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บทคัดย่อ
กรมหลวงโยธาเทพทรงเป็ นหนึ่ งในราชนารีจำ� นวนน้อยที่มีความส�ำคัญอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์
อยุธยา พระนางด�ำรงพระชนม์อยู่ในช่วงสี่รชั สมัยในฐานะพระราชธิดา พระอัครมเหสี และพระราชชนนี
ในพงศาวดารไทยมี ก ารบรรยายถึ ง พระนางอยู่น้ อ ยนิ ด อย่า งไรก็ ดี ชาวฝรัง่ เศสและดัต ช์ที่ พ�ำ นั ก อยู่
กลับตรึงใจต่อพระนาง แม้พวกเขาจะไม่เคยพบพระนางตรงๆ พวกเขาก็ได้บนั ทึกข้อมูลอันไม่ปะติดปะต่อเอาไว้
แม้ขอ้ มูลจะกระจัดกระจายและบางเบา แต่ก็แสดงให้เห็นได้ว่าสตรีช้นั สูงของอยุธยาประสบกับข้อจ�ำกัด
ของสถานะของพวกเธอและยังต้องแสวงหาความเป็ นไปได้ที่จะเข้าถึงโภคทรัพย์ ความรู ้ และอ�ำนาจอย่างไร
ค�ำส�ำคัญ: กรมหลวงโยธาเทพ, สมเด็จพระนารายณ์, เล่หเ์ พทุบายในราชส�ำนัก

Abstract
Princess Yothathep is one of very few royal women who made a mark in the history of
Ayutthaya. She lived across four reigns as royal daughter, queen, and royal mother. In the Thai
chronicles, the account of her is minimal. French and Dutch residents in Siam, however,
were fascinated by her. Although they never saw her in person, they recorded fragments of information.
Though the resulting record is fragmentary and fragile, it shows how the elite women of Ayutthaya
suffered the limitations of their position and yet explored the possibilities of their access to wealth,
knowledge, and power.
Keywords: Princess Yothathep, King Narai, Court Intrigue
* แปลจาก Bhawan Ruangsilp. (2016). Kromluang Yothathep: King Narai’s Daughter and Ayutthaya Court Intrigue.
Journal of the Siam Society 104, pp. 95-110. โดยได้รบั อนุ ญาตจากผูเ้ ขียน อนึ่ ง ค�ำส�ำคัญของบทความก�ำหนดโดย
ผู แ้ ปลร่ ว มกับ กองบรรณาธิ ก าร ส่ ว นการอ้า งอิ ง ผู แ้ ปลได้ป รับ จากต้น ฉบับ ภาษาอัง กฤษให้เ ป็ นไปตามข้อ ก�ำ หนด
ของ วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
** ผู ้เ ขี ย นขอแสดงความขอบคุ ณ ญาณิ นี ไพทยวัฒ น์ และพิ ม พ์ม นั ส วิ บุ ล ศิ ล ป์ ส� ำ หรั บ การช่ ว ยเหลื อ ในช่ ว งแรกของ
การเขียนบทความนี ้.
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ความน�ำ: กรมหลวงโยธาเทพ

ตั้ง แต่ ต น้ จนจบประวัติศาสตร์ ราชอาณาจัก รอยุ ธยายุ่ง เหยิง ไปด้วยปั ญหาการสื บราชสมบัติ
ซึ่งเป็ นผลสืบเนื่ องเชิงตรรกะของความเป็ นศูนย์กลางแห่งกษัตริยภาพที่ผูป้ กครองทรงเป็ นเจ้าแห่งชีวิตและ
ผื นแผ่นดิ น ความขัดแย้งแผ่ออกไปเมื่อมีหลายผูอ้ า้ งสิทธิ์ เหนื อราชบัลลังก์หรือไม่ก็ปราศจากผูส้ ามารถ
สืบรัชทายาท รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ (ครองราชย์ พ.ศ. 2199-2231) ถูกบันดาลให้พบกับวิกฤต
ดังกล่าวและพระชะตาพระราชธิดาของพระองค์ คือกรมหลวงโยธาเทพก็ผูกติดไปกับผลลัพธ์น้ัน
พระราชพงศาวดารอยุธยาให้ขอ้ มูลอย่างจ�ำกัดเกี่ยวกับกรมหลวงโยธาเทพ โดยให้ภาพคร่าวๆ
เกี่ยวกับพระชนม์ชีพของพระนางในฐานะพระราชธิดา พระอัครมเหสี และพระราชชนนี ของผูอ้ ยู่ในข่าย
อาจได้สืบราชบัลลังก์ สถานะเหล่านี้ ถูกก�ำหนดไว้จากความสัมพันธ์ต่อบุรุษในพระชนม์ชีพ น่ าสนใจว่า
ในแหล่งข้อมูลจากนักสังเกตการณ์รว่ มสมัยชาวยุโรปโดยเฉพาะดัตช์และฝรัง่ เศส เราสามารถค้นพบข้อมูลมากขึ้ น
เกี่ยวกับพระนางผูท้ รงถูกเรียกขานถึงว่า “เจ้าหญิงพระราชินี (Princess Queen)”1 จากแหล่งข้อมูลเหล่านั้น
เรามีภาพเกีย่ วกับข้อจ�ำกัดที่สตรีซงึ่ อยูใ่ นสถานะเฉกเช่นพระนางต้องประสบพบเจอและเกีย่ วกับความเป็ นไปได้
ที่ผูห้ ญิงอาจแสวงหาการเข้าถึงโภคทรัพย์ ความรู ้ และอ�ำนาจ
สตรีช้ันสูงของอยุธยาถู กอ้างถึ งว่ามีบทบาทอยู่บา้ งและมีพื้นที่ พอควร แต่ ไม่ได้หมายความว่า
พวกเธอไร้อำ� นาจที่เบ็ดเสร็จและปราศจากอิทธิพล พวกเธอสามารถแสดงอ�ำนาจทางการเมืองในบางวิถี
ความสามารถนี้ วางอยู่บนฐานความสัมพันธ์และอิทธิพลต่อบุรุษผูท้ รงอ�ำนาจ กรมหลวงโยธาเทพก็ไม่ใช่
ข้อยกเว้น อ�ำนาจของพระนางและศักยภาพที่จะแสดงออกซึ่งอ�ำนาจเช่นนั้นแฝงฝั งอยูใ่ นสถานะพระราชธิดา
พระอัครมเหสี และพระราชชนนีของอัครบุรษุ ในขณะเดียวกัน สถานะเหล่านี้ ก็ยงั ผลให้พระนางทรงมีความส�ำคัญ
ในทางการเมือง

“เจ้าหญิงพระราชินี”

เจ้าฟ้ าสุดาวดีทรงเป็ นลูกเธอผูท้ รงสิทธิธรรมพระองค์เดียวของสมเด็จพระนารายณ์ พระนางประสูติ
ระหว่าง พ.ศ. 2201 และ 2203 จากพระกษัตรี พระอัครมเหสีผูเ้ ป็ นพระขนิ ษฐาของสมเด็จพระนารายณ์เอง
ตามที่พระราชพงศาวดารอ้างถึงพระนางนั้น สมเด็จพระนารายณ์ทรงสถาปนาอิสริยศักดิ์พระนางให้สูงขึ้ น
และให้ท รงมี พ ระยศเป็ นกรมหลวงโยธาเทพในปี ใดไม่ ท ราบได้ น่ า จะเป็ นไปได้ว่า ในเวลาใกล้ๆ กัน
สมเด็ จ พระนารายณ์ ก็ ไ ด้ท รงสถาปนาเจ้า ฟ้ าศรี สุ พ รรณ พระขนิ ษฐาขึ้ นเป็ นกรมหลวงโยธาทิ พ
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุ ภาพทรงมีพระอธิบายว่าการพระราชทานยศศักดิ์ครั้งนั้ นหมายความถึง
การสถาปนาสองหน่วย (กรม) ใหม่ในการปกครองแผ่นดิน (การปกครอง-ก�ำลังคน) ขึ้ นมา2 เจ้าฟ้าหญิงทัง้ สอง
ควรได้รบั การพิจารณาในฐานะสตรีพระองค์แรกที่เป็ นผูค้ วบคุมหน่ วยการปกครอง การเลือ่ นศักดิ์พระราชธิดา
และพระขนิ ษฐาของพระองค์ให้สูงขึ้ นอยูใ่ นต�ำแหน่ งบังคับบัญชากรมใหม่น้ั นย่อมมีผลบันดาลความเป็ นไป
ทางการเมือง
1
2

ตัวอย่างเช่น Chevalier de Chaumont. (1977). Relation of the Embassy to Siam 1685. In Michael Smithies (ed.).
Aspect of the Embassy to Siam 1685. p. 106.
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุ ภาพ. (2541). อธิบายว่าด้วยยศเจ้า. หน้า 205.
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พระราชบิดาของสมเด็จพระนารายณ์ คือสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (ครองราชย์ พ.ศ. 2172-2199)
อดีตขุนนางชั้นสูงผูช้ ิงราชสมบัติ ทรงวางกฎเกณฑ์ควบคุมขุนนางอย่างเข้มงวด ผลตกทอดนั้ นเนื่ องมายัง
รัชสมัยพระราชโอรสของพระองค์ดว้ ย สมเด็จพระนารายณ์ก็ทรงกังวลพระทัยต่อปั ญหาการควบคุมขุนนาง
การสถาปนากรมใหม่ขนมาจึ
ึ้
งหมายถึงการโยกย้ายก�ำลังพลและทรัพยากรมาอยูใ่ นสังกัดเจ้านาย ขณะเดียวกัน
พระองค์ก็ทรงแต่งตั้งขุนนางชาวต่างชาติผูม้ ีความรูค้ วามช�ำนาญพิเศษแต่ไร้ฐานอ�ำนาจ ชาวต่างชาติเหล่านี้
ต้อ งพึ่ ง ใบบุ ญ ความพึ ง พระทั ย ของพระเจ้า อยู่ หัว เท่ า นั้ น ดั ง นั้ น ดู เ หมื อ นว่ า จะไม่ ส ามารถตั้ ง ตั ว เป็ น
ภัยคุกคามร้ายแรงได้1 ควรบันทึกไว้ดว้ ยว่าขณะที่สมเด็จพระนารายณ์พระราชทานพระยศทางการปกครอง
ระดับสู งชั้นกรมหลวงให้กับพระราชธิ ดาคื อกรมหลวงโยธาเทพและพระขนิ ษฐาคื อกรมหลวงโยธาทิ พ
พระองค์กลับไม่ทรงท�ำดุจเดียวกันกับพระราชอนุ ชาที่ยงั ด�ำรงพระชนม์อยู่ นอกจากจากพระอัครมเหสีที่เป็ น
พระขนิ ษฐาของพระองค์แล้ว ทั้งสองพระนางนี้ ก็คือมิตรที่ ใกล้ชิดและไว้วางพระทัยได้ที่สุดของพระองค์
สมเด็จพระนารายณ์มีแต่ประวัติการต่อสูช้ ว่ งชิงอ�ำนาจกับพระราชวงศ์ที่เป็ นบุรุษ
พระราชพงศาวดารอยุ ธยาเผยข้อมูลมาน้อยนิ ดเกี่ ยวกับพระชนม์ชีพของกรมหลวงโยธาเทพ
ในช่ว งรัช สมัย พระราชบิ ด าของพระนาง เอกสารตะวัน ตกจะช่ ว ยให้ค วามกระจ่า งเกี่ ย วกับ พระนางได้
นิ โกลาส์ แชร์แวส (Nicolas Gervaise) นักบวชชาวฝรัง่ เศสรายงานไว้วา่
พระนางทรงสูงกว่าปานกลางและมีพระโอษฐ์งดงาม พระเนตรที่เบิกกว้างด�ำสนิ ท และพระฉวีวรรณ
ขาวสม�ำ่ เสมอ พระนาสิกแบนเกินกว่าจะได้รปู ที่ดี แต่ในทุกสิง่ ที่เป็ นพระนาง ทรงมีบางสิง่ บางอย่างที่
ดึงดูดและน่ าพึงใจอย่างที่สุด2
นัน่ คือการพรรณนาถึงพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวของสมเด็จพระนารายณ์จากข้อมูลที่แชร์แวส
ได้รบั มาจาก “เหล่าผูท้ เี่ คยเห็นพระนางเมือ่ ก่อนจะมีพระชันษาถึง 14 ปี ” นี่คอื พรรณนาบทร่วมสมัยทีห่ าได้ยาก
เกี่ยวกับสตรีช้นั สูงของอยุธยาว่ามีรูปร่างหน้าตาอย่างไร แม้จะไม่ใช่รายงานที่เป็ นประจักษ์พยานตรงก็ตาม
อย่างที่แชร์แวสระบุไว้ หลังจากเจริญพระชนม์ พระราชวงศ์สตรีของสยามไม่อาจถูกมองดูได้จากบุรุษใดๆ
รวมถึงเหล่าพระเชษฐาหรือพระอนุ ชาของพระนางเองด้วย แน่ นอนว่ายกเว้นส�ำหรับองค์กษัตริย์
นั กสังเกตการณ์ชาวยุโรปให้ความสนใจในเรื่องกรณียกิจและอ�ำนาจสิทธิ์ของกรมหลวงโยธาเทพ
ในฐานะพระราชธิดาของสมเด็จพระนารายณ์ โดยเฉพาะในแง่ที่ทรงเป็ นพระราชธิดาพระองค์เดียวและ
เป็ นที่ทรงสิเน่ หายิ่ง พระนางได้รบั พระราชทานสิทธิในการปกครองเมืองส�ำคัญบางเมืองและผลประโยชน์
จากสิทธิในการชักส่วนภาษีและการเกณฑ์ไพร่พลและก�ำลังทหาร ตามที่เดอ ชัวซีย์ (De Choisy) ทูตฝรัง่ เศส
ตั้งข้อสังเกตไว้คือ “พระนาง [กรมหลวงโยธาเทพ] มีที่ดิน รายได้ ไพร่ในสังกัด ทหาร และข้าราชบริพารเป็ น
ของพระนางเอง ทั้งหมดไม่ขึ้นต่อพระเจ้าอยูห่ วั ” เขาอธิบายต่อไปว่า

