๑
๑

๒

ศุภมั ศดุ [จุ ล] ศั กราช ๗๒๐ วัน เสาร เดือ นห า ขึ้น หกค่ํา ชวดนัก ษัต ร
๓
๔
๕
[สัมฤทธิ]ศก สมเด็จพระเจารามาธิบดีบรมไตรโลกนารถ มหามงกุฎเทพมนุษย
๖
๗
๘
วิสุทธิสุริยวงษ องคพุทธางกูร บรมบพิตรพระพุทธเจาอยูหัวทรงทศพิธราชธรรม
๙
ถวัลยราชประเวณี ศรีบรมกษัตราธิ ราช พระบาทธดํารงภู มิม ณฑลสกลสีม า

๑

ขอความดีความงามจงมี
คําที่อยูในนขลิขิตเหลี่ยม คือ คําที่ถูกแทรกเขาไปเพื่อขยายความหรือทําใหอานไดเขาใจดีขึ้น
ไมไดมีอยูในตนฉบับ
๓
ปจุลศักราช ๗๒๐ ที่ใหไวเปนไปไมได เพราะตกในปพุทธศักราช ๑๙๐๑ ในรัชกาลสมเด็จ พระ
รามาธิบดีที่ ๑ (อูทอง) แตในบานแผนกไดระบุวา พระมหากษัตริยผูทรงใหตั้งกฎมณเทียรบาลในที่นี้
คือ สมเด็จพระรามาธิบดีบรมไตรโลกนาถฯ อีกประการหนึ่ง จุลศักราช ๗๒๐ มิไดตรงกับปชวด
แตตรงกับปจอ ศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ ณ นคร สันนิษฐานวา ควรเปนป จุ ลศักราช ๘๓๐
เพราะเปนปชวดเดียวในรัชกาลนี้ที่สอดคลองกับลูกวันที่ใหไว คือ วันเสาร เดือน ๕ ขึ้น ๖ ค่ํา ตรง
กับวันเสารที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๐๑๑
๔
พระนาม “บรมไตรโลกนารถ” ซึ่งแปลวา “ผูทรงเปนที่พึ่งของโลกสามอันยิ่งใหญ” เปนสรอย
พระนามเฉพาะพระองค “สมเด็จพระราเมศวร บรมไตรโลกนารถบพิตร” เมื่อทรงผานพิธีโกษรก
รรมใน พ.ศ. ๑๙๘๒ ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจาพระยาสาม) ดู “พระราช
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับปลีก หมายเลข ๒/ก๑๐๔ ตนฉบับของหอพระสมุดวชิรญาณ (ชําระ
ใหม)” ใน วินัย พงศศรีเพียร. ความยอกยอนของประวัติศาสตร พิพิธนิพนธเชิดชูเกียรติ
ศาสตราจารย หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล. (กรุงเทพ: คณะกรรมการชําระประวัติศาสตรไทย
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ๒๕๓๙): ๒๐๔.
๕
เทพมนุษย = มนุษยผูมีทิพภาวะ ในกฎมณเทียรบาล เรียกพระเจาอยูหัววา “พระผูเปนเจา”
๖
วงศแหงพระอาทิตยอันบริสุทธิ์
๗
ทรงเปนหนอแหงพระพุทธเจา หมายถึง ทรงเปนพระพุทธเจาในอนาคต
๘
จริยวัตรที่พระเจาแผนดินควรประพฤติเปนหลักธรรมประจําพระองค หรือคุณธรรมของผูปกครอง
บานเมือง มี ๑๐ ประการคือ ทาน (การให) ศีล (การรักษากายวาจาใหเรียบรอย) บริจาค (ความ
เสียสละ) อาชวะ (ความซื่อตรง) มัทวะ (ความออนโยน) ตบะ (ขมกิเลศ) อักโกธะ (ไมโกรธ)
อวิหิงสา (ไมเบียดเบียน) ขันติ (ความอดทน) อวิโรธนะ (ไมคลาดจากธรรม)
๙
ครองราชสมบัติตามโบราณราชประเพณี
๒

๒
๑๐

๑๑

ประชาราษฎรบรมนารถบรมบพิตรเสด็จสถิตยในรัตนสิงหาศ บัญชรสิงห แล
๑๒
๑๓
สมเด็จพระเจาหนอพุทธางกูรสุริวงษ แลสมเด็จพระพรรณเมศวร นั่งเฝา แล
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
พญาเอกสัตราช พระมหาอุปราช แลมหาเสนา จตุสดมภ มุขมนตรี พิรีย
๑๙
๒๐
๒๑
โยธามาตย แลตํารวจในตํารวจนอกมหาดไทย ลูกขุน ทหารพอเรือน ซายขวา
๒๒

