มโีคลนเยอะมำกและ

มักจะตัดผ่ำนล ำธำร .........มีไม้สีเข้มมำก มักจะมีแรดผ่ำน ฉันพบเห็ดตับเต่ำมีรำกเป็น

กระเปำะคล้ำยหลอดไฟ 

"23 พ.ค.- ฉันกลับเข้ำไปในป่ำที่มักถูกน้ ำทะเลท่วม ...... " (หน้ำ 62) 

24 พ.ค.- เสือมำเยี่ยมบ้ำนเรำ แต่ครำวนี้มันพอใจกับห่ำนเพียงตัวเดียว มันคำบไปยังที่

ซ่อนของมัน ซึ่งอยู่ห่ำงจำกบ้ำนเรำประมำณ 200 หลำในป่ำทึบทีอ่ยูห่ลังบ้ำน ...." 

“27 พ.ค., 28พ.ค..- ฉันเก็บแมลงต่อไป ในตอนเย็นฉันพบช้ำงป่ำซึ่งฉันต้องวิ่งหนี พระ

ที่อยู่ท่ีนี่บอกฉันว่ำใบของ Sussa Radja [มำเลย์ Bakung Suasa= Susum 

anthelminticum?] . .....ใช้ป้องกันพิษได้...... " (หนำ้ 62-63) 
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"30 พ.ค.- เรำกลับไปที่เรือของเรำซึ่งจอดอยู่ในท่ำเรือ แต่เรำพบปัญหำมำกที่จะไปถึง

ที่นั่นได้เนื่องจำกมีต้นไม้จ ำนวนมำกลอยอยู่ในน้ ำเนื่องจำกถูกพำยุพัดเข้ำมำกองอยู่ที่

นั่น ..... 

 “31 พ.ค.-ข้ำพเจ้ำไปเกำะพูลูสลำง [อลัง] เกำะที่ใหญ่กว่ำ ซึ่งแยกจำกเกำะเล็กด้วย

ทำงเดินแคบ ๆ มันมีขนำดใหญ่เป็นสองเท่ำของเกำะท่ีเล็กกว่ำ อยู่ขนำนไปกับแผ่นดิน 

ทอดยำวจำกทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปตะวันตกเฉียงใต้ ...... หลังจำกน้ ำลดลงเรำก็

กลับไปที่เรือของเรำซึ่งอยู่ห่ำงจำกเกำะนี้ไปสำมไมล์ ..... . 

"1-2มิ.ย.- กัปตันปีเตอร์สกลับมำ ฉันจึงมีโอกำสได้ส่งข้อมูลให้รู้ถึงสถำนะปจัจุบันของ

ฉันให้เพื่อน ๆ ของฉันที่ชำยฝั่งเบงกอล..... . 

'' 3 มิ.ย..-กัปตันปีเตอร์รับจดหมำยของฉันทั้งหมด เรือของเขำบรรทุกดีบุกจำกกัปตัน

ของเรำและออกจำกท่ำเรือในตอนบ่ำยเพื่อแล่นไปยังจุดหมำยปลำยทำง..... . 

“4 มิ.ย.-ขำ้พเจ้ำไปเกำะพูลูจัมบู [แหลมย้ำม]ู เกำะที่น่ำเรียกว่ำแผ่นดินมำกกว่ำ เพรำะ

มีเพียงหนองน้ ำเม่ือตอนน้ ำขึ้นถูกน้ ำท่วมจึงแยกตัวออกจำกเกำะจังซีลอน มีทิศทำง

เดียวกับกำะสลังทั้งสอง[เกำะอลัง] และเมื่อเข้ำสู่ท่ำเรือที่ตั้งอยู่ทำงด้ำนขวำมือ มีภูเขำ 

สูงปำนกลำง 2 ลูกแยกจำกกันด้วยหุบเขำแคบๆ ส่วนด้ำนหน้ำของเกำะนี้ปกคลุม

หนำแน่นด้วยต้นไม้สูง ดูเหมือนจะมีที่แห่งหนึ่งในหุบเขำไม่มีต้นไม้ปกคลุม และรวมถึง

เนินเขำข้ำงหน้ำของภูเขำที่อยูไ่กลสุดเข้ำไปในแผ่นดิน ไม่มีต้นไม้ใดๆเลย แต่ปกคลุม

ไปด้วยเป็นหญ้ำสีเขียวอ่อนที่มองดูไกลๆออกไปสวยงำมมำก หญ้ำที่นี่โตจนสูงเกือบ

เท่ำหัวคน ประกอบด้วยต้นไผ่กับอ้อยจึงท ำให้เกำะนี้เป็นที่อยู่อันโปรดปรำนของช้ำง 

ดังนั้นพอเข้ำป่ำจะพบทำงเดินของช้ำงมำกมำย ทำงเดินมีมูลช้ำงปรำกฏให้เห็นทั่วไป 

มีคนบอกฉันว่ำมีช้ำงเผือกหลำยตัวกับลูกของมันแต่มีสีธรรมดำอำศัยอยู่ที่นี่ แต่ฉันไม่

รับประกันกับควำมจริงของเรื่องนี้ .... (หน้ำ 64-66) 
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“12 มิ.ย.- อำหำรเช้ำ ฉันซ่อนตัวจำกแรดบำงตัว.. กล่ำวกันว่ำมีแรดมำเยี่ยมเยียนเกำะ

นี้เป็นระยะๆ ....(หน้ำ. 68-69).. 

"16 มิ.ย. บรรดำปะกำรัง ที่นีม่ีปะกำรังอ่อนจ ำนวนมำกบนชำยฝั่ง ... ในตอนเย็นฉัน

ถูกน ำพำออกไปหนึ่งไมล์ครึ่งไปยังเรือของกัปตันเวลส์ซึ่งเพิ่งมำจำกชำยฝัง่สุมำตรำ .. 

(น. 70-71.) 

"19 มิ.ย. กรวยอันวิจิตรแสดงควำมบริบูรณ์มีสีแดงเลือดนกของ Amonim [เข้ำใจว่ำ

เขียนผิด น่ำจะเป็น Amomum]  มักถูกชำวสยำมกินเรียกว่ำข่ำ... ช้ำงก็ชอบกรวยนี้

มำก ... (หน้ำ 73.) 

“ในตอนบ่ำย ข้ำพเจ้ำส่งลูกชำยและชำวสยำมออกไปจับด้วงตำมที่พวกเขำพูดถึง 

พวกเขำบอกว่ำด้วงตัวนี้สร้ำงรังอยู่ลึกลงไปในดินหนึ่งฟุต มักชอบอยูใ่นสถำนที่ที่ช้ำง

ป่ำทิ้งมูลของมันไว้ ในตอนเย็นเขำกลับมำกันพร้อมด้วยด้วงขนำดใหญ่มำก 15 ตัว 

ซึ่งคล้ำยกบั Scarabaea acten [ไม่มีค ำแปล ผูเ้ขียนหมำยเหตุว่ำน่ำจะเป็น Scarabeidae กว่ำง] : 

ชำวสยำมล้ำงแมลงเหล่ำนี้แล้วทอดกินด้วยควำมเอร็ดอร่อย รับรองกับฉันว่ำรสชำติดี

เยี่ยม แม้แต่กัปตันของฉันยังยืนยันว่ำใครเคยกินแล้วจะเปลี่ยนควำมคิด ฉันบอกว่ำจะ

มีไขมันจ ำนวนมำก..ชำวสยำมเรียกแมลงเหล่ำนี้ว่ำ Fhu-zi, vel Tzuh-tchi [‘ตัวบึ้ง’

หมำยเหตุโดยเยรินีผู้เขียน]......  

“21 มิ.ย.-เช้ำตรู่ ข้ำพเจ้ำเตรียมจะไปทำรนำห์ [ท่ำเรือ] ตอนบ่ำยจึงไปพูลูจัมบู [ยะมู] 

ครู่หนึ่ง ...... พบต้นไม้คล้ำยกับต้นหวำย มีผลเป็นพวง มีช่อดอกสีแดงสด ผลของมัน

เป็นรูปไข่ ขนำดสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ผิวเรยีบ ติดกับต้น มีเนื้อในสีแดงสด และมีขนำดใหญ่

เป็นสองเท่ำของก้ำนขนนก ส่วนที่เป็นเนื้อนั้นหุ้มเมล็ดไว้ด้วยเส้นใยแข็ง ค่อนข้ำง

กลวงส่วนบน เมล็ดข้ำงในเหมือนถั่วรูปไข่เมื่อหั่นดูจะเหมือนถั่วและมีน้ ำสีแดงอยู่ด้วย

ซึ่งน ำมำใช้ย้อมผ้ำออกมำเป็นสีแดง...... ต้นไม้นีเ้ป็นทีรู่้จักกันดีโดยชำวพื้นเมือง

เรียกว่ำ Gkottschoh [โกฏสอ, Kot So?] และบำงครั้งใช้ถั่วเหล่ำนี้แทนหมำก .. ....... 
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ข้ำพเจ้ำไปรอบเกำะแล้วพบต้นไม้ใหญ่ชนิดหนึ่งพวกนกเงือกมักจะแวะเวียนมำ ...... 

ชำวสยำมเรียกนกชนิดนี้ว่ำ นกนำง [อ่ำน นกกะหัง หรือ กระหำง] ที่มีโหนกใหญ่ 

เรียกว่ำนกเงือกหัวแรด ท้องถิ่นเรียกมันว่ำ นกหัง มันกินแต่ผลไม้และน้อยครั้งที่จะบิน

ต่ ำ สิ่งที่โดดเด่นในนกตัวนี้คือ เวลำมันบินจะส่งเสียงแปลกๆ.... " (หน้ำ 78-79) 

“26 มิ.ย.- บรรยำกำศบนบกค่อนข้ำงไม่ปลอดภัยส ำหรับชำวยุโรปในช่วงวันสุดท้ำย 

ด้วยมีควำมขัดแย้งระหว่ำงกัปตันชำวอังกฤษกับกษตัริย์ ฉันจึงถูกเรียกกลับไปที่เรือ 

ก่อนที่ฉันจะออกจำกเกำะฉันได้ปลูกพืชเล็กน้อย  พอ่ค้ำชำวจีนคนหนึ่งอำศัยอยู่ที่ท่ำ

นำห์[ท่ำเรือ] บอกฉันว่ำพบดีบุกบนภูเขำ เพรำะฝนที่ตกลงมำอย่ำงหนักชะล้ำงดิน

ออกไป เผยให้เห็นดีบุก และบำงครั้งพัดพำดีบุกลงมำด้วย พวกหญิงชรำเก็บและส่งไป

ยังโรงถลุง โดยโรงถลุงคืนให ้4/5 ของสิ่งที่พวกเธอน ำมำให้ เพรำะค่ำธรรมเนียมท่ีใช้

กันอยู่คือ จ่ำยให้โรงถลุง 1 ใน 5 ของสิ่งที่เขำหลอมให้ ดีบุกทั้งหมดในพูลูปันจัง ถูก

เรียกเก็บในลักษณะนี้ ที่นีม่ีดีบุกมำกพอให้กับคนมำกมำยส ำหรับประกอบอำชีพ แต่

บ่อยครั้งเรือมำเลย์ฆ่ำและปล้นคนเหล่ำนี้จนในที่สุดพวกเขำต้องหนีไป ว่ำกันว่ำคน

ชำยฝั่งมำเลย์รวบรวมดีบุกด้วยวิธีโบรำณเช่นนี้ ไม่มีกำรขุดเหมือนที่ท ำกันที่นี”่ ...... 

(หน้ำ. 80) 

“5 ก.ค.- วันนี้ฉันใช้เวลำอยใูนบริษัทของกัปตันไลท์ และเรำกล้ำที่จะเจำะลึกเข้ำไปใน

ป่ำ เพรำะเรำมีคนจ ำนวนมำกพร้อมอำวุธอยู่กับเรำ .... เรำข้ำมเกำะออกไปพบพื้นที่ซึ่ง

ถูกปกคลุมไปด้วยป่ำทึบ มีต้นไม้สูงใหญ่มำกมำย พื้นดินเกลื่อนไปด้วยผลไม้ท่ีร่วง

หล่นลงมำ เรำจึงเก็บรวบรวมผลไม้เหล่ำนั้นบำงส่วน ..... " (หนำ้ 81) 

“12 ก.ค. ฉันขอกัปตันไลท์ให้ฉันนั่งเรือไปกับผู้ชำยสองสำมคน เรำพำยเรือไปที่ที่หนึ่ง

ของเกำะซึ่งไม่ล ำบำกให้ฉันต้องปีนขึ้นไป...... ฉันก้ำวเดินขึ้นไปบนภูเขำสองสำมร้อย

ก้ำวก็พบกับควำมอัศจรรย์ใจของข้ำพเจ้ำ ต้นไม้หมำกสองชนิด .... มีทั้งต้นสีขำวและ

สีแดง... " (หน้ำ 83) 
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“13 ก.ค. ฉันจับไข้รุนแรง มีอำกำรหนำวสั่น ร่ำงกำยอ่อนแอ ..... เหมือนมันก ำลังจะฆ่ำ

ฉัน ฉันจึงตัดสินใจที่จะเดินทำงไปกับเรือสำมเสำของกัปตันสก็อตต์เพื่อไปมะละกำ 

กัปตันของฉันเตรียมกำรทุกอย่ำงส ำหรับกำรเดินทำงของฉัน เขำกลัวว่ำจะมีศพอยู่บน

เรือของเขำ เพรำะกัปตันสก็อตต์สำมำรถจัดกำรงำนศพในทะเลง่ำยดำยกว่ำ ตอนเย็น

ของวันที่ 17 ฉันก็ขึ้นไปบนเรือของกัปตันสก็อตต์ มีชื่อเรียกว่ำ "เจ้ำชำย" เรำแล่นเรือ

ออกไปในเย็นวันนั้นเอง (น. 84-85) 

กำรมำเยือนจังซีลอนของดร.โคนิกจึงสิ้นสุดลง เขำไปถึงมะละกำอย่ำงปลอดภัย ถัด

จำกเมืองเคดำห์ เขำเยีย่มชมสถำนที่อื่นๆ ระหว่ำงทำง และในที่สุดก็กลับมำยังอินเดีย

และเสียชีวิตที่นั่นเมืองจำกันนำถเม่ือวันที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ. 2328 อำยุ 57 ปี แม้ว่ำเขำ

จะมีข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับสภำพสังคมของจังซีลอน แต่เหตุกำรณท์ี่ท่ำเรือ เกำะ

ใกล้เคียง และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรท ำเหมืองดีบุกทีน่ั่นในช่วงเวลำนั้นนับว่ำ

น่ำสนใจยิ่ง พอจะรวบรวมได้ว่ำเกำะเผชิญกับกำรรุกรำนของโจรสลัดมำเลย์ ซึ่งเป็น

สำเหตุของกำรเลิกจ้ำงงำนดีบุกบนเกำะปูโลปันจัง เกำะยำวใหญ่ นอกจำกนี้เรำยังเห็น

ว่ำชำวเกำะยังมีควำมสุขทีไ่ด้รับสิทธิพิเศษในกำรขุดแร่ดีบุก แม้ว่ำจะต้องจ่ำยเป็นค่ำ

ถลุงแร่รำว 1 ใน 5 ของผลผลิตสุทธิเป็นค่ำภำคหลวงต่อหัวหน้ำเขตเพื่อส่งต่อบำงส่วน

ให้กับจังหวัดพังงำหรือตะกั่วป่ำ แล้วส่งไปยังเมืองหลวงสยำมตำมเส้นทำงที่เคยกล่ำว

มำแล้ว กำรถลุงแร่ดูเหมือนจะท ำโดยชำวจีนซึ่งมีอยู่เป็นจ ำนวนมำกในเกำะนี้ที่

ด ำเนินกำรค้ำน ำเข้ำและส่งออก ซึ่งดีบุกถูกส่งออกไปด้วยเรือยุโรป ควำมเป็นจริงแย้ง

กับกำรผูกขำดของกษัตริย์ทีใ่ช้บังคับในยุคสมัยทีอ่ยุธยำเป็นเมืองหลวงของสยำม 

และไม่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ในสมัยพระเจ้ำตำก ยังคงอยู่ในสภำพที่ไม่เป็น

ระเบียบ ดร.โคนิกไม่ได้บอกอะไรเรำเกี่ยวกับอ ำพันทองเลย อำจเป็นเพรำะเขำไม่ได้

ไปทีช่ำยฝั่งตะวันตกของเกำะซึ่งเป็นสถำนที่เก็บสำรนั้นไว้เป็นส่วนใหญ่ ในทำง

ตรงกันข้ำมเขำกลับบันทึกกำรมีอยู่ของแรด เสือ ช้ำง และแม้แต่ช้ำงเผือกจ ำนวนมำก

บนเกำะ สัตว์ป่ำเหล่ำนี้ส่วนใหญ่อำจหำยำกขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ ส่วนดินสอ
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หินชนวนที่เกำะมะพร้ำวยังท ำอยู่หรือไม่ ฉันไม่สำมำรถจะเอ่ยถึงได้ น่ำเสียดำยที่

ผู้เขียนของเรำไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับท่ำเรือมำกกว่ำที่เรำจะเห็นจำกเรื่องรำวอื่นๆ 

ซึ่งเป็นเมืองที่มีควำมส ำคัญมำก แต่โดยรวมแล้วเรำต้องขอบคุณส ำหรับสิ่งอื่น ๆ ที่เขำ

บันทึกไว้ เป็นควำมน่ำสนใจพิเศษเพียงหนึ่งเดียวที่เรำได้รับรู้เรื่องรำวของเกำะนี้

นับตั้งแต่สมัยแฮมิลตันและไม่กี่ปีหลังจำกกำรล่มสลำยของอยุธยำ (พ.ศ.2310) และ 

เปลี่ยนเมืองหลวงของสยำมเป็นกรุงเทพฯ (พ.ศ.2311) 

คัดลอกตัดตอนจำกบนัทึกของท้องถิน่ จนถงึพ.ศ. 2325 

ต่อจำกนี้ข้ำพเจ้ำน ำข้อควำมบำงส่วนจำกเอกสำรที่เขียนขึ้นโดยเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นใน

ปี พ.ศ. 2384 ตรำบเท่ำที่มีเนื้อหำในช่วงเวลำก่อนปี พ.ศ. 2325 เพื่อใหป้ระวัติศำสตร์

ของเกำะมีควำมสมบูรณ์ขึน้ ด้วยเอกสำรหำยำกเป็นปัญหำอย่ำงมำกที่จะน ำมำเขียน

ขึ้นใหม่  ไดแ้ปลอย่ำงครบถ้วนไว้ในภำคผนวก A; ดังนั้นในที่นี้ ข้ำพเจ้ำขอกล่ำวถึง

ประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลำทีม่ีกำรตรวจสอบเท่ำนั้น 

ฉลำง.-ในช่วงปีสุดท้ำยของกรุงศรีอยุธยำมีหัวหน้ำสองคนในอ ำเภอฉลำง เกิดจำกพ่อ

คนเดียวกัน แต่มีแม่ต่ำงกัน คนหนึ่งชื่อ จอมร้ำง อำศัยอยู่ที่บ้ำนตะเคียน เป็นผู้ว่ำ

รำชกำรเมืองถลำง เขำได้แต่งงำนกับหญิงม่ำยชำวมำเลย์ที่หนีจำกเคดำห์มำที่เกำะนี้

และมีลูกชำย 2 คนและลูกสำว 3 คนของเธอ ซึ่งลูกชำยสองคนประสบควำมส ำเร็จ

อย่ำงมำกในภำยหลัง ลูกชำยคนโตกลำยเป็นผู้ว่ำรำชกำรถลำง อีกคนหนึง่คือ จอม

เฒ่ำ อำศัยอยู่ที่บ้ำนดอน ซึ่งเป็นลูกชำยอีกคนหนึ่งได้ขึ้นเป็นผู้ว่ำรำชกำรเมืองถลำง

ด้วยในเวลำต่อมำ ควำมสำมัคคีที่สมบูรณ์แบบระหว่ำงสองครอบครัวที่บ้ำนตะเคียน

และบ้ำนดอน แต่ควำมสงบบนเกำะแห่งนี้ก็ใกล้จะสิ้นสุดลง  

ต่อมำ จอมชัยสุรินทร์ แห่งหมู่บ้ำนลิพอน ก่อกบฏมีเจตนำที่จะยึดอ ำนำจ เมืองหลวงมี

ค ำสั่งให้จับกุมเขำ เขำถูกจับและถูกประหำรชีวิตในข้อหำกบฏ ยำมนั้นไม่มีชำยผู้มี

ควำมสำมำรถเหลืออยู่บนเกำะ คังเส็ง ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่จำกเมืองหลวง ถูกส่งไปเป็น
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ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ลูกชำยคนโตของจอมร้ำงสืบทอดต ำแหน่งเป็นพระยำถลำง แต่

หลังจำกนั้นไม่นำน เขำถูกโจรยิงตำย เวลำนั้นถลำงไม่มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

ต่อมำชำวมำเลย์จำกเคดำห์ได้ตั้งตนเป็นใหญ่บนเกำะ แต่ไม่นำนชำวถลำงก็ก่อกบฏ 

ตั้งป้อมป้องกันที่ไม้ขำว ปำกสำคู และถังโร(บำงโรง?) ขับไล่ชำวมลำยูออกไป 

เหตุกำรณ์นี้ดูเหมือนจะเกิดขึ้นไม่นำนก่อนหรือหลัง พ.ศ. 2323 และไม่สงสัยเลยว่ำ

สำเหตุของข้อมูลที่ผิดพลำดซ้ ำแล้วซ้ ำอีกในบันทึกของยุโรปทั้งหมดเกี่ยวกับจังค์ซี

ลอนตั้งแต่สมัย James Horsburgh (พ.ศ.2305-พ.ศ.2379) จนถึงปัจจุบัน ที่ระบุว่ำเกำะ

แห่งนี้เคยถูกครอบครองโดยเคดำหไ์ม่ใช่ของชำวสยำมจนกระท่ังถึง พ.ศ. 2353 หรือ

ประมำณนั้น หลักฐำนที่เรำได้น ำเสนอในหน้ำต่อไปจะแสดงให้เห็นถึงควำมจริงของ

กำรยืนยันที่เลอะเทอะ กับควำมรู้มำกน้อยเพียงใดของผู้เขียนประวัติศำสตร์กำรเมือง

ของเคดำห์ที่เพิกเฉยต่อเรื่องรำวทีค่วรจะเป็น เพรำะเคดำห์ก่อตั้งขึ้นเพียงไม่กี่

ทศวรรษและสวำมิภักดิ์ต่อสยำม อำจมีเว้นช่วงบ้ำงในระยะเวลำสั้นๆที่มีกำรก่อกบฏ 

แต่เม่ือสยำมกระชับอ ำนำจอีกครั้งก็กลับมำอยู่ภำยใต้กำรปกครอง  

ในขณะเดียวกัน หม่อมศรีภักดี บุตรชำยของจอมนำยกอง ชำยชำวนครศรีธรรมรำช

ซึ่งมำเป็นผู้ว่ำรำชกำรตะกั่วทุ่งได้แต่งงำนกับจัน บุตรสำวคนโตของจอมร้ำงแห่งฉลำง 

และมีบุตรด้วยกันสองคน หม่อมศรีภักดเีสียชีวิตก่อน พ.ศ. 2328; ในช่วงปลำยปีนัน้ 

จันวีรสตรีของเกำะปรำกฎในพงศำวดำรกรุงเทพฯ บรรยำยว่ำเป็นภรรยำม่ำยของผู้ว่ำ

รำชกำรคนสุดท้ำย ขอแย้งว่ำหม่อมศรีภักดีต้องปกครองฉลำงสักระยะหนึ่งก่อนถึงวัน

เสียชีวิต ขอขัดจังหวะประวัติศำสตร์ของอ ำเภอฉลำงไปพูดถึงอีกเมืองหนึ่งทำงตอนใต้

ของเกำะ 

ภูเก็ต.- เดิมเคยเป็นอ ำเภอส ำคัญ แต่ต่อมำถูกวำงให้อยูใ่ต้อ ำนำจของจังหวัดฉลำง 

ผู้ว่ำรำชกำรคนแรกคือหลวงภูเก็ต (Khang Khot คำงคด?) และจำกนั้นนำยศรีชัย

ผู้ดูแลคนต่อมำเป็นพระยำภูเก็ต พวกเขำอำศัยอยู่ที่ท่ำเรือ ซึ่งเป็นเมืองชนบทเล็กๆ แต่
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มีควำมส ำคัญอย่ำงมำกในสมัยนั้น อยู่ห่ำงขึ้นไประยะทำงหนึ่งไมล์ครึ่งมีล ำธำรเล็กๆที่

มีชื่อเดียวกัน มีชำวโปรตุเกสจ ำนวนมำกตั้งถิ่นฐำนที่นี่ มีถนนกำรค้ำชั้นดี 

ประกอบด้วยอำคำรอิฐขนำดใหญ่ ท่ำมกลำงบ้ำนที่กว้ำงขวำงของชำวยุโรปที่เคย

อำศัยอยู่ที่นี่ในยำมที่เรือของพวกเขำมำจอดทอดสมออยู่ที่ท่ำเรือ พรมแดนระหว่ำง

ภูเก็ตและฉลองมีดังต่อไปนี้:- 

ทิศตะวันตก หินชำย ไพรโตนด 

ด้ำนทิศตะวันออก เกำะมะพร้ำว อ่ำวทับเก แหลมงำ แหลมมัดผ้ำในขณะทีเ่กำะต่อไปนี้

รวมอยู่ในเขตอ ำนำจของภูเก็ต ได้แก่ เกำะยำว (Pulo Panjang and Koh Yau Noi - ปูโล

ปันจังและเกำะยำวน้อยไปทำงทิศเหนือ) เกำะอำลัง (Koh Alangs – สองเกำะอำลัง) 

เกำะกล้วย(Koh Kluei) แหลมยำม(ูLem Yamu - ขัดกับแผนที่ ดูคล้ำยแผ่นดินมำกกว่ำ) 

เกำะเเร็ต (Koh Ret) และนำคำ(Nakha) เกำะละวะห์(Koh Rawah)  เกำะพะย้อย(Koh 

Payoi), เกำะชะงำม(Koh Cha-ngam), อ่ำวพะระมะ(Koh Pharama), เกำะยำนัต(Koh 

Yanat), เกำะคูลำคล็อท(Koh Kula Khlot). พรมแดนต่อไปถึงแหลมโคเอน(Lem Kho-

en) ปำกโกยิก(Pak Ko-yik) และแหลมปำกพระยำ(Lem Pak-phraya) จำกนั้นข้ำมไป

ยังปำกน้ ำมนต์(Pak-nam Mon) และปำกพระ(Pak Phrah) ซึ่งเป็นช่องแคบแยกจำก

อำณำเขตของ อ.ตะกั่วทุ่ง 

ต่อไปนี้ เป็นกำรเพิ่มเติมข้อมูลส ำคัญเกี่ยวกับตะกั่วทุ่ง น ำมำสรุปไว้ที่นี่ 

ตะกัว่ทุ่ง.- ในช่วงปีสุดท้ำยของกรุงศรีอยุธยำ เจ้ำพระยำอินทรวงษำ ได้เลือกสถำนที่

แห่งหนึ่งที่ปำกพระเพื่อจะสร้ำงที่พักอำศัยของตนเอง เขำแทบจะยังไม่ได้ปรับพื้นที่

และเริ่มงำนก็ถึงแก่ควำมตำยเสียก่อน พระยำตำกเพิ่งขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งสยำม (พ.ศ.

2311)จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรระดับสูงระดับเจ้ำพระยำและพระยำเป็นข้ำหลวงหลำยคน 

ไปตั้งที่ว่ำกำรอยูท่ี่ปำกพระ เจ้ำพระยำฤำรำชนิกุล พระยำธรรมไตรโลก และพระยำ

พิพิธโภไคยที่ตำยหรือหนีไปซึ่งจะทรำบต่อไปในสมัยที่พม่ำรุกรำนปีพ.ศ. 2329 
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ช่องปำกพระ ( คลองปำกพระ ) เสน้แบ่งแยกระหว่ำงตะกั่วทุ่งกับฉลำง 

กำรจดัเกบ็รำยได้จงัซลีอน.-ค่ำภำคหลวงในเหมืองและผลิตผลอื่น ๆ รวมทั้งสินค้ำ

น ำเข้ำต่ำงๆที่จัดเก็บในฉลำงถูกส่งไปยังตะกั่วทุ่งแล้วถูกส่งต่อไปยังตะกั่วป่ำ ที่ซึ่งผ้ำ

พับ และ อำวุธปืนจำกอินเดีย จะถูกล ำเลียงผ่ำนเส้นทำงหลักข้ำมเทือกเขำผ่ำนเขำสก 

ไปที่ทำ่พนมบนลุ่มน้ ำตะวันออก แล้วบรรทุกลงเรือที่คลองพนม ไปยังเมืองไชยำ แล้ว

ถูกส่งต่อไปยังเมืองหลวง เป็นธรรมเนียมเช่นนี้มำช้ำนำนแล้ว จนกระทั่งกำรรุกรำน

ของพม่ำในปี พ.ศ. 2329 ปฏิบัติกำรดังกล่ำวหยุดไปหลำยปี  

2.ยุคที่สองพ.ศ. 2325-2394 

ดังทีแ่สดงให้เห็นแล้วในส่วนที่ 1 ของบทควำมนี้ กำรถือก ำเนิดของรำชวงศ์ปัจจุบันบน

บัลลังก์แห่งสยำมในปี พ.ศ. 2325 กำรเปลี่ยนแปลงกำรบริหำรที่ส ำคัญได้เกิดขึ้น ส่งผล

ให้จังซีลอนและจังหวัดอื่น ๆ ทั้งหมดบนคำบสมุทรมำเลย์ถูกถอนออกจำกอ ำนำจกำร

ปกครองของกรมกำรต่ำงประเทศ และเปลี่ยนมำอยู่ภำยใต้กำรปกครองของกลำโหม

หรือเจ้ำกรมสงครำม คงอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งมีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรครั้งล่ำสุดใน

ปี พ.ศ. 2436  

ด้วยควำมรู้แจ้งมำกกว่ำเดิม สร้ำงควำมโดดเด่นให้กับรำชวงศ์[จักร]ีทีก่่อตั้งขึ้นใหม่นับ

แต่น้ันมำ เป็นประโยชน์อย่ำงมำกไม่เพียงต่อประเทศชำติเท่ำนั้น แต่รวมถึง

ชำวต่ำงชำติที่อำศัยอยู่ด้วย เนื่องจำกควำมเข้มงวดของพระเจ้ำตำก มิชชันนำรี

คำทอลิกจึงต้องถอนตัวออกจำกสยำมในช่วงปลำยปี พ.ศ. 2322 แต่บัดนี้ควำมอดกลั้น

กลับมำมีชัย พวกเขำกลับไปด ำรงต ำแหน่งในปี พ.ศ. 2325 บำทหลวงโจเซฟ หลุยส์ คู

เด(Father Joseph-Louis Coude) อำศัยอยู่ที่จังซีลอนเพียงระยะสั้นๆ เม่ือเขำพบชำว

คริสต์ที่เสแสร้งนับถือศำสนำครสิต์จ ำนวนหนึ่งต้อนรับเขำด้วยควำมยินดี ‘ฉันคิดว่ำ

คนเหล่ำนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกครึ่งโปรตุเกสและลูกครึ่งยูโรเซียนอื่นๆทีต่ั้งถิ่นฐำนที่ชุมชน

ท่ำเรือ บำงทีทำยำทของชำวพื้นเมืองเหล่ำนี้ถูกโน้มน้ำวหันมำนับถือศำสนำคริสต์จำก
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คณะธรรมฑูตช่วงปีพ.ศ. 2214-พ.ศ.2216 พวกเขำอำจได้รับค ำสอนที่ไม่ปะติดปะต่อ

จำกอนุศำสตรำจำรยห์รือบำทหลวงโรมันคำทอลิกบำงคนที่มำกับเรือโปรตุเกสที่เคย

มำเยือนเกำะ’  

ต่อมำท่ำนคเูดได้รับกำรแต่งตั้งเป็นบิชอปแห่งเรสี [ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที1่5ม.ค.2325 

ต ำแหน่งTitular Bishop of Rhesaina] และทรงเป็นพระสังฆรำชแห่งสยำม ขณะเสด็จไปยัง

กรุงเทพฯ ณ ที่นั้นเพื่อรับมอบต ำแหน่งของกำรอุทิศกำยถวำยแด่พระผู้เป็นเจ้ำ ไดไ้ป

เยี่ยมชำวคริสต์ผู้เป็นที่รักทีจ่ังซีลอนและตะกั่วทุ่งอีกครั้ง เขำเดินทำงข้ำมคำบสมุทร

มำเลย์เพื่อย่นระยะเวลำกำรเดินทำงของเขำให้สั้นลงแปดถึงสิบวัน ไม่ต้องสงสัยว่ำ

ผ่ำนช่องเขำสก แต่เส้นทำงนี้เป็นเส้นทำงที่ล ำบำกมำก พระสังฆรำชล้มป่วยหนักและ

เสียชีวิตระหว่ำงทำงเมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2328 

กำรเยอืนของกปัตันฟอเรสต ์พ.ศ.2327 (Captain Thomas Forrest พ.ศ.2272-2345) 

ในปี พ.ศ.2327 รัฐบำลทีเ่บงกอลส่งตัวกัปตันฟอเรสต์ไปตั้ง

อำณำนิคมทีช่่องแคบริโอ [เดิม Rhio ปัจจุบันเรียก Riau] ตำม

ค ำเชิญของกษัตริย์รำชำฮำจิ แต่เม่ือเดินทำงถึงเกำะดิงดิง(เดิม

ชื่อเกำะDingdingปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นเกำะPangkor) กัปตัน

เจมส ์ ฟอร์เรสต์ [เข้ำใจว่ำเยรินีจะพิมพ์ชื่อผิด ชื่อที่ถกูต้องควรเป็น

กัปตันโทมัส ฟอร์เรสต์ (1729-1802) นักเดินเรือชำวสก็อตท ำงำนให้

บริษัทบริติสอินเดียตะวันออกผู้เขียน A voyage 

from Calcutta to the Mergui Archipelago ซึ่งเยรินี

น ำข้อมูลมำใช้เขียนหนังสือเล่มนี้] ได้ยินว่ำ

กษัตริย์รำชำฮำจิ (Raja Haji)สิ้นพระชนม์ใน

กำรเข้ำโจมตีเมืองมะละกำ เหตุกำรณ์อัน

เลวร้ำยนี้ท ำให้เขำผิดหวังจึงเดินทำงกลับ

http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/d2r14.html


48 
 

และหยุดแวะที่จังก์ซีลอน  สถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงครั้งนีท้ ำให้เรำเป็นหนี้เขำใน

เรื่องรำวของเกำะซึ่งขำดหำยไปหลำยปี หลังจำกดร.โคนิกจำกเกำะไปตั้งแต่มีระบอบ

กำรปกครองรูปแบบใหม่ของรำชวงศ์ที่ครองรำชย์อยูใ่นปัจจุบัน และก่อนที่เกำะจะถูก

ท ำลำยจำกกำรโจมตีของพม่ำซ้ ำแล้วซ้ ำเล่ำ ด้วยมุมมองทำงประวัติศำสตร์ที่มีควำม

น่ำสนใจเป็นพิเศษได้รับกำรปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยรำยละเอียดอันมีค่ำ ไม่เพียงแต่เป็น

ข้อมูลเกี่ยวกับ ภูมิประเทศของท้องถิ่น ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรค้ำเท่ำนั้น แต่ยัง

รวมไปถึงควำมกระจ่ำงชัดที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนและวิถีชีวิตของผู้คนอีกด้วย 

ท ำให้เห็นภำพของเกำะในเหตุกำรณ์ส ำคญัที่เกิดขึ้น ควำมแม่นย ำของข้อมูลท ำให้เรำ

สำมำรถตรวจสอบ และเสริมเพิ่มเติมข้อควำมท่ีไม่สมบูรณ์หลำยอย่ำงในพงศำวดำร

ของท้องถิ่นได้ กัปตันฟอเรสต์เป็นทั้งนักส ำรวจและผู้บันทึกอย่ำงเท่ียงตรงต่อกำร

เจำะลึกของเขำ เขำควรได้รับกำรจัดอันดับต่อจำกกัปตันอเล็กซำนเดอร์ แฮมิลตัน ผู้มี

ชื่อเสียงโดดเด่นในด้ำนนี้ที่เดินทำงมำเกำะนี้ก่อนหน้ำเขำ จำกควำมส ำเร็จของผลงำน

ปลีกย่อยทั้งหลำย นับตั้งแต่กำรท ำแผนที่ไปจนถึงกำรแปลบทสวดมนต์ของสมเด็จพระ

สันตะปำปำเป็นภำษำมำเลย์เพื่อประโยชน์จรรโลงใจแก่ชำวฟิลิปปินส์ แนะน ำรูปแบบ

ใหม่ที่แยบยลของกำรรักษำเสบยีงทำงทะเล ไปจนถึงกำรเล่นซอแต่งเพลงมำเลย์และ

ปรับแต่งเนื้อร้องเข้ำกับบทเพลงของ Carelli [Arcangelo Corelli (1653-1713)นักไวโอลนิและ

ประพันธเ์พลงชาวอติาล]ี กัปตันฟอร์เรสต์เหมำะกับงำนนี้มำก ถึงกระนั้นหนังสืออันมีค่ำ

ของเขำแทบจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ หลงัจำกได้อ่ำนบันทึกของกัปตันฟอเรสต์เรื่อง

จังคซ์ีลอนแล้ว รู้สึกเสียดำยที่ผู้สังเกตกำรณ์ที่รอบคอบท่ำนนี้ไม่มีโอกำสไปเยือนพื้น

แผ่นดินใหญ่ฝั่งตรงข้ำม(สยำม) เรำควรเป็นหนี้เขำส ำหรับข้อมูลที่มีค่ำของดินแดนที่

น้อยคนจะรู้จัก เรื่องรำวของเกำะนี้มีอยู่แปดหน้ำ [หน้ำที2่9-36 A Voyage from Calcutta to 

the Mergui Archipelago] เป็นข้อมูลค่อนข้ำงหำไดย้ำกและไม่มีปรำกฎให้เห็นใน

ห้องสมุดส่วนตัวหรือที่อื่นๆ ไม่สำมำรถช่วยท ำให้ข้อมูลเกำะเกือบสมบูรณ์ไดเ้ลยหำก

ละเว้นข้อมูลเหล่ำนี้ไป ด้วยกำรเพิม่เติมควำมแน่ชัดของเรื่องรำวให้รู้จริง ไม่ปล่อยให้
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เป็นภำระของผู้อยู่อำศัยในเกำะต้องชี้แจงในภำยหลัง ต่อจำกนี้ไปเรำจะปล่อยให้

กัปตันฟอเรสต์พูดแทนตัวเอง โดยใส่วงเล็บหรือในเชิงอรรถเพื่อระบุชื่อที่ถูกต้อง หรือ

ควำมคิดเห็น แล้วแต่กรณี 

1. ต ำแหน่งของเกำะ " เกำะจันซีลัน (ในแผนที่เรียกว่ำ จังค์ซีลอน) ตั้งอยู่ทำงทิศ

ตะวันออกของอ่ำวเบงกอล และแบ่งออกจำกทวีปด้วยคอคอดทรำยแคบๆ ยำว

ประมำณหนึ่งไมล์ และกว้ำงครึ่งไมล์ เห็นคอคอดตอนน้ ำขึ้นสูงเท่ำนั้น (น้ ำขึ้น

ประมำณ 10 ฟุต) และปิดทำงตอนเหนือด้วยท่ำเรือทีด่ีเยี่ยม เรียกว่ำ ปอพระ * [ปำก

พระ~ ปำกพระ] ........ . 