1
2

นี่ คือข้อถกเถียงหลักที่เสนอใน นิ ธิ เอียวศรีวงศ์. (2537). การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์. หน้า 46-53.
Nicolas Gervaise. (1998). The Natural and Political History of the Kingdom of Siam. tr. by John Villiers. p. 160.
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ทุกๆ วันพระนางเสด็จออกรับการเข้าเฝ้ าทั้งเช้าและเย็นจากเหล่าภรรยาขุนนางส�ำคัญผูม้ ิบงั อาจ
ขาดการเฝ้ าแหนเช่นกัน พระนางประทับหน้าพระที่นัง่ และเหล่าสตรีผูต้ ำ� ่ ต้อยหมอบราบอยู่กบั
พื้ น ศีรษะของพวกเธอน้อมลง ในลักษณาการเดียวกับสามีของพวกเธอเมื่ออยูต่ ่อหน้าพระพักตร์
พระเจ้าอยูห่ วั 1
ข้อสังเกตของเขาได้รบั การยืนยันจากเชอวาเลีย เดอ โชมองต์ (Chevalier de Chaumont) ทูตฝรัง่ เศส
อีกคนผูซ้ ึ่งเขียนไว้วา่
พระนางทรงมี ร าชส�ำ นั ก ของพระองค์เ องที่ ป ระกอบด้ว ยขุ น นางสตรี ผู ้ม าเฝ้ า แหนในทุ ก วัน
และทรงควบคุ ม ที่ ป ระชุ ม ส�ำ หรั บ กิ จ การของพระนางอั น ประกอบไปด้ว ยผู ้ห ญิ ง พระนาง
พระราชทานความเป็ นธรรมแก่เหล่ าคนที่ อยู่ใต้อาณัติของพระนางในทุ กเรื่ อง พระเจ้าอยู่หัว
ได้พระราชทานเมืองให้พระนาง ทรงค�้ำจุนราชส�ำนักของพระองค์ไว้ดว้ ยเงินอากร และทรงว่าความ
จรรโลงยุติธรรมด้วยองค์เอง2
สมเด็จพระนารายณ์ยงั พระราชทานอ�ำนาจสิทธิ์สมบูรณ์ในพระราชวังฝ่ ายในให้พระราชธิดากับ
พระราชทานพระต�ำหนั กทรงอย่างพระอัครมเหสีให้พระนางในพระราชวังหลวงด้วย กรมหลวงโยธาเทพ
รับพระธุระเกี่ยวกับพระราชวังหลวงสืบต่อจากพระราชมารดา ดูเหมือนว่าพระนางจะปฏิบตั ิกรณียกิจเหล่านี้
ได้อย่างดี แชร์แวสชื่นชมสรรเสริญพระนางไว้วา่
ความสามารถของพระนางในการเอาใจเหล่าสตรีที่ได้รบั อนุ ญาตให้เข้าเฝ้ าพระนางเกื้ อหนุ นไว้
โดยความหนั กแน่ นในการตัดสิ นใจและความมีชีวิตชี วาของพระปฏิภาณ ซึ่ งความผสมผสาน
อย่างสมดุลและเป็ นสุขนี้ ไม่อาจหาได้ทวั ่ ไปในหมู่ชนที่มีเพศเดียวกันกับพระนาง ... พระเจ้าอยูห่ วั
ผูท้ ราบถึงพระคุณสมบัติอนั ดีของพระนางยิง่ กว่าใครๆ ได้ทรงทดลองมาเมื่อ 3 หรือ 4 ปี ที่แล้วมา
ในฐานะรัชทายาทโดยสันนิ ษฐานแห่งมงกุฎของพระองค์ วันหนึ่ งพระองค์โปรดเวนมันไว้เหนื อ
พระเศียรพระนางและมอบพระราชธุระในการปกครองราชอาณาจักรไว้ให้พระนางแต่เพียงผูเ้ ดียว
เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง พระนางทรงปฏิบตั ิได้ดีเกินกว่าที่พระองค์มีพระราชด�ำริคาดไว้ โดยพระนางมี
พระวินิ จฉัยคดี ที่ยากที่ สุดที่ สภาเสนอมาได้อ ย่างดี ราวกับว่าพระนางทรงเคยฝึ ก หัด มาตลอด
พระชนม์ ชี พ ความรู ้ค วามเข้า พระทั ย โดยธรรมชาติ ข องพระนางทดแทนได้กั บ การขาด
ประสบการณ์ได้ดี ซึ่งเป็ นประจักษ์พยานว่าพระนางประสูติมาเพื่อราชบัลลังก์และว่าพระนางจะ
เรียนรูไ้ ด้ดีถึงการเสวยราชย์เมื่อทรงถูกเรียกร้องให้ขึ้นทรงราชย์3

1
2
3

François Timoléon, abbé de Choisy. (1993). Journal of Voyage to Siam, 1685-1686. tr. by Michael Smithies. p. 176.
Chevalier de Chaumont. (1977). Relation of the Embassy to Siam 1685. In Michael Smithies (ed.). loc. cit.
Nicolas Gervaise. (1998). loc. cit.
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ข้อสังเกตของเขาได้รบั การสนับสนุ นจากบาทหลวงกีย์ ตาชาร์ต (Guy Tachard) ผูซ้ งึ่ พบว่าพระนางนั้น
“ทรงมีไหวพริบและกระตื อรือร้น และแสดงถึ งพระสติ ปัญญาและความพอเจาะเหมาะควรอย่างมากใน
การปกครองเมืองที่พระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานให้พระนาง”1
พระภารกิจโดยตรงของพระนางคือการปกครองชาวพนักงานพระราชวังฝ่ ายในที่อยูใ่ นอ�ำนาจสิทธิ์
และอ�ำนาจศาลของพระนาง โดยพื้ นฐานแล้ว พวกชาวพนักงานนั้นประกอบไปด้วยนางพระก�ำนัล บ่าวไพร่
หญิง และขันที แชร์แวสได้ยนื ยันว่าพระนางทรงเข้มงวดยิง่ นักในเรื่องการรักษาระเบียบวินัย
มีสงิ่ เดียวทีพ่ ระนางสามารถถูกต�ำหนิ ได้แน่นอนและนัน่ คือว่าคุณงามความดีของพระนางน้อยเกินกว่า
ความเข้มงวด เป็ นที่รูก้ นั ว่าพระนางทรงเคยสัง่ โกนศีรษะเหล่านางพระก�ำนั ลต่อหน้าพระพักตร์
เมื่อกระท�ำผิดเพียงเล็กน้อยและชอบนิ นทาปากตลาดต่อเพื่อนร่วมงาน และด้วยการลงทัณฑ์เช่นนี้
ได้ทำ� ลายศักดิ์ศรีของนางเหล่านั้นไปชัว่ ชีวติ ที่เหลืออยู2่
โชมองต์ได้ยนิ มาว่าเมือ่ เหล่านางพระก�ำนัลของพระนางได้รบั การพิสจู น์วา่ มีความผิดฐานพูดจาให้รา้ ย
อย่างใหญ่หลวงหรือเปิ ดเผยความลับอันส�ำคัญยิง่ พระนางทรงสัง่ เย็บปากพวกเธอ เมื่อนางพระก�ำนัลด่าทอ
เพือ่ นร่วมงาน พระนางก็ทรงสัง่ โกนศีรษะนางให้นางได้ละอาย3 เดอ ชัวซียก์ เ็ ขียนว่าคอนสแตนติน ฟอลคอน
(Constantin Phaulkon) บอกกับเขาถึงความเข้มงวดกวดขันของกรมหลวงโยธาเทพว่า “เมื่อเหล่าผูห้ ญิง
พูดมากเกินไป พระนางก็ทรงสัง่ เย็บปากนางเสีย และเมื่อนางไม่พดู ให้มากพอ ปากของนางก็จะถูกกรีดจาก
หูขา้ งหนึ่ งถึงอีกข้าง”
อย่างไรก็ดี ควรกล่าวไว้ดว้ ยว่าการลงทัณฑ์ที่รุนแรงเช่นนั้ นอยู่ในอ�ำนาจของพระราชธิ ดาของ
กษัตริยต์ ามกฎมณเฑียรบาล4 ตามที่เดอ ชัวซียร์ ะบุไว้ การลงโทษแบบนั้นไม่ได้มีขึ้นบ่อย5 โชมองต์เสริมว่า
หลังจากพระราชมารดาของพระนางสวรรคตไป พระจริยวัตรของพระนางก็อ่อนโยนขึ้ น6
ดู เหมื อนว่าสตรี ในราชส�ำนั กอยุ ธยาถู กจ�ำกัดให้อยู่ในพระราชวังชั้นใน ในความเป็ นจริ งแล้ว
พวกเธอก้า วออกไปจากพระราชวัง ด้ว ย แต่ เ พื่ อ รับ ใช้พ ระเจ้า อยู่ หัว เมื่ อ พระองค์แ ปรพระราชฐาน
ไปยัง สถานที่นอกเมืองหลวงเท่านั้ น นอกจากพระภารกิจหลักอันรวมถึงการอ�ำนวยการพระราชพิธีและ
งานรืน่ เริงต่างๆ ในพระราชวังแล้ว กรมหลวงโยธาเทพยังรับพระธุระในการจัดการและอ�ำนวยความสะดวก
1
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4
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6

