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คำสำคญั

 พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั
-
พระประวตัแิละการวเิคราะห,์
พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั
-




 การสบืราชสนัตตวิงศ
์-
พระประวตัแิละการวเิคราะห,์
ประวตัศิาสตรไ์ทย
-
พระประวตัิ





บทคัดย่อ



พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั
ทรงเปน็พระราชโอรสพระองคใ์หญใ่นพระบาทสมเดจ็พระพทุธ-


เลิศหล้านภาลัย
 อันประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเรียม
(สมเด็จพระศรีสุลาลัย)
 เมื่อครั้งพระบรมชนก-

นาถยงัเสดจ็ดำรงพระยศเปน็
 สมเดจ็พระเจา้ลกูยาเธอ
 เจา้ฟา้กรมหลวงอศิรสนุทร
 พระนามเดมิวา่


พระองค์เจ้าชายทับ
 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่
2
 ทรงดำรงพระยศเป็น
 พระเจ้าลูกยาเธอ
 กรมหมื่น-

เจษฎาบดนิทร
์ พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั
 ทรงเปน็พระราชปโิยรส
(พระราชโอรสอนัเปน็

ทีร่กั)
 ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยัทรงไวว้างพระราชหฤทยัยิง่กวา่พระราชโอรสพระองค
์

อื่น
 สติปัญญาอันเฉียบแหลม
 ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวสมชายชาติทหาร
 และความจงรักภกัดอีนั

เปีย่มลน้ของพระราชโอรสพระองคน์ี
้ เปน็ทีป่ระจกัษแ์จง้แกพ่ระทยัของสมเดจ็พระบรมชนกนาถ
 ดว้ย


เหตุนี้
 รัชกาลที่
 2
 จึงทรงวางพระราชอำนาจทั้งปวงให้พระองค์ทรงสำเร็จราชการแผ่นดิน
 ต่าง
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พระเนตรพระกรรณในชว่ง
10
 ปหีลงัแหง่รชักาล
 สมเดจ็พระราชโอรสไมเ่พยีงทรงบรหิารราชกจินอ้ย

ใหญใ่หส้ำเรจ็ลลุว่งดว้ยความวริยิอตุสาหะเทา่นัน้
 แตย่งัทรงขวนขวายหาพระราชทรพัย
์ ถวายสมเดจ็

พระบรมชนกนาถสำหรบัทรงใชจ้า่ยทัง้ในราชกจิทัง้ปวงและสว่นพระองค
์หลงัจากสมเดจ็พระพทุธเลศิ-


หลา้นภาลยัเสดจ็สวรรคตอยา่งกะทนัหนัเมือ่วนัที
่21
กรกฎาคม
พ.ศ.
2367
โดยยงัไมท่นัทรงมรีบัสั่ง

มอบราชสมบตัแิกพ่ระราชโอรสพระองคใ์ด
 ดว้ยเหตนุี
้ ทีป่ระชมุเสนาบดอีนัประกอบดว้ยพระบรม

วงศานวุงศแ์ละเหลา่เสนาบดชีัน้ผูใ้หญ
่ จงึลงมตเิปน็เอกฉนัทใ์หท้ลูอญัเชญิ
พระเจา้ลกูยาเธอ
กรม-

หมืน่เจษฎาบดนิทร
์ ผูท้รงพระสตปิญัญาฉลาดหลกัแหลมและไดว้า่ราชการตา่งพระเนตรพระกรรณ


ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมานานกว่า
10
ปี
ขึ้นครองราชย์สืบต่อพระบรมชนกนาถ


การนำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ปราศจากการวิเคราะห์ในเชิงลึก
 เพราะส่วนใหญ่อ้างอิงมา

จากแหล่งข้อมูลเดียวกันโดยหาได้พิจารณาและวิเคราะห์เหตุและผลจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์

หลายๆ
 ด้านประกอบกันอย่างจริงจัง
 ส่งผลให้ประวัติศาสตร์ในแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ
 ถูก

บิดเบือนในหลายกรณีมาจนกระทั่งทุกวันนี้
 ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับความชอบธรรมในการ

เสด็จขึ้นครองราชย์ของรัชกาลที่
 4
 ก่อนรัชกาลที่
 3
 เนื่องจากทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ

พระองค์ใหญ่ในระดับเจ้าฟ้า
 ที่ประสูติจากพระอัครมเหสี
 นอกจากนั้นยังมีกรณีที่มีการวิพากษ์

วิจารณ์อย่างไม่เป็นธรรมว่า
 รัชกาลที่
3
ทรงบริหารราชการแผ่นดินแบบคร่ำครึ
 ล้าหลังแบบตาม

โลกไม่ทัน
 เกลียดฝรั่ง
 และหากทรงมีพระชนม์ชีพยาวนานกว่านี้
 ก็อาจทำให้ไทยต้องเสียเอกราช

แก่ฝรั่งก็เป็นได้


สมัยปลายรัชกาลที่
2
 ผู้มีอำนาจบารมีที่สุดในแผ่นดินรองลงมาจากองค์พระมหากษัตริย์คือ
 กรม-

หมื่นเจษฎาบดินทร์
 พระราชโอรสองค์ใหญ่
 ผู้ที่รัชกาลที่
 2
 ทรงวางพระราชอำนาจทั้งปวงให้ทรง

สำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระเนตรพระกรรณมานานกว่า
10
ปี
 นอกจากกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์

จะมีอำนาจทางการเมืองอย่างล้นเหลือ
 เพราะทรงกำกับราชการกรมท่า
 กรมพระคลังมหาสมบัติ


กรมพระตำรวจ
 รวมทั้งว่าความฎีกาและรับราชการอื่นๆ
 ต่างพระเนตรพระกรรณแล้ว
 ยังทรง

ร่ำรวยมหาศาลระดับเจ้าสัวจากการค้าสำเภาอีกด้วย
 อำนาจบารมีและความปรีชาสามารถในการ

บริหารราชการแผ่นดินอย่างหลักแหลมของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
 กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
 ต่าง

เป็นที่ยอมรับนับถือทั้งจากเสนาบดีและข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยในราชสำนัก
อีกทั้งจากบรรดาชาว

ยุโรปที่เข้ามาค้าขายและเจริญสัมพันธไมตรีกับสยามในขณะนั้น


เมื่อพิจารณาจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ดังกล่าว
 จึงสามารถสรุปได้ว่า
 การที่บรรดาเหล่าพระ

บรมวงศานุวงศ์และเสนาบดีทั้งหลายพร้อมกันอัญเชิญ
 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
 กรมหมื่นเจษฎา-

บดินทร์
 ขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบต่อจากพระบรมชนกนาถนั้น
 เป็นด้วยอำนาจบารมีและพระ

ปรีชาสามารถของพระองค์เอง
 ที่ทรงได้พิสูจน์ให้ชาวสยามและชาวต่างประเทศได้ประจักษ์แจ้ง

ตลอดระยะเวลา
 10
 กว่าปีที่ทรงสำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระเนตรพระกรรณพระบรมชนกนาถ
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ที่สำคัญ
 หากพิจารณาสถานการณ์ของประเทศในขณะนั้นที่เพิ่งจะฟื้นตัวจากการล่มสลายหลังกรุง

แตก
ราชวงศ์จักรีและราชธานีแห่งใหม่เพิ่งได้รับการสถาปนาเพียง
50
ปี
บ้านเมืองยังไม่ปลอดภัย

จากศึกภายนอกทั้งพม่า
 ลาว
 ญวน
 และเขมร
 รวมทั้งเหตุการณ์ความยุ่งยากทางหัวเมืองมลายูที่

เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
 ทั้งหมดนี้นับเป็นเหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งที่บรรดาเจ้านายและขุนนาง

ชั้นผู้ใหญ่ในราชสำนัก
 (และอาจจะรวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 ถ้าหากก่อน

สิ้นพระชนม์
 พระองค์ยังทรงมีพระสติและทรงสามารถรับสั่งได้)
 พร้อมใจกันลงมติสนับสนุนผู้ที่ถึง

พร้อมด้วยอำนาจบารมี
 ปัญญาหลักแหลม
 รอบรู้ในราชการแผ่นดินทั้งปวงเช่นกรมหมื่นเจษฎา-

บดินทร์
 ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์
 แทนที่จะฝากความอยู่รอดของบ้านเมืองไว้กับเจ้าฟ้ามงกุฎ
 ผู้

อ่อนพระชันษา
ไม่มีความรอบรู้ในราชการงานแผ่นดิน
และไม่เคยมีผลงานใดเป็นที่ประจักษ์
มีแต่

เพยีงอสิรยิยศชัน้เจา้ฟา้
ทีพ่อจะใชเ้ปน็ขอ้อา้งในการถอืสทิธิใ์นการสบืราชสนัตตวิงศต์ามกฎมณเฑยีร-


บาล
ทีต่ราขึน้ในสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถแหง่กรงุศรอียธุยา
พ.ศ.
2011
ทัง้ๆ
ทีท่ราบกนัดวีา่


การสืบราชสันตติวงศ์ของไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาไม่ได้มีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัว
 ยิ่งไปกว่านั้น
 การ

แย่งชิงราชสมบัติก็ยังเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกเกือบจะทุกรัชกาลในประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า
400


ปีของอยุธยาอีกด้วย


พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเสียสละและทุ่มเททุกสิ่งเพื่อ

ประเทศชาต
ิ ทรงเอาพระทยัใสใ่นการบรหิารราชกจิแหง่แผน่ดนิของพระองคอ์ยา่งไมรู่จ้กัทรงเหนด็-


เหนื่อย
 ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะออกว่าราชการทุกวัน
 วันละ
 2
 เวลา
 ทรงใส่พระทัยในทุกเรื่อง


ทรงงานอย่างไม่มีวันหยุด
 ไม่ทรงใส่พระทัยในการหาความสุขสนุกสนานและความเพลิดเพลินใจ

จากนางสนมกำนลัหรอืละเมง็ละคร
 พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัทรงไดร้บัการยอมรบัจาก


ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติว่าทรงพระปรีชาสามารถ
ฉลาดเฉลียว
และรอบรู้เป็นเลิศ
ทรงมีความ

จัดเจนในการบริหารราชการแผ่นดิน
 การพาณิชย์
 และการต่างประเทศ
 ทรงมีสายพระเนตรที่

กว้างไกล
 และทรงตระหนักดีว่า
 พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อ
 จึงต้องทรง

ใช้พระปรีชาญาณและความสุขุมรอบคอบเพื่อประคับประคองบ้านเมืองให้รอดพ้นจากการเอารัด

เอาเปรียบและการสูญเสียเอกราชให้แก่พวกฝรั่ง
 พระองค์ทรงรู้เท่าทันและทรงตระหนักถึงภัยจาก

การล่าอาณานิคมของประเทศตะวันตกยิ่งกว่าผู้ใดในแผ่นดิน
ดังนั้น
พระองค์จึงทรงรอบคอบและ

ระมดัระวงัยิง่นกัเมือ่ตอ้งทรงตดิตอ่ทางการทตูหรอืทำสนธสิญัญากบัชาตติะวนัตก
 ตลอดระยะเวลา


27
 ปีที่รัชกาลที่
3
 เสวยราชสมบัติ
 พระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองให้อยู่ในความสุขสงบเรียบร้อย


ทรงสรา้งความเจรญิและทรงวางรากฐานอนัมัน่คงในทกุๆ
ดา้นใหก้บัประเทศ
ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ


การพาณิชย์
การต่างประเทศ
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
ฯลฯ
ทรงปกป้องบ้านเมืองของพระองค์ให้

ผ่านพ้นภยันตรายจากอริราชศัตรูภายนอกประเทศ
 ทั้งพม่า
 ลาว
 ญวน
 เขมร
 แขกมลาย
ู และ

ประเทศตะวนัตก
พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัเสดจ็สวรรคตเมือ่วนัที
่2
เมษายน
พ.ศ.
2394


สิริพระชนมายุได้
64
พระพรรษา
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บทนำ



ขา้พเจา้เขยีนบทความนีด้ว้ยเหตผุล
2
ประการ
ประการแรก
 เกดิจากความละอายแกใ่จทีข่า้พเจา้ใน

ฐานะคนไทย
 กอ่นหนา้นีม้คีวามรูเ้กีย่วกบัประวตัศิาสตรส์มยัรชักาลที
่ 3
 เพยีงเศษเสีย้วธลุ
ี ความรู
้

ที่ได้รับจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเพียงคร่าวๆ
 คือ
 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง

ศรทัธาเลือ่มใสในพระพทุธศาสนายิง่นกั
ดงันัน้จงึโปรดฯ
ใหส้รา้งวดัวาอารามเปน็จำนวนมาก
แตเ่มือ่


ขา้พเจา้ไดท้ำการวจิยัเกีย่วกบัศลิปะสมยัรชักาลที
่3
 กจ็ำเปน็ตอ้งศกึษาประวตัศิาสตรใ์นสมยันี้ด้วย


ตามหลักการที่ว่า
นักประวัติศาสตร์ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์
แต่นักประวัติ-

ศาสตร์ศิลป์จำต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ข้าพเจ้าต้องเปิดหน้าประวัติ-

ศาสตรไ์ทยเพือ่กา้วเดนิเขา้สูท่วารแหง่ยคุสมยัของพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั
 ขอ้มลูจาก

ตำราและเอกสารทางประวตัศิาสตรต์า่งๆ
ทีข่า้พเจา้ไดน้ำมาศกึษา
ทำใหข้า้พเจา้รูซ้ึง้ถงึพระอจัฉรยิ

ภาพอันมากล้นในทุกๆ
 ด้าน
 น้ำพระทัยและพระเมตตากรุณาอันไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งทรงมีต่อพสกนิกร

ของพระองค์
รวมทั้งความรัก
ความห่วงใย
และความเสียสละอันยิ่งใหญ่เพื่อปิตุภูมิของพระองค์


ประการที่สอง
 เกิดจากความสำนึกในหน้าที่
 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระ

มหากษัตริย์
 ผู้ทรงทุ่มเทพระสติปัญญาความสามารถและกำลังพระวรกายทั้งหมดที่ทรงมี
 พลีให้

แผ่นดินและพสกนิกรอันเป็นที่รักแห่งพระองค์นับตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงรับราชการในแผ่นดินของ

พระบรมชนกนาถ
จนกระทัง่เสดจ็ขึน้ครองราชยแ์ละตราบจนวาระสดุทา้ยแหง่พระชนมช์พี
พระคณุ


ของพระองค์ยิ่งใหญ่ล้นฟ้ายากจะพรรณนาได้หมดสิ้น
แต่ประวัติศาสตร์ไทยกลับมีพื้นที่สำหรับ


บนัทกึเรือ่งราวในรชัสมยัของพระองคเ์พยีงไมก่ีห่นา้กระดาษ
มหินำซำ้ยงัผดิเพีย้นอยา่งไมน่า่ใหอ้ภยั

มาจนถึงปัจจุบัน
 ดังนั้น
 ข้าพเจ้าในฐานะพสกนิกรรุ่นหลัง
 ผู้ซาบซึ้งใจในพระราชกรณียกิจและน้ำ

พระทัยของมหาราชาพระองค์นี้
จึงใคร่ขอเสนอบทวิเคราะห์เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า-

เจ้าอยู่หัวในทรรศนะของข้าพเจ้าเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอนันต์ต่อ

ประเทศไทย
แต่ทรงอาภัพยิ่งนักพระองค์นี้


อนึ่ง
 ข้าพเจ้าใคร่ขอกล่าวอธิบายถึงสาเหตุที่บทความนี้มีข้อความซึ่งคัดมาจากหนังสือและเอกสาร

ต่างๆ
 จำนวนมากและส่วนใหญ่มีความยาวค่อนข้างมาก
 ทั้งนี้เนื่องจากข้าพเจ้าประสงค์จะให้ผู้

อ่านได้ศึกษาและพิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ
 จากเอกสารต้นฉบับเพื่อประกอบการพิจารณาข้ออ้างอิง

ต่างๆ
ได้โดยสะดวก
เพราะหนังสือหรือเอกสารต่างๆ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนใหญ่ค่อนข้างเก่าและหา

อ่านได้ยาก
 ความผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวงในบทความนี้ข้าพเจ้าขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว
 และ

หากข้อเขียนนี้พอจะมีความดีอยู่บ้าง
 ข้าพเจ้าก็ขอทูลเกล้าฯ
 ถวายความดีนั้นเป็นราชพลีแด่ดวง

พระวญิญาณของพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัทีข่า้พเจา้เทดิทนูบชูายิง่
 เนือ่งในวโรกาสครบ


รอบ
189
ปีแห่งการเสด็จผ่านพิภพ
ณ
วันที่
21
กรกฎาคม
พ.ศ.
2367
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พระราชประวัติ



พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 ทรงเป็นอัคราโชรส
 (พระราชโอรสพระองค์ใหญ่)
 ใน

พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั
 อนัประสตูแิตเ่จา้จอมมารดาเรยีม
(สมเดจ็พระศรสีลุาลยั)


เมื่อครั้งพระบรมชนกนาถยังเสด็จดำรงพระยศเป็น
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศร-

สุนทร
เนื่องจากทรงเป็นพระราชนัดดา
(หลานปู่)
พระองค์แรกในสมเด็จบรมอัคราโชรส
อีกทั้งเมื่อ

ทรงเจริญวัยขึ้น
 ไม่เพียงจะทรงมีพระลักษณะละม้ายคล้ายคลึงกับพระองค์มาก
 (กล่าวกันว่าเมื่อ

เสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว
 ทรงเหมือนกับพระอัยกาธิราชแทบจะเป็นพระองค์เดียวกัน)
 แต่ยังทรง

เฉลียวฉลาดและกล้าหาญอีกด้วย
 ด้วยเหตุนี้
 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงทรงมี

พระเมตตาและสนิทเสน่หาโปรดปรานพระราชนัดดาพระองค์นี้ยิ่งนัก
 เมื่อทรงพระเยาว์
 “พระองค์

เจ้าชายทับ”
 ทรงได้รับพระมหากรุณาและพระเมตตาแห่งสมเด็จพระบรมอัยกาธิราชให้โดยเสด็จ

ติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอๆ
 เมื่อพระชนมายุของพระราชนัดดาครบกำหนดโสกันต์
 รัชกาลที่
1


จึงโปรดเกล้าฯ
 ให้โสกันต์
 “พระองค์เจ้าชายทับ”
 ณ
 พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
 ในพระบรม-

มหาราชวังเป็นการพิเศษเท่ากับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
 และครั้นเมื่อทรงบรรพชาและอุปสมบท


สมเด็จพระบรมอัยกาธิราชก็โปรดเกล้าฯ
 ให้บรรพชาและอุปสมบทเฉพาะพระพักตร์ในวัดพระศรี-


รัตนศาสดารามทั้งสองคราวอีกด้วย
1


พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 ทรงเป็นพระราชปิโยรส
 (พระราชโอรสที่รัก)
 ที่พระบาท

สมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยัทรงไวว้างพระราชหฤทยัยิง่กวา่พระราชโอรสพระองคอ์ืน่
 สตปิญัญา


อันเฉียบแหลม
 ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวสมชายชาติทหาร
 และความจงรักภักดีอันเปี่ยมล้นของ

พระราชโอรสพระองค์นี้
 เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่พระทัยของสมเด็จพระบรมชนกนาถ
 ด้วยเหตุนี้


รัชกาลที่
2
 จึงทรงวางพระราชอำนาจทั้งปวงให้อัคราโชรสทรงสำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระเนตร

พระกรรณในช่วง
 10
 ปีหลังแห่งรัชกาล
 ส่วนสมเด็จพระราชโอรสก็ทรงบริหารราชกิจน้อยใหญ่ให้

สำเร็จลุล่วงด้วยความวิริยอุตสาหะ
 ไม่เพียงเท่านั้นยังทรงขวนขวายหาพระราชทรัพย์ถวายสมเด็จ

พระบรมชนกนาถสำหรับทรงใช้จ่ายทั้งในราชกิจทั้งปวงและส่วนพระองค์
 ถึงแม้ว่าค่านาอากรสม-

พัตสรจะเก็บได้น้อย
 ไม่เพียงพอสำหรับใช้จ่ายในราชการแผ่นดิน
กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ก็ได้ทรง

พระอุตสาหะแต่งสำเภาหลวงและสำเภาส่วนพระองค์ออกไปค้าขายยังเมืองจีนเพื่อหาราชทรัพย์มา

ให้เพียงพอ
 ซึ่งเป็นที่เจริญพระราชหฤทัยและเกื้อกูลแก่พระบรมสุขแห่งพระเจ้าแผ่นดิน
 ด้วยเหตุนี้


สมเด็จพระบรมชนกนาถจึงสามารถทรงงานด้านการละครและกวีนิพนธ์ได้อย่างสำราญราชหฤทัย

ในบั้นปลายพระชนม์ชีพ
2


หลังจากสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเสด็จสวรรคตอย่างกะทันหันเมื่อวันที่
21
กรกฎาคม
พ.ศ.


2367
 โดยยังไม่ทันทรงมีรับสั่งมอบราชสมบัติแก่พระราชโอรสพระองค์ใด
 ด้วยเหตุนี้
 ที่ประชุม
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เสนาบดีอันประกอบด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และเหล่าเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่
 จึงลงมติเป็นเอกฉันท์ให้

ทูลอัญเชิญ
 พระเจ้าลูกยาเธอ
 กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
 ผู้ทรงพระสติปัญญาฉลาดหลักแหลมและ

ได้ว่าราชการต่างพระเนตรพระกรรณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมานานกว่า
10
 ปี
 ขึ้นครอง

ราชย์สืบต่อพระบรมชนกนาถ


ในสมัยรัชกาลที่
3
บ้านเมืองเข้าสู่สภาวะสงบเรียบร้อย
ถึงแม้ว่าตอนต้นรัชกาลจะเกิดกบฏเจ้าอนุ-

วงศ์ขึ้นเมื่อปี
พ.ศ.
2369
หรือเหตุการณ์ยุ่งยากทางหัวเมืองมลายูจะเกิดขึ้นเสมอตลอดรัชกาล
แต่

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั
กท็รงสามารถจดัการปราบปรามกบฏเหลา่นัน้ไดด้ว้ยกองทพั


อันแข็งแกร่งของไทยเพราะพระองค์ทรงมีขุนพลแก้วคู่พระทัยคือ
 เจ้าพระยาบดินทรเดชา
 (สิงห์


สิงหเสนี)
แม่ทัพเอกผู้ปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์
และบัญชาการรบเป็นสามารถในสงครามที่ยืดเยื้อกว่า


10
ปี
 ระหว่างไทยกับญวนและเขมร
(พ.ศ.
2376-2387)
 ส่วนสงครามระหว่างไทยกับพม่าก็สิ้นสุด

ลงในรัชกาลของพระองค์นี้เอง
 ถึงแม้ว่าในรัชกาลนี้ไทยจะยกทัพเข้าไปในเขตแดนของพม่าบ้าง


แต่ก็เนื่องมาจากกรณีพิพาทระหว่างพม่าและอังกฤษ
ไม่ได้เป็นการทำศึกสงครามโดยตรงกับพม่า


ในสมัยรัชกาลที่
1
 และรัชกาลที่
2
 เศรษฐกิจการคลังของประเทศยังไม่อยู่ในสภาพฟื้นตัว
 สภาพ

บ้านเมืองหลังกรุงแตกและภาวะศึกสงครามที่ยืดเยื้อตั้งแต่ก่อนกรุงศรีอยุธยาแตกมาจนถึงสมัย

รัชกาลที่
 2
 ทำให้รัฐต้องสูญเสียทั้งกำลังคนและกำลังเงินจำนวนมหาศาลไปกับการศึกสงคราม


ขณะที่รัฐต้องใช้งบประมาณจำนวนมากไปกับการสร้างนครหลวงแห่งใหม่
 การทำนุบำรุงบ้านเมือง


และการป้องกันประเทศ
 แต่รายได้ของรัฐกลับมีน้อยมาก
 เนื่องจากจำนวนราษฎรผู้เสียภาษีมีน้อย


อีกทั้งรัฐยังไม่สามารถเก็บภาษีอากรต่างๆ
 ได้อย่างครบถ้วน
 สถานการณ์ทางการเงินที่ฝืดเคือง

ของประเทศสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากเหตุการณ์เมื่อ
 พ.ศ.
2339
 ครั้งที่กรมพระราชวังบวร-

มหาสุรสิงหนาททรงขัดพระทัยกับรัชกาลที่
1
ถึงกับไม่ยอมเสด็จลงมาเฝ้า
สาเหตุเนื่องมาจากทรง

ขดัเคอืงพระทยั
ทีท่รงกราบทลูขอพระราชทานเงนิปเีพิม่โดยทรงใหเ้หตผุลวา่
เงนิทีไ่ดร้บัพระราชทาน

ปีละ
 1,000
 ชั่งไม่เพียงพอสำหรับจ่ายเบี้ยหวัดให้ข้าราชการวังหน้า
 แต่รัชกาลที่
 1
 ทรงรับสั่งว่า


เงินในท้องพระคลังไม่มีเหลือเก็บสะสม
ด้วยเหตุที่เงินซึ่งได้จากการเก็บส่วย
อากร
และภาษีต่างๆ


มีน้อย
 จนต้องนำรายได้จากกำไรในการค้าสำเภาเข้ามาช่วยชดเชย
 จึงมีเงินพอใช้จ่ายในราชการ

แผ่นดินไปได้เพียงปีต่อปีเท่านั้น
 กรณีความบาดหมางกันระหว่าง
 2
 พระองค์ในครั้งนั้นทำให้ทั้ง


วงัหลวงและวงัหนา้ถงึกบัเกณฑท์หารใหเ้อาปนืใหญข่ึน้ปอ้มเลง็เขา้หากนั
 แตว่กิฤตการณใ์นครัง้นัน้

ก็สามารถระงับไปได้
เมื่อสมเด็จพระพี่นาง
2
พระองค์
คือ
สมเด็จเจ้าฟ้า
กรมพระยาเทพสุดาวดี

และสมเด็จเจ้าฟ้า
กรมพระยาศรีสุดารักษ์
ทรงเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย
3


ในสมัยรัชกาลที่
 2
 รัฐมีรายได้น้อยมากจนไม่พอจ่ายค่าเบี้ยหวัดให้ขุนนางและข้าราชการ
 บางปี

ต้องลดค่าเบี้ยหวัดลงหนึ่งในสามส่วน
 บางปีต้องลดลงถึงครึ่งหนึ่ง
 บางปีก็ต้องใช้วิธีพระราชทาน

ผ้าลายแจกเพิ่มเติมในเบี้ยหวัดบ้างก็มี
 อย่างไรก็ตาม
 ทุกๆ
 ปีรัฐก็พยายามหารายได้โดยการแต่ง
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เรือสำเภา
2
ลำ
คือ
 “เรือมาลาพระนคร”
และ
 “เรือเหราข้ามสมุทร”
 ไปค้าขายยังอินเดีย
 เกาะ

หมาก
สิงคโปร์
และมาเก๊าเพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในราชการแผ่นดินอีกทางหนึ่งด้วย
4


เมื่อรัชกาลที่
3
 เสด็จขึ้นครองราชย์
 ทรงแก้ปัญหาการคลังของประเทศด้วยการปฏิรูปการเก็บภาษี

อย่างเป็นระบบ
 และหาหนทางให้ราษฎรชำระภาษีอากรเป็นตัวเงินแทนการชำระเป็นผลิตผลและ

แรงงานของตน
 ในอดีตชายไทยทุกคน
 ยกเว้นเจ้านาย
 ขุนนาง
 พระสงฆ์
 และทาส
 จะต้องถูก

เกณฑ์มาเข้าเวรทำงานให้รัฐปีละ
 3
 เดือน
 ระหว่างมารับราชการเข้าเวรเป็นระยะ
 คราวละ
 1


เดือน
 คนเหล่านี้นอกจากจะไม่ได้รับค่าตอบแทนแล้ว
 ยังต้องดูแลตัวเองทั้งเรื่องที่พักอาศัยและ

อาหารการกินอีกด้วย
 ปลายสมัยรัชกาลที่
 2
 ทางการเริ่มยินยอมให้ผู้ไม่ต้องการมาเข้าเวรทำงาน


สามารถจ่ายเงิน
 “ค่าราชการ”
 หรือ
 “ค่าส่วย”
 แทนได้
 หรืออาจจะขอชำระเป็นผลิตผลทาง

ธรรมชาติที่หายากแทน
เช่น
เครื่องเทศ
เครื่องยาสมุนไพร
หรือแร่ธาตุต่างๆ
ก็ได้
ในสมัยรัชกาล

ที่
3
กำหนดอัตราค่าส่วยไว้คนละ
6
บาทต่อเดือน
ส่วนพวกทาส
ถึงแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้อง

ถูกเกณฑ์แรงงาน
แต่นายทาสจะต้องเสียภาษีให้รัฐแทนในอัตรา
5
บาทต่อทาส
1
คน
ต่อปี
ชาว

จีนก็ได้รับการยกเว้นด้วยเช่นกัน
แต่ต้องเสียภาษีรายตัว
3
ปีต่อครั้ง
เพียงคนละ
6
สลึง
5


ในปีแรกแห่งการครองราชย์รัชกาลที่
3
 โปรดเกล้าฯ
 ให้ตรากฎหมายใหม่เกี่ยวกับการเสียอากรค่า

นา
ตามกฎหมายเก่าชาวนาต้องจ่ายค่าภาคหลวงเป็นข้าวในอัตรา
2
ถังต่อที่นา
1
ไร่
และต้องหา

ข้าวมาขายให้ฉางหลวงอีกส่วนหนึ่งตามราคาที่รัฐกำหนดด้วย
 แต่กฎหมายใหม่บังคับให้ชาวนา

ชำระอากรคา่นาเปน็เงนิเพยีงอยา่งเดยีวในอตัรา
3/8
 บาทตอ่ทีน่า
1
 ไรเ่ทา่นัน้
 ซึง่เปน็การแบง่เบา

ภาระของชาวนาด้วย
 เพราะชาวนาจะได้ไม่ต้องขนข้าวไปยังยุ้งฉางหลวงเป็นระยะทางไกลๆ
 เพื่อ

ชำระค่าอากรอีกต่อไป
6


เพือ่ทีจ่ะสามารถจดัเกบ็ภาษอีากรไดอ้ยา่งเปน็ระบบ
 มปีระสทิธภิาพ
 และถกูตอ้งตามความเปน็จริง


ในปี
 พ.ศ.
 2372
 รัชกาลที่
 3
 จึงโปรดเกล้าฯ
 ให้ดำเนินการสำรวจและทำรังวัดที่ดินทำกินของ

ราษฎร
ที่เรียกกันว่า
“การเดินนา”
และ
“การเดินสวน”
ซึ่งไม่ได้ทำกันมานานกว่า
15-16
ปีแล้ว


ต่อมา
พ.ศ.
2375
ได้มีการเดินนาเดินสวนอีกครั้งหนึ่ง
เนื่องจาก
พ.ศ.
2374
เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่


ทำให้เรือกสวนไร่นาของราษฎรเสียหายเป็นอันมาก
จึงต้องทำการสำรวจว่า
ต้นไม้ตายไปกี่ต้นและ

มีการปลูกต้นไม้ทดแทนกี่ต้น
 เพื่อที่จะสามารถคิดภาษีได้ถูกต้องตามความเป็นจริง
และราษฎรจะ

ได้ไม่ต้องเดือดร้อนจากการเรียกเก็บภาษีอากรของรัฐ
7


นอกจากนั้น
 รัชกาลที่
 3
 ยังโปรดเกล้าฯ
 ให้มีการสำรวจบัญชีพลใหม่
 ทำทะเบียน
 และสักเลก

ไพร่พลทั่วราชอาณาจักรเป็นระยะๆ
 ตลอดรัชกาลเพื่อสะดวกต่อการควบคุมกำลังพลและการเก็บ

ค่าส่วย
การปฏิรูปการเก็บภาษีอากรของรัชกาลที่
3
ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม
เพราะการจัด

ระบบการเก็บภาษีอากรที่ทรงประสิทธิภาพทำให้รัฐสามารถเก็บภาษีอากรได้อย่างครบถ้วนและถูก
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ต้องตามความเป็นจริง
 ไม่เพียงเท่านั้น
 รัฐยังพยายามหารายได้เพิ่มด้วยการลงทุนขุดคูคลองเพื่อ

การค้าภายในประเทศถึง
 4
 เส้นทาง
 อันได้แก่
 คลองสุนัขหอน
 (พ.ศ.
 2371)
 คลองจากด่านวัด

ปากน้ำไปถึงบางขุนเทียน
 ความยาว
 78
 เส้น
 18
 วา
 หรือประมาณ
 3
 กิโลเมตร
 คลองจาก

บางขุนเทียนไปถึงวัดกกและวัดเลา
ความยาว
100
 เส้น
หรือประมาณ
4
กิโลเมตร
(พ.ศ.
2374)


และคลองจากหัวหมากไปถึงบางขนากบรรจบคลองพระโขนง
ความยาว
1,337
เส้น
19
วา
2
ศอก


หรือประมาณ
53
กิโลเมตร
ใช้เวลาในการขุด
2
ปี
(พ.ศ.
2380-2382)
สิ้นพระราชทรัพย์ถึง
96,500


บาท
8
ประมาณกันว่ารายได้จากการเก็บภาษีอากรในสมัยรัชกาลที่
3
ทั้งที่เป็นตัวเงินและผลิตผล

ต่างๆ
(ไม่รวมค่าส่วย)
มีมูลค่าถึง
14
ล้านบาทต่อปี
มากกว่าในสมัยรัชกาลที่
2
ซึ่งมีมูลค่าสูงสุด

เพียงประมาณ
5
ล้านบาทกว่า
หรือมากกว่าถึงเกือบ
3
เท่า
9


พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการยอมรับจากทั้งชาวไทย
 และชาวต่างชาติว่าทรง

พระปรีชาสามารถ
 ฉลาดเฉลียว
 และรอบรู้เป็นเลิศ
 ทรงมีความจัดเจนในการบริหารราชการ


แผ่นดิน
 การพาณิชย์
 และการต่างประเทศ
ทรงมีสายพระเนตรที่กว้างไกล
และทรงตระหนักดีว่า


พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อ
จึงต้องทรงใช้พระปรีชาญาณและความสุขุม

รอบคอบเพื่อประคับประคองบ้านเมืองให้รอดพ้นจากการเอารัดเอาเปรียบและการสูญเสียเอกราช

ให้แก่พวกฝรั่ง
 พระองค์ทรงรู้เท่าทันและทรงตระหนักถึงภัยจากการล่าอาณานิคมของประเทศ

ตะวันตกยิ่งกว่าผู้ใดในแผ่นดิน
 ดังนั้น
 พระองค์จึงทรงรอบคอบและระมัดระวังยิ่งนักเมื่อต้องทรง

ติดต่อทางการทูตหรือทำสนธิสัญญากับชาติตะวันตก
 ความคิดอันหลักแหลมและกุศโลบายในการ

ดำเนินนโยบายทางการต่างประเทศของพระองค์ได้ช่วยให้สยามประเทศรอดพ้นปากเหยี่ยวปากกา

มาได้ตลอดรัชสมัยโดยไม่ต้องจำทนทำสนธิสัญญาที่เสียเปรียบหรือไม่ต้องเสียดินแดนไปอย่าง

