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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมรายชื่อและค้นหาความหมายของ
นามถนน ประตู พระต�ำหนักและสวนในบริเวณพระราชวังดุสิต ที่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ และพระราชทานนาม
ไว้ อาทิ ถนนดวงตวัน ถนนเบญมาศ ถนนใบพร ประตูสี่แซ่ ประตูกิเลน พระต�ำหนัก
เขาไม้ สวนฝรั่งกังไส สวนบ๋วยไผ่ เป็นต้น ผู้วิจัยใช้วิธีศึกษาเชิงเอกสาร ทั้งจากเอกสาร
ชัน้ ต้นทีเ่ ก็บรักษาอยูใ่ นหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รายงานผลการศึกษาวิจยั เรือ่ งเอกสาร
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมพระราชวังดุสิต๑ รวมทั้งแผนที่ประวัติศาสตร์กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๔๕๐ และ พ.ศ. ๒๔๕๓ พบว่า นามพระราชทานเหล่านี้ มีที่มาจากลวดลายเครื่อง
กระเบื้องจีน อันเป็นพระราชนิยมในการเล่นเครื่องโต๊ะ โดยจัดวางเครื่องกระเบื้องจีน
ลวดลายต่างๆ ตั้งเป็นโต๊ะหมู่บูชา  รวมทั้งจากการศึกษาบทพระราชนิพนธ์ในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องถ้วยจีน
ผลการศึกษา  ค้นพบว่า  นามพระราชทานเหล่านี้ คือลวดลายบนเครื่องกระเบื้องจีน
ที่สื่อถึงตรีพิพิธพร คือพรสามประการ อันได้แก่ ความมียศวาสนา  ความมั่งมีด้วย
* นักวิจัยร่วม ในโครงการวิจัยแผนที่บริเวณกรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๕๐ – พ.ศ. ๒๔๗๕ :
การรวบรวมและจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาสถาปัตยกรรมและเมืองกรุงเทพฯ. สนับสนุน
โดยส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) บัณฑิต จุลาสัย, รองศาสตราจารย์ดร. และคณะ.
๑
บัณฑิต จุลาสัย และพีรศรี โพวาทอง, รายงานการศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรมพระราชวังดุสติ . เงินทุนเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙.
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โภคทรัพย์และบริวาร และความมีอายุมนั่ ขวัญยืน รวมทัง้ ลายทีม่ คี วามเป็นสวัสดิมงคล
ต่ า งๆ นั บ เป็ น พรที่ พ ระองค์ พ ระราชทานให้ แ ก่ บ ้ า นและเมื อ งเพื่ อ ให้ ผู ้ อ ยู ่ อ าศั ย
มีความสุข ปัจจุบัน นามถนน ประตู ที่รัชกาลที่ ๕ เคยพระราชทานไว้เปลี่ยนแปลง
ไป ความนิยมในการเล่นเครื่องโต๊ะก็ค่อยๆ เสื่อมสูญไป คงเหลือไว้เพียงข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์ เอกสาร ภาพถ่ายและแผนที่บางส่วนเท่านั้น
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Prosperities blessing in Dusit Palace during
the reign of King Chulalongkorn
Rachada Chotipanich

Abstract
This paper aims at collecting and studying the meaning of places’
names around Disit Palace: streets, gates, courts and gardens. Duangtawan
Street, Benjamas Street, Baiporn Street, Sii Sae Gate, Kilen Gate, Khao Mai Court,
Farang Kangsai Garden, Bui Pai Garden were built by King Chulalongkorn
(Rama V). This paper is the documentary research which accumulate both
primary and secondary source from National Thai Archive, the collection of
report about the history and architect in Dusit Palace, and the map of Bangkok around 2450 – 2453 B.E. The research found that, the names given to
the places in Dusit Palace are derived from Royal China Porcelain which was
interested by King Rama V under the trend of arranging the Chinese altar.
Together with studied King Rama V written works and interview with the
expert in China Porcelain, also found that those names reflect to Tripittaporn
or the three blessing: being powerful, being wealthy, and being healthy. That
is to say, blessing for his Palace and Kingdom to success in those prosperity.
Nowadays, the names given by King Rama V have declined together with the
downfall of the popular of arranging Chinese altar. Thus these names remain
only in recorded document.
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บทน�ำ
ในช่วงปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง สวนดุสิต ขึ้น เพื่อเป็นพระราชฐานที่ประทับ พักผ่อน
พระราชอิ ริ ย าบถและพระพลานามั ย โดยทรงเลื อ กพื้ น ที่ บ ริ เ วณต� ำ บลสามเสน
ทางตอนเหนือของพระบรมมหาราชวัง สามารถเดินทางไปกลับได้ภายในเวลาสั้นๆ
ดังประกาศแจ้งความเรื่องสวนดุสิต ตอนหนึ่งว่า 
ด้วยทรงพระราชด�ำริห์ว่าในฤดูร้อนในพระบรมมหาราชวัง
ร้อนจัด เพราะมีตึกบังอยู่โดยรอบ ไม่เปนที่ลมเดินสดวก อนึ่ง
พระราชอัธยาไศรย โปรดทรงพระราชด�ำเนินด้วยพระบาท ใน
ระยะทางอันหนึ่งพอสมควรแก่พระก�ำลัง ก็เปนที่ทรงสบาย ถ้า
ประทับอยูบ่ นพระทีน่ งั่ ไม่ได้เสด็จพระราชด�ำเนินแห่งใดหลายเดือน
ก็ไม่ใคร่ทรงสบาย จึงต้องเสด็จพระราชด�ำเนินประพาศหัวเมือง
เพื่อได้ทรงพระส�ำราญพระราชอิริยาบถเนืองๆ ทรงพระราชด�ำริห์
เพื่อจะให้มีที่ประทับร้อน แลมีที่ทรงพระด�ำเนินด้วยพระบาทใน
กรุงเทพฯ ให้เปนการสะดวกดี...๒
การด� ำ เนิ น งานสร้ า งสวนดุ สิ ต เริ่ ม เมื่ อ พ.ศ. ๒๔๔๑ ในระยะแรกนั้ น
โปรดเกล้าฯ ให้เรียกว่า วังสวนดุสติ เนือ่ งจากพระองค์จดั ซือ้ ทีด่ นิ ด้วยเงินพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์เอง มิใช่เงินแผ่นดิน และให้เจ้าพนักงานวางแผน ขุดคลอง ท�ำถนน
ก่อสร้างอาคารต่างๆ เริ่มจากการสร้างพลับพลาที่ประทับชั่วคราว พระองค์เสด็จ
พระราชด�ำเนินมาประทับยังสวนดุสิตบ่อยครั้ง มีการย้ายพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์
จากเกาะสีชังมาสร้างใหม่โดยขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น พระราชทานนามว่า  พระที่นั่ง
วิมานเมฆ รวมทั้งสร้างพระที่นั่งอภิเษกดุสิต พระที่นั่งอัมพรสถาน และพระที่นั่ง
อนันตสมาคม รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เพิ่มเติม พระองค์ประทับอยู่ ณ พระที่นั่ง
วิมานเมฆ และเมื่อพระที่นั่งอัมพรสถานสร้างแล้วเสร็จ จึงประทับอยู่ ณ พระที่นั่ง
องค์นี้ จนเสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓
๒

แจ้งความเรื่องสวนดุสิต ลงวันที่ ๗ มีนาคม ร.ศ.๑๑๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๕

หน้า ๕๔๓.
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พระราชวังดุสิตจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งในช่วงปลายรัชกาล ด้วยเป็น
บ้าน ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ในการวางผังบริเวณ การออกแบบ
ทางด้านสถาปัตยกรรม การบริหารจัดการงานก่อสร้าง งานภูมิสถาปัตยกรรม
การวางผังขุดคลอง ตัดถนนสายต่างๆ รวมทั้งการตกแต่งภายใน การคัดเลือก
เครื่องเรือนตกแต่งตามห้องต่างๆ โดยมีสถาปนิกชาวต่างประเทศ และข้าราชการ
ในกระทรวงโยธาธิการเป็นผู้ถวายงาน อาทิ มิสเตอร์อาเลกรี มิสเตอร์กอลโล มิสเตอร์
ซันเดรสกี มิสเตอร์ตามาโย มิสเตอร์แฟโรมิสเตอร์ซันวาโทเร๓ เป็นต้น
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง นามพระราชทาน ไม่ ว ่ า จะเป็ น ถนน คลอง สะพาน
พระต�ำหนัก สวน ประตู และอื่นๆ ในพระราชวังดุสิต ที่ปรากฏในเอกสารชั้นต้น และ
ในแผนที่กรุงเทพฯ ยุคนั้น น�ำมาซึ่งความสงสัย เนื่องจากไม่ใช่นามที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
จึงเป็นที่มาของการศึกษาความหมายของนามต่างๆ๔

ต�ำแหน่งข้าราชการในกระทรวงโยธาธิการ วันที่ ๒๒ กันยายน ๑๒๖ ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๒๔ หน้า ๖๑๒
๔
ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรศรี
โพวาทอง ผู้รวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระราชวังดุสิต และ
ขอขอบคุณอาจารย์ธนพันธุ์ ขจรพันธุ์ ผูศ้ กึ ษาด้านเครือ่ งถ้วยจีนและเครือ่ งโต๊ะ ทีไ่ ด้เรียนรูธ้ รรมเนียม
นิยมในการเล่นเครื่องโต๊ะจากภายในตระกูลที่มีบรรพบุรุษเคยเป็นกรรมการเครื่องโต๊ะในสมัย
รัชกาลที่ ๕ ซึ่งกรุณาให้ค�ำแนะน�ำ ชี้แจงรายละเอียดของลวดลายบนเครื่องถ้วย รวมทั้งภาพถ่าย
ต่างๆ อันเป็นการเปิดโลกทัศน์ของผู้เขียนให้เข้าใจในความสนุกของการเล่นเครื่องโต๊ะ ด้วยการ
พิจารณาลวดลายที่เขียนอยู่บนภาชนะต่างๆ อันแฝงด้วยแง่คิดในเชิงศาสนา  ปรัชญา  ความงดงาม
และคุณค่าของวัตถุที่มีอายุเก่าแก่ยาวนาน
๓
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บริเวณสวนดุสิต ในแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๔๐
(ที่มา: ห้องปฏิบัติการแผนที่และเอกสารประวัติศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ตรีพิพิธพร สวัสดิมงคลในพระราชวังดุสิต รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สวนดุสิตมีความส�ำคัญยิ่งต่อพัฒนาการทางกายภาพของกรุงเทพมหานคร
ทีข่ ยายตัวมาเป็นล�ำดับนับตัง้ แต่รชั สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือ่ ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองผดุงกรุงเกษม เป็นคลองคูเมืองชั้นนอก ขยายพื้นที่
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พระนครไปทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ ท�ำให้พนื้ ทีข่ องพระนคร ขยายเพิม่ ขึน้
กว่าเดิม และยังโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชอุทยาน (พระราชวังปทุมวัน) ขึ้นที่นอก
พระนครทางทิศตะวันออก เป็นที่เสด็จประพาส ในช่วงต้นรัชกาลพระนครขยายตัวลง
ไปทางใต้ต่อจากส�ำเพ็ง ตลาดน้อย บางรัก เป็นย่านการค้า  ที่พ�ำนักของชาวต่างชาติ
ส่วนทางตะวันออก มีการสร้างวังใหม่ทที่ งุ่ ประทุมวัน เพือ่ พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อพระองค์มีพระราชด�ำริที่จะ
สร้างพระราชนิเวศน์ใหม่ เพือ่ ผ่อนคลายพระราชอิรยิ าบถในพระราชอุทยาน ตามอย่าง
พระราชฐานทีป่ ระทับของกษัตริยใ์ นยุโรป จึงทรงเลือกพืน้ ทีท่ างตอนเหนือของพระนคร
นอกแนวคลองผดุงกรุงเกษม นับเป็นการขยายตัวของพระนครมาทางทิศเหนือ ที่เป็น
ผลให้บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เจริญรอยตามพระราชนิยม
ในการขยับขยายวังและบ้านเรือนออกมาอยู่นอกเมือง๕
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงตัดไม้บนที่ดินผืนนี้เป็นปฐมฤกษ์ พระราชทานชื่อต�ำบลบริเวณนี้ว่า  สวนดุสิต๖
และโปรดเกล้ า ฯ ให้ ก ระทรวงนครบาลจั ด หาซื้ อ ที่ ดิ น เพิ่ ม เติ ม จากราษฎรโดยใช้
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ มิใช่เงินแผ่นดิน งานก่อสร้างสวนดุสิตจึงเริ่มขึ้น มีการ
ปักเขต วัดระยะจนถึงก่อสร้างอาคารและปลูกต้นไม้ รวมทั้งตัดถนนหลายสาย
ทั้งภายในและภายนอกโดยมีถนนที่แสดงขอบเขตพระราชฐาน ได้แก่
ถนนซางฮี้ ทางด้านทิศเหนือ
ถนนซิ่ว ทางด้านทิศตะวันออก
ถนนดวงตวันใน ทางด้านทิศใต้ โดยเชื่อมต่อกับถนนสามเสน ทางด้าน
ทิศตะวันตกซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔
หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, พระราชวังและวังในกรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๕๒๕
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕), หน้า ๓๖๘.
๖
ในช่วงแรก พระราชทานนามว่า  สวนดุสิต และให้เรียกนามที่ประทับว่า  วังสวนดุสิต
ต่อมาเมื่อมีการสร้างพระที่นั่งอัมพรสถาน และพระที่นั่งองค์ต่างๆ เพิ่ม อาทิ พระที่นั่งอนันตสมาคม
เพื่อเป็นท้องพระโรง จึงโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศเรียกนามวังสวนดุสิตเป็นพระราชวังสวนดุสิต
เมือ่ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๒ และในรัชกาลต่อมา เมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๙ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เรียกพระราชวังสวนดุสิตว่า พระราชวังดุสิต
๕
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ถนนดวงดาวใต้ ถนนดวงดาวใน และถนนดวงดาวเหนือ แบ่งเขตพระราชฐาน
ระหว่างสวนดุสิตและสวนสุนันทา เขตพระราชฐานชั้นใน๗

