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Anna and The King กับขอเท็จจริงในประวัติศาสตร 

จากใจผูเขียน 
 

ลายคนท่ีเคยชมภาพยนตรเร่ือง “Anna and The King” ฉบับป พ.ศ. 2542 (นําแสดงโดย โจว 
เหวิน ฟะ และ โจดี้ ฟอสเตอร) คงเกิดขอสงสัยวาภาพยนตรเร่ืองนี้เปนเร่ืองจริงหรือไม ? มี
เนื้อหาสวนใดท่ีเปน “เร่ืองจริง” และสวนใดท่ีเปน “เร่ืองสมมุติ” ? ขอสงสัยเหลานี้ทําให

ผูเขียนเกิดแรงบันดาลใจที่จะคนควาหาขอมูลในประวัติศาสตรมาเปรียบเทียบกับเนื้อหาในภาพยนตรเร่ืองนี้
เพื่อคลายขอสงสัย 
ผูเขียนพบวาภาพยนตรเร่ืองนี้ดัดแปลงมาจากหนังสือเร่ือง “The English Governess at The Siamese Court” 
และ “The Romance of The Harem” ของ แอนนา เลียวโนเวนส ซ่ึงเขียนเลาประสบการณการเปนพระ
อาจารยใหกับเจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 5) และพระบรมวงศานุวงศในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยู 
หัว (รัชกาลท่ี 4) ท่ีประเทศสยาม ระหวางป พ.ศ. 2405 - 2410  
ผูเขียนพบวาเนื้อหาในหนังสือท้ังสองเลมมีท้ังสวนท่ีเปนเร่ืองจริง, สวนท่ีบิดเบือน และสวนท่ีไมอาจสรุปได
วาเปนเร่ืองจริงหรือบิดเบือน เพื่อใหผูอานเขาใจเนื้อหาในภาพยนตรและขอมูลในประวัติศาสตรผูเขียนแบง
เนื้อหาออกเปนหัวขอ แตละหัวขอสรุปเฉพาะประเด็นสําคัญท่ีเกี่ยวของกับประวัติศาสตรโดยลําดับ
เหตุการณสําคัญในแตละป เพ่ือใหผูอานสามารถเห็นภาพของสังคม, เศรษฐกิจ และการเมืองในสมัยรัชกาล
ท่ี 4 และนํามาเปรียบเทียบกับเนื้อหาในภาพยนตรวาถูกตองมากนอยแคไหน 
ผูเขียนพบวาหลายเหตุการณเกิดข้ึนชวงท่ีแหมมแอนนาอาศัยอยูในประเทศสยาม เชน เหตุการณจดหมาย
ตอบกลับจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเร่ืองการพระราชทานชางไทย แตหลายเหตุการณไมไดเกิดข้ึน
ในชวงที่แหมมแอนนาอาศัยอยูในประเทศสยาม เชน การเปนอาณานิคมชาติตะวันตกของพมา, เขมร และ
ญวน และบางเหตุการณไมไดเกิดข้ึนจริงในประวัติศาสตร เชน เหตุการณกบฏในสมัยรัชกาลท่ี 4  
หลายคนอาจกลาวหาวาแหมมแอนนา “บิดเบือน” ประวัติศาสตร แตผูอานตองเขาใจดวยวาหนังสือเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรไทยท่ีผูอานเคยเรียนหรืออานในสถาบันศึกษา, หองสมุด หรือรานหนังสือในประเทศไทย
เกือบท้ังหมดถูก “บิดเบือน” ประวัติศาสตรเชนเดียวกัน  
ผูเขียนคนควาขอมูลจากหนังสือและอินเตอรเน็ตท้ังในและตางประเทศเพื่อทําใหผูอานเขาใจประวัติศาสตร
ไทยมากยิ่งข้ึนโดยเปดเผยเนื้อหาท่ีเปนความจริงไมมีการ “บิดเบือน” แตอยางใด  
ถาผูอานสงสัยหรืออยากทราบรายละเอียดของเหตุการณมากกวาในหนังสือเลมนี้สามารถคนควาขอมูล
เพิ่มเติมไดในอินเตอรเน็ตหรือในหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตรไทยท่ีระบุไวดานหลังของหนังสือเลมนี้ 
 
 
ป.ล. ผูอานตองจําใหข้ึนใจวาแหมมแอนนาอาศัยอยูในประเทศสยามระหวางป พ.ศ. 2405 - 2410 เพื่อท่ีผู 
อานสามารถเปรียบเทียบไดวาเหตุการณในประวัติศาสตรสวนใดท่ี “ถูกตอง” และสวนใดท่ี “ไมถูกตอง” 
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กอนจะเปน Anna and The King 
 

ลายคนเขาใจวา แอนนา เลียวโนเวนส เปนผูแตงเร่ือง “Anna and The King” แตความจริงเธอ
ไมไดแตงเร่ืองนี้แตอยางใด  
หลังจากท่ีเธอเดินทางออกจากประเทศสยาม เธอเขียนหนังสือเลาประสบการณของเธอชวงท่ี

อาศัยอยูในประเทศสยามเปนเวลากวา 5 ป เธอไดแตงหนังสือเกี่ยวกับประเทศสยาม 2 เลม คือ 
1. The English Governess at The Siamese Court  
2. The Romance of The Harem 

หนังสือท้ังสองเลมนี้บอกเลาเร่ืองราวตางๆท่ีเกิดข้ึนในประเทศสยามในมุมมองของเธอ เปนหนังสือขายดีท้ัง
ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา และมีการแปลเปนภาษาตางๆหลายภาษา (รวมท้ังภาษาไทย) 
ในป พ.ศ. 2405 แหมมแอนนาและบุตรชายของเธอเดินทางสูประเทศสยามเพ่ือรับตําแหนงเปน “พระ
อาจารย” สอนภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตรเบ้ืองตน, วรรณคดีอังกฤษ และขนบธรรมเนียมอังกฤษใหแกเจาฟา
จุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 5) และพระบรมวงศานุวงศในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) 
ในป พ.ศ. 2410 แหมมแอนนาและบุตรชายของเธอเดินทางออกจากประเทศสยามไปเมืองนิวคาสเซิล 
(อังกฤษ) กอนท่ีจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกา 
ในป พ.ศ. 2412 แหมมแอนนาและบุตรชายของเธออาศัยอยูในนิวยอรค (สหรัฐอเมริกา) เธอประสบปญหา
ทางการเงินจึงเร่ิมเขียนบทความเกี่ยวกับประสบการณของเธอตอนท่ีอาศัยอยูในประเทศสยามเปนตอนๆลง
ในนิตยสาร Atlantic Monthly เร่ือง “The Favorite of The Harem” 
ในป พ.ศ. 2413 แหมมแอนนารวบรวมบทความของเธอท่ีเขียนลงในนิตยสาร Atlantic Monthly เปนหนังสือ 
และต้ังช่ือวา “The English Governess at The Siamese Court”  
หนังสือเลมนี้สรางรายไดและช่ือเสียงใหแหมมแอนนาอยางมาก แตถูกวิจารณอยางหนักถึงการบิดเบือน
เร่ืองราวระหวางแหมมแอนนากับพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) 
ในป พ.ศ. 2416 แหมมแอนนาแตงหนังสือเกี่ยวกับชีวิตรักของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัช 
กาลที่ 4) กับนางหาม, เร่ืองซุบซิบในราชสํานักสยาม และเร่ืองของเจาจอมทับทิม โดยต้ังช่ือหนังสือเลมใหม
ของเธอวา “The Romance of The Harem” 
ในป พ.ศ. 2482 นายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม (จอมพล ป. พิบูลสงคราม-นายกรัฐมนตรี) แกไขรัฐธรรม 
นูญเปลี่ยนช่ือประเทศจาก “สยาม” เปน “ไทย” เมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 2482 (อานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง “จาก 
“สยาม” สู “ไทย”” ไดใน “เกร็ดประวัติศาสตรท่ีควรรู”) 
ในป พ.ศ. 2487 มารกาเร็ต แลนดอน นําเนื้อหาจากหนังสือท้ังสองเลมของแหมมแอนนามาดัดแปลง โดยต้ัง
ช่ือหนังสือของเธอวา “Anna and The King of Siam” หนังสือของเธอกลายเปนหนังสือขายดีท้ังในยุโรปและ
อเมริกา และมีการแปลเปนภาษาตางๆมากกวา 20 ภาษา 
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หนังสือเลมนี้สรางรายไดและช่ือเสียงให มารกาเร็ต แลน
ดอน อยางมาก แตถูกวิจารณอยางหนักถึงการบิดเบือน
ประวัติศาสตร (อานชีวประวัติของเธอเร่ือง “มารกาเร็ต 
แลนดอน” ไดใน “เกร็ดประวัติศาสตรท่ีควรรู”) 
ในป พ.ศ. 2489 20th  Century Fox นําหนังสือเร่ือง “Anna 
and The King of Siam” มาสรางเปนภาพยนตรโดยใชช่ือ
เดียวกับหนังสือ และออกฉายเม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2489 
โดยมี เร็กซ แฮริสัน แสดงเปนพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) และ ไอรีน ดันน แสดงเปนแหมม
แอนนา  
ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช และ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช (สมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร) ทําหนังสือช้ีแจงเกี่ยวกับพระราชประวัติ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) 
ผานทางรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา 
ในป พ.ศ. 2490 ภาพยนตรเร่ือง “Anna and The King of Siam” ไดรับอนุญาตใหฉายในประเทศไทยท่ีศาลา
เฉลิมกรุง 
ในป พ.ศ. 2494 ละครบรอดเวยเร่ือง “The King and I” ซ่ึงดัดแปลงมาจากภาพยนตรเร่ือง “Anna and The 
King of Siam” (พ.ศ. 2489) เร่ิมแสดงตั้งแตวันท่ี 29 มีนาคม 2494 ท่ีโรงละคร เซนท เจมส นิวยอรก สหรัฐ 

อเมริกา โดยมี ยูล บรินเนอร แสดงเปนพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) และ เกอทรูด ลอว เรนซ 
แสดงเปนแหมมแอนนา  
ละครบรอดเวยเร่ืองนี้ประสบความสําเร็จอยางมาก และ
สรางช่ือเสียงใหกับ ยูล บรินเนอร มีการแสดงซํ้าถึง 1,246 
รอบ (นอกจากนี้ยังมีการแสดงละครเร่ือง “Anna and The 
King of Siam” ในป พ.ศ. 2520, 2528 และ 2539 ในหลาย
ประเทศ โดยนักแสดงรายอ่ืน) 
ในป พ.ศ. 2495 ละครบรอดเวยเร่ือง “The King and I” ได 
รับรางวัลโทนี (สาขาดนตรีประกอบยอดเยี่ยม) 
ในป พ.ศ. 2499 จอมพล ป. พิบูลสงคราม (นายกรัฐมนตรี) 
ตราประมวลกฎหมายอาญา โดยเพ่ิมนิยามหมิ่นพระบรมเด
ชานุภาพใหครอบคลุมถึงการทําใหเส่ือมเสียพระเกียรติใน
ประมวลกฎหมายอาญา (อานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง “กฎหมาย

 

The King and I 
(พ.ศ. 2499) 

 

Anna and The King of Siam 
(พ.ศ. 2489) 

2



Anna and The King กับขอเท็จจริงในประวัติศาสตร 

หม่ินพระบรมเดชานุภาพ” ไดใน “เกร็ดประวัติศาสตรท่ี
ควรรู”) 
20th  Century Fox สรางภาพยนตรเร่ือง “The King and I” 
อีกคร้ัง โดยยึดรูปแบบจากละครบรอดเวยของ ริชารด ร็อด
เจอร และออกฉายเม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2499 โดยมี ยูล 
บรินเนอร แสดงเปนพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) และ เดบอราห เคอรแสดงเปนแหมมแอนนา 
ภาพยนตรเร่ืองนี้ประสบความสําเร็จอยางมาก และไดรับ
รางวัลออสการ 5 สาขา (สาขานักแสดงนําฝายชายยอดเยี่ยม, 
สาขากํากับศิลปยอดเยี่ยม, สาขาเคร่ืองแตงกายยอดเยี่ยม, 
สาขาดนตรีประกอบยอดเยี่ยม และสาขาบันทึกเสียงยอด
เยี่ยม) 
ภาพยนตรเร่ืองนี้ไดทดลองฉายที่โรงภาพยนตรเฉลิมเขตร 
และผานการพิจารณาจากแผนกพิจารณาภาพยนตร (กองทะ 
เบียนกรมตํารวจ) เม่ือเดือนตุลาคม 2499 แตไมไดรับอนุญาตใหฉายตามคําส่ังของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
(เนื่องจากภาพยนตรนําเสนอเน้ือหาท่ีไมตรงกับขอเท็จจริงเกี่ยวกับกษัตริยไทย) 
ในป พ.ศ. 2515 Columbia Broadcasting System (CBS) สรางละครโทรทัศน (Sitcom) เร่ือง “Anna and The 
King” ออกฉายทางโทรทัศน ระหวางวันท่ี 17 กันยายน - 31 ธัน วาคม 2515 โดยมี ยูล บรินเนอร แสดงเปน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) และ ซา
มานธา เอ็ดการ แสดงเปนแหมมแอนนา 
ในป พ.ศ. 2542 Warner Brothers Animation สรางภาพ 
ยนตรการตูนเร่ือง “The King and I” และออกฉายเม่ือวันท่ี 
19 มีนาคม 2542 โดยมี มาติน วิดโนวิค ใหเสียงเปนพระ 
บาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) และ มิรันดา 
ริชารดสัน ใหเสียงเปนแหมมแอนนา 
ภาพยนตรเร่ืองนี้ไมประสบความสําเร็จ และถูกหามฉายใน
ประเทศไทยตามคําส่ังของนาย ชวน หลีกภัย (นายกรัฐมน 
ตรี) (เนื่องจากภาพยนตรมีเนื้อหาบาง สวนท่ีบิดเบือนประวัติ 
ศาสตร) 
20th  Century Fox สรางภาพยนตร “Anna and The King” 
โดยมี โจว เหวิน ฟะ แสดงเปนพระบาทสมเด็จพระจอม

 

The King and I 
(พ.ศ. 2542) 

 

Anna and The King 
(พ.ศ. 2542) 
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เกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) และ โจดี้ ฟอสเตอร แสดงเปนแหมมแอนนา 
ภาพยนตรเร่ืองนี้ประสบความสําเร็จพอสมควร และถูกเสนอชื่อเขาชิงรางวัลออสการ 2 รางวัล (สาขากํากับ
ศิลปยอดเยี่ยม และสาขาเคร่ืองแตงกายยอดเยี่ยม) แตไมไดรับรางวัล  
ภาพยนตรเร่ืองนี้ถูกหามฉายในประเทศไทยตามคําส่ังของนาย ชวน หลีกภัย (เนื่องจากภาพยนตรมีเนื้อหา
บางสวนท่ีบิดเบือนประวัติศาสตร) (อานขอมูลเพิ่มเติมไดใน “เหตุผลท่ีภาพยนตรถูกหามฉาย”) 
 
ปจจุบัน : ภาพยนตรเร่ือง “The King and I” และ “Anna and The King” ถูกหามฉายในประเทศไทย แต
หนังสือเร่ือง “แอนนากับพระเจากรุงสยาม” (หนังสือแปลจากหนังสือเร่ือง “Anna and The King” ของ 
มารกาเร็ต แลนดอน) สามารถจําหนายในประเทศไทย (อานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง “แอนนากับพระเจากรุง
สยาม” ไดใน “เกร็ดประวัติศาสตรท่ีควรรู”) 
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ขอเท็จจริงของบุคคลในภาพยนตร 
 

าพยนตรมีบุคคลหลายรายปรากฎอยู บุคคลเหลานี้ลวนมีสวนเกี่ยวของกับประวัติศาสตรของ
ประเทศสยาม บางรายมีตัวตนอยูจริง, บางรายยังคงเปนปริศนา และบางรายเปนเพียงตัวละคร
สมมุติซ่ึงอางอิงจากบุคคลอ่ืน เนื่องจากในภาพยนตรมีบุคคลหลายราย ผูเขียนจึงรวบรวมเฉพาะ

ขอมูลของบุคคลในภาพยนตรท่ีเห็นวามีประโยชนมาสรุปเพื่อใหเห็นภาพอยางชัดเจน 
 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 

- พระองคทรงเปนกษัตริยของประเทศสยาม  
- พระองคทรงเคยผนวชอยูท่ี จ.หนองคาย เปนเวลา 27 ป กอนทรงข้ึนครองราชย 
- ตอนท่ีแหมมแอนนาเดินทางสูประเทศสยาม พระองคทรงมีพระชายา 23 พระองค, พระสนม 42 คนและ
พระราชทายาท 58 พระองค (และกําลังจะมีพระราชทายาทอีก 10 พระองค) 

- พระองคทรงพระปรีชาสามารถดานภาษาอังกฤษและภาษาฝร่ังเศสอยางมาก 
- พระองคทรงรักและไววางพระราชหฤทัยพระบาทสมเด็จ

พระปนเกลาเจาอยูหัว (พระราชอนุชา (นองชาย)), เจาพระยาศรี
สุริยวงศ (ชวง) และแมทัพอาลักษณอยางมาก 

- พระองคทรงเช่ือและไววางพระราชหฤทัยแหมมแอนนา
อยางมาก 

- พระองคทรงดูหนุมและแข็งแรง 
- พระองคทรงโปรดการสูบซิการ 
- พระองคทรงหมายม่ันใหเจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 5) 

เปนกษัตริยพระองคตอไป 
- พระองคทรงพระปรีชาสามารถดานการทหาร, การเมือง, 

การปกครอง และการตางประเทศ 
- พระองคทรงรักและโปรดปรานเจาฟาจันทรมณฑลอยาง

มาก 

 

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั 
(Anna and The King) 
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- พระองคทรงกลาหาญและทรงรักพระราชทายาทอยางมาก 
- พระองคทรงตอสูกับพวกกบฏดวยพระองคเอง 

 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงมีพระนามเดิมวา “เจาฟามงกุฎ” เปนพระราช
ทายาทลําดับท่ี 43 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลท่ี 2) และเปนพระราชโอรสลําดับท่ี 2 
กับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี (พระอัครมเหสี) 
ในป พ.ศ. 2394 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) สวรรคต พระบรมวงศานุวงศและเหลา
ขุนนางลงความเห็นใหทูลเชิญพระองคทรงข้ึนครองราชย  
พระองคทรงลาสิกขาบท และทรงข้ึนครองราชยเปน “พระบาท 
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4)” เม่ือวันท่ี 2 เมษา 
ยน 2394 (อานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง “วิบากกรรมกอนการข้ึน
ครองราชยของรัชกาลที่ 4” ไดใน “จดหมายเหตุท่ีควรรู”) 
พระองคทรงใหขาราชการสวมเส้ือเขาเฝา, ทรงใหจัดพระราช
พิธีมาฆบูชา, ทรงใหสังคายนาพระไตรปฎก, ทรงใหขุดคลอง
คลองผดุงกรุงเกษม และทรงประกาศใช “ธงชางเผือก” เปนธง
ชาติสยาม 
ในป พ.ศ. 2396 พระองคทรงมีพระบรมราชานุญาตใหราษฎรที่
เดือดรอนสามารถถวายฎีกาตอพระองคได และทรงประกาศใช 
“หมาย” แทนเงินตรา 
ในป พ.ศ. 2400 พระองคทรงใหสรางเคร่ืองราชอิสริยาภรณเพื่อ
พระราชทานแกพระบรมวงศานุวงศ-ขาราชการ, ทรงใหขุด
คลองมหาสวัสดิ์-คลองถนนตรง และทรงประกาศใหประชาชนสามารถเขาเฝาขางทางขบวนเสด็จพระราช
ดําเนิน 
ในป พ.ศ. 2401 พระองคทรงใหตั้งโรงพิมพเพื่อพิมพราชกิจจานุเบกษาสําหรับเผยแพรขาวสารของทางราช 
การ 
ในป พ.ศ. 2403 พระองคทรงใหตั้งโรงกษาปณเพื่อผลิตเหรียญเงินสําหรับใชเปนส่ิงแลกเปล่ียนซ้ือ-ขายแทน
เงินพดดวง 
ในป พ.ศ. 2404 พระองคทรงตรา “พระราชบัญญัติคํานําหนาช่ือ”, ทรงใหตั้งตํารวจนครบาล และทรงใหตัด
ถนนเจริญกรุง 

 

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั 
(18 ตลุาคม 2347 - 1 ตลุาคม 2411) 
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ในป พ.ศ. 2406 พระองคทรงใหตัดถนนบํารุงเมือง-ถนนเฟอง
นคร และเสด็จประพาสภาคใต  
ในป พ.ศ. 2409 พระองคทรงใหขุดคลองภาษีเจริญ และทรงคํา 
นวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงวาจะเกิดข้ึนในวันท่ี 18 สิงหา 
คม 2411 ท่ีภาคใตของประเทศสยาม (อ.หวากอ จ.ประจวบคีรี 
ขันธ) 
ในป พ.ศ. 2411 พระองคทรงใหขุดคลองดําเนินสะดวก, ทรง
ใหตั้งกรมเรือกลไฟ และเสด็จพระราชดําเนินไปท่ี อ.หวากอ 
(จ.ประจวบคีรีขันธ) เพื่อทอดพระเนตรสุริยุปราคา เม่ือวันท่ี 18 
สิงหาคม 2411 
พระองคสวรรคตดวยพระโรคไขปา (หลังจากท่ีพระองคเสด็จ
พระราชดําเนินกลับจากหวากอ (จ.ประจวบคีรีขันธ)) เม่ือวันท่ี 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 ขณะทรงมีพระชนมายุ 64 พรรษา 11 

เดือน รวมระยะเวลาครองราชยนาน 16 ป 6 เดือน 
 

อาลักษณ 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 

- เขาเปนแมทัพของกองทัพสยาม 
- เขาเช่ียวชาญภาษาอังกฤษอยางมาก 
- เขาเปนแมทัพท่ีไดรับการไววางพระราชหฤทัยจากพระ 

บาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4),  พระบาทสม 
เด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว และเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) 
อยางมาก 

- เขาศรัทธา และเคารพในสมเด็จพระเจาตากสินอยางมาก 
- เขาคิดวาราชวงศจักรีออนแอ และอยูภายใตการควบคุมของ

ขุนนางชั้นสูง-ชาติตะวันตก 
- เขาเปนหัวหนากองทัพกบฏ 
- เขาคิดวาลมลางราชวงศจักรีทําใหประเทศสยามหลุดพน

จากการลาอาณานิคมของชาติตะวันตก 

 

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั 
(ในฉลองพระองคแบบจกัรพรรดจินี) 

 

แมทพัอาลกัษณ 
(Anna and The King) 
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ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ในประวัติศาสตรสยามและหนังสือท้ังสองเลมของแหมมแอนนาไมไดระบุช่ือของบุคคลรายน้ีแตอยางใด 
อีกท้ังในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ไมปรากฎวา ประเทศสยามมีการ
กอกบฏแตอยางใด (เนื่องจากกองทัพสวนใหญอยูภายใตการควบคุมของพระบาทสมเด็จพระปนเกลา
เจาอยูหัว และเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง)) บุคคลผูนี้จึงนาจะเปนเพียงจินตนาการของผูสรางภาพยนตรเร่ือง
นี้เทานั้น แตผูเขียนพบวามีบุคคลท่ีนาสนใจท่ีควรจะกลาวถึง 
ในป พ.ศ. 2395 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) ทรงจัดต้ังกองทหารเพ่ิมข้ึน 2 กองคือ 
กองรักษาพระองคอยางยุโรป (กองทหารรักษาพระองคปนปลายหอกขาหลวงเดิม) และกองปนใหญอาสา
ญวน เพื่อทดแทนอาสาญวนเขารีตท่ีโอนไปข้ึนกับพระบาทสม 
เด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว และทหารมอญในกระทรวงกลาโหม
ท่ีโอนไปข้ึนกับเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) 
พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจานพวงศ กรมหม่ืนมเหศวรศิว
วิลาส ทรงมีพระนามเดิมวา “พระองคเจานพวงศ” เปนพระราช
ทายาทลําดับท่ี 1 และเปนพระราชโอรสลําดับท่ี 1 ในเจาฟา
มงกุฎ (รัชกาลท่ี 4) กับเจาจอมมารดานอย (พระราชนัดดา 
(หลาน) ในสมเด็จพระเจาตากสิน)) 
ในป พ.ศ. 2367 พระวชิรญาโณ (รัชกาลท่ี 4) ทรงผนวช พระ 
บาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลท่ี 2) สวรรคต เจา
จอมมารดานอยและพระองคจึงทรงยายไปอาศัยอยูกับพระพงษ
นรินทร (พระปตุลา (ลุง) ของเจาจอมมารดานอย) เจาจอม
มารดานอยทรงเล้ียงดูพระองคอยางลําบาก 
พระองคทรงไมไดรับราชการใดเลยตลอดชวงท่ีพระวชิรญาโณ 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงผนวช (เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงเห็นวา พระองค
ทรงเปนพระโอรสของเจาฟามงกุฎ (รัชกาลที่ 4) และพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวทรงเห็นวา 
พระองคทรงกลัวพระแสงปน) 
ในป พ.ศ. 2394 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงข้ึนครองราชย แตทรงไมรับเจาจอม
มารดานอยและพระองคเขาพระบรมมหาราชวัง สงผลใหเจาจอมมารดานอยทรงนอยพระทัยอยางมาก 
ในป พ.ศ. 2395 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงลงพระราชอาญาจําคุกเจาจอมมาร 
ดานอยในคุกสนม (เนื่องจากเจาจอมมารดานอยทรงใหขารับใชของพระองคหัวเราะเยาะพระองคระหวางท่ี
พระองคเสด็จพระราชดําเนินโดยเรือพระท่ีนั่งไปตลาดแกว (วัดเขมา จ.นนทบุรี) รวมกับนางหาม) 

 

พระองคเจานพวงศ 
(6 มนีาคม 2365 - 25 กรกฎาคม 2410) 
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พระองคและพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาสุประดิษฐ กรมหม่ืนวิษณุนาถนิภาธร (พระอนุชา (นองชาย)) 
ทรงขอพระราชทานอภัยโทษใหกับเจาจอมมารดานอย แตพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 
4) ทรงไมยินยอม 
เจาจอมมารดานอยทรงสิ้นพระชนมในคุกสนม พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรง
พระราชทานเพลิงพระศพท่ีสวนทายวังของกรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร และทรงใหพระเจาบรมวงศเธอ 
พระองคเจาสุประดิษฐ กรมหม่ืนวิษณุนาถนิภาธร สรางวัดบริเวณท่ีพระราชทานเพลิงพระศพ  
ในป พ.ศ. 2396 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงแตงต้ังเปน “กรมหม่ืนมเหศวรศิว
ลาส” กํากับดูแลกรมลอมพระราชวัง 
ในป พ.ศ. 2405 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหพระองคกํากับดูแลกรมพระคลัง
มหาสมบัติเพิ่มเติม 
พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาสุประดิษฐ กรมหม่ืนวิษณุนาถนิภาธรส้ินพระชนม พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหพระองคสรางวัดตอ 
ในป พ.ศ. 2410 พระองคส้ินพระชนม เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2410 ขณะทรงมีพระชนมายุ 45 พรรษา 4 
เดือน (รัชกาลท่ี 4 ทรงใหสรางวัดตอจนเสร็จ และทรงพระราชทานนามวา “วัดตรีทศเทพ” ในเวลาตอมา) 
 

แอนนา เลียวโนเวนส 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 

- เธอเปนสตรีชาวอังกฤษ 
- เธอแตงงานกับทหารอังกฤษ (ทอม เลียวโนเวนส) 
- สามีของเธอเสียชีวิตในสมรภูมิกอนท่ีเธอจะเดินทางสูประ 

เทศสยาม  
- เธอเปนหมายและไมไดแตงงานใหม 
- เธอมีบุตรชาย 1 คน (หลุยส เลียวโนเวนส) 
- เธอและบุตรชายของเธอเดินทางจากเมืองบอมเบย (อินเดีย) 

สูประเทศสยามเพ่ือเปนพระอาจารยใหกับเจาฟาจุฬาลงกรณ 
(รัชกาลท่ี 5) และพระบรมวงศานุวงศในพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) 

- เธอเปนท่ีไววางพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) อยางมาก 

 

แอนนา เลยีวโนเวนส 
 (Anna and The King) 

9



Anna and The King กับขอเท็จจริงในประวัติศาสตร 

- เธอเปนท่ีปรึกษาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยู 
หัว (รัชกาลท่ี 4) 

- เธอเปนชาวคริสเตียนท่ีเครงครัดในศาสนาอยางมาก 
- เธอเปนคนฉลาด, เปดเผย, กลาคิด, กลาแสดงออก, รักเด็ก 
และเปนนักตอสูเพื่อสิทธิสตรี 

- เธอรักบุตรชายของเธออยางมาก 
- เธอเปนท่ีเคารพของเจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 5), เจา
จอม (มารดา), พระราชโอรส, พระราชธิดา และเจาพระยา
ศรีสุริยวงศ (ชวง) อยางมาก 

- เธอมีสวนชวยเหลือพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ตอสูกับพวกกบฏ 

 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
แอนนา เลียวโนเวนส มีช่ือจริงวา “แอนนา แฮเรียต เอ็ดเวิรด” เกิดท่ีเมืองอัชมาดนาการ (อินเดีย) เปน
บุตรสาวคนท่ี 2 ของ เซอรเจียน โทมัส เอ็ดเวิรด กับ แมร่ี แอนเน กลาสคอท (บิดาของเธอเสียชีวิตกอนท่ีเธอ
จะเกิด 3 เดือน มารดาของเธอจึงแตงงานใหมกับ แพททริค โดโนโฮว (ทหารเรือไอริช) ซ่ึงเปนทหารประจํา
กองทัพอังกฤษในเมืองบอมเบย (อินเดีย)) 

ในป พ.ศ. 2381 เธอถูกสงตัวไปเรียนหนังสือท่ีอังกฤษโดย
อาศัยอยูกับลุงของเธอ (เนื่องจากความสัมพันธระหวางเธอ
กับพอเล้ียงของเธอไมราบร่ืน) 
ในป พ.ศ. 2390 เธอเดินทางกลับอินเดีย และศึกษาดาน
ศาสนาคริสตและวัฒนธรรมตะวันออกกับ จอรจ เพอซ่ี แบด
เกอร และ มาเรีย เพอซ่ี แบดเกอร (ภรรยา) 
เธอเดินทางไปอียิปตและปาเลสไตนรวมกับ จอรจ เพอซ่ี 
แบดเกอร และ มาเรีย เพอซ่ี แบดเกอร เพื่อหลบหนีการ
บังคับแตงงานของพอเล้ียงของเธอ (วาท่ีสามีของเธออายุ
มากกวาเธอถึง 2 เทา) 
ในป พ.ศ. 2392 เธอเดินทางกลับอินเดียอีกคร้ัง และแตงงาน
กับ โทมัส ลีออน โอเวนส (เสมียนอังกฤษ) (เธอรวบนาม 
สกุลของสามีเปน “เลียวโนเวนส” ในเวลาตอมา) 

 

แอนนา เลยีวโนเวนส 
(Deleted Scene) 

 

แอนนา เลยีวโนเวนส 
(26 พฤศจกิายน 2374 - 19 มกราคม 2458) 
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เธอถูกคัดคานอยางหนักจากพอเล้ียงและมารดาของเธอ เธอและสามีของเธอจึงเดินทางไปเมืองเพิรช (ออส 
เตรเลีย) เพื่อต้ังโรงเรียนสําหรับสตรี 
เธอและสามีของเธอเผชิญกับปญหาทางการเงินจึงตัดสินใจเดินทางไปเมืองปนัง (มาเลเซีย) เพื่อเปดโรง 
เรียนอีกคร้ัง ขณะท่ีสามีของเธอไดรับตําแหนงเปน “พนักงานในโรงแรม” 
ในป พ.ศ. 2402 โทมัส ลีออน โอเวนส เสียชีวิตดวยโรคลมชัก ขณะมีอายุ 33 ป เธอและสามีของเธอมีบุตร 
ชาย-หญิง 4 คน (2 คนแรกเสียชีวิตต้ังแตเด็ก, ลูกคนท่ี 3 เปนผูหญิง (เอวิส เลียวโนเวนส) และลูกคนสุดทอง
เปนผูชาย (หลุยส เลียวโนเวนส))  
เธอและบุตรของเธอเดินทางไปสิงคโปร และเปดโรงเรียนอีกคร้ังเพื่อสอนลูก-หลานของเจาหนาท่ีอังกฤษที่
ทํางานอยูในสิงคโปร 
ในป พ.ศ. 2405 พระยาอัษฎงคตทิศรักษา (ตันกิมเจง-กงสุลสยามประจําสิงคโปร) ติดตอเธอเพ่ือเปนพระ
อาจารยสอนภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตรใหกับเจาฟาจุฬาลง 
กรณ (รัชกาลท่ี 5) และพระบรมวงศานุวงศในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ตอจาก แดน บีช บรัดเลย 
(หมอบรัดเลย) 
เธอตอบรับและสงบุตรสาวของเธอไปเรียนตอท่ีอังกฤษ เธอ
และบุตรชายของเธอเดินทางสูประเทศสยาม (อานขอมูลเพิ่ม 
เติมเร่ือง “ขอตกลงการจางงานของแหมมแอนนา” ไดใน 
“เกร็ดประวัติศาสตรท่ีควรรู”) 
เธอรับตําแหนงเปน “พระอาจารย” ของเจาฟาจุฬาลงกรณ (รัช 
กาลท่ี 5)-พระบรมวงศานุวงศในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) และ“ผูเช่ียวชาญดานภาษาตางประเทศ” 
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) 
ในป พ.ศ. 2410 เธอและบุตรชายของเธอเดินทางออกจาก
ประเทศสยามไปสหรัฐอเมริกา โดยอางเร่ืองปญหาสุขภาพ เม่ือ
วันท่ี 5 กรกฎาคม 2410 (นักประวัติหลายคนเห็นวา เธอไมพอใจท่ีไมไดรับการข้ึนเงินเดือน แตในหนังสือ 
“The Romance of The Harem” ระบุวา เธอไมพอใจการประหารชีวิตเจาจอมทับทิมกับพระครูปลัดใบฎีกา
อยางมากจนลมปวยนาน 1 เดือนจึงกราบบังคมทูลรัชกาลท่ี 4 เพื่อลาออก) 
ในป พ.ศ. 2412 เธอเร่ิมเขียนบทความเกี่ยวกับชีวิตของเธอตอนท่ีเธออาศัยอยูในประเทศสยามเปนตอนๆลง
ในนิตยสาร Atlantic Monthly เร่ือง “The Favorite of the Harem” ซ่ึงสรางรายไดและช่ือเสียงใหเธออยาง
มาก 
ในป พ.ศ. 2413 เธอรวบรวมบทความของเธอที่เขียนลงในนิตยสาร Atlantic Monthly เปนหนังสือ และต้ัง
ช่ือวา “The English Governess at The Siamese Court” 

 

แอนนา เลยีวโนเวนส 
(ในวยัชรา) 
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ในป พ.ศ. 2416 เธอแตงหนังสือเกี่ยวกับชีวิตรักของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) โดย
ตั้งช่ือหนังสือเลมใหมของเธอวา “The Romance of The Harem” 
ในป พ.ศ. 2427 เธอเขาเฝาพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนเรศรวรฤทธ์ิ (พระราชโอรสในรัชกาลท่ี 4) ซ่ึงทรง
ดํารงตําแหนงเปนราชทูตไทยประจําสหรัฐอเมริกา (เนื่องจากเจาจอมมารดากล่ิน (พระราชชนนี (มารดา)) 
และพระองคทรงเปนลูกศิษยของแหมมแอนนา) 
เธอแตงหนังสือเร่ือง “Life and Travel in India” ซ่ึงเปนเร่ืองเกี่ยวกับชีวิตของเธอในวัยเด็กของเธอตอนอาศัย
อยูท่ีอินเดีย 
ในป พ.ศ. 2430 เธอเดินทางไปเมืองฮาลิแฟกซ (โนวาสโกเทีย แคนาดา) และเปนหนึ่งในผูรวมกอตั้ง Victo 
ria School of Art and Design (Nova Scotia College of Art and Design) 
ในป พ.ศ. 2432 เธอแตงหนังสือเร่ือง “Our Asiatic Cousins” ซ่ึงเปนเร่ืองเกี่ยวกับชาวจีนท่ีอพยพไปอาศัยอยู
ในทวีปอเมริกาเหนือ 
ในป พ.ศ. 2440 เธอเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ขณะเสด็จประพาสยุโรป
คร้ังท่ี 1  
ในป พ.ศ. 2443 เธอเดินทางไปใชชีวิตในบ้ันปลายท่ีเมืองมอนทรีออล (ควิเบก แคนาดา)  
ในป พ.ศ. 2458 เธอเสียชีวิตอยางสงบดวยโรคชรา เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2458 ขณะมีอายุ 83 ป 1 เดือน 
 

เจาจอมทับทิมกับพระครูปลัดใบฎีกา 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 

- เธอเปนสตรีท่ีงดงาม 
- เธออายุมากกวา 20 ป 
- เธอเปนคนรักของนาย แดง (พระครูปลัดใบฎีกา) โดยไมมี

ใครรู 
- เธอเปนบุตรสาวของคหบดี (ทักษ เฉลิมเตียรณ) 
- เธอถูกถวายตัวเปนเจาจอมโดยไมเต็มใจ 
- เธอพยายามหลบหนีออกจากพระบรมมหาราชวังดวยการ

โกนศีรษะเปนภิกษุณี 
- เธอถูกกลาวหาวาลักลอบเปนชูกับพระครูปลัดใบฎีกา 
- พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงลง

พระราชอาญาประหารชีวิตเธอดวยการตัดศีรษะ 

 

เจาจอมทบัทมิ 
(Anna and The King) 
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ขอมูลในภาพยนตร 
 

- เขาเปนคนรักของเจาจอมทับทิมโดยไมมีใครรู 
- เขาอายุมากกวา 20 ป 
- หลังจากท่ีเจาจอมทับทิมถวายตัวเปนเจาจอมในพระบาท 
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) เขาตัดสินใจ
ผนวชเปนภิกษุ 

- เขาไดรับการเล่ือนสมณศักดิ์เปน “พระครูปลัดใบฎีกา” 
- เขาถูกกลาวหาวาลักลอบเปนชูกับเจาจอมทับทิม 
- พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงลง
พระราชอาญาประหารชีวิตเขาดวยการตัดศีรษะ 

 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ในประวัติศาสตรสยามไมมีประวัติของบุคคลทั้งสองน้ีแตอยางใด แตนักประวัติศาสตรหลายคน และใน
หนังสือ “The Romance of The Harem” ระบุวา 
 

• เจาจอมทับทิม 
 

- เธอมีช่ือเดิมวา “ทับทิม” เปนลูกชาวบานธรรมดา เกิดเม่ือป พ.ศ. 2394 มีหนาตางดงาม 
- เธอชอบพอกับนาย แดง มากอนท่ีจะถวายตัวเปนเจาจอมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัช 
กาลที่ 4)  

- พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงทอดพระเนตรเห็นทับทิมขณะท่ีพระองคเสด็จ
พระราชดําเนินไปงานพระราชพิธีฝงลูกนิมิตท่ีสถานท่ีกอสรางวัดราชประดิษฐ (วัดราชประดิษฐสถิต
มหาสีมาราม) และทรงพอพระทัยในตัวเธอ (พ.ศ. 2407) 

- เธอถูกถวายตัวเปนนางหามในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) โดยไมเต็มใจ ขณะท่ี
เธอมีอายุ 13 ป โดยอยูในความดูแลของเจาจอมมารดาเท่ียง และปกปดเร่ืองการชอบพอกับนาย แดง 

- เธอเปนคนหัวดื้อ และมักจะไปแอบหลบอยูตามหองของเพื่อน ขณะท่ีตองเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) 

 

พระครปูลดัใบฎกีา 
 (Anna and The King) 

13



Anna and The King กับขอเท็จจริงในประวัติศาสตร 

- เธอเรียนหนังสือกับแหมมแอนนาอาทิตยละ 1 - 2 วัน และเคยใหแหมมแอนนาสะกดช่ือ “พระครูปลัด” 
เปนภาษาอังกฤษ 

- เธอหายตัวไปจากพระบรมมหาราชวังโดยไมมีใครพบเห็นเธอเปนเวลาหลายเดือนจนพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงต้ังรางวัลนําจับเธอ 20 ช่ัง (พ.ศ. 2410) 

- ภิกษุ 2 รูปพบเธอซอนตัวอยูในกุฏิของพระครูปลัดใบฎีกา โดยโกนศีรษะ, โกนค้ิว และสวมจีวรปลอม
ตัวเปนสามเณร  

- เธอ, พระครูปลัดใบฎีกา และเพื่อนอีก 2 คน (มะปรางและสุมาลา) ถูกจําคุกและถูกไตสวน 
- เธอสารภาพวา เธอหลบหนีออกจากพระบรมมหาราชวังโดยปลอมตัวเปนสามเณร และหลบหนีออกมา
พรอมพระภิกษุท่ีเขาไปรับบิณฑบาต  

- เธอสารภาพวา เธออยูรวมกุฏิกับพระครูปลัด และพระครูปลัดไมทราบวาตนเปนหญิง และไมไดมี
ความสัมพันธฉันชูสาว 

 

• พระครูปลัดใบฎีกา 
 

- เขามีช่ือเดิมวา “แดง” เปนลูกชาวบานธรรมดา เกิดเม่ือป พ.ศ. 2394 
- เขาชอบพอกับทับทิมกอนท่ีทับทิมจะถูกถวายตัวเปนนางหามในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

(รัชกาลท่ี 4)  
- เขาถูกเกณฑเปนคนงานกอสรางวัดราชประดิษฐ (พ.ศ. 2408) 
- เขาผนวชเปนภิกษุในฐานานุกรมของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว) วัดราชประดิษฐ และ
ไดรับการไดเล่ือนสมณศักดิ์เปน “พระครูปลัดใบฎีกา” 

 

• การประหารชีวิตเจาจอมทับทิมกับพระครูปลัดใบฎีกา 
 

- แหมมแอนนาทูลขอชีวิตเจาจอมทับทิมกับพระครูปลัดใบฎีกาจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) พระองคทรงยกเวนโทษประหารชีวิตใหกับเจาจอมทับทิมกับพระครูปลัดใบฎีกา 
แตทรงเปล่ียนพระทัยหลังจากท่ีผูพิพากษาถวายผลการพิจารณาคดี 

- เจาจอมทับทิมกับพระครูปลัดใบฎีกาถูกเฆ่ียนตี, ทรมาน และถูกประหารชีวิตดวยเผาท้ังเปน ขณะท้ัง
สองมีอายุ 16 ป 

- พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหสรางเจดียข้ึน 2 องคไวท่ีขางโบสถวัดสระ
เกศเพื่อฝงอัฐิของเจาจอมทับทิมกับพระครูปลัดใบฎีกา (อานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง “ปริศนาการมีตัวตน
ของเจาจอมทับทิมกับพระครูปลัดใบฎีกา” ไดใน “เกร็ดประวัติศาสตรท่ีควรรู”) 
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พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว (รชักาลท่ี 5) 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 

- ตอนท่ีแหมมแอนนาเดินทางสูประเทศสยาม พระองคทรง
มีพระชนมายุ 9 พรรษา 

- พระองคทรงรักพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) อยางมาก 

- พระองคทรงเปนเสมือนพระเชษฐา (พี่ชาย) องคโตของ
พระราชทายาททุกพระองค 

- พระองคทรงพระปรีชาสามารถดานภาษาอังกฤษอยางมาก 
- ในตอนตนของภาพยนตรพระองคทรงเอาแตพระทัยของ

พระองคเอง และทรงดูถูกสตรี 
- ในตอนหลังของภาพยนตรพระองคทรงเปลี่ยนแปลง, ทรง

มีพระทัยท่ีออนโยน และทรงเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
- ในตอนตนของภาพยนตรพระองคทรงชกตอยกับ หลุยส เลียวโนเวนส 
- ในตอนหลังของภาพยนตร หลุยส เลียวโนเวนส เปนพระสหายสนิทของพระองค 
- พระองคทรงมีพระอัจฉริยภาพมาก 
- พระองคทรงกลาหาญ และทรงมีความเปนผูนํา 
- พระองคทรงรัก และทรงเคารพแหมมแอนนาอยางมาก 
- พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรง
หมายม่ันใหพระองคเปนกษัตริยพระองคตอไป 

- พระองคทรงมีสวนชวยเหลือพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ตอสูกับพวกกบฏ 

- พระองคทรงสามารถรักษาเอกราชของประเทศสยามจาก
การลาอาณานิคมของชาติตะวันตก 

- พระองคทรงประกาศเลิกทาส 
- พระองคทรงปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 

 
 
 

 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั 
(Deleted Scene) 

 

เจาฟาจฬุาลงกรณ 
(Anna and The King) 
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ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงมี
พระนามเดิมวา “เจาฟาจุฬาลงกรณ” เปนพระราชทายาทลําดับ
ท่ี 9 และเปนพระราชโอรสลําดับท่ี 1 ในพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) กับสมเด็จพระเทพศิรินทราบ
รมราชินี (พระมเหสี) 
ในป พ.ศ. 2395 สมเด็จพระนางเจาโสมนัสวัฒนาวดี (พระอัคร
มเหสี) และสมเด็จเจาฟาโสมนัส (พระราชโอรส) ส้ินพระชนม 
ในป พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาล
ท่ี 4) สวรรคต พระบรมวงศานุวงศและเหลาขุนนางลงความ 
เห็นใหทูลเชิญพระองคทรงข้ึนครองราชยเปน “พระบาทสม 
เด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5)” เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 

พ.ศ. 2411 และแตงต้ังใหเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) เปน “ผูสําเร็จราชการแผนดิน”  
ในป พ.ศ. 2414 พระองคเสด็จประพาสสิงคโปร-ชวา (อินโดนีเซีย)-อินเดีย และทรงประกาศใหยกเลิกการไว
ผมทรงมหาดไทย 
ในป พ.ศ. 2415 พระองคทรงต้ังโรงเรียนหลวงในพระบรมมหาราชวัง (โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ), 
ทรงปฏิรูปการทหาร และทรงประกาศใชเส้ือราชประแตน 
ในป พ.ศ. 2416 พระองคทรงมีพระชนมายุครบ 20 พรรษา และทรงสามารถบริหารราชการแผนดินดวย
พระองคเอง เจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) จึงลาออกจากตําแหนง “ผูสําเร็จราชการการแผนดิน”  
พระองคทรงแตงต้ังเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) เปน “สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ”, ทรงประกาศ
ใหเลิกประเพณีหมอบคลานเวลาเขาเฝา และทรงต้ังหอรัษฎากรพิพัฒน (กระทรวงการคลัง) 
ในป พ.ศ. 2417 พระองคทรงต้ังสภาท่ีปรึกษาราชการแผนดิน, ทรงต้ังสภาท่ีปรึกษาในพระองค (องคมนตรี 
(Prime Council)), ทรงตรา “พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาส-ลูกไท”, ทรงต้ังโรงเรียนสตรีลวน (โรง 
เรียนสตรีวังหลัง) และทรงประกาศใช “เงินอัฐกระดาษ” แทนเหรียญทองแดง 
พระองคทรงขัดแยงกับกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญในเหตุการณ “วิกฤตการณวังหนา”  (อานขอมูลเพิ่ม 
เติมเร่ือง “วิกฤตการณวังหนา” ไดใน “จดหมายเหตุท่ีควรรู”) 
ในป พ.ศ. 2418 พระองคทรงเร่ิมการโทรเลข (กรุงเทพ-สมุทรปราการ) 
ในป พ.ศ. 2424 พระองคทรงเร่ิมทดลองใชโทรศัพท (กรุงเทพ-สมุทรปราการ) 
ในป พ.ศ. 2426 พระองคทรงต้ังกรมโทรเลข, ทรงต้ังกรมไปรษณีย และทรงเปดบริการไปรษณียในกรุงเทพ 
ในป พ.ศ. 2427 พระองคทรงต้ังโรงเรียนสําหรับประชาชน (โรงเรียนวัดมหรรณพาราม) 

 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั 
(20 กนัยายน 2396 - 23 ตลุาคม 2453) 
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ในป พ.ศ. 2429 พระองคทรงประกาศยกเลิกตําแหนง “กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหนา)” และทรง
ประกาศตําแหนง “สยามมกุฎราชกุมาร (รัชทายาท)” 
ในป พ.ศ. 2430 พระองคทรงต้ังกรมยุทธนาธิการทหาร (กระทรวงกลาโหม), กระทรวงธรรมการ (กระทรวง 
ศึกษาธิการ) และโรงเรียนนายรอยทหารบก 
ในป พ.ศ. 2431 พระองคทรงเร่ิมทดลองจัดการปกครองสวนกลางแผนใหม, ทรงประกาศใชรัตนโกสินทร
ศก (ร.ศ.) เปนศักราชในราชการ, ทรงต้ังกรมพยาบาล (กระ 
ทรวงสาธารณสุข), ทรงต้ังโรงพยาบาลศิริราช และทรงยกเลิก
วิธีพิจารณาโทษตามแบบจารีตนครบาล  
พระองคทรงเผชิญกับการลาอาณานิคมของอังกฤษและฝร่ังเศส 
(อานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง “อาณานิคมอินโดจีน-ฝร่ังเศส” และ 
“การเสียดินแดนในสมัยรัชกาลท่ี 1 - 5” ไดใน “จดหมายเหตุท่ี
ควรรู”) 
ในป พ.ศ. 2432 พระองคทรงเร่ิมใชวันทางสุริยคติในราชการ 
ในป พ.ศ. 2434 พระองคทรงต้ังกระทรวงยุติธรรม และทรงต้ัง
กรมรถไฟ  
ในป พ.ศ. 2435 พระองคทรงเร่ิมปฏิรูประเบียบบริหารราชการ
แผนดิน, ทรงตั้งศาลโปริสภา (ศาลแขวง) และทรงสงนักเรียน
ไปศึกษาวิชาทหารในยุโรป 
ในป พ.ศ. 2436 พระองคทรงต้ังมหามกุฎราชวิทยาลัย และทรงต้ังสภาอุณาโลมแดง (สภากาชาดไทย) 
ในป พ.ศ. 2437 พระองคทรงต้ังมณฑลเทศาภิบาล, ทรงต้ังโรงไฟฟา และทรงเปดบริการรถไฟสายกรุงเทพ-
อยุธยา เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2437 
ในป พ.ศ. 2439 พระองคทรงต้ังศาลหัวเมือง, ทรงต้ังโรงเรียนฝกหัดวิชาแพทยและผดุงครรภ และทรงจัดทํา
งบประมาณแผนดิน  
ในป พ.ศ. 2440 พระองคทรงต้ังโรงเรียนสอนวิชากฎหมาย, ทรงเร่ิมการสอบชิงทุนเลาเรียนหลวงไปเรียนใน
ยุโรป และเสด็จประพาสยุโรปคร้ังที่ 1  
ในป พ.ศ. 2441 พระองคทรงต้ังกรมเสนาธิการทหารบก, ทรงใหควบรวมกรมไปรษณีย-กรมโทรเลข และ
ทรงประกาศใช “เหรียญสตางค” 
ในป พ.ศ. 2442 พระองคทรงใหตั้งกองทหารตามหัวเมือง 
ในป พ.ศ. 2444 พระองคทรงต้ังโรงเรียนนายรอยตํารวจ (จ.นครราชสีมา) และทรงเปดบริการเดินรถไฟสาย
อีสาน (กรุงเทพ-นครราชสีมา) 
ในป พ.ศ. 2445 พระองคทรงเปดบริการเดินรถไฟสายใต (กรุงเทพ-เพชรบุรี), ทรงตั้งสามัคยาจารยสมาคม 
(คุรุสภา), ทรงต้ังโอสถศาลา, ทรงต้ังกรมธนบัตร และทรงตรา “พระราชบัญญัติธนบัตร ร.ศ. 121” 

 

เจาฟาจฬุาลงกรณ 
(กอนทรงขึน้ครองราชย) 
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ในป พ.ศ. 2447 พระองคเสด็จประพาสตนคร้ังท่ี 1 
ในป พ.ศ. 2448 พระองคทรงต้ังหอสมุดสําหรับพระนคร (หอสมุดแหงชาติ), ทรงตรา “พระราชบัญญัติ
เกณฑทหาร ร.ศ. 124”, ทรงเร่ิมทดลองจัดการปกครองสุขาภิบาล (ต.ทาฉลอม จ.สมุทรสาคร) และทรงตรา 
“พระราชบัญญัติทาส ร.ศ. 124” เพื่อทยอยเลิกทาสใหหมดไปจากประเทศสยามภายในป พ.ศ. 2454 (อาน
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง “การเลิกทาสและระบบไพรในสมัยรัชกาลท่ี 5” ไดใน “จดหมายเหตุท่ีควรรู”) 
ในป พ.ศ. 2449 พระองคเสด็จประพาสตนคร้ังท่ี 2 และทรงต้ังโรงเรียนนายเรือ 
ในป พ.ศ. 2450 พระองคเสด็จประพาสยุโรปคร้ังท่ี 2 และทรงเปดบริการเดินรถไฟสายตะวันออก (กรุงเทพ-
ฉะเชิงเทรา) 
ในป พ.ศ. 2451 พระองคทรงจัดการปกครองสุขาภิบาลตามหัวเมือง, ทรงประกาศยกเลิกเงินพดดวง, ทรง
ตรา “กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127” และทรงตรา “พระราชบัญญัติทองคํา ร.ศ. 127” (ใชทองคําเปน
มาตรฐานเงินตราแบบสากล) 
ในป พ.ศ. 2452 พระองคทรงประกาศยกเลิกเงินแบบเกา (เฟอง-ซีก-เส้ียว-อัฐ-โสฬส) และทรงเปดบริการ
ประปา 
ในป พ.ศ. 2453 พระองคสวรรคตดวยพระโรคพระวักกะ (ไต) เม่ือวันท่ี 23 ตุลาคม 2453 ขณะทรงมีพระชน 
มายุ 56 พรรษา 10 เดือน รวมระยะเวลาครองราชยนาน 42 ป 1 เดือน 
 

หลุยส เลียวโนเวนส 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 

- เขาเปนบุตรชายของ แอนนา เลียวโนเวนส 
- เขาและมารดาของเขาเดินทางสูประเทศสยามเม่ือเขาอายุ 6 

ป 
- ในตอนตนเขาและเจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลที่ 5) ทะเลาะ 

และชกตอยกัน 
- ในตอนหลังเขาเปนพระสหายสนิทของเจาฟาจุฬาลงกรณ 

(รัชกาลท่ี 5) 
- เขาเปนคนฉลาด, เปดเผย, กลาคิด, กลาแสดงออก, กลา

หาญ และรักเพื่อน 
- เขาและมารดาของเขามีสวนชวยเหลือพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ตอสูกับพวกกบฏ 

 

หลยุส เลยีวโนเวนส 
(Anna and The King) 
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ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
หลุยส เลียวโนเวนส มีช่ือจริงวา “หลุยส โทมัส เลียวโน
เวนส” เกิดท่ีเมืองปนัง (มาเลเซีย) เปนบุตรชายคนสุดทอง
ของแหมมแอนนา กับ โทมัส ลีออน โอเวนส 
ในป พ.ศ. 2402 โทมัส ลีออน โอเวนส เสียชีวิตดวยโรคลม 
ชัก เขาและมารดาของเขาเดินทางไปสิงคโปร แมของเขาเปด
โรงเรียนสอนลูก-หลานของเจาหนาท่ีอังกฤษท่ีทํางานอยูใน
สิงคโปร 
ในป พ.ศ. 2405 มารดาของเขาตอบรับการเปนพระอาจารย
ใหกับเจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 5) และพระบรมวงศานุ
วงศในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4)  
มารดาของเขาสงพี่สาวของเขา (เอวิส เลียวโนเวนส) ไปเรียน
ตอท่ีอังกฤษ กอนท่ีเขาและมารดาของเขาเดินทางสูประเทศสยาม 
เขาเรียนหนังสือรวมกับเจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 5) และพระบรมวงศานุวงศในพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) และเปนพระสหายสนิทของเจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 5) 
ในป พ.ศ. 2410 เขาและมารดาของเขาเดินทางออกจากประเทศสยามไปสหรัฐอเมริกา เขาศึกษาตอในยุโรป
จนจบการศึกษา  
ในป พ.ศ. 2424 เขาเดินทางสูประเทศสยามอีกคร้ัง และไดรับการแตงต้ังเปน “หัวหนากองทหารมา” ในพระ 
บาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5)  
ในป พ.ศ. 2427 เขาลาออกจากตําแหนงหัวหนากองทหารมา และเขาทํางานกับ Borneo Company โดยทํา
หนาท่ีเปนผูดูแลการบุกเบิกไมสักใน จ.เชียงใหม 
ในป พ.ศ. 2429 เขาลาออกจาก Borneo Company และทําขอตกลงกับ Bombay Burmah Trading Company 
เพื่อดําเนินกิจการสัมปทานไมสัก 
ในป พ.ศ. 2432 เขากอตั้งบริษัทรวมกับ ชิต (หมออเมริกัน) เพื่อดําเนินกิจการสัมปทานไมสัก 
ในป พ.ศ. 2448 เขากอต้ังบริษัท หลุยส โทมัส เลียวโนเวนส จํากัด เพื่อดําเนินกิจการสัมปทานไมสัก เม่ือ
วันท่ี 3 มีนาคม 2448 (อานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง “บริษัท หลุยส ตี  เลียวโนเวนส (ประเทศไทย) จํากัด” ไดใน 
“เกร็ดประวัติศาสตรท่ีควรรู”) 
ในป พ.ศ. 2456 เขาเดินทางออกจากประเทศสยามเพ่ือไปใชชีวิตในบ้ันปลายท่ีอังกฤษ 
ในป พ.ศ. 2462 เขาเสียชีวิตท่ีอังกฤษดวยโรคไขหวัดใหญ เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2462 ขณะมีอายุ 62 ป 3 
เดือน [วิกฤตการณโรคไขหวัดใหญสเปน (Influenza Pandemic of 1918-1919)] 

 

หลยุส เลยีวโนเวนส 
(25 ตลุาคม 2399 - 17 กมุภาพนัธ 2462) 
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เจาจอมมารดาเท่ียง 
                                                 
ขอมูลในภาพยนตร 
 

- เธอเปนเจาจอมมารดาคนโปรด และเปนท่ีไววางพระราช
หฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) 
อยางมาก 

- เธอเปนคนเกง, ฉลาด และรักความยุติธรรม 
- แหมมแอนนายกยองเธอเสมือนเปน “พระอัครมเหสี” ใน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) 
- เธอมีหนาท่ีดูแลเจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 5) และพระ

บรมวงศานุวงศในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4)  

- เธอรักและเคารพตอแหมมแอนนาอยางมาก 
- เธอเปนผูดูแลเจาจอมทับทิม 

- เธอดูแลหองพระเคร่ืองตน (หองครัว) 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
เจาจอมมารดาเท่ียง มีช่ือเดิมวา “เท่ียง” เปนบุตรสาวคนโตของ
พระยาอัพภันตริกามาตย (ดิศ) กับขรัวยายคลาย และเปนพี่สาว
รวมมารดาเดียวกับ “เจาจอมมารดาชุม” 
ในป พ.ศ. 2394 เธอถวายตัวเปนเจาจอมในพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) หลังจากท่ีพระองคทรงลาผนวช
มาประทับท่ีพลับพลา โรงแสงใน (กอนท่ีรัชกาลท่ี 4 จะทรง
ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกข้ึนเปนกษัตริย) 
ในป พ.ศ. 2405 เธอเปนผูมีอํานาจ, เปนท่ีเคารพ และเปนใหญอยู
ในเจาจอม-เจาจอมมารดาอยางมาก (เนื่องจากสมเด็จพระนางเจา
โสมนัสวัฒนาวดี  (พระอัครมเหสี) ส้ินพระชนม (พ.ศ. 2395) 

 

เจาจอมมารดาเทีย่ง 
(Anna and The King) 

 

เจาจอมมารดาเทีย่ง 
27 ธนัวาคม 2374 - 24 มกราคม 2456
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และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี (พระมเหสี) ส้ินพระชนม (พ.ศ. 2404))  
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงไววางพระราชหฤทัย, ทรงยกยองเปนพระสนม
ผูใหญ และทรงแตงต้ังใหบัญชาการหองพระเคร่ืองตน 
ในป พ.ศ. 2456 เธอถึงแกอนิจกรรมดวยโรคชรา เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2456 ขณะมีอายุ 81 ป 
 

พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 

- พระองคทรงเปนพระราชอนุชา (นองชาย) ในพระบาทสม 
เด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) 

- พระองคทรงเปนกษัตริยพระองคท่ี 2 ของประเทศสยาม
เสมอดวยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) 

- พระองคทรงไดรับการไววางพระราชหฤทัยจากพระบาท 
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) อยางมาก 

- พระองคทรงเปนผูบัญชาการกองทัพสยาม 
- พระองคทรงไววางพระราชหฤทัยเจาพระยาศรีสุริยวงศ 

(ชวง) และแมทัพอาลักษณอยางมาก 
- พระองคทรงมีพระปรีชาสามารถดานการทหารอยางมาก 
- พระองคทรงพระปรีชาสามารถดานภาษาอังกฤษอยางมาก 

- พระองคทรงระแวงและไมไววางพระราชหฤทัยพมาอยางมาก 
- พระองคทรงถูกปลงพระชนมดวยพระแสงปน 
- พระองคทรงยอมสละพระชนชีพเพื่อปกปองประเทศสยาม 

 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระนามเดิมวา “เจาฟาจุฑามณี” เปนพระราชทายาทลําดับท่ี 50 
และเปนพระราชโอรสลําดับท่ี 3 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลท่ี 2) กับสมเด็จพระศรี
สุริเยนทราบรมราชินี และทรงเปนพระราชอนุชารวมพระราชชนนี (มารดา) เดียวกับพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) 

 

พระบาทสมเดจ็พระปนเกลาเจาอยูหวั
(Anna and The King) 
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ในป พ.ศ. 2367 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาล
ท่ี 3) ไดทรงแตงต้ังใหเขารับราชการทหาร 
ในป พ.ศ. 2375 พระองคทรงไดรับการเล่ือนพระยศเปน “สม 
เด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค” เม่ือวันท่ี 
10 พฤษภาคม 2375  
พระองคทรงบังคับบัญชาการทหารปนใหญ, กรมกองแกว
จินดา, กรมทหารแมนปนหนาแมนปนหลัง, กองญวนอาสา
รบ และแขกอาสารบ  
ในป พ.ศ. 2379 พระองคทรงตอเรือรบกลไฟ 2 ลํา (เรือพุทธ
อํานาจ และเรือราชฤทธ์ิ)  
ในป พ.ศ. 2384 พระองคทรงแปลจากตําราภาษาอังกฤษเกี่ยว 
กับการทหาร (การใชปนใหญของฝร่ัง, การหลอปนตามแบบ
วิธีการสมัยใหม และการยิง) 
พระองคทรงรวบรวมความรู-ความเช่ือสยามโบราณเพ่ือเขียนแทรกในตําราการสรางปนใหญ (ทําเนียบนาม
ปนใหญ และเคล็ดลับอาถรรพตางๆ) 
ในป พ.ศ. 2394 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงพระประชวรอยางหนักใกลสวรรคต 
พระองคเสด็จไปหาพระวชิรญาโณ (รัชกาลท่ี 4) เพื่อตรัสถามเร่ืองการทรงข้ึนครองราชย แตพระวชิรญาโณ 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงมีพระราชประสงคท่ีจะทรงข้ึนครองราชย  
พระวชิรญาโณ (รัชกาลท่ี 4) ทรงข้ึนครองราชยเปน “พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4)”  
(อานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง “วิบากกรรมกอนการข้ึนครองราชยของรัชกาลท่ี 4” ไดใน “จดหมายเหตุท่ีควรรู”) 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงแตงต้ังเปน “พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว” 
และทรงมีพระเกียรติยศเปนพระเจาแผนดินพระองคท่ี 2 เสมอดวยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2394 
ในป พ.ศ. 2404 พระองคทรงพระประชวรบอยคร้ังโดยไมสามารถหาสมุฏฐานของพระโรคจึงเสด็จพระราช
ดําเนินไปรักษาพระองคตามเมืองตางๆ 
ในป พ.ศ. 2407 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงจับไดวา พระองคทรงตระเตรียม
อาวุธ-กระสุนจํานวนมาก  
พระองคทรงทูลอางวา พระองคทรงมีพระราชประสงคท่ีจะปกปองราชสมบัติจากเจาพระยาศรีสุริยวงศ 
(ชวง) (เนื่องจากพระองคทรงไมไววางพระราชหฤทัยในเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง)) 
ในป พ.ศ. 2408 พระองคสวรรคตอยางปริศนา เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2408 ขณะทรงมีพระชนมายุ 56 พรรษา 
4 เดือน รวมระยะเวลาครองราชยนาน 13 ป 7 เดือน (นักประวัติศาสตรหลายคนเห็นวา พระองคทรงถูกปลง
พระชนมดวยพระโอสถพิษ เนื่องจากรัชกาลท่ี 4 ทรงเกรงวา พระองคจะทรงแยงชิงราชสมบัติจากเจาฟาจุฬา

 

พระบาทสมเดจ็พระปนเกลาเจาอยูหวั 
(4 กนัยายน 2351 - 7 มกราคม 2408) 
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ลง กรณ (รัชกาลท่ี 5) และในหนังสือ “The English Governess at The Siamese Court” ระบุวา พระองคทรง
ถูกปลงพระชนมดวยพระโอสถพิษอยางชาๆ โดยรัชกาลท่ี 4 ทรงมีสวนรูเห็น) 
 

สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 

- เขามีตําแหนงเปน “เจาพระยาศรีสุริยวงศ”  
- เขาเปนสมุหพระกลาโหม 
- เขาเปนนายกรัฐมนตรีของประเทศสยาม 
- เขาเช่ียวชาญดานภาษาอังกฤษอยางมาก 
- เขาเปนขุนนางท่ีไดรับการไววางพระราชหฤทัยจากพระ 

บาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) และพระบาท 
สมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวอยางมาก 

- เขาเปนขุนนางที่ซ่ือสัตย และจงรักภักดีตอพระบาทสม 
เด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) อยางมาก 

- เขาใหความเคารพตอแหมมแอนนาอยางมาก 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง) มีช่ือเดิมวา “ชวง บุนนาค” เปนบุตรชายคนโตของสมเด็จเจา 
พระยาบรมมหาประยูรวงศ (ดิศ) กับทานผูหญิงจันทร  
ในป พ.ศ. 2366 สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (ดิศ) นําเขาถวายตัวเปนมหาดเล็ก (มหาดเล็กชวง) ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลท่ี 2) เพื่อชวยงานดานการคลัง, การทา และการตางประเทศ 
ในป พ.ศ. 2369 เขาไดรับการเล่ือนตําแหนงเปน “นายไชยขรรค” (มหาดเล็กหุมแพร) และเปนท่ีไววางพระ
ราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) อยางมาก 
ในป พ.ศ. 2376 เขาไดรับการเล่ือนตําแหนงเปน “หลวงสิทธ์ิ (หลวงนายสิทธ์ิ)” (นายเวรมหาดเล็ก) 
ในป พ.ศ. 2378 เขาศึกษาวิชาตอเรือกําปนใชใบ และตอเรือกําปนใชใบ 

ในป พ.ศ. 2379 เขาตอเรือกําปนใชใบ 4 ลํา (เรือรบวิทยาคม, เรือรบวัฒนานาม, เรือจินดาดวงแกว และเรือ
เทพโกสินทร) 

 

สมเดจ็เจาพระยาบรมมหาศรสีรุยิวงศ 
(Anna and The King) 
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ในป พ.ศ. 2384 เขาไดรับการเล่ือนตําแหนงเปน “จม่ืนไวยวร
นาถ” (หัวหมื่นมหาดเล็ก) 
ในป พ.ศ. 2385 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาล
ท่ี 3) ทรงเพิ่มสรอยนามพระราชทานวา “จม่ืนไวยวรนาถภักดี
ศรีสุริยวงศ” 
ในป พ.ศ. 2393 เขาไดรับการเล่ือนตําแหนงเปน “พระยาศรีสุ
ริยวงศ” (จางวางมหาดเล็ก) 
ในป พ.ศ. 2394 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาล
ท่ี 3) สวรรคต เขาและเหลาขุนนางลงความเห็นใหทูลเชิญ 
พระวชิรญาโณ (รัชกาลท่ี 4) ทรงข้ึนครองราชยเปน “พระ 
บาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4)” (อานขอมูล
เพิ่มเติมเร่ือง “วิบากกรรมกอนการข้ึนครองราชยของรัชกาลท่ี 
4” ไดใน “จดหมายเหตุท่ีควรรู”) 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงแตงต้ังเปน “เจาพระยาศรีสุริยวงศ” (วาท่ีสมุหพระ
กลาโหม)  
ในป พ.ศ. 2398 สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (ดิศ) ถึงแกพิราลัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยู 
หัว (รัชกาลท่ี 4) จึงทรงแตงต้ังเปน “เจาพระยาศรีสุริยวงศอัครมหาเสนาบดี” (สมุหพระกลาโหม)  
เซอร จอหน เบาวริง และคณะราชทูตอังกฤษอัญเชิญพระราชสาสนและเคร่ืองราชบรรณา การของสมเด็จ
พระราชินีนาถวิกตอเรีย (กษัตริยอังกฤษ) เขาเฝาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) เพื่อ
เจรจาขอแกไข “สนธิสัญญาเบอรนี (Burney Treaty)”  
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงแตงต้ังเปนหนึ่งในผูแทนสยามเจรจาแกไขสนธิ 
สัญญาเบอรนี (อานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง “จาก “สนธิสัญญาเบอรนี” สู “สนธิสัญญาเบาวริง”” ไดใน “เกร็ด
ประวัติ ศาสตรท่ีควรรู”)  
ในป พ.ศ. 2400 เขาเดินทางรวมกับคณะราชทูตเพ่ืออัญเชิญพระราชสาสน และเครื่องราชบรรณาการไป
ถวายสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย (กษัตริยอังกฤษ) (อานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง “การเจริญสัมพันธไมตรีกับ
ตางประเทศในสมัยรัชกาลท่ี 4” ไดใน “จดหมายเหตุท่ีควรรู”) 
ในป พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) สวรรคต เขาและเหลาขุนนางลงความ 
เห็นใหทูลเชิญเจาฟาจุฬาลงกรณทรงข้ึนครองราชยเปน “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาล
ท่ี 5)” และไดรับการแตงตั้งเปน “ผูสําเร็จราชการแผนดิน” (เนื่องจากรัชกาลท่ี 5 ทรงมีพระชนมายุ 15 
พรรษา) 
ในป พ.ศ. 2416 เขาลาออกจากตําแหนง “ผูสําเร็จราชการแผนดิน” และไดรับการแตงต้ังเปน “สมเด็จเจาพระ 
ยาบรมมหาศรีสุริยวงศ” (เนื่องจากรัชกาลท่ี 5 ทรงมีพระชนมายุ 20 พรรษา) 

 

สมเดจ็เจาพระยาบรมมหาศรสีรุยิวงศ 
(23 ธนัวาคม 2351 - 19 มกราคม 2425) 
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ในป พ.ศ. 2417 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงเชิญมาเพื่อชวยไกลเกล่ียความ
ขัดแยงระหวางพระองคกับกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญในเหตุการณ “วิกฤตการณวังหนา” (อานขอมูล
เพิ่มเติมเร่ือง “วิกฤตการณวังหนา” ไดใน “จดหมายเหตุท่ีควรรู”) 
ในป พ.ศ. 2425 เขาถึงแกพิราลัยดวยโรคลมชวงท่ีเดินทางกลับจาก จ.ราชบุรี ขณะมีอายุ 73 ป 
 

ศรีวา 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 

- เขาเช่ียวชาญดานภาษาอังกฤษและฝร่ังเศสอยางมาก 
- เขาเปนลามหลวงใหกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจา 

อยูหัว (รัชกาลท่ี 4) และเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) 
- เขาเปนขุนนางที่ซ่ือสัตย และจงรักภักดีตอพระบาทสม 

เด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) อยางมาก 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ในประวัติศาสตรสยามและหนังสือท้ังสองเลมของแหมมแอนนาไมไดระบุช่ือของบุคคลรายน้ีแตอยางใด 
อีกท้ังในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ราชสํานักสยามมีขุนนางท้ังชาว
สยามและชาวตางประเทศท่ีเช่ียวชาญท้ังภาษาอังกฤษและฝร่ังเศสอยูหลายราย บุคคลผูนี้จึงนาจะเปนเพียง
จินตนาการของผูสรางภาพยนตรเร่ืองนี้เทานั้น แตผูเขียนพบวามีบุคคลท่ีนาสนใจท่ีควรจะกลาวถึง 
ในป พ.ศ. 2400 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง)
เดินทางรวมกับคณะราชทูตเพื่ออัญเชิญพระราชสาสน และเคร่ืองราชบรรณาการไปถวายสมเด็จพระราชินี
นาถวิคตอเรีย (กษัตริยอังกฤษ) ขุนจรเจนทะเลเปนหนึ่งในคณะราชทูต และเดินทางไปอังกฤษในฐานะ 
“ลามหลวง” 

 

ศรวีา 
 (Anna and The King) 
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พระชลธารพินิจฉัย มีช่ือเดิมวา “ฉุน” เปนบุตรชายของหม่ืน
จรเจนชลากับสตรีญวน 
ในป พ.ศ. 2384 จม่ืนไวยวรนาถ (เจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง)) 
ฝากตัวกับกัปตันเดินเรืออังกฤษไปฝกวิชาเดินเรือกําปนท่ี
อังกฤษ  
ในป พ.ศ. 2394 เขาไดรับประกาศนียบัตรการเดินเรือจากอัง 
กฤษ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงแตง 
ตั้งเปน “ขุนจรเจนทะเล” 
ในป พ.ศ. 2400 เขาเดินทางไปอังกฤษรวมกับเจาพระยาศรีสุริ
ยวงศ (ชวง) และคณะราชทูตในฐานะ “ลามหลวง” เพื่ออัญ 
เชิญพระราชสาสน และเครื่องราชบรรณาการไปถวายสมเด็จ
พระราชินีนาถวิคตอเรีย (อานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง “การเจริญ
สัมพันธไมตรีกับตางประเทศในสมัยรัชกาลท่ี 4” ไดใน “จดหมายเหตุท่ีควรรู”) 
ในป พ.ศ. 2402 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) เสด็จประพาสแหลมทราย (จ.สงขลา) 
และทรงใหเขาเดินทางไปสิงคโปรเพื่อซ้ือน้ําแข็งกับครอบทองแดงวิสาดกลับประเทศสยาม  
ในป พ.ศ. 2404 เขาเดินทางไปฝร่ังเศสรวมกับพระยาศรีพิพัฒนรัตนราชโกษาธิบดี (แพ) กับคณะราชทูตใน
ฐานะ “ลามหลวง” ของเจาหม่ืนไวยวรนาถ (วร) เพ่ือเชิญพระราชสาสน และเคร่ืองราชบรรณาการไปถวาย
จักรพรรดินโปเลียนท่ี 3 (จักรพรรดิฝร่ังเศส) 
ในป พ.ศ. 2409 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหพระภาษีสมบัติบริบูรณ (ยิ้ม-เจา
ภาษีฝน) ขุดคลองจากบางกอกใหญจนถึงวัดปากน้ํา (จ.ธนบุรี) 
เจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) กับพระภาษีสมบัติบริบูรณ (ยิ้ม) จางเขาดูแลการวางแนวเสนทางการขุดคลอง 
และขุดคลอง (คลองภาษีเจริญ) 
ในป พ.ศ. 2412 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) และ
เขาดูแลการวางแนวเสนทางการขุดคลองจากคลองผดุงกรุงเกษม (หนาวัดโสมนัสวิหาร) จนถึงแมน้ํา
เจาพระยา (ต.เกาะใหญ อ.บางปะอิน จ.อยุธยา) (คลองเปรมประชากร) 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงแตงต้ังเปน “หลวงชลธารพินิจฉัย” (เจากรม
คลอง) 
ในป พ.ศ. 2413 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงแตงตั้งเปน “พระชลธารพินิจ
ฉัย” 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) เสด็จประพาสสิงคโปร และทรงใหเขาเดินทางไป
สิงคโปรรวมกับพระองค  

 

พระชลธารพนิจิฉยั 
(** **** 2369 - 1 พฤษภาคม 2431)
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ในป พ.ศ. 2414 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) เสด็จประพาสอินเดีย และทรงใหเขา
เดินทางไปอินเดียรวมกับพระองค  
ในป พ.ศ. 2419 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงใหเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) 
และเขาดูแลการวางแนวเสนทางการขุดคลองจากศาลากลางคลองแสนแสบจนถึงปลายคลองทาไข (จ.
ฉะเชิงเทรา) (คลองนครเนื่องเขต) 
ในป พ.ศ. 2429 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงใหเขาเดินทางไปเมืองฮานอย 
(เวียดนาม) เพื่อดูแลการจัดงานเอ็กซิบิช่ันของประเทศสยาม (ในยุคนั้นญวนเปนอาณานิคมของฝร่ังเศส) 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยยศมงกุฎสยามช้ันท่ี 
3 (ตริตาภรณมงกุฎสยาม (ต.ม.)) 
ในป พ.ศ. 2431 เขาถึงแกพิราลัยดวยโรคไขหวัดใหญ ขณะมีอายุ 62 ป 
 

เจาฟา 3 พระองค 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 

- ท้ังสามเปนพระราชทายาทในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) 
- ท้ังสามเปนลูกศิษยของแหมมแอนนา 

 

 
 

เจาฟากรรณกิารแกว     พระองคเจาศขุสวสัด ี    พระองคเจาทองกองกอนใหญ 
(Anna and The King) 
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ขอมูลในประวัติศาสตร 
 

• พระองคเจาทองกองกอนใหญ 
 
พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาทองกองกอนใหญ กรมหลวงประจักษศิลปาคม ทรงมีพระนามเดิมวา 
“พระองคเจาทองกองกอนใหญ” เปนพระราชทายาทลําดับท่ี 27 และเปนพระราชโอรสลําดับท่ี 1 ในพระ 
บาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) กับเจาจอมมารดาสังวาล 
ในป พ.ศ. 2418 พระองคทรงเปนนักเรียนศาลฎีกา และทรง
คํานวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงถวายพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) วาจะเกิดข้ึนในวันท่ี 6 
เมษายน 2418 ท่ีภาคใตของประเทศ  
พระองคเสด็จไปแหลมเจาลาย (จ.เพชรบุรี) เพื่อทอดพระ 
เนตรสุริยุปราคา (แตนักดาราศาสตรไมสามารถถายภาพ
สุริยุปราคา) 
ในป พ.ศ. 2424 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัช 
กาลที่ 5) ทรงแตงต้ังเปน “กรมหม่ืนประจักษศิลปาคม”  
ในป พ.ศ. 2436 พระองคทรงไดรับการเล่ือนพระยศเปน “ขา 
หลวงตางพระองคสําเร็จราชการมณฑลฝายเหนือ”  
ในป พ.ศ. 2442 พระองคทรงไดรับการเล่ือนพระยศเปน “กรม
หลวงประจักษศิลปาคม” และทรงดํารงตําแหนงเปนผูบัญชา 
การทหารเรือ 
ในป พ.ศ. 2453 พระองคทรงไดรับพระนิพนธเร่ือง “ปกษีปะกรนัม เร่ืองพญาระกา” จากกรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ และทรงถวายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิใหทรงอาน (กรมพระนราธิปประพันธพงศทรง
นิพนธเร่ือง “ปกษีปะกรนัม เร่ืองพญาระกา” ซ่ึงมีเนื้อหาสีเสียดกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิกรณีหมอมพักตร 
เนื่องจากหมอมพักตรไมตองการเปนพระชายาในกรมพระนราธิปประพันธพงศ และหลบหนีออกจาก
พระบรมมหาราชวัง แตกรมพระนราธิปประพันธพงศทรงไมยินยอม และทรงพยายามพาตัวหมอมพักตร
กลับจนเกิดความวุนวายอยางมาก กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิจึงทรงยื่นพระหัตถเขาชวยเหลือหมอมพักตร 
สรางความไมพอพระทัยใหกับกรมพระนราธิปประพันธพงศอยางมาก) [คดีพญาระกา] 
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิทรงเสียพระทัยอยางมาก (เนื่องจากพระองคทรงเขาพระทัยวารัชกาลท่ี 5 ทรง
ทอดพระเนตร และทรงเห็นชอบใหแสดงตอหนาพระพักตร) และเสด็จออกจากกรุงเทพโดยมิไดกราบบังคม
ทูลลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) 

 

พระองคเจาทองกองกอนใหญ 
(5 เมษายน 2399 - 25 มกราคม 2467)
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ขุนนางผูใหญของกระทรวงยุติธรรม 28 รายเขาช่ือถวายฎีกาเพื่อขอลาออกจากราชการตามกรมหลวงราชบุรี
ดิเรกฤทธ์ิ สงผลใหเกิดความวุนวายในราชสํานักสยามอยางมาก  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงลงพระราชอาญาขับพระองค และพระทายาท
ของพระองคออกจากพระบรมมหาราชวัง และทรงหามมิใหเขาเฝาในท่ีรโหฐาน แตใหเฝาไดในทองพระโรง
หรือในท่ีมีผูเฝาอยูมากเทานั้น  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงมีพระราชบัญชาหามพระทายาทของพระองคขึ้น
สูพระราชมณเฑียร เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2453 (พระบรมราชโองการฉบับนี้ถูกยกเลิก หลังจากท่ีรัชกาลท่ี 5 
สวรรคต) 
ในป พ.ศ. 2467 พระองคส้ินพระชนมดวยพระโรคอันตะ (ลําไสใหญ) พิการ เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2467 
ขณะมีพระชนมายุ 67 พรรษา 9 เดือน 
 

• พระองคเจาศุขสวัสดี 
 

พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาศุขสวัสดี กรมหลวงอดิศร
อุดมเดช ทรงมีพระนามเดิมวา “พระองคเจาศุขสวัสดี” เปน
พระราชทายาทลําดับท่ี 17 และเปนพระราชโอรสลําดับท่ี 2 
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) กับเจา
จอมมารดาจันทร  
ในป พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 5) ทรงแตงตั้งเปน “คะเด็ตทหารมหาดเล็ก” (นัก 
เรียนนายรอย)  
ในป พ.ศ. 2414 พระองคทรงไดรับการเล่ือนพระยศเปน “นาย
ดาบในกองรอยท่ี 5” กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค 
พระองคทรงเปนราชองครักษระหวางท่ีพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) เสด็จพระราชดําเนินประ 
พาสมลายู, ชวา และอินเดีย 
ในป พ.ศ. 2416 พระองคทรงไดรับการเล่ือนพระยศเปน “นาย

รอยเอกในตําแหนงผูบังคับกองรอยท่ี 5” (กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค) 
ในป พ.ศ. 2417 พระองคทรงไดรับการแตงต้ังใหเปน “ผูกํากับแตรวงในกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค” 
เพิ่มอีกตําแหนง 
ในป พ.ศ. 2419 พระองคทรงไดรับการเล่ือนพระยศเปน “เจาตางกรม” 

 
 

พระองคเจาศขุสวสัด ี
(14 มนีาคม 2398 - 16 เมษายน 2468) 
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ในป พ.ศ. 2430 พระองคทรงไดรับการเล่ือนพระยศเปน “ผูแทนผูบังคับการทหารลอมวัง” (กรมทหารราบท่ี 
11 รักษาพระองค) 
ในป พ.ศ. 2431 พระองคทรงไดรับการเล่ือนพระยศเปน “นายพันเอกผูบังคับการทหารราบในกรมทหาร
มหาดเล็กรักษาพระองค” และไดเล่ือนพระยศเปน “นายพลตรี” 
ในป พ.ศ. 2433 พระองคทรงไดรับการเล่ือนพระยศเปน “ปลัดทหารบกใหญ” 
ในป พ.ศ. 2435 พระองคทรงไดรับการเล่ือนพระยศเปน “ผูบังคับการกรมทหารหนา” (กรมทหารราบท่ี 4) 
ในป พ.ศ. 2455 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 6) ทรงแตงต้ังเปน “พล.ต. พระเจาบรม
วงศเธอ พระองคเจาสุขสวัสดิ์ กรมหม่ืนอดิศรอุดมเดช” (ผูบัญชาการกองพลทหารบกท่ี 10) 
ในป พ.ศ. 2456 พระองคทรงยายมาเปน “ผูบัญชาการกองพลทหารบกท่ี 4” ทรงไดรับการเล่ือนพระยศเปน
เปน “กรมหลวง” และทรงยายมาเปน “ผูบัญชาการกรมพระคชบาล” 
ในป พ.ศ. 2460 พระองคทรงยายมาเปน “จเรสัตวพาหนะทหารบกและการทหารมา” และทรงดํารงตําแหนง 
“นายทหารพิเศษประจํากรมทหารราบท่ี 11 รักษาพระองค” 
ในป พ.ศ. 2462 พระองคทรงไดรับการเล่ือนพระยศเปน “นายพลโท” 
ในป พ.ศ. 2463 พระองคทรงไดรับการแตงต้ังใหเปน “นายทหารพิเศษประจํากรมทหารบกมากรุงเทพรักษา
พระองค” 
ในป พ.ศ. 2468 พระองคส้ินพระชนมดวยพระโรคพระปปผาสะ (ปอด) เม่ือวันท่ี 16 เมษายน 2468 ขณะมี
พระชนมายุ 70 พรรษา 1 เดือน 
 

• เจาฟากรรณิการแกว 
 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรรณิการแกว กรมขุนขัต
ติยกัลยา ทรงมีพระนามเดิมวา “เจาฟากรรณิการแกว” เปน
พระราชทายาทลําดับท่ี 23 และเปนพระราชธิดาลําดับท่ี 1 
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) กับ
พระสัมพันธวงศเธอ พระองคเจาพรรณราย (พระมเหสี) 
ในป พ.ศ. 2425 พระองคส้ินพระชนม เม่ือวันท่ี 13 พฤษภา 
คม 2425 ขณะทรงมีพระชนมายุ 26 พรรษา (ในยุคนั้นพระ
ราชธิดาสวนใหญไมไดทรงอภิเษกสมรส และตองทรงครอง
พระองคเปนโสดตลอดพระชนชีพ สงผลใหพระราชธิดามัก
ทรงระบายโดยการมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน (เลน
เพื่อน)) 

 

เจาฟากรรณกิารแกว 
(10 ธนัวาคม 2398 - 13 พฤษภาคม 2425)
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เจาฟาจันทรมณฑล 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 

- พระองคทรงโปรดปรานภาษาอังกฤษ และการวาดภาพ
อยางมาก 

- พระองคทรงมีพระอัจฉริยภาพ, ออนโยน และนารัก 
- พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรง

รัก และโปรดปรานพระองคอยางมาก  
- พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรง

อุมพระองคเปนประจํา 
- พระองคเปนลูกศิษยท่ีแหมมแอนนาโปรดปรานอยางมาก 
- พระองคทรงรัก และเคารพแหมมแอนนาอยางมาก 
- พระองคส้ินพระชนมดวยพระโรคอหิวาตกโรค ขณะทรง

มีพระชนมายุ 8 พรรษา 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจันทรมณฑล กรมหลวงวิ
สุทธิกษัตริย ทรงมีพระนามเดิมวา “เจาฟาจันทรมณฑล” 
เปนพระราชทายาทลําดับท่ี 19 และเปนพระราชธิดาลําดับท่ี 
1 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) กับ
สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี และทรงเปนพระราช
ขนิษฐารวมพระราชชนนี (มารดา) เดียวกับพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) 
ในป พ.ศ. 2405 พระองคทรงเปนลูกศิษยของแหมมแอนนา 
และทรงไดรับการช่ืนชมจากแหมมแอนนาอยางมากถึง
ความฉลาด-ความนารัก 
ในป พ.ศ. 2406 พระองคส้ินพระชนมดวยพระโรคอหิวาตก 
โรค เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2406 ขณะทรงมีพระชนมายุ 8 

 

เจาฟาจนัทรมณฑล 
(Anna and The King) 

 

เจาฟาจนัทรมณฑล 
(24 เมษายน 2398 - 14 พฤษภาคม 2406)
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พรรษา (อานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง “ความสนิทสนมระหวางรัชกาลท่ี 4 กับเจาฟาจันทรมณฑล” ไดใน “เกร็ด
ประวัติ ศาสตรท่ีควรรู”) 
 

ภิกษุในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 

- ทานเปนภิกษุท่ีจําพรรษาในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
- พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรง

เคารพทานอยางมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ในประวัติศาสตรสยามและหนังสือท้ังสองเลมของแหมมแอนนาไมไดระบุช่ือของภิกษุรูปนี้แตอยางใด อีก
ท้ังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไมเคยมีภิกษุจําพรรษา ภิกษุรูปนี้จึงนาจะเปนเพียงจินตนาการของผูสราง
ภาพยนตรเร่ืองนี้เทานั้น แตผูเขียนพบวามีภิกษุที่นาสนใจท่ีควรจะกลาวถึง 
ในป พ.ศ. 2407 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหสรางวัดราชประดิษฐ (วัดราช
ประดิษฐสถิตมหาสีมาราม) เพื่อเปนวัดประจํารัชกาล และเปนวัดสําหรับธรรมยุตนิกาย (อานขอมูลเพิ่มเติม
เร่ือง “ธรรมยุตนิกาย” ไดใน “เกร็ดประวัติศาสตรท่ีควรรู”) 
ในป พ.ศ. 2408 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงอาราธนาสมเด็จพระอริยวงศาคต
ญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) เปนเจาอาวาสวัดราชประดิษฐ 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) มีพระนามเดิมวา “สา” เกิดท่ีบางไผ (จ.
นนทบุรี) เปนบุตรชายของนาย จันท กับ อําแดง สุข 

 

ภกิษใุนวดัพระศรรีตันศาสดาราม 
(Anna and The King) 
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ในป พ.ศ. 2363 ทานผนวชเปนสามเณร และเรียนพระปริยัติธรรมกับอาจารยออน (บิดาของทาน) ท่ี
พระราชวังบวร 
ในป พ.ศ. 2369 ทานเขาแปลพระปริยัติธรรม และแปลได 2 ประโยคจึงไมไดเปน “เปรียญ” แตไดเปน 
“เปรียญวังหนา” (ในยุคนั้นผูเขาแปลพระปริยัติธรรมตองแปลพระธรรมบทใหไดครบ 3 ประโยค (เปรียญ
ธรรม 3 ประโยค) ในคร้ังเดียวจึงนับวาเปน “เปรียญ” ถาแปลไมไดครบท้ัง 3 ประโยคคร้ังตอไปตองแปล
ตั้งแตประโยค 1 ใหม แตมีการผอนผันใหกับผูท่ีแปลได 2 ประโยคจะไดรับการอุปการะจนกวาจะเขาแปล
ใหม ภิกษุ-สามเณรท่ีไดรับพระราชทานอุปการะจึงถูกเรียกวา “เปรียญวังหนา”) 
ในป พ.ศ. 2373 ทานเขาแปลพระปริยัติธรรมอีกคร้ัง, 
สามารถแปลพระปริยัติธรรม 9 ประโยคในครั้งเดียว และ
ไดเปน “เปรียญเอก”  
ในป พ.ศ. 2376 ทานผนวชเปนภิกษุท่ีวัดราชาธิวาส (วัด
สมอราย) โดยมีพระสุเมธาจารย (เกิด) เปนพระอุปชฌาย 
และพระวชิรญาโณ (รัชกาลท่ี 4) เปนพระกรรมวาจาจารย 
ทานไดรับฉายานามวา “ปุสฺโส”  
พระวชิรญาโณ (รัชกาลท่ี 4) ทรงไววางพระราชหฤทัย
อยางมาก 
ในป พ.ศ. 2379 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัช 
กาลท่ี 3) ทรงอาราธนาพระวชิรญาโณ  (รัชกาลที่ 4) และ
ทานมาครองวัดบวรนิเวศวิหาร  
ในป พ.ศ. 2382 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัช 
กาลที่ 3) ทรงเล่ือนสมณศักดิ์เปน “พระอมรโมลี” (พระราชาคณะ) 
ในป พ.ศ. 2392 ทานลาผนวช และกลับบานเพื่อใชชีวิตแบบฆราวาส 
ในป พ.ศ. 2394 ทานผนวชเปนภิกษุคร้ังท่ี 2 ท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีกรมหม่ืนบวรรังษีสุริยพันธุเปนพระ
อุปชฌาย และพระศรีวิสุทธิวงศเปนพระกรรมวาจาจารย ทานไดรับฉายานามวา “ปุสสฺเทโว” (ในการผนวช
คร้ังท่ี 2 ทานแปลพระยัติธรรม 9 ประโยคอีกคร้ังจึงไดรับสมญานามวา “สังฆราช 18 ประโยค”)  
ในป พ.ศ. 2401 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงเล่ือนสมณศักดิ์เปน “พระสาสน
โสภณ” (แตถือตาลปตรแฉกเสมอพระราชาคณะช้ันสามัญ) 
ในป พ.ศ. 2408 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงอาราธนาทานจากวัดบวรนิเวศวิ 
หารมาครองวัดราชประดิษฐ (วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม), ทรงแตงต้ังเปนเจาอาวาส และทรงให
เปล่ียนตาลปตรเปนตาลปตรแฉกพ้ืนแพรเสมอช้ันธรรม  
ในป พ.ศ. 2415 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงเล่ือนสมณศักดิ์เปน “พระธรรม
วโรดม” (พระราชาคณะช้ันเจาคณะรอง) (แตใชราชทินนามเดิมวา “พระสาสนโสภณท่ีพระธรรมวโรดม”) 

 

สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ (สา ปสุสฺเทโว) 
(19 สงิหาคม 2356 - 11 มกราคม 2442) 
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ในป พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงผนวชเปนพระภิกษุท่ีวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม กรมหม่ืนบวรรังษีสุริยพันธเปนพระราชอุปชฌาย และทานเปนพระราชกรรมวาจาจารย 
ในป พ.ศ. 2422 ทานไดรับการเล่ือนสมณศักดิ์เปน “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย” (สมเด็จพระราชาคณะ) 
และใชราชทินนามวา “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ” 
ในป พ.ศ. 2431 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงเห็นวา อักษรขอมไมเปนท่ีนิยม 
สงผลใหการศึกษาพระไตรปฎกไมแพรหลาย 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงมอบหมายใหทานและพระเถระผูใหญทําการสัง 
คายนาพระไตรปฎกอักษรขอมเปนอักษรสยามเพื่อพิมพเปนหนังสือสําหรับเผยแพร  
ในป พ.ศ. 2434 ทานไดรับการเพ่ิมอิสริยยศเปน “เจาพระคุณสมเด็จ” และไดรับการยกยองเปน “อรรคมหา
คารวสถาน” 
ในป พ.ศ. 2436 ทานและพระเถระผูใหญชําระพระไตรปฎกอักษรขอมเปนอักษรสยามสําเร็จ และจัดพิมพ
เปนพระไตรปฎกอักษรสยาม (พระไตรปฎกอักษรสยามมีจํานวน 1,000 จบ (จบละ 39 เลม)) กอนพระราช
พิธีรัชดาภิเษก (ครองราชยครบ 25 พรรษา) ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5)  
ในป พ.ศ. 2436 ทานไดรับการเล่ือนสมณศักดิ์เปน “สมเด็จพระสังฆราช” เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2436   
ในป พ.ศ. 2442 ทานมรณภาพดวยพระโรคบิด เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2442 ขณะมีพระชนมายุ 85 ป 4 เดือน 
รวมระยะเวลาครองตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชนาน 5 พรรษา 1 เดือน 
 

เจาจอมมารดาอึ่ง 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 

- เธอเปนเจาจอมมารดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจา 
อยูหัว (รัชกาลท่ี 3) 

- เธอเปนบุตรสาวของราชนิกุลท่ีมีอิทธิพลมาก 
- เธอเปนคนโลภ และเห็นแกตัว 
- เธอไมยอมปลอยทาสของเธอใหเปนอิสระ 

 
 
 
 

 

เจาจอมมารดาอึง่ 
(Anna and The King) 
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ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
เจาจอมมารดาอ่ึง เปนบุตรสาวของเจาพระยานิกรบดินทร (โต) และเปนเจาจอมมารดาของกรมหม่ืนเจษฎา
บดินทร (รัชกาลท่ี 3) เธอไมคอยมีบทบาทในประวัติศาสตรสยามมากนัก แตผูเขียนพบวามีบุคคลท่ีนาสนใจ
ท่ีควรจะกลาวถึง 
ในป พ.ศ. 2405 แหมมแอนนาเปนพระอาจารยสอนหนังสือใหกับเจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 5) และพระ
บรมวงศานุวงศในพระสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4)  
เจาจอมมารดากล่ิน (ซอนกล่ิน) เปนบุตรสาวของพระยาดํารง
ราชพลขันธ (จุย)  
ในป พ.ศ. 2397 เธอถวายตัวเปนเจาจอมในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) และเปนพระสนมเอก  
ในป พ.ศ. 2405 เธอเปนลูกศิษยของแหมมแอนนา และไดรับ
การช่ืนชมจากแหมมแอนนาอยางมากถึงความฉลาด-ความ
ขยัน 
เธอแปลหนังสือเร่ือง “Uncle Tom’s Cabin” จากภาษาอังกฤษ
เปนภาษาสยาม 
ในป พ.ศ. 2407 พระยาดํารงราชพลขันธถึงแกพิราลัย เธอให
พระองคเจาชายกฤษดาภินิหาร (พระราชโอรสในรัชกาลท่ี 4 
กับเธอ) นําจดหมายไปถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) เพ่ือขอใหพระองคทรงแตงต้ัง นกแกว 
คชเสนี (พี่ชายของเธอ) เปนเจาเมืองนครเข่ือนขันธ (พระ
ประแดง)  
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) ทรงกร้ิว, ทรงลงพระราชอาญาจําคุกเธอฐานหม่ินพระ
ราชอํานาจ (นักประวัติศาสตรหลายคนเห็นวา พระองคอาจทรงกร้ิวท่ีเธอมีพระราชโอรสท้ังท่ีพระองคทรง
บรรทมกับเธอเพียงคร้ังเดียว และทรงต้ังพระนามพระราชโอรสวา “พระองคเจาชายกฤษดาภินิหาร” เพื่อ
เปนการประชด เนื่องจากพระองคทรงแตงตั้ง นกแกว คชเสนี เปน “พระยามหาโยธา” ปกครองเมืองนคร
เข่ือนขันธ (พระประแดง) ในเวลาตอมา) 
เธอถูกจําคุกสนมจนซูบผอม (เนื่องจากไมมีขารับใชของเธอคนใดกลาเขามาปรนนิบัติเธอ) และบอกแหมม
แอนนาใหชวยดูแลพระราชโอรสของเธอ 
แหมมแอนนาขอรองใหเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) ชวยทูลขอใหพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงพระราชอภัยโทษใหกับเธอ 

 

เจาจอมมารดากลิน่ (ซอนกลิน่) 
(** **** 2378 - 13 พฤศจกิายน 2468) 
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ในป พ.ศ. 2408 พระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงพระราชทานอภัยโทษใหเธอ และทรงมีพระราช 
หัตถเลขา ฉบับท่ี 3 เลขท่ี 80 ตอบกลับแหมมแอนนาเร่ืองท่ีพระองคทรงพระราชทานอภัยโทษใหกับเธอ ลง
วันท่ี 18 มีนาคม 2408  
ในป พ.ศ. 2410 เธอจัดงานเล้ียงท่ีบานของเธอ, เชิญแหมมแอนนา-แขกเหร่ือมารวมงาน และประกาศเลิก
ทาสของเธอ 132 คน  
เธอใหอิสระทาสของเธอเลือกท่ีจะอยูกับเธอตอหรือไม, เรียกพวกเขาวา “คนรับใช” และใหอาหาร- 
เคร่ืองนุงหม-เบ้ียหวัดคนละ 4 บาท 
ในป พ.ศ. 2442 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 6) ทรงแตงต้ังพระองคเจาชายกฤษดาภินิ
หารเปน “พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศรวรฤทธ์ิ” 
ในป พ.ศ. 2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 6) ทรงใหสรางวังมะลิวัลยท่ีเขตพระนคร 
(กรุงเทพ) 
เธอและพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศรวรฤทธ์ิยายออกจากพระบรมมหา 
ราชวังไปอาศัยอยูในวังมะลิวัลย 
ในป พ.ศ. 2468 เธอถึงแกอนิจกรรม เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2468 ขณะมีอายุ 90 ป (เนื่องจากพระองค
เจาชายกฤษดาภินิหารสิ้นพระชนมดวยพระโรคพระอันตะ (ลําไสใหญ) เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2468 ขณะ
ทรงมีพระชนมายุ 70 ป 3 เดือน สงผลใหเธอเสียใจอยางมากจนลมปวย) 
 

ครอบครัวบรัดเลย 
 

 
 

ดร. แดน บชี บรดัเลย     ซาราห แบลคล ีบรดัเลย 
(Anna and The King) 
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ขอมูลในภาพยนตร 
 

- ท้ังสองเปนสามี-ภรรยา 
- ท้ังสองเปนชาวอเมริกัน และเคยเดินทางไปอาศัยอยูหลายประเทศในเอเชีย 
- ท้ังสองทําธุรกิจในประเทศสยาม 
- ท้ังสองรูจัก และสนิทสนมกับแหมมแอนนาเปนอยางดี 
- ท้ังสองไดรับเชิญเขารวมงานเล้ียงพระกระหารคํ่าของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 

4) 
- ท้ังสองเปนเห็นแกตัว 
- ท้ังสองเดินทางออกจากประเทศสยาม หลังจากท่ีพวกเขารูวา ประเทศสยามกําลังจะทําสงครามกับพมา 

 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 

• แดน บีช บรัดเลย 
 
แดน บีช บรัดเลย (หมอบรัดเลย) มีช่ือจริงวา “แดน บีช บรัดเลย” เกิดท่ีเมืองมารเซลลัส (นิวยอรค สหรัฐ 
อเมริกา) เขาเปนบุตรชายคนท่ี 5 ของ แดน บรัดเลย กับ ยูนิช บีช (มารดาของเขาเสียชีวิตหลังจากท่ีเขาเกิด 1 
วัน บิดาของเขาจึงแตงงานใหม เม่ือป พ.ศ. 2348) 
ในป พ.ศ. 2376 เขาจบการศึกษาจาก College of Physicians 
and Surgeons (นิวยอรค สหรัฐอเมริกา) และไดสมัครเปน
สมาชิกของ American Board of Com missioners for Foreign 
Missions (ABCFM) 
ในป พ.ศ. 2377 เขาไดรับการอนุมัติจาก ABCFM ใหเดินทาง
ไปประเทศในเอเชียเพื่อเผยแผศาสนาคริสต นิกายโปรเตส 
แตนต  
เขาแตงงานกับ เอมิล่ี รอยซ (เนื่องจากครูสอนศาสนาคริสต
ตองมีคูแตงงานถึงมีสิทธิเดินทางไปประเทศหางไกล) 
ในป พ.ศ. 2377 เขาและภรรยาของเขาเดินทางออกจากบอส 
ตัน (สหรัฐอเมริกา) เพ่ือเดินทางไปเอเชีย เม่ือวันท่ี 2 กรกฎา 
คม 2377 

 

ดร. แดน บชี บรดัเลย (หมอบรดัเลย) 
(18 กรกฎาคม 2347 - 23 มิถนุายน 2416) 
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ในป พ.ศ. 2378 เขาและภรรยาของเขาเดินทางไปสิงคโปร เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2378 และพักอยูท่ีสิงคโปร 
6 เดือน โดยอาศัยอยูท่ี London Missionary Society   
เขาเรียนภาษาสยามจนสามารถพูดภาษาสยามได, ซ้ือตัวพิมพอักษรสยาม และแทนพิมพไมเพื่อนําเขาใชงาน
ท่ีกรุงเทพ 
เขาและภรรยาของเขาเดินทางสูประเทศสยาม เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2378 (วันเกิดอายุ 31 ปของเขา) 
เขาและภรรยาของเขาอาศัยอยูกับครอบครัวของ สตีเฟน จอหนสัน (ครูสอนศาสนาคริสต) ท่ียานวัดเกาะ 
โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะเผยแผศาสนาคริสต นิกายโปรเตสแตนต ใหกับชาวจีนในกรุงเทพ  
เขาเปดโอสถสถานเพ่ือทําการรักษา-จายยา และแจกจายหนังสือเกี่ยวกับศาสนาคริสต นิกายโปรเตสแตนต 
ใหกับคนไขชาวจีน โดยไดรับการสนับสนุนทางการเงินจาก ABCFM  
เขากอต้ังโรงพิมพท่ีตรอกกัปตันบุช (สถานท่ีตั้งของ ABCFM) และดําเนินการพิมพใบปลิว  
นาย กล่ิน (เจาของท่ี) บังคับใหเขา, ภรรยาของเขา และครูสอนศาสนาออกจากสถานท่ีเชา (เนื่องจากพวกเขา
ไมไดขออนุญาตเปดโอสถสถานจากรัฐบาล) เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2378 
พวกเขายายมาเชาท่ีของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (ดิศ) ท่ีบริเวณหนาวัดประยูรวงศาวาส และ
เปดดําเนินการโอสถสถานอีกคร้ัง เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2378 
ในป พ.ศ. 2379 เขากอต้ังโรงพิมพใชแทนพิมพใหมท่ีทันสมัยท่ีสุด และเร่ิมพิมพหนังสือ “บัญญัติ 10 ประ 
การ” เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2379 (โรงพิมพของเขาเร่ิมพิมพส่ิงพิมพเกี่ยวกับศาสนาคริสต นิกายโปรเตส 
แตนต เพื่อแจกจายในเวลาตอมา) 
ในป พ.ศ. 2380 เขาผาตัดแขนพระภิกษุท่ีไดรับอุบัติเหตุจากกระบอกบรรจุดินดําทําพลุระเบิดในงานฉลองท่ี
วัดประยูรวงศาวาสเพ่ือรักษาชีวิต เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2380  
ในป พ.ศ. 2381 เขาปลูกฝปองกันโรคไขทรพิษโดยวิธีฉีดหนองเช้ือ เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2381  
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3) ทรงพระราชทานเงินเพื่อจัดซ้ือเช้ือหนองฝโคจากสหรัฐ 
อเมริกาเพื่อปลูกฝใหชาวสยาม และทรงใหแพทยหลวงมาศึกษาวิธีการปลูกฝเพื่อขยายการปลูกฝใหชาว
สยามมากข้ึน 
ในป พ.ศ. 2382 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงจางใหโรงพิมพของเขาพิมพ “ประ 
กาศหามสูบฝน” จํานวน 9,000 ฉบับ 
ในป พ.ศ. 2384 เขาหลอตัวพิมพภาษาสยามข้ึนเพื่อใชในโรงพิมพของเขา และหลอตัวพิมพภาษาสยามและ
ภาษาอังกฤษอยางละ 1 ชุดเพื่อถวายพระวชิรญาโณ (รัชกาลท่ี 4) สําหรับใชท่ีโรงพิมพวัดบวรนิเวศวิหาร 
ในป พ.ศ. 2387 เขาเร่ิมพิมพหนังสือพิมพ “หนังสือจดหมายเหตุ บางกอกรีคอเดอร (Bangkok Recorder)” 
ออกจําหนาย เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2387 (จําหนายเดือนละ 1 คร้ัง) 
เขาไดรับพระราชทานท่ีดินใหเชาบริเวณปากคลองบางกอกใหญเพื่อขยายโรงพิมพ และพิมพหนังสือจํานวน
มากออกจําหนาย (โรงพิมพของเขาพิมพหนังสือหลายประเภท (ศาสนา, นิยาย, ประวัติศาสตร, กฎหมาย, 
และวรรณคดี) ในเวลาตอมา) 
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ในป พ.ศ. 2388 เอมิล่ี รอยซ บรัดเลย เสียชีวิตดวยโรควัณโรค สงผลใหเขากลายเปนพอหมาย 
ในป พ.ศ. 2389 เขาประสบภาวะขาดทุนจากจนตองหยุดดําเนินกิจการหนังสือพิมพ “หนังสือจดหมายเหตุ 
บางกอกรีคอเดอร” 
ในป พ.ศ. 2390 ABCFM เรียกใหเขาเดินทางกลับสหรัฐอเมริกา แตเขาไมยอมกลับ เขาจึงตัดสินใจลาออก
จาก ABCFM เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2390  
เขาเปนหมอสอนศาสนา โดยปราศจากการชวยเหลือจาก ABCFM 
ในป พ.ศ. 2391 เขาเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาเพ่ือขอการสนับสนุนทางการเงินจาก American Missionary 
Association (AMA) และแตงงานกับ ซาราห แบลคลี เม่ือวันท่ี 1 ตลุาคม 2391  
ในป พ.ศ. 2393 เขาและภรรยาคนท่ีสองเดินทางสูประเทศสยาม 
ในป พ.ศ. 2402 เขาเร่ิมพิมพหนังสือพิมพ “บางกอกคาเลนเดอร (Bangkok Calender)” ออกจําหนาย เมื่อวัน 
ท่ี 21 มกราคม 2402 
ในป พ.ศ. 2405 เขาซ้ือลิขสิทธ์ิ “นิราศลอนดอน” จากหมอมราโชทัยเพื่อพิมพออกจําหนาย  
ในป พ.ศ. 2416 เขารวบรวมคําภาษาไทยจัดทําเปนพจนานุกรมภาษาไทย (อักขราภิธานศรับท) และเสียชีวิต
ท่ีกรุงเทพ เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2416 ขณะมีอายุ 68 ป 11 เดือน 
 

