
ตรีพิพิธพร สวัสดิมงคลในพระราชวังดุสิต รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 121

	 *	 นักวิจัยร่วม	ในโครงการวิจัยแผนที่บริเวณกรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๕๐ – พ.ศ. ๒๔๗๕ :

การรวบรวมและจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาสถาปัตยกรรมและเมืองกรุงเทพฯ.	 สนับสนุน

โดยส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย	(สกว.)	บัณฑิต	จุลำสัย,	รองศำสตรำจำรย์ดร.	และคณะ.	

 
๑	
บัณฑิต	 จุลำสัย	 และพีรศรี	 โพวำทอง,	 รำยงำนกำรศึกษำเอกสำรประวัติศำสตร์

สถำปัตยกรรมพระรำชวังดสิุต.	เงนิทนุเฉลิมฉลองสมเดจ็พระเทพรตันรำชสุดำฯ	สยำมบรมรำชกมุำรี	

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,	๒๕๔๙.

ตรีพิพิธพร 

สวัสดิมงคลในพระราชวังดุสิต

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชดา โชติพานิช*

บทคัดย่อ

 บทควำมน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมรำยช่ือและค้นหำควำมหมำยของ

นำมถนน	 ประตู	 พระต�ำหนักและสวนในบริเวณพระรำชวังดุสิต	 ที่พระบำทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วัทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำฯ	ให้สร้ำงขึน้	และพระรำชทำนนำม

ไว้	อำทิ	ถนนดวงตวัน ถนนเบญมาศ ถนนใบพร ประตูสี่แซ่ ประตูกิเลน พระต�าหนัก

เขาไม้ สวนฝรั่งกังไส สวนบ๋วยไผ	่เป็นต้น	ผู้วิจัยใช้วิธีศึกษำเชิงเอกสำร	ทั้งจำกเอกสำร

ช้ันต้นทีเ่กบ็รกัษำอยูใ่นหอจดหมำยเหตแุห่งชำต	ิรำยงำนผลกำรศกึษำวิจัยเรือ่งเอกสำร

ประวัติศำสตร์สถำปัตยกรรมพระรำชวังดุสิต
๑
	 รวมทั้งแผนที่ประวัติศำสตร์กรุงเทพฯ	

พ.ศ.	๒๔๕๐	และ	พ.ศ.	๒๔๕๓	พบว่ำ	นำมพระรำชทำนเหล่ำนี้	มีที่มำจำกลวดลำยเครื่อง

กระเบื้องจีน	อันเป็นพระรำชนิยมในกำรเล่นเครื่องโต๊ะ	โดยจัดวำงเครื่องกระเบื้องจีน

ลวดลำยต่ำงๆ	 ตั้งเป็นโต๊ะหมู่บูชำ	 รวมทั้งจำกกำรศึกษำบทพระรำชนิพนธ์ในพระบำท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู ่หัว	 และสัมภำษณ์ผู้เช่ียวชำญด้ำนเครื่องถ้วยจีน

ผลกำรศึกษำ	 ค้นพบว่ำ	 นำมพระรำชทำนเหล่ำน้ี	 คือลวดลำยบนเครื่องกระเบื้องจีน

ที่ส่ือถึงตรีพิพิธพร	 คือพรสำมประกำร	 อันได้แก่	 ควำมมียศวำสนำ	 ควำมมั่งมีด้วย
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โภคทรพัย์และบรวิำร	และควำมมอีำยมุัน่ขวัญยนื	รวมทัง้ลำยทีม่คีวำมเป็นสวัสดมิงคล

ต่ำงๆ	 นับเป็นพรที่พระองค์พระรำชทำนให้แก่บ้านและเมืองเพื่อให้ผู ้อยู ่อำศัย

มีควำมสุข	 ปัจจุบัน	 นำมถนน	 ประตู	 ที่รัชกำลที่	 ๕	 เคยพระรำชทำนไว้เปล่ียนแปลง

ไป	 ควำมนิยมในกำรเล่นเครื่องโต๊ะก็ค่อยๆ	 เส่ือมสูญไป	 คงเหลือไว้เพียงข้อมูล

ทำงประวัติศำสตร์	เอกสำร	ภำพถ่ำยและแผนที่บำงส่วนเท่ำนั้น	
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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	Bang-

kok	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�า

	 ในช่วงปลำยรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	 ทรง

พระกรุณำโปรดเกล้ำฯ	ให้สร้ำง	สวนดุสิต	ขึ้น	เพื่อเป็นพระรำชฐำนที่ประทับ	พักผ่อน

พระรำชอิริยำบถและพระพลำนำมัย	 โดยทรงเลือกพื้นที่บริเวณต�ำบลสำมเสน

ทำงตอนเหนือของพระบรมมหำรำชวัง	 สำมำรถเดินทำงไปกลับได้ภำยในเวลำส้ันๆ	

ดังประกำศแจ้งควำมเรื่องสวนดุสิต	ตอนหนึ่งว่ำ	

 ด้วยทรงพระราชด�าริห์ว่าในฤดูร้อนในพระบรมมหาราชวัง

ร้อนจัด เพราะมีตึกบังอยู่โดยรอบ ไม่เปนที่ลมเดินสดวก อน่ึง

พระราชอัธยาไศรย โปรดทรงพระราชด�าเนินด้วยพระบาท ใน

ระยะทางอันหน่ึงพอสมควรแก่พระก�าลัง ก็เปนที่ทรงสบาย ถ้า

ประทบัอยูบ่นพระทีน่ั่ง ไม่ได้เสดจ็พระราชด�าเนินแห่งใดหลายเดอืน

ก็ไม่ใคร่ทรงสบาย จึงต้องเสด็จพระราชด�าเนินประพาศหัวเมือง 

เพื่อได้ทรงพระส�าราญพระราชอิริยาบถเนืองๆ ทรงพระราชด�าริห์

เพื่อจะให้มีที่ประทับร้อน แลมีที่ทรงพระด�าเนินด้วยพระบาทใน

กรุงเทพฯ ให้เปนการสะดวกดี...
๒
 

	 กำรด�ำเนินงำนสร้ำงสวนดุสิต	 เริ่มเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๔๑	 ในระยะแรกน้ัน

โปรดเกล้ำฯ	ให้เรยีกว่ำ	วังสวนดสิุต	เน่ืองจำกพระองค์จัดซ้ือทีด่นิด้วยเงนิพระรำชทรพัย์

ส่วนพระองค์เอง	 มิใช่เงินแผ่นดิน	 และให้เจ้ำพนักงำนวำงแผน	 ขุดคลอง	 ท�ำถนน	

ก่อสร้ำงอำคำรต่ำงๆ	 เริ่มจำกกำรสร้ำงพลับพลำที่ประทับชั่วครำว	 พระองค์เสด็จ

พระรำชด�ำเนินมำประทับยังสวนดุสิตบ่อยครั้ง	 มีกำรย้ำยพระที่น่ังมันธำตุรัตนโรจน์

จำกเกำะสีชังมำสร้ำงใหม่โดยขยำยขนำดให้ใหญ่ข้ึน	 พระรำชทำนนำมว่ำ	 พระที่น่ัง

วิมำนเมฆ	 รวมทั้งสร้ำงพระที่น่ังอภิเษกดุสิต	 พระที่น่ังอัมพรสถำน	 และพระที่น่ัง

อนันตสมำคม	 รวมทั้งส่ิงก่อสร้ำงอ่ืนๆ	 เพิ่มเติม	 พระองค์ประทับอยู่	 ณ	 พระที่น่ัง

วิมำนเมฆ	 และเมื่อพระที่น่ังอัมพรสถำนสร้ำงแล้วเสร็จ	 จึงประทับอยู่	 ณ	 พระที่น่ัง

องค์นี้	จนเสด็จสวรรคตเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๓

 
๒	
แจ้งควำมเรื่องสวนดุสิต	 ลงวันที่	 ๗	 มีนำคม	 ร.ศ.๑๑๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๕ 

หน้ำ	๕๔๓.



ตรีพิพิธพร สวัสดิมงคลในพระราชวังดุสิต รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 125

 พระราชวังดุสิตจึงมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งในช่วงปลำยรัชกำล ด้วยเป็น

บ้าน ที่แสดงถึงพระปรีชำสำมำรถของพระองค์ในกำรวำงผังบริเวณ	 กำรออกแบบ

ทำงด้ำนสถำปัตยกรรม	 กำรบริหำรจัดกำรงำนก่อสร้ำง	 งำนภูมิสถำปัตยกรรม

กำรวำงผังขุดคลอง	 ตัดถนนสำยต่ำงๆ	 รวมทั้งกำรตกแต่งภำยใน	 กำรคัดเลือก

เครื่องเรือนตกแต่งตำมห้องต่ำงๆ	 โดยมีสถำปนิกชำวต่ำงประเทศ	 และข้ำรำชกำร

ในกระทรวงโยธำธิกำรเป็นผู้ถวำยงำน	อำทิ	มิสเตอร์อำเลกรี	มิสเตอร์กอลโล	มิสเตอร์

ซันเดรสกี	มิสเตอร์ตำมำโย	มิสเตอร์แฟโรมิสเตอร์ซันวำโทเร
๓
	เป็นต้น	

	 เมื่อพิจำรณำถึงนำมพระรำชทำน	 ไม่ว ่ำจะเป็นถนน	 คลอง	 สะพำน

พระต�ำหนัก	สวน	ประตู	และอื่นๆ	ในพระรำชวังดุสิต	ที่ปรำกฏในเอกสำรชั้นต้น	และ

ในแผนที่กรุงเทพฯ	 ยุคน้ัน	 น�ำมำซ่ึงควำมสงสัย	 เน่ืองจำกไม่ใช่นำมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

จึงเป็นที่มำของกำรศึกษำควำมหมำยของนำมต่ำงๆ
๔

 
๓	
ต�ำแหน่งข้ำรำชกำรในกระทรวงโยธำธกิำร	วันที	่๒๒	กนัยำยน	๑๒๖	ราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๒๔	หน้ำ	๖๑๒

 
๔	
ขอขอบคุณ	 ศำสตรำจำรย์	 ดร.บัณฑิต	 จุลำสัย	 และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	 ดร.พีรศรี	

โพวำทอง	 ผู้รวบรวมเอกสำรประวัติศำสตร์สถำปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระรำชวังดุสิต	 และ

ขอขอบคณุอำจำรย์ธนพนัธุ	์ขจรพนัธุ	์ผู้ศกึษำด้ำนเครือ่งถ้วยจีนและเครือ่งโต๊ะ	ทีไ่ด้เรยีนรูธ้รรมเนียม

นิยมในกำรเล่นเครื่องโต๊ะจำกภำยในตระกูลที่มีบรรพบุรุษเคยเป็นกรรมกำรเครื่องโต๊ะในสมัย

รัชกำลที่	 ๕	 ซ่ึงกรุณำให้ค�ำแนะน�ำ	 ช้ีแจงรำยละเอียดของลวดลำยบนเครื่องถ้วย	 รวมทั้งภำพถ่ำย

ต่ำงๆ	 อันเป็นกำรเปิดโลกทัศน์ของผู้เขียนให้เข้ำใจในควำมสนุกของกำรเล่นเครื่องโต๊ะ	 ด้วยกำร

พิจำรณำลวดลำยที่เขียนอยู่บนภำชนะต่ำงๆ	 อันแฝงด้วยแง่คิดในเชิงศำสนำ	 ปรัชญำ	 ควำมงดงำม	

และคุณค่ำของวัตถุที่มีอำยุเก่ำแก่ยำวนำน
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ตรีพิพิธพร สวัสดิมงคลในพระราชวังดุสิต รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 สวนดุสิตมีควำมส�ำคัญยิ่งต่อพัฒนำกำรทำงกำยภำพของกรุงเทพมหำนคร

ทีข่ยำยตวัมำเป็นล�ำดบันับตัง้แต่รชัสมยัพระบำทสมเดจ็พระจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วั	เมือ่ทรง

พระกรุณำโปรดเกล้ำฯ	ให้ขุดคลองผดุงกรุงเกษม	เป็นคลองคูเมืองชั้นนอก	ขยำยพื้นที่

บริเวณสวนดุสิต ในแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๔๐ 

(ที่มา: ห้องปฏิบัติการแผนที่และเอกสารประวัติศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
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พระนครไปทำงทศิเหนือ	ทศิตะวันออก	และทศิใต้	ท�ำให้พืน้ทีข่องพระนคร	ขยำยเพิม่ขึน้

กว่ำเดิม	และยังโปรดเกล้ำฯ	ให้สร้ำงพระรำชอุทยำน	(พระรำชวังปทุมวัน)	ขึ้นที่นอก

พระนครทำงทิศตะวันออก	เป็นที่เสด็จประพำส	ในช่วงต้นรัชกำลพระนครขยำยตัวลง

ไปทำงใต้ต่อจำกส�ำเพ็ง	ตลำดน้อย	บำงรัก	 เป็นย่ำนกำรค้ำ	 ที่พ�ำนักของชำวต่ำงชำติ	

ส่วนทำงตะวันออก	มกีำรสร้ำงวังใหม่ทีทุ่ง่ประทมุวัน	เพือ่พระรำชทำนสมเดจ็พระบรม-

โอรสำธิรำช	เจ้ำฟ้ำมหำวชิรุณหิศ	สยำมมกุฎรำชกุมำร	เมื่อพระองค์มีพระรำชด�ำริที่จะ

สร้ำงพระรำชนิเวศน์ใหม่	เพือ่ผ่อนคลำยพระรำชอิรยิำบถในพระรำชอุทยำน	ตำมอย่ำง

พระรำชฐำนทีป่ระทบัของกษัตรย์ิในยโุรป	จึงทรงเลือกพืน้ทีท่ำงตอนเหนือของพระนคร

นอกแนวคลองผดุงกรุงเกษม	นับเป็นกำรขยำยตัวของพระนครมำทำงทิศเหนือ	ที่เป็น

ผลให้บรรดำพระบรมวงศำนุวงศ์	 ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่	 เจริญรอยตำมพระรำชนิยม

ในกำรขยับขยำยวังและบ้ำนเรือนออกมำอยู่นอกเมือง
๕

 วันที่	๑๖	กุมภำพันธ์	พ.ศ.	๒๔๔๑	พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

ทรงตัดไม้บนที่ดินผืนน้ีเป็นปฐมฤกษ์	 พระรำชทำนชื่อต�ำบลบริเวณน้ีว่ำ	 สวนดุสิต
๖

และโปรดเกล้ำฯ	 ให้กระทรวงนครบำลจัดหำซ้ือที่ดินเพิ่มเติมจำกรำษฎรโดยใช้

พระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์	 มิใช่เงินแผ่นดิน	 งำนก่อสร้ำงสวนดุสิตจึงเริ่มขึ้น	 มีกำร

ปักเขต	 วัดระยะจนถึงก่อสร้ำงอำคำรและปลูกต้นไม้	 รวมทั้งตัดถนนหลำยสำย	

ทั้งภำยในและภำยนอกโดยมีถนนที่แสดงขอบเขตพระรำชฐำน	ได้แก่	

	 ถนนซางฮี้	ทำงด้ำนทิศเหนือ	

	 ถนนซิ่ว	ทำงด้ำนทิศตะวันออก	

	 ถนนดวงตวันใน	 ทำงด้ำนทิศใต้	 โดยเช่ือมต่อกับถนนสามเสน	 ทำงด้ำน

ทิศตะวันตกซึ่งมีมำตั้งแต่สมัยรัชกำลที่	๔	

	 ๕	
หม่อมรำชวงศ์แน่งน้อย	ศักดิ์ศรี,	พระราชวังและวังในกรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๕๒๕ 

(กรุงเทพมหำนคร:	โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,	๒๕๒๕),	หน้ำ	๓๖๘.

