
ค�ำอธิบำยต้นเร่ือง

	 ชื่อหนงัสอืเล่มนี้ท�ำให้ต้องมคี�ำอธบิำย	เพรำะตั้งไว้เป็นกลำงๆ	ว่ำ	
พระบรมราชนิแีละเจ้าจอมมารดา	แต่ควำมจรงินั้นได้รวมเรื่องของพระบรม
รำชนินีำถ	พระบรมรำชนิ	ีพระมเหส	ีพระรำชชำยำ	 เจ้ำจอมมำรดำ	และ
เจ้ำจอม	ไว้ด้วยกนั	เมื่อจะตั้งชื่อหนงัสอื	หำค�ำที่สั้นๆ	ไม่ได้เหมำะใจ	จงึ
ต้องตั้งไว้เช่นนั้นเสยีครั้งหนึ่งก่อน

	 ในสมยักรุงศรอียุธยำนั้นยงัไม่มคี�ำว่ำ	 “พระบรมรำชนิ”ี	 ที่ใช้กนั	
กม็คี�ำ	“พระอคัรมเหส”ี	เป็นสูงกว่ำอย่ำงอื่น	ในกฎมนเทยีรบำล	ซึ่งตั้งใน
แผ่นดนิสมเดจ็พระบรมไตรโลกนำถ	เมื่อ	พ.ศ.	๒๐๐๑	มกีล่ำวไว้ว่ำ

 “พระราชกมุารอนัเกดิด้วยพระอคัรมเหสี (มียศ) เป็นสมเดจ็

หน่อพุทธเจ้า พระราชกมุารอันเกดิแต่แม่หย่ัวเมืองเป็นพระมหา

อุปราช”

	 ดังนี้จะเห็นได้ว่ำต�ำแหน่งพระอัครมเหสีเป็นค�ำที่สูงที่สุดแล้วใน
สมยันั้น	รองลงมำกค็อืต�ำแหน่งแม่หยั่วเมอืง

	 ค�ำว่ำ	“แม่หยั่วเมอืง”	นั้นเป็นค�ำที่ใช้เรยีกในสมยัโบรำณ	หมำยถงึ	
พระสนมเอก	 แสดงว่ำในสมัยนั้นพระสนมเอกเป็นที่สองรองลงมำจำก		
พระอคัรมเหส	ี แต่ในพงศำวดำรบำงรชักำลได้แต่งตั้งพระอคัรมเหสไีว้ถงึ
สองพระองค์	เรยีกว่ำ	“พระอคัรมเหสฝ่ีำยขวำ”	และ	“พระอคัรมเหสฝ่ีำยซ้ำย”	
ตำมปกตินั้นธรรมเนียมไทยถือขวำว่ำสูงกว่ำซ้ำย	 กำรที่สถำปนำพระ

อัครมเหสีฝ่ำยขวำฝ่ำยซ้ำยนี้	 จะถือสิ่งใดเป็นหลักไม่พบหลักฐำน	 เท่ำที่
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ปรำกฏในพงศำวดำรไทย	 ดูคล้ำยกับว่ำตั้งตำมอำวุโส	 อย่ำงเช่นแผ่นดิน

พระเพทรำชำ	 ได้ทรงสถำปนำกรมหลวงโยธำทพิ	 ซึ่งเป็นพระขนษิฐำของ

สมเดจ็พระนำรำยณ์มหำรำช	ให้เป็นพระอคัรมเหสฝี่ำยขวำ	และสถำปนำ

กรมหลวงโยธำเทพ	 ซึ่งเป็นพระรำชธิดำของสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช	

ให้เป็นพระอคัรมเหสฝ่ีำยซ้ำย	ถ้ำดจูำกเรื่องนี้เป็นตวัอย่ำง	กจ็ะเหน็ว่ำเป็น

ไปตำมล�ำดบัอำวุโส

	 มีคนทักเรื่อง	 “กรมหลวงโยธำทิพ”	 และ	 “กรมหลวงโยธำเทพ”	

ในขณะที่พมิพ์หนงัสอืเล่มนี้	จงึเหน็ว่ำควรจะอธบิำยไว้ด้วยเพรำะเป็นนำม

ที่มีปรำกฏเป็นครั้งแรก	 สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยำด�ำรง			

รำชำนภุำพ	ได้ทรงอธบิำยไว้ในหนงัสอื	เฉลมิพระยศเจ้านาย	ว่ำ	(ตวัสะกด

ตำมต้นฉบบัเดมิ)

 “ประเพณีเรยีกพระนามเจ้านายเป็นกรมต่างๆ อย่างทุกวันนี้ 

พ่ึงปรากฏขึน้เม่ือในแผ่นดนิสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ต้ังแต่

ทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าศรีสุวรรณ เป็น

เจ้ากรมหลวงโยธาทิพ และสมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุดาวดี 

เป็นเจ้ากรมหลวงโยธาเทพ เป็นแรกที่มอีิสสริยยศเจ้านายเรียก

พระนามตามกรม แล้วใช้เป็นแบบแผนแต่นัน้สืบมา... ท่ีกล่าวใน

หนังสือพระราชพงศาวดารว่า ทรงตั้งกรมหลวงโยธาเทพนั้น ที่

จริงมิใช่เป็นการสถาปนาอิสสริยยศอย่างเราเข้าใจกันทุกวันนี้ 

ด้วยราชประเพณีแต่ก่อนนั้น แม้เจ้านายพระองค์หญิงเม่ือ

สถาปนาอิสสริยยศให้สูงขึ้น ก็มีพระนามขึ้นว่า “พระ” เหมือน

กับพระองค์ชาย มีตัวอย่างเช่น พระสุริโยทัย พระเทพกษัตรีย์ 

ในแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ปรากฏอยู่ ในหนังสือ     

พระราชพงศาวดาร การท่ีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงต้ัง

กรมหลวงโยธาทิพ กรมหลวงโยธาเทพนั้น ความจริงคือโปรดฯ 

ให้รวมคนเข้าสังกัดหมวดหมู่ ตั้งขึ้นเป็นกรมใหม่ ๒ กรม ให้ 
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เจ้ากรมเป็นหลวง มีชือ่ว่าหลวงโยธาทิพกรม ๑ หลวงโยธาเทพ

กรม ๑ กรมหลวงโยธาทิพให้ขึ้นในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟ้าศรีสุวรรณ กรมหลวงโยธาเทพให้ขึ้นในสมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอ เจ้าฟ้าสุดาวดี คนท้ังหลายจึงเรียกพระนามสมเด็จ

พระเจ้าน้องนางเธอพระองค์นั้นว่า “เจ้ากรมหลวงโยธาทิพ” 

เรียกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอว่า “เจ้ากรมหลวงโยธาเทพ” 

หมายความว่าผูเ้ป็นเจ้าของกรมโยธาทิพและกรมโยธาเทพ ไม่ใช่

เป็นนามส่วนพระองค์”

	 ต�ำแหน่งพระสนมในสมยักรุงศรอียธุยำจะมกีี่ชั้นแน่ไม่ทรำบ	แต่

ตำมที่กล่ำวไว้ในกฎหมำยโบรำณ	ได้กล่ำวถงึต�ำแหน่งพระสนมเอก	หรอื

ที่เรียกตำมกฎหมำยนั้นว่ำ	 “นำงท้ำวพระสนมเอก”	 ไว้	 ๔	 ต�ำแหน่ง	 ถือ

ศกัดนิำคนละ	๑,๐๐๐	มชีื่อเรยีงกนัดงันี้

	 ๑.	ท้ำวอนิสุเรนทร

	 ๒.	ท้ำวศรสีุดำจนัทร์

	 ๓.	ท้ำวอนิทรเทวี

	 ๔.	ท้ำวศรจีุฬำลกัษณ์

	 ในสมัยรัตนโกสินทร์	 มีกำรแบ่งชั้นจัดอันดับตำมเครื่องยศ	

สมเดจ็พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ	กรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพ	ได้ทรงพระนพินธ์

ไว้ใน	ประวตัเิจ้าคุณพระประยุรวงศ์ ตอนหนึ่งว่ำ	(ตวัสะกดตำมต้นฉบบั

เดมิ)

 “เครื่องยศนักสนมเมื่อก่อนรัชกาลที่ ๔ จะเป็นอย่างไรฉัน

ไม่รู้แน่ แต่เมื่อรัชกาลที่ ๔ นั้นมี ๕ ชั้นเป็นล�าดับกัน ล้วนเป็น

เครื่องใส่หมากกินทั้งนั้น

 ชั้นที่ ๔ ซึ่งเป็นชั้นต�่ากว่าเพื่อน เป็นหีบหมากเงินกาไหล่

ทองส�าหรับพระราชทาน “นางอยู่งาน” แต่โบราณดูเหมือนจะ
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เรียกว่า “นางก�านัล” ซึ่งทรงใช้สอยในพระราชมณเฑียร ได้แต่

บางคนท่ีทรงพระเมตตาในหมู่นางอยู่งาน แต่การท่ีได้พระราชทาน 

หีบหมากกาไหล่ทองยังไม่นับว่าเป็นเจ้าจอม

 ชั้นที่ ๓ เป็นหบีหมากทองค�า ส�าหรบัพระราชทานนางอยู่

งานซึง่ทรงเลือกไว้ ใช้ ใกล้ชดิประจ�าพระองค์ ใครได้พระราชทาน

หบีหมากทองค�าจงึมีศกัดิเ์ป็น “เจ้าจอม” เรยีกว่าเจ้าจอมน�าหน้า 

ชื่อทุกคน ฉันเข้าใจว่าชั้นนี้ที่เรียกว่า “เจ้าจอมอยู่งาน”

 ชั้นที่ ๒ เป็นหีบหมากทองค�าลงยาราชาวดี ส�าหรับ

พระราชทานเจ้าจอมมารดาหรือเจ้าจอมอยู่งาน ซึ่งทรงพระ

เมตตายกย่องขึ้นเป็นชั้นสูง ฉันเข้าใจว่าเรียก “พระสนม” แต่

ชั้นนี้ขึ้นไป

 ชั้นที่ ๑ เรยีกว่า “พระสนมเอก” ได้พระราชทานพานทอง 

เพ่ิมหีบหมากลงยาท่ีกล่าวมาแล้ว เป็นพานหมากมีเครื่องใน

ทองค�ากับกระโถนทองค�าใบหนึ่ง เป็นเทือกเดียวกับพานทอง

เครือ่งยศท่ีพระราชทานเจ้านายและขนุนางผู้ ใหญ่ แต่ขนาดย่อม

กว่าพานทองเครื่องยศฝ่ายหน้า

 ชั้นพิเศษ ส�าหรับพระราชทานพระมเหสีเทวี ซึ่งเรียกในกฎ

มณเฑยีรบาลว่า “พระภรรยาเจ้า” มีท้ังหบีและพานหมากเสวย 

ล้วนท�าด้วยทองค�าลงยาราชาวดี เครื่องยศนางใน ๕ ชั้น เช่น

พรรณนามาดูเหมือนจะตั้งเป็นก�าหนดเมื่อรัชกาลที่ ๔”

	 จำกพระนิพนธ์ดังยกมำกล่ำวข้ำงต้นนั้น	 ท�ำให้เรำได้เข้ำใจถึง

ต�ำแหน่งเจ้ำจอมและพระสนมว่ำแตกต่ำงกันอย่ำงไร	 เรื่องรำวที่น�ำมำ

ประมวลอธบิำยไว้ต้นเรื่องนี้	คงจะท�ำให้ผู้อ่ำนได้เข้ำใจเรื่องรำวของฝ่ำยใน

ได้ดขีึ้นบ้ำงพอสมควร
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นำมท้ำวนำง

	 ตำมประวัติเจ้ำจอมมำรดำและเจ้ำจอมต่ำงๆ	 จะเห็นว่ำบำงท่ำน	

ได้รับต�ำแหน่งหน้ำที่มีชื่อต่ำงกันออกไป	 เพื่อเป็นประโยชน์ในทำงควำมรู้	

จะขอกล่ำวถงึชื่อต�ำแหน่งและหน้ำที่ตำมที่ปรำกฏในท�ำเนยีบเก่ำดงัต่อไปนี้

 ๑.	ท้าววรจันทร์	 บรมธรรมิกภักด	ี นารีวรคณานุรักษา	 บังคับ

บญัชำตดัสนิว่ำพระรำชกำรในพระบรมมหำรำชวงัฝ่ำยใน

 ๒.	ท้าวสมศกัดิ์	บงัคบับญัชำตดัสนิว่ำรำชกำรในพระบรมมหำรำช

วงัฝ่ำยใน

 ๓.	 ท้าวศรีสัจจา	 บังคับบัญชำว่ำรำชกำรในพระบรมมหำรำชวัง

ฝ่ำยใน

 ๔.	ท้าวโสภานิเวศน์	 บังคับบัญชำตัดสินว่ำรำชกำรในพระบรม

มหำรำชวงัฝ่ำยใน

 ๕.	ท้าวอินทรสุริยา	 สรรพาหารพิจาริณี	 ที่นักพฤฒิชรำฉลอง

พระโอษฐ์	บงัคบับญัชำบรรดำวเิสทนอกในทั้งปวง

 ๖.	ท้าวทรงกนัดาล	บงัคบับญัชำรำชกำรพระคลงัเงนิ	พระคลงั

ทอง	ผ้ำแพร	เครื่องทองขำวทองเหลอืงฝ่ำยใน
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ต�าแหน่งใหม่ในรชักาลที่	๕

 ๗.	 ท้าววรคณานันท์	 อัพภันตรปตานี	 ราชนารีกิจวิจารณ์	

ส�ำหรบัตรวจตรำสั่งสอนควำมรบัผดิชอบข้ำรำชกำรฝ่ำยในทั้งปวง

 ๘.	 ท้าวภณัฑสารนรุกัษ์	ผู้ช่วยรำชกำรพระคลงัข้ำงใน

 ๙.	 ท้าวราชกจิวรภตัรศรสีวสัดิ์รสาหาร	พนกังำนท�ำเครื่อง

 ๑๐.	 ท้าวสุภัติการภักดี	 พนักงำนตรวจเครื่องวิเสทส�ำหรับ		

รำชกำรต่ำงๆ	ที่พระมหำมณเฑยีร

ท้าวนางฝ่ายพระราชวงับวรมมีาแต่รชักาลที่	๔

 ๑๑.	ท้าวอนงครักษา	 บังคับบัญชำตัดสินว่ำรำชกำรฝ่ำย				

พระรำชวงับวร

 ๑๒.	ท้าวสัตยานุรักษ์	 บังคับบัญชำตัดสินว่ำรำชกำรฝ่ำย			

พระรำชวงับวร

 ๑๓.	ท้าวพพิฒัโภชา	พนกังำนท�ำเครื่องฝ่ำยพระรำชวงับวร
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พระบรมรำชินีและพระมเหสี



สมเด็จพระสุริโยทัย

	 เมื่อสมเดจ็พระไชยรำชำธริำชเสดจ็อยูใ่นรำชสมบตัไิด้	๑๕	พรรษำ	

กท็รงพระประชวรปัจจุบนั	และเสดจ็สวรรคตใน	พ.ศ.	๒๐๗๐	พระองค์

มีพระรำชโอรสที่ประสูติแต่นำงพระยำแม่อยู ่หัวศรีสุดำจันทร์ซึ่งเป็น		

พระสนมเอกรวม	๒	พระองค์คอื	พระแก้วฟ้ำ	(บำงแห่งว่ำ	“พระยอดฟ้ำ”)	