๒๓

ชาย ๒๔

เฝาพระบาทในที่นั้น จึ่งตั้งพระราชอาชา ไอยการ [ฝาย]ทหารพอเรือน หญิง

๑๐

พระที่นั่งสิงหประดับดวยแกว (รตฺน + สิงห + อาสฺน)
หนาตางสิงห
๑๒
สมัยอยุธยาตอนตน หมายถึง พระเจาอยูหัวฝายหนา สมเด็จ พระหนอพุทธางกูร สุริวงษ
พระองคนี้ในอีก ๔ ปตอมา คงจะทรงไดรับแตง ตั้ง เปน สมเด็จ พระบรมราชา ครองพระนคร
ศรีอโยธยา ขณะที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงขึ้นไปครองราชยที่เมืองพิษณุโลก
๑๓
ถาพระนามของเจานายพระองคนี้ มิไดเกิดจากการคัดลอกผิดจาก “พระราเมศวร” ซึ่งเปน
พระนามในระบบที่เ รารูจ ัก กัน ดี สมเด็จ พระพรรณเมศวรก็น า จะเปน พระราชโอรสสํา คัญ
พระองคหนึ่งของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
๑๔
หมายถึง เจาเมืองประเทศราช ๑๐๑ หัวเมือง
๑๕
โตเม ปเรส (Tome Pires) นัก จดหมายเหตุชาวโปรตุเกสในสมัยตน คริสตศตวรรษที่ ๑๖
(กลางพุทธศตวรรษที่ ๒๑) กลาววา พระยามหาอุปราช เปนขุนนางที่ทําหนาที่ราชเลขาธิการของ
พระเจาแผนดิน
ดู The Suma Oriental of Tome Pires. Trans. by Armando Cortesao. (London: The
Hakluyt Society, 1944): 110.
๑๖
อัครมหาเสนาบดี
๑๗
เสนาบดีจตุสดมภ
๑๘
มนตรีผูใหญ
๑๙
อมาตย (หัวหนา) ฝายพลโยธา
๒๐
พลตรี หมอมราชวงศ ศุภวัฒย เกษมศรี กรุณาอธิบายวา คําวา “ลูกขุน” ในกฎมณเทียรบาล
และกฎหมายตราสามดวงมีความหมายเทากับ “ขาทูล ละออง” ซึ่งตอมาในสมัยรัต นโกสิน ทร
ใชวา “ขุนนาง” และ “ขาราชการ”
๒๑
พลเรือน
๒๒
เขียนอยางโบราณ ตรงกับ อาชญา ในอักขรวิธีปจจุบัน ใตอักษร ช คือ ญ เชิง อาชญา แปลวา
คําสั่งของพระราชา ตั้งพระราชอาชญาก็คือ ตั้งกฎหมาย
๒๓
ไอยการ มาจาก อยฺย (เจา) + การ (กระทํา) หรือ การของเจา โดยนัยก็คือ พระเจาแผนดิน
เทานั้นทรงตั้งกฎหมายได ความหมายขยายคือ อํานาจหนาที่ที่พระเจาแผนดินมอบใหไปปฏิบัติ
๑๑

๓
๒๕

สมณพราหมณาจารยแลวานิชนิกร นร๒๖ประชาราษฎรทั้งหลาย
๒
ฝา ยกษัต ริยแ ตไ ดถ วายดอกไมท องเงิน ทั้ง นั้น ๒๐ เมือ ง คือ เมือ งนคร
๒๗
๒๘
หลวง เมืองศรีสัตนาคนหุต เมืองเชียงใหม เมืองตองอู เมืองเชียงไกร เมือง
๒๔

อานอยางโบราณตองวา ทหารพอเรือนชาย ทหารพอเรือนหญิง
หมู พวก
๒๖
หมูคน
๒๗
ชื่อที่ไทยเรียกเมืองนครธม เมืองหลวงเขมรโบราณ เมืองพระนครหลวงนี้อาจเปนของไทย
มาตั้ ง แตรั ชกาลสมเด็ จ พระรามาธิบ ดีที่ ๑ (อูท อง) ตามที่เ ลา ไว ในพระราชพงศาวดารฉบั บ
พิศดารของไทยที่ชําระครั้งรัชกาลที่ ๑ และที่แสดงนัยไวในเอกสารหมิงสือลูของจีน แตเมืองนี้ ตก
เปนของไทยอยางแนนอนชวงสั้นๆ ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจาพระยาสาม) นับ
แต พ.ศ. ๑๙๗๔ เปนตนไป พระองคทรงสงสมเด็จพระนครอินทร พระราชโอรสไปปกครองหลัง
ตีไดเมืองพระนครหลวงแลว ในฐานะพระเจากรุงพระนครหลวง ตอมาไดเกิดกบฏพระยา อยาด
เจาเมืองจตุรมุข (พนมเปญ) สมเด็จพระนครอินทรทรงปราบปรามจับตัวพระยาอยาดได แตกลับ
ทรงประชวรและสวรรคต สมเด็จ พระบรมราชาธิราชทรงสงสมเด็จ เจ าพระยาแพรก
เจา
เมืองแพรกศรีร าชาไปเปนพระเจากรุงพระนครหลวง ตอมาไดถูกพวกเขมรปลงพระชนมเสีย
เหตุ ก ารณ นี้ ค งเป น ป จ จั ย ที่ ทํ า ให ส มเด็ จ พระบรมราชาธิ ร าชที่ ๒ ทรงยกกองทั พ ใหญ ไ ป
ปราบปรามพวกพรรคตางๆ ของเขมร ที่ตําบลประทาย (บันทาย) เขษม จับเชลยเขมรมามาก แต
ไมอาจควบคุมเขมรไวได เรื่องราวตอนนี้อยูในพระราชพงศาวดารฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ
ดูร ายละเอีย ดใน “พระราชพงศาวดารฉบั บ ปลีก หมายเลข ๒/ก๑๐๔ ต น ฉบับ ของ
หอพระสมุด วชิร ญาณ (ชําระใหม) และบทวิเคราะห ใน วินัย พงศศ รีเพี ยร. “อโยชชปุร ะ-ศรี
ยโสธร” ใน ความยอกยอนของประวัติศาสตร. อางแลว, ๑-๙๘ และ ๑๗๔-๒๒๘.
๒๘
เรื่องเมืองตองอูถวายดอกไมเงินดอกไมทองเปน เมืองขึ้น ของฝายไทยนั้น ปรากฏเรื่องเลา
เพียงครั้งเดียวในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) วา พระเจาตองอู
ไดสงทูตมาขอออนนอมตอสมเด็จพระเอกาทศรถในจุลศักราช ๙๕๕ (พ.ศ. ๒๑๓๖) แตในความ
เปนจริง เมื่อสอบสวนจากหลักฐานชั้นตนรวมสมัย สมเด็จพระเอกาทศรถเสวยราชย ตอจาก
สมเด็จพระนเรศวร ใน พ.ศ. ๒๑๔๘ จึง ทําใหตองเชื่อตามสมมุติฐ านวา พระราชพงศาวดาร
ฉบับพิศ ดารจะบอกเหตุก ารณเร็วไปหนึ่ง รอบนัก ษัต รหรือ ๑๒ ป ในเอกสารของชาวดัต ชมี
รายงานวา เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๑๕๒ หรือกอนสิ้นรัชกาลสมเด็จ
พระเอกาทศ
รถเพียงหนึ่งป คณะทูตจากพระเจาตองอูไดเขามาถวายทับทิมเม็ด ใหญแ ก
พระเจากรุง
สยาม แตยังมีประเด็นปญหาวา เมืองตองอูไดเขามาสวามิภักดิ์แกไทยเมื่อใด อาจจะเปนตั้งแต
ตอนตนรัชกาลตามเอกสารไทย หรือ ตอนปลายรัชกาลตามเอกสารดัตช หรือไดยอมออนนอม
๒๕

