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เมื่อผู้เขียนจำความได ้ มักได้ยินคนพูดถึงคนในตระกูลบุนนาคว่า 

คนตระกูลนี้มักมีตาคม หน้าเข้ม และจมูกโด่งเหมือนแขก 

เมื่อลองถามแม่ดูถึงเชื้อสายต้นตระกูลจึงถึงบางอ้อว่า

พวกเราสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษที่เปน็แขกจริงๆ ด้วย 

แม่เลยเล่าเรื่องบรรพบุรุษให้ฟัง ผู้เขียนจึงขอนำมาถ่ายทอดต่อ
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	 ต้นตระกูลบุนนาคเป็นแขกเจ้าเซ็นชาวอาหรับจากประเทศเปอร์เซีย  
ช่ือ เฉกอะหมัด ถ่ินฐานบ้านเดิมของท่านเฉกน้ันมีความเห็นไปสองทางด้วยกัน 
หลักฐานเดิมของคุณสิริ ตั้งตรงจิตร ระบุว่า ท่านมาจากเมืองกุม (Gum) 
หรือกุนี (Guni) อีกแหล่งตามรายงานของคุณพิทยา บุนนาค และอดีต 
เอกอัครราชทูต ดร.เตช บุนนาค ระบุว่า ท่านมาจากย่าน Gorgan อยู่ 
ทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลสาบแคสเปียน ซึ่งมีเมืองเล็กๆ ชื่อ Guni 
อยู่ด้วย ได้เข้ามาค้าขายในกรุงศรีอยุธยาในปลายรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวร 
มหาราช ประมาณ  พ.ศ.  ๒๑๔๓  (บางแห่งว่า  พ.ศ.  ๒๑๔๕) หรือสมัย 
สมเด็จพระเอกาทศรถ 
	 ท่านเฉกอะหมัดได้เข้ารับราชการ มียศเป็นเจ้าพระยาบวรราชนายก 
จางวางกรมมหาดไทยในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง และได้รับ 
พระราชทานที่ดินตำบลบ้านท้ายคูหรือที่ชาวกรุงเก่าเรียกกันว่า  บ้านแขก 
กะฎีเจ้าเซน วัดแขกใหญ่  บ้าง หรือ  บ้านแขกท่ากายี  บ้าง นายทำเนียบ 
แสงเงิน ได้เขียนเล่าถึงท่านไว้ในเอกสารประกอบการเสวนา  “๔๐๐ ปี  
เจ้าพระยาบวรราชนายก” เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ หน้า ๑ ไว้ว่า 
“ตำบลท้ายคูจึงเป็นที่อยู่ของพวกแขกมะหง่น (แขกเจ้าเซน) จึงสร้าง 
บ้านเรือนเป็นหมู่ใหญ่โตด้วยพวกมาก แล้วก็สร้างสุเหร่ากระดีย์จ้าวเซน 
ใหญ่โตรโหฐาน สร้างเป็นท่ีสำราญด้วยอิฐปูนดุจด่ังวัดไทย แล้วสร้างท่ีป่าช้า 
ฝังศพจ้าวเซนด้วย มีกำแพงแก้วก่ออิฐล้อมรอบป่าช้า” ท่านเฉกอะหมัด 
ถึงแก่กรรมในปี  พ.ศ.  ๒๑๗๔ เมื่ออายุได้  ๘๘  ปี ศพของท่านฝังอยู่ที่ 
ป่าช้าแขกเจ้าเซ็น บ้านท้ายคู พระนครศรีอยุธยา ได้มีการค้นพบที่ฝังศพ 

