
พระบ�ทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้�เจ�้อยู่หวั รชัก�ลที ่5 ได้เสด็จประพ�ส
ยโุรปครัง้ท่ี 2 พ.ศ. 2450 เพือ่ทรงฟืน้ฟพูระพล�น�มยัทีไ่มใ่ครส่มบรูณ์
แข็งแรง (แพทย์รักษ�ในเมืองไทยแล้วก็ยังไม่ทรงห�ยพระประชวร) และเพื่อ

เยี่ยมเยือนเชื่อมสัมพันธไมตรีกับพระมห�กษัตริย์ประเทศที่เป็นมิตรรักกัน 

อันเป็นกุศโลบ�ยสำ�คัญในก�รรักษ�คว�มเป็นเอกร�ชของประเทศ อีกทั้งเพื่อ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒน�ขนบธรรมเนียมข้อปฏิบัติร�ชก�รบ�งประก�รที่

ยังล้�หลัง ให้ทันสมัยทัดเทียมกับต่�งประเทศ รวมทั้งทรงจัดห�ช่�งสถ�ปนิก 

และวศิวกรช�วต�่งประเทศ เพือ่ก่อสร�้งพระบรมร�ช�นสุ�วรยีพ์ระบรมรปูทรง

ม�้ พระร�ชวงั วงั วดัว�อ�ร�ม และสถ�นท่ีร�ชก�ร ซ่ึงเปน็สถ�ปตัยกรรมแบบ

ตะวันตกที่นิยมกันม�กในสมัยนั้น

ก�รเสดจ็ต�่งประเทศเพ่ือฟืน้ฟพูระพล�น�มยัในคร�วนัน้ คณะแพทยไ์ด้

สรุปพระอ�ก�รทั่วไป ส่งม�ถึงสมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ช เจ้�ฟ้�มห�วชิร�วุธ 

สย�มมกุฎร�ชกุม�ร โดยมีใจคว�มแปลดังนี้ 

1
โรงน�ที่พระตำ�หนักพญ�ไท
หรือน�หลวงคลองพญ�ไท



	 	 สานเรโม

	 	 วันที่	1	พฤษภาคม	รัตนโกสินทรศก	126

แพทย์ทั้งหลาย คือเสอแปตริกแมนสัน กรุงลอนดอน แลเคไฮม์รีต 

โปรเฟสเสอ้ไฟลเ์นอร ์เมอืงไฮเดลเบคิ อนัพระบาทสมเดจ็พระบรมนารถบพติรฯ 

พระเจ้ากรุงสยาม รับส่ังให้หามายังสานเรโม มิได้ตรวจพบพระโรคอย่างใดอย่างหน่ึง 

ซึ่งจะทำาอันตรายในพระวรกายพระบาทสมเด็จพระบรมนารถบพิตรฯ ดังนั้น

แพทย์ทั้งหลายน้ันลงสันนิษฐานว่า พระบาทสมเด็จพระบรมนารถบพิตรฯ มี

พระโลหติไมส่มบรูณ ์และออ่นพระกำาลงัด้วยอำานาจพระธาตลุะลาย พระอาหาร

หย่อน และมีพระสิงฆานิกาออกทางพระศอและพระนาสิกเรื้อรังมา และด้วย

อำานาจพระอุสาหะจัด ซึ่งทำาให้บรรทมหลับหลายปีมาแล้วฯ

เหตดุงันัน้ ขา้พเจา้ผูแ้พทยท์ัง้หลาย ไดก้ำาหนดวธิกีารบรหิารพระวรกาย

มาถวาย มีรักษาด้วยสรงน้ำาท่ีเมืองบาเดนอยู่ในน้ันด้วย การเสด็จพระราชดำาเนิน

ในมรรควิธีมีประโยชน์ พระบาทสมเด็จพระบรมนารถบพิตรฯ ให้ทรงพระสำาราญ

ปรากฏชัดแล้ว และการเสด็จประทับแรมที่ตำาบลรีวีเอระ (แขวงประเทศอิตาลี) 

จกัมปีระโยชน์มากเหมอืนกนัเป็นแน ่ถา้จดัการบรหิารพระองคท์ีน่ัน่ เชน่ ไดเ้ริม่

มาแล้วบ้างเล็กน้อย ณ ท่ีนี้จักทวีประโยชน์ขึ้นอีก แพทย์ทั้งหลายนั้นพิจารณา

เห็นพระอาการเปน็ทีพ่อใจ และมุง่หมายดว้ยความไวใ้จวา่ คงจกัมปีระโยชนแ์ก่

พระสำาราญ และพระกำาลังแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมนารถบพิตรฯ เพราะ

เหตุบริการที่จะพึงอนุวัตรตามอย่างแข็งแรง

	 (ลงชื่อ)	

	 โปรเฟสเส้อ	ดอกเตอร์ไฟล์เนอร์

	 แพทยป์รกึษาสำาหรบัเจ้าแกรนดด์กุเฟรเดอรกิแหง่นครบาเดน
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ในก�รเสดจ็ประพ�สต�่งประเทศทุกครัง้ของพระบ�ทสมเดจ็พระจลุจอมเกล�้-