บรรยากาศภายในสวนดุสิต (ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณพระราชวังดุสิตในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
(ที่มา หอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
บัณฑิต จุลาสัย และพีรศรี โพวาทอง, รายงานเอกสารประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
พระราชวังดุสิต, กองทุนเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. หน้า ๓๒.
๗
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ตารางสรุปนามถนนที่เป็นลายเครื่องถ้วย บริเวณที่ตั้งและนามปัจจุบัน

๗

นามเดิม
ถนนดวงตวันใน
ถนนดวงตวันน่า 
ถนนดวงตวันนอก
ถนนดวงเดือนใน
ถนนดวงเดือนน่า
ถนนดวงเดือน
นอก
ถนนฮก

๘
๙

ถนนลก
ถนนลกเหนือ

๑๐

ถนนซิ่ว

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ถนนส้มมือนอก
ถนนส้มมือหนู
ถนนส้มมือใต้
ถนนทับทิมนอก
ถนนทับทิมใต้

๑
๒
๓
๔
๕
๖

ที่ตั้งและนามปัจจุบัน
อยู่ทางทิศใต้ของเขตพระราชฐานไปจนจดถนน
ราชปรารภ ปัจจุบันคือถนนศรีอยุธยา
เริ่มต้นจากแม่น�้ำเจ้าพระยามาบรรจบกับ
ถนนซิ่ว ปัจจุบันคือถนนสุโขทัย

เริ่มจากถนนลูกหลวง ริมคลองผดุงกรุงเกษมไปจน
จดถนนดวงตะวัน ทางด้านเหนือของ
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ปัจจุบันคือ
ถนนนครปฐม
เริ่มจากถนนลูกหลวงข้างคลองผดุงกรุงเกษมขนาน
กับคลองเปรมประชากรถึงถนนประดิพัทธ์ ปัจจุบัน
คือ ถนนพระรามที่ ๕ ส่วนถนนลกเหนือ อยู่ทาง
ตอนเหนือของสวนดุสิตถึงแม่น�้ำเจ้าพระยา 
ตัดผ่านหน่วยงานทหารภายหลังจึงเปลี่ยนเป็น
ถนนทหาร
อยู่ขนานกับคลองขื่อหน้า ขนานไปกับทางรถไฟ
สายเหนือ ปัจจุบันคือถนนสวรรคโลก
อยู่ทางทิศตะวันตกของคลองเม่งเสงและ
คลองรางเงินในเขตพระราชฐาน ปัจจุบันคือ
ถนนสุพรรณ
เป็นถนนภายในเขตพระราชฐาน คู่ขนานกับ
ถนนส้มมือ (ถนนสุพรรณ) ระหว่าง
คลองผดุงกรุงเกษมกับคลองสามเสน
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๑๖
๑๗

๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

๒๙
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ถนนพุดตานเหนือ ถนนพุดตานเหนือ ตั้งแต่ถนนซางฮี้ (ถนนราชวิถี)
ถนนพุดตานใน
ตรงออกไปถึงคลองสามเสนที่ถนนราชวัต
(ถนนนครไชยศรี) ด้านเหนือของสวนดุสิตปัจจุบัน
คือถนนพิชัย ส่วนพุดตานใน อยู่ในเขตพระราชฐาน
เริ่มจากสนามหน้าพระที่นั่งอภิเษกดุสิตออกไปทาง
ประตูสิงโต (ประตูประสาทเทวฤทธิ์)
ถนนเบญมาศนอก เริ่มจากลานพระราชวังดุสิตถึงสะพานมัฆวาน
ถนนเบญมาศใน รังสรรค์ ปัจจุบันคือ ถนนราชด�ำเนินนอก
ถนนเบญมาศใต้ ส่วนถนนเบญมาศในและเบญมาศใต้อยู่ภายในเขต
พระราชฐาน
ถนนใบพร
กั้นเขตพระราชฐานชั้นนอกกับพระราชชั้นใน
ถนนปลายใบพร ถนนใบพรต่อมาคือ ถนนอู่ทองใน
ส่วนถนนปลายใบพร ต่อมาคือ ถนนอู่ทองนอก
ถนนราชวัดใน
ถนนราชวัตน่า อยู่ทางทิศใต้ ขนานกับคลอง
ถนนราชวัดน่า
สามเสน ตัดขวางระหว่างถนนซิ่ว (ถนน
สวรรคโลก) กับถนนลก (ถนนพระรามที่ ๕)
ปัจจุบันคือถนนสุคันธาราม ถนนราชวัดใน ปัจจุบัน
คือ ถนนนครไชยศรี
ถนนซางฮี้ใน
เริ่มจากแม่น�้ำเจ้าพระยาทางทิศเหนือของสวนดุสิต
ถนนซางฮี้นอก
ไปถึงคลองส้มป่อยในเขตพระต�ำหนักจิตรลดา
ถนนซางฮี้น่า
รโหฐาน ต่อมาตัดเพิ่มไปถึงถนนราชปรารภต่อกับ
ถนนพญาไท ปัจจุบันคือถนนราชวิถี
ถนนฅอเสื้อ
เริ่มจากถนนสามเสนทางทิศใต้จนถึงทางรถไฟสาย
นครราชสีมาหรือสะพานยมราช ปัจจุบันคือ ถนน
พิษณุโลก
ถนนขาว
อยู่ระหว่างถนนซางฮี้ (ถนนราชวิถี)
กับถนนดวงดาว (ถนนสุโขทัย)
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๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

๔๔

ถนนเถาองุ่น

ถนนในเขตพระราชฐาน ขนานกับถนนปลายใบพร
(ถนนอู่ทองใน) ไปจดถนนโถ
ถนนพุดตานแร
อยู่ในเขตพระราชฐาน
ถนนบ๋วย
อยู่ในเขตพระราชฐาน
ถนนเต๊ก
อยู่ในเขตพระราชฐาน เริ่มจากคลองล�ำนากทาง
ถนนเต็กใต้
ด้านใต้ของถนนโถขนานไปกับคลองร่องไม้หอม
ออกถนนเบญมาศ
ถนนดวงดาวเหนือ แบ่งเขตพระราชฐานที่ประทับกับพระราชฐานชั้นใน
ปัจจุบันคือถนนนครราชสีมา
ถนนดวงดาวใน
ถนนดวงดาวใต้
ถนนมังกรร�ำ
อยู่ในเขตพระราชฐาน
ถนนหงส์หย่อม
อยู่ในเขตพระราชฐานขนานกับถนนมังกรหย่อม
ถนนโถ
ถนนภายในพระราชฐาน อยู่ด้านเหนือของ
คลองล�ำนาก
ถนนภาพระบ�ำ
อยู่ในเขตพระราชฐาน
ถนนเขาทะลุ
อยู่ในเขตพระราชฐาน
ถนนประแจจีน
ถนนนอกพระราชฐาน จากสะพานยมราช
ถนนคอเสื้อ (ถนนพิษณุโลก) ไปถึงสะพานเฉลิม
โลก ถนนราชด�ำริ ปัจจุบันคือถนนเพชรบุรี
ถนนลิขิต
ตั้งแต่ถนนคอเสื้อ (ถนนพิษณุโลก) จนถึง
ถนนดวงตวัน ปัจจุบันยังคงนามเดิม
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๔๕

ถนนประทัดทอง
(อยู่นอกบริเวณ
สวนดุสิต แต่
นามถนนเป็นชื่อ
ลวดลายเครื่องถ้วย
เช่นกัน)

ตัดเชื่อมระหว่างถนนประแจจีน (ถนนเพชรบุรี)
และถนนหัวล�ำโพง (ถนนพระรามที่ ๔) ปัจจุบัน
คือถนนพระรามที่ ๖ และยังมีผู้เรียกขานว่าถนน
บรรทัดทองอยู่

ถนนที่ยังคงนามเดิม
๔๖
ถนนดาวข่าง
จากแม่น�้ำเจ้าพระยาบรรจบกับถนนสุโขทัย
๔๗
ถนนสังคโลก
อยู่ข้างโรงพยาบาลวชิระ ถนนสามเสน ขนานกับ
ถนนดวงดาว (ถนนสุโขทัย) เชื่อมถนนขาวกับถนน
สามเสน
๔๘
ถนนเขียวไข่กา
อยู่ข้างโรงเรียนราชินีบน จากถนนสามเสนไปจด
แม่น�้ำเจ้าพระยา
นอกจากนามถนนแล้ว ยังมีนามของประตูในเขตพระราชฐาน พระต�ำหนัก
คลอง เกาะต่างๆ ในพระราชวังดุสิต ที่ส่วนใหญ่เป็นชื่อลายกระเบื้องเครื่องถ้วยจาก
ประเทศจีน หนึ่งในพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรง
สนพระราชหฤทัย และศึกษาอย่างลึกซึ้งจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องถ้วยดัง
ปรากฎว่าทรงพระราชนิพนธ์หนังสือ ว่าด้วยลายจีนซึ่งเขียนเครื่องถ้วยกระเบื้องกังไส
และการออกพระราชบัญญัติข้อบังคับในการตรวจตัดสินเครื่องโต๊ะ ซึ่งได้โปรดเกล้าฯ
ให้ตราไว้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๐๙ และฉบับปรับปรุงใน ร.ศ. ๑๑๗๘
และการน�ำเครื่องถ้วยเหล่านี้ต้ังเป็นโต๊ะบูชาแบบจีน มีการตกแต่งจัดวางเพิ่มเติม
ก�ำหนดแบบแผนของการเล่นเครือ่ งโต๊ะ มีคณะกรรมการตรวจโต๊ะ มีการจัดงานประชุม
เครื่องโต๊ะที่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว
๘

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยลายจีนซึ่งเขียน
เครื่องถ้วยกระเบื้องกังไส และพระราชบัญญัติ ข้อบังคับในการตัดสินเครื่องโต๊ะ รัตนโกสินทรศก
๑๑๙ ใน ต�ำนานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น พระนิพนธ์ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ พิมพ์
เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาปฏิภาณพิเศษ ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๐๗
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พระราชนิยมในเรื่องเครื่องโต๊ะและเครื่องถ้วย
ก่อนหน้านั้น ความนิยมในการสะสมเครื่องถ้วยเครื่องกระเบื้องของจีนนั้น
มีมานานแล้ว นับตั้งแต่สมัยสุโขทัยซึ่งเราเริ่มติดต่อค้าขายกับประเทศจีน ในสมัย
ราชวงศ์หยวนของจีน พ.ศ. ๑๘๗๓ มีการส่งช่างถ้วยเข้ามาตั้งเตาที่เมืองสวรรคโลก
เป็นเครื่องเคลือบสีเดียว เช่นสีขาว หรือเขียวไข่กา  เรียกว่าเครื่องสังคโลก๙ และ
เมื่อในประเทศจีนเอง มีการพัฒนาการท�ำเครื่องถ้วยกันอย่างแพร่หลาย นับตั้งแต่
สมัยราชวงศ์ไต้เหม็งเป็นต้นมา  ระหว่าง พ.ศ.๑๙๑๑-๒๑๘๗ ตรงกับแผ่นดินสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนารถและสมเด็จพระเจ้าปราสาททองในยุคกรุงศรีอยุธยา  จวบจนใน
สมัยรัตนโกสินทร์ ความนิยมในการตั้งโต๊ะเครื่องบูชาอย่างจีน ตามที่สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพได้ทรงสันนิษฐานไว้ได้เริ่มก่อรูปขึ้นใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หลังจากมีการส่งราชทูตไปเมืองจีน
ส่งตัวอย่างเครือ่ งถ้วยชามลายน�ำ้ ทอง ลายเทพพนม นรสิงห์ ออกไปท�ำ และเมือ่ ราชทูต
กลับมาจึงมีการตกแต่งสวนขวาในพระบรมมหาราชวัง ด้วยเครื่องลายคราม กระถาง
ต้นไม้ ตุ๊กตาหินแกะสลัก และสร้างเก๋งที่มีรูปลักษณ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน เป็นต้น
ต่ อ มาในรั ช กาลพระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว มี พ ระราชศรั ท ธาบู ร ณปฏิสังขรณ์พระอารามใหญ่น้อยเป็นอันมาก ตลอดจนการสถาปนาพระอารามที่ส�ำคัญ
หลายแห่ง และด้วยพระราชนิยมอย่างจีน สถาปัตยกรรมและการตกแต่งพระอาราม
ทีส่ ำ� คัญในรัชกาลนี้ จึงมีรปู แบบและการประดับไปในทางจีนทัง้ สิน้ การฉลองพระอาราม
ในรัชกาลที่ ๓ นั้น สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่า การประชุม
ตั้งเครื่องโต๊ะบูชาอย่างจีน คงจะเริ่มมีขึ้นโดยวัตถุประสงค์ในการฉลองพระอาราม
นั่นเอง จากจดหมายเหตุงานบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อพุทธศักราช ๒๓๙๔ ที่โปรดให้ขอแรงพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ เจ้าภาษี
นายอากร พ่อค้านายส�ำเภา  จัดโต๊ะเครื่องบูชามาตั้งในบริเวณพระราชมณเฑียรและ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้ถึง ๑๐๐ โต๊ะ ซึ่งท�ำให้เราทราบว่า  เครื่องโต๊ะบูชา
ดังกล่าว ล้วนต้องได้รับการสั่งสมมาแต่ครั้งรัชกาลที่ ๓ หรือก่อนหน้านั้น เป็นจ�ำนวน
ไม่น้อย
๙

