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สารจากผู้อำานวยการ

มิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู ้แห่งชาติ ตั้งอยู ่บนพื้นที่ส�าคัญทาง 
ประวัติศาสตร์ตั้งแต่การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผ่านกาลเวลากลายมาเป็นกรุงเทพมหานคร 
ทุกวันนี้ร่องรอยของประวัติศาสตร์ยังปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ส�าคัญใน
ประวัติศาสตร์ หรือย่านเก่าท่ีอาศัยมาหลายช่ัวอายุคน

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วยประชากรจ�านวนมากและจะเพิ่มมากขึ้น 
ไปเรือ่ยๆ การเดินทางคมนาคมทีส่ะดวกรวดเรว็จงึเป็นปัจจยัส�าคญัยิง่ต่อการพฒันาทางเศรษฐกจิ
และสังคม โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน ส่วนต่อขยายช่วงหัวล�าโพง-ท่าพระ เป็นเส้นทาง 
รถไฟฟ้าทีด่�าเนนิการก่อสร้างเพือ่การคมนาคมทีร่วดเรว็และคล่องตัวในการรองรบัวถิชีวีติปัจจบุนั  
รถไฟฟ้าสายสนี�า้เงนินีเ้ป็นเส้นทางสายส�าคญัทีล่อดผ่านพืน้ทีแ่ละชมุชนส�าคญัของกรงุรตันโกสนิทร์ 
ซึ่งแต่ละพ้ืนท่ีนั้นล้วนมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันเป็นประจักษ์พยานส�าคัญของความเป็น
บ้านเมืองของกรุงเทพฯ

ในปี 2557 สถาบันฯ เล็งเห็นความส�าคัญของพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ จึงมอบหมายให้  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ ท�าการศึกษาชุมชนและสถานที่ส�าคัญตาม
เส้นทางรถไฟฟ้าสายสนี�า้เงนิ ส่วนต่อขยายช่วงหวัล�าโพง-ท่าพระ เพือ่รวบรวมข้อมลูพืน้ทีท่ีม่กีาร 
ทับซ้อนมาหลายช่วงเวลา ตั้งแต่ย่านหัวล�าโพง เยาวราช สามยอด บ้านหม้อ มิวเซียมสยาม  
ปากคลองตลาด และย่านฝั่งธนบุรี ต่อมาในปี 2561 สถาบันฯ ได้น�างานการศึกษามาจัดพิมพ ์
เป็นหนังสือที่สามารถใช้ค้นคว้า อ้างอิง โดยคุณสุดารา สุจฉายา ท�าหน้าท่ีเรียบเรียงด้วยการใช้ 
ภาษาเขียนที่เข้าใจง่าย เพ่ิมเติมแผนท่ี และภาพประกอบเพื่อส่ือสารเน้ือหาให้ผู้อ่านเข้าใจ 
ได้มากขึ้น

สถาบันฯ หวังว่า หนังสือ “เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน�้าเงิน” ซึ่งได้รวบรวมเรื่องราว
สองข้างของทางรถไฟฟ้าสายนี้ไว้อย่างครบครัน จะเป็นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า และ
สามารถใช้เป็นข้อมูลส�าหรับการท่องเท่ียวเรียนรู้ย่านเก่าได้อย่างเข้าใจและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ราเมศ พรหมเย็น
ผู้อ�านวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ





บรรณาธิการบอกกล่าว

จากชุมชนเล็กๆ ริมฝั่งน�้าเจ้าพระยาท่ีก้าวสู่ความเป็นบ้าน เมือง และมหานคร ซึ่งมีพื้นที่
ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง อีกท้ังประชากรเมืองก็เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการจราจร 
บนท้องถนนที่ติดขัดตามมา จนน�ามาสู่การแก้ไขปัญหาด้วยระบบการขนส่งแบบราง ทั้งใต้ดิน
และบนดิน ซึ่งปัจจุบันเส้นทางที่ถูกก�าหนดไว้ตามแผนงานของรัฐจะเพิ่มขึ้นอีกนับสิบสาย  
เพื่อเชื่อมให้เกิดโครงข่ายการคมนาคมท่ีครอบคลุมไปยังเขตชานเมืองและปริมณฑลในอนาคต  

เส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดนิ (MRT) สายสนี�า้เงนิ ส่วนต่อขยายจากหวัล�าโพง-ท่าพระ เป็นหนึง่ใน
เส้นทางทีก่�าลงัก่อสร้างและคาดการณ์ว่าจะแล้วเสรจ็และเปิดใช้งานภายในปี 2562 เส้นทางสายนี ้
เป็นเส้นทางสายส�าคญัทีล่อดผ่านพืน้ทีแ่ละย่านส�าคญัๆ ของกรงุรตันโกสนิทร์ ตัง้แต่ฝ่ังตะวนัออก 
ไปจนถงึฝ่ังตะวนัตกของแม่น�า้เจ้าพระยา ทีแ่ต่ละพืน้ทีล้่วนมเีรือ่งราวความเป็นมา มวีถิวีฒันธรรม 
ของผู้คน อันเป็นประจักษ์พยานส�าคัญถึงความเป็นบ้านเมืองของกรุงเทพมหานคร

การมาของรถไฟฟ้ามีทั้งด้านที่เป็นคุณและโทษ นับแต่เมื่อแรกสร้าง อาคารเก่าที่เป็น
มรดกวัฒนธรรมของเมืองจ�าต้องสูญเสียเพื่อหลีกทางให้กับส่ิงใหม่ แต่ขณะเดียวกันเม่ือเปิด 
ใช้งานแล้ว การเข้าถึงย่านเก่าที่เป็นเสมือน “หัวใจ” ของมหานคร เพื่อการเรียนรู้หรือท่องเที่ยว 
ย่อมท�าได้โดยง่ายและสะดวกมากข้ึน 

นับแต่ย่านหัวล�าโพง-สามแยก-วงเวียน 22 กรกฎาคม ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทาง 
เข้าสูไ่ชน่าทาวน์ ถ่ินฐานย่านชาวจนีเก่าแก่แหล่งใหญ่ของกรงุเทพฯ บนถนนเจรญิกรงุ-เยาวราช ที่
ถอืเป็นตลาดการค้าแรกเริม่บนบกของเมอืง ก่อนจะขยายออกมาสู่ย่านสามยอด-วังบรูพา-พาหรุดั  
ในยุคโก๋หลังวังรุ่งเรือง ขณะเดียวกันแหล่งการค้าริมคลองบนย่านบ้านหม้อ-ถนนอัษฎางค์- 
ปากคลองตลาด ก็ยังคงรุ่งเรืองแต่ต้นกรุงจนถึงทุกวันนี้ ผิดจากย่านสนามไชยที่เคยอุดมด้วย
เวียงวัง ได้เปล่ียนมาเป็นหน่วยราชการ กระทรวง ทบวง กรม และเม่ือข้ามแม่น�้ามายังฟากฝั่ง
คลองบางหลวง ชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนหลากหลายกลุ่มที่ร่วมสร้างบ้านสร้างเมือง ยังปรากฏ
หลงเหลือให้ได้สัมผัส 

 “เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน�้าเงิน” เล่มนี้ ได้รวบรวมข้อมูลเรื่องเล่าสองข้างราง 
รถไฟไว้อย่างละเอียด สามารถใช้เพื่อการค้นคว้าอ้างอิง และที่ส�าคัญด้วยภาษาเขียนที่สื่อสาร
แบบง่ายๆ มแีผนท่ี ภาพประกอบครบครนั กจ็ะช่วยให้การท่องเทีย่ว เรยีนรูย่้านเก่าเข้าใจ เข้าถงึ  
ได้อย่างลึกซึ้งย่ิงขึ้น และมากไปกว่าน้ันคือการรู้จักบ้านเมืองของตนเอง

สุดารา สุจฉายา 





ผู้เขียนบอกเล่า

การคมนาคมของชุมชนลุ ่มแม่น�้าเจ้าพระยานิยมใช้เรือสัญจรไปมาต้ังแต่อดีตกาล 
เมื่อกาลเวลาผ่านไปเมืองค่อยๆ ขยายตัวข้ึน ถนนเข้ามาแทนที่ ถนนสากลตามแบบยุโรป 
สายแรกได้ถือก�าเนิดขึ้นในกรุงรัตนโกสินทร์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นที่รู ้จักกันในนาม  
ถนนเจริญกรุง หรือท่ีชาวยุโรปเรียกกันว่า ถนนนิวโรด นับตั้งแต่นั้นจึงเกิดการตัดถนนเพื่อ 
เชื่อมโยงผู ้คนแต่ละย่าน ปัจจุบันไม่เพียงแต่ถนนเท่าน้ันที่เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก  
หากด้วยเมืองที่ขยายตัวเพิ่มข้ึน จ�านวนประชากรเพิ่มขึ้น การจราจรที่ติดขัด น�าไปสู่การแก้ไข 
ด้วยการสร้างระบบขนส่งมวลชนแบบราง 

รถไฟฟ้า MRT สายสีน�้าเงิน เป็นระบบขนส่งมวลชนแบบรางที่เช่ือมโยงฝั่งพระนคร 
และฝั่งธนบุรีในย่านเมืองเก่าเข้าด้วยกัน ต้ังแต่สถานีหัวล�าโพง วิ่งตามถนนเจริญกรุงผ่านสถานี
วัดมังกร เข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์ช้ันในที่สถานีสามยอด ผ่านสถานีสนามไชย ก่อนลอดแม่น�้า
เจ้าพระยาเข้าสู่เมืองธนบุรีเดิม รถไฟฟ้า MRT สายสีน�้าเงินสายนี้จึงเป็นพาหนะสมัยใหม่ท่ี 
พาดผ่านถนนสายอดตีอนัเป็นเส้นทางสายประวตัศิาสตร์ ทีส่ามารถร้อยเรยีงเรือ่งราวกว่าจะเป็น
กรุงเทพมหานครอย่างท่ีเห็นปัจจุบัน

สองข้างทางรถไฟฟ้าล้วนมีเรื่องราวและเรื่องเล่าขานมากมาย มีชุมชน มีสถานที่ซึ่ง
เป็นมรดกวัฒนธรรมอันเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานครในอดีต ในขณะที่เมืองก�าลังพัฒนา
โครงสร้างและรูปร่างทางกายภาพ การก่อสร้างรถไฟฟ้าล้วนส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง 
วิถีชีวิตของชุมชนและพื้นท่ีส�าคัญทางประวัติศาสตร์อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ หากแต่อย่างน้อยที่สุด 
เร่ืองราวของชมุชน ย่านประวตัศิาสตร์ และมรดกวฒันธรรมส�าคญัทัง้ทีย่งัคงอยูแ่ละไม่เหลอือยูแ่ล้ว  
ยังได้รับการเผยแพร่เรื่องราวต่างๆ สู่สาธารณชน

หนังสือ “เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน�้าเงิน” ฉบับนี้ จึงได้รวบรวมเรื่องชุมชน  
ย่านประวัติศาสตร์ และร่องรอยมรดกวัฒนธรรมสองข้างทางรถไฟฟ้า บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
อกัษรและตพีมิพ์ในช่วงเวลาใกล้เคยีงกบัการเปิดใช้รถไฟฟ้า MRT สายสนี�า้เงนิอย่างเป็นทางการ 
ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาระในหนังสือจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทั้งด้านการศึกษาวิจัย 
ความเพลิดเพลิน และการท่องเท่ียวย่านประวัติศาสตร์ตามเส้นทางสายใหม ่



ท้ายที่สุด ผู้เขียนขอขอบพระคุณสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติที่เห็นประโยชน ์
ในการรวบรวมข้อมลูและจดัพมิพ์หนงัสอืเล่มนี ้สุดารา สุจฉายา บรรณาธกิาร ทีใ่ห้ค�าแนะน�าต่างๆ  
ทีเ่ป็นประโยชน์ยิง่ต่อการท�าหนงัสือ และปรับแก้ไขข้อมลูต่างๆ จนสมบรูณ์ รวมทัง้น้องๆ ฝ่ายข้อมลู 
ที่ท�าให้งานส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอย่างน้อยที่สุด ภายหลังจากการเปิดใช ้
เส้นทางรถไฟฟ้าสายน้ีอย่างเป็นทางการ และเม่ือเวลาล่วงเลยผ่านไป ถึงแม้โลกจะยังไม่หยุด 
พัฒนาและรถไฟฟ้าจะวิง่ไวเพยีงใด เรือ่งราวและเรือ่งเล่าสองข้างราง MRT สนี�า้เงนิ จะยงัคงอยูแ่ละ 
บันทึกไว้เพื่อให้คนรุ่นต่อๆ ไปได้เรียนรู้ว่าเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างตามเส้นทางสายใหม่สายน้ี

กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์
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กำาเนิดเมือง

กรุงเทพมหานครหรือในอดีตเรียกว่า เมืองบางกอก ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มบนดินดอนสามเหลี่ยม
ปากแม่น�้าเจ้าพระยา ซ่ึงเป็นแม่น�้าสายส�าคัญ 1 ใน 5 สายของที่ราบลุ่มภาคกลาง ผู้คนในพื้นท่ีจึงมี
วิถีชีวิตแบบชุมชนเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท�าสวนผลไม้ เนื่องจากที่ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากท้องทะเล
มากนัก จึงได้รับอิทธิพลของน�้าขึ้นน�้าลง ผสานกับน�้าจืดจากล�าน�้าเจ้าพระยาที่น�าพาโคลนตะกอน 
ลงมาทับถม ก่อให้เกิดผืนดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุอันเหมาะต่อการเพาะปลูกไม้สวน  
ดงึดดูให้คนจากบ้านเมอืงภายนอกและภายในพากนัเข้ามาตัง้หลกัแหล่งอยู่อาศยั เกิดเป็นชมุชนชาวสวน 
ที่อยู่ไม่ไกลจากปากแม่น�้าเจ้าพระยาและกรุงศรีอยุธยา บริเวณนี้จึงกลายเป็นแหล่งผลาหารส�าคัญ 
ก่อนจะพัฒนาขึ้นเป็นเมืองหน้าด่านและราชธานีในระยะเวลาต่อมา

ปราการด้านใต้ของกรุงศรีอยุธยา

แม่น�้าเจ้าพระยาเป็นแม่น�้าสายใหญ่ที่มีความคดโค้งอย่างมากในบริเวณตอนใต้ของกรุงศรี 
อยุธยา เนื่องจากมีระดับความสูงจากน�้าทะเลต�่ากว่า 2.5 เมตรไปจนจรดอ่าวไทย จึงเกิดเป็นเกาะ 
และกุดน�้า (Oxbow Lake) หลายแห่ง ชุมชนบางกอกเม่ือแรกเริ่มนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่กุดน�้า ซึ่งขณะน้ัน 
พื้นที่ฝั่งธนบุรียังเป็นผืนดินเดียวกันกับฝั่งพระนคร ไม่ได้มีแม่น�้าเจ้าพระยากั้นขวางดังเช่นปัจจุบัน 
และด้วยความคดเคี้ยวของแม่น�้า จึงท�าให้การเดินทางจากปากแม่น�้าเจ้าพระยาไปสู่กรุงศรีอยุธยา 
ใช้เวลามาก การขุดคลองลัดจึงเป็นการลดทอนระยะทางและลดระยะเวลาในการเดินทาง ช่วยให้การ
สัญจรทางน�้าและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พระมหากษัตริย์หลาย
พระองค์ในสมัยอยุธยา จึงด�าเนินการขุดลัดแม่น�้าเจ้าพระยาช่วงต่างๆ หลายครั้ง นับตั้งแต่สมัยสมเด็จ
พระไชยราชาธิราช (พ.ศ. 2077-2089) เป็นต้นมา โดยในราวปี พ.ศ. 2085 โปรดเกล้าฯ ให้ขุดลัด 
แม่น�า้คร้ังแรกขึน้ตรงบริเวณปากคลองบางกอกน้อยไปจนถงึปากคลองบางกอกใหญ่ในปัจจบุนั รวมเป็น 
ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร การขุดลัดครั้งน้ี สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรง
สันนิษฐานว่า “...เห็นจะไม่ได้ขุดแผ่นดินดอน คงจะมีคลองลัดเล็กๆ ซึ่งเขาเดินเรือกันอยู่แล้วเป็นส่ิง
น�าทางขุดซ�้ารอบให้เป็นคลองกว้างขวาง... คลองลัดเดิมน่าจะเป็นชาวบ้านขุดบางประจบกัน”
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จังหวัดพระนคร

จังหวัดพระประแดง

อำเภอปากเกร็ดอำเภอบางบัวทอง

คลองลัดเกร็ดน�อย

คลองพระพิมล
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ใหญ�

อำเภอบางใหญ�
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คลองมหาสวัสดิ์
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ค.ดาวคะนอง

อำเภอราษฎร�บูรณะ

บ�านบางสาขลา ป�อมพระจุลจอมเกล�า

ป�อมผีเสื้อสมุทร

คลองลัดโพธิ์

คลองลัดหลวง
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ด�า
น

ค.บางขุนนนท�
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คลองบางกอกน�อย

คลองลัดบางกรวย
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คลองแสนแสบ

ไปจังหวัดมีนบุรี

คลองสามเสน
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อง
วัง
หิน

คลองลัดเมืองนนร� คลองบางเขน

แม�น้ำอ�อม

คลองบางบัวทอง

แม�น้ำอ�อม

คลองลัดบางกอก

คลองสำโรง

คล
อง
บา
งป
ลา
ดุก

กระโจมไฟสันดอน

เรือกระโจมไฟเขียว

เรือกระโจมไฟแดง

เรือกระโจมไฟขาว

แผนที่
แม�น้ำเจ�าพระยา ตอนผ�านมณฑล

กรุงเทพฯ
มาตราส�วน ๑:๒๐๐,๐๐๐

๕ กม. กม.๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐

แม�น้ำที่ขุดใหม�

แม�น้ำเดิม

คลองต�างๆ

ที่ตั้งจังหวัด

¹

พระสุมทรเจดีย�

จังหวัดนนทบุรี

แผนทีแ่สดงเส้นทางแม่น�า้เจ้าพระยาทีค่ดเคีย้วไปมาจนเกดิกดุน�า้หลายแห่ง   จงึต้องมกีารขุด “ลดั” เพือ่ย่นระยะการเดนิทาง  
ซึ่งการขุดครั้งใหญ่ๆ ได้แก่ 
 ราวปี 2065 สมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราช ขุดลัดบางกอก ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของแม่น�้าเจ้าพระยา  
 ราวปี 2081 สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ขุดลัดบางกรวย ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของคลองบางกอกน้อย
 ราวปี 2150-2151 สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ขุดลัดบริเวณสามโคก เรียก ลัดเกร็ดใหญ่ หรือเตร็ดใหญ่ 
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งแม่น�้าเจ้าพระยา
 ราวปี 2178 หรอื 2179 สมยัสมเดจ็พระเจ้าปราสาททอง ขดุลดัเมอืงนนท์ ปัจจบุนัเป็นส่วนหน่ึงของแม่น�า้เจ้าพระยา
 ราวปี 2265 สมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ ขุดลัดบริเวณปากคลองบางบัวทอง เรียก ลัดเกร็ดน้อย หรือปากเกร็ด 
ท�าให้เกิดเกาะเกร็ด พร้อมกันนั้นให้ขุดลัดที่พระประแดงอีกแห่ง เรียกว่า ลัดโพธิ์
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ต่อมาคลองลัดแห่งนี้ขยายกว้างขึ้นจากการเปลี่ยนเส้นทางเดินของแม่น�้าเจ้าพระยาสายเก่า  
ส่งผลให้แม่น�า้เดมิแคบลงจนกลายเป็นคลอง ทีปั่จจบุนัเรยีกว่า คลองบางกอกน้อยกับคลองบางกอกใหญ่ 
ขณะที่คลองลัดซึ่งขุดใหม่ได้เปลี่ยนสภาพเป็นแม่น�้าสายใหม่ แบ่งผืนดินเดิมให้แยกออกเป็น 
สองฟากฝั่งของล�าน�้า โดยด้านทิศตะวันตก เรียกขานกันต่อมาว่า ฝั่งธนบุรี ส่วนทางทิศตะวันออก 
เรียก ฝั่งพระนคร

แม่น�า้สายใหม่กลายเป็นเส้นทางสญัจรหลกัทีส่ะดวกรวดเรว็ น�าพาผูค้นทีอ่ยูต่ามล�าน�า้เก่าและ 
บางต่างๆ ภายใน เคลื่อนมาต้ังบ้านเรือนริมล�าน�้าใหม่ จนขยายเติบโตเป็นชุมชนใหญ่ ปี พ.ศ. 2100 
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงยกฐานะขึ้นเป็นเมือง “ทณบุรีศรีมหาสมุทร”1 ท�าหน้าที่เป็น “เมือง 
หน้าด่านทางทะเล” ป้องกนัศตัรทูีจ่ะเข้ามาทางด้านใต้ของกรงุศรอียธุยา และเป็น “ขนอน” ตรวจตรา 
จัดเก็บภาษีสินค้าจากบรรดาเรือท่ีผ่านเข้าออก ความส�าคัญของเมืองยิ่งทวีมากขึ้นในสมัยอยุธยา 
ตอนปลาย เพราะนอกจากเป็นชมุทางการค้าแล้ว ยงัเป็นเมอืงยทุธศาสตร์ทางการทหาร มกีารเสริมสร้าง 
ป้อมปราการให้ใหญ่โตและแข็งแรงข้ึนบนสองฝั่งแม่น�้า

จากเมืองหน้าด่านสู่ราชธานี..กรุงธนบุรี

ภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310 เมืองธนบุรีถูกเลือกให้เป็นศูนย์กลาง
ทางการเมืองการปกครองแห่งใหม่ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี การสร้างพระนครใหม่น้ัน แรกเริ่ม
พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ฝ่ายทหารพลเรือนสร้างค่ายที่มั่นด้วยไม้ทองหลางทั้งต้น ก่อนจะก่อก�าแพง
ขึน้ภายหลงั โดยเริม่ท�าตัง้แต่มมุก�าแพงเมอืงเก่าไปจนถงึวดับางหว้าน้อย วกไปตามรมิแม่น�า้เจ้าพระยา 
แล้วขุดคูน�้ารอบพระนคร น�ามูลดินข้ึนเป็นเชิงเทินตามริมค่ายข้างใน เสร็จเรียบร้อยภายใน 1 เดือน2

ปี พ.ศ. 2316 โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะพระนครให้แข็งแรงขึ้น โดยไปร้ืออิฐก�าแพงเก่าเมือง
พระประแดง ก�าแพงค่ายพม่าท่ีโพธ์ิสามต้น และสีกุก บางไทร ก่อก�าแพงเมืองและป้อมตามที่ถม 
เชงิดินสามด้านทัง้สองฟาก ให้แม่น�า้เจ้าพระยาอยูร่ะหว่างกลางเหมอืนเมอืงพษิณโุลก3 ก�าแพงเมอืงธนบรุ ี
ช่วงเวลานัน้จงึครอบคลมุพืน้ทีท่ัง้สองฝ่ังแม่น�า้ มพีระราชวงัของสมเดจ็พระเจ้ากรงุธนบรุตีัง้อยูบ่นพืน้ที่
ฝั่งตะวันตก ใกล้กับปากคลองบางกอกใหญ่ ต่อจากป้อมวิชัยประสิทธิ์ไปจรดคลองนครบาล และมีวัด
ในเขตพระราชฐาน 2 วัด คือ วัดแจ้งหรือวัดมะกอก (วัดอรุณราชวราราม) กับวัดท้ายตลาด (วัดโมลี
โลกยาราม) นอกจากน้ันยังปรากฏวัดภายในก�าแพงเมืองฝั่งตะวันตก ได้แก่ วัดบางหว้าใหญ่ (วัดระฆัง
โฆสิตาราม) และวัดบางหว้าน้อย (วัดอมรินทราราม)

1 ในเอกสารประวัติศาสตร์เขียนชื่อเมืองไว้ต่างกัน คือ เมืองทน เมืองทนทบุรีย เมืองทนบุรีย เมืองทณบุรีย ดูใน กรมศิลปากร, กฎหมาย

ตราสามดวง เล่ม 4, (พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, 2505), หน้า 244, กรมศิลปากร, กฎหมายตราสามดวง เล่ม 5, (พระนคร:  

องค์การค้าของคุรุสภา, 2506), หน้า 11, 15.
2 พระราชพงศาวดารกรงุธนบรุ ีฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) จดหมายเหตุรายวันทัพ, อภินิหารบรรพบรุษุ และเอกสารอ่ืนๆ  (กรงุเทพฯ: 

ศรีปัญญา, 2551), หน้า 73.
3 พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา (พระนคร: ศิวพร, 2511), หน้า 637.
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ส่วนหนึ่งของรายละเอียดกรุงธนบุรีในแผนที่ที่สายลับพม่าเขียนไว้ 1 เขตวังหลวงหรือพระราชฐานชั้นใน 
2 บ้านพระยาจักรี 3 วังลูกเจ้าเมืองบางกอก 4 ท่าขึ้นวัง 5 ประตูถือน�้าพิพัฒน์สัตยา 6 ท่าข้าวเปลือก  

7 ป้อมปืน 8 โรงช้างส�าคัญ 9 บ้านพระยาราชาเศรษฐี 
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ถดัจากคลองนครบาลถงึคลองมอญ เป็นทีต่ัง้ของวงัเจ้านายและสถานทีร่าชการต่างๆ เช่น กรม
พระนครบาล ศาล คุก ฉางเกลือ ฉางข้าว เป็นต้น ช่วงคลองมอญถึงวัดบางหว้าใหญ่ มีบ้านข้าราชการ
ผูใ้หญ่ คอื เจ้าพระยาธรรมาธกิรณ์ (บญุรอด ต้นสกุลบณุยรตัพนัธุ)์ ข้าราชการกรมวงั บ้านเจ้าพระยาจกัรี  
ต่อไปเป็นอู ่เรือหลวง บ้านขมิ้น บ้านปูน สวนมังคุด สวนล้ินจี่ ในกลุ่มพื้นที่ น้ีมีโรงช้างเผือก  
โรงช้างส�าคญั ฉางข้าว ฉางเกลอื และบ้านข้าราชการเครอืญาตขิองสมเด็จพระเจ้ากรงุธนบรุ ีถัดจากนีไ้ป 
เป็นอันสุดเขตก�าแพงเมืองธนบุรี บริเวณใกล้เขตก�าแพงเมืองมีประชากรอาศัยหนาแน่น เช่นที่ 
ปากคลองบางกอกใหญ่และปากคลองบางกอกน้อย ด้วยเป็นตลาด เฉพาะท่ีปากคลองบางกอกใหญ่นัน้  
มีทั้งคนไทย จีน ปลูกบ้านและจอดเรือนแพอยู่อาศัยและค้าขาย ต้ังแต่บ้านกะดีจีนเร่ือยไปจนถึง 
วัดท้ายตลาด4 ถัดไปทางใต้มีกลุ่มคนนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตั้งวัดชื่อ วัดมหากางเขน  
(วดัซางตาครู้ส) ด้านฝ่ังตะวนัออกของแม่น�า้เจ้าพระยา ศาสนสถานภายในก�าแพงเมอืงธนบุรฝ่ัีงตะวนัออก  
มวีดัโพ (วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม) และวดัสลกั (วดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎ์ิ) ส่วนชมุชนอยูอ่าศยั
มีเบาบาง เป็นบ้านของพระยาราชาเศรษฐีและกลุ่มชนชาวจีนและญวนที่ถูกกวาดต้อนเข้ามา

หลังจากสงครามคราวเสียกรุง เมืองธนบุรีแทบร้างผู้คน ประชากรต่างกระจัดกระจายหลบ
ซ่อนตัวและโยกย้ายหนีออกไปอยู่เมืองรอบนอก ครั้นเม่ือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสถาปนาธนบุรีเป็น
ราชธานีใหม่ จึงมีผู้คนอพยพกลับเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น ทั้งจากกรุงเก่าและหัวเมืองต่างๆ  พระราช
พงศาวดารต่างบันทึกว่า กลุ่มคนท่ีเข้ามาอาศัยมีหลากหลายเช้ือชาติ ทั้งคนพื้นถิ่น ชาวต่างชาติ และ
ไพร่พลเมืองที่ถูกกวาดต้อนเข้ามาจากการสงคราม เช่น ชาวโปรตุเกสตั้งถิ่นฐานริมคลองบางกอกใหญ ่
บริเวณบ้านกะดจีนี ชาวมอญตัง้ถิน่ฐานบ้านเรอืนริมคลองมอญ คลองบางกอกใหญ่ ชาวลาวเกาะกลุม่กัน 
อยู่แถบคลองบางไส้ไก่ เป็นต้น

4 ชัย เรืองศิลป์, ประวัติศาสตร์ในสมัย พ.ศ. 2352-2453: ด้านสังคม (กรุงเทพฯ: เรืองศิลป์, 2519), หน้า 278.
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กรุงรัตนโกสินทร์
ศูนย์กลางอำานาจใหม่ริมนำ้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก

หลงัการผลดัเปลีย่นแผ่นดนิในสมยักรงุธนบรุใีนปี พ.ศ. 2325  พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้า 
จุฬาโลกมหาราชได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ให้เป็นศูนย์กลางอ�านาจการปกครองของราชธานีใหม่ 
บนพื้นที่ริมแม่น�้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ด้วยทรงมีพระราชด�าริว่ากรุงธนบุรีฝั่งตะวันออกมีชัยภูม ิ
ดีกว่าส�าหรับการสร้างพระนคร พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาราชาเศรษฐีและชาวจีนท่ีตั้งถิ่นฐาน
อยู่ก่อน ย้ายไปตั้งบ้านเรือนใหม่ ณ ที่สวน ตั้งแต่คลองวัดสามปล้ืมจนถึงคลองวัดสามเพ็ง แล้วสร้าง
พระราชมนเทียรสถานข้ึน เม่ือแล้วเสร็จโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีปราบดาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัติเป็นพระปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

หลังจากนั้นโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระนครต่อให้บริบูรณ์เหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองดี  โดยวาง
การก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก ยังคงรักษากรุงธนบุรีไว้เป็นที่มั่น แต่ย้ายพระราชวังหลวง
และสถานที่ส�าคัญต่างๆ ทางราชการมาที่พระนครฝั่งตะวันออก ระยะที่สอง โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคูเมือง
ขยายพระนครด้านทศิตะวนัออก พร้อมกบัรือ้ก�าแพงกรงุธนบรุฝ่ัีงตะวันตกลง คงรกัษาไว้แต่ทีร่มิแม่น�า้
เป็นเขื่อนหน้าพระนครท่ีสร้างใหม่ อีกท้ังยังทรงให้รื้อพระราชวังของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีออกเสีย
กึ่งหนึ่ง เหลือแต่ก�าแพงสกัดช้ันใน และใช้เป็นท่ีประทับของพระราชวงศ์ชั้นสูงต่อมา

การสร้างพระนครใหม่ในคราวน้ัน ยังโปรดให้ร้ือซากป้อมบางกอกเดิมกับก�าแพงเมืองธนบุรี
ฝั่งตะวันออก เพื่อขยายก�าแพงเมืองและคูพระนครใหม่ให้กว้างขวางขึ้น โดยเกณฑ์เขมร 10,000 คน 
เข้ามาขดุคพูระนครใหม่ ตัง้แต่ปากคลองบางล�าพมูาออกแม่น�า้ข้างใต้เหนอืวดัสามปล้ืม แล้วพระราชทาน 
นามว่า “คลองรอบกรุง” จากนั้นให้ขุดคลองขนาดเล็ก (คลองหลอด) เช่ือมคูพระนครเดิมกับ 
คพูระนครใหม่ขึน้ 2 จดุ ซ่ึงปัจจุบนัเรยีกคลองท้ัง 2 สายว่า “คลองหลอดวดัเทพธดิา” และ “คลองหลอด 
วัดราชบพิธ” นอกจากน้ียังขุดคลองใหม่เหนือวัดสะแก (วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร) อีกคลองหน่ึง 
พระราชทานนามว่า “คลองมหานาค”5

5  จดหมายเหตุความทรงจำาของกรมหลวงนรินทรเทวี (พ.ศ. 2310-2381) และพระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร ม.จ.ก., ป.จ. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2526, หน้า 22.
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ก�าแพงเมืองและป้อมปราการของกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ 1

ป้อมปราการ
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6 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 (พระนคร: องค์การค้าคุรุสภา, 2503), หน้า 74-75.
7 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 4 เล่ม 1 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2504), หน้า 75-76.

ครั้นขุดคูคลอง ตระเตรียมอิฐปูนและไม้ส�าหรับก่อสร้างพระนครพร้อมแล้ว จึงโปรดเกล้าฯ 
ให้เกณฑ์ลาวเวียงจันทน์ และปักปันหน้าท่ีท้ังข้าราชการในกรุงและหัวเมือง ช่วยคุมไพร่ขุดรากก่อ
ก�าแพงรอบพระนครและสร้างป้อมไว้เป็นระยะห่าง 10 เส้นบ้าง ไม่ถึง 10 เส้นบ้าง6 ป้อมปราการ
ที่สร้างมีจ�านวนทั้งหมด 14 ป้อม ได้แก่ ป้อมพระสุเมรุ ป้อมยุคนธร ป้อมมหาปราบ ป้อมมหากาฬ 
ป้อมหมูทลวง ป้อมเสือทยาน ป้อมมหาไชย ป้อมจักรเพชร ป้อมผีเส้ือ ป้อมมหาฤกษ์ ป้อมมหายักษ์ 
ป้อมพระจันทร์ ป้อมพระอาทิตย์ และป้อมอิสินธร ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 2 ป้อม คือ ป้อมพระสุเมรุ
และป้อมมหากาฬ

นอกจากนั้นยังโปรดเกล้าฯ ให้สร้างถนนดินและถนนอิฐเรียงตะแคงตามแบบกรุงศรีอยุธยา 
เพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมทางบก ถนนที่สร้างในรัชกาลน้ี ได้แก่ ถนนจักรวรรดิวังหลวง ถนน
จักรวรรดิวังหน้า ถนนเสาชิงช้า ถนนท่าช้างวังหลวง ถนนพระจันทร์ ถนนหน้าวัดมหาธาตุ ถนนหน้า
โรงไหม ถนนท่าขุนนาง และถนนสามเพ็ง

กรุงรัตนโกสินทร์เมื่อแรกสร้าง มีเนื้อท่ีภายในก�าแพงพระนคร 2,589 ไร่ ล้อมรอบด้วยก�าแพง
พระนครและคูพระนครยาว 7.2 กิโลเมตร กระทั่งถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รชักาลที ่4 ประชากรมจี�านวนมากขึน้ และการค้ากข็ยายตวั มพ่ีอค้านานาชาตเิดนิทางเข้ามามาก ในปี  
พ.ศ. 2394 พระองค์จึงโปรดให้ขยายขอบเขตพระนคร เพื่อเป็นการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญ
ก้าวหน้า และเป็นการอ�านวยความสะดวกด้านการคมนาคมให้แก่ราษฎรอีกด้วย จึงทรงมอบหมายให้
เจ้าพระยาศรสีริุยวงศ์ (ช่วง บนุนาค) สมุหพระกลาโหม เป็นแม่กองขดุคูรอบพระนครแห่งใหม่ โดยเริม่ต้น 
ขุดจากริมแม่น�้าเจ้าพระยาตรงวัดเทวราชกุญชร โค้งขนานไปตามแนวคลองรอบกรุง มาทะลุออก 
แม่น�้าเจ้าพระยาทางตอนใต้ ณ ริมวัดแก้วฟ้า7 แล้วพระราชทานนามว่า “คลองผดุงกรุงเกษม” ในการ 
ขุดคลองรอบพระนครครั้งน้ี ไม่มีการก่อก�าแพงเมืองขนานตามคลองเช่นแต่เดิม คงมีเพียงสร้าง 
ป้อมปราการขนานไปตามคลอง ยามมีศึกสงครามสามารถจัดก�าลังต้านทานด้วยการชักปีกกาป้อมให้
ถงึกนั ป้อมทีส่ร้างขึน้ใหม่ในคราวนีอ้ยูใ่นพืน้ทีฝ่ั่งธนบรุ ี1 ป้อม คือ ป้อมป้องปัจจามติร และอกี 7 ป้อม 
ตัง้อยูที่ฝ่ั่งพระนคร ได้แก่ ป้อมปิดปัจจานกึ ป้อมฮกึเหีย้มหาญ ป้อมผลาญไพรรรีาบ ป้อมปราบศัตรพู่าย 
ป้อมท�าลายแรงปรปักษ์ ป้อมหักก�าลังดัสกร และป้อมพระนครรักษา รวมทั้งส้ิน 8 ป้อมด้วยกัน
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ป้อมปราการ สมัยรัชกาลที่ 4

ก�าแพงกรุงธนบุรี



27บางกอกถึงกรุงเทพมหานคร

คลองเมือง 3 สมัย

เมืองโบราณส่วนใหญ่นอกจากสร้างก�าแพงเมืองล้อมรอบแล้ว มักขุดคูคลอง
โดยรอบอีกชั้นหนึ่ง เพื่อเป็นแนวป้องกันพระนคร ในบางเมืองยังเป็นการขุดเพื่อชักน�้า 
เข้ามาใช้ในตวัเมอืงอกีด้วย ในสมยัอยธุยา เนือ่งจากตวัเมอืงเป็นเกาะ มแีม่น�า้ล้อมรอบ 
ทั้ง 3 ด้าน จึงอาศัยแม่น�้าเป็นประหน่ึงคูเมืองล้อมรอบแนวก�าแพง เว้นเพียงด้าน 
ทิศตะวันออกของเกาะเมือง ท่ีมีการขุดคูข่ือหน้าเชื่อมแม่น�้าลพบุรีกับแม่น�้าป่าสัก 
ให้เป็นคลองคูเมือง

ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ปรากฏคลองคูเมือง หรือคลองเมือง 3 สมัยด้วยกัน  
คือ สมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคูพระนครฝั่งกรุงธนบุรี 
ตะวันออก ต้ังแต่ศาลเทพารักษ์หัวโขด ริมแม่น�้าเจ้าพระยาตอนเหนือมาออกยังแม่น�้า 
เจ้าพระยาทางตอนใต้ บรเิวณคลองตลาด ปัจจบุนัทางราชการเรียกว่า “คลองคูเมอืงเดมิ”  
เมื่อรัชกาลท่ี 1 สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์บนพื้นที่เดิมของกรุงธนบุรีฝั่งตะวันออก  
โปรดให้ขยายตัวเมืองกว้างออกไปจากพ้ืนที่กรุงธนบุรี แล้วโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
ก�าแพงเมืองและขุดคลองล้อมรอบแนวก�าแพงนั้น โดยเริ่มขุดแต่ปากคลองบางล�าพู
มาออกแม่น�้าเจ้าพระยาทางด้านใต้ บริเวณท่ีปัจจุบันเรียก ปากคลองโอ่งอ่าง แล้ว
พระราชทานนามว่า “คลองรอบกรุง” คูพระนครมาขุดใหม่อีกครั้งในสมัยรัชกาลท่ี 4 
เมื่อประชากรเร่ิมหนาแน่น จ�าเป็นต้องขยายเมืองให้กว้างขวางออกไป จึงโปรดเกล้าฯ 
ให้ขุดตั้งแต่ริมแม่น�้าเจ้าพระยาตรงวัดเทวราชกุญชรมาทะลุแม่น�้าเจ้าพระยาทาง 
ตอนใต้ ตรงวดัแก้วแจ่มฟ้าแต่เดมิ (ต่อมาวดัได้ถกูผาตกิรรมไปตัง้ใหม่ตรงถนนส่ีพระยา
ในปัจจุบัน) แล้วพระราชทานนามคลองเมืองใหม่น้ีว่า “คลองผดุงกรุงเกษม” ปัจจุบัน
ปากคลองผดุงกรุงเกษมตอนใต้ เป็นที่ตั้งของโรงควบคุมคุณภาพน�้าสี่พระยา ส�านัก 
การระบายน�้า กรุงเทพมหานคร
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ประตูสามยอด หนึ่งในประตูเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์ อันเป็นที่มาของชื่อแยกสามยอด
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างถนนเจริญกรุง ตั้งแต่คลองรอบกรุงตรงประตูสามยอด ออกไปด้าน
ทิศตะวันออกจนตกแม่น�้าเจ้าพระยาท่ีต�าบลบางคอแหลม โดยแรกสร้างเป็นถนนดินอัด ปูด้วยอิฐเรียง
ตะแคง ชาวบ้านพากันเรียกถนนนี้ว่า “ถนนใหม่” เช่นเดียวกับที่ชาวยุโรปเรียกว่า “นิวโรด” (New 
Road) จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ได้พระราชทานนามใหม่ว่า 
“ถนนเจริญกรุง” พร้อมกันนั้นโปรดให้ขยายถนน เริ่มตั้งแต่ถนนพระเชตุพนไปชนกับประตูสามยอด  
เพื่อเช่ือมต่อกับถนนเจริญกรุง โดยทรงมอบหมายให้เจ้าพระยายมราช (ครุฑ) เป็นแม่กองคุมการ
ก่อสร้าง

ในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ไม่มกีารขยายพระนครด้วยการสร้าง
ก�าแพงเมอืง ขดุคลองรอบพระนคร และสร้างป้อมปราการอกีต่อไป หากเป็นการขยายตวัเมอืงออกไป 
อย่างกว้างขวางทุกทิศทาง พระองค์โปรดให้ร้ือก�าแพงพระนครและป้อมปราการบางส่วน เนื่องจาก
เป็นสิ่งกีดขวางต่อการก่อสร้างและการขยายตัวของพื้นที่ ความเจริญด้านเทคโนโลยีและการเข้ามา
ของช่างชาวตะวันตก ท�าให้วิทยาการการสร้างบ้านเมือง ตลอดจนถนนหนทางมีความเจริญก้าวหน้า
อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

นับแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ข้ึนในพุทธศักราช 2325 ราชธานีแห่งนี้ได้เติบโตผ่านการ 
เคลื่อนไหวของผู้คนในห้วงมิติต่างๆ พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เพื่อให้สอดรับกับประโยชน ์
ใช้สอยในแต่ละช่วงเวลา นบัได้ว่ากรงุเทพมหานครบรเิวณกรงุรตันโกสนิทร์เมอืงเก่า เป็นพืน้ทีอ่นัส�าคญัยิง่  
ดงัปรากฏหลกัฐานเชิงประจกัษ์จ�านวนมากทีส่ะท้อนเรือ่งราวทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตี ทัง้จากเอกสารต่างๆ  
ทีไ่ด้บนัทกึไว้เป็นลายลกัษณ์ อาท ิพระราชพงศาวดาร แผนที-่แผนผังโบราณ รวมไปถงึภาพถ่ายโบราณ 
ที่บอกเล่าวิถีวัฒนธรรมของชาวกรุงเก่าซ่ึงสืบเน่ืองต่อมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นมรดกวัฒนธรรม
ที่ทรงคุณค่าและเปรียบได้กับ “หัวใจ” ของบ้านเมือง ที่มีอดีตให้จดจ�าเรียนรู้ มีปัจจุบันให้ก้าวเดิน 
และมีอนาคตท่ีจะส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้สรรค์สร้างกรุงเทพฯ ราชธานีที่กลายเป็นมหานครใหญ่  
ซึ่งก�าลังเติบโตรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว
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แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2431
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มหานครบนเส้นทางรถไฟฟ้า

กรงุเทพฯ นบัแต่สมยัรชักาลที ่5 เป็นต้นมา แม้จะขยายตวัออกไปตามแนวถนนหนทางท่ีตดัใหม่  
แต่เป็นเมืองที่ขยายเติบโตไปอย่างช้าๆ กระทั่งเมื่อประเทศไทยเริ่มมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 ขึ้น (พ.ศ. 2504-2509) ได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมถึง 
ตัดทางหลวงหลายสายออกไปยังต่างจังหวัด พร้อมกับตัดถนนหลายสายในกรุงเทพฯ เพ่ือเช่ือมต่อกับ
เครือข่ายทางหลวง มีการสร้างเขื่อน ท�าระบบชลประทาน ปรับปรุงการประปา เส้นทางรถไฟ และ
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม สร้างโรงงานต่างๆ ข้ึน โดยระยะแรกตั้งโรงงานอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ 
เพื่อสะดวกต่อการขนส่ง กรุงเทพฯ ในระยะน้ันได้รับการพัฒนาทางกายภาพอย่างมาก จนดึงดูดให ้
คนต่างจังหวัดเข้ามาท�ามาหากินและตั้งถิ่นฐานในเมือง อัตราการเติบโตของประชากรในกรุงเทพฯ  
เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว เพียงแผนพัฒนาฯ ไม่ก่ีฉบับ กรุงเทพฯ ก็กลายเป็นมหานครขนาดใหญ่ที่มี
ประชากรแออดัหนาแน่น การจราจรตดิขัดจนเป็นปัญหาทีไ่ม่สามารถแก้ได้จนถงึปัจจบุนั รฐับาลทกุยคุ 
ได้พยายามแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการตัดทางด่วน สร้างถนนเลี่ยงเมือง แต่ก็ไม่เป็นผล จนน�ามาสู่ 
การแก้ไขด้วยการสร้างระบบขนส่งมวลชนแบบรางข้ึน โดยเปิดใช้รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา หรือที่เรียกกันว่า รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS Skytrain) ครั้งแรก เม่ือวันที่ 5 ธันวาคม  
พ.ศ. 2542 ใน 2 เส้นทาง คือ สายสุขุมวทิกบัสายสลีม ต่อมาได้มกีารก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดนิหรอืรถไฟฟ้า 
เอ็มอาร์ที (MRT) เพ่ิมขึ้น เปิดเดินรถเป็นทางการเม่ือปี พ.ศ. 2547 ซ่ึงระบบรถไฟฟ้าแบบราง ได้รับ 
ความนยิมและสามารถบรรเทาปัญหาการจราจรได้ในระดบัหนึง่ นบัแต่น้ันทางราชการจึงมโีครงการท่ีจะ 
ขยายการก่อสร้างรถไฟฟ้าท้ังบนดนิ (BTS) และใต้ดิน (MRT) เพิม่มากขึน้ เพือ่เป็นโครงข่ายครอบคลมุ
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายที่เกี่ยวข้องกับเขตเมืองเก่า  
ซึ่งด�าเนินการโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 3 โครงการ ได้แก่ เส้นทางรถไฟฟ้า
สายสีม่วง ช่วงบางบัวทอง-เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ-ครุใน เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตล่ิงชัน-มีนบุรี 
และเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน ช่วงหัวล�าโพง-บางแค การก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าในเขตเมืองเก่า 
ย่อมมีผลกระทบต่อมรดกวัฒนธรรมของเมือง ท้ังใต้ดินและบนดินอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้





ย่านเก่า

ตามเส้นทาง MRT หัวลำาโพง-ท่าพระ





35านเกา ามเ นทาง ห า พง ทาพร

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวล�าโพง-บางแค มีทั้งหมด 2 ช่วง คือ ช่วง
หัวล�าโพง-ท่าพระ และช่วงท่าพระ-บางแค รวมระยะทางทั้งส้ิน 14 กิโลเมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เชื่อมโยงฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนครเข้าด้วยกัน ซึ่งจะท�าให้เส้นทางรถไฟฟ้าโครงข่ายสายสีน�้าเงินมีความ
สมบูรณ์ สามารถเดินรถแบบวงรอบ (Circular Line) และช่วยเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆ รอบเมืองได้

เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวล�าโพง-ท่าพระ เป็นโครงสร้างทาง 
วิ่งใต้ดิน ลักษณะทางว่ิงอุโมงค์คู่รางเดี่ยว ระยะทาง 5 กิโลเมตร มีสถานีใต้ดินทั้งหมด 4 สถานี การ
เดินทางเร่ิมจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่หัวล�าโพง (สถานีหัวล�าโพง) แล้วว่ิงตามแนวถนนพระราม 4 
เข้าสู่ถนนเจริญกรุง ผ่านวัดมังกรกมลาวาส (สถานีวัดมังกรกมลาวาส) ผ่านวังบูรพา (สถานีสามยอด) 
แล้วเลี้ยวเข้าสู่ถนนสนามไชย (สถานีสนามไชย) ลอดใต้แม่น�้าเจ้าพระยาท่ีปากคลองตลาด เข้าสู่ถนน
อิสรภาพ (สถานีอิสรภาพ)

เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย ช่วงท่าพระ-บางแค เป็นโครงสร้างทางว่ิง 
ยกระดบั ลกัษณะเป็นทางวิง่รางคูบ่นเสาตอม่อ ทีเ่ชือ่มต่อจากสถานอีสิรภาพ ระยะทาง 9 กิโลเมตร มี
สถานยีกระดบัท้ังหมด 7 สถาน ีเริม่จากสถานีอสิรภาพเชือ่มเข้าสูส่ี่แยกท่าพระ (สถานท่ีาพระ) แล้วว่ิงไป
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เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวล�าโพง-ท่าพระ
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ตามถนนเพชรเกษม ผ่านบางไผ่ (สถานบีางไผ่) บางหว้า (สถานบีางหว้า) บางแวก (สถานเีพชรเกษม 48)  
ภาษีเจริญ (สถานีภาษีเจริญ) บางแค (สถานีบางแค) ส้ินสุดที่ถนนเพชรเกษมตัดกับวงแหวนรอบนอก  
ถนนกาญจนาภิเษก (สถานีหลักสอง)

