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เรื่อง



พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่ ๔ ในราชวงศ์จักรี
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	 ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  ๔ ยังทรง  
ครองราชย์อยู่นั้น ในบริเวณพระบรมมหาราชวังจะประกอบด้วยตำหนักเล็ก  
ตำหนักน้อยกระจายอยู่ โดยทั่วไป ในกระบวนพระตำหนักเหล่านั้น 
ที่มีความสำคัญมากที่สุดน่าจะได้แก่พระตำหนักหมู่หนึ่ง อันประกอบด้วย  
“พระตำหนักตึก” ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี  
ร่วมกับพระราชโอรสธิดาทั้งสี่พระองค์ คือ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์   
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) สมเด็จเจ้าฟ้า (หญิง) จันทร- 
มณฑล โสภณภัควดี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี (ต้นราชสกุลจักรพันธุ์)  
และสมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ (ต้นราชสกุลภาณุพันธุ์) ต่อด้วย  
พระตำหนักหอ อันเป็นพระตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงสร้างเชื่อมต่อกับ  “พระตำหนักตึก” เพื่อเสด็จมาประทับร่วมกับสมเด็จ 
พระเทพศิรินทราบรมราชินีและพระราชโอรสธิดาสมเด็จเจ้าฟ้าทั้งสี่พระองค์  
จนต่อมาภายหลังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดฯให้สร้าง 

บทที ่ ๑
พระตำหนักตึก
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พระท่ีน่ังสีตลาภิรมย์เพ่ือใช้ทรงว่าราชการเช่ือมต่อรวมหมู่กับ “พระตำหนักตึก”  
อีกด้วย
	 ชีวิตใน  “พระตำหนักตึก”  นั้นสดชื่นคึกคักไปด้วยพระสุรเสียงของ 
เจ้านายองค์เล็กๆ เพราะสมเด็จเจ้าฟ้าทั้งสี่พระองค์ที่ประสูติแด่สมเด็จ 
พระเทพศิรินทราบรมราชินีนั้น ต่างก็ประสูติ ณ “พระตำหนักตึก” แห่งนี้ 
ทั้งสิ้น “พระตำหนักตึก”  ถูกเรียกอีกนามหนึ่งว่า “สมมติเทวราช- 
อปุบตั”ิ เนือ่งดว้ยเปน็สถานทีป่ระสตูขิองพระบาทสมเดจ็พระจลุจอม- 
เกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่ ๕ ในราชวงศจ์กัร ี ผูท้รงเลกิทาสและทรงเปน็ 
ที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทยโดยทั่วไป
	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำพร้าพระมารดา 
ตั้งแต่ทรงมีพระชนม์เพียง ๙ ชันษา สมเด็จกรมพระยาสุดารัตนราชประยูร  
พระเชษฐภคินี (ลูกพี่ลูกน้อง) ของพระองค์ผู้ทรงเป็นพระปิตุจฉา (อา)  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ครั้งยังดำรงพระยศเป็น 

“สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์”  
(กรมหมื่นพิฆเณศวรสุรสังกาศ)

สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศม ี
(กรมหมื่นจักรพรรดิพงศ์)
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สมเด็จกรมพระยาสุดารัตนราชประยูร  
ในปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัต ิ

พ.ศ. ๒๔๑๑

สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชิน ี  
ครั้งประทับอยู ่ ณ พระตำหนักตึก

ของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี พระราชมารดาด้วย ได้ทรงชุบเลี้ยง 
สมเดจ็เจา้ฟา้ทัง้สีพ่ระองคต์อ่มา หากเปน็ทีน่า่เสยีดายทีส่มเดจ็เจา้ฟา้จนัทร- 
มณฑล โสภณภัควดี พระขนิษฐาพระองค์เดียวของพระบาทสมเด็จพระ- 
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสิ้นพระชนม์ไปก่อนพระองค์อื่นๆ ด้วยพระชนม์เพียง  
๙ ชันษา ณ พระตำหนักหอ ต่อมาสมเด็จกรมพระยาสุดารัตนราชประยูร  
ได้ทรงเลือกเฟ้นกุลสตรีผู้ใหญ่ที่มีฐานะดีผู้หนึ่งให้มาช่วยดูแลสมเด็จเจ้าฟ้า 
ทีเ่หลอือยูอ่กีสามพระองค ์ ทา่นผูน้ัน้คอื เจา้จอม “อิม่ ยา่หรนั” อดตีเจา้จอม 
ในพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั รชักาลที ่ ๒ ผูส้บืเชือ้สายมาจาก 
จีนแซ่หลิมในสกุล “ไกรฤกษ์”
	 สมเด็จกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรนั้นทรงสนิทเสน่หาต่อสมเด็จ 
เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เป็นที่ยิ่ง ขณะที่คุณอิ่มก็จะรักใคร่ผูกพันอยู่กับสมเด็จ 
เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีเป็นพิเศษ จนเมื่อคุณอิ่มถึงแก่อนิจกรรมลงยังได้ถวาย 
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ทรัพย์สินมรดกให้แก่สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี ต้นราชสกุลจักรพันธุ์ไปเป็น 
จำนวนไม่น้อย
	 นับได้ว่า “พระตำหนักตึก”  เป็นสถานที่อภิบาลปลูกฝังพระราช- 
โอรสธิดา พระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งลูกหลานข้าราชบริพารมาโดยตลอด  
นับเนื่องตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒  
เป็นต้นมา โดยครั้งนั้นเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชินีศรีสุลาลัย  
(เดิมเจ้าจอมมารดาเรียม) ซึ่งก็ทรงชุบเลี้ยงเด็กไว้มากมาย และหนึ่งใน 
เด็กเหล่านั้นก็คือสมเด็จกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรนั่นเอง และเมื่อ 
ทรงเจริญวัยขึ้น สมเด็จกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรก็ทรงเป็นผู้ชุบเลี้ยง 
เจา้นายเลก็องคอ์ืน่ๆ สบืตอ่มา รวมทัง้สมเดจ็พระเทพศรินิทราบรมราชนิดีว้ย  
และทรงอภิบาลต่อเนื่องมาจนถึงสมเด็จเจ้าฟ้าที่ประสูติแด่สมเด็จพระเทพ- 
ศิรินทร์ฯทุกพระองค์ ทั้งยังมีเจ้านายฝ่ายในและลูกหลานข้าราชบริพาร 
เขา้มาถวายตวัเพือ่รบัการอบรมใหเ้ปน็ชาววงักบัสมเดจ็กรมพระยาสดุารตันฯ์  
ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้เด็กหญิงที่ทรงชุบเลี้ยงได้ดิบได้ดีเป็นเจ้าจอม 
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่ 5 กันไปก็หลายท่าน  
หนึ่งในนั้นได้มีหลานสาวเจ้าจอม  “อิ่ม ย่าหรัน”  ในสกุล “ไกรฤกษ์”  รวมอยู่ 
ด้วยคนหนึ่ง เด็กหญิงผู้นี้มีนามว่า  “ชุ่ม” ต่อมาภายหลังได้เป็น  “เจ้าจอม 
มารดาชุ่ม” ในรัชกาลที ่ 5
	 “พระตำหนักตึก” ได้ถูกร้ือถอนลงเม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่ง 
จักรีมหาปราสาทขึ้นมาแทนที่
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	 เจ้าจอม “อิม่ ยา่หรนั” เปน็อดตีเจา้จอมในพระบาทสมเดจ็พระพทุธ- 
เลศิหลา้นภาลยั รชักาลที ่ ๒ เปน็บตุรขีองพระยาโชฎกึราชเศรษฐี (ทองจนี)  
ที่เกิดจากคุณหญิงนก และเป็นหลานปู่ของพระยาไกรโกษา (เริก) ผู้เป็น 
ต้นสกุล “ไกรฤกษ์”
	 กลุสตรจีากจนีแซห่ลมิในสกลุ “ไกรฤกษ”์ นัน้ ไดเ้ปน็เจา้จอมในรชักาล 
ที ่ ๒ กนัถงึสามทา่น ไดแ้ก ่ เจา้จอมยีสุ่น่ เจา้จอมมารดาอำภา และเจา้จอม  
“อิม่ ยา่หรนั” แตม่เีพยีงเจา้จอมอำภาเทา่นัน้ทีม่พีระราชโอรส พระราชธิดา  
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยถึง 6 พระองค์ด้วยกัน ทั้งยังเป็น 
พระมารดาผูใ้หก้ำเนดิตน้ราชสกลุถงึ ๒ ราชสกลุ คือ กรมหมืน่ภบูาลบรริกัษ ์ 
ต้นราชสกุล “กปิฐา” และกรมขุนวรจักรธรานุภาพ ต้นราชสกุล “ปราโมช”  
ทำให้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ิ ปราโมช มักกล่าวเสมอว่า ตระกูล “ไกรฤกษ์” น้ัน 
เปน็ญาตกิบัทา่น กเ็พราะตน้ราชสกลุ “ปราโมช” ทรงมพีระมารดาสบืเชือ้สาย 
มาจากจีนแซ่หลิมในสกุล “ไกรฤกษ์” นั่นเอง