สมเด็จกรมพระยา, ด�ำรงราชานุภาพ, ต�ำนานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น, หน้า ๓.
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การประชุมตั้งโต๊ะในรัชกาลที่ ๔ นั้น มีระบุไว้ในจดหมายเหตุว่า  ได้ประชุม
ตั้งโต๊ะเครื่องบูชาในงานหลวงเป็นการใหญ่ ๓ คราว คือตั้งในงานพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พ.ศ. ๒๓๙๔ ครัง้ ทีส่ อง ประชุมตัง้ โต๊ะเครือ่ งบูชาในวัดพระศรีรตั นศาสดาราม
ในงานฉลองสมโภชพระพุทธบุษยรัตน์ พ.ศ.๒๔๐๔ จดหมายเหตุของเจ้าพระยา
ทิพากรวงศ์ระบุว่า “โปรดให้ขอแรงเจ้านายและขุนนางผู้ใหญ่ ตั้งโต๊ะที่หน้าพระอุโบสถ
ด้วย เครือ่ งโต๊ะนัน้ เปลีย่ นทุกวัน ประกวดประขันกันยิง่ นัก” ส่วนคราวที่ ๓ ประชุมตัง้ โต๊ะ
ในงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพระชันษา 
๖๑ พ.ศ. ๒๔๐๗
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพนิพนธ์ว่า  ไม่มีการตั้งโต๊ะที่ใดจะสนุก
เท่าที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงษ์ ในการท�ำบุญวันเกิดครบ ๕๐ ปี
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ การเชิญประชุมเครื่องโต๊ะในการนั้น ใครหาเครื่องโต๊ะชิ้นใดได้
แปลกใหม่และเป็นของดี ก็น�ำมาประชันกัน โดยมีพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (พุก)
เป็นผู้ตรวจ และชิ้นใดดีเด่น ก็ให้ผูกผ้าแดงท�ำขวัญที่ของชิ้นนั้น ซึ่งนับเป็นต้นเค้าของ
การผูกผ้าแดงรางวัลในการเล่นเครื่องโต๊ะครั้งรัชกาลที่ ๕๑๐
ความนิยมในการเล่นเครือ่ งโต๊ะในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เกิดขึ้นในปี ๒๔๓๐ ทรงรวบรวมเครื่องถ้วยชามลายผักกาดแกะของ
เมือ่ ครัน้ รัชกาลที่ ๒ มีสงิ่ ของทีร่ วมเป็นเครือ่ งโต๊ะบูชาได้หลายชิน้ จึงตัง้ เป็นเครือ่ งโต๊ะ
และโปรดให้ค้นเครื่องลายคราม ๕ เล็บ ตั้งเป็นโต๊ะหลวง ออกงานหอพระสมุด
วชิรญาณเมื่อเดือน ๖ พ.ศ. ๒๔๓๑ ตั้งแต่นั้นมา  บรรดาเจ้านาย ข้าราชการก็พากัน
กลับมาเล่นเครื่องโต๊ะกันอีกครั้ง มีการประชุมโต๊ะเครื่องบูชาเป็นงานใหญ่ครั้งแรก
ในงานพระเมรุพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านภาจรจ�ำรัสศรี ณ ท้องสนามหลวง เมื่อ
พ.ศ. ๒๔๓๒ ดังความในประกาศรับสั่งขอแรงตั้งโต๊ะครั้งนั้นว่า 
ด้วยทรงพระราชด�ำริว่า งานพระเมรุแต่ก่อนๆ มา งาน
พระเมรุท้องสนามครั้งใด ก็มีเครื่องประดับให้เป็นการครึกครื้น
สนุกสนานต่างๆ เป็นต้นว่า ฉัตรตะเกียง เก๋งพระ เครื่องกลต่างๆ
๑๐

สมเด็จกรมพระยา. ด�ำรงราชานุภาพ, ต�ำนานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น, มปท.
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เปลี่ยนแปลงไปตามล�ำดับ เคริ่งประดับทั้งปวงเหล่านั้นก็เป็นการ
จืดไป เพราะซ�้ำซากมาหลายคราวแล้ว ในงานพระเมรุครั้งนี้ ไม่มี
เครื่องอันใดซึ่งจะประดับให้ครึกครื้น จะเป็นที่เงียบเหงา ครั้นจะ
กะเกณฑ์ให้ท�ำเครื่องเล่นอย่างอื่นๆ มาตั้ง ก็จะเป็นความล�ำบากที่
ต้องคิดให้ท�ำใหม่ ทรงพระราชด�ำริเห็นว่า เจ้านายและข้าราชการ
ในเวลานี้เล่นเครื่องโต๊ะเครื่องชาลายครามกันอยู่มาก จะขอแรง
ตั้งเป็นเครื่องประดับก็คงจะเป็นที่ชอบใจ เพราะได้ตั้งอวดกัน
เป็นการสนุกสนาน จึงโปรดเกล้าฯ ขอแรงเจ้านายและข้าราชการ
ตามแต่ใจผู้ใดที่จะสมัครมาตั้ง ไม่เป็นการกะเกณฑ์..๑๑.
งานพระเมรุครั้นนั้น มีการจัดเป็นเครื่องโต๊ะ ๙๒ โต๊ะ จัดเป็นม้าหมู่ ๔ ม้า
รวมเป็น ๙๖ โต๊ะ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งเรียกในสมัยนั้นว่า  กอมมิตตี
เป็นผู้ตรวจพิจารณาตัดสินให้รางวัลพระราชทาน ต่อจากนั้น เวลามีงานเทศกาลหรือ
งานหลวงและตามวัง เจ้านาย ก็มีการประชุม ตั้ง โต๊ะ กั น อยู ่ เนื องๆ จากที่ สมเด็ จ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพทรงบันทึกไว้ เช่น งานเฉลิมพระชนมพรรษา  ที่จัดเป็น
ประจ�ำทุกปีตั้งแต่ปี ๒๔๓๓ จนถึง พ.ศ.๒๔๕๓ งานโสกันต์และงานผนวชสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศใน พ.ศ. ๒๔๓๓ และ พ.ศ. ๒๔๓๔ งาน
พระเมรุพระบรมวงศานุวงศ์ งานขึน้ วังสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ งานฉลองพระอุโบสถ
วัดอรุณราชวราราม พ.ศ. ๒๔๔๑ งานสมโภชพระพุทธนรสีห์ พ.ศ. ๒๔๔๒ งานกฐิน
วัดเบญจมบพิตรซึ่งจัดเป็นงานประจ�ำปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๔ งานเทศน์มหาชาติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ทรงเทศนากัณฑ์ส�ำเภาใหญ่ ตั้งโต๊ะ
ใหญ่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคม (องค์เดิมในพระบรมมหาราชวัง) พระที่นั่งสุทไธสวรรย
ปราสาท มีเครื่องโต๊ะมาแสดง จ�ำนวนถึง ๑๓๘ โต๊ะ งานประชุมตั้งโต๊ะนี้จัดทุกปี
บางปีจัดถึง ๙ ครั้ง นับเป็นเวลาถึง ๒๐ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๓ จวบจนสิ้นรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพ.ศ. ๒๔๕๓

๑๑

เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๑๘-๑๑๙.
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เมื่อแรกสร้างพลับพลาที่สวนดุสิตเสร็จ พ.ศ. ๒๔๔๒ มีการออกแสดง
ชุดเครื่องลายครามชิ้นพิเศษโดยเรียกว่า  งานออกชิ้นเซี่ยงฮ้อ เต๊กอี๋ มีบันทึกว่าชิ้น
เครื่องลายครามที่น�ำไปแสดงมีจ�ำนวนถึง ๑,๐๒๓ ชิ้นด้วยกัน

พระราชนิพนธ์ ว่าด้วยลายจีนซึ่งเขียนเครื่องถ้วยกระเบื้องกังไส
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชนิพนธ์ ว่าด้วยลายจีน
ซึ่งเขียนเครื่องถ้วยกระเบื้องกังไสระหว่างเสด็จประทับบนเรือมหาจักรี (ไม่ปรากฎ
ปีที่ทรงพระราชนิพนธ์) เพื่อพระราชทานแด่พระบรมวงศานุวงศ์และบรรดาข้าราช
บริ พ าร ในพระราชนิ พ นธ์ มี พ ระบรมราโชบายที่ ม าของลวดลายที่ ป รากฏอยู ่ ใ น
เครื่องกระเบื้องเหล่านั้นว่า 
บรรดาเครื่องภาชนะต่างๆ ที่ท�ำด้วยกระเบื้องกังไส มีลาย
เขียนสีครามก็ดี สีก็ดี บรรดาที่ท�ำในเมืองจีนแล้ว ย่อมมีเค้ามูล
เป็นที่ตั้งทั้งสิ้น ตามค�ำกล่าวมาว่า มีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งทรง
พระราชด�ำริที่จะผูกลายส�ำหรับเขียนภาชนะต่างๆ จึงให้ประชุม
นักปราชญ์ซึ่งมีความรู้และมีสติปัญญาคิดผูกลายขึ้นให้อ่านออก
เป็นการแสดงสวัสดิมงคล...หาได้เขียนถ่ายอย่างจากของจริงอย่าง
เช่นฝรัง่ หรือเขียนตามกระบวนลายซึง่ เป็นความคิดของช่างผูกขึน้
เช่น ลายกนก ลายทรงข้าวบิณฑ์ ซึง่ ออกจากใบไม้ดอกไม้อย่างไทย
เราเขียนไม่ ลายที่จีนเขียนโดยล�ำพังตัวเองแล้วย่อมเป็นนิมิตร
มงคล ตามที่นักปราชญ์ทั้งหลายได้ผูกขึ้นไว้แล้วทั้งสิ้น..๑๒
ทรงสรุปว่า  ลวดลายที่เขียนอยู่บนเครื่องถ้วย ประกอบด้วยนิมิตมงคล
๓ อย่าง คือ ฮก ลก ซิว่ และมีลายมงคลอืน่ ๆ เช่น โป้ยเซียน หรือเทวดาผูส้ ำ� เร็จทัง้ แปด
มงคลแปด ยันต์แปด และประกอบด้วยธาตุทั้งหลายได้แก่ ดิน น�้ำ ลม ไฟ ทองหรือไม้

พระบาทสมเด็จพระ, จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ว่าด้วยลายจีนซึ่งเขียนเครื่องถ้วย
กระเบื้องกังไส. มปป. มปท.
๑๒
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ความหมายของ ฮก ลก ซิ่ว
ความหมายของ ฮก ลก ซิ่ว เปรียบดังพรสามประการหรือตรีพิพิธพร๑๓
อันประกอบด้วย ศฤงคาร วาสนา ชันษาวัฒน์
ฮก คือ วาสนา
ลก คือ ความบริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติและบริวารสมบัติ
ซิ่ว คือ ความยั่งยืน
สิ่งที่ปรารถนาสามประการนี้ พระองค์มีพระราชด�ำริว่าน่าจะเกิดไม่ต�่ำกว่า 
๖,๐๐๐ ปี และคงเป็นเวลาทีเ่ กิดพร้อมกับพระเป็นเจ้าทัง้ สามตามคติของฮินดูในประเทศ
อินเดีย ทรงลองเทียบเคียงว่า 
ตามคัมภีร์มหาภารต ยกย่องพระนารายณ์เป็นใหญ่ เป็น
พระเดชส�ำหรับที่สัง หารผลาญโลก จะท�ำคุ ณให้ แ ก่ โ ลกก็ ด ้ ว ย
ปราบปรามสัตว์บาปหยาบคายจึงนับว่าเป็นผู้มีอานุภาพ มีวาสนา
ใหญ่ ฮก ตามคติธรรมเนียมจีน ว่าจะเป็นพระนารายณ์กน็ า่ จะเป็นได้
พระนารายณ์มีครุฑเป็นสิริหรือพาหนะ ส่วนฮก ก็มีสิริหรือพาหนะ
เป็นค้างคาว ซึ่งเป็นสัตว์ปีกเหมือนกัน
ส่วนพระอิศวรนัน้ ถือว่าเป็นผูใ้ ห้โภคสมบัตแิ ละบริวารสมบัติ
แก่มนุษย์ทั้งปวง เป็นพระคุณ มีโคเป็นพาหนะ ส่วน ลกข้างจีนนั้น
เป็นทีต่ งั้ แห่งโภคสมบัตแิ ละบริวารสมบัตเิ ช่นกัน มีกวาง ซึง่ เป็นสัตว์
สี่เท้าเป็นพาหนะท�ำนองเดียวกัน
พระพรหม ตามลัทธิอินเดีย เกิดจากฤษีต่างๆ ด้วยความ
ประพฤติ ดี มี อ ายุ อ ยู ่ ยื น นานจนเป็ น พรหมหรื อ จุ ติ เ ป็ น พรหม
มีหงส์เป็นพาหนะ ส่วนซิ่ว เป็นผู้มีอายุยืนอย่างเดียวกัน สัตว์ที่เป็น
๑๓

