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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา พระองค์เจ้าหญิงบุตรี 
 

  ถ้าจะกล่าวถึงเร่ืองการศึกษาเบื้องต้นของบรรดาพระราชกุมารและพระราชกุมารีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว นามที่จะต้องกล่าวถึงควบคู่กันไปก็
คือ ส านักพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ) พระองค์เจ้าบุตรี ซึ่งเป็นส ำนักศึกษำแห่งแรกของพระรำช-
กุมำรพระรำชกุมำรี แทบจะทุกพระองค์ 

  แม้พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อครั้งยังทรงพระเยำว์  ก็ทรงศึกษำ ณ ส ำนักนี้เป็นแห่งแรก  
ดังปรำกฏหลักฐำนในพระรำชพงศำวดำรกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกำลท่ี 5 พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ  

ที่มา ศิลปวัฒนธรรม เมษำยน 2537 

ผู้เขียน ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย 

เผยแพร่ วันศุกร์ท่ี 5 กรกฎำคม พ.ศ.2562 
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กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ ควำมตอนหนึ่งว่ำ “ เมื่อสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว) 
ทรงเจริญพระชันษำสมควรแก่กำรศึกษำอักขรสมัย ได้ทรงเล่ำเรียนในส ำนักพระเจ้ำรำชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำบุตรี”  
ผู้ท่ีทรงเป็นเจ้ำส ำนักกำรศึกษำดังกล่ำวคือ พระองค์เจ้าหญิงบุตรี ซึ่งทรงได้ช่ือว่ำเป็นพระรำชนำรีท่ีมีแนวพระด ำริ 
ควำมสนพระทัย ตลอดจนพระจริยวัตรท่ีผิดแผกแตกต่ำงจำกพระรำชนำรีรุ่นเดียวกันโดยส้ินเชิง  ด้วยทรงสนพระทัย
เฉพำะวิชำกำรด้ำนหนังสือแต่เพียงอย่ำงเดียว 

  ในส่วนวิชำตำมแบบกุลสตรีโบรำณ อันได้แก่งำนฝีมือ  และงำนด้ำนประณีตศิลป์ต่ำง ๆ ไม่ทรงให้ควำม 
สนพระทัย จนถึงขั้นทรงท ำไม่เป็นเลยก็ว่ำได้ ดังท่ีสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส พระนัดดำซึ่ง
เคยอยู่ในพระอุปถัมภ์พระองค์หนึ่ง ทรงกล่ำวถึงพระองค์เจ้ำหญิงบุตรีว่ำ  “เสด็จป้ำของเรำได้รับควำมฝึกหัดในวิชำของ
ผู้ชำยเป็นพื้น ศิลปของผู้หญิง เช่น เย็บ ปัก ถัก ร้อย ท ำอำหำรท่ีสุดจนเจียนหมำกจีบพลู เรำยังไม่เคยเห็นท่ำนท ำเอง
เลย เขำว่ำท่ำนท ำไม่เป็นด้วย”  แต่พระปรีชำสำมำรถด้ำนกำรหนังสือของพระองค์ก็เป็นท่ียอมรับกันว่ำ  ทรงเป็น 
พระรำชนำรีท่ีทรงเช่ียวชำญ แตกฉำน รอบรู้อักขรสมัย และโบรำณรำชประเพณีอย่ำงดีเยี่ยมจนทรงได้รับยกย่องเป็น 
“พระอาจารย์” 

พระองค์เจ้าหญิงบุตรี ทรงเป็นพระรำชธิดำพระองค์ท้ำยสุด ใน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่ 
เจ้าจอมมารดาอึ่ง เมื่อวันท่ี 17 มิถุนำยน พ.ศ. 2371 

  ก่อนท่ีจะได้ศึกษำเกี่ยวกับแนวพระด ำริในพระองค์เจ้ำหญิงบุตรี ซึ่งผิดแผกแตกต่ำงกว่ำพระรำชนำรีพระองค์
อื่น ๆ ในสมัยเดียวกันนั้น ก็น่ำท่ีจะได้ทรำบถึงเรื่องรำวส่วนพระองค์เป็นพื้นฐำนเสียก่อน 