ขมขื่นใจ
พระบรมราโชบายทางการต่างประเทศของพระองค์นับเป็นรากฐานและแม่แบบให้กับการ

ดำเนินนโยบายต่างประเทศแก่พระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อมา
 ไม่ว่าจะในสมัยรัชกาลที่
 4
 หรือ

รัชกาลที่
5
 ซึ่งยังผลให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการขยายอาณานิคมของประเทศตะวันตก

นอ้ยทีส่ดุ
 และเปน็ชาตเิดยีวในภมูภิาคเอเชยีทีส่ามารถดำรงความเปน็เอกราชมาไดอ้ยา่งตลอดรอด

ฝั่ง
 ตลอดระยะเวลา
 27
 ปีที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสวยราชสมบัติ
 พระองค์ทรง

ปกครองบา้นเมอืงใหอ้ยูใ่นความสขุสงบเรยีบรอ้ย
ทรงสรา้งความเจรญิและทรงวางรากฐานอนัมัน่คง

ในทุกๆ
 ด้านให้กับประเทศ
 ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
 การพาณิชย์
 การต่างประเทศ
 ศาสนา
 ศิลป-

วัฒนธรรม
 ฯลฯ
 ทรงปกป้องบ้านเมืองของพระองค์ให้ผ่านพ้นภยันตรายจากอริราชศัตรูภายนอก

ประเทศ
ทั้งพม่า
ลาว
ญวน
เขมร
แขกมลายู
และประเทศตะวันตก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า-

เจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่
2
เมษายน
พ.ศ.
2394
สิริพระชนมายุได้
64
พระพรรษา
10
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ข้อถกเถียงเกี่ยวกับสิทธิในราชบัลลังก์



เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในปี
 พ.ศ.
 2394
 พระราชวงศ์และเหล่า

เสนาบดีได้พร้อมกันกราบทูลอัญเชิญ
 วชิรญาณภิกขุ
(เจ้าฟ้ามงกุฎฯ)
 พระราชโอรสองค์ที่
43
 ใน

พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยัและกรมสมเดจ็พระศรสีรุเิยนทรามาตย
์ ขึน้เสวยราชสมบตัิ


ทรงพระนามว่า
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระราชทานบวรราชาภิเษก
 สมเด็จพระอนุชาธิราชร่วมพระชนกชนนีเดียวกัน
 เจ้าฟ้ากรมขุน-

อิศเรศรังสรรค์
(เจ้าฟ้าจุฑามณี)
เป็นสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
กรมพระราชวังบวร
โดยให้ทรง

มฐีานะเทยีบเทา่พระเจา้แผน่ดนิพระองคท์ีส่อง
 กลา่วกนัวา่
 สาเหตเุพราะพระบาทสมเดจ็พระจอม-

เกลา้เจา้อยูห่วัทรงมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในวชิาโหราศาสตรม์าก
 และเคยทรงตรวจดวงพระชาตา

ของพระอนุชาแล้ว
 จึงทรงพระราชดำรัสว่า
 ถ้าจะถวายราชสมบัติแด่พระองค์
 ก็ขอให้ถวายแด่

สมเด็จฯ
 เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์ด้วย
 เพราะสมเด็จพระอนุชาธิราชนั้น
 พระชะตาแรงนัก


ตามตำราวา่คงจะตอ้งไดเ้ปน็พระเจา้แผน่ดนิ
 ถา้ถวายราชสมบตัแิตพ่ระองคเ์ดยีว
 เกรงจะเสดจ็อยู่

ไม่ได้ยั่งยืนด้วยไม่สามารถจะทนแรงพระชะตาพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้
11


กรณีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเมื่อทรงมีพระชนมายุสูง

ถึง
47
ปี
เป็นเรื่องที่นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ควรวิเคราะห์ให้ถูกต้องเที่ยงตรงเพื่อความเป็นธรรม

ต่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสร้างคุณูปการแก่ประเทศไทย
 ให้

เปน็ทีป่ระจกัษแ์จง้แกป่วงชนชาวไทยในปจัจบุนัและสบืไปในอนาคต
 เนือ่งจากยงัมนีกัประวตัศิาสตร
์

จำนวนไม่น้อยยังคงให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนี้ในแนวทางเดียวกัน
 อาจเพราะอ้างอิงมาจากแหล่ง

ข้อมูลเดียวกันโดยหาได้พิจารณาและวิเคราะห์เหตุ
 และผลจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์หลายๆ


ด้านประกอบกัน
 เหตุผลที่นักประวัติศาสตร์จำนวนมากนิยมอ้างอิงเกี่ยวกับกรณีนี้คือ
 “ความชอบ

ธรรมในการขึ้นครองราชย์”
 ของรัชกาลที่
4
ก่อนรัชกาลที่
3
 เนื่องจากทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูก-

ยาเธอพระองค์ใหญ่ในระดับเจ้าฟ้า
ที่ประสูติจากพระอัครมเหสี
12
สำหรับสิทธิหรือความชอบธรรม

ในการสืบราชสมบัติ
 ซึ่งรัชกาลที่
 4
 และสมเด็จฯ
 กรมพระยาดำรงราชานุภาพอ้างถึง
 น่าจะทรง

ยดึถอืตามกฎมณเฑยีรบาลทีต่ราขึน้ในสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถแหง่กรงุศรอียธุยา
 พ.ศ.
2011


ซึ่งกำหนดให้พระราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดินที่ประสูติจาก
 “อัครมเหสี”
 มีฐานันดรศักดิ์เป็น


“สมเด็จหน่อพระพุทธเจ้า”
 หรือ
 “สมเด็จหน่อพุทธางกูร”
 โดยให้ทรงดำรงตำแหน่งรัชทายาท
13


แต่หากพิจารณาจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี
 พ.ศ.
 2011
 เป็นต้นมาจนถึงต้น

รัตนโกสินทร์
ความจริงหาเป็นเช่นนั้นเสมอไปไม่
และทั้ง
2
พระองค์ก็น่าจะทรงทราบดีว่า
การสืบ

ราชสันตติวงศ์ของไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาไม่ได้มีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัว
นอกจากนั้น
การแย่งชิง

ราชสมบัติก็ยังเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกเกือบจะทุกรัชกาลในประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า
400
ปีของ

อยุธยาอีกด้วย
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เมือ่ยอ้นกลบัไปพจิารณาดหูลกัเกณฑใ์นการสบืราชสมบตัสิมยัรชักาลที
่ 1
 จะเหน็วา่เปน็การสืบทอด

ตามประเพณีที่มีมาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา
 นั่นคือ
 ผู้สืบทอดราชบัลลังก์คือพระมหาอุปราช


กรมพระราชวงับวรสถานมงคล
หรอื
 วงัหนา้
ดงัเชน่ในแผน่ดนิพระเจา้ทา้ยสระ
(พ.ศ.
2252-2275)


และพระเจ้าบรมโกษฐ
(พ.ศ.
2275-2301
 เมื่อสวรรคตแล้วเรียกกันว่า
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ)
อัน

เป็นสมัยที่คนไทยยุคต้นรัตนโกสินทร์มองว่าเป็นสมัย
“บ้านเมืองดี”
และยึดถือเปน็แบบฉบบัในการ

สรา้งบา้นแปงเมอืง
ตามประเพณทีีม่มีา
การสถาปนาวงัหนา้จะแลว้แตพ่ระมหากษตัรยิจ์ะโปรดเกลา้ฯ


สถาปนาพระองคใ์ดขึน้ครองตำแหนง่โดยไมจ่ำเปน็ตอ้งเปน็พระราชโอรสเสมอไป
 ดงัเชน่ที
่ พระเจา้

ท้ายสระทรงแต่งตั้งพระอนุชา
 (พระเจ้าบรมโกษฐ)
 เป็นพระมหาอุปราช
 หรือ
 วังหน้า
 หรือเช่น

เดียวกับที่พระนเรศวรได้รับการสถาปนาเป็น
 วังหน้า
 เมื่อพระราชบิดาคือ
 พระมหาธรรมราชา

เสด็จขึ้นครองราชย์
 และในสมัยที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์ต่อจาก

พระราชบิดา
 สมเด็จพระเอกาทศรถ
 พระอนุชา
 ก็ได้รับการสถาปนาเป็น
 พระมหาอุปราช
 ใน

พงศาวดารเก่าเรียกว่า
“พระเจ้าฝ่ายหน้า”
เป็นต้น
14
ด้วยเหตุนี้
หลังจากที่สมเด็จเจ้าพระยามหา

กษตัรยิศ์กึปราบดาภเิษกขึน้เปน็กษตัรยิ
์ จงึทรงสถาปนาสมเดจ็พระอนชุาธริาชเปน็พระมหาอปุราช


มีพระอิสริยยศเป็น
 สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท
 ต่อมา
 หลังจากพระมหาอุปราช

เสด็จทิวงคตได้
3
ปี
 ในปี
พ.ศ.
2349
จึงได้พระราชทานอุปราชาภิเษกให้
 สมเด็จพระเจ้าลูกยา-

เธอพระองค์ใหญ่
 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร
 เป็นพระมหาอุปราช
 กรมพระราชวังบวร-

สถานมงคล
ซึง่ตอ่มาเมือ่พระราชบดิาเสดจ็สวรรคตเมือ่
พ.ศ.
2352
พระองคจ์งึไดเ้สดจ็เถลงิถวลัย

ราชสมบัติเป็น
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่
 2
 และทรงแต่งตั้งพระอนุชาร่วมพระชนนีเดียวกัน


สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์
 (พระบัณฑูรน้อย)
 เป็นพระมหาอุปราช
 กรมพระราชวังบวร-

สถานมงคล
 เมื่อพิจารณาจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
 จึงสามารถสรุปได้

วา่
 ถา้หากกรมพระราชวงับวรมหาเสนานรุกัษไ์มเ่สดจ็ทวิงคตเสยีกอ่น
 พระราชบลัลงักก์ค็งไมไ่ดแ้ก่

กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
และแม้แต่วชิรญาณภิกขุก็ยังไม่สามารถอ้างสิทธิในการสืบราชบัลลังก์ด้วย

เหตุผลที่ว่า
เกิดดีแล้วแต่พระราชบิดาและพระราชมารดาทั้งสองฝ่าย
ได้เช่นกัน


อย่างไรก็ตาม
 เมื่อรัชกาลที่
2
 เสด็จขึ้นครองราชย์
พระองค์ก็ไม่ได้ทรงสถาปนาพระราชชายานารี

ใดในตำแหน่งพระอัครมเหสีตามแบบอย่างโบราณราชประเพณี
 อีกทั้งยังไม่ปรากฏหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ว่า
 ทรงประกาศแต่งตั้งเจ้าฟ้าหญิงบุญรอด
 พระราชมารดาของเจ้าฟ้ามงกุฎ
 ให้

ดำรงตำแหน่งมเหสีฝ่ายใด
 ด้วยเหตุนี้
 เจ้าฟ้าหญิงบุญรอดจึงมิได้ทรงดำรงตำแหน่งพระอัครมเหสี

หรือพระบรมราชินีอย่างเป็นทางการ
 ดังนั้น
 ในกรณีนี้วชิรญาณภิกขุจึงไม่สามารถอ้างสิทธิในการ

สืบราชสมบัติตามกฎมณเฑียรบาล
พ.ศ.
2011
 ได้
 อีกประการหนึ่ง
 การออกขานพระนามาภิไธย

วา่
 “สมเดจ็พระศรสีรุเิยนพระบรมราชนิ”ี
 นัน้
 มาสถาปนาตอ่ขึน้ภายหลงัในรชักาลที
่ 6
 (เดมิทรง

เฉลิมพระนามาภิไธยเป็น
กรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์
เมื่อในรัชกาลที่
4)
15
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มูลเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาการสืบราชสันตติวงศ์ในรัชกาลที่
2
และรัชกาลที่
3
แท้ที่จริงน่าจะ

มาจากพระราชประสงค์ขององค์พระมหากษัตริย์
 ซึ่งทรงปรารถนาจะคัดเลือกผู้ที่พระองค์ทรงเห็น

ว่ามีความเหมาะสมทั้งวัยวุฒิ
 และความสามารถในการปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุข
 และ

มั่นคงสืบไป
 หลังจากที่สมเด็จพระอนุชาธิราช
 กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์
 เสด็จทิวงคต

เมื่อ
 พ.ศ.
 2360
 รัชกาลที่
 2
 ก็ไม่ได้โปรดเกล้าฯ
 สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดขึ้นเป็น
 “วังหน้า”


แทน
 สาเหตุที่ทรงปล่อยให้ตำแหน่งวังหน้าว่างเว้นมานานถึง
7
 ปีจนสิ้นรัชกาล
 อาจเนื่องมาจาก

ทรงลังเลที่จะเลือกระหว่างสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
 กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
 พระโอรสองค์ใหญ่


ผูท้รงกำกบักระทรวงพระคลงั
 และเจา้ฟา้กรมหลวงพทิกัษม์นตร
ี พระอนชุาของกรมสมเดจ็พระศร-ี

สุริเยนทรามาตย์
 ผู้ทรงกำกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงวัง
 หลังจากที่เจ้าฟ้ากรมหลวง-

พิทักษ์มนตรีสิ้นพระชนม์เมื่อ
 พ.ศ.
2365
 ถึงแม้ว่ารัชกาลที่
2
 จะยังไม่โปรดเกล้าฯ
 สถาปนาเจ้า

นายพระองค์ใดขึ้นครองตำแหน่งวังหน้าแทน
 แต่การที่ทรงวางพระราชอำนาจทั้งปวงให้กรมหมื่น-

เจษฎาบดินทร์บริหารราชการแผ่นดินต่างพระเนตรพระกรรณเรื่อยมาจนสิ้นรัชกาล
 แสดงให้เห็น

อย่างชัดเจนว่า
 ทรงตั้งพระราชหฤทัยจะมอบราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสองค์ใหญ่
 เพียงแต่ยัง

ไมท่นัโปรดเกลา้ฯ
 สถาปนากรมหมืน่เจษฎาบดนิทรข์ึน้เปน็พระมหาอปุราชวงัหนา้
 กเ็สดจ็สวรรคต

อย่างกะทันหันเสียก่อน
16
 และแม้กระทั่งรัชกาลที่
4
 ก็ยังทรงมีพระราชวินิจฉัยไปในทิศทางนี้เช่น

เดียวกัน
 ดังปรากฏในพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 ที่ทรง

พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
 เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิส
 ลงวันที่
 23


พฤษภาคม
ร.ศ.
112
ดังนี้


ได้ฟังจากคำรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อพระโอษฐ์เองว่า
พระบาทสมเด็จ

พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วันัน้ทรงพระสตปิญัญามาก
และเปน็ทีโ่ปรดปรานของพระบาทสมเดจ็พระพทุธ-

เลิศหล้านภาลัยยิ่งนัก
 ถึงโดยว่าถ้ามีพระสติที่จะสั่งได้
 ท่านไม่แน่พระทัยว่าจะทรงมอบราชสมบัติ

พระราชทาน
 หรือพระราชทานพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 ด้วยในเวลานั้นบ้านเมืองยัง

ต้องรบพุ่งติดพันกันอยู่กับพม่า
 จำเป็นต้องหาพระเจ้าแผ่นดินที่รอบรู้ในราชการทั้งปวง
 และเป็นที่

นิยมยินดีทั่วหน้า
จะได้ป้องกันดัสกรภายนอกได้...17






ข้อบิดเบือนทางประวัติศาสตร์เมื่อสิ้นรัชสมัย



ในความเป็นจริง
ก่อนผลัดแผ่นดินสมัยรัชกาลที่
3
หาได้มีปัญหาเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์ดังเช่น

ที่ผู้วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ไทยหลายคนได้ตั้งประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ไม่
 เมื่อพระบาท

สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์
 ได้ทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
 กรมหมื่น-

ศักดิ์พลเสพ
 พระปิตุลา
 ผู้ทรงเคยกำกับราชการกลาโหมในรัชกาลที่
 2
 เป็นกรมพระราชวังบวร-
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สถานมงคล
 ตำแหน่งพระมหาอุปราชวังหน้า
18
 แต่หลังจากกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพ

เสดจ็ทวิงคตเมือ่
 พ.ศ.
2375
 พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วักม็ไิดท้รงแตง่ตัง้เจา้นายพระองค์

ใดเป็นพระมหาอปุราชวงัหนา้จนสิน้รชักาล
 สาเหตปุระการหนึง่นา่จะเปน็เพราะพระองคย์งัทรงมอง

ไมเ่หน็
 วา่เจา้นายพระองคใ์ดมคีวามเหมาะสมและมคีวามสามารถสำหรบัตำแหนง่พระมหาอปุราช


ซึ่งจะเป็นผู้มีสิทธิ์ในการสืบราชบัลลังก์ตามราชประเพณี
อีกประการหนึ่ง
เมื่อพิจารณาจากข้อมูล

ทางประวัติศาสตร์หลายๆ
 ด้าน
 เช่น
 การที่ตลอดรัชสมัยของพระองค์
 พระบาทสมเด็จพระนั่ง-

เกล้าเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงประกาศแต่งตั้งพระสนม
 เจ้าจอม
 หม่อมห้าม
 อีกทั้งยังไม่ทรงรับราชนารี

พระองคใ์ดเปน็พระอคัรมเหส
ีซึง่ทำใหไ้มม่รีาชโอรสชัน้เจา้ฟา้
หรอืการทีพ่ระองคไ์มไ่ดท้รงสถาปนา

พระราชโอรสและพระราชธดิาทีป่ระสตูกิอ่นและหลงับรมราชาภเิษก
 ใหด้ำรงพระยศเปน็สมเดจ็พระ-

เจา้ลกูเธอเจา้ฟา้ชัน้เอก
 หรอืหลงัจากทรงขึน้ครองราชยไ์ด
้5
 ป
ี พระองคก์ม็ไิดท้รงมพีระราชโอรส

หรือพระราชธิดาอีกเลย
 ทั้งๆ
 ที่ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุเพียง
40
 ปีเท่านั้น
19
 ไม่เพียงเท่านั้น


พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวยังไม่ได้ทรงแต่งตั้งพระราชโอรสพระองค์ใดให้ดำรงตำแหน่ง

สำคัญของแผ่นดินเลย
 ไม่ว่าจะเป็นพระมหาอุปราช
 เจ้ากรมท่า
 เจ้ากรมพระคลัง
 เจ้ากรมพระ

กลาโหม
หรอืเจา้กรมมหาดไทย
ขอ้เทจ็จรงิดงักลา่วทำใหส้นันษิฐานไดใ้นประเดน็เดยีววา่
รชักาลที่


3
ไม่ทรงต้องการเปิดโอกาสให้พระราชโอรสพระองค์ใดได้สิทธิ์ในการสืบราชสมบัติต่อจากพระองค์


ไม่ว่าจะโดยการเฉลิมพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
 เจ้าฟ้าชั้นเอก
 หรือการมอบหมายให้ดำรง

ตำแหนง่สำคญัทางการเมอืง
การทหาร
หรอืการเศรษฐกจิเพือ่สรา้งผลงานหรอืสรา้งฐานอำนาจและ

บารมีทางการเมืองในอนาคต


ดังนั้น
การที่มีผู้สรุปว่า
รัชกาลที่
3
ทรงปรารถนาจะให้พระราชโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชย์สืบ

ต่อพระองค์
20
แต่ไม่สามารถต้านทานอำนาจของขุนนางตระกูลบุนนาคได้
โดยอ้างอิงข้อมูลที่เป็น

เกร็ดประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่อง
 “การพระราชทานพระประคำทอง”
 21
 ซึ่งเป็นเพียงการคาดเดา


หรือการอ้างอิงข้อความตอนหนึ่งจากบันทึกของ
 เซอร์เฮนรี่
 ออร์ด
 (Sir
 Henry
 Orde)
 และจาก

โทรเลขรายงานข่าวจากสยามไปถึงบรรณาธิการสิงคโปร์ฟรีเพรสส์
(Singapore
Free
Press)
 ของ

หมอยอห์น
เทเลอร์โยนส์
(Rev.
John
Taylor
Jones)
ซึ่งต่างเป็นความเห็นที่ได้มาจากปากของคน

ไทยแทบทัง้สิน้
22
 จงึนบัเปน็การนำเสนอขอ้มลูทางประวตัศิาสตรท์ีป่ราศจากการวเิคราะหใ์นเชงิลกึ


เพราะไม่ได้ศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทุกๆ
 ด้านอย่างจริงจัง
 อันส่งผลให้ประวัติศาสตร์ใน

แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ
ถูกบิดเบือนมาจนกระทั่งทุกวันนี้


การลงความเหน็วา่
 ขนุนางตระกลูบนุนาคมอีำนาจบารมมีากลน้จนสามารถสนบัสนนุใหร้ชักาลที
่3


เสด็จขึ้นครองราชย์ได้อย่างราบรื่นโดยปราศจากการต่อต้านจากขุนนางกลุ่มอื่น
 รวมทั้งมีอำนาจ

กล้าแข็งพอที่จะเลือกสนับสนุนพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดก็ได้ให้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์
 จนกล้า


บังอาจขัดพระราชประสงค์ของรัชกาลที่
 3
 ซึ่งทรงตั้งพระทัยจะมอบราชสมบัติแก่พระองค์เจ้า
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อรรณพ
 พระราชโอรส
 ที่ทรงกำกับกรมสังฆการีและธรรมการ
 หรือการที่ตระกูลบุนนาคตัดสินใจ


“สึกพระ”
ซึ่งบวชมาถึง
27
พรรษาเพื่อยกขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
ก็เพราะคิดว่าสามารถควบคุมได้

ง่ายกว่าการสนับสนุนเจ้านายพระองค์อื่นๆ
 ด้วยอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียอำนาจและผลประโยชน์

ทาง
 การเมอืงและการคา้ของตระกลูตน
 23
 ทัง้หมดนีน้บัเปน็การวเิคราะหป์ระวตัศิาสตรแ์บบสง่เดช


เพราะ
เป็นการมุ่งตีความในประเด็นที่ตนเองเชื่อเพียงประเด็นเดียวโดยตั้งใจละเลยและไม่เอาใจใส่

ข้อมูลทางประวัติศาสตร์อื่นๆ
ที่ขัดแย้งกับสมมุติฐานของตน


เมื่อพิจารณาจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์จะพบว่า
 ความจริงแล้ว
 อำนาจและบารมีของขุนนาง

ตระกูลบุนนาคเพิ่งจะค่อยๆ
 สั่งสมขึ้นมาเรื่อยๆ
 ในแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 และมี

อำนาจกล้าแข็งในสมัยรัชกาลที่
4
 จนถึงต้นรัชกาลที่
5
 ขณะที่สมัยปลายรัชกาลที่
2
 ผู้มีอำนาจ

บารมีที่สุดในแผ่นดินรองลงมาจากองค์พระมหากษัตริย์คือ
 กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
 พระราชโอรส

องค์ใหญ่
ผู้ที่รัชกาลที่
2
ทรงวางพระราชอำนาจทั้งปวงให้ทรงสำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระเนตร

พระกรรณมานานกว่า
 10
 ปี
 นอกจากกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์จะมีอำนาจทางการเมืองอย่างล้น

เหลือ
 เพราะทรงกำกับราชการกรมท่า
 กรมพระคลังมหาสมบัติ
 กรมพระตำรวจ
 รวมทั้งว่าความ

ฎีกาและรับราชการอื่นๆ
 ต่างพระเนตรพระกรรณแล้ว
 ยังทรงร่ำรวยมหาศาลระดับเจ้าสัวจาก



การค้าสำเภาอีกด้วย
อำนาจบารมีและความปรีชาสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างหลัก

แหลมของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
 กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
 ต่างเป็นที่ยอมรับนับถือทั้งจากเสนา-

บดีและข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยในราชสำนัก
 อีกทั้งจากบรรดาชาวยุโรปที่เข้ามาค้าขายและเจริญ

สัมพันธไมตรีกับสยามในขณะนั้น
จอห์น
ครอว์เฟิร์ด
(John
Crawfurd)
ทูตอังกฤษที่เข้ามาเจริญ

สัมพันธไมตรี
 และขอเจรจาแก้ไขการเก็บภาษีและการค้ากับไทยในสมัยรัชกาลที่
 2
 (พ.ศ.
 2364-

2365)
 ได้กล่าวถึงกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ไว้ในหนังสือ
 “Journal
 of
 an
 Embassy
 from
 The


Governor
-
General
to
The
Courts
of
Siam
and
Cochin
China”
ของเขา
ดังนี้


เปน็ธรรมเนียมของราชสำนักแห่งนี้ที่แขกเมืองจะต้องเข้าเฝ้าเจ้านายพระองค์นี้
 (หมายถึง


กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์-ผู้เขียน)
 ก่อนที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดิน
 เรื่องราชการไม่ว่าใน


กรมกองใดอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ทั้งสิ้น
 พระองค์ทรงแสดงพระปรีชาสามารถให้เป็น

ที่ประจักษ์ในพระราชภารกิจที่พระองค์ทรงได้รับมอบหมาย
 เรื่องต่างๆ
 ที่เกี่ยวข้องกับ

ความสงบสขุของบา้นเมอืงหรอืการสงคราม
 การตดิตอ่กบัตา่งประเทศหรอืกฎระเบยีบของ


บ้านเมือง
 การกำหนดนโยบายและความยุติธรรมจะเป็นไปตามพระประสงค์ของเจ้านาย

พระองค์นี้ทั้งสิ้น
 เรื่องต่างๆ
 แทบจะไม่มีการนำขึ้นเสนอต่อพระเจ้าแผ่นดิน
 ยกเว้นใน

กรณทีีต่อ้งการความเหน็ชอบของพระเจา้แผน่ดนิเปน็ขัน้สดุทา้ย
 ตวัแทนของรฐับาลในระดบั


รองลงมา
 ต่างอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้านายพระองค์นี้ทั้งสิ้น
 และไม่มีอำนาจที่จะ

ปฏิบัติการใดๆ
หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากพระองค์
 ด้วยเหตุนี้ข้าราชการดังกล่าวจะ
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เข้าเฝ้าพระองค์วันละสองเวลา
 ในการเข้าเฝ้าครั้งนี้
 กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ก็ทรงปฏิบัติ

เช่นเดียวกับพระเจ้าแผ่นดินทรงกระทำ...
24


เมื่อพิจารณาจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ดังกล่าว
 จึงสามารถสรุปได้ว่า
 การที่บรรดาเหล่าพระ

บรมวงศานุวงศ์และเสนาบดีทั้งหลายพร้อมกันอัญเชิญ
 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
 กรมหมื่นเจษฎา-

บดินทร์
ขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบต่อจากพระบรมชนกนาถนั้น
หาใช่เกิดจากอำนาจของขุนนาง

ตระกูลบุนนาคไม่
 หากแต่เป็นด้วยอำนาจบารมีและพระปรีชาสามารถของพระองค์เอง
 ที่ทรงได้

พิสูจน์ให้ชาวสยามและชาวต่างประเทศได้ประจักษ์แจ้งตลอดระยะเวลา
10
กว่าปีที่ทรงสำเร็จราช-

การแผ่นดินต่างพระเนตรพระกรรณพระบรมชนกนาถ
 ที่สำคัญ
 หากพิจารณาสถานการณ์ของ

ประเทศในขณะนั้นที่เพิ่งจะฟื้นตัวจากการล่มสลายหลังกรุงแตก
 ราชวงศ์จักรีและราชธานีแห่งใหม่

เพิ่งได้รับการสถาปนาเพียง
 50
 ปี
 บ้านเมืองยังไม่ปลอดภัยจากศึกภายนอกทั้งพม่า
 ลาว
 ญวน


และเขมร
 รวมทั้งเหตุการณ์ความยุ่งยากทางหัวเมืองมลายูที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
 ทั้งหมดนี้นับ

เป็นเหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่ง
 ที่บรรดาเจ้านายและขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในราชสำนัก
(และอาจจะ

รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ถ้าหากก่อนสิ้นพระชนม์
พระองค์ยังทรงมีพระสติ

และทรงสามารถรับสั่งได้)
 พร้อมใจกันลงมติสนับสนุนผู้ที่ถึงพร้อมด้วยอำนาจบารมี
 ปัญญาหลัก

แหลม
 รอบรู้ในราชการแผ่นดินทั้งปวงเช่นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
 กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
 ขึ้น

เป็นพระมหากษัตริย์
 แทนที่จะฝากความอยู่รอดของบ้านเมืองไว้กับเจ้าฟ้ามงกุฎ
 ผู้อ่อนพระชันษา


ไม่มีความรอบรู้ในราชการงานแผ่นดิน
 และไม่เคยมีผลงานใดเป็นที่ประจักษ์
 มีแต่เพียงอิสริยยศ

ชั้นเจ้าฟ้า
 ที่พอจะใช้เป็นข้ออ้างในการถือสิทธิ์ในการสืบราชสันตติวงศ์ตามกฎมณเฑียรบาล
 พ.ศ.


2011
ซึ่งแทบไม่เคยได้รับการยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจังตลอดเกือบ
500
ปีที่ผ่านมา


การนำเสนอข้อมูลที่ผิดพลาดและบิดเบือนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสถาปนาพระบาทสมเด็จ-

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือการที่มีการตีความกันว่า
 รัชกาลที่
3
 ทรงมีพระราชประสงค์จะให้พระ-

ราชโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชย์สืบต่อจากพระองค์
 แต่เกรงอำนาจของขุนนางตระกูลบุนนาค


จึงใช้วิธี
 “โยนหินถามทาง”
 ว่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้
 ถึงแม้จะมี

พระบรมราชานุญาตให้เหล่าเสนาบดีปรึกษาหารือกันในการเลือกผู้สืบราชสมบัติ
 แต่ก็ทรงกล่าว

อ้างถึงคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมสำหรับการเป็นพระเจ้าแผ่นดินของพระบรมวงศานุวงศ์
4
 พระองค์


เพราะทรงมีพระราชประสงค์จะตัดทั้ง
 4
 พระองค์ออกจากการเป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาคัด

เลือกให้สืบราชบัลลังก์ต่อจากพระองค์
25


หากพิจารณาจากข้อมูลและเอกสารทางประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่
 3
 ให้ละเอียดรอบคอบ
 คง

ตอ้งตคีวามและวเิคราะหก์ารนำเสนอขอ้มลูดงักลา่วขา้งตน้เสยีใหม
่ จรงิอยู
่ ถงึแมว้า่ขนุนางตระกลู

บุนนาคจะสร้างสมบารมี
 อำนาจราชศักดิ์
 และความมั่งคั่งในแผ่นดินรัชกาลที่
 3
 ไว้อยู่ไม่น้อย


อย่างไรก็ตาม
 อำนาจของขุนนางตระกูลนี้ก็ไม่ได้มากมายล้นฟ้าดังเช่นในสมัยรัชกาลที่
4
 และต้น
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รัชกาลที่
5
เพราะยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดด้วยพระเดชพระคุณและพระราชอำนาจ

แหง่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
 ดงัจะเหน็ไดจ้ากวธิกีารบรหิารราชการแผน่ดนิของพระบาทสมเดจ็


พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 ที่ทรงออกว่าราชการวันละ
 2
 เวลา
 ทรงวินิจฉัยราชการแผ่นดินอย่าง

ละเอียดรอบคอบแทบทุกเรื่องด้วยพระองค์เองทุกวัน
 ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบบัญชีรายจ่ายเงิน

พระคลัง
 การวินิจฉัยฎีกาโดยเฉพาะว่าด้วยเรื่องคดีความของราษฎร
 การควบคุมกำกับงานก่อ


สร้างและการบูรณะวัดวาอาราม
รวมทั้งศิลปกรรมต่างๆ
ที่โปรดเกล้าฯ
ให้ทำอย่างใกล้ชิด
อีกทั้ง

ยงัทรงเปน็พระราชธรุะแมก้ระทัง่เรือ่งราชการฝา่ยในหรอือาการประชวรของเจา้นาย
 26
 ไมเ่พยีงเทา่


นั้น
 พระองค์ยังทรงฉลาดหลักแหลมในด้านเศรษฐกิจและการค้าอีกด้วย
 ดังจะเห็นได้จากเมื่อ

ประมาณ
พ.ศ.
2390
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีเรือพาณิชย์ประมาณ
11-13
ลำ
และถึง

แมว้า่ระบบการคา้และการเกบ็ภาษขีองสยามจะอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสนธสิญัญาเบอรน์ี
่ แตร่ชักาล

ที่
 3
 ก็ยังทรงสามารถดำเนินวิธีการผูกขาดเศรษฐกิจการค้าโดยพระมหากษัตริย์ไว้ได้อย่างแยบยล

และเหนียวแน่นดังเดิม
 เช่นเดียวกับอำนาจบริหารราชการแผ่นดิน
 พระองค์ทรงใช้พระราชอำนาจ

ได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่จำเป็นต้องทรงยำเกรงผู้ใด
 เพราะพระองค์ทรงกำอำนาจทุกอย่างในการ

บริหารราชการเมืองทั้งการเศรษฐกิจ
 การทหาร
 การต่างประเทศ
 การพาณิชย์
 และตุลาการไว้ใน

พระหัตถ์ตั้งแต่ยังทรงดำรงพระยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ
 กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
 มานานถึง
 10


กว่าปี
 และหลังจากทรงครองราชบัลลังก์ต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถอีก
 27
 ปี
 สภาพการณ์

เช่นนี้เผยให้เห็นการคลี่คลายรูปแบบการปกครองของไทยจากระบบเทวสิทธิ์มาสู่ระบบสม-

บูรณาญาสิทธิราชย์
 (New
Monarchy)
 ซึ่งเน้นการรวบอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง
 นั่นคือ
 พระมหา-

กษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจทางการเมืองมาก
 ทรงผูกขาดการค้าและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ไว้ที่ศูนย์กลางหรือที่พระองค์เองแต่เพียงแห่งเดียว
 การปกครองระบบใหม่นี้พัฒนาและเจริญควบคู่

ไปกับระบบเศรษฐกิจแบบพาณิชย์ชาตินิยม
(Mercantilism)
 ที่รัฐเข้าผูกขาดการค้าโดยมุ่งแสวงหา

ผลประโยชน์เข้ารัฐอย่างเต็มที่
27


อย่างไรก็ตาม
 ถึงแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระราชอำนาจล้นเหลือ
 แต่

เมื่อทรงพระประชวรหนักใกล้จะสวรรคต
 ยังทรงพระสติสัมปชัญญะมั่นคงไม่พลั้งพลาด
 ทรงพระ

ราชดำริอนุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์และเสนาบดีปรึกษาหารือด้วยความสามัคคีปรองดองกัน

เพื่อพิจารณาหาพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีวัยวุฒิ
 ปรีชารอบรู้ราชานุวัตร
 เป็นศาสนูปถัมภก
 ยกพระ

