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เรื่อง พระพุทธเจาหลวง เสด็จประพาสตน ตําบลแมลาด กําแพงเพชร

รายละเอียด

         วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๔๔๙ เสด็จประพาสตน ตําบลแมลาด

         "ประพาสตน" หมายถึง การเสด็จเยือนราษฎรเป็นการสวนพระองคในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงกระทําอยางเงียบๆ ไมกระโตกกระตากใหรูวาพวกเขากําลังเขาเฝ าเจาชีวิต เพื่อจะได

ทรงสนทนาปราศรัยทําความคุนเคย และลวงรูทุกขสุขของราษฎรไดโดยตรง ไมผานขาราชการปกครอง บางครัง้

เมื่อทรงทราบถึงความเดือดรอนของชาวบานก็มีพระบรมราชโองการใหเจาเมืองรับไปจัดการ หรือแมแตทรง

เปลี่ยนตัวขาราชการปกครองเสียเองก็มี สวนชาวบานเหลานัน้ก็มิไดทรงละเลยในภายหลังทรงขนามนามพวก

เขาวา "เพื่อนตน" และพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอยางสมํ่าเสมอจนตลอดรัชกาล

         "ประพาสตน" เริ่มตนเมื่อ ร.ศ. ๑๒๓ (พ.ศ. ๒๔๔๘) เมื่อพระเจาอยูหัวทรงพระประชวรดวยทรงครํ่าเครง

เหน็ดเหน่ือยกับพระราชภารกิจมากไป แพทยทูลใหทรงพักผอนเปลี่ยนอากาศบางก็ทรงเห็นดวย แตมิไดเสด็จ

แปรพระราชฐานไปที่บางปะอินเฉยๆ หากทรงใชเวลาน้ีลงเรือเสด็จตามแมน้ําลําคลองเขาไปตามหมูบานไมใหชาว
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บานรูวาเป็นใคร ปลอยใหเขาใจวาเป็นเรือขุนนางมหาดเล็กตามเสด็จ ตอจากนัน้ก็ทรงใชวิธีน้ีเสด็จไปตามหัวเมือง

ตาง ๆ แวะเยี่ยมเยียนราษฎรจนถึงที่อยูเป็นประจํา

          ธรรมเนียมน้ีกลายมาเป็นชื่อวา" ประพาสตน" แตคําน้ีมาจากอะไรไมสามารถชี้ชัดได สมเด็จกรมพระยา

ดํารงราชานุภาพทรงเลาถึงที่มาวา "...ไปจนถึงวัดเพลงจึงซื้อเรือมาดประทุน ๔ แจวไดลํา ๑ พระราชทาน ชื่อเรือ

วา เรือตน ไดยินรับสัง่ถามใหแปลกันวา เรือตน แปลวาอะไร บางทานแปลวาเรือเครื่องตน บางทานแปลวาเรือ

ทรงอยางในเหเรือวา 'ทรงเรือตน งามเฉิดฉาย' ดังน้ี แตบางทานที่แปลเอาตื้นๆ วาหลวงนายศักดิ ์เป็นคนคุมเครื่อง

มหาดเล็กตามเสด็จหลวงนายศักดิ ์ชื่ออน รับสัง่เรียกวาตาอน ตาอนเสมอ คําวา เรือตนน้ีก็จะแปลวาเรือตาอนนัน้

เอง แปลชื่อเรือตนเป็นหลายอยางดังน้ี อยางไรจะถูกฉันก็ไมทราบแน แตวันน้ีกวาจะเสด็จกลับมาถึงเมืองราชบุรี

เกือบยาม ๑ ดวยตองทวนน้ําเชี่ยวมาก เหน่ือยบอบมาตามกัน เริ่มเรียกการประพาสวันน้ีวาประพาสตน เลยเป็น

มูลเหตุที่เรียกการประพาสไปรเวตในวันหลัง ๆ วาประพาสตนตอมา" จดหมายเหตุของสมเด็จกรมพระยาดํารงฯ