Guy Tachard. (1999). Voyage to Siam Performed by Six Jesuits Sent by the French King to the Indies and China
in the Year 1685. p. 230.
Nicolas Gervaise. (1998). loc. cit.
Chevalier de Chaumont. (1977). Relation of the Embassy to Siam 1685. In Michael Smithies (ed.). loc. cit.
การลงทัณฑ์ที่รุนแรงต่อการขัดขืนราชนิ ติเช่นนั้นปรากฏอยูใ่ นกฎมณเฑียรบาล ดู กฎมณเทียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติ.
(2548). หน้า 121. Chris Baker; and Pasuk Phongpaichit. (2016). Ayutthaya Palace Law and the Thammasat:
Law and Kingship in Siam. p. 102.
François Timoléon, abbé de Choisy. (1993). loc. cit.
Chevalier de Chaumont. (1977). Relation of the Embassy to Siam 1685. In Michael Smithies (ed.). op. cit. pp.
106-7.
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ในการเสด็ จแปรพระราชฐาน เมื่ อสมเด็ จพระนารายณ์เสด็ จยังลพบุ รีซึ่งมี พระต�ำหนั กของพระองค์อยู่
พระราชธิดาจะเสด็จไปล่วงหน้าเพื่อจัดการรับเสด็จ แน่ นอนว่าพระนางเสด็จไปโดยไม่มีการอนุ ญาตให้ผูใ้ ด
ได้เ ห็ น พระนาง มี ก ารรายงานด้ว ยว่า พระนางเสด็ จ ไปร่ ว มล่ า สัต ว์กับ พระราชบิ ด า ในโอกาสเช่ น นั้ น
การปรากฏวรกายของพระนางก็เป็ นที่ทราบทัว่ กัน และถูกก�ำหนดให้ประพฤติอย่างเหมาะสม
พระนางเสด็จไปโดยพระที่นัง่ อันวิจิตรบนหลังช้าง ... มีคนขี่มา้ น� ำไปเพื่อกรุยทางและหากมีใคร
บนเส้นทางที่ไม่อาจหลีกทัน เขาต้องหมอบราบลงกับพื้ นและหันหลังให้พระนาง1
ความสัมพันธ์ระหว่างสตรีช้นั สูงกับโลกภายนอกถูกจ�ำกัดไว้ แต่ยงั เป็ นไปได้ สตรีในราชส�ำนั ก
อยุธยาพบหนทางที่ จะเอื้ อมออกไปให้พน้ ก�ำแพงพระราชวัง เส้นทางของการสื่อสารถูกสร้างขึ้ นระหว่าง
พระราชวงศ์สตรี สตรีในราชส�ำนั ก ภรรยาขุนนาง และผูอ้ ยู่ขา้ งนอก เพื่อเอื้ ออ�ำนวยกิจการค้าหรือแสดง
อิทธิพลออกมานอกพระราชวัง ตัวอย่างที่ดีคือกรณีของออสุต (Osoet) ในรัชสมัยก่อนของสมเด็จพระเจ้า
ปราสาททอง แม่คา้ สตรีชาวมอญผูน้ ี้ ได้เชื่อมประสานภรรยาขุนนางกับสตรีในราชส�ำนักเข้าด้วยกันในฐานะ
ผูแ้ ทนของบริษัทอินเดียตะวันออกของดัตช์ (Dutch East India Company) หรือวีโอซี (VOC)2
อย่างไรก็ตาม ในหมู่สตรีในราชส�ำนั กอยุธยา กรมหลวงโยธาเทพถื อเป็ นกรณี พิเศษเนื่ องจาก
ข้อเท็จจริงที่วา่ พระนางทรงเป็ นพระราชธิดาของสมเด็จพระนารายณ์และมีสายพระราชสัมพันธ์สนิ ทชิดใกล้กบั
พระองค์เป็ นอย่างยิง่
โชมองต์อธิบายว่าพระนางเสวยในที่เดียวและเวลาเดียวกับพระราชบิดา แต่บนโต๊ะที่แยกต่างหาก3
เดอ ชัวซียร์ ายงานว่าพระนางเสด็จเยี่ยมพระราชบิดาและเสวยพระกระยาหารกับพระองค์วนั ละสองครั้ง
ผู ้ใ ห้ข อ้ มู ล กับ เขาคื อ ฟอลคอนเคยเข้า ไปขัด จัง หวะพระกระยาหารนี้ เพื่ อ กราบบัง คมทู ล เรื่ อ งด่ ว นต่ อ
พระเจ้าอยูห่ วั ขณะที่พระนางประทับอยู่ เดอ ชัวซียบ์ นั ทึกว่า “พระนางประทับอยูท่ ี่โต๊ะอันมีพระฉากเล็กๆ
อยูด่ า้ นหน้า และเขาไม่ได้เห็นพระนาง”4
ราชส�ำนักอยุธยาเปิ ดตัวต่อโลกภายนอกมายาวนานในหลายวิถีทาง พวกเขาหรือเธอคุน้ เคยดีกบั
ของน� ำเข้า อาทิ ผ้าทออินเดีย เครื่องกระเบื้ องจีน และเครื่องเขินญี่ปุ่น มีขนั ทีจีนและมุสลิมรับใช้อยู่ใน
พระราชวังชั้นใน ราชส�ำนั กได้รบั การมาเยือนจากคณะทูตและส่งคณะทูตออกไปเป็ นประจ�ำ  ราชธานี ซึ่ง
เหมาะสมกับการเป็ นเมืองท่านานาชาติดว้ ยนั้นได้รบั การเยีย่ มเยือนจากชาวต่างชาติจำ� นวนมาก คนในราชส�ำนัก
รวมถึ ง ชาววัง ชั้น ในย่อ มต้อ งตระหนั ก รับ รู ใ้ นระดับ หนึ่ ง เกี่ ย วกับ ภู มิ ศ าสตร์โ ลกและความหลายหลาย
ทางวัฒนธรรม
1
2

3
4

Ibid. p. 107.
กรณีของออสุตมีการศึกษาไว้แล้วใน Dhiravat na Pombejra. (2000). VOC Employees and their Relationships with
Mon and Siamese Women: A Case Study of Osoet Pegua. In Barbara Watson Andaya (ed.), Other Pasts: Women,
Gender and History in Early Modern Southeast Asia.
Chevalier de Chaumont. (1977). op. cit.  p. 106.
François Timoléon, abbé de Choisy. (1993). loc. cit.
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อย่างไรก็ดี ในช่วงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์น้ั น ผูค้ น แนวคิด และวัตถุสิ่งของหลัง่ ไหลเข้ามา
มากกว่าที่เคยเป็ นมา เป็ นที่รูก้ นั ว่าสมเด็จพระนารายณ์สนพระทัยในสิ่งของจากต่างชาติ ราชส�ำนั กของ
พระองค์เป็ นเจ้าของหนั งสือว่าด้วยประวัติศาสตร์ราชวงศ์ฝรัง่ เศสและพระสาทิสลักษณ์พระเจ้าหลุยที่ 14
(Louis XIV) ค�ำสัง่ ซื้ อของหลวงที่ส่งไปยังวีโอซีประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้ คือแว่นตา ต้นไม้และนกจากชวา
นกกระจอกเทศจากแหลมกูด๊ โฮป (Cape of Good Hope) หมวกแบบยุโรป กระจกและเครือ่ งแก้ว รูปปั้นหินอ่อน
และอ่างน�้ำพุจากโคโรมันเดล (Coromandel) ชีสกับแฮม ไวน์และน�้ำตาล อีกทั้งได้แนะน�ำกล้องส่องทางไกล
อุปกรณ์ดาราศาสตร์ นาฬิกา กระเปาะทรายส�ำหรับนับเวลา และเข็มทิศแบบตะวันตกให้กบั ราชส�ำนักด้วย
ในช่วงรัชสมัยสมเด็ จพระนารายณ์ ชาวตะวันตกที่ มาถึ งอยุธยายังรวมถึ งช่างท�ำหมวก คนท�ำดอกไม้ไฟ
ช่างไม้ คนแกะสลักหิน หมอ และวิศวกร1 ผูค้ นและวัตถุเหล่านี้ ยังสมเด็จพระนารายณ์ให้แลพระเนตรเห็นโลก
อันเป็ นโลกที่ทรงอนุ ญาตให้พระราชธิดาของพระองค์เข้าไปเป็ นส่วนหนึ่ ง  พระนางได้รบั พระบรมราชานุ ญาต
ให้ทรงพระส�ำราญได้กบั วัตถุและแนวคิดต่างชาติในพระชนม์ชีพของพระองค์
กรมหลวงโยธาเทพรั บ พระธุ ร ะแทนพระราชมารดาผู ้ล่ ว งลั บ ไปแล้ว ไม่ เ พี ย งแต่ ใ นกิ จ การ
ของพระราชวั ง เท่ า นั้ น แต่ ร วมถึ ง การแลกเปลี่ ย นบรรณาการซึ่ ง กั น และกั น กั บ ทู ต ต่ า งชาติ ด ้ว ย
ใน พ.ศ. 2229-2230 สมเด็จพระนารายณ์ทรงส่งบรรณาการไปถวายพระเจ้าหลุยที่ 14 และโดแฟ็ ง
แห่งฝรัง่ เศส (Dauphin of France) ในขณะเดียวกันเจ้าหญิงพระราชินีก็ทรงส่งบรรณาการของพระนาง
ซึ่งประกอบด้วยของจากญี่ปุ่นเป็ นหลักไปถวายมาดามลาโดฟี น (Madame la Dauphine) หรือมาเรีย-อันนา
คริสตินแห่งบาวาเรีย (Marie-Anne Christine of Bavaria) และดุ๊กแห่งเบอร์กนั ดี (Duke of Burgundy)
พระโอรสองค์ใหญ่ในโดแฟ็ ง2
นอกจากโภคทรัพ ย์ที่ พ ระนางได้รับ พระราชทานจากพระราชบิ ด ากับ ภาษี แ ละก�ำ ลัง ไพร่ พ ล
ในการปกครอง กรมหลวงโยธาเทพยัง ทรงมี ส่ ว นในการค้า กับ ต่ า งประเทศด้ว ย ตามที่ ล า ลู แ บร์
(La Loubère) อ้างไว้ พระนางทรงแข่งขันกับพระราชบิดาในการค้ากับต่างประเทศ
พระนางทรงมีสงิ่ พิมพ์รายคาบ เรือก�ำปั น่ และทรัพย์สมบัติ พระนางทรงท�ำการค้า และเมือ่ พวกเรา
มาถึงประเทศนี้ พระนางผูซ้ ึ่งข้าพเจ้ารายงานไปแล้วว่าทรงได้รบั การปฏิบตั ิเยี่ยงพระราชินีได้ทรง
ขัดแย้งกับพระราชบิดา เพราะพระองค์ทรงสงวนการค้าต่างประเทศทั้งหมดไว้กบั พระองค์เอง
และด้วยเหตุน้ั นพระนางพบว่าทรงปราศจากซึ่งสิ่งนั้ นไป ตรงข้ามกับขนบธรรมเนี ยมโบราณของ
ราชอาณาจักร3

1
2
3

Bhawan Ruangsilp. (2007). Dutch East India Company Merchants at Court of Ayutthaya: Dutch Perceptions of the
Thai Kingdom, c. 1604-1765. pp. 140-3.
รายการของเครื่องบรรณาการถูกบันทึกไว้โดย Chevalier de Chaumont. (1977). op. cit. pp. 137-49.
Simon de La Loubère. (1793). A New Historical Relation of the Kingdom of Siam. p. 101.
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สมเด็จพระนารายณ์ทรงมีประวัติของการไม่ไว้วางพระทัยพระญาติที่เป็ นบุรุษ เพือ่ ที่จะก้าวสูบ่ ลั ลังก์
พระองค์ตอ้ งโค่นล้มพระเชษฐาและพระปิ ตุลา และสังหารสองพระราชอนุ ชาที่เป็ นกบฏเพือ่ รักษาบัลลังก์ไว้ นัน่
อาจจะพออธิบายได้ว่าเหตุใดพระองค์จึงไม่ไว้วางพระทัยพระราชอนุ ชาสองพระองค์ที่ยงั ด�ำรงพระชนม์อยู่
คือเจ้าฟ้ าอภัยทศและเจ้าฟ้ าน้อย โดยเฉพาะเจ้าฟ้ าอภัยทศผูท้ รงพระพิการและมีพระอารมณ์รา้ ยนั้นทรงเคย
ประพฤติ ผิดต่อพระองค์และเคยถูกกล่าวหาว่ามีพฤติ การณ์เป็ นกบฏ สมเด็ จพระนารายณ์จึงรูส้ ึกสบาย
พระทัยกว่าในการอยูท่ ่ามกลางเหล่าสตรี ซึ่งหมายถึงพระขนิ ษฐากับพระราชธิดาและลูกเธอที่ทรงสิทธิธรรม
ไม่มีแหล่งอ้างอิงใดของไทยที่ ใช้เป็ นกฎเกณฑ์การสืบราชสมบัติในอยุธยาได้ นั กสังเกตการณ์
ชาวยุโรปร่วมสมัยต่างมีขอ้ มูลที่แตกต่างกันไป กอร์เนลิส ฟั น ไนเยินโรเดอ (Cornelis van Nijenrode)
ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ผูอ้ ำ� นวยการการค้าของวีโอซีในทศวรรษ 2150 ถึงทศวรรษ 2160 บันทึกไว้วา่ พระราชโอรส
พระองค์โตของกษัตริยท์ รงสิทธิ์ในการสืบราชสมบัติเหนื อกว่าคูแ่ ข่งใดๆ ภายใต้เงื่อนไขที่พระองค์มีพระชนม์
กว่า 15 ปี ขึ้ นไป หากยังทรงพระเยาว์อยู่ พระราชอนุ ชาของกษัตริยท์ ี่ยงั พระชนม์ชีพอยูแ่ ละมีพระชนม์สูงสุด
ก็จะได้สืบราชบัลลังก์ โยสต์ เชาเต็น (Joost Schouten) และเยเรเมียส ฟาน ฟลีต (Jeremias van Vliet)
แสดงทัศนะที่ต่างออกไป พวกเขาบันทึกว่าพระราชอนุ ชาของกษัตริยท์ ี่ยงั พระชนม์ชีพอยู่และมีพระชนม์
สูงสุดทรงสิทธิ์โดยเด็ดขาดในการสืบราชสมบัติ1 ลา ลูแบร์บนั ทึกว่าพระราชโอรสองค์โตในพระอัครมเหสี
ถู ก ก�ำ หนดให้สื บ ราชสมบัติ ต ามกฎเกณฑ์ แต่ “มัก เกิ ด ขึ้ นบ่ อ ยครั้ง ที่ ใ นหมู่ พ ระเชษฐากับ พระอนุ ช า
แม้วา่ พระองค์เหล่านั้นจะไม่ใช่พระราชโอรสในพระอัครมเหสีก็ตาม และในหมู่พระปิ ตุลากับพระภาติยะนั้น
ผูท้ ี่เจริญพระชนม์สูงสุดนั้นจะถูกให้ความส�ำคัญเป็ นล�ำดับแรก หรือการใช้กำ� ลังชี้ ขาดแทน”2
ผูส้ ังเกตการณ์ชาวฝรัง่ เศสในสยามช่วงรัชสมัยสมเด็ จพระนารายณ์ตระหนั กชัดเจนดี ถึงปั ญหา
การสืบราชสมบัตทิ อี่ าจเกิดขึ้ นได้ พวกเขาเน้นย�ำ้ ว่ามันเป็ นไปไม่ได้เลยทีล่ กู เธอผูท้ ที่ รงพระสิเน่หาจะได้ราชสมบัติ
หากลูกเธอพระองค์น้ันเป็ นพระราชธิดา ในส�ำนวนบันทึกของลา ลูแบร์น้ัน “พระราชธิดาไม่ได้สบื ราชบัลลังก์
พวกเขาตระหนั กว่ายากที่จะได้รบั การยกเว้น”3 จ�ำเพาะเจาะจงที่กรณีสมเด็จพระนารายณ์และกรมหลวง
โยธาเทพนั้น วอลแลนต์ (Vollant) เขียนว่า
กษัตริยไ์ ม่ทรงมีลูกเธออื่นๆ นอกไปแต่พระราชธิดาพระองค์เดียว ผูซ้ ึ่งสิทธิในการครองแผ่นดิน
ไม่ได้ตกไปทันที เนื่ องจากตามขนบธรรมเนี ยมของประเทศ พระราชอนุ ชาของกษัตริยไ์ ด้ทรงราชย์
แทนลูกเธอของพระองค์ ผูซ้ ึ่งอย่างไรเสียก็หวนเสด็จกลับมาอีกหลังสิ้ นพระปิ ตุลา4
1