อนุสาวรีย์เฉกอะหมัดที่พระนครศรีอยุธยา	
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ของท่านในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ 
ท่านเฉกอะหมัดยังคงนับถือศาสนาอิสลามตลอดมา สุสานของท่านผู้เป็น 
ต้นตระกูลบุนนาคท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยาได้รับการบูรณะและก่อสร้าง 
โดมทองบนสถานที่ค้นพบเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๑ และทุกปีช่วงปลายเดือน 
พฤษภาคม ชมรมสายสกุลบุนนาคและมูลนิธิเจ้าพระยาบวรราชนายก ได้ 
จัดให้ชาวสกุลบุนนาคเข้าร่วมทำพิธีแสดงความเคารพต่อต้นตระกูล ซึ่ง 
ในการนี้สถานทูตอิหร่านก็มักจะส่งผู้แทนมาวางพวงมาลาแสดงความเคารพ 
ต่อท่านเจ้าพระยาบวรราชนายกโดยตลอด ลูกหลานของท่านเฉกอะหมัด 
รับราชการในแผ่นดินไทยตลอดมาจนถึงรุ่นเหลนคือ เจ้าพระยาเพ็ชรพิไชย  
(ใจ) ซึ่งได้เปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนา บุตรชายของเจ้าพระยาเพ็ชรพิไชย 
คือ พระยาจ่าแสนยากร (เสน) ก็ได้รับราชการเป็นจางวางมหาดไทยวังหน้า 
พระยาจ่าแสนยากร  (เสน)  เป็นที่โปรดปรานของกรมพระราชวังบวร 
เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) เป็นอันมาก ถึงกับประทาน  บุญศรี  ให้ 
เป็นภรรยา ลูกชายของพระยาจ่าแสนยากร (เสน) ชื่อนายบุนนาค ซึ่ง 
ท่านนี้เองที่เป็นต้นสกุล บุนนาค
	 นายบุนนาคเกิดในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เมื่อครั้งที่บวชเป็น 
สามเณรอยู่ที่วัดสามวิหารก็ได้สนิทชิดเชื้อกับสามเณรอีก  ๒ รูป ซึ่งมี 
บทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรีและต้นราชวงศ์จักรี คือ  
สามเณรสินและสามเณรทองด้วง แม้เมื่อสึกจากสามเณรแล้ว ทั้งสามคนคือ 
นายบุนนาค นายสิน และนายทองด้วงก็ยังเที่ยวเล่นด้วยกันเสมอ ต่อมา 
ต่างคนต่างเข้ารับราชการในแผ่นดินอยุธยาทั้งสามคน ก่อนจะเสียกรุง ยศ 
สุดท้ายของนายสินคือพระยาตาก เจ้าเมืองตาก นายทองด้วงเป็นหลวง 
ยกกระบัตรที่ราชบุรี และนายบุนนาคเป็นนายฉลองไนยนารถ มหาดเล็ก 
หุ้มแพรในกรมพระราชวังบวรสถานมงคล
	 เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า ครอบครัวของนายฉลองไนยนารถ 
ได้ไปอาศัยอยู่กับหลวงยกกระบัตรที่ราชบุรี นายฉลองไนยนารถได้ช่วย 
หลวงยกกระบัตร [ซ่ึงภายหลังได้เล่ือนยศเป็นพระยาจักรี หลังจากพระเจ้าตาก 
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(สิน) ได้สถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวง] รบกับข้าศึก ทำสงคราม 
อยู่โดยตลอด แต่ไม่ได้รับราชการในพระเจ้ากรุงธนบุรี ต่อมาเมื่อภรรยาของ 
นายฉลองไนยนารถถูกทำร้ายจนถึงแก่ชีวิต คุณหญิงนาก (ซึ่งต่อมาคือ 
สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก) 
ภรรยาของพระยาจักรีมีความสงสาร จึงได้ยกน้องสาวแท้ๆ  ชื่อ  นวล  หรือ 
โต ให้กับนายฉลองไนยนารถ ครั้นเมื่อเจ้าพระยาจักรีซึ่งต่อมาได้เลื่อนยศ 
เป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ได้ปราบดาภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดิน 
องค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี ก็ทรงแต่งตั้งนายฉลองไนยนารถให้เป็นพระยา- 
อุทัยธรรม ได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ท้ายวัง บริเวณที่เป็นอุโบสถพระนอนของ 
วัดโพธิ์ในปัจจุบัน ต่อมาได้เลื่อนยศเป็นเจ้าพระยายมราช และในปี  พ.ศ. 
๒๓๓๐ ได้เล่ือนยศเป็นเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา ดำรงตำแหน่งสมุหกลาโหม
	 ในหนังสือ  บทบาททางการเมืองการปกครองของเสนาบดีตระกูล  
“บุนนาค” หน้า ๒6๕ ปิยนาถ บุนนาค ได้ระบุว่า การท่ีนายบุนนาคได้รับ 
ความไว้วางพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑ มาก ก็เป็น 
ด้วยสาเหตุท่ีมีความผูกพันกันหลายประการ คือ ในฐานะ เพ่ือน ผู้มีไมตรีจิต 
ต่อกันเป็นเวลานาน ในฐานะ  ผู้รับใช้ใกล้ชิด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เป็นเวลานาน นับตั้งแต่ยังเป็นสามัญชน ในฐานะ  ข้าราชการ  ผู้มีความ 
จงรักภักดีในแผ่นดิน ในฐานะ คู่เขย โดยความสัมพันธ์ด้านเจ้าคุณนวล และ 
ในฐานะพ่อตา ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เนื่องจากธิดา 
ของท่านหลายคนได้ถวายตัวเป็นพระสนมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	 เจ้าพระยาอรรคมหาเสนาถึงแก่อสัญกรรมในปี  พ.ศ.  ๒๓๔๘ เมื่อ 
อายุได้ 6๘ ปี เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา  (บุนนาค) และเจ้าคุณพระ- 
อัยยิกานวลนี้คือต้นสกุลบุนนาค เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าพระยาอรรค- 
มหาเสนา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทาน 
นามสกุล “บุนนาค” แก่เจ้าพระยาภาสกรวงศ์๑

	 ๑ ดูสำเนาพระราชหัตถเลขาในภาคผนวก ๑	
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ตระกูลบุนนาคชั้นที ่ ๑, ๒ และ ๓
(ซ้าย) เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา, สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ ์ (ดิศ)
และเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ ์ (เทศ)
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	 เนื่องจากเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) ได้เจ้าคุณนวล  
กนิษฐภคินีของสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑ เป็นภรรยา 
ตั้งแต่ครั้งยังเป็นนายฉลองไนยนารถ ดังนั้นผู้สืบเชื้อสายจากท่านทั้งสอง 
จึงถือว่าเป็นราชินิกุลด้วย๒

	 บุตรชายของท่าน ๒ คน ได้แก่ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูร- 
วงศ์ (ดิศ) หรือสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ (ผู้พ่ี) ได้รับราชการเป็นผู้สำเร็จ- 
ราชการทั่วทั้งพระราชอาณาจักร และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ  
(ทัต) หรือสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย (ผู้น้อง) ได้เป็นผู้สำเร็จราชการ 
พระนครในสมัยรัชกาลท่ี ๔ ท่านท้ังสองได้รับการยกย่องให้เป็น ปูชนียบุคคล 
และบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
	 บุตรชาย 6 คนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ)  
ซึ่งถือเป็นบุนนาคชั้นที่ ๒ ต่อจากเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา ล้วนเข้ารับใช้ 
พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทั้งสิ้น ได้แก่ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา- 
ศรีสุริยวงศ ์ (ช่วง) เจ้าพระยาทิพากรวงศ ์ (ขำ) เจ้าพระยาภาณุวงศ ์ (ท้วม)  
เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ์ิ (เทศ) พระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม) และเจ้าพระยา 
ภาสกรวงศ ์ (พร) 

	 ในที่นี้จะขอเล่าถึงบุตรชายของท่านเพียงสองท่าน ผู้มีตำแหน่งทาง 
ราชการเกี่ยวข้องโดยตรงกับจังหวัดเพชรบุร ี คือ เจ้าเมืองเพชรบุรี ซึ่งเป็น 
จังหวัดท่ีเกิดของเจ้าจอมก๊กออ และเป็นจังหวัดท่ีท่านได้พัฒนาทำนุบำรุง 
จนมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ

