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พิศาล บุญผูก

วรนุช สุนทรวินิต
บรรณาธิการ
จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คำนำของอธิการบดี
การที่สำนักบรรณสารสนเทศได้ริเริ่มโครงการการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรี
ศกษาในช่วงป พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนต้นมา และก่อให้เกิดหนังสือทีร่ วบรวมเรือ่ งราวของท้องถิน่ นนทบุรี
ศกษาหลายเล่ม นับเปนโครงการที่ดีมีสัมฤทธิผลเปนประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการจัดทำหนังสือในครั้งแรกนั้น ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตรา
สัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๐ มาพิมพ์ไว้ในหนังสือด้วย โดยที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนสถาบันอุดมศกษา
ทางไกลที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม ตามเป้าหมายภารกิจของมหาวิทยาลัยที่ให้
โอกาสทางการศกษาและการศกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต นำไปสู่สงั คมแห่งการเรียนรูแ้ ละสังคมฐาน
ความรู้อย่างกว้างขวาง ่งตอบสนองเป้าหมายยุทธศาสตร์ของชาติที่ว่า “คน ทยทกกล่ม ทกวัย
ด้รบั การ ก าทีม่ คี
าพ ด้มาตร านสากล ตัง้ ต่ระดับป มวัย นตลอดชีวติ มี กั ย าพ
นการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ ละเสริมสร้าง ีดความสามาร องประเท นการเปน
ูนย์กลางการ ก า กอบรม การวิ ัย ละพั นา นระดับ ูมิ าค รวมทั้งเสริมสร้างสังคม
ห่งการเรียนรู้”
ในปพุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๓ อั น เปนปที่ ๖๐ แห่ ง การพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก เพื่ อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจงได้ถือเปนมงคล
โอกาสอีกวาระหน่งที่จะได้แสดงความสำนกในพระมหากรุณาธิคุณอเนกอนันต์ที่พระราชทานแก่
มหาวิทยาลัยมาโดยตลอด จงได้เห็นชอบให้สำนักบรรณสารสนเทศจัดพิมพ์หนังสือชุดนนทบุรี
ศกษา เรื่องท้องถิ่นบางบัวทอง และเผยแพร่หนังสือนี้ไปยังสถาบันการศกษาและห้องสมุดต่าง
เพื่อเปนการขยายโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับผู้รักการศกษาค้นคว้าและการอ่าน
ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย
กำลังใจในการป ิบัติงาน ทั้งในหน้าที่หลักและงานบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยอย่าง
สุดความสามารถ ได้ร่วมกันสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เปน
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดไป
(รองศาสตราจารย์ ดร. ปราณี สังขะตะวรรธน์)
อ ิการบดีมหาวิทยาลัยส ทัย รรมา ิราช

คำนำในการจัดทำหนังสือ
สำนั ก บรรณสารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ในฐานะห้ อ งสมุ ด ของ
มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการการจัดการสารสนเทศภูมิปญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศกษา เพื่อ
ส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน ด้วยที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี จงได้ริเริ่มศกษาค้นคว้ารวบรวมเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับท้องถิ่นที่ตั้ง ได้พบว่าเมื่อกว่า
ร้อยปมาแล้วอาณาบริเวณอำเภอปากเกร็ดกว้างใหญ่ไพศาลมากครอบคลุมพื้นที่ที่ปจจุบันเปน
อำเภอบางบัวทองและอำเภอไทรน้อยไว้ด้วย เปนที่มาของการศกษาเรื่องราวของท้องถิ่นอำเภอ
บางบัวทองไว้เพื่อให้ง่ายต่อการค้นคว้าทำความเข้าใจได้สะดวก และจัดทำเปนหนังสือ “ท้อง ิ่น
บางบัวทอง” มีเนื้อหาประกอบด้วย บทนำ บ้านเรือนของคนบางบัวทอง การศกษาครั้งแรกใน
อำเภอบางบัวทองในสมัยที่มีการก่อตั้งโรงเรียน บางบัวทองแหล่งหลบภัยสงครามโลกครั้งที่ ๒
ย่านการค้าในอำเภอบางบัวทอง เขตการปกครองของอำเภอบางบัวทอง สถานที่สำคัญในอำเภอ
บางบัวทอง และประเพณีสำคัญของชาวอำเภอบางบัวทอง และบทสรุป
ขอขอบพระคุณท่านผู้อาวุโส และผู้รู้ ชาวบางบัวทอง ทั้งหลายในหลายชุมชน ที่ได้ร่วม
อนุเคราะห์ให้ข้อมูลที่เปนประโยชน์ต่อการเสาะแสวงหานำมาประมวล เรียบเรียงเปนหนังสือนี้
ที่ต้องกล่าวนามได้แก่ นายจันทร์ ทองเอี่ยม นายดำรงค์ อยู่สุข นายชานิน เ องภักดี นายทองหล่อ
อุทศิ ผล นายสมปอง เกตุผาสุข นางเปรมจิตต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายชัยรัตน์ พิพฒ
ั น์วชั รานนท์
นายกิตติพงษ์ นนทพิมลชัย นายไพรัตน์ สุขมะโน นายดิเรก วันแอเลาะ นายมนต์ชัย สุปญโญ และ
นายวรพจน์ ชูจิตต์ นอกจากนี้ยังมี นายเจริญ ตันมหาพราน เปนแนวร่วมผู้สนใจเรื่องราวของ
ท้องถิ่นกรุณาให้ข้อมูลประกอบอีกด้วย
หนังสือท้องถิ่นบางบัวทองเล่มนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งของอาจารย์พิศาล
บุญผูก ภูมิปญญาท้องถิ่นที่สำคัญยิ่งของจังหวัดนนทบุรี ที่ได้อุทิศตนสละเวลาศกษาค้นคว้าข้อมูล
ร่วมกับ สำนักบรรณสารสนเทศ และเรียบเรียงหนังสือนี้ด้วยความเหนื่อยยากยิ่ง จงขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
สำนักบรรณสารสนเทศ ยินดีและภาคภูมิใจเปนอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอเรื่องราวของท้องถิ่น
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี อย่างเปนระบบทั้งในรูปแบบหนังสือฉบับพิมพ์และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เปนส่วนหน่งของการอนุรักษ์ สืบสาน เพื่อให้เผยแพร่ใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง
สู่สาธารณะเปนประโยชน์ต่อการพัฒนาโดยรวมผ่านหนังสือท้องถิ่นบางบัวทองเล่มนี้
สำนักบรร สารสนเท
มหาวิทยาลัยส ทัย รรมา ิราช

คำนำของผู้เขียน
หนั ง สื อ ท้อ งถิ่นบางบัวทอง ได้ร วบรวมเรื่องความเปนมาของตำบลต่ า ง ในอำเภอ
บางบัวทอง รวมทั้งเรื่องของคนบางบัวทองที่มีความเปนอยู่ตามสภาพของภูมิประเทศที่มีคลอง
มีนาข้าว คนบางบัวทองได้ดำเนินชีวิตตามสภาพแวดล้อมที่มีทั้งชาวสวน ชาวนา ชาวสวนผัก
นอกจากนั้นอำเภอบางบัวทองยังเปนที่รวบรวมของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ มีทั้งไทย จีน มอญ
ลาว เขมร ญวน และผู้ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ อิ ส ลาม คริ ส ต์ ลั ท ธิ เ ตาและขงจื อ ทำให้ อ ำเภอ
บางบัวทองเปนศูนย์รวมการผลิตและการค้าผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ โดยเฉพาะข้าวและผัก
เกิดตลาดขนาดใหญ่มาแต่อดีตจนถงปจจุบัน
การเปนแหล่งรวมของผู้คนหลายเชื้อชาติและหลายศรัทธาในศาสนาที่คนบางบัวทอง
ยดถือเปนที่พ่งทางใจ ทำให้อำเภอบางบัวทองมีความโดดเด่นในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมที่ดี
งามมากมาย
หนังสือท้องถิ่นบางบัวทองจงทำหน้าที่รวบรวมเรื่องของตำบลต่าง ในอำเภอบางบัวทอง
รวมตลอดทั้งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้คนในอำเภอบางบัวทอง สถานที่สำคัญในอำเภอบางบัวทอง
และเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดข้นในอำเภอบางบัวทอง
ขอขอบคุณคณะกรรมการโครงการจัดการสารสนเทศจากภูมิปญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรี
ศกษาเพือ่ ส่งเสริมบริการห้องสมุดสูช่ มุ ชน สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ง่ มีรองศาสตราจารย์ ดร. สมพร พุทธาพิทกั ษ์ผล ผูอ้ ำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ประธานกรรมการและคณะกรรมการโครงการทุกท่าน และคณะทำงาน
กลุ่มพัฒนาเนื้อหาสารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีศกษา ่งมีนางวรนุช สุนทรวินิต รองผู้อำนวยการ
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บรรณาธิการและประธานคณะทำงาน
นายชัยวัฒน์ น่าชม นางกัลยาณี ศุภดิษฐ์ และนางวรรเพ็ญ สิตไทย คณะทำงานที่ช่วยเหลือ
รวบรวมข้อมูล ถ่ายภาพและจัดทำต้นฉบับด้วยความเหนื่อยยากอย่างยิ่ง จนสามารถทำให้หนังสือ
ท้องถิ่นบางบัวทองสำเร็จได้ด้วยดี
พิ าล บ ผูก

สารบัญ
คำนำของอธิการบดี (๔).........คำนำในการจัดทำหนังสือ (๕) ..........คำนำของผู้เขียน (๖)
บทนำ
ตอนที่ บ้านเรือน องคนบางบัวทอง
บ้านเรือนของชาวสวน ๕ • เรือน-โรงนาของชาวนาเปนเรือนเครื่องผูก ๘ • โรงที่พักของชาวสวนผัก ๑๐
• ร้านค้าและที่พักในตลาดบางบัวทองและตลาดประตูน้ำบางบัวทอง ๑๑ • อาคารบ้านเรือนของชาว
บางบัวทองในสมัยรัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๗ ๑๑ • บ้านเรือนของคนบางบัวทองในยุคปจจุบัน ๑๔
• ชุมชนดั้งเดิมของผู้คนในอำเภอบางบัวทองใช้ บาง นำหน้าชุมชน ๑๕ • หมู่บ้านริมคลองของสังคม
ชาวน้ำ ชุมชนดัง้ เดิมของคนบางบัวทอง ๑๕ • หมูบ่ า้ นริมถนน ชุมชนยุคใหม่ของคนบางบัวทองในปจจุบนั ๒๐
ตอนที่ การ ก าครั้ง รก นอำเ อบางบัวทอง นสมัย รกที่มีการก่อตั้ง รงเรียน
ตอนที่ บางบัวทอง หล่งหลบ ัยสงคราม ลกครั้งที่
ตลาดบางบัวทองคกคัก รับผู้อพยพหลบภัยสงคราม ๒๘ • บางบัวทองทางผ่านของเครื่องบินรบ ๒๙
• ทิ้งระเบิดที่กรุงเทพฯ สว่างจ้าและดังสนั่นถงบางบัวทอง ๒๙ • เทศบาลเมืองบางบัวทองตั้งหอสัญญาณ
แจ้งเตือนภัยทางอากาศ ๓๐ • เครือ่ งบินเกือบชนหอสัญญาณแจ้งเตือนภัยทางอากาศ ๓๐ • เครือ่ งบินตก
ที่บางบัวทอง ๓๑ • โรงเรียนนันทนศกษา กรุงเทพฯ ย้ายไปเปดสอนที่บางบัวทองขณะเกิดสงคราม ๓๓
• ตลาดบางบัวทองมีชีวิตชีวาท่ามกลางเสียงระเบิดที่กรุงเทพฯ ๓๔ • ค่ายญี่ปุนที่บางบัวทอง ๓๖
ตอนที่ ย่านการค้า นอำเ อบางบัวทอง
ตลาดน้ำในอำเภอบางบัวทอง ๔๒ • ตลาดริมน้ำในอำเภอบางบัวทอง ๔๔ • ตลาดทำนบคลองพระราชาพิ ม ล ๔๕ • ตลาดทำนบได้พัฒ นาเปนตลาดเจ้า คุณ วรพงศ์พิพัฒน์แ ละตลาดแม่ห้าง ๔๕ • ตลาด
บางบัวทองแหล่งจำหน่ายสินค้าการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนนทบุรี ๔๙ • ตลาดบางบัวทอง
แหล่งผลิตเครื่องมือการเกษตรแห่งเดียวในจังหวัดนนทบุรี ๔๙ • สถานบันเทิงในตลาดบางบัวทอง ๕๑
• ตลาดบางบัวทองชุมทางการเดินทาง ต้องสร้างโรงแรมที่พักคนเดินทาง ๕๒ • กิจการถ่ายรูปตลาด
บางบัวทอง ๕๒ ร้านแพทย์แผนโบราณและแพทย์สาธารณสุข ๕๒ กิจการโรงพิมพ์ในตลาดบางบัวทอง ๕๓
• ตลาดบางบัวทองช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ๕๓ • หลังสงคราม ชาวญี่ปุนมาเปนลูกค้าในตลาด
บางบัวทองแทนผู้อพยพ ๕๔ • ตลาดริมน้ำสุเหร่าโรงกระโจม ๕๕ • ตลาดประตูน้ำบางบัวทอง ๕๕
• ตลาดในอำเภอบางบัวทองเปลี่ยนจากตลาดน้ำเปนตลาดบก ๕๖ • ตลาดเจ้าคุณได้พัฒนาเปน
ตลาดสดเทศบาลเมื อ งบางบั ว ทอง ๕๖ • ตลาดสร้ า งใหม่ มี ทั้ ง ตลาดสดและอาคารพาณิ ช ย์ ๕๗ •
การปรั บ ปรุ ง ตลาดแม่ ห้ า งหรื อ ตลาดคุ ณ ไมตรี ๕๘ • กาลอวสานของตลาดเก่ า ร้ อ ยปของอำเภอ
บางบัวทอง ๕๘ • ตลาดบกในอำเภอบางบัวทอง ๕๙ • ตลาดบางบัวทองชุมทางการค้าและเดินทาง
ทางเรือ ๖๐ • บางบัวทองศูนย์กลางการค้าและการคมนาคมยกฐานะเปนเทศบาลเมืองบางบัวทอง ๖๑

ตอนที่ การปกครอง องอำเ อบางบัวทอง
ตำบลบางคูรัด ๗๐ • ตำบลบางบัวทอง ๗๗ • ตำบลบางรักพัฒนา ๙๐ • ตำบลบางรักใหญ่ ๙๗ • ตำบล
พิมลราช ๑๑๒ • ตำบลละหาร ๑๑๙ • ตำบลลำโพ ๑๓๑ • ตำบลโสนลอย ๑๓๘ • เทศบาลเมือง
บางบัวทอง ๑๔๗
ตอนที่ ส านที่สำคั นอำเ อบางบัวทอง
วัดบางไผ่ ๑๕๕ • วัดละหาร ๑๕๘ • วัดบางรักใหญ่ ๑๕๙ • วัดมะเดือ่ ๑๖๓ • วัดลำโพ ๑๖๔ • วัดเต็มรัก
สามัคคี ๑๖๕ • วัดลาดปลาดุก ๑๖๕ • วัดสามง่าม ๑๖๖ • วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์
คณะสง ์จีนนิกายรังสรรค์ ๑๖๗ • วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ ๑๖๙ • มัสยิสดารุ้ลอาบีดีน (สุเหร่าแดง)
สถาปตยกรรมที่ล้ำค่าในอำเภอบางบัวทอง ๑๗๔ • มัสยิดนะ ์ฎอตุ้ลอิสลาห์ (สุเหร่าปากคลองลำรี)
มัสยิดใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี ๑๗๖ • มัสยิดอีกอมาตุ้ลอิสลาม (สุเหร่าโรงกระโจม) มัสยิดแรก
ในอำเภอบางบัวทองที่สร้างเปนตก ๑๗๘ • ศาลเจ้าพ่อจุ้ยที่พ่งทางใจของชาวจีนบางบัวทอง ๑๗๙
• แหล่งผลิตเชื้อเห็ด างรายใหญ่ของประเทศ ศูนย์ศกษาเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะเห็ด าง
แห่งหน่งในประเทศไทย ๑๘๓ • พิพัฒน์ าร์มแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ๑๘๕ • โรงเรียนนันทนวรวิทย์
โรงเรียนมัธยมแห่งแรกในอำเภอบางบัวทอง ๑๘๖
ตอนที่ ประเพ ีสำคั องชาวอำเ อบางบัวทอง
เทศกาลงานบุ ญ ของคนบางบั ว ทอง ๑๘๙ • คติ ค วามเชื่ อ ของชาวพุ ท ธอำเภอบางบั ว ทอง ๑๙๐
• บุญสลากภัต ๑๙๒ • อุปสมบทหมู่ ๑๙๔ • เทศกาลทำบุญวันสารทไทย ๑๙๗ • เทศกาลออกพรรษา ตักบาตรเทโว ๑๙๙ • ประเพณีตักบาตรพระร้อย ๒๐๐ • เดือนสามเผาข้าวหลามมาทำบุญ ๒๐๒
• ลัทธิความเชื่อของชาวจีนบางบัวทอง ๒๐๓ • ศาลเจ้าจีน ศูนย์รวมศรัทธาของชาวจีนบางบัวทอง ๒๐๔
• เจ้าพ่อจุย้ ผูม้ ากับสายน้ำมาอยูด่ แู ลชาวบางบัวทอง ๒๐๖ • ศาลเจ้าแม่ทองคำ - เจ้าแม่ทบั ทิมปากคลอง
บางแพรก ๒๐๗ • ไหว้เจ้า ขนบธรรมเนียมจีนบางบัวทอง ๒๐๘ • ตรุษจีน วันข้นปใหม่ของจีน ๒๑๐
• เทศกาลสารทจีน ไหว้ด้วยขนมเข่ง ขนมเทียน ๒๑๑ • ไหว้พระจันทร์ วันตง ิวโจ่ย ๒๑๓ • ประเพณี
กินเจ ๒๑๗ • สุสานมูลนิธิบางบัวทอง แดนสุขาวดี สัญลักษณ์ความศรัทธาและความกตัญ ูของชาวจีน
บางบัวทอง ๒๒๔ • พิธีสวดกงเต๊ก - งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้วายชนม์ ๒๒๕ • มุสลิมบางบัวทอง ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ๒๒๖ • วิถีชีวิตมุสลิมบางบัวทอง ๒๒๗ • วันสำคัญทางศาสนาอิสลาม ๒๒๘
• เทศกาลถือศีลอด ๒๒๙ • วันแห่งการเฉลิมฉลองของมุสลิม ๒๓๐ • พิธีกรรมตามข้อบัญญัติศาสนา
อิสลาม ๒๓๓ • พิธีโกนผมไ ๒๓๓ • พิธีสมรส ๒๓๔ • การจัดงานศพ - การกลับไปสู่ความเมตตา
ของอัลลอ ์ ๒๓๕ • การกวนข้าวอา ูรอ - ข้าวทิพย์ ๒๓๕ • คริสต์ศาสนาในอำเภอบางบัวทอง ๒๓๖
• ชาวคริสต์บางบัวทอง เฉลิมฉลองวันคริสต์มาส ๒๓๗ • ต้นคริสต์มาสและ านตาคลอส สัญลักษณ์ของ
เทศกาลคริสต์มาส ๒๓๙ • คริสตจักรบางบัวทอง ๒๔๐
บทสรป
บรร านกรม
หล่ง ้อมูลสัม า ์บคคล
ประวัติสังเ ปผู้เ ียน

บทนำ
พื้ น ที่ ข องอำเ อบางบั ว ทองประกอบด้ ว ยพื้ น ที่ ที่ มี ส ภาพทางภู มิ ศ าสตร์ แ บ่ ง เปน
สองส่วน คือ ส่วนที่เปนแหล่งอารยธรรมดั้งเดิมตั้งแต่สมัยอยุธยา ในแหล่งอารยธรรมลำน้ำอ้อม
และคลองบางบัวทอง และส่วนที่สองที่เปนแหล่งผลิตข้าวหรือแหล่งที่เปนนาข้าวที่กว้างใหญ่
ส่วนที่เปน หล่งอารย รรมดั้งเดิม องอำเ อบางบัวทอง แหล่งอารยธรรม
ดังกล่าวนี้อยู่บริเวณคลองอ้อม ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทองในปจจุบัน คลองอ้อมแต่เดิม
เปนแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีไทยนั้น คลองอ้อม ่งเปนแม่น้ำเจ้าพระยา
มาก่อนได้เปนเส้นทางคมนาคมที่สำคัญสำหรับการเดินทางทางเรือระหว่างปากน้ำเจ้าพระยากับ
กรุงศรีอยุธยา นอกจากนั้นมีการขุดคลองบางใหญ่เชื่อมลำน้ำอ้อมกับแม่น้ำท่าจีนไปถงสุพรรณบุรี
และนครปฐมได้ บริเวณคลองอ้อมจงมีบทบาททางคมนาคมมากยิ่งข้น แม้ต่อมามีการขุดคลองลัด
ที่เมืองนนทบุรีครั้งรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาเปลี่ยนทิศทางไปตาม
คลองลัดทีข่ ดุ แม่นำ้ เจ้าพระยาทีผ่ า่ นบ้านบางรักใหญ่ บ้านบางรักน้อย บ้านบางกรวย บ้านบางใหญ่
เปลี่ยนสภาพเปนคลองอ้อมเช่นปจจุบัน
ทางด้านทิศเหนือของบ้านบางรักใหญ่ คลองบางรักใหญ่ได้ขุดเชื่อมคลองบางบัวทอง
ง่ บริเวณปากคลองบางบัวทอง เปนชุมชนที่มีมาดั้งเดิมตั้งแต่สมัยอยุธยาเช่นกัน
ชุมชนคลองอ้อมและชุมชนคลองบางบัวทอง เปนชุมชนที่มีความเจริญมาตั้งแต่สมัย
อยุธยาต่อเนือ่ งกันตลอดมา ผูค้ นมาอยูอ่ าศัยชุมชนได้เกิดข้นตลอดสองฝงคลอง เปนชุมชนชาวสวน
และชุมชนชาวนา มีวัดที่เปนศูนย์รวมชุมชนมากตลอดสองฝงคลอง เกิดการค้าที่เปนตลาดน้ำและ
ตลาดริมน้ำข้นในชุมชนคลองอ้อม สวนผลไม้มีอยู่ตามริมคลองสลับกับบ้านเรือนและวัดที่สวยงาม
ตลอดสองฝงคลองเช่นกัน
พืน้ ทีส่ ว่ นทีส่ อง องอำเ อบางบัวทอง ตัง้ อยูท่ างด้านทิศเหนือของคลองอ้อม และ
ทางด้านทิศตะวันตกของคลองบางบัวทอง พื้นที่ส่วนนี้แต่เดิมเปนปาผืนใหญ่ เมื่อพระราชาภิมณฑ์
(เพ็ง) ขุดคลองพระราชาพิมลเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓ ทำให้มีผู้คนหลั่งไหลไปจับจองที่ดินสองฝงคลอง
พระราชาพิ มลเพื่ อ ทำนา มีก ารขุด คลองอีก หลายคลอง พื้ นที่ ปาให้ กลายเปนนาข้ า วผื น ใหญ่
เกิดชุมชนชาวนาข้นมากจนได้ยกฐานะเปนอำเภอบางบัวทอง เกิดตลาดบางบัวทอง
ผู้ ค นที่ เ ข้ า ไปจั บ จองทำนานั้ น มี ทั้ ง ไทย มอญ มุ ส ลิ ม ต่ อ มามี จี น และญวนเข้ า ไปตั้ ง
หลักแหล่งในตลาด ผูค้ นชาติพนั ธุต์ า่ ง ทีม่ าอยูอ่ ำเภอบางบัวทองทีป่ ระกอบด้วยผูค้ นหลายเชือ้ ชาติ
และหลายศรัทธาในศาสนา ทำให้เกิดเปนชุมชนไทยพุทธ ชุมชนจีน ชุมชนมุสลิม ชุมชนญวน
แต่ละชุมชนได้สร้างศาสนสถานสำหรับประกอบศาสนกิจของแต่ละชุมชน ในอำเภอบางบัวทอง
จงมีทั้งวัดพุทธ ฝายเถรวาท วัดพุทธและโรงเจที่คนจีนได้สร้างข้น มัสยิดสำหรับประกอบศาสนกิจ

คลองอ้อม ช่วงตำบลบางรักใหญ่

ของมุสลิม โบสถ์คริสต์ศาสนาของคริสตังคาทอลิก และสถานที่ป ิบัติศาสนกิจของคริสเตียน
โปรเตสแตนท์
วัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชุมชนทีม่ หี ลากหลายในศรัทธาในศาสนาของคนบางบัวทอง
จงเปนลั ก ษณะเด่ น อี ก ประการหน่ ง ของคนบางบั ว ทอง แต่ ล ะชาติ พั น ธุ์ ต่ า งสะสมมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ดียิ่งไว้อย่างดี เมื่อถงเทศกาลงานบุญต่าง ของแต่ละชุมชนของแต่ละศรัทธาความ
เชื่อถือ ผู้คนในชุมชนต่าง ดังกล่าวต่างป ิบัติศาสนกิจและพิธีกรรมตามความศรัทธาเชื่อถือ
ของตนอย่างยิ่งใหญ่ ทำให้อำเภอบางบัวทองมีชีวิตชีวาอลังการ เมื่อคราเทศกาลสำคัญมาถง
เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลออกพรรษา เทศกาลตรุษจีน เทศกาลกินเจ เทศกาลไหว้พระจันทร์
เทศกาลวันอีดิ้ล ตรี วันอีดิ้ลอั า วันอา ูรอ ของมุสลิม หรือวันฉลองเทศกาลคริสต์มาสและ
วันปสถาของชาวคริสต์ เปนต้น
การตั้งถิ่นฐานของผู้คนบางบัวทองแต่เดิมได้อยู่ร่วมกันเปนชุมชน เปนท้องถิ่นที่ผู้คนมี
ความสัมพันธ์ทางสังคมและอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หน่ง พื้นที่นั้นอาจเปนปากคลอง ปลายคลอง
ตามริมแม่นำ้ ลำคลอง มีวดั มัสยิด เปนทีร่ วมป บิ ตั ศิ าสนกิจของผูค้ น ท้องถิน่ ดังกล่าวไม่ได้นบั จำนวน
ครัวเรือนเปนสำคัญ หากอยู่ที่ความสัมพันธ์ของผู้คนแบบเห็นหน้าเห็นตา ( ace to ace relation)
ไปทำบุญทีว่ ดั หรือทีม่ สั ยิดเดียวกัน มีชอื่ บ้านและชือ่ วัดหรือมัสยิดเปนชือ่ เดียวกันเช่น บ้านบางรักใหญ่
วัดบางรักใหญ่ บ้านบางไผ่ วัดบางไผ่ บ้านปากคลองลำรี มัสยิดปากคลองลำรี บ้านโรงกระโจม
มัสยิดโรงกระโจม เปนต้น
ท้องถิ่นในความเข้าใจของชาวบ้านจงเปนเรื่องของชาวบ้านในชุมชนรับรู้กันทั่วไปใน
ชุมชนว่าท้องถิ่นของชุมชนตนเองเปนอย่างไร แนวเขตจากไหนถงไหน มีใครอยู่กันบ้าง เหล่านี้เปน
เรื่องของภูมิวัฒนธรรมอันเปนพื้นฐานที่นำไปสู่นิเวศวัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่น ต่อมาทาง
ราชการได้กำหนดให้มีหมู่บ้านตำบลตามแบบการปกครองของบ้านเมือง อำเภอบางบัวทอง
ได้กระจายการปกครองจากอำเภอเปนหลายอำเภอ จากตำบลเปนหลายหมู่บ้าน ชื่อของตำบล
ของหมู่บ้านปราก เช่นในปจจุบันนี้
ถงแม้จะมีการแบ่งการปกครองเปนหมู่บ้าน เปนตำบลต่าง ในอำเภอบางบัวทอง แต่ใน
บทบาทของภูมิวัฒนธรรมผู้คนบางบัวทองก็ไม่ได้แยกกันตามรูปแบบการแบ่งการบริหารชุมชน