2
3
4

Cornelis van Nijenrode. (1854). Remonstrantie en verthoninge der gelegentheyt des coninckrijx van Siam
mitsgaders haeren handel ende wandel ende waar de begotie meest in bestaet etc. Kroniek van het Historisch
Genootschap Gevestigd te Utrecht 10, p. 189. Joost Schouten. (1935). Description of Siam. In F. Caron and J.
Schouten, A True Description of the Mighty Kingdoms of Japan and Siam. tr. by Roger Manley; and ed. by C. R.
Boxer. p. 100. Van Vliet. (2005). Historical Account of King Prasat Thong. tr. and ed. by Alfons van der Kraan.
In Chris Baker; Dhiravat na Pomberja; Alfons van der Kraan; and David K. Wyatt (eds.), Van Vliet’s Siam. p. 259.
Simon de La Loubère. (1793). loc. cit.
Ibid.
Vollant. In Michael Smithies (ed.). (2008). Three Military Accounts of the 1688 “Revolution” in Siam by
Lieutenant General Desfarges, de La Touche, Jean Vollant Des Verquains. p. 117.

กรมหลวงโยธาเทพ: พระราชธิดาสมเด็จพระนารายณ์กบั เล่หเ์ พทุบายในราชส�ำนักอยุธยา
ภาวรรณ เรืองศิลป์ เขียน, สุรเชษ์ฐ สุขลาภกิจ แปล

เนื่ องจากสมเด็ จพระนารายณ์ไม่ทรงมีบุรุษรัชทายาท ตัวเลื อกในเรื่ องคู่อภิ เษกสมรสส�ำหรับ
พระราชธิดาพระองค์เดียวและเป็ นลูกเธอทีท่ รงสิทธิธรรมจึงมีนัยประหวัดทางการเมือง นักสังเกตการณ์ชาวยุโรป
คาดการณ์ว่า พระสวามี ข องพระนางย่อมได้สื บ ราชบัล ลัง ก์ ในหมู่นักสัง เกตการณ์เ หล่ า นี้ ผู ท้ ี่ อ าจเป็ น
คูอ่ ภิเษกสมรสได้ถูกระบุไว้ต่างกัน
เดอ แบส (de Bèze) ชี้ ว่าสมเด็จพระนารายณ์เคยตั้งพระทัยให้กรมหลวงโยธาเทพอภิเษกสมรส
กับพระราชอนุชาพระองค์เล็กของพระองค์มาก่อน เจ้าฟ้าน้อยผูท้ ี่ “ทรงไว้ทง้ั หมดซึง่ ความรักจากอาณาประชาชน
โดยแท้จริง” เป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นข่ายนั้น เนื่ องจากพระองค์เป็ นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนารายณ์ เป็ นที่นิยมใน
หมูป่ วงชน ทรงพระสิรโิ ฉม และพระจริยวัตรงดงาม บาทหลวงฝรัง่ เศสได้อา้ งว่าพระนางก็ทรงปฏิพทั ธ์พระองค์1
เดส์ฟาร์จ (Desfarges) รายงานด้วยถึง “ข่าวลือหนาหู (common rumour)” ที่พระนางจะได้อภิเษกสมรส
อย่างลับๆ กับพระราชอนุ ชาพระองค์นี้2 อย่างไรก็ตาม โอกาสของเจ้าฟ้ าน้อยถูกท�ำลายลงไปเมื่อพระองค์
ทรงถูกจับในกรณีชูส้ าวกับพระสนมนางหนึ่ งของสมเด็จพระนารายณ์
ความอัปภาคย์ของเจ้าฟ้ าน้อยเป็ นเหตุการณ์ที่น่าฉงน พระสนมนางนั้นปรากฏว่าคือน้องสาวของ
พระเพทราชา ขุนนางชัน้ ผูใ้ หญ่ในราชส�ำนักสมเด็จพระนารายณ์ นางเป็ นผูม้ ากราคะและอื้ อฉาว เรือ่ งเล่าเรือ่ งหนึ่ง
บอกว่านางได้ทำ� ให้ขาของตัวเองบาดเจ็บเพื่อเป็ นข้ออ้างให้ได้รบั อนุ ญาตออกจากพระราชวังฝ่ ายในไปพบ
แพทย์ชาวฝรัง่ เศสที่ท�ำงานให้กบั วีโอซีและราชส�ำนั ก และว่าแพทย์คนนั้ นช่วยรักษาแผลของเธอให้คงไว้
ขณะที่ในข้อเท็จจริง นางออกไปพบกับทหารชาวโปรตุเกส เรื่องเล่านี้ กลายเป็ นเรื่องที่ใครๆ ต่างก็พดู ถึงและ
เป็ นประเด็นในโคลงกลอนเสียดสีทกี่ ระฉ่อนทัว่ ไปในหมูร่ าษฎร ในทีส่ ดุ สมเด็จพระนารายณ์กท็ รงแคลงพระทัย
พระองค์มีดำ� รัสสัง่ ให้แพทย์ในพระราชวังท�ำการรักษาและกักบริเวณพระสนมนางนี้ ไว้ในพระราชวังชั้นใน
ต่อมานางจึงหันไปหว่านเสน่ หใ์ ส่เจ้าฟ้ าน้อยผูท้ รงพระสิริโฉมและประสบความส�ำเร็จอยูบ่ า้ ง3
สมาชิกครอบครัวของพระเพทราชาตกเป็ นเป้ าของการซุบซิบนิ นทาในบันทึกทางประวัติศาสตร์
ร่วมสมัย ฝ่ ายดัตช์รายงานถึงหลวงสรศักดิ์ บุตรชายของเขา ซึ่งต่อมาคือสมเด็จพระเจ้าเสือไว้วา่ ได้ทำ� ทารุณ
ทางเพศต่อเด็กสาว พ่อแม่ของเด็กสาวบางคนที่อาศัยอยูร่ อบๆ ที่ต้งั ของบริษัทในอยุธยาได้ทำ� การร้องขอต่อ
ดัตช์ให้ช่วยเหลือบุตรสาวของพวกเขา แต่ก็ไร้ความหมาย4 ในอีกคราวหนึ่ ง ระหว่างพระราชพิธีโสกันต์
พระราชโอรสของสมเด็จพระเพทราชา ธิดาชันษา 19 ปี ของหลวงสรศักดิ์ ถูกเปิ ดโปงว่าย่องออกไปจาก
พระราชวังอย่างเงียบๆ โดยปลอมตัวเป็ นบุรุษเพื่อไปสังวาสกับบุรุษชั้นต�ำ่ 5 พระเพทราชาไม่ได้คดั ค้านโทษ
ประหารต่อน้องสาวของเขาที่คบชูส้ ชู่ ายและไม่ได้ขอพระราชทานอภัยโทษจากสมเด็จพระนารายณ์ให้ เดอ แบส
เล่าว่านางถูกเอาให้เสือฆ่า6
1
2
3
4
5
6

Claude de Bèze. (1990). 1688 Revolution of Siam: The Memoir of Father de Bèze. tr. by E. W. Hutchinson. pp. 53-4.
Desfarges. In Michael Smithies (ed.). (2008). op. cit. p. 22.
Claude de Bèze. (1990). op. cit. pp. 54-6.
VOC 1580, Missive Van Son to Batavia, 27 Nov. 1969, fo. 204. พงศาวดารไทยก็ระบุถึงความพึงพระทัยเช่นนี้
ของสมเด็จพระเจ้าเสือไว้ดว้ ย ดู Richard D. Cushman (tr.). (2002). The Royal Chronicles of Ayutthaya. p. 391.
VOC 1609, Dagregister Boom, 4 Dec. 1697, fo. 4.
Claude de Bèze. (1990). op. cit. pp. 56.
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เจ้าฟ้ าน้อยผูป้ ระพฤติผิดได้ทรงถูกตัดสินโบยโดยพระเพทราชาและพระปี ย์ พระองค์ตอ้ งอุกฤษฏ์โทษ
จนทรงพิการและไม่อาจตรัสได้ตอ่ ไป ตีความกันในบางแห่งว่าเป็ นวิธีการหลีกเลีย่ งการต้องสงสัยใดๆ อีกต่อไป
ตามที่เดอ แบสอ้างไว้ สมเด็จพระนารายณ์ไม่ตอ้ งพระราชประสงค์ให้พระราชธิดาของพระองค์อภิเษกสมรส
กับเจ้าฟ้ าน้อยอีก แท้จริงแล้วกรณีนี้เป็ นการลอบสังหารทางการเมืองเพือ่ ขจัดคูอ่ ภิเษกสมรสของพระราชธิดา
และผูอ้ าจเป็ นรัชทายาทสืบราชบัลลังก์
เดอ แบสบันทึกว่าในตอนนี้ สมเด็จพระนารายณ์มีพระราชประสงค์ให้พระราชธิดาอภิเษกสมรสกับ
พระปี ย์ พระราชโอรสบุญธรรมผูซ้ งึ่ “ประจ�ำอยูข่ า้ งพระวรกายเสมอ”1 อย่างไรก็ดี พระนางไม่ทรงเห็นชอบด้วย
เพราะทัง้ ยังทรงมีอารมณ์อปุ พันธ์ตอ่ เจ้าฟ้าน้อยอยู่ และเพราะทรงรังเกียจพระปี ยเ์ นื่องจากชาติกำ� เนิดทีต่ ำ� ่ ของเขา
ข้อนี้ ยังให้พระราชบิดาของพระนางกลัดกลุม้ พระทัยเป็ นอย่างยิง่ 2
กรมหลวงโยธาเทพได้ท รงมี ค วามขัด แย้ง กับ ผู ้ที่ ส มเด็ จ พระนารายณ์โ ปรดปรานคนอื่ น ด้ว ย
ในระยะแรก กรมหลวงโยธาเทพทรงแสวงหาการสนับสนุ นจากฟอลคอนด้วยการประทานนางพระก�ำนัลคนหนึ่ ง
ให้เป็ นภรรยาและขอให้เขาดูแลนางนั้ นอย่างดีเพื่อแสดงความภักดีต่อพระนาง แต่ฟอลคอนกลับสมรสกับ
มารี เดอ กีมาร์ (Marie de Guimar) และส่งนางพระก�ำนัลผูน้ ี้ ไปอยูท่ ี่พิษณุ โลก ผิดไปจากพระประสงค์ของ
พระนาง3 ใน พ.ศ. 2227 ฟอลคอนส่งก�ำลัง 2,000 คนจากขัณฑสีมาของพระนางยกทัพไปกัมพูชา พระนางพิโรธ
เป็ นอย่างยิ่งและไม่ทรงสดับเหตุ ผลที่ มาดามคอนสแตน (Madame Constance) ภรรยาของฟอลคอน
กราบทูลขอให้ทรงยกโทษประทานสามีของเธอไปพักใหญ่4 มากกว่านั้น เดส์ฟาร์จรายงานว่ากรมหลวงโยธา
เทพผู ท้ รง “ยึดมัน่ ในพระศาสนาของประเทศและขนบธรรมเนี ยมของพระราชบุ รพการี ของพระนาง”
ทรงเห็นว่าฟอลคอนคือเหตุ ผลว่าท�ำไมสมเด็ จพระนารายณ์ทรงถูกชักพาให้ห่างออกไปจากธรรมเนี ยม
ประเพณี5 เมือ่ ใกล้จะสิ้ นรัชสมัย ดูเหมือนว่าพระนางและพระราชบิดาของพระนางก�ำลังจะไปต่างทิศต่างทางกัน
หากพระนางไม่เสด็จออกมาจากราชส�ำนั กลพบุรีที่พระราชบิดาของพระนางประทับอยู่เองแล้ว พระนางก็
ทรงถูกเนรเทศโดยพระราชบิดา6