	 	 ๒ ดูภาคผนวก ๒	
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บุนนาคสายเพชรบุรี

	 คนในตระกูลบุนนาคคนแรกที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบุรี 
คือ เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม) ท่านเกิดเม่ือปีขาล พ.ศ. ๒๓๗๓ 
เป็นบุตรของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ) กับหม่อมผ้ึง ราชินิกุล 
บางช้าง ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมัยรัชกาลที่ ๓ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ 
ได้เลื่อนยศเป็นหมื่นราชามาตย์ ปลัดกรมพระตำรวจซ้าย ได้ร่วมไปใน 
ขบวนทูตที่ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอังกฤษ ในฐานะผู้กำกับเครื่องราช- 
บรรณาการของวังหลวง ในปี  พ.ศ.  ๒๔๐๐ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ 
เม่ือวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๔๐๐ โดยเรือรบหลวง  “เอนกวนเตอ” 
ซึ่งกองทัพอังกฤษส่งมาต้อนรับไปและกลับ นับเป็นครั้งแรกที่ท่านได้ออก 
เดินทางไปปฏิบัติการในต่างประเทศ และเมื่อกลับมา พระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯให้รับยศเป็นพระเพ็ชรพิไสยศรีสวัสดิ์  
ปลัดเมืองเพชรบุรี และเลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองเพชรบุรีในปี  พ.ศ.  
๒๔๐๒ - ๒๔๐๘ (บางหลักฐานว่าในระหว่าง พ.ศ. ๒๔๐๑ - ๒๔๑๑) และมียศ 
เป็นพระยาเพ็ชรพิไสยศรีสวัสดิ์ งานสำคัญที่ได้รับสนองพระราชโองการ  
คือ ดูแลงานก่อสร้างเขาวัง พระราชวังบนเขาวังที่เรียกว่า พระนครคีรี ในปี 
พ.ศ.  ๒๔๐๒ ท่านเป็นผู้อำนวยการสร้างสะพานช้างข้ามแม่น้ำเพชรบุรี  
และสะพานจอมเกล้า เพื่อเชื่อมแผ่นดินสองฝั่งของเพชรบุรีอีกด้วย ต่อมา 
ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระยาเทพประชุน ตำแหน่งปลัดทูลฉลองกระทรวง 
กลาโหม นอกจากนั้นท่านได้สร้างและบูรณะเจดีย์และวัดวาอารามใน 
เพชรบุรีไว้หลายแห่ง เช่น เจดีย์ท่ีวัดโพธาราม เป็นต้น เจ้าพระยาภาณุวงศ์ 
มีจวนที่พักอยู่ที่เชิงสะพานจอมเกล้า ด้านเหนือถนนพงษ์สุริยา หรือที่ 
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เจ้าพระยาภาณุวงศ์
มหาโกษาธิบด ี
(ท้วม บุนนาค)



เจ้าจอมก๊กออ ๑๔

เจ้าพระยาภาณุวงศ์ฯ สมัยเป็นเจ้าคุณกรมท่า

บ้านเจ้าพระยาภาณุวงศ์ฯ	
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ชาวเมืองเพชรเรียกกันว่า จวนบน
	 ต่อมาเมื่อท่านย้ายกลับกรุงเทพฯ และได้เลื่อนยศเป็นเจ้าพระยา- 
ภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี ในตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ หรือ 
ท่ีเรียกกันว่า เจ้าคุณกรมท่า และรับราชการอยู่ในระหว่าง พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๒๘  
โดยเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมาก ในช่วง 
ปลายเดือนธันวาคม พ.ศ.  ๒๔๑9 ขณะที่เสด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จ 
ประพาสหัวเมืองชายทะเลแถวจันทบุรี ระยอง เกิดเหตุเรือโจรสลัดชาวจีน  
๓ ลำ เข้าปล้นเรือสินค้าแถวแสมสาร เสนาบดีกรมท่าได้นำเรือรบหลวง 
อัครเรศออกไล่จับเรือโจรสลัดทั้งสามได้อย่างรวดเร็ว 
	 ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ในปี  พ.ศ. 
๒๔๒๐ เจ้าพระยาภาณุวงศ์ได้ถวายของขวัญเป็นซองบุหรี่ประดับเพชรลงยา 
และท่านก็เป็นหัวเร่ียวหัวแรงคนหน่ึงในการจัดงานเล้ียง เน่ืองในวันเฉลิมฯน้ัน 
ตามที่ลาวัณย ์ โชตามระ ในหนังสือ เล่าเรื่องของไทย หน้า ๕๑ ได้เล่าว่า

 “ส่งเงินให้เจ้าพระยาภาณุวงศ์ช่วยในการมีบอลล์ ๕๐ ชั่ง คุณแพเอาไปให้ 

เวลาย่ำค่ำออกไปอมรินทร์”

เจ้าพระยาภาณุวงศ์ฯในวัยชรา



เจ้าจอมก๊กออ ๑6

 และในวันเดียวกันที่จัดงานวันเฉลิมฯนั้น	 ที่บ้านเจ้าพระยาภาณุวงศ์ 
ก็ได้จัดงานบอลล์เชิญทูตานุทูตต่างประเทศต่างๆ	 มาร่วมงานเฉลิมฉลอง 
ในการน้ีด้วย	 สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเองก็ได้ทรงเสด็จไปท่ีบ้านเจ้าพระยา 
ภาณุวงศ์เพื่อร่วมงานนี้ด้วย	 ตามที่ลาวัณย์	 โชตามระ เล่าไว้ในหนังสือเล่ม 
เดียวกัน	 หน้า	 ๕๑ ต่อไปว่า