ท้องถิ่นตามแบบราชการ คนตำบลบางบัวทองยังคงไปทำบุญที่วัดละหาร ตำบลโสนลอย ยิ่งกว่า
นั้นพื้นที่ชายขอบของอำเภอบางบัวทองที่ติดต่อกับอำเภออื่น ผู้คนต่างอำเภอยังคงมาร่วมกัน
ทำบุญในวัดใดวัดหน่ง แม้ไม่ได้อยู่ในตำบลหรืออำเภอที่ตัวเองมีบ้านเรือนตั้งอยู่ เช่นคนตำบล
บางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มาทำบุญที่วัดบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง หรือผู้คน
ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มาทำบุญทีว่ ดั ลำโพ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง
เพราะคนดังกล่าวตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้วัด เพียงแต่มีคลองขวางกั้นแบ่งเขตตำบล แบ่งเขตอำเภอ
ตามแบบการปกครองของทางราชการเท่านั้น แต่คนภายในชุมชนถือว่าเปนท้องถิ่นเดียวกันเหมือน
เมื่อครั้งที่ยังไม่มีการแบ่งการปกครองเปนหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดเช่นปจจุบันนี้
จากการเปนแหล่งภูมิวัฒนธรรม ได้ก่อตัวรวมเปนนิเวศวัฒนธรรม ผู้คนเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันกว้างขวางข้นในทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบางบัวทองเกิดเปนตลาดใหญ่ เกิดเปนชุมทางเดินเรือ
เปนศูนย์กลางการค้าข้าวและผัก มีรถไ และเรือยนต์บริการ คนบางบัวทองและอำเภอใกล้เคียง
เดินทางเข้ากรุงเทพฯ ได้ บางบัวทองจงเปนชุมชนที่สำคัญทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ทำให้มีผู้คน
ไปตั้งหลักแหล่งทำมาหากินที่อำเภอบางบัวทองมากข้น พัฒนาการของบางบัวทองยิ่งมีมากข้น
เมื่ออำเภอบางบัวทอง สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้ทางรถยนต์
ถนนหลายสายมุ่งตรงไปที่อำเภอบางบัวทอง ผู้คนจำนวนมากต่างหลั่งไหลไปอยู่ที่อำเภอ
บางบัวทอง หมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก เกิดข้นทั่วทั้งพื้นที่ทุกตำบลของ
อำเภอบางบัวทอง เกิดชุมชนใหญ่ที่มีลักษณะต่างจากชุมชนดั้งเดิมในอำเภอบางบัวทอง
ท่ามกลางความแตกต่างของภูมิวัฒนธรรมของผู้คนท้องถิ่นบางบัวทอง เรื่องของวิถีชีวิต
ผู้คนที่ผูกพันอยู่กับวิถีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งภายในชุมชนดั้งเดิมไม่ว่าจะเปนชุมชนพุทธ มุสลิม
และคริสต์ในอำเภอบางบัวทองต่างยังคงเปนพลังสำคัญที่แสดงความเปนคนบางบัวทองอยู่ได้
อย่างเหนียวแน่น และเปนพลังของความเข้มแข็งที่สำคัญของผู้คนในชุมชนต่าง ในท้องถิ่น
บางบัวทองอยู่ในปจจุบันนี้

อนที่ บ้านเรือน
ของคนบางบัวทอง
ผู้ ค นที่ ม าตั้ ง หลั ก แหล่ ง ในชุ ม ชนต่ า ง
ในอำเภอบางบัวทองในช่วงเวลาที่เปนสังคม
ชาวน้ำและตั้งชุมชนอยู่ริมแม่น้ำลำคลองนั้น
การสร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัยของคนบางบัวทอง
ในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วมี ลั ก ษณะแตกต่ า งกั น
ตามสภาพของท้องถิ่นและกิจกรรมที่เปนอาชีพ
ของผูค้ นริมน้ำในชุมชนนัน้ ง่ มี ๕ ลักษณะ คือ
๑. บ้านเรือนของชาวสวน
๒. โรงนาของชาวนา
๓. ร้านค้าในตลาด
๔. บ้านเรือนร้านค้าในสมัยรัชกาลที่ ๖
และรัชกาลที่ ๗
๕. บ้านเรือนร้านค้าในยุคปจจุบัน
บ้านชุมชนชาวสวนริมคลองในอดีต

บ้านเรือนของชาวสวน
ชุมชนชาวสวนคลองอ้อม คลองบางไผ่
คลองบางรักใหญ่ คลองบางแพรก คลองบางพลู
คลองบางเดื่อ และคลองบางบัวทอง ส่วนใหญ่



ท้องถิ่นบางบัวทอง

นิยมปลูกเรือนตามริมคลอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คลองอ้อม ตำบลบางรักใหญ่และริมคลอง
บางบัวทอง ตำบลบางรักพัฒนาและตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
บ้ า นเรื อ นของชาวสวนบางบั ว ทองส่ ว นใหญ่ มี รู ป แบบที่ แ น่ น อนและปลู ก สร้ า งเรี ย งราย
อยู่ตามริมคลองมีลักษณะเด่นชัดและมีความเปนมาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ผู้คนในชุมชน
ริมคลองของบ้านสวนบางบัวทอง ที่ทำสวนผลไม้เปนอาชีพที่เก่าแก่และสร้างความมั่งคั่งทางรายได้
แก่ผู้คนในชุมชน จากการที่ชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีมาก่อนหลายชั่วอายุคน บ้านเรือนของ
ชาวสวนบางบัวทองส่วนใหญ่จงสร้างมานานกว่า ๗๐ ปข้นไป และเกือบทั้งหมดเปนเรือนเดิมที่
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เรือนของชาวสวนบางบัวทองจงเปนเครื่องแสดงให้เห็นถงความเปน
ชุมชนชาวสวนที่มีความเปนอยู่ดีมีฐานะมั่นคงได้เปนอย่างดี
รูปแบบเดิมของตัวเรือนจะเปนเรือนทรงไทยใต้ถนุ สูงฝาปะกนหรือฝาลูก กหลังคามุงด้วยจาก
ต่อมามีการใช้กระเบื้องดินเผา กระเบื้องปูน และสังกะสีแทนหลังคามุงจาก ปจจุบันเรือนหลังคา
มุงจากไม่มีแล้ว เรือนของชาวสวนบางบัวทองมีทั้งที่เปนเรือนสำหรับครอบครัวเดียวและเรือนหมู่
เรือนครอบครัวเดียว ส่วนใหญ่เปนเรือนสำหรับครอบครัวเล็กที่มีพ่อแม่และลูกเล็ก ที่ยัง
ไม่แต่งงาน เรือนครอบครัวเดียวประกอบด้วย เรือนนอน ๑ หลัง เรือนครัว ๑ หลัง
เรือนนอน เปนเรือนที่แบ่งความยาวของตัวเรือนเปน ๓ ช่วงเล็ก แต่ละช่วงเสามีความยาว
ประมาณ ๖ ศอก ถง ๘ ศอก ภายในแบ่งเปนห้องนอนและห้องโถง ไม่มีการกั้นเปนห้อง แต่ใช้
ผ้าม่านหรือตู้ขนาดใหญ่แบ่งห้องนอนและห้องโถง
ด้านหน้าของเรือนนอนเปนระเบียงยาวตลอดเท่ากับความยาวเรือนนอน ระเบียงเปนตัว
เชื่อมเรือนนอนกับชานเรือนมีกันสาดคลุม ใช้เปนที่พักผ่อนเปนที่รับแขกหรือเปนที่หลับนอนได้
ระเบียงของเรือนบางหลังมีการกั้นห้องด้วยฝาไม้เพื่อเปนห้องนอนของสมาชิกในครอบครัวได้
ถัดจากระเบียงเปนชานเรือนส่วนใหญ่จะไม่ทำหลังคา ชานเรือนใช้เปนทีต่ ากเสือ้ ผ้า ตากปลา
ตากกล้วยตาก ตากเชือกกล้วย และสิ่งของอื่น นอกจากนั้นที่ชานเรือนใช้เปนที่ทำกิจกรรมอื่น
เช่น สานกระบุง ตะกร้าหรือเปนทีร่ บั แขก เรือนริมคลองหลายหลังใช้ชานเรือนเปนทีว่ างกระถางไม้ดอก
ไม้ประดับต่าง ตลอดจนกระถางปลูกโหระพา กะเพรา ใบมะกรูด พริกขี้หนูเพื่อไว้ใช้ในการทำ
อาหาร
ต่อจากชานบ้านมีบันไดข้นบ้านและทางลงท่าน้ำหรือสะพานท่าน้ำ บันไดเรือนของบ้านสวน
บางบัวทองส่วนใหญ่อยู่ในคลอง ข้นบันไดบ้านก็ถงชานเรือนแล้ว บ้านใดที่มีบันไดเรือนอยู่บนบก
ต้ อ งทำเปนสะพานหรื อ วางไม้ ก ระดานทอดจากเชิ ง บั น ไดไปที่ ริ ม คลองเพื่ อ เปนทางลงท่ า น้ ำ
บางบ้านทำเปนศาลาริมน้ำอยู่หน้าบ้าน ศาลาริมน้ำเปนที่นั่งพักผ่อนได้ทั้งศาลาริมน้ำและสะพาน
ริมน้ำหน้าบ้าน ชาวสวนจะนำไม้ผลในสวน เช่น มะพร้าว มะนาว กล้วย หัวปลี ตลอดจนใบตอง

ท้องถิ่นบางบัวทอง



เชือกกล้วย ไม้กลัด และของสวนอื่น มาวางไว้ที่ศาลาริมน้ำหรือที่ปลายสะพาน แม่ค้าขาประจำ
จะมารับ ื้อพร้อมกับวางเงินไว้ให้โดยไม่ต้องมีการพบปะกันระหว่างผู้ ื้อและผู้ขาย
เชิ ง บั น ไดเรื อ นมั ก จะมี โ อ่ ง ดิ น เผาขนาดใหญ่ จ ากบ้ า นเกาะเกร็ ด ตั้ ง ไว้ ส ำหรั บ ใส่ น้ ำ อาบ
ในเวลาที่น้ำในคลองแห้ง นอกจากนี้ที่เชิงบันไดเปนที่ตั้งโอ่งน้ำล้างเท้าก่อนข้นบ้าน
เรื อนครั ว ปลูกแยกจากเรือนนอนมีชานเรือนเชื่อม ครัวมักจะมีขนาด ๒ ห้อง นิยมทำ
ฝาขัดแตะหน้าจั่วมีช่องเปดเพื่อเปนที่ระบายควันไ ส่วนหน่งของครัวใช้เปนที่ตั้งเตาไ และเปนที่
หุงอาหาร อีกส่วนหน่งใช้เปนที่นั่งรับประทานอาหาร
เรือนหมู่ เมื่อสมาชิกในครอบครัวเพิ่มข้น ลูก แต่งงานมีครอบครัวกันแล้ว เรือนหลังเดิมที่
มีห้องนอนเพียงห้องเดียวไม่เพียงพอกับจำนวนสมาชิกที่เพิ่มข้น การขยายเรือนด้วยการปลูกเรือน
หลังใหม่เพิ่มข้น ่งอาจจะเปนการปลูกเรือนตามยาวต่อจากเรือนของพ่อแม่ หรือปลูกอยู่ใกล้เคียง
กันและทำชานเรือนต่อเชื่อมกัน หรือไม่มีชานเรือนเชื่อมต่อกันแต่ปลูกเรือนอยู่ใกล้กัน
เรือนหมู่ที่ทำชานเรือนเชื่อมกันบางหลังทำเปนหอนั่งกลางใช้เปนสถานที่ทำบุญเลี้ยงพระได้
หรือทำเปนชานโล่งเปนที่พักผ่อนและทำกิจกรรมในครอบครัวได้
เรือนชาวสวนบางบัวทอง เปนเรือนยกพื้นสูงเหนือศีรษะคนยืน ระเบียงและชานยกพื้นใต้ถุน
สูงระดับลดหลัน่ กัน การยกพืน้ สูงเพือ่ ป้องกันน้ำท่วมเพราะชุมชนอยูใ่ นทีล่ มุ่ และมีนำ้ หลาก น้ำท่วม
เปนประจำเกื อ บทุก ปในช่วงระหว่างเดือ นตุล าคมถงเดื อนธั น วาคม ถ้ า ทำนาด้ ว ยใต้ ถุน เรื อน
ที่ยกพื้นสูงใช้พื้นที่ใต้ถุนเรือนเปนที่เก็บเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำสวน ทำนา เช่น ระหัดวิดน้ำ
หมู่เรือนไทยที่วัดมะเดื่อ
ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี
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เปนที่อยู่ของควายและเก็บเรือ เปนที่ประกอบกิจกรรม
ในชี วิ ต ประจำวั น เช่ น การทำเครื่ อ งจั ก สาน การ
คัดเลือกผลไม้ การบ่มกล้วย มะม่วง ละมุด ทำกระทง
ใบตองแห้ง เรียงพลู หั่นหมากทำหมากแห้ง รวมตลอด
ถงการเปนที่พักผ่อน การรับแขกในช่วงเวลากลางวัน
เปนต้น

เรือน โรงนาของชาวนาเ นเรือนเครือ่ งผูก
ชาวนาบางบั ว ทองที่ เ ริ่ ม เข้ า บุ ก เบิ ก ที่ ดิ น เพื่ อ
ทำนาตั้งแต่เมื่อมีการขุดคลองพระราชาพิมล คลอง
ลากค้ อ น คลองลำรี และชุ ม ชนคลองลำโพ ผู้ ค นที่
เข้ า มาทำนาในยุ ค บุ ก เบิ ก นั้ น ส่ ว นใหญ่ จ ะปลู ก เปน
โรงนาชั่ ว คราว เพราะผู้ ค นเหล่ า นั้ น ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ข้ า มา
ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเปนการถาวร ส่วนใหญ่เปนผู้ที่มา
จากตำบลอ้ อ มเกร็ ด ตำบลบางพลั บ ตำบลท่ า อิ ฐ
อำเภอปากเกร็ด ตำบลบางรักน้อย ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอ
บางบัวทอง และอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มาสร้างที่พักเปนโรงนาชั่วคราวเพื่อเปนที่พักระหว่าง
ช่วงเวลาไถหว่านข้าวและช่วงเก็บเกี่ยวข้าว เมื่อเสร็จกิจแล้วกลับไปยังภูมิลำเนาเดิม ที่พักชั่วคราว
สร้างอย่างง่าย ด้วยวัสดุที่มีในพื้นที่ เช่น ไม้ไผ่ ไม้สะแก สร้างเปนโรงหลังคามุงแฝกหรือหญ้าคา
ต่อมาเมื่อมีการตั้งถิ่นฐานที่อยู่เปนการถาวร ที่อยู่อาศัยยังคงสร้างเปนโรงนาเปนเครื่องผูก
ที่ ป ระกอบเปนโรงนา โครงสร้ า งทำด้ ว ยไม้ ไ ผ่ ห รื อ ไม้ ส ะแก หลั ง คามุ ง ด้ ว ยแฝก หญ้ า คา
หรือจาก ฝาไม้ไผ่ขัดแตะหรือฝาจาก เนื่องจากใช้หวายและเส้นตอกที่ทำจากไม้ไผ่เปนเครื่องผูก
ตัวไม้ต่าง โดยไม่มีการตอกด้วยตะปู จงเรียกว่า เครื่องผูก พื้นภายในโรงเปนพื้นดิน
โรงนาตั้งอยู่บนโคกที่ถมดินให้สูงข้น เพื่อสะดวกและปลอดภัยจากน้ำท่วมในฤดูฝนและ
ในช่วงน้ำท่วม ขนาดของโรงนาต้องมีพื้นที่กว้างพอที่จะใช้เปนที่อยู่อาศัย ทั้งของคนและควาย
ที่ต้องใช้ในการทำนา นอกจากนั้นต้องมีพื้นที่ส่วนหน่งใช้เก็บข้าวและใช้เปนที่นวดข้าวเมื่อฝนตก
ไม่สามารถนวดข้าวที่ลานนวดข้าวได้
การอาศัยอยู่ในโรงเช่นนี้ในสมัยก่อนเปนชีวิตปกติของผู้คนส่วนใหญ่ของไทย ในสมัยรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น แม้ในกรุงเทพฯ ชาวบ้านส่วนหน่งยังคงอาศัย
โรงเปนที่พักอาศัย ดังปราก ในพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ถงกรมหมื่นนเรศวรฤทธิ ที่ ๒๑/๔๐๐๘ วันที่ ๗ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๒ และที่ ๖๙/๘๘๙๑
วันที่ ๒๕ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๒ ดังนี้
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โรงนาจะปลูกใกล้ริมคลองบนพื้นดิน ด้านยาวของโรงนาจะขนานไปตามลำคลอง ด้านที่
หันหน้าไปทางคลองจะเปนหน้าบ้าน ส่วนที่เปนที่พักอาศัยหรือสำหรับนอนจะทำเปนแคร่ ทำจาก
ไม้ไผ่ที่เรียกว่า าก ใช้ไม้ไผ่ลำโตผ่าและทุบให้ไม้แยกจากกันแผ่ให้เปน ากปูพื้น หรือยกพื้นไม้สูง
จากพื้นดิน ส่วนที่ต่อจากที่พักอาศัยจะเปนพื้นที่สำหรับเปนที่อยู่ของควายส่วนหน่ง พื้นที่ที่เหลือใช้
เปนครัวและที่เก็บเครื่องมือทำนา พื้นที่ส่วนนี้ในฤดูเก็บเกี่ยวต้องใช้เปนที่สำหรับเก็บรวบรวม
อนข้าวที่เกี่ยวแล้วและเปนที่นวดข้าวด้วย ถ้าลานนวดข้าวเปยกเพราะฝนตกต้องนวดข้าวและ
เก็บข้าวในโรงนา
ข้างโรงนาจะมีอู่เรือสำหรับเก็บเรือ และเปนบริเวณที่ตั้งระหัดหรือเครื่องสูบน้ำสำหรับวิดน้ำ
เข้าในนา ด้านหน่งของโรงนามีลอม างที่รวบรวม างไว้เปนอาหารของควายในหน้าแล้งหรือ
ช่วงน้ำท่วมที่หาหญ้ามาเลี้ยงควายไม่ได้
การปลูกโรงนาของชาวนาจะกระจายไปตามพื้นที่นา ไม่ได้ปลูกอยู่ใกล้เคียงกันเช่นเรือนของ
ชาวสวน เนื่องจากพื้นที่สำหรับทำนาต้องใช้เนื้อที่มากกว่าพื้นที่ทำสวน
โรงนาของชาวนาบางบัวทองต่อมาได้มีการสร้างด้วยไม้จริง หลังคามุงสังกะสี ฝากรุด้วย
สังกะสีหรือไม้และสร้างบนโคกที่นำดินมาถมให้สูงข้นเพื่อให้พ้นจากน้ำท่วม
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เรือนเครื่องผูกของชาวนา

ขนาดของโรงนายุคนี้มีขนาดพื้นที่มากข้นและมีขนาดใหญ่กว่าโรงนารุ่นแรก เพราะชาวนา
ต้องเก็บเครื่องมือการเกษตรสมัยใหม่ เช่น รถไถ ลูกทุบ แทนควายเพื่อนร่วมทุกข์ของชาวนาใน
อดีต ท่อสูบน้ำ ปุยและยาปราบศัตรูข้าวตลอดจนเปนที่เก็บข้าวและที่นวดข้าวด้วย
บ้านชาวนาอำเภอบางบัวทองนอกจากโรงนา ชาวนาปลูกบ้านอยู่อาศัยเปนเรือนไม้ใต้ถุนสูง
มีอยู่ทั่วไป ชั้นบนเปนที่อยู่อาศัย ใต้ถุนใช้เปนที่เก็บเครื่องมือการเกษตร การทำนาในปจจุบัน
ชาวนาไม่ได้นวดข้าวหรือต้องขนข้าวมาเก็บไว้ในบ้าน เพราะมีการใช้รถเกี่ยวรถนวดข้าว บ้านเรือน
ของชาวนาบางบัวทองรุ่นใหม่จงมีรูปแบบทันสมัยตามแบบคนเมืองทั่วไป

โรงที่พักของชาวสวนผัก
สำหรับชาวจีนที่ทำสวนผักปลูกที่พักเปนโรงเช่นเดียวกับโรงนาของชาวนา แต่มีขนาดเล็ก
กว่า เนื่องจากโรงของชาวสวนผักใช้เปนที่อยู่อาศัยและเก็บเครื่องมือการทำสวนผักเท่านั้น ไม่ต้อง
มีพื้นที่สำหรับควายหรือที่นวดข้าวหรือที่เก็บข้าวแบบชาวนา การเก็บผักแต่ละวันจะส่งไปขายทันที
โดยไม่เก็บไว้ จงไม่ต้องสร้างที่พักให้เกินความจำเปน
บ้านชาวสวนผักในคลองบางบัวทองใกล้ประตูน้ำบางบัวทอง ส่วนใหญ่จะปลูกเปนเรือนไม้
ชั้นเดียวใต้ถุนสูง ไม่ปลูกเปนโรงเพราะพื้นที่บริเวณนี้เปนที่ลุ่มมากมีน้ำท่วมขังอยู่เสมอและปลูก
บ้านอยู่ในที่ลุ่มหรือในน้ำริมคลอง จงต้องปลูกบ้านมีใต้ถุนสูงให้พ้นน้ำ ใต้ถุนบ้านใช้เปนที่จอดเรือ
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ร้านค้าและที่พักใน ลาดบางบัวทองและ ลาด ระ ูนำบางบัวทอง
ร้านค้าตลาดบางบัวทองริมคลองพระราชาพิมล
ตลาดทีใ่ หญ่และสำคัญของอำเภอบางบัวทองทีม่ มี าแต่ดงั้ เดิม คือ ตลาดบางบัวทอง ง่ ตัง้ อยู่
สองฝงคลองพระราชาพิมล อาคารร้านค้าทั้งหมดจะเปนเรือนแถวสร้างด้วยไม้ หลังคามุงสังกะสี
ยกพื้นสูงจากพื้นดินไม่มาก มีทั้งที่เปนเรือนแถวชั้นเดียวและสองชั้น ร้านค้าที่อยู่ริมคลองด้านหน้า
จะสร้างล้ำลงในคลอง ด้านหน้าของเรือนแถวเปนที่จัดวางสินค้า ด้านหลังจะเปนที่พักอาศัยและ
ครัว ร้านค้าที่อยู่ริมคลองจะมีสะพานไม้เปนทางเดินเชื่อมต่อไปยังร้านค้าต่าง ที่อยู่ริมคลอง
สะพานไม้บางช่วงเปนที่เทียบเรือเพื่อขนส่งสินค้าด้วย
ด้านหน้าของร้านค้า ่งเปนที่วางสินค้าต่าง นั้น จะเปดหน้าร้านกว้างทำเปนประตูบาน
เ ยมหรือฝาหน้าถัง บางร้านด้านหน้าเปนแบบฝากระทุ้ง เวลาเปดออกใช้ไม้ค้ำเอาไว้
ร้านค้าตลาดประตูน้ำบางบัวทอง
ตลาดประตูน้ำบางบัวทองเปนตลาดขนาดเล็กตั้งอยู่ใกล้ประตูน้ำบางบัวทอง มีร้านค้าที่เปน
เรือนแถวไม้ชั้นเดียวหรือสองชั้นสร้างติดอยู่กับพื้นหรือยกพื้นไม่สูงมาก เพื่อสะดวกแก่ผู้ที่เข้ามา ื้อ
สินค้า ใต้ชายคาทำช่องลม หลังคามุงสังกะสี ด้านหน้าทำเปนประตูบานเ ยมหรือฝาหน้าถังหรือ
บานกระทุ้งมีไม้ค้ำประตู ร้านค้าทั้งหมดปลูกเปนแถวอยู่ริมถนนที่เปนทางเดินไปตลาดบางบัวทอง
ตรงข้ามที่ทำการประตูน้ำบางบัวทอง

อาคารบ้านเรือนของชาวบางบัวทองในสมัยรัชกาลที่ และรัชกาลที่
ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อเนื่องมาถงรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว บรรดาชาวต่างประเทศ
ที่มาพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ปลูกสร้างที่พักอาศัยและสำนักงานของตนตามแบบบ้าน
ของชาวยุโรป ่งมีแบบเรือนปนหยา เรือนมนิลาและเรือนขนมปงขิง รูปแบบบ้านของชาวยุโรป
ทั้ง ๓ แบบ ได้มีอิทธิพลในการสร้างบ้านเรือนของคนไทยเปนอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในบรรดาพระบรมวงศานุ ว งศ์ ข้ า ราชการผู้ ใ หญ่ ผู้ มี ฐ านะดี ทั้ ง หลายต่ า งพากั น ปลู ก สร้ า งวั ง
สร้างบ้านเรือนตามแบบเรือนของชาวยุโรปที่เปนเรือนปนหยา เรือนมนิลาและเรือนขนมปงขิง
อย่างแพร่หลาย แม้กุ ิพระสง ์และสถานที่ราชการหลายแห่งได้สร้างตามแบบเรือนของชาวยุโรป
เช่นกัน
บ้านเรือนของชาวสวนบางบัวทองและของผู้มีฐานะในตลาดบางบัวทองตลอดจนวัดบางวัด
ในอำเภอบางบัวทองได้สร้างบ้านเรือนและกุ สิ ง เ์ ปนเรือนปนหยา เรือนมนิลา และเรือนขนมปงขิง
กันอย่างแพร่หลายตามสมัยนิยมด้วย
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เรือนปั้นหยา เปนเรือนไม้ชั้นเดียวหรือสองชั้นหลังคาไม่มีหน้าจั่ว ส่วนยาวของหลังคา
ตรงหัวท้ายที่ควรจะเปนหน้าจั่วตั้งไม่ทำหน้าจั่วแต่ทำเปนหลังคาลาดเอียงแบบตัดเหลี่ยม หลังคา
ทุกด้านจากชายคาเอียงสู่ด้านบนหลังคาชนกันแบบพีระมิด ตรงรอยตัดเหลี่ยมของหลังคาครอบ
ด้วยหลบหรือปูน หลังคามุงด้วยกระเบื้องหรือสังกะสี หลังคาที่ลาดชันทำให้โครงสร้างของหลังคา
แข็งแรงมากทนต่อแรงลมและฝนได้ดี ฝรั่งเรียกหลังคาทรงนี้ว่า ทรงฮิปส์
จากเรือนปนหยาได้พัฒนามาเปนเรือนมนิลาหรือเรือนที่มีหลังคาแบบบรานอร์ เปนเรือนที่
หลังคามีจั่วแต่จั่วมีลักษณะไม่สูงค่อนข้างเตี้ย บางส่วนของหลังคาเปนเรือนหลังคาปนหยาและ
เปดบางส่วนให้มีหน้าจั่วที่ไม่สูง เรือนมนิลาชาวยุโรปสร้างข้นที่เมืองมนิลา ประเทศ ลิปปนส์
ต่อมาได้ปลูกสร้างกันแพร่หลายในประเทศไทย จงเรียกว่า เรือนมนิลา

บ้านเรือนริมคลองบางบัวทอง
ข้างวัดละหาร

ขณะที่เรือนมนิลาแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยนั้น เรือนแบบขนมปงขิงได้แพร่หลาย
เข้ามาด้วย เรือนขนมปงขิงเรียกตามศัพท์ inger rea อันมีที่มาจากขนมปงขิงสมัยโบราณของ
ชาวตะวั น ตก ที่ แ ผ่ น ขนมปงขิ ง มี ล ายสวยงาม มี ก ารนำแผ่ น ขนมปงมาประกอบเปนบ้ า นหลั ง
เล็ก สำหรับเด็กเล่น เปนบ้านที่มีลายสวยงาม จงเรียกบ้านขนมปงขิง บ้านแบบขนมปงขิงตกแต่ง
บ้านเรือนให้หรูหราสวยงามด้วยไม้ฉลุ หน้าจั่วและชายคามีความสวยงาม มีครีบระบายหยดน้ำ
ทีแ่ พรวพราว
บ้านเรือนของชาวสวนบางบัวทองและของชาวบ้านที่อยู่ใกล้ตลาดบางบัวทอง ใกล้วัดละหาร
หลายหลังที่สร้างข้นเมื่อประมาณ ๘๐ ป มาแล้ว ได้สร้างบ้านแบบหลังคาปนหยาและบ้านแบบ
หลังคามนิลา ่งเปนที่นิยมกันมากในช่วงเวลานั้น หมู่กุ ิสง ์ของวัดโมลี ตำบลบางรักใหญ่
อำเภอบางบัวทอง ่งขณะนั้นพระราชปรีชามุนี (หลวงปูเผือก) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโมลี
และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอบางบัวทอง ได้สร้างหมู่กุ ิเปนอาคารคอนกรีตหลังคาปนหยา
หลายหลังและยังคงมีความสวยงามมาจนถงทุกวันนี้
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ที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังที่ ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทองหลังที่ ๒ และสถานี
ตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทองหลังที่ ๒ ได้สร้างแบบเรือนปนหยา ่งเปนลักษณะอาคารสมัยนิยม
ในช่วงเวลานั้น

มัสยิดนะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์
หลังที่ ๓ เป็นอาคารไม้ทรงปั้นหยา

มัสยิดหลังที่ ๓ ของมัสยิดนะ ์ฎอตุ้ลอิสลาห์ (สุเหร่าปากคลองลำรี) ตำบลละหาร อำเภอ
บางบัวทอง เปนอาคารไม้ทรงปนหยาชั้นเดียวใต้ถุนสูงมีมุขยื่นด้านหน้า ที่หน้าต่างมี ุ้มประดับ
ด้วยไม้ฉลุที่สวยงาม ช่องลมของมุขเปนไม้ฉลุที่สวยงามเช่นกัน อาคารหลังนี้ชำรุดมากจงได้รื้อเพื่อ
ใช้สถานที่สร้างอาคารมัสยิดหลังปจจุบัน
มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน (สุเหร่าแดง) ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง เปนอาคารไม้ทรงปนหยา
ชั้นเดียวใต้ถุนสูงมีมุขยื่น ที่ปนลมของมุขประดับด้วยลายไม้ฉลุแบบขนมปงขิงที่สวยงาม ชายคา
ระหว่างช่องเสาระเบียงแต่งด้วยไม้ฉลุเปนม่านแหวก อาคารมัสยิดหลังนี้ยังคงมีสภาพดีและยังคง
ใช้เปนสถานที่ประกอบศาสนกิจอยู่จนถงทุกวันนี้