 
๖	
ในช่วงแรก	 พระรำชทำนนำมว่ำ	 สวนดุสิต	 และให้เรียกนำมที่ประทับว่ำ	 วังสวนดุสิต

ต่อมำเมื่อมีกำรสร้ำงพระที่นั่งอัมพรสถำน	และพระที่นั่งองค์ต่ำงๆ	เพิ่ม	อำทิ	พระที่นั่งอนันตสมำคม

เพื่อเป็นท้องพระโรง	 จึงโปรดเกล้ำฯ	 ให้ประกำศเรียกนำมวังสวนดุสิตเป็นพระรำชวังสวนดุสิต	

เมือ่วันที	่๘	เมษำยน	พ.ศ.๒๔๕๒	และในรชักำลต่อมำ	เมือ่	พ.ศ.	๒๔๕๙	พระบำทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้ำ

เจ้ำอยู่หัว	โปรดเกล้ำฯ	ให้เรียกพระรำชวังสวนดุสิตว่ำ	พระรำชวังดุสิต
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	 ถนนดวงดาวใต้ ถนนดวงดาวใน และถนนดวงดาวเหนือ	แบ่งเขตพระรำชฐำน	

ระหว่ำงสวนดุสิตและสวนสุนันทำ	เขตพระรำชฐำนชั้นใน
๗

ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณพระราชวังดุสิตในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

 (ที่มา หอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

 
๗	
บัณฑิต	จุลำสัย	และพีรศรี	โพวำทอง,	รายงานเอกสารประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

พระราชวังดุสิต,	กองทุนเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	สยำมบรมรำชกุมำรี	จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย,	๒๕๕๐.	หน้ำ	๓๒.

บรรยากาศภายในสวนดุสิต (ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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ตำรำงสรุปนำมถนนที่เป็นลำยเครื่องถ้วย	บริเวณที่ตั้งและนำมปัจจุบัน

นามเดิม ที่ตั้งและนามปัจจุบัน

๑

๒

๓

ถนนดวงตวันใน

ถนนดวงตวันน่ำ	

ถนนดวงตวันนอก

อยู่ทำงทิศใต้ของเขตพระรำชฐำนไปจนจดถนน

รำชปรำรภ	ปัจจุบันคือถนนศรีอยุธยำ

๔

๕

๖	

ถนนดวงเดือนใน

ถนนดวงเดือนน่ำ

ถนนดวงเดือน

นอก

เริ่มต้นจำกแม่น�้ำเจ้ำพระยำมำบรรจบกับ

ถนนซิ่ว	ปัจจุบันคือถนนสุโขทัย

๗ ถนนฮก เริ่มจำกถนนลูกหลวง	ริมคลองผดุงกรุงเกษมไปจน

จดถนนดวงตะวัน	ทำงด้ำนเหนือของ

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนำรำม	ปัจจุบันคือ

ถนนนครปฐม

๘

๙

ถนนลก

ถนนลกเหนือ

เริ่มจำกถนนลกูหลวงข้ำงคลองผดุงกรุงเกษมขนำน

กับคลองเปรมประชำกรถึงถนนประดิพัทธ์	ปัจจุบัน

คือ	ถนนพระรำมที่	๕	ส่วนถนนลกเหนือ	อยู่ทำง

ตอนเหนือของสวนดุสิตถึงแม่น�้ำเจ้ำพระยำ	

ตัดผ่ำนหน่วยงำนทหำรภำยหลังจึงเปลี่ยนเป็น

ถนนทหำร

๑๐ ถนนซิ่ว อยู่ขนำนกับคลองขื่อหน้ำ	ขนำนไปกับทำงรถไฟ

สำยเหนือ	ปัจจุบันคือถนนสวรรคโลก

๑๑

๑๒

๑๓

ถนนส้มมือนอก

ถนนส้มมือหนู

ถนนส้มมือใต้	

อยู่ทำงทิศตะวันตกของคลองเม่งเสงและ

คลองรำงเงินในเขตพระรำชฐำน	ปัจจุบันคือ

ถนนสุพรรณ	

๑๔

๑๕

ถนนทับทิมนอก

ถนนทับทิมใต้	

เป็นถนนภำยในเขตพระรำชฐำน	คู่ขนำนกับ

ถนนส้มมือ	(ถนนสุพรรณ)	ระหว่ำง

คลองผดุงกรุงเกษมกับคลองสำมเสน
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๑๖

๑๗

ถนนพุดตานเหนือ

ถนนพุดตานใน

ถนนพุดตานเหนือ ตั้งแต่ถนนซางฮี้ (ถนนราชวิถี) 

ตรงออกไปถึงคลองสามเสนที่ถนนราชวัต 

(ถนนนครไชยศรี) ด้านเหนือของสวนดุสิตปัจจุบัน

คือถนนพิชัย ส่วนพุดตานใน อยู่ในเขตพระราชฐาน

เริ่มจากสนามหน้าพระที่นั่งอภิเษกดุสิตออกไปทาง

ประตูสิงโต (ประตูประสาทเทวฤทธิ์) 

๑๘

๑๙

๒๐

ถนนเบญมาศนอก

ถนนเบญมาศใน

ถนนเบญมาศใต้

เริ่มจากลานพระราชวังดุสิตถึงสะพานมัฆวาน

รังสรรค์ ปัจจุบันคือ ถนนราชด�าเนินนอก 

ส่วนถนนเบญมาศในและเบญมาศใต้อยู่ภายในเขต

พระราชฐาน 

๒๑

๒๒

ถนนใบพร

ถนนปลายใบพร

กั้นเขตพระราชฐานชั้นนอกกับพระราชชั้นใน 

ถนนใบพรต่อมาคือ ถนนอู่ทองใน 

ส่วนถนนปลายใบพร ต่อมาคือ ถนนอู่ทองนอก

๒๓

๒๔

ถนนราชวัดใน

ถนนราชวัดน่า

ถนนราชวัตน่า อยู่ทางทิศใต้ ขนานกับคลอง

สามเสน ตัดขวางระหว่างถนนซิ่ว (ถนน

สวรรคโลก) กับถนนลก (ถนนพระรามที่ ๕) 

ปัจจุบันคือถนนสุคันธาราม ถนนราชวัดใน ปัจจุบัน

คือ ถนนนครไชยศรี

๒๕

๒๖

๒๗

ถนนซางฮี้ใน

ถนนซางฮี้นอก

ถนนซางฮี้น่า

เริ่มจากแม่น�า้เจ้าพระยาทางทิศเหนือของสวนดุสิต

ไปถึงคลองส้มป่อยในเขตพระต�าหนักจิตรลดา

รโหฐาน ต่อมาตัดเพิ่มไปถึงถนนราชปรารภต่อกับ

ถนนพญาไท ปัจจุบันคือถนนราชวิถี

๒๘ ถนนฅอเสื้อ เริ่มจากถนนสามเสนทางทิศใต้จนถึงทางรถไฟสาย

นครราชสีมาหรือสะพานยมราช ปัจจุบันคือ ถนน

พิษณุโลก

๒๙  ถนนขาว อยู่ระหว่างถนนซางฮี้ (ถนนราชวิถี) 

กับถนนดวงดาว (ถนนสุโขทัย)
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๓๐ ถนนเถำองุ่น ถนนในเขตพระรำชฐำน	ขนำนกับถนนปลำยใบพร	

(ถนนอู่ทองใน)	ไปจดถนนโถ	

๓๑ ถนนพุดตำนแร	 อยู่ในเขตพระรำชฐำน

๓๒ ถนนบ๋วย อยู่ในเขตพระรำชฐำน

๓๓

๓๔

ถนนเต๊ก	

ถนนเต็กใต้

อยู่ในเขตพระรำชฐำน	เริ่มจำกคลองล�ำนำกทำง

ด้ำนใต้ของถนนโถขนำนไปกับคลองร่องไม้หอม

ออกถนนเบญมำศ

๓๕

๓๖

๓๗

ถนนดวงดำวเหนือ

ถนนดวงดำวใน

ถนนดวงดำวใต้	

แบ่งเขตพระรำชฐำนที่ประทับกับพระรำชฐำนชั้นใน	

ปัจจุบันคือถนนนครรำชสีมำ

๓๘ ถนนมังกรร�ำ	 อยู่ในเขตพระรำชฐำน

๓๙ ถนนหงส์หย่อม	 อยู่ในเขตพระรำชฐำนขนำนกับถนนมังกรหย่อม

๔๐ ถนนโถ	 ถนนภำยในพระรำชฐำน	อยู่ด้ำนเหนือของ

คลองล�ำนำก

๔๑ ถนนภำพระบ�ำ	 อยู่ในเขตพระรำชฐำน

๔๒ ถนนเขำทะลุ	 อยู่ในเขตพระรำชฐำน

๔๓ ถนนประแจจีน ถนนนอกพระรำชฐำน	จำกสะพำนยมรำช	

ถนนคอเสื้อ	(ถนนพิษณุโลก)	ไปถึงสะพำนเฉลิม

โลก	ถนนรำชด�ำริ	ปัจจุบันคือถนนเพชรบุรี

๔๔ ถนนลิขิต	 ตั้งแต่ถนนคอเสื้อ	(ถนนพิษณุโลก)	จนถึง

ถนนดวงตวัน	ปัจจุบันยังคงนำมเดิม
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๔๕ ถนนประทัดทอง	

(อยู่นอกบริเวณ

สวนดุสิต	แต่

นำมถนนเป็นชื่อ

ลวดลำยเครื่องถ้วย

เช่นกัน)	

ตัดเชื่อมระหว่ำงถนนประแจจีน	(ถนนเพชรบุรี)	

และถนนหัวล�ำโพง	(ถนนพระรำมที่	๔)	ปัจจุบัน

คือถนนพระรำมที่	๖	และยังมีผู้เรียกขำนว่ำถนน

บรรทัดทองอยู่

ถนนที่ยังคงนำมเดิม

๔๖ ถนนดำวข่ำง จำกแม่น�้ำเจ้ำพระยำบรรจบกับถนนสุโขทัย	

๔๗ ถนนสังคโลก	 อยู่ข้ำงโรงพยำบำลวชิระ	ถนนสำมเสน	ขนำนกับ

ถนนดวงดำว	(ถนนสุโขทัย)	เชื่อมถนนขำวกับถนน

สำมเสน	

๔๘ ถนนเขียวไข่กำ อยู่ข้ำงโรงเรียนรำชินีบน	จำกถนนสำมเสนไปจด

แม่น�้ำเจ้ำพระยำ

	 นอกจำกนำมถนนแล้ว	 ยังมีนำมของประตูในเขตพระรำชฐำน	 พระต�ำหนัก	

คลอง	 เกำะต่ำงๆ	 ในพระรำชวังดุสิต	 ที่ส่วนใหญ่เป็นชื่อลำยกระเบื้องเครื่องถ้วยจำก

ประเทศจีน	 หน่ึงในพระรำชนิยมของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวที่ทรง

สนพระรำชหฤทัย	 และศึกษำอย่ำงลึกซ้ึงจนเป็นผู้เช่ียวชำญในเรื่องเครื่องถ้วยดัง

ปรำกฎว่ำทรงพระรำชนิพนธ์หนังสือ	ว่ำด้วยลำยจีนซึ่งเขียนเครื่องถ้วยกระเบื้องกังไส	

และกำรออกพระรำชบัญญัติข้อบังคับในกำรตรวจตัดสินเครื่องโต๊ะ	ซึ่งได้โปรดเกล้ำฯ

ให้ตรำไว้ตั้งแต่วันที่	 ๑๖	 พฤศจิกำยน	 ร.ศ.	 ๑๐๙	 และฉบับปรับปรุงใน	 ร.ศ.	 ๑๑๗
๘

และกำรน�ำเครื่องถ้วยเหล่ำน้ีตั้งเป็นโต๊ะบูชำแบบจีน	 มีกำรตกแต่งจัดวำงเพิ่มเติม	

ก�ำหนดแบบแผนของกำรเล่นเครือ่งโต๊ะ	มคีณะกรรมกำรตรวจโต๊ะ	มกีำรจัดงำนประชุม

เครื่องโต๊ะที่เกิดขึ้นเฉพำะในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว	

 
๘	
พระรำชนิพนธ์ในพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	 ว่ำด้วยลำยจีนซ่ึงเขียน

เครื่องถ้วยกระเบื้องกังไส	 และพระรำชบัญญัติ	 ข้อบังคับในกำรตัดสินเครื่องโต๊ะ	 รัตนโกสินทรศก	

๑๑๙	ใน	ต�านานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น	พระนิพนธ์	สมเด็จฯ	กรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพ	พิมพ์

เป็นอนุสรณ์ในงำนพระรำชทำนเพลิงศพ	 พระยำปฏิภำณพิเศษ	ณ	 สุสำนหลวงวัดเทพศิรินทรำวำส	

วันที่	๓๐	มีนำคม	๒๕๐๗
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พระราชนิยมในเรื่องเครื่องโต๊ะและเครื่องถ้วย

 ก่อนหน้ำน้ัน	 ควำมนิยมในกำรสะสมเครื่องถ้วยเครื่องกระเบ้ืองของจีนน้ัน

มีมำนำนแล้ว	 นับตั้งแต่สมัยสุโขทัยซ่ึงเรำเริ่มติดต่อค้ำขำยกับประเทศจีน	 ในสมัย

รำชวงศ์หยวนของจีน	 พ.ศ.	 ๑๘๗๓	 มีกำรส่งช่ำงถ้วยเข้ำมำตั้งเตำที่เมืองสวรรคโลก	

เป็นเครื่องเคลือบสีเดียว	 เช่นสีขำว	 หรือเขียวไข่กำ	 เรียกว่ำเครื่องสังคโลก
๙
	 และ

เมื่อในประเทศจีนเอง	 มีกำรพัฒนำกำรท�ำเครื่องถ้วยกันอย่ำงแพร่หลำย	 นับตั้งแต่

สมัยรำชวงศ์ไต้เหม็งเป็นต้นมำ	 ระหว่ำง	 พ.ศ.๑๙๑๑-๒๑๘๗	 ตรงกับแผ่นดินสมเด็จ

พระบรมไตรโลกนำรถและสมเด็จพระเจ้ำปรำสำททองในยุคกรุงศรีอยุธยำ	 จวบจนใน

สมัยรัตนโกสินทร์	 ควำมนิยมในกำรต้ังโต๊ะเครื่องบูชำอย่ำงจีน	 ตำมที่สมเด็จพระเจ้ำ

บรมวงศ์เธอ	 กรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพได้ทรงสันนิษฐำนไว้ได้เริ่มก่อรูปข้ึนใน

รัชกำลพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย	 หลังจำกมีกำรส่งรำชทูตไปเมืองจีน	

ส่งตวัอย่ำงเครือ่งถ้วยชำมลำยน�ำ้ทอง	ลำยเทพพนม	นรสิงห์	ออกไปท�ำ	และเมือ่รำชทตู

กลับมำจึงมีกำรตกแต่งสวนขวำในพระบรมมหำรำชวัง	ด้วยเครื่องลำยครำม	กระถำง

ต้นไม้	ตุ๊กตำหินแกะสลัก	และสร้ำงเก๋งที่มีรูปลักษณ์เป็นสถำปัตยกรรมแบบจีน	เป็นต้น	

ต่อมำในรัชกำลพระบำทสมเด็จพระน่ังเกล้ำเจ้ำอยู ่หัว	 มีพระรำชศรัทธำบูรณ-

ปฏิสังขรณ์พระอำรำมใหญ่น้อยเป็นอันมำก	ตลอดจนกำรสถำปนำพระอำรำมที่ส�ำคัญ

หลำยแห่ง	 และด้วยพระรำชนิยมอย่ำงจีน	 สถำปัตยกรรมและกำรตกแต่งพระอำรำม

ทีส่�ำคญัในรชักำลน้ี	จึงมรีปูแบบและกำรประดบัไปในทำงจีนทัง้ส้ิน	กำรฉลองพระอำรำม

ในรัชกำลที่	๓	นั้น	สมเด็จฯ	กรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพ	ทรงสันนิษฐำนว่ำ	กำรประชุม