เจ�้อยูห่วั หรอืสมเดจ็พระพทุธเจ�้หลวงนัน้ นอกจ�กจะทรงง�นบรหิ�รประเทศ 

และเชื่อมสัมพันธไมตรีกับน�น�อ�รยประเทศแล้ว ยังทรงเยี่ยมชมพระร�ช-

อุทย�นที่อุดมไปด้วยแมกไม้น�น�พันธุ์ และก�รจัดสวนเป็นรูปทรงต่�งๆ 

สวยง�มและสงบร่มเย็นในพระร�ชวังของพระมห�กษัตริย์หล�ยแห่ง 

เป็นท่ีทร�บกันว่� ในพระบรมมห�ร�ชวังน้ันเต็มไปด้วยพระมห�ปร�ส�ท

ร�ชมณเฑียร พระที่นั่ง พระตำ�หนักต่�งๆ ที่สร้�งอยู่ติดกันจนอ�ก�ศถ่�ยเท

ไม่สะดวก มสีวนเลก็ๆ อยู ่1-2 สวน มตีน้ไมใ้หญ่ๆ  ใหร้ม่เง�นอ้ย ทำ�ใหอ้�ก�ศ

ร้อนอบอ้�ว ไม่มีสถ�นท่ีท่ีจะออกกำ�ลังพระวรก�ยโดยก�รทรงพระดำ�เนินได้

ไกลๆ เม่ือทรงง�นเรียบร้อยแล้ว ในช่วงเวล�เย็นจดค่ำ�จึงโปรดท่ีจะทรงพระดำ�เนิน

ไปพักผ่อนที่สวนสร�ญรมย์เนืองๆ 

ตอ่ม�โปรดเกล�้ฯ ใหส้ร�้งพระร�ชวงัดสุติ เมือ่ป ีพ.ศ. 2442 เมือ่เสดจ็

ประพ�สยุโรปครั้งที่ 2 ร�ว พ.ศ. 2450 หลังเสด็จนิวัตพระนครไม่น�นนัก ทรง

ริเริ่มสร้�งพระร�ชอุทย�นเหมือนที่อยู่ในพระร�ชวังของกษัตริย์หล�ยแห่งใน

ต�่งประเทศ ทรงว�งแผนทำ�เป็นสวนป่�ในเมอืงเพือ่ใชเ้ปน็สถ�นทีท่รงพกัผอ่น

โดยไม่ต้องเสด็จประพ�สหัวเมืองต่�งจังหวัด โดยจัดสร้�งเป็นพระร�ชอุทย�น

ส่วนพระองค์ ไม่อนุญ�ตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้�ม� เนื่องจ�กบริเวณพระร�ชวัง

ดุสิตบ�งจุดในขณะนั้น บุคคลภ�ยนอกส�ม�รถเดินเข้�ม�ได้ 

สวนป�่น้ีประกอบดว้ยพระตำ�หนกัของฝ่�ยใน เชน่ พระบรมร�ชเทว ีพระ

วรร�ชเทวี พระร�ชธิด� พระประยูรญ�ติ เจ้�จอมม�รด� และเจ้�จอม  อ�ณ�

บริเวณของสวนป่�ดังกล่�วประกอบด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ให้ร่มเง� บ�งชนิด

ออกผล บ�งชนดิก็ออกดอกท่ีสวยง�มส่งกลิน่หอม มผีลไมแ้ปลกๆ ทัง้ของไทย

และจ�กต�่งประเทศ พชืพนัธุไ์มต้�่งๆ ของไทย เชน่ ดอกกหุล�บ กลว้ยไม ้ดอก

ปีบ ดอกส�รภี เป็นต้น มีก�รขุดคลองคดเคี้ยวไปต�มตำ�หนักต่�งๆ มีศ�ล�

ริมน้ำ�เพื่อนั่งพักผ่อน จึงเป็นที่ม�ของ “วังสวนสุนันท�“ 

ช่ือของสวนป�่แหง่นี ้สมเดจ็พระพทุธเจ�้หลวงโปรดเกล้�ฯ ให้ตัง้ข้ึนเพือ่
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เปน็ทีร่ะลกึถงึพระมเหสีอนัเป็นท่ีรกัยิง่ คือสมเด็จพระน�งเจ้�สนุนัท�กมุ�รรีตัน ์

พระบรมร�ชเทวี หรือ “สมเด็จพระน�งเรือล่ม” วังนี้ตั้งอยู่ติดต่อกับพระร�ชวัง

ดุสิตที่ประทับ โดยมีถนนดวงด�วหรือถนนนครร�ชสีม�คั่นกล�ง เนื้อที่รวม 

122 ไร่ ปัจจุบันคือพื้นที่ของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต และมห�วิทย�ลัย