บ้านเรือนชุมชนมุสลิม ใกล้สุเหร่าโรงสวด ริมคลองพระราชาพิมล
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บ้านเรือนของคนบางบัวทองในยุค จจุบัน
เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมืองที่เข้ามาในพื้นที่ทุกตำบลของอำเภอบางบัวทอง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งอำเภอบางบัวทองเปนแหล่งใหญ่ของหมู่บ้านจัดสรร แต่ละหมู่บ้านต่างแข่งขันกัน
ออกแบบบ้านที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์รูปแบบต่าง มากมาย เอกลักษณ์ของบ้านเรือนที่อยู่
อาศั ย หรื อ ร้ า นค้ าต่ า ง ของผู้ ค นในอำเภอบางบั ว ทองในปจจุ บั น จงยากที่ จ ะกำหนดได้ ว่ามี
เอกลักษณ์อย่างใด แต่ได้เห็นความหลากหลายของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยตลอดจนอาคารร้านค้า
ศูนย์การค้าต่าง ที่มีรูปแบบต่าง มากมาย และนับวันจะมีรูปแบบที่แปลกใหม่เกิดข้นท่ามกลาง
การแข่ ง ขั น อย่ า งรุ น แรงของธุ ร กิ จ หมู่ บ้ า นจั ด สรรและศู น ย์ ก ารค้ า ในปจจุ บั น นี้ รู ป แบบของ
บ้านเรือนในอำเภอบางบัวทองในปจจุบันที่มีรูปแบบหลากหลายนั้น ไม่เพียงเฉพาะบ้านเรือน
ในหมู่บ้านจัดสรรเท่านั้น แต่ยังแพร่กระจายไปในชุมชนดั้งเดิมของอำเภอบางบัวทองที่เปนชุมชน
ชาวสวน และชุมชนชาวนาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเรือนของชาวนาในปจจุบันที่ไม่ต้องมีพื้นที่
ไว้สำหรับให้ควายอยู่ หรือใช้พื้นที่สำหรับการนวดข้าวเก็บข้าวเหมือนแต่ก่อน การสร้างบ้านเรือน
ของชาวนาบางบัวทองในปจจุบันจงรับอิทธิพลของหมู่บ้านจัดสรร นำรูปแบบของบ้านจัดสรร
มาเปนต้นแบบของบ้านชาวนา ่งมีให้เห็นทั่วไปในชุมชนชาวนาบางบัวทองปจจุบันนี้
บ้านเรือนของคนบางบัวทองทีพ่ น้ จากยุคเรือนไทย เรือนปนหยา เรือนมนิลา เรือนขนมปงขิง
เรือนร้านค้าและโรงนา เข้าสู่ยุคสมัยใหม่ในปจจุบันนี้ เข้าสู่ยุคเรือนที่ออกแบบอย่างเสรีมีแบบแผน
รูปแบบต่าง ที่แปลกตาหลายแบบหลากหลายรสนิยม จงมีให้เห็นอยู่ทั่วไปในอำเภอบางบัวทอง
และชุมชนต่าง ในประเทศไทย แม้แต่ชอื่ หมูบ่ า้ นจัดสรรหลายหมูบ่ า้ นทีม่ ชี อื่ เปนภาษาต่างประเทศ
มีอยู่ทั่วไปในอำเภอบางบัวทองเช่นกัน
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ชุมชนดังเดิมของผู้คนในอำเ อบางบัวทองใช้ บาง นำหน้าชุมชน
ชื่อบ้านนามเมืองอันเปนที่มาของชื่อชุมชนต่าง ในอำเภอบางบัวทองที่แสดงถงความเปน
ชุมชนที่เปนชุมชนดั้งเดิมที่เกิดข้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นเปนต้นมา ชุมชนเหล่านี้จะใช้คำว่า
“บาง”* นำหน้าชื่อของชุมชน ดังปราก บ้านบางพลูในหนังสือกำสรวลสมุทร ่งแต่งข้นตั้งแต่
สมัยอยุธยาตอนต้น ชุมชนในอำเภอบางบัวทองที่มีชื่อบางนำหน้าชื่อชุมชน ได้แก่ บางบัวทอง
บางรักใหญ่ บางไผ่ บางแพรก บางพลู บางคูรัด บางเดื่อ รวมทั้งบางใหญ่ บางพลับ บางน้อย
่งเคยอยู่ในเขตปกครองของอำเภอบางบัวทองมาก่อน (ปจจุบันอยู่ในเขตปกครองของอำเภอ
บางใหญ่และอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)
ชุมชนต่าง ในจังหวัดนนทบุรีที่อยู่ในอำเภอเมือง อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางกรวย อำเภอ
บางใหญ่ และอำเภอบางบัวทอง ชื่อชุมชนส่วนใหญ่มีบางนำหน้าชื่อชุมชนหรือชื่อคลอง ยกเว้น
อำเภอไทรน้อยที่เปนอำเภอเดียวในจังหวัดนนทบุรีที่ไม่มีชื่อบางนำหน้าชื่อชุมชนหรือชื่อคลอง
เพราะอำเภอไทรน้อยเพิ่งจัดตั้งข้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ นี้เอง
หลังจาก พ.ศ. ๒๔๓๓ เปนต้นมา มีการขุดคลองพระราชาพิมลและคลองต่าง อีกหลายคลอง
ในอำเภอบางบัวทองและเกิดชุมชนต่าง ตลอดสองฝงคลองที่ขุด ชุมชนเหล่านี้ใช้ชื่อคลองนำหน้า
ชื่อชุมชน เช่น บ้านคลองลำรี บ้านคลองลากค้อน บ้านคลองเจ็ก บ้านคลองตาชม เปนต้น แม้มี
การขุดบางแต่ไม่มีชุมชนใดใช้บางนำหน้าชื่อหมู่บ้านหรือนำหน้าชื่อคลองที่ขุด อายุของชุมชนที่อยู่
สองฝงคลองที่ขุดใหม่นี้เปนชุมชนที่เกิดข้นภายหลัง พ.ศ. ๒๔๓๓ ทั้งสิ้น
สภาพพื้นที่ตั้งของชุมชนต่าง ที่มีทั้งบางและคลองมากมายจนกระจายอยู่ทั่วไป ผู้คนจงมี
ชีวิตผูกพันอยู่กับสายน้ำและการทำสวนทำนา เพราะมีน้ำบริบูรณ์ ผัก ผลไม้ ข้าวและปลา เปน
ผลผลิตที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงผู้คนในอำเภอบางบัวทองได้อย่างเพียงพอ ทั้งเปนสินค้าสำคัญที่
ส่งจำหน่ายนอกพื้นที่อำเภอบางบัวทองอีกด้วย

หมู่บ้านริมคลองของสังคมชาวนำ ชุมชนดังเดิมของคนบางบัวทอง
บ้านเรือนของผู้คนที่มาตั้งหลักแหล่งอยู่ในพื้นที่ ที่ต่อมาได้เปนพื้นที่ของอำเภอบางบัวทอง
ผู้คนเหล่านั้นมารวมตัวกันและสร้างบ้านเรือนให้สอดคล้องกับสภาพของธรรมชาติ โดยเฉพาะ

*

บาง ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถงทางน้ำเล็ก ที่ไหลข้นลงตามระดับน้ำ
ในแม่น้ำลำคลองหรือทะเล และอีกความหมายหน่ง หมายถง ตำบลบ้านที่อยู่หรือเคยอยู่ริมบางหรือบริเวณที่
เคยเปนบางมาก่อน ชุมชนที่บางบัวทอง บางรักใหญ่ บางไผ่ บางพลู บางแพรก บางคูรัด เมื่อมีผู้คนมาอยู่
เปนชุมชน ได้ขุดทางน้ำเล็ก แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาและขุดแยกจากคลองอ้อม ่งเปนส่วนหน่งของแม่น้ำ
เจ้าพระยามาก่อน บางที่ขุดไว้นั้นเปนชื่อของชุมชนและชื่อของคลองในเวลาต่อมา
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สภาพภูมิศาสตร์ที่เอื้อประโยชน์ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตประจำวัน คนบางบัวทอง
มีอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนผลไม้ ทำนา ปลูกข้าว มาแต่ดั้งเดิม การทำสวนทำนาต้องอาศัยน้ำ
เปนปจจัยสำคัญ นอกจากจะใช้น้ำในการเพาะปลูกข้าวแล้ว ยังจำเปนต้องใช้น้ำสำหรับกิน อาบ
ักเสื้อผ้า และใช้เปนทางคมนาคมอีกด้วย การคมนาคมของคนบางบัวทองแต่ดั้งเดิมใช้เรือหรือ
แพเปนพาหนะเดินทางไปมาในแม่น้ำลำคลอง ่งสะดวกสบายกว่าการเดินทางทางบกในสมัยนั้น
ที่ต้องเดินหรือใช้เกวียนหรือเลื่อน
ดังนั้นเพื่อความสะดวกสบายดังกล่าว คนบางบัวทองแต่ก่อนนั้นจงมาสร้างบ้านเรือนอยู่
ตามแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปจจุบันเปนคลองอ้อม คลองบางบัวทอง คลองบางไผ่ คลองบางรักใหญ่
และคลองบางแพรก เช่นเดียวกับคนไทยภาคกลางทั่วไปที่นิยมปลูกบ้านอยู่ริมแม่น้ำลำคลอง
แม้ต่อมามีการขุดคลองพระราชาพิมล คลองลากค้อน คลองลำรี คลองลำโพ คลองตาคล้าย

สังคมชุมชนริมคลอง
ชาวสวนทำการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า

หมู่บ้านริมน้ำปลายคลองบางบัวทอง
บริเวณเยื้องวัดละหาร

ท้องถิ่นบางบัวทอง

บ้านริมคลองอ้อมนนท์

บ้านริมคลองอ้อมนนท์บางแห่งยังใช้ไม้ไผ่ปักล้อมทำรั้วริมน้ำ
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เปนต้น ผู้คนที่มาตั้งหลักแหล่งทำนาอยู่ตามคลองต่าง ดังกล่าวนี้ ได้สร้างบ้านเรือนอยู่ตาม
ริมคลองเช่นกัน ชุมชนริมน้ำจงมีอยู่ทั่วไปในอำเภอบางบัวทอง
แม้ต่อมามีการขยายพื้นที่การทำนา เกิดชุมชนใหม่มากมายเกิดหมู่บ้านริมน้ำเช่นเดียวกัน
คือตามคลองที่ขุดข้นใหม่ หมู่บ้านริมน้ำคลองอ้อมเปนชุมชนที่มีประวัติความเปนมาที่ยาวนาน
หมู่บ้านริมคลองของคนบางบัวทองยุคแรก จงข้นต้นด้วยคำว่า บาง ได้แก่ บางรักใหญ่ บางพลู
บางไผ่ บางคูรดั บางแพรก บางเดือ่ และบางบัวทอง (คลองบางบัวทอง ง่ มีกอ่ นตัง้ อำเภอบางบัวทอง)
หมูบ่ า้ นริมน้ำทีเ่ กิดข้นในเวลาต่อมาตามคลองทีข่ ดุ ข้นคือ คลองพระราชาพิมล คลองลากค้อน
คลองลำรี คลองลำโพ หมู่บ้านที่อยู่ริมคลองต่าง ดังกล่าวไม่มีหมู่บ้านใดที่ข้นต้นด้วยคำว่า บาง
เมื่อมีผู้คนอยู่มากข้น การขยายตัวของหมู่บ้านจะขยายต่อเนื่องไปตามริมคลอง เนื่องจาก
หมู่บ้านริมน้ำในคลองอ้อมและคลองบางบัวทองเปนหมู่บ้านชาวสวน หลังบ้านจะเปนสวนผลไม้
ถัดจากสวนออกไปเปนทุ่งนา ต่อมามีการขยายหมู่บ้านไปในคลองบางรักใหญ่ คลองบางพลู
คลองบางไผ่ คลองบางแพรก การทำสวนใช้พนื้ ทีไ่ ม่มาก บ้านเรือนของชาวสวนจงปลูกอยูใ่ กล้ กัน
หมู่บ้านริมน้ำที่เกิดข้นในอำเภอบางบัวทองในช่วงเวลาต่อมาคือ หมู่บ้านริมน้ำในคลอง
พระราชาพิมล คลองลำโพ คลองลากค้อน คลองลำรี หมู่บ้านทั้งหมดเปนหมู่บ้านชาวนา การตั้ง
บ้านเรือนจะกระจายไปตามริมคลองไม่อยู่ใกล้เคียงกันเหมือนกับบ้านเรือนของชาวสวน เนื่องจาก
พื้นที่การทำนาของแต่ละครอบครัวนั้นต้องใช้พื้นที่มากกว่าพื้นที่ทำสวน บ้านริมคลองของชาวนา
ส่วนใหญ่จะปลูกต้นไผ่ไว้ชายคลองหน้าบ้าน เพราะชาวนาได้อาศัยไม้ไผ่ทำเปนเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ในการทำนา เช่น เลื่อน คอมคล้องคอควายเวลาไถนา กระแทะลากข้าว คานหลาวหาบ
ข้าว ตลอดจนใช้ไม้ไผ่ทำโรงนาทำที่พักอาศัยได้ และใช้ทำเครื่องจักสาน เช่น กระบุง กระจาด
กระด้ง เปนต้น บ้านชาวนาบางบ้านปลูกต้นไผ่ไว้รอบบ้านเพือ่ เปนรัว้ บ้านและป้องกันควายไม่ให้หลุด
ออกนอกบ้านในเวลากลางคืน
เมื่อผู้คนได้รวมตัวเปนหมู่บ้านเปนชุมชนใหญ่ข้น การสร้างวัดสร้างสุเหร่าหรือมัสยิดหรือ
โบสถ์เปนศูนย์รวมของชุมชนได้เกิดข้นตามมา ทั้งวัด สุเหร่า มัสยิด และโบสถ์ต่างมีความสำคัญ
ต่อหมู่บ้านต่าง มากเพราะเปนศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในชุมชน เปนตัวประสานและยดเหนี่ยว
ให้ชุมชนรวมกัน และทั้งวัด มัสยิด โบสถ์ตั้งอยู่ริมคลองเช่นกัน นอกจากวัด มัสยิด และโบสถ์
ในชุมชนแล้ว ตลาดที่เปนแหล่ง ื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของผู้คนในชุมชนต่าง เช่น ตลาด
บางบัวทอง ่งเปนตลาดที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอบางบัวทองและของจังหวัดนนทบุรีก็อยู่ริมคลอง
สถานที่ราชการในอำเภอบางบัวทองแต่เดิมมาตั้งอยู่ริมคลองเช่นที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง
หลังแรกที่สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ ตั้งอยู่ริมคลองบางบัวทอง รวมทั้งโรงพักพลตระเวน ตั้งอยู่
ริมคลองบางบัวทองใกล้วดั ละหาร ต่อมามีการสร้างทีว่ า่ การอำเภอบางบัวทองหลังที่ ๒ และหลังที่ ๓
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สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทอง สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง สถานีอนามัยชั้น ๑
สำนักงานสหกรณ์การเกษตรอำเภอบางบัวทอง สถานที่ราชการดังกล่าวนี้ทั้งหมดสร้างอยู่ริมคลอง
พระราชาพิมลทั้งสิ้น ที่ทำการประตูน้ำบางบัวทอง ของกรมชลประทานตั้งอยู่ริมคลองบางบัวทอง
ก่อนถงวัดละหาร นอกจากนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน
เมื่อมาเปดดำเนินงานที่อำเภอบางบัวทองในระยะแรกสถานที่ทำงานของธนาคารทั้งสองตั้งอยู่
ริมคลองพระราชาพิมลเช่นกัน

ชุมชนคลองบางบัวทอง ตรงข้ามวัดละหาร

หมู่บ้านชุมชนมุสลิมตรงข้ามสุเหร่าโรงกระโจม
ริมคลองพระราชาพิมล
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หมู่บ้านริมถนน ชุมชนยุคใหม่ของคนบางบัวทองใน จจุบัน
เมื่อมีถนนสายบางกรวย - ไทรน้อย ผ่านมาถงอำเภอบางบัวทอง ่งเริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๐๓ จนถง พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้เปดบริการรถยนต์โดยสารระหว่างท่าน้ำนนทบุรตี รงข้ามศาลากลาง
จั ง หวั ด นนทบุ รี ห ลั ง เก่ า และอำเภอบางบั ว ทอง ผู้ ค นเริ่ ม ปลู ก บ้ า นตามริ ม ถนน บริ เ วณชุ ม ชน
ประตูน้ำบางบัวทองที่เปนตลาดเล็ก นั้น มีการสร้างร้านค้าและสร้างบ้านอยู่อาศัยเพิ่มข้นบ้าง
จากนั้นผู้คนเริ่มไปปลูกบ้านอยู่ริมถนนจากประตูน้ำบางบัวทองมาทางตลาดบางบัวทอง
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๔ มีการจัดแบ่งขายที่ดินใกล้วัดบางไผ่เปนแปลงเล็ก แปลงละ ๕๐
ตารางวา สำหรับปลูกบ้าน แต่บ้านริมถนนขณะนั้นยังมีไม่มาก สองข้างทางยังคงเปนนาข้าวและ
ดงตาล แม้ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองจากประตูน้ำบางบัวทองมีการทำสวนผักจนถงตลาด
บางบัวทองและเปนสถานที่ราชการที่ทำการประตูน้ำบางบัวทอง การประปาบางบัวทองและ
สวนสาธารณะของเทศบาลเมืองบางบัวทอง (ตรงบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทองใน
ปจจุบนั )
พ.ศ. ๒๕๒๒ มีการสร้างถนนสายตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี และต่อมา พ.ศ. ๒๕๒๘ มีการสร้าง
ถนนรัตนาธิเบศร์ จากนัน้ มีการสร้างถนนสายบางบัวทอง - บางปะอิน และถนนสาย ๓๔๕ หมูบ่ า้ น
ริมถนนจงเกิดข้นอย่างมากมาย ตามมาด้วยย่านการค้าและตลาดริมถนนอีกหลายแห่ง

ชุมชนไทยหลังวัดบางไผ่

ท้องถิ
่นบางบั
วทอง
ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุ
รี ใกล้
ถนนบ้
านกล้วย21
- ไทรน้อย
นำการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนบางบัวทองอย่างมาก

ถนนรัตนาธิเบศร์บรรจบกับถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี (พ.ศ. ๒๕๒๘)

บ้านริมน้ำที่ครั้งหน่งเคยคกคัก มีผู้คนพลุกพล่าน ลำคลองมีเรือคับคั่ง ปจจุบันบ้านริมน้ำ
ริมคลองดูสงบเงียบ ตลาดริมคลองที่เคยคับคั่งด้วยเรือแจวเรือพายและเรือยนต์เงียบเหงาไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตลาดประตูน้ำบางบัวทอง ปจจุบันไม่มีร่องรอยให้เห็นว่าครั้งหน่งเคยมีตลาด
ประตูน้ำบางบัวทอง แม้ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทอง และ
สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ย้ายจากริมคลองพระราชาพิมลไปสร้างในสถานที่ที่อยู่
ริมถนนห่างไกลจากคลอง เพราะผู้คนในอำเภอบางบัวทองปจจุบันส่วนใหญ่เปนคนยุคใหม่ที่เปน
ผู้คนในหมู่บ้านริมถนน ใช้รถยนต์เปนพาหนะแทนเรือ
เนื่องจากอำเภอบางบัวทองในปจจุบันมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งการ
คมนาคม การขนส่ง การสือ่ สาร การไ า้ การโทรศัพท์อย่างกว้างขวางและอย่างรวดเร็ว ถนนต่าง
ทั้งที่เปนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด ตลอดจนถนนในหมู่บ้านในชุมชนต่าง เกิดข้น
อย่างมากมาย ผู้คนหลั่งไหลมาอยู่ในอำเภอบางบัวทองกันมากข้น อำเภอบางบัวทองปจจุบันเปน
แหล่งที่อยู่อาศัยที่ใหญ่แห่งหน่ง หมู่บ้านริมถนน อีกทั้งหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่จงเกิดข้นทั่วไป
ในอำเภอบางบัวทอง หมูบ่ า้ นริมถนนจงมีอทิ ธิพลต่อวิถชี วี ติ ของคนบางบัวทองยุคปจจุบนั นีม้ ากข้น
หมู่บ้านริมน้ำหลายแห่งได้เปลี่ยนเส้นทางการเดินทางจากทางน้ำมาใช้ทางถนนกันมากข้น ด้วย
หน้าบ้านทีเ่ คยอยูท่ างด้านริมคลองกำลังมีการเปลีย่ นให้หลังบ้านทีต่ ดิ ถนนเปนหน้าบ้านเช่นเดียวกับ
วัดต่าง ในอำเภอบางบัวทอง แต่เดิมหน้าวัดเคยอยูร่ มิ คลอง แต่ปจจุบนั มีหลายวัดด้านทีอ่ ยูร่ มิ คลอง
และเคยเปนหน้าวัดมาก่อนนั้นกลับกลายเปนหลังวัด ส่วนด้านหลังวัดที่เคยรกเปนปาแต่ปจจุบัน
มีถนนตัดผ่าน ด้านหลังวัดจงเปลีย่ นเปนด้านหน้าวัด มีปา้ ยวัดหรือ มุ้ ประตูวดั ขนาดใหญ่อยูด่ า้ นนี้
เช่น วัดบางไผ่ วัดลำโพ วัดบางรักใหญ่ วัดละหาร วัดมะเดื่อ เปนต้น
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อนที่ การศก าครังแรกใน
อำเ อบางบัวทองในสมัยแรก
ทีม่ กี ารก่อ งโรงเรี
ั
ยน

รอรูปพระสอน
หนังสือเด็ก
วัดเป็นสถานศก ามาแต่โบราณ
พระสง ์ทำหน้าที่เป็นครูสอนหนังสือแก่ศิ ย์วัด

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกระทรวงธรรมการเพื่อให้
ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนให้เปนแหล่งศกษา
หาความรู้ของเยาวชนของชาติ เปนการป ิรูป
การศกษาตามแบบแผนประเพณีท่ีเคยป ิบัติ
แต่เดิมมาที่พระสง ์จะจัดการเรียนการสอน
ตามข้อบังคับมาก่อน ให้เปนการศกษาแบบ
ใหม่มีโรงเรียนมีแบบเรียนมีหลักสูตรการเรียน
การสอน การศกษาตามระบบโรงเรี ย นได้
เกิ ด ข้ น ครั้ ง แรกเมื่ อ พ.ศ. ๒๔๔๑ ในรั ช กาล
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
ระบบการศกษาได้พัฒนาต่อมาจนถงรัชกาล
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศกษา
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การศกษาในอำเภอบางบัวทองได้เริ่มครั้งแรกที่วัดละหาร หลวงโยธีพิทักษ์ได้กล่าวไว้ใน
หนังสือสมุดที่ระลกอำเภอบางบัวทอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ ได้กล่าวถงโรงเรียนในอำเภอบางบัวทอง
ดังนี้
“ นตำบลบางบัวทองมีอยู่ วัด คือวัดละหาร เปนวัด ห ่ ตามปกติมีพระ ำพรร า
มากกว่าวัดอื่น นอำเ อนี้ อยู่ กล้ที่ประชมชน
วัดนี้เปนวัดที่มี รงเรียนเปน รงเรียน รก นอำเ อนี้ ่ง ต่เดิม ัดเปน รงเรียน
รั บาลสอนเพียงชั้นประ ม ายหลัง ด้เปลี่ยนเปน รงเรียนประชาบาล”
โรงเรียนแห่งแรกที่ตั้งข้นในอำเภอบางบัวทองคือ รงเรียนวัดละหาร โรงเรียนวัดละหาร
ใช้ศาลาการเปรียญวัดละหารเปนสถานที่เรียนและสอนในระดับประถมศกษา
เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศกษา โรงเรียนต่าง ได้ปรับหลักสูตรการเรียน
การสอนตามระเบียบของพระราชบัญญัติประถมศกษา รงเรียนวัด มลีเปนโรงเรียนประชาบาล
ตามพระราชบัญญัติประถมศกษาแห่งแรกในอำเภอบางบัวทอง
รงเรียน ม่พระสกลสงเคราะห์ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเปน รงเรียนพระ ม่สกลสงเคราะห์)
เปนโรงเรียนเอกชนแห่งแรกในอำเภอบางบัวทอง เปดสอนระดับประถมศกษา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗
คุณพ่อตาปเปนเจ้าอาวาสวัดแม่พระสกลสงเคราะห์ในขณะนั้น
จากนั้นมามีโรงเรียนเกิดข้นที่วัดต่าง ในอำเภอบางบัวทองอีกหลายแห่ง โรงเรียนเหล่านี้
ตั้งข้นที่วัดหรือที่มัสยิด โรงเรียนที่ไม่ได้ก่อตั้งข้นในวัดมีอยู่ในอำเภอบางบัวทอง ่งดำเนินการ
โดยคนจีนบางบัวทองและสอนภาษาจีน ได้แก่ รงเรียนท่งเตก
พ.ศ. ๒๔๗๖ ทุกตำบลในเขตปกครองของอำเภอบางบัวทองได้ตั้งโรงเรียนประชาบาล
โรงเรียนส่วนใหญ่ใช้ศาลาวัดเปนสถานที่เรียน โรงเรียนที่มีอาคารเรียนคือวัดละหาร โรงเรียน
วัดโมลี โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ โรงเรียนท่งเต๊ก โรงเรียนเรืองอักษร และโรงเรียนบำรุงราษฎร์
พ.ศ. ๒๔๗๗ โรงเรียนในอำเภอบางบัวทองตามที่ปราก ในหนังสือสมุดที่ระลกอำเภอ
บางบัวทอง มีจำนวน ๒๒ โรงเรียน เปนโรงเรียนประชาบาลที่ทางราชการจัดตั้ง จำนวน ๑๘ แห่ง
โรงเรียนที่เอกชนจัดตั้ง จำนวน ๔ แห่ง คือ
๑. โรงเรียนประชาบาลตำบลโสนลอย บางบัวทอง ๑ (แม่พระสกลสงเคราะห์) ประชาบาล
ชนิดประชาชนจัดตั้ง
๒. โรงเรี ย นประชาบาลตำบลโสนลอย บางบั ว ทอง ๒ (วั ด ละหาร) ประชาบาลชนิ ด
นายอำเภอจัดตั้ง
๓. โรงเรียนประชาบาลตำบลโสนลอย บางบัวทอง ๓ (สุเหร่าโรงกระโจม) ประชาบาลชนิด
นายอำเภอจัดตั้ง
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โรงเรียนประชาบาล วัดละหาร ตำบลบางบัวทอง (พ.ศ. ๒

๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

)

โรงเรียนประชาบาลตำบลลำโพ (วัดลำโพ) ประชาบาลชนิดนายอำเภอจัดตั้ง
โรงเรียนประชาบาลตำบลไทรน้อย ๑ (วัดไทรน้อย) ประชาบาลชนิดนายอำเภอจัดตั้ง
โรงเรียนประชาบาลตำบลไทรน้อย ๒ (วัดไทรใหญ่) ประชาบาลชนิดนายอำเภอจัดตั้ง
โรงเรียนประชาบาลตำบลละหาร ๑ (วัดคลองขวาง) ประชาบาลชนิดนายอำเภอจัดตั้ง
โรงเรียนประชาบาลตำบลละหาร ๒ ( อและ ์ศกษา) ประชาบาลชนิดนายอำเภอจัดตั้ง
โรงเรียนประชาบาลตำบลละหาร ๓ (สุเหร่าเขียว) ประชาบาลชนิดนายอำเภอจัดตั้ง
โรงเรียนประชาบาลตำบลไทรใหญ่ ๑ (วัดราษฎร์นยิ ม) ประชาบาลชนิดนายอำเภอจัดตัง้
โรงเรียนประชาบาลตำบลไทรใหญ่ ๒ (วัดสโมสร) ประชาบาลชนิดนายอำเภอจัดตั้ง
โรงเรี ย นประชาบาลตำบลไทรใหญ่ ๓ (วั ด ปลายคลองขุ น ศรี ) ประชาบาลชนิ ด
นายอำเภอจัดตั้ง
โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองเพรางาย ๑ (วัดเพรางาย) ประชาบาลชนิดนายอำเภอจัดตัง้
โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองเพรางาย ๒ (วัดมะเกลือ) ประชาบาลชนิดนายอำเภอ
จัดตั้ง
โรงเรียนประชาบาลตำบลบางรักใหญ่ ๑ (วัดโมลี) ประชาบาลชนิดนายอำเภอจัดตั้ง
โรงเรียนประชาบาลตำบลบางรักใหญ่ ๒ (วัดลาดปลาดุก) ประชาบาลชนิดนายอำเภอ
จัดตั้ง
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โรงเรียนจีนท่งเตก บางบัวทอง (พ.ศ. ๒
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)

ราชบุรุ บริบูรณ์ สรชาติ
(ได้รับความอนุเคราะห์ภาพจาก นายศักดิมนู บางนารถ)