๔
๒๙

เชียงกราน เมืองเชียงแสน เมืองเชียงรุง เมืองเชียงราย เมืองแสนหวี เมือง
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
เขมราช เมืองแพร เมืองนาน เมืองใตทอง เมืองโคตรบอง เมืองเรวแกว
๓๔
๓๕
๑๖ เมืองนี้ฝายเหนือ เมืองฝายใต เมืองอุยองตะหนะ เมืองมะลากา เมือง
๓๖
๓๗
มลายู เมืองวรวารี ๔ เมือง [รวม]เขา[ดวย]กัน ๒๐ เมืองถวายดอกไมทองเงิน

แกกรุงศรีอยุธยาตลอดทั้งรัชกาล
๒๙
หนังสืออักขราภิธานศรับท ของหมอบรัดเล แตงในสมัยรัชกาลที่ ๕ และสะทอนความเชื่อ
ในสมัยนั้น อธิบายวา เมืองเชียงไตร “เปน เมืองลาว อยูทิศ เหนือ , แตต่ําลงมาใกลก วาเมือง
เชีย งแสน เมือ งเชีย งรายนั้น ” สว นเมือ งเชีย งตราน ก็วา “เปนเมือ งลาว อยูใ กลก ับ เมือ ง
เชียงไตรนั้น, เปนเมืองเลกนอยนั้น” โปรดดู อักขราภิธานศรับท ของหมอบรัดเล พ.ศ. ๒๔๑๖.
(กรุงเทพฯ: คุรุสภา, ๒๕๑๔): ๕๑๕.
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานในภายหลังวา “เมืองเชียงกรานนี้
มอญเรียกวา เมืองเดิง กรายน ทุก วัน นี้อัง กฤษ เรียกวา เมืองอัต รัน อยูตอแดนไทยทางดา น
พระเจดียสามองค” ดู สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ. ไทยรบพมา ฉบับสมบูรณ. (พระนคร:
สํานักพิมพบรรณาคาร, ๒๕๑๕): ๑๐.
๓๐
เมืองเชียงตุง
๓๑
เปนเมืองอยูในเขตเมืองมอญ อยูทางตะวันตกของกําแพงเพชร
๓๒
อยูฝงซายของแมน้ําโขง ตรงขามกับจังหวัดนครพนม ปจจุบันอยูในประเทศลาว
๓๓
เมืองเรวแกวนี้ จะเปนเมืองใดไมแนชัด ถาตรงกับคําเกาอื่นๆ เชน เรอแดว หรือ ระแดว หรือ
ระแด ก็อาจเปนเมืองในบริเวณใกลกับจําปาศักดิ์ พวกที่เรียกวา ขาระแด หรือ ระแดว นี้ความ
จริงไมใชพวกขา แตเปนพวกจามผสมอินโดนีเชีย
๓๔
เมืองที่อยูปลายแหลม คือ เมืองยะโฮร
๓๕
ปจจุบันเปนเมืองทางฝงตะวันตกของประเทศมาเลเซีย (มะละกา ตั้งเมื่อ ค.ศ. ๑๔๐๑–๑๔๐๒
ทําใหปที่อางถึงในกฎมณเทียรบาลคือ ป ๗๒๐ เปนไปไมได เพราะสมัยสมเด็จพระเจาอูทอง ยัง
ไมไดกอตั้งเมืองมะละกา)
๓๖
คําวา มลายู ในมหากาพย นาครกฤตาคม หรือ เทศวรรณนา ของกวี มปูประปญจะ
หมายถึง บานเมืองบนเกาะสุมาตราทั้งหมด โดยมีศูนยกลางอยูที่ยัมบี และปาเลมบัง ดูโ ศลกที่
๑๓ ของ Mpu Prapanca. Desawarnana (Nagarakrtagama). Trans. by Stuart Robson
(Leiden: KITLV Press, 1995): 33.
๓๗
เปนชื่อเรียกอาณาจักรโบราณในชวาภาคกลาง (Worawari หรือ Worah Warih) จารึกโบราณ
ของพระเจาแอรลังคะเรียกชื่ออาณาจักรนี้วา วุรวารี (Wurawari) ดู B. Schrieke. Indonesian
Sociological Studies. Part Two. (The Hague: W.Van Hoeve Ltd., 1957): 211-217.