เริ่มแต่เช้ือสำยทำงฝ่ำยมำรดำ คือ เจ้าจอมมารดาอึ่ง ซึ่งเป็นธิดำ เจ้าพระยานิกรบดินทร์มหินทรมหา-
กัลยาณมิตร เป็นผู้มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว แต่ครั้งยังทรงด ำรงพระอิสริยยศเป็น 
สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ กรมหมื่นเจษฎำบดินทร์ ครั้งนั้นเจ้ำพระยำนิกรบดินทร์ฯ ยังเป็นเพียง เจ้าสัวโต พ่อค้ำส ำเภำท่ี
มีช่ือเสียง ได้ถวำยตัวเข้ำรับรำชกำรสนองพระเดชพระคุณในหน้ำท่ีดูแลผลประโยชน์กำรค้ำส ำเภำหลวง จนกิจกำร
เจริญรุ่งเรืองผลประโยชน์งอกเงย เป็นท่ีไว้วำงพระรำชหฤทัย ถึงกับทรงออกพระโอษฐ์ด ำรัสว่ำ เจ้าสัวโตเป็นมิตรที่ดีคน
หนึ่งของพระองค์ และเมื่อโปรดพระรำชทำนนำมบรรดำศักด์ิ ก็ทรงให้มีควำมหมำยตำมท่ีทรงมีพระรำชด ำรัส คือ 
เจ้ำพระยำนิกรบดินทร์มหินทรมหำกัลยำณมิตร และยิ่งมีควำมเกี่ยวพันกันใกล้ชิดขึ้น เมื่อเจ้ำพระยำนิกรบดินทร์ฯ 
ถวำยธิดำสำว คือ คุณอึ่ง เป็นบำทบริจำริกำ 

  ควำมท่ีคุณอึ่งเป็นธิดำเจ้ำพระยำผู้มีท้ังทรัพย์และอ ำนำจจึงเป็นเจ้ำจอมท่ีทุกคนให้ควำมยกย่องและย ำเกรง  
แม้จะส้ินรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวไปแล้ว 



  ในนวนิยำยเรื่องแอนนำกับพระเจ้ำกรุงสยำม ซึ่งนำงแอนนำ เลียวโนเวน เป็นผู้แต่งขึ้นนั้น มีเรื่องรำวตอนหนึ่งท่ี
เกี่ยวกับเจ้ำจอมมำรดำอึ่งและพระองค์เจ้ำหญิงบุตรี ซึ่งแม้นวนิยำยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องท่ีแต่งขึ้น แต่สภำพแวดล้อม 
อันได้แก่ สถำนท่ี หรือบุคลิกเด่นของตัวละคร ก็น่ำท่ีจะมีเค้ำมูลแห่งควำมเป็นจริงอยู่บ้ำงไม่มำกก็น้อย 

  นำงแอนนำ ได้กล่ำวถึง ละออ ทำสคนหนึ่งของเจ้ำจอมมำรดำอึ่ง ซึ่งยกให้เป็นข้ำหลวงพระองค์เจ้ำหญิงบุตรีได้
ลักลอบรักใคร่กับแขกพ่อค้ำผ้ำ จนถูกจับจองจ ำ แอนนำ เข้ำมำมีบทบำทเกี่ยวข้อง  ด้วยกำรช่วยถวำยฎีกำขอให้
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงช่วยละออให้เป็นอิสระ ในเรื่องบรรยำยเกี่ยวกับเจ้ำจอมมำรดำอึ่งและ
พระองค์เจ้ำหญิงบุตรี ว่ำ 

“เจ้ำจอมมำรดำอึ่งเป็นธิดำของครอบครัวท่ีมีช่ือเสียงครอบครัวหนึ่งในกรุงเทพฯ  และเป็นเจ้ำจอมมำรดำใน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวในพระบรมโกศ ครอบครัวของเจ้ำจอมมำรดำอึ่งมีอ ำนำจมำกในรำชส ำนัก แล้วตัวท่ำนเอง
ก็มีต ำแหน่งส ำคัญในวัง เมื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น ใครจะเรียกให้ท่ำนมำหำไม่ได้ นอกจำกจะมีพระรำชหัตถเลขำของ
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว” 