บวรพุทธศาสนา
และปกป้องไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์
รักษาแผ่นดินให้เป็นสุขสวัสดิ์โดยยิ่ง
เป็น

ที่ยินดีแก่มหาชนทั้งปวงได้
 ก็สุดแท้แต่จะเห็นดี
ประนีประนอมพร้อมใจกันยกพระบรมวงศ์องค์นั้น

ขึ้นเสวยมไหสวรรยาธิปัตย์ถวัลยราช
 สืบสันตติวงศ์ดำรงราชประเพณีต่อไปเถิด
 อย่าได้กริ่งเกรง

พระราชอธัยาศยัเลย
 เอาแตใ่หไ้ดเ้ปน็สขุทัว่หนา้
 อยา่ใหเ้กดิการรบราฆา่ฟนักนัใหไ้ดค้วามทกุขร์อ้น

แกร่าษฎร
28
เนือ้ความในจดหมายกระแสพระราชโองการทีไ่ดพ้ระราชทานใหน้ำออกมาสง่แกเ่สนาบด
ี

เมื่อวันจันทร์ที่
 10
 กุมภาพันธ์
 พ.ศ.
2394
 นี้
 แสดงให้เห็นน้ำพระทัยอันกว้างขวางของพระมหา
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กษัตริย์พระองค์นี้
 ที่ไม่ทรงเอาแต่ตามพระราชอัธยาศัย
 แต่ทรงคำนึงถึงประโยชน์สุขและความ

สงบร่มเย็นของประเทศชาติและประชาชนของพระองค์มากกว่าจะทรงคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วน

พระองค์เป็นที่ตั้ง


สำหรับพระราชวินิจฉัยของรัชกาลที่
 3
 ที่ตรัสกับพระยาศรีสุริยวงศ์
 จางวางมหาดเล็ก
 เมื่อวัน

อังคารที่
11
กุมภาพันธ์
 พ.ศ.
2394
 ว่า
 การแผ่นดินไปข้างหน้า
 ไม่เห็นผู้ใดที่จะรักษาแผ่นดินได้


กรมขนุเดชเลา่
 ทา่นกเ็ปน็คนพระกรรณเบา
 ใครจะพดูอะไรทา่นกเ็ชือ่งา่ยๆ
 จะเปน็ใหญโ่ตไปไมไ่ด
้

กรมขุนพิพิธเล่าก็ไม่รู้จักการงาน
 ปัญญาก็ไม่สอดส่องไปได้
 คิดแต่จะเล่นอย่างเดียว
 ที่สติปัญญา

พอจะรักษาแผ่นดินได้อยู่
ก็เห็นแต่ท่านฟ้าใหญ่
ท่านฟ้าน้อย
๒
พระองค์
ก็ทรงรังเกียจอยู่ว่า
ท่าน

ฟ้าใหญ่ถืออย่างมอญ
 ถ้าเป็นเจ้าแผ่นดินขึ้น
 ก็จะให้พระสงฆ์ห่มผ้าอย่างมอญเสียหมดทั้งแผ่นดิน

ดอกกระมัง
 ท่านฟ้าน้อยเล่า
 ก็มีสติปัญญารู้วิชาการช่างและการทหารต่างๆ
 อยู่
 แต่ไม่พอใจทำ

ราชการ
รักแต่การเล่นสนุกเท่านั้น
29
ถ้าพิจารณาใจความข้างบนนี้อย่างละเอียดจะพบว่า
แท้จริง

แล้ว
 ผู้ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระทัยตัดสิทธิ์ออกจากการสืบราชบัลลังก์คือ


กรมขุนเดชอดิศร
 (พระองค์เจ้าชายมั่ง)
 ผู้ทรงกำกับกรมพระอาลักษณ์
 กรมขุนพิพิธภูเบนทร์


(พระองค์เจ้าชายพนมวัน)
 ผู้ทรงกำกับกรมพระคชบาล
 และเจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์
(เจ้าฟ้า

ชายจุธามณี
 หรือ
 “ท่านฟ้าน้อย”)
 ผู้ทรงกำกับกรมทหารปืนใหญ่
 เนื่องจากทั้ง
 3
 พระองค์มี

คุณสมบัติไม่เหมาะสมสำหรับการเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
 นั่นคือ
 พระกรรณเบา
 สติปัญญาไม่หลัก

แหลม
 และรักเล่นสนุกแต่อย่างเดียว
 ส่วนผู้ที่พระองค์ทรงสนับสนุนอย่างแท้จริง
 ถึงแม้จะไม่โจ่ง

แจ้ง
 แต่ก็ชัดเจนก็คือ
 วชิรญาณภิกขุ
(เจ้าฟ้าชายมงกุฎ
 หรือ
 “ท่านฟ้าใหญ่”)
 เพราะทรงมี
 “สติ

ปัญญาพอจะรักษาแผ่นดินได้”


สำหรับข้อรังเกียจของพระองค์ก็หาใช่เป็นคุณสมบัติที่บกพร่องของบุคคลไม่
แต่น่าจะเป็นพระราช-


ดำรทิีท่รงตัง้พระทยัตรสัถามวชริญาณภกิข
ุ ผูอ้ยูใ่นสมณเพศ
 เพือ่เปน็การหยัง่เชงิวา่ทรงพระประสงค์

ในราชบัลลังก์หรือไม่
และหากทรงพระประสงค์ต้องกัน
ก็ได้ทรงเปิดช่องทางแก้ไขไว้ให้แลว้
และนี่

น่าจะเป็นการตรัสเป็นนัยให้เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์และเสนาบดีทราบพระประสงค์ของ
พระองค์

ด้วยก็เป็นได้
เพราะหลังจากที่รัชกาลที่
3
ทรงมีกระแสพระราชดำริถึงผู้สืบราชสมบัติกับพระยาศรี

สุริยวงศ์
 จางวางมหาดเล็กแล้ว
 ต่อจากนั้นอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์
 จึงโปรดเกล้าฯ
 ให้เขียนพระ

ราชปรารภ
 ให้กรมขุนเดชอดิศร
 (พระองค์เจ้าชายมั่ง)
 นำความไปทูลกรมหมื่นนุชิตชิโนรส
 ซึ่ง

เป็นเจ้าคณะสงฆ์
ด้วยทั้ง
2
พระองค์นี้เป็นผู้ที่วชิรญาณภิกขุทรงเคารพนับถือมาก


…ว่าทรงรำคาญพระราชหฤทัยอยู่ที่มีพระสงฆ์ไทยพากันไปเลื่อมใสห่มผ้าตามพระมอญ
ดู

เสียเกียรติยศของบ้านเมือง
ถ้าหากสมเด็จพระบรมชนกนาถยังเสด็จอยู่
 เห็นจะไม่พอพระ

ราชหฤทยัเปน็อยา่งยิง่
ขอใหท้า่นทัง้
๒
ชว่ยปลดเปลือ้งความรำคาญพระราชหฤทยัดว้ย
30
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ด้วยเหตุนี้
 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 ได้ทรงทราบก็เข้าพระหฤทัยในพระราช

วิตก
 จึงทรงเขียนคำสารภาพถวายว่าที่ทรงจัดการต่างๆ
มา
 มีพระประสงค์จะประพฤติพระธรรม

วินัยให้ถูกต้องตามพระ
พุทธบัญญัติ
โดยทรงเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับราชการบ้านเมือง
เมื่อทราบว่า

มีการบางอย่างที่ไม่ชอบพระราชอัธยาศัยก็จะไม่ฝ่าฝืน
 แล้วตรัสสั่งให้พระสงฆ์ธรรมยุติกากลับห่ม

คลุมอย่างมหานิกายตามเดิม
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็พอพระราชหฤทัย
มิได้แสดง

ความรังเกียจต่อไป
31


จดหมายกระแสพระราชโองการเรื่องพระสงฆ์ห่มผ้าแหวกแบบพระมอญฉบับนี้
 รัชกาลที่
 3
 โปรด

เกล้าฯ
 ให้พระเจ้าลูกยาเธอ
 พระองค์เจ้าอรรณพ
 เขียนเมื่อวันอังคาร
 เดือน
3
 แรม
2
 ค่ำ
 ปีจอ

โทศก
(วันที่
18
กุมภาพันธ์
พ.ศ.
2394)
ราว
2
ทุ่มเศษ
เพื่อพระราชทานให้นำออกมาส่งแก่กรม-

หมื่นนุชิตชิโนรส
 วชิรญาณภิกขุเขียนคำสารภาพและคำปฏิญาณถวาย
 เมื่อวันพฤหัสบดี
 เดือน
3


แรม
4
ค่ำ
ปีจอโทศก
(วันที่
20
กุมภาพันธ์
พ.ศ.
2394)
32
ปฏิกิริยาของวชิรญาณภิกขุที่ตอบสนอง

ต่อจดหมายกระแสพระราชโองการฉบับนี้อย่างฉับพลันทันใด
เป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจน

ว่า
 พระองค์ทรงพระประสงค์ในราชบัลลังก์
 ต่อมา
 เมื่อวันอังคารที่
 25
 มีนาคม
 พ.ศ.
 2394


เจ้าพระยาพระคลัง
 ว่าที่สมุหพระกลาโหม
 (ดิศ
 บุนนาค)
 ได้มอบหมายให้
 จมื่นราชามาตย์พล-

ขันธ์ไปเฝ้าวชิรญาณภิกขุที่วัดบวรนิเวศวิหารเพื่อกราบทูลว่า
 เหล่าเสนาบดีปรึกษากันจะเชิญเสด็จ

ครองราชสมบัติ
 33
 ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวมานี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
 การคัดสรร

พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่เป็นไปตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่
 3
 อย่างแท้จริง
 ถึงแม้ว่า


พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัจะทรงพระประชวรหนกั
แตก่ย็งัทรงไวซ้ึง่พระราชอำนาจ
ดว้ย

เหตุนี้
 บรรดาเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์และเสนาบดีจึงยังเกรงพระราชอาชญา
 ไม่กล้าขัดพระราช-

ประสงค์
 จึงเห็นพ้องต้องกันว่า
 ควรถวายราชสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ
 เจ้าฟ้ามงกุฎ


หรือ
วชิรญาณภิกขุ


สำหรบัทรรศนะทีว่า่
เจา้ฟา้มงกฎุทรงตดัสนิพระทยัถอืเพศบรรพชติตลอดรชักาลที
่3
เปน็การผนวช

เพื่อหนี
 “ราชภัย”
 ก็เป็นการกล่าวอ้างที่ขัดแย้งกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์
 ซึ่งส่วนใหญ่จะแสดง

ให้เห็นว่ารัชกาลที่
 3
 ทรงปกป้องและให้ความยุติธรรมแก่พระอนุชาต่างพระชนนีพระองค์นี้ด้วย

พระเมตตาเสมอ
 อกีทัง้ยงัทรงสนบัสนนุใหเ้จรญิกา้วหนา้ทัง้ทางดา้นการศกึษาพระปรยิตัธิรรม
 การ

ดำเนนิกจิการฝา่ยสงฆต์ามพระทยั
และสมณศกัดิต์ลอดรชักาล
34
 ไมเ่พยีงเทา่นัน้
พระบรมเชษฐา-


ธิราชและพระอนุชาธิราชทั้ง
 2
 พระองค์นี้ยังทรงรักใคร่ปรองดองกันเสมอ
 พระบรมเชษฐาธิราช-

ทรงมีขันติคุณ
ไม่เคยทรงหวาดระแวงพระอนุชา
แม้จะมีผู้คอยเพ็ดทูลให้ทรงระแวงอยู่เสมอ
อีกทัง้

ยงัทรงเอาพระทยัใสร่ะวงัมใิหพ้ระอนชุาธริาชโทมนสันอ้ยพระทยั
 35
 ฝา่ยพระอนชุาธริาชกท็รงรกันบัถอื


และไวว้างพระทยัพระบรมเชษฐาธริาชเฉกเชน่เดยีวกนั
 ดงัปรากฏในลายพระราชหตัถเลขาทีร่ชักาล

ที่
4
ทรงมีถึงกรมหลวงวงศาธิราชสนิท
เมื่อครั้งที่ท่านเป็นแม่ทัพใหญ่ไปตีเมืองเชียงตุง
ความว่า
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...ฉันคิดไปถึงการครั้งเมื่อฉันบวชอยู่นั้น
 เมื่อไปเที่ยวไกลๆ
 ถึงเมืองเหนือฤๅกลางทะเล


ห่างกรุงหลายวัน
จะวิตกถึงสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์
เมื่อท่านยังอยู่
ฤๅหาบนแลลูก

เต้าของตัว
 ฤๅศิษยานุศิษย์ที่อยู่ที่กินของตัวนั้นน้อยดอก
 ไม่ใคร่มี
 คิดถึงแต่ในพระบาท

สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นแลมากกว่าผู้อื่น
 สิ่งอื่น
 เป็นความสัตย์จริง
 เพราะท่าน

เป็นหัวใจแผ่นดิน
ท่านเป็นสุขสบายพระทัยอยู่แล้ว
พวกพ้องและที่อยู่อาศัยของฉันที่อยู่ใน

แผ่นดินของท่านก็จะเป็นปกติอยู่หมด
อนึ่ง
อยากจะฟังข่าวราชการแผ่นดิน
ว่าเดี๋ยวนี้ใน

กรุงฤๅในพระราชวังมีเหตุการณ์อะไรบ้าง
ท่านทรงโปรดปรานหรือขัดเคืองใครบ้าง
เพราะ

สิ่งไรบ้าง
การอะไร
ด้วยความอะไรเกิดบ้าง
อยากทราบนัก...36


ความจริงพระราชประสงค์ของรัชกาลที่
3
 ที่ทรงปรารถนาให้เจ้าฟ้ามงกุฎขึ้นครองราชย์สืบต่อจาก

พระองค์
 น่าจะเป็นเรื่องที่ทรงพระราชดำริมานานแล้ว
 และคงจะเป็นที่รู้กันดีในหมู่ข้าราชการและ

เสนาบดีในราชสำนักของพระองค์
ดังปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนจากเหตุการณ์หลายกรณีในพระ-

ราชพงศาวดารและจากคำบอกเล่าของเหล่าขุนนางและข้าราชการในสมัยนั้นที่สามารถนำมาเป็น

หลกัฐานอา้งองิทางประวตัศิาสตรเ์กีย่วกบัเรือ่งนีไ้ดเ้ปน็อยา่งด
ีแมก้ระทัง่สมเดจ็ฯ
กรมพระยาดำรง-

ราชานุภาพก็ยังทรงเชื่อเช่นนั้น
ดังที่ทรงเล่าไว้ในหนังสือ
“ความทรงจำ”
ของพระองค์
ดังนี้


ตอ่มามกีรณหีลายอยา่งทีส่อ่ใหเ้หน็วา่
 พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัจำนงพระราช-


หฤทยัจะใหพ้ระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเปน็รชัทายาท
 เชน่
 โปรดฯ
 ใหแ้หเ่สดจ็

อย่างพระมหาอุปราชเมื่อย้ายมาประทับ
 ณ
 วัดบวรนิเวศฯ
 ดังที่กล่าวมาแล้ว
 ต่อมาอีก

ครัง้หนึง่เมือ่จะยกยอดพระปรางคว์ดัอรณุฯ
 เดมิทำเปน็ยอดนภศลูตามแบบพระปรางคโ์บราณ


ครัน้ใกลจ้ะถงึวนัฤกษพ์ระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัดำรสัสัง่ใหย้มืมงกฎุทีห่ลอ่สำหรบั


พระพุทธรูปทรงเครื่องที่จะเป็นพระประธานวัดนางนอง
 มาติดบนยอดนภศูล
 (ดังปรากฏ

อยู่บัดนี้)
 การที่เอามงกุฎขึ้นต่อบนยอดนภศูลก็ไม่เคยมีแบบอย่างที่ไหนมาก่อน
 คนใน

สมัยนั้นจึงพากันสันนิษฐานว่ามีพระราชประสงค์
 จะให้คนทั้งหลายเห็นเป็นนิมิตว่าสมเด็จ

เจ้าฟ้า
“มงกุฎ”
จะเป็นยอดของบ้านเมืองต่อไป
37


นอกจากนั้น
 สมเด็จฯ
 กรมพระยาดำรงราชานุภาพยังทรงสันนิษฐานว่า
 พระบาทสมเด็จพระนั่ง-

เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจตนาไม่ตั้งพระมหาอุปราชหลังจากที่กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพเสด็จ

ทิวงคตเมื่อ
พ.ศ.
2375
เพราะทรงพระราชดำริว่า
ตำแหน่งพระมหาอุปราชเป็นตำแหน่งรัชทายาท


ไม่สมควรแก่เจ้านายพระองค์อื่นนอกจากเจ้าฟ้ามงกุฎ
38
นอกจากนั้นยังมีอีกหลายกรณีที่สนับสนุน

ขอ้สนันษิฐานดงักลา่วคอื
 การไมท่รงแตง่ตัง้พระอคัรมเหส
ี การไมส่ถาปนาพระราชโอรสพระองคใ์ด

ให้ดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าชั้นเอก
การไม่ทรงมอบหมายให้พระราชโอรส

พระองค์ใดขึ้นดำรงตำแหน่งสำคัญทางการปกครองหรือเศรษฐกิจเพื่อกันไม่ให้สร้างผลงานและ

ฐานอำนาจทางการเมือง
นับเป็นการตัดปัญหาความวุ่นวายเรื่องรัชทายาทและสิทธิในการสืบราช-
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บัลลังก์ในอนาคตไว้อย่างหมดจด
 ส่วนคำร่ำลือที่ว่า
 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่เคย

ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎตลอดรัชกาลนั้น
 สมเด็จฯ
 กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานไว้

อย่างมีเหตุผลว่า
รัชกาลที่
3
น่าจะทรงปฏิบัติตามอย่างสมเด็จพระบรมชนกนาถมากกว่า
39






ข้อบิดเบือนทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับนโยบายทางการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน



การลงความเห็นของ
 เทิดพงษ์
 คงจันทร์
 ที่ว่า
 ความรู้ความสามารถของเจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรัง-

สรรค์
ก้าวหน้าเกินกว่ารัชกาลที่
3
ซึ่งมีความคิดคร่ำครึ
เพราะยังคงยึดถือวิธีการบริหารบ้านเมือง

แบบโบราณอยา่งเหนยีวแนน่
 ไมท่รงยอมปรบัเปลีย่นประเทศใหส้อดคลอ้งกบัยคุสมยัทีก่ำลงัเปลีย่น


แปลง
40
และขอ้วจิารณท์ีว่า่
ความแขง็กรา้ว
ความยดึมัน่ในธรรมเนยีมโบราณอยา่งไทย
และความ

ไม่เข้าใจในเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศของรัชกาลที่
๓
ได้สร้างความบาดหมาง

ระหว่างราชสำนักสยามกับต่างประเทศอยู่มากพอสมควร
 โดยเฉพาะในปลายรัชกาล
 ถึงขนาด

รัฐบาลอังกฤษได้มีคำสั่งให้
เซอร์เจมส์
บรุค
(Sir
James
Brooke)
นำเรือรบอังกฤษมาบังคับสยาม

ให้แก้ไขสนธิสัญญาการค้าตามที่อังกฤษต้องการ
 ซึ่งหากสยามไม่ยินยอมก็ให้ใช้อำนาจบังคับตาม

นโยบายเรือปืน
(Gun
Boat
Policy)
ดังที่เคยทำกับจีน
41
ข้อคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นเป็นการกล่าว

สรุปที่ขาดการศึกษาและพิจารณาเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างละเอียดรอบคอบ
 และ

พยายามหาเหตุผลเพื่อมุ่งเข้าสู่ประเด็นที่ตนเองสันนิษฐานไว้มากจนเกินไป


พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับการยอมรับจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติว่าทรงพระ

ปรีชาสามารถ
ฉลาดเฉลียว
และรอบรู้เป็นเลิศ
42
ทรงมีความจัดเจนในการบริหารราชการแผ่นดิน


การพาณิชย์
และการต่างประเทศ
ทรงมีสายพระเนตรที่กว้างไกล
และทรงตระหนักดีว่า
พระองค์

ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อ
 จึงต้องทรงใช้พระปรีชาญาณและความสุขุมรอบคอบ

เพื่อประคับประคองบ้านเมืองให้รอดพ้นจากการเอารัดเอาเปรียบและการสูญเสียเอกราชให้แก่พวก

ฝรั่ง
ถ้าหากผู้เขียนประวัติศาสตร์ของบ้านนี้เมืองนี้พอจะมีเชาวน์ปัญญาอยู่บ้าง
ก็น่าจะหัดศึกษา


พิจารณา
 และวิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารทางประวัติศาสตร์ให้ละเอียดมากกว่านี้
 จะได้ไม่ต้องลง

ความเห็นแบบลอกตามๆ
 กันมาว่า
 รัชกาลที่
 3
 ทรงบริหารราชการแผ่นดินแบบคร่ำครึ
 ล้าหลัง

แบบตามโลกไม่ทัน
เกลียดฝรั่ง
และหากทรงมีพระชนม์ชีพยาวนานกว่านี้
ก็อาจทำให้ไทยต้องเสีย

เอกราชแก่ฝรั่งก็เป็นได้


แตถ่า้เราลองมาศกึษาขอ้มลูทางประวตัศิาสตรใ์หท้ะลปุรโุปรง่กจ็ะพบวา่
 ขอ้คดิเหน็ดงักลา่วขา้งตน้


ล้วนเบี่ยงเบนไปจากความจริงแทบทั้งสิ้น
 ปลายปี
 พ.ศ.
 2393
 อันเป็นช่วงเวลาจวนสิ้นแผ่นดิน

รัชกาลที่
 3
 เซอร์เจมส์
 บรุค
 ทูตอังกฤษ
 ได้เดินทางเข้ามายังกรุงสยามเพื่อเจรจาขอแก้ไขสนธิ
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สัญญาเบอร์นี่
ที่อังกฤษทำไว้กับไทยเมื่อ
พ.ศ.
2369
สาระสำคัญคือ
อังกฤษต้องการขอให้ไทยลด

ค่าธรรมเนียมภาษีปากเรือ
 ให้เสรีภาพในการปฏิบัติศาสนกิจ
 ขอสิทธิ์ในการอยู่อาศัยและซื้อที่ดิน


ขอให้ไทยส่งข้าวเป็นสินค้าออก
 และขออนุญาตตั้งกงสุลโดยมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
(Extra-

territorial
 Rights)
 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการระบุถึงสิทธิพิเศษนี้ในสนธิสัญญาระหว่างสยามและ

ประเทศตะวันตก
 43
 หลังจากที่พม่าพ่ายแพ้สงครามกับอังกฤษเมื่อ
 พ.ศ.
 2369
 และอังกฤษมี

ชัยชนะเหนืออาณาจักรต้าชิงในสงครามฝิ่น
อันส่งผลให้จีนต้องยินยอมเปิดเมืองท่ากว่างโจว
ฝูโจว


เซี่ยเหมิน
หนิงปอ
และเซี่ยงไฮ้
 ให้เป็นเมืองท่าค้าขาย
และต้องยกเกาะฮ่องกงให้อังกฤษตลอดไป

ตามสนธิสัญญานานกิงปี
พ.ศ.
2385
44
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงตระหนัก

เสมอถึงภัยจากมหาอำนาจตะวันตกที่กำลังค่อยๆ
 คืบคลานเข้ามาใกล้ราชอาณาจักรของพระองค์


ด้วยเหตุนี้
 เมื่ออังกฤษส่ง
 เซอร์เจมส์
 บรุค
 เข้ามาเจรจาขอแก้ไขสนธิสัญญาเบอร์นี่
 พระองค์จึง

โปรดเกล้าฯ
 ให้เหล่าเสนาบดีและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศในสมัยนั้นร่วมกันปรึกษาหารือ

อย่างรอบคอบเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและเพื่อคงไว้ซึ่งความสงบสุขของไพร่ฟ้า

ประชาราษฎร์
 กระแสพระราชดำริที่รัชกาลที่
3
 โปรดเกล้าฯ
 พระราชทานให้พระยาพิพัฒนโกษา

และพระยาจุฬาราชมนตรีจดข้อรับสั่งออกมา
ณ
วันอังคาร
เดือน
9
ขึ้น
12
ค่ำ
ปีจอโทศก
(วันที่


19
สิงหาคม
พ.ศ.
2393)
ซึ่งได้อัญเชิญมาแสดงด้านล่างนี้
 เป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า


พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 หาได้ทรงมีทิฐิมานะ
 มีความคิดคร่ำครึ
 และไม่เข้าใจ

สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ
ดังที่นักประวัติศาสตร์ไทยกลุ่มหนึ่งเข้าใจ


ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
สั่งว่า
ความฝรั่งครั้งนี้ควรเสนาบดีจะได้ปรึกษาหารือกัน...


สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ
 เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์
 ทราบอย่างธรรมเนียมฝรั่งมาก


ควรจะเอาเป็นที่ปรึกษาใหญ่ได้...
 จมื่นไวยวรนาถเล่า
 ก็เป็นคนสันทัดหนักในอย่างธรรม-

เนียมฝรั่ง...
 พระยาอุทัยธรรมราช
 ก็เป็นบุตรเจ้าพระยานครศรีธรรมราช...
 สารพัตรจะรู้

การครั้งเจ้าพระยานครศรีธรรมราชเจรจากับฝรั่งทุกสิ่งทุกประการ...
 ให้พระยาศรีพิพัฒน์

แต่งคนดี
มีสติปัญญาเข้าใจความ
 เชิญกระแสพระราชดำริลงไปปรึกษาเจ้าฟ้ากรมขุนอิศ-

เรศรังสรรค์
 พระยาอุทัยธรรมราชที่เมืองสมุทรปราการ
 พระยาสุรเสนาที่เมืองนครเขื่อน-

ขันธ์ด้วย
 และกระแสพระราชดำริโปรดเกล้าฯ
 ให้เสนาบดีข้าราชการ
 ผู้ใหญ่ผู้น้อยที่อยู่

กรุงเทพฯ
และที่ลงไปรักษาราชการอยู่
ณ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองนครเขื่อนขันธ์ก็ดี
ให้

ประชมุกนัปรกึษาหารอืจงพรอ้มมลูปรองดองกนั
 อยา่ไดถ้อืทษิฐมิานะแกง่แยง่ใหเ้สยีราชการ


ไป
 ถ้าผู้ใดจะเห็นว่าให้ลดค่าธรรมเนียมดี
 หรือไม่ลดให้จะดี
 พวกที่เห็นว่าจะลดให้นั่นแล

ดีจะมีสักกี่คน
 ที่เห็นว่าไม่ลดให้นั่นแลดีจะมีสักกี่คน
 พวกที่เห็นว่าลดให้ดีนั้น
 ให้ตรึก

ตรองการหน้าการหลังดูจงรอบคอบ
จะมีคุณอย่างไรบ้าง
จะมีโทษอย่างไรบ้าง
ที่พวกเห็น

ว่าไม่ลดให้ดีนั้น
 ก็ให้ตรึกตรองการหน้าการหลังดูให้รอบคอบ
 จะมีคุณอย่างไรบ้าง
 จะมี

โทษอย่างไรบ้าง
 ฉันใดสมณชีพราหมณ์ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนั่น
 และเป็น
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อย่างดี...
ถ้าผู้ใดคิดเห็นการแล้วก็อย่าให้ทำคมในฝักไว้
ประหนึ่งว่าเกรงใจเจ้าเกรงใจนาย


จงึไมพ่ดูใหแ้จม่แจง้ตามใจของตวัเหน็ของตวัรกั
 ถา้คดิดงันี
้ คนผูน้ัน้ถอืนำ้พระพพิฒันส์จัจา


ก็นึกว่าเหมือนหนึ่งน้ำที่ตักไว้กินเหมือนกันเถิด
45



อำนาจและอิทธิพลของอังกฤษที่เข้มแข็งเด่นชัดมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียส่งผลต่อแนวคิดด้านการ

ต่างประเทศของไทยอย่างลึกซึ้ง
 และเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การเจรจาทางการทูตของเซอร์

เจมส์
 บรุค
 ประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง
 โดยเฉพาะข้อความที่ส่อแสดงความยโสโอหังของ

ฝ่ายอังกฤษในจดหมายฉบับที่
3
ของ
 เซอร์เจมส์
บรุค
ถึงเจ้าพระยาพระคลัง
ซึ่งกล่าวเตือนฝ่าย

ไทยว่า
 การที่จีนไม่ให้ความร่วมมือและขัดขวางการค้าขายของอังกฤษ
 ทำให้เกิดสงครามระหว่าง

จีนและอังกฤษขึ้นในปี
พ.ศ.
2383
46
คำขู่ทางอ้อมของเซอร์เจมส์
บรุค
ได้สร้างความไม่พอใจและ

ทำให้ความหวาดระแวงที่ไทยมีต่ออังกฤษอยู่แล้วยิ่งทวีมากขึ้น
 ข้อความในจดหมายฉบับที่
2
 ของ

เจ้าพระยาพระคลัง
ว่าที่สมุหพระกลาโหม
ถึงเซอร์เจมส์
บรุค
ซึ่งกล่าวตอบโต้คำขู่สั้นๆ
ของฝ่าย

อังกฤษโดยยกประเด็นการลักลอบค้าฝิ่นของจีนเรือพู่กัดในราชอาณาจักรสยามด้วยการสนับสนุน

ของอังกฤษอย่างพิสดาร
(ประมาณเกือบ
3
หน้า)
มีความหมายโดยนัยว่า
ฝ่ายไทยถือว่าการค้าฝิ่น

เปน็การกระทำอนัหยาบชา้สามานย
์ เพราะเปน็การทำลายความมัน่คงของชาต
ิ แตอ่งักฤษตอ้งการ

แสวงหาผลประโยชน์จากการค้าฝิ่นในเมืองจีน
เมื่อถูกทางการจีนต่อต้านขัดขวาง
อังกฤษจึงถึงขั้น

ใช้อำนาจทางการทหารหาญหักด้วยสงคราม
ความไม่พอใจอย่างยิ่งของฝ่ายไทยต่อการวางอำนาจ

ด้วยถ้อยคำของเซอร์เจมส์
บรุค
สะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดจากข้อความดังต่อไปนี้


...พวกจีนเรือพู่กัดเหล่านี้บรรทุกฝิ่นเข้ามาเที่ยวจอดแอบฝั่งแอบเกาะขาย
 จนริมปากน้ำ

เจ้าพระยา
 นัดหมายกันกับจีนคนชั่วในบ้านในเมืองเราให้ออกไปซื้อขายกัน...
 เถิงอยู่ที่

เมืองจีนบ้านเมืองเดิมของตัวก็นิยมกันสูบฝิ่น
 พากันยากจนไม่เป็นอันซื้ออันขาย
 เกิดโจร

ผูร้า้ยชกุชมุจนบา้นเมอืงจะลม่จมเสยีดว้ยฝิน่แลว้...
 ถา้บา้นใดเมอืงใดพากนัสบูฝิน่มากแลว้


ก็ไม่จำเริญกับบ้านนั้นเมืองนั้นเลย
 พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณธรรม

อันมหาประเสริฐ
 ทรงเกลียดชังคนสูบฝิ่นนัก
 เสนาบดีและข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยช่วยกัน

ระวังรักษา
จะมิให้คนไทยและคนในบ้านในเมืองสูบฝิ่นได้
ให้เหมือนชาติฝรั่ง
ไม่มีผู้ใดสูบ

ฝิ่นเลยแต่สักคนหนึ่ง
 ดีนักหนา...
 ซึ่งเราเล่าความเรื่องเรือพู่กัดมาให้เซอร์เชมสับรุกรู้ดังนี้


ด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวของเรา
ทรงเกลียดชังคนซื้อฝิ่นขายฝิ่นสูบฝิ่นยิ่งนัก


ความซึ่งเราว่ามาในฉบับ
๒
นี้เซอร์เชมสับรุกเป็นผู้มีสติปัญญาตั้งอยู่ในยุตติธรรม
สันดาน

ปราศจากโทโสโมโห
 ตั้งใจเข้ามาจะปรึกษาหารือกันแต่ล้วนความดี
 ให้สองพระนครเป็น

ไมตรีสนิทจำเริญยิ่งขึ้นไปกว่าแต่ก่อน
 จงพิเคราะห์ตรึกตรองดู
 ก็จะเห็นว่าเราพูดเป็น

ความจริงบ้าง
47





7.25x10.25 ��.indd   77 13.9.4   8:51:15 PM



กรณีพระนั่งเกล้าฯโดยกฤษณาหงษ์อุเทน78

สำหรับกรณี
 “ให้ใช้อำนาจบังคับตามนโยบายเรือปืน”
 นั้น
 เป็นเหตุการณ์หลังจากที่เซอร์เจมส์


บรุค
 รายงานไปยังรัฐบาลอังกฤษว่าการเจรจาทางการทูตกับสยามไม่ประสบผลสำเร็จ
 ดังนั้น


รัฐบาลอังกฤษจึงมีคำสั่งให้เซอร์เจมส์
 บรุค
 กลับมาเจรจากับไทยอีกครั้งโดยให้นำเรือรบของกอง

ทัพเรืออังกฤษที่เมืองจีนมาด้วย
 หากไทยยังไม่ยินยอมแก้ไขสนธิสัญญา
 ก็ให้ใช้อำนาจของกองทัพ

เรอืบบีบงัคบัเอาเหมอืนกบัทีเ่คยทำกบัจนี
 แตก่ารเสดจ็สวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้


อยู่หัว
 ทำให้อังกฤษจำต้องชะลอนโยบายอันแข็งกร้าวนี้ไว้ก่อนชั่วคราว
 อย่างไรก็ตาม
 บทเรียน

จากประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดเมื่อ
ร.ศ.
112
สอนให้เราต้องรู้จักสำนึกและจดจำไว้ว่า
ไม่ว่าเราคน

ไทยจะพยายามยกยอปอปั้น
 สรรเสริญสติปัญญาความสามารถ
 และยอมรับนับถือความเจริญ

ก้าวหน้าของพวกฝรั่ง
 หรือยกย่องคนพวกนี้ไว้ในฐานะมหามิตร
 หรือลงทุนเอาใจหรือกระทำทุกวิถี

ทางด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งการพูดจา
 ความคิด
 และวิถีชีวิตทั้งการกินอยู่หลับนอนให้

เหมือนฝรั่งที่สุดเพื่อให้พวกฝรั่งมังค่ายอมรับว่าเราก็เป็นคนเหมือนกัน
 แต่ท้ายที่สุดพวกฝรั่งก็จะ

เผยธาตุแท้แห่งความเป็นหมาป่า
 ที่คอยจ้องจะหาโอกาสกัดกินลูกแกะน้อยที่อ่อนแอ
 และโง่เขลา


ออกมาจนได้
 ความยโสโอหัง
 ความป่าเถื่อน
 และความหลงตัวเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของพวกฝรั่ง

สะท้อนออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนจากคำกล่าวของลอร์ดดาลฮูซี
 (Lord
 Dalhousie)
 ผู้สำเร็จ