๕
๓๘

๓๙

พญามหานคร แตไดถือน้ําพระ[พิ]พัฒน ๘ เมือง คือ เมืองพิษณุโลก
เมืองสัช นาลัย เมืองสุโขทัย เมืองกําแพงเพชร เมืองนครศรีธรรมราช เมือง
นครราชสีมา เมืองตะนาวศรี เมืองทวาย
๓
กํ า หนดพระราชกฤษฎีก าไอยการพระราชกุม ารพระราชนัด ดา ฝา ย
พระราชกุม ารเกิดดวยพระอัครมเหษี คือสมเด็จหนอพระพุทธเจา อัน เกิด ดว ย
๔๐
๔๑
แมห ยัว เมือ ง เปนพระมหาอุป ราช เกิด ดวยลูก หลวงกิน เมืองเอก เกิด ดว ย
หลานหลวงกินเมืองโท เกิดดวยพระสนมเปนพระเยาวราช
๔
๔๒

หนอสมเด็จพระพุทธเจาไดอภิรม ๓ ชั้น พระอุปราชไดอภิรม ๒ ชั้น พระ
๓๘

ในพระราชบัญญัติ จุลศักราช ๑๑๔๕ (ค.ศ. ๑๗๘๓ หรือ พ.ศ. ๒๓๒๖) มีขอความอางถึง
กฎมณเทียรบาลเกาวา อดีตกษัตริยทรงแตง ตั้งให “อนุวงษราชวงษ” เปน ผูปกครองเมืองเปน
พญามหานคร ของเมืองสําคัญ ๑๖ เมือง (หรือตามแนวคิดเรื่อง ๑๖ มหาชนบท) ดังนั้น ในที่นี้จึง
หมายถึงเจาผูครองเมืองระดับมหานคร ซึ่งแตเดิมเปนเมืองที่เคยมีราชวงศทองถิ่นปกครองเปน
อิ ส ระอยู แต ภ ายหลั ง ได ถู ก ผนวกเข า มาเป น ส ว นหนึ่ ง ของราชอาณาจั ก รสยามและระบบ
ราชการสวนกลางที่พระนครศรีอยุธยา เจาเมืองที่เปน (เจา) พญามหานคร ยังไดรับการยกยอง
ใหมีฐานะสูงมากเหมือนเมืองประเทศราช เพียงแตเมืองประเทศราชมีกษัตริยตางชาติตางภาษา
ปกครองอยู
๓๙
ตน ฉบับเขี ยนวา “พระพัท ” การถือน้ําพระพัท คือ พิธี ก รรมที่ตอมาเรียกว า “การถือน้ํ า
พระพิ พั ฒ น สั ต ยา” หรื อ การที่ ผู มี บ รรดาศั ก ดิ์ ดื่ ม น้ํ า สาบานว า จะจงรั ก ภั ก ดี ต อ องค
พระมหากษัตริย พิธีนี้ทําปละ ๒ ครั้ง
๔๐
ศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ ณ นคร อธิบายวา คําวา แมหยัวเมือง หรือแมยั่วเมืองเปน
คํายอมาจาก “แมอยูหัว” หรือ “แมอยูหัวเมือง” และพบคํานี้ในเรื่องลิลิตยวนพายอีกดวย
๔๑
กินเมือง คือ การไดรับมอบหมายใหออกไปปกครองเมือง และ ไดรับผลประโยชนจากเมืองนั้น
หรือ อีกประการหนึ่ง (เหมือนเชนกรณีของพมา) คือไดรับพระราชานุ ญาตใหกิน หรือ เก็บเกี่ยว
ผลประโยชนจากเมืองนั้น แมเปนเจานายที่ประทับอยูในเมืองหลวงก็ตาม
๔๒
คํานี้ ปาลเลกัวซ ใหความหมายไวในหนังสือ สัพพะ พะจะนะ ภาสาไท วา “royal appareil”
หรือ เครื่องยศหลวง (เครื่องสูง) อักขราภิธานศรับท อธิบายคําวา “อะภิรุมชุมสาย” วา “คือฉัตร
เปนเครื่อ งสูง ในหลวงอยา งหนึ่ง ” พจนานุก รม ฉบับ ราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให

๖
เจาลูกเธอกินเมืองมีกลีบบัวขาว พระลูกเธอพระเยาวราช อภิรมกลีบทอง กั้น
๔๓
กรรชิง หุม ผาแดง พระเยาวราช ชางตัวหนึ่ง มาตัวหนึ่ง คน ๒๐ มากกวานั้น
๔๔
๔๕
เอาออกกินเจียด แวนฟา
สมเด็จ หนอ พระพุท ธเจา ขี ่ท ิพ ยานทอง พระอุป ราชขี ่ท ิพ ยานนาก
พระเจาลูกเธอกินเมืองขี่พระยานนุมาศกลีบบัว
๕
๔๖