๑๗. โรงเรียนประชาบาลตำบลบางรักใหญ่ ๓ (วัดบางรักใหญ่) ประชาบาลชนิดนายอำเภอ
จัดตั้ง
๑๘. โรงเรียนประชาบาลตำบลบางรักใหญ่ ๔ (วัดบางเดือ่ ) ประชาบาลชนิดนายอำเภอจัดตัง้
๑๙. โรงเรียนประชาบาลตำบลบางคูรัด (เต็มรักศกษา) ประชาบาลชนิดนายอำเภอจัดตั้ง
๒๐. โรงเรียนท่งเต๊ก โรงเรียนราษฎร์สร้าง พ.ศ. ๒๔๗๒
๒๑. โรงเรียนเรืองอักษร โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนราษฎร์สร้าง พ.ศ. ๒๔๗๒
๒๒. โรงเรียนบำรุงราษฎร์ โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนราษฎร์สร้าง พ.ศ. ๒๔๗๒
ตำแหน่งข้าราชการอำเภอทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งการศกษาเมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๗ นัน้ เรียกว่า รรมการ
อำเ อ ต่อมาเปลี่ยนเปนศกษาธิการอำเภอ ธรรมการอำเภอบางบัวทองเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ คือ
นายกิม รัตนอุบล ผู้ดำรงตำแหน่งศกษาธิการอำเภอบางบัวทอง ต่อมาคือ ราชบร บริบูร ์
สรชาติ
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อนที่ บางบัวทอง
แหล่งหลบ ัย
สงครามโลกครังที่
สงครามโลกครั้ ง ที่ ๒ อุ บั ติ ข้ น ในทวี ป
ยุโรปหลังจากการบุกเข้าโปแลนด์ของกองทัพ
เยอรมนี เ มื่ อ วั น ที่ ๑ กั น ยายน พ.ศ. ๒๔๘๒
กองทั พ เยอรมนี ไ ด้ รุ ก รบและมี ชั ย ชนะใน
ภาคพื้ น ยุ โ รปอย่ า งรวดเร็ ว ได้ โ จมตี อั ง กฤษ
และสหภาพโ เวียต
ในทวีปเอเชีย ญีป่ นหลั
ุ งจากประสบความ
สำเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมจนกลายเปน
ชาติมหาอำนาจในเอเชีย ญี่ปุนได้เริ่มนโยบาย
ชาติ นิ ย มด้ ว ยคำขวั ญ ที่ ว่ า เอเชี ย เพื่ อ เอเชี ย
( ia or the iatic ) และได้ประกาศนโยบาย
การจั ด ระเบี ย บใหม่ ใ นเอเชี ย ตะวั น ออกและ
การสร้างวงศ์ไพบูลย์ร่วมแห่งมหาเอเชียบูรพา
(New order in East Asia and The Greater
Ea t ia o - ro perit phere) นอกจาก
นั้นญี่ปุนได้ทำสัญญาไตรภาคีกับเยอรมนีและ
อิตาลี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๓
คลองบางไผ่หน้าศาลเจ้าแม่ทองคำ เจ้าแม่ทับทิม
ที่บรรจบกับปากคลองบางแพรก ตำบลบางรักใหญ่
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ท้องถิ่นบางบัวทอง

2

ด้วยวัตถุประสงค์จะยดครองประเทศจีนและอาณานิคมของอังกฤษ ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์
ในเอเชีย
สำหรับประเทศไทยขณะนั้นรัฐบาลได้ประกาศนโยบายเปนกลางและพยายามรักษาสัมพันธ์
ไมตรีกับนานาประเทศ ไม่ว่าจะเปนอังกฤษหรือฝรั่งเศส ่งเปนฝายสัมพันธมิตรหรือเยอรมนี อิตาลี
ญี่ปุน ่งเปนฝายอักษะ นอกจากนั้นยังพยายามรักษาความมั่นคงปลอดภัยในประเทศด้วยการ
ลงนามในกติกาสัญญาไม่รุกรานกับอังกฤษและฝรั่งเศสที่กรุงเทพฯ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.
๒๔๘๓ และลงนามในสนธิสัญญาเกี่ยวกับการเจริญสัมพันธไมตรีและการเคารพต่อบูรณภาพ
และอาณาเขตของกันและกันกับญี่ปุน ณ กรุงโตเกียว ในวันเดียวกัน
หลังจากที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้สงครามในทวีปยุโรป ญี่ปุนได้ส่งกำลังเข้าควบคุมอินโดจีนของ
ฝรั่งเศส ทำให้สหรัฐอเมริกา อังกฤษ จีน และเนเธอร์แลนด์ รวมตัวกันทางเศรษฐกิจสกัดกั้น
การขยายอิทธิพลของญี่ปุน นอกจากนั้นยังกักกันเงินและทรัพย์สินของญี่ปุนในประเทศของตน
จงก่อสถานการณ์ตงเครียดข้นทันที
วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ กองทัพญี่ปุนได้เปดแนวรบทางด้านเอเชียตะวันออกและ
แป ิ ก โดยโจมตีเพิร์ล าเบอร์ฐานทัพเรือสหรัฐอเมริกาในมหาสมุทรแป ิ ก รวมทั้ง ่องกง และ
เมืองโคตาบารูทางเหนือของมะลายู โดยไม่ได้ประกาศสงครามล่วงหน้าก่อน สหรัฐอเมริกาและ
อังกฤษจงประกาศสงครามต่อญี่ปุนในวันนั้น สงครามมหาเอเชียบูรพาจงเกิดข้นในวันเดียวกันนั้น
ญี่ปุนได้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลไทยขอให้กองทัพญี่ปุนเดินทัพผ่านประเทศไทย แต่รัฐบาลยังไม่ได้
ตอบรับข้อเสนอของกองทัพญี่ปุนในวันนั้น วันรุ่งข้นคือวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ กองทัพ
ญี่ปุนได้ส่งกำลังบุกเข้าประเทศไทยทางชายแดนด้านตะวันออกและยกพลข้นบกทางชายฝงทะเล
ที่ จั ง หวั ด ปตตานี สงขลา นครศรี ธ รรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และบางปู
สมุทรปราการ ทหารตำรวจ ยุวชนทหาร ลูกเสือ อาสาสมัครต่าง ในจังหวัดเหล่านั้นได้ทำการต่อสู้
และได้พลีชีพเพื่อชาติจำนวนมาก

เครื่องบิน ายสัมพันธมิตร
บุกโจมตีไทยเพื่อขับไล่กองทัพญี่ปุน
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รัฐบาลไทย ่งมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น พิจารณาเห็นว่า
ไทยยังไม่พร้อมจะรบกับกองทัพญีป่ นที
ุ ม่ กี ำลังและยุทโธปกรณ์มากมายมหาศาล ประกอบกับญีป่ นุ
ได้แจ้งความประสงค์ขอเพียงเดินทัพผ่านประเทศไทย และจะเคารพเอกราชอธิปไตยของไทย
รัฐบาลไทยจงมีคำสั่งให้หยุดยิงและยุติการสู้รบ เมื่อเวลา ๐๗.๓๐ น. ของวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.
๒๔๘๔
วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ รัฐบาลไทยและญี่ปุนลงนามตกลงรับรองว่าเปนพันธมิตร
ต่อกันและนำประเทศไทยเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ ๒ กรุงเทพฯ จงต้องเผชิญกับการทิ้งระเบิดอย่าง
หนักของฝายสัมพันธมิตรที่ประกอบด้วยอังกฤษ ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา เครื่องบินสัมพันธมิตร
เริ่มการโจมตีทางอากาศเปนครั้งแรกที่กรุงเทพฯ เช่น สะพานพระพุทธยอด ้า สถานีรถไ ธนบุรี
เมื่ อ วั น ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๕ สะพานพระราม ๖ ถู ก ระเบิ ด เสี ย หายจนใช้ ก าร
ไม่ได้ เช่นเดียวกับสถานที่สำคัญหลายแห่งในกรุงเทพฯ ได้รับความเสียหายอย่างหนักเพราะ
ถูกระเบิดจากกองทัพฝายสัมพันธมิตร ชาวกรุงเทพฯ ต่างหวาดผวากลัวภัยสงคราม และหนีภัย
สงครามไปอยู่ตามชนบทนอกกรุงเทพฯ
ผู้คนจากกรุงเทพฯ จำนวนมากได้หนีสงครามมาอยู่ที่บางบัวทอง ทำให้ตลาดบางบัวทอง
เปนย่านการค้าขายที่มีความคกคักและพลุกพล่านด้วยผู้คนที่หนีภัยจากการทิ้งระเบิดมาอยู่ที่
ตลาดบางบัวทอง และตำบลต่าง ในอำเภอบางบัวทอง

ลาดบางบัวทองคกคัก รับผู้อพยพหลบ ัยสงคราม
บรรยากาศของตลาดบางบัวทองช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ คกคักและพลุกพล่านเต็มไปด้วย
ผู้คนที่หนีภัยสงครามจากกรุงเทพฯ ถงแม้ทุกคนยังกลัวลูกระเบิดอยู่ แต่ก็คิดว่าบางบัวทองน่าจะ
ปลอดภัยกว่ากรุงเทพฯ ประกอบกับบางบัวทองเปนแหล่งที่ยังมีข้าวปลาอาหาร ผักผลไม้เพียงพอ
และราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับกรุงเทพฯ ที่กำลังประสบภัยสงคราม กรุงเทพฯ นอกจากความ
ปลอดภัยมีน้อยแล้ว อาหารการกินมีราคาแพง เงินทองก็หาได้ยากเพราะบ้านเมืองไม่เปนปกติ
บางบัวทอง ่งเดินทางไปได้ทั้งทางเรือยนต์และรถไ จงมีคนกรุงเทพฯ ไปอยู่ที่บางบัวทองมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตลาดบางบัวทอง
การอพยพของชาวกรุงเทพฯ ทีไ่ ปอยูบ่ างบัวทอง ผูท้ มี่ ญ
ี าติหรือคนรูจ้ กั ไปขออาศัยอยูบ่ า้ นญาติ
หรือบ้านคนรู้จักกัน แต่ที่เปนศูนย์รวมของผู้อพยพคือ ตลาดเจ้าคุณ ่งเปนตลาดที่เจ้าพระยา
วรพงศ์พิพัฒน์ (ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา) ได้สร้างไว้ที่ริมคลองพระราชาพิมลฝงทิศใต้ ใกล้สถานีรถไ
บางบัวทองและตลาดแม่หา้ ง ตลาดเจ้าคุณและตลาดแม่หา้ งเปนตลาดใหญ่ทงั้ ๒ ตลาด มีหอ้ งแถว
ในตลาดรวมกันมากกว่า ๒๐๐ ห้อง พ่อค้าแม่คา้ ตลาดบางบัวทองได้เช่าทำการค้าส่วนหน่ง ทีเ่ หลือ
ชาวกรุงเทพฯ ได้ใช้เปนที่อาศัยระหว่างอพยพหนีภัยจากลูกระเบิด ตลาดบางบัวทองจงคกคักและ
พลุกพล่านด้วยชาวกรุงเทพฯ
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บางบัวทองทางผ่านของเครื่องบินรบ
กองทัพญี่ปุนได้เข้ายดสนามบินดอนเมือง และใช้สนามบินดอนเมืองเปนฐานที่ตั้งของ
กองกำลังทางอากาศญี่ปุน ญี่ปุนต้องการบุกเข้าพม่าต่อจากไทย ดังนั้นทุกวันเครื่องบินญี่ปุน
ออกจากสนามบินดอนเมืองบินไปทิ้งระเบิดที่ตั้งของกองทัพอังกฤษที่พม่า เครื่องบินญี่ปุนต้องบิน
ผ่านอำเภอบางบัวทอง บ้านบางพลู บ้านบางไผ่ ทัง้ ไปและกลับจากการทิง้ ระเบิดในพม่า หลายครัง้
ที่มีเครื่องบินของฝายสัมพันธมิตรบินไล่ตามเครื่องบินญี่ปุนมาด้วย บางครั้งเครื่องบินญี่ปุนไล่ยิง
เครื่องบินสัมพันธมิตรที่บินตามมาหรือบินกลับ เครื่องบินทิ้งระเบิดบางลำปลายปกขาดแพนหาง
ฉีกห้อยมีให้เห็นอยู่บ่อย

ทิงระเบิดที่กรุงเทพ สว่างจ้าและดังสนั่นถงบางบัวทอง
การที่กองทัพญี่ปุนได้เข้ายดประเทศไทยและเตรียมเข้ายดพม่า มะลายู และอินเดียต่อไปนั้น
ประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพฯ จงเปนศูนย์บัญชาการรบของกองทัพญี่ปุน ฝายสัมพันธมิตร
่งมีอังกฤษ ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา จงได้ส่งเครื่องบินเข้ามาทิ้งระเบิดสถานที่สำคัญที่เปน
จุดยุทธศาสตร์ในกรุงเทพฯ เพื่อทำลายกองกำลังของกองทัพญี่ปุน และทำลายเส้นทางคมนาคม
ที่สำคัญ เช่น โรงไ ้าวัดเลียบ สถานีรถไ หัวลำโพง สะพานพระพุทธยอด ้า สะพานพระราม ๖
ท่าเรือกรุงเทพฯ เปนต้น
เครื่องบินสัมพันธมิตรมาทิ้งระเบิดเวลากลางคืน ก่อนทิ้งระเบิดจะปล่อยโคมลอยขนาดใหญ่
และมีแสงสว่างมากหลายดวงลงมาจากเครื่องบิน ทำให้เกิดแสงสว่างไปทั่วเพื่อให้เห็นเป้าหมาย
ที่จะทิ้งระเบิดได้ชัดเจน ความสว่างของโคมที่ปล่อยมาครั้งละหลายดวงทำให้มีความสว่างมาก
และกระจายพื้นที่กว้างไกล ขนาดอยู่ไกลที่บางบัวทองยังสามารถมองเห็นลายมือได้อย่างชัดเจน
เมื่อแลเห็นเป้าหมายชัดเจนเช่นนั้นแล้ว ลูกระเบิดถูกปล่อยลงมาให้ตกลงตามเป้าที่กำหนดไว้
นอกจากการทิ้งระเบิดแล้ว เครื่องบินได้กราดยิงลงมาที่พื้นดินด้วยปนกลแลเห็นเปนสายสีขาว เช่น
เดียวกับปนกลของญี่ปุนที่กราดยิงสวนข้นไปที่เครื่องบินพร้อมปนใหญ่ที่เปนปนต่อสู่อากาศยาน
(ปตอ.) เห็นเปนจุดสีขาวพุ่งข้นสู่ท้อง ้า แต่ลูกปน ปตอ. จะแลเห็นแสงสว่างเมื่อลูกปนระเบิด
กลางอากาศ การทิ้งระเบิดในกรุงเทพฯ แต่ละครัง้ เกิดเสียงสนัน่ กกก้อง คนบางบัวทองได้ยนิ อย่าง
ชัดเจนเช่นกันและอกสั่นขวัญแขวนไปกับเสียงกกก้องของระเบิด ไม่ต่างจากผู้คนที่อยู่ในกรุงเทพฯ
ในเวลากลางคืนตามบ้านเรือนต้องมีการพรางไ หรือดับไ เพื่อมิให้ฝายสัมพันธมิตรเห็นแสงไ
่งจะเปนเป้าหมายในการทิ้งระเบิด
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เทศบาลเมืองบางบัวทอง ังหอสัญญาณแจ้งเ ือน ัยทางอากาศ
เทศบาลเมืองบางบัวทองสร้างหอสูงบนหอได้ติดตั้งแตรไ เรนชนิดใช้มือหมุน ื้อมาจาก
ห้างบีกรีม แอนด์โก หน้าวังบูรพา เพื่อแจ้งภัยให้ชาวตลาดบางบัวทองได้รู้เมื่อมีเครื่องบินมา
ทิง้ ระเบิด สัญญาณแจ้งภัยทางอากาศนีช้ าวบ้านจะเรียก “หวอ” เมือ่ มีเสียงหวอดังข้นเมือ่ ใดชาวบ้าน
จะรีบหลบเข้าในทีป่ ลอดภัยเพือ่ ให้พน้ อันตรายจากการทิง้ ระเบิด อำเภอบางบัวทองไม่มหี ลุมหลบภัย
ต่างหลบไปอยู่ที่ไกลจากตลาดบางบัวทองเพราะตลาดบางบัวทองเปนชุมชนและมีสถานีรถไ
สายบางบัวทองด้วย อาจเปนเป้าหมายของการโจมตีด้วยการทิ้งระเบิดของฝายสัมพันธมิตรได้
บ้างก็หลบลงไปในคลอง บ้างก็หลบเข้าไปอยู่ในสวน บ้างก็ลงเรือแจวหรือพายไปในคลองให้ไกล
จากตลาดบางบัวทอง
เมื่อเครื่องบินฝายสัมพันธมิตรบินผ่านน่าน ้า สัญญาณเตือนภัยหรือหวอจะดังข้น ชาวบ้าน
เมื่อได้ยินเสียงหวอต่างอกสั่นขวัญหาย ชาวตลาดบางบัวทองจะรีบลงเรือแจวหรือพายไปใน
คลองพระราชาพิมล หรือรีบวิ่งออกไปอยู่ตามทุ่งนาที่ห่างจากตลาดบางบัวทองและสถานีรถไ
บางบัวทอง เพราะชาวบ้านคิดว่าตลาดและสถานีรถไ จะเปนจุดยุทธศาสตร์ที่จะถูกระเบิดทำลาย
ชาวบ้านบางบัวทองได้ขุดดินเปนหลุมหลบภัย เมื่อมีสัญญาณเตือนภัยจะหลบลงไปในหลุม
ที่ขุดไว้ บ้านแม่ห้าง พันธุมจินดา มีวิธีหลบภัยที่ต่างกับที่อื่นคือ ใช้ถังขนาดใหญ่สูงท่วมหัวที่
ก่ อ ด้ ว ย ี เ มนต์ ส ำหรั บ เก็ บ น้ ำ มั น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ แ ล้ ว พอเห็ น เครื่ อ งบิ น บิ น มาทิ ศ ใดก็ ไ ปหลบอยู่ อี ก
ด้านหน่งของถัง เมื่อเครื่องบินบินเปลี่ยนทิศก็หลบไปด้านอื่นที่เปนด้านตรงข้ามกับเครื่องบิน
ดูเหมือนเปนการเล่น ่อนหาแต่ทำให้อุ่นใจได้บ้าง ชาวบ้านบางคนเสกเปาดินโยนข้นหลังคา
บ้านบ้างก็โบกผ้ายันต์ขับไล่อันตราย ชาวบ้านบางคนตกใจมากเมื่อได้ยินเสียง “หวอ” กระโจน
ไปอยู่ในโอ่งน้ำหรือมุดไปอยู่ใต้โต๊ะใต้เตียงก็มีดูโกลาหลอลหม่านไปหมด

เครื่องบินเกือบชนหอสัญญาณแจ้งเ ือน ัยทางอากาศ
ในช่ ว งเวลาที่ มี ก ารทิ้ ง ระเบิ ด ของฝายสั ม พั น ธมิ ต ร เครื่ อ งบิ น ทั้ ง ของฝายญี่ ปุ นและฝาย
สัมพันธมิตรที่บินผ่านบางบัวทองมีมากข้น ครั้งหน่งมีเครื่องบินของฝายสัมพันธมิตรบินมาในระดับ
ต่ ำ มาก ต่ ำ จนเกื อ บชนหอสั ญ ญาณภั ย ทางอากาศของเทศบาลเมื อ งบางบั ว ทอง เครื่ อ งบิ น
สัมพันธมิตรลำดังกล่าวบินจากดอนเมืองตรงมาทางตลาดบางบัวทอง มีเครื่องบินขับไล่ของญี่ปุน
ตามไล่ ยิ ง มาติ ด เครื่ อ งบิ น สั ม พั น ธมิ ต รบิ น หนี อ ย่ า งไม่ คิ ด ชี วิ ต ตรงมาทางหอสั ญ ญาณภั ย
ทางอากาศในระดับต่ำไล่เลีย่ กับความสูงของหอสัญญาณภัยและบินต่ำไปตามท้องนา จน างข้าว
ที่ ก องไว้ ป ลิ ว ว่ อ นกระจายข้ น มา เหตุ ก ารณ์ ใ นครั้ ง นี้ ส ร้ า งความตื่ น ตระหนกให้ แ ก่ ช าวตลาด
บางบัวทองเปนอย่างมาก โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ประจำอยู่ที่หอสัญญาณแจ้งเตือนภัย
ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง
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เครื่องบิน กที่บางบัวทอง
เนื่องจากอำเภอบางบัวทองตั้งอยู่ในเส้นทางที่เครื่องบินทั้งของญี่ปุนและของสัมพันธมิตร
บินผ่านอยู่ทุกวันในช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่ ๒ ดังกล่าวนั้น ปราก เหตุการณ์มีเครื่องบินตก
ที่อำเภอบางบัวทอง ๓ ครั้ง

ครั้งที่ เครื่องบินสัมพันธมิตรถูกยิงตกที่ท้องนาใกล้ประตูน้ำบางบัวทอง นายไพโรจน์
พันธุมจินดา บุตรชายของนางห้าง พันธุมจินดา ได้กล่าวถงเครื่องบินสัมพันธมิตรถูกเครื่องบิน
ญี่ปุนไล่ยิง ในบทความเรื่องมาสแต็งตกที่บางบัวทองในหนังสือเอาเส้นใหญ่รวมมิตรมาจาน ดังนี้
“เวลานั้น กล้ ะ ปด มงเตมที บนท้อง าเครื่องบิน ี่ปนกำลังตาม ล่กวดตามยิง
เครื่องบิน ายสัมพัน มิตรที่มากราดปนกลที่ดอนเมือง ทัน ดนั้นเองกมีเสียงบ้มสนั่น ้น
เปนเสียงเครื่องบิน ับ ล่ ี่ปนตกลงมาระเบิดที่ท้องนา ม่ กล ากประตูน้ำเท่า รนัก ผมทำ
หน้าที่ ทยมงที่ดีตามเคย ละ ปดูที่ที่เรือบินตก ท้องนามีน้ำ ังพอ ะ เหนเครื่องบิน
กระ ายเปนเสี่ยง อยู่ตามพื้นนา หัว ปทางหาง ปทาง ปกกับเครื่องอยู่อีกทาง ตัวนักบิน
นั่งตะ คงตายติดคาที่นั่ง ่งกระเดนห่างออกมา ที่ าอ่อนมีรอย ูกกระสนรู ห ่ นาด
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หัว ม่มือ ปนพกรีวอลเวอร์กระบอกหน่งห้อยอยู่ที่เอว สักพักหน่งปนพกหาย ป ม่รู้ว่าเปน
มือ อง ทยมงคน หน ังน้ำมัน องเรือบิน ่งหลดออกมาอยู่ต่างหากห้มด้วยยางเหมือน
ยางนอกร ยนต์หนาราวหน่งนิว้ ต กระสนทีย่ งิ มา ดยยางนีค้ ง ะกระเด้งกระดอนกลับ ป ”
เครื่องบินฝายสัมพันธมิตรที่ถูกเครื่องบินญี่ปุนยิงตกครั้งนี้ นักบินฝายสัมพันธมิตรได้รับ
บาดเจ็บจนเสียชีวิต
ครั้ ง ที่ เครื่องบินฝายสัมพันธมิตรตกที่บางไผ่ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง
จั ง หวั ด นนทบุ รี เครื่ อ งบิ น ตกครั้ ง นี้ น ายไพโรจน์ พั น ธุ ม จิ น ดา ได้ ก ล่ า วไว้ ใ นบทความเรื่ อ ง
“มาส ตงตกที่บางบัวทอง” ตอนหน่งว่า
“ ล้วกมา งวันสำคั วันทีเ่ ครือ่ งบินมาส ตงที่
ติดปนกลบราวนิง่ นาด
นิว้
ที่ปก ้างละ กระบอกตก เครื่องบินมาส ตง ูงหน่ง หลัง ากกราดปนกลที่ดอนเมือง
บ่ายหน้ากลับผ่านมาทางตลาดบางบัวทอง มาส ตงลำหน่งลดเพดานบินต่ำลงมาเรื่อย
ละ นที่สดกร่อนลงกลางท้องนาทางทิ บาง ผ่ นักบินกระ ดดออกมา ล้ววิ่งเ ้า ปดงตาล
มาส ตงอี ก ลำหน่ ง ่ ง ตามมา ละบิ น วกอยู่ ้ า งบนดิ่ ง ลงมายิ ง เครื่ อ งบิ น ที่ อดอยู่
เปรี้ยง เปรี้ยง เปรี้ยง เหนเปน สีเ ียวปัดยืดเปนสาย เชิดหัว ้น เลี้ยวกลับเอียง
ตะ คงตั้ง าก ล้วคืนลำบินตาม ูงลับสายตา ปทางทิ ตะวันตก มาส ตงลำที่ อดอยู่
หม้บางส่วนเท่านั้น
ตำรว ากส านีตำรว ู รอำเ อบางบัวทอง ดยการนำ องสารวัตรอรร อรร
ินดา ละตำรว อีกสิบกว่านาย ด้ ปยังส านที่เครื่องบินตก ตำรว ด้เชิ นักบิน ปที่
ส านีตำรว ู รอำเ อบางบัวทอง ทราบชือ่ นักบินเรืออากา เอก มค คน ี่ ชาว คนาดา
เมือง ตรัน ต รั ออนตาริ อ บินมา าก านทัพสัมพัน มิตรทีเ่ มืองอิมพาล ประเท อินเดีย
เครือ่ งบิน กู ยิงหลายนัดทีด่ อนเมือง เครือ่ งยนต์ ดั อ้ ง ง ด้รอ่ นลงทีก่ ลางท้องนาทีบ่ าง ผ่
นาย พ ร น์ พัน ม ินดา ด้กล่าว ว้ นบทความเดียวกันนั้นว่า “ ด้ผ้า พรประ ำ
ตัวนักบินมาผืนหน่ง เปน พรสี าวเนื้อบางละเอียด น่น กว้างยาวราวหน่ง ต ที่ อบ
ด้านหน่ง องผ้า พรนี้พิมพ์เปนรูป งชาติสหรั อเมริกา อังก
รั่งเ ส ละ ีน ต้ลงมา
เปนตัวหนังสือสีดำ า าต่าง หลาย า า ัด ว้เปนกล่ม รูปสี่เหลี่ยม เท่าที่ ำ ด้มี
า า ทย ีน พม่า อูร์ดู อังก
รั่งเ ส า า ทยมี ความว่า “เราเปนนักบิน อง าย
สัมพัน มิตร ผู้ ดพบ ละพาเรา ปส่งยัง านทัพ องสัมพัน มิตรที่ กล้ที่สด ด้ ะ ด้รับ
รางวัลอย่างงาม”
สารวัตรอรร อรร นิ ดา ด้นำเรืออากา เอก มค คน ี่ นักบิน ปมอบ ห้สนั ติบาล
ทีก่ รงเทพ นคืนวันเกิดเหต พลตำรว เอก หลวงอดลย์เดช รัส อ บิ ดีกรมตำรว ง่ เปน
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เสรี ทย ด้สง่ ตัวเรืออากา เอก มค คน ี่ ลงเรือดำน้ำ องสัมพัน มิตรทีม่ า ม่ คอยอยู่ ล้ว
ที่นอก ัง ังหวัดประ วบคีรี ัน ์
เช้ า วั น ร่ ง ้ น ากวันเครื่อ งบินตก เ ้า หน้า ที่ องกองทั พอากา ทย ด้ น ำชิ้ น ส่ ว น
เครือ่ งบินทีต่ กพร้อมกระสนปนกลทีเ่ รียงกันเปนตับทีห่ วั เคลือบด้วยสี ดง น้ำเงิน ละเหลือง
น ปเรียบร้อยหมด ตอนเที่ยง งมีทหาร ี่ปนมาที่เกิดเหต
เครื่ อ งบิ น มาส ตงสร้ า งที่ รงงาน พคการ์ ด สหรั อเมริ ก า ่ ง เคยผลิ ต ร ยนต์
พคการ์ด ต่ ช้เครื่องยนต์ รลสรอยส์เมอรลิน องอังก
”
ครั้งที่ ที่ตำบลลำโพ อาจารย์พินิจ ธูปแก้ว อายุ ๘๖ ป ่งเปนอดีตครูใหญ่โรงเรียนสุเหร่า
คลองลากค้อน ได้ถา่ ยทอดเหตุการณ์วนั เครือ่ งบินตกทีห่ มู่ ๘ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทองว่า
“ มีเครื่องบินที่ ม่ทราบว่า อง าย ด ะเปน ี่ปนหรือ ายสัมพัน มิตร ำ ม่ ด้
บินมาตกที่ กล้คลองลำ พ นช่วงเวลาบ่ายวันหน่ง กล้บา้ นผู้ ห ่ งชัย าดบนนาค ทีห่ มู่
ตำบลลำ พ อำเ อบางบั ว ทอง นั ก บิ น ู ก ควบคมตั ว ปเมื่ อ เ ้ า หน้ า ที่ ท างอำเ อ
บางบัวทองมาดูที่เกิดเหต เ เหลกเครื่องบินชิ้นหน่ง ด้นำมา วนเปนระ ังที่ รงเรียน
วัด รีเ ตนันทาราม เวลาตีมีเสียงดังดีออก ”
ชาวกรุงเทพฯ ที่อพยพหลบภัยสงครามไปอยู่ที่อำเภอบางบัวทองส่วนใหญ่เปนข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่ผู้มีบรรดาศักดิหรือเปนพ่อค้าชาวจีน เช่น พระยาอรรถศาสตร์โสภณ อาจารย์ประสิทธิ
ศิริทรัพย์ เจ้าของโรงเรียนศิริศาสตร์ นายชวน เจ้าของห้างชวน วดตั้งอยู่ตรงข้ามโรงภาพยนตร์
พัฒนาการ จำหน่ายหมวกสักหลาดและหมวกกะโล่มีชื่อ โกเนียบ เจ้าของภัตตาคารย่านเยาวราช
นายชอบ มณีน้อย นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ เปนต้น
ชาวมุสลิมจากกรุงเทพฯ ได้อพยพมาอยู่อำเภอบางบัวทองในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ นี้
เช่นกันเนื่องจากในอำเภอบางบัวทองมีชุมชนของมุสลิมอยู่มาก จากข้อมูลที่นายมนต์ชัย สุปญโญ
ผู้นำชุมชนมุสลิมบางบัวทองผู้หน่งได้กล่าวว่า ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีมุสลิมจากกรุงเทพฯ
และธนบุรีหลบภัยสงครามมาอยู่ในชุมชนมุสลิมในอำเภอบางบัวทองกันมากโดยเฉพาะที่มัสยิด
อีกอมาตุ้ลอิสลาม หรือสุเหร่าโรงกระโจมมีมุสลิมที่หลบภัยสงครามมาพักอยู่ในชุมชนแห่งนี้มาก
คุณเล็ก นานา ได้มาอยู่ที่ชุมชนนี้ด้วย มีการสร้างที่พักชั่วคราวเปนกระโจมขนาดใหญ่เพื่อเปนที่พัก
ของผู้อพยพ ผู้อพยพส่วนใหญ่ที่มาพักที่ชุมชนแห่งนี้เปนมุสลิมจากบางอ้อ ธนบุรี