ผูร้ อดพระชนม์จากการปฏิวตั ิ พ.ศ. 2231

ใน พ.ศ. 2231 อีกหนึ่ งวิกฤตการณ์การเมืองในประวัติศาสตร์อยุธยาเริ่มปรากฏขึ้ นเมื่อสมเด็จ
พระนารายณ์ประชวรจวนเจียนจะสวรรคตและการสืบราชสมบัติเป็ นเรื่องที่กระชั้นเข้ามา ความอลหม่าน
ทางการเมืองครั้งนี้ รูก้ นั อยูใ่ นหมูผ่ ูส้ งั เกตการณ์ชาวยุโรป เนื่ องจากการปฏิวตั ิสยามใน พ.ศ. 2231 น�ำมาซึ่ง
1
2
3
4
5
6

Ibid. p. 53.
Ibid. pp. 56-8.
Ibid. p. 27.
François Timoléon, abbé de Choisy. (1993). op. cit. p. 117.
Desfarges. In Michael Smithies (ed.). (2008). loc. cit.
Cluade de Bèze. (1990). op. cit. p. 58.

กรมหลวงโยธาเทพ: พระราชธิดาสมเด็จพระนารายณ์กบั เล่หเ์ พทุบายในราชส�ำนักอยุธยา
ภาวรรณ เรืองศิลป์ เขียน, สุรเชษ์ฐ สุขลาภกิจ แปล

การยุติการสืบราชสมบัติในสายสมเด็จพระนารายณ์และกรุยทางไปสูก่ ารก้าวขึ้ นมาของราชวงศ์บา้ นพลูหลวง
รายละเอียดว่าด้วยการปฏิวตั ิครัง้ นี้ และผลที่ตอ่ ตามมาโดยตรง โดยเฉพาะการขับไล่ฝรัง่ เศส ได้รบั การรวบรวม
ไว้แล้วโดยนักวิชาการคนอื่นๆ ที่ใช้แหล่งข้อมูลภาษาไทย ฝรัง่ เศส และดัตช์1 ในที่นี้ ผูเ้ ขียนจะมุง่ ความสนใจ
ไปที่บทบาทของกรมหลวงโยธาเทพ
เนื่ องจากพระพลานามัยของสมเด็จพระนารายณ์ทรุดลง กลุ่มก๊กต่างๆ ในราชส�ำนักต่างจัดไพร่พล
ไว้พร้อมส�ำหรับการชิงเปรียบ ฝ่ ายหนึ่ งคือพันธมิตรระหว่างฟอลคอนและพระปี ย์ที่พึ่งพาความช่วยเหลือของ
ฝรัง่ เศส อีกฝ่ ายคือพระเพทราชาและหลวงสรศักดิ์ที่ได้รบั ความสนั บสนุ นจากเหล่าผูต้ ่อต้านฝรัง่ เศสและ
ต่อต้านคริสเตียน พระราชวงศ์สตรีก็พลอยตกกระไดพลอยโจนไปในการห�ำ้ หัน่ ทางการเมืองนี้
ส�ำหรับกลุ่มก๊กที่ชิงชัยกันนี้ ปั ญหาเร่งด่วนที่สุดคือใครจะสืบราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระนารายณ์
ฟอลคอนพยายามใช้อิทธิพลต่อการตัดสินใจของกษัตริย์ อย่างไรก็ดี ตามที่อา้ งในบันทึกร่วมยุคร่วมสมัยของ
ดัตช์ซงึ่ น่ าจะเขียนโดยโยฮันเนิ ส ไกตส์ (Johannes Keijts)2 ฟอลคอนพบว่าสมเด็จพระนารายณ์ทรงถูกล้อมวง
ไว้โดยคนของพระเพทราชา ฟอลคอนท�ำการลอบเข้าพระราชวังเพื่อกราบทูลว่าพระเพทราชาวางแผน
ก่อการยึดอ�ำนาจและเร่งเร้าให้พระองค์ประกาศสถาปนากรมหลวงโยธาเทพเป็ นพระราชิ นี (queen)
และให้พระราชอนุ ชาผูท้ ี่พระนางเลือกที่จะอภิเษกสมรสด้วยได้สืบราชสมบัติเป็ นกษัตริยต์ ่อจากพระองค์3
แหล่ ง ข้อ มู ล ฝรัง่ เศสยื น ยัน เช่ น กัน ว่ า พระปิ ตุ ล าที่ พ ระนางจะทรงอภิ เ ษกสมรสด้ว ยจะสื บ ราชสมบัติ
สมเด็จพระนารายณ์4
โยฮัน เนิ ส ไกตส์เ ชื่ อ ว่า สมเด็ จ พระนารายณ์ไ ม่ ท รงยอมรับ การยึ ด อ�ำ นาจโดยพระเพทราชา
เขารายงานว่าก่อนสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์พระราชทาน “พระคทา (royal scepter)” สัญลักษณ์แห่ง
สิทธิ์ทจี่ ะครองแผ่นดินให้กบั พระราชธิดาพระองค์เดียว “ชะรอยเพือ่ แสดงพระองค์วา่ ไม่ทรงยอมรับให้ราชสมบัติ
ตกไปสูผ่ ทู ้ คี่ รองไว้ขณะนั้น [พระเพทราชา] หรือเพือ่ สถาปนาอีกหนึ่ งพลพรรคทีท่ รงอิทธิพลพอจะคะคานเขาได้”5
1
2

3
4
5

Dhirawat na Pombejra. (1984). Political History of Siam under the Prasatthong Dynasty: 1629-1688. pp. 40553. Dirk van der Cruysse. (2002). Siam and the West, 1500-1700. tr. by Michael Smithies. pp. 427-67.
รายงานต้นฉบับอยูใ่ น VOC 1444, Beknopt verhaal van de wonderlyke verandering voorgevallen in het koninkryke
Siam desen jare 1688 [สังเขปเรื่องว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงอันน่ าฉงนที่ เกิดขึ้ นในราชอาณาจักรสยามปี นี้ พ.ศ.
2231], 30 Nov. 1688, fos. 1639-1651. ค�ำแปลภาษาอังกฤษจากฉบับภาษาฝรัง่ เศส “Succinct Account of What
Occurred in the Kingdom of Siam in the Year 1688” โดยผูเ้ ขียนที่ไม่ปรากฏชื่ออยูใ่ น Michael Smithies (ed. and tr.).
(2004). Witnesses to a Revolution: Siam, 1688. รายการอ้างอิงทั้งหมดเป็ นของฉบับที่พิมพ์แล้วนี้ .
Anonymous. (2004). Succinct Account of What Occurred in the Kingdom of Siam in the Year 1688. In Michael
Smithies (ed.), op. cit. pp. 13-4.
Claude de Bèze. (1990). op. cit. p. 86. Anonymous. (2004). Relation of the Principal Circumstances Which
Occurred in the Revolution in the Kingdom of Siam. In Michael Smithies (ed.), op. cit. p. 13.
VOC 1453, Missive Keijts to Batavia, 5 Dec. 1688, fo. 247v. ดูดว้ ยที่ Anonymous. (2004). Relation of the
Principal Circumstances Which Occurred in the Revolution in the Kingdom of Siam. In Michael Smithies (ed.), op.
cit. esp. 13. ผูเ้ ขียนคนนี้ อ้างว่าสมเด็จพระนารายณ์ทรงประกาศให้พระราชธิดาเป็ นพระราชินีนาถ และพระปิ ตุลา
พระองค์ใดก็ตามที่พระนางอภิเษกสมรสด้วยจะได้สืบราชสมบัติของพระองค์.
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ในขณะที่ พ ระราชพงศาวดารเงี ย บเชี ย บต่ อ เรื่ อ งบทบาทของกรมหลวงโยธาเทพระหว่ า ง
วิกฤตการณ์ พ.ศ. 2231 นั กสังเกตการณ์ชาวยุโรปได้ให้ขอ้ มูลที่หลากหลายไว้ บางค�ำอธิบายกล่าวว่า
พระเพทราชาจ�ำขังพระนางเอาไว้1 บันทึกของอังกฤษอ้างถึงรายงานของฝรัง่ เศสว่าพระนางทรงถูกส�ำเร็จโทษ
ด้วยกระบองไม้และพระศพถูกโยนทิ้ งลงแม่น้� ำ2 ค�ำอธิบายอื่นๆ บอกว่าพระนางทรงน้อมรับการต่อต้าน
ฝรัง่ เศสของพระเพทราชาเพราะ
เจ้าหญิ งพระราชิ นี ... ผู ซ้ ึ่ งประทับอยู่ในพระราชวังในยามที่ ฟอลคอลถู กกุ มตัวไว้และพระปี ย์
ถู กก�ำจัดไปแล้ว ทรงประกาศก้องว่าคริ สเตี ยนทั้งหมดในราชอาณาจักรสมควรถู กท�ำลายสิ้ น
ทั้งหมดถูกจับกุมตัวและล่ามโซ่ไว้แต่โดยดี3
ภายหลังการก�ำจัดกลุ่มก๊กฟอลคอน-พระปี ย์และได้ขบั ฝรัง่ เศสออกจากสยามไปอย่างรุนแรงและ
เป็ นผลส�ำเร็จแล้ว พระเพทราชาก็หนั ความสนใจมายังพระราชวงศ์ของสมเด็จพระนารายณ์ ปั ญหาคือจะ
กราบทูลชวนเหล่ าพระราชวงศ์บุรุษและพระราชวงศ์สตรี ที่ประทับอยู่อยุ ธยาเสด็ จมายังลพบุ รีอย่างไร
เดส์ฟาร์จรายงานไว้ดงั ต่อไปนี้
เหล่าพระราชวงศ์บุรุษทรงลังเลพระทัยที่จะเสด็จละโว้ ไม่ใช่ดว้ ยความไม่ไว้พระทัยที่พวกพระองค์
รูส้ ึกต่อพระเพทราชาในเวลานั้น แต่เพราะพวกพระองค์ทรงเห็นว่าทรงอยูใ่ นหน้าที่สำ� เร็จราชการ
พระนครของสยาม และไม่มนั ่ พระทัยต่อสถานะในละโว้ที่พระปี ย์และคอนสแตนผูซ้ ึ่งพวกพระองค์
หวัน่ พระทัยว่าจะเป็ นปั ญหาพ�ำนักอยู่ ... ข้อนี้ ยังให้พวกพระองค์มีแนวโน้มที่จะถือสิทธิเสด็จเข้าไป
ในพระราชวังที่อยุธยามากกว่า เพื่อประกาศ ณ ที่น้ันให้พระราชอนุ ชา [เจ้าฟ้ าน้อย] เป็ นกษัตริย์
และจากนั้ นได้แสดงพระประสงค์ให้เหล่าขุนนางที่อยู่ละโว้เข้ามาแสดงความสามิภกั ดิ์ เส้นทางนี้
เป็ นที่ตอ้ งปรารถนาของพระนาง [กรมหลวงโยธาเทพ] ผูซ้ ึ่งเป็ นหรือจะเป็ นพระชายาของพระองค์
แต่พวกพระองค์ไม่อาจขัดขืนต่อข้อเรียกร้องที่บีบคั้นจากบุรุษผูซ้ ึ่งพวกพระองค์พจิ ารณาว่าเชื่อถือได้
ยุติธรรม และไม่มีส่วนได้เสียในราชอาณาจักร4

