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สารจากผู้อำานวยการ
มิ ว เซี ย มสยาม สถาบั น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู ้ แ ห่ ง ชาติ ตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ที่ ส� า คั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ตั้งแต่การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผ่านกาลเวลากลายมาเป็นกรุงเทพมหานคร
ทุกวันนี้ร่องรอยของประวัติศาสตร์ยังปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ส�าคัญใน
ประวัติศาสตร์ หรือย่านเก่าที่อาศัยมาหลายชั่วอายุคน
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วยประชากรจ�านวนมากและจะเพิ่มมากขึ้น
ไปเรือ่ ยๆ การเดินทางคมนาคมทีส่ ะดวกรวดเร็วจึงเป็นปัจจัยส�าคัญยิง่ ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคม โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน ส่วนต่อขยายช่วงหัวล�าโพง-ท่าพระ เป็นเส้นทาง
รถไฟฟ้าทีด่ า� เนินการก่อสร้างเพือ่ การคมนาคมทีร่ วดเร็วและคล่องตัวในการรองรับวิถชี วี ติ ปัจจุบนั
รถไฟฟ้าสายสีนา�้ เงินนีเ้ ป็นเส้นทางสายส�าคัญทีล่ อดผ่านพืน้ ทีแ่ ละชุมชนส�าคัญของกรุงรัตนโกสินทร์
ซึ่งแต่ละพื้นที่นั้นล้วนมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันเป็นประจักษ์พยานส�าคัญของความเป็น
บ้านเมืองของกรุงเทพฯ
ในปี 2557 สถาบันฯ เล็งเห็นความส�าคัญของพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ จึงมอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ ท�าการศึกษาชุมชนและสถานที่ส�าคัญตาม
เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีนา�้ เงิน ส่วนต่อขยายช่วงหัวล�าโพง-ท่าพระ เพือ่ รวบรวมข้อมูลพืน้ ทีท่ มี่ กี าร
ทับซ้อนมาหลายช่วงเวลา ตั้งแต่ย่านหัวล�าโพง เยาวราช สามยอด บ้านหม้อ มิวเซียมสยาม
ปากคลองตลาด และย่านฝั่งธนบุรี ต่อมาในปี 2561 สถาบันฯ ได้น�างานการศึกษามาจัดพิมพ์
เป็นหนังสือที่สามารถใช้ค้นคว้า อ้างอิง โดยคุณสุดารา สุจฉายา ท�าหน้าที่เรียบเรียงด้วยการใช้
ภาษาเขียนที่เข้าใจง่าย เพิ่มเติมแผนที่ และภาพประกอบเพื่อสื่อสารเนื้อหาให้ผู้อ่านเข้าใจ
ได้มากขึ้น
สถาบันฯ หวังว่า หนังสือ “เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน�้าเงิน” ซึ่งได้รวบรวมเรื่องราว
สองข้างของทางรถไฟฟ้าสายนี้ไว้อย่างครบครัน จะเป็นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า และ
สามารถใช้เป็นข้อมูลส�าหรับการท่องเที่ยวเรียนรู้ย่านเก่าได้อย่างเข้าใจและลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ราเมศ พรหมเย็น
ผู้อ�านวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

บรรณาธิการบอกกล่าว
จากชุมชนเล็กๆ ริมฝั่งน�้าเจ้าพระยาที่ก้าวสู่ความเป็นบ้าน เมือง และมหานคร ซึ่งมีพื้นที่
ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง อีกทั้งประชากรเมืองก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการจราจร
บนท้องถนนที่ติดขัดตามมา จนน�ามาสู่การแก้ไขปัญหาด้วยระบบการขนส่งแบบราง ทั้งใต้ดิน
และบนดิน ซึ่งปัจจุบันเส้นทางที่ถูกก�าหนดไว้ตามแผนงานของรัฐจะเพิ่มขึ้นอีกนับสิบสาย
เพื่อเชื่อมให้เกิดโครงข่ายการคมนาคมที่ครอบคลุมไปยังเขตชานเมืองและปริมณฑลในอนาคต
เส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดนิ (MRT) สายสีนา�้ เงิน ส่วนต่อขยายจากหัวล�าโพง-ท่าพระ เป็นหนึง่ ใน
เส้นทางทีก่ า� ลังก่อสร้างและคาดการณ์วา่ จะแล้วเสร็จและเปิดใช้งานภายในปี 2562 เส้นทางสายนี้
เป็นเส้นทางสายส�าคัญทีล่ อดผ่านพืน้ ทีแ่ ละย่านส�าคัญๆ ของกรุงรัตนโกสินทร์ ตัง้ แต่ฝง่ั ตะวันออก
ไปจนถึงฝัง่ ตะวันตกของแม่นา�้ เจ้าพระยา ทีแ่ ต่ละพืน้ ทีล่ ว้ นมีเรือ่ งราวความเป็นมา มีวถิ วี ฒ
ั นธรรม
ของผู้คน อันเป็นประจักษ์พยานส�าคัญถึงความเป็นบ้านเมืองของกรุงเทพมหานคร
การมาของรถไฟฟ้ามีทั้งด้านที่เป็นคุณและโทษ นับแต่เมื่อแรกสร้าง อาคารเก่าที่เป็น
มรดกวัฒนธรรมของเมืองจ�าต้องสูญเสียเพื่อหลีกทางให้กับสิ่งใหม่ แต่ขณะเดียวกันเมื่อเปิด
ใช้งานแล้ว การเข้าถึงย่านเก่าที่เป็นเสมือน “หัวใจ” ของมหานคร เพื่อการเรียนรู้หรือท่องเที่ยว
ย่อมท�าได้โดยง่ายและสะดวกมากขึ้น
นับแต่ย่านหัวล�าโพง-สามแยก-วงเวียน 22 กรกฎาคม ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทาง
เข้าสูไ่ ชน่าทาวน์ ถิน่ ฐานย่านชาวจีนเก่าแก่แหล่งใหญ่ของกรุงเทพฯ บนถนนเจริญกรุง-เยาวราช ที่
ถือเป็นตลาดการค้าแรกเริม่ บนบกของเมือง ก่อนจะขยายออกมาสูย่ า่ นสามยอด-วังบูรพา-พาหุรดั
ในยุคโก๋หลังวังรุ่งเรือง ขณะเดียวกันแหล่งการค้าริมคลองบนย่านบ้านหม้อ-ถนนอัษฎางค์ปากคลองตลาด ก็ยังคงรุ่งเรืองแต่ต้นกรุงจนถึงทุกวันนี้ ผิดจากย่านสนามไชยที่เคยอุดมด้วย
เวียงวัง ได้เปลี่ยนมาเป็นหน่วยราชการ กระทรวง ทบวง กรม และเมื่อข้ามแม่น�้ามายังฟากฝั่ง
คลองบางหลวง ชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนหลากหลายกลุ่มที่ร่วมสร้างบ้านสร้างเมือง ยังปรากฏ
หลงเหลือให้ได้สัมผัส
“เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน�้าเงิน” เล่มนี้ ได้รวบรวมข้อมูลเรื่องเล่าสองข้างราง
รถไฟไว้อย่างละเอียด สามารถใช้เพื่อการค้นคว้าอ้างอิง และที่ส�าคัญด้วยภาษาเขียนที่สื่อสาร
แบบง่ายๆ มีแผนที่ ภาพประกอบครบครัน ก็จะช่วยให้การท่องเทีย่ ว เรียนรูย้ า่ นเก่าเข้าใจ เข้าถึง
ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และมากไปกว่านั้นคือการรู้จักบ้านเมืองของตนเอง
สุดารา สุจฉายา

ผู้เขียนบอกเล่า
การคมนาคมของชุ ม ชนลุ ่ ม แม่ น�้ า เจ้ า พระยานิ ย มใช้ เรื อ สั ญ จรไปมาตั้ ง แต่ อ ดี ต กาล
เมื่อกาลเวลาผ่านไปเมืองค่อยๆ ขยายตัวขึ้น ถนนเข้ามาแทนที่ ถนนสากลตามแบบยุโรป
สายแรกได้ถือก�าเนิดขึ้นในกรุงรัตนโกสินทร์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นที่รู้จักกันในนาม
ถนนเจริญกรุง หรือที่ชาวยุโรปเรียกกันว่า ถนนนิวโรด นับตั้งแต่นั้นจึงเกิดการตัดถนนเพื่อ
เชื่ อ มโยงผู ้ ค นแต่ละย่าน ปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ถนนเท่ า นั้ น ที่ เ ป็ น เส้ น ทางคมนาคมสายหลั ก
หากด้วยเมืองที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น จ�านวนประชากรเพิ่มขึ้น การจราจรที่ติดขัด น�าไปสู่การแก้ไข
ด้วยการสร้างระบบขนส่งมวลชนแบบราง
รถไฟฟ้า MRT สายสีน�้าเงิน เป็นระบบขนส่งมวลชนแบบรางที่เชื่อมโยงฝั่งพระนคร
และฝั่งธนบุรีในย่านเมืองเก่าเข้าด้วยกัน ตั้งแต่สถานีหัวล�าโพง วิ่งตามถนนเจริญกรุงผ่านสถานี
วัดมังกร เข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในที่สถานีสามยอด ผ่านสถานีสนามไชย ก่อนลอดแม่น�้า
เจ้าพระยาเข้าสู่เมืองธนบุรีเดิม รถไฟฟ้า MRT สายสีน�้าเงินสายนี้จึงเป็นพาหนะสมัยใหม่ที่
พาดผ่านถนนสายอดีตอันเป็นเส้นทางสายประวัตศิ าสตร์ ทีส่ ามารถร้อยเรียงเรือ่ งราวกว่าจะเป็น
กรุงเทพมหานครอย่างที่เห็นปัจจุบัน
สองข้างทางรถไฟฟ้าล้วนมีเรื่องราวและเรื่องเล่าขานมากมาย มีชุมชน มีสถานที่ซึ่ง
เป็นมรดกวัฒนธรรมอันเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานครในอดีต ในขณะที่เมืองก�าลังพัฒนา
โครงสร้างและรูปร่างทางกายภาพ การก่อสร้างรถไฟฟ้าล้วนส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตของชุมชนและพื้นที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากแต่อย่างน้อยที่สุด
เรือ่ งราวของชุมชน ย่านประวัตศิ าสตร์ และมรดกวัฒนธรรมส�าคัญทัง้ ทีย่ งั คงอยูแ่ ละไม่เหลืออยูแ่ ล้ว
ยังได้รับการเผยแพร่เรื่องราวต่างๆ สู่สาธารณชน
หนั ง สื อ “เรื่ อ งเล่ า สองข้ า งราง MRT สี น�้ า เงิ น ” ฉบั บ นี้ จึ ง ได้ ร วบรวมเรื่ อ งชุ ม ชน
ย่านประวัติศาสตร์ และร่องรอยมรดกวัฒนธรรมสองข้างทางรถไฟฟ้า บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรและตีพมิ พ์ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเปิดใช้รถไฟฟ้า MRT สายสีนา�้ เงินอย่างเป็นทางการ
ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาระในหนังสือจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทั้งด้านการศึกษาวิจัย
ความเพลิดเพลิน และการท่องเที่ยวย่านประวัติศาสตร์ตามเส้นทางสายใหม่

ท้ายที่สุด ผู้เขียนขอขอบพระคุณสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติที่เห็นประโยชน์
ในการรวบรวมข้อมูลและจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ สุดารา สุจฉายา บรรณาธิการ ทีใ่ ห้คา� แนะน�าต่างๆ
ทีเ่ ป็นประโยชน์ยงิ่ ต่อการท�าหนังสือ และปรับแก้ไขข้อมูลต่างๆ จนสมบูรณ์ รวมทัง้ น้องๆ ฝ่ายข้อมูล
ที่ท�าให้งานส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอย่างน้อยที่สุด ภายหลังจากการเปิดใช้
เส้นทางรถไฟฟ้าสายนี้อย่างเป็นทางการ และเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไป ถึงแม้โลกจะยังไม่หยุด
พัฒนาและรถไฟฟ้าจะวิง่ ไวเพียงใด เรือ่ งราวและเรือ่ งเล่าสองข้างราง MRT สีนา�้ เงิน จะยังคงอยูแ่ ละ
บันทึกไว้เพื่อให้คนรุ่นต่อๆ ไปได้เรียนรู้ว่าเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างตามเส้นทางสายใหม่สายนี้
กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์
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กำาเนิดเมือง
กรุงเทพมหานครหรือในอดีตเรียกว่า เมืองบางกอก ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มบนดินดอนสามเหลี่ยม
ปากแม่น�้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่น�้าสายส�าคัญ 1 ใน 5 สายของที่ราบลุ่มภาคกลาง ผู้คนในพื้นที่จึงมี
วิถีชีวิตแบบชุมชนเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท�าสวนผลไม้ เนื่องจากที่ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากท้องทะเล
มากนัก จึงได้รับอิทธิพลของน�้าขึ้นน�้าลง ผสานกับน�้าจืดจากล�าน�้าเจ้าพระยาที่น�าพาโคลนตะกอน
ลงมาทับถม ก่อให้เกิดผืนดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุอันเหมาะต่อการเพาะปลูกไม้สวน
ดึงดูดให้คนจากบ้านเมืองภายนอกและภายในพากันเข้ามาตัง้ หลักแหล่งอยูอ่ าศัย เกิดเป็นชุมชนชาวสวน
ที่อยู่ไม่ไกลจากปากแม่น�้าเจ้าพระยาและกรุงศรีอยุธยา บริเวณนี้จึงกลายเป็นแหล่งผลาหารส�าคัญ
ก่อนจะพัฒนาขึ้นเป็นเมืองหน้าด่านและราชธานีในระยะเวลาต่อมา

ปราการด้านใต้ของกรุงศรีอยุธยา
แม่น�้าเจ้าพระยาเป็นแม่น�้าสายใหญ่ที่มีความคดโค้งอย่างมากในบริเวณตอนใต้ของกรุงศรี
อยุธยา เนื่องจากมีระดับความสูงจากน�้าทะเลต�่ากว่า 2.5 เมตรไปจนจรดอ่าวไทย จึงเกิดเป็นเกาะ
และกุดน�้า (Oxbow Lake) หลายแห่ง ชุมชนบางกอกเมื่อแรกเริ่มนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่กุดน�้า ซึ่งขณะนั้น
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
แม่นา�้ ครัง้ แรกขึน้ ตรงบริเวณปากคลองบางกอกน้อยไปจนถึงปากคลองบางกอกใหญ่ในปัจจุบนั รวมเป็น
ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร การขุดลัดครั้งนี้ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรง
สันนิษฐานว่า “...เห็นจะไม่ได้ขุดแผ่นดินดอน คงจะมีคลองลัดเล็กๆ ซึ่งเขาเดินเรือกันอยู่แล้วเป็นสิ่ง
น�าทางขุดซ�้ารอบให้เป็นคลองกว้างขวาง... คลองลัดเดิมน่าจะเป็นชาวบ้านขุดบางประจบกัน”
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แมนำ้ เจาพระยา ตอนผานมณฑล
กรุงเทพฯ
มาตราสวน ๑:๒๐๐,๐๐๐

กม.๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐

แมน้ำที่ขุดใหม
แมน้ำเดิม
คลองตางๆ
ที่ตั้งจังหวัด

¹

ลา
างป

บานบางสาขลา

ปอมผีเสื้อสมุทร

จังหวัดสมุทรปราการ

ปอมพระจุลจอมเกลา
เรือกระโจมไฟเขียว

๕ กม.
เรือกระโจมไฟแดง
กระโจมไฟสันดอน

เรือกระโจมไฟขาว

แผนทีแ่ สดงเส้นทางแม่นา�้ เจ้าพระยาทีค่ ดเคีย้ วไปมาจนเกิดกุดน�า้ หลายแห่ง จึงต้องมีการขุด“ลัด”เพือ่ ย่นระยะการเดินทาง
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 หรือ 2179 สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ขุดลัดเมืองนนท์ ปัจจุบนั เป็นส่วนหนึง่ ของแม่นา�้ เจ้าพระยา
ราวปี 2265 สมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ ขุดลัดบริเวณปากคลองบางบัวทอง เรียก ลัดเกร็ดน้อย หรือปากเกร็ด
ท�าให้เกิดเกาะเกร็ด พร้อมกันนั้นให้ขุดลัดที่พระประแดงอีกแห่ง เรียกว่า ลัดโพธิ์
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ต่อมาคลองลัดแห่งนี้ขยายกว้างขึ้นจากการเปลี่ยนเส้นทางเดินของแม่น�้าเจ้าพระยาสายเก่า
ส่งผลให้แม่นา�้ เดิมแคบลงจนกลายเป็นคลอง ทีป่ จั จุบนั เรียกว่า คลองบางกอกน้อยกับคลองบางกอกใหญ่
ขณะที่ ค ลองลั ด ซึ่ ง ขุ ด ใหม่ ไ ด้ เ ปลี่ ย นสภาพเป็ น แม่ น�้ า สายใหม่ แบ่ ง ผื น ดิ น เดิ ม ให้ แ ยกออกเป็ น
สองฟากฝั่งของล�าน�้า โดยด้านทิศตะวันตก เรียกขานกันต่อมาว่า ฝั่งธนบุรี ส่วนทางทิศตะวันออก
เรียก ฝั่งพระนคร
แม่นา�้ สายใหม่กลายเป็นเส้นทางสัญจรหลักทีส่ ะดวกรวดเร็ว น�าพาผูค้ นทีอ่ ยูต่ ามล�าน�า้ เก่าและ
บางต่างๆ ภายใน เคลื่อนมาตั้งบ้านเรือนริมล�าน�้าใหม่ จนขยายเติบโตเป็นชุมชนใหญ่ ปี พ.ศ. 2100
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงยกฐานะขึ้นเป็นเมือง “ทณบุรีศรีมหาสมุทร”1 ท�าหน้าที่เป็น “เมือง
หน้าด่านทางทะเล” ป้องกันศัตรูทจี่ ะเข้ามาทางด้านใต้ของกรุงศรีอยุธยา และเป็น “ขนอน” ตรวจตรา
จัดเก็บภาษีสินค้าจากบรรดาเรือที่ผ่านเข้าออก ความส�าคัญของเมืองยิ่งทวีมากขึ้นในสมัยอยุธยา
ตอนปลาย เพราะนอกจากเป็นชุมทางการค้าแล้ว ยังเป็นเมืองยุทธศาสตร์ทางการทหาร มีการเสริมสร้าง
ป้อมปราการให้ใหญ่โตและแข็งแรงขึ้นบนสองฝั่งแม่น้�า

จากเมืองหน้าด่านสู่ราชธานี..กรุงธนบุรี
ภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310 เมืองธนบุรีถูกเลือกให้เป็นศูนย์กลาง
ทางการเมืองการปกครองแห่งใหม่ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี การสร้างพระนครใหม่นั้น แรกเริ่ม
พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ฝ่ายทหารพลเรือนสร้างค่ายที่มั่นด้วยไม้ทองหลางทั้งต้น ก่อนจะก่อก�าแพง
ขึน้ ภายหลัง โดยเริม่ ท�าตัง้ แต่มมุ ก�าแพงเมืองเก่าไปจนถึงวัดบางหว้าน้อย วกไปตามริมแม่นา�้ เจ้าพระยา
แล้วขุดคูน�้ารอบพระนคร น�ามูลดินขึ้นเป็นเชิงเทินตามริมค่ายข้างใน เสร็จเรียบร้อยภายใน 1 เดือน2
ปี พ.ศ. 2316 โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะพระนครให้แข็งแรงขึ้น โดยไปรื้ออิฐก�าแพงเก่าเมือง
พระประแดง ก�าแพงค่ายพม่าที่โพธิ์สามต้น และสีกุก บางไทร ก่อก�าแพงเมืองและป้อมตามที่ถม
เชิงดินสามด้านทัง้ สองฟาก ให้แม่นา�้ เจ้าพระยาอยูร่ ะหว่างกลางเหมือนเมืองพิษณุโลก3 ก�าแพงเมืองธนบุรี
ช่วงเวลานัน้ จึงครอบคลุมพืน้ ทีท่ งั้ สองฝัง่ แม่นา�้ มีพระราชวังของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรตี งั้ อยูบ่ นพืน้ ที่
ฝั่งตะวันตก ใกล้กับปากคลองบางกอกใหญ่ ต่อจากป้อมวิชัยประสิทธิ์ไปจรดคลองนครบาล และมีวัด
ในเขตพระราชฐาน 2 วัด คือ วัดแจ้งหรือวัดมะกอก (วัดอรุณราชวราราม) กับวัดท้ายตลาด (วัดโมลี
โลกยาราม) นอกจากนั้นยังปรากฏวัดภายในก�าแพงเมืองฝั่งตะวันตก ได้แก่ วัดบางหว้าใหญ่ (วัดระฆัง
โฆสิตาราม) และวัดบางหว้าน้อย (วัดอมรินทราราม)
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
พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) จดหมายเหตุรายวันทัพ, อภินหิ ารบรรพบุรษุ และเอกสารอืน่ ๆ (กรุงเทพฯ:
ศรีปัญญา, 2551), หน้า 73.
3
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา (พระนคร: ศิวพร, 2511), หน้า 637.
1
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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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ถัดจากคลองนครบาลถึงคลองมอญ เป็นทีต่ งั้ ของวังเจ้านายและสถานทีร่ าชการต่างๆ เช่น กรม
พระนครบาล ศาล คุก ฉางเกลือ ฉางข้าว เป็นต้น ช่วงคลองมอญถึงวัดบางหว้าใหญ่ มีบ้านข้าราชการ
ผูใ้ หญ่ คือ เจ้าพระยาธรรมาธิกรณ์ (บุญรอด ต้นสกุลบุณยรัตพันธุ)์ ข้าราชการกรมวัง บ้านเจ้าพระยาจักรี
ต่ อ ไปเป็ น อู ่ เรื อ หลวง บ้ า นขมิ้ น บ้ า นปู น สวนมั ง คุ ด สวนลิ้ น จี่ ในกลุ ่ ม พื้ น ที่ นี้ มี โรงช้ า งเผื อ ก
โรงช้างส�าคัญ ฉางข้าว ฉางเกลือ และบ้านข้าราชการเครือญาติของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ถัดจากนีไ้ ป
เป็นอันสุดเขตก�าแพงเมืองธนบุรี บริเวณใกล้เขตก�าแพงเมืองมีประชากรอาศัยหนาแน่น เช่นที่
ปากคลองบางกอกใหญ่และปากคลองบางกอกน้อย ด้วยเป็นตลาด เฉพาะทีป่ ากคลองบางกอกใหญ่นนั้
มีทั้งคนไทย จีน ปลูกบ้านและจอดเรือนแพอยู่อาศัยและค้าขาย ตั้งแต่บ้านกะดีจีนเรื่อยไปจนถึง
วัดท้ายตลาด4 ถัดไปทางใต้มีกลุ่มคนนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตั้งวัดชื่อ วัดมหากางเขน
(วัดซางตาครูส้ ) ด้านฝัง่ ตะวันออกของแม่นา�้ เจ้าพระยา ศาสนสถานภายในก�าแพงเมืองธนบุรฝี ง่ั ตะวันออก
มีวดั โพ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) และวัดสลัก (วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ)์ ส่วนชุมชนอยูอ่ าศัย
มีเบาบาง เป็นบ้านของพระยาราชาเศรษฐีและกลุ่มชนชาวจีนและญวนที่ถูกกวาดต้อนเข้ามา
หลังจากสงครามคราวเสียกรุง เมืองธนบุรีแทบร้างผู้คน ประชากรต่างกระจัดกระจายหลบ
ซ่อนตัวและโยกย้ายหนีออกไปอยู่เมืองรอบนอก ครั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสถาปนาธนบุรีเป็น
ราชธานีใหม่ จึงมีผู้คนอพยพกลับเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น ทั้งจากกรุงเก่าและหัวเมืองต่างๆ พระราช
พงศาวดารต่างบันทึกว่า กลุ่มคนที่เข้ามาอาศัยมีหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งคนพื้นถิ่น ชาวต่างชาติ และ
ไพร่พลเมืองที่ถูกกวาดต้อนเข้ามาจากการสงคราม เช่น ชาวโปรตุเกสตั้งถิ่นฐานริมคลองบางกอกใหญ่
บริเวณบ้านกะดีจนี ชาวมอญตัง้ ถิน่ ฐานบ้านเรือนริมคลองมอญ คลองบางกอกใหญ่ ชาวลาวเกาะกลุม่ กัน
อยู่แถบคลองบางไส้ไก่ เป็นต้น
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กรุงรัตนโกสินทร์
ศูนย์กลางอำานาจใหม่ริมนำ้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก
หลังการผลัดเปลีย่ นแผ่นดินในสมัยกรุงธนบุรใี นปี พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ให้เป็นศูนย์กลางอ�านาจการปกครองของราชธานีใหม่
บนพื้นที่ริมแม่น�้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ด้วยทรงมีพระราชด�าริว่ากรุงธนบุรีฝั่งตะวันออกมีชัยภูมิ
ดีกว่าส�าหรับการสร้างพระนคร พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาราชาเศรษฐีและชาวจีนที่ตั้งถิ่นฐาน
อยู่ก่อน ย้ายไปตั้งบ้านเรือนใหม่ ณ ที่สวน ตั้งแต่คลองวัดสามปลื้มจนถึงคลองวัดสามเพ็ง แล้วสร้าง
พระราชมนเทียรสถานขึ้น เมื่อแล้วเสร็จโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีปราบดาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัติเป็นพระปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
หลังจากนั้นโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระนครต่อให้บริบูรณ์เหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองดี โดยวาง
การก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก ยังคงรักษากรุงธนบุรีไว้เป็นที่มั่น แต่ย้ายพระราชวังหลวง
และสถานที่ส�าคัญต่างๆ ทางราชการมาที่พระนครฝั่งตะวันออก ระยะที่สอง โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคูเมือง
ขยายพระนครด้านทิศตะวันออก พร้อมกับรือ้ ก�าแพงกรุงธนบุรฝี ง่ั ตะวันตกลง คงรักษาไว้แต่ทรี่ มิ แม่นา้�
เป็นเขื่อนหน้าพระนครที่สร้างใหม่ อีกทั้งยังทรงให้รื้อพระราชวังของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีออกเสีย
กึ่งหนึ่ง เหลือแต่ก�าแพงสกัดชั้นใน และใช้เป็นที่ประทับของพระราชวงศ์ช้ันสูงต่อมา
การสร้างพระนครใหม่ในคราวนั้น ยังโปรดให้รื้อซากป้อมบางกอกเดิมกับก�าแพงเมืองธนบุรี
ฝั่งตะวันออก เพื่อขยายก�าแพงเมืองและคูพระนครใหม่ให้กว้างขวางขึ้น โดยเกณฑ์เขมร 10,000 คน
เข้ามาขุดคูพระนครใหม่ ตัง้ แต่ปากคลองบางล�าพูมาออกแม่นา�้ ข้างใต้เหนือวัดสามปลืม้ แล้วพระราชทาน
นามว่ า “คลองรอบกรุง” จากนั้น ให้ขุด คลองขนาดเล็ ก (คลองหลอด) เชื่ อ มคู พ ระนครเดิ มกั บ
คูพระนครใหม่ขนึ้ 2 จุด ซึง่ ปัจจุบนั เรียกคลองทัง้ 2 สายว่า “คลองหลอดวัดเทพธิดา” และ “คลองหลอด
วัดราชบพิธ” นอกจากนี้ยังขุดคลองใหม่เหนือวัดสะแก (วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร) อีกคลองหนึ่ง
พระราชทานนามว่า “คลองมหานาค”5

5

จดหมายเหตุความทรงจำาของกรมหลวงนรินทรเทวี (พ.ศ. 2310-2381) และพระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พมิ พ์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร ม.จ.ก., ป.จ. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2526, หน้า 22.
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คลองคูเมืองธนบุรีฝั่งตะวันออก
(คลองคูเมืองเดิม)

่

กใหญ

ฝั่งตะวันตก

คลองคูเมืองธนบุรีฝั่งตะวันออก
(คลองคูเมืองเดิม)

คลอง

บางก

อกให

ญ่

คลอง
บ

างกอ

คลองคูเมืองธนบุรี
ฝั่งตะวันตก

ป้อมปราการ
ก�าแพงเมืองและป้อมปราการของกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ 1
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ครั้นขุดคูคลอง ตระเตรียมอิฐปูนและไม้ส�าหรับก่อสร้างพระนครพร้อมแล้ว จึงโปรดเกล้าฯ
ให้เกณฑ์ลาวเวียงจันทน์ และปักปันหน้าที่ทั้งข้าราชการในกรุงและหัวเมือง ช่วยคุมไพร่ขุดรากก่อ
ก�าแพงรอบพระนครและสร้างป้อมไว้เป็นระยะห่าง 10 เส้นบ้าง ไม่ถึง 10 เส้นบ้าง 6 ป้อมปราการ
ที่สร้างมีจ�านวนทั้งหมด 14 ป้อม ได้แก่ ป้อมพระสุเมรุ ป้อมยุคนธร ป้อมมหาปราบ ป้อมมหากาฬ
ป้อมหมูทลวง ป้อมเสือทยาน ป้อมมหาไชย ป้อมจักรเพชร ป้อมผีเสื้อ ป้อมมหาฤกษ์ ป้อมมหายักษ์
ป้อมพระจันทร์ ป้อมพระอาทิตย์ และป้อมอิสินธร ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 2 ป้อม คือ ป้อมพระสุเมรุ
และป้อมมหากาฬ
นอกจากนั้นยังโปรดเกล้าฯ ให้สร้างถนนดินและถนนอิฐเรียงตะแคงตามแบบกรุงศรีอยุธยา
เพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมทางบก ถนนที่สร้างในรัชกาลนี้ ได้แก่ ถนนจักรวรรดิวังหลวง ถนน
จักรวรรดิวังหน้า ถนนเสาชิงช้า ถนนท่าช้างวังหลวง ถนนพระจันทร์ ถนนหน้าวัดมหาธาตุ ถนนหน้า
โรงไหม ถนนท่าขุนนาง และถนนสามเพ็ง
กรุงรัตนโกสินทร์เมื่อแรกสร้าง มีเนื้อที่ภายในก�าแพงพระนคร 2,589 ไร่ ล้อมรอบด้วยก�าแพง
พระนครและคูพระนครยาว 7.2 กิโลเมตร กระทั่งถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 4 ประชากรมีจา� นวนมากขึน้ และการค้าก็ขยายตัว มีพอ่ ค้านานาชาติเดินทางเข้ามามาก ในปี
พ.ศ. 2394 พระองค์จึงโปรดให้ขยายขอบเขตพระนคร เพื่อเป็นการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญ
ก้าวหน้า และเป็นการอ�านวยความสะดวกด้านการคมนาคมให้แก่ราษฎรอีกด้วย จึงทรงมอบหมายให้
เจ้าพระยาศรีสรุ ยิ วงศ์ (ช่วง บุนนาค) สมุหพระกลาโหม เป็นแม่กองขุดคูรอบพระนครแห่งใหม่ โดยเริม่ ต้น
ขุดจากริมแม่น�้าเจ้าพระยาตรงวัดเทวราชกุญชร โค้งขนานไปตามแนวคลองรอบกรุง มาทะลุออก
แม่น�้าเจ้าพระยาทางตอนใต้ ณ ริมวัดแก้วฟ้า7 แล้วพระราชทานนามว่า “คลองผดุงกรุงเกษม” ในการ
ขุดคลองรอบพระนครครั้งนี้ ไม่มีการก่อก�าแพงเมืองขนานตามคลองเช่นแต่เดิม คงมีเพียงสร้าง
ป้อมปราการขนานไปตามคลอง ยามมีศึกสงครามสามารถจัดก�าลังต้านทานด้วยการชักปีกกาป้อมให้
ถึงกัน ป้อมทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ในคราวนีอ้ ยูใ่ นพืน้ ทีฝ่ ง่ั ธนบุรี 1 ป้อม คือ ป้อมป้องปัจจามิตร และอีก 7 ป้อม
ตัง้ อยูท่ ฝี่ ง่ั พระนคร ได้แก่ ป้อมปิดปัจจานึก ป้อมฮึกเหีย้ มหาญ ป้อมผลาญไพรรีราบ ป้อมปราบศัตรูพา่ ย
ป้อมท�าลายแรงปรปักษ์ ป้อมหักก�าลังดัสกร และป้อมพระนครรักษา รวมทั้งสิ้น 8 ป้อมด้วยกัน

6
7

เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 (พระนคร: องค์การค้าคุรุสภา, 2503), หน้า 74-75.
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 เล่ม 1 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (พระนคร: โรงพิมพ์ครุ สุ ภา, 2504), หน้า 75-76.
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คลอง กใหญ่
บางก
อกให

ญ่

แม่น้ เจ้าพระยา

คลองคูเมืองเดิม

ป้อมปราการ สมัยอยุธยา
ป้อมปราการ สมัยรัชกาลที่ 1
ป้อมปราการ สมัยรัชกาลที่ 4
ก�าแพงกรุงธนบุรี
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คลองเมือง 3 สมัย
เมืองโบราณส่วนใหญ่นอกจากสร้างก�าแพงเมืองล้อมรอบแล้ว มักขุดคูคลอง
โดยรอบอีกชั้นหนึ่ง เพื่อเป็นแนวป้องกันพระนคร ในบางเมืองยังเป็นการขุดเพื่อชักน�้า
เข้ามาใช้ในตัวเมืองอีกด้วย ในสมัยอยุธยา เนือ่ งจากตัวเมืองเป็นเกาะ มีแม่นา�้ ล้อมรอบ
ทั้ง 3 ด้าน จึงอาศัยแม่น�้าเป็นประหนึ่งคูเมืองล้อมรอบแนวก�าแพง เว้นเพียงด้าน
ทิศตะวันออกของเกาะเมือง ที่มีการขุดคูขื่อหน้าเชื่อมแม่น�้าลพบุรีกับแม่น�้าป่าสัก
ให้เป็นคลองคูเมือง
ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ปรากฏคลองคูเมือง หรือคลองเมือง 3 สมัยด้วยกัน
คือ สมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคูพระนครฝั่งกรุงธนบุรี
ตะวันออก ตั้งแต่ศาลเทพารักษ์หัวโขด ริมแม่น�้าเจ้าพระยาตอนเหนือมาออกยังแม่น�้า
เจ้าพระยาทางตอนใต้ บริเวณคลองตลาด ปัจจุบนั ทางราชการเรียกว่า “คลองคูเมืองเดิม”
เมื่อรัชกาลที่ 1 สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์บนพื้นที่เดิมของกรุงธนบุรีฝั่งตะวันออก
โปรดให้ขยายตัวเมืองกว้างออกไปจากพื้นที่กรุงธนบุรี แล้วโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
ก�าแพงเมืองและขุดคลองล้อมรอบแนวก�าแพงนั้น โดยเริ่มขุดแต่ปากคลองบางล�าพู
มาออกแม่น�้าเจ้าพระยาทางด้านใต้ บริเวณที่ปัจจุบันเรียก ปากคลองโอ่งอ่าง แล้ว
พระราชทานนามว่า “คลองรอบกรุง” คูพระนครมาขุดใหม่อีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 4
เมื่อประชากรเริ่มหนาแน่น จ�าเป็นต้องขยายเมืองให้กว้างขวางออกไป จึงโปรดเกล้าฯ
ให้ขุดตั้งแต่ริมแม่น�้าเจ้าพระยาตรงวัดเทวราชกุญชรมาทะลุแม่น�้าเจ้าพระยาทาง
ตอนใต้ ตรงวัดแก้วแจ่มฟ้าแต่เดิม (ต่อมาวัดได้ถกู ผาติกรรมไปตัง้ ใหม่ตรงถนนสีพ่ ระยา
ในปัจจุบัน) แล้วพระราชทานนามคลองเมืองใหม่นี้ว่า “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�้าเจ้าพระยาที่ต�าบลบางคอแหลม โดยแรกสร้างเป็นถนนดินอัด ปูด้วยอิฐเรียง
ตะแคง ชาวบ้านพากันเรียกถนนนี้ว่า “ถนนใหม่” เช่นเดียวกับที่ชาวยุโรปเรียกว่า “นิวโรด” (New
Road) จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานนามใหม่ว่า
“ถนนเจริญกรุง” พร้อมกันนั้นโปรดให้ขยายถนน เริ่มตั้งแต่ถนนพระเชตุพนไปชนกับประตูสามยอด
เพื่อเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุง โดยทรงมอบหมายให้เจ้าพระยายมราช (ครุฑ) เป็นแม่กองคุมการ
ก่อสร้าง
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ไม่มกี ารขยายพระนครด้วยการสร้าง
ก�าแพงเมือง ขุดคลองรอบพระนคร และสร้างป้อมปราการอีกต่อไป หากเป็นการขยายตัวเมืองออกไป
อย่างกว้างขวางทุกทิศทาง พระองค์โปรดให้รื้อก�าแพงพระนครและป้อมปราการบางส่วน เนื่องจาก
เป็นสิ่งกีดขวางต่อการก่อสร้างและการขยายตัวของพื้นที่ ความเจริญด้านเทคโนโลยีและการเข้ามา
ของช่างชาวตะวันตก ท�าให้วิทยาการการสร้างบ้านเมือง ตลอดจนถนนหนทางมีความเจริญก้าวหน้า
อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
นับแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นในพุทธศักราช 2325 ราชธานีแห่งนี้ได้เติบโตผ่านการ
เคลื่อนไหวของผู้คนในห้วงมิติต่างๆ พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เพื่อให้สอดรับกับประโยชน์
ใช้สอยในแต่ละช่วงเวลา นับได้วา่ กรุงเทพมหานครบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์เมืองเก่า เป็นพืน้ ทีอ่ นั ส�าคัญยิง่
ดังปรากฏหลักฐานเชิงประจักษ์จา� นวนมากทีส่ ะท้อนเรือ่ งราวทีเ่ คยเกิดขึน้ ในอดีต ทัง้ จากเอกสารต่างๆ
ทีไ่ ด้บนั ทึกไว้เป็นลายลักษณ์ อาทิ พระราชพงศาวดาร แผนที-่ แผนผังโบราณ รวมไปถึงภาพถ่ายโบราณ
ที่บอกเล่าวิถีวัฒนธรรมของชาวกรุงเก่าซึ่งสืบเนื่องต่อมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นมรดกวัฒนธรรม
ที่ทรงคุณค่าและเปรียบได้กับ “หัวใจ” ของบ้านเมือง ที่มีอดีตให้จดจ�าเรียนรู้ มีปัจจุบันให้ก้าวเดิน
และมีอนาคตที่จะส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้สรรค์สร้างกรุงเทพฯ ราชธานีที่กลายเป็นมหานครใหญ่
ซึ่งก�าลังเติบโตรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว
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มหานครบนเส้นทางรถไฟฟ้า
กรุงเทพฯ นับแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา แม้จะขยายตัวออกไปตามแนวถนนหนทางทีต่ ดั ใหม่
แต่เป็นเมืองที่ขยายเติบโตไปอย่างช้าๆ กระทั่งเมื่อประเทศไทยเริ่มมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 ขึ้น (พ.ศ. 2504-2509) ได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมถึง
ตัดทางหลวงหลายสายออกไปยังต่างจังหวัด พร้อมกับตัดถนนหลายสายในกรุงเทพฯ เพื่อเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายทางหลวง มีการสร้างเขื่อน ท�าระบบชลประทาน ปรับปรุงการประปา เส้นทางรถไฟ และ
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม สร้างโรงงานต่างๆ ขึ้น โดยระยะแรกตั้งโรงงานอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ
เพื่อสะดวกต่อการขนส่ง กรุงเทพฯ ในระยะนั้นได้รับการพัฒนาทางกายภาพอย่างมาก จนดึงดูดให้
คนต่างจังหวัดเข้ามาท�ามาหากินและตั้งถิ่นฐานในเมือง อัตราการเติบโตของประชากรในกรุงเทพฯ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพียงแผนพัฒนาฯ ไม่กี่ฉบับ กรุงเทพฯ ก็กลายเป็นมหานครขนาดใหญ่ที่มี
ประชากรแออัดหนาแน่น การจราจรติดขัดจนเป็นปัญหาทีไ่ ม่สามารถแก้ได้จนถึงปัจจุบนั รัฐบาลทุกยุค
ได้พยายามแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการตัดทางด่วน สร้างถนนเลี่ยงเมือง แต่ก็ไม่เป็นผล จนน�ามาสู่
การแก้ไขด้วยการสร้างระบบขนส่งมวลชนแบบรางขึ้น โดยเปิดใช้รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา หรือที่เรียกกันว่า รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS Skytrain) ครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม
พ.ศ. 2542 ใน 2 เส้นทาง คือ สายสุขมุ วิทกับสายสีลม ต่อมาได้มกี ารก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดนิ หรือรถไฟฟ้า
เอ็มอาร์ที (MRT) เพิ่มขึ้น เปิดเดินรถเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2547 ซึ่งระบบรถไฟฟ้าแบบราง ได้รับ
ความนิยมและสามารถบรรเทาปัญหาการจราจรได้ในระดับหนึง่ นับแต่นน้ั ทางราชการจึงมีโครงการทีจ่ ะ
ขยายการก่อสร้างรถไฟฟ้าทัง้ บนดิน (BTS) และใต้ดนิ (MRT) เพิม่ มากขึน้ เพือ่ เป็นโครงข่ายครอบคลุม
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายที่เกี่ยวข้องกับเขตเมืองเก่า
ซึ่งด�าเนินการโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 3 โครงการ ได้แก่ เส้นทางรถไฟฟ้า
สายสีม่วง ช่วงบางบัวทอง-เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ-ครุใน เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-มีนบุรี
และเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน ช่วงหัวล�าโพง-บางแค การก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าในเขตเมืองเก่า
ย่อมมีผลกระทบต่อมรดกวัฒนธรรมของเมือง ทั้งใต้ดินและบนดินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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ย่านเก่า
ตามเส้นทาง MRT หัวลำ�โพง-ท่าพระ

ถนนสนามไชย

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

เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวล�าโพง-ท่าพระ

เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวล�าโพง-ท่าพระ เป็นโครงสร้างทาง
วิ่งใต้ดิน ลักษณะทางวิ่งอุโมงค์คู่รางเดี่ยว ระยะทาง 5 กิโลเมตร มีสถานีใต้ดินทั้งหมด 4 สถานี การ
เดินทางเริ่มจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่หัวล�าโพง (สถานีหัวล�าโพง) แล้ววิ่งตามแนวถนนพระราม 4
เข้าสู่ถนนเจริญกรุง ผ่านวัดมังกรกมลาวาส (สถานีวัดมังกรกมลาวาส) ผ่านวังบูรพา (สถานีสามยอด)
แล้วเลี้ยวเข้าสู่ถนนสนามไชย (สถานีสนามไชย) ลอดใต้แม่น�้าเจ้าพระยาที่ปากคลองตลาด เข้าสู่ถนน
อิสรภาพ (สถานีอิสรภาพ)
เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย ช่วงท่าพระ-บางแค เป็นโครงสร้างทางวิ่ง
ยกระดับ ลักษณะเป็นทางวิง่ รางคูบ่ นเสาตอม่อ ทีเ่ ชือ่ มต่อจากสถานีอสิ รภาพ ระยะทาง 9 กิโลเมตร มี
สถานียกระดับทัง้ หมด 7 สถานี เริม่ จากสถานีอสิ รภาพเชือ่ มเข้าสูส่ แี่ ยกท่าพระ (สถานีทา่ พระ) แล้ววิง่ ไป
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ตามถนนเพชรเกษม ผ่านบางไผ่ (สถานีบางไผ่) บางหว้า (สถานีบางหว้า) บางแวก (สถานีเพชรเกษม 48)
ภาษีเจริญ (สถานีภาษีเจริญ) บางแค (สถานีบางแค) สิ้นสุดที่ถนนเพชรเกษมตัดกับวงแหวนรอบนอก
ถนนกาญจนาภิเษก (สถานีหลักสอง)
หากพิจารณาตามเส้นทางแล้วจะเห็นว่า เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย ช่วง
หัวล�าโพง-ท่าพระ วิ่งผ่านพื้นที่ย่านเมืองเก่าของกรุงเทพมหานคร ซึ่งหนาแน่นไปด้วยศาสนสถาน
สถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ ชุมชนเก่าแก่ ย่านการค้า ในหลายแห่ง แม้เมื่อมีการก่อสร้างสถานี
ใต้ดินทั้ง 4 แห่ง อาคารเก่าในบางแห่งจ�าเป็นต้องรื้อถอน หรือไม่บางพื้นที่ก็ถูกเวนคืน ส่งผลให้ผู้อยู่
อาศัยเดิมต้องโยกย้ายออกไป ในหนังสือเล่มนี้ จึงได้รวบรวมมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่
ส�าคัญบนเส้นทางทีร่ ถไฟฟ้าสายสีนา�้ เงิน ช่วงหัวล�าโพง-ท่าพระ วิง่ ผ่าน เพือ่ บันทึกไว้ให้ผสู้ นใจได้ศกึ ษา
หากจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอนาคต และยังสามารถเป็นแนวทางในการวางเส้นทางท่องเที่ยว
“สองข้างทางรถไฟ (ฟ้า)” อีกด้วย โดยจัดแบ่งออกเป็นกลุม่ ย่านทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์เกีย่ วเนือ่ งสัมพันธ์กนั
เพื่อง่ายต่อการท�าความเข้าใจ และสามารถขึ้นไปเดินชมได้โดยรอบสองฝั่งของเส้นทางรถไฟฟ้า
เริ่มจาก 4 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน มีอยู่ ณ จุดใด รูปแบบตัวสถานี และพื้นที่โดยรอบ
สถานีวัดมังกรกมลาวาส ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกแปลงนาม ถนนเจริญกรุง (จุดบรรจบของถนน
เจริญกรุง ถนนแปลงนาม และถนนพลับพลาไชย) ใกล้กับวัดมังกรกมลาวาสหรือวัดเล่งเน่ยยี่ แขวง
ป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และแขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ อันเป็นถิ่นที่อยู่
ของชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ คือ ไชน่าทาวน์
ลักษณะของสถานีสร้างเป็นชานชาลาต่างระดับ (Station with Stack Platform) มีทางเข้าออก
บริเวณสี่แยกแปลงนามและบริเวณซอยเจริญกรุง 18 แบ่งตัวสถานีออกเป็น 3 ชั้นด้วยกัน สภาพ
พืน้ ทีใ่ กล้สถานีเป็นทีต่ งั้ ของชุมชนเก่า เช่น ชุมชนเจริญไชย และเป็นย่านตลาด มีอาคารพาณิชย์เก่าแก่
สร้างอยูส่ องฝัง่ ถนน เมือ่ มีการก่อสร้างสถานี ได้รอื้ ถอนอาคารบางส่วนด้านทิศใต้ของถนนเจริญกรุงออก
น�ามาสู่การศึกษาผลกระทบ โดยกรมศิลปากรได้เข้าท�าการขุดค้นเพื่อศึกษาการใช้พื้นที่ถนนเจริญกรุง
ในอดีตเมื่อปี พ.ศ. 2555-2556 และยังได้น�าเสนอแนวทางการอนุรักษ์ โดยการออกแบบทางขึ้นลง
ของสถานีรถไฟฟ้าให้สอดคล้องกับรูปแบบอาคารในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย8

8
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การศึกษาทางโบราณคดีในพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า: ความท้าทายในปัญหาการอนุรักษ์และการพัฒนา (กรณีศึกษาบริเวณสถานี
สนามไชย วังบูรพา และวัดมังกรกมลาวาส), ใน เอกสารการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง งานโบราณคดีกรมศิลปากร: ผลงานและ
บทวิพากษ์, 2556, หน้า 11-14.
เรองเ า อง างราง

นาเงน

ด้านหน้าสถานีวัดมังกรขณะก�าลังก่อสร้าง

สถานีสามยอด ตั้งอยู่บริเวณแยกสามยอด บนถนนเจริญกรุงตัดกับถนนมหาไชย ยาวไปจนถึง
ถนนเจริญกรุงตัดกับถนนอุณากรรณและถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร สถานีแห่งนี้
เป็นสถานีร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง สภาพพื้นที่มีการสร้างอาคารพาณิชย์ทั้งสองฝั่งถนน
เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน แต่ปัจจุบันได้ท�าการรื้อถอนอาคารบางส่วนด้านทิศเหนือของถนน เพื่อการ
ก่อสร้างสถานี
เนื่องจากตัวสถานีตั้งอยู่ใกล้กับย่านพาหุรัด ซึ่งเป็นย่านการค้าเก่าแก่ อีกทั้งยังใกล้กับศาลา
เฉลิมกรุงที่สร้างขึ้นในคราวเฉลิมพระนคร 150 ปี จึงด�าเนินการขุดค้นทางโบราณคดีในปี พ.ศ. 2554
พบหลักฐานส�าคัญ คือ แนวรางของรถรางที่อยู่ใต้ถนนชั้นปัจจุบัน9 ได้มีการวางแนวทางการก่อสร้าง
ที่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการเดินรถให้น้อยที่สุด10

9
10

เรื่องเดียวกัน, หน้า 2.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 14.
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สถานีสนามไชย ตั้งอยู่บริเวณถนนสนามไชยตัดถนนพระพิพิธ ไปจนถึงถนนสนามไชยตัดกับ
ถนนราชินี บริเวณคลองคูเมืองเดิม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร มีการกันพืน้ ทีด่ า้ นตะวันออก
ของถนนสนามไชย และพื้นที่บางส่วนของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือมิวเซียมสยาม
เพื่อก่อสร้างสถานี
สถานี แ ห่ ง นี้ ตั้ ง อยู ่ ใ กล้ กั บ สถานที่ ส� า คั ญ หลายแห่ ง เช่ น วั ด พระเชตุ พ นวิ ม ลมั ง คลาราม
พระบรมมหาราชวัง หรือหน่วยงานราชการ เช่น หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน อีกทัง้ ยังมีบางส่วนของ
พื้นที่ก่อสร้างได้คาบเกี่ยวไปยังพื้นที่ของมิวเซียมสยามด้วย แนวทางการอนุรักษ์ในพื้นที่ ได้เสนอ
การออกแบบทางขึ้นลงของสถานีให้สอดคล้องกับรูปแบบรั้วของมิวเซียมสยาม 11 นอกจากนี้ในปี
พ.ศ. 2554-2555 ได้ท�าการขุดค้นและขุดตรวจสอบทางโบราณคดี พบหลักฐานเศษเครื่องถ้วย
ร่วมสมัยอยุธยา-ธนบุรี และพบแนวอิฐซึ่งคาดว่าเป็นส่วนหนึ่งของถนนสนามไชยเดิม12

ถนนสนามไชยที่พบจากการขุดค้นทางโบราณคดี คราวก่อสร้างรถไฟฟ้า

11
12
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 18.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 1-4.