หากพิจารณาตามเส้นทางแล้วจะเห็นว่า เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย ช่วง
หัวล�าโพง-ท่าพระ วิ่งผ่านพื้นท่ีย่านเมืองเก่าของกรุงเทพมหานคร ซึ่งหนาแน่นไปด้วยศาสนสถาน 
สถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ ชุมชนเก่าแก่ ย่านการค้า ในหลายแห่ง แม้เม่ือมีการก่อสร้างสถานี
ใต้ดินทั้ง 4 แห่ง อาคารเก่าในบางแห่งจ�าเป็นต้องรื้อถอน หรือไม่บางพื้นที่ก็ถูกเวนคืน ส่งผลให้ผู้อยู่
อาศัยเดิมต้องโยกย้ายออกไป ในหนังสือเล่มน้ี จึงได้รวบรวมมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่
ส�าคญับนเส้นทางทีร่ถไฟฟ้าสายสนี�า้เงนิ ช่วงหวัล�าโพง-ท่าพระ วิง่ผ่าน เพือ่บนัทกึไว้ให้ผูส้นใจได้ศกึษา 
หากจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในอนาคต และยังสามารถเป็นแนวทางในการวางเส้นทางท่องเที่ยว 
“สองข้างทางรถไฟ (ฟ้า)” อกีด้วย โดยจดัแบ่งออกเป็นกลุม่ย่านท่ีมปีระวัติศาสตร์เกีย่วเนือ่งสัมพนัธ์กนั  
เพื่อง่ายต่อการท�าความเข้าใจ และสามารถขึ้นไปเดินชมได้โดยรอบสองฝั่งของเส้นทางรถไฟฟ้า

เริ่มจาก 4 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน มีอยู่ ณ จุดใด รูปแบบตัวสถานี และพื้นที่โดยรอบ

สถานีวัดมังกรกมลาวาส ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกแปลงนาม ถนนเจริญกรุง (จุดบรรจบของถนน
เจริญกรุง ถนนแปลงนาม และถนนพลับพลาไชย) ใกล้กับวัดมังกรกมลาวาสหรือวัดเล่งเน่ยยี่ แขวง
ป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และแขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ อันเป็นถ่ินที่อยู่
ของชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ คือ ไชน่าทาวน์ 

ลกัษณะของสถานสีร้างเป็นชานชาลาต่างระดบั (Station with Stack Platform) มทีางเข้าออก 
บริเวณสี่แยกแปลงนามและบริเวณซอยเจริญกรุง 18 แบ่งตัวสถานีออกเป็น 3 ชั้นด้วยกัน สภาพ 
พืน้ทีใ่กล้สถานเีป็นทีต่ัง้ของชมุชนเก่า เช่น ชมุชนเจรญิไชย และเป็นย่านตลาด มอีาคารพาณชิย์เก่าแก่ 
สร้างอยูส่องฝ่ังถนน เมือ่มกีารก่อสร้างสถานี ได้รือ้ถอนอาคารบางส่วนด้านทศิใต้ของถนนเจรญิกรงุออก  
น�ามาสู่การศึกษาผลกระทบ โดยกรมศิลปากรได้เข้าท�าการขุดค้นเพื่อศึกษาการใช้พ้ืนที่ถนนเจริญกรุง
ในอดีตเมื่อปี พ.ศ. 2555-2556 และยังได้น�าเสนอแนวทางการอนุรักษ์ โดยการออกแบบทางขึ้นลง
ของสถานีรถไฟฟ้าให้สอดคล้องกับรูปแบบอาคารในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย8 

8 การศึกษาทางโบราณคดีในพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า: ความท้าทายในปัญหาการอนุรักษ์และการพัฒนา (กรณีศึกษาบริเวณสถานี

สนามไชย วังบูรพา และวัดมังกรกมลาวาส), ใน เอกสารการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง งานโบราณคดีกรมศิลปากร: ผลงานและ 

บทวิพากษ์, 2556, หน้า 11-14.
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ด้านหน้าสถานีวัดมังกรขณะก�าลังก่อสร้าง

สถานีสามยอด ตั้งอยู่บริเวณแยกสามยอด บนถนนเจริญกรุงตัดกับถนนมหาไชย ยาวไปจนถึง
ถนนเจริญกรุงตัดกับถนนอุณากรรณและถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร สถานีแห่งน้ี
เป็นสถานีร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง สภาพพ้ืนที่มีการสร้างอาคารพาณิชย์ทั้งสองฝั่งถนน 
เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน แต่ปัจจุบันได้ท�าการรื้อถอนอาคารบางส่วนด้านทิศเหนือของถนน เพื่อการ
ก่อสร้างสถานี

เนื่องจากตัวสถานีตั้งอยู่ใกล้กับย่านพาหุรัด ซึ่งเป็นย่านการค้าเก่าแก่ อีกทั้งยังใกล้กับศาลา
เฉลิมกรุงท่ีสร้างขึ้นในคราวเฉลิมพระนคร 150 ปี จึงด�าเนินการขุดค้นทางโบราณคดีในปี พ.ศ. 2554 
พบหลักฐานส�าคัญ คือ แนวรางของรถรางท่ีอยู่ใต้ถนนชั้นปัจจุบัน9 ได้มีการวางแนวทางการก่อสร้าง
ที่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการเดินรถให้น้อยท่ีสุด10 

9 เรื่องเดียวกัน, หน้า 2.
10 เรื่องเดียวกัน, หน้า 14.
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ถนนสนามไชยที่พบจากการขุดค้นทางโบราณคดี คราวก่อสร้างรถไฟฟ้า

สถานีสนามไชย ตั้งอยู่บริเวณถนนสนามไชยตัดถนนพระพิพิธ ไปจนถึงถนนสนามไชยตัดกับ
ถนนราชนีิ บริเวณคลองคเูมอืงเดมิ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร มกีารกันพืน้ทีด้่านตะวนัออก 
ของถนนสนามไชย และพื้นท่ีบางส่วนของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือมิวเซียมสยาม 
เพื่อก่อสร้างสถานี

สถานีแห่งนี้ตั้งอยู ่ใกล้กับสถานที่ส�าคัญหลายแห่ง เช่น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
พระบรมมหาราชวงั หรอืหน่วยงานราชการ เช่น หน่วยบัญชาการรกัษาดนิแดน อกีทัง้ยงัมบีางส่วนของ 
พื้นท่ีก่อสร้างได้คาบเกี่ยวไปยังพื้นท่ีของมิวเซียมสยามด้วย แนวทางการอนุรักษ์ในพื้นที่ ได้เสนอ 
การออกแบบทางข้ึนลงของสถานีให้สอดคล้องกับรูปแบบรั้วของมิวเซียมสยาม11 นอกจากนี้ในปี  
พ.ศ. 2554-2555 ได้ท�าการขุดค้นและขุดตรวจสอบทางโบราณคดี พบหลักฐานเศษเครื่องถ้วย 
ร่วมสมัยอยุธยา-ธนบุรี และพบแนวอิฐซ่ึงคาดว่าเป็นส่วนหนึ่งของถนนสนามไชยเดิม12 

11 เรื่องเดียวกัน, หน้า 18.
12 เรื่องเดียวกัน, หน้า 1-4.
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สถานีอิสรภาพ ตั้งอยู ่บริเวณซอยอิสรภาพ 23 ถึงซอยอิสรภาพ 34 แขวงวัดอรุณ เขต
บางกอกใหญ่ สภาพพืน้ทีท่ัง้สองฝ่ังถนนเป็นอาคารพาณชิย์ 3-4 ชัน้ เม่ือก่อสร้างสถานีได้ท�าการรือ้ถอน 
อาคารทั้งสองฝั่งถนน และพื้นผิวถนนบางส่วน

บรเิวณพืน้ทีใ่กล้กบัสถานแีห่งนี ้เป็นทีต่ัง้ของศาสนสถานส�าคัญหลายแห่ง เช่น วดัราชสิทธาราม  
กุฎีเจริญพาศน์ ฯลฯ อีกทั้งเป็นสถานีแรกที่ข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาจากฝั่งพระนครมายังฝั่งธนบุรี เพื่อ
เชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้ายกระดับ ท�าให้สถานีแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางที่จะเชื่อมไปยังสถานที่ต่างๆ 
ที่อยู่บริเวณริมแม่น�้าเจ้าพระยาในฝั่งธนบุรีได้ เช่น วัดอรุณราชวราราม วัดกัลยาณมิตร ชุมชนกุฎีจีน 
เป็นต้น

ส�าหรับมรดกวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีเมืองเก่าท่ีเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย 
ช่วงหัวล�าโพง-ท่าพระ ลอดผ่าน ได้แบ่งกลุ่มของชุมชนและสถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ออกเป็น
ย่านต่างๆ ดังน้ี

(1) ย่านหัวล�าโพง-สามแยก-วงเวียน 22 กรกฎาคม
(2) ย่านเจริญกรุง-เยาวราช
(3) ย่านสามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด
(4) ย่านบ้านหม้อ-ถนนอัษฎางค์-ปากคลองตลาด
(5) ย่านสนามไชย
(6) ย่านปากคลองบางหลวง
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ย่านหัวลำาโพง-สามแยก-วงเวียน 22 กรกฎาคม
จุดเริ่มต้นก่อนเข้าสู่ไชน่าทาวน์

สถานีแรกของการเดินทางเริ่มต้นที่สถานีหัวล�าโพง ซึ่งในอดีตเป็นจุดเร่ิมต้นของการเดินทาง
ด้วยรถไฟ ทีม่มีาแต่สมยัรชักาลที ่5 และปัจจุบนัก�าลงัเป็นจดุเริม่ต้นของการเดนิทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดนิ
สายสีน�้าเงิน ที่นี่จึงกลายเป็นจุดรวมของการเดินทางท่ีจะต่อไปยังสถานท่ีต่างๆ และเป็นย่านแรกของ
เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินที่จะเข้าสู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นย่านที่จะเข้าสู่ไชน่าทาวน์ 
ประกอบไปด้วยพื้นที่ชุมชนและสถานท่ีส�าคัญทางประวัติศาสตร์ดังนี้

สถานกีรุงเทพ หรอืทีช่าวบ้านมกัเข้าใจผดิและเรยีกว่า สถานรีถไฟหวัล�าโพง ทัง้ทีท่ัง้สองสถานี 
เป็นคนละแห่งกัน โดยสถานีหัวล�าโพงเป็นของเอกชน ด�าเนินกิจการเดินรถไฟสายปากน�้าเมื่อปี  
พ.ศ. 2436 ที่มีแนวเส้นทางไปตามถนนพระรามที่ 4 จนถึงคลองเตย เข้าสู่ถนนทางรถไฟสายเก่าและ 
ไปตามถนนสขุมุวทิ จนสิน้สดุเส้นทางทีป่ากน�้า เมือ่ยกเลกิรถไฟสายปากน�า้ สถานดีงักล่าวจงึถกูยบุไป  
ที่ต้ังของสถานีอยู่บนเกาะกลางถนนพระรามท่ี 4 ในปัจจุบัน โดยมีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหัวล�าโพง 
อยู่ใต้พื้นดินบริเวณดังกล่าว

ส่วนสถานกีรุงเทพเป็นของกรมรถไฟหลวง สร้างขึน้ปลายสมัยรชักาลที ่5 ในปี พ.ศ. 2453 แล้วเสรจ็ 
และเปิดใช้บริการเมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2459 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 
เจ้าอยูห่วั รชักาลที ่6 ตวัสถานีสร้างเป็นอาคารรปูโดมแบบอิตาเลียน เรอเนซองซ์ (Italian Renaissance)  
ออกแบบโดยมาริโอ ตามัญโญ (Mario Tamagno) สถาปนิกชาวอิตาลี ผู้ออกแบบอาคารสวยงาม
หลายหลังในช่วงเวลาน้ัน เช่น พระท่ีน่ังอนันตสมาคม วังปารุสกวัน เป็นต้น
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ด้านหน้าสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวล�าโพง) ในปัจจุบัน

บรรยากาศหน้าสถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวล�าโพงในปี พ.ศ. 2463
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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13 การรถไฟแห่งประเทศไทย, สถานีรถไฟ บันทึกความทรงจำา ความผูกพัน และการเปล่ียนแปลง (กรุงเทพฯ: การรถไฟแห่งประเทศไทย, 

2554, หน้า 36-37.
14 สมัคร สุนทรเวช, จดหมายเหตุกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2547), หน้า 78.

โรงแรมราชธานีในอดีต (ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

สถานีรถไฟแห่งนี้ใช้ในกิจการทั้งการโดยสารและการขนส่งสินค้า ต่อมาเม่ือกิจการขยายตัว
มากขึ้น แต่ไม่สามารถขยายอาคารสถานีออกไปได้มากนัก การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงพิจารณาย้าย
กิจการขนส่งสินค้าไปอยู่ที่ย่านสินค้าพหลโยธินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 และปรับปรุงสถานีกรุงเทพให้เป็น
สถานีส�าหรับการโดยสารเพียงอย่างเดียว13

นอกจากลักษณะอาคารสถานีท่ีตกแต่งอย่างสวยงามแล้ว ในอดีตพื้นท่ีบริเวณด้านขวาของ
สถานด้ีานถนนรองเมอืง ยงัเคยเป็นทีต่ัง้โรงแรมราชธานี14 ซึง่ด�าเนนิการโดยกรมรถไฟ สร้างขึน้ในสมยั
รัชกาลที่ 7 ส�าหรับเป็นท่ีพักแรม เปิดให้บริการเม่ือวันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2470 โรงแรมแห่งนี้ฝรั่ง 
เรยีกว่า “เรลเวย์โฮเตล็” มบีริการอาหารฝรัง่ ผูใ้ห้บรกิารแต่งกายแบบไทย คือ นุง่โจงกระเบนและนุง่ซ่ิน  
แรกเร่ิมเป็นสถานท่ีที่ให้บริการชนชั้นสูง ชาวต่างชาติ และนักการเมืองของไทย ต่อมาชนช้ันกลาง
เริ่มมาใช้บริการมากขึ้น กระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงแรมเริ่มประสบปัญหาในการด�าเนินงาน 
เนื่องจากการบริหารแบบราชการที่ไม่คล่องตัว และขาดการส่งเสริมการลงทุนให้ทันสมัย จึงต้อง 
ปิดตัวลงเมื่อปี พ.ศ. 2512 ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดัดแปลงพื้นที่ชั้นล่างของโรงแรมเป็น
ห้องจ�าหน่ายตั๋วล่วงหน้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 จนถึงปัจจุบัน
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การค้าจากย่านเยาวราช-เจรญิกรงุเจรญิเตบิโตและขยายตวัมาถงึสามแยก บรเิวณนีจ้งึมชีาวจนี 
มาเปิดกิจการร้านค้า โดยมากเป็นร้านขายลูกเป็ดลูกไก่ที่ฟักจากไข่ น. ณ ปากน�้า เล่าว่า ร้านค้า
ประเภทนี้มีอยู่ตลอดแนว ตั้งแต่ตลาดหัวล�าโพงไปจนถึงโรงภาพยนตร์พัฒนากร15 มีร้านขายโลงศพ 
ทั้งโลงแบบไทยและแบบจีน ร้านขายยา ซ่ึงร้านท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดคือ ห้างขายยาบุญมีดิสเปนซารี หรือ
ห้างขายยาหมอมี ของนายมี เกษมสุวรรณ16 อันเป็นท่ีมาของชื่อแยกหมอมีทุกวันน้ี

สามแยก หมายถึงพืน้ทีบ่รเิวณจดุบรรจบของถนนเจรญิกรงุกับถนนพระรามที ่4 เป็นย่านการค้า 
ชาวจีน มีห้างร้านและสถานบันเทิงหลายแห่ง เสฐียรโกเศศได้เขียนเล่าไว้ในหนังสือ ฟื้นความหลัง  
เล่ม 4 ว่า “บริเวณสามแยกเดิม มีแต่โรงเลี้ยงเป็ด มุงหลังคาจาก ฝาขัดแตะเป็นแถว” และเป็นที่ต้ัง
ของ “โรงพักพลตระเวนสามแยก” ซ่ึงตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2433

สามแยกย่านการค้าชาวจีน ปัจจุบันเรียกแยกหมอมี ตามชื่อห้างขายยาที่มีชื่อในย่านนี้ในอดีต

15 น. ณ ปากน้ำา (นามแฝง), ย่ำาต๊อกทั่วกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), หน้า 47.
16 เอนก นาวิกมูล, พ่อค้าไทยยุค 2480 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2557), หน้า 174.
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นอกจากกิจการร้านค้าดังกล่าวแล้ว ย่านสามแยกยังเป็นแหล่งบันเทิงที่เป็นที่รู้จักกันดีของ
ชาวกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นท่ีตั้งของโรงภาพยนตร์สิงคโปร์ ซึ่งต่อมาได้ปรับปรุงใหม่แล้วใช้ช่ือว่า  
โรงภาพยนตร์เฉลมิบรุ ีในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 โรงภาพยนตร์แห่งน้ีจัดการแสดงดนตร ีละคร ตลอดจน 
การแสดงจ�าอวดท่ีมีชื่อเสียงหลายคณะ เช่น คณะจ�ารูญ หนวดจิ๋ม คณะล้อต๊อก เป็นประจ�าทุกคืน  
และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก17 อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าเสียดายว่าในปัจจุบัน แหล่งบันเทิง 
ที่เคยคึกคักและคลาคล�่าไปด้วยผู้คน ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เหลือเพียงร่องรอยของชื่อที่
ปรากฏอยู่ ได้แก่ ร้านลอดช่องสิงคโปร์ ซึ่งเป็นร้านขายเก่าแก่ที่ยังรักษาช่ือเสียงมาถึงปัจจุบัน และ
ชื่อ “สี่แยกเฉลิมบุรี” เท่าน้ัน

ใบปิดประกาศโฆษณาภาพยนตร์ที่ฉายในโรงภาพยนตร์เฉลิมบุรี 
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

17 น. ณ ปากน้ำา (นามแฝง), ย่ำาต๊อกทั่วกรุงเทพฯ, หน้า 49.
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โรงภาพยนตร์เฉลิมบุรี ซึ่งก่อนหน้านี้คือโรงภาพยนตร์สิงคโปร์ 
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

วงเวยีน 22 กรกฎาคม ตัง้อยูบ่รเิวณจดุตดัของถนน 3 สาย คอืถนนไมตรจีติต์ ถนนมติรพนัธ์ และ 
ถนนสันติภาพ ถนนตัดข้ึนใหม่ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการตัดถนนในที่เพลิงไหม้ ต�าบลหัวล�าโพง 
ประกาศเม่ือวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2460 หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณต�าบลหัวล�าโพง 18  
โดยทางการเห็นว่าบ้านเรือนในละแวกนั้นปลูกสร้างเบียดเสียดซับซ้อน ไม่มีถนนเพียงพอแก่การดับไฟ 
อย่างทันท่วงที และยังเป็นเขตท่ีไม่สะอาด เกิดโรคภัยไข้เจ็บมาก กรมสุขาภิบาลจึงวางโครงการ 
ตัดถนน 3 สายผ่าน และให้มีวงเวียนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 เมตร ตรงจุดที่ถนนทั้ง 3 สายมา
บรรจบกัน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามถนนทั้งสามสายนี้ว่า “ถนน 
22 กรกฎาคม” เพือ่ร�าลกึถงึวนัทีพ่ระองค์น�าประเทศเข้าสูส่งครามโลกครัง้ที ่1 เมือ่วนัที ่22 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2460 และเมื่อสงครามยุติลง โดยฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้สร้างถาวรวัตถุ และพระราชทานนามให้มีความหมายเกี่ยวเน่ืองกับการเข้าร่วมสงคราม อาทิ  
วงเวียน 22 กรกฎาคม ท่ีมีรัศมี 22 เมตร

18 สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล, ร.6 น. 21/36. “เรื่องจะตัดถนนในบริเวณ 

ที่เกิดเพลิงไหม้ตำาบลหัวลำาโพงรวมสามสาย (25-27 มกราคม 2461)”.
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19 กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2544), หน้า 251-

252.

วงเวียน 22 กรกฎาคมในอดีต
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย
กราบทูลขอเปลี่ยนชื่อถนน เน่ืองจากประชาชนเกิดความสับสนในการเรียกชื่อถนนทั้ง 3 จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาสารประเสริฐคิดชื่อถนน ในที่สุดเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2475 จึง
พระราชทานช่ือใหม่ว่า ถนนไมตรีจิตต์ ถนนมิตรพันธ์ และ ถนนสันติภาพ โดยค�าว่า “ไมตรีจิตต์” 
หมายถงึไมตรจีติทีไ่ทยได้เข้าร่วมรบกบัสมัพนัธมติร ค�าว่า “มติรพนัธ์” หมายถงึผูกมติร ทีแ่ปลงมาจาก 
ค�าว่า สัมพันธมิตร ส่วนค�าว่า “สันติภาพ” หมายถึงการเข้าร่วมรบผดุงสันติภาพของโลก19 ส�าหรับ 
ตัววงเวียนนั้น โปรดเกล้าฯ ให้คงชื่อ วงเวียน 22 กรกฎาคม ไว้ดังเดิม นับตั้งแต่สร้างวงเวียนใน
สมัยรัชกาลที่ 6 วงเวียน 22 กรกฎาคมได้มีการปรับปรุงเร่ือยมา ในปี พ.ศ. 2520 กรุงเทพมหานคร 
ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยการปลูกต้นไม้จนร่มร่ืน  เหมาะแก่การเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจ
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20 ประวิทย์ พันธุ์วิโรจน์ และคณะ, เสน่ห์เมืองจิ๋ว ทำาเลมังกรทอง (กรุงเทพฯ: แปลน พริ้นท์ติ้ง, 2545), หน้า 30-31.

วงเวยีนโอเดยีน ตัง้อยูบ่ริเวณปลายสดุด้านทศิตะวนัออกของถนนเยาวราช ท่ีเป็นจดุบรรจบกบั 
ถนนเจริญกรุง วงเวียนแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาคู่กับถนนเยาวราช ซ่ึงเป็นศูนย์รวมของย่าน 
บันเทิงในอดีต โรงภาพยนตร์ แหล่งเซียงกง แหล่งอะไหล่ญี่ปุ่นมือสอง ร้านขายเคร่ืองยนต์มือสอง 
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โลหะนานาชนิด

ชือ่ “วงเวยีนโอเดยีน” มาจากชือ่โรงภาพยนตร์โอเดยีนของค่ายรามา ซึง่เคยตัง้อยูใ่นบรเิวณนัน้  
ปัจจุบันได้เลิกกิจการและรื้อทิ้งไป ทั้งนี้ย่านเยาวราชเป็นบริเวณที่มีชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่
อย่างหนาแน่น และด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ชาวไทย 
เชือ้สายจนีจึงได้ร่วมแรงร่วมใจเพือ่ถวายความจงรกัภกัด ีเนือ่งในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 
รัชกาลที่ 9 เจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542  ด้วยการสร้าง 
ซุม้ประตแูบบจนีโบราณทีผ่สมเข้ากบัลกัษณะบางประการของไทยขึน้บรเิวณปลายสุดของถนนเยาวราช  
เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสนี้ โดยให้ชื่อว่า “ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา” หรือ
ในอีกช่ือหนึ่งว่า “ซุ้มประตูวัฒนธรรมไทย-จีน”20

บริเวณวงเวียนโอเดียน ก่อนจะมีการสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ขวามือของภาพยังเห็นโรงหนังโอเดียน
(ที่มา: www.pantip.com)
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ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา กลางวงเวียนโอเดียน
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วัดไตรมิตรวิทยาราม เดิมเรียกว่าวัดสามจีน เช่ือกันว่ามีชาวจีน 3 คน ช่วยกันสร้างวัดแห่งนี้  
ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นวัดไตรมิตรวิทยารามในปี พ.ศ. 2482 โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต 
(เฮง เขมจารี) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท�าพิธีเปิดป้ายวัดเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482 ต่อมา 
ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2489 วัดไตรมิตรวิทยารามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ 
ยกฐานะขึ้นเป็นอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่ เม่ือวันท่ี 
13 สิงหาคม พ.ศ. 2493 

ปูชนียวัตถุที่ส�าคัญ ได้แก่ 

พระพทุธทศพลญาณ พระประธานในพระอโุบสถ ทีช่าวบ้านนยิมเรยีกว่า หลวงพ่อโตวดัสามจนี 
หรือหลวงพ่อวัดสามจีน สร้างด้วยปูนลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัวเคยเสด็จมานมัสการ และตรัสยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก ต่อมา
ได้พระราชทานธรรมาสน์ลายทองเท้าสิงห์ ส�าหรับแสดงธรรมประจ�าพระอุโบสถด้วย

ด้านหน้าวัดไตรมิตรวิทยาราม
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21 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2525), หน้า 170-172.

พระสโุขทัยไตรมติร หรอื พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร เป็นพระพทุธรูปทองค�า ปางมารวชิยั  
สมัยสุโขทัย ที่มีพุทธลักษณะสวยงาม สร้างด้วยทองเน้ือเจ็ด น�้าสองขา (สองสลึง) หน้าตักกว้าง  
6 ศอก 5 นิว้ สงู 7 ศอก 1 คืบ 9 นิว้ องค์พระถอดได้เป็นเก้าแห่ง ปัจจบุนัตรงรอยทีถ่อดนัน้ได้ประสาน
หมดแล้ว เดิมพระสุโขทัยไตรมิตรถูกปูนโบกทับองค์พระไว้ เพื่ออ�าพรางจากภัยสงคราม และน�ามา
ประดิษฐานที่วัดโชตินาราม (วัดพระยาไกร) ต่อมาวัดแห่งน้ีร้างลง จึงชะลอพระพุทธรูปองค์ดังกล่าว
มาประดิษฐานไว้ที่เพิงข้างพระเจดีย์วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นเวลาราว 20 ปี เม่ือจะอัญเชิญขึ้นไป
ประดษิฐานบนพระวหิารในปี พ.ศ. 2498 ขณะเคลือ่นย้ายปูนหุม้องค์พระกะเทาะหลดุ เหน็เป็นทองค�า
อยู่ด้านใน จึงได้แกะปูนออกท้ังหมด21 ปี พ.ศ. 2550 ทางวัดได้สร้างพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐานพระพทุธมหาสวุรรณปฏมิากร โดยปัจจบุนัประดษิฐานอยูบ่นชัน้ที ่3  
ส่วนชั้นถัดลงมาเป็นที่ตั้งของ “ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช” ที่จัดแสดงวิถีชีวิตชาวไทยเชื้อสายจีน 
นับแต่ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์  จนยุคท�าการค้าเฟื่องฟูกลายเป็นไชน่าทาวน์ใหญ่ของกรุงเทพฯ ในวันนี้

พระสุโขทัยไตรมิตร หรือพระพุทธสุวรรณปฏิมากร
ที่ประดิษฐานในพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
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ภายในศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช
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โรงเจซนิเฮงต๊ัว ตัง้อยูบ่นถนนไมตรจีติต์ ไม่ทราบปีทีส่ร้าง ด้านหน้าประตมูแีผ่นป้ายไม้จ�าหลัก
อักษรจีนสีทอง ที่แปลความหมายว่า โรงเจซินเฮงตั๊ว เม่ือผ่านประตูเข้าไปจะเป็นลานกว้าง ตัววิหารที่
ตั้งศาล และมีบริเวณเช่ือมต่อกับศาลเจ้าซิกเซียม้า สันนิษฐานว่าอาจจะสร้างข้ึนพร้อมกัน

ภายในวิหารมีแท่นบูชา ประดิษฐานรูปปั ้นของจักรพรรดิทั้งเก้า และรูปปั ้นของเต๋าบ้อ 
นอกจากนี้ทางด้านซ้ายยังต้ังรูปปั้นของจู้เซิงเหนียน ด้านขวาเป็นที่ส�าหรับไหว้ฟ้า-ดิน พ่อแม่ และ
เทพหน�่าซ้ิงปักเต้า เหนือแท่นบูชาจักรพรรดิท้ังเก้า มีแผ่นป้ายท่ีเขียนเป็นอักษรจีนว่า กิ้ว วง เซ้ง หวย 
แปลว่า สโมสรสันนิบาตจักรพรรดิท้ังเก้า ระบุปีท่ีเขียนคือ พ.ศ. 2436 เป็นแผ่นป้ายเก่าแก่ของศาล 
ใกล้กับประตูศาลเจ้า มีระฆังแบบไทยใบหน่ึง แต่ไม่มีอักษรใดๆ จารึกไว้22

เมื่อถึงเทศกาลกินเจของทุกปี โรงเจแห่งนี้จะจัดงานใหญ่โตและคลาคล�่าไปด้วยผู้คนที่มา 
ร่วมงาน 

ศาลเจ้าซิกเซียม้า ตั้งอยู่บนถนนไมตรีจิตต์ ติดกับโรงเจซินเฮงต๊ัว มีการบูรณะก่อสร้างขึ้นใหม ่
เม่ือปี พ.ศ. 2426 เน่ืองจากศาลเจ้าเก่าทรุดโทรมลง เหนือประตูมีแผ่นป้ายเขียนเป็นอักษรจีน 
ที่มีความหมายว่า ศาลเจ้าซิกเซียม้า สองข้างประตูมีค�าโคลงคู่ เขียนเป็นภาษาจีน มีความหมายว่า  
ซกิเซยีม้าจะคุม้ครองรกัษาชาวประชาและศาลเจ้านี ้จากประตใูหญ่เข้าไปในลานเล็กๆ และมีวหิารตัง้อยู ่
ตรงกลาง ตัววิหารเป็นอาคารหินขัด มภีาพเขยีนลวดลายดอกไม้ ปลา นก และนทิานในประวตัศิาสตร์จีน 
บนแผ่นหิน จากประตูด้านในเข้าไปตรงกลาง มีรูปปั้นซิกเซียม้าหรือหม่าโจ้ว และที่มุมหน่ึงของศาล 
มีระฆังเก่าใบหนึ่งแขวนอยู่ สร้างขึ้นในปีเดียวกับท่ีสร้างศาล23 

ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย ตั้งอยู่บนถนนพระรามท่ี 4 ตามประวัติกล่าวว่า  สามีภรรยาชาวแต้จิ๋วได้
สร้างศาลเจ้าแห่งน้ีขึ้น โดยอัญเชิญรูปเคารพเห้งเจีย 2 องค์ ประกอบด้วยปางบู๊และปางบุ๋นมาจาก
เมืองซัวเถา เมื่อถึงประเทศไทยได้ข้ึนฝั่งท่ีอ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แล้วอัญเชิญรูปเคารพ
มาประดิษฐานที่ศาลแห่งนี้24 เดิมศาลเจ้าเห้งเจียตั้งอยู่ที่ตรอกประตูวัดไตรมิตรวิทยาราม ด้านถนน
กลันตัน แต่หลังจากนั้นประมาณ 50 ปีต่อมา ทางวัดต้องการใช้พื้นที่ดังกล่าว จึงย้ายศาลเจ้ามาไว้ที่
ประตูอีกด้านหนึ่ง อันเป็นต�าแหน่งที่ตั้งในปัจจุบัน

22 ต้วน ลี่ เซิง และบุญยิ่ง ไร่สุขสิริ, ความเป็นมาของวัดจีนและศาลเจ้าจีนในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการศาสนาเพื่อการ

พัฒนา, 2543), หน้า 99-100.
23 เรื่องเดียวกัน, หน้า 96-98.
24 กุลศิริ อรุณภาคย์, ศาลเจ้า ศาลจีน ในกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2553), หน้า 88.
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ศาลเจ้าแห่งน้ีใช้ท่ีว่างระหว่างตึกแถว สร้างเป็นอาคารห้องเดียว ภายในเป็นห้องพักเล็กๆ ของ
ผู้ดูแลศาลเจ้า จากประตูเข้าไปภายในตรงกลางเป็นแท่นบูชา ต้ังรูปปั้นเทพเจ้าเห้งเจียหรือซึงหงอคง 
เหนือแท่นบูชามีแผ่นป้ายเขียนว่า ไต่ เซี้ย ฮุก โจ้ว หมายถึง มหาเทพเห้งเจีย ด้านขวาตั้งรูปบูชาของ
พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา25 เป็นท่ีนับถือของผู้คนในย่านนั้น

ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย บนถนนไมตรีจิตต์

25 ต้วน ลี่ เซิง และบุญยิ่ง ไร่สุขสิริ, ความเป็นมาของวัดจีนและศาลเจ้าจีนในประเทศไทย, หน้า 102-103.
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คริสตจักรไมตรีจิต ตั้งอยู ่บนถนนไมตรีจิตต์ เป็นคริสตจักรโปรเตสแตนต์แห่งแรกของ
ประเทศไทย ได้รบัการสถาปนาเป็นครสิตจักรเมือ่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2380 โดยศาสนาจารย์มลัคอม  
(Rev. Malcom) ผู้แทนมิชชันนารีของคณะอเมริกันแบ๊บติสต์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2474 ได้ซื้อท่ีดิน 
ส�าหรับเป็นที่ตั้งของคริสตจักร แล้วเริ่มก่อสร้างอาคารในช่วงต้นปี พ.ศ. 2478 โดยอาคารโบสถ์ที่สร้าง
เวลานั้น ชั้นสองท�าเป็นห้องประชุมส�าหรับประกอบศาสนพิธี จุคนได้ราว 400-500 คน ส่วนช้ันล่าง
เป็นห้องเรยีนของโรงเรยีนซือลบิจงิกวง จ�านวน 8 ห้อง ด้านซ้ายของโบสถ์สร้างเป็นตกึสงู 2 ช้ัน ใช้เป็น 
ห้องพักครูและห้องสมุด ส่วนด้านขวาใกล้ประตูใหญ่เป็นบ้านพักของศิษยาภิบาล ต่อมาได้มีการ 
ต่อเติมและปรับปรุงอาคารอีกหลายคร้ัง

ปัจจบุนัครสิตจกัรไมตรจีติ นอกจากเป็นสถานทีส่�าหรบัการเรียนการสอนและเผยแผ่ศาสนาแล้ว  
ยังเป็นที่นัดพบปะเพื่อท�ากิจกรรมร่วมกันในหมู ่คริสตชน โดยเฉพาะกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนที่ 
นับถือศาสนาคริสต์ และยังเปิดให้มีการเรียนการสอนภาษาจีนเสริมส�าหรับผู้ที่สนใจด้วย26

คริสตจักรไมตรีจิตในปัจจุบัน

26 อนุสรณ์ 170 ปี คริสตจักรไมตรีจิต (กรุงเทพฯ: คริสตจักรไมตรีจิต, 2549), หน้า 15-20.
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อาคารโบสถ์ของคริสตจักรไมตรีจิต
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ถนนสายสำาคัญในพื้นท่ี

ถนนพระรามที ่4 เดมิเรยีกว่า ถนนตรง27 และถนนหวัล�าโพง (นอก)28 เริม่ต้นจาก 
ห้าแยกหมอมีไปบรรจบกับถนนสุขุมวิทที่แยกพระโขนง ถนนสายนี้พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว รัชกาลท่ี 4 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2400  
อนัเนือ่งจากกงสลุองักฤษ สหรฐัอเมรกิา และฝรัง่เศส ได้เข้าชือ่พร้อมกบับรรดานายห้าง 
ชาวต่างชาต ิขอร้องรฐับาลสยามว่า เรอืลกูค้าทีข่ึน้มาค้าขายถงึกรงุเทพฯ มรีะยะทางไกล  
ถึงหน้าน�้าน�้าเชี่ยวมาก กว่าจะเดินทางถึงกรุงเทพฯ ก็ใช้เวลาหลายวัน จะขอไปตั้ง 
หา้งซื้อขายใต้ปากคลองพระโขนง ตลอดถึงบางนา และขอใหร้ัฐบาลขุดคลองลัดตั้งแต ่
บางนามาตลอดถงึคลองผดงุกรงุเกษม จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยารววิงศ์ 
มหาโกษาธิบดี (ข�า บุนนาค) ที่พระคลัง จ้างกรรมกรจีนขุดคลองตั้งแต่หน้าป้อมผลาญ
ไพรีราบ ตัดทุ่งลงไปถึงคลองพระโขนง และตัดคลองพระโขนงออกไปทะลุแม่น�้าใหญ่ 
แล้วน�ามูลดินขึ้นมาถมเป็นถนนฝั่งเหนือตลอดล�าคลอง พระราชทานช่ือว่า “คลอง 
ถนนตรง” ครั้นขุดคลองแล้ว ชาวยุโรปก็มิได้ลงไปอยู่ที่บางนา อ้างว่าห่างไกล 

คลองถนนตรงนี้ชาวบ้านเรียกว่า ถนนวัวล�าพองหรือหัวล�าโพง ตามช่ือทุ่งนา
ที่ถนนและคลองตัดผ่าน ต่อมามีการสร้างสะพานข้ามคลองผดุงกรุงเกษม ชาวบ้าน
เรียกกันว่า สะพานวัวล�าพอง ถนนตรงเป็นถนนสายแรกในรัชกาลที่ 4 มีลักษณะเป็น
เส้นตรงและระยะทางไกล จึงมีพระบรมราชโองการให้เรียกทางที่ริมคลองน้ีว่า ทาง
ถนนตรง

ในวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2462 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนช่ือ ถนนหัวล�าโพง (นอก) ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงถึง 
ถนนหลวงสนุทรโกษา เป็น “ถนนพระรามที ่4” เหตเุพราะเป็นถนนท่ีพระบาทสมเดจ็ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น 

27 หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี และคณะ, องค์ประกอบกายภาพกรุงรัตนโกสินทร ์ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534), 

หน้า 270.
28 กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 201-202.
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ถนนมิตรภาพไทย-จีน เริ่มต้นจากถนนพระรามที่ 4 บริเวณแยกสะพาน 
เจริญสวัสดิ์ไปบรรจบกับถนนเจริญกรุง บริเวณวงเวียนโอเดียน แม้จะไม่ทราบประวัติ
ความเป็นมาของถนนสายนี้ชัดเจน แต่จาก แผนที่แสดงการตัดถนนจากเพลิงไหม้ 
ต�าบลระวางถนนเจริญกรุง ถนนเยาวราช และถนนปทุมคงคา พ.ศ. 2475 พบว่า 
แนวถนนสายท่ี 1 ท่ีตัดขึ้นใหม่เป็นแนวเดียวกับถนนมิตรภาพไทย-จีนในปัจจุบัน  
จงึสนันษิฐานว่าถนนสายนีอ้าจตดัขึน้ในช่วงเวลาดงักล่าว ส่วนชือ่ถนนมติรภาพไทย-จนี  
อาจจะเป็นการตัง้ช่ือหลงัจากมกีารสร้างซุ้มประตวูฒันธรรมไทย-จนี ทีว่งเวียนโอเดยีนแล้ว

บรรยากาศในอดีตของถนนพระราม 4 บริเวณใกล้สถานีหัวล�าโพง
(ที่มา: www.pantip.com)
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ถนนทรงสวสัดิ ์เริม่ต้นจากถนนเจรญิกรงุไปบรรจบกบัถนนทรงวาด พระบาท
สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่5 โปรดเกล้าฯ ให้ตดัถนนสายนีข้ึน้ หลังจาก 
เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ส�าเพ็งในปี พ.ศ. 2449 โดยเป็นถนนที่ตัดตรงไปออกสะพาน 
ข้ามคลองวัดปทุมคงคา แล้วแยกเข้าที่วัดสัมพันธวงศ์ออกสู่ถนนเยาวราช ซ่ึงถนน
ที่แยกนี้เป็นส่วนหน่ึงของถนนทรงวาด ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 กระทรวงมหาดไทย 
ได้ขอพระราชทานนามถนนสายนี้ใหม่จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รชักาลที ่7 โดยกรมพระอาลกัษณ์ได้คดิชือ่ถวายว่า “ถนนทรงสวสัดิ”์ เพือ่ให้จ�าง่ายและ 
ใกล้เคียงกับชื่อเดิมคือ ถนนทรงวาด29  

ถนนกลันตัน เป็นถนนท่ีเช่ือมระหว่างถนนพระรามที่ 4 กับถนนเจริญกรุง 
ถนนสายนี้ไม่ปรากฏหลักฐานประวัติความเป็นมาชัดเจน แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็น
ถนนทีม่กีารตัดมานาน อย่างน้อยในสมยัรชักาลที ่6 เนือ่งจากปรากฏแนวถนนกลันตนั
ใน แผนท่ีต�าบลตรอกเซียงกง พ.ศ. 2458 

ถนนล�าพูนไชย เป็นถนนที่แยกจากถนนพระรามที่ 4 ตัดผ่านถนนเจริญกรุง
ไปบรรจบกับถนนเยาวราช สันนิษฐานว่าถนนสายนี้น่าจะตัดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2443 
เนื่องจากปรากฏในเอกสารจดหมายเหตุว่า มีการตัด “ถนนระหว่างหลังตึกแถวต�าบล
สามแยก ถนนหวัล�าโพง ผ่านถนนเจรญิกรงุ ตกถนนเยาวราช” ส�าหรบัให้บรษิทัรถราง 
วางรางลัดมาถนนเยาวราชสายหน่ึง30  จึงน่าจะหมายถึงถนนล�าพูนไชยในปัจจุบัน

29 เรื่องเดียวกัน, หน้า 99.
30 สำานกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธกิาร รชักาลท่ี 5 กระทรวงโยธาธกิาร, ร.5 ยธ. 9/42. “เรือ่งเบิกจา่ยการทำาถนน  

27 กันยายน 118-27 พฤศจิกายน 119”. 
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ถนนล�าพูนไชยเมื่อราว 70-80 ปีก่อน 
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)





ย่านเจริญกรุง-เยาวราช

ไชน่าทาวน์กรุงเทพฯ
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ย่านเจริญกรุง-เยาวราช เป็นย่านการค้าและชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่เก่าแก่ที่สุดใน
กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณถนนเจริญกรุงและถนนเยาวราชที่คลาคล�่าไปด้วยคนไทยเช้ือสายจีน 
และผู้คนที่มาจับจ่ายใช้สอยทั่วทั้งถนนเจริญกรุงและถนนเยาวราช ตลอดจนตรอกซอยต่างๆ ในแต่ละ
ถนนจะมีย่านการค้าที่แตกต่างกันออกไป เช่น ย่านถนนเยาวราชเป็นย่านขายทอง ขายอาหารสด-แห้ง
แบบจีน ย่านเล่งบ๊วยเอี๊ยะขายอาหารแห้ง ขายของไหว้เจ้า ย่านเว้ิงนาครเขษมขายเครื่องจักร เครื่อง 
สูบน�้า เครื่องดนตรี ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ล้วนมีย่านค้าขายสินค้าหลากหลายประเภท มีผู้คนจาก 
ทั่วสารทิศมาจับจ่ายใช้สอย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลจีนจะมีความคึกคักมากเป็นพิเศษ นอกจากนั้น
ย่านนีย้งัมศีาสนสถานอนัเป็นศูนย์รวมจติใจของชาวไทย ชาวไทยเช้ือสายจนีและเช้ือสายญวนหลายแห่ง  
เช่น วัดมังกรกมลาวาส ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ และวัดมงคลสมาคม เป็นต้น

เยาวราช เป็นย่านการค้าและเป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของชมุชนชาวจนีมาตัง้แต่สมยักรงุรตันโกสนิทร์
ตอนต้น31 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 เป็นต้นมา ย่านสามเพ็ง 
(ส�าเพง็) เป็นย่านทีม่ชีาวจนีอาศยัอยูอ่ย่างหนาแน่น เป็นย่านการค้าตลาดบกทีใ่กล้กับแม่น�า้เจ้าพระยา 

ย่านถนนเยาวราชบริเวณแยกเฉลิมบุรี
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

31 ประวิทย์ พันธุ์วิโรจน์, เสน่ห์เมืองจิ๋ว ทำาเลมังกรทอง, หน้า 122.
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ทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของประเทศ ประกอบไปด้วยสนิค้าอปุโภคบรโิภคทัง้ในและต่างประเทศ และยงัเป็น 
แหล่งสถานบันเทิงส�าคัญของกรุงเทพมหานครมาต้ังแต่แรกสร้างกรุง มีทั้งโรงฝิ ่นและโรงพนัน 
ในสมัยรัชกาลที่ 1 ตั้งโรงหวยขึ้นท่ีเชิงสะพานหันในสมัยรัชกาลที่ 332 มีโรงหญิงโสเภณีหรือท่ีเรียกว่า  
“โรงร�า” อยู่หลายแห่ง แต่เดิมสถานบริการประเภทนี้มักตั้งอยู่บริเวณส�าเพ็ง ต่อมาเมื่อมีการตรา
กฎหมายบังคับให้แขวนโคมเขียวเป็นสัญลักษณ์ไว้หน้าโรง สถานบริการเหล่านี้จึงย้ายมาตั้งที่บริเวณ
ถนนเจริญกรุง ตรงข้ามตลาดกรมภูธเรศ อยู่เหนือปากถนนพลับพลาไชย33

ตรอกเต๊า เป็นอีกย่านหน่ึงในเยาวราชซ่ึงเคยเป็นที่ตั้งของโรงหญิงโสเภณีจ�านวนมาก 
เป็นตรอกยาวจากถนนส�าเพ็งมาบรรจบกับถนนเจริญกรุง ต ่อมาเม่ือตัดถนนเยาวราชผ่าน  
ตรอกเต๊าจงึถกูแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงตัง้แต่ถนนส�าเพ็งถงึถนนเยาวราชเรยีกว่า “ตรอกโรงเขียน” 
เนื่องจากสถานบริการหรือโรงโสเภณีในตรอกนี้จะเขียนภาพระบายสีเร่ืองสามก๊ก เพื่อชวนให้คน 
แวะเข้ามาดู34 และช่วงตั้งแต่ถนนเยาวราชถึงถนนเจริญกรุงเรียกว่า “ตรอกเต๊า” หรือเรียกชื่อเต็มว่า  
“ตรอกยายเต๊า”35

นอกจากสถานบนัเทงิแล้ว ย่านเยาวราชมโีรงงิว้และโรงภาพยนตร์หลายแห่ง มโีรงงิว้ทีม่ช่ืีอเสียง  
อย่างเช่น โรงงิ้วเทียนกัวเทียน สี่แยกราชวงศ์36 ส่วนโรงภาพยนตร์ที่มีช่ือเสียง เช่น โรงภาพยนตร์
พฒันากร บรเิวณใกล้กบัย่านสามแยก37 ซึง่มชีือ่เสยีงมาอย่างน้อยตัง้แต่สมัยรชักาลที ่6 แล้ว เนือ่งจาก
ปรากฏชื่อในแผนที่แสดงบริเวณเพลิงไหม้ในสมัยนั้น38 ในอดีตชุมชนสามเพ็งเต็มไปด้วยโรงเรือนไม ้
คบัค่ังไปด้วยชาวจนี และเกิดไฟไหม้บ่อยครัง้ เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามสกปรก สะท้อนให้เหน็จากชือ่ซอยต่างๆ  
อาทิ ตรอกป่าช้าหมาเน่า39 ตรอกอาจม40 เป็นต้น

32 ประภัสสร เสวิกุล, “เยาวราช: ถนนสายที่ไม่สิ้นสุด”, ใน คนจีน 200 ปีภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ภาค 2 (กรุงเทพฯ: สหมิตรการ

พิมพ์, 2530), หน้า 119.
33 เสฐียรโกเศศ (นามแฝง), ฟื้นความหลัง เล่ม 3 (พระนคร: ศึกษิตสยาม, 2512), หน้า 27.
34 เสฐียรโกเศศ (นามแฝง), ฟื้นความหลัง เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 2, (พระนคร: ศึกษิตสยาม, 2513), หน้า 201.
35 เสฐียรโกเศศ (นามแฝง), ฟื้นความหลัง เล่ม 3, หน้า 36.
36 กาญจนาคพันธุ์ (นามแฝง), กรุงเทพฯ เมื่อ 70 ปีก่อน, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2524), หน้า 347.
37 เรื่องเดียวกัน, หน้า 343.
38 สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, แผนที่กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล, ผจ.ร. 6 น/449. “แผนที่บริเวณเพลิงไหม้

ที่ตำาบลหน้าโรงหนังพัฒนากรระหว่างถนนเจริญกรุงกับถนนเยาวราช”. 
39 ชื่อเดิมของถนนแปลงนาม แต่เดิมซอยนี้เป็นตรอกที่ไม่ค่อยมีผู้คนอาศัยอยู่ จึงมักมีคนนำาขยะหรือสุนัขตายมาทิ้งจนทับถมเน่าเหม็น

เหมือนป่าช้าของหมาเน่า จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกตรอกป่าช้าหมาเน่า
40 ชื่อเดิมของตรอกอาม้าเก็งตั้งขึ้นตามชื่อศาลเจ้าที่อยู่ภายในตรอก คนไทยเรียกตรอกนี้ว่า “ตรอกเวจขี้” หรือเรียกอย่างสุภาพว่า “ตรอก

อาจม” เนื่องจากภายในตรอกเคยเป็นเวจ (ส้วมสาธารณะ) ขนาดใหญ่ สร้างเป็นยกพื้นแบ่งเป็นห้องแคบๆ แบบห้องนอนของชาวอีสาน

และไม่มีหลังคา ดูใน เสฐียรโกเศศ (นามแฝง), ฟื้นความหลัง เล่ม 4, หน้า 81.
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ในปี พ.ศ. 2433 เม่ือครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จ 
ทอดผ้าพระกฐิน ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นความสกปรก ประกอบกับ 
เกิดเพลิงไหม้บ่อยครั้ง จึงมีพระราชด�าริท่ีจะสร้างถนนใหม่ คือถนนเยาวราช ดังประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาว่า41 

“...มพีระราชโองการด�ารสัเหนอืเกล้าฯ สัง่ให้กรมโยธาธกิารสร้างถนนข้ึนใหม่สายหนึง่ แทรกลง 
ในระหว่างกลางแห่งถนนเจริญกรุงแลถนนสามเพ็ง ตั้งต้นแต่ป้อมมหาไชย ตัดไปทางทิศตวันออก 
เฉียงใต้เข้าบรรจบถนนเจริญกรุงตรงตะพานวัดสามจีนโดยยาว 1430 เมเตอ (หรือ 35 เส้น 15 วา) 
โดยกว้าง 20 เมเตอ (หรือ 10 วา) เปนทางรถกว้าง 7 วา ทางคนเดินกว้างข้างละ 6 ศอก พระราชทาน
ชื่อว่า ‘ถนนเยาวราช’

ประกาศมา ณ วันท่ี 30 มกราคม รัตนโกสินทร์ศก 110
นริศรานุวัดติวงษ์”

โรงงิ้วเทียนกัวเทียน สี่แยกราชวงศ์ในอดีต
(ที่มา: www.pantip.com)

41 “ประกาศกรมโยธาธิการ”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 8 ตอนที่ 45 (7 กุมภาพันธ์ 110), หน้า 410-411.
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ภาพเก่าย่านเยาวราชจากมุมสูง หลังคาโบสถ์ที่เห็นในภาพคือ วัดกันมาตุยาราม
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

ถนนเยาวราชในอดีต
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

ถนนเยาวราชทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่วโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้นัน้ เร่ิมต้นจาก 
คลองโอ่งอ่าง (คลองรอบกรุง) สิ้นสุดท่ีวัดไตรมิตรวิทยาราม มีระยะทาง 1 กิโลเมตร การตัดถนน
เยาวราชท�าให้เกิดการเวนคืนพื้นท่ีย่านน้ีเป็นจ�านวนมาก เนื่องจากที่ดินบริเวณท่ีจะตัดถนนเยาวราช
เป็นที่ของข้าราชการ คนบังคับในต่างประเทศ และราษฎร ส�าหรับผืนท่ีดินใดมีปัญหาเรื่องการเวนคืน 
ถนนก็จะหลีกคดโค้งไป ท�าให้ถนนเยาวราชไม่ได้มีลักษณะเป็นเส้นตรงนัก ถนนเยาวราชแล้วเสร็จ 
ในปี พ.ศ. 2443
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ปัจจุบันเยาวราช มีย่านขายสดของแห้ง วัตถุดิบอาหารจีน อย่างเช่น ตลาดกรมภูธเรศ ตั้งอยู่
ระหว่างถนนแปลงนามกับซอยอิสรานุภาพ ชื่อของตลาดมีที่มาจากพระนามของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าทวถีวลัยลาภ กรมหมืน่ภธูเรศธ�ารงศกัดิ ์ตลาดกรมภูธเรศหรอืทีเ่รยีกกนัส้ันๆ ว่า ตลาดใหม่
กรมภู เป็นตลาดสด ขายวัตถุดิบและอาหารจีนข้ึนชื่อของเยาวราช

นอกจากอาหารท่ีขึ้นช่ือแล้ว สินค้าท่ีโดดเด่นในปัจจุบันก็คือ ทองรูปพรรณ ซึ่งเสน่ห์ของ 
ทองในย่านนี ้คือการผลติทองค�าด้วยมอื อนัเป็นศลิปะทีสื่บทอดกนัมาแต่เดมิ42 ย่านเยาวราชยงัเป็นทีต่ัง้ 
ของศาลเจ้าจนีหลายแห่ง อนัแสดงถงึเอกลกัษณ์ของพืน้ทีท่ีม่ชีาวจนีอพยพเข้ามาอยูอ่าศยัเนิน่นาน เช่น  
ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ ท่ีตั้งอยู่กลางตลาดเล่งบ๊วยเอี๊ยะ ตลาดที่เก่าท่ีสุดแห่งหนึ่งของย่านเยาวราช  
และวดัมงักรกมลาวาส อนัเป็นวดัทีไ่ด้รบัความเคารพนบัถอือย่างมากในหมูช่าวไทยเชือ้สายจนี เป็นต้น 
ถนนเยาวราชยังเป็นท่ีตั้งของชุมชนเก่าแก่ เช่น ชุมชนเจริญไชย ชุมชนเล่ือนฤทธิ์

ทางเข้าตลาดกรมภูธเรศ ด้านซอยอิสรานุภาพ

42 ประวิทย์ พันธุ์วิโรจน์, เสน่ห์เมืองจิ๋ว ทำาเลมังกรทอง, หน้า 122.
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ปากถนนผดุงด้าว จากฝั่งถนนเจริญกรุงเชื่อมสู่ถนนเยาวราช

ชุมชนเจริญไชย ตั้งอยู่บริเวณถนนเจริญกรุงช่วงหัวถนนพลับพลาไชย ตามประวัติกล่าวว่า  
ชาวจนีเริม่อพยพเข้ามาอาศัยอยูใ่นพืน้ทีบ่รเิวณน้ีตัง้แต่ปี พ.ศ. 2414 เมือ่มกีารสร้างวดัมงักรกมลาวาส43  
มีทั้งผู้ประกอบกิจการและแรงงาน โดยส่วนใหญ่เป็นชาวจีนกวางตุ้ง ภายหลังจึงเริ่มมีชาวจีนแต้จิ๋ว 
มาอาศัยอยู่มากข้ึน จนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีตรอกทางเข้าชุมชนที่รู ้จักกันในหมู่ชาวจีนว่า  
“ตงเฮงโกย” และกลายเป็นตรอกเจริญไชยในเวลาต่อมา ที่มาของชื่อ “เจริญไชย” นั้น สันนิษฐานว่า
มาจากชื่อถนนเจริญกรุงกับถนนพลับพลาไชย44 

43 กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านเจริญไชย, บันทึกเจริญไชย: คนจีนสยาม (นครปฐม: พริ้นเทอรี่, 2556), หน้า 20.
44 เรื่องเดียวกัน, หน้า 25.
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ชุมชนเจริญไชยในปัจจุบัน

45 เรื่องเดียวกัน, หน้า 28.