1
2

3
4

Claude de Bèze. (1990). op. cit. p. 111. Saint-Vandrille. (2004). The Revolution in Siam. In Michael Smithies
(ed.). op. cit. p. 45.
A Full and True Relation of the Great and Wonderful Revolution that Happened lately in the Kingdom of Siam in the
East-Indies. (2007). In Anthony Farrington; and Dhiravat na Pombejra (eds.), English Factory in Siam 1612-1685.
Vol. 2. pp. 1343-5.
Beauchamp. (2004). Account of the Revolutions at the Court of Siam. In Michael Smithies (ed.), op. cit. p. 64.
Desfarges. In Michael Smithies (ed.). (2008). op. cit. p. 30.
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เดส์ฟาร์จเสริมอีกว่าพระเพทราชาได้ระงับข้อพิพาทกับเหล่าพระราชวงศ์ดว้ ยการอ�ำนวยความคุม้ กัน
อย่ า งดี แ ละน่ า พอใจให้กับ การเสด็ จ จากอยุ ธ ยาไปยัง ละโว้ข องพวกพระองค์แ ละรับ เสด็ จ ด้ว ยอาการ
อัน อ่ อ นน้ อ มทุ ก อย่ า ง พระเพทราชายัง เล่ น เล่ ห์อื่ น ๆ อี ก เพื่ อ ให้ไ ด้รับ ความไว้ว างพระทัย จากเหล่ า
พระราชวงศ์บุรุษและพระราชวงศ์สตรี
เขาตัดสินใจใช้ประโยชน์ จากความเกลียดชังพวกเรา [ฝรัง่ เศส] เขาปลุกปั ่นความคิดของเหล่า
พระราชวงศ์ ขุนนาง และอาณาประชาราษฎร์... ให้พวกเหล่านั้ นเข้าใจว่าราชอาณาจักรไม่อาจ
สงบสุ ขได้ เว้นแต่ว่าพวกเรา [ฝรัง่ เศส] จะถูกท�ำลายไป พวกเราได้รับการบอกเล่าว่าพระนาง
เข้าร่วมแผนการนี้ แต่แรก ซึ่งพระนางจะได้เสียพระทัยอย่างยิง่ ในภายหลัง1
ทัน ที ที่ พ ระเพทราชาได้พ ระราชธิ ด าสมเด็ จ พระนารายณ์ไ ว้ใ นอ�ำ นาจ เขาก็ สัง่ ประหารเหล่ า
พระราชอนุ ช า สมเด็ จ พระนารายณ์ตกพระทัยเป็ นอย่า งยิ่ง เมื่ อ ทรงทราบถึ ง การสัง หารพระราชวงศ์ที่
พระองค์ไม่อาจทรงกระท�ำสิ่งใดๆ ได้เลย ไม่อาจตรัส และสวรรคตด้วยพระโรคบวมน�้ำในอีก 2 วันถัดมา
เมือ่ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231 ขณะครองราชย์ได้ 31 ปี กบั 8 เดือน ทิ้ งความโศกเศร้าไว้แก่พระราชธิดา
พระองค์เดียว ตามที่บันทึกของยุโรประบุไว้น้ั น พระองค์พระราชทานพระแสงดาบให้พระนางไว้ไม่นาน
ก่อนสวรรคต แต่ไม่เป็ นที่ทราบกันว่าพระองค์ต้งั พระทัยอะไรไว้หรือมีรบั สัง่ อะไรกับพระนาง2
เพือ่ สร้างหนทางสูก่ ารสถาปนาสิทธิธรรม สมเด็จพระเพทราชาผูท้ รงเพิง่ รับราชสมบัตไิ ด้อภิเษกสมรส
กับทั้งกรมหลวงโยธาเทพและกรมหลวงโยธาทิพ การอภิเษกสมรสกับสตรีเชื้ อสายพระเจ้าอยูห่ วั พระองค์กอ่ น
เป็ นวิถีธรรมเนี ยมตามประวัติศาสตร์สำ� หรับผูท้ ี่ชงิ ราชสมบัติอยุธยาเพือ่ แสดงสิทธิธรรมแห่งการครองแผ่นดิน
ของตนเอง ชาวยุโรปเข้าใจดีวา่ สิ่งนี้ ถูกจัดการขึ้ น “เพื่อยังให้การครองราชย์ของพระองค์มีหลักประกันและ
เพื่อขจัดข้ออ้างใดๆ ของไม่การศิโรราบ”3 กรมหลวงโยธาทิพทรงได้รบั สถาปนาเป็ นพระอัครมเหสีฝ่ายขวา
ส่วนกรมหลวงโยธาเทพทรงได้เป็ นพระอัครมเหสี ฝ่ายซ้าย ขณะที่ ภรรยาเดิ มของพระเพทราชาได้เป็ น
พระอัครมเหสีกลาง4
การอภิเษกสมรสระหว่างสมเด็จพระเพทราชาที่มีพระชนม์กว่า 50 ปี กับกรมหลวงโยธาเทพที่
พระชันษา 20 กว่าปี ดูเหมือนจะเป็ นเรื่องซุบซิบกันกระฉ่อนกรุงทั้งในหมูค่ นไทยและคนต่างชาติ บันทึกของ
ดัตช์รายงานถึงข่าวลือว่าการอภิเษกสมรสนี้ ท�ำให้ภรรยาเดิมของพระเพทราชาต้องกลัดกลุม้ 5 เดส์ฟาร์จ
เขียนไว้ว่าคิดกันว่าสมเด็จพระเพทราชาจะทรงให้กรมหลวงโยธาเทพอภิเษกสมรสกับพระราชโอรสของ
พระองค์ แต่พระองค์กลับพึงพระทัยที่จะครอบครองพระนางไว้กบั พระองค์เอง สิ่งที่พระนางทรงปฏิบตั ิตอบ
มีรายงานไว้ดงั นี้
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Ibid. pp. 34-5.
Anonymous. (2004). Succinct Account of What Occurred in the Kingdom of Siam in the Year 1688. In Michael
Smithies (ed.), op. cit. pp. 131-2.
Vollant. In Michael Smithies (ed.). (2008). op. cit. p. 147.
Richard D. Cushman (tr.). (2002). op. cit. p. 337.
VOC 1453, Missive Keijts to Batavia, 5 Dec. 1688, fo. 250r-v.
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กล่าวกันว่าพระนางเสียพระทัยยิ่งนั กกับการสิ้ นพระชนม์ของผูท้ ี่จะมาเป็ นพระสวามีของพระนาง
และด้วยพระโทสะพิโรธ พระนางไม่ทรงอดกลั้นต่อผูท้ ี่ยงั ทุกข์โศกให้พระนาง และเสียพระทัยยิ่งที่
ได้ทรงต่อต้านฝรัง่ เศสเช่นนั้น แต่ในท้ายที่สุด พระนางพึงพระทัยที่จะด�ำรงพระชนม์ต่อไปในฐานะ
พระอัครมเหสีดีกว่าที่จะสิ้ นพระชนม์อย่างไร้ความสุข1
พงศาวดารไทยรายงานไว้วา่ กรมหลวงโยธาทิพและกรมหลวงโยธาเทพทรงปฏิบตั ิพระองค์อย่างไร
เมื่อสมเด็จพระเทพราชาทรงพยายามเสด็จไปปฏิพทั ธ์กบั พระนางทั้งสองในคราวแรก ดังนี้
[สมเด็จพระเพทราชา] จึงเสด็จพระราชด�ำเนิ นไปจะเข้าที่พระบรรทมพระต�ำหนั กตึกกรมหลวง
โยธาทิ พๆ บอกพระอาการว่าทรงพระประชวรอยู่ จึงเสด็ จพระราชด�ำเนิ นไปหน้าพระต�ำหนั ก
ตึกกรมหลวงโยธาเทพๆ ไม่ยอมตรัสตัดพ้อ ตรัสแล้วทรงพระแสงดาบติดพระหัตถ์อยู่ จึงทรงพระกรุณา
ให้ห าหมอท�ำ เสน่ ห์ ก็ เ สด็ จ เข้า ที่ พ ระบรรทม ให้ท รงพระกัน แสง ครั้น เสด็ จ พระราชด�ำ เนิ น
ไปครั้งหลังจึงยอม2
เราคงไม่อาจรูไ้ ด้วา่ กรมหลวงโยธาเทพทรงยินยอมเพราะเป็ นผลจากยาเสน่ หห์ รือเพราะพระนาง
ทรงตระหนักถึงความเป็ นจริงที่ทรงเผชิญอยูใ่ นรัชสมัยใหม่กนั แน่