บทที ่ ๒
เจ้าจอมอิ่ม ย่าหรัน  
และเจ้าจอมมารดาชุ่ม



เจ้าจอมมารดาชุ่ม “แต่งแหม่ม”



ดร. ม.ร.ว. เบญจาภา (จักรพันธุ์) ไกรฤกษ์๙

 เจ้าจอม “อิ่ม ย่าหรัน” ชื่อเดิมว่า อิ่ม เป็นสตรีที่มีความงาม  
มผีวิขาวสวยและมคีวามสามารถในการรอ้งการรำจนไดเ้ปน็ละครหลวง 
ในรัชกาลที่ ๒ ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมาก เมื่อได้แสดงละครเป็นตัว  
“ย่าหรัน”  ในเรื่อง  อิเหนา ทำให้ชาววังต่างติดอกติดใจท่านเป็น 
การใหญ่ และเรียกท่านติดปากตามสมญานามในละครว่า “คุณอิ่ม  
ย่าหรัน”  นับแต่นั้นมา เจ้าจอม  “อิ่ม ย่าหรัน”  ได้มีใจฝักใฝ่ในสมเด็จ 
กรมพระยาสุดารัตนราชประยูรเป็นพิเศษ และสมเด็จกรมพระยาสุดารัตน์ฯ  
ก็ทรงเห็นว่าคุณอิ่มเป็นผู้ดีเก่า มีมารยาทดี การแต่งกายและการวางตัวก็ 
แสดงออกว่าวางตนอยู่ในกรอบจารีตประเพณีตามแบบชาววังดั้งเดิม โดยจะ 
นุ่งผ้าจีบห่มสไบให้เรียบร้อยอยู่เสมอ จึงเป็นที่โปรดปรานและทรงสนิทสนม 
ด้วยดีถึงกับทรงชักชวนให้มาอยู่ด้วย คุณอิ่มจึงขอถวายตัวเพื่อเข้ามาช่วย 
ถวายการอภบิาลสมเดจ็เจา้ฟา้ทัง้สามพระองค ์ ณ พระตำหนกัตกึนบัแตน่ัน้มา  
ถึงแม้จะมิได้ถวายพระกำเนิดพระราชโอรสพระราชธิดาพระองค์ใดในรัชกาล 
ที่ ๒ แต่  เจ้าจอม  “อิ่ม ย่าหรัน”  ก็ได้ถวายอภิบาลแด่พระราชโอรส 
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ที่ประสูติแด่ 
สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีมาทุกพระองค์ โดยถวายการดูแล 
เป็นพิเศษแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงศ์ (สมเด็จเจ้าฟ้า 
จาตุรนต์รัศมี) ต้นราชสกุล “จักรพันธุ์”
	 การเป็น “ชาววัง” ของเจ้าจอม “อิ่ม ย่าหรัน” นั้น ทำให้ท่านได้รับ 
ลูกหลานว่านเครือของท่านเข้ามาถวายตัวต่อสมเด็จกรมพระยาสุดารัตน- 
ราชประยูรอยู่เนืองๆ จึงปรากฏว่ามีบุตรธิดาในสกุล “ไกรฤกษ์” มาเป็นข้า 
ในพระสำนักของสมเด็จกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรอยู่หลายคนทีเดียว
	 การที่เด็กๆ  ในตระกูลสามัญชนได้เข้ามาถวายตัวต่อเจ้านายนั้น  
สามารถทำไดท้ัง้เดก็หญงิและเดก็ชาย แตเ่ดก็ชายนัน้จะเปน็อยูไ่ดใ้นระยะสัน้ 
โดยภายหลังพิธีโกนจุกระหว่างอายุ ๙ - ๑๔ ปีแล้ว เด็กผู้ชายก็จะต้องทูลลา 
เจ้านายกลับไปอยู่กับบิดามารดาของตน ส่วนเด็กหญิงนั้นยังสามารถเป็น  
“ชาววัง”  อยู่ต่อไปได้จนกระทั่งออกเรือน หากไม่ออกเรือนก็จะเป็น  



เจ้าจอมมารดาชุ่ม
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หีบหมากหินทรายขลิบทอง