ชุมชนเจริญไชยประกอบด้วยผู้คนที่อาศัยในตึกแถวด้านนอกติดกับถนนเจริญกรุง และตึกแถว
ด้านในซอยเจริญไชย ตกึแถวเหล่านีส้ร้างขึน้ในสมยัรชักาลที ่5 โดยตกึแถวด้านนอกเป็นทีต่ัง้ของร้านค้า 
หลายประเภท เช่น ร้านขายยาจีน ร้านขายสุราต่างประเทศ ร้านขายกระดาษไหว้เจ้า ร้านขายขนม 
ไหว้เจ้า เป็นต้น ปัจจุบันมีร้านบะหม่ีจับกัง ขายบะหม่ีชามโต อันเป็นท่ีรู้จักกันโดยท่ัวไป ส่วนตึกแถว 
ด้านในทีเ่รยีกว่า “เตก็กอหัง่” ใช้เป็นทีอ่ยูอ่าศยั นอกจากกจิการค้าดงักล่าวแล้ว สมยัก่อนชุมชนเจริญไชย 
ยังมีชื่อเสียงในด้านการท�าโพยก๊วน หรือการเป็นตัวแทนการผ่านเงินส�าหรับส่งเงินกลับไปเมืองจีน 
และกิจการสถานเริงรมย์จ�าพวกโรงโสเภณีและโรงน�้าชาอีกด้วย45 
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ร้านขายบะหมี่จับกังที่มีชื่อเสียงในชุมชนเจริญไชย

พิพิธภัณฑ์บ้านเก่าเล่าเรื่องของชุมชน
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ทางเข้าพิพิธภัณฑ์บ้านเก่าเล่าเรื่องของชุมชน
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46 เรื่องเดียวกัน, หน้า 20-24.
47 สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ, ร.5 ยธ. 9/29. “เรื่องซ่อมถนนในตรอก

พระยาอิสรานุภาพ”, 5 มิถุนายน 116. 

ส�าหรับกรรมสิทธ์ิท่ีดินบริเวณชุมชนเจริญไชยน้ัน เดิมเป็นของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ที่ทรงได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. 2435 ต่อมากรรมสิทธิ์ที่ดินได้ตกทอดมายังทายาท คือพระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหม่ืนนครสวรรค์ศักดิพินิต เมื่อพระองค์ส้ินพระชนม์ 
กรรมสิทธิ์ที่ดินจึงตกเป็นของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์46 โดยให้ผู้เช่าท่ีอาศัยอยู่เดิมได้อยู่อาศัยต่อไป

ชุมชนเล่งบ๊วยเอี๊ยะ ตั้งอยู่ภายในซอยอิสรานุภาพ ซึ่งเป็นซอยเล็กๆ ที่เชื่อมระหว่างถนน
เจริญกรุงกับถนนเยาวราช ย่านน้ีเป็นตลาดขนาดใหญ่ท่ีมีชื่อเสียงในด้านการจ�าหน่ายอาหารสดและ
อาหารแห้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลท่ี 5 มีผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยจ�านวนมาก โดยเฉพาะคนจีนในแถบนี้  
รวมถึงคนจีนในที่อื่นๆ ต่างก็แวะมาจับจ่ายใช้สอยอาหารสด อาหารแห้ง ผลไม้ เครื่องปรุงแบบจีน  
เครือ่งเทศ ของไหว้เจ้า ปัจจบุนับรรดาพ่อค้าชาวไทยและจนีร่วมกนัปรบัปรงุถนนภายในซอยอิสรานุภาพ  
เพื่อสะดวกในการเข้ามาซ้ือสินค้าในชุมชน47

ปัจจุบันชุมชนเล่งบ๊วยเอี๊ยะนอกจากจะมีร้านขายอาหารสดและอาหารแห้งแล้ว ยังมีร้าน 
เป็ดย่าง หมูย่าง อันเป็นอาหารของคนกวางตุ้งอยู่หลายร้าน บางร้านมีความเก่าแก่มากถึง 80 ป ี
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ชุมชนเล่ือนฤทธิ์ ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนเยาวราชและถนนจักรวรรดิ บริเวณแยกวัดตึก ตาม
ประวัติกล่าวว่า เดิมที่ดินบริเวณนี้เป็นของพระยาราชสุภาวดี (ปาล สุรคุปต์) ภายหลังกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ตกเป็นของทายาทรุ่นหลาน คือคุณหญิงเลื่อน ต่อมาในปี พ.ศ. 2443 เมื่อมีการตัดถนนเยาวราชผ่าน
บริเวณดังกล่าว ที่ดินของคุณหญิงเลื่อนถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือที่ดินฝั่งเหนือถนนเยาวราช และ
ที่ดินฝั่งใต้ถนนเยาวราช (คือบริเวณชุมชนเลื่อนฤทธ์ิในปัจจุบัน)48 ภายหลังคุณหญิงเล่ือนได้ขายท่ีดิน
ฝั่งใต้ให้กับพระคลังข้างที่ ทางพระคลังข้างที่จึงได้สร้างตึกแถว เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้มีกลุ่มพ่อค้า 
ทั้งชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยเชื้อสายอินเดีย เข้ามาเช่าพื้นที่เพื่อท�าการค้าขายจนถึง
ปัจจุบัน49

ภายในชุมชนเลื่อนฤทธิ์ภายหลังการย้ายออกเพื่อปรับปรุงอาคารในพื้นที่

48 เนตรเสลา สิงหะ สุตเธียรกุล, พระยาเทพหัสดิน สยามพิชิตินทร์สวามิภักดิ์ อุดมศักดิ์เสนีย์พิริยะพาหะ, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง 

แอนด์พับลิชชิ่ง, 2549), หน้า 43 และ กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์, “วิถีเลื่อนฤทธิ์ การอนุรักษ์ชุมชนชาวเวิ้งแห่งกรุงเทพมหานคร”,

(เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ความก้าวหน้าทางโบราณคดีเละการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชาติ ณ ห้องประชุมสำานัก

หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี, 3-4 มีนาคม 2557), หน้า 1.
49 เรื่องเดียวกัน, หน้า 33.
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สภาพภายในชุมชนเลื่อนฤทธิ์ภายหลังการย้ายออก

ชุมชนเลื่อนฤทธ์ิถือได้ว่าเป็นย่านการค้าท่ีมีความส�าคัญมาตั้งแต่ในอดีต สมัยที่คุณหญิงเล่ือน
ยังคงเป็นเจ้าของพื้นท่ีอยู่ ย่านน้ีมีช่ือเสียงในด้านกิจการโรงโสเภณี และกิจการโรงละครของคุณหญิง 
เล่ือนเอง50 ต่อมาเมื่อการสร้างตึกแถวในพื้นที่ ชุมชนเลื่อนฤทธิ์จึงกลายเป็นแหล่งธุรกิจค้าผ้า  
(โดยเฉพาะผ้าม้วน) ท่ีมีช่ือเสียง มีร้านขายส่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ร้านค้าผ้าแพรเก่าแก่ท่ีอยู่ต่อเน่ืองมา  
2 ช่ัวอายุคน แต่เนื่องจากมีการขยายตัวของธุรกิจค้าผ้าจากตลาดส�าเพ็งในช่วงหลังปี พ.ศ. 2500 
ประกอบกับที่ตั้งของชุมชนเป็นทางเข้าออกสู่คลองถมและส�าเพ็ง อีกทั้งอยู่ใกล้กับย่านการค้าส�าคัญ 
ได้แก่ ย่านวังบูรพาและเว้ิงนาครเขษม ท�าให้มีผู้คนเดินทางสัญจรไปมาผ่านชุมชนแห่งนี้อย่างคึกคัก

50 สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล, ร.5 น. 8. “เรื่องขอประทานเสนอชื่อ 

โรงโสเภณี”, ร.ศ. 127. 
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บรรยากาศชุมชนเลื่อนฤทธิ์ริมถนนเยาวราชในยามค�่าคืน

51 กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์,“วิถีเลื่อนฤทธิ์ การอนุรักษ์ชุมชนชาวเวิ้งแห่งกรุงเทพมหานคร”, หน้า 2.

ปัจจุบันธุรกิจการค้าผ้าม้วนเริ่มซบเซา ชุมชนเลื่อนฤทธิ์รวมตัวกันจัดตั้งบริษัทชุมชนเลื่อนฤทธิ์ 
จ�ากดั เพือ่อนรุกัษ์บ้านเรือน อาคาร และสภาพแวดล้อม อนัเป็นพืน้ทีป่ระวตัศิาสตร์ของชมุชน นับเป็น 
ตัวอย่างส�าคัญของชุมชนท่ีพยายามอนุรักษ์ความเป็นชุมชนดั้งเดิมของตนเองไว้ได้อย่างเข้มแข็ง51



76 เรองเ า อง างราง นาเงน

ชุมชนเวิ้งนาครเขษม เป็นชุมชนเก่าแก่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ระหว่างถนนเยาวราช ถนนจักรวรรดิ 
และถนนเจรญิกรงุ ย่านเวิง้นาครเขษมในอดตีเคยเป็นทีต่ัง้ของโรงภาพยนตร์นาครเขษม โรงภาพยนตร์
ชื่อดังและทันสมัยในสมัยนั้น และเป็นแหล่งขายสินค้าหลายประเภท เช่น เครื่องดนตรี กระทะ- 
ทองเหลอืง เครือ่งลายคราม เครือ่งเหลก็ ของโบราณ ตลอดจนหนงัสอืเก่าประเภทต่างๆ52 ย่านดงักล่าว
จึงมีความคึกคักมากในช่วงวันศุกร์และวันเสาร์ ร้านค้าส่วนใหญ่ปิดท�าการในวันอาทิตย์53 นอกจากน้ี 
ในเวิง้ฯ ยงัมตีลาดปีระกา ตลาดขายอาหารสดและแห้ง มอีาหารหลายชนดิลอืช่ือ เช่น ก๋วยเตีย๋วเนือ้ววั  
ร้านผลไม้ดอง ราดหน้า และน�้าแข็งไสจากเคร่ืองกดโบราณ

ชุมชนเวิ้งนาครเขษมในอดีต ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2493
(ที่มา: นิตยสาร LIFE)

ปัจจุบนัตลาดแห่งนีปิ้ดตวัลง และร้านขายอาหารต่างๆ ก็เงียบเหงา อันเป็นผลจากเวิง้นาครเขษม 
ถูกขายเปลี่ยนมือเป็นของนายทุนใหญ่ ท่ีต้องการปรับเปลี่ยนให้เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ จนท�าให้
คนในชุมชนต้องรวมตัวกันเพื่อรักษาความเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนไว้ แต่ไม่เป็นผล ท้ายที่สุดพื้นที่
ในเวิ้งนาครเขษมจึงถูกไล่รื้อ ร้านค้าต่างๆ จึงโยกย้ายออกเกือบหมด

52 ธนาทิพ ฉัตรภูติ, เสน่ห์ร้านเก่า (กรุงเทพฯ: เวลาดี, 2546), หน้า 151.
53 ประวิทย์ พันธุ์วิโรจน์, เสน่ห์เมืองจิ๋ว ทำาเลมังกรทอง, หน้า 121.
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เจรญิกรงุ เป็นถนนทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว รชักาลที ่4 โปรดเกล้าฯ ให้ตัดขึน้ 
ในปี พ.ศ. 2404 โดยแบ่งการสร้างออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนนอก ตั้งแต่นอกก�าแพงเมืองออกไปถึง
ถนนตก และตอนใน ตั้งแต่มุมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปจนถึงประตูสามยอด โดยโปรดเกล้าฯ 
ให้พระยายมราช (ครฑุ) เป็นแม่กอง และให้พระพรหมบริรกัษ์เป็นนายงานส�าหรบัการตดัถนนสายใหม่ 
พร้อมทัง้ก่อสร้างตกึทัง้สองฟากของถนน54 ส่วนตอนนอกนัน้ ในจดหมายเหตขุองเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ 
กล่าวว่า ชาวยโุรปทีเ่ข้ามาอยูท่ีก่รงุเทพมหานครไม่มถีนนหนทางท่ีจะข่ีรถม้าไปเทีย่ว พากนัเจบ็ไข้เนอืงๆ  
กงสลุต่างประเทศจงึพากนัเข้าชือ่ท�าเรือ่งถวาย ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้พระกลาโหมเป็นแม่กอง  
พระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง เป็นนายงานตัดถนน55 ถนนเจริญกรุงในเวลานั้นถือได้ว่า 
เป็นถนนขนาดใหญ่ของพระนคร  มีความยาวถึง 4 ศอก เมื่อสร้างถนนเสร็จใหม่ๆ นั้น ยังไม่ได้
พระราชทานนาม จึงเรียกกันท่ัวไปว่า “นิวโรด” (New Road) ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามถนนน้ีว่า “ถนนเจริญกรุง” ซึ่งมีความหมายถึงความเจริญ
รุ่งเรืองของพระนคร56

ส�าหรับศาสนสถานส�าคัญบนเส้นทางถนนเจริญกรุง ได้แก่

วดัคณกิาผล หรอืทีเ่รยีกว่า วดัใหม่ยายแฟง ตัง้อยูบ่นถนนพลบัพลาไชย ตรงกนัข้ามกบัโรงพกั
พลบัพลาไชย สร้างขึน้ในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่3 โดยคณุยายแฟง
เป็นผู้สร้าง จากจารึกที่รูปหล่อของคุณยายแฟงระบุว่า สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2376 เม่ือแรกสร้างมีช่ือว่า  
วัดอ�าแดงแฟง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ
เป็นวัดคณิกาผล วัดแห่งนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2518 เขต
วิสุงคามสีมากว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร และได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 252557 

54 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารรัชกาลที่ 4 เล่ม 2 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2504),  

หน้า 29-30.
55 เรื่องเดียวกัน, หน้า 6.
56 กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 43-44.
57 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2527), หน้า 37.
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วดักนัมาตยุาราม ตัง้อยูบ่นถนนมงักร สร้างข้ึนเมือ่ราวปี พ.ศ. 2407 โดยคณุแม่กลบี สาครวาสี  
ซึ่งได้ถวายสวนดอกไม้ของตนเพื่อสร้างเป็นวัด ต่อมาพระดรุณรักษา (กัน สาครวาสี) ผู้เป็นบุตร  
ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สันนิษฐานว่า
เมื่อคุณแม่กลีบสร้างวัดขึ้นแล้ว ได้น้อมเกล้าฯ ถวายเพื่อขอพระราชทานนามวัด จึงโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามว่า วัดกันมาตุยาราม แปลว่าอารามของมารดานายกัน คือ พระดรุณรักษา น่ันเอง 
วัดแห่งนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2407

พระอุโบสถของวัดด้านในมีจิตรกรรมฝาผนัง เป็นภาพพุทธประวัติฝีมือขรัวอินโข่ง เหนือ
หน้าต่างมีช่องประดิษฐานพระพุทธรูป บานประตูด้านในมีรูปอกัปปิยมังสะ 10 ชนิด ประตูหลังมี
ภาพผลไม้ที่ใช้ท�าน�้าอัฐบานได้58 ปัจจุบันวัดกันมาตุยารามได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว

วัดคณิกาผล เดิมมีพระเจดีย์ทรงระฆังตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ (ภาพซ้าย)
เจดีย์วัดกันมาตุยารามในอดีต (ภาพขวา)
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

58 เรื่องเดียวกัน, หน้า 21.
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พระอุโบสถวัดพระพิเรนทร์ในปัจจุบัน

วัดพระพิเรนทร์ ตั้งอยู ่บนถนนวรจักร ใกล้กับย่านวรจักร แหล่งขายสินค้าอะไหล่รถ  
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า วดัพระพเิรนทร์เป็นวดัโบราณ สนันษิฐานว่าสร้างขึน้ในสมยัอยธุยาตอนปลาย ไม่ปรากฏว่า 
ใครเป็นผู้สร้างและมีนามวัดอย่างไรเมื่อแรกสร้าง ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 3 ราวปี พ.ศ. 2379 พระพิเรนทรเทพ (ข�า ณ ราชสีมา) เจ้ากรมพระต�ารวจ บุตรเจ้าพระยา
นครราชสมีา (ทองอนิทร์ ณ ราชสมีา) ได้ท�าการบรูณปฏสิงัขรณ์เสนาสนะต่างๆ ของวดัเป็นจ�านวนมาก  
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วัดนี้จึงได้ชื่อว่า “วัดข�าเขมการาม” ต่อมาในปี พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 4 ทรงแปลงชื่อเป็น “วัดข�าโคราช”  และใช้ช่ือน้ีเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2430 จึงได้ชื่อใหม่ว่า  
วัดพระพิเรนทร์ ตามบรรดาศักดิ์ของผู้บูรณปฏิสังขรณ์ และปีเดียวกันนั้น วัดพระพิเรนทร์ก็ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา59 

วดัชยัชนะสงคราม ต้ังอยูบ่นถนนจกัรวรรด ิในย่านคลองถม วัดแห่งนีส้ร้างข้ึนในสมยัพระบาท
สมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่3 เมือ่ปี พ.ศ. 2391 โดยเจ้าพระยาบดนิทรเดชา (สงิห์ สิงหเสน)ี  
สมหุนายกและแม่ทพัใหญ่ในพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วัเป็นผูส้ร้าง หลงัจากท่านเป็นแม่ทพั
ไปรบกับญวนและเขมร มีชัยชนะกลับมา จึงมีจิตศรัทธาและยกท่ีดิน รวมไปถึงบ้านของท่านถวาย
เป็นวัด ตั้งช่ือว่า “วัดชัยชนะสงคราม” เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความมีชัยชนะสงครามคร้ังนั้น และได้
ก่อสร้างอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ และอาคารอ่ืนๆ เป็นตึกทั้งหมด ชาวบ้านจึงเรียกว่า 
“วัดตึก” มาจนถึงทุกวันน้ี

วัดชัยชนะสงครามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2502 และได้รับ 
การยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521  
พระประธานในพระอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอกเศษ มีพระนามว่า “พระพุทธสิงหมุนินทร์ธรรม
บดินทร์โลกนาถเทวนรชาติอภิปูชนีย์”60 

วัดมังกรกมลาวาส หรือวัดเล่งเน่ยยี่ ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง ระหว่างซอยเจริญกรุง 19 กับ
เจริญกรุง 21 สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2414 โดยพระอาจารย์สกเห็ง พระภิกษุชาวจีนที่เดินทางมาเผยแผ่
พุทธศาสนานิกายมหายานและนิกายเซนในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2405 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินจ�านวน 4 ไร่ และรับสั่งให้
พระยาหลิวเจี้ยชิง ผู้มีเชื้อสายจีน เป็นแม่กองด�าเนินงานก่อสร้าง ซ่ึงช่างก่อสร้างและส่ิงก่อสร้าง 
ส่วนมากมาจากประเทศจีน อาคารเป็นลักษณะประยุกต์ท่ีน�าแบบอย่างมาจากวัดภาคใต้ของจีน  
สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2414 

59 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2, หน้า 202-203.
60 เรื่องเดียวกัน, หน้า 317-318.
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ค�าว่า “เล่ง” เป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว แปลว่า มังกร “เน่ย” แปลว่า ดอกบัว ค�าว่า “ยี่” แปลว่า วัด

ในปี พ.ศ. 2497 พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธ์ิแจ้ง) ได้ย้ายมาครองวัดแห่งน้ี จึง
ท�าการบูรณปฏิสังขรณ์อาคารเก่า ในปี พ.ศ. 2509 มีการใช้กระเบื้องโมเสกติดผนังทั้งภายนอกและ
ภายใน ในสมัยเจ้าอาวาสองค์ถัดมา คือ คณาจารย์จีนธรรมคณาธิการ (เย็นเจี่ยว) พิจารณาเห็นว่า
สภาพหน้าวัดเริ่มทรุดโทรม อีกทั้งพื้นที่ยังถูกล้อมด้วยอาคารเอกชนที่สร้างขึ้นสูงและบดบังวัด จึงได้
สร้างอาคารด้านหน้าเป็นตึก 9 ชั้น เพ่ือให้สูงกว่าอาคารเอกชนและเพ่ือความสง่างามของวัด โดยเริ่ม
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2516 ภายใต้การควบคุมของกองวิศวกรรมยุทธโยธา กองทัพบก ใช้เวลาสร้าง 2 ปี 
4 เดือน ให้ช่ือว่า “ตึกพิพิธภัณฑ์วัตถุธรรม”61 

ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในย่านเยาวราช นิยมไปท�าบุญไหว้พระที่วัดมังกรกมลาวาส
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

61 ต้วน ลี่ เซิง และบุญยิ่ง ไร่สุขสิริ, ความเป็นมาของวัดจีนและศาลเจ้าจีนในประเทศไทย, หน้า 67-70.
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ทางเข้าวัดมังกรกมลาวาสในปัจจุบัน

พระประธานของวัดภายในพระอุโบสถ คือ พระศากยมุนีพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธเจ้า พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า
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วดัมงักรกมลาวาสหรอืวดัเล่งเน่ยยี ่ถอืเป็นวดัส�าคัญของชาวไทยเชือ้สายจีน ภายในมวีหิารท้าว
จตุโลกบาล มีเทพเจ้า 4 องค์ในชุดนักรบจีน เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “ซี้ไต๋เทียงอ้วง” เทพเจ้าปกปัก
รกัษาคุม้ครองทัง้ 4 ทศิ และมีอโุบสถเป็นทีป่ระดิษฐานของพระศากยมนุพีทุธเจ้า พระอมติภะพทุธเจ้า  
และพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า เรียก “ซ�าป้อหุกโจ้ว” พร้อมพระอรหันต์ 18 พระองค์ เรียก “จับโป๊ย 
หล่อหั่ง” นอกจากนั้นยังมีเทพเจ้าองค์ต่างๆ เช่น “ไท้ส่วยเอี๊ยะ” เทพคุ้มครองดวงชะตา โชคลาภ  
“หัว่ท้อเซยีงซอืกง” เทพแห่งยา อนัมผีูน้บัถอืมาก และมทีีโ่ต๊ยยาหรอืเสีย่งท�านายโรคเพือ่รบัสูตรปรุงยา  
“ไฉ่ซิ้งเอี๊ยะ” เทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ปู๊กุ่ยโจ้ว” พระเมตไตรยโพธิสัตว์ มีลักษณะคล้ายพระสังกัจจายน์ 
มีผู้นิยมไปลูบท้องขอพร โชคลาภ “กวนอิมผู่สัก” เจ้าแม่กวนอิม “แป๊งกง” “แป๊ะม่า” อยู่บริเวณ 
ใกล้ห้องยา

วัดโหย่คั้นตื่อ หรือวัดมงคลสมาคม ตั้งอยู่บนถนนแปลงนาม ประวัติจากอนัมนิกายแห่ง
ประเทศไทยระบุว่า เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2316 ได้เกิดกบฏขึ้นที่เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม ราชวงศ์
ของเวยีดนามได้เดนิทางมายงัประเทศไทยพร้อมกับพระสงฆ์จ�านวนหนึง่ จนเมือ่ประมาณปี พ.ศ. 2319  
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้โปรดเกล้าฯ ให้รับไว้ และพระราชทานที่ดินให้พวกญวนตั้งบ้านเรือน 
อยู ่นอกพระนครทางฝั ่งตะวันออก บริเวณถนนพาหุรัดในปัจจุบัน62 วัดญวนที่สร้างขึ้นเมื่อแรก 
ตั้งบ้านเรือนที่บริเวณบ้านหม้อมีจ�านวน 2 วัด คือวัดกัมโล่วยี่ (วัดทิพยวารีวิหาร) และวัดโหย่คั้นตื่อ 
(วัดมงคลสมาคม)63 

วัดมงคลสมาคม เดิมตั้งอยู่ท่ีบ้านญวนหลังวังบูรพาภิรมย์ เมื่อจะตัดถนนพาหุรัด ปรากฏว่าวัด
อยู่ในแนวถนน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ ให้ท�าผาติกรรมอย่างวัดไทย 
คือพระราชทานที่ดินและให้สร้างวัดขึ้นใหม่ท่ีริมถนนแปลงนาม แลกกับที่ดินของวัดเดิม วัดจึงย้าย 
ไปตั้งบนถนนแปลงนามจนถึงปัจจุบัน

วัดย่งฮกยี่ หรือวัดบ�าเพ็ญจีนพรต ตั้งอยู่ในซอยเยาวราช 8 จากประวัติในหนังสือ ประวัติ
คณะสงฆ์จีนนิกาย รวบรวมโดยพระอาจารย์จีนธรรมคณาธิการ (เย็นเจี่ยว) ระบุว่า วัดนี้แต่เดิมเป็น
ศาลเจ้าชื่อ “ย่งฮกอ�า” สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2338 ต่อมาพระอาจารย์สกเห็งได้ปฏิสังขรณ์ศาลพระ 
อวโลกเิตศวร และเปลีย่นชือ่เป็น “ย่งฮกยี”่ เมือ่ปี พ.ศ. 2430 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวัดว่า “วัดบ�าเพ็ญจีนพรต” ถือเป็นวัดจีนนิกายแห่งแรก
ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ประวัติจากอนัมนิกายแห่งประเทศไทยกลับระบุว่า เดิมวัดย่งฮกยี่หรือ
วัดบ�าเพ็ญจีนพรตนี้ เป็นวัดท่ีสร้างข้ึนในอนัมนิกาย โดยใช้ชื่อว่า วัดหยิบเพื๊อกตื่อ ต่อมาภายหลัง 
จึงได้เปลี่ยนไปเป็นวัดในการปกครองของพระจีน64

62 พระครูคณานัมสมณาจารย์, ประวัติพระสงฆ์อนัมนิกายในราชอาณาจักรไทย และประวัติความเป็นมาของชนเชื้อชาติญวนใน 

สมัยต้นรัตนโกสินทร์ (ธนบุรี: โรงพิมพ์ประยูรวงศ์, 2511), หน้า 1.
63 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5-6.
64 เรื่องเดียวกัน, หน้า 7.
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วัดซักต๊าฮึงเกว๊ิกโผเพื๊อกตื่อ หรือวัดกุศลสมาคร ตั้งอยู่ในซอยกุศลสามัคคี ถนนราชวงศ์  
เป็นวดัอนมันกิายชดุท่ี 4 ทีส่ร้างข้ึนในประเทศไทย โดยพ่อค้าชาวจนีและญวนเป็นผูร้วบรวมเงนิก่อสร้าง  
วดัทีส่ร้างขึน้พร้อมกนักับวดักศุลสมาครประกอบด้วยวัดหยบิเพือ๊กตือ่ (วดับ�าเพญ็จนีพรต) วดัตีห๊ง่านตือ่  
(วัดชัยภูมิการาม) และวัดตื้อเต้ต่ือ (วัดโลกานุเคราะห์)65 วัดนี้เรียกกันโดยทั่วไปว่า วัดญวน

ด้านหน้าอุโบสถวัดซักต๊าฮึงเกวิ๊กโผเพื๊อกตื่อ (ภาพซ้าย)
ภายในอุโบสถประดิษฐานพระศรีศากยมุนีเส็กเกียยูไล (พระยูไล) และพระโพธิสัตว์ (ภาพขวา)

65 เรื่องเดียวกัน.

วัดบ�าเพ็ญจีนพรตหรือวัดย่งฮกยี่ เดิมเป็นของอนัมนิกาย ปัจจุบันอยู่ในการปกครองของคณะสงฆ์จีนนิกาย
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ศาลเจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิบนถนนเยาวราช ตามประวัติ
กล่าวว่า ก่อนที่ประเทศจีนจะเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองนั้น ได้มีการล�าเลียงองค์พระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวร (กวนอิม) จากจีนแผ่นดินใหญ่มายังฮ่องกง และต่อมาได้ล�าเลียงมาเก็บรักษาไว้ที่บ้าน
คหบดีคนหนึ่งในประเทศไทย เมื่อนายจุลินทร์ ล�่าซ�า ประธานกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
เดิมสมัยที่ 45-46 (ช่วงปี พ.ศ. 2500-2503) ได้ทราบข่าวนี้ จึงติดต่อคหบดีท่านนั้นเพ่ืออัญเชิญองค์
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (กวนอิม)  มาประดิษฐาน ณ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เพื่อสักการบูชา 
ถือเป็น 1 ใน 3 สิ่งล�้าค่าของโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ66

เจ้าแม่กวนอิม (พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร) ปางประทานพร ประดิษฐานเป็นองค์ประธาน 
ท�าด้วยไม้จันทน์แกะสลัก รูปแบบศิลปะราชวงศ์ถัง แต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยของราชวงศ์ซ่ง 

(ประมาณ 800-900 ปีก่อน) และอัญเชิญมาจากประเทศจีนเมื่อปี พ.ศ. 2501

66 3 สิ่งล้ำาค่าแห่งโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ, ที่มา:  www.thianfah.com/ index.php? langtype=th&pageid=th_5

ศาลเจ้าหน�่าไฮ้กวนอิมเนี้ยะ ตั้งอยู่ท่ีถนนพลับพลาไชย ใกล้กับอาคารป่อเต็กตึ๊ง (ป่าเต็กตึ๊ก) 
ที่ก�าแพงด้านทิศเหนือของศาล มีป้ายจารึกบุรพาจารย์ที่สร้างศาลน้ี ระบุว่าสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2487
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ซุ้มประตูทางเข้าศาลเจ้าหลีตีเมี้ยว

ภายในอาคารศาลชั้น 2 ประดิษฐานองค์หลีไทตี้เป็นประธาน 
ส่วนซ้ายขวาของห้องโถงเป็นที่ประทับองค์เทพและพระอรหันต์

ศาลเจ้าหลตีเีมีย้ว ตัง้อยูท่ีถ่นนพลับพลาไชย สร้างขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2445 โดยกลุ่มชาวจนีทีอ่พยพ
เข้ามาในประเทศไทย น�าโดยนายจื่อถิ่น แซ่ฉี ซึ่งได้รับสัมปทานในการสร้างรถไฟสายใต้ แต่ประสบ
ปัญหาเรื่องไข้ป่าและไข้ทรพิษระบาด ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการก่อสร้างได้ นายจื่อถิ่นจึงได้ระลึกถึง 
เทพเจ้าหลีตี และได้บนบานขอพรจากท่าน รวมทั้งได้ขอต�ารับยามารักษาคนจนหาย ท�าให้สามารถ
ด�าเนินการสร้างรางรถไฟได้จนส�าเร็จ จากน้ันจึงได้ร่วมกับนายเมี้ยวเหงี่ยน แซ่หงื่อ และนายกวง  
แซ่หลิว ชาวจีนแคะ สร้างศาลเจ้าแห่งน้ีเพื่อประดิษฐานเทพหลีตีขึ้นด้วยเงินบริจาคจากชาวจีนแคะ
อีกหลายท่าน 
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ศาลเจ้าหลตีีเมีย้วถูกไฟไหม้ สมาคมจนีแคะจงึด�าเนนิการก่อสร้างขึน้ใหม่ 
จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2535 ศาลเจ้าแห่งใหม่นี้มีลักษณะของการผสมผสานระหว่างพระราชวัง 
กับศาลเจ้าจีน  ประตูใหญ่เป็นแบบซุ้มอนุสาวรีย์ หลังคามุงกระเบื้อง ประดับด้วยปูนปั้นรูปมังกรคู ่
หันหน้าเข้าหากัน เหนือประตูมีป้ายตัวอักษรเขียนว่า หลีตีเม้ียว (ศาลเจ้าหล่ือตี้เบื่ย)67

ศาลเจ้าไต้ฮงกง ต้ังอยู่บนถนนพลับพลาไชย ประวัติของศาลเจ้าแห่งน้ีเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2440 
เมื่อชาวจีนคนหนึ่งชื่อหม่าหย่วน ซ่ึงอพยพมาจากมณฑลกวางตุ้ง พร้อมกับน�ารูปเคารพของหลวงปู่
ไต้ฮงกงติดตัวมาด้วย โดยในช่วงเดือนแรกหลังจากมาถึงประเทศไทย นายหม่าหย่วนได้น�ารูปเคารพ
มาประดิษฐานไว้ที่ร้านย่งซุ่นเฮียง ชาวจีนในละแวกนั้นเม่ือทราบข่าวก็พากันมาเคารพกราบไหว้เป็น
จ�านวนมาก จนร้านย่งซุ่นเฮียงเกิดความคับแคบ จึงได้น�ารูปเคารพหลวงปู่ไต้ฮงกงไปไว้ท่ีด้านหลัง 
โรงงิ้วเจิ้นหนาน ถนนเจริญกรุง ซ่ึงขณะน้ันเกิดโรคอหิวาตกโรคระบาด ผู้คนที่มากราบไหว้หลวงปู่แล้ว
หายจากโรค จึงพากันบริจาคโลงศพ และซ้ือท่ีดินวัดดอน ยานนาวา เพื่อจัดเป็นสุสานฝังศพไม่มีญาติ 
พร้อมกบัได้ก่อตัง้มูลนธิป่ิอเตก็ตึง๊ขึน้เป็นครัง้แรก เมือ่มกีารตัง้ศาลท่านป่อเตก็ตึง๊ขึน้บรเิวณนัน้ จงึย้าย
หลวงปู่ไต้ฮงกงไปตั้ง ณ ท่ีดังกล่าว และการท�าบุญโลงศพได้เกิดขึ้นครั้งแรก ณ ที่แห่งนี้

ต่อมาในปี พ.ศ. 2453 พระอนุวัตน์ราชนิยม (ฮง เตชะวณิช) ได้เป็นประธานออกเรี่ยไรเงินจาก
พ่อค้าชาวจีน เพื่อซื้อท่ีดินบริเวณถนนพลับพลาไชยก่อสร้างศาลเจ้าหลวงปู่ไต้ฮงกงข้ึนเป็นการถาวร  
และตั้งที่ท�าการของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งขึ้นในบริเวณเดียวกัน ปัจจุบันศาลเจ้าไต้ฮงกงจึงเป็นที่นับถือ 
อย่างมากของชาวไทยเช้ือสายจีนและชาวไทย โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการมาท�าบุญบริจาคโลงศพ

ภายในศาลเจ้า จากประตูใหญ่จะมีลานแท่นบูชา กระถางธูป และทีกง ผ่านลานเข้าไปเป็น 
ประตทูาสีแดง เหนอืประตมูป้ีายอกัษรจนีว่าป่อเต็กตึง๊ ภายในประตเูป็นทีส่�าหรบัเจ้าหน้าทีข่องป่อเตก็ตึง๊ 
รับบริจาคเงินและสิ่งของ และที่ท�าการของฝ่ายพิธีกรรม ส่วนบริเวณด้านในสุดของศาลเป็นที่ตั้ง 
รูปปั้นหลวงปู่ไต้ฮงกง68 

67 ต้วน ลี่ เซิง และบุญยิ่ง ไร่สุขสิริ, ความเป็นมาของวัดจีนและศาลเจ้าจีนในประเทศไทย, หน้า 85-87.
68 เรื่องเดียวกัน, หน้า 71-76.
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รูปพ่อปู่ยี่กอฮงหรือพระอนุวัฒน์ราชนิยมภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง

ทุกๆ วันจะมีผู้ศรัทธามากราบไหว้หลวงปู่ไต้ฮงกง
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ศาลเจ้าต้นไทร ตั้งอยู่บนชั้น 4 ของอาคารจอดรถร้านเท็กซัสสุกี้ ถนนผดุงด้าว จากการ
สัมภาษณ์ผู้ดูแลศาลเจ้าซ่ึงเป็นครอบครัวท่ีสืบทอดประเพณีนี้มา ท�าให้ทราบว่าแต่เดิมศาลเจ้าแห่งนี้
อยู่ด้านล่าง ไม่ทราบว่าย้ายขึ้นมาตั้งบนชั้น 4 ต้ังแต่เม่ือใด ปัจจุบันศาลเจ้าต้นไทรจะเปิดเฉพาะวันที่
มีงานเท่านั้น เนื่องจากศาลเจ้าอยู่บนอาคารสูง และผู้ที่มาไหว้ศาลส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ จึงไม่สามารถ
มาไหว้ศาลทุกวันได้69

ศาลเจ้าเล่าปึงเถ่ากง หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า ศาลเจ้าเล้ียงเป็ด ตั้งอยู่ท่ีถนนเจริญกรุงบริเวณ
หลังตึกแถว ซึ่งปัจจุบันก�าลังก่อสร้างสถานีวัดมังกร มีทางเข้าศาลเจ้าที่ต้องเดินเข้าทางตึกแถว  
ไม่ทราบประวัติความเป็นมาแน่ชัด

ศาลเจ้าต้นไทร ตั้งอยู่ชั้นบนอาคารจอดรถร้านเท็กซัสสุกี้

69 ผู้ดูแลศาลเจ้าต้นไทร, สัมภาษณ์, 21 มิถุนายน 2557.
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ศาลเจ้ากวางตุ้ง (กงจ้ิงถัง) ตั้งอยู่ภายในสมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย ถนนเจริญกรุง 
สร้างข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2423 ในสมัยรัชกาลท่ี 5 โดยกลุ่มชาวจีนกวางตุ้งที่อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งใน
เมืองไทย ศาลเจ้าแห่งนี้เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการก่อตั้งสมาคมกว๋องสิวปิดโส่ย (หมายถึงที่ชุมนุมของชาว
กวางตุ้ง) และถือเป็นศูนย์กลางของชาวจีนกวางตุ้งในเมืองไทย เช่นเดียวกับสมาคมชาวจีนกลุ่มอื่นๆ 
ที่นิยมก่อตั้งสมาคมขึ้นพร้อมกับศาลเจ้า

ศาลเจ้ากวางตุ้งได้รับเงินทุนในการสร้างจากเงินบริจาคที่รวบรวมจากชาวจีนกวางตุ้งในไทย 
โดยบุคคลผู้มีบทบาทในการก่อตั้งศาลและสมาคม ได้แก่ หว่องจนเฮ๊ง ที่เข้ามาสืบทอดกิจการร้าน
ไหว่ก๋องถ่องต่อจากลุง โดยท่านผู้นี้ได้เดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อซื้อวัสดุก่อสร้างและเครื่องประดับ
ศาลเจ้า เช่น สิงโตหิน มังกรดินเผา กระเบ้ืองมุงหลังคา เป็นต้น70 

70 กุลศิริ อรุณภาคย์, ศาลเจ้า ศาลจีน ในกรุงเทพฯ, หน้า 60-61.

ทางเข้าด้านหน้าของศาลเจ้ากวางตุ้ง
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ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอ๊ียะ ตั้งอยู่ภายในซอยอิสรานุภาพ ถนนเจริญกรุง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นใน
สมัยอยุธยา เน่ืองจากมีจารึกระบุปีท่ีก่อสร้างไว้ตามปีศักราชของจีน ตรงกับปี พ.ศ. 2201 ในรัชสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เชื่อกันว่าเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ท่ีสุดในประเทศไทย มีลักษณะเป็นอาคาร
แบบศาลเจ้าภูเขาของจีน ภายในตั้งรูปบูชาเล่งบ๊วยเอี๊ยะและภรรยา ภายในศาลมีแผ่นป้ายซึ่งเขียนใน
สมัยจักรพรรดิกวางซี และป้ายที่เขียนขึ้นในราชวงศ์หมิงซ่ึงเก่าแก่กว่า นอกจากน้ันยังมีระฆังที่จารึก 
ไว้ว่า คนชื่อ เฉิน ไท จื้อ สร้างขึ้นส�าหรับศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ ศาลเจ้าแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับชุมชน 
เล่งบ๊วยเอี๊ยะ ในซอยอิสรานุภาพ ซ่ึงเป็นตลาดเก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงของเยาวราช71 

ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ

71 ต้วน ลี่ เซิง และบุญยิ่ง ไร่สุขสิริ, ความเป็นมาของวัดจีนและศาลเจ้าจีนในประเทศไทย, หน้า 88-90.
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ศาลเจ้าอาม้าเก็งในปัจจุบัน

72 สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, แผนที่กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล, ผจ. ร.6 น/450. “แผนที่บริเวณไฟไหม้ที่

ศาลเจ้าอาม้าเกงหลังวัดตึก”, 20 เมษายน 2463. 