2. ชื่อ.-" ชือ่ จัน ซีลัน ผันมำจำกอูจองซีลัน (แหลมหรือแหลมซีลัน ) แหลมตอนใต้ยื่น

ออกไปในทะเลเล็กน้อย และน่ำจะได้รับชื่อนีก้่อนที่จะเห็นเป็นเกำะ เม่ือระดับน้ ำสูงขึ้น

จึงท ำให้แยกตัวออกจำกทวีปตำมเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ค ำวำ่ อูจอง เป็นค ำภำษำ

มลำยูมีควำมหมำยว่ำแหลม และชำวเกำะโดยทั่วไปพูดภำษำมลำยู จำกกำรคบหำ

สมำคมพูดคุยกับคนที่นั่น เกำะใช้ค ำว่ำ ปูโล หมำยถึง เกำะเช่นเดียวกันกับภำษำมลำยู 

เป็นค ำที่กำรออกเสียงง่ำย เม่ือเคยชินแล้วจะไม่มีวันลืม  

3. เกำะใกล้เคียง.-มีเกำะเล็กๆ หลำยเกำะติดกัน อยู่ตั้งแต่เส้นรอบวงหนึ่งไมล์ถึงหก

ไมล์; มีเกำะหนึ่งที่สวยงำมตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกประมำณ 16 ไมล์ เรียกว่ำเกำะปูโล

ปันจัง (เกำะยำว) มีควำมยำวประมำณ 23 ไมล์ กว้ำง 8 ไมล์ สูงปำนกลำง ลำดเอียง

เล็กน้อยจำกตอนกลำงสู่ทะเลทั้งสองด้ำน ปูโลปันจังแบ่งแยกออกจำกเกำะหลักโดย

ชอ่งแคบคัลลัต ลีฮีเร (Throat Strait ช่องแคบคอ) มีน้ ำลึก 2 ฟำทอมในส่วนที่ตื้นที่สุด 

4. ภูมิศำสตร์และอุทกศำสตร์-" บนจันซีลันไม่มีภูเขำสูง แต่มหีลำยภูเขำที่มีควำมสูง

ปำนกลำง และเป็นไปตำมคำดหมำยด้วยขนำดของเกำะ จึงไม่มีแม่น้ ำขนำดใหญ่ มีแต่

ล ำธำรหลำยสำยที่ไหลลงสู่ทะเล โดยทั่วไปจำกล ำธำรที่สวยงำมภำยในเกำะไหลผ่ำน

หนองน้ ำที่มีต้นไมโ้กงกำง ฉันคิดว่ำต้นไมโ้กงกำงนี้เพื่อรักษำชำยขอบรอบเกำะโดย
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ธรรมชำติ, และป้องกันกำรบุกรกุ; มีเรือยำวของชำวอินเดียเพียงไม่กี่ล ำ และเรือแคนู

ล ำเล็กๆ ที่จะหำทำงเข้ำไปตำมล ำห้วยเหล่ำนี้ จนไปถึงที่รำบที่เต็มไปด้วยนำข้ำวอยู่

กลำงเกำะได้ 

5. ท่ำเรือ-" นอกจำกท่ำเรือ Popra [ปำกพระ] ทีก่ล่ำวแล้วข้ำงต้น ยังมีท่ำเทียบเรือ

ขนำดใหญ่อีกแห่งทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกำะตำมที่ชำวบ้ำนบอก แต่ฉันไม่เคย

ไปที่นั่นเลย ที่ซึ่งมีเส้นทำงที่ดีให้เรือทอดสมอได้ มีก ำบังลมอย่ำงดี ด้ำนหลังมีเกำะ

เล็กๆ จะรวมเข้ำกับเกำะหลักเม่ือระดับน้ ำต่ ำลง อยู่ในละติจูด 8° 10' เหนือ 

6. ท่ำเรือ- ฝั่งตรงข้ำมของเกำะหลักนี้จะมลี ำห้วยที่น ำไปสู่หมู่บ้ำนเทโรวำ Terowa 

[ท่ำเรือ] ประกอบด้วยบ้ำนเรือนประมำณ 80 หลังบนที่รำบ มีล ำธำรที่คดเคี้ยวไหลผ่ำน 

พื้นด้ำนล่ำงเป็นกรวด 

“หลังจำกขึน้จำกล ำห้วยแคบๆนีด้้วยควำมยำกล ำบำก ไม้พำยใช้ไม่ได้ พำยได้เฉพำะ

ส่วนหัวเท่ำนั้น และ บำงครั้งทวนกระแสน้ ำเชี่ยว เป็นที่น่ำยินดีเม่ือมำถึงล ำธำรที่น่ำ

รื่นรมย์แห่งนี้ ที่นีเ่ป็นที่อยู่อำศัยของพีพ่ิมล [พระยำพิมล] ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือ

ผู้ส ำเร็จรำชกำรจำกรำชส ำนักสยำม  ผู้ว่ำรำชกำรคนนี้ฉันอยู่ที่นั่นในปี พ.ศ. 2327 มี

ผู้ช่วยสำมคนหรืออำจจะเป็นเพื่อนร่วมงำน ที่แบ่งเบำภำระจำกเขำ: พวกเขำ ชื่อว่ำ พี่

ทุกขรำษฎ์ [พระยำทุกขรำษฎ์], พี่สิริงค์ [พระยำสุรินทรรำชำ] , และ พี่ลันกำ [พระยำ

ลังกำรักษ]. แต่ละคนมีผู้ติดตำมประมำณหกสิบคน เป็นบริวำรที่มีควำมเป็นอยู่อย่ำงดี 

แม้จะได้รับค่ำจ้ำงเพียงเล็กน้อย แต่กดขี่ข่มเหงชำวบ้ำน พวกเขำมีอำวุธเป็นปืนคำบ

ศิลำและดำบปลำยปืน ดำบและกริช ฉันมักจะเห็นพวกเขำอยู่กับนำยของเขำที่บ้ำนพี่พี

มล ซึ่งเป็นสถำนทีพ่วกเขำพบกันบ่อยครั้งพูดคุยธุรกิจ 

7. เมืองและหมู่บ้ำน-" ชื่อเมืองหรือหมู่บ้ำนบนเกำะ ได้แก่ : 

เทโรวำ Terowa [ ท่ำเรือ ], Bankian [บ้ำนตะเคียน] , Ban Dan [บ้ำนดอน], Popra [ปำก

พระ] ที่มีท่ำเรือตำมที่กล่ำวมำแล้ว, Nanay [บ้ำนนำใน]ตะวันออกเฉียงใต้จำกเมือง
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ท่ำเรือ; อีกหมู่บ้ำนหนึ่งชื่อเดียวกันตั้งอยู่ทำงเหนือเป็นระยะทำงสั้น ๆ จำกบ้ำนดอน

และบ้ำนตะเคียน], Bandpon [บ้ำนลิพอน ตะวันตกเฉียงเหนือจำกท่ำเรือ], Tyang [ท่ำ

ยำง ไปทำงใต้เล็กน้อยจำกบ้ำนดอน?], Tirtulay [บ้ำนชำยทะเล ใต้บ้ำนดอนไปทำงฝั่ง

ตะวันตก?], Bankonian [บ้ำนโคกยำง ตะวันออกเฉียงเหนือจำกท่ำเรือ, ชำยฝั่ง

ตะวันออก?], Banktan [บำงกะเทำ ชำยฝัง่ตะวันตกของอ่ำวบำงเทำ?], Bandrun[บ้ำน

กะรน]ฝั่งตะวันตกของอ่ำวกะรน?อำจเป็นบ้ำนบำงครองบนแม่น้ ำชำยฝั่งตะวันออก], 

Sagoo [บ้ำนสำคู] บนชำยฝั่งตะวันตก ตะวันตกเฉียงเหนือจำกท่ำเรือ, Bringing [บ้ำน

ระเงง] ไปทำงตะวันตกเล็กน้อยจำกภูเก็ตปัจจุบัน?] (ผลิตดีบุกแหล่งสุดท้ำย)  

Kakoing [ตำมหลักฐำนเป็นที่เดียวกับ Kockren ของ Dr. Koenigทีท่ ำให้งง],  

Patrit [Phak-c'het, บ้ำนผักเฉด ตะวันออกเฉียงเหนือจำกท่ำเรือ ชำยฝั่งตะวันออก?], 

 Tallong [ดูเหมือนไม่ใช่อ่ำวฉลองที่มีชื่อเหมือนกัน แต่แน่นอนว่ำเป็น‘ถลำง’]  

[Kynnersley กล่ำวไว้ในวำรสำร "Notes of Visits to Puket" Str. Br. R.A.S. เมื่อเดือนมกรำคม พ.ศ. 

2448 (ฉบับที่ 42 หน้ำ 12) ที ่ Phalung-เห็นได้ชัดว่ำพิมพผ์ิดส ำหรับค ำว่ำถลำงและเป็นสถำนที่

เดียวกับกัปตนัฟอร์เรสต์หมำยถึง Tallong-" เป็นเหมืองแร่ที่ยิ่งใหญ่ก่อนเหมืองทุ่งคำ ปลำยแหลม

หรือเกำะที่เรำเรียกว่ำจังค์ซีลอน” ซึ่งเขำแสดงควำมรูเ้รื่องมำเลย์อย่ำงตื้นๆ เมื่อไม่เชื่อถึงที่มำของค ำ

ว่ำ "อุจงสลัง" แล้วยังเสรมิว่ำ"Junk-Ceylon แปลงมำจำกค ำว่ำ Yong (Tanjong) Phalung [Thalang] 

หรือ Salung [Salang]." เพรำะเป็นที่ทรำบกันดีว่ำ Tonjong เป็นเพียงกำรย่อตัวของTanah Ujong ซึ่ง

ย้อนไปถึงต้นก ำเนิดที่เขำไม่เชื่อ จำกหลักฐำนที่ชี้มำครั้งสุดท้ำยว่ำ ถลำง หรือ สลำง (ฉลำง) คือสิ่งที่

เขำหมำยถึง Phalung พอสรุปได้ว่ำเปน็เช่นเดียวกับค ำว่ำ Tallong ของ กัปตนัฟอร์เรสต์]  

Patong [บ้ำนปะตอง] (สี่แห่งสุดทำ้ยนีย้ังผลิตดีบุกอยู่) 

ชำวเกำะทั้งเกำะอำจมีจ ำนวนคนประมำณ 12,000 คน [ข้อสังเกตขุองเยรินี:ฉันคิดวำ่

ตัวเลขน่ำจะต่ ำกว่ำที่ควรจะเป็น กัปตันฟอร์เรสต์ผู้เขียนไม่มีโอกำสได้ไปเยี่ยมชมสถำนที่ที่มีคน

อำศัยอยู่บนเกำะนี้มำกกว่ำสองหรือสำมครั้ง ในปพี.ศ.2367กัปตันโลว์ประเมินว่ำมี 6,000คน และ

หลังจำกน้ันพม่ำยังเข้ำมำโจมตีอีกหลำยครั้ง มีกำรส ำรวจส ำมะโนประชำกรทีถู่กต้องในปี พ.ศ. 2440  

มีหมู่บ้ำน 201 หมู่บ้ำน ภำยใต้กำรดูแลของก ำนัน 20 คน ประชำกร:สยำม ชำย, 8,948 หญิง 6,240 
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รวม 15,188 และชำวจีนซึ่งส่วนใหญ่ขุดเหมืองอีก 11,350 รวมทั้งสิ้น 26,538 คนดังนั้นเพื่อไม่เป็นกำร

ผิดพลำดมำกนัก จ ำนวนประชำกรทั้งหมดในเวลำนั้นของเกำะกอ่นกำรรุกรำนของพม่ำ ต้องมีไม่ต่ ำ

กว่ำ 15,000 ถึง 20,000 คน] 

8. ทัศนศึกษำแผ่นดินภำยในเกำะ-" แปดไมล์จำกท่ำเรือทำงตะวันตกเฉียงเหนือ พี่

พิมลมีบ้ำนในชนบทที่สร้ำงบ้ำนด้วยไม้และคลุมหลังคำด้วยใบปำล์มแบบเดียวกันที่มี

อยู่ทั่วไปในประเทศมำเลย์. 

“ฉันเดินทำงไปที่นั่นพร้อมกับกัปตันเจมส์ สก็อต ซึ่งอำศัยอยู่ที่ท่ำเรือท ำธุรกิจกำรค้ำ 

เรือของเขำจอดอยู่ที่ท่ำเรือปำกพระ เปน็สุภำพบุรุษที่ละเอียดอ่อนและเฉลียวฉลำด 

หลำยครั้งที่ฉันต้องเคำรพในควำมสุภำพและกำรบริกำรของเขำ เรำเดินทำงด้วยช้ำง 

ผ่ำนทำงที่สึกกร่อนเหมือนรำงน้ ำ บำงแห่งปูด้วยหินแบน เป็นทำงเก่ำที่ช้ำงใช้เดินมำ

นำน ทำงแคบมำกใหญ่กว่ำกีบเท้ำช้ำงไม่เกินหนึ่งหรือสองนิ้ว ฉันสงสัยว่ำสัตว์

ใหญ่โตขนำดนี้เดินได้อย่ำงไร เป็นทำงเล็กๆผ่ำนพุ่มไม ้ประมำณ 2 ไมล์จำกท่ำเรือเรำ

ออกสู่ที่โล่งอีกครั้งเต็มไปด้วยนำข้ำวที่เต็มไปด้วยน้ ำ แต่ไม่ใช่น้ ำท่วม ประมำณสำม

ชั่วโมงเรำก็มำถึงบ้ำนของผู้ว่ำฯ ซึ่งใหญ่กว่ำและดีกว่ำที่ท่ำเรือ และอยู่ห่ำงจำกท่ำเรือ 

7 ไมล์ ในสวนของเขำ เรำพบมะนำว ส้ม กลิ่นเตะจมูก ไชสง ลูกชำยของคนจีนที่ฉัน

อำศัยอยู่ด้วย บอกว่ำผลิตภัณฑ์ของเกำะนี้ได้แก่รำกและผลไม้ในเขตร้อนเป็นสว่น

ใหญ่ และฉันถูกโน้มน้ำวให้เชื่อว่ำเรำสำมำรถปลูกผักขึ้นได้ดีท่ีนี่เพรำะอำกำศเย็น

มำกเหมือนที่ปูโลปีนัง 

“ท่ำนผู้ว่ำฯ เลี้ยงอำหำรมื้อเย็นแก่เรำ แต่ไม่ได้รับประทำนร่วมกับเรำ เขำไม่พูดภำษำ

มำเลย์ แต่มีนักภำษำศำสตร์ที่พูดภำษำโปรตุเกสได้ เครื่องดื่มของเรำคือน้ ำมะพร้ำว

อ่อนและเชอร์เบท หลังจำกรับประทำนอำหำรเย็นแล้ว เรำบันเทิงไปกับนักดนตรีสำม

คนที่เล่นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสำยแบบเดียวกับที่คนจีนเล่นทีก่วำงตุ้ง หลังดื่มน้ ำ

ชำแล้วก็ลำกลับ 
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9. สัตว์ท้องถิ่นและภูมิอำกำศ.-" มีช้ำงจ ำนวนมำกพอสมควรได้มำจำกมะริด ไม่ดุร้ำย 

ไม่มีม้ำ มีวัวควำยเป็นแรงงำน มีหมูป่ำ กวำง แพะเชื่องสองสำมตัว ไม่มีแกะ สุนัขบ้ำน 

และแมว พวกเขำมีสัตว์ปีกทั่วไป แต่ไม่มำกมำย สภำพภูมิอำกำศเป็นที่น่ำพอใจมำกไม่

ร้อนมำก ฝนมำเบำๆในเดือนกรกฎำคมและมีจนถึงเดือนพฤศจิกำยน ฝนตกหยุดช่วง

บ่อยครั้ง: อำกำศดีมำกจำกอิทธิพลลมตะวันออกเฉียงเหนือที่เย็นมำกในตอนกลำงคืน

ซึ่งเอื้ออ ำนวยต่อกำรปลูกผักเหมือนที่เมืองกัลกัตตำ 

10. กำรค้ำฝิ่น ; น ำเข้ำและส่งออก-" ร้ำนขำยฝิ่นบนเกำะนี้เมื่อสำมสิบหรือสี่สิบปีก่อน

นั้นยิ่งใหญ่มำก เนื่องจำกเป็นท่ำเรือปลอดภำษี โดยทั่วไปฝิ่นจำกเบงกอลบรรทุกเข้ำ

มำในเรือของอังกฤษ และถูกซื้อโดยพวกเรือของมำเลย์และบูกิส[กลุ่มชนบริเวณภำคใต้

ของเกำะซูลำเวสี,อินโดนิเซีย] หลังจำกขำยปลีกสินค้ำให้แก่ชำวพื้นเมืองโดยแลกเป็น

ดีบุก (พวกเขำพักอยู่หลำยเดือน และลำกหัวเรือขึ้นเพื่อซ่อมแซม) พวกเขำน ำดีบุก

แลกเปลี่ยนเป็นฝิ่นกับพวกเรือเบงกอล บรรทุกไปยังทะเลเซเลเบสและหมู่เกำะมำเลย์

อื่นๆ สินค้ำต่ำงๆที่พวกเขำน ำมำขำยเป็นดีบุกโดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นผ้ำตำหมำกรุกที่

เรียกว่ำ Buggess cambays ท ำทีบ่นเกำะเซเลเบสซึ่งมีลักษณะคล้ำยผ้ำนุ่งของเบงกอล

แต่ผ้ำถักทอแน่นกว่ำ ผ้ำย้อมสีและผ้ำเช็ดหน้ำย้อมสีของชวำ โดยทั่วไปที่อนิโดสถำน 

จะท ำจำกผ้ำผืนยำว ฆ้องชวำ หม้อทองเหลือง และเครื่องใช้ทองเหลืองอื่นๆก็ท ำบน

เกำะนั้น ยำสูบจีนและชวำ เครื่องเคลือบต่ำงๆ ผ้ำสีน้ ำเงินและสีขำวและไม่ได้ฟอก 

เรียกว่ำ คะงัน [Kangan] และสีขำวและสีน้ ำเงินที่เรียกว่ำ คอมเปำ [Compow] ซึ่งน ำมำ

จำกประเทศจีนโดยเรือส ำเภำไปที่ สยำม มำคัสเซอร์ ซูลู บำตำเวีย ริโอ และท่ีอื่นๆ 

" หลำยสิ่งหลำยอย่ำงเปลี่ยนแปลงไปมำก ห้ำมใช้ฝิ่นกับชำวพื้นเมืองห้ำมน ำเข้ำ 

ค่ำภำคหลวงทีสู่งมำกในกำรส่งออกดีบุกตำมค ำสั่งของสยำม ผลท่ีตำมมำคือกำร

ค้ำขำยที่นีล่ดน้อยลงมำก สินค้ำของชำวอินโดสถำนและของชำวยุโรปบำงส่วน เช่น 

เหล็ก เหล็กกล้ำ ตะกั่ว ช้อนส้อม และผ้ำสักหลำด เท่ำนั้นที่น ำเข้ำ ไม่มีเรือบูกีซเข้ำมำ

เนื่องจำกไม่มีฝิ่น มีแต่เรือมำเลย์จำกเคดำห์ และบำงส่วนจำกช่องแคบมะละกำและปู
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เลำปีนังที่น ำสินค้ำของจีนมำจ ำหน่ำย ประมำณปี พ.ศ. 2325 สินค้ำจีนบำงส่วนของ

สยำมผ่ำนทำงบกโดยแลกกับดีบุกเช่นเดิม ในปี พ.ศ. 2327 โครงกำรยกเลิกไป เพรำะ

ไม่คุ้มกับค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งดีบุกข้ำมเส้นทำงคอคอด 

11. เหมืองแร่ดีบุก.-" ในช่วงปลำยปคีนขุดแร่ดีบุกตกอยู่ภำยใต้กำรถูกกดขี่มำก

กว่ำเดิม ปัจจุบันเขำต้องขนแร่ทั้งหมดไปให้โรงถลุงแร่จีนผู้ได้รับสัมปทำนเป็นพิเศษ

จำกรัฐบำล คิดค่ำถลงุแร่ 12 เปอร์เซ็นต์ นอกเหนือจำกนั้นคนขุดแร่ต้องวำงดีบุกชั่ง

น้ ำหนักลงบนแผ่นหิน ท ำใหต้้องใช้แร่ดีบุกน้ ำหนักมำกขึ้น จึงเป็นกำรจ่ำย

ค่ำธรรมเนียมสองเท่ำก่อนที่จะได้รับดีบุกสุทธิคืนกลับ; ภำษีส่วนสุดท้ำยหนักที่สุดและ

ไมเ่ป็นธรรมท่ีสุด รัฐบำลเอำ 25 เปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะส่งออกดีบุก ส่วนนี้ท ำให้เกิดควำม

ไม่พอใจมำกจนอยำกเลิกสวำมิภักดิ์กับสยำม ว่ำกันว่ำ ถ้ำพีพ่ิมลได้กำรสนับสนุนก็

พร้อมที่จะท ำเลย ฉันไม่สำมำรถพูดได้ว่ำ กำรที่เขำมีผู้ร่วมงำนสำมคนจำกรัฐบำลอำจ

ขัดขวำงควำมพยำยำมนั้น บำงทีกำรแต่งตั้งของพวกเขำอำจเป็นควำมตั้งใจของ

สยำมผู้มีอ ำนำจ แต่เขำเหล่ำนี้เมื่อมีอำวุธอยู่ในมืออำจไมใ่หส้ ำคัญกับอ ำนำจของ

กษัตริย์ มักจะปกครองตนเองภำยใต้พระนำมกษัตริย์เสมอ  

"ฉันได้รับแจ้งว่ำกำรส่งออกดีบุกจำกเกำะเพียง 500 ตันต่อปี; เม่ือก่อนส่งออกมำกกว่ำ

มำก ปูลูปนีังอำณำนิคมใหม่ของเรำ เคยไดข้้อตกลงที่ดีมำกจำกเคดำห์ 

12. เจดีย์ท่ำเรือ. - " ทีท่่ำเรือมีเจดีย์สร้ำงด้วยไม้และคลุมด้วยใบตำล มีพระภิกษุ

ประมำณ 20 รูป เรียกว่ำ ตละปอย [Tala-Kh'poi,จำกภำษำมอญแปลว่ำ My Lord พระผู้เป็น

เจ้ำของเรำ] ซึ่งอำศัยอยู่ในห้องเล็กๆ ติดกับเจดีย์ ยำวประมำณห้ำสิบฟุตและกว้ำง

สำมสิบฟุต โกนศีรษะ ห่มผ้ำเหลือง ในมือถือไม้กำยสิทธิ์สีขำวยำวประมำณ 5 ฟุต ....... 

เรือของฉันจอดอยู่ที่ถนนท่ำเรือ............ 

13. เงินตรำและลักษณะกำรค้ำ-" ชิ้นส่วนของดีบุกมีรูปร่ำงคล้ำยครึ่งหนึ่งของกรวย

ส่วนล่ำง หรือ ก้อนน้ ำตำลที่ผ่ำโดยระนำบขนำนกับฐำนเรียกว่ำ poot [อำจหมำยถึง ‘ปึก’ 
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ใช้เรียกแผ่นหิน หรือ ดีบกุภำยหลังจำกกำรหลอม] ใช้แทนค่ำเงินที่เกำะนี้ เท่ำกับครึ่งกับหนึ่ง

ส่วนสี่ของรูปทรงที่ใกล้เคียงกันมีน้ ำหนักสำมปอนด์: ถ้ำพยำยำมส่งออกโดยไม่เสีย

ภำษีของจะถูกยึดไว้ จึงจูงใจลักลอบขนออก มูลค่ำดีบุกจำก 12 ถึง 13 ดอลลำร์สเปน 

[=54s. ถึง 58s. 6d.]  หนึ่งพิกุล 133 ปอนด์ วำงลงบนกระดำนช ำระภำษี 

“ขณะที่ข้ำพเจ้ำอยู่ที่นี่ เรือจำกเบงกอลโดยกัปตันลอยด์เข้ำมำพร้อมสินค้ำขำยให้พี่

พิมล สินค้ำส่วนหนึ่งเป็นของกษัตริย์สยำมหรือคณะเจ้ำนำย เจ้ำชำยมำเลย์ผู้เป็น

พ่อค้ำ [ใช้ค ำว่ำ Malay princes ไม่แน่ใจว่ำจะหมำยถึงเจ้ำเมืองฉลำงหรือไม่ ด้วยกัปตันฟอร์เรสต์อยู่

ที่ฉลำงในเวลำนั้น] นโยบำยที่เห็นแก่ตัวท ำให้รำษฎรอดอยำก โดยส่งเอกสำรแจ้งไปยัง

เรือและเขำไม่ต้องเสียภำษีอำกรใดๆ ทันทีที่น ำสินค้ำลงจำกเรือ พ่อค้ำจะขำยให้

กษัตริย์ก่อนล่วงหน้ำ 25% 

“เหรียญอินเดียทุกประเภทผ่ำนที่นี่ แต่พวกเขำชอบเหรียญสเปนมำกที่สุด พวกเขำ

ไม่ได้ใช้ petis [Pitis หรือ pice, copper หรือ pewter coins ขนำดเล็กมำก] หรือเงินสดซึ่งเป็น

เหรียญที่มีค่ำน้อยที่สุดท่ีใช้ใน อำเจะห์ [Atcheen], ซูลู [Sooloo], Carang Assem on 

Bally และที่อื่นๆ ของมำเลย์ ........ ...... . 

14-ชำวเกำะ-" ชำวจันซีลัน โดยทั่วๆไปแม้จะเข้ำใจภำษำมลำยูจำกทีก่่อนหน้ำนี้คบหำ

กับคนเหล่ำนั้นมำ กำรพูดภำษำสยำม และกำรเขียนเหมือนเรำเรียงจำกซ้ำยไปขวำ 

พวกเขำเขียนไดต้รงอย่ำงน่ำทึ่งแม้ว่ำจะไม่มีเส้นก็ตำม 

“พวกเขำมีลักษณะคล้ำยกับคนมำเลย์ ดูลักษณะค่อนไปทำงจีนมำก มีรูปร่ำงดี 

ค่อนข้ำงเรียว พวกเขำได้รับอนุญำตให้แต่งงำนกับผู้หญิงได้มำกเท่ำที่จะดูแลได้ แต่

ภรรยำคนแรกปกครองบ้ำนเช่นเดียวกับในประเทศจีน และ เช่นเดียวกันเหมือนใน

ประเทศจีนและพะโค ไม่มีผู้หญิงคนใดสำมำรถออกจำกประเทศได้ ไชสงมีภรรยำ

เพียงคนเดียว ............. " 
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นั่นคือสถำนกำรณ์บนเกำะในปี พ.ศ. 2327 เพียงหนึ่งปีก่อนที่กำรถูกบุกโจมตอีย่ำง

ต่อเนื่องของพม่ำ เริ่มท ำลำยล้ำงและท ำให้เกิดควำมทุกข์ยำก จะเห็นได้ว่ำสภำพ

ในช่วงต้นทศวรรษที่แปดครึ่งของศตวรรษที่สิบแปดยังอยู่ห่ำงไกลจำกควำม

เจริญรุ่งเรือง แต่ก็ไม่ได้เลวร้ำยมำกนัก และน่ำจะดีขึ้นอย่ำงมำกหำกไม่ได้รับกำร

จัดกำรที่ผิดพลำดของเหล่ำเจ้ำหน้ำที่ที่ไร้ยำงอำย จำกช่วงเวลำแฮมิลตันถึงฟอร์เรสต์ 

เรำได้ยินซ้ ำๆเกี่ยวกับกำรห้ำม ควำมเข้มงวดท่ีมำกเกินไปที่ขัดขวำงชำวบ้ำนในกำร

ขุดหำทรัพยำกรธรรมชำติของเกำะ ช่วง 6 ปีหลังของกรุงศรีอยุธยำกำรปกครองที่

ผิดพลำดโกลำหล เกิดควำมอ่อนแอ หย่อนยำนในกำรปกครองจังหวัดรอบนอกของ

อำณำจักร ส่งผลให้เกิดควำมไม่พอใจ ควำมล่มสลำยจำกปลวกกัดกินโครงสร้ำง 

ควำมแตกแยกอย่ำงสมบูรณ์หลังจำกนั้นควำมวิบัติเกิดขึ้น ทั้งอำณำจักรตกเป็นเหยื่อ

ของฝ่ำยกำรเมอืงและสงครำมกลำงเมือง พระยำตำกผู้กลำ้เริ่มรวมพลังอีกครั้งและ

พิสูจน์ถึงควำมสำมำรถรักษำเมืองไว้ได้ อีกเพียงนิ้วเดียวพระองค์เกือบจะท ำส ำเร็จ 

เม่ือพระองค์วิกลจริตยกเลิกสิ่งที่พระองค์ท ำมำทั้งหมด ต้องเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ทรุด

โทรมนั้นอีกครั้งหำกไม่ปลดพระองค์ออกในช่วงเวลำนั้น 

ภำยใต้สถำนกำรณ์เช่นนี้ กำรคำดหวังถึงควำมรุ่งเรืองในจังค์ซีลอนคงจะเป็นเรื่อง

บังเอิญมำกกว่ำ แต่ด้วยจิตใจที่แน่วแน่และมือที่มั่นคงดุจหำงเสือ ท ำให้เรื่องรำวของ

สยำมหวนกลับคืนมำอีกครั้ง ควำมสงบเรียบร้อยกลับคืน กำรยึดเกี่ยวแขนขำของ

อำณำจักรท่ีหำยไปนำนกลับแน่นขึ้น ควำมรู้สึกปลอดภัยเริ่มขึ้นอีกครั้งและมำกกว่ำ 

แม้จะมีสงครำมต่อเนื่องที่โหมกระหน่ ำจำกศัตรูอย่ำงไม่หยุดยั้ง เกิดควำมเป็นธรรม

เป็นที่น่ำพอใจ ควำมพยำยำมอันชำญฉลำดเกิดขึ้นในทันทีท่ีจะสนับสนุนจังค์ซีลอน 

โดยแต่งตั้งพระยำพิมลอดีตผู้ว่ำรำชกำรเมืองกระ พระยำสุรินทร์ข้ำรำชกำรที่มี

ควำมสำมำรถสูงในท้องถิ่นหลังจำกเหตุกำรณ์ได้รับกำรพิสูจน์แล้ว และเพื่อนร่วมงำน

อีกสองคนที่มีควำมสำมำรถแต่เรำไม่พบบันทกึว่ำใครเป็นผู้พิจำรณำ ใช้เกณฑ์อะไรที่

เลือกเพื่อนร่วมงำนสองคนนี้ ทีม่ีควำมสำมำรถไมต่่ ำกว่ำพระยำสุรินทร์มำกนัก ไม่ต้อง
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สงสัยเลยว่ำชำยสี่คนนี้ตั้งใจจะเอำชนะที่จะท ำสิ่งต่ำงๆในจังค์ซีลอนให้เป็นรูปเป็นร่ำง 