“ชาววัง”  ไปตลอด สตรี  “ชาววัง”  นั้น บ้างก็เป็นข้าหลวงของเจ้านายใน 
สำนักใดสำนักหนึ่ง บ้างก็เป็นข้าราชการในพระราชสำนักทำหน้าที่ฝ่ายใน  
บา้งกเ็ปน็ขา้ราชบรพิารในตำแหนง่ตา่งๆ เชน่ คณุทา้วหรอืเจา้จอม เปน็ตน้
	 หลานสาวเจ้าจอม  “อิ่ม ย่าหรัน”  ผู้หนึ่งซึ่งได้ถวายตัวต่อสมเด็จ 
กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร ซึ่งจะละเว้นกล่าวถึงเสียมิได้คือ “เจ้าจอม 
มารดาชุ่ม” ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “เจ้าจอมมารดาชุ่ม”  
นี้ภายหลังได้ครองพระตำหนักร่วมกับพระราชธิดาสองพระองค์ในพระบรม 
มหาราชวัง นับว่าเป็นหลานที่เจ้าจอม “อิ่ม ย่าหรัน” เลี้ยงดูมาจนได้ดิบได้ดี
	 เจ้าจอม  “อิ่ม ย่าหรัน”นั้นเป็นเศรษฐีนีมีทรัพย์สมบัติมากมาย  
เมื่อท่านถึงแก่อนิจกรรมได้ถวายมรดกส่วนใหญ่ให้แก่สมเด็จเจ้าฟ้า กรม- 
พระจักรพรรดิพงศ์ (สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี ต้นราชสกุลจักรพันธุ์)  
ซึ่งท่านถวายการเลี้ยงดูมาตั้งแต่ประสูติ ส่วนที่เหลือได้แบ่งปันให้แก่หลาน 
ที่รับราชการเป็นข้าราชบริพารในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
อาทเิชน่ ทีด่นิรอ้ยกวา่ไรท่ีต่ำบลหวัหมาก ทา่นไดย้กใหพ้ระยาบรุษุรตันราช- 
พัลลภและพระยาประเสริฐศุภกิจ น้องชายทั้งสองของ  “เจ้าจอมมารดาชุ่ม”  
ส่วนสะพานปลาที่ถนนราชวงศ์ ซึ่งแต่เดิม นายยิ่ง เลาหเรณู เช่าดำเนิน 
กิจการอยู่นั้น ก็ให้ขายเสีย และนำเงินมาตั้งกองทุน  “เจ้าจอมอิ่ม”  ไว้ที่ 
วัดโสมนัสวิหาร ตราบจนกระทั่งทุกวันนี้