ร�ชภัฏสวนสุนันท�รวมเป็นผืนเดียวกัน มีอ�ณ�บริเวณดังนี้ 

ทิศเหนือจดถนนซังฮี้ ทิศใต้จดถนนอู่ทองนอก ทิศตะวันออกจดถนน

นครร�ชสีม� ทิศตะวันตกจดถนนส�มเสน ล้อมรอบอ�ณ�เขตด้วยกำ�แพงปูน

สแีดง มลีวดล�ยเซ�ะรอ่งเป็นเส้นตรง ด้�นบนของเส�มปีนูปัน้รปูดอกไมข้น�ด

เล็กเป็นระยะๆ รูปทรงแข็งแรงทนท�นและสง่�ง�ม เป็นแนวย�วเช่นเดียวกับ

กำ�แพงพระร�ชวังดุสิตด้�นถนนร�ชวิถี

ท�งด้�นทิศเหนือของวังสวนสุนันท�คือถนนซังฮี้หรือซ�งฮี้ พระองค์

โปรดเกล�้ฯ ใหส้ร�้งถนนใหม ่ตัง้แตร่มิแมน่้ำ�เจ�้พระย� เปน็ถนนส�ยย�วผ�่น

พระร�ชวังดุสิตไปจดท้องทุ่งน�พญ�ไท  ในขณะที่วังสวนสุนันท�กำ�ลังดำ�เนิน

ก�รก่อสร้�งอยู่นั้น ได้ทรงขับรถยนต์พระท่ีนั่งเสด็จประพ�สถนนตัดใหม่อยู่

เนืองๆ เพร�ะอ�ก�ศดีและเป็นท่ีโล่งกว้�ง ทรงพอพระร�ชหฤทัยที่ดินผืนใหญ่ 

แถวทุ่งน�พญ�ไท ไปจดคลองส�มเสน ประม�ณ 100 ไร ่เพื่อจะทรงใช้ทดลอง

ก�รปลูกข้�ว สวนผักน�น�ชนิด สวนดอกไม้ สระบัว เล้ียงไก่ เพร�ะมีคูคลอง

เล็กๆ เป็นท�งย�ว ไปจดคลองส�มเสน 

ต่อม�ใช้คลองแห่งนี้เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่�งฝ่�ยหน้�และฝ่�ยในของ

วังพญ�ไท ทั้งนี้เพื่อส่งผลผลิตต่�งๆ ที่ปลูก ณ “โรงน�ที่พระตำ�หนักพญ�ไท” 

หรือ “น�หลวงคลองพญ�ไท” ไปยังพระร�ชวังดุสิตและถว�ยเป็นพระร�ชกุศล 

แด่พระสงฆ์ท่ีวัดเบญจมบพิตร ซ่ึงในอน�คตจะเป็นท่ีทรงพักผ่อนพระร�ชอิริย�บถ

อีกแหง่หนึง่ เพร�ะท่ีพระร�ชวงัดสิุตขณะนัน้เตม็ไปดว้ยพระทีน่ัง่และพระตำ�หนกั 

เรือนที่พักอ�ศัยม�กม�ย ไม่มีที่ดินโล่งๆ กว้�งๆ ที่จะขยับขย�ยได้อีกต่อไป 
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ก�รดำ�เนินก�รในเบือ้งแรก สำ�หรบัทีด่นิทีใ่หมบ่รเิวณดงักล่�ว ซ่ึงยงัเปน็

ทุ่งน�โล่งโปร่ง อ�ก�ศดี เนื้อท่ีรวมแล้วมีจำ�นวนม�ก เจ้�ของที่ดินก็มีจำ�นวน

ม�กเช่นกัน สมเด็จพระพุทธเจ้�หลวงทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ ให้พระ-

ศิริไอยสวรรค์ห�ซื้อที่ดินบริเวณคลองพญ�ไทจ�กเจ้�ของที่ดินหล�ยแห่งม�

รวมกนั  ตอ่ม�พระย�อนิทร�ธบิดสีหีร�ชรองเมอืงสบืห�เจ้�ของทีด่นิได ้5 ร�ย 

และได้ตรวจสอบเปรยีบเทยีบร�ค�ทีด่นิ ซึง่บ�งร�ยยงัเกีย่งร�ค� จ�กร�ค�เดมิ

เมื่อ 10 ปีก่อนหน้�นี้ประม�ณศก 118 จ�กต�ร�งว�ละ 1 บ�ท 10 อัฐ ต่�งก็

ขอขึ้นเป็นต�ร�งว�ละ 2 บ�ท ผู้ที่ได้รับมอบหม�ยรวบรวมซ้ือที่น�ได้จำ�นวน

หนึง่ ยกตวัอย�่งเชน่ ทีส่วนของอำ�แดงจนี อำ�แดงหงมิ อำ�แดงนวน อำ�แดงมะนี

ม�รด�น�ยทองบุตร ดังหนังสือของท่�นพระย�อินทร�ธิบดีสีหร�ชรองเมือง

เขียนท่ีศ�ล�ว่�ก�รนครบ�ล เลขท่ี 6/627 ลงวันท่ี 29 เมษ�ยน รัตนโกสินทรศก 

128 คว�มว่�

“...บัดน้ีขา้พระพทุธเจ้าไดว้า่ราคากับเจ้าของทีด่นิ	5	ราย	คือ	1	ทีส่วน

อำาแดงจีน	2	ที่สวนอำาแดงหงิม	3	ที่สวนอำาแดงนวน	4	ที่สวนนายตาด	

5	ที่สวนอำาแดงมะนี	มารดานายทองบุตร	รวมที่	5	รายนี้ท่ีสุดเจ้าของจะขาย	

ตารางวาละ	2	บาท	ที	่3,278	ตารางวาเปนเงิน	6,556	บาท	ขอพระราชทาน

ทูลเกล้าฯ	ถวายบาญชีรายเลอียดทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท...”