• ซาราห แบลคลี บรัดเลย 
 
ซาราห แบลคลี บรัดเลย มีช่ือจริงวา “ซาราห แบลคลี” เกิดที่เมืองวอเตอรฟลด (โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา) เปน

บุตรสาวของ มิลเลอร แบลคลี กับ โฟบบ้ี เบลล 
ในป พ.ศ. 2388 เธอจบการศึกษาจาก Oberlin College และ
เปนครูอยูท่ีโรงเรียนแหงหนึ่งท่ีเมืองเดน (สหรัฐอเมริกา) 
ในป พ.ศ. 2391 เธอพบรักกับหมอบรัดเลย และแตงงานกับ
เขา เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2391 
ในป พ.ศ. 2393 เธอและสามีของเธอเดินทางสูประเทศสยาม 
และชวยเหลืองานดานการเผยแผศาสนาคริสตรวมกับสามี
ของเธอ   
ในป พ.ศ. 2416 สามีของเธอเสียชีวิต เธอจึงรับชวงดําเนินกิจ 
การโรงพิมพ และเผยแผศาสนาคริสต 
ในป พ.ศ. 2436 เธอเสียชีวิตท่ีกรุงเทพ เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 
2436 ขณะมีอายุ 74 ป 7 เดือน 
 

 

ซาราห แบลคล ีบรดัเลย 
(23 ธนัวาคม 2361 - 18 สงิหาคม 2436) 
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ไมครอฟท คินเคด 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 

- เขาเปนนักธุรกิจจากบริษัท บริติช อีสท อินเดีย จํากัด (Bri 
tish East India Company) 

- เขาทําธุรกิจรวมกับชาวสยามหลายอยาง 
- เขาเปนคนโลภ, เปดเผย, กลาคิด และกลาแสดงออก 
- เขาเปนผูแจงขาวการกบฏตอเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) 

 
 
 
 
 
 

 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ในประวัติศาสตรสยามและหนังสือท้ังสองเลมของแหมมแอนนาไมไดระบุช่ือของบุคคลรายน้ีแตอยางใด 
อีกท้ังในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) มีชาวตะวันตกเดินทางสูประเทศ
สยามเพื่อทําการคากับชาวสยามจํานวนมาก (แบบสวนตัว และแบบเปนตัวแทนของบริษัท บริติช อีสท 
อินเดีย จํากัด) บุคคลผูนี้จึงนาจะเปนเพียงจินตนาการของผูสรางภาพยนตรเร่ืองนี้เทานั้น แตผูเขียนพบวามี
บุคคลท่ีนาสนใจท่ีควรจะกลาวถึง 
ในป พ.ศ. 2251 Governor and Company of Merchants of London Trading into The East Indies ควบรวม
กิจการกับ European East India Companies และจัดต้ัง United Company of Merchants of England Trading 
to The East Indies (British East India Company)  
เซอร จอหน เบาวริง มีชื่อจริงวา “จอหน เบาวริง” เกิดท่ีเมืองเอ็กเซกเตอร (เดวอน อังกฤษ) เปนบุตรชายของ
ครอบครัวท่ีเครงครัดในศาสนาคริสต นิยากายยูนิทาเรียน 
ในป พ.ศ. 2348 เขาลาออกจากโรงเรียนเพื่อชวยพอของเขาคาขายเส้ือผา 
ในป พ.ศ. 2358 เขารับราชการและเร่ิมฉายแววอัจฉริยะดานภาษา และถูกสงตัวไปทํางานท่ีสเปน 

 

ไมครอฟท คนิเคด 
 (Anna and The King) 
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ในป พ.ศ. 2361 เขาลาออกจากราชการเพ่ือประกอบธุรกิจสวนตัว และตองเดินทางไปประเทศตางๆท่ัวยุโรป 
สงผลใหเขาสามารถพูด 8 ภาษาหลักในยุโรป (ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝร่ังเศส, ภาษาสเปน, ภาษาฮอลันดา 
(เนเธอรแลนด), ภาษาโปแลนด, ภาษารัสเซีย, ภาษาเช็ค และภาษาฮังกาเรียน) 
ในป พ.ศ. 2364 เขาประสบความลมเหลวในธุรกิจจึงเปล่ียนมาทํางานดานการเขียนและการแปลภาษา และ
แปลหนังสือ “Specimens of The Russian Poets (ภาษารัสเซีย)” เปนภาษาอังกฤษ 
ในป พ.ศ. 2367 เขาแปลหนังสือ “Batavian Anthology (ภาษาฮอลันดา)” และ “Ancient Poetry and Ro 
mances of Spain (ภาษาสเปน)” เปนภาษาอังกฤษ 
เขาไดรับแตงต้ังเปน “บรรณาธิการของนิตยสาร Westminster Review” และยายไปศึกษาแพทยและกฎหมาย
จาก University of  Groningen (เนเธอรแลนด) 
ในป พ.ศ. 2372 เขาไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจาก University of 
Groningen (เนเธอรแลนด) 
ในป พ.ศ. 2373 เขาแปลหนังสือ “Poetry of The Magyars (ภา 
ษาฮังกาเรียน)” เปนภาษาอังกฤษ 
เขาถูกวางตัวเปน “ผูแทนทางการคาของอังกฤษ” (บริษัท บริติช 
อีสท อินเดีย จํากัด) เขาเดินทางไปประเทศตางๆในยุโรปและ
เอเชีย 
ในป พ.ศ. 2378 เขาเปนสมาชิกรัฐสภาคิลมาน็อค (สกอตแลนด) 
และไดรับการแตงต้ังเปน “ผูแทนการคาของอังกฤษ” เพ่ือเจรจา
ทางการคากับฝร่ังเศส, สวิตเซอรแลนด, อิตาลี, ซีเรีย, เยอรมนี 
และจีนในเวลาตอมา 
ในป พ.ศ. 2386 เขาแปลหนังสือ “Manuscript of The Queen's 
Court (ภาษาเช็ค)” เปนภาษาอังกฤษ 
ในป พ.ศ. 2391 เขาประสบกับภาวะลมละลายจากธุรกิจของเขา  
ในป พ.ศ. 2392 รัฐบาลอังกฤษแตงต้ังเปน “กงสุลอังกฤษประจําเมืองกวางตุง (กวางโจว)” (จีน) 
ในป พ.ศ. 2397 เขาไดรับการแตงต้ังเปน “เซอร”, ไดรับการแตงต้ังเปน “ผูวาการเกาะฮองกง” และสามารถ
พูดภาษาจีนกลาง 
ในป พ.ศ. 2398 เขาอัญเชิญพระราชสาสน และเคร่ืองราชบรรณาการของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย 
(กษัตริยอังกฤษ) เดินทางสูประเทศสยาม เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2398  
เขาและรัฐบาลสยามทํา “สนธิสัญญาเบาวริง (Bowring Treaty)” เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2398 (อานขอมูล

เพิ่มเติมเร่ือง “จาก “สนธิสัญญาเบอรนี” สู “สนธิสัญญาเบาวริง”” ไดใน “เกร็ดประวัติศาสตรท่ีควรรู”) 
ในป พ.ศ. 2400 เขาแตงหนังสือเร่ือง “The Kingdom and People of Siam” บรรยายเร่ืองราวเกี่ยวกับการเดิน 
ทางสูประเทศสยามเพ่ือทํา “สนธิสัญญาเบาวริง (Bowring Treaty)” 

 

เซอร จอหน เบาวรงิ 
(17 ตลุาคม 2335 - 23 พฤศจกิายน 2415) 
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ในป พ.ศ. 2403 เขาไดรับตําแหนง “ประธาน” ของ British Filipinos Union Apart (BFUA) 
ในป พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงแตงต้ังเปน “พระยาสยามมานุกูล
กิจสยามมิตรมหายศ” (อัครราชทูตไทยประจํากรุงลอนดอนและทวีปยุโรป) 
ในป พ.ศ. 2415 เขาเสียชีวิตท่ีเมืองเอ็กเซกเตอร (เดวอน อังกฤษ) เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2415 ขณะมีอายุ 
80 ป 1 เดือน 
 

บี๊บบ้ีและมูนชี 
 

 
 

บีบ๊บี ้    มนูช ี
(Anna and The King) 

 

ขอมูลในภาพยนตร 
 

- ท้ังสองเปนชาวอินเดีย 
- ท้ังสองเดินทางสูประเทศสยาม 
- ท้ังสองเปนสามี-ภรรยา 
- ท้ังสองเปนคนรับใชของแหมมแอนนา 
- ท้ังสองสามารถพูดภาษาอังกฤษ 
- แหมมแอนนาไววางใจท้ังสองอยางมาก 
- ท้ังสองรักและจงรักภักดีตอแหมมแอนนาอยางมาก 
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ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ในประวัติศาสตรสยามไมไดระบุช่ือของบุคคลท้ังสองน้ีแตอยางใด แตในหนังสือ “The English Governess 
at The Siamese Court” กลาวถึงเร่ืองราวของท้ังสอง 
ในป พ.ศ. 2405 แหมมแอนนา, หลุยส, บ๊ีบบ้ี และมูนชีเดินทางสูประเทศสยาม แหมมแอนนาจางบ๊ีบบ้ี-มูนชี
ในฐานะคนรับใช, แมครัว และผูชวยงาน 
 

• บ๊ีบบ้ี 
 

- เธอเปนผูหญิง 
- เธอเปนภรรยาของมูนชี 
- เธอเปนชาวฮินดู 
- เธอเปนพยาบาล 
- เธอท่ีมีบุคลิกสดใส, ราเริง และจิตใจออนโยน 
- แหมมแอนนาจางเธอในฐานะคนรับใชและแมครัว 

 

• มูนชี 
 

- เขาเปนผูชาย 
- เขาเปนสามีของบ๊ีบบ้ี  
- เขาเปนชาวเปอรเซีย 
- เขาเครงครัดในศาสนาอิสลาม 
- เขาเปนครูสอนภาษาอินเดีย (มูนชีเปนช่ือเรียกของผูท่ีเปนครูสอนภาษาอินเดียซ่ึงสวนใหญจะเปนชาว
ฮินดู หรือชาวเปอรเซีย) 

- แหมมแอนนาจางเธอในฐานะคนรับใชและผูชวยงาน 
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ขอเท็จจริงของบุคคลท่ีถูกกลาวถึง 
 

าพยนตรมีบุคคลท่ีถูกกลาวถึงหลายราย บุคคลเหลานี้ลวนมีสวนเกี่ยวของกับประวัติศาสตรของ
ประเทศสยามและโลก บางรายมีตัวตนอยูจริง, บางรายเปนเพียงบุคคลท่ีถูกอางถึง และบางราย
เปนเพียงบุคคลในตํานาน เนื่องจากในภาพยนตรมีบุคคลท่ีถูกกลาวถึงหลายราย ผูเขียนจึง

รวบรวมเฉพาะขอมูลของบุคคลที่ถูกกลาวถึงในภาพยนตรท่ีเห็นวามีประโยชนมาสรุปเพื่อใหเห็นภาพอยาง
ชัดเจน 
 

สมเด็จพระเจาตากสิน 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
แมทัพอาลักษณบอก เลดี้ บรัดเลย วา สม 
เด็จพระเจาตากสินทรงพระปรีชาสามา 
รถมาก แตพระองคทรงถูกประหารชีวิต
ฐานวิกลจริต และพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) ทรง
ข้ึนครองราชยตอจากพระองค 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี (สมเด็จพระเจาตากสิน) ทรงมีพระนามเดิมวา “หยง” เปนบุตรชายของขุนพัฒ 
(นาย ไหฮอง แซแต) กับ อําแดง นกเอ้ียง 
ในป พ.ศ. 2277 พอและแมของพระองคยกพระองคใหกับเจาพระยาจักรี (ครุฑ) ขณะทรงมีพระชนมายุเพียง 
3 วัน (เนื่องจากขณะท่ีพระองคทรงบรรทมอยูในเปลปรากฎวา งูเหลือมใหญเล้ือยมาขดรอบตัวพระองค พอ
และแมของพระองคจึงเช่ือวา พระองคมีบุญมากจึงตองยกใหผูมีบุญเล้ียงดู)  
เจาพระยาจักรี (ครุฑ) รับพระองคเปนบุตรบุญธรรม, เล้ียงดูพระองคอยางดี และต้ังพระนามใหมวา “สิน” 
ในเวลาตอมา 

แมทพัอาลกัษณและเลดี ้บรดัเลย 
 (Anna and The King) 
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ในป พ.ศ. 2290 เจาพระยาจักรี (ครุฑ) นําพระองคถวายตัวเปนมหาดเล็กในสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ  
(กษัตริยอยุธยา) และสนิทสนมกับนาย ทองดวง (รัชกาลท่ี 1) ซ่ึงเปนมหาดเล็กในเวลาตอมา 
ในป พ.ศ. 2297 เจาพระยาจักรี (ครุฑ) จัดงานผนวชใหกับพระองค โดยมีอาจารยทองดีเปนพระราชอุปชฌาย
ท่ีวัดโกษาวาส พระองคกับนาย ทองดวง (รัชกาลท่ี 1) ทรงออกบิณฑบาตดวยกันเปนประจํา 
ในป พ.ศ. 2300 พระองคทรงลาสิกขาบทออกจากการภิกษุ และทรงไดรับตําแหนง “มหาดเล็กรายงาน” 
ในป พ.ศ. 2301 สมเด็จพระเจาเอกทัศน (กษัตริยอยุธยา) ทรงแตงตั้งเปน “หลวงยกกระบัตรเมืองตาก” รับ
ราชการอยูท่ีเมืองตาก และทรงไดรับเล่ือนพระยศเปน “พระยาตาก” (เนื่องจากเจาเมืองตากถึงแกพิราลัย) 
ในป พ.ศ. 2307 พมาเคล่ือนทัพโจมตีหัวเมืองตางๆในภาคใตจนถึง จ.เพชรบุรี สมเด็จพระเจาเอกทัศนทรงให
พระยาโกษาธิบดีและพระยาตากไปรักษา จ.เพชรบุรี ท้ังสอง
เคล่ือนทัพตอสูกับพมาจนพมาถอยทัพไปดานสิงขร (จ.
ประจวบคีรี ขันธ) 
ในป พ.ศ. 2308 พมาเคล่ือนทัพโจมตีกรุงศรีอยุธยาอีกคร้ัง 
พระยาตากทรงเคล่ือนทัพตอสู และทรงสามารถปกปองกรุง
ศรีอยุธยาจึงไดรับการเล่ือนพระยศเปน “พระยาวชิรปราการ” 
(เจาเมืองกําแพงเพชร) 
พระองคทรงถูกเรียกใหมารักษาพระนคร กอนท่ีพระองคจะ
ทรงปกครอง จ.กําแพงเพชร (เนื่องจากพมาเคล่ือนทัพโจมตี
กรุงศรีอยุธยา)  
ในป พ.ศ. 2309 พระองคทรงส่ังยิงปนใหญตอสูกับพมาที่โจม 
ตีพระนคร โดยมิไดขออนุญาตจากศาลาลูกขุนจึงทรงถูกฟอง
ใหชําระโทษภาคทัณฑ 
ในป พ.ศ. 2310 พระองค, ขุนนางท่ีจงรักภักดี และทหารประมาณ 500 คนทรงตีฝาวงลอมพมาออกจากคาย
วัดพิชัย (จ.อยุธยา) และทรงมุงหนาไปบานโพธ์ิสังหาร (จ.อยุธยา) เม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2310 
พระองคทรงรวบรวมไพลพล-เสบียง-อาวุธ และทรงเคล่ือนทัพกอบกูกรุงศรีอยุธยา เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 
2310 
ในป พ.ศ. 2311 พระองคทรงสถาปนาพระองคเปน “พระศรีสรรเพชญ” (สมเด็จพระเจาตากสิน) และทรง
สถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานีของอาณาจักรธนบุรี เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2311 (อานขอมูลเพ่ิมเติมเร่ือง 
“การสถาปนาอาณาจักรธนบุรี” ไดใน “จดหมายเหตุท่ีควรรู”) 
ในป พ.ศ. 2325 พระองคสวรรคตโดยทรงถูกสําเร็จโทษประหารชีวิต ฐานวิกลจริต เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 
2325 (บางขอมูลระบุชวงระหวางวันท่ี 6 - 10 เมษายน 2325) ขณะทรงมีพระชนมายุ 47 พรรษา 11 เดือน 
รวมระยะเวลาครองราชยนาน 14 ป 3 เดือน (อานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง “ปริศนาการสวรรคตของสมเด็จพระ
เจาตากสิน” ไดใน “เกร็ดประวัติศาสตรท่ีควรรู”) 

 

สมเดจ็พระเจาตากสนิ 
(17 เมษายน 2277 - 10 เมษายน 2325)
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อับราฮัม ลินคอลน 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงตรัสช่ืนชมประธานาธิบ 
ดี อับราฮัม ลินคอลน ถึงส่ิงเขาทําเพื่อสห 
รัฐอเมริกากับแหมมแอนนา 
 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอลน มีช่ือจริงวา “อับราฮัม ลินคอลน” เกิดท่ีเมืองฮารดิน (เคนทักกี สหรัฐ 
อเมริกา) เปนบุตรชายของ โทมัส ลินคอลน กับ แนนซ่ี แฮงค  
ในป พ.ศ. 2359 เจาของท่ีดินบังคับใหเขาและครอบครัวของเขายายไปทํานาท่ีอ่ืน เขาและครอบครัวของเขา
จึงยายไปเมืองเพอรร่ี (อินเดียนนา สหรัฐอเมริกา)  
ในป พ.ศ. 2361 แมของเขาเสียชีวิตดวยโรคติดเช้ือจากโคนมขณะมีอายุ 34 ป พอของเขาแตงงานใหมกับ 
ซาหรา บุช จอหนสัน  
เขาสนิทสนมกับแมเล้ียงของเขา (เนื่องจากเขาและพอของเขามีความสัมพันธไมราบร่ืนซ่ึงเกิดจากการท่ีเขา
ตองการเรียนหนังสือเพ่ือเปนนักกฎหมาย แตพอของเขาตองการใหเขาเปนชาวนา) 
ในป พ.ศ. 2373 เขาและครอบครัวของเขายายไปพื้นท่ีสาธารณะเมคอน (อิลลินอยส สหรัฐอเมริกา) (เนื่อง 
จากบานและท่ีนาของพวกเขาถูกพายุทอรนาโดถลมจนเสียหายอยางหนัก) เขาเรียนหนังสือระยะหนึ่งกอนท่ี
จะหยุดเรียนกลางคัน (เนื่องจากเขาและครอบครัวของเขาตองยายบานอีกคร้ัง) 
ในป พ.ศ. 2374 เขาและครอบครัวของเขายายไปเมืองโคลส (อิลลินอยส สหรัฐอเมริกา) เขาออกจากบานเพ่ือ
หาท่ีอยูใหม (เนื่องจากเขามักถูกพอของเขาทํารายรางกายเปนประจําซ่ึงเกิดจากการที่เขาตองการเรียน
หนังสือ) 
ในป พ.ศ. 2375 เขาสมัครเปนสมาชิกพรรควิก และลงเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาแหงรัฐอิลลินอยส แตประสบ
ความลมเหลว 

รชักาลที ่4 กบัแหมมแอนนา 
(Anna and The King) 
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เขาไดรับเลือกเปนหัวหนากองเพ่ือตอสูกับชาวอินเดียนแดงในชวงสงครามแบล็คฮอรค (หัวหนาชนเผาซอค
และฟอกซ (อินเดียนแดง) ทําสนธิสัญญากับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาใหเชาพ้ืนท่ีทางทิศตะวันออกของ
มิสซิสซิปป (สหรัฐอเมริกา) ปละ 1,000 เหรียญสหรัฐ โดยท่ีพวกเขาสามารถอาศัยอยูจนกวารัฐบาลสหรัฐจะ
สามารถขายที่ดินผืนนี้ได สรางความไมพอใจใหกับชนเผาแบล็คฮอรค (อินเดียนแดง) เนื่องจากพวกเขา
ไมไดมีสวนรวมในการทําสนธิสัญญา สงผลใหเกิดสงครามระหวางชนเผาแบล็คฮอรค (อินเดียนแดง) และ
รัฐบาลอเมริกัน)  
เขาเปดกิจการรานขายของชําขนาดเล็กท่ีเมืองนิวซาเลม (อิลลินอยส สหรัฐอเมริกา) หลังจากท่ีสงครามยุติลง 
ในป พ.ศ. 2377 เขาลงเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาแหงรัฐอิลลินอยสอีกคร้ังและชนะการเลือกต้ัง เขาเร่ิมเรียน
กฎหมายดวยตนเอง 
ในป พ.ศ. 2380 เขาเดินทางไปสปริงฟลด (อิลลินอยส สหรัฐ 
อเมริกา) เพ่ือเรียนกฎหมายกับ จอหน ที สจวต และกลายเปน
ทนายความท่ีมีช่ือเสียง  
เขาไดรับเลือกเปนหัวหนาพรรควิก (เนื่องจากเขาชนะการ
เลือกตั้งในสภาแหงรัฐอิลลินอยส 4 สมัยซอน) และเร่ิมนโย 
บายตอตานการคาทาส 
ในป พ.ศ. 2385 เขาเขียนบทความโดยใชนามแฝงในหนังสือ 
พิมพ Sangamon Journal 
ในป พ.ศ. 2392 โทมัส ลินคอลน ปวยหนัก เขาจึงเดินทางไป
เยี่ยมพอของเขาท่ีเมืองโคลส (อิลลินอยส สหรัฐอเมริกา)   
ในป พ.ศ. 2394 โทมัส ลินคอลน เสียชีวิต ขณะมีอายุ 73 ป 
เขาไมไดเดินทางไปดูใจเขากอนเสียชีวิต และไมไปรวมงาน
ศพของเขา 
เขาอางวา เขาไมวางและภรรยาของเขาใกลคลอด (แตเขาเขียนจดหมายถึง จอหน ดี จอหนสต้ัน (นองชาย
ตางมารดาของเขา) วา มันเปนความเจ็บปวดมากกวายินดีท่ีไดพบหนาพอของเขา) 
ในป พ.ศ. 2397 เขาลาออกจากพรรควิก และสมัครเปนสมาชิกพรรคริพับลิกัน  
ในป พ.ศ. 2403 เขาไดรับเลือกเปนตัวแทนของพรรครีพับลิกันลงชิงชัยตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
รวมกับ แฮนนิบอล แฮมลิน (คูชิงรองประธานธิบดี) กับตัวแทนของพรรคเดโมแครท (เจมส บูแคนัน (ประ 
ธานาธิบดี) และ จอหน คาเบล แบรคคินไรด (รองประธานาธิบดี)) 
เขาชูนโยบายเลิกทาสในการหาเสียง สงผลใหเขาชนะการเลือกตั้งเปนประธานาธิบดี เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 
2403 
ในป พ.ศ. 2404 เขาสาบานตน, เขารับตําแหนง “ประธานาธิบดี” และเร่ิมผลักดันนโยบายเลิกทาส เม่ือวันท่ี 4 
มีนาคม 2404  

 

ประธานาธบิด ีอบัราฮมั ลนิคอลน 
(12 กมุภาพนัธ 2352 - 15 เมษายน 2408) 
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นโยบายเลิกทาสของเขา สงผลใหเกิดสงครามกลางเมืองอเมริกา (ในยุคนั้นรัฐตางๆในสหรัฐอเมริกาแตก
ความคิดเห็นออกเปน 2 ฝายคือ รัฐฝายเหนือ 23 รัฐ (สวนใหญเปนภาคอุตสาหกรรม) เห็นดวยกับการเลิก
ทาส แตรัฐฝายใต 11 รัฐ (สวนใหญเปนภาคเกษตรกรรม) คัดคานการเลิกทาส สงผลใหสหรัฐอเมริกาแตก
ออกเปน 2 ประเทศคือ สหรัฐอเมริกา (United States of America (Union)-ฝายเหนือ) และสหพันธรัฐอเมริกา 
(Confederate States of America (Confederacy)-ฝายใต) สงครามยืดเยื้อถึง 4 ป 
ในป พ.ศ. 2408 สงครามกลางเมืองอเมริกายุติลงโดยสหรัฐอเมริกาเปนฝายไดรับชัยชนะ เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 
2408 
จอหน วิลคิส บูธ ยิงปนท่ีดานหลังของศีรษะของเขาขณะชมละครโอเปราเร่ือง “Our American Cousin” ใน
ท่ีนั่งพิเศษสําหรับประธานาธิบดีท่ีโรงละคร Ford Theatre (วอชิงตัน ดี ซี สหรัฐอเมริกา) เม่ือวันท่ี 14 เมษา 
ยน 2408  
เขาไดรับบาดเจ็บสาหัสและถูกผาตัดฉุกเฉินโดยแพทยท่ีรวมชมละครโอเปรา เขาทนพิษบาดแผลไมไหวและ
เสียชีวิต เม่ือวันท่ี 15 เมษายน 2408 (ตอนเชาวันรุงข้ึน) ขณะมีอายุ 56 ป 2 เดือน รวมระยะเวลาครองตํา 
แหนงประธานาธิบดีนาน 4 ป 1 เดือน 
 

• ประวัติยอของ จอหน วิลคิส บูธ 
 
จอหน วิลคิส บูธ เปนนักแสดงละครโอเปราท่ีมีช่ือเสียงจากครอบครัวนักแสดงบูธ เกิดท่ีแมร่ีแลนด (สหรัฐ 
อเมริกา) 

ในป พ.ศ. 2398 เขาเร่ิมแสดงละครโอเปราเร่ือง “Richard III” 
ในบทนักแสดงสมทบชายท่ีโรงละคร Baltimore's Charles 
Street Theatre (แมร่ีแลนด สหรัฐอเมริกา) 
ในป พ.ศ. 2403 เขาเปนนักแสดงนําชายท่ีมีชื่อเสียง และเดิน 
ทางไปแสดงละครโอเปราท่ีเมืองตางๆท่ัวสหรัฐอเมริกา 
ในป พ.ศ. 2404 เขาเปนพวกสหพันธรัฐอเมริกา (Confedera 
cy) และคัดคานนโยบายเลิกทาสของประธานาธิบดี อับราฮัม 
ลินคอลน 
ในป พ.ศ. 2408 เขายิงปนใสประธานาธิบดี อับราฮัม ลิน 
คอลน และหลบหนีไปชนบททางตอนเหนือของเวอรจิเนีย 
(สหรัฐอเมริกา)  
เขาถูกทหารตามลา และถูกวิสามัญฆาตกรรม เม่ือวันท่ี 26 เม 
ษายน 2408 ขณะมีอายุ 26 ป 11 เดือน 

 

จอหน วลิคสิ บธู 
(10 พฤษภาคม 2381 - 26 เมษายน 2408) 
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จักรพรรดินโปเลียนที่ 3 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
คณะราชทูตฝร่ังเศสทูลอธบายพระบาท 
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 
4) เร่ืองเรือขนอาวุธของฝร่ังเศสซ่ึงลุกลํ้า
นานนํ้าของประเทศสยาม และจักรพรรดิ 
นโปเลียนท่ี 3 (จักรพรรดิฝร่ังเศส) ทรง
ถวายกระบ่ีเพื่อเปนของขวัญสําหรับมิตร 
ภาพระหวาง 2 ประเทศ 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
จักรพรรดินโปเลียนท่ี 3 ทรงมีพระนามเดิมวา “หลุยส นโปเลียน โบนาปารต” เปนพระราชทายาทลําดับท่ี 3 
และพระราชโอรสลําดับท่ี 1 ใน หลุยส โบนาปารต (พระราชอนุชาของจักรพรรดินโปเลียนท่ี 1) กับพระนาง
ออรตองซ เดอ โบอารเนส  
ในป พ.ศ. 2358 นโปเลียน ฌวฟฟรอย โจเซฟ ชาลส โบนา
ปารต (พระราชภาดา (ลูกพี่ลูกนอง) ในจักรพรรดินโปเลียนท่ี 
3) ทรงข้ึนครองราชยเปน “จักรพรรดินโปเลียนท่ี 2” (จักร 
พรรดิฝร่ังเศส) เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2358 
หลุยส สเตนนิลัส ซาเวียร (ราชวงศบูรบง) ทรงกอกบฏ (Se 
cond White Terror) และทรงข้ึนครองราชยเปน “พระเจา
หลุยสท่ี 18” เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2358 
พระเจาหลุยสท่ี 18 ทรงมีพระราชบัญชาปลดจักรพรรดินโป
เลียนท่ี 2 และทรงเนรเทศพระบรมวงศานุวงศในราชวงศโบ
นาปารตออกจากฝร่ังเศส  
พระองคกับพระนางออรตองซ เดอ โบอารเนส ทรงถูกเนร 
เทศไปเมืองเธอรกู (สวิตเซอรแลนด)  
พระองคทรงหมายม่ันท่ีจะทรงกอบกูราชวงศโบนาปารต 

คณะราชทตูฝรัง่เศส 
(Anna and The King) 

 

จกัรพรรดนิโปเลยีนที ่3 
(20 เมษายน 2351 - 9 มกราคม 2416) 

49



Anna and The King กับขอเท็จจริงในประวัติศาสตร 

ในป พ.ศ. 2379 พระองคและผูนิยมในราชวงศโบนาปารต (Bonapartist) ทรงกอกบฏท่ีเมืองสตราสบูรก 
(ฝร่ังเศส) แตไมประสบความสําเร็จ และเสด็จหนีกลับสวิตเซอรแลนด 
พระเจาหลุยส ฟลิปปท่ี 1 (กษัตริยฝร่ังเศส) ทรงเรียกรองใหสวิตเซอรแลนดสงพระองคเปนผูรายขามแดน 
แตสวิตเซอรแลนดปฏิเสธ  
รัฐบาลสวิตเซอรแลนดเกรงวา การไมสงพระองคเปนผูรายขามแดนอาจสงผลใหความสัมพันธระหวาง
สวิตเซอร แลนดกับฝร่ังเศสจึงเนรเทศพระองคไปสหรัฐอเมริกา 
ในป พ.ศ. 2383 พระองคและทหารรับจางลักลอบเขาเมืองบูโลญ (ฝร่ังเศส) เพื่อกอกบฏอีกคร้ัง, ทรงถูกจับ 
กุม และทรงถูกตัดสินใหจําคุกตลอดพระชนชีพ แตพระองคทรงไดรับการชวยเหลือจากพระบรมวงศานุวงศ
ในราชวงศโบนาปารตท่ีเมืองออง (ฝร่ังเศส) 
พระองคทรงนิพนธหนังสือท่ีเกี่ยวกับการอางสิทธิในการขึ้นครองราชยของพระองค, การปฏิรูปการปก 
ครอง, เศรษฐกิจแบบผสมสังคมนิยม (Bonapartism) 
ในป พ.ศ. 2389 หลุยส โบนาปารต ส้ินพระชนม ขณะทรงมีพระชนมายุ 67 พรรษา สงผลใหพระองคทรง
เปนรัชทายาทของราชวงศโบนาปารต 
ผูนิยมในราชวงศโบนาปารตพาพระองคเสด็จหนีไปเมืองเซาธพอรท (อังกฤษ) โดยการเปล่ียนฉลองพระ 
องค (เส้ือผา) กับชางกออิฐ 
ในป พ.ศ. 2391 ชาวฝร่ังเศสลุกฮือเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ “สาธารณรัฐฝร่ังเศสคร้ังท่ี 1 
(French First Republic-กษัตริยทรงอยูภายใตรัฐสภา)” เปนระบอบ “สาธารณรัฐฝร่ังเศสคร้ังท่ี 2 (French Se 
cond Republic-ประธานาธิบดี)” เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2391 
พระองคเสด็จกลับฝร่ังเศส และทรงมีพระราชประสงคท่ีจะเขาสูการเมืองจึงทรงลงสมัครรับเลือกต้ังเปน 
“ประธานาธิบดี” 
พระองคทรงไดรับการสนับสนุนจากผูนิยมระบอบกษัตริย (Monarchist)-ชนช้ันกลาง-ชนช้ันลาง และทรง
ชนะการเลือกตั้งเปน “ประธานาธิบดี” เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2391 
ในป พ.ศ. 2394 พระองคทรงเรียกรองใหคณะท่ีประชุมแหงชาติ (National Assembly) แกไขรัฐธรรมนูญ
เพื่อใหประธานาธิบดีสามารถดํารงตําแหนงมากกวา 1 สมัย  
พระองคทรงถูกตอตานจากสมาชิกคณะท่ีประชุมแหงชาติ (เนื่องจากพวกเขาเกรงวา พระองคจะทรงผูกขาด
อํานาจ และทรงฟนฟูระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย) สงผลใหการแกไขรัฐธรรมนูญไมสบความสําเร็จ 
พระองคทรงปฏิวัติ, ทรงยึดอํานาจจากคณะท่ีประชุมแหงชาติ, ทรงยกเลิกระบอบสาธารณรัฐฝร่ังเศสคร้ังท่ี 2 
และทรงสถาปนาพระองคเปน “จักรพรรดินโปเลียนท่ี 3” เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2394 
ในป พ.ศ. 2397 พระองคทรงรวมมือกับอังกฤษ, ซาดิเนีย (ออสเตรีย) และจักรวรรดิออตโตมัน (ตุรกี) เคล่ือน
ทัพตอสูกับรัสเซีย สงผลใหเกิดสงครามไครเมียน (Crimean War) สงครามยืดเยื้อเกือบ 3 ป  
ในป พ.ศ. 2400 สงครามยุติลงโดยท่ีฝร่ังเศส, อังกฤษ, ซาดิเนีย และจักรวรรดิออตโตมันเปนฝายชนะ สงผล
ใหฝร่ังเศสมีอิทธิพลมากข้ึนในยุโรป 
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ในป พ.ศ. 2413 จักรวรรดิเยอรมัน (German Empire) เคล่ือนทัพโจมตีออสเตรีย ฝร่ังเศสเคล่ือนทัพตอสูกับ
เยอรมนีเพื่อปกปองออสเตรีย (เนื่องจากฝร่ังเศสเกรงวา จักรวรรดิเยอรมันจะเคล่ือนทัพโจมตีฝร่ังเศส) สงผล
ใหเกิดสงครามฝร่ังเศส-เยอรมัน สงครามยืดเยื้อเกือบ 1 ป พระองคทรงถูกจับกุมท่ีสมรภูมิซีดาน (Battle of 
Sedan), ทรงถูกปลดจากตําแหนง “จักรพรรดิ” และทรงถูกเนรเทศไปอังกฤษ เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2413 
หลุย จูลส โทรชู (ผูบัญชาการทหารบกและสมาชิกรัฐสภา) เปล่ียนแปลงการปกครองเปนระบอบ “สาธารณ 
รัฐฝร่ังเศสคร้ังท่ี 3 (French Third Republic-ประธานาธิบดี)” และสถาปนาตนเองเปน “ประธานาธิบดี” เม่ือ
วันท่ี 4 กันยายน 2413 
ในป พ.ศ. 2416 พระองคสวรรคตดวยพระโรคพระวักกะ (ไต) และติดเช้ือในพระกระแสโลหิต เม่ือวันท่ี 9 
มกราคม 2416 ขณะทรงมีพระชนมายุเกือบ 64 พรรษา 8 เดือน รวมระยะเวลาครองตําแหนงประธานาธิบดี
นาน 2 ป 11 เดือน และครองราชยนาน 17 ป 9 เดือน 
 

ทักษ เฉลิมเตียรณ 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
ศรีวาพาทับทิมเขาเฝา และทูลบอกพระ 
บาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัช 
กาลที่  4) วา  ทับทิมเปนบุตรสาวของ 
ทักษ เฉลิมเตียรณ คหบดีคาใบชาท่ีม่ังค่ัง
ท่ีสุดในประเทศสยาม 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ในประวัติศาสตรสยามและหนังสือท้ังสองเลมของแหมมแอนนาไมไดระบุช่ือของบุคคลรายน้ีแตอยางใด 
อีกท้ังไมอาจสรุปไดวา เจาจอมทับทิมมีตัวตนหรือไม บุคคลผูนี้จึงนาจะเปนเพียงจินตนาการของผูสราง
ภาพยนตรเร่ืองนี้เทานั้น แตผูเขียนพบวามีบุคคลท่ีนาสนใจท่ีควรจะกลาวถึง 
ในป พ.ศ. 2541 ศาสตราจารย ดร. ทักษ เฉลิมเตียรณ ไดรับตําแหนงเปน “ผูอํานวยการโครงการอุษาคเนย
ศึกษา” ท่ี Cornell University (สหรัฐอเมริกา)  

ศรวีากบัเจาจอมทบัทมิ 
(Anna and The King) 
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ทักษ เฉลิมเตียรณ เกิดท่ีกรุงเทพ เปนบุตรชายของนาย จรัส 
เฉลิมเตียรณ กับ นาง เพ็ญศรี เฉลิมเตียรณ  
ในป พ.ศ. 2508 เขาจบการศึกษาจาก University of The Phi 
lippines (ฟลิปปนส) 
ในป พ.ศ. 2511 เขาไดรับปริญญามหาบัณฑิตจาก Occiden tal 
College (สหรัฐอเมริกา) 
ในป พ.ศ. 2514 เขาไดรับปริญญามหาบัณฑิตจาก Cornell 
University (สหรัฐอเมริกา) และแตงหนังสือเร่ือง “ลําดับเหตุ 
การณสงครามเวียดนาม พ.ศ. 2488-2512” 
ในป พ.ศ. 2517 เขาไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจาก Cornell 
University (สหรัฐอเมริกา) และไดรับตําแหนงรองศาสตรา 
จารย คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ในป พ.ศ. 2526 เขาแตงหนังสือเร่ือง “การเมืองระบบพอขุน
อุปถัมภแบบเผด็จการ” 
ในป พ.ศ. 2528 เขาไดรับตําแหนง “รองผูอํานวยการโครงการอุษาคเนยศึกษา” ใน Cornell University (สห 
รัฐอเมริกา) 
ในป พ.ศ. 2541 เขาไดรับเล่ือนการตําแหนงเปน “ผูอํานวยการโครงการอุษาคเนยศึกษา” ใน Cornell 
University (สหรัฐอเมริกา) 
 

จักรพรรดิถงจื้อ 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงตรัสบอกแหมมแอนนา
วา พระองคมีพระราชทายาทนอยกวาจักร 
พรรดิจีน 
 
 
 รชักาลที ่4     แหมมแอนนา     หลยุส 

(Anna and The King) 

 

ศาสตราจารย ดร. ทกัษ เฉลมิเตยีรณ 
(31 พฤษภาคม 2488 - ปจจบุนั)
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ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
จักรพรรดิถงจ้ือ ทรงมีพระนามเดิมวา “อายซินเจวี๋ยหลัว ไจ
ฉุน” เปนพระราชทายาทลําดับท่ี 1 และพระราชโอรสลําดับท่ี 
1 ในจักรพรรดิเสียนเฟงกับซูสีไทเฮา 
ในป พ.ศ. 2404 จักรพรรดิเสียนเฟงสวรรคต เจาฟาไจฉุนทรง
ข้ึนครองราชยเปน “จักรพรรดิถงจื้อ” เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 
2404 
จักรพรรดิเสียนเฟงทรงฝากพระบรมราชโองการใหกับซูซุน 
(พระญาติสนิท) และทรงแตงต้ัง “ผูสําเร็จราชการแผนดิน” จํา 
นวน 8 ราย สรางความไมพอพระทัยใหกับซูสีไทเฮา (พระ
มเหสีฝายตะวันตก) อยางมาก 
ขุนนางชั้นสูงทูลเชิญซูสีไทเฮาและซูอันไทเฮา (พระมเหสีฝาย
ตะวันออก) เขารวมวาราชการแผนดินหลังมาน สงผลใหซูซุนทรงไมพอพระทัยอยางมาก 
ซูสีไทเฮา, ซูอันไทเฮา, ซูซุน และผูสําเร็จราชการแผนดิน 8 รายอัญเชิญพระบรมศพของจักรพรรดิเสียนเฟง
จากเมืองเรอเหอ (จีน) เสด็จกลับกรุงปกกิ่ง  
ซูสีไทเฮาและซูอันไทเฮาทรงเตรียมการกอกบฏจึงทรงอางวา ท้ังสองตองเสด็จกลับกรุงปกกิ่งกอนตามประ 
เพณี  
ซูซุนทรงใหหยงลุ (ราชองครักษ) ติดตามท้ังสองไปเพื่อสังหารท้ังสองกลางทาง แตหยงลุสนิทสนมกับซูสี
ไทเฮาจึงไมสังหาร และอารักขาท้ังสองเสด็จกลับถึงกรุงปกกิ่ง 
ซูซุนและผูสําเร็จราชการแผนดิน 8 รายอัญเชิญพระบรมศพของจักรพรรดิเสียนเฟงเสด็จกลับถึงกรุงปกกิ่ง ซู
สีไทเฮา, ซูอันไทเฮา และเจาชายกง (พระราชอนุชา (นองชาย) ในจักรพรรดิเสียนเฟง) ทรงมีพระบัญชาให
จับกุมซูซุนและผูสําเร็จราชการแผนดิน 8 ราย 
ซูสีไทเฮาและซูอันไทเฮาทรงกลาวหาวา ซูซุนทรงปลอมแปลงพระบรมราชโองการ และทรงมีพระบัญชาให
ประหารชีวิตซูซุน 
ซูสีไทเฮาและซูอันไทเฮาทรงกลาวหาวา ผูสําเร็จราชการแผนดิน 8 รายสมคบกับชาติตะวันตกจนเปนเหตุให
จีนแพสงครามฝนคร้ังท่ี 2 (อานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง “สงครามฝนกับบริษัท บริติช อีสต อินเดีย จํากัด” ไดใน 
“จดหมายเหตุท่ีควรรู”) จึงทรงมีพระบัญชาใหปลดผูสําเร็จราชการแผนดินท้ังแปด และทรงพระราชทาน
แพรขาวใหทําอัตวินิบาตกรรม (ฆาตัวตาย) 
ซูสีไทเฮาและซูอันไทเฮาทรงสถาปนาพระองคเปน “ผูสําเร็จราชการแผนดิน” และทรงออกวาราชการ
แผนดินหลังมานจนกวาจักรพรรดิถงจื้อจะทรงบรรลุนิติภาวะ 

 

จกัรพรรดถิงจือ้ 
(27 เมษายน 2399 - 12 มกราคม 2418)
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ในป พ.ศ. 2415 จักรพรรดิถงจื้อทรงไมสามารถอาน
หนังสือจบประโยคได ซูสีไทเฮาทรงพระปริวิตกใน
ความหยอนพระปรีชาสามารถของพระองคจึงทรงเข่ียว
เข็นพระองคใหขยันมากข้ึน สรางความไมพอพระทัย
ใหกับพระองคอยางมาก  
พระองคทรงมักระบายอารมณกับขันทีท่ีกระทําผิดเพียง
เล็กนอยโดยการโบยตีอยางรุนแรง 
ในป พ.ศ. 2416 พระองคทรงมีพระชนมายุครบ 17 พรร 
ษา และทรงสามารถบริหารราชการแผนดินเอง  
ซูสีไทเฮาและซูอันไทเฮาทรงลาออกจากตําแหนง “ผูสํา 
เร็จราชการการแผนดิน”  
ซูสีไทเฮาและซูอันไทเฮาทรงพยายามแทรกแซงการ
บริหารราชการแผนดินหลายคร้ัง (เนื่องจากพระองค

ทรงบริหารราชการแผนดินอยางไรประสิทธิภาพ)  
พระองคทรงใหบูรณปฏิสังขรณพระราชวังฤดูรอน (圓明園) เพื่อใหซูสีไทเฮาและซูอันไทเฮาเสด็จไป
ประทับท่ีพระราชวังแหงนี้ (เนื่องจากพระองคทรงมีพระราชประสงคท่ีจะบริหารราชการแผนดินดวย
พระองคเอง) 
พระองคทรงมีพระราชดําริใหพระบรมวงศานุวงศ, ขุนนางช้ันสูง และผูมีบรรดาศักดิ์ชวยกันบริจาคเงินและ
ทรัพยสินใหกับพระคลังมหาสมบัติ (เนื่องจากพระคลังมหาสมบัติแทบไมมีเงินเหลือ หลังจากท่ีจีนตอง
ชดใชคาปฏิกรรมสงครามในสงครามฝนคร้ังท่ี 2) สรางความไมพอใจใหพวกเขาอยางมาก 
ในป พ.ศ. 2417 พระองคทรงถูกกดดันจากพระบรมวงศานุวงศ, ขุนนางช้ันสูง และผูมีบรรดาศักดิ์ซ่ึงเขาช่ือ
ทูลแนะนําการบริหารราชการแผนดิน และคัดคานการบูรณปฏิสังขรณพระราชวังฤดูรอน สรางความไมพอ
พระทัยใหกับพระองคอยางมากจึงทรงมีพระราชบัญชาปลดพวกเขาออกจากฐานันดรศักดิ์และตําแหนงให
เปนสามัญชน 
ซูสีไทเฮาและซูอันไทเฮาทรงทราบพระราชบัญชานี้จึงทรงตําหนิพระองคอยางหนัก และทรงตรัสส่ังใหพระ 
องคทรงยกเลิกพระบรมราชโองการน้ี สรางความไมพอพระทัยใหกับพระองคมากยิ่งข้ึน และทรงระบาย
อารมณกับขันทีรุนแรงยิ่งข้ึน 
พระองค, เจาฟาไจเช็ง (พระโอรสของเจาชายกง) และขันทีมักเสด็จออกจากพระบรมมหาราชวังในตอน
กลางคืนเพื่อไปหาความสําราญในสถานบริการ 
ในป พ.ศ. 2418 พระองคสวรรคตดวยพระโรคซิฟลิส เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2418 ขณะทรงมีพระชนมายุ 18 
พรรษา 8 เดือน รวมระยะเวลาครองราชยนาน 13 ป 4 เดือน (พระองคทรงมีพระมเหสี 1 พระองค (จักรพรรดิ
นีเจียชุน) และทรงไมมีพระราชทายาท) 

 

ซสูไีทเฮา 
(29 พฤศจกิายน 2378 - 15 พฤศจกิายน 2451)
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พอมดเมอรลิน 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงตรัสบอก ไมครอฟท 
คินเคด เร่ืองของพอมดเมอรลิน 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ในประวัติศาสตรอังกฤษไมมีประวัติของบุคคลนี้แตอยางใด แตในตํานานกษัตริยอาเธอรกับอัศวินโตะกลม
ระบุเร่ืองราวของบุคคลนี้ นักประวัติศาสตรหลายคนเห็นวา บุคคลน้ีนาจะมีพื้นฐานมาจาก เมอรธิน วิลธ 
(อานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง “ตํานานกษัตริยอาเธอรกับอัศวินโตะกลม” ไดใน “เกร็ดประวัติศาสตรท่ีควรรู”) 
 

• พอมดเมอรลินในตํานาน 
 

- เขาเปนผูพาอาเธอร (วัยทารก) หลบหนีการประหารชีวิต
จาก อูเธอร เพนดรากอน (บิดาของอาเธอร) ไปฝากไวกับ 
เซอร เอคเตอร กับภรรยา  

- เขาเปนพอมด, พระอาจารย และท่ีปรึกษาของอาเธอร 
- เขาทูลแนะนําอาเธอรวา อาเธอรควรจะประหารมอรเดรด 

(พระราชโอรส) เพื่อรักษาเมืองคาเมล็อท 
- เขาใชเวทมนตวิเศษเสกใหเกาอ้ีทุกตัวของโตะกลมมีช่ือ
เจาของเกาอ้ีเปนตัวอักษรสีทองปรากฎข้ึนเม่ือเจาของ
เกาอ้ีปรากฎตัว และพยากรณวา เม่ือใดท่ีเจาของ “เกาอ้ี

รชักาลที ่4 ตรสัเรือ่งพอมดเมอรลนิ 
(Anna and The King) 

 

พอมดเมอรลนิ 
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หันตภัย (Siege Perilous)” ปรากฎตัวเมืองคาเมล็อทจะถึงจุดจบ และใครท่ีไมใชเจาของเกาอ้ีตัวนี้มานั่ง
เกาอ้ีตัวนี้จะถูกไฟเผาจนตาย  

- เขาชวยเหลือ เซอร บาลิน ออกมาจากซากปรักหักพัง หลังจากท่ีเขาตอสูกับกษัตริยเพลเลส และบอก 
เซอร บาลิน วา จอกศักดิ์สิทธ์ิสูญหายจากการตอสู 

- เขาบอกกับอัศวินโตะกลมวา ใครท่ีสามารถครอบครองจอกศักดิ์สิทธ์ิ ผูนั้นจะสามารถนั่งเกาอ้ีมหัน
ตภัยอยางปลอดภัย และพยากรณวา อัศวินโตะกลมท่ีบริสุทธ์ิ 3 คนจะคนพบจอกศักดิ์สิทธ์ิ แตมีอัศวิน
โตะกลม 1 คนท่ีสามารถครอบครองจอกศักดิ์สิทธ์ิ 

- หลังจากท่ีอาเธอรเดินทางไปเกาะอวาลอน (Avalon) เลดี้ ออฟ เดอะ เลค  (Lady of The Lake) ลอลวงให
สรางเสาวิเศษ และจองจําเขาอยูในเสาวิเศษช่ัวนิรันดร 

 

• เมอรธิน วิลธ 
 

- เขามีฝาแฝดผูหญิง 1 คน (เมอรธิน เกวินธีท) เกิดเม่ือป พ.ศ. 1083 
- เขาเปนนักพยากรณ และเปนนักแตงกวีใหกับ เกวิน โดเลย เอป เคยดิโอ 
- เขาประพันธเร่ืองเกี่ยวกับ “สงครามอารฟเดอริธ” (พ.ศ. 1116) 
- ไรเดอรช ฮาเอล (กษัตริยสเตร็ธไซลด) ทรงสังหาร เกวิน โดเลย เอป เคยดิโอ (พ.ศ. 1116) 
- เขาหนีไปอยูในปาคาลีโดเนียน (สกอตแลนด) หลังจากท่ี เกวิน โดเลย เอป เคยดิโอ ถูกสังหาร 
- เขาถูกทอดท้ิง และกลายเปนคนวิกลจริตท่ีเปลือยกาย-มีผมและหนวดเครารุงรัง 

 

สมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
แหมมแอนนาบอกบุตรชายของเธอวา 
ประเทศสยามและอังกฤษปกครองดวย
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย กษัตริย
ทรงตองมีพระสนมหลายรายเพื่อมีพระ
ราชทายาทหลายพระองค 
 
 แหมมแอนนากบัหลยุส 

(Anna and The King) 
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ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
สมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย ทรงมีพระนามเดิมวา “อเล็ก
ซานดรินา วิกตอเรีย” เปนพระราชทายาทลําดับท่ี 1 และพระ
ราชธิดาลําดับท่ี 1 ในเจาชายเอ็ดเวิรด ดยุคแหงเคนตและ 
สแตรเธิรน กับเจาหญิงวิกตอเรียแหงแซ็กซ โคบูรก ซาลเฟลด 
ในป พ.ศ. 2380 สมเด็จพระเจาวิลเลียมท่ี 4 สวรรคต และทรง
ไมมีพระราชทายาท  
พระองคทรงเปนพระนัดดา (หลาน) จึงทรงข้ึนครองราชยเปน 
“สมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย” เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2380 
(อังกฤษเปล่ียนแปลงการปกครองเปน “ระบอบปรมิตตาญา
สิทธิราชย (Constitutional Monarchy-กษัตริยทรงตองอยูภาย 
ใตกฎหมาย)” เม่ือป พ.ศ. 2232) 
ในป พ.ศ. 2382 เซอร โรเบิรต พีล (นายกรัฐมนตรี-พรรคทอรี่) กราบบังคมทูลพระองคเพื่อลาออกจากตํา 
แหนง เนื่องจากความลมเหลวจากเหตุการณ “วิกฤตการณหองพระบรรทม (Bedchamber Crisis)” (ในยุคนั้น
นางกํานัลประจําหองพระบรรทมของพระองคสวนมากตองเปนภรรยาของนักการเมือง (พรรควิก) เขา
ตองการใหพวกเธอเปล่ียนเปนภรรยาของนักการเมืองพรรคของตน (พรรคทอร่ี) แตพระองคทรงคัดคาน
อยางหนัก สงผลใหเขารูสึกวา เขาไมสามารถบริหารราชการภายใตขอจํากัดของพระองคได) วิลเลียม แลมป 
(พรรควิก) ไดรับการแตงต้ังเปน “นายกรัฐมนตรี” ตอจากเขา 
ในป พ.ศ. 2383 เอ็ดเวิรด อ็อกซฟอรด พยายามลอบปลงพระชนมพระองคดวยการยิงปน 2 คร้ัง แตกระสุน
พลาดเปา ขณะพระองคกับเจาชายอัลเบิรต (พระสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย) เสด็จโดยรถมา
พระท่ีนั่งในกรุงลอนดอน เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2383 
เอ็ดเวิรด อ็อกซฟอรด ถูกจับกุมและถูกกลาวหาวาเปนกบฏ ศาลตัดสินใหเขาพนความผิด เนื่องจากเขา
วิกลจริต (นักประวัติศาสตรแตกความคิดเห็นออกเปนหลายฝาย บางเห็นวาเขาพยายามเรียกรองความสนใจ, 
บางเห็นวาพวกปฏิรูปการเมืองเปนผูอยูเบ้ืองหลัง, บางเห็นวากลุมผูสนับสนุน เออรเนส ออกัสตัสแหงฮาโน
เวอร (รัชทายาท) เปนผูอยูเบ้ืองหลัง) 
ในป พ.ศ. 2385 จอหน ฟรานซิส พยายามลอบปลงพระชนมพระองคดวยปน ขณะพระองคเสด็จโดยรถมา
พระท่ีนั่งในพระราชอุทยานเซนตเจมส (กรุงลอนดอน) เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2385  
จอหน ฟรานซิส ถูกจับกุมกอนท่ีจะยิงปน ศาลตัดสินใหเขามีความผิดฐานเปนกบฏ และตองโทษประหาร
ชีวิต  
จอหน ฟรานซิส ไดรับการลดหยอนโทษเหลือโทษเนรเทศออกนอกประเทศตลอดชีวิต 

 

สมเดจ็พระราชนินีาถวคิตอเรยี 
(24 พฤษภาคม 2362 - 22 มกราคม 2444) 
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จอหน วิลเลียม บีน พยายามลอบปลงพระชนมพระองคดวยปนท่ีบรรจุดวยกระดาษและยาสูบในกรุงลอน 
ดอน เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2385  
จอหน วิลเลียม บีน ถูกจับกุมและถูกกลาวหาวาเปนกบฏ ศาลตัดสินใหเขามีความผิดฐานเปนกบฏ และ
ตองโทษประหารชีวิต  
เจาชายอัลเบิรตทรงเห็นวา การลงโทษประหารชีวิตรุนแรงเกินไปจึงทรงสนับสนุนใหรัฐสภาตรา “พระราช 
บัญญัติการทรยศตอชาติป (Treason Act of 1842)” (กฎหมายท่ีกําหนดใหการเล็งปนพก, การลอบทําราย, 
การขวางปาส่ิงของ, การผลิตปนพก หรืออาวุธอันตรายใดๆท่ีมีเจตนาเพียงทําใหพระบรมวงศานุวงศทรงตก
พระทัยสามารถลงโทษดวยการจําคุกไมเกิน 7 ป) สงผลให จอหน วิลเลียม บีน ไดรับการลดหยอนโทษ
เหลือโทษจําคุก 18 เดือน 
ในป พ.ศ. 2388 ไอรแลนดประสบกับเหตุการณ “วิกฤตการณมันฝร่ังเหี่ยวแหง (Irish Potato Famine)” 
พระองคทรงบริจาคเงินสวนพระองคจํานวน 5,000 ปอนดใหกับชาวไอริชท่ีหิวโหย (ในยุคนั้นชาวไอริช
เสียชีวิตเนื่องจากความอดอยากมากกวา 1 ลานราย และ 1 ลานรายตองอพยพออกนอกประเทศ) 
พระองคเสด็จไปเยี่ยมโรงเรียนสอนศาสนาคริสต นิกายคาทอลิก ท่ีเมยนูธ (ไอรแลนด) ชวงท่ีเกิดเหตุการณ 
“การขอเงินงบประมาณจากเมยนูธ (Maynooth Grant)” (โรงเรียนสอนศาสนาคริสต นิกายคาทอลิก ใน
ไอรแลนดขอใหรัฐบาลเพ่ิมงบประมาณจาก 9,000 ปอนดตอปเปน 26,000 ปอนดตอป เซอร โรเบิรต พีล 
(นายกรัฐมนตรี (คร้ังท่ี 2)) เห็นชอบดวย แตประชาชนท่ีนับถือศาสนาคริสต นิกายโปรเตสแตนต สวนใหญ
คัดคาน) 
ในป พ.ศ. 2389 เซอร โรเบิรต พีล กราบบังคมทูลพระองคเพ่ือลาออกจากตําแหนงอีกคร้ัง ชวงที่เกิดเหตุ 
การณ “กฎหมายขาวโพด (Corn Laws)” (กฎหมายเกี่ยวกับการเก็บภาษีนําเขาธัญพืชเพื่อชวยเหลือเกษตรกร
ภายในอังกฤษ แตถูกมองวาเปนการกีดกันการคา พรรคทอร่ีแตกความคิดเห็นออกเปน 2 ฝาย บางคัดคาน
กฎหมายฉบับนี้ บางสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ ฝายท่ีคัดคานกฎหมายฉบับนี้จึงรวมมือกับพรรควิกยกเลิก
กฎหมายฉบับนี้อยางเฉียดฉิว) ลอรด จอหน รัสเซลล (พรรควิก) ไดรับตําแหนง “นายกรัฐมนตรี” ตอจากเขา 
ในป พ.ศ. 2392 วิลเล่ียม แฮมิลตัน พยายามทําใหพระองคทรงตกพระทัยดวยปนท่ีบรรจุดวยดินปน ขณะ
พระองคเสด็จโดยรถมาพระท่ีนั่งบน ถ.คอนสติทิวช่ัน ฮิลล (กรุงลอนดอน)  
วิลเล่ียม แฮมิลตัน ยอมรับสารภาพวากระทําผิดจริง ศาลตัดสินใหเขามีความผิดฐานเปนกบฏ และถูกเนรเทศ
ออกนอกประเทศ 7 ป 
พระองคเสด็จเยือนไอรแลนดอยางเปนทางการคร้ังแรกทามกลางปญหาความอดอยากของชาวไอริช (พระ 
องคทรงเปนท่ีนิยมของชาวอังกฤษ แมจะเกิดวิกฤตการณความอดอยาก) 
ในป พ.ศ. 2393 โรเบิรต เพท ใชปนตีพระเศียร (ศีรษะ) ของพระองคจนทําใหพระมาลา (หมวก) ของพระ 
องคหลุด และพระองคทรงฟกชํ้า ขณะพระองคเสด็จลงจากรถมาพระที่นั่งในกรุงลอนดอน  
โรเบิรต เพท อางวา เขาวิกลจริต แตศาลไมเช่ือจึงตัดสินใหเขามีความผิดฐานเปนกบฏ และถูกเนรเทศออก
นอกประเทศ 7 ป 
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ในป พ.ศ. 2404 เจาชายอัลเบิรตส้ินพระชนม สงผลใหพระองคทรงเสียพระทัยอยางมาก, ทรงฉลองพระองค 
(เส้ือผา) สีดําตลอดพระชนมชีพ และทรงหลีกเล่ียงการปรากฎพระองคในท่ีสาธารณะ 
พระองคทรงประทับอยูในปราสาทบัลมอรัล (Balmoral Castle-เบอรดีนไชร สกอตแลนด) หรือตําหนักออส 
บอรน (Osborne House-เกาะไวท ไอรแลนด) เปนสวนใหญ และไมคอยเสด็จเขากรุงลอนดอน  
พระองคทรงสนิทสนมกับ จอหน บราวน (มหาดเล็กสกอตแลนด) มาก (มีขาวลือวา พระองคและเขาทรงมี
ความสัมพันธฉันชูสาว และทรงอภิเษกสมรสแบบเงียบๆ) 
ในป พ.ศ. 2430 รัฐบาลอังกฤษจัดงานเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษก (Golden Jubilee-ครองราชยครบ 
50 พรรษา) เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2430 และจัดงานเล้ียงพระกระยาหารท่ีมหาวิหารเวสตมินสเตอร 
(Westminster Abbey-กรุงลอนดอน) โดยมีกษัตริยและเจาชายจากประเทศตางๆในยุโรป 50 พระองคเสด็จ
มารวมงาน  
ขบวนการกูชาติไอริช (Irish Republican Army) วางแผนลอบปลงพระชนมพระองคโดยการระเบิดมหาวิ 
หารเวสตมินสเตอร ขณะท่ีพระองคเสด็จรวมงานขอบคุณพระเจา (The Jubilee Plot) แตไมประสบความ 
สําเร็จ  
ฟราสซิส มิลเลน (หัวหนากลุมลอบปลงพระชนม) หลบหนีไปสหรัฐอเมริกา และเสียชีวิตอยางปริศนาใน
เวลาตอมา (นักประวัติสาสตรเห็นวา เขาอาจถูกสมาชิกขบวนการกูชาติไอริชฆาปดปาก) 
ในป พ.ศ. 2437 วิลเล่ียม เอวารต แกลดสโตน (นายกรัฐมนตรี-พรรคเสรีนิยม) กราบบังคมทูลพระองคเพื่อลา 
ออกจากตําแหนง เนื่องจากไมสามารถผาน “รางพระราชบัญญัติปกครองตนเองของไอรแลนด (Irish Go 
vernment Bill 1893)” (กฎหมายใหอํานาจไอรแลนดสามารถปกครองตนเอง แตถูกคัดคานอยางหนักจาก
รัฐสภา) ลอรดโรสเบอร่ี (พรรคเสรีนิยม) ไดรับตําแหนง “นายกรัฐมนตรี” ตอจากเขา 
ในป พ.ศ. 2439 พระองคทรงใหจัดงานเฉลิมฉลองในวโรกาสท่ีพระองคทรงครองราชยยาวนานท่ีสุดในประ 
วัติศาสตรอังกฤษ เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2439 (งานเฉลิมฉลองจัดอยางตอเนื่องจนถึงงานเฉลิมฉลองพระราช
พิธีพัชราภิเษก (Diamond Jubilee-ครองราชยครบ 60 พรรษา) ในป พ.ศ. 2440) 
ในป พ.ศ. 2444 พระองคสวรรคตดวยพระโรคเสนพระโลหิตในพระมัตถลุงค (สมอง) แตก เม่ือวันท่ี 22 มก 
ราคม 2444 ขณะทรงมีพระชนมายุ 81 พรรษา 7 เดือน รวมระยะเวลาครองราชยนาน 63 ป 7 เดือน 
 

• ประวัติยอของ จอหน บราวน 
 
จอหน บราวน เปนมหาดเล็กท่ีสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรียทรงสนิทสนม และทรงไววางพระราชหฤทัย
มากท่ีสุด เกิดท่ีเมืองเครธี (สกอตแลนด) 
ในป พ.ศ. 2396 เขาไดรับตําแหนงมหาดเล็กนอกอาคารของปราสาทบัลมอรัล (เบอรดีนไชร สกอตแลนด) 
ของสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรียกับเจาชายอัลเบิรต (พระสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย) 
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ในป พ.ศ. 2404 เจาชายอัลเบิรตส้ินพระชนมดวยพระโรค
ไทฟอยด สงผลใหสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรียทรงเสีย
พระทัยอยางมากจนเก็บพระองคอยูในปราสาทบัลมอรัล 
เขาเปนมหาดเล็กท่ีรับใชสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย และ
ไดรับการไววางพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระราชินีนาถวิค 
ตอเรียอยางมาก 
บาทหลวงของสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรียบันทึกคํา
สารภาพกอนเสียชีวิตวา เขาเปนประธานในการอภิเษก
สมรสอยางลับๆระหวางสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียกับ
จอหน บราวน (แตนักประวัติศาสตรแตกความคิดเห็น
ออกเปน 2 ฝาย บางเช่ือ, บางไมเช่ือ) 
ในป พ.ศ. 2426 เขาเสียชีวิต เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2426 ขณะ
มีอายุ 56 ป 3 เดือน 

 

แฮเรียต เบียเชอร สโตว 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
แหมมแอนนาถวายหนังสือเร่ือง “กระ 
ทอมนอยของลุงทอม (Uncle Tom’s Ca 
bin)” ใหกับเจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 
5) และทูลบอกพระองควา แฮเรียต เบีย
เชอร สโตว เปนผูเขียนหนังสือเลมนี้ 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
แฮเรียต เบียเชอร สโตว มีช่ือจริงวา “แฮเรียต เอลิซาเบธ บีเชอร” เกิดท่ีเมืองลิชฟลด (คอนเนตทิคัต สหรัฐ 
อเมริกา) เปนบุตรสาวคนท่ี 7 ของนักเทศน ไลแมน บีเชอร 

 

จอหน บราวน 
(8 ธนัวาคม 2369 - 27 มนีาคม 2426) 

แหมมแอนนากบัเจาฟาจฬุาลงกรณ 
(Anna and The King) 
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ในป พ.ศ. 2376 เธอไดรับตําแหนงเปน “ครู” สอนหนังสือในโรงเรียนของพี่สาวของเธอ และเขียนหนังสือ
ภูมิศาสตรสําหรับเด็ก 
ในป พ.ศ. 2379 เธอและสามีของเธอเดินทางไปเมืองบรุนสวิค (เมน สหรัฐอเมริกา) เพื่อเปนวิทยากรใน 
Bowdoin College 
ในป พ.ศ. 2395 เธอเร่ิมเขียนบทความเปนตอนๆลงในนิตยสารรายสัปดาห National Era เร่ือง “Uncle Tom’s 
Cabin” เปนเร่ืองราวเกี่ยวกับประสบการณของครอบครัวทาสผิวดํา 
ในป พ.ศ. 2396 เธอเขียนหนังสือเร่ือง “A Key to Uncle Tom’s Cabin” ซ่ึงถูกวิจารณอยางหนักถึงการบิด 
เบือนประวัติศาสตร (หนังสือท้ังสองเลมของเธอถูกหามจํา 
หนายในสหพันธรัฐอเมริกา (Confederate States of America-
ฝายใต) ในชวงสงครามกลางเมืองอเมริกา) 
เธอเดินทางไปยุโรปหลายประเทศเพ่ือประชาสัมพันธหนังสือ
ของเธอ, ไดรับการตอนรับอยางอบอุนจาก Affectionate and 
Christian Address (กลุมสนับสนุนใหเลิกทาสในสหรัฐอเมริ 
กา) และกลายเปนบุคคลท่ีมีช่ือเสียง 
ในป พ.ศ. 2399 เธอเขียนหนังสือเร่ือง “Dred” เปนเร่ืองราว
เกี่ยวกับอัตถชีวประวัติของ แคโรไลน นอรตั้น (นักตอสูเพื่อ
การเลิกทาส) 
ในป พ.ศ. 2403 ประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอลน อานหนัง 
สือ “Uncle Tom’s Cabin” และเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะเลิกทาส
ในเวลาตอมา 
ในป พ.ศ. 2405 เธอเขาพบประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอลน 
และขอรองใหเขาเรงรัดการเลิกทาส 
ในป พ.ศ. 2416 เธอเดินทางไปเมืองฮารทฟอรด (คอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา) และเขียนหนังสือ “Woman 
in Sacred History” ซ่ึงเปนเร่ืองเกี่ยวกับชีวิตของเธอ 
ในป พ.ศ. 2439 เธอเสียชีวิตอยางสงบดวยโรคชรา เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2439 ขณะมีอายุ 85 ป 
 
 
 
 
 
 
 

 

แฮเรยีต เบยีเชอร สโตว 
(14 มถินุายน  2354  - 1 กรกฎาคม 2439) 
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ขอเท็จจริงของเหตุการณในภาพยนตร 
 

าพยนตรมีเหตุการณหลายเหตุการณปรากฎอยู เหตุการณเหลานี้ลวนมีสวนเกี่ยวของกับ
ประวัติศาสตรของประเทศสยาม บางเหตุการณมีอยูจริง, บางเหตุการณยังคงเปนปริศนา และ
บางเหตุการณไมตรงกับขอเท็จจริงในประวัติศาสตร เนื่องจากในภาพยนตรมีเหตุการณหลาย

เหตุการณ ผูเขียนจึงรวบรวมเฉพาะขอมูลของเหตุการณในภาพยนตรท่ีเห็นวามีประโยชนมาสรุปเพื่อใหเห็น
ภาพอยางชัดเจน 
 

งานเล้ียงพระกระยาหารค่ําในสมัยรัชกาลท่ี 4 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงใหจัดงานเล้ียงพระกระ 
ยาหารคํ่ารับรองชนช้ันสูง และนักการทูต
อังกฤษ 
 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ในป พ.ศ. 2410 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) เสด็จออกรับชาวตะวันตกท่ีหอโภชน
สินลาศ (หมูพระอภิเนาวนิเวศน) เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2410 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหทําเสาธงชักในวังหลวง (ธงตรามหามงกุฎ) และ
วังหนา (ธงจุฑามณี)  
พระองคทรงสวมสายสะพาย “ลิจอง ดอนเนอร (Legion d’Honneur) ช้ันสายสะพาย” (เคร่ืองราชอิสริยาภรณ
ช้ันสูงสุดของฝร่ังเศสซ่ึงจักรพรรดินโปเลียนท่ี 3 (จักรพรรดิฝร่ังเศส) ทรงถวายพระองค)  
พระองคทรงใหจัดงานเล้ียงพระกระยาหารค่ําเพื่อรับรองชนช้ันสูงตะวันตก โดยไมมีการแสดงละคร-ดนตรี 

รชักาลที ่4 ทรงจดังานเลีย้งพระกระยาหารค่าํ 
(Anna and The King) 
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พระองคทรงพระราชทานบรมราชานุญาตใหชาวตะวันตกท่ีอยูในกรุงเทพยืนเขาเฝาในทองพระโรง (ขุนนาง
สยามสวมเส้ือเขาเฝา แตตองหมอบกราบ)  
พระองคทรงพระราชทานพระหัตถ (มือ) ใหชาวตะวันตกจับ และทรงมีพระบรมราชานุญาตใหชนช้ันสูงตะ 
วันตกด่ืมเคร่ืองดื่ม-สูบบุหร่ีตอหนาพระพักตร 
พระองคทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหกับขุนนางสยาม และชนชั้นสูงตะวันตกท่ีมีความชอบ
เพื่อเปนเกียรติ์ 
 

สงครามสยาม-พมาในสมัยรัชกาลท่ี 4 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงใหเคล่ือนทัพโจมตีพมา
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปนเกลา
เจาอยูหัวสวรรคต 
 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ในป พ.ศ. 2395 อังกฤษไมพอใจท่ีพมาผูกขาดการคาจึงสงกองทัพทําสงครามอังกฤษ-พมาคร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 
5 เมษายน 2395 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงฉวยโอกาสที่พมาทําสงครามกับอังกฤษแตงต้ังให
พระเจานองยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทเปน “แมทัพใหญ” และเจาพระยายมราชเปน “ทัพหนา” เคล่ือน
ทัพโจมตีเมืองเชียงตุง แตไมประสบความสําเร็จ 
ในป พ.ศ. 2396 สงครามยุติลงโดยอังกฤษเปนฝายไดรับชัยชนะ พระเจาปะกัน (กษัตริยพมา) ทรงจําตองเสีย
กรุงหงสาวดีและเมืองใกลเคียงเพิ่มข้ึน สงผลใหพมาเสียดินแดนภาคใตท้ังหมด 
ในป พ.ศ. 2396 พระเจามินดง (พระราชอนุชา (นองชาย) ในพระเจาปะกัน) ทรงกอกบฏยึดอํานาจจากพระ
เจาปะกัน, ทรงปฏิรูปประเทศใหทันสมัย และทรงยายเมืองหลวงไปกรุงมัณฑะเลย 

กองทพัหลวงเคลือ่นทพัเพือ่รบกบัพมา 
(Anna and The King) 
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ในป พ.ศ. 2398 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงฉวยโอกาสที่การเมืองพมาวุนวาย
แตงต้ังใหพระเจานองยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทเปน “แมทัพใหญ” และเจาพระยายมราชเปน “ทัพ
หนา” เคล่ือนทัพโจมตีเมืองเชียงตุงอีกคร้ัง แตไมประสบความสําเร็จ  
 

การพระราชทานส่ิงของใหกับแหมมแอนนา 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงพระราชทานพระธําม 
รงค (แหวน) ใหกับแหมมแอนนาเพื่อ
เปนการขอบพระทัยท่ีแหมมแอนนาจัด 
การงานเล้ียงพระกระยาหารค่ํา แตแหมม
แอนนาปฏิเสธ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 5) เสด็จประพาสยุโรปคร้ังท่ี 1 

และทรงพระราชทานพระธํามรงคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ใหกับแหมมแอน
นา 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ในป พ.ศ. 2410 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัช 
กาลที่ 4) ทรงพระราชทานเหรียญท่ีระลึกใหกับแหมมแอนนา 
กอนท่ีจะเดินทางออกจากประเทศสยาม 
ในป พ.ศ. 2412 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 5) ทรงใหพระวิสูตรสาครดิฐ (กัปตัน จอหน บุช) 
นําเงินพระราชทานไปใหกับแหมมแอนนาท่ีสหรัฐอเมริกา 
พระวิสูตรสาครดิฐนําเงินพระราชทานจํานวน 400 เหรียญสห 
รัฐอเมริกาใหกับแหมมแอนนา เพื่อเปนการขอพระทัยสําหรับ
การเปนพระอาจารย 

แหมมแอนนาไดรบัพระราชทานพระธาํรงค 
(Anna and The King) 

 

เหรยีญทีร่ะลกึของรชักาลที ่4 
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กระบวนการยุติธรรมในสมัยรัชกาลท่ี 4 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
เจาจอมทับทิมกับพระครูปลัดใบฎีกาถูก
จับกุม, ถูกไตสวน, ถูกลามโซ, ถูกทรมาน 
และถูกเฆ่ียนตี 
 
 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ในประวัติศาสตรสยามไมมีประวัติของบุคคลท้ังสองนี้แตอยางใดจึงไมอาจสรุปไดวาการไตสวนพิจารณา
คดีของท้ังสองมีจริงหรือไม แตผูเขียนพบวามีกระบวนการยุติธรรมท่ีนาสนใจท่ีควรจะกลาวถึง  
ในป พ.ศ. 2398 เซอร จอหน เบาวริง และคณะราชทูตอังกฤษอัญเชิญพระราชสาสนและเคร่ืองราชบรรณา 
การของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (กษัตริยอังกฤษ) เขาเฝาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) เพื่อเจรจาขอแกไข “สนธิสัญญาเบอรนี (Burney Treaty)”  
รัฐบาลสยามและอังกฤษทํา “สนธิสัญญาเบาวริง (Bowring Treaty)” เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2398 สงผลให
ประเทศสยามตองเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต (Extraterritoriality-สิทธิในการพิจารณาคดีคนในบังคับของ
ชาติตะวันตก) และตองปฏิรูประบบกฎหมาย, ตํารวจ และศาล 
 

• ดานกฎหมาย 
 
ในสมัยรัตนโกสินทร (รัชกาลท่ี 1 - 4) ประเทศสยามใช “กฎหมายตราสามดวง” (กฎหมายเกาต้ังแตสมัย
อยุธยาซ่ึงแทบไมเคยมีการแกไข) เปนหลัก (อานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง “กฎหมายตราสามดวง” ไดใน “เกร็ด
ประวัติศาสตรท่ีควรรู”)  
ชาติตะวันตกมักอางวา กฎหมายของประเทศสยามลาสมัย, ไมยุติธรรม และเรียกรองใหประเทศสยามปรับ 
ปรุงกฎหมายใหทันสมัย 

เจาจอมทบัทมิกบัพระครปูลดัใบฎกีา 
 (Anna and The King) 
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงตองตรากฎหมายใหมเกือบ 500 ฉบับ และทรงให
ประกาศตางๆมีผลบังคับใชเหมือนกฎหมาย เชน ประกาศใหชาวสยามรับจางชาติตะวันตก, ประกาศหามนํา
คนในบังคับของชาติตะวันตกมาเปนทาส, ประกาศใหประชาชนและขุนนางสามารถเปนเจาของละครผูหญิง  
ในป พ.ศ. 2401 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหตั้งโรงพิมพหลวงข้ึนใน
พระบรมมหาราชวัง (โรงอักษรกิจจานุเบกษา) เพื่อพิมพประกาศราชการ (หนังสือราชกิจจานุเบกษา) สํา 
หรับเผยแพรใหกับประชาชน (ในยุคนั้นกฎหมายถือเปนของสูงมีเฉพาะกษัตริย, พระบรมวงศานุวงศ และ
ขุนนางเทานั้นท่ีมีสิทธิอาน) 
 

• ดานศาล 
 
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) ประเทศสยามใชกระบวนการศาลรูป
แบบเดิม, ไมมีการแบงศาลออกเปนหลายศาล-หลายระดับ และใชวิธีการไตสวนแบบจารีตนครบาล (การ
พิจารณาคดีดวยการทรมานจําเลย)  
ผูถูกกลาวหาหลายรายตองสารภาพโดยท่ีไมไดทําความผิด (เนื่องจากพวกเขาทนการถูกทรมานไมไหว) 
(อานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง “การพิจารณาคดีในสมัยรัชกาลท่ี 4 - 5” ไดใน “เกร็ดประ วัติศาสตรท่ีควรรู”) 
ชาติตะวันตกมักอางวา กระบวนการยุติธรรมของประเทศสยามโหดราย-ไมยุติธรรมจึงไมยอมรับ และ
เรียกรองขอสิทธิสภาพนอกอาณาเขตใหกับคนในบังคับของประเทศของตน  
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงจัดต้ังศาลกงสุล และศาลตางประเทศเพื่อพิจารณา
คดีสําหรับคนในบังคับของชาติตะวันตก โดยมีวิธีการพิจารณาคดีคือ 

- คดีแพงและคดีอาญาท่ีคนในบังคับของชาติตะวันตกเปนจําเลยใหกงสุลของประเทศนั้นๆมีอํานาจ
พิจารณาตัดสินคดีความ โดยไมใชวิธีการไตสวนแบบจารีตนครบาล 

- คดีแพงและคดีอาญาท่ีคนในบังคับของชาติตะวันตกเปนโจทกและชาวสยามเปนจําเลยใหข้ึนศาลไทย 
(แตอนุญาตใหกงสุลของประเทศนั้นๆเขาไปนั่งฟงการพิจารณาคดี) 

 

• ดานตํารวจ 
 
ในป พ.ศ. 2403 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงจัดต้ังตํารวจพระนครบาล (กองโป
ลิสคอนสเตเบิล)  
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหจางหลวงรัฐยาภิบาลบัญชา (กัปตัน เอส.เย.เบิรด 
เอมส) เปน “ผูบังคับกองโปลิส” โดยมีหนาท่ีดูแลรักษาความปลอดภัยใหกับชีวิตและทรัพยสินของ
ชาวตะวันตก และความสงบเรียบรอยภายในพระนครแทนขาหลวงกองจับ-กองตระเวนซายขวา 
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหตั้งตํารวจพระนครบาลท่ีโรงกระทะ (สํานักงาน
เขตสัมพันธวงศ), ทรงใหจางชาวมลายู-อินเดียเปนตํารวจ โดยเร่ิมปฏิบัติงานคร้ังแรกท่ีตลาดสําเพ็ง (ตํารวจ
พระนครบาลเปล่ียนเปนสํานักงานตํารวจแหงชาติในเวลาตอมา) 
 

การผนวชของรัชกาลท่ี 5 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
เจาฟาจุฬาลงกรณ  ( รัชกาลท่ี  5)  ทรง
ผนวชเปนสามเณรท่ีวัดพระศรีรัตนศาส 
ดาราม (วัดพระแกว) ชวงท่ีแหมมแอนนา
เปนพระอาจารยของพระองค 
 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ในป พ.ศ. 2409 เจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 5) ทรงผนวช
เปนสามเณรที่วัดบวรนิเวศวิหาร เปนเวลา 6 เดือน (ระหวางท่ี
พระองคทรงผนวช พระองคทรงหยุดเรียนหนังสือกับแหมม
แอนนาช่ัวคราว) 
ในป พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัช 
กาลท่ี 4) สวรรคต พระองคทรงข้ึนครองราชยเปน “พระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5)” เม่ือวันท่ี 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2411 
ในป พ.ศ. 2416 พระองคทรงผนวชเปนภิกษุท่ีวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม (วัดพระแกว) เปนเวลา 27 วัน โดยมีกรมหม่ืนบวร
รังษีสุริยพันธเปนพระราชอุปชฌาย และพระสาสนโสภณเปน
พระราชกรรมวาจาจารย 

เจาฟาจฬุาลงกรณทรงผนวชเปนสามเณร 
(Deleted Scene) 

 

เจาฟาจฬุาลงกรณ  
(ขณะทรงผนวชเปนสามเณร) 
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การพระราชทานชางใหกับสหรัฐอเมริกา 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงไดรับจดหมายตอบกลับ
จากประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอรน 
(ประธานาธิบดีอเมริกา) ซ่ึงปฏิเสธ และ
ขอบพระทัยสําหรับการพระราชทานชาง
ใหกับสหรัฐอเมริกา 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ในป พ.ศ. 2404 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงให กัปตัน เบอเรียน (กัปตันอเม ริ
กัน) ซ่ึงเดินทางเขาสูกรุงเทพนําพระราชหัตถเลขา ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2404 สงถึงประธานาธิบดี เจมส บู
แคนัน (ประธานาธิบดีอเมริกา) โดยทรงมีพระราชประสงคท่ีจะทรงพระราชทานชาง (ตัวผูและตัวเมีย) 
ใหกับสหรัฐอเมริกาเพื่อเปนการเจริญสัมพันธไมตรี  
อับราฮัม ลินคอลน ข้ึนดํารงตําแหนง “ประธานาธิบดี” เมื่อวัน 
ท่ี 4 มีนาคม 2404 
สงครามกลางเมืองอเมริกาเร่ิมข้ึนท่ีเมืองฟอรด ซัมเตอร (เซาท
แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา) สงผลใหประธานาธิบดี อับราฮัม 
ลินคอลน ไมสนใจเรื่องการพระราชทานชางของพระบาท 
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) 
ในป พ.ศ. 2405 ประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอลน ถวายจด 
หมายตอบกลับพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัช 
กาลที่ 4) ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2405  
เขาปฏิเสธ และขอบพระทัยสําหรับการพระราชทานชางโดย
อางวา สหรัฐอเมริกามีภูมิอากาศ และภูมิประเทศท่ีไมเหมาะ 
สมสําหรับการเล้ียงชาง 

รชักาลที ่4 ทรงไดรบัจดหมายจากประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิา 
(Anna and The King) 

 

ประธานาธบิด ีเจมส บแูคนนั 
(23 เมษายน 2334 - 1 มถินุายน 2411) 
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การประหารชีวิตในสมัยรัชกาลท่ี 1 - 4 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงลงพระราชอาญาประ 
หารชีวิตเจาจอมทับทิมกับพระครูปลัด
ใบฎีกาท่ีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัด
พระแกว) ดวยการตัดศีรษะ 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ในประวัติศาสตรสยามไมมีประวัติของบุคคลท้ังสองนี้แตอยางใดจึงไมอาจสรุปไดวาการประหารชีวิตของ
ท้ังสองมีจริงหรือไม แตผูเขียนพบวามีการประหารชีวิตท่ีนาสนใจท่ีควรจะกลาวถึง  
ในสมัยรัตนโกสินทร (รัชกาลท่ี 1 - 5) มีรายละเอียดในการประหารชีวิตนักโทษคือ 

- สถานท่ี : มีการประหารชีวิตหลายสถานท่ี (วัดปทุมคงคา (วัดสําเพ็ง), วัดสันติธรรมาราม (วัดโคกข้ีแรง), 
วัดพลับพลาไชย (วักโศก), วัดดิสหงสาราม (วัดมักกะสัน)) แตไมเคยมีการประหารชีวิตท่ีวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม (วัดพระแกว) 

- รูปแบบ : มีการประหารชีวิตหลายรูปแบบ (การทุบดวยทอนไมจันทร, การตัดศีรษะ, การใสตะกรอ
หวายใหชางแตะ, การโบย, การขังกรงประจาน) 

ในป พ.ศ.2325 สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก (รัชกาลท่ี 1) ทรงจับกุมสมเด็จพระเจาตากสิน และทรงลง
อาญาประหารชีวิตท่ีวัดอรุณราชวราราม (วัดแจง) ฐานทรงวิกลจริต เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2325 (บางขอมูล
ระบุชวงระหวางวันท่ี 6 - 10 เมษายน 2325) 
พระบรมวงศานุวงศในสมเด็จพระเจาตากสิน (ชาย) และขุนนางท่ีจงรักภักดีตอสมเด็จพระเจาตากสินกวา 50 
รายถูกประหารชีวิตดวยการตัดศีรษะ (เจาฟากรมขุนอินทรพิทักษ (พระราชโอรสในสมเด็จพระเจาตากสิน), 
พระเจาหลานเธอกรมขุนรามภูเบศร, พระยาพิชัย (ดาบหัก), เจาพระยานครราชสีมา, พระยาสวรรค และพระ
ยารามัญวงศ) นอกนั้นถูกถอดยศท้ังหมด (อานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง “ปริศนาการสวรรคตของสมเด็จพระเจา
ตากสิน” ไดใน “เกร็ดประวัติศาสตรท่ีควรรู”) 

เจาจอมทบัทมิและพระครปูลดัใบฎกีา 
(Anna and The King) 
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ในป พ.ศ.2327 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) ทรงใหขุดหีบพระบรมศพของสมเด็จ
พระเจาตากสิน, ทรงพระราชทานเพลิงพระบรมศพ และทรงใหอัญเชิญพระอังคาร (อัฐิ) บรรจุในพระเจดียท่ี
วัดบางยี่เรือใต (วัดอินทารามวรวิหาร) 
ในป พ.ศ. 2346 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) ทรงจับไดวา พระองคเจาลําดวนและ
พระองคเจาอินทปตซองสุมคนแอบฝกวิชาในตอนกลางคืนรวมกับพระยาเกษตราธิบดีจึงทรงลงพระราช
อาญาประหารชีวิต ฐานคบคิดจะทํารายพระองคและกอกบฏ 
ในป พ.ศ. 2352 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลท่ี 2) ทรงลงพระราชอาญาประหารชีวิตเจา
ฟาสุพันธวงศ (พระราชนัดดา (หลาน) ในรัชกาลท่ี 1), เจาฟากรมขุนกษัตรานุชิต (พระราชโอรสในสมเด็จ
พระเจาตากสิน) และบุคคลอ่ืนรวมมากกวา 100 ราย ฐานคบคิดจะกอกบฏ 
ในป พ.ศ. 2358 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลท่ี 2) ทรงลงพระราชอาญาประหารชีวิต
สมเด็จเจาฟาชายทัศไภย (พระราชโอรสในสมเด็จพระเจาตากสิน) และเจาจอมในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหลานภาลัย (รัชกาลท่ี 2) ฐานลักลอบ
เปนชู 
ใน พ.ศ. 2370 พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงมีพระ
ราชบัญชาใหขังพระเจาไชยเชษฐาธิราชท่ี 
3 (กษัตริยลานชาง) และครอบครัวของ
พระองคในกรงเหล็กประจานท่ีหนาพระ
ท่ีนั่งสุทไธสวรรย ฐานกอกบฏ (ในยุคนั้น
ลานชางเปนเมืองข้ึนของประเทศสยาม) 
พระเจาไชยเชษฐาธิราชที่ 3 และครอบ 
ครัวของพระองคทรงถูกทรมานดวยเคร่ืองกรมกรณ (ครก-สาก (สําหรับโขลก), เบ็ด (สําหรับเกี่ยวแขวน), 
กระทะ (สําหรับตม), ขวาน-เล่ือย (สําหรับผาอก) และขาหยั่ง (สําหรับแหประจาน)) 
พระเจาไชยเชษฐาธิราชท่ี 3 และครอบครัวของพระองคทรงถูกนําไปแหประจาน เพื่อใหประชาชนสาบแชง
เวลาบายแดดรมของทุกวันพระโลหิตไหลจนส้ินพระชนมทุกพระองค 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงใหนําพระศพของพระเจาไชยเชษฐาธิราชท่ี 3 และ
ครอบครัวของพระองคทุกพระองคไปเสียบประจานท่ีวัดราชวรินทร (วัดสําเหร) 
ในป พ.ศ. 2391 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงจับไดวา กรมหลวงรักษรณเรศร 
(พระราชโอรสในรัชกาลท่ี 2) ทรงซองสุมเจานายและขุนนางจํานวนมากจึงลงพระราชอาญาประหารชีวิตท่ี
วัดปทุมคงคาดวยทอนไมจันทร ฐานคบคิดจะกอกบฏ, มักใหญใฝสูงทําตัวเทียมกษัตริย, ยักยอกเงินเบ้ียหวัด-
เงินคาบูชาพระบาท และมีพฤติกรรมฝกใฝเพศชาย (พระบรมวงศานุวงศและขุนนาง 7 รายถูกประหารชีวิต
ดวยการตัดศีรษะ)  

การประหารชวีติดวยการตดัศรีษะในสมยัรตันโกสนิทร 
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ในป พ.ศ. 2400 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงลงพระราชอาญาประหารชีวิตขุน
สุวรรณและเจาจอมมารดาชอย (เจาจอมมารดาในพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว) ท่ีวัดดิสหงสาราม 
(วัดมักกะสัน) ฐานลักลอบเปนชู 
 

การปลอยทาสในสมัยรัชกาลท่ี 4 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
แหมมแอนนาเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) เพื่อทูล
อธิบายเร่ืองท่ีเธอไถตัวและปลอย “ละ 
ออ”  (ทาสหญิงของเจาจอมมารดาอึ่ง) 
เปนอิสระโดยไมรับการยินยอมจากเจา
จอมมารดาอ่ึง 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงวินิจฉัยใหการปลอย

ทาสถูกตองตามกฎหมาย 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ในสมัยรัตนโกสินทร (รัชกาลท่ี 1 - 4) ประเทศสยามไมมีกฎหมายเลิกทาส ทาสท่ีตองการไถตัวตองปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หรือไดรับการยินยอมจากนายทาส  
ทาสมีหลายประเภท บางประเภทไถถอนตนเองได แตบางประเภทไถถอนตนเองไมได (อานขอมูลเพิ่มเติม
เร่ือง “การเลิกทาสและระบบไพรในสมัยรัชกาลท่ี 5” ไดใน “จดหมายเหตุท่ีควรรู”)  
แหมมแอนนาเขียนจดหมายทูลถามพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) เร่ืองการปลอยทาส 
และพระองคทรงมีพระราชหัตถเลขาเลขท่ี 108 ตอบกลับแหมมแอนนาเร่ืองการปลอยทาสวา 
   “แมจะเปนพระเจาอยูหัวของชาวสยาม การที่จะใหเสรีแกทาสใหพนจากขอพันธะท่ีจะตองรับใชนายตาม
กฎหมายของพวกเขานั้นจะเปนการละเมิดกฎหมาย และขนบประเพณีของสยามอยางแรง หรือการที่จะให
ความสะดวกแกเธอท่ีจะซ้ือทาสท้ังสอง และปลอยใหเปนเสรี โดยปราศจากความยินยอมของคุณแพนายของ
พวกเขานั้นก็เปนการละเมิดอยางสูงสุดเชนกัน” 

แหมมแอนนากบัเจาพระยาศรสีรุยิวงศ (ชวง) 
(Anna and The King) 
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การกบฏในสมัยรัชกาลท่ี 4 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
แมทัพอาลักษณเคล่ือนทัพมาหาพระบาท 
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 
4) เพื่อหมายสังหารพระองค และพระ
บรมวงศานุวงศในพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ในประวัติศาสตรสยามและหนังสือท้ังสองเลมของแหมมแอนนาไมไดระบุเหตุการณกบฏแตอยางใด อีกท้ัง
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ไมปรากฎวามีการกอกบฏ เหตุการณนี้จึง
นาจะเปนเพียงจินตนาการของผูสรางภาพยนตรเร่ืองนี้เทานั้น แตผูเขียนพบวามีเหตุการณท่ีนาสนใจท่ีควรจะ
กลาวถึง 
ในป พ.ศ. 2399 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) และเจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 5) 
เสด็จพระราชดําเนินไปสนามหลวงโดยรถมาพระท่ีนั่ง แตรถมาพระท่ีนั่งลม สงผลใหพระองคและเจาฟา
จุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 5) ทรงไดรับบาดเจ็บ (พระเศียร (ศีรษะ) ของเจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 5) แตก) 
หนวยขาวกรองอังกฤษตีแผกรณี “ลอบปลงพระชนมพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4)” 
เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2399 
หนังสือพิมพ Illustrated Times (หนังสือพิมพอังกฤษ) ตีพิมพบทความเร่ือง “ความลมเหลวในการลอบปลง
พระชนมพระเจากรุงสยาม” โดยระบุวา 
     “เราไดรับรายงานท่ีโลดโผนจากสํานักขาวของเราในเมืองมัทราส (อินเดีย) วาสมเด็จพระเจากรุงสยาม 
(รัชกาลท่ี 4) ไดรับการทูลเชิญเม่ือ 2 เดือนมาแลว (ตุลาคม 2399) ใหเปนองคประธานในงานเล้ียงซ่ึงจัดใหมี
ข้ึนโดยคหบดีท่ีม่ังค่ังท่ีสุดในกรุงสยาม งานน้ีเปนงานใหญพระเจาอยูหัวทรงตอบรับคําเชิญซ่ึงปกติขัดกับ
พระราชประเพณีแหงราชสํานักสยาม พระราชอนุชาของพระเจาอยูหัว (พระบาทสมเด็จพระปนเกลา
เจาอยูหัว) ทรงคลางแคลงพระทัยในคําเชิญท่ีผิดปกติวิสัย แนนอนมันดูผิดสังเกตจึงไดทูลแนะนําไมใหเสด็จ

แมทพัอาลกัษณเคลือ่นทพัเพือ่กอกบฏ 
 (Anna and The King) 
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พระราชดําเนินไป ดวยแนพระทัยวาจะมีเหตุรายเกิดข้ึนซ่ึงจะเปนภัยตอพระองค แตเนื่องจากพระเจาอยูหัว
ทรงตอบรับไปจึงไมมีพระราชประสงคท่ีจะแสดงความรังเกียจสงสัยเพราะอุปทานดังกลาว แตเพื่อเปน
ทางออกท่ีดีจึงทรงออกอุบายสงบุคคลอื่นปลอมตัวไปแทนในงานน้ัน บุคคลนั้นตองสวมฉลองพระองค
เลียนแบบกษัตริยเพื่อใหดูสมจริง ขาราชบริพารคนหนึ่งท่ีมีรูปราง, หนาตา, ความสูง และลักษณะทาทาง
คลายคลึงพระเจาอยูหัวท่ีสุดถูกคัดเลือก และสงไปเพื่อจุดประสงคดังกลาว หมายกําหนดการสําหรับเวลาท่ี
จะเสด็จพระราชดําเนินไปถึงงานเล้ียงเปนตอนเท่ียงคืน พระเจาอยูหัวปลอมเดินตามแผนท่ีวางไวทุกข้ันตอน 
หลังจากท่ีเดินทางถึงบริเวณงาน และถูกอัญเชิญเขาสูท่ีประทับท่ีพระราชบัลลังกท่ีจัดเตรียมไวเปนพิเศษ 
ทันทีท่ีนั่งลงก็เกิดเสียงระเบิดข้ึนสนั่นหวั่นไหว ความรุนแรงของระเบิดปลิดชีพตัวแทนผูเคราะหรายของ
พระเจาอยูหัวในพริบตาพรอมกับผูติดตามอีก 7 รายซ่ึงยืนอารักขาอยูท่ีนั่น 
     สวนความคืบหนาในการสอบสวนคาดวายากท่ีจะช้ีตัวผูบงการได เพราะจากรูปการมีบุคคลสําคัญท่ีเขา
ไปเกี่ยวของดวยหลายรายซ่ึงเปนการยากตอการสืบพยาน การรายงานขาวจึงไมคืบหนาตอไปอีก” 
หลังจากท่ีขาวนี้ถูกเผยแพรออกไปพระสยามธุรพาหะ (ดี.เค.เมซัน-กงสุลสยามประจํากรุงลอนดอน) ไมมี
การแกขาว หรือประทวง  
ในป พ.ศ. 2404 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหคณะราชทูตอัญเชิญพระราช
สาสน และเคร่ืองราชบรรณาการไปถวายจักรพรรดินโปเลียนท่ี 3 (จักรพรรดิฝร่ังเศส)  
หนังสือพิมพ L’Illustration (หนังสือพิมพฝร่ังเศส) ตีพิมพบทความโดยอางวา ราชทูตสยามเลาเร่ืองความ
เปนไปในราชสํานักสยามวา  
     “หลังจากรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ส้ินสุดลง กษัตริยพระองคใหม
ไมมีผูใดเหมาะสมเทาเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) ท่ีเปนรองจากกษัตริยทางดานปกครองอยู ณ กรุงสยามใน
เวลานี้” 
ในป พ.ศ. 2407 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงไววางพระราชหฤทัยในเจาพระยา
ศรีสุริยวงศ (ชวง) อยางมาก  
พระบรมวงศานุวงศและขุนนางเกรงวา หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) 
สวรรคต เจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) จะข้ึนครองราชยเปนกษัตริยจึงทูลเตือนพระองคเร่ืองของเจาพระยาศรี
สุริยวงศ (ชวง) แตพระองคทรงไมใสพระทัยและปฏิบัติพระองคเปนปกติเร่ือยมา (มีขาวลือวา รัชกาลท่ี 4 
ทรงใหเซงตึกและท่ีดินท่ีสิงคโปรเพื่อพระราชทานใหกับพระบรมวงศานุวงศในพระองค) 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงจับไดวา พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวทรง
ตระเตรียมอาวุธ-กระสุนจํานวนมาก  
พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวทรงทูลอางวา พระองคทรงตระเตรียมอาวุธเพื่อปกปองราชสมบัติจาก
เจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง)  
ในป พ.ศ. 2408 พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวสวรรคตอยางปริศนา เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2408 ขณะ
ทรงมีพระชนมายุ 56 พรรษา 4 เดือน  
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การเขาเฝาของคณะราชทูตฝรั่งเศส 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
คณะราชทูตฝร่ังเศสทูลอธิบายพระบาท 
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 
4) เร่ืองเรือขนอาวุธของฝร่ังเศสซ่ึงลุกลํ้า
นานน้ําของประเทศสยาม  
 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ในป พ.ศ. 2228 คณะราชทูตฝร่ังเศสอัญ 
เชิญพระราชสาสน, เคร่ืองราชบรรณา 
การ และทหารฝร่ังเศสของพระเจาหลุยส
ท่ี 14 (จักรพรรดิฝร่ัง เศส) เขาเฝาสมเด็จ
พระนารายณ (กษัตริยอยุธยา) 
สมเด็จพระนารายณทรงใหทหารฝร่ังเศส
ไปรักษาเ มืองธนบุ รีและเ มืองมะริด 
(พมา) 
ในป พ.ศ. 2232 สมเด็จพระเพทราชา 
(กษัตริยอยุธยา) ทรงมีพระราชบัญชาใหขับไลทหารฝรั่งเศสออกจากอาณาจักรอยุธยา (เนื่องจากพระองค
ทรงเกรงวา ฝร่ังเศสจะยึดครองอาณาจักรอยุธยา) สงผลใหความสัมพันธระหวางอาณาจักรอยุธยา-ฝร่ังเศส
ยุติลง 
ในป พ.ศ. 2406 คณะราชทูตฝร่ังเศสอัญเชิญพระราชสาสน, เคร่ืองราชบรรณาการ, เคร่ืองราชอิสริยาภรณ (ลิ
จอง ดอนเนอร (Legion d’Honneur) ช้ันสายสะพาย) และกระบ่ีของจักรพรรดินโปเลียนท่ี 3 (จักรพรรดิฝร่ัง 
เศส) เขาเฝาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2406 (อานขอมูล
เพิ่มเติมเร่ือง “การเจริญสัมพันธไมตรีกับตางประเทศในสมัยรัชกาลท่ี 4” ไดใน “จดหมายเหตุท่ีควรรู”) 

คณะราชทตูฝรัง่เศส 
(Anna and The King) 

รชักาลที ่4 กบัคณะราชทตูฝรัง่เศส 
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การพบกันอีกครั้งระหวางรัชกาลท่ี 5 กับแหมมแอนนา 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 5) เสด็จพระราชดําเนินโดย
รถยนตพระท่ีนั่งเพ่ือมาเยี่ยมแหมมแอน
นาท่ีบานพักของเธอ 
 
 
 
 

 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ในป พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) เสด็จประพาสยุโรปคร้ังท่ี 1 เม่ือ
เดือนเมษายน-ธันวาคม 2440  
พระองคทรงแตงต้ังสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง (พระอัครมเหสี) 
เปน “ผูสําเร็จราชการแผนดิน” และทรงสถาปนาเปน 
“สมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรีบรมราชินีนาถ” 
พระองคทรงพระราชทานวโรกาสใหแหมมแอนนา
และหลานสาวของเธอเขาเฝาท่ีสถานทูตสยามประจํา
กรุงลอนดอน (อังกฤษ) เปนการสวนพระองค ขณะท่ี
พระองคเสด็จประพาสอังกฤษ เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 
2440 
พระองคทรงตําหนิแหมมแอนนาท่ีนําพระบรมสาทิส 
ลักษณ (ภาพวาด) ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ซ่ึงทรงดูชราภาพอยางมากใสใน
หนังสือ “The English Governess at The Siamese 
Court” แตแหมมแอนนาทูลอางวา เธอเขียนเร่ืองจริง 

รชักาลที ่5 กบัแหมมแอนนา 
(Deleted Scene) 

 

ขาวการเสดจ็ประพาสรสัเซยีของรชักาลที ่5 
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การเขาเฝารัชกาลท่ี 4 ของแหมมแอนนา 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
เจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) นําแหมม
แอนนาและบุตรชายของเธอเขาเฝาพระ 
บาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัช 
กาลที่ 4) ท่ีทองพระโรง 
 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ในป พ.ศ. 2405 แหมมแอนนาและบุตรชายของเธอเดินทางสูประเทศสยามเพ่ือรับตําแหนงเปน “พระ
อาจารย” สอนภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตรเบ้ืองตน, วรรณคดีอังกฤษ และขนบธรรมเนียมอังกฤษใหแกเจาฟา
จุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 5) และพระบรมวงศานุวงศในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) 
พระวิสูตรสาครดิฐ (กัปตัน จอหน บุช) นําแหมมแอนนาเขา
เฝาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) เพื่อ
รับตําแหนง “พระอาจารย” ใหกับเจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 
5) และพระบรมวงศานุวงศในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2405 
 
 
 
 
 

รชักาลที ่4 กบัแหมมแอนนา 
(Anna and The King) 

 

พระวสิตูรสาครดฐิ (กปัตนั จอหน บชุ) 
(4 สงิหาคม 2362 - 3 สงิหาคม 2448) 
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ขอเท็จจริงของเหตุการณที่ถูกกลาวถึง 
 

าพยนตรมีเหตุการณท่ีถูกกลาวถึงหลายเหตุการณ เหตุการณเหลานี้ลวนมีสวนเกี่ยวของกับประ 
วัติศาสตรของประเทศสยามและของโลก บางเหตุการณมีอยูจริง แตบางเหตุการณไมตรงกับ
ขอเท็จจริงในประวัติศาสตร เนื่องจากในภาพยนตรมีเหตุการณท่ีถูกกลาวถึงหลายเหตุการณ 

ผูเขียนจึงรวบรวมเฉพาะขอมูลของเหตุการณท่ีถูกกลาวถึงในภาพยนตรท่ีเห็นวามีประโยชนมาสรุปเพ่ือให
เห็นภาพอยางชัดเจน 
 

สมรภูมิแอนตีต้ัม 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงตรัสบอกแหมมแอนนา
วา สมรภูมิแอนตีตั้มมีคนถึง 70,000 คน
ถูกสังหารภายในคืนเดียว 
 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ในป พ.ศ. 2404 อับราฮัม ลินคอลน เขารับตําแหนง “ประธานาธิบดี” เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2404 
อับราฮัม ลินคอลน ผลักดันนโยบายเลิกทาสจนนําไปสูสงครามกลางเมืองอเมริกา (ในยุคนั้นรัฐตางๆแตก
ความคิดเห็นออกเปน 2 ฝายคือ ฝายท่ีเห็นดวยกับการเลิกทาส (สหรัฐอเมริกา (United States of America 
(Union))-ฝายเหนือ) และฝายท่ีคัดคานการเลิกทาส (สหพันธรัฐอเมริกา (Confederate States of America 
(Confederacy))-ฝายใต) สงครามยืดเยื้อถึง 4 ป  
ในป พ.ศ. 2405 กองทัพแหงสหภาพ (สหรัฐอเมริกา) เคล่ือนทัพสูเมืองชารปเบิรก-เมืองแอนตีตั้ม (แมร่ี
แลนด สหรัฐอเมริกา) และเผชิญหนากับกองทัพแหงสหพันธมิตร (สหพันธรัฐอเมริกา) 

รชักาลที ่4 กบัแหมมแอนนา 
(Anna and The King) 
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นายพล จอรจ บี แมคเคลเลน (กองทัพแหงสหภาพ) เคล่ือนทัพโจมตีกองทัพแหงสหพันธมิตรใกลเมืองแอน
ตีตั้ม (แมร่ีแลนด สหรัฐอเมริกา) เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2405 ชวงเวลา 6.00 - 23.00 น.  
นายพล โจเซฟ ฮุคเกอร (กองทัพแหงสหภาพ) โจมตีกองทัพแหงสหพันธมิตรทางปกซายจนถอยรนไปท่ี
โบสทดังเกอร และหวังใหกองทัพแหงสหพันธมิตรถอยรนไปจนถึง ถ.ซันเคน ซ่ึงกองทัพแหงสหภาพตั้ง
กองทัพรออยู แตกองทัพแหงสหพันธมิตรไมยอมถอยและต้ังม่ันตอสู 
ตอนคํ่านายพล แอมบรอส เบิรนไซด (กองทัพแหงสหภาพ) เคล่ือนทัพมาทางสะพานเบิรนไซดโดยมีนายพล 
แอม บรอส โพเวล ฮิลล (กองทัพแหง
สหภาพ) ซ่ึงแบงกองทัพจากเมืองฮาเพอร 
เฟอร่ี (เวสทเวอจิเนีย สหรัฐอเมริกา) ตาม 
มาเปนกองหลังเพื่อโจมตีกองทัพแหง
สหพันธมิตร  
นายพล โรเบิรต อี ลี (กองทัพแหงสห 
พันธมิตร) ตองเผชิญกับการโจมตี 2 ดาน
แตยังคงยืนหยัดตอสูจนสามารถพากอง 
ทัพแหงสหพันธมิตรถอยหนีขามลําธาร
แอนตีตั้มไปเวอจิเนีย (สหรัฐอเมริกา) 
สงครามยุติลงโดยท่ีกองทัพแหงสหภาพไมสามารถทําลายกองทัพแหงสหพันธมิตร สงผลใหมีผูเสียชีวิตกวา 
3,500 ราย, บาดเจ็บกวา 17,000 ราย และถูกจับกุมกวา 1,700 ราย  
 

การผนวชของรัชกาลท่ี 4 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงตรัสบอกแหมมแอนนา
วา พระองคทรงเคยผนวชเปนภิกษุ 27 
พรรษากอนทรงข้ึนครองราชยท่ีอาราม
สงฆใน จ.หนองคาย 
 
 

สมรภมูแิอนตตีัม้ 

รชักาลที ่4 และพระราชทายาท 
(Anna and The King) 
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ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ในป พ.ศ. 2361 เจาฟามงกุฎ (รัชกาลท่ี 4) ทรงผนวชเปนสามเณรโดยมีการสมโภชท่ีพระท่ีนั่งอมรินทรวินิจ
ฉัย, ทรงแหไปผนวชท่ีพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) โดยมีสมเด็จพระสังฆราช (มี) 
เปนพระอุปชฌายและสมเด็จพระญาณสังวร (สุก) เปนพระอาจารย, เสด็จไปประทับอยูท่ีวัดมหาธาตุ และ
ทรงลาผนวชชวงออกพรรษา (รวมเปนระยะเวลาประมาณ 7 เดือน) 
ในป พ.ศ. 2367 พระองคทรงผนวชอีกคร้ังท่ีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) โดยมีสมเด็จพระ 
สังฆราช (ดอน) เปนพระอุปชฌาย และทรงไดรับพระนามฉายาวา “วชิรญาโณ (วชิรญาณภิกขุ)” 
พระองคเสด็จไปประทับอยูท่ีวัดมหาธาตุ (วัดมหาธาตุวรวิหาร) 3 วัน และเสด็จไปจําพรรษาท่ีวัดราชาธิวาส 
(วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร) 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลท่ี 2) สวรร 
คต  
เจาฟามงกุฎ (รัชกาลท่ี 4) ทรงมีพระราชประสงคท่ีจะลา
ผนวชเพื่อทรงข้ึนครองราชย แตทรงถูกสมเด็จพระศรีสุราลัย 
(พระราชชนนี (มารดา) ในรัชกาลท่ี 3) กับกรมหมื่นเจษฎา
บดินทร (รัชกาลท่ี 3) กีดกัน (อานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง “วิบาก
กรรมกอนการขึ้นครองราชยของ รัชกาลท่ี  4”  ได ใน 
“จดหมายเหตุท่ีควรรู”) 
กรมหม่ืนเจษฎาบดินทรทรงข้ึนครองราชยเปน “พระบาท 
สมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3)” เม่ือวันท่ี 21 กรก 
ฎาคม 2367 
พระองคทรงผนวชนาน 27 พรรษา, เสด็จธุดงคไปตามหัว
เมืองตางๆท่ัวประเทศ, ทรงพากเพียรศึกษาภาษาอังกฤษจน
สามารถตรัสและเขียนไดอยางเชี่ยวชาญ และทรงกอต้ังธรรมยุตนิกาย (อานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง “ธรรมยุต
นิกาย” ไดใน “เกร็ดประวัติศาสตรท่ีควรรู”) 
ในป พ.ศ. 2379 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงถูกกดดันจากคณะสงฆใหทรง
ยอมรับธรรมยุตนิกายจึงทรงอาราธนาพระวชิรญาโณ (รัชกาลท่ี 4) มาครองวัดบวรนิเวศวิหารแตทรงไม
ยอมรับธรรมยุตนิกายเปนนิกายหนึ่งในพุทธศาสนา 
ในป พ.ศ. 2394 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) สวรรคต พระบรมวงศานุวงศและเหลา
ขุนนางลงความเห็นใหทูลเชิญพระองคทรงข้ึนครองราชย พระองคทรงลาผนวชออกจากการภิกษุและทรง
ข้ึนครองราชยเปน “พระ บาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4)” เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2394  