เรองเ า อง างราง

นาเงน

สถานีอิสรภาพ ตั้งอยู่บริเวณซอยอิสรภาพ 23 ถึงซอยอิสรภาพ 34 แขวงวัดอรุณ เขต
บางกอกใหญ่ สภาพพืน้ ทีท่ งั้ สองฝัง่ ถนนเป็นอาคารพาณิชย์ 3-4 ชัน้ เมือ่ ก่อสร้างสถานีได้ทา� การรือ้ ถอน
อาคารทั้งสองฝั่งถนน และพื้นผิวถนนบางส่วน
บริเวณพืน้ ทีใ่ กล้กบั สถานีแห่งนี้ เป็นทีต่ งั้ ของศาสนสถานส�าคัญหลายแห่ง เช่น วัดราชสิทธาราม
กุฎีเจริญพาศน์ ฯลฯ อีกทั้งเป็นสถานีแรกที่ข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาจากฝั่งพระนครมายังฝั่งธนบุรี เพื่อ
เชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้ายกระดับ ท�าให้สถานีแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางที่จะเชื่อมไปยังสถานที่ต่างๆ
ที่อยู่บริเวณริมแม่น�้าเจ้าพระยาในฝั่งธนบุรีได้ เช่น วัดอรุณราชวราราม วัดกัลยาณมิตร ชุมชนกุฎีจีน
เป็นต้น
ส�าหรับมรดกวัฒนธรรมในพื้นที่เมืองเก่าที่เส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย
ช่วงหัวล�าโพง-ท่าพระ ลอดผ่าน ได้แบ่งกลุ่มของชุมชนและสถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ออกเป็น
ย่านต่างๆ ดังนี้
(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 ซึ่งในอดีตเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทาง
ด้วยรถไฟ ทีม่ มี าแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และปัจจุบนั ก�าลังเป็นจุดเริม่ ต้นของการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดนิ
สายสีน�้าเงิน ที่นี่จึงกลายเป็นจุดรวมของการเดินทางที่จะต่อไปยังสถานที่ต่างๆ และเป็นย่านแรกของ
เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินที่จะเข้าสู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นย่านที่จะเข้าสู่ไชน่าทาวน์
ประกอบไปด้วยพื้นที่ชุมชนและสถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ดังนี้
สถานีกรุงเทพ หรือทีช่ าวบ้านมักเข้าใจผิดและเรียกว่า สถานีรถไฟหัวล�าโพง ทัง้ ทีท่ งั้ สองสถานี
เป็นคนละแห่งกัน โดยสถานีหัวล�าโพงเป็นของเอกชน ด�าเนินกิจการเดินรถไฟสายปากน�้าเมื่อปี
พ.ศ. 2436 ที่มีแนวเส้นทางไปตามถนนพระรามที่ 4 จนถึงคลองเตย เข้าสู่ถนนทางรถไฟสายเก่าและ
ไปตามถนนสุขมุ วิท จนสิน้ สุดเส้นทางทีป่ ากน�้า เมือ่ ยกเลิกรถไฟสายปากน�า้ สถานีดงั กล่าวจึงถูกยุบไป
ที่ตั้งของสถานีอยู่บนเกาะกลางถนนพระรามที่ 4 ในปัจจุบัน โดยมีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหัวล�าโพง
อยู่ใต้พื้นดินบริเวณดังกล่าว
ส่วนสถานีกรุงเทพเป็นของกรมรถไฟหลวง สร้างขึน้ ปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2453 แล้วเสร็จ
และเปิดใช้บริการเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2459 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 ตัวสถานีสร้างเป็นอาคารรูปโดมแบบอิตาเลียน เรอเนซองซ์ (Italian Renaissance)
ออกแบบโดยมาริโอ ตามัญโญ (Mario Tamagno) สถาปนิกชาวอิตาลี ผู้ออกแบบอาคารสวยงาม
หลายหลังในช่วงเวลานั้น เช่น พระที่นั่งอนันตสมาคม วังปารุสกวัน เป็นต้น

40

เรองเ า อง างราง

นาเงน

ด้านหน้าสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวล�าโพง) ในปัจจุบัน

บรรยากาศหน้าสถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวล�าโพงในปี พ.ศ. 2463
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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สถานีรถไฟแห่งนี้ใช้ในกิจการทั้งการโดยสารและการขนส่งสินค้า ต่อมาเมื่อกิจการขยายตัว
มากขึ้น แต่ไม่สามารถขยายอาคารสถานีออกไปได้มากนัก การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงพิจารณาย้าย
กิจการขนส่งสินค้าไปอยู่ที่ย่านสินค้าพหลโยธินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 และปรับปรุงสถานีกรุงเทพให้เป็น
สถานีส�าหรับการโดยสารเพียงอย่างเดียว13
นอกจากลักษณะอาคารสถานีที่ตกแต่งอย่างสวยงามแล้ว ในอดีตพื้นที่บริเวณด้านขวาของ
สถานีดา้ นถนนรองเมือง ยังเคยเป็นทีต่ งั้ โรงแรมราชธานี14 ซึง่ ด�าเนินการโดยกรมรถไฟ สร้างขึน้ ในสมัย
รัชกาลที่ 7 ส�าหรับเป็นที่พักแรม เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2470 โรงแรมแห่งนี้ฝรั่ง
เรียกว่า “เรลเวย์โฮเต็ล” มีบริการอาหารฝรัง่ ผูใ้ ห้บริการแต่งกายแบบไทย คือ นุง่ โจงกระเบนและนุง่ ซิน่
แรกเริ่มเป็นสถานที่ที่ให้บริการชนชั้นสูง ชาวต่างชาติ และนักการเมืองของไทย ต่อมาชนชั้นกลาง
เริ่มมาใช้บริการมากขึ้น กระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงแรมเริ่มประสบปัญหาในการด�าเนินงาน
เนื่องจากการบริหารแบบราชการที่ไม่คล่องตัว และขาดการส่งเสริมการลงทุนให้ทันสมัย จึงต้อง
ปิดตัวลงเมื่อปี พ.ศ. 2512 ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดัดแปลงพื้นที่ชั้นล่างของโรงแรมเป็น
ห้องจ�าหน่ายตั๋วล่วงหน้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 จนถึงปัจจุบัน

โรงแรมราชธานีในอดีต (ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
การรถไฟแห่งประเทศไทย, สถานีรถไฟ บันทึกความทรงจำา ความผูกพัน และการเปลีย่ นแปลง (กรุงเทพฯ: การรถไฟแห่งประเทศไทย,
2554, หน้า 36-37.
14
สมัคร สุนทรเวช, จดหมายเหตุกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2547), หน้า 78.
13
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สามแยก หมายถึงพืน้ ทีบ่ ริเวณจุดบรรจบของถนนเจริญกรุงกับถนนพระรามที่ 4 เป็นย่านการค้า
ชาวจีน มีห้างร้านและสถานบันเทิงหลายแห่ง เสฐียรโกเศศได้เขียนเล่าไว้ในหนังสือ ฟื้นความหลัง
เล่ม 4 ว่า “บริเวณสามแยกเดิม มีแต่โรงเลี้ยงเป็ด มุงหลังคาจาก ฝาขัดแตะเป็นแถว” และเป็นที่ตั้ง
ของ “โรงพักพลตระเวนสามแยก” ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2433

สามแยกย่านการค้าชาวจีน ปัจจุบันเรียกแยกหมอมี ตามชื่อห้างขายยาที่มีชื่อในย่านนี้ในอดีต

การค้าจากย่านเยาวราช-เจริญกรุงเจริญเติบโตและขยายตัวมาถึงสามแยก บริเวณนีจ้ งึ มีชาวจีน
มาเปิดกิจการร้านค้า โดยมากเป็นร้านขายลูกเป็ดลูกไก่ท่ีฟักจากไข่ น. ณ ปากน�้า เล่าว่า ร้านค้า
ประเภทนี้มีอยู่ตลอดแนว ตั้งแต่ตลาดหัวล�าโพงไปจนถึงโรงภาพยนตร์พัฒนากร15 มีร้านขายโลงศพ
ทั้งโลงแบบไทยและแบบจีน ร้านขายยา ซึ่งร้านที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ ห้างขายยาบุญมีดิสเปนซารี หรือ
ห้างขายยาหมอมี ของนายมี เกษมสุวรรณ16 อันเป็นที่มาของชื่อแยกหมอมีทุกวันนี้

15
16

น. ณ ปากน้ำา (นามแฝง), ย่ำาต๊อกทั่วกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), หน้า 47.
เอนก นาวิกมูล, พ่อค้าไทยยุค 2480 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2557), หน้า 174.
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นอกจากกิจการร้านค้าดังกล่าวแล้ว ย่านสามแยกยังเป็นแหล่งบันเทิงที่เป็นที่รู้จักกันดีของ
ชาวกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงภาพยนตร์สิงคโปร์ ซึ่งต่อมาได้ปรับปรุงใหม่แล้วใช้ชื่อว่า
โรงภาพยนตร์เฉลิมบุรี ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 โรงภาพยนตร์แห่งนีจ้ ดั การแสดงดนตรี ละคร ตลอดจน
การแสดงจ�าอวดที่มีชื่อเสียงหลายคณะ เช่น คณะจ�ารูญ หนวดจิ๋ม คณะล้อต๊อก เป็นประจ�าทุกคืน
และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก17 อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าเสียดายว่าในปัจจุบัน แหล่งบันเทิง
ที่เคยคึกคักและคลาคล�่าไปด้วยผู้คน ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เหลือเพียงร่องรอยของชื่อที่
ปรากฏอยู่ ได้แก่ ร้านลอดช่องสิงคโปร์ ซึ่งเป็นร้านขายเก่าแก่ที่ยังรักษาชื่อเสียงมาถึงปัจจุบัน และ
ชื่อ “สี่แยกเฉลิมบุรี” เท่านั้น

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

วงเวียน 22 กรกฎาคม ตัง้ อยูบ่ ริเวณจุดตัดของถนน 3 สาย คือถนนไมตรีจติ ต์ ถนนมิตรพันธ์ และ
ถนนสันติภาพ ถนนตัดขึ้นใหม่ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการตัดถนนในที่เพลิงไหม้ ต�าบลหัวล�าโพง
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2460 หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณต�าบลหัวล�าโพง 18
โดยทางการเห็นว่าบ้านเรือนในละแวกนั้นปลูกสร้างเบียดเสียดซับซ้อน ไม่มีถนนเพียงพอแก่การดับไฟ
อย่างทันท่วงที และยังเป็นเขตที่ไม่สะอาด เกิดโรคภัยไข้เจ็บมาก กรมสุขาภิบาลจึงวางโครงการ
ตัดถนน 3 สายผ่าน และให้มีวงเวียนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 เมตร ตรงจุดที่ถนนทั้ง 3 สายมา
บรรจบกัน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามถนนทั้งสามสายนี้ว่า “ถนน
22 กรกฎาคม” เพือ่ ร�าลึกถึงวันทีพ่ ระองค์นา� ประเทศเข้าสูส่ งครามโลกครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม
พ.ศ. 2460 และเมื่อสงครามยุติลง โดยฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างถาวรวัตถุ และพระราชทานนามให้มีความหมายเกี่ยวเนื่องกับการเข้าร่วมสงคราม อาทิ
วงเวียน 22 กรกฎาคม ที่มีรัศมี 22 เมตร

18

สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล, ร.6 น. 21/36. “เรื่องจะตัดถนนในบริเวณ
ที่เกิดเพลิงไหม้ตำาบลหัวลำาโพงรวมสามสาย (25-27 มกราคม 2461)”.
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ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย
กราบทูลขอเปลี่ยนชื่อถนน เนื่องจากประชาชนเกิดความสับสนในการเรียกชื่อถนนทั้ง 3 จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาสารประเสริฐคิดชื่อถนน ในที่สุดเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2475 จึง
พระราชทานชื่อใหม่ว่า ถนนไมตรีจิตต์ ถนนมิตรพันธ์ และ ถนนสันติภาพ โดยค�าว่า “ไมตรีจิตต์”
หมายถึงไมตรีจติ ทีไ่ ทยได้เข้าร่วมรบกับสัมพันธมิตร ค�าว่า “มิตรพันธ์” หมายถึงผูกมิตร ทีแ่ ปลงมาจาก
ค�าว่า สัมพันธมิตร ส่วนค�าว่า “สันติภาพ” หมายถึงการเข้าร่วมรบผดุงสันติภาพของโลก19 ส�าหรับ
ตัววงเวียนนั้น โปรดเกล้าฯ ให้คงชื่อ วงเวียน 22 กรกฎาคม ไว้ดังเดิม นับตั้งแต่สร้างวงเวียนใน
สมัยรัชกาลที่ 6 วงเวียน 22 กรกฎาคมได้มีการปรับปรุงเรื่อยมา ในปี พ.ศ. 2520 กรุงเทพมหานคร
ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยการปลูกต้นไม้จนร่มรื่น เหมาะแก่การเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจ

วงเวียน 22 กรกฎาคมในอดีต
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

19
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กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2544), หน้า 251252.
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วงเวียนโอเดียน ตัง้ อยูบ่ ริเวณปลายสุดด้านทิศตะวันออกของถนนเยาวราช ทีเ่ ป็นจุดบรรจบกับ
ถนนเจริญกรุง วงเวียนแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาคู่กับถนนเยาวราช ซึ่งเป็นศูนย์รวมของย่าน
บันเทิงในอดีต โรงภาพยนตร์ แหล่งเซียงกง แหล่งอะไหล่ญี่ปุ่นมือสอง ร้านขายเครื่องยนต์มือสอง
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โลหะนานาชนิด
ชือ่ “วงเวียนโอเดียน” มาจากชือ่ โรงภาพยนตร์โอเดียนของค่ายรามา ซึง่ เคยตัง้ อยูใ่ นบริเวณนัน้
ปัจจุบันได้เลิกกิจการและรื้อทิ้งไป ทั้งนี้ย่านเยาวราชเป็นบริเวณที่มีชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่
อย่างหนาแน่น และด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ชาวไทย
เชือ้ สายจีนจึงได้รว่ มแรงร่วมใจเพือ่ ถวายความจงรักภักดี เนือ่ งในวโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 9 เจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ด้วยการสร้าง
ซุม้ ประตูแบบจีนโบราณทีผ่ สมเข้ากับลักษณะบางประการของไทยขึน้ บริเวณปลายสุดของถนนเยาวราช
เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสนี้ โดยให้ชื่อว่า “ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา” หรือ
ในอีกชื่อหนึ่งว่า “ซุ้มประตูวัฒนธรรมไทย-จีน”20

บริเวณวงเวียนโอเดียน ก่อนจะมีการสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ขวามือของภาพยังเห็นโรงหนังโอเดียน
(ที่มา: www.pantip.com)
20

ประวิทย์ พันธุ์วิโรจน์ และคณะ, เสน่ห์เมืองจิ๋ว ทำาเลมังกรทอง (กรุงเทพฯ: แปลน พริ้นท์ติ้ง, 2545), หน้า 30-31.
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ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา กลางวงเวียนโอเดียน

48
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วัดไตรมิตรวิทยาราม เดิมเรียกว่าวัดสามจีน เชื่อกันว่ามีชาวจีน 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 เมื่อวันที่
13 สิงหาคม พ.ศ. 2493
ปูชนียวัตถุที่ส�าคัญ ได้แก่
พระพุทธทศพลญาณ พระประธานในพระอุโบสถ ทีช่ าวบ้านนิยมเรียกว่า หลวงพ่อโตวัดสามจีน
หรือหลวงพ่อวัดสามจีน สร้างด้วยปูนลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเคยเสด็จมานมัสการ และตรัสยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก ต่อมา
ได้พระราชทานธรรมาสน์ลายทองเท้าสิงห์ ส�าหรับแสดงธรรมประจ�าพระอุโบสถด้วย

ด้านหน้าวัดไตรมิตรวิทยาราม
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พระสุโขทัยไตรมิตร หรือพระพุทธสุวรรณปฏิมากร
ที่ประดิษฐานในพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

พระสุโขทัยไตรมิตร หรือ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปทองค�า ปางมารวิชยั
สมัยสุโขทัย ที่มีพุทธลักษณะสวยงาม สร้างด้วยทองเนื้อเจ็ด น�้าสองขา (สองสลึง) หน้าตักกว้าง
6 ศอก 5 นิว้ สูง 7 ศอก 1 คืบ 9 นิว้ องค์พระถอดได้เป็นเก้าแห่ง ปัจจุบนั ตรงรอยทีถ่ อดนัน้ ได้ประสาน
หมดแล้ว เดิมพระสุโขทัยไตรมิตรถูกปูนโบกทับองค์พระไว้ เพื่ออ�าพรางจากภัยสงคราม และน�ามา
ประดิษฐานที่วัดโชตินาราม (วัดพระยาไกร) ต่อมาวัดแห่งนี้ร้างลง จึงชะลอพระพุทธรูปองค์ดังกล่าว
มาประดิษฐานไว้ที่เพิงข้างพระเจดีย์วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นเวลาราว 20 ปี เมื่อจะอัญเชิญขึ้นไป
ประดิษฐานบนพระวิหารในปี พ.ศ. 2498 ขณะเคลือ่ นย้ายปูนหุม้ องค์พระกะเทาะหลุด เห็นเป็นทองค�า
อยู่ด้านใน จึงได้แกะปูนออกทั้งหมด21 ปี พ.ศ. 2550 ทางวัดได้สร้างพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา เพือ่ เป็นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร โดยปัจจุบนั ประดิษฐานอยูบ่ นชัน้ ที่ 3
ส่วนชั้นถัดลงมาเป็นที่ตั้งของ “ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช” ที่จัดแสดงวิถีชีวิตชาวไทยเชื้อสายจีน
นับแต่ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ จนยุคท�าการค้าเฟื่องฟูกลายเป็นไชน่าทาวน์ใหญ่ของกรุงเทพฯ ในวันนี้
21
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กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2525), หน้า 170-172.
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ภายในศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช
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โรงเจซินเฮงตัว๊ ตัง้ อยูบ่ นถนนไมตรีจติ ต์ ไม่ทราบปีทสี่ ร้าง ด้านหน้าประตูมแี ผ่นป้ายไม้จา� หลัก
อักษรจีนสีทอง ที่แปลความหมายว่า โรงเจซินเฮงตั๊ว เมื่อผ่านประตูเข้าไปจะเป็นลานกว้าง ตัววิหารที่
ตั้งศาล และมีบริเวณเชื่อมต่อกับศาลเจ้าซิกเซียม้า สันนิษฐานว่าอาจจะสร้างขึ้นพร้อมกัน
ภายในวิหารมีแท่นบูชา ประดิษฐานรูปปั้นของจักรพรรดิทั้งเก้า และรูปปั้นของเต๋าบ้อ
นอกจากนี้ทางด้านซ้ายยังตั้งรูปปั้นของจู้เซิงเหนียน ด้านขวาเป็นที่ส�าหรับไหว้ฟ้า-ดิน พ่อแม่ และ
เทพหน�่าซิ้งปักเต้า เหนือแท่นบูชาจักรพรรดิทั้งเก้า มีแผ่นป้ายที่เขียนเป็นอักษรจีนว่า กิ้ว วง เซ้ง หวย
แปลว่า สโมสรสันนิบาตจักรพรรดิทั้งเก้า ระบุปีที่เขียนคือ พ.ศ. 2436 เป็นแผ่นป้ายเก่าแก่ของศาล
ใกล้กับประตูศาลเจ้า มีระฆังแบบไทยใบหนึ่ง แต่ไม่มีอักษรใดๆ จารึกไว้22
เมื่อถึงเทศกาลกินเจของทุกปี โรงเจแห่งนี้จะจัดงานใหญ่โตและคลาคล�่าไปด้วยผู้คนที่มา
ร่วมงาน
ศาลเจ้าซิกเซียม้า ตั้งอยู่บนถนนไมตรีจิตต์ ติดกับโรงเจซินเฮงตั๊ว มีการบูรณะก่อสร้างขึ้นใหม่
เมื่อปี พ.ศ. 2426 เนื่องจากศาลเจ้าเก่าทรุดโทรมลง เหนือประตูมีแผ่นป้ายเขียนเป็นอักษรจีน
ที่มีความหมายว่า ศาลเจ้าซิกเซียม้า สองข้างประตูมีค�าโคลงคู่ เขียนเป็นภาษาจีน มีความหมายว่า
ซิกเซียม้าจะคุม้ ครองรักษาชาวประชาและศาลเจ้านี้ จากประตูใหญ่เข้าไปในลานเล็กๆ และมีวหิ ารตัง้ อยู่
ตรงกลาง ตัววิหารเป็นอาคารหินขัด มีภาพเขียนลวดลายดอกไม้ ปลา นก และนิทานในประวัตศิ าสตร์จนี
บนแผ่นหิน จากประตูด้านในเข้าไปตรงกลาง มีรูปปั้นซิกเซียม้าหรือหม่าโจ้ว และที่มุมหนึ่งของศาล
มีระฆังเก่าใบหนึ่งแขวนอยู่ สร้างขึ้นในปีเดียวกับที่สร้างศาล23
ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย ตั้งอยู่บนถนนพระรามที่ 4 ตามประวัติกล่าวว่า สามีภรรยาชาวแต้จิ๋วได้
สร้างศาลเจ้าแห่งนี้ขึ้น โดยอัญเชิญรูปเคารพเห้งเจีย 2 องค์ ประกอบด้วยปางบู๊และปางบุ๋นมาจาก
เมืองซัวเถา เมื่อถึงประเทศไทยได้ขึ้นฝั่งที่อ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แล้วอัญเชิญรูปเคารพ
มาประดิษฐานที่ศาลแห่งนี้24 เดิมศาลเจ้าเห้งเจียตั้งอยู่ที่ตรอกประตูวัดไตรมิตรวิทยาราม ด้านถนน
กลันตัน แต่หลังจากนั้นประมาณ 50 ปีต่อมา ทางวัดต้องการใช้พื้นที่ดังกล่าว จึงย้ายศาลเจ้ามาไว้ที่
ประตูอีกด้านหนึ่ง อันเป็นต�าแหน่งที่ตั้งในปัจจุบัน

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.
22

52

เรองเ า อง างราง

นาเงน

ศาลเจ้าแห่งนี้ใช้ที่ว่างระหว่างตึกแถว สร้างเป็นอาคารห้องเดียว ภายในเป็นห้องพักเล็กๆ ของ
ผู้ดูแลศาลเจ้า จากประตูเข้าไปภายในตรงกลางเป็นแท่นบูชา ตั้งรูปปั้นเทพเจ้าเห้งเจียหรือซึงหงอคง
เหนือแท่นบูชามีแผ่นป้ายเขียนว่า ไต่ เซี้ย ฮุก โจ้ว หมายถึง มหาเทพเห้งเจีย ด้านขวาตั้งรูปบูชาของ
พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา25 เป็นที่นับถือของผู้คนในย่านนั้น

ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย บนถนนไมตรีจิตต์
25

ต้วน ลี่ เซิง และบุญยิ่ง ไร่สุขสิริ, ความเป็นมาของวัดจีนและศาลเจ้าจีนในประเทศไทย, หน้า 102-103.
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คริ ส ตจั ก รไมตรี จิ ต ตั้งอยู่บ นถนนไมตรีจิต ต์ เป็ น คริ ส ตจั ก รโปรเตสแตนต์ แห่ ง แรกของ
ประเทศไทย ได้รบั การสถาปนาเป็นคริสตจักรเมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2380 โดยศาสนาจารย์มลั คอม
(Rev. Malcom) ผู้แทนมิชชันนารีของคณะอเมริกันแบ๊บติสต์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2474 ได้ซื้อที่ดิน
ส�าหรับเป็นที่ตั้งของคริสตจักร แล้วเริ่มก่อสร้างอาคารในช่วงต้นปี พ.ศ. 2478 โดยอาคารโบสถ์ที่สร้าง
เวลานั้น ชั้นสองท�าเป็นห้องประชุมส�าหรับประกอบศาสนพิธี จุคนได้ราว 400-500 คน ส่วนชั้นล่าง
เป็นห้องเรียนของโรงเรียนซือลิบจิงกวง จ�านวน 8 ห้อง ด้านซ้ายของโบสถ์สร้างเป็นตึกสูง 2 ชัน้ ใช้เป็น
ห้องพักครูและห้องสมุด ส่วนด้านขวาใกล้ประตูใหญ่เป็นบ้านพักของศิษยาภิบาล ต่อมาได้มีการ
ต่อเติมและปรับปรุงอาคารอีกหลายครั้ง
ปัจจุบนั คริสตจักรไมตรีจติ นอกจากเป็นสถานทีส่ า� หรับการเรียนการสอนและเผยแผ่ศาสนาแล้ว
ยั ง เป็ น ที่ นั ด พบปะเพื่อท�ากิจกรรมร่ว มกัน ในหมู่คริสตชน โดยเฉพาะกลุ ่ มชาวไทยเชื้ อ สายจี น ที่
นับถือศาสนาคริสต์ และยังเปิดให้มีการเรียนการสอนภาษาจีนเสริมส�าหรับผู้ที่สนใจด้วย26

คริสตจักรไมตรีจิตในปัจจุบัน
26
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อนุสรณ์ 170 ปี คริสตจักรไมตรีจิต (กรุงเทพฯ: คริสตจักรไมตรีจิต, 2549), หน้า 15-20.
เรองเ า อง างราง

นาเงน

อาคารโบสถ์ของคริสตจักรไมตรีจิต
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ถนนสายสำาคัญในพื้นที่
ถนนพระรามที่ 4 เดิมเรียกว่า ถนนตรง27 และถนนหัวล�าโพง (นอก)28 เริม่ ต้นจาก
ห้าแยกหมอมีไปบรรจบกับถนนสุขุมวิทที่แยกพระโขนง ถนนสายนี้พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว รั ช กาลที่ 4 โปรดเกล้ า ฯ ให้ ส ร้ า งขึ้ น ในปี พ.ศ. 2400
อันเนือ่ งจากกงสุลอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และฝรัง่ เศส ได้เข้าชือ่ พร้อมกับบรรดานายห้าง
ชาวต่างชาติ ขอร้องรัฐบาลสยามว่า เรือลูกค้าทีข่ นึ้ มาค้าขายถึงกรุงเทพฯ มีระยะทางไกล
ถึงหน้าน�้าน�้าเชี่ยวมาก กว่าจะเดินทางถึงกรุงเทพฯ ก็ใช้เวลาหลายวัน จะขอไปตั้ง
ห้างซื้อขายใต้ปากคลองพระโขนง ตลอดถึงบางนา และขอให้รัฐบาลขุดคลองลัดตั้งแต่
บางนามาตลอดถึงคลองผดุงกรุงเกษม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยารวิวงศ์
มหาโกษาธิบดี (ข�า บุนนาค) ที่พระคลัง จ้างกรรมกรจีนขุดคลองตั้งแต่หน้าป้อมผลาญ
ไพรีราบ ตัดทุ่งลงไปถึงคลองพระโขนง และตัดคลองพระโขนงออกไปทะลุแม่น�้าใหญ่
แล้วน�ามูลดินขึ้นมาถมเป็นถนนฝั่งเหนือตลอดล�าคลอง พระราชทานชื่อว่า “คลอง
ถนนตรง” ครั้นขุดคลองแล้ว ชาวยุโรปก็มิได้ลงไปอยู่ที่บางนา อ้างว่าห่างไกล
คลองถนนตรงนี้ชาวบ้านเรียกว่า ถนนวัวล�าพองหรือหัวล�าโพง ตามชื่อทุ่งนา
ที่ถนนและคลองตัดผ่าน ต่อมามีการสร้างสะพานข้ามคลองผดุงกรุงเกษม ชาวบ้าน
เรียกกันว่า สะพานวัวล�าพอง ถนนตรงเป็นถนนสายแรกในรัชกาลที่ 4 มีลักษณะเป็น
เส้นตรงและระยะทางไกล จึงมีพระบรมราชโองการให้เรียกทางที่ริมคลองนี้ว่า ทาง
ถนนตรง
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2462 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ ถนนหัวล�าโพง (นอก) ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงถึง
ถนนหลวงสุนทรโกษา เป็น “ถนนพระรามที่ 4” เหตุเพราะเป็นถนนทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น

หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี และคณะ, องค์ประกอบกายภาพกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534),
หน้า 270.
28
กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 201-202.
27
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บรรยากาศในอดีตของถนนพระราม 4 บริเวณใกล้สถานีหัวล�าโพง
(ที่มา: www.pantip.com)

ถนนมิตรภาพไทย-จีน เริ่มต้นจากถนนพระรามที่ 4 บริเวณแยกสะพาน
เจริญสวัสดิ์ไปบรรจบกับถนนเจริญกรุง บริเวณวงเวียนโอเดียน แม้จะไม่ทราบประวัติ
ความเป็นมาของถนนสายนี้ชัดเจน แต่จาก แผนที่แสดงการตัดถนนจากเพลิงไหม้
ต�าบลระวางถนนเจริญกรุง ถนนเยาวราช และถนนปทุมคงคา พ.ศ. 2475 พบว่า
แนวถนนสายที่ 1 ที่ตัดขึ้นใหม่เป็นแนวเดียวกับถนนมิตรภาพไทย-จีนในปัจจุบัน
จึงสันนิษฐานว่าถนนสายนีอ้ าจตัดขึน้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนชือ่ ถนนมิตรภาพไทย-จีน
อาจจะเป็นการตัง้ ชือ่ หลังจากมีการสร้างซุม้ ประตูวฒ
ั นธรรมไทย-จีน ทีว่ งเวียนโอเดียนแล้ว
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ถนนทรงสวัสดิ์ เริม่ ต้นจากถนนเจริญกรุงไปบรรจบกับถนนทรงวาด พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้ตดั ถนนสายนีข้ นึ้ หลังจาก
เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ส�าเพ็งในปี พ.ศ. 2449 โดยเป็นถนนที่ตัดตรงไปออกสะพาน
ข้ามคลองวัดปทุมคงคา แล้วแยกเข้าที่วัดสัมพันธวงศ์ออกสู่ถนนเยาวราช ซึ่งถนน
ที่แยกนี้เป็นส่วนหนึ่งของถนนทรงวาด ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 กระทรวงมหาดไทย
ได้ขอพระราชทานนามถนนสายนี้ใหม่จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 7 โดยกรมพระอาลักษณ์ได้คดิ ชือ่ ถวายว่า “ถนนทรงสวัสดิ”์ เพือ่ ให้จา� ง่ายและ
ใกล้เคียงกับชื่อเดิมคือ ถนนทรงวาด29
ถนนกลันตัน เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างถนนพระรามที่ 4 กับถนนเจริญกรุง
ถนนสายนี้ไม่ปรากฏหลักฐานประวัติความเป็นมาชัดเจน แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็น
ถนนทีม่ กี ารตัดมานาน อย่างน้อยในสมัยรัชกาลที่ 6 เนือ่ งจากปรากฏแนวถนนกลันตัน
ใน แผนที่ต�าบลตรอกเซียงกง พ.ศ. 2458
ถนนล�าพูนไชย เป็นถนนที่แยกจากถนนพระรามที่ 4 ตัดผ่านถนนเจริญกรุง
ไปบรรจบกับถนนเยาวราช สันนิษฐานว่าถนนสายนี้น่าจะตัดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2443
เนื่องจากปรากฏในเอกสารจดหมายเหตุว่า มีการตัด “ถนนระหว่างหลังตึกแถวต�าบล
สามแยก ถนนหัวล�าโพง ผ่านถนนเจริญกรุง ตกถนนเยาวราช” ส�าหรับให้บริษทั รถราง
วางรางลัดมาถนนเยาวราชสายหนึ่ง30 จึงน่าจะหมายถึงถนนล�าพูนไชยในปัจจุบัน

29
30
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 99.
สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ, ร.5 ยธ. 9/42. “เรือ่ งเบิกจ่ายการทำาถนน
27 กันยายน 118-27 พฤศจิกายน 119”.
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ถนนล�าพูนไชยเมื่อราว 70-80 ปีก่อน
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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ย่านเจริญกรุง-เยาวราช
ไชน่าทาวน์กรุงเทพฯ

ย่ า นเจริ ญ กรุ ง -เยาวราช เป็ น ย่ า นการค้ า และชุ ม ชนชาวไทยเชื้ อ สายจี น ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ใน
กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณถนนเจริญกรุงและถนนเยาวราชที่คลาคล�่าไปด้วยคนไทยเชื้อสายจีน
และผู้คนที่มาจับจ่ายใช้สอยทั่วทั้งถนนเจริญกรุงและถนนเยาวราช ตลอดจนตรอกซอยต่างๆ ในแต่ละ
ถนนจะมีย่านการค้าที่แตกต่างกันออกไป เช่น ย่านถนนเยาวราชเป็นย่านขายทอง ขายอาหารสด-แห้ง
แบบจีน ย่านเล่งบ๊วยเอี๊ยะขายอาหารแห้ง ขายของไหว้เจ้า ย่านเวิ้งนาครเขษมขายเครื่องจักร เครื่อง
สูบน�้า เครื่องดนตรี ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ล้วนมีย่านค้าขายสินค้าหลากหลายประเภท มีผู้คนจาก
ทั่วสารทิศมาจับจ่ายใช้สอย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลจีนจะมีความคึกคักมากเป็นพิเศษ นอกจากนั้น
ย่านนีย้ งั มีศาสนสถานอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย ชาวไทยเชือ้ สายจีนและเชือ้ สายญวนหลายแห่ง
เช่น วัดมังกรกมลาวาส ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ และวัดมงคลสมาคม เป็นต้น

ย่านถนนเยาวราชบริเวณแยกเฉลิมบุรี
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

เยาวราช เป็นย่านการค้าและเป็นทีต่ งั้ ถิน่ ฐานของชุมชนชาวจีนมาตัง้ แต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น31 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา ย่านสามเพ็ง
(ส�าเพ็ง) เป็นย่านทีม่ ชี าวจีนอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่น เป็นย่านการค้าตลาดบกทีใ่ กล้กบั แม่นา�้ เจ้าพระยา
31

ประวิทย์ พันธุ์วิโรจน์, เสน่ห์เมืองจิ๋ว ทำาเลมังกรทอง, หน้า 122.
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ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ แห่งหนึง่ ของประเทศ ประกอบไปด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคทัง้ ในและต่างประเทศ และยังเป็น
แหล่ ง สถานบั น เทิ ง ส� า คั ญ ของกรุ ง เทพมหานครมาตั้ ง แต่ แรกสร้ า งกรุ ง มี ทั้ ง โรงฝิ ่ น และโรงพนั น
ในสมัยรัชกาลที่ 1 ตั้งโรงหวยขึ้นที่เชิงสะพานหันในสมัยรัชกาลที่ 332 มีโรงหญิงโสเภณีหรือที่เรียกว่า
“โรงร�า” อยู่หลายแห่ง แต่เดิมสถานบริการประเภทนี้มักตั้งอยู่บริเวณส�าเพ็ง ต่อมาเมื่อมีการตรา
กฎหมายบังคับให้แขวนโคมเขียวเป็นสัญลักษณ์ไว้หน้าโรง สถานบริการเหล่านี้จึงย้ายมาตั้งที่บริเวณ
ถนนเจริญกรุง ตรงข้ามตลาดกรมภูธเรศ อยู่เหนือปากถนนพลับพลาไชย33
ตรอกเต๊ า เป็ น อี ก ย่ า นหนึ่ ง ในเยาวราชซึ่ ง เคยเป็ น ที่ ตั้ ง ของโรงหญิ ง โสเภณี จ�า นวนมาก
เป็ น ตรอกยาวจากถนนส� า เพ็ ง มาบรรจบกั บ ถนนเจริ ญ กรุ ง ต่ อ มาเมื่ อ ตั ด ถนนเยาวราชผ่ า น
ตรอกเต๊าจึงถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงตัง้ แต่ถนนส�าเพ็งถึงถนนเยาวราชเรียกว่า “ตรอกโรงเขียน”
เนื่องจากสถานบริการหรือโรงโสเภณีในตรอกนี้จะเขียนภาพระบายสีเรื่องสามก๊ก เพื่อชวนให้คน
แวะเข้ามาดู34 และช่วงตั้งแต่ถนนเยาวราชถึงถนนเจริญกรุงเรียกว่า “ตรอกเต๊า” หรือเรียกชื่อเต็มว่า
“ตรอกยายเต๊า”35
นอกจากสถานบันเทิงแล้ว ย่านเยาวราชมีโรงงิว้ และโรงภาพยนตร์หลายแห่ง มีโรงงิว้ ทีม่ ชี อื่ เสียง
อย่างเช่น โรงงิ้วเทียนกัวเทียน สี่แยกราชวงศ์36 ส่วนโรงภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง เช่น โรงภาพยนตร์
พัฒนากร บริเวณใกล้กบั ย่านสามแยก37 ซึง่ มีชอื่ เสียงมาอย่างน้อยตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 6 แล้ว เนือ่ งจาก
ปรากฏชื่อในแผนที่แสดงบริเวณเพลิงไหม้ในสมัยนั้น38 ในอดีตชุมชนสามเพ็งเต็มไปด้วยโรงเรือนไม้
คับคัง่ ไปด้วยชาวจีน และเกิดไฟไหม้บอ่ ยครัง้ เป็นพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามสกปรก สะท้อนให้เห็นจากชือ่ ซอยต่างๆ
อาทิ ตรอกป่าช้าหมาเน่า39 ตรอกอาจม40 เป็นต้น

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.
32
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โรงงิ้วเทียนกัวเทียน สี่แยกราชวงศ์ในอดีต
(ที่มา: www.pantip.com)

ในปี พ.ศ. 2433 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จ
ทอดผ้าพระกฐิน ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นความสกปรก ประกอบกับ
เกิ ด เพลิ ง ไหม้ บ ่ อ ยครั้ ง จึ ง มี พ ระราชด� า ริ ที่ จ ะสร้ า งถนนใหม่ คื อ ถนนเยาวราช ดั ง ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาว่า41
“...มีพระราชโองการด�ารัสเหนือเกล้าฯ สัง่ ให้กรมโยธาธิการสร้างถนนขึน้ ใหม่สายหนึง่ 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 วันที่ 30 มกราคม รัตนโกสินทร์ศก 110
นริศรานุวัดติวงษ์”

41

“ประกาศกรมโยธาธิการ”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 8 ตอนที่ 45 (7 กุมภาพันธ์ 110), หน้า 410-411.