ราชการของอังกฤษในอินเดียขณะนั้น
ดังนี้



เพื่อที่จะคงอยู่ได้โดยปราศจากภัยอันตราย
 รัฐบาลอังกฤษในอินเดีย
 จะยอมถ่อมตัวต่อ

ชาติพื้นเมืองไม่ได้
 แม้แต่เพียงวันเดียว...
 ในตะวันออก
 เราจะยอมให้เขาไล่ออกจากบ้าน


แล้วปิดประตูใส่หน้าเราไม่ได้เป็นอันขาด
48


ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ดังที่ได้นำมาแจกแจงสำแดงให้เห็นมาแล้วข้างต้นทำให้ข้าพเจ้าใคร่

ขอสรุปเชิงวิเคราะห์ว่า
 ถ้าหากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนม์ชีพต่อไปอีก
 ก็

จะต้องทรงสามารถนำพาประเทศชาติให้รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจยุโรปได้

ดว้ยพระปรชีาญาณและความสขุมุคมัภรีภาพของพระองคเ์ปน็แนแ่ท
้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสมยัรชักาล

ที่
 4
 เรามีพระมหากษัตริย์ถึง
 2
 องค์
 ที่คนรุ่นหลังต่างยกย่องว่าปรีชาสามารถทั้งด้านสติปัญญา

ความรู้
 ตรัสภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 รู้จักคุ้นเคยธรรมเนียมฝรั่ง
 และเข้ากับฝรั่งได้ดี
 แต่

กลบัทำใหไ้ทยตอ้งเสยีเอกราชทางการศาลจนกลายเปน็ปญัหาเรือ้รงั
 และทำใหไ้ทยตอ้งเสยีดนิแดน

ไปครัง้แลว้ครัง้เลา่ในสมยัรชักาลที
่5
49
แตด่ว้ยบญุบารมขีองรชักาลที
่3
อกีนัน่แหละ
ทีท่ำใหไ้ทยมี

เงนิชดใชค้า่เสยีหายแกฝ่รัง่เศส
ซึง่บบีบงัคบัใหไ้ทยจา่ยเงนิมดัจำคา่ทำขวญัและคา่ปรบัไหมจำนวน
3


ล้านฟรังก์เหรียญทองทันทีโดยปราศจากข้อบิดพลิ้วจากวิกฤตการณ์
ร.ศ.
112
(พ.ศ.
2436)
กล่าว

กันว่า
 เงินเหรียญบรรจุถุง
 ถุงละ
10
 ชั่ง
 จำนวน
2,200
 ถุง
 ที่ขนขึ้นรถม้าจากกระทรวงพระ

คลังมหาสมบัติไปมอบให้แก่นายโอกุสต์
ปาวี
(Auguste
Pavie)
ณ
สถานทูตฝรั่งเศส
คือเงินในถงุ

แดงทีพ่ระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัทรงสะสมไวใ้หล้กูหลานเกบ็ไวใ้ชกู้บ้า้นกูเ้มอืงนัน่เอง
50
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พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเสียสละและทุ่มเททุกสิ่งเพื่อ

ประเทศชาต
ิ ทรงเอาพระทยัใสใ่นการบรหิารราชกจิแหง่แผน่ดนิของพระองคอ์ยา่งไมรู่จ้กัทรงเหนด็-


เหนื่อย
 ทรงมีพระวิริยอุตสาหะออกว่าราชการทุกวัน
 วันละ
 2
 เวลา
 ทรงใส่พระทัยในทุกเรื่อง


ทรงงานอยา่งไมม่วีนัหยดุ
 ไมท่รงใสพ่ระทยัในการหาความสขุสนกุสนานและความเพลดิเพลนิใจจาก


นางสนมกำนัลหรือละเม็งละคร
ข้อมูลจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ต่างๆ
โดยเฉพาะ
“จดหมาย


หลวงอุดมสมบัติ”
 51
 และ
 “อานามสยามยุทธ”
 52
 เผยให้เห็นพระปรีชาญาณอันแหลมคมในการ

บรหิารราชการแผน่ดนิและการแกไ้ขปญัหาตา่งๆ
ดว้ยความสขุมุคมัภรีภาพและความละเอยีดถีถ่ว้น


ไม่ว่าจะเป็นด้านการทหาร
 การเศรษฐกิจ
 และการเมือง
 ดังจะขอคัดข้อความบางตอนจาก

เหตกุารณบ์างกรณซีึง่ปรากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตรม์าอา้งองิ
 และเพือ่เปน็ประจกัษพ์ยานอนั

ชัดเจนของข้อสรุปที่กล่าวมาแล้วข้างต้นโดยสังเขปดังต่อไปนี้


พ.ศ.
2381
 เมื่อครั้งที่โจรสลัดแขกก่อการกำเริบ
 เกลี้ยกล่อมผู้คนยกทัพเข้าตีเมืองไทรบุรีและเมือง

ตรังได้
 แล้วยกทัพข้ามแหลมมลายูเข้าตีเมืองสงขลา
 อีกทั้งส่งคนไปเกลี้ยกล่อมหัวเมืองทางใต้ทั้ง


7
(เมืองตานี
เมืองหนองจิก
เมืองยะลา
เมืองรามันห์
เมืองยะหริ่ง
เมืองสายบุรี
 เมืองระแงะ)
ให้

เขา้รว่มกอ่การกบฏดว้ย
 พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัจงึทรงพระราชดำรใิหจ้ดักองทพัใหญ่

จากกรุงเทพฯ
 เพื่อไปปราบกบฏ
 โดยโปรดเกล้าฯ
 ให้พระยาศรีพิพัฒนรัตนราชโกษา
จางวางพระ

คลังสินค้า
(ทัด
บุนนาค
ต่อมาได้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ
เมื่อในรัชกาลที่
4)
เป็น

แม่ทัพ
กระแสพระราชดำริบางตอนจากจดหมายหลวงอุดมสมบัติ
ที่จะอัญเชิญมาแสดงด้านล่างนี้


เป็นข้อมูลและหลักฐานอันชัดเจนถึงความเอาพระทัยใส่ในทุกรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารจาก

การศึกในครั้งนั้น
 ซึ่งรัชกาลที่
 3
 ทรงมีรับสั่งถามถึงแทบทุกครั้งที่เสด็จออกว่าราชการ
 (ทรงเสด็จ

ออกขุนนางวันละ
2
 ครั้ง)
 พระราชวินิจฉัยและพระกระแสรับสั่งเกี่ยวกับยุทธวิธีในการรบของกอง

ทัพ
 เผยให้เห็นพระปรีชาญาณในการพิชัยสงครามและความเอาพระทัยใส่ในทุกรายละเอียดในทุก

ขั้นตอนตั้งแต่การตระเตรียมไพร่พล
 อาวุธยุทโธปกรณ์
 และเสบียงอาหาร
 อันแสดงถึงความ

รอบคอบและประสบการณ์ในการศึก
นอกจากนั้นยังสะท้อนภาพความคับข้องพระทัยในการตัดสิน

ใจอันผิดพลาดทางยุทธวิธีซ้ำแล้วซ้ำเล่าของแม่ทัพนายกองอย่างชัดเจนอีกด้วย


…จึงตรัสถามว่า
 ที่ปืนที่ผานั้นจะเอาไปเท่าไหร่
 จะเอาปืนอะไรไป…
 ปืนจ่ารงค์ก็มีหลาย

ชนิดเลือกดูให้ดี
เอาไปยิงค่ายคูอย่างนี้
ก็รักข้างปืนยาวนั่นแหละมันส่งลูกไปได้ไกล…
แต่

การจัดแจงปืนอย่างนี้ต้องเลือกดูลำกล้องกับกระสุนปืนให้ได้กันออกไปยิงจึงจะดี…
ถ้า

กระสุนกับลำกล้องไม่ได้กันแล้วยิงก็ขัดเสียไป
 ลูกปืนก็หาออกไปไกลไม่
 ดูจัดแจงให้ดีแล

การซึง่จะออกไปอยา่งนีก้อ็าศยัแกร่ีพ้ลเครือ่งศตัราวธุเสบยีงอาหารพรกัพรอ้มจงึจะทำไดฯ้
53



…จึงตรัสถามว่า
ค่ายที่ตั้งรับมันอยู่นั้นกับเมืองสงขลาใกล้ไกลกันเท่าไร…
เขาคิดรักษา

บ้านเมืองทำค่ายคูไว้อย่างไร…
ค่ายปีกกาทำนองชักปิดทางไว้หรืออย่างไร
ก็หัวปีกกาข้าง
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โนน้ขา้งนีม้นัจะมทีางเขา้มาไดห้รอืไม…่
 ตัง้ปกีกาอยา่งนีท้ำนองจะแผร่ายกนัรบัสูร้บกบัมนั


ดปูญัญาคดิจดัแจงตัง้คา่ยกต็ัง้เอาอยา่งนัน้
 จะตัง้ชกัปกีกาวงลอ้มบา้นลอ้มเมอืงเขา้เปน็
 ๒


ชั้น
๓
ชั้น
ก็จะได้…
มีคนรักษาค่ายปีกกาอยู่เท่าไร…
ค่าย
๔
ค่ายห่างกันเท่าไร
มีการ

ร้อนเร็วจะช่วยกันได้หรือ…
 ค่ายทำด้วยไม้ไผ่หรือไม้อะไร…
 มันจะยกเพิ่มเติมมาอีก
 มัน

จะเข้ามาทางไหน
 จัดแจงตั้งค่ายปิดทางไว้อย่างนี้ทำรั้วขวากหรือไม่
 มันจะแหกค่ายเข้า

มาได้หรือ
 หรือจะมีทางเข้ามาทางไหนได้
 ว่ากระไร
 จะรักษาเมืองไว้ได้หรือ…
 ได้เอาปืน

ใหญ่ออกไปยิงสู้รบมันที่ค่ายปีกกาบ้างหรือไม่…
 ทำไมจะเอาไปยิงมันให้หลายบอกไม่ได้

หรือ…
 สติปัญญาที่จะคิดตัดศิลาหรือทำร้าน
 จัดแจงเอาปืนขึ้นไปยิงให้หลายบอกเท่านี้ก็

ไม่ได้
น่าแค้นพระทัยหนักหนา
อ้ายแขกมันก็เป็นแต่ลูกเล็ก
มันยังคิดการงานคนถูก
ผ่อน

เร่มาช่วยกันทำพรักพร้อมได้
ถูกมันวกตัดหลังเข้าครั้งไรก็หนีมันมาทุกครั้ง
การที่จะคิดรบ

สู้กับมันก็มีแต่กลัวมันตัดหลังไปเสียหมด
 จะคิดแต่งกองออกซุ่มคอยตีตัดหลังเหมือนมัน

เข้ามาบ้างสักครั้งหนึ่งก็ไม่มี
 ถอยทัพมาก็มาเอาอย่างนั้น
 ทำไม่มีชั้นเชิงทัพศึกเอาเลย


โสโครกสมมมนักหนา
พูดถึงคนหัวไม่มีแล้วให้เจ็บแค้นไปทีเดียว…
54


…แล้วทรงตรัสกับพระยาเพชรบุรีว่า
 คนที่เมืองนครฯ
 มีอยู่ถึงห้าพันคน
 ที่สงขลาก็ห้าพัน

คน
 เป็นหมื่นหนึ่งแล้วยังสู้กับคนอ้ายแขกห้าพันหกพันไม่ได้
 ราวกับอ้ายแขกมันมีมือมา

คนละ
๙
มือ
๑๐
มือทีเดียว
น่าแค้นนักหนา
มีแต่อ้อแอ้กลัวมันไปเสียสิ้น…
ไม่เป็นแก้ว

เป็นการทั้งนั้น…
 เป็นเจ้าบ้านภารเมืองกินและเจียดเงินพานทองเปล่าๆ
 สุดแต่มีการขึ้น

ครั้งไรก็ร้อนถึงทัพกรุงฯ
ออกไปทุกครั้ง
จะคิดทำรักษาบ้านรักษาเมืองไว้เกียรติยศรักหน้า

รักชื่อ
 อย่าให้อายเขาก็ไม่ได้
 คราวนี้ถ้ามีการตอ่ไปแลว้
 กเ็อาทพักรงุยกออกไปทเีดยีวเถดิ


จะไว้ใจเชื่อทัพหัวเมืองเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้ว…
 อังกฤษข้างนอกก็เร่งให้ยกกองทัพออก

ไปเร็วๆ
 ว่าเอากำปั่นมาช่วยปิดปากน้ำเมืองไทรจะช้าอยู่ไม่ได้
 การก็วุ่นไขว่รอบข้างอยู่

อย่างนี้
จะทำอย่างไรได้
 เมื่อมันจะช่วยก็ช่วย
ไม่ช่วยเราก็คงทำเอาจนได้
จะเอาจมูกเขา

มาหายใจนั้นไม่ชอบ…
55


…ฟังดูการบ้านเมืองข้างปากใต้ทุกวันนี้
ดีแต่คิดหาเงินหาทอง
จะเอาผลประโยชน์ใส่ตัวไว้

ใหม้ัง่มไีปเสยีหมดเทา่นัน้กนัเอง
 การทีจ่ะคดิทำทพัศกึรกัษาบา้นเมอืง
 ไวช้ือ่ไวห้นา้นัน้ไมม่ี

เลย
 ทำอยา่งนีน้านไปการวชิาทพัศกึกจ็ะเสือ่มสญูไปสิน้
 จะหาคนรูก้ารทพัการศกึกจ็ะไมม่ี

จะหมดคนลงทุกชั้น
ครั้นหมดคนรู้การทัพศึกลงแล้ว
คราวมีทัพศึกมาก็จะคว้าไขว่เปล่าๆ


ทั้งนั้น
แต่จะหาคนยิงปืนเป็นสักคนหนึ่งก็ไม่มี
ลงจนชั้นนี้แล้วที่ไหนจะเป็นบ้านเป็นเมือง

ไปได้
มันก็ร่ำเอายับเยินไปเป็นบ่าวมันเสียสิ้น
56


ในหนังสือ
 Rex
 Siamen
 Sium
 หรือ
 พระเจ้ากรุงสยาม
 57
 ซึ่งผู้แต่งมุ่งเขียนสรรเสริญพระบารมี


ความฉลาดเฉลียว
 และความคิดก้าวหน้าของรัชกาลที่
 4
 และสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
 แต่
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กลับให้ข้อมูลที่พยายามแสดงให้เห็นว่า
 การบริหารราชการแผ่นดินของรัชกาลที่
 3
 มีแต่ข้อผิด

พลาด
 เพราะพระมหากษัตริย์ทรงคร่ำครึและไม่ทันโลก
 ซึ่งทั้งหมดนี้กลับตาลปัตรกับข้อมูลทาง

ประวัติศาสตร์แทบทั้งสิ้น
ดังจะขอยกมาวิเคราะห์ให้เห็นแจ้งในบางกรณี
ดังนี้


ใน
พ.ศ.
๒๓๖๗
เมื่อทรงมีพระชนมายุได้
๒๐
ปี
 เจ้าฟ้ามงกุฎฯ
ได้ทรงอุปสมบทในปีนั้น


บังเอิญเมื่อทรงครองผ้ากาสาวพัสตร์ได้
๒
เดือน
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้าฯ
พระราชบิดา

ก็เสด็จสวรรคตโดยปัจจุบันทันด่วนและอย่างเป็นที่น่าสงสัยว่าจะมิได้เสด็จสวรรคตด้วย

พระโรคตามปกติ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปกปิดกันมาก…


ทำไมสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ
จึงทรงอุปการะเกื้อกูลพระพุทธศาสนาเป็นพิเศษ


ในขอ้นี
้ ถา้พจิารณาดพูงศาวดารในแหลมทองแลว้…
พระมหากษตัรยิท์ีท่รงกอ่สรา้งอปุถมัภ์

พระพทุธศาสนามากมายเปน็พเิศษนัน้
 เนือ่งมาจากทรงทำสงครามมามากมายประการหนึง่


ทรงกระทำความผิดอย่างร้ายแรง
 เช่น
 ปิตุฆาตมาตุฆาตอย่างใดอย่างหนึ่ง
 อีกประการ

หนึ่ง…
 “เจ้าจอมมารดาเรียม”
(กรมพระศรีสุดาลัย)
 พระราชมารดาของกรมหมื่นเจษฎา

บดินทร์…
 ทรงคิดการใหญ่
 ปิยโอรสของพระนางต้องได้ราชสมบัติไม่เลือกว่าจะมีอะไร

เกิดขึ้น…
เจ้าจอมมารดาเรียมคือผู้วางแผนการเปลี่ยนพระมหากษัตริย์ครั้งกระนั้น
ตลอด

จนจัดการให้เจ้าฟ้ามงกุฎฯ
ทรงอุปสมบทโดยทันทีทันใด...
58


…เพราะราชบัลลังก์หรือมงกุฎพระมหากษัตริย์สยามครั้งกระนั้นเป็นของเจ้าฟ้ามงกุฎฯ


ตามพระราชบทกฎหมาย
 พระนั่งเกล้าฯ
 ทรงเป็นโอรสของ
 “เมียน้อย”
 และประสูตินอก

เศวตฉัตร
และทรงแย่งเอา
“แผ่นดิน”
…ของเจ้าฟ้ามงกุฎไป…
59


ข้อเขียนของ
 ส.
 ธรรมยศ
 ที่คัดมาแสดงให้เห็นนี้
 ขัดแย้งกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์แทบทั้งสิ้น


ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์
รัชกาลที่
2
ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์
บันทึกไว้ว่า
เจ้าฟ้า

มงกุฎฯ
ทรงผนวชเป็นภิกษุ
ณ
วันอังคาร
เดือนแปด
ขึ้นสิบเอ็ดค่ำ
และรัชกาลที่
2
เสด็จสวรรคต


ณ
วันพุธ
เดือนแปด
แรมสี่ค่ำ
ดังนั้น
เจ้าฟ้ามงกุฎฯ
จึงทรงผนวชได้เพียงประมาณ
16
วันเท่านั้น


ไม่ใช่
2
เดือน
ส่วนพระอาการประชวรมึนเมื่อยพระองค์
เซื่องซึม
เสวยพระโอสถไม่ได้
ตรัสไม่ได้


และประชวรอยู่ราว
7-8
วันจึงสวรรคต
ก็ไม่น่าจะใช่อาการของคนถูกวางยาพิษ
60
อีกประการหนึ่ง


การให้เหตุผลว่าราชบัลลังก์ไม่ควรตกแก่รัชกาลที่
 3
 เพราะทรง
 “ประสูตินอกเศวตฉัตร”
 และ


“เป็นโอรสของเมียน้อย”
 ก็ฟังดูไม่เป็นเหตุเป็นผล
 เพราะรัชกาลที่
 4
 ก็หาได้ทรงประสูติ
 “ใน

เศวตฉัตร”
ไม่
เพราะทรงประสูติก่อนที่สมเด็จพระบรมชนกนาถจะเสด็จขึ้นครองราชย์
ข้อความที่

กลา่ววพิากษว์จิารณร์ชักาลที
่ 3
 แบบจาบจว้งและขดัแยง้กบัขอ้มลูทางประวตัศิาสตรย์งัมอีกีไมน่อ้ย

ในหนังสือเล่มนี้
ดังเช่น
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เรื่องที่ก่อความขมขื่นแก่กรมขุนอิศเรศรังสรรค์เป็นอย่างยิ่งคือความโบราณล้าสมัยของ

องค์พระมหากษตัรยิผ์ูเ้ปน็พระเชษฐาธริาชองคใ์หญ
่กลา่วคอื
ทรงเชือ่ในพระพทุธศาสนาถงึ

กบัหลง
พระองค์ทรงเกลียดชังศาสนาอื่นในกรุงเทพฯ
 เช่น
ชาวคณะมิชชันนารีอเมริกัน


แมจ้ะทำประโยชนใ์หญห่ลวงเพยีงใดกต็าม
 ทรงเขา้พระทยัวา่ครสิตศ์าสนกิชนทัง้หมดดถูกู

หมิ่นหยามพระพุทธศาสนา
ถึงกับทรงบัญชาให้จับใส่คุก
 เล่ากันว่าเคยรับสั่ง
 “ผิดไม่ผิด

ก็จับกันก่อน”
 เคราะห์ดีที่ไม่ทรงให้ประหารชีวิตดังพฤติการณ์ที่ทำให้ชาติเสียเอกราชดุจ

กษัตริย์ญวน…
61


แต่ในหนังสือ
“แผ่นดินพระนั่งเกล้าฯ”
ของ
วอลเตอร์
เอฟ.
เวลลา
กลับบันทึกไว้ว่า


การทีพ่วกคาธอลกิกด็
ี และพวกโปรแตสแตนทก์ด็
ี เขา้มาตัง้สอนศาสนาอยูใ่นประเทศสยาม

ในรชัสมยัสมเดจ็พระนัง่เกลา้ฯ
 นี
้ รฐับาลของสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมไิดแ้สดงการกดีกนัเลย


แต่กลับแสดงความพออกพอใจกับพวกหมอสอนศาสนาชาวตะวันตกเหล่านั้นเสียด้วยซ้ำ


คณะทูตและคณะหมอสอนศาสนาต่างก็มีความเห็นพ้องต้องกันเป็นเช่นนี้
62


ในตอนปลายรชัสมยันีเ้อง
ไดเ้กดิเสยีงรา้วฉานขึน้ระหวา่งพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัและ

พวกคณะหมอสอนศาสนา
 คือในตอนฤดูร้อนของปี
 พ.ศ.
 ๒๓๙๒
 สมเด็จพระนั่งเกล้าฯ


ได้ทรงพระพิโรธบาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่ขัดพระรับสั่งไม่ยอมทำตามพระบรมราชโองการที่

โปรดเกลา้ฯ
 ใหป้่าวร้องราษฎรทำบุญให้ทานปล่อยสัตว์ที่อยู่ในกักขังให้รอดจากความตาย


คราวเกิดไข้ป่วงระบาดครั้งนั้น
 บาทหลวงทั้ง
 ๘
 รูปจึงถูกเนรเทศ
 สำหรับพระสังฆราช

ชาวฝรั่งเศสและพวกหมอสอนศาสนาโปรแตสแตนท์ได้ยินยอมทำตามพระประสงค์
 โดย

ได้จัดห่าน
เป็ด
ไก่เข้าไปถวายให้ทรงปล่อย
เพราะเห็นว่าการที่จะปล่อยสัตว์นั้นไม่ผิดต่อ

หลักศาสนาแต่อย่างไร
63


กรณีที่บาทหลวงฝรั่งเศสขัดรับสั่ง
คงไม่ทำให้รัชกาลที่
3
ทรงกริ้วมากเท่ากับการที่บาทหลวงทั้ง
8


คนหา้มพวกเขา้รตีไมใ่หท้ำบญุปลอ่ยสตัวต์ามทีโ่ปรดเกลา้ฯ
 ใหป้า่วประกาศออกไป
ซึง่ดจูะเปน็การ

ยุยงส่งเสริมให้พวกคนไทยเข้ารีตกระด้างกระเดื่องต่อพระองค์
 ถึงแม้ในตอนแรกจะทรงมีรับสั่งให้

เจ้าพนักงานขับไล่บาทหลวงฝรั่งเศสและรื้อโบสถ์ฝรั่งเศสเสียทุกวัด
แต่เมื่อสังฆราชยองบิลกัวรับว่า


การทำบุญด้วยการปล่อยสัตว์ไม่ขัดกับหลักคริสต์ศาสนาแล้วจึงให้พระยาวิเศษสงครามจัดห่าน


เป็ด
 ไก่ไปถวายเพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
 หลังจากนั้นพระองค์ก็มิได้ทรงรับสั่งถึงการให้รื้อวัด

ฝรั่งเศสอีกเลย
แต่บาทหลวงทั้ง
8
คนยังคงแสดงความดื้อดึง
และพากันเดินทางกลับสิงคโปร์เอง


หาได้ถูกเนรเทศออกไปไม่
64


ข้อวิพากษ์วิจารณ์อันไม่เป็นธรรมต่อรัชกาลที่
 3
 ซึ่งยังไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดกล่าวแก้
 นอกเหนือจาก

เรื่อง
 “เจ้าฟ้ามงกุฎฯ
 ทรงหนีราชภัยด้วยการอุปสมบท
 และทรงต้องอยู่ใต้ร่มกาสาวพัสตร์จนสิ้น
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รัชกาลที่
 3
 65
 คือ
 เรื่องความสามารถ
 ความฉลาดหลักแหลม
 และความคิดก้าวหน้าของเจ้าฟ้า

อิศเรศรังสรรค์
หรือ
สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
นักประวัติศาสตร์ไทยหลายท่านในปัจจุบันอาจ

จะยังคงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลความคิดจากหนังสือ
“พระเจ้ากรุงสยาม”
ของ
ส.
ธรรมยศ
ที่กล่าว

ยกย่องว่า
 สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถในกิจการกองทัพเรือและทรงฉลาด

หลักแหลมกว่าพระมหากษัตริย์
 ผู้เป็นพระเชษฐาธิราชพระองค์ใหญ่
 ซึ่งมีความคิดโบราณล้าสมัย


และทรงดำเนินกุศโลบายทางการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างป่าเถื่อน
 โง่เขลา
 และ

ไม่ทันเหตุการณ์
จนทำให้เจ้าฟ้าอิศเรศรังสรรค์ทรงระอาที่ต้องทำงานกับคนโง่
จึงเสด็จไปประพาส

ตามหัวเมืองต่างๆ
แทน
66
นอกจากนั้น
ส.
ธรรมยศ
ยังกล่าววิพากษ์วิจารณ์ด้วยใจที่เปี่ยมไปด้วย

อคติอีกว่า
แต่ที่รัชกาลที่
๓
ทรงตำหนิว่า
ท่านน้อย
(หมายถึงกรมขุนอิศเรศฯ)
ทรงเอาแต่การเล่น


ไม่เอาราชการนั้นเป็นความผิด
 ความโบราณคร่ำครึของรัชกาลที่
 ๓
 เองที่มีพระนิสัยไม่เชื่อใจใคร


นอกจากพี่บดินทร์หรือเจ้าพระยาบดินทร์สิงห์แต่ผู้เดียว
67


ข้อความอีกตอนหนึ่งในหนังสือ
“พระเจ้ากรุงสยาม”
กรณีเกี่ยวกับสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
ที่แสดงให้

เห็นความวิปลาสคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง
 ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลแบบยกเมฆของ
 ส.
 ธรรมยศ


เองแทบทั้งสิ้น
ปรากฏความดังนี้


มคีราวหนึง่ทีก่รมขนุอศิเรศฯ
ทรงอาสาเปน็ทีเ่ลือ่งลอื…
ทรงเปน็แมท่พัเรอืไปรบญวนปลาย

สงคราม
“อานามสยามยทุธ”
แทนแมท่พัเรอืคนเกา่ผูอ้อ่นแอ
ผูท้ำใหเ้จา้พระยาบดนิทรส์งิห
์

แม่ทัพใหญ่ไม่สามารถเอาชนะญวนได้โดยเด็ดขาด
 และเป็นผู้ทำให้แม่ทัพหน้าของไทยคือ

พระยาอนิทรกำแหงผูไ้ดร้บัคำสัง่ใหไ้ปตเีมอืงหลวงของญวนใตต้อ้งถอย
 และแตกทพัอยา่ง

ยบัเยนิ
 แมท่พัเรอืใหมน่ำกองทพัเรือรบทันสมัยซึ่งพระองค์ทรงอำนวยการสร้างขึ้น
 มีจมื่น

ไวยวรนาถ
(หลวงนายสิทธิ
ต่อมาเป็น
“สมเดจ็เจา้พระยาองคใ์หญ”่)
เปน็แมท่พัหนา้
ไดต้ี

กองทพัเรอืญวนแหลกและยดึคา่ยญวนไดม้ากมาย
 แตบ่งัเอญิเจา้พระยาบดนิทรส์งิห
์ ปว่ย

ลงต้องเปลี่ยนแม่ทัพบกใหม่
 ความเข้มแข็งเด็ดขาดและความสามารถทั้งปวง
 ใหม่สู้เก่า

มิได้
การร่วมรบไม่ประสานกัน
กองทัพไทยจึงต้องถอยกำลังส่วนใหญ่เป็นครั้งสุดท้าย


ในการที่รัชกาลที่
 ๓
 ทรงอนุมัติให้เจ้าฟ้าองค์น้อยราชอนุชาเป็นแม่ทัพเรือครั้งนั้น
 หาใช่

เจตนาดีไม่
 เนื่องจากการรบพุ่งกับญวนครั้งนั้นได้โทรมลงไม่ผิดอะไรกับโรคร้ายที่รุมกาย

รักษาไม่หายแล้ว
 แม้กรมขุนอิศเรศฯ
จะมีโอกาสแสดงความสามารถเป็นที่ประจักษ์...เพื่อ

ให้พระเชษฐาธิราชทรงเห็นในสมรรถภาพของกองทัพเรือสมัยใหม่
จะได้สร้างสยามให้เข้ม

แข็ง
โดยฝีมือสร้างเรือรบสมัยใหม่นั้นเป็นฝีมือของคนไทย
มิใช่ดีแต่ซื้อเขา
รัชกาลที่
๓
ก็

ยงัคงทรงดือ้
 ไมโ่ปรดอยูเ่ชน่เดมิ
กลบัทรงประชดสรา้งกำปัน่โบราณแบบจนีไวท้ี
่ วดัๆ
หนึง่


ใหเ้รยีกวา่
“วดัยานนาวา”
ทำนองวา่อกีไมช่า้อะไรกจ็ะกลายเปน็อยา่ง
“อา้ยพวกขาว”
หมด


ของเก่าของปู่ย่าตายายจะมิมีแล้ว!
68
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ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ปรากฏในหนังสือ
 “อานามสยามยุทธ”
 กลับตรงกันข้ามกับข้อมูลของ


ส.
ธรรมยศ
โดยสิ้นเชิง
กล่าวคือ
 เมื่อ
พ.ศ.
2384
รัชกาลที่
3
ทรงมีพระราชดำริให้ถมคลองขุด

ใหม
่(คลองวญิเต)
69
 เพือ่ตดัเสน้ทางลำเลยีงไพรพ่ล
 เสบยีงอาหาร
และอาวธุยทุโธปกรณข์องกอง

ทัพเรือญวนระหว่างเมืองบันทายมาศและเมืองโจฎก
ขณะนั้นเจ้าพระยาบดินทรเดชาป่วยเป็นโรค

ไข้จับสั่น
 จึงขอพระราชทานเจ้าพระยายมราชไปเป็นแม่ทัพใหญ่
 ในการนี้รัชกาลที่
3
 โปรดเกล้าฯ


ให้พระเจ้าน้องยาเธอ
 เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์เป็นแม่ทัพหลวง
 และจมื่นไวยวรนารถ
 (ช่วง


บุนนาค)
 เป็นแม่ทัพหน้า
 ยกทัพเรือออกไปตีเมืองบันทายมาศเพื่อคุ้มกันกองทัพบกให้ทำการถม

คลองได้สะดวก
ทัพเรือของไทยที่ยกไปตีญวนในครั้งนั้นเป็นกองทัพผสมขนาดใหญ่
ซึ่งประกอบไป

ด้วยเรือรบเรือไล่ราว
 100
 ลำ
 ไพร่พลไทยและแขกจาม
 15,000
 คน
 ไพร่พลหัวเมืองชายทะเล


ตะวันออกราว
5,000
คน
และไพร่พลหัวเมืองชายทะเลปักษ์ใต้อีกไม่ทราบจำนวน
หน้าที่ของกอง

ทัพเรืออีกประการหนึ่งคือการลำเลียงเสบียงอาหารและเสื้อผ้าออกไปส่งให้เจ้าพระยาบดินทรเดชา

ที่เมืองกำปอดเพื่อแจกจ่ายให้ไพร่พลในกองทัพบก
70


หลงัจากทีก่องทพัเรอืไดน้ำเสบยีงอาหารไปสง่มอบใหแ้มท่พันายกองทีม่าคอยรบัอยู
่ณ
เมอืงกำปอด


ท่าตะเคียนแล้ว
 ก็แล่นเรือไปรวมพลทอดสมออยู่กับทัพหลวงที่เกาะกะทะคว่ำ
 ต่อมา
 สมเด็จฯ-


เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์
 แม่ทัพใหญ่
 จึงมีรับสั่งให้จมื่นไวยวรนาถ
 แม่ทัพหน้า
 ยกทัพเข้าตี

เมืองบันทายมาศโดยไม่มีการตกลงหรือปรึกษาหารือทางยุทธวิธีกับกองทัพบกล่วงหน้าเสียก่อน
ถงึ

แมว้า่กองทพัเรอืจะตคีา่ยญวนทีต่ัง้อยูบ่นเขาโกนถมไดส้ำเรจ็
 และยกทพัเขา้ประชดิยงิปอ้มปากนำ้


เมืองบันทายมาศพังลงด้านหนึ่ง
 แต่หลังจากเวลาผ่านไป
 6
 วัน
 ฝ่ายไทยก็ยังไม่สามารถตีหักยึด

ป้อมนี้ได้
 ประจวบกับคำให้การของเชลยญวน
10
 คนที่จับได้ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า
 ญวน

กำลงัรวบรวมไพรพ่ลทัง้กองทพับกและทพัเรอืประมาณ
5
 หมืน่คนลงมาชว่ยรกัษาเมอืงบนัทายมาศ

และเมืองโจฎก
 สมเด็จฯ
 เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์จึงทรงมีรับสั่งให้มีใบบอกเข้าไปให้เจ้า-

พระยาบดนิทรเดชารูค้วามเสยีกอ่นวา่ทพัเรอืจะตอ้งลา่ถอยไปจากเมอืงบนัทายมาศ
แต
่ณ
วนัจนัทร์


เดือนห้า
แรมสองค่ำ
ในปีขาลจัตวาศก
เพราะด้วยลมที่จะใช้ใบเรือรบไม่ถนัด
71


คำสั่งถอยทัพเรืออย่างรวดเร็วโดยไม่ทันให้ทัพบกได้ตั้งตัวของแม่ทัพเรือใหญ่
 ผู้ได้แต่ประทับอยู่แต่

บนเรือ
 ซึ่งทอดสมออยู่ที่เกาะกระทะคว่ำ
 และจากนั้นจึงถอยไปอยู่หน้าเมืองกะพงโสม
 โดยอ้างว่า


เกรงแม่ทัพเรือจะต้องพระราชอาชญาด้วยทำให้เรือรบหลวงเสียหายจากพายุและคลื่นลม
 ส่งผลให้

กองทัพบกของไทยต้องพบกับชะตากรรมอันน่าอนาถ
 เพราะหลังจากที่กองทัพเรือไทยกลับเข้าไป

ทอดสมออย่างปลอดภัยอยู่หน้าเมืองจันทบุรีได้เพียง
1
วัน
(ย่ำรุ่ง
วันพฤหัสบดี
 เดือน
5
แรม
12


ค่ำ)
 กองทัพญวนเมืองโจฎกและเมืองบันทายมาศก็สมทบกันช่วยระดมพลตีกองทัพไทย
 ณ
 วัน

ศุกร์
เดือน
5
แรม
13
ค่ำ
เวลาย่ำรุ่ง
กองทัพไทยถูกตีแตกกระจัดกระจายป่นปี้ทุกทัพทุกกอง
เสีย