พระชนัษำได้	๑๑	ปี	และพระศรศีลิป์	พระชนัษำได้	๕	ปี	ขนุนำงข้ำรำชกำร

จงึพร้อมใจกนัเชญิพระแก้วฟ้ำเสดจ็ผ่ำนพภิพ	 แต่เนื่องจำกพระแก้วฟ้ำม	ี	

พระชนัษำเพยีง	๑๑	ปี	 ไม่สำมำรถจะว่ำรำชกำรได้	 นำงพระยำแม่อยู่หวั	

ศรสีุดำจนัทร์ผู้เป็นสมเดจ็พระชนนจีงึต้องท�ำหน้ำที่ผู้ส�ำเรจ็รำชกำรแทน

	 ก็นำงพระยำแม่อยู่หัวศรีสุดำจันทร์นั้น	 น�้ำพระทัยมิได้มั่นคง	

จงรักภักดีในสมเด็จพระไชยรำชำธิรำชเท่ำใดนัก	 เพรำะหลังจำกสมเด็จ	

พระไชยรำชำธริำชสวรรคตเพยีงปีเดยีว	แม่อยู่หวัศรสีดุำจนัทร์กเ็ริ่มแลเหน็	

ชำยอื่นส�ำคัญกว่ำพระโอรส	 ในพงศำวดำรตอนนี้กล่ำวว่ำ	 (ตัวสะกดตำม

ต้นฉบบัเดมิ)

 “วันหนึง่นางพระยาแม่อยู่หวัศรสุีดาจนัทร์เสดจ็ไปประพาส

เล่น ณ พระท่ีนัง่พิมานรตัยาหอพระข้างหน้า ทอดพระเนตรเหน็

พันบุตรศรเีทพผูเ้ฝ้าหอพระกมี็ความเสน่หา รกัใคร่พันบุตรศรเีทพ 

จงึส่ังสาวใช้ ให้เอาเม่ียงหมากห่อผ้าเชด็หน้าพระราชทานพันบุตร 

ศรีเทพ ฝ่ายพันบุตรศรีเทพได้รับหมากนั้นแล้วก็รู้ว่านางพระยา



มีพระทัยยินดีรักใคร่ตน แลพันบุตรศรีเทพนั้นเห็นจะเป็นคน

ทะเยอทะยานใฝ่สูง ครั้นเห็นนางพระยาทอดไมตรีให้เช่นนั้น ก็

ส่งดอกจ�าปีให้สาวใช้น�าไปถวายนางพระยาเป็นเชงิตอบรบัไมตรนีัน้”

	 เพื่อให้เป็นกำรสะดวกแก่กำรพบปะ	นำงพระยำจงึมพีระเสำวนยี์

สั่งพระยำรำชภกัดใีห้สบัเปลี่ยนหน้ำที่ใหม่	ให้เอำขุนชนิรำชผูร้กัษำหอพระ

ข้ำงในออกมำประจ�ำหอพระข้ำงนอก	 และให้พันบุตรศรีเทพเข้ำไปรักษำ	

หอพระข้ำงใน	 โดยอ้ำงว่ำพันบุตรศรีเทพเป็นข้ำหลวงเดิม	 และตั้งให้เป็น

ขนุวรวงศำธริำช	เมื่อขนุวรวงศำธริำชได้เข้ำไปอยูช่ั้นในเช่นนั้นแล้ว	ไม่นำน

นกัในพระรำชพงศำวดำรกบ็นัทกึไว้ว่ำ	(ตวัสะกดตำมต้นฉบบัเดมิ)

 “นางพระยาแม่อยู่หวัศรสุีดาจนัทร์มีครรภ์ด้วยขนุวรวงศาธริาช 

จงึมีพระเสาวนย์ีตรสัปรกึษาด้วยหมู่มนตรท้ัีงปวงว่า พระแก้วฟ้า 

โอรสเรายังเยาว์นัก สาละวนแต่จะเล่น จะว่าราชกิจก็ยังมิปกติ 

จะไว้ ใจแก่ราชการนั้นมิได้ เราคิดว่าจะให้ขุนวรวงศาธิราชว่า

ราชการแผ่นดินจนกว่าราชบุตรเราจะจ�าเริญวัยขึ้นจะเห็นเป็น

ประการใด ท้าวพระยามุขมนตรีรู้พระอัชฌาศัยก็ทูลว่าซึ่งตรัส

โปรดมานี้ควรอยู่แล้ว”

	 แต่กำรที่จะรอให้พระแก้วฟ้ำจ�ำเรญิวยัขึ้นนั้นผดิประเพณโีบรำณ	

เสมือนหอกข้ำงแคร่	 ขุนวรวงศำธิรำชและแม่อยู่หัวศรีสุดำจันทร์จึงคิด

ก�ำจดัให้เอำพระแก้วฟ้ำไปประหำรชวีติ	ณ	วดัโคกพระยำ	เมื่อวนัอำทติย์	

ขึ้น	๕	ค�่ำ	เดอืน	๘	พ.ศ.	๒๐๗๒

	 กำรกระท�ำของขุนวรวงศำธริำชและแม่อยูห่วัศรสีดุำจนัทร์ครั้งนั้น

ท�ำให้ขุนนำงสี่คนไม่พอใจ	 คิดก�ำจัดขุนวรวงศำธิรำชเป็นกำรแก้แค้น	

ขนุนำงทั้งสี่คนนี้คอื	ขนุพเิรนทรเทพ	ขนุอนิทรเทพ	หมื่นรำชเสน่หำ	หลวง

ศรยีศบ้ำนลำนตำกฟ้ำ
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30 พระบรมรำชินีและเจ้ำจอมมำรดำ	ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม30 พระบรมรำชินีและเจ้ำจอมมำรดำ	ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม

	 เผอญิในระยะที่ก�ำลงัวำงแผนก�ำจดัขุนวรวงศำธริำชอยู่นั้น	กรม

กำรเมอืงลพบุรลีงมำบอกว่ำพบช้ำงพลำย	สูงหกศอก	ต้องลกัษณะ	และ

โขลงช้ำงปกเถื่อนเข้ำมำทำงวัดแม่นำงปลื้ม	 (อยู่เหนือตลำดหัวรอ)	 เข้ำ

เพนยีดวดัซอง	(บรเิวณตรงข้ำมตลำดหวัรอ)	สมหุนำยกกรำบทลูให้ทรงทรำบ	

ขนุวรวงศำธริำชกต็รสัว่ำจะไปจบั	ทำงฝ่ำยขนุนำงทั้งสี่จงึวำงคนตำมรำยทำง

ไว้อย่ำงพร้อมเพรยีง

	 ครั้นเวลำเช้ำตรู่	 ขุนวรวงศำธิรำชกับแม่อยู่หัวศรีสุดำจันทร์และ

รำชบุตรซีึ่งเกดิด้วยกนันั้น	ทั้งพระศรศีลิป์กล็งเรอืพระที่นั่งล�ำเดยีวกนัมำ

ทำงคลองสระบวั	ขุนพเิรนทรเทพและขุนอนิทรเทพพร้อมด้วยพรรคพวก

ร่วมใจก็เข้ำกลุ้มรุมจับขุนวรวงศำธิรำชกับแม่อยู่หัวศรีสุดำจันทร์๑	 และ		

รำชบุตรีนั้นประหำรเสีย	 แล้วเอำศพไปเสียบประจำนไว้	 ณ	 วัดแร้ง	 แต	่

พระศรศีลิป์นั้นหำได้ท�ำอนัตรำยแต่อย่ำงใดไม่

	 แม่อยูห่วัศรสีดุำจนัทร์เป็นพระสนมคนแรกในสมยักรงุศรอียธุยำ

ที่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งผูส้�ำเรจ็รำชกำรแทนพระองค์	และเป็นคนแรกที่โหดร้ำย

พอถงึกบัฆ่ำลกูของตนเองได้	นบัว่ำเป็นรอยด่ำงในประวตัศิำสตร์ไทยครั้งแรก

	 หลังจำกที่ขุนนำงทั้งสี่คือ	 ขุนพิเรนทรเทพ	 ขุนอินทรเทพ	 หมื่น

รำชเสน่หำ	และหลวงศรยีศบ้ำนลำนตำกฟ้ำ	ได้ก�ำจดัขุนวรวงศำธริำชและ

แม่อยูห่วัศรสีดุำจนัทร์แล้ว	กพ็ำกนัอญัเชญิพระเฑยีรรำชำขึ้นเป็นกษตัรย์ิ	

ทรงพระนำมว่ำ	 “สมเด็จพระมหำจักรพรรดิรำชำธิรำช”	 เมื่อปีวอก	 พ.ศ.	

๒๐๙๑	สมเดจ็พระมหำจกัรพรรดมิสีมเดจ็พระเจ้ำลกูเธอ	เกดิด้วยสมเดจ็

พระสุรโิยทยั	พระอคัรมเหสี	๕	พระองค์คอื

	 ๑.	พระรำเมศวร

	 ๒.	พระมหนิทร

๑แม่อยู่หวัศรสีุดำจนัทร์นั้น	เข้ำใจว่ำจะมอีำยุไม่เกนิ	๓๕	ปี
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	 ๓.	พระสวสัดริำช	(ดูในเรื่อง	“พระวสิุทธกิษตัรยี์”)

	 ๔.	พระรำชบุตรี	 ไม่ปรำกฏพระนำม	 ใน	 พระราชพงศาวดาร   

กรุงเก่า ฉบบัหลวงประเสรฐิอกัษรนติิ์ ว่ำไปสิ้นพระชนม์ในกลำงศกึครำว

เดยีวกบัสมเดจ็พระสุรโิยทยั

	 ๕.	พระเทพกษตัรยี์	มเีรื่องปรำกฏว่ำเมื่อ	พ.ศ.	๒๐๙๓	พระเจ้ำ

กรุงศรสีตันำคนหตุ๒	ได้มพีระรำชสำส์นมำขอพระรำชทำนพระเทพกษตัรย์ี

ไปเป็นพระมเหสี	 พระมหำจักรพรรดิทรงเห็นว่ำไทยก�ำลังอยู่ในระหว่ำง

อนัตรำย	คอืต้องท�ำศกึกบัพม่ำ	หำกได้พระเจ้ำกรุงศรสีตันำคนหตุไว้เป็นมติร	

กจ็ะเป็นก�ำลงัช่วยสงครำมได้	จงึโปรดพระรำชทำนให้	แต่ขณะที่พวกทูต

กรุงศรีสัตนำคนหุตมำรับพระเทพกษัตรีย์นั้น	 เผอิญพระเทพกษัตรีย์

ประชวรหนักจึงส่งไปมิได้	 และเปลี่ยนให้พระแก้วฟ้ำรำชธิดำซึ่งเกิดแต่		

พระสนมไปแทน		ข้ำงพระเจ้ำกรงุศรสีตันำคนหุตทรงทรำบว่ำมใิช่พระเทพ

กษตัรย์ีกท็รงส่งคนื	จะขอรบัแต่พระเทพกษตัรย์ีเท่ำนั้น	พระมหำจกัรพรรดิ	

เมื่อทรงเห็นว่ำพระเทพกษัตรีย์หำยประชวรแล้วก็มีพระรำชโองกำรให้

พระยำแมนคุมไพร่พลเชิญเสด็จพระเทพกษัตรีย์ไปส่ง	 แต่เป็นครำว

เครำะห์ของพระเจ้ำกรุงศรีสัตนำคนหุตที่จะไม่ได้พระเทพกษัตรีย์	 พระ		

มหำธรรมรำชำได้ทรำบเรื่องนี้เสียก่อน	 จึงน�ำเรื่องทูลแด่พระเจ้ำหงสำวดี	

พระเจ้ำหงสำวดจีงึให้ทหำรเอกคมุพลหนึ่งหมื่นมำแย่งเอำพระเทพกษตัรย์ี

ไปถวำยพระเจ้ำหงสำวดี

	 สมเดจ็พระสรุโิยทยัอยูใ่นต�ำแหน่งพระอคัรมเหสไีด้ไม่ถงึปี	พระเจ้ำ	

หงสำวดกีย็กกองทพัลงมำตกีรงุศรอียธุยำ	พระมหำจกัรพรรดใิคร่จะออก

ไปดูก�ำลงัข้ำศกึ	ณ	ทุ่งภูเขำทอง	สมเดจ็พระสุรโิยทยัพร้อมด้วยพระรำช

บตุร	ีและพระรำเมศวร	พระมหนิทร	ตำมเสดจ็ออกไปด้วย	พระเจ้ำหงสำวด ี

๒พระไชยเชษฐำ



32 พระบรมรำชินีและเจ้ำจอมมำรดำ	ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม

เมื่อทรงทรำบก็ยกพลเข้ำโจมตี	 พระมหำจักรพรรดิก็ขับช้ำงเข้ำชนช้ำง			

กองหน้ำพระเจ้ำหงสำวดี	 แต่พระคชำธำรเสียทีให้หลังข้ำศึกรั้งไว้ไม่อยู	่

พระเจ้ำแปรเหน็ได้ทกีข็บัพระคชำธำรตำมไล่ช้ำงพระมหำจกัรพรรดไิปตดิๆ	

พระสุริโยทัยเห็นพระรำชสวำมีจะเสียทีไม่พ้นมือข้ำศึก	 ก็ขับพระคชำธำร

พลำยทรงสรุยิกษตัรย์ิออกรบั	แต่ช้ำงทรงเสยีทถีกูพระคชำธำรพระเจ้ำแปร

ได้ล่ำงแบกถนดัจนพระคชำธำรพระสุรโิยทยัแหงนหงำย	พระเจ้ำแปรจ้วง

ฟันด้วยพระแสงของ้ำว	ต้องพระองัสะพระสุรโิยทยัขำดสะพำยแล่ง

	 กำรที่พระเจ้ำแปรฟันพระสุริโยทัยครั้งนั้น	 กล่ำวว่ำเป็นเพรำะ		

พระสุริโยทัยทรงฉลองพระองค์แบบชำย	 (ในพงศำวดำรว่ำ	 ประดับ

ภาพจิตรกรรมขณะที่พระสุริโยทัยชนช้างกับพระเจ้าแปร
ที่มา : โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
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พระองค์เป็นพระยำมหำอุปรำช)	จงึท�ำให้พระเจ้ำแปรเข้ำพระทยัผดิ	และ

พระสุรโิยทยัต้องสิ้นพระชนม์เมื่อวนัอำทติย์	 ขึ้น	 ๖	 ค�่ำ	 เดอืน	 ๔	 พ.ศ.	

๒๐๙๑	(ด�ำรงต�ำแหน่งพระมเหสรีำว	๗	เดอืน)

	 เมื่อเสรจ็ศกึสงครำมแล้ว	สมเดจ็พระมหำจกัรพรรดโิปรดให้ถวำย

พระเพลงิพระบรมศพสมเดจ็พระสรุโิยทยัแล้วสร้ำงวดัขึ้นตรงที่ท�ำพระเมรุ

นั้น	เรยีกว่ำ	“วดัสวนหลวงสบสวรรค์”	(เพรำะเดมิเป็นสวนหลวง	ตดิกบั

วัดสบสวรรค์)	 ปัจจุบันนี้อยู่ในเขตหัวแหลม	 อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยำ	

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	 เจดีย์ที่บรรจุพระอัฐิสมเด็จพระสุริโยทัย							

ยงัปรำกฏอยู่จนทุกวนันี้

อนุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ 
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เจดีย์ศรีสุริโยทัย
เจดีย์ที่บรรจุพระอัฐิสมเด็จพระสุริโยทัย



พระวิสุทธิกษัตรีย์

	 พระวิสุทธิกษัตรีย์เป็นพระรำชธิดำในสมเด็จพระมหำจักรพรรดิ	

และสมเดจ็พระสุรโิยทยัเป็นพระรำชมำรดำ	คดิดูตำมพงศำวดำรเข้ำใจว่ำ

จะประสูตกิ่อน	พ.ศ.	๒๐๗๒	มพีระชนมำยุรำว	๑๕	พรรษำขณะไปเป็น

พระอัครมเหสี	 คือประสูติเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๐๕๗	 ที่ถือเอำ	 พ.ศ.	 ๒๐๗๒						

เป็นหลัก	 ก็เพรำะสมเด็จพระมหำจักรพรรดิขึ้นเสวยรำชย์เมื่อ	 พ.ศ.	