โรงเรียนนันทนศก า กรุงเทพ ย้าย เ ดสอนทีบ่ างบัวทองขณะเกิดสงคราม
ในระหว่างเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ นั้น ผู้คนในกรุงเทพฯ ได้อพยพหนีภัยสงครามมาอยู่ที่
อำเภอบางบัวทองจำนวนมากนั้น ส่วนหน่งเปนครูและนักเรียนที่อพยพหนีสงครามมาอยู่ที่อำเภอ
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บางบัวทองด้วย อาจารย์เพี้ยน สุวรรณมาลิก เจ้าของโรงเรียนนันทนศกษาเปนโรงเรียนที่มีชื่อ
แห่งหน่ง ตั้งอยู่ใกล้อำเภอดุสิต (เขตดุสิตในปจจุบัน) กรุงเทพฯ ได้อพยพมาอยู่ที่อำเภอบางบัวทอง
และมีนักเรียนจากโรงเรียนนันทนศกษาพร้อมผู้ปกครองได้อพยพมาอยู่ที่อำเภอบางบัวทองด้วย
อาจารย์เพี้ยนจงได้เปดการสอนให้แก่นักเรียนที่อพยพมานั้นที่ตลาดบางบัวทองโดยใช้โรงเรียน
วัดละหารเปนสถานที่เรียนเปดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศกษา เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒
ยุติลงผู้อพยพได้กลับภูมิลำเนาเดิมที่กรุงเทพฯ การเรียนการสอนดังกล่าวจงได้ยุติลง

ลาดบางบัวทองมีชีวิ ชีวาท่ามกลางเสียงระเบิดที่กรุงเทพ
ยา อบ นักเ ียนชื่อดังหนี ัยสงครามมาอยู่ที่บางบัวทอง
ในบรรดาชาวกรุ ง ที่ อ พยพหลบภั ย สงครามไปอยู่ ที่ บ างบั ว ทองนั้ น ยาขอบหรื อ นายโชติ
แพร่พันธุ์ ผู้มีผลงานประพันธ์อมตะนิยาย ผู้ชนะสิบทิศ ที่ทำให้ยาขอบเปนนักประพันธ์ผู้มี
ชื่อเสียง มีผลงานดีเด่นคนหน่งของประเทศไทย ได้หลบลูกระเบิดจากกรุงเทพฯ อพยพไปอยู่ที่
อำเภอบางบัวทอง โดยอาศัยอยูก่ บั คุณชอบ มณีนอ้ ย ในตลาดบางบัวทอง และมักจะไปนัง่ พักผ่อน
ที่บ้านนางห้าง พันธุมจินดา ที่ริมคลองพระราชาพิมล
ผู้ ค นที่ ห นี ภั ย สงครามไปอยู่ ที่ บ างบั ว ทองมากมายครั้ ง นี้ ทำให้ ต ลาดบางบั ว ทองคกคั ก
พลุกพล่าน ผู้คนเดินกันขวักไขว่จับจ่าย ื้อขายสินค้าในตลาดอย่างไม่เคยปราก เช่นนี้มาก่อน
สินค้าประเภทอาหาร โดยเฉพาะข้าว ผัก ผลไม้ ปลา ไข่ และเนื้อสัตว์ ไก่ หมู ขายดีมาก ชาวนา
ชาวสวนพลอยได้รับประโยชน์จากการค้าขายสินค้าดังกล่าวให้แก่ชาวกรุงผู้อพยพ แต่สินค้า
ที่หา ื้อได้ยากลำบากทั้งชาวกรุงและชาวบ้านบางบัวทอง ได้แก่ เสื้อผ้า น้ำมันก๊าด ที่ใช้จุดตะเกียง
ลวด ตะปูที่นำมาใช้ปลูกสร้างบ้านและสบู่ เปนต้น การขาดแคลนผ้าถงกับต้องนำถุงแป้งมัน
ที่ ท ำจากผ้ า นำมาตั ด เย็ บ เปนเสื้ อ ผ้ า เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม นำผ้ า ใบมาตั ด กางเกงเวลาถอดไม่ ต้ อ งพั บ
เพราะกางเกงจะตั้งเปนทรงกระบอก เรือยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เผาหัวและใช้น้ำมันขี้โล้หรือน้ำมัน
ดีเ ลหมุนช้าต้องใช้น้ำมันยางแทน
ตลาดบางบัวทองแต่ละวันจะเริม่ คกคักตัง้ แต่ประมาณตีสเี่ พราะคนกรุงเทพฯ ต้องรีบเตรียมตัว
ลงเรือไปทำงานหรือไปธุระที่กรุงเทพฯ เรือเที่ยวแรกออกจากประตูน้ำบางบัวทองไปกรุงเทพฯ เวลา
ตีห้า ประมาณตีสี่ตลาดบางบัวทองเปดขายโจ๊กให้บริการแก่ผู้คนที่จะต้องเดินทางไปกรุงเทพฯ
แต่เช้า
เพือ่ ให้บริการอย่างถูกรสนิยมของผูอ้ พยพ มีการเปดภัตตาคารเล็ก ในตลาดบางบัวทอง ชือ่ วายืน่
เจ้าของเปนเจ้าของภัตตาคารในกรุงเทพฯ ตั้งชื่อร้านใกล้เคียงกับภัตตาคารชื่อดังในย่านราชวงศ์
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กรุงเทพฯ นอกจากภัตตาคารแล้ว ยังมีโต๊ะบิลเลียด เจ้าของคือโกเนียบ จีนไหหลำที่อพยพหนีภัย
สงครามมาอยูท่ บี่ างบัวทอง ขาประจำของโต๊ะบิลเลียดคือชาวกรุงทีห่ นีภยั สงครามมาอยูท่ บี่ างบัวทอง
สมัยสงครามรำวงเ องที่บางบัวทอง
ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่ ๒ รัฐบาลไทยภายใต้การนำของ
จอมพล ป. พิบูลสงครามได้กำหนดนโยบายรัฐนิยมของชาติ หน่งในบรรดากิจกรรมตามนโยบาย
สร้างชาติ และการส่งเสริมรัฐนิยมที่มีอยู่หลายเรื่องนั้นคือ รัฐบาลได้ส่งเสริมให้ชาวไทยแสดงรำวง
เพื่อความรื่นเริงและสร้างความสามัคคีในหมู่ชาวไทย สมัยสงครามการเล่นรำวงจงเปนการเล่น
ทีห่ นุม่ สาวยุคนัน้ ชืน่ มืน่ และนิยมจัดข้นในชุมชนต่าง อยูเ่ สมอรวมทัง้ ชุมชนในอำเภอบางบัวทองด้วย
นายไพโรจน์ พันธุมจินดา ได้กล่าวถงการรำวงที่อำเภอบางบัวทองในบทความเรื่องมาสแต็งตกที่
บางบัวทองในหนังสือเอาเส้นใหญ่รวมมิตรมาจาน ดังนี้
“สมั ย สงครามรำวงเ อง ง ี ด สด เราเคย ปเที่ ย วรำวงกั น ที่ บ้ า นลงเลกกลางท่ ง
กล้ดอน อ้กลงบ่อย ลงเลก กมีลูกสาวสวยชื่อละม้าย เปนดารารำวงเด่น ละดังที่สด
นละ วกบางบัวทอง”
เสรี ทยบางบัวทอง
คนไทยได้รวมตัวเปนขบวนการเสรีไทยเพื่อต่อต้าน
กองทัพญี่ปุนและร่วมมือกับกองกำลังฝายสัมพันธมิตร
ที่เตาอิฐหลวงปากคลองบางบัวทองเปนกองบัญชาการ
ของขบวนการเสรีไทยบางบัวทองมีคุณประสาท สุขุม
เปนหั วหน้ าขบวนการเสรีไ ทย บางบัวทอง ได้ร่วมกับ
พระพิศาลสุขมุ วิท (ประสาน สุขมุ ) และขบวนการเสรีไทย
่งคนไทยผู้รักชาติกลุ่มนี้ได้รวมตัวกันปกป้องแผ่นดิน
ไทยให้ ร อดพ้ น จากการยดครองของกองทั พ ญี่ ปุ น
่งกองทัพญี่ปุนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๘
ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
ต้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ กองทัพญี่ปุนจากประเทศพม่าพ่ายแพ้ต่อกองทัพอังกฤษ
ทหารญี่ปุนได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยมากข้น ต่อมามีการทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกที่เมือง ิโรชิมา
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ และในวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ มีการทิ้งระเบิดปรมาณู
ลูกที่สองที่เมืองนางา ากิ ทำให้ราษฎรญี่ปุนเสียชีวิตนับล้านคน
วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ จงมีพระบรมราชโองการของสมเด็จพระจักรพรรดิ ิโร ิโต
ยอมจำนนต่อฝายสัมพันธมิตรโดยปราศจากเงื่อนไขและให้บรรดาทหารญี่ปุนทั้งหมดวางอาวุธ
โดยสิ้นเชิง สงครามมหาเอเชียบูรพาจงได้ยุติลง
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ค่ายญี่ ุนที่บางบัวทอง
เมื่อกองทัพญี่ปุนยอมแพ้สงคราม ในช่วงแรกรัฐบาลไทยกักบริเวณชาวญี่ปุนไม่ให้ออกจาก
ที่พักเพื่อความปลอดภัย มีตำรวจคอยดูแลรักษาความปลอดภัยหน้าที่พัก ่งในเวลานั้นกองกำลัง
ของสัมพันธมิตรได้เข้าควบคุมสถานการณ์ภายในประเทศไทยด้วย ต่อมากองกำลังสัมพันธมิตร
ได้นำพลเรือนญี่ปุน ๓,๘๗๒ คน ไปควบคุมไว้ที่ค่ายพิทัก ์บางบัวทอง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน
พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยให้รัฐบาลไทยมีอำนาจในการดูแลค่ายพิทักษ์บางบัวทองอย่างเต็มที่
พื้นที่ที่เปนที่ตั้งค่ายพิทักษ์บางบัวทองหรือที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่า ค่าย ี่ปน ตั้งอยู่
ริมคลองพระราชาพิมล จากตลาดบางบัวทองไปทางทิศตะวันตก ห่างจากวัดพระแม่สกลสงเคราะห์

แผนที่แสดงที่ตั้งค่ายญี่ปุน ค่ายหน่ง ค่ายสอง และค่ายสาม ่งตั้งอยู่ริมคลองพระราชาพิมล
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ประมาณ ๒ กิโลเมตร พืน้ ทีแ่ ห่งนีข้ ณะเกิดสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ทางราชการได้เตรียมไว้เปนสถานที่
สร้างที่ทำการของหน่วยราชการชั่วคราว เพื่อย้ายสถานที่ราชการบางส่วนงานหนีภัยสงครามมาอยู่
ที่บางบัวทอง เพราะขณะเกิดสงครามนั้นกองทัพฝายสัมพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดทำลายสถานที่
ราชการสำคั ญ หลายแห่งในกรุงเทพฯ เช่น สถานีรถไ หั ว ลำโพง โรงไ ้ า วั ดเลี ยบ สะพาน
พระพุทธยอด ้า สะพานพระราม ๖ ่งเปนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัด
นนทบุรี ได้รับความเสียหายอย่างหนัก สะพานนี้เปนสะพานรถไ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมทาง
รถไ สายเหนือกับทางรถไ สายใต้เปดใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๙ ถูกกองทัพฝาย
สัมพันธมิตรทิ้งระเบิดถง ๕ ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ แต่สะพานไม่เสียหาย
ลูกระเบิดลงที่วัดสร้อยทองเสียหาย ไ ไหม้วัด ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ และ
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๘ สะพานไม่เสียหาย ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.
๒๔๘๘ สะพานพระราม ๖ ถูกลูกระเบิดช่วงสะพานขาด และครั้งที่ ๕ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๔๘๘ สะพานพระราม ๖ ถูกระเบิด ้ำ ช่วงสะพานขาดและชำรุดเสียหายมาก นอกจากนั้น
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลหลายแห่งถูกระเบิดของกองทัพฝายสัมพันธมิตรโจมตีได้รับความเสีย
หายทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก ทางรัฐบาลจงกำหนดจะย้ายส่วนราชการบางส่วนมาอยู่ที่
อำเภอบางบัวทองเพราะเปนที่ปลอดภัย เนื่องจากที่ปากคลองบางบัวทอง ่งเปนที่ตั้งของโรงงาน
ทำอิฐทนไ บ.บ.ท. ของคุณประสาท สุขุม หัวหน้าขบวนการเสรีไทยสายบางบัวทอง ได้รับการ
คุ้มครองจากกองทัพฝายสัมพันธมิตรที่จะไม่ทิ้งระเบิดที่มีปล่องเตาเผาอิ บ บ ท เปนจุดสังเกต
นอกจากนั้นการเดินทางไปบางบัวทอง
ขณะนั้นสามารถเดินทางไปได้ทางรถไ สาย
บางบัวทองของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์นอก
เหนือจากการเดินทางทางเรือ แต่เมื่อสงคราม
ยุ ติ ล งสถานที่ ใ นอำเภอบางบั ว ทองที่ ท าง
ราชการวางแผนไว้สำหรับย้ายส่วนราชการ
บางส่วน เพื่อหนีภัยจากการโจมตีของกองทัพ
ฝายสัมพันธมิตรจงได้ยตุ ลิ งด้วย สถานทีแ่ ห่งนี้
จงได้ ใ ช้ เ ปนค่ า ยควบคุ ม ชาวญี่ ปุ นในเวลา
ต่อมา
สงครามโลกครั้งที่ ๒ สงบลงเมื่อ พ.ศ.
๒๔๘๙ ชาวกรุงเทพฯ ที่อพยพหนีภัยสงครามมาอยู่ที่บางบัวทองได้พากันกลับไปอยู่ที่กรุงเทพฯ
แต่ช่วงหลังสงคราม ชาวญี่ปุนจำนวน ๓,๔๗๐ คน ได้มาอยู่ที่ค่ายพิทักษ์บางบัวทอง ่งตั้งอยู่
ไม่ไกลจากตลาดบางบัวทอง ชาวญี่ปุนเหล่านี้บางคนมีภรรยาเปนคนไทย แต่ภรรยาไม่สามารถ
เข้าไปอยู่ในค่ายพิทักษ์บางบัวทองได้ ต้องเช่าบ้านหรือห้องแถวอยู่นอกค่าย ชาวญี่ปุนแต่ละคน
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ที่มาอยู่ในค่ายพิทักษ์บางบัวทองส่วนใหญ่จะมีเงินติดตัวกันมามาก ชาวญี่ปุนเหล่านี้ได้รับอนุญาต
ให้มาเที่ยวตลาดบางบัวทองได้ทุกวันโดยผลัดกันมาเปนกลุ่ม การค้าขายในตลาดบางบัวทอง
จงคกคักข้นอีกครั้ง ตลอดช่วงเวลาที่ชาวญี่ปุนมาอยู่ในค่าย ระหว่าง ๑๓ กันยายน ๒๔๘๘ ถง
เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙
นาย์ ไ พโรจน์ พั น ธุ ม จิ น ดาได้ ก ล่ า วถงการนำเงิ น ติ ด ตั ว มาของชาวญี่ ปุ นที่ ม าอยู่ ใ นค่ า ย
บางบัวทองในบทความเรือ่ ง มาสแต็งตกทีบ่ างบัวทอง จากหนังสือเอาเส้นใหญ่รวมมิตรมาจาน ดังนี้
“ พวกเชลย ี่ปน ด้รับอน าตมาเที่ยวตลาด ด้ทกวัน ดยผลัดกันมาเปนกล่ม การ
เงินเดินสะพัดหมน ี ร้านรวง พ่อค้า ม่ค้า ายดีเปนเทน้ำเทท่า เพราะพวก ี่ปน นเงิน
ติ ด ตั ว มาคนละมาก บางคนยั ด นบั ต ร ส่ ที่ น อน หมอนหนนหั ว ทนน่ น น่ น เอี้ ย ด
ปี่ นหน่ม านะชัน้ กระ อกคนหน่งชือ่ าบูเอะรู้ กั กับทีบ่ า้ น ละเอาเงินมา าก ว้หกหมืน่ บาท
ก่อนกลับกรงเทพ ละส่งตัวกลับ ี่ปนเ ามา อรับคืน ปเปนที่เรียบร้อย”
ชาวญีป่ นที
ุ ถ่ กู ส่งไปควบคุมตัวทีค่ า่ ยพิทกั ษ์บางบัวทอง ถูกนำไปทางเรือจากกรุงเทพฯ เข้าคลอง
บางบัวทอง คลองพระราชาพิมล ไปที่ค่ายพิทักษ์บางบัวทอง เมื่อแรกไปถงค่ายชาวญี่ปุนต้อง
ช่วยกันสร้างที่พัก ขุดบ่อน้ำเพื่อใช้เปนที่เก็บน้ำดื่ม (ภายหลังมีการสร้างเปนถังเก็บน้ำ) มีการสร้าง
โรงอาหาร โรงเรียนอนุบาล และอาคารอื่น ที่จำเปนในเวลาต่อมา
ค่ายพิทักษ์บางบัวทอง ประกอบด้วยค่ายจำนวน ๓ ค่าย เรียกว่า ค่ายหน่ง ค่ายสอง และ
ค่ายสาม ตัง้ อยูท่ งั้ สองฝงของคลองพระราชาพิมล ภายในค่ายมีอาคารทีพ่ กั อาคารเรียนสำหรับเด็ก
่งมีตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถงเด็กโต โรงอาหาร ลานกี า อาคารทั้งหมดสร้างด้วยไม้หลังคาและ

ค่ายพิทัก ์บางบัวทองตั้งอยู่สอง ากคลองพระราชาพิมล
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เดก ชาวญี่ปุนกำลังเรียนการวาดภาพภายในค่ายพิทัก ์บางบัวทอง

ฝาเปนจาก อาคารบางหลังสร้างเปนโรงไม้ไผ่หลังคามุงจาก ริมคลองมีถงั กลมเปนถังปูนขนาดใหญ่
ความสูงประมาณ ๔ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑.๕๐ เมตร ใช้เปนถังใส่น้ำดื่ม ่งตักน้ำ
จากคลองพระราชาพิมลเก็บไว้ในถังดังกล่าวนี้ สิง่ ก่อสร้างดังกล่าวชาวญีป่ นที
ุ อ่ ยูใ่ นค่ายช่วยกันสร้าง
ทางราชการได้จัดหาวัสดุเช่นไม้ไผ่และจากไว้สำหรับสร้างอาคารต่าง ในค่าย
ความเปนอยูข่ องชาวญีป่ นในค่
ุ
ายพิทกั ษ์บางบัวทองในแต่ละวัน ชาวญีป่ นใช้
ุ ชวี ติ อยูอ่ ย่างปกติ
มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ การทำอาหารและทำงานส่วนรวมภายในค่ายมีการจัดเวรทำอาหาร
ทำงานร่วมกัน ดูจะมีความสะดวกสบายและมีอาหารสมบูรณ์กว่าชาวญี่ปุนบางแห่งที่อยู่ในภาวะ
สงครามในขณะนั้น
ชี วิ ต ประจำวันของชาวญี่ปุนในค่ายมีค วามอิ สระในการทำกิ จกรรมต่ า ง เด็ กได้ ศ กษา
เล่าเรียนในโรงเรียนภายในค่าย ผู้ใหญ่ได้เข้ารับการศกษาภาษาต่าง เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
และภาษารั ส เ ี ย ในเวลาว่ า งมี กิ จ กรรมสั น ทนาการและการเล่ น กี า เช่ น เบสบอลและ
วอลเลย์บอล เปนต้น นอกจากนั้นเมื่อถงเทศกาลตามประเพณีของญี่ปุน ชาวญี่ปุนในค่ายพิทักษ์
บางบัวทองสามารถจัดงานตามประเพณีของตนได้ ในระหว่างการถูกควบคุมอยู่นั้น ชาวญี่ปุน
ร่วมกันจัดงานในเทศกาลปลาของญี่ปุน
การใช้ชีวิตของชาวญี่ปุนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในค่ายดำเนินไปด้วยดี เพราะไทยมิได้คิดว่า
ชาวญี่ปุนเหล่านั้นเปนเชลยศกแต่อย่างใด ชาวญี่ปุนใช้ชีวิตประจำวันด้วยการเรียน การพักผ่อน
เล่นกี า แต่หา้ มออกไปนอกค่ายนอกจากได้รบั อนุญาตให้ไป อื้ ของทีต่ ลาดบางบัวทองได้ โดยกำหนด
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ให้แต่ละวันมีใครไปได้บ้าง ช่วงเวลาที่ชาวญี่ปุนมาอยู่ที่ค่ายพิทักษ์บางบัวทองได้ช่วยให้เกษตรกร
มีรายได้ดีเพราะชาวบ้านจะนำผักผลไม้และอาหารอื่น ไปจำหน่ายให้ชาวญี่ปุน ชาวญี่ปุนชอบ
ผักผลไม้มาก นอกจากนั้นชาวบ้านเกาะเกร็ดที่ทำเครื่องปนดินเผาพลอยมีรายได้พิเศษในระหว่าง
ที่ชาวญีป่ ุนมาอยูท่ ี่ค่ายพิทักษ์บางบัวทอง ด้วยการนำขี้เถ้าจากเตาเผาเครื่องปนดินเผาไปจำหน่าย
โดยมีผมู้ ารับ อื้ เพือ่ ให้ชาวญีป่ นในค่
ุ
ายใช้ทำน้ำด่างสำหรับ กั เสือ้ ผ้า ได้เนือ่ งจากขณะนัน้ ขาดแคลน
ไม่มีสบู่ใช้ ักผ้าต้องใช้น้ำด่างจากขี้เถ้าแทนสบู่
ชาวญี่ปุนที่อยู่ในค่ายพิทักษ์บางบัวทองได้ใช้ชีวิตอยู่ภายในค่ายจนถงเดือนมีนาคม พ.ศ.
๒๔๘๙ จงได้เดินทางกลับประเทศญี่ปุน ก่อนเดินทางกลับชาวญี่ปุนในค่ายพิทักษ์บางบัวทอง
ได้รว่ มกันสร้างสะพานข้ามคลองบางบัวทองทีห่ น้าวัดละหาร อำเภอบางบัวทอง เพือ่ ขอบคุณชาวไทย
โดยเฉพาะชาวบางบัวทองที่ให้ความเปนมิตรและมีน้ำใจไมตรีตลอดเวลาที่ได้มาอยู่ที่ค่ายพิทักษ์
บางบัวทอง สะพานที่ชาวญี่ปุนได้สร้างไว้เปนอนุสรณ์นี้ชื่อว่า “สะพาน มตรีน มิตร”
ชาวญี่ ปุ นที่ ถู ก ควบคุ ม เมื่ อ ได้ เ ดิ น ทางกลั บ ประเทศญี่ ปุ นต่ า งรู้ ส กผู ก พั น และประทั บ ใจ
ในน้ำใจคนไทยที่ให้การดูแลเอาใจใส่ต่อชาวญี่ปุนที่ถูกควบคุมตัวเปนอย่างดี มิได้คิดว่าเปนเชลย
สงครามหรือเปนศัตรู ด้วยความรู้สกที่ดีที่มีต่อคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนบางบัวทอง นอกจาก
จะได้สร้างสะพานไมตรีนฤมิตรเปนอนุสรณ์แล้ว ชาวญี่ปุนดังกล่าวได้ร่วมกันจัดตั้ง “สมาคม
บางบัวทอง” ข้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อพบปะกันระหว่างชาวญี่ปุนที่ได้มาอยู่ที่
ค่ายพิทักษ์บางบัวทอง

สะพานปูนที่เทศบาลเมืองบางบัวทองสร้างข้นใหม่แทนสะพานไมตรีน มิตรที่เดิมทำด้วยไม้
ข้ามคลองบางบัวทอง บริเวณหน้าวัดละหาร

อนที่ ย่านการค้า
ในอำเ อบางบัวทอง
รู ป แบบการค้ า ขายของไทยแต่ เ ดิ ม มา
ส่วนใหญ่เปนการแลกเปลีย่ นสิง่ ของกันมากกว่า
การ อื้ ขายด้วยเงิน ชาวบ้านส่วนใหญ่เปนชาวนา
ชาวสวน เมื่อมีผลผลิตส่วนเกินจากที่ต้องกิน
ต้ อ งใช้ ก็ จ ะนำผลิ ต ผลนั้ น ไปแลกเปลี่ ย นกั บ
สินค้าทีต่ วั เองไม่มี เช่น นำข้าวไปแลกกับเสือ้ ผ้า
เกลื อ น้ ำ ตาล โอ่ ง อ่ า ง หม้ อ หุ ง ข้ า ว เปนต้ น
ในขณะเดียวกันชาวบ้านที่ขายผ้า ทำนาเกลือ
ทำน้ำตาล ทำเครื่องปนดินเผา แต่ไม่ได้ทำนา
ทำสวน ก็จะนำผลผลิตของตนไปแลกข้าวปลา
และผลผลิตทางการเกษตรต่าง จากชาวสวน
ชาวนา บริ เ วณชุ ม ชนที่ เ ปนแหล่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า
เหล่านั้นหรือแหล่งรวมของผู้คน เช่น วัด หรือ
ปากคลอง ท่าเรือ จงมักจะเปนแหล่ง ื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าของชาวบ้าน

โรงไม้ขายไม้ต่าง ตั้งอยู่ริมคลองพระราชาพิมล
ท้ายตลาดคุณไมตรี

อำเภอบางบัวทองมีย่านการค้าที่เปนทั้ง
ตลาดน้ำ ตลาดริมน้ำและตลาดบกอยูห่ ลายแห่ง
ตลาดดังกล่าวนี้เกิดข้นตามสภาพแวดล้อมที่
สอดคล้องกับการผลิตและวิถีชีวิตของชาวบ้าน
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มาแต่ ดั้ ง เดิ ม ต่ อ เนื่ อ งกั น มาตั้ ง แต่ เ มื่ อ ครั้ ง ที่ บ างบั ว ทองเปนบ้ า นสวน บ้ า นนา และปลู ก บ้ า น
อยู่ตามริมแม่น้ำลำคลอง จนมาเปนบ้านเปนเมืองที่อยู่ริมถนนบนบกห่างไกลจากแม่น้ำลำคลอง
ย่านตลาดในอำเภอบางบัวทองจงมีทงั้ ตลาดน้ำ ตลาดริมน้ำ ละตลาดบก

ลาดนำในอำเ อบางบัวทอง
วิถีชีวิตชาวสวนบางบัวทองเปนไปตามวิถีสังคมเกษตรกรรม ที่เปนที่กำเนิดผลผลิตทางการ
เกษตรไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งของสวน ่งมีผลไม้เปนหลักและพืชผักพื้นบ้านที่เกิดข้นในสวน
อย่างมากมาย เมือ่ เหลือกินเหลือใช้นำไปแลกเปลีย่ น อื้ ขายกันในแม่นำ้ ลำคลองต่าง ขณะเดียวกัน
ได้ไปแลกเปลี่ยน ื้อหาสิ่งของเครื่องใช้เครื่องกินที่ขาดมาใช้ในครัวเรือน การแลกเปลี่ยน ื้อขาย
เกิดข้นในท้องน้ำโดยอาศัยเรือเปนพาหนะบรรทุกสิ่งของพืชผักผลไม้ต่าง ไปยังจุดนัดหมาย
ของชาวบ้านอันเปนที่รวมบรรดาชาวบ้านมาแลกเปลี่ยน ื้อขายสินค้ากันที่เรียกกันว่า ตลาดน้ำ
ก่อนที่จะมีการแบ่งพื้นที่ตำบลเสาธงหิน ปากคลองบางใหญ่ ่งแต่เดิมตั้งอยู่ในเขตปกครอง
ของอำเภอบางบัวทองมาเปนพื้นที่ของอำเภอบางใหญ่ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๓ นั้น พื้นที่บริเวณ
ปากคลองบางใหญ่ตามคลองอ้อมหน้าวัดค้างคาว (วัดราษฎร์ประคองธรรม) เปนตลาดน้ำที่ใหญ่