พร้อมหนังสือฉบับดังกล่�ว มีร�ยละเอียดแนบม�ด้วย เช่น หม�ยเลข

ในแผนที่ ชื่อเจ้�ของที่ดิน จำ�นวนที่ดินคิดเป็นต�ร�งว� ร�ค�ต่อต�ร�งว� และ

ยอดเงินรวมของแต่ละเจ้�ของที่ดิน ดังนี้
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เม่ือได้ตกลงซ้ือท่ีดินบ�งส่วนต�มตัวอย่�งข้�งต้น และจัดซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติม 

ต�มพระร�ชประสงคป์ระม�ณ 100 ไรแ่ลว้ ขัน้ตอ่ม�กอ่นก�รดำ�เนนิง�นในก�ร

สร้�งพระตำ�หนักพญ�ไท ต้องมีก�รขุดดิน ขุดต้นไม้ ตัดหญ้�ที่รกร้�งไม่เป็น

ระเบียบ ทำ�ร่องสวน และทำ�ถนน

ในวันที่ 30 เมษ�ยน รัตนโกสินทรศก 128 พระย�บำ�เรอภักดีได้

ทำ�หนังสือกร�บเรียนผ่�นท�งกรมขุนสมมตอมรพันธ์ พระเจ้�น้องย�เธอใน

พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว ต�มสำ�เน�หนังสือเลขที่ 2/54 

คว�มว�่ พระย�วรพงษพิ์พฒันไ์ดส่้งร�ยง�นก�รดำ�เนนิก�ร และของบประม�ณ

ในก�รขุดคลอง สระ ร่องสวน ถมดิน ปรับพื้นท่ี และทำ�ถนนเข้�ไปในที่ต่�งๆ  

รวมเปน็เงนิทัง้สิน้ 36,405 บ�ท โดยมรี�ยก�รและจำ�นวนเงนิแนบท�้ยหนงัสอื

นี้ด้วย งบประม�ณก�รขุดดิน ขุดต้นไม้ ขุดคลองคูน� ทำ�สระบัว ฯลฯ ที่พระ

ตำ�หนักพญ�ไท ร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

  หม�ยเลข  ชื่อเจ้�ของที่  จำ�นวนที่ดิน  ร�ค�ว�ละ  รวมเป็นเงิน
  ในแผนที่    ตร.ว.

  47  อำ�แดงจีน  500 ว�  2 บ�ท  1,000 บ�ท 

  48  อำ�แดงหงิม  458 ว�  2 บ�ท  916 บ�ท

  48  อำ�แดงนวน  812 ว�  2 บ�ท  1,624 บ�ท

  59-60  น�ยต�ด  1,260 ว�  2 บ�ท  2,525 บ�ท

  108  อำ�แดงมะนี ม�รด�  248 ว�  2 บ�ท  496 บ�ท

    น�ยทองบุตร

  รวม 5 ราย  3,278 วา  6,561 บาท
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• เหม�จีนขุดคลองพญ�ไทต�มคลองเดิม  

  ย�วตั้งแต่ถนนปล�ยซ�งฮี้ถึงคลองส�มเสน  เป็นเงิน  1,815  บ�ท
                                                                                                       

• เหม�จีนขุดคูเขตร์วัดต่อกับเขตร์สวนเงิน 

  ตั้งแต่คลองพญ�ไทไปถึงถนนคันสวน  เป็นเงิน  475  บ�ท
                                                                                                       

• เหม�จีนแต่งคูข้�งถนนปล�ยซ�งฮี้ด้�นเหนือ  

  ตั้งแต่คูข้�งรถไฟถึงแนวสระบัวโรงพักพลตระเวน  เป็นเงิน  2,025  บ�ท
                                                                                                       

• เหม�จีนขุดคลองแยก ตั้งแต่คลองพญ�ไทถึงไร่ผัก  เป็นเงิน  1,600  บ�ท
                                                                                                       

• เหม�จีนขุดคลองในไร่ผัก  เป็นเงิน  560  บ�ท
                                                                                                       

• เหม�จีนขุดสระปล�ยคลองเข้�ไร่  

  เอ�ดินขึ้นไปถมในที่ต่�งๆ ไกลบ้�งใกล้บ้�ง  เป็นเงิน  2,400  บ�ท
                                                                                                       

• เหม�จีนขุดคลองคูน� แต่ถนนบัวไป ตอ.  

  สุดเขตที่น�เลี้ยวไปประจบคูถนนปล�ยซ�งฮี้  เป็นเงิน  575  บ�ท
                                                                                                       

• เหม�จีนขุดสระบัวตรงน่�ตำ�หนักเอ�ดินขึ้นถม 

  ล�นตำ�หนักแลรอบสระบัว  เป็นเงิน  4,900  บ�ท
                                                                                                       

• ค่�แรงกุลีขุดต้นไม้ใหญ่ เล็ก แต่ที่ต่�งๆ ม�ปลูก  

  ตั้งแต่เมษ�ยนถึงกรกฎ�คม  เป็นเงิน  3,660  บ�ท
                                                                                                       

• ค่�แรงกุลีขุดไผ่ แลต้นระกำ�ม�ปลูกทำ�รั้ว  เป็นเงิน  1,830  บ�ท
                                                                                                       

• ค่�แรงกุลีตัดต้นไม้ที่ถูกถนน ขุดตอไม้  

  ช่วยช่�งทำ�แผนที่ ทำ�โรงง�นให้จีนอยู่  เป็นเงิน  2,745  บ�ท
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• ค่�แรงจีนจับกังขุดดินทำ�ถนนในไร่ผัก  

  แต่งฝั่งคลอง ขุดร่องผัก และทำ�ก�รต่�งๆ  เป็นเงิน  7,320  บ�ท
                                                                                                       

• ค่�แรงจีนขุดสระฝั่งตำ�หนักข้�งใน 

  เอ�ดินไปถมที่ต่�งๆ  เป็นเงิน  4,500  บ�ท
                                                                                                       

• ค่�ใช้สอยต่�งๆ สำ�หรับซื้อเครื่องมือ  

  คือขว�น จอบ เสียม พลั่วแทงดิน ฯลฯ  เป็นเงิน  2,000  บ�ท
  

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,405 บาท

วันที่ 6 พฤษภ�คม ศกเดียวกัน พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวได้ตอบหนังสือ