ธนพันธุ์ ขจรพันธุ์, ผู้ศึกษาด้านเครื่องถ้วยจีนและเครื่องโต๊ะ เรียนรู้ขนบธรรมเนียม
นิยมในการเล่นเครือ่ งโต๊ะภายในตระกูล ซึง่ ได้เคยเป็นกรรมการเครือ่ งโต๊ะในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีความ
เห็นว่า ฮก ลก ซิ่ว พรสามประการนั้น อาจเรียกได้ว่า ตรีพิพิธพร
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เครื่องหมายของซิ่วคือ นกด�ำ เป็นสัตว์สองเท้าเช่นเดียวกัน๑๔

ลวดลายมงคลอันประกอบเป็นฮก ลก ซิ่ว
การสื่อความหมายของ ฮก ลก ซิ่ว อันเป็นมงคลนั้น พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชาธิบายว่า  สามารถแสดงได้หลายรูปแบบ
ผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ ทั้งโดยกิริยาอาการ รูปมนุษย์ สัตว์ เครื่องประดับท้องฟ้า 
พฤกษชาติและบุปผชาติ ผลไม้ ตัวหนังสือเป็นต้น และลายที่มีความหมายในตัวเอง
อย่างโป๊ยเซียน ซึ่งช่างอาจจะเขียนแทรกอยู่ในฮก ลก ซิ่ว หรือหยิบบางส่วนมาเขียน
เช่น สัตว์ พาหนะ อาวุธหรือบริขารของเซียน ตลอดจนมงคลแปด ยันต์แปด ลายปลา
ธาตุ และแม่ลายอื่นๆ สัญลักษณ์เหล่านั้นมีทั้งที่เป็นนัยตรงและนัยประหวัด บางสิ่ง
เป็นมงคลจากรูปลักษณ์ซึ่งมองเห็น บางสิ่งเป็นมงคลจากการพ้องเสียงยามเรียกขาน
บางสิ่ ง เป็ น มงคลโดยรู ป อั ก ษร ช่ า งเขี ย นลายมั ก เลื อ กอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ
หลายอย่างมาเขียนหรือผูกเป็นลายบนเครื่องกระเบื้อง
พระราชนิยมในเครื่องกระเบื้องจีน และความเป็นสวัสดิมงคลของลวดลาย
ที่ผ่านการคิดของนักปราชญ์จีนนับพันปี เป็นผลให้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงคิด
และพระราชทานนามของถนนสายต่างๆ รวมทั้งนามของประตูวังและพระต�ำหนักใน
สวนดุสิตให้เป็นลายเครื่องกระเบื้องทั้งสิ้น

ผลการศึกษาเปรียบเทียบนามพระราชทานกับตรีพิพิธพร
เมือ่ ศึกษาข้อมูลลายจีนทีเ่ ขียนบนเครือ่ งกระเบือ้ งแล้ว สามารถน�ำมาจัดกลุม่
รายชื่อของถนน ประตู ต�ำหนัก และสวน ให้เข้าประเภทของตรีพิพิธพร ได้ดังต่อไปนี้๑๕
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , ว่าด้วยลายจีนซึง่ เขียนเครือ่ งถ้วยกระเบือ้ ง
กังไส, มปป. มปท. หน้า ๕.
๑๕
รวบรวมจากเอกสารต่างๆ ดังนี้ ว่าด้วยลายจีนซึ่งเขียนเครื่องถ้วยกังไส ต�ำนาน
เรือ่ งเครือ่ งโต๊ะและถ้วยปัน้ ท�ำเนียบนามภาค ๑ ท�ำเนียบนาม ภาค ๔ เอกสารงานค้นคว้าส่วนบุคคล
ของอาจารย์ธนพันธุ์ ขจรพันธุ์ เรื่อง อันเนื่องมาจากเครื่องโต๊ะ บทความของ ดร.กัณฐิกา ศรีอุดม
เรื่อง “พร”ของพระนครในสมัยรัชกาลที่ ๕
๑๔
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๑. ฮก - คือ วาสนา พิจารณาจากลักษณะดังนี้
- ความเป็นใหญ่ เป็นอิสระ มียศถาบรรดาศักดิ์ การทั้งปวงส�ำเร็จได้ด้วย
อานุภาพ
- เป็นรูปเจ้าหรือขุนนางสวมหมวก มีหูกางออกไปสองข้าง มือถือยู่อี่
แสดงว่าวาสนา
- ใช้หมายด้วยค้างคาว เป็นสัตว์ที่ไม่รู้จักลงยังแผ่นดินเหมือนนกทั้งปวง
- ใช้รูปพระอาทิตย์ เพราะมีอานุภาพ อาจจะท�ำอันตรายแก่คนทั้งปวงแต่
ก็ให้แสงสว่างและให้ชีวิตแก่สัตว์และพืชพรรณทั้งปวง
- ใช้ดอกพุดตาน โบตั๋น ทางจีนถือว่าเป็นดอกไม้วิเศษ ถ้าปลูกไว้แห่งใด
ปลูกต้นไม้อนื่ ๆ ร้อยอย่างล้อมรอบ คงจะโน้มยอดหรือหันดอกเข้าหา เป็นพระยาดอกไม้
- ใช้ส้มมือ เพราะเป็นผลไม้อันงาม เป็นอัศจรรย์เพราะมีสัณฐานอย่างมือ
- การเขียนในที่แคบๆ เช่นปากขวด เขียนเป็นลายใหญ่ไม่ได้ นักปราชญ์จึง
คิดให้เขียนเป็นเครื่องหมายเล็กๆ ให้เหมาะกับภาชนะที่จะเขียน เช่น เขียนเป็นรูป
ค้างคาวต่อๆ กัน คล้ายกระจัง เรียกว่าเป็นลายคอเสื้อ
- การสังเกต หากเป็นเครื่องหมายสื่อถึงฮก จะเป็นสิ่งวิเศษหายาก มี
อานุภาพ สง่า รุ่งเรือง
นามถนน ประตู พระต�ำหนัก ที่สื่อถึง ฮก ได้แก่
๑. ถนนฮก เริ่มจากถนนลูกหลวง ริมคลองผดุงกรุงเกษมไปจนจดถนน
ดวงตะวัน (ถนนศรีอยุธยา) ทางด้านเหนือของวัดเบญจมบพิตรดุสติ วนาราม ความยาว
๖๗๕ เมตร ปัจจุบันคือถนนนครปฐม แม้ว่า  นครปฐม จะไม่ได้เป็นพระนามทรงกรม
ของพระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ ๕ และไม่มวี งั ตัง้ อยู่ แต่ผเู้ รียบเรียงสันนิษฐานเบือ้ งต้นว่า
น่ า จะมาจากพระนามทรงกรมของรั ช กาลที่ ๖ เมื่ อ ครั้ น ด� ำ รงพระอิ ส ริ ย ยศเป็ น
กรมขุนเทพทวารวดี โดยเมืองทวารวดีนั้น นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าน่าจะเป็น
เมื อ งเก่ า ในจั ง หวั ด นครปฐม อี ก ทั้ ง ทรงสร้ า งและโปรดเสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ไป
ประทับแรมที่พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมด้วย
๒. ถนนดวงตวัน มีสามตอนคือ ถนนดวงตวันใน ถนนดวงตวันหน้าและ
ถนนดวงตวันนอก ถนนเส้นนีอ้ ยูท่ างทิศใต้ของเขตพระราชฐานไปจนจดถนนราชปรารภ
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ความยาว ๔,๙๒๐ เมตร ปัจจุบันคือถนนศรีอยุธยา ที่น่าจะมาจากพระนามแฝงของ
รัชกาลที่ ๖ ในการพระราชนิพนธ์หนังสือและบทละคร อีกทั้งถนนดวงตวันตัดผ่าน
วังจันทร์เกษม ซึ่งเป็นที่ประทับเมื่อยังทรงด�ำรงต�ำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
โดยนามของวังจันทร์เกษมแต่เดิมนัน้ อยูใ่ นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเป็นธรรมเนียม
ครั้ ง สมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาที่ พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงพระราชทานวั ง จั น ทร์ เ กษมให้
พระราชโอรสไปประทับ
อนึ่ง ค�ำว่า นอก ใน กลาง หน้า ของถนนนั้น มีประเด็นที่น่าสนใจว่า สามารถ
เทียบเคียงได้กับธรรมเนียมการตั้งโต๊ะ โดยมีลับแลเป็นประธานของโต๊ะ มีข้าวของ
อย่างอื่นตั้งเป็นบริวารแวดล้อมออกไป จึงใช้ค�ำว่านอก ใน กลาง หน้า  เพื่อสื่อถึง
ต�ำแหน่งที่ของสิ่งนั้นตั้งวางอยู่ หากเปรียบกับพระราชวังดุสิตเป็นประธาน ถนนต่างๆ
ที่แวดล้อมเป็นบริวาร ก็อาจก�ำหนดเป็น นอก ใน กลาง หน้า ได้เช่นกัน
๓. ถนนส้มมือ มีสี่ตอน คือ ถนนส้มมือนอก ถนนส้มมือใน ถนนส้มมือใต้
และถนนส้มมือหนู อยู่ทางทิศตะวันตกของคลองเม่งเสงและคลองรางเงินในเขต
พระราชฐาน ถนนส้มมือหนู เริ่มต้นจากถนนซางฮี้ใน (ถนนราชวิถี) ไปจนถึงคลอง
สามเสนได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า  ถนนสุพรรณ ตรงกับพระนามทรงกรมของ
พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าศรีวิลัยลักษณ์ สุนทรศักดิ์กัลยาวดี กรมขุนสุพรรณภาควดี
พระราชธิดาในรัชกาลที่ ๕ และเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ (เจ้าจอมมารดาแพ บุนนาค)
ประสูติเมื่อปี ๒๔๑๑ ก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงเป็นพระเจ้าลูกเธอชั้นโตที่เป็นที่
เคารพของพระเจ้าลูกเธอชั้นหลังๆ สิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ พระราชชนกถึงกับ
นุ่งขาวในงานพระศพ ด้วยมีพระราชด�ำริว่า  เป็นลูกคู่ทุกข์คู่ยาก ล�ำบากมาแต่หนหลัง
ต่อมาเจ้าคุณพระประยูรวงศ์กราบถวายบังคมลาออกมาพ�ำนัก ณ บ้านซึ่งได้รับ
พระราชทาน ณ ต�ำบลสามเสน จังหวัดพระนคร บ้านนัน้ ได้รบั ขนานนามว่า สวนสุพรรณ
และท่านได้พ�ำนักอยู่จนถึงแก่พิราลัย
๔. ถนนพุดตาน ดอกพุดตาน เป็นพญาของดอกไม้ อีกทั้งตรงกับการออก
เสียงในภาษาจีนว่า  ฝูหยง ตัวอักษร ฝู แปลว่า  โชค ถนนนี้แบ่งเป็นสองตอน ได้แก่
ถนนพุดตานใน อยูใ่ นเขตพระราชฐานเริม่ จากสนามหน้าพระทีน่ งั่ อภิเษกดุสติ ออกไปทาง
ประตูสิงโต (ประตูประสาทเทวฤทธิ์) ส่วนถนนพุ ด ตานเหนื อ ตั้งแต่ถ นนซางฮี้
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(ถนนราชวิถี) ตรงออกไปถึงคลองสามเสนที่ถนนราชวัต (ถนนนครไชยศรี) ด้านเหนือ
ของสวนดุสิต มีความยาว ๘๕๒ เมตร ในสมัยรัชกาลที่ ๖ พระราชทานนามใหม่ว่า 
ถนนพิชัย ตรงกับพระนามทรงกรมของพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์
กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม ในรัชกาลที่ ๕ และเจ้าจอมมารดามรกฎ ต้นสกุล เพ็ญพัฒน์
ทรงส�ำเร็จสาขาเกษตรกรรมจากประเทศอังกฤษ และมีสว่ นในการปรับปรุงการเกษตร
ของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า  ทรงตั้งกรมเพาะปลูก กรมช่างไหม ฟื้นฟูปรับปรุง
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
๕. ถนนคอเสื้อ เป็นการเขียนลายค้างคาวต่อ ๆ กันในที่แคบ จนเกิดเป็น
ลายกระจัง ถนนสายนี้เริ่มจากถนนสามเสนทางทิศใต้จนถึงทางรถไฟสายนครราชสีมา
หรือสะพานยมราช มีความยาว ๒๒๕๐ เมตร ในสมัยรัชกาลที่ ๖ เปลี่ยนนามเป็น
ถนนพิ ษ ณุ โ ลก ตามที่ ถ นนเส้ น นี้ ตั ด ผ่ า นวั ง ปารุ ส กวั น ของสมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ
เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ต้นสกุลจักรพงษ์
๖. เกาะยู่อี้ อยู่ในวังสวนดุสิต ยู่อี้ เป็นเครื่องยศชั้นสูงที่จักรพรรดิจะมอบให้
กับขุนนางหรือพระชั้นผู้ใหญ่ แสดงถึงความมีวาสนา 
๗. ประตูค้างคาว เป็นประตูในเขตพระราชฐานชั้นในทางด้านทิศเหนือของ
สวนดุสิต ค้างคาวเป็นสัตว์ที่ไม่รู้จักลงมายังพื้นดิน จึงหมายถึงวาสนา  อีกทั้งตรงกับ
ภาษาจีนออกเสียงว่า  เปี่ยนฝู ฝูแปลว่าโชค ต่อมาในรัชกาลที่ ๖ เปลี่ยนนามเป็น
ประตูคนธรรพรักษา
๘. สวนพุ ด ตาน เป็ น ต� ำ หนั ก ของเจ้ า จอมมารดาอ่ อ น พระองค์ เ จ้ า
อรประพันธ์ร�ำไพ พระองค์เจ้าอดิศัยสุริยาภา เจ้าจอมเอีย่ ม เจ้าจอมเอิบ เจ้าจอมเอือ้ น
เจ้าจอมอาบ เจ้าจอมแก้ว เจ้าจอมแส เจ้าจอมแถบ
๙. สวนพุดตานเบญจมาศ ของเจ้าจอมมารดาชุม่ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา
และพระองค์เจ้าสุจิตราภรณี นามนี้ผสมดอกไม้สองชนิด คือดอกพุดตานที่นับว่าเป็น
พญาแห่งดอกไม้ คือ ฮก และดอกเบญจมาศ ที่สื่อถึงค�ำว่า  ลก มีความบริบูรณ์ใน
โภคทรัพย์
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๒. ลก – คือ ความบริบรู ณ์ดว้ ยโภคสมบัตแิ ละบริวารสมบัติ พิจารณาจากลักษณะดังนี้
- ความบริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค แก้วแหวน
เงินทอง บริวาร บุตร ภรรยา ญาติมิตร คนใช้สอย เป็นต้น
- เป็นรูปเศรษฐี สวมหมวกมีเส้าข้างหลังสูง มีผา้ คลุมไปเบือ้ งหลัง แสดงโภค
สมบัติ มืออุ้มเด็ก แสดงบริวารสมบัติ
- ใช้รูปกวางดาว ซึ่งมีดวงขาวๆ พร้อยไปตามตัว เปรียบดังกระแปะ (เงิน)
แสดงโภคสมบัติ
- ใช้พระจันทร์เป็นเครื่องหมาย เพราะมีรัศมีแจ่มใส เป็นที่ควรยินดีและเป็น
ที่อุปการะแก่น�้ำขึ้นน�้ำลง
- ใช้ดอกเบญจมาศ ซึ่งมีกลีบสลับซับซ้อน แสดงความมั่งคั่ง
- ใช้ผลทับทิม ซึ่งมีเมล็ดมาก แสดงความบริบูรณ์
- การสังเกต หากเป็นเครื่องหมายสื่อถึงลก มักจะเป็นสิ่งซึ่งมีจ�ำนวนมาก
หรือเป็นพืชพรรณแพร่หลายเป็นเครื่องเย็นชุ่มชื่น มั่งคั่งสมบูรณ์
นามถนน ประตู พระต�ำหนัก ที่สื่อถึง ลก ได้แก่
๑. ถนนลก ประกอบด้วยถนนลกและถนนลกเหนือ ถนนลกเริ่มจากถนน
ลูกหลวงข้างคลองผดุงกรุงเกษมขนานกับคลองเปรมประชากรถึงถนนประดิพัทธ์
ความยาวรวม ๔,๐๕๐ เมตร ส่วนถนนลกเหนือ อยู่ทางตอนเหนือของสวนดุสิต ถนนลก
ถึงแม่น�้ำเจ้าพระยา กว้าง ๒๐ เมตร มีความยาว ๑,๔๗๐ เมตร ถนนลก ตัดผ่านวัด
เบญจมบพิตรดุสติ วนารามทีถ่ อื ว่าเป็นวัดทีส่ ร้างขึน้ พร้อมๆ กับการสร้างสวนดุสติ และ
เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติของรัชกาลที่ ๕ ที่ทรงมีพร้อมด้วยโภคทรัพย์และบริวาร
สมบั ติ มี พ ระมเหสี เจ้ า จอม พระราชโอรส พระราชธิ ด ามากมาย และเป็ น
พระปิยมหาราชผูท้ รงเป็นทีร่ กั ของปวงประชา รัชกาลที่ ๖ จึงโปรดเกล้าฯ ให้เปลีย่ นนาม
ถนนลก เป็น ถนนพระรามที่ ๕ ส่วนถนนลกเหนือ ตัดผ่านหน่วยงานทหารภายหลังจึง
เปลี่ยนเป็น ถนนทหาร
๒. ถนนทับทิม เป็นถนนภายในเขตพระราชฐาน คู่ขนานกับถนนส้มมือ
(ถนนสุพรรณ) เริ่มจากถนนลูกหลวงถึงถนนใบพร (ถนนอู่ทองนอก) ระหว่างคลอง
ผดุงกรุงเกษมกับคลองสามเสน มีความยาว ๗๒๕ เมตร
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๓. ถนนเบญมาศ๑๖ ประกอบด้วย ถนนเบญมาศนอก เบญมาศใน และ
เบญมาศใต้ ถนนเบญมาศนอก เริ่มจากลานพระราชวังดุสิตถึงสะพานมัฆวานรังสรรค์
ส่วนถนนเบญมาศในและเบญมาศใต้อยู่ภายในเขตพระราชฐาน ในสมัยรัชกาลที่ ๖
เปลี่ยนนามถนนเบญมาศนอกเป็น ถนนราชด�ำเนินนอก เพื่อให้สอดคล้องกับถนน
ราชด�ำเนินกลางและราชด�ำเนินในทีเ่ ชือ่ มต่อระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวัง
ดุสิต
๔. ถนนราชวัต ถนนราชวัต เริม่ ตัง้ แต่แม่นำ�้ เจ้าพระยา จนถึงถนนประทัดทอง
(ถนนพระรามที่ ๖) มีความยาว ๒,๘๐๐ เมตร ประกอบด้วยถนนราชวัตน่าและ
ถนนราชวัตใน ถนนราชวัตน่า  อยู่ทางทิศใต้ ขนานกับคลองสามเสน ตัดขวางระหว่าง
ถนนซิ่ว (ถนนสวรรคโลก) กับถนนลก (ถนนพระรามที่ ๕) ปัจจุบันคือถนนสุคันธาราม
ราชวัต (ราชวัติ) แปลว่ารั้ว เป็นการเขียนลายลูกคลื่นที่หมายถึงน�้ำ อันเป็นที่มาของ
ความชุ่มฉ�่ำเย็น มีจ�ำนวนมากมาย แสดงถึงความมั่งคั่ง เมื่อเขียนลายคลื่นในที่แคบ
จึงได้เป็นรูปรั้ว หรือลายราชวัต ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ พระราชทานนามว่า
ถนนนครไชยศรี ตามพระนามพระเจ้ าลู ก ยาเธอ พระองค์ เ จ้ าจิ ร ประวั ติ ว รเดช
กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
๕. ถนนดวงเดื อ น เริ่ ม ต้ น จากแม่ น้� ำ เจ้ า พระยามาบรรจบกั บ ถนนซิ่ ว
(ถนนสวรรคโลก) แบ่งเป็น ๓ ตอน คือ ถนนดวงเดือนนอก ถนนดวงเดือนใน และ
ถนนดวงเดื อ นน่ า  มี ค วามยาว ๒,๒๕๐ เมตร ในสมั ย รั ช กาลที่ ๖ เปลี่ ย นเป็ น
ถนนสุโขทัย เนื่องจากตัดผ่านวังศุโขทัย ที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
ประชาธิปกศักดิ์เดชกรมขุนศุโขทัยธรรมราชา 
๖. ถนนเต๊ก อยู่ในเขตพระราชฐาน เต๊กแปลว่ากวางหรือกวางดาว เริ่มจาก
คลองล�ำนากทางด้านใต้ของถนนโถ ขนานไปกับคลองร่องไม้หอมระหว่างพระที่นั่ง
วิมานเมฆกับพระที่นั่งอภิเษกดุสิต ตรงไปทางทิศใต้ (ถนนเต๊กใต้) ไปออกถนนเบญมาศ
ที่ประตูกวาง อันเป็นนามที่สอดคล้องกัน