  เรื่องนี้มีหลักฐำนในพระรำชพงศำวดำร ร.5 ว่ำ ได้แต่งต้ังให้เจ้ำจอมมำรดำอึ่งเป็น ท้าวสมศักด์ิ นำงแอนนำยัง
ได้บรรยำยต่อไปว่ำ พระองค์เจ้ำหญิงบุตรี เป็นเจ้ำจอมท่ีพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงโปรดปรำนมำก
พระองค์หนึง่ แต่ไม่มีหลักฐำนเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรำกฏในประวัติศำสตร์ไทย  นำงแอนนำได้บรรยำยถึงเจ้ำจอมมำรดำอึ่ง
ต่อไปอีกว่ำ 

  “เจ้ำจอมมำรดำอึ่งเป็นพระอำจำรย์ของพระนำงร ำเพยพระมำรดำของเจ้ำฟ้ำจุฬำลงกรณ์ เจ้ำจอมมำรดำอึ่งจึง
เป็นผู้มีอ ำนำจมำกในวัง นอกจำกนี้ใคร ๆ ก็ยังยกย่องสรรเสริญท่ำนว่ำเป็นผู้ฝึกสอนพวกท่ีอยู่ในวังให้มีกิริยำมำรยำท
สุภำพเรียบร้อย และเจ้ำจอมมำรดำอึ่งสำมำรถแต่งบทกลอนท่ีไพเรำะ” 

 หลักฐำนเอกสำรท่ีเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีว่ำ 

“ครั้นกรมหมื่นมำตยำพิทักษ์สินพระชนม์ พระบำทสมเด็จฯพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรด เกล้ำฯ
ให้รับบรรดำพระโอรสธิดำ ซึ่งล้วนแต่ยังทรงพระเยำว์อยู่ท้ังนั้นเข้ำไป ทรงท ำนุบ ำรุงเล้ียงไว้ในพระบรมมหำรำชวังอยู่ท่ี
พระต ำหนักตึกกับพระองค์เจ้ำลม่อมโดยมำก แต่สมเด็จพระบรมรำชชนนีของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 5 นั้น  
พระเจ้ำลูกเธอพระองค์เจ้ำบุตรี ทรงรับท ำนุบ ำรุงอีกชั้นหนึ่ง” 

อย่ำงไรก็ตำมจำกเรื่องรำวดังกล่ำวพอจะอนุมำนได้ว่ำ พระองค์เจ้ำหญิงบุตรี ทรงอยู่ในแวดวงของผู้ท่ีสนใจและ
ใฝ่รู้ทำงด้ำนหนังสือ ตลอดจนเรื่องเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมปฏิบัติของชำววัง ต้ังแต่ยังทรงพระเยำว์ 



สำเหตุอีกประกำรหนึ่ง ท่ีท ำให้พระองค์เจ้ำหญิงบุตรีใฝ่พระทัยในทำงหนังสือมำกกว่ำควำมรู้ของกุลสตรี ก็น่ำจะเนื่องมำ
แต่สภำพแวดล้อม ท่ีว่ำ เจ้ำจอมมำรดำอึ่งเป็นเจ้ำจอมท่ีถือตัวว่ำมีอ ำนำจร่ ำรวยจึงมักไม่ใคร่คบค้ำสมำคมสังสรรค์กับ 
เจ้ำจอมคนอื่น ๆ เป็นเหตุให้พระองค์เจ้ำหญิงบุตรีไม่มีโอกำสได้สมำคมกับพระรำชนำรีรุ่นเดียวกัน 

  จำกสภำพแวดล้อมดังกล่ำว น่ำจะมีส่วนส ำคัญกับพระนิสัยของพระองค์เจ้ำหญิงบุตรี ดังท่ีสมเด็จพระมหำ- 
สมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส ทรงเล่ำไว้ว่ำ “ท่ำนประพฤติพระองค์เป็นหลักไม่หยุมหยิม ได้ช่ือว่ำเป็นคนดุ  
ไม่เคยเห็นท่ำนทรงพระสรวลจนเอำไว้ไม่อยู่ หรือแสดงเสียพระหฤทัยจนวิกำ” 