พระอัครมเหสีสรงดวยสหัสธาราเงิน มีราชทยาน
๔๘

๔๙

๕๐

๔๗

ชาย

มีกรมผู หญิง

มี

หอพระ มีพระธินั่งออกโรง มีสมโภช มีเลี้ยงลูกขุนถวายบังคมตรุษสารท

๕๑

ความหมายวา “ฉัตรเครื่องสูงอยางหนึ่ง ใชในกระบวนแหของหลวง หรือปกเปน เครื่องประดับ
เกียรติยศ
๔๓
เขียนในที่อื่นวา กันชิง กระฉิ่ง หรือ กะชิง ก็มี พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๕๔๒ อธิบายวา เปนเครื่องเขากระบวนแหในการพระราชพิ ธีบางอยาง เชน รับชางเผือกหรือ
แรกนาขวัญ เปนตน รูปรางคลายกลด มีคัน ถือคลายรม , โบราณใชเปน รมเครื่องยศ คูกัน กับ
คานหามบรรดาศักดิ์ มีชั้นตามที่หุมผาแดง หรือหุมผาขาวโรยทอง เรียกวา พื้น กํามะลอ ถามี
ริ้วขาวหรือน้ําเงินสลับกับที่ระบาย เรียกวา กรรชิง เกล็ด
๔๔
อักขราภิธานศรับ ท ใหความหมายวา “เจียด เปน ชื่อภาชนะอยางหนึ่ง เปน เครื่องยศ
สําหรับขุนนางใชสอย รูปคลายกับตะลุมมีฝาปดมีผาหุม” พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๔๒ อธิบายเหมือนกัน แตเพิ่มเติมวา “เปน เครื่องยศขุน นางโบราณ สําหรับใสของ
เชน ผา มักทําดวยเงิน”
๔๕
เจียดแวนฟา หมายถึง เจียดประดับกระจก
๔๖
สหัสธารา แปลวา สายน้ําจํานวนพัน สหัสธาราเงิน หมายถึง ฝกบัวทําดวยเงิน สําหรับเจานาย
ใชโสรจสรงหรืออาบน้ํ า แตไม ไดใชอาบทุก วัน จะใช ในโอกาสสําคัญ เชน สะเดาะเคราะห ด วง
พระชะตา สวนพระมหากษัตริยใชฝกบัวทองคํา
๔๗
อักขราภิธานศรับท อธิบายวา “ราชยาน คือ พาหะนะของเจาชีวิตร, บันดาพาหะนะมีชาง
เปนตนนั้น, เรียกวา ราชยาน” (ดูหนา ๕๘๘)
ดร. จิรพัฒน ประพันธวิทยา อธิบายวา ราชยาน มาจาก ราชสยน ทน หมายถึง รถศึก
ดร. วินัย พงศศ รีเพียร เชื่อวา ราชทยาน มาจากคําภาษาสันสกฤตวา ราช + รถย
(belonging or relating to a carriage or chariot) + ยาน (ภาษาไทย) แปลโดยรวมวา รถ พระที่
นั่งของพระราชา ดู (Monier-William. A Sanskrit-English Dictionary): 866.

๗
๕๒

ใชพระราชกฤษฎีกา มีขุนสนม มีขุนชาง มีขุนมา มีเรือกัน เรือแห

๕๓

๖
๕๔

๕๕

หน อ พระพุ ท ธิ เ จ า นั่ ง ธิ นั่ ง เทริ ด
พระอุ ป ราชนั่ ง ที่ นั่ ง ท อ งพระโรง
๕๖
เตียงทองสูง ๒ ศอก มีเบาะเจียม พระเจาลูกเธอกินเมืองนั่งธินั่งสูงศอกหนึ่งมี
๕๗
๕๘
เจียมขลิบ พระอุปราชนั่งธินั่งกวดรัดเสื่อขลิบ พระเจาลูกยาเธอเกิดดวย
๕๙
ลูกหลวงเอางานหนเรือน นั่งหนาหลัง
๗
ถาเสด็จดวยพระราชทยาน ลูกอัครมเหสี ลูกพระอัครชายา ลูกแมหยัวเมือง
ลูกหลวงนั่งบนราชทยานดวยลูกหลานหลวง ลูกพระสนมนั่งหลั่นลงหนาหลัง
๔๘

อักขราภิธานศรับท อธิบายวา “หอพระ คือ หอเล็กๆ เขาปลูก สําหรับไวพระพุทธรูปเปน
ตน นั้น ” (ดูห นา ๗๘๒) อาจารย จุล ทัศ น พยาฆรานนท ไดอธิบายเพิ่มเติมวา หอพระ เปน
เครื่องอิสริยยศอยางหนึ่ง ในสมัยรัตนโกสินทรมีหอพระสุราลัยพิมาน หอพระนี้พระมหากษัตริยจะ
พระราชทานให เจาฟาที่ทรงกรมจะสรางเองไมได
๔๙
ออกใหเฝา ออกวาราชการ
๕๐
คําวา สมโพธ นี้ อาจหมายถึง สมโพธน แปลวา ประกาศใหทราบ เชน เมื่อพระเจาอยูหัว
เสด็จออก จะมีการประกาศใหทราบ แตในขณะเดียวกัน คํานี้อาจตรงกับคําวา สมโภช ซึ่งมาจาก
ภาษาบาลี-สันสกฤตวา สมฺโภชน แปลวา การกินรวม การกินเลี้ยง
๕๑
ตรุษไทย คือ เทศกาลเนื่องในการสิ้นป ตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ํา เดือน ๔ สารท คือ เทศกาล
เนื่องในวันสิ้นเดือน ๑๐ ตรงกับการเขาสูฤดูใบไมรวง
๕๒
เปนเรือในกระบวนเสด็จทางชลมารค ทําหนาที่ถวายอารักขา มีหลายลํา ตั้งเปนแถวขนาบ
กระบวนเรือพระที่นั่งทั้ง ๒ ขาง และกันอยูทายกระบวนหวางเรือของเจานายที่ตามเสด็จ
๕๓
เรือประกอบกระบวนเสด็จ
๕๔
อาจารย จุลทัศน พยาฆรานนท อธิบายวา คือพระที่นั่งยกสูงมีหลังคาทรงยอด
๕๕
ขอใหสังเกตวาในที่อื่นเขียนวา ธินั่ง คํานี้เปนราชาศัพทสําหรับเจานายระดับสูง
๕๖
ที่รองนั่งทําดวยขนสัตว เครื่องปูลาดทําดวยขนสัตว
๕๗
เครื่องปูลาด หรือพรมชนิดหนึ่งที่เย็บหุมริมเพื่อกันลุย หรือใชผามอบริมทั้งสี่ดาน
๕๘
อาจหมายถึง เสื่อเงิน เสื่อทอง หรืออาจจะเปนเสื่อโลหะที่ทําดวยเงินหรือทอง
๕๙
พลตรี หมอมราชวงศ ศุภวัฒย เกษมศรี อธิบายวา เปนการนั่งในพระราชวังตามหนาหลัง
หรือตามลําดับ คําวา เรือน เปนภาษาเกามาก ตรงกับ เรือนหลวง