ถงึกรมขนุสมมตอมรพนัธ ์เรือ่งก�รห�ซือ้ทีด่นิและก�รดำ�เนนิก�รสร�้งตำ�หนกั

ที่โรงน�พญ�ไทน้ันโปรดเกล้�ฯ ให้ใช้เงินพระคลังข้�งที่ซึ่งเป็นพระร�ชทรัพย์

สว่นพระองค ์มไิดท้รงใชง้บประม�ณแผน่ดนิของสขุ�ภบิ�ลในสมยันัน้  พระองค์

ท่�นทรงให้เหตุผลว่�

“...ถนนสายนี้ผ่านมาในที่ของเราคนเดียว	เป็นประโยชน์แก่เราผู้เดียว	

เหมอืนถนนสีพ่ญา	ซึง่เราจะไปเก่ียงเอาเงนิศขุาภบิาลมาทำานัน้ไมเ่ปน็ธรรม	เรา

ควรออกเงินพระคลังข้างที่ทำาอย่างถนนสี่พญา...”

เมือ่ได้ปรับพ้ืนท่ีโดยรอบเพือ่เตรยีมก�รกอ่สร�้งต�่งๆ ในน�หลวงคลอง

พญ�ไท ท่�นกรมขุนสมมตอมรพันธ์มีหนังสือกร�บบังคมทูลต่อพระบ�ทสมเด็จ-

พระเจ้�อยู่หัวเกี่ยวกับร�ยละเอียดก�รเริ่มปลูกพลับพล� โรงง�น โรงน� ที่พัก

คนง�น และตำ�หนัก ต�มหนังสือลงวันที่ 22 ธันว�คม รัตนโกสินทรศก 128  

โดยสรุปก�รก่อสร้�งดังนี้
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• ทำ�พลับพล� 2 องค์

• ทำ�โรงง�นต่�งๆ 6 โรง

• ทำ�โรงน� โรงพักคน รวมในที่หมู่โรงน�

• ทำ�ตำ�หนักหลังแรก

• ทำ�ตำ�หนักหลังใหม่ 

• ทำ�ก�รเบ็ดเตล็ดต่�งๆ
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พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ 5



เมื่อครั้งที่สมเด็จพระพุทธเจ้�หลวง ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ ให้
ตัดถนนจ�กริมแม่น้ำ�เจ้�พระย� ผ่�นพระร�ชวังดุสิตม�จดท้องทุ่งน�
พญ�ไท ซึ่งปล�ยถนนตัดใหม่นี้เป็นสวนผักและไร่น�นั้น ทรงตั้งน�มถนน 

ว่� “ซ�งฮ้ีหรือซังฮี้” ซึ่งเป็นชื่อมงคลของจีน มีคว�มหม�ยว่� “ยินดีอย่�งยิ่ง” 

ในสมัยรัชก�ลที่ 6 ทรงเปลี่ยนชื่อเป็นถนนร�ชวิถี เช่นเดียวกับถนนร�ชวิถี 

หน้�พระร�ชวังสน�มจันทร์ จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันใช้เป็นชื่อสี่แยก “ซังฮี้” 