แต่ด้วยมีเรื่องส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงของรัฐเบี่ยงเบนควำมสนใจ ผู้ตรวจกำร

ของจังซีลอนทั้งสี่คนไม่ได้รับกำรสนับสนุนเพียงพอจำกส ำนักงำนใหญ่ และในที่สุด

สิ้นหวังถึงควำมส ำเร็จ เท่ำที่กัปตันฟอร์เรสต์บอกใบ้ถึงควำมคิดเล่นๆเรื่องกำรแยกตัว 

นี่เป็นทำงเดียวที่จะพิสูจน์ว่ำพวกเขำทั้ง 4 จริงจังกับกำรพัฒนำเกำะอย่ำงไร เวลำผ่ำน

ไปพวกเขำคงได้รับแรงบันดำลใจกับควำมมั่นใจในควำมมั่นคงของรำชวงศ์จัดตั้งขึ้น

ใหม่ในกำรชี้น ำชะตำกรรมของสยำม แต่อนิจจำ มีกำรเปลี่ยนแปลงที่คำดไม่ถึงใน

แผนศึกของฝ่ำยพม่ำที่เอำชำยฝั่งตะวันตกของคำบสมุทรมำเลย์เป็นหนึ่งในเป้ำหมำย

ย่อยของกำรโจมตี จึงเป็นกำรตัดโอกำสอันสวยงำมทิ้งไป จังค์ซีลอนอำจจะต้องรอสกั

นิดก่อนที่จะเห็นรุ่งอรุณของวันที่ดีกว่ำ  
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แผนที่เกำะซำลังและคำบสมุทรมลำยูโดยกัปตันฟอร์เรสต์ ในหนังสือ A Voyage from Calcutta to 

the Mergui Archipelago 
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กำรโจมตขีองพมำ่ครัง้ที่ 1 ทีช่ำลงั (ธ.ค. 2328-ม.ค. 2329) 

คณุหญงิจนั โจนออฟอำรค์แห่งจงัคซ์ลีอน  

สงครำมพม่ำ-สยำมที่โหมกระหน่ ำเกือบจะไม่มีเวลำหยุดพักตั้งแต่กลำงศตวรรษที่สิบ

แปด สนำมรบเกิดขึ้นทีภ่ำคกลำงและภำคเหนือของสยำม แต่ในปี พ.ศ. 2328 พม่ำได้

เปลี่ยนแผนกำรศึกโดยบุกสยำมทำงเหนือ ตะวันตก และใต้พร้อมๆ กัน ซึ่งพม่ำ

คำดหวังว่ำจะสำมำรถแย่งชิงคำบสมุทรมลำยูไปได้ ด้วยเหตุนี้พม่ำจึงได้จัดตั้งกองเรือ

รบเพื่อพิชิตสยำมด้ำนชำยฝั่งตะวันตก.. เรื่องรำวของกองเรือรบนี้คัดลอกจำก

พงศำวดำรกรุงเทพฯของรัชกำลที่ 1 ทั้งหมด 

กองเรือพม่ำภำยใต้กำรบังคับบัญชำของยี่หวุ่น แล่นเรือจำกมะริดเมื่อต้นเดือน

ธันวำคม พ.ศ. 2328 เข้ำโจมตีตะกั่วป่ำและตะกั่วทุ่ง ด้วยควำมไม่เตรียมพร้อมจึงเข้ำ

ยึดได้โดยง่ำย กองบัญชำกำรสยำมตั้งอยู่ที่ปำกพระพยำยำมจะยืนหยัดแต่พ่ำยแพ้ 

พระยำธรรมไตรโลกพ่ำยแพ้ในกำรสู้รบ ส่วนพระยำพิพิธโภไคย หนีไปพังงำข้ำม

เทือกเขำไปตำมเส้นทำง นับแต่นั้นมำตั้งชื่อตำมท่ำนว่ำ (ด่ำนพระพิพิธ ภูเขำพระพิพิธ

ในแผนที่ของเรำ)  

หลังจำกนั้นกองเรือพม่ำบุกเข้ำจังซีลอน กองก ำลังเข้ำยึดเมืองหลวงฉลำง ป้อม

ปรำกำรหลำยแห่งถูกสร้ำงขึ้นรอบเมือง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด(พระยำถลำง) เพิ่ง

เสียชีวิตและยังไม่มีผู้สืบทอดต ำแหน่งต่อจำกเขำ อย่ำงไรก็ตำมคุณหญิงจัน (จัน = 

‘ลูกผลับ’) ภรรยำม่ำยของผู้ว่ำฯคนสุดท้ำย (หม่อม ศรีภักดี ดู น.43 ข้ำงบน) โดยมี มุก 

(มุก = 'ไข่มุก') เป็นน้องสำวของเธอซึ่งยังไม่ได้แต่งงำน ได้ปรึกษำกับเจ้ำหน้ำที่

ท้องถิ่นเกี่ยวกับกำรจัดกำรป้องกัน “พวกเขำรวบรวมชำยและสร้ำงรั้วขนำดใหญ่สอง

แห่งเพื่อปกป้องเมือง ผู้ปกครองหญิงและน้องสำวของเธอแสดงควำมกล้ำหำญอย่ำง

มำกและเผชิญหน้ำกับศัตรูอย่ำงไม่เกรงกลัว พวกเขำได้กระตุ้นให้เจ้ำหน้ำที่และ

ประชำชนทั้งชำยและหญิง ใช้อำวุธยุทโธปกรณ์และยิงปืนคำบศิลำและน ำหน้ำพวก
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เขำวันแล้ววันเล่ำออกจำกค่ำยเพื่อก่อกวนต่อสู้กับพม่ำ ดังนั้นพม่ำจึงไม่สำมำรถเข้ำ

ยึดเมืองได้ หลังจำกพยำยำมอย่ำงเปล่ำประโยชน์เป็นเวลำหนึ่งเดือน หมดเสบียง พวก

เขำจึงต้องถอนตัว” (มกรำคม พ.ศ. 2329) ดังนั้น ฉลำงจึงรอดปลอดภัยจำกควำมกล้ำ

หำญของสองสำวพี่น้อง  

ข่ำวครำวของพม่ำเข้ำโจมตจีังซีลอนส่งถึงกรุงเทพในปลำยเดือนธันวำคม พ.ศ. 

2328; แต่กองทัพสยำมในขณะนั้น (มกรำคมและกุมภำพันธ์ 2329) ยังตอ่สู้ขับไล่ศัตรู

ในภำคเหนือและชำยแดนกำญจนบุรีทิศตะวันตกไม่สำมำรถส่งควำมช่วยเหลือไปได้ 

ทันทีที่สยำมได้รับชัยชนะในพื้นที่เหล่ำนั้น พระอุปรำชก็ถูกส่งไป(ในเดือนมีนำคม 

พ.ศ. 2329) เพื่อกวำดล้ำงชำวพม่ำออกจำกคำบสมุทรมลำยูซึ่งเขำท ำได้ส ำเร็จโดยไป

ทำงใต้ไกลถึงเมืองนครศรีธรรมรำชและสงขลำ ยึดปำตำนีกลับคืนมำจำกกำรกบฏ

ของรัฐมลำยูกลับสู่ควำมจงรักภักดี 

เม่ือได้ยินข่ำวดีเจ้ำหน้ำที่ที่ฉลำงได้ส่งรำยงำนเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นไปยัง

พระอุปรำชที่สงขลำและอีกฉบับหนึ่งส่งไปยังส ำนักงำนใหญ่ที่กรุงเทพฯ พระรำช

อ ำนำจเหนือคำบสมุทรมลำยูกลับคืนพระอุปรำชกลับสู่เมืองหลวง ครั้นแล้ว

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระรำชด ำรัสส่งพระรำชสำส์นไปยังฉลำงแต่งตั้ง

คนหนึ่งในท้องที่ขึ้นเป็นผู้ว่ำรำชกำรซึ่งได้รับกำรยกย่อง (?) และทรงหำรือเกี่ยวกับ

หญิงม่ำยของผู้ว่ำรำชกำรผู้ล่วงลบัที่ป้องกันเมืองได้ส ำเร็จ ใหย้ศ ท้ำวเทพกระสัตรี

[สะกดชื่อตำมหนังสือของเยรินี ปัจจุบัน‘ท้ำวเทพกระษัตรี’] และ ท้ำวศรีสุนทรพระรำชำส่ง

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่เหมำะสมกับต ำแหน่งและควำมดีในกำรต่อต้ำนศัตรูถึงสตรีทั้ง

สองนำงนี้ 

ชวีิตตอ่มำของวรีสตรีทั้งสองของฉลำง 

พระยำพิมล ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกระ พักอำศัยอยู่ที่ชุมพร ต่อมำในปี พ.ศ. 2325 หรือ

ประมำณนั้น รักษำกำรณ์หรือร่วมว่ำรำชกำรที่เกำะ หรือ อำจได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่ำ
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รำชกำรคนใหม่ที่ฉลำง เหตุกำรณ์ทั้งหมดที่เรำทรำบจำกเรื่องรำวของกัปตันฟอเรสต์

ที่ยกมำข้ำงต้น (หน้ำ 49) รวมทั้งจำกบันทึกของสยำมที่เจ้ำหน้ำที่ผู้นี้มำที่เกำะและ

อำศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลำหลำยปีในที่สุดก็แต่งงำนกับท้ำวเทพกระษัตรี (จัน) เขำมีลูกห้ำ

คนจำกเธอ คนโตเป็นลูกสำวชือ่ ทอง(แม่ทอง) เขำพำเธอมำที่กรุงเทพฯเสนอเธอต่อ

ทำงกำร ที่นั่นเธอกลำยเป็นพระมำรดำของเจ้ำหญิงอุบล(พระองค์เจ้ำอุบล),เจ้ำหญิง

องค์นี้เป็นพระธิดำองค์ที่ 32 ของพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำ และคงจะประสูติไม่

นำนหลังปี พ.ศ. 2343 และไม่หลังจำกปี พ.ศ. 2352 ข้อเท็จจริงนี้เป็นกำรตรวจสอบ

ล ำดับเหตุกำรณ์ของเรำ และเป็นเหตุผลพิสูจน์ให้แม่ทองปรำกฏในที่แจ้งประมำณปี 

พ.ศ. 2329 และกำรสมรสใหม่ของท้ำวเทพกระษัตรีกับพระยำพิมลจึงเกิดขึ้นในช่วงต้น

ปี พ.ศ. 2329 หลังจำกนั้นไม่นำนเมืองฉลำงถูกล้อม 

ช่วงเวลำหนึ่งหลังจำกนั้นไม่นำน เทียน ลูกชำยคนโตของท้ำวเทพกระษัตรีจำกสำมี

คนแรก ขดัแย้งกับพระยำพิมลบดิำเลี้ยงของเขำ ส่งผลให้พระยำพิมลถูกย้ำยไปพัทลุง 

บุตรชำยของจอมเฒ่ำแห่งบ้ำนดอนได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด บันทึกไว้

ในเอกสำรท้องถิ่นชื่อว่ำพระยำถลำงพำนทอง (พระยำถลำงเจียดทอง) ต่อมำเกิดควำม

ไม่พอใจแก่รำชส ำนกัในพฤติกรรมนอกลู่นอกทำงบำงอย่ำง ภำยหลังถูกจับ ถูกน ำตัว

มำที่กรุงเทพฯและเสียชีวิตในที่คุมขัง เทียน บุตรชำยของท้ำวเทพกระษัตรี ได้รับกำร

แต่งตั้งให้สืบทอดต ำแหน่งต่อ และมีชื่อเล่นว่ำผู้ว่ำรำชกำรหืด (พระยำถลำงหืด) เขำ

ได้รับนำยเรือง น้องชำยของผู้ว่ำรำชกำร(พระยำถลำงเจียดทอง)ที่ถูกปลดให้เป็นปลัด

หรอืรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และนำยจุ้ยเป็นยกกบัตรหรือนำยทะเบียน ข้ำรำชกำรทั้ง

สำมนี้ล้วนมียศเป็นพระยำ 

ส่วนคุณหญิงศรีสุนทร (มุก) น้องสำวของนำงเอก หำยไปจำกบันทึก ดังนั้นจึงไม่น่ำ

เป็นไปได้ที่เธอจะยังคงเป็นสำวใช้และอำจจะล่วงลับไปจำกโลกไม่นำนมำนี้ ไม่ต้อง

เอ่ยถึงประวัติศำสตร์ของโลกตะวันตกที่บันทึกตัวอย่ำงของสตรีผู้กล้ำหำญเกือบทุก

ประเทศตั้งแต่ยุคสมัยของโบดิกำ [Boadicea วีรสตรีคนแรกของอังกฤษ] ไปจนถึงแม่บ้ำน
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แหง่ซำรำโกซำ [Agustina วีรสตรีสเปนสู้รบกับฝร่ังเศส] แลยังมีตัวอย่ำงผู้รักชำติมำกมำย

ในต ำนำนกรีกโบรำณที่เสียสละชีวิตและเลือดของพวกเขำ เพื่อเป็นกำรป้องกัน

ประเทศของตนเอง 

แต่กำรกระท ำของพี่น้องชำวชำลังกลับพบว่ำเหมำะสมกว่ำทั้งๆทีค่วรจะหลบเลี่ยง และ

เม่ือเปรียบเทียบดูค่อนข้ำงเหนือกว่ำกำรกระท ำของวีรสตรีสองพีน่้องตระกูลตรัง 

[Trưng Trắc และ Trưng Nhị วีรสตรีชำวเวียด] ซึ่งใน ค.ศ. 43 เสียชีวิตจมน้ ำตำยในแม่น้ ำแดง

ขณะต่อสู้เพื่อเอกรำชของมณฑลอันนัม(เวียด)ต่อต้ำนกองทัพจีนที่รุกรำนภำยใต้กำร

น ำของนำยพลหม่ำหยวนที่มีชื่อเสียง วีรกรรมของสองวีรสตรีถูกจำรึกไวเ้ป็นอมตะ 

นอกเหนือบันทึกในประวัติศำสตร์ของชำวอันนัมแล้ว มีกำรสร้ำงศำลเจำ้ขึ้นเพื่อเป็น

เกียรติคงอยู่มำจนถึงทุกวันนี้ ครั้นเสื่อมโทรมลูกหลำนจะซ่อมแซมพร้อมบูชำด้วยธูป

หอมและพวงหรีด 

แต่ไม่เคยมีอนุสำวรีย์ใดถูกสร้ำงขึ้นให้กับโบดิกำผู้มีชื่อเสียง และ โจนออฟอำร์คแห่ง

สยำม เพื่อเป็นกำรบันทึกควำมกล้ำหำญควำมรักชำติให้เป็นที่รับรู้ส ำหรับคนรุ่น

ปัจจุบันและอนำคต ตรำบเท่ำที่จังค์ซีลอนมีควำมเกี่ยวพันกับ 2 วีรสตรีนี้หวังว่ำจะมี

อนุสรณ์สถำนที่เหมำะสมไม่ว่ำจะเป็น แผ่นศิลำจำรึก เจดีย์ หรือ ศำลเจ้ำเล็ก ๆ ใน

อนำคตอันใกล้ถูกสร้ำงขึ้นโดยสมำชิกสำธำรณะบนเกำะ เพื่อเป็นที่ระลึกแสดงถึง

อิสรภำพของฉลำงโดยพี่น้องสองคน เป็นแรงบันดำลใจให้กับคนรุ่นหลังให้มีควำมรัก

ชำติ ส่วนผู้สูงอำยุอำจจะถวำยของ หรือ ดอกไม้ พร้อมสวดค ำอธิษฐำน 

เสน้ทำงบกส ำหรบัดบีุกและสินค้ำน ำเขำ้จำกอนิเดยีกอ่นปี 1785 

เอกสำรหำยำกของสยำมที่ท ำขึ้นใหม่ในภำคผนวก ก เลขที่ 1, 3 และ 4 ท ำให้เรำมี

ข้อมูลที่ไม่สำมำรถหำได้จำกที่อื่นเกี่ยวกับเส้นทำงบก ซึ่งค่ำภำคหลวงของดีบุกที่ผลิต

ในจังซีลอนและบริเวณใกล้เคียงบนแผ่นดินใหญ่ รวมถึงสินค้ำจ ำนวนหนึ่งที่น ำเข้ำ

จำกชำยฝัง่โคโรมันเดล ถูกส่งข้ำมคำบสมุทรมำเลย์ไปยังเมืองหลวงของสยำม เป็น
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ข้อมูลที่น่ำสนใจอย่ำงยิ่งถึงข้อเท็จจริงที่ชำวยุโรปมองข้ำมไป และแทบไมเ่ป็นที่รับรู้

แม้แตค่นสยำมรุ่นปัจจุบัน ดังนั้นสิ่งพิมพ์นี้เป็นครั้งแรกที่ให้ควำมกระจ่ำงไม่น้อย

เกี่ยวกับกำรคมนำคมทำงบกข้ำมคำบสมุทรมำเลย์ รวมถึงเส้นทำงกำรค้ำและขนส่ง

สินค้ำขนำดใหญ่ของอินเดียตอนใต้ล ำเลียงไปยังสยำม 

เส้นทำงเก่ำ-เส้นนี้เรียนรู้จำกเอกสำรหมำยเลข 1  เริ่มจำกตะกั่วป่ำทำงทิศตะวันตก

ข้ำมแนวเทือกเขำผ่ำนเขำสกที่ค่อนข้ำงยำกล ำบำก ภูเขำหินซึ่งนักท ำแผนทีข่ี้เล่น

ของเรำให้ควำมหมำย หลังจำกนั้นก็ลงทำงลำดด้ำนตะวันออกไปถึงคลองพนม หรือ 

คลองท่ำพนม ที่ท่ำเขำสก คือ 'สถำนที่ขึ้นบก' ล ำธำรนี้เป็นสำขำที่แยกออกมำทำงทิศ

ตะวันตกเฉียงใต้ของท่ำทอง บำงครั้งเรียกว่ำแม่น้ ำท่ำข้ำม ซึ่งมำบรรจบกับสำยใต้ที่ 

บำ้นดอน ที่ปำกน้ ำบ้ำนดอน ท่ำเขำสกน่ำจะเป็นที่เดียวกับท่ำพนม ที่ซึ่งไมว่่ำจะเกิด

อะไรขึ้นย่อมอยูไ่มห่่ำงไกลจำกมันได้ ที่นี่ดีบุกและสินค้ำอื่นๆเอำลงเรือล ำเล็กแล้วล่อง

ไปตำมล ำธำรไปถึงบ้ำนดอน จำกที่นั่นถูกส่งต่อไปยังเมืองหลวงของสยำม  

นั่นคือเส้นทำงล ำเลียงสินค้ำ เกดิค ำถำม ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยำล่มสลำยจนถึงปี พ.ศ. 

2328 เม่ือครั้งพม่ำบุกสยำมตำมจังหวัดชำยฝั่งตะวันออกของคำบสมุทรมลำยู ไม่

เพียงแต่หยุดล ำเลียงขนส่งตำมเส้นทำงนั้นเท่ำนั้น แต่ยังเป็นสำเหตุให้ดีบุกจ ำนวน

มหำศำลและพระรำชทรัพย์สะสมอยู่ที่ช่องเขำสก ด้วยถูกกักเก็บเอำไว้อยู่ที่นั่นหลำยปี

และสูญหำยไปบำงส่วน นี่คือข้อเท็จจริงที่พำดพิงถึงในเอกสำรที่ 1 ดังนี้:  

" เม่ือใดท่ีพระรำชทรัพย์สะสมได ้ [ถึงจ ำนวนหนึ่ง] ทำงกำรถลำงส่งให้ตะกั่วทุ่ง และ

เจ้ำหน้ำที่ที่นั่นส่งต่อให้ตะกั่วป่ำ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมำช้ำนำน สมัยที่

ฉลำงยังไม่ได้ถูกพม่ำยึดไป รวมถึงตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่ำ ไชยำ และชุมพร ตกอยู่ในกำร

ยึดครองของพม่ำ [พ.ศ.2328] ดีบุก ผ้ำและสิ่งทอ [สินค้ำอินเดีย] และอำวุธปืน จ ำนวน

มำกถูกสะสมและทิ้งไว้ที่เขำสก หลวงเพชรธำนี (เส็ง) เจ้ำพนักงำนจำกเมือง

นครศรีธรรมรำชมำถึงบ้ำนกะโสมริมแม่น้ ำพนม รวบรวมคนแล้วล ำเลียงส่งพระรำช
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ทรัพย์ลงไปที่ท่ำเขำสก[โดยหลักฐำนไมม่ีอ ำนำจให้กระท ำ] เมืองหลวงจึงมรีำช

โองกำรไปถึงที่นั่นพร้อมกับมีค ำสั่งให้สอบสวนกำรกระท ำของหลวงเพชรธำนี(เส็ง) 

ด้วยเหตุนี้รำษฎรตำมแม่น้ ำพนมต่ำงหลบหนีไป ปล่อยให้เป็นที่รกร้ำงภำยหลังถูกปก

คลุมไปด้วยป่ำ 

เม่ือพระตะกั่วทุ่งซึ่งเป็นบิดำของพระตะกั่วทุ่งนำมว่ำ ‘ถิน’ เป็นผู้ว่ำรำชกำรอ ำเภอนั้น 

ได้รับค ำสั่งจำกเมืองหลวงให้ไปต่ำงประเทศ [เมืองเทศ=อินเดีย] เพื่อรับผ้ำทอลำย

พิเศษ [ผ้ำกระบวน] ผู้ว่ำรำชกำรน ำเรือออกไปพร้อมกับบำบูขำวและบำบดู ำ 

ชำวต่ำงชำติที่อำศัยอยู่ในเกำะ พร้อมกัปตันและลูกเรือของเรือล ำเล็กๆ [ทอดสมออยู่ที่

นัน่] ณ ชุมทำงนั้นหลวงพระยำวำทีไปตรังกับหลวงคลัง (เทศ) เจ้ำพนักงำนจำกเมือง

หลวงไปอินเดีย ไปรับผ้ำทอท่ีคล้ำยๆกัน เงิน ทอง ภำชนะเคลือบสีต่ำงๆทีท่ำงกำร

สยำมใช้น ำกลับมำด้วย ส่วนผู้ว่ำรำชกำรตะกั่วทุ่งได้น ำสิ่งล้ ำค่ำเหล่ำนี้ภำยใต้กำร

ดูแลเป็นกำรส่วนตัวของเขำข้ำมเทือกเขำถึงท่ำเขำสก ลงเรืออย่ำงไม่เต็มใจแล้ว

ประสบน้ ำเชี่ยวทีป่ระตูหลง เกิดเหตุน้ ำท่วมฉับพลัน เรือของผู้ว่ำรำชกำรจมลง เครื่อง

เคลือบทั้งหมดเปียกน้ ำ จึงไม่สำมำรถส่งไปให้ทำงกำรได้" 

ต่อจำกนั้นมีรำยงำนทีต่รวจสอบแล้วเกี่ยวกับกำรเตรียมกำรของเจ้ำพระยำสุรินทร

รำชำซึ่งเป็นข้ำรำชกำรชั้นสูงที่เกิดในท้องที่ เป็นผู้ว่ำรำชกำรทั่วไป (จำงวำง) ดูแล

จังหวัดในสยำมที่มแีร่ดีบุกบริเวณชำยฝั่งตะวันตกของคำบสมุทรมำเลย์ เห็นว่ำ

เส้นทำงผ่ำนเขำสกเป็นเส้นทำงที่ยำกล ำบำก เส้นทำงบกเป็นทำงที่ลำดชันและใช้เวลำ

เดินทำงที่ยำวนำน เขำเสนอให้เปิดเส้นทำงใหม่ซึ่งนอกจำกจะตรงและง่ำยกว่ำแล้วยัง

ว้ำงขึ้นอีกด้วย เพียงอนุญำตให้มีสัดส่วนเดินทำงทำงน้ ำเพิ่มมำกขึ้น ในที่สุดได้รับกำร

อนุมัติและด ำเนินกำรภำยใต้กำรดูแลของเขำในปีพ.ศ. 2347 

ก่อนที่เรำจะอธิบำยในละเอียด เรำขอสรุปบันทึกสองสำมข้อเหล่ำนี้เกี่ยวกับเส้นทำง

เก่ำทีผ่่ำนเขำสก โดยชี้ให้เห็นว่ำกำรคมนำคมทำงบกระหว่ำงชำยฝั่งตะวันตกของ
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คำบสมุทรมำเลย์ที่ตะกั่วป่ำและชำยฝั่งตะวันออกที่บ้ำนดอน (อ.ไชยำ) คงทรำบกันดี

อยู่แล้วบริเวณนั้นตั้งแต่สมัยก่อนนำนมำแล้วตะกั่วป่ำหรือตะโกลำเป็นศูนย์กลำง

กำรค้ำและเป็นศูนย์รวมกำรค้ำภำยในประเทศ ล ำน้ ำทั้งสองฝั่งมีควำมลึกและคล่องตัว

มำกขึ้น ท ำให้เส้นทำงนั้นง่ำยกว่ำทุกวันนี้ ไชยำเป็นที่รู้จักกันว่ำมีรำกฐำนที่เก่ำแก่ 

ควำมจริงมีหลักฐำนเพิ่มเติมจำกค ำจำรึกภำษำสันสกฤตที่อำจเป็นไปได้ในช่วง

คริสต์ศตวรรษที่แปดหรือเก้ำ ในสมัยนั้นกำรเดินเรือเสมือนเป็นวงเวียนยำวรอบ

คำบสมุทรมลำยูโดยผ่ำนช่องแคบไม่ใช่เรื่องเล็กเลย เส้นทำงบนบกย่นระยะกำร

เดินทำงจำกฝั่งหนึ่งไปยังอีกฟำกหนึ่งของคำบสมุทรมลำยู แต่อย่ำงไรก็ตำมมีควำม

ยำกล ำบำกในกำรขนถ่ำยสินค้ำ แต่ก็เป็นทีโ่ปรดปรำนมำกกว่ำจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นมี

เสน้ทำงสำมหรือสี่เส้นทำงผ่ำนเขำมอญ คอคอดกระ ผ่ำนเขำสก และยังมีอีกเส้นทำง

หนึ่งทำงใต้ระหว่ำงตรังและนครศรีธรรมรำช (หรือสงขลำกับพัทลุง) ใช้ประโยชน์มำ

แต่อดีตที่ยำวนำนและยังใช้อยู่ จนกระทั่งโปรตุเกส ดัตช์ และอังกฤษบุกเบิกเข้ำมำใน

ท้องทะเลแห่งนี้ เมื่อวิธีกำรเดินเรือที่ดีขึ้นและพัฒนำกำรค้ำระหว่ำงมหำสมุทรเกิดขึ้น 

ค่อยๆยกเลิกเส้นทำงเดินเรือไปทีละน้อย 

กำรเปดิเส้นทำงบกใหม ่พ.ศ.2347 

กำรเปิดเส้นทำงเดินทำงพื้นดิน แปลจำกเอกสำรที่อ้ำงถึง 

" ตอนนี้เรำจะกล่ำวถึงกำรเปิดเส้นทำงที่เริ่มต้นจำกมรุ่ย [และด ำเนินโดย] ปำกเลำและ

ท่ำพะเม เจ้ำพระยำสุรินทรำชำถูกเรียกตัวเข้ำเมืองหลวงตำมพระรำชโองกำรไม่นำน

หลังจำกที่เจ้ำพระยำกลำโหม (ปลี) สิ้นชีวิตในสยำมระหว่ำงล่ำถอยจำกทวำย [พ.ศ. 

2336] ตำมที่มีกำรเสนอให้แต่งตั้งท่ำนให้ด ำรงต ำแหน่งแทน เม่ือเจ้ำพระยำสุรินทร์

รำชำไปถึงเมืองหลวง กษัตริย์และพระอุปรำชน้องชำยพระรำชทำนเครื่องแบบและ

พยำยำมเกลี้ยกล่อมให้อยู่รับใช้ทีเ่มืองหลวง แต่เขำคิดว่ำที่ชนบทเขำสำมำรถมีชีวิตที่

สุขสบำยกว่ำ เขำจึงขอร้องเจ้ำพระยำพลเทพผู้เป็นบิดำพระยำบดินทรเดชำทูลกษัตริย์
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ว่ำเขำไม่เต็มใจที่จะอยู่ในเมืองหลวง ยิ่งไปกว่ำนั้นเวลำผ่ำนไปแล้วหลำยปี เป็นเรื่อง

ยำกมำกทีเ่ขำจะติดตำมรับใช้งำนในต ำแหน่งหน้ำที่ให้เป็นที่พึงพอใจ ในยำมที่

กษัตริย์ทรงเสด็จออกนอกพระนครบ่อยครั้ง  

เจ้ำพระยำสุรินทร์รำชำได้จัดท ำของที่ระลึกถวำยแด่ในหลวง และทูลเกล้ำว่ำหำก

ได้รับอนุญำตให้กลับต่ำงจังหวัดได้เช่นกำลก่อน ตนเองกำรจัดตั้งกำรคมนำคมเพื่อ

ขนส่งค่ำภำคหลวง และ คำ่ธรรมเนียมอื่นๆ ทั่วคำบสมุทรจำกอ ำเภอพังงำ ถลำง และ

ตะกั่วทุ่งเป็นกำรตอบแทน ซึ่งเส้นทำงเขำสกไม่สำมำรถปฏิบัติได้เนื่องจำกมีแก่ง น้ ำ

เชี่ยวและน้ ำตกในล ำธำรมำกมำย ดังนั้นพระรำชรัพย์คงสูญหำยไปหลำยครั้ง มีอีก

เส้นทำงหนึ่งสำมำรถท ำได้ จะช่วยลดกำรคมนำคมทำงบกให้เหลือเวลำเพียงสำมวัน

และพิสจูน์ได้ว่ำปฏิบัติได้จริง เส้นทำงนี้จำกท่ำพนม เรือสำมำรถไปถึงพุนพินและ

ต่อไปยังพุมเรียงได้โดยง่ำย เพื่อควำมรวดเร็วในกำรขนย้ำยพระรำชทรัพย์ขอเพียง

มอบช้ำงจ ำนวน 10 เชือกจำกนครศรีธรรมรำช และ 10 เชือกจำกไชยำ; รวมทั้งหมด 

20 เชือก โดยใหห้ลวงพิพิธคชกำร เป็นหัวหน้ำคณะขนส่งและดูแลกำรขนส่ง

ทรัพย์สินของกษัตริย์ทั้งหมดตำมเส้นทำงนั้น 

“ในหลวงทรงเห็นชอบกับโครงกำรและพระรำชทำนช้ำงตำมควำมประสงค์ พร้อม

สถำนที่ท่ีสะดวกที่ปำกพนมและปำกเลำ ดังรำยละเอียดในจดหมำยทรงสั่งกำรให้กรม

กลำโหมส่งเรื่องไปยังเจ้ำหน้ำที่ของจังหวัดท่ีเกี่ยวข้อง ที่ปำกพนมให้ข้ำรำชกำรสำม

คน คือ ขุนทิพย์สมบัติ ขุนเพชรคีรี และ ขุนศรีสงครำม รับผิดชอบสถำนี ส ำหรับอำณำ

บริเวณระหว่ำงมรุ่ยกับปำกพนมอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของเจ้ำพระยำสุรินทรรำชำ 

“ตำมพระรำชำนุญำต เจ้ำพระยำสุรินทรรำชำกลบัภูมิล ำเนำเดิม [เตรียมกำรเพื่อ

ด ำเนินโครงกำรทันที] แต่งตั้งขุนทิพย์สมบัติเป็นหลวงรำมำพิชัยประจ ำกำรที่สถำนีที่

พนม และออกค ำสั่งให้ตัดทำงผ่ำนป่ำจำกปำกพนมไปพังงำ ให้หลวงฤทธิรงค์สงครำม
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รวบรวมชำยให้เพียงพอต่อกำรก่อกำรทีม่รุ่ยและปำกเลำ น ำพระรำชทรัพย์ข้ำมเขำไป

ท่ำพนมเพื่อส่งต่อให้หลวงรำมำพิชัยส่งไปยังที่หมำยปลำยทำง  

“นอกจำกนี้ เจ้ำพระยำสุรินทรรำชำยังได้จัดตั้งด่ำนและป้อมค่ำยพลับพลำบนเส้นทำง

บกดังต่อไปนี้: 

1.-ที่เชิงเขำนำงหงส์  

2.-ที่ปำกดำน (ปำกกระดำน); 

3.-ทีด่่ำนทุ่งคำ 

4.-ที่ มรุ่ย, 

5.-ที่ปำกพนม;  

และให้สร้ำงเรือนพักแห่งละหลัง/และรวบรวมคนไว้ที่นั่นเพื่อคุ้มครองพระรำชทรัพย์ 

"ดังนั้น ต่อจำกนี้ไปเฉพำะของมีค่ำจำกอ ำเภอตะกั่วป่ำเท่ำนั้น [ล ำเลียงข้ำมช่องเขำสก 

และ] ขนส่งตำมล ำน้ ำสู่ท่ำเขำสก [เช่นอดีต] ขณะที่พังงำ ถลำง และตะกั่วทุ่ง น ำมำ

รวมกันที่มรุ่ยซึ่งรอจนกว่ำพร้อมท่ีน ำขึ้นช้ำงบรรทุก หลวงนำได้รับกำรเลื่อนต ำแหน่ง

ให้เป็นพระวิเศษสงครำมผู้บังคับกำรแห่งสถำนีด่ำนยำวและมอบหมำยงำนรับและเอำ

ของมีค่ำขึ้นเรือทีพ่นมและล่องไปตำมล ำธำร [ไปบ้ำนดอนหรือไกลกว่ำนั้น] ขุนเพชร 

คีรี และ ขุนอินทร์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยดูแล 

“เม่ือจัดกำรเสร็จแล้ว เจ้ำพระยำสุรินทรรำชำได้ส่งขุนศรีสมโภชไปทูลเชิญผู้ว่ำ

รำชกำรเมืองนครศรีธรรมรำชเข้ำพบ และแจ้งกำรแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรเรื่องสถำนี

และป้อมค่ำยจำกมรุ่ยถึงปำกพนม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลิกอร์ตั้งข้อสังเกตว่ำเจ้ำพระยำ

สุรินทรไม่ควรแต่งตั้งเช่นนี้ เพียงแจ้งให้เขำส่งเจ้ำหน้ำที่ท่ีนครศรีธรรมรำชออกไปเอง 
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เพื่อไม่ให้ในอนำคตผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดคนอื่นๆต ำหนิกำรบริหำรงำนเขำ และ จะได้

กล่ำวกันว่ำผู้ว่ำรำชกำรเมืองนครศรีธรรมรำชคนปัจจุบันกับเจ้ำพระยำสุรินทร์รำชำ

เป็น กัลยำณมิตรมีสัมพันธภำพที่ดีต่อกันแสดงถึงควำมสำมัคคีเป็นผลดีต่อควำมสุข

สงบของชำติ 

“เม่ือเจ้ำพระยำสุรินทรรำชำได้ยินข้อโต้แย้งเหล่ำนี้ ตอบผู้ว่ำรำชกำรเมือง

นครศรีธรรมรำช โดยชี้ว่ำ จะเป็นกำรดีกว่ำมำกที่ไม่แต่งตั้งข้ำรำชกำรตำมท่ีเสนอมำ

นั้น ทัง้นี้เพื่อให้พระรำชทรัพย์สำมำรล ำเลียงได้ตำมโครงกำรที่ตนได้เสนอต่อกษัตริย์