 

เจาฟามงกฎุ 
(ขณะทรงผนวชเปนภกิษ)ุ 
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การลาอาณานิคมของชาติตะวันตกในเอเชียอาคเนย 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
แมทัพอาลักษณทูลบอกพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) วา 
พมาเปนอาณานิคมของอังกฤษ เวียดนาม
และกัมพูชาเปนอาณานิคมของฝร่ังเศส 
 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ในสมัยรัตนโกสินทร (รัชกาลท่ี 1 - 5) เอเชียอาคเนยเผชิญกับการลาอาณานิคมของชาติตะวันตก (อังกฤษ
และฝร่ังเศส) แตผูเขียนพบวามีเหตุการณการลาอาณานิคม (พมา, เวียดนาม (ญวน) และกัมพูชา (เขมร)) ท่ี
นาสนใจท่ีควรจะกลาวถึง 
 

• พมา 
 
ในป พ.ศ. 2367 อังกฤษไมพอใจท่ีพมาพยายามขยายอาณาจักรเขาสูอาณานิคมอินเดียจึงขอความชวยเหลือ
จากประเทศสยาม (ในยุคนั้นอินเดียเปนอาณานิคมของอังกฤษ) 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงใหเคล่ือนทัพเพื่อรวมมือกับอังกฤษทําสงคราม
อังกฤษ-พมาคร้ังท่ี 1 สงครามยืดเยื้อถึง 2 ป 
ในป พ.ศ. 2369 สงครามยุติลงโดยประเทศสยาม-อังกฤษเปนฝายไดรับชัยชนะ พระเจาจักกายแมง (กษัตริย
พมา) ทรงจําตองทํา “สนธิสัญญายันดาโบ (Treaty of Yandabo)” สงผลใหพมาตองเสียเมืองอัสสัม, เมืองมณี
ปุระ, เมืองยะไข และเมืองตะนาวศรีใหกับอังกฤษ เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2369 
อังกฤษคืนเมืองท่ีพมายึดไปจากประเทศสยามใหกับประเทศสยาม แตพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 3) ทรงปฏิเสธ (เนื่องจากพระองคทรงเห็นวา อังกฤษคืนเฉพาะเมืองช้ันในท่ีทุรกันดาน โดยไม
ยอมคืนเมืองชายฝง และตองการใชทหารสยามเปนลูกหาบชวยขนอาวุธ) 

รชักาลที ่4 กบัแมทพัอาลกัษณ 
(Anna and The King) 
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ในป พ.ศ. 2395 อังกฤษไมพอใจท่ีพมาผูกขาดการคาจึงทํา
สงครามอังกฤษ-พมาคร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2395 
ในป พ.ศ. 2396 สงครามยุติลงโดยอังกฤษเปนฝายไดรับชัยชนะ
อีกคร้ัง พระเจาปะกัน (กษัตริยพมา) ทรงจําตองเสียกรุงหงสาวดี
และพื้นท่ีใกลเคียงเพิ่มข้ึน สงผลใหพมาเสียดินแดนภาค ใต
ท้ังหมด (อังกฤษเรียกดินแดนท่ียึดไดท้ัง 2 คร้ังรวมกันวา “พมา
ตอนใต (Lower Burma)”) 
พระเจามินดง (พระราชอนุชา (นองชาย) ในพระเจาปะกัน) ทรง
กอกบฏยึดอํานาจจากพระเจาปะกัน  
พระเจามินดง (กษัตริยพมา) ทรงปฏิรูปประเทศใหทันสมัย, ทรง
ยกเลิกระบบผูกขาดการคา, ทรงสงพระราชทายาทไปศึกษาท่ี
ชาติตะวันตก, ทรงสงราชทูตไปชาติตะวันตก (เพื่อหามิตรประ 
เทศมาถวงอํานาจอังกฤษ) และทรงยายเมืองหลวงไปกรุง 
มัณฑะเลย (พมา) 
ในป พ.ศ. 2421 พระเจาธีบอ (กษัตริยพมา-หุนเชิดของพระมเหสี (พระนางศุภยลัต) และขุนนาง (แตงดาวุนกี้
และกินหวุนมินกี้)) ทรงข้ึนครองราชย  
พระองคทรงดําเนินกุศโลบายเจริญสัมพันธไมตรีกับฝร่ังเศส (พระองคทรงพระราชทานสัมปทานไมในภาค 
เหนือ-เสนทางเดินเรือในแมน้ําอิระวดี-กิจการไปรษณียใหกับฝร่ังเศส เพื่อแลกกับการท่ีฝร่ังเศสยอมขายยุทธ
ปจจัย และขัดขวางอังกฤษไมใหขยายอิทธิพลเพ่ิม) สรางความไมพอใจใหกับอังกฤษอยางมาก 
อังกฤษสงคณะราชทูตเดินทางไปกรุงปารีสเพื่อเตือนฝรั่งเศสใหหยุดการขายยุทธปจจัยใหกับพมา โดยอาง 
“ขอตกลงสมานฉันท ฉบับท่ี 1 (Entente Cordiale I)” (ขอตกลงท่ีท้ังสองจะไมแยงดินแดนซ่ึงกันและกัน เม่ือ
ป พ.ศ. 2387) ฝร่ังเศสจึงยอมถอนตัว 
ในป พ.ศ. 2428 ศาลหลุดดอ (ศาลพมา) มีคําส่ังใหอายัดไมจากบริษัทของอังกฤษท่ีไดรับสัมปทานในภาค 
เหนือ (เนื่องจากไมท่ีไดรับสัมปทานไมไดชําระภาษี) และพิพากษาใหชําระภาษี-คาปรับ 
อังกฤษไมพอใจคําพิพากษาจึงเคล่ือนทัพมาขูพมา พมายอมนิรโทษกรรม แตอังกฤษไมยอมรับ (เนื่องจาก
อังกฤษเกรงวา พมาจะสมคบกับฝร่ังเศสอีกคร้ัง) สงผลใหอังกฤษทําสงครามอังกฤษ-พมาคร้ังท่ี 3  
สงครามยุติลงโดยอังกฤษเปนฝายไดรับชัยชนะอีกคร้ัง พมากลายเปนประเทศในอาณานิคมของอังกฤษ เม่ือ
วันท่ี 1 ธันวาคม 2428  
อังกฤษบังคับใหพระเจาธีบอทรงสละราชสมบัติ, เนรเทศพระองคและพระมเหสีไปอยูท่ีเมืองรัตนคีรี (อิน 
เดีย) และแตงต้ังผูสําเร็จราชการแผนดินอินเดียปกครองพมา  
ในป พ.ศ. 2458 พระเจาธีบอสวรรคต เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2458 ขณะทรงมีพระชนมายุ 56 พรรษา 11 
เดือน รวมระยะเวลาครองราชยนาน 7 ป 1 เดือน ส้ินสุดราชวงศอลองพญา 

 

พระเจาธบีอ 
(1 มกราคม 2402 - 19 ธนัวาคม 2458) 
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• ญวน (เวียดนาม) 
 

ในป พ.ศ. 2391 จักรพรรดิตึดึ๊ก (จักรพรรดิญวน) ทรงไมยอม 
รับความเจริญจากชาติตะวันตก, ทรงปดประเทศ และทรง
ตอตานการเผยแพรศาสนาคริสตของชาติตะวันตก 
ในป พ.ศ. 2400 จักรพรรดิตึดึ๊กทรงใหจับกุมและประหารชีวิต
บาทหลวงชาวตะวันตกและชาวเวียดนามท่ีนับถือศาสนา
คริสตเปนจํานวนมาก 
ชาลส เดอ มงติญี (กงสุลฝร่ังเศสประจําประเทศสยาม) เดิน 
ทางไปญวนเพื่อเจรจากับจักรพรรดิตึดึ๊กใหทรงยอมเปดประ 
เทศ แตไมประสบความสําเร็จ 
ในป พ.ศ. 2401 ฝร่ังเศสสงเรือรบติดปนใหญเขาสูนานน้ํา
ดานัง (เวียดนาม) และโจมตีดินแดนภาคใตของญวน สงคราม
ยืดเยื้อถึง 2 ป 
ในป พ.ศ. 2403 สงครามยุติลงโดยฝร่ังเศสเปนฝายไดรับชัย
ชนะ 

ในป พ.ศ. 2405 จักรพรรดิตึดึ๊กทรงจําตองทํา “สนธิสัญญาไซงอน (Treaty of Saigon 1862) ฉบับท่ี 1” สงผล
ใหญวนตองสูญเสียภาคใต 6 เมืองใหกับฝร่ังเศส เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2405 
ในป พ.ศ. 2406 จักรพรรดิตึดึ๊กทรงตองทํา “สนธิสัญญาเว (Treaty of Hue 1863) ฉบับท่ี 1” เพื่อรับรอง 
“สนธิสัญญาไซงอน (Treaty of Saigon 1862)” เม่ือวันท่ี 14 เมษายน 2406 
ในป พ.ศ. 2407 จักรพรรดิตึดึ๊กทรงจําตองทําขอตกลงยอมใหฝร่ังเศสมีอํานาจอยางเต็มท่ีเหนือดินแดนของ
ญวน และมีสิทธิท่ีจะแตงต้ังจักรพรรดิ 
ในป พ.ศ. 2417 จักรพรรดิตึดึ๊กทรงตองทํา “สนธิสัญญาไซงอน (Treaty of Saigon 1874)” สงผลใหญวน
ตองเปดทาเรือ และอนุญาตการคาเสรี 
ในป พ.ศ. 2426 จักรพรรดิตึดึ๊กสวรรคต และทรงไมมีพระราชทายาท สงผลใหพระบรมวงศานุวงศทรงแยง
ชิงราชสมบัติจนราชสํานักญวนเกิดความวุนวายอยางหนัก  
ญวนเปล่ียนจักรพรรดิ 3 พระองคภายในปเดียว (จักรพรรดิดึกดึ๊ก (ครองราชย 4 วัน), จักรพรรดิเหียบเฮา 
(ครองราชย 4 เดือน) และจักรพรรดิเคียนปค (ครองราชย 8 เดือน)) 
จักรพรรดิเหียบเฮา (จักรพรรดิญวน) ทรงตองทํา “สนธิสัญญาเว (Treaty of Hue 1883) ฉบับท่ี 2” โดยยอม
ใหฝร่ังเศสมีอํานาจในการบริหารราชการ, การศาล, การคลัง และการคาในญวนตอนเหนือจนถึงตอนกลาง
ท้ังหมด เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2426 

 

จกัรพรรดหิามง ี
(22 กรกฎาคม 2415 - 14 มกราคม 2486) 
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ในป พ.ศ. 2427 จักรพรรดิเคียนปค (จักรพรรดิญวน) ทรงจําตองทํา “สนธิสัญญาเว (Treaty of Hue 1884) 
ฉบับท่ี 3” เพื่อรับรองขอตกลงใน “การประชุมฮัมมอน (Harmond Convention)” เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2427 
ในป พ.ศ. 2428 จักรพรรดิหามงี (จักรพรรดิญวน) ทรงนําประชาชนตอสูกับฝร่ังเศสแตทรงพายแพ กองทัพ
ฝร่ังเศสยึดพระบรมมหาราชวัง ญวนกลายเปนประเทศในอาณานิคมของฝร่ังเศส 
จักรพรรดิหามงีเสด็จหนีแตทรงถูกจับ และทรงถูกเนรเทศไปแอลจีเรีย ฝร่ังเศสแตงต้ังจักรพรรดิดงคาน 
(จักรพรรดิญวน-หุนเชิดของฝร่ังเศส) ข้ึนครองราชย และแบงญวนออกเปน 3 สวนคือ  

- ภาคเหนือ (เขตอารักขาตังเกี๋ย (Tonkin)) มีเมืองฮานอยเปนเมืองหลวง 
- ภาคกลาง (เขตอารักขาอันนาม (Annam)) มีเมืองเวเปนเมืองหลวง 
- ภาคใต (เขตอารักขาโคชินไชนา (Cochinchina)) มีเมืองไซงอนเปนเมืองหลวง 

ในป พ.ศ. 2486 จักรพรรดิหามงีสวรรคต เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2486 ขณะทรงมีพระชนมายุ 70 พรรษา 5 
เดือน รวมระยะเวลาครองราชยนาน 11 เดือน 
 

• กัมพูชา (เขมร) 
 
ในสมัยรัตนโกสินทร (รัชกาลท่ี 1 - 4) กัมพูชา (เขมร) เปนเมืองข้ึนของประเทศสยาม ชาวเขมรไมพอใจ
ประเทศสยามเปนอยางมาก (เนื่องจากประเทศสยามมักกดข่ี, ขูดรีดภาษี และเกณฑไพรพลเพื่อใชแรงงาน-
ทําสงครามหลายคร้ัง) 
ในป พ.ศ. 2399 สมเด็จพระหริรักษรามาธิบดี (กษัตริยเขมร-หุนเชิดของประเทศสยาม) ทรงแอบสงพระ
ราชหัตถเลขาไปถวายจักรพรรดิโปเลียนท่ี 3 (ฝร่ังเศส) ผานสายลับฝร่ังเศสในสิงคโปรเพื่อขอใหฝร่ังเศส
คุมครองเขมรจากประเทศสยาม และทรงรองขอเมืองท่ีญวน
ยึดไปจากเขมรคืน 
ชาลส เดอ มงติญี (กงสุลฝร่ังเศสประจําประเทศสยาม) เดิน 
ทางไปเมืองกําปอด (กัมพูชา) เพื่อเจรจาเร่ืองการขอความ
คุมครองจากฝร่ังเศส  
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงสง
สายลับประกบ ชาลส เดอ มงติญี และสมเด็จพระหริรักษ
รามาธิบดี สรางความไมพอใจใหกับฝร่ังเศสอยางมาก 
ในป พ.ศ. 2403 สมเด็จพระหริรักษรามาธิบดีสวรรคต พระ 
บาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงแตงต้ัง
นักองคราชาวดี (พระราชโอรสในสมเด็จพระหริรักษรามาธิบ 
ดี) ทรงข้ึนครองราชยเปน “สมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษ” 

 

สมเดจ็พระนโรดมพรหมบรริกัษ 
(** กมุภาพนัธ 2377 - 24 เมษายน 2447) 
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(เนื่องจากเขมรเปนเมืองข้ึนของประเทศสยามการแตงต้ังกษัตริยจึงตองไดรับความเห็นชอบจากประเทศ
สยาม) 
สมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษทรงมีพระราชประสงคท่ีจะกอบกูอาณาจักรเขมรจากประเทศสยามจึงทรง
สานตอกุศโลบายของสมเด็จพระหริรักษรามาธิบดี 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงมีพระราชบัญชาใหยายปราสาทพระขรรคและตา
พรหม (กัมพูชา) มากอสรางใหมท่ีเขามหาสวรรค (จ.เพชรบุรี) และวัดปทุมวัน (จ.อยุธยา) (เนื่องจากพระ 
องคทรงตองการขมขวัญสมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษ )  
พระสุพรรณพิศาลและกองทัพสยามเตรียมร้ือปราสาท แตชาวเขมรตอสูและสังหารพวกเขา สงผลให
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงตองยกเลิกพระราชบัญชานี้ในเวลาตอมา 
ในป พ.ศ. 2404 กงต เดอ กาสเตลโน (กงสุลฝร่ังเศสประจําประเทศสยาม) สงจดหมายถึงพระยาพระคลัง
เรียกรองสิทธิท่ีจะติดตอโดยตรงกับเขมร แตพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงปฏิเสธ 
เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2404 
ในป พ.ศ. 2406 นายพล กรองดิแยร (นายพลฝร่ังเศส) นําเรือรบฝร่ังเศสติดปนใหญเขาสูเมืองอุดงมีชัย 
(กัมพูชา) เพื่อขอเปดเจรจากับเขมร เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2406   
สมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษทรงทําขอตกลงกับฝร่ังเศสเพื่อปกปองความมั่นคงของราชบัลลังก และ
พระราชอํานาจในการปกครองประเทศของพระองคกับฝร่ังเศส โดยแลกกับสัมปทานการไม, เหมืองแร และ
การเผยแผศาสนาคริสต โดยไมไดรับความยินยอมจากประเทศสยาม  
สมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษทรงสงพระราชหัตถเลขาถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาล
ท่ี 4) โดยทรงทูลอางวา พระองคทรงถูกฝร่ังเศสบีบบังคับใหทําขอตกลงฉบับนี้ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงทําสนธิสัญญาลับระหวางประเทศสยาม-เขมร 
(กษัตริยเขมรตองไดรับแตงต้ังจากประเทศสยาม) เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2406 
ในป พ.ศ. 2408 ลามารช (บาทหลวงฝร่ังเศส) กับพระยาวิเศษสงครามเกิดการวิวาท พระยาวิเศษสงคราม
กลาวหาวา ลามารชตลบตะแลง สรางความไมพอใจใหกับลามารชอยางมาก 
ลามารช แจง กาเบรียล โอบาเรต (กงสุลฝร่ังเศสประจําประเทศสยาม) วา พระยาวิเศษสงครามลบลูพระเจา 
(ในยุคนั้นการลบลูบาทหลวงซ่ึงเปนตัวแทนของพระเจาเทากับเปนการลบลูพระเจา) 
ลามารช และ กาเบรียล โอบาเรต ทําหนังสือถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) เพ่ือ
ขอใหพระองคทรงลงพระราชอาญาโบยพระยาวิเศษสงคราม  
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงพิจารณา และทรงเห็นวา พระยาวิเศษสงครามไม
สมควรถูกลงพระราชอาญา สรางความไมพอใจใหกับ ลามารช และ กาเบรียล โอบาเรต อยางมาก 
ลามารช และ กาเบรียล โอบาเรต ทําหนังสือถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) อีก
คร้ังโดยระบุวา พระองคทรงลบลูพระเจา, ทรงหม่ินพระเกียรติ์ของจักรพรรดินโปเลียนท่ี 3 (จักรพรรดิ
ฝร่ังเศส) และขูวา ฝร่ังเศสจะสงเรือรบติดปนใหญโจมตีประเทศสยาม 
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหหมอมราโชทัยไปช้ีแจงกับ กาเบรียล โอบาเรต 
แต กาเบรียล โอบาเรต ไมยอมรับ และเดินทางออกจากประเทศสยามไปญวน 
ในป พ.ศ. 2410 นายพล กรองดิแยร นําเรือรบฝร่ังเศสติดปนใหญเขาสูแมน้ําเจาพระยาเพื่อบีบบังคับให
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงยกเลิกสนธิสัญญาลับระหวางประเทศสยาม-เขมร 
โดยมีสาระสําคัญคือ 

- ประเทศสยามยอมรับวา เขมรเปนดินแดนในอารักขาของฝร่ังเศส 
- เขมรไมตองสงเคร่ืองราชบรรณาการใหกับประเทศสยาม 
- สนธิสัญญาลับระหวางประเทศสยาม-เขมรเปนโมฆะ 
- อาณาจักรเขมรเปนอิสระ และอยูระหวางดินแดนในครอบครองของประเทศสยามและฝร่ังเศส 
- เมืองพระตะบอง, เมืองเสียมราฐ และอาณาจักรลานชางซ่ึงอยูติดชายแดนเขมรใหเปนของประเทศสยาม
ตอไป 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงจําตองทํา “อนุสัญญาฝรั่งเศส-สยาม (Franco-Siam 
ese Treaty 1867) ฉบับท่ี 1”  เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2410 สงผลใหเขมรกลายเปนอาณานิคมของฝร่ังเศส 
ในป พ.ศ. 2427 สมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษทรงถูกบีบใหทําขอตกลงยอมใหฝร่ังเศสมีอํานาจในการ
บริหารราชการ, การศาล, การคลัง และการคาในเขมรท้ังหมด (รวมท้ังสิทธิท่ีจะแตงต้ังกษัตริย)  
ในป พ.ศ. 2447 สมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษสวรรคต เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2447 ขณะทรงมีพระชนมายุ 
70 พรรษา 2 เดือน รวมระยะเวลาครองราชยนาน 43 ป 6 เดือน ฝร่ังเศสแตงต้ังนักองคสีสุวัตถ์ิข้ึนครองราชย
เปน “สมเด็จพระนโรดมสีสุวัตถ์ิ (กษัตริยเขมร-หุนเชิดของฝร่ังเศส)”  
 

วิกฤตการณโรคอหิวาตกโรคในสมัยรัชกาลท่ี 1 - 4 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
แหมมแอนนาเดินทางมาเยี่ ยมเจาฟา
จันทรมณฑลกอนส้ินพระชนม  
เจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) บอกแหมม
แอนนาวา โรคอหิวาตกโรคมีอยูทุกท่ีใน
โลก แตแทบไมเคยมีในกรุงเทพ 
 
 
 

การสิน้พระชนมของเจาฟาจนัทรมณฑล 
(Anna and The King) 
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ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ในสมัยรัตนโกสินทร (รัชกาลท่ี 1 - 4) 
ประเทศสยามมีการระบาดของโรคอหิวา 
ตกโรคหลายคร้ัง บางคร้ังรุนแรง แตบาง 
คร้ังไมรุนแรง การระบาดของโรคอหิวา 
ตกโรคแตละคร้ังสงผลใหมีผูเสีย ชีวิตจํา 
นวนมาก แตผูเขียนพบวามีวิกฤตการณ
โรคอหิวาตกท่ีนาสนใจท่ีควรจะกลาวถึง  
ในป พ.ศ. 2363 เกิดการระบาดของโรค
อหิวาตกโรคอยางหนักในเดือนมิถุนายน (โรคอหิวาตกโรคแพรมาจากอินเดียเขาสูปนัง-กรุงเทพ) มี
ผูเสียชีวิตท้ังในกรุงเทพและหัวเมืองถึง 1 ใน 3 (มากกวา 30,000 ราย) จนวัดเผาศพไมทัน มีพระบรมวงศานุ
วงศส้ินพระชนม 1 พระองค 
ซากศพของผูเสียชีวิตดวยโรคอหิวาตกโรคกองถมทับในปาชาวัดสังเวชวิศยาราม (วัดบางลําพู), วัดบพิตร
พิมุข (วัดเชิงเลน), วัดปทุมคงคา (วัดสําเพ็ง) และวัดสระเกศ และลอยในแมน้ําลําคลองจํานวนมากจน
ประชาชนตองอพยพหนีออกจากพระนคร  
คณะราชทูตญวนอัญเชิญพระราชสาสน และเคร่ืองราชบรรณาการของจักรพรรดิยาล็อง (จักรพรรดิญวน) 
เขาเฝาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลท่ี 2) 
คณะราชทูตเวียดนามติดโรคอหิวาตกโรคจนเสียชีวิตกวา 10 ราย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
(รัชกาลท่ี 2) ทรงมีพระราชบัญชาใหคณะราชทูตเวียดนามรีบเดินทางกลับญวน 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลท่ี 2) ทรงใหจัดพระราชพิธีอาพาธพินาศ (พิธีขับไลส่ิงช่ัว
ราย) เพื่อบํารุงขวัญประชาชน, ทรงใหยิงปนใหญตลอดคืน, ทรงใหอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแหรอบพระ
นคร, ทรงรักษาศีล,  ทรงสละพระราชทรัพยเพื่อไถชีวิตสัตว, ทรงปลอยนักโทษ และทรงหามราษฎรทํา
ปาณาติบาต (ฆาสัตวตัดชีวิต) 
ในป พ.ศ.2365 เกิดการระบาดของโรคอหิวาตกโรคอีกคร้ัง แตไมรุนแรงและสงบอยางรวดเร็ว มีพระบรม
วงศานุวงศส้ินพระชนม 1 พระองค 
ในป พ.ศ. 2392 เกิดการระบาดของโรคอหิวาตกโรคอีกคร้ัง ชวงวันท่ี 6 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2392 (โรค
อหิวาตกโรคแพรมาจากอินเดียเขาสู จ.ตาก-กรุงเทพ) มีผูเสียชีวิตจํานวนมาก เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห 
สิงหเสนี) ถึงแกพิราลัย [หาประกา] 
ในป พ.ศ.2403 เกิดการระบาดของโรคอหิวาตกโรคอีกคร้ัง พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 
4 ) ทรงให แดน บีช บรัดเลย (หมอบรัดเลย) เปนผูรักษา โรคอหิวาตกโรคสงบอยางรวดเร็ว 

วกิฤตการณโรคอหวิาตกโรค พ.ศ. 2392 
(หาประกา) 
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การสถาปนาราชวงศจักรี 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
แมทัพอาลักษณบอกเลดี้ บรัดเลย วา สม 
เด็จพระเจาตากสินทรงถูกกลาวหาวา 
พระองคทรงวิกลจริต และเหลาขุนนาง
แทนท่ีพระองคดวยพระอัยกา (ปู-รัชกาล
ท่ี 1) ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ในป พ.ศ. 2292 นาย ทองดี (บิดาของรัชกาลท่ี 1) นํานาย ทองดวง (รัชกาลท่ี 1) ถวายตัวเปนมหาดเล็กในเจา
ฟาอุทุมพร (พระบาทสมเด็จพระอุทุมพรมหาพรพินิต-กษัตริยอยุธยา) และไดรูจักสนิทสนมกับนาย สิน 
(สมเด็จพระเจาตากสิน) ซ่ึงเปนมหาดเล็กในเวลาตอมา 
ในป พ.ศ. 2297 นาย ทองดวง (รัชกาลท่ี 1) และนาย สิน (สมเด็จพระเจาตากสิน) ทรงผนวชเปนภิกษุท่ีวัด
โกษาวาส ท้ังสองทรงออกบิณฑบาตดวยกันเปนประจํา 
ในป พ.ศ. 2301 สมเด็จพระเจาเอกทัศน (กษัตริยอยุธยา) ทรงแตงต้ังเปน “หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี” รับ
ราชการอยูท่ีเมืองราชบุรี 
ในป พ.ศ. 2310 หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี (รัชกาลท่ี 1) และครอบครัวเสด็จหนีไปท่ีเมืองอัมพวา (จ.
สมุทรสงคราม) หลังจากท่ีกรุงศรีอยุธยาถูกตีแตก 
นาย สุดจินดา (นาย บุญมา-นองชายในรัชกาลท่ี 1) ลงเรือเล็กหนีออกจากกรุงศรีอยุธยามาหาหลวง
ยกกระบัตรเมืองราชบุรี (รัชกาลท่ี 1) ท่ีเมืองอัมพวา (จ.สมุทรสงคราม) 
นาย สุดจินดา ชวนหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี (รัชกาลท่ี 1) เสด็จไปหาพระยาวชิรปราการ (สมเด็จพระ
เจาตากสิน) ท่ีเมืองชลบุรี แตหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี (รัชกาลท่ี 1) ทรงปฏิเสธ  
หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี (รัชกาลท่ี 1) ทรงพระราชทานเรือใหญ-เสบียงอาหาร, ทรงฝากดาบครํ่า-แหวน 
2 วง, ทรงตรัสบอกใหไปรับอําแดง นกเอ้ียง (มารดาของสมเด็จพระเจาตากสิน) ซ่ึงอพยพไปที่บานแหลม (จ.
เพชรบุรี) และทรงมีพระราชดําริใหไปฝากตัวกับพระยาวชิรปราการ (สมเด็จพระเจาตากสิน) 

แมทพัอาลกัษณและเลดี ้บรดัเลย 
 (Anna and The King) 

87



Anna and The King กับขอเท็จจริงในประวัติศาสตร 

พระยาวชิรปราการ (สมเด็จพระเจาตากสิน) กับนาย สุดจินดา ทรงเคล่ือนทัพตอสูกับพมาจนสามารถกอบกู
กรุงศรีอยุธยา เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2310  
ในป พ.ศ. 2311 พระยาวชิรปราการ (สมเด็จพระเจาตากสิน) ทรงสถาปนาพระองคเปน “พระศรีสรรเพชญ 
(สมเด็จพระเจาตากสิน)” เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2311 
สมเด็จพระเจาตากสินทรงแตงต้ังนาย สุดจินดา เปน “พระมหามนตรี” (เจาพระตํารวจขวาใน) และทรงให
เคล่ือนทัพโจมตีพมาท่ีบางกุง (จ.สมุทรสงคราม)   
สมเด็จพระเจาตากสินทรงใหพระมหามนตรีเดินทางไปรับหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี (รัชกาลท่ี 1) จาก
เมืองอัมพวา (จ.สมุทรสงคราม) เขามารับราชการ และทรงแตงต้ังหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี (รัชกาลท่ี 1) 
เปน “พระราชวรินทร” (เจากรมพระตํารวจขวานอก) 
สมเด็จพระเจาตากสินทรงแตงต้ังพระราชวรินทร (รัชกาลท่ี 
1) เปน “พระยาอภัยรณฤทธ์ิ” และทรงแตงต้ังพระมหามนตรี
เปน “พระยาอนุชิตราชา” (จางวางตํารวจ) 
ในป พ.ศ. 2312 พระอุทัยราชา (นักพระองคตน) เคล่ือนทัพ
โจมตีเมืองพุทไธเพชร (กัมพูชา) 
สมเด็จพระเจาตากสินทรงใหพระยาอภัยรณฤทธ์ิ (รัชกาลท่ี 1) 
และพระยาอนุชิตราชาเคล่ือนทัพกอบกูเมืองพุทไธเพชร  
พระยาอภัยรณฤทธ์ิ (รัชกาลท่ี 1) ทรงต้ังทัพอยูท่ีเมืองนครราช 
สีมา พระยาอนุชิตราชาถอยทัพกลับมาท่ีเมืองลพบุรี (เนื่อง 
จากท้ังสองทรงทราบขาวลือเร่ืองสมเด็จพระเจาตากสินสวรร 
คต) 
พระยาอนุชิตราชาต้ังทัพอยูท่ีเมืองลพบุรี (เนื่องจากเขาทราบ
ขาวเร่ืองสมเด็จพระเจาตากสินทรงปลอดภัย) 
สมเด็จพระเจาตากสินทรงทราบเร่ืองพระยาอนุชิตราชาถอยทัพกลับ และต้ังทัพอยูท่ีเมืองลพบุรีจึงทรงกร้ิว 
(เนื่องจากพระองคทรงเกรงวา พระยาอนุชิตราชาจะกอกบฏ) 
สมเด็จพระเจาตากสินทรงมีพระราชบัญชาเรียกใหพระยาอนุชิตราชาเขาเฝาเพื่อช้ีแจงจนทรงพอพระทัยจึง
ทรงใหพระยาอภัยรณฤทธ์ิ (รัชกาลท่ี 1) และพระยาอนุชิตราชาทรงถอยทัพกลับกรุงธนบุรี 
ในป พ.ศ. 2313 พระเจาฝาง (เจาเมืองฝาง) เคล่ือนทัพโจมตีเมืองพิษณุโลก และพยายามขยายอาณาจักรลงมา
กรุงธนบุรี 
สมเด็จพระเจาตากสินทรงใหพระยาอภัยรณฤทธ์ิ (รัชกาลท่ี 1) และพระยาอนุชิตราชาเคลื่อนทัพกอบกูเมือง
พิษณุโลก แตไมประสบผลสําเร็จ 
สมเด็จพระเจาตากสินทรงลงพระราชอาญาโบยพระยาอภัยรณฤทธ์ิ (รัชกาลท่ี 1) 30 ที ฐานยอหยอนในการ
รบกับพระเจาฝาง 

 

พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟาจฬุาโลก 
(30 มนีาคม 2279 - 7 กนัยายน 2352)
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พระยาอภัยรณฤทธ์ิ (รัชกาลท่ี 1) กับพระยาอนุชิตราชาทรงเคล่ือนทัพกอบกูเมืองพิษณุโลกอีกคร้ัง และทรง
สามารถกอบกูเมืองพิษณุโลกสําเร็จ 
สมเด็จพระเจาตากสินทรงแตงตั้งพระยาอนุชิตราชาเปน “เจาพระยาสุรสีหพิษณวาธิราช” (ผูสําเร็จราชการ
เมืองพิษณุโลก)  
ในป พ.ศ. 2314 สมเด็จพระเจาตากสินทรงแตงตั้งพระยาอภัยรณฤทธ์ิ (รัชกาลท่ี 1) เปน “เจาพระยาจักรี 
(ดวง)” (สมุหนายก) (เน่ืองจากเจาพระยาจักรี (ครุฑ) ถึงแกพิราลัย) 
ในป พ.ศ. 2318 สมเด็จพระเจาตากสินทรงใหเจาพระยาจักรี (ดวง) (รัชกาลท่ี 1) และเจาพระยาสุรสีหพิษณ
วาธิราชทรงเคล่ือนทัพตอสูกับพมาท่ีเมืองพิษณุโลก 
สมเด็จพระเจาตากสินทรงใหเจาพระยาจักรี (ดวง) (รัชกาลท่ี 1) ทําเมรุเผาสมเด็จพระพันปหลวง (อําแดง นก
เอ้ียง-มารดาของสมเด็จพระเจาตากสิน) และทรงลงพระราชอาญาโบยเจาพระยาจักรี (ดวง) 50 ที ฐานไมเอา

พระทัยใสในราชการ (เนื่องจากเมรุถูกฝนชะเอากระดาษทอง
ท่ีปดเมรุรวงหลุดลงหมด) 
ในป พ.ศ. 2320 สมเด็จพระเจาตากสินทรงแตงตั้งเจาพระยา
จักรี (ดวง) (รัชกาลท่ี 1) เปน “สมเด็จเจาพระยามหากษัตริย
ศึก” 
ในป พ.ศ. 2321 สมเด็จพระเจาตากสินทรงใหบาทหลวง
ฝร่ังเศสเขาเฝา และทรงตรัสบอกบาทหลวงวา พระองคทรง
กําลังจะบิน แตบาทหลวงฝร่ังเศสไมเช่ือ พระองคจึงทรงไล
บาทหลวงฝร่ังเศสออกไปโดยไมไดลงพระราชอาญา 
สมเด็จพระเจาตากสินทรงบําเพ็ญพระกรรมฐานท่ีตําหนักแพ
กับสมเด็จพระวันรัตน (ทองอยู) เจาพระยาสุรสีหพิษณวาธิ
ราชคลานเขาเฝาโดยไมไดขอพระบรมราชานุญาตจึงทรงลง
พระราชอาญาโบยเจาพระยาสุรสีหพิษณวาธิราช 60 ที  
ในป พ.ศ. 2322 สมเด็จพระเจาตากสินทรงลงพระราชอาญา

ประหารชีวิตเจาจอมมารดาฉิมใหญ (พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 1) ฐานลักลอบเปนชู  
ในป พ.ศ. 2324 สมเด็จพระเจาตากสินตรัสถามคณะสงฆวา ภิกษุสามารถไหวพระองคซ่ึงบรรลุโสดาบันได
หรือไม (เนื่องจากพระองคทรงเขาพระทัยวา พระองคทรงบรรลุโสดาปตติผล (โสดาบัน)) 
คณะสงฆแตกความคิดเห็นออกเปน 2 ฝายคือ ฝายท่ีเห็นวาได (พระพุทธโฆษาจารย (วัดระฆังโฆสิตาราม) 
และพระโพธิวงศ พระรัตนมุนี (วังหงส)) และฝายท่ีเห็นวาไมได (สมเด็จพระสังฆราช (วัดระฆังโฆสิตา
ราม), พระพุฒาจารย (วัดอมรินทราราม) และพระพิมลธรรม (วัดโพธาราม))  
สมเด็จพระเจาตากสินทรงไมพอพระทัยกับความคิดเห็นของสมเด็จพระสังฆราช (วัดระฆังโฆสิตาราม), 
พระพุฒาจารย (วัดอมรินทราราม) และพระพิมลธรรม (วัดโพธาราม) จึงทรงลงพระราชอาญาคือ 

 

สมเดจ็พระบวรราชเจามหาสรุสงิหนาท 
(8 กนัยายน 2286 - 3 พฤศจกิายน 2346)
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- สมเด็จพระสังฆราช (วัดระฆังโฆสิตาราม), พระพุฒาจารย (วัดอมรินทราราม) และพระพิมลธรรม (วัด
โพธาราม) ถูกโบยรูปละ 100 ที 

- พระฐานาบาเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม, วัดอมรินทราราม และวัดโพธาราม (จํานวน 500 รูป) ถูกโบยรูป
ละ 50 ที 

- ภิกษุท้ังหมดตองไปขนอาจม (อุจจาระ) และชําระเวจกุฎี (ลางสวม))  
สมเด็จพระเจาตากสินทรงถอดยศสมเด็จพระสังฆราช (วัดระฆังโฆสิตาราม), พระพุฒาจารย (วัดอมรินทรา
ราม) และพระพิมลธรรม (วัดโพธาราม) จากสมณฐานันดรศักดิ์เปน “พระอนุจร” (ภิกษุลูกวัด) 
สมเด็จพระเจาตากสินทรงใหขังสมเด็จพระสังฆราช (วัดระฆังโฆสิตาราม), พระพุฒาจารย (วัดอมรินทรา
ราม) และพระพิมลธรรม (วัดโพธาราม) ท่ีวัดหงส, ทรงแตงต้ังพระโพธิวงศ พระรัตนมุนี (วังหงส) เปน 
“สมเด็จพระสังฆราช” และพระพุทธโฆษาจารยเปน “พระวันรัต” และทรงบังคับใหภิกษุตองถวายบังคม
หมอบคลานเหมือนอยางขาราชการฆราวาส  
ในป พ.ศ. 2325 สมเด็จพระเจาตากสินทรงใหสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก (รัชกาลท่ี 1) และเจาพระยาสุร
สีหพิษณวาธิราชเคล่ือนทัพโจมตีเขมร 
เมืองอยุธยาเกิดการกอกบฏ พระยาอินทรอภัย (เจาเมืองอยุธยา) หลบหนีมากรุงธนบุรี สมเด็จพระเจาตากสิน
ทรงใหพระยาสรรคไปเมืองอยุธยาเพื่อสืบสวนหาตัวคนผิด  
พระยาสรรคเดินทางไปเมืองอยุธยา, รวมมือกับพวกกบฏ และเคล่ือนทัพโจมตีพระบรมมหาราชวังท่ีกรุง
ธนบุรี เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2325 
สมเด็จพระเจาตากสินทรงถูกจับกุม, ทรงถูกบังคับใหผนวช และทรงถูกขังท่ีวัดอรุณราชวราราม (วัดแจง) 
พระยาสรรคสถาปนาตนเองเปนกษัตริย เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2325 
พระยาสุริยอภัย (พระราชนัดดา (หลาน) ในรัชกาลท่ี 1) ทรงเคลื่อนทัพจากเมืองนครราชสีมาเพ่ือสบทบกับ
นาย บุนนาค หลวงสุระ และพระยาสรรค เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2325 
กรมขุนอนุรักษสงครามทราบขาวเรื่องการกอกบฏจึงเคล่ือนทัพตอสูกับพระยาสุริยอภัย แตพายแพและถูก
จับกุม เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2325 
สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก (รัชกาลที่ 1) และเจาพระยาสุรสีหพิษณวาธิราชทรงทราบขาวเรื่องการกอ
กบฏจึงทรงถอยทัพกลับกรุงธนบุรี, ทรงตอสูกับพวกกบฏ และทรงจับกุมพระยาสรรค  
สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก (รัชกาลท่ี 1) ทรงสถาปนาพระองคเปน “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1)” และทรงเปนตนราชวงศ “จักรี” เมื่อวันท่ี 6 เมษายน 2325 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) ทรงกลาวหาวา สมเด็จพระเจาตากสินทรงเปนตนเหตุ
ของความวุนวาย และทรงวิกลจริต 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) ทรงลงพระราชอาญาประหารชีวิตสมเด็จพระเจาตาก
สิน, พระบรมวงศานุวงศในสมเด็จพระเจาตากสิน (ชาย) และขุนนางท่ีจงรักภักดีตอสมเด็จพระเจาตากสิน
กวา 50 ราย นอกนั้นถูกถอดยศท้ังหมด เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2325  
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พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) ทรงแตงต้ังเจาพระยาสุรสีหพิษณวาธิราชเปน 
“สมเด็จพระมหาอุปราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท)”, ทรง
ถอดยศพระโพธิวงศ พระรัตนมุนี (วังหงส) ออกจาก “สมเด็จพระสังฆราช” และทรงคืนตําแหนงใหกับ
สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) 
 

การศึกษาของพระบรมวงศานุวงศในรัชกาลท่ี 4 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงตรัสบอกแหมมแอนนา
วา พระองคทรงสอนภาษาอังกฤษใหกับ
เจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 5) และพระ
บรมวงศานุวงศในพระองค 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ในป พ.ศ. 2394 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงให แดน บีช บรัดเลย (หมอบรัดเลย) เขามา
สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาการสมัยใหมกับพระบรม
วงศานุวงศเปนเวลา 3 เดือน 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงให
แหมมมิชชันนารี 3 ราย (มิสซิส แมท ทูน (ภรรยาของหมอ
แมททูน), มิสซิส โจนส (ภรรยาของหมอโจนส) และมิสซิส 
เฮาส (ภรรยาของหมอเฮาส)) เขามาสอนวิชาภาษาอังกฤษ
และวิทยาการสมัยใหมกับพระบรมวงศานุวงศ และสตรีฝาย
ในในพระบรมมหาราชวัง สัปดาหละ 2 วัน 

รชักาลที ่4 กบัเจาฟาจนัทรมณฑล 
 (Anna and The King) 

 

มสิซสิ แมททนู 
(27 กรกฎาคม 2363 - 10 กมภาพนัธ 2428)
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ขอเท็จจริงของสถานที่ในภาพยนตร 
 

าพยนตรมีสถานท่ีหลายแหงปรากฎอยู สถานท่ีเหลานี้ลวนมีสวนเกี่ยวของกับประวัติศาสตร
ของประเทศสยาม บางสถานท่ีมีอยูจริง, บางสถานท่ียังคงเปนปริศนา และบางสถานท่ีไมตรง
กับขอเท็จจริงในประวัติศาสตร เนื่องจากในภาพยนตรมีสถานท่ีหลายแหง ผูเขียนจึงรวบรวม

เฉพาะขอมูลของสถานท่ีในภาพยนตรท่ีเห็นวามีประโยชนมาสรุปเพื่อใหเห็นภาพอยางชัดเจน 
 

บานพักของแหมมแอนนา 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงพาแหมมแอนนาและ
บุตรชายของเธอมาท่ีบานพักทรงยุโรปริม
แมน้ําเจาพระยา 
 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ในประวัติศาสตรสยามไมไดระบุสถานที่พักของแหมมแอนนาแตอยางใด สถานท่ีพักนี้จึงนาจะเปนเพียงจิน 
ตนาการของผูสรางภาพยนตรเร่ืองนี้เทานั้น แตในหนังสือ “The English Governess at The Siamese Court” 
กลาวถึงบานพักของแหมมแอนนา 
ในป พ.ศ. 2405 แหมมแอนนาและบุตรชายของเธออาศัยอยูในตึกรับรองท่ีหนาวัดประยูรวงศาวาสซ่ึงอยูใน
บริเวณบานพักของเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) ระยะหนึ่ง 
แหมมแอนนาและบุตรชายของเธอไดรับความชวยเหลือจากเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) ในการหาบานพัก
ซ่ึงอยูทายตลาดปลาแหงหนึ่ง โดยมีลักษณะเปนบานพักทรงยุโรปสรางจากอิฐฉาบปูนสีขาว, มีร้ัวเตี้ย, อยูริม
แมน้ําเจาพระยา, มีตนไมใหญหลายตนใหรมเงา และมีเฉลียงกวางมองเห็นภาพทิวทัศนอยางชัดเจน 

บานพกัของแหมมแอนนา 
(Anna and The King) 
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วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
แหมมแอนนาและบุตรชายของเธอนั่งรถ
ลากเดิน ทางสูพระบรมมหาราชวังผาน
หนาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระ
แกว) 
 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) เปนวัดในพระบรมมหาราชวัง และไมมีภิกษุจําพรรษาอยู 
(เนื่องจากมีแตสวนพุทธาวาส ไมมีสวนสังฆาวาส) 
ในป พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) ทรงใหสรางวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม (วัดพระแกว) เพื่อเปนวัดหลวง และเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแกวมรกต) 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) มีอาคารสําคัญและอาคารประกอบหลายหลัง โดยแบงกลุมอาคาร
ออกเปน 3 กลุมคือ  

- กลุมพระอุโบสถ : อาคารประธานท่ีประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแกวมรกต), ศาลา
ราย , พระโพธ์ิธาตุพิมาน , หอราช
พงศานุ สรณ, หอพระคันธารราษฎร, 
หอราชกรมานุสรณ, หอระฆัง  และ
วัด) 

- กลุมฐานไพที : ปราสาทพระเทพ
บิดร, พระมณฑป, พระศรีรัตนเจดีย, 
รูปปนสัตวหิมพานต, บุษบกพระราช
ลัญจกร, นครวัดจําลอง, พระสุวรรณ
เจดีย และพนมหมาก 

วดัพระศรรีตันศาสดาราม (วดัพระแกว) 
 (Anna and The King) 

วดัพระศรรีตันศาสดาราม (วดัพระแกว) 

93



Anna and The King กับขอเท็จจริงในประวัติศาสตร 

- กลุมอาคารประกอบอ่ืนๆ : หอพระนาก, พระเศวตกุฏาคารวิหารยอด, หอมณเฑียรธรรม, พระอัษฎามหา
เจดีย, ยักษทวารบาล และพระระเบียง (มีจิตรกรรมฝาผนังจากวรรณคดีเร่ืองรามเกียรต์ิเรียงตอกันยาว
ตลอดฝาผนังท้ัง 4 ทิศ จํานวน 178 หอง) 

ในป พ.ศ. 2327 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) ทรงอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตน 
ปฏิมากร (พระแกวมรกต) จากวัดอรุณราชวราราม (วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร) มาประดิษฐานท่ี
อาคารประธาน เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2327 
 
ปจจุบัน : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) ประดิษฐานพระพุทธรูปสําคัญหลายองค (พระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลก, พระพุทธเลิศหลานภาลัย และพระสัมพุทธพรรณี) 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) เปดใหเขาชมบางสวนทุกวัน (ยกเวนวันท่ีมีพระราชพิธีสําคัญ) 
ตั้งแตเวลา 8.30 - 16.30 น. (นักทองเท่ียวตองแตงกายสุภาพ) 
นักทองเท่ียวสามารถเขาชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว)-พระบรมมหาราชวัง และสามารถเชา
เคร่ือง Personal Audio Guide (PAG) เพ่ือฟงคําบรรยาย 8 ภาษา (อังกฤษ, ฝร่ังเศส, เยอรมัน, ญ่ีปุน, จีน
กลาง, รัสเซีย, สเปน และไทย) 
 

 ชาวไทย (บาท) ชาวตางประเทศ (บาท) 
คาเขาชม (ไมรวมเคร่ือง PAG) ฟรี 350 
คาเชาเคร่ือง PAG (2 ช่ัวโมง) 200 200 

 

 

อุทยานประวัติศาสตรพระนครคีรี (เขาวัง) 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) และพระบรมวงศานุวงศใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงแปรพระราชฐานไปพัก 
ผอนท่ีพระนครคีรี (จ.เพชรบุรี) หลังจาก
ท่ีเจาฟาจันทรมณฑลส้ินพระชนม 
 พระนครครี ี(เขาวงั) 

(Anna and The King) 
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ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
พระนครคีรี (เขาวัง) เปนพระราชวังอยูท่ี อ.เมืองเพชรบุรี (จ.เพชรบุรี) พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยู 
หัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหสรางข้ึนเพื่อเปนท่ีประทับพักผอนอิริยาบท  
ในป พ.ศ. 2402 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหสรางพระราชวัง, วัด และพระ
เจดียใหญข้ึนบนเขาสมณ (เขามไหศวรรย) ซ่ึงมีภูเขา 3 ยอดเพ่ือใชเปนท่ีประทับพักผอนอิริยาบท 
ในป พ.ศ. 2404 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) เสด็จพระราชดําเนินมาประทับท่ีพระ
นครคีรีอยางเปนทางการ และเสด็จพระราชดําเนินมาประทับท่ีพระนครคีรีหลายคร้ังในเวลาตอมา 
พระนครคีรี (เขาวัง) มีอาคารสําคัญและอาคารประกอบหลายหลัง โดยแบงกลุมอาคารออกเปน 3 กลุมคือ 

- ยอดเขากลาง : พระธาตุจอมเพชร 
- ยอดเขาตะวันออก : วัดมหาสมณา
ราม (วัดพระแกวนอย), พระอุโบสถ, 
พระสุทธเสลเจดีย, ศาลาและพระ
ปรางคแดง และหอระฆัง 

- ยอดเขาตะวันตก : พระท่ีนั่งเพชรภูมิ
ไพโรจน, พระท่ีนั่งปราโมทยมไห
สวรรย, พระท่ีนั่งเวชยันตวิเชียรปรา 
สาท, พระท่ีนั่งราชธรรมสภา, พระตํา 
หนักสันถาคารสถาน, หอพิมานเพชร
มเหศวร, หอจตุเวทปริตพงษ และหอชัชวาลเวียงชัย (หอสองกลอง) 

ในป พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) สวรรคต พระนครคีรี (เขาวัง) ถูกปลอย
ท้ิงราง และขาดการดูแล 
ในป พ.ศ. 2478 กรมศิลปากรสํารวจ และประกาศข้ึนทะเบียนพระนครคีรี (เขาวัง) เปนโบราณสถานสําคัญ
ของชาติในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2478 
ในป พ.ศ. 2496 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ทรงมีพระราชดําริใหบูรณ 
ปฏิสังขรณพระนครคีรี เพื่อจัดต้ังเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี 
ในป พ.ศ. 2522 กรมศิลปากรประกาศใหพระนครคีรี (เขาวัง) เปน “พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี” 
เม่ือวันท่ี 27 สิงหา คม 2522  
ในป พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ทรงพระราชนามวา “อุท 
ยานประวัติศาสตรพระนครคีรี” และทรงใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (พระราช
โอรสในรัชกาลท่ี 9) เสด็จพระราชดําเนินเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีเปด เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2532 

อทุยานประวตัศิาสตรพระนครครี ี(เขาวงั) 

95



Anna and The King กับขอเท็จจริงในประวัติศาสตร 

ปจจุบัน : อุทยานประวัติศาสตรพระนครคีรี (เขาวัง) เปดใหเขาชมทุกวัน ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. (นัก 
ทองเท่ียวตองแตงกายสุภาพ) 
 

 ชาวไทย (บาท) ชาวตางประเทศ (บาท) 
คาเขาชม (ไมรวมรถรางไฟฟาข้ึน-ลง) 20 150 
คาเขาชม (รวมรถรางไฟฟาข้ึน-ลง) 50 180 

 

 

พระที่นั่งอนันตสมาคมและพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงใชพระท่ีนั่งอนันตสมา 
คม (หมูพระอภิเนาวนิเวศน) เปนท่ีออก
วาราชการแผนดิน และท่ีจัดงานเล้ียงพระ
กระยาหารค่ํา 
 
 
 

 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
แหมมแอนนาและบุตรชายของเธอนั่งรถ
ลากเดินทางสูพระบรมมหาราชวังผาน
หนาพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท 
 
 
 
 
 

พระทีน่ัง่อนนัตสมาคม (หมูพระอภเินาวนเิวศน) 
(Anna and The King) 

พระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาท 
(Anna and The King) 
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ขอมูลในประวัติศาสตร 
 

• พระที่น่ังอนันตสมาคม (หมูพระอภิเนาวนิเวศน) 
 
ในสมัยรัตนโกสินทร (รัชกาลท่ี 4 - 5) พระท่ีนั่งอนันตสมาคมมี 2 แหงคือ พระท่ีนั่งอนันตสมาคม (หมูพระ
อภิเนาวนิเวศน) และพระท่ีนั่งอนันตสมาคม (พระราชวังดุสิต) 
 

     - พระท่ีนั่งอนันตสมาคม (หมูพระอภิ
เนาวนิเวศน) เปนพระท่ีนั่งสําคัญในหมู
พระอภิเนาวนิเวศน  
ในป พ.ศ. 2395 พระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) ทรงใหสราง
หมูพระอภิเนาวนิเวศน (พระท่ีนั่งอนันต
สมาคม, พระท่ีนั่งบรมพิมาน, พระท่ีนั่ง
นงคราญสโมสร, พระท่ีนั่งจันทรทิพโย
ภาส, พระท่ีนั่งภาณุมาศจํารูญ, พระท่ีนั่ง
มูลมณเทียร, หอเสถียรธรรมปริตร, หอ

ราชฤทธ์ิรุงโรจน, หอโภชนสินลาศ, หอพระท่ีนั่งประพาศพิพิธภัณฑ) เพ่ือเสด็จออกวาราชการแผนดิน, ท่ี
ประทับ, หอพระปริตร (หอสวดมนต), หอพระแสงศาสตราครม (หอเก็บอาวุธ), พิพิธภัณฑ และท่ีรับรอง
พระราชอาคันตุกะ  
ในป พ.ศ. 2400 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใชพระท่ีนั่งอนันตสมาคม (หมูพระ
อภิเนาวนิเวศน) เพื่อเสด็จออกวาราชการแผนดิน และท่ีประทับ 
     - พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท เปนพระ
ท่ีนั่งสําคัญในพระบรมมหาราชวัง  
ในป พ.ศ. 2418 พระบาทสมเด็จพระจุล 
จอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงให
ร้ือพระท่ีนั่งและอาคารในหมูพระอภิ
เนาวนิเวศนท้ังหมด และทรงใหสราง
พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท เพื่อใชเสด็จ
ออกวาราชการแผนดิน, ท่ีประทับ และท่ี
รับรับรองพระราชอาคันตุกะ 

พระทีน่ัง่อนนัตสมาคม (หมูพระอภเินาวนเิวศน) 

พระทีน่ัง่จกัรมีหาปราสาท 

97



Anna and The King กับขอเท็จจริงในประวัติศาสตร 

ในป พ.ศ. 2549 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงใหจัดงานเล้ียงพระ
กระยาหารคํ่ารับรองกษัตริย 25 ประเทศ และพระราชอาคันตุกะในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 
รอบ 60 ป เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2549 

     - พระท่ีนั่งอนันตสมาคม (พระราชวัง
ดุสิต) เปนพระท่ีนั่งสําคัญในพระราชวัง
ดุสิต  
ในป พ.ศ. 2450 พระบาทสมเด็จพระจุล 
จอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงให
สรางพระท่ีนั่งอนันตสมาคมในพระราช 
วังดุสิต และทรงใหใชช่ือพระท่ีนั่งเดิมใน
หมูพระอภิเนาวนิเวศนเพื่อใชเสด็จออก
มหาสมาคม 
ในป พ.ศ. 2475 คณะราษฎรจัดประชุม

สภาผูแทนราษฎรเพ่ือเลือกพระยามโนปกรณนิติธาดาเปน “ประธานกรรมการราษฎร” (นายกรัฐมนตรี) 
ในป พ.ศ. 2549 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) เสด็จออกมหาสมาคม และ
ทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ป เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 
2549 
 

• พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท 
 
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท เปนพระที่นั่ง
องคประธานในพระบรมมหาราชวัง  
ในป พ.ศ. 2332 พระท่ีนั่งอมรินทราภิเษก 
มหาปราสาทถูกฟาผาจนเกิดเพลิงไหม 
สงผลใหพระท่ีนั่งอมรินทราภิเษก  มหา
ปราสาทไดรับความเสียหายอยางหนัก 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 
(รัชกาลท่ี 1) ทรงใหร้ือพระท่ีนั่งอมรินทราภิ
เษกมหาปราสาทท่ีไดรับเสียหายอยางหนัก 
และทรงใหสรางพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
เพื่อใชเสด็จออกวาราชการแผนดิน และประกอบพระราชพิธีสําคัญ  

พระทีน่ัง่อนนัตสมาคม (พระราชวงัดสุติ) 

พระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาท 
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ในป พ.ศ. 2352 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) สวรรคต พระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหลานภาลัย (รัชกาลท่ี 2) ทรงอัญเชิญพระบรมศพมาประดิษฐาน (ธรรมเนียมปฏิบัติในเวลาตอมา) 
ในป พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 6) ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชา 
ภิเษก 
ในป พ.ศ. 2493 รัฐบาลไทยจัดงานพระราชพิธีฉัตรมงคล เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2493 (ธรรมเนียมปฏิบัติใน
เวลาตอมา) 
ในป พ.ศ. 2551 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ทรงอัญเชิญพระศพของ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรมาประดิษฐาน 
 
ปจจุบัน : พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทและพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาทเปดใหเขาชมบางสวนทุกวัน (ยกเวน
วันท่ีมีพระราชพิธีสําคัญ) ตั้งแตเวลา 8.30 - 16.30 น. (นักทองเท่ียวตองแตงกายสุภาพ) 
นักทองเท่ียวสามารถเขาชมพระบรมมหาราชวัง-วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) และสามารถเชา
เคร่ือง Personal Audio Guide (PAG) เพ่ือฟงคําบรรยาย 8 ภาษา (อังกฤษ, ฝร่ังเศส, เยอรมัน, ญ่ีปุน, จีน
กลาง, รัสเซีย, สเปน และไทย) 
 

 ชาวไทย (บาท) ชาวตางประเทศ (บาท) 
คาเขาชม (ไมรวมเคร่ือง PAG) ฟรี 350 
คาเชาเคร่ือง PAG (2 ช่ัวโมง) 200 200 

 

 

ทาเตียนและตลาดทาเตียน 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
แหมมแอนนาและบุตรชายของเธอเดิน 
ทางสูประเทศสยามท่ีทาเตียน และข้ึนรถ
ลากผานตลาดทาเตียนเพื่อเดินทางสูพระ 
บรมมหาราชวัง 
 
 
 ทาเตยีนและตลาดทาเตยีน 

 (Anna and The King) 
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ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ทาเตียนและตลาดทาเตียน เปนทาเรือ
และตลาดการคาขนาดใหญอยูท่ีเขตพระ
นคร (กรุงเทพ) 
ในสมัยรัตนโกสินทร (รัชกาลท่ี 1 - 4) บริ 
เวณน้ีเปนท่ีประทับของพระเจาลูกยาเธอ
และพระบรมวงศานุวงศ  
บริเวณน้ีมีทาเรือ, บานเรือน และส่ิงปลูก
สรางอยูจํานวนมาก  
ในป พ.ศ. 2398 ตลาดทาเตียนเกิดเพลิงไหมคร้ังใหญ (วังจักรพงษ-ทาน้ํา) สงผลใหบานเรือนและส่ิงปลูก

สรางถูกทําลายอยางหนัก 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงใหบูรณปฏิสังขรณใหม 
และทรงใหจัดสรางท่ีพักชาวตางชาติ-
ศาลตางประเทศ 
ในป พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุล 
จอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ทรงให
ตัดถนนเลียบกําแพงพระบรมมหาราชวัง
ดานทิศตะวันตก (ถ.มหาราช) เร่ิมต้ังแต
ปากคลองตลาด และเปนจุดบรรจบของ

ถนน 3 สาย (ถ.มหาราช, ถ.ราชินี และถ.มหาไชย) 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงใหสรางอาคารพาณิชยแบบยุโรป สงผลใหทา
เตียนกลายเปนทาเรือขนสงผูคนและสินคาท่ีสําคัญท่ีสุดในกรุงเทพ 
 
ปจจุบัน : ทาเตียนมีทาน้ําอยูหลายทา (ทาพระจันทร, ทาชาง) เปนจุดรับสงผูคนท่ีตองการจะขามฟากไปฝง
ธนบุรี (ทาน้ําวัดอรุณราชวราราม) และเปนทาเรือดวนประจําแมน้ําเจาพระยา 
อาคารพาณิชยในตลาดทาเตียนเกือบท้ังหมดถูกใหเอกชนเชาเพื่อประกอบกิจการรานอาหารที่มีช่ือเสียง 
และพระเคร่ือง 
นักทองเท่ียวสามารถเดินทางสูทาเตียนและตลาดทาเตียนทางเรือ, รถยนต และรถโดยสารประจําทางหลาย
สาย (3, 6, 9, 15, 32, 33, 53, 64, 65, 82, ปอ.6, ปอ.11, ปอ.39 และ ปอ.พ.8) 

ตลาดทาเตยีน 

 

ทาเตยีน 
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พระราชวังบางปะอิน 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงประกอบพระราชพิธี
มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญท่ีพระ 
ราชวังบางปะอิน (จ.อยุธยา) 
 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
พระราชวังบางปะอิน เปนพระราชวังอยูท่ี อ.บางปะอิน (จ.อยุธยา) สมเด็จพระเจาปราสาททอง (กษัตริย
อยุธยา) ทรงใหสรางข้ึนเพื่อเปนท่ีประทับพักผอนอิริยาบท และเปนท่ีระลึกถึงมารดา 
ในป พ.ศ. 2142 พระเอกาทศรถ (สมเด็จพระเอกาทศรถ-กษัตริยอยุธยา) เสด็จทางชลมารคผานบางเลน (อ. 
บางปะอิน จ.อยุธยา) แตประสบกับพายุใหญพัดจนเรือพระท่ีนั่งลม 
พระเอกาทศรถทรงวายน้ําข้ึนไปบนเกาะ (เกาะบานเลน), ทรงประทับอยูกับชาวบาน, ทรงพบกับอําแดง อิน 
(หญิงชาวเกาะ) และทรงมีสัมพันธลึกซ้ึงกับอําแดง อิน  
พระเอกาทศรถทรงพระราชทานพระธํามรงคใหกับอําแดง อิน กอนท่ีจะเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยา อําแดง อิน 
ตั้งครรภ และคลอดพระราชโอรส (สมเด็จพระเจาปราสาททอง) ในเวลาตอมา 
ในป พ.ศ. 2148 สมเด็จพระนเรศวร (กษัตริยอยุธยา) สวรรคต พระเอกาทศรถทรงข้ึนครองราชยเปน “สมเด็จ
พระเอกาทศรถ”  
อําแดง อิน นําพระราชโอรส (สมเด็จพระเจาปราสาททอง) และพระธํามรงคเขาเฝาสมเด็จพระเอกาทศรถท่ี
พระบรมมหาราชวัง  
สมเด็จพระเอกาทศรถทรงรับพระราชโอรส (สมเด็จพระเจาปราสาททอง) เขารับราชการ พระราชโอรส 
(สมเด็จพระเจาปราสาททอง) ทรงไดรับการเล่ือนพระยศเปน “เจาพระยาศรีสุริยวงศ” ในเวลาตอมา 
ในป พ.ศ. 2172 สมเด็จพระเชษฐาธิราช (พระราชโอรสในสมเด็จพระเจาทรงธรรม (กษัตริยอยุธยา)) กับเจา 
พระยาศรีสุริยวงศ (สมเด็จพระเจาปราสาททอง) เกิดความขัดแยง  

พระราชวงับางปะอนิ 
(Anna and The King) 
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เจาพระยาศรีสุริยวงศ (สมเด็จพระเจาปราสาททอง) ทรงจับกุมสมเด็จพระเชษฐาธิราช, ทรงสําเร็จโทษสม 
เด็จพระเชษฐาธิราชโดยการประหารชีวิต และทรงแตงตั้งพระอาทิตยวงศ (พระราชอนุชา (นองชาย) ใน
สมเด็จพระเชษฐาธิราช) ข้ึนครองราชยเปน “สมเด็จพระอาทิตยวงศ” 
สมเด็จพระอาทิตยวงศ (กษัตริยอยุธยา) ทรงถูกบีบใหสละราชสมบัติ (พระองคทรงครองราย 38 วัน) 
เจาพระยาศรีสุริยวงศทรงสถาปนาพระองคเปน “สมเด็จพระเจาปราสาททอง”  
ในป พ.ศ. 2175 สมเด็จพระเจาปราสาททอง (กษัตริยอยุธยา) ทรงใหสรางพระราชวังฤดูรอนท่ีบางเลน 
(พระราชวังบางปะอิน) และทรงใหสรางวัดท่ีสถานเกิดของอําแดง อิน (วัดชุมพลนิกายาราม)  
ในป พ.ศ. 2310 กรุงศรีอยุธยาถูกพมาตีแตก, ถูกปลนสะดม และถูกทําลายจนยอยยับ เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 
2310 พระราชวังบางปะอินถูกท้ิงราง 
ในป พ.ศ. 2408 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) เสด็จพระราชดําเนินผาน อ.บางปะอิน, 
ทรงใหบูรณปฏิสังขรณพระราชวังบางปะ
อิน-วัดชุมพลนิกายาราม  และทรงให
ประกอบพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญท่ีพระราชวังบางปะอิน 
พระราชวังบางปะอินมีอาคารสําคัญและ
อาคารประกอบหลายหลัง โดยแบงกลุม
อาคารออกเปน 2 สวนคือ 

- เขตพระราชฐานชั้นนอก : หอเหม
มณเฑียรเทวราช (ศาลพระเจาปรา 
สาททอง), พระท่ีนั่งไอศวรรยทิพย
อาสน, พระท่ีนั่งวโรภาษพิมาน และสภาคารราชประยูร  

- เขตพระราชฐานชั้นใน : พระท่ีนั่งอุทยานภูมิเสถียร, หอวิฑูรทัศนา, พระท่ีนั่งเวหาศนจํารูญ, พระ
ตําหนักฝายใน, หมูพระตําหนัก, อนุสาวรียสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน และอนุสาวรียราชา
นุสรณ 

 
ปจจุบัน : พระราชวังบางปะอินเปดใหเขาชมทุกวัน ตั้งแตเวลา 8.30 - 15.30 น. (นักทองเท่ียวตองแตงกาย
สุภาพ) 
 

 ชาวไทย (บาท) ชาวตางประเทศ (บาท) 
ผูใหญ 30 50 
เด็ก, นิสิต-นักศึกษา, ภิกษุ-สามเณร 20 - 

 

 

พระราชวงับางปะอนิ 
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วัดมหาธาตุ (อุทยานประวัติศาสตร จ.สุโขทัย) 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4), เจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 
5) และพระบรมวงศานุวงศในพระบาท 
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 
4) เสด็จพระราชดําเนินหนีพวกกบฏผาน
วัดมหาธาตุ จ.สุโขทัย 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
วัดมหาธาตุ เปนวัดสําคัญในสมัยสุโขทัยอยูท่ี ต. เมืองเกา (อ.เมือง จ.สุโขทัย) พอขุนศรีอินทราทิตย (กษัตริย
สุโขทัย) ทรงใหสรางวัดและปราสาทเพ่ือเปนวัดหลวง 
ในป พ.ศ. 1792 พอขุนศรีอินทราทิตยทรงใหสรางวัดมหาธาตุซ่ึงประกอบดวยเจดียแบบตางๆ, ฐานวิหาร, 
ฐานโบสถ และซุมคูหาพระพุทธรูป 
วัดมหาธาตุมีอาคารสําคัญและอาคารประกอบหลายหลัง โดยแบงกลุมอาคารออกเปนหลายสวนคือ 

- ตรงกลาง : พระเจดียมหาธาตุ 
- รอบในพระเจดียมหาธาตุ : พระปรางค 4 องค (ตั้งอยู 4 ทิศ) และเจดียทรงปราสาทแบบศรีวิชัยผสมลัง 
กา 4 องค (ตั้งอยูบริเวณมุม 4 ทิศเปน
เจดียบริวารของพระเจดียมหาธาตุ) 

- รอบนอกพระเจดียมหาธาตุ : เจดีย 8 
องค (ฐานเดียวกัน), เจดียรายแบบ
ตางๆ 200 องค, ฐานวิหารขนาดตางๆ 
10 แหง และซุมคูหาประดิษฐานพระ 
พุทธรูป 8 ซุม 

- ดานตะวันออก : วิหารพระศรีศากย
มุนี 

วดัมหาธาต ุ
 (Anna and The King) 

 

วดัมหาธาต ุ(อทุยานประวตัศิาสตร จ.สโุขทยั) 
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- ดานเหนือ : ฐานโบสถขนาดตางๆ และสระน้ํา 3 สระ 
- ดานตะวันตก : สระนํ้า 1 สระ 
- กําแพงแกวลอมรอบบริเวณวัด 4 ดาน 
- ดานนอกกําแพงแกว : วัดศรีสวาย (ทิศใต), วัดสระศรี (ทิศเหนือ), วัดตระพังเงิน (ทิศตะวันตก), หลัก
เมือง (ทิศตะวันตก), วัดชนะสงคราม (ทิศเหนือ), วัดตระพังทอง (ทิศตะวันออก), วัดใหม (ทิศตะวัน 
ออกเฉียงเหนือ), วัดตระกวน (ทิศเหนือ) และวัดตางๆจํานวนมาก 

ในป พ.ศ. 2504 จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต (นายกรัฐมนตรี) ประกาศใหวัดมหาธาตุและอุทยานประวัติศาสตร 
จ.สุโขทัยไดรับการคุมครอง เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2504 
ในป พ.ศ. 2534 องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ข้ึนทะเบียน
วัดมหาธาตุและอุทยานประวัติศาสตร จ.สุโขทัย เปนมรดกโลก เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2534 
 
ปจจุบัน : วัดมหาธาตุ (อุทยานประวัติศาสตร จ.สุโขทัย) เปดใหเขาชมทุกวัน ตั้งแตเวลา 8.30 - 16.30 น. 
นักทองเท่ียวสามารถนั่งรถประจําทาง (รถสองแถว) สายเมืองเกาซ่ึงจอดรอบบริเวณทารถใกลปอมตํารวจ 
ตั้งแตเวลา 6.00 - 18.00 น. (รถออกทุก 20 นาที) 
 

 ชาวไทย (บาท) ชาวตางประเทศ (บาท) 
คาเขาชม 20 20 
คาโดยสารรถประจําทาง (รถสองแถว) 5 5 
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ขอเท็จจริงของสถานที่ที่ถูกกลาวถึง 
 

าพยนตรมีสถานท่ีท่ีนาสนใจหลายแหงท่ีถูกกลาวถึง สถานท่ีเหลานี้ลวนมีสวนเก่ียวของกับ
ประวัติศาสตรของประเทศสยามและโลก บางสถานท่ีมีอยูจริง, บางสถานท่ีไมชัดเจน และบาง
สถานที่เปนเพียงตํานาน เนื่องจากในภาพยนตรมีสถานที่ท่ีนาสนใจหลายแหง ผูเขียนจึงรวบ 

รวมเฉพาะขอมูลของสถานที่ท่ีนาสนใจในภาพยนตรท่ีเห็นวามีประโยชนมาสรุปเพื่อใหเห็นภาพอยาง
ชัดเจน 
 

ดานพระเจดียสามองค 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวทรง
ตรัสบอกเจาพระยาศรีสุริยงวงศ (ชวง) 
และแมทัพอาลักษณวา สมเด็จพระเจาตาก
สินทรงเคยเคล่ือนทัพผานดานพระเจดีย
สามองค 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ดานพระเจดียสามองค เปนดานสําคัญท่ีประเทศสยาม-พมาใชเปนเสนทางเคลื่อนทัพเพื่อทําสงครามตั้งแต
สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรอยูท่ี ต.หนองลู (อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี) 
ในป พ.ศ. 2135 สมเด็จพระนเรศวร (กษัตริยอยุธยา) ทรงใหพระยาจักรีเคล่ือนทัพโจมตีเมืองทวาย (พมา)  
พระยาจักรีสามารถยึดเมืองทวาย และถอยทัพกลับกรุงศรีอยุธยาผาน ต.หนองลู จึงใหกอกองหินเปนรูปเจดีย 
3 กอง เพื่อเปนท่ีระลึก 
ในป พ.ศ. 2472 พระศรีสุวรรณคีรี (เจาเมืองสังขละบุรี (จ.กาญจนบุรี)) และประชาชนรวมกันกอสรางพระ
เจดียขนาดเล็กสามองคแทนท่ีกองหินรูปเจดีย 3 กอง 

พระบาทสมเดจ็พระปนเกลาเจาอยูหวัทรงปรกึษาเรือ่งพมา 
(Anna and The King) 

105



Anna and The King กับขอเท็จจริงในประวัติศาสตร 

• สมัยอยุธยา 
 
ในป พ.ศ. 2091 พระเจาตะเบ็งชะเวต้ี (กษัตริยพุกาม) ทรงใหพระเจาแปร (เจาเมืองแปร) เคล่ือนทัพผานดาน
พระเจดียสามองคโจมตีอาณาจักรอยุธยา  
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (กษัตริยอยุธ 
ยา) ทรงเคล่ือนทัพตอสู และทรงทํายุทธ
หัตถีกับพระเจาแปร (เจาเมืองแปร) แต
ชางพระท่ีนั่งของพระองคพลาด 
สมเด็จพระสุริโยทัย (พระมเหสีในสมเด็จ
พระมหาจักรพรรดิ) ทรงไสชางเขาขวาง
ชางของพระเจาแปรเพ่ือปกปองพระสวา 
มี และทรงถูกพระเจาแปรฟนดวยของาว
จนส้ินพระชนมบนคอชาง  
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงถอยทัพกลับกรุงศรีอยุธยา พระเจาตะเบ็งชะเวต้ีทรงเคล่ือนทัพลอมกรุงศรีอยุธ 
ยา 
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงใหนําปนใหญโจมตีกองทัพพุกามท่ีลอมกรุงศรีอยุธยาจนเสียชีวิตจํานวนมาก 
พระเจาตะเบ็งชะเวต้ีจึงทรงมีพระราชบัญชาใหถอยทัพกลับ 
ในป พ.ศ. 2129 พระเจานันทบุเรง (กษัตริยพุกาม) ทรงเคล่ือนทัพโจมตีเมืองกําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร
ถูกตีแตก  
พระเจาบุเรงนองทรงใหเคล่ือนทัพลอมกรุงศรีอยุธยา แตพระนเรศวร (สมเด็จพระนเรศวร) และพระเอกาทศ
รถ (สมเด็จพระเอกาทศรถ) ทรงเคล่ือนทัพกอบกูเมืองกําแพงเพชรจึงทรงมีพระราชบัญชาใหถอยทัพกลับ
ผานดานพระเจดียสามองค 
ในป พ.ศ. 2133 พระเจานันทบุเรงทรงใหมังกะยอชวา (พระราชโอรสพระเจานันทบุเรง) ในเคล่ือนทัพผาน
ดานพระเจดียสามองคโจมตีอาณาจักรอยุธยา  
สมเด็จพระนเรศวร (กษัตริยอยุธยา) ทรงเคล่ือนทัพตอสูท่ีลําน้ําทาคอย (จ.สุพรรณบุรี) มังกะยอชวาทรงพาย
แพ และทรงเกือบถูกจับจึงถอยทัพกลับ 
ในป พ.ศ. 2135 พระเจานันทบุเรงทรงใหมังกะยอชวาเคล่ือนทัพผานดานพระเจดียสามองคโจมตีอาณาจักร
อยุธยาอีกคร้ัง สมเด็จพระนเรศวรทรงเคลื่อนทัพตอสูท่ีทุงหนองสาหราย (จ.สุพรรณบุรี) มังกะยอชวาทรง
ถูกสังหารบนคอชาง 
สมเด็จพระนเรศวรทรงมีพระราชบัญชาประหารชีวิตแมทัพ 6 ราย (เนื่องจากพระองคทรงกร้ิวท่ีแมทัพท้ังหก
เคล่ือนทัพตามพระองคทําสงครามไมทัน) แตสมเด็จพระวันรัตนทูลขอชีวิตแมทัพท้ัง 6 ราย  

ดานพระเจดยีสามองค 
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สมเด็จพระนเรศวรทรงใหแมทัพท้ังหกเคล่ือนทัพผานดานพระเจดียสามองคโจมตีเมืองทวาย, เมืองมะริด 
และเมืองตะนาวศรีเพื่อเปนการแกตัว แมทัพท้ังหกสามารถยึดท้ังสามเมือง 
ในป พ.ศ. 2137 พระเจานันทบุเรงทรงทราบขาววา พระยาโร (เมืองเมาะลําเลิง (พมา)) แข็งขอ, ทรงใหพระ
ยาลาว (เจาเมืองเมาะตะมะ (พมา)) เคล่ือนทัพจับตัวพระยาโรมาสําเร็จโทษ แตพระยาโรทราบขาวจึงเตรียม
ทัพเพื่อแข็งขอ และสงทูตเขาเฝาสมเด็จพระนเรศวรเพ่ือขอข้ึนกับอาณาจักรอยุธยา 
สมเด็จพระนเรศวรทรงใหพระยาศรีไศลเคล่ือนทัพผานดานพระเจดียสามองคเพื่อปกปองเมืองเมาะลําเลิง  
กองทัพอยุธยามาถึงเมืองเมาะลําเลิง (พมา) ชาวเมืองเมาะตะมะตางสมัครเปนพรรคพวกจนพระยาลาวตอง
ท้ิงเมือง และถอยทพักลับ  
พระเจานันทบุเรงทรงใหพระเจาตองอู (เจาเมืองตองอู) เคล่ือนทัพโจมตีเมืองเมาะลําเลิง พระยาศรีไศล
เคล่ือนทัพตอสู พระเจาตองอูพายแพจึงถอยทัพกลับ เมืองเมาะตะมะ, เมืองเมาะลําเลิง, เมืองขลิก, เมืองบัว
เผ่ือน และเมืองพสิมกลายเปนเมืองข้ึนของอาณาจักรอยุธยา 
ในป พ.ศ. 2142 สมเด็จพระนเรศวรทรงเคล่ือนทัพผานดานพระเจดียสามองคโจมตีกรุงหงสาวดีเพื่อแกแคน 
(เนื่องจากพระสุพรรณกัลยา (พระเชษฐภคินี (พี่สาว) ในสมเด็จพระนเรศวร) ถูกพระเจานันทบุเรงสังหาร)  
พระเจาตองอูทูลเชิญพระเจานันทบุเรงใหเสด็จหนีไปเมืองตองอู (พมา) สมเด็จพระนเรศวรทรงเคล่ือนทัพถึง
กรุงหงสาวดีปรากฎวา กรุงหงสาวดีกลายเปนเมืองรางจึงทรงมีพระราชบัญชาใหทําลายกรุงหงสาวดีจนยอย
ยับ  
ในป พ.ศ. 2146 สมเด็จพระเอกาทศรถ (กษัตริยอยุธยา) ทรงเคล่ือนทัพผานดานพระเจดียสามองคโจมตีเมือง
ทวายและเมืองตะนาวศรี และทรงสามารถยึดท้ังสองเมือง 
ในป พ.ศ. 2165 พระเจาอังวะ (กษัตริยพุกาม) เคล่ือนทัพโจมตีเมืองทวาย (พมา) พระเจาทรงธรรม (กษัตริย
อยุธยา) ทรงเคล่ือนทัพผานดานพระเจดียสามองคกอบกู แตไมประสบความสําเร็จ 
ในป พ.ศ. 2206 พระเจาอังวะทรงเคล่ือนทัพโจมตีมอญตอนใต แตชาวมอญหลบหนีเขาสูอาณาจักรอยุธยาจึง
ทรงเคล่ือนทัพเขาสูอาณาจักรอยุธยาผานดานพระเจดียสามองค สมเด็จพระนารายณ (กษัตริยอยุธยา) ทรงให
พระยาโกษาธิบดีเคล่ือนทัพตอสูกับพมาท่ีเมืองไทรโยค (จ.กาญจนบุรี) และประสบความสําเร็จ 
ในป พ.ศ. 2207 สมเด็จพระนารายณทรงใหเจาพระยาโกษาธิบดีเคล่ือนทัพผานดานพระเจดียสามองคโจมตี
เมืองเมาะตะมะ ระหวางทางเจาพระยาโกษาธิบดีเคล่ือนทัพโจมตีและยึดเมืองจิตกอง, เมืองสิเรียม, เมืองยาง
กุง, กรุงหงสาวดี และเมืองแปร กอนเคล่ือนทัพโจมตีเมืองพุกาม แตไมประสบความสําเร็จ 
ในป พ.ศ. 2310 พระเจามังระ (กษัตริยพุกาม) ทรงใหมังมหานรธาเคล่ือนทัพผานดานพระเจดียสามองค และ
ทรงใหเนเมียวสีหบดีเคล่ือนทัพผานคายบางระจันโจมตีอาณาจักรอยุธยา 2 ทาง (มังมหานรธาเคล่ือนทัพถึง
กรุงศรีอยุธยาอยางงายดาย แตเนเมียวสีหบดีเสียเวลานานกวาจะโจมตีคายบางระจันแตก) ท้ังสองลอมกรุงศรี
อยุธยาอยูหลายเดือน 
มังมหานรธาเสียชีวิตดวยโรคไขปา เนเมียวสีหบดีจึงรวมทัพและโจมตีกรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยาถูกพมาตี
แตก, ถูกปลนสะดม และถูกทําลายจนยอยยับ เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2310  
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• สมัยธนบุรี 
 
ในป พ.ศ. 2318 พระเจามังระ (กษัตริยพุกาม) ทรงใหปะกันหวุนเคล่ือนทัพผานดานพระเจดียสามองค และ
ทรงใหโปสุพลาเคล่ือนทัพผานเมืองเชียงใหมโจมตีอาณาจักรธนบุรี ท้ังสองรวมทัพท่ีเมืองนครสวรรค สม 
เด็จพระเจาตากสินทรงเคล่ือนทัพตอสู ท้ังสองพายแพและถอยทัพกลับผานดานพระเจดียสามองค 
 

• สมัยรัตนโกสินทร 
 
ในป พ.ศ. 2328 พระเจาปดุง (กษัตริยพมา) ทรงเคล่ือนทัพ 5 ทางผานดานพระเจดียสามองค, เมืองมะริด, 
เมืองทวาย, เมืองระแหง และเมืองเชียงใหมโจมตีประเทศสยาม [สงคราม 9 ทัพ] 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) ทรงแบงกองทัพออกเปน 4 กองทัพ (3 กองทัพเคล่ือน
ทัพผานเมืองนครสวรรค, เมืองกาญจนบุรี, เมืองราชบุรี และ 1 กองทัพตั้งม่ันท่ีกรุงเทพ) ตอสูกับพมา  
สมเด็จพระบวรราชเจามาหาสุรสิงหนาท (นองชายของรัชกาลท่ี 1) เคล่ือนทัพต้ังรับพระเจาปดุงท่ีทุงลาด
หญา (จ.กาญจนบุรี) และตัดเสนทางเสบียงของพมา สงผลใหพมาขาดแคลนเสบียงอยางหนัก 
สมเด็จพระบวรราชเจามาหาสุรสิงหนาทฉวยโอกาสโจมตีพระเจาปดุง พระเจาปดุงทรงพายแพ และทรงถอย
ทัพกลับ 
ในป พ.ศ. 2329 พระเจาปดุงทรงเคล่ือนทัพผานดานพระเจดียสามองคโจมตีประเทศสยามอีกคร้ัง [สงคราม
ทาดินแดง] 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) กับสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาททรง
เคล่ือนทัพ 2 ทางโจมตีพมา พระเจาปดุงทรงพายแพ และทรงถอยทัพกลับอีกคร้ัง 
ในป พ.ศ. 2367 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงใหเคล่ือนทัพผานดานพระเจดียสาม
องคเพื่อชวยเหลืออังกฤษโจมตีพมา [สงครามอังกฤษ-พมาคร้ังท่ี 1] 
 
ปจจุบัน : พระเจดียสามองคเปนท่ีสักการะของชาวไทย-พมา และเปนดานชายแดนทางการคาท่ีสําคัญของ
ประเทศไทย-พมา  
นักทองเท่ียวสามารถเขาชมพระเจดียสามองค และขามดานพระเจดียสามองคเขาสูตลาดพญาตองซู (พมา) 
ไดทุกวัน ตั้งแตเวลา 6.00 - 18.00 น.  
 

 ชาวไทย (บาท) ชาวตางประเทศ (บาท) 
คาผานชายแดนพมา (คน) 25 10 (เหรียญสหรัฐ) 
คาผานชายแดนพมา (รถยนต) 50 50 
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อาณานิคมอินเดีย 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
แหมมแอนนาบอกบุตรชายของเธอวา 
อินเดียคืออังกฤษ (เนื่องจากอินเดียเปน
อาณานิคมของอังกฤษ) 
 
 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 

 
 

การแผอทิธพิลทางกาคาของชาตติะวนัตกในอนิเดยี (พ.ศ. 2041 - 2282) 

 

แหมมแอนนาพดูเรือ่งอาณานคิมอนิเดยี 
 (Anna and The King) 
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อาณานิคมอินเดีย เปนอาณานิคมท่ีสําคัญท่ีสุดของอังกฤษในเอเชีย ในยุคลาอาณานิคมชาติตะวันตกหลาย
ชาติพยายามแผอิทธพลทางการคาในอินเดีย แตผูเขียนพบวามีเหตุการณการลาอาณานิคมอินเดียของอังกฤษ
ท่ีนาสนใจท่ีควรจะกลาวถึง 
ในป พ.ศ. 2143 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 1 (กษัตริยอังกฤษ) ทรงจัดต้ัง บริษัท บริติช อิสต อินเดีย 
จํากัด เพื่อแขงขันทางการคากับฮอลันดา (เนเธอรแลนด) และฝร่ังเศส เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2143 (ฮอลันดา
กอตั้งบริษัท ดัชท อิสต อินเดีย จํากัด (พ.ศ. 2145) และฝร่ังเศสกอตั้งบริษัท เฟรนช อิสต อินเดีย จํากัด (พ.ศ. 
2207) เพื่อแขงขันทางการคากับอังกฤษในเวลาตอมา) 
อังกฤษ, ฝร่ังเศส, ฮอลันดา (เนเธอรแลนด) และเดนมารคพยายามขยายอิทธิพลทางการคาท่ัวอินเดีย (อินเดีย 
+ ปากีสถาน + บังกลาเทศ) จนเปนเหตุใหเกิดความขัดแยงหลายคร้ัง 
ในป พ.ศ. 2299 บริษัท บริติช อิสต อินเดีย จํากัด พยายามขยายอิทธิพลทางการคาในเบงกอล (บังกลาเทศ) 
ซ่ึงเปนเขตอิทธิพลทางการคาของฝร่ังเศส สรางความไมพอใจใหกับฝร่ังเศสอยางมาก 
ในป พ.ศ. 2300 โมฮัมมัด สีราจัด ดอลา (สุลตานเบงกอล-หุนเชิดของฝรั่งเศส) ทรงยึด “ปอมวิลเล่ียม (Fort 
William)” (ทรัพยสินของบริษัท บริติช อิสต อินเดีย จํากัด) สรางความไมพอใจใหกับอังกฤษอยางมาก 
อังกฤษเคล่ือนทัพโจมตีเบงกอลจนเกิดสมรภูมิเพลสเซย (Battle of Plassey) เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2300 
สงครามยึดเยื้อถึง 6 ป  
ในป พ.ศ. 2306 สงครามยุติลงโดยอังกฤษเปนฝายไดรับชัยชนะ โมฮัมมัด จาฟา อาลี ขาน (สุลตานเบงกอล) 
ทรงยอมคืน “ปอมวิลเล่ียม (Fort William)” ใหกับอังกฤษ อินเดียกลายเปนอาณานิคมของอังกฤษ 
ในป พ.ศ. 2316 รัฐสภาอังกฤษออกกฎหมายหลายฉบับเพื่อควบคุมชาวอินเดียหลายลานคน (เฉพาะแควนท่ี
เปนอาณานิคมของอังกฤษ) ใหอยูภายใตการควบคุมของบริษัท บริติช อิสต อินเดีย จํากัด 
ในป พ.ศ. 2321 รัฐสภาอังกฤษออกกฎหมายใหอํานาจแกรัฐสภาควบคุมนโยบายตางๆของบริษัท บริติช 
อิสต อินเดีย จํากัด และแตงต้ังเจาหนาท่ีบริหารระดับสูงสุดของบริษัทเปน “ผูสําเร็จราชการเมืองข้ึน” 
ในป พ.ศ. 2361 บริษัท บริติช อิสต อินเดีย จํากัด ปกครองอินเดียหลายแควน กษัตริยแควนตางๆในอินเดีย
ทรงถูกบีบใหยอมสวามิภักดิ์ และใหยอมรับการเปนอาณานิคมของอังกฤษ (กษัตริยแควนใดท่ีไมยอมจะทรง
ถูกยึดดินแดน กษัตริยแควนใดท่ียอมยังทรงปกครองแควนเหมือนเดิม แตอยูภายใตการควบคุมของอังกฤษ) 
ในป พ.ศ. 2392 เจมส ดัลเฮาซี (ผูสําเร็จราชการเมืองข้ึนของอังกฤษ) เคล่ือนทัพโจมตีและยึดแควนปญจาบ, 
แควนอวาธะ และแควนตางๆ 7 แควน และประกาศยกเลิก “พิธีสตี (सती)” (พิธีเผาตัวเองของผูหญิงหมาย
ชาวฮินดูเพื่อตายตามสามีท่ีเสียชีวิต) โดยอางวาเปนพิธีกรรมท่ีโหดราย สรางความไมพอใจใหกับชาวอินเดีย
อยางมาก 
ในป พ.ศ. 2400 ชาวอินเดียติดอาวุธซ่ึงทํางานใหกับบริษัท บริติช อิสต อินเดีย จํากัด กอกบฏ (กบฏซีปอย) 
อังกฤษปราบปรามอยางหนัก และสามารถยึดครองอินเดียท้ังหมด 
ในป พ.ศ. 2401 รัฐสภาอังกฤษตรา “พระราชบัญญัติรัฐบาลแหงอินเดีย (Government of India Act 1858)” 
เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2401 สงผลใหอินเดียกลายเปนอาณานิคมของอังกฤษ 
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ปจจุบัน : อินเดียไดรับเอกราชจากอังกฤษต้ังแต พ.ศ. 2490 และเปนประเทศสําคัญในเอเชียอยูติดกับจีน, 
เนปาล, ภูฏาน, ปากีสถาน, พมา และบังกลาเทศ  
อินเดียเปนประเทศประชาธิปไตยในระบอบสาธารรัฐ (Republic), แบงเขตการปกครองออกเปน 28 รัฐ 
(แตละรัฐมีรัฐบาลทองถ่ินปกครองตนเอง) มีประธานาธิบดีเปนประมุขแหงสาธารณรัฐ และมีนายกรัฐ 
มนตรีเปนผูนําสูงสุดของประเทศ 
นักทองเท่ียวสามารถเดินทางไปอินเดียทางเคร่ืองบิน, เรือโดยสาร และรถยนต (นักทองเท่ียวตองไดวีซา
จากสถานทูตอินเดียประจําประเทศไทยจึงจะสามารถเดินทางเขาสูอินเดีย) 

 

จังหวัดท่ีถูกกลาวถึง 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พวกกบฏรายงานแมทัพอาลักษณวา พระ 
บาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัช 
กาลที่ 4), เจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 5)  
และพระบรมวงศานุวงศในพระบาท 
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 
4) ทรงท้ิงเรือพระท่ีนั่งท่ี จ.ลพบุรี 
 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
เจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) บอกแหมม
แอนนาเร่ืองท่ีพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4), เจาฟาจุฬาลง 
กรณ (รัชกาลท่ี 5) และพระบรมวงศานุ
วงศในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) จะเสด็จพระราช
ดําเนินหนีพวกกบฏไป จ.หนองคาย 
 

 

แหมมแอนนากบัเจาพระยาบรมมหาศรสีรุยิวงศ (ชวง) 
(Anna and The King) 

 

แมทพัอาลกัษณกบัพวกกบฏ 
 (Anna and The King) 
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ขอมูลในภาพยนตร 
 
ชาวบานท่ีทา เ ตียนบอกบุตรชายของ
แหมมแอนนาวา ชาวบานพบชางเผือกท่ี 
จ.ปราจีนบุรี  
 
 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 

• จังหวัดลพบุรี 
 

 
 

แผนทีท่องเทีย่ว จ.ลพบรุ ี

 

แหมมแอนนากบัหลยุส 
(Anna and The King) 

112



Anna and The King กับขอเท็จจริงในประวัติศาสตร 

จังหวัดลพบุรี เปนจังหวัดในภาคกลาง และอยูติดกับ จ.อยุธยา, จ.สระบุรี, จ.นครราชสีมา, จ.ชัยภูมิ, จ.เพชร 
บูรณ, จ.นครสวรรค, จ.อางทอง และ จ.สิงหบุรี 
ในป พ.ศ. 1002 พระยากาฬวรรณดิศ (เจาเมืองตักกะศิลา (จ.ตาก)) ทรงใหประชาชนอพยพไปท่ีเมืองละโว 
(จ.ลพบุรี), ทรงสถาปนาเมืองละโว (จ.ลพบุรี) เปนราชธานีของอาณาจักรละโว และทรงสถาปนาพระองค
เปน “พระยากาฬวรรณดิศ”  
ในป พ.ศ. 1206 สุกกทันตฤๅษี (ลูกศิษยของสุเทวฤๅษี) กับนายควิยะ (ราชทูตหริภุญไชย) เดินทางไปเมือง
ละโว (จ.ลพบุรี) เพื่อขอใหพระนางจามเทวี (ลูกศิษยของสุเทวฤๅษี) ไปปกครองอาณาจักรหริภุญไชย นาย 
อินตา (บิดาของพระนางจามเทวี) อนุญาต 
ในป พ.ศ. 1893 เจาชายวรเชษฐ (กษัตริยละโว) ทรงใหประชาชนอพยพหนีโรคอหิวาตกโรคจากเมืองละโว 
(จ.ลพบุรี) ไปเมืองอโยธยา (จ.อยุธยา) และทรงสถาปนาเมืองอโยธยา (จ.อยุธยา) เปนราชธานีของอาณาจักร
อยุธยา เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 1893 
เจาชายวรเชษฐทรงสถาปนาพระองคเปน “สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจาอูทอง)” และทรงแตงต้ังพระรา
เมศวร (พระราชโอรสในสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1) ปกครองเมืองละโว (จ.ลพบุรี) 
ในป พ.ศ. 1913 ขุนหลวงพะง่ัวทรงกอกบฏ สมเด็จพระราเมศวร (พระราเมศวร) ทรงถูกบีบใหสละราช
สมบัติ และเสด็จพระราชดําเนินหนีไปเมืองละโว (จ.ลพบุรี) ขุนหลวงพะง่ัวทรงสถาปนาพระองคเปน 
“สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 1”  
ในป พ.ศ. 2208 สมเด็จพระนารายณ (กษัตริยอยุธยา) ทรงใหปฏิสังขรณเมืองลพบุรีคร้ังใหญ (เนื่องจากพระ 
องคทรงเกรงวา ฮอลันดา (เนเธอรแลนด) อาจจะโจมตีกรุงศรีอยุธยาจึงทรงใหบูรณปฏิสังขรณเมืองลพบุรี
เปนราชธานีแหงท่ี 2) และทรงใหสรางพระบรมมหาราชวังและปอมปราการเปนแนวปองกัน  
สมเด็จพระนารายณทรงประทับท่ีเมืองลพบุรีปละ 8 - 9 เดือน และทรงใหคณะราชทูตและชาวตางประเทศ
เขาเฝาท่ีเมืองลพบุรีตลอดจนรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ  
ในป พ.ศ. 2231 สมเด็จพระเพทราชา (กษัตริยอยุธยา) ทรงยายราชธานีกลับกรุงศรีอยุธยา (เนื่องจากพระองค
ทรงระแวงฝร่ังเศสมากกวาฮอลันดา) 
ในป พ.ศ. 2406 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหบูรณปฏิสังขรณเมืองลพบุรีอีก
คร้ัง, ทรงใหซอมกําแพง-ปอม-พระราชบรมมหาวัง และทรงใหสรางพระท่ีนั่งพิมานมงกุฎ (พระนารายณ
ราชนิเวศน) 
ในป พ.ศ. 2481 นายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม (จอมพล ป. พิบูลสงคราม-นายกรัฐมนตรี) ใหสรางเมืองลพ 
บุรีตามรูปแบบตะวันตก (วงเวียนศรีสุริโยทัย) เพื่อเปนเมืองทหารทางดานตะวันตกของทางรถไฟของเมือง
ลพบุรีเกา 
 
ปจจุบัน : จ.ลพบุรี เปนจังหวัดทองเท่ียวสําคัญ นักทองเท่ียวสามารถเดินทางสู จ.ลพบุรี ทางรถยนต, รถไฟ 
และรถโดยสารประจํา 
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• จังหวัดหนองคาย 
 

 
 

แผนทีท่องเทีย่ว จ.หนองคาย 

 
จังหวัดหนองคาย เปนจังหวัดชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตรงขามกับกรุงเวียงจันทน (ลาว) อยูริม
แมน้ําโขง และอยูติดกับ จ.เลย, จ.อุดรธานี, จ.สกลนคร และ จ.นครพนม 
ในป พ.ศ. 2368 พระเจาไชยเชษฐาธิราชท่ี 3 (กษัตริยลานชาง) เสด็จมารวมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลท่ี 2) เพื่อทรงสืบกําลังทหารของประเทศสยาม (ในยุค
นั้นลานชางเปนเมืองข้ึนของประเทศสยาม)  
ในป พ.ศ. 2369 เซอร จอหน เบาวริง อัญเชิญพระราชสาสนและเคร่ืองราชบรรณาการของสมเด็จพระราชินี
นาถวิกตอเรีย (กษัตริยอังกฤษ) เขามาสูประเทศสยามเพ่ือทํา “สนธิสัญญาเบาวริง (Bowring Treaty)” การ
เจรจายืดเยื้อหลายวันจนเกือบเกิดการพิพาท 
พระเจาไชยเชษฐาธิราชที่ 3 ทรงฉวยโอกาสเคล่ือนทัพโจมตีกรุงเทพผาน จ.นครราชสีมา โดยอางวา พระ 
องคทรงมีพระราชประสงคชวยเหลือประเทศสยามทําสงครามกับอังกฤษ 
พระเจาไชยเชษฐาธิราชท่ี 3 ทรงฉวยโอกาสที่เจาพระยากําแหงสงคราม (เจาพระยานครราชสีมา) และพระยา
สุริยเดช (พระยาปลัดเมืองนครราชสีมา) ไปราชการท่ีเมืองขุขันธ (จ.ศรีสะเกษ) วางแผนหลอกพระยาพรหม
ภักดี (ยกกระบัตรเมืองนครราชสีมา) ขอเสบียง 
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พระยาพรหมภักดีหลงกลเปดประตูเมือง พระเจาไชยเชษฐาธิราชท่ี 3 ทรงฉวยโอกาสยึดครองเมืองนครราช 
สีมา เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2369 
เจาพระยากําแหงสงครามกับพระยาสุริยเดชทราบขาวเร่ืองพระเจาไชยเชษฐาธิราชที่ 3 ทรงเคล่ือนทัพยึด
เมืองนครราชสีมาในเวลาตอมา 
เจาพระยากําแหงสงครามนํากําลังสวนมากไปรายงานขาวท่ีกรุงเทพเพื่อขอใหเคล่ือนทัพกอบกูเมือง
นครราชสีมา พระยาสุริยเดชนํากําลังสวนนอยไปเมืองนครราชสีมาเพื่อหาทางกอบกูเมืองนครราชสีมา 
พระเจาไชยเชษฐาธิราชท่ี 3 ทรงเกรงวา กรุงเทพจะเคล่ือนทัพกอบกูเมืองนครราชสีมาจึงทรงมีพระบัญชาให
เพี้ยรามพิชัยกวาดตอนชาวนครราชสีมาทยอยสงกลับกรุงเวียงจันทนเพ่ือเตรียมทําสงครามใหญกับกรุงเทพ 
เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2369 
พระยาสุริยเดชเคล่ือนทัพกลับเมืองนครราชสีมาเห็นกองทัพลานชางกวาดตอนชาวนครราชสีมาเพ่ือสงกลับ
กรุงเวียงจันทนจึงแสรงสวามิภักดิ์ตอพระเจาไชยเชษฐาธิราชท่ี 3  
พระยาสุริยเดชทูลอางวา เขาอาสาชวยพระเจาไชยเชษฐาธิราชท่ี 3 ทําสงครามกับกองทัพสยาม พระเจาไชย
เชษฐาธิราชท่ี 3 ทรงหลงกลจึงยอมใหพระยาสุริยเดชเดินทางไปกรุงเวียงจันทน 
พระยาสุริยเดช, คุณหญิงโม (ภรรยาของพระยาสุริยเดช) และชาวนครราชสีมาเดินทางไปกรุงเวียงจันทน 
พระยาสุริยเดชกับคุณหญิงโมพยายามถวงการเดินทาง และเดินทางไปทุงสัมฤทธ์ิ (จ.นครราชสีมา) เม่ือวันท่ี 
7 มีนาคม 2369 
คุณหญิงโมและชาวนครราชสีมาเตรียมอาหาร-เหลาอยางดีเล้ียงดูกองทัพลานชางจนเพ้ียรามพิชัยและ
กองทัพลานชางเมามายจึงฉวยโอกาสโจมตีกองทัพลานชาง  
อําแดง บุญเหลือ (หลานสาวของคุณหญิงโม) ใชดุนฟนท่ีติดไฟโยนเขาไปในเกวียนท่ีมีดินระเบิด สงผลให
เกวียนระเบิดเพี้ยรามพิชัยและอําแดง บุญเหลือ เสียชีวิตทันที กองทัพลานชางแตกพายถอยหนี  
พระยาสุริยเดช, คุณหญิงโม และชาวนครราชสีมาต้ังคายอยูท่ีทุงสัมฤทธ์ิเพื่อเตรียมตอสูกับพระเจาไชย
เชษฐาธิราชท่ี 3 เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2369 
พระเจาไชยเชษฐาธิราชที่ 3 ทรงทราบขาววา พระยาสุริยเดช, คุณหญิงโมและชาวนครราชสีมาตอสูจึงทรง
ใหเคล่ือนทัพโจมตีทุงสัมฤทธ์ิ แตไมประสบความสําเร็จ 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงทราบขาวเร่ืองพระเจาไชยเชษฐาธิราชท่ี 3 ทรงกอ
กบฏจึงทรงใหกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพยและเจาพระยาราชสุภาวดี (สิงห สิงหเสนี) เคล่ือนทัพ
กอบกูเมืองนครราชสีมา 
พระเจาไชยเชษฐาธิราชท่ี 3 ทรงใหเคล่ือนทัพโจมตีทุงสัมฤทธ์ิอีกคร้ัง แตเจาราชวงศเหงา (พระราชโอรสใน
พระเจาไชยเชษฐาธิราชท่ี 3) ทรงทูลบอกพระเจาไชยเชษฐาธิราชท่ี 3 วา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยู 
หัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงทราบขาวเร่ืองการกอกบฏ และทรงใหเคล่ือนทัพกอบกูเมืองนครราชสีมา  
พระเจาไชยเชษฐาธิราชท่ี 3 ทรงเกรงวา พระองคทรงไมสามารถตานทานกองทัพจากกรุงเทพไดจึงทรงมี
พระราชบัญชาใหถอยทัพกลับกรุงเวียงจันทน และทําลายเมืองนครราชสีมา เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2369 
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กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพยและเจาพระยาราชสุภาวดีเคล่ือนทัพถึงเมืองนครราชสีมาปรากฎวา 
กองทัพลานชางถอยทัพกลับกรุงเวียงจันทน และเมืองนครราชสีมาถูกทําลายจนยอยยับจึงรวมมือกับชาว
นครราชสีมาฟนฟูเมืองนครราชสีมา 
ใน พ.ศ. 2370 พระเจาไชยเชษฐาธิราชท่ี 3 ทรงรองขอความชวยเหลือจากจักรพรรดิมินหมาง (จักรพรรดิ
ญวน) และทรงเตรียมทัพเพื่อตอสูกับกองทัพสยาม 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงใหเจาพระยาราชสุภาวดีเคล่ือนทัพโจมตีกรุงเวียง 
จันทน 
พระเจาไชยเชษฐาธิราชท่ี 3 กับจักรพรรดิมินหมางทรงวางแผนใหพระเจาไชยเชษฐาธิราชท่ี 3 กับเจาราชวงศ
เหงาแสรงยอมสวามิภักดิ์ เจาพระยาราชสุภาวดีหลงกลจึงยอมรับ 
พระเจาไชยเชษฐาธิราชที่ 3 กับเจาราชวงศเหงาตลบหลังโจมตีกองทัพสยาม กองทัพสยามถอยรนไปท่ี
ชายหาดหนาเมืองพราว (จ.หนองคาย) เจาพระยาราชสุภาวดีขอกําลังเสริมจากเมืองยโสธร พระเจาไชย
เชษฐาธิราชท่ี 3 ทรงถอยทัพกลับกรุงเวียงจันทน 
เจาพระยาราชสุภาวดีเคล่ือนทัพโจมตีกรุงเวียงจันทน กรุงเวียงจันทนถูกตีแตก, ถูกปลนสะดม และถูกทําลาย
จนยอยยับ  
พระเจาไชยเชษฐาธิราชท่ี 3 ทรงพาครอบครัวของพระองคเสด็จหนีไปญวนแตทรงถูกจับกุม และทรงถูก
สงกลับกรุงเทพ เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2370 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงมีพระราชบัญชาใหขังพระเจาไชยเชษฐาธิราชท่ี 3 
และครอบครัวของพระองคในกรงเหล็ก 13 กรงประจานท่ีหนาพระท่ีนั่งสุทไธสวรรย  
พระเจาไชยเชษฐาธิราชท่ี 3 และครอบครัวของพระองคทรงถูกทรมาน และทรงถูกแหประจานพระโลหิต
ไหลจนส้ินพระชนมจึงนําพระศพของทุกพระองคไปเสียบประจานท่ีวัดราชวรินทร (วัดสําเหร) 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3) ทรงแตงต้ังคุณหญิงโมเปน “ทาวสุรนารี” เม่ือวันท่ี 30 
ตุลาคม 2370 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงเห็นวา กรุงเวียงจันทนพินาศเกินกวาจะบูรณปฏิ 
สังขรณจึงทรงใหสรางเมืองใหมข้ึนทางฝงขวาแมน้ําโขงตรงขามกรุงเวียงจันทนโดยการรวบรวมเมือง 4 
เมือง (เมืองพราว, เมืองเวียงคุก, เมืองปะโค และเมืองปากหวยหลวง)  
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงแตงต้ังทาวสุวอเปน “พระปทุมเทวภิบาล” (เจาเมือง
หนองคาย) และทรงพระราชทานนามวา “หนองคาย”  
ในป พ.ศ. 2550 นิตยสาร Moderm  Maturity ฉบับเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนจัดอันดับให จ.หนองคาย เปน
แหลงพักผอนสําหรับผูสูงอายุชาวอเมริกันท่ีดีท่ีสุดอันดับ 7 ของโลก 
 
ปจจุบัน : จ.หนองคาย เปนจังหวัดชายแดนสําคัญระหวางประเทศไทย-ลาว นักทองเท่ียวสามารถเดินทาง
สู จ.หนองคาย ทางรถยนต, รถไฟ และรถโดยสารประจํา 
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• จังหวัดปราจีนบุรี 
 

 
 

แผนทีท่องเทีย่ว จ.ปราจนีบรุ ี

 
จังหวัดปราจีนบุรี เปนจังหวัดในภาคตะวันออก และอยูติดกับ จ.สระแกว, จ.ฉะเชิงเทรา, จ.นครนายก และ 
จ.นครราชสีมา 
ในพุทธศตวรรษท่ี 6 จ.ปราจีนบุรี เปนเมืองทาคาเคร่ืองสังคโลกจากจีนท่ีสําคัญในดินแดนสุวรรณภูมิ (แหลง
โบราณคดีบานกระทุมแพว (ต.กระทุมแพว อ.บานสราง), บานหนองออ (ต.ดงพระราม อ.เมือง) และบานดง
ชัยมัน (ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม)) 
ในป พ.ศ. 1997 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (กษัตริยสุโขทัย) ทรงปฏิรูปการปกครอง, ทรงใหแบงหัวเมือง
ช้ันใน-หัวเมืองช้ันนอนก-หัวเมืองประเทศราช และทรงแบงหัวเมืองออกเปนช้ันเอก-โท-ตรี-จัตวา  
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงลดฐานะ จ.ปราจีนบุรีเปนหัวเมืองช้ันจัตวา และทรงแตงต้ัง “ออกพระอุ
ไทยธานี” เปนเจาเมืองปราจีนบุรี 
ในป พ.ศ. 2091 พระเจาตะเบ็งชะเวต้ี (กษัตริยพุกาม) ทรงเคล่ือนทัพโจมตีอาณาจักรอยุธยา สมเด็จพระมหา
จักรพรรดิ (กษัตริยอยุธยา) ทรงเคล่ือนทัพตอสู  
พระยาละแวก (เจาเมืองละแวก (กัมพูชา)) ฉวยโอกาสเคล่ือนทัพโจมตีเมืองปราจีนบุรี และกวาดตอนชาว
ปราจีนบุรีกลับเขมรจํานวนมาก  