ซึง่เปน็จดุทีถ่นนร�ชวถิตีดักบัถนนส�มเสน  วงัพญ�ไทในระยะเริม่แรกกอ่สร�้ง

มีที่ดินเป็นสวนตั้งอยู่ริมคลองส�มเสนต่อเนื่องทุ่งพญ�ไท มีอ�ณ�บริเวณดังนี้

ทิศเหนือติดคลองส�มเสน คลองนี้เป็นท�งระบ�ยน้ำ�ของวังม�สู่ทุ่ง

พญ�ไทหรอืคลองพญ�ไท ตอ่ม�จงึใชค้ลองนีเ้ป็นเสน้แบง่เขตของฝ�่ยหน�้และ

ฝ่�ยใน  

ทิศตะวันออกของคลองเป็นท่ีต้ังพระตำ�หนัก ถัดพระตำ�หนักไปเป็นสวนผัก

ทิศใต้ของถนนซังฮี้เป็นที่ทำ�น�ปลูกข้�ว

2
สมเด็จพระพุทธเจ้�หลวง 

กับวังพญ�ไท



ช่วงเริ่มต้นก�รก่อสร้�งประกอบด้วยพลับพล� 2 องค์ โรงง�นต่�งๆ 

6 โรง ทำ�โรงน�และท่ีพักคนง�น มีตำ�หนัก 2 หลัง สร้�งเมื่อต้นปี พ.ศ. 2452 

พระร�ชท�นน�มท่ีแห่งนี้ว่� “พระตำ�หนักพญ�ไท” สำ�หรับเสด็จประทับทอด

พระเนตรก�รปลูกข้�ว พืชผักน�น�พันธุ์ และเลี้ยงไก่พันธุ์ต่�งประเทศ   ก�ร

เสด็จประพ�สนี้ สมเด็จพระน�งเจ้�เส�วภ�ผ่องศรี พระบรมร�ชินีน�ถ ได้โดย

เสด็จฯ ด้วย พร้อมข้�ร�ชบริพ�รฝ่�ยหน้�และฝ่�ยในเนืองๆ โดยเฉพ�ะ

เจ้�จอมเอิบ บุนน�ค หนึ่งในเจ้�จอมก๊กออ ท่�นเป็นเจ้�จอมเอกที่มีคว�ม

ชำ�น�ญในเรื่องดูแลเรื่องฉลองพระองค์ ก�รบีบนวด และก�รทอดปล�ทู ฯลฯ 

ทีพ่ระบ�ทสมเด็จพระจลุจอมเกล�้เจ�้อยูห่วัโปรด ใครทอดกไ็มโ่ปรด นอกจ�ก

ท่�นเจ้�จอมเอิบ 

ครั้นเมื่อพระตำ�หนักและสิ่งก่อสร้�งต่�งๆ เสร็จสมบูรณ์ในเบื้องแรก 

จึงทรงมีพระร�ชดำ�ริจะบำ�เพ็ญพระร�ชกุศลคฤหมงคล (ข้ึนเรือนใหม่) ในวันที่ 

14-15 พฤษภ�คม พ.ศ. 2453 ทรงมพีระร�ชหตัถเลข�ถงึพระย�บรุษุรตันร�ช-

พัลลภ (นพ ไกรฤกษ์) ผู้ควบคุมง�นครั้งนี้อยู่หล�ยเรื่อง มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ทรง

ย้ำ�เตือนดังนี้ 

“สวนดสุติ	วนัท่ี	5	เมษายน	ร.ศ.	129	พระยาบรุษุ	พธิตีรศุนี	้จะไปต่อ

วัน	14	คำ่า	12-13	คำ่าว่างคิดจะหาข้าวกินที่นาพญาไทเช่นครั้งก่อน	โดย

บอกดุ๊ก	และอาภา	พระยาวรพงษ์	พระยาเวียงในไปแล้ว	ให้คิดอ่านจัดการ

สำาหรบักนิข้าวเช่นคราวก่อนอีก	เรือ่งทอดปลาทขู้าอยูข้่างจะกลวัมาก	ถ้าพลาด

ไปแล้วข้ากลืนไม่ลง	ขอให้จัดตั้งเตาทอดปลาที่สะพาน	ต่อเรือนข้างนอกข้าง

ใน	บอกกรมวงัให้จัดรถให้นางเอบิออกไปทอดปลา	เตรยีมเตาและกระทะไว้ให้

พร้อม	สยามินทร์”

เจ�้จอมเอบิเปน็ธดิ�ของเจ�้พระย�สรุพนัธพ์สิทุธิ ์(เทศ) และท�่นผูห้ญงิ

อู่ บุนน�ค พี่น้องร่วมอุทรเดียวกันอีก 4 ท่�น รวมเป็น 5 ท่�น เป็นที่รู้จักกัน
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ในน�มว่� “เจ้�จอมก๊กออ” ประกอบด้วย เจ้�จอมม�รด�อ่อน (มีพระธิด� 2 องค์ 

คอื พระเจ�้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จ�้อรประพนัธร์ำ�ไพและพระเจ้�บรมวงศเ์ธอ 