ตั้งเครื่องโต๊ะบูชำอย่ำงจีน	 คงจะเริ่มมีข้ึนโดยวัตถุประสงค์ในกำรฉลองพระอำรำม

น่ันเอง	 จำกจดหมำยเหตุงำนบรมรำชำภิเษกพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	

เมื่อพุทธศักรำช	 ๒๓๙๔	 ที่โปรดให้ขอแรงพระบรมวงศำนุวงศ์	 ข้ำรำชกำร	 เจ้ำภำษี

นำยอำกร	 พ่อค้ำนำยส�ำเภำ	 จัดโต๊ะเครื่องบูชำมำตั้งในบริเวณพระรำชมณเฑียรและ

วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม	 ได้ถึง	 ๑๐๐	 โต๊ะ	 ซ่ึงท�ำให้เรำทรำบว่ำ	 เครื่องโต๊ะบูชำ

ดังกล่ำว	ล้วนต้องได้รับกำรสั่งสมมำแต่ครั้งรัชกำลที่	๓	หรือก่อนหน้ำนั้น	เป็นจ�ำนวน

ไม่น้อย

 
๙	
สมเด็จกรมพระยำ,	ด�ำรงรำชำนุภำพ,	ต�านานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น, หน้ำ	๓.	
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	 กำรประชุมตั้งโต๊ะในรัชกำลที่	 ๔	 น้ัน	 มีระบุไว้ในจดหมำยเหตุว่ำ	 ได้ประชุม

ตั้งโต๊ะเครื่องบูชำในงำนหลวงเป็นกำรใหญ่	 ๓	 ครำว	 คือตั้งในงำนพระรำชพิธีบรม

รำชำภเิษก	พ.ศ.	๒๓๙๔	ครัง้ทีส่อง	ประชุมตัง้โต๊ะเครือ่งบูชำในวัดพระศรรีตันศำสดำรำม	

ในงำนฉลองสมโภชพระพุทธบุษยรัตน์	 พ.ศ.๒๔๐๔	 จดหมำยเหตุของเจ้ำพระยำ

ทิพำกรวงศ์ระบุว่ำ	“โปรดให้ขอแรงเจ้านายและขุนนางผู้ใหญ่ ตั้งโต๊ะที่หน้าพระอุโบสถ

ด้วย เครือ่งโต๊ะน้ันเปล่ียนทกุวัน ประกวดประขันกนัยิง่นัก” ส่วนครำวที	่๓	ประชุมตัง้โต๊ะ

ในงำนเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	 เมื่อพระชันษำ	

๖๑	พ.ศ.	๒๔๐๗	

	 สมเด็จฯ	 กรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพนิพนธ์ว่ำ	 ไม่มีกำรตั้งโต๊ะที่ใดจะสนุก

เท่ำที่บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงษ์	 ในกำรท�ำบุญวันเกิดครบ	 ๕๐	 ปี	

เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๐๐	 กำรเชิญประชุมเครื่องโต๊ะในกำรน้ัน	 ใครหำเครื่องโต๊ะช้ินใดได้

แปลกใหม่และเป็นของดี	 ก็น�ำมำประชันกัน	 โดยมีพระยำโชฎึกรำชเศรษฐี	 (พุก)

เป็นผู้ตรวจ	และชิ้นใดดีเด่น	ก็ให้ผูกผ้ำแดงท�ำขวัญที่ของชิ้นนั้น	ซึ่งนับเป็นต้นเค้ำของ

กำรผูกผ้ำแดงรำงวัลในกำรเล่นเครื่องโต๊ะครั้งรัชกำลที่	๕
๑๐

	 ควำมนิยมในกำรเล่นเครือ่งโต๊ะในรชักำลของพระบำทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้ำ

เจ้ำอยู่หัว	 เกิดขึ้นในปี	 ๒๔๓๐	 ทรงรวบรวมเครื่องถ้วยชำมลำยผักกำดแกะของ

เมือ่ครัน้รชักำลที	่๒	มส่ิีงของทีร่วมเป็นเครือ่งโต๊ะบชูำได้หลำยชิน้	จึงตัง้เป็นเครือ่งโต๊ะ	

และโปรดให้ค้นเครื่องลำยครำม	 ๕	 เล็บ	 ตั้งเป็นโต๊ะหลวง	 ออกงำนหอพระสมุด

วชิรญำณเมื่อเดือน	 ๖	 พ.ศ.	 ๒๔๓๑	 ต้ังแต่น้ันมำ	 บรรดำเจ้ำนำย	 ข้ำรำชกำรก็พำกัน

กลับมำเล่นเครื่องโต๊ะกันอีกครั้ง	 มีกำรประชุมโต๊ะเครื่องบูชำเป็นงำนใหญ่ครั้งแรก

ในงำนพระเมรุพระเจ้ำลูกเธอ	 เจ้ำฟ้ำนภำจรจ�ำรัสศรี	 ณ	 ท้องสนำมหลวง	 เมื่อ

พ.ศ.	๒๔๓๒	ดังควำมในประกำศรับสั่งขอแรงตั้งโต๊ะครั้งนั้นว่ำ	

 ด้วยทรงพระราชด�าริว่า งานพระเมรุแต่ก่อนๆ มา งาน

พระเมรุท้องสนามครั้งใด ก็มีเครื่องประดับให้เป็นการครึกครื้น

สนุกสนานต่างๆ เป็นต้นว่า ฉัตรตะเกียง เก๋งพระ เครื่องกลต่างๆ 

 
๑๐	
สมเด็จกรมพระยำ.	 ด�ำรงรำชำนุภำพ,	 ต�านานเรื่องเคร่ืองโต๊ะและถ้วยปั้น,	 มปท.

หน้ำ	๑๓๑.
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เปลี่ยนแปลงไปตามล�าดับ เคริ่งประดับทั้งปวงเหล่าน้ันก็เป็นการ

จืดไป เพราะซ�้าซากมาหลายคราวแล้ว ในงานพระเมรุครั้งนี้ ไม่มี

เครื่องอันใดซ่ึงจะประดับให้ครึกครื้น จะเป็นที่เงียบเหงา ครั้นจะ

กะเกณฑ์ให้ท�าเครื่องเล่นอย่างอื่นๆ มาตั้ง ก็จะเป็นความล�าบากที่

ต้องคิดให้ท�าใหม่ ทรงพระราชด�าริเห็นว่า เจ้านายและข้าราชการ

ในเวลาน้ีเล่นเครื่องโต๊ะเครื่องชาลายครามกันอยู่มาก จะขอแรง

ตั้งเป็นเครื่องประดับก็คงจะเป็นที่ชอบใจ เพราะได้ตั้งอวดกัน

เป็นการสนุกสนาน จึงโปรดเกล้าฯ ขอแรงเจ้านายและข้าราชการ

ตามแต่ใจผู้ใดที่จะสมัครมาตั้ง ไม่เป็นการกะเกณฑ์..
๑๑
. 

	 งำนพระเมรุครั้นนั้น	 มีกำรจัดเป็นเครื่องโต๊ะ	๙๒	 โต๊ะ	 จัดเป็นม้ำหมู่	 ๔	ม้ำ

รวมเป็น	 ๙๖	 โต๊ะ	 และมีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำร	 ซ่ึงเรียกในสมัยน้ันว่ำ	 กอมมิตต	ี

เป็นผู้ตรวจพิจำรณำตัดสินให้รำงวัลพระรำชทำน	 ต่อจำกน้ัน	 เวลำมีงำนเทศกำลหรือ

งำนหลวงและตำมวังเจ้ำนำย	 ก็มีกำรประชุมตั้งโต๊ะกันอยู ่เนืองๆ	 จำกที่สมเด็จ

กรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพทรงบันทึกไว้	 เช่น	 งำนเฉลิมพระชนมพรรษำ	 ที่จัดเป็น

ประจ�ำทุกปีตั้งแต่ปี	 ๒๔๓๓	 จนถึง	 พ.ศ.๒๔๕๓	 งำนโสกันต์และงำนผนวชสมเด็จ

พระบรมโอรสำธิรำช	 เจ้ำฟ้ำมหำวชิรุณหิศใน	 พ.ศ.	 ๒๔๓๓	 และ	 พ.ศ.	 ๒๔๓๔	 งำน

พระเมรพุระบรมวงศำนุวงศ์	งำนขึน้วังสมเดจ็พระเจ้ำน้องยำเธอ	งำนฉลองพระอุโบสถ

วัดอรุณรำชวรำรำม	 พ.ศ.	 ๒๔๔๑	 งำนสมโภชพระพุทธนรสีห์	 พ.ศ.	 ๒๔๔๒	 งำนกฐิน

วัดเบญจมบพิตรซ่ึงจัดเป็นงำนประจ�ำปี	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๔๔๔	 งำนเทศน์มหำชำติ	

สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช	เจ้ำฟ้ำมหำวชิรุณหิศ	ทรงเทศนำกัณฑ์ส�ำเภำใหญ่	ตั้งโต๊ะ

ใหญ่ที่พระที่นั่งอนันตสมำคม	 (องค์เดิมในพระบรมมหำรำชวัง)	 พระที่นั่งสุทไธสวรรย

ปรำสำท	 มีเครื่องโต๊ะมำแสดง	 จ�ำนวนถึง	 ๑๓๘	 โต๊ะ	 งำนประชุมตั้งโต๊ะน้ีจัดทุกป	ี

บำงปีจัดถึง	 ๙	 ครั้ง	 นับเป็นเวลำถึง	 ๒๐	 ปี	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๔๓๓	 จวบจนส้ินรัชกำล

พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวในพ.ศ.	๒๔๕๓	

 
๑๑	

เรื่องเดียวกัน.	หน้ำ	๑๑๘-๑๑๙.
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	 เมื่อแรกสร้ำงพลับพลำที่สวนดุสิตเสร็จ	 พ.ศ.	 ๒๔๔๒	 มีกำรออกแสดง

ชุดเครื่องลำยครำมช้ินพิเศษโดยเรียกว่ำ	 งำนออกช้ินเซ่ียงฮ้อ	 เต๊กอ๋ี	 มีบันทึกว่ำช้ิน

เครื่องลำยครำมที่น�ำไปแสดงมีจ�ำนวนถึง	๑,๐๒๓	ชิ้นด้วยกัน	

พระราชนิพนธ์ ว่าด้วยลายจีนซึ่งเขียนเครื่องถ้วยกระเบื้องกังไส

	 พระบำทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วัทรงพระรำชนิพนธ์	ว่าด้วยลายจีน

ซึ่งเขียนเครื่องถ้วยกระเบื้องกังไสระหว่ำงเสด็จประทับบนเรือมหำจักรี	 (ไม่ปรำกฎ

ปีที่ทรงพระรำชนิพนธ์)	 เพื่อพระรำชทำนแด่พระบรมวงศำนุวงศ์และบรรดำข้ำรำช

บริพำร	 ในพระรำชนิพนธ์มีพระบรมรำโชบำยที่มำของลวดลำยที่ปรำกฏอยู ่ใน

เครื่องกระเบื้องเหล่ำนั้นว่ำ	

 บรรดาเครื่องภาชนะต่างๆ ที่ท�าด้วยกระเบื้องกังไส มีลาย

เขียนสีครามก็ดี สีก็ดี บรรดาที่ท�าในเมืองจีนแล้ว ย่อมมีเค้ามูล

เป็นที่ตั้งทั้งสิ้น ตามค�ากล่าวมาว่า มีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งทรง

พระราชด�าริที่จะผูกลายส�าหรับเขียนภาชนะต่างๆ จึงให้ประชุม

นักปราชญ์ซ่ึงมีความรู้และมีสติปัญญาคิดผูกลายข้ึนให้อ่านออก

เป็นการแสดงสวัสดมิงคล...หาได้เขยีนถ่ายอย่างจากของจรงิอย่าง

เช่นฝรัง่ หรอืเขียนตามกระบวนลายซ่ึงเป็นความคดิของช่างผูกขึน้ 

เช่น ลายกนก ลายทรงข้าวบณิฑ์ ซ่ึงออกจากใบไม้ดอกไม้อย่างไทย

เราเขียนไม่ ลายท่ีจีนเขียนโดยล�าพังตัวเองแล้วย่อมเป็นนิมิตร

มงคล	ตามที่นักปราชญ์ทั้งหลายได้ผูกขึ้นไว้แล้วทั้งสิ้น..
๑๒

	 ทรงสรุปว่ำ	 ลวดลำยที่เขียนอยู่บนเครื่องถ้วย	 ประกอบด้วยนิมิตมงคล

๓	อย่ำง	คอื	ฮก	ลก	ซ่ิว	และมลีำยมงคลอ่ืนๆ	เช่น	โป้ยเซียน	หรอืเทวดำผู้ส�ำเรจ็ทัง้แปด	

มงคลแปด	ยันต์แปด	และประกอบด้วยธำตุทั้งหลำยได้แก่	ดิน	น�้ำ	ลม	ไฟ	ทองหรือไม้	

 
๑๒	
พระบำทสมเด็จพระ,	 จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว,	 ว่าด้วยลายจีนซึ่งเขียนเครื่องถ้วย

กระเบื้องกังไส. มปป.	มปท.	
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ความหมายของ ฮก ลก ซิ่ว 

	 ควำมหมำยของ	 ฮก	 ลก	 ซ่ิว	 เปรียบดังพรสำมประกำรหรือตรีพิพิธพร
๑๓

อันประกอบด้วย	ศฤงคำร	วำสนำ	ชันษำวัฒน์	

 ฮก	คือ	วำสนำ

 ลก	คือ	ควำมบริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติและบริวำรสมบัติ

 ซิ่ว	คือ	ควำมยั่งยืน

	 ส่ิงที่ปรำรถนำสำมประกำรน้ี	 พระองค์มีพระรำชด�ำริว่ำน่ำจะเกิดไม่ต�่ำกว่ำ	

๖,๐๐๐	ปี	และคงเป็นเวลำทีเ่กดิพร้อมกบัพระเป็นเจ้ำทัง้สำมตำมคตขิองฮินดใูนประเทศ

อินเดีย	ทรงลองเทียบเคียงว่ำ	

 ตามคัมภีร์มหาภารต ยกย่องพระนารายณ์เป็นใหญ่ เป็น

พระเดชส�าหรับที่สังหารผลาญโลก จะท�าคุณให้แก่โลกก็ด้วย

ปราบปรามสัตว์บาปหยาบคายจึงนับว่าเป็นผู้มีอานุภาพ มีวาสนา

ใหญ่ ฮก	ตามคตธิรรมเนียมจีน ว่าจะเป็นพระนารายณ์กน่็าจะเป็นได้ 

พระนารายณ์มีครุฑเป็นสิริหรือพาหนะ ส่วนฮก ก็มีสิริหรือพาหนะ

เป็นค้างคาว ซึ่งเป็นสัตว์ปีกเหมือนกัน 

 ส่วนพระอศิวรน้ัน ถอืว่าเป็นผู้ให้โภคสมบัตแิละบรวิารสมบัติ

แก่มนุษย์ทั้งปวง เป็นพระคุณ มีโคเป็นพาหนะ ส่วน ลกข้างจีนนั้น 

เป็นทีต่ัง้แห่งโภคสมบตัแิละบรวิารสมบตัเิช่นกนั มกีวาง ซ่ึงเป็นสัตว์

สี่เท้าเป็นพาหนะท�านองเดียวกัน

 พระพรหม ตามลัทธิอินเดีย เกิดจากฤษีต่างๆ ด้วยความ

ประพฤติดี มีอายุอยู ่ยืนนานจนเป็นพรหมหรือจุติเป็นพรหม

มีหงส์เป็นพาหนะ ส่วนซิ่ว เป็นผู้มีอายุยืนอย่างเดียวกัน สัตว์ที่เป็น

 
๑๓	

ธนพันธุ์	 ขจรพันธุ์,	 ผู้ศึกษำด้ำนเครื่องถ้วยจีนและเครื่องโต๊ะ	 เรียนรู้ขนบธรรมเนียม