านเ ร กรุง เ า รา

นาทา นกรุงเทพ

65

ถนนเยาวราชทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ นัน้ เริม่ ต้นจาก
คลองโอ่งอ่าง (คลองรอบกรุง) สิ้นสุดที่วัดไตรมิตรวิทยาราม มีระยะทาง 1 กิโลเมตร การตัดถนน
เยาวราชท�าให้เกิดการเวนคืนพื้นที่ย่านนี้เป็นจ�านวนมาก เนื่องจากที่ดินบริเวณที่จะตัดถนนเยาวราช
เป็นที่ของข้าราชการ คนบังคับในต่างประเทศ และราษฎร ส�าหรับผืนที่ดินใดมีปัญหาเรื่องการเวนคืน
ถนนก็จะหลีกคดโค้งไป ท�าให้ถนนเยาวราชไม่ได้มีลักษณะเป็นเส้นตรงนัก ถนนเยาวราชแล้วเสร็จ
ในปี พ.ศ. 2443

ภาพเก่าย่านเยาวราชจากมุมสูง หลังคาโบสถ์ที่เห็นในภาพคือ วัดกันมาตุยาราม
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

ถนนเยาวราชในอดีต
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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ปัจจุบันเยาวราช มีย่านขายสดของแห้ง วัตถุดิบอาหารจีน อย่างเช่น ตลาดกรมภูธเรศ ตั้งอยู่
ระหว่างถนนแปลงนามกับซอยอิสรานุภาพ ชื่อของตลาดมีที่มาจากพระนามของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าทวีถวัลยลาภ กรมหมืน่ ภูธเรศธ�ารงศักดิ์ ตลาดกรมภูธเรศหรือทีเ่ รียกกันสัน้ ๆ ว่า ตลาดใหม่
กรมภู เป็นตลาดสด ขายวัตถุดิบและอาหารจีนขึ้นชื่อของเยาวราช
นอกจากอาหารที่ขึ้นชื่อแล้ว สินค้าที่โดดเด่นในปัจจุบันก็คือ ทองรูปพรรณ ซึ่งเสน่ห์ของ
ทองในย่านนี้ คือการผลิตทองค�าด้วยมือ อันเป็นศิลปะทีส่ บื ทอดกันมาแต่เดิม42 ย่านเยาวราชยังเป็นทีต่ งั้
ของศาลเจ้าจีนหลายแห่ง อันแสดงถึงเอกลักษณ์ของพืน้ ทีท่ มี่ ชี าวจีนอพยพเข้ามาอยูอ่ าศัยเนิน่ นาน เช่น
ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ ที่ตั้งอยู่กลางตลาดเล่งบ๊วยเอี๊ยะ ตลาดที่เก่าที่สุดแห่งหนึ่งของย่านเยาวราช
และวัดมังกรกมลาวาส อันเป็นวัดทีไ่ ด้รบั ความเคารพนับถืออย่างมากในหมูช่ าวไทยเชือ้ สายจีน เป็นต้น
ถนนเยาวราชยังเป็นที่ตั้งของชุมชนเก่าแก่ เช่น ชุมชนเจริญไชย ชุมชนเลื่อนฤทธิ์

ทางเข้าตลาดกรมภูธเรศ ด้านซอยอิสรานุภาพ

42

ประวิทย์ พันธุ์วิโรจน์, เสน่ห์เมืองจิ๋ว ทำาเลมังกรทอง, หน้า 122.

านเ ร กรุง เ า รา

นาทา นกรุงเทพ

67

ปากถนนผดุงด้าว จากฝั่งถนนเจริญกรุงเชื่อมสู่ถนนเยาวราช

ชุมชนเจริญไชย ตั้งอยู่บริเวณถนนเจริญกรุงช่วงหัวถนนพลับพลาไชย ตามประวัติกล่าวว่า
ชาวจีนเริม่ อพยพเข้ามาอาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีบ่ ริเวณนีต้ งั้ แต่ปี พ.ศ. 2414 เมือ่ มีการสร้างวัดมังกรกมลาวาส43
มีทั้งผู้ประกอบกิจการและแรงงาน โดยส่วนใหญ่เป็นชาวจีนกวางตุ้ง ภายหลังจึงเริ่มมีชาวจีนแต้จิ๋ว
มาอาศัยอยู่มากขึ้น จนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีตรอกทางเข้าชุมชนที่รู้จักกันในหมู่ชาวจีนว่า
“ตงเฮงโกย” และกลายเป็นตรอกเจริญไชยในเวลาต่อมา ที่มาของชื่อ “เจริญไชย” นั้น สันนิษฐานว่า
มาจากชื่อถนนเจริญกรุงกับถนนพลับพลาไชย44

43
44

68

กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านเจริญไชย, บันทึกเจริญไชย: คนจีนสยาม (นครปฐม: พริ้นเทอรี่, 2556), หน้า 20.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 25.
เรองเ า อง างราง
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ชุมชนเจริญไชยประกอบด้วยผู้คนที่อาศัยในตึกแถวด้านนอกติดกับถนนเจริญกรุง และตึกแถว
ด้านในซอยเจริญไชย ตึกแถวเหล่านีส้ ร้างขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยตึกแถวด้านนอกเป็นทีต่ ง้ั ของร้านค้า
หลายประเภท เช่น ร้านขายยาจีน ร้านขายสุราต่างประเทศ ร้านขายกระดาษไหว้เจ้า ร้านขายขนม
ไหว้เจ้า เป็นต้น ปัจจุบันมีร้านบะหมี่จับกัง ขายบะหมี่ชามโต อันเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ส่วนตึกแถว
ด้านในทีเ่ รียกว่า “เต็กกอหัง่ ” ใช้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย นอกจากกิจการค้าดังกล่าวแล้ว สมัยก่อนชุมชนเจริญไชย
ยังมีชื่อเสียงในด้านการท�าโพยก๊วน หรือการเป็นตัวแทนการผ่านเงินส�าหรับส่งเงินกลับไปเมืองจีน
และกิจการสถานเริงรมย์จ�าพวกโรงโสเภณีและโรงน�้าชาอีกด้วย45

ชุมชนเจริญไชยในปัจจุบัน

45

เรื่องเดียวกัน, หน้า 28.
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ร้านขายบะหมี่จับกังที่มีชื่อเสียงในชุมชนเจริญไชย

พิพิธภัณฑ์บ้านเก่าเล่าเรื่องของชุมชน
70
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ทางเข้าพิพิธภัณฑ์บ้านเก่าเล่าเรื่องของชุมชน
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ส�าหรับกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณชุมชนเจริญไชยนั้น เดิมเป็นของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ที่ทรงได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. 2435 ต่อมากรรมสิทธิ์ที่ดินได้ตกทอดมายังทายาท คือพระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์
กรรมสิทธิ์ที่ดินจึงตกเป็นของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์46 โดยให้ผู้เช่าที่อาศัยอยู่เดิมได้อยู่อาศัยต่อไป
ชุมชนเล่งบ๊วยเอี๊ยะ ตั้งอยู่ภายในซอยอิสรานุภาพ ซึ่งเป็นซอยเล็กๆ ที่เชื่อมระหว่างถนน
เจริญกรุงกับถนนเยาวราช ย่านนี้เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงในด้านการจ�าหน่ายอาหารสดและ
อาหารแห้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มีผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยจ�านวนมาก โดยเฉพาะคนจีนในแถบนี้
รวมถึงคนจีนในที่อื่นๆ ต่างก็แวะมาจับจ่ายใช้สอยอาหารสด อาหารแห้ง ผลไม้ เครื่องปรุงแบบจีน
เครือ่ งเทศ ของไหว้เจ้า ปัจจุบนั บรรดาพ่อค้าชาวไทยและจีนร่วมกันปรับปรุงถนนภายในซอยอิสรานุภาพ
เพื่อสะดวกในการเข้ามาซื้อสินค้าในชุมชน47
ปัจจุบันชุมชนเล่งบ๊วยเอี๊ยะนอกจากจะมีร้านขายอาหารสดและอาหารแห้งแล้ว ยังมีร้าน
เป็ดย่าง หมูย่าง อันเป็นอาหารของคนกวางตุ้งอยู่หลายร้าน บางร้านมีความเก่าแก่มากถึง 80 ปี

46
47
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 20-24.
สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ, ร.5 ยธ. 9/29. “เรื่องซ่อมถนนในตรอก
พระยาอิสรานุภาพ”, 5 มิถุนายน 116.
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ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนเยาวราชและถนนจักรวรรดิ บริเวณแยกวัดตึก ตาม
ประวัติกล่าวว่า เดิมที่ดินบริเวณนี้เป็นของพระยาราชสุภาวดี (ปาล สุรคุปต์) ภายหลังกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ตกเป็นของทายาทรุ่นหลาน คือคุณหญิงเลื่อน ต่อมาในปี พ.ศ. 2443 เมื่อมีการตัดถนนเยาวราชผ่าน
บริเวณดังกล่าว ที่ดินของคุณหญิงเลื่อนถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือที่ดินฝั่งเหนือถนนเยาวราช และ
ที่ดินฝั่งใต้ถนนเยาวราช (คือบริเวณชุมชนเลื่อนฤทธิ์ในปัจจุบัน)48 ภายหลังคุณหญิงเลื่อนได้ขายที่ดิน
ฝั่งใต้ให้กับพระคลังข้างที่ ทางพระคลังข้างที่จึงได้สร้างตึกแถว เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้มีกลุ่มพ่อค้า
ทั้งชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยเชื้อสายอินเดีย เข้ามาเช่าพื้นที่เพื่อท�าการค้าขายจนถึง
ปัจจุบัน49

ภายในชุมชนเลื่อนฤทธิ์ภายหลังการย้ายออกเพื่อปรับปรุงอาคารในพื้นที่

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.
48
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สภาพภายในชุมชนเลื่อนฤทธิ์ภายหลังการย้ายออก

ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ถือได้ว่าเป็นย่านการค้าที่มีความส�าคัญมาตั้งแต่ในอดีต สมัยที่คุณหญิงเลื่อน
ยังคงเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่ ย่านนี้มีชื่อเสียงในด้านกิจการโรงโสเภณี และกิจการโรงละครของคุณหญิง
เลื่ อ นเอง50 ต่ อ มาเมื่ อ การสร้ า งตึ ก แถวในพื้ น ที่ ชุ ม ชนเลื่ อ นฤทธิ์ จึ ง กลายเป็ น แหล่ ง ธุ ร กิ จ ค้ า ผ้ า
(โดยเฉพาะผ้าม้วน) ที่มีชื่อเสียง มีร้านขายส่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ร้านค้าผ้าแพรเก่าแก่ที่อยู่ต่อเนื่องมา
2 ชั่วอายุคน แต่เนื่องจากมีการขยายตัวของธุรกิจค้าผ้าจากตลาดส�าเพ็งในช่วงหลังปี พ.ศ. 2500
ประกอบกับที่ตั้งของชุมชนเป็นทางเข้าออกสู่คลองถมและส�าเพ็ง อีกทั้งอยู่ใกล้กับย่านการค้าส�าคัญ
ได้แก่ ย่านวังบูรพาและเวิ้งนาครเขษม ท�าให้มีผู้คนเดินทางสัญจรไปมาผ่านชุมชนแห่งนี้อย่างคึกคัก

50
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สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล, ร.5 น. 8. “เรื่องขอประทานเสนอชื่อ
โรงโสเภณี”, ร.ศ. 127.

เรองเ า อง างราง

นาเงน

บรรยากาศชุมชนเลื่อนฤทธิ์ริมถนนเยาวราชในยามค�่าคืน

ปัจจุบันธุรกิจการค้าผ้าม้วนเริ่มซบเซา ชุมชนเลื่อนฤทธิ์รวมตัวกันจัดตั้งบริษัทชุมชนเลื่อนฤทธิ์
จ�ากัด เพือ่ อนุรกั ษ์บา้ นเรือน อาคาร และสภาพแวดล้อม อันเป็นพืน้ ทีป่ ระวัตศิ าสตร์ของชุมชน นับเป็น
ตัวอย่างส�าคัญของชุมชนที่พยายามอนุรักษ์ความเป็นชุมชนดั้งเดิมของตนเองไว้ได้อย่างเข้มแข็ง51

51

กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์,“วิถีเลื่อนฤทธิ์ การอนุรักษ์ชุมชนชาวเวิ้งแห่งกรุงเทพมหานคร”, หน้า 2.
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ชุมชนเวิ้งนาครเขษม เป็นชุมชนเก่าแก่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ระหว่างถนนเยาวราช ถนนจักรวรรดิ
และถนนเจริญกรุง ย่านเวิง้ นาครเขษมในอดีตเคยเป็นทีต่ งั้ ของโรงภาพยนตร์นาครเขษม โรงภาพยนตร์
ชื่อดังและทันสมัยในสมัยนั้น และเป็นแหล่งขายสินค้าหลายประเภท เช่น เครื่องดนตรี กระทะทองเหลือง เครือ่ งลายคราม เครือ่ งเหล็ก ของโบราณ ตลอดจนหนังสือเก่าประเภทต่างๆ52 ย่านดังกล่าว
จึงมีความคึกคักมากในช่วงวันศุกร์และวันเสาร์ ร้านค้าส่วนใหญ่ปิดท�าการในวันอาทิตย์53 นอกจากนี้
ในเวิง้ ฯ ยังมีตลาดปีระกา ตลาดขายอาหารสดและแห้ง มีอาหารหลายชนิดลือชือ่ เช่น ก๋วยเตีย๋ วเนือ้ วัว
ร้านผลไม้ดอง ราดหน้า และน�้าแข็งไสจากเครื่องกดโบราณ

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

ปัจจุบนั ตลาดแห่งนีป้ ดิ ตัวลง และร้านขายอาหารต่างๆ ก็เงียบเหงา อันเป็นผลจากเวิง้ นาครเขษม
ถูกขายเปลี่ยนมือเป็นของนายทุนใหญ่ ที่ต้องการปรับเปลี่ยนให้เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ จนท�าให้
คนในชุมชนต้องรวมตัวกันเพื่อรักษาความเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนไว้ แต่ไม่เป็นผล ท้ายที่สุดพื้นที่
ในเวิ้งนาครเขษมจึงถูกไล่รื้อ ร้านค้าต่างๆ จึงโยกย้ายออกเกือบหมด
52
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ธนาทิพ ฉัตรภูติ, เสน่ห์ร้านเก่า (กรุงเทพฯ: เวลาดี, 2546), หน้า 151.
ประวิทย์ พันธุ์วิโรจน์, เสน่ห์เมืองจิ๋ว ทำาเลมังกรทอง, หน้า 121.

เรองเ า อง างราง

นาเงน

เจริญกรุง เป็นถนนทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ตดั ขึน้
ในปี พ.ศ. 2404 โดยแบ่งการสร้างออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนนอก ตั้งแต่นอกก�าแพงเมืองออกไปถึง
ถนนตก และตอนใน ตั้งแต่มุมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปจนถึงประตูสามยอด โดยโปรดเกล้าฯ
ให้พระยายมราช (ครุฑ) เป็นแม่กอง และให้พระพรหมบริรกั ษ์เป็นนายงานส�าหรับการตัดถนนสายใหม่
พร้อมทัง้ ก่อสร้างตึกทัง้ สองฟากของถนน54 ส่วนตอนนอกนัน้ ในจดหมายเหตุของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์
กล่าวว่า ชาวยุโรปทีเ่ ข้ามาอยูท่ กี่ รุงเทพมหานครไม่มถี นนหนทางทีจ่ ะขีร่ ถม้าไปเทีย่ ว พากันเจ็บไข้เนืองๆ
กงสุลต่างประเทศจึงพากันเข้าชือ่ ท�าเรือ่ งถวาย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระกลาโหมเป็นแม่กอง
พระยาอิ น ทราธิ บ ดี สี ห ราชรองเมื อ ง เป็ น นายงานตั ด ถนน55 ถนนเจริ ญ กรุ ง ในเวลานั้ น ถื อ ได้ ว ่ า
เป็นถนนขนาดใหญ่ของพระนคร มีความยาวถึง 4 ศอก เมื่อสร้างถนนเสร็จใหม่ๆ นั้น ยังไม่ได้
พระราชทานนาม จึงเรียกกันทั่วไปว่า “นิวโรด” (New Road) ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามถนนนี้ว่า “ถนนเจริญกรุง” ซึ่งมีความหมายถึงความเจริญ
รุ่งเรืองของพระนคร56
ส�าหรับศาสนสถานส�าคัญบนเส้นทางถนนเจริญกรุง ได้แก่
วัดคณิกาผล หรือทีเ่ รียกว่า วัดใหม่ยายแฟง ตัง้ อยูบ่ นถนนพลับพลาไชย ตรงกันข้ามกับโรงพัก
พลับพลาไชย สร้างขึน้ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 3 โดยคุณยายแฟง
เป็นผู้สร้าง จากจารึกที่รูปหล่อของคุณยายแฟงระบุว่า สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2376 เมื่อแรกสร้างมีชื่อว่า
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

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.
54
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วัดคณิกาผล เดิมมีพระเจดีย์ทรงระฆังตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ (ภาพซ้าย)
เจดีย์วัดกันมาตุยารามในอดีต (ภาพขวา)
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

วัดกันมาตุยาราม ตัง้ อยูบ่ นถนนมังกร สร้างขึน้ เมือ่ ราวปี พ.ศ. 2407 โดยคุณแม่กลีบ สาครวาสี
ซึ่งได้ถวายสวนดอกไม้ของตนเพื่อสร้างเป็นวัด ต่อมาพระดรุณรักษา (กัน สาครวาสี) ผู้เป็นบุตร
ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สันนิษฐานว่า
เมื่อคุณแม่กลีบสร้างวัดขึ้นแล้ว ได้น้อมเกล้าฯ ถวายเพื่อขอพระราชทานนามวัด จึงโปรดเกล้าฯ
พระราชทานนามว่า วัดกันมาตุยาราม แปลว่าอารามของมารดานายกัน คือ พระดรุณรักษา นั่นเอง
วัดแห่งนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2407
พระอุโบสถของวัดด้านในมีจิตรกรรมฝาผนัง เป็นภาพพุทธประวัติฝีมือขรัวอินโข่ง เหนือ
หน้าต่างมีช่องประดิษฐานพระพุทธรูป บานประตูด้านในมีรูปอกัปปิยมังสะ 10 ชนิด ประตูหลังมี
ภาพผลไม้ที่ใช้ท�าน�้าอัฐบานได้58 ปัจจุบันวัดกันมาตุยารามได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว

58

78

เรื่องเดียวกัน, หน้า 21.
เรองเ า อง างราง

นาเงน

พระอุโบสถวัดพระพิเรนทร์ในปัจจุบัน

วั ด พระพิ เรนทร์ ตั้ ง อยู ่ บ นถนนวรจั ก ร ใกล้ กั บ ย่ า นวรจั ก ร แหล่ ง ขายสิ น ค้ า อะไหล่ ร ถ
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า วัดพระพิเรนทร์เป็นวัดโบราณ สันนิษฐานว่าสร้างขึน้ ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ไม่ปรากฏว่า
ใครเป็นผู้สร้างและมีนามวัดอย่างไรเมื่อแรกสร้าง ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 3 ราวปี พ.ศ. 2379 พระพิเรนทรเทพ (ข�า ณ ราชสีมา) เจ้ากรมพระต�ารวจ บุตรเจ้าพระยา
นครราชสีมา (ทองอินทร์ ณ ราชสีมา) ได้ทา� การบูรณปฏิสงั ขรณ์เสนาสนะต่างๆ ของวัดเป็นจ�านวนมาก
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วัดนี้จึงได้ชื่อว่า “วัดข�าเขมการาม” ต่อมาในปี พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 4 ทรงแปลงชื่อเป็น “วัดข�าโคราช” และใช้ชื่อนี้เรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2430 จึงได้ช่ือใหม่ว่า
วัดพระพิเรนทร์ ตามบรรดาศักดิ์ของผู้บูรณปฏิสังขรณ์ และปีเดียวกันนั้น วัดพระพิเรนทร์ก็ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา59
วัดชัยชนะสงคราม ตัง้ อยูบ่ นถนนจักรวรรดิ ในย่านคลองถม วัดแห่งนีส้ ร้างขึน้ ในสมัยพระบาท
สมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 3 เมือ่ ปี พ.ศ. 2391 โดยเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สมุหนายกและแม่ทพั ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็นผูส้ ร้าง หลังจากท่านเป็นแม่ทพั
ไปรบกับญวนและเขมร มีชัยชนะกลับมา จึงมีจิตศรัทธาและยกที่ดิน รวมไปถึงบ้านของท่านถวาย
เป็นวัด ตั้งชื่อว่า “วัดชัยชนะสงคราม” เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความมีชัยชนะสงครามครั้งนั้น และได้
ก่อสร้างอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ และอาคารอื่นๆ เป็นตึกทั้งหมด ชาวบ้านจึงเรียกว่า
“วัดตึก” มาจนถึงทุกวันนี้
วัดชัยชนะสงครามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 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 ซึ่งช่างก่อสร้างและสิ่งก่อสร้าง
ส่วนมากมาจากประเทศจีน อาคารเป็นลักษณะประยุกต์ที่น�าแบบอย่างมาจากวัดภาคใต้ของจีน
สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2414

59
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กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2, หน้า 202-203.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 317-318.
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ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในย่านเยาวราช นิยมไปท�าบุญไหว้พระที่วัดมังกรกมลาวาส
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

ค�าว่า “เล่ง” เป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว แปลว่า มังกร “เน่ย” แปลว่า ดอกบัว ค�าว่า “ยี่” แปลว่า วัด
ในปี พ.ศ. 2497 พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) ได้ย้ายมาครองวัดแห่งนี้ จึง
ท�าการบูรณปฏิสังขรณ์อาคารเก่า ในปี พ.ศ. 2509 มีการใช้กระเบื้องโมเสกติดผนังทั้งภายนอกและ
ภายใน ในสมัยเจ้าอาวาสองค์ถัดมา คือ คณาจารย์จีนธรรมคณาธิการ (เย็นเจี่ยว) พิจารณาเห็นว่า
สภาพหน้าวัดเริ่มทรุดโทรม อีกทั้งพื้นที่ยังถูกล้อมด้วยอาคารเอกชนที่สร้างขึ้นสูงและบดบังวัด จึงได้
สร้างอาคารด้านหน้าเป็นตึก 9 ชั้น เพื่อให้สูงกว่าอาคารเอกชนและเพื่อความสง่างามของวัด โดยเริ่ม
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2516 ภายใต้การควบคุมของกองวิศวกรรมยุทธโยธา กองทัพบก ใช้เวลาสร้าง 2 ปี
4 เดือน ให้ชื่อว่า “ตึกพิพิธภัณฑ์วัตถุธรรม”61

61

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

พระประธานของวัดภายในพระอุโบสถ คือ พระศากยมุนีพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธเจ้า พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า
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วัดมังกรกมลาวาสหรือวัดเล่งเน่ยยี่ ถือเป็นวัดส�าคัญของชาวไทยเชือ้ สายจีน ภายในมีวหิ ารท้าว
จตุโลกบาล มีเทพเจ้า 4 องค์ในชุดนักรบจีน เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “ซี้ไต๋เทียงอ้วง” เทพเจ้าปกปัก
รักษาคุม้ ครองทัง้ 4 ทิศ และมีอโุ บสถเป็นทีป่ ระดิษฐานของพระศากยมุนพี ทุ ธเจ้า พระอมิตภะพุทธเจ้า
และพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า เรียก “ซ�าป้อหุกโจ้ว” พร้อมพระอรหันต์ 18 พระองค์ เรียก “จับโป๊ย
หล่อหั่ง” นอกจากนั้นยังมีเทพเจ้าองค์ต่างๆ เช่น “ไท้ส่วยเอี๊ยะ” เทพคุ้มครองดวงชะตา โชคลาภ
“หัว่ ท้อเซียงซือกง” เทพแห่งยา อันมีผนู้ บั ถือมาก และมีทโี่ ต๊ยยาหรือเสีย่ งท�านายโรคเพือ่ รับสูตรปรุงยา
“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
ของเวียดนามได้เดินทางมายังประเทศไทยพร้อมกับพระสงฆ์จา� นวนหนึง่ จนเมือ่ ประมาณปี พ.ศ. 2319
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้โปรดเกล้าฯ ให้รับไว้ และพระราชทานที่ดินให้พวกญวนตั้งบ้านเรือน
อยู่นอกพระนครทางฝั่งตะวันออก บริเวณถนนพาหุรัดในปัจจุบัน62 วัดญวนที่สร้างขึ้นเมื่อแรก
ตั้งบ้านเรือนที่บริเวณบ้านหม้อมีจ�านวน 2 วัด คือวัดกัมโล่วยี่ (วัดทิพยวารีวิหาร) และวัดโหย่คั้นตื่อ
(วัดมงคลสมาคม)63
วัดมงคลสมาคม เดิมตั้งอยู่ที่บ้านญวนหลังวังบูรพาภิรมย์ เมื่อจะตัดถนนพาหุรัด ปรากฏว่าวัด
อยู่ในแนวถนน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ ให้ท�าผาติกรรมอย่างวัดไทย
คือพระราชทานที่ดินและให้สร้างวัดขึ้นใหม่ที่ริมถนนแปลงนาม แลกกับที่ดินของวัดเดิม วัดจึงย้าย
ไปตั้งบนถนนแปลงนามจนถึงปัจจุบัน
วัดย่งฮกยี่ หรือวัดบ�าเพ็ญจีนพรต ตั้งอยู่ในซอยเยาวราช 8 จากประวัติในหนังสือ ประวัติ
คณะสงฆ์จีนนิกาย รวบรวมโดยพระอาจารย์จีนธรรมคณาธิการ (เย็นเจี่ยว) ระบุว่า วัดนี้แต่เดิมเป็น
ศาลเจ้าชื่อ “ย่งฮกอ�า” สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2338 ต่อมาพระอาจารย์สกเห็งได้ปฏิสังขรณ์ศาลพระ
อวโลกิเตศวร และเปลีย่ นชือ่ เป็น “ย่งฮกยี”่ เมือ่ ปี พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวัดว่า “วัดบ�าเพ็ญจีนพรต” ถือเป็นวัดจีนนิกายแห่งแรก
ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ประวัติจากอนัมนิกายแห่งประเทศไทยกลับระบุว่า เดิมวัดย่งฮกยี่หรือ
วัดบ�าเพ็ญจีนพรตนี้ เป็นวัดที่สร้างขึ้นในอนัมนิกาย โดยใช้ชื่อว่า วัดหยิบเพื๊อกตื่อ ต่อมาภายหลัง
จึงได้เปลี่ยนไปเป็นวัดในการปกครองของพระจีน64
พระครูคณานัมสมณาจารย์, ประวัติพระสงฆ์อนัมนิกายในราชอาณาจักรไทย และประวัติความเป็นมาของชนเชื้อชาติญวนใน
สมัยต้นรัตนโกสินทร์ (ธนบุรี: โรงพิมพ์ประยูรวงศ์, 2511), หน้า 1.
63
เรื่องเดียวกัน, หน้า 5-6.
64
เรื่องเดียวกัน, หน้า 7.
62

านเ ร กรุง เ า รา

นาทา นกรุงเทพ

83

วัดบ�าเพ็ญจีนพรตหรือวัดย่งฮกยี่ เดิมเป็นของอนัมนิกาย ปัจจุบันอยู่ในการปกครองของคณะสงฆ์จีนนิกาย

วัดซักต๊าฮึงเกวิ๊กโผเพื๊อกตื่อ หรือวัดกุศลสมาคร ตั้งอยู่ในซอยกุศลสามัคคี ถนนราชวงศ์
เป็นวัดอนัมนิกายชุดที่ 4 ทีส่ ร้างขึน้ ในประเทศไทย โดยพ่อค้าชาวจีนและญวนเป็นผูร้ วบรวมเงินก่อสร้าง
วัดทีส่ ร้างขึน้ พร้อมกันกับวัดกุศลสมาครประกอบด้วยวัดหยิบเพือ๊ กตือ่ (วัดบ�าเพ็ญจีนพรต) วัดตีห๊ ง่านตือ่
(วัดชัยภูมิการาม) และวัดตื้อเต้ตื่อ (วัดโลกานุเคราะห์)65 วัดนี้เรียกกันโดยทั่วไปว่า วัดญวน

ด้านหน้าอุโบสถวัดซักต๊าฮึงเกวิ๊กโผเพื๊อกตื่อ (ภาพซ้าย)
ภายในอุโบสถประดิษฐานพระศรีศากยมุนีเส็กเกียยูไล (พระยูไล) และพระโพธิสัตว์ (ภาพขวา)
65
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ศาลเจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิบนถนนเยาวราช ตามประวัติ
กล่าวว่า ก่อนที่ประเทศจีนจะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองนั้น ได้มีการล�าเลียงองค์พระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวร (กวนอิม) จากจีนแผ่นดินใหญ่มายังฮ่องกง และต่อมาได้ล�าเลียงมาเก็บรักษาไว้ที่บ้าน
คหบดีคนหนึ่งในประเทศไทย เมื่อนายจุลินทร์ ล�่าซ�า ประธานกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
เดิมสมัยที่ 45-46 (ช่วงปี พ.ศ. 2500-2503) ได้ทราบข่าวนี้ จึงติดต่อคหบดีท่านนั้นเพื่ออัญเชิญองค์
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

ศาลเจ้าหน�่าไฮ้กวนอิมเนี้ยะ ตั้งอยู่ที่ถนนพลับพลาไชย ใกล้กับอาคารป่อเต็กตึ๊ง (ป่าเต็กตึ๊ก)
ที่ก�าแพงด้านทิศเหนือของศาล มีป้ายจารึกบุรพาจารย์ที่สร้างศาลนี้ ระบุว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2487
66

3 สิ่งล้ำาค่าแห่งโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ, ที่มา: www.thianfah.com/ index.php? langtype=th&pageid=th_5
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ศาลเจ้าหลีตเี มีย้ ว ตัง้ อยูท่ ถี่ นนพลับพลาไชย สร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2445 โดยกลุม่ ชาวจีนทีอ่ พยพ
เข้ามาในประเทศไทย น�าโดยนายจื่อถิ่น แซ่ฉี ซึ่งได้รับสัมปทานในการสร้างรถไฟสายใต้ แต่ประสบ
ปัญหาเรื่องไข้ป่าและไข้ทรพิษระบาด ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการก่อสร้างได้ นายจื่อถิ่นจึงได้ระลึกถึง
เทพเจ้าหลีตี และได้บนบานขอพรจากท่าน รวมทั้งได้ขอต�ารับยามารักษาคนจนหาย ท�าให้สามารถ
ด�าเนินการสร้างรางรถไฟได้จนส�าเร็จ จากนั้นจึงได้ร่วมกับนายเมี้ยวเหงี่ยน แซ่หงื่อ และนายกวง
แซ่หลิว ชาวจีนแคะ สร้างศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อประดิษฐานเทพหลีตีขึ้นด้วยเงินบริจาคจากชาวจีนแคะ
อีกหลายท่าน

ซุ้มประตูทางเข้าศาลเจ้าหลีตีเมี้ยว

ภายในอาคารศาลชั้น 2 ประดิษฐานองค์หลีไทตี้เป็นประธาน
ส่วนซ้ายขวาของห้องโถงเป็นที่ประทับองค์เทพและพระอรหันต์
86
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ศาลเจ้าหลีตเี มีย้ วถูกไฟไหม้ สมาคมจีนแคะจึงด�าเนินการก่อสร้างขึน้ ใหม่
จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2535 ศาลเจ้าแห่งใหม่นี้มีลักษณะของการผสมผสานระหว่างพระราชวัง
กับศาลเจ้าจีน ประตูใหญ่เป็นแบบซุ้มอนุสาวรีย์ หลังคามุงกระเบื้อง ประดับด้วยปูนปั้นรูปมังกรคู่
หันหน้าเข้าหากัน เหนือประตูมีป้ายตัวอักษรเขียนว่า หลีตีเมี้ยว (ศาลเจ้าหลื่อตี้เบื่ย)67
ศาลเจ้าไต้ฮงกง ตั้งอยู่บนถนนพลับพลาไชย ประวัติของศาลเจ้าแห่งนี้เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2440
เมื่อชาวจีนคนหนึ่งชื่อหม่าหย่วน ซึ่งอพยพมาจากมณฑลกวางตุ้ง พร้อมกับน�ารูปเคารพของหลวงปู่
ไต้ฮงกงติดตัวมาด้วย โดยในช่วงเดือนแรกหลังจากมาถึงประเทศไทย นายหม่าหย่วนได้น�ารูปเคารพ
มาประดิษฐานไว้ที่ร้านย่งซุ่นเฮียง ชาวจีนในละแวกนั้นเมื่อทราบข่าวก็พากันมาเคารพกราบไหว้เป็น
จ�านวนมาก จนร้านย่งซุ่นเฮียงเกิดความคับแคบ จึงได้น�ารูปเคารพหลวงปู่ไต้ฮงกงไปไว้ที่ด้านหลัง
โรงงิ้วเจิ้นหนาน ถนนเจริญกรุง ซึ่งขณะนั้นเกิดโรคอหิวาตกโรคระบาด ผู้คนที่มากราบไหว้หลวงปู่แล้ว
หายจากโรค จึงพากันบริจาคโลงศพ และซื้อที่ดินวัดดอน ยานนาวา เพื่อจัดเป็นสุสานฝังศพไม่มีญาติ
พร้อมกับได้กอ่ ตัง้ มูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ ขึน้ เป็นครัง้ แรก เมือ่ มีการตัง้ ศาลท่านป่อเต็กตึง๊ ขึน้ บริเวณนัน้ จึงย้าย
หลวงปู่ไต้ฮงกงไปตั้ง ณ ที่ดังกล่าว และการท�าบุญโลงศพได้เกิดขึ้นครั้งแรก ณ ที่แห่งนี้
ต่อมาในปี พ.ศ. 2453 พระอนุวัตน์ราชนิยม (ฮง เตชะวณิช) ได้เป็นประธานออกเรี่ยไรเงินจาก
พ่อค้าชาวจีน เพื่อซื้อที่ดินบริเวณถนนพลับพลาไชยก่อสร้างศาลเจ้าหลวงปู่ไต้ฮงกงขึ้นเป็นการถาวร
และตั้งที่ท�าการของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งขึ้นในบริเวณเดียวกัน ปัจจุบันศาลเจ้าไต้ฮงกงจึงเป็นที่นับถือ
อย่างมากของชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทย โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการมาท�าบุญบริจาคโลงศพ
ภายในศาลเจ้า จากประตูใหญ่จะมีลานแท่นบูชา กระถางธูป และทีกง ผ่านลานเข้าไปเป็น
ประตูทาสีแดง เหนือประตูมปี า้ ยอักษรจีนว่าป่อเต็กตึง๊ ภายในประตูเป็นทีส่ า� หรับเจ้าหน้าทีข่ องป่อเต็กตึง๊
รับบริจาคเงินและสิ่งของ และที่ท�าการของฝ่ายพิธีกรรม ส่วนบริเวณด้านในสุดของศาลเป็นที่ตั้ง
รูปปั้นหลวงปู่ไต้ฮงกง68

67
68

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

ทุกๆ วันจะมีผู้ศรัทธามากราบไหว้หลวงปู่ไต้ฮงกง
88
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ศาลเจ้าต้นไทร ตั้งอยู่บนชั้น 4 ของอาคารจอดรถร้านเท็กซัสสุกี้ ถนนผดุงด้าว จากการ
สัมภาษณ์ผู้ดูแลศาลเจ้าซึ่งเป็นครอบครัวที่สืบทอดประเพณีนี้มา ท�าให้ทราบว่าแต่เดิมศาลเจ้าแห่งนี้
อยู่ด้านล่าง ไม่ทราบว่าย้ายขึ้นมาตั้งบนชั้น 4 ตั้งแต่เมื่อใด ปัจจุบันศาลเจ้าต้นไทรจะเปิดเฉพาะวันที่
มีงานเท่านั้น เนื่องจากศาลเจ้าอยู่บนอาคารสูง และผู้ที่มาไหว้ศาลส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ จึงไม่สามารถ
มาไหว้ศาลทุกวันได้69

ศาลเจ้าต้นไทร ตั้งอยู่ชั้นบนอาคารจอดรถร้านเท็กซัสสุกี้

ศาลเจ้าเล่าปึงเถ่ากง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ศาลเจ้าเลี้ยงเป็ด ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุงบริเวณ
หลังตึกแถว ซึ่งปัจจุบันก�าลังก่อสร้างสถานีวัดมังกร มีทางเข้าศาลเจ้าที่ต้องเดินเข้าทางตึกแถว
ไม่ทราบประวัติความเป็นมาแน่ชัด

69

ผู้ดูแลศาลเจ้าต้นไทร, สัมภาษณ์, 21 มิถุนายน 2557.
านเ ร กรุง เ า รา

นาทา นกรุงเทพ

89

ทางเข้าด้านหน้าของศาลเจ้ากวางตุ้ง

ศาลเจ้ากวางตุ้ง (กงจิ้งถัง) ตั้งอยู่ภายในสมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย ถนนเจริญกรุง
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2423 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยกลุ่มชาวจีนกวางตุ้งที่อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งใน
เมืองไทย ศาลเจ้าแห่งนี้เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการก่อตั้งสมาคมกว๋องสิวปิดโส่ย (หมายถึงที่ชุมนุมของชาว
กวางตุ้ง) และถือเป็นศูนย์กลางของชาวจีนกวางตุ้งในเมืองไทย เช่นเดียวกับสมาคมชาวจีนกลุ่มอื่นๆ
ที่นิยมก่อตั้งสมาคมขึ้นพร้อมกับศาลเจ้า
ศาลเจ้ากวางตุ้งได้รับเงินทุนในการสร้างจากเงินบริจาคที่รวบรวมจากชาวจีนกวางตุ้งในไทย
โดยบุคคลผู้มีบทบาทในการก่อตั้งศาลและสมาคม ได้แก่ หว่องจนเฮ๊ง ที่เข้ามาสืบทอดกิจการร้าน
ไหว่ก๋องถ่องต่อจากลุง โดยท่านผู้นี้ได้เดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อซื้อวัสดุก่อสร้างและเครื่องประดับ
ศาลเจ้า เช่น สิงโตหิน มังกรดินเผา กระเบื้องมุงหลังคา เป็นต้น70

70

90

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

ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ ตั้งอยู่ภายในซอยอิสรานุภาพ ถนนเจริญกรุง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นใน
สมัยอยุธยา เนื่องจากมีจารึกระบุปีที่ก่อสร้างไว้ตามปีศักราชของจีน ตรงกับปี พ.ศ. 2201 ในรัชสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เชื่อกันว่าเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย มีลักษณะเป็นอาคาร
แบบศาลเจ้าภูเขาของจีน ภายในตั้งรูปบูชาเล่งบ๊วยเอี๊ยะและภรรยา ภายในศาลมีแผ่นป้ายซึ่งเขียนใน
สมัยจักรพรรดิกวางซี และป้ายที่เขียนขึ้นในราชวงศ์หมิงซึ่งเก่าแก่กว่า นอกจากนั้นยังมีระฆังที่จารึก
ไว้ว่า คนชื่อ เฉิน ไท จื้อ สร้างขึ้นส�าหรับศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ ศาลเจ้าแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับชุมชน
เล่งบ๊วยเอี๊ยะ ในซอยอิสรานุภาพ ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเยาวราช71

71

ต้วน ลี่ เซิง และบุญยิ่ง ไร่สุขสิริ, ความเป็นมาของวัดจีนและศาลเจ้าจีนในประเทศไทย, หน้า 88-90.
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ศาลเจ้าอาม้าเก็ง ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุง 12 หลังโรงแรมแกรนด์ไชน่า บนชั้น 2 ของตึกแถว
ในย่านคลองถม ไม่ทราบประวัติความเป็นมาแน่ชัด แต่จาก แผนที่บริเวณไฟไหม้ที่ศาลเจ้าอาม้าเกง
หลังวัดตึก ระบุวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2463 ได้ปรากฏแนวขอบเขตของศาลเจ้า72 จึงท�าให้ทราบว่า
ศาลเจ้านีน้ า่ จะมีความเก่าแก่และอยูม่ าอย่างน้อยตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 6 ศาลเจ้าอาม้าเก็งมีเจ้าแม่ทบั ทิม
(เจ้าแม่แห่งสวรรค์) เป็นเทพประธาน โดยอัญเชิญมาจากประเทศจีน เชื่อกันว่าเจ้าแม่ทับทิมเป็น
ผู้คุ้มครองการเดินทาง ปราศจากโรคภัย การงานเจริญก้าวหน้า

ศาลเจ้าอาม้าเก็งในปัจจุบัน

72

92

สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, แผนที่กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล, ผจ. ร.6 น/450. “แผนที่บริเวณไฟไหม้ที่
ศาลเจ้าอาม้าเกงหลังวัดตึก”, 20 เมษายน 2463.
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ศาลเจ้าในซอยเจริญกรุง 13 เป็นศาลเจ้าขนาดเล็กและไม่มชี อื่ ตัง้ อยูต่ ดิ กับอาคารพาณิชย์ใน
ซอยเจริญกรุง 13 จากการสอบถามผูค้ นบริเวณนัน้ ปรากฏว่าไม่มใี ครทราบถึงประวัตขิ องศาลเจ้าแน่ชดั
ศาลเจ้าในเวิ้งนาครเขษม เป็นศาลเจ้าขนาดเล็กในซอยนครเกษม 5 ซึ่งในบริเวณศาลเจ้ามี
ต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ด้วย ไม่ทราบประวัติความเป็นมาของศาลอย่างแน่ชัด
ศาลเจ้าพ่อหนูแดง เป็นศาลเจ้าขนาดเล็กบริเวณด้านข้างของตลาดปีระกา โดยมีบนั ไดขึน้ ไปยัง
ตัวศาล ไม่ทราบประวัติความเป็นมาของศาล
สถานที่ส�าคัญอื่นๆ แถบย่านเจริญกรุง ได้แก่
สถานี ต� า รวจนครบาลพลั บ พลาไชย 1 และพลั บ พลาไชย 2 สถานี ต� า รวจนครบาล
พลับพลาไชย 1 เดิมมีชื่อว่า “สถานีต�ารวจนครบาลป้อมปราบ” ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2470 โดยที่ท�าการ
ตั้งอยู่บริเวณสามแยกถนนเจริญกรุง ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 อาคารที่ท�าการถูกเพลิงไหม้เสียหาย
จึงย้ายไปใช้อาคารกองดับเพลิง หลังสถานีตา� รวจนครบาลสามแยกเป็นทีท่ า� การชัว่ คราว และปีเดียวกัน
ได้มีการก่อสร้างอาคารที่ท�าการใหม่ของสถานีต�ารวจนครบาลป้อมปราบ ในที่ดินของพระอนุวัฒน์
ราชนิยม (ฮง เตชะวณิช) จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 248473
สถานีต�ารวจแห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและที่ตั้งมาหลายครั้ง 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 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
“สถานีต�ารวจนครบาลกลาง”76 และเปลี่ยนเป็น “สถานีต�ารวจนครบาลพลับพลาไชย” ในเดือน
สิงหาคมปีเดียวกัน77 และได้ย้ายที่ตั้งของสถานีกลับไปยังบริเวณสามแยกดังเดิม จนกระทั่งในปี
พ.ศ. 2499 เมื่อมีการย้ายสถานีต�ารวจนครบาลสามแยกไปรวมกับสถานีต�ารวจนครบาลพลับพลาไชย
สถานีต�ารวจนครบาลพลับพลาไชยจึงเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “สถานีต�ารวจนครบาลพลับพลาไชย
เขต 1”78 โดยทีท่ า� การของสถานีตา� รวจทัง้ 2 แห่งตัง้ อยูใ่ นบริเวณเดียวกัน คือเลขที่ 447 ถนนพลับพลาไชย
“ประวัติความเป็นมา”, ที่มา: www.plubpla1.blogspot.com/2012/06/blog-post_1732.html
เรื่องเดียวกัน.
75
“ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ งแก้ ไขกำาหนดหน่วยงานและเขตต์รบั ผิดชอบของตำารวจนครบาล”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 62, ตอนที่ 71 ง
(18 ธันวาคม 2488), หน้า 1937.
76
“ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำาหนดหน่วยงานและเขตต์รับผิดชอบของตำารวจนครบาล”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 65, ตอนที่ 11 ง
(24 กุมภาพันธ์ 2491), หน้า 624-625.
77
“ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ งกำาหนดหน่วยงาน เขตต์อาำ นาจและเขตต์พน้ื ทีซ่ ง่ึ ต้องรับผิดชอบในราชการกรมตำารวจ”, ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 65, ตอนที่ 52 ง (7 กันยายน 2491), หน้า 2697.
78
“ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำาหนดหน่วยงานเขตอำานาจการรับผิดชอบ และเขตพื้นที่การปกครองของหน่วยราชการในกรม
ตำารวจ (ฉบับที่ 2)”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 73, ตอนที่ 23 ง (20 มีนาคม 2499), หน้า 958.
73
74
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ในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการก่อสร้างอาคารสถานีต�ารวจขึ้นใหม่แทนอาคารเดิมที่มีความแออัด
และช�ารุดทรุดโทรม โดยสร้างเป็นอาคารส�านักงานและทีพ่ กั 13 ชัน้ และอาคารจอดรถอีก 3 ชัน้ แล้วเสร็จ
ในปี พ.ศ. 253879 ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อของสถานีต�ารวจทั้งสองแห่ง
อีกครั้ง เป็นสถานีต�ารวจนครบาลพลับพลาไชย 1 และพลับพลาไชย 280 และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน
ท�าการไปรษณีย์ป้อมปราบ ตั้งอยู่บนถนนราชวงศ์ สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน ร.ศ. 126
(พ.ศ. 2450) ณ อาคารริมถนนเยาวราช ใต้ตรอกข้าวสาร ต�าบลส�าเพ็ง81 (หรือบริเวณระหว่างถนน
ทรงวาดกับตรอกพระยาไพบูลย์)82 เพื่ออ�านวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณียภัณฑ์และน�าจ่าย
ไปรษณียภัณฑ์ต่างประเทศของชาวจีน83 ที่ท�าการไปรษณีย์ที่ 8 นี้มีการด�าเนินงานโดยคนจีน ชื่อจีน
เฮาตี๋เป็นผู้จัดการ ซึ่งคล้ายกับการด�าเนินงานของที่ท�าการไปรษณีย์จีนในสิงคโปร์84