นายทัพไทยผู้ใหญ่
17
คน
นายทัพเขมรผู้ใหญ่
7
คน
ไพร่ไทย
1,200
คน
ไพร่เขมรตาย
2,000
คน
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ไพร่พลไทยและเขมรถูกจับไปเป็นเชลยมากกว่า
300
 คน
 ช้าง
30
 เชือก
 ม้า
30
 ตัว
 และอาวุธ

ยุทโธปกรณ์อีกมากมายถูกยึดไป
 อย่างไรก็ตาม
 โชคยังดีที่เมื่อกองทัพไทยแตกครั้งนั้น
 ญวนไม่ได้

ติดตามกระหน่ำซ้ำเติม
 มิฉะนั้นแล้วทัพไทยอาจต้องเสียไพร่พลมากกว่าหมื่นเศษ
 72
 ชัยชนะอัน

งดงามของกองทัพญวนและความพ่ายแพ้อย่างอัปยศอดสูของกองทัพไทยทำให้องเกียนเลือก


แม่ทัพญวน
พูดโอ้อวดโอหังกับนักพระองค์อิ่ม
เจ้าเขมร
ที่เมืองโจฎกว่า



…พอจวนสว่างญวนก็ยกเข้าปล้นตีค่ายไทยทุกค่าย
 ที่อยู่สู้รบนั้นน้อยตัว
 ที่ตื่นตกใจแตก

หนีไปนั้นมากนัก
 ญวนฆ่าไทยเขมรครั้งนี้จนขี้เกียจฆ่า
 นึกสมเพชเวทนาเพื่อนมนุษย์ด้วย

กัน
จึงไม่ได้ไล่ติดตามฆ่าฟันต่อไปอีก
ไทยแตกไปแล้วก็แล้วกันเท่านั้น
73


คำสั่งถอยทัพเรืออย่างกะทันหันของสมเด็จฯ
 เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์
 ไม่เพียงแต่

สรา้งความพนิาศยอ่ยยบัใหแ้กก่องทพัไทยและพนัธมติรเทา่นัน้
 แตย่งัสง่ผลกระทบอนัใหญ
่

หลวงในเวลาต่อมาอีกด้วย
 เนื่องจากกองทัพเรือยังส่งมอบเสบียงอาหารที่รัชกาลที่
 3


พระราชทานใหก้องทพับกไดไ้มถ่งึครึง่
 กย็กทพัลา่ถอยพรอ้มสิง่ของพระราชทานกลบัมายงั


เมืองจันทบุรีเสียก่อน
 ทำให้กองทัพของเจ้าพระยาบดินทรเดชา
 ซึ่งตั้งมั่นอยู่ที่เมืองพนม-

เปญขาดเสบียงอาหาร
 ไพร่พลไทยและลาวที่ถูกเกณฑ์มาเข้ากองทัพต้องอดอยากล้มตาย

อย่างน่าอนาถนับพันคน
74


ครั้นถึงเดือน
 8
 เจ้าพระยาบดินทรเดชาจึงให้หลวงนรารณรงค์ถือใบบอกเข้ามายังกรุงเทพฯ
 ขอ

พระราชทานเสบียงอาหารเพื่อเลี้ยงไพร่พลด้วยกองทัพมีความขัดสนยิ่งนัก
 พระราชดำรัสตอบของ

รัชกาลที่
3
 ที่ปรากฏในท้องตรา
 แสดงให้เห็นว่าทรงพระพิโรธแม่ทัพนายกองทั้งทัพเรือและทัพบก

ยิ่งนัก
โดยเฉพาะทัพเรือ
ที่ส่งมอบสิ่งของพระราชทานให้กองทัพบกได้ไม่ถึงครึ่ง
โดยอ้างว่าเรือเล็ก

สำหรับลำเลียงของมีน้อย
หากต้องส่งมอบสิ่งของทั้งหมดให้กองทัพบกจะต้องใช้เวลามาก
 เกรงว่า

น้ำในคลองจะแห้งหมดเสียก่อน
 ทำให้เรือไปติดตื้นอยู่กลางทาง
 และอาจเสียทีแก่กองทัพญวน


และหากญวนสามารถปล้นเรือลำเลียงสิ่งของไปได้
 พระราชอาชญาก็จะตกอยู่กับแม่ทัพเรือ
 พระ

ราชดำรสัของรชักาลที
่ 3
 ทีค่ดัมาจากทอ้งตราตอบเจา้พระยาบดนิทรเดชาดงัตอ่ไปนี
้ คอืประจกัษ์

พยานซึ่งเผยให้เห็นสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้กองทัพไทยต้องถูกกองทัพญวนตีแตกพ่ายอย่างน่าอดสู


…กองทัพเรือก็ได้นำสิ่งของข้าวปลาเกลือเหล่านี้ส่งที่เมืองกำปอดแต่อย่างละเล็กละน้อย

หาได้ครึ่งไม่…
 แล้วก็พาข้าวปลาเกลือยาสูบกลับเข้ามาในกรุงเทพฯ
 อย่างละมากๆ
 เมื่อ

ขนขึน้ขนลงถา่ยไปเทมาหลายเทีย่วดงันัน้แลว้
จนของเหลา่นัน้ปน่ปีเ้สยีหายไปมากหาประ-

โยชน์ไม่
 เสียเงินเปล่าๆ
 แล้ว
 กลับเข้ามาพูดจายักเยื้องเป็นทางแก้ตัว…
 อย่างนี้
 เห็นว่า

ไม่เป็นใจแก่ราชการบ้านเมือง
 ดูเหมือนทำโดยเสียไม่ได้
 ทำการงานอย่างมักง่ายใจด่วน


รีบจะกลับมาบ้านหาความสุขสบายเท่านั้นเอง
 ครั้นรู้เท่ารู้ทันบ้างจะให้ชำระสะสางให้ได้
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ความจริงลงเป็นตัวอย่างบ้าง
 ก็จะเป็นความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้ราชการไปด้วยก็มีมาก


เพราะฉะนั้นจึงได้อดกลั้นข่มขืนกลืนความที่เสียหายเหล่านี้เสียหมด
ไม่อยากจะออกปาก

พูดต่อไป
อนึ่ง
กองทัพเรือเมื่อยกลงไปรบตีญวน
ไม่ได้นัดหมายให้ทัพบกยกมาพรักพร้อม

กันระดมตีญวน
ไปทำตามกำลังทัพเรือพวกเดียว
ทำก็ไม่สำเร็จโดยอำนาจทัพเรือ
จึงต้อง

กลับมาไม่เป็นราชการสักอย่างเดียว
 แต่คราวนั้นได้ยินว่ากองทัพเรือรีบกลับเข้ามาเสียโดย

เร็ว
 เพราะตื่นข่าวคราวว่าทัพญวนเมืองไซง่อนจะยกเพิ่มเติมมาทั้งทัพเรือและบก
 จึงได้

ตกใจกลัวญวน
 รีบเลิกถอนกลับมาเสียก่อน…
 ฝ่ายทัพบกเล่าไพร่พลก็มีมากทั้งไทย
 ลาว


เขมร
 หลายหมื่นคน
 นายทัพนายกองข้างวังหน้าก็มีมาก
 แต่ล้วนเคยทัพเคยศึกลาวเวียง

จันทร์และพม่าทวายมาแทบจะทุกคน…
 ฝ่ายท่านแม่ทัพนายกองพวกวังหลวงเก่าถึงน้อย

ตัวก็จริง
 แต่ว่าเป็นผู้ใหญ่มีบรรดาศักดิ์มากกินถึงพานทองก็หลายคน
 แต่ไม่คิดอ่านรีบรัด

รบตีญวนประการหนึ่งประการใดก็ไม่ทำ
 ไปตั้งค่ายล้อมญวนอยู่เก้อๆ
 ไม่เป็นราชการ
 ดู

เหมือนจะคอยแตกคอยวิ่งหนีญวนเล่นอย่างเช่นเด็กๆ
 มันเล่นรบกัน…
 ฝ่ายท่านเจ้าประ


คุณเจ้าพระยายมราชเสนาบดีผู้ใหญ่
 ทั้งอายุก็มากและยศศักดิ์อำนาจวาสนาก็มากกว่า

นายทัพทุกคน
 ใครๆ
 เขาก็รู้อยู่ว่าเป็นตระกูลสุริยวงศ์ข้าหลวงเดิมทั้งฝีมือก็เคยเข้มแข็ง


แต่ว่าคราวนี้ไม่รู้เท่าทันกลอุบายญวน
 มันคิดหลอกลวงให้ตายใจจนจะไม่ถืออาวุธ
 เพราะ

ความที่เลินเล่อหมิ่นประมาทจนกองทัพญวนยกมาก็ไม่รู้ตัว…
ไทยก็เสียทีเสียรู้แก่ญวน
ไล่

ฆา่ฟนัยงิแทงเลน่ดงัเขาวา่ลกูไกอ่ยูใ่นมอื
 ครัง้นัน้ทพัไทยกแ็ตกยบัเยนิปน่ปีม้าเหมอืนเขาวา่

ฉิบหายตายโหง…
เพราะกองทัพไทยอยู่ในค่ายได้เปรียบญวนมาก
ปืนใหญ่น้อยในค่ายก็มี

พร้อมช่างทิ้งเสียได้ไม่ยิงมันไปบ้าง…
 ถึงว่าญวนจะมีฤทธิ์รี้พลเหมือนขุนแผนก็ดี
 ถ้าไทย

ไม่ประมาท
รู้ตัวก่อนญวนยกมา
ได้เต็มใจสู้รบจริงๆ
แต่เมื่อแรกญวนมานั้น
ญวนก็คงจะ

ล้มตายลงด้วยเครื่องศาสตราวุธของไทยพอๆ
 ดูอยู่หนา
 นี่มาพากันนิ่งเฉยเสียหมด
 จน

ญวนมาถึงค่าย
ไทยก็แตกหนีเท่านั้นเอง
ช่างกลัวญวนราวกับมันเหาะได้
เมื่อแตกหนีไปก็

เสียเครื่องศาสตราวุธและเสบียงอาหารมากมายอยู่
 จนต้องถึงกับอดอยากต้องกินข้าวปน

ผัก
 ครั้งนี้จะให้ทัพเรือบรรทุกข้าวเกลือที่เหลือกลับมา
 และจะจัดเสบียงอาหารเพิ่มเติมให้

ไปส่งที่เมืองกำปอดอีก
 ก็เห็นจะไปมายาก
 เกลือกจะไม่เป็นงานการ
 พระบาทสมเด็จ

พระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริ
เข็ดสติปัญญาเจ้าประคุณพระยา
พระ
หลวง
นายทัพ

นายกองทั้งบกและเรือเสียแล้ว
 ถ้าจะบังคับให้ไปส่งเสบียงแต่เพียงที่เมืองกะพงโสมเห็นจะ

ส่งได้ง่าย
 เพราะว่าไกลกลิ่นอุจจาระปัสสาวะญวนข้าศึกสักหน่อย
 เพราะใกล้ทางเมือง

จันทบุรีเข้ามา
พอจะหลบหลีกหนีกลิ่นไอมูตรคูถญวนเข้ามาเมืองจันทบุรีได้โดยเร็ว
ถ้าจะ

ให้ไปส่งดังที่ว่านี้
เห็นทีพอจะกดขี่ข่มขืนให้นำข้าว
เกลือ
ปลา
ยาสูบออกไปส่งกองทัพบก


ลองดูตามบุญตามกรรมอีกสักครั้งหนึ่ง
 เห็นหน้าอยู่ก็แต่พวกแขกกองอาสาจาม
 ทั้งวัง

หลวงและวงัหนา้พอจะใชใ้ห้
ไปสง่เสบยีงอาหารครัง้นีไ้ดบ้า้ง
พวกไหนเขาไมสู่จ้ะเตม็ใจกไ็ม่
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อยากจะใช้สอยเขา
เพราะเข็ดความคิดเขาแล้ว
บัดนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราช-

ทานสำเนาหนงัสอืบอกพระยาพพิธิวจิติรพนัธวุงศาปญัญาโกงโหงพรายกะทายพรดู
 (ความ


ตอนนี้ในพระราชพงศาวดาร
 กรุงรัตนโกสินทร์
 รัชกาลที่
 3
 ของ
 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์


วา่
“บดันีไ้ดส้ง่สำเนาหนงัสอืพระยาอภยัพพิธิ
วจิติรพนัธพุงศาปญัญาโกงโหงพรายกระตา่ย


ผลุด”-ผู้เขียน)
 แม่กองทัพเรือหัวเมืองออกมาให้เจ้าพระยาบดินทรเดชาสอบตรวจดูสติ

ปัญญาในใบบอกหลอกลวง
แก้ตัวกลโกงของพวกนายทัพนายกองเรือครั้งนั้นดูเล่นด้วย
75


เมือ่พจิารณาขอ้ความทีก่ลา่วกระทบกระแทกแดกดนักองทพัเรอืเกอืบตลอดทัง้ทอ้งตราฉบบันี
้ กพ็อ


สันนิษฐานได้ว่า
รัชกาลที่
3
ทรงพระพิโรธกองทัพเรือมากกว่ากองทัพบก
แต่อาจเพราะทรงเหน็แก่

พระพักตร์หรือเห็นแก่ความเป็นพระเชษฐาพระอนุชา
 จึงต้องทรงอดกลั้นข่มขืนกลืนความเสียหาย

เหล่านี้เสียหมด
 ไม่อยากจะออกปากพูดต่อไป
 อีกประการหนึ่ง
 ที่ไม่ทรงชำระสะสางให้ได้ความ

จริงลงเป็นตัวอย่างบ้าง
 ก็อาจเพราะไม่อยากทรงลงโทษพระอนุชาธิราช
 ซึ่งเป็นแม่ทัพเรือใหญ่


ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พวกแม่ทัพนายกองของทัพเรือทั้งหมดได้รับการละโทษไปด้วยโดยปริยาย


อย่างไรก็ตาม
 รัชกาลที่
3
 ก็ทรงตรัสบริภาษพระอนุชาธิราชแบบกระทบกระแทกแดกดันอย่างเจ็บ

แสบแบบไม่ไว้หน้าเพื่อระบายความแค้นเคืองพระทัยของพระองค์แทน
ดังความว่า
 ถ้าจะบังคับให้

ไปสง่เสบยีงแตเ่พยีงทีเ่มอืงกะพงโสมเหน็จะสง่ไดง้า่ย
 เพราะวา่ไกลกลิน่อจุจาระปสัสาวะญวนขา้ศกึ

สักหน่อย
 เพราะใกล้ทางเมืองจันทบุรีเข้ามา
 พอจะหลบหลีกหนีกลิ่นไอมูตรคูถญวนเข้ามาเมือง

จันทบุรีได้โดยเร็ว


จากขอ้มลูและหลกัฐานเอกสารทางประวตัศิาสตรส์มยัรชักาลที
่ 3
 ทีก่ลา่วมาแลว้ทัง้หมดในตอนตน้


เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 นอกจากไม่ทรงคิด

กำจัดเจ้าฟ้ามงกุฎ
(เจ้าฟ้าใหญ่)
และเจ้าฟ้าจุธามณี
(เจ้าฟ้าน้อย)
แล้วยังทรงรักใคร่
เมตตา
และ

ทรงสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าในกิจการที่พระอนุชาธิราชทั้ง
2
 พระองค์ทรงทำอีกด้วย
 วชิรญาณ

ภิกขุได้รับการสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม
 การก่อตั้งธรรมยุติ

นิกาย
 และสมณศักดิ์ตลอดรัชกาล
 ส่วนเจ้าฟ้าจุธามณีก็โปรดเกล้าฯ
 สถาปนาขึ้นเป็น
 สมเด็จเจ้า

ฟ้า
 กรมขุนอิศเรศรังสรรค์
 นอกจากนั้นยังทรงไว้วางพระราชหฤทัยมอบหมายราชกิจสำคัญให้ทรง

ทำเพื่อเปิดโอกาสให้สมเด็จพระอนุชาธิราชพระองค์นี้ได้ทรงสร้างผลงานให้กับทางราชการอีกด้วย


ไม่เพียงเท่านั้น
 ถึงแม้ว่าสมเด็จเจ้าฟ้า
 กรมขุนอิศเรศรังสรรค์จะทรงกระทำความผิดร้ายแรงถึงขั้น

ตอ้งโทษประหารชวีติหลายครัง้หลายครา
 แตพ่ระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วักท็รงมพีระเมตตา

ละโทษ
 ไมท่รงเอาผดิตอ่สมเดจ็พระอนชุาธริาชพระองคน์ีท้กุครัง้
 ดงัเชน่เมือ่
 พ.ศ.
2379
 พระนคร

บ้านพร้าวได้อาสาขึ้นไปเกลี้ยกล่อมพวกไพร่ลาวเมืองหนองคาย
 หนองหาน
 และครัวเวียง
 ไป

ถวายสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ
 เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์เป็นอันมาก
 การชักจูงไพร่พลให้

ย้ายสังกัดไปเปน็ขา้เจา้ตา่งกรมในสมยันัน้เปน็การลว่งพระราชอาญา
มคีวามผดิขัน้มหนัตโทษ
เพราะ
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ถอืเปน็
 การซ่องสุมผู้คนเพื่อประโยชน์ส่วนตน
 รัชกาลที่
 3
 จึงโปรดเกล้าฯ
 ให้ชำระคดีนี้ให้เป็นที่

ประจกัษใ์นความจรงิ
 จากนัน้จงึใหล้งโทษพระนครบา้นพรา้วโดยการรบิราชบาตรและประหารชวีติ
76


ส่วนสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ
 เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์
 ก็มิได้ทรงลงโทษหรือปลดออกจาก

ตำแหนง่แต่ประการใด


แต่เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายและความอัปยศอดสูอย่างใหญ่หลวงแก่กองทัพไทยในครั้ง

นัน้นา่จะเปน็เหตผุลของพระราชวนิจิฉยัในพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั
 ทีท่รงกลา่วไวก้อ่น


สิ้นพระชนม์ว่า



…ที่สติปัญญาพอจะรักษาแผ่นดินได้อยู่
ก็เห็นแต่ท่านฟ้าใหญ่
ท่านฟ้าน้อย
๒
พระองค์…


ท่านฟ้าน้อยเล่า
 ก็มีสติปัญญารู้วิชาการช่างและการทหารต่างๆ
 อยู่
 แต่ไม่พอใจทำ

ราชการ
 รักแต่การเล่นสนุกเท่านั้น
 เพราะฉะนั้นจึ่งมิได้ทรงอนุญาต
 กลัวเจ้านาย

ข้าราชการเขาจะไม่ชอบใจ…
77



และพระราชวินิจฉัยนี้ก็หาได้ผิดพลาดไม่
 เพราะต่อมาถึงแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ
 เจ้าฟ้า

กรมขุนอิศเรศรังสรรค์
 จะได้รับพระราชทานบวรราชาภิเษกเป็นพระบาทสมเด็จ
 พระปิ่นเกล้าเจ้า

อยู่หัว
 กรมพระราชวังบวร
 และทรงมีฐานะเทียบเท่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่
2
 เมื่อในรัชกาลที่


4
แต่ก็หาได้ทรงเอาพระทัยใส่ในราชการบ้านเมืองไม่
ดังนั้นจึงมิได้ทรงสร้างผลงานสำคัญอันใดให้

ปรากฏในพระราชพงศาวดาร
 เพราะโปรดทรงดำเนินเที่ยวเตร่ตามละแวกบ้านเหมือนเมื่อยังเป็น


กรมอยู่ในรัชกาลที่
3
 เสด็จอยู่วังหน้าโดยปกติโปรดทรงฝึกซ้อมหัดทหารหรือมิฉะนั้นก็นัดคนไป

ขี่ม้า
 ถา้กลางวนัเลน่คล
ี กลางคนืเลน่ซอ่นหา
 แตส่ว่นการบา้นเมอืงนัน้ไมท่รงเอาเปน็พระราชธรุะ



ทีเดียว
 แม้เมื่อฝรั่งต่างชาติเข้ามาขอทำหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีก็ไม่ทรงเกี่ยวข้องในการ

ปรกึษาหารอื
78
นอกจากนัน้
ในระยะหลงักลา่วกนัวา่
เนือ่งจากทรงมเีรือ่งขดัพระทยักบัพระเชษฐา-

ธิราช
 รัชกาลที่
 4
 พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จไปประทับที่จังหวัดเชียงใหม่


และจะเสด็จกลับลงมายังกรุงเทพฯ
 เฉพาะเมื่อต้องเสด็จมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานพระ

ราชพิธีสำคัญเท่านั้นอีกด้วย
79


ขอ้สรปุตามๆ
 กนัอกีประการหนึง่ของนกัประวตัศิาสตรไ์ทยทีไ่มเ่คยคน้หาหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์

เพิ่มเติม
คือเรื่องที่กล่าวกันว่า
รัชกาลที่
3
ไม่โปรดฝรั่ง
เพราะไม่เห็นความสำคัญในการคบกับฝรั่ง


จึงปฏิเสธความเจริญทางด้านวิทยาการของตะวันตก
 80
 แต่เมื่อพิจารณาจากหลักฐานและเอกสาร

ต่างๆ
 สมัยรัชกาลที่
 3
 จะพบว่าข้อสรุปดังกล่าวหาได้ถูกต้องไม่
 เพราะความจริงแล้วพระบาท

สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคุ้นเคยกับพวกพ่อค้าฝรั่งมาแต่ครั้งยังทรงดำรงพระยศเป็น


พระบาทสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
 กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
 เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ
 ให้ทูตฝรั่งเข้าเฝ้า
 และพระราชทานการต้อนรับเป็นอย่างดี
 บางครั้งโปรดเกล้าฯ


7.25x10.25 ��.indd   88 13.9.4   8:51:16 PM



89SilpakornUniversityJournalofFineArtsVol.1(1)2013

พระราชทานเลี้ยงส่งเพื่อเป็นเกียรติด้วย
ระหว่าง
พ.ศ.
2369-2382
รัชกาลที่
3
โปรดเกล้าฯ
ให้ทูต

ฝรั่งเข้าเฝ้าถึง
6
 ครั้ง
 นับได้ว่าไม่มีประเทศเอกราชใดในเอเชียขณะนั้น
 จะติดต่อกับต่างประเทศ

มากเท่ากับประเทศไทย
81


จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่หลายคนอาจมองข้ามไป
 แต่เมื่อพิจารณาให้ละเอียดกลับแสดงให้

เห็นพระบรมราโชบายทางการต่างประเทศอันแยบยลและจัดเจน
 อีกทั้งพระปัญญาอันเฉียบแหลม

ของพระมหากษัตริย์พระองค์นี้อย่างชัดเจน
 เช่น
 ทุกครั้งที่โปรดเกล้าฯ
 ให้ทูตฝรั่งหรือพ่อค้าฝรั่ง

เข้าเฝ้า
 (ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงกำกับราชการกรมท่า
 ซึ่งดูแลเกี่ยวกับการค้าและการต่างประเทศ)


พระองคจ์ะทรงมพีระราชปฏสินัถารกบัผูเ้ขา้เฝา้นานมาก
 และมกัจะทรงซกัถามเกีย่วกบัเรือ่งการเมอืง


การศึกสงคราม
 การค้า
 และนโยบายทางการต่างประเทศของนานาประเทศ
 ไม่เพียงเท่านั้นยัง

ทรงตรัสถามถึงข้อมูลส่วนตัวของบุคคลสำคัญๆ
ด้วย
 เช่น
 เมื่อครั้งที่
 จอห์น
ครอว์เฟิร์ด
ซึ่งเป็น

ทูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับอังกฤษในสมัยรัชกาลที่
2
 ได้เข้าเฝ้ากรมหมื่นเจษฎา

บดินทร์
ครอว์เฟิร์ดบันทึกไว้อย่างละเอียดว่าตลอดระยะเวลาเกือบ
2
ชั่วโมงที่เข้าเฝ้า
พระองค์ได้

ตรัสถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง


คำถามแรกที่ข้าพเจ้าได้รับก็คือ
 สถานการณ์ในฮินดูสถานมีศึกสงครามหรือบ้านเมืองสงบ

สุข
 คำถามอื่นๆ
 ที่ตามมานั้นเป็นคำถามเกี่ยวกับตัวผู้สำเร็จราชการ
 เป็นต้นว่า
 ถามถึง

สุขภาพของท่าน
 ระยะเวลาที่ท่านปกครองอินเดีย
 อายุอานามของท่านและท่านผู้สำเร็จ

ราชการอังกฤษที่อินเดียมีความสัมพันธ์กับกษัตริย์อังกฤษในฐานะน้องชายใช่หรือไม่…


เรื่องที่พระองค์ให้ความสนพระทัยมากกว่า
กล่าวคือ
เรื่องชะตากรรมของเรือสินค้าที่พระ-

องค์ทรงส่งไปค้าขายที่เบลกอลเมื่อ
 ๑๔
 เดือนก่อน…
 ทรงถามว่าเราเห็นเรือลำดังกล่าว

หรือไม่
 และเรือลำดังกล่าวมีคนนำร่องชาวยุโรปหรือไม่…
 ระหว่างที่พำนักอยู่ที่กัลกัตตา


ผู้บังคับการเรือของสยามแต่งกายอย่างชาวอังกฤษและปรับตัวให้เข้ากับธรรมเนียมของ

ชาวยุโรปหรือไม่…
ทรงใคร่จะทราบว่าในขณะนี้อังกฤษและโปรตุเกสเป็นมิตรกันหรือไม่…


นอกเหนือจากคำถามดังกล่าวยังมีคำถามอีกหลายข้อซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆ
 น้อยๆ
 มิได้มี

ความสำคัญอันใด
อาทิเช่น
อายุของบุคคลต่างๆ
ในคณะทูต
ระยะเวลาและลักษณะของ

งานที่พวกเขาปฏิบัติ
จำนวนภาษาในยุโรปและภาษาท้องถิ่นต่างๆ
ในอินเดียที่พวกเขาได้

เรียนรู้และฝึกฝน…
82


พ.ศ.
2368
 เมื่อครั้งที่
 ร้อยเอก
 เฮนรี่
 เบอร์นี่
 เป็นราชทูตเข้ามาขอเจริญพระราชไมตรีหลังจากที่

รชักาลที
่3
เสดจ็ขึน้เถลงิถวลัยราชสมบตัแิลว้ไดไ้มน่าน
ครัง้นัน้
รชักาลที
่3
โปรดเกลา้ฯ
ใหเ้บอรน์ี่

เข้าเฝ้า
 และเสด็จออกรับแขกเมืองในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเป็นการใหญ่
 ครั้งนั้นทรงมีพระ

ราชดำรัสถามถึงเรื่องสงครามระหว่างอังกฤษและพม่าค่อนข้างยาวมาก
ซึ่งเบอร์นี่ได้จดบันทึกเรื่อง

ราวต่างๆ
 ในวันนั้นไว้อย่างละเอียด
 จากเอกสารทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
 ทำให้
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เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่า
 รัชกาลที่
 3
 มิได้ทรงคร่ำครึไม่ทันโลกแบบที่ผู้เขียนประวัติศาสตร์ไทย

ส่วนใหญ่เข้าใจ
 เพราะทรงสนพระทัยในการหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ
จากภายนอกประเทศอยู่เสมอ

เพื่อนำมาประกอบพระราชวินิจฉัยในการบริหารราชการแผ่นดินและการดำเนินนโยบายทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ
 ดว้ยเหตนุี
้ ครอวเ์ฟริด์จงึตอ้งพบกบัความประหลาดใจ
 เมือ่เขาสงัเกตเหน็วา่


เสนาบดีไทยหลายท่าน
 ได้แสดงความฉลาดรู้เท่าทันถึงเรื่องอำนาจของเราในอินเดีย
 ซึ่งในฐานะ

อย่างนั้นไม่น่าจะรู้ได้เลย
83


รัชกาลที่
3
ทรงรู้เท่าทันและทรงตระหนักถึงภัยจากการล่าอาณานิคมของประเทศตะวันตก
ดังนั้น

จงึทรงรอบคอบและระมดัระวงัยิง่นกัเมือ่ตอ้งทรงตดิตอ่ทางการทตูหรอืทำสนธสิญัญากบัชาตติะวนัตก


แต่คนเขียนประวัติศาสตร์ไทยกลับตีความไปว่า
 “ทรงกลัวและเกลียดฝรั่ง”
 และทรงเกือบทำให้

ประเทศไทยตอ้งเสยีเอกราช
หลายคนอาจคดิวา่วธิกีารเดยีวทีจ่ะทำใหช้าตไิทยคงความเปน็เอกราชได้

ก็คือ
ต้องยอมสยบฝรั่งในทุกเรื่อง
ต้องกินอยู่
แต่งตัว
คิดอ่านพูดเลียนแบบฝรั่ง
หรือเป็นทาสทาง

ความคิดของฝรั่งเท่านั้น
 วิธีคิดแบบง่ายๆ
 โดยไม่ต้องใช้ปัญญามากนักในลักษณะนี้
 รู้สึกจะได้รบั

การยกย่องอย่างเลอเลิศ
 แต่ความคิดอันหลักแหลมและกุศโลบายในการดำเนินนโยบายที่ช่วยให้


สยามประเทศรอดพน้ปากเหยีย่วปากกามาไดต้ลอดรชัสมยัโดยไมต่อ้งเสยีเปรยีบในการทำสนธสิญัญา

หรือไม่ต้องเสียดินแดนไปอย่างขมขื่นใจ
 กลับถูกมองข้ามและถูกก่นด่าประณามอยู่ตลอดมาจนถึง

ทุกวันนี้


พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีจิตวิทยาสูงในการติดต่อและเจรจาทางการทูต


ทรงพจิารณาทกุสิง่อยา่งรอบคอบทกุรายละเอยีด
 ทรงใชท้ัง้มธรุสวาจา
 การใหเ้กยีรต
ิ และ

ความเอาใจใส่ในสิ่งเล็กๆ
 น้อย
 เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ชาวต่างประเทศ
 เช่นเมื่อ

ครั้งที่
 จอห์น
 ครอว์เฟิร์ด
 เข้าเฝ้า
 หลังจากทรงมีพระราชดำรัสถามเกี่ยวกับตัวผู้สำเร็จ

ราชการแล้ว
…จึงมีพระดำรัสว่า
“ข้าพเจ้าได้ยินกิตติศัพท์ของท่านผู้สำเร็จราชการในด้าน

ความยุติธรรมและภูมิปัญญาจากบรรดาพ่อค้าชาติต่างๆ
 ที่เข้ามาติดต่อกับประเทศสยาม

ในช่วง
 ๒-๓
 ปี
 มานี้”
 หรือ
 พระองค์ทรงอยากทราบว่า
 พวกเราคิดว่าระหว่างชาวยุโรป

และชาวอินเดียใครเป็นชาวทะเลที่ชำนิชำนาญกว่ากัน…
 พระองค์ทรงอธบิายดว้ยนำ้เสยีง

ทีแ่สดงความยกยอ่งชมเชยวา่
“เมือ่ขา้พเจา้พดูถงึชาวยโุรปโดยทัว่ไป
ขา้พเจา้ไม่ได้หมายถึง

ชาวอังกฤษ
 เนื่องจากความเหนือกว่าของพวกเขาเมื่อเปรียบกับชาวยุโรปอื่นๆ
 นั้นเป็นที่

ประจักษ์กันดีอยู่แล้ว”
84


จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ของทูตต่างประเทศ
 เช่น
 ร้อยเอก
 เฮนรี่
 เบอร์นี่
 และ
 เอดมันด์


โรเบิร์ตส์
 (Edmund
 Roberts)
 ทำให้เราทราบว่า
 คณะทูตฝรั่งได้รับพระราชทานการต้อนรับเป็น

อย่างดี
 สมเกียรติของนักการทูตเสมอ
 นอกจากนั้นยังมีหลักฐานเกี่ยวกับความเอาพระทัยใส่ใน

เรือ่งเลก็ๆ
นอ้ย
อกี
เชน่
เรือ่งทีท่รงมรีบัสัง่ใหเ้จา้หนา้ทีจ่ดัสง่นมสดใหค้ณะทตูทกุวนั
และใหจ้ดัหา
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คนครัวที่ปรุงอาหารฝรั่งได้เพื่อทำอาหารบริการคณะทูตจนกว่าจะกลับ
 เป็นต้น
85
 หรือเมื่อทรง

ทราบว่าร้อยเอก
 เฮนรี่
 เบอร์นี่
 นำบุตรชายอายุ
 6
 ขวบติดตามมาด้วย
 จึงทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ
ให้นำเข้าเฝ้าด้วย
เบอร์นี่บันทึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า



…ทรงสังเกตเห็นลูกชายของข้าพเจ้า
 และทรงเอาใจใส่
 ถามว่าอายุเท่าไหร่
 เกิดที่ไหน


และก่อนจะเสด็จเข้าก็ยังโปรดให้พระคลังนำของเล่นและของอื่นๆ
 อีกมากมาให้เด็ก
 ซึ่ง

ทั้งนี้โปรดให้จัดเตรียมไว้ก่อนแล้ว
86


ในช่วงปลายรัชกาล
ถึงแม้จะเกิดกรณีขัดแย้งกับชาวยุโรปบ้าง
แต่รัชกาลที่
3
ก็ทรงอดทนอดกลั้น

และมักจะทรงใช้นโยบายขับคนเหล่านั้นออกนอกประเทศมากกว่าจะทรงลงโทษอย่างรุนแรง
 เช่น


เมื่อ
พ.ศ.
2387
กรณีของ
โรเบิร์ต
ฮันเตอร์
(Robert
Hunter)
ซึ่งคนไทยเรียกว่า
“หันแตร”
บังคับ

ให้ไทยซื้อเรือรบขนาดใหญ่ที่เก่ามากในราคาห้าหมื่นปอนด์
 หรือประมาณ
 2,000
 ชั่ง
 เป็นต้น
 87


สเปนเซอร์
เซนต์
จอห์น
(Spenser
St.
John)
เลขานุการของ
เซอร์เจมส์
บรุค
ทูตอังกฤษ
ที่เข้า

มาเจริญทางพระราชไมตรีกับไทย
 เมื่อปี
 พ.ศ.
 2393
 ได้บันทึกเรื่องราวกรณีพิพาทระหว่างสยาม

และ
 “หันแตร”
 ซึ่งแสดงความก้าวร้าวและกักขฬะกับข้าราชการไทยจนถูกขับออกนอกประเทศ


ดังนี้



พระองค์
(สมเด็จพระนั่งเกล้าฯ)
ได้เคยทรงรักใคร่ชอบพอชาวอังกฤษเป็นอย่างมาก
แต่ใน

ระยะเวลา
 ๒-๓
 ปีหลังนี้
 พระองค์ได้ทรงแสดงความเป็นศัตรูต่อชาวต่างประเทศอย่าง

หนัก
พอๆ
กับที่เคยทรงเป็นมิตร
ข้าพเจ้าเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้
เนื่องมาจากความ

ประพฤติอันเลวทรามของพ่อค้าอังกฤษสำคัญคนหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพฯ
 บุคคลผู้นี้ได้ทำให้

พระองค์ทรงพระพิโรธ
 เพราะเขาได้พยายามบีบบังคับรัฐบาลสยามอย่างไม่เป็นธรรม
 ให้

ซือ้เรอืกำปัน่ลำหนึง่ดว้ยราคาอนัแพงลบิลิว่
 ตัง้แตไ่ดเ้กดิการทะเลาะเบาะแวง้กนัครัง้นัน้แลว้