๒๐๗๒	 และได้	 “ตรัสเรียกสมเด็จพระลูกเธอ	 พระสวัสดิรำช	 ถวำย

พระนำมพระวสิทุธกิษตัรย์ี	เป็นต�ำแหน่งพระอคัรมเหสเีมอืงพระพษิณโุลก”	

คอืยกให้เป็นรำงวลัแก่สมเดจ็พระมหำธรรมรำชำธริำชเจ้ำ	(คอืขนุพเิรนทร

เทพ	 ที่คิดกำรก�ำจัดขุนวรวงศำธิรำช	 แล้วยกพระเฑียรรำชำขึ้นเป็นพระ

มหำจักรพรรดิ)	 ก็ตอนนั้นพระมหำจักรพรรดิมีพระชนมพรรษำได้	 ๓๖	

พรรษำ	ตเีสยีว่ำมพีระโอรสเมื่อพระชนมพรรษำ	๑๘	พรรษำ	และปีละองค์	

พระสวสัดริำชซึ่งเป็นองค์ที่สำมกค็งประสูตใินรำว	พ.ศ.	๒๐๕๖	-	๒๐๕๗	

เมื่อพระรำชทำนไปเป็นอัครมเหสีเมืองพิษณุโลก	 จึงมีพระชนมำยุอยู่ใน

ระหว่ำง	๑๕	-	๑๖	พรรษำเท่ำนั้น

	 สมเด็จพระมหำธรรมรำชำนั้น	 ในพงศำวดำรกล่ำวว่ำพระรำช

สมภพเมื่อปีกุน	 พ.ศ.	 ๒๐๕๘	 ซึ่งเข้ำใจว่ำจะเป็นไปไม่ได้	 เพรำะถ้ำเป็น	

พ.ศ.	๒๐๕๘	จรงิแล้ว	พระมหำธรรมรำชำกจ็ะมวียัครำวโอรสของสมเดจ็

พระมหำจักรพรรดิ	 และอ่อนกว่ำพระสวัสดิรำชเสียอีก	 แต่ถ้ำถือเอำปี
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สวรรคตเป็นหลกั	จะผดิกนัหลำยปี	คอืสมเดจ็พระมหำธรรมรำชำสวรรคต	

พ.ศ.	๒๑๒๑	ในพงศำวดำรว่ำพระชนมำยุได้	๗๖	พรรษำ	ฉะนั้นกจ็ะต้อง

ประสูตเิมื่อ	พ.ศ.	๒๐๔๕	และตอนที่ได้รบัพระรำชทำนพระวสิุทธกิษตัรยี์	

กม็พีระชนมำยุเพยีง	๒๗	พรรษำเท่ำนั้นเอง

	 กำรที่ยกปีมำเทียบให้ดูเช่นนี้	 ก็เพื่อจะชี้ให้เห็นว่ำกำรอ่ำน

พงศำวดำรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ำยนัก	 ถ้ำต้องกำรทรำบปีเกิดของบุคคลบำงคน

ซึ่งไม่ได้กล่ำวไว้	 ก็จ�ำเป็นต้องประมำณเอำจำกเหตุกำรณ์ในพงศำวดำร		

เป็นหลกั	และตรวจสอบหลำยๆ	ทำง	และที่ยกมำเทยีบให้ดเูป็นตวัอย่ำงนั้น	

ก็ยังเป็นปัญหำ	 เพรำะในพงศำวดำรบำงเล่มแจ้งปีสวรรคตของพระมหำ

ธรรมรำชำไม่ตรงกนั	ปีเสวยรำชย์ของพระมหำจกัรพรรดกิด็ูสบัสน

	 กำรสอบหำปีเกิดเช่นนี้ท�ำให้ประวัติละเอียดขึ้น	 ท�ำให้มองเห็น

สงัคมไทยครั้งกระนั้นว่ำเป็นอย่ำงไร	ขอให้สงัเกตว่ำ	พระมเหสขีองพระเจ้ำ

แผ่นดนิในสมยัก่อนนั้นส่วนมำกจะมพีระชนมำยุน้อยกนัทั้งนั้น

	 พระวิสุทธิกษัตรีย์มีพระรำชโอรสพระรำชธิดำรวม	 ๓	 พระองค์

คอื

	 ๑.	พระสุวรรณเทวี	ได้ถวำยพระเจ้ำหงสำวดบีุเรงนองไป

	 ๒.	สมเดจ็พระนเรศวรมหำรำช

	 ๓.	สมเดจ็พระเอกำทศรถ

	 เรื่องรำวที่เกี่ยวกับพระวิสุทธิกษัตรีย์ไม่มีเรื่องรำวปรำกฏต่อไป	

ในพงศำวดำร	คงได้ควำมแต่เพยีงเท่ำนี้



กรมหลวงโยธำทิพ

	 สมเดจ็พระนำรำยณ์มหำรำชมพีระขนษิฐำอยู่องค์หนึ่ง	มพีระนำม

ว่ำ	 “พระรำชกัลยำณี”	 สมเด็จพระนำรำยณ์ทรงรักและทรงเป็นห่วงมำก	

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ำเมื่อเจ้ำฟ้ำไชยได้รำชสมบัติ	 และสมเด็จพระนำรำยณ์				

คดิกำรร่วมกบัพระศรสีธุรรมรำชำผูเ้ป็นพระเจ้ำอำส�ำเรจ็โทษเจ้ำฟ้ำไชยนั้น	

สมเดจ็พระนำรำยณ์ได้พำพระรำชกลัยำณไีปด้วย	ครั้นพระศรสุีธรรมรำชำ

ได้ขึ้นครองรำชสมบตัไิม่ถงึสำมเดอืน	ทอดพระเนตรเหน็พระรำชกลัยำณี

มสีริโิฉมงดงำมต้องพระทยั	จงึให้หำขึ้นไปบนพระที่

	 พระรำชกลัยำณมีไิด้ปลงใจด้วยพระเจ้ำอำ	จงึหนลีงมำพระต�ำหนกั	

แล้วเล่ำเรื่องแก่พระนม	ปรกึษำหำทำงหน	ีพระนมปัญญำไวเชญิพระรำช

กัลยำณีเข้ำไปอยู่ในตู้พระสมุด	 (ตู้หนังสือโบรำณใหญ่พอที่คนจะเข้ำไป

นอนได้)	 แล้วให้คนหำมออกมำ	 แจ้งแก่นำยประตูว่ำจะเอำพระสมุดไป

พระรำชวังบวรสถำนมงคล	 (ตอนนั้นสมเด็จพระนำรำยณ์ด�ำรงต�ำแหน่ง

มหำอุปรำช)	 นำยประตูก็มิได้สงสัยเพรำะคิดไม่ถึงว่ำจะมีกำรลักลอบเอำ

คนออกนอกพระรำชวงัด้วยอำกำรเช่นนั้น	ครั้นไปถงึพระรำชวงับวรสถำน

มงคลแล้ว	 พระรำชกัลยำณีก็ออกจำกตู้เข้ำไปเฝ้ำพระเชษฐำ	 ทูลเรื่องที่		

เกดิขึ้นให้ทรงทรำบทุกประกำร
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	 สมเดจ็พระนำรำยณ์ได้ทรงทรำบเช่นนั้นกท็รงโทมนสั	น้อยพระทยั	

ที่พระเจ้ำอำท�ำกำรอนัไม่สมควร	จงึได้คดิกำรยดึอ�ำนำจจบัพระศรสีุธรรม

รำชำส�ำเรจ็โทษแล้วเสดจ็ปรำบดำภเิษกเสวยรำชสมบตัแิทน

	 พระรำชกลัยำณนีั้นต่อมำได้ทรงพระกรณุำโปรดให้เป็นกรมหลวง

โยธำทิพ	 (พระนำมเดิม	 “เจ้ำฟ้ำศรีสุวรรณ”)	 ครั้นสิ้นแผ่นดินสมเด็จ					

พระนำรำยณ์มหำรำชแล้ว	 พระเพทรำชำได้เป็นกษัตริย์	 ได้ทรงสถำปนำ

กรมหลวงโยธำทิพเป็นพระอัครมเหสีฝ่ำยขวำ	 (ในครั้งนั้นได้สถำปนำ				

กรมหลวงโยธำเทพ	พระรำชธดิำสมเดจ็พระนำรำยณ์	เป็นพระอคัรมเหสี

ฝ่ำยซ้ำยด้วย)

	 กรมหลวงโยธำทิพมีพระรำชโอรสองค์หนึ่งมีพระนำมว่ำ	 “เจ้ำ		

พระขวญั”	ผู้คนเคำรพนบัถอืกนัมำก	เพรำะคนืวนัประสูตนิั้นแผ่นดนิไหว	

และถือกันว่ำเป็นพระรำชนัดดำของสมเด็จพระนำรำยณ์	 แต่บุญของเจ้ำ

พระขวัญมิได้มั่นคง	 เพรำะกรมพระรำชวังบวรสถำนมงคลเกรงว่ำจะได้	

รำชสมบัติ	 จึงลวงไปส�ำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์เมื่อพระชันษำ	 ๑๓	 ปี	

(สิ้นพระชนม์ก่อนพระเพทรำชำผู้เป็นพระรำชบดิำไม่กี่ชั่วโมง)

	 กรมหลวงโยธำทิพเมื่อสิ้นทั้งพระรำชโอรสและพระรำชสวำม	ี					

ก็เห็นจะตรมตรอมพระทัยมำก	 ได้ทูลลำสมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ที่	 ๘	

(พระเจ้ำเสอื)	ออกไปตั้งพระต�ำหนกัอยูใ่กล้วดัพทุไธศวรรย์	เหน็จะยดึเอำ

พระธรรมเป็นที่พึ่ง

	 ครั้นถงึปีมะแม	พ.ศ.	๒๒๕๘	กรมหลวงโยธำทพิกส็ิ้นพระชนม์	

ณ	พระต�ำหนกัใกล้วดัพุทไธศวรรย์	พระเจ้ำท้ำยสระให้ช่ำงไม้กระท�ำกำร

พระเมรุ	ขื่อยำว	๕	วำ	๔	ศอก	โดยสูง	๒๐	วำ	๒	ศอก	และพระเมรุทอง

กลำงและกำรพระเมรทุั้งปวงนั้น	๖	เดอืนเศษจงึแล้ว	เชญิพระโกศทองขึ้น

รำชรถพร้อมเครื่องอลงกตแห่แหนเป็นอนัมำก	 น�ำมำสู่พระเมรุทอง	 และ



กำรที่บูชำให้ทำนทั้งปวงตำมอย่ำงรำชประเพณมีำแต่ก่อน	สมโภช	๗	วนั	

กำรพระศพนั้นส�ำเรจ็บรบิูรณ์

	 กรมหลวงโยธำทพิเมื่อสิ้นพระชนม์นั้น	เข้ำใจว่ำจะมพีระชนมำยุ

รำว	๗๐	พรรษำเศษ	ทั้งนี้ประมำณจำกปีประสูตสิมเดจ็พระนำรำยณ์เมื่อ	

พ.ศ.	 ๒๑๗๕	 กรมหลวงโยธำทิพอ่อนกว่ำรำว	 ๖	 ปี	 เมื่อสมเด็จพระศร	ี			

สุธรรมรำชำขึ้นครองรำชย์	กรมหลวงโยธำทพิกม็พีระชนมำยุ	๑๘	พรรษำ	

เป็นสำวแล้ว	 พระเจ้ำอำจึงชอบ	 ถ้ำเดำเช่นนี้จะใกล้ควำมจริง	 กรมหลวง

โยธำทพิกป็ระสตูใินรำว	พ.ศ.	๒๑๘๑	เมื่อสิ้นพระชนม์จงึควรมพีระชนมำยุ	

๗๗	พรรษำ	จะแก่อ่อนกว่ำนี้กค็งไม่กี่ปีนกั
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กรมหลวงโยธำเทพ

	 ในครำวที่พระเพทรำชำสถำปนำกรมหลวงโยธำทิพเป็นพระอัคร	

มเหสฝี่ำยขวำนั้น	ได้ทรงสถำปนำกรมหลวงโยธำเทพ	พระรำชธดิำสมเดจ็

พระนำรำยณ์เป็นพระอัครมเหสีฝ่ำยซ้ำยด้วย	 กรมหลวงโยธำเทพม	ี

พระนำมเดิมว่ำ	 “สมเด็จเจ้ำฟ้ำสุดำวดี”	 เป็นพระรำชธิดำองค์เดียวของ

สมเดจ็พระนำรำยณ์	และเหน็จะโปรดปรำนมำก	ในจดหมำยเหตุบำงแห่ง

ว่ำ	พระรำชทำนหวัเมอืงเอก	โท	ตร	ีจตัวำ	ส่วยสำอำกรขนอนตลำดเลข

สมสงักดัทั้งนำยและไพร่ในเมอืงนั้นๆ	ให้เป็นสทิธิ์ขึ้นตรงต่อสมเดจ็เจ้ำฟ้ำ

สุดำวดี	 ในหนังสือ	 จดหมายเหตุรายวัน การเดินทางไปสู่ประเทศสยาม  

ในปี ค.ศ. ๑๖๘๕ และ ๑๖๘๖ ของบำทหลวง	 เดอ	ชวัซยี์ กล่ำวไว้ว่ำ			

(ตวัสะกดตำมต้นฉบบัเดมิ)

 “สมเด็จเจ้าฟ้าหญงิพระราชธดิาพระองค์นี ้เสด็จออกขนุนาง 

ในเวลาเช้าและเย็นทุกวัน ให้แต่ภรรยาขุนนางผู้ ใหญ่เข้าไปเฝ้า 

พระองค์เสด็จประทับบนพระโธรน ภรรยาข้าราชการที่เข้าเฝ้าก็

หมอบก้มหน้านิ่งอยู่กับพ้ืน เช่นเดียวกับสามีของตนเข้าเฝ้า

พระเจ้ากรุงสยาม”

	 สมเด็จเจ้ำฟ้ำหญิงพระองค์นี้เคยทรงพิโรธเจ้ำพระยำวิไชเยนทร์

ครั้งหนึ่ง	คอืเมื่อครำวเจ้ำพระยำวไิชเยนทร์เกณฑ์คนฉกรรจ์	๒,๐๐๐	คน

ตำมหวัเมอืงที่ขึ้นตรงต่อสมเดจ็เจ้ำฟ้ำหญงิ	เอำเข้ำกองทพัไปตเีขมร	เมื่อ
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พระองค์ทรงทรำบก็ทรงพิโรธเป็นก�ำลัง	 แม้ท่ำนผู้หญิงวิไชเยนทร์จะได้

กรำบบังคมทูลขอโทษแทนสำมีอยู่เป็นเวลำนำน	 พระองค์ก็ไม่มีพระรำช

ประสงค์จะทรงฟังถ้อยค�ำ

	 ตำมจดหมำยเหตุของฝรั่งที่กล่ำวไว้นี้	 จะเห็นว่ำสมเด็จเจ้ำฟ้ำ		

สุดำวดีมีน�้ำพระทัยเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งมำกทีเดียว	 ไม่เช่นนั้นแล้วคงจะ

ปกครองคนมำกๆ	และท�ำงำนส�ำคญัต่ำงๆ	มไิด้	 เรื่องนี้มกีล่ำวถงึในพระ

รำชพงศำวดำรตอนหนึ่งว่ำ	(ตวัสะกดตำมต้นฉบบัเดมิ)