และพระองค์ทรงมีพระรำชำนุญำตให้ด ำเนินกำรแล้ว และต ำแหน่งของมรุ่ยและท่ำ

พนมนั้นอยู่ภำยใต้อ ำนำจกำรควบคุมอย่ำงสมบูรณ์เต็มที่ของเจ้ำพระยำสุรินทร์รำชำ”  

เอกสำรที่เรำได้ดึงข้อมูลออกมำข้ำงต้น ยังมรีำยละเอียดเพิ่มเติมเล็กน้อยเกี่ยวกับภำษี

และอำณำเขต ฯลฯ แต่เรำไม่ได้สนใจนักในเรื่องนี้ สรุปโดยอธิบำยว่ำ "แปดอ ำเภอ" 

อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของเจ้ำพระยำสุรินทร์ - พระรำชโองกำร มีดังนี้ 

“เจ้ำพระยำสุรินทร์รำชำเป็นผู้มีอ ำนำจสูงสุดในแปดอ ำเภอ พระยำประสิทธิ์สงครำม 

[ผู้บุตรชำยและผู้สืบต ำแหน่ง] เป็นจำงวำง (อธิบดี) ในแปดอ ำเภอเช่นเดียวกัน แปด

อ ำเภอนั้น ได้แก:่ 

1.ถลำง [ภำยใต้เกำะจังซีลอน] 

2. ภูเก็จ [ภำยใต้เกำะจังซีลอน] 

3.ตะกั่วป่ำ 

4.ตะกั่วทุ่ง 

5. ก็รำ [ภำยใต้ตะกั่วป่ำ] 



69 
 

6. พังงำ [ภำยใต้ตะกั่วป่ำ] 

7. คุระ [ภำยใต้ตะกั่วป่ำ] 

8. คุรอด [ภำยใต้ตะกั่วป่ำ] 

พระรำชโองกำรนี้ โครำ พังงำ คุระ และคุรอด อยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของตะกั่วป่ำ 

ข้อควำมเหล่ำนี้แสดงให้เห็นชัดเจนถึงกำรจัดระเบียบดินแดนที่ผลิตดีบุกตำมชำยฝั่ง

ตะวันตกของคำบสมุทรมำเลย์ในช่วงไตรมำสสุดท้ำยของศตวรรษที่สิบแปดและต้น

ศตวรรษที่สิบเก้ำ และด ำเนินต่อไปจนถึงไตรมำสสุดท้ำยของศตวรรษที่สิบเก้ำหรือ

ในทำงปฏิบัติจวบจนปัจจุบันส ำหรับมณฑลภูเก็ต อยู่ในอำณำเขตของอดีตอธิบดีแปด

อ ำเภอ(จำงวำง)เช่นกัน 

ส ำหรับภูเก็ตเรำเห็นว่ำในช่วงเวลำที่เรำกล่ำวถึงนั้นถูกจัดวำงไว้อยูภ่ำยใต้เขตอ ำนำจ

ของฉลำง กำรเปลี่ยนแปลงนี้น่ำจะเกิดขึ้นหลังจำกเมืองท่ำเรือซึ่งเป็นเมืองหลักของ

จังหวัดล่มสลำยลงโดยพม่ำในปี พ.ศ. 2352  

กำรรกุรำนจังซลีอนของพมำ่ครัง้ที ่2: สิงหำคม พ.ศ. 2352 

กำรกล่ำวถงึเหตุกำรณ์ต่อไปที่เกำะจังซีลอนท่ีจะพบในบันทึกของท้องถิ่นก็คือ

เหตุกำรณ์กำรรุกรำนของพม่ำในปี พ.ศ. 2352-10 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศำสตร์

พงศำวดำรกรุงเทพในรัชกำลที่สองเกือบทั้งหมด 

ในเดือนมิถุนำยนถึงกรกฎำคม (1809) กษัตริย์แห่งพม่ำทรงทรำบกำรล้มป่วยของ

กษัตริย์สยำม (รัชกำลที่ 1) ได้ส่งค ำสั่งไปยังอะงู (Meng-na-le) เจ้ำเมืองทวำยจัดเตรียม

กองเรือและแล่นไปตำมชำยฝั่งตะวันตกของคำบสมุทรมลำยู จำกข่ำวครำวที่เชื่อถือ

ได้เกี่ยวกับสยำม อะงูเตรียมพร้อมออกทะเลพร้อมเรือรบ 60 ล ำ และทหำร 3,000 นำย 

เดินทัพไปไกลถึงจังคซ์ีลอน เขำทอดสมอและน ำกองก ำลังเข้ำยึดครองเมืองหลักบน
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ชำยฝั่งได้ส ำเร็จ กองทหำรพม่ำตั้งค่ำยตัวเองอยู่ที่ประมำณ 50 เซน (1 1/4 ไมล์) จำก

ตัวเมืองถลำง 

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด (พระยำถลำง) เตรียมกำรไม่พร้อมกับควำมประหลำดใจที่พม่ำ

หวนกลับมำอีกครั้งหลังจำกที่ล่ำถอยไป [งะอูเจ้าเมืองทวายผู้เป็นแม่ทพัล้มป่วยเสียชวีิต เจยะดุเรียง

จอและสิงคะดุเรียงเจ้าเมืองมะริดจึงถอยทัพออกจากเมืองถลางกลับไปอยู่ที่ปากจั่น อะเติงหวุ่นที่เมืองทวายทราบ

ข่าวความล้มเหลวของทัพพม่าจึงแต่งตั้งงะซ่าน (Nga Chan) มาเป็นแม่ทัพคนใหม่ รวมทั้งมีค าส่ังให้ประหารชีวิต

เจยะดุเรียงจอและสิงคะดุเรียงเจ้าเมืองมะริดเสีย เจยะดุเรียงจอขอไว้ชีวิตให้แก่ตนเอง อาสามาตีเมืองถลางให้ได้ 

เจยะดุเรียงจอจึงได้รับการปรับโทษให้ยกทัพเข้าตีเมืองถลาง] อย่ำงไรก็ตำมได้รวบรวมคนมำเฝ้ำ

ปรำกำร พม่ำบุกเมืองจำกสำมด้ำนและเตรียมพร้อมเข้ำโจมตี สำมำรถเข้ำยึดครอง

หน้ำด่ำนของเมืองหลำยจุด คอยระวังป้องกันไม่ให้บุคคลภำยนอกเข้ำถึงจำกทะเล  

เม่ือวันที่ 7 สิงหำคม เริ่มเปิดฉำกยิง กำรศึกด ำเนินไปเป็นเวลำแปดวัน ชำวสยำมไม่

สำมำรถสู้รบต่อไปได้ด้วยขำดกระสุนปืน ชำวพม่ำต่อสู้อย่ำงกล้ำหำญและบุกโจมตี

เมืองได้ส ำเร็จในวันอังคำรที่ 15 สิงหำคม[ข้อมูลวิกิพีเดียสงครามพมา่ตีเมืองถลาง-มกราคม พ.ศ. 

2353] พวกเขำได้ฆ่ำล้ำงหมู่ชำวเมือง ปล้นเอำทรัพย์สินมีค่ำทั้งหมดไป แล้วจุดไฟเผำ

บ้ำนเรือน เกิดเพลิงไหม้ในหลำยจุดของเมือง เม่ือกระท ำกำรนี้แล้ว พวกเขำจับเชลย

พร้อมบรรทุกของที่ปล้นมำไดล้งเรือกลับทวำยยกเว้น จิกเกะ รองผู้บังคับกำรคณะ

ส ำรวจซึ่งรับผิดชอบระวังหลัง อยู่ต่ออีกสองสำมวัน 

เม่ือเมืองตกไปอยู่ในมือของศัตรูไร้กำรควบคุมดูแล ผู้ว่ำรำชกำรถลำงได้เข้ำไปลี้ภัย

อยู่ในป่ำ ตำมด้วยชำวบ้ำนจ ำนวนมำก เม่ือข้ำศึกหำยไปเขำก็กลับมำในเมืองพร้อมกับ

ผู้รอดชีวิต ด้วยกลัวถูกพม่ำโจมตีครั้งใหม่ เขำรวบรวมคนและสร้ำงรั้วไว้นอกเมือง 

นอกจำกนี้เขำยังพยำยำมที่จะซ่อมแซมควำมเสียหำยที่ได้รับให้มำกที่สุด 

ในขณะเดียวกัน จิกเกะผู้บัญชำกำรทหำรพม่ำ ได้พบกับพำยุรุนแรงในทะเลพัดมำ

จำกทิศตะวันออก ท ำให้เรือของเขำจึงถูกพัดพำไปยังจุดชำยฝั่งถลำงที่กองก ำลัง
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สยำมตั้งมั่นกันอยู ่ ควำมโชคดีอย่ำงคำดไม่ถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดถลำงจึงเข้ำบุก

ทหำรพม่ำ จับเรือรบและเชลยศึกพม่ำทั้งหมด รวมถึงผู้บัญชำกำรทหำร จิก-เกะเขำถูก

ส่งไปยังกรุงเทพฯ ภำยใต้กำรคุ้มกันพร้อมรำยงำนเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น 

เม่ือควำมทรำบถึงกษัตริย์สยำม เห็นว่ำพระยำถลำง(เทียน)ขำดควำมรอบคอบและ

ระมัดระวัง ท ำให้เมืองเสียหำยและชำวเมืองจ ำนวนมำกตกไปอยู่ในมือของพม่ำ 

กระท ำควำมผิดร้ำยแรงถึงขั้นประหำรชีวิต ตำมโบรำณรำชประเพณีก ำหนดไว้ ด้วย

ผู้ว่ำรำชกำรเมืองละทิ้งเมืองให้กับศัตรู เขำจึงต้องรับโทษประหำรชีวิต อย่ำงไรก็ตำม 

ในทำงกลับกัน  เม่ือเขำได้ทรำบถึงควำมผิดของเขำและผลที่ตำมมำต่อตนเองแล้ว เขำ

ประสบควำมส ำเร็จในกำรจับศัตรูจ ำนวนมำกรวมถึงหัวหน้ำของพวกเขำด้วย เป็นกำร

กระท ำอันสมควรของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดถลำง แม้จะไม่เพียงพอที่จะชดใช้ควำมผิด 

แต่ก็ควรช่วยเขำให้พ้นจำกโทษประหำรชีวิต ดังนั้นจงพำเขำไปยังเมืองหลวง เพื่อเขำ

ปรับแก้ไขตนเองต่อไปในภำยภำคหน้ำ"  

เม่ือกษัตริย์ทรงพระด ำริเยี่ยงนี้แล้ว จึงทรงบัญชำให้กลำโหมส่งเจ้ำพนักงำนพร้อม

อำญำสิทธิ์น ำตัวผู้ว่ำรำชกำรถลำงมำที่กรุงเทพฯเพื่อรับโทษ ในขณะเดียวกันก็มอบ

ควำมไว้วำงใจให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นคนหนึ่งป้องกันเกำะจำกกำรโจมตีครั้งใหม่ของ

พม่ำ เจ้ำพนักงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้งไปถึงถลำงพร้อมหมำยจับ แจ้งพระบัญชำให้เจ้ำ

พนักงำนท้องถิ่นทรำบ จับกุมผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน ำตัวมำที่กรุงเทพฯ กษัตริย์ทรง

พิพำกษำให้เฆี่ยนหลังด้วยหวำยหกสิบที และให้จ ำคุก 

จิกเกะ หัวหน้ำชำวพม่ำที่ถูกจับกุม ถูกตัดศีรษะท่ีสุสำนวัดสระเกศ ส่วนทหำรคนอื่นๆ

ถูกจ ำคุกเท่ำนั้น 

ระหว่ำงนั้น Meng-na-le ผู้ว่ำรำชกำรทวำย ภำยหลังกลับถึงเมืองทะวำยพร้อมกับกอง

เรือรบของเขำแล้ว ก็ขึ้นไปที่อังวะเพื่อแจ้งให้กษัตริย์ทรำบถึงชัยชนะ กษัตริย์พม่ำตั้ง

พระทัยที่จะส่งกองก ำลังที่ทรงแสนยำนุภำพมำยังสยำมเพื่อยึดเมืองหลวง 
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ในทำงกลับกัน กษตัริย์แห่งสยำมทรงพิจำรณำว่ำ ถลำงเป็นเขตรอบนอกที่ถูกโจมตี

โดยพม่ำตลอดเวลำ และไม่มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดใดสำมำรถป้องกันได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ผู้ที่เคยว่ำรำชกำรเมืองนั้นยังอยู่ในเรือนจ ำ จ ำคุกนำนสำมเดือนแล้ว

น่ำจะเป็นกำรเพียงพอส ำหรับเขำ ย่ิงไปกว่ำนั้นเขำเป็นคนพื้นเมืองของเกำะและ

คุ้นเคยกับสภำพของท้องถิ่นเป็นอย่ำงดี หำกได้รับกำรอภัยโทษ จะสำมำรถชักน ำให้

ประชำชนต่อต้ำนกำรโจมตีพม่ำในอนำคตได้ พระองค์จึงปล่อยผู้ว่ำรำชกำรจังหวดั

และใหก้ลับไปรับต ำแหน่งเดิม เจ้ำเมืองผู้เครำะห์ร้ำยลำจำกกลับมำรับต ำแหน่งของ

ตนอย่ำงเศร้ำหมอง  

กำรรกุรำนจังค์ซลีอนของพม่ำครัง้ที ่3 :พ.ย.-ธ.ค. 2352 ถงึ ม.ค. 2353 

ในขณะเดียวกันกษัตริย์แห่งพม่ำได้ส่งนำยพลอะเติงหวุ่น (Atong-wun) ไปยังทะวำย 

เพื่อโจมตีชุมพร ตะกั่วป่ำ ตะกั่วทุ่ง และถลำง ช่วงปลำยเดือนตุลำคม (พ.ศ. 2352) 

นำยทหำรคนนี้ได้เตรียมกำรทั้งทำงบกและทำงทะเล ได้ส่งแยคองไปเป็นแม่ทัพกับ

ทหำรประมำณ 4,000 นำยพร้อมเรือรบเพื่อโจมตีถลำง และกองก ำลังทหำรอีก 3,000 

นำยเข้ำจู่โจมระนอง กระ และชุมพร 

แยคองกับกองเรือไปยึดเอำเมอืงตะกั่วป่ำเมื่อวันที่ 17 ตุลำคม; จำกนั้นเลยไปที่ตะกั่วทุ่ง

ที่นั่นไม่มีกำรต่อต้ำนใดๆ ผู้คนหวำดกลัวหนีเข้ำไปในป่ำ เตรียมกำรที่จะเข้ำโจมตี

ถลำง แยคองตั้งมั่นกองบัญชำกำรที่ปำกพระ.. 

หน่วยข่ำวกรองส่งข่ำวของตะกั่วป่ำและตะกั่วทุ่งที่พ่ำยแพ้ให้แก่พม่ำไปที่กรุงเทพฯ 

ในขณะเดียวกันผู้ว่ำรำชกำรถลำงรีบส่งขอ้ควำมไปยังเมืองหลวง แจ้งให้ส่วนกลำง

ทรำบถึงอันตรำยร้ำยแรงที่ก ำลังจะเกิดขึ้นกับเกำะ เขำพยำยำมอย่ำงเต็มที่ในกำร

ป้องกันและน ำชำวเมืองเข้ำไปในค่ำย 
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ฝ่ำยพม่ำขึ้นบกและเข้ำยึดชัยภูมิ รุกเข้ำโจมตีค่ำยนอกเมือง แล้วสร้ำงค่ำย 25 ค่ำย

ล้อมเมืองถลำง โดยเชื่อมต่อกันอย่ำงมัน่คงพร้อมสิ่งกีดขวำง สร้ำงขึน้อย่ำงง่ำยแต่

มั่นคงดี อย่ำงไรก็ตำมพบกับกำรต่อต้ำนอย่ำงเต็มที่จำกผู้ถูกปิดล้อม เขำตัดสินใจใช้

อุบำยแสร้งท ำเป็นถอย โดยจุดไฟเผำค่ำยทั้ง 25 แห่งแล้ว ถอนทัพขึ้นเรือแล่นออกไป

ในปลำยเดือนพฤศจิกำยน ผู้ว่ำรำชกำรถลำงส่งหน่วยสอดแนมไปดูควำมเคลื่อนไหว

ของกองทัพพม่ำพบว่ำออกไปจำกเกำะกันหมดแล้ว ด้วยควำมชะล่ำใจยอมให้คนของ

เขำออกจำกค่ำยไปตำมปกติ เสบียงร่อยหรอลงมำก 

ในขณะที่แยคองหลังจำกแล่นเรือและพักอยู่สบำยใจอยู่สองสำมวัน นึกภำพได้ชัดเจน

ว่ำชำวถลำงคงรื้อรั้วลอ้มออกแล้ว หำกย้อนกลับย่อมยึดเมืองได้โดยง่ำย จึงรีบกลับ

แล้วน ำกองก ำลังลงจำกเรือที่ยำมเูขตอ ำเภอภูเก็ต เดินผ่ำนป่ำเข้ำไปภำยในเกำะ อย่ำง

ไม่คำดฝันเมืองถลำงปรำกฏอยู่ตรงหน้ำ บุกเข้ำโจมตีเม่ือวันอำทิตย์ที่ 17 ธันวำคม 

พ.ศ. 2352 ผู้ว่ำรำชกำรถลำงระดมคนเข้ำค่ำยแต่ล้มเหลวในกำรรวมพลมำกเพียง

พอที่จะป้องกันเมืองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ในขณะเดียวกันกรุงเทพฯได้รับข่ำว ส่งพระยำทศโยธำและพระยำรำชประสิทธิ์จำก

ไชยำเป็นแม่ทัพพร้อมทหำร 6,000 นำยข้ำมคำบสมุทรไปตำมเส้นทำงปำกพนม เพื่อ

ช่วยเหลือถลำง และยังส่งเจ้ำพระยำยมรำช (น้อย) เป็นแม่ทัพ และพระยำท้ำยน้ ำเป็น

แม่ทัพหน้ำไปยังเมืองนครศรีธรรมรำชพร้อมกับทหำร 5,000 นำย และสั่งให้ผู้ว่ำ

รำชกำรนครศรีธรรมรำชรวบรวมคนอย่ำงน้อยอีก 10,000 คนเข้ำสมทบ เคลื่อนทัพไป

ช่วยถลำง 

เจ้ำพระยำยมรำชและพระยำท้ำยน ำที่เป็นกองก ำลังหลักออกจำกกรุงเทพฯ เม่ือวันที่ 2 

ธันวำคม และได้คนครบถ้วนที่นครศรีธรรมรำชเดินทัพข้ำมคำบสมุทรไปยังตรัง พบว่ำ

ไมม่ีเรือพร้อมเพียงพอ จึงตัดสินใจที่จะรอเพื่อสร้ำงเรือใหม่ เม่ือรวบรวมเรือได้ 80 ล ำ

แล้ว พระยำท้ำยน้ ำล่วงหน้ำไปก่อน 30 ล ำ เม่ือเขำเข้ำใกล้เกำะชนักได้ยินเสียงฆ้อง
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และกลองพม่ำ กับเสียงโห่ร้องอยู่แต่ไกล จึงคัดท้ำยไปชำยฝั่งจังซีลอนแทน ที่นี่เขำ

พบว่ำหน่วยลำดตระเวนของพม่ำเพิ่งลงจอดที่ท่ำยำมู 

ภัยพบิัตสิยำมที่ยำมู – กำรสู้รบเกิดขึ้น ช่วงแรกพม่ำได้รับควำมเสียหำยเพรำะขำดปืน

ใหญ่ในเรือเนื่องจำกพวกเขำน ำปืนขึ้นฝั่ง เพื่อน ำไปใช้ในกำรล้อมเมืองถลำงและ

ภูเก็ต (เมืองท่ำเรือ) แต่ด้วยควำมประมำทเลินเล่อของทหำรปืนใหญ่ในเรือรบของพระ

ยำท้ำยน้ ำ ฝำถังดินปืนไม่ได้ปิดเข้ำทีอ่ย่ำงระมัดระวัง ประกำยไฟจำกปืนตกลงไปใน

ถังท ำให้ดินปืนติดไฟ เกิดระเบิดครั้งใหญ่ติดตำมจนท ำให้เรือแตกเป็นเสี่ยงๆ 

ยิ่งกว่ำนั้น ประกำยไฟยังกระเด็นไปถึงถังดินปืนในเรือข้ำงเคียงด้วย ท ำให้หลำยล ำ

ติดไฟไปตำมๆกัน คนที่อยู่ในเรือบำงส่วนรอดพ้นจำกอันตรำยบำดเจ็บเล็กน้อย แต่

ทหำรทุกคนในเรือของพระยำท้ำยน้ ำเสียชีวิต หลวงสุนทรและหลวงก ำแหงสงครำม

รีบเข้ำไปช่วยเหลือ น ำศพของพระยำท้ำยน้ ำที่ร่ำงแหลกเหลว มำขึ้นฝั่งที่คลองบำง

เลำ (คลองเลำหรือปำกเลำ) สง่ศพกลับกรุงเทพฯ ด้วยอุบัติเหตุท่ีน่ำสลดใจ จึงไม่มี

ปฏิบัติกำรลำดตระเวนใดๆกับพม่ำอีก 

ส่วนพระยำทศโยธำที่น ำกองก ำลังจำกไชยำข้ำมคำบสมุทร ไปถึงพังงำแล้วตั้งมั่นที่ 

ปำกน้ ำเมืองพังงำ แต่ไม่สำมำรถข้ำมไปจังซีลอนได้ เนื่องจำกเขำมีแต่เรือล ำเล็ก 

ดังนั้นเขำจึงรอให้ลมสงบก่อน 

ในอีกด้ำนหนึ่ง พม่ำทรำบดีว่ำกำรเดินทำงของกองก ำลังสยำมหลำยหน่วยก ำลัง

เดินทำงไปช่วยจังซีลอน จึงเร่งด ำเนินกำรบุกโจมตีภูเก็ต (เมืองท่ำเรือ) ภำยในในวัน

เดียว จำกนั้นจึงส่งกองก ำลังที่มีอยู่ไปเสริมก ำลังคนที่ถลำง 

กำรลม่สลำยของถลำง - กำรปิดล้อมถลำงเป็นไปอย่ำงยืดเยื้อทั้งกลำงวันและกลำงคนื

รวมเป็นเวลำ 27 วัน ในที่สุดเมืองถลำงแตกพ่ำยแพ้แก่พม่ำในวันเสำร์ที่ 13 มกรำคม 

พ.ศ. 2353 ฝ่ำยพม่ำเข้ำยึดเมืองและจับคนไปเป็นเชลยที่ทวำย. 
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พงศำวดำรกรุงเทพฯ ในรัชกำลที่ 2 มีรำยละเอียดเพิ่มเติมบำงประกำรเกี่ยวกับ

เหตุกำรณ์ข้ำงต้นนี้จัดท ำโดยพระสังฆรำชปัลเลอกัวซ์ [Pallegoix – พระสังฆรำชฌ็อง-บา

ติสต์ ปาลกวั(2348-2405)คณะมิสซังจากปารีส] ในบทควำมของเขำเกี่ยวกับประวัติศำสตร์

พันธกิจคำทอลิกในสยำม  และ “ประวัติศำสตร์คริสตจักรโดยสังเขปของอินเดีย พม่ำ 

สยำม" เป็นต้น กำรบันทึกเรื่องรำวของพระสังฆรำชปัลเลอกัวซ์ถึงกำรถูกล้อมเมือง"จง

สำลัง"ด้วย ถึงแม้จะไมค่่อยชัดเจนนักว่ำหมำยถึงเมืองฉลำงหรือเมืองภูเก็ต (เมือง

ท่ำเรือ) แต่เป็นเรื่องรำวของอดีตจริง ๆ เพรำะในบันทึกระบุว่ำเมืองพังทะลำยลง

หลังจำกสี่สัปดำห์ของกำรล้อมท่ียืดเยื้อยำวนำน ซึ่งเกือบเท่ำกับ 27 วันที่ได้ระบุไว้ใน

พงศำวดำรกรุงเทพ จำกกำรตอ่ต้ำนพม่ำของภูเก็ต(เมืองท่ำเรือ)ถูกท ำลำยภำยในวัน

เดียว สิ่งส ำคัญที่ได้จำกเรื่องเล่ำของพระสังฆรำชปัลเลอกัวซ์คือ มีกำรส่งมิชชันนำรี

ฝรั่งเศสไปยังเกำะนี้อีกครั้ง ที่ยังคงถูกปิดล้อมจำกชำวเมืองอื่นๆ แม้หลบหนีไปได้ใน

ท้ำยที่สุดก็พบกับควำมตำย เรำท ำกำรแปลบันทึกนี้ออกมำดังนี้ 

“ปลำยเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2352 พม่ำได้ล้อมเมืองจงสำลัง หลังจำกสี่สัปดำห์ของ

กำรถูกปิดล้อมอย่ำงนองเลือด ป้อมปรำกำร – ควำมหวังและกำรหลบภัยของชำวเกำะ

ทั้งหมด - ถูกเผำเปน็เถ้ำถ่ำนโดยศัตรู ชำวบ้ำนบำงส่วนถูกฆ่ำ ส่วนที่เหลือถูกกักขัง

หรือไม่หลบเข้ำไปอยูใ่นป่ำ แต่ M.Rabeau อัครสำวกในมิชชั่นนำรียังคงอยู่ในป้อม

ค่ำยตลอดเวลำในระหว่ำงกำรถูกปิดล้อม เพื่อดูแลผู้ป่วย สอนคนนอกศำสนำและ ท ำ

พิธีล้ำงบำปให้กับผู้ใหญ่หลำยคนซึ่งเป็นพระภิกษุสองรูปและเด็กเล็กจ ำนวนมำกที่

แดนมรณะแห่งนั้น 

“มีชำวคริสต์ตัดสินใจออกจำกป้อมค่ำย M. Rabeau ติดตำมพวกเขำไป ระหว่ำงทำง

พวกเขำได้พบกับชำวพม่ำ กวัดแกว่งดำบและหอก M. Rubeau ก้ำวออกมำถือไม้

กำงเขนไว้ในมือขวำ ส่วนรูปมือซ้ำยถือรูปพระแม่มำรี แล้วบอกกับพม่ำว่ำ 'ฉันเป็น

นักบวชของพระผู้เป็นเจ้ำ ไม่เคยท ำอันตรำยใคร' พระเจ้ำสัมผัสถึงหัวใจชำวพม่ำ พวก

เขำวำงมือบนศีรษะของมิชชันนำรีและสำวกคริสเตียน สั่งให้พวกเขำนั่งลง จำกนั้นก็
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มัดพวกเขำแล้วเอำเสื้อคลุมบำทหลวงสีด ำและบทสวดของ M. Rabeauไป หลังจำกนั้น

ไม่นำนพวกพม่ำก็ปลดพันธนำกำรออก แต่มหีัวหน้ำพม่ำคนหนึ่งเข้ำมำแทรกพำพวก

เขำไปยังค่ำยพัก มัดเท้ำและขังเอำไว้ พวกเขำถูกทิ้งไว้จนถึงเวลำสิบโมงเช้ำของ

วันรุ่งขึ้น ระหว่ำงนั้นไม่มีกำรข่มขู่หรือดูหมิ่น จนถึงเวลำสิบโมงเช้ำ เจ้ำหน้ำที่คนหนึ่ง

ชื่อ Caffre มำเยี่ยมพวกเขำและน ำตัวคริสเตียนสำมคนออกไปกับเขำ กลำงดึก

เจ้ำหน้ำที่ย้ำยคริสเตียนทั้งหมดไปอยู่ที่ค่ำยพักอื่นเป็นที่อำศัยอยู่ของนำยพล เขำ

จัดหำสิ่งบรรเทำทุกข์ให้เพื่อเป็นกำรปลอบขวัญ 

“หลังจำกปล้นเอำทุกอย่ำงที่จุนสำลังแลว้ พม่ำก็ลงเรือมองหำแหล่งอื่นที่อยู่ใกล้ๆกัน 

M. Rabeau ซึ่งรู้สึกไม่สบำยนิดหน่อยได้ขึ้นเรือล ำที่ดีท่ีสุดล ำหนึ่ง ซึ่งกัปตันเป็นคริส

เตียนและเพื่อนเขำด้วย ไม่นำนนักหลังจำกออกสู่ทะเล ลูกเรือซึ่งเป็นคนมำจำก

แคว้นเบงกอลหรือมัวร์ จับกัปตนัและมัดเขำตั้งใจที่จะโยนเขำลงน้ ำ M. Rabeau ต ำหนิ

ลูกเรือเหล่ำนั้นอย่ำงรุนแรงเพื่อยับยั้งพวกเขำไม่ให้ก่ออำชญำกรรมเช่นนั้น เขำจึงถูก

มัดและทั้งคู่ถูกโยนลงทะเลไปด้วยกัน มิชชันนำรีผู้ศักดิ์สิทธิ์กลับกลำยเป็นเหยื่อจำก

กุศลกรรมของเขำ ลูกเรือเหล่ำนั้นยังสังหำรหมู่คนอื่นๆต่อไป เกิดพำยุที่รุนแรงท ำให้

พวกเขำไม่สำมำรถไปถึงที่หมำยที่เข้ำตั้งใจได้ ถูกพัดพำไปที่ชำยฝั่งมัทรำส ณ ทีน่ั้น

พวกเขำถูกจับกุมและถูกด ำเนินคดี1 

“หลำยปีก่อนของกำรเสียชีวิตของ M. Rabeau ชำวอังกฤษได้ก่อตั้งอำณำนิคมขึ้นที่ 

เกำะปีนังในปีพ.ศ.2329 [ค.ศ.1786] ในขณะนั้นมีแต่กระท่อมของชำวประมง อำณำ

นิคมใหม่นี้ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว ชำวคริสต์ในเคดำห์ และ จุนสำลัง เกือบทั้งหมด

อพยพไปอยู่ที่นั่น คริสเตียนจำกทั้งสองแห่งตั้งถิ่นฐำนด ำรงอยู่มำจนถึงทุกวันนี้” 

ก่อนจะสรุปเรื่องรำวเกี่ยวกับกำรล้อมเมืองภูเก็ต(เมืองท่ำเรือ) และถลำงหรือฉลำง อำจ

เป็นกำรดีที่หันมำดูล ำดับเหตุกำรณ์เรื่องรำวของเกำะทีผ่ิดพลำดเกิดขึ้นซ้ ำแล้วซ้ ำเล่ำ

ในบันทึกของชำวยุโรป ถ้ำไม่เปิดเผยก็จะสร้ำงปัญหำในกำรที่จะได้มำซึ่งควำม
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ถูกต้องที่ถำวร ในงำนเขียนชิ้นแรกโดยใครผู้ที่เขียนมันขึ้นมำ ซึ่งอำจจะขำดควำม

ระมัดระวัง หรือ เลินเล่อ ฉันไม่สำมำรถพูดได้ เพียงแต่จะชี้ให้เห็นว่ำแม้ฉบับล่ำสุดของ

สิ่งพิมพ์ท่ีรวบรวมอย่ำงระมัดระวัง เช่น "ผู้น ำทำงแห่งอ่ำวเบงกอล"  และ "สำรบบทะเล

จีน" ทีเ่รำพบมันระบุว่ำ "เมืองท่ำเรือซึ่ง ...... เคยเป็นที่พ ำนักของรำชำแห่งภเูก็ต ... ... 

ถูกท ำลำยโดยชำวพม่ำ ในปี พ.ศ. 2339” เท่ำที่ฉันหำข้อมูลได้ ไม่มีกำรบุกรุกของพม่ำ

ที่จังซีลอนในปีนั้น ดังนั้นกำรล่มสลำยของท่ำเรือจึงไม่มีเรื่องเกี่ยวโยงถึงเลย ตำม

บันทึกเหตุกำรณ์ทีเ่กิดขึ้นข้ำงต้นเกิดเมื่อปลำยเดือนธันวำคม พ.ศ. 2352 หรือต้นเดือน

มกรำคม พ.ศ. 2353 มีควำมผิดพลำด 13 ถึง 14 ปี ซึ่งเป็นหลักฐำนเล็กๆน้อยๆของ

ประวัติศำสตร์จังค์ซีลอน ที่เรำต้องท ำบนัทึกเรื่องรำวและอ้ำงอิงถึงไว้ ยังมีหลงเหลืออยู่

มำกเพียงใด ไม่เพียงแต่เป็นกำรเสริมเพิ่มเติมเท่ำนั้น แต่ยังต้องมีกำรแก้ไขอย่ำงมำก

อีกด้วย 

กำรรกุรำนเกำะของพมำ่ครั้งที ่4: พ.ศ.2354-2355 

ข่ำวครำวของพม่ำเริ่มปลดปล่อยจังซีลอนถึงกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 

2353 

กษัตริย์ทรงหมกมุ่นอยู่กับกำรรวบรวมพลของพระองค์ ทรงมีพระรำชสำส์นส่งไปยัง

เจ้ำพระยำยมรำชแม่ทัพที่ตรัง ต ำหนิทีน่ิ่งเฉย ส่งผลให้ที่เกำะต้องพ่ำยแพ้แก่พม่ำถึง

สองครั้ง ทรงตักเตือนให้ตื่นตัวเพรำะศัตรูอำจกลับมำโจมตีท้ังตรังและ

นครศรีธรรมรำชย่อมเป็นได้ 

อย่ำงไรก็ตำม พม่ำได้ระบำยควำมคลั่งแค้นออกมำอีกครั้ง รำวสิน้เดือนธันวำคม พ.ศ. 