แลวังหลังตำหนัก ๑๒

	 เมื่อเจ้าจอม “อิ่ม ย่าหรัน” ถึงแก่อนิจกรรมนั้น “เจ้าจอมมารดาชุ่ม”  
ยังเล็กอยู่ เจ้าจอม “อิ่ม ย่าหรัน” จึงไม่มีโอกาสได้ชื่นชมบุญของหลานสาว 
ผู้นี้ แต่ท่านก็ได้ทิ้งมรดกเล็กๆ น้อยๆ ไว้ให้หลาน “ชุ่ม” อันเป็น “หีบหมาก 
หินทรายขลิบทอง” ท่ีทูลกระหม่อมแก้ว (สมเด็จกรมพระยาสุดารัตนราชประยูร)  
ประทานให้ หีบใบน้ีได้ตกทอดลงมาถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทร- 
ทิพยนิภา ที่เป็นมรดกตกทอดต่อมาถึงนายพูนเพิ่ม ไกรฤกษ ์ ในที่สุด
	 เจ้าจอม  “อิ่ม ย่าหรัน”  ได้ถวายงานอภิบาลแก่สมเด็จเจ้าฟ้าใน 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ  “พระตำหนักตึก”  ร่วมกับ 
สมเด็จกรมพระยาสุดารัตนราชประยูร และได้ย้ายที่อยู่ตามเสด็จสมเด็จ 
กรมพระยาสดุารตันราชประยรูไปอยูอ่กีหลายตำหนกัจนกระทัง่ถงึแกอ่นจิกรรม 
ในรชักาลที ่ 5 สมเดจ็กรมพระยาสดุารตันราชประยรูนัน้ตอ้งทรงยา้ยทีป่ระทบั 
จาก “พระตำหนักตึก” ไปประทับ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในหมู่พระท่ีน่ัง 
ดุสิตมหาปราสาท เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
มีพระบรมราชโองการให้รื้อถอน  “พระตำหนักตึก” เพื่อทำการก่อสร้าง 
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ขณะที่ย้ายที่ประทับนั้น “ชาววัง”  จึงเปลี่ยน 
มาเรียกพระนามตามที่ประทับว่า “ทูลกระหม่อมปราสาท” ต่อมาได้รับ 
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯเลื่อนพระยศจาก  “กรมพระ”  สุดารัตน- 
ราชประยูรที่ได้รับสถาปนาตั้งแต่เมื่อครั้งเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ   
ในปี พ.ศ. ๒๔๑๑ ขึ้นเป็น “สมเด็จกรมพระยา” สุดารัตนราชประยูร ทั้งทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานตำหนักใหม่ให้ด้วย หลังจากทรงขึ้น 
พระตำหนักใหม่แล้ว “ชาววัง” จึงเลิกเรียกพระนาม “ทูลกระหม่อมปราสาท”  
มาใช้คำว่า “ทูลกระหม่อมแก้ว” และพระตำหนักใหม่ก็ได้ชื่อว่า “พระตำหนัก 
ทูลกระหม่อมแก้ว” ไปด้วย เหตุที่ทรงเป็น “ทูลกระหม่อมแก้ว” นั้นก็เพราะ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรักสมเด็จกรมพระยาสุดารัตน- 
ราชประยรูเปรยีบดงัพระมารดา เนือ่งจากทรงทำหนา้ทีแ่ทนพระราชชนนขีอง 
พระองค์มาโดยตลอดจนกระทั่งทรงได้เป็นถึงพระมหากษัตริย์ ทำให้ข้าใน 
พระสำนักของ “ทูลกระหม่อมแก้ว” มีบารมีตามเสด็จเจ้านายไปด้วย
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	 พระตำหนัก  “ทูลกระหม่อมแก้ว”  นี้ตั้งอยู่ด้านหลังพระที่นั่งจักรี 
มหาปราสาททางด้านตะวันตก อยู่ด้านหลังต่อจาก “เขามอ” สวนภูเขาที่ 
ทำด้วยหินขนาดใหญ่ ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในพระบรม- 
มหาราชวงัตัง้แตค่รัง้รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่ 3
	 “ทูลกระหม่อมแก้ว” โปรดการเลี้ยงเด็ก ทำให้พระตำหนักของท่าน 
ไม่เคยขาดเด็ก พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระ 
สุทธาสินีนาฏ เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ที่ยังทรงเป็น “หม่อมเจ้าสาย” อยู่นั้น 
กท็รงอยูใ่นพระอภบิาลของ “ทลูกระหมอ่มแกว้” หมอ่มเจา้สายทรงมพีระชนม ์
แก่กว่า “เจ้าจอมมารดาชุ่ม” 6 ปี แต่ในยามเป็นเด็ก คุณชุ่มก็ได้วิ่งเล่นเป็น 
พระสหายของท่านจนเติบใหญ่เข้าวัยสาว หม่อมเจ้าสายได้รับพระราชทาน 
สถาปนาเป็นพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธา- 
สินีนาฏ (พระวิมาดาเธอ) และคุณชุ่มได้รับพระราชทานสถาปนาขึ้นเป็น  