 “อยู่มาวนัหนึง่ สมเดจ็พระพุทธเจ้าอยู่หวัเสดจ็พระราชด�าเนนิ 

จะไปเข้าที่พระบรรทม ณ พระต�าหนักตึกกรมหลวงโยธาทิพ ซึ่ง

ต้ังไว้เป็นพระอัครมเหสีฝ่ายขวา กรมหลวงโยธาทิพให้ทูลพระ

อาการว่าประชวรอยู่ จึงเสด็จพระราชด�าเนินไป ณ ต�าหนักตึก

กรมหลวงโยธาเทพ ซึง่ต้ังไว้เป็นพระอัครมเหสีฝ่ายซ้าย กรมหลวง 

โยธาเทพไม่ยอม ตรัสตัดพ้อต่างๆ แล้วทรงพระแสงดาบพาด

พระเพลาอยู่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จกลับมาพระราช

มณเฑยีร ทรงพระกรณุาให้หาหมอท�าเสน่ห์ ครัน้ได้หมอมาแล้ว

ก็ให้กระท�าตามวิธีเสน่ห์ และกรมหลวงโยธาเทพก็ให้คล่ังไคล้

ใหลหลง ทรงพระกนัแสงถงึสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัเป็นก�าลัง ครัน้

เสด็จพระราชด�าเนินไปครั้งหลังจึงยอม”

	 กรมหลวงโยธำเทพมีพระรำชโอรสองค์หนึ่งมีพระนำมว่ำ	 “ตรัส

น้อย”	 ประสูติเมื่อปีมะโรง	 พ.ศ.	 ๒๒๓๑	 (พระเพทรำชำตรัสเรียกว่ำ				

“ส�ำมยัง”)	 เมื่อพระเพทรำชำสวรรคตแล้ว	 กรมหลวงโยธำเทพได้ทูล							

ลำออกไปตั้งพระต�ำหนักอยู่ข้ำงวัดพุทไธศวรรย์พร้อมด้วยพระรำชโอรส	

ในพงศำวดำรได้กล่ำวถึงเจ้ำตรัสน้อยในระยะนั้นไว้ว่ำ	 (ตัวสะกดตำม

ต้นฉบบัเดมิ)
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ภาพวาดกรมหลวงโยธาเทพ 
ตามจินตนาการของจิตรกรชาวฝรั่งเศส ราวคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗

ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
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 “ครั้นเมื่อปีมะโรง โทศก นั้้น ตรัสน้อยราชบุตรพระชนม์ ได้

ค�ารบ ๑๓ พระพรรษา จงึเจ้ากรมหลวงโยธาเทพพระราชมารดา

นัน้ ก็ให้กระท�ามหามงคลพิธโีสกนัต์พระราชบุตร ครัน้โสกนัต์แล้ว 

จงึให้ ไปทรงผนวชเป็นสามเณรอยู่ในส�านกัพระพุทธโฆษาจารย์

ราชาคณะ และตรัสน้อยนั้นทรงพระสติปัญญาเป็นอันมาก 

ประพฤติพรหมจรรย์เป็นอันดี และทรงเรียนพระปริยัติไตรปิฎก

ธรรมและคัมภีร์เลขยันต์มนต์คาถาสรรพวิทยาคุณต่างๆ ใน

ส�านักพระพุทธโฆษาจารย์นั้นได้เป็นอันมาก และทรงผนวชอยู่

ได้ ๕ พระวัสสา พระชนม์ได้ ๑๘ พระพรรษา จึงลาผนวชออก

เท่ียวทรงเรียนศิลปศาสตร์ ช้างม้าสรรพยุทธ ชิงชัยท้ังปวงได้

เป็นอันมาก แล้วทรงเรียนซึ่งอักษรแขก ฝรั่ง และอักษรเขมร 

ลาว ญวน พม่ารามัญ และจนี ทุกภาษาต่างๆ แล้วทรงเรยีนซึง่

คัมภีร์ราชศาสตร์ โหราศาสตร์ และคัมภีร์แพทย์ กอปรด้วย

อาจารย์เป็นอนัมาก สรรพทรงทราบช�านาญในสรรพวิชาคณุท้ัง

ปวงต่างๆ ดจุหนึง่จะทรงทราบในคมัภีร์ไตรเพทางคศาสตร์ ครัน้

พระชนม์ค�ารบได้อปุสมบทแล้วกท็รงผนวชเป็นภิกษภุาวนาจ�าเรญิ 

สมณธรรมอยู่ ในพระพุทธศาสนา”

	 ตำมพงศำวดำรที่ยกมำนี้	 จะเห็นว่ำเจ้ำตรัสน้อยเป็นนักปรำชญ์

ใหญ่ในครั้งนั้นทเีดยีว

	 กรมหลวงโยธำเทพเมื่อเสดจ็ไปอยู่	ณ	พระต�ำหนกัข้ำงวดัพุทไธ

ศวรรย์	 ได้ทรงผนวชเป็นชี	 และได้สิ้นพระชนม์เมื่อวนัจนัทร์	 ขึ้น	 ๕	 ค�่ำ	

เดือน	 ๖	 ปีเถำะ	 พ.ศ.	 ๒๒๗๘	 ในพงศำวดำรกล่ำวว่ำ	 (ตัวสะกดตำม

ต้นฉบบัเดมิ)
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 “โปรดให้ท�าพระเมรุมาศขนาดน้อย ณ วัดพุทไธศวรรย์นั้น 

แล้วเชญิพระโกศขึน้พระยานมุาศแห่มาเข้าพระเมร ุพระราชทาน

พระสงฆ์สดับปกรณ์และมีงานมหรสพสามวันแล้วเสด็จไป

พระราชทานเพลิง”

	 ควำมในพงศำวดำรตอนนี้	ค้ำนกบั	เรื่องสมเดจ็พระบรมศพ คอื 

จดหมายเหตุงานพระเมรุครั้งกรุงเก่า กับพระราชวิจารณ์	 ที่กล่ำวถึงงำน

พระบรมศพกรมหลวงโยธำเทพไว้อย่ำงละเอียดลออ	 จัดเป็นงำนใหญ่			

งำนหนึ่งทีเดียว	 ตำมเรื่องว่ำได้เชิญพระบรมศพจำกพระต�ำหนักข้ำงวัด

พุทไธศวรรย์	ลงเรอืพระที่นั่งแห่เป็นขบวนมำประดษิฐำนไว้	ณ	พระที่นั่ง

จกัรวรรดไิพชยนต์มหำปรำสำท	โปรดให้สร้ำงพระเมร	ุแล้วถวำยพระเพลงิ	

ณ	 วนัเสำร์	 แรม	๑	ค�่ำ	 เดอืน	๓	พระอฐันิั้นเชญิไปบรรจุในวดัพระศรี		

สรรเพชญ์	ส่วนพระองัคำรไปลอย	ณ	วดัพุทไธศวรรย์

แผนผังพระเมรุมาศกรมหลวงโยธาเทพ
ตามตำาราแบบแผนพระเมรุในสมัยกรุงศรีอยุธยา



พระมเหสีใน

สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช

	 ในพงศำวดำรมิได้กล่ำวถึงพระมเหสีในสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน

มหำรำชไว้อย่ำงละเอยีดเช่นเดยีวกนักบัแผ่นดนิอื่นๆ	แต่พอทรำบชื่อบ้ำง	

เช่น	มกีล่ำวถงึเจ้ำส่อนหอกลำง๓	ซึ่งเป็นกรมหลวงบำทบรจิำรกิำอคัรมเหส	ี

นี่กท็รำบแต่ชื่อ	สอบประวตัไิม่ได้	 ในหนงัสอื	อภนิหิารบรรพบุรุษ	กล่ำว

ว่ำเป็นพระอรรคชำยำเดิม	 มีสมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอเป็นเจ้ำฟ้ำชำย

พระองค์ใหญ่องค์หนึ่ง	แต่ปรำกฏว่ำประสตูแิล้วกส็ิ้นพระชนม์	จงึไม่ปรำกฏ

พระนำม	ส่วนในหนงัสอื	ล�าดบัสกลุเก่าบางสกลุ ภาคที่ ๑	และ	ล�าดบัสกุล

เก่าบางสกุลที่ ภาคที่ ๔ สกุลเชื้อสายพระราชวงศ์กรุงธนบุร ีกล่ำวไว้ตรง

กนัว่ำมพีระรำชโอรส	๒	องค์คอื

	 ๑.	 สมเด็จพระมหำอุปรำช	 เจ้ำฟ้ำกรมขุนอินทรพิทักษ์	 (จุ้ย)				

ถูกส�ำเรจ็โทษในรชักำลที่	๑	เมื่อวนัที่	๔	พฤษภำคม	พ.ศ.	๒๓๒๕

	 ๒.	สมเดจ็เจ้ำฟ้ำชำยน้อย	ถกูส�ำเรจ็โทษในรชักำลที่	๑	เมื่อ	พ.ศ.	

๒๓๒๕

	 ค�ำว่ำ	“พระอรรคชำยำเดมิ”	นั้นหมำยถงึเป็นภรรยำตั้งแต่ครั้งยงั

ไม่ได้รำชสมบตัิ	 ในครั้งนั้นจะมภีรรยำมำแล้วกี่คนไม่ทรำบได้	มำปรำกฏ

เรื่องรำวอกีครั้งหนึ่งตอนพระเจ้ำกรุงธนบรุไีปรวบรวมไพร่พลอยู่ที่จนัทบรุี	

๓ในพงศำวดำรฉบับพระรำชหัตถเลขำเรียกว่ำ	 “เจ้ำครอกหอกลำง”	 และเติมนำมให้
เตม็ว่ำ	“กรมหลวงบำทบรจิำรกิำ”	ดงันี้ท�ำให้คดิไปว่ำ	“เจ้ำส่อน”	นั้นจะเป็นนำมเดมิ
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ได้ปรำบพวกพ่อค้ำจีนที่ขัดค�ำสั่งและ	 “จีนเจียมผู้เป็นใหญ่กว่ำนำยส�ำเภำ

ทั้งปวง	กอ็่อนน้อมยอมสวำมภิกัดิ์	น�ำเอำบุตรหญงิคนหนึ่งมำถวำย”	แต่

มไิด้ปรำกฏว่ำแต่งตั้งไว้ในต�ำแหน่งอะไร	ที่มกีล่ำวไว้แน่นอนในพงศำวดำร

กค็อื	“เจ้ำมติรบุตรกีรมพระรำชวงัโปรดให้ชื่อเจ้ำปทุม	หม่อมเจ้ำกระจำด

บุตรกีรมหมื่นจติรสนุทรโปรดให้ชื่อเจ้ำบบุผำ	กบัหม่อมเจ้ำอบุลบตุรกีรมหมื่น	

เทพพิพิธ	 หม่อมเจ้ำฉิมบุตรีเจ้ำฟ้ำจีด	 ทั้งสี่องค์ทรงพระกรุณำเลี้ยงเป็น

ห้ำม”	และทั้งสี่พระองค์นี้เหน็จะไม่มโีอรสธดิำ

	 ในพงศำวดำรยงักล่ำวต่อไปอกีว่ำ	หม่อมเจ้ำอบุลและหม่อมเจ้ำฉมิ	

ทั้งสองคนนี้ได้เป็นชู้กบัฝรั่งมหำดเลก็สองคน	จนได้รบัโทษโดยมพีระรำช	

โองกำรสั่งให้พวกฝีพำยทนำยเลือกไปท�ำช�ำเรำประจำน	 แล้วให้ตัดแขน		

ตดัศรีษะผ่ำอกทั้งชำยหญงิ	อย่ำให้ใครดูเยี่ยงกนัต่อไป

	 ในหนังสือ	 ราชสกุลวงศ์ ได้กล่ำวถึงพระรำชชำยำมีพระนำมว่ำ	

“สมเดจ็เจ้ำฟ้ำหญงิฉมิใหญ่”	(บำงแห่งว่ำพระนำมเดมิ	“หวำน”	ในจำรกึที่

พระโกศพระอัฐิว่ำ	 “เจ้ำครอกฉิมใหญ่”)	 สมเด็จเจ้ำฟ้ำหญิงฉิมใหญ่เป็น

พระรำชธดิำในพระบำทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้ำจฬุำโลกมหำรำช	(เป็นองค์

ที่	๓	ประสูตกิ่อนเสดจ็ปรำบดำภเิษก)	มพีระรำชโอรสพระองค์หนึ่งคอืเจ้ำ

ฟ้ำสพุนัธุวงศ์	หรอืที่เรยีกกนัว่ำ	“เจ้ำฟ้ำเหมน็”	ต่อมำในรชักำลที่	๑	ได้เป็น

เจ้ำฟ้ำกรมขนุกระษตัรำนชุติ	เมื่อพระบำทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้ำนภำลยั

เสดจ็ผ่ำนพภิพได้	๓	วนักเ็กดิเรื่อง	เจ้ำฟ้ำกรมขุนกระษตัรำนุชติถูกฟ้อง

ว่ำเป็นกบฏ	ในพงศำวดำรกล่ำวไว้ว่ำ	(ตวัสะกดตำมต้นฉบบัเดมิ)

 “เมื่อ ณ วันอาทิตย์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๒ ค�่า พระยาอนุชิต

ราชา (น้อย) จางวางพระต�ารวจ (ที่ได้เป็นเจ้าพระยาอภัยภูธรที่

สมุหนายกเม่ือภายหลัง) ได้หนังสือท้ิงท่ีใต้ต้นแจง ในลานชลา

พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท กล่าวกันว่ากาคาบมาท้ิงไว้ ใน

หนังสือนั้นฟ้องว่า เจ้าฟ้ากรมขุนกระษัตรานุชิต, คุณหนูด�า,    

แลจอมมารดาส�าลีในสมเด็จพระอนุชาธิราชพระบัณฑูรน้อย    
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ท้ัง ๓ นี้ซึ่งเป็นโอรสแลธิดาของพระเจ้ากรุงธนบุรี คบคิดกับ

ข้าราชการอกีหลายคนจะก่อการขบถ จงึโปรดให้พระเจ้าลูกยาเธอ

พระองค์ใหญ่ (คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) ทรง

พิจารณาได้ความเป็นสัตย์สมดงัหนงัสือฟ้อง... ช�าระรบัเป็นสัตย์

ทั้งสิ้นแล้วจึงโปรดให้ถอดเจ้าฟ้ากรมขุนกระษัตรานุชิต และเอา

ไปประหารชวิีตเสียกบัพวกท่ีร่วมคดิด้วยกนั เม่ือ ณ วันพุธ เดือน 

๑๐ ขึ้น ๕ ค�่า” (ตรงกับวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๓๕๒)

 สมเดจ็เจ้ำฟ้ำหญงิฉมิใหญ่สิ้นพระชนม์เสยีแต่ครั้งกรงุธนบรุี	เมื่อ	

พ.ศ.	๒๓๒๒	พระชนัษำเหน็จะไม่เกนิ	๒๐	ปี	ที่คะเนเช่นนี้เพรำะคำดว่ำ

พระบำทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้ำจฬุำโลกมหำรำชเมื่อครั้งอภเิษกสมรสนั้น

มพีระชนมพรรษำระหว่ำง	๒๒	-	๒๓	พรรษำ	สมเดจ็เจ้ำฟ้ำหญงิฉมิใหญ่

ซึ่งเป็นพระรำชธดิำองค์ที่	๓	คงจะประสูตใินรำว	พ.ศ.	๒๓๐๖	เมื่อนบัมำ

ถงึปีสิ้นพระชนม์	มพีระชนัษำเพยีง	๑๖	ปีเท่ำนั้นเอง	หรอือย่ำงมำกกเ็พยีง	

๑๗	ปี	ไม่ถงึ	๒๐	ปีเป็นแน่

	 ใน	จดหมายเหตุความทรงจ�าของกรมหลวงนรนิทรเทว	ีกล่ำวว่ำ	

(ตวัสะกดตำมต้นฉบบัเดมิ)