๘
๘
พระลูก เธอกิน เมือ งถวายบัง คมแกส มเด็จ หนอ พระหนอ พระพุท ธิเ จา
พระเยาวราชถวายบังคมแกพระเจาลูกเธอกินเมือง
๙
เมืองลูก หลวง คือเมืองพิษณุโลก เมืองสวรรคโลก เมืองกําแพงเพชร
๖๐
เมืองลพบุรี เมืองสิงคบุรี เมืองหลานหลวง คือเมืองอินทรบุรี เมืองพรหมบุรี
๑๐
๖๑

๖๒

ไอยการบรรดาศักดิ์นา ๑๐๐๐๐ ในเมือง ขี่ยั่ว กรรชิงหุม ผาขาว
๖๓
บรรดาศัก ดิ์น า ๑๐๐๐๐ หัว เมือ ง ขี่ค านหามเกา อี้ กรรชิง หุม ผา ขาว
๖๔
บรรดาศักดิ์หัวเมืองนา ๕๐๐๐ ขี่ยั่ว รมทงยู บรรดาศักดิ์นา ๓๐๐๐ ขี่ยาน
๑๑
๖๕

๖๖

ไอยการนา ๑๐๐๐๐ กินเมืองทั้ง ๔ ฝาย มีรม ปลิก สองคัน ทานตะวัน
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
เบื้อ คูหนึ่ง กรรชิงหุมผาแดงคันหนึ่ง เรือกูบ แมงดาคฤห ๓ ตอน บดลาด
๖๐

เมืองสิงหบุรี คํานี้แสดงถึง การขยับเสียงในภาษาไทยจาก sing-ha (สิงห) เปน sing-gha
(สิงฆ) และ sing-ga (สิงค)
๖๑
หมายถึง ขุนนางผูมีบรรดาศักดิ์ ๑๐๐๐๐ ซึ่งมีตําแหนงหนาที่ในเมืองหลวง
๖๒
ยาน หรือเครื่องพาตัวไป เชน วอ เสลี่ยง รถ ฯลฯ บางที่ ใชควบกันวา ยั่วยาน (ปทานุกรม :
๒๔๗๐) ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหคําอธิบายวา ตอมาคําวา
ยั่วยาน ใชเลือนเปน ยวดยาน
๖๓
หมายถึง ขาราชการผูมีบรรดาศักดิ์ ๑๐๐๐๐ ซึ่งอยูในหัวเมือง หรือนอกเมืองหลวง
๖๔
รมบุดวยกระดาษอาบน้ํามันกันฝน (เขมร : ตํางยู นัยวารับมาจากจีน)
๖๕
เจานายที่มีศักดินา ๑๐๐๐๐ กินเมืองเอก ๔ เมืองคือ พิษณุโลก นครศรีธรรมราช ตะนาวศรี
และนครราชสีมา นอกจากนี้ นา ๑๐๐๐๐ ตามกฎหมายอยุธยา ยังแบงเปน นา ๑๐๐๐๐ เอก
นาหมื่นโท และนา ๑๐๐๐๐ เอก แบงยอยเปนนา ๑๐๐๐๐ เอกอุ (อุตม) เอกม. (มัธยม) และ
เอกส. (สามัญ) อีกดวย
๖๖
รมที่ทํายอดตอใหสูงขึ้นไป มักทําดวยทองคํา อยางยอดโถเครื่องแปง หรือที่เรียกวา ปริก
๖๗
ชื่อเครื่องสูงอยางหนึ่ง สําหรับบังแดด ประดับกระจก (เบื้อ หมายถึง กระจก)

๙
๗๑

๗๒

เสา ตคุก หัวทายนั่งหนาสอง คานหาม
๗๖
แตรลําโพง ๓ คู แลปกลอง

๗๓

๗๔

๗๕

เกาอี้ ทอง ศิรเพศมวย ทอง

๑๒
๗๗

ครั้นมาถึงขนอน หลวง ลดเครื่องทั้งปวง ไวแตกรรชิงคานหาม ฝายทาว
๗๘
๗๙
๘๐
นั่ง เมือ ง
ศิร เพศมวยทอง กรรชิง หุม ผา ขาว หยอนหมาก หยอ นน้ํา
รองตะลุม เรือคฤห ๓ ตอน บดลาด คานหามทอง เกาอี้ทอง นา ๑๐๐๐๐
๘๑
กินเมือง หมวกลวมทอง ขี่ยั่วยาน กรรชิงหุม ผาขาว เรือคฤห ๓ ตอน บดลาด
๖๘