พระองค์เจ้�อดิสัยสุริย�ภ�) เจ้�จอมเอี่ยม เจ้�จอมเอิบ เจ้�จอมอ�บ และ

เจ้�จอมเอื้อน และยังมีพ่ีน้องต่�งม�รด�กับท่�นเจ้�จอมทั้งห้� ได้ถว�ยตัวเป็น

บ�ทบริจ�ริก�ในพระองค์อีกหล�ยท่�น

เดิมเจ้�จอมเอ่ียม มีหน้�ท่ีถว�ยง�นนวด เก่งม�ก สมเด็จพระพุทธเจ้�หลวง

โปรดม�กทีเดียว ทรงเขียนบันทึกในหนังสือ “ไกลบ้�น” ขณะที่ประทับในเรือ

พระที่น่ังเป็นเวล�น�น  พระองค์ประชวรปวดเมื่อยพระวรก�ยม�ก และทรง

คดิถึงฝมีอืก�รนวดของท�่นเจ�้จอมเอีย่ม ขน�ดใหผู้ช้�ยทีว่�่น้ำ�หนกัมอืแข็งแรง

กว่�ผู้หญิงนวดแทนยังสู้เจ้�จอมเอี่ยมไม่ได้

ต่อม�ก็ม�ถึงยุคเจ้�จอมเอิบผู้น้อง ซึ่งรับใช้ใกล้ชิดพระองค์ท่�นตลอด

เวล� เพร�ะต้องดูแลเรื่องก�รสวมฉลองพระองค์ ทั้งเวล�ปกติและเวล�เสด็จ

ออกร�ชก�รต�่งๆ  ท�่นมคีว�มส�ม�รถหล�ยอย�่ง และมหีน�้ทีถ่ว�ยง�นนวด

ดว้ย  เจ�้จอมเอบิทอดปล�ทูเก่ง เป็นท่ีโปรดม�ก (อ�จจะเปน็ลกัษณะเนือ้ปล� 

กรอบนอกนุ่มใน เพร�ะปล�ทูทอดน�นเนื้อจะแข็ง ไม่อร่อย) และยังถ่�ยรูป

ล้�งอัดรูปได้ด้วย 

เจ�้จอมเอบิได้ฉ�ยพระบรมฉ�ย�ลกัษณส์มเดจ็พระพทุธเจ�้หลวงอย�่ง

ใกลช้ดิไวห้ล�ยรปู ยกตวัอย�่งเชน่ พระบรมฉ�ย�ลกัษณท์ีพ่ระองคท์รงประทบั

ทอดปล�ทใูนกระทะ และทรงประทับพักผอ่นอยูกั่บพระร�ชธดิ� สมเดจ็เจ�้ฟ�้

หญิงนิภ�นภดล ที่พระที่นั่งวิม�นเมฆ

เวล�นั้น ในพระร�ชวังดุสิตต่�งตื่นเต้นกับก�รได้เที่ยวชมโรงน�ที่พระ

ตำ�หนกัพญ�ไทกนัอย�่งม�ก เนือ่งจ�กเปน็สถ�นทีท่อ่งเทีย่วแห่งใหม ่มเีรือ่งร�ว

เก่ียวกับพระตำ�หนกัพญ�ไทเรือ่งหนึง่ทีส่มเดจ็พระพทุธเจ้�หลวงไดม้พีระร�ช-

หัตถเลข�พระร�ชท�นแก่เจ้�ด�ร�รัศมี พระร�ชช�ย� ขณะประทับอยู่จังหวัด

เชียงใหม่เมื่อวันที่ 11 สิงห�คม พ.ศ. 2452 คว�มตอนหนึ่งมีดังนี้ 
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“บางกอกเวลานี้	ฝนตกเกือบจะไม่เว้นวัน	เรื่องสนุกของชาววังนั้นคือ

กำาลังคล่ังทำานา	ตัง้แต่แม่เลก็เป็นต้น	ลงดำานาเอง	เลีย้งดูกนัเป็นหลายวนั	ข้อที่

เกลียดโคลนเลนน้ันหายหมด	ทำาได้คล่องแคล่ว	ท่ีโรงนาเป็นทีส่บาย	องค์อจัฉร	

และนางชุ่ม	ผลัดกันไปอยู่ที่นั่น	พื้นสบายดีขึ้นทั้งสองคน	องค์อัจฉรถึงเดินได้

ไกล	ๆ 	เจ้านายทีเ่จบ็ไข้ออดแอดอยูต่่างคนต่างสบายขึน้	เหน็จะเป็นด้วยได้เดนิ

ได้ยืนมากนั้นเอง”

ตำ�หนักพญ�ไทท่ีกำ�ลังเป็นสถ�นท่ีทดลองปลูกด้�นก�รเกษตรเป็นที่

แปลกใหม ่ทำ�ใหเ้กดิเรือ่งกังวลพระร�ชหฤทัยเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม เนือ่งจ�กยงั

มีที่น�ที่สวนของประช�ชนซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆ ได้ทำ�น� ทำ�สวนผัก โดยใช้ก�ร

ใส่ปุ๋ยต้นไม้แบบธรรมช�ติ ส่งกลิ่นคละคลุ้ง สมเด็จพระพุทธเจ้�หลวงทรงรีบ

ดำ�เนินก�รโดยมีพระร�ชหัตถเลข�ถึงเจ้�พระย�ยมร�ช ลงวันที่ 24 กรกฎ�คม 

พ.ศ. 2453 คว�มว่� 

“ในช่ือข้าพเจ้าเองแลในพระนามพระราชินี	แลเจ้านายผู้หญิงซ่ึงออกไป

อยู่ที่พญาไท	ขอบอกกล่าวด้วยความเดือดร้อน	ยากจะกล่าวแทนเจ้านายแล

ขา้ราชการฝา่ยนา่	ท้ังผู้มาเท่ียวเตร	่วา่หมู่นีเ้หม็นกลิน่ตามลมทีพ่ญาไทแลตาม

ถนน	ดว้ยเหตทุีไ่รผั่กมากข้ึนทกุวนั	เวลาท่ีลมเป่าเหมน็ถงึตอ้งอดุจมกู	เหน็วา่ที่

เหล่าน้ีจะเสียหมด	เพราะการทำาไร่ผักมากขึ้นทุกวัน	ไม่มีเวลาหยุด	ย่ิงเมิน	ๆ 	

ใหก้ย็ิง่ทำาสกปรกมากขึน้	เหน็จะถงึเวลาตอ้งปราบเสยีแลว้	หาไมจ่ะเหลอืแก”้

หลังจ�กนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้�หลวงได้เสด็จประพ�ส “พระตำ�หนัก

พญ�ไท” อีกหล�ยครั้ง ทรงย้�ยพระร�ชพิธีจรดพระนังคัลแรกน�ขวัญจ�ก

ทุง่พระเมรมุ�จดัแบบยอ่ท่ีน�หลวงคลองพญ�ไท โดยทรงพระกรณุ�โปรดเกล�้ฯ 

ใหพ้ระย�เวียงในนฤบ�ลเปน็พระย�แรกน� ใหภ้รรย�ของพระย�เวียงเปน็เทพี 

เนื่องจ�กพิธีนี้เป็นพิธีโบร�ณก�ลม�ตั้งแต่สมัยสุโขทัย 
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พิธีแรกน�ขวัญ หม�ยถึง ก�รจรดไถหรือแรกไถ เพ่ือให้พืชพันธ์ุธัญญ�ห�ร