ฐานะของชาวต่างประเทศได้ทรุดลงไปเป็นอันมาก
 และเท่าที่ได้รับฟังเรื่องราวจากพวก

อังกฤษเท่านั้น
 ข้าพเจ้าก็สามารถกล่าวได้ว่า
 พวกเขามีความประพฤตเิลวทรามเหลอืเกนิ


หากข้าพเจ้าได้รับฟังเรื่องราวจากองค์พระมหากษัตริย์โดยตรง
 ข้าพเจ้าอาจต้องพูดอะไร

รุนแรงยิ่งไปกว่านี้
88


อยา่งไรกต็าม
 ถงึแมพ้ระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัจะทรงเลง็เหน็ภยัทีต่ามมาจากการตดิตอ่


ค้าขายและการทำสนธิสัญญากับประเทศต่างๆ
ในยุโรป
แต่เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ทรงผ่อนปรนด้วย

การทำสัญญาฉบับแรกกับอังกฤษในปี
 พ.ศ.
2369
 คือ
 สนธิสัญญาเบอร์นี่
 ซึ่งนับเป็นสนธิสัญญา

ทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์ฉบับแรกที่ไทยทำกับประเทศตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทร์ด้วย


และต่อมาไทยได้ทำสนธิสัญญาเนื้อหาเดียวกันกับอเมริกาในปี
พ.ศ.
2376
พระบาทสมเด็จพระนั่ง-

เกลา้เจา้อยูห่วัทรงตระหนกัถงึภยัคกุคามจากมหาอำนาจตะวนัตกยิง่กวา่ใครในสยามประเทศ
 เพราะ
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ทรงรูด้วีา่หลงัจากการเปดิสมัพนัธไมตรกีบัประเทศตะวนัตก
 ประเทศเหลา่นีจ้ะเริม่เขา้มาแทรกแซง

กิจการภายในของประเทศสยาม
และเมื่อเกิดกรณีพิพาทกับคนของประเทศเหล่านี้ขึ้น
ก็อาจกลาย

เป็นข้ออ้างของมหาอำนาจในการรุกรานอธิปไตยของประเทศได้
 ด้วยเหตุนี้
 รัชกาลที่
 3
 จึงทรง

เตรียมการพรักพร้อมในการรักษาอธิปไตยของชาติด้วยการสร้างป้อมปราการรักษาปากน้ำท่าจีน

และปากคลองมหาชัยที่เมืองสมุทรสาคร
 ป้อมรักษาแม่น้ำแม่กลองที่เมืองสมุทรสงคราม
 ป้อม

รกัษาปากนำ้บางปะกงทีเ่มอืงฉะเชงิเทรา
 และปอ้มรกัษาปากนำ้เมอืงสมทุรปราการ
 รวม
 7
 ปอ้ม


นอกจากนั้นยังโปรดเกล้าฯ
ให้ต่อเรือรบเพื่อใช้ในราชการศึกสงคราม
122
ลำ
89
อีกทั้งให้หล่อปืน

ใหญ่เหล็ก
 2
 กระบอก
 ซึ่งทรงพระราชทานนามว่า
 “เจ้าพญารักษาศาสนา”
 และ
 “เจ้าพระยา

สัมมาทิษฐิ”
90
 และทรงให้จัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์อีกมากมาย
 ไม่เพียงเท่านั้น
 ยังโปรดเกล้าฯ
 ให้

สร้างสนามยิงปืนให้ข้าราชการหัดยิงปืนในพระราชวัง
 และมักเสด็จออกทอดพระเนตรการซ้อมยิง

เป้าหน้าพระที่นั่งเสมอๆ
 91
 ด้วยเหตุที่ทรงเล็งเห็นภัยคุกคามจากชาติตะวันตกที่ค่อยๆ
 คืบคลาน

เข้ามาอย่างช้าๆ
 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำรัสเตือนด้วยความเป็น

ห่วงบ้านเมืองในวาระสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพว่า



…การศึกสงครามข้างญวนข้างพม่าก็เห็นจะไม่มีแล้ว
จะมีอยู่ก็แต่ข้างพวกฝรั่งให้ระวังให้ดี


อย่าให้เสียทีแก่เขาได้
 การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะเรียนเอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขา
 แต่

อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียว
92






ปัจฉิมโอวาท



ปัจฉิมโอวาทตอนหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ
พระราชทานไว้ก่อนสิ้น


พระชนม์ว่า
การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะเรียนเอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขา
แต่อย่าให้นับถือเลื่อมใส

ได้ไปทีเดียว
 แสดงให้เห็นพระปรีชาญาณอันกระจ่างแจ้งและสายพระเนตรอันแหลมคม
 ซึ่งทรง

หยั่งรู้ถึงปัญหาที่จะตามมาในอนาคตได้อย่างชัดแจ้ง
 และนี่คือหลักฐานและข้ออ้างอิงทางประวัติ-

ศาสตรท์ีส่ามารถกลา่วแกก้ารตคีวามและใหข้อ้มลูอยา่งผดิๆ
 ของผูเ้ขยีนประวตัศิาสตรไ์ทยกลุม่หนึง่

ที่ลงความเห็นว่า
 รัชกาลที่
 3
 ทรงมีอคติกับฝรั่งและไม่โปรดการติดต่อกับฝรั่ง
 ด้วยเหตุนี้จึงไม่

โปรดใหข้า้ราชบรพิารของพระองคส์นทิสนมกบัฝรัง่เกนิจำเปน็
 และทรงปฏเิสธความรูแ้ละเทคโนโลย
ี

ของตะวันตกด้วย
 แต่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์กลับยืนยันอย่างชัดเจนว่า
 รัชกาลที่
 3
 ไม่ได้

ทรงมนีโยบายกดีกนัพระบรมวงศานวุงศแ์ละขา้ราชบรพิารไมใ่หค้บหากบัฝรัง่แตอ่ยา่งใด
 ในรชักาล

ของพระองค์มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษและวิทยาการสมัยใหม่ของตะวันตก


คนเหล่านี้สามารถเข้าไปติดต่อคบหาอย่างสนิทสนมกับฝรั่งมิชชันนารีอเมริกันได้อย่างอิสระและ

เปิดเผยโดยไม่ต้องหวั่นเกรงราชภัย
 ไม่ว่าจะเป็น
 วชิรญาณภิกขุ
 (รัชกาลที่
 4)
 กรมขุนอิศเรศรัง-
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สรรค์
 (พระบาทสมเด็จ
 พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว)
 กรมหมื่นวงศาสนิท
 (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
 กรม

หลวงวงศาธิราชสนิท)
 หรือ
 หลวงสิทธินายเวรมหาดเล็ก
 (สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์)


พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัทรงเปดิพระทยักวา้ง
 ยอมรบัวทิยาการสมยัใหมแ่ทบทกุแขนงที่

สามารถสรา้งประโยชนส์ขุและความเจรญิกา้วหนา้ใหแ้กป่ระเทศชาตไิดอ้ยา่งไมท่รงลงัเลพระราชหฤทยั


ไมว่า่จะเปน็วทิยาการดา้นการพมิพ
์ ซึง่โปรดเกลา้ฯ
 ใหพ้มิพใ์บปลวิประกาศหา้มสบูฝิน่และนำฝิน่เขา้

มาในราชอาณาจักรเมื่อ
พ.ศ.
2382
จำนวน
9,000
ฉบับ
หรือทางด้านการแพทย์
หรือเมื่อ
พ.ศ.


2383
 โปรดเกล้าฯ
 ให้สั่งหนองปลูกฝีมาจากอินเดีย
 และทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้หมอหลวงไป

หัดเรียนปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษกับพวกมิชชันนารีเพื่อจะได้ไปปลูกฝีให้คนทั้งในวังและนอกวัง
 รวม

ทัง้พวกราษฎรตามมณฑลอืน่ๆ
อกีดว้ย
กลา่วกนัวา่
ในสมยันัน้มผีูไ้ดร้บัการปลกูฝถีงึหนึง่หมืน่คน
93


นอกจากนัน้
พ.ศ.
2377
ยงัโปรดเกลา้ฯ
ใหจ้มืน่ไวยวรนารถ
(ชว่ง
บนุนาค)
ตอ่เรอืกำปั่นแบบฝรั่ง

เพื่อใช้ในราชการสงครามกับญวน
 2
 ลำ
 ซึ่งทรงพระราชทานนามว่า
 “แกล้วกลางสมุทร”
 และ


“ระบลิแกว้”
94
จมืน่ไวยวรนาถ
(ตอ่มาเปน็สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรสีรุยิวงศ
์เมื่อในรัชกาลที่
5)


เป็นผู้สนใจในการต่อเรือมาก
และเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถต่อเรือกำปั่นแบบฝรั่งได้สำเร็จ
ต่อ

มาได้กลายมาเป็นกำลังสำคัญในการปรับปรุงกองทัพเรือในสมัยรัชกาลที่
3
และรัชกาลต่อมา


ปัจฉิมโอวาทของล้นเกล้ารัชกาลที่
3
 แฝงความหมายอันลึกซึ้งยิ่งนัก
 เพราะพระองค์ได้ฝากข้อคิด

ให้ลูกหลานไทยไม่ลืมรากเหง้าของความเป็นไทย
 เพราะทรงมีพระบรมราโชวาทให้เราศึกษาเล่า

เรยีนวทิยาการของตะวนัตกเพือ่นำมาปรบัใชใ้หเ้ปน็ประโยชนแ์กป่ระเทศชาต
ิบางอยา่งทีไ่มเ่หมาะสม

กับกาลเวลาและสภาวะแห่งบ้านเมืองเรา
 หากยังไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้
 ก็ควรจะรอไปก่อน

เพื่อเตรียมความพร้อม
 ก่อนนำมาปรับใช้ในอนาคต
 อีกประการหนึ่ง
 วิทยาการต่างๆ
 รวมทั้ง

ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
มุมมอง
หรือความเป็นอยู่ของชาติตะวันตก
ก็ใช่ว่าจะดีหรือสามารถนำ

มาใช้ได้เลยกับประเทศไทย
 หากเราควรจะพิจารณาเลือกนำมาใช้หรือปรับใช้ให้เหมาะสมกับตาม

ความต้องการของประเทศเรา
 มิฉะนั้นแล้วเราอาจถูกครอบงำทางความคิดหรือตกเป็นทาสทาง

ความคิดแบบตะวันตก
อันจะนำไปสู่ความสูญเสียความเป็นอัตลักษณ์ของชาติไปได้ในที่สุด
เพราะ

ภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยหรือแนวคิดต่างๆ
 ในแบบฉบับไทยก็ใช่จะต่ำต้อยด้อยค่ากว่าของชาติ

ตะวนัตก
บางครัง้อาจจะสงูสง่และลกึลำ้ยิง่กวา่ดว้ยซำ้
เชน่เดยีวกบัการวเิคราะหป์ระวตัศิาสตรไ์ทย


ถึงแม้ว่าเราอาจใช้ระเบียบวิธีวิจัยตามแบบตะวันตก
 แต่การตีความทางประวัติศาสตร์ก็ต้องอาศัย

มุมมองในแบบไทยแห่งยุคสมัยนั้น
 จึงจะสามารถสรุปประเด็นต่างๆ
 ได้อย่างเที่ยงตรงและเที่ยง

ธรรมยิ่งขึ้น
 ตัวอย่างที่ใคร่จะยกขึ้นมาเพื่อพิจารณาให้เห็นอย่างชัดเจนคือ
 ข้อความตอนหนึ่งจาก

หนังสือพระเจ้ากรุงสยามของ
ส.
ธรรมยศ
ดังความต่อไปนี้


วิเคราะห์ทางพระปัญญาโดยเฉพาะอ่านออกจากจดหมายเหตุรายวันของพระอาลักษณ์เลื่องชื่อใน

สมัยนั้น
คือหลวงอุดมสมบัติ
จะเห็นได้ชัดว่ารัชกาลที่
๓
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...แม้จะไม่ทรงเปรื่องปราดอะไรนักก็ทรงเป็นราชาธิบดีที่มีความละเอียด
จะทรงบำเพ็ญ

กรณีอะไรแม้เล็กน้อยก็ดำริแล้วดำริเล่า...
น่าเห็นพระทัยอยู่ไม่น้อย…
เช่น
การจารึกโคลง

ตำรายาและโคลงจรยิวากยต์ามระเบยีงโบสถว์ดัพระเชตพุน
เปน็อาท
ิทัง้ๆ
ทีท่รงรูว้า่คณะ

มิชชันนารีอเมริกันนำเครื่องพิมพ์ไทยตามแบบของนายร้อยเอกโลว์ชาวอังกฤษ
 มาเริ่มงาน

พิมพ์เผยแพร่ในพระมหานครแล้ว
 แต่ก็ต้องยอมรับในข้อที่ว่าทรงระมัด
 ระวังงานแผ่นดิน

จนเกินไป…จนไม่กล้าเสด็จออกจากเมืองหลวงและทำให้พระราชดำริทั้งปวงถูกร้อยรัดอยู่

ในอาณาจักรที่แคบ
 ถ้าจะกล่าวให้ถูกต้องแล้ว
 รัชกาลที่
 ๓
 ทรงเป็นแต่เพียงเงาปราชญ์


ทรงเปน็ชนโบราณและเปน็สมบตัแิหง่อดตีกาล
ไมก่ลา้ตดัสนิพระทยัเดด็ขาดจากความชำนิ

ชำนาญงาน
 เนื่องจากทรงเคร่งครัดต่อขัตติยราชประเพณีเก่าแก่ของไทย
 จนเกินที่จะ

สรรเสริญได้...
95


การตีความในลักษณะนี้เป็นการนำเสนอความคิดที่ตื้นเขินทางปัญญามากเกินไป
 หากพิจารณา

เรื่องนี้ให้ละเอียดจะสามารถสรุปได้ว่า
 การที่รัชกาลที่
 3
 โปรดเกล้าฯ
 ให้แต่งตั้งนักปราชญ์ราช-

บัณฑิตและนายช่างฝีมือในราชอาณาจักรมาช่วยกันคิดค้น
 รวบรวม
 และชำระตำรับตำราวิชา

ความรู้ต่างๆ
 ของไทย
 เช่น
 การศาสนา
 การสงคราม
 การแพทย์
 โหราศาสตร์
 พฤกษศาสตร์


วรรณคดี
 ตำรายา
 ฯลฯ
 และนำมาเผยแพร่โดยเขียนเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือจารึกบนแผ่น

ศิลาติดไว้ตามผนังด้านในศาลารายรอบพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 ก็เพราะทรงมี

พระราชประสงคใ์หว้ดันีเ้ปน็สถานทีร่วบรวมสรรพวชิาอนัมคีา่ของไทย
 เนือ่งจากขณะนัน้ตำรบัตำรา

ของไทยหายากและนบัวนัมแีตจ่ะสาบสญู
 เพราะครบูาอาจารยส์ว่นใหญม่กัหวงวชิาและปดิบงัความรู
้

ดงันัน้
 ผูใ้ดใครเ่ลา่เรยีนหรอืแสวงหาความรูใ้นเรือ่งใด
 กส็ามารถเขา้มาศกึษาดว้ยตนเองไดท้กุเวลา

โดยไม่มีใครหวงห้ามและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 ด้วยเหตุนี้จึงสามารถกล่าวได้ว่า
 พระราชดำริ

อันก้าวหน้าและล้ำยุคในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้
 ทำให้วัดพระเชตุพนวิมล-

มังคลารามกลายเป็นตลาดวิชาเสรีหรือมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทย
 จริงอยู่
 ถึงแม้ว่าหมอ


บรัดเลย์จะนำเครื่องพิมพ์ภาษาไทยชุดแรกเข้ามาในกรุงเทพฯ
เมื่อ
พ.ศ.
2378
แต่การพิมพ์ก็ยังไม่

แพร่หลาย
 และส่วนใหญ่มักใช้พิมพ์หนังสือสอนศาสนาคริสเตียน
 แม้กระทั่งใบปลิวประกาศห้าม

สูบฝิ่นของทางราชการที่พิมพ์เมื่อ
พ.ศ.
2382
ก็ยังต้องใช้ตัวเรียงพิมพ์ซึ่งสั่งทำจากประเทศสิงคโปร์


อีกประการหนึ่ง
 ค่าพิมพ์หนังสือในขณะนั้นก็มีราคาสูงมาก
 เมื่อเปรียบเทียบกับหนังสือกฎหมายที่


นายโหมด
 อมาตยกุล
 (พระยากสาปนกิจโกศล)
 ว่าจ้างให้หมอบรัดเลย์พิมพ์เมื่อราว
 พ.ศ.
 2393


จำนวน
200
ฉบับ
ก็มีราคาสูงถึง
500
บาทแล้ว
และต่อมานายโหมดได้นำออกมาขายในราคาถึง

เล่มละ
10
บาท
96
จะเห็นได้ว่า
การพิมพ์หนังสือขายในขณะนั้นต้องใช้ต้นทุนสูงมาก
และคงยาก

ที่สามัญชนคนธรรมดาจะสามารถซื้อหามาอ่านได้
 อีกประการหนึ่งในสมัยนั้นจะมีไพร่สักกี่คนที่

สามารถอ่านออกเขียนได้
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เช่นเดียวกับกรณีการริบหนังสือกฎหมายของนายโหมด
 อมาตยกุล
 ในสมัยรัชกาลที่
 3
 ที่มีคน

ตีความว่า
 เป็นการปิดกั้นการรับรู้กฎหมายของราษฎรของรัชกาลที่
 3
 ส่วนนายโหมดกลับสมควร

ได้รับการยกย่องสรรเสริญ
เพราะเป็นบุคคลหาได้ยาก
ซึ่งสู้อุตส่าห์ลงทุนจ้างคนคัดลอกกฎหมายที่

โรงอาลักษณ์
100
บาท
และจ้างหมอบรัดเลย์อีก
500
บาทเพื่อพิมพ์หนังสือกฎหมายออกเผยแพร่


เนื่องจากเห็นว่าคนที่เป็นความไม่รู้กฎหมายแล้วลำบากนัก
 แต่เมื่อพิจารณาคำกล่าวของนายโหมด

อีกตอนหนึ่งที่ว่า
ถ้าตีพิมพ์ขายเห็นจะดี
จะได้คืนทุนด้วย
จะเห็นว่าขัดแย้งกันมาก
หากคำนวณดู

แล้ว
หนังสือกฎหมายของนายโหมดที่เป็นหนังสือ
2
เล่มชุด
ถ้าพิมพ์จำนวน
200
ฉบับ
(เข้าใจว่า

น่าจะพิมพ์
เล่ม
1
และเล่ม
2
อย่างละ
100
ฉบับ)
ราคาค่าพิมพ์จะตกประมาณเล่มละ
2.50
บาท


รวมกับค่าคัดลอกอีก
100
บาท
ฉะนั้น
ราคาต้นทุนของหนังสือนี้จะตกประมาณเล่มละ
3
บาท
แต่

นายโหมดผูค้วรแกก่ารยกยอ่งสรรเสรญิ
 ไดช้ว่ยพมิพห์นงัสอืกฎหมายขายใหก้บัคนไทยทีไ่มรู่ก้ฎหมาย

ผู้น่าสงสารในราคาเพียงเล่มละ
 10
 บาท
 เท่านั้น
 97
 มิหนำซ้ำนายโหมดยังนำพระราชดำรัสของ

รัชกาลที่
4
มากล่าวยกย่องตัวเองอีกว่า
ครั้นถึงปีกุน
เดือนห้า
ขึ้นค่ำหนึ่ง
พระจอมเกล้าฯ
เข้ามา

ประทับอยู่ที่คลังศุภรัตได้สัก
๑๓-๑๔
วัน
รับสั่งกับกรมหลวงวงษาว่านายโหมดตีพิมพ์กฎหมายเป็น

คุณต่อแผ่นดิน
ไม่ควรจะเก็บเอาของเขามาบรรจุพระเจดีย์
98


สมเด็จฯ
 กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายถึงสาเหตุที่รัชกาลที่
 3
 ทรงรับสั่งให้ริบหนังสือ

กฎหมายของนายโหมด
ดังนี้
ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกริ้วดำรัสว่า
ถ้า

ใครๆ
มีกฎหมายอยู่ในมือไม่เลือกหน้า
พวกเจ้าถ้อยหมอความก็จะเอาไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับ

คดโกง
 ให้ยากแก่ระบิลเมือง
 จึงดำรัสสั่งให้ริบหมดทั้งฉบับเขียนและฉบับพิมพ์
 99
 แต่นายโหมด

ให้การว่า



…พอเซอร์เยมส์
 บรุกเข้ามา
 จะพูดจาสิ่งไร
 เซอร์เยมส์
 บรุกก็รู้เรื่องราวหมด
 ครั้นเซอร์

เยมส์
 บรุกกลับออกไป
 จึงรับสั่งให้สืบถามบรรดาลูกจ้างฝรั่งและผู้ใดเอาความไปพูดจา

บอกเล่าอยู่ในที่ท่านสงสัยพระจอมเกล้าฯ
 ด้วย.
 เจ้าคุณกรมท่ากลัวจะร้อนร้าวไปถึงพระ

จอมเกล้าฯ
 จึงเอากฎหมายที่ซื้อเชื่อข้าฯ
 ไปเล่ม
 ๑
 กับหนังสือพิมพ์ว่าด้วยราชการต่างๆ


ของสังฆราชยอง
เล่ม
๑
เข้าไปถวาย
100


เมื่อพิจารณาเหตุผลในการริบหนังสือกฎหมายของนายโหมดจากข้อมูล
2
แหล่งดังกล่าวข้างต้น
ก็

พอจะสันนิษฐานได้ว่า
 รัชกาลที่
 3
 ทรงเล็งเห็นว่า
 การเผยแพร่หนังสือกฎหมายเล่มนี้จะส่งผล

กระทบตอ่ความมัน่คงภายในและภายนอกประเทศ
ซึง่ในขณะนัน้จะเปน็ผลเสยีมากกวา่ผลด
ีเพราะ


หากพิจารณาตามความเป็นจริง
 แม้ในปัจจุบัน
 คนที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 แต่หากอยู่

นอกสาขากฎหมาย
 ก็ใช่จะสามารถตีความประมวลกฎหมายต่างๆ
 ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้
 จริงอยู่

การรู้กฎหมายต่างๆ
 ย่อมเป็นประโยชน์มากสำหรับประชาชน
 แต่หากลองย้อนกลับไปสู่สมัย

รัชกาลที่
 3
 ที่คนส่วนใหญ่ของประเทศยังอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้
 มิหนำซ้ำยังมีราย
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ได้แค่พออยู่พอกิน
 ดังนี้แล้ว
 หนังสือกฎหมายจะยังมีประโยชน์อะไร
 อีกประการหนึ่ง
 กลุ่มที่

สามารถซื้อหนังสือของนายโหมดได้ก็เป็นเพียงแค่กลุ่มคนเล็กๆ
 เช่น
 ขุนนาง
 คนชั้นสูง
 พ่อค้า


หรือ
พวกเจ้าถ้อยหมอความ
ที่คิดจะหากินกับกฎหมายมากกว่าจะเป็นชาวบ้านธรรมดา
ด้วยเหตุ

นีไ้มว่า่หนงัสอืของนายโหมดจะถกูรบิหรอืสามารถซือ้ขายไดโ้ดยเสร
ี ประชาชนทัว่ไปกย็งัไมส่ามารถ

เข้าถึงกฎหมายได้เช่นเดิม
 ในทางตรงข้าม
 การริบหนังสือกฎหมายของนายโหมดกลับเป็นผลดีต่อ

การบริหารราชการแผ่นดินมากกว่า
 อย่างไรก็ตาม
 ไม่ปรากฏว่านายโหมดผู้จัดพิมพ์และหมอบรัด

เลย์ผู้พิมพ์หนังสือกฎหมายดังกล่าวได้ถูกจับตัวมาลงโทษทัณฑ์แต่ประการใด
อีกประการหนึ่ง
การ

ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระนิสัยเป็นปราชญ์และปราศจากความป่าเถื่อนใน

พระราชกมล
จงึไมไ่ดม้รีบัสัง่ใหน้ำหนงัสอืกฎหมายของบา้นเมอืงไปเผาทำลาย
แตท่รงพระราชดำร
ิ

ให้นำหนังสือกฎหมายนั้นไปรอการบรรจุลงในพระเจดีย์วัดสระเกศเมื่อสร้างเสร็จแล้ว
101


สำหรับข้อวิพากษ์วิจารณ์ของ
ส.
ธรรมยศ
ที่กล่าวว่า
การที่รัชกาลที่
3



…ไม่กล้าเสด็จออกจากเมอืงหลวงและทำใหพ้ระราชดำรทิัง้ปวงถกูรอ้ยรดัอยูใ่นอาณาจกัรที่

แคบ…



กเ็ปน็เพยีงความคดิเหน็ส่วนตัวแบบมีอคติของผู้เขียนมากกว่า
 เพราะเอกสารหลักฐานทางประวัติ-

ศาสตร์สมัยรัชกาลที่
3
 แสดงให้เห็นว่า
 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับข้อมูลข่าว

สารตา่งๆ
 จากการมพีระราชปฏสินัถารกบัคณะทตูและพอ่คา้ชาวตา่งประเทศอยา่งสมำ่เสมอ
 ดงัที่

พระองคท์รงทำให
้จอหน์
ครอเฟริด์
 รูส้กึประหลาดใจและชืน่ชมที
่ ทรงรอบรูถ้งึเหตกุารณส์ำคญัๆ


ที่เกิดขึ้นในยุโรปเมื่อเร็วๆ
 นี้…
 102
 อย่างไรก็ตาม
 ถึงแม้ว่ารัชกาลที่
 3
 จะทรงประทับอยู่แต่ใน

พระบรมมหาราชวัง
 ไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินประพาสไปยังที่แห่งใดตลอดรัชกาลนอกจากเวลามี

พระราชพิธีประจำปี
 เช่น
 เสด็จลงลอยพระประทีป
 หรือเสด็จไปทรงทอดผ้าพระกฐินตามพระอา

รามสำคัญในฤดูประทานผ้าพระกฐิน
 หรือบางทีอาจเสด็จไปทอดพระเนตรการก่อสร้างพระอาราม

สำคัญบ้างเท่านั้นก็ตาม
 103
 แต่จากบันทึกข้อราชการเมืองของหลวงอุดมสมบัติทำให้เราทราบว่า


รัชกาลที่
3
 ทรงมีความรอบรู้ในกิจการและเรื่องราวต่างๆ
 ทั่วราชอาณาจักรของพระองค์แทบจะ

ทกุเรือ่งอยา่งดเียีย่มจนนา่พศิวง
 ทีเ่ปน็เชน่นีเ้พราะพระองคท์รงอา่นหนงัสอืรายงานขอ้ราชการเรื่อง

ต่างๆ
ที่ขุนนางตามหัวเมืองส่งมาถวายอย่างละเอียดทุกฉบับ
 และยังทรงได้รับข้อมูลข่าวสารอื่นๆ


เพิ่มเติมจากการปรึกษาหารือ
การให้ข้อวินิจฉัย
และการถกประเด็นปัญหาต่างๆ
กับขุนนางผู้ใหญ่

และข้าราชการผู้รอบรู้เฉพาะด้านเมื่อทรงออกว่าราชการอีกด้วย
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บทส่งท้าย



พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั
ทรงเปน็พระมหากษตัรยิท์ีท่รงใสพ่ระทยัในความทกุขย์ากของ

พสกนิกรของพระองค์
 ทรงรักแผ่นดิน
 และทรงพระกรุณาต่อไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินของพระองค์ยิ่งนัก


พระองค์ทรงงานหนักแทบทุกวันโดยไม่มีวันหยุด
 ทรงออกว่าราชการวันละ
 2
 เวลาเช้าเย็นเพื่อ

ประโยชน์สุขของราษฎร
ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างสม่ำเสมอมิได้ขาด
ไม่ได้

ทรงสดับคำขับร้องและทอดพระเนตรฟ้อนรำ
ทรงตั้งโรงทานไว้เลี้ยงคนยากจนที่หน้าวังตั้งแต่เมื่อ

ครั้งยังทรงดำรงพระยศเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
 ครั้นเสวยราชย์แล้ว
 ยังโปรดเกล้าฯ
 ให้สร้าง

เกง๋โรงทานขึน้ใหมร่มิกำแพงพระราชวงัดา้นขา้งแมน่ำ้
 ไมเ่พยีงเทา่นัน้
ยงัทรงพยายามปกปอ้งราษฎร

ของพระองค์มิให้ตกเป็นทาสยาเสพติดที่ร้ายแรงเช่น
 ฝิ่น
 แม้เมื่อยามประชวรใกล้สิ้นพระชนม์ก็ยัง

ทรงนึกถึงราษฎรที่ทุกข์ยากของพระองค์โดยทรงมีรับสั่งให้พระเจ้าลูกยาเธอ
 พระองค์เจ้าอรรณพ


เรียกเอาเงินที่พระคลังมหาสมบัติมาแจกจ่ายแก่ราษฎรคนละ
 1
 บาท
 104
 เช่นนี้แล้ว
 เหตุใดนัก

ประวัติศาสตร์ไทยทั้งหลายยังคงนิ่งดูดาย
 ไม่รู้จักสำนึกในหน้าที่
 ไยไม่ร่วมกันทำการสังคายนา

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัชกาลที่
3
 เสียใหม่เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระนั่ง-

เกล้าเจ้าอยู่หัว
และเพื่อให้อนุชนไทยรุ่นหลังได้ประจักษ์แจ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่ง

ใหญ่ดุจฟ้ากว้างของมหาราชาพระองค์นี้
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เชิงอรรถ


1
 ดูที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว




 (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
หม่อมเจ้าชนม์เจริญ
ชมพูนุท),
พระนคร
2506,
หน้า
33-34

2
 เมื่อครั้งที่รัชกาลที่
 3
 ยังทรงดำรงพระยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ
 กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
 และทรงว่าราชการประจำ



 กรมท่าอยู่นั้น
 พระองค์ทรงแต่งสำเภาส่วนตัวไปค้าขายยังประเทศจีนจนร่ำรวย
 สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงพระราช-



 ดำรสัลอ้พระราชโอรสองคใ์หญข่องพระองคว์า่
 “เจา้สวั”
พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัทรงรกัพระราชบดิายิง่นกั




 นอกจากจะทรงรับพระราชภาระทางการค้า
 การคลัง
 การทหาร
 และการแผ่นดินแทนพระราชบิดาแล้ว
 ยังทรงหาเงิน



 ถวายให้ทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยอีกด้วย
เช่น
การสร้างสวนขวาตามแบบจีน
เพิ่งอ้าง,
หน้า
37-38
 



 ราว
พ.ศ.
2361
พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยัโปรดเกลา้ฯ
ใหพ้ระเจา้ลกูยาเธอ
กรมหมืน่เจษฎาบดนิทร
์เปน็



 แมก่องสรา้งสวนขวาขึน้ในพระบรมมหาราชวงัตามแบบอยา่งจนีสมยัราชวงศถ์งั
 พระราชดำรเิกีย่วกบัการสรา้งสวนขวา



 ในรัชกาลที่
 2
 เนื่องจากราชทูตที่กลับมาจากการเจริญพระราชไมตรีกับเมืองจีนกราบบังคมทูลว่า
 ที่เมืองปักกิ่งและ



 เมืองกวางตุ้งพวกเศรษฐีนิยมประกวดประขันกันสร้างสวนอันใหญ่โตร่มรื่นสวยงามด้วยสระน้ำ
ภูเขาจำลอง
พืชพันธุ์ไม้



 นานาชนิด
 สรรพสัตว์ต่างๆ
 อีกทั้งยังตกแต่งสวนให้งดงามและน่าตื่นตาตื่นใจด้วยกระถางใส่ต้นไม้ประดิษฐ์ที่มีใบเงิน




 ใบทอง
 หรือใบหยก
 ส่วนดอกและผลประดับด้วยอัญมณีอันมีค่า
 ให้คนได้ชมเล่นเป็นที่เจริญตาเจริญใจ
 ด้วยเหตุนี้




 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 ...จึงทรงพระราชดำริว่าแต่เขาเป็นเศรษฐีก็ยังทำสวนที่เที่ยวขึ้นชมเล่นได้ เรา  
 เป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินบ้านเมืองก็ใหญ่โต ไม่มีที่รโหฐานสำราญราชหฤทัยให้เป็นเกียรติยศแผ่นดินไว้บ้าง ชาวนานา  
 ประเทศก็จะหมิ่นประมาทว่าเป็นเมืองเล็กน้อย จะต้องทำไว้สักแห่งหนึ่งให้ชาวนานาประเทศ แลหัวเมืองประเทศราช  
 เขา้มาเชยชมแลว้จะไดเ้ลือ่งลอืไปในเมอืงนอ้ยเมอืงใหญ ่ วา่เมอืงไทยมทีีป่ระพาสของพระเจา้แผน่ดนิสนกุสนานยิง่นกั...