กูบ หมายถึง ประทุนหรือเครื่องบังแดดรูปโคง
หลังคาเรือ รูปอยางหลังคาเรือทรงจั่ว เรือนลด ๓ ชั้น
๗๐
เครื่องปูรองนั่ง เครื่องบังกันแดด เปนสวนหนึ่งของเรือคฤห ๓ ตอน
๗๑
ไมลํายาวใชในเรือเพื่อกระทุงบอกจังหวะ
๗๒
พลตรี หมอมราชวงศ ศุภวัฒย เกษมศรี อธิบายวา คํานี้ปรากฏในรูป “ทคุก” ในจารึกวัด
พระยืน ลําพูน ที่พระสุมนเถระไดทําขึ้นเมื่อ พุทธศักราช ๑๙๑๔ คํานี้เปนคําเขมรอานวา ตะกุก
แปลวา กระทุง หรือ กระแทก อยางเชน เอาศีรษะกระแทก
๗๓
หรือ คานหาม ใชแขวนเปล
๗๔
เกาอี้ เปนเครื่องยศอยางหนึ่ง มาจาก “อี้” ในภาษาจีน เกาอี้ เปนของที่คนจีนนําเขามาใน
สมัยอยุธยา
๗๕
แตงศีรษะ ในที่นี้ ใหแตงเกลามวยดวยเครื่องประดับทอง
๗๖
แตรฝรั่ง หรือ แตรลําโพง
๗๗
ดาน ที่คอย ดานสําหรับตรวจคนแปลกปลอมกับสิ่งของตองหามที่จะเขามา หรือออกไปจาก
พระนคร ขนอนเปน ที่ตั้ง เก็บภาษี ขนอนหลวงในสมัยอยุ ธยา หมายถึง ขนอนบางตะนาวศรี
อยูขางวัดโปรดสัตว บางที่เรียกวา ขนอนวัดโปรดสัตว นอกจากนี้ยังมีขนอนบานขาวเมา ขนอน
ปากคู และขนอนบางลาง
๗๘
นั่งเมือง คือ กิน เมือง สวน “กิน” ใชในความหมายวา ไดรับผลประโยชนจากการปกครอง
เมืองใดเมืองหนึ่ง
๗๙
เชี่ยนหมาก หรือเครื่องรองภาชนะลักษณะคลายกี๋ หรือ หยอง
๘๐
เครื่องรองภาชนะสําหรับน้ํากิน มีลักษณะคลายกี๋ หรือ หยอง
๘๑
ตนฉบับเขียนวา คฤ ซึ่งมาจาก “คฤห” ภาษาสันสกฤต แปลวา เรือน หรือ ชองคูหา ดังนั้น
เรือคฤห จึงหมายถึง เรือที่มีที่นั่งบนเรือในลักษณะเปนเรือน
๖๙

๑๐
๘๒

๘๓

ขี่ลานลายทองทั้งสรรพางค กินเจียดเงินถมยาดํา รองตะลุม เรือ คฤห ๓
๘๔
๘๕
๘๖
ตอนเลว หาบดลาดมิได กะแอเลี่ยมทอง นา ๑๖๐๐ กินเมือง เจียดเบื้อ หัก
๘๗
รองตะลุมกั้ง กะแอทาชาด
๑๓
แลพระราชกําหนฎพระราชกฤษฎีกาไอยการทหารพอเรือนซึ่งขี่เรือ เขามา
๘๘
๘๙
๙๐
เฝา ครั้นถึงศาลาชาวหาม เรียกเรือลดลงจากแอยง จากลาน เรือประทุน
๙๑

๙๒

เรือลูกคา มิใหเขามาในนั้น แลฝายขางใตครั้นถึงศาลาปูน ชาวหามเรียกเรือ
ลดลงจากแอยงจากลาน เรือประทุนเรือลูกคา มิใหเขามาในนั้น ไอยการชาวเรือ
หามตามซายตามขวา
๑๔
แลฝ ายทางบกถึ งศาลาฝาแฝดแลประตู ท า หญ า ลดช าง ลดม า ยั่ว ยาน
คานหาม รมทงยู กันชิง กะแอ แหมาแตหนาพุทธาวาส จนถึงจวนองครักษธนู แห
๙๓
มาจนหองพล แลราชกุญ ทั้งปวงมิใหเดินทางลูกขุน ใหเดินทางหลังพุทธาวาส มี
๘๒

มาจาก สรฺว + องฺค แปลวา ทั้งองค ทั้งหมด
รมยา
๘๔
สามัญ
๘๕
เครื่องบัง แดด มีคัน ปก ดิน เปน รูปสี่เหลี่ยม คงไดรับอิทธิพลจากจีน กะแอเลี่ยมทองเปน
เครื่องแสดงยศ
๘๖
เจียดประดับกระจก
๘๗
กั้น
๘๘
เจาพนักงานรักษาการณ
๘๙
เปนคําที่ใชในภาษาอีสาน หมายถึง เครื่องดักปลาชนิดหนึ่ง
๙๐
เครื่องดักปลาชนิดหนึ่งสานดวยไมไผ
๙๑
เรือพอคา
๙๒
ตําบลศาลาปูน
๙๓
ในที่นี้เอาตามตนฉบับเขียนเพื่อรักษาอักขรวิธีแบบเกา ที่ถูกตองควรเปน ราชกุล (ราช + กุล)
๘๓

๑๑
พานรองชายผากินเจียดรองพานเจียดกระเจียดมุกตามตําแหนงราชกุ ญลูกเธอ
หลวง หลานเธอหลวง
๑๕
๙๔