อุดมสมบูรณ์ เจริญงอกง�มตลอดฤดูก�ล และมีง�นเฉลิมฉลองต่�งๆ ด้วย 

สมเด็จพระน�งเจ้�เส�วภ�ผ่องศรี พระบรมร�ชินีน�ถ ทรงดำ�น�ด้วยพระองค์

เองทีทุ่ง่น�พญ�ไทดว้ยคว�มเบิกบ�นพระร�ชหฤทัย ไดท้รงสร�้งตำ�หนกัเพิม่ขึน้

อกี 1 หลงั คอืพระตำ�หนกัญีปุ่่น เป็นสถ�ปัตยกรรมแบบญีปุ่น่ ตอ่ม�จ�กโรงน�

และพระตำ�หนัก จึงเปลี่ยนน�มม�เป็น “วังพญ�ไท” 

แต่เวล�แห่งคว�มสุข ณ ท่ีแห่งนี้นับเวล�ได้ไม่ถึง 2 ปี ก็เกิดเรื่องที่

ไม่ค�ดฝันขึ้น เมื่อวันที่ 16 ตุล�คม พ.ศ. 2453 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว 

รัชก�ลที่ 5 ประทับรถยนต์พระท่ีนั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ช 

เจ้�ฟ้�มห�วชิร�วุธ สย�มมกุฎร�ชกุม�ร และพระเจ้�ลูกย�เธอพระชันษ�น้อย 

หล�ยพระองค์ เพื่อเสด็จประพ�ส “วังพญ�ไท” พระองค์ทรงพระประชวร

กะทันหัน ได้ตรัสกับพระร�ชโอรสว่� ให้เสด็จกลับไปพระที่นั่งอัมพรสถ�น ใน

พระร�ชวังดุสิต 

หลังจ�กนั้น พระองค์ก็ทรงมีพระอ�ก�รไข้ ไม่เสวยพระกระย�ห�ร และ

ที่สำ�คัญไม่ทรงพระบังคนเบ�ม�หล�ยวัน เป็นเหตุให้สมเด็จพระพันปีหลวง 

ทรงกังวลพระร�ชหฤทัยในพระอ�ก�รนี้อย่�งม�ก มีแพทย์ทั้งช�วไทยและช�ว

ต่�งประเทศอีก 3 ท่�น ผลัดเวรกันเข้�เฝ้�รักษ� พระอ�ก�รก็ไม่ดีข้ึน กลับทรุดลง 

รวมเวล�ทีท่รงพระประชวรเพยีง 7 วนั พระองคก์ส็วรรคต ณ พระทีน่ัง่อมัพร-

สถ�น ห้องพระบรรทมชั้น 3 ในวันที่ 23 ตุล�คม พ.ศ. 2453 พระชนมพรรษ� 

58 พรรษ� ก�รสวรรคตเป็นเรื่องกะทันหัน 

ไมม่ใีครค�ดคดิว�่จะรวดเรว็ขน�ดนี ้จงึเกดิคว�มเศร�้โศกเสียพระร�ช-

หฤทัยและเสียใจกันอย่�งม�ก เสียงร้องไห้ดังไปท่ัวพระร�ชวัง ขณะนั้นสมเด็จ

พระบรมโอรส�ธิร�ช เจ้�ฟ้�มห�วชิร�วุธ สย�มมกุฎร�ชกุม�ร ได้ประทับอยู่ที่

พระร�ชวังสร�ญรมย ์พระองค์ได้เสด็จม�เฝ้�เมื่อใกล้สวรรคตแล้ว ทรงกันแสง

พระสุรเสียงดัง ด้วยทรงเสียพระทัยอย่�งสุดซึ้ง เมื่อทรงทร�บว่�พระร�ชบิด�

สวรรคต 
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สมเด็จพระน�งเจ้�เส�วภ�ผ่องศรี พระบรมร�ชินีน�ถ ทรงดำ�น�ที่ทุ่งน�พญ�ไท
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ก�รสวรรคตในครั้งนี้ ผู้ที่ได้รับคว�มทุกข์โศกอย่�งเหลือล้นคือสมเด็จ

พระน�งเจ้�เส�วภ�ผ่องศรี พระบรมร�ชินีน�ถ เพร�ะเมื่อเวล�ใกล้สวรรคต  

พระองค์ได้ทรงทุ่มเทกำ�ลังพระวรก�ยอย่�งเต็มท่ีเพื่อทรงดูแลเรื่องก�รเสวย 

พระกระย�ห�ร พระโอสถ รวมท้ังทรงดูแลพระอ�ก�รต่�งๆ อยู่ตลอดเวล�

ทัง้กล�งวนักล�งคนื จนไมไ่ดท้รงพกัผอ่นพระวรก�ยอย�่งเพยีงพอ โดยทรงหวงั

ว่�พระอ�ก�รของพระร�ชสว�มีจะดีขึ้น แต่มิได้เป็นดังที่ทรงหวังไว้

อีกทั้งก�รเสด็จสวรรคตอย่�งกะทันหัน ทำ�ให้พระองค์ทรงโศกเศร้� 

เสียพระร�ชหฤทัยอย่�งม�ก เนื่องด้วยทรงรัก เทิดทูน ห่วงใย พระร�ชสว�มี

อย่�งห�ที่เปรียบมิได้  คว�มทุกข์ทรม�นในครั้งนี้ส่งผลต่อพระสุขภ�พและ

พระร�ชหฤทัย จนเกิดพระอ�ก�รประชวร บรรทมไม่หลับ นับตั้งแต่นั้นม�

พระพล�น�มัยอ่อนแอ พระวรก�ยไม่แข็งแรงนับสิบปี
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