จากซ้ายไปขวา เจ้าจอมมารดาชุ่ม พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณ ี
และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา
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“เจ้าจอมมารดาชุ่ม” ในเวลาต่อมา พระราชโอรสพระราชธิดาในรัชกาลที ่ 5  
ที่ประสูติแด่พระวิมาดาเธอทุกพระองค์ จึงทรงสนิทสนมกับพระราชธิดา 
ทั้งสองพระองค์ที่ประสูติแด ่“เจ้าจอมมารดาชุ่ม” ต่อมาอีกชั้นหนึ่งด้วย
	 “เจา้จอมมารดาชุม่” นัน้มศีกัดิเ์ปน็หลานปา้ของเจา้จอม “อิม่ ยา่หรัน”  
เพราะถงึแมเ้จา้จอม “อิม่ ยา่หรนั” จะเปน็ธดิาคนเดยีวของพระยาโชฎกึราช- 
เศรษฐี (ทองจีน) ซึ่งเกิดแก่คุณหญิงนก ภรรยาหลวงก็ตาม แต่ท่านก็มี 
พี่น้องต่างมารดาอยู่อีก ๘ คน คนหนึ่งนั้นชื่อช่วง ภายหลังรับราชการเป็น 
พระมงคลรัตนราชมนตร ี ผู้เป็นบิดาของ “เจ้าจอมมารดาชุ่ม” นั่นเอง
	 พระมงคลรัตนราชมนตรีท่านเป็นบุตรของพระยาโชฎึกราชเศรษฐี  
เปน็หลานปูข่องพระยาไกรโกษา (เรกิ) ตน้สกลุ “ไกรฤกษ”์ พระยาไกรโกษา 
น้ันท่านต้ังบ้านเรือนอยู่ท่ีตรอกพระยาไกร สำเพ็ง ส่วนพระยาโชฎึกราชเศรษฐี 
เมือ่เตบิใหญจ่งึแยกเรอืนไปอยู ่ ณ บา้นปากคลองโอง่อา่ง รมิแมน่ำ้เจา้พระยา  
ปัจจุบันคลองนี้ได้ถูกถมไปแล้ว โดยเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้ๆ เชิงสะพานพระ- 
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทางด้านฝั่งพระนคร บ้านพระยาโชฎึกฯอยู่ไม่ไกลจาก 
ปากคลองตลาดเทา่ใดนกั พระมงคลรตันราชมนตรไีดเ้ตบิโตมา ณ บา้นใหญ ่
หลังนั้น จนเมื่อท่านแต่งงานกับสตรีชื่อ  “ไข่” บุตรีของเจ้ากรมไม้สูงฝ่าย 
พระราชวังบวร ก็ได้พาภรรยามาอยู่ ณ บ้านปากคลองโอ่งอ่างน้ีด้วย “เจ้าจอม 
มารดาชุ่ม” จึงถือกำเนิดที่บ้านปากคลองโอ่งอ่างหลังนี้เอง
	 “เจ้าจอมมารดาชุ่ม” เป็นบุตรคนที่ 7 ของพระมงคลรัตนราชมนตรี  
แต่เป็นบุตรคนที่ ๔ ที่เกิดจากมารดา “ไข่” โดยเกิดเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน  
พ.ศ.  ๒๔๑๒ เมื่อโตพอที่จะช่วยตนเองได้แล้ว เจ้าจอม  “อิ่ม ย่าหรัน”  
ได้แนะนำให้พระมงคลรัตนราชมนตรีนำธิดาผู้นี้เข้าเฝ้าถวายตัวต่อสมเด็จ 
กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร (ทูลกระหม่อมแก้ว) คุณชุ่มจึงเป็น “ชาววัง”  
นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
	 คุณชุ่มได้รับการอบรมและศึกษาเล่าเรียนในพระบรมมหาราชวัง  
มีกายวาจาใจเป็น  “ชาววัง”  โดยแท้ และเมื่อเติบใหญ่ขึ้นอยู่ในวัยสาวได้ 
ถวายงานรับใช้ “ทูลกระหม่อมแก้ว” อย่างใกล้ชิด ทำให้มีโอกาสได้เข้าเฝ้า 
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่เนืองๆ 
	 ในที่สุด คุณชุ่มจึงได้รับพระราชทานแต่งตั้งให้เป็น “เจ้าจอมชุ่ม”  
เจ้าจอมชุ่มมิใช่สตรีที่มีแต่ความงาม แต่มีบุคลิกที่สง่างาม ลักษณะใบหน้า 
แบบคางหักเหลี่ยมทำให้ดูเป็นคนมีความมั่นใจในตัวสูง เจ้าจอมชุ่มได้เป็น 
เจ้าจอมเมื่ออายุ ๑๙ ปี และได้ถวายพระประสูติการแด่พระราชธิดาใน 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์แรกเมื่อวันที ่ ๒๑ เมษายน  
พ.ศ. ๒๔3๒ ในขณะท่ีท่านมีอายุ ๒๐ ปี พระราชธิดาได้ประสูติ ณ พระบรม- 
มหาราชวัง ทรงพระนามเมื่อแรกประสูติว่าพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้า 
อาทรทิพยนิภา เรียกกันในพระตำหนักว่า “เสด็จพระองค์ใหญ่” และมี 
พระราชธิดาพระองค์ที่สองในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔33 ทรงพระนาม 
ว่า พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณ ี หรือ “เสด็จพระองค์เล็ก”
	 เมื่อรัตนโกสินทรศก ๑๑5 (พ.ศ. ๒๔3๙) ขณะที่เสด็จพระองค์ใหญ่ 