ศาลเจ้าอาม้าเก็ง ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุง 12 หลังโรงแรมแกรนด์ไชน่า บนช้ัน 2 ของตึกแถว 
ในย่านคลองถม ไม่ทราบประวัติความเป็นมาแน่ชัด แต่จาก แผนที่บริเวณไฟไหม้ที่ศาลเจ้าอาม้าเกง
หลังวัดตึก ระบุวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2463 ได้ปรากฏแนวขอบเขตของศาลเจ้า72 จึงท�าให้ทราบว่า  
ศาลเจ้านีน่้าจะมคีวามเก่าแก่และอยูม่าอย่างน้อยตัง้แต่สมยัรัชกาลท่ี 6 ศาลเจ้าอาม้าเกง็มเีจ้าแม่ทับทิม 
(เจ้าแม่แห่งสวรรค์) เป็นเทพประธาน โดยอัญเชิญมาจากประเทศจีน เชื่อกันว่าเจ้าแม่ทับทิมเป็น 
ผู้คุ้มครองการเดินทาง ปราศจากโรคภัย การงานเจริญก้าวหน้า
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ศาลเจ้าในซอยเจรญิกรงุ 13 เป็นศาลเจ้าขนาดเลก็และไม่มชีือ่ ตัง้อยูต่ดิกบัอาคารพาณชิย์ใน 
ซอยเจริญกรุง 13 จากการสอบถามผู้คนบรเิวณนัน้ ปรากฏว่าไม่มใีครทราบถงึประวัตขิองศาลเจ้าแน่ชดั

ศาลเจ้าในเว้ิงนาครเขษม เป็นศาลเจ้าขนาดเล็กในซอยนครเกษม 5 ซึ่งในบริเวณศาลเจ้ามี
ต้นโพธ์ิขนาดใหญ่ด้วย ไม่ทราบประวัติความเป็นมาของศาลอย่างแน่ชัด

ศาลเจ้าพ่อหนแูดง เป็นศาลเจ้าขนาดเลก็บรเิวณด้านข้างของตลาดปีระกา โดยมบีนัไดขึน้ไปยงั 
ตัวศาล ไม่ทราบประวัติความเป็นมาของศาล 

สถานที่ส�าคัญอื่นๆ แถบย่านเจริญกรุง ได้แก่

สถานีต�ารวจนครบาลพลับพลาไชย 1 และพลับพลาไชย 2 สถานีต�ารวจนครบาล
พลับพลาไชย 1 เดิมมีช่ือว่า “สถานีต�ารวจนครบาลป้อมปราบ” ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2470 โดยที่ท�าการ
ตั้งอยู่บริเวณสามแยกถนนเจริญกรุง ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 อาคารที่ท�าการถูกเพลิงไหม้เสียหาย  
จงึย้ายไปใช้อาคารกองดบัเพลงิ หลงัสถานตี�ารวจนครบาลสามแยกเป็นทีท่�าการชัว่คราว และปีเดยีวกนั 
ได้มีการก่อสร้างอาคารที่ท�าการใหม่ของสถานีต�ารวจนครบาลป้อมปราบ ในที่ดินของพระอนุวัฒน์ 
ราชนิยม (ฮง เตชะวณิช) จนกระท่ังแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 248473 

สถานีต�ารวจแห่งน้ีมีการเปลี่ยนแปลงช่ือและท่ีต้ังมาหลายครั้ง โดยในปี พ.ศ. 2484 ได้มีการ
ยุบสถานีต�ารวจนครบาลป้อมปราบ สามแยก และสามยอดรวมกัน เรียกว่า “สถานีต�ารวจนครบาล
กลาง”74 จากนั้นในปี พ.ศ. 2488 ได้มีการแบ่งอีกครั้งเป็นสถานีต�ารวจนครบาลกลางเขต 1 และ 
เขต 275 ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 สถานีต�ารวจนครบาลกลางเขต 1 ได้เปล่ียนชื่อเป็น 
“สถานีต�ารวจนครบาลกลาง”76 และเปลี่ยนเป็น “สถานีต�ารวจนครบาลพลับพลาไชย” ในเดือน
สิงหาคมปีเดียวกัน77 และได้ย้ายท่ีตั้งของสถานีกลับไปยังบริเวณสามแยกดังเดิม จนกระทั่งในปี  
พ.ศ. 2499 เมื่อมีการย้ายสถานีต�ารวจนครบาลสามแยกไปรวมกับสถานีต�ารวจนครบาลพลับพลาไชย  
สถานีต�ารวจนครบาลพลับพลาไชยจึงเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “สถานีต�ารวจนครบาลพลับพลาไชย  
เขต 1”78 โดยทีท่�าการของสถานตี�ารวจทัง้ 2 แห่งตัง้อยูใ่นบรเิวณเดยีวกนั คอืเลขที ่447 ถนนพลับพลาไชย

73 “ประวัติความเป็นมา”, ที่มา: www.plubpla1.blogspot.com/2012/06/blog-post_1732.html
74 เรื่องเดียวกัน.
75“ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองแก้ไขกำาหนดหน่วยงานและเขตต์รับผิดชอบของตำารวจนครบาล”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 62, ตอนท่ี 71 ง  

(18 ธันวาคม 2488), หน้า 1937.
76 “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำาหนดหน่วยงานและเขตต์รับผิดชอบของตำารวจนครบาล”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 65, ตอนที่ 11 ง  

(24 กุมภาพันธ์ 2491), หน้า 624-625.
77 “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองกำาหนดหน่วยงาน เขตต์อำานาจและเขตต์พ้ืนท่ีซ่ึงต้องรับผิดชอบในราชการกรมตำารวจ”, ราชกิจจานุเบกษา  

เล่ม 65, ตอนที่ 52 ง (7 กันยายน 2491), หน้า 2697.
78 “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำาหนดหน่วยงานเขตอำานาจการรับผิดชอบ และเขตพ้ืนที่การปกครองของหน่วยราชการในกรม 

ตำารวจ (ฉบับที่ 2)”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 73, ตอนที่ 23 ง (20 มีนาคม 2499), หน้า 958.
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ในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการก่อสร้างอาคารสถานีต�ารวจขึ้นใหม่แทนอาคารเดิมที่มีความแออัด 
และช�ารุดทรุดโทรม โดยสร้างเป็นอาคารส�านกังานและทีพ่กั 13 ชัน้ และอาคารจอดรถอกี 3 ชัน้ แล้วเสรจ็ 
ในปี พ.ศ. 253879 ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้มีการเปล่ียนแปลงช่ือของสถานีต�ารวจทั้งสองแห่ง 
อีกครั้ง เป็นสถานีต�ารวจนครบาลพลับพลาไชย 1 และพลับพลาไชย 280 และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

ท�าการไปรษณีย์ป้อมปราบ ตั้งอยู่บนถนนราชวงศ์ สร้างขึ้นเม่ือวันที่ 1 เมษายน ร.ศ. 126 
(พ.ศ. 2450) ณ อาคารริมถนนเยาวราช ใต้ตรอกข้าวสาร ต�าบลส�าเพ็ง81 (หรือบริเวณระหว่างถนน
ทรงวาดกับตรอกพระยาไพบูลย์)82 เพื่ออ�านวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณียภัณฑ์และน�าจ่าย
ไปรษณียภัณฑ์ต่างประเทศของชาวจีน83 ที่ท�าการไปรษณีย์ที่ 8 น้ีมีการด�าเนินงานโดยคนจีน ช่ือจีน
เฮาตี๋เป็นผู้จัดการ ซึ่งคล้ายกับการด�าเนินงานของท่ีท�าการไปรษณีย์จีนในสิงคโปร์84

ที่ท�าการไปรษณีย์โทรเลขที่ 8 เมื่อคราวถูกระเบิดสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา

79 เรื่องเดียวกัน.
80 “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำาหนดหน่วยงาน เขตอำานาจการรับผิดชอบ และเขตพื้นที่การปกครองของหน่วยราชการ ในสังกัด

กองบัญชาการตำารวจนครบาล กรมตำารวจ พ.ศ. 2540”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114, ตอนพิเศษ 35 ง (21 พฤษภาคม 2540), หน้า 

51-52.
81 “ประกาศกระทรวงโยธาธิการ แพนกไปรษณีย์โทรเลข”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 24, ตอนที่ 1 (7 เมษายน 126), หน้า 8.
82 การสื่อสารแห่งประเทศไทย, 100 ปี การไปรษณีย์ไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ประยูรวงศ์, 2526), หน้า 196.
83 เรื่องเดียวกัน.
84 สุชาดา ตันตสุรฤกษ์, โพยก๊วน: การส่งเงินกลับประเทศโดยชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

2532), หน้า 59.



95านเ ร กรุง เ า รา นาทา นกรุงเทพ

ต่อมาที่ท�าการฯ แห่งนี้ได้ย้ายมาอยู่ที่ต�าบลป้อมปราบ และเมื่อกรมไปรษณีย์โทรเลขจัดตั้ง
ที่ท�าการไปรษณีย์โทรเลขศูนย์กลางจ่ายพลับพลาไชยขึ้นในปี พ.ศ. 2509 ที่ท�าการฯ แห่งนี้จึงเปล่ียน
สถานะมาเป็นทีท่�าการประเภทรบัฝากในปัจจบุนั และเปลีย่นชือ่เป็น “ท่ีท�าการไปรษณย์ีป้อมปราบ”85

อาคารเอส เอ บี (S.A.B.) ต้ังอยู่บริเวณหัวมุมถนนวรจักรตัดกับถนนเจริญกรุง เป็นที่ตั้ง
ของห้างที่มีชื่อเสียงด้านการขายนาฬิกา ซ่ึงก่อตั้งโดย Dr. Eugne Reytter แพทย์ประจ�าพระองค์ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเปิดห้างในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2450 ส�าหรับชื่อ 
S.A.B. นั้นย่อมาจาก Societe AnonymeBelge pour le Commerce et l’Industrie au Siam 
(Belgian Company Limited for Trade and Industry in Siam)

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานบรรดาศกัดิแ์ก่ Dr. Eugne Reytter เป็นพระยาประเสรฐิศาตรธ�ารง เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. 245586 

อาคารเอส เอ บี แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร เมื่อป ี 
พ.ศ. 253087 ปัจจบุนัอาคารเอส เอ บ ีเป็นทีต้ั่งส�านกังานของส�านกัพมิพ์ซงิเสียนเยอะเป้า โดยมีส�านกังาน 
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ให้เช่าอาคาร

85 การสื่อสารแห่งประเทศไทย, 100 ปี การไปรษณีย์ไทย, หน้า 196.
86 ส. พลายน้อย (นามแฝง). ร้อยแปด (ที่) กรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ: สารคดี, 2546), หน้า 94.
87 “ประกาศกรมศิลปากร เรื่องขึ้นทะเบียนโบราณสถาน”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114, ตอนที่ 143 ง (28 กรกฎาคม 2530), หน้า 

5239.
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อาคารเอส เอ บี ในอดีตและปัจจุบัน



97านเ ร กรุง เ า รา นาทา นกรุงเทพ

อาคารเอส อี ซี (S.E.C.) ตั้งอยู่ท่ีหัวมุมถนนวรจักรตัดกับถนนเจริญกรุง ตรงข้ามกับอาคาร
เอส เอ บี ไม่พบข้อมูลแน่ชัดว่าอาคารแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อใด ทราบแต่เพียงว่าเดิมเป็นที่ท�าการของ
บริษัท สเปเชียล ลีเอนจิเนียริง จ�ากัด มีสถาปัตยกรรมแบบเดียวกันกับตึกเอส เอ บี อาคารเอส อี ซี 
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร เมื่อปี พ.ศ. 253088 ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเฉลิมนคร โดยเช่าอาคารจากส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์89

อาคารเอส อี ซี ในอดีต 
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ) 

88 เรื่องเดียวกัน.
89 กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2535), หน้า 228.
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ถนนสายสำาคัญในพื้นท่ี

ถนนเยาวราช เป็นถนนที่สร้างข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 เม่ือปี พ.ศ. 2434 โดยอยู่ตรงกลางระหว่างถนนส�าเพ็งกับถนน
เจริญกรุง ดังปรากฏใน ประกาศของกรมโยธาธิการ ในสมัยนั้นว่า 

“มพีระบรมราชโองการด�ารสัเหนอืเกล้าฯ สัง่ให้กรมโยธาธกิารสร้างถนนขึน้ใหม่ 
สายหนึ่งแทรกลงในระหว่างกลางแห่งถนนเจริญกรุงแลถนนสามเพ็ง ตั้งแต่ป้อม
มหาไชย ตดัไปทางทศิตะวนัออกเฉยีงใต้ เข้าบรรจบถนนเจรญิกรงุตรงสะพานวดัสามจนี  
โดยยาว 1,430 เมตร กว้าง 40 เมตร โดยโปรดเกล้าฯ พระราชทานช่ือว่าถนนเยาวราช”90 

ถนนเยาวราชน้ีถือเป็นถนน 1 ใน 18 สายท่ีสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรา
นุวัดติวงศ์ ขณะด�ารงพระอิสริยยศพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์  
เสนาบดกีระทรวงโยธาธกิารเสนอให้สร้าง เช่น ถนนจกัรวรรด ิถนนราชวงศ์ ถนนอนวุงศ์  
เป็นต้น91 โดยถนนเยาวราชเริ่มตั้งแต่คลองรอบกรุงตรงข้ามกับป้อมมหาไชย ตัดลงไป 
ทางทิศใต้บรรจบกับถนนราชวงศ์ ซึ่งสร้างแยกจากถนนเจริญกรุงตรงไปฝั่งแม่น�้า 
เจ้าพระยาบริเวณท่าราชวงศ์ในปัจจบุนั แต่เดมิสมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานรศิรานวุดัตวิงศ์ 
กราบบังคมทูลว่าจะตั้งชื่อถนนสายใหม่นี้ว่า “ถนนยุพราช” แต่ต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “ถนนเยาวราช”

90 ส. พลายน้อย (นามแฝง), บางกอก, หน้า 165.
91 กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 255-259.
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ถนนเยาวราชในอดีต 
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)



100 เรองเ า อง างราง นาเงน

การตัดถนนเยาวราชเกิดอุปสรรคหลายประการ เช่น ชาวต�าบลตรอกเต๊า
ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาว่ามีการตัดถนนผ่านท่ีดินราษฎรอย่างไม่เป็นธรรม ท�าให้ราษฎร
ไม่มีที่อยู่อาศัย และเจ้าของท่ีดินท่ีถนนตัดผ่านบางคนเรียกร้องค่าเวนคืนที่ดินในอัตรา
เท่ากับคนในบังคับต่างประเทศ92 รวมทั้งการที่กระทรวงนครบาลไม่ยอมส่งมอบที่ดิน
ให้เป็นสิทธิ์ของกระทรวงโยธาธิการเพื่อท�าการตัดถนน จึงท�าให้การตัดถนนเป็นไป
อย่างล่าช้า และเป็นสาเหตุให้ถนนสายน้ีมีลักษณะเป็นแนวคดเค้ียวไปมาเพื่อหลบเขต
ที่ดินของราษฎร

นอกจากน้ียังมีถนนท่ีเช่ือมระหว่างถนนเจริญกรุงกับถนนเยาวราช ซึ่งวางตัว
ขนานกันอีกหลายสาย บางสายตัดขึ้นเพื่อลดความแออัดของผู้คนที่อาศัยอยู่จนเกิด
เหตุการณ์ไฟไหม้หลายต่อหลายครั้ง ปัจจุบันถนนที่เชื่อมต่อระหว่างถนนเจริญกรุงกับ
ถนนเยาวราช เป็นท่ีตั้งของร้านค้า ชุมชนและศาสนสถานส�าคัญต่างๆ มากมาย ถนน
ที่เชื่อมระหว่างถนนเจริญกรุงกับถนนเยาวราชท่ีส�าคัญ ได้แก่

92 สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ, ร.5 ยธ. 9/3. “เรื่องตัดถนนเยาวราช”, 

17 มีนาคม 111-9 กรกฎาคม 119.

ถนนเยาวราชในปัจจุบัน



101านเ ร กรุง เ า รา นาทา นกรุงเทพ

ถนนผดุงด้าว เป็นถนนสายสั้นๆ เริ่มต้นจากถนนเจริญกรุงไปบรรจบถนน 
พาดสาย แบ่งถนนออกเป็น 2 ตอน คอื ตอนระหว่างถนนเจรญิกรงุกบัถนนเยาวราช และ 
ตอนระหว่างถนนเยาวราชกับถนนพาดสาย ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าถนนผดุงด้าว
ตัดขึ้นเมื่อใด แต่จาก แผนที่บริเวณเพลิงไหม้ที่ต�าบลหน้าโรงหนังพัฒนากร ระหว่าง
ถนนเจริญกรุงกับถนนเยาวราชในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งจะมีการตัดถนนสายใหม่ขึ้น  
พบว่าแนวถนนสายใหม่ดงักล่าวเป็นแนวเดยีวกบัถนนผดงุด้าวในปัจจบุนั จงึสนันษิฐานว่า 
ถนนผดุงด้าวอาจจะตัดขึ้นในช่วงเวลาน้ี

ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 กระทรวงมหาดไทยได้ขอพระราชทานชือ่ถนนบางสายใน 
จังหวัดพระนคร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�าริว่า ชื่อถนน
ที่คิดขึ้นใหม่น้ีควรเป็นชื่อกลางๆ ในช่วงแรกกรมพระอาลักษณ์ได้พิจารณาตั้งชื่อถนน
ทั้ง 2 ส่วน แต่กระทรวงมหาดไทยเสนอว่าควรรวมเป็นชื่อถนนสายเดียวกัน กรมพระ
อาลักษณ์จึงพิจารณาชื่อให้สอดคล้องกับถนนอื่นๆ โดยรอบ ได้ 2 ชื่อ คือ ถนนผดุงเผ่า 
หรือ ถนนผดงุด้าว จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลือกนามถนนสายน้ีว่า ถนนผดงุด้าว93

ถนนแปลงนาม เป็นถนนที่ตัดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ. 2444 โดยปรากฏในพระราชหัตถเลขาที่พระราชทานไปยัง
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมืน่มหศิรราชหฤทยั (ต่อมาคือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมืน่ 
มหิศรราชหฤทัย) ว่า ทรงเก็บเงินท่ีเหลือท�าถนนต่างๆ ได้เป็นเงิน 22,831 บาท  
และทรงคิดจะแก้ “ตรอกสุนัขเหน้า” ให้เป็นถนนเรียกว่า “ถนนแปลงนาม” “ตามที่ 
คนมันพึ่งอยากจะให้เปลี่ยนกันอยู่” ดังน้ันช่ือของถนนแปลงนามจึงเปลี่ยนมาจาก
ตรอกสุนัขเน่า94 สอดคล้องกับท่ี ส. พลายน้อย อธิบายไว้ว่า ถนนแปลงนามเป็นถนน
ที่เปลี่ยนชื่อมาจากตรอกสุนัขเน่า95 แต่ทั้งนี้ใน แผนที่บริเวณเพลิงไหม้ที่ต�าบลหน้า 
โรงหนงัพัฒนากร ระหว่างถนนเจริญกรงุกบัถนนเยาวราช แสดงถงึบรเิวณถนนแปลงนาม 
ว่ามีทั้งถนนแปลงนามและตรอกสุนัขเน่าขนานกันอยู่ จึงเป็นข้อสันนิษฐานว่าถนน
แปลงนามนี้ อาจตัดขึ้นมาใหม่ใกล้กับตรอกสุนัขเน่าเดิมก็ได้

93 กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 169.
94 เรื่องเดียวกัน, หน้า 169.
95 ส. พลายน้อย (นามแฝง), บางกอก, หน้า 157.
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ถนนราชวงศ์ เริม่ต้นจากถนนเจรญิกรงุทีส่ีแ่ยกเสือป่า ตดัถนนเยาวราช มาส้ินสุด 
ทีท่่าน�า้ราชวงศ์ โดยพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัโปรดเกล้าฯ ให้ตดัขึน้96  
ถือเป็นถนนท่ีมีความส�าคัญทางด้านการค้า เน่ืองจากเชื่อมต่อกับท่าเรือราชวงศ์

ถนนพลับพลาไชย เป็นถนนท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
โปรดเกล้าฯ ให้ตดัขึน้ในบรเิวณส�าเพ็งเช่นเดยีวกับถนนเยาวราชและถนนราชวงศ์  ถนน 
พลบัพลาไชยเป็นถนนท่ีมแีนวโค้งไปมา เนือ่งจากเจ้าของตกึเม่งสนูท่ีตัง้อยู่ตรงปากทาง
บรเิวณถนนเจรญิกรุง เป็นคนในบงัคบับญัชาของฝร่ังเศส และไม่ยอมให้รฐับาลตดัถนน
ผ่านที่ของตน รัฐบาลจึงต้องตัดถนนเลี่ยงออกไปและส่งผลให้ถนนพลับพลาไชย 
ไม่เป็นเส้นตรง97 

ถนนบริพัตร เร่ิมต้นจากถนนเยาวราช เชิงสะพานภาณุพันธุ์ ตัดผ่านถนน
เจริญกรุง ถนนหลวง ถนนบ�ารุงเมือง ไปบรรจบกับถนนราชด�าเนินกลางบริเวณเชิง
สะพานผ่านฟ้าลีลาศ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าถนนสายน้ีตัดข้ึนเม่ือใด แต่สันนิษฐานว่า 
น่าจะตัดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จ 

ท่าเรือราชวงศ์ในปัจจุบัน ข้ามฟากไปยังท่าดินแดง ฝั่งธนบุรี ใกล้กันมีท่าเรือด่วนเจ้าพระยา

96 กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 282-283.
97 สำานกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธกิาร รชักาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล, ร.5 น.5.8/14. “เรือ่งตัดถนนพลับพลาไชย”, 

6 กันยายน 119-26 กันยายน 121. 
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พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์เมื่อปี พ.ศ. 2445 ระบุถึง
ถนนสายหน่ึงท่ีเพ่ิงตัดเสร็จ แต่ยังไม่มีช่ือ จึงทรงพระราชทานนามแก่ถนนสายใหม่
นี้ว่า “ถนนบริพัตร” อันเป็นชื่อถนนที่เคยต้ังพระทัยไว้ว่าจะให้ใช้เรียกแทนถนน
พลับพลาไชย98 

ส�าหรับชื่อ ถนนบริพัตร สันนิษฐานว่ามาจากพระนามของสมเด็จพระเจ้า 
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระราชโอรส 
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ถนนจักรวรรดิ ตัดข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 243699 เริ่มต้นจาก
ถนนเจริญกรุงท่ีสี่แยกเอส เอ บี ผ่านถนนเยาวราชและถนนอนุวงศ์ไปจนถึงริมแม่น�้า
เจ้าพระยา โดยช่ือถนนมาจากช่ือวดัจักรวรรดริาชาวาสวรมหาวิหาร ทีถ่นนเส้นนีต้ดัผ่าน

จากการศึกษาประวตักิารก่อสร้างถนนสายนีพ้บว่า แต่เดมิได้ก�าหนดให้แนวถนน 
ไปจรดริมแม่น�้าเจ้าพระยา ในท่ีดินของพระยาอนุชิตชาญไชย แต่พระยาอนุชิต 
ชาญไชยไม่เต็มใจ กระทรวงนครบาลจึงแก้ไขแนวถนนเสียใหม่ ให้ตัดผ่านบ้านของ
หลวงไมตรีวานิช และบ้านของพระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง ท�าให้แนวถนน 
ต้องอ้อมเป็นอย่างมาก ต่อมาพระยาอนุชิตชาญไชยได้กราบบังคมทูลว่ายินดีให้ถนน 
ตดัผ่านทีด่นิได้ แต่พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงนเรศร์วรฤทธิก์ราบบงัคมทลูว่า การแก้ 
แนวถนนจักรวรรดิให้ลงในพื้นท่ีของพระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมืองนั้น เจ้าของ
เตม็ใจทีจ่ะออกเงนิค่าท�าถนน และยงัซือ้ดนิของผูอ้ืน่ทีถ่นนต้องตดัผ่านทัง้หมดมาถวาย 
ท�าให้รัฐบาลไม่ต้องเสียเงินท�าถนนอีก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
จึงมีพระราชด�าริให้ตัดถนนจักรวรรดิตามแนวทางท่ีแก้ไขให้ไปลงในพื้นท่ีของพระยา 
อินทราธิบดีสีหราชรองเมืองดังกล่าว100 

98 สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ, ร.5 ยธ.9/83. “เรื่องชื่อคลองและถนน”,  

25 สิงหาคม 121-12 ธันวาคม 127.
99 สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล, ร.5 น.46.4/31. “เรื่องตัดถนนจักรวรรดิ”,  

12 มีนาคม 112-21 ตุลาคม 113.
100 กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 31-32.
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ถนนท่ีตัดขึ้นหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ท่ีตำาบลตรอกเต้าหู้

ในสมัยรัชกาลท่ี 6 เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่ถนนเจริญกรุงที่ต�าบลตรอก 
เต้าหู ้ในวนัที ่3 กนัยายน พ.ศ. 2464 เหตเุพลงิไหม้ครัง้นีท้�าให้ทรพัย์สนิของประชาชน 
ได้รบัความเสยีหายเป็นอย่างมาก เนือ่งจากพืน้ทีด่งักล่าวมกีารอยูอ่าศยัอย่างหนาแน่น  
และไม่มีถนนใหญ่เพียงพอท่ีจะใช้ป้องกันอันตราย อีกทั้งพื้นที่ยังไม่สะอาด เป็นแหล่ง 
เพาะพนัธุโ์รคภยัแก่ประชาชน กระทรวงนครบาลโดยกรมสุขาภิบาลจงึกราบบงัคมทลูว่า 
ควรตัดถนนผ่านละแวกนี้ เพื่อประโยชน์ในการสัญจรไปมา รักษาความสะอาด
เรียบร้อย และช่วยป้องกันอันตรายได้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึง
โปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงนครบาลตัดใหม่ ได้แก่ ถนนยมราชสุขุม ถนนเสือป่า ถนน
เจ้าค�ารบ ถนนศรีธรรมาธิราช ถนนมังกร รวมท้ังขยายตรอกเต้าหู้101 

ถนนมังกร เริ่มต้นจากถนนกรุงเกษมด้านทิศเหนือของวงเวียน 22 กรกฎาคม 
โค้งลงมาทางทศิใต้ตดักับถนนพลบัพลาไชย ถนนเจรญิกรงุ ถนนเยาวราช และบรรจบกับ 
ถนนทรงวาด ซ่ึงในเอกสารเรื่องตัดถนนในท่ีเพลิงไหม้ตรอกเต้าหู้ 6 สายในสมัย 
รัชกาลที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2464 พบแนวถนนสายที่ 6 ที่ตัดขึ้นโดยการถมคลอง 
วัดพลับพลาไชย มีลักษณะเหมือนกับถนนมังกรในปัจจุบัน จึงสันนิษฐานว่าถนนมังกร
ช่วงตอนบนของถนนเจรญิกรงุ อาจจะตดัขึน้บนพืน้ทีข่องคลองวดัพลบัพลาไชยทีถ่กูถม 
ส่วนถนนมังกรช่วงตอนล่างของถนนเจริญกรุง ยังไม่พบข้อมูลว่าตัดขึ้นในช่วงเวลาใด

ถนนยมราชสุขุม เริ่มต้นจากถนนวรจักรไปบรรจบถนนพลับพลาไชยบริเวณ
ใกล้วัดคณิกาผล เป็น 1 ในถนน 6 สายที่ตัดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 เนื่องจากเกิดเหตุ
เพลงิไหม้ทีต่�าบลตรอกเต้าหู ้รมิถนนเจริญกรงุ เมือ่วนัที ่3 กันยายน พ.ศ. 2464 ต่อมา 
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัวทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อถนน 4 สายที่ตัดขึ้นใหม่ โดยชื่อหนึ่งคือ ถนน
ยมราชสุขุม อันมีท่ีมาจากบรรดาศักดิ์และนามสกุลของเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) 
เสนาบดีกระทรวงนครบาลในขณะน้ัน102 

101 สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล, ร.6 น.21/49. “เร่ืองตัดถนนใน 

ที่เพลิงไหม้ตรอกเต้าหู้ 6 สาย”, 16 กันยายน 2463-13 ตุลาคม 2464. 
102 กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 253.



105านเ ร กรุง เ า รา นาทา นกรุงเทพ

ถนนเจ้าค�ารบ เริ่มต้นจากถนนวรจักรไปบรรจบกับถนนพลับพลาไชย เป็น 1 
ในถนน 6 สายท่ีตัดขึ้นหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ต�าบลตรอกเต้าหู้ ริมถนนเจริญกรุง 
เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2464 โดยได้ถมคลองวัดพระพิเรนทร์บางส่วนเพื่อตัดถนน 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ 
ถนนสายนี้ว่า ถนนเจ้าค�ารบ อันมีท่ีมาจากพระนามของหม่อมเจ้าค�ารบ ปราโมช  
พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ103 

ถนนเสอืป่า เริม่ต้นจากถนนเจรญิกรงุบรเิวณแยกเสือป่าไปบรรจบกับถนนหลวง  
เป็น 1 ในถนน 6 สายท่ีตัดขึ้นหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ต�าบลตรอกเต้าหู ้  
ริมถนนเจรญิกรงุ เมือ่วนัที ่3 กันยายน พ.ศ. 2464 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อถนนสายนี้ว่า ถนนเสือป่า104 

แยกเสือป่าในปัจจุบัน อาคารกลางภาพคือห้างขายยาเบอร์ลิน ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์

ถนนศรีธรรมาธิราช เริ่มต้นจากถนนเจริญกรุงไปบรรจบกับถนนเจ้าค�ารบ 
เป็น 1 ในถนน 6 สายท่ีตัดขึ้นหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ต�าบลตรอกเต้าหู้ ริมถนน
เจริญกรุง เม่ือวันท่ี 3 กันยายน พ.ศ. 2464 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 
เจ้าอยูหั่วทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานช่ือถนนสายนีว่้า ถนนศรธีรรมาธริาช  
อันมีที่มาจากราชทินนามของมหาอ�ามาตย์โท พระยาศรีธรรมาธิราช ปลัดทูลฉลอง
กระทรวงนครบาลในรัชกาลท่ี 6105

103 เรื่องเดียวกัน, หน้า 50-52.
104 เรื่องเดียวกัน, หน้า 366-367.
105 เรื่องเดียวกัน, หน้า 310.
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ถนนท่ีตัดขึ้นหลังจากการถมคลอง

กรุงรัตนโกสินทร์เป็นเมืองน�้า ท่ีประกอบไปด้วยแม่น�้าล�าคลองหลายสาย 
ผู้คนต่างสัญจรด้วยเรือเป็นพาหนะ ต่อมาเมื่อถนนเข้ามาแทนที่ การคมนาคมทางน�้า
จึงค่อยๆ ถูกแทนท่ีด้วยการคมนาคมทางบก คลองหลายสายถูกถมและปรับเป็นถนน 
โดยเฉพาะแถบถนนเจรญิกรงุ-เยาวราช คลองทีถ่กูถมและปรบัเป็นถนน กลายเป็นย่าน
การค้าส�าคญัในปัจจบุนั ได้แก่ ถนนมหาจกัร ถนนคลองถมวดัพระพเิรนทร์ ถนนวรจกัร

ถนนมหาจักร เริ่มต้นตั้งแต่ถนนหลวงไปบรรจบกับถนนจักรวรรดิ แต่เดิม
เป็นคลองเรียกกันว่า คลองส�าเพ็งหรือคลองวัดจักรวรรดิ ซึ่งเป็นคลองท่ีเชื่อมระหว่าง
คลองมหานาคกับแม่น�้าเจ้าพระยา ต่อมาทางการได้มีนโยบายลดจ�านวนคลองลง 
ในช่วงก่อนการเปลีย่นแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จงึมกีารถมคลองวดัจกัรวรรดิ 
แล้วตดัถนนสายใหม่ข้ึนบรเิวณแนวคลองเดมิ ให้ช่ือว่า “ถนนมหาจกัร” ถนนสายนีเ้ป็น
ถนนส�าคัญของย่านการค้าท่ีเรียกกันว่า คลองถม

ถนนคลองถมพระพิเรนทร์ เริ่มต้นจากถนนบริพัตร บริเวณด้านทิศใต้ของ 
วัดพระพิเรนทร์ไปบรรจบกับถนนวรจักร ถนนสายน้ีแต่เดิมเป็นคลองช่ือว่า คลอง
พระพิเรนทร์ ที่แยกออกมาจากคลองรอบกรุง ไหลผ่านด้านทิศใต้ของวัดพระพิเรนทร์ 
ไปออกคลองถมวัดจักรวรรดิ ส่วนหน่ึงของคลองสายนี้ถูกถมเพื่อตัดถนนเจ้าค�ารบ

ถนนมหาจักรในปัจจุบัน เดิมเคยเป็นคลองมาก่อนจะถูกถมในภายหลัง
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ถนนวรจกัร เริม่ต้นจากถนนบ�ารงุเมอืงทีแ่ยกวรจกัร มาบรรจบกบัถนนเจรญิกรงุ 
ที่แยกเอส เอ บี เป็นถนนท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ  
ให้สร้างขึ้น จากเอกสารของกระทรวงโยธาธิการพบว่า เร่ิมมีการเวนคืนที่ดินเพื่อ
ตัดถนนสายนี้ในปี พ.ศ. 2439 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2441 การเวนคืนท่ีดินก็ยังไม่
เรียบร้อย106 ภายหลังจึงมีประกาศให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในแนวที่จะตัดถนน 
ถนนสายนี้จึงสร้างได้ส�าเร็จ

ส�าหรบัชือ่ถนนวรจกัรนัน้ มาจากพระนามของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขนุวรจักร 
ธรานุภาพ (พระองค์เจ้าปราโมช) พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 
นภาลัยกับเจ้าจอมมารดาอัมพา ต้นราชสกุลปราโมช107 ที่ตั้งวังอยู่ ณ บริเวณนี้108

ถนนวรจักร ถ่ายจากปากซอยเจ้าค�ารบ ตรงข้ามทางเข้าวัดพระพิเรนทร์

106 สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล, ร.5 น.46.4/39. “เรื่องทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าให้ตัดถนนวรจักรต้ังแต่วังเจ้าจันไปออกวังพระองค์เจ้าปรีดา ขอให้ ไล่บ้านเรือน”, 17 ธันวาคม 115-17 พฤษภาคม 117.
107 กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 294-295.
108 สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ. ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 26 เรื่องตำานานวังเก่า, (พระนคร: กรมศิลปากร), 2513. หน้า 30.





ย่านสามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด

ย่านการค้าเก่าแก่ถึงศูนย์การค้ายุคใหม่
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ย่านสามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด อยู่บริเวณโดยรอบถนนสายส�าคัญ 3 สาย คือ ถนนมหาไชย 
ถนนเจริญกรุง และถนนพาหุรัด เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นแหล่งขายผ้าของ 
ชาวอินเดีย และยังเป็นที่ตั้งของศูนย์การค้า โรงหนังในอดีต จึงแบ่งออกเป็น 2 บริเวณส�าคัญ คือ  
ย่านสามยอด-วังบูรพา และย่านพาหุรัด-ดิโอลด์สยามพลาซ่า

ย่านสามยอด-วังบูรพา

ชือ่ สามยอด มาจากสถานทีส่�าคญัในอดตี คอื ประตสูามยอด ซึง่เดมิเป็นประตพูระนครทีส่ร้าง
มาแต่ครั้งรัชกาลที่ 1 ก่อสร้างด้วยไม้ จนในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างใหม่ด้วยการก่ออฐิถือปนู และหลงัประตทู�าเป็นหอรบ เมือ่ถงึสมยัพระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ปี พ.ศ. 2416 โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ�ารง  
เป็นแม่กองแก้ประตูเดิมออก ท�าเป็นประตูยอด ในคร้ังนี้เองที่ชาวบ้านเริ่มเรียกกันว่า “ประตูใหม่”  
อย่างไรกต็าม ประตใูหม่ทีส่ร้างขึน้นีแ้คบ จงึโปรดเกล้าฯ ให้กรมหมืน่ภธูเรศธ�ารงศกัดิเ์ป็นแม่กองแก้ไข 
อีกครั้ง โดยท�าเป็น 3 ช่อง มียอดขึ้นเป็นสามยอด ชาวบ้านจึงเริ่มเรียกกันว่า “ประตูสามยอด” โดย 
ช่องเหนอืและช่องกลางไว้ส�าหรบัรถต่างๆ สญัจรไปมา ส่วนช่องทางใต้ไว้ส�าหรบัรถราง ประตสูามยอดนี ้
ถูกรื้อลงเมื่อครั้งขยายถนนและก่อสร้างตึกแถวบนถนนเจริญกรุงขึ้นใหม่ ในปี พ.ศ. 2444 เพื่อรองรับ 
ความเจรญิ109 ด้วยบรเิวณสามยอดในเวลานัน้เป็นย่านบันเทงิทีส่�าคัญแห่งหนึง่ของพระนคร เป็นทีต่ัง้ของ 
โรงบ่อนและโรงหวย เช่น โรงหวยสามยอด110 โรงบ่อนเชิงสะพานเหล็กบน เป็นต้น 

109 ส. พลายน้อย (นามแฝง), บางกอก, หน้า 159-160.
110 สำานกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธกิาร รชักาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล, ร.5 น.18.1ง/8. “เร่ืองกรมหม่ืนสมมตอมรพันธ์ 

มีหนงัสอืมาว่า หม่อมเจ้าอลังการขอรบัพระราชทานท่ีตำาบลหลงัโรงหวยขอเป็นโรงพกัอาศัยต่อไป”, 27 กมุภาพนัธ์ 109-9 ธันวาคม 118.

ถนนเจริญกรุงตอนใกล้ประตูสามยอด (ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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เสฐียรโกเศศได้เขียนอธิบายถึงโรงบ่อนไว้ว่า โรงบ่อนมักจะเป็นศูนย์กลางของชุมชนต่างๆ ใน 
กรงุเทพฯ ขณะนัน้ เนือ่งจากมกัจะมห้ีางร้านต่างๆ ต้ังอยูใ่กล้กับโรงบ่อน ถ้าต้องการรบัประทานอาหาร 
ก็ต้องไปท่ีใกล้ๆ โรงบ่อน หรือแม้แต่ร้านค้าอื่นๆ เช่น ของสดและเส้ือผ้าก็เช่นกัน เม่ือห่างจากโรงบ่อน 
ผู ้คนจะบางตาลง111 และท่านยังเล่าถึงบรรยากาศของโรงหวยสามยอดว่าคึกคักเป็นอย่างมาก 
ในช่วงเวลากลางคนื เนือ่งจากเป็นเวลาออกหวย จะมร้ีานขายอาหารและขนมตัง้อยูเ่รยีงรายหน้าโรงหวย  
ทัง้อาหารจ�าพวกข้าวต้มหม ูก๋วยเตีย๋วน�า้และก๋วยเตีย๋วผดั ขนมจ�าพวกจนัอับ ขนมทองหยบิ ทองหยอด 
และขนมเต้าทงึ นอกจากนีย้งัมร้ีานจ�าหน่ายสรุาและยาดอง112 เช่นเดยีวกบักาญจนาคพนัธุท์ีบ่รรยายว่า  
ตึกแถวบนถนนเจริญกรุงในช่วงสามยอดน้ี มีร้านขายรองเท้าของนอกอยู่หลายร้าน113 เช่น ร้านเซงชง 
ร้านเครื่องหนังที่ปัจจุบันย้ายไปตั้งท่ีบริเวณผ่านฟ้า

วังบูรพาภิรมย์ของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ เป็นวังที่ได้ชื่อว่าหรูหราที่สุดในยุคนั้น
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

ส. พลายน้อย เป็นอีกผู้หนึ่งท่ีเขียนถึงโรงหวยสามยอดว่า ตั้งข้ึนโดยเจ๊สัวหงส์ หรือจีนหง  
พระศรีไชยบาน ซึง่มตี�าแหน่งเป็นนายอากรสรุา โดยได้เริม่ออกหวยเมือ่เดอืนยี ่ปีมะแม พ.ศ. 2378 โรงหวย 
เมื่อแรกเริ่มตั้งอยู่ในก�าแพงเมืองใกล้กับสะพานหัน แล้วย้ายมาอยู่ท่ีหน้าวังบูรพาภิรมย์ (วังในสมเด็จ

111 เรื่องเดียวกัน, หน้า 163-164.
112 เสฐียรโกเศศ (นามแฝง), ฟื้นความหลัง เล่ม 1, หน้า 184-185.
113 กาญจนาคพันธุ์ (นามแฝง), กรุงเทพฯ เม่ือ 70 ปีก่อน, หน้า 90.
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณรุงัษสีว่างวงศ์) จนเกดิไฟไหม้ขึน้เม่ือปีวอก พ.ศ. 2415 จงึย้ายไปต้ังอยู่ 
ริมสะพานข้ามคลองหลอดใกล้ประตูสามยอดเป็นท่ีสุดท้าย ส่วนเจ๊สัวหงส์จะเป็นผู้ท�าโรงหวยอยู ่
กี่ปีนั้นไม่ทราบ รู้เพียงว่าภายหลังได้มีการประมูลกันต่อคราวละปี เหมือนโรงบ่อนเบี้ย โดยเรียกช่ือ 
นายอากรหวยว่า “ขุนบาล”114 ส่วนบรรยากาศท่ีโรงหวยก็เป็นเช่นเดียวกับที่เสฐียรโกเศศได้กล่าวถึง
ข้างต้น คอืเมือ่ถงึเวลาจะออกหวย มกัมีผู้คนไปชมุนมุกนัทีโ่รงหวยเป็นจ�านวนมาก โรงบ่อนและโรงหวย 
ได้ปิดกิจการลง เนื่องจากทางการได้เข้ามาควบคุม จนในที่สุดก็ปิดอย่างถาวรในปี พ.ศ. 2460115

หลังจากที่โรงบ่อนและโรงหวยปิดท�าการลง ช่วงเวลานี้ย่านสามยอด-วังบูรพา ได้เกิดการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีน�าไปสู่การเป็นศูนย์กลางความบันเทิงในอีกรูปแบบหนึ่ง คือ เป็น “ย่าน 
โรงภาพยนตร์” โดยเริ่มจากการเข้ามาของวาตานาเบ โตโมโยริ ที่น�าเอาเครื่องฉายภาพยนตร์และ 
เครื่องฟิล์มยกชุดจากร้านโยชิซาว่าเข้ามาฉายในประเทศไทย โดยฉายในที่สาธารณะครั้งแรกในงาน
สมโภชวดัพระแก้ว ในปี พ.ศ. 2447 จนกระท่ังต่อมาได้มกีารปลูกสร้างโรงภาพยนตร์ทีเ่วิง้นาครเขษมข้ึน 

หวย ก ข มีลักษณะเป็นป้ายอักษรไทย ก-ฮ 
ชาวบ้านนิยมเล่นกันมากในสมัยรัชกาลที่ 5 

จนกระทั่งมีการยกเลิกอย่างถาวรในปี พ.ศ. 2460

114 ส. พลายน้อย (นามแฝง), บางกอก, หน้า 297-298.
115 เรื่องเดียวกัน, หน้า 293.
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เป็นแห่งแรก รู้จักกันในชื่อ “โรงภาพยนตร์ญ่ีปุ่น”116 จากนั้นในช่วงเวลาเดียวกัน ได้มีโรงหนังต่างๆ 
ตั้งขึ้นมาแข่งขัน เช่น โรงหนังพัฒนากรท่ีสามแยก เป็นต้น

ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 1 กิจการของโรงหนังญ่ีปุ่นซบเซาลง วาตานาเบได้โอนกิจการให้กับ
ร้านอาโอยามา่ แตก่จิการกย็ังทรุดลงเรื่อยๆ โรงหนงัญีปุ่่นจึงถกูเปลี่ยนมอืหลายครั้ง และในทีสุ่ดไดปิ้ด
ตัวลงในปี พ.ศ. 2459 การเข้ามาตั้งโรงภาพยนตร์ท่ีเว้ิงนาครเขษม กล่าวได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ท�าให้
ศูนย์กลางความบันเทิงของย่านสามยอด-วังบูรพาในอดีต ได้ย้ายมาอยู่ที่เวิ้งนาครเขษม ซึ่งกลายเป็น 
ย่านบันเทิงและธุรกิจค้าขายสืบมา นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงกับย่านสามยอดยังเป็นที่ตั้งของตลาด
อีกแห่งหนึ่ง ช่ือว่า “ตลาดบ�าเพ็ญบุญ” กาญจนาคพันธุ์ได้เล่าถึงตลาดแห่งนี้ว่า

“เข้าใจว่าเนือ้ทีต่อนนีท้ัง้หมดจะเป็นเขตวงักรมพระยาเทววงศ์ ตวัวงัเคยเหน็อยูม่าทางสะพาน
ถ่าน หรือสะพานข้ามคลองวัดราชบพิธ เป็นวังใหญ่เหมือนกัน วังน้ีอยู่ต่อมาจนถึงรัชกาลท่ี 6 จึงรื้อลง 
ท�าตลาด เรียกว่า “ตลาดบ�าเพ็ญบุญ” เป็นตลาดสมัยใหม่ส�าหรับสมัยนั้น คือท�าเป็นตึกสูงใหญ่  
ชัน้ล่างขายอาหาร ชัน้บนต่อข้ึนไปเป็นโรงมหรสพ มีการแสดงต่างๆ โดยเฉพาะท่ีออกจะมชีือ่เสยีงรูจ้กักนั 
มากก็คือ ระบ�าที่เรียกกันว่า “ระบ�านายหรั่งหัวแดง” มีสาวๆ ไม่ได้แต่งตัวใส่เส้ือผ้า นอกจากมีอะไร
เล็กๆ ปิดไว้ท่ีหัวนมสองข้าง กับปิดไว้เฉพาะท่ีตรงน้ันเหมือนจับปิ้ง”117 

ในช่วงเวลาใกล้เคยีงกนันัน้ พืน้ทีข่องย่านสามยอด-วงับรูพา กเ็กิดการเปลีย่นแปลง คอื หลังจาก 
ที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ เสด็จทิวงคต ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2471  
วังบูรพาภิรมย์ซ่ึงเป็นวังที่ประทับของพระองค์ (ตั้งอยู ่บริเวณห้างสรรพสินค้าดิโอลด์สยามใน 
ปัจจบุนั) ส่วนหนึง่ได้ถกูปรบัเปลีย่นเป็น “โรงเรยีนภาณทุตั” เปิดสอนด้านประณตีศลิป์และอืน่ๆ  โดย
เปิดสอนอยูใ่นช่วงปี พ.ศ. 2478-2484 จากนัน้จงึถกูปรับเปลีย่นเป็นโรงเรยีนพาณชิยการ118 จนถึงราวปี  
พ.ศ. 2490 มีการจัดแบ่งมรดกของเจ้าของวังบูรพาภิรมย์ให้กับพระทายาท119 ปรากฏเกิดปัญหา 
เรื่องการแบ่งทรัพย์สินต่างๆ จึงท�าให้พระทายาทตัดสินใจขายวังบูรพาภิรมย์ให้กับนักธุรกิจชื่อโอสถ 
โกศิน ในปี พ.ศ. 2494 และน�าเงินที่ได้รับมาแบ่งกันในพระทายาท จากน้ันพ้ืนท่ีของวังบูรพาก็ถูก 
ปรับเปลี่ยนโฉมให้เป็นศูนย์การค้าใจกลางเมืองแห่งใหม่ของประเทศ120

116 อิชิอิ โยะเนะโอะ และโยชิกาวะ โทชิฮารุ, ความสัมพันธ์ไทย-ญ่ีปุ่น 600 ปี, หน้า 187-188.
117 กาญจนาคพันธุ์ (นามแฝง), กรุงเทพฯ เม่ือ 70 ปีก่อน, หน้า 89-90.
118 เอนก นาวิกมูล, วังบ้านฐานถ่ิน (กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2549), หน้า 82.
119 เรื่องของการแบ่งมรดกแก่พระทายาทในวังบูรพา เรื่องของการซื้อขายวังบูรพา มีข้อมูลปรากฏออกมาหลายด้าน อ่านเพิ่มเติมใน  

“วังบูรพาเมื่อเป็นโรงเรียนและใกล้ถูกขาย” “อวสานวังบูรพา” และ “เบื้องหลังการซื้อขายวังบูรพา” ใน เอนก นาวิกมูล, วังบ้านฐานถิ่น,  

หน้า 98-118.
120 เรื่องเดียวกัน, หน้า 90-93.
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ย่านวังบูรพาในอดีต 
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

ก่อนหน้าการปรับเปลีย่นวังบรูพาภิรมยไ์ม่นาน มกีารกอ่สร้างโรงภาพยนตร์ขึน้ในบรเิวณนี้ คอื 
โรงภาพยนตร์เฉลมิกรงุ ทีส่ร้างข้ึนเพือ่เป็นอนสุรณ์ในคราวเฉลิมฉลองพระนครครบ 150 ปี ในปี พ.ศ. 2475 
จากนัน้ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 พืน้ท่ีบรเิวณวังบรูพาได้เกดิโรงภาพยนตร์ขึน้ 3 โรง คอื โรงภาพยนตร์คิงส์  
โรงภาพยนตร์ควีนส์ และโรงภาพยนตร์แกรนด์ รวมถึงก่อสร้างอาคารพาณิชย์ต่างๆ ขึ้นในพื้นที่121  
ช. ชาคริต ได้บรรยายถึงวันแรกทีเ่ปิดโรงภาพยนตร์ควีนส์ไว้ว่า ภาพยนตร์เรื่องแรกที่น�ามาฉายคือเรื่อง
นกป่า โดยมีวงดนตรีมาบรรเลงอยู่บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ด้วย เนื่องจากเป็นธรรมเนียมในสมัยนั้น  
ที่ในวันเปิดตัวภาพยนตร์วันแรกจะต้องมีวงดนตรีมาบรรเลงเปิดเพื่อโปรโมทภาพยนตร์ดังกล่าว ส่วน
โรงภาพยนตร์คิงส์และแกรนด์มักจะฉายภาพยนตร์จากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากทางยุโรปเป็น 
ส่วนมาก122

ความรุ่งเรืองของย่านวังบูรพาในช่วงเวลานั้น ช. ชาคริต ได้บรรยายไว้ว่า เป็นแหล่งธุรกิจใหม่
ของนักธุรกิจ เป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอย เป็นแหล่งส�าหรับหาของกินอร่อยๆ และของใช้ต่างๆ “สมัยน้ัน
ถ้าเด็กๆ หายไปจากบ้าน ไม่ต้องไปถามที่ร้านตู้เกมส์ (เพราะยังไม่มี) แต่ให้ไปตามที่แผงหนังสือข้าง
โรงหนังควีนส์ รับรองว่าโอกาสเจอตัวมีมากกว่า 90%” นอกจากนี้ยังเป็นที่รวมตัวกันของกลุ่มวัยรุ่น
ที่เรียกกันว่า “โก๋หลังวัง” ที่มักมานัดพบรวมตัวกันที่ด้านหลังโรงหนังควีนส์ ซ่ึงนิยมแต่งตัวตามสมัย
อย่างดาราชื่อดังในสมัยน้ัน123

121 ช. ชาครติ (นามแฝง), เรือ่งเล่าชาวหลงัวัง (วังบรูพาภิรมย์) ตอน หลงัวัง ความหลงัแห่งความเรงิรมย์ (กรงุเทพฯ: โอเดยีนสโตร์, 2553),  

หน้า 124.
122 เรื่องเดียวกัน, หน้า 125.
123 เรื่องเดียวกัน, หน้า 134.
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โรงภาพยนตร์คิงส์ โรงภาพยนตร์ชื่อดังในอดีต
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

บริเวณสามยอด-วังบูรพา ในปัจจุบัน 
โรงหนังคิงส์เปลี่ยนไปเป็นเมก้า พลาซ่า

กระทั่งเมื่อความเจริญขยายตัวออกไปยังพื้นที่นอกเมืองอย่างปทุมวัน ความเปล่ียนแปลงก็ 
หวนกลบัมาอกีคร้ัง ย่านวังบูรพาได้มกีารปรบัตวัหลายครัง้ อาท ิโรงภาพยนตร์เปล่ียนเป็นห้างสรรพสินค้า  
เช่น ห้างเมอร์รี่คิงส์ ท่ีเปลี่ยนเป็นห้างเมก้าในปัจจุบัน บ้างก็เปล่ียนเป็นที่จอดรถยนต์ ส่วนร้านหนังสือ 
พากนัปิดตวัลง ย้ายไปเปิดยงัท่ีใหม่ ปิดฉากความเป็นแหล่งบนัเทงิและศนูย์การค้า รอความเปลีย่นแปลง 
ที่จะเกิดหลังจากรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน�้าเงินเดินทางมาถึง
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ย่านพาหุรัด-ดิโอลด์สยามพลาซ่า

เดิมเป็นถิ่นฐานของชุมชนชาวญวนมาแต่สมัยกรุงธนบุรี จนในสมัยรัชกาลที่ 5 มีชาวอินเดีย
ที่นับถือศาสนาซิกข์เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร และส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายผ้า ทั้งผ้าม้วนและ 
ผ้าส�าเร็จรูปต่างๆ124 จึงท�าให้ย่านพาหุรัดกลายเป็นท่ีรู้จักว่าเป็นแหล่งค้าผ้าแหล่งใหญ่ของกรุงเทพฯ 
ส่วนศูนย์การค้าดิโอลด์สยามพลาซ่าที่เกิดขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 2535 นั้น บริเวณนี้เดิมเคยเป็นที่ตั้งของ 
“ตลาดมิ่งเมือง” ที่ถือเป็นจุดนัดพบของเสื้อผ้าแฟชั่นหลากหลายประเภทมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลท่ี 5 
ด้วยมีช่างตัดเย็บเสื้อผ้าหลากหลายประเภท และมีผู้คนแวะเวียนมาใช้บริการอย่างเนืองแน่น ดังที่
กาญจนาคพันธุ์ ได้บรรยายถึงย่านพาหุรัดในช่วงเวลาน้ันว่า 

“บางห้างก็ขายพวกดิ้นเงินดิ้นทองเล่ือม ลูกไม้ ด้าย ไหมพรม ฯลฯ แขกพวกนี้ชาวบ้านมัก
เรียกแขกหัวโตเพราะโพกผ้าขาวพองโต ทุกห้างมีชื่อแขกแต่เรามักรู้จักเรียกแปลกๆ เช่น นายเล็ก 
ใจใหญ่ ซึ่งเขาตั้งขึ้นเองหรือใครตั้งไม่ทราบ แขกพวกนี้พูดไทยเก่ง พูดได้ทุกอย่างชัดเจนยังกับคนไทย 
ถนนพาหุรัดลือชื่อในเรื่องเป็นย่านแขกขายผ้าเป็นท่ีรู้จักกันดีทั้งเมือง”125

ร้านอมรินทร์ ริมถนนจักรเพชร และบรรยากาศพาหุรัด ในปัจจุบัน

124 สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา, 84 พรรษามหาราช ชาวไทยซิกข์เทิดพระเกียรติองค์ราชันย์ (กรุงเทพฯ: สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา, 2554), 

หน้า 6-8.
125 กาญจนาคพันธุ์ (นามแฝง), กรุงเทพฯ เม่ือ 70 ปีก่อน, หน้า 186-187.
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นอกจากเป็นย่านขายผ้า ตัดเสื้อผ้าแล้ว บริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของ “สนามน�้าจืด” พื้นที่โล่ง 
อนัเป็นทีต้ั่งถงัน�า้ขนาดใหญ่ ส�าหรบัสบูน�า้บาดาลขึน้มาบรรจไุว้ ถอืเป็นบ่อน�า้บาดาลบ่อแรกของไทย126 

ซึ่งกาญจนาคพันธุ์ได้เล่าถึงบรรยากาศสนุกสนานของบริเวณสนามน�้าจืดและตลาดมิ่งเมือง ดังนี้

“สนามน�้าจืดสมัยข้าพเจ้าเป็นเด็กนั้น เวิ้งว้างใหญ่โต มีทางใหญ่ออกไปทางถนนทหารบก 
ทหารเรือ (หลังวังบูรพา) ทางหนึ่ง ออกมาทางถนนตรีเพชรทางหน่ึง ที่เรียกว่าสนามน้ัน ไม่เห็นมีหญ้า  
ที่ว่า “น�้าจืด” ว่ามีบ่ออยู่ค่อนไปทางที่เป็นตลาดมิ่งเมืองปัจจุบัน แต่ข้าพเจ้าแม้จะเข้าไปบ่อยก็ไม่ได้
สังเกตเห็น ที่เข้าไปบ่อยก็เพราะในเว้ิงน้ีมีการเล่นคล้ายกับงานออกร้าน ดูเหมือนเรียกว่า “มนิลาโชว์” 
ปลกูร้านไปรอบๆ มกีารเล่นเบด็เตลด็ เช่น ยงิเป้า โยนห่วง ลกูกลิง้ ฯลฯ เม่ือผู้เล่นชนะกไ็ด้สิง่ของเบด็เตลด็  
ร้านน้ันปลูกแข็งแรงและตบแต่งค่อนข้างดี (ดีกว่างานภูเขาทองวัดสระเกศ) เข้าใจว่าผู้เป็นเจ้าของ 
คงจะเช่าสถานที่เล่นกันประจ�า เป็นระยะเวลานานๆ”127

126 เสฐียรโกเศศ (นามแฝง), ฟื้นความหลัง เล่ม 3, หน้า 33.
127 กาญจนาคพันธุ์ (นามแฝง), กรุงเทพฯ เม่ือ 70 ปีก่อน, หน้า 85-87.