 “เวลายามใส่เสื้ออีฟนิ่งเดรสตราจุลจอมเกล้าไปลงเรือโสภณเที่ยวดูไฟ 

ล่องไปจนถึงห้างบอเนียวคัมปะนี กลับขึ้นมาแวะบ้านเจ้าพระยาภาณุวงศ์ ทักทาย 

ปราศรัยคนยุโรปที่มาบอลล ์ แล้วกลับเวลา ๕ ทุ่มเศษ”

	 สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงโปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยาภาณุวงศ์ฯนำกฐิน 
พระราชทานไปทอดที่วัดเกาะสีชังและวัดบางพระเป็นประจำทุกป ี เมื่อครั้งที่ 
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลตะวันออก ซึ่งมี 
เจ้าพระยาภาณุวงศ์ (ท้วม บุนนาค) ซึ่งมีตำแหน่งเจ้าคุณกรมท่าตามเสด็จ 
ด้วย ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิด เมื่อเสด็จถึง 
อ่างศิลาก็ได้ทรงพระราชนิพนธ์ถึงความเป็นไปของอ่างศิลาไว้ว่า

	 “ท่านกรมท่าให้ปลัดจีนเมืองชลมาเป็นผู้รักษาอยู่ที่นี้คนหนึ่ง เขาเอาใจใส่ 

รักษามาก เป็นคนดีจริง ๆ เขาได้บอกกับท่านกรมท่าว่าจะให้ยกบ้านอ่างศิลานี้เป็น 

เมืองหนึ่งขึ้นเมืองชลบุร ี เพราะเห็นว่าคนก็มีมาก...”

	 ทรงโปรดให้ท่านกรมท่าเป็นผู้จัดทำสถิติบ้านเรือนและพลเมืองไว้  
ซึ่งเจ้าพระยาภาณุวงศ์ฯได้รายงานกราบทูลต่อสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง  
ความว่า...

 “ตำบลบ้านอ่างศิลาแขวงเมืองชลบุรีมีบ้านราษฎร ๑๘๙ เรือน ราษฎรเป็น 

ไทย ๑๘๐ คน ราษฎรจีนมาแต่เมืองจีนและเกิดเมืองไทย ๕๖๐ คน รวมราษฎร 
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บ้านเจ้าเมืองชลบุรี



เจ้าจอมก๊กออ ๑๘

ไทยจีน ชายหญิง  ๗๔๐  คน ในแขวงบ้านอ่างศิลานั้น หลวงฤทธิศักดิ์ชลเขตร 

หลวงพิทักษ์จีนประชา สองนายนี้ เป็นปลัดเมืองชลบุรี เป็นผู้ ใหญ่บ้าน เพราะ 

หลวงฤทธิศักดิ์ชลเขตร หลวงพิทักษ์จีนประชา ได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ในบ้านอ่างศิลา”

 

 สาเหตุที่เรียกอ่างศิลาก็เพราะบริเวณนี้มีโขดหินอยู่หลายแห่ง โดยเฉพาะ 
มีโขดหินใหญ่เป็นเนินลาดสูง และเป็นแอ่งรับน้ำอยู่ด้วยกันสองแห่ง เปรียบเป็น 
อ่างน้ำหิน ใช้เก็บกักน้ำฝนตามธรรมชาติ ในปัจจุบันบริเวณเนินแผ่นหินใหญ่และ 
อ่างน้ำก็ยังมีสภาพที่ดีอยู่ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพระราชนิพนธ์ถึงชื่อ 
ความเป็นมาของอ่างศิลานี้ว่า เพราะมีแผ่นดินสูงเป็นลูกเนิน มีศิลาก้อนใหญ่ๆ  
เป็นศิลาดาด และเป็นสระยาวรีอยู่สองแห่ง แห่งหนึ่งลึก ๗ ศอก กว้าง ๗  
ศอก ยาว ๑๐ วา แห่งหนึ่งลึก 6 ศอก กว้าง ๒ วา ๓ ศอก ยาว ๗ วา เป็น 
ที่ขังน้ำฝน ไม่รั่วซึมไปได้ ท่านเจ้าพระยาทิพากรณ์วงษ์มหาโกษาธิบดี เห็นว่า 
เป็นประโยชน์ต่อคนทั้งปวงที่จะได้ใช้น้ำในอ่างนี้สำหรับบริโภคได้ จึงสั่งให้ 
หลวงฤทธิศักดิ์ชลเขตร ปลัดเมืองชลบุรี เป็นนายงานก่อเสริมปากบ่อกันน้ำมิให ้
น้ำโสโครกไหลกลับไปในบ่อได้ ราษฎรชาวบ้าน ชาวเรือ ไปมาได้อาศัยใช้น้ำฝน 
ในอ่างหินนี้สำหรับดื่มกิน
	 เมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต่างประเทศครั้งแรกที่ชวาและ 
อินเดีย เจ้าพระยาภาณุวงศ์ฯก็ได้ตามเสด็จด้วย เมื่อทรงเสด็จประพาสพระ- 
พุทธบาทและเสด็จต่อไปยังนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และเสด็จมา 
ประทับที่อ่างศิลาหลายครั้ง โปรดว่าอากาศดี
	 ในตอนแรกๆ มิได้ทรงสร้างวังเป็นท่ีประทับถาวร หรือเขตก้ันร้ัวแต่อย่างใด 
ทรงสร้างเพียงพลับพลาเล็กๆ ไว้หลังหนึ่งเท่านั้น และทรงม้าประพาสไปที่บริเวณ 
ใกล้เคียง เช่นแถวๆ เขาสามมุข เป็นต้น
	 เจ้าพระยาภาณุวงศ์ฯได้สร้างตำหนักขึ้นที่อ่างศิลาในปลายป ีพ.ศ. ๒๔๑๕ 
แล้วก็ทำถนนจากอ่างศิลาไปชลบุรีและบ่อน้ำร้อนบางพระ ตำหนักที่อ่างศิลานี้ 
เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพาเจ้านายและข้าราชการฝ่ายใน 
ไปตากอากาศอีกแห่งหนึ่งนอกเหนือจากที่บางปะอิน ทรงโปรดที่นี่มาก ดัง 
พระราชนิพนธ์จดหมายเหตุฉบับวันที ่ 9 มกราคม พ.ศ. ๒๔๑9 ว่า
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เจ้าจอมก๊กออ ๒๐