ตลาดน้ำย่านการค้าที่สำคัญของผู้คนในชุมชน
ชาวสวนริมน้ำ
ชาวสวนนำผลไม้ลงเรือไปขายที่ตลาดน้ำ
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แห่งหน่งในคลองอ้อม ตลาดน้ำแห่งนี้มีทั้งแพและเรือค้าขาย ร้านค้าที่อยู่ริมคลองข้างวัดราษฎร์
ประคองธรรม ฝงตรงข้ามวัดปลูกเปนร้านค้าเรียงไปตามริมคลอง ด้านหน้าร้านมีทางเดินเปน
สะพานไม้ยาวติดต่อกันเดินถงกันได้ตลอดที่ปลูกเปนเรือนแพมีอยู่บ้าง
ตลาดน้ำแห่งนี้จงเปนที่รวมของผู้คนและเรือต่าง จำนวนมาก ในแต่ละวันเรือที่มารวม
อื้ ขายทีต่ ลาดน้ำแห่งนีม้ ที งั้ เรือแจว เรือพาย ตัง้ แต่ขนาดเล็กถงขนาดใหญ่ทใี่ ช้ใบ ต่อมามีเรือยนต์
ทีเ่ ปนเรือบรรทุกสินค้ามาขายรวมกับเรือแจว เรือพายบ้าง แต่สว่ นใหญ่ยงั คงเปนเรือแจวและเรือพาย
เรือพายส่วนใหญ่เปนเรือสามป้านของชาวสวนที่นำผลไม้หรือพืชผักต่าง ในสวนมาขาย
พืชผลอะไรในสวนที่นำมาขายได้ชาวสวนจะเก็บมาขายด้วยถือว่าเปนของมีราคาไม่ปล่อยทิ้งไป
ไม่เปนประโยชน์ แม้มีเพียงเล็กน้อยจะเก็บไปขาย เช่น ยอดชะอม ดอกแค ผักบุ้ง ยอดตำลง
ใบชะพลู ใบทองหลาง พริก ขี้หนูใส่ก ระทงใบตอง กล้ ว ยน้ ำ ว้ า ๕ - ๖ หวี หั ว ปลี ๓ - ๔ หั ว
ใบมะกรูด ใบมะดัน ๒ - ๓ กำ เปนต้น พืชผักเหล่านี้นำมาขายพร้อมกับผลไม้หลักในสวน แม้ใน
ช่วงที่ไม่ใช่หน้าผลไม้ ชาวสวนจะหาพืชผักในสวนที่มีอยู่ใส่เรือมาขายไม่ว่าจะมีมากหรือน้อย เปน
คุณสมบัติที่ดีของชาวสวนทั่วไป
แม่คา้ ทีข่ ายมะพร้าว อ้อยทัง้ ลำทีม่ ดั มาเปนมัด สับปะรด มันเทศ เปนต้น มักจะใช้เรือสามป้าน
ขนาดใหญ่ที่แจวมา เช่นเดียวกับเรือขายข้าวสาร น้ำปลา เกลือ ปลาแห้ง กะป ปลาเค็ม พริกแห้ง
หอม กระเทียม ใช้เรือแจวที่เปนเรือสามป้านใหญ่เช่นกัน เรือดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่มาจากมหาชัย
จังหวัดสมุทรสาคร หรือบางช้าง จังหวัดสมุทรสงคราม
เรือสามป้านเล็กที่ขายสินค้าอื่นนอกจากของสวนส่วนมากเปนเรือที่ขายอาหาร เรือขายหมู
ขายกวยเตียว เต้าหู้ทอด กาแ น้ำแข็งใส เปนเรือของคนจีน
เรือขายอาหารเปนอาหารชาวบ้านไทย ง่ ต่างจากเรืออาหารของจีน อาหารทีข่ ายมีทงั้ อาหารคาว
เช่น ข้าวแกง ขนมจีน เปนต้น ส่วนขนมนั้นเปนขนมพื้นบ้านไทย เช่น ข้าวหลาม ข้าวหมาก
ข้าวหลามตัด ข้าวต้มมัด ขนมใส่ไส้ ขนมครก ขนมเปยกปูน ขนมตาล ขนมกล้วย กล้วยทอด
ข้าวเม่าทอด เปนต้น ขนมเหล่านีใ้ ส่กระทงใบตองสดวางใส่ในกระจาดหรือกระด้งวางไว้กลางลำเรือ
เรือเครื่องเทศเปนเรือขายสินค้าเครื่องอุปโภคที่มีสินค้าที่ชาวบ้านนิยม ื้อกันมากรวมทั้ง
ชาวสวนบางบั ว ทองด้ ว ย เรื อ เครื่ อ งเทศเปรี ย บเสมื อ น ู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ลอยน้ ำ ในยุ ค ก่ อ นนั้ น
เนื่องจากเรือเครื่องเทศจำหน่ายเสื้อผ้า มุ้ง หมอน ที่นอน น้ำอบ น้ำหอม น้ำมันใส่ผม หวี กระจก
ยารักษาโรค เครื่องแก้ว เครื่องทองเหลืองที่เปนพาน ขัน ปนโต โอเถา ถ้วย ชาม มีด ช้อน ตะเกียบ
น้ำมันก๊าด หม้อ กระทะ แก้วน้ำ เหยือกน้ำ ชามชุด ถาดกระเบื้อง ถาดทองเหลือง เปนต้น สินค้า
ในเรือเครือ่ งเทศได้รบั ความสนใจจากชาวสวนมากเนือ่ งจากสังคมชาวสวนเปนสังคมของผูม้ อี นั จะกิน
เปนส่วนใหญ่ สินค้าในเรือเครือ่ งเทศเปนสินค้าทีส่ งั คมยุคนัน้ ถือว่าเปนสินค้ามีระดับและแสดงฐานะ
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ของผู้ใช้ บ้านชาวสวนจงนิยมนำเครื่องใช้เหล่านี้ใส่ตู้ไว้ในบ้าน ภาชนะหลายอย่างเช่น ขัน พาน
ถาด ชามชุด จาน ชาม จำเปนต้องใช้ไปทำบุญที่วัดหรือมีการจัดงานทำบุญที่บ้าน
ตลาดน้ำแห่งนีเ้ ปนทีร่ วมของชาวสวนในอำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางกรวย
และอำเภอเมืองนนทบุรี เปนตลาดน้ำที่ใหญ่แห่งหน่งของจังหวัดนนทบุรี
ตามริมคลองบนตลิ่งมีร้านค้าที่มีต่อกันไปตามริมคลองและมีสะพานไม้เปนทางเดินผ่าน
ไปได้เปนบางช่วง ร้านค้าริมคลองส่วนใหญ่จะขายสินค้าทีเ่ ปนเครือ่ งใช้ในครัวเรือน เครือ่ งสัง ภัณฑ์
เครื่องอุปกรณ์ทำการเกษตร ข้าวสาร น้ำมันยาง น้ำมันก๊าด เสื้อผ้า เปนต้น
ตลาดน้ำจะเริ่มค้าขายกันตั้งแต่เวลาเช้ามืดและตลาดจะวายตอนสาย ตลาดแห่งนี้จะมี
การค้าขายทุกวัน ในวันพระตลาดแห่งนีจ้ ะมีผคู้ นมา อื้ ขายกันมากเพราะเปนวันทีช่ าวบ้านมาทำบุญ
ที่วัดกันมาก ในวันพระจงเปนวันติดตลาดนัดของตลาดแห่งนี้ด้วย
ปจจุบันตลาดน้ำแห่งนี้ได้โรยราไป เพราะการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของผู้คนปจจุบันที่
เปลีย่ นไปจากการเปน “ชาวน้ำ” ไปเปน “ชาวบก” เรือทีจ่ ะพายไปมาในคลองตลอดจนเรือยนต์ตา่ ง
ดูจะหาได้ยากเต็มที
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง ได้จัดตลาดน้ำพิมลราชที่บริเวณ
คลองบางบัวทองใกล้ประตูน้ำบางบัวทอง แต่ตลาดน้ำแห่งนี้เปนตลาดน้ำที่สนองการท่องเที่ยว
ง่ เปนเพียงส่วนหน่งของวิถวี ฒ
ั นธรรมของผูค้ นปจจุบนั ทีโ่ หยหาและต้องการสัมผัสกับวิถชี วี ติ เดิม
ที่พอหาดูได้เท่านั้นและคงเปนได้คล้ายตลาดริมคลองมากกว่าจะเปนตลาดน้ำ

ลาดริมนำในอำเ อบางบัวทอง
ชุมชนต่าง ในอำเภอบางบัวทองแต่เดิมทีต่ งั้ อยูร่ มิ คลองนัน้ การเกิดตลาดในชุมชนจงเริม่ จาก
การค้าขายในเรือหรือในเรือนแพมาก่อน จากนั้นจงได้ยกสินค้ามาวางขายตามริมคลอง หรือ
บริเวณที่เปนจุดศูนย์รวมของเรือนแพต่าง เช่น ที่วัดหรือมัสยิด ที่ปากคลองต่าง หรือที่มีเรือมา
จอดรวมกันเช่นทีท่ ำนบกัน้ น้ำหรือประตูนำ้ จงเกิดเปนตลาดริมน้ำข้นหลายแห่งในอำเภอบางบัวทอง
ตลาดริมน้ำที่เกิดข้นได้เปนตลาดที่มีการขายสินค้าทั้งวันและขายเปนประจำแบบร้านค้า
ร้ านค้ าเหล่านี้ ไ ด้ จัด หาสินค้าจำพวกเครื่อ งบริโภคและเครื่ องอุ ปโภคมาจำหน่ าย ที่ สำคั ญคือ
เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ตา่ ง เช่น มีด พร้า หม้อ ไห เตา ถ่าน เทียนไข ขีไ้ ต้ ยาสูบ ยาตัง้ ปูน หมาก พลู แป้ง
ดินสอพอง น้ำอบ น้ำมันใส่ผม กะป น้ำปลา เกลือ ปลาเค็ม หัวหอม กระเทียม พริกแห้ง เครือ่ งเทศ
เครือ่ งสัง ภัณฑ์ เครื่องจักสาน เครื่องมือจับปลา เสื้อผ้า เปนต้น
ตลาดริมน้ำดั้งเดิมที่สำคัญในอำเภอบางบัวทองคือ ตลาดทำนบคลองพระราชาพิมล ตลาด
ประตูน้ำบางบัวทองและตลาดสุเหร่าโรงกระโจม
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ลาดทำนบคลองพระราชาพิมล
ทำนบที่ได้สร้างข้นแห่งแรกในคลองพระราชาพิมล เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๘ นั้นได้เปนที่ชุมนุมของ
เรือและผู้คนที่ต้องเดินทางผ่านไปมาในคลองพระราชาพิมล นอกจากเจ้าของเรือและผู้คนที่ต้อง
เดิ น ทางผ่ า นไปมาดั ง กล่ า ว บริ เ วณทำนบมี ผู้ ค นที่ ม ารั บ จ้ า งเข็ น เรื อ ผ่ า นทำนบหรื อ มารั บ จ้ า ง
แบกหามสิ่งของ รวมทั้งข้าวเปลือกเพื่อขนถ่ายลงเรือที่อยู่อีก ากหน่งของทำนบ ผู้คนเหล่านั้น
จงต้องมารวมอยู่ที่ทำนบใกล้ปากคลองพระราชาพิมลนี้ทำให้เกิดการค้าเล็ก ข้นในบริเวณทำนบ
แห่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายอาหารให้แก่ผู้เดินทางผ่านไปมาที่ทำนบแห่งนี้ จากการค้าเล็ก
ได้ขยายเปนแหล่งค้าขายของผู้คนที่ผ่านไปมาที่ทำนบแห่งนี้ มีการ ื้อขายข้าวเปลือกของบรรดา
พ่อค้าทีร่ บั อื้ ข้าวเปลือก ขายอาหารและสินค้าทีเ่ ปนเครือ่ งอุปโภคและบริโภคอืน่ ให้แก่ผทู้ มี่ ากับเรือ
จากนั้นได้กลายเปนตลาดทำนบในเวลาต่อมา

ลาดทำนบ ด้พั นาเ น ลาดเจ้าคุณวรพงศ์พิพั น์และ ลาดแม่ห้าง
ตลาดทำนบได้เปนตลาดใหญ่ในเวลาต่อมา เมื่ออำเภอบางบัวทองเปนแหล่งค้าขายข้าว
และผักแหล่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดนนทบุรี ตลาดแห่งนี้เจริญยิ่งข้นเมื่อเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์
(ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา) ได้เปดกิจการรถไ จากธนบุรถี งตลาดบางบัวทองและต่อไปถงตลาดระแหง
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นอกจากนั้นมีการเดินเรือโดยสารระหว่างบางบัวทอง กรุงเทพฯ บางบัวทอง - บางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตลาดบางบัวทองจงมีผู้คน
มา ื้อขายสินค้าต่าง ที่ตลาดแห่งนี้มากยิ่งข้น
บริเวณริมคลองพระราชาพิมลใกล้ทำนบและใกล้สถานีรถไ บางบัวทองเกิดตลาดขนาดใหญ่
ข้นทั้งสองฝงคลองพระราชาพิมล
หลวงโยธีพิทักษ์ (โปร่ง สาทิศลักษณ์) อดีตนายอำเภอบางบัวทอง ได้กล่าวถงความคกคัก
ของธุรกิจการค้าในตลาดบางบัวทอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ ในหนังสือสมุดที่ระลกอำเภอบางบัวทอง
พุทธศักราช ๒๔๗๗ ทำให้เห็นภาพที่ยิ่งใหญ่และความมีชีวิตชีวาของตลาดบางบัวทอง ดังนี้
“ งส านีร ที่สำคั ที่สด องร สายนี้ คือ ส านีร บางบัวทอง เราก้าวเท้า
ากร
เรา ะเหนตลาด ห ่ นาดตลาดสำคั
นกรงเทพ อ้ นกันอยู่ งสองตลาด
ละต่างตลาดต่างกมี รงม หรสพด้วยกัน ท่าน ะ ด้เหนประชาชนเดินทาง ปมาเ ้า ื้อ
ร้าน น้น ามต่อร้านนี้อยู่ วัก ว่ ดยวิสัยชนบท คล้ายกับวันมีการงานอะ รที่เปนเหต
ห้เรียกคนมามาก ต่ความ ริงเปนวันปกติ เปนเหตการ ์ปกติ ละเปนส าพพลเมือง
ยามอัตคัด เพราะตลาดบางบัวทองเปนย่านกลาง ละเปนตลาด องอำเ อลาดหลม ก้ว
ังหวัดปทม านีด้วย นหน้าน้ำชาวบ้านทางชาย ดน องอำเ อบางปลา กมาติดต่อ
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้ือ องทางตลาดบางบัวทองนี้ นอก ากคน นพื้นที่มาชมนม นตลาดบางบัวทอง ยังเปน
คน ากต่างอำเ อ น ังหวัดเดียวกัน เปนคน ากต่าง ังหวัดที่มีอา าเ ตติดต่อกันมา
สมทบด้วย ทัง้ ทีเ่ ร กิ กำลัง เู่ อยูท่ วั่ ปนี้ อำเ อบางปลา ปั บันคืออำเ อบางเลน
ังหวัดนครป ม บางบัวทอง ด้มีการก่อสร้างตลาดเพิ่มเติม ้นเสมอมิ ด้หยด ดูประหน่ง
เย้ยเ ร กิ ที่กำลังเปน รคสำคั เกาะกับที่อื่น อยู่ทั่ว ป
ผู้ ื้อที่มา ากต่างท้อง ิ่นกดี นท้องที่กดี เมื่อมา งตลาด ล้วเตม ปด้วยความร่าเริง
ส่วนพ่อค้า นตลาด
เปนคน นี ทัง้ สิน้ ทีค่ อยต้อนรับด้วยความรอบคอบ ลาด า่ ยเท
นวิ กี ารค้า าย งดำรงการงานมา ด้ตลอดมา ละ ม่เพียง ต่พอหรือพอ ต้ทนกับเ ร ยั
อย่างเดียว ยังสามาร เปดตลาดเปดการค้า ด้ หม่เรื่อยมา
การค้า ายเท่าทีเ่ หน ากร้านตูท้ อง อันมี ำนวน ม่นอ้ ยกว่า ร้าน ร้าน ายส่งหลายร้าน
ร้านย่อย ร้านปลีกนับร้อย นี้ย่อม ะเหนว่าการค้า องท้องที่นี้ยังดีอยู่หรือดีกว่าตลาด
ท้องที่อื่น อีกหลายร้อย ห่ง”
“ตลาด ห ่ นาดตลาดสำคั
นกรงเทพ ที่ ้อนกันอยู่ งสองตลาด” ตามที่
หลวงโยธีพิทักษ์ ได้กล่าวถงนั้น เปนตลาดของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา)
แห่งหน่ง และเปนตลาดของนางห้าง พันธุมจินดา อีกแห่งหน่ง
ตลาดเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ ตั้งอยู่ฝงทิศใต้ของคลองพระราชาพิมล ใกล้สถานีรถไ
บางบัวทอง ตำบลบางบัวทอง (ปจจุบันเปนตำบลโสนลอย) เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน มีร้านค้าและ
ห้องแถวไม้จำนวนมากกว่า ๑๐๐ ห้อง ชาวบ้านเรียกตลาดนี้ว่า ตลาดเ ้าค ด้านหลังตลาด
ทางทิศใต้ที่เปนเอ็มที คอนโดในปจจุบันเปนที่ตั้งโรงมหรสพ ทางด้านทิศตะวันตกท้ายตลาด
บางบัวทองมีโรงหมู เปนที่ชำแหละหมูส่งขายในตลาดบางบัวทองและตลาดบางใหญ่
ตลาดแม่ห้าง พันธุมจินดา เปนตลาดอีกแห่งหน่งที่ตั้งอยู่ริมคลองพระราชาพิมลฝงทิศเหนือ
ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง ตรงข้ามกับตลาดเจ้าคุณเปนตลาดขนาดใหญ่มรี า้ นค้านับร้อยหลัง
เช่นกันและมีโรงมหรสพที่เรียกว่าวิก เช่นเดียวกับตลาดเจ้าคุณด้วย ตลาดแห่งนี้ชาวบ้านเรียกว่า
ตลาดยายห้าง
ตลาดทั้งสองแห่งนี้ เปนแหล่งการขายสินค้าทั้งขายส่งและขายปลีกที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด
นนทบุรีมาก่อน การขายส่งมีร้านค้าย่อยในชุมชนใกล้เคียง เช่น ร้านค้าจากอำเภอไทรน้อย อำเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และจากอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มารับ ื้อสินค้าจากร้านค้าย่อยหรือ
ร้านค้าส่งจากตลาดทั้งสองนี้ ร้านค้าส่งมีเรือไปส่งสินค้าถงร้านค้าย่อยที่เรียกว่า “เรือส่ง”
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สินค้าที่ค้าขายกันในตลาดส่วนใหญ่เปนสินค้าที่ต้องนำมาจากภายนอก เช่น พริกแห้ง
มะพร้าว หอม กระเทียม กะป ปลาร้า ปูเค็ม ปลาเค็ม หน่อไม้ดอง น้ำตาบปบ น้ำปลา เส้นหมี่
น้ำตาลทราย ถั่วต่าง เสื้อผ้า สบู่ น้ำมันก๊าด ขี้ไต้ ถ่าน ตะเกียง ไม้ขีด ยาสูบ ปูนแดง หมากพลู
แห อวน สวิง เครื่องสัง ภัณฑ์ต่าง ยารักษาโรค สมุด ดินสอ อุปกรณ์การเรียนต่าง ชันยาเรือ
น้ำมันยาง เครื่องมือการเกษตร เปนต้น สินค้าดังกล่าว นอกจากมีเรือมาส่งถงตลาดบางบัวทอง
แล้ว พ่อค้าแม่ค้าในตลาดบางบัวทองไป ื้อมาจากกรุงเทพฯ ที่ตลาดท่าเตียน ตลาดปากคลอง
ตลาด หรือที่ตลาดเยาวราช สำเพ็ง มาจำหน่ายที่ตลาดบางบัวทอง ด้วยการบรรทุกมากับเรือ
โดยสารบางบัวทอง - กรุงเทพฯ หรือรถไ สายบางบัวทอง
สินค้าพื้นบ้านมีข้าวสาร ปลา ผัก ไข่เปด และผลไม้ ที่ชาวบ้านนำมาขายที่ตลาด การ ื้อขาย
แต่เดิมเปนลักษณะแลกเปลี่ยนเปนสินค้าอย่างอื่นมากกว่าเปนเงิน เช่น นำข้าวเปลือกหรือข้าวสาร
มาแลกเสื้อผ้า
หลวงโยธีพิทักษ์ได้กล่าวถงร้านค้าในตลาดบางบัวทอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ มีร้านค้าทอง
มากถง ๑๐ ร้าน มีร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการที่ทันสมัย เช่น ร้านถ่ายรูป ร้านทำ น
เลี่ยม นทอง ร้านตัดผม เปนต้น นอกจากนั้นมีร้านค้าส่ง ค้าปลีกนับจำนวนมาก ร้านค้าดังกล่าว
มีชื่อร้านหรือยี่ห้อต่าง เช่น
ร้านค้าทอง

-

ย่งเจียบ วด ของแม่กิมลั้ง แ ่เบ้ ตลาดเจ้าคุณ
ตั้งใ ่ ง ของนายยี่ แ ่ตั้ง ตลาดเจ้าคุณ
ุยเส็ง ของแม่กี่ แ ่ตั้ง ตลาดเจ้าคุณ
เล่าเ ี่ยง ั้ว ของนายกัก อ แ ่เอียว ตลาดแม่ห้าง
ยู่ง่วนเส็ง ของนายอยู่ แ ่เ ียว ตลาดเจ้าคุณ

ร้านขายทองบางร้านมีการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอืน่ และบริการตัดเย็บเสือ้ ผ้า รับถอน น
ทำ น และเลี่ยม นทอง ่งเปนที่นิยมของผู้คนยุคนั้น
ร้าน าย ม้
ร้าน ายสินค้าเบดเตลด

ร้าน ่ายรูป
ร้าน ายเครื่องสัง ั

- ร้านเลี่ยง ะเ งกี่
- ร้าน ิง ะ ง ของหลงจู้ตง แ ่ลี้ ตลาดเจ้าคุณ
- ร้านเอี้ยง ั้ว ร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดในตลาดบางบัวทอง
- ร้านคุงหมง นายกวงอี้ แ ่หลิม เจ้าของ
- ร้านคุนกี่ นายเ ียง แ ่หลิม เจ้าของ
- ฉายายู่จีน ตั้งอยู่ข้างทางรถไ กลางตลาดเจ้าคุณ
์ เครื่องยนต์ ดระหัด สี ัด เครื่องเ ียน บบเรียน
- ร้านกิมง่วนเส็ง ของแม่สำลี แ ่เ ียว

4

ท้องถิ่นบางบัวทอง

คำโ ณาร้านค้าต่าง ในตลาดบางบัวทองที่ตีพิมพ์
ในหนังสือสมุดที่ระลกอำเภอบางบัวทอง
เมื่อ พ.ศ. ๒
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ร้านรับ ื้อ ละ ำหน่าย า้ วเปลือก
ร้าน ายยา ละตรว รัก า รค

-

4

ร้านง่วนหลี ของนายกุ่ย แ ่โง้ว
ร้านไ ้เ ียงเ ้า ของหมอบุ้นตี แ ่เอียว
ร้านบ้วนตง ของนายเชง แ ่เตียว
ร้านเวชประสิทธิโอสถ ของนายเทียม
เวชประสิทธิ แพทย์แผนปจจุบัน ชั้น ๒

ร้านค้าต่าง ในตลาดเจ้าคุณและตลาดแม่ห้างได้ลงโ ษณาร้านค้าเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗
ด้วยการเสนอขายสินค้าของแต่ละร้านเพื่อแนะนำสินค้าและการให้บริการแต่ละร้าน

ลาดบางบัวทองแหล่งจำหน่ายสินค้าการเก รทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของจังหวัด
นนทบุรี
เนื่องจากอำเภอบางบัวทองและอำเภอใกล้เคียงเช่นอำเภอไทรน้อย อำเภอปากเกร็ด อำเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อำเภอต่าง ดังกล่าวเปนแหล่งปลูกข้าว
ขนาดใหญ่และมีการทำการเกษตรอื่น เช่น ปลูกผัก ทำสวนผลไม้ จำนวนมาก ตลาดบางบัวทอง
จงเปนศู น ย์ ก ลางการจำหน่ า ยปุ ย ยาปราบศั ต รู พื ช เครื่ อ งมื อ การเกษตร พั น ธุ์ ข้ า ว พั น ธุ์ ผั ก
เครื่องยนต์ที่ใช้กับรถไถนา เครื่องยนต์ฉุดระหัด เปนต้น เกษตรกรในอำเภอบางบัวทอง และอำเภอ
ใกล้เคียงมา ื้อสินค้าต่าง ดังกล่าวที่ตลาดบางบัวทอง

ลาดบางบัวทองแหล่งผลิ เครื่องมือการเก รแห่งเดียวในจังหวัดนนทบุรี
ร้านค้าในตลาดบางบัวทอง หลายร้านที่เปนแหล่งผลิตและจำหน่ายเครื่องมือการเกษตร
นานาชนิด ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เช่น
ร้านทำระหัดวิดน้ำ ขายระหัดวิดน้ำ ต่อมามีการใช้เครื่องยนต์ฉุดระหัด มีการทำมู่เล่สำหรับ
รับสายพานที่ฉุดระหัด จำหน่ายพร้อมระหัด
ร้านทำแครงและฝกบัวรดน้ำ ขายแครง ฝกบัวรดน้ำ แครงและฝกบัวเปนอุปกรณ์ทชี่ าวสวนผัก
ต้องใช้สำหรับรดน้ำผัก
ร้านทำเครื่องสีฝด ขายสีฝด เปนเครื่องมือที่สำคัญของชาวนาเมื่อมีการนวดข้าว
โรงตีมีด ในตลาดแม่ห้าง มีโรงตีมีด ๒ โรง โรงตีมีดนอกจากทำมีดต่าง เช่น มีดโต้ พร้า
มีดทำครัวแล้ว ยังทำเคียวเกี่ยวข้าว พลั่วแทงดิน และผาลไถนาด้วย
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เนื่องจากตลาดบางบัวทองเปนชุมทางการเดินทางทั้งทางเรือและทางรถไ ประกอบกับ
มี คหบดีมาลงทุนสร้างตลาดขนาดใหญ่ ทั้ง ๒ ตลาดดังกล่าว จงทำให้ตลาดบางบัวทองเปน
ศูนย์กลางการค้าขายขนาดใหญ่ ตามที่หลวงโยธีพิทักษ์ อดีตนายอำเภอบางบัวทอง ได้กล่าวไว้
ข้างต้น
ในคลองพระราชาพิมลหน้าตลาดบางบัวทองมีเรือคับคั่ง เรือของพ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้าจาก
ที่อื่นมาขาย เช่น มะพร้าวแห้ง น้ำตาล พริกแห้ง หัวหอม มาจากบางช้าง จังหวัดสมุทรสงคราม
เกลือ กะป น้ำปลา ปลาแห้ง จากมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เรือเครือ่ งเทศนำถ้วย ชาม เครือ่ งหอม
น้ำอบ แป้งร่ำ น้ำมันใส่ผมมาขายหรือบรรทุกหม้อข้าว กระทะ หวด จากบางตะนาวศรี บ้านหม้อ
นนทบุรี เรือบรรทุกเตาวง จากบ้านคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรือสินค้าดังกล่าวนี้
ส่วนใหญ่มาขายส่งให้แก่ร้านค้าในตลาดบางบัวทองมากกว่าขายปลีก เรือสินค้าดังกล่าวนอกจาก
แจวมาแล้ว บางครัง้ มาพร้อมกันหลายลำ มีเรือยนต์ลากจูง เปนเรือพ่วงมาปล่อยทีต่ ลาดบางบัวทอง
ในฤดูแล้งชาวบ้านจะหาบสิง่ ของต่าง เดินมาจากบ้าน หรือมากับเลือ่ นทีม่ คี วายลากไปทีต่ ลาด
ในหน้าน้ำพายเรือมาที่ตลาดได้
สินค้าส่วนใหญ่ที่นำมาจากกรุงเทพฯ พ่อค้าแม่ค้าสามารถเดินทางไป ื้อสินค้าที่กรุงเทพฯ
ด้วยรถไ และเรือยนต์ได้ทุกวัน รถไ รับสินค้าจากสถานีรถไ วัดบวรมงคล ธนบุรี มาที่ตลาด
บางบัวทอง รถไ ที่วิ่งระหว่างสถานีวัดบวรมงคลและอำเภอบางบัวทองมีวันละ ๖ เที่ยว เรือยนต์
ทีข่ นส่งสินค้าระหว่างตลาดบางบัวทองและตลาดท่าเตียน กรุงเทพฯ มีวนั ละ ๒ เทีย่ ว เรือมงคลรั มี
เดินทางเวลากลางวัน ออกจากประตูน้ำบางบัวทอง เวลา ๐๖.๓๐ น. ไปตลาดท่าเตียนและถง
ท่าน้ำราชวงศ์ เดินทางกลับถงบางบัวทอง เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. เรือ ทยบางบัวทองเดินทาง
ไปกรุงเทพฯ เวลากลางคืน ออกจากตลาดบางบัวทอง เวลา ๒๐.๓๐ น. ถงตลาดท่าเตียน ออกจาก
ตลาดท่าเตียนเวลากลางวัน ๑๒.๐๐ น. ถงตลาดบางบัวทอง เวลา ๑๕.๐๐ น.
ในฤดูแล้งมีรถยนต์โดยสารสายแรกในอำเภอบางบัวทองวิ่งระหว่างตลาดบางบัวทอง บ้านกระทุ่มมืด คลองขุนศรี ตำบลไทรใหญ่ (ปจจุบันอยู่ในเขตปกครองอำเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี) รถยนต์โดยสารเปนของขุนศรีราษฎร์นยิ ม (พร มัณยานนท์) กำนันตำบลไทรใหญ่ อำเภอ
บางบัวทอง (ปจจุบันตำบลไทรใหญ่อยู่ในเขตปกครองของอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี)
ตลาดบางบัวทองทั้งตลาดเจ้าคุณและตลาดแม่ห้างเปนทั้งตลาดสด ตลาดหาบเร่แผงลอย
และตลาดที่เปนร้านค้าในห้องแถวต่าง ที่อยู่ในตลาดทั้ง ๒ แห่งนั้น ตลาดสดจำหน่ายเนื้อหมู ไก่
เนื้อวัว เนื้อควาย ปลาสดต่าง และผักนานาชนิด มีสถานที่ขายเปนที่แน่นอน ส่วนหาบเร่มักจะ
เปนชาวบ้านที่นำผลผลิตในครอบครัว หรือที่มีในชุมชนมาขายที่ตลาด เช่น ข้าวสาร ปลาสด
ปลาแห้ง ปลาร้า ปลาย่าง ไข่เปด ขนมพื้นบ้าน ผักพื้นบ้าน เช่น ผักบุ้ง ผักกะเฉด เปนต้น แม่ค้า
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จะพายเรื อ หรื อ กระเดี ย ดกระจาด หรื อ หาบของมาขาย ผู้ ค้ า บางรายไม่ ไ ด้ ค้ า ประจำ แต่ เ มื่ อ
มาตลาดนำสินค้าที่ตัวเองมีมาขายหรือมาแลกเพื่อจะได้สินค้าอื่น ที่ตัวเองต้องการ