2354 หรือรุ่งอรุณของเดือนมกรำคม พ.ศ. 2355 กองทัพ 5,000 คน ขึ้นเกำะอีกครั้ง ตั้ง

ทัพประมำณ 3/4 ไมล์จำกเมืองถลำง สร้ำงป้อมค่ำยง่ำยๆแต่แข็งแรง ข่ำวกำรรุกรำน

ครั้งใหม่ถึงกรุงเทพฯ กษัตริย์ทรงมีค ำสั่งให้กลำโหมรวบรวมทหำร 8,000 คนใน

คำบสมุทรมำเลย์ พระองค์ได้ส่งพระอนุชำพระมหำอุปรำชพร้อมกับทหำรอีก 2,000 
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นำยจำกกรุงเทพฯ เดินทัพไปช่วยจังค์ซีลอน อย่ำงไรก็ตำมพระมหำอุปรำชทันทีที่

เสด็จถึงชุมพร ทรำบข่ำวว่ำชำวพม่ำถูกบังคับให้ยกเลิกกำรปิดล้อมเมืองถลำง 

เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นประสบควำมส ำเร็จในกำรจับเชลยศึกพม่ำสำมคนผู้ส่งสำร จึง

เดินทำงกลับกรุงเทพฯ โดยไม่มีกำรสู้รบใดๆเกิดขึ้น 

ปรำศจำกกำรนองเลือดครั้งนี้ นอกจำกจะท ำลำยโอกำสที่ผู้น ำทัพจะได้ชื่อเสียง ยังท ำ

ให้วรรณกรรมของชำติหำยไปอีกด้วย เป็นที่น่ำเสียดำยส ำหรับจังก์ซีลอนซึ่งอำจเป็น

หนึ่งในอัญมณีของสยำม ส ำหรับจมื่นศรีสรรักษ์ ที่ติดตำมกำรเดินทำงแล้วเขียน

อธิบำยกำรเดินทำงลักษณะบทกวีแนวรักๆใคร่ๆทีรู่้จักกันดีในรูปแบบ นริำศ  คือ 

"ควำมพลัดพรำก [จำกหัวใจของคนๆหนึ่ง]" มำหยุดกระทันหันที่ปำกแม่น้ ำท่ำจีน บท

กวีจะเกิดขึ้นส ำหรับจังซีลอนคงต้องรออีกครึ่งศตวรรษ 

พอ่ค้ำชำวจนีเตบิโตเป็นผู้น ำทีจ่ังซลีอนไดอ้ยำ่งไร พ.ศ.2364 

หลังจำกนั้นชำวพม่ำให้ควำมสนใจกับเรื่องส ำคัญๆที่ประเทศของตนมำกกว่ำ ปล่อย

ใหจ้ังซีลอนเงียบไป แต่พงศำวดำรกรุงเทพฯ บอกเรำว่ำเม่ือสิ้นสุดรัชกำลที่สอง – 

ตลอดเวลำพวกพม่ำคอยยุยงคนอังกฤษ ชำวญวน และรำชำแห่งเคดำห์ ให้โจมตี

กรุงเทพฯ นี่คือเหตุที่น ำสยำมไปสู่กำรปรำบปรำมเมืองเคดำห์ในเดือนพฤศจิกำยน 

พ.ศ. 2364 จำกเหตุกำรณ์นี้ท ำให้ขนำดควำมยำวของสยำมเปลี่ยนไป 

ในปีนั้นชำวจีนมำเก๊ำชื่อ หลิมโห้ย เป็นพ่อค้ำอำศัยอยู่ทีถ่ลำงเดินทำงไปปีนังเพื่อท ำ

ธุรกิจ และเม่ือกลับมำจำกที่นั่น เขำก็มองเห็นเรือเดินทะเลของพม่ำซึ่งดูแตกต่ำงจำก

เรือค้ำขำยทั่วไป ด้วยควำมสงสัยเขำเข้ำโจมตีเรือล ำนั้น และในขณะที่ตรวจสอบ

เรื่องรำว พบจดหมำยทำงกำรของพม่ำที่จ่ำหน้ำถึงรำชำแห่งเคดำห์ จำกนั้นเขำก็จับ

เรือล ำนั้นและลูกเรือมำที่ถลำง สง่ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นจึงส่งจดหมำย

และผู้ต้องขังพร้อมกับลิมโห้ยไปที่กรุงเทพฯ ภำยหลังจำกแปลจดหมำยฉบับนั้น พสิูจน์

ชัดแจ้งว่ำเป็นจดหมำยยุยงของพม่ำถึงกษัตริย์เคดำห์ให้ท ำกำรกบฏ กษัตริย์สยำม
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ทรงประทำนบ ำเหน็จตำมสมควรแก่หลิมโห้ย และทรงแต่งตั้งให้เป็นหลวงรำชกะปิตัน 

หัวหน้ำจัดเก็บค่ำภำคหลวงในท ำเหมืองดีบุกที่เกำะจังซีลอน กำรแต่งตั้งนี้ไม่ได้รวมถึง

สัมปทำนกำรถลุงแร่ดีบุก ซึ่งมีอยู่แล้วตั้งแต่ไตรมำสสุดท้ำยของศตวรรษที่สิบแปด 

(หน้ำ 39, 55) แต่ยังรวมถึงกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมส ำหรับผลผลิตสุทธิอีกด้วย (supra, 

หน้ำ 26) -27) 

กปัตนัเจมส์ โลวม์ำเยอืน: พ.ศ. 2367 (Capt. James Lowพ.ศ.2334-2395) 

เปลี่ยนจำกบันทึกของสยำมไปเป็นบันทึกของยุโรป 

เรำพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์มำกเกีย่วกับจังซีลอน

จำกสิ่งพิมพ์ของกัปตันเจมส์ โลว์ ผู้มำเยือนเกำะใน

ปี พ.ศ. 2367 เป็นผู้พยำยำมสืบเสำะค้นหำ

โบรำณวัตถุ ตลอดจนเป็นทั้งนักเรียนที่เชี่ยวชำญ

ภำษำสยำมเขำสำมำรถรวบรวมรำยละเอียดที่

น่ำสนใจซึ่งรุ่นก่อนๆไม่ได้ให้ควำมสนใจ ฉัน

เสียดำยที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงบทควำมของเขำที่

ตีพิมพ์ในหัวข้อ Journal of the Royal Asiatic  

Society for 1835 ; เพียงแตอ่้ำงอิงถึงบทควำมอื่นๆ 

ของเขำใน Asiatic Researches และใน 

Transactions of the Royal Asiatic Society เท่ำนั้น 

หนึ่งในนิตยสำรสองฉบับทีไ่ด้รับกำรตีพิมพ์ซ้ ำใน 

"บทควำมเกี่ยวกับอินโดจีน" ต่อไปนี้คือประเด็นหลัก

ทีจ่ะกล่ำวถึง 
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“เกำะเล็กๆ ส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ระหว่ำงตรังและจังซีลอน พื้นที่ของเกำะส่วนใหญ่

ประกอบด้วยหินแกรนิต ซึ่งในเกำะจังซีลอนมีมำกกว่ำ ดีบุกจะอยู่บริเวณใกล้เคียง 

หรือกระจำยอยู่ภำยในเกำะและดินทรำยทับถมอยู่ 

“ทิวเขำทั่วไปที่สูงสุดสูงไมเ่กินหนึ่งพันฟุต ทอดยำวไปตำมเกำะ มีรอยแตกขนำดใหญ่

อยู่ตรงกลำง 'เกำะนีค้งเคยเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ เม่ือช่องแคบปำกพระแยกทั้งสอง

ออกจำกกันเป็นทำงแคบๆและเป็นโขดหิน ข้ำพเจ้ำไปเยี่ยมเกำะเมื่อปี พ.ศ. 2367 

ขณะนั้นมีประชำกรสยำมหกพันคน ..... 

"...เม่ือจ ำนวนประชำกรลดลงเหลือประมำณหกพันคน ในขณะที่ชำวสยำมมีเหมือง

มำกมำยอยู่ใกล้เมืองหลวง ดังนั้นดีบุกเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้นทีถู่กขุดมำจำกเกำะนี้ บำง

ทีอำจมีกำรตั้งรำคำเฉลี่ยหนึ่งร้อยบำฮำร์เท่ำกับ 446 ปอนด์ โรงถลุงแร่ของจีนบอกฉัน

ว่ำเขำสำมำรถผลิตดีบุกได้ในรำคำเพียงครึ่งเดียวของรำคำสูงสดุในตลำด คนงำน

เหมืองขุดหลุมลึกตั้งแต่ 12 ถึง 20 ฟุต แต่ไม่ค่อยกล้ำเสี่ยงกับคำนด้ำนข้ำง แร่

โดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นก้อนกลมหรือยำว มีผลึกและหินควอตซ์ หรือ ก้อนคล้ำย

หินแกรนิตที่สลำยตัวครึ่งหนึ่งแต่มีควำมแข็งมำกผสมอยู่” 

เรำจึงเห็นว่ำผลผลิตแร่ลดลงจำก 500 ตันต่อปีในช่วงที่กัปตันฟอร์เรสต์มำเยี่ยม (พ.ศ. 

2327) เหลือเพียง 20 ตันในปี พ.ศ. 2367 ผลของกำรโจมตีซ้ ำๆของพม่ำบนเกำะนี้ท ำ

ให้ประชำกรลดลงเหลือประมำณ 6,000 คน ก่อนหน้ำนี้ต้องมีมำกกว่ำนั้นสี่หรือห้ำเท่ำ 

แต่ไม่มำกไปกว่ำนั้น (เปรียบเทียบ supra หน้ำ 52) ชำวบ้ำนดั้งเดมิส่วนใหญ่ถูกท ำลำย

สูญหำยไปแล้ว มีเพียงแต่น ำเข้ำแรงงำนจำกต่ำงประเทศเท่ำนั้นกำรท ำเหมืองจึงจะ

กลับมำรุ่งเรืองได้อีกครั้ง ไม่นำนผู้อพยพจำกประเทศจีน แห่กันไปที่เกำะเป็นจ ำนวน

มำก ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่สิบเก้ำ 
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บทควำมอื่นๆ ของเขำว่ำด้วยเรื่อง "พระพุทธเจ้ำและพระบำท" ตีพิมพ์ในวำรสำรของ

รำชสมำคมแห่งเอเชีย พันเอกโลว์ กล่ำวถึงรอยพระพุทธบำทที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่ำถูก

ประทับไว้ในจังค์ซีลอน ซึ่งเขำเรียกว่ำ "สุวรรณมำลีพระบำทโภคำ" (หน้ำ 65-66) : 

“ชำวสยำมกล่ำวกันว่ำรอยประทับของพระพุทธบำทที่มีอยู่บนคำบสมุทรมะละกำอยู่

ตรงข้ำมกับสำลังที่เขำเรียกว่ำจังซีลอน บง่ชี้ถึงควำมเชื่อทำงไสยศำสตร์ที่แตกต่ำง

จำกกำรค้นพบ‘รอยตีน’เป็นค ำเรียกของชำวสยำม มีรำยงำนว่ำมีเพียงรอยหนึ่งเดียว

อยูบ่นโขดหินทำงตอนเหนือของเกำะ และเป็นที่เคำรพสักกำระของชำวมลำยูที่อยู่

ตำมชำยฝั่งตรงกันข้ำม แมเ้ขำเหล่ำนั้นจะเปลี่ยนมำนับถือศำสนำมะหะหมัด(ศำสนำ

อิสลำม)ที่บริสุทธิแ์ล้วก็ตำม ซึ่งศำสนำมะหะหมัดปัจจุบันได้รับกำรนับถือไปทั่วทุก

พื้นที่ในอินเดีย แต่ยังคงมคีวำมเชื่อทำงไสยศำสตร์โบรำณที่ไม่สำมำรถอธิบำยได้ 

ในขณะที่ชำวสยำมสมัยใหม่กลับไม่ค ำนึงถึง 

“ฉันไม่มีโอกำสได้ไปเยือนสถำนที่นั้นเลย เม่ืออยู่ที่จังซีลอนในปี พ.ศ. 2367 ส ำหรับ

ฉันแล้วคงไม่เกิดผลต่อเนื่องอะไรมำกนัก เรำมั่นใจว่ำควำมเชื่อกำรให้เคำรพนับถือ

ต่อสัญญลักษณ์ หรือ วัตถุ ณ ที่นั้นยังคงมีอยู่ มีหลักฐำนบำงส่วนที่อยู่ในบันทึกของดร.

เลย์เดน ให้ข้อสังเกตว่ำ กำรเยียวยำรักษำของศำสนำชำวญวน เชื่อในเรื่องไสย

ศำสตร์ที่แปลกประหลำด เช่น กำรบูชำสุนัขและเสือ เรื่องรำวเหล่ำนี้พบได้ในหมู่

ชำวเขำตำมชำยแดนของอินเดีย รวมไปถึงประเทศที่จีนครอบครองอยู่" 

ค ำที่พันเอกโลว์อ่ำนว่ำ ‘สุวรรณมำลิก’ นั้นถูกต้อง แต่บำงฉบับอ่ำนว่ำ สุวรรณมำลีคีรี 

สุวรรณำมำลี หรือ สำลมำล ี เป็นชื่อฮินดูโบรำณใช้เรียกคำบสมุทรมำเลย์ ฉันจะ

ชี้ให้เห็นจำกหลักฐำนอื่น ในพระสูตรภำษำบำลี เรือ่งรอยพระพุทธบำททั้ง ๕ แห่ง [เขำ

สุวรรณมำลิก, เขำสัจจพนัธ์คิรี, เขำสมุนกูฏ, แม่น้ ำนัมมทำนที, และ โยนกบรุี] ที่พระพุทธเจ้ำทรง

ประทับไว้ในสยำม ระบุว่ำรอยแรกประทับที่ไหนสักแห่งในดินแดนสุวรรณมำลี และ

รอยที่สองประทับบนยอด สุวรรณสัจจพันธ์คีรี คือ "ภูเขำทอง"ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวดั
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ตะนำวศรี ส่วนฉบับอื่นบันทึกว่ำ สุวรรณมำลี และ สุวรรณมำลี-ครีี รอยเท้ำทั้งห้ำ - ที่

โด่งดังที่สุดคงหนีไม่พ้นรอยพระบำทบนยอดเขำอดัมในซีลอน – ในอำณำเขตสยำม 

แต่ส่วนใหญ่เป็นกำรเลียนท ำเทียมขึ้นใหม่ในยุคต่อมำทีท่ันสมัยขึ้น ซึ่งพม่ำก็ท ำ

เช่นเดียวกันในประเทศของตน 

ฉันไม่เคยได้ยินรอยพระพุทธบำทบนชำยฝั่งคำบสมุทรมำเลย์ตรงข้ำมจังซีลอน แต่

เนื่องจำกกำรท ำส ำเนำมีอยู่ท่ัวไปทั่วสยำม จึงไม่น่ำแปลกใจหำกจะพบที่นั่นด้วย อีก

ด้ำนหนึ่งข้อมูลเชิงบวกอำจจะยังมีรอยพระบำทหลงเหลืออยู่บนโขดหินริมทะเลที่เกำะ

เขียน หรือไม่ก็ เกำะเจดีย์ – ตรงข้ำมกับใต้สุดของเกำะจังซีลอนนั่นเอง ซึ่งเรำจะมำพบ

เรื่องรำวกันในภำคต่อ 

ในภำคผนวกที่ 4 ของ "ไวยำกรณ์ไทยหรือภำษำสยำม" งำนชิ้นแรกของกัปตันโลว์ที่

ตีพิมพ์ในกัลกัตตำ – กัปตันโลว์ท ำขึ้นใหม่เป็น "ตัวอย่ำงรูปแบบของจดหมำยเหตุ" 

จดหมำยที่เขำได้รับจำกเจ้ำหน้ำที่ทำงกำรของจังค์ซีลอนเม่ือหลำยปีก่อน ขณะปฏิบัติ

หน้ำที่รำชกำรที่ปีนัง เอกสำรเหล่ำนี้ - จำกมุมมองทำงวรรณกรรม อำจกล่ำวได้ว่ำเป็น

วรรณกรรมท่ีเขียนขึ้นผ่ำนกำรคัดกรองออกมำจำกจดหมำยเหตุ‘ไทย-นอก’[เมืองนอก

หรือต่ำงประเทศ] พิสูจน์ให้เห็นถึงควำมน่ำสนใจเป็นพิเศษส ำหรับกำรสืบค้นหำ

ข้อเท็จจริงถึงค ำน ำหน้ำของต ำแหน่ง(น่ำเสียดำยไม่มีชื่อบุคคล) ของเจ้ำหน้ำที่ที่

ปกครองเกำะจังซีลอนและเมืองใกล้เคียง ซึ่งลูกชำยของเขำเป็นผู้เขียน อธิบำยตนเอง

คือ “พระบริรักษ์ ภูธร บุตรของพระยำณรงค์เรืองฤทธิ์ประสิทธิ์สงครำม ผู้ว่ำรำชกำร

ถลำง [พระยำถลำง] ทีอ่อกมำดูแลสวัสดิภำพรำษฎรในถลำง บำงคลี ตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่ำ 

และอีกแปดอ ำเภอ” จดหมำยลงวันที่ จันทร์ แรม ๔ ค่ ำ เดือน ๙ ปีชวด ทศวรรษที่ ๖ = 

13 สิงหำคม พ.ศ. 2367 

จำกข้อเท็จจริงที่ว่ำผู้ว่ำรำชกำร "ออกมำ" เพื่อดูแลเกำะ พอสรุปไดว้่ำเขำไม่สำมำรถ

เป็นข้ำรำชกำรในท้องถิ่นด้วยตนเองได้ แต่ต้องถูกส่งออกมำจำกเมืองหลวง ดังนั้นเรำ
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จะพิสูจน์ตัวเขำกับผู้ว่ำรำชกำรบุญคง (พระยำถลำงบุญคง) ซึ่งจะมีข้อสังเกตุให้เห็น

ต่อไป 

ต ำแหน่งพระยำณรงค์เรืองฤทธิ์ผู้ว่ำรำชกำรถลำง มีอยู่จนถึงปี พ.ศ. 2445 เม่ือคน

สุดท้ำยด ำรงต ำแหน่งชื่อ ‘หนู’ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 

กปัตนัเบอรน์ยี์มำเยอืน พ.ศ. 2369 (Henry Burney พ.ศ.2335 – 2388) 

จอห์น คลอว์เฟิร์ด แจกแจงแหล่งที่มำของแผนที่และรวบรวมน ำมำต่อท้ำย "Journal of 

an Embassy to Siam and Cochin China" ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2371 บอกเรำถึงกำรแยก

ประเทศ "จำกมะริด ถึง จังค์ซีลอน คือ น ำมำจำกภำพสเก็ตช์ของกัปตันเบอร์นีย์ผู้มำ

เยือนชำยฝั่งบริเวณนี้ "กัปตัน (ภำยหลังเป็นพันตรี) เฮนรี่ เบอร์นีย์[พ่อค้าและทูตชาว

อังกฤษของบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษ] เดินทำงจำกอินเดียไปยังสยำมในปี พ.ศ. 

2369 ในฐำนะผู้แทนของรัฐบำลอังกฤษบริษัทอินเดียตะวันออก และผู้ว่ำกำรแห่ง

แคว้นเบงกอลเพื่อเจรจำสนธิสัญญำที่กรุงเทพฯ ในที่สุดลงนำมเมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน

ของปีนั้น เรื่องรำวกำรเดินทำงของเขำเคยถูกตีพิมพ์หรือไม่ หำกเคยตีพิมพ์อยู่ที่ใด 

ข้ำพเจ้ำไม่ทรำบ หำกมีอยู่จริงควรมีรำยละเอียดที่น่ำสนใจบำงอย่ำงเกี่ยวกับจังค์ซี

ลอน ซึ่งดูเหมือนว่ำเขำเคยไปมำแล้ว 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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ในบรรดำจังหวัดต่ำงๆของสยำมที่เปิดให้ค้ำขำยกับอังกฤษในช่องแคบไดอ้ย่ำงไม่

จ ำกัดโดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 10 ของสนธิสัญญำนั้น มีกำรกล่ำวถึงจังค์ซีลอน

ด้วย เรำได้พบข้อมูลแหล่งอื่น มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกันของเกำะนี้กับปีนังเป็นกำร

เฉพำะเกิดขึ้นเม่ือหลำยปีก่อนนั้น ข้อสังเกตของเมเจอร์ เบอร์นีย์ และรวมถึงหมำยเหตุ

ของนำยลีล (พ.ศ.2368) ด้วยเช่นกัน สันนิษฐำนว่ำน่ำจะปรำกฏบนแผนที่ครั้งแรกใน

งำนภำคผนวกของครอว์เฟิร์ด ส ำหรับเส้นทำงบกข้ำมคำบสมุทรมำเลย์ จำกปำกเลำไป

ถึงแม่น้ ำบ้ำนดอน เส้นทำงใหม่เปิดเม่ือ พ.ศ. 2347 ที่แสดงต ำแหน่งไว้บนแผนที่ 

ชัดเจนพอสมควร เริ่มจำกเกำะปูเลำ [ปำกเลำ] ผ่ำนพนมลุ่มน้ ำภำคตะวันออก ต่อไป

จนถึงพุนพินและไชยำ  

เกลด็เล็กเกล็ดน้อยของจังค์ซีลอนจนถงึ พ.ศ. 2394 

นับจำกนี้ไปจังค์ซีลอนเริ่มคลี่คลำยสงบลงแล้ว ไม่มีเรื่องรำวข่ำวสำรเกี่ยวกับเกำะ ไม่มี

เหตุกำรณ์ใดๆเกิดขึ้นในช่วงห้ำสิบปีถัดไป ไม่มีเรื่องรำวใหม่ๆของชำวยุโรปเกี่ยวกับ

เกำะปรำกฏขึ้นอีกเลย ข้อมูลชิ้นสุดท้ำยคือรำยงำนของปี พ.ศ. 2384 ที่รวบรวมส่งให้

คือ ก่อนหน้ำนี้ (อำจจะระหว่ำง พ.ศ. 2363 - 2373) ผู้ว่ำรำชกำรคนใหม่ชื่อบุญคงถูก

ส่งออกไป สันนิษฐำนส่งจำกกรุงเทพฯไปถลำง  เขำชักชวนให้คนจ ำนวนมำกไปตั้ง

รกรำกที่ปลำยสุดด้ำนตะวันตกของถนนดีบุกข้ำมคำบสมุทร ตั้งแต่มะริดเป็นต้นไป

จนถึงบำงเตย เม่ือพญำไกรโกษำออกไปเก็บค่ำข้ำวค้ำงช ำระและภำษีนำ(หำงเข้ำค่ำ

นำ) ผู้ว่ำรำชกำรถลำงกล่ำวคำ้น ควำมจริงแล้วประชำชนที่ตั้งถิ่นฐำนบนถนนดีบุก

ได้รับกำรยกเว้นภำษีตั้งแต่สมัยเจ้ำพระยำสุรินทร์รำชำ แต่ดูเหมือนค ำค้ำนจะไร้

ประโยชน์ 

พงศำวดำรกรุงเทพฯ ในรัชกำลที่ 3 (พ.ศ. 2367-2494) มีเพียงฉบับเดียวที่อ้ำงอิงถึง

จังคซ์ีลอนและในปี พ.ศ. 2432 โดยพระรำชกฤษฎีกำเม่ือวันที่ 18 เมษำยนของปีนั้น 

พระยำศรีพิพัฒน์ถูกตั้งข้อหำเรื่องกำรก ำจัดฝิ่นให้หมดไปจำกจังหวัดของสยำมบน
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คำบสมุทรมลำยู เม่ือมีกำรห้ำมน ำยำเสพติดที่มีพิษร้ำยแรงเข้ำมำในรำชอำณำจักร

อย่ำงเด็ดขำด กษัตริย์ที่ครองรำชย์ในขณะนั้นพยำยำมอย่ำงเต็มที่ป้องกันไม่ให้

รำษฎรติดยำเสพติด เม่ือปลำยเดือนเมษำยนโดยพระรำชกฤษฎีกำ นำยจมื่นรำชำ

มำตย์และเจ้ำหน้ำที่อีกสองคนออกจำกกรุงเทพฯ ไปเป็นผู้ช่วยอธิบดี ไปยังจังหวัด

ต่ำงๆบนคำบสมุทรมำเลย์และเกำะจังซีลอน ยึดหีบฝิ่นดิบไดก้ว่ำ 3,700 หีบ และฝิ่นต้ม 

2 หำบ ทั้งหมดน ำกลับไปที่กรุงเทพฯ ถูกเผำตำมพระรำชโองกำรในพระรำชวังหน้ำ

พระที่นั่งสุทธำสวรรย์ 

บทกวเีกำะจงัซลีอนของนำยม ี

เกำะจังซีลอน ในที่สุดก็ประสบควำมส ำเร็จในควำมพยำยำมใหเ้กิดบทกวีทีด่ึงดูดใจ 

นำยหมีลูกศิษย์คนโปรดของ สุนทรภู ่ รำชำแห่งกวีสยำมร่วมสมัย แม้ว่ำนำยมีจะ

ห่ำงไกลในควำมเป็นเลิศจำกครูสุนทรภู่อยู่มำกก็ตำม นำยหมีบวชเป็นสำมเณรทีว่ัด

พระเชตวัน (วัดโพธิ์) ที่กรุงเทพฯ ในรัชกำลที่ 3 (พ.ศ. 2367-2494) ในระหว่ำง

อุปสมบทได้ประกอบกิจร่วมกับญำติพี่น้องบำงส่วนและเพื่อนๆ ไปเที่ยวเกำะได้บันทึก

เป็นบทกวี โชคไม่ดีที่เขำไม่ได้บอกรำยละเอียดวันเดินทำง เพียงแต่บอกว่ำระหว่ำงปี

หมูกับปีพยัคฆ์ ซึ่งอำจสัมพันธ์ตรงกับปี พ.ศ. 2382 และ พ.ศ. 2385 หรือ พ.ศ. 2394 

และ พ.ศ. 2397 ดูเหมือนว่ำปีพ.ศ.คู่ก่อนน่ำจะถูกต้อง เพรำะหลังจำกกลับมำแล้ว เขำ

ได้แต่งเรื่องเป็นโองกำรแปดชื่อ ดึงษะกรรม และนี่คืองำนหลักของเขำซึ่งลืมไปว่ำเสร็จ

สิ้นตอนปลำยรัชกำลที่ 3 หรือต้นรัชกำลที่ 4 (ประมำณปี พ.ศ. 2394) ไดอุ้ปสมบทเป็น

ภิกษุ (พระ) ซึ่งไม่สำมำรถจะบวชได้จนกว่ำจะมีอำยุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต่อมำนำยหมี

ได้ลำสิกขำบท และไดร้ับต ำแหน่งเป็นหลวงศุภมตรำในเวลำต่อมำ เป็นข้ำรำชกำรชั้น

ผู้น้อยจังหวัดชยันำทถึงแก่กรรมเมื่อรำว พ.ศ. 2413 

เรื่องรำวของนำยมีเกี่ยวกับกำรแสวงบุญไปยังจังคซ์ีลอน นิรำศฉลำง ท ำให้หวลคิดไป

ถึงคำรมอันเหนือชั้นของชิลด์ แฮโรลด์[Childe Harold's Pilgrimage บทกวีที่บรรยำยถึงกำร
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เดินทำงของชำยหนุ่มที่เบื่อหน่ำยโลกไม่แยแสกับชีวิตที่สนุกสนำนเขียนโดยลอร์ดไบรอน] นิรำศ

ถลำงนับเปน็งำนชิ้นเดียวของเขำที่ส่งต่อไปยังรุ่นลูกหลำน แม้ว่ำจะไม่ได้รับกำรจัด

อันดับอย่ำงสูงในด้ำนกำรประพันธ์ แต่ก็ยังมีควำมโดดเด่นท่ำมกลำงควำมน่ำสนใจ

ของวรรณกรรมแบบสยำมนิรำศอยู่บ้ำง จำกหลักฐำนมีกำรพิมพ์ซ้ ำหลำยครั้ง 

1. กำรเดนิทำง: นำยมลี่องเรือไปตำมอ่ำวสยำมโดยเรือใบ เลียบชำยฝั่งตะวันตก แวะ

ตำมสถำนที่ต่ำงๆ ในที่สุดเข้ำสู่แม่น้ ำบ้ำนดอน ที่นี่คณะจัดหำเรือพำยที่ใช้งำนไดแ้ล้ว

ล่องไปตำมล ำน้ ำสี่วันถึงปำกพนม (ท่ำพนม) จำกนั้นเดินทำงโดยทำงบกไปยังชำยฝั่ง

ตะวันตกของคำบสมุทรมำเลย์ตำมเส้นทำงที่เคยอธิบำยไว้ก่อนหน้ำนี้ เพียงแต่เขำจะ

บันทึกรำยละเอียดในรูปแบบบทกวี เรำคิดว่ำควรค่ำพอท่ีสรุปไว้ ณ ที่นี้ กับหมำยเหตุ

ของเขำเกี่ยวกับเกำะจังคซ์ีลอน 

ออกเดินทำงจำกบ้ำนดอนด้วยเรือพำย 4 ล ำ คณะของนำยหมีเดินขึ้นล ำธำรไปยังที่ที่

เรียกว่ำท่ำข้ำม  ‘ลุยน้ ำข้ำม’ เป็นชื่อที่เรียกจำกจุดทีข่้ำมแม่น้ ำบ้ำนดอนด้วยเส้นทำง

บกเลียบชำยฝั่งตะวันออกของคำบสมุทรมลำยู! ผู้เขียนของเรำสังเกตเห็นวังวนอันน่ำ

สะพรึงกลัวและเสริมว่ำแม้สถำนที่นี้จะเรียกว่ำ "ทำงข้ำม" แต่ไม่มีใครเห็นว่ำ

สะดวกสบำยต้อง ‘ลุยน้ ำข้ำม’ ถัดมำเขำหันควำมสนใจไปที่ศำลเจ้ำบนฝั่งขวำ (เป็น

กำรมองขึ้นไปจำกล ำน้ ำ) มกีะโหลกจระเข้มำกมำย จนต้องตั้งจิตภำวนำต่อเทพ

ผู้ปกครอง ณ จุดนั้น ร้องขอควำมคุ้มครองจำกพวกจรเข้ ซึ่งกวีกล่ำวเสริมว่ำมีจรเข้อยู่

มำกมำยในบริเวณนี้ ซึ่งมีตัวอย่ำงของศำลเจ้ำจระเข้ในหลำยพื้นที่ของสยำมให้เห็น

อยู ่

ฉุดลำกขึ้นไปตำมแม่น้ ำ ควำมสนใจของคณะไปอยู่ที่วัดร้ำงด้ำนซ้ำยมือ ท่ำมกลำง

ซำกปรักหักพังซึ่งมีพระพุทธรูปขนำดใหญ่หน้ำตักกว้ำงประมำณ 1 วำ (2 เมตร) ที่ตั้ง

อยู่ ตอนนี้ปกคลุมไปด้วยทรำยและป่ำทึบ 
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พำยเรือไปตำมล ำน้ ำอีกสองวันถึงหมู่บ้ำนที่เรียกว่ำน้ ำรอบเขำ "ล ำน้ ำล้อมรอบภูเขำ" 

ซึ่งเป็นพระอำรำมหลวงขนำดใหญ่ที่มีรูปลักษณ์ไมค่่อยเป็นระเบียบเหมือนอุโบสถ 

และวิหำร หลังคำมุงจำก 

หลังจำกนั้นกระแสน้ ำไหลผ่ำนป่ำสลับกับต้นยำงสูงตระหง่ำน แม่น้ ำยังลึกและ

ค่อนข้ำงคดเคี้ยว เช้ำตรู่วันรุ่งขึ้นภูมิทัศน์เปลี่ยนไปจำกป่ำทบึเป็นป่ำโปร่ง มีอำคำร

บ้ำนเรือนอยูร่ิมฝั่งแม่น้ ำ  คณะไปถึงวัดถ้ ำที่ตั้งอยู่บนเชิงเขำมีบรรยำกำศอนัน่ำรื่นรมย์ 

ผู้เขียนไปเยี่ยมชมทั้งวัดและถ้ ำที่อยู่ใกล้ๆ ผนังวัดปกคลุมด้วยภำพวำดปูนเปียก

โบรำณมีสีสันและสีทองของเรื่องรำวชำดก ได้แก่ พุทธก ำเนิด หลังจำกเดินเล่นรอบ

ภูเขำหลวง กวีกลับเรือตอนเที่ยง 

"วัดฆ้อง" คือสถำนที่ต่อไป ผู้เขียนชี้ว่ำไม่มีฆ้องใดๆเป็นหลักฐำนของชื่อวัด มีเพียง

แม่น้ ำที่คดเคี้ยวและป่ำที่แผ่กิ่งก้ำนสำขำ มักจะพบที่ตื้นจ ำต้องลำกเรือ เมื่อใดก็ตำมท่ี

ไปถึงสระลึก คนในคณะก็จะกลัวนำงเงือก ดังนั้นล่องเรือไปตำมริมฝั่งแม่น้ ำจะ

ปลอดภัยกว่ำ ซึ่งเดินเตร่เก็บสมุนไพรหรือยิงปืนก็ท ำได้ บ่อยครั้งพวกเขำจะดื่มสุรำที่

น ำติดตัวมำด้วย ท ำให้นักเดินทำงมีอำรมณ์อ่อนไหว สั่นกลัว ท ำใหส้ิ้นหวังถึงควำมอยู่

รอดของเพื่อนร่วมคณะ 

เม่ือผ่ำนไปอีก 1 1/2 วัน คณะก็มำถึงหมู่บ้ำนที่อยู่ท่ำมกลำงป่ำทึบ เป็นหมู่บ้ำนกับชื่อที่

มีเกียรติ ชื่อ บ้ำนพระแสง "อำวุธศักดิ์สิทธิ์" แต่บริเวณนี้กลับมีเสือสมิงหลอกอยู่

มำกมำย 

กำรเดินทำงยังคงด ำเนินต่อไปด้วยกำรพำยเรือและถ่อเรือ ในที่สุดก็มำถึงท่ำพนม "ที่

ขึ้นเขำ" ซึ่งอยูร่ะหว่ำงเนินเขำของสองแม่น้ ำจำกท่ำพนมหรือแม่น้ ำบ้ำนดอนมำ

บรรจบกัน สิ้นสุดกำรเดินทำงทำงน้ ำที่เนินเขำนี้ จำกนี้ไปสัมภำระจะถูกย้ำยไปยังฝูง

ช้ำง ผู้เขียนและสหำยเดินทำงขึ้นหลังช้ำงเดินทำงต่อไปทำงบกโดยมุ่งหน้ำไปทิศ

ตะวันตกเฉียงใต้ 
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ถึง‘ทุ่งคำ’ ตอนกลำงคืน ถึงขอบล ำธำรเปน็กำรสิ้นสุดกำรเดินทำงขัน้แรก (ล ำธำรบน

ขวำของแม่น้ ำท่ำพนม) ขึน้ศำลำหรือเพิงพัก ไม่เห็นมีหญ้ำเลยมีแตป่่ำ โดยภูมินำม

วิทยำน่ำจะเป็นกำรเรียกชื่อทีผ่ิด ทำงขวำมือมีศำลพระเทพผู้พิทักษ์แห่งป่ำหันหน้ำสู่

ทิวทัศน์ ซึ่งนักเดินทำงทุกคนจะต้องกรำบไหว้และถวำยไก่และเป็ด เพื่อใหก้ำร

เดินทำงประสบผลส ำเร็จเจริญรุ่งเรือง หลีกพ้นภยันตรำยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกรงเล็บ

ของเสือสมิง ผู้ที่ละเลยพิธีดังกล่ำวย่อมต้องพบกับอุบัติเหตุ ไหว้พระเสร็จก็เข้ำพักใน

ศำลำ คอยจุดไฟตลอดคืน เสียงค ำรำมของแรดให้ได้ยินเป็นระยะๆจำกส่วนลึกของป่ำ

ทึบ 

เช้ำวันรุ่งขึ้น คณะเริ่มเดนิทำงอีกครั้ง หลังจำกนั้นอีกสำมวันเดินข้ำมป่ำพบกับ "ภูเขำ

หงส์-แมไ่ก่" [Swan-hen Mountain เขำนำงหงส์] ลงมำตำมทำงลำดด้ำนตะวันตกของ

เทือกเขำ เกำะจังซีลอนมองเห็นแต่ไกล จะเดินทำงถึงในไม่ช้ำ 

ส่วนสุดท้ำยของกำรเดินทำง เขียนไว้ไม่กี่ค ำและกล่ำวถึงเฉพำะสถำนที่ที่พบ บำง

เส้นทำงก็ข้ำมไป ท ำให้ผู้อ่ำนไมป่ระทับใจกับข้อควำมทีส่ั้นมำก นักเดินทำงไปเกำะ

ด้วยกำรนั่งบนหลังช้ำง ไม่มีเรือข้ำมฟำก ไม่ใช่จะเป็นไปไม่ได้ท่ีคณะจะข้ำมผ่ำนช่อง

แคบปำกพระ อย่ำงน้อยสำมำรถข้ำมไปได้ด้วยช้ำง เพียงแต่มีแง่มุมที่ดูไม่น่ำเชื่อว่ำ

เป็นไปได้คือกำรเดินทำงที่คดเคี้ยวจำกปำกเลำหรือพังงำไปยังเกำะ โดยสรุปมีสอง

สำมเส้นทำงทีค่ำดว่ำเดินทำงถึงได้ 

ต่อไปเรื่องกำรพักแรมในจังก์ซีลอนของผู้เขียน ขอใช้เสรีภำพในกำรเพิ่มเติมให้เกิด

ควำมสมบูรณ์ มีตกหล่นและหมดหน้ำกระดำษลงกระทันหัน แต่จะพยำยำมปฏิบัติตำม

รูปแบบกำรเขียนนิรำศของสยำม  

2. กำรพกัแรม และ สิง่ที่ท ำในจงัคซ์ลีอน [แปลจำกนิรำศฉลำง]-"เรำไปถึงเกำะจังซี

ลอนตอนบ่ำยแก่ๆ ก่อนมืด และเตรียมที่พักของเรำที่วัดท้ำยน้ ำพัง ริมฝั่งแม่น้ ำ ที่นี่