 “ทีอ่่างศิลาเปน็ที่สนุก แลเปน็ที่สบายมาก เราอยากใคร่อยู่นาน ”ๆ 

	 คณะทูตานุทูตชาวต่างประเทศต่างก็นิยมไปพักฟื้นรักษาตัว หรือ 
ตากอากาศที่อ่างศิลานี้ เช่นกัน เจ้าพระยาภาณุวงศ์ฯชอบปลูกไม้ผล 
โดยเฉพาะมะม่วง จึงปลูกต้นมะม่วงไว้รอบตำหนักอ่างศิลา ชัย เรืองศิลป์ 
บรรยายถึงตำหนักท่ีเจ้าพระยาภาณุวงศ์ฯสร้างท่ีอ่างศิลาไว้ในหนังสือยอดคน 
(พ.ศ. ๒๕๔๒) หน้า ๑๘๐ ว่า

 “ตำหนักที่เจ้าพระยาภาณุวงศ์สร้างเป็นตึกแบบฝรั่งสองชั้น ใช้เครื่อง- 

ตกแต่งล้วนแต่ของฝรั่งทั้งสิ้น บันไดขึ้นตำหนักก่อด้วยอิฐ วางกระถางต้นไม้ดอก 

ตามบันไดทุก ๆ ข้ัน ข้ันละสองกระถาง ท่ีเฉลียงหน้าตำหนักก็วางกระถางต้นไม้ดอก 

เช่นเดียวกัน รอบตำหนักปลูกมะม่วง ทำที่นั่งรอบต้นมะม่วงบางต้น ทางด้านใต้ 

ของตำหนักปลูกบ้านหลายหลัง สำหรับเจ้านายผู้หญิงและพวกข้าราชการฝ่ายในอยู่ 

มีรั้วไม้ไผ่ล้อมตำหนักและบ้านพัก ทางด้านตะวันออกของตำหนักเป็นสวนมะม่วง 

มีบ้านพักตากอากาศอยู่กลางสวน สำหรับให้พวกฝรั่งไปตากอากาศ รอบสวนมี 

มะม่วง มีกรงนก และกรงขังสัตว์ป่ามากมายหลายชนิด”

	 ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้ทรงโปรด 
ให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์อาคารทั้งสองหลังด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 
และพระราชทานนามอาคารว่า  “ตึกมหาราช” หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า 
“ตึกขาว” และอาคารหลังเล็ก  “ตึกราชินี”  หรือ  “ตึกแดง” เมื่อครั้งที่ 
พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงประชวรพระโรคปอด ก็ได้เสด็จมาประทับ 
รักษาพระองค์ในตึกแดงที่อ่างศิลานี้
	 เจ้าพระยาภาณุวงศ์ฯเป็นผู้มอบต้นจันทน์กะพ้อและต้นกาหลงซึ่งเคย 
ปลูกในสวนของท่านให้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงปลูกในสวนดุสิต เพราะ 
มีพระราชประสงค์จะได้ต้นไม้ใหญ่
	 เจ้าพระยาภาณุวงศ์ฯเป็นผู้ที่ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศล งานถวาย 



ดร.กัณฑาทิพย ์ สิงหะเนติ๒๑

ตึกมหาราช

ตึกราชินี



เจ้าจอมก๊กออ ๒๒

เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ ์ (เทศ บุนนาค)
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พระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ตามที่หม่อมเจ้าจงจิตร- 
ถนอมทรงเล่าถึงประเพณีบำเพ็ญพระกุศลสามหาบในหนังสือ  สัมภาษณ์ 
หม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล โดย ส.ศิวรักษ ์ หน้า ๑๕๑ ความว่า

 ตอบ : เสร็จแล้วก็แห่กลับไปพระมหาปราสาท บำเพ็ญกุศล ตอนนั้นมี 

สามหาบก่อน พระเจ้าแผ่นดินมีเก้าหาบ

	 ถาม : แล้วใครหาบบ้างเล่า

	 ตอบ : ใช้พวกสกุลบุนนาค ราชนิกูล แล้วก็หม่อมราชวงศ์ที่เปน็เจ้าพระยา 

เอามาหมด แล้วก็มีที่ใกล้ชิด ก็ได้หาบและถือไตร แล้วก็หาบ ในเวลานั้นของ 

พระฉันใส่ปิ่นโตอะลูมิเนียมใหญ่ หาบก็ไม่หนัก คนแก่นำหน้า ถือไตรต้องเป็น 

ผู้ใหญ ่ เจ้าพระยาเทเวศร ์ เจ้าพระยาภาส เจ้าพระยาภาณุวงศ ์ อะไรต่ออะไร

	 เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม) ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวัน 
อังคารที ่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕6 สิริอาย ุ ๘๓ ปี
	 ตระกูลบุนนาคคนต่อมาในสายเพชรบุรี เป็นคนสำคัญที่เกี่ยวข้อง 
กับเจ้าจอมก๊กออโดยตรงคือเป็นบิดา ท่านคือ  เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์๓  
(เทศ) เป็นบุตรของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ) เช่นเดียวกับ 
เจ้าพระยาภาณุวงศ์ฯ แต่ต่างมารดากัน มารดาของท่านคือหม่อมหรุ่น  
เจ้าพระยาสุรพันธ์ฯ (เทศ) เกิดปีฉลู เมื่อ  พ.ศ.  ๒๓๘๔ และได้รับคัดเลือก 
ให้เป็นนักเรียนไปกรุงลอนดอนเม่ือ พ.ศ. ๒๔๐๐ กับคณะราชทูต ซ่ึงพระยา 
มนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม) พี่ชายของท่านเป็นหัวหน้าคณะ ในขณะที่ท่านมีอายุ 
ได้ ๑๗ ปี แต่เกิดขัดข้องบางประการต้องเดินทางกลับ ท่านเริ่มรับราชการ 
เป็นมหาดเล็กในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยตำแหน่ง 
แรกคือ นายรองไชยขรรค์ และไต่เต้าขึ้นมาเป็นนายศัลย์วิไชยหุ้มแพร 