117



Anna and The King กับขอเท็จจริงในประวัติศาสตร 

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงเจรจาสงบศึกกับพระเจาตะเบ็งชะเวต้ี และทรงใหเคล่ือนทัพโจมตีเมืองละแวก  
พระยาละแวกนําเคร่ืองราชบรรณาการมาถวาย และยอมคืนชาวปราจีนบุรี  
ในป พ.ศ. 2129 พระเจาบุเรงนอง (กษัตริยพุกาม) เคล่ือนทัพโจมตีเมืองกําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชรถูกตี
แตก สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชทรงใหเคล่ือนทัพกอบกูเมืองกําแพงเพชร 
พระยาละแวกฉวยโอกาสเคล่ือนทัพโจมตีเมืองปราจีนบุรีอีกคร้ัง พระนเรศวร (สมเด็จพระนเรศวร) ทรง
เคล่ือนทัพโจมตีเมืองละแวก (กัมพูชา) แตไมประสบความสําเร็จ (ในยุคนั้นเขมรเปนเมืองข้ึนของอาณาจักร
อยุธยา) 
ในป พ.ศ. 2133 สมเด็จพระนเรศวร (กษัตริยอยุธยา) ทรงใหเคล่ือนทัพโจมตีเมืองละแวก (กัมพูชา) อีกคร้ัง
แตไมประสบความสําเร็จ 
ในป พ.ศ. 2136 สมเด็จพระนเรศวรทรงเคล่ือนทัพโจมตีเมืองละแวก (กัมพูชา) อีกคร้ัง พระยาละแวกรองขอ
ความชวยเหลือจากจักรพรรดิหมักคินคุง (จักรพรรดิญวน) 
สมเด็จพระนเรศวรทรงเคล่ือนทัพโจมตีเมืองละแวก เมืองละแวกถูกตีแตก พระยาละแวกถูกจับกุม และถูก
สําเร็จโทษประหารชีวิต 
ในป พ.ศ. 2310 พระยาวชิรปราการ (สมเด็จพระเจาตากสิน), ขุนนางท่ีจงรักภักดี และทหารประมาณ 500 
คนตีฝาวงลอมพมาออกจากคายวัดพิชัยมุงตรงไปยังบานโพธ์ิสังหาร (จ.อยุธยา), ทรงต้ังคายพักอยูบานพราน
นก (จ.ปราจีนบุรี) และทรงใหสะสมเสบียงอาหารเพื่อเดินทางสู จ.จันทบุรี 
ในป พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงใหพระปรีชากลการ (สําอาง 
อมาตยกุล) ทําเหมืองแรทองคําท่ีเมืองกบินทรบุรี (จ.ปราจีนบุรี) 
ในป พ.ศ. 2419 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงแตงต้ังพระปรีชากลการเปน “ผู 
วาราชการเมืองปราจีนบุรี” 
ในป พ.ศ. 2421 พระปรีชากลการถูกจับกุม ฐานฆาตกรรมและทารุณกรรมชาวกบินทรบุรี เม่ือวันท่ี 28 มีนา 
คม 2421 
โทมัส ยอรช น็อกซ (พอตาของพระปรีชากลการ-กงสุลอังกฤษประจําประเทศสยาม) เขาพบสมเด็จเจาพระ 
ยาบรมมหาศรีสุริยวงศเพื่อขมขูใหปลอยพระปรีชากลการ (เนื่องจาก โทมัส ยอรช น็อกซ เช่ือวา พระปรีชา
กลการถูกใสราย โดยสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศเปนผูอยูเบ้ืองหลัง) 
ในป พ.ศ. 2422 สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศเรงรัดคดี อังกฤษสงเรือรบติดปนใหญเดินทางสูปาก
แมน้ําเจาพระยา เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2422 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงใหราชทูตไปช้ีแจงกับอังกฤษจนเปนท่ีพอใจ 
พระปรีชากลการถูกลงโทษประหารชีวิต เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2422  
 
ปจจุบัน : จ.ปราจีนบุรี เปนจังหวัดท่ีนาสนใจ นักทองเที่ยวสามารถเดินทางสู จ.ปราจีนบุรี ทางรถยนต, 
รถไฟ และรถโดยสารประจํา 
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เมืองบอมเบย 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงตรัสถามแหมมแอนนา
ถึงชีวิตตอนท่ีแหมมแอนนาอาศัยอยูใน
เมืองบอมเบย 
 
 
 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
เมืองมุมไบ (บอมเบย) เปนเมืองหลวงของรัฐมหาราษฏระ อยูภาคตะวันตกของอินเดีย และอยูติดกับเมือง
นาวีมุมไบ-เมืองเธน 
ในป พ.ศ. 293 เมืองคาดิวาลี (ตอนเหนือของเมืองบอมเบย) เปนสวนหนึ่งของอาณาจักรโมริยะ (อินเดีย) และ
เรียกช่ือเมืองวา “มุมไบ” ตามช่ือเทพเจา “มุมบา (Mumbadevi)” 
ในป พ.ศ. 2077 โปรตุเกสพยายามแผอิทธิพลเขาสูแควนกุชราต พหาทูร ศาห (สุลตานกุชราต) ทรงถูกบีบให
โปรตุเกสเขาปกครองเมืองบอมเบย โปรตุเกสเรียกเมืองมุมไบวา “บอมเบ่ียม (Bombaim)” 
ในป พ.ศ. 2204 แคทเธอรีนแหงบราแกนซา (เจาหญิงโปรตุเกส) ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระเจาชารลส
ท่ี 2 (กษัตริยอังกฤษ)  
โปรตุเกสยกเมืองบอมเบ่ียมเปนสินเดิม (เงินท่ีฝายสตรีอินเดียมอบใหฝายชายเพื่อแตงงาน) อังกฤษเรียกเมือง
มุมไบวา “บอมเบย (Bombay)” 
ในป พ.ศ. 2211 บริษัท บริติช อิสต อินเดีย จํากัดเชาเมืองบอมเบย และสรางทาเรือน้ําลึกเพื่อใชนําเขา-
สงออกสินคา 
ในป พ.ศ. 2230 บริษัท บริติช อิสต อินเดีย จํากัดยายสํานักงานใหญในอินเดียจากเมืองสุราดมาท่ีเมืองบอม
เบย และเปนสํานักงานใหญของ “เขตปกครองพิเศษบอมเบย (Bombay Presidency)” 
ในป พ.ศ. 2360 อังกฤษเร่ิมโครงการพัฒนาเมืองบอมเบยโดยการสรางถนนขามทะเลเชื่อมหมูเกาะ 7 เกาะ 
(Hornby Vellard) 

รชักาลที ่4 กบัแหมมแอนนา 
 (Anna and The King) 
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แผนทีท่องเทีย่วเมอืงมมุไบ (บอมเบย) 
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ในป พ.ศ. 2388 อังกฤษสรางถนนขามทะเลเช่ือมหมูเกาะ 7 เกาะสําเร็จ สงผลใหเมืองบอมเบยมีพื้นท่ีเพิ่มข้ึน
เปน 438 ตารางกิโลเมตร 
ในป พ.ศ. 2396 อังกฤษเร่ิมโครงการสรางทางรถไฟเช่ือมตอเมืองบอมเบยกับเมืองเธน 
ในป พ.ศ. 2412 อังกฤษเปดใชคลองสุเอซ (อียิปต) สงผลใหเมืองบอมเบยกลายเปนเมืองทาท่ีใหญท่ีสุดใน
ทะเลอาหรับ (Arabian Sea) 
ในป พ.ศ. 2490 อินเดียประกาศเอกราชจากอังกฤษ เมืองบอมเบยกลายเปนเมืองหลวงของรัฐบอมเบย และ
ขยายอาณาเขตไปทางเหนือในเวลาตอมา 
ในป พ.ศ. 2498 ราเจนดา ปราสาท (ประธานาธิบดีอินเดีย) ปฏิรูปการปกครอง สงผลใหรัฐบอมเบยกลายเปน
สวนหนึ่งของรัฐมหาราษฏระ 
ในป พ.ศ. 2503 รัฐมหาราษฏระปฏิรูปการปกครอง สงผลใหเมืองบอมเบยกลายเปนเมืองหลวงของรัฐมหา
ราษฏระ เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2503 
ในป พ.ศ. 2539 รัฐบาลทองถ่ินของรัฐมหาราษฏระประกาศเปล่ียนช่ือจากเมือง “บอมเบย” เปนเมือง “มุมไบ 
(Mumbai)” 
 
ปจจุบัน : เมืองมุมไบเปนเมืองทา และเปนศูนยกลางธุรกิจ-การบันเทิง (Bollywood)-การเงินท่ีสําคัญของ
อินเดีย 
นักทองเที่ยวสามารถเดินทางไปเมืองมุมไบทางเคร่ืองบิน และเรือโดยสาร (นักทองเท่ียวตองไดวีซาจาก
สถานทูตอินเดียประจําประเทศไทยจึงจะสามารถเดินทางเขาสูอินเดียได) 

 

อาณาจักรอยุธยา 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงตรัสบอกแหมมแอนนา
วา อยุธยาเปนดินแดนบรรพบุรุษของชาว
สยาม 
 
 
 รชักาลที ่4 กบั เจาฟาจนัจนัทรมณฑล 

(Anna and The King) 
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ขอมูลในประวัติศาสตร 
 

 
 

อาณาจกัรสโุขทยั-อาณาจกัรอยธุยา (พ.ศ. 1893) 

 
อาณาจักรอยุธยา เปนอาณาจักรโบราณซ่ึงตอเนื่องมาจากอาณาจักรละโว โดยการยายราชธานีจากเมืองละโว 
(จ.ลพบุรี) มาสูเมืองอโยธยา (จ.อยุธยา)  
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ในสมัยอยุธยา อาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรอยุธยาเปนคนละอาณาจักร ผูเขียนพบวามีเหตุการณการ
ผนวกและการลมสลายของ 2 อาณาจักรท่ีนาสนใจท่ีควรจะกลาวถึง 
ในป พ.ศ. 1893 เจาชายวรเชษฐ (กษัตริยละโว) ทรงอพยพประชาชนมาที่เมืองอโยธยา (จ.อยุธยา), ทรง
สถาปนาเมืองอโยธยาเปนราชธานีของอาณาจักรอยุธยา และทรงสถาปนาพระองคเปน “สมเด็จพระรามาธิบ 
ดีท่ี 1” เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 1893 (เนื่องจากเมืองละโว (จ.ลพบุรี) เกิดโรคอหิวาตกโรคระบาด) 
ในป พ.ศ. 1914 สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 1 (กษัตริยอยุธยา) ทรงเคล่ือนทัพโจมตีอาณาจักรสุโขทัย (ตรง
กับรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาท่ี 2 (กษัตริยสุโขทัย)) และทรงสามารถยึดเมืองตาก, เมืองชากังราว (จ.
กําแพงเพชร) และเมืองพระบาง (จ.นครสวรรค)  
ในป พ.ศ. 1916 เมืองชากังราว (จ.กําแพงเพชร) แข็งขอกับอาณาจักรอยุธยา สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 1 
(กษัตริยอยุธยา) ทรงเคล่ือนทัพโจมตีเมืองชากังราว (จ.กําแพงเพชร) และทรงสามารถกอบกูเมือง 
ในป พ.ศ. 1919 เมืองชากังราว (จ.กําแพงเพชร) แข็งขอกับอาณาจักรอยุธยาอีกคร้ัง สมเด็จพระบรมราชาธิ 
ราชท่ี 1 (กษัตริยอยุธยา) ทรงเคล่ือนทัพโจมตีเมืองชากังราว และทรงสามารถกอบกูเมืองอีกคร้ัง 
ในป พ.ศ. 1918 สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 1 (กษัตริยอยุธยา) เคล่ือนทัพโจมตีอาณาจักรสุโขทัย, ทรงจับ 
กุมขุนสามแกว (เจาเมืองสองแคว (จ.พิษณุโลก)) และทรงสามารถยึดเมืองสองแคว (จ.พิษณุโลก) 
ในป พ.ศ. 1921 เมืองชากังราว (จ.กําแพงเพชร) แข็งขอกับอาณาจักรอยุธยาอีกคร้ัง สมเด็จพระบรมราชาธิ 
ราชท่ี 1 (กษัตริยอยุธยา) ทรงเคล่ือนทัพโจมตีเมืองชากังราว (จ.กําแพงเพชร) 
พระมหาธรรมราชาท่ี 2 (กษัตริยสุโขทัย) ทรงเคล่ือนทัพตอสูแตทรงพายแพ อาณาจักรสุโขทัยกลายเปน
เมืองข้ึนของอาณาจักรอยุธยา (กษัตริยสุโขทัยทรงปกครองอาณาจักรสุโขทัยในฐานะประเทศราช) 
ในป พ.ศ. 1942 พระมหาธรรมราชาท่ี 2 (กษัตริยสุโขทัย) สวรรคต สมเด็จพระรามราชาธิราช (กษัตริยอยุธ 
ยา) ทรงแตงต้ังพญาไสสือไทย (พระราชโอรสในพระมหาธรรมราชาท่ี 2) ทรงข้ึนครองราชยเปน “พระมหา
ธรรมราชาท่ี 3 (กษัตริยสุโขทัย)”  
ในป พ.ศ. 1962 พระมหาธรรมราชาท่ี 3 (กษัตริยสุโขทัย) สวรรคต พระยาบาลเมืองและพระยาราม (พระราช
โอรสในพระมหาธรรมราชาท่ี 3) ทรงแยงชิงราชสมบัติ  
สมเด็จพระนครินทรราธิราช (กษัตริยอยุธยา) ทรงไกลเกล่ียพระยาบาลเมืองและพระยาราม, ทรงแตงต้ังพระ
ยารามราชปกครองเมืองศรีสัชนาลัย (จ.สุโขทัย) และทรงแตงต้ังพระยาบาลเมืองเปน “พระมหาธรรมราชาท่ี 
4 (กษัตริยสุโขทัย)”  
ในป พ.ศ. 1989 พระมหาธรรมราชาท่ี 4 (กษัตริยสุโขทัย) สวรรคต สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 (กษัตริย
อยุธยา) ทรงแตงตั้งพระยาเชลียง (พระราชนัดดา (หลาน) ในพระมหาธรรมราชาท่ี 3) เปน “พระยายุทธิษฐิ
ระ” (พระยาสองแคว)  
สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 (กษัตริยอยุธยา) ทรงไมแตงต้ังใครเปนกษัตริยสุโขทัย สรางความไมพอ
พระทัยใหกับพระยายุทธิษฐิระอยางมาก (เนื่องจากสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 ทรงมีพระราชประสงค
ผนวกอาณาจักรสุโขทัยเขากับอาณาจักรอยุธยา) 
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ในป พ.ศ. 1991 สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 (กษัตริยอยุธยา) สวรรคต สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระ
ราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 (กษัตริยอยุธยา) และพระราชนัดดา (หลาน) ในพระมหาธรรม
ราชาท่ี 3 (กษัตริยสุโขทัย)) ทรงข้ึนครองราชยเปน “สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ” สงผลใหอาณาจักรสุโข 
ทัยและอาณาจักรอยุธยาถูกผนวกเปนอาณาจักรเดียวกัน 
ในป พ.ศ. 2004 พระยายุทธิษฐิระทรงแปรพักตรไปอยูกับพระเจาติโลกราช (กษัตริยลานนา) พระเจาติโลก
ราชทรงเคล่ือนทัพโจมตีกรุงสุโขทัย และทรงสามารถยึดกรุงสุโขทัย 
พระเจาติโลกราชทรงแตงต้ังพระยายุทธิษฐิระเปน “พระราชโอรสบุญธรรม” และทรงใหปกครองกรุงสุโข 
ทัย,  เมืองศรีสัชนาลัย, เมืองพะเยา, เมืองพราว, เมืองงาว และเมืองกาวนาน  
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงเคล่ือนทัพกอบกูเมืองสุโขทัย-เมืองศรีสัชนาลัย (จ.สุโขทัย) และทรงสา 
มารถกอบกูท้ังสองเมือง พระยายุทธิษฐิระทรงปกครองเมืองพะเยา, เมืองพราว, เมืองงาว และเมืองกาวนาน 
ในป พ.ศ. 2022 พระเจาติโลกราชทรงถอดถอนพระยายุทธิษฐิระออกจากตําแหนงเจาเมือง เหลือตําแหนง
พระราชโอรสบุญธรรม 
ในป พ.ศ. 2112 พระเจาบุเรงนอง (กษัตริยพุกาม) ทรงวางแผนหลอกสมเด็จพระมหินทราธิราชใหรับพระยา
จักรี (เชลยศึกซ่ึงพมาจับกุมมาจากสงครามชางเผือก (พ.ศ. 2106)) เพื่อเปนไสศึก 
สมเด็จพระมหินทราธิราช (กษัตริยอยุธยา) ทรงหลงกล และทรงแตงต้ังใหปองกันกรุงศรีอยุธยา (เนื่องจาก
พระองคทรงไววางพระทัยในพระยาจักรี) 
พระยาจักรีแอบเปดประตูเมือง เพื่อใหกองทัพพุกามเคล่ือนทัพโจมตี กรุงศรีอยุธยาถูกตีแตก และถูก
ปลนสะดม เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2112 
พระเจาบุเรงนองทรงแตงตั้งขุนพิเรนทรเทพ (พระชามาดา (บุตรเขย) ในพระมหาจักรพรรดิ) เปน “สมเด็จ
พระมหาธรรมราชาธิราช” (กษัตริยอยุธยาทรงปกครองอาณาจักรอยุธยาในฐานะประเทศราช) และทรงนํา
พระนเรศวร (สมเด็จพระนเรศวร) ไปกรุงหงสาวดีเพื่อเปนองคประกัน 
ในป พ.ศ. 2127 พระเจาอังวะ (เจาเมืองอังวะ (พมา)) กอกบฏ พระเจานันทบุเรง (กษัตริยพุกาม) ทรงเคล่ือน
ทัพปราบปรามพระเจาอังวะ และทรงมีพระราชบัญชาใหเมืองแปร, เมืองตองอู, เมืองเชียงใหม และกรุงศรี
อยุธยาเคล่ือนทัพทัพชวยเหลือ  
พระนเรศวร (สมเด็จพระนเรศวร) ทรงเคล่ือนทัพอยางชาๆ (เนื่องจากพระองคทรงมีพระราชประสงคใหการ
ปราบปรามพระเจาอังวะเสร็จส้ินกอน) 
พระนเรศวรทรงเคล่ือนทัพถึงเมืองแครง (พมา), ทรงเรียกประชุมแมทัพ-เจาเมือง-พระมหาเถร และทรง
ประกาศอิสรภาพ เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2127 
กองทัพพุกามเคล่ือนทัพโจมตีอาณาจักรอยุธยาหลายคร้ังในเวลาตอมา แตไมประสบความสําเร็จ 
ในป พ.ศ. 2310 พระเจามังระ (กษัตริยพุกาม) ทรงใหมังมหานรธาและเนเมียวสีหบดีเคล่ือนทัพโจมตีอาณา 
จักรอยุธยา  
กรุงศรีอยุธยาถูกพมาตีแตก, ถูกปลนสะดม และถูกทําลายจนยอยยับ เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2310  
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ปราสาทคาเมล็อท 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงตรัสบอก ไมครอฟท 
คินเคด เร่ืองของปราสาทคาเมล็อท  
 
 
 
 
 

 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ในประวัติศาสตรอังกฤษไมมีประวัติของสถานท่ีนี้แตอยางใด แตในตํานานกษัตริยอาเธอรกับอัศวินโตะ
กลมระบุเร่ืองราวของสถานท่ีนี้ นักประวัติศาสตรหลายคนเห็นวา สถานท่ีนี้นาจะเปนปราสาทแคดบิวร่ี 
(อานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง “ตํานานกษัตริยอาเธอรกับอัศวินโตะกลม” ไดใน “เกร็ดประวัติศาสตรท่ีควรรู”) 
 

• ปราสาทคาเมล็อทในตํานาน 
 

- ปราสาทคาเมล็อทเปนปราสาทท่ีประ 
ทับของอาเธอร, พระนางกวินีเวียร 
(พระมเหสีของอาเธอร) และอัศวิน
โตะกลม 

- อาเธอรทรงใหจัดขบวนแหโตะกลม 
(รองรับอัศวิน 150 คน) ซ่ึงเปนของ 
ขวัญสมรส (ระหวางพระองคกับพระ
นางกวินี เวียร)  พระราชทานจาก
กษัตริยเลเดแกรนซ (พระราชชนก 

รชักาลที ่4 ตรสัเรือ่งคาเมลอ็ทและเมอรลนิ 
(Anna and The King) 

ปราสาทแคดบวิรี ่
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(บิดา) ของพระนางกวินีเวียร) กลับปราสาทคาเมล็อท 
- อาเธอรกับพระนางกวินีเวียรทรงใชโตะกลมเปนท่ีจัดประชุม, ทรงใหจัดงานเล้ียงพระราชทานอัศวินใน
ปราสาทคาเมล็อททุกปเพื่อใหอัศวินเลาเร่ืองการผจญภัยและเหตุการณสําคัญตลอดปท่ีผานมา 

- อัศวินโตะกลมแตกแยกออกเปน 2 ฝายจากกรณี เซอร ลานสลอต (พระราชโอรสของกษัตริยบัน) กับ
พระนางกวินีเวียร เซอร มอรเดรด (พระราชโอรสของอาเธอรกับ เลดี้ มอรกอส) ฉวยโอกาสกอกบฏ 
และเผาทําลายปราสาทคาเมล็อทจนยอยยับ 

 

• ปราสาทแคดบิวร่ี 
 
ในป พ.ศ. 2085 จอหน เลแลนด (นักเขียน) เขียนหนังสือระบุวา ปอมบนเนินเขาแคดบิวร่ี (เมืองซอมเมอร
เซต อังกฤษ) คือ ปราสาทคาเมล็อต  
ในป พ.ศ. 2509 นักโบราณคดีขุดคนปอมบนเนินเขาแคดบิวร่ี และพบวา ปอมบนเนินเขาแคดบิวร่ีคือ 
ปราสาทแคดบิวร่ี (Cadbury Castle) 
 
ปจจุบัน : นักประวัติศาสตรเห็นวา ปราสาทคาเมล็อทนาเปนปราสาทแคดบิวร่ีซ่ึงอยูบริเวณเนินเขาแคดบิว
ร่ี (เมืองซอมเมอรเซต อังกฤษ)  
นักทองเท่ียวสามารถเดินทางไปเมืองซอมเมอรเซต (อังกฤษ) ทางเคร่ืองบิน และเรือโดยสาร (นักทองเท่ียว
ตองไดวีซาจากสถานทูตอังกฤษประจําประเทศไทยจึงจะสามารถเดินทางเขาสูอังกฤษได) 

 

ประเทศอังกฤษ 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงตรัสถามแหมมแอนนา
เร่ืองการเดินทาง 
แหมมแอนนาทูลตอบพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) วา 
เธอและบุตรชายของเธอจะเดินทางกลับ
อังกฤษ รชักาลที ่4 กบัแหมมแอนนา 

(Anna and The King) 
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ขอมูลในประวัติศาสตร 
 

 
 

แผนทีส่หราชอาณาจกัร 
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ประเทศอังกฤษ เปนประเทศในยุโรป อยูบนเกาะบริเทนใหญ (Great Britain) ซ่ึงอยูในมหาสมุทรแอตแลน 
ติก (Atlantic Ocean)  
ในป พ.ศ. 218 พลีนี (นักสํารวจโรมัน) เดินทางไปเกาะบริเทนใหญ และพบวา เกาะบริเทนใหญเปนแหลง
ดีบุกสําคัญ 
ในป พ.ศ. 488 จูเลียส ซีซาร (แมทัพโรมัน) เคล่ือนทัพโจมตีเกาะบริเทนใหญ แตไมประสบความสําเร็จ 
ในป พ.ศ. 500 จักรพรรดิคลอดิอุสท่ี 1 (จักรพรรดิโรมัน) ทรงเคล่ือนทัพโจมตีเกาะบริเทนใหญ และทรงยึด
พื้นที่สวนใหญของอังกฤษ, เวลส และบางสวนของสกอตแลนด 
ในป พ.ศ. 953 ชาวแซกซอน (เยอรมัน), ชาวแองโกล (อังกฤษ) และชาวจูทส (เยอรมัน) เคล่ือนทัพโจมตี
เกาะบริเทนใหญ และยึดพื้นท่ีสวนใหญของเกาะบริเทนใหญ 
ในพุทธศตวรรษท่ี 11 อังกฤษแบงออกเปน 7 อาณาจักร (นอรทธัมเบรีย (Northumbria), เมอรเซีย (Mercia), 
แองเกลียตะวันออก (East Anglia), เอสเซ็กซ (Essex), เคนท (Kent), ซัสเซ็กซ (Sussex) และเวสเซ็กซ 
(Wessex))  
ในป พ.ศ. 1409 กองทัพไวกิ้ง (เดนมารก) เคล่ือนทัพโจมตีเกาะบริเทนใหญ (Great Heathen Army) และยึด
นอรธัมเบรีย 
ในป พ.ศ. 1413 กองทัพไวกิ้งเคล่ือนทัพโจมตีแองเกลียตะวันออกและเมอรเซีย และสามารถยึดท้ังสอง
อาณาจักรในเวลาตอมา 
ในป พ.ศ. 1414 สมเด็จพระเจาอัลเฟรด (กษัตริยเวสเซ็กซ) ทรงเคล่ือนทัพโจมตีกองทัพไวกิ้ง อังกฤษแบง
ออกเปน 2 สวน (แองโกล-แซกซอน (Anglo-Saxon-อังกฤษ) และเดนลอว (Danelaw-ไวกิ้ง)) 
ในป พ.ศ. 1516 สมเด็จพระเจาเอ็ดการ (กษัตริยแองโกล-แซกซอน) ทรงเคล่ือนทัพโจมตีเดนลอว และทรง
รวบรวมอังกฤษสําเร็จ  
เกาะบริเทนใหญแบงออกเปน 4 อาณาจกัร (อังกฤษ (England), เวลส (Wales), สกอตแลนด (Scotland) และ
ไอรแลนด (Ireland))  
ในป พ.ศ. 1559 พระเจาคานูท (พระราชโอรสในพระเจาสเวน ฟอรคเบียรด) ทรงข้ึนครองราชยเปนกษัตริย
อังกฤษ (พระองคทรงเปนกษัตริยเดนมารก (พ.ศ. 1561) และกษัตริยนอรเวย (พ.ศ. 1571) เนื่องจากประเทศ
ในยุโรปมักสงพระราชโอรสและพระราชธิดาสมรสระหวางกัน เม่ือใดท่ีกษัตริยของประเทศใดสวรรคตและ
ไมมีพระราชทายาท พระราชทายาทท่ีเกิดจากกษัตริยของประเทศอ่ืนสามารถทรงข้ึนครองราชยตอ)  
ในป พ.ศ. 1573 พระเจาสเวน ฟอรคเบียรด (กษัตริยไวกิ้ง) ทรงเรียกรองเงินภาษีคุมครอง (Danegeld) เพิ่ม 
เติม แตพระเจาแอเธลเรดทรงปฏิเสธ  
พระเจาสเวน ฟอรคเบียรด ทรงเคล่ือนทัพโจมตีอังกฤษ พระเจาแอเธลเรดทรงเคล่ือนทัพตอสู แตทรงพายแพ
จึงทรงถูกเนรเทศไปฝร่ังเศส 
ในป พ.ศ. 1629 พระเจาวิลเล่ียม (กษัตริยอังกฤษ) ทรงเปล่ียนแปลงการปกครองเปน “ระบอบศักดินาสวามิ 
ภักดิ์ (Feudalism-การแบงชนช้ันตามฐานะทางสังคม)”  
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ในป พ.ศ. 1697 พระเจาเฮนรีท่ี 2 (กษัตริยอังกฤษ) ทรงสมรสกับเอเลเนอรแหงอากีแตน (กษัตริยแควนอากี
แตน) สงผลใหแควนอากีแตนกลายเปนของอังกฤษ (พระองคทรงปกครองดินแดนสวนใหญในฝร่ังเศสและ
ไอรแลนด) 
ในป พ.ศ. 1758 พระเจาจอหน (กษัตริยอังกฤษ) ทรงเคล่ือนทัพกอบกูเมืองนอรมังดี (ฝร่ังเศส) แตไมประสบ
ความสําเร็จ (ในยุคนั้นเมืองนอรมังดีเปนเมืองข้ึนของอังกฤษ) สงผลใหพระองคทรงถูกตอตานจากขุนนาง
อยางมาก 
พระองคทรงถูกกดดันจากขุนนาง และทรงถูกบีบใหทํามหากฎบัตร (Magna Carta) สงผลใหพระองคทรง
ตองอยูภายใตกฎหมาย เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 1758 
ในป พ.ศ. 1779 พระเจาเฮนรีท่ี 3 (กษัตริยอังกฤษ) ทรงเครงครัดในศาสนาอยางมาก และทรงโปรดปรานขุน
นางตางประเทศ สรางความไมพอใจใหกับขุนนางอังกฤษอยางมาก 
ซิโมน เดอ มงฟอรต (ขุนนางฝร่ังเศสในอังกฤษ) กับขุนนางกอกบฏ (Second Barons’ War) สงผลใหพระ 
องคทรงถูกบีบใหลดพระราชอํานาจ  
ในป พ.ศ. 1820 พระเจาเอ็ดวารดท่ี 1 (กษัตริยอังกฤษ) ทรงเคล่ือนทัพโจมตีเวลส และประสบความสําเร็จ 
ในป พ.ศ. 1827 อังกฤษและเวลสรวมกันออก “พันธะแหงรุดดลัน (Statute of Rhuddlan)” สงผลใหเวลสอยู
ภายใตการปกครองของอังกฤษ เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 1827 
ในป พ.ศ. 1836 พระเจาเอ็ดวารดท่ี 1 ทรงเคล่ือนทัพโจมตีสกอตแลนด และประสบความสําเร็จ 
ในป พ.ศ. 1857 ชาวสกอตกอกบฏ (War of Scottish Independence) พระเจาเอ็ดวารดท่ี 2 (กษัตริยอังกฤษ)  
ทรงเคล่ือนทัพตอสู แตทรงพายแพ สกอตแลนดสามารถประกาศอิสรภาพสําเร็จ 
ในป พ.ศ. 2068 พระเจาเฮนรีท่ี 8 (กษัตริยอังกฤษ) ทรงพยายามทําลายอิทธิพลของศาสนจักรในอังกฤษ โดย
ทรงประหารชีวิตท่ีปรึกษาซ่ึงเปนบาทหลวง, เผาทําลายโบสถวิหาร (Dissolution of Monasteries) และทรง
ยึดทรัพยของศาสนจักรเขารัฐ สรางความไมพอใจใหกับประชาชนอยางมากจนเกิดจลาจล พระเจาเฮนรีท่ี 8 
ทรงใหเคล่ือนทัพปราบปรามจลาจลอยางราบคาบ (ในยุคนั้นศาสนจักรมีอิทธิพลมากในยุโรป) 
ในป พ.ศ. 2146 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 (กษัตริยอังกฤษ) สวรรคต และทรงไมมีพระราชทายาท  
สมเด็จพระเจาเจมสที่ 6 (กษัตริยสกอตแลนด) ทรงสถาปนาพระองคเปน “สมเด็จพระเจาเจมสท่ี 1 (กษัตริย
อังกฤษ)” (พระองคทรงเปนกษัตริยอังกฤษและสกอตแลนด) 
ในป พ.ศ. 2185 พระเจาชารลสท่ี 1 (กษัตริยอังกฤษ) ทรงมีพระราชประสงคท่ีจะผนวกอังกฤษ, สกอตแลนด 
และเวลส แตรัฐสภาคัดคาน สงผลใหเกิดสงครามกลางเมืองอังกฤษคร้ังท่ี 1 สงครามยืดเยื้อถึง 4 ป (เนื่องจาก
รัฐสภาเกรงวา พระองคจะผูกขาดอํานาจ และทรงฟนฟูระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย)  
ในป พ.ศ. 2189 พระเจาชารลสท่ี 1 ทรงพยายามฟนฟูระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ และทรงนําทหารบุกรัฐสภา
เพื่อจับกุมขุนนาง แตไมประสบความสําเร็จจึงเสด็จหนีไปสกอตแลนด   
ในป พ.ศ. 2191 พระเจาชารลสท่ี 1 เสด็จหนีไปเกาะไวท (ไอรแลนด) และทรงถูกจับกุม เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิ 
กายน 2191 
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ในป พ.ศ. 2192 พระเจาชารลสท่ี 1 ทรงถูกตัดสินใหมีความผิดฐานกอกบฏ และทรงถูกประหารชีวิต เม่ือ
วันท่ี 30 มกราคม 2192 สงผลใหอังกฤษไรกษัตริย (English Interregnum)  
โอลิเวอร ครอมเวลล (ผูบัญชาการทหารสูงสุด) จัดต้ังรัฐผูพิทักษ (The Protectorate) เพื่อบริหารราชการแผน 
ดิน และสถาปนาเครือจักรภพแหงอังกฤษ (Commonwealth of England)  
ในป พ.ศ. 2202 กองทัพตัวอยาง (New Model Army) กอกบฏ และส่ังยุบรัฐผูพิทักษ สงผลใหการเมือง
อังกฤษวุนวายอยางหนัก 
ในป พ.ศ. 2203 จอรจ มองค ดยุคแหงอาลเบอมารลท่ี 1 (ขาหลวงสกอตแลนด) กอกบฏ, ส่ังยุบรัฐสภายาว 
(Long Parliament) และจัดใหมีการเลือกตั้งใหม 
พระเจาชารลสท่ี 2 (พระราชโอรสในพระเจาชารลสที่ 1) เสด็จกลับอังกฤษ, ทรงยอมยกเลิกการฟนฟูระบอบ
ศักดินาสวามิภักดิ์ และทรงไดรับการแตงต้ังเปน “พระเจาชารลสท่ี 2”  
ในป พ.ศ. 2232 รัฐสภาอังกฤษตรา “พระราชบัญญัติสิทธิ (Bill of Rights 1689)” สงผลใหกษัตริยทรงตองอยู
ภาย ใตอํานาจรัฐสภา, ถูกจํากัดการใชจายพระราชทรัพย และการควบคุมกองทัพ (เนื่องจากกษัตริยทรง
ขัดขวางการออกกฎหมายของรัฐสภาหลายคร้ัง) 
ในป พ.ศ. 2250 อังกฤษและสกอตแลนดรวมกันตรา “พระราชบัญญัติสหภาพ (Acts of Union 1707)” สงผล
ใหอัง กฤษและสกอตแลนดผนวกเปนประเทศเดียว เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2250 
ในป พ.ศ. 2464 อังกฤษและไอรแลนดรวมกันทํา “สนธิสัญญาอังกฤษ-ไอรแลนด (Anglo-Irish Treaty 
1921)” รัฐบาลไอรแลนดจัดใหประชาชนลงประชามติรวมประเทศกับอังกฤษ 
ในป พ.ศ. 2465 ชาวไอริช 26 จังหวัดลงประชามติไมรวมประเทศกับอังกฤษ แต 6 จังหวัดลงมติรวมประเทศ
กับอังกฤษ สงผลใหไอรแลนดแบงออกเปน 2 สวน (26 จังหวัดท่ีไมตองการรวมกับประเทศอังกฤษแยก
ออกมาสถาปนา “สาธารณรัฐไอรแลนด (Republic of Ireland)” และ 6 จังหวัดท่ีตองการรวมตัวกลายเปน 
“ไอรแลนดเหนือ (Northern Ireland)”) 
 
ปจจุบัน : สหราชอาณาจักร (อังกฤษ, สกอตแลนด, เวลส และไอรแลนดเหนือ) เปนประเทศสําคัญใน
ยุโรป อยูกลางทะเลเหนือ  
อังกฤษเปนประเทศประชาธิปไตยในระบอบปรมิตตาญาสิทธิราชย (Constitutional Monarchy-กษัตริย
ทรงตองอยูภายใตกฎหมาย) และมีนายกรัฐมนตรีเปนผูนําสูงสุด 
นักทองเท่ียวสามารถเดินทางไปอังกฤษทางเครื่องบิน และเรือโดยสาร (นักทองเท่ียวตองไดวีซาจาก
สถานทูตอังกฤษประจําประเทศไทยจึงจะสามารถเดินทางเขาสูอังกฤษได) 
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ขอเท็จจริงของสิ่งที่นาสนใจในภาพยนตร 
 

าพยนตรมีส่ิงท่ีนาสนใจหลายส่ิงปรากฎอยู ส่ิงท่ีนาสนใจเหลานี้ลวนมีสวนเกี่ยวของกับ
ประวัติศาสตรของประเทศสยาม บางส่ิงมีอยูจริง, บางส่ิงยังคงเปนปริศนา และบางส่ิงไมตรง
กับขอเท็จจริงในประวัติศาสตร เนื่องจากในภาพยนตรมีส่ิงท่ีนาสนใจหลายอยาง ผูเขียนจึงรวบ 

รวมเฉพาะขอมูลของส่ิงท่ีนาสนใจในภาพยนตรท่ีเห็นวามีประโยชนมาสรุปเพื่อใหเห็นภาพอยางชัดเจน 
 

พระราชชายาและพระราชทายาทในรัชกาลท่ี 4 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ตรัสบอกกับแหมมแอนนา
วา พระองคทรงมีพระชายา 23 พระองค, 
พระสนม 42 คนและพระราชทายาท 58 
พระองค (และกําลังจะทรงมีพระราช
ทายาทอีก 10 พระองค) 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
พระราชชายาและพระราชทายาท เปน
ภรรยาและลูกของกษัตริย 
ในป พ.ศ. 2405 แหมมแอนนาเขาเฝาพระ 
บาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัช 
กาลที่ 4) เพื่อรับตําแหนงพระอาจารยของ
เจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 5) และพระ
บรมวงศานุวงศ เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2405 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

พระราชชายาและพระราชทายาท 
(Anna and The King) 

พระราชทายาทในรชักาลที ่4 
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(รัชกาลท่ี 4) ทรงมีพระราชทายาท 56 พระองค (มีพระชนชีพ 46 พระองค และส้ินพระชนม 10 พระองค), มี
พระราชทายาทท่ีกําลังจะประสูติ 4 พระองค  
ในป พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) สวรรคต, ทรงมีพระอัครมเหสี 1 
พระองค, พระมเหสี 2 พระองค, เจาจอม (มารดา) 32 คน, พระราชโอรส 39 พระองค และพระราชธิดา 44 
พระองค (พระราชทายาท 83 พระองค) 
 

• ลําดับช้ันของพระราชชายาและพระราชทายาทในรัชกาลที่ 4 
 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) มีการจัดลําดับช้ันของพระราชชายาเปน 3 ลําดับ
ช้ัน (ไมรวมนางหาม) และพระราชทายาทเปน 2 ลําดับช้ันคือ  
 

พระอัครมเหสี : มี 1 พระองค (พระราชทายาทชั้นสมเด็จ) คือ  
 

♦ สมเด็จพระนางเจา โสมนัสวัฒนาวดี : ทรงมีพระราชทายาท 1 พระองค (สมเด็จเจาฟาโสมนัส (ส้ิน 
พระชนมในวันประสูติ)) 

 

พระมเหสี : มี 2 พระองค (พระราชทายาทชั้นสมเด็จ) คือ 
 

♦ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี : ทรงมีพระราชทายาท 4 พระองค (สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจา
ฟาจุฬาลงกรณ กรมขุนพินิตประชานาถ (รัชกาลท่ี 5), สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจันทร 
มณฑล กรมหลวงวิสุทธิกระษัตริย, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจาตุรนตรัศมี กรมพระจักร 
พรรดิพงศ และสมเด็จพระราชปตุลาบรมพงศาภิมุข เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ กรมพระยาภาณุพันธุ
วงศวรเดช) 

♦ พระสัมพันธวงศเธอ พระองคเจาพรรณราย : ทรงมีพระราชทายาท 2 พระองค (สมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอ เจาฟากรรณิการแกว กรมขุนขัตติยกัลยา และสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจิตรเจริญ 
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ) 

 

เจาจอม (มารดา) : มี 32 คน (พระราชทายาทชั้นพระองคเจา) คือ 
 

♦ เจาจอมมารดานอย : มีพระราชทายาท 2 พระองค (พระองคเจาชายนพวงศ วรองคเอกอรรคมหา
มกุฎ ปรมุตมราโชรส และพระองคเจาชายสุประดิษฐ วรฤทธิราชมหามกุฎ บุรุษยรัตนราชวโรรส) 

133



Anna and The King กับขอเท็จจริงในประวัติศาสตร 

♦ เจาจอมมารดาแพ : มีพระราชทายาท 5 พระองค (พระองคเจาหญิงยิ่งเยาวลักษณ อรรคราชสุดา, 
พระองคเจาหญิงพักตรพิมลพรรณ, พระองคเจาชายเกษมสันตโสภาคย, พระองคเจาชายมนุษยนาค
มานพ และพระองคเจาหญิงบัญจบเบญจมา) 

♦ เจาจอมมารดาพ่ึง (ผึ้ง) : มีพระราชทายาท 3 พระองค (พระองคเจาชายทักษิณาวัฏ, พระองคเจาชาย
คัคณางคยุคล และพระองคเจาชายชุมพลสมโภช) 

♦ เจาจอมมารดาจันทร : มีพระราชทายาท 4 พระองค (พระองคเจาหญิงทักษิณชา นราธิราชบุตรี, 
พระองคเจาหญิงมัณยาภาธร, พระองคเจาชายสุขสวัสดิ์ และพระองคเจาชายเกษมศรีศุภโยค) 

♦ เจาจอมมารดาเท่ียง : มีพระราชทายาท 10 พระองค (พระองคเจาหญิงโสมาวดีศรีรัตนราชธิดา, พระ 
องคเจาชายเสวตรวรลาภ, พระองคเจาหญิงศรีนาคสวาดิ, พระองคเจาชายกมลาสเลอสรรค, พระ 
องคเจาหญิงกนกวรรณเลขา, พระองคเจาหญิง, พระองคเจาชายไชยานุชิต, พระองคเจาหญิงแขไข
ดวง, พระองคเจาชายจรูญฤทธิเดช และพระองคเจาหญิงพวงสรอยสอางค) 

♦ เจาจอมมารดาตลับ : มีพระราชทายาท 3 พระองค (พระองคเจาหญิง, พระองคเจาชายทวีถวัลยลาภ 
และพระองคเจาชายกาพยกนกรัตน) 

♦ เจาจอมมารดาเอ่ียม : มีพระราชทายาท 1 พระองค (พระองคเจาศรีพัฒนา) 
♦ เจาจอมมารดาเกศ (เกษ) : มีพระราชทายาท 1 พระองค (พระองคเจาหญิงประภัศร) 
♦ เจาจอมมารดาสําลี : มีพระราชทายาท 5 พระองค (พระองคเจาชายแดง, พระองคเจาหญิงเขียว, พระ 

องคเจาหญิงบุษบงเบิกบาน, พระองคเจาหญิงสุขุมาลมารศรี และพระองคเจาหญิงนภาพรประภา) 
♦ เจาจอมมารดากล่ิน (ซอนกล่ิน) : มีพระราชทายาท 1 พระองค (พระองคเจาชายกฤษดาภินิหาร) 
♦ เจาจอมมารดาบัว : มีพระราชทายาท 5 พระองค (พระองคเจาชายเฉลิมลักษณเลิศ, พระองคเจาชาย

ศรีสิทธิธงไชย, พระองคเจาหญิงอรไทยเทพกัญญา, พระองคเจาชายวัฒนานุวงศ และพระองค
เจาชายดํารงฤทธ์ิ) 

♦ เจาจอมมารดามาลัย (มาไลย) : มีพระราชทายาท 2 พระองค (พระองคเจาหญิง และพระองคเจา
หญิงเสมอสมัยหรรษา) 

♦ เจาจอมมารดาสังวาล : มีพระราชทายาท 4 พระองค (พระองคเจาชายทองกองกอนใหญ, พระองค
เจาชายทองแถมถวัลยวงศ, พระองคเจาชายเจริญรุงราศี และพระองคเจาหญิงกาญจนากร) 

♦ เจาจอมมารดาเปยม  : มีพระราชทายาท 6 พระองค (พระองคเจาชายอุณากรรณอนันตนรไชย, พระ 
องคเจาชายเทวัญอุไทยวงศ, พระองคเจาหญิงสุนันทากุมารีรัตน, พระองคเจาหญิงสวางวัฒนา, พระ 
องคเจาหญิงเสาวภาผองศรี และพระองคเจาชายสวัสดิโสภณ) 

♦ เจาจอมมารดาเอม : มีพระราชทายาท 1 พระองค (พระองคเจาหญิงอนงคนพคุณ) 
♦ เจาจอมมารดาหรุน : มีพระราชทายาท 1 พระองค (พระองคเจาหญิงอรุณวดี) 
♦ เจาจอมมารดาแกว : มีพระราชทายาท 1 พระองค (พระองคเจาหญิงวาณีรัตนกัญญา) 
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♦ เจาจอมมารดาโหมด : มีพระราชทายาท 2 พระองค (พระองคเจาหญิงมณฑานพรัตน และพระองค
เจาชายจันทรทัตจุฑาธาร) 

♦ เจาจอมมารดาหุน (ทาวทรงกันดาล) : มีพระราชทายาท 1 พระองค (พระองคเจาชายสวัสดิประวัติ) 
♦ เจาจอมมารดาดวงคํา  : มีพระราชทายาท 2 พระองค (พระ องคเจาหญิงนารีรัตนา และพระองคเจา

หญิงประดิษฐาสารี) 
♦ เจาจอมมารดาเขียน : มีพระราชทายาท 1 พระองค (พระองคเจาชายวรวรรณากร) 
♦ เจาจอมมารดาชุม : มีพระราชทายาท 1 พระองค (พระองคเจาชายดิศวรกุมาร) 

♦ เจาจอมมารดาเพ็ง : มีพระราชทายาท 1 พระองค (พระองคเจาหญิงนงคราญอุดมดี) 
♦ เจาจอมมารดาเหม  : มีพระราชทายาท 1 พระองค (พระองคเจาชายศรีเสาวภางค) 
♦ เจาจอมมารดาวาด  : มีพระราชทายาท 1 พระองค (พระองคเจาชายโสณบัณฑิต) 
♦ เจาจอมมารดาหวง : มีพระราชทายาท 3 พระองค (พระองคเจาหญิงบุษบันบัวผัน, พระองคเจาชาย

ไชยันตมงคล และพระองคเจาหญิงเจริญกมลสุขสวัสดิ์) 
♦ เจาจอมมารดาหมอมราชวงศแสง ปาลกะวงศ : มีพระราชทายาท 1 พระองค (พระองคเจาหญิงประ 

สานศรีใส) 
♦ เจาจอมมารดาสุน  : มีพระราชทายาท 1 พระองค (พระองคเจาหญิงประพาฬรัศมี) 
♦ เจาจอมมารดาแสง : มีพระราชทายาท 1 พระองค (พระองคเจาหญิงประไพศรีสอาด) 
♦ เจาจอมมารดาหวา : มีพระราชทายาท 1 พระองค (พระองคเจาหญิงประพาฬรัศมี) 
♦ เจาจอมมารดาเชย : มีพระราชทายาท 1 พระองค (พระองคเจาหญิง) 
♦ เจาจอมมารดาพุม : มีพระราชทายาท 1 พระองค (พระองคเจาหญิงพุทธประดิษฐา) 
♦ เจาจอมมารดาอ่ิม : มีพระราชทายาท 1 พระองค (พระองคเจาหญิง) 

 

หมายเหตุ : ถาพระราชทายาทส้ินพระชนมขณะทรงพระเยาวจะไมมีการตั้งพระนาม และจะเรียกพระนามวา 
“พระองคเจาหญิง” หรือ “พระองคเจาชาย”  
 
นักประวัติศาสตรหลายคนเห็นวา พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงมีเจาจอมอีก 10 
คนท่ีไมไดถูกบันทึกในประวัติศาสตร (รวมท้ัง “เจาจอมทับทิม”) คือ 

- เจาจอมทับทิม - เจาจอมเล็ก 
- เจาจอมอ่ิม - เจาจอมทับทิม 
- เจาจอมรุน - เจาจอมหนูสุด 
- เจาจอมวัน - เจาจอมหนูชี 
- เจาจอมพรอม - เจาจอมบุนนาค 
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นักประวัติศาสตรหลายคนเห็นวา พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงมีพระราชทายาท
อีก 1 พระองคท่ีไมไดถูกบันทึกในประวัติศาสตร  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงพระราชนิพนธ “โคลงส่ีสุภาพรายพระนามพระ
ราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4)”  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงระบุวา พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงมีพระราชทายาท 84 พระองค และทรงระบุพระราชทายาทพระองคท่ี 84 วา 
 “.....อรไทยเทพสรอย กัญญา แลฤๅ  
 หญิงหนึ่งนามบปรา กฏไว  
 สุดส้ินพระชนมา ยุยอม เยาวแฮ  
 จึงบมีนามให เรียกรูสืบมา ฯ”  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงไมระบุพระนามของเจาฟาหญิงพระองคนี้ และ
ช่ือของพระราชมารดาของเจาฟาหญิงพระองคนี้ เจา ฟาหญิงพระองคนี้จึงเปนปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ (เนื่อง 
จากพระองคทรงส้ินพระชนมขณะทรงพระเยาว) 
 

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแกวมรกต) 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงไหวพระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากร (พระแกวมรกต) ระหวางท่ี
เจาจอมทับทิมกับพระครูปลัดใบฎีกา
กําลังถูกประหารชีวิตดวยการตัดศีรษะ 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแกวมรกต) เปนพระพุทธรูปสําคัญซ่ึงประดิษฐานอยูในวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม (วัดพระแกว) 

พระพทุธมหามณรีตันปฏมิากร (พระแกวมรกต) 
 (Anna and The King) 
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พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแกวมรกต) เปนพระ 
พุทธรูปปางสมาธิ ประทับนั่งซอนพระบาทขวาบนพระ
บาทซาย วางพระหัตถขวาบนพระหัตถซาย ขนาดหนาตัก
กวาง 48.3 ซม. สูง (ฐานถึงยอดพระเศียร) 66 ซม. ประดิษ 
ฐานอยูในบุษบกทองคํา  
 

• พระแกวมรกตในตํานาน 
 
ในป พ.ศ. 500 พระนาคเสนเถระ (ภิกษุอินเดีย) ปวารณาท่ี
จะสรางพระพุทธรูปเพื่อสืบตอพระพุทธศาสนาถึงพุทธ 
ศักราช 5,000 จึงเลือกใชแกวมณีมาแกะสลักเปนพระพุทธ 
รูป 
สมเด็จพระอมรินทราธิราช (พระอินทร) และพระวิษณุกรรม (พระวิศวกรรม) ทรงจําแลงกายเปนมนุษย และ
เสด็จไปกราบนมัสการพระนาคเสนเถระ 
สมเด็จพระอมรินทราธิราชและพระวิษุกรรมทรงตรัสบอกพระนาคเสนเถระวา ท้ังสองเปนพอคาไปพบแกว
รัตนโสภณมณีโชติ (แกวท่ีมีรัตตนายกดิลกเฉลิม 3,000 ดวง สีแดงสุกใส) ท่ีเขาวิบุลบรรพต (เขาเวฬุบรรพต) 
ซ่ึงเหมาะท่ีจะนํามาแกะหลักเปนพระพุทธรูป 
สมเด็จพระอมรินทราธิราชและพระวิษุกรรมเดินทางไปเขาวิบุลบรรพต สมเด็จพระอมรินทราธิราชทรงให
พระวิษุกรรมเสด็จเขาไปในถํ้าเพื่อนําแกวรัตนโสภณมณีโชติออกมา 
พระวิษุกรรมเสด็จออกมาจากถํ้า และทรงทูลบอกสมเด็จพระอมรินทราธิราชวา พวกยักษท่ีเฝาแกวรัตน
โสภณมณีโชติไมยอมมอบให 
สมเด็จพระอมรินทราธิราชจึงเสด็จเขาไปในถํ้า และทรงตรัสขอแกวรัตนโสภณมณีโชติจากพวกยักษ  
พวกยักษทูลบอกสมเด็จพระอมรินทราธิราชวา พวกยักษไมสามารถถวายแกวรัตนโสภณมณีโชติ (เนื่องจาก
แกวรัตนโสภณมณีโชติเปนแกวคูบุญบารมีของพระบรมศุลีจอมไกรลาส (พระศิวะ) และเปนแกวช้ันมหา
จักรพรรดิ) 
สมเด็จพระอมรินทราธิราชทรงตรัสอธิบายพวกยักษวา พระองคจะทรงนําแกวรัตนโสภณมณีโชติไปแกะ
หลักเปนพระพุทธรูปเพื่อสืบตอพระพุทธศาสนาถึงพุทธศักราช 5,000  
พวกยักษประชุมและลงความเห็นวา พวกยักษไมสามารถถวายรัตนโสภณมณีโชติ แตจะถวายแกวโลกาทิพย
รัตตนายก (แกวท่ีมีรัตนายกดิลกเฉลิม 1,000 ดวง สีเขียวทึบ (หยกออน)) แทน 
สมเด็จพระอมรินทราธิราชทรงใหพระวิษุกรรมทรงแกะสลักพระพุทธรูปถวายพระนาคเสนเถระท่ีวัดอโศกา
ราม (เมืองปาฏลีบุตร อินเดีย) 

 

พระพทุธมหามณรีตันปฏมิากร (พระแกวมรกต) 

137



Anna and The King กับขอเท็จจริงในประวัติศาสตร 

พระนาคเสนเถระบอกบุญกับอุบาสก-อุบาสิกาเพ่ือสรางมหาวิหารใกลกับวัดอโศการาม และถวายพระนาม
พระพุทธรูปวา “พระพุทธรัตนพรรณมณีมรกต” 
พระนาคเสนเถระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงไปในพระพุทธรัตนพรรณมณีมรกต 7 จุด (พระเมาลี (มวย
ผม), พระนลาฏ (หนาผาก), พระอุระ (หนาอก) พระหัตถ (มือ) ซาย-ขวา และพระเพลา (ขา) ซาย-ขวา)  
พระนาคเสนเถระอัญเชิญพระพุทธรัตนพรรณมณีมรกตมาประดิษฐานเหนือแทนรัตนบัลลังก แตเกิด
เหตุการณแผนดินไหว 
พระนาคเสนเถระพยากรณวา ถาตองการใหพระพุทธรัตนพรรณมณีมรกตดํารงพระชันษาถึงพุทธศักราช 
5,000 ควรจะอัญเชิญไปโปรดสรรพสัตวใน 5 ประเทศ (ลังกาทวีป (ศรีลังกา), กัมโพชะศรีอโยธยา (ขอม + 
เมืองอโยชณ + เมืองกําแพงเพชร), โยนะวิสัย (เมืองเชียงแสน), ปะมะหละวิสัย (ลานชาง) และสุวรรณภูมิ 
(รัตนโกสินทร)) 
ในป พ.ศ. 800 พระเจาศิริกิตติกุมาร (กษัตริยปาฏลีบุตร (อินเดีย)) สวรรคต พระตักละราชข้ึนครองราชยสม 
บัติเปน “พระราชตักละราช” 
เมืองปาฏลีบุตร (อินเดีย) เกิดมหากลียุค (จลาจลภายในและขาศึกภายนอกเคล่ือนทัพโจมตี) ประชาชน
อัญเชิญพระพุทธรัตนพรรณมณีมรกตลงเรือสําเภาเพ่ือเสด็จหนีไปลังกาทวีป (ศรีลังกา) 
พระเจามหาเสนา (กษัตริยลังกาทวีป) ทรงรับรักษาพระพุทธรัตนพรรณมณีมรกต และทรงอุปถัมภคํ้าชู
พระพุทธศาสนาเปนอยางดี 
ในป พ.ศ. 1000 พระเจาอนุรุทธราชาธิราช (กษัตริยพุกาม) ทรงใหพระอนุรุทธอัญเชิญพระราชสาสนและ
เคร่ืองราชบรรณาการไปถวายพระเจาขัตติยศรีรามวงศ (กษัตริยลังกาทวีป) เพื่อขอคัดลอกพระไตรปฎก และ
ขออัญเชิญพระพุทธรัตนพรรณมณีมรกตกลับอาณาจักรพุกาม 
พระเจาขัตติยศรีรามวงศทรงเกรงกลัวพระเจาอนุรุทธราชาธิราชจึงทรงยอมมอบพระพุทธรัตนพรรณมณี
มรกต 
พระอนุรุทธทรงอัญเชิญพระพุทธรัตนพรรณมณีมรกต-พระไตรปฎกกลับอาณาจักรพุกาม แตเรือสําเภา (เรือ
สําเภาพระท่ีนั่งของพระอนุรุทธ, เรือสําเภาขนพระไตรปฎก 2 ลํา และเรือสําเภาอัญเชิญพระพุทธรัตนพรรณ
มณีมรกต) เผชิญกับพายุใหญ 
เรือสําเภาพระท่ีนั่งของพระอนุรุทธและเรือสําเภาขนพระไตรปฎก 1 ลําสามารถกลับถึงอาณาจักรพุกาม แต
เรือสําเภาขนพระไตรปฎก 1 ลํา และเรือสําเภาอัญเชิญพระพุทธรัตนพรรณมณีมรกตพลัดหลงเขาสูกรุง
อินทปตถ (กัมพูชา) 
พระเจานารายณราชสุริยวงศ (กษัตริยอินทปตถ (กัมพูชา)) ทรงใหอํามาตยคุมเรือสําเภาท้ังสอง และพระไตร 
ปฎกถวายคืนพระเจาอนุรุทธ แตทรงไมถวายคืนพระพุทธรัตนพรรณมณีมรกต 
ในพุทธศตวรรษที่ 16 เมืองอินทปตถ (กัมพูชา) เกิดมหากลียุค (พายุฝนใหญนานหลายเดือน) และพระเจา
เสนหราช (กษัตริยอินทปตถ) สวรรคต (เนื่องจากอุทกภัย) พระมหาเถระจึงอัญเชิญพระพุทธรัตนพรรณมณี
มรกตลงเรือสําเภาเสด็จหนีไปท่ีสูง  
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พระเจาอาทิตยราช (กษัติยหริภุญชัย (อโยชณ-จ.ลําพูน)) ทรงทราบขาวเร่ืองพระพุทธรัตนพรรณมณีมรกตจึง
เสด็จไปอัญเชิญพระพุทธรัตนพรรณมณีมรกตมาประดิษฐานในพระมหาเวชยันตปราสาท  
เจาเมืองกําแพงเพชร (พระญาติในกษัตริยหริภุญชัย) ทูลขอพระพุทธรัตนพรรณมณีมรกตไปประดิษฐานท่ี
เมืองกําแพงเพชร (วัดพระแกวกําแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร จ.กําแพงเพชร) ในเวลาตอมา 
ในพุทธศตวรรษท่ี 19 พระเจาพรหมทัศน (กษัตริยหิรัญนครเงินยางเชียงแสน (จ.เชียงราย)) ทรงตรัสขอพระ
พุทธรัตน พรรณมณีมรกตจากพระยาญาณดิส (เจาเมืองกําแพงเพชร) ไปประดิษฐานท่ีเมืองเชียงแสน (จ.
เชียงราย) พระยาญาณดิสยอมมอบพระพุทธรัตนพรรณมณีมรกต 
อาณาจักรลานนา (ลาว) เคล่ือนทัพโจมตีอาณาจักรหิรัญนครเงินยางเชียงแสน พระมหาพรหม (กษัตริยหิรัญ
นครเงินยางเชียงแสน) ทรงเกรงวา พระพุทธรัตนพรรณมณีมรกตจะเกิดอันตรายจึงทรงใหพอกปูนพระพุทธ
รัตนพรรณมณีมรกตจนทึบและลงรักปดทองเสมือนพระพุทธรูปสามัญ และทรงใหเก็บไวในเจดียวัดปาญะ 
(วัดพระแกวงามเมือง จ.เชียงราย) 
พระมหาพรหมและพระบรมวงศานุวงศทรงอพยพประชาชนลงมาทางใต เมืองเชียงแสน (จ.เชียงราย) ถูกตี
แตก และถูกผนวชเขากับอาณาจักรลานนา 
 

• พระแกวมรกตในประวัติศาสตร 
 
ในป พ.ศ. 1979 พระเจดียในวัดปาญะถูกฟาผาจนพังทลายจึงมีผูพบพระพุทธรูปปูนปนลงรักปดทองในเจดีย 
ประชาชนอัญเชิญพระพุทธรูปปูนปนลงรักปดทองไปประดิษฐานท่ีหนาพระประธานในวิหาร (วัดปาญะ-จ.
เชียงราย) 
เจาอาวาส (วัดปาญะ) พบวา ปูนท่ีพระกรรณ (หู) ของพระพุทธรูปปูนปนลงรักปดทองกะเทาะออกจนเห็น
เนื้อแกวสีเขียวจึงกะเทาะปูนออก และพบวาเปนพระแกวสีมรกต 
เจาเมืองเชียงรายทูลบอกพระเจาสามฝงแกน (กษัตริยลานนา) เร่ืองการพบพระพุทธรัตนพรรณมณีมรกต 
พระเจาสามฝงแกนทรงใหอัญเชิญพระพุทธรัตนพรรณมณีมรกตไปเมืองเชียงใหม 
ขบวนชางอัญเชิญพระพุทธรัตนพรรณมณีมรกตไปเมืองเชียงใหม แตขบวนชางกลับเดินทางไปเมืองลําปาง 
3 คร้ัง  
พระเจาสามฝงแกนทรงใหอัญเชิญพระพุทธรัตนพรรณมณีมรกตไปประดิษฐานท่ีวัดพระแกวดอนเตา  (จ.
ลําปาง) 
ในป พ.ศ. 2011 พระเจาติโลกราช (กษัตริยลานนา) ทรงใหอัญเชิญพระพุทธรัตนพรรณมณีมรกตไปเมือง
เชียงใหม และทรงสรางพระเจดียหลวงตามแบบโลหะปราสาท (วัดบุปผาราม) เพื่อเปนท่ีประดิษฐาน 
ในป พ.ศ. 2093 สมเด็จพระเจาอภัยพุทธบวรไชยเชษฐาธิราช (กษัตริยลานชาง) ทรงรวบรวมอาณาจักรลาน
ชาง และทรงอัญเชิญพระพุทธรัตนพรรณมณีมรกตไปประดิษฐานท่ีวัดพระแกว (เมืองหลวงพระบางลาว) 
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ในป พ.ศ. 2103 สมเด็จพระเจาอภัยพุทธบวรไชยเชษฐาธิราชทรงใหอัญเชิญพระพุทธรัตนพรรณมณีมรกต
ไปประดิษฐานท่ีวัดโลกยจุฬามณีศรีรัตนราม (กรุงเวียงจันทน) 
ในป พ.ศ. 2321 สมเด็จพระเจาตากสิน (กษัตริยธนบุรี) ทรงใหสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก (รัชกาลท่ี 1) 
เคล่ือนทัพโจมตีอาณาจักรลานชาง และทรงใหอัญเชิญพระพุทธรัตนพรรณมณีมรกตมาประดิษฐานท่ีวัด
อรุณราชวราราม (กรุงธนบุรี) 
ในป พ.ศ. 2327 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) ทรงใหอัญเชิญพระพุทธรัตนพรรณ
มณีมรกตมาประดิษฐานท่ีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2527 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) ทรงพระราชทานนามวา “พระพุทธมหามณีรัตนปฏิ
มากร (พระแกวมรกต)”  
ในป พ.ศ. 2327 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) ทรงใหสรางเคร่ืองทรงถวายเปนพุทธ
บูชาสําหรับฤดูรอนและฤดูฝน 
ในป พ.ศ. 2379 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงใหสรางเคร่ืองทรงถวายเปนพุทธ
บูชาสําหรับฤดูหนาว และทรงใหสรางเบญจา (แทนซอน) 3 ช้ันหุมดวยทองคําแกะสลักลายวิจิตรหนุน
บุษบกทองบนฐานชุกชีใหสูงข้ึน 
ศาสตราจารยศิลป พีระศรี (คอรราโด เฟโรชี-อาจารยศิลปะอิตาเลียน) สรุปความเห็นวา พระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากร (พระแกวมรกต) นาจะถูกสรางข้ึนในสมัยเชียงแสนตอนปลาย (เนื่องจากพระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากร (พระแกวมรกต) มีรูปแบบศิลปะกอนเชียงแสนถึงศิลปะเชียงแสน) 
 
ปจจุบัน : เคร่ืองทรง 3 ฤดูของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแกวมรกต) คือ 

- เคร่ืองทรงสําหรับฤดูรอน : เปนเครื่องตนประกอบดวยมงกุฎพาหุรัด, ทองกร, พระสังวาล (ทําดวย
ทองคําลงยาและประดับมณีตางๆ) และจอมมงกุฎ (ทําดวยทองคําลงยาประดับเพชร) 

- เคร่ืองทรงสําหรับฤดูฝน : เปนกาบหุมองคอยางหมดอง (ทําดวยทองคําแกะสลักลายพุมขาวบิณฑ) 
และกาบหุมพระเศียร (ศีรษะ) (ทําดวยทองคําต้ังแตไรพระศก (ผม) ถึงจอมเมาลี (มวยผม), เม็ดพระศก
ลงยาสีน้ําเงินแก และพระลักษมีทําเวียนทักษิณาวรรตประดับมณีและลงยาใหเขากับเม็ดพระศก) 

- เคร่ืองทรงฤดูหนาว : เปนหลอดพล้ิวไหวเหมือนผาคลุมพระพาหา (ไหล) ทําดวยทองคําลงยารอยดวย
ลวดทองเกลียว)  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) เสด็จพระราชดําเนินไปวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม (วัดพระแกว) เพ่ือทรงเปล่ียนเคร่ืองทรงประจําฤดูใหกับพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระ
แกวมรกต) ตามกําหนดวันคือ 

- วันแรม 1 คํ่า เดือน 4 เปล่ียนเคร่ืองทรงฤดูหนาวเปนเคร่ืองทรงฤดูรอน 
- วันแรม 1 คํ่า เดือน 8 เปล่ียนเคร่ืองทรงฤดูรอนเปนเคร่ืองทรงฤดูฝน 
- วันแรม 1 คํ่า เดือน 12 เปล่ียนเคร่ืองทรงฤดูฝนเปนเคร่ืองทรงฤดูหนาว 
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ชางเผือกในรัชกาลท่ี 4 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4), เจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 
5) และพระบรมวงศานุวงศในพระบาท 
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 
4) ทรงพบชางเผือกท่ี จ.หนองคาย หลัง 
จากท่ีพระองคทรงปราบปรามพวกกบฏ
สําเร็จ 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 

ชางเผือก เปนชางท่ีมีลักษณะตางจากชาง
ธรรมดาท่ัวไปซ่ึงหาไดยากจึงเช่ือกันวา
ชางเผือกเปนสัตวท่ีเปนมงคลแกผูท่ีเปน
เจาของ 
ในตําราคชลักษณมีการแบงชางออกตาม
ลักษณะมงคลและลักษณะอัปมงคล ชาง
ท่ีมีลักษณะมงคลจะถูกคัดเลือกมาถวาย
เปนชางตน (ชางเผือก หรือชางพระราช
พาหนะ) เพ่ือเปนราชพาหนะของกษัตริย เม่ือใดท่ีมีผูพบเห็นชางมงคลจะไปแจงกับราชการเพื่อนํามาถวาย
กษัตริยเปนพระยาชาง  
ผูชํานาญคชลักษณจะเปนผูตรวจสอบลักษณะของชาง ถาตรวจพบเกินกวาคร่ึง (ไมจําเปนตองครบทั้งหมด) 
ถือวาใชได (ผูชํานาญคชลักษณมักจะเนนท่ีปกกระพอง (ลอนศีรษะ), น้ําเตา (รอยยอขมับ), งา, ผิวกาย และ
หาง) โดยมีการแบงลําดับช้ันของชางเผือกออกเปน 3 ลําดับช้ันคือ 

- ชางเผือกเอก : ชางสีสังข 1, ชางทองเน้ือริน 1  
- ชางเผือกโท : ชางสีบัวโรย 1  
- ชางเผือกตรี : ชางสียอดตองตากแหง 1, สีแดงแก 1, สีแดงออน 1, สีทองแดง 1, สีเมฆ (นิล) 1, สีดํา 1  

ชางเผอืก 
(Deleted Scene) 

เจาพระยาปราบไตรจกัร 
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กษัตริยจะทรงเปนผูกําหนดวา ชางเผือกแตละเชือกจะอยูลําดับช้ันใด (ผูชํานาญคชลักษณทําหนาท่ีทูล
แนะนํากษัตริยเพื่อประกอบพระบรมราชวินิจฉัย ถามีลักษณะตองตามตําราคชลักษณมากยิ่งอยูในลําดับ
ช้ันสูง)  
 

• ชางเผือกในตําราคชลักษณ 
 

ลักษณะภายนอก : แบงออกเปน 11 ลักษณะคือ 
 

♦ ผิว : สีของผิวหนังออนตามรองตะเคียว (ซอกรักแร, ซอกขา-บริเวณขาหนีบ และรอยยนของคอ) มี
สีออกสีดอกบัวแดง (อายุ 1 - 3 ป) และสีของผิวมีสีน้ําตาลหมน-สีโกมุท (คอนขางขาว) 

♦ ขน : สีของขนบริเวณหู-โตนด (กน)-บรรทัดหลัง (สันหลัง) โคนขนมีสีออกสีดํา และปลายขนมีสี
ออกใสเหมือนกับแกวอยูขางในตลอดเสน-สีน้ําผ้ึง  

♦ หู : หูไมฉีก-ไมแหวง 

♦ หาง : หางมีขน, ขนหางใสเหมือนกัน-สีน้ําผ้ึง (ตางกับขนท่ีอยูรอบตัว) และหางตองไมมีลักษณะไม
ดี (ส้ัน (ประมาณไมเกินขอพับของขาหลัง), ปดปลอก (หางยาวประมาณขอเทาหลังของชาง), บัง
คลอง (หางที่วางตัวเบนออกดานซาย-ขวา), ปดตลอด (หางยาวจรดพ้ืนดิน)) 

♦ นัยนตา : นัยนตาสวนนอกมีสีขาวใหญ-สดใส-ไมขุน, นัยนตาสวนกลางมีสีท่ีดี (สีมวงออน, ฟา, 
เทา)  และนัยนตาสวนในมีสีดํา-มีขนาดใหญ 

♦ เพดานปาก : เพดานปากมีสีเดียวกับสีผิวหนัง 

♦ อวัยวะเพศ : แบงออกเปน 2 แบบ 
- อัณฑโกส (อวัยวะเพศผู) เวลาปสสาวะมีสีชมพูหรือมวง 
- กระสอบ (อวัยวะเพศเมีย) เก็บมิดชิด-เก็บหมด 

♦ เล็บ : เล็บเรียบคลายฝาหอยแครง, ไมแตก และมีสีท่ีดี (สีขาว, สีชมพู) 
♦ รองตะเคียว : บริเวณรักแร (เนื้อออน) มีสีน้ําตาลขาว และไรเล็บลึกเขาไปในเล็บมาก 

♦ ชองแมงภู : ตอมน้ํามันภายนอกมีสีเดียวกับสีผิว ,ไมมีปาน-รอยดาง และตอมน้ํามันลึก 

♦ งาหรือสนับงา : งา-สนับงาแหวกลงไป (อายุนอยกวา 1 ปหรือชางพังจะไมเห็น) และสีของผิว
บริเวณงามีสีท่ีดี (สีชมพู, สีขาว) 

 

อากัปกิริยา : แบงออกเปน 2 ลักษณะคือ 
 

♦ เสียงรอง : เสียงรองคลายเสียงแตร-เสียงสังข และเสียงดังกอนคอยๆหาย (ไมขาดชวง) 
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♦ กิริยามารยาท : การเดิน-นอนมีกิริยาเรียบรอย, ไมกินน้ํา-อาหารรวมกับชางอ่ืน และอุจจาระของ
ชางเผือกจะมีกล่ินหอม (เนื่องจากการเลือกกินอาหาร) 

 

• ชางเผือกในตําราพระคชลักษณและตํารานารายณประทมสินธุ 
 
ในตําราพระคชลักษณและตํารานารายณประทมสินธุแบงตระกูลของชางเผือกออกเปน 4 ตระกูล (ตามลําดับ
ช้ันของชาง) คือ 
 

อิศวรพงศ : เปนชางในตระกูลพระศิวะ (พระอิศวร) (ชางชาติกษัตริย) 
 

♦ ตําราพระคชลักษณ : หนังเนื้อดําสนิท, ผิวพรรณละเอียดเกล้ียง, หนาใหญ, โขมดสูง, น้ําเตากลม, 
งวงเรียว, ปลายงางอนข้ึนเสมอกัน, ปากรูปหอยสังข, คอกลม, ยามยางยกอยูดูเปนสงา, หนาสูงกวา
ทาย, ทรวงอกผ่ึงผายใหญ, เทาใหญ, ทายเหมือนสุกร, หลังเหมือนคันธนู, ผนฏทองเปนไปตามวง
หลัง, ขาหนาท้ังสองออนเหมือนทาวแขน, บาท (เทา) และขอหนาหลังเรียวเหมือนดอกบัวกลม, 
หางเปนขอหวง, สนับงาเห็นเปน 2 ช้ัน, ขมับเต็ม (ไมพรอง), หูใหญ, ชอมวงขางขวายาว และใบหู
ออนนุมสรรพดวยขนข้ึนมากกวาขางซาย 

♦ ตํารานารายณประทมสินธุ : เนื้อดําสนิท, ผิวเนื้อละเอียดเกล้ียงงาท้ังสองใหญข้ึนเสมอกัน, เทาใหญ, 
น้ําเตากลม, โขมดสูง, งวงเรียวเปนตนเปนปลาย, ปากเหมือนพวยสังข, คอกลม, เดินยกคอ, หลัง
เหมือนคันธนู, ทายเหมือนสุกร, ผนฎทองตามวงหลัง, อกใหญหนาสูงกวาทาย, เทาท้ังสองออน, เทา
หนาหลังเรียวรัด, ฝกบัวกลม, หางเปนขอหวง, สนับงาเปน 2 ช้ัน, ขมับเสมอ (ไมพรอง), หูใหญ, ชอ
มวงยาว, ดานขวามีใบหูออนนุม-ขนมากกวาซาย และหนาใหญ 

♦ ลักษณะของชาง 8 หมูในอสรพงศ : ออมจักรพาล (ออมจักรวาล), กัณฑหัตถ (พทันธร), เอกทันต, 
กาฬวกะหัตถี (กาฬทันตหัตถี), จตุรสก (จตุศก-จัครศก), โรมทันต (ทันตรําพาน), สีหชงค (สีหชงฆ) 
และจุมปราสาท 

 

พรหมพงศ : เปนชางในตระกูลพระพรหม (ชางชาติพราหมณ) 
 

♦ ตําราพระคชลักษณ : เนื้อหนังออน, ขนออนละเอียด, เสนเรียบ, หนาใหญ, ทายต่ํา, น้ําเตาแฝด, ขนง
ค้ิวสูง, โขมดสูง, มีกระท่ัวตัวเหมือนดอกกรรณิการ, ขนหลังหู- ขนปาก-ขนริมตายาว, ขุมขน
รวมกันเปน 2 เสน, อกใหญ, งวงเรียวรัดดูงดงาม, งาใหญ, งาปลาย-ตนสมสวน, งามีสีเหมือนดอกจํา 
ปา 
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♦ ตํารานารายณประทมสินทร : เนื้อออน, ขนออนละเอียด, น้ําเตาแฝด, ขนงค้ิวสูง, โขมดสูง, มีกระ
ท่ัวตัวเหมือนดอกกรรณิการ, ทายต่ํากวาหนา, ขนหูยาวปกปาก, ขนตายาว, ขนข้ึนขุมละ 2 เสน, อก
ใหญ, งาเหมือนสีจําปา และงวงเรียวรัดเปนตน-ปลายส้ันงาม 

♦ ลักษณะของชาง 10 หมูในพรหมพงศ : ฉัททันต (ผิวสีขาวเหมือนสีเงิน, งาสีขาวเหมือนสีเงินยวง 
และหาง-เทา-สันหลังสีแดง), อุโบสถ (ผิวสีเหลืองเหมือนสีทอง), เหมหัตถี (ผิวสีเหลือง และตา-เล็บ
เหมือนสีตัว), มงคลหัตถี (ผิว-ตา-เล็บสีมวงเหมือนสีดอกอัญชัน และมีงางอนข้ึนไปดานขวา), คันธ
หัตถี (ผิว-ตา-เล็บสีเหมือนสีไมกฤษณา และมูล-ตัวชางมีกล่ินหอมดังกล่ินไมกฤษณา), ปงคัล (ผิว-
ตา-ตัวสีหมือนสีตาแมว), ดามพหัตถี (ลักษณะสูงใหญ และผิว-เล็บ-ตัวสีเหมือนสีทองแดงหลอน้ํา
ใหม), บัณฑร (ผิวสีขาวเผือกเหมือนหนึ่งไกรลาศ และตา-เล็บเหมือนสีตัว), คังไคย (ผิวสีเหมือนสี
น้ําไหล และตา-เล็บสีเหมือนสีตัว), กาลวกหัตถี (ผิวสีดําเหมือนสีปกกา และตา-เล็บสีเหมือนสีตัว) 

♦ ชางอัฏฐทิศในตระกูลพรหมพงศ : ทิศบูรพา (ตะวันออก-ไอราพต (สีตัวเหมือนเมฆ)), ทิศอาคเนย 
(ตะวันออกเฉียงใต-บุณฑริก (สีตัวเหมือนดอกอุบล)), ทิศทักษิณ (ใต-พราหมณโลหิต (สีตัวเหมือน
เลือด)), ทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต-กระมุท (สีตัวเหมือนดอกกระมุท)), ทิศประจิม (ตะวันตก-
อัญชัน (สีตัวเหมือนดอกอัญชัญ)), ทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ-บุษปทัณฑ (สีตัวเหมือนสีหมาก
สุก)), ทิศอุดร (เหนือ-เสาวโภม (สีตัวเหมือนหญาแพรกออน)) และทิศอิสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ-
สุประดิษฐ (สีตัวเหมือนเมฆสนธยา)) 

 

พิศณุพงศ (วิษณุพงศ) เปนชางในตระกูลพระวิษณุ (พระนารายณ) (ชางชาติแพศย) 
 

♦ ตําราพระคชลักษณ : ผิวเนื้อหนังหนา, ขนเกรียนทรวงอก-คอ-สีขาง-เทาท้ังส่ีใหญ, หาง-งวง-หนา
ยาวใหญอยางประหลาด, มีกระแดงที่หูเสมอกัน, ตาขุน, ขนเสนใหญ และหลังราบ  

♦ ตํารานารายณประทมสินธ : ผิวเนื้อหนา, ขนเกรียน, อก-ขาง-คอ-เทาท้ังหาใหญ, หาง-งวง-หนาใหญ
ยาว, มีกระหูแดงยาวเสมอกัน, ลูกจักษุ (ลูกนัยนตา) ขุน, ขนใหญ และหลังราบ 

 

อัคนิพงศ เปนชางในตระกูลพระอัคนี (พระเพลิง) (ชางชาติศูทร) 
 

♦ ตําราพระคชลัษณ : ผิวเนื้อแดงกระดาง, ขนท่ีหูหยาบ, หนาเปนกระแดงเหมือนดอกแววมยุรา, งา
แดง, หลังแดง, หนางวงแดง, สันหลังแดง, หนางวงแดง, ผิวเนื้อไมหมน-ไมดําสนิท, ตะเกียบหูหาง 
และหางเขินจักษุเหมือนสีน้ําผ้ึง 

♦ ตํารานารายณประทมสินธุ : ผิวเนื้อแดงกระดาง, ตะเกียบหูหางเขิน, หนาเปนกระแดงเหมือนตน
แววนกยูง, งาแดง, สันหลังแดง, หนางวงแดง, ผิวเนื้อไมหมน-ไมดําสนิท และตาเหมือนสีน้ําผ้ึง 
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงมีชางตน 15 เชือกคือ 
1. เจาพระยาปราบไตรจักร 2. พระมหาศรีเศวตวิมลวรรณ  
3. พระเศวตสุวรรณาภาพรรณ  4. พระเทวสยามมหาพิฆเนศวร 
5. พระพิไชยนิลนัข  6. พระพิไชยกฤษณาวรรณ  
7. พระวิมลรัตนกิริณี   8. พระวิสูตรรัตนกิริณี  
9. พระศรีสกลกฤษณ 10. พระยาไชยานุภาพ 

11. พระบรมนัขสมบัติ 12. พระบรมคชรัตน 
13. ชางพังเผือกเอก (ลมกอนข้ึนระวาง) 14. ชางพังเผือกเอก (ลมกอนข้ึนระวาง)  
15. ชางสีประหลาด (ลมกอนข้ึนระวาง)   

 

ปจจุบัน : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงสมโภชข้ึนระวางชาง และ
ทรงมีชางตน 11 เชือกคือ 

1. พระเศวตอดุลยเดชพาหน 2. พระเศวตพาสุรคเชนทร  
3. พระเศวตศุทธวิลาส  4. พระวิมลรัตนกิริณี 
5. พระศรีนรารัฐราชกิริณี 6. พระเทพวัชกิริณี 
7. ขวัญเมือง (ยังไมไดข้ึนระวาง) 8. ยอดเพชร (ยังไมไดข้ึนระวาง) 
9. วันเพ็ญ (ยังไมไดข้ึนระวาง) 10. ทองสุก (ยังไมไดข้ึนระวาง) 

11. พังมด (ยังไมไดข้ึนระวาง)  
 

 

กระทอมนอยของลุงทอม 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
แหมมแอนนาถวายหนังสือ “กระทอม
นอยของลุงทอม (Uncle Tom’s Cabin)” 
ใหกับเจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 5) เพ่ือ
ตอบคําถามเร่ืองความแตกตางระหวาง
ชนชั้น 
 
 
 

แหมมแอนนากบัเจาฟาจฬุาลงกรณ 
(Anna and The King) 
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ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
กระทอมนอยของลุงทอม เปนหนังสือเกี่ยวกับการคาทาสใน
สหรัฐอเมริกาซ่ึงแตงโดย แฮเรียต เบียเชอร สโตว  
ในป พ.ศ. 2395 แฮเรียต เบียเชอร สโตว เร่ิมเขียนบทความเปน
ตอนๆลงในนิตยสารรายสัปดาห National Era เร่ือง “กระทอม
นอยของลุงทอม (Uncle Tom’s Cabin)” ซ่ึงเปนเร่ืองราว
เกี่ยวกับประสบการณครอบครัวของเธอท่ีเคยเปนทาส เม่ือวัน 
ท่ี 20 มีนาคม 2395 
ในป พ.ศ. 2403 ประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอลน อานหนัง 
สือ “Uncle Tom’s Cabin” และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเลิกทาส 
ในป พ.ศ. 2404 ประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอลน เขารับตํา 
แหนงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา  
ประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอลน ผลักดันนโยบายเลิกทาสจนนําไปสูสงครามกลางเมืองอเมริกา สงคราม
ยืดเยื้อถึง 4 ป 
ในป พ.ศ. 2405 เจาจอมมารดากล่ิน (ซอนกล่ิน) แปลหนังสือเร่ือง “Uncle Tom’s Cabin” เปนภาษาสยามเปน
รายแรก 

ในป พ.ศ. 2408 สงครามกลางเมืองสหรัฐอเมริกายุติลงโดยสหรัฐอเมริกา (ฝายเหนือ) เปนฝายไดรับชัยชนะ 
และสามารถเลิกทาสสําเร็จ เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2408 
ในป พ.ศ. 2495 อ. สนิทวงศ (อุไร สนิทวงศ) แปลหนังสือ “Uncle Tom’s Cabin” เปนภาษาไทยโดยต้ังช่ือวา 
“กระทอมนอยของลุงทอม” โดยมีเร่ืองยอคือ 
   “อาเธอร เชลบี, เอมิลี เชลบี (ภรรยาของอาเธอร) และ จอรจ เชลบี (ลูกชายของอาเธอร) เปนชาวนาใน
เคนทักกี (สหรัฐอเมริกา) และเปนเจาของทาส 3 คน (ทอม, เอลิซา (ภรรยาของทอม) และแฮรร่ี (ลูกชายของ
ทอม)  
อาเธอร เชลบี ประสบปญหาเร่ืองหนี้สินและจําเปนตองขายทาส 2 คน (ทอมและแฮรร่ี) ใหกับพอคาทาส 
สรางความไมพอใจใหกับ เอมิลี เชลบี และ จอรจ เชลบี อยางมาก (เนื่องจากท้ังสองรักและสัญญากับ เอลิซา 
วา พวกเขาจะไมขาย แฮรร่ี ใหกับผูอ่ืน) 
เอลิซาบังเอิญไดยิน อาเธอร เชลบี และ เอมิลี เชลบี พูดเร่ืองการขายทอมและแฮรร่ีจึงตัดสินใจพาแฮรร่ี
หลบหนี (เนื่องจากเธอกลัวท่ีจะตองสูญเสียแฮรร่ี) และท้ิงจดหมายขอโทษ  
ทอมถูกขายใหกับพอคาทาสและถูกนําตัวไปอยูบนเรือท่ีเดินทางบนแมน้ํามิสซิสซิปป เรือลํานั้นทอมพบกับ 
อีวา เซนตแคลร (เด็กหญิงผิวขาว) และกลายเปนเพื่อนกัน  

 

หนงัสอืกระทอมนอยของลงุทอม 
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อีวา เซนตแคลร พลัดตกลงไปในแมน้ํา ทอมจึงชวยชีวิตของเธอ ออกัสติน เซนตแคลร (บิดาของอีวา) จึงขอ
ซ้ือทอมจากพอคาทาสเพ่ือเปนการตอบแทนบุญคุณ และพาทอมไปอยูกับครอบครัวของตนเองท่ีนิวออร
ลีนส ทอมกับ อีวา เซนตแคลร จึงสนิทสนมกันมากยิ่งข้ึน โดยมีพื้นฐานของศรัทธาในศาสนาคริสต” 
 
ปจจุบัน : หนังสือ “กระทอมนอยของลุงทอม (Uncle Tom’s Cabin)” ถูกแปลเปนภาตางๆมากกวา 60 ภา 
ษา และเปนหนังสือท่ีขายดีท่ีสุดเลมหนึ่ง 

 

เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลที่ 4) เสด็จพระราชดําเนินโดยเรือ
พระท่ีนั่งอนันตนาคราชพาแหมมแอนนา
และบุตรชายของเธอไปบานพักแบบ
ยุโรปริมแมน้ําเจาพระยา 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
เรือพระท่ีนั่งอนันตนาคราช เปนเรือพระ
ท่ีนั่งบัลลังกในกระบวนพยุหยาตราชล 
มารค 
เรือพระท่ีนั่งอนันตนาคราชเปนเรือพระท่ี
นั่งรอง ลําเรือภายนอกทาสีเขียว ทองเรือ
ภายในทาสีแดง ลําเรือยาว 42.95 เมตร 
กวาง 2.95 เมตร ลึก 0.76 เมตร หัวเรือปด
ทองประดับกระจก  โขนเรือเปนพญา
อนันตนาคราช (นาค 7 เศียร) 

เรอืพระทีน่ัง่อนนัตนาคราช 
(Anna and The King) 

เรอืพระทีน่ัง่อนนัตนาคราช 
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เรือพระท่ีนั่งอนันตนาคราชกินน้ําลึก 0.31 เมตร กําลัง 3.02 เมตร บรรจุฝพาย 54 คน นายทาย 2 คน นายเรือ 
2 คน คนถือธงทาย 1 คน พลสัญญาณ 1 คน คนเหเรือ 1 คน 
ในป พ.ศ. 2395 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหสรางเรือพระท่ีนั่งอนันตนาค 
ราชเพื่อใชในการเสด็จพระราชดําเนินทางชลมารค 
ในป พ.ศ. 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 6) ทรงใหสรางเรือพระท่ีนั่งอนันต
นาคราชลําใหมแทนเรือพระท่ีนั่งเดิมท่ีชํารุด และถูกสรางเสร็จ เม่ือวันท่ี 15 เมษายน 2457 
ในป พ.ศ. 2515 ธนาคารแหงประเทศไทยจัดพิมพธนบัตรฉบับละ 20 บาท และอัญเชิญภาพของเรือพระท่ีนั่ง
อนันตนาคราชท่ีดานหลังของธนบัตร 
ในป พ.ศ. 2546 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ทรงใหจัดขบวนเรือพระ
ราชพิธี (ทอดบุษบก ไมทอดบัลลังกกัญญา) ในการประชุมกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก (APEC 2003) เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2546 
ในป พ.ศ. 2549 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ทรงใหจัดขบวนเรือพระ
ราชพิธี (ทอดบุษบก ไมทอดบัลลังกกัญญา) ในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ป เม่ือวันท่ี 
12 มิถุนายน 2549 
 
ปจจุบัน : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ทรงใชเรือพระท่ีนั่งอนันต
นาคราช (ทอดบุษบก ไมทอดบัลลังกกัญญา) ในกระบวนพยุหยาตราชลมารค (ใหญ) เพื่อเสด็จพระราช
ดําเนินถวายผาพระกฐินท่ีวัดอรุณราชวรารามเปนประจํา 

 

พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลที่ 4) เสด็จออกวาราชการแผนดิน
บนพระท่ีนั่งพุตานกาญจนสิงหาสน 
 
 
 
 พระทีน่ัง่พดุตานกาญจนสงิหาสน 

 (Anna and The King) 

148



Anna and The King กับขอเท็จจริงในประวัติศาสตร 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
พระท่ีนั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน เปน
พระราชอาสนทองขนาดยอมใชเปนพระ
ราชเกาอ้ี และพระราชยานของกษัตริย 
พระท่ีนั่งพุดตานกาญจนสิงหาสนเปน
สัญลักษณของพระราชอาสนของพระ
ศิวะ  (พระอิศวร) บนเขาไกรลาสตาม
ความเช่ือของศาสนาพราหมณ 
พระท่ีนั่งพุดตานกาญจนสิงหาสนสรางจากไมสักหุมทองคํา ประดับอัญมณี มีลักษณะเหมือนเกาอ้ีเพื่อใช
เปนท่ีประทับสําหรับพระมหากษัตริยหลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   
ในป พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) ทรงใหสรางพระท่ีนั่งพุดตานกาญจน

สิงหาสนเพื่อทรงใชเปนพระราชเกาอ้ีใน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยแบงการ
ใชงานออกเปน 2 ลักษณะคือ 

- พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน : 
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กษัตริยจะ
ทรงประทับอยูบนพระท่ีนั่งซ่ึงประดิษ 
ฐานบนยอดพระแทน ฐานของพระแทน
ประกอบดวยสิงห-ครุฑ-ยักษ-เทพ (สัตว
ในปาหิมพานตและเขาไกรลาส), ดาน 
ลางของพระแทนประกอบดวยตนไมเงิน-

ตนไมทอง (ปาหิมพานต) และยอดของพระแทนประดิษฐานพระท่ีนั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน, เคร่ือง
ราชกกุธภัณฑ และพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร (หิมะบนยอดเขาไกรลาส) 

- พระท่ีนั่งราชยานพุดตานทอง : ในการเสด็จพระราชดําเนิน กษัตริยจะทรงประทับอยูบนพระท่ีนั่งท่ีอยู
บนคานหามเพื่อเสด็จพระราชดําเนินไปประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ในป พ.ศ. 2493 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงใชพระท่ีนั่งพุดตาน
กาญจนสิงหาสนในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2493 
 
ปจจุบัน : พระท่ีนั่งพุดตานกาญจนสิงหาสนประดิษฐานท่ีหนาพระบรมสาทิศลักษณของพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกย (รัชกาลท่ี 1) ท่ีมุขกระสันตะวันออก พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท 

รชักาลที ่9 กบัพระทีน่ัง่พตุานกาญจนสงิหาสน 

รชักาลที ่9 กบัพระทีน่ัง่ราชยานพดุตานทอง 
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Daisy Bell 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
เจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 5) และพระ
ราชทายาทในพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงขับรอง
เพลง “Daisy Bell” เพื่อเปนเกียรติ์ใหกับ
ชนชั้นสูง และนักการทูตชาวอังกฤษท่ีเขา
รวมงานเล้ียงพระกระยาหารค่ํา 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
Daisy Bell เปนเพลงโฟลคซอง (Folk Song) ท่ีไดรับความ
นิยมอยางมากในสหรัฐอเมริกา และเปนแรงบันดาลใจในการ
สรางจักรยานสําหรับ 2 คน (Tandem Bicycle) ในเวลาตอมา 
 

• Daisy Bell  ในประวัติศาสตร 
 
ในป พ.ศ. 2435 แฮรร่ี ดาครี (นักประพันธเพลงอังกฤษ) อาศัย
อยูในสหรัฐอเมริกานําเขารถจักรยาน 2 คันจากอังกฤษ  
วิลเล่ียม เจโรม (เพื่อนของเขา) พูดติดตลกกับเขาวา เขาควร
ลองประดิษฐรถจักรยานท่ีสามารถข่ีได 2 คน (เพื่อประหยัด
เงินในการเสียภาษี) จึงเปนแรงบันดาลใจในการแตงเพลงนี้ (สามารถฟงเพลง “Daisy Bell” ขับรองโดยวง 
Blur โดยคลิกท่ี http://www.ijigg.com/songs/V244GBEFP0) โดยมีเนื้อรองคือ 

   “There is a flower within my heart, Daisy, Daisy! 
Planted one day by a glancing dart, Planted by Daisy Bell! 
Whether she loves me or loves me not, Sometimes it's hard to tell; 
Yet I am longing to share the lot Of beautiful Daisy Bell! 

เจาฟาจฬุาลงกรณกบัพระราชทายาทในรชักาลที ่4 
(Anna and The King) 

 

โปสเตอรเพลง Daisy Bell 
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Daisy Daisy, Give me your answer do! 
I'm half crazy, All for the love of you! 
It won't be a stylish marriage, I can't afford a carriage, 
But you'll look sweet on the seat Of a bicycle built for two ! 
We will go "tandem" as man and wife, Daisy, Daisy! 
Ped'ling away down the road of life, I and my Daisy Bell! 
When the road's dark we can despise P'liceman and lamps as well; 
There are bright lights in the dazzling eyes Of beautiful Daisy Bell! 
I will stand by you in "wheel" or woe, Daisy, Daisy! 
You'll be the bell which I'll ring, you know! Sweet little Daisy Bell! 
You'll take the lead in each trip we take, Then if I don't do well; 
I will permit you to use the brake, My beautiful Daisy Bell!!!” 

ในป พ.ศ. 2504 IBM ทดสอบเคร่ืองคอมพิวเตอรรุน 704 (IBM 704) ใหสงเสียงเพลงสังเคราะห (Synthesize 
Speech) โดยเลือกใชเพลง Daisy Bell  
 

• Daisy Bell  ในประเทศไทย 
 
ในป พ.ศ. 2494 ไสล ไกรเลิศ นําเพลง Daisy Bell มาแตงเนื้อรองภาษาไทย, ตั้งช่ือเพลงวา “สายลมเหนือ” 
และให วิเชียร ภูโชติ ขับรอง (สามารถฟงเพลง “สายลมเหนือ” ขับรองโดย สุเทพ วงศกําแหงโดยคลิกท่ี 
http://www.ijigg.com/songs/V244GB7APAD) โดยมีเนื้อรองคือ 

   “พล้ิวลมลอยอยู ดอกบานแลวดูโสภา แลสวยงามสงา อยากเด็ดเจามาไวชม 

บุญนอยจึงไมสมภิรมยได เฉิดฉวีมีสงารอยมาลัย 
เด็ดไปเอาไวเชย เจาเคยเอาไวชม กลัดเสียบผมชมตางตาคราจากกัน 

ฉันคอยเธออยูผานเลยฤดูเหมันต คอยหายใจส่ัน ภาพเธอผองพรรณเยาตา 
คืนนี้จันทรแจมฟานภาผอง สุขอยางนี้มีเธออยูรูใจปอง 
พี่เชยปรางเนื้อทองเจามองสะเท้ินอาย หลบชะมายชายเนตรเมินเชิญพี่ชม 

ลมเหนือโชยรักเอย เจาโรยรวงหลนใจหมนทนระทม 

ลมเหนือเยือนรักเอย เจาเตือนใจขม สุดหาใดขมฤทัย 
ลมพัดพามณฑาเจาหอมยังไมส้ิน หอมเอยเพียงกล่ินนวลเนื้อละไม 

คนรักกันมาพลันหางเหินเมินไปได ไมเหลือเยื่อใยโอใจเจาเอย” 
ในป พ.ศ. 2505 สุเทพ วงศกําแหง นําเพลง “สายลมเหนือ” มาขับรองอีกคร้ัง และอัดเสียงเปนแผนเสียงอัล 
บ้ัม “สายลมเหนือ” 

151



Anna and The King กับขอเท็จจริงในประวัติศาสตร 

ปจจุบัน : เพลง Daisy Bell ถูกนําไปดัดแปลงเนื้อรองและทํานองเปนภาษาตางๆท่ัวโลกหลายภาษา และ
เปนเพลงท่ีไดรับความนิยมอยางสูง  

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
แมทัพอาลักษณสะพายเคร่ืองราชอิสริยา 
ภรณเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4)  
 
 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ เปนเหรียญ-ตราท่ี
เปนเคร่ืองประดับยศซ่ึงกษัตริยทรงพระ 
ราชทานใหกับประมุขของรัฐ, พระบรม
วงศานุวงศ, ขุนนาง, ขาราชการ และ
ประชาชนเพื่อเปนเกียรติ 
ในป พ.ศ. 2400 พระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหสราง
เคร่ืองราชอิสริยาภรณตามอยางชาติตะ 
วันตกเพื่อพระราชทานแกพระบรมวงศานุวงศและขุนนางผูใหญ (เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนโบราณมง 
คลนพรัตนราชวราภรณ (น.ร.)) 
ในป พ.ศ. 2412 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงใหสรางเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
อันปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือก (ประถมาภรณชางเผือก (ป.ช.), ทวีติยาภรณชางเผือก (ท.ช.), ตริตาภรณชางเผือก 
(ต.ช.) และจัตุรถาภรณชางเผือก (จ.ช.)) และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎสยาม (เคร่ืองราช 

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ 
(Anna and The King) 

เครือ่งราชอสิรยิาภรณชนดิตางๆ 
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อิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย) (มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.), ประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.), ทวีติยา
ภรณมงกุฏไทย (ท.ม.), ตริตาภรณมงกุฎไทย (ต.ม.), จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (จ.ม.), เบญจมาภรณมงกุฏไทย 
(บ.ม.), เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.) และเหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.)) 
ในป พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงใหสรางเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
อันปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือกเพิ่มเติม (เบญจมาภรณชางเผือก (บ.ช.)) และเคร่ืองราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา 
(ปฐมจุลจอมเกลา (ป.จ.), ทุติยจุลจอมเกลา (ท.จ.) และตติยาจุลจอมเกลา (ต.จ.))  
ในป พ.ศ. 2425 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงใหสรางเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติคุณรุงเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ (ม.จ.ก.) 
ในป พ.ศ. 2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงใหสรางเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
จุลจอมเกลาเพิ่มเติม (จตุตถจุลจอมเกลา (จ.จ.)) 
ในป พ.ศ. 2442 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงใหสรางเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
จุลจอมเกลาเพิ่มเติมสําหรับฝายใน (ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ (ท.จ.ว.)) 
ในป พ.ศ. 2443 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงใหสรางเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
จุลจอมเกลาเพิ่มเติม (ปฐมจุลจอมเกลาวิเศษ (ป.จ.ว.)) 
ในป พ.ศ. 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงใหสรางเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
อันปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือกเพิ่มเติม (เหรียญทองชางเผือก (ร.ท.ช.) และเหรียญเงินชางเผือก (ร.ง.ช.)) 
ในป พ.ศ. 2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงใหสรางเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
อันปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือกเพิ่มเติม (มหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.)) 
ในป พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 6) ทรงใหสรางเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
ตราวชิรมาลา (ว.ม.ล.) และตรารัตนวราภรณ (ร.ว.) (ปจจุบันพนสมัยพระราชทาน) 
ในป พ.ศ. 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 6) ทรงใหสรางเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
จุลจอมเกลาเพิ่มเติม (ตติยจุลจอมเกลา (ต.จ.)) 
ในป พ.ศ. 2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 6) ทรงใหสรางเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
ตราวัลลภาภรณ (ว.ภ.) (ปจจุบันพนสมัยพระราชทาน) และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีศักดิ์รามาธิบดี (เสนาง
คะบดี (ส.ร.), มหาโยธิน (ม.ร.), โยธิน (ย.ร.), อัศวิน (อ.ร.), เหรียญรามมาลา เข็มกลากลางสมร (ร.ม.ภ.) และ
เหรียญรามมาลา (ร.ม.)) 
ในป พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ทรงใหสรางเคร่ืองราช 
อิสริยาภรณอันเปนมงคลยิ่งราชมิตราภรณ (ร.ม.ภ.) 
ในป พ.ศ. 2530 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ทรงใหสรางเคร่ืองราช 
อิสริยาภรณอันเปนสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีช้ันพิเศษ 
ในป พ.ศ. 2534 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ทรงใหสรางเคร่ืองราช 
อิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ (ปฐมดิเรกคุณาภรณ (ป.ภ.), ทุติยดิเรกคุณาภรณ (ท.ภ.), 
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ตติยดิเรกคุณาภรณ (ต.ภ.), จตุตถดิเรกคุณาภรณ (จ.ภ.), เบญจมดิเรกคุณาภรณ (บ.ภ.), เหรียญทองดิเรกคุณา
ภรณ (ร.ท.ภ.) และเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ (ร.ง.ภ.)) 
 

• เหรียญราชอิสริยาภรณ 
 
ในสมัยรัตนโกสินทร (รัชกาลท่ี 5 - 9) มีการสรางเหรียญราชอิสริยาภรณเนื่องในโอกาสสําคัญ (สงคราม, 
การสมโภช, การเฉลิมพระชนมาพรรษา) โดยแบงออกเปน 4 ชนิดคือ 
 

เหรียญราชอิสริยาภรณอันเปนบําเหน็จความชอบในความกลาหาญ 
 

♦ เหรียญในตระกูลเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีศักดิ์รามาธิบดี (เหรียญรามมาลาเข็มกลากลางสมร (ร.
ม.ก.) และ เหรียญรามมาลา (ร.ม.)) 

♦ เหรียญกลาหาญ (ร.ก.) (แพรแถบประดับชอชัยพฤกษ และแพรแถบปกติ) 
♦ เหรียญชัยสมรภูมิ (ช.ส.) (เหรียญชัยสมรภูมิ, เหรียญชัยสมรภูมิอินโดจีน, เหรียญชัยสมรภูมิสงคราม

มหาเอเชียบูรพา, เหรียญชัยสมรภูมิสงครามรวมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี และเหรียญ
ชัยสมรภูมิการรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม) 

♦ เหรียญพิทักษเสรีชน (ส.ช.) (เหรียญพิทักษเสรีชน ช้ันท่ี1, เหรียญพิทักษเสรีชน ช้ันท่ี 2 ประเภทท่ี 1 
และเหรียญพิทักษเสรีชน ช้ันท่ี 2 ประเภทท่ี 2) 

♦ เหรียญแบบอื่น (เหรียญราชนิยม (ร.น.), เหรียญปราบฮอ (ร.ป.ฮ.), เหรียญงานพระราชสงครามทวีป
ยุโรป (ร.ส.), เหรียญพิทักษรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ธ.) และเหรียญศาสนติมาลา (ศ.ม.)) 

 

เหรียญราชอิสริยาภรณอันเปนบําเหน็จความชอบในราชการแผนดิน 
 

♦ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (ร.ม.ด.(ศ)) (เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ฝายทหาร ตํารวจ 
และเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ฝายพลเรือน) 

♦ เหรียญชวยราชการเขตภายใน (ช.ร.) (เหรียญชวยราชการเขตภายในอินโดจีน และเหรียญชวย
ราชการเขตภายในสงครามมหาเอเชียบูรพา) 

♦ เหรียญลูกเสือสดุดี (เหรียญลูกเสือสดุดี ช้ันท่ี 1, เหรียญลูกเสือสดุดี ช้ันท่ี 2 และเหรียญลูกเสือสดุดี 
ช้ันที่ 3) 

♦ เหรียญลูกเสือสรรเสริญ (เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ช้ันท่ี 1, เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ช้ันท่ี 2 และ
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ช้ันท่ี 3) 
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♦ เหรียญแบบอ่ืน (เหรียญราชการชายแดน (ช.ด.), เหรียญจักรมาลา(ร.จ.ม.), เหรียญจักรพรรดิมาลา 
(ร.จ.พ.), เหรียญศารทูลมาลา (ร.ศ.ท.) และเหรียญบุษปมาลา (ร.บ.ม.)) 

 

เหรียญราชอิสริยาภรณอันเปนบําเหน็จในพระองคพระมหากษัตริย 
 

♦ เหรียญรัตนาภรณ (เหรียญรัตนาภรณ รัชกาลที่ 4 (ม.ป.ร.), เหรียญรัตนาภรณ รัชกาลท่ี 5 (จ.ป.ร.), 
เหรียญรัตนาภรณ รัชกาลท่ี 6 (ว.ป.ร.), เหรียญรัตนาภรณ รัชกาลท่ี 7 (ป.ป.ร.), เหรียญรัตนาภรณ 
รัชกาลท่ี 8 (อ.ป.ร.) และเหรียญรัตนาภรณ รัชกาลท่ี 9 (ภ.ป.ร.)) 

♦ เหรียญราชรุจิ (ร.จ.ท.) (เหรียญราชรุจิ รัชกาลท่ี 5, เหรียญราชรุจิ รัชกาลท่ี 6, เหรียญราชรุจิ รัชกาลท่ี 
7 และเหรียญราชรุจิ รัชกาลท่ี 9) 

 

เหรียญราชอิสริยาภรณอันเปนที่ระลึก 
 

♦ เหรียญบรมราชาภิเษก (ร.ร.ศ.) (เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลท่ี 6, เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลท่ี 
7 และเหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลท่ี 9) 

♦ เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (เนื่องในมหามงคลพระ
ชนมพรรษาครบ 50 พรรษา, เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ และเนื่องในมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ) 

♦ เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (เนื่องในมหามงคลสมัย
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา (5 รอบ), เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลา
ภิเษก, เหรียญกาญจนาภิเษก, เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ 72 พรรษา (6  
รอบ) และเหรียญพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป) 

♦ เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี พระชนมายุ 84 พรรษา) 

♦ เหรียญกาชาดสมนาคุณ (เหรียญกาชาดสมนาคุณ ช้ันท่ี 1, เหรียญกาชาดสมนาคุณ ช้ันท่ี 2 และ
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ช้ันท่ี 3) 

♦ เหรียญกาชาดสรรเสริญ 

♦ เหรียญที่ระลึก (เหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนตางประเทศสหรัฐอเมริกา และทวีป
ยุโรป, เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร, เหรียญ
ท่ีระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และเหรียญท่ีระลึก
สมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป) 
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♦ เหรียญแบบอื่น (เหรียญสตพรรษมาลา (ส.ม.), เหรียญรัชฎาภิเศกมาลา (ร.ศ.), เหรียญประพาสมาลา 
(ร.ป.ม.), เหรียญราชินี (ส.ผ.), เหรียญทวีธาภิเศก (ท.ศ.), เหรียญรัชมงคล (ร.ร.ม.), เหรียญรัชมังคลา
ภิเศก (ร.ม.ศ.), เหรียญบรมราชาภิเษก (ร.ร.ศ.), เหรียญชัย (เหรียญนารายณบันฦาชัย) (ร.ช.), เหรียญ
งานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ, เหรียญเฉลิมพระนคร 150 ป (ร.ฉ.พ.), เหรียญรัชดาภิเษก และเหรียญ
สนองเสรีชน (ส.ส.ช.)) 