ประกอบกับช่วงเวลำท่ีก ำลังทรงเจริญพระชันษำนั้น วิทยำกำรสมัยใหม่อันมีวิชำหนังสือเป็นหลักได้หล่ังไหลเข้ำมำ 
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และพระบรมวงศำนุวงศ์ ตลอดจนข้ำรำชกำรฝ่ำยหน้ำได้พำกันต่ืนตัวรับ
วิทยำกำรสมัยใหม่ ซึ่งตรงกันกับควำมสนพระทัยของพระองค์เจ้ำหญิงบุตรีอยู่แล้ว  เมื่อทรงมีโอกำสจึงทรงแสวงหำ
ควำมรู้เหล่ำนั้นอย่ำงเต็มท่ี แต่อย่ำงไรก็ตำมควำมเป็นขัตติยรำชนำรีของพระองค์ยังจ ำกัดไว้มิให้พระองค์ได้ทรงรับรู้
วิทยำกำรใหม่ ๆ เท่ำเทียมกันกับบุรุษ จึงทรงเช่ียวชำญเฉพำะอักขรสมัยหนังสือไทย ประเภท ธรรมะ ต ำนำน วรรณคดี 
มีโคลง ฉันท์ กำพย์ กลอน กลบทต่ำง ๆ อันเป็นวิชำเหมำะแก่สตรี 

  นอกจำกนี้ ยังทรงศึกษำเกี่ยวกับวิชำเลขอย่ำงไทย วิชำดำรำศำสตร์ จนทรงสำมำรถสอนลูกศิษย์ให้มีควำมรู้
วิชำดังกล่ำวเป็นพื้นฐำนเบ้ืองต้น 

  ควำมเช่ียวชำญด้ำนภำษำไทยของพระองค์เจ้ำหญิงบุตรีเป็นท่ียอมรับและเล่ืองลือกันว่ำ แม้ข้ำหลวงในส ำนักก็
มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทยอย่ำงสละสลวยดีเยี่ยม  จำกข้อเขียนของนำงแอนนำ ตอนหนึ่ง กล่ำวถึง
คุณสมบัติของละออข้ำหลวงพระองค์เจ้ำหญิงบุตรีว่ำ “เป็นผู้รู้จักเลือกใช้ค ำท่ีไพเรำะในกำรเล่ำเรื่อง และกำรพรรณำ
ควำมงำมของธรรมชำติ ท ำให้นำงนึกได้ว่ำ หล่อนอยู่ในวังมำต้ังแต่เด็ก ๆ และได้เรียนวิชำกำรช่ำงต่ำง ๆ ตลอดจนรู้จัก
เขียนค ำกลอนได้อย่ำงไพเรำะ พวกเจ้ำนำยในวังคงจะได้อบรมส่ังสอนพวกข้ำหลวงให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ” 

  นอกจำกจะทรงเป็นพระอำจำรย์ถ่ำยทอดวิชำควำมรู้เบื้องแรกแก่เหล่ำพระรำชกุมำร  กุมำรี แทบจะทุก
พระองค์แล้ว ในท่ำมกลำงน้ ำพระทัยท่ีเข้มแข็งจนกล่ำวกันว่ำเป็นคนดุนั้น พระองค์เจ้ำหญิงบุตรีก็ทรงมีพระอำรมณ์อัน
ละเอียดอ่อนละเมียดละไมโปรดกำรกวี ทรงเช่ียวชำญกำรพระนิพนธ์โคลง ฉันท์ กำพย์ กลอน เป็นท่ียอมรับกันในหมู่ 
จินตกวีแห่งพระรำชส ำนัก 

  แม้จะไม่มีหลักฐำนผลงำนปรำกฏ แต่จำกกำรท่ีพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อครั้งทรงพระรำช
นิพนธ์ “ลิลิตนิทราชาคริต” และโปรดให้จินตกวีมีช่ือในสมัยนั้นช่วยกันตรวจแก้ใบหน้ำแท่นนั้น พระองค์เจ้ำหญิงบุตรี
ทรงเป็นจินตกวีหญิงเพียงพระองค์เดียวท่ีทรงได้รับเลือก  ท่ำมกลำงจินตกวีชำย ซึ่งประกอบด้วย กรมหลวงพิชิต- 
ปรีชากร พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย) และกรมพระสมมตอมรพันธ์ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงพระปรีชำสำมำรถด้ำน
อักษรศำสตร์ของพระองค์เป็นอย่ำงดี 