ที่ท�าการไปรษณีย์โทรเลขที่ 8 เมื่อคราวถูกระเบิดสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา
เรื่องเดียวกัน.
“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 แพนกไปรษณีย์ โทรเลข”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 24, ตอนที่ 1 (7 เมษายน 126), หน้า 8.
82
การสื่อสารแห่งประเทศไทย, 100 ปี การไปรษณีย์ ไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ประยูรวงศ์, 2526), หน้า 196.
83
เรื่องเดียวกัน.
84
สุชาดา ตันตสุรฤกษ์, โพยก๊วน: การส่งเงินกลับประเทศโดยชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2532), หน้า 59.
79
80
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ต่อมาที่ท�าการฯ แห่งนี้ได้ย้ายมาอยู่ที่ต�าบลป้อมปราบ และเมื่อกรมไปรษณีย์โทรเลขจัดตั้ง
ที่ท�าการไปรษณีย์โทรเลขศูนย์กลางจ่ายพลับพลาไชยขึ้นในปี พ.ศ. 2509 ที่ท�าการฯ แห่งนี้จึงเปลี่ยน
สถานะมาเป็นทีท่ า� การประเภทรับฝากในปัจจุบนั และเปลีย่ นชือ่ เป็น “ทีท่ า� การไปรษณียป์ อ้ มปราบ”85
อาคารเอส เอ บี (S.A.B.) ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนวรจักรตัดกับถนนเจริญกรุง เป็นที่ตั้ง
ของห้างที่มีช่ือเสียงด้านการขายนาฬิกา ซึ่งก่อตั้งโดย 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
พระราชทานบรรดาศักดิแ์ ก่ Dr. Eugne Reytter เป็นพระยาประเสริฐศาตรธ�ารง เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 245586
อาคารเอส เอ บี แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร เมื่อปี
พ.ศ. 253087 ปัจจุบนั อาคารเอส เอ บี เป็นทีต่ งั้ ส�านักงานของส�านักพิมพ์ซงิ เสียนเยอะเป้า โดยมีสา� นักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ให้เช่าอาคาร

การสื่อสารแห่งประเทศไทย, 100 ปี การไปรษณีย์ ไทย, หน้า 196.
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.
85
86
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อาคารเอส อี ซี (S.E.C.) ตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนวรจักรตัดกับถนนเจริญกรุง 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
89

เรื่องเดียวกัน.
กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2535), หน้า 228.
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ถนนสายสำาคัญในพื้นที่
ถนนเยาวราช เป็นถนนที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2434 โดยอยู่ตรงกลางระหว่างถนนส�าเพ็งกับถนน
เจริญกรุง ดังปรากฏใน ประกาศของกรมโยธาธิการ ในสมัยนั้นว่า
“มีพระบรมราชโองการด�ารัสเหนือเกล้าฯ สัง่ ให้กรมโยธาธิการสร้างถนนขึน้ ใหม่
สายหนึ่งแทรกลงในระหว่างกลางแห่งถนนเจริญกรุงแลถนนสามเพ็ง ตั้งแต่ป้อม
มหาไชย ตัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เข้าบรรจบถนนเจริญกรุงตรงสะพานวัดสามจีน
โดยยาว 1,430 เมตร กว้าง 40 เมตร โดยโปรดเกล้าฯ พระราชทานชือ่ ว่าถนนเยาวราช”90
ถนนเยาวราชนี้ถือเป็นถนน 1 ใน 18 สายที่สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรา
นุวัดติวงศ์ ขณะด�ารงพระอิสริยยศพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์
เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการเสนอให้สร้าง เช่น ถนนจักรวรรดิ ถนนราชวงศ์ ถนนอนุวงศ์
เป็นต้น91 โดยถนนเยาวราชเริ่มตั้งแต่คลองรอบกรุงตรงข้ามกับป้อมมหาไชย ตัดลงไป
ทางทิศใต้บรรจบกับถนนราชวงศ์ ซึ่งสร้างแยกจากถนนเจริญกรุงตรงไปฝั่งแม่น�้า
เจ้าพระยาบริเวณท่าราชวงศ์ในปัจจุบนั แต่เดิมสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์
กราบบังคมทูลว่าจะตั้งชื่อถนนสายใหม่นี้ว่า “ถนนยุพราช” แต่ต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “ถนนเยาวราช”

90
91

98

ส. พลายน้อย (นามแฝง), บางกอก, หน้า 165.
กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 255-259.
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ถนนเยาวราชในอดีต
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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การตัดถนนเยาวราชเกิดอุปสรรคหลายประการ เช่น ชาวต�าบลตรอกเต๊า
ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาว่ามีการตัดถนนผ่านที่ดินราษฎรอย่างไม่เป็นธรรม ท�าให้ราษฎร
ไม่มีที่อยู่อาศัย และเจ้าของที่ดินที่ถนนตัดผ่านบางคนเรียกร้องค่าเวนคืนที่ดินในอัตรา
เท่ากับคนในบังคับต่างประเทศ92 รวมทั้งการที่กระทรวงนครบาลไม่ยอมส่งมอบที่ดิน
ให้เป็นสิทธิ์ของกระทรวงโยธาธิการเพื่อท�าการตัดถนน จึงท�าให้การตัดถนนเป็นไป
อย่างล่าช้า และเป็นสาเหตุให้ถนนสายนี้มีลักษณะเป็นแนวคดเคี้ยวไปมาเพื่อหลบเขต
ที่ดินของราษฎร

ถนนเยาวราชในปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังมีถนนที่เชื่อมระหว่างถนนเจริญกรุงกับถนนเยาวราช ซึ่งวางตัว
ขนานกันอีกหลายสาย บางสายตัดขึ้นเพื่อลดความแออัดของผู้คนที่อาศัยอยู่จนเกิด
เหตุการณ์ไฟไหม้หลายต่อหลายครั้ง ปัจจุบันถนนที่เชื่อมต่อระหว่างถนนเจริญกรุงกับ
ถนนเยาวราช เป็นที่ตั้งของร้านค้า ชุมชนและศาสนสถานส�าคัญต่างๆ มากมาย ถนน
ที่เชื่อมระหว่างถนนเจริญกรุงกับถนนเยาวราชที่ส�าคัญ ได้แก่

92

100

สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ, ร.5 ยธ. 9/3. “เรื่องตัดถนนเยาวราช”,
17 มีนาคม 111-9 กรกฎาคม 119.
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ถนนผดุงด้าว เป็นถนนสายสั้นๆ เริ่มต้นจากถนนเจริญกรุงไปบรรจบถนน
พาดสาย แบ่งถนนออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนระหว่างถนนเจริญกรุงกับถนนเยาวราช และ
ตอนระหว่างถนนเยาวราชกับถนนพาดสาย ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าถนนผดุงด้าว
ตัดขึ้นเมื่อใด แต่จาก แผนที่บริเวณเพลิงไหม้ที่ต�าบลหน้าโรงหนังพัฒนากร ระหว่าง
ถนนเจริญกรุงกับถนนเยาวราชในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งจะมีการตัดถนนสายใหม่ขึ้น
พบว่าแนวถนนสายใหม่ดงั กล่าวเป็นแนวเดียวกับถนนผดุงด้าวในปัจจุบนั จึงสันนิษฐานว่า
ถนนผดุงด้าวอาจจะตัดขึ้นในช่วงเวลานี้
ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 กระทรวงมหาดไทยได้ขอพระราชทานชือ่ ถนนบางสายใน
จังหวัดพระนคร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�าริว่า ชื่อถนน
ที่คิดขึ้นใหม่นี้ควรเป็นชื่อกลางๆ ในช่วงแรกกรมพระอาลักษณ์ได้พิจารณาตั้งชื่อถนน
ทั้ง 2 ส่วน แต่กระทรวงมหาดไทยเสนอว่าควรรวมเป็นชื่อถนนสายเดียวกัน กรมพระ
อาลักษณ์จึงพิจารณาชื่อให้สอดคล้องกับถนนอื่นๆ โดยรอบ ได้ 2 ชื่อ คือ ถนนผดุงเผ่า
หรือ ถนนผดุงด้าว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลือกนามถนนสายนีว้ า่ ถนนผดุงด้าว93
ถนนแปลงนาม เป็นถนนที่ตัดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ. 2444 โดยปรากฏในพระราชหัตถเลขาที่พระราชทานไปยัง
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมืน่ มหิศรราชหฤทัย (ต่อมาคือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมืน่
มหิศรราชหฤทัย) ว่า ทรงเก็บเงินที่เหลือท�าถนนต่างๆ ได้เป็นเงิน 22,831 บาท
และทรงคิดจะแก้ “ตรอกสุนัขเหน้า” ให้เป็นถนนเรียกว่า “ถนนแปลงนาม” “ตามที่
คนมันพึ่งอยากจะให้เปลี่ยนกันอยู่” ดังนั้นชื่อของถนนแปลงนามจึงเปลี่ยนมาจาก
ตรอกสุนัขเน่า94 สอดคล้องกับที่ ส. พลายน้อย อธิบายไว้ว่า ถนนแปลงนามเป็นถนน
ที่เปลี่ยนชื่อมาจากตรอกสุนัขเน่า95 แต่ทั้งนี้ใน แผนที่บริเวณเพลิงไหม้ท่ีต�าบลหน้า
โรงหนังพัฒนากร ระหว่างถนนเจริญกรุงกับถนนเยาวราช แสดงถึงบริเวณถนนแปลงนาม
ว่ามีทั้งถนนแปลงนามและตรอกสุนัขเน่าขนานกันอยู่ จึงเป็นข้อสันนิษฐานว่าถนน
แปลงนามนี้ อาจตัดขึ้นมาใหม่ใกล้กับตรอกสุนัขเน่าเดิมก็ได้

กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 169.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 169.
95
ส. พลายน้อย (นามแฝง), บางกอก, หน้า 157.
93
94
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ถนนราชวงศ์ เริม่ ต้นจากถนนเจริญกรุงทีส่ แี่ ยกเสือป่า ตัดถนนเยาวราช มาสิน้ สุด
ทีท่ า่ น�า้ ราชวงศ์ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้ตดั ขึน้ 96
ถือเป็นถนนที่มีความส�าคัญทางด้านการค้า เนื่องจากเชื่อมต่อกับท่าเรือราชวงศ์

ท่าเรือราชวงศ์ในปัจจุบัน ข้ามฟากไปยังท่าดินแดง ฝั่งธนบุรี ใกล้กันมีท่าเรือด่วนเจ้าพระยา

ถนนพลับพลาไชย เป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้าฯ ให้ตดั ขึน้ ในบริเวณส�าเพ็งเช่นเดียวกับถนนเยาวราชและถนนราชวงศ์ ถนน
พลับพลาไชยเป็นถนนทีม่ แี นวโค้งไปมา เนือ่ งจากเจ้าของตึกเม่งสูนทีต่ งั้ อยูต่ รงปากทาง
บริเวณถนนเจริญกรุง เป็นคนในบังคับบัญชาของฝรัง่ เศส และไม่ยอมให้รฐั บาลตัดถนน
ผ่านที่ของตน รัฐบาลจึงต้องตัดถนนเลี่ยงออกไปและส่งผลให้ถนนพลับพลาไชย
ไม่เป็นเส้นตรง97
ถนนบริพัตร เริ่มต้นจากถนนเยาวราช เชิงสะพานภาณุพันธุ์ ตัดผ่านถนน
เจริญกรุง ถนนหลวง ถนนบ�ารุงเมือง ไปบรรจบกับถนนราชด�าเนินกลางบริเวณเชิง
สะพานผ่านฟ้าลีลาศ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าถนนสายนี้ตัดขึ้นเมื่อใด แต่สันนิษฐานว่า
น่ า จะตั ด ขึ้ น ในสมั ย รั ช กาลที่ 5 เนื่ อ งจากพระราชหั ต ถเลขาในพระบาทสมเด็ จ

96
97

102

กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 282-283.
สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล, ร.5 น.5.8/14. “เรือ่ งตัดถนนพลับพลาไชย”,
6 กันยายน 119-26 กันยายน 121.
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พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์เมื่อปี พ.ศ. 2445 ระบุถึง
ถนนสายหนึ่งที่เพิ่งตัดเสร็จ แต่ยังไม่มีชื่อ จึงทรงพระราชทานนามแก่ถนนสายใหม่
นี้ว่า “ถนนบริพัตร” อันเป็นชื่อถนนที่เคยตั้งพระทัยไว้ว่าจะให้ใช้เรียกแทนถนน
พลับพลาไชย98
ส�าหรับชื่อ ถนนบริพัตร สันนิษฐานว่ามาจากพระนามของสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระราชโอรส
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ถนนจักรวรรดิ ตัดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 243699 เริ่มต้นจาก
ถนนเจริญกรุงที่สี่แยกเอส เอ บี ผ่านถนนเยาวราชและถนนอนุวงศ์ไปจนถึงริมแม่น้�า
เจ้าพระยา โดยชือ่ ถนนมาจากชือ่ วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร ทีถ่ นนเส้นนีต้ ดั ผ่าน
จากการศึกษาประวัตกิ ารก่อสร้างถนนสายนีพ้ บว่า แต่เดิมได้กา� หนดให้แนวถนน
ไปจรดริ ม แม่ น�้ า เจ้ า พระยา ในที่ ดิ น ของพระยาอนุ ชิ ต ชาญไชย แต่ พ ระยาอนุ ชิ ต
ชาญไชยไม่เต็มใจ กระทรวงนครบาลจึงแก้ไขแนวถนนเสียใหม่ ให้ตัดผ่านบ้านของ
หลวงไมตรีวานิช และบ้านของพระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง ท�าให้แนวถนน
ต้องอ้อมเป็นอย่างมาก ต่อมาพระยาอนุชิตชาญไชยได้กราบบังคมทูลว่ายินดีให้ถนน
ตัดผ่านทีด่ นิ ได้ แต่พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงนเรศร์วรฤทธิก์ ราบบังคมทูลว่า การแก้
แนวถนนจักรวรรดิให้ลงในพื้นที่ของพระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมืองนั้น เจ้าของ
เต็มใจทีจ่ ะออกเงินค่าท�าถนน และยังซือ้ ดินของผูอ้ นื่ ทีถ่ นนต้องตัดผ่านทัง้ หมดมาถวาย
ท�าให้รัฐบาลไม่ต้องเสียเงินท�าถนนอีก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จึงมีพระราชด�าริให้ตัดถนนจักรวรรดิตามแนวทางที่แก้ไขให้ไปลงในพื้นที่ของพระยา
อินทราธิบดีสีหราชรองเมืองดังกล่าว100

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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ถนนที่ตัดขึ้นหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตำาบลตรอกเต้าหู้
ในสมัยรัชกาลที่ 6 เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่ถนนเจริญกรุงที่ต�าบลตรอก
เต้าหู้ ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2464 เหตุเพลิงไหม้ครัง้ นีท้ า� ให้ทรัพย์สนิ ของประชาชน
ได้รบั ความเสียหายเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากพืน้ ทีด่ งั กล่าวมีการอยูอ่ าศัยอย่างหนาแน่น
และไม่มีถนนใหญ่เพียงพอที่จะใช้ป้องกันอันตราย อีกทั้งพื้นที่ยังไม่สะอาด เป็นแหล่ง
เพาะพันธุโ์ รคภัยแก่ประชาชน กระทรวงนครบาลโดยกรมสุขาภิบาลจึงกราบบังคมทูลว่า
ควรตั ด ถนนผ่ า นละแวกนี้ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการสั ญ จรไปมา รั ก ษาความสะอาด
เรียบร้อย และช่วยป้องกันอันตรายได้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึง
โปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงนครบาลตัดใหม่ ได้แก่ ถนนยมราชสุขุม ถนนเสือป่า ถนน
เจ้าค�ารบ ถนนศรีธรรมาธิราช ถนนมังกร รวมทั้งขยายตรอกเต้าหู้101
ถนนมังกร เริ่มต้นจากถนนกรุงเกษมด้านทิศเหนือของวงเวียน 22 กรกฎาคม
โค้งลงมาทางทิศใต้ตดั กับถนนพลับพลาไชย ถนนเจริญกรุง ถนนเยาวราช และบรรจบกับ
ถนนทรงวาด ซึ่งในเอกสารเรื่องตัดถนนในที่เพลิงไหม้ตรอกเต้าหู้ 6 สายในสมัย
รั ช กาลที่ 6 เมื่ อ ปี พ.ศ. 2464 พบแนวถนนสายที่ 6 ที่ ตั ด ขึ้ น โดยการถมคลอง
วัดพลับพลาไชย มีลักษณะเหมือนกับถนนมังกรในปัจจุบัน จึงสันนิษฐานว่าถนนมังกร
ช่วงตอนบนของถนนเจริญกรุง อาจจะตัดขึน้ บนพืน้ ทีข่ องคลองวัดพลับพลาไชยทีถ่ กู ถม
ส่วนถนนมังกรช่วงตอนล่างของถนนเจริญกรุง ยังไม่พบข้อมูลว่าตัดขึ้นในช่วงเวลาใด
ถนนยมราชสุขุม เริ่มต้นจากถนนวรจักรไปบรรจบถนนพลับพลาไชยบริเวณ
ใกล้วัดคณิกาผล เป็น 1 ในถนน 6 สายที่ตัดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 เนื่องจากเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ทตี่ า� บลตรอกเต้าหู้ ริมถนนเจริญกรุง เมือ่ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2464 ต่อมา
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อถนน 4 สายที่ตัดขึ้นใหม่ โดยชื่อหนึ่งคือ ถนน
ยมราชสุขุม อันมีที่มาจากบรรดาศักดิ์และนามสกุลของเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
เสนาบดีกระทรวงนครบาลในขณะนั้น102

สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล, ร.6 น.21/49. “เรื่องตัดถนนใน
ที่เพลิงไหม้ตรอกเต้าหู้ 6 สาย”, 16 กันยายน 2463-13 ตุลาคม 2464.
102
กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 253.
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ถนนเจ้าค�ารบ เริ่มต้นจากถนนวรจักรไปบรรจบกับถนนพลับพลาไชย เป็น 1
ในถนน 6 สายที่ตัดขึ้นหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ต�าบลตรอกเต้าหู้ ริมถนนเจริญกรุง
เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2464 โดยได้ถมคลองวัดพระพิเรนทร์บางส่วนเพื่อตัดถนน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ
ถนนสายนี้ว่า ถนนเจ้าค�ารบ อันมีที่มาจากพระนามของหม่อมเจ้าค�ารบ ปราโมช
พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ103
ถนนเสือป่า เริม่ ต้นจากถนนเจริญกรุงบริเวณแยกเสือป่าไปบรรจบกับถนนหลวง
เป็ น 1 ในถนน 6 สายที่ ตั ด ขึ้ น หลั ง จากเกิ ด เหตุ เ พลิ ง ไหม้ ที่ ต� า บลตรอกเต้ า หู ้
ริมถนนเจริญกรุง เมือ่ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2464 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อถนนสายนี้ว่า ถนนเสือป่า104

แยกเสือป่าในปัจจุบัน อาคารกลางภาพคือห้างขายยาเบอร์ลิน ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์

ถนนศรีธรรมาธิราช เริ่มต้นจากถนนเจริญกรุงไปบรรจบกับถนนเจ้าค�ารบ
เป็น 1 ในถนน 6 สายที่ตัดขึ้นหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ต�าบลตรอกเต้าหู้ ริมถนน
เจริญกรุง เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2464 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชือ่ ถนนสายนีว้ า่ ถนนศรีธรรมาธิราช
อันมีที่มาจากราชทินนามของมหาอ�ามาตย์โท พระยาศรีธรรมาธิราช ปลัดทูลฉลอง
กระทรวงนครบาลในรัชกาลที่ 6105
เรื่องเดียวกัน, หน้า 50-52.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 366-367.
105
เรื่องเดียวกัน, หน้า 310.
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ถนนที่ตัดขึ้นหลังจากการถมคลอง
กรุงรัตนโกสินทร์เป็นเมืองน�้า ที่ประกอบไปด้วยแม่น�้าล�าคลองหลายสาย
ผู้คนต่างสัญจรด้วยเรือเป็นพาหนะ ต่อมาเมื่อถนนเข้ามาแทนที่ การคมนาคมทางน�้า
จึงค่อยๆ ถูกแทนที่ด้วยการคมนาคมทางบก คลองหลายสายถูกถมและปรับเป็นถนน
โดยเฉพาะแถบถนนเจริญกรุง-เยาวราช คลองทีถ่ กู ถมและปรับเป็นถนน กลายเป็นย่าน
การค้าส�าคัญในปัจจุบนั ได้แก่ ถนนมหาจักร ถนนคลองถมวัดพระพิเรนทร์ ถนนวรจักร
ถนนมหาจักร เริ่มต้นตั้งแต่ถนนหลวงไปบรรจบกับถนนจักรวรรดิ แต่เดิม
เป็นคลองเรียกกันว่า คลองส�าเพ็งหรือคลองวัดจักรวรรดิ ซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมระหว่าง
คลองมหานาคกับแม่น�้าเจ้าพระยา ต่อมาทางการได้มีนโยบายลดจ�านวนคลองลง
ในช่วงก่อนการเปลีย่ นแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการถมคลองวัดจักรวรรดิ
แล้วตัดถนนสายใหม่ขนึ้ บริเวณแนวคลองเดิม ให้ชอื่ ว่า “ถนนมหาจักร” ถนนสายนีเ้ ป็น
ถนนส�าคัญของย่านการค้าที่เรียกกันว่า คลองถม

ถนนมหาจักรในปัจจุบัน เดิมเคยเป็นคลองมาก่อนจะถูกถมในภายหลัง

ถนนคลองถมพระพิเรนทร์ เริ่มต้นจากถนนบริพัตร บริเวณด้านทิศใต้ของ
วัดพระพิเรนทร์ไปบรรจบกับถนนวรจักร ถนนสายนี้แต่เดิมเป็นคลองชื่อว่า คลอง
พระพิเรนทร์ ที่แยกออกมาจากคลองรอบกรุง ไหลผ่านด้านทิศใต้ของวัดพระพิเรนทร์
ไปออกคลองถมวัดจักรวรรดิ ส่วนหนึ่งของคลองสายนี้ถูกถมเพื่อตัดถนนเจ้าค�ารบ
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ถนนวรจักร เริม่ ต้นจากถนนบ�ารุงเมืองทีแ่ ยกวรจักร มาบรรจบกับถนนเจริญกรุง
ที่แยกเอส เอ บี เป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างขึ้น จากเอกสารของกระทรวงโยธาธิการพบว่า เริ่มมีการเวนคืนที่ดินเพื่อ
ตัดถนนสายนี้ในปี พ.ศ. 2439 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2441 การเวนคืนที่ดินก็ยังไม่
เรียบร้อย106 ภายหลังจึงมีประกาศให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในแนวที่จะตัดถนน
ถนนสายนี้จึงสร้างได้ส�าเร็จ
ส�าหรับชือ่ ถนนวรจักรนัน้ มาจากพระนามของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักร
ธรานุภาพ (พระองค์เจ้าปราโมช) พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัยกับเจ้าจอมมารดาอัมพา ต้นราชสกุลปราโมช107 ที่ต้ังวังอยู่ ณ บริเวณนี้108

ถนนวรจักร ถ่ายจากปากซอยเจ้าค�ารบ ตรงข้ามทางเข้าวัดพระพิเรนทร์

สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล, ร.5 น.46.4/39. “เรื่องทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าให้ตัดถนนวรจักรตั้งแต่วังเจ้าจันไปออกวังพระองค์เจ้าปรีดา ขอให้ ไล่บ้านเรือน”, 17 ธันวาคม 115-17 พฤษภาคม 117.
107
กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 294-295.
108
สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 26 เรื่องตำานานวังเก่า, (พระนคร: กรมศิลปากร), 2513. หน้า 30.
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ย่านสามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด
ย่านการค้าเก่าแก่ถึงศูนย์การค้ายุคใหม่

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 า� คัญในอดีต คือ ประตูสามยอด ซึง่ เดิมเป็นประตูพระนครทีส่ ร้าง
มาแต่ครั้งรัชกาลที่ 1 ก่อสร้างด้วยไม้ จนในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างใหม่ดว้ ยการก่ออิฐถือปูน และหลังประตูทา� เป็นหอรบ เมือ่ ถึงสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ปี พ.ศ. 2416 โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ�ารง
เป็นแม่กองแก้ประตูเดิมออก ท�าเป็นประตูยอด ในครั้งนี้เองที่ชาวบ้านเริ่มเรียกกันว่า “ประตูใหม่”
อย่างไรก็ตาม ประตูใหม่ทสี่ ร้างขึน้ นีแ้ คบ จึงโปรดเกล้าฯ ให้กรมหมืน่ ภูธเรศธ�ารงศักดิเ์ ป็นแม่กองแก้ไข
อีกครั้ง โดยท�าเป็น 3 ช่อง มียอดขึ้นเป็นสามยอด ชาวบ้านจึงเริ่มเรียกกันว่า “ประตูสามยอด” โดย
ช่องเหนือและช่องกลางไว้สา� หรับรถต่างๆ สัญจรไปมา ส่วนช่องทางใต้ไว้สา� หรับรถราง ประตูสามยอดนี้
ถูกรื้อลงเมื่อครั้งขยายถนนและก่อสร้างตึกแถวบนถนนเจริญกรุงขึ้นใหม่ ในปี พ.ศ. 2444 เพื่อรองรับ
ความเจริญ109 ด้วยบริเวณสามยอดในเวลานัน้ เป็นย่านบันเทิงทีส่ า� คัญแห่งหนึง่ ของพระนคร เป็นทีต่ งั้ ของ
โรงบ่อนและโรงหวย เช่น โรงหวยสามยอด110 โรงบ่อนเชิงสะพานเหล็กบน เป็นต้น

ถนนเจริญกรุงตอนใกล้ประตูสามยอด (ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
109
110

ส. พลายน้อย (นามแฝง), บางกอก, หน้า 159-160.
สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล, ร.5 น.18.1ง/8. “เรือ่ งกรมหมืน่ สมมตอมรพันธ์
มีหนังสือมาว่า หม่อมเจ้าอลังการขอรับพระราชทานทีต่ าำ บลหลังโรงหวยขอเป็นโรงพักอาศัยต่อไป”, 27 กุมภาพันธ์ 109-9 ธันวาคม 118.
าน าม อ งบรพา พาหุร านการคาเกา กถึง น การคา ุค หม
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เสฐียรโกเศศได้เขียนอธิบายถึงโรงบ่อนไว้ว่า โรงบ่อนมักจะเป็นศูนย์กลางของชุมชนต่างๆ ใน
กรุงเทพฯ ขณะนัน้ เนือ่ งจากมักจะมีหา้ งร้านต่างๆ ตัง้ อยูใ่ กล้กบั โรงบ่อน ถ้าต้องการรับประทานอาหาร
ก็ต้องไปที่ใกล้ๆ โรงบ่อน หรือแม้แต่ร้านค้าอื่นๆ เช่น ของสดและเสื้อผ้าก็เช่นกัน เมื่อห่างจากโรงบ่อน
ผู้คนจะบางตาลง 111 และท่านยังเล่าถึงบรรยากาศของโรงหวยสามยอดว่าคึกคักเป็นอย่างมาก
ในช่วงเวลากลางคืน เนือ่ งจากเป็นเวลาออกหวย จะมีรา้ นขายอาหารและขนมตัง้ อยูเ่ รียงรายหน้าโรงหวย
ทัง้ อาหารจ�าพวกข้าวต้มหมู ก๋วยเตีย๋ วน�า้ และก๋วยเตีย๋ วผัด ขนมจ�าพวกจันอับ ขนมทองหยิบ ทองหยอด
และขนมเต้าทึง นอกจากนีย้ งั มีรา้ นจ�าหน่ายสุราและยาดอง112 เช่นเดียวกับกาญจนาคพันธุท์ บี่ รรยายว่า
ตึกแถวบนถนนเจริญกรุงในช่วงสามยอดนี้ มีร้านขายรองเท้าของนอกอยู่หลายร้าน113 เช่น ร้านเซงชง
ร้านเครื่องหนังที่ปัจจุบันย้ายไปตั้งที่บริเวณผ่านฟ้า

วังบูรพาภิรมย์ของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ เป็นวังที่ได้ชื่อว่าหรูหราที่สุดในยุคนั้น
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

ส. พลายน้อย เป็นอีกผู้หนึ่งที่เขียนถึงโรงหวยสามยอดว่า ตั้งขึ้นโดยเจ๊สัวหงส์ หรือจีนหง
พระศรีไชยบาน ซึง่ มีตา� แหน่งเป็นนายอากรสุรา โดยได้เริม่ ออกหวยเมือ่ เดือนยี่ ปีมะแม พ.ศ. 2378 โรงหวย
เมื่อแรกเริ่มตั้งอยู่ในก�าแพงเมืองใกล้กับสะพานหัน แล้วย้ายมาอยู่ที่หน้าวังบูรพาภิรมย์ (วังในสมเด็จ
เรื่องเดียวกัน, หน้า 163-164.
เสฐียรโกเศศ (นามแฝง), ฟื้นความหลัง เล่ม 1, หน้า 184-185.
113
กาญจนาคพันธุ์ (นามแฝง), กรุงเทพฯ เมื่อ 70 ปีก่อน, หน้า 90.
111
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เรองเ า อง างราง

นาเงน

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรงั ษีสว่างวงศ์) จนเกิดไฟไหม้ขนึ้ เมือ่ ปีวอก พ.ศ. 2415 จึงย้ายไปตัง้ อยู่
ริมสะพานข้ามคลองหลอดใกล้ประตูสามยอดเป็นที่สุดท้าย ส่วนเจ๊สัวหงส์จะเป็นผู้ท�าโรงหวยอยู่
กี่ปีนั้นไม่ทราบ รู้เพียงว่าภายหลังได้มีการประมูลกันต่อคราวละปี เหมือนโรงบ่อนเบี้ย โดยเรียกชื่อ
นายอากรหวยว่า “ขุนบาล”114 ส่วนบรรยากาศที่โรงหวยก็เป็นเช่นเดียวกับที่เสฐียรโกเศศได้กล่าวถึง
ข้างต้น คือเมือ่ ถึงเวลาจะออกหวย มักมีผคู้ นไปชุมนุมกันทีโ่ รงหวยเป็นจ�านวนมาก โรงบ่อนและโรงหวย
ได้ปิดกิจการลง เนื่องจากทางการได้เข้ามาควบคุม จนในที่สุดก็ปิดอย่างถาวรในปี พ.ศ. 2460115

หวย ก ข มีลักษณะเป็นป้ายอักษรไทย ก-ฮ
ชาวบ้านนิยมเล่นกันมากในสมัยรัชกาลที่ 5
จนกระทั่งมีการยกเลิกอย่างถาวรในปี พ.ศ. 2460

หลังจากที่โรงบ่อนและโรงหวยปิดท�าการลง ช่วงเวลานี้ย่านสามยอด-วังบูรพา ได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่น�าไปสู่การเป็นศูนย์กลางความบันเทิงในอีกรูปแบบหนึ่ง คือ เป็น “ย่าน
โรงภาพยนตร์” โดยเริ่มจากการเข้ามาของวาตานาเบ โตโมโยริ ที่น�าเอาเครื่องฉายภาพยนตร์และ
เครื่องฟิล์มยกชุดจากร้านโยชิซาว่าเข้ามาฉายในประเทศไทย โดยฉายในที่สาธารณะครั้งแรกในงาน
สมโภชวัดพระแก้ว ในปี พ.ศ. 2447 จนกระทัง่ ต่อมาได้มกี ารปลูกสร้างโรงภาพยนตร์ทเี่ วิง้ นาครเขษมขึน้
114
115

ส. พลายน้อย (นามแฝง), บางกอก, หน้า 297-298.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 293.
าน าม อ งบรพา พาหุร านการคาเกา กถึง น การคา ุค หม
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เป็นแห่งแรก รู้จักกันในชื่อ “โรงภาพยนตร์ญี่ปุ่น”116 จากนั้นในช่วงเวลาเดียวกัน ได้มีโรงหนังต่างๆ
ตั้งขึ้นมาแข่งขัน เช่น โรงหนังพัฒนากรที่สามแยก เป็นต้น
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 กิจการของโรงหนังญี่ปุ่นซบเซาลง วาตานาเบได้โอนกิจการให้กับ
ร้านอาโอยาม่า แต่กจิ การก็ยังทรุดลงเรื่อยๆ โรงหนังญีป่ ่นุ จึงถูกเปลี่ยนมือหลายครั้ง และในทีส่ ุดได้ปิด
ตัวลงในปี พ.ศ. 2459 การเข้ามาตั้งโรงภาพยนตร์ที่เวิ้งนาครเขษม กล่าวได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ท�าให้
ศูนย์กลางความบันเทิงของย่านสามยอด-วังบูรพาในอดีต ได้ย้ายมาอยู่ที่เวิ้งนาครเขษม ซึ่งกลายเป็น
ย่านบันเทิงและธุรกิจค้าขายสืบมา นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงกับย่านสามยอดยังเป็นที่ตั้งของตลาด
อีกแห่งหนึ่ง ชื่อว่า “ตลาดบ�าเพ็ญบุญ” กาญจนาคพันธุ์ได้เล่าถึงตลาดแห่งนี้ว่า
“เข้าใจว่าเนือ้ ทีต่ อนนีท้ งั้ หมดจะเป็นเขตวังกรมพระยาเทววงศ์ ตัววังเคยเห็นอยูม่ าทางสะพาน
ถ่าน หรือสะพานข้ามคลองวัดราชบพิธ เป็นวังใหญ่เหมือนกัน วังนี้อยู่ต่อมาจนถึงรัชกาลที่ 6 จึงรื้อลง
ท�าตลาด เรียกว่า “ตลาดบ�าเพ็ญบุญ” เป็นตลาดสมัยใหม่ส�าหรับสมัยนั้น คือท�าเป็นตึกสูงใหญ่
ชัน้ ล่างขายอาหาร ชัน้ บนต่อขึน้ ไปเป็นโรงมหรสพ มีการแสดงต่างๆ โดยเฉพาะทีอ่ อกจะมีชอื่ เสียงรูจ้ กั กัน
มากก็คือ ระบ�าที่เรียกกันว่า “ระบ�านายหรั่งหัวแดง” มีสาวๆ ไม่ได้แต่งตัวใส่เสื้อผ้า นอกจากมีอะไร
เล็กๆ ปิดไว้ที่หัวนมสองข้าง กับปิดไว้เฉพาะที่ตรงนั้นเหมือนจับปิ้ง”117
ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนัน้ พืน้ ทีข่ องย่านสามยอด-วังบูรพา ก็เกิดการเปลีย่ นแปลง คือ หลังจาก
ที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ เสด็จทิวงคต ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2471
วั ง บู ร พาภิ ร มย์ ซึ่ ง เป็ น วั ง ที่ ป ระทั บ ของพระองค์ (ตั้ ง อยู ่ บ ริ เวณห้ า งสรรพสิ น ค้ า ดิ โ อลด์ ส ยามใน
ปัจจุบนั ) ส่วนหนึง่ ได้ถกู ปรับเปลีย่ นเป็น “โรงเรียนภาณุทตั ” เปิดสอนด้านประณีตศิลป์และอืน่ ๆ โดย
เปิดสอนอยูใ่ นช่วงปี พ.ศ. 2478-2484 จากนัน้ จึงถูกปรับเปลีย่ นเป็นโรงเรียนพาณิชยการ118 จนถึงราวปี
พ.ศ. 2490 มีการจัดแบ่งมรดกของเจ้าของวังบูรพาภิรมย์ให้กับพระทายาท119 ปรากฏเกิดปัญหา
เรื่องการแบ่งทรัพย์สินต่างๆ จึงท�าให้พระทายาทตัดสินใจขายวังบูรพาภิรมย์ให้กับนักธุรกิจชื่อโอสถ
โกศิน ในปี พ.ศ. 2494 และน�าเงินที่ได้รับมาแบ่งกันในพระทายาท จากนั้นพื้นที่ของวังบูรพาก็ถูก
ปรับเปลี่ยนโฉมให้เป็นศูนย์การค้าใจกลางเมืองแห่งใหม่ของประเทศ120

อิชิอิ โยะเนะโอะ และโยชิกาวะ โทชิฮารุ, ความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น 600 ปี, หน้า 187-188.
กาญจนาคพันธุ์ (นามแฝง), กรุงเทพฯ เมื่อ 70 ปีก่อน, หน้า 89-90.
118
เอนก นาวิกมูล, วังบ้านฐานถิ่น (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)

ก่อนหน้าการปรับเปลีย่ นวังบูรพาภิรมย์ไม่นาน มีการก่อสร้างโรงภาพยนตร์ขนึ้ ในบริเวณนี้ คือ
โรงภาพยนตร์เฉลิมกรุง ทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ เป็นอนุสรณ์ในคราวเฉลิมฉลองพระนครครบ 150 ปี ในปี พ.ศ. 2475
จากนัน้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 พืน้ ทีบ่ ริเวณวังบูรพาได้เกิดโรงภาพยนตร์ขนึ้ 3 โรง คือ โรงภาพยนตร์คงิ ส์
โรงภาพยนตร์ควีนส์ และโรงภาพยนตร์แกรนด์ รวมถึงก่อสร้างอาคารพาณิชย์ต่างๆ ขึ้นในพื้นที่ 121
ช. ชาคริต ได้บรรยายถึงวันแรกทีเ่ ปิดโรงภาพยนตร์ควีนส์ไว้ว่า ภาพยนตร์เรื่องแรกที่น�ามาฉายคือเรื่อง
นกป่า โดยมีวงดนตรีมาบรรเลงอยู่บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ด้วย เนื่องจากเป็นธรรมเนียมในสมัยนั้น
ที่ในวันเปิดตัวภาพยนตร์วันแรกจะต้องมีวงดนตรีมาบรรเลงเปิดเพื่อโปรโมทภาพยนตร์ดังกล่าว ส่วน
โรงภาพยนตร์คิงส์และแกรนด์มักจะฉายภาพยนตร์จากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากทางยุโรปเป็น
ส่วนมาก122
ความรุ่งเรืองของย่านวังบูรพาในช่วงเวลานั้น ช. ชาคริต ได้บรรยายไว้ว่า เป็นแหล่งธุรกิจใหม่
ของนักธุรกิจ เป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอย เป็นแหล่งส�าหรับหาของกินอร่อยๆ และของใช้ต่างๆ “สมัยนั้น
ถ้าเด็กๆ หายไปจากบ้าน ไม่ต้องไปถามที่ร้านตู้เกมส์ (เพราะยังไม่มี) แต่ให้ไปตามที่แผงหนังสือข้าง
โรงหนังควีนส์ รับรองว่าโอกาสเจอตัวมีมากกว่า 90%” นอกจากนี้ยังเป็นที่รวมตัวกันของกลุ่มวัยรุ่น
ที่เรียกกันว่า “โก๋หลังวัง” ที่มักมานัดพบรวมตัวกันที่ด้านหลังโรงหนังควีนส์ ซึ่งนิยมแต่งตัวตามสมัย
อย่างดาราชื่อดังในสมัยนั้น123
ช. ชาคริต (นามแฝง), เรือ่ งเล่าชาวหลังวัง (วังบูรพาภิรมย์) ตอน หลังวัง ความหลังแห่งความเริงรมย์ (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2553),
หน้า 124.
122
เรื่องเดียวกัน, หน้า 125.
123
เรื่องเดียวกัน, หน้า 134.
121
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โรงภาพยนตร์คิงส์ โรงภาพยนตร์ชื่อดังในอดีต
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

กระทั่งเมื่อความเจริญขยายตัวออกไปยังพื้นที่นอกเมืองอย่างปทุมวัน ความเปลี่ยนแปลงก็
หวนกลับมาอีกครัง้ ย่านวังบูรพาได้มกี ารปรับตัวหลายครัง้ อาทิ โรงภาพยนตร์เปลีย่ นเป็นห้างสรรพสินค้า
เช่น ห้างเมอร์รี่คิงส์ ที่เปลี่ยนเป็นห้างเมก้าในปัจจุบัน บ้างก็เปลี่ยนเป็นที่จอดรถยนต์ ส่วนร้านหนังสือ
พากันปิดตัวลง ย้ายไปเปิดยังทีใ่ หม่ ปิดฉากความเป็นแหล่งบันเทิงและศูนย์การค้า รอความเปลีย่ นแปลง
ที่จะเกิดหลังจากรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน�้าเงินเดินทางมาถึง

บริเวณสามยอด-วังบูรพา ในปัจจุบัน
โรงหนังคิงส์เปลี่ยนไปเป็นเมก้า พลาซ่า
116
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ย่านพาหุรัด-ดิโอลด์สยามพลาซ่า
เดิมเป็นถิ่นฐานของชุมชนชาวญวนมาแต่สมัยกรุงธนบุรี จนในสมัยรัชกาลที่ 5 มีชาวอินเดีย
ที่นับถือศาสนาซิกข์เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร และส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายผ้า ทั้งผ้าม้วนและ
ผ้าส�าเร็จรูปต่างๆ124 จึงท�าให้ย่านพาหุรัดกลายเป็นที่รู้จักว่าเป็นแหล่งค้าผ้าแหล่งใหญ่ของกรุงเทพฯ
ส่วนศูนย์การค้าดิโอลด์สยามพลาซ่าที่เกิดขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 2535 นั้น บริเวณนี้เดิมเคยเป็นที่ตั้งของ
“ตลาดมิ่งเมือง” ที่ถือเป็นจุดนัดพบของเสื้อผ้าแฟชั่นหลากหลายประเภทมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5
ด้วยมีช่างตัดเย็บเสื้อผ้าหลากหลายประเภท และมีผู้คนแวะเวียนมาใช้บริการอย่างเนืองแน่น ดังที่
กาญจนาคพันธุ์ ได้บรรยายถึงย่านพาหุรัดในช่วงเวลานั้นว่า
“บางห้างก็ขายพวกดิ้นเงินดิ้นทองเลื่อม ลูกไม้ ด้าย ไหมพรม ฯลฯ แขกพวกนี้ชาวบ้านมัก
เรียกแขกหัวโตเพราะโพกผ้าขาวพองโต ทุกห้างมีชื่อแขกแต่เรามักรู้จักเรียกแปลกๆ เช่น นายเล็ก
ใจใหญ่ ซึ่งเขาตั้งขึ้นเองหรือใครตั้งไม่ทราบ แขกพวกนี้พูดไทยเก่ง พูดได้ทุกอย่างชัดเจนยังกับคนไทย
ถนนพาหุรัดลือชื่อในเรื่องเป็นย่านแขกขายผ้าเป็นที่รู้จักกันดีทั้งเมือง”125