เลาเรื่องเหลาน้ีไวนาสนุก ทรงเลาถึงหลายบานที่เสด็จไปเยี่ยมโดยเจาของบานก็ไมรูวาเป็นใคร ประทับเสวยรวม

วงกับเจาของบานอยางกันเอง เจานายที่ตามเสด็จอยางกรมหมื่นสรรพสาตรศุภกิจ เคยถูกเมียเจาของบานเอ็ด

เพราะทรงใชจวกตักแกงขึ้นมาชิมโดยไมทรงทราบธรรมเนียมวาเขาถือกัน สมเด็จเจาฟ าอัษฎางคเดชาวุธ กรม

หลวงนครราชสีมา เสด็จพลาดตกทองรองสวนวัดบางสามฟกชํ้าดําเขียว เจาพระยาสุรวงศวัฒนศักดิ ์ถูกหมาเฝ า

สวนริมคลอง สองพี่น องกัดเอาระหวางเสด็จประพาส เจานายและขุนนางตามเสด็จก็ชวยกันทําครัวเองไปตามมี

ตามเกิด หากมื้อไห ไมไดแวะบานใคร สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพกับกรมพระสมมติอมรพันธุทรง

ทําหน าที่คนลางถวยชาม เชนเดียวกับกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว)

และกรมหลวงนครราชสีมา ทุกพระองคทรงใชชีวิตกันอยางสามัญชนทัว่ไปเวลาเสด็จประพาสตน

           เจาของบานที่เสดจ็ไปเยอืนน้ีบางบานก็ไมรูจกัพระเจาแผนดนิ บางบานก็จาํได อยางบานยายผึ้งที่หลกัหก

ใกลคลองดําเนินสะดวก ตัวยายผึ้งไมรูวาใคร เห็นเรือก็เขาใจวาเป็นเรือขุนนางจึงรองเชิญใหแวะพักแลวเลยมี

น้ําใจหาขาวปลามาเลีย้ง แตนายฮวดลูกชายวัยหนุมของยายผึ้งจําไดจากพระบรมฉายาลักษณที่ตัง้ไวบูชาก็เลยลง

กราบ เป็นอันวาความแตก จึงพระราชทานเงินเป็นคาตอบแทนใหหลายเทาของราคากับขาว สวนนายฮวดภาย

หลังเรียกกันวา "นายฮวดมหาดเล็ก" ไดชื่อวาเป็นคนหนุมเฉลียวฉลาดไดเขาเฝ าในพระนครอีกหลายครัง้ และได

เป็นผูใหญบานในละแวกนัน้ตอมาไมใชวาทุกบานจําพระเจาอยูหัวได อยางบานของนายชางและอําแดงพลับ เป็น

คหบดีมีหน ามีตาอยูที่บางหลวงอายเอียง เจาของบานตอนรับแข็งขัน แสดงอัธยาศัยดี มานัง่เคียงพระเจาอยูหัว

ดวยเขาใจวาเป็นขาราชการคนหน่ึงจากเมืองหลวง จนเสด็จกลับไปแลวถึงมารูในภายหลัง รีบหอบลูกเมียเครือ

ญาติทัง้หมดมาตามหาถึงในพระนคร เพื่อขอขมาเจานายทัง้หมดที่เคยลวงเกินโดยไมรูความจริง หน่ึงรอยกวาปี

ใหหลังบานของนายชางและอําแดงพลับก็ยังตัง้อยูที่เดิม ลูกหลานยังจดจําเรื่องราวในอดีตไดจนทุกวันน้ีบรรดา

"เพื่อนตน" ที่ไดเขาเฝ าพระเจาอยูหัว ไดรับพระมหากรุณาธิคุณใหเขาเฝ าไดอีกหลายครัง้ ณ เรือนตนใกล
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พระที่นัง่วิมานเมฆ เป็นเรือนไทยบรรยากาศสบาย ๆ ไรพิธีรีตอง แบบเดียวกับชีวิตที่พวกเขาคุนเคย เมื่อเสด็จ

กลับจากยุโรปใน ร. ศ. ๑๒๖ ก็ทรงมีไมเทาของนอกเป็นของฝากพระราชทานใหทัว่ทุกคน พวก " เพื่อนตน" จึงมี