ควำมเป็นอยู่สบำยท ำให้มีสุขภำพดีพักอยู่หลำยเดือน 
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" ฉันเดินทอดน่องชมเมืองและบริเวณโดยรอบอยู่บ่อยครั้ง ทั้งตัวเมืองและบริเวณ

แวดล้อมไม่มีสีสันเม่ือเทียบกับเมืองใหญ่ บ้ำนของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดดูสง่ำงำมกว่ำ

บ้ำนทีอ่ยู่อำศัยของพลเมือง มีรั้วและคูน้ ำล้อมรอบพร้อมด้วยประตูอันโอ่อ่ำ ทิวเขำห้อม

ล้อมเมืองทั้งด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง เมืองตั้งอยู่ระหว่ำงทิวเขำสูงซึ่งมียอดเขำสูง

ตระหง่ำนเสียดฟ้ำเหยียบเมฆสร้ำงมุมมองที่มีเสน่ห์ แม่น้ ำกว้ำงและลึกไหลผ่ำนกลำง

เมือง; เรือส ำเภำจำกทั่วโลกมำที่นี่เพื่อค้ำขำยและทอดสมอเรืออยู่ตำมล ำน้ ำ เห็นใบเรือ

ต่อเนื่องไม่ขำดสำย บรรทุกสินค้ำทุกชนิดท ำให้สถำนทีน่ีม้ีสินค้ำจ ำหน่ำยมำกมำย 

“ควำมเป็นอยู่ดีมีสุขเป็นหลักเกณฑ์ของเมืองนี้ บรรดำร้ำนค้ำและตลำดนัดบนชำยฝั่ง

ดูต่ำงเร่งรีบรุกเร้ำลูกค้ำ ดีบุกแลกกับเงินดอลลำร์ สินค้ำโภคภัณฑ์ถูกเรข่ำยไปทั่ว 

สยำม จีน มำเลย์ ชวำ [ส่วนใหญ่มำจำกสุมำตรำ] ร้ำนค้ำปลีกสินค้ำชิ้นเล็กๆ กองผ้ำลำย

ดอกวำงเป็นกองหรือเป็นแถวยำว บำงร้ำนขำยผ้ำไหมสีต่ำงๆ 

“ชำวเกำะฉลำงชอบแต่งตัวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีรสนิยม ควำมหล่อท ำให้มีหญิง

สำวห้อมล้อมให้เห็นเป็นหลักฐำน แต่ฉันตกใจกลัวไม่กล้ำมองดูพวกเขำ เพรำะฉัน

หวั่นในใจลึกๆว่ำควำมรู้สึกด้วยเสน่ห์อันละเอียดอ่อนก่อเกิดก ำหนัดจะน ำมำซึ่งควำม

ฉิบหำย ฉันชอบที่จะงดเว้นจำกกำรมีเพศสัมพันธ์หรือเข้ำไปยุ่งเกี่ยว เพรำะฉันคิดว่ำนี่

จะท ำให้ตัวเองน่ำอับอำย นอกจำกนี้ในบรรดำสำว ๆ ที่ฉันมีโอกำสได้เห็นที่นี่ไม่มีใคร

สำมำรถเทียบได้กับยอดรักของฉัน หญิงสำวที่นีพู่ดจำแปลกไปจำกชำวบ้ำน ศัพท์แสง

ของพวกเขำยำกที่จะเข้ำใจ เด็กจำกจังหวัดภำคกลำงที่มำกับฉันสำมำรถเข้ำกับพวก

เขำได้ดีขึ้นมำก ซึ่งบำงคนเริ่มมีควำมรู้สึกผูกพัน 

อันที่จริงแล้วสตรีชำวฉลำงนั้นช่ำงพูดเก่งเหลือเกิน พวกเธอเก่งในศิลปะกำรท ำเสนห์่

ที่จะรับฟังและผูกสัมพันธ์กับผู้คน เม่ือพวกเธอร่วมรักกับเด็กหนุ่มแล้ว: เด็กหนุ่มหนีไม่

พ้นจำกหลุมรัก นั่นคือชะตำกรรมที่เกิดขึ้นกับเด็กหลำยคนจำกจังหวัดภำคกลำง 
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ส ำหรับตัวฉันเอง ฉันยังคงสัตย์ซื่อต่อผู้เป็นที่รัก ในหนทำงแห่งผู้ที่เชื่อมั่นศรัทธำใน 

[หลักธรรมอันสูงส่ง] พุทธศำสนำ ไม่สนใจกับค ำสอนของพรำหมณ์ [ไร้สำระ] อีกต่อไป 

"ฉันพักอยู่ที่จังซีลอนปีหนึ่งไม่มีเหตุใดเกิดขึ้น แน่วแน่ในควำมอดทนและอดกลั้น

เหมือนพระพุทธเจ้ำเมื่อทรงพิชิตมำร (ปีศำจสิ่งยั่วยวน) ฉันมีใจเศร้ำหมองตั้งแต่เดือน

ที ่2 ของปีหมูจนถึงปีเสือ [กล่ำวคือ น่ำจะเป็นตั้งแต่ธันวำคม พ.ศ. 2382 ถึงเมษำยน พ.ศ. 2342] 

สหำยของฉันเมื่อเห็นฉันจมอยู่ในควำมเศร้ำโศกจึงพยำยำมหำทำงท ำให้ฉันเลิก

ฟุ้งซ่ำนด้วยกำรชักชวนไปเที่ยวชำยฝั่งทะเล 

3.เทีย่วชมรอยพระพทุธบำท "เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรอยเท้ำศักดิ์สิทธิ์ปรำกฏอยู่บนหำด

ทรำยกว้ำง แต่กำรเดินทำงไปที่นั่นใช้เวลำค่อนข้ำงยำวนำน อย่ำงไรก็ตำมฉัน

ปรำรถนำจะเคำรพสักกำระ จึงไปตำมใจทีป่รำรถนำด้วยควำมมุ่งมั่นมุ่งสู่ทิศตะวันตก

[เยรินีตั้งข้อสังเกตุต่อท้ำยไว้ว่ำ นำ่จะเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือทิศใต้ ระหว่ำงทำงผ่ำนบ้ำน

ชำยทะเลมุ่งเลยลงไปทำงใต้ ผ่ำนเมืองภูเก็ตและอ่ำวฉลองไปตำมริมทะเลจนถึงใต้สุดของเกำะ] 

เส้นทำงผ่ำนป่ำที่มีต้นไม้สูงตระหง่ำน ลุยล ำธำรข้ำมแอ่งน้ ำท่ำมกลำงป่ำเขำ ในเวลำ

กลำงคืนเรำพักผ่อนในทีทุ่รกันดำร หลังจำกเดินทำงได้ 2 วัน เรำมำถึงทุ่งหญ้ำและนำ

ข้ำวที่เปิดโล่งมีร่องน้ ำไหลผ่ำน เดินไปตำมขอบทำงที่กว้ำงใหญ่ดูไปเหมือนทะเล

ขนำดเล็กและเต็มไปด้วยจระเข้และปลำหลำยชนิด ดอกบัวบำนสะพรั่งบนผืนน้ ำด้วย

ดอกหลำกสี ได้แก่ สีขำว สีฟ้ำ สีเหลือง สีแดง และสีเขียว ภำพที่สวยงำมนี้ท ำให้ฉัน

รู้สึกยินดีปรีเปรม ฉันท ำตลกและชี้ให้เพือ่นฝูงดูฉันเดินย่ ำเท้ำ ลมกระโชกแรงพัดโหม

กระหน่ ำเกิดฝุ่นตลบ ทำงเกวียนแมค้ดเคี้ยวแต่รำบเรียบอย่ำงสมบูรณ์แบบ มีเพียงใบ

ปำล์มพัดเท่ำนั้นทีป่ิดบังเส้นทำงจ ำกัดกำรมองเห็น 

“สักพักหนึ่งเรำมำถึงหมู่บ้ำนเล็กๆ หมู่บ้ำนนี้ตั้งอยู่ในเมืองโบรำณแต่ปัจจุบันถูกทิ้งร้ำง 

เป็นซำกปรักหักพังจำกฝีมือทัพพม่ำ ตอนนี้กลำยเป็นกองเศษซำกที่ปกคลุมไปด้วยป่ำ

ทึบ มีบ้ำนอำศัยกระจัดกระจำยอยู่เพียงไม่กี่หลังเท่ำนั้น มองเห็นลอดผ่ำนใบไม้ ผู้คนดู
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มีควำมสุขและร่ำเริง: พวกเขำปลูกสวนผลไม้และนำข้ำว ปลูกมันเทศและผักหลำย

ชนิด ฟักทองขนำดใหญ่ แตงกวำและแตงโมหวำน ต้นอ้อยและต้นตำล รวมทั้งต้นส้มที่

ออกผลดีเยี่ยม ฉันเพ่งดูด้วยควำมสนใจเป็นพิเศษขณะเดินทำงผ่ำนไป [เยรินีตั้งขอ้

สังเกตุไว้ท้ำยหน้ำกระดำษว่ำ: บริเวณน้ีน่ำจะเป็นที่รำบลุ่มรอบอ่ำวฉลอง ทอดยำวจำกริมฝั่งคลองมุ

ดงถึงหมู่บ้ำนฉลองเลยไปทำงตะวันตกเฉียงใต้ เมืองที่พม่ำท ำลำยน่ำจะเป็นบริเวณนี้ของหมู่บ้ำน

ฉลองติดกับคลองแรงสง ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องแตงโม ซึ่ง Charles Walter Sneyd-Kynnersley 

เลขำธิกำรอำณำนิคมช่องแคบมำเยือนครี้งสุดท้ำยที่นี่เมื่อปีพ.ศ.2446 หมำยเหตไุว้ว่ำ กะทู้ เปน็

หมู่บ้ำนที่มีกำรท ำเหมืองเฟื่องฟูอยู่ไม่ไกลจำกอ่ำวฉลองไปทำงเหนือ] 

"ไกลออกไปนอกหมู่บ้ำน ฉันมำที่ชำยทะเล เดินไปบนหำดทรำย ฉันคิดค ำนึงถึงผืน

ทรำยและทะเลที่กว้ำงใหญ่ไพศำล ทั้งลึกและส่งเสียงดังครึกครื้นเมื่อฟองคลื่นซัดเข้ำ

หำฝั่งอย่ำงไม่ลดละ สันทรำย โขดหิน และผืนแผ่นดินสั่นสะเทือน เสียงคลื่นค ำรำมจน

ท ำให้ใจฉันสั่นสะท้ำน ท้องทะเลทอดยำวไปเบื้องหน้ำทิวทัศน์อันไร้ขอบเขตและเต็ม

ไปด้วยสัตว์น้ ำทุกชนิด มีอะไรบำงอย่ำงผุดขึ้นและผุดลงอย่ำงเชี่ยวชำญพร้อมกับเสียง

น้ ำกระเซ็น จระเข้ แมงดำทะเล โผล่ขึ้นมำเคียงข้ำงกันเป็นฝูงออกมำจำกคลื่น งูน้ ำและ

นำงเงือกโผออกมำแกว่งซิกแซกไปมำอย่ำงสนุกสนำนกับคู่ของมัน ว่ำยผ่ำนไปเป็นคู่

เป็นขบวนไม่ขำดสำย ปู กุ้งเลก็ กุ้งใหญ ่และ มกร(มังกรทะเล) เตร็ดเตร่แกว่งหำงไป

มำท่ำมกลำงเกลียวคลื่น 

"ชำยหำดทอดยำวรำบเรียบไปจนสุด รำบเรียบด้วยทรำยใสดุจผลึก ทำงด้ำนขวำมือ

เรียงรำยไปด้วยต้นสนสูงเรียว บนหำดมีเปลือกหอยปะปนไปกับกรวดและทรำยหลำก

สีสันผสมผสำนกันอย่ำงลงตัว พบเปลือกหอยที่ใช้แทนเบี้ยหลำยขนำด สีขำว สีเหลือง 

และสีอื่นๆ อยูเ่กลื่อนมำกมำยมหำศำล หลำยชิ้นดูแปลกตำมั่งคั่งด้วยสีสันจนลำนตำ 

บำงตัวมีสีแดงสดเหมือนไม้ฝำง – สีย้อม บ้ำงเป็นสีด ำ บ้ำงมีจุด มีเส้นลำยสวยงำม บ้ำง

เป็นสีเหลืองสดใสเหมือนไม้จันทน์ ล้วนมีเสน่ห์น่ำชมน่ำมอง หรือไมถ่้ำหำกได้เปลือก

หอยสังข์ที่ล้ ำค่ำทีก่้นหอยหมุนวนไปทำงขวำ (หอยสังข์ทักขิณำวัฎ) จะเป็นควำมอุดม
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สมบูรณ์อันเหลือล้น มำกไปกว่ำนั้นยังมีหอยนำงรมสีขำวเจิดจ้ำทีเ่ก็บไข่มุกกลมเกลี้ยง

ไว้ น่ำนน้ ำแห่งนี้ยังพบอ ำพันทองถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งด้ำนบนของหำดกว้ำง มันก็มีกลิ่น

เหม็นคล้ำยซำกศพ แต่เม่ือมันแห้งและปรำศจำกสิ่งเจือปน จะไดน้้ ำหอมที่น่ำพึงพอใจ  

นอกเหนือจำกนั้นยังเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองที่มีลักษณะคล้ำยอ ำพัน 

“ฉันเพ่งมองดูสิ่งแปลกๆบนชำยหำดนี้ด้วยควำมสนใจขณะเดินเล่นอยูก่ลำงหำด หรือ

บำงครั้งเดินตำมรอยคลื่นกระทบฝั่ง แต่กลับรู้สึกเศร้ำใจยิ่งนักเม่ือเห็นก้อนกรวดและ

ทรำยระยิบระยับรำวกับผลึกแก้วและทองค ำ ควำมคดิของฉันแล่นไปถึงที่รักของฉัน 

หัวใจฉันเจ็บปวดแทบแหลกสลำย โอ้...ในยำมนี้ อัญมณีทีส่่องแสงเปล่งประกำยแวว

วับจับดวงตำ ฉันจะชี้ให้เห็นถึงเสน่ห์ทีไ่มส่ิ้นสุดของชำยฝั่งทะเล อนิจจำ! ใยไมส่ิ้นสุด

ของควำมโศกเศร้ำยำมเหินห่ำงจำกกัน เม่ือไหรห่นอฉันจะได้กลับมำและเพ่งพิศดู

ควำมงำมของเธออีกครั้ง มหำสมุทรทอดยำวเบื้องหน้ำฉันในเวลำนี้ช่ำงเป็นควำมเวิ้ง

ว้ำงที่โหดร้ำย: ใช่แล้ว ภำยในทรวงอกฉันมีแตค่วำมเหงำและซึมเศร้ำ โอ้ ทะเล! 

"เม่ือหันกลับไปมองฝั่งของหำดทรำย ฉันสังเกตเห็นแนวต้นเตยยำวไม่ขำดสำย ผลิ

ดอกบำนเป็นพวงส่งกลิ่นหอมหวำน เม่ือดวงอำทิตย์ลับขอบฟ้ำ กระแสลมขับกล่อม หมู่

ภมรทีม่ีปีกเริ่มส่งเสียงสะท้ำนไพร ต้นเตยฟุ้งกระจำยกลิ่นหอม ฉันชอบเหลือเกิน 

ในขณะที่สำยลมเย็นชื่นพัดพลิ้วมำเหมือนเสียงกระซิบในลมหำยใจอ่อนๆ ดวงอำทิตย์

ทีเ่ดิมเปิดฉำกเพียงครึ่งหนึ่งบัดนี้ปิดม่ำนลงหำยไปในที่สุด 

“ฉันเดินไปเรื่อยๆด้ำนขวำคือชำยหำดอย่ำงไร้จุดหมำย เดินไปตำมริมน้ ำโดยพลัด

หลงออกไปไกลจำกบ้ำนพักที่อำศัย ด้ำนซ้ำยของมหำสมุทรทอดยำวอย่ำงไร้ขอบเขต 

ด้ำนขวำส่วนใหญ่เป็นต้นสนสูงใหญ่ มีใบหนำทึบบังแสงตะวัน มีพวงผลที่ออกเป็นช่อ

สวยงำม สังเกตุเรื่อยไปเห็นเป็นป่ำชั้นดีมีท้ัง Mimusops (พิกุล), Murraya exotica (ต้น

แก้ว), Genipa (พุดซ้อน), Murraya paniculata (ต้นแก้ว), Crataeva (ต้นกุ่มน้ ำ), 

Chumseng (ชุมแสง), Chuang (จวง), Cheng (แจง), Marit (มฤต) Eagle-wood 
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(กฤษณำ), Averrhoa bilimbi (ตะลิงปลิง), Aglaia Roxburghiana (กระดูกเขียด) Elaeis 

Guineensis (ปำล์มน้ ำมัน), Gum-Kino (ต้นประดู่), Kananga (กระดังงำ), ไม้แก่นจันทน์

, Kot So (โกฎสอ), (Gull-nut) สมอไทย, หญ้ำฝรั่น, ต้นแก่นจันทนไ์ม่มีกลิ่น, 

Asafoetida (มหำหิงคุ์), Bauhinia acandens (บันไดลิง), Leb-mu Nang (เล็บมือนำง), 

Anamirta cocculus (โคคลำน), Incense pines (ก ำยำน),  Mantisia saltatoria, 

zinziberaceae(พืชตระกูลขิงหลำยชนิด ได้แก่ ว่ำน กระสือ ไพล  ขิง ข่ำ กระชำย); และ

พืชสมุนไพรทุกประเภท ต้นไม้และไม้พุ่มที่ออกดอกบำนสะพรั่งปกคลุมไปด้วยดอกไม้

นำนำพันธุ์ มีบรรดำสัตว์ปีกแห่กันไปจิกกิน หรือไม่ก็กระพือปีกบินหำยออกไปจำก

สำยตำ 

"มีนำงอำยสีแดงสดดูรำวถูกย้อมด้วยชำด นกยูงเดินย่ำงเยื้องไปตำมหำดทรำย นก

กระตั้ว และนกกระเต็นเกำะกิ่งอยู่อย่ำงสบำยๆในอำกำรปีกตก นกกระต้อยตีวิดย่ำง

ก้ำวแกว่งไปมำ นกจิ้งโจ้ก ำลังลงจับกิ่งต้นกะถินแดงแล้วบินออกไปพ้นสำยตำ นก

กระสำเกำะติดกันเป็นแถวบนต้นสน นกฮูกสีน้ ำตำลสอดแทรกตัวเข้ำไปอยูใ่นมุมมืด

ของพุ่มไม้ พวกนกแก้วสีเขียวอยู่ใกล้ๆกำงปีกเดินนวยนำด กระโดด แกว่งและหมุนไป

มำ บ้ำงบินโฉบขึ้นไปในอำกำศ บ้ำงก็เกำะกิ่งท่ำทำงซึมเซำบนต้นเหียง บำงตัวมี

ควำมสุขกับตัวเมียเกี้ยวพำรำสีกันอย่ำงนุ่มนวลตำมแบบสำยพันธ์ของนกพวกนี้ 

ในขณะที่ตัวอื่นๆคงคิดถึงเพื่อนสำวของมันดูเศร้ำสร้อยเหมือนฉัน อนิจจำ ช่ำงเป็น

เรื่องทีน่่ำเศร้ำและแย่มำกที่ต้องห่ำงจำกคนรัก ! ฉันถึงกับถอนหำยใจและคร่ ำครวญ 

"เรื่องรำวตอนกลำงวันได้จมหำยไปในท้องมหำสมุทร ดวงจันทร์ลอยขึ้นเริ่มเผยแสง

อันนุ่มนวลของเธอ ท ำให้ผืนน้ ำบรรยำกำศโดยรอบสว่ำงไสวขึ้น ไม่มีใครได้ยินอะไร

นอกจำกเสียงค ำรำมของคลื่นที่ซัดสำดชำยหำดเป็นระยะ ฉันยังเดินต่อไปในยำมค่ ำ

คืน เห็นเจ้ำพวกสี่ขำลงมำเล่นกันที่ชำยทะเล กระต่ำยตัวใหญ่ วัวป่ำ กวำง หมูป่ำ หมี

น้ ำผึ้ง หมำจิ้งจอก และช้ำงป่ำที่สง่ำงำม กำรปรำกฏตัวของพวกมันท ำให้ฉันตกใจกลัว
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จนตัวสั่น ฉันยกมือไหวข้ึ้นเหนือศีรษะขอควำมคุ้มครองจำกรอยพระพุทธบำท จำกนั้น

ฉันเดินไปโดยปรำศจำกอุบัติเหตใดๆจนดวงตะวันฉำยแสงมำยังโลกอีกครั้ง 

4. พระพุทธบำท “เวลำ ๐๗.๐๐ น. ฉันมำถึงรอยพระพุทธบำทซึ่งอยู่กลำงหำดทรำย

ใกล้ตีนผำ ฉันรู้สึกยินดอีิ่มเอมยิ่งนัก ควำมวิตกกังวลปรำสนำกำรไปสิ้น ฉันยกมือไหว้

พระพุทธบำททีป่ระดับประดำด้วยดอกบัว และจุดธูป เทียน ถวำยบูชำพร้อมดอกไม้ 

จำกนั้นพรมน้ ำหอม คุกเข่ำเดินด้วยเข่ำเข้ำไปใกล้แล้วหมอบกรำบลง ฉันรู้สึกรำวกับ

ว่ำขณะนี้ไดอ้ยู่ต่อหน้ำพระศำสดำผู้ยิ่งใหญ๋ผู้น่ำสรรเสริญพระผู้ช่วยคุ้มครองโลกให้

ปลอดภัย ฉันได้ลูบไล้ไปทั่วสัมผัสด้วยมือทุกสัญลักษณ์ของพระองค์ที่สถิตอยู่ พินิจ

พิเครำะหอ์ย่ำงละเอียดถี่ถ้วน เครื่องหมำยแห่งมงคล 108 ประกำรทีป่รำกฏอยูต่่อหน้ำ

ชัดเจน ได้แก่ ทวีปอันเป็นที่ประทับของพระพรหม เทวดำ และพระอินทร์ ครบถ้วน

สมบูรณ์ ฉันเห็นทิวเขำล้อมรอบจักรวำล ปรำสำทของเหล่ำเทวดำเป็นสีทอง สวรรค์ชั้น

ต่ำงๆ ยอดพระเมรุสูงตระหง่ำน ดวงอำทิตย์ ดวงจันทร์ และดำวเครำะห์ดวงอื่นๆ ฉัน

สังเกตเห็นแม่น้ ำทั้งสี่สำย มหำนทสีีทันดร พญำนำค, มนุษย์, ครุฑ, สุรัสวดี, รำกษส, กง

ล้อแห่งธรรม,วงล้อที่มีศูนย์กลำงคล้ำยอัญมณี คันธนูและลูกธนู, นก, กินรำ, วิชชำธำร, 

สิงโตแผงคอ, เสือโคร่ง, ช้ำง, กวำงและกวำงป่ำ ทุกสิ่งทุกอย่ำงถูกถ่ำยทอดออกมำ

อย่ำงสวยงำมฝีมือประณีตบรรจง; มีตรำสัญลักษณ์มำกมำยจ ำนวนนับไม่ถ้วน ยิ่งเพ่งดู

รอยเท้ำศักดิ์สิทธิ์มำกเท่ำใด ยิ่งงดงำมและพร่ำงพรำยเหลือเกิน เม็ดทรำยส่องประกำย

ระยิบระยับ เปล่งประกำยรำวกับดอกบัวประดับเพชรพลอย ยำมที่มันฉำยแสงหักเหไป

รอบๆ เกิดรังสีเฉดสีต่ำงๆ สีฟ้ำ สีขำว และสีเหลือง พื้นผิวของรอยพระพุทธบำท

ศักดิ์สิทธิ์จึงโดดเด่นมีควำมวิจิตรงดงำมเพิ่มขึ้นหลำยเท่ำด้วยผลึกที่ส่องประกำย รำว

กับว่ำถูกเคลือบด้วยทองค ำขัดเงำ หำดทรำยที่ทอดยำวไปรอบ ๆ และอยู่ห่ำงจำกขอบ

ชำยหำดดูน่ำรื่นรมย์ รำบเรียบรำวกับปูด้วยก้อนแก้ว รำยล้อมด้วยรัศมีแห่งควำม

สดใสมีเสน่ห์ตรึงใจ บรรดำสหำยของฉันที่มำด้วยอยู่ข้ำงฉันกรำบลงจนศรีษะพวกเขำ

แตะพื้นด้วยควำมเคำรพ 
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เม่ือดวงอำทิตย์ลับขอบฟ้ำแล้ว เรำคิดจัดงำนขึ้นอย่ำงกะทันหันเพื่อเฉลิมฉลองรอย

พระพุทธบำทอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนรักบำงคนเต้นในรูปแบบที่ดีที่สุดที่เขำจะอวดได้ ด้วย

เสยีงท่วงท ำนองที่บรรเลงด้วยลมธรรมชำติที่ออกจำกปำก คนอื่นๆนั่งลงขับกล่อมเสภำ 

พร้อมกับปรบมือไปด้วย; ทุกคนแสดงควำมสำมำรถของเขำเต็มท่ี ทั้งชำยฝั่งมีเสียง

สะท้อนกำรโห่ร้องของพวกเรำ 

ดีใจมำกที่ได้แสดงควำมเคำรพต่อรอยพระบำทศักดิ์สิทธิ ์ เรำพักต่ออีกสองสำมวัน 

กลำงคืนนอนบนหำดทรำย กลำงวันแต่ละกลุ่มมีกิจกรรมต่ำงๆกันไป นักด ำน้ ำก็ด ำน้ ำ

รอบๆบริเวณ บ้ำงออกไปเก็บพืชสมุนไพรและรำกลักษณะเป็นหัวที่มีสรรพคุณสูง 

ในขณะที่คนอื่นๆเริ่มขุดค้นหำปรอทธำตุศักดิ์สิทธิ์ทีเ่หนือธรรมชำติ ไม่ก็พลวง 

แม่เหล็ก และแร่ชนิดอื่นๆ  ส ำหรับบำงคนโชคดีมีลำยแทงเพื่อค้นหำสมบัติ โลหะมีค่ำ 

ฯลฯ ออกเดินค้นหำเส้นทำงตำมลำยแทงหลุดเข้ำไปในป่ำ บำงคนวำงกับดักและบ่วง 

เพื่อจับนก หนู ลูกหมูป่ำ หรือ เม่น พวกเขำสนุกกับกำรเลี้ยงมันให้เชื่อง บ้ำงก็พำกันลง

ทะเล เม่ือเห็นเต่ำทะเลตัวใหญ่คลำนขึ้นไปที่ชำยหำด พวกเขำก็จะจับมันขี่หลังเล่น

เหมือนอย่ำงกับขีช่้ำง ยั่วเย้ำให้มันเข้ำหำฝั่ง แต่เจ้ำเต่ำหัวแข็งหันหำงกลับสู่ทะเลพัด

พำพวกมันด ำดิ่งลงน้ ำลึก เด็กๆส่งเสียงโห่ร้องดังลั่นและหัวเรำะออกมำด้วยควำมสุข

จนท ำให้คนอื่นๆหยุดหันมำมอง ส ำหรับตัวฉันเองยังคงรู้สึกเศร้ำและโศกเศร้ำ เพรำะ

ไม่มีอะไรสำมำรถชดเชยกับควำมรู้สึกที่ฉันจำกคนรักได้ กำรเยือนรอยพระพุทธบำท

สิ้นสุดลง เรำได้กรำบลำแล้วออกเดินทำงกลับ 

5. สง่ท้ำย "จบเรื่องรำวกำรพเนจรพลัดพรำกจำกที่รักอันแสนนำน ฉันได้เขียนขึ้น

เพื่อที่เธอจะได้รู้ถึงควำมรู้สึกและอำรมณ์ของฉัน แม้ว่ำกำรเป็นลูกศิษย์ของสุนทรภู่กวี

ที่มีชื่อเสียงของฉันยังไม่มีอะไรเลยด้วยยังมือใหม่ แต่ด้วยควำมปรำรถนำของฉันที่มี

ต่อคนรักของฉัน ปลุกเร้ำควำมรู้สึกซึมเศร้ำในควำมทุกข์ของฉันขึ้นมำ..........อวสำน" 
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จะเห็นว่ำมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไม่มำกนัก ที่คำดว่ำจะได้จำกองค์ประกอบของกำร

เขียนในรูปแบบของนิรำศ คือกำรทุ่มเทควำมรักให้กับคู่รัก ระบำยควำมทุกข์ที่เกิดขึ้น

ในจินตนำกำรของคนๆหนึ่งขณะเดินทำงจำกเธอไปในช่วงเวลำของกำรผจญภัยที่

ยำวนำน แทนที่จะเป็นเนื้อหำของสถำนที่ที่เยี่ยมชมระหว่ำงทำง อย่ำงไรก็ตำม

โดยรวมแล้วยังมีรำกฐำนของควำมเป็นจริงที่กลั่นกรองออกมำเป็นบทกวีที่น่ำอัศจรรย์ 

ซึ่งเป็นสื่อในกำรถ่ำยทอดรำยละเอียดที่น่ำสนใจมำกมำยที่เรำอำจมองข้ำมไปใน

ประวัติศำสตร์ หรือ วรรณกรรมทำงวิทยำศำสตร์ พอจะสังเกตได้ว่ำมีหลำยๆจุดที่

ผู้เขียนได้ยืนยันหรือเสริมหลักฐำนที่มีอยู่ โดยเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตผลของ

เกำะจังซีลอน ฯลฯ และเขำให้เรื่องรำวอันมีค่ำแก่เรำเกี่ยวกับเส้นทำงบกข้ำมฟำก 

คำบสมุทรมลำยู จำกท่ีกล่ำวข้ำงต้นโดยสรุปบทควำมกวีนิพนธ์นี้เป็นเรื่องเดยีวที่เขียน

เกี่ยวกับฉลำง  
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        (กำรแปล) 

ภำคผนวก 

1. ควำมสัมพันธก์บับทควำมเปน็ทำงกำรของจงัซลีอน (ฉบบัสยำม)  

เรื่อง พงษำวดำร เมืองถลำง, เมืองตกั่วป่ำ  

เมืองตกั่วทุ่ง, เมืองพังงำ, เมืองภูเก็จ 

         ข้ำพเจ้ำนำยฤกษ์ บุตร เจ้ำ พระยำ สุรินทร์ รำชำ จำงวำง; นำยศึก, 

นำยเสือ บุตร พระยำ ถลำง ; หลวงพ็ชรคีร ีศรี สมทุ วิสุทธิ สงครำม ปลดั 

เมือง ถลำง ขอเล่ำเรื่อง รำว ตำม ผู้ใหญ่ เฒ่ำ เล่ำ มำ แต่ ก่อน แล ได้ รู้ ได้ 

เหน เอง ว่ำ  

          [ถลำง] @ เมือง ถลำง แต่ ก่อน จอม ร้ำง บ้ำน ตะ เคียน เปน เจ้ำ 

เมือง ; เมีย จอม ร้ำง เป็น แขก เมือง ไทร, ชื่อ หม้ำ เสี้ย ลูก มหุม เฒ่ำ ( แต ่

ก่อน ผัว ตำย เปน หม้ำย อยู่ มหุม นอ้ง เบ่ำ จะ เอำ เงิน มรฎก ห้ำ พัน เศษ  

หม้ำ เสีย ขัด ใจ ไม่ อยู่ เมือง ไทร มำ อยู่ เมือง ถลำง ได ้กับ จอม ร้ำง เปน 

ผัว ) มี บตุร ชำย ๒, หญิง ๓, รวม ๕ ; หญิง ชื่อ จันทร เปน ท้ำว เทพ กระ 

ษัตรีย์, หญิง น้อง ถัด มำ ชื่อ มุก เปน ท้ำว ศรี สุนทร ครัง้ ต้น แผ่น ดิน บรม

พระอัยกำ ธิรำช, น้องหญิง คน หนึ่ง ชื่อ หม้ำ, น้อง ชำย ชื่อ อำจ เปน พระ

ยำ ถลำง, น้อง ชำย คน หนึ่ง ชื่อ เรือง เปน ที่ พระยำ ขนุ นำ เมือง ถลำง 

นั้น จอม เฒ่ำ อยู่ บ้ำน ดอน, จอม ร้ำง อยู่ บ้ำน ตะ เคียน; จอม เฒ่ำ กับ จอม 

ร้ำง เปน ลูก พ่อ เดียว กนั คน ละ มำรดำ; ลูก จอม เฒำ่ อยู่ บ้ำน ดอน ได้ 

เปน พระยำ ถลำง เจียด ทอง, แม่ ชื่อ เชียง; พระยำ ปลดั แม่ ชื่อ ด ำ ตัว ชือ่ 

เรือง; เดิม แต่ ก่อน บ้ำน ดอน กับ บ้ำน ตะ เคยีน สำมัคคี กัน ดี มี ชื่อ เสยีง 
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สืบ ตระ กูล วงษ์ เปน เจ้ำเมอืง สืบ มำ ; ฝ่ำย บ้ำน ลิพอน จอม ไชย สุรินทร 

คิด มิ ชอบ จะ ตั้ง ตัวเปนใหญ่, มี ตรำ ออก มำให้ จับ จอมสุรินทร ฆ่ำเสยี 

เปน โทษ ขบถ ต่อ แผ่นดิน สิ้น เผ่ำ ผู้ ดี ของ เมืองถลำง ว่ำ เมืองถลำง ( 

คำงเซ้ง ) ชำว กรุง ออก มำ เป็น เจ้ำ เมือง ; พระยำถลำง ( อำจ ) เปน เจ้ำ

เมืองขึ้น ว่ำ, มี ผู้ ร้ำย ยิง พระยำถลำง ( อำจ ) ตำย; เมือง ก็ ว่ำง อยู่ ได้ 

แขกไทร มำ เปน เจ้ำเมือง อยู่ หน่อย หนึ่ง พวก ชำวเมือง ถลำง คิด รบ แขก

, ตั้ง ค่ำย ที่ [ บ้ำน ] ไม้ ขำว, ปำกสำคู, ตั้งรอ, จึ่ง ตั้ง ตัว ขึ้น; พอ พระยำ 

พิมล เปน พระยำ กระ อยู่ ณเมือง ชุมพร ได้ กับ ท้ำวเทพ กระษัตรี ๆ นั้น 

เมื่อ สำว เปน เมีย หม่อมศร ีภักด ีๆ เล่ำ ก็ เปน ชำว ตกั่วทุ่ง ลกู คุณชี บุญ

เกิด ๆ เดมิ อยู่ ตกั่วทุ่ง, ได้ กับ จอม นำย กอง ๆ เปน ชำว นคร อยู่ บ้ำนใหญ่ 

ลำยสำย ออก มำ เปน ส ำเรจ็ รำชกำร [ ม.ถลำง ] ได้ กบั คุณ ชี บุญเกิดนัน้ 

มี บุตร ชำย ๑, หญิง ๑, ชำย ช่ือ หม่อมศรี ภกัดี มี เมยี ณ เมืองถลำง, หญิง 

คน หนึ่ง ชื่อ บุญคง ได้ กับ พระประสทิธิ สงครำม; หม่อม ศรี ภักดี นั้น ได้ 

กับ ท้ำวเทพ กระษัตรีย์ มี ลูก สอง คน, หญิง ชื่อ แม่ปรำง; ชำย ชื่อ เทยีน 

เปน พระยำถลำง ( หืด )  