๑๖

แต่เดิมสะกดว่า เบญมาศ มีความหมายเดียวกับ เบญจมาศ
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๗. สวนองุ่น เป็นสวนภายในเขตพระราชฐาน บริเวณเวทีใหม่สวนอัมพร
ในปัจจุบัน องุ่นเป็นผลไม้ที่มีผลดกเป็นพวงแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์
๓. ซิ่ว – คือ อายุยั่งยืน พิจารณาจากลักษณะดังนี้
๑. เป็นผู้มีอายุยืนนาน เพราะไม่มีโรค
๒. เป็นรูปคนแก่ ถือไม้เท้ามือหนึ่ง ถือผลโถมือหนึ่ง แสดงความเป็นผู้มีอายุ
ยืนและมั่นคง
๓. ใช้หมายด้วยนกด�ำ ซึ่งเป็นสัตว์ที่ไม่มีผู้ใดได้เห็นตายอยู่ในที่แห่งใด
๔. ใช้ดาวเป็นเครื่องหมาย เพราะดาวเป็นของไม่มีขึ้น ไม่มีแรม ย่อม
ตั้งอยู่ในท้องฟ้าอย่างยั่งยืน
๕. ใช้ต้นสน เพราะสนเป็นไม้ที่ใหญ่ และทนยิ่งกว่าไม้อื่นๆ มีความเขียวชอุ่ม
ตลอดปี
๖. ใช้ผลโถ ซึ่งเป็นผลไม้มีรสบริโภคชุ่มชื่นใจ เป็นอุปการแก่ความมีอายุยืน
นาน (ผู้เรียบเรียงเห็นว่า  ผลท้อ หรือ ซิ่วท้อ ก็น่าจะเป็นผลไม้ประเภทเดียวกัน ดังที่
ธรรมเนียมชาวจีน ให้ผลซิ่วท้อแสดงถึงความมีอายุยืนยาว)
๗. การสังเกต หากเป็นเครื่องหมายสื่อถึงซิ่ว คงจะเป็นเครื่องที่มีความทน
ถาวร หรือยืดยาวเป็นเกณฑ์
นามถนน ประตู และพระต�ำหนัก ที่สื่อถึง ซิ่ว ได้แก่
๘. ถนนซิ่ ว เป็นถนนที่อยู่ขนานกับคลองขื่อหน้า  ขนานไปกับทางรถไฟ
สายเหนือ เริ่มจากถนนคอเสื้อ (ถนนพิษณุโลก) ไปจนจดคลองสามเสน รัชกาลที่ ๖
พระราชทานนามใหม่วา่ ถนนสวรรคโลก ตรงกับพระนามทรงกรมของ สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล สรรพสกนธ์กัลยาณี กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี
พระราชธิดาในรัชกาลที่ ๕ และหม่อมเจ้าอุบลรัตนนารีนาค
๙. ถนนดวงดาว ประกอบด้วย ถนนดวงดาวเหนือ ถนนดวงดาวใน และ
ถนนดวงดาวใต้ แบ่งเขตพระราชฐานทีป่ ระทับกับพระราชฐานชัน้ ใน ถนนดวงดาวเหนือ
เริ่มจากคลองสามเสนจดถนนซางฮี้ (ถนนราชวิถี) ถนนดวงดาวใน อยู่ในบริเวณ
สวนสุนันทา  และถนนดวงดาวใต้ จากถนนคอเสื้อ (ถนนพิษณุโลก) ถึงถนนใบพร
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(ถนนอู่ทองนอก) รัชกาลที่ ๖ พระราชทานนามใหม่ โดย ถนนดวงดาวใต้ ให้เปลี่ยนชื่อ
เป็น ถนนนครราชสีมาใต้ ถนนดวงดาวใน ให้ยกเลิก ถนนดวงดาวเหนือ ให้เปลี่ยนชื่อ
เป็น ถนนนครราชสีมาเหนือ เนือ่ งจากตัดผ่านวังสวนกุหลาบ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าอัษฎางค์ เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา 
๑๐. ถนนโถ ถนนภายในพระราชฐาน อยู่ด้านเหนือของคลองล�ำนาก โถคือ
ลูกท้อ ผลไม้ที่มีรสชุ่มชื่นใจ เป็นอุปการแก่การมีอายุยืน
๑๑. เกาะสน เป็นเกาะอยูภ่ ายในพระราชวังดุสติ อยูถ่ ดั จากเกาะกวางมาทาง
ทิศใต้ มีตำ� หนักสร้างขึน้ อยูห่ กหลัง พระราชทานให้เป็นทีป่ ระทับของพระเจ้าน้องยาเธอ
พระราชธิดาในรัชกาลที่ ๔ ได้แก่ พระองค์เจ้าวาณีรตั นกัญญา พระองค์เจ้าศรนาคสวาดิ
พระองค์เจ้าแขไขดวง พระองค์เจ้ากาญจนากร พระองค์เจ้าอรุณวดี พระองค์เจ้า
นารีรัตนา  พระองค์เจ้าประดิษฐสารี และพระองค์เจ้าบุษบกบัวผัน ต้นสนเป็นต้นไม้
ที่มีอายุยืนยาว มีความคงทนทุกสภาพภูมิอากาศ
๑๒. ถนนเถาองุ ่ น ถนนในเขตพระราชฐาน ขนานกั บ ถนนปลายใบพร
(ถนนอูท่ องใน) ไปจดถนนโถ การทีเ่ ถาองุน่ มีลกั ษณะเลือ้ ยต่อเนือ่ งติดต่อกันในการเขียน
ลาย เปรียบเป็นซิ่วคืออายุที่ยืนยาว
๑๓. ถนนประแจจีน เป็นถนนนอกพระราชฐาน จากสะพานยมราช ถนน
คอเสื้อ (ถนนพิษณุโลก) ไปถึงสะพานเฉลิมโลก ถนนราชด�ำริ เพื่อให้เดินทางระหว่าง
สวนดุสติ กับทุง่ ประทุมวันสะดวก ลายประแจจีน คือลักษณะของการเขียนลายในทีแ่ คบ
โดยขีดเป็นเส้นแล้วม้วนกลับ สือ่ ถึงความยืนยาว ในสมัยรัชกาลที่ ๖ พระราชทานใหม่วา 
่
ถนนเพชรบุรี ตามพระนามทรงกรมของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
นรินทรเทพยกุมารี พระราชธิดาในรัชกาลที่ ๕ และสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า  ซึ่งรัชกาลที่ ๖ ทรงสถาปนาเป็นพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้า
ต่างกรม เป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี
ราชสิรินธร เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๔
๔. ลวดลายอันเป็นมงคลอื่นๆ
นอกจากนามที่สื่อถึงตรีพิพิธพร ฮก ลก ซิ่ว แล้ว ยังมีนามที่ปรากฏเป็น
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ชื่อลายของเครื่องถ้วยเครื่องกระเบื้องจีน อันมีความหมายเป็นมงคล มักสมมุติ
ความหมายผ่านรูปสัญลักษณ์ต่างๆ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ได้ทรง
จ�ำแนกลายไว้เป็น ๕ หมวด คือ ๑. หมวดลายรูปคน ๒. หมวดลายรูปสัตว์ ๓. หมวด
พรรณไม้ ๔. หมวดรูปสิ่งของ และ ๕. หมวดภูมิสถาน การจ�ำแนกลายตามเกณฑ์
ซึง่ ทรงใช้นี้ ได้แสดงไว้ในหนังสือพระนิพนธ์ตำ� นานเรือ่ งเครือ่ งโต๊ะและถ้วยปัน้ ซึง่ ถือว่า
เป็นเอกสารเล่มเดียวที่อธิบายเรื่องการเล่นเครื่องโต๊ะ วิธีการตรวจโต๊ะ ฯลฯ ที่เหลือ
อยู่ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา สรุปได้ดังนี้
๑. หมวดลายรูปคน หรือที่โบราณรียกกันว่าลายภาพนั้น หมายเอาลายที่
เขียนรูปบุคคลเป็นประมาณ โดยมิได้จำ� กัดว่าจะเป็นบุคคลจ�ำพวกใด กระบวนลายภาพ
มีหลายหมวดหมู่ ที่เห็นได้ชัด เช่น หมวดของผู้ส�ำเร็จถือพรต จ�ำพวกเทพเซียน
พระอรหันต์ หมวดของบุคคลหรือเรื่องในพงศาวดาร บุคคลในอิริยาบถหรือกิจกรรม
ต่างๆ เช่น ดีดพิณ เดินหมาก หรือแสดงกิจวัตรในชีวิตประจ�ำวันของผู้คน
นามของถนน ประตู และพระต�ำหนัก ที่เป็นประเภทลายรูปคน ได้แก่
- ถนนภาพระบ�ำ ลายภาพระบ�ำ เขียนเป็นรูปเทวดาชายหญิง ๑๒ รูปถือ
กิ่งไม้ ถนนภาพระบ�ำอยู่ในเขตพระราชฐาน
- ประตู เซียน ลายเซียน เขียนเป็นรูปผู้ส�ำเร็จ ๘ คน เป็นประตูเหล็กใหญ่
ตรงหน้าพระที่นั่งตะวันออก
- ประตู เล่าฮั่น ลายเล่าฮั่น เขียนเป็นรูปพระอรหันต์ ๑๘ องค์ เป็นประตู
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
- ประตู มโหรี ลายมโหรีหรือนางมโหรี เขียนเป็นลายนางมโหรี ๘ คน
เป็นประตูข้างในด้านตวันออก
- ประตู สี่แซ่ ลายสี่แซ่ เขียนเป็นลายแสดงวิชาชีพของคน ๔ ตระกูล จีน
เรียก สือ หลง กง เซียน ได้แก่ นักเรียนหนังสือ คนค้าขาย ช่าง และคนท�ำนา บ้างก็
เขียนเป็นคนจับปลา คนแบกฟืน คนท�ำนา และคนอ่านหนังสือ ประตูสี่แซ่ เป็นประตู
ถนนบ๋วย ด้านตะวันตกไปสวนสุนันทา ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ประตูสุนันทาทวาร
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- ประตู นักปราชญ์ ลายนักปราชญ์ เขียนเป็นนักปราชญ์สามคน จารึกเขา
คนหนึ่ง คลี่ฉากคนหนึ่ง และดีดขิมคนหนึ่ง เป็นประตูถนนเต็กด้านตะวันออก
- ประตู พลรบ ลายพลรบ เขียนเป็นรูปนักรบ มักน�ำมาจากเรื่องสามก๊ก
เป็นประตูถนนบ๋วย ด้านตะวันออก
- สวนภาพผู้หญิง ลายภาพผู้หญิง เขียนเป็นรูปผู้หญิงในอิริยาบถต่างๆ กัน
- สวนเขาไม้ ลายเขาไม้เหมือนลายภาพ โดยเขียนภาพประกอบเป็นลาย
เขาไม้
- สวนโป๊ยเซียน ลายโป๊ยเซียน เขียนเป็นผู้ส�ำเร็จ ๘ คน
๒. หมวดลายรูปสัตว์ สามารถจ�ำแนกออกเป็นสองหมวดใหญ่ คือ สัตว์ใน
เทวต�ำนาน และสัตว์ทมี่ อี ยูจ่ ริง สัตว์ทงั้ สองหมวดนีล้ ว้ นมีความหมายหรือนัธยะอันเป็น
สิริมงคลทั้งสิ้น สัตว์ในเทวต�ำนานที่ส�ำคัญ ได้แก่ มังกร หงส์ กิเลน มักนิยมผูกลาย
เป็นกระบวนต่าง ๆ หลากหลายแบบ ทั้งลายรูปสัตว์เหล่านั้นชนิดเดียวหรือหลายชนิด
ประกอบกัน เช่น มังกรดั้นหมอก กิเลนเมฆกับมังกร บางคราวผูกเป็นลายประดิษฐ์
เช่น น�ำลายมังกรมาผูกเข้ากับลายประแจจีนหรือน�ำลายหงส์ผูกเข้ากับใบไม้ เป็นต้น
ส�ำหรับลายสัตว์ที่มีอยู่จริง มีสองกระบวนคือสัตว์บกและสัตว์น�้ำ จ�ำพวกสัตว์บก
มักเขียนลายจตุบาททวิบาท เป็นรูปสัตว์สี่เท้าสองเท้า  เช่น สิงโต ม้า  กวาง ค้างคาว
นก ผีเสื้อ จ�ำพวกสัตว์น�้ำมักเขียนลายปลา  ปู กุ้ง หอย อนึ่ง ลายสัตว์น�้ำเหล่านี้ช่าง
มักเขียนประกอบกับพรรณพืชน�้ำ จ�ำพวกสาหร่าย กอกระจับ กอบัว
นามของถนน ประตู และพระต�ำหนัก ที่เป็นประเภทลายรูปสัตว์ ได้แก่
- ถนนมังกรร�ำ เป็นลายมังกรท่าทางต่างๆ
- ถนนมังกรหย่อม ลายมังกรหย่อม จีนเรียกว่าท้วนเหล็ง เขียนตัวลายใน
วงกลม ผูกมังกรเป็นตัวลาย ถนนนี้อยู่ในเขตพระราชฐาน
- ถนนหงส์หย่อม ลายหงส์หย่อม จีนเรียกว่า ท้วนหง เขียนตัวลายในวงกลม
ผูกหงส์เป็นตัวลาย ถนนนี้อยู่ในเขตพระราชฐานขนานกับถนนมังกรหย่อม
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- ประตู กิเลน ลายกิเลน จีนเรียกว่า  คิหลิน ประตูกิเลน เป็นประตูทาง
เข้ากองรักษาการรักษาพระราชวัง ถนนอู่ทองใน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ประตูส�ำนัก
นิเวศพล
- ประตู กวาง ลายกวาง จีนเรียกว่า  เต๊ก เป็นประตูสวน แง่เต๋ง ทางด้าน
ใต้
- ประตู คั้งคาว (ค้างคาว) ลายค้างคาว จีนเรียกว่า  ฮก ประตูค้างคาว
เป็นประตูสกัดถนนโถไปสวนหงส์ ต่อมาเปลี่ยนนามเป็น ประตู คนธรรพรักษา
- ประตู ชนี (ชะนี) ลายชะนี มักเขียนเป็นลายชะนีตามกวาง หรือ ชะนี
กวางสน เป็นประตูถนนทับทิม ด้านใต้
- ประตู ปลา ลายปลา มีหลายลาย เช่น ปลากินสาหร่าย ปลาเมฆ ประตู
ปลาเป็นประตูน�้ำคลองเม่งเส็ง
- ประตู ไก่ฟ้า ลายไก่ฟ้า เป็นประตูถนนส้มมือ ด้านใต้
- ประตู นกร้อย ลายนกร้อย จีนเรียกว่า แป๊ะเจีย้ วเชียวหอง เป็นลายประชุม
นกหมู่ใหญ่ มีนกยูง เป็นประธาน ประตูนกร้อย เป็นประตูสกัดถนนส้มมือใน หรือ
ถนนราชวิถี ทางด้านทิศเหนือ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ประตู ปราสารเกียรติราช
- ประตู เต่า ลายเต่าสื่อถึงความมีอายุยืนยาวด้วย เป็นประตูน�้ำคลองราง
เงิน ในเขตพระราชฐาน
- ประตู นกกระเรียน ลายนกกระเรียน เป็น ประตูถนนพุดตานด้านเหนือ
- ประตู นกค�ำ เป็นประตู ถนนมังกรร�ำ
- ประตู กบ ลายกบ หรือจีนเรียกตัวเซี้ยมชู้ มีลักษณะเป็นกบสามขา 
สัญลักษณ์ของโชคลาภและอายุยืนยาว ประตูกบ เป็นประตูระหว่างโรงช้าง ๒ โรงกับ
ถนนอู่ทองใน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ประตูประเสริฐราชศักดิ์
- ประตู เป็ดเหาะ ลายเป็ดเหาะ จีนเรียกว่า  จุยอะ เป็นประตูลักเล็ก
ทางตะวันออกเฉียงเหนือ
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- ประตู ผีเสื้อ ลายผีเสื้อ จีนเรียกว่า  ฮู่เตียบ จะเขียนหลายลายด้วยกัน
ประตูนี้ เป็นประตู ๓ บาน หน้าพระที่นั่งวิมานเมฆ
- ประตู ม้าแปด ลายม้าแปด จีนเรียกว่า โป๊ยเบ้ เป็นประตูก�ำแพงชั้นใน
ถนนพุดตาน
- ประตู เสือ ลายเสือ จีนเรียกว่า โฮ้ว ประตูเสือ เป็นประตูออกจากทิมดาบ
กรมวัง ถนนอู่ทองใน ไปต�ำหนักของกรมหลวงสรรพสิทธิ์ประสงค์ ต่อมาเปลี่ยน
ชื่อเป็น ประตูประสิทธิ์สุรเดช
- ประตู หงส์ ลายหงส์ จีนเรียกว่า  หง เหมือนกับไทย เป็นประตูถนนหงค์
หย่อม ด้านเหนือ
- ประตู มังกร ลายมังกร จีนเรียกว่า เหล็ง ลายมังกรมีการเขียนหลายรูป
แบบ (กระบวน) เป็นประตูถนนหงษ์หย่อม ด้านใต้
- ประตู สิงโต ลายสิงโต จีนเรียกว่า  ไซ มีหลายท่าหลายกระบวน ประตู
สิงโตเป็นประตูสกัดถนนพุดตานในหรือถนนพิชัยออกไปกรมยานยนต์ ต่อมาเปลี่ยน
เป็น ประตูปราสาทเทวฤทธิ์