นิยมในกำรเล่นเครือ่งโต๊ะภำยในตระกลู	ซ่ึงได้เคยเป็นกรรมกำรเครือ่งโต๊ะในสมยัรชักำลที	่๕	มคีวำม

เห็นว่ำ	ฮก	ลก	ซิ่ว	พรสำมประกำรนั้น	อำจเรียกได้ว่ำ	ตรีพิพิธพร	
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เครื่องหมายของซิ่วคือ นกด�า เป็นสัตว์สองเท้าเช่นเดียวกัน
๑๔

ลวดลายมงคลอันประกอบเป็นฮก ลก ซิ่ว

	 กำรส่ือควำมหมำยของ	 ฮก	 ลก	 ซ่ิว	 อันเป็นมงคลน้ัน	 พระบำทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู ่หัว	 มีพระรำชำธิบำยว่ำ	 สำมำรถแสดงได้หลำยรูปแบบ

ผ่ำนสัญลักษณ์ต่ำงๆ	 ทั้งโดยกิริยำอำกำร	 รูปมนุษย์	 สัตว์	 เครื่องประดับท้องฟ้ำ	

พฤกษชำติและบุปผชำติ	 ผลไม้	 ตัวหนังสือเป็นต้น	 และลำยที่มีควำมหมำยในตัวเอง

อย่ำงโป๊ยเซียน	ซึ่งช่ำงอำจจะเขียนแทรกอยู่ในฮก	ลก	ซิ่ว	หรือหยิบบำงส่วนมำเขียน	

เช่น	สัตว์	พำหนะ	อำวุธหรือบริขำรของเซียน	ตลอดจนมงคลแปด	ยันต์แปด	ลำยปลำ

ธำตุ	 และแม่ลำยอ่ืนๆ	 สัญลักษณ์เหล่ำน้ันมีทั้งที่เป็นนัยตรงและนัยประหวัด	 บำงส่ิง

เป็นมงคลจำกรูปลักษณ์ซึ่งมองเห็น	บำงสิ่งเป็นมงคลจำกกำรพ้องเสียงยำมเรียกขำน	

บำงสิ่งเป็นมงคลโดยรูปอักษร	 ช่ำงเขียนลำยมักเลือกอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรือ

หลำยอย่ำงมำเขียนหรือผูกเป็นลำยบนเครื่องกระเบื้อง	

	 พระรำชนิยมในเครื่องกระเบื้องจีน	 และควำมเป็นสวัสดิมงคลของลวดลำย

ที่ผ่ำนกำรคิดของนักปรำชญ์จีนนับพันปี	 เป็นผลให้สมเด็จพระพุทธเจ้ำหลวงทรงคิด

และพระรำชทำนนำมของถนนสำยต่ำงๆ	 รวมทั้งนำมของประตูวังและพระต�ำหนักใน

สวนดุสิตให้เป็นลำยเครื่องกระเบื้องทั้งสิ้น	

ผลการศึกษาเปรียบเทียบนามพระราชทานกับตรีพิพิธพร

	 เมือ่ศกึษำข้อมลูลำยจีนทีเ่ขียนบนเครือ่งกระเบ้ืองแล้ว	สำมำรถน�ำมำจัดกลุ่ม

รำยชื่อของถนน	ประตู	ต�ำหนัก	และสวน	ให้เข้ำประเภทของตรีพิพิธพร	ได้ดังต่อไปนี้
๑๕

 
๑๔	
พระบำทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั,	ว่าด้วยลายจีนซึง่เขยีนเครือ่งถ้วยกระเบือ้ง

กังไส,	มปป.	มปท.	หน้ำ	๕.

 
๑๕	
รวบรวมจำกเอกสำรต่ำงๆ	 ดังน้ี	 ว่าด้วยลายจีนซึ่งเขียนเคร่ืองถ้วยกังไส ต�านาน

เรือ่งเคร่ืองโต๊ะและถ้วยป้ัน ท�าเนยีบนามภาค ๑ ท�าเนยีบนาม ภาค ๔	เอกสำรงำนค้นคว้ำส่วนบคุคล

ของอำจำรย์ธนพันธุ์	ขจรพันธุ์	 เรื่อง	อันเนื่องมำจำกเครื่องโต๊ะ	บทควำมของ	ดร.กัณฐิกำ	ศรีอุดม	

เรื่อง	“พร”ของพระนครในสมัยรัชกำลที่	๕	
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๑. ฮก - คือ วาสนา	พิจำรณำจำกลักษณะดังนี้

	 -	 ควำมเป็นใหญ่	 เป็นอิสระ	 มียศถำบรรดำศักดิ์	 กำรทั้งปวงส�ำเร็จได้ด้วย

อำนุภำพ	

	 -	 เป็นรูปเจ้ำหรือขุนนำงสวมหมวก	 มีหูกำงออกไปสองข้ำง	 มือถือยู ่อ่ี	

แสดงว่ำวำสนำ

	 -	 ใช้หมำยด้วยค้ำงคำว	เป็นสัตว์ที่ไม่รู้จักลงยังแผ่นดินเหมือนนกทั้งปวง

	 -		ใช้รูปพระอำทิตย์	 เพรำะมีอำนุภำพ	 อำจจะท�ำอันตรำยแก่คนทั้งปวงแต่

ก็ให้แสงสว่ำงและให้ชีวิตแก่สัตว์และพืชพรรณทั้งปวง

	 -	 ใช้ดอกพุดตำน	โบตั๋น	ทำงจีนถือว่ำเป็นดอกไม้วิเศษ	ถ้ำปลูกไว้แห่งใด

ปลูกต้นไม้อ่ืนๆ	ร้อยอย่ำงล้อมรอบ	คงจะโน้มยอดหรอืหนัดอกเข้ำหำ	เป็นพระยำดอกไม้

	 -	 ใช้ส้มมือ	เพรำะเป็นผลไม้อันงำม	เป็นอัศจรรย์เพรำะมีสัณฐำนอย่ำงมือ

	 -	 กำรเขียนในที่แคบๆ	 เช่นปำกขวด	 เขียนเป็นลำยใหญ่ไม่ได้	 นักปรำชญ์จึง

คิดให้เขียนเป็นเครื่องหมำยเล็กๆ	 ให้เหมำะกับภำชนะที่จะเขียน	 เช่น	 เขียนเป็นรูป

ค้ำงคำวต่อๆ	กัน	คล้ำยกระจัง	เรียกว่ำเป็นลำยคอเสื้อ	

	 -	 กำรสังเกต	 หำกเป็นเครื่องหมำยส่ือถึงฮก	 จะเป็นส่ิงวิเศษหำยำก	 มี

อำนุภำพ	สง่ำ	รุ่งเรือง

 นามถนน ประตู พระต�าหนัก ที่สื่อถึง ฮก	ได้แก่

 ๑. ถนนฮก	 เริ่มจำกถนนลูกหลวง	 ริมคลองผดุงกรุงเกษมไปจนจดถนน

ดวงตะวัน	(ถนนศรอียธุยำ)	ทำงด้ำนเหนือของวัดเบญจมบพติรดสิุตวนำรำม	ควำมยำว	

๖๗๕	 เมตร	ปัจจุบันคือถนนนครปฐม	 แม้ว่ำ	 นครปฐม	 จะไม่ได้เป็นพระนำมทรงกรม

ของพระเจ้ำลูกเธอในรชักำลที	่๕	และไม่มวัีงตัง้อยู	่แต่ผู้เรยีบเรยีงสันนิษฐำนเบือ้งต้นว่ำ

น่ำจะมำจำกพระนำมทรงกรมของรัชกำลที่	 ๖	 เมื่อครั้นด�ำรงพระอิสริยยศเป็น

กรมขุนเทพทวำรวดี	 โดยเมืองทวำรวดีน้ัน	 นักโบรำณคดีสันนิษฐำนว่ำน่ำจะเป็น

เมืองเก่ำในจังหวัดนครปฐม	 อีกทั้งทรงสร้ำงและโปรดเสด็จพระรำชด�ำเนินไป

ประทับแรมที่พระรำชวังสนำมจันทร์	จังหวัดนครปฐมด้วย

 ๒. ถนนดวงตวัน	 มีสำมตอนคือ	 ถนนดวงตวันใน	 ถนนดวงตวันหน้ำและ

ถนนดวงตวันนอก	ถนนเส้นน้ีอยูท่ำงทศิใต้ของเขตพระรำชฐำนไปจนจดถนนรำชปรำรภ	
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ควำมยำว	 ๔,๙๒๐	 เมตร	 ปัจจุบันคือถนนศรีอยุธยา	 ที่น่ำจะมำจำกพระนำมแฝงของ

รัชกำลที่	 ๖	 ในกำรพระรำชนิพนธ์หนังสือและบทละคร	 อีกทั้งถนนดวงตวันตัดผ่ำน

วังจันทร์เกษม	 ซ่ึงเป็นที่ประทับเมื่อยังทรงด�ำรงต�ำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช

โดยนำมของวังจันทร์เกษมแต่เดมิน้ันอยูใ่นจังหวัดพระนครศรอียธุยำ	อันเป็นธรรมเนียม

ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยำที่พระมหำกษัตริย ์ทรงพระรำชทำนวังจันทร์เกษมให้

พระรำชโอรสไปประทับ	

	 อนึ่ง	ค�ำว่ำ	นอก ใน กลาง หน้า	ของถนนนั้น	มีประเด็นที่น่ำสนใจว่ำ	สำมำรถ

เทียบเคียงได้กับธรรมเนียมกำรตั้งโต๊ะ	 โดยมีลับแลเป็นประธำนของโต๊ะ	 มีข้ำวของ

อย่ำงอ่ืนตั้งเป็นบริวำรแวดล้อมออกไป	 จึงใช้ค�ำว่ำนอก	 ใน	 กลำง	 หน้ำ	 เพื่อส่ือถึง

ต�ำแหน่งที่ของสิ่งนั้นตั้งวำงอยู่	หำกเปรียบกับพระรำชวังดุสิตเป็นประธำน	ถนนต่ำงๆ

ที่แวดล้อมเป็นบริวำร	ก็อำจก�ำหนดเป็น	นอก	ใน	กลำง	หน้ำ	ได้เช่นกัน	

 ๓. ถนนส้มมือ	 มีส่ีตอน	 คือ	 ถนนส้มมือนอก	 ถนนส้มมือใน	 ถนนส้มมือใต	้

และถนนส้มมือหนู	 อยู่ทำงทิศตะวันตกของคลองเม่งเสงและคลองรำงเงินในเขต

พระรำชฐำน	 ถนนส้มมือหนู	 เริ่มต้นจำกถนนซำงฮ้ีใน	 (ถนนรำชวิถี)	 ไปจนถึงคลอง

สำมเสนได้รับพระรำชทำนนำมใหม่ว่ำ	 ถนนสุพรรณ	 ตรงกับพระนำมทรงกรมของ	

พระเจ้ำลูกเธอ	พระองค์เจ้ำศรีวิลัยลักษณ์	สุนทรศักดิ์กัลยำวดี	กรมขุนสุพรรณภำควดี	

พระรำชธิดำในรัชกำลที่	 ๕	 และเจ้ำคุณพระประยูรวงศ์	 (เจ้ำจอมมำรดำแพ	บุนนำค)	

ประสูติเมื่อปี	 ๒๔๑๑	 ก่อนเสด็จข้ึนครองรำชย์	 ทรงเป็นพระเจ้ำลูกเธอช้ันโตที่เป็นที่

เคำรพของพระเจ้ำลูกเธอชั้นหลังๆ	สิ้นพระชนม์เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๔๗	พระรำชชนกถึงกับ

นุ่งขำวในงำนพระศพ	ด้วยมีพระรำชด�ำริว่ำ	 เป็นลูกคู่ทุกข์คู่ยาก ล�าบากมาแต่หนหลัง

ต่อมำเจ้ำคุณพระประยูรวงศ์กรำบถวำยบังคมลำออกมำพ�ำนัก	 ณ	 บ้ำนซ่ึงได้รับ

พระรำชทำน	ณ	ต�ำบลสำมเสน	จังหวัดพระนคร	บ้ำนน้ันได้รบัขนำนนำมว่ำ	สวนสุพรรณ	

และท่ำนได้พ�ำนักอยู่จนถึงแก่พิรำลัย	

 ๔. ถนนพุดตาน	 ดอกพุดตำน	 เป็นพญำของดอกไม้	 อีกทั้งตรงกับกำรออก

เสียงในภำษำจีนว่ำ	 ฝูหยง	 ตัวอักษร	 ฝู	 แปลว่ำ	 โชค	 ถนนนี้แบ่งเป็นสองตอน	 ได้แก่	

ถนนพดุตานใน	อยูใ่นเขตพระรำชฐำนเริม่จำกสนำมหน้ำพระทีน่ั่งอภเิษกดสิุตออกไปทำง

ประตูสิงโต	 (ประตูประสำทเทวฤทธิ์)	 ส่วนถนนพุดตานเหนือ	 ตั้งแต่ถนนซำงฮ้ี	
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(ถนนรำชวิถี)	ตรงออกไปถึงคลองสำมเสนที่ถนนรำชวัต	(ถนนนครไชยศรี)	ด้ำนเหนือ

ของสวนดุสิต	 มีควำมยำว	 ๘๕๒	 เมตร	 ในสมัยรัชกำลที่	 ๖	 พระรำชทำนนำมใหม่ว่ำ	

ถนนพิชัย	ตรงกับพระนำมทรงกรมของพระเจ้ำลูกยำเธอ	พระองค์เจ้ำเพ็ญพัฒนพงศ์	

กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม	ในรัชกำลที่	๕	และเจ้ำจอมมำรดำมรกฎ	ต้นสกุล	เพ็ญพัฒน์	

ทรงส�ำเรจ็สำขำเกษตรกรรมจำกประเทศอังกฤษ	และมส่ีวนในกำรปรบัปรงุกำรเกษตร

ของไทยให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ	 ทรงตั้งกรมเพำะปลูก	 กรมช่ำงไหม	 ฟื้นฟูปรับปรุง

กำรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	

 ๕. ถนนคอเสื้อ	 เป็นกำรเขียนลำยค้ำงคำวต่อ	 ๆ	 กันในที่แคบ	 จนเกิดเป็น

ลำยกระจัง	ถนนสำยนี้เริ่มจำกถนนสำมเสนทำงทิศใต้จนถึงทำงรถไฟสำยนครรำชสีมำ

หรือสะพำนยมรำช	 มีควำมยำว	 ๒๒๕๐	 เมตร	 ในสมัยรัชกำลที่	 ๖	 เปล่ียนนำมเป็น	

ถนนพิษณุโลก	 ตำมที่ถนนเส้นน้ีตัดผ่ำนวังปำรุสกวันของสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ

เจ้ำฟ้ำจักรพงษ์ภูวนำถ	กรมหลวงพิษณุโลกประชำนำถ	ต้นสกุลจักรพงษ์	

 ๖. เกาะยู่อี้	อยู่ในวังสวนดุสิต	ยู่อี้	เป็นเครื่องยศชั้นสูงที่จักรพรรดิจะมอบให้

กับขุนนำงหรือพระชั้นผู้ใหญ่	แสดงถึงควำมมีวำสนำ	

 ๗. ประตูค้างคาว	 เป็นประตูในเขตพระรำชฐำนชั้นในทำงด้ำนทิศเหนือของ

สวนดุสิต	 ค้ำงคำวเป็นสัตว์ที่ไม่รู้จักลงมำยังพื้นดิน	 จึงหมำยถึงวำสนำ	 อีกทั้งตรงกับ

ภำษำจีนออกเสียงว่ำ	 เปี่ยนฝู	 ฝูแปลว่ำโชค	 ต่อมำในรัชกำลที่	 ๖	 เปล่ียนนำมเป็น

ประตูคนธรรพรักษา 

 ๘. สวนพุดตาน เป ็นต�ำหนักของเจ ้ำจอมมำรดำอ่อน	 พระองค์เจ ้ำ

อรประพนัธ์ร�ำไพ	พระองคเ์จ้ำอดศิัยสรุิยำภำ	เจ้ำจอมเอีย่ม	เจ้ำจอมเอบิ	เจ้ำจอมเอือ้น	