             ท้ำวเทพ กระษัตรี เปน หม้ำย แล้ว ได้ กับ พระยำพิมล; มี ลูก หญงิ 

ใหญ่ ชื่อ แม่ทอง พำ ไป ถวำย เปน มำรดำ เจ้ำครอก อุบล; ลูก ถัด มำ ชำย 

๒ คน ชื่อ จุ๊ย, เนียม; ชื่อ จุ๊ย เปน พระยกรบตัร, คือ ชื่อ เนียม เปน หมำดเลก 

ครั้ง ต้น แผ่นดิน, ลูกหญิง ชื่อ แม่กิม, แม่เมือง  

              ครั้น พระยำ พิมล ต้ง ควำม ไป อยู่ เมือง พัทลุง, พระยำ ถลำง ( 

เทียน ) ลกูเลี้ยง ฟ้อง; ที่ ถลำง ได้ พระยำถลำง เจียดทอง ๆ ต้อง โทษ เข้ำ  
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ไป ตำย ใน กรุง ; ที่ ถลำงได้ พระยำถลำง หืด ( เทียน ) เปน เจ้ำเมือง;  ที่ 

ปลัด ได้ นำยเรือง เปน พระยำปลัด; ที่ ยกระบัตร ได ้พระยำถลำง ( ชู ) เปน 

พระยำ ยกระบัตร; ครั้ง นั้น เมืองถลำง เจ้ำ เมือง ปลัด ยกระบัตร ก็ เปน พระ

ยำ  

        [ ภูเก็จ] @ ฝ่ำย เมือง ภูเก็จ หลวง ภูเก็จ ( ข้ำงคด ) เปน เจ้ำเมือง; แล้ว

ได ้นำย ศรี ชำย นำย เวน, เปน พระ ภูเก็จ; แล้ว ได้ มำ บิดำ หลวง ปลดั  

( อุก )  

         เขตร แดน เมือง ภูเกจ็ กับ เมือง ถลำง เอำ บำคู, คด ซื่อ ตำม คลอง 

น้ ำ เปน แดน; ว่ำ เมือง ภูเกจ็ เดิม เปน เมือง ใหญ่ กลับ มำ ขึ้น เมือง ถลำง, 

เขตร แดน ฝ่ำย ตวัน ตก หิ ชำย ตโหนด, ฝ่ำย ตวัน ออก เกำะ มพร้ำว, อ้ำว 

ตับ แก, แหลมหงำ้, แหลม มัด ผ้ำ, เปน แขวง เมือง ภูเก็จ ตลอด ไป เกำะ 

ยำว, เกำะ อลัง, เกำะ กล้วย, แหลม ย้ำมู, แรด, นำคำ, เกำะระวะ, เกำะบำ้

โย้ย, เกำะ ชง ำ, อ่ำวภำรำมำ, เกำะ ย้ำ หนัด, เกำะ คูลำ, คลอด; มำ แหลม 

คอ เอน, ปำก ก็ หยิก, แหลม ปำก พระยำ; ข้ำม ปำก น้ ำ หมอน, ปำก พระ 

คน ละ ฟำก, ฝ่ำยเมือง ตกั่วทุ่ง  

           [ ตกั่วทุ่ง] @ ฝ่ำย เมือง ตกั่ว ทุ่ง เล่ำ ปำก พระ ว่ำ เจ้ำ พระ ยำ อินทร 

วงษำ ตั้ง วัง, ปรำบ ที่ ปลูก วัง ขึ้น, ยัง ไม่ ส ำเร็จ; รู้ ว่ำ จับ แผ่น ดิน ตำก, 

เจ้ำ พระยำ อินทรวงษำ ก็ ตำย; โปรด ให้ ขำ้ หลวง ออก มำ, เจ้ำ พระ ยำ 

แล พระยำ ออก มำ ตั้ง อยู่ ปำก พระ หลำย นำย ; เจ้ำ พระ ยำ ลือ รำชนิกูล

, พระยำ ธรรม ไตร โลก ตำย; พระยำ พิพิธ โภไคย หนี มำ ทำง เมือง พังงำ

, จึง เรียก ชื่อ ว่ำ ด่ำน พระยำ พิพิธ  
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              เมือง ตกั่ว ทุ่ง เอำ คลอง ตะหงี เปน แดน, คลอง น้ ำ ล ำ ท่ำ คด ซือ่ 

ขึ้น มำ เปน ฝ่ำย ตกั่ว ทุ่ง, ตกั่วป่ำ หำ กล้ ำ กลวม เกี่ยว ข้อง กนั ไม่; เมือง 

ตกั่ว ทุ่ง เดิม หลวง เพ็ชร์ เปน เจ้ำ เมือง; ได้ มำ พระ ตกั่ว ทุ่ง ( ขำ หัก ); 

จอม พิทกัษ พระ ตกั่ว ทุ่ง พ่อ พระ ปลัด แม่ เมือง แม่ พระ วิเศษ ชื่อ ว่ำ พระ 

ตกั่วทุ่ง ( ถี ); แล้ว เมือง ตกั่วทุ่ง ได ้มำ แก่ พระ ตกั่ว ทุ่ง ชื่อ ขนุ ด ำ, มำรดำ 

ชื่อ น้ย บดิำ ชื่อ เหล็ก, ว่ำ อุก มอน [ลูกมอญ] ชำว กรุง; ครั้น พระ ตกัว่ ทุ่ง 

ตำย ลูกชำย ชื่อ ถนิ, เปน บดิำ พระ ตกั่ว ทุ่ง ( ออ่น ) ได้ กิน เมือง อยู่ มำรดำ 

ชื่อ แม่ ศรี อิน ยำย ชื่อ เรียว, ชำว แร่ ไม้ แกน; แม่ เรียว ได้ กบั จอม นำย 

กอง, มี ลกู ชื่อ อิน 

                เมือง ตกั่ว ทุ่ง เมือง ถลำง, คลอง ปำก พระ คน ละ ฟำก เปน แดน  

                [ พระ รำช ทรัพย์ @ ถ้ำ พระ รำช ทรัพย์ เกิด ขึน้ เมือง ถลำง 

ไป [ ? ไซ้ ] เมือง ส่ง ไป เมือง ตกั่ว ทุ่ง ๆ ส่ง ไป เมือง ตกั่ว ป่ำ, เปน อย่ำง 

ธรรม เนยีม ต่อ กนั มำ ช้ำ นำน 

                  เมื่อ ครั้ง เมือง ถลำง ยัง ไม่ เสีย แก่  พม่ำ; ตกั่วทุ่ง, ตกั่ว ป่ำ, 

ไชยำ, ชุม พร, เสีย แก่ พม่ำ; ดีบุก มัด ผ้ำ ปืน ขน มำ ค้ำง อยู่ ที่ เขำ ศก; 

หลวง เพช็ร์ ธนู ( แสง ) ชำว นคร ตั้ง อยู่ บ้ำนเก่ำ ส้มโอ คลอง พนม, ตั้ง 

กองไปอุก [ลุก] ขน เอำพระรำชทรัพย์ ที่ท่ำเขำ ศก; จน มีตรำให้ ข้ำหลวง 

ออก มำ ช ำระ หลวง เพ็ชรธนู ( แสง ), คนตำม ล ำ คลอง ท่ำ พนม ก็ อพยพ 

หนี ไป สิน้ ก็ เป็น ป่ำ รกร้ำง ขึ้น  

                   เมื่อ ครั้ง พระ ตกั่ว ทุ่ง บิดำ พระ ตกั่วทุ่ง ( ถิน ) เปน เจ้ำ เมือง 

นั้น, มี ตรำ โปรด ออก มำ ให ้ไป ท ำ ผ้ำ กระ บวน เมือง เทศ; จัด บำบูด ำ, 



102 
 

บำบูขำว, ชำว เทศ อยู่ ณ เมือง ถลำง, กับ นำย ส ำเภำน้อย; พอ หลวง พำคย

วำที ซึ่ง ไป อยู่ เมือง ตรัง, กับ หลวง คลัง ( เทศ ) ชำว กรุง, ไป ท ำ ได้ มำ 

ท่ำ เขำ ศก ถึง เชี่ยว ประ ตู หลง, น้ ำ พะ นอง; เรือ ตกั่ว ทุ่ง ล่ม ลง, เครื่อง 

ถมยำรำชำวดี หำย, หำ ได ้เอำ เข้ำ ไป ถวำย ไม่  

                  [ ตะ กั่ว ป่ำ ] @ เมือง ตกั่ว ป่ำ จอม ภักดี เสนำ ( แขก ) เปน 

เจ้ำ เมือง; แล้ว ได มำ แก่ พระวิชติร ( หูหนวก ) แล้ว ได้ มำ กับ หลวง ตกั่ว 

ป่ำ (จีน); แล้ว ได้ มำ หลวงณรงค์, หลวง ตกั่ว ป่ำ เปน บุตร ท่ำน พระยำ 

ประสิทธิ สงครำม จำง วำง แล้ว เมือง ได้ มำ กับ พระยำ ตกั่ว ป่ำ ( ม่วง ); 

พระยำ ตกั่วป่ำ ( เกษ ), จีน ภำ ไป ฆ่ำ ตำย; เจำ้ พระยำ สุรินทร รำชำ บอก 

ขอ พระ อินทร รักษำ, กอง นอก เมือง ไชยำ, เปน ที่ พระยำ ตกัว่ ป่ำ; แล้ว 

เมือง มำ แก่ พระยำ ตกั่ว ป่ำ ( ม่วง ) ๆ ตำย; เมือง ได้ มำ แก่ พระยำ ตกั่ว 

ป่ำ ( อุ ) 

                    เรื่อง รำว ฝ่ำย เมือง ตกั่ว ทุ่ง, เมือง ตกั่ว ป่ำ, ถลำง, ภูเก็จ, ก ็

เล่ำ ได้ แต่ เพียง นี้  

                                               ---------------- 

จะ เลำ่ เมือ่ ครัง้ ตัดทำง แต่มรุย่, ปำกลำว, ท่ำ มะเห นัน้  

                    เจ้ำ พระ ยำ สุรินทร รำชำ มี ตรำ ให้ หำ เข้ำ ไป ณ กรุงเทพฯ 

ว่ำ จะ ให ้เปน ที่ อัคค มหำ เสนำบดี เมื่อ ครั้ง เจ้ำ พระยำ กระลำโหม (ปล)ี 

ไป เสีย ทัพ ทวำย; เจ้ำ พระยำ สุรินทร รำชำ เข้ำ ไป ถึง กรุงเทพฯ แล้ว พระ 

เจ้ำ อยู่ หัว ทั้ง สอง พระ องค ์โปรด พระ รำชทำน เสื้อ ผำ้ จะ เอำ ไว้ ให้ อยู่ 

กรุงเทพฯ; เจ้ำ พระยำ สุรินทร รำชำ คิด เหน ว่ำ อยู่ เมือง นอก ได้ ศุข มำก
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, จึง อ้อน วอน เจ้ำ คุณ พล เทพ บิดำ พระยำ บดินทร เดชำ ขอ ให้ กรำบ 

ทูล พระ กรุณำ คดิ จะ ไม่ อยู่ ใน กรุงเทพฯ, ว่ำ ตัว ชรำ, เปน เสนำบดี ขึ้น, 

เจ้ำ ชีวิตร เสดจ พระ รำช ด ำเนิน ไป ถึง ไหน ตัว ก็ ตำม ไป ถึง นั่น ก็ จะ มี 

ควำม ล ำบำก; จึ่ง ท ำ เรื่อง รำว กรำบ ทูล พระ กรุณำ ว่ำ จะ ออก มำ อยู ่

เมือง นอก ตำม อย่ำง เดิม; จะ จัด แจง ทำง รับ ส่ง พระ รำช ทรัพย์ เมือง 

พังงำ, เมือง ถลำง, เมือง ตกั่วทุ่ง, จะ ขน ไป ขึน้ เขำ ศก ก็ กันดำร เชี่ยว 

แก่ง เปน หลำย แห่ง, พระ รำช ทรัพย์ สญู หำย เปน อันตรำย เสีย หลำย 

ครั้ง มำ แล้ว;  เหน ว่ำ ทำง บก ระยะ ป่ำ เดิน มำ ช้ำ แต่ สอง คืน ไม่ สู้ กนั 

ดำร ถึง ท่ำ พนม ล่องตลอด ลง ไป ถึง พุนพิน, ตลอด ออก ไป ถึง พุม เรยีง 

ที่ รับ ส่ง พระ รำช ทรัพย ์ ไม่ สู้ กันดำร; ขอ พระ รำชทำน ช้ำง เกณฑ์ 

บรรทุก เมือง ลคร ๑๐ ช้ำง, เมือง ไชยำ ๑๐ ชำ้ง, รวม ๒๐ ช้ำง; ให้ หลวง 

พิพิธคชภัณฑ์ เปน นำย กอง คุม ช้ำง คอย รับ ส่ง พระ รำชทรัพย ์

                 พระ รำช ทำน ช้ำง แล ที่ ปำก พนม ปำกลำว ได ้ มำ ตำม 

เรื่องรำว เจ้ำ พระยำ สุรินทร รำชำ ให้ กรำบ ทูล พระกรุณำ มี แจ้ง อยู่ ใน

ท้องตรำ พระ รำชสีห์ นั้น แล้ว 

                  ฝ่ำย ปำกพนม ให้ ขุนทิพ ( สมบัติ ); ขุนเพ็ชร ( ครีี ); ขุนศรี 

สงครำม สำม คน ตั้ง อยู;่ ฝ่ำย มรุ่ย ปำก ลำว ตั้ง ให้ หลวง ฤทธิรงค์ สงครำม 

เปน มิแก; แล ที่ มรุ่ย ถึง ปำก พนม ให้ กับ เจ้ำ พระยำ สุรินทร รำชำ  

                  ฝ่ำย เจ้ำ พระยำ สุรินทร รำชำ กลับ ออก มำ ถึง บ้ำนเมือง แล้ว; 

จึง ตั้ง ให ้ขุนทิพ ( สมบัติ ) เปน หลวง รำมพิไชย อยู่ ที่ ปำกพนม; ให้ หลวง 

รำม พิไชย ตัด ทำง ตั้ง แต่ ปำก พนม ขึ้น มำ ถึง เมือง พังงำ; ให ้หลวง ฤทธิ



104 
 

รงค์ สงครำม ตั้ง เกลี้ยกลอ่ม ผู้ คน ที่ มรุ่ย, ปำกลำว, ให้ คอย รับ ส่ง พระ

รำชทรพัย์ ลง ไป, ให ้หลวง รำมพไิชย คอย รับ อยู่ ท่ำ พนม, แลว้ เจ้ำ พระ

ยำ สุรินทร รำชำ ให้ ตั้ง ด่ำน ที่ ตี เขำ นำงหงษ์ ด่ำน หนึ่ง, ด่ำน ปำก ดำน 

[? กระดำน, ด่ำน ] , ด่ำน ทุ่งคำ, มรุ่ยด่ำน หนึ่ง, เปน ๕ ด่ำน ทั้ง ปำกพนม, 

แล้ว ท ำ ท ำเนียบ ไว ้ทุก ด่ำน ตำม ระยะ ทำง แล้ว, ให้ ตั้ง เกลี้ย กล่อม ผู้ 

คน ไว้ ส ำหรับ ป้อง กัน พระ รำชทรัพย์ ทุก ด่ำน 

                  พระรำช ทรัพย์ เมือง ตกั่วป่ำ เกิด ขึ้น ที่ ล่อง มำ ตำม คลอง 

ทำง ท่ำ เขำศก; พระรำชทรัพย์ เมือง พังงำ, เมืองถลำง, เมืองตกัว่ทุ่ง ขน ไป 

ค้ำง อยู่ ที่ มรุ่ย กว่ำ จะ ได ้ช้ำง ไป บรรทุก; กอง รับ ล่อง จัด ให้ หลวง นำ 

เปน พระวิเศษ สงครำม จำงวำง ด่ำน ยำว; เอำ ขุนเพชรคิรี, ขนุอินทร เปน 

ปลัดกอง, คุมไพร่ ฝ่ำย กอง รับ ล่อง ขึ้น มำ รับ พระรำชทรัพย์ ที่ พนม 

                   แล้ว เจ้ำพระยำ สุรินทร รำชำ แต่ง ให้ ขุน ศรี สมโภช เข้ำ ไป 

เฝ้ำ พณ หัว เจ้ำ ท่ำน ผู้ ครอง เมือง นคร ศรีธรรมรำช แต่ ก่อน ว่ำ ได้ แต่ง 

นำย ด่ำน ที่ มรุ่ย, ที่ ปำก พนม 

                   เจ้ำพระยำ นคร ศรีธรรมรำช มี ประศำสน์ สั่งว่ำ, อย่ำ ให้ เจ้ำ 

พระ ยำ สุรินทร รำชำ ตั้ง หลวง ขนุ หมื่น นำย หมวด นำย กอง เลย พณ 

หัว เจ้ำ ท่ำน จะ ตั้ง แต่ง ออก มำ แต่ เมือง ลคร เอง; อยำ่ ให้ เจ้ำ พระยำ สุ

รินทร รำชำ ตั้ง, นำน ไป ภำย หน้ำ ผู้ ใด จะ มำ รั้ง เมือง ครอง เมือง จะ ว่ำ 

เจ้ำ พระยำ ลคร กับ เจ้ำ พระยำ สรุินทร รำชำ เปน คน ชอบ พอ รัก ใคร่ 

กัน ท ำ ให้ บ้ำน เมือง ฝัน้ เฟือน กล้ ำ กลวม กัน อยู ่



105 
 

                    เจ้ำ พระยำ สุรินทร รำชำ ก็ บอก ไป ว่ำ อย่ำ ให้ พณ  หัว เจ้ำ 

ท่ำน ผู้ ครอง เมือง นคร ศรีธรรมรำช ตั้ง ไป เลย, ท่ำน จะ ตั้ง มำ ไว้ ให้ รับ 

ให้ สง่ พระ รำชทรัพย์ เอง ตำม ได้ กรำบ ทูล พระ กรุณำ; ด่ำน มรุ่ย, ท่ำ 

พนม ก็ ได้ เปน สิทธิ เปน เดิม มำ คุม เท้ำ บัด นี้ 

                     ครั้น โปรด ให้ ท่ำน พระยำ ถลำง ( บุญ คง ) ออก มำ เปน ที่ 

พระยำ ถลำง ซ่อง สุม รวบ รวม ผู ้คน ไว้; ได ้ตั้ง เปน ถิ่น ถำน บ้ำน เรือน 

ลง ฝ่ำย มรุ่ย ตลอด มำ ถึง บำง เตย 

                     ครัง้ ท่ำน พระยำ ไกร โกษำ ออก มำ ช ำระ หำง เข้ำ ค่ำ นำ

, พณ หัว เจ้ำ ท่ำน โปรด ให้ นำย ชว่ย ออก มำ ต่อ ว่ำ อย่ำ ให้ เรียก หำก 

เข้ำ ค่ำ นำ ที่ มรุ่ย ได้ มำ แก่ เมือง ถลำง, ท่ำน พระยำ ถลำง ก็ ว่ำ พระ รำช

ทำน มำ แก่ เจ้ำ พระยำ สุรนิทร รำชำ สืบ ต่อ กัน มำ อยู่ ฉะนี้ แล้ว; ครั้น ไม่ 

มี ตรำ โปรด ยก ออก มำ ท่ำน ก็ ไม่ สู้ ยอม ให้, หำง เข้ำ ค่ำ นำ ก็ ได้ เรียก 

สืบ กัน มำ 

                      ฝ่ำย พนม ล ำ น้ ำ ล ำ คลอง ตำม ล ำ น้ ำ ล ำ ท่ำ หน ทำง สง่ 

พระ รำชทรัพย์ เปน ส ำหรับ เมือง พังงำ; เมือง ถลำง, เมอืง พังงำ นี้ เดิม เปน 

เมือง ชว่ง แขวง ขึ้น เมือง ตกั่วป่ำ, เอำ คลอง ถ่ ำ ข้ำง บูรพำ ได้ กับ เมือง 

พังงำ, ล ำ คลอง ตลอด ออก เขำ สอง พี่ น้อง, เอำ เขำ สอง พี่น้อง เปน แดน 

คน ละ ฟำก ตลอด ออก ไป, ถึง พระ อำจ เถ้ำ, เกำะ ยำง, เกำะ พิง กนั เปน 

แขวง เมือง พังงำ; พระ ตกั่ว ทุ่ง ( ถนิ ) ซึง่ เปน พระ ตกั่ว ทุ่ง, เปน น้อง เขย 

พระยำ ถลำง ( บุญคง ) ขอ เอำ เขำ รำ ยำ บี้ หนี, ปู่ เหลำ ป่ำ หยี, เกำะ นม 
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สำว ไป เปน ช่วง แขวง เมือง ตกั่วทุ่ง; พระยำ ถลำง ( บุญคง ) เหน ว่ำ พระ 

ตกั่ว ทุ่ง เปน น้องเขย ก็ ยอม ให ้

                  ฝ่ำย อุดร เมือง พังงำ เขำ เขม่ำ เหล็ก เปน็ แดน; เฉียง อสำณ 

ก็ รำ สูง, สอง แพรก, เปน เขตร แดน เมือง พังงำ 

                   เจ้ำ พระยำ สรุินทร รำชำ ซึ่ง เปน ใหญ ่ส ำเร็จ รำช กำร ณ 

แปด หัว เมือง นี้, พระยำ ประ สทิธิ สงครำม ก็ เปน จำง วำง ทั้ง แปด หัว

เมือง เหมอืน กัน ช่ือ ว่ำ แปด หวั เมือง นั้น :  

๑- เมือง ถลำง, ๒- เมือง ภูเกจ็, ๓- เมือง ตกั่ว ป่ำ, ๔- เมือง 

ตกั่ว ทุ่ง ๕- ก็รำ, ๖- พังงำ, ๗- คุระ, ๘-คุรอด, ประมวญ 

มำ เปน ๘ หัว เมือง  

เมือง กร็ำ, พังงำ, คุระ, คุรอด, เป็น เมือง ขึ้น กับ เมือง ตกั่ว

ป่ำ 

 

                   รู้ เรื่อง รำว เลำ่ ได้ แต่ เพียง นี้ แล้ว แต่ จะ โปรด  

                    เรื่อง นี้ เขียน ไว้ เมื่อ ป ีฉลู ตรี  ศก ศักรำช ๑๒๐๓ ปี 
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กำรเชือ่มโยงของสว่นที ่1 

 จอม ร้ำง บ้ำน ตเคยีน เปน เจ้ำ เมือง; เมีย ชื่อ หม่ำ เสี้ย, ลูก มหุม เมือง 

ไทร; มี ลูก ชำย ชื่อ อำจ เปน พระยำ ถลำง ๑, ชื่อ เรือง เปน ที่ พล ๑, 

รวม สอง คน; ลูก หญิง ชื่อ จันทร์ เปน ท้ำว เทพ กระษัตรีย์ ๑, ชื่อ มุก 

เปน ท้ำว ศรี สุนทร ๑, ชื่อ หม้ำ ๑, รวม สำม คน; รวม ทั้ง ชำย ทั้ง 

หญิง เปน ๕ คน 

 จอม ร้ำง กับ จอม เถ้ำ เปน ลกู พ่อ เดียว กัน แต ่ต่ำง มำรดำ; จอม ร้ำง 

อยู่ บ้ำน ตเคียน; จอม เถ้ำ อยู่ บ้ำน ดอน, ลูก ได้ เปน พระยำ ถลำง 

เจียด ทอง, แม่ ชื่อ เชียง, พระยำ ปลดั แม่ ช่ือ ด ำ ตัว ชือ่ เรือง 

ฝ่ำย บ้ำน ลิพอน จอม ไชย สุรินทร คิด ขบถ ฆ่ำ เสีย; พระยำ ถลำง 

(ค้ำงเซ้ง ) เชำ กรุง ออก มำ เปน เจ้ำ เมือง; พระยำ ถลำง ( อำจ ) เปน 

เจ้ำ เมือง ผู้ ร้ำย ยิง ตำย; แล้ว แขก เมือง ไทร มำ เปน เจ้ำ เมือง นอ้ย 

หนึ่ง  

 พระยำ พิมล, เดิม เปน พระยำ กระ, ได้ ด้วย ท้ำว เทพ กระษัตรีย;์ จอม 

นำย กอง เชำ นคร บ้ำน ใหญ่ ลำย สำย ออก มำ เปน ส ำเร็จ รำชกำร

, ได้ กับ คุณ ชี บุญเกิด, มี ลูก ชำย ชื่อ หม่อม ศรีภักด,ี ลูก หญงิ ชื่อ 

คง ได้ กับ พระยำ ประสิทธ ิสงครำม 

 หม่อมศรภีักดี ได้ กับ ท้ำว เทพ กระษัตรีย์; มี ลูกชำย ชื่อ เทียน เปน 

พระยำ ถลำง, ลูก หญิง ชื่อ ปรำง; ท้ำว เทพ กระษัตรีย์ เปน หม้ำย ได้ 

พระยำ พิมล, มี ลกู หญิง ชื่อ ทอง คุณ มำรดำ เจ้ำ ครอก อุบล ; ลูก 

ชำย ชื่อ จุ้ย เปน พระยำ ยกรบัตร, ชื่อ เนียม เปน มหำดเล็ก; ลูก หญิง 
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ชื่อ กิม, ชื่อ เมือง; พระยำ ถลำง เทยีน ลูกเลี้ยง ฟ้อง พระยำ พิมล ต้อง 

ไป อยู่ เมือง พัทลุง; พระยำ เจียด ทอง เปน พระยำ ถลำง, ที่ ปลัด นำย

เรือง เปน พระยำ ปลัด, พระยำ ถลำง ชู เป็น พระยำ ยกรบัตร 

 เมือง ภูเกจ็ หลวง ภูเก็จ ( ขำ้ง คด ) เปน เจ้ำ เมือง; แล้ว นำย ศรี ชำย 

นำย เวน เป็น พระยำ ภูเก็จ; แล้ว บิดำ หลวง ปลัด (อุก) เปน เจ้ำ เมือง 

 เมือง ตกั่วทุ่ง เดิม หลวง เพ็ชร เปน เจ้ำ เมือง, ได้ มำ พระ ตกั่ว ทุ่ง (ขำ 

หัก); ได้ มำ นำย ศรี เปน จอม ศรี ภักดี เปน เจ้ำ เมือง ( เปน พ่อ พระ 

ปลัด, แล แม่ เมือง, แม่ พระ วิเสศ ); แล้ว ได้ มำ พระ ตกั่วทุ่ง ( ถนิ ) 

ทุก วัน นี;้ แล้ว ได้ มำ พระ ตกั่ว ทุ่ง ( อ่อน ); แล้ว ได้ มำ พระ ตกัว่ ทุ่ง 

( กล่อม ) 

 เมือง ตกัว่ป่ำ จอม ภักดี เสนำ ( แขก ) เปน เจ้ำ เมือง แล้ว ได้ มำ พระ 

วิชิตร ( หู หนวก ); ได ้มำ หลวง ตกั่ว ป่ำ จนี; ได ้มำ หลวง ณรงค ์

บุตร พระยำ ประสทิธิ สงครำม จำงวำง; ได้ มำ พระ ตกั่ว ป่ำ ( เกษ ) 

พ่อ พระ ตกั่ว ป่ำ ( ม่วง ), จีน ภำ ไป ฆ่ำ เสีย; แล้ว พระยำ อินทร, กอง 

นอก ไชยำ, มำ เปน พระ ตกั่ว ป่ำ แล้ว ได้ มำ พระ ตกั่ว ป่ำ ( ม่วง ); 

แล้ว ได ้มำ พระ ตกั่ว ป่ำ ( อุ ) 
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3 สำรจำกกลำโหม  

 หนังสือ เจ้ำ พระยำ อุคมหำ เสนำธิบดี อภัย พิริยปรกปรำกรม พำหุ, สมุห 

พระ กลำโหม; มำ ถึง พระยำ ธรรมำโศกรำช ชำติ เด โช ไชย มไหย 

สุริยำ ธิบดี อภัย พิริยปรำกรมพำหุ เจ้ำ พระยำ นครศรี ธรรมรำช, พระยำ 

พิชิต เสนำ มหำ พิไชย อภัย พิริย ศรีสงครำม พระยำ พัฒลุง, พระยำ พิ

ไชย คีรี ศรี สมุท สงครำม พระยำ สุงขลำ, พระยำ พิชิต ภักดี ศรี พิไชย 

สงครำม พระยำไชยำ, พระ เพชร์ ค ำแหง สงครำม พระ ชุมพร, หลวง 

เทพ คีรี ศรี สงครำม หลวง ปทิว 

 ด้วย เจ้ำ พระยำ สุรินทร รำชำ กรำบ ทูล พระ กรุณำ ว่ำ จะ ขอ ตัด ทำง 

ขน พระ รำช ทรัพย์ แต่ ปำกลำว มำ ลง พนม, หน ทำง ใกล้ กว่ำ ทำง ท่ำ 

เขำ ศก ถึง ๑๔ วัน ๑๕ วัน; ท่ำ พนม เปน ที่ สัมนัก มัด ผ้ำ, ดี บุก, พระ 

รำช ทรัพย์ ของ หลวง แขวง เมือง ลคร ; แต่ เปน ดง ป่ำ รก ร้ำง อยู่, หำ 

มี บ้ำน เรือน ผู้ คน ตั้ง อยู่ เหมือน แต่ ก่อน ไม่, เปลี่ยว อยู่;  จึ่ง จัด ให้ 

ขุน ทิพ, ขุน เพ็ชร คีรี, เป็น นำย กอง ควบ คุม ขุน หม่ืน ไฟร่ มี ชื่อ, มำ 

ให้ ตั้ง บ้ำน เรือน เปน ภูมิ สถำน ล ำ เนำ ลง, อยู่ รักษำ พระ รำช ทรัพย์ 

ของ หลวง มำ หลำย ครั้ง แล้ว; แต่ ก ำลัง ขุน หม่ืน ไพร่ มี ชื่อ เหล่ำ นั้น 

เห็น เบำ บำง น้อย ตัว, ไม่ สมควร ด้วย พระ รำช ทรัพย์ ของ หลวง; 

เกลือก ผู้ มี ชื่อ หลบ หนี มูล นำย เข้ำ มำ อยู่ ป่ำ ดง ได้ มำก แล้ว, จะ มำ 

กระ ท ำ ร้ำย พระ รำช ทรัพย์ ของ หลวง จะ เสีย รำชกำร ไป; แล ผู้ มี ชื่อ 

เปน เลข ไฟร่ หลวง พลเมือง ตกั่ว ป่ำ, เมือง พังงำ, เมือง ถลำง, เมือง ตกั่ว 

ทุ่ง, ทั้ง ๘ หัว เมือง, บรรดำ ที่ หนี หลวง มำ อยู่ แขวง เมือง นคร, พัฒลุง
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, สงขลำ, ไชยำ, ชุมพร, ปทิว, หัว เมือง ปำก ใต้ นั้น เปน อัน มำก; ขอ รับ 

พระ รำชทำน ให้ ขุน ทิพ สมบัติ, ขุน เพ็ชร์ คีรี, นำย กอง ที่ พนม สืบ 

สำว ชัก ชวน เกลี้ย กล่อม เอำ เลข ไพร่ หลวง พล เมือง       เมือง ถลำง, 

บำง คลี, ทั้ง แปด หัว เมือง มำ ให้ ตั้ง บ้ำน เรือน ท ำ มำ หำ กิน ให้ มั่ง 

คั่ง บริบูรณ์; จะได้ รักษำ พระ รำช ทรัพย์ ของ หลวง ด้วย ประ กำร หนึ๋ง

, ถ้ำ มี ศึก สงครำม มำ ตี ติด บ้ำน เมือง เมือง ถลำง, ตกั่ว ทุ่ง, ตกั่ว ป่ำ, 

จะ ได้ ควบ คุม กัน อุด หนุน รบ พุ่ง นั้น ก็ ชอบ ด้วย รำชกำร อยู่ แล้ว 

 ทรง พระ กรุณำ โปรด ให้ ขุน ทิพ สมบัติ, ขุน เพ็ชร์ คีรี นำย กอง พนม 

สืบ สำว ชกั ชวน เกลี้ย กล่อม เอำ เลข สกั แล้ว แล ยัง มิ ได้ สัก, เลข 

เมือง ถลำง แล เมือง นคร, พัฒลุง, สุงขลำ, ไชยำ, ชุมพร, ซึ่ง หลบ หนี 

มูล นำย แล เลข ตกั่ว ป่ำ, ตกั่ว ทุ่ง, ทั้ง แปด หัว เมือง บรรดำ ซึ่ง หลบ 

หนี มูล นำย อยู่ ป่ำ ดง แล แอบ แฝง อยู่ ด้วย ผู้ รักษำ เมือง ผู้ รัง กรม 

กำร ณ เมือง นคร, พัฒลุง, สุงขลำ, ไชยำ, ชุมพร, ปทิว, หัว เมือง ปักษ 

ใต้ ฝ่ำย ตวัน ตก ทั้ง นั้น, เอำ มำ ให้ ตั้ง บ้ำน เรือน ท ำ มำ หำ กิน อยู่ ที่ 

พนม, ที่ ปำก ลำว, ให้ ได้ ๒๐๐ ครัว, ๓๐๐ ครัว, จะ ได้ รับ รักษำ พระ 

รำช ทรัพย์ ของ หลวง ให้ เปน ภูมิ สถำน ล ำ เนำ จง มั่ง คั่ง บริบูรณ ขึ้น

จึ่ง ทรง พระ กรุณำ โปรด เกล้ำฯ ให้ ท ำ ตำม เจ้ำ พระยำ สุรินทร รำชำ 

กรำบ บัง คม ทูล พระ กรุณำ นั้น เถิด; ขุน ทิพ สมบัติ, ขุน เทพ คี รี สืบ 

สำว ชัก ชวน เกลี้ย กล่อม ได้ เลข เมือง ใด เท่ำใด เปน ชำย หญิง ใหญ ่

น้อย, ให้ ยื่น หำง ว่ำว ไว้ แก่ เจ้ำ พระยำ สุรินทร รำชำ ผู ้ส ำเร็จ รำช 

กำร ทั้ง แปด หัว เมือง บอก เข้ำ ไป กรำบ ทูล พระ กรุณำ ให้ ทรำบ; ห้ม 
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อย่ำ ให้ ผู้ รักษษ เมือง, ผู้ รั้ง, กรมกำร, นำย ที่, นำย อ ำเภอ แล ข้ำ หลวง 