- ประตู โลโต มาจากค�ำว่า ลั่วถัว ในภาษาจีน แปลว่า อูฐ จัดเป็นลายนิมิต
มงคล ดั่งตราพระลัญจกรที่พระเจ้ากรุงจีนส่งมาเจริญพระราชไมตรีในสมัยพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยก็มีตราหยก เรียกว่า โลโต แกะเป็นรูป อูฐหมอบ
- สวนหงส์ พระต� ำ หนั ก สวนหงส์ เป็ น ที่ ป ระทั บ ของสมเด็ จ พระ
ศรีสวรินทริราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
- สวนนกไม้ เป็นการเขียนนกและไม้ต่างๆ ผสมกันให้ได้มงคลเป็น ฮก ลก
ซิ่ว สวนนกไม้ เป็นที่ประทับของสมเด็จพระปิตุฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
๓. หมวดลายพรรณไม้ ในหมวดนี้มักเลือกเอาพรรณไม้หรือพืชที่ลักษณะ
ความหมายอันเป็นมงคล แบ่งออกเป็นสองจ�ำพวก ได้แก่ ลายพรรณไม้หลายชนิด
ประกอบกัน และลายพรรณไม้ชนิดเดียว ในจ�ำพวกลายพรรณไม้หลายชนิดประกอบ
เข้าเป็นลายนั้น โดยมากมักมีนัยยะเป็นตรีพิพิธพร ในความเปรียบของ ฮก ลก ซิ่ว ซึ่ง
หมายถึง วาสนา  โภคสมบัติ และอายุยืน โดยเขียนพืชพรรณสามสิ่งรวมกัน เช่น
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ลายลูกไม้สามอย่าง ประกอบด้วย ส้มมือ ทับทิม ลูกท้อ หรือลายไม้สามอย่าง
ประกอบด้วย พุดตาน เบญจมาศ สน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีลายที่ส�ำคัญอย่างลาย
สี่ฤดูซึ่งน�ำเอาพืชพรรณซึ่งเป็นตัวแทนของฤดูกาลทั้งสี่ของจีนมาไว้รวมกัน ได้แก่
ดอกบัว บ๋วย พุดตาน และเบญจมาศ อันเป็นความหมายว่าให้สุขสดชื่นในฤดูกาลทั้งสี่
ดังเช่นพืชพรรณเหล่านี้ บางลายใช้พรรณไม้ ๒ ชนิดก็มี เช่น ลายพุดตานเบญจมาศ
ส่วนลายพรรณไม้ชนิดเดียว มักเลือกเอาดอกไม้ใบไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งผูกเป็นหลักของ
ลายโดยอาจมีรายละเอียดอื่นช่วยชูลายให้งามเด่นขึ้น เช่น ลายกอบัวประเภทต่างๆ
ลายพุดตานต้น ลายพุดตานเลื้อย ลายเถาน�้ำเต้า ลายเถาแตง เป็นต้น
นามของถนน ประตู และสวน ในพระราชวังดุสิตที่เป็นประเภทลาย
พรรณไม้ ได้แก่
- สวนสี่ฤดู ลายสี่ฤดู จีนเรียกว่า  สี่กุ่ย น�ำดอกไม้ที่ออกตามฤดู ๔ ฤดูมา
ผู ก เป็ น ลาย พระต� ำ หนั ก สวนสี่ ฤ ดู เป็ น ที่ ป ระทั บ ของสมเด็ จ พระศรี พั ช ริ น ทิ ร า 
บรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง
- สวนบัว ลายดอกบัว ลายบัวมีหลายกระบวน บัวกอ บัวซัด พระต�ำหนัก
สวนบัว เป็นที่ประทับของพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ
- สวนบัวเปลว คือลายดอกบัว ที่เขียนลายเปลวแทรกเข้าไป สวนบัวเปลว
คือห้องเครื่องต้นในพระราชวังดุสิต
- สวนบ๋วยไผ่ ลายดอกบ๋วย เขียนได้หลายลายคือ บ๋วยนก บ๋วยกระเบื้อง
แตก บ๋วยไผ่ และบ๋วยไพ่ บ๋วยไผ่ จะเขียนเป็นต้นไผ่ และมีอักษรจีนอ่านว่าบ๋วยก�ำกับ
สวนบ๋วยไผ่เป็นพระต�ำหนักของเจ้าจอมมาดาแส พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา  และ
พระองค์เจ้าทิพยาลังการ
- สวนพุดตาน ลายดอกพุดตาน จีนเรียกว่า โบ๊วตัวโต๋ว เขียนเป็น ๒ แบบคือ
พุดตานต้นเขาทะลุ ตั้งโต๊ะรวมกับเบญจมาศ และลายพุดตานเลื้อย สวนพุดตานเป็น
พระต�ำหนักของเจ้าจอมมารดาอ่อน พระองค์เจ้าอรประพันธ์ร�ำไพ พระองค์เจ้า
อดิศัยสุริยาภา  เจ้าจอมเอี่ยม เจ้าจอมเอิบ เจ้าจอมเอื้อน เจ้าจอมอาบ เจ้าจอมแก้ว
เจ้าจอมแส เจ้าจอมแถบ
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- สวนพุดตานเบญจมาศ ลายดอกพุดตานเบญจมาศ เขียนเป็นพุดตาน
ต้นเขาทะลุรวมกับเบญจมาศ หรือเขียนเป็นเบญจมาศต้นเขาทะลุ ตั้งโต๊ะรวมกับ
พุดตานต้น สวนพุดตานเบญจมาศ เป็นพระต�ำหนักของเจ้าจอมมารดาชุม่ พระองค์เจ้า
อาทรทิพย์นิภา และพระองค์เจ้าสุจิตราภรณี
- สวนไม้สามอย่าง ลายนี้มีโต๊ะหลวง เป็นการน�ำดอกไม้หรือลูกไม้ ๓ ชนิด
มาเทียบฮก ลก ซิ่ว ผูกเป็นลาย สวนไม้สามอย่าง เป็นพระต�ำหนักของพระองค์เจ้า
อัจฉรพรรณี และเจ้าจอมมารดาตลับ
- สวนผักชีเข้ม ลายนีจ้ นี เรียกต้าเหมียว เป็นลายไม้เลือ้ ย เขียนได้หลายแบบ
มีทั้งผักชีซีด ผักชีฮ่อ ผักชีหนังสือซังฮี้ สวนผักชีเข้ม เป็นพระต�ำหนักของพระองค์เจ้า
ศศิพงษ์ประไพ
- ถนนประทัด ทอง ยังมีถนนนามพระราชทานอีกถนนหนึ่งชื่อว่า  ถนน
ประทัดทอง ตัดเชื่อมระหว่างถนนประแจจีน (ถนนเพชรบุรี) และถนนหัวล�ำโพง
(ถนนพระรามที่ ๔) แม้ว่าลายประทัดทองนั้น มิได้อยู่ในรายนามของลายเครื่องโต๊ะ
สมั ย รั ช กาลที่ ๕ ตามพระนิ พ นธ์ ข องสมเด็ จ กรมพระยาด� ำ รงราชานุ ภ าพ โดย
อาจารย์ธนพันธุ์ ขจรพันธุ์ อธิบายว่าชิ้นลายประทัดทอง เป็นลายชิ้นเครื่องโต๊ะชั้นเก่า
มากๆ ซึ่งแทบทั้งนั้นเป็นชิ้นไต้เหม็ง กล่าวคือ เป็นของที่ท�ำในสมัยราชวงศ์หมิง
เกือบทั้งสิ้น มักเป็นของที่มีรูปทรงอย่างจีนแท้ จึงไม่สามารถคุมขึ้นตั้งเป็นเครื่องโต๊ะ
ลายนี้ได้ทั้งโต๊ะ คงมีแต่ชิ้นที่เป็นแม่ลายอยู่ไม่กี่ชิ้น ลายประทัดทองนั้น เป็นลาย
คล้ายๆ ลายบัวเครือหรือลายพุดตานเลื้อย แต่ทว่า  เส้นลายโดยเฉพาะใบจะเขียน
ละเอียดเล็กกว่า ต่อมามีการเรียกเป็นชือ่ ถนนบรรทัดทอง แม้วา่ รัชกาลที่ ๖ โปรดเกล้าฯ
ให้เปลีย่ นเป็นถนนพระรามที่ ๖ แต่ประชาชนยังคงเรียกถนนบรรทัดทองอยูจ่ นปัจจุบนั
- ถนนใบพร ใบพร คือ ใบของต้นอาร์ทิเซีย มักเขียนอยู่ที่คอขวดแจกัน
เป็นรูปใบไม้ส่วนปลาย ถนนใบพร และถนนปลายใบพร กั้นเขตพระราชฐานชั้นนอก
กับพระราชชั้นใน ถนนใบพรต่อมาคือ ถนนอู่ทองใน ตั้งแต่พระลาน พระราชวังดุสิต
ถึงถนนราชวิถี ยาว ๘๒๐ เมตร ส่วนถนนปลายใบพร ต่อมา  คือ ถนนอู่ทองนอก
จากพระลานพระราชวังดุสิตถึงถนนสามเสน ยาว ๗๗๐ เมตร
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๔. หมวดรูปสิง่ ของ ในหมวดลายรูปสิง่ ของนีส้ ามารถจ�ำแนกลายออกได้เป็น
สามจ�ำพวกคือ ลายฮ่อ ลายหนังสือ และลายกระแปะหรือรูปเหรียญทอง ลายในหมวดนี้
โดยมากนิยมเขียนลายสิ่งของเครื่องมงคลภัณฑ์หลากหลายชนิด ผูกลายเป็นหมวดหมู่
แสดงความหมายหรือนัยยะอันเป็นมงคลต่างๆ กันไปตามแต่ช่างเขียนจะเลือกใช้
กระบวนลายจ�ำพวกแรกที่เรียกลายฮ่อ มักเขียนรูปข้าวของเครื่องมงคล
ชนิดต่างๆ กระจายกันไปบนชิ้นเครื่องกระเบื้อง โดยของแต่ละสิ่งก็มีแพรริ้วระบาย
ผูกไว้ มีสองประเภทคือ ประเภทแรกเป็นลายฮ่อเครื่องเรือน (ปักโก๊) ลายนี้เขียนเป็น
รูปเครื่องมงคลภัณฑ์ชนิดต่างๆ วางตั้งเป็นหมวดหมู่ และลายฮ่อเครื่องมงคล ๘ ต่อ
มาคือลายตัวอักษรชนิดต่างๆ แบ่งออกเป็นสองพวก คือ ลายหนังสือใหญ่และ
ลายหนังสือเล็ก ลายหนังสือใหญ่ มักเขียนเป็นตัวอักษรประดิษฐ์แบบโบราณของจีน
เป็นตัวอักษรในหมวด ฮก ลก ซิ่ว ซังฮี้ บางคราวผนวกลายตัวอักษรมากกว่าสองตัว
ขึ้นไปก็มี นอกจากนี้ยังมีลายในหมวดสิ่งของจ�ำพวกลายกระแปะหรือรูปเหรียญ
นามของถนน ประตู และพระต�ำหนัก ที่เป็นประเภทสิ่งของ ได้แก่
- ถนนซางฮี้ เริ่มจากแม่น�้ำเจ้าพระยาทางทิศเหนือของสวนดุสิตไปถึง
คลองส้มป่อยในเขตพระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน ต่อมาตัดเพิ่มอีกสามตอน ได้แก่
ถนนซางฮีน้ อก ถนนซางฮีใ้ น และถนนซางฮีน้ า 
่ ไปถึงถนนราชปรารภต่อกับถนนพญาไท
ผ่านพระราชวังพญาไท ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
พระราชชนนี พระพันปีหลวงในรัชกาลที่ ๖ และเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของรัชกาล
ที่ ๖ ในเวลาต่อมา  พระองค์พระราชทานนามเป็น ถนนราชวิถี ที่สื่อถึงการเสด็จ
พระราชด�ำเนินจากสวนดุสิตมายังพระราชวังพญาไท ลายซางฮี้หรือซังฮี้ เป็นการรวม
ของอักษรจีนสองตัว คือ ซาง ที่แปลว่า คู่ หรือ สองเท่า ส่วนค�ำว่า ฮี้ แปลว่าความสุข
เป็นอักษรคู่ที่ใช้อวยพรในวันแต่งงานของชาวจีน
- ประตูหนังสือเล็ก ลายหนังสือเล็ก จะสังเกตโดยขนาดของตัวอักษรนั้น
เล็กกว่าลายหนังสือใหญ่ โดยมากเขียนเป็นตัวบรรจงซึ่งไม่ใช่อักษรประดิษฐ์ ประตู
หนังสือเล็กเป็นประตูถนนพุดตาน ออกจากพระที่นั่งอภิเษกดุสิตทางด้านเหนือไป
พลับพลาโรงช้าง ต่อมาเปลี่ยนนามเป็น ประตูเทวฤทธิ์พิทักษ์
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- ประตูลิขิต ลายลิขิต จัดเป็นลายหนังสือเล็ก ในกระบวนลายของหนังสือ
ร้อยตัว จีนเรียกว่า แป๊ะซิว่ มีโต๊ะหลวงทีก่ ำ� หนดเรียกว่าเป็นลายลิขติ ประตูนเี้ ป็นประตู
จากถนนเต็กไปสวนหนังสือเต็ก ต่อมาเปลี่ยนนามเป็น ประตูพิทยาธรสถิต
- ถนนลิขติ คือ ลายหนังสือเล็ก ถนนลิขติ ตัง้ แต่ถนนคอเสือ้ (ถนนพิษณุโลก)
จนถึงถนนดวงตวัน (ถนนศรีอยุธยา) มีความยาว ๓๕๐ เมตร
- สวนหนังสือเล็ก คือลายอักษรจีนที่เขียนบนภาชนะเป็นตัวอักษรขนาด
เล็ก บ้างเขียนเป็นบทกวีทั้งบท สวนหนังสือเล็กเป็นพระต�ำหนัก ของพระองค์เจ้า
เจริญศรีพระชนมายุ
- สวนหนั ง สื อ ใหญ่ คื อ ลายอั ก ษรจี น ตั ว ใหญ่ ที่ ป ระดิ ษ ฐ์ แ บบโบราณ
สวนหนังสือใหญ่ เป็นพระต�ำหนักของพระองค์เจ้าบีเอตริศภัทรายุวดี
๕. ลายภูมิสถาน เขียนเป็นรูปภูมิประเทศและภูมิสถานต่างๆ ที่ส�ำคัญได้แก่
ลายเขาไม้ ลายแผนที่ และลายฝรั่งกังไส ลายแผนที่ เป็นการเรียกลายจ�ำพวกสิ่ง
ปลูกสร้างต่างๆ ซึ่งเป็นอาคารร้านรวงหรือสถานที่ส�ำคัญอันมีชื่อเสียงที่รู้จักกันดี
เช่น ลายสิบสามห้างเมืองกวางตุ้ง
นามของถนน ประตู และพระต�ำหนัก ที่เป็นประเภทภูมิสถาน ได้แก่
- สวนเขาไม้ ลายเขาไม้สามารถจ�ำแนกได้เป็น ลายเขาไม้เปล่า คือเขียนแต่
ภาพภูมิทัศน์ล้วนๆ ลายเขาไม้สี่แซ่ เพิ่มภาพบุคคลในวิชาชีพเข้าไปกับภูมิทัศน์ และ
ลายเขาไม้หนังสือซึ่งเป็นการเขียนบทกวีหรือความเรียงก�ำกับไปในภาพภูมิทัศน์นั้น
สวนเขาไม้ เป็นพระต�ำหนักของพระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี
- สวนฝรัง่ กังไส ลายฝรัง่ กังไส ได้แก่ ลายเครือ่ งกระเบือ้ งซึง่ ตะวันตกให้แบบ
อย่างไปส�ำหรับช่างจีนเขียน โดยมากมักเขียนเป็นลายภูมิสถานบ้าง ช่อดอกไม้บ้าง ที่
เขียนเป็นลายแบบยุโรปเลยก็มี สวนฝรั่งกังไส เป็นพระต�ำหนักของพระราชชายา เจ้า
ดารารัศมี ปัจจุบนั เป็นส่วนหนึง่ ของของพิพธิ ภัณฑ์วมิ านเมฆ จัดแสดงเครือ่ งลายคราม
นอกจากในกระบวนลายทีส่ อื่ ถึงตรีพพิ ธิ พร ฮก ลก ซิว่ และลายในหมวดต่างๆ
แล้ว ยังมีนามพระราชทานที่เกี่ยวกับประเภทของเครื่องกระเบื้องจีนอีก ได้แก่
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- สวนแป๊ะเต๋ง อยู่ในเขตพระราชฐานในสวนดุสิต ค�ำว่าแป๊ะเต๋ง เป็นชนิด
ของเครื่องถ้วยสีขาว ที่เคลือบน�้ำยาใสอย่างที่เรียกว่าขาวกังไส
- สวนแง่เต๋ง อยู่ในเขตพระราชฐานในสวนดุสิตเช่นกัน ค�ำว่า  แง่เต๋ง เป็น
ชนิดของเครื่องถ้วยสีขาว ต่างกับแป๊ะเต๋งตรงที่ แง่เต๋งนั้น แปลว่าขาวอย่างงาช้าง
- ถนนขาว อยูร่ ะหว่างถนนซางฮี้ (ถนนราชวิถ)ี กับถนนดวงดาว (ถนนสุโขทัย)
หมายถึงชนิดของเครื่องถ้วยสีขาว
- ถนนสังคโลก อยู่ข้างโรงพยาบาลวชิระ ถนนสามเสน ขนานกับถนน
ดวงดาว (ถนนสุ โ ขทั ย ) เชื่ อ มถนนขาวกั บ ถนนสามเสน ถนนกว้ า ง ๑๒ เมตร
ยาว ๓๐๐ เมตร นามสังคโลกนี้ หมายถึงชนิดของเครื่องถ้วยสังคโลก ซึ่งในการเล่น
เครือ่ งโต๊ะ เนือ้ สังคโลกจะมีหลายสี ทัง้ สีขาว เขียวอ่อน เขียวแก่ แดง ครามทับ เป็นต้น
- ถนนเขียวไข่กา อยู่ข้างโรงเรียนราชินีบน จากถนนสามเสนไปจดแม่น�้ำ
เจ้าพระยา หมายถึงชนิดของเครื่องถ้วยที่เป็นสีเขียวไข่กา 