“ศพนั้นก่อกุฏไว้ ณ วัดบางยี่เรือ ให้ประโคมทุกเพลาฯ”

	 เรื่องจ�ำนวนพระรำชโอรสพระรำชธดิำของสมเดจ็พระเจ้ำตำกสนิ

มหำรำชมกีล่ำวไว้ไม่ตรงกนั	ในหนงัสอื	ล�าดบัสกุลเก่าบางสกุล ภาคที่ ๑ 

ว่ำม	ี๒๗	องค์	ส่วนหนงัสอื	ล�าดบัสกุลเก่าบางสกลุ ภาคที่ ๔ สกุลเชื้อสาย

พระราชวงศ์กรุงธนบุร ีว่ำมี	๒๙	องค์	ดงัต่อไปนี้

	 ๑.	 สมเดจ็พระมหำอุปรำช	เจ้ำฟ้ำกรมขุนอนิทรพทิกัษ์

	 ๒.	สมเดจ็เจ้ำฟ้ำชำยน้อย

	 ๓	 พระองค์เจ้ำชำยอมัพวนั	ในเจ้ำจอมมำรดำทมิ	(ธดิำท้ำวทรง

กนัดำลทองมอญ)
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	 ๔.	สมเดจ็เจ้ำฟ้ำชำยทศัพงษ์	ที่	๑	ในกรมบรจิำภกัดศีรสุีดำรกัษ์	

(เจ้ำหญงิฉมิ	หรอืเรยีกในรำชส�ำนกันครศรธีรรมรำชว่ำ	“ทูลกระหม่อมฟ้ำ

หญงิใหญ่”	เป็นธดิำของเจ้ำพระยำนครศรธีรรมรำช)	ในรชักำลที่	๒	เป็น

พระพงศ์อ�ำมรนิทร์	(หรอืเรยีกอกีนำมหนึ่งว่ำ	“พระพงษ์นรนิทร์”)	เป็นต้น

รำชสกุล	“พงษ์สนิ”

	 ๕.		สมเดจ็เจ้ำฟ้ำหญงิโกมล

	 ๖.		 สมเดจ็เจ้ำฟ้ำหญงิบุบผำ

	 ๗.		สมเดจ็เจ้ำฟ้ำชำยสงิหรำ

	 ๘.		สมเดจ็เจ้ำฟ้ำชำยศลิำ	ในรชักำลที่	๓	เป็นพระยำประชำชพี	

เป็นต้นรำชสกุล	“ศลิำนนท์”

	 ๙.		พระองค์เจ้ำชำยอรนกิำ	(คุณหนูค�ำ)	ที่	๑	ในเจ้ำจอมมำรดำ

อ�ำพนั	(ธดิำเจ้ำอปุรำชจนัทร์	นครศรธีรรมรำช)	ถกูส�ำเรจ็โทษเมื่อวนัที่	๑๓	

กนัยำยน	พ.ศ.	๒๓๕๒	พร้อมกบัสมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ	กรมขุนกระษตัรำนุชติ

	 ๑๐.	พระองค์เจ้ำหญงิสุมำลี

	 ๑๑.	พระองค์เจ้ำชำยธ�ำรง

	 ๑๒.	พระองค์เจ้ำชำยละมั่ง	ในรชักำลที่	๓	เป็นพระยำสมบตับิำล

	 ๑๓.	สมเดจ็เจ้ำฟ้ำชำยเลก็	(แผ่นดนิไหว)

	 ๑๔.	สมเดจ็เจ้ำฟ้ำชำยทศัไภย	ที่	๒	ในกรมบรจิำภกัดศีรสีดุำรกัษ์	

(เจ้ำหญงิฉมิ)	ถงึรชักำลที่	๒	เป็นพระอนิทอ�ำไพ	(หรอืเรยีกอกีนำมหนึ่งว่ำ	

“พระอนิทรอภยั”	ถูกส�ำเรจ็โทษเมื่อ	พ.ศ.	๒๓๕๘	 เป็นพระบดิำเจ้ำจอม

มำรดำน้อยในรชักำลที่	๔)

	 ๑๕.	พระองค์เจ้ำหญงิจำมจุรี

	 ๑๖.	พระองค์เจ้ำหญงิสงัวำล

	 ๑๗.	พระองค์เจ้ำหญงิส�ำลวีรรณ	 ที่	 ๒	 ในเจ้ำจอมมำรดำอ�ำพนั	

ได้เป็นพระรำชชำยำกรมพระรำชวงับวรสถำนมงคลในรชักำลที่	๒	แล้วถูก

ส�ำเรจ็โทษพร้อมกบัสมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ	กรมขุนกระษตัรำนุชติ



	 ๑๘.	สมเดจ็เจ้ำฟ้ำชำยนเรนทรรำชกุมำร	ที่	๓	ในกรมบรจิำภกัดี

ศรสีุดำรกัษ์	ถงึรชักำลที่	๒	เป็นพระนเรนทรรำชำ	ด�ำรงพระชนม์ชพีมำถงึ

รชักำลที่	๓	เป็นต้นรำชสกุล	“รุ่งไพโรจน์”

	 ๑๙.	พระองค์เจ้ำชำยคนัธวงศ์

	 ๒๐.	พระองค์เจ้ำชำยเมฆนิ

	 ๒๑.	พระองค์เจ้ำชำยอสินิธร

	 ๒๒.	พระองค์เจ้ำหญงิประไพพกัตร์	ในเจ้ำจอมมำรดำเงนิ

	 ๒๓.	สมเด็จเจ้ำฟ้ำชำยสุพันธุวงศ์	 ในเจ้ำจอมมำรดำฉิมใหญ่		

(พระรำชธดิำในรชักำลที่	๑)

	 ๒๔.	พระองค์เจ้ำชำยบวั

	 ๒๕.	สมเด็จเจ้ำฟ้ำหญิงปัญจปำปี	 ที่	 ๔	 ในกรมบริจำภักดีศรี			

สุดำรกัษ์	ในรชักำลที่	๑	เป็นพระชำยำเจ้ำฟ้ำกรมขุนอศิรำนุรกัษ์

	 ๒๖.	เจ้ำน้อยในเจ้ำจอมมำรดำเจ้ำหญิงปรำง	 (ทูลกระหม่อมฟ้ำ

หญิงเล็กของเจ้ำพระยำนครศรีธรรมรำช	 กนิษฐภคินีของกรมบริจำภักดี		

ศรสีุดำรกัษ์)	ในรชักำลที่	๒	เป็นเจ้ำพระยำนครศรธีรรมรำช

	 ๒๗.	พระองค์เจ้ำชำย

	 ๒๘.	พระองค์เจ้ำชำยหนูแดง	 ในเจ้ำจอมมำรดำปำน	 ได้เป็น						

พระบ�ำเรอรำชนกิุลในรชักำลที่	๒	เป็นผู้รู้คมัภรี์แพทย์	ได้เรยีบเรยีงต�ำรำ

ไว้มำก	แต่เมื่อไปรกัษำไข้กไ็ม่ใคร่หำย

	 ๒๙.	พระองค์เจ้ำหญงิสุดชำต	ิ(สุดชำตร)ี

	 มีที่สงสัยอยู่แห่งหนึ่งคือ	 พระองค์เจ้ำชำยอรนิกำ	 ในหนังสือ	

ล�าดบัสกลุเก่าบางสกลุ ภาคที่ ๑	ว่ำเป็นคณุหนูค�ำ	แต่ในพระรำชพงศำวดำร

เป็นคุณหนูด�ำ	จะเขยีนผดิถูกอย่ำงไรไม่ทรำบ
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สมเด็จพระอมรินทรำ บรมรำชินี

	 ในสมยักรงุศรอียธุยำนั้น	ที่ต�ำบลอมัพวำ	แขวงเมอืงสมุทรสงครำม	

มตีระกูลเศรษฐอียู่ตระกูลหนึ่ง	ผู้เป็นต้นตระกูลมนีำมว่ำ	“ท่ำนตำเจ้ำพร”	

และ	“ท่ำนยำยเจ้ำช”ี	ท่ำนทั้งสองนี้มบีตุรคนหนึ่งมนีำมว่ำ	“ทอง”	ท่ำนทอง

ได้แต่งงำนกับท่ำนสั้น	 ซึ่งต่อมำในรัชกำลที่	 ๔	 ได้ทรงสถำปนำถวำย

พระนำมว่ำ	 “สมเด็จพระรูปศิริโสภำคย์	 มหำนำคนำรี”	 เหตุที่มำถวำย

พระนำมภำยหลงันั้น	สมเดจ็พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ	กรมพระยำด�ำรงรำชำนภุำพ 

ได้ทรงเล่ำไว้ใน	สาส์นสมเดจ็ ภาคที่ ๒๔ หน้ำ	๒๔	ตอนหนึ่งว่ำ	(ตวัสะกด

ตำมต้นฉบบัเดมิ)

 “เคยได้ยินพระบรมราชาธบิายของสมเดจ็พระพุทธเจ้าหลวงว่า 

เม่ือในรชักาลท่ี ๑ นัน้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลก

ไม่ได้ทรงยกย่องพระญาติวงศ์ของสมเดจ็พระอมรนิทราบรมราชนิี 

ให้วิเศษอย่างใด ตรัสเล่าเรื่องท่ีได้ทรงสดับมาเป็นตัวอย่างว่า 

สมเด็จพระรูปศิริโสภาคทรงผนวชเป็นรูปชีอยู่ก่อนถึงรัชกาลท่ี 

๑ ก็เป็นแต่เสด็จเข้ามาอยู่ที่ต�าหนักสมเด็จพระอมรินทราอย่าง

เงียบๆ จนตลอดพระชนมายุ แต่เม่ือส้ินพระชนม์ พระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าฯ พระราชทานโกศทรงพระศพ สมเด็จพระ     

อมรินทราทรงยินดี ถึงออกพระโอษฐ์ว่า แม่ข้าเป็นเจ้าฯ”
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 สมเดจ็พระรูปศริโิสภำคย์	 มหำนำคนำร	ี มพีระชนม์ชพีอยู่	 ๙๐		

ปีเศษ	จงึสิ้นพระชนม์เมื่อปีระกำ	พ.ศ.	๒๓๔๔	ส่วนท่ำนทองนั้น	ถงึแก่

พริำลยัเสยีแต่ครั้งกรุงศรอียุธยำ

	 สมเดจ็พระรูปศริโิสภำคย์	มหำนำคนำร	ีมพีระโอรสและพระธดิำ

รวม	๑๐	องค์ด้วยกนัคอื

	 ๑.		เจ้ำคุณหญงิแวน

	 ๒.		เจ้ำคุณหญงิทองอยู่

	 ๓.		เจ้ำคุณชำยชูโต

	 ๔.		สมเดจ็พระอมรนิทรำ	บรมรำชนิี

	 ๕.		เจ้ำคุณชำยแตง

	 ๖.		เจ้ำคุณหญงิชโีพ

	 ๗.		เจ้ำคุณชำยพู

	 ๘.		เจ้ำคุณหญงิเสม

	 ๙.		เจ้ำคุณหญงินวล

	 ๑๐.	เจ้ำคุณหญงิแก้ว

	 สมเดจ็พระอมรนิทรำ	บรมรำชนิ	ีพระนำมเดมิว่ำ	“นำก”	ประสูติ

เมื่อวนัอำทติย์	เดอืน	๔	แรม	๕	ค�่ำ	ปีมะเสง็	ตรงกบัวนัที่	๙	มนีำคม	พ.ศ.	

๒๒๘๐	อ่อนกว่ำพระบำทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้ำจฬุำโลก	๑	ปี	และเข้ำใจ

ว่ำจะได้แต่งงำนในรำว	พ.ศ.	๒๓๐๑	-	๒๓๐๔	ทั้งนี้พจิำรณำจำก	พระราช

พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ ดังจะขอคัดมำประกอบดังนี้			

(ตวัสะกดตำมต้นฉบบัเดมิ)

 “ครั้นปีฉลู นพศก จุลศักราช ๑๑๑๙ (พ.ศ. ๒๓๐๐) 

พระชนมายุครบ ๒๑ ปี เสด็จออกทรงผนวชเป็นพระภิกษุ     

อยู่วัดมหาทะลายพรรษา ๑ แล้วลาผนวชเข้ารับราชการเป็น
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มหาดเล็กหลวงในพระเจ้าแผ่นดินท่ี ๓๓ ซึ่งปรากฏพระนาม

เรียกสามัญว่า ขุนหลวงดอกมะเดื่อ นั้น ครั้นต่อมาพระองค์ ได้

วิวาห์มงคลกับธิดาในตระกูลเศรษฐี ที่ต�าบลอัมพวา แขวงเมือง

สมุทรสงคราม อยู่ต่อพรมแดนเมืองราชบุรี จึงเสด็จออกไปรับ

ราชการอยู่ในเมืองราชบุร ีได้เป็นต�าแหน่งหลวงยกกระบัตร เม่ือ

พระชนม์พรรษา ๒๕ ปี”

	 พจิำรณำจำกพงศำวดำรที่ว่ำได้เป็นหลวงยกกระบตัรเมื่อพระชนม	

พรรษำ	๒๕	พรรษำ	(พ.ศ.	๒๓๐๕)	ซึ่งแสดงว่ำตอนนั้นต้องแต่งงำนแล้ว	

จงึได้ไปอยู่เมอืงรำชบุรี	ระยะเวลำจงึไม่เกนิ	พ.ศ.	๒๓๐๕	ไปได้	และถ้ำ

จะตรวจดูปีประสูติของพระรำชโอรส	 เช่น	 พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศ

หล้ำนภำลยั	ซึ่งประสูตเิมื่อวนัที่	๒๔	กุมภำพนัธ์	พ.ศ.	๒๓๑๐	(เป็นองค์

ที่	๔)	ด้วยแล้ว	กเ็หน็ว่ำระยะเวลำจะไม่เกนิ	พ.ศ.	๒๓๐๕	เป็นแน่

	 ต้นเหตทุี่จะมกีำรววิำหมงคลขึ้นนั้น	พระบำทสมเดจ็พระจอมเกล้ำ

เจ้ำอยูห่วัได้ทรงพระรำชนพินธ์ไว้ในเรื่อง	ปฐมวงศ์ ตอนหนึ่งว่ำ	(ตวัสะกด

ตำมต้นฉบบัเดมิ)

 “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนั้น เสด็จออกไป

ต้ังนิเวศน์สถานในพาหิรุทยานประเทศสวนนอกในแขวงเมือง

สมุทรสงคราม แลเมืองราชบุรีต่อกัน โดยมีการวิวาห์มงคลกับ

กรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ เพราะเหตุการณ์ท่ีก่อนนั้น

พระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยามีพระทัยยินดีในการท่ีจะแสวงหา

ในมาตุคามท่ีมีสิริรูปทรงโสภาคย์ แลเป็นบุตรีในสกุลท่ีมีทรัพย์

สมบัติไว้ ใช้เป็นนางในอนัเตปุรกิราชนาร ีจงึได้ ให้มีผูอ้าสาไปส่ือ

สืบสอดแนมหาสตรีท่ีรูปงามต่างๆ ท้ังในกรุงนอกกรุงใกล้ ไกล 

กค็รัง้นัน้กรมสมเดจ็พระอมรนิทรามาตย์เป็นบุตรขีองมหาเศรษฐี 
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เป็นสกุลอันใหญ่ ด้วยมากด้วยเครือญาติแลสูงด้วยสมบัติ หา 