ตลาดมิ่งเมืองก่อน พ.ศ. 2502
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ตลาดมิง่เมอืงถกูรือ้ออกในปี พ.ศ. 2502 ในสมัยรฐับาลจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์ ร้านค้าส่วนใหญ่ 
จึงย้ายไปอยู่ในตลาดพาหุรัด เพราะเป็นจุดท่ีใกล้ท่ีสุด จนกลายเป็นตลาดขายผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้า
แห่งใหม่แทนตลาดมิ่งเมือง อย่างไรก็ตาม การร้ือตลาดมิ่งเมืองยังคงยืดเยื้อออกไปอีกประมาณ 20 ปี 
จึงรื้อถอนส�าเร็จ ต่อมาในราวปี พ.ศ. 2535 ได้มีโครงการก่อสร้างศูนย์การค้าดิโอลด์สยามพลาซ่าขึ้น
ในพื้นที่ของตลาดมิ่งเมืองเดิม โดยมุ่งให้เป็นแหล่งซื้อขายอัญมณี แต่ไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร 
ปัจจุบันภายในห้างจึงมีร้านค้าหลากหลายแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นร้านขายผ้าต่างๆ และ
อัญมณี โดยมีการต้ังช่ือบริเวณลานโล่งกลางห้างดิโอลด์สยามพลาซ่าว่า “ลานมิ่งเมือง” เพ่ือเป็นการ
ระลึกถึงตลาดมิ่งเมืองท่ีเคยตั้งอยู่ในบริเวณน้ี128

ดิโอลด์สยามพลาซ่า ฝั่งถนนบูรพา ในปัจจุบัน

128 ปราณี กลำ่าส้ม, จากพาหุรัดถึงตลาดม่ิงเมือง, ที่มา: www.muangboranjournal.com 
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ย่านสามยอด-วงับรูพา-พาหุรดั ประกอบไปด้วยชมุชนและสถานทีส่�าคัญทางประวัตศิาสตร์ ดงันี้

วัดทิพยวารีวิหาร ตั้งอยู่ภายในซอยทิพย์วารี หลังตลาดบ้านหม้อ เดิมวัดนี้มีพระญวนอยู่เป็น
จ�านวนมาก ต่อมาเมือ่ชาวจนีเข้ามาอยูอ่าศยัและท�าการค้า จงึมีผูเ้ข้ามาบวชในวดันีม้ากขึน้ จนกลายเป็น 
วัดจีน ภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานนามวัด 
ว่า “วัดทิพยวารีวิหาร”129 แทนช่ือวัดญวนเดิมท่ีเรียกว่า วัดกัมโล่วยี่

ทางเข้าวัดทิพยวารีและภายในวิหารวัดทิพย์วารี

129 กรมศิลปากร, รายงานการสำารวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 2 (ประเภทศาสนสถาน) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อรุณการ

พิมพ์, ม.ป.ป), หน้า 208-213.
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วัดทิพยวารีวิหารเป็น 1 ใน 2 วัดญวนที่สร้างขึ้นบริเวณบ้านหม้อ ได้แก่ วัดกัมโล่วยี่ กับวัด 
โหย่คั้นตื่อ หรือวัดมงคลสมาคม130 สาเหตุที่ชื่อว่าวัดกัมโล่วยี่ เน่ืองจากเช่ือว่าภายในวัดมีบ่อน�้าทิพย ์
อยู ่1 บ่อ สามารถรกัษาโรคภยัไข้เจบ็ได้ ในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 วดัแห่งนีถู้กระเบดิจนเสียหายหมด  
เหลือเพียงบ่อน�้าทิพย์เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงมีความศรัทธามาก ยามป่วยไข้ บ่อน�้าทิพย์จึงเป็น
ความหวังหนึ่งของผู้คนท่ีมายังวัดแห่งน้ี

ภายในพระอุโบสถวัดทิพยวารีวิหารประดิษฐานพระศรีศากยมุนี เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ 
มีลักษณะแบบพระพุทธรูปมหายาน ห่มคลุมแบบจีน หน้าตักกว้างประมาณ 1 เมตร สูง 1.5 เมตร 
ขนาบข้างด้วยพระพุทธรูปปูนปั้นอีก 2 องค์ ขนาดเท่ากัน องค์ซ้ายคือพระอมิตพุทธถือดอกบัว  
ส่วนองค์ขวาคอืพระศรอีรยิเมตไตรยถอืเจดย์ี131 จากการสอบถามผู้ดแูลวดัท�าให้ทราบว่า วดัทพิยวารีวิหาร 
ได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่โดยการก่อสร้างขึ้นใหม่ท้ังหมดในช่วงปี พ.ศ. 2543 เป็นการเปลี่ยนทางเข้า
ของวัดให้เป็นประตูใหญ่และปรับอาคารหลักเป็นอาคาร 2 ชั้นอย่างท่ีเห็นในปัจจุบัน

130 วัดโหย่ค้ันต่ือ หรือวัดมงคลสมาคม เดิมต้ังอยู่ที่บ้านญวนหลังวังบูรพาภิรมย์ ภายหลังได้ย้ายไปต้ังท่ีถนนแปลงนามเมื่อครั้งตัดถนน

พาหรุดั ดใูน พระครคูณานมัสมณาจารย์, ประวัติพระสงฆ์อนัมนิกายในราชอาณาจกัรไทย และประวัติความเป็นมาของชนเชือ้ชาติ 

ญวนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์, หน้า 7.
131 กรมศิลปากร, รายงานการสำารวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 2 (ประเภทศาสนสถาน), หน้า 208-213.
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วัดคุรุดวาราศรีคุรุสิงห์สภา หรือวัดซิกข์ ตั้งอยู่ที่ถนนจักรเพชร เป็นศาสนสถานส�าคัญของ 
ผูน้บัถอืศาสนาซกิข์ โดยกลุม่ชาวอนิเดยีทีน่บัถอืศาสนาดงักล่าวเข้ามาในประเทศไทยช่วงสมยัรชักาลที ่5  
โดยเริ่มต้ังศาสนสถานแห่งแรกขึ้นท่ีบริเวณถนนบ้านหม้อ เม่ือปี พ.ศ. 2455 จากน้ันได้ย้ายไปต้ัง 
บริเวณหัวมุมถนนพาหุรัดกับถนนจักรเพชรในปี พ.ศ. 2456 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2475 ได้มีการสร้าง
วัดซิกข์แห่งใหม่ในที่ปัจจุบัน เรียกช่ือว่า “วัดคุรุดวาราศรีคุรุสิงห์สภา” โดยวัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะ
เพิ่มเติมเรื่อยมา132

ทางเข้าวัดคุรุดวาราศรีคุรุสิงห์สภา ริมถนนจักรเพชร ในปัจจุบัน

วัดซิกข์แห่งนี้เป็นทั้งศูนย์รวมจิตใจและที่พบปะสังสรรค์ของชาวซิกข์ โดยเฉพาะในวันส�าคัญ
ทางศาสนาและวันอาทิตย์ ส�าหรับบุคคลภายนอกท่ีมีจิตศรัทธาต้องการเข้าไปกราบไหว้หรือเยี่ยมชม 
ต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะให้เรียบร้อย

132 สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา, 84 พรรษามหาราช ชาวไทยซิกข์เทิดพระเกียรติองค์ราชันย์, หน้า 6-8.
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อาคารศรีจันทร์ ต้ังอยู่ที่มุมถนนมหาไชยตัดกับถนนเจริญกรุง สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้น 
ในสมัยรัชกาลที่ 5 บนท่ีดินที่เคยเป็นท่ีต้ังวังของพระองค์เจ้าคัคณางคยุคล กรมหลวงพิชิตปรีชากร  
มีลักษณะเป็นอาคาร 3 ชั้น ชั้นบนเป็นดาดฟ้า อาคารวางตัวตามแนวถนนมหาไชยหักโค้งมาทาง 
ถนนเจริญกรุง คล้ายรูปตัวแอล บริเวณหัวมุมชั้น 3 ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้น โดยมีอักษรย่อ “คณ” 
ล้อมด้วยลายดอกไม้ ตามพระนามของพระองค์เจ้าคัคณางคยุคล โดยสองข้างเจาะเป็นช่องรูปไข่

หญิงชาวซิกข์ร่วมอ่านพระคัมภีร์ ที่คุรุดวาราศรีคุรุสิงห์สภา

อาคารศรีจันทร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต�าหนักในวังกรมหลวงพิชิตปรีชากร เพราะลวดลายที่ประดับอาคารบนชั้น 3
มีอักษรย่อ “คณ” ล้อมด้วยลายดอกไม้ ตามพระนามพระองค์เจ้าคัคณางคยุคล
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อาคารนี้เดิมเป็นท่ีตั้งของห้างขายยาหมอเหล็ง (เหล็ง ศรีจันทร์) ต่อมาได้ตกทอดมายัง 
บุตรชาย จากนั้นได้โอนให้บริษัทเอกชน ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นร้านกาแฟและโฮสเทล

สวนรมณีนาถ เดิมเป็นที่ตั้งของเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นตามพระราชด�าริใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ที่ว่าการคุมขังผู้ต้องราชทัณฑ์เป็นการส�าคัญ
ของประเทศ สมควรจะได้ก่อสร้างสถานที่และให้มีระเบียบม่ันคง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้ซื้อที่ดินต�าบลตรอกค�าในขณะน้ัน เพ่ือสร้างคุกข้ึนใหม่แทนคุกเดิมของทางราชการ ที่ตั้งอยู่ตรงข้าม 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (บริเวณกองบัญชาการรักษาดินแดนในปัจจุบัน) โดยเรียกว่า  
“กองมหันตโทษ” หรือ “คุกใหม่” และสร้างกองลหุโทษท่ีบริเวณถนนหน้าหับเผย คุกใหม่น้ีสร้างแล้ว
เสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2433 ซ่ึงในการสร้างเรือนจ�าแห่งน้ีได้โปรดเกล้าฯ ให้พระยาอภัยพลภักดี (นาก ณ  
ป้อมเพชร) เป็นผู้อ�านวยการสร้าง กล่าวกันว่า ท่านได้ไปดูงานที่เรือนจ�าสิงคโปร์แล้วน�าแบบอย่าง 
มาสร้างขึ้น ในเวลาต่อมาเม่ือมีการรวมกองมหันตโทษ กองลหุโทษ กับเรือนจ�าต่างๆ เข้าเป็น 
กรมราชทณัฑ์แล้ว จงึได้ใช้พืน้ทีแ่ห่งนีเ้ป็นทีท่�าการกรมราชทณัฑ์ และเป็นเรอืนจ�าพเิศษกรงุเทพมหานคร133

อาคารร้านค้าหน้าเรือนจ�าพิเศษฯ (เดิม) 
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

133 กรมศิลปากร, รายงานการสำารวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 4 (ประเภทสะพาน คลอง ป้อม ท่านำ้า สวนสาธารณะ) 

(กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์, ม.ป.ป.), หน้า 404-405.
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เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2530 คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นมีมติให้ปรับปรุงบริเวณที่ตั้ง 
เรือนจ�ากลางพิเศษกรุงเทพเป็นสวนสาธารณะ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชนินีาถ ในวโรกาสทีท่รงมพีระชนมายคุรบ 60 พรรษา โดยก�าหนดให้อาคารบรเิวณด้านหน้า  
3 หลัง และอาคารแดน 9 สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงประวัติความเป็นมาของกิจการราชทัณฑ์  
โดยย้ายสิ่งของมาจากพิพิธภัณฑ์เดิมในบริเวณศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์มาจัดแสดง  
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่9 ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ พร้อมกับสวนสาธารณะ
อย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2542134 

ปัจจุบันสวนรมณีนาถเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและออกก�าลังกายกลางเมืองแห่งหนึ่ง 
ในกรุงเทพมหานคร

ศาลาเฉลิมกรุง ตั้งอยู่ท่ีหัวมุมถนนเจริญกรุงกับถนนตรีเพชร เริ่มก่อสร้างอาคารเมื่อวันที่  
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2473 โดยพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่7 ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  
ให้หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร เป็นผู ้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง เพื่อเป็นอนุสรณ์ 
ในวันเฉลิมฉลองพระนครครบ 150 ปี ในปี พ.ศ. 2475 ส�าหรับใช้เป็นอาคารส�าหรับฉายภาพยนตร์ 
และแสดงละคร โดยโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงได้เปิดการแสดงครั้งแรกเม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2476 มลีกัษณะอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก ทีม่จุีดเด่นคอืการผสมผสานอาคารสมยัใหม่ 
เข้ากับสิ่งประดับสถาปัตยกรรมแบบไทย เช่น หัวยักษ์ หัวลิง หัวฤาษี ฯลฯ ซึ่งออกแบบโดยพระเทวา 
ภินิมมิต135

สวนรมณีนาถและอาคารเรือนจ�ากลางพิเศษกรุงเทพ ในปัจจุบัน

134 บรรหาร ชลสิทธุ์ และจุฑามาศ เศรษฐบุตร, พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.).
135 พระเทวาภินิมมิตเป็นศิลปินเอกท่านหนึ่งของไทยในสมัยรัชกาลท่ี 5-7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ชื่อเดิมว่า นายฉาย เทียมศิลป์ชัย



126 เรองเ า อง างราง นาเงน

136 กาญจนาคพันธุ์ (นามแฝง), กรุงเทพฯ เม่ือ 70 ปีก่อน, หน้า 85.

กาญจนาคพันธุ์ได้เล่าถึงศาลาเฉลิมกรุงไว้ว่า “ตึกตรงหัวมุมที่เป็นร้านขายหนังสือและ 
เครื่องเขียนส�าหรับนักเรียนน้ี ต่อมาถึงสมัยรัชกาลท่ี 7 ได้รื้อลงหมด และสร้างเป็นโรงภาพยนตร์ คือ  
เฉลิมกรุงปัจจุบันน้ี สมัยเม่ือสร้างใหม่เป็นโรงภาพยนตร์ท่ีใหญ่โตสวยงาม เพียบพร้อมไปด้วยศิลปฝรั่ง
แกมไทย นบัว่ายอดเย่ียมทีส่ดุในยุคนัน้ มีฝรัง่เป็นผู้จดัการ เมือ่เปิดโรงตอนแรกๆ เปิดเครือ่งท�าความเยน็ 
จนรู้สึกเวลานั่งดูหนังหนาวสั่น”136 

ปัจจุบันศาลาเฉลิมกรุงยังคงเปิดการแสดงโขน โดยส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เป็นหุ้นส่วนใหญ่ของโรงภาพยนตร์

ศาลาเฉลิมกรุงในอดีต
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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ถนนสายสำาคัญในพื้นท่ี

ถนนพาหุรัด เริ่มต้นจากถนนจักรเพชรไปบรรจบกับถนนบ้านหม้อ เป็นถนน
ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ตัดข้ึนโดยทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
พาหุรัดมณีมัย พระราชธิดาซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และ
สิน้พระชนมข์ณะมีพระชันษา 10 ปี เพือ่อุทศิส่วนกุศลพระราชทาน และพระราชทาน
นามว่า “ถนนพาหุรัด”137 มูลเหตุของการตัดถนนพาหุรัด เร่ิมขึ้นจากเหตุไฟไหม้ 
บ้านญวนบริเวณหลังวังบูรพา ท�าให้เกิดท่ีว่างติดต่อกันจ�านวนมาก

ย่านถนนพาหรัุดแต่เดมิเป็นชมุชนชาวญวนทีเ่ข้ามาพึง่พระบรมโพธสิมภารตัง้แต่ 
รัชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2319 โดยทรงพระราชทานที่ดินให้ตั้ง
บ้านเรอืนอยูน่อกฝ่ังพระนครทางตะวนัออก ซึง่ชาวญวนได้ก่อตัง้วดัขึน้ในบรเิวณนี ้คอื 
วัดกัมโล่วยี่ (วัดทิพยวารีวิหาร) และวัดโหย่คั้นตื่อ (วัดมงคลสมาคม)138 อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันย่านพาหุรัดได้กลายเป็นย่านชุมชนชาวอินเดีย ท่ีมีร้านขายผ้าและของกิน
ของใช้ที่น�าเข้าจากอินเดียให้ซ้ือหา ถือเป็นแหล่งชาวอินเดียแหล่งใหญ่ของกรุงเทพฯ 

ถนนมหาไชย เริ่มต้นจากถนนราชด�าเนินกลางไปเช่ือมต่อกับถนนจักรเพชร  
เป็นส่วนหนึง่ของถนนสายรอบกรงุทีม่ชีือ่เรยีกต่างกนัตามนามของป้อมรอบพระนคร 139  
สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ได้แก่ ถนนพระสุเมรุ ถนนจักรเพชร และถนนมหาไชย

137 กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 212.
138 พระครูคณานัมสมณาจารย์, ประวัติพระสงฆ์อนัมนิกายในราชอาณาจักรไทย และประวัติความเป็นมาของชนเชื้อชาติญวนใน

สมัยต้นรัตนโกสินทร์, หน้า 1-6.
139 กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 236-237.

ถนนมหาไชย หน้าวังบูรพา และป้อมมหาไชย (ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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ที่มาของช่ือถนนมหาไชยมาจาก “ป้อมมหาไชย” หนึ่งในป้อมปราการรอบ
ก�าแพงพระนคร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1  
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อขยายก�าแพงพระนครออกไป หลังจากสถาปนา
กรงุเทพมหานครเป็นราชธานแีล้ว140 ส�าหรบัชือ่ “ถนนมหาไชย” พบว่ามกีารเรยีกชือ่นี้ 
ในราชกิจจานุเบกษาเม่ือปี พ.ศ. 2453 เรื่อง “ประกาศกระทรวงนครบาล แผนก 
กรมอ�าเภอ ท่ี 58/798 หม่อมสุ่น ขอขายท่ีๆ ริมคลองสะพานหันแปลงหนึ่งริมถนน
มหาชัยแปลงหน่ึง”141 หากเขียนว่า “มหาชัย”

ถนนตรีเพชร เร่ิมต้นจากถนนเจริญกรุงไปบรรจบกับถนนจักรเพชร พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนสายนี้ขึ้น 
เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าตรีเพชรุตม์ธ�ารง พระราชโอรส
ซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ส้ินพระชนม์เมื่อปี พ.ศ. 2430 
ขณะพระชันษา 7 ปี และพระราชทานชื่อถนนสายนี้ว่า “ถนนตรีเพชร”

แต่เดิมนั้นแนวของถนนตรีเพชรสิ้นสุดแค่ถนนพาหุรัดเท่านั้น ต่อมาในปี  
พ.ศ. 2441 จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตดัถนนตรเีพชรต่อจากถนนพาหรุดัถงึถนนจกัรเพชร และ 
ในปี พ.ศ. 2475 เม่ือสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าขึ้นในแนวตรงจากถนนตรีเพชร  
ในคราวงานฉลองพระนครครบ 150 ปี พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจ้าอยูห่วัจึงโปรด
เกล้าฯ ให้ขยายถนนตรีเพชรไปยังสะพานพระพุทธยอดฟ้า142 

กาญจนาคพนัธุ ์ได้บรรยายถงึร้านค้าต่างๆ สองฝ่ังถนนตรเีพชรไว้อย่างละเอยีด 
ดังนี้

“ต่อจากถนนตีทอง ข้ามฟากถนนเจริญกรุงเป็นถนนตรีเพชร ไปตลอดจนถึง
ถนนจักรเพชรซึ่งเป็นถนนริมก�าแพงเมืองด้านแม่น�้าเจ้าพระยา ทางฟากตะวันออก
ของถนนนี้ ตั้งแต่มุมถนนเจริญกรุงเป็นร้านขายเครื่องเขียน (เฉลิมกรุงยังไม่เกิด)  
ต่อไปเป็นห้างแขกซาเลบาย ขายกระดาษต่างๆ แล้วถงึทางเข้าสนามน�า้จดืทีม่มีนลิาโชว์  

140 “จดหมายเหตุฉบับพระยาประมูลธนรักษ์ จุลศักราช 1087 ถึงจุลศักราช 1218”, ใน ประชุมจดหมายเหตุโหร รวม 3 ฉบับ (นนทบุรี: 

ต้นฉบับ, 2551), หน้า 21.
141 “ประกาศกระทรวงนครบาล แผนกกรมอำาเภอ ที่ 58/798 หม่อมสุ่น ขอขายที่ๆ ริมคลองสะพานหันแปลงหนึ่งริมถนนมหาชัยแปลง

หนึ่ง”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 27, ตอน ง (12 มิถุนายน 2453), หน้า 442.
142 กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 94.
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จากทางเข้าสนามน�้าจืดไปจดถนนพาหุรัด เป็นห้างรัตนมาลาของนายซุ่นใช้ ขายสรรพ
สินค้าหลายห้อง และด�าเนินธุรกิจทางภาพยนตร์ ฉายหนังที่โรงพระองค์เจ้าปรีดา…
ข้ามฟากถนนพาหุรัดไปเป็นตึกแถว 2-3 ห้อง แล้วถึงวัดเลียบหรือวัดราชบูรณะ”143 

ห้างรัตนมาลาบนถนนตรีเพชร 
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

ถนนบูรพา เริ่มต้นจากถนนเจริญกรุงบรรจบกับถนนพาหุรัด ตัดขึ้นในรัชสมัย 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเม่ือปี พ.ศ. 2435 โดยโปรดเกล้าฯ ให้ 
กรมโยธาธกิารตดัถนน ตัง้แต่ถนนพาหรุดัไปทางหลงัวงับรูพาภริมย์ออกถนนเจรญิกรงุ 
และพระราชทานนามว่า “ถนนบรูพา”144 ต่อมาในปี พ.ศ. 2442 มพีระบรมราชโองการ
ให้แก้ไขถนนบูรพาให้ตรงได้แนวดีขึ้น โดยจะตัดข้ามถนนเจริญกรุงข้ามคลอง 
หลังวัดสุทัศน์ไปตกถนนบ�ารุงเมือง145 (ปัจจุบันคือถนนอุณากรรณ)

กาญจนาคพันธุ์ เล่าเรื่องห้างร้านต่างๆ ไว้ ดังนี้ 

143 กาญจนาคพันธุ์ (นามแฝง), กรุงเทพฯ เม่ือ 70 ปีก่อน, หน้า 174.
144 สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล, ร.5 น. 46. 4/29. “เรื่องกรมโยธาธิการ 

มีหนังสือมาว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตัดถนนสายหนึ่ง ต้ังแต่ถนนพาหุรัตไปทางหลังวังบูรพาภิรมย์ออกถนนเจริญกรุงชื่อ  

(ถนนบูรพา) ขอให้กระทรวงพระนครบาลจัดที่ดินให้ตามกรุยที่ปักไว้ด้วย”, 15-20 สิงหาคม 111.
145 กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 149.
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“ถนนทหารบกทหารเรือ ถนนนี้ชื่อแปลก ได้ยินเรียกมาแต่เด็กเสมอ ที่จริง 
เป็น 2 ถนนติดกัน ถนนทหารบกก็คือที่ต่อมาเรียกถนนบูรพา ถนนทหารเรืออยู่ที่ทาง
แยกเข้าสนามน�า้จดื ถนนบรูพาหรอืถนนทหารบก ตัง้ต้นจากถนนเจรญิกรงุ เลยทางเข้า 
สนามน�้าจืดไปเล็กน้อย ตรงไปจดถนนพาหุรัด สมัยน้ันฝั่งซ้าย (หรือฝั่งตะวันออก) 
เป็นตึกแถวสองชั้นไปตลอด เหมือนเป็นเขตก้ันวังบูรพา ไม่มีทางเข้าตรงก่ึงกลาง  
(ที่เข้าไปโรงหนังควีนส์ คิงส์ อย่างปัจจุบันนี้) ต้ังแต่ต้นถนนบูรพา (ทหารบก) ไปราว 
กึ่งหนึ่ง เป็นห้างคนไทยอยู่อย่างธรรมดา ตอนต่อไปจึงค่อยๆ มีเป็นร้านค้า เช่น 
ห้างมาลีศรีประเสริฐ…แล้วจากน้ีก็เป็นห้างญ่ีปุ่นเคโอยามา”146

ถนนบรเิวณหลงัวดัสทัุศนเทพวราราม มถีนนโบราณอยูห่ลายเส้นด้วยกนั ได้แก่

ถนนตีทอง เริ่มต้นจากถนนเจริญกรุงไปบรรจบกับถนนบ�ารุงเมือง ตัดขึ้นใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เหตุที่ช่ือถนนตีทอง 
เนื่องจากว่าถนนสายน้ีตัดผ่านย่านชุมชนท่ีมีอาชีพท�าทองค�าเปลว

ปัจจบุนัถนนตทีองมคีวามยาว 452 เมตร ต้นถนนบรรจบถนนบ�ารงุเมอืงก่อนถงึ 
ลานเสาชิงช้า หัวมุมถนนด้านตะวันออกเป็นที่ตั้งของวัดสุทัศนเทพวราราม ฟาก 
ตะวันตกของถนนมีซอยท่ีได้ช่ือว่าเป็นแหล่งท�าทองที่ส�าคัญ คือ ซอยเฟื่องทอง147 

ถนนตีทองในปัจจุบัน บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิธ

146 กาญจนาคพันธุ์ (นามแฝง), กรุงเทพฯ เม่ือ 70 ปีก่อน, หน้า 188.
147 กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 95-96.
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ถนนสระสรง ถนนลงท่า ถนนหน้าวงั ถนนทัง้ 3 สายเชือ่มระหว่างถนนตทีอง 
กบัถนนอณุากรรณ หลงัวดัสทุศันเทพวราราม ระหว่างสองฟากของถนนมตีกึแถวสองชัน้  
ชื่อถนนทั้ง 3 สายมีความคล้องจองกัน โดยชื่อถนนสระสรงเป็นสระน�้าของทางวัด 
สทุศันเทพวราราม และถนนลงท่านัน้เป็นท่าน�า้ของทางวดัทีล่งใช้น�า้บรเิวณคลองหลอด 
วัดราชบพิธ ส่วนถนนหน้าวัง เนื่องจากถนนนี้ตั้งอยู่หน้าวังของสมเด็จฯ กรมพระยา
เทวะวงศ์วโรปการ หรือวังริมคลองสะพานถ่าน ซึ่งต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็นตลาดชื่อ
ตลาดบ�าเพ็ญบุญ148 ปัจจุบันคือบริเวณท่ีตั้งของอาคารแฟลตบ�าเพ็ญบุญ

148 สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 26 เรื่องตำานานวังเก่า, หน้า 84-85.

ตลาดบ�าเพ็ญบุญ
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ถนนศิริพงษ์ เป็นถนนเลียบวัดสุทัศนเทพวรารามทางทิศตะวันตก ตั้งชื่อตาม 
พระนามพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ (พระองค์เจ้าชายวัฒนานุวงศ์) 
พระราชโอรสในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัและเจ้าจอมมารดาบวั ทรงเป็น 
ต้นราชสกุลวัฒนวงศ์ เนื่องจากถนนเส้นนี้ตัดผ่านบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ที่เคยเป็น 
วังของพระองค์ ซ่ึงตั้งอยู่ข้างวัดสุทัศนเทพวราราม จึงตั้งชื่อถนนโดยแปลงมาจาก 
ส่วนหน่ึงของสร้อยพระนาม “มรุพงศ์สิริพัฒน์” ว่า “ถนนศิริพงษ์”149 

ถนนอุณากรรณ เป็นถนนเลียบวัดสุทัศนเทพวรารามทางทิศตะวันตก ตัดขึ้น 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว โดยสมเด็จพระปิยมาวด ี 
ศรีพัชรินทรมาตา (เจ้าจอมมารดาเป่ียม) พระชนนใีนสมเด็จพระศรพีชัรนิทราบรมราชนินีาถ  
ได้อทุศิเงนิจ�านวน 100 ช่ัง เพือ่สร้างอทุศิส่วนกศุลให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
อุณากรรณอนันตนรไชย พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา ซ่ึงสิ้นพระชนม์ขณะพระชันษา 18 ป ี
โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้กรมโยธาธิการสร้าง
ถนนสายสั้นๆ ขนาดถนนข้าวสาร พระราชทานชื่อว่า “ถนนอุณากรรณ” รวมทั้ง 
โปรดเกล้าฯ ให้จัดสรรงบประมาณมาสมทบในการตัดถนนด้วย150 

เมื่อถนนอุณากรรณสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2443 ปรากฏว่าถนนสายนี้กลายเป็น 
เส้นทางที่ประชาชนนิยมใช้สัญจรเป็นจ�านวนมาก เน่ืองจากเป็นทางลัดท่ีใกล้ที่สุด
ระหว่างถนนเจริญกรุงและถนนบ�ารุงเมือง

149 กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 397.
150 สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 กระทรวงโยธาธิการ, ยธ.9/57. “เรื่องแผ่พระราชกุศล 

ถึงเจ้าจอมมารดาเปี่ยมในการเปิดถนนอุณากรรณ”, 16 พฤศจิกายน 119.
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151 สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 26 เรื่องตำานานวังเก่า, หน้า 60.
152 เรื่องเดียวกัน, หน้า 60.
153 เรื่องเดียวกัน, หน้า 61.
154 เรื่องเดียวกัน, หน้า 80-81.

วังเจ้านายในอดีต 

เดิมบริเวณน้ีเคยมีวังเจ้านายมีอยู่ด้วยกันหลายวัง ได้แก่

วังถนนมหาไชย (วังเหนือ-กลาง-ใต้)
 วังถนนมหาไชย (วังเหนือ) เป็นท่ีประทับของกรมหมื่นนเรนทร์บริรักษ์ 

พระโอรสพระองค์เลก็ของกรมหลวงนรนิทรเทว ีพระเจ้าน้องยาเธอในพระบาทสมเดจ็ 
พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช เดมิพระองค์ประทบัอยูท่ีว่งัรมิวดัโพธิ ์เมือ่มกีารขยาย 
พื้นที่วัดเพ่ือสร้างวิหารพระนอน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3  
จึงโปรดให้เสด็จมาประทับท่ีวังถนนมหาไชยแห่งนี้ จนส้ินพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 3 
จากนั้นเชื้อสายของท่านได้อยู่อาศัยต่อมาจนสร้างวังบูรพาภิรมย์ในสมัยรัชกาลที่ 5151

 วงัถนนมหาไชย (วงักลาง) อยูถ่ดัจากวังถนนมหาไชย (วงัเหนอื) ไปทางใต้  
เป็นที่ประทับของกรมหมื่นนรินทรเทพ พระโอรสองค์ใหญ่ของกรมหลวงนรินทรเทวี  
ซึ่งทรงย้ายมาจากวังริมวัดโพธ์ิ พร้อมกับกรมหมื่นนเรนทร์บริรักษ์ และส้ินพระชนม์ 
ในสมยัรัชกาลที ่3 เช่นเดียวกนั ต่อมาในสมัยรชักาลที ่4 พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า 
เจ้าอยูห่วัโปรดเกล้าฯ ให้กรมหม่ืนภบูาลบรริกัษ์เสดจ็มาประทบัทีว่งันี ้จนสิน้พระชนม์ 
ในสมัยรัชกาลท่ี 5 จึงรวมกันสร้างเป็นวังบูรพาภิรมย์152 

 วงัถนนมหาไชย (วงัใต้) ตัง้อยูต่่อจากวงักลางลงไปทางใต้ พระบาทสมเดจ็ 
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 พระราชทานให้สมเด็จฯ กรมพระยาเดชาดิศร 
ประทับอยู ่จนสิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 4 หม่อมเจ้าในกรมประทับอยู่ต่อมา  
จนสร้างวังบูรพาภิรมย์ในสมัยรัชกาลท่ี 5153 

วังกรมหลวงพิชิตปรีชากร ตั้งอยู่ริมถนนมหาไชย ถัดจากวังบูรพาภิรมย ์
ทางด้านทิศเหนือมาจนถึงริมถนนเจริญกรุง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 4 ทรงสร้างพระราชทานกรมหลวงพิชิตปรีชากร โดยมีสมเด็จเจ้าพระยา 
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง) รับเป็นธุระเลือกหาท่ี และสร้างวังตั้งแต่ในรัชกาลที่ 4  
กรมหลวงพชิติปรชีากรประทบัอยูท่ี่วงันีต้ลอดพระชนมาย ุปัจจบุนัเป็นอาคารพาณชิย์ 
เชิงสะพานด�ารงสถิต มุมถนนเจริญกรุงต่อถนนมหาไชย154
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วังสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุง ใกล้กับ
สะพานถ่าน จึงมีช่ือเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า “วังริมสะพานถ่าน” เคยเป็นที่ประทับของ
สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ซ่ึงแต่เดิมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ซื้อที่ดินบริเวณถนนบ�ารุงเมืองริมคลองวัดสุทัศน ์
พระราชทาน แต่ยังสร้างวังไม่แล้วเสร็จ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยูห่วั รัชกาลที ่5 โปรดเกล้าฯ พระราชทานวังรมิแม่น�า้เหนอืป้อมมหาฤกษ์ จงึได้เสดจ็
พระทับที่วังนั้นกับพระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย เมื่อพระองค์เจ้าอุณากรรณ 
สิ้นพระชนม์ จึงได้รับพระราชทานท่ีวังเดิมของพระองค์เจ้าอุณากรรณท่ีบริเวณ 
ริมสะพานถ่าน และประทับอยู่ที่นั่นจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 
เจ้าอยูห่วั รัชกาลที ่6 จงึได้รบัพระราชทานทีบ่รเิวณแม่น�า้ต�าบลบางขนุพรหม เพือ่สร้าง 
วังเทวะเวสม์ แล้วทรงย้ายไปประทับท่ีวังน้ันจนสิ้นพระชนม์ ส่วนท่ีวังริมสะพานถ่าน
ต่อมาถูกปรับเปลี่ยนเป็นตลาดบ�าเพ็ญบุญ155

วังสมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ (วังสามยอด) ตั้งอยู่ที่ริมถนน
เจรญิกรงุตอนเชงิสะพานด�ารงสถติ ซ่ึงเดมิเป็นบ้านของพระยาอพัภนัตรกิามาตย์ (ดศิ) 
คุณตาของพระองค์ หลังจากโสกันต์ พระยาอัพภันตริกามาตย์ได้ถวายบ้านและที่ดิน
ให้เป็นวงัส�าหรบัอยูป่ระทบั เรยีกว่า “วงัสามยอด” ต่อมาในสมยัรชักาลที ่6 เมือ่มกีาร
ตัดถนนและก่อสร้างสะพานข้ามคลองรอบกรุงบริเวณนี้ ท�าให้ต้องรื้อย้ายประตูและ
ก�าแพงวังของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ และสะพานที่
สร้างขึ้นในบริเวณดังกล่าว ได้รับพระราชทานชื่อว่า สะพานด�ารงสถิต เพื่อเป็นเกียรติ
แก่พระองค์ ต่อมาพระองค์ได้ย้ายไปประทับท่ีวังวรดิศ ถนนหลานหลวง แทน156 

สะพานด�ารงสถิตหรือท่ีรู้จักกันในนามสะพานเหล็กบน ปัจจุบันเป็นแหล่งรวม
ของสินค้าประเภทเครื่องเล่นเกม เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง ของเล่น 

155 เรื่องเดียวกัน, หน้า 84-85.
156 เรื่องเดียวกัน, หน้า 87.
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สะพานด�ารงสถิตในอดีต 
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

ตึกห้างบี กริม แอนโก มุมถนนเจริญกรุง-ถนนมหาไชย เชิงสะพานด�ารงสถิต
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

วังสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช (วังบูรพาภิรมย์) ตั้งอยู่ 
บริเวณริมถนนมหาไชย ใกล้ประตสูะพานหันในขณะนัน้ เป็นทีป่ระทบัของสมเดจ็เจ้าฟ้าฯ  
กรมพระยาภาณพุนัธุวงศ์วรเดช ซ่ึงได้รบัพระราชทานทีด่นิเพือ่สร้างวงัในสมยัรชักาลที ่5  
โดยรวมพืน้ทีข่องวงัเก่า 3 วงั คอืวงัสมเดจ็ฯ กรมพระยาเดชาดศิร วงักรมหมืน่นเรนทร์
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บรริกัษ์ และวงักรมหมืน่นรนิทรเทพ157 เริม่วางรากฐานสร้างวงัเมือ่วันอาทติย์ เดอืน 4  
แรม 10 ค�่า ปีกุน พ.ศ. 2418158

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดชประทับอยู่ที่วังบูรพาภิรมย ์
จนเสด็จทิวงคตเม่ือปี พ.ศ. 2471159 ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2478 จนถึงราว พ.ศ. 2484 
ได้มีการปรับเปล่ียนวังให้เป็นโรงเรียนสอนด้านการเรียนและประณีตศิลป์ชั้นสูง ชื่อ 
“โรงเรียนภาณุทัต” จนกระทั่งหลังปี พ.ศ. 2490 ได้เริ่มมีการรื้อถอนและตัดถนนผ่าน  
ปี พ.ศ. 2497 พื้นท่ีบริเวณวังบูรพาได้ปรับเปลี่ยนเป็นโรงภาพยนตร์ 3 โรง คือ  
โรงภาพยนตร์คิงส์ โรงภาพยนตร์ควีนส์ และโรงภาพยนตร์แกรนด์ รวมท้ังก่อสร้าง
อาคารพาณิชย์ต่างๆ ข้ึนในบริเวณวังบูรพาภิรมย์น้ัน160 

วังพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของโรงหวย
สามยอด161 กาญจนาคพนัธ์ุกล่าวว่า ทีดิ่นบรเิวณนีเ้ป็นของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
อลังการทั้งหมด “ที่ดินริมถนนเจริญกรุงตอนนี้ ราวตั้งแต่โรงมหรสพปรินซ์เทียเตอร์
ไปจนออกถนนมหาชัยริมโรงหวย ก.ข. เป็นบริเวณวังของพระองค์เจ้าอลังการ โอรส
กรมพระยาบ�าราบปรปักษ์”162 

กระบวนพระศพ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช (ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

157 เรื่องเดียวกัน, หน้า 85.
158 เอนก นาวิกมูล, วังบ้านฐานถ่ิน, หน้า 79.
159 สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 26 เรื่องตำานานวังเก่า, หน้า 85.
160 เอนก นาวิกมูล, วังบ้านฐานถ่ิน, หน้า 99.
161 “เรื่องกรมหม่ืนสมมตอมรพันธ์มีหนังสือมาว่า หม่อมเจ้าอลังการขอรับพระราชทานที่ตำาบลหลังโรงหวยขอเป็นโรงพักอาศัยต่อไป”.
162 กาญจนาคพันธุ์ (นามแฝง), กรุงเทพฯ เม่ือ 70 ปีก่อน, หน้า 96.







ย่านบ้านหม้อ-ถนนอัษฎางค์-ปากคลองตลาด

แหล่งการค้าริมคลอง
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ย่านบ้านหม้อ-ถนนอัษฎางค์-ปากคลองตลาด ตั้งอยู่บริเวณคลองรอบกรุง จากสะพานมอญ
เรื่อยลงมาถึงปากคลอง ออกแม่น�้าเจ้าพระยาด้านทิศใต้ ปัจจุบันเป็นย่านการค้าที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่ง
ของประเทศ โดยเฉพาะปากคลองตลาดน้ันถือเป็นตลาดค้าดอกไม้ที่ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ย่านนี้
ประกอบไปด้วยชุมชนและสถานท่ีส�าคัญทางประวัติศาสตร์ ดังนี้

บ้านหม้อ เหตุที่เรียกว่าบ้านหม้อเพราะแต่เดิมเคยมีชุมชนเก่าแก่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์
ตั้งบ้านเรือนเรียงรายริมแม่น�้าเจ้าพระยาบริเวณปากคลองคูเมืองเดิมเรื่อยมาตามริมคลอง ชาวบ้าน
แถวนี้มีอาชีพท�าหม้อ ปั้นหม้อ ขายหม้อไหโบราณ ต่อมาเกิดเพลิงไหม้ท�าให้ชุมชนและอาชีพปั้นหม้อ
โบราณหายไป คงเหลือเพียงแต่ช่ือบ้านหม้อ ต่อมามีการสร้างตึกแถวใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5 จุดเด่น
ของตึกแถวบริเวณนี้คือ เฉพาะที่เป็นห้องแรกของตึกแต่ละอาคารจะตกแต่งด้วยกะบังหน้าบนชั้นที่ 2 
ลักษณะเป็นวงโค้งขนาบด้วยลายก้นหอย 2 ข้าง ภายในซุ้มประดับด้วยรูปทรงคล้ายแจกันหรือถ้วย 
ปัจจุบันบ้านหม้อเป็นแหล่งขายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ของไทย ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์
วงจรไฟฟ้า ซ่อมขายอุปกรณ์และเครื่องไฟฟ้า เครื่องประดับเพชรพลอย และเป็นแหล่งรวมวัสด ุ
โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของไทย

แยกบ้านหม้อในปัจจุบัน
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ย่านการค้าบ้านหม้อขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านานาชนิด

ตรงตึกแถวถนนบ้านหม้อแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของธนาคารบุคคลัภย์หรือธนาคารไทยพาณิชย์ 
อันเป็นธนาคารแห่งแรกของไทยที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2447 โดยในปี พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินประพาสยุโรป และตั้งม่ันว่าหากมีระบบธนาคารที่ดี
เช่นเดียวกับประเทศในยุโรป ประเทศสยามจะได้รับประโยชน์มาก163

163 มาลีรัตน์ ปล้ืมจิตชม และคณะ, สยามกัมมาจล ต้นแบบธนาคารไทย (กรุงเทพฯ: ธนาคารไทยพาณิชย์, 2530), หน้า 33.
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สี่กั๊กพระยาศรี คือ บริเวณส่ีแยกจุดตัดระหว่างถนนเจริญกรุง ถนนเฟื่องนคร และถนน
บ้านหม้อ อันมีที่มาจากการเรียกขานของคนจีนว่า สี่ก๊ัก แปลว่า สี่แยก (ซาก๊ัก คือ สามแยก) ส่วน
พระยาศรี คือ พระยาศรีสหเทพ (ทองเพ็ง ศรีเพ็ญ) ต้นสกุลศรีเพ็ง ขุนคลังในสมัยรัชกาลท่ี 3  
มีเชื้อสายมอญและเป็นผู้น�าชาวมอญ มีบ้านตั้งอยู่เชิงสะพานมอญ จึงเป็นที่หมายตาให้คนทั้งหลาย 
เรียกขานบริเวณนี้

สี่กั๊กพระยาศรีในสมัยรัชกาลที่ 5 
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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164 กรมศิลปากร, รายงานการสำารวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 3 (ประเภทวัง ศาลเจ้า อนุสาวรีย์ อาคารร้านค้า), หน้า 

243-248.
165 กาญจนาคพันธุ์ (นามแฝง), กรุงเทพฯ เม่ือ 70 ปีก่อน, หน้า 88-89.

สี่กั๊กพระยาศรีในปัจจุบัน
อาคารด้านหน้าคือธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเฟื่องนคร

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จขึ้นครองราชย์ ได้มีพระบรม 
ราชโองการให้ขยายถนนบ�ารุงเมืองในปี พ.ศ. 2413 และโปรดให้สร้างตึกแถวตั้งแต่ถนนบ�ารุงเมือง  
เรือ่ยมาจนถงึถนนเฟ่ืองนคร  โดยให้อยูใ่นความดแูลของพระคลังข้างที ่ซึง่ปัจจบุนัอยูใ่นความรบัผิดชอบ 
ของส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์164 ตึกแถวบริเวณน้ีเป็นที่ตั้งห้างร้านของชาวตะวันตก  
ดังที่กาญจนาคพันธุ ์ ได้เขียนเล่าว่า ครั้งหน่ึงที่หัวมุมบริเวณส่ีกั๊ก เป็นที่ตั้งของห้างเยอรมันช่ือ  
ห้างปิกเกนปัก165 โดยตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับโรงพิมพ์ศรีกรุง
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ตึกแถวริมถนนอัษฎางค์ ริมคลองคูเมืองเดิม ในปัจจุบัน

166 เรื่องเดียวกัน, หน้า 197-201.