สถานบันเทิงใน ลาดบางบัวทอง
ตลาดเจ้าคุณและตลาดแม่หา้ ง ทัง้ ๒ ตลาดมี รงมหรสพ หรือทีช่ าวบ้านเรียกว่า วิก ตลาดละ
๑ แห่ง เปนโรงไม้ทนี่ งั่ คนดูเปนม้ายาว วิกเปนทีฉ่ ายภาพยนตร์หรือแสดงลิเก ภาพยนตร์ในระยะแรก
ที่นำมาฉายเปนภาพยนตร์ของต่างประเทศ ต้องพากย์ไทย และไม่มีเสียง ก่อนฉายภาพยนตร์
มี แ ตรวงมาบรรเลงอยู่ ห น้ า โรง เมื่ อ ฉายภาพยนตร์ ถ งตอนที่ มี ก ารต่ อ สู้ กั น แตรวงจะบรรเลง
เพิ่มบรรยากาศการต่อสู้ให้เร้าใจผู้ชมมากข้น ต่อมาจงมีภาพยนตร์ไทยเสียงใน ล์ม ไม่ต้องใช้
คนพากย์ พวกแตรวงจงไม่ต้องใช้บรรเลง
โรงมหรสพในตลาดเจ้าคุณ แม่กิมลั้ง แ ่เบ้ เจ้าของร้านขายทองย่งเจียบ วดเปนผู้จัดการ
มีบุตรชายคือ นายเกียรติ ม้ารุ่งอรุณ เปนผู้ดำเนินกิจการฉายภาพยนตร์ต่อเนื่องกันมาหลายป
โรงมหรสพทั้ง ๒ แห่ง ได้เลิกกิจการไปแล้ว มีผู้สร้างโรงภาพยนตร์ข้นใหม่คือโรงภาพยนตร์
แสงบั ว ทองที่ ฝ งทิ ศ ใต้ ข องคลองพระราชาพิ ม ล ใกล้ ต ลาดสดเทศบาลเมื อ งบางบั ว ทอง แต่
โรงภาพยนตร์แห่งนีต้ อ้ งเลิกกิจการไปเพราะความนิยมชมภาพยนตร์ของขาวบ้านมีนอ้ ยลง สถานที่
สร้างโรงภาพยนตร์แห่งนี้ปจจุบันเปนลานจอดรถ
ก่อนวันฉายหนังต้องมีการโ ษณาประชาสัมพันธ์ ใช้เรือยนต์โ ษณาไปตามคลองต่าง
แจกใบปลิวมีเรื่องภาพยนตร์ การแสดงนำมีใครบ้าง ฉายกันวันใดเพื่อให้ชาวบ้านที่เปนคอหนังได้รู้
ก่ อ นการฉายในตอนค่ ำ ต้ อ งมี ก ารประกาศเชิ ญ ชวน มี ก ารบรรยายสรรพคุ ณ ดารานำ
ทั้งฝายชาย ฝายหญิงและตัวตลก ดารานำฝายชาย เช่น มิตร ชัยบัญชา สุรสิทธิ สัตยวงศ์ ชนะ
ศรีอุบล ไชยา สุริยัน ฤ ชัย นฤนาท อดุลย์ ดุลยรัตน์ เปนต้น ดารานำฝายหญิง เช่น เพชรา
เชาวราษฎร์ รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง อมรา อัศวนนท์ พิศมัย วิไลศักดิ ที่นั่งในวิกจะเปนไม้
กระดานเปนแถว เวลานั่งต้องขาห้อยลงตรงกลางเปนทางเดินตรงไปที่หน้าเวที คนพากย์คนฉาย
ภาพยนตร์ตอ้ งมานัง่ อยู่ชั้นบนด้านหลังตรงข้ามกับจอภาพยนตร์พร้อมเครื่องฉายอยู่ที่ชั้นบน ตัววิก
เปนอาคารไม้หลังคามุงสังกะสี ด้านหน้ามีที่ขายตัวและประตูเข้า ภาพยนตร์ที่ฉายขนาด ๑๖ มม.
เมื่ อ ฉายจบม้ ว นต้ อ งเปดไ สว่ า งเพื่ อ เปลี่ ย นม้ ว นใหม่ จะเริ่ ม ฉายประมาณ ๒ ทุ่ ม บางครั้ ง
โรงภาพยนตร์ยังทำหน้าที่เปนโรงลิเก มีลิเกคณะต่าง มาแสดงที่โรงภาพยนตร์ทั้งสองแห่งนี้บ่อย
คืนที่มีการฉายภาพยนตร์หรือแสดงลิเก ด้านหน้าโรงภาพยนตร์จะมีแม่ค้ามาขายของกันเต็ม
หน้ า วิ ก ของที่ ข ายเปนอาหารกิ น เล่ น เปนส่ ว นใหญ่ เช่ น ถั่ ว ลิ ส งต้ ม ข้ า วโพดคั่ ว ถั่ ว ลิ ส งคั่ ว
ข้าวเกรียบว่าว เปนต้น
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ลาดบางบัวทองชุมทางการเดินทาง ้องสร้างโรงแรมที่พักคนเดินทาง
เนื่ อ งจากมี ก ารเดิ น รถไ สายบางบั ว ทองของเจ้ า พระยาวรพงศ์ พิ พั ฒ น์ ที่ มี ก ำหนดการ
เดินระหว่างบางบัวทอง - กรุงเทพฯ ไปและกลับวันละ ๗ เที่ยว ทำให้อำเภอบางบัวทองเปน
ชุมทางการเดินทางทีส่ ำคัญของชาวบ้านทีอ่ ยูใ่ นอำเภอบางบัวทอง และอำเภอใกล้เคียง เช่น อำเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ต่อมามีการเดินเรือของบริษทั ม่นำ้ มอเตอร์ บท เดินระหว่างบางบัวทอง - บางกระบือ และ
มีเรืออืน่ ทีใ่ ห้บริการการเดินทางแก่ชาวบ้านอีก เมือ่ การเดินทางสะดวกสบายเช่นนีจ้ งมีผคู้ นเดินทาง
มาที่บางบัวทองมากข้นเพื่อเดินทางต่อไปกรุงเทพฯ หรือจังหวัดนนทบุรี ตลาดบางบัวทองได้เปน
ชุมทางการเดินทางของผู้คนทั้งที่อยู่ในอำเภอบางบัวทองและอำเภอใกล้เคียงหรือจากกรุงเทพฯ
สถานที่พักสำหรับผู้เดินทางที่มีความจำเปนต้องค้างคืนที่บางบัวทอง จงได้สร้างข้นเพื่อ
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางดังกล่าวคือ โรงแรมสร้างเปนเรือนไม้สองชั้นขนาด ๖ ห้อง
ตั้งอยู่ท้ายตลาดแม่ห้าง ใกล้ทางรถไ เยื้องกับมัสยิดอับดุลลาห์นุสรณ์ เปนสถานบริการให้แก่
ผู้เดินทางที่ต้องพักแรมที่ตลาดบางบัวทอง

กิจการถ่ายรู ลาดบางบัวทอง
ร้านถ่ายรูป ฉายายูจ่ นิ่ เปนร้านถ่ายรูปร้านแรกในตลาดบางบัวทอง มีนายเจียว เปนช่างถ่ายรูป
ร้านตั้งอยู่ข้างทางรถไ ตลาดเจ้าคุณ งานถ่ายรูปส่วนใหญ่ของร้านฉายายู่จิ่นจะถ่ายรูปเพื่อทำ
หนังสือต่างด้าวของชาวจีนและชาวมุสลิมบางคนที่ต้องจดทะเบียนต่างด้าว และต้องทำหนังสือ
ประจำตัวคนต่างด้าว การถ่ายรูปสมัยนั้นไม่มีไ ้าต้องใช้แสงสว่างตามธรรมชาติ
ต่อมาแม่กิมลั้ง แ ่เบ๊ เจ้าของร้านทอง ย่งเจียบ วด ตลาดเจ้าคุณได้เปดกิจการร้านถ่ายรูป
ล.ศิ ล ป มี น ายเกี ย รติ ม้ า รุ่ ง อรุ ณ เปนผู้ จั ด การ การถ่ า ยภาพมี ก ารใช้ ไ ส่ อ งที่ มี แ บตเตอรี่ เ ปน
เครื่องกำเนิดไ ้า กิจการร้าน ล.ศิลป ได้ดำเนินกิจการต่อมาจนถงปจจุบัน ทายาทของแม่กิมลั้ง
ได้ขยายกิจการร้านถ่ายรูป เปดกิจการร้าน ล.เจริญศิลป ทีต่ ลาดปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี
ร้านแสงบัวทอง เปนร้านถ่ายรูปที่เปดดำเนินการต่อมาที่ตลาดคุณไมตรี ปจจุบันตลาดแห่งนี้
ได้ประสบอัคคีภัยรวมทั้งร้านแสงบัวทองได้ประสบภัยครั้งนี้ด้วย

ร้านแพทย์แผนโบราณและแพทย์สาธารณสุข
ตลาดบางบัวทองในอดีตมีรา้ นขายยาและรับรักษาโรคของแพทย์แผนโบราณทัง้ ทีเ่ ปนชาวจีน
และชาวไทยหลายคน หมอชาวจีน เช่น หมอบุน้ ตี่ แ เ่ อีย่ ว นายเชง แ เ่ ตียว นิ แ อ้งเ ยี น ร้านอ้งเ ยี ง
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ชุนอ้งหรือเจริญเวชกิจ แพทย์แผนไทยโบราณมีหมอปน เกาะชะมด ได้เปดร้านขายยาและรักษาโรค
ที่ตลาดแม่ห้าง
แพทย์แผนปจจุบันชั้น ๒ และสาธารณสุขประจำสถานีอนามัยที่เปดร้านขายยาและตรวจ
รักษาโรคที่ตลาดบางบัวทอง เช่น ร้านขายยาประสิทธิโอสถของนายเทียม เวชประสิทธิ แพทย์แผน
ปจจุบนั ชัน้ ๒ และหมอสวัสดิ มาลิเสน ต่อมามีหมอเต๊กย้ง ชาวจีนได้เปดร้านขายยาและรับรักษาโรค
ทั่วไปที่ตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทองและร้านเกล็ดทองโอสถ - เ ่งแ ต้ง เปนร้านขายยา
และรักษาโรคที่ชาวจีนและชาวไทยมารับการรักษามาก พ.ต.อ. นายแพทย์ไวโรจน์ ธนโกเศส
เปนนายแพทย์คนแรกที่ได้มาเปดคลินิกรับรักษาโรคทั่วไปที่ตลาดบางบัวทอง
นางชื่นจิตต์ เวลาดี ได้เปดสถานพยาบาลผดุงครรภ์ “ชื่น ิตต์พยาบาล” ที่ตลาดบางบัวทอง
เปนสถานพยาบาลผดุ ง ครรภ์ แ ห่ ง แรกในตลาดบางบั ว ทอง ให้ บ ริ ก าร
ทำคลอดให้แก่ชาวบ้านอำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุ รี มานานกว่า ๓๐ ป แต่เดิม เมื่อ ชาวบ้านคลอดลู กมี ห มอตำแย
เปนผู้ทำคลอด ถ้าไม่เช่นนั้นต้องเดินทางทางเรือไปที่โรงพยาบาลศิริราช
ชาวบ้านต้องเดินทางด้วยความยากลำบาก เมื่อมีสถานพยาบาลผดุงครรภ์
ในอำเภอบางบัวทอง ชาวบางบัวทองและชาวไทรน้อยได้รับประโยชน์ดียิ่ง

กิจการโรงพิมพ์ใน ลาดบางบัวทอง
ร้านจรินทร์การพิมพ์ของนายจรินทร์ วาแสนดี เปนร้านที่เปดกิจการโรงพิมพ์ร้านแรกในตลาด
บางบัวทอง ต่อมามีผเู้ ปดกิจการการพิมพ์ขน้ ในตลาดคุณไมตรีของนายหลี ห่อกง
โรงพิมพ์ดังกล่าวรับพิมพ์การ์ดบวชนาค แต่งงาน งานศพ และฎีกาทอดกฐิน ทอดผ้าปา
ของวัดต่าง ตามประเพณีนิยม ปจจุบันร้านเถ้าแก่หลี ห่อกง ได้เลิกกิจการไปเพราะตลาดถูกไ ไหม้
ส่วนร้านจรินทร์การพิมพ์ยงั ดำเนินกิจการอยู่

ลาดบางบัวทองช่วงสงครามโลกครังที่
ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๔ - พ.ศ. ๒๔๘๘ เปนช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้ง
ที่ ๒ กองทัพทหารญี่ปุนได้บุกเข้าประเทศไทย ฝายสัมพันธมิตร ่งมีอังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา
และจีน ได้นำเครื่องบินมาทิ้งระเบิดในกรุงเทพฯ สถานที่ราชการ และสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
สถานีรถไ โรงไ ้าหลายแห่งถูกระเบิดได้รับความเสียหาย ชาวกรุงเทพฯ บาดเจ็บและตาย
จำนวนมาก ชาวกรุงเทพฯ ส่วนหน่งได้อพยพหลบภัยสงครามไปอยู่ที่อำเภอบางบัวทอง ที่ตลาด
บางบัวทองจำนวนมาก ทำให้ตลาดบางบัวทองคกคักยิ่งกว่าขณะบ้านเมืองสงบ
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นายไพโรจน์ พั น ธุ ม จิ น ดา เปนคนบางบั ว ทอง บุ ต รชายของนางห้ า ง พั น ธุ ม จิ น ดา
ได้หลบภัยสงครามจากกรุงเทพฯ กลับไปอยู่ที่บ้านใกล้ตลาดบางบัวทอง ได้กล่าวไว้ในบทความ
เรื่อง “มาส ตงตกที่บางบัวทอง” ตอนหน่งว่า
“บางบัวทองคกคัก ละพลกพล่านด้วยผู้คนหนีลูกระเบิดมา ากกรงเทพ ที่ตลาด
คนเดินกัน วัก ว่ ม่ าดสาย อาหารการกินอดมสมบูร ์ ะ าด คลนก ต่พวกผ้า ละ
น้ ำ มั น ชนิ ด ต่ า ง นเรื อ เครื่ อ งเผาหั ว ต้ อ ง ช้ น้ ำ มั น ยาง ทนน้ ำ มั น ี้ ล้ น้ ำ มั น ดี เ ล
หมนช้า ตีสี่มี ก ายสำหรับคนที่ ะลงเรือตีห้า ปทำงานหรือ ป ระที่กรงเทพ เ ้า อง
ัตตาคาร นกรงเทพ คนหน่งหลบ ัยทางอากา มาอยู่บางบัวทอง ละเปด ัตตาคาร
นาดย่อม ้น ตั้งชื่อร้านเกือบเหมือน ัตตาคารชื่อดังที่สี่ ยกราชวง ์ว่า “วายีน” มี ตะ
บิลเลียด ่งเ ้า องเปนคน หหลำ ชื่อ กเนี้ยะอพยพมา ากกรงเทพ เช่นกัน”
นอกจากร้านอาหารที่ขายดี เพราะมีผู้คนจำนวนมากอพยพมาอยู่ที่ตลาดบางบัวทองแล้ว
ร้านตัดผมเปนธุรกิจอีกประเภทหน่งที่สนองความต้องการของชาวบ้าน และผู้อพยพที่มาอยู่ที่
ตลาดบางบัวทอง จงมีผู้เปดกิจการร้านตัดผมเพิ่มข้น ร้านผู้ใหญ่แหยมเปนร้านตัดผมที่มีลูกค้า
มาอุดหนุนเปนจำนวนมาก ร้านตัดผมผู้ใหญ่แหยมมีหน่งเก้าอี้มีพัดลมใช้แรงเท้าถีบ เพื่อให้เกิด
ความเย็นสบายให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะชาวกรุงเทพฯ ที่อพยพมาอยู่ที่บางบัวทอง ผู้ใหญ่แหยม
ใช้สงั กะสีมาตัดเปนใบพัดลม ติดเชือกทำเปนสายพานโยงตามเพดานและข้างฝาลงมาทีล่ อ้ จักรยาน
คันหน่ง เมื่อมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ผู้ใหญ่แหยมจะเรียกลูกชายอายุประมาณสิบขวบ ่งเล่นอยู่
แถวนัน้ ด้วยคำพูดเพียง ๒ คำว่า “ อ้หนู” ลูกชายโดดข้นอานปนจักรยานทันที พัดลมจะหมุน เด็กก็
สนุกสนานไปกับการขี่จักรยานอยู่กับที่ไปด้วย นับว่าเปนจุดขายที่ดีของร้านตัดผมผู้ใหญ่แหยม

หลังสงคราม ชาวญี่ ุนมาเ นลูกค้าใน ลาดบางบัวทองแทนผู้อพยพ
พ.ศ. ๒๔๘๘ สงครามมหาเอเชียบูรพาได้ยุติลง ญี่ปุนเปนฝายแพ้สงคราม พลเรือนญี่ปุน
จำนวน ๓,๘๗๐ คน ที่อยู่ในประเทศไทย ได้ถูกกำหนดให้มาอยู่ที่ค่ายพิทักษ์บางบัวทองในอำเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๘ ถงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙
ค่ายพิทักษ์บางบัวทอง ตั้งอยู่สองฝงคลองพระราชาพิมล ทางทิศตะวันตกของตลาดบางบัวทอง
และไม่ไกลจากตลาดบางบัวทอง ตลาดบางบัวทองจงกลับคกคักข้นมาอีกครั้งหลังสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ สงบลง เพราะชาวญี่ปุนเหล่านี้มาอยู่ที่บางบัวทองแทนชาวกรุงเทพฯ ที่ได้กลับไปอยู่
กรุงเทพฯ เมื่อสงครามสงบ
ลูกเมียของชาวญี่ปุนที่เปนคนไทยได้ตามมาอยู่ด้วย แต่อยู่นอกค่ายพิทักษ์บางบัวทองได้
เช่าบ้านหรือห้องแถวในตลาดบางบัวทอง ชาวญี่ปุนได้รับอนุญาตให้มาเที่ยวตลาดบางบัวทอง
ได้ทุกวัน โดยผลัดกันมาเปนกลุ่ม การค้าในตลาดบางบัวทองจงคกคักมาก การเงินเดินสะพัด
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เพราะชาวญี่ปุนขนเงินติดตัวมาคนละมาก บางคนยัดธนบัตรใส่ที่นอนหรือหมอนหนุนหัวแทนนุ่น
มาพร้อมกับตัวด้วย การจับจ่ายใช้สอยเงินของชาวญี่ปุนที่ตลาดบางบัวทองจงมีมูลค่ามหาศาล
ในแต่ละวัน ทำให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดบางบัวทองขายของได้ดีมากเหมือนเทน้ำเทท่า
ตลาดบางบัวทองมีชีวิตชีวาคกคักในหมู่ลูกค้าชาวญี่ปุนเหล่านั้น

ลาดริมนำสุเหร่าโรงกระโจม
ตลาดริ ม น้ ำ หรื อ ตลาดริ ม คลองพระราชาพิ ม ลนอกจากตลาดเจ้ า คุ ณ วรพงศ์ แ ละตลาด
แม่ห้างแล้ว ยังมีตลาดสุเหร่าโรงกระโจมอีกแห่งหน่งที่เปนตลาดริมน้ำในอำเภอบางบัวทอง สุเหร่า
โรงกระโจมเปนศูนย์รวมของผู้คนในชุมชน บริเวณริมคลองพระราชาพิมลด้านหน้ามัสยิดมีตลาด
ริมน้ำที่มีการค้าขายเปนประจำทุกวัน ผู้ท่ีมาจับจ่าย ื้อหาสิ่งของต่าง ที่ตลาดแห่งนี้มีทั้งผู้คนใน
ชุมชนสุเหร่าโรงกระโจมและผู้คนจากชุมชนอื่น ทั้งใกล้และไกลเดินทางมาทางเรือและเดินทาง
มาจากชุมชนอื่นที่ไม่ใช่ผู้คนในชุมชนสุเหร่าโรงกระโจม เช่น ชาวบ้านจากบ้านบางคูรัด บ้านเต็มรัก
เดินทางมาตามคลองพระราชาพิมลมาที่ตลาดแห่งนี้ได้เช่นกัน

ลาด ระ ูนำบางบัวทอง
เมือ่ มีการสร้างประตูนำ้ บางบัวทองข้นทีป่ ลายคลองบางบัวทองใน พ.ศ. ๒๔๘๓ นัน้ ประตูนำ้
บางบัวทองจงเปนแหล่งรวมของเรือและผู้คนที่เดินทางมาทางเรือจำนวนมากในแต่ละวัน จงทำให้
เกิดตลาดแห่งใหม่ขน้ ทีบ่ ริเวณประตูนำ้ บางบัวทองเรียกว่า ตลาดประตูนำ้ บางบัวทอง ตลาดแห่งนี้
ไม่ได้อยู่ริมคลองเหมือนตลาดเจ้าคุณวรพงศ์ตลาดแม่ห้างและตลาดสุเหร่าโรงกระโจม เนื่องจาก
พื้นที่บริเวณริมคลองบางบัวทองที่สร้างประตูน้ำนั้นเปนพื้นที่ของกรมชลประทาน ตลาดแห่งนี้
จงไม่ได้อยู่ริมคลองแต่ก็อยู่ไม่ห่างจากคลองมากนัก ผู้คนที่เดินทางมากับเรือต้องรอเวลาประตูน้ำ
เปดให้เรือผ่านไปมาได้ สามารถเดินไป ื้อสินค้าต่าง จากร้านค้าที่อยู่ใกล้ประตูน้ำแห่งนี้ได้ สินค้า
ที่ขายส่วนใหญ่เปนอาหาร ได้แก่ ข้าวราดแกง กวยเตียวและสินค้าเบ็ดเตล็ดอื่น เช่น ข้าวสาร
น้ำปลา น้ำตาล ผัก ผลไม้ เปนต้น ตลาดประตูน้ำบางบัวทองเปนตลาดเล็ก ลูกค้านอกจากผู้ที่
เดินทางมาทางเรือดังกล่าวแล้ว เปนเจ้าหน้าที่กรมชลประทานที่ทำงานอยู่ที่ประตูน้ำบางบัวทอง
และชาวบ้านที่อยู่ใกล้ประตูน้ำ
ตลาดน้ำคลองอ้อม ตลาดริมน้ำ ตลาดเจ้าคุณวรพงศ์ ตลาดแม่ห้าง ตลาดสุเหร่าโรงกระโจม
เปนปราก การณ์ ท างสั ง คมของคนบางบั ว ทอง ่ ง แต่ เ ดิ ม ผู้ ค นนิ ย มตั้ ง บ้ า นเรื อ นอยู่ ริ ม คลอง
มีคลองเปนเส้นทางสัญจรไปมาทีส่ ำคัญของชาวบ้าน ตลาดดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถงความสำคัญ
ของสายน้ำที่เกี่ยวข้องผูกพันกับวิถีชีวิตของคนบางบัวทอง ่งส่วนใหญ่เปนชาวสวนชาวนา ดำเนิน
ชีวิตและเลี้ยงชีพด้วยการประกอบกสิกรรม เมื่อชาวสวนชาวนาได้ผลผลิตออกมาแล้ว ไม่ว่าจะเปน

5

ท้องถิ่นบางบัวทอง

ข้าว ผลไม้ ผัก หรือกุ้งปลา จะนำผลผลิตเหล่านั้นมา ื้อขายแลกเปลี่ยนกันในสถานที่ที่สะดวก
เหมาะสมแก่การติดต่อและเดินทาง ง่ ก็คอื ในคลองทีม่ อี ยูม่ ากมายหลายคลองในอำเภอบางบัวทอง
นั่นเอง จงทำให้เกิดตลาดน้ำและตลาดริมน้ำ

ลาดในอำเ อบางบัวทองเ ลี่ยนจาก ลาดนำเ น ลาดบก
การพัฒนา ในอำเภอบางบัวทองในฐานะที่เปนเมืองปริมณฑลของกรุงเทพฯ เมื่อมีการสร้าง
ถนนตลิง่ ชัน - สุพรรณบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนราชพฤกษ์ ถนนสาย ๓๔๕ ถนนบางกรวย - ไทรน้อย
ทำให้เกิดการขยายตัวของชุมชนไปตามเส้นทางถนนที่สร้างข้นใหม่ การกระจายตัวของตลาด
จงเปนไปในรูปของ “ตลาดบก” ตามเส้นทางถนนมากกว่าในแบบของตลาดน้ำหรือตลาดริมน้ำที่
เคยมี อ ยู่ แ ต่ เ ดิ ม ตลาดน้ ำ และตลาดริ ม น้ ำ ทุ ก แห่ ง ในอำเภอบางบั ว ทองจงเปนพี ย งตำนาน
เล่าขานกันมาเท่านั้นว่า “ครั้งหน่งนานมา ล้ว อำเ อบางบัวทองมีตลาดน้ำมีตลาดริมน้ำ”
ตลาดริมน้ำคือตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทองปจจุบัน แม้จะอยู่ริมคลองแต่คลองไม่ได้ทำหน้าที่
เปนเส้นทางการขนส่งสินค้าและการเดินทางของผู้ ื้อผู้ขายแล้ว ผู้ ื้อผู้ขายเดินทางมาทางรถยนต์
รวมทั้งการขนส่งสินค้าใช้รถยนต์แทนการใช้เรือหมดแล้ว