ร้านอมรินทร์ ริมถนนจักรเพชร และบรรยากาศพาหุรัด ในปัจจุบัน

สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา, 84 พรรษามหาราช ชาวไทยซิกข์เทิดพระเกียรติองค์ราชันย์ (กรุงเทพฯ: สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา, 2554),
หน้า 6-8.
125
กาญจนาคพันธุ์ (นามแฝง), กรุงเทพฯ เมื่อ 70 ปีก่อน, หน้า 186-187.
124
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นอกจากเป็นย่านขายผ้า ตัดเสื้อผ้าแล้ว บริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของ “สนามน�้าจืด” พื้นที่โล่ง
อันเป็นทีต่ งั้ ถังน�า้ ขนาดใหญ่ ส�าหรับสูบน�า้ บาดาลขึน้ มาบรรจุไว้ ถือเป็นบ่อน�า้ บาดาลบ่อแรกของไทย126
ซึ่งกาญจนาคพันธุ์ได้เล่าถึงบรรยากาศสนุกสนานของบริเวณสนามน�้าจืดและตลาดมิ่งเมือง ดังนี้
“สนามน�้าจืดสมัยข้าพเจ้าเป็นเด็กนั้น เวิ้งว้างใหญ่โต มีทางใหญ่ออกไปทางถนนทหารบก
ทหารเรือ (หลังวังบูรพา) ทางหนึ่ง ออกมาทางถนนตรีเพชรทางหนึ่ง ที่เรียกว่าสนามนั้น ไม่เห็นมีหญ้า
ที่ว่า “น�้าจืด” ว่ามีบ่ออยู่ค่อนไปทางที่เป็นตลาดมิ่งเมืองปัจจุบัน แต่ข้าพเจ้าแม้จะเข้าไปบ่อยก็ไม่ได้
สังเกตเห็น ที่เข้าไปบ่อยก็เพราะในเวิ้งนี้มีการเล่นคล้ายกับงานออกร้าน ดูเหมือนเรียกว่า “มนิลาโชว์”
ปลูกร้านไปรอบๆ มีการเล่นเบ็ดเตล็ด เช่น ยิงเป้า โยนห่วง ลูกกลิง้ ฯลฯ เมือ่ ผูเ้ ล่นชนะก็ได้สงิ่ ของเบ็ดเตล็ด
ร้านนั้นปลูกแข็งแรงและตบแต่งค่อนข้างดี (ดีกว่างานภูเขาทองวัดสระเกศ) เข้าใจว่าผู้เป็นเจ้าของ
คงจะเช่าสถานที่เล่นกันประจ�า เป็นระยะเวลานานๆ”127

ตลาดมิ่งเมืองก่อน พ.ศ. 2502
126
127

118

เสฐียรโกเศศ (นามแฝง), ฟื้นความหลัง เล่ม 3, หน้า 33.
กาญจนาคพันธุ์ (นามแฝง), กรุงเทพฯ เมื่อ 70 ปีก่อน, หน้า 85-87.
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ตลาดมิง่ เมืองถูกรือ้ ออกในปี พ.ศ. 2502 ในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ร้านค้าส่วนใหญ่
จึงย้ายไปอยู่ในตลาดพาหุรัด เพราะเป็นจุดที่ใกล้ที่สุด จนกลายเป็นตลาดขายผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้า
แห่งใหม่แทนตลาดมิ่งเมือง อย่างไรก็ตาม การรื้อตลาดมิ่งเมืองยังคงยืดเยื้อออกไปอีกประมาณ 20 ปี
จึงรื้อถอนส�าเร็จ ต่อมาในราวปี พ.ศ. 2535 ได้มีโครงการก่อสร้างศูนย์การค้าดิโอลด์สยามพลาซ่าขึ้น
ในพื้นที่ของตลาดมิ่งเมืองเดิม โดยมุ่งให้เป็นแหล่งซื้อขายอัญมณี แต่ไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร
ปัจจุบันภายในห้างจึงมีร้านค้าหลากหลายแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นร้านขายผ้าต่างๆ และ
อัญมณี โดยมีการตั้งชื่อบริเวณลานโล่งกลางห้างดิโอลด์สยามพลาซ่าว่า “ลานมิ่งเมือง” เพื่อเป็นการ
ระลึกถึงตลาดมิ่งเมืองที่เคยตั้งอยู่ในบริเวณนี้128

ดิโอลด์สยามพลาซ่า ฝั่งถนนบูรพา ในปัจจุบัน

128

ปราณี กลำ่าส้ม, จากพาหุรัดถึงตลาดมิ่งเมือง, ที่มา: www.muangboranjournal.com
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ย่านสามยอด-วังบูรพา-พาหุรดั ประกอบไปด้วยชุมชนและสถานทีส่ า� คัญทางประวัตศิ าสตร์ ดังนี้
วัดทิพยวารีวิหาร ตั้งอยู่ภายในซอยทิพย์วารี หลังตลาดบ้านหม้อ เดิมวัดนี้มีพระญวนอยู่เป็น
จ�านวนมาก ต่อมาเมือ่ ชาวจีนเข้ามาอยูอ่ าศัยและท�าการค้า จึงมีผเู้ ข้ามาบวชในวัดนีม้ ากขึน้ จนกลายเป็น
วัดจีน ภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานนามวัด
ว่า “วัดทิพยวารีวิหาร”129 แทนชื่อวัดญวนเดิมที่เรียกว่า วัดกัมโล่วยี่

ทางเข้าวัดทิพยวารีและภายในวิหารวัดทิพย์วารี
129

120

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 เนื่องจากเชื่อว่าภายในวัดมีบ่อน�้าทิพย์
อยู่ 1 บ่อ สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 วัดแห่งนีถ้ กู ระเบิดจนเสียหายหมด
เหลือเพียงบ่อน�้าทิพย์เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงมีความศรัทธามาก ยามป่วยไข้ บ่อน�้าทิพย์จึงเป็น
ความหวังหนึ่งของผู้คนที่มายังวัดแห่งนี้
ภายในพระอุโบสถวัดทิพยวารีวิหารประดิษฐานพระศรีศากยมุนี เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ
มีลักษณะแบบพระพุทธรูปมหายาน ห่มคลุมแบบจีน หน้าตักกว้างประมาณ 1 เมตร สูง 1.5 เมตร
ขนาบข้างด้วยพระพุทธรูปปูนปั้นอีก 2 องค์ ขนาดเท่ากัน องค์ซ้ายคือพระอมิตพุทธถือดอกบัว
ส่วนองค์ขวาคือพระศรีอริยเมตไตรยถือเจดีย131
์ จากการสอบถามผูด้ แู ลวัดท�าให้ทราบว่า วัดทิพยวารีวหิ าร
ได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่โดยการก่อสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดในช่วงปี พ.ศ. 2543 เป็นการเปลี่ยนทางเข้า
ของวัดให้เป็นประตูใหญ่และปรับอาคารหลักเป็นอาคาร 2 ชั้นอย่างที่เห็นในปัจจุบัน
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วัดโหย่คั้นตื่อ หรือวัดมงคลสมาคม เดิมตั้งอยู่ที่บ้านญวนหลังวังบูรพาภิรมย์ ภายหลังได้ย้ายไปตั้งที่ถนนแปลงนามเมื่อครั้งตัดถนน
พาหุรดั ดูใน พระครูคณานัมสมณาจารย์, ประวัตพิ ระสงฆ์อนัมนิกายในราชอาณาจักรไทย และประวัตคิ วามเป็นมาของชนเชือ้ ชาติ
ญวนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์, หน้า 7.
131
กรมศิลปากร, รายงานการสำารวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 2 (ประเภทศาสนสถาน), หน้า 208-213.
าน าม อ งบรพา พาหุร านการคาเกา กถึง น การคา ุค หม

121

วัดคุรุดวาราศรีคุรุสิงห์สภา หรือวัดซิกข์ ตั้งอยู่ที่ถนนจักรเพชร เป็นศาสนสถานส�าคัญของ
ผูน้ บั ถือศาสนาซิกข์ โดยกลุม่ ชาวอินเดียทีน่ บั ถือศาสนาดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทยช่วงสมัยรัชกาลที่ 5
โดยเริ่มตั้งศาสนสถานแห่งแรกขึ้นที่บริเวณถนนบ้านหม้อ เมื่อปี พ.ศ. 2455 จากนั้นได้ย้ายไปตั้ง
บริเวณหัวมุมถนนพาหุรัดกับถนนจักรเพชรในปี พ.ศ. 2456 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2475 ได้มีการสร้าง
วัดซิกข์แห่งใหม่ในที่ปัจจุบัน เรียกชื่อว่า “วัดคุรุดวาราศรีคุรุสิงห์สภา” โดยวัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะ
เพิ่มเติมเรื่อยมา132

ทางเข้าวัดคุรุดวาราศรีคุรุสิงห์สภา ริมถนนจักรเพชร ในปัจจุบัน

วัดซิกข์แห่งนี้เป็นทั้งศูนย์รวมจิตใจและที่พบปะสังสรรค์ของชาวซิกข์ โดยเฉพาะในวันส�าคัญ
ทางศาสนาและวันอาทิตย์ ส�าหรับบุคคลภายนอกที่มีจิตศรัทธาต้องการเข้าไปกราบไหว้หรือเยี่ยมชม
ต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะให้เรียบร้อย

132
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สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา, 84 พรรษามหาราช ชาวไทยซิกข์เทิดพระเกียรติองค์ราชันย์, หน้า 6-8.
เรองเ า อง างราง

นาเงน

หญิงชาวซิกข์ร่วมอ่านพระคัมภีร์ ที่คุรุดวาราศรีคุรุสิงห์สภา

อาคารศรีจันทร์ ตั้งอยู่ที่มุมถนนมหาไชยตัดกับถนนเจริญกรุง สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้น
ในสมัยรัชกาลที่ 5 บนที่ดินที่เคยเป็นที่ตั้งวังของพระองค์เจ้าคัคณางคยุคล กรมหลวงพิชิตปรีชากร
มีลักษณะเป็นอาคาร 3 ชั้น ชั้นบนเป็นดาดฟ้า อาคารวางตัวตามแนวถนนมหาไชยหักโค้งมาทาง
ถนนเจริญกรุง คล้ายรูปตัวแอล บริเวณหัวมุมชั้น 3 ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้น โดยมีอักษรย่อ “คณ”
ล้อมด้วยลายดอกไม้ ตามพระนามของพระองค์เจ้าคัคณางคยุคล โดยสองข้างเจาะเป็นช่องรูปไข่

อาคารศรีจันทร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต�าหนักในวังกรมหลวงพิชิตปรีชากร เพราะลวดลายที่ประดับอาคารบนชั้น 3
มีอักษรย่อ “คณ” ล้อมด้วยลายดอกไม้ ตามพระนามพระองค์เจ้าคัคณางคยุคล
าน าม อ งบรพา พาหุร านการคาเกา กถึง น การคา ุค หม
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อาคารนี้เดิมเป็นที่ตั้งของห้างขายยาหมอเหล็ง (เหล็ง ศรีจันทร์) ต่อมาได้ตกทอดมายัง
บุตรชาย จากนั้นได้โอนให้บริษัทเอกชน ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นร้านกาแฟและโฮสเทล
สวนรมณีนาถ เดิมเป็นที่ตั้งของเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นตามพระราชด�าริใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการคุมขังผู้ต้องราชทัณฑ์เป็นการส�าคัญ
ของประเทศ สมควรจะได้ก่อสร้างสถานที่และให้มีระเบียบมั่นคง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ซื้อที่ดินต�าบลตรอกค�าในขณะนั้น เพื่อสร้างคุกขึ้นใหม่แทนคุกเดิมของทางราชการ ที่ตั้งอยู่ตรงข้าม
วั ด พระเชตุ พ นวิ ม ลมั ง คลาราม (บริ เวณกองบั ญ ชาการรั ก ษาดิ น แดนในปั จ จุ บั น ) โดยเรี ย กว่ า
“กองมหันตโทษ” หรือ “คุกใหม่” และสร้างกองลหุโทษที่บริเวณถนนหน้าหับเผย คุกใหม่นี้สร้างแล้ว
เสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2433 ซึ่งในการสร้างเรือนจ�าแห่งนี้ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระยาอภัยพลภักดี (นาก ณ
ป้อมเพชร) เป็นผู้อ�านวยการสร้าง กล่าวกันว่า ท่านได้ไปดูงานที่เรือนจ�าสิงคโปร์แล้วน�าแบบอย่าง
มาสร้างขึ้น ในเวลาต่อมาเมื่อมีการรวมกองมหันตโทษ กองลหุโทษ กับเรือนจ�าต่างๆ เข้าเป็น
กรมราชทัณฑ์แล้ว จึงได้ใช้พนื้ ทีแ่ ห่งนีเ้ ป็นทีท่ า� การกรมราชทัณฑ์ และเป็นเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร133

อาคารร้านค้าหน้าเรือนจ�าพิเศษฯ (เดิม)
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
133
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กรมศิลปากร, รายงานการสำารวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 4 (ประเภทสะพาน คลอง ป้อม ท่านำ้า สวนสาธารณะ)
(กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์, ม.ป.ป.), หน้า 404-405.
เรองเ า อง างราง

นาเงน

สวนรมณีนาถและอาคารเรือนจ�ากลางพิเศษกรุงเทพ ในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2530 คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นมีมติให้ปรับปรุงบริเวณที่ตั้ง
เรือนจ�ากลางพิเศษกรุงเทพเป็นสวนสาธารณะ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ ในวโรกาสทีท่ รงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดยก�าหนดให้อาคารบริเวณด้านหน้า
3 หลัง และอาคารแดน 9 สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงประวัติความเป็นมาของกิจการราชทัณฑ์
โดยย้ า ยสิ่ ง ของมาจากพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ดิ ม ในบริ เวณศู น ย์ ฝ ึ ก อบรมข้ า ราชการราชทั ณ ฑ์ ม าจั ด แสดง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ พร้อมกับสวนสาธารณะ
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2542134
ปัจจุบันสวนรมณีนาถเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกก�าลังกายกลางเมืองแห่งหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานคร
ศาลาเฉลิมกรุง ตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนเจริญกรุงกับถนนตรีเพชร เริ่มก่อสร้างอาคารเมื่อวันที่
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2473 โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ ห ม่ อ มเจ้ า สมั ย เฉลิ ม กฤดากร เป็ น ผู ้ อ อกแบบและควบคุ ม การก่ อ สร้ า ง เพื่ อ เป็ น อนุ ส รณ์
ในวันเฉลิมฉลองพระนครครบ 150 ปี ในปี พ.ศ. 2475 ส�าหรับใช้เป็นอาคารส�าหรับฉายภาพยนตร์
และแสดงละคร โดยโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงได้เปิดการแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม
พ.ศ. 2476 มีลกั ษณะอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ทีม่ จี ดุ เด่นคือการผสมผสานอาคารสมัยใหม่
เข้ากับสิ่งประดับสถาปัตยกรรมแบบไทย เช่น หัวยักษ์ หัวลิง หัวฤาษี ฯลฯ ซึ่งออกแบบโดยพระเทวา
ภินิมมิต135
134
135

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

าน าม อ งบรพา พาหุร านการคาเกา กถึง น การคา ุค หม

125

ศาลาเฉลิมกรุงในอดีต
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

กาญจนาคพันธุ์ได้เล่าถึงศาลาเฉลิมกรุงไว้ว่า “ตึกตรงหัวมุมที่เป็นร้านขายหนังสือและ
เครื่องเขียนส�าหรับนักเรียนนี้ ต่อมาถึงสมัยรัชกาลที่ 7 ได้รื้อลงหมด และสร้างเป็นโรงภาพยนตร์ คือ
เฉลิมกรุงปัจจุบันนี้ สมัยเมื่อสร้างใหม่เป็นโรงภาพยนตร์ที่ใหญ่โตสวยงาม เพียบพร้อมไปด้วยศิลปฝรั่ง
แกมไทย นับว่ายอดเยีย่ มทีส่ ดุ ในยุคนัน้ มีฝรัง่ เป็นผูจ้ ดั การ เมือ่ เปิดโรงตอนแรกๆ เปิดเครือ่ งท�าความเย็น
จนรู้สึกเวลานั่งดูหนังหนาวสั่น”136
ปัจจุบันศาลาเฉลิมกรุงยังคงเปิดการแสดงโขน โดยส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เป็นหุ้นส่วนใหญ่ของโรงภาพยนตร์

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

เรองเ า อง างราง

นาเงน

ถนนสายสำาคัญในพื้นที่
ถนนพาหุรัด เริ่มต้นจากถนนจักรเพชรไปบรรจบกับถนนบ้านหม้อ เป็นถนน
ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตัดขึ้นโดยทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
พาหุรัดมณีมัย พระราชธิดาซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และ
สิน้ พระชนม์ขณะมีพระชันษา 10 ปี เพือ่ อุทศิ ส่วนกุศลพระราชทาน และพระราชทาน
นามว่า “ถนนพาหุรัด”137 มูลเหตุของการตัดถนนพาหุรัด เริ่มขึ้นจากเหตุไฟไหม้
บ้านญวนบริเวณหลังวังบูรพา ท�าให้เกิดที่ว่างติดต่อกันจ�านวนมาก
ย่านถนนพาหุรดั แต่เดิมเป็นชุมชนชาวญวนทีเ่ ข้ามาพึง่ พระบรมโพธิสมภารตัง้ แต่
รัชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2319 โดยทรงพระราชทานที่ดินให้ตั้ง
บ้านเรือนอยูน่ อกฝัง่ พระนครทางตะวันออก ซึง่ ชาวญวนได้กอ่ ตัง้ วัดขึน้ ในบริเวณนี้ คือ
วัดกัมโล่วยี่ (วัดทิพยวารีวิหาร) และวัดโหย่คั้นตื่อ (วัดมงคลสมาคม)138 อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันย่านพาหุรัดได้กลายเป็นย่านชุมชนชาวอินเดีย ที่มีร้านขายผ้าและของกิน
ของใช้ที่น�าเข้าจากอินเดียให้ซื้อหา ถือเป็นแหล่งชาวอินเดียแหล่งใหญ่ของกรุงเทพฯ
ถนนมหาไชย เริ่มต้นจากถนนราชด�าเนินกลางไปเชื่อมต่อกับถนนจักรเพชร
เป็นส่วนหนึง่ ของถนนสายรอบกรุงทีม่ ชี อื่ เรียกต่างกันตามนามของป้อมรอบพระนคร 139
สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ได้แก่ ถนนพระสุเมรุ ถนนจักรเพชร และถนนมหาไชย

ถนนมหาไชย หน้าวังบูรพา และป้อมมหาไชย (ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 212.
พระครูคณานัมสมณาจารย์, ประวัติพระสงฆ์อนัมนิกายในราชอาณาจักรไทย และประวัติความเป็นมาของชนเชื้อชาติญวนใน
สมัยต้นรัตนโกสินทร์, หน้า 1-6.
139
กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 236-237.
137
138
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ที่มาของชื่อถนนมหาไชยมาจาก “ป้อมมหาไชย” หนึ่งในป้อมปราการรอบ
ก�าแพงพระนคร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1
โปรดเกล้ า ฯ ให้ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ ขยายก� า แพงพระนครออกไป หลั ง จากสถาปนา
กรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแล้ว140 ส�าหรับชือ่ “ถนนมหาไชย” พบว่ามีการเรียกชือ่ นี้
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ. 2453 เรื่อง “ประกาศกระทรวงนครบาล แผนก
กรมอ�าเภอ ที่ 58/798 หม่อมสุ่น ขอขายที่ๆ ริมคลองสะพานหันแปลงหนึ่งริมถนน
มหาชัยแปลงหนึ่ง”141 หากเขียนว่า “มหาชัย”
ถนนตรีเพชร เริ่มต้นจากถนนเจริญกรุงไปบรรจบกับถนนจักรเพชร พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนสายนี้ขึ้น
เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าตรีเพชรุตม์ธ�ารง พระราชโอรส
ซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สิ้นพระชนม์เมื่อปี พ.ศ. 2430
ขณะพระชันษา 7 ปี และพระราชทานชื่อถนนสายนี้ว่า “ถนนตรีเพชร”
แต่เดิมนั้นแนวของถนนตรีเพชรสิ้นสุดแค่ถนนพาหุรัดเท่านั้น ต่อมาในปี
พ.ศ. 2441 จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตดั ถนนตรีเพชรต่อจากถนนพาหุรดั ถึงถนนจักรเพชร และ
ในปี พ.ศ. 2475 เมื่อสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าขึ้นในแนวตรงจากถนนตรีเพชร
ในคราวงานฉลองพระนครครบ 150 ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงโปรด
เกล้าฯ ให้ขยายถนนตรีเพชรไปยังสะพานพระพุทธยอดฟ้า142
ดังนี้

กาญจนาคพันธุ์ ได้บรรยายถึงร้านค้าต่างๆ สองฝัง่ ถนนตรีเพชรไว้อย่างละเอียด

“ต่อจากถนนตีทอง ข้ามฟากถนนเจริญกรุงเป็นถนนตรีเพชร ไปตลอดจนถึง
ถนนจักรเพชรซึ่งเป็นถนนริมก�าแพงเมืองด้านแม่น้�าเจ้าพระยา ทางฟากตะวันออก
ของถนนนี้ ตั้งแต่มุมถนนเจริญกรุงเป็นร้านขายเครื่องเขียน (เฉลิมกรุงยังไม่เกิด)
ต่อไปเป็นห้างแขกซาเลบาย ขายกระดาษต่างๆ แล้วถึงทางเข้าสนามน�า้ จืดทีม่ มี นิลาโชว์

“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.
140
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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
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ. 2435 โดยโปรดเกล้าฯ ให้
กรมโยธาธิการตัดถนน ตัง้ แต่ถนนพาหุรดั ไปทางหลังวังบูรพาภิรมย์ออกถนนเจริญกรุง
และพระราชทานนามว่า “ถนนบูรพา”144 ต่อมาในปี พ.ศ. 2442 มีพระบรมราชโองการ
ให้ แ ก้ ไขถนนบู ร พาให้ ต รงได้ แ นวดี ขึ้ น โดยจะตั ด ข้ า มถนนเจริ ญ กรุ ง ข้ า มคลอง
หลังวัดสุทัศน์ไปตกถนนบ�ารุงเมือง145 (ปัจจุบันคือถนนอุณากรรณ)
กาญจนาคพันธุ์ เล่าเรื่องห้างร้านต่างๆ ไว้ ดังนี้
กาญจนาคพันธุ์ (นามแฝง), กรุงเทพฯ เมื่อ 70 ปีก่อน, หน้า 174.
สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล, ร.5 น. 46. 4/29. “เรื่องกรมโยธาธิการ
มีหนังสือมาว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตัดถนนสายหนึ่ง ตั้งแต่ถนนพาหุรัตไปทางหลังวังบูรพาภิรมย์ออกถนนเจริญกรุงชื่อ
(ถนนบูรพา) ขอให้กระทรวงพระนครบาลจัดที่ดินให้ตามกรุยที่ปักไว้ด้วย”, 15-20 สิงหาคม 111.
145
กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 149.
143
144
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“ถนนทหารบกทหารเรือ ถนนนี้ชื่อแปลก ได้ยินเรียกมาแต่เด็กเสมอ ที่จริง
เป็น 2 ถนนติดกัน ถนนทหารบกก็คือที่ต่อมาเรียกถนนบูรพา ถนนทหารเรืออยู่ที่ทาง
แยกเข้าสนามน�า้ จืด ถนนบูรพาหรือถนนทหารบก ตัง้ ต้นจากถนนเจริญกรุง เลยทางเข้า
สนามน�้าจืดไปเล็กน้อย ตรงไปจดถนนพาหุรัด สมัยนั้นฝั่งซ้าย (หรือฝั่งตะวันออก)
เป็นตึกแถวสองชั้นไปตลอด เหมือนเป็นเขตกั้นวังบูรพา ไม่มีทางเข้าตรงกึ่งกลาง
(ที่เข้าไปโรงหนังควีนส์ คิงส์ อย่างปัจจุบันนี้) ตั้งแต่ต้นถนนบูรพา (ทหารบก) ไปราว
กึ่งหนึ่ง เป็นห้างคนไทยอยู่อย่างธรรมดา ตอนต่อไปจึงค่อยๆ มีเป็นร้านค้า เช่น
ห้างมาลีศรีประเสริฐ…แล้วจากนี้ก็เป็นห้างญี่ปุ่นเคโอยามา”146
ถนนบริเวณหลังวัดสุทศั นเทพวราราม มีถนนโบราณอยูห่ ลายเส้นด้วยกัน ได้แก่
ถนนตีทอง เริ่มต้นจากถนนเจริญกรุงไปบรรจบกับถนนบ�ารุงเมือง ตัดขึ้นใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เหตุที่ชื่อถนนตีทอง
เนื่องจากว่าถนนสายนี้ตัดผ่านย่านชุมชนที่มีอาชีพท�าทองค�าเปลว
ปัจจุบนั ถนนตีทองมีความยาว 452 เมตร ต้นถนนบรรจบถนนบ�ารุงเมืองก่อนถึง
ลานเสาชิงช้า หัวมุมถนนด้านตะวันออกเป็นที่ตั้งของวัดสุทัศนเทพวราราม ฟาก
ตะวันตกของถนนมีซอยที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท�าทองที่ส�าคัญ คือ ซอยเฟื่องทอง147

ถนนตีทองในปัจจุบัน บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิธ

146
147
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กาญจนาคพันธุ์ (นามแฝง), กรุงเทพฯ เมื่อ 70 ปีก่อน, หน้า 188.
กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 95-96.
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ถนนสระสรง ถนนลงท่า ถนนหน้าวัง ถนนทัง้ 3 สายเชือ่ มระหว่างถนนตีทอง
กับถนนอุณากรรณ หลังวัดสุทศั นเทพวราราม ระหว่างสองฟากของถนนมีตกึ แถวสองชัน้
ชื่อถนนทั้ง 3 สายมีความคล้องจองกัน โดยชื่อถนนสระสรงเป็นสระน�้าของทางวัด
สุทศั นเทพวราราม และถนนลงท่านัน้ เป็นท่าน�า้ ของทางวัดทีล่ งใช้นา�้ บริเวณคลองหลอด
วัดราชบพิธ ส่วนถนนหน้าวัง เนื่องจากถนนนี้ตั้งอยู่หน้าวังของสมเด็จฯ กรมพระยา
เทวะวงศ์วโรปการ หรือวังริมคลองสะพานถ่าน ซึ่งต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็นตลาดชื่อ
ตลาดบ�าเพ็ญบุญ148 ปัจจุบันคือบริเวณที่ตั้งของอาคารแฟลตบ�าเพ็ญบุญ

ตลาดบ�าเพ็ญบุญ

148

สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 26 เรื่องตำานานวังเก่า, หน้า 84-85.
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ถนนศิริพงษ์ เป็นถนนเลียบวัดสุทัศนเทพวรารามทางทิศตะวันตก ตั้งชื่อตาม
พระนามพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ (พระองค์เจ้าชายวัฒนานุวงศ์)
พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และเจ้าจอมมารดาบัว ทรงเป็น
ต้นราชสกุลวัฒนวงศ์ เนื่องจากถนนเส้นนี้ตัดผ่านบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ที่เคยเป็น
วังของพระองค์ ซึ่งตั้งอยู่ข้างวัดสุทัศนเทพวราราม จึงตั้งชื่อถนนโดยแปลงมาจาก
ส่วนหนึ่งของสร้อยพระนาม “มรุพงศ์สิริพัฒน์” ว่า “ถนนศิริพงษ์”149
ถนนอุณากรรณ เป็นถนนเลียบวัดสุทัศนเทพวรารามทางทิศตะวันตก ตัดขึ้น
ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว โดยสมเด็ จ พระปิ ย มาวดี
ศรีพชั รินทรมาตา (เจ้าจอมมารดาเปีย่ ม) พระชนนีในสมเด็จพระศรีพชั รินทราบรมราชินนี าถ
ได้อทุ ศิ เงินจ�านวน 100 ชัง่ เพือ่ สร้างอุทศิ ส่วนกุศลให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
อุณากรรณอนันตนรไชย พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา ซึ่งสิ้นพระชนม์ขณะพระชันษา 18 ปี
โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้กรมโยธาธิการสร้าง
ถนนสายสั้นๆ ขนาดถนนข้าวสาร พระราชทานชื่อว่า “ถนนอุณากรรณ” รวมทั้ง
โปรดเกล้าฯ ให้จัดสรรงบประมาณมาสมทบในการตัดถนนด้วย150
เมื่อถนนอุณากรรณสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2443 ปรากฏว่าถนนสายนี้กลายเป็น
เส้นทางที่ประชาชนนิยมใช้สัญจรเป็นจ�านวนมาก เนื่องจากเป็นทางลัดที่ใกล้ที่สุด
ระหว่างถนนเจริญกรุงและถนนบ�ารุงเมือง

149
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กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 397.
สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ, ยธ.9/57. “เรื่องแผ่พระราชกุศล
ถึงเจ้าจอมมารดาเปี่ยมในการเปิดถนนอุณากรรณ”, 16 พฤศจิกายน 119.
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วังเจ้านายในอดีต
เดิมบริเวณนี้เคยมีวังเจ้านายมีอยู่ด้วยกันหลายวัง ได้แก่
วังถนนมหาไชย (วังเหนือ-กลาง-ใต้)
วังถนนมหาไชย (วังเหนือ) เป็นที่ประทับของกรมหมื่นนเรนทร์บริรักษ์
พระโอรสพระองค์เล็กของกรมหลวงนรินทรเทวี พระเจ้าน้องยาเธอในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เดิมพระองค์ประทับอยูท่ วี่ งั ริมวัดโพธิ์ เมือ่ มีการขยาย
พื้นที่วัดเพื่อสร้างวิหารพระนอน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3
จึงโปรดให้เสด็จมาประทับที่วังถนนมหาไชยแห่งนี้ จนสิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 3
จากนั้นเชื้อสายของท่านได้อยู่อาศัยต่อมาจนสร้างวังบูรพาภิรมย์ในสมัยรัชกาลที่ 5151
วังถนนมหาไชย (วังกลาง) อยูถ่ ดั จากวังถนนมหาไชย (วังเหนือ) ไปทางใต้
เป็นที่ประทับของกรมหมื่นนรินทรเทพ พระโอรสองค์ใหญ่ของกรมหลวงนรินทรเทวี
ซึ่งทรงย้ายมาจากวังริมวัดโพธิ์ พร้อมกับกรมหมื่นนเรนทร์บริรักษ์ และสิ้นพระชนม์
ในสมัยรัชกาลที่ 3 เช่นเดียวกัน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้กรมหมืน่ ภูบาลบริรกั ษ์เสด็จมาประทับทีว่ งั นี้ จนสิน้ พระชนม์
ในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงรวมกันสร้างเป็นวังบูรพาภิรมย์152
วังถนนมหาไชย (วังใต้) ตัง้ อยูต่ อ่ จากวังกลางลงไปทางใต้ พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระราชทานให้สมเด็จฯ กรมพระยาเดชาดิศร
ประทับอยู่จนสิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 4 หม่อมเจ้าในกรมประทับอยู่ต่อมา
จนสร้างวังบูรพาภิรมย์ในสมัยรัชกาลที่ 5153
วังกรมหลวงพิชิตปรีชากร ตั้งอยู่ริมถนนมหาไชย ถัดจากวังบูรพาภิรมย์
ทางด้านทิศเหนือมาจนถึงริมถนนเจริญกรุง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 4 ทรงสร้างพระราชทานกรมหลวงพิชิตปรีชากร โดยมีสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง) รับเป็นธุระเลือกหาที่ และสร้างวังตั้งแต่ในรัชกาลที่ 4
กรมหลวงพิชติ ปรีชากรประทับอยูท่ วี่ งั นีต้ ลอดพระชนมายุ ปัจจุบนั เป็นอาคารพาณิชย์
เชิงสะพานด�ารงสถิต มุมถนนเจริญกรุงต่อถนนมหาไชย154

สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 26 เรื่องตำานานวังเก่า, หน้า 60.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 60.
153
เรื่องเดียวกัน, หน้า 61.
154
เรื่องเดียวกัน, หน้า 80-81.
าน าม อ งบรพา พาหุร านการคาเกา กถึง น การคา ุค หม
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วังสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ตั้งอยู่ท่ีถนนเจริญกรุง ใกล้กับ
สะพานถ่าน จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วังริมสะพานถ่าน” เคยเป็นที่ประทับของ
สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ซึ่งแต่เดิมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ซื้อที่ดินบริเวณถนนบ�ารุงเมืองริมคลองวัดสุทัศน์
พระราชทาน แต่ยังสร้างวังไม่แล้วเสร็จ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ พระราชทานวังริมแม่นา�้ เหนือป้อมมหาฤกษ์ จึงได้เสด็จ
พระทับที่วังนั้นกับพระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย เมื่อพระองค์เจ้าอุณากรรณ
สิ้นพระชนม์ จึงได้รับพระราชทานที่วังเดิมของพระองค์เจ้าอุณากรรณที่บริเวณ
ริมสะพานถ่าน และประทับอยู่ที่นั่นจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 จึงได้รบั พระราชทานทีบ่ ริเวณแม่นา�้ ต�าบลบางขุนพรหม เพือ่ สร้าง
วังเทวะเวสม์ แล้วทรงย้ายไปประทับที่วังนั้นจนสิ้นพระชนม์ ส่วนที่วังริมสะพานถ่าน
ต่อมาถูกปรับเปลี่ยนเป็นตลาดบ�าเพ็ญบุญ155
วังสมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ (วังสามยอด) ตั้งอยู่ที่ริมถนน
เจริญกรุงตอนเชิงสะพานด�ารงสถิต ซึง่ เดิมเป็นบ้านของพระยาอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ)
คุณตาของพระองค์ หลังจากโสกันต์ พระยาอัพภันตริกามาตย์ได้ถวายบ้านและที่ดิน
ให้เป็นวังส�าหรับอยูป่ ระทับ เรียกว่า “วังสามยอด” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 เมือ่ มีการ
ตัดถนนและก่อสร้างสะพานข้ามคลองรอบกรุงบริเวณนี้ ท�าให้ต้องรื้อย้ายประตูและ
ก�าแพงวังของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ และสะพานที่
สร้างขึ้นในบริเวณดังกล่าว ได้รับพระราชทานชื่อว่า สะพานด�ารงสถิต เพื่อเป็นเกียรติ
แก่พระองค์ ต่อมาพระองค์ได้ย้ายไปประทับที่วังวรดิศ ถนนหลานหลวง แทน156
สะพานด�ารงสถิตหรือที่รู้จักกันในนามสะพานเหล็กบน ปัจจุบันเป็นแหล่งรวม
ของสินค้าประเภทเครื่องเล่นเกม เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง ของเล่น
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 84-85.
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 ใกล้ประตูสะพานหันในขณะนัน้ เป็นทีป่ ระทับของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมพระยาภาณุพนั ธุวงศ์วรเดช ซึง่ ได้รบั พระราชทานทีด่ นิ เพือ่ สร้างวังในสมัยรัชกาลที่ 5
โดยรวมพืน้ ทีข่ องวังเก่า 3 วัง คือวังสมเด็จฯ กรมพระยาเดชาดิศร วังกรมหมืน่ นเรนทร์
าน าม อ งบรพา พาหุร านการคาเกา กถึง น การคา ุค หม
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บริรกั ษ์ และวังกรมหมืน่ นรินทรเทพ157 เริม่ วางรากฐานสร้างวังเมือ่ วันอาทิตย์ เดือน 4
แรม 10 ค�่า ปีกุน พ.ศ. 2418158

กระบวนพระศพ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช (ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดชประทับอยู่ที่วังบูรพาภิรมย์
จนเสด็จทิวงคตเมื่อปี พ.ศ. 2471159 ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2478 จนถึงราว พ.ศ. 2484
ได้มีการปรับเปลี่ยนวังให้เป็นโรงเรียนสอนด้านการเรียนและประณีตศิลป์ชั้นสูง ชื่อ
“โรงเรียนภาณุทัต” จนกระทั่งหลังปี พ.ศ. 2490 ได้เริ่มมีการรื้อถอนและตัดถนนผ่าน
ปี พ.ศ. 2497 พื้นที่บริเวณวังบูรพาได้ปรับเปลี่ยนเป็นโรงภาพยนตร์ 3 โรง คือ
โรงภาพยนตร์คิงส์ โรงภาพยนตร์ควีนส์ และโรงภาพยนตร์แกรนด์ รวมทั้งก่อสร้าง
อาคารพาณิชย์ต่างๆ ขึ้นในบริเวณวังบูรพาภิรมย์นั้น160
วังพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของโรงหวย
สามยอด161 กาญจนาคพันธุก์ ล่าวว่า ทีด่ นิ บริเวณนีเ้ ป็นของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
อลังการทั้งหมด “ที่ดินริมถนนเจริญกรุงตอนนี้ ราวตั้งแต่โรงมหรสพปรินซ์เทียเตอร์
ไปจนออกถนนมหาชัยริมโรงหวย ก.ข. เป็นบริเวณวังของพระองค์เจ้าอลังการ โอรส
กรมพระยาบ�าราบปรปักษ์”162
เรื่องเดียวกัน, หน้า 85.
เอนก นาวิกมูล, วังบ้านฐานถิ่น, หน้า 79.
159
สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 26 เรื่องตำานานวังเก่า, หน้า 85.
160
เอนก นาวิกมูล, วังบ้านฐานถิ่น, หน้า 99.
161
“เรื่องกรมหมื่นสมมตอมรพันธ์มีหนังสือมาว่า หม่อมเจ้าอลังการขอรับพระราชทานที่ตำาบลหลังโรงหวยขอเป็นโรงพักอาศัยต่อไป”.
162
กาญจนาคพันธุ์ (นามแฝง), กรุงเทพฯ เมื่อ 70 ปีก่อน, หน้า 96.
157
158
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ย่านบ้านหม้อ-ถนนอัษฎางค์-ปากคลองตลาด

แหล่งการค้าริมคลอง

ย่านบ้านหม้อ-ถนนอัษฎางค์-ปากคลองตลาด ตั้งอยู่บริเวณคลองรอบกรุง จากสะพานมอญ
เรื่อยลงมาถึงปากคลอง ออกแม่น�้าเจ้าพระยาด้านทิศใต้ ปัจจุบันเป็นย่านการค้าที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง
ของประเทศ โดยเฉพาะปากคลองตลาดนั้นถือเป็นตลาดค้าดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ย่านนี้
ประกอบไปด้วยชุมชนและสถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ ดังนี้
บ้านหม้อ เหตุที่เรียกว่าบ้านหม้อเพราะแต่เดิมเคยมีชุมชนเก่าแก่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์
ตั้งบ้านเรือนเรียงรายริมแม่น�้าเจ้าพระยาบริเวณปากคลองคูเมืองเดิมเรื่อยมาตามริมคลอง ชาวบ้าน
แถวนี้มีอาชีพท�าหม้อ ปั้นหม้อ ขายหม้อไหโบราณ ต่อมาเกิดเพลิงไหม้ท�าให้ชุมชนและอาชีพปั้นหม้อ
โบราณหายไป คงเหลือเพียงแต่ชื่อบ้านหม้อ ต่อมามีการสร้างตึกแถวใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5 จุดเด่น
ของตึกแถวบริเวณนี้คือ เฉพาะที่เป็นห้องแรกของตึกแต่ละอาคารจะตกแต่งด้วยกะบังหน้าบนชั้นที่ 2
ลักษณะเป็นวงโค้งขนาบด้วยลายก้นหอย 2 ข้าง ภายในซุ้มประดับด้วยรูปทรงคล้ายแจกันหรือถ้วย
ปัจจุบันบ้านหม้อเป็นแหล่งขายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ของไทย ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์
วงจรไฟฟ้า ซ่อมขายอุปกรณ์และเครื่องไฟฟ้า เครื่องประดับเพชรพลอย และเป็นแหล่งรวมวัสดุ
โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของไทย

แยกบ้านหม้อในปัจจุบัน
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ย่านการค้าบ้านหม้อขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านานาชนิด

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

163
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มาลีรัตน์ ปลื้มจิตชม และคณะ, สยามกัมมาจล ต้นแบบธนาคารไทย (กรุงเทพฯ: ธนาคารไทยพาณิชย์, 2530), หน้า 33.

เรองเ า อง างราง

นาเงน

สี่กั๊กพระยาศรี คือ บริเวณสี่แยกจุดตัดระหว่างถนนเจริญกรุง ถนนเฟื่องนคร และถนน
บ้านหม้อ อันมีที่มาจากการเรียกขานของคนจีนว่า สี่กั๊ก แปลว่า สี่แยก (ซากั๊ก คือ สามแยก) ส่วน
พระยาศรี คือ พระยาศรีสหเทพ (ทองเพ็ง ศรีเพ็ญ) ต้นสกุลศรีเพ็ง ขุนคลังในสมัยรัชกาลที่ 3
มีเชื้อสายมอญและเป็นผู้น�าชาวมอญ มีบ้านตั้งอยู่เชิงสะพานมอญ จึงเป็นที่หมายตาให้คนทั้งหลาย
เรียกขานบริเวณนี้

สี่กั๊กพระยาศรีในสมัยรัชกาลที่ 5
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จขึ้นครองราชย์ ได้มีพระบรม
ราชโองการให้ขยายถนนบ�ารุงเมืองในปี พ.ศ. 2413 และโปรดให้สร้างตึกแถวตั้งแต่ถนนบ�ารุงเมือง
เรือ่ ยมาจนถึงถนนเฟือ่ งนคร โดยให้อยูใ่ นความดูแลของพระคลังข้างที่ ซึง่ ปัจจุบนั อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์164 ตึกแถวบริเวณนี้เป็นที่ตั้งห้างร้านของชาวตะวันตก
ดั ง ที่ ก าญจนาคพั น ธุ ์ ได้เขียนเล่าว่า ครั้งหนึ่งที่หัว มุม บริ เวณสี่ กั๊ ก เป็ น ที่ ตั้ ง ของห้ า งเยอรมั น ชื่ อ
ห้างปิกเกนปัก165 โดยตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับโรงพิมพ์ศรีกรุง

สี่กั๊กพระยาศรีในปัจจุบัน
อาคารด้านหน้าคือธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเฟื่องนคร

กรมศิลปากร, รายงานการสำารวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 3 (ประเภทวัง ศาลเจ้า อนุสาวรีย์ อาคารร้านค้า), หน้า
243-248.
165
กาญจนาคพันธุ์ (นามแฝง), กรุงเทพฯ เมื่อ 70 ปีก่อน, หน้า 88-89.
164
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เรองเ า อง างราง

นาเงน

ตึกแถวถนนอัษฎางค์ ตั้งเรียงยาวไปตามถนน สร้างเป็นเรือนแถว 2 ชั้น ก่ออิฐถือปูน อาคาร
ห้องแรกและห้องสุดท้ายของแต่ละช่วงตึกมีการตกแต่งกะบังหน้าและประดับลวดลาย สันนิษฐานว่า
ตึกแถวนี้น่าจะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากลักษณะทางสถาปัตยกรรมคล้ายคลึงกับกลุ่ม
อาคารตึกแถวที่สร้างขึ้นในสมัยนั้น เช่น อาคารตึกแถวที่ท่าช้าง หน้าพระลาน รวมทั้งตึกแถวบนถนน
บ้านหม้อ166 แต่ก่อนบริเวณนี้เคยขายเครื่องยนต์ เรือยนต์ อะไหล่ยนต์คอยบริการให้พ่อค้าแม่ค้า
ทีใ่ ช้เรือบริเวณใกล้เคียงอย่างปากคลองตลาด และผูค้ นทีใ่ ช้รถทางบก ปัจจุบนั ตึกแถวริมถนนอัษฎางค์
ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนส่งสินค้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องเสียง

ตึกแถวริมถนนอัษฎางค์ ริมคลองคูเมืองเดิม ในปัจจุบัน

166

เรื่องเดียวกัน, หน้า 197-201.
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ภาพเก่าในวังบ้านหม้อ
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

วังบ้านหม้อ ตั้งอยู่บนถนนอัษฎางค์ ริมคลองคูเมืองเดิม เป็นวังของราชสกุลกุญชร เนื่องจาก
เมื่อปี พ.ศ. 2374 สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เกิดเพลิงไหม้ที่วังกรมหมื่น
สุนทรธิบดี (วังถนนสนามไชย วังที่ 1) ที่อยู่ตรงข้ามกับวังท้ายหับเผย วังที่ 1 ไหม้ลามตลอดไปจนถึง
บริเวณบ้านหม้อ กลายเป็นที่ว่าง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากุญชร กรมพระพิทักษ์เทเวศร์
ซึง่ ได้รบั พระราชทานวังท้ายหับเผย วังที่ 3 เป็นทีป่ ระทับจากรัชกาลที่ 2 ได้ยา้ ยวังมาสร้างใหม่ในบริเวณทีว่ า่ ง
ดังกล่าว จนกระทั่งสิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหนาทราชดุรงค์ฤทธิ์
พระโอรสองค์ ใ หญ่ ท รงดูแ ลวังสืบ มา เมื่อสิ้น พระชนม์ ทายาทคื อ เจ้ า พระยาเทเวศร์ ว งศ์ วิ วั ฒ น์
(ม.ร.ว.หลาน กุญชร) ได้ประทับอยู่สืบมาจนถึงแก่อนิจกรรม วังบ้านหม้อจึงตกอยู่ในความดูแล
ของพระยาศรีกฤดากร (ม.ล.วราห์ กุญชร)167 ปัจจุบันยังเป็นวังที่มีทายาทอาศัยอยู่ และผู้ดูแลคือ
หม่อมหลวงแฉล้ม กุญชร

167

146

สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 26 เรื่องตำานานวังเก่า, หน้า 39.