 
ปจจุบัน : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ทรงพระราชทานเคร่ืองราชอิสริ 
ยาภรณใหกับกษัตริย-ผูนําตางประเทศในวโรกาสท่ีเดินทางสูประเทศไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะสวน
พระองค 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ทรงพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
ใหกับขาราชการไทย-ประชาชนในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล (5 พฤษภาคม) ทุกป 

 

ศาลพระภูมิ 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
หนาบานพักของแหมมแอนนามีศาลพระ
ภูมิ (ศาลเจาท่ี) และมีการจุดธูป-เทียน
บูชา 
 
 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ศาลพระภูมิ (ศาลเจาท่ี) เปนศาลท่ีสรางข้ึนเพื่อเปนท่ีสิงสถิตของเทพเจา-ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ-ผีเจาท่ี โดยแบง
ออกเปน 3 แบบ (ไมรวมศาลเพียงตาและศาลเทพเจา) คือ 

- ศาลพระภูมิ, ศาลพระพรหม มีเสา 1 เสา (เนื่องจากพระภูมิและพระพรหมเปนเทวดาข้ันหนึ่ง ศาลพระ
ภูมิและศาลพระพรหมจึงมีลักษณะเหมือนเขาพระสุเมรุมาศวิมาน (ท่ีประทับของพระศิวะ (พระอิศวร))) 

ศาลพระภมู ิ(ศาลเจาที)่ 
(Deleted Scene) 
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- ศาลตายาย และศาลเจาท่ีเปนท่ีสิง
สถิตของผีเจาท่ี-วิญญาณ  มี  4 เสา 
(เนื่องจากผีเจาท่ีเปนชาวบาน ศาลเจา
ท่ีจึงมีลักษณะเหมือนบาน) 

- ศาลตามโคนตนไมเปนท่ีสิงสถิตของ
วิญญาณเรรอน มี 6 - 8 เสา (นิยมต้ัง
ศาลที่ทางสามแพรง, สถานท่ีท่ีมีผูเสีย 
ชีวิต) 

 

• ศาลพระภูมิในตํานาน 
 
ทาวทศราช (กษัตริยพาลี) กับพระนางสันทรทุกเทวี (พระมเหสีในทาวทศราช) ทรงปกครองพาลีอยางไรคุณ 
ธรรม และทรงกดข่ีประชาชนจนประชาชนไดรับความเดือดรอน 
ทาวทศราชทรงมีพระราชโอรส 9 พระองค (พระชัยมงคล, พระนครราช, พระเทเพล (พระเทเพน), พระชัย

ศพน (พระชัยสพ), พระคนธรรพน, พระธรรมโหรา (พระเยาวแผว), พระเทวเถร (พระวัยทัต), พระธรรม
มิกราช (พระธรรมมิคราช) และพระทาสธารา) และทรงแตงต้ังพระราชโอรสทั้งเกาไปปกครองเมืองตางๆ 
พระราชโอรสท้ังเกาทรงมีพระปรีชาสามารถและอานุภาพอยางมากจึงทรงเรียกรองเคร่ืองเซนสังเวยจํานวน
มากจากประชาชน สงผลใหประชาชนไดรับความเดือดรอนอยางมาก 
พระศิวะ (พระอิศวร) ทรงทราบเร่ืองจึงทรงใหพระนารายณ (พระวิษณุ) ทรงอวตารลงมาเกิดเปนพราหมณ
เพื่อปราบทาวทศราช  
พระนารายณอวตารทรงเติบโตเปนพราหมณนอยเดินทางเขาเฝาทาวทศราช ทาวทศราชทรงทอดพระเนตร
พราหมณนอยเกิดความเล่ือมใสจึงทรงตรัสถามพราหมณนอยวา พราหมณนอยตองการอะไรเปนการบูชา  
พราหมณนอยตรัสบอกทาวทศราชวา พระองคทรงขอที่เพียง 3 กาว ทาวทศราชทรงตรัสรับปาก พราหมณ
นอยจึงทรงขอใหทาวทศราชหล่ังน้ําอุทกธารา 
พระศุกร (อาจารยของทาวทศราช) รูทันอุบายของพราหมณนอยจึงทรงจําแลงกายเปนแมลงเขาไปอุดรูน้ํา
อุทกธารา พราหมณนอยทรงเห็นวา น้ําอุทกธาราไมไหลจึงทรงใชปลายหญาคาแยงเขาถูกพระเนตร (ดวงตา) 
ของพระศุกร พระศุกรทรงทนความเจ็บปวดไมไหวจึงทรงเหาะหนีไปน้ําอุทกธาราจึงไหลออกมา 
พราหมณนอยทรงสําแดงอิทธิฤทธ์ิกลับคืนรางเดิม (พระวรกายใหญโตกวาปราสาท) ทรงกาว 3 กาวกินพื้นท่ี
เมืองพาลีท้ังหมด  
ทาวทศราชทรงทอดพระเนตรเห็นพระนารายณสําแดงอิทธิฤทธ์ิจึงทรงกมกราบขอขมา พระนารายณทรงขับ
ไลทาวทศราช, พระนางสันทรทุกเทวี และพระราชโอรสทั้งเกาไปอยูนอกเขตปาหิมพานต  

 

ศาลพระภมู ิ

157



Anna and The King กับขอเท็จจริงในประวัติศาสตร 

ทาวทศราช, พระนางสันทรทุกเทวี และพระราชโอรสท้ังเกาทรงพบกับความยากลําบากจึงเสด็จไปเขาเฝา
พระนารายณเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษ 
ทาวทศราช, พระนางสันทรทุกเทวี และพระราชโอรสทั้งเกาทรงแสดงความสํานึกผิด และทรงปวารณาพระ 
องคจะทรงตั้งม่ันอยูในศีลธรรม  
พระนารายณทรงพระราชทานอภัยโทษ และทรงมีพระบรมราชานุญาตใหทาวทศราชและพระโอรสท้ังเกา
เสด็จกลับมาอยูเมืองพาลี  
ทาวทศราชและพระโอรสท้ังเกาทรงตองประทับอยูบนศาลท่ีมีเสา 1 เสาปกลงบนผืนดิน และทรงตอง
ปวารณาพระองคอยูในศีลธรรมอยางเครงครัด 
 
ปจจุบัน : ศาลพระภูมินิยมต้ังภายในร้ัวบานเพ่ือเปนสิริมงคลแกบาน และศาลเจาท่ีนิยมต้ังบริเวณริมถนน
หรือสถานท่ีท่ีเกี่ยวของเพื่อเปนท่ีสิงสถิตของวิญญาณ 
ผูท่ีอาศัยอยูในบานตองทําพิธีบูชาศาลพระภูมิในฐานะเจาของท่ีจึงจะประสบความสําเร็จ, มีความสุข และ
เจริญรุงเรือง 
การตั้งศาลพระภูมิจะตองประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณหรือศาสนาพุทธเพื่อใหเกิดความเปนสิริ
มงคลแกผูท่ีอาศัยอยูในบาน 
ผูตั้งศาลพระภูมิตองดูปจจัยตางๆเพ่ือประกอบการต้ังศาลพระภูมิ (สถานท่ีตั้ง, ทิศมงคล, ทิศตองหาม, วัน
มงคล, เวลามงคล, วันตองหาม, ฤกษตองหาม, ของมงคลใสหลุม, สวนประกอบสําคัญของศาลพระภูมิ 
และเคร่ืองประดับตกแตง) และตองบูชาศาลพระภูมิดวยเคร่ืองสังเวยตางๆ 

 

พระอรหันต 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
เจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) บอกแหมม
แอนนาวา พระอรหันกําลังเตรียมสวดสง
วิญญานใหกับเจาฟาจันทรมณฑล 
 
 
 
 เจาพระยาศรสีรุยิวงศ (ชวง) กบัแหมมแอนนา 

(Anna and The King) 
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ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
อรหันต เปนอริยบุคคล (ภิกษุ-ฆราวาส) ช้ันสูงสุดท่ีสําเร็จธรรมวิเศษสูงสุดในพระพุทธศาสนา และสามารถ
ละสังโยชน (กิเลส) 10 ประการ 
 

• พระอรหันตในสมัยพุทธกาล 
 
80 ปกอนพุทธศักราช พระนางสิริมหา
มายา (พระมเหสีในพระเจาสุทโธทนะ-
กษัตริยโกศล) ทรงพระครรภแกจึงทรง
ขอพระบรมราชานุญาตเสด็จกลับกรุง
เทวทหะ (เมืองประสูติของพระนางสิริ
มหามายา) เพื่อเตรียมการประสูติ 
ระหวางทางพระนางสิริมหามายาทรง
ประสูติเจาชายสิทธัตถะ กอนท่ีพระองค
สวรรคตในเวลาตอมา 
พระเจาสุทโธทนะ (กษัตริยกบิลพัสดุ 
(อินเดีย)-พระราชชนก (บิดา) ในเจาชายสิทธัตถะ) ทรงใหจัดพระราชพิธีเฉลิมพระนามใหกับเจาชายสิทธัต
ถะ, ทรงอัญเชิญพราหมณ 108 ทานมาประกอบพระราชพิธี และทรงคัดเลือกพราหมณ 8 ทาน (รามะ, ธชะ, 
ลักขณะ, สุชาติมันตี, โภชะ, สุยามะ, โกณฑัญญะ และสุทัตตะ) เพื่อพยากรณพระชะตาของเจาชายสิทธัตถะ 
พราหมณท้ังเจ็ด (รามะ, ธชะ, ลักขณะ, สุชาติมันตี, โภชะ, สุยามะ, และสุทัตตะ) ตรวจดูพระสรีระของ
เจาชายสิทธัตถะและพยากรณวา  

- ถาเจาชายสิทธัตถะอยูครองฆราวาสจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  
- ถาเจาชายสิทธัตถะทรงผนวชจะไดเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา 

พราหมณโกณฑัญญะ (โกณฑัญญมาณพ) ซ่ึงมีอายุนอยท่ีสุดพยากรณวา เจาชายสิทธัตถะจะทรงผนวช และ
จะทรงตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา 
พราหมณท้ังเจ็ดส่ังเสียบุตรของพวกเขาใหผนวชในพระศาสนาของเจาชายสิทธัตถะ หลังจากท่ีเจาชายสิทธัต
ถะทรงตรัสรู (เนื่องจากพวกเขาอายุมาก และไมสามารถอยูจนเจาชายสิทธัตถะตรัสรู) 
51 ปกอนพุทธศักราช เจาชายสิทธัตถะทรงเสพสุขอยูท่ีปราสาท 3 ฤดู, ทรงชวนสารถีเสด็จประพาสอุทยาน, 
ทรงพบเทวทูตท้ังส่ี (คนแก, คนเจ็บ, คนตาย และนักบวช) จึงทรงบังเกิดความสังเวช และทรงตัดสินพระทัย
ท่ีจะทรงผนวช 

พระสมัมาสมัพทุธเจากบัเหลาปญจวคัคยี 
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พราหมณโกณฑัญญะทราบวา เจาชายสิทธัตถะทรงผนวชจึงเดินทางไปหาบุตรของพราหมณท้ังเจ็ด และ
ชักชวนใหบุตรของพราหมณท้ังเจ็ดผนวช แตมีบุตรของพราหมณ 4 ราย (วัปปะ, ภัททิยะ, มหานามะ และอัส
ชิ) ท่ีเห็นดวย 
พราหมณท้ังหา (ปญจวัคคีย) ผนวชโดยมีโกณฑัญญะเปนหัวหนา และหวังวา เจาชายสิทธัตถะจะตรัสรู และ
จะสอนพวกเขาใหบรรลุพระสัพพัญุตญาณ (ความเปนผูรูหมดส้ิน) 
เจาชายสิทธัตถะทรงประทับอยูใตตนโพธ์ิใกลแมน้ําเนรัญชรา (อินเดีย) และทรงบําเพ็ญทุกกรกิริยาข้ัน
สุดทาย (การทรมานกายโดยการลดอาหารทีละนอยๆจนอดอาหาร) จนรางกายซูบผอมเหลือแตหนัง-เอ็นหุม
กระดูกเปนเวลา 6 พรรษา แตทรงไมสามารถตรัสรู 
45 ปกอนพุทธศักราช พระอินทรทรงทราบวา เจาชายสิทธัตถะทรงบําเพ็ญทุกกรกิริยาจึงเสด็จมาเขาเฝา และ
ทรงดีดพิณ 3 สายใหเจาชายสิทธัตถะทรงสดับ  

- วาระท่ี 1 : พระอินทรทรงดีดพิณสายท่ี 1 (ข้ึนสายตึง) ปรากฎวา สายพิณขาด 
- วาระท่ี 2 : พระอินทรทรงดีดพิณสายท่ี 2 (ข้ึนสายหยอน) ปรากฎวา เสียงยืดยาดขาดความไพเราะ  
- วาระท่ี 3 : พระอินทรทรงดีดพิณสายท่ี 3 (ข้ึนสายพอดี) ปรากฎวา เสียงไพเราะกังวาน  

เจาชายสิทธัตถะทรงสดับ และทรงทราบวา การบําเพ็ญทุกขกิริยาเปนการทรมาณตนใหลําบากเปนขอปฏิบัติ
ท่ีตึงเกินไป และไมใชหนทางตรัสรู 
เจาชายสิทธัตถะทรงเห็นวา การบําเพ็ญเพียรทางสมาธิจิตไมควรตึงหรือหยอนเกินไปจึงจะเปนทางไปสูอริย
ธรรม, ทรงสวยพระกระยาหารเพื่อใหพระวรกายคลายเวทนา และทรงบําเพ็ญเพียรตอไป 
เหลาปญจวัคคียเห็นวา เจาชายสิทธัตถะทรงละความเพียรจึงหมดความเล่ือมใส และเบ่ือหนายจึงไปอยูปา
อิสิปตนมฤคทายวัน (แควนกาสี อินเดีย) 
นาง สุชาดา เล่ือมใสในเจาชายสิทธัตถะจึงใหสาวใชนําขาวมธุปายาส (ขาวกวนหุงดวยน้ําผ้ึงหรือน้ําออย) ใส
ถาดทองไปถวายเจาชายสิทธัตถะ  
เจาชายสิทธัตถะทรงต้ังพระทัยท่ีจะปฏิบัติธรรมเพื่อตรัสรู, ทรงอธิษฐานความเพียร, ทรงกําจัดมาร-พลมาร  
และทรงตรัสรูเปน “พระสัมมาสัมพุทธเจา” ในคืนวันวิสาขบุรณมี (วันเพ็ญเดือน 6) 
เจาชายสิทธัตถะทรงพิจารณาวา เหลาปญจวัคคียเปนผูมีอุปการะกับพระองคอยางมากจึงเสด็จไปปาอิสิป
ตมฤคทายวันเพ่ือสอนพวกเขา  
เจาชายสิทธัตถะเสด็จมาหาเหลาปญจวัคคีย เหลาปญจวัคคียเขาใจวา เจาชายสิทธัตถะเสด็จมาหาเพื่อแสวงหา
ผูอุปฐากจึงไมไหว, ไมตอนรับ และทูลบอกพระองคดวยถอยคําไมเคารพ 
เจาชายสิทธัตถะทรงตรัสบอกเหลาปญจวัคคียวา พระองคทรงตรัสรูเปนพระอรหันต และทรงมีพระราชประ 
สงคท่ีจะส่ังสอนอมตธรรม (ธรรมท่ีไมตาย) เพื่อท่ีเหลาปญจวัคคียจะตรัสรูเปน “พระอรหันต” แตเหลาปญจ
วัคคียไมเช่ือ  
เจาชายสิทธัตถะทรงพยายามอธิบายหลายคร้ัง และทรงขอใหเหลาปญจวัคคียตั้งใจฟงธรรมจนเหลาปญจ
วัคคียยอมฟงเทศนาของพระองค 
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เจาชายสิทธัตถะทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ปฐมเทศนา) ใหกับเหลาปญจวัคคีย หลังจากท่ีพระองค
ทรงแสดงปฐมเทศนา พราหมณโกณฑัญญะตรัสรูเปนพระอรหันตในคืนวันอาสาฬหปุรณมี (วันเพ็ญเดือน 
8) 
พราหมณโกณฑัญญะทูลขอผนวช เจาชายสิทธัตถะทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา (การผนวชเปนภิกษุ
โดยพระสัมมาสัมพุทธเจา) ใหกับพราหมณโกณฑัญญะ 
เจาชายสิทธัตถะทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาใหกับเหลาปญจวัคคียซ่ึงตรัสรูเปนพระอรหันตในเวลา
ตอมา (ภัททิยะ (วันแรม 1 คํ่า เดือน 8), วัปปะ (วันแรม 2 คํ่า เดือน 8), มหานามะ (วันแรม 3 คํ่า เดือน 8) 
และอัสชิ (วันแรม 4 คํ่า เดือน 8)) 
 

• พระอรหันตในพุทธศาสนา 
 

ประเภทของพระอรหันต 
 

♦ พระสุกขวิปสสก : ภิกษุหรือฆราวาสที่สําเร็จอรหันตแตไมมีญาณวิเศษ (รูการทําอาสวะ (ความใคร, 
ความเกิด, ความเห็นผิด และความไมรูของมนุษย) ใหส้ิน (อาสวักขยญาณ)) 

♦ พระเตวิชชะ : ภิกษุหรือฆราวาสท่ีสําเร็จอรหันต และสําเร็จวิชชา 3 (รูระลึกชาติ (บุพเพนิวาสานุส
สติญาณ), รูจุติและอุบัติของสัตว (จุตูปปาตญาณ) และรูทําอาสวะใหส้ิน (อาสวักขยญาณ)) 

♦ พระฉฬภิญญะ : ภิกษุหรือฆราวาสที่สําเร็จอรหันต และสําเร็จอภิญญา 6 (ตาทิพย (ทิพฺพจักขุ), หู
ทิพย (ทิพยโสต), แยกราง-จิต (อิทธิวิธี), ทายใจผูอ่ืน (เจโตปริยญาณ), ระลึกชาติได (บุพเพนิวา
สานุสสติญาณ) และญาณท่ีทําใหอาสวะส้ินไป (อาสวักขยะญาณ))  

♦ พระปฏิสัมภิทัปปตตะ : ภิกษุหรือฆราวาสที่สําเร็จอรหันต และสําเร็จปฏิสัมภิทา 4 (ความแตกฉาน
ในอรรถ (อัตถปฏิสัมภิทา), ความแตกฉานในธรรม (ธัมมะปฏิสัมภิทา), ความแตกฉานในภาษา 
(นิรุตติปฏิสัมภิทา) และความแตกฉานในปฏิภาณไหวพริบ (ปฏิภาณปฏิสัมภิทา)) 

 

การสําเร็จอรหันต 
 

♦ สังโยชน ในพุทธศาสนา : ภิกษุหรือฆราวาสจําตองละสังโยชน (กิเลส) ท่ีผูกมัดจิตใจของสัตวใหจม
ในวัฏฏะ (เกิด, แก, เจ็บ และตาย) จึงจะสามารถสําเร็จอรหันต (สักกายทิฏฐิ (ความเห็นวารางกายน้ี
เปนของเรา), วิจิกิจฉา (ความสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย), สีลัพพตปรามาส (ความถือม่ันศีล
พรต), กามราคะ (ความติดใจในกามคุณ), ปฏิฆะ (ความกระทบกระท่ังในใจ), รูปราคะ (ความติดใจ
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ในวัตถุ-รูปฌาน), อรูปราคะ (ความติดใจในอรูปฌาน-นามธรรม), มานะ (ความถือวาตัวเปนนั่นเปน
นี่), อุทธัจจะ (ความฟุงซาน) และอวิชชา (ความไมรูจริง)) 

♦ ลําดับขั้นในการละสังโยชน : ภิกษุหรือฆราวาสจําตองละหรือลดสังโยชนตามลําดับข้ันจึงจะสามา 
รถสําเร็จอรหันต โดยแบงออกเปน 4 ลําดับข้ันคือ 

- พระโสดาบัน : ผูท่ีละสังโยชน 3 ประการแรก (สักกายทิฏฐิ, วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส) 
- พระสกทาคามี : ผูท่ีละสังโยชน 3 ประการแรก (สักกายทิฏฐิ, วิจิกิจฉา, สีลัพพตปรามาส)  และลด

สังโยชน 2 ประการตอมา (กามราคะ และปฏิฆะ) 
- พระอนาคามี : ผูท่ีละสังโยชน 5 ประการแรก (ละสักกายทิฏฐิ, วิจิกิจฉา, สีลัพพตปรามาส, กามรา 
คะ และปฏิฆะ)  
- พระอรหันต : ผูท่ีละสังโยชน 10 ประการ (ละสักกายทิฏฐิ, วิจิกิจฉา, สีลัพพตปรามาส, กามราคะ, 
ปฏิฆะ, รูปราคะ, อรูปราคะ, มานะ, อุทธัจจะ และอวิชชา)  

♦ วิธีสําเร็จอรหันต : ภิกษุหรือฆราวาสสามารถเจริญวิปสสนาอยางเดียว หรือเจริญวิปสสนาและสม 
ถะกรรมฐานจึงจะสําเร็จอรหันต โดยแบงออกเปน 2 แบบคือ 

- พระวิปสสนยานิก (เจริญวิปสสนากอน และเจริญสมถะกรรมฐานจนไดฌานในเวลาตอมา) 
- พระสมถยานิก (เจริญสมถะกรรมฐานจนไดฌานกอน และเจริญวิปสสนาในเวลาตอมา) 

 
ปจจุบัน : ประเทศไทยมีภิกษุในพุทธศาสนาประมาณ 400,000 รูป และพุทธศาสนิกชนท่ีเครงครัดในพุทธ
ศาสนาประมาณ 400,000 รายจึงมีพระอรหันตอยูหลายพันราย 

 

พระมหาสังข 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงพระราชทานนํ้าจากพระ
มหาสังขรดบนพระเศียร (ศีรษะ) ของเจา
ฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 5) เพ่ือทรงประ 
กอบพระราชพิธีผนวชเปนสามเณรที่วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) 
 พระมหาสงัข 

 (Anna and The King) 
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ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
พระมหาสังข เปนเปลือกหอยสังขท่ีมี
ลักษณะเปนมงคลซ่ึงหาไดยากจึงเช่ือกัน
วาพระมหาสังขเปนส่ิงมงคล  
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหสราง
พระมหาสังข 4 องคคือ 

- พระมหาสังขนาก : เปนสังขเวียน
ขวาใชในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระองค และรัชกาลตอมา 

- พระมหาสังขงา : เปนสังขเวียนขวาใชในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระองค และรัชกาลตอมา 
- สังขนคร : เปนสังขเวียนซายใชพระราชทานนํ้าพระพุทธมนต 
- พระมหาสังขประจําพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร : เปนสังขเวียนขวาใชถวายน้ําสรงพระพุทธมหา
มณีรัตนปฏิมากร (พระแกวมรกต) เพื่อเปล่ียนเคร่ืองทรงตามฤดูกาล 

 

• หอยสังขในตํานาน 
 
พระพรหมและพระเจาตางๆรวมกันสรางโลก หลังจากท่ีสรางโลกสําเร็จพระพรหมทรงบรรทมอยางเหน็ด
เหนื่อยปรากฎวา จตุรเวท (ฤคเวทสํหิตา, ยชุรเวทสํหิตา, สามเวทสํหิตา และอถรวเวทสํหิตา) ไหลออกมา
จากพระโอษฐ (ปาก) ของพระพรหม 
สังขอสูร (ยักษ) เดินทางผานมาและเห็นจตุรเวทหลั่งไหลออกมาจากพระโอษฐของพระพรหมจึงขโมยจตุร
เวท (เนื่องจากสังขอสูรตองการจะทําลายจตุรเวท) แตพระนารายณทรงทอดพระเนตรเห็นสังขอสูรขโมย
จตุรเวทจึงทรงติดตามสังขอสูรเพ่ือเอาจตุรเวทกลับคืน  
สังขอสูรเห็นพระนารายณติดตามมาจึงกลืนจตุรเวทลงในทองของตนเอง, กระโดดลงมหาสมุทร และดําน้ํา
หายไป 
พระนารายณทรงจําแลงกายเปนปลาใหญเพื่อดําน้ํา, ทรงจับกุมตัวสังขอสูร และทรงถามหาจตุรเวท แตสังข
อสูรน่ิงเฉยและไมตอบคําถาม 
พระนารายณทรงทราบวา สังขอสูรกลืนจตุรเวทลงในทองของตนเองจึงทรงใชพระหัตถ (มือ) บีบท่ีปากของ
สังขอสูร แตสังขอสูรยังคงไมยอมคืนจตุรเวท 
พระนารายณทรงลวงพระหัตถเขาไปในทอง, ทรงดึงจตุรเวทออกจากทองของสังขอสูร และทรงสาบสังข
อสูรใหอยูในมหาสมุทร 

พระมหาสงัข 
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• หอยสังขในพิธีกรรม 
 
หอยสังขเปนส่ิงมงคลและใชในการประกอบพิธีกรรมตางๆ (เนื่องจากพราหมณเช่ือวา ทองของหอยสังข
เปนท่ีบรรจุจตุรเวท, เปลือกของหอยสังขมีรอยพระหัตถของพระนารายณ และปากของหอยสังขเปนทางยาว
ซ่ึงเกิดจากพระนารายณทรงลากจตุรเวทออกมา)  
หอยสังขมีอยู 2 ชนิด (สังขทักษิณาวัฎ (สังขเวียนขวา) และสังขอุตราวัฏ (สังขเวียนซาย)) โดยเช่ือวา สังข
ทักษิณาวัฎเปนหอยสังขมงคลซ่ึงจะกอใหเกิดสิริสวัสดิ์  
หอยสังขท่ีมีรอยพระหัตถของพระนารายณ (ปากของหอยสังขมีร้ิว 3 - 4 ร้ิว) ใชเปนสังขบรรจุน้ําเทพมนตร
ถวายกษัตริย 
ประเทศไทยใชหอยสังขบรรจุน้ําพระพุทธมนตหรือน้ําเทพมนตรรดท่ีศีรษะ-ฝามือของผูท่ีไดรับการ
ประสาทพรเพ่ือความเปนสิริมงคลและเปนเกียรติ  
พราหมณบูชาพระเจาใชหอยสังขบรรจุน้ําเทพมนตรถวายกษัตริยในพระราชพิธีสรงมูรธาภิเษก (รดพระ
เศียร (ศีรษะ)) และใชเปาในงานพระราชพิธีกรรมหรืองานมงคลตางๆ 
 
ปจจุบัน : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ทรงใชพระมหาสังขเพ่ือรดนํ้า
ในงานพระราชพิธีตางๆ และทรงมีพระมหาสังข 15 องคคือ 

- พระมหาสังขทักขิณาวัฏ : สรางในรัชสมัยของรัชกาลท่ี 1 
- พระมหาสังขเพชรใหญ : สรางในรัชสมัยของรัชกาลท่ี 1 
- พระมหาสังขเพชรนอย : ไมปรากฎหลักฐานแนนอนวาสรางในรัชสมัยใด 
- พระมหาสังขทอง : สรางในรัชสมัยของรัชกาลท่ี 1 
- พระมหาสังขเงิน : สรางในรัชสมัยของรัชกาลท่ี 1 
- พระมหาสังขนาก : สรางในรัชสมัยของรัชกาลท่ี 4 
- พระมหาสังขงา : สรางในรัชสมัยของรัชกาลท่ี 4 
- พระมหาสังขสัมฤทธ์ิ : ไมปรากฎหลักฐานแนนอนวาสรางในรัชสมัยใด 
- พระมหาสังขเดิม : สรางโดยบิดาของรัชกาลท่ี 1 
- สังขนคร : สรางในรัชสมัยของรัชกาลท่ี 4 
- พระสังขขางท่ี : ไมปรากฎหลักฐานแนนอนวาสรางในรัชสมัยใด 
- สังขพิธีของหลวง : ไมปรากฎหลักฐานแนนอนวาสรางในรัชสมัยใด 
- พระมหาสังขพิธีพราหมณ : สรางในรัชสมัยของรัชกาลท่ี 1 
- พระมหาสังขประจําพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร : สรางในรัชสมัยของรัชกาลท่ี 4 
- พระมหาสังขทักษิณาวัตรสําหรับพราหมณ : สรางในรัชสมัยของรัชกาลท่ี 1 
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ภิกษุณี 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
เจาจอมทับทิมโกนศีรษะ และปลอมตัว
เปนภิกษุณีเพื่อหลบหนีออกจากพระบรม 
มหาราชวังไปกับพระครูปลัดใบฎีกา แต
ถูกจับกุมกอนออกจากพระบรมมหาราช 
วัง 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ภิกษุณี เปนนักบวชหญิงในพระพุทธศาสนาคูกับภิกษุ (นักบวชชาย) ถือศีล 311 ขอ ตางจากแมชีซ่ึงเปนเพียง
อุบาสิกา (พุทธศาสนิกชนหญิง) ซ่ึงถือศีล 8 ขอ 
 

• ภิกษุณีในสมัยพุทธกาล 
 
45 ปกอนพุทธศักราช เจาชายสิทธัตถะ (เจาชายกบิลพัสดุ) ทรงตรัสรูเปน “พระสัมมาสัมพุทธเจา” ในคืนวัน
วิสาขบุรณมี (วันเพ็ญเดือน 6) 
พระสัมมาสัมพุทธเจาไมทรงอนุญาตใหมีภิกษุณี (เนื่องจากพระองคทรงเกรงวา ภิกษุณีจะทําใหอายุของ
พระพุทธศาสนาไมยั่งยืน) 
40 ปกอนพุทธศักราช พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี (พระราชชนนี (มารดา) เล้ียงในพระสัมมาสัมพุทธเจา) ทูล
ออนวอนขอผนวชตอพระสัมมาสัมพุทธเจาถึง 3 คร้ัง แตไมประสบผลสําเร็จ 
พระอานนท (พระราชโอรสในพระเจาอมิโตทนศากยราช (กษัตริยศากยวงศ)) ทรงทูลขอรองพระสัมมาสัม
พุทธเจาจนพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอนุญาตโดยมีเง่ือนไขวา พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีจะตองรับเอาครุ
ธรรม 8 ประการ (ขอปฏิบัติท่ีหนักและยาก) ไปปฏิบัติคือ 

- ภิกษุณีท่ีผนวช 100 พรรษาตองแสดงความเคารพพระภิกษุท่ีผนวช 1 วัน 
- ภิกษุณีจะอยูในวัดท่ีไมมีภิกษุไมได 

ภกิษณุ ี
 (Anna and The King) 
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- ภิกษุณีตองถามวันอุโบสถ (วันข้ึน 15 ค่ําและวันแรม 15 
ค่ํา) และเขารับโอวาทจากภิกษุทุกกึ่งเดือน 

- ภิกษุณีอยูจําพรรษาตองปวารณา (ยอมใหวากลาวตักเตือน) 
ในภิกษุ 2 ฝาย (ภิกษุและภิกษุณี) 

- ภิกษุณีทําผิดพระวินัย-อาบัติสังฆาทิเศสตองประพฤติ
มานัต (อยูกรรม) ในภิกษุ 2 ฝาย (ภิกษุและภิกษุณี) 

- กอนผนวชเปนภิกษุณี ผูหญิงจะตองผนวชเปน “สิกขมา 
นา” (สามเณรีท่ีตองถือศีล 6 ขออยางเครงครัดเปนเวลา 2 
ป ถาศีลขาดแมเพียงขอเดียวจะตองเร่ิมนับเวลาใหม) และ
ตองผนวชจากภิกษุ 2 ฝาย (ฝายภิกษุณีและฝายภิกษุ)  

- ภิกษุณีตองไมดา หรือบริภาษ (ติเตียน) ภิกษุไมวากรณีใด 
- ภิกษุณีไมสามารถวากลาวส่ังสอนภิกษุ แตภิกษุสามารถวา
กลาวส่ังสอนภิกษุณี 

พระมหาปชาบดีโคตมีเถรียอมรับ พระสัมมาสัมพุทธเจาจึงทรงผนวชใหพระมหาปชาบดีโคตรมีเถรีเปนภิก 
ษุณี 
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงวางหลักเกณฑในการรับผูประสงคจะผนวชเปนภิกษุณีคือ 

- ผูหญิงตองผนวชเปน “สิกขมานา” กอนจึงจะสามารถผนวชเปนภิกษุณี 
- ผูหญิงท่ีจะผนวชเปนสิกขมานาตองอายุ 18 ปข้ึนไป (ผูหญิงท่ีจะผนวชเปนภิกษุณีตองอายุ 20 ปข้ึนไป) 
- ผูหญิงท่ีเคยแตงงานมากอนจะผนวชเปนสิกขมานาตองอายุ 12 ปข้ึนไป (เนื่องจากผูหญิงท่ีแตงงานได
เรียนรูความยากลําบากของชีวิต, รูจักสุข-ทุกข และรูจักสมุทัย-นิโรธ-มรรคจนนําไปสูการบรรลุธรรม) 

 

• ภิกษุณีในพุทธศาสนา 
 

การผนวชเปนภิกษุณี 
 

♦ สิกขมานา (สามเณรี) ท่ีถือศีล 6 ขอครบ 2 ปตองผนวชในฝายของภิกษุณี (พระปวัตตินีเปนผูผนวช) 
กอนจึงไปเขาพิธีผนวชในฝายภิกษุ (พระอุปชฌายเปนผูผนวช) อีกคร้ังจึงจะเปนภิกษุณีโดยสมบูรณ 
(ผนวชในภิกษุ 2 ฝาย) 

♦ ภิกษุณีอาศัยอยูในวัดรวมกับภิกษุ แตแยกสวน (ในยุคนั้นภิกษุณีท่ีแยกไปอาศัยอยูนอกเขตวัดมักจะ
ถูกฆา และขมขืนจึงตองยายเขามาอยูในเขตวัด) 

♦ ภิกษุณีตองถือศีล 311 ขอ (เนื่องจากผูหญิงมีขอปลีกยอยในการดํารงชีวิตมากกวาผูชาย) 

 

ภกิษณุธีมัมนนัทา 
(6 ตลุาคม 2487 - ปจจบุนั) 
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การเสื่อมสูญและการฟนฟูภิกษุณีฝายเถรวาท 
 

ในป พ.ศ. 234 พระเจาอโศก (อินเดีย) ทรงสงพระธรรมทูต 9 สายไปสูประเทศตางๆท่ัวเอเชีย ภิกษุณีเดินทาง
จากศรีลังกาไปสืบสายในจีน, ไตหวัน และประเทศตางๆ 
ในป พ.ศ. 1754 ชาม อัดดิน อัลตูมิช (สุลตานเตอรกิส (แถบเอเชียกลาง)) ทรงเคล่ือนทัพโจมตีอินเดีย และ
ทรงทําลายลางพุทธศาสนาในอินเดียอยางยอยยับ (พระองคทรงใหสังหารภิกษุ-ภิกษุณี, ทรงใหเผาคัมภีร 
และทรงใหทําลายวัดวาอาราม-มหาวิทยาลัยนาลันทา (มหาวิทยาลัยพุทธศาสนา)) 
ภิกษุและภิกษุณีบางสวนหลบหนีไปอยูท่ีเนปาลและธิเบต สงผลใหพุทธศาสนาสูญส้ินไปจากอินเดีย ภิกษุณี
ฝายเถรวาทซ่ึงถือศีลและขอปฏิบัติท่ียุงยากไมสามารถรักษาวงศไวไดจนตองสูญวงศ เหลือเพียงภิกษุณีฝาย
มหายาน (อาจริยวาท) ท่ียังสืบทอดการผนวชภิกษุณีจนถึงปจจุบัน 
ในป พ.ศ. 2531 ศรีลังกาฟนฟูภิกษุณีฝายเถรวาทโดยการใหภิกษุณีฝายมหายานของจีนเปนพระปวัตตินี 
(เนื่องจากภิกษุณีฝายมหายานของจีนสืบวงศมาจากภิกษุณีฝายเถรวาท)  
คณะสงฆไทยไมยอมรับภิกษุณีฝายเถรวาทท่ีผนวชมาจากศรีลังกา (เนื่องจากพระวินัยปฎกเถรวาทกําหนด 
ใหภิกษุณีฝายเถรวาทตองไดรับการผนวชจากพระปวัตตินีฝายเถรวาท) 
 
ปจจุบัน : ธัมมนันทา (รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห) เปนภิกษุณีฝายเถรวาทรูปแรกในประเทศไทยท่ี
ผนวชจากการฟนฟูภิกษุณีในศรีลังกา โดยจําพรรษาอยูท่ีวัดทรงธรรมกัลยาณี (ต.พระประโทน จ.นคร 
ปฐม) และมีภิกษุณีหลายสิบรูปท่ีผนวชมาจากศรีลังกา  

 

พระมหาพิชัยมงกุฎ 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลที่ 4) ทรงปดพระมหาพิชัยมงกุฎ
ลม ขณะทรงโตเถียงกับแหมมแอนนา
เร่ืองการลงพระราชอาญาประหารชีวิต
เจาจอมทับทิมกับพระครูปลัดใบฎีกา
ดวยการตัดศีรษะ 

พระมหาพชิยัมงกฎุ 
(Anna and The King) 
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ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
พระมหาพิชัยมงกุฎ เปนเคร่ืองราชกกุธภัณฑของกษัตริยเพื่อ
ใชในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
พระมหาพิชัยมงกุฎทําดวยทองคําลงยา ประดับนวรัตน สูง 51 
ซ.ม. (ไมรวมพระกรรเจียกจอน) หรือสูง 66 ซ.ม. (รวมพระ
กรรเจียกจอน) น้ําหนัก 7.3 กิโลกรัม 
ในป พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัช 
กาลที่ 1) ทรงใหสรางเคร่ืองราชกกุธภัณฑ (พระนพปฎลมหา
เศวตฉัตร, พระมหาพิชัยมงกุฎ, พระแสงขรรคชัยศรี (ดาบคม 
2 ดาน), ธารพระกร (ไมเทา), วาลวีชนี (พัด-แสจามรี) และ

ฉลองพระบาท (รองเทา)) เพื่อใชในพระราชพิธีบรมราชาภิ 
เษก 
ในป พ.ศ. 2394 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหสรางตราประจํารัชกาล และทรง
อัญเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎเปนตราประจํารัชกาล (ตราประจํารัชกาลทําจากงาชาง ลักษณะกลมรีรูปพระมหา
มงกุฎ อยูในเคร่ืองเบญจราชกกุธภัณฑ มีฉัตรปริวาร 2 ขาง มีพานทอง 2 ช้ัน วางพระแวนสุริยกานต หรือ
เพชรขางหนึ่ง (หมายถึงทรงผนวชเปน “วชิรญาน”) อีกขางหนึ่งวางสมุดตํารา (หมายถึงทรงศึกษาเช่ียวชาญ
ในอักษรศาสตรและดาราศาสตร)) 
ในป พ.ศ. 2395 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหเสริมแตงพระมหาพิชัยมงกุฎ
โดยนําเพชร (พระมหาวิเชียรมณี) จากเมืองกัลกัตตา (อินเดีย) มาประดับท่ียอดพระมหามงกุฎ  
ในป พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 6) ทรงใหจัดต้ังทีมฟุตบอลทีมชาติ (คณะ
ฟุตบอลสําหรับชาติสยาม) และทรงพระราชทาน “ตราพระมหาพิชัยมงกุฎ” ใหกับนักฟุตบอลทีมชาติสยามท่ี
สนามสามัคยาจารยสมาคม (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย) เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2458  
 
ปจจุบัน : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎใน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

 
 
 
 
 

 

พระมหาพชิยัมงกฎุ 
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ขอเท็จจริงของสิ่งที่นาสนใจท่ีถูกกลาวถึง 
 

าพยนตรมีส่ิงท่ีนาสนใจท่ีถูกกลาวถึงหลายส่ิง ส่ิงท่ีนาสนใจเหลานี้ลวนมีสวนเกี่ยวของกับ
ประวัติศาสตรของประเทศสยามและโลก เนื่องจากในภาพยนตรมีส่ิงท่ีนาสนใจท่ีถูกกลาวถึง
หลายส่ิง ผูเขียนจึงทําการรวบรวมเฉพาะขอมูลของส่ิงท่ีนาสนใจท่ีถูกกลาวถึงในภาพยนตรท่ี

เห็นวามีประโยชนมาสรุปเพื่อใหเห็นภาพอยางชัดเจน 
 

ธงชาติสยาม 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
เจาฟาจันทรมณฑลทรงตรัสตอบพระ 
บาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัช 
กาลท่ี 4) ถึงความหมายของสีตางๆบนธง
ชาติสยาม 
 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ธงชาติสยาม เปนธงส่ีเหล่ียมผืนผาสีแดง มีรูปชางเผือกหรือจักรอยูตรงกลางผืนผาซ่ึงบงบอกถึงความเปน
ชาติสยาม หรือธงส่ีเหล่ียมผืนผา 5 แถบสี 
ในป พ.ศ. 2228 สมเด็จพระนารายณ (กษัตริยอยุธยา) ทรงใชผืนผาสีแดงเปนธงชาติอยุธยาในเรือสินคาของ
อยุธยา และทรงใชตอนรับเรือสินคาฝร่ังเศสท่ีเขามาทําการคาในอาณาจักรอยุธยา 
ในป พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) ทรงใหเพิ่มรูปจักรสีขาวบนธงแดง
เพื่อใชเปนธงเรือหลวง 
ในป พ.ศ. 2360 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลท่ี 2) ทรงใหเพ่ิมรูปชางเผือกอยูภายในรูป
จักรเพื่อใชเปนธงเรือหลวง 

รชักาลที ่4 กบัเจาฟาจนัทรมณฑล 
 (Anna and The King) 
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ในป พ.ศ. 2398 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหเปล่ียนธงชาติ (ผืนผาสีแดง) 
และธงเรือหลวง (ผืนผาสีแดงมีรูปชางเผือกและจักร) เปน “ธงชางเผือก” (ผืนผาสีแดงมีรูปชางเผือกอยูกลาง
ธง) 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงใหใชผืนผาสีน้ําเงินมีรูป
ชางเผือกอยูกลางธงท่ีหัวเรือหลวงและ
เรือเอกชนเพื่อใชเปนธงเกตุ 
ในป พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมง 
กุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 6) ทรงให
เปล่ียนธงชาติ (ธงชางเผือก) เปน “ธง
คาขาย” (ผืนผารูปส่ีเหล่ียมผืนผา ลักษณะ
เหมือนธงชาติไทยในปจจุบันแตแถบสีน้าํ
เงินเปนแถบสีแดง)  
ในป พ.ศ. 2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 6) ทรงใหเปล่ียนธงชาติ (ธงคาขาย) เปน 
“ธงไตรรงค” (ผืนผารูปส่ีเหล่ียมผืนผา ลักษณะเหมือนธงคาขายแตเปล่ียนแถบสีแดงตรงกลางเปนแถบสีขาบ 
(สีน้ําเงินปนมวง)) 
ในป พ.ศ. 2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 7) ทรงมีพระราชบัญชาใหองคมนตรีเสนอ
ความเห็นเร่ืองธงชาติไทย 
คณะองคมนตรีแบงความคิดเห็นออกเปน 2 ฝายคือ ฝายท่ีเห็นวาควรใชธงไตรรงค และฝายท่ีเห็นวาควรใช
ธงชางเผือก  
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 7) จึงทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยใหใชธงไตรรงคเปนธงชาติ 
เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม  2470 
ในป พ.ศ. 2479 พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา (นายกรัฐมนตรี) ตรา “พระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2479” เพื่อ
รับรองธงไตรรงคเปน “ธงชาติสยาม” 
ในป พ.ศ. 2522 พล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน (นายกรัฐมนตรี) ตรา “พระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522” เพ่ือ
ยกเลิกพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2479 และรับรองธงไตรรงคเปน “ธงชาติสยาม” 
 
ปจจุบัน : พระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522 ระบุวา ธงชาติไทยมีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา กวาง 6 สวน 
ยาว 9 สวน  
ธงชาติไทยดานแบงกวางเปน 5 แถบตลอดความยาวของผืนธง ตรงกลางเปนแถบสีน้ําเงินแก (พระมหา 
กษัตริย) กวาง 2 สวน ตอจากแถบสีน้ําเงินแกออกไปท้ัง 2 ขางเปนแถบสีขาว (ศาสนา) กวางขางละ 1 สวน 
ตอจากแถบสีขาวออกไปท้ัง 2 ขางเปนแถบสีแดง (ชาติ) กวางขางละ 1 สวน (ธงไตรรงค)  

ธงชาตสิยาม (ธงชางเผอืก) 
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สัดหลวง 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
ไมครอฟท คินเคด โตเถียงกับพอคาชาว
สยามเร่ืองราคาของสินคาตามหนวยวัด
สัดหลวง (บุชเชิล) 
 
 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
สัดหลวง (บุชเชิล) เปนมาตราตวงของ
วัตถุแหง (ธัญพืช หรือผลิตผลทางการ 
เกษตร) เร่ิมใชในอังกฤษ และแพรหลาย
เขาสูประเทศสยาม 
ในพุทธศตวรรษท่ี  11 อังกฤษเ ร่ิมใช
หนวยวัดบุชเชิลในการตวงธัญพืชและ
ผลิตผลทางการเกษตรซ่ึงแตกตางตาม
ขนาดของถังบุชเชิลจึงมีการกําหนดขนาด
มาตรฐานของถังไมเปนขนาดเสนผาศูนย 
กลาง 18.5 นิ้ว สูง 8 นิ้ว 
บุชเชิลของแตละประเทศมีมาตรฐานปริมาตรไมเทากัน (อังกฤษ = 2219.35546 ลูกบาตรนิ้ว, สหรัฐอเมริกา 
= 2150.42 ลูกบาตรนิ้ว) โดยของประเทศสยามมีมาตรฐานปริมาตรตางจากอังกฤษคือ 
 

• บุชเชิล 
 

มาตราบุชเชิล 1 บุชเชิล = 8 แกลลอน = 64 ทาวเวอรปอนด  

ไมครอฟท คนิเคด เจรจาการคา 
(Anna and The King) 

สดัหลวง (บชุเชลิ) 
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• สัดหลวง 
 

มาตราสัดหลวง 1 สัดหลวง = 20 ทะนานหลวง  
 
ในป พ.ศ. 2418 หลายประเทศรวมลงนามใน “สนธิสัญญาเมตริก (Treaty of The Meter)” เพ่ือกําหนดใช
มาตรฐานเมตริกเปนมาตรฐานสากลสําหรับการช่ัง, ตวง และวัด เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2418 
ในป พ.ศ. 2455 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 6) ทรงรวมลงนาม “สนธิสัญญาเมตริก” 
เพื่อใชมาตรฐานเมตริกเปนมาตรฐานสากลสําหรับการช่ัง, ตวง และวัด 
ในป พ.ศ. 2490 หลายประเทศรวมกันจัดต้ังองคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Or 
ganization for Standardization (ISO)) เพื่อกําหนดมาตรฐานสากลสําหรับการช่ัง, ตวง และวัด เม่ือวันท่ี 23 
กุมภาพันธ 2490 
 
ปจจุบัน : องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐานกําหนดระบบเอสไอ (International System of 
Units (SI-ตัวยอภาษาฝร่ังเศส)) เพื่อใหทุกประเทศใชเปนมาตรฐานเดียวกันคือ 

- น้ําหนัก (กิโลกรัม (kg)) - เวลา (วินาที (s)) 
- ความยาว (เมตร (m)) - กระแสไฟฟา (แอมแปร (A)) 
- อุณหภูมิอุณหพลวัต (เคลวิน (K)) - ปริมาณของสาร (โมล  (mol)) 
- ความเขมของการสองสวาง (แคนเดลา (cd))  

 

 

บริษัท บริติช อิสต อินเดีย จํากัด 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงตรัสถาม ไมครอฟท คิน
เคด เร่ืองการเปนนักธุรกิจจาก บริษัท บริ
ติช อิสท อินเดีย จํากัด 
 
 
 รชักาลที ่4 ทรงตรสัเรือ่ง บรษิทั บรติชิ อสิต อนิเดยี จาํกดั 

(Anna and The King) 
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ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
บริษัท บริติช อีสท อินเดีย จํากัด เปน
บริษัทท่ีจัดต้ังข้ึนโดยรัฐสภาอังกฤษ มี
จุดมุงหมายท่ีจะผูกขาดการคากับประเทศ
ตางๆระหวางอินเดีย-จีน และมีราชวงศ
อังกฤษ (English Royal Charter) เปนผู
ถือหุนใหญ 
ในป พ.ศ. 2143 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิ
ซาเบธท่ี 1 (กษัตริยอังกฤษ) ทรงใหตั้ง Governor and Compa ny of Merchants of London Trading into The 
East Indies และจัดต้ัง European East India Companies เพื่อผูกขาดการคากับประเทศตางๆในอินเดีย
ตะวันออก (รวมท้ังประเทศสยาม) เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2143  
European East India Companies ดําเนินการจําหนายเคร่ืองเทศแขงขันกับชาวยุโรปท่ีทําการคากอนหนานี้ 
สรางความไมพอใจใหกับโปรตุเกสและฝร่ังเศสอยางมาก 
ในป พ.ศ. 2155 อังกฤษและโปรตุเกสเกิดความขัดแยงจากการคาเคร่ืองเทศ สงผลใหเกิดสมรภูมิสวอลเลย 
(Battle of Swally) ระหวางวันท่ี 29 - 30 กันยายน 2155 สงครามยุติลงโดยอังกฤษเปนฝายไดรับชัยชนะ 
ในป พ.ศ. 2182 European East India Companies ขยายกิจการไปเมืองตางๆท่ัวอินเดีย (เมืองกัว, เมืองจิตตะ
กอง, เมืองสุราท, เมืองเจนไน, เมืองบอมเบย และเมืองกัลกัตตา) 
ในป พ.ศ. 2237 รัฐสภาอังกฤษตรากฎหมายอนุญาตใหบริษัทของอังกฤษสามารถต้ังบริษัททําการคาในอิน 
เดีย 

ในป พ.ศ. 2251 Governor and Company of Merchants of London Trading into The East Indies ควบรวบกิจ 
การกับ European East India Companies และจัดต้ัง United Company of Merchants of England Trading to 
The East Indies (British East India Company) 
ในป พ.ศ. 2254 บริษัท บริติช อีสท อินเดีย จํากัด (British East India Company) ขยายกิจการไปเมืองกวาง
โจว (จีน) เพื่อทําการคาใบชา 
บริษัท บริติช อีสท อินเดีย จํากัด จําหนายสินคาหลายประเภทโดยมีสินคาหลักคือ ฝาย, ไหม, สียอมคราม, 
ดินประสิว, ใบชา และฝน 
ในป พ.ศ. 2300 โมฮัมมัด สีราจัด ดอลา (สุลตานเบงกอล-หุนเชิดของฝรั่งเศส) ทรงยึด “ปอมวิลเล่ียม (Fort 
William)” (ทรัพยสินของบริษัท บริติช อิสต อินเดีย จํากัด) สรางความไมพอใจใหกับอังกฤษอยางมากจึง
เคล่ือนทัพโจมตีเบงกอลจนเกิดสมรภูมิเพลสเซย (Battle of Plassey) เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2300 สงครามยึด
เยื้อถึง 6 ป  

 

เครือ่งหมายการคา 
บรษิทั บรติชิ อสีท อนิเดยี จาํกดั 
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ในป พ.ศ. 2306 สงครามยุติลงโดยอังกฤษเปนฝายไดรับชัยชนะ อังกฤษ, ฝร่ังเศส และสเปนทํา “สนธิสัญญา
ปารีส (Treaty of Paris 1763)” เพื่อยุติความขัดแยงทางการคา เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2306 
ในป พ.ศ. 2316 บริษัท บริติช อีสท อินเดีย จํากัด ประสบปญหาขาดสภาพคลองอยางหนัก (เนื่องจากคาใช 
จายในการลาอาณานิคม และยอดจําหนายสินคาท่ีตกตํ่า) 
บริษัท บริติช อีสท อินเดีย จํากัด พยายามสงออกฝนจากอินเดียสูจีน จักรพรรดิเฉียนหลง (จักรพรรดิจีน) 
ทรงมีพระราชบัญชาหามจําหนาย สงผลใหบริษัท บริติช อีสท อินเดีย จํากัดลักลอบจําหนายฝนผานเมือง
กัลกัตตา (อินเดีย) 
รัฐสภาอังกฤษตรา “พระราชบัญญัติใบชา (Tea Act 1773)” (กฎหมายยกเวนภาษีสงออกใบชาสูประเทศ
อาณานิคมของอังกฤษ) เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2316 สรางความไมพอใจใหกับประเทศอาณานิคมของ
อังกฤษอยางมาก สงผลใหประเทศอาณานิคมของอังกฤษคว่ําบาตรสินคาของอังกฤษ 
ในป พ.ศ. 2356 รัฐสภาอังกฤษตรา “พระราชบัญญัติสิทธิพิเศษ (Charter Act 1813)” (กฎหมายผูกขาดการ 
คา) เพื่อบังคับใชในหลายแควนในอาณานิคมอินเดีย 
ในป พ.ศ. 2382 จักรพรรดิเตากวง (จักรพรรดิจีน) ทรงแตงต้ังหลินเจอสวีเปน “ผูตรวจราชการ 2 มณฑล” 
เพื่อปราบปรามการคาฝน สงผลใหเกิดสงครามฝนคร้ังท่ี 1 สงครามยืดเยื้อถึง 3 ป 
ในป พ.ศ. 2385 สงครามยุติลงโดยอังกฤษเปนฝายไดรับชัยชนะ จักรพรรดิเตากวงทรงจําตองทํา “สนธิสัญ 
ญานานกิง (Treaty of Nanking 1842)” เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2385 (อานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง “สงครามฝน
กับบริ ษัท บริติช อีสท อินเดีย จํากัด” ไดใน “จดหมายเหตุท่ีควรรู”) 
ในป พ.ศ. 2399 เรือสินคาอังกฤษถูกโจรสลัดบุกปลน ธงสัญลักษณของบริษัท บริติช อีสท อินเดีย จํากัด ถูก
ทําลาย และกลาสีถูกจับ เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2399  
จีนไมใหความสนใจ-ความชวยเหลือเทาท่ีควร สรางความไมพอใจใหกับอังกฤษอยางมากจึงรวมมือกับ
ฝร่ังเศส, รัสเซีย และสหรัฐอเมริกาทําสงครามฝนคร้ังท่ี 2 สงครามยืดเยื้อถึง 4 ป  
ในป พ.ศ. 2400 ชาวอินเดียท่ีทํางานในบริษัท บริติช อีสท อินเดีย จํากัด กอกบฏ (กบฏซีปอย) อังกฤษปราบ 
ปรามอยางรุนแรง สงผลใหบริษัท บริติช อีสท อินเดีย จํากัด ไดรับความเสียหายอยางหนัก 
ในป พ.ศ. 2403 สงครามยุติลงโดยอังกฤษ-ฝร่ังเศส-รัสเซีย-สหรัฐอเมริกาเปนฝายไดรับชัยชนะ จักรพรรดิ
เสียนเฟง (จักรพรรดิจีน) ทรงแตงต้ังเจาชายกง (พระราชอนุชา (นองชาย) ในจักรพรรดิเสียนเฟง) เปนผูแทน
พระองคทํา “ขอประชุมปกกิ่ง (Convention of Peking)” เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2403  
ในป พ.ศ. 2417 รัฐสภาอังกฤษตรา “พระราชบัญญัติถายโอนหุนบริษัท อีสท อินเดีย จํากัด (East India Stock 
Dividend Redemption Act 1874)” เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2417 สงผลใหบริษัท บริติช อีสท อินเดีย จํากัดตอง
ยกเลิกกิจการ 
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ขอเท็จจริงของนวัตกรรมท่ีนาสนใจ 
 

าพยนตรมีนวัตกรรมจากตางประเทศท่ีนาสนใจหลายส่ิงปรากฎอยู นวัตกรรมจากตางประเทศท่ี
นาสนใจเหลานี้ลวนมีสวนเกี่ยวของกับประวัติศาสตรของประเทศสยามและโลก เนื่องจากใน
ภาพยนตรมีนวัตกรรมท่ีนาสนใจหลายอยาง ผู เขียนจึงทําการรวบรวมเฉพาะขอมูลของ

นวัตกรรมท่ีนาสนใจในภาพยนตรท่ีเห็นวามีประโยชนมาสรุปเพื่อใหเห็นภาพอยางชัดเจน 
 

ดินปน (ดินระเบิด) 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
แหมมแอนนา, หลุยส, เจาฟาจุฬาลงกรณ 
(รัชกาลท่ี 5) และพระบรมวงศานุวงศใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลที่ 4) ชวยกับยิงดอกไมไฟใสพวก
กบฏจนพวกเขาตกใจ  และคิดวาเปน
ทหารอังกฤษ 
 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงใหทหารเตรียมปนเพื่อ
ตอสูกับพวกกบฏ 
 
 
 
 

ดอกไมไฟ 
 (Anna and The King) 

ปน 
(Anna and The King) 
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ขอมูลในภาพยนตร 
 
ทหารระเบิดสะพานไมเพื่อไมใหแมทัพ
อาลักษณใชปนลอบปลงพระชนมพระ 
บาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัช 
กาลที่ 4) 
 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ดินปน (ดินระเบิด) เปนสารประกอบทางเคมีท่ีไวไฟและสรางแกส โดยแกสนี้จะไปขับดันกระสุนในปนให
ยิงออกมา, สรางเสียงดัง และสรางแรงดันเพื่อทําลาย 
400 ปกอนพุทธศักราช ชาวเอซีเรียน (อิรัก) ใชกํามะถัน-ปโตรเลียม-น้ํามันดินผสมกัน (ดินปน) และทาท่ีหัว
ลูกศร เพื่อใชจุดไฟเผาขาศึก 
ในป พ.ศ. 119 ชาวกรีกใชดินปนบรรจุใสทอและจุดไฟ เพื่อใชเปนอาวุธในสมรภูมิดีเล่ียม (Battle of 
Delium) 
ในป พ.ศ. 1035 ชาวนาจีนกวาดข้ีคางคาว, เศษถาน และผงดินมารวมกัน และจุดไฟเผาจนเกิดเพลิงอยาง
รวดเร็ว 
ในพุทธศตวรรษที่ 13 ชาวจีนนํากํามะถัน, สารหนู, ดินประสิว และน้ําผ้ึงเปนสวนผสมสําหรับการทํา
ประทัด 
ในพุทธศตวรรษท่ี 15 ชาวจีนนําดินปน
มาประดิษฐพลุ เพื่อเฉลิมฉลองท่ีเมืองตุง
หวง (จีน) 
ในป พ.ศ. 1462 ชาวจีนใชดินปนในสง 
คราม เพื่อวางเพลิงเผาขาศึก 
ในป พ.ศ. 1587 จางกงเหลียง, ติงตู และ 
หยางหยุยเตอ (นักประดิษฐจีน) เขียน
หนังสือเกี่ยวกับการนําแรธาตุหลายชนิด
ผสมกันเปนดินปน-ระเบิดควัน 

 
ระเบดิ 

(Anna and The King)

 

งานเฉลมิฉลองพลทุีเ่มอืงตงุหวง 
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ในป พ.ศ. 1610 จักรพรรดิเสินจง (จักรพรรดิจีน) ทรงมีพระราชบัญชาหามประชาชนจําหนายกํามะถัน และ
ดินประสิวใหกับชาวตางชาติ (เนื่องจากพระองคทรงเกรงวา ชาวตางชาติจะสามารถผลิตดินปน) 
ในป พ.ศ. 1704 จักรพรรดิเกาจง (จักรพรรดิจีน) ทรงใหใชเรือขนดินปนโจมตีขาศึกในสมรภูมิไฉเจียะ (采 

石之战) และประสบความสําเร็จ 
ในป พ.ศ. 1780 ชาวเปอรเซียประดิษฐปน
จากกระบอกไมไผ (มีขนาดใหญ, น้ํา 
หนักมาก และประสิทธิภาพการยิงตํ่า) 
เพื่อใชยิงลูกเหล็ก 
ในป พ.ศ. 1791 ชาวเปอรเซียประดิษฐปน
ใหญ เพื่อใชทําสงครามท่ีเมืองเซบียา 
(สเปน) 
ในป พ.ศ. 1803 กุบไลขาน (จักรพรรดิ
มองโกล-จีน) ทรงเคลื่อนทัพโจมตีเปอร 

เซีย ชาวเปอรเซียใชปนใหญตอสูกับกองทัพมองโกล 
พระเจาอัลฟอนโซท่ี 10 (กษัตริยแคสไทล (สเปน)) ทรงใหชาวอาหรับท่ีอาศัยอยูในประเทศผลิตปน เพื่อทรง
ใชในสงคราม 
ในป พ.ศ. 1807 จักรพรรดิล่ีจง (จักรพรรดิจีน) ทรงใหประดิษฐดอกไมไฟ เพื่อใชเฉลิมฉลองในวันพระราช
สมภพ (วันเกิด) ของคังเชงไทเฮา (พระราชชนนี (มารดา) ในจักรพรรดิล่ีจง) 
ในป พ.ศ. 1814 กุบไลขานทรงเคล่ือนทัพโจมตีจีน, ทรงใชดินปนอัดในกระบอกไมไผเปนอาวุธ, ทรงสามา 
รถยึดจีน และทรงไดรับเทคโนโลยีการผลิตดินปนจากจีน 
มารโคโปโล (นักสํารวจอิตาลี) เดินทางไปมองโกล และไดเขาเฝากุบไลขาน กอนที่ดินปนจะเปนสินคา
สําคัญสูยุโรปในเสนทางสายไหม (Silk Road) ในเวลาตอมา 
ในป พ.ศ. 1817 กุบไลขานทรงนําดินปนผลิตเปนระเบิด, ทรงเคล่ือนทัพโจมตีญ่ีปุน แตไมประสบความ 
สําเร็จ 
ในป พ.ศ. 1822 กุบไลขานทรงใชดินปนผลิตอาวุธ เพื่อใชทําสงคราม และทรงสามารถขยายอาณาจักรมอง
โกลไปถึงยุโรปตะวันออก 
จีนแทบไมมีการพัฒนาการใชดินปน (เนื่องจากขุนนางหวงเร่ืองความมั่นคง และเกรงวา ดินปนจะอยูใน
ความครอบครองของพวกกบฏจึงเก็บเปนความลับ) 
ในป พ.ศ. 1858 ชาวเบอรกันเดียน (เยอรมนีตะวันออก) พยายามแยกตัวออกจากฝร่ังเศสจึงพัฒนาการหลอ
โลหะ และสามารถประดิษฐปนใหญท่ีมีขนาดเล็กลง-มีประสิทธิภาพการยิงสูงข้ึน 
ในป พ.ศ. 1869 ชาวอิตาลีพัฒนาการหลอโลหะ และสามารถประดิษฐปนใหญ-กระสุนปนใหญ เพื่อต้ังไว
บนปอมปราการ 

 

ปนในรชัสมยัของกบุไลขาน 
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ในป พ.ศ. 1876 จักรพรรดิฮุยจง (จักรพรรดิจีน) ทรงมีพระราชบัญชาหามประชาชนครอบครองอาวุธปน 
(เนื่องจากพระองคทรงเกรงวา พวกกบฏจะครอบครองอาวุธปน) 
ในป พ.ศ. 1893 ชาวยุโรปพัฒนาปนใหมีขนาดเล็กจนสามารถถือดวยมือ มีความแมนยําสูง เพื่อใชใน
สงคราม 
ในป พ.ศ. 1903 จักรพรรดิหงหวู (จักรพรรดิจีน) ทรงใหตั้ง “หนวยมังกรไฟ (火龍經)” เพ่ือพัฒนาการทํา
สงคราม 
หนวยมังกรไฟพัฒนาการใชดินปน, ระ เบิดแบบขวาง, ระเบิดแบบแตกในอากาศ, ระเบิดผสมสารพิษ, จรวด 
และทุนระเบิดบก-ทะเล 
ในป พ.ศ. 1958 เจาชายเฮนร่ี (เจาชายโปรตุเกส) ทรงใหพัฒนาการตอเรือจนสามารถติดต้ังเสากระโดงเรือ 3 
ตน (Caravel) และสามารถแลนขามมหาสมุทรแอตแลนติก 
ในป พ.ศ. 1996 สุลตานโมฮัมหมัดท่ี 2 (สุลตานเตอรกิส (แถบเอเชียกลาง)) ทรงใชปนระดมยิงถลมกําแพง
เมืองคอน สแตนติโนเปล (โรมัน) และประสบผลสําเร็จ 
ในป พ.ศ. 2056 พระเจาเฮนร่ีท่ี 8 (กษัตริยอังกฤษ) ทรงใหพัฒนาการหลอโลหะจนสามารถประดิษฐปนใหญ
ท่ีมีขนาดเล็กลงจนสามารถเคล่ือนยาย
ดวยรถมา 
ในป พ.ศ. 2057 พระเจาเฮนร่ีท่ี 8 ทรงให
ติดต้ังปนใหญบนเรือรบ (Mary Rose) 
เพื่อใชทําสงคราม 
ในป พ.ศ. 2082 เฟอรเนา เมนเดส ปนโต 
(นักสํารวจโปรตุเกส) เดินทาง และนําเขา
ปน  (ปนคาบศิลา) สูอาณาจักรอยุธยา 
(ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระไชยราชา 
ธิราช (กษัตริยอยุธยา)) 
ในป พ.ศ. 2091 พระเจาตะเบ็งชะเวต้ี (กษัตริยพุกาม) ทรงใหพระเจาแปร  (เจาเมืองแปร) เคล่ือนทัพโจมตี
อาณาจักรอยุธยา  
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (กษัตริยอยุธยา) ทรงเคล่ือนทัพตอสู และทรงใชปนใหญ (ปนใหญนารายณ
สังหาร) ตอสูกับกองทัพพุกามที่ลอมกรุงศรีอยุธยา 
ในป พ.ศ. 2099 พระเจาอักบาร (กษัตริยเดลลี (อินเดีย)) ทรงใหทหารกวา 4 ลานคน (สวนมากมีปนคาบศิลา) 
เคล่ือนทัพโจมตีอาณาจักรตางๆ และทรงรวบรวมอาณาจักรอินเดีย 
ในป พ.ศ. 2131 พระเจาเฟลิเปท่ี 2 (กษัตริยสเปน) ทรงให จอหน ฮอวกินส (นักตอเรืออังกฤษ) ตอกองเรือ
อารมาดา (Spanish Armada) เพื่อทรงใชแยงชิงราชสมบัติอังกฤษ (ประกอบดวยเรือรบ 350 ลํา เรียงเปนแถว
หนากระดาน และสามารถระดมยิงพรอมกัน) 

 

ดนิปน (ดนิระเบดิ) 
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ในประวัติศาสตรสยามไมไดระบุเวลาและช่ือของบุคคลผูนําเขาดอกไมไฟแตอยางใด แตในตํานานลอย
กระทง (สุโขทัย) ระบุวา พระมหาธรรมราชาท่ี 1 (กษัตริยสุโขทัย) ทรงใหใชดอกไมไฟในงานประเพณีลอย
กระทง 
 
ปจจุบัน : ดินปนถูกพัฒนาดวยเทคโนโลยีท่ีดีข้ึน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีสวนผสมหลักคือ 
โปแตสเซียม ไนเตรท (KNO3-ดินประสิว), ผงถานไม (C-คารบอน) และซัลเฟอร (S-กํามะถัน) 
ดินปนถูกนําไปใชประโยชนในดานสงคราม (ปน, ระเบิด), ดานบันเทิง (ประทัด, ดอกไมไฟ, พลุ) และ
ประเพณี-ความเช่ือ (ประทัด (ขับไลส่ิงช่ัวราย), จรวด (ขอพรจากเทพเจา)) 

 

เรือกลไฟ 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4), เจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 
5) และพระบรมวงศานุวงศในพระบาท 
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 
4) เสด็จพระราชดําเนินหนีพวกกบฏโดย
เรือกลไฟพระท่ีนั่ง โดยมีแหมมแอนนา
และบุตรชายของเธอติดตาม 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
เรือกลไฟ เปนยานพาหนะทางน้ําท่ีขับ 
เคล่ือนดวยพลังงานจากเคร่ืองจักรไอน้ํา
เพื่อบรรทุกคนหรือส่ิงของ 
ในป พ.ศ. 2233 เดอนี ปาแปง (นักประ 
ดิษฐฝร่ังเศส) สรางหมอแรงดันไอน้ํา 
และใชแรงดันไอน้ําเพื่อขับเคล่ือนกระ
บอบสูบ 

เรอืกลไฟ 
 (Anna and The King) 

เรอืกลไฟ
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ในป พ.ศ. 2241 โทมัส ซาเวร่ี (นักประดิษฐอังกฤษ) สรางเคร่ืองจักรไอน้ําโดยใชทฤษฎีแรงดันไอน้ํา เม่ือ
วันท่ี 2 กรกฎาคม 2241 
ในป พ.ศ. 2247 เดอนี ปาแปง อาศัยอยูท่ีเมืองคาสเซิล (เยอรมนี) ทดลองใชพลังงานแรงดันไอน้ําเพื่อหมุน
ใบพัดเรือ 
ในป พ.ศ. 2250 เดอนี ปาแปง เดินทางไปอังกฤษ และหาผูสนับสนุนทางการเงินเพื่อพัฒนาเคร่ืองจักรไอน้ํา
สําหรับเดินเรือ แตไมประสบความสําเร็จ 
ในป พ.ศ. 2279 โจนาธาน ฮัลส (นักประดิษฐอังกฤษ) นําสิทธิบัตรเคร่ืองจักรไอน้ําของนิวโคเมน (นักประ 
ดิษฐอังกฤษ) มาพัฒนาสรางเปนเคร่ืองจักรไอนํ้าสําหรับเรือ แตไมประสบผลสําเร็จ 
ในป พ.ศ. 2306 วิลเล่ียม เฮนร่ี (นักประดิษฐอเมริกัน) เดินทางไปอังกฤษ และพยามยามพัฒนาเคร่ืองจักรไอ
น้ําของ เจมส วัตต แตไมประสบความสําเร็จ 
ในป พ.ศ. 2326 มากิส เดอร ฌวฟฟรอย ดับบอง (นักประดิษฐฝร่ังเศส) ประดิษฐเรือกลไฟแบบกังหัน 2 ขาง, 
ทดลองแลนในแมน้ําซาโอนน และแลนเปนเวลา 15 นาทีกอนท่ีเคร่ืองจักรไอนํ้าจะดับ 
ในป พ.ศ. 2327 เจมส รัมเซย (วิศวกรอเมริกัน) ประดิษฐเรือกลไฟแบบขับเคล่ือนหัวปม, ทดลองแลนใน
แมน้ําโปโตแมค และประสบความสําเร็จ 
ในป พ.ศ. 2331 วิลเลียม ซีมิงตัน (นักประดิษฐสกอตแลนด) ทดลองเรือกลไฟลากจูง และประสบความ 
สําเร็จ 
ในป พ.ศ. 2336 โรเบิรต ฟุลตัน (นักประดิษฐอเมริกัน) เสนอโครงการสรางเรือกลไฟแกรัฐบาลสหรัฐอเม 
ริกา และรัฐบาลอังกฤษ รัฐบาลอังกฤษอนุญาตใหทดลองเดินเรือ 
ในป พ.ศ. 2346 โรเบิรต ฟุลตัน ทดลองเรือกลไฟแลนทวนน้ํา และประสบความสําเร็จ เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 
2346 
ในป พ.ศ. 2349 โรเบิรต ฟุลตัน สรางเรือกลไฟโดยใชเคร่ืองจักรไอน้ําของ เจมส วัตต เพื่อใชขนสงคน และ
ประสบความสําเร็จ 
ในป พ.ศ. 2350 เรือจักรแมน้ําเหนือ (Clermont) แลนจากนิวยอรคสูเมืองแอลบานี (สหรัฐอเมริกา) ใชเวลา 
20 ช่ัวโมง และประสบความสําเร็จ เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2350 
ในป พ.ศ. 2379 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงใหสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟา
กรมขุนอิศเรศรังสรรค (พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว) ตอเรือกลไฟเพื่อใชในราชการสงคราม 
สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค (พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว) ทรงตอเรือ
พุทธอํานาจ (Fairy) และเรือราชฤทธ์ิ (Sir Walter Scott) (เรือบารก (Bark) ติดต้ังปนใหญลําละ 10 กระบอก) 
 
ปจจุบัน : เรือเดินสมุทรถูกพัฒนาใหมีขนาดใหญข้ึน, บรรทุกน้ําหนักมากข้ึน, แลนระยะทางไกลมากข้ึน 
และสามารถใชพลังงานหลายอยาง (น้ํามัน, กาซ, นิวเคลียร) ซ่ึงแบงตามรูปแบบการใชงาน (เรือขนสง
สินคา, เรือโดยสาร, เรือสํารวจ, เรือประมง และเรือรบ) 
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แผนท่ีประเทศสยาม 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
แหมมแอนนาคล่ีแผนท่ีประเทศสยามซ่ึง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงพระราชทานใหกับเธอ
เพื่อใชประกอบการสอน 
 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
แผนท่ีประเทศสยาม เปนรูปภาพ 2 มิติซ่ึงจําลองประเทศสยาม และแสดงความสัมพันธระหวางองคประ 
กอบตางๆ  
ในป พ.ศ. 586 ปอมโปนีอุส เมลา (นักภูมิศาสตรโร 
มัน) เขียนแผนท่ีโลกจากคําบอกเลาของนักภูมิศาสตร
โดยเรียกทวีปเอเชียวา “Chryse and Argyre (อาณา 
จักรทอง-เงิน)” (ในยุคนั้นนักภูมิศาสตรยุโรปยังไมได
เดินทางเขาสูทวีปเอเชียจึงเขียนตามจินตนาการ) 
ในพุทธศตวรรษท่ี 17 แผนท่ีทูริน (Turin Map) แบง
โลกออกเปน 3 ทวีป (ทวีปเอเชียอยูดานบน, ทวีป
ยุโรปอยูมุมซายลาง และทวีปแอฟริกาอยูมุมขวาลาง)  
แผนท่ีทูรินแบงทวีปเอเชียออกเปน 2 อาณาจักร(อาณา 
จักรทอง-มลายา (Malaya) และอาณาจักรเงิน-อารขาน 
(Arakan)) (ในยุคนั้นผูเขียนแผนที่เขียนแผนที่ตามคํา
บอกเลาของนักภูมิศาสตร และความเช่ือทางศาสนา) 
ในป พ.ศ. 2026 บีทุส (บาทหลวงแอสทูเรีย (ตอน
เหนือของสเปน)) เขียนแผนที่โลกจากคําบอกเลาของ

แผนทีป่ระเทศสยาม 
(Anna and The King) 

 

แผนทีป่ระเทศสยาม 

181



Anna and The King กับขอเท็จจริงในประวัติศาสตร 

นักภูมิศาสตรอ่ืนครอบคลุมถึงเอเชียอาคเนยระบุถึงเมืองนครศรีธรรมราช (Nago) 
ในป พ.ศ. 2097 โจวานนี่ บัดติสตา รามูสซิโย (นักภูมิศาสตรอิตาลี) ตีพิมพแผนท่ีโลก (Delle Navi Gationi et 
Viaggi) จากประสบการณการเดินทางของเขา และคําบอกเลาของนักภูมิศาสตร (แผนท่ีมีลักษณะกลับหัวทิศ
เหนือเปนทิศใต) 
แผนท่ี Delle Navi Gationi et Viaggi ระบุถึงเมืองเชียงใหม (Lago de Chaimay) และทะเลสาบเชียงใหม 
(Lake of Singapamor) โดยระบุวา ทะเลสาบเชียงใหมเปนตนน้ําของแมน้ํา 6 สาย โดย 3 สายไหลลงอาวเบ
งกอล และ 3 สายเปนตนน้ําของแมน้ําเจาพระยา (ในยุคนั้นนักภูมิศาสตรยุโรปยังไมไดเดินทางเขาสูเมือง
เชียงใหมจึงเขียนตามจินตนาการ) 
ในป พ.ศ. 2111 อับราฮัม ออรทีเลียส (นักภูมิศาสตรเบลเยี่ยม) เขียนแผนท่ีโลกโดยวางตําแหนงอาณาจักร
อยุธยาอยูตรงกลางของประเทศไทย และเรียกอาณาจักรอยุธยาวา “Siam (เสียม)” 
ในป พ.ศ. 2112 เชคราดูส แมคกาตอร (นักภูมิศาสตรฝร่ังเศส) เขียนแผนท่ีโลกโดยวางตําแหนงอาณาจักร
อยุธยาอยูตรงบริเวณ จ.ชุมพร-อาณาจักรพุกาม (Brema) และเรียกอาณาจักรอยุธยาวา “Sian (เสียน)” 
ในป พ.ศ. 2113 แฟเนา วาซ ดูราโด (นักภูมิศาสตรโปรตุเกส) เขียนแผนท่ีโลกโดยวางตําแหนงอาณาจักร
อยุธยาอยางถูกตอง และเรียกอาณาจักรอยุธยาวา “Sian (เสียน)” 
ในป พ.ศ. 2139 ลัมแบรต แอนเดรียส (นักภูมิศาสตรเยอรมัน) เขียนแผนท่ีโลกโดยใหอาณาจักรอยุธยาอยู
ตรงกลาง มีอินเดีย, พุกาม, เขมร และเกาะสุมาตรา อยูลอมรอบ และเรียกอาณาจักรอยุธยาวา “Sian” 
ในป พ.ศ. 2226 ออลลัน แมนนีเซน มันเลท (นักภูมิศาสตรฝร่ังเศส) เขียนแผนท่ีอาณาจักรอยุธยา (Ivdia ov 
Sian) โดยเรียกอาณาจักรอยุธยาวา “Sian” 
ในป พ.ศ. 2229 เลอ แปร ปลาซิส (นักภูมิศาสตรฝร่ังเศส) เขียนแผนท่ีอาณาจักรอยุธยา (Carte Du Royaume 
de Siam) จากคําบอกเลาของ เดอ โชมองต (หนึ่งในคณะราชทูตท่ีเขาเฝาสมเด็จพระนารายณ เม่ือป พ.ศ. 
2228)  
แผนท่ีอาณาจักรอยุธยาวางตําแหนงอาณาจักรอยุธยาอยางถูกตอง และเรียกอาณาจักรอยุธยาวา “Siam” 
ในป พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงใหพระวิภาคภูวดล (เจมส ฟตซ
รอย แมคคารธี-นักแผนท่ีไอริช) จัดทําและพิมพแผนท่ีประเทศสยาม 
 
ปจจุบัน : แผนที่โลกและแผนท่ีประเทศไทยมีการใชเทคโนโลยีภาพถายดาวเทียม สงผลใหการทําแผนท่ีมี
ความละเอียดสูงมาก มีแบบ 2 มิติ และแบบ 3 มิติ 
แผนท่ีโลกและแผนท่ีประเทศไทยมีหลายแบบซ่ึงแบงตามรูปแบบการใชงาน (แผนท่ีภาพถายดาวเทียม, 
แผนท่ีภูมิอากาศ, แผนท่ีทรัพยากร) โดยแบงออกเปน 2 ชนิดคือ 

- แผนท่ีแบบกระดาษ : แผนท่ีท่ีแสดงอยูบนกระดาษ  
- แผนท่ีแบบดิจิตอล : แผนท่ีท่ีแสดงอยูบนคอมพิวเตอรซ่ึงมีท้ังแบบ Off-Line (CD-Rom) และแบบ On-

Line (Google Earth, WikiMapia) 
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รถลาก 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
แหมมแอนนาและบุตรชายของเธอนั่งรถ
ลากจากทาเตียนเดินทางสูพระบรมมหา 
ราชวังเพื่อรับตําแหนง “พระอาจารย” 
ของเจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 5) และ
พระบรมวงศานุวงศในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
รถลาก (รถเจก) เปนยานพาหนะทางบกท่ี
มีลอ 2 ลอ ขับเคล่ือนดวยแรงงานคนลาก 
ใชบรรทุกคน-ส่ิงของในเมือง  
ในป พ.ศ. 2250 ฝร่ังเศสเร่ิมใชรถลากรับ 
สงประชาชนบนถนนในกรุงปารีส  
ในป พ.ศ. 2376 อิสุมิ โยซุกิ (ชางไมญ่ี 
ปุน) ประดิษฐรถลากขนาดเล็กใชแรง 
งานคนสําหรับขนสงสินคาจากทาเรือ 
(เนื่องจากรถลากดวยแรงงานคนมีราคา
ถูกกวารถมา) 
ในป พ.ศ. 2391 อัลเบิรต โทลแมน (ชางเหล็กอเมริกัน) ประดิษฐรถลากเพื่อใชรับ-สงมิชชันนารีท่ีแมสซาชู 
เซตส (สหรัฐอเมริกา) 
ในป พ.ศ. 2392 โจนาธาร สโคบ้ี (มิชชันนารีอเมริกัน) อาศัยอยูในญ่ีปุนประดิษฐรถลากเพ่ือใชรับสงภรรยา
ของตนเองในเมืองโยโกฮามา (ญ่ีปุน)  
ในป พ.ศ. 2405 ชาวจีนท่ีอาศัยอยูในประเทศสยามนําเขารถลากเพ่ือถวายใหกับพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4)  

รถลาก 
 (Anna and The King) 

 

รถลาก 
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ในป พ.ศ. 2406 พระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหนําเขารถลากเพื่อพระราชทานใหกับพระบรม
วงศานุวงศ-ขุนนางผูใหญ 
ในป พ.ศ. 2417 ฮองเชียง แซโหงว (ชาวจีนท่ีอาศัยอยูในประเทศสยาม) นําเขารถลากเพื่อใชเปนรถโดยสาร 
และบรรทุกส่ิงของในกรุงเทพ 
ในป พ.ศ. 2444 ชาวกรุงเทพนิยมใชรถลากอยางมาก แตรถลากสรางปญหาการจราจรอยางมาก (เนื่องจากรถ
ลากไมแข็งแรง, ไมสะอาด, ไมเปนระเบียบ และไมปลอดภัย) สงผลใหเกิดอุบัติเหตุหลายคร้ัง 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงตรา “พระราชบัญญัติรถลาก ร.ศ. 120” เพื่อควบ 
คุมจํานวน, ความปลอดภัย, ความสะอาด และความเปนระเบียบของรถลาก 
ในป พ.ศ. 2478 พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา (นายกรัฐมนตรี) ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติรถลาก ร.ศ. 
120 สงผลใหรถลากถูกยกเลิก (เนื่องจากรถลากกีดขวางการจราจร) 
 
ปจจุบัน : รถลากถูกพัฒนาหลายรูปแบบ (แบบมีลอ 2 - 3 ลอใชแรงงานคน, ไฟฟา, เคร่ืองยนตขับเคล่ือน)
รถลากมีใหบริการในหลายประเทศเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว, เปนเอกลักษณของทองถ่ิน และใชเปน
ยานพาหนะเพ่ือการโดยสาร โดยมีประเทศท่ีใชรถลากแบบใชแรงงานคนคือ 

- ฮองกง : ใชเปนยานพาหนะสําหรับการทองเท่ียว  
- อินเดีย : ใชเปนยานพาหนะเพื่อขนสงคน และส่ิงของ  
- มาดากัสการ : ใชเปนยานพาหนะเพื่อขนสงคน และส่ิงของ  
- แอฟริกาใต : ใชเปนยานพาหนะสําหรับการทองเท่ียว  

 

รถพระที่นั่ง 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
แหมมแอนนา, หลุยส, เจาฟาจุฬาลงกรณ 
(รัชกาลท่ี 5) และพระบรมวงศานุวงศใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) เสด็จพระราชดําเนินไป จ.
อยุธยาโดยรถชาง 
 
 รถชาง 

(Anna and The King) 
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ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 5) เสด็จพระราชดําเนินมาเยี่ยม
แหมมแอนนาท่ีบานพักของเธอ  
 
 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 

• รถมา 
 
ในประวัติศาสตรสยามและหนังสือท้ัง
สองเลมของแหมมแอนนาไมไดระบุการ
ใชแรงงานชางเพื่อลากรถแตอยางใด รถ
ชางจึงนาจะเปนเพียงจินตนาการของผู 
สรางภาพยนตรเร่ืองนี้เทานั้น แตผูเขียน
พบวามีรถท่ีใชแรงงานสัตวท่ีนาสนใจท่ี
ควรจะกลาวถึง 
รถมา เปนยานพาหนะทางบกท่ีมีลอ 4 ลอ 

ขับเคล่ือนดวยแรงงานมา ใชบรรทุกคน-ส่ิงของในเมืองและนอกเมือง 
ในพุทธศตวรรษท่ี 6 ชาวโรมันประดิษฐรถมา (ไมมีหลังคา) เพื่อใชขนสงคน-ส่ิงของ, บงบอกฐานะ และเพื่อ
ใชทําสงคราม 
ในพุทธศตวรรษท่ี 21 ชาวยุโรปประดิษฐรถมา (มีหลังคา) เพื่อใชขนสงคน-ส่ิงของ และใชบงบอกฐานะ 
ในป พ.ศ. 2144 อังกฤษออกกฎหมายหามผูชายใชรถมา (ในยุคนั้นผูชายยุโรปท่ีใชรถมามักถูกมองเปนพวกมี
พฤติกรรมฝกใฝเพศชาย) แตถูกยกเลิกในเวลาตอมา 
ในป พ.ศ. 2398 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหนําเขารถมาจากยุโรปเพ่ือทรงใช
เปนการสวนพระองค และพระราชทานใหกับพระบรมวงศานุวงศ-ขุนนางผูใหญ 

รถยนต 
(Deleted Scene) 

รถมาพระทีน่ัง่ของรชักาลที ่4 
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ในป พ.ศ. 2437 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงเปดบริการรถไฟสายกรุงเทพ-
อยุธยา เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2437 
รถไฟไดรับความนิยมจากประชาชนอยางมาก และมีการเพิ่มเสนทางรถไฟหลายเสนทางในเวลาตอมา สงผล
รถมาเส่ือมความนิยมอยางรวดเร็ว และถูกยกเลิกในเวลาตอมา 
ในป พ.ศ. 2458 เจาบุญวาทยมานิต (เจาเมืองลําปาง) ซ้ือรถมาจากกรุงเทพเพื่อใชเปนรถโดยสารและบรรทุก
ส่ิงของใน จ.ลําปาง 
ในป พ.ศ. 2495 เจาบุญสง ณ ลําปาง ไดรับการแตงต้ังเปน “นายกสมาคม” ของสมาคมรถมาจังหวัดลําปาง 
(The Horse Carriage in Lampang Province) และสงเสริมใหรถมาเปนรถโดยสาร และบรรทุกส่ิงของของ
จากสถานีรถไฟลําปางเขาสูตัวเมือง 
ในป พ.ศ. 2501 จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต (นายกรัฐมนตรี) มอบเงินใหกับสมาคมรถมาจังหวัดลําปาง และรับ
รถมาเขาไวในความอุปถัมภ 
 
ปจจุบัน : ประเทศไทยมี จ.ลําปาง จังหวัดเดียวท่ีมีรถมาใหบริการเปนยานพาหนะรับสงคนสําหรับการ
ทองเท่ียวใน จ.ลําปาง  

 

• รถยนต 
 
รถยนต เปนยานพาหนะทางบกท่ีมี 4 ลอ ขับเคล่ือนดวยพลังงานเคร่ืองยนต ใชบรรทุกคน-ส่ิงของในเมือง
และนอกเมือง 
ในป พ.ศ. 2215 เฟอดินันด เวอบีสท (มิชชันนารีเบลเยี่ยม) อาศัยอยูในจีนประดิษฐรถยนตกังหันไอน้ําขนาด
เล็ก (ลักษณะคลายของเลน ไมสามารถบรรทุกคน-ส่ิงของ) เพื่อถวายจักรพรรดิคังซี (จักรพรรดิจีน)  
ในป พ.ศ. 2312 นิโคลัส โจเซฟ คุกนอท (นักประดิษฐฝร่ังเศส) ประดิษฐรถยนต 3 ลอท่ีใชพลังงานจาก
เคร่ืองจักรไอน้ํา โดยดัดแปลงมาจากรถ
มา 
ในป พ.ศ. 2344 ริชารด ทริวิธีค (นักประ 
ดิษฐอังกฤษ) ประดิษฐหัวรถจักรไอน้ํา 
(Puffing Devil)  
ในป พ.ศ. 2349 ฟรองซัวร อิซาค เดอ คริ
วาซ (นักประดิษฐสวิสต) ประดิษฐเคร่ือง 
ยนตแบบเผาไหมภายใน โดยใชสวนผสม
ของไฮโดรเจนกับออกซิเจน  

รถยนตพระทีน่ัง่ของรชักาลที ่5 
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ในป พ.ศ. 2424 กุสตาฟ ทรูฟเว (วิศวกรไฟฟาฝร่ังเศส) ประดิษฐรถยนต 3 ลอท่ีใชพลังงานไฟฟา 
ในป พ.ศ. 2428 คารล เบนซ (วิศวกรเยอรมัน) ประดิษฐรถยนตท่ีใชเคร่ืองยนตเบนซิน (Benz Patent Motor 
Wagen) โดยอาศัยการจุดระเบิดดวยหัวเทียน (เคร่ืองยนต 4 จังหวะ) 
ในป พ.ศ. 2439 จอมพล เจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) นําเขารถยนตท่ีใชเคร่ืองยนตเบนซินจาก
ยุโรป และใหพระยาอนุทูตวาที (เข็ม แสงชูโต-นองชายของเขา) เปนคนขับ (เนื่องจากเขาขับรถยนตไมเปน) 
ในป พ.ศ. 2440 รูดอลฟ ดีเซล (วิศวกรเยอรมัน) ประดิษฐเคร่ืองยนตดีเซล โดยดัดแปลงจากกลจักรคารโนต 
(Carnot's Cycle) 
ในป พ.ศ. 2447 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงใหนําเขารถยนตจากยุโรปเพ่ือ
ทรงใชเปนการสวนพระองค 
 
ปจจุบัน : รถยนตถูกพัฒนาดวยเทคโนโลยีท่ีดีข้ึน และสามารถใชพลังงานหลายอยาง คือ 

- น้ํามันท่ีผลิตจากทรัพยากรหมุนเวียน (ไบโอดีเซล (Biodiesel) และแกสโซฮอล (Gasohol)) 
- กาซปโตรเลียม (กาซธรรมชาติ (Natural Gas Vehicles-NGV), กาซธรรมชาติอัด (Compressed Natural 

Gas-CNG) และกาซปโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas-LPG)) 
- กาซไฮโดรเจนเหลว (Liquid Hydrogen) 
- ไฟฟา 
- แสงอาทิตย (Solar Energy) 

 

แวนตา 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
ลิงท่ีอาศัยอยูท่ีพระนครคีรี (จ.เพชรบุรี) 
แยงฉลองพระเนตร (แวนตา) ของพระ 
บาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัช 
กาลที่ 4) ไปเลน 
 
 
 
 แวนตา 

 (Anna and The King) 
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ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
แวนตา เปนเลนสท่ีสวมอยูในกรอบ สําหรับใสขางหนาตา 
เพื่อปรับแกการมองเห็น หรือปกปองดวงตา  
200 ปกอนพุทธศักราช ชาวอียิปตเขียนหนังสือเกี่ยวกับการ
สรางกระจกเลนส 
ในป พ.ศ. 603 จักรพรรดิเนโร (จักรพรรดิโรมัน) ทรงใชมรกต
เปนกระจกแวนตาเพื่อทอดพระเนตรการตอสูของนักตอสูใน
สนามประลอง (Gladiator) 
ในป พ.ศ. 1418 อับบาส กาซิม อิบ ไฟนาส (นักประดิษฐอา 
หรับ) ประดิษฐกระจกเลนสไรสีเพื่อใชอานหนังสือ 
ในพุทธศตวรรษท่ี 17 ผูพิพากษาศาลจีนใชแวนตาที่ทําจากแร
ควอทซ (หินเข้ียวหนุมานสีเขมา) เพื่อไมใหเห็นสีหนาของคูกรณี (เนื่องจากการสืบพยานในศาลสีหนาของ
คูกรณีอาจทําใหผูพพิากษาเกิดความลําเอียง) 
ในป พ.ศ. 1555 อาบู อาลี อัลฮัสซัน อิบ อัลฮัสซัน อิบ อัล เฮธัม (นักวิทยาศาสตรเปอรเซีย) พิมพหนังสือ 
“หนังสือแหงแสง (آتاب المناظر)” ซ่ึงกลาวถึงการควบคุมแสงดวยเลนสนูน 
ในป พ.ศ. 1827 ซาลวิโน ดารมาเต (นักประดิษฐอิตาลี) สรางแวนตาแบบเลนสคูเพื่อใชสวมใสอานหนังสือ 
ในป พ.ศ. 2041 จิโรลาโม ซาโวนาโรลา (บาทหลวงอิตาลี) สรางเชือกคลองแวนตาเพ่ือใหเกาะติดกับศีรษะ
อยางม่ันคง 
ในป พ.ศ. 2270 เอ็ดเวิรด สกาเล็ต (ชางแวนตาอังกฤษ) สรางขาแวนตาสําหรับคลองหลังใบหู 2 ขางเพ่ือให
เกาะติดกับศีรษะอยางม่ันคง 
ในประวัติศาสตรสยามไมไดระบุเวลาและชื่อของบุคคลผูนําเขาแวนตาแตอยางใด แตนักประวัติศาสตร
หลายคนเห็นวา แวนตานาจะนําเขาสูประเทศสยามคร้ังแรกในสมัยอยุธยา 
 
ปจจุบัน : แวนตาถูกพัฒนาดวยเทคโนโลยีท่ีดีข้ึนเพื่อใชแกไขปญหาสายตา (สายตาส้ัน (Myopia), สายตา
ยาว (Presbyopia), สายตาเอียง (Astigmatism)) และใชประโยชนดานตางๆคือ 

- ปองกันดวงตา (ฝุน, สารเคมี, รังสี, เช้ือโรค) 
- ปองกันแสงแดด 
- ดูภาพ 3 มิติ 
- ผอนคลายตา 
- ความสวยงาม 

 

แวนตา 
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กลองดนตรี 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
แหมมแอนนาทูลบอกพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) เร่ือง
กลองดนตรี 
 
 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
กลองดนตรี เปนอุปกรณท่ีสามารถสราง
เสียงดนตรีดวยกลไกเคร่ืองจักรภายใน 
ในพุทธศตวรรษท่ี 14 บานู บูซา (นักประ 
ดิษฐเปอรเซีย) ประดิษฐเคร่ืองดนตรีซ่ึง
ใชพลังงานนํ้าหมุนกลไก 
ในป พ.ศ. 2339 อองตวน ฟาเวร (นักประ 
ดิษฐสวิสต) ประดิษฐนาฬิกาเสียงดนตรี
ซ่ึงใชแทงโลหะและลูกตุมเช่ือมโยงดวย
หมุดเหล็ก 
ในป พ.ศ. 2345 อองตวน ฟาเวร พัฒนา
ส่ิงประดิษฐของตนเองใหมีขนาดเล็กลง และใสลงในกลองยานัตถุ (Music Snuff Box)  
ในป พ.ศ. 2358 เดวิด เลอคูลเทร (นักประ ดิษฐสวิสต) ประดิษฐกลองดนตรีซ่ึงใชโลหะทรงกระบอกตรึง
หมุด (Pinned Cylinder) และเพิ่มซ่ีเหล็กทําเสียงดนตรีออกเปน 5 ซ่ี (ลักษณะคลายหวี) เพื่อเพ่ิมเสียงตัวโนต 
พี่นองตระกูลนิโคล (นักประดิษฐสวิสต) กอต้ังโรงงาน Nicole Freres เพื่อผลิตกลองดนตรี, พัฒนาเทคนิคทํา
กลองดนตรีโดยใชตัวควบคุมการทํางานของดนตรี 3 ตัว (ตัวเปล่ียนเสียงเพลง, ตัวเร่ิม-หยุดเสียง และตัวหยุด
เสียงทันที) และประดิษฐตัวไขลานติดไวท่ีดานซายของกลองดนตรี  

กลองดนตร ี
(Anna and The King) 

 

กลองดนตรี
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ในประวัติศาสตรสยามไมไดระบุเวลาและช่ือของบุคคลผูนําเขากลองดนตรีแตอยางใด แตนักประวัติศาสตร
หลายคนเห็นวา กลองดนตรีนาจะนําเขาสูประเทศสยามครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) 
 
ปจจุบัน : กลองดนตรีถูกพัฒนาใหดีข้ึนและสวยงามข้ึนเพียงเล็กนอย และถูกใชเปนของขวัญมากกวาใช
งาน (เนื่องจากกลองดนตรีถูกแทนท่ีดวยเคร่ืองเลนดนตรีอ่ืน (CD, MP3 Player) สงผลใหกลองดนตรีเส่ือม
ความนิยมอยางมาก) 

 

ซิการ 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงเสนอซิการใหกับบุตร 
ชายของแหมมแอนนา แตแหมมแอนนา
ปฏิเสธ 
 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ซิการ เปนมวนใบยาสูบแหงซ่ึงตองจุดไฟ
เพื่อใหใบยาสูบเกิดการเผาไหมจนเกิด
ควันสําหรับการสูบ 
ในพุทธศตวรรษท่ี 15 ชาวเม็กซิโก, ชาว
แคริเบียน (หมูเกาะในทวีปอเมริกากลาง), 
ชาวอเมริกากลาง และชาวอินเดียนแดงนํา
ใบยาสูบใสในไมรวก และจุดไฟเผาเพื่อ
สูบ (Tobacum) 

ซกิาร 
(Anna and The King) 

ซกิาร
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ในป พ.ศ. 2035 คริสโตเฟอร โคลัมบัส (นักสํารวจสเปน) คนพบทวีปอเมริกา, ทดลองสูบยาสูบ, พึงพอใจใน
รสชาติ และนําเขาสูยุโรป  
ในป พ.ศ. 2042 อเมริโก เวสปุสซ่ี (นักสํารวจอิตาลี) เดินทางไปเกาะเวเนสุเอลา และพบวา ชาวเวเนสุเอลา
นิยมเค้ียวใบยาสูบ 
ในป พ.ศ. 2073 ชาวยุโรปนําเขาเมล็ดพันธุยาสูบจากทวีปอเมริกามาปลูกท่ีเกาะฮิสแปนิโอลา (สเปน)  
ในป พ.ศ. 2103 จอง นิโคต กับ เซอร วอลเตอร ลาเรจ (ราชทูตฝร่ังเศสประจําสเปน) นําเขาซิการท่ีใชกระ 
ดาษมวน (บุหร่ี) จากทวีปอเมริกาสูยุโรป 
ในป พ.ศ. 2130 สมเด็จพระสันตะปาปาซิกสตุสท่ี 5 (พระสันตะปาปาอิตาลี) ทรงประกาศหามนักบวชสูบ
ยาสูบ และทรงหามใชยาสูบในศาสนพิธี สรางความไมพอใจใหกับนักบวชอยางมาก สงผลใหเกิดจลาจล
อยางหนัก 
ในป พ.ศ. 2147 สมเด็จพระเจาเจมสท่ี 1 (กษัตริยอังกฤษ) ทรงตั้งภาษียาสูบสูงมาก (เนื่องจากพระองคทรง
เห็นวา ยาสูบเปนอันตรายตอสุขภาพของผูสูบ และทรงมีพระราชประสงคท่ีจะนําเงินภาษีเปนทุนสําหรับ
การลาอาณานิคม) 
ในป พ.ศ. 2154 จอหน โรลฟ (ชาวอเมริกัน) แตงงานกับหญิงอินเดียนแดงเผาโพคาฮันตัส (Pocahontas) และ
ชักจูงใหชาวอินเดียนแดงเผาโพคาฮันตัสหันมาปลูกยาสูบรสออน 
ในป พ.ศ. 2159 เซอร วอลเตอร ราเลจ (นักพฤกษศาสตรอังกฤษ) ผสมพันธยาสูบหลายพันธุจนไดยาสูบ
พันธุใหมซ่ึงมีควันหอม, รสกลมกลอม-นุมนวล และสูบอรอย 
ในป พ.ศ. 2203 ชาวยุโรปสงออกยาสูบสูเปอรเซีย,  อินโดจีน, ญ่ีปุน, จีน และชายฝงตะวันตกของทวีปแอฟ 
ริกา  
ในป พ.ศ. 2211 ชาวเปอรเซียนําเขายาสูบสูอาณาจักรอยุธยา (ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ 
(กษัตริยอยุธยา)) 
ชาวเปอรเซียนําเขายาสูบ 3 แบบ (แบบยาสูบมวนดวยกระดาษ (บุหร่ี), แบบยาสูบใสในปลายกลองยาสูบ 

(ไปป) และแบบยาสูบมวนขนาดใหญ (ซิการ))  
 
ปจจุบัน : กระทรวงสาธารณสุขระบุวา ซิการ-บุหร่ีประกอบดวยสารเคมีมากกวา 4,000 ชนิด และมีสาร 
เคมีหลายชนิดท่ีเปนสารท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม (Mutagenic) และสารกอมะเร็ง 
(Carcinogen) 
รัฐบาลไทยตรา “พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535” เพ่ือควบคุมการผลิต, การจําหนาย 
และสถานท่ีสําหรับการสูบซิการ-บุหร่ี 
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 กําหนดใหรานคาปลีกท่ีมีซิการหรือบุหร่ีจําหนาย หาม
แสดงสินคาโดยใหติดกระดาษขนาด A4 ระบุขอความวา “ท่ีนี่มีบุหร่ีขาย” และหามจําหนายใหกับผูท่ีมีอายุ
ต่ํากวา 18 ป 
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แตร 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
แหมมแอนนานําแตรอังกฤษถวายพระ 
บาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัช 
กาลที่ 5) 
 
 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
แตรเดี่ยว เปนเคร่ืองดนตรีประเภทเปาท่ีสามารถควบคุมระดับ
เสียงหลายระดับ 
ในพุทธศตวรรษท่ี 9 ชาวฮิบรูใชเขาสัตวเปนแตรเปาเพื่อใชสง
สัญญาณ (Shofar) โดยผูเปาเปนผูควบคุมระดับลมท่ีเปาออก
จากปากเพ่ือควบคุมระดับเสียง 
ในพุทธศตวรรษท่ี 20 ชาวฝร่ังเศสและเยอรมันดัดแปลงแตร
โบราณเปนฮอรน (Horn) ทําจากทองเหลือง โดยผูเปาใชมือ
อุดลําโพงเพ่ือควบคุมระดับเสียง (เนื่องจากแตรฝร่ังเศสมี
ระดับเสียงสูงและใสกวาแตรเยอรมันจึงไดรับความนิยม
มากกวา) 
ในป พ.ศ. 2054 อัลฟองโซ เดอรก (แมทัพโปรตุเกส) และ
คณะราชทูตอัญเชิญพระราชสาสน และเคร่ืองราชบรรณาการ
ของสมเด็จพระราชาธิบดีมานูเอลที่ 1 (โปรตุเกส) เขาเฝาสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 (กษัตริยอยุธยา) เพื่อเจริญ
สัมพันธไมตรีทางการคา 
คณะราชทูตฝร่ังเศสเดินทางสูอาณาจักรอยุธยา และนําเขาแตรฟนฟาร (Fanfare) ขนาดใหญเพื่อเปารอง
แสดงสถานะ 

แตร 
(Deleted Scene) 

 

แตรเดีย่ว 
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ปจจุบัน : เคร่ืองเปาถูกพัฒนาดวยเทคโนโลยีท่ีดีข้ึน โดยมีทอโคง (Crook) เพื่อลดความยาวของเครื่องเปา 
และมีวาวลบังคับเสียง (Perinet Valves) เพื่อปรับระดับเสียงหลายระดับ (B♭ alto, A, A♭, G, F, E, E♭, D, 
C, และ B♭ basso) โดยแบงออกเปน 2 กลุมคือ 

- กลุมเคร่ืองทองเหลือง (Brass Instruments) : แตรเดี่ยว (Bugle), คอรเน็ท (Cornet), ฟลูเกิลฮอรน 
(Flugelhorn), ยูโฟเนียม (Euphonium), ทูบา (Tuba), ซูซาโฟน (Sousaphone), ทรอมโบน (Trombone) 
และทรัมเปต (Trumpet) 

- กลุมเคร่ืองลมไม (Woodwind Instruments) : บาสซูน (Bassoon), ดับเบิลบาสซูน (Double Bassoon),
คลาริเน็ต (Clarinet), เบสคลาริเนต (Bass Clarinet), แซกโซโฟน (Saxophone), แตรอังกฤษ (English 
horn), โอโบ (Oboe), ฟลุต (Flute) และปคโคโล (Piccolo) 

แตรเดี่ยวถูกใชเปนเคร่ืองสงสัญญาณสําหรับทหารและการเดินสวนสนาม โดยใชประกอบกับเคร่ืองดนตรี
ชนิดอ่ืน (กลอง) 
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ขอเท็จจริงของการละเลนและประเพณี 
 

าพยนตรมีการละเลนและประเพณีหลายอยางปรากฎอยู การละเลนและประเพณีเหลานี้ลวนมี
สวนเกี่ยวของกับประวัติศาสตรของประเทศสยามและโลก บางสิ่งมีอยูจริง และบางส่ิงไมตรง
กับขอเท็จจริงในประวัติศาสตร เนื่องจากในภาพยนตรมีการละเลนและประเพณีหลายอยาง 

ผูเขียนจึงทําการรวบรวมเฉพาะขอมูลของการละเลนและประเพณีในภาพยนตรท่ีเห็นวามีประโยชนมาสรุป
เพื่อใหเห็นภาพอยางชัดเจน 
 

ลอยกระทง 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
เจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 5) และพระ
บรมวงศานุวงศในพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงลอย
กระทงท่ีพระนครคีรี (จ.เพชรบุรี) 
 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
ลอยกระทง เปนประเพณีตั้งแตยุคดึกดํา
บรรพเพื่อขอขมาธรรมชาติ, ขอใหพืช
พันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณ และความ
เช่ือตางๆคือ 

- เปนการขอขมาพระแมคงคาท่ีมนุษย
ไดใชน้ํา, ดื่มน้ํา และท้ิงส่ิงปฏิกูลลง
ในแมน้ํา 

การลอยกระทง 
(Anna and The King) 

การลอยกระทง 
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- เปนการสักการะรอยพระพุทธบาทท่ีพระพุทธเจาทรงไดประทับรอยพระบาทไวหาดทรายแมน้ําเนรัญ
ชรา (อินเดีย) 

- เปนการลอยความทุกข, ความโศก และโรคภัยไปกับแมน้ํา 
- เปนการบูชาพระอุปคุต (ในภาคเหนือของประเทศไทยเช่ือวา พระอุปคุตทรงสามารถปราบพญามาร) 
- เปนการบูชาพระเกศแกวจุฬามณีบนสวรรคช้ันดาวดึงส 
- เปนการตอนรับพระสัมมาสัมพุทธเจาในวันเสด็จกลับจากเทวโลก หลังจากท่ีพระองคเสด็จจากโปรด
พระพุทธมารดา 

ในป พ.ศ. 2390 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงใหประดิษฐกระทงจากใบตองแทน
วัสดุอ่ืน และทรงใหจัดการประกวดกระทง 
ในป พ.ศ. 2395 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงยกเลิกการประกวดกระทง, ทรงให
ตัดพิธีท่ีส้ินเปลืองออก และทรงเปล่ียนช่ือเปน “ลอยกระทงประทีป” 
 

• ลอยกระทงในตํานาน 
  
   - ตํานานพระสัมมาสัมพุทธเจา : ในสมัยพุทธกาลนาง สุชาดา ใหสาวใชนําขาวมธุปายาส (ขาวกวนหุงดวย
น้ําผ้ึงหรือน้ําออย) ใสถาดทองไปถวายเจาชายสิทธัตถะ (พระสัมมาสัมพุทธเจา) ซ่ึงทรงประทับอยูใตตนโพธ์ิ
ใกลแมน้ําเนรัญชรา (อินเดีย)  
เจาชายสิทธัตถะทรงเสวย, ทรงนําถาดทองลอยนํ้า, ทรงต้ังสัตยาธิษฐานวา ถาพระองคสําเร็จเปน
พระพุทธเจาขอใหถาดใบนี้ลอยทวนน้ํา และปรากฎวาถาดทองใบนี้ลอยทวนน้ําไปจนถึงสะดือทะเล กอนที่
จะจมลงถูกขนดหางของพระยานาค  
พระยานาคต่ืนข้ึน และทราบเร่ืองจึงนําเหลาเทพยดาเขาเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจา พระยานาคขอใหพระสัม 
มาสัมพุทธเจาทรงประทับรอยพระบาทไวบนฝงแมน้ําเนรัญชรา (เนื่องจากพวกเขาตองการเดินทางมา
นมัสการ) 
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงประทับรอยพระบามบนหาดทรายริมแมน้ําเนรัญชรา สาวใชจึงนําความไปบอก
นาง สุชาดา 
นาง สุชาดา ทราบเร่ืองจึงนําเคร่ืองหอม-ดอกไมใสถาดลอยน้ํา เพื่อนมัสการรอยพระพุทธบาทเปนประจําทุก
ป 
   - ตํานานพรหมณคณาจารย : เปนพิธีทางศาสนาพราหมณเพื่อบูชาเทพเจาท้ังสาม (พระอิศวร, พระ
นารายณ และพระพรหม) 
กอนท่ีจะลอยกระทงตองมีการตามประทีป (ทีปาวลี) โดยกําหนดทางโหราศาสตรอินเดีย (เม่ือพระอาทิตยถึง
ราศีพิจิก และพระจันทรอยูราศีพฤกษ) หลังจากท่ีบูชาเทพเจาท้ังสามครบกําหนดวันจึงนําโคมไฟไปลอยนํ้า  
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   - ตํานานสุโขทัย : ทาวศรีจุฬาลักษณ (นพมาศ-พระสนมเอกในพระมหาธรรมราชาท่ี 1 (กษัตริยสุโขทัย)) 
ประดิษฐกระทง โดยนําดอกโคทม (ดอกบัวกมุท-ดอกบัวท่ีบานเฉพาะวันเพ็ญเดือน 12) มาใสเทียนประทีป 
เพื่อลอยไปถวายสักการะรอยพระพุทธบาท 
 
ปจจุบัน : วันลอยกระทงตรงกับวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติ (ประมาณเดือนพฤศจิกายน) 
เปนประเพณีสําคัญ ประชาชนนิยมลอยกระทงเพ่ือขอขมาพระแมคงคา-อธิษฐานขอพร และมีการละเลน
พลุ-ดอกไมไฟ 

 

โขน 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4), เจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 
5) และพระบรมวงศานุวงศในพระบาท 
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 
4) ทรงทอดพระเนตรการแสดงโขน โดย
มีแหมมแอนนาและบุตรชายของเธอรวม
ชม 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
โขน เปนการแสดงนาฏศิลปช้ันสูงต้ังแต
สมัยอยุธยา เปนการแสดงท่ีพัฒนามาจาก
การแสดงชักนาคดึกดําบรรพ  กระบ่ี
กระบอง และการแสดงหนังใหญ นิยม
แสดงเร่ือง “รามเกียรติ์” 
ในป พ.ศ. 2236 เมอซิเออร เดอ ลาลูแบร 
(ราชทูตฝร่ังเศส) เขียนจดหมายเหตุ (จด 
หมายเหตุลาลูแบร) ระบุวา การแสดง

การแสดงโขน 
(Anna and The King) 

 