ท่านขรัวยายไข ่ ไกรฤกษ์
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มีพระชนม์ได้ 7 ชันษา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง 
พระประชวร หลังจากทรงทุเลาจากอาการพระประชวรแล้ว แพทย์ต่างก็ 
กราบบังคมทูลถวายคำแนะนำให้เสด็จแปรพระราชฐานไปยังที่ที่มีอากาศด ี
สักพักหนึ่ง จึงทรงเลือกเสด็จฯชวา  (ประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน)  
โดยครั้งนี้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ซึ่งต่างกับครั้งแรก 
ที่เสด็จพระราชดำเนินอย่างเป็นทางการ
	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นโปรดชวา โปรดภูเขา 
ที่สวยงาม โปรดอัธยาศัยของคนทั้งฮอลันดาและชาวพื้นเมืองที่นั่น ทั้งยัง 
โปรดการเสด็จทอดพระเนตรกิจการต่างๆ  ของชวาที่ปกครองโดยประเทศ 
ฮอลันดา (เนเธอร์แลนด์ในปัจจุบัน) เพื่อนำมาเป็นตัวอย่างในการปรับปรุง 
พัฒนาประเทศสยาม เช่น การศาล ราชทัณฑ์ โรงเรียน โรงพยาบาล  
เป็นต้น ในการเสด็จพระราชดำเนินชวาครั้งแรกเมื่อ ๒6 ปีที่แล้วนั้น คือ 
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๔๑3 เมื่อครองราชย์ได้เพียง ๒ ปี แต่ก็ยังทรงจำผู้คนที่มา 
รับเสด็จได้มากมาย ทั้งยังทรงหวังว่าจะได้ทรงพบพระสหายเก่าเหล่านั้น 
อีกในครั้งนี้ การเสด็จประพาสชวาในครั้งที่สองนี้จึงโปรดให้เป็นบรรยากาศ 
แบบสบายๆ ไม่รีบร้อน เพื่อจะได้ทรงพักผ่อนพักฟื้นได้เต็มที่ ทำให้การ 
เสด็จประพาสครั้งนี้ใช้เวลานานกว่าสองเดือน และได้ทรงพระราชนิพนธ์ 
เหตุการณ์ต่างๆ ไว้ตลอดการเสด็จประพาส ทั้งยังได้พระราชทานชื่อเรื่องไว้ 
ด้วยว่า “ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน”
	 การเสด็จประพาสชวาในครั้งนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมแต่งตั้ง “นางสนองพระโอษฐ์” ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อให้ 
สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมของราชสำนักในยุโรป นางสนองพระโอษฐ์ 
ท่านแรกในประวัติศาสตร์น้ันก็ได้แก่ “เจ้าจอมมารดาชุ่ม” น่ันเอง คร้ังน้ัน 
มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการแต่งฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้า 
เสาวภาผ่องศรี พระอัครราชเทวี ครั้งใหญ่ โดยโปรดเกล้าฯให้สมเด็จ 
พระราชินีทรงชุดเยี่ยงสุภาพสตรีชาวยุโรป โดยทรงฉลองพระองค์ยาวที่มีสุ่ม 
อยู่ข้างในและแขนหมูแฮมที่เป็นแขนยาวพองด้านบนและลีบลงตรงปลาย  



ดร. ม.ร.ว. เบญจาภา (จักรพันธุ์) ไกรฤกษ์๑7

ทั้งยังทรงพระมาลาอีกด้วย ทำให้  “เจ้าจอมมารดาชุ่ม”  ต้อง  “แต่งแหม่ม”  
ตามเสด็จในครั้งนั้นด้วย
	 นับได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี ทรงเป็นพระราชินี 
พระองค์แรกในประเทศสยามที่เสด็จฯออกนอกประเทศ ทั้งยังทรงฉลอง 
พระองค์แบบยุโรปอีกด้วย ดังนั้น  “เจ้าจอมมารดาชุ่ม”  จึงเป็น  “ชาววัง”  
ท่านแรกที่มีโอกาสได้ทำทั้งสองสิ่งนี้เช่นกัน
	 นอกจากนั้นยังทรงลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพระเจ้าแผ่นดินกับ 
ข้าราชบริพารให้น้อยลงตามแบบตะวันตกอีกด้วย “เจ้าจอมมารดาชุ่ม”  
ได้น่ังร่วมโต๊ะเสวยซ่ึงไม่เคยมีธรรมเนียมปฏิบัติมาก่อนในประเทศสยาม 
ท่ีสามัญชนจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณเช่นน้ัน การประทับฉายพระรูป 
หมู่ก็โปรดเกล้าฯให้  “นางสนองพระโอษฐ์”  นั่งเสมอกับพระองค์ ส่วน 
ที่ประทับนั้นก็โปรดให้  “เจ้าจอมมารดาชุ่ม”  อยู่ร่วมพระตำหนักด้วยตลอด 
การเสด็จประพาสในครั้งนั้น
	 หลังจากคุณชุ่มได้เป็นเจ้าจอมมารดาแล้ว น้องชายของท่านที่ชื่อ  
นพ  จึงเข้าถวายตัวรับราชการสนองเบื้องพระยุคลบาทเป็นที่โปรดปราน  
จนภายหลังได้รับพระราชทานแต่งตั้งขึ้นเป็นพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ  
ส่วนน้องชายคนเล็กที่ชื่อ  เพิ่ม นั้น แม้จะอายุยังน้อย แต่เมื่อเสด็จประพาส 
ยุโรปครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ตามเสด็จด้วย ทั้งๆ  ที่มีอายุเพียง  ๑7  ปี ต่อมาภายหลังจึงได้รับ 
พระราชทานแต่งตั้งให้เป็น “พระยาประเสริฐศุภกิจ”
	 ในปลายรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ได้เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวัง 
สวนดุสิต โดยพระราชทานพระตำหนักต่างๆ  ให้พระเจ้าลูกเธออยู่ร่วมกับ 
พระมารดา ทำให้มีพระตำหนักต่างๆ ล้อมพระที่นั่งวิมานเมฆอยู่ทั่วบริเวณ  
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระเกษมสำราญกบัพระราชธดิา 
ทีม่าประทบัอยูอ่ยา่งพรอ้มหนา้พรอ้มตาในชว่งสดุทา้ยของพระชนมช์พี ชวีติ 
ในพระราชวังสวนดุสิตในยุคนั้นจึงดูจะเป็นชีวิตที่น่ารื่นรมย์ยิ่งนัก