	 ๓ ในการสะกดแต่ดั้งเดิม ตัว “ธ” ที่ใช้การันต์นั้น ต้องมีสระอุกำกับด้วยเป็น 
“สุรพันธุ์”



เจ้าจอมก๊กออ ๒๔

มหาดเล็ก และพระเพ็ชรพิไสยศรีสวัสด์ิ ซ่ึงได้กินตำแหน่งปลัดเมืองเพชรบุรี 
เช่นเดียวกับเจ้าพระยาภาณุวงศ์ฯ (ท้วม) ผู้พี่ ต่อมาในสมัยสมเด็จพระ- 
พุทธเจ้าหลวง ท่านได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระยาสุรินทรฤๅไชย มีฐานะเป็น 
เจ้าเมืองเพชรบุรี (พ.ศ.  ๒๔๑๑) ในวันที่ ๒ ธันวาคม ร.ศ.  ๑๑๑ สมเด็จ 
พระพุทธเจ้าหลวงโปรดเกล้าฯพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฯ 
ให้แก่ท่าน ต่อมาเม่ือสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้จัดต้ังการปกครองแบบใหม่ 
เป็น  มณฑลเทศาภิบาล ในปี  พ.ศ.  ๒๔๓๗ ท่านได้เลื่อนตำแหน่งเป็น 
ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลราชบุรี มีหน้าที่ดูแลหัวเมืองใหญ่  6 เมือง 
ด้วยกัน ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี 
กาญจนบุรี เพชรบุรี โดยศูนย์กลางการปกครองจะอยู่ที่จังหวัดราชบุรี ใน 
สมัยที่ท่านเป็นเทศานั้น งานโกนจุกลูกสาว ๒ คนของท่านคือ เจ้าจอมเอิบ 
และเจ้าจอมอาบ มีการฉลองด้วยปี่พาทย์ถึง ๓ วงด้วยกันในฐานะที่เป็น 
งานของผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ และในงานนี้เองที่นายศร ศิลปะบรรเลง ซึ่ง 
ต่อมาคือหลวงประดิษฐ์ไพเราะ ได้มีโอกาสมาเล่นระนาดประชันจนฝีมือข้ึนช่ือ 
ลือเลื่อง
	 เจ้าพระยาสุรพันธ์ฯถือคติในการทำงานว่า “ให้มีความสุจริตทั้ง 
กาย วาจา ใจ จึงจะงามเจริญดี”
	 หลังจากที่เจ้าพระยาสุรพันธ์ฯได้รับตำแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาล 
มณฑลราชบุรี ท่านได้เข้ามากรุงเทพฯเพื่อร่วมประชุมข้าหลวงเทศาภิบาล 
มณฑลต่างๆ  ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจัดขึ้นที่ศาลาลูกขุนบ้าง และที่ 
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติบ้าง โดยในการประชุมแต่ละครั้งจะมีรายงาน 
การประชุมอย่างละเอียด ระบุแม้กระทั่งเวลาที่ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคน 
มาถึง นอกเหนือไปจากเนื้อหาของการประชุม ในการประชุมเทศาภิบาล 
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ร.ศ.  ๑๑6 ที่ศาลาว่าการนั้น พระยาศรีสหเทพ (เส็ง)  
ได้เล่าไว้ใน  ตามจดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรป ร.ศ.  ๑๑๖ เล่ม ๕ หน้า 
๒๒๐ - ๒๒๒ ความว่า



ดร.กัณฑาทิพย ์ สิงหะเนติ๒๕

ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่เพชรบุรีก่อนการบูรณะครั้งล่าสุด เดิมคือ 
อาณาบริเวณ จวน ที่พักของเจ้าพระยาสุรพันธ์ฯ คนเพชรบุรีเรียกตลาดนี้ว่า ตลาด 
ทรัพย์สินหรือตลาดอนามัย เนื่องจากด้านหลังตลาดเป็นที่ตั้งของเอื้อนอนามัย

ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่เพชรบุรีในปัจจุบัน



เจ้าจอมก๊กออ ๒6

เจ้าพระยาสุรพันธ์ฯ (นั่งซ้ายสุด แถวแรก) ร่วมประชุมเทศาฯ ในป ีพ.ศ. ๒๔๔๐

เจ้าพระยาสุรพันธ์ฯ (นั่งซ้ายสุดแถวกลาง) ร่วมประชุมเทศาฯ ในป ีพ.ศ. ๒๔๓9



ดร.กัณฑาทิพย ์ สิงหะเนติ๒๗

 “...และในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ร.ศ.  ๑๑๖ นั้น กระทรวงมหาดไทยได้มี 

การประชุมข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลต่าง  ๆ ณ ศาลาว่าการมหาดไทยด้วย ผู้ที่มา 

ประชุมคือ พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวง 

มหาดไทย ๑ พระยาราชวรานุกูล ราชปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย ๑ พระยา 

สฤษดิ์พจนกร เจ้ากรมฝ่ายเหนือ ๑ พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์  

ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า ๑ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัฒนา ข้าหลวง 

เทศาภิบาลมณฑลอุดร  ๑ พระยาสุขุมนัยวินิต ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑล 

นครศรีธรรมราช ๑ พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร์ ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑล 

พิษณุโลก ๑ พระยาประสิทธิ์ศัลการ ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมา ๑  