 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์
(ขำ
บุนนาค),
พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2,
กรุงเทพฯ
2504,
หน้า
93
 



 รัชกาลที่
2
 ทรงมีพระราชประสงค์จะให้สวนแห่งนี้เป็นที่ประพาสเล่นของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในที่ไม่มีโอกาสได้ไป



 เห็นภูเขาและลำธารตามป่าเขาลำเนาไพร
ที่สำคัญ
จะได้ทรงดูสติปัญญาช่าง
ทั้งช่างจำหลัก
ช่างเขียน
ช่างปูน
ช่าง



 ปัน้
ชา่งตน้ไมท้ัง้ไทยจนี
ใหท้ำการไวฝ้มีอืและใหเ้ปน็ทีส่รรเสรญิพระเกยีรตยิศปรากฏสบืไปในแผน่ดนิอกีดว้ย
สวนขวานี
้



 รำ่ลอืกนัวา่งดงามนกั
 ตกแตง่ดว้ยการขดุสระใหญ
่ กอ่ภเูขาหนิ
 สรา้งเกาะแกง่จำลอง
 เกง๋จนี
 และตำหนกัแพ
 รวมทัง้



 ปลกูตน้ไมใ้หญ
่ไมผ้ล
ตัง้ตุก๊ตาหนิจากเมอืงจนีประดบัสวน
มสีตัวต์า่งๆ
ทัง้สีเ่ทา้และสองเทา้
ปลอ่ยใหเ้ดนิในสวนบา้ง




 ขังไว้ในกรงถักด้วยลวดบ้าง
 รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสวนขวาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 ดูที่
 เรื่อง  
 เดียวกัน,
หน้า
97-106




 ถงึแมว้า่พระเจา้ลกูยาเธอ
กรมหมืน่เจษฎาบดนิทรจ์ะไมโ่ปรดการละเลน่สนกุสนาน
แตก่ม็ไิดท้รงขดัพระทยัพระราชบดิา


 ไม่ว่าราคาค่าก่อสร้างสวนขวาจะแพงสักเท่าใด
การตกแต่งจะหรูหราฟุ่มเฟือยสักเพียงไหน
การเล่นสวนขวาจะจัดบ่อย



 ครั้งเท่าใดก็ตาม
แต่เมื่อพระราชบิดาเสด็จสวรรคตและพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์
จึงโปรดให้รื้อสวนขวาถวายวัดโดย



 มิได้ทรงออกพระโอษฐ์ถึงเหตุผลใดๆ
เกี่ยวกับเรื่องนี้
 


3
 ดูที่
สมบัติ
พลายน้อย,
วังหน้าพระยาเสือ,
พิมพ์ครั้งที่
4,
กรุงเทพฯ
2549,
หน้า
79-80
 


4
 ดูที่
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์,
พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2,
อ้างแล้ว,
หน้า
203-204
 


5
 ดูที่
พิมาน
แจ่มจรัส,
ราชวงศ์จักรี,
กรุงเทพมหานคร
2516,
หน้า
247
และ
248
 


6
 เพิ่งอ้าง
หน้า
249
 


7
 เพิ่งอ้าง
หน้า
248-249



8
 ดูที่
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์
(ขำ
บุนนาค),
พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3,
เล่ม
1,
กรุงเทพฯ
2504,




 หน้า
94-95,
114-115
และ
187
และ
พิมาน
แจ่มจรัส,
อ้างแล้ว,
หน้า
252
 


9
 ดูที่
พิมาน
แจ่มจรัส,
อ้างแล้ว,
หน้า
228
จอห์น
ครอว์เฟิร์ด
ประเมินจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ว่า
ในสมัยรัชกาลที่
2




 รัฐมีรายได้จากการเก็บภาษีอากรต่างๆ
 รวมทั้งการขายฝางและดีบุกประมาณ
 2,226,000
 ต่อปีเท่านั้น
 ดูที่
 สมเด็จ



 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
 กรมพระยาดำรงราชานุภาพ,
 พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2,
 เล่ม
 2,




 กรุงเทพฯ
2505,
หน้า
205-206
 


10
 เจา้พระยาทพิากรวงศ
์(ขำ
บนุนาค),
พระราชพงศาวดาร กรงุรตันโกสนิทร ์รชักาลที ่3,
เลม่
2,
กรงุเทพฯ
2504,
หนา้
192

11
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ,
พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5,
กรุงเทพฯ




 2504,
หน้า
71
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 “พลูหลวง”
 ได้นำดวงพระชาตาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว



 มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันพร้อมลงความเห็นว่า
 ...พระลัคนาของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ สถิตอยู่ในตำแหน่ง   
 วินาศนะต่อพระลัคนาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ซ้ำดาวพระเคราะห์เด่นๆ ยังไปอยู่ในภพอริ และวินาศนะ  
 ของพระองคเ์สยีหมดเชน่นีย้อ่มเหน็ไดว้า่ พระองคไ์มไ่ดเ้กรงอทิธฤิทธิค์วามแขง็ในดวงพระชาตาของพระอนชุาธริาชเลย  
 แม้แต่น้อย เพราะดวงพระชาตาของพระองค์ท่านข่มไว้หมดทุกประตูอยู่แล้ว
 อ้างจาก
 สมบัติ
 พลายน้อย,
 พระบาท  
 สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว กษัตริย์วังหน้า,
พิมพ์ครั้งที่
4
(ฉบับปรับปรุง),
กรุงเทพฯ
2545,
หน้า
129-130
 



 จากข้อเท็จจริงดังกล่าว
ทำให้สามารถสันนิษฐานได้ว่า
พระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น



 เพียงข้ออ้างที่ทรงนำมาใช้เป็นเหตุผลในการสถาปนาพระอนุชาร่วมพระชนกชนนีเดียวกันขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวร



 และพระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งเหมือนเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสถาปนาสมเด็จพระเอกาทศรถ



 เป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยอีกพระองค์หนึ่ง
 


12
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่า
 พระองค์ทรงมีสิทธิ์ในการเสด็จขึ้นครองราชย์อย่างสมบูรณ์




 เพราะทรงมีชาติกำเนิดที่สูงกว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้ที่ถึงแม้จะทรงเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่
แต่ก็



 ประสตูจิากพระมารดาทีเ่ปน็เพยีงพระสนมเอกเทา่นัน้
 การทีร่าชสมบตัพิลดัจากพระองคไ์ปไดแ้กส่มเดจ็พระบรมเชษฐา-



 ธิราชนั้น
 เป็นเพราะอิทธิพลของอำนาจทางการเมืองและการปกครองของกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
 (รัชกาลที่
 3)
 ดัง



 ปรากฏในพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องการสืบราชสมบัติ
ที่รัชกาลที่
4
ทรงพระราชนิพนธ์เป็นภาษามคธ
และมีใจความ



 เป็นภาษาไทย
ดังนี้
 



 กใ็นเวลานัน้ แมห้มูอ่ำมาตยร์าชบรษิทัและชาวพระนครชาวนคิมทัง้หลายเปน็อนัมาก ทีต่ัง้อยูแ่ลว้ในอำนาจแหง่อานภุาพ  
 ของพระราชบตุรพระองคใ์หญ…่ กก็า้วลว่งเสยีซึง่พระราชบตุรผูป้ระเสรฐิหมดจด แมเ้กดิดแีลว้แตพ่ระราชบดิาและพระ  
 ราชมารดาทั้งสองฝ่าย ซึ่งตั้งอยู่แล้วในที่ควรแก่รัชทายาทมิได้ถือเอาแล้วแม้ทั้งสองพระองค์ จึงอภิเษกซึ่งพระราชบุตร  
 พระองค์ใหญ่ ทรงพระนามว่าเจษฎาบดินทร์ แม้เกิดดีแล้วแต่พระราชบิดาฝ่ายเดียวพระองค์นั้นในพระราชสมบัติเทียว   

 อา้งจาก
หมอ่มราชวงศแ์สงโสม
เกษมศร
ีและ
วมิล
พงศพ์พิฒัน,์
ประวตัศิาสตรไ์ทยสมยัรตันโกสนิทร ์รชักาลที ่1 ถงึ




 รัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2325-2394),
พิมพ์ครั้งที่
2,
กรุงเทพฯ
2523,
หน้า
16
 



 ด้วยเหตุนี้
 เมื่อวชิรญาณภิกขุขึ้นเสวยราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
 ในพระปรมาภิไธยจึงมีคำว่า
อุภโต
สุชาติ
ซึ่งมีความ



 หมายว่า
ทรงมีพระราชสมภพอันประเสริฐทั้ง
2
ฝ่าย
เนื่องจากเมื่อตอนที่พระองค์ประสูติ
พระชนกและพระชนนีดำรง



 พระยศเป็นเจ้าฟ้า
ดูที่
กรมศิลปากร,
ราชสกุลวงศ์
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม),
พิมพ์ครั้งที่
10,
กรุงเทพฯ
2536,
หน้า
21







 อันที่จริงการนำเอาเรื่องชาติกำเนิดที่สูงกว่ามาใช้เป็นข้ออ้างว่าทรงมีสิทธิ์ในราชสมบัติก่อนของรัชกาลที่
4
 ไม่น่าจะนำ



 มาเป็นเหตุผลได้
 เพราะก่อนที่เจ้าฟ้ามงกุฎจะประสูต
ิ22
 ปี
 รัชกาลที่
1
 ยังคงเป็นเพียงสามัญชน
 หลังจากปราบดา



 ภเิษกขึน้เปน็พระมหากษตัรยิ
์ จงึไดส้ถาปนาพระญาตใิหด้ำรงพระยศเปน็พระบรมวงศช์ัน้สงู
 เชน่เดยีวกบัสมเดจ็เจา้ฟา้



 กรมพระศรีสุดารักษ์
พระนามเดิมว่า
“แก้ว”
(พระภคินีในรัชกาลที่
1)
รวมทั้งเจ้าฟ้าหญิงบุญรอด
พระธิดา
ซึ่งต่อมา



 คือพระราชมารดาของรัชกาลที่
 4
 อีกประการหนึ่ง
 หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้เสด็จเถลิง-



 ถวัลย์ราชสมบัติ
ก็หาได้ทรงสถาปนาพระราชชายานารีใดในตำแหน่งพระอัครมเหสีไม่
ส่วนเจ้าจอมมารดาเรียมได้



 ดำรงที่พระสนมเอก
 ดังนั้นจึงทำให้พระองค์เจ้าชายทับ
 พระราชโอรสองค์ใหญ่
 ไม่ได้รับการเฉลิมพระยศเป็นสมเด็จ



 พระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าชั้นเอก
ดังเช่นสมเด็จพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้าบุญรอด
ที่ถึงแม้จะมิได้ดำรงตำแหน่งพระ



 อัครมเหสี
แต่ด้วยเหตุที่ทรงดำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้าตั้ง
พระราชโอรสจึงได้รับการเฉลิมพระยศสูงตามพระชนนี
 



 สมเด็จฯ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ทรงดำริเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกับสมเด็จพระบรมชนกนาถ
ดังปรากฏใจความ



 ในพระนิพนธ์เรื่อง
“ความทรงจำ”
ของพระองค์ดังนี้
 



 ในเวลานั้น
 ถ้าว่าตามนิตินัย
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานสมควรจะได้รับราชสมบัติ
 เพราะเป็น



 สมเด็จเจ้าฟ้าราชโอรสองค์ใหญ่อันเกิดด้วยพระอัครมเหสี
 แต่เผอิญในเวลานั้นมีกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
 (คือพระบาท



 สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว)
ซึ่งเป็นพระองค์เจ้าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่
เจริญพระชันษากว่าพระบาทสมเด็จพระจอม-




 เกลา้เจา้อยูห่วัถงึ
๑๗
ป
ีไดท้รงบงัคบับญัชาราชการตา่งพระเนตรพระกรรณ
เมือ่ตอนปลายรชักาลที
่๒
มผีูค้นยำเกรง



 นับถืออยู่โดยมาก
 ที่ประชุมเห็นว่าควรถวายราชสมบัติแก่กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
 บ้านเมืองจึงจะเรียบร้อยเป็นปกติ




 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ,
ความทรงจำ,
กรุงเทพมหานคร
2517,
หน้า
62
 


13
 เปรยีบเทยีบที
่ สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ
กรมพระยาดำรงราชานภุาพ,
พระราชพงศาวดาร กรงุรตันโกสนิทร ์ รชักาล  
 ที่ 5,
อ้างแล้ว,
หน้า
210-212
 


14
 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์
 ตำแหน่งพระมหาอุปราช
 หรือ
 “วังหน้า”
 ปรากฏมีขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จ



 พระมหาธรรมราชาธริาชแหง่กรงุศรอียธุยา
พระมหากษตัรยิม์กัจะโปรดเกลา้ฯ
สถาปนาพระราชอนชุาหรอืพระราชโอรส
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กรณีพระนั่งเกล้าฯโดยกฤษณาหงษ์อุเทน100


 เป็นพระมหาอุปราชเพื่อเป็นการแบ่งเบาพระราชภารกิจและการกระจายอำนาจการปกครองแผ่นดินไปยังหัวเมืองที่เป็น



 จดุยทุธศาสตรส์ำคญั
 โดยทัว่ไป
 พระมหาอปุราชนอกจากจะเปน็ผูม้อีำนาจรองจากพระมหากษตัรยิแ์ลว้
 ยงัทรงมฐีานะ



 เปน็องคร์ชัทายาทสบืราชบลัลงักต์อ่จากพระเจา้แผน่ดนิอกีดว้ย
 แตเ่ดมิพระมหาอปุราชตอ้งเสดจ็ไปครองเมอืงพษิณโุลก



 ตามตำแหนง่
ดงัเชน่ทีพ่ระมหาธรรมราชาโปรดเกลา้ฯ
 ใหส้มเดจ็พระนเรศวรเสดจ็ไปครองเมอืงพษิณโุลก
แตต่อ่มาดว้ย



 เหตุผลทางยุทธศาสตร์
 การเมือง
 และการปกครองจึงโปรดเกล้าฯ
 ให้สมเด็จพระนเรศวรเทครัวอพยพราษฎรหัวเมือง



 ฝ่ายเหนือมาไว้ในพระนคร
และให้ทรงประทับอยู่
ณ
พระราชวังจันทร์
ที่ตั้งอยู่นอกกำแพงพระนคร
ด้วยเหตุนี้
นับตั้ง



 แต่บัดนั้นเป็นต้นมา
หากเจ้านายพระองค์ใดได้รับการโปรดเกล้าฯ
 แต่งตั้งเป็นพระมหาอุปราช
 จึงต้องเสด็จไปประทับ



 อยู่
ณ
พระราชวังจันทร์
ตามตำแหน่ง
ไม่ได้เสด็จไปประทับอยู่
ณ
เมืองพิษณุโลกดังเช่นในอดีต
ดูที่
หลวงประเสริฐ



 อักษรนิติ์,
พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐฯ
และ
ประชุมพงศาวดาร ภาค 63 เรื่องกรุงเก่า,
กรุงเทพฯ




 2544,
หน้า
115-118
 



 อย่างไรก็ตาม
 อำนาจในการพระราชทานราชสมบัติก็ยังขึ้นอยู่กับองค์พระมหากษัตริย์
 เช่น
 เมื่อครั้งที่พระเจ้าอยู่หัว



 ท้ายสระเสด็จขึ้นครองราชย์
 ทรงสถาปนาเจ้าฟ้าพร
 พระอนุชาร่วมพระชนนีเป็นพระมหาอุปราช
 แต่ครั้นใกล้จะ



 สวรรคต
 กลับทรงยกราชบัลลังก์ให้พระราชโอรส
 เป็นเหตุให้เกิดศึกชิงราชสมบัติระหว่างพระมหาอุปราชและเจ้าฟ้า



 อภัย
 พระมหาอุปราชเป็นผู้ชนะ
 ขึ้นครองราชย์ทรงพระนามว่า
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ
 ต่อมา
 พระเจ้าอยู่หัว



 บรมโกษฐทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
 เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์
 กรมขุนเสนาพิทักษ์
 (เจ้าฟ้ากุ้ง)
 เป็นพระมหา



 อปุราช
กรมพระราชวงับวรสถานมงคล
หลงัจากทรงดำรงตำแหนง่ได
้14
ป
ีกรมพระราชวงับวรทรงตอ้งพระราชอาญา



 ด้วยโทษเป็นชู้กับเจ้าฟ้านิ่มและเจ้าฟ้าสังวาลย์
พระสนมเอกของพระราชบิดา
และเสด็จทิวงคตระหว่างถูกลงทัณฑ์




 จากนั้นพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐจึงโปรดเกล้าฯ
 ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
 เจ้าฟ้าอุทุมพร
 กรมขุนพรพินิจ
 เป็นกรม



 พระราชวังบวรแทนพระเชษฐา
 เมื่อสมเด็จพระราชบิดาเสด็จสวรรคต
 เจ้าฟ้าอุทุมพรเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเป็น




 สมเด็จพระบรมราชาธิราชพระองค์ที่
4
(พระเจ้าอุทุมพร
หรือ
ขุนหลวงหาวัด)
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ได้เพียง
10
วัน




 ก็จำต้องถวายราชสมบัติแด่พระเชษฐา
กรมขุนอนุรักษ์มนตรี
(พระเจ้าเอกทัศน์
หรือ
ขุนหลวงขี้เรื้อน)
แล้วจึงทรงออก



 ผนวช
เรื่องเดียวกัน,
หน้า
114-115
และ
122
และ
ชาญวิทย์
เกษตรศิริ,
อยุธยา: ประวัติศาสตร์และการเมือง,
พิมพ์



 ครั้งที่
4,
กรุงเทพฯ
2548,
หน้า
84
 


15
 ดูที่
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ,
ประชุมพระนิพนธ์เบ็ดเตล็ด,
กรุงเทพฯ
2504,
หน้า
19




 และ
กรมศิลปากร,
ราชสกุลวงศ์,
อ้างแล้ว,
หน้า
4
 


16
 ในแผ่นดินรัชกาลที่
 1
 หลังจากกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทเสด็จทิวงคต
 เมื่อ
 พ.ศ.
 2346
 ต่อมาอีก
 3
 ปี




 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงทรงพระราชทานอุปราชาภิเษก
 สมเด็จฯ
 เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร
 เป็น



 พระมหาอุปราช
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
ทำให้ทรงมีสิทธิ์ในพระราชบัลลังก์อย่างสมบูรณ์
 


17
 อ้างจาก
สมบัติ
พลายน้อย,
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว กษัตริย์วังหน้า,
อ้างแล้ว,
หน้า
62
 


18
 สมเด็จพระบวรราชเจ้า
 กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ
 (พระองค์เจ้าชายอรุโณทัย)
 พระราชโอรสองค์ที่
 17
 ใน



 รัชกาลที่
 1
 ทรงมีฐานะเป็นพระปิตุลา
 (พระเจ้าอา)
 ในรัชกาลที่
 3
 ด้วยเหตุที่ทรงมีพระชนมายุสูงกว่ารัชกาลที่
 3




 ประมาณ
 2
 ปีเท่านั้น
 และทรงเคยร่วมบัญชาการศึกมาด้วยกันเมื่อครั้งที่รัชกาลที่
 3
 ยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น




 พระเจา้ลกูยาเธอ
กรมหมืน่เจษฎาบดนิทร
์จงึทำใหท้รงมคีวามใกลช้ดิสนทิสนมกบัพระปติลุาพระองคน์ีม้ากกวา่พระองค์



 ใด
และนา่จะเปน็สาเหตใุหร้ชักาลที
่3
ทรงสถาปนาพระปติลุาพระองคน์ีข้ึน้เปน็พระมหาอปุราชวงัหนา้
แตใ่นจารกึพระ



 สุพรรณบัฏการสถาปนาพระมหาอุปราชโปรดเกล้าฯ
 ให้เขียนคำนำหน้าพระนามว่า
 “สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ”
 แทน




 เพราะในสมัยโบราณถือว่าการใช้คำนำพระนาม
ซึ่งแสดงว่าเป็นพระราชวงศ์ที่มีพระชนมายุสูงกว่าพระมหากษัตริย์เป็น




 การอาจเอื้อม
ดูที่
กรมศิลปากร,
ราชสกุลวงศ์,
อ้างแล้ว,
หน้า
9
 


19
 ดูที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
อ้างแล้ว,
หน้า
18
พระองค์เจ้าหญิงบุตรี
(พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรม-



 หลวงวรเสรฐสุดา)
 ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์สุดท้ายในรัชกาลที่
 3
 ประสูติเมื่อ
 พ.ศ.
 2371
 ดูที่
 กรมศิลปากร,




 ราชสกุลวงศ์,
อ้างแล้ว,
หน้า
36
 



 เนื่องจากไม่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าชั้นเอก
พระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่
3




 จึงทรงดำรงพระยศเพียงพระองค์เจ้า
 ต่อมา
 ในรัชกาลที่
4
 ทรงบัญญัติคำนำหน้าพระนามพระราชโอรสและพระราช-



 ธดิาในพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัวา่
“พระเจา้ราชวรวงศเ์ธอ”
จนลว่งมาถงึรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุ-



 เกล้าเจ้าอยู่หัว
จึงทรงมีพระบรมราชโองการให้เปลี่ยนเป็น
“พระเจ้าบรมวงศ์เธอ”
แทน
เรื่องเดียวกัน,
หน้า
28
 


20
 เปรียบเทียบที่
 เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง,
 จดหมายเหตุเรื่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวร,   

 พระนคร
2510,
หน้า
25
และ
เทอดพงศ์
คงจันทร์,
การเมืองเรื่องสถาปนาพระจอมเกล้าฯ,
พิมพ์ครั้งที่
2,
กรุงเทพฯ
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 2547,
หน้า
35
และ
42
 


21
 การวิเคราะห์ว่า
 เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจะสวรรคต
 ทรงตั้งพระทัยจะพระราชทานพระประคำทอง



 ของพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลกใหแ้กพ่ระเจา้ลกูยาเธอ
 พระองคเ์จา้อรรณพ
 เพือ่แสดงวา่พระองคท์รงมอบ



 ราชสมบตัใิหแ้กพ่ระราชโอรสพระองคน์ี
้ แตบ่งัเอญิเจา้พนกังานหยบิผดิสาย
พระองคเ์จา้อรรณพจงึไมไ่ดร้บัพระราชทาน




 ซึ่งสมเด็จฯ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงให้เหตุผลว่า
เพราะ
“เป็นของสิริมงคลสำหรับแต่ผู้มีบุญญาภินิหาร”
เรื่อง



 ราวเกี่ยวกับพระประคำทองสายนี้หาได้มีปรากฏในพระราชพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทร์
รัชกาลที่
3
ไม่
แต่มาปรากฏ



 ในพระราชพงศาวดาร
รัชกาลที่
5
ของสมเด็จฯ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
สั้นๆ
ตอนก่อนรัชกาลที่
4
จะสวรรคต




 ความว่า




 …มรีบัสัง่ใหภ้ษูามาลาเชญิหบีพระเครือ่งมาถวาย ทรงเลอืกพระประคำทองสาย ๑ อนัเปน็ของพระบาทสมเดจ็พระพทุธ-  
 ยอดฟ้าจุฬาโลก… ไปพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมขุนพินิตประชานาถ... ส่วนในเชิงอรรถขยาย  
 ความต่อว่า พระประคำทองสายนี้ เมื่อพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจะสวรรคต จะพระราชทานพระเจ้าลูก-  
 ยาเธอ พระองค์เจ้าอรรณพ ซึ่งได้เป็นกรมหมื่นอุดมรัตนราษี ในรัชกาลที่ ๔ แต่บังเอิญเจ้าพนักงานหยิบผิดสาย กรม-  
 หมื่นอุดมไม่ได้ไป จึงถือว่าเป็นของสิริมงคลสำหรับแต่ผู้มีบุญญาภินิหาร
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรง-



 ราชานุภาพ,
พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5,
อ้างแล้ว,
หน้า
6
 



 เรือ่งราวโดยพสิดารเกีย่วกบัพระประคำทองสายนีท้ีป่รากฏในเชงิอรรถของพระราชพงศาวดารเลม่นี
้ ถกูนำไปอา้งองิและ



 ตีความตามจินตนาการจนผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง
 เปรียบเทียบที่
 เทอดพงศ์
 คงจันทร์,
 อ้างแล้ว,
 หน้า
 13-14




 และ
42-43
และ
ส.
ธรรมยศ,
Rex Siamen Siam
หรือ
พระเจ้ากรุงสยาม,
พิมพ์ครั้งที่
3,
กรุงเทพฯ
2551,
หน้า
94-95

22
 เซอรแ์ฮรีอ่อด
 เจา้เมอืงสงิคโปรใ์นขณะนัน้
 ซึง่เคยเขา้เฝา้รชักาลที
่ 4
 เมือ่ครัง้เสดจ็ไปทอดพระเนตรสรุยิปุราคาทีต่ำบล



 หว้ากอ
ได้เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องว่าใครน่าจะได้เป็นองค์รัชทายาทสืบราชบัลลังก์ต่อจากรัชกาลที่
4
โดย



 ยกตัวอย่างเหตุการณ์สมัยปลายรัชกาลที่
3
ไว้ในบันทึกของเขา
ดังนี้
 



 สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์
 พระชันษาราวสัก
 ๑๕
 ปี
 เป็นที่สงสัยกันว่าเจ้าฟ้าพระองค์นี้จะเป็นรัชทายาทสืบพระวงศ
์



 เพราะในเวลานี้ไม่มีพระมหาอุปราช
 แต่ไม่เป็นการแน่ทีเดียวที่เจ้าฟ้าพระองค์นี้จะได้ราชสมบัติ
 ด้วยตามประเพณีไทย



 ถึงการรับราชสมบัติย่อมสืบต่ออยู่ในพระราชวงศ์เดียวกัน
 ราชสมบัติไม่ได้แก่พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระเจ้า



 แผ่นดินเป็นแน่นอน
 มีตัวอย่างเช่นครั้งพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก่อน
 (คือพระบาทสมเด็จ
 พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว)
 มี



 พระราชประสงค์จะให้พระเจ้าลูกเธอได้รับราชสมบัติ
 แต่ตระกูลใหญ่ของผู้สำเร็จราชการทั้ง
 ๒
 (หมายความว่าพวก



 สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาประยรูวงศแ์ละสมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาพชิยัญาต)ิ
 ไมเ่หน็ชอบตามพระราชประสงค
์ ไมย่ก



 พระเจ้าลูกเธอของพระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนขึ้น
 พร้อมกับถวายราชสมบัติแก่พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้
 (คือ
 พระบาท



 สมเดจ็
 พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั)
 ผูเ้ปน็รชัทายาททีแ่ทแ้หง่สมเดจ็พระบรมชนกนาถ
 กท็ำได
้ โดยปราศจากเหตกุารณ…์




 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ,
พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5, อ้างแล้ว,




 หน้า
64-65
 



 หมอยอห์น
เทเลอร์
โยนส์
มิชชันนารีอเมริกัน
อ้างว่า
วชิรญาณภิกขุโปรดเกล้าฯ
ให้เขาเข้าเฝ้าที่วัดบวรนิเวศ
เมื่อวันที่




 24
มนีาคม
2394
หรอืประมาณ
1
อาทติยก์อ่นรชักาลที
่3
จะสวรรคต
เพือ่แจง้ใหเ้ขาไดร้บัทราบวา่
พระองคค์อืผูท้ีไ่ด้



 รับเลือกให้เป็นผู้สืบราชสมบัติต่อจากรัชกาลที่
3
 พร้อมเผยนโยบายการต่างประเทศที่เปิดกว้างของพระองค์
 ข้อความ



 ในโทรเลขรายงานขา่วของหมอยอหน์ถงึบรรณาธกิารสงิคโปรฟ์รเีพรสส
์(The
Singapore
Free
Press)
อา้งถงึบทสนทนา



 ระหว่างวชิรญาณภิกขุและเขา
ดังนี้



 …วันที่ ๒๔ มีนาคม ท.ญ. เจ้าฟ้ามงกุฎโปรดให้ข้าพเจ้าไปเฝ้า ข้าพเจ้าก็ทำตาม ในระหว่างสนทนาได้ทรงแสดงพระ  
 วติกวา่ ทรงเหน็สมควรใหช้าวตา่งประเทศทราบความเปน็ไปเวลานีใ้หถ้กูตอ้ง ดว้ยพระเจา้แผน่ดนิผูท้รงปกครองประเทศ  
 มาตั้งแต่ ค.ศ. ๑๘๒๖ (พ.ศ. ๒๓๖๙) นั้น กำลังทรงพระประชวรหนัก ไม่หวังกันว่าจะทรงพระชนม์ไปได้อีกหลายวัน   
 พระองค์ประสูติในเดือนมีนาคม ค.ศ. ๑๗๘๘ (พ.ศ. ๒๓๓๑) ดังนั้นจึงพระชนมพรรษาได้ ๖๓ ปี ครั้นเมื่อพระเจ้าแผ่น  
 ดินทรงตระหนักแน่ว่าจะไม่ดำรงพระชนม์อยู่นาน ก็ร้อนพระราชหฤทัยอยากให้ยกพระราชโอรสพระองค์ ๑ ใน ๑๒   
 พระองค์ขึ้นเป็นรัชทายาท แต่พวกข้าราชการผู้มีศักดิ์สูงในรัฐบาลไม่เห็นชอบในการเลือกเช่นนั้น พระเจ้าแผ่นดินมิได้  
 เคยทรงยกยอ่งพระสนมคนใดในจำนวนมากใหข้ึน้อยูใ่นตำแหนง่พระมเหส ี พระราชโอรสของพระองคจ์งึไมม่ยีศอนัควร  
 แก่ราชบัลลังก์ และนอกจากนั้นยังมีบุคคล ๒ ท่านผู้เป็นพระราชโอรสพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก่อนและพระมเหสีใน  
 เวลานี้มีพระชนม์อยู่ และมีฐานะควรแก่ตำแหน่งด้วย ท่านทั้ง ๒ นี้คือ ท.ญ. เจ้าฟ้ามงกุฎกับทูลกระหม่อมขุนอิศเรศร์   
 พวกขา้ราชการจงึประชมุพรอ้มกนัเลอืกตัง้เจา้ฟา้พระองคท์ีก่ลา่วกอ่นขึน้เปน็รชัทายาทสบืจากพระเจา้แผน่ดนิ ปจัจบุนั  
 เจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงยอมรับเลือก เพราะเหตุว่าถ้าไม่ทรงยอมรับก็อาจเกิดการวุ่นวายถึงเลือดตกในแผ่นดิน… เมื่อ  
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กรณีพระนั่งเกล้าฯโดยกฤษณาหงษ์อุเทน102

 สมเดจ็พระชนกนาถเสดจ็สวรรคตใน ค.ศ. ๑๘๒๕-๖ (พ.ศ. ๒๓๖๘-๙) นัน้ เจา้ฟา้ทัง้ ๒ พระองคน์ีย้งัไมท่รงพระจำเรญิ  
 พอที่จะฝึกฝนพระนิสัยให้สุกกล้า และให้คนทั้งหลายไว้วางใจในพระองค์เหมือนพระเชษฐาธิราช เพราะเหตุนั้น เจ้าฟ้า   
 ๒ พระองค์จึงนิ่งทรงยอมให้พระเชษฐาธิราชขึ้นเถลิงพระราชบัลลังก์…
อ้างจาก
 เทอดพงษ์
คงจันทร์,
อ้างแล้ว,
หน้า




 14-15
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 เปรียบเทียบที่
เพิ่งอ้าง
หน้า
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26-27
และ
33-45
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หน้า
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25
 ดูที่
เทอดพงษ์
คงจันทร์,
อ้างแล้ว,
หน้า
33-63
 


26
 ดูที่
 หลวงอุดมสมบัติ
(จัน),
 จดหมายหลวงอุดมสมบัติ,
 พิมพ์ครั้งที่
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(พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ




 คุณหญิงบุญเกื้อ
เบญจกาญจน์),
นครหลวงกรุงเทพธนบุรี
2515,
หน้า
344-345
 


27
 เปรียบเทียบที่
 ประสิทธิ์
 รุ่งเรืองรัตนกุล,
 ผลกระทบของแนวคิดตะวันตกที่มีต่อแนวคิดทางการเมืองไทยช่วง พ.ศ.   
 2369-2454,
กรุงเทพฯ
2522,
หน้า
48-50
 


28
 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์,
พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3, เล่ม
2,
อ้างแล้ว,
หน้า
185-186
 


29
 เพิ่งอ้าง
หน้า
187
 


30
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ,
ความทรงจำ,
อ้างแล้ว,
หน้า
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31
 เพิ่งอ้าง,
หน้า
109-110
ความจริงการตั้งข้อรังเกียจเรื่องการห่มจีวรแหวกแบบพระมอญของพระสงฆ์นิกายธรรมยุต
หา



 ใช่เป็นประเด็นสำคัญไม่
อีกทั้งไม่ควรนำไปเป็นเหตุผลสำหรับนำไปอ้างอิงว่า
รัชกาลที่
3
ทรงมีพระราชประสงค์จะตัด



 วชิรญาณภิกขุออกจากลำดับการสืบราชสันตติวงศ์
 จึงนำเอาเรื่องนี้มาตั้งเป็นข้อรังเกียจ
 เนื่องจากการที่วชิรญาณภิกขุ



 สามารถก่อตั้งธรรมยุติกนิกายได้สำเร็จและเจริญรุ่งเรืองตลอดรัชกาลก็เพราะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง



 พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์อยู่
หากจะทรงตั้งข้อรังเกียจ
ทำไมถึงไม่ทรงตั้งข้อรังเกียจธรรมยุติกนิกายแทนที่จะตั้ง



 ข้อรังเกียจเรื่องการห่มจีวรของพระสงฆ์
เปรียบเทียบที่
เทอดพงศ์
คงจันทร์,
อ้างแล้ว,
หน้า
72,
86
และ
108-109

32
 ดูที่
พลาดิศัย
สิทธิธัญกิจ,
ประวัติศาสตร์ไทย 2 : ราชวงศ์จักรี,
กรุงเทพฯ
2551,
หน้า
266-267
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 ดูที่
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์,
พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3, เล่ม 2,
อ้างแล้ว,
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34
 เปรียบเทียบที่
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 กรมพระยาดำรงราชานุภาพ,
ความทรงจำ,
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69-73,
79-81




 และ
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35
 เวลาเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ
 ให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้ามาอยู่วัดบวร-



 นเิวศฯ
นัน้
ดทูรงระวงัมากทีจ่ะมใิหโ้ทมนสันอ้ยพระหฤทยั
เปน็ตน้วา่
เมือ่แหเ่สดจ็มาจากวดัราชาธวิาสตามประเพณแีห่



 พระราชาคณะไปครองวัดนั้น
โปรดฯ
ให้จัดกระบวนเหมือนอย่างแห่เสด็จพระมหาอุปราช
แล้วโปรดฯ
ให้สร้างตำหนัก




 (หลังที่เรียกว่า
“พระปั้นหยา”)
กับท้องพระโรงให้เสด็จอยู่เป็นผาสุก
และทรงทำนุบำรุงด้วยประการอย่างอื่นอีกเป็นอัน



 มาก
เพิ่งอ้าง
หน้า
84



36
 อ้างจาก
จุลลดา
ภักดีภูมินทร์,
เลาะวัง, เล่ม 4, กรุงเทพฯ
2521,
หน้า
195
 


37
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กรมพระยาดำรงราชานุภาพ,
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กรมพระยาดำรงราชานุภาพ,
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อ้าง
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 พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
ทรงบันทึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในหนังสือ
“เจ้าชีวิต”
ของพระองค์
ดังนี้
 



 ผู้เขียนได้ฟังเรื่องมาจากทูลกระหม่อมพ่อ
(สมเด็จฯ
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
-
ผู้เขียน)
ว่าพระบาทสมเด็จพระ



 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตรัสให้พระองค์ท่านฟังว่า
ขณะที่พราหมณ์ราชครูถวายพระมหามงกุฎแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่




 ๓
 เมือ่ทรงรบัมาแลว้กม็ไิดท้รง
 แตพ่ระราชทานไปยงัจางวางมหาดเลก็ผูใ้หญ
่พลางตรสัวา่
 “จงเกบ็ไวใ้หเ้ขา”
ซึง่นา่จะ



 หมายถึงสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎ
พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์,
เจ้าชีวิต,
พิมพ์ครั้งที่
2,
พระนคร
2505,
หน้า
276



40
 ดูที่
เทอดพงษ์
คงจันทร์,
อ้างแล้ว,
หน้า
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41
 เพิ่งอ้าง
หน้า
76
 


42
 ดูที่
วอลเตอร์
 เอฟ.
 เวลลา,
แผ่นดินพระนั่งเกล้าฯ,
แปลโดย
นิจ
ทองโสภิต,
กรุงเทพฯ
2514,
หน้า
3
ร้อยเอกเฮนรี่




 เบอร์นี่
 (Captain
 Henry
 Burney)
 ทูตอังกฤษ
 ที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรี
 และทำหนังสือสัญญาฉบับแรกระหว่าง