เจ้ำจอมอำบ	เจ้ำจอมแก้ว	เจ้ำจอมแส	เจ้ำจอมแถบ	

 ๙. สวนพดุตานเบญจมาศ	ของเจ้ำจอมมำรดำชุ่ม	พระองค์เจ้ำอำทรทพิยนิภำ

และพระองค์เจ้ำสุจิตรำภรณี	 นำมน้ีผสมดอกไม้สองชนิด	 คือดอกพุดตำนที่นับว่ำเป็น

พญำแห่งดอกไม้	 คือ	 ฮก	 และดอกเบญจมำศ	 ที่ส่ือถึงค�ำว่ำ	 ลก	 มีควำมบริบูรณ์ใน

โภคทรัพย์	
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๒. ลก – คอื ความบรบิรูณ์ด้วยโภคสมบติัและบรวิารสมบติั พจิำรณำจำกลักษณะดงัน้ี

	 -	 ควำมบริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ	 พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค	 แก้วแหวน

เงินทอง	บริวำร	บุตร	ภรรยำ	ญำติมิตร	คนใช้สอย	เป็นต้น

	 -	 เป็นรปูเศรษฐี	สวมหมวกมเีส้ำข้ำงหลังสูง	มผ้ีำคลุมไปเบือ้งหลงั	แสดงโภค

สมบัติ	มืออุ้มเด็ก	แสดงบริวำรสมบัติ

	 -	 ใช้รูปกวำงดำว	ซึ่งมีดวงขำวๆ	พร้อยไปตำมตัว	เปรียบดังกระแปะ	(เงิน)	

แสดงโภคสมบัติ

	 -	 ใช้พระจันทร์เป็นเครื่องหมำย	เพรำะมีรัศมีแจ่มใส	เป็นที่ควรยินดีและเป็น

ที่อุปกำระแก่น�้ำขึ้นน�้ำลง

	 -	 ใช้ดอกเบญจมำศ	ซึ่งมีกลีบสลับซับซ้อน	แสดงควำมมั่งคั่ง

	 -	 ใช้ผลทับทิม	ซึ่งมีเมล็ดมำก	แสดงควำมบริบูรณ์

	 -	 กำรสังเกต	 หำกเป็นเครื่องหมำยส่ือถึงลก	 มักจะเป็นส่ิงซ่ึงมีจ�ำนวนมำก	

หรือเป็นพืชพรรณแพร่หลำยเป็นเครื่องเย็นชุ่มชื่น	มั่งคั่งสมบูรณ์

 นามถนน ประตู พระต�าหนัก ที่สื่อถึง ลก	ได้แก่

 ๑. ถนนลก	 ประกอบด้วยถนนลกและถนนลกเหนือ	 ถนนลกเริ่มจำกถนน

ลูกหลวงข้ำงคลองผดุงกรุงเกษมขนำนกับคลองเปรมประชำกรถึงถนนประดิพัทธ์	

ควำมยำวรวม	๔,๐๕๐	เมตร	ส่วนถนนลกเหนอื	อยู่ทำงตอนเหนอืของสวนดุสิต	ถนนลก

ถึงแม่น�้ำเจ้ำพระยำ	กว้ำง	๒๐	 เมตร	มีควำมยำว	๑,๔๗๐	 เมตร	ถนนลก	ตัดผ่ำนวัด

เบญจมบพติรดสิุตวนำรำมทีถ่อืว่ำเป็นวัดทีส่ร้ำงขึน้พร้อมๆ	กบักำรสร้ำงสวนดสิุต	และ

เกี่ยวข้องกับพระรำชประวัติของรัชกำลที่	 ๕	 ที่ทรงมีพร้อมด้วยโภคทรัพย์และบริวำร

สมบัติ	 มีพระมเหสี	 เจ้ำจอม	 พระรำชโอรส	 พระรำชธิดำมำกมำย	 และเป็น

พระปิยมหำรำชผู้ทรงเป็นทีร่กัของปวงประชำ	รชักำลที	่๖	จึงโปรดเกล้ำฯ	ให้เปล่ียนนำม

ถนนลก	เป็น	ถนนพระรามที่ ๕ ส่วนถนนลกเหนือ	ตัดผ่ำนหน่วยงำนทหำรภำยหลังจึง

เปลี่ยนเป็น	ถนนทหำร

 ๒. ถนนทับทิม เป็นถนนภำยในเขตพระรำชฐำน	 คู่ขนำนกับถนนส้มมือ

(ถนนสุพรรณ)	 เริ่มจำกถนนลูกหลวงถึงถนนใบพร	 (ถนนอู่ทองนอก)	 ระหว่ำงคลอง

ผดุงกรุงเกษมกับคลองสำมเสน	มีควำมยำว	๗๒๕	เมตร	
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 ๓. ถนนเบญมาศ
๑๖
 ประกอบด้วย ถนนเบญมำศนอก	 เบญมำศใน	 และ

เบญมำศใต้	ถนนเบญมำศนอก	เริ่มจำกลำนพระรำชวังดุสิตถึงสะพำนมัฆวำนรังสรรค์	

ส่วนถนนเบญมำศในและเบญมำศใต้อยู่ภำยในเขตพระรำชฐำน	 ในสมัยรัชกำลที่	 ๖	

เปล่ียนนำมถนนเบญมำศนอกเป็น	 ถนนราชด�าเนินนอก	 เพื่อให้สอดคล้องกับถนน

รำชด�ำเนินกลำงและรำชด�ำเนินในทีเ่ช่ือมต่อระหว่ำงพระบรมมหำรำชวังกบัพระรำชวัง

ดุสิต

 ๔. ถนนราชวตั	ถนนรำชวัต	เริม่ตัง้แต่แม่น�ำ้เจ้ำพระยำ	จนถงึถนนประทดัทอง 

(ถนนพระรำมที่	 ๖)	 มีควำมยำว	 ๒,๘๐๐	 เมตร	 ประกอบด้วยถนนรำชวัตน่ำและ

ถนนรำชวัตใน	ถนนรำชวัตน่ำ	อยู่ทำงทิศใต้	ขนำนกับคลองสำมเสน	ตัดขวำงระหว่ำง

ถนนซิ่ว	(ถนนสวรรคโลก)	กับถนนลก	(ถนนพระรำมที่	๕)	ปัจจุบันคือถนนสุคันธำรำม

รำชวัต	 (รำชวัติ)	 แปลว่ำรั้ว	 เป็นกำรเขียนลำยลูกคลื่นที่หมำยถึงน�้ำ	 อันเป็นที่มำของ

ควำมชุ่มฉ�่ำเย็น	 มีจ�ำนวนมำกมำย	 แสดงถึงควำมมั่งค่ัง	 เมื่อเขียนลำยคล่ืนในที่แคบ

จึงได้เป็นรูปรั้ว	 หรือลำยรำชวัต	 ต่อมำในสมัยรัชกำลที่	 ๖	 พระรำชทำนนำมว่ำ

ถนนนครไชยศรี	 ตำมพระนำมพระเจ้ำลูกยำเธอ	 พระองค์เจ้ำจิรประวัติวรเดช	

กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช	

 ๕. ถนนดวงเดือน เริ่มต้นจำกแม่น�้ำเจ ้ำพระยำมำบรรจบกับถนนซ่ิว	

(ถนนสวรรคโลก)	 แบ่งเป็น	 ๓	 ตอน	 คือ	 ถนนดวงเดือนนอก	 ถนนดวงเดือนใน	 และ

ถนนดวงเดือนน่ำ	 มีควำมยำว ๒,๒๕๐	 เมตร ในสมัยรัชกำลที่	 ๖	 เปล่ียนเป็น 

ถนนสุโขทัย เน่ืองจำกตัดผ่ำนวังศุโขทัย	 ที่ประทับของสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ	 เจ้ำฟ้ำ

ประชำธิปกศักดิ์เดชกรมขุนศุโขทัยธรรมรำชำ	

 ๖. ถนนเต๊ก อยู่ในเขตพระรำชฐำน	เต๊กแปลว่ำกวำงหรือกวำงดำว	เริ่มจำก

คลองล�ำนำกทำงด้ำนใต้ของถนนโถ	 ขนำนไปกับคลองร่องไม้หอมระหว่ำงพระที่น่ัง

วิมำนเมฆกับพระที่นั่งอภิเษกดุสิต	ตรงไปทำงทิศใต้	(ถนนเต๊กใต้)	ไปออกถนนเบญมำศ

ที่ประตูกวำง	อันเป็นนำมที่สอดคล้องกัน

 
๑๖	
แต่เดิมสะกดว่ำ	เบญมำศ	มีควำมหมำยเดียวกับ	เบญจมำศ
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 ๗. สวนองุ่น	 เป็นสวนภำยในเขตพระรำชฐำน	 บริเวณเวทีใหม่สวนอัมพร

ในปัจจุบัน	องุ่นเป็นผลไม้ที่มีผลดกเป็นพวงแสดงถึงควำมอุดมสมบูรณ์

๓. ซิ่ว – คือ อายุยั่งยืน พิจำรณำจำกลักษณะดังนี้

	 ๑.	 เป็นผู้มีอำยุยืนนำน	เพรำะไม่มีโรค	

	 ๒.	เป็นรูปคนแก่	ถือไม้เท้ำมือหนึ่ง	ถือผลโถมือหนึ่ง	แสดงควำมเป็นผู้มีอำยุ

ยืนและมั่นคง

	 ๓.	 ใช้หมำยด้วยนกด�ำ	ซึ่งเป็นสัตว์ที่ไม่มีผู้ใดได้เห็นตำยอยู่ในที่แห่งใด

	 ๔.	 ใช้ดำวเป็นเครื่องหมำย	เพรำะดำวเป็นของไม่มีขึ้น	ไม่มีแรม	ย่อม

ตั้งอยู่ในท้องฟ้ำอย่ำงยั่งยืน

	 ๕.	 ใช้ต้นสน	เพรำะสนเป็นไม้ที่ใหญ่	และทนยิ่งกว่ำไม้อื่นๆ	มีควำมเขียวชอุ่ม

ตลอดปี

	 ๖.	 ใช้ผลโถ	 ซ่ึงเป็นผลไม้มีรสบริโภคชุ่มช่ืนใจ	 เป็นอุปกำรแก่ควำมมีอำยุยืน

นำน	(ผู้เรียบเรียงเห็นว่ำ	ผลท้อ	หรือ	ซิ่วท้อ	ก็น่ำจะเป็นผลไม้ประเภทเดียวกัน	ดังที่

ธรรมเนียมชำวจีน	ให้ผลซิ่วท้อแสดงถึงควำมมีอำยุยืนยำว)

	 ๗.	กำรสังเกต	 หำกเป็นเครื่องหมำยส่ือถึงซ่ิว	 คงจะเป็นเครื่องที่มีควำมทน

ถำวร	หรือยืดยำวเป็นเกณฑ์

 นามถนน ประตู และพระต�าหนัก ที่สื่อถึง ซิ่ว ได้แก่

 ๘. ถนนซิ่ว เป็นถนนที่อยู ่ขนำนกับคลองขื่อหน้ำ	 ขนำนไปกับทำงรถไฟ

สำยเหนือ	 เริ่มจำกถนนคอเส้ือ	 (ถนนพิษณุโลก)	 ไปจนจดคลองสำมเสน	 รัชกำลที่	 ๖	

พระรำชทำนนำมใหม่ว่ำ ถนนสวรรคโลก ตรงกบัพระนำมทรงกรมของ	สมเดจ็พระเจ้ำ

ลูกเธอ	 เจ้ำฟ้ำเยำวมำลย์นฤมล	 สรรพสกนธ์กัลยำณี	 กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี	

พระรำชธิดำในรัชกำลที่	๕	และหม่อมเจ้ำอุบลรัตนนำรีนำค	

 ๙. ถนนดวงดาว ประกอบด้วย	 ถนนดวงดำวเหนือ	 ถนนดวงดำวใน	 และ

ถนนดวงดำวใต้	แบ่งเขตพระรำชฐำนทีป่ระทบักบัพระรำชฐำนช้ันใน	ถนนดวงดำวเหนือ

เริ่มจำกคลองสำมเสนจดถนนซำงฮ้ี	 (ถนนรำชวิถี)	 ถนนดวงดำวใน	 อยู่ในบริเวณ

สวนสุนันทำ	 และถนนดวงดำวใต้	 จำกถนนคอเส้ือ	 (ถนนพิษณุโลก)	 ถึงถนนใบพร
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(ถนนอู่ทองนอก)	รัชกำลที่	๖	พระรำชทำนนำมใหม่	โดย	ถนนดวงดาวใต้	ให้เปลี่ยนชื่อ

เป็น	ถนนนครราชสีมาใต้	ถนนดวงดำวใน	ให้ยกเลิก	ถนนดวงดาวเหนือ	ให้เปลี่ยนชื่อ

เป็น	ถนนนครราชสมีาเหนอื เน่ืองจำกตดัผ่ำนวังสวนกหุลำบ	ของสมเดจ็พระเจ้ำลูกเธอ	

เจ้ำฟ้ำอัษฎำงค์	เดชำวุธ	กรมหลวงนครรำชสีมำ	

 ๑๐. ถนนโถ ถนนภำยในพระรำชฐำน	อยู่ด้ำนเหนือของคลองล�ำนำก	โถคือ

ลูกท้อ	ผลไม้ที่มีรสชุ่มชื่นใจ	เป็นอุปกำรแก่กำรมีอำยุยืน	

 ๑๑. เกาะสน เป็นเกำะอยูภ่ำยในพระรำชวังดสิุต	อยูถ่ดัจำกเกำะกวำงมำทำง

ทศิใต้	มตี�ำหนักสร้ำงข้ึนอยูห่กหลัง	พระรำชทำนให้เป็นทีป่ระทบัของพระเจ้ำน้องยำเธอ	

พระรำชธดิำในรชักำลที	่๔	ได้แก่	พระองค์เจ้ำวำณีรตันกญัญำ	พระองค์เจ้ำศรนำคสวำดิ	

พระองค์เจ้ำแขไขดวง	 พระองค์เจ้ำกำญจนำกร	 พระองค์เจ้ำอรุณวดี	 พระองค์เจ้ำ

นำรีรัตนำ	 พระองค์เจ้ำประดิษฐสำรี	 และพระองค์เจ้ำบุษบกบัวผัน	 ต้นสนเป็นต้นไม้

ที่มีอำยุยืนยำว	มีควำมคงทนทุกสภำพภูมิอำกำศ	

 ๑๒. ถนนเถาองุ่น ถนนในเขตพระรำชฐำน	 ขนำนกับถนนปลำยใบพร	

(ถนนอู่ทองใน)	ไปจดถนนโถ	กำรทีเ่ถำองุน่มลัีกษณะเล้ือยต่อเน่ืองตดิต่อกนัในกำรเขียน

ลำย	เปรียบเป็นซิ่วคืออำยุที่ยืนยำว

 ๑๓. ถนนประแจจีน เป็นถนนนอกพระรำชฐำน	 จำกสะพำนยมรำช	 ถนน

คอเสื้อ	 (ถนนพิษณุโลก)	ไปถึงสะพำนเฉลิมโลก	ถนนรำชด�ำริ	 เพื่อให้เดินทำงระหว่ำง

สวนดสิุตกบัทุง่ประทมุวันสะดวก	ลำยประแจจีน	คอืลักษณะของกำรเขียนลำยในทีแ่คบ

โดยขดีเป็นเส้นแล้วม้วนกลับ	ส่ือถงึควำมยนืยำว	ในสมยัรชักำลที	่๖	พระรำชทำนใหม่ว่ำ	

ถนนเพชรบุรี ตำมพระนำมทรงกรมของ	สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ	เจ้ำฟ้ำวไลยอลงกรณ์	