ไมเทาพระราชทานเป็นดังเครื่องยศสําหรับถือเมื่อเขาเฝ าในกรุงเทพฯ และเฝ าตามหัวเมืองเวลาเสด็จประพาสไม

วาที่ใด

          เมื่อสมเดจ็พระจลุจอมเกลาฯ้ เสดจ็สวรรคตใน พ.ศ. ๒๔๕๓ พระเจาอยหูวัรชักาลที่ ๖ พระราชทานพระบรม

ราชานุญาตใหพวกเพื่อนตนเขามาทําบุญใหทานในงานพระบรมศพ และเขาถวายพระเพลิง เชนเดียวกับ

ขาราชการอื่น ๆ นอกจากน้ีพระราชทานเครื่องประดับไมเทาสลักพระนาม จ.ป.ร. ใหติดไวเป็นที่ระลึก ทัง้

พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเขาเฝ าไดตอไป เชนเดียวกับเมื่อครัง้แผนดินกอนทุกประการ

         พระราชนิพนธจดหมายเหตุประพาสตน เฉพาะที่ตําบลแมลาด เมืองกําแพงเพชร วันที่ ๑๙ วันน้ีตื่นสายไป

แลวพระวิเชียรพาคนผมแดงมาใหดู อันลักษณะผมแดงนัน้ เป็นผมมาแดงอยางออนหรือเหลืองอยางแก ผมที่

แดงน้ีมาขางพันธุพอ ถาผูหญิงไปไดผัวผมดํา ลูกออกมาก็ผมดําไปดวย ผมแดงนัน้เปลี่ยน ๓ อยาง แรกแดงครัน้

อายุมากเขาก็ดําหมนลง แกก็เลยขาวทีเดียว บอกพืชพันธุวาทราบวาตัวมาแตเวียงจันทน แตมากอนอนุเป็นขบถ

จะไดตัง้อยูนานเทาไรไมทราบ พูดเป็นไทย ประพฤติอาการกริิยาก็เป็นไทย เฉพาะมีมากอยูที่เมือขาณุที่

กําแพงเพชรน้ีมีแตกระเส็นกระสาย ออกเรือเวลา ๓ โมงตรง เกือบ ๕ โมงจึงไดขึ้นเรือเหลืองทํากับขาว แวะเขา

จอดที่ประทับรอนเพราะระยะสัน้ แตจืดไปไมสนุกจึงไดไปจอดหัวหาดแมลาดซึ่งมีตนไมรม กินขาวและถายรูป

เลนในที่นัน้แลวเดินทางตอมา หมายวาจะขามระยะไปนอนคลองขลุงแตเห็นเวลาเย็น ที่พลับพลาตําบลบางแขม

น้ีทํา ดี ตัง้อยูที่หาดและพลับพลาหันหน าตองลม จึงไดหยุดพอเวลาบาย ๔ โมงตรงอาบน้ํา แลวมีพวกชาวบานลง

มา หาเลาถึงเรื่องไปทัพเงีย้ว เวลาเย็นขึ้นไปเทียวบนบานและที่ไร ระยะทางเวลาวนัน้สองฝ่ังน้ํา ระยะบานหางลง

มีป าคัน่มาก แลดูเหมือนจะไมจับฝ่ังตะวันตกเชนตอนลาง ๆ มีตะวันตกบางตะวันออกบางเชนบานบางแขมน้ีก็

เป็นบานหมูใหญอยูฝ่ังตะวันออก ราษฎรอยูขางจะขี้ขลําด [71] กวาตอนขางลางไมใครรูอะไร สังเกตตามเรื่อง

ราวที่ยื่นเป็นขอไมใหตองทําอะไร ไมใหตองเสียอะไรมาก

คําสําคัญ : พระพุทธเจาหลวง, ประพาสตน

ที่มา : องคการบริหารสวนตําบลแมลาด. (2558). วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณ

และภูมิปัญญา ตําบลแมลาด อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร. กําแพงเพชร: องคการบริหารสวน

ตําบลแมลาด.
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