การแสดงโขนในสมยัรชักาลที ่4 
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โขนเปนการแสดงท่ีผูแสดงตองสวมหนากาก, ถืออาวุธ และเตน-ออกทาทางเขากับเสียงเคร่ืองดนตรี 
ในสมัยอยุธยาผูฝกหัดโขนตองเปนผูมีบรรดาศักดิ์ชาย (ประชาชนฝกหัดโขนไมได) สวนละครผูหญิงจะมีได
เฉพาะกษัตริย (ละครใน) 
ในสมัยรัตนโกสินทรผูฝกหัดโขนมักเปนมหาดเล็ก-บุตรหลานขาราชการ และมีการฝกหัดโขนใหกับทหาร 
(เนื่องจากผูฝกหัดโขนมีความคลองแคลวในการรบ) 
ในป พ.ศ. 2400 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงมีพระบรมราชานุญาตใหผูหญิง
สามารถแสดงละคร สงผลใหเจาสํานักโขนนิยมใชผูหญิงแสดงละครแทนผูชาย 
เจาสํานักโขนนิยมใหลูกหมู (ลูกของไพรท่ีถูกเกณฑใหทํางานในกรมกองตางๆ) และลูกทาสเปนผูฝกหัด
โขน สงผลใหโขนเส่ือมความนิยมอยางมาก (เนื่องจากประชาชนเห็นวา ผูแสดงโขนเปนผูต่ําเกียรติ) 
 

• ลักษณะบทโขน 
 

♦ บทรอง : เปนบทโขนท่ีบรรจุเพลงไวตามอารมณของเร่ือง, บทรองแตงเปนกลอนบทละครเปนสวน
ใหญ และอาจมีคําประพันธชนิดอ่ืน (โขนโรงใน และโขนฉาก) 

♦ บทพากย : เปนบทโขนท่ัวไป, เดินเร่ืองดวยบทพากยซ่ึงแตงเปนคําประพันธชนิดกาพยฉบัง 16-
กาพยยานี 11  

♦ บทเจรจา : เปนบทโขนท่ีแตงเปนรายยาว, รับ-สงสัมผัสกัน (ในอดีตเปนการแสดงสด), ใชถอยคํา
สละสลวย, เนื้อถอยกระทงความถูกตองตามเน้ือเร่ือง (สามารถใชถอยคําคมคาย, เหน็บแนม-เสียดสี 
และโตตอบอยางเผ็ดรอน) และมีสัมผัสแนบเนียน 

คนพากยเปนผูชายไมต่ํากวา 2 คน (ทําหนาท่ีพากยและเจรจา) เพื่อโตตอบอยางทันทวงที หลังจากท่ี
พากยหรือเจรจาจบกระบวนความ คนพากษและเจรจาตองการจะใหปพาทยทําเพลงใหรองบอก 
(บอกหนาพาทย) (ถาการแสดงโขนมีขับรอง คนพากยและเจรจาตองทําหนาท่ีบอกบทใหถูกจัง 
หวะ) 

 

• ประเภทของโขน 
 

- โขนกลางแปลง : เปนการแสดงโขนบนพ้ืนดิน (กลางสนาม) ไมมีโรงแสดงจึงนิยมแสดงตอนเคล่ือนทัพ
ทําสงครามโดยมีวิวัฒนาการมาจากการเลนชักนาคดึกดําบรรพ (การจัดกระบวนทัพ และการเตน
ประกอบหนาพาทย) และอาจมีบทพาทยและเจรจา (แตไมมีบทรอง) 

- โขนโรงนอก (โขนนั่งราว) : เปนการแสดงโขนในโรงมีหลังคา, ไมมีเตียงสําหรับตัวโขนนั่ง (แตมีราว
พาดตามสวนยาวของโรงตรงหนาฉาก (มาน)),  มีชองทางใหผูแสดงเดินไดรอบราวแทนเตียง, มีการ
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พากยและเจรจา (แตไมมีการรอง) และมีปพาทยบรรเลงเพลงหนาพาทย 2 วงอยูหัวโรง-ทายโรง (วงหัว-
วงทาย, วงซาย-วงขวา)  

- โขนหนาจอ : เปนการแสดงโขนหนาจอที่ขึงไวสําหรับเลนหนังใหญ โดยมีวิวัฒนาการมาจากการเลน
หนังใหญ (การเลนหนังใหญมีการใหตัวแสดงออกมาแสดงหนังจอแทนการเชิดหนังในบางตอน  (หนัง
ติดตัวโขน)) และมีการแขวะจอเปนประตู 2 ขาง (จอแขวะ) 

- โขนโรงใน : เปนการแสดงโขนท่ีนําศิลปะของละครในเขามาผสม, มีปพาทยบรรเลง 2 วง, มีการเตน, มี
การพากย-เจรจา, มีการนําเพลงขับรอง-ประกอบกิริยาอาการตามแบบละครใน และมีการระบํารําฟอน 

- โขนฉาก : เปนการแสดงโขนท่ีเร่ิมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 
5), มีการสรางฉากประกอบการแสดงบนเวที, มีการแบงเปนชุด-เปนตอน-เปนฉาก, มีการจัดฉากประ 
กอบตามทองเร่ือง และมีการตัดตอเร่ืองใหมไมใหยอนไป-มา 
 

ปจจุบัน : กรมศิลปากรนิยมแสดงโขนเร่ือง “รามเกียรติ์” โดยจัดแสดงในโอกาสตางๆ (เนื่องจากการแสดง
โขนถูกแทนท่ีดวยภาพยนตร สงผลใหการแสดงโขนเส่ือมความนิยมอยางมาก) คือ 

- แสดงเปนมหกรรมบูชา (งานถวายพระเพลิงพระบรมศพ, พระศพ, พระบรมอัฐิ, อัฐิของพระบรมวงศา
นุวงศ, ศพของขุนนาง, ผูใหญเปนท่ีเคารพนับถือ) 

- แสดงเปนมหรสพสมโภช (งานฉลองส่ิงมงคล (ปูชนียสถาน, ปูชนียวัตถุ, พระพุทธบาท, พระแกว
มรกต หรือพระอาราม), งานฉลองพระบรมวงศานุวงศทรงผนวช, งานฉลองพระราชพิธีบรมราชา 
ภิเษก, งานเฉลิมพระชนมพรรษา, งานฉลองวันประสูติของพระบรมวงศานุวงศช้ันสูง) 

 

การมัดผมจุก 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
เจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 5) และพระ
บรมวงศานุวงศในพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงมัด
ผมจุก 
 
 
 การมดัผมจกุ 

(Anna and The King) 
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ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
การมัดผมจุก เปนประเพณีตั้งแตสมัยสุโขทัยเพื่อเปนท่ีอยู
ของขวัญและสิริมงคล เพื่อใหเด็กแข็งแรง, ฉลาดเฉลียว, มี
ไหวพริบ และเล้ียงงาย 
ในสมัยอยุธยาเด็กทารกท่ีมีอายุ 1 เดือนกับ 1 วัน พอกับแม
จะจัดพิธีโกนผมไฟใหเด็กเพื่อเปนการทําความสะอาด
รางกาย และโกนผมบนหัวเด็กเพื่อชําระลางเอาไขมันและ
ส่ิงสกปรกท่ีติดมากับทารกต้ังแตอยูในครรภ  
กะโหลกของเด็กทารกที่มีอายุ 1 เดือนบาง ถาโกนผมออก
หมดอาจสงผลใหเด็กทารกเจ็บปวยจึงตองเหลือผมบาง
สวนบนศีรษะ (ผมสวนนี้จะไมถูกโกนจนกวาจะถึงเวลา
โกนจุก) ผมบนศีรษะสวนอ่ืนจะถูกโกนออกจนหมด โดยแบงการไวผมบนศีรษะบางสวนออกเปน 4 แบบ
คือ 

- ผมจุก : การไวผมตรงกลางกระหมอมของศีรษะ, ปลอยใหยาว และเกลาขมวดผมไวเปนจุกกลางศีรษะ  
- ผมแกละ : การไวผมตรงแง-สวนหักมุมของศีรษะ (อาจมี 1 - 3 แกละ), ปลอยใหยาว (อาจจะเกลา
หรือไมเกลาขมวดผม)  

- ผมโกะ : การไวผมตรงขวัญของศีรษะ, ปลอยใหยาว (อาจจะเกลาหรือไมเกลาขมวดผม) 
- ผมเปย : ผมแกละ-ผมโกะท่ีปลอยใหยาว และถักเขาดวยกันจนเปนเปย 

เด็กท่ีเลนซุกซนจนผมจุกยุง ผูใหญจะคลายจุกออก, หวีสางใหมใหเรียบรอย, รูดดวยข้ีผ้ึง-น้ํามัน (เพื่อให
หนืดจนติดกันเหนียวแนน) และขมวดจุกเปนปม (อาจมีการคลองมาลัยรอบจุก, ประดับดวยวัสดุมีคา (เกี้ยว
ทองคํา, ปนทองคํา) ตามแตฐานะ) 
เด็กท่ีผมยาวข้ึน ผูใหญจะกันรอบผมจุกท่ีเปนผมยาวเพ่ือใหเหลือไรผมเปนวง และกันแนวผมระหวางไรผม
กับผมจุกใหเกล้ียงเพื่อความสวยงาม 
 

• พระราชพิธีโสกันต 
 
พระราชพิธีโสกันตเปนพระราชพิธีโกนจุกทางศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธของพระบรมวงศานุวงศ-
ขุนนางผูใหญ (พระราชโอรสพระชนมายุ 13 พรรษา และพระราชธิดาพระชนมายุ 11 พรรษา) โดยแบง
ออกเปน 2 ลักษณะคือ 

- พระราชพิธีโสกันตบนเขาไกรลาส (สําหรับพระราชทายาทช้ันเจาฟา) 

 

เจาฟามหาวชริณุหศิกบัพระราชพธิโีสกนัต 
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- พระราชพิธีโสกันตบนพระแทน (สําหรับพระราชทายาทช้ันรองลงมา และขุนนางผูใหญ) 
ภิกษุเจริญพระพุทธมนตตอนบาย 3 วัน และชวงเชาของวันโสกันต (ประกอบพระราชพิธีท่ีพระท่ีนั่งดุสิต
มหาปราสาท) 
พระบรมวงศานุวงศท่ีเขาพระราชพิธีโสกันตแตงพระองคเต็มพระยศอยางพระราชกุมาร, โกนพระเกศา (ผม) 
รอบจุก, ลางพระเศียร (ศีรษะ) ใหสะอาด และเกลาจุกปกปนใสมาลัยรอบจุก-พระเกี้ยวตามลําดับพระยศ  
พระบรมวงศานุวงศท่ีเขาพระราชพิธีโสกันตผัดพระพักตร (หนา) และพระวรกาย (ตัว) ใหขาวนวล และแตง
พระองคดวยชุดท่ีประกอบดวยเคร่ืองเพชร-ของมีคา 
พระบรมวงศานุวงศท่ีเขาพระราชพิธีโสกันตเสด็จข้ึนประทับพระราชยาน และทรงเขาขบวนแหไปประกอบ
พระราชพิธี  
พราหมณ 4 คนรดน้ํากลศ-น้ําสังข, โปรยขาวตอก-ดอกไม, โหรโปรยขาวเปลือก-ขาวสารซ่ึงใสอยูในขันทอง 
นําหนา 
เจาพนักงานภูษามาลา (ขาราชบริพาร) ถอดพระเกี้ยวออก และแบงพระเกศาจุกเปน 3 ปอย  (แตละปอยผูก
ดวยลวดเงิน-ลวดทอง-ลวดนาค) 
เจาพนักงานภูษามาลาอัญเชิญสายสิญจนผูกปอยพระเกศาแตละปอยเขากับแหวนนพเกา-ใบมะตูม (โหรล่ัน
ฆองไชย, เปาสังข, แตร และประโคมปพาทย)  
หลังจากท่ีโสกันต พระบรมวงศานุวงศท่ีเขาพระราชพิธีโสกันตเสด็จไปถวายภัตตาหารเพลแดภิกษุ, ถวาย
เคร่ืองไทยทาน และเสด็จไปสรงน้ําท่ีพระแทนเชิงเขาไกรลาส (เสนาบดี 4 คน (ทาวจตุโลกบาล) เดินเคียง
เสล่ียงไปสรงน้ํา)  
พราหมณถวายน้ํากลศ-น้ําสังข, เสด็จเขาไปในพลับพลาเปล้ืองเคร่ืองและผลัดพระภูษา (ผานุง), เสด็จข้ึนบน
พระแทนเชิงเขาไกรลาสเพื่อเขาเฝาพระศิวะ (พระอิศวร) โดยมีผูท่ีสมมุติเปนพระอิศวรจะเสด็จลงมารับท่ี
กลางบันไดนาคข้ึนไปถึงพระแทนเชิงเขาไกรลาส  
พระศิวะ (พระอิศวร) ทรงประทานพร, สงเสด็จกลับลงจากพระแทนเชิงเขาไกรลาส, เวียนรอบพระแทนเชิง
เขาไกรลาสจากซายไปขวา 3 รอบ, ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชเปนอันเสร็จพิธี และวันรุงข้ึนอัญเชิญพระ
เกศาไปลอยในแมน้ํา 
ในป พ.ศ. 2474 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 7) ทรงประกาศยกเลิกพระราชพิธีโสกันต 
และการไวผมจุกของพระบรมวงศานุวงศ 
 
ปจจุบัน : การมัดจุกถูกแทนท่ีดวยการไวทรงผมตามสมัยนิยม สงผลใหการมัดจุกเส่ือมความนิยมอยางมาก  
พิธีโกนจุกจัดตามฐานะของเจาภาพ เด็กผูชายอายุ 11 - 13 ป และเด็กผูหญิงอายุ 9 - 11 ปตองโกนผมจุก 
(เนื่องจากเปนผูใหญ) และไมสามารถวิ่งเลนเหมือนเดิม โดยแบงงานออกเปน 2 วันคือ 

- วันท่ี 1 : พิธีเรียกขวัญ  
- วันท่ี 2 : พิธีโกนจุก  
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พระราชพิธีทรงผนวช 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
เจาฟาจุฬาลงกรณ  ( รัชกาลท่ี  5)  ทรง
ผนวชเปนสามเณรท่ีวัดพระศรีรัตนศาส 
ดาราม (วัดพระแกว) ชวงท่ีแหมมแอนนา
เปนพระอาจารยของพระองค 
 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
การผนวช เปนประเพณีตั้งแตสมัยพุทธกาลเพื่อศึกษาพระธรรม นําพระธรรมมาเปนหลักในการประพฤติ
ปฏิบัติ และสืบตอพระพุทธศาสนา 
 

• การผนวชในตํานาน 
 
ในสมัยพุทธกาล พญานาครูสึกรังเกียจชาติกําเนิดของตนเอง และอยากเปนมนุษยจึงอยากบําเพ็ญเพียรเพื่อท่ี
เปนมนุษย 
พญานาคศรัทธาในพุทธศาสนาจึงจําแลงกายเปนมนุษย และขอพระสัมมาสัมพุทธเจาผนวชเปนภิกษุเพื่อ
ศึกษาพระธรรม  
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอนุญาต และทรงใหพญานาคพักอาศัยอยูรวมกับภิกษุในกุฏิ 
ตอนกลางคืนภิกษุในกุฏิท่ีนอนรวมกับพญานาคตื่นนอนกลางดึกและออกมาเดินจงกลม พญานาคเห็นภิกษุ
ออกไปนอกกุฏิจึงนอนหลับโดยลืมตนคืนกายเปนพญานาค  
ภิกษุในกุฏิเดินกลับเขามาในกุฏิ, เห็นพญานาคนอนขดตัวจึงตกใจ และสงเสียงรองใหภิกษุอ่ืนมาชวย เหลา
ภิกษุตื่นข้ึนมาดูพญานาค  
พญานาคต่ืนข้ึนมาและจําแลงกายเปนมนุษย เหลาภิกษุถามเหตุผลในการจําแลงกายของพญานาค พญานาค
บอกเหลาภิกษุวา พญานาคตองการบําเพ็ญเพียรเพื่อเปนมนุษย 

การผนวชเปนสามเณร 
(Deleted Scene) 
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เหลาภิกษุไมไววางใจพญานาคจึงทูลรองเรียนพระสัมมาสัมพุทธเจาวา อมนุษยไมสมควรผนวชเปนภิกษุ 
(เนื่องจากเหลาภิกษุเกรงวา พวกเขาจะไดรับอันตรายจากพญานาค) 
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสบอกพญานาควา ผูท่ีจะผนวชเปนภิกษุขอสงวนสําหรับมนุษย, ทรงขอให
พญานาครักษาอุโบสถในวันท่ี 14 (15), 8 แหงปกษ และทรงขอใหพญานาคสึกออกไป สงผลใหพญานาค
รูสึกเสียใจจนรองไหเสียงดังและยอมสึก  
พญานาคทูลขอพระสัมมาสัมพุทธเจาวา ใหเรียกผูท่ีเตรียมตัวเพื่อจะผนวชวา “นาค” เพื่อเปนการระลึกถึง
พญานาค พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอนุญาต 
 

• พระราชพิธีทรงผนวช 
 
พระราชพิธีทรงผนวช เปนพระราชพิธีเกี่ยวกับการผนวช
ทางศาสนาพุทธของกษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 
กอนพระราชพิธีทรงผนวช พระบรมวงศานุวงศทรงแถลง
พระราชดําริท่ีจะเสด็จออกทรงพระผนวชใหกับพระบรม
วงศานุวงศ -ผู ท่ี เคารพนับถือ  (ถากษัตริยทรงผนวช 
พระองคทรงตองแตงต้ัง “ผูสําเร็จราชการ” ระหวางทรง
ผนวช) 
พระบรมวงศานุวงศท่ีเขาพระราชพิธีทรงผนวชทรงเปล้ือง
เคร่ืองทรงท่ีหลังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
(วัดพระแกว) 
พระบรมวงศานุวงศทรงจรดพระกรรบิด (กรรไกรโบราณ) 
เพื่อขริบพระเกศาของพระบรมวงศานุวงศท่ีเขาพระราชพิธี
ทรงผนวช เจาพนักงานภูษามาลา (ขาราชบริพาร) เก็บพระ
เกศาในหอผา 
พระบรมวงศานุวงศท่ีเขาพระราชพิธีทรงผนวชทรงเคร่ืองอุปสัมปทาเปกขะ (ชุดขาวนาค), เสด็จพระราช
ดําเนินเขาสูพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) ทางพระทวารเบ้ืองหลัง และทรงนมัสการ
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแกวมรกต)-พระพุทธรูปสําคัญ 
พระบรมวงศานุวงศทรงถวายเคร่ืองบริขาร (ไตรครอง (สบง, ประคตเอว, อังสะ, จีวร, สังฆาฏิ, ผารัดอก และ
ผากราบ) และบาตร) 
พระบรมวงศานุวงศท่ีเขาพระราชพิธีทรงผนวชทรงเขาสูพิธีอุปสมบทกรรม และทรงเดินคุกเขา-อุมผาไตร-
พนมพระหัตถ (มือ) เขาหาพระราชอุปธยาจารย 

 

สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนทีรงจรด
พระกรรไกรรชักาลที ่9 
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พระราชอุปธยาจารย, พระกรรมวาจา 
จารย และภิกษุนั่งหัตถบาสลอมพระบรม
วงศานุวงศท่ีเขาพระราชพิธีทรงผนวช 
พระบรมวงศานุวงศท่ีเขาพระราชพิธีทรง
ผนวชอุมบาตรเขาหาพระราชอุปธยา
จารย และทรงกลาวคําขอผนวช  
พระราชอุปธยาจารยทรงสวดมนต, ทรง
ถวายโอวาท, ทรงสวดญัตติ, ทรงตรัส
บอกอนุศาสน (กิจที่ควรทํา-ไมควรทํา) 
และทรงถวายพระสมณฉายา (ชื่อทาง

สงฆ) 
พระบรมวงศานุวงศท่ีเขาพระราชพิธีทรงผนวชทรงรับไทยธรรม-ดอกไม-ธูป-เทียนจากพระบรมวงศานุวงศ, 
ถวายจตุปจจัยใหกับพระราชอุปธยาจารย และทรงกรวดน้ําเพื่ออุทิศพระราชกุศล 
พระราชอุปธยาจารยทรงถวายบาตรคลองคอ และทรงถวายจีวรใหกับพระบรมวงศานุวงศท่ีเขาพระราชพิธี
ทรงผนวช 
พระบรมวงศานุวงศท่ีเขาพระราชพิธีทรงผนวชและพระราชอุปธยาจารยเสด็จพระราชดําเนินออกจากพระ
อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) สูวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อทรงประทับ 
 

• ระหวางทรงผนวช 
 

- พระบรมวงศานุวงศท่ีเขาพระราชพิธีทรงผนวชเสด็จพระราชดําเนินออกรับบิณฑบาตจากประชาชนทุก
เชา 

- พระบรมวงศานุวงศท่ีเขาพระราชพิธีทรงผนวชเสด็จพระราชดําเนินไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เพื่อทรงมนัสการพระอัฐิ 

- พระบรมวงศานุวงศท่ีเขาพระราชพิธีทรงผนวชเสด็จพระราชดําเนินลงพระอุโบสถเพ่ือทรงสดับพระ
วินัย-พระธรรม 

- พระบรมวงศานุวงศท่ีเขาพระราชพิธีทรงผนวชเสด็จพระราชดําเนินลงทําวัตรทุกเย็น  
 
ปจจุบัน : พระราชพิธีทรงผนวชของกษัตริยสามารถจัดไดหลายคร้ัง โดยแบงออกเปน 2 ชวงคือ 

- กอนทรงข้ึนครองราชย 
- ระหวางครองราชย (กษัตริยทรงตองแตงต้ัง “ผูสําเร็จราชการ” ระหวางทรงผนวช) 

 

พระราชพธิทีรงผนวชของรชักาลที ่9 
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การหมอบคลาน 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
ขุนนางและขาราชการสยามหมอบกราบ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ขณะท่ีคณะราชทูตฝร่ังเศส
ยืนเขาเฝา 
 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
การหมอบคลาน เปนประเพณีตั้งแตสมัยสุโขทัยเพ่ือแสดง
ความเคารพตอกษัตริย โดยไดรับอิทธิพลมาจากลัทธิเทวนิ
ยมของศาสนาพราหมณ (อินเดีย) 
ลัทธิเทวนิยมของศาสนาพราหมณเช่ือวา กษัตริยสืบเช้ือ
สายมาจากเทพเจาเพื่อมาปกครองแผนดิน  
ในป พ.ศ. 1997 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (กษัตริยอยุธ 
ยา) ทรงปฏิรูปการปกครอง และทรงใหขาราชการหมอบ
คลานเวลาเขาเฝาเพื่อเปนการถวายความเคารพเหมือนเทพ
เจา 
ในป พ.ศ. 2228 คณะราชทูตฝร่ังเศสอัญเชิญพระราชสาสน 
และเครื่องราชบรรณาการของพระเจาหลุยสท่ี 14 (จักร 
พรรดิฝร่ังเศส) เขาเฝาสมเด็จพระนารายณ (กษัตริยอยุธยา) 
สมเด็จพระนารายณทรงมีพระบรมราชานุญาตใหคณะราชทูตฝร่ังเศสยืนเขาเฝาตอหนาพระพักตรตามธรรม
เนียมตะวันตก 
ในป พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงตรา “ประกาศเลิกธรรมเนียม
หมอบคลานเปนโคงศีรษะ” และเปล่ียนเปนการแสดงความเคารพดวยวิธีอ่ืน 

 

สมเดจ็พระนารายณกบัคณะราชทตูฝรัง่เศส 

การหมอบคลาน 
(Anna and The King) 
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ปจจุบัน : การเขาเฝากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศมีการเปล่ียนแปลงวิธีการ-ข้ันตอนปฏิบัติบางอยาง
เพื่อความเหมาะสมคือ 

♦ การเขาเฝาในท่ีรโหฐาน  
- การเดินใหถวายคํานับ 1 คร้ัง (ทางเดิน) และเดินไปยืนท่ีตําแหนงของตนเองใหถวายคํานับอีก 1 
คร้ัง 
- การยืนใหเปนปกติเรียบรอย, หามเดินไป-มา, หามเอามือไพลหลัง, หามเอามือเทาเอว, หามเอามือ
เทาผนัง-เสา-ส่ิงตางๆ, หามสูบบุหร่ี และหามหัวเราะเสียงดัง  
- การยืนใหยืนเรียงตามลําดับบรรดาศักดิ์ (จากมากไปหานอย) 
- ขณะท่ีกษัตริยเสด็จพระราชดําเนินเขาสูทองพระโรงหรือสถานท่ีใหยืน หลังจากท่ีกษัตริยทรงมี
พระบรมราชานุญาตในนั่งจึงนั่ง 
- ขณะท่ีนั่งใหเปนปกติเรียบรอย, หามนั่งยกเทาข้ึนบนเกาอ้ี, หามนั่งไขวหาง, หามนั่งเหยียดเทา, 
หามนั่งตะแคงตัว และหามทํากิริยาหาความสบายใหกับตนเอง 
- การถวายบังคมทูลใหเดินเขาไปตอหนาพระที่นั่ง, ถวายคํานับ และถวายบังคมทูล หลังจากท่ีถวาย
บังคมทูลใหถวายคํานับ และเดินถอยหลังกลับมายืนท่ีเดิม (หามหันหลังใหกษัตริย) 
- การถวายส่ิงของใหเดินถือส่ิงของ 2 มือเขาไปตอหนาพระท่ีนั่ง, ถวายคํานับ และถวายส่ิงของตอ
พระหัตถ หลังจากท่ีถวายส่ิงของใหเดินถอยหลัง (ประมาณ 3 - 7 กาว), ถวายคํานับ และเดินถอย
หลังกลับมายืนท่ีเดิม (ถากษัตริยทรงมีพระราชดํารัสใหยืนฟง) 
- ขณะท่ีกษัตริยทรงลุกข้ึนยืนใหยืนข้ึน และถวายคํานับ 
- ขณะท่ีกษัตริยเสด็จพระราชดําเนินออกจากทองพระโรงหรือสถานท่ีใหยืน (หามหันหลังให
กษัตริย) 

♦ การเสด็จพระราชดําเนินไปประทับสถานท่ีอ่ืน 

- ขณะท่ีรอรับเสด็จ หามนั่ง (ยกเวนในท่ีลับพระเนตร (ตา)) 
- ผูท่ีไมไดถวายบังคมทูล หามไมใหเดินผานหนาพระท่ีนั่ง และขาราชการท่ียืนรอรับเสด็จ 

♦ การเสด็จพระราชดําเนินทางสถลมารค (ทางบก) 
- ขณะท่ีรอรับขบวนเสด็จใหถวายคํานับ หามดูขบวนเสด็จพระราชดําเนินบนชานเรือน-บนหนา 
ตางเรือน-บนที่สูง 
- ผูท่ีไมทราบขบวนเสด็จ แตเพิ่งเห็นขบวนเสด็จใหยืนข้ึน และถวายคํานับ  
- ผูท่ีข่ีมาหรืออยูบนรถใหมา-รถหยุดรถริมทาง, ใหถอดหมวก, ถวายคํานับอยูบนมา-รถ (ไมตองลง
จากมา-รถ) หลังจากท่ีกษัตริยเสด็จพระราชดําเนินผานไปจึงใหมา-รถเดินทาง 

♦ การเสด็จพระราชดําเนินทางชลมารค 

- ขณะท่ีรอรับขบวนเสด็จใหยืนข้ึน, ถวายคํานับอยูบนเรือ-แพ (ถาเรือเล็กยืนไมไดใหถอดหมวก 
และถวายคํานับอยูบนเรือ (ไมตองยืน)) 
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พระราชพิธีพระบรมศพ 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
แหมมแอนนาเดินทางมาเยี่ ยมเจาฟา
จันทรมณฑลกอนส้ินพระชนม  ภิกษุ
เตรียมการพระราชพิธีพระศพ 
 
 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
พระราชพิธีพระบรมศพ เปนพระราชพิธีเกี่ยวกับพระศพทางศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธของพระบรม
วงศานุวงศตามลําดับช้ัน  
 

• การประดิษฐานพระบรมศพ 
 
การประดิษฐานพระบรมศพมักประดิษฐานไวท่ีวังท่ีประทับ (กรณีวังท่ีประทับนั้นไมเหมาะสม-คับแคบอาจ
อัญเชิญพระบรมศพไปประดิษฐานในวัง
พิเศษ, วังกลาง หรือสถานท่ีมีเกียรติสูง  
 

• เคร่ืองประกอบพระราชอิส 
ริยยศ 

 
เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ เปน
เคร่ืองใชสําหรับประกอบพระราชพิธี
พระบรมศพ มี 7 ชนิดคือ 

การสวดพระอภธิรรม 
(Anna and The King) 

กระบวนแหพระบรมศพของรชักาลที ่5 
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- เคร่ืองสิริมงคล (พระสังวาล, พระธํามรงค, พระประคําทองคํา 108 เม็ด, พระสายด่ิง และพระตะกรุด
ทองคํา) 

- เคร่ืองศิราภรณ (เคร่ืองประดับพระเศียร) (พระมงกุฎ, พระชฎา และพระมาลา) 
- เคร่ืองภูษณาภรณ (ฉลองพระองคครุย)  
- เคร่ืองศัสตราวุธ (พระแสงตางๆ) 
- เคร่ืองราชูปโภค (พานพระขันหมาก, พระมณฑปรัตนกรันฑ, พระสุวรรณศรีบัวแฉก และพระสุพรรณ
ราช) 

- เคร่ืองสูบ (ฉัตร (พระสัปตปฎลเศวตฉัตร หรือพระเบญจปฎลเศวตฉัตร), อภิรุมชุมสาย, บังสูรย, 
บังแทรก, จามร, กลด และพัดโบก) 

- พระโกศ (พระโกศทองใหญ หรือพระโกศทองนอย) 
 

• พระเมรุมาศ 
 
พระเมรุมาศเปนสถานท่ีปลงพระบรมศพช่ัวคราว มีลักษณะเหมือนภูเขา, ลอมรอบดวยภูเขา 7 ลูก (สัตตบ
ริวรรณ), มณฑป 4 แหง, ปดราชวัตรปกธง และศาลายกยอด (กุฎาคาร, ยอดแหลม หรือยอดปรางค) โดย
สมมุติเปนเขาพระสุเมรุเพ่ืออัญเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จกลับเขาพระสุเมรุ (เนื่องจากศาสนาพราหมณเช่ือ
วา เขาพระสุเมรุเปนท่ีประทับของเทพเจา และกษัตริยทรงสืบเช้ือสายมาจากเทพเจาเพ่ือทรงปกครอง
แผนดิน) 
 

• กระบวนแหพระบรมศพ 
 
เจาพนักงานภูษามาลา (ขาราชบริพาร) นําน้ําหอม-น้ําดอกไมเทศสรงพระบรมศพ และแตงพระบรมศพ 
(ทรงพระภูษาพื้นขาวปกทองช้ันนอก, ทรงเคร่ืองตน-เคร่ืองทรง และทรงฉลองพระองคอยางใหญ)  
เจาพนักงานภูษามาลานําผาหมเบ่ียง (ผาขาวเนื้อดีรูปส่ีเหล่ียม) หอพระบรมศพอีกคร้ังหนึ่ง และอัญเชิญพระ
บรมศพเขาพระโกศลองใน   
เจาพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศลองในเขาในพระโกศทอง, อัญเชิญพระโกศทองข้ึนบนเตียงหุมทอง, 
อัญเชิญเตียงหุมทองและพระโกศทองข้ึนบนพระแทนแวนฟา และอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานบน
บุษบกเปนประธาน 
เจาพนักงานภูษามาลาจัดต้ังเคร่ืองราชูปโภค (พาน, พระสุพรรณบัฏถม, พานพระสําอาง, พระสุพรรณศรี, 
พระสุพรรณราช, พระเตา, ครอบทอง, พระคนทีทอง, พานทองประดับ และเคร่ืองอุปโภคบริโภค) และ
อัญเชิญข้ึนพระราชยาน (ราชรถ หรือเรือพระท่ีนั่ง) 
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เจาพนักงานภูษามาลาจัดต้ังบังพระสูริย-อภิรุม-บังแทรก-จามร-ทานตะวัน-พัดโบก, ตั้งพระแทนแวนฟาใน
พระยี่ภู, ปูลาดท่ีบรรทม, ตั้งพระเขนยกํามะหยี่ปกทอง และต้ังพระแทนประดับ 2 พระองค  
กระบวนแหพระบรมศพลอมรอบดวยพระสนม, นางกํานัล และการขับรําเกณฑทํามโหรี (โหรล่ันฆอง, 
กลอง, แตร, สังข, มโหรี และพิณพาทย)  
 

• การพระราชทานพระเพลิง 
 
การพระราชทานพระเพลิงจะอัญเชิญพระโกศมาเปล้ืองออกในหอเปล้ือง และอัญเชิญพระศพบรรจุลงใน
พระโกศสําหรับเผา (แกะสลักจากไมจันทน-ประดับทองคําเปลว) และใชไมจันทนหอม-ไมอ่ืนเปนฟนใน
การเผาพระศพ 
 

• การแสดงมหรสพ 
 
ระหวางพระราชทานพระเพลิงมีการแสดงมหรสพ (โขน, ละคร, หุน, หนัง, งิ้ว, มอญรํา, เทพทอง, โมงครุม,
ไตไม, แพนรํา, ไตลวด และกายกรรม) เพื่อใหผูรวมงานชม 
 
ปจจุบัน : พระราชพิธีพระบรมศพปรับลดขนาดพระเมรุมาศและพิธีกรรม เพื่อความสะดวก-ประหยัด
คาใชจาย และมีการประยุกตใชเทคโนโลยี (ลิฟท, ลอแม็ก) 

 

กีฬาโครเกตและกีฬาคริกเก็ต 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงเลนกีฬาโครเกตรวมกับ
แหมมแอนนา 
 
 
 
 

กฬีาโครเกต 
(Deleted Scene) 
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ขอมูลในภาพยนตร 
 
เจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 5) และพระ
ราชทายาทในพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงเลนกีฬา 
คริกเก็ตรวมกับบุตรชายของแหมมแอน
นา 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 

• กีฬาโครเกต 
 
กีฬาโครเกต เปนกีฬาที่ผูเลนหลายคนใชไม
ตีลูกบอลใหลอดเหล็กเสียบพื้นท่ีกําหนด 
ในป พ.ศ. 2393 จอหน แจ็คส (มิชชันนารี
ไอรแลนด) เปนผูเร่ิมเลนกีฬาโครเกต และ
แพรเขาสูยุโรปในเวลาตอมา 
ในป พ.ศ. 2428 ชาวยุโรปนําเขากีฬาโคร
เกตสูประเทศสยาม 
 

• กฎและกติกาในการเลนกีฬาโครเกต 
 

กติกาการทั่วไป 
 

♦ ลักษณะท่ัวไป : กีฬาโครเกตสามารถเลนแบบเดี่ยว, 1 ทีม (1-3 คน) และ 2 ทีม (2-6 คน) เลนใน
สนามหญารูปส่ีเหล่ียมผืนผายาว 100 ฟุต กวาง 50 ฟุต  

- การแขงขันแบบเดี่ยว : ผูเลนใชลูกบอล 6 สี (สีน้ําเงิน, สีแดง, สีดํา, สีเหลือง, สีเขียว และสีสม) 

กฬีาครกิเกต็ 
(Anna and The King) 

กฬีาโครเกตในสมยัรชักาลที ่5 

209



Anna and The King กับขอเท็จจริงในประวัติศาสตร 

- การแขงขันแบบ 1 ทีม : ผูเลนสามารถเลือกเลน 2 
รูปแบบ (แบบลูกบอล 3 ลูก (สีน้ําเงิน, สีดํา และสีเขียว) 
หรือแบบลูกบอล 6 ลูก (สีน้ําเงิน, สีดํา, สีเขียว, สีแดง, 
สีเหลือง และสีสม)) 
- การแขงขันแบบ 2 ทีม : ผูเลนสามารถเลือกเลน 2 
รูปแบบ (แบบลูกบอล 4 ลูก (ทีมท่ี 1 ใชลูกบอลสีน้ําเงิน
และสีดํา และทีมท่ี 2 ใชลูกบอลสีแดงและสีเหลือง) 
หรือแบบลูกบอล 6 ลูก (ทีมท่ี 1 ใชลูกบอลสีน้ําเงิน, สี
ดํา และสีเขียว และทีมท่ี 2 ใชลูกบอลสีแดง, สีเหลือง 
และสีสม)) 

♦ กติกาการแขงขัน : ผูเลนใชตะลุมพุก (Mallet) ตีลูก
บอลลอดหวง (Wicket) จํานวน 9 อัน และออมไม
หลัก (Final Stake) จํานวน 2 อัน ทีมใดไดจํานวน 
Bonus มากกวาเปนผูชนะ 

♦ กติกาการสงผู เลนลงสนาม : ทีมท่ี 1 สงผู เลนลง
สนามคร้ังละ 1 คน ผูเลนทีมท่ี 1 เลนครบจํานวนผู
เลน ทีมท่ี 2 จึงจะสงผูเลนลงสนาม 

 

กติกาการใหคะแนน 
 

♦ ผูเลนสามารถตีลูกบอล 2 แบบ (แบบตีลูกบอลของตนเองลอดหวง (Run), แบบตีลูกบอลของตนเอง
ไปโดนลูกบอลของผูอ่ืนลอดหวง (Roquet)) 

♦ ถาผูเลนตีลูกบอลของตนเองลอดหวง ผูเลน (ทีม) จะได 1 Bonus 

♦ ถาผูเลนตีลูกบอลของตนเองไปโดนลูกบอลของผูอ่ืนลอดหวง ผูเลน (ทีม) จะได 2 Bonus 

♦ ผูเลนตีลูกบอลลอดหวงจนครบ 14 คร้ังจึงจะเปล่ียนผูเลนคนตอไปในทีม 
 
ปจจุบัน : สหพันธกีฬาโครเกตโลก (World Croquet Federation (WCF)) มีสํานักงานใหญอยูท่ีกรุง
ลอนดอน ประกอบดวยสมาชิก 27 ประเทศ  
กีฬาโครเกตถูกพัฒนาเปน 2 แบบ (โครเกตและกอลฟโครเกต) และมีการจัดการแขงขันระดับนานาชาติ
เปนประจําทุกปในประเทศของสมาชิก 
กีฬาโครเกตถูกแทนท่ีดวยกีฬากอลฟ สงผลใหกีฬาโครเกตเส่ือมความนิยมอยางมาก 

 

แผนผงัการตลีกูบอลโครเกต 
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• กีฬาคริกเก็ต 
 
กีฬาคริกเก็ต เปนกีฬาท่ีผูขวางลูกบอล
ขวางลูกบอลใสไมสนาม และผูรักษาไม
สนามตองใชไมตีลูกบอลออกไป  
ในป พ.ศ. 2141 ชาวอังกฤษตอนใตเร่ิม
เลนกีฬาคริกเก็ตเปนชาติแรก โดยเรียก 
ช่ือวา “Creckett” 
ในป พ.ศ. 2433 ชาวสยามที่กลับจากการ 
ศึกษาที่ อังกฤษนํากีฬาคริกเก็ตเขาสู

ประเทศสยาม  
ชาวสยามท่ีกลับจากการศึกษาท่ีอังกฤษจัดต้ัง “สมาคมคริกเก็ตกรุงเทพ (Bangkok City Cricket Club)” ท่ี
กรุงเทพ 
 

• กติกาการเลนกีฬาคริกเก็ต 
 

กติกาการทั่วไป 
 

♦ ลักษณะท่ัวไป : กีฬาคริกเก็ตแบงผูเลนออกเปน 2 ทีม ทีมละ 11 คน เลนในสนามหญารูปไข (เกือบ
เปนวงกลม) เสนผาศูนยกลาง 450 - 500 ฟุต  
การแขงขันแบงเปน 2 แบบ  (20 Over, 50 Over 
(1 Over = การขวางลูก 6 คร้ัง หรือผูรักษาไม
สนามแพจนตองออกจากสนาม))  
การแขงขันจะแขงจนกวาจะครบจํานวนผูรักษา
ไมสนาม 9 คน แบงการแขงขันออกเปน 1 - 5 
วัน (อาจมากกวา 5 วัน) 

♦ กติกาการแขงขัน : ทีมท่ี 1 และทีมท่ี 2 สงผูเลน
ลงสนามคือ 

- ทีมท่ี 1 : ประกอบดวยผูขวาง-รับลูกบอล (Bow 
ler) 2 คน (คนขวางลูกบอล 1 คนและคนรับลูก
บอล 1 คน) และผูเก็บลูกบอล (Fielders) 9 คน 

กฬีาครกิเกต็ 

 

แผนผงัสนามกฬีาครกิเกต็ 
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- ทีมท่ี 2 : ประกอบดวยผูรักษาไมสนาม (Batsman) 9 คน (ผูรักษาไมสนามปกปองไมสนาม 
(Wicket) คร้ังละ 1 คนโดยหมุนเวียนจนกวาจะครบจํานวน) ทีมใดไดจํานวน Run มากกวาเปนผูชนะ 

♦ กติกาการสงผูเลนลงสนาม : ทีมท่ี 2 สงผูรักษาไมสนาม (ยืนอยูหนาไมสนามเพ่ือปองกันไมใหไม
สนามถูกลูกบอล) 1 คนลงสนาม ทีมท่ี 1 สงคนขวางลูกบอล (ยืนอยูหนาผูรักษาไมสนามเพื่อขวาง
ลูกบอลเขาหาไมสนาม) 1 คน, คนรับลูกบอล (ยืนอยูหลังผูรักษาไมสนามเพื่อรับลูกบอลจากคน
ขวางลูก) 1 คน และผูเก็บลูกบอล (ยืนอยูรอบสนามเพื่อรับลูกบอลท่ีผูรักษาไมสนามตีกระเด็น
ออกมา) 9 คนลงสนาม 

 

กติกาการใหคะแนน 
 

♦ คนขวางลูกบอลตองขวางลูกบอลเขาหาไมสนามที่ผูรักษาไมสนามยืนปองกันอยู โดยขวางลูกบอล
ใหตกลงพ้ืนกอนถึงผูรักษาไมสนามในพื้นท่ีท่ีกําหนด (ถาลูกบอลตกลงพ้ืนนอกพ้ืนท่ีท่ีกําหนดกอน
ถึงตัวผูรักษาไม ทีมท่ี 1 จะได 1 Run (Wide)) 

♦ ผูรักษาไมสนามตองตีลูกบอลท่ีถูกขวางมาใหออกไปใหไกลที่สุด (ถาลูกบอลขวางถูกไมสนาม 
หรือคนรับลูกบอลสามารถรับลูกบอลไดถือวา ผูรักษาไมสนามแพและตองออกจากสนาม (Out)) 

♦ ถาลูกบอลกระเด็นขามเสนขอบสนาม (Boundary) ทีมท่ี 1 จะได 6 Run  

♦ ถาลูกบอลกระเด็นตกอยูในเขตสนาม แตผูเก็บลูกบอลไมสามารถเก็บลูกบอลจนลูกบอลขามเสน
ขอบสนามทีมท่ี 1 จะได 4 Run 

♦ ถาลูกบอลกระเด็นตกอยูในเขตสนาม, ผูเก็บลูกบอลสามารถเก็บลูกบอล แตไมสามารถนําลูกบอล
กลับมาท่ีหลักกอนที่ผูรักษาไมสนามจะวิ่งรอบสนามครบ 1 รอบ (Safe) ทีมท่ี 1 จะได 1 Run 

♦ ถาลูกบอลกระเด็นตกอยูในเขตสนาม, ผูเก็บลูกบอลสามารถเก็บลูกบอล และสามารถนําลูกบอล
กลับมาท่ีหลักกอนท่ีผูรักษาไมสนามจะวิ่งรอบสนามครบ 1 รอบ (Safe) ผูรักษาไมสนามแพและ
ตองออกจากสนาม 

♦ คนขวางลูกบอลขวางลูกบอลเที่ยวละ 6 คร้ัง (เม่ือครบกําหนดตองเปล่ียนคนขวางลูกบอลใหม) 
ผูรักษาไมสนามจะพยายามอยูในสนามใหนานที่สุดเพ่ือสะสม Run ไปเร่ือยๆจนกวาจะออกจาก
สนาม (เนื่องจากไมมีการจํากัด Over ของผูรักษาไมสนาม) 

 
ปจจุบัน : สมาพันธกีฬาคริกเก็ตสากล (International Cricket Council (ICC)) มีสํานักงานใหญอยูท่ีเมือง
ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรต) ประกอบดวยสมาชิก 104 ประเทศ (รวมท้ังประเทศไทย) 
กีฬาคริกเก็ตนิยมเลนในหลายประเทศมีการแขงขันในระดับประเทศ และระหวางประเทศหลายรายการ 
แตไมมีการแขงขันในระดับสากล (โอลิมปค, เอเชียนเกมส) 
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วอลซ 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
หลังงานเล้ียงพระกระยาหารค่ํามีการเตน 
รําแบบตะวันตก (วอลซ) 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) ทรงเตนวอลซรวมกับแหมม
แอนนา 
 
 
 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
วอลซ เปนจังหวะลีลาศประเภทบอลรูม 
ของชาวตะวันตก   
ในป พ.ศ. 2123 มงตินี (นักปรัชญาฝร่ัง 
เศส) เขียนหนังสือระบุวา เขาเห็นการ
เตนรําแบบเอาหนาชิดกัน (วอลซ) ท่ีเมือง
ออกสบูรก (เยอรมนี) 
ในป พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุล 
จอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ทรงให
สรางศุลกสถาน (โรงภาษีรอยชักสาม)  
พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงใชศุลกสถานเปนสถานท่ีจัดกิจกรรมของชาว 
ตะวันตก (งานเล้ียงรับรองชาวตะวันตก และการเตนวอลซ) 
 

• วิธีการการเตนวอลส 
 

- ฝายชายเร่ิมดวยการถอยเทาซายไปขางหลัง 1 กาวในจังหวะหนัก และเวนจังหวะเสียงเบาลงอีก 2 จังหวะ
จึงเร่ิมกาวเทาขวาไปขางหนาอีกเปนจังหวะแรกในจังหวะ “พั่ม”  

การเตนวอลซ 
(Anna and The King) 

 

การเตนวอลซ 
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- ฝายหญิงเร่ิมดวยการกาวเทาขวาไปขางหนา 1 กาวในจังหวะหนัก และเวนจังหวะเสียงเบาลงอีก 2 
จังหวะจึงเร่ิมกาวเทาไปขางหลังไปอีกเปนจังหวะแรกในจังหวะ “พั่ม”  

- จังหวะวอลซมีทาเตนหลายแบบ, ลําตัวจะขยับข้ึน-ลง (คลายลูกคล่ืนในทะเล) ดูคลายลองลอยอยูบน
ฟลอร, ใชสนเทาปลายเทาขณะท่ีกาว และเอนตัว 

- ดนตรีและจังหวะวอลซจะจับจังหวะเปนแบบ 3/4 ซ่ึงจะไดยินเสียงเคาะจังหวะตอเนื่องตลอดเพลง และ
มีความเร็ว-ชาเทากันตลอดเพลง (ดนตรีของจังหวะวอลซบรรเลงดวยความเร็ว 31 หองเพลงตอ 1 นาที) 

- การฟงจังหวะดนตรีใหสังเกตเสียงเบส และเสียงกลอง (เสียงพั่มจะตรงกับเสียงเบส และเสียงแทก-แทก
จะตรงกับเสียงกลอง)  

- การจับคูสามารถจับคู 2 แบบ (แบบบอลรูมปด (Closed Ballroom) และแบบพรอมมิหนาด (Ballroom 
Promenade))   

 
ปจจุบัน : การเตนวอลสเปนท่ีนิยมของชาวตะวันตก และนิยมเตนวอลสในงานฉลองตางๆโดยมีทาทาง
การเตนวอลสท่ีนิยมคือ 

- โคลส เชนจ (Closed Change) - แนชเชอรัล เทิรน (Natural Turn) 
- รีเวิรส เทิรน (Reverse Turn) - แนชเชอรัล สปน เทิรน (Natural Spin Turn) 
- วิสค (Whisk) - ซินโคเปต แชสเซ (Syncopated Chasse) 
- แบค วิสค (Back Whisk) - วิงค (Wing) 
- เอาไซด เชนจ (Outside Change) - รีเวิรส คอรเต (Reverse Corte)  

 

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
 

ขอมูลในภาพยนตร 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4), เจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 
5) และพระบรมวงศานุวงศในพระบาท 
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 
4) ทรงประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ โดยมีแหมมแอน
นาและบุตรชายของเธอติดตามไปดวย พระราชพธิพีชืมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั 

(Deleted Scene) 

214



Anna and The King กับขอเท็จจริงในประวัติศาสตร 

ขอมูลในประวัติศาสตร 
 
พระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนา
ข วัญ  เ ป นพระร าชพิ ธี ท า ง ศ าสน า
พราหมณ ตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลาย 
เพื่อบํารุงขวัญและเตือนใหเร่ิมเพาะปลูก
พืชผล (โดยเฉพาะการทํานาขาว)  
ในป พ.ศ. 2327 พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) ทรงใหผูท่ี
สามารถยืนชิงชา (พระราชพิธีตรียัมปวาย) เปนพระยาแรกนาขวัญ (เจาพระยาพลเทพ, พระยาประชาชีพ และ
เจาพระยานิกรบดินทร) 
ในป พ.ศ. 2366 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลท่ี 2) ทรงใหบรูณะปฏิสังขรณวัดอรุณ
ราชวราราม และทรงใหประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญท่ีปรกหลังวัดอรุณราชวราราม 
ในป พ.ศ. 2395 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงมีพระราชดําริใหมีพิธีพุทธรวม
ประกอบในพิธีดวยเพื่อเปนสิริมงคลแกธัญพืชท่ีนําเขามาต้ังในมณฑลพิธีจากนั้นจึงนําไปไถ-หวาน (พระ
ราชพิธีพืชมงคล) 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญตามสถานท่ีท่ีพระองคเสด็จพระราชดําเนินไป (ทุงสมปอย (จ.ตรัง), จ.อยุธยา และ จ.เพชรบุรี) 
ในเวลาตอมา 
ในป พ.ศ. 2479 พระยาพหลพลพยุหเสนา (นายกรัฐมนตรี) ออกประกาศยกเลิกพระราชพิธีจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ (แตมีพระราชพิธีพืชมงคล) 
ในป พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ทรงใหฟนฟูพระราชพิธี
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญอีกคร้ัง 
 

• พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในตํานาน 
 
พราหมณจัดประชุมผูกพรดอัญเชิญเทวรูปเขาโรงพิธีท่ีทุงละหาน, พระตําหนักหาง และกําหนดฤกษพระราช
พิธีไพศาขจรดพระนังคัล (พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ) ในวันอาทิตย-เดือนหก (ประมาณเดือน
พฤษภาคม) 
กษัตริยทรงแตงพระองคเต็มพระยศ และเสด็จพระราชดําเนินโดยมาพระท่ีนั่งไปท่ีทุงละหาน เพื่อทรงทอด 
พระเนตรการประกอบพระราชพิธีไพศาขจรดพระนังคัล 

พระราชพธิพีชืมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั 
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พระอัครมเหสี-พระราชวงศานุวงศ-พระสนม (เฉพาะท่ีถูกคัดเลือก) ข้ึนรถประเทียบตามเสด็จพระราช
ดําเนิน ออกญาพลเทพธิบดีแตงตัวอยางลูกหลวงตามเสด็จดวยกรรเชิงบังสูร  
พราหมณเปาสังข, โปรยขาวตอกนําหนาจนถึงทุงละหาน และนําพระโคอุสภราช (พระนนที-วัวพระราช
พาหนะของพระศิวะ (พระอิศวร)) เทียมไถทอง พระมหาราชครูพิธีมอบยามไถและประตัก (ไมปลายโลหะ
แหลมสํารับควบคุมสัตว) ทอง  
ออกญาพลเทพธิบดีไถท่ีหนึ่ง พระศรีมโหสถ (บิดาของนพมาศ) แตงตัวเครื่องขาวอยางพราหมณถือไถหุม
ดวยรัตกัมพล (ผาสานแดง) และเทียมดวยโคกระวิน (หวงคลอง)  
โหรพราหมณล่ันฆองชัย, ประโคมเคร่ืองดนตรี, ออกเดินไถเวียนซายไปขวา, ชี-พราหมณโปรยขาวตอก-
ดอกไม และเปาสังขนําหนาไถ  
ขุนบริบูรณธัญญา (เจาพนักงานนาหลวง) แตงตัวนุงเพลาะคาดรัดประคด (ผาคาดเอว), สวมหมวกสาน และ
ถือกระเชาโปรยธัญพืชตามทางไถจรดพระนังคัล 3 รอบ  
พราหมณบรรเลงมหรสพโมงครุมหกคะเมนไตลวด, ลวดบวงรําแพน (แบบไกปา) รอบปริมณฑลท่ีแรกนา
ขวัญ และปลอยพระโคท้ังสามออกกินเส่ียงทายของ 5 อยาง (น้ํา, ถ่ัว, งา, ขาวเปลือก และขาวโพด)  
โหรพราหมณพยากรณตามตํารับไตรเพท (ฤคเวท, ยชุรเวท และสามเวท) พระอัครมเหสีทรงมีพระบัญชาให
พระสนมเชิญเคร่ืองพระสุพรรณภาชนมธุปายาส (โตะเครื่องเสวย) ถวายกษัตริย ราชมัล (เจาพนักงาน) ยก
มธุปายาส (ขาวหุง) เล้ียงขุนนาง 
 

• พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในประวัติศาสตร 
 
พราหมณกําหนดฤกษพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญตามตําราหาฤกษ (ศุภดิถี, บุรณฤกษ, 
สมภเคราะห และหามเปนวันผีเพลีย) ในเดือนหก โดยแบงออกเปน 2 วันคือ 
 

พระราชพิธีพืชมงคล (พิธีพุทธ) 
 

พระยาแรกนาขวัญและนางเทพีท้ังส่ีรวมประกอบพิธี และราชบัณฑิตอัญเชิญพระเตาเทวบิฐ (เคร่ืองประนํ้า
พระพุทธมนต)  
กษัตริยเสด็จพระราชดําเนินไปพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) เพ่ือทรงประกอบพระ
ราชพิธีพืชมงคล (พิธีพุทธ) สําหรับธัญพืชท่ีจะนําไปใชโปรยหวานในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนา
ขวัญ และแจกจายไปยังเกษตรกรทั่วประเทศ 
กษัตริยทรงแตงต้ัง “เจาพระยาจันทกุมาร (พระยาแรกนาขวัญ)” เปนผูแทนพระองคพระราชพิธีจรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญ และทรงแตงต้ัง “นางเทพี” เปนผูแทนพระมเหสีนั่งเสล่ียงเงิน 
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พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (พิธีพราหมณ) 
 

พระยาแรกนาขวัญและนางเทพีท้ังส่ีรวมขบวน, แหพระพุทธรูปออกจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระ
แกว) สูโรงพิธี และจุดเทียนบูชาพระพุทธรูป 
กษัตริยเสด็จพระราชดําเนินไปทองสนามหลวงเพ่ือทรงประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญโดย
ทรงใหพระยาแรกนาขวัญทําหนาท่ีไถ-หวานธัญพืชท่ีผานการประกอบพระราชพิธีพืชมงคล และทรงให
พราหมณเส่ียงทายพระโคเพ่ือพยากรณผลผลิตในปนั้น 
เจาพระยาจันทกุมารถือคันไถเทียมดวยโคอุสุภราช ออกญาพลเทพจูงโคไถ นางเทพีหวานธัญพืชตามทางไถ 
3 รอบ  
พราหมณปลดโคอุสุภราชใหกินของเส่ียงทาย 7 ส่ิง (ขาวเปลือก, ขาวโพด, ถ่ัว, งา, หญา, น้ํา และเหลา) เพื่อ
พยากรณ ประชาชนเร่ิมไถหวานและทํานา (บางปฝนไมตกตองทําพิธีขอฝน) 
พระยาแรกนาขวัญต้ังจิตอธิษฐานจับผา 3 ผืนคือ ผาลาย 6 คืบ, ผาลาย 5 คืบ และผาลาย 4 คืบ (ถาจับไดผาท่ี
กวางน้ําจะนอย ถาไดผาท่ีแคบน้ําจะมาก) และนุงผาลายท่ีจับไดทับผานุงของตนเอง 
ราชบัณฑิตเชิญพระเตาเทวบิฐประน้ําพระพุทธมนตไปดานหนา พราหมณเชิญพระพลเทพเปาสังข พระยา
แรกนาขวัญจับยามไถ  
พระมหาราชครูพิธียื่นประตักดานหุมดวยรัตกัมพลไถโดยรี 3 รอบ และไถแปรโดยกวาง 3 รอบ นางเทพีท้ัง
ส่ีหาบกระเชาขาวปลูก (กระเชาทอง 2 คน และกระเชาเงิน 2 คน) ไปใหพระยาแรกนาขวัญโปรยหวาน และ
ไถกลบ 3 รอบ 
พระยาแรกนาขวัญปลดพระโคออกกินเล้ียงของเส่ียงทาย 7 อยางคือ ขาวเปลือก, ขาวโพด, ถ่ัว, งา,เหลา, น้ํา 
และหญา (ถาพระโคกินส่ิงใดจะมีคําพยากรณ) 
 
ปจจุบัน : วันพืชมงคลอยูในระหวางเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติ (ประมาณเดือนพฤษภาคม) ซ่ึงจะเร่ิมเขา
ฤดูฝน (โบราณจารยจะเปนผูวางหลักเกณฑใหประกอบพิธีในวันท่ีดีท่ีสุดของแตละปอันเปนอุดมมงคล
พระฤกษตามตําราโหราศาสตร) 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) เสด็จพระราชดําเนินไปประกอบพระราช
พิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญตามกําหนดวันคือ 

- วันท่ี 1 : พระราชพิธีพืชมงคล (พิธีพุทธ)   
- วันท่ี 2 : พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (พิธีพราหมณ) 
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เกร็ดประวัติศาสตรที่ควรรู 
 

นื่องจากในภาพยนตรไมไดกลาวถึงเกร็ดประวัติศาสตรหลายอยางซ่ึงอาจทําใหผูอานเกิดความไมเขาใจ
เนื้อหาในภาพยนตร ผูเขียนเห็นวา เกร็ดประวัติศาสตรเหลานี้มีสวนเกี่ยวของกับประวัติศาสตรสยาม
และโลกจึงสรุปเกร็ดประวัติศาสตรท่ีสําคัญท่ีเห็นวามีประโยชนเพ่ือใหผูอานเขาใจประวัติศาสตรและ

ภาพยนตรอยางชัดเจน 
 

ธรรมยุตนิกาย 
 

ธรรมยุตนิกาย  เปนนิกายหนึ่งของพุทธศาสนาใน
ประเทศสยามฝาย “วิปสสนาธุระ” เกิดข้ึนในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) 
โดยมีพระวชิรญาโณ (รัชกาลท่ี 4) ทรงเปนผูกอต้ัง 
ในป พ.ศ. 2372 พระวชิรญาโณ (รัชกาลท่ี 4) เสด็จธุ 
ดงคอยูใน จ.เพชรบุรี, ทรงสนทนาธรรมกับ ซาย ฉายา 
พุทฺธวํโส (ภิกษุมอญ), ทรงเล่ือมใสศรัทธาจึงทรงผนวช
ใหมกับทาน  
พระวชิรญาโณ (รัชกาลท่ี 4) เสด็จธุดงคกลับมาท่ีกรุง 
เทพ, ทรงริเร่ิมการเทศนาแบบปาฐกถาซ่ึงเราอารมณ 
(พระองคทรงไมใชการแสดงธรรมตามธรรมเนียมแบบ

เกาตามคัมภีรซ่ึงไมมีชีวิตชีวา), ทรงตรัสวิจารณภิกษุสยามวา ภิกษุสยามหยอนยานในพระธรรมวินัย, ไมนา
เล่ือมใสศรัทธาเทาภิกษุมอญ สงผลใหพระองคและธรรมยุตนิกายไดรับความนิยมจากประชาชนอยางมาก 
พระวชิรญาโณ (รัชกาลท่ี 4) ทรงไดรับความนิยมจากประชาชน สงผลใหคณะสงฆสยามแตกแยกออกเปน 2 
ฝายคือ ฝายท่ีสนับ สนุน และฝายท่ีไมสนับสนุน (เนื่องจากคณะสงฆสยามเห็นวา ธรรมยุตนิกายและมหา 
นิกายแตกตางกันตรงวัตรปฏิบัติเพียงเล็กนอย (วิธีการครองผา, วิธีสวดมนต และวิธีลงอุโบสถสังฆกรรม) 
ไมสมควรท่ีจะจัดต้ังเปนนิกายใหม) 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงไมสนับสนุนธรรมยุตนิกาย (เนื่องจากพระองคทรง
เกรงวา พระวชิรญาโณ (รัชกาลท่ี 4) จะทรงใชธรรมยุตนิกายเปนเคร่ืองมือทางการเมืองสรางศรัทธาจากประ 
ชาชนเพื่อแยงชิงราชสมบัติจากพระองค), ทรงไมยอมรับธรรมยุตนิกายเปนนิกายหนึ่งในพุทธศาสนา สงผล
ใหพระวชิรญาโณ (รัชกาลท่ี 4) ทรงตองจําวัดรวมกับคณะสงฆนิกายเดิมท่ีวัดราชาธิวาส (วัดสมอราย) 

 

ตราธรรมยตุนกิาย 
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ในป พ.ศ. 2379 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงถูกกดดันจากคณะสงฆใหทรงยอม 
รับธรรมยุตนิกายจึงทรงอาราธนาพระวชิรญาโณ (รัชกาลท่ี 4) มาครองวัดบวรนิเวศวิหาร แตทรงไมยอมรับ
ธรรมยุตนิกายเปนนิกายหนึ่งในพุทธศาสนา 
พระวชิรญาโณ (รัชกาลท่ี 4) และภิกษุในธรรมยุตนิกายเสด็จออกจากวัดราชาธิวาสมาครองวัดบวรนิเวศวิ 
หาร, ทรงปรับปรุงระเบียบแบบแผนในดานการปฏิรูปทางพระพุทธศาสนาของธรรมยุตนิกายใหภิกษุปฏิบัติ
คือ 

- พระองคทรงตั้งธรรมเนียมนมัสการพระเชาคํ่า (ทําวัตรเชา-ทําวัตรคํ่า) เปนประจํา, ทรงพระราชนิพนธ
บทสวดเปนภาษาบาลี-เปนคาถา-เปนจุณณียบท, ทรงรักษาศีลอุโบสถ และทรงแสดงพระธรรมเทศนา
เวลา 9.00 น. และ 15.00 น. ในวันธรรมสวนะและวันอุโบสถเดือนละ 4 คร้ัง 

- พระองคทรงปฏิรูปการเทศน-การอธิบายธรรม, ทรงเร่ิมการเทศนาดวยฝพระโอษฐชวนใหผูฟงเขาใจงาย
จนเกิดศรัทธา, ทรงไมเขียนหนังสือไวเทศน, ทรงอธิบายเนื้อหาของหลักธรรมที่ยุงยากซับซอนใหเขาใจ
งาย (เนื่องจากคณะสงฆธรรมยุตนิกายเพิ่มบทสวดมนตภาษาสยาม สงผลใหประชาชนนิยมฟงเปนอยาง
มาก) 

- พระองคทรงกําหนดใหวันมาฆบูชาเปนวันสําคัญทางศาสนาเพ่ิมข้ึนจากวันวิสาขบูชา, ทรงพระราช
นิพนธคําบูชา, ทรงวางระเบียบใหเดินเวียนเทียน-สดับพระธรรมเทศนา และทรงชักนําใหบําเพ็ญกุศล
ตามเทศกาลตางๆ (ถวายสลากภัตร, ตักบาตรน้ําผ้ึง, ถวายผาจํานําพรรษา) 

- พระองคทรงแกไขการรับผากฐินใหถูกตองตามพุทธบัญญัติ (ซัก-ตัด-เย็บ-ยอมใหเสร็จภายใน 1 วัน) 
- พระองคทรงแกไขการขอบรรพชา-การสวดกรรมวาจาในอุปสมบทกรรมใหถูกตองยิ่งข้ึน (ระบุนาม
อุปสัมปทาและนามอุปชฌายะซ่ึงเปนภาษาบาลีในกรรมวาจา) และทรงใหถือหลักการออกเสียงใหถูก
ฐานกรณของอักขระตามหลักบาลีไวยากรณ 

- พระองคทรงวางระเบียบการครองผา (การนุงหมจีวรของภิกษุ-สามเณร) ใหปฏิบัติไปตามหลักเสขิยวัตร 
(ขอปฏิบัติวาดวยมารยาท) ในพระวินัยเพื่อใหสุภาพเรียบรอย (เนื่องจากภิกษุเปล่ียนการครองจีวรจากหม
แหวกเปนหมคลุม (หมหนีบ) ตามแบบภิกษุมหานิกาย พระองคจึงทรงใหเปล่ียนกลับมาหมแหวก
เหมือนเดิม), ทรงวางระเบียบการกราบไหวของภิกษุ-สามเณร และทรงจัดระเบียบอาจารมารยาท (การ
สํารวมระวังกายและวาจา) 

- พระองคทรงใหภิกษุธรรมยุตนิกายศึกษาพระปริยัติธรรมใหแตกฉาน, ทรงส่ังสอนใหแยกระหวางความ
เช่ือท่ีมีเหตุผลกับความเช่ือในส่ิงท่ีไมสามารถอธิบายได, ทรงกําหนดการศึกษาในดานวิปสสนาธุระ 
(การบําเพ็ญวิปสสนกรรมฐาน), ทรงใหถือหลักวาส่ิงใดท่ีสงสัย-นารังเกียจไมควรกระทําโดยเด็ดขาด 
และทรงใหเคารพพระวินัยอยางเครงครัด 

- พระองคทรงเห็นความสําคัญในการศึกษาหาความรูสาขาอ่ืนๆ, ทรงศึกษาภาษาละติน-ภาษาอังกฤษจน
ทรงสามารถตรัส-เขียน-อาน-พูดอยางคลองแคลว, ทรงอนุญาตใหภิกษุธรรมยุตนิกายเขาศึกษา
ภาษาอังกฤษกับหมอแคสเวล (มิชชันนารีอเมริกัน) 
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พระวชิรญาโณ (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหพระลูกศิษยออกไปตั้งสํานักสาขาข้ึนท่ีวัดอ่ืน และทรงใหพระลูกศิษย
เอก (พระปุสสฺเทโว (สา ปุสฺสเทโว), พระศรีวิสุทธิวงศ (ฟก โสภิโต), พระปลัดเรือง และพระปลัดทัด) อยู
ชวยพระองคท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร 
ในป พ.ศ. 2394 พระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) (เจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง)) เล่ือมใสศรัทธาในพระวชิรญาโณ 
(รัชกาลท่ี 4) จึงปฏิสังขรณวัดบุปผารามใหเปนวัดธรรมยุตนิกาย สงผลใหพระองคกับพระยาศรีสุริยวงศ 
(ชวง) สนิทสนมกันอยางมาก (เนื่องจากเขาตองการใหพระวชิรญาโณ (รัชกาลท่ี 4) ข้ึนครองราชยตอจาก
รัชกาลท่ี 3) 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3) สวรรคต พระบรมวงศานุวงศและเหลาขุนนางลงความ 
เห็นใหทูลเชิญพระ วชิรญาโณ (รัชกาลท่ี 4) ทรงข้ึนครองราชย  
พระวชิรญาโณ (รัชกาลท่ี 4) ทรงลาสิกขาบท, ทรงข้ึนครองราชยเปน “พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยู 
หัว (รัชกาลท่ี 4)” เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2394  
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหพระปุสสฺเทโว (สา ปุสฺสเทโว) รับชวงเผยแผ
ธรรมยุตนิกายตอจากพระองค 
ในป พ.ศ. 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงตรา “พระราชบัญญัติคณะสงฆ   
ร.ศ.121” และทรงยกสถานะธรรมยุตนิกายใหเปนนิกายท่ีถูกตองตามกฎหมาย  
 

การพิจารณาคดีในสมัยรัชกาลท่ี 1 - 4 
 
ในสมัยรัตนโกสินทร (รัชกาลท่ี 1 - 4) ประเทศสยามใชวิธีการไตสวนและลงโทษผูถูกกลาวหากระทําผิด
อาญาแผนดินเหมือนในสมัยอยุธยา 
 

• การพันธนาการ  
 
เคร่ืองพันธนาการ เปนเคร่ืองมือสําหรับจองจําผูถูกกลาวหากระทําผิดอาญาแผนดินเพื่อปองกันการหลบหนี  
หรือเพ่ือทรมาน โดยแบงออกเปน 11 ชนิดคือ 

- ตรวน : มีลักษณะเปนเหล็กวงแหวน-ทอน และใชสวมขอมือหรือขอเทาของผูถูกกลาวหา (ไมสามารถ
ถอดออกได) โดยแบงออกเปน 2 แบบคือ  
♦ ตรวนขาถาง : มีลักษณะเปนเหล็กทอนวางระหวางแขง และปลายมีวงแหวนสําหรับใสขอเทาท้ัง

สองขางเพื่อทําใหขากางเดินไมสะดวก 

♦ ตรวนขานกยาง : มีลักษณะเปนเหล็ก 2 ทอนรอยดวยวงแหวนเพื่อเช่ือมใหเหล็ก 2 ทอนติดกัน และ
ปลายมีวงแหวนสําหรับใสขอเทานักโทษทําใหขาถาง (คลายนกยาง) 
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- ขื่อ : มีลักษณะเปนไมเนื้อแข็ง 4 อัน (คลายเสาส่ีเหล่ียม), 
มีความยาวพอประมาณ, ตัวไมเจาะเปนชองทะลุตลอดขนาด
พอใสมือ-เทา, มีล่ิมตอกบังคับไมใหดึงมือ-เทาออกมา และใช
สวมขอมือหรือขอเทาของผูถูกกลาวหา 

- คา : มีลักษณะเปนไมแกน 2 ทอน, มีล่ิมตอกบังคับหัว-
ทาย และใชสวมคอของผูถูกกลาวหา แบงออกเปน 2 แบบคือ 

♦ คาไมแกน : มีลักษณะเปนไมแกน 2 ทอนประกบกัน 
และมีความยาวประมาณ 125 เซนติเมตร (ผูถูกกลาวหาไม
สามารถเอียงคอได) 

♦ คาไมไผ : มีลักษณะเปนไมไผ 2 ทอน, เสนผาศูนย 
กลางประมาณ 2 นิ้ว, ตรงกลางลําไมไผมีไมเนื้อแข็งยึดเปน
สลัก 2 อัน, ปลายไมไผหัว-ทายยึดดวยไมสลักติดกัน และมี

ความยาวประมาณ 3 เมตร 
- สมอบก : มีลักษณะเปนไมเนื้อแข็งตรึงดวยโซ (คลายสมอเรือ), ปลายโซมีวงแหวนวงเดียวไวสวม

ขอเทาของผูถูกกลาวหา, มีน้ําหนักมาก และใชรอยเขากับตรวนของผูถูกกลาวหาเพื่อใหเคล่ือนไหว
ลําบาก  

- เหล็กรอย : มีลักษณะเปนเหล็กเสนยาวขวางตลอดแนวหองนอนติดกับไมกระดานพ้ืนหอง, ปลาย
ของเหล็กรอยสลักกุญแจ และใชรอยเขากับตรวนของผูถูกกลาวหาเพ่ือปองกันการหลบหนี (ผูถูก
กลาวหาสวมเฉพาะเวลานอนตอนกลางคืน) 

- เหล็กครอบเอว (โซบั้นเอว) : มีลักษณะเปนเหล็กวงกลม, เสนผาศูนยกลางพอสวมเอวผูถูกกลาวหา, 
ใชปากเหล็กครอบเอวท้ังสองขาง และมีรูเพื่อสลักย้ําใหติดกันแนน (บางคร้ังอาจมีโซลามจากเหล็ก
ครอบเอวไปติดกับโซพวงคอและตรวนขอเทาของผูถูกกลาวหา) 

- เหล็กครอบขอเทา : มีลักษณะเปนเหล็กวงแหวน, มีเหล็กยาวรอยใหอยูกับท่ีเพื่อปองกันการ
หลบหนี และใชสวมขอเทาของผูถูกกลาวหาเวลานอน (ผูถูกกลาวหาจะไมสามารถพลิกตัว, ตะแคง และ
นอนคว่ํา) 

- กุญแจมือ (ตรวนแบบฝร่ัง) : มีลักษณะเปนเหล็กวงแหวน (คลายตรวน) มีกุญแจไข, ใชสวมขอมือของผู
ถูกกลาวหา (สามารถถอดออกได) 

- ตะโหงก : มีลักษณะเปนไม (คลายข่ือแตยาวกวาประมาณ 3 เทา) เพื่อปองกันการหลบหนีระหวางทาง (ผู
ถูกกลาวหาสามารถเดินและใชมือทํางาน) 

- กลัง (คลัง) : มีลักษณะเปนไมกระบอก (ไมไผ), มีโซหรือเชือกรอยเขากลางกระบอก, ปลายโซโผลออก
จากกระบอกท้ังสองขาง และใชสวมคอผูถูกกลาวหา 

 

ขือ่ 
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-  โซพวงคอ : มีลักษณะเปนเหล็กหวง-วงแหวน, มีโซลามท่ี
ขอเทา, ปลายโซมีวงแหวนสําหรับสวมกับตรวน, ใชสวม
คอผูถูกกลาวหา 2 คนเขาดวยกัน, มีโซยาวประมาณ 2 เมตร 
และปลายโซท้ังสองขางคลองติดกับหวงคอ  

 

• การไตสวน (จารีตนครบาล) 
 
เคร่ืองกรมกรณ เปนเคร่ืองมือสําหรับทรมานผูถูกกลาวหากระ 
ทําผิดอาญาแผนดินใหเจ็บปวดเพื่อใหรับสารภาพ (จารีตนคร
บาล) โดยแบงออกเปน 8 ชนิดคือ 

- ไมบีบเล็บ : มีลักษณะเปนไมเนื้อแข็ง 2 อัน, ปลาย 2 ขาง
เปนปุมและเรียวลง, ตอนกลางโปง, ปลายขางหน่ึงยึดดวย
เชือก, ใชบีบเล็บของผูถูกกลาวหาดวยการนําเชือกรัดขันปลายขางหนึ่งใหแนน และใชคอนไมเนื้อแข็ง
ทุบลงไปตรงกลางท่ีวางเล็บ 

- ไมบีบขมับ : มีลักษณะเปนไมเนื้อแข็ง 2 อัน, ปลายขางหน่ึงยึดดวยเชือก, ปลายอีกชางหน่ึงมีเชือกขัน, 
ตรงกลางมีปุม 2 ปุม และใชบีบขมับของผูถูกกลาวหาดวยการนําเชือกรัดขันปลายขางหนึ่งใหแนน 

- ฆอนตอกเล็บ : มีลักษณะเปนคอนไมเนื้อแข็ง (ไมแกน), ปลายไมแกนแหลม และใชตอกไมแกนเขาไป
ในเล็บของผูถูกกลาวหา  

- หีบทรมาน : มีลักษณะคลายหีบศพ (ขนาดพอดีกับตัวคน และไมสามารถพลิก-ตะแคงตัวได), ทําดวยไม
เนื้อแข็ง, ท่ีฝาปดมีรูเจาะไว 2 รู, เสนผาศูนยกลางประมาณ ½ นิ้ว, ใชใสผูถูกกลาวหาในหีบทรมาน-ปด
ฝา และวางนอน-ยืนกลางแดดจนผูถูกกลาวหารอนอึดอัดแทบขาดใจ  

- ไมขาหยาง  : มีลักษณะเปนไมกลม 3 ทอน, ยาวทอนละประมาณ 1.60 เมตร, ปลายมีเหล็กแหลมหุมเพื่อ
เสียบลงพื้นดินใหแนน, ปลายของไมท้ังสามทอนใชเชือกมัดรวม, ใชมัดผูถูกกลาวหาบนไมขาหยาง-
แขวนหอยไมใหเทาหยั่งถึงพื้น และนําข้ึนรถแหประจาน 

- เบ็ดเหล็ก : มีลักษณะเปนตะขอเหล็กขนาด 4 หุน, ปลายแหลม (คลายเบ็ดตกปลา), มีรอกแขวนหอยอยู
บนไม 3 ขา, ใชเสียบทะลุคางของผูถูกกลาวหาถึงใตล้ิน และชักรอกดึงคางของผูถูกกลาวหาจนปลายเทา
ลอยพนจากพ้ืนดินโดยไมใหคางหลุดจากเบ็ดเหล็ก 

- หวาย : ทําจากหวาย 1 - 3 เสนมัดรวมกัน และใชหวดเฆ่ียนบนหลังของผูถูกกลาวหาโดยนับเปนยก (ยก
ละ 30 ที) แบงออกเปน 3 แบบคือ  
♦ หวายแชน้ําแสบ (น้ําเกลือ) : ทําจากหวาย 1 เสน, เสนผาศูนยกลางประมาณ 1 เซนติเมตร, ยาว

ประมาณ 1.10 เมตร และดานมือจับมัดดวยเปลือกหวายเสน (กอนเฆ่ียนตองแชน้ําเกลือ) 

 

เบด็เหลก็
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♦ หวายกระชากหนังกําพรา : ทําจากหวาย 3 เสนมัดรวมกัน, เสนผาศูนยกลางเสนละประมาณ 1 เซน 
ติเมตร, ยาวประมาณ 1.25 เมตร และคร่ึงปลายของหวายหุมดวยเปลือกหวายขัด 

♦ หวายสามแนว : ทําจากหวาย 3 เสนมัดรวมกัน, เสนผาศูนยกลางเสนละประมาณ 1 เซนติเมตร, ยาว
ประมาณ 1.25 เมตร และคร่ึงหนึ่งของสวนปลายปลอยเปลือย 

- ตะกรอชางเตะ : มีลักษณะทรงกลมทําดวยหวายเสนสานกันหางๆเปนแผง (แผงละ 13 เสน), เสนผา 
ศูนยกลางประมาณ 80 เซนติเมตร, มีชองขัดเสียบเหล็กแหลมลงไปชองละ 6 - 9 ตัว, ใชใสผูถูกกลาวหา
ในตะกรอ และใหชางเตะใหกล้ิงไปกับพื้นดิน (เหล็กแหลมจะท่ิมแทงรางของผูถูกกลาวหา)  

 

• การลงอาญา 
 
การลงอาญาสําหรับผูถูกกลาวหากระทําผิดอาญาแผนดินท่ีไมรายแรง โดยแบงออกเปน 5 รูปแบบคือ 

- การลงโทษรางกายใหเจ็บปวดทรมาน : การเฆี่ยนดวยหวาย, การทวนดวยลวดหนัง, การจองจํา-พันธนา 
การดวยเคร่ืองกรมกรณ, การตัดมือ-เทา, การตอกเล็บ, การควักนัยนตา, การแหวะปาก และการตัดล้ิน
ของผูถูกกลาวหา 

- การประจาน : การสักหนา-ตัว, การแหวะหนาผาก-แกมของผูถูกกลาวหา, การจองจําดวยเคร่ือง
พันธนาการเพื่อนําข้ึนรถแหประจาน  

- การปรับเงิน : การปรับเงินของผูถูกกลาวหาตามลักษณะของความผิด-ฐานันดรศักดิ์ 
- การริบทรัพย (ริบราชบาตร) : การริบทรัพยสิน, เงิน-ทอง, ทาส และลูก-เมียของผูถูกกลาวหา (ใชรวม 
กับการประหารชีวิต) 

- การจําคุก : การจําคุกผูถูกกลาวหาโดยไมมีกําหนดเวลา (เวนแตกษัตริยจะทรงพระราชทานอภัยโทษ, มี
พระบรมราชโองการเปนอยางอ่ืน) 

 

• การประหารชีวิต 
 
การประหารชีวิตสําหรับผูถูกกลาวหากระทําผิดอาญาแผนดินท่ีรายแรง แบงออกเปน 2 รูปแบบคือ  
 

การประหารชีวิตสําหรับโทษรายแรงทั่วไป 
 

♦ สําหรับกษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ : ใชถุงกํามะหยี่คลุมศีรษะผูถูกกลาวหา และใชทอนไม
จันทรทุบศีรษะของผูถูกกลาวหา 

♦ สําหรับขุนนางและประชาชน : ใชดาบตัดศีรษะของผูถูกกลาวหา 
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การประหารชีวิตสําหรับโทษกบฏ 
 

นักประวัติศาสตรหลายคนเห็นวา การประหารชีวิตสําหรับโทษกบฏนาจะใชวิธีเหมือนในสมัยอยุธยา  
 

♦ เปดกะโหลกของผูถูกกลาวหาออก และเอาคีมคีบกอนเหล็กรอนจนแดงใสลงไปในมันสมองจน
มันสมองพุงฟูข้ึนเหมือนหมอเค่ียวน้ํา 

♦ เฉือนปากของผูถูกกลาวหาจนถึงใบหูท้ังสองขาง, เฉือนเนื้อของผูถูกกลาวหาต้ังแตคอจนถึงทาย
ทอยมวนเขาหากัน (รวมกับผม), เอาทอนไมสอดเขาขางละคน, โยกคลอนจนหนังศีรษะ-ผมหลุด
ออก และเอากรวด-ทรายหยาบขัดกะโหลกจนขาว 

♦ เอาขอเกี่ยวปากของผูถูกกลาวหาใหอา, เอาไฟใสในปาก, เอาส่ิวผาปากของผูถูกกลาวหาจนถึงใบหู
ท้ังสองขาง และเอาขอเกี่ยวปากใหอาจนเลือดไหลออกเต็มปาก 

♦ เอาผาชุบน้ํามันพันใหท่ัวราง-พันนิ้วมือ 10 นิ้วของผูถูกกลาวหาและจุดไฟ 

♦ เฉือนเนื้อของผูถูกกลาวหาใหเปนร้ิว (ร้ิวหนังหลุดหอยลงมาถึงพื้น แตไมขาดออกจากตัว) ตั้งแตใต
คอลงไปถึงขอเทา, เอาเชือกผูกจองจํา และใหผูถูกกลาวหาเดินเหยียบร้ิวหนังของตนเอง 

♦ เฉือนเน้ือของผูถูกกลาวหาใหเปนร้ิวต้ังแตใตคอลงมาถึงเอว และเฉือนเนื้อของผูถูกกลาวหาใหเปน
ร้ิวต้ังแตเอวลงมาถึงขอเทา 

♦ เอาหวงเหล็กสวมขอศอก-ขอเขาของผูถูกกลาวหาท้ังสองขาง, เอาหลักสอดในหวงเหล็กขึงไวกับ
พื้น (คลายขึงพรืด) และเอาไฟเผารอบรางของผูถูกกลาวหา  

♦ เอาเบ็ดใหญเกี่ยวท่ัวรางของผูถูกกลาวหา และเปดเนื้อ-หนัง-เอ็นใหหลุดขาดออกมา  
♦ เอามีดเฉือนเนื้อ-หนังของผูถูกกลาวหาออกมาคร้ังละ 1 ตําลึง (ประมาณ 37.429 กรัม) จนกวาจะ

หมด, เอามีดสับท่ัวรางหนัง และเอาแปรงชุบน้ํากรดขูดเนื้อ-หนังจนลอกออกเหลือแตกระดูก   
♦ นํารางของผูถูกกลาวหานอนตะแคง, เอาเหล็กตอกชองหูทะลุถึงพื้น และจับขาท้ังสองขางหมุนเวียน

ไป-มา 

♦ เอาลูกหินบดกระดูกของผูถูกกลาวหาใหแหลก (อยาใหหนังขาด), รวบผมยกข้ึนหอยจนเน้ือกอง
เปนลอม และพับหอเน้ือ-หนัง-กระดูก (ปนละเอียด) วางไวเช็ดเทา   

♦ เค่ียวน้ํามันใหเดือด และราดศีรษะของผูถูกกลาวหาลงมาถึงพื้น 

♦ ขังสุนัขรายใหอดอาหารหลายวัน และปลอยออกมากัดกินเนื้อ-หนังของผูถูกกลาวหาจนเหลือแต
กระดูก   

♦ เอาขวานผาอกของผูถูกกลาวหา และแหกออก  
♦ ขุดหลุมฝงรางของผูถูกกลาวหาระดับเอว, เอาฟางคลุมราง, จุดไฟเผาจนหนังไหม และใชเหล็กไถ

จนหนังหลุดออกเปนร้ิว 

♦ แทงรางของผูถูกกลาวหาดวยหอกทีละนอย 
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♦ เชือดเนื้อของผูถูกกลาวหาออกมาทอดน้ํามัน และใหผูถูกกลาวหากินเนื้อของตัวเอง  
♦ เอาตะบองส้ัน-ยาว หรือหวายท่ีมีหนามตีรางของผูถูกกลาวหา 

 

กฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุภาพ 
 
กฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุภาพ เปนกฎหมายอาญาสําหรับลงโทษสําหรับผูท่ีกระทําการหม่ินประมาท, ดู
หม่ิน หรือแสดงความอาฆาตมาดรายตอกษัตริย, พระบรมวงศานุวงศ หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
ในป พ.ศ. 2395 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงออก “ประกาศหามมิใหกราบ
บังคมทูลทัก อวน ผอม ดํา ขาว” (ในยุคนั้นประชาชนมักติวา พระองคทรงชรา) 
ในป พ.ศ. 2442 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงตรา “พระราชกําหนดลักษณะ
หม่ินประมาท ร.ศ.118” กําหนดลักษณะการกระทําท่ีเปนการหม่ินประมาทดวยการพูดหรือเขียนถอยคําเท็จ
ออกโฆษณาตอพระผูเปนเจา, พระอัครมเหสี, พระบรมโอรสาธิราช และพระเจาแผนดินตางประเทศ โดยมา 
ตรา 4 บัญญัติวา 

     “ผูใดหมิ่นประมาทพระผูเปนเจาซ่ึงดํารงสยามรัฐมณฑล ฤาสมเด็จพระอรรคมเหษี ฤาสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชก็ดี ฤาสมเด็จพระมหากระษัตราธิราชเจา ผูครองเมืองตางประเทศ ฤามหาประธานาธิบดีผูครอง
เมืองตางประเทศ ซ่ึงมีทางพระราชสัมพันธมิตรไมตรีอันสนิทดวยกรุงสยามก็ดี โดยกลาวเจรจาดวยปาก ฤา
เขียนดวยลายลักษณอักษร ฤากระทําการอยางใดอยางหนึ่งในท่ีเปดเผย ทามกลางประชุมชนท้ังหลาย ดวย
กายวาจาอันมิบังควร ซ่ึงเปนท่ีแลเห็นไดชัดวาเปนการหม่ินประมาทแท ทานวาผูนั้นกระทําผิด” 
     “เม่ือพิจารณาเปนสัตยวา ผูนั้นกระทําผิดตอขอหามดังเชนกลาวมาน้ีแลว ก็ใหจําคุกไวไมเกินกวา 3 ป ฤา
ใหปรับเปนเงินไมเกินกวา 1,500 บาท ฤาท้ังจําคุกและปรับดวย” 
     “แตถาในเมืองตางประเทศของสมเด็จพระมหากระษัตราธิราชเจา ฤามหาประธานาธิบดีซ่ึงถูกหม่ิน
ประมาทน้ัน ไมมีกฎหมายหามและลงโทษคนในบังคับของเมืองตางประเทศนั้น ไมมีกฎหมายหามและ
ลงโทษคนในบังคับของเมืองตางประเทศนั้น ในการหมิ่นประมาทพระผูเปนเจา ซ่ึงดํารงคสยามรัฐมณฑล 
โดยกลาวเจรจาดวยปาก ฤาเขียนดวยลายลักษณอักษร ฤากระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ในท่ีเปดเผยทามกลาง
ประชุมชนท้ังหลายดวยกายวาจาอันมิบังควร ซ่ึงเปนท่ีแลเห็นไดชัดวาเปนการหม่ินประมาทแลวก็หามมิให
ฟอง และมิใหลงโทษแกผูหม่ินประมาท สมเด็จพระมหากระษัตราธิราชเจา ฤามหาประธานาธิบดีผูครอง
เมืองตางประเทศตามมาตรานี้เหมือนกัน” 
ในป พ.ศ. 2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงตรา “กฎหมายลักษณะอาญา    
ร.ศ. 127” และทรงยกเลิกพระราชกําหนดลักษณะหม่ินประมาท ร.ศ.118 โดยมาตรา 98 และ 100 บัญญัติวา 

     มาตรา 98 : “ผูใดทนงองอาจ แสดงความอาฆาฏมาดราย หรือหม่ินประมาทตอสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ดี 
สมเด็จพระมเหษีก็ดี มกุฏราชกุมารก็ดี ตอผูสําเร็จราชการแผนดินในเวลารักษาราชการตางพระองคสมเด็จ
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พระเจาอยูหัวก็ดี ทานวาโทษของมันถึงจําคุกไมเกินกวา 7 ป แลใหปรับไมเกินกวา 5,000 บาทดวยอีกโสด
หนึ่ง” 
     มาตรา 100 : “ผูใดทะนงองอาจ แสดงความอาฆาตมาดราย หรือหม่ินประมาทตอพระราชโอรส พระราช
ธิดา ในสมเด็จพระเจาอยูหัว ไมวารัชชกาลหน่ึงรัชชกาลใด ทานวาโทษของมันถึงจําคุกไมเกินกวา 3 ป และ
ใหปรับไมเกินกวา 2,000 บาทดวยอีกโสตหนึ่ง” 
ในป พ.ศ. 2477 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงแกไขยกเลิกมาตรา 100 ใน
กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127  
ในป พ.ศ. 2499 จอมพล ป. พิบูลสงคราม (นายกรัฐมนตรี) ตรา “ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499” เม่ือ
วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2499 โดยมาตรา 112 บัญญัติวา 
     “ผูใดหมิ่นประมาท ดูหม่ิน หรือแสดงความอาฆาตมาดรายพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือ
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 7 ป” 
ในป พ.ศ. 2519 พล.ร.อ. สงัด ชลออยู (นายกรัฐมนตรี) ออกประกาศ “คําส่ังคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน 
ฉบับท่ี 41” เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2519 [6 ตุลามหาวิปโยค] โดยขอ 1 ระบุใหแกไขประมวลกฎหมายอาญา 
พ.ศ. 2499 มาตรา 112 เปน 
     “ผูใดหมิ่นประมาท ดูหม่ิน หรือแสดงความอาฆาตมาดรายพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือ
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต 3 ปถึง 15 ป” 
 

กฎหมายตราสามดวง 
 

 
 
กฎหมายตราสามดวง เปนประมวลกฎหมายท่ีเกิดจากการรวบรวมกฎหมายเกาต้ังแตสมัยอยุธยา (เนื่องจาก
กรุงศรีอยุธยาถูกทําลายยอยยับ เม่ือป พ.ศ. 2310 จนเหลือกฎหมายเกาเพียง 1 ใน 10 จึงมีกฎหมายหลายสวน
ท่ีคัดลอกมาอยางไมถูกตอง) 
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ในป พ.ศ. 2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงประกาศยกเลิกกฎหมายตราสาม
ดวง และทรงประกาศใช “กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127” 
ในป พ.ศ. 2468 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 6) ทรงประกาศใช “ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย พ.ศ. 2468” และทรงประกาศยกเลิกกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิ 
กายน 2468 (เนื่องจากมีการประกาศใชกฎหมายลักษณะอาญาแทนในเวลาตอมา) 
 

• สมัยอยุธยา 
 
ในสมัยอยุธยามีการตรากฎหมายสารบัญญัติกําหนดสิทธิ-หนาท่ีของประชาชน, วิธีบัญญัติเกี่ยวกับการ
พิจารณาตัดสินอรรถคดี และกฎหมายปกครองแผนดิน (รวมท้ังส้ิน 1,603 บท) โดยแบงออกเปนรัชสมัยคือ 

- สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ : มีการตรากฎหมายศักดินาขาราชการฝายพลเรือน-ทหาร-ขาราชการหัว
เมือง, กฎหมายลักษณะอาญาหลวง (เพิ่มเติม), กฎหมายลักษณะกบฏศึก และกฎมณเฑียรบาล 

- สมเด็จพระเจาปราสาททอง : มีการตรากฎหมายลักษณะอุทธรณ, กฎหมายพระธรรมนูญ, กฎหมาย
ลักษณะทาษ (ทาส), พระราชกําหนดวาดวยคาธรรมเนียมศาล, กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จวาดวยเชายืม
ทรัพย,  กฎหมายลักษณะอาญาหลวง (เพิ่มเติม), กฎหมายลักษณะมฤดก (มรดก) และกฎหมายลักษณะกู
หนี้ 

- สมเด็จพระนารายณ : มีการตรากฎหมายลักษณะรับฟอง (เพิ่มเติม), กฎ 36 ขอวาดวยคดีความฟองรอง, 
พระราชกําหนดวาดวยการฟองคดี และพระราชกําหนดหามมิใหซองเสพเมถุนธรรมกับชาวตางประเทศ 

- สมเด็จพระเพทราชา : มีการตรากฎหมายลักษณะมูลคดีวิวาท, กฎ 36 ขอวาดวยจารีตนครบาล, กฎหมาย
ลักษณะตระลาการ (ตุลาการ) (เพิ่มเติม) และพระราชกฤษฎีกาใหจัดคนสังกัดใน จ.พัทลุง 

- สมเด็จพระเจาทายสระ : มีการตรากฎ 36 ขอเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความในศาล และพระราชกําหนดตางๆ 
- สมเด็จพระเจาบรมโกศ : มีการตรากฎหมายลักษณะมูลคดีวิวาท, กฎหมายลักษณะโทษ (เพิ่มเติม) และ
พระราชกําหนดตางๆ 

 

• สมัยรัตนโกสินทร 
 
ในป พ.ศ. 2347 อําแดง ปอม ฟองหยานาย บุญศรี (ชางเหล็กหลวง) นาย บุญศรี ตอสูคดีโดยอางวา อําแดง 
ปอม ลักลอบเปนชูกับนาย ราชาอรรถ  
ศาลหลวงพิพากษาใหนาย บุญศรี-อําแดง ปอม หยาขาดจากกัน และนาย บุญศรี ตองแบงสินรสคร่ึงหนึ่งให
อําแดง ปอม สรางความไมพอใจใหกับนาย บุญศรี อยางมากจึงถวายฎีกาตอพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1)  
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พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) ทรงเห็นวา คําพิพากษาของศาลไมยุติธรรมจึงทรงมี
พระราชบัญชาใหชําระกฎหมาย 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) ทรงใหชําระกฎหมายเกา และทรงใหรวบรวมเปน
ประมวลกฎหมาย (กฎหมายตราสามดวง) 
ในป พ.ศ. 2348 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) ทรงใหประทับตรา 3 ดวง (ตราพระ
ราชสีห (สมุหนายก), ตราพระคชสีห (สมุหพระกลาโหม) และตราบัวแกว (โกษาธิบดี)) ทุกเลม และทรงให
เก็บท่ีหองเคร่ือง 1 ชุด, หอหลวง 1 ชุด และศาลหลวง 1 ชุด โดยแบงออกเปน 2 ฉบับคือ  

- ฉบับหลวง : เปนกฎหมายตนฉบับ (มีตรา 3 ดวงประทับ และมีอาลักษณสอบทาน 3 ราย) เขียนเสร็จเม่ือ
ป พ.ศ. 2348 มี 3 ชุด (ชุดละ 41 เลม) รวมท้ังส้ิน 123 เลม (ปจจุบันเหลืออยู 79 เลม (กระทรวงยุติธรรม 
38 เลม และหอสมุดแหงชาติ 41 เลม))  

- ฉบับรองทรง : เปนกฎหมายชุดเดียวกับฉบับหลวง (ไมมีตรา 3 ดวงประทับ และมีอาลักษณสอบทาน 2 
ราย) เขียนเสร็จเม่ือป พ.ศ. 2350 มี 3 ชุด (ชุดละ 41 เลม) รวมท้ังส้ิน 123 เลม (ปจจุบันเหลืออยู 18 เลม 
(หอสมุดแหงชาติ 17 เลม และพิพิธภัณฑอัยการไทย (สํานักงานอัยการสูงสุด) 1 เลม)) 

 

มารกาเร็ต แลนดอน 
 
มารกาเร็ต แลนดอน มีช่ือจริงวา “มารกาเร็ต เดอโรที มอรเทนสัน” เกิดท่ีเมืองโซเมอร (วิสคอนซิน 
สหรัฐอเมริกา) เปนบุตรสาวครอบครัวท่ีเครงครัดในศาสนาคริสต 

ในป พ.ศ. 2464 เธอจบการศึกษาจาก Evanston Township High 
School (สหรัฐอเมริกา) 
ในป พ.ศ. 2470 เธอจบการศึกษาจาก Wheaton College (สหรัฐ 
อเมริกา) 
เธอเดินทางสูประเทศสยามเพ่ือเผยแผศาสนาคริสต นิกายโปร 
เตสแตนต ท่ี จ.ตรัง 
ในป พ.ศ. 2480 เธอเดินทางออกจากประเทศสยามกลับสหรัฐ 
อเมริกา และเร่ิมวิจัยงานเขียนของ แอนนา เลียวโนเวนส 
ในป พ.ศ. 2485 เธอและครอบครัวของเธอเดินทางไปวอชิงตัน 
ดี ซี (สหรัฐอเมริกา)  
เคนเนธ แลนดอน (สามีของเธอ) เปนสมาชิกของ United States 
Department of State สงผลใหเธอมีโอกาสพูดคุยกับผูเช่ียวชาญ
ดานเอเชียอาคเนย 

 

มารกาเรต็ แลนดอน 

(7 กนัยายน 2446 - 4 ธนัวาคม 2536) 
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ในป พ.ศ. 2487 เธอดัดแปลง-เพิ่มเติมเนื้อหาจากหนังสือ “The Romance of The Harem” และ “The English 
Governess at The Siamese Court” และต้ังช่ือหนังสือของเธอวา “Anna and The King of Siam”  
หนังสือของเธอกลายเปนหนังสือขายดีท้ังในยุโรปและสหรัฐอเมริกา, มีการตีพิมพมากกวา 20 ภาษา แตหนัง 
สือของเธอถูกโจมตีอยางหนักวามีเนื้อหาบิดเบือนประวัติศาสตร  
ในป พ.ศ. 2536 เธอเสียชีวิตอยางสงบดวยโรคชรา เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2536 ขณะมีอายุ 90 ป 2 เดือน 
 

บทบาทของแหมมแอนนาในราชสํานักสยาม 
 
ในประวัติศาสตรสยามระบุวา แหมมแอนนามีบทบาทเปน “พระอาจารย” ของเจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลที่ 
5) และพระบรมวงศานุวงศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) แตความจริงแหมมแอน
นามีบทบาทมาก กวานั้น 
 

• ดานการศึกษา 
 

- แหมมแอนนาสอนเจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลที่ 5) และพระบรมวงศานุวงศในพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) วิชาภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตรเบ้ืองตน, วรรณคดีอังกฤษ และขนบธรรม 
เนียมอังกฤษ สงผลใหเจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 5) ทรงทันสมัย, ทรงรอบรูความเปนไปของชาติตะ 
วันตก และทรงมีพระราชประสงคท่ีจะปฏิรูปประเทศสยามใหมีความทันสมัยเทียบเทาชาติตะวันตก 

- แหมมแอนนาสอนหนังสือเร่ือง “Uncle Tom’s Cabin (กระทอมนอยของลุงทอม)” ซ่ึงเปนหนังสือท่ี
กลาวถึงชีวิตของทาสผิวดําท่ีตองเผชิญกับชะตากรรมตางๆมากมายซ่ึงสะทอนใหเห็นชีวิตท่ีไมเทาเทียม
กัน และความรันทดของพวกทาส สงผลใหเจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 5) ทรงมีแรงบันดาลพระทัยใน
การเลิกทาสในเวลาตอมา (อานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง “การเลิกทาสและระบบไพรในสมัยรัชกาลท่ี 5” ได
ใน “จดหมายเหตุท่ีควรรู”) 

 

• ดานการเมือง 
 

- แหมมแอนนารับตําแหนง “ผูเช่ียวชาญดานภาษาตางประเทศ” ประจําราชสํานักสยาม เธอใชตําแหนงท่ี
ของเธอตีสนิทกับบุคคลท่ีมีอํานาจ และวิ่งเตนใหกับคนท่ีเธอตองการชวยเหลือผานทางพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4)-บุคคลท่ีมีอํานาจ บทบาทของเธอจึงเปรียบเสมือน “นักเจรจาประจํา
ราชสํานัก (Lobbyist)” 
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- แหมมแอนนามักเขาไปยุงเกี่ยวกับบุคคลท่ีมีอํานาจและอิทธิพลตอประเทศสยาม (โทมัส ยอรช น็อกซ 
(กงสุลอังกฤษประจําประเทศสยาม), กาเบรียล โอบาเรต (กงสุลฝร่ังเศสประจําประเทศสยาม), 
เจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง), แดน บีช บรัดเลย (หมอบรัดเลย) และเซอร จอหน เบาวริง (ราชทูต
อังกฤษ)) สรางความขุนเคืองใจใหกับพวกเขาหลายคร้ัง 

- แหมมแอนนาขัดแยงกับรัชกาลท่ี 4 และบุคคลที่มีอํานาจ (การขอข้ึนเงินเดือน และการขโมยหนังสือ
สําคัญจากหองสมุด) สงผลใหเธอตองเดินทางออกจากประเทศสยาม เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2410  

 

ตํานานกษัตริยอาเธอรกับอัศวินโตะกลม 
 

ตํานานกษัตริยอาเธอรกับอัศวินโตะกลม : 
เปนตํานานเก่ียวกับกษัตริยอังกฤษโบ 
ราณท่ีดัดแปลงมาจากประวัติศาสตรยุ 
โรป 
ในประวัติศาสตรอังกฤษไมมีประวัติของ
บุคคลนี้แตอยางใด นักประวัติศาสตร
หลายคนเห็นวา บุคคลนี้นาจะมีพื้นฐาน
มาจาก อารตูริอุส 
 

• อาเธอรในตํานาน 
 
เวอรติเกิรม (กษัตริยไบรตัน) ทรงเคล่ือนทัพโจมตีบริทเทน และทรงขับไลเจาชายอูเธอร เพนดรากอน และ
เจาชายแอมโบรเชียส เพนดรากอน (รัชทายาท)  
เจาชายอูเธอร เพนดรากอน, เจาชายแอมโบรเชียส เพนดรากอน และพอมดเมอรลินถูกขับไลไปเมืองบริท
ทานี เจาชายแอมโบรเชียสส้ินพระชนมในเวลาตอมา 
หลายปตอมา กอรเลียส (ดยุกแหงคอรนวอลล-กษัตริยไบรตัน) ทรงเคล่ือนทัพตอสูกับกองทัพแซกซัน และ
ทรงถูกสังหารในสมรภูมิ 
อูเธอร เพนดรากอน ทรงพบกับพระนางอีเจอรนา (พระมเหสีของกอรเลียส) และทรงพอพระทัยจึงทรงรอง
ขอใหพอมดเมอรลินชวยเหลือ 
พอมดเมอรลินใชเวทมนตจําแลง อูเธอร เพนดรากอน ใหเหมือนกอรเลียส, ทรงมีสัมพันธสวาทกับพระนาง
อีเจอรนา และทรงปกครองอาณาจักรไบรตัน 
อูเธอร เพนดรากอน กับพระนางอีเจอรนา ทรงใหกําเนิดพระราชโอรส (อาเธอร)  