ตึกแถวถนนอัษฎางค์ ตั้งเรียงยาวไปตามถนน สร้างเป็นเรือนแถว 2 ชั้น ก่ออิฐถือปูน อาคาร
ห้องแรกและห้องสุดท้ายของแต่ละช่วงตึกมีการตกแต่งกะบังหน้าและประดับลวดลาย สันนิษฐานว่า 
ตึกแถวนี้น่าจะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากลักษณะทางสถาปัตยกรรมคล้ายคลึงกับกลุ่ม
อาคารตึกแถวที่สร้างขึ้นในสมัยนั้น เช่น อาคารตึกแถวที่ท่าช้าง หน้าพระลาน รวมทั้งตึกแถวบนถนน 
บ้านหม้อ166 แต่ก่อนบริเวณนี้เคยขายเครื่องยนต์ เรือยนต์ อะไหล่ยนต์คอยบริการให้พ่อค้าแม่ค้า 
ทีใ่ช้เรอืบรเิวณใกล้เคยีงอย่างปากคลองตลาด และผูค้นทีใ่ช้รถทางบก ปัจจบุนัตกึแถวรมิถนนอษัฎางค์
ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนส่งสินค้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องเสียง
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วังบ้านหม้อ ตั้งอยู่บนถนนอัษฎางค์ ริมคลองคูเมืองเดิม เป็นวังของราชสกุลกุญชร เนื่องจาก
เมื่อปี พ.ศ. 2374 สมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 เกิดเพลิงไหม้ที่วังกรมหมื่น
สุนทรธิบดี (วังถนนสนามไชย วังท่ี 1) ท่ีอยู่ตรงข้ามกับวังท้ายหับเผย วังที่ 1 ไหม้ลามตลอดไปจนถึง
บริเวณบ้านหม้อ กลายเป็นท่ีว่าง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากุญชร กรมพระพิทักษ์เทเวศร์  
ซึง่ได้รับพระราชทานวงัท้ายหบัเผย วงัที ่3 เป็นทีป่ระทบัจากรชักาลที ่2 ได้ย้ายวงัมาสร้างใหม่ในบรเิวณทีว่่าง 
ดังกล่าว จนกระทั่งสิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหนาทราชดุรงค์ฤทธิ์  
พระโอรสองค์ใหญ่ทรงดูแลวังสืบมา เมื่อสิ้นพระชนม์ ทายาทคือเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ 
(ม.ร.ว.หลาน กุญชร) ได้ประทับอยู่สืบมาจนถึงแก่อนิจกรรม วังบ้านหม้อจึงตกอยู่ในความดูแล
ของพระยาศรีกฤดากร (ม.ล.วราห์ กุญชร)167 ปัจจุบันยังเป็นวังท่ีมีทายาทอาศัยอยู่ และผู้ดูแลคือ  
หม่อมหลวงแฉล้ม กุญชร

167 สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 26 เรื่องตำานานวังเก่า, หน้า 39.

ภาพเก่าในวังบ้านหม้อ  
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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วงับ้านหม้อถอืเป็นวงัในระดบัเจ้าฟ้าทีห่ลงเหลอือยูม่าแต่ต้นกรงุรตันโกสินทร์ อาคารทีป่รากฏอยู่ 
เป็นสถาปัตยกรรมไทยเก่าแก่ที่ควรค่าแก่การศึกษา ได้แก่ อาคารท้องพระโรง ศาลาหน้าท้องพระโรง  
และเก๋งด้านหลังท้องพระโรง

อาคารท้องพระโรงที่สร้างขึ้นมาแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ภายในวังบ้านหม้อ
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ศาลเจ้าบ้านหม้อ เล่าปึงเถ้ากง ตั้งอยู่บนถนนบ้านหม้อ เดิมเป็นเพียงศาลพระภูมิเล็กๆ ที่มี 
อายุกว่าร้อยปี สันนิษฐานว่าเป็นศาลเจ้าเก่าแก่มาแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นท่ีเคารพนับถือ
ของชาวจีนอย่างมาก จนกระท่ังราวปี พ.ศ. 2500 บรรดาชาวจีนที่นับถือได้ร่วมกันสร้างศาลเจ้า 
บ้านหม้อขึ้นใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตถาวร ภายในศาลเจ้ามีรูปบูชาของเจ้าพ่อปู ่เล่าปึงเถ้ากง
ประดิษฐานอยู่ นอกจากน้ันยังมีรูปปั ้นของเซียนต่างๆ ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวจีน เช่น รูปของ 
นายทหารคู่ใจแซ่เบ๊ รูปเจ้าพ่อกวนอู เป็นต้น168

ศาลสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ตั้งอยู่ภายด้านหลังตลาดยอดพิมาน มีลักษณะเป็นอาคาร 
ทรงไทยภายในประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ศาลสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (บุญมา) ตั้งอยู่ภายในตลาดกลางผักและ
ผลไม้ ปากคลองตลาด ประดิษฐานพระรูปกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (บุญมา)

ศาลสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

168 กรมศลิปากร, รายงานการสำารวจโบราณสถานในกรงุรตันโกสนิทร์ เล่ม 3 (ประเภทวัง ศาลเจ้า อนุสาวรย์ี อาคารร้านค้า), หน้า 89-91. 
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ปากคลองตลาด ตั้งอยู่บริเวณปากคลองคูเมืองเดิมด้านทิศใต้ เป็นย่านการค้าทางน�้าที่ส�าคัญ
มาก่อน โดยเฉพาะเป็นตลาดปลาท่ีใหญ่ท่ีสุดในพระนคร มีเรือบรรทุกปลาทะเลจากท่าจีนมาจอด
ค้าขายคึกคัก ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อประกาศยกเลิกตลาดปลาให้ไปรวมอยู่ที่ต�าบลวัวล�าพอง ตลาด
จึงซบไประยะหนึ่ง แต่เน่ืองจากบริเวณน้ีอยู่ประชิดกับท่าเตียนซ่ึงเป็นตลาดค้าขายใหญ่ จึงมีพ่อค้า
แม่ค้ากระจายตัวมาวางสินค้าขายตามริมน�้าถึงปากคลองตลาด ประกอบกับพ่อค้าแม่ค้าจากสวน 
ฝั่งธนฯ บางกรวย พายเรือมาชุมนุมค้าขายระหว่างท่าเตียนกับท่าปากคลอง จึงท�าให้กลายเป็น 
ตลาดน�า้ทีค่กึคกัขึน้ ดงัทีเ่สฐยีรโกเศศได้เขยีนเล่าว่า เหตทุีเ่รยีกว่าปากคลองตลาดนัน้ เนือ่งจากบรเิวณ
ปากคลองเคยมตีลาดน�า้ มเีรอืขายกะปิ น�า้ปลา เรอืขายอาหาร และสินค้านานาชนดิจอดเรยีงรายตาม
ล�าน�้า ผู้คนเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยซ้ืออาหารและสินค้าต่างๆ169

ต่อมาการค้าทีข่ายอยูร่มิล�าน�า้เริม่ขยายตวัออกมารมิถนนมากขึน้ ประจวบกบัหลังสงครามโลก 
ครั้งที่ 2 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ย้ายตลาดข้างวัดโพธิ์และตลาดกรมภูธเรศ (ตลาดใหม่เยาวราช) ซ่ึง
เป็นตลาดค้าผกั มาตัง้ยงัปากคลองตลาด ท�าให้บรเิวณนีค้กึคกัมากยิง่ขึน้ และเมือ่เกดิตลาดยอดพมิาน
และตลาดส่งเสริมเกษตรไทยเพิ่มขึ้น ปากคลองตลาดจึงกลายเป็นศูนย์กลางขายส่งผัก ผลไม้ ดอกไม้
ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ จนเม่ือเกิดตลาดสี่มุมเมืองและการจราจรติดขัดมากขึ้น ทางราชการจึงม ี
นโยบายย้ายตลาดออก รวมถึงตลาดดอกไม้ด้วย ท�าให้ตลาดขายของสดลดน้อยลงมาก

169 เสฐียรโกเศศ (นามแฝง), ฟื้นความหลัง เล่ม 4, หน้า 79.

แม่ค้าปากคลองตลาด
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ตลาดยอดพิมาน ตั้งอยู่ริมถนนจักรเพชร ด้านซ้ายติดซอยโรงยาเก่า ด้านขวาติดซอยท่ากลาง  
มีท่าเรือส�าหรับขนส่งสินค้าขึ้นจากแม่น�้าเจ้าพระยา เดิมขายสินค้าจ�าพวกผักผลไม้ ส่วนด้านนอก 
ของอาคารเป็นแผงขายดอกไม้ส่วนมาก แต่ปัจจบุนัตลาดยอดพมิานพลกิโฉมสร้างอาคารใหม่รมิแม่น�า้ 
ท�าร้านอาหารและศูนย์การค้าย่อยในนาม “ยอดพิมานริเวอร์วอล์ค” เปิดพื้นที่มองเห็นวิวแม่น�้า 
เจ้าพระยาและเหน็สถานท่ีส�าคญัรมิน�า้ เช่น สะพานพระพทุธยอดฟ้า โบสถ์ซางตาครูส้ วดัอรณุราชวราราม  
วัดกัลยาณมิตร เป็นต้น 

แต่เดิมพื้นที่บริเวณตลาดยอดพิมานเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอ�านวยศิลป์ และโรงเรียนจีนชื่อ 
ชินเจียนฮั้ว ต่อมาราวปี พ.ศ. 2503 จึงก่อสร้างตลาดยอดพิมานขึ้น นับเป็นตลาดแห่งท่ี 2 ในบริเวณ
ปากคลองตลาดโดยชื่อ “ยอดพิมาน” น้ัน มาจากช่ือม้าแข่งที่พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา
ซึ่งเป็นเจ้าของตลาดทรงใช้แข่งขันจนได้รับชัยชนะ ในปี พ.ศ. 2553 กรรมสิทธิ์ในตลาดยอดพิมานได้
ถกูโอนจากทายาทของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสทุธสริโิสภา ให้แก่บรษิทั ยอดพมิาน จ�ากดั ภายใน
ตลาดมีความคึกคักมีตลาดขายผักผลไม้ และตลาดดอกไม้ขนาดใหญ่
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บรรยากาศตลาดยอดพิมาน
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ตลาดกลางผักและผลไม้ ปากคลองตลาด หรือท่ีรู้จักกันโดยทั่วไปว่า ตลาดปากคลองตลาด 
หรือตลาดสดปากคลองตลาด ต้ังอยู่บริเวณหัวมุมถนนจักรเพชรและถนนอัษฎางค์ ด้านใต้ติดกับซอย
ท่ากลาง มีท่าเรือส�าหรับขนส่งสินค้าขึ้นจากแม่น�้าเจ้าพระยา ภายในตลาดแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วน 
คอื ตลาดส่วนนอก ซึง่ประกอบด้วยตกึแถวแนวนอก 4 ด้าน และตลาดส่วนใน ซึง่ประกอบด้วยตกึแถว
แนวใน 3 ด้าน (ยกเว้นด้านเลียบแม่น�้าเจ้าพระยา) ทางเดินภายใน และศาลกรมพระราชวังบวรมหา 
สุรสิงหนาท ตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ส�าคัญ โดยมีทั้งร้านค้าที่ตั้งอยู ่ 
ในตึกแถวทั้งสองแนว และหาบเร่ตามบาทวิถี170 

ตลาดกลางผักและผลไม้ปากคลองตลาด ปัจจุบันอยู่ในความดูแลขององค์การตลาดกระทรวง
มหาดไทย จัดต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2496 โดยย้ายกลุ่มผู้ค้าจากบริเวณหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
ซึง่มสีภาพค่อนข้างสกปรก และผูค้้าส่งผกัสดท่ีตลาดกรมภูธเรศ ให้มาอยูร่วมกนัท่ีบริเวณปากคลองตลาด  
แล้วสร้างอาคารตลาดกลางผักและผลไม้ข้ึนมาใหม่เพื่อความสะดวกในการค้าจนถึงปัจจุบัน

170 เกียรติ จิวะกุล และคณะ, ตลาดในกรุงเทพมหานคร: การขยายตัวและพัฒนาการ, หน้า 94-95.
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บรรยากาศตลาด และแม่ค้าปากคลองตลาด
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ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย ตั้งอยู่ในบริเวณปากคลองตลาด ล้อมรอบด้วยถนนจักรเพชร ถนน
บ้านหม้อ ถนนอัษฎางค์ และซอยท่ากลาง ภายในบริเวณตัวตลาดมีอาคาร 2 หลัง เป็นที่ตั้งของ
แผงลอยขายดอกไม้และขายผัก ท้ังขายปลีกและขายส่ง171 โดยแบ่งเวลาขายผักจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ 
4.00-5.00 น. ตอนเย็นเวลา 17.00-18.00 น. ก็จะเป็นเวลาของตลาดขายดอกไม้ ผู้คนจากทั่วสารทิศ
จะมาซือ้ผกัและดอกไม้ในลกัษณะขายส่ง ยามดกึจนก่อนรุง่สางจะเหน็รถขนผักและดอกไม้ทีม่าส่งและ
ซื้อกันขวักไขว่ ในเวลาค�่าคืนมีนักท่องเท่ียวท่ีแวะมาชมตลาดเป็นจ�านวนมาก ปัจจุบันทางราชการได้
จัดระเบียบการค้าบริเวณปากคลองตลาด จึงท�าให้ตลาดดอกไม้บางส่วนย้ายออกไปตั้งแถบชานเมือง 
แต่ยังคงมีหลงเหลืออยู่ ทว่าเงียบเหงากว่าเดิมมาก

ประตูทางเข้าตลาดส่งเสริมการเกษตรไทยจากถนนบ้านหม้อในปัจจุบัน

171 เรื่องเดียวกัน, หน้า 90-91.
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ถนนสายสำาคัญในพื้นท่ี

ถนนเฟื่องนคร เริ่มต้นจากถนนเจริญกรุงที่แยกสี่กั๊กพระยาศรีไปบรรจบกับ 
ถนนบ�ารุงเมือง ท่ีแยกส่ีก๊ักเสาชิงช้า ถนนสายน้ีตัดขึ้นพร้อมกับถนนบ�ารุงเมืองเมื่อปี  
พ.ศ. 2406 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4172 โดยใช้ 
คณะท�างานชดุเดยีวกบัการตดัถนนบ�ารงุเมอืง ซึง่มพีระพรหมบรริกัษ์เป็นนายงาน ในระยะแรก 
ชือ่ถนนเฟ่ืองนครใช้เรยีกยาวไปจนถึงบริเวณวดับวรนเิวศ173 ต่อมาได้ก�าหนดเรยีกช่ือใหม่ 
 โดยช่วงตั้งแต่วัดบวรนิเวศวิหารถึงสะพานข้ามวัดมหรรณพารามเรียก “ถนนคอกวัว”  
ถัดมาเรียก “ถนนบ้านตะนาว” จากนั้นช่วงสุดท้ายได้พระราชทานนามว่า “ถนน
เฟื่องนคร”174 ท่ีมีความหมายเก่ียวกับความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง175 ถนนสายนี้
นับว่าเป็นถนนรุ่นแรกท่ีใช้เทคนิคแบบตะวันตกก่อสร้าง

ถนนเพื่องนครในอดีต
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

172 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารรัชกาลที่ 4 เล่ม 2 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์, หน้า 47-48.
173 ส. พลายน้อย (นามแฝง), บางกอก, หน้า 161-162.
174 หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี และคณะ, องค์ประกอบกายภาพกรุงรัตนโกสินทร์, หน้า 271.
175 กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 227.
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ถนนบ้านหม้อ เริ่มต้นจากริมแม่น�้าเจ้าพระยาบริเวณท่าโรงยาเก่าไปบรรจบ
ถนนเจริญกรุงท่ีแยกสี่ก๊ักพระยาศรี แต่เดิมถนนช่วงส่ีแยกบ้านหม้อถึงส่ีก๊ักพระยาศรี 
เคยเป็นส่วนหนึ่งของถนนเฟื่องนครที่สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2406 ภายหลังจึงมีการเปล่ียน
ชื่อถนนช่วงนี้เป็นถนนบ้านหม้อ176 เนื่องจากบริเวณน้ีเป็นที่ตั้งของชุมชนมอญเก่าแก่ 
ที่มีอาชีพในการปั้นหม้อและเครื่องปั้นดินเผาขาย ต่อมาเกิดไฟไหม้บ้านเรือนชุมชน 
ชาวมอญจึงลดน้อยลง นอกจากนี้ในสมัยกรุงธนบุรียังเป็นที่อยู่ของพวกญวนท่ีเข้ามา 
พ่ึงพระบรมโพธสิมภารในสมเดจ็พระเจ้ากรงุธนบรุ ีราว พ.ศ. 2319 และสมยัรัชกาลที ่3  
พวกลาวพวนและลาวเวียงจันทน์ท่ีถูกกวาดต้อนในคราวกบฏเจ้าอนุวงศ์มาอาศัยอยู่
รวมกัน เป็นที่มาของช่ือ “ต�าบลบ้านลาว” ในสมัยนั้น ปัจจุบันถนนบ้านหม้อเป็น
ย่านขายอัญมณี เครื่องประดับ และเครื่องเสียง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แหล่งใหญ ่
แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

ถนนบ้านหม้อในอดีต (ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

ถนนอัษฎางค์ เป็นถนนเลียบคลองคูเมืองเดิมฝั่งตะวันออก เริ่มต้นจากถนน
ราชด�าเนินกลางท่ีบริเวณสะพานผ่านพิภพลีลาไปบรรจบกับถนนจักรเพชรที่บริเวณ
ปากคลองตลาด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนน
สายนี้ขึ้น หลังจากเสด็จกลับจากประพาสเกาะชวาและสิงคโปร์ โดยโปรดเกล้าฯ ให้
ตดัถนนรมิก�าแพงรอบพระนครซึง่เดมิเป็นทางเดนิเลก็ๆ ทีท่�าขึน้ในสมยัรชักาลที ่4 ให้
เป็นถนนแบบใหม่อย่างตะวันตก คือ ใช้อิฐก้ันเป็นคันถนนทั้งสองข้าง

176 กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 146.
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177 เรื่องเดียวกัน, หน้า 392-393.
178 ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย, ชื่อบ้านนามเมืองในกรุงเทพฯ, พิมพ์ครั้งท่ี 6 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2546), หน้า 67-69.
179 ส. พลายน้อย (นามแฝง), บางกอก, หน้า 56.
180 กาญจนาคพันธุ์ (นามแฝง), กรุงเทพฯ เม่ือ 70 ปีก่อน, หน้า 176.

ส�าหรับชื่อถนนอัษฎางค์นั้นมีที่มาจากพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 
เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา พระโอรสซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระศรี
พัชรินทราบรมราชินีนาถ177

ถนนจักรเพชร เป็นถนนเลียบแม่น�้าเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาด 
ถนนสายนี้เป็นหน่ึงในช่ือถนนท่ีตั้งตามชื่อป้อมที่รายรอบพระนครเมื่อครั้งสร้างกรุง
รัตนโกสินทร์ น่ันคือป้อมจักรเพชร178 ซ่ึงตั้งอยู่ในบริเวณนั้น179 

ถนนจักรเพชรบริเวณท่ีใกล้กับคลองโอ่งอ่างซึ่งเป็นทางออกสู่แม่น�้าเจ้าพระยา 
เป็นย่านการค้าทีส่�าคญั ด้วยเป็นท่าข้ึนสนิค้าต่างๆ ทัง้ผกั ผลไม้ของสวน รวมไปถงึปลา
ที่พ่อค้าหามาได้จากแม่น�้าล�าคลอง ก็จะน�ามาขายที่ตลาดย่านนี้ ดังท่ีกาญจนาคพันธุ์ 
เล่าไว้ว่า “ถนนจักรเพชร ตั้งต้นจากสะพานเจริญรัชปากคลองตลาดไปจนจดคลอง 
โอ่งอ่าง ที่มีป้อมจักรเพชรแถวปากคลองโอ่งอ่าง… จากสะพานเจริญรัชฟากริมแม่น�้า  
มถีนนลงไปแม่น�า้เรยีกว่า ‘ท่าปากคลองตลาด’ ซึง่ฟากหนึง่เป็นคลองตลาด อกีฟากหนึง่ 
เป็นตึกแถว 2 ช้ัน เป็นร้านค้าของพวกสวนมาก เช่น ของมาจากคลองบางหลวง  
และทางริมแม่น�้าใต้ลงไปเป็นตลาดปลา ซ่ึงมาจากท่าจีนแม่กลอง”180

ถนนพระพิพธิ-พระพทิกัษ์ เป็นถนนท่ีต่อถึงกนั โดยถนนพระพพิธิ เริม่ต้นจาก 
ถนนสนามไชยจนถึงสะพานอุบลรัตน์ ส่วนถนนพระพิทักษ์เริ่มต้นจากสะพาน
อุบลรัตน์จนถึงถนนบ้านหม้อ ชื่อถนนทั้ง 2 สายนั้นเป็นพระนามของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่  
2 พระองค์ คอื พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพพิิธโภคภเูบนทร์ และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
กรมพระพิทักษ์เทเวศร์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและ
เจ้าจอมมารดาศิลา

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่สร้างวัง 
ให้ทัง้ 2 พระองค์ รวมถงึพระอนชุาร่วมพระชนนอีกีพระองค์หนึง่ คอื พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ (พระองค์เจ้าชายทินกร) บริเวณริมคลองคูเมืองเดิม
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ฝั่งตะวันตก 3 วังติดต่อกัน เรียกว่า กลุ่มวังท้ายหับเผย ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงซ้ืออาณาบริเวณวังทั้งหมดจากทายาททั้ง 3 พระองค์ 
เพื่อสร้างสถานท่ีราชการ คือท่ีท�าการกรมการรักษาดินแดน และเม่ือตัดถนนผ่าน จึง
พระราชทานนามถนนสองสายท่ีต่อเน่ืองกัน เพื่อบอกกล่าวถึงเรื่องราวของสถานท่ีนี้
ในอดีต และเป็นอนุสรณ์ถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอท้ังสองพระองค์ คือ “ถนนพระพิพิธ” 
และ “ถนนพระพิทักษ์”181 

วังเก่าในอดีต

วงักรมขุนพทิยลาภพฤฒิธาดา ตัง้อยูบ่รเิวณริมแม่น�า้ใต้ปากคลองตลาด ซ่ึงเป็น 
บ้านเดมิของเจ้าจอมมารดาวาด พระชนน ีทรงประทบัอยูร่ะยะหน่ึง เม่ือพระบาทสมเดจ็ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระราชบิดา ทรงสร้างวังใหม่ที่ริมถนนเจริญกรุง
ฟากเหนือตรงตลาดน้อย พระราชทานแลกวังเดิม กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา 
จึงเสด็จย้ายไปประทับท่ีวังตลาดน้อยตลอดพระชนมายุ ปัจจุบันได้รื้อไปแล้ว182 

วงัคลองตลาด วงัท่ี 1 ตัง้อยูบ่รเิวณใกล้ปากคลองตลาดฝ่ังใต้ เชงิสะพานเจรญิรชั 31  
บริเวณจุดบรรจบของถนนราชินี ถนนสนามไชย และถนนมหาราช เป็นที่ประทับของ
กรมหม่ืนสิทธิสุขุมการ พระบวรโอรสในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์และ 
เจ้าจอมมารดาภู่ (อิเหนา) วังแห่งนี้เดิมเป็นบ้านของบิดาเจ้าจอมมารดาภู่ (อิเหนา)  
ซึ่งกรมหมื่นสิทธิสุขุมการทรงได้รับมรดกสืบมา พระองค์ประทับอยู่จนสิ้นพระชนม์ใน
รัชกาลที่ 5 จากนั้นหม่อมเจ้าชายใหญ่ ซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นพระองค์เจ้าวัฒนาใน
รัชกาลที่ 5 กับหม่อมเจ้าในกรมได้ประทับอยู่ต่อมา จนร้ือท�าถนน183 

วงัคลองตลาด วงัที ่2 ตัง้อยูต่่อจากวงัคลองตลาด วงัที ่1 ไปทางปากคลองตลาด  
พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่3 สร้างพระราชทานพระองค์เจ้าจนิดา  
ซึง่เสดจ็มาประทบัอยูไ่ม่นานกส็ิน้พระชนม์ และไม่มผีูใ้ดเสดจ็มาประทบัต่อ อย่างไรกต็าม  
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงตั้งข้อสังเกตว่า วังคลองตลาด อาจเป็นพื้นที่
วังของพระองค์เจ้าจินดาผู้เดียว ก่อนจะแบ่งท่ีของวังที่ 1 ให้กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ

181 ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย, ชื่อบ้านนามเมืองในกรุงเทพฯ, หน้า 93-95.
182 เรื่องเดียวกัน, หน้า 87-88.
183 เรื่องเดียวกัน, หน้า 51.







ย่านสนามไชย

วังเจ้านายและส่วนราชการ
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สนามไชยเป็นชื่อสนามโล่งที่ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง บริเวณนี้เป็นย่าน
วังเจ้านายตั้งแต่คร้ังต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันเป็นย่านเก่าแก่ประกอบไปด้วยสถานที่ส�าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ดังนี้

สนามไชย เป็นลานสนามหญ้าด้านหน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็น  
2 ส่วนด้วยถนนสราญรมย์ สันนิษฐานว่ามีพร้อมกับเมื่อสร้างพระบรมมหาราชวัง ที่สร้างขึ้นตามคต ิ
เดยีวกับกรงุศรีอยธุยา ส�าหรบัใช้ในราชกจิส�าคญัของประเทศ ได้แก่ สถานทีท่�าพธิถีวายสัตย์ปฏญิาณตน 
ของทหาร และเป็นสถานท่ีเข้าเฝ้าฯ ส�าหรับข้าราชการและประชาชน ในเวลาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ พระท่ีน่ังสุทไธสวรรยปราสาท ปัจจุบันเป็นที่สาธารณะส�าหรับพักผ่อน
หย่อนใจ มีสนามหญ้า และสวนหย่อม

บริเวณสนามไชยในอดีต ตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวัง
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

พระราชวังสราญรมย์ สร้างข้ึนในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วย
พระราชด�าริว่า เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เจริญพระชันษาและได้ทรงผนวชแล้ว 
จะพระราชทานราชสมบัติ จากนั้นพระองค์จะเสด็จไปประทับเป็นพระเจ้าหลวงที่วังแห่งนี้ แต่เสด็จ
สวรรคตเสียก่อน



164 เรองเ า อง างราง นาเงน

ในช่วงต้นรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงพระราชทานพระราชวงัสราญรมย์ 
ให้เป็นที่ประทับชั่วคราวของเจ้านายเม่ือแรกออกจากวังหลวง ก่อนที่วังประทับถาวรจะก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ อาทิ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ เป็นต้น ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้เป็นที่
ประทบัรบัรองพระราชอาคนัตกุะจากต่างประเทศ เช่น ซาเรวชิหรอืมกฎุราชกมุารแห่งรสัเซีย (ภายหลัง 
เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าซาร์นิโคลัสท่ี 2) ก่อนจะให้ใช้เป็นศาลาว่าการต่างประเทศ โดยมี
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ทรงด�ารงต�าแหน่งเสนาบดีกระทรวงการ
ต่างประเทศ

เม่ือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร (พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) เสด็จกลับจากการศึกษาท่ีต่างประเทศ รัชกาลที่ 5 พระราชทานวังน้ีให้เป็น
ที่ประทับ เมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้ว โปรดเกล้าฯ ให้เป็นที่ประทับและรับรองแขกต่างประเทศ 
จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้พระราชทานให้เป็นศาลาว่าการ
ต่างประเทศอีกครั้ง

พระราชวังสราญรมย์ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยใช้เป็นที่ท�าการของกระทรวงต่างประเทศ
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บริเวณพระราชวังสราญรมย์แห่งนี ้ยงัมีพระราชอทุยานสราญรมย์ทีส่ร้างขึน้ในสมยัรชักาลที ่5  
เป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับพระราชวัง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  
เทศบาลนครกรุงเทพได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชอุทยานแห่งน้ีเป็นสวนสาธารณะ 
แก่ประชาชน

วงัจกัรพงษ์ สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณโุลกประชานารถ  
โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2452 เพื่อประทานให้เป็นวังที่ประทับของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
จลุจกัรพงษ์ พระโอรส ตลอดจนใช้เป็นทีป่ระทบัพกัผ่อนรบัรองอาคันตกุะ และเป็นท่าเรอืส่วนพระองค์ 
โดยทรงเรียกว่า “วังท่าเตียน”

พระราชวังสราญรมย์ในปี พ.ศ. 2441 
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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วังจักรพงษ์ในอดีต (ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้ใช้วังแห่งนี้เป็น 
ทีป่ระทบัช่ัวคราวของสมเดจ็พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธปิกศักดิเดชน์ กรมหลวงสโุขทยัธรรมราชา  
เมื่อครั้งทรงส�าเร็จการศึกษาจากยุโรปครั้งแรก

เมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ สิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 2462  
หม่อมเจ้าชวลิตโอภาส พระชายาได้ประทับอยู่ต่อมา จนเม่ือหม่อมเจ้าชวลิตโอภาสทรงเสกสมรสใหม่  
วังจักรพงษ์จึงว่างลง กระท่ังพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์เสด็จกลับมา พร้อมหม่อมอาลิซาเบธ พระชายา 
จึงเปลี่ยนชื่อเป็น วังจักรพงษ์ และได้ปรับปรุงเป็นท่ีประทับสืบมาจนส้ินพระชนม์

ปัจจบุนัวงัจกัรพงษ์ตกเป็นของหม่อมราชวงศ์นรศิรา จกัรพงษ์ พระธดิา ซ่ึงใช้เป็นทีพ่�านักอาศยั
และเป็นที่ท�าการของจักรพงษ์มูลนิธิ

บรรยากาศวังจักรพงษ์ในปัจจุบัน
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หอกลอง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
หอกลองขึ้นบริเวณหน้าวัดพระเชตุพน (สันนิษฐานว่าคงสร้างในบริเวณเนื้อท่ีระหว่างเขตวัดกับป่าช้า
วดัโพธาราม) เหมอืนกบัหอกลองในสมยักรุงศรอียธุยา เดมิอาคารท�าด้วยไม้ รปูทรงสงูชะลดู ไม่มฝีากัน้  
หลังคาท�าเป็นทรงมณฑป มี 3 ชั้น แต่ละช้ันมีกลองขนาดใหญ่แขวนอยู่ ช้ันล่างสุดแขวนกลองย�่า 
พระสุริย์ศรี ใช้ตีบอกโมงยามเพ่ือให้ราษฎรภายในก�าแพงพระนครทราบเวลา ช้ันที่ 2 แขวนกลอง
อัคคีพินาศ ใช้ตีเพื่อแจ้งเหตุอัคคีภัย และชั้นที่ 3 แขวนกลองพิฆาตไพรี ใช้ตีเพื่อแจ้งให้รู้ว่าข้าศึก 
ได้มาประชิดพระนครแล้ว

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้รื้อหอกลองและย้าย
กลองทัง้ 3 ใบไปไว้ในพระบรมมหาราชวงั เมือ่มกีารจัดงานเฉลมิฉลองสมโภชกรงุรัตนโกสนิทร์ 200 ปี  
พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรีมีมติให้สร้างหอกลองข้ึนใหม่ในที่เดิม ตัวอาคารสร้างเป็นปูนดังที่เห็น 
ในปัจจุบัน

หอกลองในอดีต
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หอกลองในปัจจุบัน (บน) 
หอนาฬิกา (ล่าง) ที่สร้างตามรูปแบบเดียวกับพระที่นั่งภูวดลทัศไนยในพระบรมมหาราชวังครั้งรัชกาลที่ 4 
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ศาลเจ้าพ่อหอกลอง ตั้งอยู่ริมถนนอัษฎางค์ บริเวณฝั่งตรงข้ามกับวังบ้านหม้อ เมื่อพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากสร้างศาลหลักเมืองแล้ว  
พระองค์ยังทรงสร้างเทวสถานอ่ืนๆ เพ่ิมอีก 5 แห่ง เพื่อเป็นท่ีสิงสถิตย์ของเทพารักษ์เพื่อผู้ดูแล 
พระนคร ประกอบด้วยพระเสือ้เมอืง พระทรงเมอืง พระกาฬชยัศร ีเจ้าพ่อเจตคปุต์ และเจ้าพ่อหอกลอง  
ซึ่งมีประชาชนทุกชนช้ันมาบูชากราบไหว้ โดยเฉพาะบรรดาทหารที่จะออกไปรบท�าสงคราม จะต้อง
มาท�าพิธีบูชาเทพารักษ์ทั้งห้า โดยเฉพาะศาลเจ้าพ่อหอกลองมีการตีกลองบูชาดังอยู่มิได้ขาด แสดงถึง 
ความเคารพศรัทธา และในอดีตเม่ือมีงานพระราชพิธีส�าคัญใดๆ จะต้องอัญเชิญเทพารักษ์ทั้งห้ามา
ร่วมบูชาด้วยเสมอ

ศาลเจ้าพ่อหอกลองในปัจจุบัน

ต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้อญัเชญิเทพารกัษ์ท้ังห้า 
ไปประดิษฐานรวมกันที่ศาลหลักเมือง เพื่อสะดวกต่อการราชพิธีและดูแลรักษา ศาลเจ้าพ่อหอกลอง 
จงึถกูร้ือถอนลง แล้วน�าทีด่นิบรเิวณนัน้ไปสร้างสวนเจ้าเชต ุจนกระทัง่ปี พ.ศ. 2498 กรมการรกัษาดนิแดน 
ได้ย้ายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาตั้งยังสวนเจ้าเชตุ และมีการกล่าวถึงศาลเจ้าพ่อหอกลอง 
ที่เคยตั้งอยู่ ในปี พ.ศ. 2509 เจ้ากรมการรักษาดินแดน พลโทยุทธ สมบูรณ์ ได้มอบหมายให้พันตรีฟื้น  
แสงรักษ์ ร่วมกับประชาชนผู้ศรัทธา ด�าเนินการจัดสร้างศาลเจ้าพ่อหอกลอง และพระรูปเจ้าพ่อ 
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หอกลองขึ้นในบริเวณกรมการรักษาดินแดน โดยให้อาจารย์อนิก สมบูรณ์ เป็นผู้ปั้นพระรูป ศาลแห่งนี้ 
สร้างแล้วเสร็จในต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2509

สถานีต�ารวจนครบาลพระราชวัง ตั้งอยู่ปากทางเข้าถนนมหาราชติดกับมิวเซียมสยาม เดิม
สถานีต�ารวจแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณตลาดท่าเตียน และได้ย้ายมาตั้ง ณ บริเวณปัจจุบันเม่ือปี พ.ศ. 2457 
โดยปรับเปลี่ยนพื้นท่ีซ่ึงเคยเป็นส่วนหน่ึงของวังท้ายวัดพระเชตุพน วังที่ 5 คือบริเวณตึกส่วนหน้าของ
ที่ท�าการสถานีต�ารวจนครบาลพระราชวัง ท่ีเป็นลักษณะอาคารแบบสถาปัตยกรรมยุโรป184 

สถานีต�ารวจนครบาลพระราชวังปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวังท้ายวัดพระเชตุพน

ส�านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ท่ีถนนราชินีและถนนพระพิทักษ์ เชิงสะพานอุบลรัตน์ 
เดิมเป็นที่ตั้งของกรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5185 เนื่องจากมีข้อพิพาทเรื่องที่ดิน
บ่อยครั้ง จนต้องมีการส�ารวจ รังวัด และในที่สุดได้ออกโฉนดที่ดินฉบับแรกในประเทศไทยขึ้น โดย
รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2444186 เป็นโฉนดส�าหรับพระองค์เอง และ 
ลงพระนาม “สมเดจ็พระปรมนิทรมหาจฬุาลงกรณ์” ทรงถอืกรรมสิทธ์ิเป็นโฉนดเลขที ่1 เลขทีดิ่น 117  
ระวาง 17 ต.1 อ. ต�าบลบ้านแป้ง อ�าเภอพระราชวัง แขวงเมืองกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เนื้อท่ี 89 ไร่187

184 กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์, หน้า 486-487.
185 กรมที่ดิน, ท่ีระลึกพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์กรมท่ีดิน (กรุงเทพฯ: ป.สัมพันธ์พาณิชย์, 2544), หน้า 68.
186 ระยับศร ีกาญจนวงศ์, “การจดัระเบียบการออกโฉนดทีดิ่นแบบใหม่ ตามประกาศออกโฉนดทีด่นิ มณฑลกรงุเก่า ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444)”, 

ใน พระพุทธเจ้าหลวงกับชาวกรุงเก่า (พระนครศรีอยุธยา: สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2541), หน้า 36.
187 ชัยวัฒน์ ไชยประเสริฐ, “ประวัติความเป็นมากว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน”, ใน www.dol.go.th/museum
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ปัจจุบันกรมทะเบียนท่ีดินได้เปลี่ยนช่ือเป็นกรมที่ดิน และได้ย้ายออกไปต้ังที่ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ส่วนที่ตั้งเดิมได้ปรับเปล่ียนเป็นส�านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร

กรมทะเบียนที่ดินในอดีต

โรงเรียนราชินี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2423 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง 
สร้างขึน้เพ่ืออุทศิพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสนุนัทากมุารรีตัน์ พระบรมราชเทว ีเมือ่ก่อสร้างเสรจ็ 
ได้ย้ายโรงเรียนนันทอุทยานมาสอนท่ีโรงเรียนสุนันทาลัยในปี พ.ศ. 2429

ในระหว่างปี พ.ศ. 2441-2449 กระทรวงธรรมการได้ย้ายมาตัง้ทีท่�าการ ณ โรงเรยีนสุนนัทาลยั 
ระยะหนึง่ จากนัน้ในปี พ.ศ. 2449 สมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชินนีาถ ได้กราบบงัคบทลูพระกรณุา 
ขอพระราชทานพระบรมราชานญุาต ย้ายโรงเรยีนราชนิจีากตกึแถวมมุถนนอษัฎางค์และถนนจกัรเพชร
มาอยู่ที่โรงเรียนสุนันทาลัย และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชินีจนถึงปัจจุบัน
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ส�าหรบัตกึสนุนัทาลยัทีส่ร้างขึน้ส�าหรบัเป็นโรงเรยีนนัน้ เดมิม ี2 หลงั แต่ตกึหลงัหนึง่ทรดุโทรม
เกินกว่าจะบูรณะได้ จึงรื้อลงเม่ือปี พ.ศ. 2506 คงเหลืออยู่เพียงตึกเดียว คือตึกสุนันทาลัยที่ตั้งอยู่
ริมแม่น�้าเจ้าพระยา ตึกแห่งน้ีมีจารึกตัวอักษรบนหน้าจ่ัวของอาคาร ภายใต้ตราแผ่นดินว่า “ROYAL 
SEMINARY สุนันทาลัยท่ีริมแม่น�้า สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปีมะโรง โทศก12 1242”188

ในอดีตพื้นท่ีบริเวณโรงเรียนราชินีได้เป็นท่ีเช่าให้แก่ห้างบีกริม ห้างที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ
ประเทศ และเป็นที่ตั้งของอาคารราชการต่างๆ เช่น ออฟฟิศแผนที่ กระทรวงธรรมการ เป็นต้น189

ตึกสุนันทาลัยที่ตั้งอยู่ติดริมแม่น�้าในโรงเรียนราชินี
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

188 กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์, หน้า 484-485.
189 สำานกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, แผนท่ีกรมราชเลขาธกิาร รชักาลที ่5 กระทรวงโยธาธกิาร, ผ.ร.5 ยธ.77. “แผนทีถ่นนมหาราชเดมิ”.
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มิวเซียมสยาม หรือสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ตั้งอยู่ริมถนนสนามไชย 
เดิมบริเวณนี้เคยเป็นท่ีตั้งของวังท้ายวัดพระเชตุพนในสมัยรัชกาลท่ี 3-5 ต่อมาได้ปรับเปล่ียนพื้นที่
เป็นที่ท�าการของกระทรวงพาณิชย์190 โดยก่อสร้างเป็นอาคาร 3 ช้ัน แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2465191  

ได้ด�าเนนิกจิการของกระทรวงพาณชิย์มาจนถงึปี พ.ศ. 2548192 ในอดตีบรเิวณนีเ้คยเป็นทีต่ัง้ของศาลา
แยกธาตุ สถานปฏิบัติการวิเคราะห์แร่แห่งแรกของไทย สังกัดกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ ในปี  
พ.ศ. 2461 ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ย้ายไปยังสถานที่แห่งใหม่ในจังหวัดนนทบุรี และส่งมอบพื้นที่
ทัง้หมดให้สถาบนัพพิธิภณัฑ์การเรยีนรูแ้ห่งชาติ เพือ่ปรบัปรงุให้เป็นพพิธิภณัฑ์การเรยีนรู ้หรอืทีรู่จ้กักนั 
โดยทั่วไปว่า “มิวเซียมสยาม”193

190 เดิมใช้หอรัษฎากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังเป็นที่ทำาการของกระทรวงชั่วคราว
191 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, หิน ดิน อิฐ ฟื้นชีวิตสู่พิพิธภัณฑ์ (กรุงเทพฯ: บานาน่าสตูดิโอ, 2552), หน้า 26-27.
192 สถาบันการเรียนรู้และสร้างสรรค์ (พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้), มิวเซียมสยามนำาชมนิทรรศการเรียงความประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: 

สถาบันการเรียนรู้และสร้างสรรค์ (พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้), 2550), หน้า 6.
193 “ประกาศกรมศิลปากร เรื่องขึ้นทะเบียนและกำาหนดเขตที่ดินโบราณสถาน”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122, ตอนพิเศษ 126 ง  

(7 พฤศจิกายน 2548), หน้า 12.
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มิวเซียมสยามในปัจจุบัน

ศาลาแยกธาตุภายในกระทรวงพาณิชย์ในสมัยรัชกาลที่ 6 
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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มิวเซียมสยาม เดิมเคยเป็นท่ีตั้งของวังเจ้านายครั้งต้น 
กรุงรัตนโกสินทร์หลายวัง รวมเรียกว่า วังท้ายวัดพระเชตุพน 
ได้แก่

๐ วังท้ายวัดพระเชตุพน วังท่ี 1 สร้างหันหน้าออกถนนสนามไชย พระบาท
สมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 สร้างพระราชทานกรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์  
ซึง่ประทบัอยูจ่นสิน้พระชนม์ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที ่4  
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้าฯ 
พระราชทานให้เป็นวังของกรมหลวงอดิศรอุดมเดช จนกระท่ังเสด็จไปประทับที่วังอ่ืน
ในภายหลัง

๐ วังท้ายวัดพระเชตุพน วังท่ี 2 ตั้งอยู่ด้านหลังวังที่ 1 พระบาทสมเด็จ 
พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่3 สร้างพระราชทานกรมหมืน่อมเรนทรบดนิทร์ จากนัน้ได้ 
โปรดเกล้าฯ ให้กรมหมืน่อมเรนทรบดนิทร์เสดจ็ไปประทับทีว่งัรมิสนามไชย วงัใต้ และ
พระราชทานวงันีแ้ก่พระองค์เจ้าล�ายอง ซึง่ประทบัอยูจ่นสิน้พระชนม์ในสมยัรชักาลท่ี 4  
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 โปรดเกล้าฯ 
พระราชทานให้เป็นวังของกรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ แต่กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ 
ไม่ได้ประทับอยู่ท่ีวังน้ี จึงโปรดเกล้าฯ ให้ท�าเป็นสถานท่ีราชการ

๐ วังท้ายวัดพระเชตุพน วังท่ี 3 สร้างหันหน้าออกถนนสนามไชย พระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 สร้างพระราชทานพระองค์เจ้างอนรถ ซึ่ง
ประทับอยู่จนสิ้นพระชนม์ จากน้ันพระราชทานพระองค์เจ้าเปียก ซึ่งประทับอยู่จน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 4 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เป็นวังของกรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ 
ประทับอยู่จนสิ้นพระชนม์ จากนั้นหม่อมเจ้าในกรมได้อาศัยอยู่ต่อมา จนเปล่ียนเป็น
สถานที่ราชการในท่ีสุด

๐ วังท้ายวัดพระเชตุพน วังท่ี 4 เป็นวังกลาง สร้างหันหน้าออกถนนมหาราช 
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 3 สรา้งพระราชทานกรมหมืน่ภมูินทร
ภักดี ประทับอยู่จนสิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 5 หม่อมเจ้าในกรมอยู่ต่อมา จนสร้างเป็น
สถานที่ราชการ
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วังท้ายวัดพระเชตุพน วังที่ 1 วังของกรมหลวงอดิศรอุดมเดช
ขุดค้นพบด้านหน้ามิวเซียมสยามในปี พ.ศ. 2550

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตั้งอยู่ท่ีบริเวณหัวมุมถนนเจริญกรุงและถนนสนามไชย เดิม
เป็นท่ีตั้งของวังเจ้านายในสมัยรัชกาลท่ี 2 และรัชกาลที่ 3 ได้แก่ วังท้ายหับเผย (วังท่ี 1-3) และวัง
ถนนสนามไชย (วังที่ 1 และวังท่ี 3) ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีการสร้างอาคารขึ้นใหม่เพื่อเป็น 
ทีต่ัง้ของกองพนัที ่1 กรมทหารราบที ่1 มหาดเลก็รักษาพระองค์ ในปี พ.ศ. 2463 โดยพระบาทสมเดจ็
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาทรงเปิดอาคารแห่งนี้ และพระราชทานชื่ออาคารว่า “อาคาร 
ราชวัลลภ”194 เมื่อมีการย้ายกรมการรักษาดินแดนออกจากบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี  
พ.ศ. 2499 อาคารแห่งนี้จึงได้ใช้เป็นท่ีท�าการของกรมการรักษาดินแดน (ต่อมาคือ หน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดน) จนถึงปัจจุบัน

194 สำานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก, ตะลุยเที่ยวเขตทหาร (กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์, ม.ป.ป.), หน้า 13.
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สวนเจ้าเชต ุคอืพืน้ทีด้่านข้างวดัพระเชตพุนวมิลมังคลาราม เดมิเป็นทีต่ัง้ของหอกลอง เรอืนจ�า  
และศาลเทพารักษ์เก่า ต่อมาเม่ือมีการย้ายสถานท่ีดังกล่าวออกไป พ้ืนที่จึงว่างลง และได้รับการ
ปรับปรุงให้เป็นสวน โดยสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงประทานชื่อสวนนี้ว่า “สวน
เจ้าเชต” ดังปรากฏในลายพระหัตถ์ถึงสมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ เม่ือวันที่ 10 ธันวาคม 
พ.ศ. 2481 ความว่า “เก่ียวกับเรื่องพระเชตวันน้ี เกล้ากระหม่อมมีเรื่องขันจะเล่าถวาย มีคนมาเล่า
ต�านานให้ฟังว่า แต่ก่อนน้ีมีเจ้าอยู่คนหน่ึงชื่อว่า เจ้าเชต เป็นคนเกะกะต้องไปติดคุกอยู่ที่นั่น ท่ีน่ันจึง 
ได้มีชื่อว่าสวนเจ้าเชต เกล้ากระหม่อมก็หัวเราะ บอกเขาว่าสวนเจ้าเชตน้ันฉันตั้งชื่อขึ้นให้เอง ด้วยเหต ุ
ฉันเพียรรื้อเก็บกวาดหอกลอง คุก ศาลเทพารักษ์ ซึ่งปลูกไว้ในที่นั้น แต่เจ้าหน้าที่เขาย้ายเอาไปไว ้
ที่อื่นแล้ว เหลือแต่ซากสิ่งซ่ึงไม่ต้องการท้ิงไว้ ได้ดัดแปลงให้เป็นสวน จึงให้ชื่อว่าสวนเจ้าเชต โดยเหตุ
เป็นที่ติดต่ออยู่กับวัดพระเชตุพน จึงสมมตว่าเจ้าเชตกุมารยกสวนถวายเป็นวัดไม่หมด เหลือเป็นสวน
อยู่น้อยหนึ่ง ตัวเจ้าเชตจริงๆ ไม่มีในเมืองไทย”195 

ปัจจุบันสวนเจ้าเชตุเป็นท่ีตั้งของสถานีวิทยุรักษาดินแดน ในเขตพื้นที่ของหน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดน

อาคารบริเวณทางเข้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนในปัจจุบัน
ฝั่งตรงข้ามคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

195 สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่ม 14, หน้า 112-113.
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สวนสราญรมย์ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อ 
พ.ศ. 2417 เพ่ือให้เป็นพระราชอุทยานของพระราชวังสราญรมย์ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวังสราญรมย์
ให้เป็นที่ท�าการกระทรวงการต่างประเทศ แต่ยังคงสงวนพระราชอุทยานสราญรมย์ไว้

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 คณะราษฎรได้ขอพระบรมราชานุญาต
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 7 ใช้เป็นที่ท�าการของคณะราษฎร ปี พ.ศ. 2497 
จอมพล ป. พบิลูสงคราม นายกรฐัมนตรใีนขณะนัน้ ได้ออกนโยบายให้สงวนพระราชอทุยานสราญรมย์ 
ไว้เป็นสวนสาธารณะ และในปี พ.ศ. 2502 กระทรวงการต่างประเทศได้ขอใช้สถานทีบ่างส่วนปลกูสร้าง 
สถานที่ราชการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 กระทรวงมหาดไทยได้เสนอให้ส�านักพระราชวังพิจารณา 
ด�าเนินการบูรณะพระราชวัง โดยปรับปรุงท�าความสะอาดและรื้ออาคารที่ผุพังออกไป ท้ายที่สุด  
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติมอบหมายให้เทศบาลนครกรุงเทพดูแลรักษาพระราชอุทยานสราญรมย์  
ซึ่งปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ เล่นกีฬา และออกก�าลังกาย196

196 กรมศิลปากร, รายงานการสำารวจโบราณสถาน เล่ม 4 (ประเภทสะพาน คลอง ป้อม ท่านำ้า สวนสาธารณะ), หน้า 189-199.