นรนิทรเทพยกมุำร	ีพระรำชธดิำในรชักำลที	่๕	และสมเดจ็พระศรสีวรนิทริำ	บรมรำชเทวี	

พระพันวัสสำอัยยิกำเจ้ำ	 ซ่ึงรัชกำลที่	 ๖	 ทรงสถำปนำเป็นพระเจ้ำน้องยำเธอเจ้ำฟ้ำ

ต่ำงกรม	 เป็นสมเด็จพระเจ้ำน้องยำเธอ	 เจ้ำฟ้ำวไลยอลงกรณ์	 กรมหลวงเพชรบุรี

รำชสิรินธร	เมื่อวันที่	๑๑	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	๒๔๕๔	

๔. ลวดลายอันเป็นมงคลอื่นๆ

	 นอกจำกนำมที่ส่ือถึงตรีพิพิธพร	 ฮก	 ลก	 ซ่ิว	 แล้ว	 ยังมีนำมที่ปรำกฏเป็น
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ช่ือลำยของเครื่องถ้วยเครื่องกระเบ้ืองจีน	 อันมีควำมหมำยเป็นมงคล	 มักสมมุติ

ควำมหมำยผ่ำนรูปสัญลักษณ์ต่ำงๆ	 สมเด็จฯ	 กรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพ	 ได้ทรง

จ�ำแนกลำยไว้เป็น	๕	หมวด	คือ	๑.	หมวดลำยรูปคน	๒.	หมวดลำยรูปสัตว์	๓.	หมวด

พรรณไม้	 ๔.	 หมวดรูปสิ่งของ	 และ	 ๕.	 หมวดภูมิสถาน	 กำรจ�ำแนกลำยตำมเกณฑ์

ซ่ึงทรงใช้น้ี	ได้แสดงไว้ในหนังสือพระนิพนธ์ต�ำนำนเรือ่งเครือ่งโต๊ะและถ้วยป้ัน	ซ่ึงถอืว่ำ

เป็นเอกสำรเล่มเดียวที่อธิบำยเรื่องกำรเล่นเครื่องโต๊ะ	 วิธีกำรตรวจโต๊ะ	 ฯลฯ	ที่เหลือ

อยู่ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษำ	สรุปได้ดังนี้

 ๑. หมวดลายรูปคน	 หรือที่โบรำณรียกกันว่ำลำยภำพน้ัน	 หมำยเอำลำยที่

เขยีนรปูบคุคลเป็นประมำณ	โดยมไิด้จ�ำกดัว่ำจะเป็นบุคคลจ�ำพวกใด	กระบวนลำยภำพ

มีหลำยหมวดหมู่	 ที่เห็นได้ชัด	 เช่น	 หมวดของผู้ส�ำเร็จถือพรต	 จ�ำพวกเทพเซียน

พระอรหันต์	 หมวดของบุคคลหรือเรื่องในพงศำวดำร	 บุคคลในอิริยำบถหรือกิจกรรม

ต่ำงๆ	เช่น	ดีดพิณ	เดินหมำก	หรือแสดงกิจวัตรในชีวิตประจ�ำวันของผู้คน	

 นามของถนน ประตู และพระต�าหนัก ที่เป็นประเภทลายรูปคน	ได้แก่	

 - ถนนภาพระบ�า	 ลำยภำพระบ�ำ	 เขียนเป็นรูปเทวดำชำยหญิง	 ๑๒	 รูปถือ

กิ่งไม้	ถนนภำพระบ�ำอยู่ในเขตพระรำชฐำน

 - ประตู เซียน	ลำยเซียน	เขียนเป็นรูปผู้ส�ำเร็จ	๘	คน	เป็นประตูเหล็กใหญ่

ตรงหน้ำพระที่นั่งตะวันออก	

 - ประตู เล่าฮั่น	ลำยเล่ำฮั่น	เขียนเป็นรูปพระอรหันต์	๑๘	องค์	เป็นประตู

ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้

 - ประตู มโหรี	 ลำยมโหรีหรือนำงมโหรี	 เขียนเป็นลำยนำงมโหรี	 ๘	 คน

เป็นประตูข้ำงในด้ำนตวันออก

 - ประตู สี่แซ่ ลำยสี่แซ่	เขียนเป็นลำยแสดงวิชำชีพของคน	๔	ตระกูล	จีน

เรียก	สือ	หลง	กง	เซียน	ได้แก่	นักเรียนหนังสือ	คนค้ำขำย	ช่ำง	และคนท�ำนำ	บ้ำงก็

เขียนเป็นคนจับปลำ	คนแบกฟืน	คนท�ำนำ	และคนอ่ำนหนังสือ	ประตูสี่แซ่	 เป็นประตู

ถนนบ๋วย	ด้ำนตะวันตกไปสวนสุนันทำ	ต่อมำเปลี่ยนชื่อเป็น	ประตูสุนันทาทวาร 
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 - ประตู นักปราชญ์	ลำยนักปรำชญ์	เขียนเป็นนักปรำชญ์สำมคน	จำรึกเขำ

คนหนึ่ง	คลี่ฉำกคนหนึ่ง	และดีดขิมคนหนึ่ง	เป็นประตูถนนเต็กด้ำนตะวันออก

 - ประตู พลรบ	 ลำยพลรบ	 เขียนเป็นรูปนักรบ	 มักน�ำมำจำกเรื่องสำมก๊ก

เป็นประตูถนนบ๋วย	ด้ำนตะวันออก

 - สวนภาพผู้หญิง	ลำยภำพผู้หญิง	เขียนเป็นรูปผู้หญิงในอิริยำบถต่ำงๆ	กัน

 - สวนเขาไม้	 ลำยเขำไม้เหมือนลำยภำพ	 โดยเขียนภำพประกอบเป็นลำย

เขำไม้

 - สวนโป๊ยเซียน	ลำยโป๊ยเซียน	เขียนเป็นผู้ส�ำเร็จ	๘	คน	

 ๒. หมวดลายรูปสัตว์ สำมำรถจ�ำแนกออกเป็นสองหมวดใหญ่	 คือ	 สัตว์ใน

เทวต�ำนำน	และสัตว์ทีม่อียูจ่รงิ	สัตว์ทัง้สองหมวดน้ีล้วนมคีวำมหมำยหรอืนัธยะอันเป็น

สิริมงคลทั้งสิ้น	 สัตว์ในเทวต�ำนำนท่ีส�ำคัญ	 ได้แก่	 มังกร	 หงส์	 กิเลน	 มักนิยมผูกลำย

เป็นกระบวนต่ำง	ๆ	หลำกหลำยแบบ	ทั้งลำยรูปสัตว์เหล่ำนั้นชนิดเดียวหรือหลำยชนิด

ประกอบกัน	 เช่น	 มังกรดั้นหมอก	 กิเลนเมฆกับมังกร	 บำงครำวผูกเป็นลำยประดิษฐ์	

เช่น	 น�ำลำยมังกรมำผูกเข้ำกับลำยประแจจีนหรือน�ำลำยหงส์ผูกเข้ำกับใบไม้	 เป็นต้น

ส�ำหรับลำยสัตว์ที่มีอยู่จริง	 มีสองกระบวนคือสัตว์บกและสัตว์น�้ำ	 จ�ำพวกสัตว์บก

มักเขียนลำยจตุบำททวิบำท	 เป็นรูปสัตว์สี่เท้ำสองเท้ำ	 เช่น	สิงโต	ม้ำ	กวำง	ค้ำงคำว	

นก	 ผีเสื้อ	 จ�ำพวกสัตว์น�้ำมักเขียนลำยปลำ	 ปู	 กุ้ง	 หอย	 อนึ่ง	 ลำยสัตว์น�้ำเหล่ำนี้ช่ำง

มักเขียนประกอบกับพรรณพืชน�้ำ	จ�ำพวกสำหร่ำย	กอกระจับ	กอบัว	

 นามของถนน ประตู และพระต�าหนัก ที่เป็นประเภทลายรูปสัตว	์ได้แก่	

 - ถนนมังกรร�า เป็นลำยมังกรท่ำทำงต่ำงๆ 

 - ถนนมังกรหย่อม	 ลำยมังกรหย่อม	 จีนเรียกว่ำท้วนเหล็ง	 เขียนตัวลำยใน

วงกลม	ผูกมังกรเป็นตัวลำย	ถนนนี้อยู่ในเขตพระรำชฐำน

 - ถนนหงส์หย่อม	ลำยหงส์หย่อม	จีนเรยีกว่ำ	ท้วนหง	เขียนตวัลำยในวงกลม	

ผูกหงส์เป็นตัวลำย	ถนนนี้อยู่ในเขตพระรำชฐำนขนำนกับถนนมังกรหย่อม
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 - ประตู กิเลน	 ลำยกิเลน	 จีนเรียกว่ำ	 คิหลิน	 ประตูกิเลน	 เป็นประตูทำง

เข้ำกองรักษำกำรรักษำพระรำชวัง	 ถนนอู่ทองใน	 ต่อมำเปล่ียนชื่อเป็น	 ประตูส�านัก

นิเวศพล 

 - ประตู กวาง ลำยกวำง	จีนเรียกว่ำ	เต๊ก เป็นประตูสวน	แง่เต๋ง	ทำงด้ำน

ใต้ 

 - ประตู ค้ังคาว (ค้างคาว)	 ลำยค้ำงคำว	 จีนเรียกว่ำ	 ฮก ประตูค้ำงคำว

เป็นประตูสกัดถนนโถไปสวนหงส์	ต่อมำเปลี่ยนนำมเป็น ประตู คนธรรพรักษา 

 - ประตู ชนี (ชะนี) ลำยชะนี	 มักเขียนเป็นลำยชะนีตำมกวำง	 หรือ	 ชะนี

กวำงสน เป็นประตูถนนทับทิม	ด้ำนใต้

 - ประตู ปลา ลำยปลำ	มีหลำยลำย	เช่น	ปลำกินสำหร่ำย	ปลำเมฆ	ประตู

ปลำเป็นประตูน�้ำคลองเม่งเส็ง 

 - ประตู ไก่ฟ้า ลำยไก่ฟ้ำ	เป็นประตูถนนส้มมือ	ด้ำนใต ้ 

 - ประตู นกร้อย ลำยนกร้อย จีนเรยีกว่ำ	แป๊ะเจ้ียวเชียวหอง	เป็นลำยประชมุ

นกหมู่ใหญ่	 มีนกยูง	 เป็นประธำน ประตูนกร้อย	 เป็นประตูสกัดถนนส้มมือใน	 หรือ

ถนนรำชวิถี	ทำงด้ำนทิศเหนือ	ต่อมำเปลี่ยนชื่อเป็น	ประตู ปราสารเกียรติราช 

 - ประตู เต่า ลำยเต่ำสื่อถึงควำมมีอำยุยืนยำวด้วย	เป็นประตูน�้ำคลองรำง

เงิน ในเขตพระรำชฐำน

 - ประตู นกกระเรียน ลำยนกกระเรียน	เป็น ประตูถนนพุดตำนด้ำนเหนือ

 - ประตู นกค�า เป็นประตู	ถนนมังกรร�ำ  

 - ประตู กบ ลำยกบ หรือจีนเรียกตัวเซ้ียมชู้ มีลักษณะเป็นกบสำมขำ	

สัญลักษณ์ของโชคลำภและอำยุยืนยำว	ประตูกบ	เป็นประตูระหว่ำงโรงช้ำง	๒	โรงกับ

ถนนอู่ทองใน	ต่อมำเปลี่ยนชื่อเป็น ประตูประเสริฐราชศักดิ์ 

 - ประตู เป็ดเหาะ ลำยเป็ดเหำะ	 จีนเรียกว่ำ	 จุยอะ เป็นประตูลักเล็ก

ทำงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 - ประตู ผีเสื้อ	 ลำยผีเส้ือ	 จีนเรียกว่ำ	 ฮู่เตียบ	 จะเขียนหลำยลำยด้วยกัน	

ประตูนี้	เป็นประตู	๓	บำน	หน้ำพระที่นั่งวิมำนเมฆ

 - ประตู ม้าแปด ลำยม้ำแปด	จีนเรียกว่ำ	โป๊ยเบ้ เป็นประตูก�ำแพงชั้นใน

ถนนพุดตำน

 - ประตู เสือ ลำยเสือ	จีนเรียกว่ำ	โฮ้ว	ประตเูสอื	เป็นประตอูอกจำกทมิดำบ

กรมวัง	 ถนนอู่ทองใน	 ไปต�ำหนักของกรมหลวงสรรพสิทธิ์ประสงค์	 ต่อมำเปล่ียน

ชื่อเป็น	ประตูประสิทธิ์สุรเดช 

 - ประตู หงส์ ลำยหงส์	จีนเรียกว่ำ	หง	เหมือนกับไทย เป็นประตูถนนหงค์

หย่อม	ด้ำนเหนือ	

 - ประตู มังกร ลำยมังกร	จีนเรียกว่ำ	เหล็ง	ลำยมังกรมีกำรเขียนหลำยรูป

แบบ	(กระบวน) เป็นประตูถนนหงษ์หย่อม	ด้ำนใต้ 

 - ประตู สิงโต ลำยสิงโต	 จีนเรียกว่ำ	 ไซ	 มีหลำยท่ำหลำยกระบวน	ประตู

สิงโตเป็นประตูสกัดถนนพุดตำนในหรือถนนพิชัยออกไปกรมยำนยนต์	 ต่อมำเปลี่ยน

เป็น	ประตูปราสาทเทวฤทธิ ์

 - ประตู โลโต	มำจำกค�ำว่ำ	ลั่วถัว	ในภำษำจีน	แปลว่ำ	อูฐ	จัดเป็นลำยนิมิต

มงคล	 ดั่งตรำพระลัญจกรที่พระเจ้ำกรุงจีนส่งมำเจริญพระรำชไมตรีในสมัยพระบำท

สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัยก็มีตรำหยก	เรียกว่ำ	โลโต	แกะเป็นรูป	อูฐหมอบ	

 - สวนหงส ์  พระต�ำหนักสวนหงส ์ 	 เป ็นที่ประทับของสมเด็จพระ

ศรีสวรินทริรำบรมรำชเทวี	พระพันวัสสำอัยยิกำเจ้ำ

 - สวนนกไม้ เป็นกำรเขียนนกและไม้ต่ำงๆ	ผสมกันให้ได้มงคลเป็น	ฮก	ลก	

ซิ่ว	สวนนกไม้	เป็นที่ประทับของสมเด็จพระปิตุฉำเจ้ำ	สุขุมำลมำรศรี	พระอัครรำชเทวี

 ๓. หมวดลายพรรณไม้ ในหมวดน้ีมักเลือกเอำพรรณไม้หรือพืชที่ลักษณะ

ควำมหมำยอันเป็นมงคล	 แบ่งออกเป็นสองจ�ำพวก	 ได้แก่	 ลำยพรรณไม้หลำยชนิด

ประกอบกัน	 และลำยพรรณไม้ชนิดเดียว	 ในจ�ำพวกลำยพรรณไม้หลำยชนิดประกอบ

เข้ำเป็นลำยนั้น	โดยมำกมักมีนัยยะเป็นตรีพิพิธพร	ในควำมเปรียบของ	ฮก	ลก	ซิ่ว	ซึ่ง

หมำยถึง	 วำสนำ	 โภคสมบัติ	 และอำยุยืน	 โดยเขียนพืชพรรณสำมส่ิงรวมกัน	 เช่น	
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ลำยลูกไม้สำมอย่ำง	 ประกอบด้วย	 ส้มมือ	 ทับทิม	 ลูกท้อ	 หรือลำยไม้สำมอย่ำง