สกลุอืน่จะเสมอมิได้ ในพาหริทุยานประเทศในเวลานัน้ แลมีบุญ

ลักษณศริริปูพรรณสัณฐานงามย่ิงนกั เป็นท่ีเล่าลืออ้ืออึง ทราบ

ถึงพวกสอดแนมของพระเจ้าแผ่นดิน พวกนั้นจึงได้น�าข่าวมา 

กราบทูลต่อพระเจ้าแผ่นดิน มีพระราชโองการด�ารัสส่ังกรม

มหาดไทยให้มีท้องตราออกไปให้หวัเมืองราชบุรไีปสู่ขอกรมสมเด็จ 

พระอมรินทรามาตย์ ซึ่งเป็นอรรคนารีมีบุญลักษณนั้นจาก

คฤหบดสีกลุนัน้แล้วส่งเข้ามาถวายเป็นอนัเตปุรกิราชนาร ีเพราะ

เวลานั้นเมืองราชบุรีขึ้นแก่มหาดไทย ก็แลการตกแต่งท้องตรา

บังคบับัญชาหวัเมืองมหาดไทยท้ังปวงครัง้นัน้ เนือ่งอยู่ในสมเด็จ

พระบรมมหาไปยกาธบิดีท้ังส้ิน ฝ่ายพระชนกพระชนนแีลพระญาติ 

ในกรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์นั้น ไม่มีจิตชอบใจปรารถนา

จะถวายกรมสมเด็จพระอมรนิทรามาตย์แก่พระเจ้าแผ่นดนิ เข้ามา 

ต้องติดกักขังเป็นอันเตปุริกราชนารีอยู่ ในพระราชวัง จึงแต่งคน

มาอ้อนวอนสมเด็จพระบรมมหาไปยกาธิบดี ซึ่งเป็นผู้ส�าเร็จกิจ

ราชการแต่งท้องตรานั้น ให้ช่วยแก้ ไขพอพ้นหลุดจากพระราช

ประสงค์พระเจ้าแผ่นดินเสียได้ สมเด็จพระบรมมหาไปยกาธิบดี

จึงได้คิดอ่านให้มีผู้กราบทูลพระเจ้าแผ่นดินว่า กรมสมเด็จพระ

อมรนิทรามาตย์นัน้พระองค์ท่านได้ ไปสู่ขอไว้ เพ่ือจะได้ ให้แก่พระ

โอรสที่ ๔ ของท่าน ได้นัดการวิวาห์มงคลแล้ว ขอพระราชทาน

ให้พ้นจากพระราชประสงค์เถดิ พระเจ้าแผ่นดนิกท็รงพระกรณุา

อนุญาตพระราชทานให้ ก็ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้าจุฬาโลกจึงไปได้กรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์เป็น

อรรคชายาแต่เดิมมาดังนี้”
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	 สมเดจ็พระอมรนิทรำ	บรมรำชนิ	ีมพีระรำชโอรสพระรำชธดิำถงึ	

๑๐	พระองค์	เท่ำกบัพระชนกและพระชนน	ีดงัมรีำยพระนำมดงันี้

	 ๑.	 สมเด็จเจ้ำฟ้ำหญิง	 สิ้นพระชนม์เสียแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยำ				

ยงัไม่แตก

	 ๒.	สมเด็จเจ้ำฟ้ำชำย	 สิ้นพระชนม์เสียแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยำ					

ยงัไม่แตก

	 ๓.	สมเดจ็เจ้ำฟ้ำหญงิฉมิใหญ่	พระนำมเดมิว่ำ	“หวำน”	แต่จำรกึ

ที่พระโกศพระอัฐิว่ำ	 “เจ้ำครอกฉิมใหญ่”	 ต่อมำได้สถำปนำเป็นสมเด็จ			

พระประถมบรมอยัยกิำเธอ	(สิ้นพระชนม์เสยีเมื่อ	พ.ศ.	๒๓๒๒)	ได้เป็น

พระรำชชำยำพระเจ้ำกรุงธนบุรี	 มีพระโอรสนำมว่ำ	 “เจ้ำฟ้ำสุพันธุวงศ์”	

(พระนำมเดิมว่ำ	 “เจ้ำฟ้ำเหม็น”)	 เมื่อพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำ			

จฬุำโลกเถลงิถวลัยรำชสมบตัแิล้ว	ได้พระรำชทำนพระนำมใหม่ว่ำ	“เจ้ำฟ้ำ

อภยัธเิบศร์”	 แต่พวกข้ำรำชกำรขำนพระนำมโดยย่อว่ำ	 “เจ้ำฟ้ำอภยั”	 ได้

ทรงสดับรับสั่งว่ำพ้องกับพระนำมเจ้ำฟ้ำอภัยทศครั้งแผ่นดินสมเด็จพระ

นำรำยณ์	 และเจ้ำฟ้ำอภัยครั้งแผ่นดินพระเจ้ำอยู่หัวท้ำยสระ	 ซึ่งไม่เป็น						

สวสัดมิงคลแก่ผู้มพีระนำมนั้น	จงึโปรดให้เปลี่ยนพระนำมใหม่ว่ำ	“เจ้ำฟ้ำ

ธรรมำธิเบศร์”	 และต่อมำได้เป็น	 “กรมขุนกระษัตรำนุชิต”	 ครั้นต่อมำมี

หนงัสอืท�ำนองบตัรสนเท่ห์ฟ้องว่ำ	สมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ	กรมขุนกระษตัรำนุชติ

และพรรคพวกเป็นกบฏ	 โปรดให้พระเจ้ำลูกยำเธอพระองค์ใหญ่	 (คือ

พระบำทสมเดจ็พระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หวั)	 ทรงพจิำรณำได้ควำมเป็นสตัย์สม

ดงัหนงัสอืฟ้อง	จงึโปรดให้ถอดสมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ	กรมขุนกระษตัรำนุชติ	และ

เอำไปประหำรชวีติเสยีกบัพวกที่ร่วมคดิด้วยกนั

	 ๔.	สมเด็จเจ้ำฟ้ำชำยฉิม	 (พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำ

นภำลยั)	เสดจ็พระรำชสมภพเมื่อวนัที่	๒๔	กมุภำพนัธ์	พ.ศ.	๒๓๑๐	เสดจ็
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สวรรคตเมื่อวนัที่	 ๒๑	 กรกฎำคม	 พ.ศ.	 ๒๓๖๗	พระชนมพรรษำ	 ๕๘	

พรรษำ

	 ๕.	สมเด็จเจ้ำฟ้ำหญิงแจ่ม	 (สมเด็จพระเจ้ำอัยยิกำเธอ	 เจ้ำฟ้ำ	

กรมหลวงศรสีุนทรเทพ)	ประสูตเิมื่อ	พ.ศ.	๒๓๑๓	ในรชักำลที่	๑	ทรง

สถำปนำเป็นเจ้ำฟ้ำกรมหลวงศรีสุนทรเทพ	 สิ้นพระชนม์ในรัชกำลที่	 ๑					

เมื่อวนัที่	๗	สงิหำคม	พ.ศ.	๒๓๕๑	พระชนัษำ	๓๘	ปี

	 ๖.	 สมเดจ็เจ้ำฟ้ำชำยจุ้ย	(สมเดจ็พระบวรรำชเจ้ำมหำเสนำนุรกัษ์)	

ประสูติเมื่อวันที่	 ๒๙	 มีนำคม	 พ.ศ.	 ๒๓๑๕	 สวรรคตเมื่อวันที่	 ๑๖	

กรกฎำคม	พ.ศ.	๒๓๖๐	พระชนัษำ	๔๕	ปี

	 ๗.	สมเด็จเจ้ำฟ้ำหญิงเอี้ยง	 (สมเด็จพระเจ้ำอัยยิกำเธอ	 เจ้ำฟ้ำ

ประไพวด	ีกรมหลวงเทพยวด)ี	ประสูตเิมื่อ	พ.ศ.	๒๓๒๐	ในรชักำลที่	๑	

พระรำชทำนนำมว่ำ	“เจ้ำฟ้ำประไพวด”ี	(บำงแห่งว่ำ	“ประภำวด”ี)	เมื่อ	พ.ศ.	

๒๓๕๑	ทรงสถำปนำเป็นกรมหลวงเทพยวดี	 สิ้นพระชนม์ในรชักำลที่	๒	

เมื่อวนัที่	๒๓	สงิหำคม	พ.ศ.	๒๓๖๖	พระชนัษำ	๔๗	ปี

	 ส่วนอีก	 ๓	 พระองค์นั้นสิ้นพระชนม์แต่ยังทรงพระเยำว์	 มิได้

ปรำกฏพระนำม	อนึ่ง	ในหนงัสอื	ราชสกุลวงศ์	กล่ำวว่ำ	จ�ำนวนพระรำช	

โอรสพระรำชธิดำมีเพียง	 ๙	 เท่ำนั้น	 และกำรเรียงล�ำดับก็ออกจะสับสน			

ไปบ้ำง	เพรำะบำงพระองค์สิ้นพระชนม์เสยีแต่ยงัทรงพระเยำว์

	 อนุสรณ์ของสมเด็จพระอมรินทรำ	 บรมรำชินี	 ที่ยังเหลืออยู่ทุก	

วันนี้คือวัดอัมพวันเจติยำรำม	 จังหวัดสมุทรสงครำม	 วัดนี้สมเด็จพระ				

อมรินทรำ	 บรมรำชินี	 ได้ทรงสร้ำงในบริเวณพระนิวำสสถำนเดิมของ

พระองค์	เพื่ออทุศิถวำยพระชนนแีละบรรจพุระอฐัไิว้ที่องค์พระปรำงค์	ตรงนี้ 

มเีรื่องเกี่ยวกบัพระชนกพระชนนขีองสมเดจ็พระอมรนิทรำ	บรมรำชนิ	ีว่ำ	

ครำวหนึ่งขณะที่พระชนกพระชนนกี�ำลงัทรงศลีอยูท่ี่วดัจฬุำมณนีั้น	ทำงบ้ำน
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เกดิเพลงิไหม้	บ่ำวไพร่ได้มำแจ้งในขณะก�ำลงัรกัษำอโุบสถศลีอยู่	ได้รบัสั่ง

เพยีงว่ำให้ขนของลงคบู้ำน	แล้วพระองค์กค็งตั้งมั่นในกำรถอือุโบสถศลีอยู่

ต่อไป	จนรุ่งเช้ำจงึได้เสดจ็กลบัไป	กป็รำกฏว่ำบ้ำนเรอืนเป็นเถ้ำถ่ำนหมด

แล้ว	เมื่อเป็นเช่นนี้จงึได้ย้ำยมำอยู่บรเิวณสวนที่เป็นวดัอมัพวนัเจตกิำรำม	

หรอืที่ในต�ำนำนเรยีกว่ำ	“อมัพวนัพำหริุทยำน”

	 ในรชักำลที่	๒	พระบำทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้ำนภำลยัได้ทรง

ตั้งกรมเฉลิมพระยศสมเด็จพระบรมรำชชนนีพันปีหลวงเป็นกรมสมเด็จ

พระอมรนิทรำมำตย์	(เทยีบกบักรมพระเทพำมำตย์	ตำมแบบโบรำณ)	เมื่อ

ปีมะเมยี	พ.ศ.	๒๓๕๓

	 สมเดจ็พระอมรนิทรำ	บรมรำชนิี	นบัว่ำมพีระชนมำยุยนืยำวมำก	

สวรรคตในรชักำลที่	๓	เมื่อวนัที่	๒๕	พฤษภำคม	พ.ศ.	๒๓๖๙	พระชนมำย	ุ

๘๙	พรรษำ	งำนพระบรมศพสมเดจ็พระอมรนิทรำ	บรมรำชนิ	ีมเีรื่องรำว

ปรำกฏในพระรำชพงศำวดำรว่ำ	(ตวัสะกดตำมต้นฉบบัเดมิ)

 “ในปีชวดนั้น ทรงพระราชด�าริว่า การทัพศึกค่อยสงบลง

แล้ว พระศพสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ยังค้างอยู่ จึงรับสั่งให้

เจ้าพนักงานซ่อมแซมประดับประดาพระเมรุให้งดงามดีดังเก่า 

การสารพัดทั้งปวงเหมือนพระบรมศพอย่างใหญ่เสร็จแล้ว ครั้น 

ณ เดือน ๖ ขึ้น ๙ ค�่า (อังคารที่ ๒๒ เมษายน ๒๓๗๑) ได้

เชิญพระบรมสารีริกธาตุออกมาสู่พระเมรุ มีการมหรสพ ๑ วัน 

๑ คนื เชญิพระบรมสารรีกิธาตุกลับเข้าพระบรมมหาราชวัง รุง่ขึน้ 

ณ วันพฤหัสบดี เดือน ๖ ขึ้น ๑๑ ค�่า (วันที่ ๒๔ เมษายน) 

ได้เชิญพระบรมอัฐิออกไปสู่เมรุ มีการมหรสพวัน ๑ ครั้น ณ  

วันเสาร์ เดือน ๖ ขึ้น ๑๓ ค�่า ได้เชิญพระโกศพระบรมศพ

สมเด็จพระอมรินทรามาตย์แห่มาขึ้นพระมหาพิไชยราชรถ แห่



กระบวนใหญ่เข้าสู่พระเมร ุได้มีการมหรสพสมโภช ๗ วัน ๗ คนื 

และบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายไทยทานแก่พระสงฆ์ราชาคณะ

ฐานานุกรมเปรียญเป็นอันมาก ครั้น ณ วันศุกร์ เดือน ๖ แรม 

๔ ค�่า (วันท่ี ๒ พฤษภาคม) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     

กับพระราชวงศานุวงศ์ ข้าราชการและท้าวพระยาหัวเมือง

ประเทศราช พร้อมกนักราบถวายบังคม ถวายพระเพลิงพระบรม

ศพ แล้วสมโภชพระบรมอัฐิอีก ๓ วัน ๓ คนื เป็นค�ารบ ๑๐ วัน 

๑๐ คืน ครั้น ณ เดือน ๖ แรม ๘ ค�่า แห่พระบรมอัฐิเข้าสู่

พระบรมมหาราชวัง เสร็จการพระบรมศพแล้วโปรดให้รื้อพระ

เบญจาทองออกเสีย”

	 พระรำชประวตัสิมเดจ็พระอมรนิทรำ	บรมรำชนิ	ี เท่ำที่สอบสวน

รวบรวมจำกจดหมำยเหตุและพระรำชพงศำวดำรก็สิ้นกระแสควำมเพยีง

เท่ำนี้
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สมเด็จพระศรีสุริเยนทรำ บรมรำชินี