ราชินีไร้บลั ลังก์

เรื่ องราวของกรมหลวงโยธาเทพและกรมหลวงโยธาทิ พในรัชสมัยสมเด็ จพระเพทราชาที่ เล่ า
อยู่ในพระราชพงศาวดารนั้ นน่ าสงสงสัยในแง่ของความถูกต้องแม่นย�ำ  พระราชพงศาวดารระบุถึงบทบาท
การเป็ นพระราชชนนี ของพระอัครมเหสีท้งั สอง มันเล่าถึงกรมหลวงโยธาเทพว่ามีประสูติกาลเจ้าฟ้ าตรัสน้อย3
ส่ ว นกรมหลวงโยธาทิ พ มี ป ระสู ติ ก าลพระราชโอรสพระนามว่ า เจ้า พระขวัญ ผู ้ท รงได้รับ การนั บ ถื อ ยิ่ ง
เนื่ องจากทรงเป็ นพระราชภาคิไนยของสมเด็จพระนารายณ์4
เมื่อสมเด็จพระเพทราชาประชวรใกล้สวรรคตใน พ.ศ. 2246 หลวงสรศักดิ์ (ขณะนั้นเป็ นสมเด็จฯ
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล – ผูแ้ ปล) และโอรสถือโอกาสก�ำจัดพระราชโอรสเยาว์วยั ของพระราชบิดา
อย่า งเหี้ ยมโหดในฐานะที่ อาจเป็ นคู่แ ข่ง แต่ พงศาวดารเห็ นไม่ต รงกันว่า เป็ นพระราชโอรสพระองค์ใ ด
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Desfarges. In Michael Smithies (ed.). (2008). op. cit. p. 47.
Richard D. Cushman (tr.). (2002). op. cit. p. 323. [หมายเหตุผูแ้ ปล: หนั งสือเล่มนี้ ของริชาร์ด ดี. คุชแมนเป็ น
งานแปลเทียบพงศาวดารอยุธยาหลายฉบับจากภาษาไทยเป็ นอังกฤษ เฉพาะข้อความตอนที่อา้ งอยูน่ ี้ เขาระบุที่มาไว้ดว้ ย
ตัวอักษรย่อ B2 ซึ่งไม่ได้อธิบายว่าหมายถึงต้นฉบับเล่มไหน เดวิด เค. ไวแอตต์ (David K. Wyatt) ผูเ้ ป็ นบรรณาธิการให้
กับหนังสือของคุชแมนคาดว่าอาจหมายถึงต้นฉบับตัวเขียน (คุชแมนเสียชีวติ ไปก่อนที่งานแปลของเขาจะส�ำเร็จเป็ นรูปเล่ม)
อย่างไรก็ดี เฉพาะตัวย่อ B คุชแมนหมายถึงฉบับพันจันทนุ มาศ (พ.ศ. 2338) ที่พิมพ์เผยแพร่โดยคุรุสภาใน พ.ศ. 2512
ในทีน่ ี้ จึงคัดข้อความจากฉบับดังกล่าว (น. 218) มาอ้างแทนการแปลจากฉบับแปลภาษาอังกฤษของคุชแมนกลับมาเป็ นไทย]
Ibid. p. 355.
Ibid. p. 347.
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บางแห่งว่าเป็ นเจ้าฟ้ าตรัสน้อยที่ถูกปลงพระชนม์ ขณะที่บางแห่งเห็นว่าคือเจ้าพระขวัญ1 ด้วยความอาลัย
ต่อการสูญเสียครั้งนี้ และพระบันดาลโทสะต่อการกระท�ำของหลวงสรศักดิ์ สมเด็ จพระเพทราชามีด�ำรัส
ประกาศจะไม่พระราชทานพระราชสมบัติใดๆ แก่หลวงสรศักดิ์และโอรส พร้อมรับสัง่ ให้เจ้าพระพิชยั สุรินทร์
เป็ นผูท้ รงราชย์ต่อจากพระองค์ แต่โองการนี้ ไร้ผลใดๆ พงศาวดารเล่าว่าหลวงสรศักดิ์ ขึ้นครองราชย์ดว้ ย
ค�ำกราบทูลเชิญจาก “พระสังฆราชพระราชาคณะอภัยสมุหมาตยเสนามนตรี กวีราชปโรหิตาโหราจารย์ท้งั ปวง
เป็ นอันมาก”2 ตามที่พงศาวดารฉบับหนึ่ งระบุไว้ หลังสมเด็จพระเพทราชาสวรรคต กรมหลวงโยธาทิพ
กรมหลวงโยธาเทพ และเจ้าฟ้ าตรัสน้อยตัดสินพระทัยไปกราบทูลสมเด็จพระเจ้าเสือ (เดิมคือหลวงสรศักดิ์)
ขอพระบรมราชานุ ญาตเสด็จออกจากราชส�ำนัก พระองค์เสด็จไปประทับที่พระต�ำหนักใกล้วดั พุทไธสวรรค์3
อีกตอนหนึ่ งของพงศาวดารนั้น เจ้าฟ้ าตรัสน้อยทรงได้รบั การพรรณนาถึงว่า “ทรงพระสติปัญญาเป็ นอันมาก”
และผนวชเป็ นพระภิกษุ และถูกกล่าวถึงอีกครั้งในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ4
ตรงกันข้ามกับพงศาวดาร แหล่งข้อมูลฝ่ ายดัตช์แสดงให้เห็นว่ากรมหลวงโยธาเทพทรงมีบทบาท
อย่างแข็งขันในการเมือง แม้วา่ พระนางจะอภิเษกสมรสกับผูท้ ี่ชงิ ราชสมบัติไปอย่างไม่เต็มพระทัย สถานะใหม่
ที่พระอัครมเหสีกช็ ว่ ยพระนางให้สงวนรักษาอ�ำนาจและข้อได้เปรียบไว้ได้ สถานะของพระนางยิง่ เข้มแข็งขึ้ นอีก
เมื่ อ ทรงมี ป ระสู ติ ก าลพระราชโอรส เนื่ อ งจากพระราชโอรสพระองค์นี้ สื บ พระวงศ์เ ป็ นพระราชนั ด ดา
สมเด็จพระนารายณ์ที่ยงั ให้สิทธิธรรมในการครองแผ่นดินของสมเด็จพระเพทราชามัน่ คงขึ้ น
บันทึกของดัตช์ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2246 ที่เขียนโดยกิเดโยน ตันต์ (Gideon Tant) พรรณนา
ถึงสยามว่าปกครองโดย “รัฐบาลสามเศียร (three-headed government)” นอกไปจากสมเด็จพระเพทราชาแล้ว
อีกสองเศียรคือหลวงสรศักดิ์ฝ่ายหนึ่ ง และอีกฝ่ ายคือพระอัครมเหสีกรมหลวงโยธาเทพในนามของเจ้าพระขวัญ
พระราชโอรสของพระนาง ทั้งสองต่างครองราชส�ำนักของตนเอง เก็บภาษีเอง เป็ นที่นอบน้อม และยิง่ กว่านั้น
ทั้งคูต่ า่ งท�ำการในเรือ่ งการค้าอย่างไม่ขนแก่
ึ้ กนั โดยสรุป ดูเหมือนว่าพวกพระองค์ทรงเป็ นอิสระที่จะกระท�ำการ
5
โดยแข็งขันในกิจการของตน
อิ ท ธิ พ ลของกรมหลวงโยธาเทพยัง มี ที่ ม าที่ ไ ปอี ก หนึ่ ง ประเด็ น ในฐานะพระราชธิ ด าสมเด็ จ
พระนารายณ์ กรมหลวงโยธาเทพทรงมีสายสัมพันธ์ทแี่ นบแน่นกับเหล่าขุนนางทีเ่ คยท�ำราชการกับพระราชบิดา
และมาท�ำอยูก่ บั พระราชสวามีของพระนางในปั จจุบนั ในบรรดาหมู่มิตรที่ใกล้ชิดพระนางที่สุดคือโกษาปาน
ผูเ้ คยเป็ นราชทูตของสมเด็ จพระนารายณ์ไปเยือนฝรัง่ เศสและขณะนั้ นเป็ นเสนาบดี พระคลังของสมเด็ จ
พระเพทราชา
1
2
3
4

5

Ibid. pp. 367, 374.
Ibid. p. 368. [หมายเหตุ ผูแ้ ปล: คุ ชแมนระบุ ที่มาของต้นฉบับพงศาวดารที่ ใช้แปลความตอนนี้ ด้วยอักษรย่อ B1
ซึ่งไม่ชดั เจนว่าหมายถึงฉบับไหน ในที่นี้จึงคัดจากฉบับพันจันทนุ มาศ (น. 204) มาอ้าง]
Ibid. pp. 382-3.
Ibid. pp. 382-3, 427. [หมายเหตุ ผูแ้ ปล: เฉพาะข้อความที่ คัดมานั้ นใช้ตามฉบับบริ ติชมิวเซี ยม (พ.ศ. 2350)
ที่ ส�ำ นั ก พิ ม พ์ก า้ วหน้า จัด พิ ม พ์ใ น พ.ศ. 2507 (น. 548) ที่ คุ ช แมนใช้แ ปลและเที ย บให้เ ห็ น ว่า ความตรงกับ ฉบับ
สมเด็จพระพนรัตน์ (ไม่ทราบปี ) ซึง่ พิมพ์โดยคลังวิทยาใน พ.ศ. 2514 และฉบับพระราชหัตถเลขา (พ.ศ. 2398) ที่พมิ พ์โดย
โอเดียนสโตร์ใน พ.ศ. 2505]
VOC 1676, Missive Tant to Batavia, 29 Jan. 1703, fos. 58-9.
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ตลอดรัชกาลของพระองค์ สมเด็จพระเพทราชาต้องทรงเผชิญหน้ากับการท้าทายการเถลิงราชย์
ของพระองค์จากทั้งภายในและภายนอก ภัยคุกคามนั้นมาในหลายแบบ ได้แก่ กบฏผูอ้ า้ งตัวเป็ นพระราชอนุ ชา
สมเด็จพระนารายณ์ การแข็งขืนจากประเทศราช และคลื่นใต้น้�ำที่น่าสงสัยในบรรดาขุนนางจากรัชสมัยก่อน
ระหว่าง พ.ศ. 2242 ถึง 2246 วิกฤตทางการเมืองก็ค่อยๆ ปรากฏขึ้ นอีกและน�ำไปสู่การกวาดล้างอีกครั้ง
ในปลายรัชสมัย1
ในตอนต้นรัชสมัย พระองค์ทรงพยายามแสวงหาการสนั บสนุ นจากเหล่าขุนนางชั้นผูใ้ หญ่โดย
พระราชทานยศศักดิ์และทรัพย์สิน เมื่อพระราชอ�ำนาจของพระองค์มนั ่ คงขึ้ นแล้ว พระองค์ก็ทรงตอบโต้กลับ
ใครก็ตามทีท่ รงเห็นว่าน่าสงสัยอย่างเหี้ ยมโหด สมเด็จพระเพทราชาเริม่ ก�ำจัดอดีตขุนนางของสมเด็จพระนารายณ์
ตั้ ง ต้น จากการกวาดล้า งโกษาปาน เสนาบดี พ ระคลั ง ผลจากการทรมานและจ�ำ ขื่ อ คา โกษาปาน
ก็ ไ ด้สิ้ นชี วิ ต ลงในเดื อ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2242 ราชส�ำ นั ก ทั้ง หมดถู ก ผลัก ไปสู่ ค วามโกลาหลและ
ความประหวัน่ หวาด2 โดยที่กรมหลวงโยธาเทพทรงเสียมิตรส�ำคัญอย่างโกษาปานไป สมเด็จพระเพทราชาก็
ทรงปฏิบตั ิต่อพระนางอย่างเลวร้าย แม้แต่การลงพระหัตถ์ต่อพระนางจนทรงบาดเจ็บก็ดว้ ย3
สถานะของกรมหลวงโยธาเทพถู กบัน่ ทอนลงอย่างหนั กใน พ.ศ. 2242-2243 เมื่อพระนาง
ทรงถูกกล่าวหาว่าอยูเ่ บื้ องหลังการก่อกบฏที่นครราชสีมา เหตุการณ์นี้เป็ นที่โจษจันกันว่าเป็ นความพยายาม
จะผลัดแผ่นดินพระเพทราชาให้เจ้าพระขวัญ4
เมื่อสมเด็จพระเพทราชาประชวรจวนจะสวรรคต กรมหลวงโยธาเทพก็ทรงหาการสนั บสนุ นโดย
ทันที ให้พระราชโอรสได้สืบราชสมบัติต่อ รวมไปถึ งจากออกญาสมบัติธิบาล ขุนนางเชื้ อสายจีนผูเ้ ป็ นที่
โปรดปรานของสมเด็จพระเพทราชาด้วย แต่หลวงสรศักดิ์กลับท�ำกลเอาชนะด้วยการเข้าควบคุมพระราชวัง
ด้วยคนของพระองค์ ดังนั้นจึงได้ทรงกุมการเข้าถึงสมเด็จพระเพทราชาที่กำ� ลังจะสวรรคตไว้ และด้วยการให้
ฝ่ ายที่สนับสนุ นพระองค์เข้าสวมต�ำแหน่ งแทนออกญาสมบัติธิบาล
พงศาวดารไทยชี้ ว่า นั ่น คื อ การช่ ว งชิ ง สิ ท ธิ ธ รรมระหว่า งหลวงสรศัก ดิ์ กับ กรมหลวงโยธาเทพ
บางฉบับอ้างว่าหลวงสรศักดิ์ทรงเป็ นพระราชโอรสลับของสมเด็จพระนารายณ์มากกว่าจะเป็ นพระราชโอรส
ของสมเด็จพระเพทราชา ตามเรื่องที่เล่านี้ สมเด็จพระนารายณ์ทรงเกรงภัยจากพระราชวงศ์ที่เป็ นบุรุษ
พระองค์ทรงบังคับนางสนมทุกคนให้ทำ� แท้งเสีย แต่พระราชโอรสพระองค์หนึ่ งได้ประสูติจากนางสนมนาม
ว่ากุ สาวดี และได้พระราชทานให้พระเพทราชารับไปเลี้ ยง ข้อเท็ จจริงของเรื่องนี้ ยังเป็ นข้อถกเถียงกันอยู่
ไม่มีหลัก ฐานต่ างชาติ ยืนยันในเรื่ องนี้ ขณะที่ หลวงสรศักดิ์ ห รื อสมเด็ จพระเจ้าเสื อมี ความส�ำคัญอยู่ใน
พระราชพงศาวดาร กรมหลวงโยธาเทพกลับแทบไม่ได้รบั การเอ่ยถึงนัก
หลังจากสมเด็จพระเพทราชาสิ้ นพระชนม์ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2246 หลวงสรศักดิ์ทรงขอให้
อดีตพระอัครมเหสีกรมหลวงโยธาเทพเวนให้พระองค์ครองแผ่นดินเป็ นสมเด็จพระเจ้าเสือ (พ.ศ. 2246-2252)
ไปจนกว่าเจ้าพระขวัญที่ยงั ทรงเยาว์วยั จะเจริญพระชนม์ขึ้น ในยามนั้น กรมหลวงโยธาทิพทรงปลีกพระองค์
1

2
3
4

ส�ำหรับความเป็ นมาและรายละเอียดของวิกฤตทางการเมืองในปลายรัชสมัยสมเด็ จพระเพทราชาครั้งนี้ ดู Dhiravat
na Pombejra. (2002). Dutch and French Evidence Concerning Court Conflict at the End of King Phetracha’s Reign,
c. 1699-1703. Silpakorn University International Journal 2(1).
VOC 1623, Missive Tant to Batavia, 25 Dec. 1699, fos. 39-40, 56.
VOC 1637, Missive Tant to Batavia, 17 Jan. 1700, fo. 12.
ส�ำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกบฏที่นครราชสีมาและที่อื่นๆ ใน พ.ศ. 2242-2243 ดู Bhawan Ruangsilp.
(2007). op. cit. pp. 169-72.