พระยาสุรินทรฤาไชย ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลราชบุรี ๑ พระยาทิพโกษา  

ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ๑ พระยาสุนทรบุรีศรีพิไชยสงคราม ข้าหลวง 

เทศาภิบาลมณฑลนครชัยศรี ๑ พระยาวรเดชศักดาวุธ ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑล 

ปราจีนบุรี ๑ พระยาราชพงษานุรักษ์ ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครสวรรค์ ๑  

พระยารัตนเสรษฐี ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลชุมพร ๑ พระยาศักดาภิเดชวรฤทธิ์ 

ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลบูรพา ๑ พระยาภักดีณรงค์ ข้าหลวงรองมณฑลอีสาน ๑ 

รวม ๑๖ ท่าน

 ในเวลาท่ีประชุมน้ัน กรมหม่ืนดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 

พร้อมด้วยผู้ที่มาประชุม ได้ทำคำถวายชัยมงคลกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า

	 ด้วยเวลาวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้รับพระราชทานพระบรมราชา- 

นุญาตประชุมพร้อมกันปรึกษาการเทศาภิบาล ณ ศาลาว่าการมหาดไทย เป็นวันแรก 

แห่งปีที ่ ๓ นับแต่ได้โปรดเกล้าฯให้มีการประชุมเช่นนี้มา

	 และการประชุมเทศาภิบาลในปีนี้ ประจวบเวลามหามงคลสมัย ซึ่งบรรดา 

ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินทั่วทั้งพระราชอาณาเขตมีความชื่นชมยินดีต่อพระบรมราชกฤษฎา- 

ภินิหารในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ข้า 

พระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงพร้อมกันขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายชัยมงคล 

ต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททั้งสองพระองค์ เปน็มงคลฤกษ์ก่อนที่จะได้ปรึกษาหารือ 

ราชการในครั้งนี้...”



เจ้าจอมก๊กออ ๒๘

เจ้าพระยาสุรพันธ์ฯในบริเวณจวนที่พัก ซึ่งในสมัยแรกๆ ใช้เป็นที่ว่าการจังหวัดด้วย
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 สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงแต่งกลอนแสดงความพึงพอพระทัย 
ในการปฏิบัติงานของพระยาสุรพันธ์ฯในฐานะพระยาเพชรบุรี ตอนที่จัดการ 
รับเสด็จที่ไทรโยคได้สำเร็จเรียบร้อย ในกลอนไดเอรีซึมทราบกับตามเสด็จ 
ไทรโยค ฉบับพระพันวัสสามาตุจฉา โปรดเกล้าฯพิมพ์ประทานช่วยพระเจ้า- 
พี่นางเธอ พระองค์เจ้าหญิงผ่องประไพ ในงานทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลอง 
พระชันษาครบ 6๐ ปีบริบูรณ ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ หน้า ๘๘ ความว่า

  “ที่ในลำนทีมีพลับพลา	 ปะรำรอบขอบฝาใบตาลราย

	 ที่ในน้ำซ้ำขึงลวดข่ายกั้น	 	 สำหรับกันฝูงสัตว์สิ้นทั้งหลาย

	 ในวารีมิให้มีมาใกล้กราย	 	 เปน็น้ำทรายเพียงสเอวอาบเย็นจริง

	 พระยาเพชรบุรีที่นายด้าน	 	 ได้ทำการดูทั่วไปทุกสิ่ง

	 ยี่สิบวันมีเวลาน่าประวิง	 	 เร็วอย่างยิ่งทำเสร็จสำเร็จการ”

	 อีก  ๓  ปีต่อมา ในปี  พ.ศ.  ๒๔๔๐ ท่านก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น 
เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ เมื่ออายุได้ ๕6 ปี มีสมญาจารึกในพระหิรัญบัฏว่า 
“เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ ชนุตมราชภักดี สกลเทพมนตรีมิตรจิต สุจริต- 
วราธยาศรัย เสนานุวัตรสมัยสมันตโกศล ยุติธรรมวิมลสัตยารักษ์ สุนทร- 
ศักดิ์วัฒนไวย อภัยพิริยพาหุอัชนาม ดำรงศักดินา ๑๐,๐๐๐” ตามคำ 
ประกาศทรงพระกรุณาเลื่อนยศให้เจ้าพระยาสุรพันธ์ฯ คัดจากหนังสือ 
เจ้าพระยาและสมเด็จเจ้าพระยาบางท่านในสกุลบุนนาค เขียนโดยณัฐวุฒิ  
สุทธิสงคราม หน้า ๑๒๘ ความว่า

ประกาศ
 ศุลมัสดุ พระพุทธสาสนกาล เป็นอดีตภาคล่วงแล้ว  ๒๔๔๐ พรรษา 

ปัตยุบันกาล จันทรคตินิยมกุกกุฎสังวัจฉร บุษยมาส ศุกรปักษ์ เอกาทสีดิถีรวิวาร  

สุริยคติกาล รัตนโกสินทรศก ๑๑๖ มกราคมมาสทุติยมาสาหคุณพิเศษ ปริเฉท 

กาลกำหนด



เจ้าจอมก๊กออ ๓๐

 “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระราชดำริว่าพระยาสุรินทรฦาไชย ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลราชบุรี ได้รับ 

ราชการเป็นมหาดเล็กหุ้มแพรมาแต่แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

มีความอุตสาหะในราชการเป็นอันมาก และได้ทรงคุ้นเคยสนิทแต่ยังทรงพระเยาว์  

ได้รับราชการในหัวเมืองท้ังเป็นผู้ว่าราชการเมืองเพชรบุรี และราชการจรในเมืองราชบุรี 

มีการทำโทรเลขทางเมืองทวายและตัดทาง ได้ความลำบากตรากตรำมาเป็นอันมาก 

จนได้รับราชการในตำแหน่งที่ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลราชบุรี ประกอบด้วย 