  และถึงแม้จะมีพระอุปนิสัยท่ีไม่โปรดส่ังหยุมหยิม แต่ก็ทรงมีพระจริยวัตรท่ีอ่อนโยนละมุนละม่อม ดังปรำกฏ
หลักฐำนว่ำ ทรงเป็นพระรำชธิดำท่ีทรงรับหน้ำท่ีเป็นองค์รำชูปัฏฐำก ในพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว สมเด็จ-
พระบรมรำชชนก และในหน้ำท่ีนี้เอง ได้ทรงน ำ หม่อมเจ้าหญิง พระธิดำ กรมหม่ืนมาตยาพิทักษ์ ซึ่งอ่อนพระชันษำ
กว่ำ ประมำณ 6 ปี เข้ำมำรับใช้สนองพระเดชพระคุณในสมเด็จพระบรมอัยกำธิรำช หน้ำท่ีอยู่งำนพัด เป็นท่ีพอ 
พระรำชหฤทัย จึงพระรำชทำนนำมว่ำ ร าเพย ซึ่งในกำลต่อมำก็คือ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี พระรำชชนนี
ในพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

หรือเมื่อครั้ง สมเด็จกรมพระยาสุดารัตนราชประยูร พระบรมวงศำนุวงศ์ผู้ใหญ่ เป็นท่ีนับถือในพระบำทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระประชวรกระเสำะกระแสะนำนถึง 11 ปี พระองค์เจ้ำหญิงบุตรีก็ทรงท ำหน้ำท่ี
พยำบำลรักษำดูแลเอำพระทัยใส่ตลอดมำ จนกระท่ังเสด็จสวรรคต เป็นท่ีประจักษ์ชัดถึงน้ ำพระทัยท่ีงดงำมและ 
พระจริยวัตรที่อ่อนโยนละมุนละม่อม 

  ด้วยพระจริยวัตรท่ีน่ำช่ืนชมและพระปรีชำสำมำรถด้ำนอักษรศำสตร์เป็นเลิศ ท ำคุณประโยชน์แก่บ้ำนเมืองท้ัง
ทำงตรงและทำงอ้อม พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว จึงโปรดสถำปนำยกขึ้นเป็น  พระเจ้าอัยยิกาเธอ  
กรมหลวงวรเสรฐสุดา พระองค์เจ้ำต่ำงกรมฝ่ำยใน และทรงยกย่องด ำรงฐำนะพระบรมรำชวงศ์ช้ันผู้ใหญ่จนตลอด 
พระชนม์ชีพ เช่นครั้งท่ีทรงประกอบพระรำชพิธีเฉลิมพระท่ีนั่งอัมพรสถำน ในปี พ.ศ. 2449 แม้กรมหลวงวรเสรฐสุดำจะ
ทรงเจริญพระชันษำ คือ 79 พรรษำ เสด็จพระด ำเนินไม่ใคร่ไหว แต่ก็ยังโปรดเกล้ำฯ ยกย่องพระเกียรติยศให้ทรงรับหน้ำ
ท่ีลำดพระยี่ภูพระแท่นบรรทม และถวำยหินบดในพระรำชพิธีด้วย 

พระองค์เจ้ำหญิงบุตรี กรมหลวงวรเสรฐสุดำ ส้ินพระชนม์ด้วยพระโรคชรำ เมื่อวันท่ี 1 ธันวำคม พ.ศ.2450 
พระชนมำยุ 80 พรรษำ 

  ถึงแม้เวลาจะผ่านไปแสนนาน แต่แนวพระด าริอันแปลกแยกจากสมัยและพระกรณียกิจอันเป็นคุณแก่
ประเทศชาติ โดยผ่านทางเหล่าศิษย์ส านักพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุตรี  ซ่ึงถือกันว่าทรงเป็น  
“ครูคนแรก” นั้น ยังคงเป็นที่จดจ าและเล่าขานสืบมาจนปัจจุบัน 
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 ที่มา ศิลปวัฒนธรรม เมษำยน 2537 