เรองเ า อง างราง

นาเงน

วังบ้านหม้อถือเป็นวังในระดับเจ้าฟ้าทีห่ ลงเหลืออยูม่ าแต่ตน้ กรุงรัตนโกสินทร์ อาคารทีป่ รากฏอยู่
เป็นสถาปัตยกรรมไทยเก่าแก่ที่ควรค่าแก่การศึกษา ได้แก่ อาคารท้องพระโรง ศาลาหน้าท้องพระโรง
และเก๋งด้านหลังท้องพระโรง

อาคารท้องพระโรงที่สร้างขึ้นมาแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ภายในวังบ้านหม้อ
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ศาลเจ้าบ้านหม้อ เล่าปึงเถ้ากง ตั้งอยู่บนถนนบ้านหม้อ เดิมเป็นเพียงศาลพระภูมิเล็กๆ ที่มี
อายุกว่าร้อยปี สันนิษฐานว่าเป็นศาลเจ้าเก่าแก่มาแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นที่เคารพนับถือ
ของชาวจีนอย่างมาก จนกระทั่งราวปี พ.ศ. 2500 บรรดาชาวจีนที่นับถือได้ร่วมกันสร้างศาลเจ้า
บ้านหม้อขึ้นใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตถาวร ภายในศาลเจ้ามีรูปบูชาของเจ้าพ่อปู่เล่าปึงเถ้ากง
ประดิษฐานอยู่ นอกจากนั้นยังมีรูปปั้นของเซียนต่างๆ ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวจีน เช่น รูปของ
นายทหารคู่ใจแซ่เบ๊ รูปเจ้าพ่อกวนอู เป็นต้น168
ศาลสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ตั้งอยู่ภายด้านหลังตลาดยอดพิมาน มีลักษณะเป็นอาคาร
ทรงไทยภายในประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ศาลสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ศาลสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (บุญมา) ตั้งอยู่ภายในตลาดกลางผักและ
ผลไม้ ปากคลองตลาด ประดิษฐานพระรูปกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (บุญมา)

168
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กรมศิลปากร, รายงานการสำารวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 3 (ประเภทวัง ศาลเจ้า อนุสาวรีย์ อาคารร้านค้า), หน้า 89-91.
เรองเ า อง างราง

นาเงน

ปากคลองตลาด ตั้งอยู่บริเวณปากคลองคูเมืองเดิมด้านทิศใต้ เป็นย่านการค้าทางน�้าที่ส�าคัญ
มาก่อน โดยเฉพาะเป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในพระนคร มีเรือบรรทุกปลาทะเลจากท่าจีนมาจอด
ค้าขายคึกคัก ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อประกาศยกเลิกตลาดปลาให้ไปรวมอยู่ที่ต�าบลวัวล�าพอง ตลาด
จึงซบไประยะหนึ่ง แต่เนื่องจากบริเวณนี้อยู่ประชิดกับท่าเตียนซึ่งเป็นตลาดค้าขายใหญ่ จึงมีพ่อค้า
แม่ค้ากระจายตัวมาวางสินค้าขายตามริมน�้าถึงปากคลองตลาด ประกอบกับพ่อค้าแม่ค้าจากสวน
ฝั่งธนฯ บางกรวย พายเรือมาชุมนุมค้าขายระหว่างท่าเตียนกับท่าปากคลอง จึงท�าให้กลายเป็น
ตลาดน�า้ ทีค่ กึ คักขึน้ ดังทีเ่ สฐียรโกเศศได้เขียนเล่าว่า เหตุทเี่ รียกว่าปากคลองตลาดนัน้ เนือ่ งจากบริเวณ
ปากคลองเคยมีตลาดน�า้ มีเรือขายกะปิ น�า้ ปลา เรือขายอาหาร และสินค้านานาชนิดจอดเรียงรายตาม
ล�าน�้า ผู้คนเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารและสินค้าต่างๆ169
ต่อมาการค้าทีข่ ายอยูร่ มิ ล�าน�า้ เริม่ ขยายตัวออกมาริมถนนมากขึน้ ประจวบกับหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ย้ายตลาดข้างวัดโพธิ์และตลาดกรมภูธเรศ (ตลาดใหม่เยาวราช) ซึ่ง
เป็นตลาดค้าผัก มาตัง้ ยังปากคลองตลาด ท�าให้บริเวณนีค้ กึ คักมากยิง่ ขึน้ และเมือ่ เกิดตลาดยอดพิมาน
และตลาดส่งเสริมเกษตรไทยเพิ่มขึ้น ปากคลองตลาดจึงกลายเป็นศูนย์กลางขายส่งผัก ผลไม้ ดอกไม้
ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ จนเมื่อเกิดตลาดสี่มุมเมืองและการจราจรติดขัดมากขึ้น ทางราชการจึงมี
นโยบายย้ายตลาดออก รวมถึงตลาดดอกไม้ด้วย ท�าให้ตลาดขายของสดลดน้อยลงมาก

แม่ค้าปากคลองตลาด
169

เสฐียรโกเศศ (นามแฝง), ฟื้นความหลัง เล่ม 4, หน้า 79.
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ตลาดยอดพิมาน ตั้งอยู่ริมถนนจักรเพชร ด้านซ้ายติดซอยโรงยาเก่า ด้านขวาติดซอยท่ากลาง
มีท่าเรือส�าหรับขนส่งสินค้าขึ้นจากแม่น�้าเจ้าพระยา เดิมขายสินค้าจ�าพวกผักผลไม้ ส่วนด้านนอก
ของอาคารเป็นแผงขายดอกไม้สว่ นมาก แต่ปจั จุบนั ตลาดยอดพิมานพลิกโฉมสร้างอาคารใหม่รมิ แม่นา�้
ท�าร้านอาหารและศูนย์การค้าย่อยในนาม “ยอดพิมานริเวอร์วอล์ค” เปิดพื้นที่มองเห็นวิวแม่น�้า
เจ้าพระยาและเห็นสถานทีส่ า� คัญริมน�า้ เช่น สะพานพระพุทธยอดฟ้า โบสถ์ซางตาครูส้ วัดอรุณราชวราราม
วัดกัลยาณมิตร เป็นต้น
แต่เดิมพื้นที่บริเวณตลาดยอดพิมานเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอ�านวยศิลป์ และโรงเรียนจีนชื่อ
ชินเจียนฮั้ว ต่อมาราวปี พ.ศ. 2503 จึงก่อสร้างตลาดยอดพิมานขึ้น นับเป็นตลาดแห่งที่ 2 ในบริเวณ
ปากคลองตลาดโดยชื่อ “ยอดพิมาน” นั้น มาจากชื่อม้าแข่งที่พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา
ซึ่งเป็นเจ้าของตลาดทรงใช้แข่งขันจนได้รับชัยชนะ ในปี พ.ศ. 2553 กรรมสิทธิ์ในตลาดยอดพิมานได้
ถูกโอนจากทายาทของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิรโิ สภา ให้แก่บริษทั ยอดพิมาน จ�ากัด ภายใน
ตลาดมีความคึกคักมีตลาดขายผักผลไม้ และตลาดดอกไม้ขนาดใหญ่
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บรรยากาศตลาดยอดพิมาน
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ตลาดกลางผักและผลไม้ ปากคลองตลาด หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า ตลาดปากคลองตลาด
หรือตลาดสดปากคลองตลาด ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนจักรเพชรและถนนอัษฎางค์ ด้านใต้ติดกับซอย
ท่ากลาง มีท่าเรือส�าหรับขนส่งสินค้าขึ้นจากแม่น�้าเจ้าพระยา ภายในตลาดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน
คือ ตลาดส่วนนอก ซึง่ ประกอบด้วยตึกแถวแนวนอก 4 ด้าน และตลาดส่วนใน ซึง่ ประกอบด้วยตึกแถว
แนวใน 3 ด้าน (ยกเว้นด้านเลียบแม่น�้าเจ้าพระยา) ทางเดินภายใน และศาลกรมพระราชวังบวรมหา
สุรสิงหนาท ตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ส�าคัญ โดยมีทั้งร้านค้าที่ตั้งอยู่
ในตึกแถวทั้งสองแนว และหาบเร่ตามบาทวิถี170
ตลาดกลางผักและผลไม้ปากคลองตลาด ปัจจุบันอยู่ในความดูแลขององค์การตลาดกระทรวง
มหาดไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2496 โดยย้ายกลุ่มผู้ค้าจากบริเวณหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ซึง่ มีสภาพค่อนข้างสกปรก และผูค้ า้ ส่งผักสดทีต่ ลาดกรมภูธเรศ ให้มาอยูร่ วมกันทีบ่ ริเวณปากคลองตลาด
แล้วสร้างอาคารตลาดกลางผักและผลไม้ขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกในการค้าจนถึงปัจจุบัน

170
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บรรยากาศตลาด และแม่ค้าปากคลองตลาด
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ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย ตั้งอยู่ในบริเวณปากคลองตลาด ล้อมรอบด้วยถนนจักรเพชร ถนน
บ้านหม้อ ถนนอัษฎางค์ และซอยท่ากลาง ภายในบริเวณตัวตลาดมีอาคาร 2 หลัง เป็นที่ตั้งของ
แผงลอยขายดอกไม้และขายผัก ทั้งขายปลีกและขายส่ง171 โดยแบ่งเวลาขายผักจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ
4.00-5.00 น. ตอนเย็นเวลา 17.00-18.00 น. ก็จะเป็นเวลาของตลาดขายดอกไม้ ผู้คนจากทั่วสารทิศ
จะมาซือ้ ผักและดอกไม้ในลักษณะขายส่ง ยามดึกจนก่อนรุง่ สางจะเห็นรถขนผักและดอกไม้ทมี่ าส่งและ
ซื้อกันขวักไขว่ ในเวลาค�่าคืนมีนักท่องเที่ยวที่แวะมาชมตลาดเป็นจ�านวนมาก ปัจจุบันทางราชการได้
จัดระเบียบการค้าบริเวณปากคลองตลาด จึงท�าให้ตลาดดอกไม้บางส่วนย้ายออกไปตั้งแถบชานเมือง
แต่ยังคงมีหลงเหลืออยู่ ทว่าเงียบเหงากว่าเดิมมาก

ประตูทางเข้าตลาดส่งเสริมการเกษตรไทยจากถนนบ้านหม้อในปัจจุบัน
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 90-91.
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ถนนสายสำาคัญในพื้นที่
ถนนเฟื่องนคร เริ่มต้นจากถนนเจริญกรุงที่แยกสี่กั๊กพระยาศรีไปบรรจบกับ
ถนนบ�ารุงเมือง ที่แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า ถนนสายนี้ตัดขึ้นพร้อมกับถนนบ�ารุงเมืองเมื่อปี
พ.ศ. 2406 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 172 โดยใช้
คณะท�างานชุดเดียวกับการตัดถนนบ�ารุงเมือง ซึง่ มีพระพรหมบริรกั ษ์เป็นนายงาน ในระยะแรก
ชือ่ ถนนเฟือ่ งนครใช้เรียกยาวไปจนถึงบริเวณวัดบวรนิเวศ173 ต่อมาได้กา� หนดเรียกชือ่ ใหม่
โดยช่วงตั้งแต่วัดบวรนิเวศวิหารถึงสะพานข้ามวัดมหรรณพารามเรียก “ถนนคอกวัว”
ถัดมาเรียก “ถนนบ้านตะนาว” จากนั้นช่วงสุดท้ายได้พระราชทานนามว่า “ถนน
เฟื่องนคร”174 ที่มีความหมายเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง175 ถนนสายนี้
นับว่าเป็นถนนรุ่นแรกที่ใช้เทคนิคแบบตะวันตกก่อสร้าง

ถนนเพื่องนครในอดีต
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารรัชกาลที่ 4 เล่ม 2 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์, หน้า 47-48.
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
ถนนเจริญกรุงที่แยกสี่กั๊กพระยาศรี แต่เดิมถนนช่วงสี่แยกบ้านหม้อถึงสี่กั๊กพระยาศรี
เคยเป็นส่วนหนึ่งของถนนเฟื่องนครที่สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2406 ภายหลังจึงมีการเปลี่ยน
ชื่อถนนช่วงนี้เป็นถนนบ้านหม้อ176 เนื่องจากบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนมอญเก่าแก่
ที่มีอาชีพในการปั้นหม้อและเครื่องปั้นดินเผาขาย ต่อมาเกิดไฟไหม้บ้านเรือนชุมชน
ชาวมอญจึงลดน้อยลง นอกจากนี้ในสมัยกรุงธนบุรียังเป็นที่อยู่ของพวกญวนที่เข้ามา
พึง่ พระบรมโพธิสมภารในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ราว พ.ศ. 2319 และสมัยรัชกาลที่ 3
พวกลาวพวนและลาวเวียงจันทน์ที่ถูกกวาดต้อนในคราวกบฏเจ้าอนุวงศ์มาอาศัยอยู่
รวมกัน เป็นที่มาของชื่อ “ต�าบลบ้านลาว” ในสมัยนั้น ปัจจุบันถนนบ้านหม้อเป็น
ย่านขายอัญมณี เครื่องประดับ และเครื่องเสียง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แหล่งใหญ่
แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

ถนนบ้านหม้อในอดีต (ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

ถนนอัษฎางค์ เป็นถนนเลียบคลองคูเมืองเดิมฝั่งตะวันออก เริ่มต้นจากถนน
ราชด�าเนินกลางที่บริเวณสะพานผ่านพิภพลีลาไปบรรจบกับถนนจักรเพชรที่บริเวณ
ปากคลองตลาด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนน
สายนี้ขึ้น หลังจากเสด็จกลับจากประพาสเกาะชวาและสิงคโปร์ โดยโปรดเกล้าฯ ให้
ตัดถนนริมก�าแพงรอบพระนครซึง่ เดิมเป็นทางเดินเล็กๆ ทีท่ า� ขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ให้
เป็นถนนแบบใหม่อย่างตะวันตก คือ ใช้อิฐกั้นเป็นคันถนนทั้งสองข้าง
176
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ส�าหรับชื่อถนนอัษฎางค์นั้นมีที่มาจากพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา พระโอรสซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระศรี
พัชรินทราบรมราชินีนาถ177
ถนนจั ก รเพชร เป็ น ถนนเลี ย บแม่ น�้ า เจ้ า พระยาบริ เวณปากคลองตลาด
ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในชื่อถนนที่ตั้งตามชื่อป้อมที่รายรอบพระนครเมื่อครั้งสร้างกรุง
รัตนโกสินทร์ นั่นคือป้อมจักรเพชร178 ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณนั้น179
ถนนจักรเพชรบริเวณที่ใกล้กับคลองโอ่งอ่างซึ่งเป็นทางออกสู่แม่น�้าเจ้าพระยา
เป็นย่านการค้าทีส่ า� คัญ ด้วยเป็นท่าขึน้ สินค้าต่างๆ ทัง้ ผัก ผลไม้ของสวน รวมไปถึงปลา
ที่พ่อค้าหามาได้จากแม่น�้าล�าคลอง ก็จะน�ามาขายที่ตลาดย่านนี้ ดังที่กาญจนาคพันธุ์
เล่าไว้ว่า “ถนนจักรเพชร ตั้งต้นจากสะพานเจริญรัชปากคลองตลาดไปจนจดคลอง
โอ่งอ่าง ที่มีป้อมจักรเพชรแถวปากคลองโอ่งอ่าง… จากสะพานเจริญรัชฟากริมแม่น้�า
มีถนนลงไปแม่นา�้ เรียกว่า ‘ท่าปากคลองตลาด’ ซึง่ ฟากหนึง่ เป็นคลองตลาด อีกฟากหนึง่
เป็นตึกแถว 2 ชั้น เป็นร้านค้าของพวกสวนมาก เช่น ของมาจากคลองบางหลวง
และทางริมแม่น้�าใต้ลงไปเป็นตลาดปลา ซึ่งมาจากท่าจีนแม่กลอง”180
ถนนพระพิพธิ -พระพิทกั ษ์ เป็นถนนทีต่ อ่ ถึงกัน โดยถนนพระพิพธิ เริม่ ต้นจาก
ถนนสนามไชยจนถึ ง สะพานอุ บ ลรั ต น์ ส่ ว นถนนพระพิ ทั ก ษ์ เริ่ ม ต้ น จากสะพาน
อุบลรัตน์จนถึงถนนบ้านหม้อ ชื่อถนนทั้ง 2 สายนั้นเป็นพระนามของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่
2 พระองค์ คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิพธิ โภคภูเบนทร์ และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระพิทักษ์เทเวศร์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและ
เจ้าจอมมารดาศิลา
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่สร้างวัง
ให้ทงั้ 2 พระองค์ รวมถึงพระอนุชาร่วมพระชนนีอกี พระองค์หนึง่ คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ (พระองค์เจ้าชายทินกร) บริเวณริมคลองคูเมืองเดิม

เรื่องเดียวกัน, หน้า 392-393.
ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย, ชื่อบ้านนามเมืองในกรุงเทพฯ, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2546), หน้า 67-69.
179
ส. พลายน้อย (นามแฝง), บางกอก, หน้า 56.
180
กาญจนาคพันธุ์ (นามแฝง), กรุงเทพฯ เมื่อ 70 ปีก่อน, หน้า 176.
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ฝั่งตะวันตก 3 วังติดต่อกัน เรียกว่า กลุ่มวังท้ายหับเผย ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงซื้ออาณาบริเวณวังทั้งหมดจากทายาททั้ง 3 พระองค์
เพื่อสร้างสถานที่ราชการ คือที่ท�าการกรมการรักษาดินแดน และเมื่อตัดถนนผ่าน จึง
พระราชทานนามถนนสองสายที่ต่อเนื่องกัน เพื่อบอกกล่าวถึงเรื่องราวของสถานที่นี้
ในอดีต และเป็นอนุสรณ์ถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอทั้งสองพระองค์ คือ “ถนนพระพิพิธ”
และ “ถนนพระพิทักษ์”181

วังเก่าในอดีต
วังกรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา ตัง้ อยูบ่ ริเวณริมแม่นา�้ ใต้ปากคลองตลาด ซึง่ เป็น
บ้านเดิมของเจ้าจอมมารดาวาด พระชนนี ทรงประทับอยูร่ ะยะหนึง่ เมือ่ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระราชบิดา ทรงสร้างวังใหม่ที่ริมถนนเจริญกรุง
ฟากเหนื อ ตรงตลาดน้ อ ย พระราชทานแลกวั ง เดิ ม กรมขุ น พิ ท ยลาภพฤฒิ ธ าดา
จึงเสด็จย้ายไปประทับที่วังตลาดน้อยตลอดพระชนมายุ ปัจจุบันได้ร้ือไปแล้ว182
วังคลองตลาด วังที่ 1 ตัง้ อยูบ่ ริเวณใกล้ปากคลองตลาดฝัง่ ใต้ เชิงสะพานเจริญรัช 31
บริเวณจุดบรรจบของถนนราชินี ถนนสนามไชย และถนนมหาราช เป็นที่ประทับของ
กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ พระบวรโอรสในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์และ
เจ้าจอมมารดาภู่ (อิเหนา) วังแห่งนี้เดิมเป็นบ้านของบิดาเจ้าจอมมารดาภู่ (อิเหนา)
ซึ่งกรมหมื่นสิทธิสุขุมการทรงได้รับมรดกสืบมา พระองค์ประทับอยู่จนสิ้นพระชนม์ใน
รัชกาลที่ 5 จากนั้นหม่อมเจ้าชายใหญ่ ซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นพระองค์เจ้าวัฒนาใน
รัชกาลที่ 5 กับหม่อมเจ้าในกรมได้ประทับอยู่ต่อมา จนรื้อท�าถนน183
วังคลองตลาด วังที่ 2 ตัง้ อยูต่ อ่ จากวังคลองตลาด วังที่ 1 ไปทางปากคลองตลาด
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 3 สร้างพระราชทานพระองค์เจ้าจินดา
ซึง่ เสด็จมาประทับอยูไ่ ม่นานก็สนิ้ พระชนม์ และไม่มผี ใู้ ดเสด็จมาประทับต่อ อย่างไรก็ตาม
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงตั้งข้อสังเกตว่า วังคลองตลาด อาจเป็นพื้นที่
วังของพระองค์เจ้าจินดาผู้เดียว ก่อนจะแบ่งที่ของวังที่ 1 ให้กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ
ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย, ชื่อบ้านนามเมืองในกรุงเทพฯ, หน้า 93-95.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 87-88.
183
เรื่องเดียวกัน, หน้า 51.
181
182
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ย่านสนามไชย
วังเจ้านายและส่วนราชการ

สนามไชยเป็นชื่อสนามโล่งที่ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง บริเวณนี้เป็นย่าน
วังเจ้านายตั้งแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันเป็นย่านเก่าแก่ประกอบไปด้วยสถานที่ส�าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ดังนี้
สนามไชย เป็นลานสนามหญ้าด้านหน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็น
2 ส่วนด้วยถนนสราญรมย์ สันนิษฐานว่ามีพร้อมกับเมื่อสร้างพระบรมมหาราชวัง ที่สร้างขึ้นตามคติ
เดียวกับกรุงศรีอยุธยา ส�าหรับใช้ในราชกิจส�าคัญของประเทศ ได้แก่ สถานทีท่ า� พิธถี วายสัตย์ปฏิญาณตน
ของทหาร และเป็นสถานที่เข้าเฝ้าฯ ส�าหรับข้าราชการและประชาชน ในเวลาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ปัจจุบันเป็นที่สาธารณะส�าหรับพักผ่อน
หย่อนใจ มีสนามหญ้า และสวนหย่อม

บริเวณสนามไชยในอดีต ตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวัง
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

พระราชวังสราญรมย์ สร้างขึ้นในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วย
พระราชด�าริว่า เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เจริญพระชันษาและได้ทรงผนวชแล้ว
จะพระราชทานราชสมบัติ จากนั้นพระองค์จะเสด็จไปประทับเป็นพระเจ้าหลวงที่วังแห่งนี้ แต่เสด็จ
สวรรคตเสียก่อน
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พระราชวังสราญรมย์ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยใช้เป็นที่ท�าการของกระทรวงต่างประเทศ

ในช่วงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชทานพระราชวังสราญรมย์
ให้เป็นที่ประทับชั่วคราวของเจ้านายเมื่อแรกออกจากวังหลวง ก่อนที่วังประทับถาวรจะก่อสร้าง
แล้วเสร็จ อาทิ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ เป็นต้น ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้เป็นที่
ประทับรับรองพระราชอาคันตุกะจากต่างประเทศ เช่น ซาเรวิชหรือมกุฎราชกุมารแห่งรัสเซีย (ภายหลัง
เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2) ก่อนจะให้ใช้เป็นศาลาว่าการต่างประเทศ โดยมี
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ทรงด�ารงต�าแหน่งเสนาบดีกระทรวงการ
ต่างประเทศ
เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร (พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) เสด็จกลับจากการศึกษาที่ต่างประเทศ รัชกาลที่ 5 พระราชทานวังนี้ให้เป็น
ที่ประทับ เมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้ว โปรดเกล้าฯ ให้เป็นที่ประทับและรับรองแขกต่างประเทศ
จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้พระราชทานให้เป็นศาลาว่าการ
ต่างประเทศอีกครั้ง
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พระราชวังสราญรมย์ในปี พ.ศ. 2441
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

บริเวณพระราชวังสราญรมย์แห่งนี้ ยังมีพระราชอุทยานสราญรมย์ทสี่ ร้างขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 5
เป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับพระราชวัง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
เทศบาลนครกรุ ง เทพได้รับ พระบรมราชานุญ าตให้ใช้ พ ระราชอุ ท ยานแห่ ง นี้ เ ป็ น สวนสาธารณะ
แก่ประชาชน
วังจักรพงษ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภวู นาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ
โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2452 เพื่อประทานให้เป็นวังที่ประทับของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
จุลจักรพงษ์ พระโอรส ตลอดจนใช้เป็นทีป่ ระทับพักผ่อนรับรองอาคันตุกะ และเป็นท่าเรือส่วนพระองค์
โดยทรงเรียกว่า “วังท่าเตียน”
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วังจักรพงษ์ในอดีต (ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้ใช้วังแห่งนี้เป็น
ทีป่ ระทับชัว่ คราวของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา
เมื่อครั้งทรงส�าเร็จการศึกษาจากยุโรปครั้งแรก
เมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ สิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 2462
หม่อมเจ้าชวลิตโอภาส พระชายาได้ประทับอยู่ต่อมา จนเมื่อหม่อมเจ้าชวลิตโอภาสทรงเสกสมรสใหม่
วังจักรพงษ์จึงว่างลง กระทั่งพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์เสด็จกลับมา พร้อมหม่อมอาลิซาเบธ พระชายา
จึงเปลี่ยนชื่อเป็น วังจักรพงษ์ และได้ปรับปรุงเป็นที่ประทับสืบมาจนสิ้นพระชนม์
ปัจจุบนั วังจักรพงษ์ตกเป็นของหม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ พระธิดา ซึง่ ใช้เป็นทีพ่ า� นักอาศัย
และเป็นที่ท�าการของจักรพงษ์มูลนิธิ

บรรยากาศวังจักรพงษ์ในปัจจุบัน
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หอกลอง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
หอกลองขึ้นบริเวณหน้าวัดพระเชตุพน (สันนิษฐานว่าคงสร้างในบริเวณเนื้อที่ระหว่างเขตวัดกับป่าช้า
วัดโพธาราม) เหมือนกับหอกลองในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมอาคารท�าด้วยไม้ รูปทรงสูงชะลูด ไม่มฝี ากัน้
หลังคาท�าเป็นทรงมณฑป มี 3 ชั้น แต่ละชั้นมีกลองขนาดใหญ่แขวนอยู่ ชั้นล่างสุดแขวนกลองย�่า
พระสุริย์ศรี ใช้ตีบอกโมงยามเพื่อให้ราษฎรภายในก�าแพงพระนครทราบเวลา ชั้นที่ 2 แขวนกลอง
อัคคีพินาศ ใช้ตีเพื่อแจ้งเหตุอัคคีภัย และชั้นที่ 3 แขวนกลองพิฆาตไพรี ใช้ตีเพื่อแจ้งให้รู้ว่าข้าศึก
ได้มาประชิดพระนครแล้ว
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ร้ือหอกลองและย้าย
กลองทัง้ 3 ใบไปไว้ในพระบรมมหาราชวัง เมือ่ มีการจัดงานเฉลิมฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรีมีมติให้สร้างหอกลองขึ้นใหม่ในที่เดิม ตัวอาคารสร้างเป็นปูนดังที่เห็น
ในปัจจุบัน

หอกลองในอดีต
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หอกลองในปัจจุบัน (บน)
หอนาฬิกา (ล่าง) ที่สร้างตามรูปแบบเดียวกับพระที่นั่งภูวดลทัศไนยในพระบรมมหาราชวังครั้งรัชกาลที่ 4
าน นาม

งเ านา

นรา การ

169

ศาลเจ้าพ่อหอกลอง ตั้งอยู่ริมถนนอัษฎางค์ บริเวณฝั่งตรงข้ามกับวังบ้านหม้อ เมื่อพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากสร้างศาลหลักเมืองแล้ว
พระองค์ยังทรงสร้างเทวสถานอื่นๆ เพิ่มอีก 5 แห่ง เพื่อเป็นที่สิงสถิตย์ของเทพารักษ์เพื่อผู้ดูแล
พระนคร ประกอบด้วยพระเสือ้ เมือง พระทรงเมือง พระกาฬชัยศรี เจ้าพ่อเจตคุปต์ และเจ้าพ่อหอกลอง
ซึ่งมีประชาชนทุกชนชั้นมาบูชากราบไหว้ โดยเฉพาะบรรดาทหารที่จะออกไปรบท�าสงคราม จะต้อง
มาท�าพิธีบูชาเทพารักษ์ทั้งห้า โดยเฉพาะศาลเจ้าพ่อหอกลองมีการตีกลองบูชาดังอยู่มิได้ขาด แสดงถึง
ความเคารพศรัทธา และในอดีตเมื่อมีงานพระราชพิธีส�าคัญใดๆ จะต้องอัญเชิญเทพารักษ์ทั้งห้ามา
ร่วมบูชาด้วยเสมอ

ศาลเจ้าพ่อหอกลองในปัจจุบัน

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้อญ
ั เชิญเทพารักษ์ทงั้ ห้า
ไปประดิษฐานรวมกันที่ศาลหลักเมือง เพื่อสะดวกต่อการราชพิธีและดูแลรักษา ศาลเจ้าพ่อหอกลอง
จึงถูกรือ้ ถอนลง แล้วน�าทีด่ นิ บริเวณนัน้ ไปสร้างสวนเจ้าเชตุ จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2498 กรมการรักษาดินแดน
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 บริเวณปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ. 2457
โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของวังท้ายวัดพระเชตุพน วังที่ 5 คือบริเวณตึกส่วนหน้าของ
ที่ท�าการสถานีต�ารวจนครบาลพระราชวัง ที่เป็นลักษณะอาคารแบบสถาปัตยกรรมยุโรป184

สถานีต�ารวจนครบาลพระราชวังปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวังท้ายวัดพระเชตุพน

ส�านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ท่ีถนนราชินีและถนนพระพิทักษ์ เชิงสะพานอุบลรัตน์
เดิมเป็นที่ตั้งของกรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5185 เนื่องจากมีข้อพิพาทเรื่องที่ดิน
บ่อยครั้ง จนต้องมีการส�ารวจ รังวัด และในที่สุดได้ออกโฉนดที่ดินฉบับแรกในประเทศไทยขึ้น โดย
รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2444186 เป็นโฉนดส�าหรับพระองค์เอง และ
ลงพระนาม “สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์” ทรงถือกรรมสิทธิเ์ ป็นโฉนดเลขที่ 1 เลขทีด่ นิ 117
ระวาง 17 ต.1 อ. ต�าบลบ้านแป้ง อ�าเภอพระราชวัง แขวงเมืองกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 89 ไร่187
กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์, หน้า 486-487.
กรมที่ดิน, ที่ระลึกพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน (กรุงเทพฯ: ป.สัมพันธ์พาณิชย์, 2544), หน้า 68.
186
ระยับศรี กาญจนวงศ์, “การจัดระเบียบการออกโฉนดทีด่ นิ แบบใหม่ ตามประกาศออกโฉนดทีด่ นิ มณฑลกรุงเก่า ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444)”,
ใน พระพุทธเจ้าหลวงกับชาวกรุงเก่า (พระนครศรีอยุธยา: สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2541), หน้า 36.
187
ชัยวัฒน์ ไชยประเสริฐ, “ประวัติความเป็นมากว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน”, ใน www.dol.go.th/museum
184
185
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ปัจจุบันกรมทะเบียนที่ดินได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมที่ดิน และได้ย้ายออกไปตั้งที่ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ส่วนที่ตั้งเดิมได้ปรับเปลี่ยนเป็นส�านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร

กรมทะเบียนที่ดินในอดีต

โรงเรียนราชินี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2423 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
สร้างขึน้ เพือ่ อุทศิ พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนนั ทากุมารีรตั น์ พระบรมราชเทวี เมือ่ ก่อสร้างเสร็จ
ได้ย้ายโรงเรียนนันทอุทยานมาสอนที่โรงเรียนสุนันทาลัยในปี พ.ศ. 2429
ในระหว่างปี พ.ศ. 2441-2449 กระทรวงธรรมการได้ยา้ ยมาตัง้ ทีท่ า� การ ณ โรงเรียนสุนนั ทาลัย
ระยะหนึง่ จากนัน้ ในปี พ.ศ. 2449 สมเด็จพระศรีพชั รินทราบรมราชินนี าถ ได้กราบบังคบทูลพระกรุณา
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ย้ายโรงเรียนราชินจี ากตึกแถวมุมถนนอัษฎางค์และถนนจักรเพชร
มาอยู่ที่โรงเรียนสุนันทาลัย และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชินีจนถึงปัจจุบัน
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ตึกสุนันทาลัยที่ตั้งอยู่ติดริมแม่น�้าในโรงเรียนราชินี
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

ส�าหรับตึกสุนนั ทาลัยทีส่ ร้างขึน้ ส�าหรับเป็นโรงเรียนนัน้ เดิมมี 2 หลัง แต่ตกึ หลังหนึง่ ทรุดโทรม
เกินกว่าจะบูรณะได้ จึงรื้อลงเมื่อปี พ.ศ. 2506 คงเหลืออยู่เพียงตึกเดียว คือตึกสุนันทาลัยที่ตั้งอยู่
ริมแม่น�้าเจ้าพระยา ตึกแห่งนี้มีจารึกตัวอักษรบนหน้าจั่วของอาคาร ภายใต้ตราแผ่นดินว่า “ROYAL
SEMINARY สุนันทาลัยที่ริมแม่น�้า สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปีมะโรง โทศก12 1242”188
ในอดีตพื้นที่บริเวณโรงเรียนราชินีได้เป็นที่เช่าให้แก่ห้างบีกริม ห้างที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ
ประเทศ และเป็นที่ตั้งของอาคารราชการต่างๆ เช่น ออฟฟิศแผนที่ กระทรวงธรรมการ เป็นต้น189

188
189

กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์, หน้า 484-485.
สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, แผนทีก่ รมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ, ผ.ร.5 ยธ.77. “แผนทีถ่ นนมหาราชเดิม”.
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มิวเซียมสยาม หรือสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ตั้งอยู่ริมถนนสนามไชย
เดิมบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของวังท้ายวัดพระเชตุพนในสมัยรัชกาลที่ 3-5 ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่
เป็นที่ท�าการของกระทรวงพาณิชย์190 โดยก่อสร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2465191
ได้ดา� เนินกิจการของกระทรวงพาณิชย์มาจนถึงปี พ.ศ. 2548192 ในอดีตบริเวณนีเ้ คยเป็นทีต่ งั้ ของศาลา
แยกธาตุ สถานปฏิบัติการวิเคราะห์แร่แห่งแรกของไทย สังกัดกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ ในปี
พ.ศ. 2461 ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ย้ายไปยังสถานที่แห่งใหม่ในจังหวัดนนทบุรี และส่งมอบพื้นที่
ทัง้ หมดให้สถาบันพิพธิ ภัณฑ์การเรียนรูแ้ ห่งชาติ เพือ่ ปรับปรุงให้เป็นพิพธิ ภัณฑ์การเรียนรู้ หรือทีร่ จู้ กั กัน
โดยทั่วไปว่า “มิวเซียมสยาม”193

190

เดิมใช้หอรัษฎากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังเป็นที่ทำาการของกระทรวงชั่วคราว
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.
191

174

เรองเ า อง างราง

นาเงน

มิวเซียมสยามในปัจจุบัน

ศาลาแยกธาตุภายในกระทรวงพาณิชย์ในสมัยรัชกาลที่ 6
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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มิ ว เซี ย มสยาม เดิ ม เคยเป็ น ที่ ตั้ ง ของวั ง เจ้ า นายครั้ ง ต้ น
กรุงรัตนโกสินทร์หลายวัง รวมเรียกว่า วังท้ายวัดพระเชตุพน
ได้แก่
๐ วังท้ายวัดพระเชตุพน วังที่ 1 สร้างหันหน้าออกถนนสนามไชย พระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 สร้างพระราชทานกรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์
ซึง่ ประทับอยูจ่ นสิน้ พระชนม์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้าฯ
พระราชทานให้เป็นวังของกรมหลวงอดิศรอุดมเดช จนกระทั่งเสด็จไปประทับที่วังอื่น
ในภายหลัง
๐ วังท้ายวัดพระเชตุพน วังที่ 2 ตั้งอยู่ด้านหลังวังที่ 1 พระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 3 สร้างพระราชทานกรมหมืน่ อมเรนทรบดินทร์ จากนัน้ ได้
โปรดเกล้าฯ ให้กรมหมืน่ อมเรนทรบดินทร์เสด็จไปประทับทีว่ งั ริมสนามไชย วังใต้ และ
พระราชทานวังนีแ้ ก่พระองค์เจ้าล�ายอง ซึง่ ประทับอยูจ่ นสิน้ พระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 4
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ
พระราชทานให้เป็นวังของกรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ แต่กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ
ไม่ได้ประทับอยู่ท่ีวังนี้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ท�าเป็นสถานที่ราชการ
๐ วังท้ายวัดพระเชตุพน วังที่ 3 สร้างหันหน้าออกถนนสนามไชย พระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 สร้างพระราชทานพระองค์เจ้างอนรถ ซึ่ง
ประทับอยู่จนสิ้นพระชนม์ จากนั้นพระราชทานพระองค์เจ้าเปียก ซึ่งประทับอยู่จน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 4 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เป็นวังของกรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ
ประทับอยู่จนสิ้นพระชนม์ จากนั้นหม่อมเจ้าในกรมได้อาศัยอยู่ต่อมา จนเปลี่ยนเป็น
สถานที่ราชการในที่สุด
๐ วังท้ายวัดพระเชตุพน วังที่ 4 เป็นวังกลาง สร้างหันหน้าออกถนนมหาราช
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 3 สร้างพระราชทานกรมหมืน่ ภูมินทร
ภักดี ประทับอยู่จนสิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 5 หม่อมเจ้าในกรมอยู่ต่อมา จนสร้างเป็น
สถานที่ราชการ
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วังท้ายวัดพระเชตุพน วังที่ 1 วังของกรมหลวงอดิศรอุดมเดช
ขุดค้นพบด้านหน้ามิวเซียมสยามในปี พ.ศ. 2550

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตั้งอยู่ที่บริเวณหัวมุมถนนเจริญกรุงและถนนสนามไชย เดิม
เป็นที่ตั้งของวังเจ้านายในสมัยรัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 3 ได้แก่ วังท้ายหับเผย (วังที่ 1-3) และวัง
ถนนสนามไชย (วังที่ 1 และวังที่ 3) ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีการสร้างอาคารขึ้นใหม่เพื่อเป็น
ทีต่ งั้ ของกองพันที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในปี พ.ศ. 2463 โดยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาทรงเปิดอาคารแห่งนี้ และพระราชทานชื่ออาคารว่า “อาคาร
ราชวัลลภ”194 เมื่อมีการย้ายกรมการรักษาดินแดนออกจากบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี
พ.ศ. 2499 อาคารแห่งนี้จึงได้ใช้เป็นที่ท�าการของกรมการรักษาดินแดน (ต่อมาคือ หน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดน) จนถึงปัจจุบัน

194

สำานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก, ตะลุยเที่ยวเขตทหาร (กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์, ม.ป.ป.), หน้า 13.
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อาคารบริเวณทางเข้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนในปัจจุบัน
ฝั่งตรงข้ามคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

สวนเจ้าเชตุ คือพืน้ ทีด่ า้ นข้างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เดิมเป็นทีต่ งั้ ของหอกลอง เรือนจ�า
และศาลเทพารักษ์เก่า ต่อมาเมื่อมีการย้ายสถานที่ดังกล่าวออกไป พื้นที่จึงว่างลง และได้รับการ
ปรับปรุงให้เป็นสวน โดยสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงประทานชื่อสวนนี้ว่า “สวน
เจ้าเชต” ดังปรากฏในลายพระหัตถ์ถึงสมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม
พ.ศ. 2481 ความว่า “เกี่ยวกับเรื่องพระเชตวันนี้ เกล้ากระหม่อมมีเรื่องขันจะเล่าถวาย มีคนมาเล่า
ต�านานให้ฟังว่า แต่ก่อนนี้มีเจ้าอยู่คนหนึ่งชื่อว่า เจ้าเชต เป็นคนเกะกะต้องไปติดคุกอยู่ที่นั่น ที่นั่นจึง
ได้มีชื่อว่าสวนเจ้าเชต เกล้ากระหม่อมก็หัวเราะ บอกเขาว่าสวนเจ้าเชตนั้นฉันตั้งชื่อขึ้นให้เอง ด้วยเหตุ
ฉันเพียรรื้อเก็บกวาดหอกลอง คุก ศาลเทพารักษ์ ซึ่งปลูกไว้ในที่นั้น แต่เจ้าหน้าที่เขาย้ายเอาไปไว้
ที่อื่นแล้ว เหลือแต่ซากสิ่งซึ่งไม่ต้องการทิ้งไว้ ได้ดัดแปลงให้เป็นสวน จึงให้ชื่อว่าสวนเจ้าเชต โดยเหตุ
เป็นที่ติดต่ออยู่กับวัดพระเชตุพน จึงสมมตว่าเจ้าเชตกุมารยกสวนถวายเป็นวัดไม่หมด เหลือเป็นสวน
อยู่น้อยหนึ่ง ตัวเจ้าเชตจริงๆ ไม่มีในเมืองไทย”195
ปัจจุบันสวนเจ้าเชตุเป็นที่ตั้งของสถานีวิทยุรักษาดินแดน ในเขตพื้นที่ของหน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดน
195

178

สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่ม 14, หน้า 112-113.
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สวนสราญรมย์ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อ
พ.ศ. 2417 เพื่อให้เป็นพระราชอุทยานของพระราชวังสราญรมย์ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวังสราญรมย์
ให้เป็นที่ท�าการกระทรวงการต่างประเทศ แต่ยังคงสงวนพระราชอุทยานสราญรมย์ไว้
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 คณะราษฎรได้ขอพระบรมราชานุญาต
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ใช้เป็นที่ท�าการของคณะราษฎร ปี พ.ศ. 2497
จอมพล ป. พิบลู สงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ ได้ออกนโยบายให้สงวนพระราชอุทยานสราญรมย์
ไว้เป็นสวนสาธารณะ และในปี พ.ศ. 2502 กระทรวงการต่างประเทศได้ขอใช้สถานทีบ่ างส่วนปลูกสร้าง
สถานที่ราชการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 กระทรวงมหาดไทยได้เสนอให้ส�านักพระราชวังพิจารณา
ด�าเนินการบูรณะพระราชวัง โดยปรับปรุงท�า ความสะอาดและรื้ออาคารที่ผุพังออกไป ท้ายที่สุด
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ล งมติ ม อบหมายให้ เ ทศบาลนครกรุ ง เทพดู แ ลรั ก ษาพระราชอุ ท ยานสราญรมย์
ซึ่งปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เล่นกีฬา และออกก�าลังกาย196

สวนสราญรมย์ในปัจจุบัน

196

กรมศิลปากร, รายงานการสำารวจโบราณสถาน เล่ม 4 (ประเภทสะพาน คลอง ป้อม ท่านำ้า สวนสาธารณะ), หน้า 189-199.
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กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งอยู่ในพื้นที่เดิมของพระราชวังสราญรมย์ หลังจากที่เคยใช้
เป็นศาลาว่าการต่างประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2428-2430 ก่อนจะย้ายไปตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ ให้ย้าย
กระทรวงการต่างประเทศจากศาลาราชวัลลภในพระบรมมหาราชวังกลับมาอยู่ ณ พระราชวังสราญรมย์
อีกครั้ง และด�าเนินงานทางราชการมาจนถึงปี พ.ศ. 2540 จึงได้ย้ายกระทรวงไปยังถนนศรีอยุธยา
กระทรวงการต่างประเทศมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหลายครั้ง ภายหลังจากกระทรวง
การต่างประเทศย้ายส�านักงานไปแล้ว จึงได้ท�าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อการอนุรักษ์จนเผย
ให้เห็นพระราชวังสราญรมย์ดังปรากฏในปัจจุบัน