สวนสราญรมย์ในปัจจุบัน
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กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งอยู่ในพื้นที่เดิมของพระราชวังสราญรมย์ หลังจากที่เคยใช้ 
เป็นศาลาว่าการต่างประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2428-2430 ก่อนจะย้ายไปตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง  
จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ ให้ย้าย
กระทรวงการต่างประเทศจากศาลาราชวลัลภในพระบรมมหาราชวงักลบัมาอยู ่ณ พระราชวงัสราญรมย์ 
อีกคร้ัง และด�าเนินงานทางราชการมาจนถึงปี พ.ศ. 2540 จึงได้ย้ายกระทรวงไปยังถนนศรีอยุธยา

กระทรวงการต่างประเทศมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหลายคร้ัง ภายหลังจากกระทรวง
การต่างประเทศย้ายส�านักงานไปแล้ว จึงได้ท�าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อการอนุรักษ์จนเผย 
ให้เห็นพระราชวังสราญรมย์ดังปรากฏในปัจจุบัน

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับยืนหน้าพระราชวังสราญรมย์
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ถนนสายสำาคัญในพื้นท่ี

ถนนสนามไชย เริ่มต้นจากถนนราชด�าเนินในข้างก�าแพงพระบรมมหาราชวัง  
ไปบรรจบกับถนนมหาราช บริเวณเชิงสะพานเจริญรัช 31 ช่ือถนนมีที่มาจากลาน
สนามไชย ซ่ึงอยู่ทางทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง 

ถนนราชินี เป็นถนนเลียบคลองคูเมืองเดิมฝั่งตะวันออก เริ่มต้นจากถนน
พระอาทิตย์ไปบรรจบกับถนนมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนสายนี้ขึ้นหลังจากเสด็จกลับจากประพาสเกาะชวา เนื่องจาก
ได้ทอดพระเนตรถนนในเมืองสิงคโปร์และเกาะชวา โดยโปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนริม
ก�าแพงรอบพระนคร ซึง่เดมิเป็นเพยีงทางเดนิเลก็ๆ ให้เป็นถนนแบบอย่างชาตติะวนัตก  
คือมีการใช้อิฐก้ันเป็นคันถนนท้ังสองข้าง197 

ส�าหรับชื่อถนนนั้น สันนิษฐานว่ามาจากการที่สมเด็จพระศรีพัชรินทรา 
บรมราชินีนาถ ทรงขอพระราชทานตั้งโรงเรียนที่ปลายถนน โดยใช้พื้นที่ของโรงเรียน 
สุนันทาลัยเดิม และประทานชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนราชินี”

ถนนราชินีบริเวณสะพานอุบลรัตน์ อาคารด้านหน้าคือส�านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

197 กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 287.
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ถนนมหาราช เริม่ต้นจากเชงิสะพานเจรญิรชั 31 ไปบรรจบกบัถนนพระจนัทร์ 
บริเวณท่าพระจันทร์ เป็นถนนข้างก�าแพงพระราชวังหลวงด้านตะวันตก ซึ่งถือเป็น
หนึ่งในถนนที่ตัดล้อมพระราชวังเช่นเดียวกับถนนหน้าพระลาน ถนนท้ายวัง และ 
ถนนสนามไชย ท่ีตัดข้ึนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เดิมปูด้วยอิฐรูแผ่นใหญ่ ต่อมา
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัโปรดเกล้าฯ ให้ตดัถนนเป็นแนวเลยีบก�าแพง 
พระบรมมหาราชวังด้านทิศตะวันตก เริ่มตั้งแต่ปากคลองตลาดที่เป็นจุดบรรจบของ
ถนน 3 สาย คือถนนมหาราช ถนนราชินี และถนนสนามไชย

รถรางบริเวณหน้าวัดโพธิ์ ก�าลังวิ่งเข้าสู่ถนนมหาราช
(ที่มา: นิตยสาร LIFE)







ย่านปากคลองบางหลวง

ถิ่นฐานของคนกรุงเก่า
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คลองบางหลวงหรอืทีปั่จจบุนัทางราชการเรยีกว่า คลองบางกอกใหญ่ เป็นคลองส�าคญัสายหนึง่
ในฝั่งธนบุรี ด้วยแต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของแม่น�้าเจ้าพระยาสายเก่า ดังนั้นจึงมีการตั้งชุมชนบ้านเรือน 
มาเนิน่นาน ดงัปรากฏวดัวาอารามเก่าแก่หลายแห่ง และเมือ่สมเด็จพระเจ้ากรงุธนบุรีมาตัง้ราชธานีใหม่ 
ที่เมืองธนบุรี โดยสร้างพระราชวังที่ปากคลองบางหลวง ชาวกรุงเก่าและคนจากหัวเมืองใกล้เคียงที่
แตกฉานซ่านเซ็นไปหลบซ่อน ก็อพยพเข้ามาตั้งบ้านตั้งเรือนใหม่ในกรุงธนบุรี โดยเฉพาะอยู่อาศัยตาม 
รมิล�าน�า้ล�าคลองส�าคญัๆ เช่น คลองบางหลวงทีไ่หลผ่านพระราชวงั จงึมบีรรดาขนุนางเข้ามาตัง้บ้านเรอืน 
เพื่อสะดวกต่อการท�าราชการ เช่นเดียวกับชาวบ้านกลุ่มต่างๆ ที่มาจากกรุงเก่า ก็มาตั้งถิ่นฐานอยู ่
โดยรอบพระราชวังเช่นกัน

คลองบางหลวงในปัจจุบัน
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กาญจนาคพันธุ ์หรือขุนวิจิตรมาตราซึ่งเกิดในคลองบางหลวง ได้เขียนเล่าไว้ในหนังสือ  
เด็กคลองบางหลวง เล่ม 1 บรรยายถึงการสัญจรและขนส่งสินค้าต่างๆ ภายในคลองเมื่อครั้งอดีตว่า

“...เกี่ยวกับการค้าขายของพวกบ้านคลองบางหลวงทั่วไป แบ่งออกได้เป็น 2 พวก คือ พวก
ขายของส่งกับพวกขายของเร่ พวกขายของส่งเช่นมารดาข้าพเจ้า น�าผลไม้ตามฤดูในสวนของตนเอง
หรอืจากทีอ่ืน่ เช่น มะม่วงบางช้าง (มะม่วงสวนนอก) ทีเ่ขาบรรทกุมาเป็นจ�านวนมาก น�าไปส่งท่าเตยีน 
ที่เป็นเจ้าจ�าน�าทั้งหมดทีเดียว ไม่ใช่ไปน่ังขาย ส่งเสร็จแล้วซื้อสินค้าอื่นกลับมา ไม่มีการขายปลีก  
วันหนึ่งท�าครั้งเดียว พวกขายส่งน้ีมีไม่มากนัก อีกพวกหนึ่งที่เป็นพวกขายเร่ ลงเรือขายตามบ้าน 
เรื่อยไปทั้งวัน หรือจนกว่าสินค้าจะหมดล�า พวกขายเร่มีมาก และขายอะไรต่ออะไรมากมาย” 

พืน้ทีย่่านปากคลองบางหลวงในทีน่ี ้จะครอบคลมุอาณาบรเิวณโดยรอบท่ีรถไฟฟ้าสายสีน�า้เงนิ
พาดผ่านเท่านั้น ประกอบไปด้วยชุมชนและสถานท่ีส�าคัญดังนี้ 
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ชมุชนวดักลัยาณมติร ตัง้ประชดิรมิคลองบางหลวง คนละฟากฝ่ังคลองกบัพระราชวงัเดมิ หรอื
พระราชวังของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เดิมเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของชุมชนกุฎีจีน ดังที่หนังสือ นานา
สาระประวัติศาสตร์จากเอกสารต่างประเทศ ของ กรมศิลปากร กล่าวว่า “...อาณาบริเวณที่เรียกว่า
กุฎีจีนนั้น ต้ังอยู่ตรงบริเวณที่เรียกกันว่าแขวงวัดกัลยาณ์ ซ่ึงเป็นอาณาเขตที่ตั้งของวัดซางตาครู้ส”  
เพิ่งจะมาแยกเป็นอีกชุมชนจากการแบ่งเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร

ในสมัยอยุธยาคงเป็นพื้นที่ที่พ่อค้าชาวจีนมาจอดเรือรอให้ทางราชการตรวจตราจัดเก็บภาษี
สินค้าบริเวณป้อมเมืองบางกอกฝั่งตะวันตก หรือป้อมวิชาเยนทร์ในปัจจุบัน เพราะป้อมดังกล่าวเป็น
ทั้ง “ด่าน” และ “ขนอน” ใหญ่ทางตอนใต้ของกรุงศรีอยุธยา ในสมัยธนบุรี บริเวณนี้ยังคงเป็นที่ตั้ง
หลักแหล่งของพ่อค้าชาวจีนและบรรดาคนกรุงเก่าที่หนีลงมาตั้งเรือนแพกระจายอยู่ตามริมแม่น�้าและ
ล�าคลอง จนสมยัรชักาลที ่3 ขุนนางและเจ้าสวัใหญ่ทีต่ัง้บ้านอยูใ่นบรเิวณนี ้ได้ยกบ้านและทีด่นิของตน  
รวมถึงซื้อที่ดินของคนจีนอื่นๆ มาสร้างวัดถวายรัชกาลที่ 3 นั่นก็คือวัดกัลยาณมิตร ปัจจุบันชุมชน 
รอบวัดถูกไล่ร้ือ คงเหลืออยู่ประปรายทางด้านหลังวัดเท่าน้ัน

ชุมชนกุฎีจีน เป็นชุมชนริมฝั ่งแม่น�้าเจ้าพระยา ต่อเนื่องลงมาทางตอนใต้ของชุมชนวัด 
กลัยาณมติร ซึง่ในอดตีเป็นพืน้ทีช่มุชนเดยีวกนั เมือ่ชาวจนียกทีด่นิให้สร้างวดัและโยกย้ายไปตัง้ถ่ินฐานใหม่ 
คนละฟากฝั่งแม่น�้า ฝรั่งเชื้อสายโปรตุเกสที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มาพร้อมกับชาวจีน ก็ขยายชุมชนของตน
กว้างขวางขึ้น จนถูกเรียกขานว่าเป็นพวก “ฝรั่งกุฎีจีน” สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรง
ให้ค�าอธิบายว่า พื้นท่ีบริเวณชุมชนเป็นพ้ืนท่ีท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงก�าหนดให้ 
ชาวต่างชาตมิาตัง้รกรากอยูภ่ายหลงัจากคราวเสยีกรงุศรอียุธยาครัง้ที ่2 มทีัง้ชาวจนีและฝรัง่ชาตติะวนัตก198  
ปัจจุบันยังปรากฏศาสนสถาน ทั้งศาลเจ้าจีนและโบสถ์ในศาสนาคริสต์ แสดงความหลากหลายและ
ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ในบริเวณเดียวกันยังเป็นนิวาสสถานของขุนนางตระกูล “บุนนาค” ซึ่งเป็นขุนนาง
ส�าคัญที่คุมด้านการทหารและการค้าติดต่อกับต่างประเทศ ย่านนี้จึงเป็นที่พ�านักของชาวต่างชาติ  
ทั้งนายห้างฝรั่ง มิชชันนารี ไปจนถึงราชทูตท่ีเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรี จึงเป็นชุมชนที่มีความเจริญ
และก้าวหน้าทางวทิยาการตามแบบตะวนัตก เช่น มห้ีางสรรพสนิค้า แพถ่ายรปู ตลอดจนเป็นทีก่�าเนดิ
การแพทย์สมัยใหม่ รวมถึงขนมเค้กช้ินแรกของสยาม น่ันก็คือขนมฝร่ังกุฎีจีน ที่เป็นอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมอาหารของพวกเชื้อสายโปรตุเกส ดังปรากฏค�าร้องขายของแม่ค้าว่า “อ้อยจีนบางใหญ่  
อ้อยไทยบางคูวัด ข้าวหลามตัดวัดระฆัง ขนมฝรั่งกุฎีจีน”199

198 สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่ม 21, (พระนคร: โรงพิมพ์

คุรุสภา, 2505), หน้า 141-143.
199 กาญจนาคพันธุ์ (นามแฝง), เม่ือวานน้ี ตอน เด็กคลองบางหลวง เล่ม 1, หน้า 132-142.
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ชุมชนมุสลิมบริเวณปากคลองบางหลวง เป็นชุมชนเก่าแก่มาต้ังแต่สมัยอยุธยา จาก บันทึก
จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยาม ของบาทหลวงตาชารด์ เรื่องการเดินทางจากเกาะชวาไปสู ่
ราชอาณาจักรสยาม ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2228 ได้กล่าวถึงเมืองบางกอกไว้ว่า “...พอจอด
ทอดสมอเรียบร้อย ท่านราชทูตก็เร่งเชอวาลิเอร์ เดอ ฟูร์แบ็ง กับ ม. วาเชต์ ให้น�าข่าวการมาถึงของ
ท่าน ไปกราบทูลต่อสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามและแจ้งแก่บรรดาเสนาบดีของพระองค์ คนแรกให้ไป
แค่เพียงเมืองบางกอก อันเป็นเมืองด่านแรกของราชอาณาจักร ซ่ึงตั้งอยู่ลึกจากปากน�้าเป็นระยะทาง 
สิบลิเออ และอีกคนหน่ึงให้ลงเรือบัลลังก์ อันเป็นเรือแบบพ้ืนประเทศที่มีความเบามาก ขึ้นไปจนถึง
สยามโดยด่วน คร้ันเจ้าเมอืงบางกอกซึง่มีสญัชาตเิป็นแขกเตอร์กและนบัถือศาสนาพระมะหะหมดั ได้รบั 
แจ้งข่าวว่าราชทตูของสมเดจ็พระเจ้ากรงุฝรัง่เศสมาถงึอ่าวจอดเรอืแล้ว จึงขอร้อง ม. วาเชต์ ให้พกัแรม 
อยู่ก่อนจนตลอดคืน และอนุญาตให้เขาส่งคนถือใบบอกเข้าไปยังราชส�านักเป็นการด่วนด้วย”200

เอกสารฉบับน้ีชี้ชัดว่าเมืองบางกอกมีชุมชนชาวมุสลิมอาศัยอยู่มาแต่คร้ังกรุงศรีอยุธยา เมื่อ
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมาตั้งราชธานีใหม่ ชาวมุสลิมกรุงเก่าก็พากันมาสมทบอยู่กับชุมชนมุสลิมเดิม 
ทีอ่ยู่ในเมอืงบางกอก และกระจายตัวตัง้ถิน่ฐานอยูต่ามรมิแม่น�า้เจ้าพระยาและล�าคลองสาขา โดยเฉพาะ 
หนาแน่นอยู่ในบริเวณคลองบางหลวง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชุมชนใหญ่ๆ คือ ชุมชนมัสยิดต้นสน 
ชมุชนมสัยดิบางหลวงหรอืกฎุขีาว และชุมชนเจ้าเซ็นในแถบเจรญิพาศน์ ทีม่ศีาสนสถานตัง้อยูห่ลายแห่ง 
ในบริเวณนี้ 

ชุมชนมัสยิดต้นสน เป็นมัสยิดเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร จากสมุดข่อยของชาวชุมชน
มัสยิดต้นสน ระบุการมีอยู่ของชุมชนมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 2163-2171) อันเป็น 
ช่วงเวลาหลังจากที่สมเด็จพระไชยราชาธิราชโปรดให้ขุดคลองลัดแม่น�้าเจ้าพระยาที่เมืองบางกอก
แล้ว นอกจากนี้ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เจ้าเมืองบางกอกยังเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม  
นั่นย่อมแสดงว่าชุมชนแห่งน้ีคงต้ังอยู่อย่างม่ันคงแล้ว หลังเสียกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 2310) ได้มีบรรดา 
ชาวมุสลิมอพยพมาสมทบมากขึ้นเรื่อยๆ จึงกลายเป็นชุมชนใหญ่ และมีการสร้างศาสนสถานถาวรขึ้น
ในบริเวณนั้น คือ มัสยิดต้นสน ปัจจุบันชุมชนรอบมัสยิดเหลืออยู่ไม่กี่หลังคาเรือน เนื่องจากถูกเวนคืน
ที่ดินจากการสร้างสะพานอนุทินสวัสดิ์ท่ีตัดผ่าเข้าไปในชุมชน

ชมุชนมสัยดิบางหลวง หรอืชุมชนกฎุขีาว ตัง้อยูต่�า่ลงมาจากชมุชนมสัยดิต้นสนคนละฟากคลอง  
บรรพชนชาวมสุลมิทีน่ีอ่พยพจากกรงุศรอียธุยามาต้ังถิน่ฐานในสมยักรงุธนบรีุ และได้สร้างศาสนสถาน
ประจ�าชุมชนขึ้น201 เน่ืองจากมัสยิดสร้างด้วยปูนต�าเป็นสีขาว จึงเป็นที่มาของชื่อกุฎีที่เรียกขานกัน

200 สันต์ ท. โกมลบุตร (แปล), จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยาม ครั้งท่ี 1 และจดหมายเหตุการเดินทางครั้งท่ี 2 ของ

บาทหลวงตาชารด์, (กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, ม.ป.ป.), หน้า 18.
201 เสาวนีย์ จิตต์หมวด, กลุ่มชาติพันธุ์: ชาวไทยมุสลิม, (กรุงเทพฯ: กองทุนสง่ารุจิระอัมพร, 2531), หน้า 124-125.
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ชมุชนเจ้าเซน็ หรอืชมุชนมสุลมิทีน่บัถือนิกายชอีะห์ ต้ังบ้านเรอืนอาศยัอยูโ่ดยรอบศาสนสถาน 
3 แห่งบนถนนอิสรภาพ คือ กุฎีเจริญพาศน์ กุฎีปลายนาหรือมัสยิดดิลฟัลลาห์ และมัสยิดผดุงธรรม
อิสลาม

มุสลิมนิกายชีอะห์ได้เข้ามาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาต้ังแต่ปลายสมัยสมเด็จพระนเรศวร เป็นพ่อค้า
และรบัราชการในราชส�านกั ส่วนใหญ่เป็นชาวเปอร์เซยี เมือ่เสยีกรงุศรีอยธุยา ได้อพยพมาตัง้ชมุชนอยู่
ในคลองบางหลวง แล้วต้ังศาสนสถานของพวกตนขึน้หลายแห่งในอาณาบรเิวณนี ้โดยมกุีฎเีจริญพาศน์ 
เป็นกุฎีแห่งที่ 2 ของพวกตน (กุฎีแรกคือกุฎีหลวง ปากคลองมอญ) ปัจจุบันยังคงมีการประกอบพิธี
อาชูรอที่สืบมาแต่คร้ังอยุธยาในหมู่ของตน ซ่ึงชาวบ้านนิยมเรียกว่า พิธีเจ้าเซ็น อันเป็นพิธีที่ได้รับการ
อุปถัมภ์จากราชส�านักในช่วงต้นรัตนโกสินทร์

ชุมชนโรงคราม ตั้งอยู่บนถนนเทศบาล สาย 2 เชิงสะพานเจริญพาศน์ เป็นชุมชนเก่าที่มีการ
ย้อมครามมาแต่โบราณ หากปัจจุบันได้เลิกราไปหมดแล้ว เหลือเพียงชื่อบ้านนามเมืองที่ปรากฏอยู่ 
ภายในชุมชนมีศาลเจ้าพ่อด�าเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชุมชน มีการจัดงานฉลองเจ้าพ่อด�าทุกปี

พระราชวังเดิม (พระราชวังกรุงธนบุรี) และ ป้อมวิชัยประสิทธ์ิ ตัวป้อมสร้างขึ้นมาก่อน
พระราชวัง แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เรียก ป้อมเมืองบางกอกฝั่งตะวันตก เมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
สถาปนาเมืองธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีใหม่ ได้สร้างพระราชวังขึ้นบริเวณป้อมดังกล่าว ซึ่งเดิมเคยเป็น
ที่ตั้งศูนย์กลางการปกครองของเมืองธนบุรี พร้อมกับพระราชทานนามป้อมแห่งนี้ใหม่ว่า “ป้อมวิชัย
ประสิทธิ์”

ป้อมวิชัยประสิทธิ์หรือป้อมวิไชยเยนทร์ สร้างในสมัยอยุธยา ตั้งอยู่บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่
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สมัยรัตนโกสินทร์ พระราชวังของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรียังเป็นที่ประทับของเจ้านายใน 
พระราชวงศ์จักรีหลายพระองค์ ก่อนจะเปลี่ยนเป็นโรงเรียนนายเรือในสมัยรัชกาลที่ 5 จน พ.ศ. 2498 
กองทัพเรือจึงได้ดัดแปลงอาคารเดิมให้เป็นกองบัญชาการกองทัพเรือ และต่อมาได้จัดท�าพิพิธภัณฑ ์
โดยใช้พระต�าหนักต่างๆ เป็นอาคารจัดแสดงเร่ืองราวเก่ียวกับกรุงธนบุรีและสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

ท้องพระโรงในพระราชวังเดิม
เป็นอาคารหลังเดียวที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

วัดอรุณราชวราราม และ วัดโมลีโลกยาราม วัดในวังสมัยกรุงธนบุรี ทั้ง 2 วัดสร้างมาแต่
สมัยอยุธยา เมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสร้างพระราชวังขึ้น วัดทั้ง 2 ที่ตั้งขนาบพระราชวังอยู่ 
ทั้งสองด้าน จึงถูกเปลี่ยนให้เป็นวัดในวัง ไม่มีพระสงฆ์จ�าพรรษา จนสมัยรัตนโกสินทร์ได้นิมนต์ให ้
พระสงฆ์กลับมาจ�าพรรษาดังเดิม

พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม



193าน ากค องบางห ง ถน าน องคนกรุงเกา

ภาพถ่ายเก่าวัดอรุณราชวราราม
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วัดอรุณเดิมช่ือวัดมะกอกนอก ในสมัยรัชกาลท่ี 2 โปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ทั้ง 
พระอาราม โดยเฉพาะทรงให้เสรมิองค์พระปรางค์สงูเด่นขึน้เพือ่เป็นพระบรมธาตขุองนคร และในอดตี 
ยังเป็นที่หมายตาของบรรดานักเดินเรือที่เดินทางมาจากปากแม่น�้า จนกระทั่งทุกวันน้ี พระปรางค์
วัดอรุณยังคงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศที่ชาวต่างชาติต่างรู้จักกันดี การก่อสร้างทั้งหมดมาแล้วเสร็จ 
ในสมัยรัชกาลท่ี 3 พระพุทธรูปส�าคัญของวัด ได้แก่ พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษ พระประธานใน 
พระอุโบสถ และพระอรุณหรือพระแจ้งท่ีอัญเชิญมาจากเวียงจันทน์

วัดโมลีโลกยารามเป็นวัดโบราณมาแต่ครั้งอยุธยา เดิมเรียกว่าวัดท้ายตลาด เพราะต้ังอยู ่
ถัดจากตลาดเมืองธนบุรี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 โปรดให้ 
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ทรงบูรณะพระอารามและสร้างเสนาสนะขึ้นใหม่  
ทั้งยังทรงนิมนต์พระเทพโมลี (ขุน) จากวัดราชสิทธารามมาเป็นเจ้าอาวาส ภายหลังได้รับพระราชทาน
สถาปนาเป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ในรัชกาลท่ี 3

เมื่อครั้งเจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรประทับอยู่ ณ พระราชวังเดิม พระองค์ทรงศรัทธาใน
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ จึงโปรดให้พระราชโอรสหลายพระองค์เสด็จมาทรงศึกษากับสมเด็จ
เจ้าประคุณ ทั้งพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้เม่ือคราวรัชกาลท่ี 3 ผนวช พระพุทธโฆษาจารย์ยังเป็น 
พระราชกรรมวาจาจารย์อีกด้วย
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วดันีไ้ด้รบัการบรูณะจากพระมหากษัตรย์ิในราชวงศ์จกัรทีกุพระองค์ โดยเฉพาะในสมยัรชักาลที ่3  
โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะครั้งใหญ่ท่ัวท้ังพระอาราม และโปรดให้หล่อรูปสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ขุน)  
พร้อมกับสร้างหอประดิษฐานไว้ท่ีวัด เพื่อเป็นท่ีทรงสักการบูชาเวลาเสด็จมาทอดผ้าพระกฐิน  
ในรัชกาลนี้ สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ โปรดให้รื้อพระต�าหนักแดงของสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์  
พระราชมารดา ไปสร้างถวายเป็นกฏุเิจ้าอาวาสทีว่ดัโมลโีลกยาราม ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงผาติกรรมพระต�าหนักไปไว้ท่ีวัดเขมาภิรตาราม แล้วสร้างกุฏิตึกพระราชทานเจ้าอาวาส
วัดโมลีโลกยาราม

พระอุโบสถวัดโมลีโลกยารามในอดีต 
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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พระปรเมศที่ประดิษฐานอยู่ในห้องด้านหลังของพระวิหารฉางเกลือ (ขวา)

หน้าบันพระอุโบสถ ท�าเป็นรูปไอยราพต ซึ่งเป็นตราแผ่นดินในรัชกาลที่ 4
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อาคารส�าคัญภายในวัด ได้แก่ วิหารฉางเกลือ ซึ่งประวัติกล่าวว่า ในสมัยธนบุรี บริเวณที่ตั้ง
วิหารเป็นฉางเกลือหลวง หอพระไตรปิฎก ท่ีเป็นอาคารไม้สัก เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังไว้ภายใน 
และหอสมเด็จ ที่ตั้งรูปหล่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ขุน) ซึ่งฐานอาคารเจาะเป็นซุ้ม มีรูปทหาร
ฝรั่งเศสอยู่ภายใน

วดัหงส์รตันาราม เดมิมชีือ่ว่าวดัเจ้าสวัหง หรอืวดัเจ้าขรวัหง ตามช่ือของเศรษฐผู้ีสร้างวดั สมยั
สมเดจ็พระเจ้ากรงุธนบุรทีรงปฏสิงัขรณ์ท้ังวดั ด้วยเป็นวัดทีอ่ยูใ่กล้กบัพระราชวงัของพระองค์ ภายในวดั 
มีสระน�้ามนต์ศักดิ์สิทธิ์ ที่เล่ากันว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเม่ือจะออกศึกคราใด ต้องมาอาบน�้าที่สระ
ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันยังมีพิธีอาบน�้ามนต์อยู่

พระอุโบสถวัดหงส์รัตนาราม



198 เรองเ า อง างราง นาเงน

พระประธานในพระอุโบสถวัดหงส์รัตนาราม

สมยัรตันโกสนิทร์ พระมหากษตัรย์ิทกุรัชกาลทรงมาบรูณะวดัแห่งน้ี ครัง้ใหญ่คือสมยัรชักาลที ่3  
มีการลงรักปิดทองพระอุโบสถและพระวิหาร ถึงสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระแสน
จากเมืองเชียงแตงมาประดิษฐานในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแซมปิดลายทอง
เพดาน และเขียนจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ นอกจากนี้ภายในวิหารยังประดิษฐานพระพุทธรูป
ทองค�าสมัยสุโขทัย ที่เดิมพอกปูนทั้งองค์ เม่ือปูนกะเทาะแตก จึงเห็นองค์จริงด้านใน ท่ีส�าคัญอีกอย่าง
ภายในวัดก็คือ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท่ีมีผู้คนแวะเวียนมาสักการะ
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พระแสนเมืองเชียงแตง และจิตรกรรมในกรอบกระจกเหนือหน้าต่างพระอุโบสถเขียนเรื่องต�านานพระแก้วมรกต
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มัสยิดต้นสน ตั้งอยู่ด้านหลังวัดหงส์รัตนาราม เดิมเรียกว่ากุฎีใหญ่ ซึ่งย่อมาจากค�าว่า กุฎี
บางกอกใหญ่ ตามประวตักิารก่อสร้างมสัยดิทีป่รากฏในหนงัสอืของ ก.ศ.ร. กหุลาบ กฤษณานนท์ ระบวุ่า  
“...เจ้าพระญาราชวังสันเสนี (มะหะหมุด) เป็นผู้สร้างสุเหร่าสุหนี่กะฎีใหญ่ วัดแขกริมวัดหงษารามใน
คลองบางกอกใหญ่ สร้างเมื่อจุฬศักราช 1050 ปีมะโรงนักษัตร สมิทธิศก...” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2231 
ต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็นมัสยิดต้นสน หลังจากมีการสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่และปลูกต้นสนคู่ที ่
หน้าประตูก�าแพงมัสยิด ในระยะแรกอาคารมัสยิดเป็นเพียงเรือนไม้ยกพื้นและมีนอกชานอยู่ด้านหน้า 
ต่อมาเมื่อจ�านวนสัปบุรุษมากข้ึน จึงมีการสร้างอาคารมัสยิดขึ้นใหม่ โดยสมัยรัชกาลที่ 2 ได้สร้างเป็น
อาคารก่ออฐิถอืปนู หลงัคาทรงโรง ซ่ึงมีลกัษณะภายนอกคล้ายวดัไทย จนปี พ.ศ. 2495 คณะกรรมการ
มัสยิดเห็นสมควรให้รื้อมัสยิดหลังเดิมออก เนื่องจากทรุดโทรมเกินกว่าจะบูรณะได้ และสร้างมัสยิด 
หลงัใหม่ เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ สร้างเป็นโดมแบบทรงอยีปิต์ โบราณวตัถทุีส่�าคญั คอื เมีย้ะหรอบ 
หรอืประชมุทศิ ทีส่�าหรบัอหิม่ามยนืน�าประกอบพธีิกรรม และมมิบรั แท่นแสดงธรรม สร้างเป็นเครือ่งไม้  
แกะสลักลวดลายแบบไทยท่ีหน้าบัน และมีแผ่นกระดานไม้สลักลวดลายเหมือนกับที่พบที่มัสยิด 
ตะเกี่ยในอยุธยา คือ สลักอักษรอาหรับอยู่ท่ีรอบกรอบไม้ ตรงกลางแผ่นไม้แกะเป็นรูปวิหารกะบะ 
และผังของมัสยิดในนครเมกกะ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงตกแต่งมัสยิดใหม่
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อาคารมัสยิดต้นสนเก่าที่มีลักษณะเหมือนวัดไทย ก่อนจะได้รับการก่อสร้างใหม่เป็นรูปโดมแบบอาหรับ

สัปบุรุษของมัสยิดต้นสนจะมาละหมาดร่วมกันในทุกวันศุกร์
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วัดกัลยาณมิตร สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2368 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย
เจ้าพระยานกิรบดนิทร์ (โต กลัยาณมิตร) ว่าทีส่มหุนายก บตุรพระพชิยัวาร ีเมือ่ครัง้ยงัเป็นพระราชสภุาวดี  
เจ้ากรมพระสุรัสวดีกลาง ได้อุทิศท่ีบ้านกับซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติมสร้างวัด และถวายเป็นพระอารามหลวง

วัดกัลยาณมิตรในอดีต

วัดกัลยาณมิตรจากภาพถ่ายเก่าและวัดกัลยาณมิตรในปัจจุบัน
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พระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโต ที่ชาวจีนนิยมเรียกว่า ซ�าปอกง เป็นที่เคารพบูชาของชาวจีนโพ้นทะเล   
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บ้านเครื่องที่เก็บเครื่องดนตรีของวงบ้านพาทยโกศล

สิ่งส�าคัญภายในวัด ได้แก่ พระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโต ที่สร้างขึ้นเมื่อคราวสร้างวัด  
ตามคติเดียวกับที่สร้างพระใหญ่ริมแม่น�้าดังเช่นวัดพนัญเชิง สมัยรัชกาลท่ี 4 จึงพระราชทานนาม
เดียวกันให้กับพระพุทธรูปท้ัง 2 องค์ อันมีความหมายเดียวกับที่คนจีนเรียกพระพุทธรูปทั้งสองว่า  
“ซ�าปอกง” เป็นพระพุทธรูปท่ีชาวจีนโพ้นทะเลให้ความเคารพศรัทธามาก

จติรกรรมในพระอโุบสถและพระวหิารน้อย เป็นฝีมอืช่างสมยัรชักาลที ่3 ซึง่จติรกรได้วาดภาพ
สะท้อนสังคมในช่วงเวลาน้ัน เช่น เรือนแพท่ีรักษาผู้ป่วยของหมอบรัดเลย์ เป็นต้น

บ้านพาทยโกศล ตัง้อยูด้่านหลงัวดักลัยาณมติร เป็นแหล่งถ่ายทอดมรดกวฒันธรรมด้านดนตรไีทย 
มาช้านาน ผู้ก่อตั้งคือหลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ พาทยโกศล) ซึ่งเป็นทั้งครูปี่พาทย์และมีความ
สามารถในทางสีซอสามสาย เป็นท่ีข้ึนชื่อในสมัยรัชกาลท่ี 5 บุตรของท่านชื่อ จางวางทั่ว พาทยโกศล 
ก็เป็นผู้มีฝีมือในด้านดนตรีไทยเช่นกัน จางวางท่ัวเคยเป็นวงประจ�าวังบางขุนพรหมของกรมพระนคร
สวรรค์วรพินิต และมีลูกศิษย์ลูกหาจ�านวนมาก ดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลได้รับการยกย่องว่าเป็นครู
ของดนตรีไทยทางฝั่งธนฯ

ภายในบ้านยังเก็บรักษาเครื่องดนตรีไทยท่ีเป็นของครูดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงหลายท่าน เช่น  
ปี่ท่านพระของครูมี (แขก) เป็นต้น
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ศาลเจ้าเกียนอันเกง ตั้งอยู่ริมแม่น�้าเจ้าพระยา ถัดจากวัดกัลยาณมิตรลงมาตอนใต้ สร้างขึ้น
ในสมัยรัชกาลที่ 3 พร้อมกับเมื่อสร้างวัดกัลยาณมิตร ตามคติเดียวกับที่วัดพนัญเชิง ที่มีศาลของเจ้าแม่
สร้อยดอกหมาก (จูแซเน้ีย) ตั้งอยู่คู่กัน เดิมน้ันบริเวณน้ีมีศาลเจ้าเล็กๆ ตั้งอยู่ก่อน 2 ศาล คือ ศาลเจ้า
โจวซือกงกับศาลเจ้ากวนอู เมื่อสร้างวัดกัลยาณมิตร ชาวจีนฮกเกี้ยนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จึงยุบศาลเจ้า
ทั้ง 2 มาสร้างเป็นศาลใหม่ แล้วอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิมมาประดิษฐานเป็นเทพประธาน เรียกศาลใหม่นี้ 
ว่า ศาลเจ้าเกียนอันเกง อันมีความหมายว่า สถานท่ีอันสงบสุขของชาวจีนฮกเกี้ยน

นอกจากนีศ้าลเจ้าดงักล่าวยงัเป็นทีม่าของชือ่ กฎีุจนี ดงัทีส่มเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ  
ได้เขียนเล่าให้สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ใน สาส์นสมเด็จ เล่ม 1 ว่า “...หม่อมฉัน 
จึงไปเที่ยวเดินดูวัดกัลยาณมิตร ไปถึงเขตวัดทางด้านใต้ท่ีริมคลองกุฎีจีนแลดูข้ามฟากคลองไป เห็นม ี
ศาลเจ้าจีนขนาดใหญ่อยู่ทางฝั่งโน้น ห่างลับแม่น�้าเข้าไปสัก 2 เส้น ยังบริบูรณ์ดีเหมือนจะยังมีผู้คน
นับถือ หม่อมฉันถามคนท่ีไปด้วยว่าน่ันศาลเจ้าอะไร เขาบอกว่าศาลเจ้ากุฎีจีน”

เทพประธานของศาลเจ้าเกียนอันเกง คือ พระโพธิสัตว์กวนอิม
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วัดซางตาครู้ส สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2312 โดยบาทหลวงกอรร์ (Gorr) ชาวฝรั่งเศส ที่ได้รับ 
พระราชทานทีด่นิจากสมเดจ็พระเจ้ากรงุธนบรุ ีเพือ่ตอบแทนกลุม่ทหารเช้ือสายโปรตเุกสทีร่่วมในการรบ 
เพื่อกู้อิสรภาพ บาทหลวงกอรร์ได้ตั้งช่ือค่ายของพวกตนว่า “ค่ายซางตาครู้ส” อันมีความหมายว่า 
กางเขนอนัศกัดิส์ทิธิ ์พร้อมกบัสร้างวดัแบบง่ายๆ เป็นเพงิไม้เพือ่ใช้ประกอบพธิกีรรม จนในปี พ.ศ. 2378  
สังฆราชปาเลอกัวซ์ได้สร้างวัดข้ึนใหม่ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ต่อมาเกิดไฟไหม้ อาคารวัดได้รับความ
เสียหาย จึงได้มีการสร้างโบสถ์ใหม่ขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2456 ภายใต้การอ�านวยการของบาทหลวง
กูเลียลโม ก๊ิน ดาครู้ส คาทอลิกเชื้อสายญวณจากจันทบุรี ลักษณะอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบ
อติาเลยีน เรเนสซองซ์ สิง่ทีโ่ดดเด่นของโบสถ์แห่งนี ้คอื ระฆงัการยีอ็ง ทีส่ามารถตอีอกเป็นเสียงเพลงได้

ศาลเจ้าเกียนอังเกง ศาลเจ้าเก่าแก่ของชาวจีนฮกเกี้ยนย่านกุฎีจีน
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โบสถ์วัดซางตาครู้ส

พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน ตั้งอยู่ในซอยกุฎีจีน 3 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นจาก “คนใน” ซึ่ง
ต้องการให้คนในพื้นท่ีตระหนักรู้ว่าชุมชนและคนกุฎีจีนมีความเป็นมาอย่างไร มีวิถีชีวิตและมรดก
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ท่ีน่าภาคภูมิใจเพียงใด คุณฉัตรชัยและคุณนาวินี พงษ์ไทย จึงใช้ทุนส่วนตัว  
น�าบ้านเก่าในชุมชนที่อยู่ติดกับบ้านของตนเองมาจัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ และน�าข้าวของเครื่องใช้
ที่เก็บสะสมมาแต่รุ่นปู่ย่าตายาย ท่ีสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนท่ีน่ีมาจัดแสดงได้อย่างน่าสนใจ ถือเป็น
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีชีวิตมากท่ีสุดแห่งหน่ึง

ระฆังการีย็องที่สามารถตีเป็นเพลงได้
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มัสยิดบางหลวง สร้างข้ึนในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยกลุ่มชาวมุสลิมที่เรียกว่า “แขกแพ” 
ซึ่งอพยพมาหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยา โดยมารวมกันอยู่ที่มัสยิดต้นสน ท�าให้มัสยิดต้นสนไม่สามารถ
รองรับการใช้งานได้เพียงพอ บรรดาแขกแพจึงสร้างมัสยิดบางหลวงข้ึนที่ฝั่งคลองตรงข้าม

มัสยิดบางหลวง หรือกุฎีขาว ที่สร้างเหมือนวัดไทย เป็นอาคารที่สร้างแต่รัชกาลที่ 3

ลักษณะอาคารมัสยิดก่ออิฐถือปูน รูปทรงสถาปัตยกรรมแบบวัดไทยที่นิยมสร้างในสมัย 
รชักาลที ่3 ซุม้เม้ียะหรอบและมิมบรัภายในมสัยดิเป็นงานปนูป้ันทีผ่สมผสานศลิปกรรมของ 3 ชาต ิคอื  
ท�าเป็นซุ้มทรงวิมาน ประดับด้วยลายดอกพุดตานอย่างจีนและใบไม้เทศแบบฝรั่ง สร้างโดยเจ้าสัวพุก  
ชาวจีนที่มาเข้าอิสลาม
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อาณาบริเวณมัสยิดทางด้านทิศใต้มีหอกลอง ส่วนทิศเหนือเป็นศาลาอเนกประสงค์ ท่ีตาม
ประวัติว่าซื้อต�าหนักวังหน้าเก่ามาท�าเป็นศาลา และด้านหลังมัสยิดเป็นท่ีตั้งกุโบร์ของชุมชน

กุฎีเจริญพาศน์ ตั้งอยู่ที่เชิงสะพานเจริญพาศน์ 33 ถนนอิสรภาพ มีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า 
กุฎีล่าง หรือกุฎีกลาง สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ถือเป็นกุฎีแห่งที่ 2  
ของกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างโดยท่านอากาหยี่ พระยาจุฬาราชมนตรี คนที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  
ตวักฎุสีร้างตามอทิธพิลจากสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ของเปอร์เซยี โดยเฉพาะการสร้างอาคารหลงัคาป้ันหยา 
ที่มีระเบียงรอบ นอกจากนี้มีการสร้างมุขยื่นออกมาด้านหน้า ประดับด้วยลวดลายไม้ฉลุ ปัจจุบันกุฎี 
เจริญพาศน์ยังคงใช้เป็นท่ีประกอบพิธีอาชูรอ (พิธีเจ้าเซ็น) ซึ่งท�ากันในเดือนมุฮัรรอมของทุกปี

ซุ้มเมี้ยะหรอบและมิมบัรภายในมัสยิดบางหลวง
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อาคารกุฎีเจริญพาศน์ในสมัยรัชกาลที่ 6
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กุฎีปลายนา หรือมัสยิดดิลฟัลลาห์ ตั้งอยู่บนถนนอิสรภาพ เดิมเรียกว่ากุฎีปลายนา เนื่องจาก
สันนิษฐานว่าอยู่ปลายนาหลวง สมัยกรุงธนบุรี หรือที่ชาวชีอะห์ในพื้นที่เรียกว่า กุฎีนอก เพราะอยู่ห่าง
ออกมาจากกุฎีเจริญพาศน์ ตามประวัติว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยนายอาดัมอาลี ชาวอินเดีย
จากเมืองลัคเนา ธีรนันท์ ช่วงพิชิต นักวิชาการในพื้นท่ีกล่าวถึงเรื่อง “ศาสนสถานนาม ‘กุฎี’ ในฝั่ง
ธนบุรีและกรุงเก่า” ระบุว่า จากพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. 2490 ได้มีการจดทะเบียนมัสยิด
ขึ้นใหม่ โดยกุฎีปลายนาได้เปลี่ยนชื่อเป็น มัสยิดดิลฟัลลาห์

มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม ตั้งอยู่ภายในซอยอิสรภาพ 28 สร้างขึ้นราวสมัยรัชกาลที่ 8 โดยกลุ่ม
มุสลิมเชื้อสายเปอร์เซีย อาคารมัสยิดได้รับอิทธิพลจากมัสยิดในอาณาจักรซอฟาวียะฮ์ของเปอร์เซีย 
สร้างเป็นอาคารชั้นเดียว มีประตูใหญ่ด้านหน้าท่ีประดับด้วยกระเบื้องเขียนลายพันธุ์พฤกษา และการ
ใช้ช่องโค้งยอดแหลม

มีการสร้างอาคารหลังใหม่ในรูปแบบเดิม เพียงขยายพื้นที่ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับสัปบุรุษของกุฎีเจริญพาศน์
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วดัราชสทิธาราม ตัง้อยูบ่นถนนอสิรภาพ เดมิเป็นพระอารามหลวงทีพ่ระบาทสมเดจ็พระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในบริเวณติดกับวัดพลับ แล้วให้รวมวัดพลับเข้าไว้ใน
เขตอุปจารของวัดใหม่ และยังคงเรียกชื่อวัดพลับเช่นเดิม ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 
เจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิสังขรณ์วัด แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า วัดราชสิทธาราม

เหตุผลท่ีรัชกาลที่ 1 ทรงสร้างวัดราชสิทธารามน้ัน เน่ืองจากทรงนิมนต์พระอาจารย์สุก  
วัดท่าหอย ริมคลองคูจามในพระนครศรีอยุธยา ลงมาจ�าพรรษาที่วัดพลับ และพระราชทานสมณศักดิ์
เป็นพระราชาคณะทีพ่ระญาณสงัวรเถร ซึง่พระคณุเจ้าทรงวทิยาคณุในทางวปัิสสนาธรุะ เป็นทีเ่ลือ่งลอื 
นับถือของคนทั้งหลายในยุคนั้น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ท่านได้รับ
สมณศักดิ์สูงสุดเป็นสมเด็จพระสังฆราชเมื่อปี พ.ศ. 2363 นอกจากนี้ยังเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จ 
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยประทับจ�าพรรษา เม่ือครั้งทรงผนวชด้วย

โบราณสถานที่ส�าคัญของวัด ได้แก่ พระอุโบสถ เจดีย์ทรงเครื่อง กุฏิวิปัสสนาที่ล้อมรอบ 
พระอุโบสถ และภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างหลวง

เจดีย์วัดราชสิทธารามในอดีตและปัจจุบัน (ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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ถนนสายสำาคัญในพื้นท่ี

ถนนสายส�าคญัทีพ่าดผ่านในพ้ืนท่ีม ี2 สาย คอื ถนนอรณุอมรนิทร์กับถนนอิสรภาพ

ถนนอรุณอมรินทร์ เริ่มต้นจากแม่น�้าเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม 8 ไป
บรรจบกบัถนนประชาธปิก ถนนสายนีเ้ป็นถนนหนึง่ในโครงการถนนฝ่ังธนบรุใีนรชัสมยั
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่7 ทีต่ดัขึน้เพือ่รองรบัการสร้างสะพาน
พระพทุธยอดฟ้า และเพือ่เชือ่มการคมนาคมระหว่างฝ่ังพระนครกบัฝ่ังธนบรุเีข้าด้วยกนั  
โดยถูกก�าหนดให้เป็นถนนหมายเลข 2 ของโครงการ202 อย่างไรก็ตามการตัดถนน
หมายเลข 2 ในระยะแรกน้ัน สามารถตัดได้เพียงฝั่งปลายด้านทิศใต้ แบ่งออกเป็น  
2 ส่วนไม่ต่อเชื่อมกัน คือ ส่วนตั้งแต่วัดพิชยญาติการามถึงปากคลองสาน ใช้ช่ือว่า 
“ถนนสมเด็จเจ้าพระยา” และส่วนปลายอีกด้าน เริ่มต้นจากวัดอรุณราชวรารามขึ้นไป 
จนถึงวัดอมรินทราราม เรียกช่ือถนนส่วนหลังน้ีว่า “ถนนอรุณอมรินทร์” 

ในเวลาต่อมาได้มีการตัดถนนเพิ่มเติมหลายครั้ง โดยปี พ.ศ. 2509 ได้ตัดถนน
ข้ามฝั่งคลองบางกอกน้อยไปเชื่อมต่อกับถนนที่ก�าลังก่อสร้างสะพานมาจากพระนคร 
(สะพานพระปิ่นเกล้าในปัจจุบัน)203 ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้มีการตัดถนนต่อจาก
บริเวณวัดอรุณราชวรารามข้ามไปฝั่งวัดกัลยาณมิตร204 และท้ายที่สุดได้มีการตัดถนน
อรุณอมรินทร์ต่อไปทางเหนือเพื่อเช่ือมต่อกับสะพานพระราม 8205 

ถนนอิสรภาพ เร่ิมต้นจากถนนสุทธาวาสไปบรรจบกับถนนประชาธิปกที่แยก 
บ้านแขก เป็นถนนหนึ่งในโครงการถนนฝั่งธนบุรีที่สร้างเพื่อรองรับการสร้างสะพาน 
พระพุทธยอดฟ้าและเพือ่เชือ่มการคมนาคมระหว่างฝ่ังพระนครกบัฝ่ังธนบรุเีข้าด้วยกนั โดย 
ถกูก�าหนดให้เป็นถนนหมายเลข 3 ของโครงการ ต่อมาจงึได้ชือ่ว่าถนนอิสรภาพ แทนชือ่  
“ถนนเจ้ากรุงธน” ทีส่มเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพทรงคิดขึน้เมือ่แรกเริม่โครงการ206 

202 สำานกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธกิาร รชักาลท่ี 7 กระทรวงมหาดไทย, ร.7 ม.17/13. “เรือ่งถนนจงัหวดัธนบรุ”ี,  

(31 มกราคม 2473-29 มีนาคม 2474).
203 “พระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำาบลบางย่ีขันและตำาบลศิริราช อำาเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี 

พ.ศ. 2509”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 83, ตอนที่ 108 ก (29 พฤศจิกายน 2509), หน้า 830-833. 
204 “พระราชกฤษฎกีากำาหนดเขตทีด่นิในบรเิวณทีท่ีจ่ะเวนคืน เพ่ือสร้างทางหลวงเทศบาล สายอรณุอมรนิทร์ ตอนแยกถนนวงัเดมิ-บรรจบ

ถนนประชาธิปก พ.ศ. 2536”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110, ตอนที่ 104 ก (4 สิงหาคม 2536), หน้า 8.
205 “พระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างทางหลวงเทศบาล สายเชื่อมระหว่างถนนวิสุทธิกษัตริย์กับถนน

อรุณอมรินทร์ พ.ศ. 2541”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115, ตอนที่ 40 ก (30 มิถุนายน 2541), หน้า 1-3.
206 “เรื่องถนนจังหวัดธนบุรี”.
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ถนนอรุณอมรินทร

ถนนอิสรภาพ

แผนที่การตัดถนนย่านฝั่งธน ถนนอรุณอมรินทร์และถนนอิสรภาพ 
มาสู่ย่านวงเวียนใหญ่ ปี พ.ศ. 2460

(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)







คลองสายสำาคัญและสะพานข้าม

ในวันที่แปรเปลี่ยน
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แม่น�้าล�าคลองในอดีตเปรียบเสมือนเป็นสายเลือดของผู้คน ด้วยเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก 
และใช้ในการอปุโภคบรโิภค ตลอดจนด้านการเกษตร ในอดตีกรงุรัตนโกสนิทร์ นอกจากพระมหากษตัรย์ิ 
โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองเพื่อปกป้องพระนครแล้ว ยังมีล�าคลองธรรมชาติขนาดเล็กเป็นคลองลัด  
คลองซอยต่างๆ คลองเหล่าน้ีเคยได้รับความส�าคัญในอดีต แต่ปัจจุบันบางคลองถูกถม ถูกรุกล�้า 
หลงลืมไปตามกาลเวลา 

คลองส�าคัญต่างๆ ท้ังคลองขุด คลองธรรมชาติ และคลองท่ีถูกถมไปแล้วมีดังนี้

คลองฝั่งธนฯ

คลองคูเมืองเดิมฝั่งตะวันตก ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี ขุดขึ้นเพื่อเป็นคูเมือง
ด้านทิศตะวันตกของกรุงธนบุรี โดยเริ่มต้นจากคลองบางกอกน้อยไปบรรจบกับคลอง
บางกอกใหญ่ คลองนี้มีชื่อเรียกแตกต่างกันหลายช่ือ บางคร้ังเรียกเป็น 3 ตอน คือ  
คลองบ้านขมิน้ (ตอนเหนอื) คลองบ้านหม้อ (ตอนกลาง) และคลองวดัท้ายตลาด (ตอนใต้)  
บางครั้งเรียกคลองวัดโมลีฯ คลองบ้านหม้อ คลองบ้านขม้ิน ปัจจุบันคลองแคบและ
ตื้นเขินจนไม่สามารถใช้สัญจรได้ รวมท้ังคลองบ้านขมิ้นทางตอนเหนือได้ถูกถมทับ 
ไปแล้วในคราวสร้างสถานีรถไฟธนบุรี

คลองบางกอกใหญ่ หรือคลองบางหลวง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของแม่น�้า
เจ้าพระยาสายเก่า ต่อมาเม่ือมีการขุดคลองลัดแม่น�า้เจ้าพระยาจนกลายเป็นแม่น�้า
อย่างปัจจุบัน แม่น�้าเจ้าพระยาสายเก่าได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นคลอง ปัจจุบันยัง
ใช้เป็นเส้นทางสัญจร และมีการสร้างประตูระบายน�้าด้านปากคลองออกสู่แม่น�้า
เจ้าพระยา

คลองวดักลัยาณ์ เริม่ต้นจากแม่น�า้เจ้าพระยาบรเิวณวดักลัยาณมิตรไปบรรจบกบั 
คลองวัดบุปผาราม หรือคลองวัดดอกไม้ คลองนี้ได้รับการดูแลรักษาตามพระราช
กฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทร์ศก 121 พุทธศักราช 2485207  
ปัจจุบันคลองวัดกัลยาณ์แคบและตื้นเขิน จนไม่สามารถใช้สัญจรได้ จึงท�าให้ความเป็น
คลองเสื่อมสภาพไปสิ้น

207 “พระราชกริสดีกาไห้ ไช้พระราชบัญญัติรักสาคลอง รัตนโกสินทรสก 121 พุทธสักราช 2485”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 59, ตอนที่ 

80 ก (22 ธันวาคม 2485), หน้า 2555.
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คลองวัดอรุณ เริ่มต้นจากแม่น�้าเจ้าพระยาบริเวณข้างวัดอรุณราชวรารามไป
บรรจบกับคลองคูเมืองเดิมฝั่งตะวันตก ได้รับการดูแลรักษาตามพระราชกฤษฎีกาให้
ใช้พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทร์ศก 121 พุทธศักราช 2485208 ปัจจุบัน
คลองนี้ตื้นเขินและกลายเป็นคลองระบายน�้า ไม่สามารถใช้สัญจรได้

คลองวัดบุปผาราม หรือคลองวัดดอกไม้ เริ่มต้นจากคลองบางกอกใหญ่ 
ไหลผ่านวัดบุปผารามมาบรรจบกับคลองบางไส้ไก่และคลองสาน ได้รับการดูแล
รักษาตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทร์ศก 121 
พุทธศักราช 2485209 ปัจจุบันคลองตื้นเขินและกลายเป็นคลองระบายน�้า ไม่สามารถ
ใช้สัญจรได้

208 “พระราชกริสดีกาไห้ ไช้พระราชบัญญัติรักสาคลอง รัตนโกสินทรสก 121 พุทธสักราช 2485”, หน้า 2555.
209 เรื่องเดียวกัน.
210 ชูสิริ จามรมาน, “บทบาทของคลองในสมัยรัตนโกสินทร์”, วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 4-5 (ธันวาคม 2523-ธันวาคม 2525), 

หน้า 194.
211 สำานกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธกิาร รชักาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล, ร.5 น. 5. 8/49. “เรือ่งถนนและลำาคลอง

ต่างๆ”, (25 ธันวาคม 126-12 สิงหาคม 127).