ประกอบด้วย	พุดตำน	 เบญจมำศ	สน	 เป็นต้น	 นอกจำกนี้ยังมีลำยที่ส�ำคัญอย่ำงลำย

ส่ีฤดูซ่ึงน�ำเอำพืชพรรณซ่ึงเป็นตัวแทนของฤดูกำลทั้งส่ีของจีนมำไว้รวมกัน	 ได้แก่	

ดอกบัว	บ๋วย	พุดตำน	และเบญจมำศ	อันเป็นควำมหมำยว่ำให้สุขสดชื่นในฤดูกำลทั้งสี่

ดังเช่นพืชพรรณเหล่ำนี้	 บำงลำยใช้พรรณไม้	 ๒	 ชนิดก็มี	 เช่น	 ลำยพุดตำนเบญจมำศ	

ส่วนลำยพรรณไม้ชนิดเดียว	 มักเลือกเอำดอกไม้ใบไม้ชนิดใดชนิดหน่ึงผูกเป็นหลักของ

ลำยโดยอำจมีรำยละเอียดอ่ืนช่วยชูลำยให้งำมเด่นขึ้น	 เช่น	 ลำยกอบัวประเภทต่ำงๆ	

ลำยพุดตำนต้น	ลำยพุดตำนเลื้อย	ลำยเถำน�้ำเต้ำ	ลำยเถำแตง	เป็นต้น	

 นามของถนน ประตู และสวน ในพระราชวังดุสิตท่ีเป็นประเภทลาย

พรรณไม้	ได้แก่

 - สวนสี่ฤดู ลำยส่ีฤดู จีนเรียกว่ำ	 ส่ีกุ่ย	 น�ำดอกไม้ที่ออกตำมฤดู	 ๔	 ฤดูมำ

ผูกเป็นลำย	 พระต�ำหนักสวนส่ีฤดู	 เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีพัชรินทิรำ	

บรมรำชินีนำถ	พระรำชชนนีพันปีหลวง	

 - สวนบัว ลำยดอกบัว	 ลำยบัวมีหลำยกระบวน	บัวกอ	บัวซัด	 พระต�ำหนัก

สวนบัว	เป็นที่ประทับของพระวิมำดำเธอ	กรมพระสุทธำสินีนำฏ	

 - สวนบัวเปลว คือลำยดอกบัว	 ที่เขียนลำยเปลวแทรกเข้ำไป สวนบัวเปลว

คือห้องเครื่องต้นในพระรำชวังดุสิต	

 - สวนบ๋วยไผ่ ลำยดอกบ๋วย	 เขียนได้หลำยลำยคือ	 บ๋วยนก	 บ๋วยกระเบื้อง

แตก	บ๋วยไผ่	และบ๋วยไพ่	บ๋วยไผ่	จะเขียนเป็นต้นไผ่	และมีอักษรจีนอ่ำนว่ำบ๋วยก�ำกับ

สวนบ๋วยไผ่เป็นพระต�ำหนักของเจ้ำจอมมำดำแส	 พระองค์เจ้ำอัพภันตรีปชำ	 และ

พระองค์เจ้ำทิพยำลังกำร	

 - สวนพุดตาน ลำยดอกพุดตำน	จีนเรียกว่ำ	โบ๊วตัวโต๋ว	เขียนเป็น	๒	แบบคือ	

พุดตำนต้นเขำทะลุ	 ตั้งโต๊ะรวมกับเบญจมำศ	 และลำยพุดตำนเลื้อย	 สวนพุดตำนเป็น

พระต�ำหนักของเจ้ำจอมมำรดำอ่อน	 พระองค์เจ้ำอรประพันธ์ร�ำไพ	 พระองค์เจ้ำ

อดิศัยสุริยำภำ	 เจ้ำจอมเอี่ยม	 เจ้ำจอมเอิบ	 เจ้ำจอมเอื้อน	 เจ้ำจอมอำบ	 เจ้ำจอมแก้ว

เจ้ำจอมแส	เจ้ำจอมแถบ



ตรีพิพิธพร สวัสดิมงคลในพระราชวังดุสิต รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 151

 - สวนพุดตานเบญจมาศ ลำยดอกพุดตำนเบญจมำศ	 เขียนเป็นพุดตำน

ต้นเขำทะลุรวมกับเบญจมำศ	 หรือเขียนเป็นเบญจมำศต้นเขำทะลุ	 ตั้งโต๊ะรวมกับ

พดุตำนต้น	สวนพดุตำนเบญจมำศ	เป็นพระต�ำหนักของเจ้ำจอมมำรดำชุม่	พระองค์เจ้ำ

อำทรทิพย์นิภำ	และพระองค์เจ้ำสุจิตรำภรณี

 - สวนไม้สามอย่าง ลำยนี้มีโต๊ะหลวง	เป็นกำรน�ำดอกไม้หรือลูกไม้	๓	ชนิด

มำเทียบฮก	 ลก	 ซ่ิว	 ผูกเป็นลำย	 สวนไม้สำมอย่ำง	 เป็นพระต�ำหนักของพระองค์เจ้ำ

อัจฉรพรรณี	และเจ้ำจอมมำรดำตลับ	

 - สวนผกัชเีข้ม ลำยน้ีจีนเรยีกต้ำเหมยีว เป็นลำยไม้เล้ือย	เขยีนได้หลำยแบบ	

มีทั้งผักชีซีด	ผักชีฮ่อ	ผักชีหนังสือซังฮี้	สวนผักชีเข้ม	เป็นพระต�ำหนักของพระองค์เจ้ำ

ศศิพงษ์ประไพ	

 - ถนนประทัดทอง	 ยังมีถนนนำมพระรำชทำนอีกถนนหน่ึงช่ือว่ำ	 ถนน

ประทัดทอง	 ตัดเชื่อมระหว่ำงถนนประแจจีน	 (ถนนเพชรบุรี)	 และถนนหัวล�ำโพง

(ถนนพระรำมที่	 ๔)	 แม้ว่ำลำยประทัดทองน้ัน	 มิได้อยู่ในรำยนำมของลำยเครื่องโต๊ะ

สมัยรัชกำลที่	 ๕	 ตำมพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพ	 โดย	

อำจำรย์ธนพันธุ์	ขจรพันธุ์	อธิบำยว่ำชิ้นลำยประทัดทอง	เป็นลำยชิ้นเครื่องโต๊ะชั้นเก่ำ

มำกๆ	 ซ่ึงแทบทั้งน้ันเป็นช้ินไต้เหม็ง	 กล่ำวคือ	 เป็นของที่ท�ำในสมัยรำชวงศ์หมิง

เกือบทั้งส้ิน	 มักเป็นของที่มีรูปทรงอย่ำงจีนแท้	 จึงไม่สำมำรถคุมขึ้นตั้งเป็นเครื่องโต๊ะ

ลำยน้ีได้ทั้งโต๊ะ	 คงมีแต่ช้ินที่เป็นแม่ลำยอยู่ไม่กี่ชิ้น	 ลำยประทัดทองน้ัน	 เป็นลำย

คล้ำยๆ	 ลำยบัวเครือหรือลำยพุดตำนเล้ือย	 แต่ทว่ำ	 เส้นลำยโดยเฉพำะใบจะเขียน

ละเอียดเล็กกว่ำ	ต่อมำมกีำรเรยีกเป็นช่ือ	ถนนบรรทดัทอง	แม้ว่ำรชักำลที	่๖	โปรดเกล้ำฯ	

ให้เปล่ียนเป็นถนนพระรามท่ี ๖	แต่ประชำชนยงัคงเรยีกถนนบรรทดัทองอยูจ่นปัจจุบัน

 - ถนนใบพร	 ใบพร	 คือ	 ใบของต้นอำร์ทิเซีย	 มักเขียนอยู่ที่คอขวดแจกัน

เป็นรูปใบไม้ส่วนปลำย	 ถนนใบพร	 และถนนปลำยใบพร	 กั้นเขตพระรำชฐำนชั้นนอก

กับพระรำชชั้นใน	ถนนใบพรต่อมำคือ	ถนนอู่ทองใน	 ตั้งแต่พระลำน	พระรำชวังดุสิต

ถึงถนนรำชวิถี	 ยำว	 ๘๒๐	 เมตร	 ส่วนถนนปลำยใบพร	 ต่อมำ	 คือ	 ถนนอู่ทองนอก 

จำกพระลำนพระรำชวังดุสิตถึงถนนสำมเสน	ยำว	๗๗๐	เมตร	
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 ๔. หมวดรูปสิง่ของ	ในหมวดลำยรปูส่ิงของน้ีสำมำรถจ�ำแนกลำยออกได้เป็น

สำมจ�ำพวกคอื	ลำยฮ่อ	ลำยหนังสือ	และลำยกระแปะหรอืรปูเหรยีญทอง	ลำยในหมวดน้ี

โดยมำกนิยมเขียนลำยสิ่งของเครื่องมงคลภัณฑ์หลำกหลำยชนิด	ผูกลำยเป็นหมวดหมู่	

แสดงควำมหมำยหรือนัยยะอันเป็นมงคลต่ำงๆ	กันไปตำมแต่ช่ำงเขียนจะเลือกใช้	

	 กระบวนลำยจ�ำพวกแรกที่เรียกลำยฮ่อ	 มักเขียนรูปข้ำวของเครื่องมงคล

ชนิดต่ำงๆ	 กระจำยกันไปบนช้ินเครื่องกระเบื้อง	 โดยของแต่ละส่ิงก็มีแพรริ้วระบำย

ผูกไว้	มีสองประเภทคือ	ประเภทแรกเป็นลำยฮ่อเครื่องเรือน	(ปักโก๊)	ลำยนี้เขียนเป็น

รูปเครื่องมงคลภัณฑ์ชนิดต่ำงๆ	วำงตั้งเป็นหมวดหมู่	และลำยฮ่อเครื่องมงคล	๘	ต่อ

มำคือลำยตัวอักษรชนิดต่ำงๆ	 แบ่งออกเป็นสองพวก	 คือ	 ลำยหนังสือใหญ่และ

ลำยหนังสือเล็ก	 ลำยหนังสือใหญ่	 มักเขียนเป็นตัวอักษรประดิษฐ์แบบโบรำณของจีน

เป็นตัวอักษรในหมวด	ฮก	ลก	ซิ่ว	ซังฮี้	บำงครำวผนวกลำยตัวอักษรมำกกว่ำสองตัว

ขึ้นไปก็มี	นอกจำกนี้ยังมีลำยในหมวดสิ่งของจ�ำพวกลำยกระแปะหรือรูปเหรียญ	

 นามของถนน ประตู และพระต�าหนัก ที่เป็นประเภทสิ่งของ	ได้แก่

 - ถนนซางฮี้	 เริ่มจำกแม่น�้ำเจ้ำพระยำทำงทิศเหนือของสวนดุสิตไปถึง

คลองส้มป่อยในเขตพระต�ำหนักจิตรลดำรโหฐำน	 ต่อมำตัดเพิ่มอีกสำมตอน	 ได้แก่	

ถนนซำงฮ้ีนอก	ถนนซำงฮ้ีใน	และถนนซำงฮ้ีน่ำ	ไปถงึถนนรำชปรำรภต่อกบัถนนพญำไท

ผ่ำนพระรำชวังพญำไท	 ซ่ึงเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีพัชรินทรำบรมรำชินีนำถ	

พระรำชชนนี	พระพันปีหลวงในรัชกำลที่	๖	และเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของรัชกำล

ที่	 ๖	 ในเวลำต่อมำ	 พระองค์พระรำชทำนนำมเป็น	 ถนนราชวิถี	 ที่ส่ือถึงกำรเสด็จ

พระรำชด�ำเนินจำกสวนดุสิตมำยังพระรำชวังพญำไท	ลำยซำงฮี้หรือซังฮี้	เป็นกำรรวม

ของอักษรจีนสองตัว	คือ	ซำง	ที่แปลว่ำ	คู่	หรือ	สองเท่ำ	ส่วนค�ำว่ำ	ฮี้	แปลว่ำควำมสุข	

เป็นอักษรคู่ที่ใช้อวยพรในวันแต่งงำนของชำวจีน

 - ประตูหนังสือเล็ก ลำยหนังสือเล็ก	 จะสังเกตโดยขนำดของตัวอักษรน้ัน

เล็กกว่ำลำยหนังสือใหญ่	 โดยมำกเขียนเป็นตัวบรรจงซ่ึงไม่ใช่อักษรประดิษฐ์	 ประตู

หนังสือเล็กเป็นประตูถนนพุดตำน	 ออกจำกพระที่น่ังอภิเษกดุสิตทำงด้ำนเหนือไป

พลับพลำโรงช้ำง	ต่อมำเปลี่ยนนำมเป็น	ประตูเทวฤทธิ์พิทักษ์
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 - ประตูลิขิต ลำยลิขิต	จัดเป็นลำยหนังสือเล็ก	ในกระบวนลำยของหนังสือ

ร้อยตวั	จีนเรยีกว่ำ	แป๊ะซ่ิว	มโีต๊ะหลวงทีก่�ำหนดเรยีกว่ำเป็นลำยลิขติ	ประตน้ีูเป็นประตู

จำกถนนเต็กไปสวนหนังสือเต็ก	ต่อมำเปลี่ยนนำมเป็น ประตูพิทยาธรสถิต

 - ถนนลขิติ คอื	ลำยหนังสือเล็ก ถนนลขิติตัง้แต่ถนนคอเส้ือ	(ถนนพษิณุโลก)	

จนถึงถนนดวงตวัน	(ถนนศรีอยุธยำ)	มีควำมยำว	๓๕๐	เมตร

 - สวนหนังสือเล็ก	 คือลำยอักษรจีนที่เขียนบนภำชนะเป็นตัวอักษรขนำด

เล็ก	 บ้ำงเขียนเป็นบทกวีทั้งบท	 สวนหนังสือเล็กเป็นพระต�ำหนัก	 ของพระองค์เจ้ำ

เจริญศรีพระชนมำยุ

 - สวนหนังสือใหญ่	 คือลำยอักษรจีนตัวใหญ่ที่ประดิษฐ์แบบโบรำณ

สวนหนังสือใหญ่	เป็นพระต�ำหนักของพระองค์เจ้ำบีเอตริศภัทรำยุวดี

	 ๕.	ลายภูมิสถาน	 เขียนเป็นรูปภูมิประเทศและภูมิสถำนต่ำงๆ	 ที่ส�ำคัญได้แก	่

ลำยเขำไม้	 ลำยแผนที่	 และลำยฝรั่งกังไส	 ลำยแผนที่	 เป็นกำรเรียกลำยจ�ำพวกสิ่ง

ปลูกสร้ำงต่ำงๆ	 ซ่ึงเป็นอำคำรร้ำนรวงหรือสถำนที่ส�ำคัญอันมีช่ือเสียงที่รู ้จักกันด	ี

เช่น	ลำยสิบสำมห้ำงเมืองกวำงตุ้ง

 นามของถนน ประตู และพระต�าหนัก ที่เป็นประเภทภูมิสถาน	ได้แก่

 - สวนเขาไม้ ลำยเขำไม้สำมำรถจ�ำแนกได้เป็น	ลำยเขำไม้เปล่ำ	คือเขียนแต่

ภำพภูมิทัศน์ล้วนๆ	 ลำยเขำไม้ส่ีแซ่	 เพิ่มภำพบุคคลในวิชำชีพเข้ำไปกับภูมิทัศน์	 และ