กษตัรยิอาเธอรกบัอศัวนิโตะกลม 
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โหรหลวงทูลพยากรณวา อาเธอรจะทรงสังหาร อูเธอร เพนดรากอน สงผลให อูเธอร เพนดรากอน ทรงมี
พระราชบัญชาใหประหารชีวิตอาเธอร  
พอมดเมอรลินแอบขโมยอาเธอรหลบหนี และนําอาเธอรไปฝากไวกับ เซอร เอคเตอร กับภรรยา ท้ังสองเล้ียง
ดูอาเธอรอยางดี 
อูเธอร เพนดรากอน ทรงเคล่ือนทัพตอสูกับกองทัพขาศึก, ทรงไดรับบาดเจ็บสาหัส, ทรงปกดาบเอ็กซคาลิ
เบอร (Excalibur) ในแทนหินหนาโบสถแหงหนึ่ง และทรงประกาศวา ใครท่ีสามารถดึงดาบเลมนี้ข้ึนจาก
แทนหิน ผูนั้นจะปกครองเกาะอังกฤษท้ังหมด 
หลายปตอมา บิชอปไบรซ (เจาอาวาสโบสถคริสต) จัดการประลองระหวางอัศวินเพื่อหาผูท่ีจะเปนกษัตริย 
เซอร เอคเตอร พา เซอร เคย (บุตรชายของเขา) และอาเธอรเดินทางมารวมการประลอง 
เซอร เคย ลืมนําดาบออกมาจากท่ีพักจึงส่ังใหอาเธอรเดินทางกลับไปท่ีพักเพื่อนําดาบมา อาเธอรรีบเดินทาง
กลับท่ีพักเพื่อนําดาบของ เซอร เคย มา แตท่ีพักถูกปด สงผลใหอาเธอรไมสามารถนําดาบออกมา 
อาเธอรเดินทางไปลานประลองอีกคร้ัง ระหวางทางเขาเห็นดาบปกอยูในแทนหินท่ีหนาโบสถจึงดึงดาบ
ข้ึนมา และนําไปใหกับ เซอร เคย 
เซอร เคย เห็นดาบเอ็กซคาลิเบอรจึงอางวา เขาเปนผูดึงดาบเอ็กซคาลิเบอรข้ึนจากหิน แต เซอร เอคเตอร ไม
เช่ือ และพยายามคาดค้ันความจริงจาก เซอร เคย 
เซอร เคย สารภาพวา อาเธอรเปนผูดึงดาบเลมนี้ข้ึนจากแทนหิน เซอร เอคเตอร จึงคุกเขาตอหนาอาเธอร และ
สารภาพวา อาเธอรไมใชลูกของเขา 
อาเธอรทรงข้ึนครองราชยเปน “กษัตริยอาเธอร”, ทรงปกครองเมืองคาเมล็อท และทรงแตงต้ัง เซอร เคย เปน 
“อัศวิน” อันดับท่ี 1 
กษัตริยลอท (กษัตริยลอทเธียน) และกษัตริย 10 แควนทรงคัดคานการข้ึนครองราชยของอาเธอร โดยทรง
อางวา ทุกพระองคทรงไมสามารถยอมรับเด็กหนุมท่ีไมมีชาติกําเนิดท่ีแนชัดเปนกษัตริย (แมวาพอมดเมอร
ลินจะรับรอง) 
พระนางมอรกอส (พระมเหสีของกษัตริยลอท-นองสาวตางมารดาของอาเธอร) และพระราชโอรส 4 
พระองค (กาเวน, อักกราเวน, กาเฮอริส และกาเร็ธ) ทรงเขาเฝาอาเธอร, ทรงแกลงถวายขาวของกษัตริยลอท 
เพื่อทรงสืบกําลังทหารของอาเธอร 
อาเธอรทรงพอพระทัยพระนางมอรกอส, ทรงกักขังพระนางมอรกอส, ทรงมีสัมพันธสวาท และทรงให
กําเนิดพระราชโอรส (มอรเดรด) สรางความไมพอพระทัยใหกับกษัตริยลอทอยางมาก 
อาเธอรทรงพระสุบินวา กริฟฟน (Griffin-สัตวในตํานาน, มีหัว-ปกเปนนกอินทรี และมีตัวเปนสิงโต) และงู
ยักษโจมตีเมืองคาเมล็อท  
อาเธอรทรงตอสูกับกริฟฟน-งูยักษอยางยากลําบาก เมืองคาเมล็อทถูกทําลายยอยยัย 
พอมดเมอรลินทูลพยากรณวา อาเธอรทรงมีสัมพันธสวาทกับนองสาวตางมารดาของพระองค และพระราช
โอรสท่ีประสูติจะสรางความพินาศใหกับเมืองคาเมล็อท 
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พอมดเมอรลินทูลแนะนําวา อาเธอรควรจะประหารพระราชโอรส และเด็กทุกคนท่ีกําเนิดในวันเดียวกับวัน
ประสูติของพระราชโอรส 
อาเธอรทรงมีพระราชบัญชาใหจับมอรเดรด-เด็กทุกคนท่ีกําเนิดในวันเดียวกับวันประสูติของพระราชโอรส
ใสเรือ และทรงใหนําเรือไปปลอยใหลอยในทะเล 
เรือลอยอยูในทะเล และประสบอุบัติเหตุชนกับหินโสโครกจนลม เด็กทุกคนในเรือจมนํ้าเสียชีวิต (ยกเวน
มอรเดรด) มอรเดรดเติบโต และเปนอัศวินโตะกลมในเวลาตอมา 
พอมดเมอรลินพยายามโนมนาวจนกษัตริยบัน (กษัตริยเบนวิค) และกษัตริยบอร (กษัตริยกัลล-พระราช
เชษฐา (พี่ชาย) ของกษัตริยบัน) ทรงยอมเปนพันธมิตร และทรงสามารถปราบปรามกษัตริยท่ีคัดคานสําเร็จ 
อาเธอร, กษัตริยบัน และกษัตริยบอรทรงเคล่ือนทัพชวยเหลือกษัตริยเลเดแกรนซตอสูกับกองทัพแซกซัน 
และทรงพบรักกับเจาหญิงกวินีเวียร (พระราชธิดาของกษัตริยเลเดแกรนซ) 
อาเธอรทรงอภิเษกสมรสกับเจาหญิงกวินีเวียร กษัตริยเลเดแกรนซทรงพระราชทาน “โตะกลม” เปนของ 
ขวัญ (รองรับอัศวิน 150 คน) อาเธอรทรงใหจัดขบวนแหโตะกลมกลับปราสาทคาเมล็อท 
พอมดเมอรลินใชเวทมนตวิเศษเสกใหเกาอ้ีทุกตัวมีช่ือเจาของเกาอ้ีเปนตัวอักษรสีทองปรากฎข้ึนเม่ือเจาของ
เกาอ้ีปรากฎตัว แตมีเกาอ้ีตัวหนึ่งปรากฎอักษรวา “เกาอ้ีมหันตภัย (Siege Perilous)”  
พอมดเมอรลินพยากรณวา เม่ือใดท่ีเจาของเกาอ้ีตัวนี้ปรากฎตัวเมืองคาเมล็อทจะถึงจุดจบ และใครท่ีไมใช
เจาของเกาอ้ีตัวน้ีมานั่งเกาอ้ีตัวนี้จะถูกไฟเผาจนตาย 
อาเธอรทรงใชโตะกลมเปนท่ีจัดประชุม, ทรงใหจัดงานเล้ียงพระราชทานอัศวินทุกป และทรงใหอัศวินเลา
เร่ืองการผจญภัยและเหตุการณสําคัญตลอดปท่ีผานมา 
จักรพรรดิลูเซียส (จักรพรรดิโรม) ทรงสงพระราชสาสนเพื่อขอใหอาเธอรทรงยอมสวามิภักดิ์ และทรงขอให
อาเธอรตองสงเคร่ืองราชบรรณาการใหกับโรม แตอาเธอรทรงปฏิเสธ 
อาเธอรทรงเคล่ือนทัพตอสูกับกองทัพโรม และทรงปราบยักษท่ียอดเขาเซนตมิเชล (Saint Michel Moun 
tain) ซ่ึงจับพระบรมวงศานุวงศของพระองคเพื่อขอแลกเปล่ียนกับพระนางกวินีเวียร 
เซอร ลานสลอต (พระราชโอรสของกษัตริยบัน) ตอสูรวมกับอาเธอรและ เซอร เคย (พี่ชายของอาเธอร) เขา
ชวยเหลือ เซอร เคย จนไดรับการไววางพระราชหฤทัยจากอาเธอรอยางมาก 
อาเธอรทรงแตงต้ัง เซอร ลานสลอต เปน “อัศวินประจําพระองค” ของพระนางกวินีเวียร สงผลให เซอร ลาน
สลอต กับพระนางกวินีเวียรสนิมสนมกันอยางมาก  
ไลเน็ทเดินทางไปปราสาทคาเมล็อท และขอใหอาเธอรทรงพระราชทานอัศวินเพื่อชวยเหลือลีออนเนส (นอง 
สาวของไลเน็ท) จากอัศวินอันธพาล 
เซอร กาเร็ธ (นองชายของ เซอร กาเวน) ซ่ึงปลอมตัวเปนเด็กรับใชในครัวอาสาชวยเหลือ อาเธอรทรงมีพระ
บรมราชานุญาตให เซอร กาเร็ธ ไปชวยเหลือลีออนเนส สรางความไมพอใจใหกับไลเน็ทอยางมาก 
เซอร กาเร็ธ กับไลเน็ทเดินทางไปชวยเหลือลีออนเนส ไลเน็ทดูถูกเหยียดหยาม เซอร กาเร็ธ ตลอดทาง แมวา 
เซอร กาเร็ธ จะสามารถชวยเหลือไลเน็ทหลายคร้ัง 
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เซอร กาเร็ธ สามารถชวยเหลือลีออนเนสสําเร็จ ไลเน็ทยอมรับความสามารถของเขา และไดแตงงานกับลี
ออนเนสในเวลาตอมา 
เซอร มาฮัลท อัญเชิญพระราชสาสนของจักรพรรดิลูเซียสเพื่อขอใหกษัตริยมารก (กษัตริยแองกวิช) ทรงยอม
สวามิภักดิ์ และทรงขอใหกษัตริยมารกตองสงเคร่ืองราชบรรณาการใหกับโรม 
เซอร ทริสแทรม (พระราชโอรสของกษัตริยเมลีโอดัส) ตอสูกับ เซอร มาฮัลท จนไดรับชันชนะ และ เซอร 
มาฮัลท เสียชีวิตในเวลาตอมา  
เซอร ทริสแทรม ไดรับบาดเจ็บสาหัสจึงเดินทางไปรักษาตัวท่ีไอรแลนด โดยไดรับการชวยเหลือจากกษัตริย
มารกอยางดี 
เซอร ทริสแทรม เปล่ียนช่ือตนเองเปน “แทรมทริส” (เนื่องจากเขาไมตองการใหใครทราบวา เขาคือผูสังหาร 
เซอร มาฮัลท) และพบรักกับเจาหญิงไอซอด (พระราชธิดาของกษัตริยไอรแลนด) 
เม่ือชาวไอริชรูวา เขาคือ เซอร ทริสแทรม เซอร ทริสแทรม จึงเดินทางกลับแองกวิช และไดรับการตอนรับ
อยางดีจากกษัตริยมารก 
เซอร ทริสแทรม ชวยเหลือกษัตริยมารกหลายคร้ัง และไดรับความนิยมจากชาวแองกวิชอยางมาก สราง
ความริษยาใหกับกษัตริยมารก 
กษัตริยมารกทรงใหทหารไปสังหาร เซอร ทริสแทรม แตไมประสบความสําเร็จจึงทรงเนรเทศ เซอร ทริส 
แทรม  
เซอร ทริสแทรม เดินทางไปสถานท่ีตางๆหลายแหง กอนท่ีจะเปนอัศวินโตะกลมในเวลาตอมา 
เซอร บาลิน ตอสูกับกษัตริยเพลเลส (กษัตริยคอรเบอนิค) ท่ีปราสาทคอรเบอนิค จนดาบแหงความทุกข
ระทม (The Dolorous Stroke) หัก 
เซอร บาลิน หลบหนีเขาไปในหองท่ีประดิษฐาน “จอกศักดิ์สิทธ์ิ (The Holy Grail)” และหยิบทวนตอสูกับ
กษัตริยเพลเลส สงผลใหหองท่ีประดิษฐานจอกศักดิ์สิทธ์ิพังทลาย และ เซอร บาลิน ติดอยูในซากปรักหักพัง 
พอมดเมอรลินชวยเหลือ เซอร บาลิน ออกมาจากซากปรักหักพัง และบอก เซอร บาลิน วา โจเซฟแหงอาริมา
เธีย ใชจอกศักดิ์สิทธ์ิรองรับพระโลหิตของพระเยซูท่ีไหลออกมาตอนท่ีพระเยซูถูกตรึงอยูบนไมกางเขน 
กษัตริยเพลเลสทรงเปนทายาทของ โจเซฟ แหง อาริมาเธีย จึงทรงเปนผูรักษาจอกศักดิ์สิทธ์ิ 
พอมดเมอรลินบอก เซอร บาลิน วา ทวนท่ี เซอร บาลิน ใชตอสูกับกษัตริยเพลเลสคือ ทวนท่ีทหารลองกัสใช
สังหารพระเยซู และการพังทลายของหองท่ีประดิษฐานจอกศักดิ์สิทธ์ิ สงผลใหจอกศักดิ์สิทธ์ิสูญหาย 
พอมดเมอรลินบอกใหอัศวินโตะกลมออกตามหาจอกศักดิ์สิทธ์ิ อัศวินโตะกลมอาสาตามหาจอกศักดิ์สิทธ์ิ 
(เนื่องจากเชื่อวา ใครท่ีครอบครองจอกศักดิ์สิทธ์ิจะมีอายุยืน และอาณาจักรจะพบความสงบสุข)  
พอมดเมอรลินกลาววา ใครท่ีสามารถครอบครองจอกศักดิ์สิทธ์ิ ผูนั้นจะสามารถนั่งเกาอ้ีมหันตภัยอยาง
ปลอดภัย 
พอมดเมอรลินพยากรณวา อัศวินโตะกลมท่ีบริสุทธ์ิ 3 คนจะคนพบจอกศักดิ์สิทธ์ิ แตมีอัศวินโตะกลม 1 คน
ท่ีสามารถครอบครองจอกศักดิ์สิทธ์ิ 
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กษัตริยบอร, เซอร เพอรซิวาล (พระราชโอรสของกษัตริยเพลินอร) และ เซอร กาลาฮาด (บุตรชายของ เซอร 
ลานสลอต) เดินทางคนหาจอกศักดิ์สิทธ์ิจนถึงปราสาทของฟชเชอรคิง (Fisher King)  
ฟชเชอรคิงไดรับบาดเจ็บท่ีขา กษัตริยบอรและ เซอร เพอรซิวาล ทรงไมสนพระทัยท่ีจะชวยเหลือฟชเชอรคิง 
แต เซอร กาลาฮาด สงสารจึงชวยรักษาคิงฟชเชอรจนหาย  
คิงฟชเชอรตอบแทน เซอร กาลาฮาด ดวยการมอบจอกศักดิ์สิทธ์ิใหกับ เซอร กาลาฮาด 
กษัตริยบอร, เซอร เพอรซิวาล และเซอร กาลาฮัดนําจอกศักดิ์สิทธ์ิเดินทางกลับปราสาทคาเมล็อท สรางความ
ยินดีใหกับอัศวินโตะกลมอยางมาก 
เซอร ลานสลอต ผิดหวังจากการคนหาจอกศักดิ์สิทธ์ิจึงเดินทางกลับปราสาทคาเมล็อท และแอบมีสัมพันธ
สวาทกับพระนางกวินีเวียร 
พระนางกวินีเวียรทรงใหจัดงานเล้ียงพระราชทานเพื่อเฉลิมฉลองใหกับการคนพบจอกศักดิ์สิทธ์ิ  
เซอร ไพเนลล แอบวางยาพิษในผลไมเพ่ือจะฆา เซอร กาเวน (เนื่องจากเขาแคนท่ี เซอร กาเวน สังหารญาติ
ของเขา) แต เซอร แพททริช เผลอหยิกผลไมไปกินจึงเสียชีวิต 
เซอร อักกราเวน (พี่ชายของ เซอร กาเร็ธ) กับ เซอร มอรเดรด (พระราชโอรสของอาเธอรกับพระนางมอร
กอส) ทราบความสัมพันธชูสาวของ เซอร ลานสลอต กับพระนางกวินีเวียร และเลาเร่ืองใหกับอัศวินโตะ
กลม สงผลใหอัศวินโตะกลมรูสึกระแวงในพระนางกวินีเวียร 
เซอร อักกราเวน กับ เซอร มอรเดรด ทูลยุยงอาเธอรเร่ืองความสัมพันธชูสาวของ เซอร ลานสลอต กับพระ
นางกวินีเวียร 
อาเธอรทรงมีพระราชบัญชาใหจับกุม เซอร ลานสลอต แต เซอร ลานสลอต ตอสูจนสังหาร เซอร อักกราเวน 
และอัศวิน 12 คน เซอร มอรเดรด ไดรับบาดเจ็บและหลบหนี 
อาเธอรทรงมีพระราชบัญชาใหประหารชีวิตพระนางกวินีเวียรดวยการเผาท้ังเปน เซอร ลานสลอต ตอสูเพื่อ
ชวยเหลือเจาหญิงกวินีเวียรสําเร็จ และสังหาร เซอร กาเร็ธ และ เซอร กาเฮอริส (พี่ชายของ เซอร กาเร็ธ)  
อัศวินโตะกลมแตกความคิดเห็นออกเปน 2 ฝายคือ ฝายท่ีสนับสนุนอาเธอร กับฝายท่ีสนับสนุน เซอร ลาน
สลอต สงผลใหเกิดสงครามกลางเมือง และ เซอร มอรเดรด ฉวยโอกาสกอกบฏ ปราสาทคาเมล็อทถูกทําลาย
จนยอยยับ 
อาเธอรเคล่ือนทัพตอสูกับ เซอร มอรเดรด และทรงสังหาร เซอร มอรเดรด แตพระองคทรงไดรับบาดเจ็บ
สาหัส อัศวินโตะกลมเสียชีวิตเกือบท้ังหมด (ยกเวน เซอร เบดิเวียร) 
อาเธอรทรงประชวรใกลสวรรคต, ทรงมีพระราชบัญชาให เซอร เบดิเวียร นําดาบเอ็กซคาลิเบอรไปท้ิงท่ี
ทะเลสาบแหงมนตรา 
เซอร เบดิเวียร นําดาบเอ็กซคาลิเบอรเดินทางไปทะเลสาบแหงมนตรา และนําดาบเอ็กซคาลิเบอรโยนลงไป
ในทะเลสาบ 
เลดี้ ออฟ เดอะ เลค  (Lady of The Lake) ยื่นแขนข้ึนจากทะเลสาบเพ่ือรับดาบเอ็กซคาลิเบอร และกวัดแกวง
ไปมา 3 คร้ัง กอนท่ีจะนําดาบเอ็กซคาลิเบอรลงสูใตทะเลสาบ 

234



Anna and The King กับขอเท็จจริงในประวัติศาสตร 

อาเธอรทรงตรัสบอก เซอร เบดิเวียร วา พระองคจะเสด็จไปรักษาพระองคท่ีเกาะอวาลอน (Avalon) ดวยแพ
กัญชา โดยมีเทพธิดา, นางฟา และ มอรแกน เลอ เฟย รวมเดินทาง 
 

• อาเธอรในประวัติศาสตร 
 
ในพุทธศตวรรษท่ี 11 อาณาจักรโรมันปกครองอังกฤษ ชาวโรมันตองตอสูกับไอรแลนด, สกอตแลนด และ
แซกซอน (เยอรมัน) ท่ีพยายามเคล่ือนทัพโจมตีหลายคร้ัง 
ในป พ.ศ. 1013 อารตูริอุส (อาเธอร) เปนเด็กท่ีเกิดจากครอบครัวอังกฤษ-โรมัน อูเธอร เพนดรากอน (กษัตริย
ไบรตัน) ทรงแตงต้ังอารตูริอุสเปน “แมทัพ” ในเวลาตอมา 
ในป พ.ศ. 1059 อารตูริอุสเคล่ือนทัพปราบปรามพวกกบฏในสมรภูมิคามเลนน (Battle of Camlann) อารตูริ
อุสสามารถฆามอรเดรต แตไดรับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในเวลาตอมา 
ในป พ.ศ. 1697 สมเด็จพระเจาเฮนรีท่ี 2 (กษัตริยอังกฤษ) เสด็จเยี่ยมเยียนประชาชน และทรงพบกับวณิพก
เฒาเวลส 
วณิพกเฒาเวลสทูลบอกสมเด็จพระเจาเฮนรีท่ี 2 วา พระศพของกษัตริยอาเธอรถูกฝงอยูท่ีลานหนาวิหารกลา
สตันบิวร่ี (Glastonbury Tor-เมืองซอมเมอรเซต อังกฤษ) โดยอยูระหวางกลางของพีระมิด 2 แหง และทรง
ถูกฝงลึก 16 ฟุต 
สมเด็จพระเจาเฮนรีท่ี 2 ทรงเล่ือมใสในพระปรีชาสามารถของกษัตริยอาเธอรจึงทรงแจงขาวใหเจาอาวาส
แหงวิหารกลาสตันบิวทร่ีทราบ 
เจาอาวาสแหงวิหารกลาสตันบิวทร่ีทูลปฏิเสธขาวนี้ และทูลบอกสมเด็จพระเจาเฮนรีท่ี 2 วา ขาวนี้เปนเร่ือง
เหลวไหล (เนื่องจากบริเวณของวิหารกลาสตันบิวทร่ีไมมีพีระมิด) 
ในป พ.ศ. 1727 วิหารกลาสตันบิวร่ีเกิดเพลิงไหมใหญจนวิหารพังทลาย เจาอาวาสและบาทหลวงหลบหนี
ออกมาอยางหวุดหวิด เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 1727 
สมเด็จพระเจาเฮนรีท่ี 2 ทรงใหบูรณปฏิสังขรณวิหารกลาสตันบิวร่ี การบูรณปฏิสังขรณวิหารกลาสตันบิวร่ี
ใชเวลาถึง 7 ป 
บาทหลวงรูปหนึ่งมรณภาพจึงนําศพของทานมาฝงท่ีลานหนาวิหารระหวางไมกางเขน 2 อัน (ไมกางเขน
ตั้งอยูบนฐานหินออนซ่ึงมีลักษณะคลายปรามิด) 
บาทหลวงชวยกันขุดหลุมเพื่อฝงศพของทานจนถึงความลึก 7 ฟุต พบแผนหินรูปไมกางเขนซ่ึงสลักขอความ
ภาษาละตินวา “ณ ท่ีนี้คือสถานท่ีฝงพระศพของกษัตริยอาเธอรผูเรืองนามแหงเกาะอวาลอน (Hic jacet sepul 
tus inclitus rex Arturius in insula Avalonia)”  
บาทหลวงเรงขุดจนถึงความลึก 16 ฟุต และพบโลงไมโอกขนาดใหญ ภายในโลงไมโอกขนาดใหญบรรจุ
โครงกระดูก 2 โครง  
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- โครงกระดูกท่ี 1 : เปนโครงกระดูกบุรุษรางสูงใหญซ่ึงโครงกระดูดหลายแหงแตกหัก (คลายถูกกระแทก
จนไดรับบาดเจ็บสาหัส) และมีปอยผมสีทองซ่ึงแหลกละเอียดเปนผุยผง 

- โครงกระดูกท่ี 2 : เปนโครงกระดูกสตรีซ่ึงมีขนาดเล็กกวา  
จีราลดัส แคมเบรนซิส (นักประวัติศาสตรเวลส) เห็นโครงกระดูกและไมกางเขนยืนยันวา ไมกางเขนสลัก
ขอความภาษาละตินวา “กวินีเวียร (Wenneveria-พระมเหสีของอาเธอร)” 
ในป พ.ศ. 2213 วิลเลียม แคมเดน (นักสะสมโบราณวัตถุอังกฤษ) เผยแพรภาพเหมือนของไมกางเขน และ
เรียกพระนามของกษัตริยอาเธอรวา “อารตูริอุส (Arturius)” 
ในป พ.ศ. 2506 ราเลจห แรดฟอรด (นักโบราณคดีอังกฤษ) ขุดสุสานกษัตริยอาเธอรท่ีกลาสตันบิวร่ีอีกคร้ัง
และยืนยันวา ในยุคนั้นมีการขุดลานหนาวิหารลึกถึง 16 ฟุตจริง 
 

จาก “สยาม” สู “ไทย” 
 

• สยาม 
 

 
 

แผนทีเ่สนทางเดนิเรอืของชาวจนีในอดตี 

 
สยาม เปนช่ือท่ีชาวตางชาติเรียกดินแดนและประชาชนไทย ไมปรากฎท่ีมาแนชัด นักประวัติศาสตรหลาย
คนเห็นวา ช่ือนี้อาจเปนช่ือท่ีเรียกเพี้ยนมาจากคําวา “เส่ียม” หรือ “เสียม” ในภาษาจีนแตจิ๋ว 
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ในพุทธศตวรรษท่ี 4 ชาวจีน (สวนใหญเปนชาวจีนแตจิ๋ว) เขามาทําการคาในดินแดนสุวรรณภูมิ และเรียก
ดินแดนสุวรรณภูมิวา “กิมต้ังกก (金陈国-จีนแตจิ๋ว)”  

ในพุทธศตวรรษที่ 5 พื้นท่ีสวนใหญในดินแดนสุวรรณภูมิเปนของอาณาจักรฟูนัน (ขอม) กอนท่ีจะแยกตัว
ออกเปนอาณาจักรตางๆ (อาณาจักรจามปา, อาณาจักรเจนละ, อาณาจักรลังกาสุกะ และอาณาจักรตามพร
ลิงค) ในเวลาตอมา 
ในป พ.ศ. 1002 พระยากาฬวรรณดิศ (เจาเมืองตักกะศิลา (จ.ตาก)) ทรงใหประชาชนอพยพไปสรางเมือง
ละโว (จ.ลพบุรี), ทรงสถาปนาเมืองละโวเปนราชธานีของอาณาจักรละโว และทรงสถาปนาพระองคเปน 
“พระยากาฬวรรณดิศ” 
ชาวจีนเรียกอาณาจักรละโววา “หลอโตวกก (罗斛国-จีนแตจิ๋ว)” (คําวา “กก (国-จีนแตจิ๋ว)” แปลวา 
“ประเทศ”) 
ในป พ.ศ. 1781 พอขุนศรีนาวนําถุม (เจาเมืองเชลียง (จ.สุโขทัย)) ทรงรวบรวมเมืองตางๆในลุมแมน้ํายม-
แมน้ํานาน, ทรงต้ังกรุงสุโขทัยเปนราชธานี, ทรงประกาศเอกราชจากอาณาจักรละโว และทรงสถาปนา
พระองคเปน “พอขุนศรีนาวนําถุม” ชาวจีนเรียกอาณาจักรสุโขทัยวา “เส่ียมกก (暹国-จีนแตจิ๋ว)” 
ในป พ.ศ. 1762 พระเจาชัยวรมันท่ี 7 (กษัตริยขอม) สวรรคต, อาณาจักรขอมเร่ิมเส่ือมอํานาจ สงผลให
อาณาจักรละโวประกาศเอกราชจากอาณาจักรขอมในเวลาตอมา 
ในป พ.ศ. 1893 เจาชายวรเชษฐ (กษัตริยละโว) ทรงใหประชาชนอพยพหนีโรคอหิวาตกโรคจากเมืองละโว 
(จ.ลพบุรี) ไปเมืองอโยธยา (กรุงศรีอยุธยา), ทรงสถาปนาเมืองอโยธยาเปนราชธานีใหม, ทรงเรียกอาณาจักร
ละโวใหมวา “อาณาจักรอยุธยา” และทรงสถาปนาพระองคเปน “สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจาอูทอง)” 
(ชาวจีนเรียกอาณาจักรอยุธยาวา “หลอโตวกก (罗斛国-จีนแตจิ๋ว)” เหมือนเดิม) 
ในป พ.ศ. 1921 สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 1 (กษัตริยอยุธยา) ทรงเคล่ือนทัพโจมตีอาณาจักรสุโขทัย พระ
มหาธรรมราชาท่ี 2 (กษัตริยสุโขทัย) ทรงตอสู แตทรงพายแพ  
อาณาจักรสุโขทัยกลายเปนเมืองข้ึนของอาณาจักรอยุธยา (กษัตริยสุโขทัยทรงปกครองอาณาจักรสุโขทัยใน
ฐานะประเทศราช) 
ในป พ.ศ. 1991 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (กษัตริยอยุธยา) ทรงข้ึนครองราชย และทรงผนวกอาณาจักร
สุโขทัยเขากับอาณาจักรอยุธยา 
ชาวจีนเรียกอาณาจักรอยุธยาใหม (อาณาจักรสุโขทัย + อาณาจักรอยุธยา) วา “เส่ียมลอกก (暹罗国-(เส่ียม + 
หลอโตว))”  
ในป พ.ศ. 2054 อัลฟองโซ เดอรก (แมทัพโปรตุเกส) และคณะราชทูตอัญเชิญพระราชสาสน และเคร่ืองราช
บรรณาการของสมเด็จพระราชาธิบดีมานูเอลท่ี 1 (กษัตริยโปรตุเกส) เขาเฝาสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 
(กษัตริยอยุธยา) เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีทางการคา 
ชาวตะวันตกเดินทางสูอาณาจักรอยุธยาเพื่อทําการคา-เผยแผศาสนาคริสต ชาวตะวันตกเรียกอาณาจักร
อยุธยาวา “เสียม (Siam)” 
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ในป พ.ศ. 2310 กรุงศรีอยุธยาถูกพมาตีแตก, ถูกปลนสะดม และถูกทําลายจนยอยยับ เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 
2310  
ในป พ.ศ. 2311 พระยาวชิรปราการ (สมเด็จพระเจาตากสิน) ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานี และทรง
สถาปนาพระองคเปน “พระศรีสรรเพชญ (สมเด็จพระเจาตากสิน)” เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2311 (ชาวจีน
อาณาจักรธนบุรีเรียกวา “เส่ียมลอกก (暹罗国-จีนแตจิ๋ว)” เหมือนเดิม) 
ในป พ.ศ. 2325 สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก (รัชกาลท่ี 1) ทรงสถาปนากรุงเทพเปนราชธานี และทรง
สถาปนาพระองคเปน “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1)” เม่ือวันท่ี 6 เมษายน 2325 
(ชาวจีนเรียกรัตนโกสินทรวา “เส่ียมลอกก (暹罗国-จีนแตจิ๋ว)” เหมือนเดิม) 
ในป พ.ศ.2398 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหใชคําวา “สยาม” เปนช่ือประเทศ
แทนช่ือประเทศวา “กรุงศรีอยุธยา” (ในยุคนั้นประชาชนเรียกรัตนโกสินทรวา “กรุงศรีอยุธยา” เหมือนเดิม) 
 

• ไทย 
 
ไทย เปนช่ือท่ีตั้งข้ึนใหมเพื่อเรียกดินแดนและประชาชนไทย โดยอางอิงถึงช่ือท่ีชาวพ้ืนเมืองเรียกช่ือของ
เผาพันธุตนเอง 
ในป พ.ศ. 2482 นายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม (จอมพล ป. พิบูลสงคราม-นายกรัฐมนตรี) ดําเนินนโยบาย
ชาตินิยม  
นายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม เห็นวา ชาวพ้ืนเมืองบริเวณน้ีเรียกตัวเองวา “ไทย” ตั้งแตสมัยอยุธยา (ไทย
ใหญ, ไทยล้ือ) ซ่ึงมีความหมายวา อิสรภาพ, เสรีภาพ, ใหญ หรือยิ่งใหญ จึงออก “ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยรัฐนิยม ฉบับท่ี 1 เร่ือง การใชชื่อประเทศ ประชาชนและสัญชาติ” เมื่อวันท่ี 24 มิถุนา 
ยน 2482 
ประกาศฉบับนี้เปล่ียนช่ือประเทศ, ประชาชน และสัญชาติจากคําวา “สยาม” เปน “ไทย”, เปล่ียนช่ือประเทศ
ภาษาอังกฤษจากคําวา “Siam” เปน “Thailand ” และเปล่ียนช่ือประชาชนและสัญชาติภาษาอังกฤษจากคําวา 
“Siamese” เปน “Thai” สรางความไมพอใจใหกับชาวจีนท่ีอาศัยอยูในประเทศสยามอยางมาก (เนื่องจากชาว
จีนท่ีอาศัยอยูในประเทศสยามรูสึกถูกแบงแยก) 
นายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม แกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 เปล่ียนช่ือ “สยาม” 
เปน “ไทย” เมื่อวันท่ี 6 ตลุาคม 2482  
ในป พ.ศ. 2488 นาย ทวี บุณยเกตุ (นายกรัฐมนตรี) แกไขกฎหมายเปล่ียนช่ือประเทศ, ประชาชน และสัญ 
ชาติ โดยเปล่ียนช่ือประเทศภาษาไทยกลับมาเปนคําวา “สยาม”, เปล่ียนช่ือประเทศภาษาอังกฤษกลับมาเปน
คําวา “Siam”  และเปล่ียนช่ือประชาชนและสัญชาติภาษาอังกฤษกลับมาเปนคําวา “Siamese” เม่ือวันท่ี 7 กัน 
ยายน 2488 (เนื่องจากชาวตะวันตกนิยมใชคําวา “Siam” และ “Siamese”) 

238



Anna and The King กับขอเท็จจริงในประวัติศาสตร 

ในป พ.ศ. 2490 พล.ท. ผิน ชุณหะวัณ (ผูบัญชาการทหารบก) และคณะทหารแหงชาติกอรัฐประหารยึด
อํานาจจากรัฐบาล พล.ร.ต. ถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์ (นายกรัฐมนตรี) เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2490 
คณะทหารแหงชาติแตงต้ังนาย ควง อภัยวงศ (หัวหนาพรรคประชาธิปตย) เปน “นายกรัฐมนตรี” เม่ือวันท่ี 
10 พฤศจิกายน 2490 
นาย ควง อภัยวงศ แกไขกฎหมายเปล่ียนช่ือประเทศ, ประชาชน และสัญชาติเปนคําวา “ไทย” (แตช่ือประ 
เทศภาษาอังกฤษใชคําวา “Siam” และช่ือประชาชนและสัญชาติภาษาอังกฤษใชคําวา “Siamese” เหมือนเดิม) 
ในป พ.ศ. 2491 พรรคประชาธิปตยชนะการเลือกต้ังไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากท่ีสุดในสภาผูแทนราษ 
ฎร เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2491 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงแตงต้ังนาย ควง อภัยวงศ เปน “นายก 
รัฐมนตรี” อีกคร้ัง เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2491  
น.อ. กาจ กาจสงคราม (รองหัวหนาคณะทหารแหงชาติ) และคณะทหารแหงชาติยื่นคําขาดใหนาย ควง อภัย
วงศ ลาออกจากตําแหนงนายก รัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 6 เมษายน 2491 
คณะรัฐมนตรีมีมติใหนาย ควง อภัยวงศ พนจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี และมีมติให จอมพล ป. พิบูลสง 
คราม เปนนายกรัฐมนตรีอีกคร้ัง เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2491 [ปฏิวัติเงียบ] 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม (นายกรัฐมนตรี) แกไขกฎหมายเปล่ียนช่ือประเทศภาษาอังกฤษจากคําวา “Siam” 
เปนคําวา “Thailand” และช่ือประชาชนและสัญชาติภาษาอังกฤษจากคําวา “Siamese” เปนคําวา “Thai” อีก
คร้ัง 
ในป พ.ศ. 2501 พล.อ. สฤษดิ์ ธนะรัชต (ผูบัญชาการทหารบก) กอรัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลของ 
พล.ท. ถนอม กิตติขจร เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2501 
ในป พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ทรงแตงตั้ง พล.อ. สฤษดิ์ 
ธนะรัชต เปน “นายกรัฐมนตรี” เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2502 
พล.อ. สฤษด์ิ ธนะรัชต แตงต้ังสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจํานวน 240 คน และแตงต้ัง พล.อ. สุทธ์ิ สุทธิสาร
รณกร เปน “ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ” เพื่อทําหนาท่ีเปนสภารางรัฐธรรมนูญและสภาผูแทนราษฎร 
(เนื่องจากเขาตองการแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495) 
ในป พ.ศ. 2506 พล.อ. สฤษดิ์ ธนะรัชต ถึงแกอสัญกรรมดวยโรคไตพิการเร้ือรัง เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2506 
ขณะมีอายุ 55 ป 5 เดือน รวมระยะเวลาครองตําแหนงนายกรัฐมนตรีนาน 5 ป 1 เดือน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ทรงแตงตั้ง พล.อ. ถนอม กิตติขจร เปน 
“นายกรัฐมนตรี” อีกคร้ัง เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2506 
ในป พ.ศ. 2511 สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญแตกความคิดเห็นออกเปน 2 คือ ฝายท่ีเห็นควรใชคําวา “ไทย” 
และฝายท่ีเห็นควรใชคําวา “สยาม” (แตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญสวนมากเห็นวาควรใชคําวา “ไทย”) 
พล.อ. ถนอม กิตติขจร ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 โดยใชคําวา “ไทย” เม่ือวัน 
ท่ี 20 มิถุนายน 2511  
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ปริศนาการสวรรคตของสมเด็จพระเจาตากสิน 
 
ในประวัติศาสตรสยามระบุวา สมเด็จพระเจาตากสินทรงถูกประหารชีวิต เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2325 (บาง
ขอมูลระบุชวงระหวางวันท่ี 6 - 10 เมษายน 2325) แตนักประวัติศาสตรแตกความคิดเห็นออกเปน 2 ฝายคือ 
ฝายท่ีเห็นวาพระองคสวรรคตจริง และฝายท่ีเห็นวาพระองคไมไดสวรรคตจริง 
 

สมเด็จพระเจาตากสินกับการวิกลจริต 
 

♦ ฝายท่ีเห็นวาไมไดสวรรคตจริง : สมเด็จพระเจาตากสินทรงแกลงวิกลจริต 

♦ ฝายท่ีเห็นวาสวรรคตจริง : สมเด็จพระเจาตากสินทรงวิกลจริตจริง (เนื่องจากพระองคทรงปฏิบัติ
พระกรรมฐานอยางหนัก และมีขาวลือวา พระองคทรงถูกวางพระโอสถโดยรัชกาลท่ี 1) 

 

หน้ีสินของสมเด็จพระเจาตากสิน 
 

♦ ฝายท่ีเห็นวาไมไดสวรรคตจริง : อาณาจักรธนบุรีมีหนี้สิน (กูจากจีน) ท่ีเกิดจากการทําสงคราม
จํานวนมาก สมเด็จพระเจาตากสินจึงทรงแกลงถูกประหารชีวิตเพ่ือท่ีประเทศสยามไมตองชดใช
หนี้สิน 

♦ ฝายท่ีเห็นวาสวรรคตจริง : อาณาจักรธนบุรีมีหนี้สิน (กูจากจีน) ท่ีเกิดจากการทําสงครามมาจํานวน
มาก แตไมนาเกินวิสัยท่ีประเทศสยามจะสามารถชําระหนี้ (เนื่องจากรัชกาลที่ 1 ทรงยายราชธานี
จากกรุงธนบุรีมากรุงเทพซ่ึงตองใชเงินจํานวนมาก)  

 

ความสนิทสนมระหวางสมเด็จพระเจาตากสินกับรัชกาลที่ 1 
 

♦ ฝายท่ีเห็นวาไมไดสวรรคตจริง : สมเด็จพระเจาตากสินกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 
(รัชกาลท่ี 1) ทรงสนิทสนมกันมากจึงไมนาทรงถูกประหารชีวิตจริง 

♦ ฝายท่ีเห็นวาสวรรคตจริง : สมเด็จพระเจาตากสินกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 
(รัชกาลท่ี 1) ทรงสนิทสนมกันมาก แตสมเด็จพระเจาตากสินมักทรงโทสะรายซ่ึงอาจสรางความไม
พอพระทัยใหกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) หลายคร้ังคือ 

- สมเด็จพระเจาตากสินทรงลงพระราชอาญาโบยพระราชวรินทร (รัชกาลท่ี 1) 30 ที ฐานยอหยอนใน
การรบกับพระเจาฝาง (เจาเมืองพิษณุโลก) (พ.ศ. 2313) 
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- สมเด็จพระเจาตากสินทรงลงพระราชอาญาโบยเจาพระยาจักรี (รัชกาลท่ี 1) 50 ที ฐานบกพรองตอ
หนาท่ีจนทําใหกระดาษทองที่ปดพระเมรุของสมเด็จพระพันปหลวง (อําแดง นกเอ้ียง-มารดาของ
สมเด็จพระเจาตากสิน) หลุดรวงเสียหายเกือบหมดหลังจากท่ีฝนตกอยางหนัก (พ.ศ. 2318) 
- สมเด็จพระเจาตากสินทรงลงพระราชอาญาโบยเจาพระยาสุรสีหพิษณวาธิราช (นองชายของรัชกาล
ท่ี 1) 60 ที ฐานคลานเขาเฝาโดยไมไดขอพระบรมราชานุญาต (เนื่องจากพระองคทรงบําเพ็ญพระ
กรรมฐานท่ีตําหนักแพ) (พ.ศ. 2321) 
- สมเด็จพระเจาตากสินทรงลงพระราชอาญาประหารชีวิตเจาจอมมารดาฉิมใหญ (พระราชธิดาใน
รัชกาลท่ี 1) ฐานลักลอบเปนชู  (พ.ศ. 2322) 

 

รัชกาลที่ 1 กับการประหารชีวิตสมเด็จพระเจาตากสิน 
 

♦ ฝายท่ีเห็นวาไมไดสวรรคตจริง : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) ทรงไมมี
พระราชประสงคท่ีจะประหารชีวิตสมเด็จพระเจาตากสิน 

♦ ฝายท่ีเห็นวาสวรรคตจริง : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) ทรงมีพระราช
บัญชาใหจับกุมสมเด็จพระเจาตากสิน-เจาฟากรมขุนอินทรพิทักษ (พระราชโอรสในสมเด็จพระเจา
ตากสิน) ท่ีเมืองพุทไธเพชร (กัมพูชา) (เจาฟากรมขุนอินทรพิทักษ, พระยากําแหงสงคราม และ
ทหารองครักษจํานวน 5 คนเสด็จหนีออกจากเมืองพุทไธเพชร (กัมพูชา) แตทรงถูกจับกุมท่ีปาใน ต.
เขานอย (จ.สระบุรี) และทรงถูกสงกลับกรุงธนบุรี) และทรงมีพระราชบัญชาใหประหารชีวิตสมเด็จ
พระเจาตากสิน, เจาฟากรมขุนอินทรพิทักษ, พระบรมวงศานุวงศในสมเด็จพระเจาตากสิน (ชาย) 
และขุนนางท่ีจงรักภักดีตอสมเด็จพระเจาตากสินกวา 50 ราย เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2325 

 

ปริศนาของผูที่ถูกประหารชีวิต 
 

♦ ฝายท่ีเห็นวาไมไดสวรรคตจริง : ผูท่ีถูกประหารชีวิตไมใชสมเด็จพระเจาตากสิน แตเปนพระราช
ภาตา (ลูกพี่ลูกนอง) ตางมารดาซ่ึงมีหนาคลายคลึงกับพระองค 

♦ ฝายท่ีเห็นวาสวรรคตจริง : ผูท่ีถูกประหารชีวิตเปนสมเด็จพระเจาตากสินจริง 

 

รัชทายาทของสมเด็จพระเจาตากสิน 
 

♦ ฝายท่ีเห็นวาไมไดสวรรคตจริง : สมเด็จพระเจาตากสินทรงมีพระราชประสงคสละราชสมบัติใหกับ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) 
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♦ ฝายท่ีเห็นวาสวรรคตจริง : สมเด็จพระเจาตากสินทรงมีพระราชประสงคใหเจาฟากรมขุนอินทรพิ
ทักษทรงข้ึนครองราชยตอจากพระองค (เนื่องจากสมเด็จพระเจาตากสินทรงแตงตั้งเจาฟากรมขุน
อินทรพิทักษเปน “เจาครองนครเขมร” หลังจากท่ีเขมรกลายเปนเมืองข้ึนของอาณาจักรธนบุรีเพื่อ
เปนการทดลองงาน (พ.ศ. 2324)) 

 

สมเด็จพระเจาตากสินกับความมั่นคงของประเทศสยาม 
 

♦ ฝายท่ีเห็นวาไมไดสวรรคตจริง : สมเด็จพระเจาตากสินทรงแกลงถูกประหารชีวิตเพื่อไมใหประเทศ
สยามแตกแยก (ขุนนาง-ประชาชนแตกความคิดเห็นออกเปน 2 ฝายคือ ฝายท่ีตองการใหประ หาร
ชีวิตพระองค และฝายท่ีไมตองการใหประหารชีวิตพระองค) 

♦ ฝายท่ีเห็นวาสวรรคตจริง : การสวรรคตของสมเด็จพระเจาตากสิน สงผลใหความม่ันคงของ
ประเทศสยามไดรับผลกระทบอยางมากคือ 

- เมืองตะนาวศรีและเมืองมะริดแข็งขอและขอข้ึนกับพมา (พ.ศ. 2325) 
- พระเจาปดุง (กษัตริยพมา) ทรงฉวยโอกาสเคล่ือนทัพโจมตีประเทศสยามจนเกือบทําใหประเทศ
สยามเสียเอกราช (พ.ศ. 2328) [สงคราม 9 ทัพ] 

 

ขาวเรื่องการมีพระชนชีพของสมเด็จพระเจาตากสิน 
 

♦ ฝายท่ีเห็นวาไมไดสวรรคตจริง : ขาวเร่ืองท่ีสมเด็จพระเจาตากสินทรงถูกปลอยอยางลับๆ, เสด็จ
พระราชดําเนินทางเรือสําเภาไปประทับท่ีเขาขุนพนม (จ.นครศรีธรรมราช) และทรงผนวชเปนภิกษุ
อยูในถํ้าจนสวรรคต ขณะทรงมีพระชนมายุ 91 พรรษา (พ.ศ. 2368) เปน “ขาวจริง” 

♦ ฝายท่ีเห็นวาสวรรคตจริง : ขาวเร่ืองท่ีพระองคทรงมีพระชนชีพอยูเปน “ขาวลือ” (เนื่องจากรัชกาล
ท่ี 5 ทรงมีพระราชประสงคลดกระแสความไมพอใจตอราชวงศจักรีของขุนนาง-ประชาชนท่ี
จงรักภักดีตอสมเด็จพระเจาตากสิน) 

 

ความรักระหวางรัชกาลท่ี 4 กับแหมมแอนนา 
 
ในประวัติศาสตรสยามจะระบุวา แหมมแอนนาไดรับตําแหนงเปน “พระอาจารย” และ “ผูเช่ียวชาญดานภา 
ษาตางประเทศ” แตนักประวัติศาสตรหลายคนเห็นวา ความรักระหวางพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) กับแหมมแอนนาอาจมี “ความเปนไปได” และ “ความเปนไปไมได”  
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• ความเปนไปได 
 

- ชาวตะวันตกท่ีแตงงานกับชาวสยาม : โคนสตัน
ตินอส เกราคิส (ชาวกรีก) เดินทางสูอาณาจักรอยุธยา, 
เขารับราชการในสมเด็จพระนารายณ, ไดเล่ือนตํา 
แหนงเปน “เจาพระยาวิไชเยนทร (ออกญาวิไชเย
นทร)” และมีภรรยาชาวโปรตุเกส (ดอญา มารี กีมาร 
(ทาวทองกีบมา))-ชาวสยามหลายคน  

- พระบรมวงศานุวงศท่ีแตงงานกับชาวตะวันตก : 
สมเด็จพระราชอนุชาธิราช เจาฟาจักรพงษภูวนาถ 
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ (เจาฟาจักรพงษภูว
นาถ) ทรงอภิเษกสมรสกับ เอกาเทรินา อิวานอฟนา 
เดนิตสกายา (หมอมคัทริน (ชาวรัสเซีย))  

 

• ความเปนไมไปได 
 

- พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) กับแหมมแอนนามีอายุหางกัน 27 ป (ตอนท่ีแหมม
แอนนาเดินทางสูประเทศสยาม รัชกาลท่ี 4 ทรงมีพระชนมายุ 58 พรรษา และแหมมแอนนามีอายุ 31 ป) 

- พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงจางแหมมแอนนาเพ่ือมาเปน “พระอาจารย” 
และ “ผูเช่ียวชาญดานภาษาตางประเทศ” แมวาแหมมแอนนาจะไดเขาเฝาบอยคร้ัง แตก็อยูในฐานะ 
“นายจาง” กับ “ลูกจาง” 

 

ความสนิทสนมระหวางรัชกาลท่ี 4 กับเจาฟาจันทรมณฑล 
 
ในประวัติศาสตรสยามมีพระประวัติของเจาฟาจันทรมณฑลนอยมาก (เนื่องจากพระองคส้ินพระชนมขณะ
ทรงพระเยาว) แตในหนังสือ “The English Governess at The Siamese Court” ระบุวา  

- พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงโปรดปราณพระองคมาก และทรงอุมพระองค
เกือบตลอดเวลาท่ีเสด็จพระราชดําเนินไปสถานท่ีตางๆ 

- พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงเสียพระทัยอยางมาก หลังจากท่ีเจาฟา
จันทรมณฑลส้ินพระชนม 

 

เอกาเทรนิา อวิานอฟนา เดนติสกายา (หมอมคทัรนิ) 
(9 พฤษภาคม 2429 - 3 มกราคม 2503)
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- พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหจัดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเจา
ฟาจันทรมณฑล ระหวางวันท่ี 16 - 21 กุมภาพันธ 2407 

 

จาก “สนธิสัญญาเบอรนี” สู “สนธิสัญญาเบาวริง” 
 

• สนธิสัญญาเบอรนี 
 
สนธิสัญญาเบอรนี (Burney Treaty) เปนสนธิสัญญาทางทางการคาฉบับแรกของประเทศสยามท่ีทํากับอัง 
กฤษในสมัยกรุงรัตนโกสินทร 
 

การทําสนธิสัญญาเบอรนี 
 
อังกฤษเห็นวา การคาระหวางอังกฤษกับประเทศสยามไมเปนธรรม (เนื่องจากการเก็บภาษีซํ้าซอน และการ
ผูกขาดโดยพระคลังสินคา)  
ในป พ.ศ. 2369 เฮนร่ี เบอรนี อัญเชิญพระราชสาสน และเคร่ืองราชบรรณาการของสมเด็จพระราชินีนาถ
วิกตอเรีย (กษัตริยอังกฤษ) เขามาสูประเทศสยามเพ่ือทํา “สนธิสัญญาเบอรนี (Burney Treaty)” 
เฮนร่ี เบอรนี และรัฐบาลสยามใชเวลาเจรจา 5 เดือนจึงสามารถตกลงสําเร็จ และทําสนธิสัญญาเบอรนี เม่ือ
วันท่ี 20 มิถุนายน 2369  

สนธิสัญญาเบอรนีแยกออกเปน 2 ฉบับ (สนธิสัญญาทางพระ
ราชไมตรี 14 ขอ และสนธิสัญญาทางการคา 6 ขอ) โดยมี
สาระสําคัญคือ 

♦ รัฐบาลสยามอนุญาตใหพอคาอังกฤษทําการคากับ
ชาวสยามอยางเสรี, กระสุนปน-ดินปนตองขายใหกับรัฐบาล
สยามเทานั้น (ถารัฐบาลสยามไมตองการตองนํากลับ) และ
หามพอคาอังกฤษซ้ือขาวเพื่อสงออกนอกประเทศ 

♦ รัฐบาลสยามเก็บภาษีจากพอคาอังกฤษอัตราเดียวตาม
ความกวางของปากเรือ (จังกอบ) เรือท่ีบรรทุกสินคามาใหคิด
ราคาตามความกวางของปากเรือวาละ 1,700 บาท เรือท่ีไมได
บรรทุกสินคามาใหคิดตามความกวางของปากเรือวาละ 1,500 
บาท 

 

สนธสิญัญาเบอรน ี
(ฉบบัภาษาสยาม) 
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♦ เรือสินคาอังกฤษท่ีเขามาทําการคากับประเทศสยามตองทอดสมออยูนอกสันดอนปากแมน้ํา
เจาพระยา ผูบังคับการเรือจะตองใหคนนําบัญชีรายช่ือสินคา-อาวุธยุทธภัณฑท่ีบรรทุกมาแจงแกเจา
เมืองปากน้ํา (จ.สมุทรปราการ) 

♦ เจาพนักงานสยามมีสิทธิท่ีจะตรวจสินคาในเรือสินคาอังกฤษ และใหนําสินคาประเภทอาวุธ
ยุทธภัณฑฝากท่ีเมืองปากน้ํา (จ.สมุทรปราการ) จึงจะอนุญาตใหเรือสินคาอังกฤษเดินทางสูกรุงเทพ 

♦ พอคาอังกฤษ, ผูบังคับการเรือ และลูกเรือท่ีเขามาทําการคาในประเทศสยามตองปฏิบัติตามกฎหมาย
สยามทุกประการ 

 

สนธิสัญญาเบอรนีกับผลกระทบตอประเทศสยาม 
 
สนธิสัญญาเบอรนีบังคับใหรัฐบาลสยามตองลดรายการสินคาผูกขาดโดยพระคลังสินคา และเปดโอกาสให
พอคาอังกฤษเขามาทําการคากับชาวสยามอยางเสรี สงผลใหรัฐบาลสยามมีรายไดลดลง  
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงใหเพิ่มการจัดเก็บภาษีอากร (บอนเบ้ีย หวย ก.ข., 
ภาษีเบ็ดเสร็จ (เก็บของลงสําเภา), ภาษีพริกไทย, ภาษีฝาง, ภาษีไมแดง, ภาษีเกลือ, ภาษีน้ํามันมะพราว, ภาษี
น้ํามัน, ภาษีกะทะ, ภาษีตนยาง, ภาษีไตชัน, ภาษีฟน, ภาษีจาก, ภาษีกระแซง, ภาษีไมไผปา, ภาษีไมรวก, ภาษี
ไมสีสุก, ภาษีไมคางพลู, ภาษีไมตอเรือ, ภาษีไมซุง, ภาษีฝาย, ภาษียาสูบ, ภาษีปอ, ภาษีคราม, ภาษีเนื้อแหง, 
ภาษีปลาแหง, ภาษีเยื่อเคย, ภาษีน้ําตาลทราย , ภาษีน้ําตาลหมอ, ภาษีน้ําตาลออย, ภาษีสํารวจ, ภาษีเตาตาล, 
ภาษีจันอับ-ไพ-เทียนไขเนื้อ-ขนม, ภาษีปูน, ภาษีเกวียน-โค และเรือจางทางโยง)  
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงใหมีการประมูลการจัดเก็บภาษีอากร (เจาภาษีนาย
อากร) ซ่ึงสวนใหญเปนเปนชาวจีน สงผลใหชาวจีนเร่ิมมีบทบาทในระบบราชการของสยามมากข้ึน 
เจาภาษีนายอากรไมสามารถทําใหรายไดจาการจัดเก็บภาษีของทองพระคลังเพิ่มข้ึน (เนื่องจากการฉอราษฎร
บังหลวง, ชาวจีนมีอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจ, การเอ้ือประโยชนใหกับธุรกิจการคาของชาวจีน และชาวจีน-
ขุนนางสยามเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกัน) 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงใหเจาภาษีนายอากรเปนผูผูกขาดสินคาหลายอยาง 
ยกเวนสินคาท่ีมีคามาก (นอแรด, งาชาง และดีบุก) พระคลังสินคาจะเปนผูผูกขาดสินคา  
ขุนนางผูใหญนิยมแตงเรือสินคา และฝากสินคากับเรือสินคาไปซ้ือ-ขายกับตางประเทศ สงผลใหพอคา
อังกฤษไมพอใจและกลาวหาวา รัฐบาลสยามเก็บคาจังกอบ-แยงทําการคา, เจาภาษีนายอากรผูกขาดสินคา-
เก็บภาษีทางออม และไมปฏิบัติตามสนธิสัญญา 
พอคาอังกฤษเรียกรองใหอังกฤษแกไขสนธิสัญญาเบอรนีดวยเหตุผลหลายประการ (พระคลังสินคาผูกขาด
การคาสินคาอยูหลายอยาง, อัตราภาษีปากเรือสูงเกินไป, รัฐบาลสยามเก็บคาธรรมเนียมอ่ืนนอกจากภาษีปาก
เรือ และกระบวนการยุติธรรมของประเทศสยามโหดราย-ไมยุติธรรม) 
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ในป พ.ศ. 2393 เซอร เจมส บรูค อัญเชิญพระราชสาสน และเคร่ืองราชบรรณาการของสมเด็จพระราชินีนาถ
วิกตอเรียเขามาสูประเทศสยามอีกคร้ังเพื่อขอแกไขสนธิสัญญาเบอรนี โดยมีสาระสําคัญคือ 

♦ อังกฤษตองการใหรัฐบาลสยามยกเลิกระบบการผูกขาดการคาโดยพระคลังสินคา 

♦ อังกฤษขอใหรัฐบาลสยามลดภาษีปากเรือ (จังกอบ) จากวาละ 1,700 บาทเหลือ 500 บาท และหาม
เก็บคาธรรมเนียมอ่ืน 

♦ อังกฤษขอใหกงสุลอังกฤษเขามารวมพิจารณาคดีท่ีเกิดกับคนในบังคับอังกฤษ 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงพระประชวรอยางหนักจึงทรงใหขุนนางผูใหญเปนผู
เจรจา 
รัฐบาลสยามเห็นวา ขอตกลงในสนธิสัญญาเบอรนีมีความเหมาะสม, อังกฤษไดรับผลประโยชนจํานวนมาก 
และการท่ีรัฐบาลสยามยอมแกไขสนธิสัญญาเบอรนีอาจทําใหชาติอ่ืนถือเปนแบบอยางทําตามอังกฤษ สงผล
ใหการเจรจาไมประสบความสําเร็จ  
เซอร เจมส บรูค เดินทางกลับสิงคโปร และเสนออังกฤษใชกําลังทหารบีบบังคับใหรัฐบาลสยามยอมแกไข
สนธิสัญญาเบอรนี แตอังกฤษไมเห็นชอบ 
 

• สนธิสัญญาเบาวริง 
 
สนธิสัญญาเบอวริง (Bowring Treaty) เปนสนธิสัญญาทางทางการคาฉบับท่ี 2 ของประเทศสยามท่ีทํากับ
อังกฤษในสมัยกรุงรัตนโกสินทร 
 

การทําสนธิสัญญาเบาวริง 
 
ในป พ.ศ. 2398 เซอร จอหน เบาวริง อัญเชิญพระราชสาสนและเคร่ืองราชบรรณาการของสมเด็จพระราชินี
นาถวิกตอเรีย (กษัตริยอังกฤษ) เขามาสูประเทศสยามเพ่ือทํา “สนธิสัญญาเบาวริง (Bowring Treaty)” เม่ือวัน 
ท่ี 24 มีนาคม 2398 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงเห็นวา ประเทศสยามไมสามารถหลีกเล่ียงการ
แกไขสนธิสัญญาเบอรนีจึงทรงยอมใหมีการเจรจา 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงแตงต้ังขาหลวง 5 ราย (พระเจานองยาเธอ กรม
หลวงวงศาธิราชสนิท, สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (ดิศ), สมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ, 
เจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) และเจาพระยารวิวงศ) เปนผูเจรจาแกไขสนธิสัญญากับ เซอร จอหน เบาวริง 
(อังกฤษกําหนดแบบแผนการทําสนธิสัญญาหลังสงครามฝนคร้ังท่ี 2 วา การทําสนธิสัญญากับประเทศ
ตะวันออกตองทําเหมือนกันท้ังหมด) 
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อังกฤษขอใหรัฐบาลสยามยกเลิกภาษีผูก 
ขาดโดยพระคลังสินคา-เปล่ียนเปนเก็บภาษี
พิกัดตามจํานวน (รอยละจากจํานวนสินคา), 
จํากัดอัตราภาษีศุลกากร และรัฐบาลสยาม
ตองยอมใหคนในบังคับของอังกฤษทํา
การคากับชาวสยามอยางเสรี (ยกเวนฝนและ
อาวุธยุทธภัณฑ) 
รัฐบาลสยามเห็นวา ชาวนาสยามปลูกขาว
พอเล้ียงประชาชนในประเทศเทานั้น (ถาให
ชาวตางชาติซ้ือขาวอยางเสรีอาจทําใหเกิด
การขาดแคลน), การอนุญาตใหชาวตะวันตก
เขามาคาขายแขงกับชาวสยามอาจทําใหพอคา-ขุนนางผูใหญท่ีทําการคาตองขาดทุน และการยกเลิกภาษี
ผูกขาดอาจสงผลกระทบตอรายไดแผนดิน สงผลใหการเจรจาประสบปญหาอยางมาก  
รัฐบาลสยามจําตองทํา “สนธิสัญญาเบาวริง (Bowring Treaty)” เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2398 โดยมีสาระสําคัญ
คือ 

♦ รัฐบาลสยามกับอังกฤษจะมีสันติภาพและมิตรภาพช่ัวนิรันดร, คนในบังคับของฝายหน่ึงท่ีเขาไปอยู
ในอาณาเขตอีกฝายหนึ่งจะตองไดรับความคุมครองและชวยเหลืออยางดี และอนุญาตใหทําการคา
ไดอยางเสรี (แตรัฐบาลสยามสงวนสิทธ์ิท่ีจะหามการสงออกขาว, เกลือ และปลา ถาเห็นวาสินคา
เหลานี้อาจเกิดการขาดแคลน) 

♦ รัฐบาลสยามยอมใหอังกฤษต้ังสถานกงสุลอังกฤษในกรุงเทพ, ใหกงสุลอังกฤษมีอํานาจพิจารณา
ตัดสินคดีความซ่ึงคนในบังคับของอังกฤษเปนจําเลยท้ังคดีแพงและอาญา และคดีท่ีคนในบังคับของ
อังกฤษเปนโจทกกับชาวสยามเปนจําเลยใหข้ึนศาลไทย (แตอนุญาตใหกงสุลอังกฤษเขาไปน่ังฟง
การพิจารณาคดีดวย) 

♦ รัฐบาลสยามอนุญาตใหคนในบังคับของอังกฤษอาศัยเปนการประจําและถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินใน
ประเทศสยามภายในอาณาเขตจํากัดคือ 

- กรุงเทพและอาณาเขตที่หางกําแพงพระนครออกไป 200 เสน (ประมาณ 4 ไมลอังกฤษ) อนุญาตให
คนในบังคับของอังกฤษเชาท่ีดิน (ซ้ือไดเม่ือมาอยูนานกวา 10 ป หรือไดรับอนุญาตจากรัฐบาลสยาม) 
- อาณาเขตหางกําแพงพระนครเกิน 200 เสน แตอยูในรัศมีท่ีเรือแจวไปถึงภายใน 24 ช่ัวโมง อนุญาต
ใหคนในบังคับของอังกฤษซ้ือ-เชาท่ีดิน  
- อาณาเขตนอกรัศมีท่ีเรือแจวไปถึงภายใน 24 ช่ัวโมง ไมอนุญาตคนในบังคับของอังกฤษซ้ือ-เชา 

♦ รัฐบาลสยามตองยกเลิกภาษีคาปากเรือ (จังกอบ) และเปล่ียนเปนเก็บภาษีขาเขา (รัฐบาลสยามเก็บ
ภาษีสินคาขาเขารอยละ 3 ของราคาสินคา (ยกเวนฝนและเงินแทงจะปลอดภาษี แตฝนตองขายใหแก

สนธสิญัญาเบาวรงิ 
(ฉบบัภาษาสยาม) 
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เจาภาษีฝนเทานั้น)), สินคาขาออกใหเก็บภาษีคร้ังเดียวตามอัตราท่ีกําหนดไวในภาคผนวกตอทาย
สนธิสัญญา (สินคา 64 รายการ (51 รายการไมตองเสียภาษีภายในประเทศ, 13 รายการไมตองเสีย
ภาษีขาออก)) 

♦ รัฐบาลสยามตองอนุญาตใหคนในบังคับของอังกฤษมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา 

♦ คนในบังคับของอังกฤษท่ีประสงคจะอาศัยในประเทศสยามตองลงทะเบียนท่ีสถานกงสุลอังกฤษใน 
กรุงเทพ 

♦ สิทธิพิเศษทางการคาท่ีรัฐบาลสยามอนุมัติใหกับประเทศอ่ืนจะตองใหกับอังกฤษ 

♦ สนธิสัญญาฉบับนี้บอกเลิกไมได, ไมมีกําหนดอายุเวลา และแกไขเม่ือท้ังสองฝายตกลงยินยอม
เทานั้น  

 

สนธิสัญญาเบาวริงกับผลกระทบตอประเทศสยาม 
 

♦ รัฐบาลสยามตองยกเลิกการเก็บภาษีคาปากเรือ (จังกอบ) และเปล่ียนเปนเก็บภาษีขาเขา สงผลให
รัฐบาลสยามตองสูญเสียรายไดแผนดินจํานวนมาก 

♦ รัฐบาลสยามตองชดเชยผลประโยชนของพระบรมวงศานุวงศ, ขุนนางผูใหญ และพอคา โดยการ
กระจายการควบคุมภาษีใหข้ึนอยูในกระทรวงตางๆเพื่อใหเจากระทรวงไดรับสวนแบงจากเงินภาษี
อากรจากกระทรวงท่ีตนเองควบคุม (ในยุคนั้นยังไมมีกรมสรรพากร เจาภาษีนายอากรจะเปนผูเก็บ
ภาษีจากประชาชน, นําสงใหกับเจากระทรวง-ขุนนางผูใหญ เจากระทรวง-ขุนนางผูใหญนําสงเปน
รายไดแผนดินตามอัตราท่ีกําหนด สวนท่ีเหลือถือเปนรายไดของเจากระทรวง-ขุนนางผูใหญ) 

♦ รัฐบาลสยามตองปองกันไมใหเกิดการขาดแคลนขาว โดยการปฏิรูปการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร, ปรับปรุงระบบชลประ ทาน (ขุดคลองมหาสวัสดิ์-คลองภาษีเจริญ), เพิ่มเสนทางคมนา 
คม และขยายพ้ืนท่ีกสิกรรม (เนื่องจากชาวตะวันตกเขามาซ้ือขาวจํานวนมาก) 

♦ รัฐบาลสยาม-พระบรมวงศานุวงศ-ขุนนางผูใหญตองหารายไดจากการคาเสรีรูปแบบใหม และหา
รายไดจากการใหสัมปทานหรือการผูกขาดของเจาภาษีอากร (ฝนและบอนเบ้ีย) 

♦ รัฐบาลสยามตองเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต (Extraterritoriality) ใหกับคนในบังคับของอังกฤษ 

♦ รัฐบาลสยามตองยกเลิกการผูกขาดการคาของพระคลังสินคา  
ในป พ.ศ. 2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 6) ทรงสงกองทัพสยามไปชวยฝายมหา 
อํานาจไตรภาคี (Triple Entente-อังกฤษ, ฝร่ังเศส และรัสเซีย) ทําสงครามกับไตรพันธมิตร (The Triple 
Alliance-เยอรมนี, ออสเตรีย-ฮังการี และอิตาลี) ในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 1 
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 ยุติลงโดยมหาอํานาจไตรภาคีเปนฝายไดรับชัยชนะ อังกฤษตอบแทนประเทศสยามโดย
การประกาศยกเลิก “สนธิสัญญาเบาวริง (Bowring Treaty)”  
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ปริศนาการมีตัวตนของเจาจอมทับทิมกับพระครูปลัดใบฎีกา 
 
ในประวัติศาสตรสยามไมมีช่ือของเจาจอมทับทิมกับพระครูปลัดใบฎีกา แตนักประวัติศาสตรแตกความ
คิดเห็นออกเปน 2 ฝายคือ ฝายท่ีไมเช่ือวาตัวตนจริง และฝายท่ีเช่ือวามีตัวตนจริง 
 

ปริศนาขาวเรื่องการปลอมตัวเปนสามเณรของเจาจอมทับทิม 
 

♦ ฝายท่ีไมเชื่อวามีตัวตน : ขาวเร่ืองท่ีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว) ทรงยอมรับวา เจา
จอมทับทิมปลอมตัวเปนสามเณรเขาไปอยูในวัดราชประดิษฐจริงเปน “ขาวลือ” (เนื่องจากไมมี
หลักฐาน) 

♦ ฝายท่ีเชื่อวามีตัวตน : ขาวเรื่องท่ีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว) ทรงยอมรับวา เจา
จอมทับทิมปลอมตัวเปนสามเณรเขาไปอยูในวัดราชประดิษฐเปน “ขาวจริง” 

 

การประหารชีวิตในเขตพระราชฐาน 
 

♦ ฝายท่ีไมเชื่อวามีตัวตน : เขตพระราชฐานเปนสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิจึงไมเคยมีการประหารชีวิตใครใน
เขตพระราชฐาน (ถาประชาชนเสียชีวิตในเขตพระราชฐานตองมีการสมโภชเพ่ือลางอาถรรพ) 

♦ ฝายท่ีเชื่อวามีตัวตน : ในหนังสือ “The Romance of The Harem” ระบุวา แหมมแอนนาทนเห็นการ
ทรมานเจาจอมทับทิมไมไดจนเปนลม ดังนั้นเจาจอมทับทิมกับพระครูปลัดใบฎีกาอาจไมไดถูก
ประหารชีวิตในเขตพระราชฐาน แตอาจถูกประหารชีวิตท่ีอ่ืน (เนื่องจากแหมมแอนนาไมไดเห็น
การประหารชีวิตเจาจอมทับทิมกับพระครูปลัดใบฎีกา) 

 

การประหารชีวิตดวยการเผาทั้งเปนของเจาจอมทับทิมกับพระครูปลัดใบฎีกา 
 

♦ ฝายท่ีไมเชื่อวามีตัวตน : ในหนังสือ “The Romance of The Harem” ระบุวา เจาจอมทับทิมกับพระ
ครูปลัดใบฎีกาถูกประหารชีวิตดวยการเผาทั้งเปน แตในสมัยรัตนโกสินทร (รัชกาลท่ี 1 - 5) ไมมี
การประหารชีวิตดวยการเผาท้ังเปน (แตมีการประหารชีวิตหลายรูปแบบ (การตัดศีรษะ, การทุบดวย
ทอนไมจันทร, การใสตะกรอหวายใหชางแตะ, การโบย, การขังกรงประจาน))  

♦ ฝายท่ีเชื่อวามีตัวตน : ในสมัยรัตนโกสินทร (รัชกาลท่ี 1 - 5) ไมมีหลักฐานการประหารชีวิตดวยการ
เผาท้ังเปน แตในสมัยอยุธยาเคยมีการนําผาชุบน้ํามันพันท่ัวรางกายของนักโทษและจุดไฟเผา 
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ประจักษพยานการประหารชีวิตของเจาจอมทับทิมกับพระครูปลัดใบฎีกา 
 

♦ ฝายท่ีไมเชื่อวามีตัวตน : ไมมีใครเห็นการประหารชีวิตดวยการเผาท้ังเปนของเจาจอมทับทิมกับพระ
ครูปลัดใบฎีกา 

♦ ฝายท่ีเชื่อวามีตัวตน : ในหนังสือ “The Romance of The Harem” ระบุวา แหมมแอนนาทนเห็นการ
ทรมานเจาจอมทับทิมไมไดจนเปนลม ดังนั้นเจาจอมทับทิมกับพระครูปลัดใบฎีกาอาจไมไดถูก
ประหารชีวิตดวยการเผาท้ังเปนแตอาจถูกประหารชีวิตดวยวิธีอ่ืน (เนื่องจากแหมมแอนนาไมไดเห็น
การประหารชีวิตเจาจอมทับทิมกับพระครูปลัดใบฎีกา) 

 

การลาออกจากการเปน “เจาจอม (มารดา)” 
 

♦ ฝายท่ีไมเชื่อวามีตัวตน : ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) เจาจอม 
(มารดา) คนใดท่ีประสงคจะลาออกเพื่อไปสมรสกับผูอ่ืนสามารถที่จะกราบบังคมทูลลาออก 

♦ ฝายท่ีเชื่อวามีตัวตน : ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) มีกฎหมาย
ท่ีอนุญาตใหเจาจอมสามารถลาออกเพ่ือไปสมรสกับผูอ่ืน แตเจาจอมทับทิมกับพระครูปลัดใบฎีกา
ถูกจับฐานลักลอบเปนชูซ่ึงเปนความผิดรายแรงจึงตองถูกลงโทษประหารชีวิต 

 

ขาวเรื่องการประหารชีวิตของเจาจอมทับทิมกับพระครูปลัดใบฎีกา 
 

♦ ฝายท่ีไมเชื่อวามีตัวตน : ในยุคนั้นการประหารชีวิตเจาจอมทับทิมกับพระครูปลัดใบฎีกาถือเปนขาว
ใหญ แตไมมีขาวนี้ปรากฎในหนังสือพิมพ 

♦ ฝายท่ีเชื่อวามีตัวตน : ในยุคนั้นการจัดเก็บเอกสารและหนังสือพิมพไมมีระเบียบแบบแผน สงผลให
หนังสือพิมพจํานวนมากสูญหาย (หอสมุดแหงชาติมี Bangkok Calendar (หมอบรัดเลย), Siam Re 
positary (หมอสมิธ) และหนังสือราชกิจจานุเบกษาไมครบ (หนังสือราชกิจจานุเบกษาของรัชกาลท่ี 
5 หายไป 5 ป))  

 

ปริศนาคําสั่งหามสตรีเขาไปดานในของวัดราชประดิษฐ 
 

♦ ฝายท่ีไมเชื่อวามีตัวตน : คําส่ังหามสตรีเขาไปดานในของวัดราชประดิษฐ (กุฏิของภิกษุสามเณร) 
จนถึงปจจุบัน เนื่องจากมักมีภิกษุและสามเณรท่ีประพฤติผิดศีลลักลอบสมสูกับสีกา 
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♦ ฝายท่ีเชื่อวามีตัวตน : คําส่ังหามสตรีเขาไปดานในของวัดราชประดิษฐจนถึงปจจุบัน เนื่องจากคดี
เจาจอมทับทิมกับพระครูปลัดใบฎีกา 

 

ปริศนาพระเจดียสูงชะลูดในวัดสระเกศ 
 

♦ ฝายท่ีไมเชื่อวามีตัวตน : พระเจดียคูสูงชลูดในวัดสระเกศ (ขางโบสถดานตะวันออก) เปนท่ีบรรจุ
อัฐิกระดูกลิงและสุนัขทรงเล้ียงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) 

♦ ฝายท่ีเชื่อวามีตัวตน : พระเจดียคูสูงชลูดในวัดสระเกศเปนท่ีบรรจุอัฐิของเจาจอมทับทิมกับพระครู
ใบฎีกาปลัด 

 

ปริศนาศาลเจาจอมทับทิม 
 
♦ ฝายท่ีไมเชื่อวามีตัวตน : ศาลเจาจอมทับทิม (กรมแผนท่ีทหาร ถ.กัลยาณไมตรี) เปนศาลเพียงตาของ

บุคคลอ่ืน 

♦ ฝายท่ีเชื่อวามีตัวตน : ศาลเจาจอมทับทิมเปนศาลเพียงตาของเจาจอมทับทิม (เนื่องจากศาลหันหนา
ไปทางทิศใต (วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามซ่ึงพระครูปลัดใบฎีกาเคยจําพรรษา) และต้ังอยูบน
พื้นท่ีลานประหารของเจาจอมทับทิมกับพระครูปลัดใบฎีกา (สวนเกานอกกําแพงพระบรมมหาราช 
วังทิศตะวันออก)) 

 

ประวัติศาสตรสยามกับเจาจอมทับทิมกับพระครูปลัดใบฎีกา 
 

♦ ฝายท่ีไมเชื่อวามีตัวตน : เจาจอมทับทิมกับพระครูปลัดใบฎีกาไมมีในประวัติศาสตรสยาม ท้ังสอง
เปนเพียงตัวละครในหนังสือ “The Romance of The Harem” เทานั้น 

♦ ฝายท่ีเชื่อวามีตัวตน : เจาจอมทับทิมกับพระครูปลัดใบฎีกาไมมีทายาท และไมมีความสําคัญใน
ประวัติศาสตรจึงไมถูกบันทึกอยูในประวัติศาสตรสยาม 

 

บริษัท หลุยส ตี เลียวโนเวนส (ประเทศไทย) จํากัด 
 
บริษัท หลุยส ตี เลียวโนเวนส (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทท่ีกอตั้งข้ึนโดย หลุยส เลียวโนเวนส เพื่อ
ดําเนินกิจการสัมปทานไมสัก กอนท่ีจะเปล่ียนมาเปนตัวแทนนําเขาสินคาจากตางประเทศ 
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ในป พ.ศ. 2448 หลุยส เลียวโนเวนส กอต้ัง 
บริษัท หลุยส โทมัส เลียวโนเวนส (ประเทศ
ไทย) จํากัด เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2448 เพื่อ
ดําเนินกิจการสัมปทานไมสัก 
ในป พ.ศ. 2454 บริษัท หลุยส โทมัส เลียวโน
เวนส (ประเทศไทย) จํากัด รวมมือกับ Denny, 
Matt & Dickson (อังกฤษ) เพื่อจัดต้ังโรงเล่ือย, 
ทาเรือ, รถยก และโก ดังสินคา 
ในป พ.ศ. 2463 บริษัท หลุยส โทมัส เลียวโน
เวนส (ประเทศไทย) จํากัด บริจาคไมสักเพื่อใช

ในการบูรณะเสาชิงชา (บริษัท หลุยส โทมัส เลียวโนเวนส (ประเทศไทย) จํากัด ใชเสาชิงชาเปนเคร่ืองหมาย
การคาของบริษัทในเวลาตอมา) 
ในป พ.ศ. 2499 บริษัท หลุยส โทมัส เลียวโนเวนส (ประเทศไทย) จํากัด ปรับเปล่ียนการดําเนินธุรกิจเปน
ตัวแทนจําหนายสินคาจากตางประเทศ หลังจากท่ีสัมปทานไมสักส้ินสุดลง 
ในป พ.ศ. 2508 บริษัท หลุยส โทมัส เลียวโนเวนส (ประเทศไทย) จํากัด เปดโรงงานผลิตรถแทรกเตอรเพื่อ
การเกษตร 
ในป พ.ศ. 2529 บริษัท หลุยส โทมัส เลียวโนเวนส (ประเทศไทย) จํากัด รวมกิจการกับ Muller & Phipps 
(ประเทศไทย), เปล่ียนช่ือเปน “บริษัท หลุยส ตี เลียวโนเวนส (ประเทศไทย) จํากัด” และเปนสมาชิกของ
กลุม Getz (สหรัฐอเมริกา) 
บริษัท หลุยส ตี เลียวโนเวนส (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินกิจการเปนตัวแทนผลิตและนําเขาสินคาจากตาง 
ประเทศเพ่ือจําหนายในประเทศไทยหลายอยาง (เคมีภัณฑท่ีใชในอุตสาหกรรม, วัสดุกอสราง, อุปกรณ-
เคร่ืองมือชาง, ผลิตภัณฑเพื่อการเกษตร และอาวุธปน) 
 
ปจจุบัน : บริษัท หลุยส ตี เลียวโนเวนส (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายอังกฤษ (ไมได
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลในประเทศไทย)  
ปเตอร รีด กรีนเวลล เปนผูรับมอบอํานาจดําเนินกิจการในประเทศไทยและมาเลเซีย (แตเขามอบอํานาจ
ชวงให ดักลัส เกรแฮม เฟรเซอร เปนตัวแทนชวง)  
 

ที่อยู 177/1 อาคาร บียูไอ ช้ัน 10 ถ.สุรวงศ แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 

โทรศัพท 0-2206-9500, 0-2237-7040 

แฟกซ 0-2206-9599, 0-2236-7471 
 

เครือ่งหมายการคา 
บรษิทั หลยุส ด ีเลยีวโนเวนส (ประเทศไทย) จาํกดั 
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แอนนากับพระเจากรุงสยาม 
 
แอนนากับพระเจากรุงสยาม เปนหนังสือท่ีแปลมาจากหนังสือ “Anna and the King of Siam” ของ มารกา
เร็ต แลนดอน (นักเขียนอเมริกัน) โดยในประเทศไทยมีผูนําหนังสือเลมนี้มาแปล-จัดพิมพเพื่อจําหนาย และ
จัดแสดงเปนละครเวทีคือ 

 

• หนังสือ 
 
   - อ.สนิทวงศ (อุไร สนิทวงศ) : แปลหนังสือ “Anna and the 
King of Siam” เปนภาษาไทยความยาว 684 หนาโดยต้ังช่ือวา 
“แอนนากับพระเจากรุงสยาม” และจัดพิมพเพื่อจําหนายจํานวน 
2 คร้ัง (พ.ศ. 2508 และ พ.ศ. 2513) 
 
 
 
 
 
 

 
   - กัณหา แกวไทย : แปลหนังสือ “Anna and the King of 
Siam” เปนภาษาไทยความยาว 637 หนาโดยต้ังช่ือวา 
“แอนนากับพระเจากรุงสยาม” และจัดพิมพเพื่อจําหนาย
จํานวน 1 คร้ัง (พ.ศ. 2542) 
 
 
 
 
 
 
 

 

แอนนากบัพระเจากรงุสยาม 
(อ.สนทิวงศ) 

 

แอนนากบัพระเจากรงุสยาม 
(กณัหา แกวไทย) 
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• ละครเวที 
 
ในป พ.ศ. 2509 หนังสือ “แอนนากับพระเจากรุงสยาม” ถูก
นํามาสรางเปนละครเวทีโดยใชช่ือเดียวกับหนังสือ โดยมี ดอก 
ดิน กัญญามาลย แสดงเปน พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยู 
หัว (รัชกาลท่ี 4) และ สุพรรณ บูรณพิมพ แสดงเปนแหมมแอน
นา 
 
 
 
 
 

 

ขอตกลงการจางงานของแหมมแอนนา 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงทําขอตกลงจางแหมมแอนนาเปน “พระอาจารย”
ใหกับเจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 5) และพระบรมวงศานุวงศในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4)  โดยมีสาระสําคัญคือ 

- แหมมแอนนาจะไดรับเงินเดือน เดือนละ 100 เหรียญสิงคโปร 
- แหมมแอนนาจะไดอาศัยอยูบานพักสรางดวยอิฐแบบยุโรปนอกพระบรมมหาราชวัง 
- แหมมแอนนาตองสอนวิชาภาษาอังกฤษ, วิชาวิทยาศาสตรเบ้ืองตน, วิชาวรรณคดีอังกฤษ และวิชา
ขนบธรรมเนียมอังกฤษ (หามสอนศาสนาคริสต) 

- แหมมแอนนาตองแบงการสอนเปน 2 ชวงคือ 
♦ ชวงเชา : แหมมแอนนาสอนเจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 5) และพระราชทายาทในพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) 
♦ ชวงบาย : แหมมแอนนาสอนเจาจอม (มารดา) ท่ียังสาว 

 
 
 
 
 

 

แอนนากบัพระเจากรงุสยาม 
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จดหมายเหตทุี่ควรรู 
 

นื่องจากในภาพยนตรไมไดกลาวถึงเหตุการณหลายอยางซ่ึงอาจทําใหผูอานเกิดความไมเขาใจใน
ภาพยนตร ผูเขียนเห็นวา เหตุการณเหลานี้มีสวนเกี่ยวของกับประวัติศาสตรสยามและโลกจึงสรุป
เหตุการณท่ีสําคัญท่ีเห็นวามีประโยชนเพื่อใหผูอานเขาใจประวัติศาสตรและภาพยนตรอยางชัดเจน 

 

วิบากกรรมกอนการข้ึนครองราชยของรัชกาลท่ี 4 
 
ในป พ.ศ. 2330 พระองคเจาทับ (รัชกาลท่ี 3) ทรงพระราชสมภพ และทรงเปนพระราชโอรสลําดับท่ี 1 ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลท่ี 2) กับสมเด็จพระศรีสุราลัย (พระมเหสี) (รัชกาลท่ี 2 ทรง
โปรดปรานเจาจอมมารดาเรียมอยางมาก และทรงแตงต้ังเจาจอมมารดาเรียมเปน “สมเด็จพระศรีสุราลัย”) 
ในป พ.ศ. 2347 เจาฟามงกุฎ (รัชกาลท่ี 4) ทรงพระราชสมภพ และทรงเปนพระราชโอรสลําดับท่ี 2 ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 2) กับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี (พระอัคร
มเหสี)  
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลท่ี 2) ทรงมีพระราชประสงคใหเจาฟามงกุฎ (รัชกาลที่ 4) 
ทรงข้ึนครองราชยเปนกษัตริยตามโบราณราชประเพณี (เนื่องจากเจาฟามงกุฎ (รัชกาลที่ 4) ทรงประสูติจาก
พระอัครมเหสี และเจาฟาชายราชกุมาร (พระราชทายาทลําดับท่ี 1) ส้ินพระชนมในวันประสูติ) 

ในป พ.ศ. 2356 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
(รัชกาลท่ี 2) ทรงแตงต้ังพระองคเจาทับ (รัชกาลท่ี 3) เปน 
“กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร” 
กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร  ( รัชกาลท่ี  3)  ทรงพระปรีชา
สามารถดานการปกครอง-กฎหมาย-เศรษฐกิจ-การคา และ
ทรงแตงสําเภาหลวงไปคาขายกับจีนนําเงินตราเขาประเทศ
สยามเปนจํานวนมาก  
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 2) ทรง
ฝกใฝกวีนิพนธ-ศิลปะ-ดนตรีอยางมากจนไมสนพระทัยวา
ราชการแผนดิน 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 2) ทรง
มอบหมายใหกรมหมื่นเจษฎาบดินทรกํากับดูแลกรมทา, 
กรมพระคลังมหาสมบัติ และกรมพระตํารวจ  

 

พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลานภาลยั 
(24 กมุภาพนัธ 2310 - 21 กรกฎาคม 2367) 
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ในป พ.ศ. 2360 สมเด็จพระบวรราชเจามหาเสนานุรักษ (วัง
หนา) ส้ินพระชนม เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2360 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลท่ี 2) ทรงไม
แตงต้ังใครดํารงตําแหนงวังหนา กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร 
(รัชกาลท่ี 3) จึงทรงกํากับดูแลวังหนาเพิ่มเติม (ในยุคนั้น
ตําแหนง “วังหนา” เปนตําแหนงสําคัญมาก ใครกํากับดูแลวัง
หนาเปรียบเสมือนเปน “รัชทายาท”) 
ในป พ.ศ. 2365 เจาฟากรมหลวงพิทักษมนตรี (วาท่ีกรมวัง) 
ส้ินพระชนม  
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลท่ี 2) ทรงไม
แตงต้ังใครดํารงตําแหนงกรมวัง กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร 
(รัชกาลท่ี 3) จึงทรงกํากับดูแลกรมวังเพิ่มเติม 
ในป พ.ศ. 2367 เจาฟามงกุฎ (รัชกาลท่ี 4) ทรงผนวชเปน
พระภิกษุท่ีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และทรงไดรับพระนามฉายาวา “วชิรญาโณ”  
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลท่ี 2) ทรงพระประชวร กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร (รัชกาลท่ี 
3) ทรงมีพระราชบัญชาใหทหารลอมพระบรมมหาราชวังเพื่ออารักขาความปลอดภัย และทรงหามไมใหใคร
เขา-ออก สงผลใหพระบรมวงศานุวงศและขุนนางไมสามารถเขาเยี่ยมพระอาการของพระองค 
พระวชิรญาโณ (รัชกาลท่ี 4) ทรงตรัสถามกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส (เจาอาวาสวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร) เร่ืองท่ีพระองคจะทรงลาสิกขาบทเพ่ือเรียกรองสิทธิท่ีจะทรงข้ึนครองราชย 
แตกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสทรงทูลแนะนําไมทรงควรลาสิกขาบทเพื่อความปลอดภัย พระองคจึง
ทรงตัดสินพระทัยท่ีจะดํารงสมณเพศ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 2) สวรรคตอยางปริศนา เหลาขุนนางทูลเชิญกรมหมื่น
เจษฎาบดินทรทรงข้ึนครองราชยเปน “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3)” เม่ือวันท่ี 21 
กรกฎาคม 2367 (นักประวัติศาสตรหลายคนเห็นวา พระองคทรงถูกปลงพระชนมดวยพระโอสถพิษ 
เนื่องจากพระอาการของพระองคทรุดลงอยางรวดเร็วจนสวรรคต หลังจากท่ีพระองคทรงเสวยพระโอสถ
ของสมเด็จพระศรีสุราลัย) 
ในป พ.ศ. 2369 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงทํา “สนธิสัญญาเบอรนี (Burney 
Treaty)” เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2369 สรางความไมพอใจใหกับพระบรมวงศานุวงศและขุนนางอยางมาก 
(เนื่องจากพวกเขาเห็นวา พระองคทรงยอมออนขอใหกับอังกฤษมากเกินไป) 
ในป พ.ศ. 2375 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงแตงต้ังเจาฟาจุฑามณี (พระบาทสม 
เด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว-พระราชอนุชา (นองชาย) ในรัชกาลท่ี 4) เปน “สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟา
กรมขุนอิศเรศรังสรรค” เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2375  

 

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลาเจาอยูหวั 
(31 มนีาคม 2330 - 2 เมษายน 2394) 
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ในป พ.ศ. 2393 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงแตงต้ังจม่ืนไวยวรนาถภักดีศรีสุริย 
วงศ (ชวง) เปน “พระยาศรีสุริยวงศ” 
สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค (พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว) กับสมเด็จ
เจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (ดิศ) กุมอํานาจกองทัพเกือบท้ังหมด สงผลใหท้ังสองมีอิทธิพลอยางมาก 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงมีพระราชประสงคให “พระองคเจาอรรณพ” (พระ
ราชโอรสในรัชกาลที่ 3) ข้ึนครองราชยเปนกษัตริยจึงทรงพระราชทานพระประคําทองคําของพระบาทสม 
เด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) ใหกับพระองคเจาอรรณพ (เนื่องจากพระประคําทองคําเปน
สัญลักษณแหงการสืบราชสมบัติ)  
ขุนนางท่ีไมตองการใหพระองคเจาอรรณพทรงข้ึนครองราชยแอบสับเปล่ียนนําพระประคําทองคําองค
ปลอมไปถวาย (เนื่องจากพวกเขาเกรงวา พระองคเจาอรรณพจะทรงออนขอตอชาติตะวันตกยอมทํา
สนธิสัญญาท่ีอาจสงผลกระทบตอผลประโยชนของพวกเขา)  
ในป พ.ศ. 2394 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงพระประชวรอยางหนัก พระยาศรีสุริ
ยวงศ (ชวง) เกรงวา สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค (พระบาทสมเด็จพระปนเกลา
เจาอยูหัว) จะทรงข้ึนครองราชยเปนกษัตริยจึงวางแผนปฏิสังขรณวัดบุปผารามใหเปนวัดธรรมยุตนิกาย  
พระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) ตองการใหพระวชิรญาโณ (รัชกาลท่ี 4) ทรงขึ้นครองราชยเปนกษัตริย (เนื่องจาก
พระองคทรงผนวชเปนภิกษุมานานจึงทรงไมมีกองทัพอยูในมือท่ีจะมาตอตานเขา) 
สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค (พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว) ทรงมีพระ
ราชประสงคท่ีจะทรงข้ึนครองราชย แตพระองคทรงเกรงพระทัยพระวชิรญาโณ (รัชกาลท่ี 4) 
สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค (พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว) เสด็จไปหา
พระวชิรญาโณ (รัชกาลท่ี 4) ท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร เพ่ือตรัสถามพระวชิรญาโณ (รัชกาลท่ี 4) วา พระวชิรญา
โณ (รัชกาลท่ี 4) ทรงมีพระราชประสงคท่ีจะทรงข้ึนครองราชยหรือไม  
พระวชิรญาโณ (รัชกาลที่ 4) ทรงตรัสตอบสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค (พระบาท 
สมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว) วา พระองคมีพระราชประสงคท่ีจะทรงข้ึนครองราชย สมเด็จพระเจานองยา
เธอ เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค (พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว) จึงทรงยอมถอย 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3) สวรรคต พระบรมวงศานุวงศและเหลาขุนนางลงความ 
เห็นใหทูลเชิญพระวชิรญาโณทรงข้ึนครองราชยเปน “พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4)” 
เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2394 (หลังจากท่ีรัชกาลท่ี 4 ทรงข้ึนครองราชย พระองคเจาอรรณพเสด็จออกจากพระ 
บรมมหาราชวัง และไมมีใครทราบขาวของพระองค) 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงแตงต้ังสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมขุนอิศ
เรศรังสรรคเปน “พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว” เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2394  
พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระเกียรติยศเปนพระเจาแผนดินพระองคท่ี 2 เหมือนพระบาท 
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) โดยมีเหตุผลหลายอยางคือ 
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- เพ่ือปกปองประเทศสยามจากการคุกคามของชาติตะวันตก (พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวทรง
ปรีชาสามารถดานการทหารอยางมาก) 

- เพื่อคานอํานาจกับสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (ดิศ) และพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) 
- เพื่อความสงบสุขของราชสมบัติของพระองค (พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระดวง
ชะตาแรง และทรงตองเปนกษัตริยราชสมบัติของรัชกาลท่ี 4 จึงจะปลอดภัย) 

ในป พ.ศ. 2398 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงแตงต้ังพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) 
เปน “เจาพระยาศรีสุริยวงศ” (สมุหพระกลาโหม) หลังจากท่ีสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (ดิศ) ถึง
แกพิราลัย 
 

วิกฤตการณวังหนา 
 
ในป พ.ศ. 2408 พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัช 
กาลที่ 4) ทรงไมแตงต้ังใครดํารงตําแหนงวังหนา สงผลใหเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) เปนผูกุมอํานาจ
กองทัพเกือบท้ังหมด  
พระบรมวงศานุวงศและขุนนางผูใหญเกรงวา เจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) อาจเปนอันตรายตอราชสมบัติจึง
ทูลเตือนพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) แตพระองคไมทรงปกใจเช่ือ และทรงปฏิบัติ
พระองคตอเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) อยางปกติ 
ในป พ.ศ. 2410 เจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) ทูลบอกพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ให

ทรงแตงต้ังพระองคเจายอดยิ่ง (พระราชโอรสในพระบาทสม 
เด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว) เปน “กรมพระราชวังบวรสถาน
มงคล” (วังหนา) (เนื่องจากเขาตองการลดความหวาดระแวง
ของพระบรมวงศานุวงศและขุนนางผูใหญ)  
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงไม
เห็นชอบ (เนื่องจากรัชกาลท่ี 4 ทรงเห็นวา เจาฟาจุฬาลงกรณ 
(รัชกาลท่ี 5) ทรงมีพระชนมายุ 12 พรรษาจึงมีความเส่ียงใน
การครองราชยสมบัติ) 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรง
แตงต้ังพระองคเจายอดยิ่งเปน “กรมหม่ืนบวรวิไชยชาญ” และ
ไมทรงแตงต้ังใครเปน “กรมพระราชวังบวรสถานมงคล” 
ในป พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัช 
กาลที่ 4) ทรงประชวรใกลสวรรคต 

 

กรมพระราชวงับวรวไิชยชาญ 
(6 กนัยายน 2381 - 28 สงิหาคม 2428) 
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เหลาพระบรมวงศานุวงศและขุนนางเห็นวา กรมหม่ืนบวรวิไชยชาญสมควรไดรับการแตงต้ังเปน “กรม
พระราชวังบวรสถานมงคล”  
กรมขุนวรจักรธรานุภาพ (พระราชโอรสในรัชกาลท่ี 2) ทรงคัดคาน โดยทรงอางวา การแตงตั้งผูดํารง
ตําแหนงกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเปนพระราชอํานาจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลที่ 4) (เนื่องจากกรมขุนวรจักรธรานุภาพทรงอยากไดรับตําแหนงเปน “กรมพระราชวังบวรสถาน
มงคล”)  
เหลาพระบรมวงศานุวงศและขุนนางแตงตั้งกรมหม่ืนบวรวิไชยชาญเปน “กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ” 
(วังหนา) กอนท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) สวรรคต 1 วัน  
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) สวรรคต พระบรมวงศานุวงศและเหลาขุนนางลงความ 
เห็นใหเจาฟาจุฬาลงกรณทรงข้ึนครองราชยเปน “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5)” 
และแตงต้ังใหเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) เปน “ผูสําเร็จราชการแผนดิน” เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงไมมีพระราชอํานาจในการบริหารราชการแผน 
ดิน (เนื่องจากเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) มีอํานาจเด็ดขาดในการบริหารราชการแผนดินตลอดเวลาที่เปน
ผูสําเร็จราชการแผนดิน สรางความไมพอพระทัยใหกับรัชกาลท่ี 5 หลายคร้ัง) 
ในป พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงมีพระชนมายุครบ 20 พรรษา 
เจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) จึงลาออกจากตําแหนง “ผูสําเร็จราชการการแผนดิน”  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงแตงต้ังเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) เปน “สมเด็จ
เจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง)”  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงตั้งหอรัษฎากรพิพัฒนเพ่ือดึงอํานาจในการเก็บ
ภาษีอากรมาอยูที่พระองค (ในยุคนั้นยังไมมีกรมสรรพากร เจาภาษีนายอากรจะเปนผูเก็บภาษีจากประชาชน, 
นําสงใหกับเจากระทรวง-ขุนนางผูใหญ เจากระทรวง-ขุนนางผูใหญนําสงเปนรายไดแผนดินตามอัตราท่ี
กําหนด สวนท่ีเหลือถือเปนรายไดของเจากระทรวง-ขุนนางผูใหญ) สรางความไมพอใจใหกับพระบรมวงศา
นุวงศ-ขุนนางอยางมาก (เนื่องจากพวกเขาตองสูญเสียรายไดจากการจัดเก็บภาษีจํานวนมาก)  
กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญทรงไมพอพระทัยกับการตั้งหอรัษฎากรพิพัฒนอยางมาก (เนื่องจากกรม
พระราชวังบวรวิไชยชาญมีรายไดจากการเก็บภาษีถึง 1 ใน 3 ของรายไดแผนดิน) 
ในป พ.ศ. 2417 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงตรา“พระราชบัญญัติพิกัด
เกษียณอายุลูกทาส-ลูกไท” เพื่อทยอยเลิกทาสใหหมดไปจากประเทศสยาม เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2417 สราง
ความไมพอใจใหกับพระบรมวงศานุวงศ-ขุนนางมากข้ึน (เนื่องจากพวกเขาตองสูญเสียทาสจํานวนมาก) 
กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญทรงไมพอพระทัยพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาส-ลูกไทอยางมากจึง
ทรงซองสุมทหาร-อาวุธจํานวนมากเพื่อเตรียมกอกบฏ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ทรงทราบขาวเร่ืองการเตรียมกอกบฏของกรมพระ 
ราชวังบวรวิไชยชาญจึงทรงวางแผนใหคนไประเบิดตึกดินในพระบรมมหาราชวังจนเกิดเพลิงไหม  
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงใหคนไปบอกกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญให
นําทหารมาชวยดับเพลิงเพื่อจะจับกุมในขอหากอกบฏ  
กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญทรงรูทันแผนการจึงทรงไมยอมไปดับเพลิง โดยทรงอางวา พระองคทรง
ประชวรดวยพระโรครูมาติซ่ัม (โรคขออักเสบชนิดหนึ่ง) 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ทรงกลาวหากรมพระราชวังบวรวิไชยชาญวา กรม
พระราชวังบวรวิไชยชาญทรงยิงปนใหญเขามาในพระบรมมหาราชวังเพื่อหวังท่ีจะยึดวังหลวง  
กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญทรงพาครอบครัวของพระองคลงเรือเสด็จหนีไปสถานกงสุลอังกฤษประจํา
ประเทศสยามในตอนกลางคืน (กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญทรงสนิทสนมกับ โทมัส ยอรช น็อกซ กงสุล
อังกฤษประจําประเทศสยามอยางมาก) 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงขอให เซอร แอนดรู คล็าค (ผูวาราชการ
สิงคโปร) ชวยไกลเกล่ียกับกงสุลอังกฤษเพื่อใหสงตัวกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญคืนมา แตโทมัส ยอรช 
น็อกซ ไมยอม เหตุการณยืดเยื้อเกือบ 2 อาทิตยจึงทรงเชิญสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศจาก จ.
ราชบุรี มาชวยไกลเกล่ีย 
ฝร่ังเศสฉวยโอกาสสงเรือรบติดปนใหญเขาสูปากแมน้ําเจาพระยา และสงตัวแทนเขามาเจรจากับโทมัส 
ยอรช น็อกซ โดยเสนอวิธีแกปญหาดวยการแบงประเทศสยามออกเปน 2 สวนคือ 

- สวนท่ี 1 : ตั้งแตกรุงเทพถึงเชียงใหมใหพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรง
ปกครอง 

- สวนท่ี 2 : ตั้งแตกรุงเทพลงไปถึงภาคใตใหกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญปกครอง 
อังกฤษรูทันแผนการของฝร่ังเศสท่ีหวังจะยึดภาคตะวันออก (สวนท่ี 1) ซ่ึงอุดมสมบูรณ-มีทําเลคาขายดีกวา
ไปเปนอาณานิคมของตนเอง และยกภาคใต (สวนท่ี 2) ซ่ึงอุดมสมบูรณนอยกวา-ทําเลคาขายสูภาคตะวัน 
ออกไมไดใหเปนอาณานิคมของอังกฤษจึงปฏิเสธ  
อังกฤษยอมคืนกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญและครอบครัวของพระองคใหกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอม 
เกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) โดยกําหนดเง่ือนไขวา หามทํารายพระองคและครอบครัวของพระองค  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงคืนตําแหนงใหกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ 
(รัชกาลท่ี 5 ทรงจัดสรรงบประมาณใหกับวังหนา และทรงโอนทหารปนใหญ-ทหารเรือของวังหนาเปนรวม
กับกองทัพ โดยเหลือทหารรักษาพระองคของวังหนา 200 คน) 
 

การเลิกทาสและระบบไพรในสมัยรัชกาลท่ี 5 
 
ในสมัยรัตนโกสินทร (รัชกาลท่ี 1 - 5) ประเทศสยามมีการกําหนดการใชแรงงานจากประชาชน 2 แบบ (ทาส
และไพร) โดยไมไดรับคาจาง กษัตริย, พระบรมวงศานุวงศ และขุนนางผูใหญไดรับการยกเวน 
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• ระบบทาส 
 

ประเภทของทาส 
 
♦ ทาสสินไถ : ทาสท่ีขายตัวเอง-ถูกขายใหแกนายทาส (เนื่องจากความยากจน และตองทํางานใหนาย

ทาสจนกวาจะหาเงินมาใชแทนเงินราคาขายจึงจะหลุดจากการเปนทาส) 
♦ ทาสในเรือนเบี้ย : ทาสท่ีเกิดจากพอ-แมท่ีเปนทาส (ไมสามารถไถถอนตนเองจากการเปนทาส)  
♦ ทาสท่ีไดรับมาดวยมรดก : ทาสท่ีตกเปนมรดกจากนายทาส (นายทาสคนเดิมเสียชีวิต และมอบทาส

เปนมรดกใหกับนายทาสคนตอไป) 
♦ ทาสทานให : ทาสท่ีไดมาจากผูอ่ืน 

♦ ทาสท่ีชวยมาจากโทษทัณฑ : ทาสที่นายทาสชวยเหลือในการชําระคาปรับ (เนื่องจากกระทําความ 
ผิดและถูกลงโทษปรับ แตไมสามารถชําระคาปรับ) 

♦  ทาสท่ีเล้ียงไวเม่ือเกิดทุพภิกขภัย : ทาสท่ีไมสามารถเล้ียงตัวเอง (เนื่องจากหมดตัวจากภัยธรรมชาติ, 
สงคราม, ขาวยากหมากแพง) 

♦ ทาสเชลย : ทาสท่ีแมทัพนายกองไดมาจากเชลยสงคราม 

 

การหลุดพนจากการเปนทาส 
 
♦ ทาสสามารถหาเงินมาไถถอนตนเอง (ยกเวนทาสในเรือนเบ้ียและทาสเชลย) 
♦ ทาสผนวชเปนภิกษุโดยไดรับความยินยอมจากนายทาส 

♦ ทาสที่ไปทําสงครามและถูกจับเปนเชลย แตสามารถหลบหนีออกมา 

♦ ทาสที่แตงงานกับนายทาส หรือลูก-หลานของนายทาส 

♦ ทาสที่แจงกับราชการวา นายทาสเปนกบฏ และผลการสืบสวนเปนความจริง 

 

• ระบบไพร 
 
ผูชายท่ีไมไดเปนทาส (อายุ 18 - 60 ป) มีหนาท่ีรับใชแรงงานใหกับราชการปละ 6 เดือน (เดือนเวนเดือน) 
โดยไมไดรับคาจาง โดยแบงออกเปน 3 ประเภทคือ 

- ไพรหลวง : ไพรท่ีถูกเกณฑใหทํางานในกรมกองตางๆโดยขุนนางท่ีกํากับกรมกองเปนผูดูแลบังคับ
บัญชา (สวนใหญเปนงานใชแรงงานเพื่อสรางถนน, สรางวัด, ทําสงคราม) 
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- ไพรสวย : ไพรหลวงท่ีไดรับการยกเวนไมตองถูกเกณฑใหทํางานในกรมกองตางๆโดยการเสียเงิน (เงิน
คาราชการ), ส่ิงของ, ผลผลิตตางๆท่ีราชการตองการ (ของปา, ดินประสิว, ดีบุก, ฝาง)  

- ไพรสม : ไพรหลวงท่ีกษัตริยพระราชทานใหกับพระบรมวงศานุวงศ-ขุนนาง (ไพรสมเปนไพรของพระ
บรมวงศานุวงศ-ขุนนางจึงมีเหมือนเปน “ไพรสวนตัว” และสามารถโอนยายใหกับผูอ่ืน) 

 

• การเลิกทาสและระบบไพร 
 
ในป พ.ศ. 2417 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงตรา “พระราชบัญญัติพิกัด
เกษียณอายุลูกทาส-ลูกไท” เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2417 โดยมีสาระสําคัญคือ 

- ลูกทาส (ทาสในเรือนเบ้ีย) ท่ีเกิดต้ังแต พ.ศ. 2411 (ปท่ีรัชกาลท่ี 5 ทรงข้ึนครองราชย) ผูชายมีคาตัว 8 ตํา 
ลึง, ผูหญิงมีคาตัว 7 ตําลึง โดยลดคาตัวลงทุกป และเม่ืออายุ 21 ปใหพนจากความเปนทาส 

- ทาสเชลยและทาสน้ําเงิน (ทาสที่ขายตัวเอง, ทาสที่นายทาสไถตัว) ใหพนจากความเปนทาสเม่ืออายุ 60 ป 
ในป พ.ศ. 2421 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงตรา “พระราชบัญญัติยกเลิกการ
เกณฑแรงงานไพร” สงผลใหประชาชนไมตองถูกเกณฑเปนไพร  
ในป พ.ศ. 2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงตรา “พระราชบัญญัติทาส ร.ศ.
124” เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2448 โดยมีสาระสําคัญคือ 

- หามซ้ือ-ขายทาส และหามทาสที่พนจากความเปนทาสกลับมาเปนทาส 
- หามทาสที่จะเปล่ียนนายทาสใหมทํากรมธรรมข้ึนคาตัวมากกวาจํานวนคาตัว 
- ใหลูกทาสท้ังหมดพนจากความเปนทาส 
- ใหนายทาสลดคาตัวทาสคนละ 4 บาทตอเดือน ตั้งแตเดือนเมษายน 2448 จนกวาจะหมดคาตัว 
- ใหทาสท้ังหมดพนจากความเปนทาส ตั้งแตวันท่ี 11 มกราคม 2454  

 

การเจริญสัมพันธไมตรีกับตางประเทศในสมัยรัชกาลท่ี 4 
 
ในป พ.ศ. 2395 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหคณะราชทูตสยามอัญเชิญพระ
ราชสาสน และเคร่ืองราชบรรณาการไปถวายจักรพรรดิเสียนเฟง (จักรพรรดิจีน)  
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงแตงต้ังสมณทูตสยาม (คณะสงฆ) เดินทางไปลังกา
ทวีป (ศรีลังกา) 
ในป พ.ศ. 2398 เซอร จอหน เบาวริง และคณะราชทูตอังกฤษอัญเชิญพระราชสาสน และเครื่องราชบรรณา 
การของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (กษัตริยอังกฤษ) เขาเฝาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัช 
กาลที่ 4) และทํา “สนธิสัญญาเบาวริง (Burney Treaty)” เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2398 
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มิสเตอร ฮาริ ปกส และคณะราชทูตอัง 
กฤษอัญเชิญพระราชสาสนและเคร่ืองราช
บรรณาการของสมเด็จพระราชินีนาถ
วิกตอเรียเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) อีกคร้ัง 
ในป พ.ศ. 2399 พระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงทําสนธิ 
สัญญาทางการคากับสหรัฐอเมริกา, ฝร่ัง 
เศส และญ่ีปุน 
ในป พ.ศ. 2400 พระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหพระยามนตรีสุริยวงศ (ชุม) อัญเชิญพระราชสาสน และเคร่ืองราช
บรรณาการไปถวายสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย  
ในป พ.ศ. 2401 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงทําสนธิสัญญาทางการคากับเดน 
มารก และแอนซิเอติก (ออสเตรีย) 
ในป พ.ศ. 2402 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงทําสนธิสัญญาทางการคากับโปรตุ 
เกส 
ในป พ.ศ. 2403 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงทําสนธิสัญญาทางการคากับฮอลัน 
ดา (เนเธอรแลนด) และปรัสเซีย (เยอรมนี) 
ในป พ.ศ. 2404 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงใหเจาพระยาศรีพิพัฒนรัตนราช
โกษา (แพ) อัญเชิญพระราชสาสน และเคร่ืองราชบรรณาการไปถวายจักรพรรดินโปเลียนท่ี 3 (จักรพรรดิ
ฝร่ังเศส) เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2404 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงทําสนธิสัญญาทางการคากับปรัสเซีย 
คณะราชทูตรัสเซียอัญเชิญพระราชสาสน 
และเครื่องราชบรรณาการของพระเจา
ซารอเล็กซานเดอรท่ี 2 (กษัตริยรัสเซีย) 
เขาเฝาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจา 
อยูหัว (รัชกาลท่ี 4) และทําสนธิสัญญา
ทางการคา 
ในป พ.ศ. 2405 เจาเมืองเบตาเวีย (เนเธอร 
แลนด) และคณะราชทูตฮอลันดาอัญเชิญ
พระราชสาสน และเครื่องราชบรรณาการ
ของสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเล่ียมท่ี 3 

คณะราชทตูสยามเขาเฝาสมเดจ็พระราชนินีาถวคิตอเรยี 

คณะราชทตูสยามเขาเฝาจกัรพรรดนิโปเลยีนที ่3 
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(กษัตริยเนเธอรแลนด) เขาเฝาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) และทําสนธิ สัญญา
ทางการคากับฉบับใหม  
คณะราชทูตปรัสเซีย (เยอรมนี) อัญเชิญพระราชสาสนและเคร่ืองราชบรรณาการของสมเด็จพระราชาธิบดี
เฟดเดอริคท่ี 1 (กษัตริยเยอรมนี) เขาเฝาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) และทําสนธิ 
สัญญาทางการคาฉบับใหม 
คณะราชทูตสวีเดน (สวีเดน + นอรเวย) อัญเชิญพระราชสาสนและเคร่ืองราชบรรณาการของพระเจาชารลท่ี 
15 (กษัตริยสวีเดน + นอรเวย) เขาเฝาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจา อยูหัว (รัชกาลที่ 4) และทําสนธิ 
สัญญาทางการคาฉบับใหม 
ในป พ.ศ. 2406 จักรพรรดินโปเลียนท่ี 3 (จักรพรรดิฝร่ังเศส) ทรงถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ “ลิจอง ดอน
เนอร” และกระบ่ีใหกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2406 
ประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอลน (ประธานาธิบดีอเมริกา) ถวายกระบ่ี (เพื่อตอบแทนในพระมหากรุณาธิ 
คุณท่ีทรงพระราชทานชาง) 
ในป พ.ศ. 2410 คณะราชทูตโปรตุเกสอัญเชิญพระราชสาสน และเครื่องราชบรรณาการของพระเจาหลุยสท่ี 
1 (กษัตริยโปรตุเกส) เขาเฝาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) เพื่อเจริญสัมพันธไมตรี 
คณะราชทูตเบลเยี่ยมอัญเชิญพระราชสาสน และเคร่ืองราชบรรณาการของสมเด็จพระเจาเลียวโพลดท่ี 2 
(กษัตริยเบลเยี่ยม) เขาเฝาพระองค และทําสนธิสัญญาทางการคากับประเทศสยาม 
ในป พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงทําสนธิสัญญาทางการคากับสวีเดน 
(สวีเดน + นอรเวย), เบลเยี่ยม และอิตาลีฉบับใหม 
 

วิกฤตการณ ร.ศ. 112 
 
ในป พ.ศ. 2436 ฝร่ังเศสสงเรือรบติดปนใหญเขาสูแมน้ําโขง (ทุงเชียงคํา (ลาว)) และปกธงชาติฝร่ังเศสท่ีทุง
เชียงคําโดยอางวา ทุงเชียงคําเปนดินแดนของฝร่ังเศส (เนื่องจากแควนสิบสองจุไทยขอข้ึนกับฝร่ังเศส) 
ชาวทุงเชียงคําบุกรุกเขาไปทําลายธงชาติฝร่ังเศส และทํารายรางกายเจาพนักงานฝร่ังเศส (เนื่องจากชาวทุง
เชียงคําไมพอใจการประกาศดินแดนของฝร่ังเศส) 
ฝร่ังเศสเกรงวา ชาวสยามจะตอตานฝรั่งเศสจึงสงเรือรบติดปนใหญ 2 ลําเขาสูแมน้ําเจาพระยาเพื่อคุมกันเรือ
สินคาฝร่ังเศส เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2436 
อังกฤษเกรงวา ฝร่ังเศสจะยึดประเทศสยามเปนอาณานิคมของตนเองจึงสงเรือรบติดปนใหญ 2 ลําเขาสูอาว
ไทยเพื่อขมขูฝร่ังเศส 
เรือรบติดปนใหญฝร่ังเศสเคล่ือนถึงปอมพระจุลจอมเกลา ปอมพระจุลจอมเกลาสงสัญญาณถาม แตเรือรบ
ติดปนใหญฝร่ังเศสไมตอบ 
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พระยาชลยุทธโยธิน (อังเดร ดู เปลซิส เดอ ริเชอลิเออ-ผูบัญชาการทหารเรือสยาม) ยิงปนใหญ 3 นัดเพ่ือ
เตือน แตถูกเรือสินคาฝร่ังเศสจนเกยต้ืน 
เรือรบฝร่ังเศสจึงยิงปนใหญตอบโตถูกเรือรบ “มกุฎราชกุมาร” เสียหาย ท้ังสองมีทหารไดรับบาดเจ็บและ
เสียชีวิตหลายราย เรือรบฝร่ังเศสทอดสมอหนาสถานทูตฝร่ังเศสในกรุงเทพ 
นายพล ช็อง มารี โอกุสต ปาวี (แมทัพฝร่ังเศส) ยื่นขอเรียกรองใหรัฐบาลสยามตอบภายใน 48 ช่ัวโมง เม่ือ
วันท่ี 20 กรกฎาคม 2436 โดยมีสาระสําคัญคือ 

- ใหประเทศสยามชดใชคาปฏิกรรมสงครามจํานวน 3 ลานฟรัง โดยสงเช็คใหสถานทูตฝร่ังเศสท่ีกรุงเทพ 
- ใหประเทศสยามยกดินแดนฝงซายแมน้ําโขง (อาณาจักรลานชาง) และเกาะตางๆในแมน้ําโขงใหกับ
ฝร่ังเศส 