 อังกฤษและสยามเมื่อปี
 พ.ศ.
2369
 กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในรายงานถึง
 โรเบิร์ต
 ฟูลเลอร์ตัน




 (Robert
Fullerton)
ผู้สำเร็จราชการเกาะหมาก
ลงวันที่
22
ธันวาคม
ค.ศ.
1825
ความว่า
 



 ข้อ 25 ในเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนี้ เหตุการณ์และเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาก็เป็นการยืนยันตามคำบอกเล่า  
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 ของนายครอว์เฟิร์ดว่า เมื่อครั้งเป็นกรมหมื่นเจษฎา พระองค์ท่านก็เป็นคนมีอุปนิสัยเฉลียวฉลาดและทรงพระปรีชา  
 สามารถมาก ปัจจุบันมีพระชนมายุได้ ๓๘ พรรษา และกล่าวกันว่าทรงเอาใจใส่ในพระราชกิจและราชการต่างๆ มาก  
 กว่าพระเจ้าอยู่หัวองค์ที่แล้ว การที่ทรงสนพระทัยในกิจการของราชอาณาจักร ทำให้ทรงเป็นที่ชอบพอรักใคร่โดยทั่วไป   
 ทรงขึ้นครองราชสมบัติโดยไม่มีการนองเลือดเลยแม้แต่น้อย และได้รับความเห็นชอบจากพวกเสนาบดีทั้งหลาย ตลอด  
 จนพวกวงศานวุงศต์า่งๆ กเ็หน็วา่ทรงมคีวามเหมาะสมยิง่กวา่เจา้ฟา้ซึง่เปน็พระราชโอรสประสตูแิตพ่ระมเหสขีองพระเจา้  
 อยูห่วัองคท์ีแ่ลว้ ทรงมคีวามสามารถและพระพจิารณญาณสงูกวา่เจา้ฟา้ดว้ยประการทัง้ปวง และแมแ้ตเ่จา้ฟา้กบัพระมารดา 
 เองก็ยอมตกลงในเรื่องนี้โดยดี…
อ้างจาก
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เลาะวัง, เล่ม 5,
อ้างแล้ว,
หน้า
140
 



 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้ในพระราชหัตถเลขาที่



 ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแกส่มเดจ็เจา้ฟา้มหาวชริณุหสิ
 ดงันี
้ ไดฟ้งัจากคำรบัสัง่ของพระบาทสมเดจ็พระจอม-




 เกลา้เจา้อยูห่วัตอ่พระโอษฐเ์องวา่
พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วันัน้ทรงพระสตปิญัญามาก
และเปน็ทีโ่ปรดปราน




 ของพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยัยิง่นกั…
อา้งจาก
สมบตั
ิพลายนอ้ย,
พระบาทสมเดจ็พระปิน่เกลา้เจา้อยูห่วั   
 กษัตริย์วังหน้า,
อ้างแล้ว,
หน้า
62
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หน้า
339
 


49
 สมัยรัชกาลที่
5
ไทยเสียดินแดนให้แก่ฝรั่งเศส
4
ครั้ง
คือ
พ.ศ.
2431
เสียแคว้นสิบสองจุไทย
พ.ศ.
2436
เสียดินแดน



 ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง
 (วิกฤตการณ์
 ร.ศ.
 112)
 พ.ศ.
 2446
 เสียดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงเพื่อแลกกับเมืองจันทบุรี




 พ.ศ.
2449
เสยีมณฑลบรูพาเพือ่แลกกบัเมอืงตราด
และเมือ่วนัที
่10
มนีาคม
พ.ศ.
2451
เสยีรฐัไทรบรุ
ีกลนัตนั
ตรงักาน
ู



 และปะลิสให้แก่อังกฤษ
 เพื่อแลกกับการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของคนในบังคับอังกฤษในประเทศสยาม
 และ



 ยกเลิกอนุสัญญาลับกับอังกฤษ
พ.ศ.
2440
ดูที่
ประสิทธิ์
รุ่งเรืองรัตนกุล,
อ้างแล้ว,
หน้า
6



50
 ดทูี
่พมิาน
แจม่จรสั,
ราชวงศจ์กัร,ี
กรงุเทพมหานคร
2516,
หนา้
77-78
รฐับาลฝรัง่เศสมคีำสัง่ใหน้ายโอกสุต
์ปาว
ีทตู



 ฝรัง่เศสประจำประเทศสยาม
 ยืน่คำขาดใหไ้ทยจา่ยเงนิชดใชค้า่เสยีหายแกฝ่รัง่เศสจำนวน
5
 ลา้นฟรงัก
์ โดยเปน็เงนิคา่



 ปรับไหม
2
ล้านฟรังก์
แต่ก่อนอื่นไทยต้องจ่ายเงินมัดจำค่าทำขวัญและค่าปรับไหมจำนวน
3
ล้านฟรังก์
หรือ
22,000




 ชั่ง
(ประมาณ
1,760,000
บาทไทยขณะนั้น)
ภายใน
48
ชั่วโมง
คือภายในวันที่
22
กรกฎาคม
พ.ศ.
2436
ดูที่
วุฒิชัย




 มูลศิลป์,
วิกฤติการณ์ ร.ศ. 112 ป้อมพระจุลจอมเกล้ากับการรักษาเอกราชของชาติ,
กรุงเทพฯ
2548,
หน้า
193-194
 


51
 จดหมายหลวงอุดมสมบัติ
 เป็นเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่
 3
 มีจำนวนทั้งสิ้น
 15
 ฉบับ
 มูลเหตุที่



 ทำให้เกิด
 “จดหมายหลวงอุดมสมบัติ”
 คือ
 พ.ศ.
 2381
 เมื่อครั้งโจรสลัดแขกยกพวกเข้ามาตีเมืองไทรบุรี
 พระบาท



 สมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัจงึโปรดเกลา้ฯ
 ใหพ้ระยาศรพีพิฒันรตันราชโกษา
 จางวางพระคลงัสนิคา้
 เปน็แมท่พัยกทพั



 ออกไปช่วยปราบกบฏที่เมืองไทรบุรี
 ด้วยเหตุนี้
 พระยาศรีพิพัฒน์จึงได้มอบหมายให้หลวงอุดมสมบัติ
 ผู้มีตำแหน่ง



 ในกรมพระคลังสินค้า
 ทำหน้าที่ทำนองเลขานุการคอยจดบันทึกข้อราชการต่างๆ
 โดยเฉพาะเรื่องกองทัพที่ยกออกไป



 ชว่ยปราบกบฏ
 ซึง่มกีารปรกึษาหารอืกนัในทีป่ระชมุขนุนาง
 โดยเริม่ตัง้แตเ่มือ่พระยาศรพีพิฒันย์กทพัออกจากกรงุเทพฯ



 คือ
ณ
เดือน
10
จุลศักราช
1200
(พ.ศ.
2381)
จนถึงเดือน
9
จุลศักราช
1201
(พ.ศ.
2382)




 หลวงอุดมสมบัติ
 (จัน)
 จดบันทึกข้อราชการบ้านเมือง
 พระกระแสรับสั่ง
 และถ้อยคำที่ขุนนางและข้าราชการกราบ



 บังคมทูลในเวลาที่เสด็จออกว่าราชการทั้งเวลาเช้าและเย็นทุกๆ
 วัน
 ความทรงจำที่แม่นยำอย่างเยี่ยมยอดของหลวง



 อุดมสมบัติ
 ไม่เพียงแต่จะทำให้เราทราบถึงรายละเอียดของข้อราชการต่างๆ
 และพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ




 เทา่นัน้
 แตย่งัเผยใหเ้หน็ภาพอนัชดัเจนของพระราชจรยิวตัรและพระราชอธัยาศยัในพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั




 อีกทั้งขนบธรรมเนียมในการว่าราชการของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตอีกด้วย
 


52
 อานามสยามยุทธ
 เป็นบันทึกรายงานราชการกองทัพในการศึกสงครามระหว่างไทยกับลาว
 เขมร
 และญวนในรัชสมัย



 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวของเจ้าพระยาบดินทรเดชา
 (สิงห์
 สิงหเสนี)
 แม่ทัพใหญ่
 ผู้เป็นขุนพลแก้วของ



 รัชกาลที่
3
การจดบันทึกรายงานอย่างละเอียด
อีกทั้งการคัดลอกพระราชดำรัสในรัชกาลที่
3
ที่ทรงให้มีท้องตราตอบ



 หนังสือกราบบังคมทูลของแม่ทัพใหญ่
 ไม่เพียงแต่จะทำให้เราทราบถึงพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการศึก
 วิธีการทำศึก



 สงคราม
วธิกีารเจรจาทางการทตู
และการดำเนนินโยบายกบัประเทศราชแลว้
ยงัทำใหเ้หน็สภาพสงัคม
ประเพณ
ีและ



 ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์อีกด้วย
เนื้อหาในหนังสือ
“อานามสยามยุทธ”
เริ่มดำเนินเรื่องตั้งแต่
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 มูลเหตุที่ก่อให้เกิดสงครามระหว่างไทยกับลาว
 (กบฏเจ้าอนุวงศ์)
 จุลศักราช
 1187
 (พ.ศ.
 2368)
 หรือหลังจากงาน



 พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 และจบเนื้อความที่การอสัญกรรมของเจ้าพระยาบดินทรเดชา




 จุลศักราช
1211
(พ.ศ.
2392)
 


53
 หลวงอุดมสมบัติ
(จัน),
อ้างแล้ว,
หน้า
78
 


54
 เพิง่อา้ง
หนา้
79-82
เหตทุีท่พัไทยตัง้คา่ยปกีกายาวถงึ
30
เสน้เศษกนัหนา้เมอืงสงขลาไว
้แตต่ัง้ปนืใหญไ่วย้งิตอ่สูข้า้ศกึ



 เพียงกระบอกเดียว
 โดยอ้างว่าชัยภูมิเป็นที่ลาดเขากว้างเพียง
 4
 ศอก
 พอสำหรับวางปืนได้เพียงกระบอกเดียวเท่านั้น




 ทำให้รัชกาลที่
3
ถึงกับกริ้วมาก
และตรัสบริภาษแม่ทัพนายกองว่าไม่รู้จักใช้ความคิด
 


55
 เพิ่งอ้าง
 หน้า
 70-71
 อังกฤษนำเรือรบมาปิดปากน้ำเมืองไทรบุรีตามสนธิสัญญาเบอร์นี่
 ที่อังกฤษสัญญาว่าจะป้องกัน



 ไม่ให้พระยาไทรคนเก่า
 (ปะแงรัน)
 และคนของพระยาไทรคนเก่ามาก่อความวุ่นวายกับเมืองไทรบุรีและเมืองอื่นๆ
 ซึ่ง



 ขึ้นกับเมืองไทรบุรี
 


56
 เพิง่อา้ง
 หนา้
73-74
 พระราชวนิจิฉยัในตอนนีเ้ผยใหเ้หน็สายพระเนตรอนัยาวไกลและพระปรชีาญาณราวกบัจะทรงหยัง่



 รู้ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่จะถึงอีก
56
ปีข้างหน้า
ซึ่งประเทศไทยจะต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์
ร.ศ.
112
 


57
 หนังสือ
Rex
Siamen
Sium
หรือ
พระเจ้ากรุงสยาม
ของ
ส.
ธรรมยศ
 เล่มนี้
 เป็นหนังสือที่หาค่าไม่ได้ในเชิงวิชาการ




 ถึงแม้ว่าผู้เขียนจะกล่าวอวดอ้างไว้ในคำนำว่าเขียนใน
 รูปวิทยานิพนธ์
 หรือ
 thesis
 ในวิชาประวัติศาสตร์
 และอ้างว่า



 ค้นคว้าข้อมูลมาจากหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศประมาณกว่า
 20
 เล่มก็ตาม
 แต่ข้อมูลต่างๆ
 ที่นำมา



 กล่าวอ้างล้วนแล้วแต่วิปลาสคลาดเคลื่อนจากเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆ
 ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว



 ในช่วงเวลาที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ยังมีชีวิตอยู่
 อีกทั้งการวิเคราะห์และการตีความทางประวัติศาสตร์ก็หาได้ตั้งอยู่บน



 พื้นฐานของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ไม่
 แต่กลับเป็นการตีความที่เต็มไปด้วยอคติ
 การให้ข้อมูลต่างๆ
 ส่วนใหญ่ก็เป็น



 การกล่าวอ้างแบบลอยๆ
 แบบคิดเอาเอง
 แบบนั่งเทียนหรือนั่งทางในเขียน
 เหมือนกับไม่ได้ค้นคว้าหาข้อมูลมาเขียน




 หรือหากจะค้นคว้าจากหนังสือจริง
 ก็คงจะอ่านมาเพียงไม่กี่เล่ม
 และก็คงจะอ่านหนังสือไม่แตกกระมัง
 สิ่งที่ข้าพเจ้า



 สงสัยคือ
ใครกันเป็นผู้ตั้งฉายาให้
ส.
ธรรมยศ
ผู้นี้ว่าเป็น
ราชสีห์แห่งการเขียน
เพราะกล้าเขียนความจริงอย่างน่ากลัว



 อันตราย
ข้าพเจ้าใคร่รู้จริงๆ
ว่า
 เมื่อเขาผู้นี้ได้อ่านหนังสือ
 “พระเจ้ากรุงสยาม”
ของ
ส.
ธรรมยศ
แล้ว
 เขาไม่รู้บ้าง



 หรืออย่างไรว่าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในหนังสือเล่มนี้มันบิดเบือนจาก
 “ความเป็นจริง”
 อย่างไม่น่าให้อภัย
 อีกทั้ง



 การวิเคราะห์และการตีความในหลายๆ
 เรื่องมันก็ช่างน่าขันสิ้นดี
 หาใช่เป็นการ
 กล้าเขียนความจริงอย่างน่ากลัว



 อันตรายไม่
 ที่น่าประหลาดคือ
 แม้ในปัจจุบันก็ยังมีคนหลับหูหลับตายกข้อความในหนังสือเล่มนี้มาอ้างอิงโดยหาได้



 ใส่ใจกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์แต่อย่างใดไม่
 


58
 ส.
ธรรมยศ,
อ้างแล้ว,
หน้า
66-67
 


59
 เพิ่งอ้าง
หน้า
79
 


60
 เปรยีบเทยีบที
่เจา้พระยาทพิากรวงศ,์
พระราชพงศาวดาร กรงุรตันโกสนิทร ์รชักาลที ่2,
อา้งแลว้,
หนา้
202
และ
205
 


61
 ส.
ธรรมยศ,
อ้างแล้ว,
หน้า
98
 


62
 วอลเตอร์
เอฟ.
เวลลา,
อ้างแล้ว,
หน้า
69
 


63
 เพิ่งอ้าง
หน้า
70
 


64
 เปรยีบเทยีบที
่เจา้พระยาทพิากรวงศ,์
พระราชพงศาวดาร กรงุรตันโกสนิทร ์รชักาลที ่3, เลม่ 2, อา้งแลว้,
หนา้
146-147
 


65
 เปรียบเทียบที่
ส.
ธรรมยศ,
อ้างแล้ว,
หน้า
66-69



66
 เปรียบเทียบที่
เพิ่งอ้าง,
หน้า
97-99



67
 เพิ่งอ้าง
หน้า
99
 


68
 เพิ่งอ้าง
หน้า
98-99
 


69
 คลองขุดใหม่
(Vinhté
Canal)
เป็นคลองที่พวกญวนใต้ขุดจากเมืองบันทายมาศ
(Hatien)
ไปถึงเมืองโจฎก
(Chodoc)




 สำเร็จเสร็จสิ้นราว
พ.ศ.
2363
ดูที่
วอลเตอร์
เอฟ.
เวลลา,
อ้างแล้ว,
หน้า
197
 


70
 เปรียบเทียบที่
 เจ้าพระยาบดินทรเดชา,
 อานามสยามยุทธ ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับลาว เขมร และญวน,   

 พิมพ์ครั้งที่
3,
กรุงเทพฯ
2550,
หน้า
418-422
 


71
 เพิ่งอ้าง
หน้า
425
กองทัพเรือไทยเดินทางไปถึงช่องเกาะกระ
ณ
เดือน
4
แรม
4
ค่ำ
และล่าถอยจากเมืองบันทายมาศ



 หลังจากวันพฤหัสบดี
 เดือน
5
ขึ้น
13
ค่ำ
รวมระยะเวลาเพียง
29
วันเท่านั้น
ถ้าจะว่าไปแทบจะยังไม่ได้เริ่มรบอย่าง



 จริงจัง
ก็ชิงหนีกลับบ้านเสียก่อนแล้ว
เรื่องเดียวกัน,
หน้า
422
และ
427
 



 หมอ่มเจา้ทองฑฆีาย
ุทองใหญ
่สนันษิฐานไวว้า่
สาเหตทุีก่องทพัเรอืรบีถอยจากเมอืงบนัทายมาศอยา่งรวดเรว็
นา่จะมา



 จากการที่ไทยมีกำลังน้อย
 เรือรบต่างชนิดกัน
 คือมีทั้งเรือที่ต่อแบบฝรั่งและแบบญวน
ญวนมีเรือรบมากกว่าไทย
 และ
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 ญวนรบทางทะเลเก่งกว่าไทย
ดูที่
ม.ร.ว.แสงโสม
เกษมศรี
และ
วิมล
พงศ์พิพัฒน์,
อ้างแล้ว,
หน้า
102
 



 สำหรับเหตุผลที่ว่า
 ไทยมีกำลังน้อยกว่าและเรือรบต่างชนิดกัน
 ไม่น่าจะเป็นสาเหตุที่ถูกต้อง
 เพราะข้อมูลจากหนังสือ




 “อานามสยามยทุธ”
 ทำใหเ้ราทราบวา่
 ไทยมกีำลงัไพรพ่ลผสมทัง้ทพับกและทพัเรอืเกอืบหา้หมืน่คน
หากทพับกและทพั



 เรือทำงานประสานกันได้
ก็สามารถใช้ยุทธวิธีให้กองทัพบกที่แบ่งเป็น
3
ทัพและมีไพร่พลราว
21,900
คน
ซึ่งตั้งค่ายอยู่



 ที่เขาเชือกซุ้มบริเวณคลองขุดใหม่
 และทัพเรือที่มีไพร่พลราว
2
 หมื่นกว่าคน
 และเรือรบเรือไล่ราว
100
 ลำ
 เข้าตี



 กระหนาบข้าศึกพร้อมๆ
 กันแบบสายฟ้าแลบ
 ก็น่าจะสามารถตีหักเอาเมืองบันทายมาศได้อย่างรวดเร็ว
 และไทยก็



 สามารถใชเ้มอืงบนัทายมาศเปน็ฐานทพั
 และนำกองเรอืเขา้ไปทอดสมอหลบลมพายใุนคลองได
้ เปรยีบเทยีบที
่ เจา้พระ-



 ยาบดินทรเดชา,
เพิ่งอ้าง,
หน้า
420,
422
และ
426
 


72
 เพิ่งอ้าง,
หน้า
429-432
 


73
 เพิ่งอ้าง
หน้า
432
 


74
 เสบียงอาหารและข้าวของเครื่องใช้ที่รัชกาลที่
 3
 ทรงพระราชทานมาพร้อมกับกองทัพเรือตามบัญชีท้องตรา
 ได้แก่




 ข้าวสาร
883
 เกวียน
55
 ถัง
 ข้าวสุกตากแห้ง
167
 เกวียน
 เกลือ
160
 เกวียน
50
 ถัง
 ปลาเค็มน้ำจืดน้ำเค็ม
200




 กระสอบ
ยาสูบ
500
ลัง
ผ้าเขียวคราม
ผ้าตาเมล็ดงา
5,780
ผืน
เสื้อผ้าแดงเหนือ
5,000
ตัว
กางเกงผ้าริ้ว
5,000
ตัว




 หมวก
5,000
ใบ
และหวายคาดเอว
5,000
สาย
แตก่องทพัเรอืสง่มอบสิง่ของเหลา่นีใ้หก้องทพับกไดไ้มถ่งึครึง่
อนัไดแ้ก
่



 ข้าวสาร
288
เกวียน
27
ถัง
ข้าวตาก
167
เกวียน
เกลือ
77
เกวียน
2
ถัง
ปลาทูเค็มและปลาเค็มน้ำจืด
100
กระสอบ




 ยาสูบ
200
ลัง
ผ้าตาเมล็ดงา
ผ้าเขียวคราม
5,780
ผืน
เสื้อ
กางเกง
หมวก
หวายคาดเอว
5,000
สำรับ
สิ่งที่น่าสังเกต



 คอื
 คนของกองทพัเรอืไมไ่ดใ้สใ่จทีจ่ะคดัเลอืกสิง่ของทีจ่ำเปน็แกก่ารยงัชพีของไพรพ่ลใหก้บักองทพับกในจำนวนมากกอ่น




 แตก่ลบัสง่เสือ้ผา้ซึง่เปน็สิง่ของทีย่งัไมจ่ำเปน็ตอ้งใชไ้ปใหจ้นครบจำนวน
แสดงใหเ้หน็ถงึการทำงานแบบขอไปทหีรอืขาด



 เชาวน์ปัญญาของแม่ทัพนายกอง
 ที่มีหน้าที่ควบคุมการลำเลียงและส่งมอบของพระราชทาน
 เพิ่งอ้าง,
 หน้า
422
 และ




 433
 


75
 เพิ่งอ้าง,
หน้า
435-438
 


76
 ดูที่
 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์,
 พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3, เล่ม 1,
 อ้างแล้ว,
 หน้า
 179-180




 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงมพีระราชวจิารณเ์กีย่วกบัเหตกุารณต์อนนีไ้วด้งันี
้ ครัง้หนึง่โดยความนยิม  
 นับถือ มีผู้อาสาขึ้นไปเกลี้ยกล่อมพวกลาวเป็นกองนอก ขึ้นในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ เป็นอันมาก ถ้าจะจับว่า  
 เป็นขบถขึ้นในเวลานั้นก็จับได้ แต่ท่านหาได้ทรงทำเช่นนั้นไม่ ให้พิจารณาเอาแต่ตัวผู้ซึ่งขึ้นไปเกลี้ยกล่อมนั้นประหาร  
 ชีวิตเสีย ส่วนพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ก็คงรับราชการอยู่ในตำแหน่งเดิมโดยสนิทสนมเรียบร้อย มิได้มีความ  
 สะดุ้งสะเทือนอันใดเลย อ้างจาก
สมบัติ
พลายน้อย,
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว กษัตริย์วังหน้า,
อ้างแล้ว,




 หน้า
66



77
 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์,
พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3, เล่ม 2,
อ้างแล้ว
หน้า
187
 


78
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ,
พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5,
อ้างแล้ว,




 หน้า
224
 


79
 มัลคอล์ม
สมิธ,
หมอฝรั่งในวังสยาม,
แปลจากภาษาอังกฤษโดย
พิมาน
แจ่มจรัส,
กรุงเทพฯ
2542,
หน้า
268
 


80
 เปรียบเทียบที่
 ปิยนาถ
 บุนนาค,
 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ (ตั้งแต่การทำสนธิสัญญาบาวริงถึง “เหตุการณ์ 14   
 ตุลาคม” พ.ศ. 2516),
พิมพ์ครั้งที่
2,
กรุงเทพฯ
2550,
หน้า
1-9



81
 เปรียบเทียบที่
วอลเตอร์
เอฟ.
เวลลา,
อ้างแล้ว,
หน้า
247-257



82
 กรมศิลปากร,
รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์ ชุดที่ 1,
อ้างแล้ว,
หน้า
30-32
 


83
 อ้างจาก
วอลเตอร์
เอฟ.
เวลลา,
อ้างแล้ว,
หน้า
237
 


84
 กรมศิลปากร,
รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์ ชุดที่ 1, อ้างแล้ว,
หน้า
31
 


85
 ดูที่
กรมศิลปากร,
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 62 เรื่องทูตฝรั่งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์, อ้างแล้ว,
หน้า
51-53,
70-72
และ




 112-113,
วอลเตอร์
 เอฟ.
 เวลลา,
อ้างแล้ว,
หน้า
251-252
และ
257
และ
พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์,
อ้างแล้ว,
หน้า




 324-325



86
 จุลลดา
ภักดีภูมินทร์,
เลาะวัง, เล่ม 5, อ้างแล้ว,
หน้า
144
 


87
 ดูที่
 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์,
พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3, เล่ม 2, อ้างแล้ว,
หน้า
93
และ
วิบูล




 วิจิตรวาทการ,
ต้นรัตนโกสินทร์,
พิมพ์ครั้งที่
2,
กรุงเทพฯ
2542,
หน้า
101-102
 


88
 อ้างจาก
วอลเตอร์
เอฟ.
เวลลา,
อ้างแล้ว,
หน้า
266-267
 


89
 ดูที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
อ้างแล้ว,
หน้า
87-91
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90
 ดูที่
กรมศิลปากร,
ตำนานวัตถุสถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนา
(พิมพ์เป็นอนุสรณ์ใน



 งานฌาปนกิจศพ
นางสาวนภา
วังส์ไพจิตร),
พระนคร
2511,
หน้า
87
 


91
 ดูที่
หลวงอุดมสมบัติ,
จดหมายหลวงอุดมสมบัติ, อ้างแล้ว,
หน้า
84
 


92
 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์,
พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3, เล่ม 2,
อ้างแล้ว,
หน้า
188
 


93
 เปรียบเทียบที่
ม.ร.ว.แสงโสม
เกษมศรี
และ
วิมล
พงศ์พิพัฒน์,
อ้างแล้ว,
หน้า
248
และ
251-253
และ
พระองค์เจ้า



 จุลจักรพงษ์,
อ้างแล้ว,
หน้า
343
 


94
 ดูที่
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์,
พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3, เล่ม 1,
อ้างแล้ว,
หน้า
157
 


95
 ส.
ธรรมยศ,
อ้างแล้ว,
หน้า
87-88
 


96
 โหมด
 อมาตยกุล,
 บันทึกความทรงจำของพระยากสาปนกิจโกศล, 331 ปี สกุลอมาตย์ และ 73 ปี แห่งการ  
 พระราชทานนามสกุลอมาตยกุล,
กรุงเทพฯ
2529,
หน้า
28
 


97
 ถา้จะซือ้ทัง้
2
เลม่
กค็งตอ้งจา่ยเงนิถงึ
20
บาท
เงนิจำนวนนีใ้นสมยัรชักาลที
่3
นบัเปน็เงนิจำนวนไมน่อ้ย
ถา้เทยีบกบั



 เงินเดือนของเสมียนศาลในสมัยรัชกาลที่
 5
 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มคนที่มีรายได้ดีพอสมควร
 ก็ยังมีเงินเดือนเพียง
 15
 บาท



 เท่านั้น
ดูที่
สรศัลย์
แพ่งสภา,
บ้านย่าไผ่, กรุงเทพ
2545,
หน้า
20
ถ้าพิจารณาให้ดี
แม้กระทั่งข้าราชการระดับปลัด



 กรมพระตำรวจในซ้าย
จมื่นราชามาตย์
(ขำ
บุนนาค
ต่อมาเป็นเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี
 เสนาบดีกรมท่า




 เมื่อในรัชกาลที่
4)
ก็ยังต้องซื้อเชื่อหนังสือกฎหมายของนายโหมด
ดูที่
โหมด
อมาตยกุล,
อ้างแล้ว, หน้า
28
 


98
 เรื่องเดียวกัน
หน้าเดียวกัน
 


99
 สมเด็จฯ
 เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
 และ
 สมเด็จฯ
 กรมพระยาดำรงราชานุภาพ,
 สาส์นสมเด็จ, เล่ม 11,   

 กรุงเทพฯ
2504,
หน้า
34
 


100
โหมด
อมาตยกุล,
อ้างแล้ว, หน้า
28
 


101
เรื่องเดียวกัน
หน้าเดียวกัน
 


102
อ้างจาก
ปิยนาถ
บุนนาค,
อ้างแล้ว,
หน้า
13
 


103
รัชกาลที่
3
 แทบจะไม่เสด็จออกนอกกำแพงพระบรมมหาราชวังเลยตลอดรัชกาล
 บางครั้งอาจเสด็จออกไปนอกพระ



 ราชฐานเพื่อตรวจงานก่อสร้างสำคัญๆ
 หรือเสด็จไปทอดพระเนตรการหล่อปืน
 บางเวลาเสด็จไปตำหนักแพเพื่อทอด



 พระเนตรเรือที่ทรงสั่งให้ต่อขึ้นใหม่
ดูที่
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ,
พระราชพงศาวดาร   
 กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5,
อ้างแล้ว,
หน้า
288
และ
พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์,
อ้างแล้ว,
หน้า
281
และ
298

104
พลาดิศัย
สิทธิธัญกิจ,
อ้างแล้ว, หน้า
271
 






บรรณานุกรม

จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั,
พระบาทสมเดจ็พระ.
พระธรรมเทศนาเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั.

พมิพ์
เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
หม่อมเจ้าชนม์เจริญ
ชมพูนุท,
พระนคร
2506.
 


จุลจักรพงษ์,
พระองค์เจ้า.

เจ้าชีวิต.  พิมพ์ครั้งที่
2,
พระนคร
2505.

หน้า
276.



จุลลดา
ภักดีภูมินทร์.  เลาะวัง.  เล่ม 4,
กรุงเทพฯ
2521.
 


———.

เลาะวัง.  เล่ม 5,
กรุงเทพฯ
2538.
 


ชาญวิทย์
เกษตรศิริ.

อยุธยา : ประวัติศาสตร์และการเมือง.  พิมพ์ครั้งที่
4,
กรุงเทพฯ
2548.

หน้า
84.
 


ดำรงราชานุภาพ,
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยา.

ความทรงจำ.

กรุงเทพมหานคร
2517.
 


———.

ประชุมพระนิพนธ์เบ็ดเตล็ด.

กรุงเทพฯ
2504.
 


———.

พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2, เล่ม 2.

กรุงเทพฯ
2505.
 


———.

พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5. 
กรุงเทพฯ
2504.
 


ทวีป
วรดิลก.

ประวัติศาสตร์จีน.

กรุงเทพฯ
2538.
 


ทิพากรวงศ์,
เจ้าพระยา
(ขำ
บุนนาค).

พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2. 
กรุงเทพฯ
2504.



———.

พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3, เล่ม 1.  กรุงเทพฯ
2504.
 


———.

พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3, เล่ม 2. 
กรุงเทพฯ
2504.
 


เทอดพงศ์
คงจันทร์.

การเมืองเรื่องสถาปนาพระจอมเกล้าฯ,
พิมพ์ครั้งที่
2.

กรุงเทพฯ
2547.
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นรศิรานวุดัตวิงศ,์
สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ
เจา้ฟา้กรมพระยา
และ
สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ
กรมพระยาดำรงราชาน-ุ
ภาพ.

สาส์นสมเด็จ, เล่ม 11. 
กรุงเทพฯ
2504.
 


บดินทรเดชา,
 เจ้าพระยา.
 
 อานามสยามยุทธ ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับลาว เขมร และญวน.
 
 พิมพ์ครั้งที่
3,

กรุงเทพฯ
2550.
 


ประสิทธิ์
รุ่งเรืองรัตนกุล.

ผลกระทบของแนวคิดตะวันตกที่มีต่อแนวคิดทางการเมืองไทยช่วง พ.ศ. 2369-2454. 
กรุงเทพฯ

2522.
 
 


ประเสริฐอักษรนิติ์,
หลวง.

พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐฯ และ ประชุมพงศาวดาร ภาค 63 เรื่องกรุง
เก่า. 
กรุงเทพฯ
2544.
 


ปิยนาถ
บุนนาค.

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ (ตั้งแต่การทำสนธิสัญญาบาวริงถึง “เหตุการณ์ 14 ตุลาคม” พ.ศ. 2516). 
พิมพ์ครั้งที่
2,
กรุงเทพฯ
2550.
 


พลาดิศัย
สิทธิธัญกิจ.

ประวัติศาสตร์ไทย 2 : ราชวงศ์จักรี.  กรุงเทพฯ
2551.
 


พิมาน
แจ่มจรัส.

ราชวงศ์จักรี.

กรุงเทพมหานคร
2516.
 


มหินทรศักดิ์ธำรง,
เจ้าพระยา.

จดหมายเหตุเรื่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวร. 
พระนคร
2510.
 


มัลคอล์ม
สมิธ.

หมอฝรั่งในวังสยาม. 
แปลจากภาษาอังกฤษโดย
พิมาน
แจ่มจรัส,
กรุงเทพฯ
2542.
 


วิบูล
วิจิตรวาทการ.

ต้นรัตนโกสินทร์. 
พิมพ์ครั้งที่
2,
กรุงเทพฯ
2542.
 


วุฒิชัย
มูลศิลป์.

วิกฤติการณ์ ร.ศ. 112 ป้อมพระจุลจอมเกล้ากับการรักษาเอกราชของชาติ. 
กรุงเทพฯ
2548.
 


เวลลา,
วอลเตอร์
เอฟ..

แผ่นดินพระนั่งเกล้าฯ. 
แปลโดย
นิจ
ทองโสภิต,
กรุงเทพฯ
2514.
 


ศิลปากร,
กรม.

ตำนานวัตถุสถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนา. 
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงาน
ฌาปนกิจศพ
นางสาวนภา
วังส์ไพจิตร,
พระนคร
2511.
 


———.

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 62 เรื่องทูตฝรั่งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์.  พระนคร
2479.
 


———.

รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์ ชุดที่ 1. 
กรุงเทพฯ
2532.



———.

ราชสกุลวงศ์.  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม,
พิมพ์ครั้งที่
10,
กรุงเทพฯ
2536.
 


ส.
ธรรมยศ.

Rex Siamen Siam หรือ พระเจ้ากรุงสยาม. 
พิมพ์ครั้งที่
3,
กรุงเทพ
2551.
 


สมบตั
ิพลายนอ้ย.

พระบาทสมเดจ็พระปิน่เกลา้เจา้อยูห่วั กษตัรยิว์งัหนา้. 
พมิพค์รัง้ที
่4
(ฉบบัปรบัปรงุ),
กรงุเทพฯ
2545.


———.

วังหน้าพระยาเสือ. 
พิมพ์ครั้งที่
4,
กรุงเทพฯ
2549.



สรศัลย์
แพ่งสภา.

บ้านย่าไผ่. 
กรุงเทพ
2545
แสงโสม
เกษมศรี,
หม่อมราชวงศ์
และ
วิมล
พงศ์พิพัฒน์.

ประวัติศาสตร์
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2325-2394). 
พิมพ์ครั้งที่
2,
กรุงเทพฯ
2523.
 


โหมด
อมาตยกุล.

บันทึกความทรงจำของพระยากสาปนกิจโกศล, 331 ปี สกุลอมาตย์ และ 73 ปี แห่งการพระราชทาน
นามสกุลอมาตยกุล. 
กรุงเทพฯ
2529.
 


อุดมสมบัติ
(จัน),
หลวง.
 
จดหมายหลวงอุดมสมบัติ. 
พิมพ์ครั้งที่
7,
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
คุณ
หญิงบุญเกื้อ
เบญจกาญจน์,
นครหลวงกรุงเทพธนบุรี
2515.
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