แลวังหลังตำหนัก ๑๘

	 พระตำหนักที่  “เจ้าจอมมารดาชุ่ม”  อยู่ร่วมกับพระราชธิดาทั้งสอง 
พระองค์เรียกว่า  “พระตำหนักสวนภาพผู้หญิง” ซึ่งอยู่ติดกับพระตำหนัก 
พระราชธิดาในเจ้าจอมมารดาอ่อนที่อยู่ไม่ไกลจากองค์พระที่นั่งวิมานเมฆ 
เทา่ใดนกั “เจา้จอมมารดาชุม่” เริม่เจบ็กระเสาะกระแสะ ณ “พระตำหนกัสวน 
ภาพผู้หญิง” นี้เอง และถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔5๔  
อำลาจากโลกนี้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเสด็จ 

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในฉลองพระองค์แบบตะวันตก  
เมื่อตามเสด็จประพาสสิงคโปร์และชวาในพ.ศ. ๒๔๓๙

(ทรงฉายกับเจ้าจอมมารดาชุ่ม ซึ่งแต่งกายแบบตะวันตกเช่นกัน)



จากซ้ายไปขวา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา  
เจ้าจอมมารดาชุ่ม และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี



รูปหมู่เสด็จประพาสขวา เจ้าจอมมารดาชุ่มตามเสด็จด้วย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์
ร่วมกับบุคคลต่างๆ ในคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๔๐

คนที่สองและสามจากซ้ายมือคือพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ  
และพระยาประเสริฐศุภกิจ



พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภส่งโปสต์การ์ดถึงเจ้าจอมมารดาชุ่ม



แลวังหลังตำหนัก ๒๒

สวรรคตเมื่อ ๒3 ตุลาคม พ.ศ. ๒๔53 ในระยะห่างกันเพียง ๘ เดือน สิริ 
รวมอายุได้ ๔๒ ปี ขณะที่เสด็จพระองค์ใหญ่ พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้า 
หญิงอาทรทิพยนิภา ทรงมีพระชนม์ ๒๒ ชันษา และเสด็จพระองค์เล็ก  
พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงสุจิตราภรณ ี ทรงมีพระชนม ์ ๒๑ ชันษา
	 “เจ้าจอมมารดาชุ่ม”  จากโลกนี้ไปนานแล้ว แต่เรื่องราวของ 
ท่านยังเป็นที่จดจำกันได ้ โดยเฉพาะภาพถ่ายเมื่อครั้งตามเสด็จไปชวา  
“แต่งแหม่ม” ยืนเท้าสะเอวอยู่บนขั้นบันไดนั้น ยังเป็นที่ติดตาติดใจอยู ่
ไม่ลืมเลือน

เจ้าจอมมารดาชุ่ม “แต่งแหม่ม”  
ตามเสด็จประพาสเกาะชวา ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๔๓๙)



พระบรมมหาราชวังส่วนใน



พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณ ี เมื่อพระชนมาย ุ ๒๓ พรรษา