- ใหประเทศสยามถอนทัพออกจากฝงแมน้ําโขง และไมสรางสถานที่สําหรับทหารภายในรัศมี 25 กิโล 
เมตร  

สมเด็จกรมพระยาเทววงศวโรปการ (เสนาบดีกระทรวงตางประเทศ) ยอมรับขอเรียกรองขอ 1 และ 3 แตไม
ยอมรับขอ 2 โดยอางวา ฝร่ังเศสไมมีสิทธิอันชอบธรรมท่ีจะเรียกรองดินแดนฝงซายแมน้ําโขง สรางความไม
พอใจใหกับฝร่ังเศสอยางมาก 
นายพล ช็อง มารี โอกุสต ปาวี เคล่ือนเรือรบติดปนใหญ 3 ลําปดอาวไทย อังกฤษสงวนทาทีไมเขาขางฝายใด 
สงผลใหเรือสินคาไมสามารถเดินทางเขา-ออก เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2436 
นายพล ช็อง มารี โอกุสต ปาวี เคล่ือนเรือรบติดปนใหญไป จ.จันทบุรี เพื่อยึด จ.จันทบุรี และ จ.ตราด เปนตัว
ประกัน 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงมีพระราชบัญชาใหกองทัพสยามที่ตั้งม่ันอยูท่ี
ปอมปากนํ้าแหลมสิงค (จ.จันทบุรี) หามตอสู (เนื่องจากพระองคทรงเกรงวา เหตุการณจะบานปลายจนเปน
เหตุใหชาติตะวันตกเขาแทรกแซง) สงผลใหฝร่ังเศสสามารถเขายึด จ.จันทบุรี และ จ.ตราด อยางงายดายโดย
ปราศจากการตอสู เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2436 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงถูกบีบใหทําขอตกลงยอมยกฝงซายแมน้ําโขง 
และเกาะตางๆในแมน้ําโขงใหกับฝร่ังเศส และทรงยอมจายคาปฏิกรรมสงครามจํานวน 2 ลานฟรัง-เงินไทย 
1 ลานบาท เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2436 
ในป พ.ศ. 2438 กบฏอั้งยี่ออกปลนสะดมชาวจันทบุรีอยางหนัก ฝร่ังเศสเคล่ือนทัพปราบปรามกบฏอั้งยี่ สง 
ครามยืดเยื้อถึง 2 ป 
ในป พ.ศ. 2440 ฝร่ังเศสปราบปรามกบฏอั้งยี่อยางราบคาบ สงผลใหชาวจันทบุรีและตราด (สวนใหญเปน
ชาวจีนและญวน) สมัครเปนคนในบังคับของฝร่ังเศสจํานวนมาก 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) เสด็จประพาสยุโรปคร้ังท่ี 1 และทรงดําเนินกุศโล
บายเรียกรองความเห็นใจจากหลายชาติในยุโรป (อังกฤษ, เยอรมนี และรัสเซีย) เพื่อกดดันฝร่ังเศสใหยอมคืน 
จ.จันทบุรี และ จ.ตราด  
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ในป พ.ศ. 2447 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงทํา “สนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยาม  
(Franco-Siamese Treaty 1904) ฉบับท่ี 2” โดยทรงยอมยกฝงขวาแมน้ําโขง-พื้นท่ีตั้งแตเกาะใตแหลมสิงหถึง
เมืองประจันตคีรีเขต (เกาะกง กัมพูชา) ใหกับฝร่ังเศส และทรงใหฝร่ังเศสเชาท่ีทําทาเรือท่ี จ.หนองคาย, จ.
มุกดา หาร และปากน้ํามูล (จ.อุบลราชธานี) เพื่อแลกกับการถอนทัพออกจาก จ.จันทบุรี และ จ.ตราด เม่ือ
วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2446  
ฝร่ังเศสยอมคืน จ.จันทบุรี แตไมยอมคืน จ.ตราด และใหคนในบังคับของฝรั่งเศส (ชาวจันทบุรี) ทยอยยาย
ออกจาก จ.จันทบุรี ไปอยูท่ี จ.ตราด  
ในป พ.ศ. 2450 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ทรงทํา “สนธิสัญญาฝร่ังเศส-สยาม  
(Franco-Siamese Treaty 1907) ฉบับท่ี 3” โดยทรงยอมยกมณฑลบูรพา (เมืองเสียมราฐ, เมืองพระตะบอง 
และเมืองศรีโสภณ) ใหกับฝร่ังเศสเพื่อแลกกับการถอนทัพออกจาก จ.ตราด และยกเลิกการใหสิทธิสภาพ
นอกอาณาเขต (Extraterritoriality) กับคนในบังคับของฝร่ังเศส เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2449  
ฝร่ังเศสยอมคืน จ. ตราด และเกาะหลายเกาะ, ยอมยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของคนในบังคับของตน 
เอง และใหคนในบังคับของตนเอง (ชาวจันทบุรีและชาวตราด) ทยอยยายออกจาก จ.ตราด ไปอยูท่ีเมืองประ 
จันตคีรีเขต (เกาะกง กัมพูชา) เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2450 
 

การสถาปนาอาณาจักรธนบุรี 
 

 
 

แผนทีเ่สนทางการสถาปนาอาณาจกัรธนบรุ ี(พ.ศ. 2310) 
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ในป พ.ศ. 2310 พระยาวชิรปราการ (สมเด็จพระเจาตากสิน), ขุนนางท่ีจงรักภักดี และทหารประมาณ 500 
นายตีฝาวงลอมพมาออกจากคายวัดพิชัยมุงตรงไปยังบานโพธ์ิสังหาร เม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2310 
พระยาวชิรปราการ (สมเด็จพระเจาตากสิน) ทรงตอสูกับพมาจนกองทัพพมาแตกหนี, ทรงเคล่ือนทัพไปตั้ง
คายท่ีบานพรานนก และทรงใหทหารของพระองคสะสมเสบียงอาหาร  
กองทัพพมาเดินทางจาก จ.ปราจีนบุรี สวนทางมาพบทหารของพระยาวชิรปราการ (สมเด็จพระเจาตากสิน) 
ท่ีกําลังสะสมเสบียงอาหารจึงโจมตี และติดตามมาท่ีบานพรานนก  
พระยาวชิรปราการ (สมเด็จพระเจาตากสิน) ทรงใหทหารของพระองคซุมอยูสองขางทาง และทรงข่ีมา
เคล่ือนทัพโจมตีพมาจนกองทัพพมาพายแพ 
ทหารของพระยาวชิรปราการ (สมเด็จพระเจาตากสิน) ซ่ึงซุมอยูสองขางทางโจมตีจนกองทัพพมาถอยทัพ
สงผลใหประชาชนเกิดความศรัทธา และสมัครเปนพรรคพวกจํานวนมาก 
พระยาวชิรปราการ (สมเด็จพระเจาตากสิน) ทรงใหประชาชนไปเกล้ียกลอมหัวหนานายซองของพวกเขาให
สวามิภักดิ์ (หัวหนานายซองท่ียอมสวามิภักดิ์นําชาง-มา-พาหนะ-เสบียงอาหาร-ศาสตราวุธมาถวาย หัวหนา
นายซองท่ีไมยอมสวามิภักดิ์พระองคทรงปราบปรามจนราบคาบ) 
พระยาวชิรปราการ (สมเด็จพระเจาตากสิน) ทรงเคล่ือนทัพโจมตีเมืองนครนายก, ทรงเคล่ือนทัพสูนาเริง (จ.
นครนายก)-ดานกบแจะ-ลําน้ําปราจีนบุรี และทรงต้ังคายอยูชายดงศรีมหาโพธ์ิ (จ.ปราจีนบุรี) โดยกองทัพ
พมาท่ีตั้งทัพอยูท่ีปากน้ําเจาโล (จ.ฉะเชิงเทรา) เคล่ือนทัพตามมา  
พระยาวชิรปราการ (สมเด็จพระเจาตากสิน) ทรงเคล่ือนทัพโจมตีกองทัพพมาท่ีทองทุง และทรงแกลงถอย
หนีเขาสูชองพงแขม (จ.ปราจีนบุรี) ซ่ึงต้ังปนใหญรออยู  
กองทัพพมาหลงกลติดตามมาจึงถูกทหารของพระยาวชิรปราการ (สมเด็จพระเจาตากสิน) ระดมยิง และตี
กระหนาบเขามาจนกองทัพพมาแตกพาย 
พระยาวชิรปราการ (สมเด็จพระเจาตากสิน) ทรงเคล่ือนทัพผาน จ.ชลบุรี-บานหัวทองหลาง-พานทอง-บาง
ปลาสรอย-บานนาเกลือ-นาจอมเทียน-ทุงไกเต้ีย-บางละมุง-สัตหีบ-หินโดง-น้ําเกาจนถึงเมืองระยอง เจาเมือง
ระยองยอมออนนอม และทูลเชิญพระองคเขาไปในเมือง  
พระยาวชิรปราการ (สมเด็จพระเจาตากสิน) ทรงมีพระราชประสงคท่ีจะรวบรวมเมืองชายทะเลตะวันออก 
(บางละมุง, จ.ชลบุรี, จ.จันทบุรี และ จ.ตราด) เพื่อกอบกูอาณาจักรอยุธยา 
พระยาวชิรปราการ (สมเด็จพระเจาตากสิน) ทรงเคล่ือนทัพจากเมืองระยอง เขาสูเมืองแกลง (จ.ระยอง) จน 
ถึงบางกระจะ (จ.จันทบุรี) และทรงเห็นวาเมืองจันทบุรีเหมาะท่ีจะใชเปนท่ีตั้งฐานทัพ (เนื่องจาก จ.จันทบุรี 
เปนเมืองใหญ, มีกําลังคน-เสบียงอาหารบริบูรณ และมีชัยภูมิเหมาะสม)  
พระยาวชิรปราการ (สมเด็จพระเจาตากสิน) ทรงเคล่ือนทัพมาถึงเมืองจันทบุรี และทรงเกล่ียกลอมเจาเมือง
จันทบุรีใหยอมสวามิภักดิ์ แตเจาเมืองจันทบุรีไมยอม 
พระยาวชิรปราการทรงเตรียมทัพเพื่อโจมตีเมืองจันทบุรี (พระองคทรงใชจิตวิทยาในดานการรบกับทหาร
ของพระองคเพื่อตองการรบใหชนะ โดยส่ังใหทุบหมอขาว-หมอแกงเพื่อไปกินอาหารม้ือเชาในเมือง ถาตี
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เมืองไมไดตองอดตาย), ทรงบัญชาใหทหารของพระองคลอบเขาไปอยูตามสถานท่ีท่ีวางแผน และทรงให
คอยฟงสัญญาณเขาตีเมืองพรอมกัน 
พระยาวชิรปราการ (สมเด็จพระเจาตากสิน) ทรงข่ีชางพังคีรีบัญชร, ทรงใหยิงปนสัญญาณ, ทรงใหทหารของ
พระองคเขาตีเมืองพรอมกัน และทรงไสชางเขาพังประตูเมืองจนประตูเมืองพัง  
ทหารของพระยาวชิรปราการ (สมเด็จพระเจาตากสิน) บุกเขาเมือง เจาเมืองจันทบุรีพาครอบครัวของตนเอง
ลงเรือหนีไปเมืองบันทายมาศ (เวียดนาม) และทรงสามารถยึดเมืองจันทบุรี เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2310 
พระยาวชิรปราการ (สมเด็จพระเจาตากสิน) ทรงเคล่ือนทัพสูเมืองตราด เจาเมืองตราด-ชาวตราดเกรงกลัวจึง
ยอมออนนอม 
พระยาวชิรปราการ (สมเด็จพระเจาตากสิน) ทรงเห็นวา ปากนํ้าเมืองตราดมีเรือสําเภาจีนมาทอดทุนหลายลํา
จึงทรงเรียกนายเรือ (ชาวจีน) มาพบเพ่ือขอใหชวยเหลือ แตพวกนายเรือขัดขืน  
พระยาวชิรปราการ (สมเด็จพระเจาตากสิน) ทรงเคล่ือนเรือรบเขาลอมสําเภาจีน, ทรงโจมตี, และทรง
สามารถยึดเรือสําเภาจีน-ทรัพยสิน-ส่ิงของจํานวนมาก  
พระยาวชิรปราการ (สมเด็จพระเจาตากสิน) ทรงเคล่ือนทัพกลับเมืองจันทบุรี, ทรงรวบรวมทหาร-เสบียง
อาหาร และทรงวางแผนการรบเพ่ือกอบกูอาณาจักรอยุธยา  
พระยาวชิรปราการ (สมเด็จพระเจาตากสิน) ทรงใหตอเรือรบ, ทรงใหรวบรวมเคร่ืองศัตราวุธ-ยุทธภัณฑ 
และทรงใหฝกทหารเพิ่มเติมเปนเวลา 3 เดือน  
จักรพรรดิเฉียนหลง (จักรพรรดิจีน) ทรงใหเคล่ือนทัพโจมตีพมา พมาเคล่ือนทัพตอสู สงผลใหกองทัพพมา
ถอนทัพบางสวนจากกรุงศรีอยุธยากลับพมา 
พระยาวชิรปราการ  (สมเด็จพระเจาตากสิน) ทรงเคล่ือนทัพทางนํ้า (เนื่องจากพระองคทรงเห็นวา การเคล่ือน
ทัพทางบกลาชา, ทหารของพระองคอาจเหนื่อยลา, พมาอาจทราบขาวการเคล่ือนทัพกอนท่ีพระองคจะทรง
เคล่ือนทัพถึงกรุงศรีอยุธยา และพมาชํานาญเฉพาะการบนบก)  
พระยาวชิรปราการ (สมเด็จพระเจาตากสิน) ทรงเคล่ือนทัพเรือจากเมืองจันทบุรีสูปากแมน้ําเจาพระยา และ
ทรงเขาโจมตีพมาท่ีเมืองธนบุรี  
นาย ทองอิน (เจาเมืองธนบุรี-ชาวอยุธยาท่ีเขาพวกกับพมา) เคล่ือนทัพตอสู แตพายแพ พระยาวชิรปราการ 
(สมเด็จพระเจาตากสิน) ทรงสามารถยึดเมืองธนบุรี  
พระยาวชิรปราการ (สมเด็จพระเจาตากสิน) ทรงเคล่ือนทัพโจมตีกรุงศรีอยุธยา, ทรงเขายึดคายโพธ์ิสามตน 
(จ.อยุธยา) โดยท่ีพมาไมทันรูตัว และทรงสามารถกอบกูอาณาจักรอยุธยา เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2310  
พระยาวชิรปราการ (สมเด็จพระเจาตากสิน) ทรงเห็นวา กรุงศรีอยุธยาพินาศเกินกวาจะบูรณปฏิสังขรณจึง
ทรงใหรวบรวมประชาชน-ทรัพยสินมาท่ีเมืองธนบุรี และทรงต้ังกรุงธนบุรีเปนราชธานี  
ในป พ.ศ. 2311 แมทัพ, นายกอง, ขุนนาง, ขาราชการ, สมณะพราหมณาจารย และประชาชนทูลเชิญพระยา 
วชิรปราการทรงข้ึนครองราชยเปน “พระศรีสรรเพชญ (สมเด็จพระบรมราชาท่ี 4)” เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 
2311  
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สงครามฝนกับบริษัท บริติช อีสท อินเดีย จํากัด 
 

ในป พ.ศ. 2316 บริษัท บริติช อีสท อินเดีย จํากัด พยายาม
ขยายอิทธิพลทางการคา โดยการสงออกฝนจากอินเดียสู
จีน  
จักรพรรดิเฉียนหลง (จักรพรรดิจีน) ทรงมีพระราชบัญชา
หามจําหนายฝน  
บริษัท บริติช อีสท อินเดีย จํากัดลักลอบจําหนายฝนสูจีน
ผานเมืองกัลกัตตา (อินเดีย) สงผลใหการเสพฝนในจีน
ระบาดอยางหนักในเวลาตอมา 
ในป พ.ศ. 2382 จักรพรรดิเตากวง (จักรพรรดิจีน) ทรง
แตงต้ังหลินเจอสวีเปน “ผูตรวจราชการ 2 มณฑล” เพื่อ
ปราบปรามการคาฝน 
หลินเจอสวีปราบปรามการคาฝนในมณฑลกวางตุง (จีน), 
จับผูคาฝน (ชาวจีน) จําคุก, ประหารชีวิต, เสียบประจาน 
และพยายามฟนฟูสุขภาพชาวจีนท่ีเลิกสูบฝน 

หลินเจอสวีส่ังหามเรือจากตางประเทศท่ีบรรทุกฝนเขามาในจีน และประกาศใหชาวตางชาติท่ีมีฝนในครอบ 
ครองสงมอบฝนใหรัฐบาลจีน 
หลินเจอสวีนําฝนท่ียึดจากผูคาฝนประมาณ 1,400 ตันมาละลายกับกรดน้ําสม และเทท้ิงลงทะเล สรางความ
ไมพอใจใหกับบริษัท บริติช อีสท อินเดีย จํากัด และชาวตางชาติอยางมาก 
บริษัท บริติช อีสท อินเดีย จํากัดและชาวตางชาติลักลอบจําหนายฝนสูจีนผานเกาะฮองกง-เกาะมาเกา (จีน) 
อีกคร้ัง 
หลินเวยซ่ี (ชาวจีน) ถูกกลาสีเรืออังกฤษและอเมริกันฆาตายท่ีเมืองเกาลูน (จีน) กลาสีเรืออังกฤษและ
อเมริกันหลบหนีข้ึนเรือสินคาตนเอง  
หลินเจอสวีส่ังอังกฤษและสหรัฐอเมริกาใหสงตัวกลาสีท่ีกอคดีฆาตกรรมมาพิจารณาคดีท่ีศาลจีน แตกัปตัน 
ชารลส เอลเลียต (กัปตันเรืออังกฤษ) ปฏิเสธโดยอางวา กระบวนการยุติธรรมของจีนโหดราย-ไมยุติธรรม 
(ในยุคนั้นจีนใชวิธีพิจารณาคดีดวยการทรมานจําเลย) 
หลินเจอสวีขับไลชาวอังกฤษออกจากเกาะมาเกา ชาวอังกฤษในเกาะมาเกาเดินทางไปเกาะฮองกง กัปตัน 
ชารลส เอลเลียต ขอความชวยเหลือจากบริษัท บริติช อีสท อินเดีย จํากัด 
บริษัท บริติช อีสท อินเดีย จํากัดสงเรือรบติดปนใหญเดินทางไปเกาะฮองกงและโจมตีจีน จีนเคล่ือนทัพตอสู  
สงผลใหเกิดสงครามฝนคร้ังท่ี 1 สงครามยืดเยื้อถึง 3 ป  

 

หลนิเจอสว ี
(30 สงิหาคม 2328 - 22 พฤศจกิายน 2393) 
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ในป พ.ศ. 2383 เรือรบติดปนใหญอังกฤษเดินทางเขาสูปากแมน้ําจูเจียง และยึดเมืองกวางซู (จีน)-เมืองทาริม
ทะเล 
จักรพรรดิเตากวงทรงตําหนิหลินเจอสวีอยางรุนแรง, ทรงปลดหลินเจอสวีออกจากตําแหนง, ทรงเนรเทศ
หลินเจอสวีไปเมืองซินเจียง (จีน) และทรงใหแมทัพฉีซานเคล่ือนทัพตอสูกับอังกฤษ แตพายแพ 
ในป พ.ศ. 2385 อังกฤษยึดเมืองนานกิง (จีน) สงครามยุติลงโดยอังกฤษเปนฝายไดรับชัยชนะ จักรพรรดิเตา 
กวงทรงจําตองทํา “สนธิสัญญาณานกิง (Treaty of Nanking 1842)” สงผลใหจีนตองเสียสิทธิสภาพนอก
อาณาเขต (Extraterritoriality) ใหกับคนในบังคับของอังกฤษ, อนุญาตใหบริษัท บริติช อีสท อินเดีย จํากัด
จําหนายฝนอยางเสรี และอังกฤษไดรับสิทธิพิเศษทางการคาท่ีรัฐบาลจีนมอบใหกับประเทศอ่ืน เม่ือวันท่ี 29 
สิงหาคม 2385 
ในป พ.ศ. 2399 ออกุสต ชาเดอแลง (ครูสอนศาสนาคริสตฝรั่งเศส) ถูกประหารชีวิตโดยการตัดศีรษะ ฐาน
เผยแผศาสนาคริสต เม่ือวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2399 (ในยุคนั้นการเผยแผศาสนาคริสตในจีนเปนส่ิงผิดกฎ 
หมาย) 
เรือสินคาของบริษัท บริติช อีสท อินเดีย จํากัดถูกโจรสลัดปลน, ธงสัญลักษณของบริษัท บริติช อีสท อินเดีย 
จํากัดถูกทําลาย และกลาสีถูกจับ เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2399  
ท้ังสองเหตุการณจีนไมใหความสนใจ-ความชวยเหลือเทาท่ีควร สรางความไมพอใจใหกับอังกฤษและ
ฝร่ังเศสอยางมาก  
อังกฤษและฝร่ังเศสนําเรือรบติดปนใหญโจมตีพระราชวังฤดูรอน (圓明園) จนยอยยับ จักรพรรดิเสียนเฟง 
(จักรพรรดิจีน) เสด็จหนีไปเมืองเรอเหอ (จีน) สงผลใหเกิดสงครามฝนคร้ังท่ี 2 สงครามยืดเยื้อถึง 4 ป   
ในป พ.ศ. 2401 จักรพรรดิเสียนเฟงทรงจําตองทํา “สนธิสัญญาเทียนจิน (Treaty of Tientsin 1858)” กับ
ฝร่ังเศส, รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา สงผลใหจีนตองเปดทาเรือ 11 แหง และอนุญาตใหฝร่ังเศส-รัสเซีย-
สหรัฐอเมริกาจําหนายฝนอยางเสรี 
ในป พ.ศ. 2403 สงครามยุติลงโดยอังกฤษ-ฝร่ังเศส-รัสเซีย-สหรัฐอเมริกาเปนฝายไดรับชัยชนะ จักรพรรดิ
เสียนเฟงทรงแตงต้ังเจาชายกง (พระราชอนุชา (นองชาย) ในจักรพรรดิเสียนเฟง) เปนผูแทนพระองคทํา “ขอ
ประชุมปกกิ่ง (Convention of Peking)” กับอังกฤษ, ฝร่ังเศส และรัสเซีย เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2403 สงผล
ใหจีนตองเสียเมืองเกาลูน (จีน), ตองชดใชคาปฏิกรรมสงครามใหกับอังกฤษ 3 ลานออนซ (เงิน) และ
ฝร่ังเศส 2 ลานออนซ (เงิน) 
 

อาณานิคมอินโดจีน-ฝรั่งเศส 
 
ในป พ.ศ. 2387 อังกฤษและฝร่ังเศสทํา “ขอตกลงสมานฉันท ฉบับท่ี 1 (Entente Cordiale I)” (ขอตกลงแบบ
หลวมๆ โดยตกลงกันวา ท้ังสองประเทศจะไมแยงดินแดนกัน แตไมมีขอบังคับอยางชัดเจน) 
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อาณานคิมอนิโดจนี-ฝรัง่เศส (พ.ศ. 2456) 
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ในป พ.ศ. 2399 สมเด็จพระหริรักษรามาธิบดี (กษัตริยเขมร) ทรงแอบสงพระราชหัตถเลขาไปถวายจักร 
พรรดิโปเลียนท่ี 3 (ฝร่ังเศส) เพื่อขอใหฝร่ังเศสคุมครองเขมรจากประเทศสยาม (ในยุคนั้นเขมรเปนเมืองข้ึน
ของประเทศสยาม)  
ในป พ.ศ. 2406 พลเรือเอก กรองดิแยร นําเรือรบของฝร่ังเศสติดปนใหญเขาสูเมืองอุดงมีชัย (กัมพูชา) เพื่อขอ
เปดเจรจากับเขมร และทําขอตกลงคุมครองเขมรจากประเทศสยาม โดยไมไดรับความยินยอมจากประเทศ
สยาม เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2406     
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงแอบทําสนธิสัญญาลับระหวางประเทศสยาม-เขมร 
(กษัตริยเขมรตองไดรับแตงต้ังจากประเทศสยาม) เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2406  
ในป พ.ศ. 2410 พลเรือเอก กรองดิแยร นําเรือรบของฝรั่งเศสติดปนใหญเขาสูแมน้ําเจาพระยาบีบบังคับให
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงยกเลิกสนธิสัญญาลับระหวางประเทศสยาม-เขมร  
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงยอมประกาศยกเลิกสนธิสัญญาลับระหวางประเทศ
สยาม-เขมร และทรงยอมรับการเขาครอบครองเขมรของฝร่ังเศส เพื่อแลกกับการที่ฝร่ังเศสยอมคืนเสียมราฐ-
พระตะบองใหกับประเทศสยาม เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2410 
ในป พ.ศ. 2425 ออตโต ฟอน บิสมารก (นายกรัฐมนตรีปรัสเซีย (เยอรมนี)) สถาปนา “ไตรพันธมิตร (The 
Triple Alliance)” (เยอรมนี, ออสเตรีย-ฮังการี และอิตาลี) เพื่อสนับสนุนจักรวรรดิเยอรมัน (German Empire)  
สรางความกังวลใหกับอังกฤษ, ฝร่ังเศส และรัสเซียอยางมาก (เนื่องจากท้ังสามเกรงวา ไตรพันธมิตรจะโจมตี
ประเทศของตนเอง) 
ในป พ.ศ. 2428 จักรพรรดิหามงี (จักรพรรดิญวน) ทรงนําประชาชนตอสูกับฝร่ังเศส แตทรงพายแพ ญวน
กลายเปนประเทศในอาณานิคมของฝร่ังเศส  
ในป พ.ศ. 2431 ฝร่ังเศสเร่ิมขยายอาณานิคม (เขมร + ญวน) มาทางตะวันตก (แควนสิบสองจุไท, อาณาจักร
ลานชาง) เพื่อสถาปนา “อาณานิคมอินโดจีน-ฝร่ังเศส (French Indochina)” 
ในป พ.ศ. 2436 เรือรบติดปนใหญฝร่ังเศสและเรือรบติดปนใหญสยามยิงปนใหญใสกันหลายนัด ท้ังสองมี
ทหารไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย อังกฤษสงวนทาทีไมเขาขางฝายใด (อานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง “วิ 
กฤตการณ ร.ศ. 112” ไดใน “จดหมายเหตุท่ีควรรู”) 
ฝร่ังเศสยื่นขอเรียกรองใหประเทศสยามปฏิบัติหลายขอ สงผลใหประเทศสยามตองเสียดินแดนฝงซายแมน้ํา
โขง (อาณาจักรลานชาง) และตองชดใชคาปฏิกรรมสงครามจํานวนมาก 
ในป พ.ศ. 2440 สมเด็จพระจักรพรรดิไทโช (จักรพรรดิญ่ีปุน) ทรงใหเคล่ือนทัพโจมตีจีน และทรงขยาย
จักรวรรดิญ่ีปุน (Empire of Japan) เขาสูเกาหลี และเอเชียอาคเนยในเวลาตอมา 
ในป พ.ศ. 2441 อังกฤษและฝร่ังเศสพยายามขยายอาณานิคมในทวีปแอฟริกา อังกฤษตองการสรางเสนทาง
รถไฟจากกรุงเคปโคโลนี (กรุงเคปทาวน-แอฟริกาใต) ถึงกรุงไคโร (อียิปต) (Cape to Cairo Railway) ขณะท่ี
ฝร่ังเศสตองการขยายอาณานิคมจากเซเนกัลถึงซูดาน สงผลใหท้ังสองตองเผชิญหนากันท่ีเมืองฟาโชดา 
(เมืองโคดอก ซูดาน)  
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อังกฤษและฝร่ังเศสเคล่ือนทัพโจมตีเมืองฟาโชดา ฝร่ังเศสสามารถยึดเมืองฟาโชดากอนอังกฤษ เม่ือวันท่ี 18 
กันยายน 2441 สรางความไมพอใจใหกับอังกฤษอยางมาก  
อังกฤษและฝร่ังเศสต้ังทัพท่ีเมืองฟาโชดา และไมยอมถอยทัพจนเกือบเกิดสงคราม (เนื่องจากอังกฤษเกรงวา 
ฝร่ังเศสจะสรางเข่ือนกั้นแมน้ําไนลซ่ึงจะเปนอุปสรรคตอการชลประทานของอียิปต-อาณานิคมของอังกฤษ) 
ฝร่ังเศสกังวลเรื่องความเปนพันธมิตรของรัสเซีย และไมอยากมีขอพิพาทกับอังกฤษ (เนื่องจากฝร่ังเศสเกรง
วา เยอรมนีจะโจมตีฝร่ังเศสจึงจําเปนตองรักษาพันธมิตร) จึงยอมถอนทัพออกจากเมืองฟาโชดา เม่ือวันท่ี 4 
พฤศจิกายน 2441 
ในป พ.ศ. 2442 อังกฤษและฝร่ังเศสลงนามใน “อนุสัญญาฟาโชดา (Fashoda Syndrome)” เพื่อยุติขอพิพาท 
เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2442 
ในป พ.ศ. 2447 อังกฤษและฝร่ังเศสลงนามใน “ขอตกลงสมานฉันท ฉบับท่ี 2 (Entente Cordiale II)” เพื่อยุติ
ขอพิพาทเร่ืองการลาอาณานิคมในเอเชีย-แอฟริกา โดยมีสาระสําคัญคือ 

- อังกฤษอนุญาตใหฝร่ังเศสสามารถสงเรือรบผานคลองสุเอซ (อียิปต-อาณานิคมของอังกฤษ) และฝร่ังเศส
อนุญาตใหอังกฤษสงเรือรบผานชองแคบยิบรอลตาร (โมรอคโค-อาณานิคมของฝร่ังเศส) 

- อังกฤษและฝร่ังเศสยอมยุติขอพิพาทในมาดากัสการ (อาณานิคมของฝร่ังเศส) และหมูเกาะนิวเฮอบริดส 
(วานูอาตู-อังกฤษและฝร่ังเศสรวมกันปกครอง) 

- อังกฤษและฝร่ังเศสตกลงใหประเทศสยามเปนรัฐกันชน (Sphere of Influence) 
ในป พ.ศ. 2457 อารคดุยค ฟรานซ เฟอรดินานด (รัชทายาทออสเตรีย-ฮังการี) และโซเฟย ดัชเชสแหงโฮเฮน 

เบิรก (พระชายา) ทรงถูกลอบปลงพระชนมดวยอาวุธปนโดย กัฟรีโล ปรินซีป (ชาวเซอรเบีย) เพื่อแกแคนท่ี
ออสเตรีย-ฮังการีโจมตีเซอรเบีย เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2457 สรางความไมพอใจใหกับไตรพันธมิตรอยาง
มากจนเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 1 
อังกฤษ, ฝร่ังเศส และรัสเซีย สถาปนา “มหาอํานาจไตรภาคี (Triple Entente)” เพื่อตอสูกับไตรพันธมิตร สง 
ครามยืดเยื้อถึง 4 ป 
ในป พ.ศ. 2461 สงครามโลกคร้ังท่ี 1 ยุติลงโดยมหาอํานาจไตรภาคีเปนฝายไดรับชัยชนะ เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิ 
กายน 2461 (ฮังการีแยกออกจากออสเตรีย-ฮังการี และโปแลนดแยกออกจากเยอรมนีในเวลาตอมา) 
ในป พ.ศ. 2462 ไตรพันธมิตรถูกบีบใหทํา “สนธิสัญญาแวรซายส (Treaty of Versailles 1919)” เพื่อยุติ
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2462  
ไตรพันธมิตรตองชดใชคาปฏิกรรมสงคราม (War Reparations) กวา 269,000 ลานมารกเยอรมัน, ถูกปลด
อาวุธ, ถูกจํากัดดินแดน และถูกยึดสัมปทานในประเทศตางๆ สรางความเสียหายทางเศรษฐกิจใหกับไตร
พันธมิตรอยางมาก 
ในป พ.ศ. 2463 มหาอํานาจไตรภาคียอมลดคาปฏิกรรมสงครามลงเหลือ 132,000 ลานมารกเยอรมัน  
ในป พ.ศ. 2472 สหรัฐอเมริกาและยุโรปประสบภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าคร้ังใหญ (Great Depression) สงผลให
ตลาดหุน, สถาบันการเงิน และธุรกิจตางๆลมละลายจํานวนมาก กอนท่ีจะลุกลามไปท่ัวโลกในเวลาตอมา 
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ในป พ.ศ. 2474 เยอรมนีและออสเตรียประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางหนัก สงผลใหท้ังสองประกาศพัก
ชําระคาปฏิกรรมสงคราม เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2472 สรางความไมพอใจใหกับฝร่ังเศสอยางมาก 
ในป พ.ศ. 2477 อดอลฟ ฮิตเลอร (หัวหนาพรรคสังคมนิยมชาตินิยมกรรมกรเยอรมนี (Nazi Party)) เขารับ
ตําแหนง “ประธานาธิบดี” ตอจากประธานาธิบดีพอล ฟอน ฮินเดนบวรก เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2477  
อดอลฟ ฮิตเลอร ควบตําแหนงประธานาธิบดี, นายกรัฐมนตรี และผูบัญชาการทหารสูงสุดในเวลาตอมา 
สรางความกังวลใหกับอังกฤษและฝร่ังเศสอยางมาก 
ในป พ.ศ. 2478 อดอลฟ ฮิตเลอร ประกาศยกเลิกสนธิสัญญาแวรซายส, ปฏิเสธการจายคาปฏิกรรมสงคราม 
และจัดต้ังกองทัพอากาศ  
ในป พ.ศ. 2479 เยอรมนีและอิตาลีทํา “อักษะโรม-เบอรลิน (Rome-Berlin Axis)” เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2479 
เพื่อเปนพันธมิตร 
เยอรมนีและญ่ีปุนทํา “สนธิสัญญาตอตานองคการคอมมิวนิสตสากล (Anti-Comintern Pact)” เม่ือวันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2479 (เนื่องจากท้ังสองตอตานการขยายอิทธิพลลัทธิคอมมิวนิสตของรัสเซียและจีน) 
ในป พ.ศ. 2482 เยอรมนีและรัสเซียเคล่ือนทัพโจมตีโปแลนด โปแลนดเคล่ือนทัพตอสู แตพายแพ โปแลนด
กลายเปนเมืองข้ึนของเยอรมนีและรัสเซีย  
ในป พ.ศ. 2483 เยอรมนี, อิตาลี และญ่ีปุนรวมมือกันเปนฝายอักษะ (Axis Powers) เยอรมนีพยายามเชิญชวน
รัสเซียเขารวม แตรัสเซียปฏิเสธในเวลาตอมา 
อังกฤษ, รัสเซีย และสหรัฐอเมริการวมมือกันเปนฝายสัมพันธมิตร (Allies) เพื่อตอตานการขยายอํานาจของ
ฝายอักษะ (จีนและฝร่ังเศสเขารวมในเวลาตอมา) สงผลใหเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สงครามยืดเยื้อถึง 5 ป 
ญ่ีปุนเคล่ือนทัพโจมตีอินโดจีนของฝรั่งเศส อินโดจีนของฝร่ังเศสกลายเปนเมืองข้ึนของจักรวรรดิญ่ีปุน (ใน
ยุคน้ันอินโดจีนของฝร่ังเศสเปนอาณานิคมของรัฐฝร่ังเศส (État Français)) 
คณะนิสิตและนักศึกษาเดินขบวนเรียกรองใหรัฐบาลไทยทวงคืนดินแดนฝงขวาของแมน้ําโขงคืนจาก
ฝร่ังเศส เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2483 
ในป พ.ศ. 2484 จอมพล ป. พิบูลสงคราม (นายกรัฐมนตรี) ใหเคล่ือนทัพโจมตีลาว-กัมพูชา  (อาณานิคมฝร่ัง 
เศส) และสามารถเขายึด จ.นครจัมปาศักดิ์, จ.ลานชาง, จ.เสียมราฐ และ จ.พระตะบอง (เนื่องจากฝร่ังเศสถูก
โจมตีอยางหนักจากฝายอักษะ) [ยุทธนาวีเกาะชางและสงครามอินโดจีน]  
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ตรา “พระราชบัญญัติจัดการปกครองดินแดนท่ีประเทศไทยไดคืนจากประเทศฝรั่ง 
เศส พ.ศ. 2484” เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2484 (เนื่องจากเขาตองการผนวกจังหวัด 4 จังหวัดท่ีไดมาคืนจาก
ฝร่ังเศสเขากับประเทศไทย) 
ญ่ีปุนเคล่ือนทัพโจมตีหลายจังหวัด (จ.ปตตานี, จ.สงขลา, จ.นครศรีธรรมราช, จ.สุราษฎรธานี, จ.ชุมพร, จ.
ประจวบคีรีขันธ) และเคล่ือนทัพสูกรุงเทพในเวลาตอมา 
ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช (อัครราชทูตไทยประจําสหรัฐอเมริกา) ไมยอมสงคําประกาศสงครามใหกับสหรัฐ 
อเมริกา และรวมมือกับคณะราษฎรจัดตั้งขบวนการเสรีไทย (Thai Freedom) เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2484 
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จอมพล ป. พิบูลสงครามทําขอตกลงเปนพันธมิตรกับญ่ีปุน เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2484 สรางความไมพอใจ
ใหกับประชาชนอยางมาก 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ใหเคล่ือนทัพเพื่อรวมมือกับญ่ีปุนโจมตีเมืองพานและเมืองเชียงตุง (เนื่องจากญ่ีปุน
เกรงวา จีนจะเคล่ือนทัพโจมตีกองทัพญ่ีปุนในประเทศไทยจากทางทิศเหนือ) และเคล่ือนทัพโจมตีกลันตัน, 
ตรังกานู, ไทรบุรี และปะลิสในเวลาตอมา 
ในป พ.ศ. 2486 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ออก “ประกาศรวมกลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี ปะลิส เชียงตุง และ
เมืองพาน เขาในราชอาณาจักรไทย” เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2486 (เนื่องจากเขาตองการผนวกเมือง 6 เมืองท่ี
ไดมาคืนจากอังกฤษเขากับประเทศไทย) [สหรัฐไทยเดิม] 
ในป พ.ศ. 2488 สหรัฐอเมริกาสงเครื่องบินท้ิงระเบิดปรมาณูท่ีญ่ีปุน (เมืองฮิโรชิมา (6 สิงหาคม 2488) และ
เมืองนางาซากิ (9 สิงหาคม 2488))  
สมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโต (จักรพรรดิญ่ีปุน) ทรงประกาศยอมแพสงคราม เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2488 
สงผลใหประเทศไทยตองยอมแพสงคราม 
นาย ควง อภัยวงศ (นายกรัฐมนตรี) ออก “ประกาศสันติภาพ” เพื่อยกเลิกขอตกลงเปนพันธมิตรกับญ่ีปุน เม่ือ
วันท่ี 16 สิงหาคม 2488 
เวียดนาม, กัมพูชา และลาว (อินโดจีนของฝร่ังเศส) เคล่ือนทัพกอบกูดินแดนจากกองทัพญ่ีปุน สงผลให
กองทัพญ่ีปุนตองถอนทัพกลับญ่ีปุน 
อังกฤษและฝร่ังเศสไมยอมรับประกาศสันติภาพ และเรียกรองใหประเทศไทยชดใชคาปฏิกรรมสงคราม 
สงผลใหนาย ควง อภัยวงศ ถูกบีบใหลาออกจากตําแหนง “นายกรัฐมนตรี” เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2488 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลท่ี 8) ทรงแตงต้ัง ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช เปน “นา 
ยกรัฐมนตรี” เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2488  
ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช พยายามเจรจากับอังกฤษและฝร่ังเศส โดยยอมคืนดินแดนท่ีไดมาจากอังกฤษและ
ฝร่ังเศส สงผลใหประเทศสยามไมตองชดใชคาปฏิกรรมสงคราม 
จักรพรรดิบาวได (จักรพรรดิเวียดนาม-หุนเชิดของฝร่ังเศส) ทรงสละราชสมบัติ และทรงแตงตั้งโฮจิมินห
เปน “ประธานาธิบดี” เมื่อวันท่ี 2 กันยายน 2488  
โฮจิมินหประกาศเอกราชจากฝร่ังเศส สรางความไมพอใจใหกับฝร่ังเศสอยางมาก สงผลใหเกิดสงคราม
ประกาศเอกราช สงครามยืดเยื้อถึง 9 ป 
ในป พ.ศ. 2489 รัฐบาลสยามยอมคืนดินแดนท่ีไดมาจากอังกฤษและฝร่ังเศสใหกับอังกฤษและฝร่ังเศส เม่ือ
วันท่ี 1 มกราคม 2489  
ในป พ.ศ. 2492 ขบวนการลาวอิสระเคล่ือนไหวทางการเมืองเพ่ือกอบกูเอกราชจากฝร่ังเศส ฝร่ังเศสยอมให
อิสรภาพกับลาวบางสวน (เนื่องจากฝร่ังเศสทําสงครามกับกองทัพเวียดนามอยางหนัก) 
ในป พ.ศ. 2496 พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ (กษัตริยกัมพูชา) ทรงใช “ยุทธการเจาเพื่อเอกราช” เพ่ือ
กดดันฝร่ังเศส ฝร่ังเศสยอมใหอิสรภาพกับกัมพูชา เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2496  
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ในป พ.ศ. 2497 ฝร่ังเศสเคล่ือนทัพตอสูกับกองทัพเวียดนามท่ีเมืองเดียนเบียนฟู แตพายแพ ฝร่ังเศสยอมเปด
เจรจากับประเทศในอาณานิคมของฝร่ังเศสท่ีกรุงเจนีวา (สวิตเซอรแลนด) 
ลาว, กัมพูชา และ เวียดนามรวมลงนามใน “สนธิสัญญาเจนีวา (Geneva Agreements of 1954)” และประกาศ
เอกราชอยางเปนทางการจากฝร่ังเศส เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2497 
 

การเสียดินแดนในสมัยรัชกาลท่ี 1 - 5 
 
ในสมัยรัตนโกสินทร (รัชกาลที่ 1 - 5) ประเทศสยามใชรูปแบบการปกครองเหมือนสมัยอยุธยา โดยแบง
เมืองออกตามความสําคัญ (หัวเมืองช้ันนอก, หัวเมืองช้ันโท และหัวเมืองช้ันตรี)  
ประเทศสยามมีเมืองข้ึน 474 เมือง (ในยุคนั้นเมืองตางๆมีขนาดเล็ก-ออนแอจึงตองขอเปนเมืองข้ึนของ
อาณาจักรใหญเพื่อความปลอดภัย โดยตองสงเคร่ืองบรรณนาการ, ไพรพลใหกับอาณาจักรใหญเพื่อแลกกับ
การคุมครองจากการรุกรานของอาณาจักรอ่ืน) 
เมืองข้ึนมีเจาเมืองเปนผูปกครองเมืองซ่ึงมีอํานาจสิทธิขาดเสมือนเปนกษัตริยของเมือง เมืองข้ึนท่ีอยูใกลกับ
อาณาจักรอ่ืน (พมา, เวียดนาม และจีน) มักไปขอขึ้นกับอาณาจักรอ่ืน เม่ือประเทศสยามตองเผชิญกับ
สงคราม หรือการเปล่ียนแปลงทางการเมือง (เนื่องจากประเทศสยามมักกดข่ี, ขูดรีดภาษี และเกณฑไพรพล
เพื่อใชแรงงาน-ทําสงครามหลายคร้ัง) 
ในป พ.ศ. 2329 อับดุล ละโมคุรัมซะ (สุลตานไทรบุรี-เมืองข้ึนของประเทศสยาม) ทรงรองขอความคุมครอง
จากอังกฤษเพื่อปองกันการรุกรานของแควนสลังงอร โดยแลกกับการใหเชาเกาะปนัง-มณฑลเวลเลสเลย 
(Wellesley) นับเปนจุดเร่ิมตนของเขตอารักขาของอังกฤษ-การเสียดินแดนของประเทศสยาม 
ในป พ.ศ. 2369 แควนในมลายูท่ีเปนเมืองข้ึนของประเทศสยามหลายแควนขอข้ึนกับอังกฤษเพื่อแลกการให
ความคุมครองจากประเทศสยาม 
ในป พ.ศ. 2405 จักรพรรดิตึดึ๊ก (จักรพรรดิญวน) ทรงจําตองทํา “สนธิสัญญาไซงอน (Treaty of Saigon 
1862) ฉบับท่ี 1” สงผลใหญวนตองสูญเสียภาคใต 6 เมืองใหกับฝร่ังเศส นับเปนจุดเร่ิมตนของอาณานิคมอิน
โดจีน-ฝร่ังเศส 
ในป พ.ศ. 2406 เขมร (เมืองข้ึนของประเทศสยาม) ขอข้ึนกับฝร่ังเศสเพ่ือแลกการใหความคุมครองจากประ 
เทศสยาม 
ในป พ.ศ. 2428 พมากลายเปนประเทศในอาณานิคมของอังกฤษ และญวนกลายเปนประเทศในอาณานิคม
ของฝร่ังเศส สงผลใหท้ังสองประเทศมีอิทธิพลในเอเชียอาคเนยมากข้ึน 
ในป พ.ศ. 2437 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงต้ังมณฑลเทศาภิบาลเพ่ือดึง
อํานาจการปกครองมาอยูท่ีพระองค สรางความไมพอใจใหกับเมืองข้ึนอยางมาก (เนื่องจากพระองคทรงมี
พระราชประสงคปองกันการขอข้ึนกับอาณาจักรอ่ืนของเมืองข้ึน) 
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การเสยีดนิแดนในสมยัรชักาลที ่1 - 5 
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1. เกาะหมาก (เกาะปนัง) และพื้นที่ฝงตรงขามเกาะหมากใหกับอังกฤษ (พ.ศ. 2329) 
 
ในป พ.ศ. 2329 อับดุล ละโมคุรัมซะ (สุลตานไทรบุรี (มาเลเซีย)) ทรงถูกแควนสลังงอรรุกรานจึงทรงขอ
ความคุมครองจากกัปตัน ฟราซิสไลท (กัปตันเรืออังกฤษ) 
อังกฤษสงเรือรบติดปนใหญเขาสูนานน้ําเกาะปนังเพ่ือคุมครองเกาะปนัง และทําสัญญาเชาเกาะปนังปละ 
6,000 เหรียญสิงคโปร โดยไมไดรับความยินยอมจากประเทศสยาม (เมืองไทรบุรีเปนเมืองข้ึนของประเทศ
สยาม) เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2329 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) ทรงใหเคล่ือนทัพสูภาคใตเพื่อขมขู อับดุล ละโมคุรัม
ซะ ใหทรงยอมรับการเปนเมืองข้ึนของประเทศสยามเหมือนในสมัยอยุธยา โดยอยูภายใตการปกครองของ
เจาอุปราช (พัฒน) (เจาพระยานครศรีธรรมราช)  
อับดุล ละโมคุรัมซะ ทรงไมยินยอม และทรงขอความชวยคุมครองจากอังกฤษอีกคร้ัง แตอังกฤษปฏิเสธโดย
อางวา อังกฤษตกลงเชาเพียงเกาะปนัง 
อับดุล ละโมคุรัมซะ ทรงไมพอพระทัยจึงทรงพยายามบอกเลิกสัญญา แตอังกฤษไมยอมจึงเคล่ือนเรือรบติด
ปนใหญเขาสูเมืองไทรบุรีเพื่อขมขู  
อับดุล ละโมคุรัมซะ ทรงถูกบีบใหเชาพื้นท่ีฝงตรงขามเกาะปนัง (มณฑลเวลเลสเลย (Wellesley)) เพิ่มเติม
และเพิ่มคาเชาเปนปละ 10,000 เหรียญสิงคโปร (เนื่องจากอังกฤษจําเปนตองอาศัยอาหารจากเมืองไทรบุรี 
และเพื่อปองกับเกาะปนังจากการปดลอม) 
 

2. เมืองมะริด, เมืองทวาย และเมืองตะนาวศรีใหกับพมา (พ.ศ. 2336) 
 
ในป พ.ศ. 2334 มังสัจจา (เจาเมืองทวาย (พมา)) แข็งขอกับพุกาม (เมืองทวายเปนเมืองข้ึนของพุกาม) และสง
เคร่ืองราชบรรณาการเพ่ือขอข้ึนกับประเทศสยาม 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) ทรงใหสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท 
(นองชายของรัชกาลท่ี 1) เคล่ือนทัพคุมครองเมืองมะริด, เมืองทวาย และเมืองตะนาวศรี เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 
2334 
พระเจาปดุง (กษัตริยฺพุกาม) ทรงใหเคล่ือนทัพเรือเพื่อปดลอมเมืองมะริด, เมืองทวาย และเมืองตะนาวศรี 
สงผลใหชาวมะริด, ชาวทวาย และชาวตะนาวศรีไดรับความเดือดรอนอยางมาก 
ในป พ.ศ. 2336 พระเจาปดุงทรงเคล่ือนทัพโจมตีเมืองทวาย มังสัจจาแปรพักตเขาขางพุกาม และเปดประตู
เมือง เมืองมะริด, เมืองทวาย และเมืองตะนาวศรีถูกตีแตก เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2336 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) ทรงใหสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท
เคล่ือนทัพกอบกูเมืองมะริด, เมืองทวาย และเมืองตะนาวศรี แตไมประสบผลสําเร็จ 
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3. เมืองแสนหวี, เมืองเวียงพง และเมืองเชียงตุงใหกับพมา (พ.ศ. 2368) 
 
ในป พ.ศ. 2347 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) ทรงใหพระบรมราชานราธิบดีศรีสุริ
ยวงศ (พระเจากาวิละ-เจาเมืองเชียงใหม) เคล่ือนทัพโจมตีเมืองเชียงแสน (จ.เชียงราย), ทรงใหเจามหาขนาน 
(พระราชอนุชา (นองชาย) ในพระบรมราชานราธิบดีศรีสุริยวงศ) เกล้ียกลอมเจาเมืองเชียงตุง (พมา), ทรงให
เจาบุรีรัตนเคล่ือนทัพโจมตีเมืองมหิยังคบุรี (เมืองแสนหวี (พมา)) และทรงสามารถยึดท้ังสามเมือง 
ในป พ.ศ. 2368 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงใหพระบริรักษภูเบศร (นอย) เคล่ือน
ทัพผานเมืองไทรบุรี (มาเลเซีย) โจมตีแควนสลังงอร (มาเลเซีย) 
เมืองแสนหวี, เมืองเวียงพง และเมืองเชียงตุงเห็นวา ประเทศสยามทําสงครามติดพันจึงไมยอมสงเคร่ืองราช
บรรณาการ และขอข้ึนกับพุกาม 
 

4. เมืองเปรัคใหกับอังกฤษ (พ.ศ. 2369) 
 
ในป พ.ศ. 2364 พระบริรักษภูเบศร (นอย) (เจาพระยานครศรีธรรมราช) เก็บภาษีอาหารที่สงออกสูเกาะปนัง
และมณฑลเวลเลสเลย (Wellesley) สูง สงผลใหอาหารที่นําเขาสูเกาะปนังมีราคาสูงจนชาวอังกฤษและชาว
ไทรบุรีไดรับความเดือดรอนอยางมาก 
จอหน ครอเฟต (ราชทูตอังกฤษ) เขาเฝาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลท่ี 2) เพื่อขอให
พระองคทรงคืนเมืองไทรบุรี (มาเลเซีย) ใหกับ ตนกู ปะแงรัน (สุลตานไทรบุรี) 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลท่ี 2) ทรงปฏิเสธโดยอางวา อังกฤษทําผิดข้ันตอน สราง
ความไมพอใจใหกับอังกฤษอยางมาก (เนื่องจาก ตนกู ปะแงรัน ตองเปนฝายรองทุกข ไมใชอังกฤษ)  
ในป พ.ศ. 2368 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงใหพระบริรักษภูเบศร (นอย) เคล่ือน
ทัพผานเมืองไทรบุรีโจมตีแควนสลังงอร (มาเลเซีย) 
โรเบิรต ฟุลเลอตัน (ขาหลวงอังกฤษประจําเกาะปนัง) สงเรือรบติดปนใหญเขาสูปากน้ําเมืองตรังเพื่อขมขู 
พระบริรักษภูเบศร (นอย) ตองระงับการเคล่ือนทัพผานเมืองไทรบุรี 
ในป พ.ศ. 2369 เฮนร่ี เบอรนี อัญเชิญพระราชสาสน และเคร่ืองราชบรรณาการของสมเด็จพระราชินีนาถ
วิกตอเรีย (กษัตริยอังกฤษ) เขามาสูประเทศสยามเพ่ือทํา “สนธิสัญญาเบอรนี (Burney Treaty)” โดยมี
สาระสําคัญคือ 

- อังกฤษสัญญากับประเทศสยามวา อังกฤษจะไมแทรกแซงเมืองตรังกานู-เมืองกลันตัน และยอมรับการมี
อํานาจเหนือเมืองไทรบุรี 

- ประเทศสยามสัญญากับอังกฤษวา ประเทศสยามจะไมเก็บภาษีอาหารที่สงออกสูเกาะปนังและมณฑล
เวลเลสเลย และยอมรับการเชาเกาะปนัง-มณฑลเวลเลสเลย 
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ชาวอังกฤษไมพอใจสนธิสัญญาเบอรนีอยางมาก (เนื่องจากพวกเขาเห็นวา เฮนร่ี เบอรนี ยอมออนขอใหกับ
ประเทศสยามมากเกินไป) 
โรเบิรต ฟุลเลอตัน สงเรือรบติดปนใหญเขาสูแควนเปรัค และยุยงสุลตานเปรัคใหทําขอตกลงกับอังกฤษเพื่อ
แลกกับการใหความคุมครองจากประเทศสยาม 
สุลตานเปรัคทรงตกลงทําขอตกลงกับอังกฤษ, ทรงปลดขาราชการท่ีจงรักภักดีตอประเทศสยาม และทรงให
กองทัพสยามถอนออกจากแควนเปรัค 
 

5. เมืองสิบสองปนนาใหกับจีน (พ.ศ. 2398) 
 
ในป พ.ศ. 2390 เจาแผนดินมหาวัน (กษัตริยสิบสองปนนา) สวรรคต เจาสาระวัน (พระราชโอรสในเจา
แผนดินมหาวัน) และเจามหาขนาน (พระปตุลา (อา) ในเจาแผนดินมหาวัน) ทรงแยงชิงราชสมบัติ เจามหา
ขนานทรงข้ึนครองราชยเปน “เจาแผนดินมหาขนาน” 
เจาสาระวันกับหมอมมหาไชย (พระมาตุลา (นาชาย) ในเจาแผนดินสาระวัน) เสด็จหนีไปจีน ท้ังสองทรง
รวมมือกับเจาเมืองหนองแส (เมืองฮุนหนํา จีน), ทรงเคล่ือนทัพโจมตีแควนสิบสองปนนา และทรงสังหาร
เจาแผนดินมหาขนาน 
เจาเมืองหนองแสแตงตั้งเจาสาระวันเปน “เจาแผนดินสาระวัน” และแตงต้ังออลนาวุธ (พระราชอนุชา 
(นองชาย) ในเจาแผนดินสาระวัน) เปน “เจาอุปราช” (มหาอุปราช) 
หมอมหนอคํา (พระราชโอรสในเจาแผนดินมหาขนาน) เสด็จหนีไปพมา, ทรงรวมมือกับพระเจาอังวะ (เจา
เมืองอังวะ (พมา)) เพื่อแยงชิงราชสมบัติจากเจาแผนดินสาระวัน 
เจาแผนดินสาระวันกับหมอมหนอคําทรงแยงชิงราชสมบัติ ท้ังสองทรงผลัดกันแพ-ชนะหลายคร้ัง หมอม
มหาไชยเสด็จหนีไปชายแดน จ.นาน  
เจาแผนดินสาระวันกับเจามหาอุปราชทรงชนะ หมอมหนอคําทรงถูกสังหารโดยขุนนาง เจาแผนดินสาระวัน
ทรงข้ึนครองราชยอีกคร้ัง 
แควนสิบสองปนนายากจนลงอยางมาก (เนื่องจากเจาแผนดินสาระวันกับหมอมหนอคําทรงใชจายพระราช
ทรัพยจํานวนมากเพื่อติดสินบนใหกับเจาเมืองหนองแส และพระเจาอังวะ)  
เจาแผนดินสาระวันทรงเก็บภาษีเพื่อชดเชยพระราชทรัพยท่ีลดลงจํานวนมาก สงผลใหชาวสิบสองปนนาไม
พอใจอยางมากจนเกิดการจลาจล  
เจาอุปราชเสด็จหนีไปเมืองหลวงพระบาง (ลาว-เมืองข้ึนของประเทศสยาม) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงใหการอุปการะเจาอุปราชอยางดี 
ในป พ.ศ. 2394 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) สวรรคต เจาฟามงกุฎทรงข้ึนครองราชย
เปน “พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4)”  
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เจาแผนดินสาระวันทรงใหทาวพระยาคุมเคร่ืองราชบรรณาการเขามาถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) เพื่อขอข้ึนกับประเทศสยาม และขอใหเจาอุปราชและหมอมมหาไชยเสด็จกลับแควน
สิบสองปนนา พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงมีพระบรมราชานุญาต 
ในป พ.ศ. 2395 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงมีพระราชดําริท่ีจะผนวกเมืองเชียง
ตุง (พมา) และแควนสิบสองปนนา (จีน) เขากับอาณาจักรสยาม 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงฉวยโอกาสที่พมาทําสงครามกับอังกฤษคร้ังท่ี 2 
ทรงแตงตั้งใหพระเจานองยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิท (แมทัพใหญ) และเจาพระยายมราช (ทัพหนา) 
เคล่ือนทัพโจมตีเมืองเชียงตุง (พมา) แตไมประสบความสําเร็จ 
ในป พ.ศ. 2398 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงแตงต้ังใหพระเจานองยาเธอกรม
หลวงวงศาธิราชสนิท (แมทัพใหญ) และเจาพระยายมราช (ทัพหนา) เคล่ือนทัพโจมตีเมืองเชียงตุง (พมา) อีก
คร้ัง แตไมประสบความสําเร็จ 
เจาแผนดินสาระวันทรงเกรงวา พมาจะเคล่ือนทัพโจมตีแควนสิบสองปนนา และประเทศสยามไมสามารถ
ใหความคุมครองจึงทรงขอข้ึนกับจีน 
 

6. เมืองบันทายมาศใหกับฝร่ังเศส (พ.ศ. 2405) 
 
ในป พ.ศ. 2325 องเชียงสือ (เจาชายญวน) เสด็จหนีพวกกบฏ (กบฏไกเซิน) ออกจากญวนมาอาศัยอยูในประ 
เทศสยาม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) ทรงใหการอุปการะองเชียงสืออยางดี 
ในป พ.ศ. 2330 องเชียงสือทรงหลบหนีออกจากประเทศสยามโดยไมไดกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) และเสด็จกลับญวนเพื่อทรงกอบกูญวนจากพวกกบฏ 
ในป พ.ศ. 2333 องเชียงสือทรงปราบปรามพวกกบฏสําเร็จ และทรงทูลขอพระราชทานอภัยโทษจากพระ
บาท สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1)  
องเชียงสือทรงทูลขอใหเมืองบันทายมาศ (เวียดนาม) อยูในความดูแลของญวน (เนื่องจากเมืองบันทายมาศ
อยูหางไกลจึงปกครองยาก แตเปนเมืองข้ึนของประเทศสยาม)  
ในป พ.ศ. 2345 องเชียงสือทรงสถาปนาพระองคเปน “จักรพรรดิยาล็อง (จักรพรรดิญวน)” และทรงสง
เคร่ืองราชบรรณาการมาใหประเทศสยามอยางสมํ่าเสมอ 
ในป พ.ศ. 2363 จักรพรรดิยาล็องสวรรคต มินหมาง (พระราชโอรสในจักรพรรดิยาล็อง) ทรงข้ึนครองราชย
เปน “จักรพรรดิมินหมาง” 

ในป พ.ศ. 2370 จักรพรรดิมินหมางทรงแอบใหความชวยเหลือพระเจาไชยเชษฐาธิราชท่ี 3 (กษัตริยลานชาง) 
ตอสูกับประเทศสยาม สรางความไมพอพระทัยใหกับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) 
อยางมาก (ในยุคนั้นลานชางเปนเมืองข้ึนของประเทศสยาม) 

283



Anna and The King กับขอเท็จจริงในประวัติศาสตร 

ในป พ.ศ. 2376 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงใหเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิง
หเสนี) เคล่ือนทัพโจมตีญวน สงครามยืดเยื้อถึง 13 ป  
ในป พ.ศ. 2389 จักรพรรดิเธียวตรี (จักรพรรดิญวน) ทรงยอมสงบศึก, ทรงใหเมืองบันทายมาศเปนเมืองข้ึน
ของประเทศสยามอีกคร้ัง และทรงสงเคร่ืองราชบรรณาการมาใหประเทศสยามอยางสมํ่าเสมออีกคร้ัง 
ในป พ.ศ. 2401 ฝร่ังเศสสงเรือรบติดปนใหญเขาสูนานน้ําดานัง (เวียดนาม) โจมตีภาคใตของญวน สงคราม
ยืดเยื้อถึง 2 ป  
ในป พ.ศ. 2403 สงครามยุติลงโดยฝร่ังเศสเปนฝายไดรับชัยชนะ 
ในป พ.ศ. 2405 จักรพรรดิตึดึ๊ก (จักรพรรดิญวน) ทรงทํา “สนธิสัญญาไซงอน (Treaty of Saigon 1862) ฉบับ
ท่ี 1” สงผลใหญวนตองสูญเสียภาคใต 6 เมือง (รวมท้ังเมืองบันทายมาศ) ใหกับฝร่ังเศส  
 

7. อาณาจักรเขมรใหกับฝร่ังเศส (พ.ศ. 2410) 
 
ในป พ.ศ. 2399 สมเด็จพระหริรักษรามาธิบดี (กษัตริยเขมร) ทรงแอบสงพระราชหัตถเลขาไปถวายจักร 
พรรดิโปเลียนท่ี 3 (ฝร่ังเศส) เพื่อขอใหฝร่ังเศสคุมครองเขมรจากประเทศสยาม และทรงรองขอเมืองท่ีญวน
ยึดไปจากเขมรคืน (ในยุคนั้นเขมรเปนเมืองข้ึนของประเทศสยาม) 
ในป พ.ศ. 2404 กงต เดอ กาสเตลโน (กงสุลฝร่ังเศสประจําประเทศสยาม) สงจดหมายถึงพระยาพระคลัง
เรียกรองสิทธิท่ีจะติดตอโดยตรงกับเขมร แตพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงปฏิเสธ 
เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2404 
ในป พ.ศ. 2406 พลเรือเอก กรองดิแยร นําเรือรบของฝร่ังเศสติดปนใหญเขาสูเมืองอุดงมีชัย (กัมพูชา) เพื่อขอ
เปดเจรจากับเขมร เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2406     
สมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษทรงทําขอตกลงกับฝร่ังเศสเพ่ือปกปองราชบัลลังก และพระราชอํานาจใน
การปกครองประเทศของพระองคกับฝร่ังเศส โดยไมไดรับความยินยอมจากประเทศสยาม  
สมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษทรงสงพระราชหัตถเลขาถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาล
ท่ี 4) โดยทรงทูลอางวา พระองคทรงถูกฝร่ังเศสบีบบังคับใหทําขอตกลงฉบับนี้ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงทําสนธิสัญญาระหวางประเทศสยาม-เขมร (กษัตริย
เขมรตองไดรับแตงต้ังจากประเทศสยาม) เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2406  
ในป พ.ศ. 2410 พลเรือเอก กรองดิแยร นําเรือรบของฝรั่งเศสติดปนใหญเขาสูแมน้ําเจาพระยาบีบบังคับให
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงยกเลิกสนธิสัญญาระหวางประเทศสยาม-เขมร  
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงยอมประกาศยกเลิกสนธิสัญญาระหวางประเทศ
สยาม-เขมร และทรงยอมรับการเขาครอบครองเขมรของฝร่ังเศส เพื่อแลกกับการที่ฝร่ังเศสยอมคืนเสียมราฐ-
พระตะบองใหกับประเทศสยาม เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2410 
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8. แควนสิบสองจุไทย ใหกับฝร่ังเศส (พ.ศ. 2431) 
 
ในป พ.ศ. 2393 หงซ่ิวฉวน (หัวหนากบฏจีน) กอกบฏ (กบฏไทผิง) จักรพรรดิเสียนเฟง (จักรพรรดิจีน) ทรง
เคล่ือนทัพปราบปรามพวกกบฏ แตพายแพ  
ในป พ.ศ. 2399 กบฏไทผิงขยายอาณาเขตครอบคลุมมณฑณหนานจิง, มณฑลเจียงซี, มณฑลอันฮุย และพ้ืน 
ท่ีสวนใหญของมณฑลหูเปย 
ในป พ.ศ. 2407 จักรพรรดิถงจื้อ (จักรพรรดิจีน-หุนเชิดของซูสีไทเฮา) ทรงใหเคล่ือนทัพปราบปรามกบฏไท
ผิง กบฏไทผิงพายแพ และแตกกระจาย หงซ่ิวฉวนทําอัตวินิบาตกรรม 
กบฏไทผิงหลบหนีซอนตัวตามปาเขาในมณฑลตางๆของจีนและเมืองตังเกี๋ย (เวียดนาม) จักรพรรดิตึดึ๊ก 
(จักรพรรดิญวน) ทรงใหเคล่ือนทัพปราบปรามกบฏไทผิง  
กบฏไทผิงพายแพ และถอยรนมาต้ังม่ันอยูชายแดนแควนสิบสองจุไท กบฏไทผิงเคล่ือนทัพโจมตี และ
ปลนสะดมแควนสิบสองจุไทหลายคร้ัง 
ในป พ.ศ. 2418 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ทรงใหเคล่ือนทัพปราบปรามกบฏ
ไทผิง สงครามยืดเยื้อถึง 12 ป 
ในป พ.ศ. 2427 ทาวคําฮัก (กษัตริยสิบสองจุไทย) ทรงถูกกบฏไทผิงโจมตีจนตองเสด็จหนีมาอาศัยอยูในประ 
เทศสยาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงใหการอุปการะทาวคําฮักอยางดี 
ในป พ.ศ. 2428 พระยาราชวรานุกูลถูกกบฏไทผิงยิงไดรับบาดเจ็บ และกองทัพสยามขาดแคลนเสบียงอาหาร
จึงตองถอยรนมาต้ังทัพท่ี จ.หนองคาย  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ทรงแบงกองทัพออกเปน 2 กองทัพ, ทรงใหพระเจา
นองยาเธอกรมหม่ืนประจักษศิลปาคม (กองทัพฝายใต) ทรงเคล่ือนทัพปราบปรามกบฏไทผิงท่ีเมืองพวน 
(ลาว) และทรงใหพระอมรวิไสยสรเดช (โต) เคล่ือนทัพปราบปรามกบฏไทผิงท่ีทุงเชียงคํา (ลาว) 
จักรพรรดิหามงี (จักรพรรดิญวน) ทรงนําประชาชนตอสูกับฝร่ังเศส แตทรงพายแพ ญวนกลายเปนประเทศ
ในอาณานิคมของฝร่ังเศส 
กบฏไทผิงเคล่ือนทัพโจมตีเมืองตังเกี๋ย (เวียดนาม) หลายคร้ัง ฝร่ังเศสกับประเทศสยามเคล่ือนทัพปราบปราม
กบฏไทผิง สงครามยืดเยื้อถึง 2 ป 
ในป พ.ศ. 2430 กบฏไทผิงพายแพ และถูกปราบปรามจนราบคาบ ฝร่ังเศสต้ังทัพอยูท่ีเมืองไล (ลาว) โดยไม
ยอมถอนทัพกลับ 
ทาวคําฮักทรงเห็นวา กบฏไทผิงถูกปราบปรามราบคาบจึงกราบบังทูลลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจา 
อยูหัว (รัชกาลท่ี 5) เพื่อเสด็จกลับแควนสิบสองจุไทย และขอข้ึนกับฝร่ังเศส 
ฝร่ังเศสไมยอมคืนแควนสิบสองจุไทยใหกับประเทศสยามโดยอางวา แควนสิบสองจุไทยเคยเปนเมืองข้ึน
ของญวน และแตงต้ัง “แดววันลอง” ปกครองแควนสิบสองจุไทย  
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ในป พ.ศ. 2431 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงถูกบีบใหทําขอตกลงยอมยก
แควนสิบสองจุไทยใหกับฝร่ังเศส แควนสิบสองจุไทยกลายเปนอาณานิคมของฝร่ังเศส เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 
2431 
 

9. ฝงซายแมนํ้าสาละวิน ใหกับประเทศอังกฤษ (พ.ศ. 2435) 
 
ในป พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงทํา “สนธิสัญญาเชียงใหม 
(Treaty of Chiang Mai 1873) ฉบับท่ี 1” กับอังกฤษ เพ่ือใหอังกฤษชวยปองกันการปลนสะดมของผูราย
บริเวณชาย แดนเมืองเชียงใหม และยินยอมใหคนในบังคับของอังกฤษข้ึนศาลเชียงใหมในคดีแพง (โดย
ความสมัครใจ) เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2416 
ในป พ.ศ. 2425 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงทํา “สนธิสัญญาเชียงใหม 
(Treaty of Chiang Mai 1882) ฉบับท่ี 2” กับอังกฤษ เพื่อแกไขขอบกพรองของ “สนธิสัญญาเชียงใหม 
(Treaty of Chiang Mai 1873) ฉบับท่ี 1” เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2425 (เนื่องจากเจาเมืองเชียงใหมไมมีอํานาจ
เต็มในบริหารราขการ และการตัดสินคดี) 
ในป พ.ศ. 2428 อังกฤษไมพอใจคําพิพากษาของศาลหลุดดอ (ศาลพมา) ท่ีใหอายัดไมจากบริษัทของอังกฤษ
ท่ีไดรับสัมปทานในภาคเหนือ (เนื่องจากไมไดชําระภาษี) และพิพากษาใหชําระภาษี-คาปรับ สงผลใหเกิด
สงครามอังกฤษ-พมาคร้ังท่ี 3  
สงครามยุติลงโดยอังกฤษเปนฝายไดรับชัยชนะ พมากลายเปนประเทศในอาณานิคมของอังกฤษ เม่ือวันท่ี 1 
ธันวาคม 2428  
ในป พ.ศ. 2435 อังกฤษสงคณะราชทูตเดินทางสูกรุงเทพเพ่ือแจงเร่ืองการปกปนดินแดนพมา-สยาม โดยอาง
วาฝงซายแมน้ําสาระวินเคยเปนของพมา 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ทรงไมยินยอม และทรงอางวา อังกฤษละเมิด 
“สนธิสัญญาเชียงใหม (Treaty of Chiang Mai 1882) ฉบับท่ี 2” 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงยอมยกดินแดนฝงซายแมน้ําสาละวินใหกับ
อังกฤษ เพื่อแลกกับเมืองเชียงแขง (เชียงแขงขอข้ึนกับพมาอีกคร้ังในเวลาตอมา) เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2435 
 

10. ฝงซายแมนํ้าโขง (อาณาจักรลานชาง) ใหกับฝร่ังเศส (พ.ศ. 2436) 
 
ในป พ.ศ. 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงยอมยกฝงซายแมน้ําสาละวิน
ใหกับอังกฤษ สรางความไมพอใจใหกับฝร่ังเศสอยางมาก (เนื่องจากฝร่ังเศสเกรงวา อังกฤษจะแทรกแซงการ
สถาปนา “อาณานิคมอินโดจีน-ฝร่ังเศส (French Indochina)”) 
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ในป พ.ศ. 2436 ฝร่ังเศสสงเรือรบติดปนใหญข้ึนมาทางแมน้ําโขงเขาสูทุงเชียงคํา (ลาว) และปกธงชาติ
ฝร่ังเศสท่ีทุงเชียงคํา สรางความไมพอใจใหกับชาวทุงเชียงคําอยางมาก 
ฝร่ังเศสสงเรือรบติดปนใหญ 2 ลําคุมกันเรือสินคาฝร่ังเศสเขามาถึงปากน้ํา เรือรบติดปนใหญฝร่ังเศสแลนถึง
ปอมพระจุลจอมเกลา ปอมพระจุลจอมเกลาสงสัญญาณถามแตเรือรบติดปนใหญฝร่ังเศสไมตอบจึงยิงปน
ใหญ 3 นัดเพื่อเตือน (อานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง “วิกฤตการณ ร.ศ. 112” ไดใน “จดหมายเหตุท่ีควรรู”) 
เรือรบฝร่ังเศสจึงยิงปนใหญตอบโต ท้ังสองมีทหารไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย เรือรบฝร่ังเศส
ทอดสมอหนาสถานทูตฝร่ังเศสในกรุงเทพ 
นายพล ช็อง มารี โอกุสต ปาวี (แมทัพฝร่ังเศส) ยื่นขอเรียกรองใหประเทศสยามตอบภายใน 48 ช่ัวโมงโดย
ใหรัฐบาลสยามชดใชคาปฏิกรรมสงคราม, ยกดินแดนฝงซายแมน้ําโขงใหฝร่ังเศส และใหประเทศสยามถอน
ทัพออกจากฝงแมน้ําโขง เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2436  
รัฐบาลสยามยอมรับขอเรียกรองขอ 1 และ 3 แตไมยอมรับขอ 2 สรางความไมพอใจใหกับฝร่ังเศสอยางมาก
จึงเคล่ือนเรือรบติดปนใหญ 3 ลําปดอาวไทย เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2436 
นายพล ช็อง มารี โอกุสต ปาวี เคล่ือนเรือรบติดปนใหญไป จ.จันทบุรี และสามารถเขายึด จ.จันทบุรี และ จ.
ตราด อยางงายดายโดยปราศจากการตอสู เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2436 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงถูกบีบใหทําขอตกลงยอมยกฝงซายแมน้ําโขง 
และเกาะตางๆในแมน้ําโขงใหกับฝร่ังเศส และทรงยอมจายคาปฏิกรรมสงครามจํานวน 2 ลานฟรัง และเงิน
ไทย 1 ลานบาท เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2436 
 

11. ฝงขวาแมนํ้าโขง และพื้นที่ต้ังแตเกาะใตแหลมสิงหลงจนถึงเมืองประจันตคีรีเขต 
(เกาะกง) ใหกับฝร่ังเศส (พ.ศ. 2446) 
 
ในป พ.ศ. 2436 นายพล ช็อง มารี โอกุสต ปาวี เคล่ือนเรือรบติดปนใหญเขายึด จ.จันทบุรี และ จ.ตราด อยาง
งายดายโดยปราศจากการตอสู (เนื่องจากรัชกาลท่ี 5 ทรงเกรงวา เหตุการณจะบานปลายจนเปนเหตุใหชาติ
ตะวันตกเขาแทรกแซง) เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2436  
ในป พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) เสด็จประพาสยุโรปคร้ังท่ี 1 และทรง
ดําเนินกุศโลบายเรียกรองความเห็นใจจากหลายชาติในยุโรป (อังกฤษ, เยอรมนี และรัสเซีย) เพื่อกดดัน
ฝร่ังเศสใหยอมคืน จ.จันทบุรี และ จ.ตราด  
ในป พ.ศ. 2446 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงทําขอตกลงยอมยกฝงขวาแมน้ํา
โขง-พื้นท่ีตั้งแตเกาะใตแหลมสิงหลงจนถึงเมืองประจันตคีรีเขต (เกาะกง กัมพูชา) ใหกับฝร่ังเศส และให
ฝร่ังเศสเชาเพื่อทําทาเรือท่ี จ.หนองคาย, จ.มุกดาหาร และปากน้ํามูล (จ.อุบลราชธานี) เพ่ือแลกกับการถอน
ทัพออกจาก จ.จันทบุรี และ จ.ตราด เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2446  

287



Anna and The King กับขอเท็จจริงในประวัติศาสตร 

ในป พ.ศ. 2447 ฝร่ังเศสยอมคืน จ.จันทบุรี แตไมยอมคืน จ.ตราด และใหคนในบังคับของฝร่ังเศส (ชาว
จันทบุรีและชาวตราด) ทยอยยายออกจาก จ.จันทบุรี ไปอยูท่ี จ.ตราด จนหมด เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2447 
 

12. มลฑลบูรพา (เมืองพระตะบอง, เมืองเสียมราฐ และเมืองศรีโสภณ)  ใหกับฝรั่งเศส 
(พ.ศ. 2449) 
 
ในป พ.ศ. 2431 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงยกเลิกวิธีพิจารณาโทษตามแบบ
จารีตนครบาล (การไตสวนพิจารณาคดีดวยการทรมานจําเลย) เพื่อยกเลิกการใหสิทธิสภาพนอกอาณาเขต 
(Extraterritoriality) กับชาติตะวันตก (เนื่องจากชาติตะวันตกมักอางวา กระบวนการยุติธรรมของประเทศ
สยามโหดราย-ไมยุติธรรมจึงไมยอมรับ)  
ในป พ.ศ. 2436 นายพล ช็อง มารี โอกุสต ปาวี เคล่ือนเรือรบติดปนใหญเขายึด จ.จันทบุรี และ จ.ตราด อยาง
งายดายโดยปราศจากการตอสู 
ในป พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) เสด็จประพาสยุโรปคร้ังท่ี 1 และทรง
ดําเนินกุศโลบายเรียกรองความเห็นใจจากหลายชาติในยุโรป (อังกฤษ, เยอรมนี และรัสเซีย) เพื่อกดดัน
ฝร่ังเศสใหยอมคืน จ.จันทบุรี และ จ.ตราด  
ในป พ.ศ. 2447 ฝร่ังเศสและคนในบังคับของฝร่ังเศส (ชาวจันทบุรีและชาวตราด) ทยอยยายออกจาก จ.จันท 
บุรี ไปอยูท่ี จ.ตราด เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2447 
ในป พ.ศ. 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงทําขอตกลงยอมยกมณฑลบูรพา 
(เมืองเสียมราฐ, เมืองพระตะบอง และเมืองศรีโสภณ) ใหกับฝร่ังเศสเพ่ือแลกกับการถอนทัพออกจาก จ.
ตราด และการใหสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับคนในบังคับของฝร่ังเศส เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2449  
ในป พ.ศ. 2450 ฝร่ังเศสยอมคืน จ. ตราด และเกาะหลายเกาะ, ยอมยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับคนใน
บังคับของตนเอง และใหคนในบังคับของตนเอง (ชาวจันทบุรีและชาวตราด) ทยอยยายออกจาก จ.ตราด ไป
อยูท่ีเมืองประจันตคีรีเขต (เกาะกง กัมพูชา) เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2450 
 

13. เมืองกลันตัน, เมืองตรังกานู, เมืองไทรบุรี และเมืองปริส ใหกับอังกฤษ (พ.ศ. 
2452) 
 
ในป พ.ศ. 2437 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงปฏิรูประบบราชการโดยใหเมือง
ตางๆเปล่ียนเปนมณฑลเทศาภิบาล (การปกครองสวนภูมิภาคโดยเลียนแบบการปกครองของอังกฤษใน
อินเดีย, พมา และมาเลเซียซ่ึงตองถอดถอน “เจาเมือง” และแตงต้ัง “ผูวาราชการมณฑล” แทน สรางความไม
พอใจใหกับเจาเมืองตางๆอยางมาก) 
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อังกฤษยุยงสุลตาน 7 แควนในมลายูไมใหยอมรับการปฏิรูประบบราชการของประเทศสยาม สงผลให
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงมีพระราชบัญชาปลด ตนกู อับดุล กาเดร 
(สุลตานปตตานี) ออกจากตําแหนง ฐานขัดพระบรมราชโองการ 
ในป พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงทําสนธิสัญญาลับกับอังกฤษ 
เพื่อใหอังกฤษรับประกันความมั่นคง และไมแทรกแซงการปกครองแควนในมลายู (เมืองข้ึนของประเทศ
สยาม) โดยรัฐบาลสยามสัญญาวา รัฐบาลสยามจะไมใหชาวตางชาติเชา หรือถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินต้ังแต ต.บาง
ตะพาน (จ.ประจวบคีรี ขันธ) ลงมา เมื่อวันท่ี 6 เมษายน 2440 
ในป พ.ศ. 2442 อังกฤษอางสนธิสัญญาลับฉบับนี้เพื่อขัดขวางการใหสัมปทานเหมืองแรกับชาติตะวันตก 
และการสรางทางรถไฟสายใต (กรุงเทพ-เพชรบุรี) 
ในป พ.ศ. 2452 เอ็ดเวิรด เฮนร่ี สโตรเบล (ชาวอเมริกา-ท่ีปรึกษาราชการแผนดินของสยาม) ทูลแนะนําพระ 
บาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ใหยกเมืองกลันตัน, เมืองตรังกานู, เมืองไทรบุรี และเมือง
ปริสใหเปนอาณานิคมของอังกฤษเพื่อแลกกับการยกเลิกการใหสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับคนในบังคับ
ของอังกฤษ และการกูเงินเพื่อสรางทางรถไฟสายใต 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงเห็นชอบ (เนื่องจากพระองคทรงเห็นวา แควนใน
มลายูปกครองยาก) อังกฤษยอมยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับคนในบังคับของตนเอง และยอมใหกู
เงิน-สรางทางรถไฟสายใต 
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เหตุผลที่ภาพยนตรถูกหามฉาย 
 

ตยสาร FLICKS ฉบับท่ี 136 (ประจําวันท่ี 5-11 พฤษภาคม 2549) คอลัมน THAIFLICKSISSUE 
(วิกฤษ ศิษยพยายาม) สรุปเหตุผลท่ีรัฐบาลและคณะกรรมการพิจารณาคําขออนุญาตถายทําภาพ 
ยนตรตัดสินใจหามฉายภาพยนตรเร่ืองนี้ในประเทศไทย โดยแบงออกเปน 33 ขอคือ 

 
1. ภาพยนตรพยายามแสดงใหเห็นวา ประตูพระบรมมหาราชวังเปนสีทองทั้งหมด แตความจริงประตู

พระบรมมหาราชวังเปนสีแดง 
2. แหมมแอนนาและบุตรชายของเธอนั่งรถลากจากทาเรือมาท่ีพระบรมมหาราชวังผานหนาพระอุโบสถ 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) แตความจริงกษัตริย-ประชาชนไมสามารถนั่งรถผานหนาพระ
อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) 

3. ภาพยนตรพยายามแสดงใหเห็นวา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) มีภิกษุจําพรรษา แตความ
จริงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) ไมมีภิกษุจําพรรษา 

4. คําพูดของหลุยสตอนท่ีอยูในตําหนักอาศัยคอนขางดูถูกพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาล
ท่ี 4) โดยการนําเอาพระองคไปเปรียบเทียบกับพอของตนเองซ่ึงดูไมเหมาะสมอยางยิ่ง 

5. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงเปดประตูใหแหมมแอนนา แตความจริงใน
พระบรมมหาราชวังมีขาราชบริพารเปดประตูให 

6. จํานวนพระราชทายาทในภาพยนตรไมตรงกับความจริง ภาพยนตรบอกวา พระองคมีพระราชทายาท
ท้ังหมด 68 พระองค (พ.ศ. 2405) แตความจริงมี 56 พระองค (มีพระชนชีพ 46 พระองค และส้ินพระ 
ชนม 10 พระองค) อีกท้ังตลอดเร่ืองเจาจอมมารดาเท่ียง, พระราชโอรส และพระราชธิดาถูกทําใหดูต่ํา
ตอยกวาแหมมแอนนา 

7. เจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 5) และหลุยสชกตอยกัน แหมมแอนนาโยนแผนท่ีประเทศสยามซ่ึงมีพระ
บรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ซ่ึงดูไมเหมาะสมอยางยิ่ง 

8. เจาจอมทับทิมถวายตัวในหองพระบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) มี
พระพุทธรูปท่ีจุดเทียนบูชาดูราวกับวา พระองคตองการใหพระพุทธรูปมองดูการกระทําซ่ึงดูไม
เหมาะสมอยางยิ่ง 

9. ภิกษุกวาดลานหนาปราสาทเทพบิดร แตความจริงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) ไมมีภิกษุจํา
พรรษา 

10. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงวาราชการแผนดินรวมกับพระบาทสมเด็จพระ
ปนเกลาเจาอยูหัว, เจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง) และแมทัพอาลักษณ มีบุงกี๋วางอยูหลังกําแพงแกวซ่ึงดู
ไมเหมาะสมอยางยิ่ง 

นิ
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11. แหมมแอนนาสอนใหขาราชบริพารรูจักจักวิธีรินไวนดูราวกับวา ขาราชบริพารมีสติปญญาตํ่าตอย 
12. แหมมแอนนาไปหาเจาจอมทับทิมซ่ึงหมจีวรเปนพระภิกษุณี, โกนผมแตไมโกนค้ิว แตความจริงภิกษุณี

ตองโกนค้ิวเชนเดียวกับภิกษุ 
13. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงปดพระมหาพิชัยมงกุฎลม แตความจริงพระ

มหาพิชัยมงกุฎเปนส่ิงสูงคามาก กษัตริยไมอาจทําลม 
14. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงนั่งเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชไปสงแหมม

แอนนาท่ีบานพักมีการสบตาเหมือนพระเอกสงนางเอกซ่ึงดูไมเหมาะสมอยางยิ่ง 
15. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) เสด็จพระราชดําเนินไปในพระราชพิธีพืชมงคล

จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระองคทรงชาง, ทรงสูบซิการเหมือนในภาพยนตรจีน และทรงชักชวนให
หลุยสสูบซิการจนถูกแหมมแอนนาตอวาดูไมเหมาะสมอยางยิ่ง 

16. แมทัพอาลักษณกําลังจะยิงพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว เขากลาววา เขาจะโคนลมราชวงศจักรี
ถือเปนการแสดงความอาฆาตมาดรายตอกษัตริยและราชวงศ 

17. การแสดงโขนใชดนตรีจีน แตความจริงตองใชวงปพาทยซ่ึงประกอบดวยเคร่ืองดนตรีไทยชนิดตางๆ
ครบชุด 

18. การประหารชีวิตเจาจอมทับทิมกับพระครูปลัดใบฎีกามีการตัดศีรษะท้ังสองหนาพระอุโบสถ วัดพระศรี
รัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) แตความจริงไมเคยมีการประหารชีวิตใครตอหนาพระอุโบสถ วัดพระศรี
รัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) 

19. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงขอโทษแหมมแอนนาตอหนาขุนนาง แตความ
จริงไมมีกษัตริยพระองคใดขอโทษใครตอหนาขุนนาง 

20. พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวทรงตองพระแสงปนจนพระโลหิตกระจาย และสวรรคตท่ีริม
แมน้ําเปนฉากท่ีดูรุนแรงเกินไป 

21. บทสนทนาหลายบทใชคําราชาศัพทไมถูกตอง เชน ตอนท่ีแหมมแอนนาสนทนากับเจาฟาจุฬาลงกรณ 
(รัชกาลท่ี 5) ใชคําวา “พระองค” แตความจริงตองใชคําวา “ทูลกระหมอม” 

22. ภาพยนตรพยายามแสดงใหเห็นวา พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงดูออนแอ 
และทรงตองฟงแหมมแอนนาซ่ึงดูไมเหมาะสมอยางยิ่ง 

23. แหมมแอนนาสามารถอยูใตพระมหาเศวตฉัตรของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) 
แตความจริงไมมีใครสามารถอยูใตพระมหาเศวตฉัตรไดนอกจากพระบรมวงศานุวงศ 

24. แหมมแอนนาสามารถนั่งขางพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) และมีขาราชบริพาร
เชิญพัดโบกให แตความจริงไมมีใครสามารถใหขาราชบริพารเชิญพัดโบกไดนอกพระบรมวงศานุวงศ 

25. แมทัพอาลักษณกลาวหาวา ราชวงศจักรีถูกควบคุมโดยขุนนาง, ประหารชีวิตสมเด็จพระเจาตากสิน และ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงยอมรับวาสมเด็จพระเจาตากสินทรงถูกหัก
หลังจริงซ่ึงดูไมเหมาะสมอยางยิ่ง 
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26. ภาพยนตรใชนักแสดงชาติอ่ืนแตงตัวเลียนแบบภิกษุ และพูดภาษาไทยไมชัด 
27. ภาพยนตรพยายามแสดงใหเห็นวา เจาฟาจุฬาลงกรณ (รัชกาลท่ี 5), เจาจอม (มารดา) และเจาพระยาศรี  

สุริยวงศ (ชวง) ใหความเคารพตอแหมมแอนนาอยางมากซ่ึงดูไมเหมาะสมอยางยิ่ง 
28. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงผูกระเบิดท่ีสะพาน และทรงตอสายฉนวนดวย

พระองคเอง แตความจริงกษัตริยทรงทําไมได 
29. แหมมแอนนาพูดถึงสามีของตนเอง และทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) วา

ตอนนี้เธอไมคิดถึงสามีของเธอดูราวกับวา เธอบอกรักพระองคซ่ึงดูไมเหมาะสมอยางยิ่ง 
30. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงโอบกอดแหมมแอนนา และทรงใชพระปราง 

(แกม) ของพระองคมาแนบท่ีแกมของแหมมแอนนาตอหนาสาธารณชนซ่ึงดูไมเหมาะสมอยางยิ่ง 
31. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงตรัสขอบคุณแหมมแอนนาที่ทําใหแผนดิน

สยามรักษาเอกราชซ่ึงดูไมเหมาะสมอยางยิ่ง 
32. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงจูบพระโอษฐ (ปาก) ของเจาฟาจันทรมณฑล

ตอหนาพระราชอาคันตุกะซ่ึงไมใชธรรมเนียมของประเทศสยาม และดูไมเหมาะสมอยางยิ่ง 
33. ภาพยนตรยกยองแหมมแอนนาราวกับวา ถาไมมีแหมมแอนนาประเทศสยามอาจตกเปนอาณานิคมของ

ประเทศอ่ืนซ่ึงดูไมเหมาะสมอยางยิ่ง 
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นานาทัศนะคต ิ
 

นังสือท้ังสองเลมของแหมมแอนนาเขียนเร่ืองราวและมุมมองของเธอตอประเทศสยาม กอนท่ี
นาง มารกาเร็ต แลนดอน จะนําเนื้อหาจากหนังสือท้ังสองเลมของแหมมแอนนามาแตงเพ่ิม 
เติม และต้ังช่ือวา “Anna and The King of Siam” นักประวัติศาสตรและนักเขียนหลายคนตาง

แสดงความคิดเห็นและมุมมองตอหนังสือของแหมมแอนนา และนาง มารกาเร็ต แลนดอน หลายอยาง 
 

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (พระราชโอรสในรัชกาลท่ี 4) ทรงประทานขอคิด 
เห็นในเร่ืองท่ีแหมมแอนนาเขียนวา 
 
   “... แหมมแอนนาอาจมีความจําเปนตองหาเงินมาเล้ียงลูก จึงปรุงแตงเร่ืองราวข้ึนใหมีรสชาติพอท่ีจะขาย
สํานักพิมพได ตอนที่นางสอนหนังสืออยูในราชสํานักสยามก็มิไดมีอิทธิพลมากมายขนาดท่ีพระเจาอยูหัว
จะตองไปใสพระทัยรับฟง เปนไดวา ส่ิงท่ีนางเขียนออกมาก็คือเร่ืองท่ีตองการถวายความเห็นเปนการ
ยอนหลัง เพราะจริงๆ แลวไมเคยมีโอกาสไดพูดเลย” 
 

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช 
 
ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรีและนักเขียนแสดงความเห็นวา 
 
   “หนังสือฝร่ังท่ีแหมม เลียวโนเวนส เขียนไวเม่ือ 80 ปมาแลว หนังสือเร่ืองนั้น เปนเร่ืองท่ีแหมมแกยกเมฆ
ข้ึนเปนอันมาก บรรจุขอความและเร่ืองราวตางๆ ท่ีแหมมในสมัยพระนางวิกตอเรียจะพึงยกเมฆได เพื่อให
หนังสือนั้นขายไดสตางค 
   ถาจะหาความจริงจากหนังสือเลมนี้แลวก็มีนอยเต็มที เพราะแหมม เลียวโนเวนส แตงข้ึนเปนเร่ืองครึ่งจริง
คร่ึงนวนิยาย เปนตนวา พระนางสุนาถวิสมิตรา นั้นก็ไมมีตัวจริงในประวัติศาสตร เจาจอมทับทิมและพระ
ปลัดท่ีถูกเผาท้ังเปนนั้นก็ไมมีอีก แมแตพระเจดียท่ีอางวาสรางเปนอนุสรณของคนท้ังสองนั้นก็ไมเคยมี แต
คนจริงๆ ก็ปรากฎอยูในหนังสือนี้ไมนอย เปนตนวา พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวและคุณจอม
มารดาเท่ียง คุณจอมมารดากล่ิน เม่ือหนังสือเลมนี้เปนหนังสือคร่ึงจริงคร่ึงหลอก หรือเปนนวนิยายท่ีแตงข้ึน
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โดยใชช่ือคนจริงๆ อยางท่ีไดกลาวมาแลว จึงยากท่ีจะแยกออกไดวา ตรงไหนจริงตรงไหนหลอก ถาจะอานก็
ตองถือวาจริงท้ังเร่ืองหรือหลอกท้ังเร่ือง สุดแลวแตใจ 
   อยางไรก็ตาม หนังสือนี้ตองถือวาแสดงความจริงเปนหลักฐานอยูอยางหน่ึง ความจริงนั้นก็คือลักษณะ
อาการของคนไทยท่ีฝร่ังนึกวาเราเปนหรือควรจะเปน ถาแหมม เลียวโนเวนส จดจําเอาคนไทยจริงๆ ไปเขียน
ฝร่ังท่ีอานอาจหมดความสนใจก็ได เพราะคนไทยจริงๆ นั้นคงไมผิดจากฝร่ังในขณะน้ันเทาใดนัก แตคนไทย
ของแหมม เลียวโนเวนส เปนคนไทยชนิดพิสดารมีความเปนอยูยอกยอนผิด มนุษยธรรมดาสามัญ หนังสือ
ของแหมม เลียวโนเวนส จึงไดรับความสนใจ มีผูอานบาง” 
 

อ.สนิทวงศ (อุไร สนิทวงศ) 
 
อ.สนิทวงศ (อุไร สนิทวงศ) ผูแปลหนังสือ “Anna and The King of Siam” แสดงความคิดเห็นวา 
 
   “...มีอะไรหลายๆ  อยาง ท่ี  มารกาเรต  แลนดอน  เ ขียนคาดเคล่ือนจากความเปนจริง  อาทิเชน 
ขนบธรรมเนียมบางอยางของชาวไทย พระลักษณะนิสัยและพระราชจริยาวัตรของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว ตลอดจนการใชทาสในสมัยนั้น หนังสือเร่ืองนี้เปนเร่ืองท่ี มารกาเรต แลนดอน เขียนข้ึน
เพ่ือใหเราอานเลนสนุกๆ มีเร่ืองอางอิงประวัติศาสตรของประเทศไทยสมัยโบราณและเร่ืองท่ีเปนจริง บาง 
เร่ืองท่ีแตงข้ึนเองตามความคิดเห็นของหลอน” 
 

ครูอบ ไชยวสุ 
 
ครูอบ ไชยวสุ นักเขียนแสดงความคิดเห็นวา 
 
   “... เปนเร่ืองบรรยายถึงเหตุการณตามทัศนะ ตามความรูเห็นของแหมมแอนนา เลียวโนเวนส ดวยสํานวน
ของแหมมเอง ซ่ึงคงจะมีความคลาดเคล่ือนไดมากๆ ท้ังขอเท็จจริงและนามผูเกี่ยวของในเหตุการณ ซ่ึงเห็น
ดวยสายตาของชาวตางประเทศท่ีเขามาอยูในประเทศสยามในเวลาอันนอย ท้ังไดเพ่ิมเติมตกแตงข้ึนใหเปน
เร่ืองราวสนุกสนานไมจืดชืดอีกดวย จึงจะถือเอาเปนหลักฐานประกอบการคนควาอางอิงยอมไมได หรือไดก็
ไมมาก จะยอมใหเปนไดอยางดีก็เพียงนวนิยาย ซ่ึงมีฉาก มีลักษณะบุคคล มีพฤติการณ ในสมัยท่ีลวงมาแลว 
100 กวาปของเมืองไทยเทานั้น” 
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ขอขอบคุณ 
 

นังสือเลมนี้ ผูเขียนรวบรวมและคนควาขอมูลจากหลายแหลง ท้ังหนังสือและอินเตอรเน็ต ถา
ผูอานตองการแหลงอางอิงหรือรายละเอียดของขอมูลมากกวาในหนังสือเลมนี้ ผูอานสามารถ
คนควาและหาขอมูลเพิ่มเติมไดจากหนังสือและเว็บไซดเหลานี้ (เนื่องจากหนังสือและเว็บ

ไซดมีจํานวนมาก ผูเขียนจึงขอสรุปเพียงช่ือหนังสือและช่ือเว็บไซดท่ีสําคัญเทาน้ัน) 
 

• หนังสือ 
 

♦ The English Governess at The Siamese Court, Anna Leonowens 

♦ The Romance of The Harem, Anna Leonowens 
♦ Bombay Anna, Susan Morgan 

♦ Uncle Tom’s Cabin, Harriet Beecher Stowe 
♦ Aronson, Theo. Queen Victoria & The Bonapartes. London, พ.ศ. 2415 

♦ Statiscal Year Book of  Kingdom of Siam, พ.ศ. 2459 

♦ หนังสือพิมพ Illustrated Times. London, 6 ธันวาคม พ.ศ. 2399 

♦ หนังสือพิมพ Illustrated London News. 6 มีนาคม พ.ศ. 2401 

♦ หนังสือพิมพ Le Monde Illustre. 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2404 

♦ ประวัติศาสตรรัตนโกสินทรในพระราชพงศาวดารอยุธยา, (สถาบันไทยคดีศึกษา ธรรมศาสตร (คําอธิบายของ
รัชกาลที่ 4 ที่ใหไวแก เซอร จอหน เบาวริง)), นิธิ เอียวศรีวงศ 

♦ ขอมูลประวัติศาสตรสมัยบางกอก (ภาควิชาประวัติศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒน ประสานมิตร), ศาสตราจารย 
ขจร สุขพานิช 

♦ ประวัติศาสตรญวน-ไทย ในเรื่องเขมร-ลาว (รวบรวมจากเอกสารกระทรวงตางประเทศรัฐบาลฝรั่งเศส), พิมพเปน
อนุสรณในงานฌาปนกิจศพนาง เจิม ชุมสาย ณ อยุธยา วันที่ 18 เมษายน 2522, ม.ล. มานิจ ชุมสาย 

♦ ประชุมพงศาวดารเลม 3 เรื่องไทยรบพมา, กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

♦ จดหมายเหตุความทรงจํา (คุรุสภา), กรมหลวงนรินทรเทวี 

♦ พระมหากษัตริยไทย,  ประกอบ โชประการ ประยุทธ สิทธิพันธและสมบูรณ คนฉลาด 

♦ พระบรมราชจักรีวงศ (โรงพิมพเสาวภาค), สิริ เปรมจิตต 

♦ “ประเด็นวิกลจริต” , วิทยาสารปที่ 22 ฉบับที่ 32 (22 สิงหาคม 2514), ศาสตราจารย ขจร สุขพานิช 

♦ “อภินิหารบรรพบุรุษ” (สมุดขอยพบในสมัยรัชกาลที่ 7), อินทุจันทรยง (เรียบเรียง) 

♦ หนังสือโคลงดั้นเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 2, พระยาตรัง  

♦ ราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 4, เจาพระยาทิพากรวงศ 
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♦ “พระราชประวัติในรัชกาลที่ 4” (สิริ เปรมจิตต เรียบเรียง) พระบรมราชจักรีวงศ (โรงพิมพเสาวภาค), สมเด็จพระ
มหาสมณะเจากรมพระยาปวเรศอริยาลงกรณ 

♦ พระจอมเกลาเจากรุงสยาม เลมตน, ประยุทธ สิทธิพันธ 

♦ พระเจากรุงสยาม (โรงพิมพ ส.สงา), ส.ธรรมยศ 

♦ “กริสโวลด, เอ.บี. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (พระจันทร, 2511), แปลโดย ม.จ.สุภัทรดิศ 

♦ หนังสือไทยตองจํา, (กรมศิลปากร)  

♦ ลําดับสกุลเกา ภาค 4, (กรมศิลปากร)   

♦ “ตอบปญหาหัวใจ” (โรงพิมพสยามรัฐ, 2522), ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช 

♦ โครงกระดูกในตู, ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช 

♦ ตํานานวังหนา ประชุมพงศาวดารเลม 11 (คุรุสภา), กรมดํารงราชานุภาพ 

♦ พระราชประวัติสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เลม 6 (คุรุสภา), อุทุมพร 

♦ ขัตติยราชปฏิพันธ พงศาวดารกระซิบ (ประพันธสาสน), บรรเจิด อินทจันทรยง (เรียบเรียง) 

♦ เจาฟาจุฬามณี (แพรพิทยา), โสมทัต เทเวศร 

♦ “เจาจอมแวน” พงศาวดารกระซิบ (ประพันธสาสน), บรรเจิด อินทุจันทรยง (เรียบเรียง) 

♦ “ฟาอาภร (แปลกพักตร อาลักษณเดิม)” วารสารศิลปวัฒนธรรม ปที่ 2 ฉบับที่ 8 (มิถุนายน 2524), ลอม เพ็งแกว 

♦ สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ เลม 1 (แพรพิทยา), ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม 

♦ พระยาสุริยานุวัตร เศรษฐวิทยา เลม 3, พิมพที่ระลึกงานศพ นาง กุณฑลี วรศะวิน 25 พฤษภาคม 2519 

♦ “กฎพระสงฆ”, กฎหมายตราสามดวง เลม 4 

♦ การฟนฟูพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร), อัจฉรา 
กาญจโนมัย 

♦ ประวัติคณะสงฆไทยกับธรรมยุตกประหาร (มณีกรวิทยาการพิมพ), กี ฐานิสสร 

♦ ไขปริศนาปญหาภิกษุณี (เปรียญธรรมสมาคมแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี, 2544), นาวาเอก ทองยอย แสงสินชัย  

♦ สมเด็จพระพุฒาจารย (โต) เลม 1 (คุรุสภา), ฉันทิชัย 

♦  “คําปรารภ” พระราชนิพนธและพระนิพนธ (เรื่องเดิม), ม.จ. จงจิตรถนอม ดิศกุล  

♦ “พระราชกําหนดใหม เรื่อง โทษลักพาคนในพระราชวัง” กฎหมายตราสามดวง เลม 5 (คุรุสภา) 

♦ “ประกาศ พรบ.ลักษณะลักพา ปฉลูศัปตศก” ประชุมประกาศ รัชกาลที่ 4 ป 2405-2408 (คุรุสภา), พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) 

♦ “ประกาศพระราชทานอนุญาตใหขาราชการฝายในทูลลาออกนอกราชการได” ประชุมประกาศ รัชกาลที่ 5 ป 
2405-2408 (คุรุสภา) 

♦ “ประกาศหามมิใหกราบบังคมทูลทัก อวน ผอม ดํา ขาว” ประชุมประกาศ รัชกาลที่ 4 (คุรุสภา), พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) 

♦ พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

♦ ประวัติศาสตรญวน-ไทย ในเรื่องเขมร-ลาว (รวบรวมจากเอกสารกระทรวงตางประเทศรัฐบาลฝรั่งเศส) พิมพเปน
อนุสรณในงานฌาปนกิจศพนางเจิม ชุมสาย ณ อยุธยา วันที่ 18 เม.ย. 2522, ม.ล. มานิจ ชุมสาย 
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♦ ลายพระหัตถสมเด็จพระปตุจฉาเจาสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวีถึงจอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟา
บริพัตรสุขุมพันธ กรมพระนครสวรรควรพินิตพิมพในงานพระเมรุเจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ (2493) 

♦ พระเจากรุงสยาม (โรงพิมพ ส.สงา, 2495), ส. ธรรมยศ 

♦ จดหมายคิงมงกุฎ ถึง แอนนา เมื่อครูแหมมเลนบทนักเจรจาความเมือง (ศิลปวัฒนธรรม 1 เมษายน 2547), ปรามิ
นทร เครือทอง 

♦ “พระราชหัตถเลขาถึงเจาจอมมารดาผึ้ง ปเถาะ 2398”, พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) 

♦ “จดหมายถึงกรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ” (ลูกหมอมนอย-ผูเขียน) พระราชหัตถเลขา, พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) 

♦ “จดหมายถึงพระยามนตรีสุริยวงศ” พระราชหัตถเลขา, พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) 

♦ “จดหมายถึงพระยามนตรีสุริยวงศ” พระราชหัตถเลขา, พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) 

♦  “พระบรมราโชวาท” พระราชทานในพระเจาลูกเธอพระราชหัตถเลขา (มงกุฎราชวิทยาลัย), พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4)  

♦ “พระบรมราโชวาทถึงเจาฟาวชิรุณหิศ”, พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) 

♦ เอกสารในหอจดหมายเหตุแหงชาติ เลขที่ กษ 3.1/12, พระยาวงศานุประพัทธิ์ ทูลรัชกาลที่ 5 วันที่ 18 สิงหาคม ร.
ศ. 128 

♦ เอกสารสมัยรัชกาลที่ 5 เลขท่ี ม 2.25/3 Mr. Henry M. Jones (of the British Legation) To Prince พ.ศ. 2435 

♦ เอกสารสมัยรัชกาลที่ 5 เลขท่ี ม 2.25/39 กรมดํารงทูลกรมสมมติ อมรพันธ 25 กันยายน ร.ศ. 122 

♦ เอกสารสมัยรัชกาลที่ 5 เลขที่ ม 2.25/36 และ ม 2.25/35 การโตตอบของกรมดํารงกรมสมมติอมรพันธและกรม
หมื่นปราจิณกิติบดี ร.ศ.122 และ ร.ศ. 126 

♦ เอกสารสมัยรัชกาลที่ 5  ก.ย. 3.1/3 ฎีการาษฎร ร.ศ. 109 และเอกสาร ร.5 ก.ย. 3.1/12 เจาพระยาวงศานุประพัทธิ์ 
ทูลรัชกาลที่ 5 ร.ศ. 128 

♦ เอกสารสมัยรัชกาลที่ 6 หมายเลข บ. 17/11 พระยาวิสุทธิ์ สุริยศักด์ิ ทูลรัชกาลที่ 6 วันที่ 4 มีนาคม ร.ศ. 130 

♦ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (นานมีบุคส) 

♦ “ระบบเศรษฐกิจไทย” 1851-1910 (สรางสรรค), ฉัตรทิพย นาถสุภา และสุธี ประศาสนเศรฐ 

♦ ตนกําเนิดชนช้ันนายทุนในประเทศไทย (2398-2453) (สรางสรรค), สิริลักษณ ศักด์ิเกรียงไกร 

♦ ฝรั่งที่เก่ียวของกับสยาม 1 (สายธาร), เอนก นาวิกมูล 

♦ ขุนนางชาวสยาม 1 (แสงดาว), เอนก นาวิกมูล 

♦ ขุนนางชาวสยาม 2 (แสงดาว), เอนก นาวิกมูล 

♦ คูมือนิทรรศการเริ่อง “แผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช”, กรมศิลปากร 

♦ บันทึกไวในประวัติศาสตรแผนดินที่เสียไป ประวัติศาสตรจารึกดวยนํ้าตา ความสูญเสียที่คนทั้งชาติตองขมขื่น 
(อนิเมทกรุป) , นาวาเอก วิพันธุ ชมะโชติ 

♦ การเสียดินแดนของไทยในยุคลาอาณานิคมของประเทศมหาอํานาจตะวันตก (กรมยุทธการทหารบก) 

♦ กษัตริยอาเธอรและอัศวินโตะกลมในนวนิยายเรื่องอะคอนเนกติคัต แยงกี อิน คิง อาเธอรส คอรต ของมารก ทเวน 
และนวนิยายเรื่องเดอะวันส แอนด ฟวเจอร คิง ของที.เอช.ไวต (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), สุธินี แจมอุทัย 
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• อินเตอรเน็ต 
 

♦ www.google.com ♦ www.wikipedia.com 

♦ www.kingmongkut.com ♦ www.pantip.com 

♦ www.prachatai.com ♦ www.bloggang.com 

♦ www.blogspot.com ♦ www.oknation.com 
♦ www.dek-d.com ♦ www.sanook.com 

♦ www.mof.go.th ♦ www.mod.go.th 

♦ www.krisdika.go.th ♦ www.royin.go.th 

♦ www.correct.go.th ♦ www.bunnag.in.th 

♦ www.chartthai.or.th ♦ www.kru.ac.th 

♦ www.tru.ac.th ♦ www.kmutt.ac.th 

♦ www.kalender-365.de ♦ www.louist.co.th 

♦ www.wangdermpalace.com ♦ www.kkwit.net 

♦ www.bangkokdock1957.com ♦ www.khunnamob.info 

♦ www.praruttanatri.com ♦ www.quikpal.com 

♦ www.fullbooks.com ♦ www.thai-archaeology.info 

♦ www.osknetwork.com ♦ www.vcharkarn.com 

♦ www.alittlebuddha.com ♦ www.geocities.com 

♦ www.nongkhai.go.th ♦ www.thai-tour.com 

♦ www.excise.go.th ♦ www.panyathai.or.th 

♦ www.sakulthai.com ♦ www.cabinet.thaigov.go.th 

♦ www.cseas.ncnu.edu.tw ♦ www.siamsport.com 

♦ www.dailynews.co.th ♦ www.nbk.rmutp.ac.th 

♦ www.kunpra.tv ♦ www.seedang.com 

♦ www.beautifuloptic.com ♦ www.schq.mi.th 

♦ www.oknation.net ♦ www.railway.co.th 

♦ www.msrogers.com ♦ www.o2blog.com 
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