สรุป
นามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ถนน ประตู
พระต�ำหนัก และสถานที่อื่นๆ ภายในพระราชวังดุสิต ซึ่งเปรียบเป็นบ้านของพระองค์
จึงเป็นนามแห่งความเป็นสวัสดิมงคล เป็นตรีพิพิธพร พระราชทานให้ผู้พ�ำนักอาศัยมี
แต่ความสุขสวัสดี แวดล้อมไปด้วยวาสนา โภคทรัพย์ และอายุวฒ
ั นะ เป็นพรทีพ่ ระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ บ้าน และ เมือง ของพระองค์
เต็มไปด้วยตรีพพิ ธิ พร เพื่อให้ผอู้ ยู่ ผูอ้ าศัยมีความสุข ร่มเย็น มีวาสนา มีทรัพย์ศฤงคาร
และอายุมั่นปราศจากโรค
นามต่างๆ ทีส่ อื่ ถึงลายเครือ่ งถ้วย จึงเป็นความทรงจ�ำบทหนึง่ ในประวัตศิ าสตร์
สังคมไทย เป็นงานอดิเรกที่ได้รับความนิยม นอกเหนือจากงานอดิเรกประเภทต่างๆ
เช่น ปลูกต้นไม้ การเล่นไม้ดัด สะสมปั้นและถ้วยชา  ตลับงากลึง กระถางลายคราม
เป็นต้น
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แม้ภายหลัง ความนิยมในการเล่นเครื่องถ้วยจีนจะเสื่อมถอยลงไป อีกทั้ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามใหม่ให้แก่ถนนสาย
ต่างๆ แทนนามที่เป็นลวดลายกระเบื้องถ้วยของจีน และหากจะวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
ที่ทรงเปลี่ยนแปลงนามถนนต่างๆ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ นั้น ผู้เขียนยังไม่สามารถค้นพบ
แนวพระราชด�ำริดังกล่าวปรากฎอยู่ในเอกสารใดๆ แต่อาจสันนิษฐานจากข้อมูล
ประกอบอื่นๆ ได้ว่า  นับตั้งแต่ช่วงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั นัน้ ชาวจีนเกิดแตกแยกความคิดทางการเมืองเป็น ๒ กระแส กระแสหนึง่ เป็น
กลุ่มนิยมการปฏิวัติ มี ดร.ซุนยัดเซนเป็นผู้จัดตั้ง ต้องการก้าวไปตามวิถีทางที่ให้พระ
มหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ส่วนอีกกระแสหนึ่งเป็นกลุ่มนิยมกษัตริย์ ซึ่งทั้งสอง
ฝ่ายต่างมีความขัดแย้งและต่อสู้กัน รวมทั้งส่งคนไปโฆษณาแนวคิดของฝ่ายตนยัง
ชาวจีนโพ้นทะเลที่อาศัยอยู่ในสยามและส่วนอื่นๆ เพื่อหาผู้สนับสนุน๑๗ แม้กระทั่ง
ดร.ซุนยัดเยนเองก็เคยเดินทางมาสยามถึง ๔ ครัง้ ท�ำให้เกิดความตืน่ ตัวในหมูช่ าวจีนใน
สยามประเทศ ทั้งการออกหนังสือพิมพ์ การตั้งโรงเรียน เพื่อใส่แนวคิดและอุดมการณ์
ผ่านการเรียนการสอน เป็นผลให้พอ่ ค้าวาณิช นักธุรกิจ แม้กระทัง่ กรรมกรผูใ้ ช้แรงงาน
ต่างได้รับการปลุกระดมชักน�ำให้สนับสนุนการปฏิวัติของ ดร.ซุนยัดเซนเพื่อโค่นล้ม
ราชส�ำนักชิง
และเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ รัฐบาลไทยมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บภาษี
รัชชูปการจากชาวจีน ซึ่งเดิมนั้นเรียกเก็บ ๓ ปีครั้ง มาเป็นการเรียกเก็บทุกปี ยังผลให้
ชาวจีนพากันประท้วงโดยร้านค้าต่างๆ พากันปิดร้านพร้อมกันตัง้ แต่วนั ที่ ๑-๕ มิถนุ ายน
จึงยอมเปิดท�ำการค้าตามปกติ และหลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จขึ้นครองราชย์ ประเทศจีนเกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ เรียกว่า  การปฏิวัติซินไฮ่
ที่น�ำโดย ดร. ซุนยัดเซน เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๔ ราชส�ำนักแมนจูล่มสลาย
ดร.ซุนยัดเซนได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดี ชั่วคราว จักรพรรดิปูยีแห่งราชวงศ์
แมนจูชิงประกาศสละราชบังลังก์ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม

เซี่ยกวง (ผู้เขียน), กิจกรรมทางการเมืองของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย (ค.ศ.
๑๙๐๖-๑๙๓๙) (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๓.
๑๗
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พ.ศ. ๒๔๕๕ เกิดกลุม่ คณะบุคคลทีป่ ระกอบด้วยพลเรือน ทหารและข้าราชการ
จ�ำนวนหนึ่ง โดยมี ร.อ.เหล็ง ศรีจันทร์ เป็นผู้น�ำ เรียกว่า  การปฏิวัติ ร.ศ.๑๓๐ มี
วัตถุประสงค์เพื่อล้มเลิกระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ต้องการประชาธิปไตย ดังเช่น
การปฏิวัติซินไฮ่ของจีน แต่ยังไม่ทันเริ่มก่อการ ก็ถูกจับเสียก่อน
สยามภายใต้การปกครองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้รับผลกระทบจากการก่อเหตุของชาวจีนไม่มากก็น้อย เป็นผลให้พระองค์พระราช
นิพนธ์บทความเรื่อง พวกยิวแห่งบุรพทิศ๑๘ เพื่อให้เห็นว่ามีคนจีนบางกลุ่มที่ไม่ซื่อสัตย์
เป็นภัยและไม่สำ� นึกบุญคุณของแผ่นดินไทย ดังค�ำโปรยหน้าปกทีว่ า 
่ พรรณนาถึงนิสยั ใจคอของ
๑๙
จีนว่าเหมือนกับพวกยิวในประเทศยุโรป ทรงเน้นความคิดชาตินิยมให้แก่ราษฎร และ
ปรากฎกฎหมายสัญชาติฉบับหนึ่งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ โดยให้บุคคลที่ถือก�ำเนิดบนแผ่นดิน
ไทยนัน้ มีสญ
ั ชาติไทยโดยไม่คำ� นึงว่าบิดาหรือมารดาถือสัญชาติประเทศใด และบุคคลที่
มีบิดาหรือมารดาเป็นสัญชาติไทย ก็ให้บุคคลนั้นเป็นสัญชาติไทยด้วยโดยไม่ค�ำนึงว่า
เขาจะถือก�ำเนิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย๒๐ เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตส�ำนึกให้
ชาวจีนมีความรู้สึกจงรักภักดีต่อประเทศไทย ลดการแพร่กระจายความคิดชาตินิยม
ของชาวจีน และพระองค์ยงั พระราชทานบรรดาศักดิใ์ ห้แก่ชาวจีนทีม่ ฐี านะและบทบาท
ทางสังคมเป็นจ�ำนวนมาก เพื่อให้เขารู้สึกเป็นเกียรติที่เป็นคนไทยและสร้างความรู้สึก
ผูกพันให้เกิดขึ้น๒๑
การเปลี่ยนแปลงนามถนนจากลวดลายเครื่องถ้วยลายครามเหล่านี้ จึงอาจ
มีสาเหตุมาจากการสนับสนุนแนวคิดชาตินิยมให้เกิดขึ้น โดยใช้นามที่มีความไพเราะ
และมี ค วามหมาย ดั ง เช่ น นามถนนที่ สื่ อ ถึ ง พระนามทรงกรมของพระราชโอรส
พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งนามของประตู
อัศวพาหุ (พระนามแฝงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ), ยิวแห่งบุรพทิศ,
มปท: มปป,หน้า ๑.
๑๙
เรื่องเดียวกัน, ปกหน้า.
๒๐
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๔๕๖ ใน นาครสงเคราะห์ประจ�ำพุทธศก ๒๔๕๖
หน้า ๑๗๙
๒๑
ขจัดภัย บุรษุ พัฒน์, ชนกลุม่ น้อยในไทย, พิมพ์ครัง้ ที่ ๒ (กรุงเทพฯ : แพร่พทิ ยา, ๒๕๑๘),
หน้า ๖๒-๖๕
๑๘
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ที่สื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ เป็นพรของเทพยดา ผู้ปกปักรักษา และความสง่าน่าเกรงขาม
ซึง่ การเปลีย่ นแปลงนี้ ย่อมเป็นไปตามค่านิยมแต่ละยุคสมัย ด้วยพระปรีชาสามารถของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักปราชญ์ ในการพระราชทานนามถนนและ
นามสถานที่ต่างๆ อย่างมีความหมาย และเหมาะสมแก่กาลสมัย

งานแสดงเครื่องโต๊ะในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท (ที่มา : ธนพันธุ์ ขจรพันธุ์)
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โต๊ะหลวง (หมายถึงโต๊ะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

ตัวอย่างการจัดวางเครื่องถ้วย ในภาพเป็นเครื่องถ้วยลายกอบัวซัดเสมอ
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โต๊ะจับฉ่าย (การน�ำเครื่องถ้วยที่มีลวดลายไม่ซ�้ำกันเกิน ๒ ใบมาตั้งเป็นโต๊ะ)

โต๊ะแป๊ะเต๋ง (คือการน�ำเครื่องถ้วยที่มีสีขาวล้วนมารวมเป็นโต๊ะ)
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ลายปลายใบพร (ที่มา: ธนพันธุ์ ขจรพันธุ์)

ลายผลทับทิมและดอกหงอนไก่
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ลายบ๋วยไผ่ (บน) และลายบัวเปลว (ล่าง) (ที่มา: ธนพันธุ์ ขจรพันธุ์)
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ลับแล วาดจากเรื่องสามก๊ก (ที่มา: เครื่องถ้วยวัดโพธิ์)

ลับแล ฮก ลก ซิ่ว (ที่มา: เครื่องถ้วยวัดโพธิ์)
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