กรมหลวงโยธาเทพ: พระราชธิดาสมเด็จพระนารายณ์กบั เล่หเ์ พทุบายในราชส�ำนักอยุธยา
ภาวรรณ เรืองศิลป์ เขียน, สุรเชษ์ฐ สุขลาภกิจ แปล

ออกจากชีวติ ฆราวาสไป แต่ยงั ทรงได้รบั การเคารพจากสมเด็จพระเจ้าเสือเนื่ องจากได้ทรงเลี้ ยงดูพระองค์มา
ในระยะแรก พระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อเจ้าพระขวัญอย่างดี แต่ก็เพียงเพื่อรอจังหวะเหมาะเท่านั้น ตันต์แห่งวีโอซี
ได้รบั การบอกจากสายชาวสยามว่ากรมหลวงโยธาเทพและพรรคพวกของพระนางมีเป้าหมายทีจ่ ะลอบปลงพระชนม์
สมเด็จพระเจ้าเสือ แต่แผนการแพร่งพรายออกไปโดยนางพระก�ำนัลผูท้ ี่ตอ้ งการแก้แค้นกรมหลวงโยธาเทพ
ที่ได้ลงพระอาญานางในโทษฐานโป้ ปดมดเท็จ สมเด็จพระเจ้าเสือทรงเริ่มเดินหมากก่อน พระองค์ได้ลวง
เจ้าพระขวัญให้เข้ามาติดกับและปลงพระชนม์เสีย
ยามที่ ได้ทรงทราบว่าพระราชโอรสสิ้ นพระชนม์แล้ว กรมหลวงโยธาเทพก็ทรงคิดอ่านหาทาง
เสด็ จไปลี้ ภัยด้วยกรมหลวงโยธาทิ พ พระปิ ตุ จฉา ตามเรื่องเล่าที่ ดัตช์ว่าได้ยินมาจากสายชาวสยามนั้ น
กรมหลวงโยธาทิ พทรงติ งพระภาติ กาของพระนางว่าที่ สูญเสียพระราชโอรสไปนั้ นเป็ นผลจากทรงท�ำผิ ด
ไปในหนหลัง นั น่ คือการรอมชอมของพระนางต่อสมเด็จพระเพทราชาซึ่งยังผลให้พระปิ ตุลาสองพระองค์
(เจ้า ฟ้ า อภัย ทศและเจ้า ฟ้ า น้ อ ย – ผู ้แ ปล) ของพระนางสิ้ นพระชนม์ไ ป กรมหลวงโยธาทิ พ ทรงขอ
พระราชทานให้สมเด็ จพระเจ้าเสื อไว้พระชนม์ชีพพระภาติ กาของพระนางไว้ แต่ เอกสิ ทธ์ท้ังหลายของ
พระนางก็ถกู ริบถอนคืนและพระนางก็ทรงถูกขับออกจากพระราชวัง1 พระนางเสด็จไปประทับทีพ่ ระต�ำหนักเล็กๆ
ใกล้วดั พุทไธสวรรค์
ด้วยการท�ำลายตระกูลขุนนางเดิมทีพ่ ระราชบิดาของพระองค์เริม่ ต้นไว้ การปลงพระชนม์เจ้าพระขวัญ
และการลดสถานะของพระอัครมเหสีกรมหลวงโยธาเทพลง สมเด็จพระเจ้าเสือก็ทรงประสบความส�ำเร็จ
ในการยุติการท้าทายใดๆ ที่อาจเป็ นไปได้โดยเชื้ อวงศ์ของสมเด็จพระนารายณ์

กรมหลวงโยธาเทพ: สตรีในการเมืองอยุธยา

กรมหลวงโยธาทิพสิ้ นพระชนม์ในช่วงต้นรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ (พ.ศ. 2252-2276)
และได้รับพระราชทานเพลิ งพระศพ เป็ นประวัติการณ์คราวแรกส�ำหรับราชนารีที่ถูกบันทึ กลงพระราช
พงศาวดาร กระบวนเชิญพระศพนั้ นประกอบด้วย “ดุริยางคดนตรีแตรสังข์ฆอ้ งกลอง” และพระอัฐิได้รบั
การอัญเชิญไปบรรจุยงั พระวิหารวัดพระศรีสรรเพชญ2 กรมหลวงโยธาเทพนั้นด�ำรงพระชนม์ตอ่ มายาวนานกว่า
สิ้ นพระชนม์เมื่ อ พ.ศ. 2279 ในปี แรกๆ ของรัชสมัยสมเด็ จพระเจ้าบรมโกศ (พ.ศ. 2276-2301)
พระราชพงศาวดารบันทึกว่าพระเจ้าอยูห่ วั พระองค์น้ันโปรดสัง่ “ให้ทำ� พระเมรุขนาดน้อย ขื่อ 5 วา 2 ศอก”
(ราว 11 เมตร) แต่ไม่ได้ระบุถึงกระบวนเชิญพระศพหรืองานพระราชกุศลฉลองพระอัฐิ3
1

2
3

อาร์เนาต์ เกลือร์ (Arnout Cleur) ผูอ้ ำ� นวยการการค้าวีโอซีเขียนถึงการต่อสูท้ างการเมืองในช่วงที่สมเด็จพระเพทราชาใกล้
สวรรคตและผลที่ต่อตามมาไว้ใน “Relation of What Occurred upon the Sickness and Death of the Siamese King
Named Phra Trong Than [Phetracha]” ซึ่งยืนพื้ นจากเรื่องที่บอกเล่าโดยชาวราชส�ำนักไม่ทราบชื่อ. VOC 1691, Relaas
van ‘t voorgevallene by de ziekte en overlyden van den Siamese koning Phra Trong Than genaamt [บทบรรยายว่า
ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้ นในยามประชวรและสวรรคตของกษัตริยส์ ยามพระนามพระทรงธรรม์], (1703 or 1704), fos. 61-74.
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พงศาวดารไทยให้ไว้เฉพาะโครงคร่าวๆ เกี่ยวกับพระชนม์ชีพของกรมหลวงโยธาเทพ ในฐานะ
พระราชธิดาของกษัตริย์ พระอัครมเหสีของพระเจ้าอยูห่ วั อีกพระองค์ และพระราชชนนี ของผูท้ อี่ าจได้เป็ นกษัตริย์
พระนางถูกมองแต่ในแง่ที่สมั พันธ์กบั พระราชวงศ์บุรุษ หากปราศจากแหล่งข้อมูลร่วมสมัยของชาวยุโรป
เราอาจไร้ซึ่งภาพฉายเกี่ยวกับพระชนม์ชีพและโลกของพระนาง
เรื่องราวเกี่ยวกับกรมหลวงโยธาเทพชวนให้นึกถึงบทบาทหลักของสตรีช้นั สูงในการเมืองอยุธยาว่า
เป็ นสื่อส่งทอดสิทธิธรรมพิเศษบางอย่างไปสูพ่ ระราชวงศ์บุรุษที่พวกเธอสัมพันธ์ดว้ ย อย่างไรก็ดี ในบางกรณี
สตรีเหล่านี้ สามารถแสดงอิทธิพลเหนื อเหล่าบุรษุ หรือผ่านบุรษุ เหล่านั้น พวกเธอยังเข้าใจความหมายของตัวเอง
ในฐานะผูบ้ ริบาลวงศ์ตระกูลของเธอและศรัทธาของตน ทั้งพวกเธอยังมีผลประโยชน์เป็ นของตัวเองอีกต่างหาก
พฤติ การณ์แห่งกรมหลวงโยธาเทพก่อตัวขึ้ นและถู กก�ำหนดไว้ดว้ ยชนชั้นของพระนางมากกว่า
เพศภาวะของพระนาง พระนางทรงครองอาณาบริ เ วณในพระราชวัง ฝ่ ายในด้ว ยความเคร่ ง ครัด ตาม
ธรรมเนี ยมประเพณีและไม่ใช่ดว้ ยความรักประดุจมารดา พระนางทรงลงขันท�ำการค้ากับต่างชาติ โดยที่
โอกาสทางการค้านั้ นได้แบ่งสันปั นส่วนไปตามสายสัมพันธ์ของบุ คคล ภายในครอบครัว และไม่จ�ำกัด
อยูเ่ ฉพาะกับบุรุษ กรมหลวงโยธาเทพได้ทรงรักษาความสัมพันธ์กบั ขุนนางผูเ้ คยสนองงานพระราชบิดาของ
พระนางไว้ การแบ่งแยกพื้ นที่ซึ่งจ�ำกัดพื้ นที่สตรีช้นั สูงไว้ในพระราชวังชั้นในไม่อาจกีดขวางพระนางไปจาก
การติ ดต่ อสื่ อสารกับโลกภายนอกได้ท้ังหมด ธรรมเนี ยมการสื บราชสมบัติไม่อนุ ญาตให้สตรี ขึ้นครอง
แผ่นดิ น แต่ในนามของพระราชโอรสของพระนาง กรมหลวงโยธาเทพก็ทรงพยายามให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจ
พระนางทรงปฏิบตั ิเช่นเดียวกับตัวละครอื่นในการเมืองของอ�ำนาจ โดยไม่ตอ้ งพิจารณาถึงเพศภาวะ
มีพื้นที่ไม่มากนั กส�ำหรับสตรีในพระราชพงศาวดารอยุธยา และไม่มากเช่นกันในประวัติศาสตร์
นิ พนธ์สมัยอยุธยา พงศาวดารให้ความสนใจใกล้ชิดกับกิจกรรมของชนชั้นปกครองที่ส่วนใหญ่แล้วคือบุรุษ
สตรีจำ� นวนหยิบมือหนึ่ งเท่านั้ นที่ทลายพรรณนาภาพเช่นนี้ สตรีเช่นว่านั้ นจะปรากฏตัวขึ้ นเมื่อการกระท�ำ
ของพวกเธอสอดรับกับความปรารถนาของสามีหรือชาติ หรือเมื่อพวกเธอเป็ นภัยต่อความปรารถนานั้ น
ในข้อนี้ สมเด็ จพระสุ ริโยทัยและท้าวศรีสุดาจันทร์ถูกบรรยายไว้ในประวัติศาสตร์นิพนธ์เชิงพงศาวดาร
ในฐานะคูต่ รงข้าม ระหว่างวีรสตรีกบั ตัวร้าย ภรรยาและมารดาผูอ้ ทุ ศิ ตนกับภรรยาผูท้ รยศและฆ่าสามีของตัวเอง
แม้ว่ า แหล่ ง ข้อ มู ล ฟากยุ โ รปจะไม่ ไ ด้ใ ห้ภ าพสมบู ร ณ์ ข องกรมหลวงโยธาเทพในฐานะมนุ ษ ย์
แต่ ข อ้ มู ล เหล่ า นั้ น ก็ ใ ห้ม ากกว่า ภาพเดี ย วในพงศาวดารและเปลี่ ย นนั ย ความหมายในช่ ว งพระชนม์ชี พ
ของพระนาง พระนางปรากฏอยู่ในฐานะสตรีที่ถูกจ�ำไว้ในพื้ นที่อนั น้อยนิ ดที่อนุ ญาตให้กบั สตรีของยุคนั้ น
ทั้งยังเป็ นผูท้ ี่ ทรงใช้ประโยชน์ จากอภิ สิทธิ์ มาแสดงบทบาทเสี ยยิ่งกว่าหมู่มิตรส่วนใหญ่ของพระนางเอง
ความสามารถที่จะเอาพระชนม์ให้รอดตลอดช่วงเวลาที่การเข่นฆ่าเกิดขึ้ นซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า และธ�ำรงการใช้อทิ ธิพล
ทวนไปในฉากหลังแห่งความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโชคชะตาทางการเมืองนั้ น เป็ นผลสืบเนื่ องจาก
พระราชสัมพันธ์กบั สมเด็จพระนารายณ์เป็ นส�ำคัญอย่างไม่ตอ้ งสงสัย แต่ในส่วนหนึ่งก็เป็ นผลจากพระคุณลักษณะ
อันเข้มแข็งของพระนาง เป็ นดังที่แชร์แวสรายงานเอาไว้อีกทอดหนึ่ งว่า “ในทุกสิ่งที่เป็ นพระนาง ทรงมีบางสิ่ง
บางอย่างที่ดึงดูดและน่ าพึงใจอย่างที่สุด”
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