ลำยเขำไม้หนังสือซ่ึงเป็นกำรเขียนบทกวีหรือควำมเรียงก�ำกับไปในภำพภูมิทัศน์น้ัน	

สวนเขำไม้	เป็นพระต�ำหนักของพระองค์เจ้ำจุฑำรัตนรำชกุมำรี

 - สวนฝรัง่กังไส ลำยฝรัง่กงัไส	ได้แก่	ลำยเครือ่งกระเบ้ืองซ่ึงตะวันตกให้แบบ

อย่ำงไปส�ำหรับช่ำงจีนเขียน	โดยมำกมักเขียนเป็นลำยภูมิสถำนบ้ำง	ช่อดอกไม้บ้ำง	ที่

เขียนเป็นลำยแบบยุโรปเลยก็มี	สวนฝรั่งกังไส	เป็นพระต�ำหนักของพระรำชชำยำ	เจ้ำ

ดำรำรศัม ีปัจจุบันเป็นส่วนหน่ึงของของพพิธิภณัฑ์วิมำนเมฆ	จัดแสดงเครือ่งลำยครำม

	 นอกจำกในกระบวนลำยทีส่ื่อถงึตรพีพิธิพร	ฮก	ลก	ซ่ิว	และลำยในหมวดต่ำงๆ	

แล้ว	ยังมีนำมพระรำชทำนที่เกี่ยวกับประเภทของเครื่องกระเบื้องจีนอีก	ได้แก่



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๘154

 - สวนแป๊ะเต๋ง	 อยู่ในเขตพระรำชฐำนในสวนดุสิต	 ค�ำว่ำแป๊ะเต๋ง	 เป็นชนิด

ของเครื่องถ้วยสีขำว	ที่เคลือบน�้ำยำใสอย่ำงที่เรียกว่ำขำวกังไส

 - สวนแง่เต๋ง	 อยู่ในเขตพระรำชฐำนในสวนดุสิตเช่นกัน	 ค�ำว่ำ	 แง่เต๋ง	 เป็น

ชนิดของเครื่องถ้วยสีขำว	ต่ำงกับแป๊ะเต๋งตรงที่	แง่เต๋งนั้น	แปลว่ำขำวอย่ำงงำช้ำง

 - ถนนขาว	อยูร่ะหว่ำงถนนซำงฮ้ี	(ถนนรำชวิถ)ี	กบัถนนดวงดำว	(ถนนสุโขทยั)	

หมำยถึงชนิดของเครื่องถ้วยสีขำว	

 - ถนนสังคโลก	 อยู่ข้ำงโรงพยำบำลวชิระ	 ถนนสำมเสน	 ขนำนกับถนน

ดวงดำว	 (ถนนสุโขทัย)	 เชื่อมถนนขำวกับถนนสำมเสน	 ถนนกว้ำง	 ๑๒	 เมตร

ยำว	๓๐๐	 เมตร	นำมสังคโลกนี้	 หมำยถึงชนิดของเครื่องถ้วยสังคโลก	ซึ่งในกำรเล่น

เครือ่งโต๊ะ	เน้ือสังคโลกจะมหีลำยสี	ทัง้สีขำว	เขยีวอ่อน	เขียวแก่	แดง	ครำมทบั	เป็นต้น

 - ถนนเขียวไข่กา	 อยู่ข้ำงโรงเรียนรำชินีบน	 จำกถนนสำมเสนไปจดแม่น�้ำ

เจ้ำพระยำ	หมำยถึงชนิดของเครื่องถ้วยที่เป็นสีเขียวไข่กำ	

สรุป

	 นำมที่พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวพระรำชทำนแก่ถนน	 ประตู	

พระต�ำหนัก	และสถำนที่อื่นๆ	ภำยในพระรำชวังดุสิต	ซึ่งเปรียบเป็นบ้ำนของพระองค์	

จึงเป็นนำมแห่งควำมเป็นสวัสดิมงคล	 เป็นตรีพิพิธพร	 พระรำชทำนให้ผู้พ�ำนักอำศัยมี

แต่ควำมสุขสวัสด	ีแวดล้อมไปด้วยวำสนำ	โภคทรพัย์	และอำยวัุฒนะ	เป็นพรทีพ่ระบำท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวพระรำชทำนให้	 บ้าน และ เมือง	 ของพระองค์

เต็มไปดว้ยตรีพพิธิพร	เพื่อใหผู้อ้ยู	่ผูอ้ำศยัมีควำมสขุ	รม่เยน็	มีวำสนำ	มทีรัพย์ศฤงคำร	

และอำยุมั่นปรำศจำกโรค	

	 นำมต่ำงๆ	ทีส่ื่อถงึลำยเครือ่งถ้วย	จึงเป็นควำมทรงจ�ำบทหน่ึงในประวัตศิำสตร์

สังคมไทย	 เป็นงำนอดิเรกที่ได้รับควำมนิยม	 นอกเหนือจำกงำนอดิเรกประเภทต่ำงๆ

เช่น	 ปลูกต้นไม้	 กำรเล่นไม้ดัด	 สะสมปั้นและถ้วยชำ	 ตลับงำกลึง	 กระถำงลำยครำม	

เป็นต้น	
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	 แม้ภำยหลัง	 ควำมนิยมในกำรเล่นเครื่องถ้วยจีนจะเส่ือมถอยลงไป	 อีกทั้ง

พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	 ทรงพระรำชทำนนำมใหม่ให้แก่ถนนสำย

ต่ำงๆ	 แทนนำมที่เป็นลวดลำยกระเบื้องถ้วยของจีน	 และหำกจะวิเครำะห์ถึงสำเหตุ

ที่ทรงเปลี่ยนแปลงนำมถนนต่ำงๆ	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๖๔	 นั้น	 ผู้เขียนยังไม่สำมำรถค้นพบ

แนวพระรำชด�ำริดังกล่ำวปรำกฎอยู่ในเอกสำรใดๆ	 แต่อำจสันนิษฐำนจำกข้อมูล

ประกอบอ่ืนๆ	 ได้ว่ำ	 นับตั้งแต่ช่วงปลำยรัชกำลพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ

เจ้ำอยูห่วัน้ัน	ชำวจีนเกดิแตกแยกควำมคดิทำงกำรเมอืงเป็น	๒	กระแส	กระแสหน่ึงเป็น

กลุ่มนิยมกำรปฏิวัติ	 มี	 ดร.ซุนยัดเซนเป็นผู้จัดตั้ง	 ต้องกำรก้ำวไปตำมวิถีทำงที่ให้พระ

มหำกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ	 ส่วนอีกกระแสหน่ึงเป็นกลุ่มนิยมกษัตริย์	 ซ่ึงทั้งสอง

ฝ่ำยต่ำงมีควำมขัดแย้งและต่อสู้กัน	 รวมทั้งส่งคนไปโฆษณำแนวคิดของฝ่ำยตนยัง

ชำวจีนโพ้นทะเลที่อำศัยอยู่ในสยำมและส่วนอ่ืนๆ	 เพื่อหำผู้สนับสนุน
๑๗
	 แม้กระทั่ง	

ดร.ซุนยดัเยนเองกเ็คยเดนิทำงมำสยำมถงึ	๔	ครัง้	ท�ำให้เกดิควำมตืน่ตวัในหมูช่ำวจีนใน

สยำมประเทศ	ทั้งกำรออกหนังสือพิมพ์	กำรตั้งโรงเรียน	เพื่อใส่แนวคิดและอุดมกำรณ์

ผ่ำนกำรเรยีนกำรสอน	เป็นผลให้พ่อค้ำวำณชิ	นักธรุกจิ	แม้กระทัง่กรรมกรผู้ใช้แรงงำน	

ต่ำงได้รับกำรปลุกระดมชักน�ำให้สนับสนุนกำรปฏิวัติของ	 ดร.ซุนยัดเซนเพื่อโค่นล้ม

รำชส�ำนักชิง

	 และเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๕๓	 รัฐบำลไทยมีกำรเปล่ียนแปลงวิธีกำรจัดเก็บภำษี

รัชชูปกำรจำกชำวจีน	ซึ่งเดิมนั้นเรียกเก็บ	๓	ปีครั้ง	มำเป็นกำรเรียกเก็บทุกปี	ยังผลให้

ชำวจีนพำกนัประท้วงโดยร้ำนค้ำต่ำงๆ	พำกนัปิดร้ำนพร้อมกนัตัง้แต่วันที	่๑-๕	มถินุำยน	

จึงยอมเปิดท�ำกำรค้ำตำมปกติ	 และหลังจำกพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

เสด็จข้ึนครองรำชย์	 ประเทศจีนเกิดกำรปฏิวัติครั้งใหญ่	 เรียกว่ำ	 กำรปฏิวัติซินไฮ่	

ที่น�ำโดย	 ดร.	 ซุนยัดเซน	 เมื่อเดือนตุลำคม	 พ.ศ.๒๔๕๔	 รำชส�ำนักแมนจูล่มสลำย

ดร.ซุนยัดเซนได้รับเลือกให้เป็นประธำนำธิบดี	 ช่ัวครำว	 จักรพรรดิปูยีแห่งรำชวงศ์

แมนจูชิงประกำศสละรำชบังลังก์	เมื่อวันที่	๑๒	ธันวำคม	

 
๑๗
เซี่ยกวง	 (ผู้เขียน),	กิจกรรมทางการเมืองของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย (ค.ศ.

๑๙๐๖-๑๙๓๙)	(กรุงเทพฯ:	สถำบันเอเชียศึกษำ	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,	๒๕๔๖),	หน้ำ	๓.



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๘156

	 พ.ศ.	๒๔๕๕	เกดิกลุ่มคณะบคุคลทีป่ระกอบด้วยพลเรอืน	ทหำรและข้ำรำชกำร

จ�ำนวนหน่ึง	 โดยมี	 ร.อ.เหล็ง	 ศรีจันทร์	 เป็นผู้น�ำ	 เรียกว่ำ	 กำรปฏิวัติ	 ร.ศ.๑๓๐	 มี

วัตถุประสงค์เพื่อล้มเลิกระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์	ต้องกำรประชำธิปไตย	ดังเช่น

กำรปฏิวัติซินไฮ่ของจีน	แต่ยังไม่ทันเริ่มก่อกำร	ก็ถูกจับเสียก่อน	

	 สยำมภำยใต้กำรปกครองของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

ได้รับผลกระทบจำกกำรก่อเหตุของชำวจีนไม่มำกก็น้อย	 เป็นผลให้พระองค์พระรำช

นิพนธ์บทควำมเรื่อง	 พวกยิวแห่งบุรพทิศ
๑๘
	 เพื่อให้เห็นว่ำมีคนจีนบำงกลุ่มที่ไม่ซื่อสัตย์	

เป็นภยัและไม่ส�ำนึกบญุคณุของแผ่นดนิไทย	ดงัค�ำโปรยหน้ำปกทีว่่ำ	พรรณนาถงึนิสัยใจคอของ

จีนว่าเหมือนกับพวกยิวในประเทศยุโรป
๑๙
	ทรงเน้นควำมคิดชำตินิยมให้แก่รำษฎร	และ

ปรำกฎกฎหมำยสัญชำติฉบับหนึ่งเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๖	โดยให้บุคคลที่ถือก�ำเนิดบนแผ่นดิน

ไทยน้ัน	มสัีญชำตไิทยโดยไม่ค�ำนึงว่ำบิดำหรอืมำรดำถอืสัญชำตปิระเทศใด	และบุคคลที่

มีบิดำหรือมำรดำเป็นสัญชำติไทย	 ก็ให้บุคคลน้ันเป็นสัญชำติไทยด้วยโดยไม่ค�ำนึงว่ำ

เขำจะถือก�ำเนิดในหรือนอกรำชอำณำจักรไทย
๒๐
	 เพื่อส่งเสริมและสร้ำงจิตส�ำนึกให้

ชำวจีนมีควำมรู้สึกจงรักภักดีต่อประเทศไทย	 ลดกำรแพร่กระจำยควำมคิดชำตินิยม

ของชำวจีน	และพระองค์ยงัพระรำชทำนบรรดำศกัดิใ์ห้แก่ชำวจีนทีม่ฐีำนะและบทบำท

ทำงสังคมเป็นจ�ำนวนมำก	 เพื่อให้เขำรู้สึกเป็นเกียรติที่เป็นคนไทยและสร้ำงควำมรู้สึก

ผูกพันให้เกิดขึ้น
๒๑

 

	 กำรเปล่ียนแปลงนำมถนนจำกลวดลำยเครื่องถ้วยลำยครำมเหล่ำน้ี	 จึงอำจ

มีสำเหตุมำจำกกำรสนับสนุนแนวคิดชำตินิยมให้เกิดขึ้น	 โดยใช้นำมที่มีควำมไพเรำะ

และมีควำมหมำย	 ดังเช่นนำมถนนที่สื่อถึงพระนำมทรงกรมของพระรำชโอรส

พระรำชธิดำในพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำเจ้ำอยู่หัว	 อีกทั้งนำมของประตู

 
๑๘	
อัศวพำห	ุ(พระนำมแฝงของพระบำทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้ำเจ้ำอยูห่วั),	ยิวแห่งบรุพทิศ, 

มปท:	มปป,หน้ำ	๑.

 
๑๙	

เรื่องเดียวกัน,	ปกหน้ำ.	

 
๒๐	
พระรำชบัญญัติสัญชำติ	 พ.ศ.๒๔๕๖	 ใน	 นาครสงเคราะห์ประจ�าพุทธศก ๒๔๕๖

หน้ำ	๑๗๙

 
๒๑	
ขจัดภยั	บุรษุพฒัน์,	ชนกลุม่น้อยในไทย,	พมิพ์ครัง้ที	่๒	(กรงุเทพฯ	:	แพร่พทิยำ,	๒๕๑๘),	

หน้ำ	๖๒-๖๕
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ที่สื่อถึงควำมศักดิ์สิทธิ์	เป็นพรของเทพยดำ	ผู้ปกปักรักษำ	และควำมสง่ำน่ำเกรงขำม	

ซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงน้ี	ย่อมเป็นไปตำมค่ำนิยมแต่ละยคุสมยั	ด้วยพระปรชีำสำมำรถของ

พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู ่หัว	 และพระบำทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ำ

เจ้ำอยู่หัว	 ที่ทรงเป็นพระมหำกษัตริย์นักปรำชญ์	 ในกำรพระรำชทำนนำมถนนและ

นำมสถำนที่ต่ำงๆ	อย่ำงมีควำมหมำย	และเหมำะสมแก่กำลสมัย	

งานแสดงเครื่องโต๊ะในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท (ที่มา : ธนพันธุ์ ขจรพันธุ์)
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โต๊ะหลวง (หมายถึงโต๊ะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

ตัวอย่างการจัดวางเครื่องถ้วย ในภาพเป็นเครื่องถ้วยลายกอบัวซัดเสมอ
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โต๊ะจับฉ่าย (การน�าเครื่องถ้วยที่มีลวดลายไม่ซ�้ากันเกิน ๒ ใบมาตั้งเป็นโต๊ะ)

โต๊ะแป๊ะเต๋ง (คือการน�าเครื่องถ้วยที่มีสีขาวล้วนมารวมเป็นโต๊ะ)
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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 ฮก ลก ซิ่ว (ที่มา: เครื่องถ้วยวัดโพธิ์)

ลับแล วาดจากเรื่องสามก๊ก (ที่มา: เครื่องถ้วยวัดโพธิ์)
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พระรำชบัญญัติสัญชำติ	 พ.ศ.	 ๒๔๕๖	 ใน	 นาครสงเคราะห์ประจ�าพุทธศก ๒๔๕๖ 

	 หน้ำ	๑๗๙.

มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว,	พระบำทสมเด็จพระ.	พวกยิวแห่งบุรพทิศ.	มปท.มปป.	
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ราชกิจจานุเบกษา,	เล่ม ๑๕	ตอน	๕๐	(๑๒	มีนำคม	พ.ศ.	๒๔๔๒)

แจ้งควำมเรื่องสวนดุสิต	ลงวันที่	๗	มีนำคม	ร.ศ.๑๑๗	ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๕ 

	 หน้ำ	๕๔๓.

บัณฑิต	 จุลำสัย,	 และ	 พีรศรี	 โพวำทอง,	 รายงานเอกสารประวั ติศาสตร ์

 สถาปัตยกรรมพระราชวงัดุสติ	รำยงำนผลกำรวิจัยเงนิทนุเฉลิมฉลองสมเดจ็

	 พระเทพรตันรำชสุดำฯ	สยำมบรมรำชกมุำร	ีจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,	๒๕๕๐.

ส�ำนักพระรำชวัง.	 จดหมายเหตุการณ์ก่อสร้างและซ่อมแซมพระท่ีนั่งวิมานเมฆ 

 พทุธศักราช ๒๔๔๓-๒๕๑๘ (งำนประชำสัมพนัธ์และเผยแพร่	ส�ำนักพระรำชวัง

	 รวบรวมและจัดพิมพ์	พ.ศ.	๒๕๓๓)	