	 สมเด็จพระปฐมบรมมหำชนก	 (ออกพระอักษรสุนทรศำสตร	์		

ทองดี)	 และพระปฐมบรมรำชชนนี	 (หยก)	 มีพระโอรสพระธิดำรวม	 ๕	

พระองค์คอื

	 ๑.	 สมเดจ็เจ้ำฟ้ำหญงิ	กรมพระเทพสุดำวด	ีเป็นพระมำรดำของ

กรมพระรำชวงับวรสถำนพมิขุ	เจ้ำฟ้ำกรมหลวงธเิบศร์บดนิทร	และเจ้ำฟ้ำ

กรมหลวงนรินทรรณเรศ	 พระภัสดำของเจ้ำฟ้ำกรมพระเทพสุดำวดี	

พระนำมเดิมว่ำ	 “หม่อมเสม”	 ได้ปฏิบัติรำชกำรแผ่นดินในสมัยกรุง

ศรีอยุธยำเป็นที่พระอินทรรักษำ	 เจ้ำกรมต�ำรวจใหญ่ฝ่ำยซ้ำย	 พระบวร

รำชวัง	 จะสิ้นพระชนม์เมื่อใดไม่ปรำกฏ	 แต่เมื่อครั้งกรุงธนบุรีไม่มีแล้ว			

เจ้ำฟ้ำกรมพระเทพสดุำวดี	หรอืที่ในหนงัสอื	ราชสกลุวงศ์ เรยีกว่ำ	“สมเดจ็

เจ้ำฟ้ำหญงิ	กรมพระเทพสุดำวด”ี	พระนำมเดมิว่ำ	“สำ”	เสดจ็อยู่มำจนถงึ

รชักำลที่	๑	สิ้นพระชนม์เมื่อวนัศุกร์	 เดอืน	๑๒	แรม	๑๐	ค�่ำ	ปีมะแม		

ตรงกบัวนัที่	๒๒	พฤศจกิำยน	พ.ศ.	๒๓๔๒	พระชนัษำ	๗๐	ปีเศษ

	 ๒.	สมเดจ็พระเจ้ำขุนรำมณรงค์	พระนำมเดมิไม่ปรำกฏ	ปรำกฏ

แต่ว่ำเป็นที่ขุนเณรรำมณรงค์	สิ้นพระชนม์เสยีแต่ในครั้งกรุงศรอียุธยำ

	 ๓.	สมเดจ็เจ้ำฟ้ำหญงิ	กรมพระศรสีุดำรกัษ์	เป็นพระมำรดำของ

เจ้ำฟ้ำกรมหลวงเทพหรริกัษ์	เจ้ำฟ้ำกรมหลวงพทิกัษมนตรี	เจ้ำฟ้ำกรมขุน

อศิรำนุรกัษ์	และสมเดจ็พระศรสีุรเิยนทรำ	บรมรำชนิี	(เจ้ำฟ้ำบุญรอด)
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	 ๔.	พระบำทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช

	 ๕.	สมเด็จพระอนุชำธิรำช	 กรมพระรำชวังบวรสถำนมงคล	

พระนำมเดมิว่ำ	“บุญมำ”

	 สมเดจ็เจ้ำฟ้ำหญงิ	กรมพระศรสีุดำรกัษ์	พระนำมเดมิว่ำ	“แก้ว”	

ได้สมรสกับท่ำนขรัวเงินเศรษฐี๔	 (เป็นบุตรคนที่	 ๔)	 ซึ่งสืบตระกูลมำแต่

เศรษฐีสมัยกรุงศรีอยุธยำ	 มีต้นตระกูลเดิมเป็นมหำเสนำบดีกรุงปักกิ่ง	

แผ่นดินเม่งไท้โจ	 วงศ์มิ้นองค์สุดท้ำย	 ท่ำนขรัวเงินมีพี่สำวชื่อท่ำนนวม		

ท่ำนเอยีง	มนี้องชำยชื่อท่ำนขรวัทอง๕	ได้ตั้งนเิวศสถำนอยู่ต�ำบลถนนตำล	

เป็นพ่อค้ำอยู่ในกรุงศรอียุธยำ	มำรดำของท่ำนขรวัเงนิเป็นน้องร่วมมำรดำ

กบัภรรยำเจ้ำพระยำช�ำนำญบรริกัษ์	ว่ำที่โกษำธบิดี

	 พระบำทสมเดจ็พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวัได้ทรงพระรำชนพินธ์ไว้

ในเรื่อง	ปฐมวงศ์	ตอนหนึ่งว่ำ	(ตวัสะกดตำมต้นฉบบัเดมิ)

 “เม่ือกรงุศรอียุธยาเสียแก่พม่านัน้ กรมสมเดจ็พระศรสุีดารกัษ์ 

ทรงพระครรภ์อยู่ได้ ๔ เดือนเศษแล้ว ได้พร้อมกันกับพระภัสดา

ตามเสดจ็พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกออกไปอาศยั

อยู่ ในนิเวศสถานท่ีเดิมของกรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ ณ 

ต�าบลอัมพวา ครัน้ถงึวันท่ี ๒๖ กนัยายน พุทธศกัราช ๒๓๑๐ 

จงึได้ประสูติพระธดิาพระองค์หนึง่ซึง่นบัเป็นท่ีสาม คอืกรมสมเด็จ 

พระศรีสุริเยนทรามาตย์ ครั้งนั้นเจ้าคุณชีโพผู้น้องนางของกรม

สมเด็จพระอมรินทรามาตย์ ได้รับอุปถัมภ์บ�ารุง เป็นเหตุให้กรม

สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ ได้ทรงนับถือว่าเป็นพระมารดา

เลี้ยงมา ครั้นเมื่อแผ่นดินกรุงธนบุรีตั้งขึ้นแล้ว พระบาทสมเด็จ

๔ในหนงัสอื	ราชนิกิูลรชักาลที่ ๓	กล่ำวว่ำ	“แซ่ตนั”
๕ท่ำนขรวัทองมบีตุรธดิำคอื	๑.	ท่ำนปำน	๒.	ธดิำชื่อผ่อง	เป็นหม่อมห้ำมในกรมหลวง
เทพหรริกัษ์
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พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเสด็จเข้าไปปรนนิบัติราชการ กรม   

พระศรสุีดารกัษ์กบัพระภัสดาแลพระโอรสพระธดิาก็ได้ตามเสด็จ

เข้ามาตั้งนิเวศสถานบ้านเรือนโรงแพอยู่ต�าบลกุฎีจีน ที่นั้นบัดนี้

เป็นพระวิหารแลหอไตรวัดกัลยาณมิตร แพลอยลงในคลอง

บางกอกใหญ่ตรงวัดโมฬีโลกข้ามข้างใต้
๖
  (ในหนังสือ ราชินิกูล

รชักาลท่ี ๕ กล่าวว่า “พระชนกเงินเป็นเศรษฐีผูห้นึง่ มีเคหะสถาน 

อยู่ต�าบลแม่น�้าอ้อม จังหวัดธนบุรีใต้ ใกล้วัดรัษฎาธิฐานและวัด

กาญจนสิงหาสน์ในบัดนี้ เดิมทีวัดท้ังสองนี้เรียกว่าวัดเงินและ

วัดทอง เป็นของพระชนกเงินและพระอนุชาของพระชนกเงิน 

นามว่า ทอง ได้ทรงสร้างไว้องค์ละวัด แล้วปฏิสังขรณ์ต่อๆ กนัมา 

ภายหลงัเมือ่เป็นพระอารามจงึเปลีย่นนามเชน่กล่าวแล้ว วดัทัง้

สองนีเ้ป็นเครือ่งหมายส�าคญัส�าหรบัสถานท่ีเดิมของพระชนกเงิน 

และพระชนกเงินนั้นมีแพส�าหรับขายส่ิงของทางพาณิชยกรรม

จอดอยู่ ในล�าน�้าอันเดียวกัน ซึ่งเรียกว่าคลองบางกอกใหญ่ 

จังหวัดธนบุรีใต้ทุกวันนี้ แต่ต้ังอยู่ ใกล้ต�าบลท่ีค้าขายในบริเวณ

ซึ่งเป็นวัดกัลยาณมิตรบัดนี้ สถานตรงท่ีจอดแพนั้น ต่อมาใน

รชักาลท่ี ๔ ได้ทรงสร้างเป็นหอไตรไว้ ในวัดกลัยาณมิตรนัน้เป็น

ส�าคัญด้วย)

 “ฝ่ายนายฤทธิ์ บุตรเจ้าพระยาช�านาญบริรักษ์ เม่ืออยู่กับ

บุนนาคภรรยา มีบุตรคนหนึง่ชือ่อ�าพัน ครัน้กรงุแตกท�าลายแล้ว

๖ในหนงัสอื	ราชนิกิูลรชักาลที่ ๓	กล่ำวว่ำ	“สมเดจ็เจ้ำฟ้ำหญงิ	กรมพระศรสีุดำรกัษ์	
ได้ทรงปฏสิงัขรณ์วดัหงส์อนัเป็นวดัใกล้แพค้ำขำยที่จอดอยูใ่นบรเิวณนั้นไว้แต่เดมิ	ต่อมำ 
ในรชักำลที่	 ๔	 ได้ทรงปฏสิงัขรณ์ร่วมพระรำชหฤทยักบัพระบำทสมเดจ็พระปิ่นเกล้ำ				
เจ้ำอยู่หวั	ผู้เป็นพระบรมอนุชำธริำชอกีเล่ำ	จงึได้พระรำชทำนนำมวดัหงส์ว่ำ	‘วดัหงส์
รตันำรำม’	ค�ำว่ำ	‘รตัน’	แปลว่ำ	‘แก้ว’	กห็มำยถงึพระนำมสมเดจ็เจ้ำฟ้ำ	กรมพระศรี
สุดำรกัษ์	นั่นเอง”
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พาบุตรภรรยาหนไีปเมืองนครศรธีรรมราช เข้าพ่ึงอาศยัเจ้าพระยา 

นครศรีธรรมราชอยู่ ต้ังบ้านเรือนอยู่ท่ีต�าบลบ้านสามอู่ เหนือ

เมืองนครศรีธรรมราชมาประมาณทาง ๑๐๐ เส้น ครั้งนั้น

เจ้าพระยานครศรีธรรมราช เม่ือจะต้ังตัวเป็นเจ้าก็ได้ปรึกษา

ขนบธรรมเนียมต่างๆ กับนายฤทธิ์ ซึ่งเป็นบุตรท่านเสนาบดี

ผู ้ ใหญ่รู ้ ในขนบธรรมเนียมราชการแผ่นดิน เจ ้าพระยา

นครศรธีรรมราชมีความยินดีต่อสติปัญญาของนายฤทธิม์ากนกั 

เม่ือต้ังตนเป็นเจ้าแผ่นดินขึ้นแล้วจึงต้ังให้นายฤทธิ์เป็นวังหน้า 

เรียกว่า วังหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ท่านบุนนาคเป็นภรรยา 

เรยีกว่า เจ้าครอกข้างใน หม่อมอ�าพันนัน้เป็นพระองค์เจ้าอ�าพัน 

กติิศัพท์นั้นทราบถึงพระภัสดาของกรมสมเด็จพระศรีสุดารักษ์ 

จึงได้มีความด�าริไม่เห็นชอบด้วยนายฤทธิ์ ผู้เป็นญาติซึ่งเป็น

หลานเขย เจ้าพระยานครศรีธรรมราชนี้มิใช่ญาติอันสนิทเข้าไป

รับต�าแหน่งใหญ่นัก นานไปภายหน้าเกลือกว่าภัยจะมี อนึ่ง ทั้ง

ได้ทราบความประสงค์ของเจ้ากรุงธนบุรี ว่าจะยกกองทัพออก

ไปตีปราบปรามเมืองนครศรีธรรมราชสักเวลาหนึ่ง เม่ือว่าง

ราชการทัพรบกับพม่า กลัวว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริง นายฤทธิ์จะ

พลอยตายด้วยเจ้าพระยานครศรีธรรมราชมีความปรารถนาจะ

ออกไปลองใจนายฤทธิ์ซึ่งเป็นวังหน้าเมืองนครศรีธรรมราชนั้น 

จะยังนับถือว่าเป็นญาติอยู่หรือหาไม่ ถ้านับถือรับรองดีก็จะว่า

กล่าวให้สติเสียให้รักษาตัว

 ด้วยเหตุนี้ พระภัสดาในกรมสมเด็จพระศรีสุดารักษ์จึงได้

มอบถิ่นฐานบ้านเรือนทาสกรรมกรทั้งปวง ให้กรมหลวงเทพหริ

รกัษ์ซึง่เป็นบุตรใหญ่อยู่รกัษา แล้วพากรมสมเด็จพระศรสุีดารกัษ์

กับพระธิดาใหญ่น้อยสองพระองค์กับทาสชายหญิงสองสามคน



ส.	พลำยน้อย 63

ลงไปเรอืทะเล แล่นล่องไปเมืองนครศรธีรรมราชในฤดูลมว่าวใน

ปีชวด สัมฤทธิ์ศก จุลศักราช ๑๑๓๐ ครั้นไปถึงแล้วก็ขึ้นไป

เมืองนครศรีธรรมราชนั่งอยู่ท่ีริมทาง เม่ือวังหน้าเมืองนคร      

ศรีธรรมราชจะมีท่ีไป ครั้นเสล่ียงวังหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

มาใกล้ก็กระแอมไอให้เสียงเป็นส�าคัญ วังหน้าเมืองนคร          

ศรีธรรมราชได้เห็นแล้วก็มีความยินดี ลงจากเสล่ียงออกมารับ

แล้วปราศรัยโดยฉันญาติ แล้วพาไปท่ีอยู่พร้อมกับกรมสมเด็จ

พระศรีสุดารักษ์แลพระธิดาสองพระองค์ ครั้งนั้นวังหน้าเมือง

นครศรีธรรมราชชวนจะให้อยู่ด้วยแล้วว่าจะพาไปเฝ้าเจ้านคร     

ศรธีรรมราช พระภัสดาในกรมสมเดจ็พระศรสุีดารกัษ์ไม่เหน็ด้วย 

ไม่ยอมเข้าไปหาเจ้าพระยานครศรีธรรมราช แลไม่ยอมอยู่ด้วย 

ขอให้ปิดความนัน้เสียแล้วได้ ให้สติดงัท่ีคดิไปทุกประการ วังหน้า

เมืองนครศรีธรรมราชเห็นชอบได้รับว่าภายหลังค่อยคิดเอาตัว

รอดออก หากให้พ้นภัยตามความคิดนั้น ครั้งนั้นชาวเมือง

นครศรีธรรมราชบางพวกเล่าลือกันว่า ผู้ซึ่งออกมาจากกรุง 

ธนบุรีเป็นผู้อาสาเจ้ากรุงธนบุรีไปเกล้ียกล่อมวังหน้าเมืองนคร 

ศรธีรรมราชให้เป็นไส้ศกึ ด้วยเหตุนี ้กรมสมเด็จพระศรสุีดารกัษ์

กบัพระภัสดามีความสะดุ้งสะเทือนรบีลาวังหน้ากลับมากรงุธนบุรี 

ในฤดูลมส�าเภาปลายปีชวด สัมฤทธิ์ศก กับปีฉลู เอกศก ต่อกัน 

ครัง้นัน้เจ้ากรงุธนบุรทีราบว่าพระภัสดากรมสมเด็จพระศรสุีดารกัษ์ 

ออกไปเมืองนครศรธีรรมราชกลับเข้ามาถงึใหม่ ก็ให้มีผูร้บัส่ังไป

หามาซกัไซ้ ไต่ถามข้อราชการ ก็ได้ ให้การว่าเป็นแต่ยากจนกห็า

สิ่งของเป็นสินค้าออกไปขาย แลได้ ให้ข่าวบ้านเมืองแต่เห็นเล็ก

น้อยโดยสมควร ความซึ่งว่าได้พบวังหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

นัน้ไม่ได้ ให้การ เจ้ากรงุธนบุรจีงึด�ารไิว้ว่าเม่ือว่างราชการรบกบั

พม่า จะได้ยกทัพไปตีเมืองนครศรธีรรมราช จะให้พระภัสดากรม
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สมเด็จพระศรีสุดารักษ์เป็นผู้น�าทัพน�าทาง ฝ่ายพระภัสดากรม

สมเด็จพระศรีสุดารักษ์ปรารถนาจะไม่อาสาเจ้ากรุงธนบุรี จึง 

บอกป่วยว่าเป็นง่อยเสียแต่ก่อนเริม่การทัพเมืองนครศรธีรรมราช 

ด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้ท�าราชการเป็นต�าแหน่งใดในแผ่นดินนั้นเลย 