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับยืนหน้าพระราชวังสราญรมย์
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ถนนสายสำาคัญในพื้นที่
ถนนสนามไชย เริ่มต้นจากถนนราชด�าเนินในข้างก�าแพงพระบรมมหาราชวัง
ไปบรรจบกับถนนมหาราช บริเวณเชิงสะพานเจริญรัช 31 ชื่อถนนมีที่มาจากลาน
สนามไชย ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง
ถนนราชินี เป็นถนนเลียบคลองคูเมืองเดิมฝั่งตะวันออก เริ่มต้นจากถนน
พระอาทิตย์ไปบรรจบกับถนนมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนสายนี้ขึ้นหลังจากเสด็จกลับจากประพาสเกาะชวา เนื่องจาก
ได้ทอดพระเนตรถนนในเมืองสิงคโปร์และเกาะชวา โดยโปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนริม
ก�าแพงรอบพระนคร ซึง่ เดิมเป็นเพียงทางเดินเล็กๆ ให้เป็นถนนแบบอย่างชาติตะวันตก
คือมีการใช้อิฐกั้นเป็นคันถนนทั้งสองข้าง197
ส� า หรั บ ชื่ อ ถนนนั้ น สั น นิ ษ ฐานว่ า มาจากการที่ ส มเด็ จ พระศรี พั ช ริ น ทรา
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 เริม่ ต้นจากเชิงสะพานเจริญรัช 31 ไปบรรจบกับถนนพระจันทร์
บริเวณท่าพระจันทร์ เป็นถนนข้างก�าแพงพระราชวังหลวงด้านตะวันตก ซึ่งถือเป็น
หนึ่งในถนนที่ตัดล้อมพระราชวังเช่นเดียวกับถนนหน้าพระลาน ถนนท้ายวัง และ
ถนนสนามไชย ที่ตัดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เดิมปูด้วยอิฐรูแผ่นใหญ่ ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้ตดั ถนนเป็นแนวเลียบก�าแพง
พระบรมมหาราชวังด้านทิศตะวันตก เริ่มตั้งแต่ปากคลองตลาดที่เป็นจุดบรรจบของ
ถนน 3 สาย คือถนนมหาราช ถนนราชินี และถนนสนามไชย

รถรางบริเวณหน้าวัดโพธิ์ ก�าลังวิ่งเข้าสู่ถนนมหาราช
(ที่มา: นิตยสาร LIFE)
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ย่านปากคลองบางหลวง
ถิ่นฐานของคนกรุงเก่า

คลองบางหลวงหรือทีป่ จั จุบนั ทางราชการเรียกว่า คลองบางกอกใหญ่ เป็นคลองส�าคัญสายหนึง่
ในฝั่งธนบุรี ด้วยแต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของแม่น�้าเจ้าพระยาสายเก่า ดังนั้นจึงมีการตั้งชุมชนบ้านเรือน
มาเนิน่ นาน ดังปรากฏวัดวาอารามเก่าแก่หลายแห่ง และเมือ่ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรมี าตัง้ ราชธานีใหม่
ที่เมืองธนบุรี โดยสร้างพระราชวังที่ปากคลองบางหลวง ชาวกรุงเก่าและคนจากหัวเมืองใกล้เคียงที่
แตกฉานซ่านเซ็นไปหลบซ่อน ก็อพยพเข้ามาตั้งบ้านตั้งเรือนใหม่ในกรุงธนบุรี โดยเฉพาะอยู่อาศัยตาม
ริมล�าน�า้ ล�าคลองส�าคัญๆ เช่น คลองบางหลวงทีไ่ หลผ่านพระราชวัง จึงมีบรรดาขุนนางเข้ามาตัง้ บ้านเรือน
เพื่อสะดวกต่อการท�าราชการ เช่นเดียวกับชาวบ้านกลุ่มต่างๆ ที่มาจากกรุงเก่า ก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่
โดยรอบพระราชวังเช่นกัน

คลองบางหลวงในปัจจุบัน
าน ากค องบางห ง ถน าน องคนกรุงเกา
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กาญจนาคพั น ธุ ์ ห รื อ ขุ น วิ จิ ต รมาตราซึ่ ง เกิ ด ในคลองบางหลวง ได้ เขี ย นเล่ า ไว้ ใ นหนั ง สื อ
เด็กคลองบางหลวง เล่ม 1 บรรยายถึงการสัญจรและขนส่งสินค้าต่างๆ ภายในคลองเมื่อครั้งอดีตว่า
“...เกี่ยวกับการค้าขายของพวกบ้านคลองบางหลวงทั่วไป แบ่งออกได้เป็น 2 พวก คือ พวก
ขายของส่งกับพวกขายของเร่ พวกขายของส่งเช่นมารดาข้าพเจ้า น�าผลไม้ตามฤดูในสวนของตนเอง
หรือจากทีอ่ นื่ เช่น มะม่วงบางช้าง (มะม่วงสวนนอก) ทีเ่ ขาบรรทุกมาเป็นจ�านวนมาก น�าไปส่งท่าเตียน
ที่เป็นเจ้าจ�าน�าทั้งหมดทีเดียว ไม่ใช่ไปนั่งขาย ส่งเสร็จแล้วซื้อสินค้าอื่นกลับมา ไม่มีการขายปลีก
วันหนึ่งท�าครั้งเดียว พวกขายส่งนี้มีไม่มากนัก อีกพวกหนึ่งที่เป็นพวกขายเร่ ลงเรือขายตามบ้าน
เรื่อยไปทั้งวัน หรือจนกว่าสินค้าจะหมดล�า พวกขายเร่มีมาก และขายอะไรต่ออะไรมากมาย”
พืน้ ทีย่ า่ นปากคลองบางหลวงในทีน่ ี้ จะครอบคลุมอาณาบริเวณโดยรอบทีร่ ถไฟฟ้าสายสีนา�้ เงิน
พาดผ่านเท่านั้น ประกอบไปด้วยชุมชนและสถานที่ส�าคัญดังนี้
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ชุมชนวัดกัลยาณมิตร ตัง้ ประชิดริมคลองบางหลวง คนละฟากฝัง่ คลองกับพระราชวังเดิม หรือ
พระราชวังของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เดิมเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของชุมชนกุฎีจีน ดังที่หนังสือ นานา
สาระประวัติศาสตร์จากเอกสารต่างประเทศ ของ กรมศิลปากร กล่าวว่า “...อาณาบริเวณที่เรียกว่า
กุฎีจีนนั้น ตั้งอยู่ตรงบริเวณที่เรียกกันว่าแขวงวัดกัลยาณ์ ซึ่งเป็นอาณาเขตที่ต้ังของวัดซางตาครู้ส”
เพิ่งจะมาแยกเป็นอีกชุมชนจากการแบ่งเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร
ในสมัยอยุธยาคงเป็นพื้นที่ที่พ่อค้าชาวจีนมาจอดเรือรอให้ทางราชการตรวจตราจัดเก็บภาษี
สินค้าบริเวณป้อมเมืองบางกอกฝั่งตะวันตก หรือป้อมวิชาเยนทร์ในปัจจุบัน เพราะป้อมดังกล่าวเป็น
ทั้ง “ด่าน” และ “ขนอน” ใหญ่ทางตอนใต้ของกรุงศรีอยุธยา ในสมัยธนบุรี บริเวณนี้ยังคงเป็นที่ต้ัง
หลักแหล่งของพ่อค้าชาวจีนและบรรดาคนกรุงเก่าที่หนีลงมาตั้งเรือนแพกระจายอยู่ตามริมแม่น�้าและ
ล�าคลอง จนสมัยรัชกาลที่ 3 ขุนนางและเจ้าสัวใหญ่ทตี่ งั้ บ้านอยูใ่ นบริเวณนี้ ได้ยกบ้านและทีด่ นิ ของตน
รวมถึงซื้อที่ดินของคนจีนอื่นๆ มาสร้างวัดถวายรัชกาลที่ 3 นั่นก็คือวัดกัลยาณมิตร ปัจจุบันชุมชน
รอบวัดถูกไล่รื้อ คงเหลืออยู่ประปรายทางด้านหลังวัดเท่านั้น
ชุ ม ชนกุ ฎี จี น เป็นชุมชนริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา ต่อเนื่องลงมาทางตอนใต้ของชุมชนวัด
กัลยาณมิตร ซึง่ ในอดีตเป็นพืน้ ทีช่ มุ ชนเดียวกัน เมือ่ ชาวจีนยกทีด่ นิ ให้สร้างวัดและโยกย้ายไปตัง้ ถิน่ ฐานใหม่
คนละฟากฝั่งแม่น�้า ฝรั่งเชื้อสายโปรตุเกสที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มาพร้อมกับชาวจีน ก็ขยายชุมชนของตน
กว้างขวางขึ้น จนถูกเรียกขานว่าเป็นพวก “ฝรั่งกุฎีจีน” สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรง
ให้ค�าอธิบายว่า พื้นที่บริเวณชุมชนเป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงก�าหนดให้
ชาวต่างชาติมาตัง้ รกรากอยูภ่ ายหลังจากคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ที่ 2 มีทงั้ ชาวจีนและฝรัง่ ชาติตะวันตก198
ปัจจุบันยังปรากฏศาสนสถาน ทั้งศาลเจ้าจีนและโบสถ์ในศาสนาคริสต์ แสดงความหลากหลายและ
ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ในบริเวณเดียวกันยังเป็นนิวาสสถานของขุนนางตระกูล “บุนนาค” ซึ่งเป็นขุนนาง
ส�าคัญที่คุมด้านการทหารและการค้าติดต่อกับต่างประเทศ ย่านนี้จึงเป็นที่พ�านักของชาวต่างชาติ
ทั้งนายห้างฝรั่ง มิชชันนารี ไปจนถึงราชทูตที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรี จึงเป็นชุมชนที่มีความเจริญ
และก้าวหน้าทางวิทยาการตามแบบตะวันตก เช่น มีหา้ งสรรพสินค้า แพถ่ายรูป ตลอดจนเป็นทีก่ า� เนิด
การแพทย์สมัยใหม่ รวมถึงขนมเค้กชิ้นแรกของสยาม นั่นก็คือขนมฝรั่งกุฎีจีน ที่เป็นอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมอาหารของพวกเชื้อสายโปรตุเกส ดังปรากฏค�าร้องขายของแม่ค้าว่า “อ้อยจีนบางใหญ่
อ้อยไทยบางคูวัด ข้าวหลามตัดวัดระฆัง ขนมฝรั่งกุฎีจีน”199
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่ม 21, (พระนคร: โรงพิมพ์
คุรุสภา, 2505), หน้า 141-143.
199
กาญจนาคพันธุ์ (นามแฝง), เมื่อวานนี้ ตอน เด็กคลองบางหลวง เล่ม 1, หน้า 132-142.
198
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ชุมชนมุสลิมบริเวณปากคลองบางหลวง เป็นชุมชนเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยอยุธยา จาก บันทึก
จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยาม ของบาทหลวงตาชารด์ เรื่องการเดินทางจากเกาะชวาไปสู่
ราชอาณาจักรสยาม ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2228 ได้กล่าวถึงเมืองบางกอกไว้ว่า “...พอจอด
ทอดสมอเรียบร้อย ท่านราชทูตก็เร่งเชอวาลิเอร์ เดอ ฟูร์แบ็ง กับ ม. วาเชต์ ให้น�าข่าวการมาถึงของ
ท่าน ไปกราบทูลต่อสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามและแจ้งแก่บรรดาเสนาบดีของพระองค์ คนแรกให้ไป
แค่เพียงเมืองบางกอก อันเป็นเมืองด่านแรกของราชอาณาจักร ซึ่งตั้งอยู่ลึกจากปากน�้าเป็นระยะทาง
สิบลิเออ และอีกคนหนึ่งให้ลงเรือบัลลังก์ อันเป็นเรือแบบพื้นประเทศที่มีความเบามาก ขึ้นไปจนถึง
สยามโดยด่วน ครัน้ เจ้าเมืองบางกอกซึง่ มีสญ
ั ชาติเป็นแขกเตอร์กและนับถือศาสนาพระมะหะหมัด ได้รบั
แจ้งข่าวว่าราชทูตของสมเด็จพระเจ้ากรุงฝรัง่ เศสมาถึงอ่าวจอดเรือแล้ว จึงขอร้อง ม. วาเชต์ ให้พกั แรม
อยู่ก่อนจนตลอดคืน และอนุญาตให้เขาส่งคนถือใบบอกเข้าไปยังราชส�านักเป็นการด่วนด้วย”200
เอกสารฉบับนี้ชี้ชัดว่าเมืองบางกอกมีชุมชนชาวมุสลิมอาศัยอยู่มาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เมื่อ
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมาตั้งราชธานีใหม่ ชาวมุสลิมกรุงเก่าก็พากันมาสมทบอยู่กับชุมชนมุสลิมเดิม
ทีอ่ ยูใ่ นเมืองบางกอก และกระจายตัวตัง้ ถิน่ ฐานอยูต่ ามริมแม่นา�้ เจ้าพระยาและล�าคลองสาขา โดยเฉพาะ
หนาแน่นอยู่ในบริเวณคลองบางหลวง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชุมชนใหญ่ๆ คือ ชุมชนมัสยิดต้นสน
ชุมชนมัสยิดบางหลวงหรือกุฎขี าว และชุมชนเจ้าเซ็นในแถบเจริญพาศน์ ทีม่ ศี าสนสถานตัง้ อยูห่ ลายแห่ง
ในบริเวณนี้
ชุมชนมัสยิดต้นสน เป็นมัสยิดเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร จากสมุดข่อยของชาวชุมชน
มัสยิดต้นสน ระบุการมีอยู่ของชุมชนมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 2163-2171) อันเป็น
ช่วงเวลาหลังจากที่สมเด็จพระไชยราชาธิราชโปรดให้ขุดคลองลัดแม่น�้าเจ้าพระยาที่เมืองบางกอก
แล้ว นอกจากนี้ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เจ้าเมืองบางกอกยังเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม
นั่นย่อมแสดงว่าชุมชนแห่งนี้คงตั้งอยู่อย่างมั่นคงแล้ว หลังเสียกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 2310) ได้มีบรรดา
ชาวมุสลิมอพยพมาสมทบมากขึ้นเรื่อยๆ จึงกลายเป็นชุมชนใหญ่ และมีการสร้างศาสนสถานถาวรขึ้น
ในบริเวณนั้น คือ มัสยิดต้นสน ปัจจุบันชุมชนรอบมัสยิดเหลืออยู่ไม่กี่หลังคาเรือน เนื่องจากถูกเวนคืน
ที่ดินจากการสร้างสะพานอนุทินสวัสดิ์ที่ตัดผ่าเข้าไปในชุมชน
ชุมชนมัสยิดบางหลวง หรือชุมชนกุฎขี าว ตัง้ อยูต่ า�่ ลงมาจากชุมชนมัสยิดต้นสนคนละฟากคลอง
บรรพชนชาวมุสลิมทีน่ อี่ พยพจากกรุงศรีอยุธยามาตัง้ ถิน่ ฐานในสมัยกรุงธนบุรี และได้สร้างศาสนสถาน
ประจ�าชุมชนขึ้น201 เนื่องจากมัสยิดสร้างด้วยปูนต�าเป็นสีขาว จึงเป็นที่มาของชื่อกุฎีที่เรียกขานกัน
สันต์ ท. โกมลบุตร (แปล), จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยาม ครั้งที่ 1 และจดหมายเหตุการเดินทางครั้งที่ 2 ของ
บาทหลวงตาชารด์, (กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, ม.ป.ป.), หน้า 18.
201
เสาวนีย์ จิตต์หมวด, กลุ่มชาติพันธุ์: ชาวไทยมุสลิม, (กรุงเทพฯ: กองทุนสง่ารุจิระอัมพร, 2531), หน้า 124-125.
200
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ชุมชนเจ้าเซ็น หรือชุมชนมุสลิมทีน่ บั ถือนิกายชีอะห์ ตัง้ บ้านเรือนอาศัยอยูโ่ ดยรอบศาสนสถาน
3 แห่งบนถนนอิสรภาพ คือ กุฎีเจริญพาศน์ กุฎีปลายนาหรือมัสยิดดิลฟัลลาห์ และมัสยิดผดุงธรรม
อิสลาม
มุสลิมนิกายชีอะห์ได้เข้ามาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ปลายสมัยสมเด็จพระนเรศวร เป็นพ่อค้า
และรับราชการในราชส�านัก ส่วนใหญ่เป็นชาวเปอร์เซีย เมือ่ เสียกรุงศรีอยุธยา ได้อพยพมาตัง้ ชุมชนอยู่
ในคลองบางหลวง แล้วตัง้ ศาสนสถานของพวกตนขึน้ หลายแห่งในอาณาบริเวณนี้ โดยมีกฎุ เี จริญพาศน์
เป็นกุฎีแห่งที่ 2 ของพวกตน (กุฎีแรกคือกุฎีหลวง ปากคลองมอญ) ปัจจุบันยังคงมีการประกอบพิธี
อาชูรอที่สืบมาแต่ครั้งอยุธยาในหมู่ของตน ซึ่งชาวบ้านนิยมเรียกว่า พิธีเจ้าเซ็น อันเป็นพิธีที่ได้รับการ
อุปถัมภ์จากราชส�านักในช่วงต้นรัตนโกสินทร์
ชุมชนโรงคราม ตั้งอยู่บนถนนเทศบาล สาย 2 เชิงสะพานเจริญพาศน์ เป็นชุมชนเก่าที่มีการ
ย้อมครามมาแต่โบราณ หากปัจจุบันได้เลิกราไปหมดแล้ว เหลือเพียงชื่อบ้านนามเมืองที่ปรากฏอยู่
ภายในชุมชนมีศาลเจ้าพ่อด�าเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชุมชน มีการจัดงานฉลองเจ้าพ่อด�าทุกปี
พระราชวังเดิม (พระราชวังกรุงธนบุรี) และ ป้อมวิชัยประสิทธิ์ 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�าพิพิธภัณฑ์
โดยใช้พระต�าหนักต่างๆ เป็นอาคารจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับกรุงธนบุรีและสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

ท้องพระโรงในพระราชวังเดิม
เป็นอาคารหลังเดียวที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

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

พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม
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ภาพถ่ายเก่าวัดอรุณราชวราราม
าน ากค องบางห ง ถน าน องคนกรุงเกา
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วั ด อรุ ณ เดิ ม ชื่ อ วั ด มะกอกนอก ในสมั ย รั ช กาลที่ 2 โปรดเกล้ า ฯ ให้ บู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ ทั้ ง
พระอาราม โดยเฉพาะทรงให้เสริมองค์พระปรางค์สงู เด่นขึน้ เพือ่ เป็นพระบรมธาตุของนคร และในอดีต
ยังเป็นที่หมายตาของบรรดานักเดินเรือที่เดินทางมาจากปากแม่น้�า จนกระทั่งทุกวันนี้ พระปรางค์
วัดอรุณยังคงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศที่ชาวต่างชาติต่างรู้จักกันดี การก่อสร้างทั้งหมดมาแล้วเสร็จ
ในสมัยรัชกาลที่ 3 พระพุทธรูปส�าคัญของวัด ได้แก่ พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษ พระประธานใน
พระอุโบสถ และพระอรุณหรือพระแจ้งที่อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์
วัดโมลีโลกยารามเป็นวัดโบราณมาแต่ครั้งอยุธยา เดิมเรียกว่าวัดท้ายตลาด เพราะตั้งอยู่
ถัดจากตลาดเมืองธนบุรี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 โปรดให้
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ทรงบูรณะพระอารามและสร้างเสนาสนะขึ้นใหม่
ทั้งยังทรงนิมนต์พระเทพโมลี (ขุน) จากวัดราชสิทธารามมาเป็นเจ้าอาวาส ภายหลังได้รับพระราชทาน
สถาปนาเป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ในรัชกาลที่ 3
เมื่อครั้งเจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรประทับอยู่ ณ พระราชวังเดิม พระองค์ทรงศรัทธาใน
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ จึงโปรดให้พระราชโอรสหลายพระองค์เสด็จมาทรงศึกษากับสมเด็จ
เจ้าประคุณ ทั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้เมื่อคราวรัชกาลที่ 3 ผนวช พระพุทธโฆษาจารย์ยังเป็น
พระราชกรรมวาจาจารย์อีกด้วย
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พระอุโบสถวัดโมลีโลกยารามในอดีต
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

วัดนีไ้ ด้รบั การบูรณะจากพระมหากษัตริยใ์ นราชวงศ์จกั รีทกุ พระองค์ โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 3
โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะครั้งใหญ่ทั่วทั้งพระอาราม และโปรดให้หล่อรูปสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ขุน)
พร้ อ มกั บ สร้ า งหอประดิ ษ ฐานไว้ ที่ วั ด เพื่ อ เป็ น ที่ ท รงสั ก การบู ช าเวลาเสด็ จ มาทอดผ้ า พระกฐิ น
ในรัชกาลนี้ สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ โปรดให้รื้อพระต�าหนักแดงของสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์
พระราชมารดา ไปสร้างถวายเป็นกุฏเิ จ้าอาวาสทีว่ ดั โมลีโลกยาราม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงผาติกรรมพระต�าหนักไปไว้ที่วัดเขมาภิรตาราม แล้วสร้างกุฏิตึกพระราชทานเจ้าอาวาส
วัดโมลีโลกยาราม

าน ากค องบางห ง ถน าน องคนกรุงเกา

195

พระปรเมศที่ประดิษฐานอยู่ในห้องด้านหลังของพระวิหารฉางเกลือ (ขวา)

หน้าบันพระอุโบสถ ท�าเป็นรูปไอยราพต ซึ่งเป็นตราแผ่นดินในรัชกาลที่ 4
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อาคารส�าคัญภายในวัด ได้แก่ วิหารฉางเกลือ ซึ่งประวัติกล่าวว่า ในสมัยธนบุรี บริเวณที่ตั้ง
วิหารเป็นฉางเกลือหลวง หอพระไตรปิฎก ที่เป็นอาคารไม้สัก เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังไว้ภายใน
และหอสมเด็จ ที่ตั้งรูปหล่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ขุน) ซึ่งฐานอาคารเจาะเป็นซุ้ม มีรูปทหาร
ฝรั่งเศสอยู่ภายใน
วัดหงส์รตั นาราม เดิมมีชอื่ ว่าวัดเจ้าสัวหง หรือวัดเจ้าขรัวหง ตามชือ่ ของเศรษฐีผสู้ ร้างวัด สมัย
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรที รงปฏิสงั ขรณ์ทงั้ วัด ด้วยเป็นวัดทีอ่ ยูใ่ กล้กบั พระราชวังของพระองค์ ภายในวัด
มีสระน�้ามนต์ศักดิ์สิทธิ์ ที่เล่ากันว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อจะออกศึกคราใด ต้องมาอาบน�้าที่สระ
ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันยังมีพิธีอาบน�้ามนต์อยู่

พระอุโบสถวัดหงส์รัตนาราม
าน ากค องบางห ง ถน าน องคนกรุงเกา

197

พระประธานในพระอุโบสถวัดหงส์รัตนาราม

สมัยรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริยท์ กุ รัชกาลทรงมาบูรณะวัดแห่งนี้ ครัง้ ใหญ่คอื สมัยรัชกาลที่ 3
มีการลงรักปิดทองพระอุโบสถและพระวิหาร ถึงสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระแสน
จากเมืองเชียงแตงมาประดิษฐานในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแซมปิดลายทอง
เพดาน และเขียนจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ นอกจากนี้ภายในวิหารยังประดิษฐานพระพุทธรูป
ทองค�าสมัยสุโขทัย ที่เดิมพอกปูนทั้งองค์ เมื่อปูนกะเทาะแตก จึงเห็นองค์จริงด้านใน ที่ส�าคัญอีกอย่าง
ภายในวัดก็คือ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่มีผู้คนแวะเวียนมาสักการะ
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พระแสนเมืองเชียงแตง และจิตรกรรมในกรอบกระจกเหนือหน้าต่างพระอุโบสถเขียนเรื่องต�านานพระแก้วมรกต
าน ากค องบางห ง ถน าน องคนกรุงเกา
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มัสยิดต้นสน ตั้งอยู่ด้านหลังวัดหงส์รัตนาราม เดิมเรียกว่ากุฎีใหญ่ ซึ่งย่อมาจากค�าว่า กุฎี
บางกอกใหญ่ ตามประวัตกิ ารก่อสร้างมัสยิดทีป่ รากฏในหนังสือของ ก.ศ.ร. กุหลาบ กฤษณานนท์ ระบุวา่
“...เจ้าพระญาราชวังสันเสนี (มะหะหมุด) เป็นผู้สร้างสุเหร่าสุหนี่กะฎีใหญ่ วัดแขกริมวัดหงษารามใน
คลองบางกอกใหญ่ สร้างเมื่อจุฬศักราช 1050 ปีมะโรงนักษัตร สมิทธิศก...” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2231
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นมัสยิดต้นสน หลังจากมีการสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่และปลูกต้นสนคู่ที่
หน้าประตูก�าแพงมัสยิด ในระยะแรกอาคารมัสยิดเป็นเพียงเรือนไม้ยกพื้นและมีนอกชานอยู่ด้านหน้า
ต่อมาเมื่อจ�านวนสัปบุรุษมากขึ้น จึงมีการสร้างอาคารมัสยิดขึ้นใหม่ โดยสมัยรัชกาลที่ 2 ได้สร้างเป็น
อาคารก่ออิฐถือปูน หลังคาทรงโรง ซึง่ มีลกั ษณะภายนอกคล้ายวัดไทย จนปี พ.ศ. 2495 คณะกรรมการ
มัสยิดเห็นสมควรให้รื้อมัสยิดหลังเดิมออก เนื่องจากทรุดโทรมเกินกว่าจะบูรณะได้ และสร้างมัสยิด
หลังใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเป็นโดมแบบทรงอียปิ ต์ โบราณวัตถุทสี่ า� คัญ คือ เมีย้ ะหรอบ
หรือประชุมทิศ ทีส่ า� หรับอิหม่ามยืนน�าประกอบพิธกี รรม และมิมบัร แท่นแสดงธรรม สร้างเป็นเครือ่ งไม้
แกะสลักลวดลายแบบไทยที่หน้าบัน และมีแผ่นกระดานไม้สลักลวดลายเหมือนกับที่พบที่มัสยิด
ตะเกี่ยในอยุธยา คือ สลักอักษรอาหรับอยู่ที่รอบกรอบไม้ ตรงกลางแผ่นไม้แกะเป็นรูปวิหารกะบะ
และผังของมัสยิดในนครเมกกะ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงตกแต่งมัสยิดใหม่
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อาคารมัสยิดต้นสนเก่าที่มีลักษณะเหมือนวัดไทย ก่อนจะได้รับการก่อสร้างใหม่เป็นรูปโดมแบบอาหรับ

สัปบุรุษของมัสยิดต้นสนจะมาละหมาดร่วมกันในทุกวันศุกร์
าน ากค องบางห ง ถน าน องคนกรุงเกา
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วัดกัลยาณมิตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2368 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย
เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร) ว่าทีส่ มุหนายก บุตรพระพิชยั วารี เมือ่ ครัง้ ยังเป็นพระราชสุภาวดี
เจ้ากรมพระสุรัสวดีกลาง ได้อุทิศที่บ้านกับซื้อที่ดินเพิ่มเติมสร้างวัด และถวายเป็นพระอารามหลวง

วัดกัลยาณมิตรในอดีต

วัดกัลยาณมิตรจากภาพถ่ายเก่าและวัดกัลยาณมิตรในปัจจุบัน
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พระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโต ที่ชาวจีนนิยมเรียกว่า ซ�าปอกง เป็นที่เคารพบูชาของชาวจีนโพ้นทะเล

าน ากค องบางห ง ถน าน องคนกรุงเกา
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สิ่งส�าคัญภายในวัด ได้แก่ พระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโต ที่สร้างขึ้นเมื่อคราวสร้างวัด
ตามคติเดียวกับที่สร้างพระใหญ่ริมแม่น�้าดังเช่นวัดพนัญเชิง สมัยรัชกาลที่ 4 จึงพระราชทานนาม
เดียวกันให้กับพระพุทธรูปทั้ง 2 องค์ อันมีความหมายเดียวกับที่คนจีนเรียกพระพุทธรูปทั้งสองว่า
“ซ�าปอกง” เป็นพระพุทธรูปที่ชาวจีนโพ้นทะเลให้ความเคารพศรัทธามาก
จิตรกรรมในพระอุโบสถและพระวิหารน้อย เป็นฝีมอื ช่างสมัยรัชกาลที่ 3 ซึง่ จิตรกรได้วาดภาพ
สะท้อนสังคมในช่วงเวลานั้น เช่น เรือนแพที่รักษาผู้ป่วยของหมอบรัดเลย์ เป็นต้น
บ้านพาทยโกศล ตัง้ อยูด่ า้ นหลังวัดกัลยาณมิตร เป็นแหล่งถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย
มาช้านาน ผู้ก่อตั้งคือหลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ พาทยโกศล) ซึ่งเป็นทั้งครูปี่พาทย์และมีความ
สามารถในทางสีซอสามสาย เป็นที่ขึ้นชื่อในสมัยรัชกาลที่ 5 บุตรของท่านชื่อ จางวางทั่ว พาทยโกศล
ก็เป็นผู้มีฝีมือในด้านดนตรีไทยเช่นกัน จางวางทั่วเคยเป็นวงประจ�าวังบางขุนพรหมของกรมพระนคร
สวรรค์วรพินิต และมีลูกศิษย์ลูกหาจ�านวนมาก ดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลได้รับการยกย่องว่าเป็นครู
ของดนตรีไทยทางฝั่งธนฯ
ภายในบ้านยังเก็บรักษาเครื่องดนตรีไทยที่เป็นของครูดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงหลายท่าน เช่น
ปี่ท่านพระของครูมี (แขก) เป็นต้น

บ้านเครื่องที่เก็บเครื่องดนตรีของวงบ้านพาทยโกศล
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ศาลเจ้าเกียนอันเกง ตั้งอยู่ริมแม่น�้าเจ้าพระยา ถัดจากวัดกัลยาณมิตรลงมาตอนใต้ สร้างขึ้น
ในสมัยรัชกาลที่ 3 พร้อมกับเมื่อสร้างวัดกัลยาณมิตร ตามคติเดียวกับที่วัดพนัญเชิง ที่มีศาลของเจ้าแม่
สร้อยดอกหมาก (จูแซเนี้ย) ตั้งอยู่คู่กัน เดิมนั้นบริเวณนี้มีศาลเจ้าเล็กๆ ตั้งอยู่ก่อน 2 ศาล คือ ศาลเจ้า
โจวซือกงกับศาลเจ้ากวนอู เมื่อสร้างวัดกัลยาณมิตร ชาวจีนฮกเกี้ยนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จึงยุบศาลเจ้า
ทั้ง 2 มาสร้างเป็นศาลใหม่ แล้วอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิมมาประดิษฐานเป็นเทพประธาน เรียกศาลใหม่นี้
ว่า ศาลเจ้าเกียนอันเกง อันมีความหมายว่า สถานที่อันสงบสุขของชาวจีนฮกเกี้ยน
นอกจากนีศ้ าลเจ้าดังกล่าวยังเป็นทีม่ าของชือ่ กุฎจี นี ดังทีส่ มเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ
ได้เขียนเล่าให้สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ใน สาส์นสมเด็จ เล่ม 1 ว่า “...หม่อมฉัน
จึงไปเที่ยวเดินดูวัดกัลยาณมิตร ไปถึงเขตวัดทางด้านใต้ที่ริมคลองกุฎีจีนแลดูข้ามฟากคลองไป เห็นมี
ศาลเจ้าจีนขนาดใหญ่อยู่ทางฝั่งโน้น ห่างลับแม่น�้าเข้าไปสัก 2 เส้น ยังบริบูรณ์ดีเหมือนจะยังมีผู้คน
นับถือ หม่อมฉันถามคนที่ไปด้วยว่านั่นศาลเจ้าอะไร เขาบอกว่าศาลเจ้ากุฎีจีน”

เทพประธานของศาลเจ้าเกียนอันเกง คือ พระโพธิสัตว์กวนอิม
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ศาลเจ้าเกียนอังเกง ศาลเจ้าเก่าแก่ของชาวจีนฮกเกี้ยนย่านกุฎีจีน

วัดซางตาครู้ส สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2312 โดยบาทหลวงกอรร์ (Gorr) ชาวฝรั่งเศส ที่ได้รับ
พระราชทานทีด่ นิ จากสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เพือ่ ตอบแทนกลุม่ ทหารเชือ้ สายโปรตุเกสทีร่ ว่ มในการรบ
เพื่อกู้อิสรภาพ บาทหลวงกอรร์ได้ตั้งชื่อค่ายของพวกตนว่า “ค่ายซางตาครู้ส” อันมีความหมายว่า
กางเขนอันศักดิส์ ทิ ธิ์ พร้อมกับสร้างวัดแบบง่ายๆ เป็นเพิงไม้เพือ่ ใช้ประกอบพิธกี รรม จนในปี พ.ศ. 2378
สังฆราชปาเลอกัวซ์ได้สร้างวัดขึ้นใหม่ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ต่อมาเกิดไฟไหม้ อาคารวัดได้รับความ
เสียหาย จึงได้มีการสร้างโบสถ์ใหม่ขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2456 ภายใต้การอ�านวยการของบาทหลวง
กูเลียลโม กิ๊น ดาครู้ส คาทอลิกเชื้อสายญวณจากจันทบุรี ลักษณะอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบ
อิตาเลียน เรเนสซองซ์ สิง่ ทีโ่ ดดเด่นของโบสถ์แห่งนี้ คือ ระฆังการียอ็ ง ทีส่ ามารถตีออกเป็นเสียงเพลงได้
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โบสถ์วัดซางตาครู้ส

ระฆังการีย็องที่สามารถตีเป็นเพลงได้

พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน ตั้งอยู่ในซอยกุฎีจีน 3 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นจาก “คนใน” ซึ่ง
ต้องการให้คนในพื้นที่ตระหนักรู้ว่าชุมชนและคนกุฎีจีนมีความเป็นมาอย่างไร มีวิถีชีวิตและมรดก
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่น่าภาคภูมิใจเพียงใด คุณฉัตรชัยและคุณนาวินี พงษ์ไทย จึงใช้ทุนส่วนตัว
น�าบ้านเก่าในชุมชนที่อยู่ติดกับบ้านของตนเองมาจัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ และน� าข้าวของเครื่องใช้
ที่เก็บสะสมมาแต่รุ่นปู่ย่าตายาย ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนที่นี่มาจัดแสดงได้อย่างน่าสนใจ ถือเป็น
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีชีวิตมากที่สุดแห่งหนึ่ง
าน ากค องบางห ง ถน าน องคนกรุงเกา
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มัสยิดบางหลวง สร้างขึ้นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยกลุ่มชาวมุสลิมที่เรียกว่า “แขกแพ”
ซึ่งอพยพมาหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยา โดยมารวมกันอยู่ที่มัสยิดต้นสน ท�าให้มัสยิดต้นสนไม่สามารถ
รองรับการใช้งานได้เพียงพอ บรรดาแขกแพจึงสร้างมัสยิดบางหลวงขึ้นที่ฝั่งคลองตรงข้าม

มัสยิดบางหลวง หรือกุฎีขาว ที่สร้างเหมือนวัดไทย เป็นอาคารที่สร้างแต่รัชกาลที่ 3

ลักษณะอาคารมัสยิดก่ออิฐถือปูน รูปทรงสถาปัตยกรรมแบบวัดไทยที่นิยมสร้างในสมัย
รัชกาลที่ 3 ซุม้ เมีย้ ะหรอบและมิมบัรภายในมัสยิดเป็นงานปูนปัน้ ทีผ่ สมผสานศิลปกรรมของ 3 ชาติ คือ
ท�าเป็นซุ้มทรงวิมาน ประดับด้วยลายดอกพุดตานอย่างจีนและใบไม้เทศแบบฝรั่ง สร้างโดยเจ้าสัวพุก
ชาวจีนที่มาเข้าอิสลาม
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ซุ้มเมี้ยะหรอบและมิมบัรภายในมัสยิดบางหลวง

อาณาบริเวณมัสยิดทางด้านทิศใต้มีหอกลอง ส่วนทิศเหนือเป็นศาลาอเนกประสงค์ ที่ตาม
ประวัติว่าซื้อต�าหนักวังหน้าเก่ามาท�าเป็นศาลา และด้านหลังมัสยิดเป็นที่ตั้งกุโบร์ของชุมชน
กุฎีเจริญพาศน์ ตั้งอยู่ที่เชิงสะพานเจริญพาศน์ 33 ถนนอิสรภาพ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
กุฎีล่าง หรือกุฎีกลาง สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ถือเป็นกุฎีแห่งที่ 2
ของกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างโดยท่านอากาหยี่ พระยาจุฬาราชมนตรี คนที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ตัวกุฎสี ร้างตามอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ ของเปอร์เซีย โดยเฉพาะการสร้างอาคารหลังคาปัน้ หยา
ที่มีระเบียงรอบ นอกจากนี้มีการสร้างมุขยื่นออกมาด้านหน้า ประดับด้วยลวดลายไม้ฉลุ ปัจจุบันกุฎี
เจริญพาศน์ยังคงใช้เป็นที่ประกอบพิธีอาชูรอ (พิธีเจ้าเซ็น) ซึ่งท�ากันในเดือนมุฮัรรอมของทุกปี
าน ากค องบางห ง ถน าน องคนกรุงเกา
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อาคารกุฎีเจริญพาศน์ในสมัยรัชกาลที่ 6
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มีการสร้างอาคารหลังใหม่ในรูปแบบเดิม เพียงขยายพื้นที่ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับสัปบุรุษของกุฎีเจริญพาศน์

กุฎีปลายนา หรือมัสยิดดิลฟัลลาห์ ตั้งอยู่บนถนนอิสรภาพ เดิมเรียกว่ากุฎีปลายนา เนื่องจาก
สันนิษฐานว่าอยู่ปลายนาหลวง สมัยกรุงธนบุรี หรือที่ชาวชีอะห์ในพื้นที่เรียกว่า กุฎีนอก เพราะอยู่ห่าง
ออกมาจากกุฎีเจริญพาศน์ ตามประวัติว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยนายอาดัมอาลี ชาวอินเดีย
จากเมืองลัคเนา ธีรนันท์ ช่วงพิชิต นักวิชาการในพื้นที่กล่าวถึงเรื่อง “ศาสนสถานนาม ‘กุฎี’ ในฝั่ง
ธนบุรีและกรุงเก่า” ระบุว่า จากพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. 2490 ได้มีการจดทะเบียนมัสยิด
ขึ้นใหม่ โดยกุฎีปลายนาได้เปลี่ยนชื่อเป็น มัสยิดดิลฟัลลาห์
มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม ตั้งอยู่ภายในซอยอิสรภาพ 28 สร้างขึ้นราวสมัยรัชกาลที่ 8 โดยกลุ่ม
มุสลิมเชื้อสายเปอร์เซีย อาคารมัสยิดได้รับอิทธิพลจากมัสยิดในอาณาจักรซอฟาวียะฮ์ของเปอร์เซีย
สร้างเป็นอาคารชั้นเดียว มีประตูใหญ่ด้านหน้าที่ประดับด้วยกระเบื้องเขียนลายพันธุ์พฤกษา และการ
ใช้ช่องโค้งยอดแหลม
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วัดราชสิทธาราม ตัง้ อยูบ่ นถนนอิสรภาพ เดิมเป็นพระอารามหลวงทีพ่ ระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในบริเวณติดกับวัดพลับ แล้วให้รวมวัดพลับเข้าไว้ใน
เขตอุปจารของวัดใหม่ และยังคงเรียกชื่อวัดพลับเช่นเดิม ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิสังขรณ์วัด แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า วัดราชสิทธาราม
เหตุผลที่รัชกาลที่ 1 ทรงสร้างวัดราชสิทธารามนั้น เนื่องจากทรงนิมนต์พระอาจารย์สุก
วัดท่าหอย ริมคลองคูจามในพระนครศรีอยุธยา ลงมาจ�าพรรษาที่วัดพลับ และพระราชทานสมณศักดิ์
เป็นพระราชาคณะทีพ่ ระญาณสังวรเถร ซึง่ พระคุณเจ้าทรงวิทยาคุณในทางวิปสั สนาธุระ เป็นทีเ่ ลือ่ งลือ
นับถือของคนทั้งหลายในยุคนั้น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ท่านได้รับ
สมณศักดิ์สูงสุดเป็นสมเด็จพระสังฆราชเมื่อปี พ.ศ. 2363 นอกจากนี้ยังเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยประทับจ�าพรรษา เมื่อครั้งทรงผนวชด้วย
โบราณสถานที่ส�าคัญของวัด ได้แก่ พระอุโบสถ เจดีย์ทรงเครื่อง กุฏิวิปัสสนาที่ล้อมรอบ
พระอุโบสถ และภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างหลวง

เจดีย์วัดราชสิทธารามในอดีตและปัจจุบัน (ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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ถนนสายสำาคัญในพื้นที่
ถนนสายส�าคัญทีพ่ าดผ่านในพืน้ ทีม่ ี 2 สาย คือ ถนนอรุณอมรินทร์กบั ถนนอิสรภาพ
ถนนอรุณอมรินทร์ เริ่มต้นจากแม่น�้าเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม 8 ไป
บรรจบกับถนนประชาธิปก ถนนสายนีเ้ ป็นถนนหนึง่ ในโครงการถนนฝัง่ ธนบุรใี นรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 7 ทีต่ ดั ขึน้ เพือ่ รองรับการสร้างสะพาน
พระพุทธยอดฟ้า และเพือ่ เชือ่ มการคมนาคมระหว่างฝัง่ พระนครกับฝัง่ ธนบุรเี ข้าด้วยกัน
โดยถูกก�าหนดให้เป็นถนนหมายเลข 2 ของโครงการ202 อย่างไรก็ตามการตัดถนน
หมายเลข 2 ในระยะแรกนั้น สามารถตัดได้เพียงฝั่งปลายด้านทิศใต้ แบ่งออกเป็น
2 ส่วนไม่ต่อเชื่อมกัน คือ ส่วนตั้งแต่วัดพิชยญาติการามถึงปากคลองสาน ใช้ชื่อว่า
“ถนนสมเด็จเจ้าพระยา” และส่วนปลายอีกด้าน เริ่มต้นจากวัดอรุณราชวรารามขึ้นไป
จนถึงวัดอมรินทราราม เรียกชื่อถนนส่วนหลังนี้ว่า “ถนนอรุณอมรินทร์”
ในเวลาต่อมาได้มีการตัดถนนเพิ่มเติมหลายครั้ง โดยปี พ.ศ. 2509 ได้ตัดถนน
ข้ามฝั่งคลองบางกอกน้อยไปเชื่อมต่อกับถนนที่ก�าลังก่อสร้างสะพานมาจากพระนคร
(สะพานพระปิ่นเกล้าในปัจจุบัน)203 ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้มีการตัดถนนต่อจาก
บริเวณวัดอรุณราชวรารามข้ามไปฝั่งวัดกัลยาณมิตร204 และท้ายที่สุดได้มีการตัดถนน
อรุณอมรินทร์ต่อไปทางเหนือเพื่อเชื่อมต่อกับสะพานพระราม 8205
ถนนอิสรภาพ เริ่มต้นจากถนนสุทธาวาสไปบรรจบกับถนนประชาธิปกที่แยก
บ้านแขก เป็นถนนหนึ่งในโครงการถนนฝั่งธนบุรีที่สร้างเพื่อรองรับการสร้างสะพาน
พระพุทธยอดฟ้าและเพือ่ เชือ่ มการคมนาคมระหว่างฝัง่ พระนครกับฝัง่ ธนบุรเี ข้าด้วยกัน โดย
ถูกก�าหนดให้เป็นถนนหมายเลข 3 ของโครงการ ต่อมาจึงได้ชอื่ ว่าถนนอิสรภาพ แทนชือ่
“ถนนเจ้ากรุงธน” ทีส่ มเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงคิดขึน้ เมือ่ แรกเริม่ โครงการ206
สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย, ร.7 ม.17/13. “เรือ่ งถนนจังหวัดธนบุร”ี ,
(31 มกราคม 2473-29 มีนาคม 2474).
203
“พระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำาบลบางยี่ขันและตำาบลศิริราช อำาเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี
พ.ศ. 2509”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 83, ตอนที่ 108 ก (29 พฤศจิกายน 2509), หน้า 830-833.
204
“พระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน เพือ่ สร้างทางหลวงเทศบาล สายอรุณอมรินทร์ ตอนแยกถนนวังเดิม-บรรจบ
ถนนประชาธิปก พ.ศ. 2536”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110, ตอนที่ 104 ก (4 สิงหาคม 2536), หน้า 8.
205
“พระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาล สายเชื่อมระหว่างถนนวิสุทธิกษัตริย์กับถนน
อรุณอมรินทร์ พ.ศ. 2541”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115, ตอนที่ 40 ก (30 มิถุนายน 2541), หน้า 1-3.
206
“เรื่องถนนจังหวัดธนบุรี”.
202

าน ากค องบางห ง ถน าน องคนกรุงเกา

213

ถนนอรุณอมรินทร

ถนนอิสรภาพ

แผนที่การตัดถนนย่านฝั่งธน ถนนอรุณอมรินทร์และถนนอิสรภาพ
มาสู่ย่านวงเวียนใหญ่ ปี พ.ศ. 2460
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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คลองสายสำ�คัญและสะพานข้าม
ในวันที่แปรเปลี่ยน