คลองฝั่งพระนคร

คลองคูเมืองเดิม เป็นแนวคลองที่ขุดขึ้นตั้งแต่สมัยธนบุรี เพื่อให้เป็นคลอง
คูเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรี210 เริ่มต้นจากแม่น�้าเจ้าพระยาที่ท่าช้างวังหน้าเป็น
แนวโค้งลงมาจนออกสู่แม่น�้าเจ้าพระยาตรงบริเวณโรงเรียนราชินี มีความยาว 85 เส้น 
13 วา กว้าง 10 วา ลึก 5 ศอก คลองคูเมืองเดิมมีชื่อเรียกหลายชื่อ ตั้งแต่ปากคลอง
ทางทิศเหนือมาถึงบริเวณคลองหลอดวัดเทพธิดาราม เรียก “คลองโรงไหม” ตั้งแต่
ปากคลองวัดเทพธิดารามถึงปากคลองสะพานถ่านเรียก “คลองหลอด” และต้ังแต่
ปากคลองสะพานถ่านถึงปากคลองด้านทิศใต้ว่า “คลองตลาด”211 
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คลองคูเมืองเดิมในอดีตถือได้ว่ามีลักษณะเป็น “คลองสมัยใหม่” เนื่องจากมี
การท�าเขื่อนตลอดทั้งสองฝั่งคลอง บางช่วงมีการท�าบันไดเสมอแนวเขื่อนลงไปส�าหรับ
คนลงไปอาบน�า้หรอืตกัน�า้ นอกจากนีน้�า้ในคลองยงัค่อนข้างใส เนือ่งจากไม่มเีรอืสัญจร
ไปมา212 อย่างไรกต็าม เมือ่มผีูค้นเข้าอยูอ่าศยัในพืน้ทีต่ามแนวคลองมากขึน้ คลองกลับ 
สกปรก เน่ืองจากชาวบ้านนิยมถ่ายอุจจาระลงคลอง แม้กระทั่งวังเจ้านายที่ตั้งอยู ่
ริมคลองต่างก็สร้างเว็จยื่นลงไปในคลองด้วยเช่นกัน

ปัจจบัุนไม่มกีารสญัจรทางน�า้ เนือ่งจากมปีระตนู�า้ก้ันทีป่ลายคลองท้ังสองด้าน 
โดยเฉพาะคลองตอนทิศเหนือถูกสร้างครอบทับด้วยถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า คลอง
คูเมืองเดิมได้รับการประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานแล้ว

คลองรอบกรุง ขุดข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2326 เมื่อแรกสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ เพ่ือ
เป็นคูพระนครฝั่งตะวันออก โดยเริ่มต้นจากแม่น�้าเจ้าพระยาบริเวณบางล�าพู ขุดเป็น
แนวโค้งลงมาจนออกสูแ่ม่น�า้เจ้าพระยาบรเิวณเหนอืวดัสามปลืม้ รวมมีความยาวท้ังส้ิน 

คลองคูเมืองเดิม หรือคลองเมืองของกรุงธนบุรีฝั่งตะวันออก (ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

212 กาญจนาคพันธุ์ (นามแฝง), กรุงเทพฯ เม่ือ 70 ปีก่อน, หน้า 200.
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213 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดาร รัชกาลท่ี 1 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2503), หน้า 74.
214 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 4 เล่ม 1 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (พระนคร: โรงพิมพ์

คุรุสภา, 2504), หน้า 75.

91 เส้น 16 วา213 คลองน้ีมีช่ือเรียกหลายช่ือ ตั้งแต่ปากคลองบางล�าพูมาถึงแยกคลอง
มหานาคเรียกว่า “คลองบางล�าพู” ตั้งแต่แยกคลองมหานาคมาถึงบริเวณสะพานหัน
เรียก “คลองสะพานหัน” และถัดมาจนถึงปากคลองที่ออกแม่น�้าเจ้าพระยาเรียกว่า 
“คลองโอ่งอ่าง” เน่ืองจากเป็นคลองสัญจรของชาวมอญจากเมืองนนท์และเมืองปทุม 
ทีม่กัน�าเครือ่งป้ันดินเผาของตนจ�าพวก โอ่ง อ่าง ฯลฯ ล�าเลยีงเข้ามาค้าขายในพระนคร 

คลองรอบกรุงบริเวณใกล้วัดสระเกศ เห็นเจดีย์บรมบรรพตอยู่ไกลๆ (ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

คลองนี้ยังคงสภาพเป็นคลองที่มีการสัญจรไปมาทางน�้า โดยเฉพาะบริเวณ 
สามแยกคลองมหานาคท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของการคมนาคมขนส่งด้วยเรือหางยาว 
ปัจจุบันคลองรอบกรุงได้รับการประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานแล้ว

คลองผดุงกรุงเกษม ขุดข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2394 เพื่อเป็นการ
ขยายเขตพระนครออกไป และพัฒนาให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้า ตลอดจนอ�านวย
ความสะดวกในการคมนาคมของราษฎร โดยปากคลองด้านทิศใต้อยู่ที่วัดแก้วแจ่มฟ้า  
ส่วนปากคลองด้านทิศเหนืออยู่ท่ีวัดเทวราชกุญชร214 เมื่อขุดคลองแล้วเสร็จ ชาวบ้าน 
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นิยมเรียกชื่อคลองเส้นนี้ว่า “คลองขุดใหม่” เพราะเป็นคลองที่ขุดขึ้นใหม่หลังจาก
คลองคูพระนครชั้นนอก (คลองรอบกรุง) และชั้นใน (คลองคูเมืองเดิม) ปัจจุบันคลอง
ผดุงกรุงเกษมได้รับการประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานแล้ว

คลองหลอด เป็นคลองลัดสายสั้นท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้ขุดขึ้น เริ่มจากคลองคูเมืองเดิมไปบรรจบกับคลองรอบกรุง 
มีลักษณะเป็นเส้นตรงเหมือนหลอด คลองหลอดที่โปรดเกล้าฯ ให้ขุดขึ้นมี 2 เส้น คือ 
คลองหลอดวัดราชบพิธ ตั้งอยู่ข้างวัดราชบพิธ คู่ขนานกับคลองหลอดวัดเทพธิดาราม
ที่อยู่ข้างวัดเทพธิดาราม

คลองหลอดวัดราชบพิธน้ี บางครั้งถูกเรียกช่ือตามสถานท่ีท่ีคลองผ่าน ท�าให้
มีชื่อต่างกันออกไป เช่น คลองสะพานถ่าน คลองวัดสุทัศน์ คลองวัดราชบพิธ เป็นต้น

คลองผดุงกรุงเกษมที่ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 (ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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คลองในวันวาน

เนือ่งจากคลองต่างๆ ในกรงุรตันโกสนิทร์ถกูถมลงหลายแห่ง โดยเฉพาะในย่าน
เยาวราช ในท่ีน้ีจึงรวบรวมคลองในอดีตท่ีไม่ปรากฏอยู่แล้วในปัจจุบัน ดังนี้

คลองวดัสามจนี เป็นคลองขนาดเลก็ไหลผ่านด้านทศิตะวนัออกของวดัสามจนี
หรือวัดไตรมิตรวิทยาราม หลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับแนวของคลองนี้มีไม่มากนัก ปรากฏ
เพียงแค่ในแผนทีก่ารก่อสร้างสะพานเฉลมิ 52 (ภายหลงัคอืสะพานเฉลมิพนัธุ ์53) ข้าม
คลองวัดสามจีน ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีถนนเจริญกรุง และปรากฏใน การประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงสุขลักษณะวัดสามจีนใต้ วันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ว่า 

“…ทิศเหนือจรดก�าแพงหลังตึกแถวถนนพระราม 4 ทิศตะวันตกจรดที่ดินของ 
พระวรวงศ์เธอ พระองเจ้าจุลจักรพงศ์ส่วนหนึ่ง แล้วต่อมาติดก�าแพงหลังตึกแถวถนน 
กลนัตนัทศิใต้จรดก�าแพงหลงัตึกถนนเจรญิกรงุทศิตะวนัออกจรดแนวคลองวดัสามจนีใต้  
ซึ่งกรมโยธาเทศบาลก�าลังจัดถมอยู่แล้วย่อหักมุมไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวคูวัดซึ่งราษฎรท่ีเช่าตึกแถวทางถนนหน้าโรงฆ่าสุกรหัวล�าโพง...”

จากข้อมลูดงักล่าวท�าให้ทราบว่า คลองวดัสามจีนไหลผ่านบรเิวณทศิตะวนัออก 
ของวัดไตรมิตรวิทยาราม และได้ถูกถมไปเม่ือปี พ.ศ. 2475

คลองตรอกเต๊า เป็นคลองขนาดเล็ก จากข้อมูลในเอกสารจดหมายเหตุท�าให้
ทราบว่า ส่วนหนึ่งของคลองตรอกเต๊าเริ่มต้นจากถนนส�าเพ็งไปจนถึงวัดคณิกาผล 
เนื่องจากปรากฏหลักฐานการขุดลอกคลองตรอกเต๊าส่วนดังกล่าวในช่วงปลายสมัย
รชักาลที ่5215 ในขณะทีแ่ผนทีบ่รเิวณกรงุเทพฯ เมือ่ปี พ.ศ. 2474 ระบวุ่าคลองตรอกเต๊า 
เป็นส่วนหนึ่งของคลองท่ีตัดผ่านถนนเยาวราชและถนนเจริญกรุง ซึ่งในแผนที่ 
ระบุชื่อแต่ละช่วงของคลองสายนี้แตกต่างกันไป โดยช่วงใต้ถนนเยาวราชลงมาเรียกว่า  
“คลองศาลเจ้าใหม่” ช่วงระหว่างถนนเยาวราชกบัถนนเจรญิกรงุเรยีกว่า “คลองตรอกเต๊า” 
และช่วงเหนือถนนเจริญกรุงขึ้นไปเรียกว่า “คลองวัดโคก”

215 สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ, ร.5 ยธ. 9/115. “เรื่องซ่อมคลอง

ตรอกเต๊าต้ังแต่ถนนสำาเพ็งจนถึงวัดคณิกาผล”, (29 มีนาคม 128-1 เมษายน 129).  
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คลองจกัรวรรด ิเป็นคลองขนาดเลก็ เดมิเรยีกกนัว่า “คลองส�าเพง็” เริม่ต้นจาก
แม่น�้าเจ้าพระยาไปบรรจบกับคลองมหานาค ไม่ปรากฏหลักฐานความเป็นมาเกี่ยวกับ 
คลองสายนี้ ทราบแต่เพียงว่ามีการถมคลองสายนี้ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 6-7 โดยในปี 
พ.ศ. 2462 กรมสุขาภิบาลได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เพ่ือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถมคลองจักรวรรดิเพื่อตัดถนน โดยถม
เป็นตอนๆ เริ่มตั้งแต่ช่วงถนนอนุวงศ์จนถึงถนนหลวง216 สันนิษฐานว่าการถมคลอง
จกัรวรรดน่ิาจะสิน้สดุลงในช่วงปี พ.ศ. 2475 เนือ่งจากมีการตดัถนนมหาจกัรในบรเิวณ
คลองที่ถูกถมดังกล่าว ดังน้ันชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ละแวกนั้นมาแต่เดิม จึงเรียกบริเวณ
คลองจักรวรรดิท่ีถูกถมไปแล้วว่า “คลองถม”จนถึงทุกวันนี้

คลองถมวดัพระพเิรนทร์ เป็นคลองขนาดเลก็ เริม่ต้นจากคลองรอบกรงุ ไหลผ่าน 
ด้านทิศใต้ของวัดพระพิเรนทร์ไปบรรจบกับคลองถมจักรวรรดิ จากการศึกษาเอกสาร
เร่ือง ตดัถนนในทีเ่พลงิไหม้ตรอกเต้าหู ้6 สายในสมยัรชักาลที ่6 จงึสันนษิฐานว่าคลองนี้ 
อาจถูกถมไปส่วนหนึ่งเพ่ือตัดถนนเจ้าค�ารบ เนื่องจากพบว่าแนวคลองตั้งแต่ด้าน 
ทิศตะวันตกของคลองถมจักรวรรดิจนถึงถนนวรจักร เป็นแนวเดียวกับถนนเจ้าค�ารบ 
ในปัจจบุนั ส่วนแนวคลองอีกฟากหนึง่ของถนนวรจกัรทีใ่นปัจจบุนัเรียกว่า ถนนคลองถม 
วัดพระพิเรนทร์น้ัน ไม่พบหลักฐานว่าถูกถมเพ่ือตัดถนนขึ้นเมื่อใด

216 สำานกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธกิาร รชักาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล, ร.6 น. 21/45. “เร่ืองถมคลองจกัรวรรดิ 

เพ่ือจัดสร้างถนนต่อไป”, (3-5 ธันวาคม 2462).
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สะพานในวันน้ีและวันวาน

ในอดีตที่กรุงรัตนโกสินทร์มีล�าคลองมากมาย เมื่อมีการสร้างถนนหนทาง สะพานจึงเป็นจุด
เช่ือมสองฟากฝั่งน�้า ต่อมาเมื่อถนนทวีความส�าคัญขึ้น สะพานบางแห่งต้องถูกรื้อถอนออกไป  สะพาน
ที่ส�าคัญในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา ได้แก่

217 สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ  รัชกาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล, ร.6 น. 21/27. “เรื่องโปรดเกล้า 

ให้สร้างสะพานเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2459 โดยให้ทำาสะพานสุประดิษฐ์เป็นสะพานใหม่ พระราชทานนามว่า สะพานเจริญสวัสดิ์”, 

(24 พฤษภาคม 2457-30 ธันวาคม 2459).

สะพานเจริญสวัสดิ์ 36 เป็นสะพานข้ามคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งอยู่ที่ถนน
พระรามท่ี 4 ใกล้กับสถานีรถไฟกรุงเทพ สะพานแห่งนี้เป็นสะพานที่ 6 ของสะพาน 
ชดุเจรญิทีพ่ระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว รชักาลที ่6 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้  
เมื่อทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษาในปี พ.ศ. 2459

มูลเหตุของการสร้างสะพานแห่งน้ี ใน หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ เดลิเมล์ แผนก
อังกฤษ ฉบับวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2459 ได้ตีพิมพ์ความเห็นว่า ควรท�าสะพาน
ใกล้สถานีรถไฟเสียใหม่แทนสะพานเดิมคือ สะพานสุประดิษฐ์ ที่ช�ารุดทรุดโทรมมาก  
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รื้อ 
สะพานสุประดิษฐ์แล้วสร้างสะพานใหม่ เน่ืองในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
พ.ศ. 2459 โดยสร้างเป็นสะพานโค้งใหญ่กว่าสะพานอื่นๆ ในจังหวัดพระนครขณะนั้น  
และพระราชทานนามว่า “สะพานเจริญสวสัดิ”์217 โดยพระองค์ได้ทรงประกอบพธิเีปิด
สะพานแห่งน้ีเม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2459 และเป็นสะพานสุดท้ายในสะพาน 
ชุดเจริญ เนื่องจากหลังจากท่ีสร้างสะพานแห่งน้ีแล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวมีพระราชด�าริที่จะบ�าเพ็ญพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยการ
ก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ในรูปแบบอื่นแทน
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ความส�าคญัของสะพานแห่งนี ้นอกจากจะใช้ประโยชน์เพือ่การคมนาคมสญัจร
แล้ว ยังเคยเป็นท่ีตั้งของด่านภาษีภายใน มีหน้าที่เก็บภาษีปลาน�้าจืด จึงมีเรือบรรทุก
ปลาสดมาจอดเรียงรายเป็นจ�านวนมาก

สะพานด�ารงสถิต หรือสะพานเหล็กบน เป็นสะพานข้ามคลองรอบกรุงท่ีถนน
เจรญิกรุง พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่วโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานแห่งนีข้ึน้ 
พร้อมกับการสร้างถนนเจริญกรุง ซึ่งเป็นถนนที่ข้ามคลองรอบกรุง โดยโปรดเกล้าฯ  
ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง) เม่ือครั้งยังเป็นเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ 
สมุหพระกลาโหมในขณะนั้น เป็นผู้ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2404 ด้วยเงินบริจาคจาก
ข้าราชการ ประชาชน และพ่อค้าเชื้อสายจีน

ลกัษณะของสะพานด�ารงสถติเป็นสะพานโครงเหลก็ทีม่รีางเหลก็และล้อท่ีคาน
ด้านล่าง พื้นไม้กระดาน แบบชักเปิดปิดแยกจากกันส�าหรับให้เรือแล่นผ่านล�าคลอง 
ได้สะดวก เรียกว่า สะพานเหล็กบน คู่กับสะพานเหล็กล่าง หรือสะพานพิทยเสถียร 
ข้ามคลองผดุงกรุงเกษม ซ่ึงสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2438

สะพานเจริญสวัสดิ์ 36 ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ยังเห็นตัวเสาสะพานแบบไอโอนิก 
ปัจจุบันรื้อทิ้งสร้างเป็นสะพานคอนกรีตไปแล้ว (ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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218 สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 กระทรวงโยธาธิการ, ร.5 ยธ. 9/17. “เรื่องทำา

สะพานดำารงสถิตย์และสะพานพิทย์เสถียร กับแก้ถนนหน้าวังกรมหลวงดำารง และจะตัดถนนริมคลองผดุงต้ังแต่สะพาน 

สุประดิษฐ์ถึงสะพานพิทย์เสถียร”, กุมภาพันธ์ 114-13 สิงหาคม 117.
219 สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 กระทรวงโยธาธิการ, ร.5 ยธ. 9/38. “เรื่องทำาสะพานต่างๆ 

ทำาสะพานเหล็กข้ามคลองวัดนรนารถ”, (7 เมษายน-28 ตุลาคม 118).
220 “ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92, ตอนที่ 61 ง (18 มีนาคม 2518), หน้า 733-

734.
221 สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ  รัชกาลท่ี 5 กระทรวงโยธาธิการ, ร.5 ยธ. 9/32. “เรื่องทำาสะพานน่า

วังบูรพาต้นถนนเยาวราช”, (16 กรกฎาคม-18 สิงหาคม 117).

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการขยายตัว
สะพานให้มคีวามกว้างมากข้ึนส�าหรบัให้รถม้าสญัจรไปมาได้ โดยมนีายคาร์โล อาเลกรี  
(Carlo Allegri) ชาวอติาลเีป็นนายช่าง ท�าให้มกีารย้ายประตวูงัและรือ้ก�าแพงบางส่วน 
ของวังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ  
รมิถนนเจริญกรงุ เชงิสะพานเหลก็บน อกีทัง้ได้รือ้ก�าแพงพระนครบรเิวณประตสูามยอด  
เพื่อสะดวกในการขยายสะพานอีกด้วย218 เม่ือการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ จึงทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสะพานใหม่ว่า “สะพานด�ารงสถิต” เมื่อ 
วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2442 เพือ่เป็นเกียรติยศแก่สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ  
ซึ่งต่อมาได้ทรงย้ายวังท่ีประทับไปสร้างใหม่ท่ีถนนหลานหลวง219 

สะพานด�ารงสถิตได้รับการบูรณะเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในรัชสมัย 
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั และได้รบัการประกาศขึน้ทะเบยีนเป็นโบราณสถาน 
เมื่อปี พ.ศ. 2518220

สะพานภาณุพันธุ ์ เป็นสะพานข้ามคลองรอบกรุง ตั้งอยู ่ที่ถนนเยาวราช 
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานนีข้ึน้ 
เมือ่ปี พ.ศ. 2441 เพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณรุงัษสีว่างวงศ์  
กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช พระอนุชา ที่ขณะน้ันประทับ ณ วังบูรพาภิรมย์  
ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของสะพาน221 

ปัจจุบันสะพานภาณุพันธุ์ได้รับการบูรณะใหม่เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเม่ือปี พ.ศ. 2542
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สะพานระพีพัฒนภาค เป็นสะพานข้ามคลองรอบกรุง ตั้งอยู่ที่ถนนหลวง 
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานนีข้ึน้ 
และพระราชทานนามว่าสะพานระพีพัฒนภาค เพื่อเป็นเกียรติแก่พระราชโอรส คือ  
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์ ซึ่งต่อมาคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม สะพานแห่งนี้ได้รับการบูรณะ
เมื่อปี พ.ศ. 2505 ให้เปลี่ยนเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

สะพานปีกุน หรือสะพานหมู เป็นสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิมบริเวณวัด
ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สร้างขึ้นเม่ือ ร.ศ. 132 (พ.ศ. 2456) ด้วยเงินทุนส่วนหน่ึง
จากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงอุทิศในคราวเฉลิมพระชนมพรรษา 
50 ปี โดยสร้างแทนสะพานหกเดิม ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่ช�ารุดทรุดโทรมมาก สะพาน
แห่งนี้ด้านข้างมีอนุสาวรีย์หมู ซ่ึงสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ พระยา
พิพัฒน์โกษา และพระยาราชสงคราม ผู ้เกิดปีกุนทั้งสามคน เช่นเดียวกับสมเด็จ 
พระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้ร่วมกันสร้างขึ้น ส่วนการปั้นหมูเป็นฝีมือของ 
พระเทพรจนา และนายจิตร พิมพโกวิท

สะพานรพีพัฒนภาคที่ถูกบูรณะเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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สะพานปีกุนในปัจจุบัน

สะพานมอญ เป็นสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิมฝั่งตะวันออกที่ถนนเจริญกรุง 
สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยชาวมอญที่มาอาศัยอยู่ริมฝั่งคลองคูเมืองเดิมได้ช่วยกัน 
ท�าข้ึน จึงเรียกว่า สะพานมอญ ตั้งแต่นั้นมา ตัวสะพานใช้ไม้สักขนาดใหญ่หนา 
เชิงสะพานทั้งสองข้างก่ออิฐถือปูนเป็นก�าแพงรับสะพาน ต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานขึ้นใหม่เป็นสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก222 ปัจจุบันสะพานมอญได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
เมื่อปี พ.ศ. 2542

สะพานอุบลรัตน์ เป็นสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิมฝั ่งตะวันออก ที่ถนน
พระพิพิธ เดิมเรียกว่า สะพานหัวตะเฆ่ หรือสะพานหัวจระเข้ เหตุท่ีเรียกว่าสะพาน
หัวตะเฆ่หรือหัวจระเข้น้ัน ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) สันนิษฐานว่าอาจม ี
ที่มาจากสะพานข้ามคลองแบบตะเฆ่ ซ่ึงเป็นกระดานยาวประมาณ 2-3 วา กว้าง
ประมาณ 2 วา มีล้อส�าหรับวางของลากไปได้ หรืออาจมาจากการที่ราวสะพานเดิม
ท�าเป็นรูปหัวจระเข้223 สะพานน้ีสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2455 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

222 กรมศิลปากร, รายงานการสำารวจโบราณสถาน เล่ม 4 (ประเภทสะพาน คลอง ป้อม ท่านำ้า สวนสาธารณะ), หน้า 66-68.
223 กาญจนาคพันธุ์ (นามแฝง), กรุงเทพฯ เม่ือ 70 ปีก่อน, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2524), หน้า 180-181.
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สะพานอุบลรัตน์ในปัจจุบัน อาคารถัดไปคือส�านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

224 สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล, ร.6 น. 79/5. “เรื่องสะพานอุบลรัตน์”, 

(29 มกราคม 2455-27 เมษายน 2456).
225 กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 52-53.

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้า
อุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัลยา224 (พระนามเดิมคือหม่อมเจ้าหญิงบัว)  
พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี ต ้นราชสกุลลดาวัลย์  
พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาจีน ซึ่ง
สิ้นพระชนม์เม่ือปี พ.ศ. 2444

สะพานอุบลรัตน์สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2456 มีลักษณะเป็นสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่ึงกลางราวสะพานท้ังสองข้างท�าเป็นแผ่นจารึกชื่อสะพานและ
ปี พ.ศ. 2455 อันเป็นปีท่ีสร้างสะพาน225 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเม่ือ
ปี พ.ศ. 2531

สะพานเจริญรัช 31 เป็นสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิมฝั่งตะวันออก บริเวณ
ปากคลองตลาด สะพานนี้เป็นสะพานแรกของสะพานชุดเจริญ ที่สร้างขึ้นในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 31 พรรษา เมื่อปี 
พ.ศ. 2454 โดยพระองค์ทรงประกอบพิธเีปิดสะพานเมือ่วนัที ่30 ธนัวาคม พ.ศ. 2454
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 สะพานเจริญรัช 31 ในปัจจุบัน อาคารทางซ้ายคือโรงเรียนราชินี 
อาคารทางขวาคือสถานีต�ารวจนครบาลพระราชวัง

ป้ายปูนปั้นประดิษฐานพระนามาภิไธยย่อ ว.ป.ร. ที่อยู่บริเวณกลางสะพานเจริญรัช 31 



233ค อง า าค พาน าม น นท รเ น

226 กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 442-443.

ส�าหรบัลกัษณะส�าคญัของสะพานแห่งนีค้อื บรเิวณลกูกรงของสะพานเป็นปนูป้ัน 
รูปเสือป่ายึดพระขรรค์ กึ่งกลางราวสะพานเป็นที่ประดิษฐานพระบรมนามาภิไธยย่อ  
วปร.226 สะพานเจริญรัช 31 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2518

สะพานเจริญศรี 34 เป็นสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิมตรงบริเวณวัด 
บุรณศิริมาตยาราม ถนนอัษฎางค์ สร้างใน พ.ศ. 2456 โครงสร้างตัวสะพานท�าด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ราวสะพานทั้งสองข้างเป็นลูกกรงปูนปั้นที่มีลักษณะงดงามมาก  
เชิงสะพานมเีสาปนูหล่อ 4 เสา ประดษิฐานเป็นรปูพานมีเฟืองอบุะแบบตะวนัตก ทีแ่ท่นเสา 
มีเลข 4 หมายถึง ปีที่ 4 แห่งการครองราชย์และเป็นล�าดับที่ 4 ที่สร้างขึ้นในรัชกาล  
ที่กลางสะพานมีจารึกนามสะพานและปีพุทธศักราชที่สร้างเสร็จ เหนือจารึกนี้เป็น 
แผ่นจารึกพระปรมาภไิธยย่อ ว.ป.ร. ปัจจบุนัพระปรมาภไิธยนีเ้ลอืนหายไปเหลอืแต่กรอบ  
กรมศิลปากรได้ข้ึนทะเบียนสะพานเจริญศรี 34 เป็นโบราณสถานส�าคัญของชาติ  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 61 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2518

ราวลูกกรงปูนปั้นของสะพานเจริญศรี 34 ที่ข้ามคลองคูเมืองเดิม
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สะพานเจริญพาศน์ 33 (ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

สะพานเจริญพาศน์ 33 เป็นสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ที่ถนนอิสรภาพ 
สะพานแห่งนีเ้ป็นสะพานแห่งที ่3 ของสะพานชดุเจริญ ทีส่ร้างขึน้ในวโรกาสท่ีพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 33 พรรษา เม่ือวันที่ 24 
ธันวาคม พ.ศ. 2456 โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็น 
สะพานขนาดใหญ่สะพานแรกท่ีสร้างข้ึนทางฝั ่งธนบุรี ในงานเปิดสะพานครั้งนี้ม ี
การละเล่นมหรสพต่างๆ มากมาย227 ต่อมาในปี พ.ศ. 2485 สะพานเจรญิพาศน์คบัแคบ 
ไม่สะดวกในการสัญจร และไม่เพียงพอที่จะรับรองการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น เทศบาล
นครธนบุรีจึงได้สร้างขึ้นใหม่ให้มีผิวการจราจรเพิ่มข้ึน และรับน�้าหนักรถได้มากขึ้น

227 สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล, ร.6 น. 21/26. “เรื่องงานเปิดสะพาน

เจริญพาศน์”, 15 ธันวาคม 2456.

สะพานที่ถูกรื้อถอนไป เนื่องจากหมดความจ�าเป็น เพราะล�าคลองถูกถมไป 
ส่วนใหญ่เป็นข้ามล�าคลองย่อยหรือคลองเล็กๆ ได้แก่

สะพานเฉลิมพันธุ ์ 53 เป็นสะพานล�าดับที่ 12 ที่สร้างขึ้นในสะพาน 
ชดุเฉลมิ ซึง่สร้างขึน้ในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่5  
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 53 พรรษา โดยพระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนิน 
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สะพานเฉลิมพันธุ์ 53 เมื่อแรกสร้างปี 2449
(ที่มา: www.facebook.com/เจริญตันมหาพราน)

เมื่อย้ายไปสร้างข้ามคลองสาทร รูปแบบสะพานได้เปลี่ยนไปจากเดิม 
(ที่มา: www.facebook.com/เจริญตันมหาพราน)

มาประกอบพิธีเปิดสะพานเม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 ส�าหรับต�าแหน่ง
ของสะพานเฉลิมพันธุ์ 53 นั้น เอกสารฉบับหนึ่งในหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ระบุถึง 
สะพานข้ามคลองวัดสามจีนท่ีถนนเจริญกรุงว่า “สะพานเฉลิม 52” ส่วนหนังสือ 
สะพานเก่ากรุงเทพฯ ระบุว่า จุดดังกล่าวคือที่ตั้งของสะพานเฉลิมพันธุ์ 53 จึง
สนันษิฐานว่า อาจเกดิการเปลีย่นแปลงบางอย่างขึน้ จงึท�าให้สะพานดงักล่าวกลายเป็น 
สะพานเฉลิมพันธุ์ 53
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228 กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 65-66.
229 สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 กระทรวงโยธาธิการ, ร.5 ยธ. 9/7. “เร่ืองประวัติสะพาน

เฉลิม 42-43-44-45-46”, ( 21 กันยายน 113-15 มิถุนายน 117).
230 สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ, ร.5 ยธ. 9/40. “เรื่องตะพานเฉลิม”, 

(29 เมษายน-15 กุมภาพันธ์ 118).

ปัจจบุนัสะพานเฉลมิพนัธุ ์53 ได้มกีารย้ายชิน้ส่วนออกไปประกอบเป็นสะพาน
แห่งใหม่ ข้ามคลองสาทรท่ีถนนเจริญกรุง โดยยังคงใช้ชื่อสะพานเฉลิมพันธุ์ 53228  
อย่างไรก็ตามไม่พบหลักฐานการย้ายสะพานไปเม่ือใด

สะพานเฉลมิเวยีง 46 เป็นสะพานข้ามคลองตรอกเต๊าที่ถนนเยาวราช ถือเป็น 
สะพานล�าดับท่ี 5 ในสะพานชุดเฉลิม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รชักาลที ่5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างข้ึนในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ 46 พรรษา  
โดยพระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินประกอบพิธีเปิดสะพานเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2442229 ปัจจุบันไม่ปรากฏร่องรอยของสะพานแห่งนี้แล้ว

สะพานเฉลมิกรงุ 48 เป็นสะพานข้ามคลองวดัจกัรวรรดทิีถ่นนเจรญิกรงุ ถอืเป็น 
สะพานล�าดับท่ี 7 ในสะพานชุดเฉลิม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รชักาลที ่5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างข้ึนในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ 48 พรรษา  
โดยพระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินประกอบพิธีเปิดสะพานเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2444 ปัจจุบันสะพานได้ถูกรื้อออกไปแล้ว

สะพานเฉลมิวงั 47 เป็นสะพานข้ามคลองสะพานถ่านทีถ่นนอณุากรรณ ถอืเป็น 
สะพานล�าดับท่ี 6 ในสะพานชุดเฉลิม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 47 พรรษา 
พร้อมกับถนนเฟื่องนคร ช่วงระหว่างถนนเจริญกรุงกับถนนบ�ารุงเมือง230 โดยพระองค์
ได้เสด็จพระราชด�าเนินประกอบพิธีเปิดสะพานเมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2443 
ปัจจุบันสะพานแห่งน้ีไม่ปรากฏร่องรอยให้เห็นแล้ว

สะพานเฉลมิยศ 45 เป็นสะพานข้ามคลองวดัพระพเิรนทร์ท่ีถนนวรจกัร ถอืเป็น 
สะพานล�าดับท่ี 4 ในสะพานชุดเฉลิม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รชักาลที ่5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างข้ึนในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ 45 พรรษา  
โดยพระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินประกอบพิธีเปิดสะพานเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2441 ปัจจุบันสะพานได้ถูกรื้อออกไปแล้ว
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สะพานเฉลิมยศ 45 
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

สะพานเฉลิมพงษ์ 51 เป็นสะพานข้ามคลองสะพานถ่าน (คลองหลอดวัด
ราชบพิธ) ที่ถนนเฟื่องนคร ถือเป็นสะพานล�าดับที่ 10 ที่สร้างขึ้นในสะพานชุดเฉลิม 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน
วโรกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ 51 พรรษา โดยพระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนนิ
ประกอบพิธีเปิดสะพานเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2447 ปัจจุบันสะพานได้ถูกรื้อ
ไปแล้ว เนื่องจากมีการลดระดับลงให้เท่ากับถนน
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สะพานหกวัดราชบพิธ ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

สะพานหก เป็นสะพานไม้ขนาดเล็กข้ามคลองคูเมืองเดิม บริเวณใกล้กับ 
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สร้างข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 4 มีลักษณะเป็นสะพานที่ยก 
หรือหกให้เรือผ่านได้ เนือ่งจากกึง่กลางสะพานเป็นโครงเหลก็สงู ด้านหนึง่ของโครงเหลก็ 
มีโซ่เหล็กห้อยลูกตุ้มขนาดใหญ่เป็นเคร่ืองถ่วง และอีกด้านหน่ึงของสะพานมีโซ่เหล็ก
ห้อยลงมายึดตัวสะพานให้ยกหรือหกได้ ภายหลังเมื่อสะพานช�ารุดทรุดโทรมมาก
จึงถูกรื้อทิ้งไป231 จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2528 คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบโครงการ
ก่อสร้างสะพานหกขึ้นใหม่อีกครั้ง เพื่อเป็นการระลึกถึงเป็นสะพานเก่าในอดีต โดย
คณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ในเวลานั้น ได้มอบหมายให้กรมศิลปากรเป็น
ผู้ด�าเนินการก่อสร้างสะพาน โดยจ�าลองรูปแบบของสะพานหกขึ้นมาใหม่ท้ังหมด เมื่อ
สร้างเสร็จแล้วได้มอบให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลรักษาจนถึงปัจจุบัน232

231 เรื่องเดียวกัน. หน้า 370.
232 สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ, 4 สธ 2.3.6/162. “เรื่องการก่อสร้างสะพานหก กรุงเทพมหานคร  

(โครงการรื้อฟื้นสะพานหก สมัยรัชกาลที่ 5)”, (12 เมษายน 2528-30 มีนาคม 2530).
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สะพานหก (ใหม่) ในปัจจุบัน

233 สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 กระทรวงโยธาธิการ, ร.5 ยธ.9/1. “เรื่องตัดถนน 

สายต่างๆ (ถนนชนะสงคราม (ถนนข้าวสาร), ถนนสนามควาย, ถนนสำาเพ็ง, ถนนอนุวงษ์, ถนนบูรพา, ถนนจักรวรรดิ์)”, (27 มีนาคม 

108-25 เมษายน 11).

สะพานสุประดิษฐ์ เป็นสะพานข้ามคลองผดุงกรุงเกษมบริเวณสถานีรถไฟ
กรุงเทพ ลักษณะเป็นสะพานไม้ มีโครงเหล็กรูปโค้ง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2433 แทนที ่
สะพานเดิมซ่ึงหักพังไป233 ต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 6 สะพานแห่งนี้มีสภาพช�ารุด 
ทรุดโทรมมาก จึงถูกรื้อไปเพื่อสร้างสะพานเจริญสวัสด์ิ 36 ขึ้นแทน234
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บทส่งท้าย

เมืองที่ยังมีชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อมีการสร้างระบบรางขนส่งมวลชน 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม ย่อมส่งผลกระทบต่อกายภาพของเมือง โดยเฉพาะเมื่อ 
เส้นทางดังกล่าวพาดผ่านไปยังบริเวณเมืองเก่า ที่สั่งสมมรดกวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของ 
เมืองน้ันๆ ไว้ 

เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวล�าโพง-ท่าพระ แม้จะเป็นเส้นทางรถไฟฟ้า
ใต้ดิน มีระยะทาง 5 กิโลเมตร แต่ก็มีสถานีขึ้นสู่พ้ืนท่ีเมืองถึง 4 สถานี โดยเริ่มจากสถานีรถไฟฟ้า 
ใต้ดินที่สถานีหัวล�าโพง ว่ิงลอดอุโมงค์ใต้ดินตามแนวถนนพระราม 4 เข้าสู่ถนนเจริญกรุง ผ่านวัดมังกร
กมลาวาส (สถานีวัดมังกรกมลาวาส) ผ่านวังบูรพา (สถานีสามยอด) แล้วเล้ียวเข้าสู่ถนนสนามไชย 
(สถานีสนามไชย) ลอดใต้แม่น�้าเจ้าพระยาท่ีปากคลองตลาด เข้าสู่ถนนอิสรภาพ (สถานีอิสรภาพ) 

เส้นทางสายน้ีนับว่าผ่านจุดใจกลางเมืองเก่า หรือเข้าเขตกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งฝั่งพระนคร 
และฝั่งธนบุรี ท่ีมีชุมชน โบราณสถาน มากมายหลายแห่ง อันเป็นประจักษ์พยานส�าคัญที่แสดงให้เห็น
การเจริญเติบโตของบ้านเมืองในอดีต 

การศึกษาและจัดพิมพ์หนังสือครั้งน้ี จึงรวบรวมประวัติความเป็นมาของชุมชนและมรดก 
ทางวัฒนธรรมทีอ่ยูต่ามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสนี�า้เงนิ ส่วนต่อขยายตัง้แต่สถานรีถไฟฟ้าใต้ดนิหวัล�าโพง 
เข้าสู่ถนนเจริญกรุง ซ่ึงเป็นถนนทันสมัยเส้นแรกของกรุงเทพมหานคร ที่เป็นศูนย์รวมของย่านการค้า
เก่าแก่ของชนหลายเชือ้ชาต ิและยงัเป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของบรรดาชาวจนี ท�าให้พืน้ทีส่องฝ่ังถนนเจรญิกรุง
ถงึถนนเยาวราช เป็นไชน่าทาวน์ทีใ่หญ่และมสีสีนัมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในเอเชยีอาคเนย์ รวมถงึผ่านแหล่ง
การค้าใหญ่ของพวกแขกอินเดียในย่านพาหุรัด ที่มีวัฒนธรรม ความเชื่อหลากหลาย ทั้งฮินดู ซิกข์ และ 
อิสลาม เป็นเสมือนลิตเติ้ลอินเดีย ที่สามารถซื้อหาสินค้าเมืองแขกและของกินที่คละเคล้าเครื่องเทศ
ตามร้านที่ซ่อนตัวอยู่ในตรอกซอกซอย หรือผู้สนใจในศิลปกรรม สถาปัตยกรรมอาจเข้าเยี่ยมชม 
ศาสนสถาน ทั้งวัดไทย วัดจีน วัดญวน วัดซิกข์ และศาลเจ้า ได้อย่างเต็มอิ่ม 

เมื่อเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์ช้ันใน โดยขึ้นท่ีสถานีมิวเซียมสยาม ซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่ที่ตั้งวังของ 
บรรดาเจ้านาย ปัจจุบันหลายแห่งเปลี่ยนมาเป็นสถานที่ราชการ และบางแห่งยังคงความเป็นตลาด 
ค้าขายเก่าแก่ทีส่บืมาถงึปัจจบุนั อาณาบรเิวณเมอืงเก่าชัน้ในถอืเป็นจดุส�าคัญทีม่วีดัวาอารามจ�านวนมาก  
โดยเฉพาะเป็นพระอารามหลวงท่ีพระมหากษัตริย์แต่ละรัชกาลทรงสร้างและท�านุบ�ารุงให้งามสง่า 
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เคียงคู่พระนคร และเมื่อลอดผ่านแม่น�้าเจ้าพระยาเข้าสู่พื้นที่ฝั่งธนบุรี ซึ่งเป็นบ้านเมืองมาแต่กรุงศร ี
อยุธยาและได้รับสถาปนาขึ้นเป็นราชธานีใหม่..กรุงธนบุรี พื้นที่ริมแม่น�้าตั้งแต่คลองบางกอกน้อย 
วกลงมาถึงคลองบางกอกใหญ่ เป็นถ่ินฐานเก่าแก่ของผู้คนจากกรุงเก่าหลากเช้ือชาติ ทั้งฝรั่งมังค่าที่
กุฎีจีน แขกมุสลิมเช้ือชาติต่างๆ อีกทั้งมอญ ลาว คละเคล้ากันต้ังบ้านเรือนอยู่ในพื้นท่ี และยังเป็น 
ย่านอาศยัของขนุนางผูด้เีก่า ดงัพบเรยีงรายอยูต่ลอดรมิฝ่ังคลองบางหลวงหรอืคลองบางกอกใหญ่ ทัง้ยงั 
พบศาสนสถานที่เรียกว่า “กุฎี” ซึ่งเป็นค�าเรียกเก่าแก่แต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา มาสิ้นสุดอยู่ ณ พ้ืนที่ 
ฝั่งธนฯ โดยมิได้ข้ามแม่น�้าไปปรากฏยังฝั่งพระนคร 

ดังนั้นการศึกษาชุมชนและสถานท่ีส�าคัญทางประวัติศาสตร์ตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายนี้ จะ 
สามารถน�าเรือ่งราวต่างๆ เหล่านัน้มาใช้ในการอนรุกัษ์และพฒันา ทัง้ชมุชน มรดกวฒันธรรมให้ด�ารงอยูไ่ด้  
โดยปลอดภัยจากผลกระทบที่ตามมาจากการพัฒนาระบบคมนาคมแบบราง การเดินทางเข้ามา 
ท่องเที่ยวและซึมซับรากฐานของบ้านเมืองในอดีต นอกจากจะท�าให้การเดินทางน้ันมีความหมายและ 
คุณค่ายิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยให้มรดกวัฒนธรรมเหล่าน้ันไม่ถูกท�าลายได้โดยง่ายอีกด้วย 

 ในการเดินทางเรียนรู้ชุมชนและสถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ตามเส้นทางรถไฟฟ้าสาย
สีน�้าเงิน เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและเข้าใจบริบทของพ้ืนที่แต่ละแหล่งได้ชัดเจน ผู้เขียนจึงจัดแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มย่าน ดังน้ี 

1. ย่านหัวล�าโพง-สามแยก-วงเวียน 22 กรกฎาคม จุดเริ่มต้นก่อนเข้าสู่ไชน่าทาวน์
2.  ย่านเจริญกรุง-เยาวราช ไชน่าทาวน์กรุงเทพฯ
3.  ย่านสามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด ย่านการค้าเก่าแก่ถึงศูนย์การค้ายุคใหม่
4.  ย่านบ้านหม้อ-ถนนอัษฎางค์-ปากคลองตลาด แหล่งการค้าริมคลอง
5.  ย่านสนามไชย วังเจ้านายและส่วนราชการ
6.  ย่านปากคลองบางหลวง ถิ่นฐานของคนกรุงเก่า

รวมถึงรวบรวมประวัติของถนน คูคลอง และสะพานส�าคัญในแต่ละย่านอีกด้วย นี่จึงเป็นงาน
ทางวิชาการอีกชิ้น ที่อ่านง่ายและเปี่ยมด้วยอรรถรสทางภาษา ทว่าสามารถใช้ค้นคว้าอ้างอิงได้
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รายการอ้างอิง

กนกวลี ชูชัยยะ. พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม. กรุงเทพฯ: 
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