ไอยการ แตทาสิบเบี้ยถึงประตูชางเผือก แตทาสิบเบี้ยถึงจวนองครักษ
๙๕

ธนู ไอยการพิทักษทิวา รักษาราตรี

๙๖

แตประตูชางเผือกถึงขนาน ไอยการตํารวจใหญ
แตขนานมกอกน้ํา ไอยการหมื่นเทพทวาร

๙๗

๙๘

แตทอถึงประตูสะเดาะเคราะหมาถึงชีขันตลาดยอด ไอยการจาปราม
แตประตูพระวิฆเณศวรถึงพุทธาวาส ไอยการองครักษธนู
๑๐๐
แตหัวสนามถึงประตูแสดงราม ไอยการบําเรอภักดิ
แตหัวสนามถึงฉานคลี ไอยการขุนดาบซาย
แตฉานคลีถึงโรงชางหลอ

๑๐๒

๙๙

๑๐๑

ไอยการขุนดาบขวา

๑๐๓

แปลวา ตระกูลพระมหากษัตริย ภายหลังนิยมใชเปน ราชนิกุล
๙๔
อํานาจหนาที่ดูแล
๙๕
เจาพนักงานตําแหนงราชมันคนหนึ่งขึ้นกรมวัง อีกคนหนึ่งคือ พันรักษาราตรี คําวา ราชมัน
มาจากภาษาสั น สกฤต “ราช + มลฺ ล ” แปลว า นั ก มวยปล้ํ า ดู จ ากราชทิ น นามน า จะเป น
เจาพนักงานฝายรักษาความปลอดภัย ในสมัยตอมามีหนาที่ลงโทษผูกระทําผิด
๙๖
ดูเชิงอรรถ ๙๕
๙๗
กรมฝายรักษาความปลอดภัยขึ้นกลาโหม มีเจากรมฝายซายคือ พระอินทรเทพบดีศรีสมุหะ
เจากรมฝายขวาคือ หลวงพิเรนทรเทพบดีศรีสมุหะ
๙๘
ไมปรากฏในพระไอยการตําแหนง นาพลเรือน และพระไอยการตําแหนง นาทหาร แตราช
ทินนามบงวา เปนเจาพนักงานรักษาประตูพระราชวังหลวง
๙๙
จาปราม หมายถึง เจาหนาที่ผูตองเจรจาหามปราม แตคํานี้อาจคัดลอกผิดจาก “จาปราม”
แปลวา ผูมีอํานาจหามปราม
๑๐๐
เจาพนักงานกรมวัง ศักดินา ๑๐๐๐
๑๐๑
ตําแหนงขุนดาบมี ๒ คน คือ ขุนราชศักดิ์ และ ขุนละคอนไชย ขึ้นแกพระอินทรเทพบดีศรี
สมุหะ เจากรมพระตํารวจใหญซาย

๑๒
๑๖
อนึ่ง นา ๑๐๐๐๐ แลนา ๕๐๐๐ แลนา ๓๐๐๐ มาถึงนา ๘๐๐ หามแหแล
ขี่ ม า เข า มาในสนาม ไอยการขุ น ดาบห า ม ถ า ขุ น ดาบมิ ไ ด ห า มปรามไซร โทษ
๑๐๔
ขุนดาบ ๓ ประการ ทีหนึ่งใหภาคทัณฑ สองทีสงมหาดไทยจํา สามที
สง
องครัก ษจํ า ลูก ขุน ผู ใ ดขุน ดาบหา มปรามมิฟง ตอ ดา ตอ เถีย งไซร มีโ ทษ ๓
ประการๆ หนึ่งใหสงมหาดไทย ประการหนึ่งใหสงองครัก ษ ประการหนึ่งใหสัก
ลงหญาชาง
๑๗
แตประตูแสดงรามถึงสระแกว ไอยการหมื่นโทวาริก

๑๐๕

ผิผู

ชาย
หญิง
๑๐๖

เจรจา
๑๐๗

ด ว ยกั น ก็ ดี นั่ ง ในที ่ ส งั ด ก็ ด ี อนึ่ ง ทอดแหแลตกเบดสุ ม ส อ น ช อ น
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
ชนาง แลรองเรือเปาขลุยเปาปตีทับ ขับรําโหรองนี่นัน ไอยการหมื่นโท
วาริก ถาจับไดโทษ ๓ ประการ ประการหนึ่งใหสงมหาดไทย ประการหนึ่งใหสง
องครักษ ประการหนึ่งใหสักลงหญาชาง
แตทอน้ําขวาถึงจวนกลาง ไอยการขวา
แตทอน้ําซายถึงจวนกลาง ไอยการซาย

๑๐๒

บางทานวา ชางลอ บางทานวา ชางหลอ
ดูเชิงอรรถ ๑๐๑
๑๐๔
เอาตัวไปขัง
๑๐๕
โทวาริก เพี้ยนมาจาก ทวาริก แปลวา นายประตู
๑๐๖
สุม เปนเครื่องมือดักปลาชนิดหนึ่ง มักสานดวยไผเปนตา ลักษณะเปนทรงกระบอก ขางบน
สอบเขา “สุมสอน” วางสุมซอนดักปลา
๑๐๗
เครื่องมือจับปลา ใหญกวาสวิง ถักเปนรางแห ขอบเปนรูปสามเหลี่ยมหรือวงกลม มีที่จับ
๑๐๘
เครื่องดักปลาชนิดหนึ่ง
๑๐๙
เครื่องสําหรับตีอยางหนึ่ง ใชในการประโคมสําหรับการแสดง
๑๑๐
อึงมี่ อึกทึก
๑๐๓