แม่น�้าล�าคลองในอดีตเปรียบเสมือนเป็นสายเลือดของผู้คน ด้วยเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก
และใช้ในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนด้านการเกษตร ในอดีตกรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากพระมหากษัตริย์
โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองเพื่อปกป้องพระนครแล้ว ยังมีล�าคลองธรรมชาติขนาดเล็กเป็นคลองลัด
คลองซอยต่างๆ คลองเหล่านี้เคยได้รับความส�าคัญในอดีต แต่ปัจจุบันบางคลองถูกถม ถูกรุกล�้า
หลงลืมไปตามกาลเวลา
คลองส�าคัญต่างๆ ทั้งคลองขุด คลองธรรมชาติ และคลองที่ถูกถมไปแล้วมีดังนี้

คลองฝั่งธนฯ
คลองคูเมืองเดิมฝั่งตะวันตก ตั้งอยู่ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ขุดขึ้นเพื่อเป็นคูเมือง
ด้านทิศตะวันตกของกรุงธนบุรี โดยเริ่มต้นจากคลองบางกอกน้อยไปบรรจบกับคลอง
บางกอกใหญ่ คลองนี้มีช่ือเรียกแตกต่างกันหลายชื่อ บางครั้งเรียกเป็น 3 ตอน คือ
คลองบ้านขมิน้ (ตอนเหนือ) คลองบ้านหม้อ (ตอนกลาง) และคลองวัดท้ายตลาด (ตอนใต้)
บางครั้งเรียกคลองวัดโมลีฯ คลองบ้านหม้อ คลองบ้านขมิ้น ปัจจุบันคลองแคบและ
ตื้นเขินจนไม่สามารถใช้สัญจรได้ รวมทั้งคลองบ้านขมิ้นทางตอนเหนือได้ถูกถมทับ
ไปแล้วในคราวสร้างสถานีรถไฟธนบุรี
คลองบางกอกใหญ่ หรื อ คลองบางหลวง เดิ ม เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของแม่ น�้ า
เจ้าพระยาสายเก่า ต่อมาเมื่อมีการขุดคลองลัดแม่น�้าเจ้าพระยาจนกลายเป็นแม่น�้า
อย่างปัจจุบัน แม่น�้าเจ้าพระยาสายเก่าได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นคลอง ปัจจุบันยัง
ใช้เป็นเส้นทางสัญจร และมีการสร้างประตูระบายน�้าด้านปากคลองออกสู่แม่น�้า
เจ้าพระยา
คลองวัดกัลยาณ์ เริม่ ต้นจากแม่นา�้ เจ้าพระยาบริเวณวัดกัลยาณมิตรไปบรรจบกับ
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

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” และตั้งแต่
ปากคลองสะพานถ่านถึงปากคลองด้านทิศใต้ว่า “คลองตลาด”211

208

“พระราชกริสดีกาไห้ ไช้พระราชบัญญัติรักสาคลอง รัตนโกสินทรสก 121 พุทธสักราช 2485”, หน้า 2555.
เรื่องเดียวกัน.
210
ชูสิริ จามรมาน, “บทบาทของคลองในสมัยรัตนโกสินทร์”, วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 4-5 (ธันวาคม 2523-ธันวาคม 2525),
หน้า 194.
211
สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล, ร.5 น. 5. 8/49. “เรือ่ งถนนและลำาคลอง
ต่างๆ”, (25 ธันวาคม 126-12 สิงหาคม 127).
209
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คลองคูเมืองเดิม หรือคลองเมืองของกรุงธนบุรีฝั่งตะวันออก (ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

คลองคูเมืองเดิมในอดีตถือได้ว่ามีลักษณะเป็น “คลองสมัยใหม่” เนื่องจากมี
การท�าเขื่อนตลอดทั้งสองฝั่งคลอง บางช่วงมีการท�าบันไดเสมอแนวเขื่อนลงไปส�าหรับ
คนลงไปอาบน�า้ หรือตักน�า้ นอกจากนีน้ า�้ ในคลองยังค่อนข้างใส เนือ่ งจากไม่มเี รือสัญจร
ไปมา212 อย่างไรก็ตาม เมือ่ มีผคู้ นเข้าอยูอ่ าศัยในพืน้ ทีต่ ามแนวคลองมากขึน้ คลองกลับ
สกปรก เนื่องจากชาวบ้านนิยมถ่ายอุจจาระลงคลอง แม้กระทั่งวังเจ้านายที่ตั้งอยู่
ริมคลองต่างก็สร้างเว็จยื่นลงไปในคลองด้วยเช่นกัน
ปัจจุบนั ไม่มกี ารสัญจรทางน�า้ เนือ่ งจากมีประตูนา�้ กัน้ ทีป่ ลายคลองทัง้ สองด้าน
โดยเฉพาะคลองตอนทิศเหนือถูกสร้างครอบทับด้วยถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า คลอง
คูเมืองเดิมได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานแล้ว
คลองรอบกรุง ขุดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2326 เมื่อแรกสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อ
เป็นคูพระนครฝั่งตะวันออก โดยเริ่มต้นจากแม่น�้าเจ้าพระยาบริเวณบางล�าพู ขุดเป็น
แนวโค้งลงมาจนออกสูแ่ ม่นา�้ เจ้าพระยาบริเวณเหนือวัดสามปลืม้ รวมมีความยาวทัง้ สิน้

212

กาญจนาคพันธุ์ (นามแฝง), กรุงเทพฯ เมื่อ 70 ปีก่อน, หน้า 200.
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91 เส้น 16 วา213 คลองนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อ ตั้งแต่ปากคลองบางล�าพูมาถึงแยกคลอง
มหานาคเรียกว่า “คลองบางล�าพู” ตั้งแต่แยกคลองมหานาคมาถึงบริเวณสะพานหัน
เรียก “คลองสะพานหัน” และถัดมาจนถึงปากคลองที่ออกแม่น�้าเจ้าพระยาเรียกว่า
“คลองโอ่งอ่าง” เนื่องจากเป็นคลองสัญจรของชาวมอญจากเมืองนนท์และเมืองปทุม
ทีม่ กั น�าเครือ่ งปัน้ ดินเผาของตนจ�าพวก โอ่ง อ่าง ฯลฯ ล�าเลียงเข้ามาค้าขายในพระนคร

คลองรอบกรุงบริเวณใกล้วัดสระเกศ เห็นเจดีย์บรมบรรพตอยู่ไกลๆ (ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

คลองนี้ยังคงสภาพเป็นคลองที่มีการสัญจรไปมาทางน�้า โดยเฉพาะบริเวณ
สามแยกคลองมหานาคที่ เ ป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการคมนาคมขนส่ ง ด้ ว ยเรื อ หางยาว
ปัจจุบันคลองรอบกรุงได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานแล้ว
คลองผดุงกรุงเกษม ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2394 เพื่อเป็นการ
ขยายเขตพระนครออกไป และพัฒนาให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้า ตลอดจนอ�านวย
ความสะดวกในการคมนาคมของราษฎร โดยปากคลองด้านทิศใต้อยู่ที่วัดแก้วแจ่มฟ้า
ส่วนปากคลองด้านทิศเหนืออยู่ที่วัดเทวราชกุญชร214 เมื่อขุดคลองแล้วเสร็จ ชาวบ้าน
213
214

222

เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ 1 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2503), หน้า 74.
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 เล่ม 1 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (พระนคร: โรงพิมพ์
คุรุสภา, 2504), หน้า 75.
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นิยมเรียกชื่อคลองเส้นนี้ว่า “คลองขุดใหม่” เพราะเป็นคลองที่ขุดขึ้นใหม่หลังจาก
คลองคูพระนครชั้นนอก (คลองรอบกรุง) และชั้นใน (คลองคูเมืองเดิม) ปัจจุบันคลอง
ผดุงกรุงเกษมได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานแล้ว

คลองผดุงกรุงเกษมที่ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 (ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

คลองหลอด เป็นคลองลัดสายสั้นที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้ขุดขึ้น เริ่มจากคลองคูเมืองเดิมไปบรรจบกับคลองรอบกรุง
มีลักษณะเป็นเส้นตรงเหมือนหลอด คลองหลอดที่โปรดเกล้าฯ ให้ขุดขึ้นมี 2 เส้น คือ
คลองหลอดวัดราชบพิธ ตั้งอยู่ข้างวัดราชบพิธ คู่ขนานกับคลองหลอดวัดเทพธิดาราม
ที่อยู่ข้างวัดเทพธิดาราม
คลองหลอดวัดราชบพิธนี้ บางครั้งถูกเรียกชื่อตามสถานที่ที่คลองผ่าน ท�าให้
มีชื่อต่างกันออกไป เช่น คลองสะพานถ่าน คลองวัดสุทัศน์ คลองวัดราชบพิธ เป็นต้น
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คลองในวันวาน
เนือ่ งจากคลองต่างๆ ในกรุงรัตนโกสินทร์ถกู ถมลงหลายแห่ง โดยเฉพาะในย่าน
เยาวราช ในที่นี้จึงรวบรวมคลองในอดีตที่ไม่ปรากฏอยู่แล้วในปัจจุบัน ดังนี้
คลองวัดสามจีน เป็นคลองขนาดเล็กไหลผ่านด้านทิศตะวันออกของวัดสามจีน
หรือวัดไตรมิตรวิทยาราม หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับแนวของคลองนี้มีไม่มากนัก ปรากฏ
เพียงแค่ในแผนทีก่ ารก่อสร้างสะพานเฉลิม 52 (ภายหลังคือสะพานเฉลิมพันธุ์ 53) ข้าม
คลองวัดสามจีน ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุง และปรากฏใน การประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงสุขลักษณะวัดสามจีนใต้ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ว่า
“…ทิศเหนือจรดก�าแพงหลังตึกแถวถนนพระราม 4 ทิศตะวันตกจรดที่ดินของ
พระวรวงศ์เธอ พระองเจ้าจุลจักรพงศ์ส่วนหนึ่ง แล้วต่อมาติดก�าแพงหลังตึกแถวถนน
กลันตันทิศใต้จรดก�าแพงหลังตึกถนนเจริญกรุงทิศตะวันออกจรดแนวคลองวัดสามจีนใต้
ซึ่งกรมโยธาเทศบาลก�าลังจัดถมอยู่แล้วย่อหักมุมไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวคูวัดซึ่งราษฎรที่เช่าตึกแถวทางถนนหน้าโรงฆ่าสุกรหัวล�าโพง...”
จากข้อมูลดังกล่าวท�าให้ทราบว่า คลองวัดสามจีนไหลผ่านบริเวณทิศตะวันออก
ของวัดไตรมิตรวิทยาราม และได้ถูกถมไปเมื่อปี พ.ศ. 2475
คลองตรอกเต๊า เป็นคลองขนาดเล็ก จากข้อมูลในเอกสารจดหมายเหตุท�าให้
ทราบว่า ส่วนหนึ่งของคลองตรอกเต๊าเริ่มต้นจากถนนส�าเพ็งไปจนถึงวัดคณิกาผล
เนื่องจากปรากฏหลักฐานการขุดลอกคลองตรอกเต๊าส่วนดังกล่าวในช่วงปลายสมัย
รัชกาลที่ 5215 ในขณะทีแ่ ผนทีบ่ ริเวณกรุงเทพฯ เมือ่ ปี พ.ศ. 2474 ระบุวา่ คลองตรอกเต๊า
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของคลองที่ ตั ด ผ่ า นถนนเยาวราชและถนนเจริ ญ กรุ ง ซึ่ ง ในแผนที่
ระบุชื่อแต่ละช่วงของคลองสายนี้แตกต่างกันไป โดยช่วงใต้ถนนเยาวราชลงมาเรียกว่า
“คลองศาลเจ้าใหม่” ช่วงระหว่างถนนเยาวราชกับถนนเจริญกรุงเรียกว่า “คลองตรอกเต๊า”
และช่วงเหนือถนนเจริญกรุงขึ้นไปเรียกว่า “คลองวัดโคก”
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สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ, ร.5 ยธ. 9/115. “เรื่องซ่อมคลอง
ตรอกเต๊าตั้งแต่ถนนสำาเพ็งจนถึงวัดคณิกาผล”, (29 มีนาคม 128-1 เมษายน 129).
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คลองจักรวรรดิ เป็นคลองขนาดเล็ก เดิมเรียกกันว่า “คลองส�าเพ็ง” เริม่ ต้นจาก
แม่น�้าเจ้าพระยาไปบรรจบกับคลองมหานาค ไม่ปรากฏหลักฐานความเป็นมาเกี่ยวกับ
คลองสายนี้ ทราบแต่เพียงว่ามีการถมคลองสายนี้ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 6-7 โดยในปี
พ.ศ. 2462 กรมสุขาภิบาลได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถมคลองจักรวรรดิเพื่อตัดถนน โดยถม
เป็นตอนๆ เริ่มตั้งแต่ช่วงถนนอนุวงศ์จนถึงถนนหลวง216 สันนิษฐานว่าการถมคลอง
จักรวรรดินา่ จะสิน้ สุดลงในช่วงปี พ.ศ. 2475 เนือ่ งจากมีการตัดถนนมหาจักรในบริเวณ
คลองที่ถูกถมดังกล่าว ดังนั้นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ละแวกนั้นมาแต่เดิม จึงเรียกบริเวณ
คลองจักรวรรดิที่ถูกถมไปแล้วว่า “คลองถม”จนถึงทุกวันนี้
คลองถมวัดพระพิเรนทร์ เป็นคลองขนาดเล็ก เริม่ ต้นจากคลองรอบกรุง ไหลผ่าน
ด้านทิศใต้ของวัดพระพิเรนทร์ไปบรรจบกับคลองถมจักรวรรดิ จากการศึกษาเอกสาร
เรือ่ ง ตัดถนนในทีเ่ พลิงไหม้ตรอกเต้าหู้ 6 สายในสมัยรัชกาลที่ 6 จึงสันนิษฐานว่าคลองนี้
อาจถูกถมไปส่วนหนึ่งเพื่อตัดถนนเจ้าค�ารบ เนื่องจากพบว่าแนวคลองตั้งแต่ด้าน
ทิศตะวันตกของคลองถมจักรวรรดิจนถึงถนนวรจักร เป็นแนวเดียวกับถนนเจ้าค�ารบ
ในปัจจุบนั ส่วนแนวคลองอีกฟากหนึง่ ของถนนวรจักรทีใ่ นปัจจุบนั เรียกว่า ถนนคลองถม
วัดพระพิเรนทร์น้ัน ไม่พบหลักฐานว่าถูกถมเพื่อตัดถนนขึ้นเมื่อใด
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สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล, ร.6 น. 21/45. “เรือ่ งถมคลองจักรวรรดิ
เพื่อจัดสร้างถนนต่อไป”, (3-5 ธันวาคม 2462).
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สะพานในวันนี้และวันวาน
ในอดีตที่กรุงรัตนโกสินทร์มีล�าคลองมากมาย เมื่อมีการสร้างถนนหนทาง สะพานจึงเป็นจุด
เชื่อมสองฟากฝั่งน�้า ต่อมาเมื่อถนนทวีความส�าคัญขึ้น สะพานบางแห่งต้องถูกรื้อถอนออกไป สะพาน
ที่ส�าคัญในบริเวณพื้นที่ศึกษา ได้แก่
สะพานเจริญสวัสดิ์ 36 เป็นสะพานข้ามคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งอยู่ที่ถนน
พระรามที่ 4 ใกล้กับสถานีรถไฟกรุงเทพ สะพานแห่งนี้เป็นสะพานที่ 6 ของสะพาน
ชุดเจริญทีพ่ ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้
เมื่อทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษาในปี พ.ศ. 2459
มูลเหตุของการสร้างสะพานแห่งนี้ ใน หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ เดลิเมล์ แผนก
อังกฤษ ฉบับวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2459 ได้ตีพิมพ์ความเห็นว่า ควรท�าสะพาน
ใกล้สถานีรถไฟเสียใหม่แทนสะพานเดิมคือ สะพานสุประดิษฐ์ ที่ช�ารุดทรุดโทรมมาก
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ รื้ อ
สะพานสุประดิษฐ์แล้วสร้างสะพานใหม่ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
พ.ศ. 2459 โดยสร้างเป็นสะพานโค้งใหญ่กว่าสะพานอื่นๆ ในจังหวัดพระนครขณะนั้น
และพระราชทานนามว่า “สะพานเจริญสวัสดิ”์ 217 โดยพระองค์ได้ทรงประกอบพิธเี ปิด
สะพานแห่งนี้เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2459 และเป็นสะพานสุดท้ายในสะพาน
ชุดเจริญ เนื่องจากหลังจากที่สร้างสะพานแห่งนี้แล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวมีพระราชด�าริที่จะบ�าเพ็ญพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยการ
ก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ในรูปแบบอื่นแทน
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สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล, ร.6 น. 21/27. “เรื่องโปรดเกล้า
ให้สร้างสะพานเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2459 โดยให้ทำาสะพานสุประดิษฐ์เป็นสะพานใหม่ พระราชทานนามว่า สะพานเจริญสวัสดิ์”,
(24 พฤษภาคม 2457-30 ธันวาคม 2459).
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สะพานเจริญสวัสดิ์ 36 ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ยังเห็นตัวเสาสะพานแบบไอโอนิก
ปัจจุบันรื้อทิ้งสร้างเป็นสะพานคอนกรีตไปแล้ว (ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

ความส�าคัญของสะพานแห่งนี้ นอกจากจะใช้ประโยชน์เพือ่ การคมนาคมสัญจร
แล้ว ยังเคยเป็นที่ตั้งของด่านภาษีภายใน มีหน้าที่เก็บภาษีปลาน�้าจืด จึงมีเรือบรรทุก
ปลาสดมาจอดเรียงรายเป็นจ�านวนมาก
สะพานด�ารงสถิต หรือสะพานเหล็กบน เป็นสะพานข้ามคลองรอบกรุงที่ถนน
เจริญกรุง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานแห่งนีข้ นึ้
พร้อมกับการสร้างถนนเจริญกรุง ซึ่งเป็นถนนที่ข้ามคลองรอบกรุง โดยโปรดเกล้าฯ
ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง) เมื่อครั้งยังเป็นเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์
สมุหพระกลาโหมในขณะนั้น เป็นผู้ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2404 ด้วยเงินบริจาคจาก
ข้าราชการ ประชาชน และพ่อค้าเชื้อสายจีน
ลักษณะของสะพานด�ารงสถิตเป็นสะพานโครงเหล็กทีม่ รี างเหล็กและล้อทีค่ าน
ด้านล่าง พื้นไม้กระดาน แบบชักเปิดปิดแยกจากกันส�าหรับให้เรือแล่นผ่านล�าคลอง
ได้สะดวก เรียกว่า สะพานเหล็กบน คู่กับสะพานเหล็กล่าง หรือสะพานพิทยเสถียร
ข้ามคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2438
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ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการขยายตัว
สะพานให้มคี วามกว้างมากขึน้ ส�าหรับให้รถม้าสัญจรไปมาได้ โดยมีนายคาร์โล อาเลกรี
(Carlo Allegri) ชาวอิตาลีเป็นนายช่าง ท�าให้มกี ารย้ายประตูวงั และรือ้ ก�าแพงบางส่วน
ของวั ง ที่ ป ระทั บ ของสมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมพระยาด� า รงราชานุ ภ าพ
ริมถนนเจริญกรุง เชิงสะพานเหล็กบน อีกทัง้ ได้รอื้ ก�าแพงพระนครบริเวณประตูสามยอด
เพื่อสะดวกในการขยายสะพานอีกด้วย218 เมื่อการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสะพานใหม่ว่า “สะพานด�ารงสถิต” เมื่อ
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2442 เพือ่ เป็นเกียรติยศแก่สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ
ซึ่งต่อมาได้ทรงย้ายวังที่ประทับไปสร้างใหม่ที่ถนนหลานหลวง219
สะพานด�ารงสถิตได้รับการบูรณะเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั และได้รบั การประกาศขึน้ ทะเบียนเป็นโบราณสถาน
เมื่อปี พ.ศ. 2518220
สะพานภาณุพันธุ์ เป็นสะพานข้ามคลองรอบกรุง ตั้งอยู่ที่ถนนเยาวราช
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานนีข้ นึ้
เมือ่ ปี พ.ศ. 2441 เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรงั ษีสว่างวงศ์
กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช พระอนุชา ที่ขณะนั้นประทับ ณ วังบูรพาภิรมย์
ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของสะพาน221
ปัจจุบันสะพานภาณุพันธุ์ได้รับการบูรณะใหม่เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
และได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2542

สำ า นั ก หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ , เอกสารกรมราชเลขาธิ ก าร รั ช กาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิ ก าร, ร.5 ยธ. 9/17. “เรื่ อ งทำ า
สะพานดำ า รงสถิ ต ย์ แ ละสะพานพิ ท ย์ เ สถี ย ร กั บ แก้ ถ นนหน้ า วั ง กรมหลวงดำ า รง และจะตั ดถนนริ ม คลองผดุ ง ตั้ ง แต่ ส ะพาน
สุประดิษฐ์ถึงสะพานพิทย์เสถียร”, กุมภาพันธ์ 114-13 สิงหาคม 117.
219
สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 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 733734.
221
สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ, ร.5 ยธ. 9/32. “เรื่องทำาสะพานน่า
วังบูรพาต้นถนนเยาวราช”, (16 กรกฎาคม-18 สิงหาคม 117).
218
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สะพานระพีพัฒนภาค เป็นสะพานข้ามคลองรอบกรุง ตั้งอยู่ที่ถนนหลวง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานนีข้ นึ้
และพระราชทานนามว่าสะพานระพีพัฒนภาค เพื่อเป็นเกียรติแก่พระราชโอรส คือ
พระเจ้ า ลู ก ยาเธอ พระองค์ เจ้ า ระพี พั ฒ นศั ก ดิ์ ซึ่ ง ต่ อ มาคื อ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม สะพานแห่งนี้ได้รับการบูรณะ
เมื่อปี พ.ศ. 2505 ให้เปลี่ยนเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

สะพานรพีพัฒนภาคที่ถูกบูรณะเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

สะพานปีกุน หรือสะพานหมู เป็นสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิมบริเวณวัด
ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สร้างขึ้นเมื่อ ร.ศ. 132 (พ.ศ. 2456) ด้วยเงินทุนส่วนหนึ่ง
จากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงอุทิศในคราวเฉลิมพระชนมพรรษา
50 ปี โดยสร้างแทนสะพานหกเดิม ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่ช�ารุดทรุดโทรมมาก สะพาน
แห่งนี้ด้านข้างมีอนุสาวรีย์หมู ซึ่งสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ พระยา
พิพัฒน์โกษา และพระยาราชสงคราม ผู้เกิดปีกุนทั้งสามคน เช่นเดียวกับสมเด็จ
พระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้ร่วมกันสร้างขึ้น ส่วนการปั้นหมูเป็นฝีมือของ
พระเทพรจนา และนายจิตร พิมพโกวิท
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สะพานปีกุนในปัจจุบัน

สะพานมอญ เป็นสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิมฝั่งตะวันออกที่ถนนเจริญกรุง
สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยชาวมอญที่มาอาศัยอยู่ริมฝั่งคลองคูเมืองเดิมได้ช่วยกัน
ท� าขึ้น จึง เรี ย กว่า สะพานมอญ ตั้งแต่นั้น มา ตั ว สะพานใช้ ไ ม้ สั ก ขนาดใหญ่ ห นา
เชิงสะพานทั้งสองข้างก่ออิฐถือปูนเป็นก�าแพงรับสะพาน ต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานขึ้นใหม่เป็นสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก222 ปัจจุบันสะพานมอญได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
เมื่อปี พ.ศ. 2542
สะพานอุบ ลรัต น์ เป็นสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิมฝั่งตะวันออก ที่ถนน
พระพิพิธ เดิมเรียกว่า สะพานหัวตะเฆ่ หรือสะพานหัวจระเข้ เหตุที่เรียกว่าสะพาน
หัวตะเฆ่หรือหัวจระเข้นั้น ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) สันนิษฐานว่าอาจมี
ที่มาจากสะพานข้ามคลองแบบตะเฆ่ ซึ่งเป็นกระดานยาวประมาณ 2-3 วา กว้าง
ประมาณ 2 วา มีล้อส�าหรับวางของลากไปได้ หรืออาจมาจากการที่ราวสะพานเดิม
ท�าเป็นรูปหัวจระเข้223 สะพานนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2455 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

222
223
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กรมศิลปากร, รายงานการสำารวจโบราณสถาน เล่ม 4 (ประเภทสะพาน คลอง ป้อม ท่านำ้า สวนสาธารณะ), หน้า 66-68.
กาญจนาคพันธุ์ (นามแฝง), กรุงเทพฯ เมื่อ 70 ปีก่อน, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2524), หน้า 180-181.
เรองเ า อง างราง

นาเงน

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้า
อุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัลยา224 (พระนามเดิมคือหม่อมเจ้าหญิงบัว)
พระธิ ด าในพระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมหมื่ น ภู มิ น ทรภั ก ดี ต้ น ราชสกุ ล ลดาวั ล ย์
พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาจีน ซึ่ง
สิ้นพระชนม์เมื่อปี พ.ศ. 2444

สะพานอุบลรัตน์ในปัจจุบัน อาคารถัดไปคือส�านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

สะพานอุ บ ลรั ต น์ ส ร้ า งแล้ ว เสร็ จ ในปี พ.ศ. 2456 มี ลั ก ษณะเป็ น สะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กึ่งกลางราวสะพานทั้งสองข้างท�าเป็นแผ่นจารึกชื่อสะพานและ
ปี พ.ศ. 2455 อันเป็นปีที่สร้างสะพาน225 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อ
ปี พ.ศ. 2531
สะพานเจริญรัช 31 เป็นสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิมฝั่งตะวันออก บริเวณ
ปากคลองตลาด สะพานนี้เป็นสะพานแรกของสะพานชุดเจริญ ที่สร้างขึ้นในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 31 พรรษา เมื่อปี
พ.ศ. 2454 โดยพระองค์ทรงประกอบพิธเี ปิดสะพานเมือ่ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2454
สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 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.
224
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สะพานเจริญรัช 31 ในปัจจุบัน อาคารทางซ้ายคือโรงเรียนราชินี
อาคารทางขวาคือสถานีต�ารวจนครบาลพระราชวัง

ป้ายปูนปั้นประดิษฐานพระนามาภิไธยย่อ ว.ป.ร. ที่อยู่บริเวณกลางสะพานเจริญรัช 31

232

เรองเ า อง างราง

นาเงน

ส�าหรับลักษณะส�าคัญของสะพานแห่งนีค้ อื บริเวณลูกกรงของสะพานเป็นปูนปัน้
รูปเสือป่ายึดพระขรรค์ กึ่งกลางราวสะพานเป็นที่ประดิษฐานพระบรมนามาภิไธยย่อ
วปร.226 สะพานเจริญรัช 31 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2518
สะพานเจริ ญ ศรี 34 เป็ น สะพานข้ า มคลองคู เ มื อ งเดิ ม ตรงบริ เวณวั ด
บุรณศิริมาตยาราม ถนนอัษฎางค์ สร้างใน พ.ศ. 2456 โครงสร้างตัวสะพานท�าด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ราวสะพานทั้งสองข้างเป็นลูกกรงปูนปั้นที่มีลักษณะงดงามมาก
เชิงสะพานมีเสาปูนหล่อ 4 เสา ประดิษฐานเป็นรูปพานมีเฟืองอุบะแบบตะวันตก ทีแ่ ท่นเสา
มีเลข 4 หมายถึง ปีที่ 4 แห่งการครองราชย์และเป็นล�าดับที่ 4 ที่สร้างขึ้นในรัชกาล
ที่กลางสะพานมีจารึกนามสะพานและปีพุทธศักราชที่สร้างเสร็จ เหนือจารึกนี้เป็น
แผ่นจารึกพระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร. ปัจจุบนั พระปรมาภิไธยนีเ้ ลือนหายไปเหลือแต่กรอบ
กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนสะพานเจริญศรี 34 เป็นโบราณสถานส�าคัญของชาติ
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 61 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2518

ราวลูกกรงปูนปั้นของสะพานเจริญศรี 34 ที่ข้ามคลองคูเมืองเดิม

226

กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 442-443.
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สะพานเจริญพาศน์ 33 เป็นสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ที่ถนนอิสรภาพ
สะพานแห่งนีเ้ ป็นสะพานแห่งที่ 3 ของสะพานชุดเจริญ ทีส่ ร้างขึน้ ในวโรกาสทีพ่ ระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 33 พรรษา เมื่อวันที่ 24
ธันวาคม พ.ศ. 2456 โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็น
สะพานขนาดใหญ่สะพานแรกที่สร้างขึ้นทางฝั่งธนบุรี ในงานเปิดสะพานครั้งนี้มี
การละเล่นมหรสพต่างๆ มากมาย227 ต่อมาในปี พ.ศ. 2485 สะพานเจริญพาศน์คบั แคบ
ไม่สะดวกในการสัญจร และไม่เพียงพอที่จะรับรองการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น เทศบาล
นครธนบุรีจึงได้สร้างขึ้นใหม่ให้มีผิวการจราจรเพิ่มขึ้น และรับน�้าหนักรถได้มากขึ้น

สะพานเจริญพาศน์ 33 (ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

สะพานที่ถูกรื้อถอนไป เนื่องจากหมดความจ�าเป็น เพราะล�าคลองถูกถมไป
ส่วนใหญ่เป็นข้ามล�าคลองย่อยหรือคลองเล็กๆ ได้แก่
สะพานเฉลิ ม พั น ธุ ์ 53 เป็ น สะพานล� า ดั บ ที่ 12 ที่ ส ร้ า งขึ้ น ในสะพาน
ชุดเฉลิม ซึง่ สร้างขึน้ ในวโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 53 พรรษา โดยพระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนิน
227
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สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล, ร.6 น. 21/26. “เรื่องงานเปิดสะพาน
เจริญพาศน์”, 15 ธันวาคม 2456.
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มาประกอบพิธีเปิดสะพานเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 ส�าหรับต�าแหน่ง
ของสะพานเฉลิมพันธุ์ 53 นั้น เอกสารฉบับหนึ่งในหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ระบุถึง
สะพานข้ามคลองวัดสามจีนที่ถนนเจริญกรุงว่า “สะพานเฉลิม 52” ส่วนหนังสือ
สะพานเก่ า กรุ ง เทพฯ ระบุ ว ่ า จุ ด ดั ง กล่ า วคื อ ที่ ตั้ ง ของสะพานเฉลิ ม พั น ธุ ์ 53 จึ ง
สันนิษฐานว่า อาจเกิดการเปลีย่ นแปลงบางอย่างขึน้ จึงท�าให้สะพานดังกล่าวกลายเป็น
สะพานเฉลิมพันธุ์ 53

สะพานเฉลิมพันธุ์ 53 เมื่อแรกสร้างปี 2449
(ที่มา: www.facebook.com/เจริญตันมหาพราน)

เมื่อย้ายไปสร้างข้ามคลองสาทร รูปแบบสะพานได้เปลี่ยนไปจากเดิม
(ที่มา: www.facebook.com/เจริญตันมหาพราน)
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ปัจจุบนั สะพานเฉลิมพันธุ์ 53 ได้มกี ารย้ายชิน้ ส่วนออกไปประกอบเป็นสะพาน
แห่งใหม่ ข้ามคลองสาทรที่ถนนเจริญกรุง โดยยังคงใช้ชื่อสะพานเฉลิมพันธุ์ 53228
อย่างไรก็ตามไม่พบหลักฐานการย้ายสะพานไปเมื่อใด
สะพานเฉลิมเวียง 46 เป็นสะพานข้ามคลองตรอกเต๊าที่ถนนเยาวราช ถือเป็น
สะพานล�าดับที่ 5 ในสะพานชุดเฉลิม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 46 พรรษา
โดยพระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินประกอบพิธีเปิดสะพานเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2442229 ปัจจุบันไม่ปรากฏร่องรอยของสะพานแห่งนี้แล้ว
สะพานเฉลิมกรุง 48 เป็นสะพานข้ามคลองวัดจักรวรรดิทถี่ นนเจริญกรุง ถือเป็น
สะพานล�าดับที่ 7 ในสะพานชุดเฉลิม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 48 พรรษา
โดยพระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินประกอบพิธีเปิดสะพานเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2444 ปัจจุบันสะพานได้ถูกรื้อออกไปแล้ว
สะพานเฉลิมวัง 47 เป็นสะพานข้ามคลองสะพานถ่านทีถ่ นนอุณากรรณ ถือเป็น
สะพานล�าดับที่ 6 ในสะพานชุดเฉลิม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 47 พรรษา
พร้อมกับถนนเฟื่องนคร ช่วงระหว่างถนนเจริญกรุงกับถนนบ�ารุงเมือง230 โดยพระองค์
ได้เสด็จพระราชด�าเนินประกอบพิธีเปิดสะพานเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2443
ปัจจุบันสะพานแห่งนี้ไม่ปรากฏร่องรอยให้เห็นแล้ว
สะพานเฉลิมยศ 45 เป็นสะพานข้ามคลองวัดพระพิเรนทร์ทถี่ นนวรจักร ถือเป็น
สะพานล�าดับที่ 4 ในสะพานชุดเฉลิม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 45 พรรษา
โดยพระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินประกอบพิธีเปิดสะพานเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2441 ปัจจุบันสะพานได้ถูกรื้อออกไปแล้ว
กนกวลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม, หน้า 65-66.
สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ, ร.5 ยธ. 9/7. “เรื่องประวัติสะพาน
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).
228
229
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สะพานเฉลิมยศ 45
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

สะพานเฉลิมพงษ์ 51 เป็นสะพานข้ามคลองสะพานถ่าน (คลองหลอดวัด
ราชบพิธ) ที่ถนนเฟื่องนคร ถือเป็นสะพานล�าดับที่ 10 ที่สร้างขึ้นในสะพานชุดเฉลิม
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน
วโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 51 พรรษา โดยพระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนิน
ประกอบพิธีเปิดสะพานเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2447 ปัจจุบันสะพานได้ถูกรื้อ
ไปแล้ว เนื่องจากมีการลดระดับลงให้เท่ากับถนน
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สะพานหก เป็นสะพานไม้ขนาดเล็กข้ามคลองคูเมืองเดิม บริเวณใกล้กับ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 มีลักษณะเป็นสะพานที่ยก
หรือหกให้เรือผ่านได้ เนือ่ งจากกึง่ กลางสะพานเป็นโครงเหล็กสูง ด้านหนึง่ ของโครงเหล็ก
มีโซ่เหล็กห้อยลูกตุ้มขนาดใหญ่เป็นเครื่องถ่วง และอีกด้านหนึ่งของสะพานมีโซ่เหล็ก
ห้อยลงมายึดตัวสะพานให้ยกหรือหกได้ ภายหลังเมื่อสะพานช�ารุดทรุดโทรมมาก
จึงถูกรื้อทิ้งไป231 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2528 คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบโครงการ
ก่อสร้างสะพานหกขึ้นใหม่อีกครั้ง เพื่อเป็นการระลึกถึงเป็นสะพานเก่าในอดีต โดย
คณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ในเวลานั้น ได้มอบหมายให้กรมศิลปากรเป็น
ผู้ด�าเนินการก่อสร้างสะพาน โดยจ�าลองรูปแบบของสะพานหกขึ้นมาใหม่ทั้งหมด เมื่อ
สร้างเสร็จแล้วได้มอบให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลรักษาจนถึงปัจจุบัน232

สะพานหกวัดราชบพิธ ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4
(ที่มา: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

231
232

238

เรื่องเดียวกัน. หน้า 370.
สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ, 4 สธ 2.3.6/162. “เรื่องการก่อสร้างสะพานหก กรุงเทพมหานคร
(โครงการรื้อฟื้นสะพานหก สมัยรัชกาลที่ 5)”, (12 เมษายน 2528-30 มีนาคม 2530).

เรองเ า อง างราง

นาเงน

สะพานหก (ใหม่) ในปัจจุบัน

สะพานสุประดิษฐ์ เป็นสะพานข้ามคลองผดุงกรุงเกษมบริเวณสถานีรถไฟ
กรุงเทพ ลักษณะเป็นสะพานไม้ มีโครงเหล็กรูปโค้ง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2433 แทนที่
สะพานเดิ ม ซึ่ ง หั ก พั ง ไป233 ต่ อ มาในสมั ย รั ช กาลที่ 6 สะพานแห่ ง นี้ มี ส ภาพช� า รุ ด
ทรุดโทรมมาก จึงถูกรื้อไปเพื่อสร้างสะพานเจริญสวัสดิ์ 36 ขึ้นแทน234

233

สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ, ร.5 ยธ.9/1. “เรื่องตัดถนน
สายต่างๆ (ถนนชนะสงคราม (ถนนข้าวสาร), ถนนสนามควาย, ถนนสำาเพ็ง, ถนนอนุวงษ์, ถนนบูรพา, ถนนจักรวรรดิ์)”, (27 มีนาคม
108-25 เมษายน 11).
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บทส่งท้าย

บทส่งท้าย
เมืองที่ยังมีชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อมีการสร้างระบบรางขนส่งมวลชน
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม ย่อมส่งผลกระทบต่อกายภาพของเมือง โดยเฉพาะเมื่อ
เส้นทางดังกล่าวพาดผ่านไปยังบริเวณเมืองเก่า ที่สั่งสมมรดกวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของ
เมืองนั้นๆ ไว้
เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวล�าโพง-ท่าพระ แม้จะเป็นเส้นทางรถไฟฟ้า
ใต้ดิน มีระยะทาง 5 กิโลเมตร แต่ก็มีสถานีขึ้นสู่พื้นที่เมืองถึง 4 สถานี โดยเริ่มจากสถานีรถไฟฟ้า
ใต้ดินที่สถานีหัวล�าโพง วิ่งลอดอุโมงค์ใต้ดินตามแนวถนนพระราม 4 เข้าสู่ถนนเจริญกรุง ผ่านวัดมังกร
กมลาวาส (สถานีวัดมังกรกมลาวาส) ผ่านวังบูรพา (สถานีสามยอด) แล้วเลี้ยวเข้าสู่ถนนสนามไชย
(สถานีสนามไชย) ลอดใต้แม่น�้าเจ้าพระยาที่ปากคลองตลาด เข้าสู่ถนนอิสรภาพ (สถานีอิสรภาพ)
เส้นทางสายนี้นับว่าผ่านจุดใจกลางเมืองเก่า หรือเข้าเขตกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งฝั่งพระนคร
และฝั่งธนบุรี ที่มีชุมชน โบราณสถาน มากมายหลายแห่ง อันเป็นประจักษ์พยานส�าคัญที่แสดงให้เห็น
การเจริญเติบโตของบ้านเมืองในอดีต
การศึกษาและจัดพิมพ์หนังสือครั้งนี้ จึงรวบรวมประวัติความเป็นมาของชุมชนและมรดก
ทางวัฒนธรรมทีอ่ ยูต่ ามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีนา�้ เงิน ส่วนต่อขยายตัง้ แต่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ หัวล�าโพง
เข้าสู่ถนนเจริญกรุง ซึ่งเป็นถนนทันสมัยเส้นแรกของกรุงเทพมหานคร ที่เป็นศูนย์รวมของย่านการค้า
เก่าแก่ของชนหลายเชือ้ ชาติ และยังเป็นทีต่ งั้ ถิน่ ฐานของบรรดาชาวจีน ท�าให้พนื้ ทีส่ องฝัง่ ถนนเจริญกรุง
ถึงถนนเยาวราช เป็นไชน่าทาวน์ทใี่ หญ่และมีสสี นั มากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในเอเชียอาคเนย์ รวมถึงผ่านแหล่ง
การค้าใหญ่ของพวกแขกอินเดียในย่านพาหุรัด ที่มีวัฒนธรรม ความเชื่อหลากหลาย ทั้งฮินดู ซิกข์ และ
อิสลาม เป็นเสมือนลิตเติ้ลอินเดีย ที่สามารถซื้อหาสินค้าเมืองแขกและของกินที่คละเคล้าเครื่องเทศ
ตามร้านที่ซ่อนตัวอยู่ในตรอกซอกซอย หรือผู้สนใจในศิลปกรรม สถาปัตยกรรมอาจเข้าเยี่ยมชม
ศาสนสถาน ทั้งวัดไทย วัดจีน วัดญวน วัดซิกข์ และศาลเจ้า ได้อย่างเต็มอิ่ม
เมื่อเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน โดยขึ้นที่สถานีมิวเซียมสยาม ซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่ที่ตั้งวังของ
บรรดาเจ้านาย ปัจจุบันหลายแห่งเปลี่ยนมาเป็นสถานที่ราชการ และบางแห่งยังคงความเป็นตลาด
ค้าขายเก่าแก่ทสี่ บื มาถึงปัจจุบนั อาณาบริเวณเมืองเก่าชัน้ ในถือเป็นจุดส�าคัญทีม่ วี ดั วาอารามจ�านวนมาก
โดยเฉพาะเป็นพระอารามหลวงที่พระมหากษัตริย์แต่ละรัชกาลทรงสร้างและท�านุบ�ารุงให้งามสง่า
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เคียงคู่พระนคร และเมื่อลอดผ่านแม่น�้าเจ้าพระยาเข้าสู่พื้นที่ฝั่งธนบุรี ซึ่งเป็นบ้านเมืองมาแต่กรุงศรี
อยุธยาและได้รับสถาปนาขึ้นเป็นราชธานีใหม่..กรุงธนบุรี พื้นที่ริมแม่น�้าตั้งแต่คลองบางกอกน้อย
วกลงมาถึงคลองบางกอกใหญ่ เป็นถิ่นฐานเก่าแก่ของผู้คนจากกรุงเก่าหลากเชื้อชาติ ทั้งฝรั่งมังค่าที่
กุฎีจีน แขกมุสลิมเชื้อชาติต่างๆ อีกทั้งมอญ ลาว คละเคล้ากันตั้งบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ และยังเป็น
ย่านอาศัยของขุนนางผูด้ เี ก่า ดังพบเรียงรายอยูต่ ลอดริมฝัง่ คลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่ ทัง้ ยัง
พบศาสนสถานที่เรียกว่า “กุฎี” ซึ่งเป็นค�าเรียกเก่าแก่แต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา มาสิ้นสุดอยู่ ณ พื้นที่
ฝั่งธนฯ โดยมิได้ข้ามแม่น�้าไปปรากฏยังฝั่งพระนคร
ดังนั้นการศึกษาชุมชนและสถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายนี้ จะ
สามารถน�าเรือ่ งราวต่างๆ เหล่านัน้ มาใช้ในการอนุรกั ษ์และพัฒนา ทัง้ ชุมชน มรดกวัฒนธรรมให้ดา� รงอยูไ่ ด้
โดยปลอดภัยจากผลกระทบที่ตามมาจากการพัฒนาระบบคมนาคมแบบราง การเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวและซึมซับรากฐานของบ้านเมืองในอดีต นอกจากจะท�าให้การเดินทางนั้นมีความหมายและ
คุณค่ายิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยให้มรดกวัฒนธรรมเหล่านั้นไม่ถูกท�าลายได้โดยง่ายอีกด้วย
ในการเดินทางเรียนรู้ชุมชนและสถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ตามเส้นทางรถไฟฟ้าสาย
สีน�้าเงิน เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและเข้าใจบริบทของพื้นที่แต่ละแหล่งได้ชัดเจน ผู้เขียนจึงจัดแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มย่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ย่านหัวล�าโพง-สามแยก-วงเวียน 22 กรกฎาคม จุดเริ่มต้นก่อนเข้าสู่ไชน่าทาวน์
ย่านเจริญกรุง-เยาวราช ไชน่าทาวน์กรุงเทพฯ
ย่านสามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด ย่านการค้าเก่าแก่ถึงศูนย์การค้ายุคใหม่
ย่านบ้านหม้อ-ถนนอัษฎางค์-ปากคลองตลาด แหล่งการค้าริมคลอง
ย่านสนามไชย วังเจ้านายและส่วนราชการ
ย่านปากคลองบางหลวง ถิ่นฐานของคนกรุงเก่า

รวมถึงรวบรวมประวัติของถนน คูคลอง และสะพานส�าคัญในแต่ละย่านอีกด้วย นี่จึงเป็นงาน
ทางวิชาการอีกชิ้น ที่อ่านง่ายและเปี่ยมด้วยอรรถรสทางภาษา ทว่าสามารถใช้ค้นคว้าอ้างอิงได้
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บทส่งท้าย
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