ฉันทะ วิริยะ อุตสาหะ และมีความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นอันมาก 

บัดนี้ก็ได้รับราชการมาช้านานมีชนมายุเจริญวัย สมควรที่จะได้รับอิสสริยยศ 

บรรดาศักดิ์สูงควรแก่ตำแหน่งราชการ ซึ่งได้บังคับบัญชาต่างพระเนตรพระกรรณ 

ให้ปรากฏเปน็เกียรติยศสืบไป”

 ทำเนียบท่ีทำงานของเจ้าพระยาสุรพันธ์ฯในสมัยท่ีเป็นเจ้าเมืองเพชรบุรี 
ในปัจจุบันก็ยังใช้เป็นที่ทำการของผู้ว่าราชการเมืองเพชร ทำเนียบนี้ตั้งอยู่ 
ริมแม่น้ำเพชรบุรี ติดถนน เลยที่ทำงานของท่านขึ้นไปตั้งแต่บริเวณตลาด 
ทรัพย์สินจนถึงบริเวณหน้าเอื้อนอนามัย เป็นบริเวณที่ตั้งจวน (บ้าน) ของ 
ท่านเจ้าพระยาสุรพันธ์ฯ หรือที่ชาวเพชรเรียกกันว่า  “จวนกลาง” ฉะนั้น 
จะเห็นได้ว่าที่ทำงานกับบ้านเรือนของท่านนั้นอยู่ใกล้กันชนิดเดินมาได้ใน 
ประเดี๋ยวเดียว
	 ต่อมาบุตรชายของท่านที่เกิดกับท่านผู้หญิงอู่ก็ได้รับราชการใน 
ตำแหน่งเจ้าเมืองเพชรบุรีถึง ๓ คน ได้แก่
	 - พระยาสุรพันธ์พิสุทธิ ์ (เทียน บุนนาค)
	 - พระยาสุรินทรฤๅไชย (เทียม บุนนาค)
	 - พระสัจจาภิรมย ์ (แถบ บุนนาค)
	 ที่สำคัญที่สุด ธิดาของท่านถึง ๕ คน ได้เข้ารับราชการฝ่ายใน ได้ 
เป็นพระสนมเอกในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ได้แก่ เจ้าจอมมารดาอ่อน  
เจ้าจอมเอี่ยม เจ้าจอมเอิบ เจ้าจอมอาบ เจ้าจอมเอื้อน หรือที่รู้จักกันดีใน 



ดร.กัณฑาทิพย ์ สิงหะเนติ๓๑



เจ้าจอมก๊กออ ๓๒

สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงกับเจ้าจอมก๊กออ และท่านผู้หญิงอู่



ดร.กัณฑาทิพย ์ สิงหะเนติ๓๓

ธิดาของเจ้าพระยาสุรพันธ์ฯกับท่านผู้หญิงอู่



เจ้าจอมก๊กออ ๓๔

นาม  เจ้าจอมก๊กออ  นั่นเอง ธิดาอีก ๓ คนของท่านที่เกิดกับท่านผู้หญิงอู่ 
ก็ได้เป็น คุณหญิง นอกจากน้ันธิดาของท่านอีก ๒ คน ซ่ึงเกิดกับหม่อมพวง 
และหม่อมทรัพย์คือ เจ้าจอมแก้วและเจ้าจอมแส ก็ได้เข้ารับราชการฝ่ายใน 
ในตำแหน่งพระสนมในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเช่นกัน เจ้าพระยาสุรพันธ์ฯ 
มีบุตรธิดารวม 6๒ คนด้วยกัน
	 เจ้าพระยาสุรพันธ์ฯเป็นผู้ที่สนับสนุนดนตรีไทย ละครไทย ดังจะ 
เห็นได้ว่าในจวนของเจ้าพระยาสุรพันธ์จะมีดนตรีไทย ละครไทย และตลกหลวง 
ไว้รับเสด็จสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงในขณะที่เสด็จประพาสต้นเพชรบุรี 
ภรรยาของท่านบางคนก็เป็นนางละครในสังกัดของท่าน เช่น หม่อมผาด  
หม่อมบาง เป็นต้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือ  วัฒนธรรม 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดเพชรบุรี  
โดยคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ๕  ธันวาคม  
๒๕๔๒ หน้า ๑๘๑ ความว่า

 “อน่ึง ด้วยเหตุท่ีเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ์ิต้องรับเสด็จและเฝ้าแหนพระบาท- 

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในเวลาเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรีอยู่เนือง ๆ จึง 

เปน็เหตุให้ท่านมีโอกาสส่งเสริมและสร้างสรรค์ละครในจวนของท่าน ซึ่งคณะละครนี ้

ได้รับการฝึกสอนท่ารำอันอ่อนช้อย งดงาม เทียบได้กับละครในของหลวง อีกทั้ง 

ท่านยังสนับสนุนส่งเสริมวงดนตรีปี่พาทย์ เป็นผลให้เมืองเพชรบุรีมีชื่อเสียงในด้าน 

ดนตรีไทยและการละครมาตราบจนทุกวันนี้”

 หรือจากใน  กลอนไดอรีซึมทราบกับตามเสด็จไทรโยค  หน้า ๘๘ 
ก็กล่าวถึงการแสดงที่ทางพระยาเพชรบุรีจัดเตรียมไว้ถวาย

 “ตกค่ำมียิเกกลายคลายรำคาญ ล้วนตลกเสียงสท้านสเทื้อนไป”



ดร.กัณฑาทิพย ์ สิงหะเนติ๓๕

เจ้าพระยาสุรพันธ์ฯเข้าเฝ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่พระราชวังดุสิต



เจ้าจอมก๊กออ ๓6

วัดโพธารามเจดีย์ที่เจ้าพระยาสุรพันธ์ฯสร้างไว้
ที่วัดพระทรง

คำจารึกที่องค์เจดีย์ที่วัดพระทรง