ผู้ ไป มำ เอำ กิจ รำชกำร, ท ำ ข่ม เหง ฉุด คร่ำ ลำก เกำะ จ ำ ขุน ทิพ

สมบัติ, ขุน เพชร์ คีรี, นำย กอง, ขุน หมื่น แล ไพร่ มี ชื่อ, บรรดำ ที่ เกลี้ย 

กล่อม ได้ มำ แต่ บ้ำน เรือน ที่ พนม, ที่ ปำก ลำว ทั้ง นี้ ไป ใช ้รำชกำร 

งำน โยธำ เบ็จ เสร็จ ซึ่ง มิ ได้ เปน น่ำ ที่ พนักงำน ขุน เพ็ชร คีรี, ขุน ทิพ 

สมบัติ, ขุน หม่ืน ไพร่ แตก ตื่น ได้ ควำม เดือด ร้อน แต่ สิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใด 

เปน อัน ขำด ที เดียว; หนังสือ นี้ มำ ถึง วัน ใด ก็ ให้ ท ำ ตำม หนังสือ นี้ 

ทุก ประ กำร 

 หนังสือ มำ ณ วัน ๕ ๘ ค่ ำ ปี ชวด ฉอ ศก  

( มำ ถึง ปี เถำะ นพศก ได้ ๖๓ ปี, จุลศักรำช ได้ ๑๒๒๘ ปี ) 
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4 จดหมำยจำกทำงกำรท้องถิน่ที่พนม พ.ศ. 2328  

 ท้อง ที่ ปำก พนม ข้ำง ฝ่ำย ใต้ น้ ำ ลง ไป ต่อ กับ เมือง กำญจน

ดิฐ เทียม คลอง บำง จำก; ปำก คลอง บำง จำก ลง ไป ข้ำง ใต ้

น้ ำ, เปน ที่ เมือง กำญ จนดิฐ อ ำเภอ ขวัญ; คลอง บำง จำก ระยะ 

กับ บ้ำน ตำขุน ลง ไป หน่อย หนึ่ง; ฝ่ำย ข้ำง เหนือ น้ ำ ตำม ล ำ 

คลอง ศก ขึ้น ไป เพียง คลอง กระหนำยฤำษี; ปลำย คลอง กระ

หนำยฤำษี ไป จด ภูเขำศก; ปำก ภูเขำ ศก ข้ำง หัว นอน เปน ที่ 

เมือง ตกัว่ ป่ำ อ ำเภอ ขุน ภักดี คงคำ ปำก ภูเขำ ศก ข้ำง ใต้ ตีน 

เปน ที่ พนม; ปำก คลอง กระ หนำย ฤำษี ข้ำง เหนือ น้ ำ เปน ที่ 

เมือง คีรี รัตนนิคม, อ ำเภอ ขุนรำม ภักดี; ปำก คลอง กระหนำย 

ฤำษี ฝ่ำย ใต ้น้ ำ เปน ที่ พนม; ปำก คลอง กระหนำย ฤำษี ใต้ 

ท่ำ บ้ำน ศก ลง มำ หน่อย หนึ่ง; แล ที่ พนม จะ ไป ต่อ กบั อ ำเภอ 

ท่ำ บ้ำน ศก ขึ้น สกั เพียง ไหน       ขุน จิตร พรับ, ขุน พิพครีี 

บ้ำน คลอง ช่อน แล คน แก่ ๆ แต่ ก่อน ก็ หำ  ทรำบ ว่ำ จะ ต่อ 

กัน เพียง ไหน ไม ่

 ข้ำพเจ้ำ ขุน ช่วย รำชกำร ขุน ภักดี สงครำม ที่ พนม, บอก มำ 

ยัง ขุน วิจิตร อักษร ขอ ได้ น ำ ขึ้น กรำบ เรียน ใต้ เทำ้ กรุณำ 

เจ้ำ ทรำบ  

ด้วย โปรด ให้ ข้ำพเจ้ำ สืบ เขตร แดน ที่ พนมม สืบ ได้ ควำม 

ว่ำ:- ข้ำง ฝ่ำย ใต้ สติน แดน ที่ ลมฺง กับ แดน ที่ พนม แขวง เมือง 

นคร เพียงกลำง ศก; ข้ำง ฝ่ำย ใต้ น้ ำ, แดน เมือง กำญจนดิฐ; 
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กับ แดน ที่ อ ำเภิ วัง ตำขุน ตรง ปำกคลอง ธรรมเรียง ตัด ป่ำ 

ตรง ไป เขำไม้ หัก, ฝ่ำยใต้ น้ ำ เปน ที่ เมือง กำญจนดิฐ, ฝ่ำย 

หัว น้ ำ เปน ที่ อ ำเภอ วัง ตำ ขุน; เขำ ไม้ หัก ตรง ไป เขำ พเนิน 

ฝ่ำย เขำ พเนิน ขำ้ง อำคเนย์ เปน ที่ ท่ำ ขึ้น, ฝ่ำย เขำ พเนิน 

ปละ หนึ่ง เปน ที่ พนม; ๆ กับ ที่ กระบี่ เอำ คลอง เท้ำ แม่ เปน 

เขตร แดน; คลองเท้ำ แม่ เปน ปลำย คลอง เขำ ดิน แดง, น้ ำ 

ไหล ลง คลอง ลำว; ปละ หัว นอน เปน ที่ กระบี่, ปละ ใต ้สติน 

คลอง เทำ้ แม่ เปน ที่ พนม; ฝ่ำย เหนือ น้ ำ ล ำคลอง ศก ขึ้น ไป 

ถึง  คลอง ขนำย ฤำษี; ปลำย คลอง ขนำย ฤำษี เข้ำ ภู เขำ ศก, 

ปละ คลอง ขนำย ฤำษี ฝ่ำย ใต้ น้ ำ เปน ที่ พนม, ฝ่ำย เหนือ น้ ำ 

เปน ที่ เมือง ตกั่ว ป่ำ, ฝ่ำย ใต้ สติน เปน ที่ พนม; ภู เขำ ศก ตัด 

ตรง ไป เขำ ปลำย คลอง พนม; ปลำย เขำ พนม ตัด ตรง ไป ควร 

ดิน แดน 

 บอก มำ ณ วัน ๖ฯ ๑๐ ปี ระกำ ศัปต ศก 
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ภำคผนวก 

หน้ำ 6 บรรทัดล่ำงสุดของข้อควำม ข้ำพเจ้ำสังเกตเห็นว่ำแหลมท่ีอยู่ทำงตอนเหนือสุด

ของเกำะเตียวมันในอ่ำวสยำมมีชื่อเดียวกันว่ำ "อุจงสลัง" คือ 'สลำงพอยท์' ในขณะที่

อ่ำวทำงฝั่งตะวันตกเรียกว่ำ "ติโล" สลัง" เช่น ' สลังไบท์. แม้ว่ำจะไม่พบเห็นในหนังสือ

รวบรวมชื่อของกองทัพเรือ แต่ชื่อย่อทั้งสองนี้ถูกอ้ำงถึงในวำรสำรหมู่เกำะอินเดีย 

ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2394) หน้ำที่ 138 [Journal of the Indian Archipelago, vol.5 (1851), p.138] 

และบนแผนที่ทำงธรณีวิทยำในหน้ำที ่ 135 มีปรำกฎในกำรพิมพ์หนังสือทั้งสองครั้ง

ของเกำะเตียวมัน ซึ่งน ำไปสู่ควำมน่ำสนใจกับควำมเชื่อของฉัน เป็นสิ้นสุดกำรค้นหำ

เพื่อตีควำมค ำว่ำ 'Junk' รูปแบบใหม่ (ดูหน้ำ 3 ด้ำนบน) ค ำว่ำ‘สลำง’เป็นชื่อใช้อย่ำง

ถูกต้องกับควำมหมำยของ แหลม หรือ อ่ำว ซึ่งไมเ่กี่ยวกับค ำว่ำ 'Junk'  เช่นเดียวกับใน

นิทำนพื้นบ้ำนเตียวมันที่เชื่อกันว่ำเป็นซำกดึกด ำบรรพ์ของ ‘มังกรศรีกุมน’ ที่ทรงพลัง 

เดิมพ ำนักที่ปำหังพยำยำมไปเยี่ยมน้องสำว‘กุนง’ แห่งลิงกำ (ยอดเขำลิงกำ)  แต่ศรี

พระรำมห้ำมและสำปให้เป็นหิน ...... มังกรศรีกุมน ตกลงไปในทะเลลึกและเป็นอยู่

เช่นนั้นมำจนถึงทุกวันนี้: คุณเห็นหรือไม่รูจมูกของเขำตอนทีพ่องขึน้มำ อยูใ่ต้สุด 

เรียกว่ำ เบรำละห์ บูกิส มีหน้ำผำกและสวมมงกุฏ [ = 'เขำ' ในภำษำมลำยู; ในควำมเห็น

ฉัน น่ำจะเป็นภำษำบำลี “Cula”  = ยอด, ผมเป็นจุก] หลังตะปุ่มตะป่่ำโผล่ขึ้นมำเป็นสัน

หยัก, หำงยำวออกไปทำงทิศเหนือ ปลำยสุดเรียกว่ำ Ujong Salang นี่ไม่ได้พิสูจน์หรือ

ว่ำจำกปะหังไปยังลิงกำ หำงอยู่ทำงด้ำนปะหังส่วนหัวไปทำงลิงกำ" (Journal Indian 

Arch., loc. cit.) ตำมแนวคิดดังกล่ำว ปูโลเตียวมัน ถูกเรียกว่ำ ‘เกำะนำค’ (มังกร) โดย

ชำวสยำม และ ปรำกฎชื่อนี้ในบันทึกท้องถิ่นโบรำณยุคกำรค้ำด้วยเรือส ำเภำ ดังนั้นจึง

ไม่หลงเหลือเงำมืดแห่งควำมสงสัยเกี่ยวกับค ำว่ำ 'junk' ที่ใชก้ับสลำงในแง่ภำษำนำม
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วิทยำ เป็นกำรแตกของฟองสบู่ท ำให้หลุดพ้นออกจำกวังวนของข้อสงสัย ส ำหรับค ำว่ำ 

“ฉลำง”ได้รับกำรพิสูจน์ว่ำเป็นค ำเรียกที่ถูกต้อง อย่ำงไรก็ตำมเผ่ำพันธ์ต้นก ำเนิดคือ

ปัญหำที่ยังคงรอผลกำรพิสูจน์อยู่  

ตอนนี้ดูเหมือนว่ำ มีควำมรู้สึกโต้แย้งอยูใ่นใจของชำวมำเลย์ ที่ค ำว่ำ Ujong Salang 

ประยุกต์ใช้กับ Junkceylon ไม่สำมำรถมีต้นก ำเนิดมำกไปกว่ำ 

1. ทั้งดินแดนของเกำะถือว่ำเป็นเพียงแหลมของคำบสมุทรมำเลย์ 

2. หรือทำงใต้ของตัวเกำะเอง ได้ถูกตัดขำดออกจำกแผ่นดินคำบสมุทรมำเลย์แล้ว 

ลักษณะท่ีเป็นเกำะเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักเดินเรือชำวมำเลย์ที่คิดค้นกำรก ำหนดชื่อ

นั้นขึ้นเป็นครั้งแรก 

       ไม่ว่ำชำวพื้นเมืองของเกำะหรือเพื่อนบ้ำนจะถือว่ำเป็นเกำะหรือคำบสมุทรหรือไม่

ก็ตำม เท่ำที่บันทึกในท้องถิ่นจะเรียกชื่อเกำะนี้ว่ำ ฉลำง หรือ ถลำง  

หน้ำ 20 บรรทัด 8.- หลังจำก "ในนั้น" เพิ่ม: "หน้ำ 7." 

หนำ้ 20 บรรทัดที่ 18.-" พ.ศ. 1743 (ค.ศ. 1200) "-วันที่สถำปนำเมืองเคดำห์ อำจกล่ำว

ได้ว่ำระหว่ำง พ.ศ. 1747 (ค.ศ. 1204) (เมื่อทวำยปรำกฎมีขึ้น)  อย่ำงเร็วที่สุด ตำม

เบำะแสของจีน และในปีพ.ศ.1893 (ค.ศ. 1350) อย่ำงช้ำที่สุด หำกรำยชื่อผู้ปกครอง

ในยุคแรกตำมที่ระบุไว้ในบันทึกของเคดำห์พิสูจน์ได้ว่ำมีกำรส่งต่อเนื่องไม่ขำดตอน 

ซึ่งไม่น่ำจะเป็นไปได้ ฉันคิดว่ำ พ.ศ.1763 (ค.ศ.1220) เป็นช่วงเวลำที่ใกล้เคียงที่สุด 
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หน้ำ 24 เพิ่มเติมเหนือวันที่ “พ.ศ.2220 (ค.ศ.1677)"  - ในขณะทีก่ ำลังส่งเอกสำรเพื่อ

ตีพิมพ์ มีข่ำวมำถึงดินแดนอันห่ำงไกลนี้ มีสิ่งพิมพ์ใหม่โดยสมำคมฮักลอยท์ “เรื่องของ

ประเทศรอบอ่ำวเบงกอล ค.ศ. 1669 ถึง 1679 โดย โธมัส โบว์รีย์" พิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่

คริสต์ศตวรรษที่ 17 มีค ำอธิบำยอันมีค่ำของจังค์ซีลอนภำยใต้ชื่อ "จันซีโลน " และส่วน

นี้กล่ำวกันว่ำเป็นไปตำมค ำให้กำรของเซอร์ริชำร์ด เทมเปิล " มีข้อควำมบำงส่วน

เฉพำะประวัติศำสตร์ของเกำะท่ีแทบไม่มีบันทึกใดๆเกิดขึ้นในศตวรรษที่สิบเจ็ด" 

เป็นไปไม่ได้ท่ีจะจัดหำหนังสือเล่มนีไ้ด้ทันเวลำเพื่อใช้ส ำหรับกำรพิมพ์หนังสือในเวลำ

นี ้ เรำต้องพักเนื้อหำเพียงแค่สิ่งที่เรียกร้องควำมสนใจที่ปรำกฏขึ้นนี ้ เพื่อบันทึกถึง

เรือ่งรำวใหม่และมีค่ำของ Junkceylon ใส่ไว้เพื่อกำรอ้ำงอิงในอนำคต 

หน้ำ 24 ล. 3. "ดูด้ำนล่ำง" - เพิ่ม: p.83. 

หน้ำ 32 หลังจำกบรรทัดที่ 2 เพิ่ม :-ในหน้ำ 394 ผลงำนของแฮมิลตันเล่ำถึงเยำวชนที่

เป็นเด็กฝึกหัดกับเจ้ำหน้ำที่บนเรือซึ่งเจ้ำนำยของเขำไปเป็นโจรสลัด เด็กนั้น "หนีจำก

ทันทีที่เขำมีโอกำส บนเกำะ Jonlceyloan และแจ้งกัปตันเรือซึ่งจอดล ำอยู่ในแม่น้ ำ ที่ซึ่ง

โจรสลัดคิดจะจะขโมยเรือและสินค้ำ เขำใช้อำวุธร่วมมือกับเจ้ำนำยเพื่อขัดขวำงกำร

เข้ำใกล้ของโจรสลัด และเป็นคนแรกที่ยิงใส่พวกโจรสลัด แต่ชำยผู้เปี่ยมด้วยควำม

เมตตำ [Mr. Collet ผู้ว่ำกำร Fort St. George, Madras] ใจแข็ง แล้วเด็กก็ถูกแขวนคอ" 

หนำ้ 42 เชิงอรรถ บรรทัดล่ำง "ทังโร" - หน้ำ 119 เพื่อควำมหมำยที่ถูกต้อง  

หน้ำ 43, 1.22, "ผู้ดูแล"- ดูหน้ำ 120 เพื่อกำรถอดควำมดีขึ้น  
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หน้ำ 46 หลังบรรทัดท่ี 2 - ฉันไม่สบำยใจหำกจะละเว้นตรงนี ้เนื่องจำกค้นพบหลังจำก

ชิ้นนงำนถูกส่งออกไปเพื่อจัดพิมพแ์ล้ว มีบทควำมเล็กๆที่น่ำสนใจเกี่ยวกับแผนงำน

กำรต่ำงประเทศของจังค์ซีลอน ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้เกำะนี้เกือบจะอยู่ภำยใต้กำร

ครอบครองของอังกฤษ บทนี้สำมำรถท ำให้มีควำมน่ำสนใจมำกขึ้น หำกฉันไดเ้ข้ำถึง 

Journal of the Indian Archipelago ฉบับที่ 4 ซึ่งมีหัวข้อค่อนข้ำงยำว ปรำกฏเรื่องรำว

ของจังค์ซีลอนโดยกัปตันฟรำนซิส ไลท์ที่จะกล่ำวถึงต่อจำกนี้ ท ำซ้ ำขึ้น ซึ่งถือเป็น

ส่วนสนับสนุนใหม่บทควำมเกีย่วกับเกำะ ซึ่งฉันเพียงสำมำรถเข้ำถึงได้เฉพำะบันทึก

ย่อและคัดสรรบำงส่วนออกมำจำกฉบับที่ 3 ของวำรสำรนั้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจำก 

"บันทึกควำมทรงจ ำของกัปตันฟรำนซิส ไลท์" ที่ปรำกฏอยูใ่นวำรสำรสำขำช่องแคบ

ของรำชสมำคมเอเชีย ฉบับที่ 28 (สิงหำคม พ.ศ. 2438) 

เจตนำขององักฤษที่มุ่งหมำยกบั จงัซลีอน : พ.ศ.2323 – 2328 (ค.ศ.1780-1785) 

เม่ืออังกฤษ "รวมอ ำนำจของตนไว้บนฝั่งแม่น้ ำคงคำและที่รำบทำงตอนใต้ของอินเดีย 

กำรค้ำระหว่ำงฮินดูสถำน กับนำนำประเทศและหมู่เกำะทำงทิศตะวันออก ในแง่มุม

ใหม่ และเกือบระบุไดช้ัดถึงควำมรุ่งเรือง 'รัฐบำลสูงสุดของอังกฤษอินเดียจึงไม่ยอม

เสียเวลำที่จะแสวงหำที่ม่ันทำงทิศตะวันออกที่จะสร้ำงอำณำนิคม" อย่ำงไรก็ตำม " รู้สึก

ว่ำมีควำมยำกล ำบำกมำกที่จะบรรลุวัตถปุระสงค์ เนื่องจำกควำมไม่รู้ที่อินเดีย

เหนือกว่ำประเทศในอินโดจีนและมลำยูทั้งหมด 

ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ คุณเจมส์ สก็อตต์ พ่อค้ำเดินเรือ ได้เสนอบริกำรของเขำและ

ได้รับกำรยอมรับ แต่สุภำพบุรุษผู้นี้ แม้จะคุ้นเคยดี บำงทีอำจจะคุ้นเคยตะวันออก

มำกกว่ำคนรุ่นก่อนๆ แต่มีควำมรอบรู้ในควำมสัมพันธ์ทำงกำรเมือง-น้อยมำกจนใน
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ตอนแรกเขำเสนอว่ำควรจะตั้งถิ่นฐำนที่เกำะจังซีลอน-ฉลำงของชำวบ้ำน แต่พบว่ำ

ประเมินไว้สูงไปด้วยเกำะเป็นส่วนหนึ่งของอำณำจักรสยำม จะได้เห็นในภำคต่อที่

กัปตันไลท์ท ำผิดพลำดคล้ำย ๆ กันทีป่ีนัง”  

จนถึงตอนนี้ ส่วนที่ฉันสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของของพันเอกโลว์ ในวำรสำรหมู่เกำะ

อินเดียที่กล่ำวถึงเรื่องนี้ นักเขียนคนอื่นๆกล่ำวถึงกัปตันไลท ์ เจ้ำของควำมคิดในกำร

ตั้งอำณำนิคมที่จังซีลอน หรือ ทั้งเกำะนี้และเกำะปีนังในครำวเดียว แต่ดูเหมือนว่ำมี

เหตุผลพอที่จะสรุปไดว้่ำเขำวำงแผนร่วมกับกัปตันสกอตต์เพื่อนของเขำ แม้ว่ำควำม

คิดเห็นจะต่ำงกัน 

Dennys กล่ำวว่ำ:-" รัฐบำลอังกฤษของอินเดียปรำรถนำที่จะครอบครองศูนย์กลำง

กำรค้ำมำนำน แต่ เหนือสิ่งอื่นใด ฐำนทัพเรือที่ฝั่งตะวันออกของอ่ำวเบงกอล แต่

เครื่องมือหลักที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรให้วัตถุประสงค์บรรลผุล คือ ฟรำนซิส ไลท์ 

เจ้ำนำยของเรือสินค้ำ รูปแบบกำรก่อตั้งนิคมดังกล่ำวคือกำรเป็นตัวแทนของ

สุภำพบุรุษคนนี้ ก่อนอื่นต้องรับรองและแก้ไขภำยใต้กำรบริหำรของ Warren Hastings 

ที่มีควำมสำมำรถ คล่องแคล่ว และทะเยอทะยำน แม้ว่ำจะยังไมม่ีผลบังคับใช้จนกว่ำ

เขำจะรับต ำแหน่ง นำยไลท์ มีนิสัยชอบค้ำขำยกับสยำมที่ครอบครองอ่ำวเบงกอลกับเค

ดำห์และรัฐมลำยูอื่น ๆ ทำงฝั่งตะวันตกของคำบสมุทร เขำแนะน ำเป็นครั้งแรก กำรตั้ง

อำณำนิคมในอนำคต คือ จังซีลอนเกำะที่ใหญ่กว่ำ –ชำวมำเลย์เรียกฉลำง- เป็นของ

สยำม และ สุดท้ำยคือ ปีนัง เกำะที่แทบไม่มีคนอำศัยอยู่เป็นของเคดำห์ ซึ่งเคดำห์เอง

เป็นอำณำจักรสำขำของ สยำม” (" Descriptive Dictionary of British Malaya," p.281). 
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A.M.S. ผู้เขียนชีวประวัติของ Captain Light (ค.ศ.1740-1794) ใน Journal of the 

Straits สำขำรำชสมำคม เริ่มต้นด้วยกำรบอกเรำ 

(No.28, p.1):  "กำรได้ยินกัปตันไลท์ครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 

พ.ศ. 2314 เม่ือเขำกล่ำวว่ำเขำได้ติดต่อกับวอร์เรน เฮส

ติ้งส์เกี่ยวกับควำมปรำรถนำที่จะบูรณะท่ำเรือในน่ำนน้ ำ

เหล่ำนี้ แนะน ำให้ปีนังเป็น 'คลังสินค้ำที่สะดวกส ำหรับ

กำรค้ำในตะวันออก' ไม่ต้องสงสัยเลยว่ำมีกำรเจรจำกันเป็นเวลำหลำยปีหลังจำกเขำ

ค้ำขำยไปมำในน่ำนน้ ำ" 

จำกนั้นเขำก็ด ำเนินกำรต่อ (หน้ำ 2) : " ในปี 1780-1 ในที่สุดโครงกำรกำรตั้งอำณำ

นิคมที่จังค์ซีลอนก็ครบก ำหนด แม้จะมีลักษณะเป็นไปในนำม

ส่วนตัว โดยควำมยนิยอมของผู้ส ำเร็จรำชกำรเมืองขึ้นแหง่สภำ 

[วอร์เรน เฮสติ้งส์ Warren Hastings (พ.ศ. 2275 – 2361)ผู้ส ำเร็จรำชกำร

เมืองขึ้นอังกฤษคนแรกที่อินเดีย]  กระดำษแผ่นนี้ยังคงมีอยู่ใน

พิพิธภัณฑ์อังกฤษ เปน็แผนกำรที่กัปตันไลท์อธิบำยถึงจังค์ซลีอน ส่งถึงลอร์ดคอร์

นวอลลิสในจดหมำยของเขำลงวันที่ 18 มิถุนำยน พ.ศ. 2330 [ดู Logan's JournaI, VoL 4 

(1859) - Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia โดย James Richardson Logan 

(1819-1869) นักกฎหมำยชำวสก็อตและบรรณำธิกำร Penang Gazette] แต่สงครำมกับฝรั่งเศส

และดัตช์ในปี พ.ศ. 2324-6 (ค.ศ. 1781-3) ท ำให้ปฏิบัติกำรล่ำช้ำออกไป[สงครำมอังกฤษ

กับดัตซ์ครั้งที่สี่ (1780-1784)] หลังจำกนั้นไม่นำนกัปตันไลท์ก็ตัดสินใจเรื่องข้อดขีอง

ท่ำเรือปีนัง เดิมเขำจะตั้งอำณำนิคมครั้งเดียวในเวลำเดียวกันทั้งสองแห่ง แต่เมื่อ

ผู้ปกครองจังซีลอนทีเ่ป็นมิตรกับเขำเสียชีวิตในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2328 ในที่สุด



120 
 

ผู้ส ำเร็จรำชกำรเมืองขึ้นปรับแก้เป็นจัดตั้งที่ปีนังเพียงแห่งเดียว ซึ่งรำชำหนุ่มแห่งเค

ดำห์ได้เสนอยอมยกใหเ้ป็นเงิน 6,000 ดอลลำร์ต่อปี” 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เขียนชีวประวัติของกัปตันไลท์ ที่มีกำรกล่ำวพันเอกของโลว์

บำงอย่ำง ท ำให้ขอ้ควำมนั้นดูแปลกไปและในขณะเดียวกันกลับน่ำสนใจ เขำพูดว่ำ 

(หนำ้11): 

" สิ่งนั้นก็คือ บทควำมวิจำรณ์ของเขำในปี พ.ศ. 2391 พันเอก Low ไม่รู้เรื่องกำรส่ง

หนังสือของกัปตันไลท์ไปยังลอร์ดคอร์นวอลลิสในปี พ.ศ. 2330 ด้วยเหตุนี้กำรเจรจำ

อยำ่งเป็นทำงกำรทั้งหมดเกี่ยวกับฉลำงและปีนังจึงบิดเบือนเปลี่ยนไป 'ในเรื่องเกำะ

เหล่ำนี้เป็นส่วนหนึ่งของอำณำจักรสยำมหรือไม่' ซึ่ง Logan's Journal ในเล่มต่อมำ 'ท ำ

ให้ชัดเจนว่ำไม่มีใดที่เป็นปัญหำ ทุกอย่ำงกระจ่ำงชัดเจนที่สุด" [หมำยเหตุ อักษรตัวเอียง

เป็นควำมเห็นของเรำเอง]. 

กัปตันไลท์อธิบำยสถำนกำรณ์ทั้งหมดของเขำอย่ำงครบถ้วนในกำรเลือกเกำะเหล่ำนี้

ในจดหมำยที่เป็นทำงกำร ลงวนัที่ 18 มิถุนำยน พ.ศ. 2330 (ตีพิมพ์ใน Logan Journal, 

Vol. 4 p. 634) จดหมำยนี้แสดงให้เห็นว่ำในปี พ.ศ. 2323 สภำของวอร์เรน เฮสติ้งส์ได้

อนุมัติ 'ในจดหมำยสำธำรณะ' 'แผนกำรสมัครรับจ้ำง' ของกัปตันไลท์ในกำรตั้งอำณำ

นิคม [หน้ำ 12] ฉลำง (จังซีลอน) ก ำลังจะด ำเนินกำรทันทีเมื่อกองทหำรและกองเรือถูก

สร้ำงขึ้นพร้อมแล้ว แต่กำรท ำสงครำมกับฝรั่งเศสในปีพ.ศ.2324-5(ค.ศ.1781-2) 

น ำไปสู่กำรยกเลิก' 
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“จดหมำยกล่ำวเสริมว่ำ เม่ือสิ้นสุดสงครำม เฮสติงส์หยิบเรื่องนี้ขึ้นมำใหม่ 'แต่กำร

เสียชีวิตของผู้ว่ำรำชกำรฉลำงผู้เป็นมิตรในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2328' กัปตันไลท์ – 

ซึ่งในขณะเดียวกันเป็นผู้ทีไ่ด้ผลประโยชน์ที่ดีกว่ำจำกปีนัง 'ในฐำนะผู้ขัดขวำงต่อกำร

บุกรุกของชำวดัตช์ 'เขำกล่ำวว่ำ 'ยึดทั้งสองเกำะ' 

"ในท้ำยที่สุด เซอร์ จอห์น แมคเฟอร์สัน ผู้สืบทอดต่อจำกเฮสติ้งส์ 'พร้อมยอมรับปีนัง 

แต่ปฏิเสธที่จะเอำฉลำงในสองเหตุผล:- 

(1)-คือ" มันต้องกำรก ำลังที่มำกกว่ำ ' เพื่อจะเอำไว้; 

(2)'-คือ 'รัฐบำลต้องกำรท่ำเรือส ำหรับเรือพำณิชย์ ปีนังดีกว่ำฉลำง'-" 

โดยสรุปแล้ว จะเห็นว่ำกำรยุติสงครำมกับฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2324 เท่ำนั้นที่ป้องกัน

ไม่ให้เกำะจังซีลอนตกเป็นอำณำนิคมของอังกฤษเป็นครั้งแรก กำรเสียชีวิตอย่ำง

กระทันหันของผู้ว่ำรำชกำรฉลำงในปี พ.ศ. 2328 ท ำให้เกำะฉลำงยังด ำรงอยู่ภำยใต้

รำชอำณำจักรสยำมเป็นครั้งที่สอง และ สุดท้ำย กำรตัดสินใจที่ดีของผู้ส ำเร็จรำชกำร

อินเดียได้สงวนรักษำไว้เป็นครั้งที่สำมในกำรผนวกเข้ำมำอยู่ภำยใต้ธงของอังกฤษ ใน

ฐำนะเครื่องประดับให้กับปีนังในกำรเข้ำสู่ช่องแคบ สถำนะนั้นน่ำจะรอดพ้นจำกกำร

ถูกรังควำนที่ยืดเยื้อจำกพม่ำ แต่ประวัติควำมเป็นมำนั้นค่อนข้ำงจะอ่อนน้อมเชื่อฟัง

และไม่มีเหตุกำรณ์อะไรที่จะบันทึกเช่นเมื่อครั้งคุณหญิงจันและคู่วีรสตรีของเธอ 

เรื่องควำมสวยงำมของเกำะที่โดดเด่น ไมน่่ำเป็นไปไม่ได้ที่มำติฮำ รอสเซลล์ 

(Martinha Rozells) นอนย่ำห์ของกัปตัน ไลท์ ที่มีบทบำทส ำคัญในกำรวำงแผนทำง

กำรเมืองท้องถิ่นและกำรเจรจำในช่วงเวลำนั้น เธอเป็นชำวจังค์ซีลอน เธอได้รับกำร
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อธิบำยอย่ำงคลุมเครือว่ำมำจำกสยำม (ดู Asiatic Quarterly Review 

เดือนมกรำคม 1905, หน้ำ 118 ); แต่ในควำมเห็นของ A.M.S. "เห็นได้

ชัดว่ำเป็นชำวโปรตุเกสคริสเตียนแห่งคณะผู้แทนนิกำยโรมันคำธอลิก

ที่เคดำห์หรือจังก์ซีลอน" (ดู Straits Asiat. Soc. Journal, fasc. cit, p.13) 

เก่ำ: เรื่องรำวที่เคยแพร่หลำยมำกมำยเกี่ยวกับเธอ เป็นคนมำเลย์เจ้ำหญิงแห่งเคดำห์ 

หรือ อะไรก็ตำมท่ีไม่เป็นเช่นนั้น บัดนี้กลับกลำยเป็นเรื่องน่ำอดสูในฐำนะถูกซุบซิบ

นินทำ กัปตันไลท์ผูกมิตรกับเธอในปีพ.ศ. 2315 (ค.ศ. 1772) [ตำมพินัยกรรมของเขำในปี

พ.ศ.2337 (ค.ศ. 1794) ระบไุว้]; และเธอท ำให้เขำรอดชีวิตมำได้จนถึงปีพ.ศ.2365 [(ค.ศ.

1822) ไม่แน่ใจว่ำพิมพ์ผิดหรือไม่ เพรำะกัปตันไลท์เสียชีวิตปีพ.ศ.2337 ส่วนมำตินฮำเสียชีวิตพ.ศ.

2357(ค.ศ.1814)] เม่ือกล่ำวถึงอนัตรำยทีรุ่มเร้ำส ำหรับเด็กหนุ่มที่ไม่ระวังตัวในกำรเดิน

ทำงเข้ำเกำะจังซีลอน ซึ่งไม่อำจต้ำนทำนควำมสวยงำมที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้ (ดูด้ำนบน 

หน้ำ96-98) ไมน่่ำเชื่อว่ำกัปตันไลท์ตกหลุมท่ีนี่ ที่ซึ่งนอนย่ำห์ในชุมชนนั้นมีเสน่หน์่ำ

หลงใหลชวนมอง กำรไปเยือนเกำะแห่งนี้บ่อยครั้งและยืดเยื้อจนมีควำมสัมพันธ์ที่

ขยำยผลออกไป เป็นทีค่ำดเดำได้ว่ำมีแนวโน้มทีจ่ะเสริมควำมแข็งแกร่งให้กับเขำ 

หนำ้ 55 หมำยเหตุที่.4 Talapoin.-รูปแบบเดิมที่ถูกต้องควรเป็นตำลปอย 'พระเป็น

เจ้ำของเรำ (หรือพระเป็นเจ้ำของฉัน) 'ต้นแบบอื่นที่เป็นไปได้และเป็นไปได้มำกของ

ค ำนี้คือ Toila-pon, ท ำให้แจ้ง 'เจ้ำแห่งควำมกตัญญู (หรือคุณธรรม)'; ส ำนวนที่ใช้

เฉพำะกับหัวหน้ำนักบวชหรือเจ้ำอำวำส ทปอย หรือ ทปอย (ไม่ใช่ ปอย) เป็นค ำปกติ

ส ำหรับสำมเณร 
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หน้ำ 80, บันทัดที่16 -AMS ผู้เขียนชีวประวัติของ Captain Light กล่ำวว่ำ "ภำรกิจ 

Junkceylon เก่ำได้หมดไปในช่วงเวลำนั้น [1772; วันที่ถูกต้องจะต้องเป็นอีกสองสำมปี

ต่อมำ] ที่ Kedah และในปี 1786 ถึงหมู่บ้ำน Pulau Tikus ที่ปีนัง " ( Journal. Str. Br. 

RAS, jasc. cit., p. 13) เห็นได้ชัดว่ำข้อผิดพลำดในวันที่คืบคลำนเข้ำมำ เนื่องจำกคณะ

ผู้แทนนิกำยโรมันคำธอลิกที่ปูโลติคุส (ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเกำะปีนัง) ยังไม่ได้

จัดตั้งขึ้นจนกระทัง่ปี พ.ศ. 2340 ซึ่งเป็นรำกฐำนแรกเกิดขึ้นในช่องแคบ (ดู Dennys, 

op. cit., p. 240) 

หน้ำ 89 บันทัดที่13-14 ดูกำรแก้ไขในภำคผนวก 1 หน้ำ 124 หมำยเหตุที่ 1 

หนำ้ 90 บันทัดที่ 25-นำยหมยัีงแต่ง นิรำศสุพรรณ อีกด้วย แต่ฉันไม่เคยเห็น เพรำะกำร

พิมพม์ีจ ำนวนทีน่้อยมำก 

 

 

 

 

 

 

 