กรมสมเดจ็พระศรสุีดารกัษ์ในแผ่นดินกรงุธนบุรไีด้ประสูติพระโอรส 

อีกสองพระองค์ ซึ่งออกพระนามมาข้างหลังแล้วนั้น ในปีขาล 

โทศก จุลศักราช ๑๑๓๒ พระองค์หนึ่ง ปีมะเส็ง เบญจศก 

จุลศักราช ๑๑๓๕ พระองค์หนึ่ง พระภัสดากรมสมเด็จพระศรี

สุดารักษ์สิ้นพระชนม์เสียแต่ในเวลาเป็นกลางแผ่นดินกรุงธนบุรี 

ครั้นเม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้เถลิงถวัลย

ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว กรมสมเด็จพระเทพสุดาวดี กรม

สมเด็จพระศรีสุดารักษ์ ทั้งสองพระองค์ก็ได้ตามเสด็จเข้ามาอยู่

ในพระบรมมหาราชวังก่อน กรมสมเด็จพระเทพสุดาวดีมีพระ

ต�าหนักอยู่ข้างหลังพระมหามณเฑียร เรียกว่าพระมหาต�าหนัก

ใหญ่ ได้ว่าราชการท่ัวไปแทบทุกอย่าง แลว่าการพิเศษในพระ

คลังเงินทองส่ิงของต่างๆ ในพระราชวังชัน้ในท้ังส้ิน กรมสมเด็จ

พระศรีสุดารักษ์นั้นมีพระต�าหนักอยู่เบื้องหลังพระที่นั่งดุสิตมหา

ปราสาท แลพระวิมานรตัยา เรยีกว่า พระต�าหนกัแดง ได้ทรงท�า

ราชการทรงก�ากบัเครือ่งใหญ่ในโรงวิเสทต้นแลการสดึงแลอ่ืนๆ 

เป็นหลายอย่าง กรมสมเด็จพระเทพสุดาวดีแลกรมสมเด็จพระ

ศรีสุดารักษ์ท้ังสองพระองค์นั้นได้เสด็จด�ารงทรงพระชนม์อยู่มา

นาน”

	 ครั้นถงึวนัอำทติย์	เดอืน	๘	แรม	๑๑	ค�่ำ	ปีมะแม	ตรงกบัวนัที่	

๑๒	 สิงหำคม	 พ.ศ.	 ๒๓๔๒	 สมเด็จเจ้ำฟ้ำหญิง	 กรมพระศรีสุดำรักษ์						

กส็ิ้นพระชนม์	พระชนัษำ	๖๐	ปีเศษ
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	 เมื่อได้กล่ำวถึงพระประวัติพระชนกและพระชนนีในสมเด็จพระ

ศรีสุริเยนทรำ	 บรมรำชินี	 มำแล้ว	 ต่อไปนี้จะได้กล่ำวถึงสมเด็จพระศร	ี					

สุรเิยนทรำ	บรมรำชนิ	ีต่อไป

พระรูปเขียนสมเด็จพระศรีสุริเยนทรา บรมราชินี
วาดตามจินตนาการของจิตรกร

	 ใน พระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสนิทร์ รชักาลที่ ๒	 กล่ำวว่ำ	

(ตวัสะกดตำมต้นฉบบัเดมิ)

 “เมื่อในรัชกาลที่ ๑ นั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นภาลัย ได้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าบุญรอด พระธิดา

สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ เป็นพระ

อรรคชายา”
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	 เหตุกำรณ์ตอนนี้เข้ำใจว่ำจะเกิดขึ้นระหว่ำง	 พ.ศ.	 ๒๓๔๓	 -	

๒๓๔๔	 เพรำะมีเรื่องกล่ำวกันว่ำ	 เมื่อเจ้ำฟ้ำบุญรอดตั้งครรภ์	 คุณเสือ				

(เจ้ำจอมแว่น	 พระสนมเอกในรัชกำลที่	 ๑	 ซึ่งจะกล่ำวต่อไป)	 ได้เข้ำเฝ้ำ

กรำบทูลพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกให้ทรงทรำบ	 และด้วย

ควำมสำมำรถของคุณเสอืจงึดบัพโิรธไว้ได	้ในหนงัสอื ราชสกุลวงศ์ กล่ำว

ว่ำ	(ตวัสะกดตำมต้นฉบบัเดมิ)

 “พระราชโอรสองค์แรกในสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ 

ประสูติวันอาทิตย์ เดือนยี่ ปีระกา พ.ศ. ๒๓๔๔”

	 ฉะนั้นเรื่องรำวตอนนี้จึงต้องเกิดในระยะดังกล่ำวแล้วอย่ำง

แน่นอน

	 สมเดจ็พระศรสุีรเิยนทรำ	บรมรำชนิ	ีมพีระรำชโอรส	๓	พระองค์

คอื

	 ๑.	 เจ้ำฟ้ำชำย	สิ้นพระชนม์ในวนัประสูติ

	 ๒.	สมเด็จเจ้ำฟ้ำชำยมงกุฎ	 (พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำ	

อยู่หวั)	 เสดจ็พระรำชสมภพเมื่อวนัที่	๑๘	ตุลำคม	พ.ศ.	๒๓๔๗	เสดจ็

สวรรคตเมื่อวนัที่	๑	ตุลำคม	พ.ศ.	๒๔๑๑	พระชนมพรรษำ	๖๔	พรรษำ

	 ๓.	สมเดจ็เจ้ำฟ้ำชำยอศิเรศจุฑำมณ	ี(พระบำทสมเดจ็พระป่ินเกล้ำ

เจ้ำอยู่หัว๗)	 เสด็จพระรำชสมภพเมื่อวันที่	 ๔	 กันยำยน	 พ.ศ.	 ๒๓๕๑	

สวรรคตในรชักำลที่	๔	เมื่อวนัที่	๗	มกรำคม	พ.ศ.	๒๔๐๘	พระชนมพรรษำ	

๕๘	พรรษำ	

	 สมเด็จพระศรีสุริเยนทรำ	 บรมรำชินี	 ทรงถือธรรมเนียมหลำย

อย่ำง	ซึ่งพระบำทสมเดจ็พระจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วัทรงจ�ำไว้ได้มำก	จะขอคดั

ข้อห้ำมของสมเด็จพระศรีสุริเยนทรำ	 บรมรำชินี	 ซึ่งมีปรำกฏในหนังสือ	

ชุมนุมพระบรมราชาธิบาย ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว     

มำรวมไว้ด้วยดงัต่อไปนี้	(ตวัสะกดตำมต้นฉบบัเดมิ)

๗มเีรื่องพสิดำรในหนงัสอื	กษตัรยิ์วงัหน้า	ของ	ส.	พลำยน้อย
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 (๑) การใช้ท�าหมันชันยาในแนวกระดาน ให้ท�าได้แต่ในเรือ

ที่เป็นของเลื่อนได้ยกได้เดินได้ หรือในถังน�้าที่เป็นของยกได้ย้าย

ท่ีได้ แต่ในพ้ืนในชาน ในหลังคาของเรือนท่ีมีเสาปลูกลงในดิน

ทรงห้ามไว้เป็นอนัขาด ไม่ให้ท�าหมันชนัยาเลย ถ้าจะกนัน�า้รัว่จะ

ดาดดบุีกกด็ ีจะดาดอฐิปูนศลิากดี็ ท�าได้ แต่จะใช้ชนัแลน�า้มันไม่ได้ 

ถ้าจะปิดปากไม้ท่ีเป็นตาหรือท่ีห่างด้วยเลือดหมูผสมปูนอย่าง  

จีนท�า หรือปูนน�้ามันเกล่ียแนวให้มิดก็ได้ ชันลาพอนแผงปิด

กระดาษกันรั่วก็ได้ ห้ามแต่ท�าหมันชันแนวกระดานกันน�้ารั่วไว้

อย่างเรืออย่างถังนั้นอย่างเดียว ถ้าจะท�าเรือนหรือพลับพลา

หลังคาเป็นไม้ ให้ท�ากระดานทับๆ กันเหมือนเกล็ดกระเบ้ือง

อย่างร้านน�้าโรงทาน หรือเป็นกระดาษทับๆ กันอย่างพลับพลา

ยกท่ีรมิโรงนาฬิกานัน้ได้ จะใช้หมันใช้ชนัไม่ควรเลย ห้ามเป็นอันขาด

พระรูปฉายสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ 
เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์
(พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว)

 “มีพระบรมราชโองการ

ด�ารัสส่ังให้จดหมายพระราชทาน

พระเจ้าลูกเธอฝ่ายหน้าฝ่ายในทุก

พระองค์ ให้ทราบ ว่ากรมสมเด็จ

พระศรีสุริเยนทรามาตย์ พระบรม

ราชชนน ีท่านมักทรงถอืลัทธต่ิางๆ 

ว่าท�าอย่างนัน้ๆ ไม่เป็นมงคลแล้ว 

กต็รสัห้ามไว้ ให้ก�าชบัต่อสืบๆ ลง

ไปในตระกลูว่าอย่าให้ท�าเป็นหลาย 

ส่ิงหลายประการ ครัน้ทรงส่ังสอน

แต่พระวาจา ผู้ฟังก็จ�าไว้ ได้บ้าง

ลืมเสียบ้าง จึงโปรดให้จดหมาย

พระราชทานไว้เพ่ือจะให้ทราบท่ัว

กัน
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 (๒) สัตว์มีชวีติต่างๆ คอืแมวกด็ ีสุนขัจกูด็ ีม้ากด็ ีนกเล้ียง

ก็ดี นกกระตั้วก็ดี ไก่ก็ดี ที่มีขนขาวทั้งตัวก็ดี บางแห่งก็ดี ห้าม

ไม่ให้เอาเครือ่งเขยีนแลน�า้ย้อมส่ิงใดๆ ย้อมแลแต้มเขยีนเพ่ือจะ

ให้ประหลาด ห้ามเป็นอันขาดทีเดียว ไม่ให้เล่น ก็ถ้าสัตว์มีหมัด

จะทาขม้ินหรือไพลเป็นยากันหมัดนั้นได้ แต่จะทาเพ่ือให้เหลือง

เป็นสีประหลาดนั้นไม่ได้ ช้างจะเขียนหน้าด้วยเขม่าแลเส้นขาว

อย่างเช่นช่างเขียนในการสระสนานแลการแห่แหนอื่นๆ นั้นได้ 

เพราะช้างไม่มีขนท่ัวตัวอย่างม้าแลโค ถึงกระนั้นจะเขียนช้าง

ส�าคัญ คือช้างเผือกแลช้างสีประหลาดก็ไม่ควรซึ่งห้าม ท้ังนี้

เพราะว่าพ้องกบัมนษุยชาติ เพราะผูห้ญงิท่ีผมหงอกหรอืผมบาง 

หรือศีรษะถลอก เขาแก้ด้วยจับเขม่าแลดอกอัญชันแลใบหอม 

แลเขาย้อมผวิหนงัด้วยขม้ินหรอืแป้งนวล เป็นการของมนษุย์สืบ

มาแต่โบราณ จะเอาอย่างนั้นไปแต่งให้สัตว์เดียรฉานนั้นไม่ควร

เป็นอุบาทว์จัญไร

 (๓) ต้นข้าวเหนียว ต้นข้าวเจ้า สารพัดต้นข้าว ไม่ให้ปลูก

ลงในดนิหรอืในท้องร่อง หรอืในสระแลในท่ีน�า้ขงัท้ังปวง ท่ีอยู่ใน

วงก�าแพงบ้าน จะปลูกได้แต่ในอ่างในถงัท่ีเป็นของยกได้ ไม่ห้าม

 (๔) ถ้ามีงานมงคลสองอย่าง คือโกนจุก ๑ ลงท่า ๑ อย่า

ให้มีเทศนา ให้มีแต่สวดมนต์แลเล้ียงพระสงฆ์ตามธรรมเนยีมการ

โกนจุกลงท่า โดยมีศรัทธาจะท�าการฉลองพระ ต่อไปจะใคร่มี

เทศนาเป็นการบุญก็ได้ ไม่ห้ามขาด แต่ขอให้ ไว้ระยะเริ่มงาน

เป็นการบุญต่างหาก อย่าให้เอามาปะปนระคนกับการโกนจุก

ลงท่า

 แลอื่นๆ นอกจากนี้ก็ยังมีอีก แต่ยังทรงระลึกไม่ได้ ถ้าทรง

ระลึกได้แล้วจึงจะโปรดให้เพิ่มเติมลงอีกฯ”



ส.	พลำยน้อย 69ส.	พลำยน้อย 69

	 จำกข้อควำมที่ได้คดัมำลงไว้นี้	ท�ำให้เรำได้ทรำบถงึควำมเชื่อตำม

ประเพณีโบรำณของพระองค์อีกมำก	 แสดงให้เห็นว่ำพระองค์เคร่งครัด		

ในเรื่องขนบธรรมเนยีมในสมยันั้น	ซึ่งเป็นประโยชน์ในกำรศกึษำถงึควำม

เชื่อถอืในสมยัโบรำณอกีเรื่องหนึ่ง

	 ในหนังสือ	 จดหมายเหตุโหร ฉบับพระยาประมูลธนรักษ์	 ได้

บนัทกึไว้ว่ำ	(ตวัสะกดตำมต้นฉบบัเดมิ)

 “ปีวอก จ.ศ. ๑๑๙๘ วันอังคาร ขึ้น ๘ ค�่า เดือน ๑๑ 

(๑๘ ตุลาคม) พันวษานิพพาน เพลาเช้า ๒ โมงเศษ (พันวษา

ก็คือสมเด็จพระศรีสุริเยนทรานั่นเอง) พระชนมายุได้ ๖๙ 

พรรษา (พ.ศ. ๒๓๑๐ - พ.ศ. ๒๓๗๙) แต่ ในพระราช

พงศาวดาร รัชกาลที่ ๓ กล่าวว่า “วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. 

๒๓๗๙ เวลาเช้า ๔ โมง สมเดจ็พระพันวัสสาประชวรพระโรค

ชรา สวรรคตในวันนั้น”

	 ครั้นถงึวนัศุกร์	เดอืน	๕	ขึ้น	๙	ค�่ำ	ตรงกบัวนัที่	๑๔	เมษำยน	

พ.ศ.	๒๓๘๐	กำรพระเมรุที่ท้องสนำมหลวงท�ำเสรจ็แล้ว	ได้เชญิพระบรม

ศพสมเด็จพระพันวัสสำออกจำกพระรำชวัง	 เดินข้ำมฟำกมำขึ้นท่ำวัด

พระเชตุพนวมิลมงัคลำรำม	ขึ้นพระยำนมุำศมำขึ้นพระมหำพชิยัรำชรถ	แต่

รถอื่นยกเสยีมแีต่รถพระเท่ำนั้น	รปูสตัว์กม็แีต่	๑๐	คู	่แห่ไปสูพ่ระเมรแุล้วเชญิ	

ขึ้นสูพ่ระเบญจำ	ถวำยไทยธรรมแก่พระสงฆ์รำชำคณะ	พระครฐูำนำนุกรม

เปรยีญอธกิำรสงฆ์เป็นอนัมำก	ได้ท�ำกำรมหรสพสมโภช	๓	วนั	๓	คนื

	 ครั้นเมื่อวนัอำทติย์	เดอืน	๕	ขึ้น	๑๑	ค�่ำ	(วนัที่	๑๖	เมษำยน)	

พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	 พร้อมด้วยพระรำชวงศำนุวงศ	์

ข้ำรำชกำรผูใ้หญ่ผูน้้อย	ถวำยพระเพลงิ	ณ	วนัจนัทร์	เดอืน	๕	ขึ้น	๑๒	ค�่ำ	

(วนัที่	๑๗	 เมษำยน)	 ได้แจงพระรูปลอยพระองัคำรเกบ็พระอฐัไิว้ในพระ

โกศทองค�ำ	ท�ำกำรสมโภชอกีวนัหนึ่ง	รวม	๔	วนั	๔	คนื	ครั้นรุ่งขึ้นแห่

พระอฐัลิงเรอืเอกชยัที่ท่ำพระมำสู่พระรำชวงัเดมิ