ลาดเจ้าคุณ ด้พั นาเ น ลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง
ตลาดที่เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ ได้สร้างไว้เปนเวลานานแล้ว มีสภาพทรุดโทรมตามกาล
เวลา พ.ศ. ๒๕๐๓ นายสะอาด ปายะนันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีในขณะนั้นได้กำหนดแผน
พัฒนาอำเภอบางบัวทองร่วมกับนายประสาน วสุวัต นายอำเภอบางบัวทอง ม.ล. แจ่ม อิศรางกูร
นายกเทศมนตรี เ ทศบาลเมื อ งบางบั ว ทอง ได้ ตั้ ง คณะกรรมการข้ น ประกอบด้ ว ยนายอำเภอ
บางบัวทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง นายแพทย์อนามัยจังหวัด สมาชิกสภา
จังหวัด และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง รวม ๕ คน เรียกว่าคณะกรรมการพิจารณา
จัดหาที่ดินสร้างตลาดสด คณะกรรมการชุดนี้ได้เสนอขอให้จัด ื้อที่ดินตลาดเจ้าพระยาวรพงศ์
พิพัฒน์ หรือตลาดเจ้าคุณ เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ในราคา ๑ ล้านบาท เทศบาลเมืองบางบัวทองได้
ขอกู้เงินกองทุนส่งเสริมสุขาภิบาลและเทศบาล (ก.ส.ส.) กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ ล้านบาท
เพื่อ ื้อตลาดแห่งนี้ คณะกรรมการจัด ื้อได้ต่อรองราคากับทายาทของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์
คง ื้อได้ในราคาเพียง ๙๒๐,๐๐๐ บาท
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขณะนั้นมีนายประสาน วสุวัต นายอำเภอบางบัวทอง เปนนายก
เทศมนตรี แทน ม.ล. แจ่ม อิศรางกูร ทีล่ าออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง
ร.ต.อ. พร้อม นิคมภักดี ผู้บังคับกองตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทอง และเรือตรีประกวด หริกุล
ปลัดอำเภอบางบัวทอง เปนเทศมนตรี ได้รับหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ และได้
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ดำเนินการเรื่องการสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทองในที่ดินและตลาดที่เทศบาลเมือง
บางบัวทองได้ ื้อไว้

ลาดสร้างใหม่มีทัง ลาดสดและอาคารพาณิชย์
กรมโยธาเทศบาลเปนผู้ออกแบบตลาดสดและอาคารพาณิชย์ที่สร้างข้นใหม่ ประกอบด้วย
อาคารตลาดสด อาคารพาณิชย์และถนน บริษัทสหกิจพัฒนาเปนผู้รับเหมาก่อสร้างตลาดสด
อาคารพาณิชย์และให้ผลประโยชน์แก่เทศบาลเมืองบางบัวทอง ดังนี้
๑. ทำการปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ให้แก่เทศบาลทั้งสิ้น ๑๔ บล็อก จำนวน ๑๓๓ คูหา
เมื่อปลูกสร้างเสร็จแต่ละบล็อกจะมอบให้เปนกรรมสิทธิแก่เทศบาลทันที ่งคิดเปนมูลค่าประมาณ
๔๐๐,๐๐๐ บาท
๒. จัดสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ สาย พร้อมที่จอดรถ และท่อระบายน้ำโดยรอบ
อาคารพาณิชย์ คิดเปนมูลค่าประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๓. จั ด สร้ า งอาคารตลาดสดตามแบบของกรมโยธาเทศบาล ขนาดกว้ า ง ๓๐ เมตร
ยาว ๓๖ เมตร ให้เปนกรรมสิทธิเทศบาล คิดเปนมูลค่าประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ให้เงินสดแก่เทศบาลในวันทำสัญญา เพื่อเปนค่าตอบแทนที่เทศบาลยอมให้สร้างอาคาร
พาณิชย์ด้านทิศตะวันออกจำนวน ๓๐ คูหา เปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
การก่อสร้างตลาดแห่งนี้ได้เริ่มตั้งแต่ปลายป พ.ศ. ๒๕๐๔ แต่การก่อสร้างได้ล่าช้าไปบ้าง
เพราะเกิดน้ำท่วม ตลาดสดได้ก่อสร้างเสร็จก่อนอาคารอื่น ได้เปดให้แม่ค้าของสดเข้าทำการค้าได้
ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖ เทศบาลได้เปดประมูลให้เช่าแผงค้าเนื้อสัตว์จำนวน ๓๒ แผง
เปนเงิ น ๓๖๘,๐๐๐ บาท เพื่ อ เปนการช่ ว ยเหลื อ แม่ ค้ า ที่ มี ทุ น น้ อ ยและเปนการตั ด คนกลาง
เทศบาลได้ให้เช่าแผงในราคาถูกไม่ตอ้ งประกวดราคา จำนวน ๑๑๐ แผง ส่วนแผงทีม่ ที ำเลการค้าดี
เทศบาลได้จัดให้มีการประกวดราคาเช่นเดียวกับแผงค้าเนื้อสัตว์และมีผู้ต้องการมาก รวมได้เงิน
ค่าเช่าแผงทุกประเภทเปนเงิน ๕๓๙,๖๐๐ บาท
อาคารพาณิชย์แบ่งเปน ๕ บล็อก บล็อกที่ ๑ เปนอาคาร ๒ ชัน้ เปดได้ทงั้ ด้านหน้าและด้านหลัง
บล็อกที่ ๒ เปนอาคาร ๓ ชั้น เปดได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รวม ๑๘ ห้อง อาคารพาณิชย์
ทั้ง ๒ บล็อกสร้างล้อมตลาดสดด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ
อาคารพาณิชย์อนื่ ทีส่ ร้างด้านทิศใต้ของตลาดสด และริมถนนบางกรวย - ไทรน้อย ตรงข้าม
ตลาดสดอีก ๑๑๕ ห้อง ภายในตลาดได้สร้างถนนคอนกรีตรอบตลาดสดและถนนเชื่อมกับถนน
บางกรวย - ไทรน้อย
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ด้านทิศเหนือของตลาดสดที่ติดคลองพระราชาพิมล ได้สร้างเขื่อนคอนกรีตด้านหน้าอาคาร
พาณิชย์ บล็อกที่ ๑ และบล็อกที่ ๒ มีความยาวทั้งสิ้น ๑๑๐ เมตร ทางด้านทิศตะวันตกของตลาด
มีอู่เรือที่มีพื้นที่รองรับเรือยนต์โดยสารเข้ามาจอดในอู่เรือนี้ได้จำนวนหน่ง เปนการลดความคับคั่ง
ของเรือที่จอดริมคลองลงได้
ตลาดเจ้าคุณได้เปลี่ยนเปนตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ที่มีตลาดสดและอาคาร
พาณิชย์เปนตลาดขนาดใหญ่ทันสมัยอีกครั้งหน่ง
เทศบาลเมืองบางบัวทองได้ประกอบพิธีเปดตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทองเมื่อวันที่
๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ นายอภัย จันทวิมล ปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะนั้นเปนประธานในพิธี
ปจจุบันตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทองได้ขยายไปทางทิศใต้ของตลาดที่มีอาคารพาณิชย์
และผูค้ า้ แผงลอยหาบเร่จำนวนมาก ถงแม้ตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทองขยายพืน้ ทีก่ ารค้าเพิม่ ข้น
มากกว่าเดิมตามการขยายตัวของบ้านเมือง แต่ตลาดแห่งนีย้ งั คงมีบรรยากาศการค้าขายแบบดัง้ เดิม
อยู่แบบตลาดชาวบ้านทั่วไป

การ รับ รุง ลาดแม่ห้างหรือ ลาดคุณ ม รี
ตลาดแม่หา้ ง ง่ เปนตลาดใหญ่อกี แห่งหน่ง ตัง้ อยูฝ่ งทิศเหนือของคลองพระราชาพิมลตรงข้าม
กับตลาดเจ้าคุณ หรือตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทองนั้น แม่ห้าง พันธุมจินดา ได้ขายตลาดและ
ที่ดินบริเวณนั้นทั้งหมดให้แก่ นายไมตรี สามัคคีนนท์ ชาวบ้านจงเรียกว่า ตลาดค มตรี
ตลาดคุณไมตรีได้เปนแหล่งค้าขายที่สำคัญต่อเนื่องกันมา แม้มีการสร้างตลาดเทศบาล
ข้นแล้วก็ตาม ตลาดคุณไมตรียังคงมีการ ื้อขายในบรรยากาศตลาดชาวบ้านแบบดั้งเดิมอย่าง
ต่อเนื่องสืบต่อมา ร้านประเภท “เ ้าเก่า” ที่มีลูกค้าประจำหรือมีของชอบ เช่น ร้านกวยเตียวเนื้อตุน
ร้านกาแ ร้านขายเครือ่ งมือการเกษตร ร้านสัง ภัณฑ์ของป้าแตง ร้านทอง โรงพิมพ์เถ้าแก่หลี ห่อกง
ร้านถ่ายรูปแสงบัวทอง โรงตีมีด เปนต้น ร้านเหล่านี้ยังมีลูกค้ามาอุดหนุนมากมายเช่นเดิม

กาลอวสานของ ลาดเก่าร้อย ของอำเ อบางบัวทอง
วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เวลาเช้าตรู่เกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่ในอำเภอบางบัวทอง ตลาด
คุณไมตรี ่งเคยเปนตลาดแม่ห้างที่เก่าแก่อายุกว่าร้อยปแห่งนี้ได้ถูกเพลิงไหม้เผาผลาญอาคาร
ร้ า นค้ า ไปกว่ า ๘๐ ร้ า น ท่ า มกลางความตื่ น ตระหนกและโกลาหลอลหม่ า นของชาวตลาด
บางบัวทองจำนวนมาก ความมีชีวิตชีวาของตลาดแห่งนี้คงเหลือแต่เพียงตำนานและความทรงจำ
ของคนที่ได้พบเห็นตลาดแห่งนี้เท่านั้น
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อำเภอบางบัวทองในปจจุบันมีถนนกาญจนาภิเษก (ตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี) ถนนรัตนาธิเบศร์
และถนนสาย ๓๔๕ บางบัวทอง - ปทุมธานี ่งเปนถนนสายหลักผ่านพื้นที่ของอำเภอบางบัวทอง
แต่ไม่ได้ผา่ นตลาดบางบัวทอง สองข้างถนนดังกล่าวข้างต้นได้เกิดชุมชนและย่านการค้าใหญ่ ทีม่ ี
ขนาดใหญ่กระจายอยู่ตลอด ตลาดบางบัวทองจงดูเสมือนหลบ ่อนตัวอยู่ห่างจากถนนสายหลัก
จงยังคงมีบรรยากาศตลาดแบบเก่าหลงเหลือให้ได้เห็นอยู่ แต่ร้านค้าต่าง มีเพิ่มมากกว่าเดิมมาก
แต่ที่ต่างจากตลาดบางบัวทองเดิมและคงไม่มีโอกาสให้ได้เห็นภาพตลาดบางบัวทองที่มีรถไ วิ่ง
ผ่านตลาดและที่คลองพระราชาพิมลหน้าตลาดบางบัวทองคลาคล่ำไปด้วยเรือต่าง เต็มคลอง

ลาดบกในอำเ อบางบัวทอง
ย่านตลาดของชาวบางบัวทองทีม่ อี ยูใ่ นปจจุบนั นีเ้ ปนย่านการค้าของตลาดบกทัง้ สิน้ ตลาดบก
ที่เกิดข้นบนบกและขยายตัวไปตามเส้นทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมตามถนน แม้ตลาดสด
เทศบาลเมืองบางบัวทองที่ถือคลองพระราชาพิมลเปนทางคมนาคม ปจจุบันมีถนนสายต่าง รอบ
ตลาดเปนทางคมนาคมหลักของตลาด
ตลาดบกในอำเภอบางบัวทองในปจจุบัน มีทั้งตลาดสดและตลาดนัด สำหรับตลาดสดที่ได้
สร้างอาคารตลาดเปนอาคารถาวรหลายแห่ง ตลาดเหล่านี้ได้รับการพัฒนาสอดรับกับการปรับตัว
ของยุคสมัย ตลาดสดเปนแหล่งจำหน่ายสินค้าทั้งที่เปนเครื่องอุปโภคและบริโภค และรวมทั้ง
หาบเร่แผงลอยอยู่รวมกันในตลาดสดด้วย
ตลาดนัดในอำเภอบางบัวทองมีกระจายอยู่ทั่วพื้นที่อำเภอบางบัวทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตามถนนสายบางกรวย-ไทรน้อย จะมีนัดของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเกือบทุกวัน โดยมีการผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนสถานที่กันไปทุกวัน แต่จะมีกำหนดวันนัดแน่นอนว่าสถานที่ใดจัดตลาดนัดวันใด ่งเปน
ที่รู้กันโดยทั่วไปทั้งผู้ขายและผู้ ื้อ

ร้านค้าโชห่วย
ในตลาดบางบัวทอง
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ลาดบางบัวทองชุมทางการค้าและเดินทางทางเรือ
เจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์ได้เปดการเดินรถไ สายบางบัวทอง และได้มกี ารสร้างตลาดเจ้าคุณ
และตลาดแม่หา้ งในอำเภอบางบัวทองเปนตลาดบางบัวทองในเวลาต่อมา ตลาดบางบัวทองได้เปน
ชุมทางการเดินทางทางเรือของผู้คนที่อยู่ในอำเภอบางบัวทองและอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
เมื่อมีการขุดคลองพระราชาพิมลไปเชื่อมคลองบางภาษีและแม่น้ำท่าจีน ผู้คนที่อยู่ที่บางภาษี
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จงเดินทางมาตลาดบางบัวทองทางเรือสะดวกข้นกว่าที่เดิน
เท้ามาทางบก ต่อมามีการขุดคลองลากค้อนใหม่แยกจากปากคลองตาคล้ายที่แยกจากคลอง
พระราชาพิ ม ลใกล้ วั ด ไทรน้ อ ย คลองลากค้ อ นได้ ขุ ด ไปเชื่ อ มคลองพระยาบรรลื อ ที่ อ ำเภอ
ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้คนในอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สามารถเดินทางทางเรือมาที่ตลาดบางบัวทองได้
ตลาดบางบัวทองจงเปนชุมทางการเดินทางทางเรือจากอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จาก
บ้านบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และจากอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเรือยนต์โดยสารทีช่ าวบ้านเรียกว่าเรือแท็ก ที่ รี่ บั ส่งผูโ้ ดยสารระหว่างอำเภอบางบัวทอง
และอำเภอต่าง ดังกล่าว จากบ้านบางภาษีมีเรือแท็ก ี่ที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารมาตลาด
บางบัวทอง เปนของชาวต่างประเทศ ต่อมาเจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์ได้เปดให้บริการรับส่งผูโ้ ดยสาร
ระหว่างบางบัวทองและบ้านบางภาษีเช่นกัน
เรือแท็ก จี่ ะบริการรับส่งผูโ้ ดยสารจากบ้านบางภาษีในเวลาเช้า แล่นตามคลองพระราชาพิมล
มาสิน้ สุดทีต่ ลาดบางบัวทอง รับผูโ้ ดยสารตามคลองพระราชาพิมล ผูท้ อี่ ยูห่ า่ งจากคลองพระราชาพิมล
ต้องเดินมาลงเรือที่คลองพระราชาพิมลที่เรียกว่า คลอง ห ่ เรือแท็ก ี่จะถงตลาดบางบัวทองใน
เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ประมาณ ๑๔.๐๐ น. เรือแท็ก ี่จะเดินทางจากตลาดบางบัวทองกลับไป
บ้านบางภาษี
นอกจากจะมี เ รื อ แท็ ก ี่ รั บ ส่ ง ผู้ โ ดยสารแล้ ว ยั ง มี เ รื อ ยนต์ ที่ ล ากจู ง เรื อ บรรทุ ก ข้ า วหรื อ
เรือชะล่าจากตำบลต่าง ทีพ่ อ่ ค้าข้าวไปรับ อื้ ข้าวเปลือกจากชาวบ้านทีบ่ รรทุกข้าวเปลือกมาทีโ่ รงสี
ใกล้ตลาดบางบัวทอง เรือเหล่านี้เปนเรือขนาดใหญ่ บางครั้งโยงพ่วงกันมาหลายลำ ทำให้บริเวณ
ตลาดบางบัวทองคกคักมากยิ่งข้น
จากประตูน้ำบางบัวทองแต่เดิมมีเรือจ้างเปนเรือแจวรับคนระหว่างประตูน้ำบางบัวทองถง
ตลาดบางบัวทอง ต่อมามีการนำเรือแท็ก ี่มาบริการรับส่งระหว่างประตูน้ำบางบัวทองและตลาด
บางบัวทอง
ต่อมามีการประดิษฐ์เรือหางยาวข้นในประเทศไทย และเปนที่ยอมรับกันทั่วไปว่า นายสนอง
ฐิตะปุระ เปนผู้คิดค้นประดิษฐ์เครื่องยนต์ที่เรียกว่าเครื่องเรือยนต์หางยาวใช้กับเรือที่เรียกว่า
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เรือหางยาวเปนคนแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๕ มีผู้เริ่มนำเรือหางยาวมาใช้รับส่ง
ผู้โดยสารในอำเภอบางบัวทอง เรือหางยาวสามารถขับไปตามคลองที่มีน้ำน้อยได้ ่งเรือแท็ก ี่
ไม่สามารถขับไปในคลองที่มีน้ำน้อยได้ การใช้เรือหางยาวจงแพร่หลายอย่างรวดเร็วในอำเภอ
บางบัวทอง ตามคลองพระราชพิมลและตามคลองเล็กคลองน้อยที่แยกจากคลองพระราชาพิมล
จงมีเรือหางยาวให้บริการรับส่งผูโ้ ดยสารกันมากข้นไม่วา่ จะเปนคลองลากค้อน คลองลำรี คลองลำโพ
คลองบางบัวทอง คลองตาชม คลองบางคูรัด คลองตาคล้าย ตลอดจนคลองต่าง ในอำเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจากตลาดบางภาษี
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีเรือหางยาวรับส่งผู้โดยสารไปตลาดบางบัวทองหรือจากตลาด
บางบัวทองไปตามคลองและชุมชนต่าง ดังกล่าว
เรื อ หางยาวมี ร าคาถู ก กว่ า เรื อ แท็ ก ี่ แ ละสามารถขั บ ไปในคลองที่ มี น้ ำ น้ อ ย จงมี ผู้ น ำ
เรือหางยาวมาเปนเรือโดยสารแทนเรือแท็ก ี่กันมาก และเรือหางยาวสามารถให้บริการผู้คนที่
อยู่ตามคลองเล็กคลองน้อยต่าง ได้ดีกว่า จงมีเรือหางยาวรับส่งผู้คนจากอำเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนเส้นทางใหม่เพิ่มข้นจากเส้นทางเดินเรือโดยสารที่มีอยู่เดิม
ตลาดบางบัวทองจงรับบทบาทเปนชุมทางของบรรดาเรือหางยาวทั้งที่เปนเรือโดยสารและ
เรือของชาวบ้านที่เดินทางมาตลาดบางบัวทอง ในแต่ละวันจงมีเรือคับคั่งตลอดสองฝงคลอง
พระราชาพิมลหน้าตลาดบางบัวทอง อีกทัง้ ผูค้ นมากมายทีม่ า อื้ มาขายสินค้าต่าง ทีต่ ลาดบางบัวทอง
ปจจุบันภาพดังกล่าวได้เลือนหายไปจากตลาดบางบัวทอง คลองพระราชาพิมลในวันนี้
เงียบสงบ มีเรือจอดอยูบ่ า้ งแต่ไม่มาก ผูค้ นเปลีย่ นไปใช้รถยนต์แทนเรือ เรือทีเ่ คยจอดอยูอ่ ย่างหนาแน่น
ในคลองหน้าตลาดบางบัวทองเปนเหตุการณ์ในอดีต ปจจุบนั นีไ้ ม่มภี าพเช่นนัน้ แล้วแต่มสี งิ่ ใหม่เข้ามา
ทดแทนคือความจอแจคับคัง่ ของตลาดบางบัวทองตามถนนและ อยต่าง ทีอ่ ยูใ่ กล้ตลาดบางบัวทอง
ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยรถยนต์ รถจั ก รยานยนต์ ที่ จ อดกั น เต็ ม ไปหมด ท่ า มกลางเสี ย งดั ง ของรถยนต์
รถจักรยานยนต์ที่มากมายจนทำให้เกิดการจราจรติดขัดตามถนนต่าง รอบตลาดบางบัวทอง

บางบัวทองศูนย์กลางการค้าและการคมนาคมยก านะเ น
เทศบาลเมืองบางบัวทอง
นับตั้งแต่มีการขุดคลองพระราชาพิมลและการตั้งอำเภอบางบัวทอง พัฒนาการของอำเภอ
บางบัวทองได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เปนแหล่ง
ปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนนทบุรีก่อนที่จะมีการแยกพื้นที่บางส่วนไปรวมกับอำเภอบางใหญ่
อำเภอปากเกร็ดและอำเภอไทรน้อย ทำให้อำเภอบางบัวทองเปนตลาดข้าวที่ใหญ่ที่สุดและมีโรงสี
มากที่สุดในจังหวัดนนทบุรี
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ผู้คนจำนวนมากที่หลั่งไหลเข้าไปทำนาในอำเภอบางบัวทองมีเพิ่มข้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
พื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลของปากระทุ่มมืดทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอบางบัวทอง ได้ถูก
ก่นล้างให้เปนทุ่งรวงทองกว้างขวางแลสุดขอบ ้า
คลองพระราชาพิมลและคลองอื่น ที่ขุดข้นจำนวนมาก นอกจากเพื่อประโยชน์ในการทำนา
และการการคมนาคมของคนบางบัวทองแล้ว คลองเหล่านั้นยังเปนเส้นทางให้ผู้คนต่างอำเภอ เช่น
อำเภอบางเลน จั ง หวั ด นครปฐม อำเภอลาดบั ว หลวง จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาและอำเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เดินทางมาจับจ่าย ื้อสินค้าเครื่องอุปโภคและบริโภคที่ตลาด
บางบัวทองจำนวนมากอีกด้วย
พัฒนาการของอำเภอบางบัวทองครั้งสำคัญ เมื่อเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้เปดเดินรถไ
ของบริษัทรถไ สายบางบัวทอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ และสร้างตลาดบางบัวทองหรือตลาดเจ้าคุณ
เปนตลาดขนาดใหญ่ที่ริมคลองพระราชาพิมลฝงใต้ใกล้สถานีรถไ บางบัวทองทางฝงทิศเหนือของ
คลองพระราชาพิมลตรงข้ามตลาดเจ้าคุณ นางห้าง พันธุมจินดาได้สร้างตลาดขนาดใหญ่คู่กับ
ตลาดเจ้าคุณ ทำให้มผี คู้ นจากกรุงเทพฯ และอำเภอใกล้เคียงได้เข้าไปประกอบการค้าและอยูอ่ าศัย
ในตลาดบางบัวทองมากข้น
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ เปนนักพัฒนามากกว่าที่จะเปนนักธุรกิจ ดังนั้นกิจการรถไ ก็ดี
หรือการสร้างตลาดขนาดใหญ่ที่อำเภอบางบัวทองด้วยจุดมุ่งหมายให้อำเภอบางบัวทองเปนบ้าน
เปนเมืองที่เจริญทันสมัยในขณะนั้นเช่นเดียวกับชุมชนที่ระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี และบ้านตู้สลอด คลองพระยาบรรลือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เจ้าพระยาวรพงศ์
พิพฒ
ั น์ได้ลงทุน อื้ ทีด่ นิ ผืนใหญ่ให้กำนัน ผูใ้ หญ่บา้ นและชาวบ้านร่วมกันพัฒนาพืน้ ทีน่ นั้ ให้เปนเมือง
ความคิ ด ในการจั ด ตั้ ง เทศบาลในชุ ม ชนตลาดบางบั ว ทองนั้ น นั บ ได้ ว่ า เปนความคิ ด ที่
ก้าวหน้ามากที่ผู้คนที่เปนคนดั้งเดิมในพื้นที่ เช่น ขุนพิทักษ์ปทุมมาศ หรือกำนันโต สามวัง กำนัน
ตำบลบางบัวทองในขณะนั้น หมอปน เกาะชะมด นายล่อม สามวัง เปนต้น และผู้ที่มาอยู่ที่อำเภอ
บางบัวทองแต่ไม่ใช่คนดั้งเดิม เช่น ม.ล. แจ่ม อิศรางกูร นายสถานีรถไ บางบัวทองและเปนญาติ
กับเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ นางห้าง พันธุมจินดา คหบดีจากวัดสามเสน กรุงเทพฯ เจ้าของตลาด
นางห้าง (อยู่ฝงทิศเหนือของคลองพระราชาพิมลตรงข้ามตลาดเจ้าคุณ) เปนต้น ความดำริในการ
จัดตั้งเทศบาลที่ตลาดบางบัวทอง จงเปนความคิดร่วมกันของผู้ที่เปนคนบางบัวทองดั้งเดิม และ
คนบางบัวทองที่ได้อพยพเข้ามาอยู่ในตลาดบางบัวทองในช่วงเวลาที่เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์
เปดกิจการรถไ สายบางบัวทอง และสร้างตลาดบางบัวทอง
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ผู้ร่วมกันก่อตั้งเทศบาลเมืองบางบัวทอง เท่าที่รวบรวมรายชื่อได้มีดังต่อไปนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

ขุนพิทักษ์ปทุมมาศ
ม.ล.แจ่ม อิศรางกูร
นายเลี้ยง ทองไ ้
นายมูล เถื่อนอิ่ม
นายชำนาญ (ไม่ทราบนามสกุล)
นายประเสริฐ ชิดสุข
นายจันทร์ รอดนำพา
นายชั้น ทัพประการ
นายบรรยาย เหรียญจู
นายคร้าม ภู่เกี้ยะ
นายขำ ชูคำสัตย์
นายทองใบ (ไม่ทราบนามสกุล)

๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

นายเทียม เวชชประสิทธิ
นายประพา ยะมาภัย
นายบิน วันแอเลาะ
นายเชื้อ เสนาจันทร์
นายทัต (ไม่ทราบนามสกุล)
นายล่อม สามวัง
นางห้าง พันธุมจินดา
นายกรอง ไผ่งาม
นายปน เกาะชะมด
นายหนู ศรีประเสริฐ
นายทองย้อย แก่นใน

ขุนพิทกั ษ์ปทุมมาศและคณะผูด้ ำริให้จดั ตัง้ เทศบาลพร้อมทัง้ ชาวตลาดบางบัวทอง ได้รว่ มกัน
เสนอทางราชการขอจัดตัง้ เทศบาล กระทรวงมหาดไทยได้อนุมตั ใิ ห้ชมุ ชนตลาดบางบัวทองยกฐานะ
เปนเทศบาลเมืองบางบัวทอง เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๐
ขุนพิทกั ษ์ปทุมมาศได้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ม.ล. แจ่ม อิศรางกูรและนายเลีย้ ง ทองไ ้
ดำรงตำแหน่งเทศมนตรี เปนคณะเทศมนตรีชุดแรกของเทศบาลเมืองบางบัวทอง เทศบาลเมือง
บางบัวทองจัดตั้งข้นตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ เล่ม ๕๔
หน้า ๑๘๕๙
การยกฐานะชุมชนตลาดบางบัวทองข้นเปนเทศบาลนั้น แสดงให้เห็นพัฒนาการของชุมชน
ตลาดบางบัวทองได้ดี เพราะก่อน พ.ศ. ๒๔๘๐ นั้น ในจังหวัดนนทบุรีมีเทศบาลเพียงแห่งเดียวคือ
เทศบาลเมืองนนทบุรี ชุมชนตลาดบางบัวทองได้รับการยกฐานะให้เปนเทศบาลระดับเทศบาล
เมืองมาตั้งแต่แรกจัดตั้งนั้น ย่อมแสดงให้เห็นความสำคัญของชุมชนตลาดบางบัวทองที่มีองค์
ประกอบทั้งจำนวนประชากรและรายได้ในท้องที่ของเทศบาลมีมากพอที่จะได้รับการจัดตั้งเปน
เทศบาลเมืองตั้งแต่เมื่อเริ่มจัดตั้ง ่งโดยทั่ว ไปเทศบาลในระดับชุมชนส่วนมากจะเริ่มจัดตั้งเปน
เทศบาลตำบล แล้วพัฒนาเปนเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร เมื่อมีปจจัยหรือองค์ประกอบในการ
พั ฒ นาในเขตเทศบาลนั้ น เจิ ญ ก้ า วหน้ า ข้ น ยกเว้ น ในท้ อ งที่ ที่ ตั้ ง ของอำเภอเมื อ ง จงจะจั ด ตั้ ง
เทศบาลเมืองได้
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การจัดตั้งเทศบาลเมืองบางบัวทอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ นั้น นอกจากจะแสดงถงความสำคัญ
ของฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนและจำนวนประชากรในตลาดบางบัวทองแล้ว ยังเปนการแสดง
ให้ เ ห็ น ถงความคิ ด ก้ า วไกลของผู้ ค นบางบั ว ทองในยุ ค นั้ น ได้ เ ปนอย่ า งดี โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
คณะผู้ก่อตั้งเทศบาลเมืองบางบัวทอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ นั้น ทั้งนี้เพราะการจัดตั้งเทศบาลตาม
พระราชบัญญัตริ ะเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ เพิง่ เกิดข้นในประเทศไทยเปนครัง้ แรก เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๘
ก่อนการจัดตั้งเทศบาลเมืองบางบัวทองเพียง ๒ ป
ถงแม้การจัดตั้งเทศบาลเมืองบางบัวทองเกิดข้นภายหลังการเกิดการบริหารชุมชนแบบ
เทศบาลตามพระราชบัญญัติระเบียบเทศบาลของประเทศไทยครั้งแรกในประเทศไทยถง ๒ ป
แต่ ก ารคิ ด การวางแผน การเตรีย มการของคณะผู้ ก่อตั้ ง เทศบาลบางบั ว ทองต้ องเกิ ดข้ นก่ อน
พ.ศ. ๒๔๘๐ เพราะการจัดตั้งเทศบาลนั้นต้องมีการระดมความคิดของผู้คนในชุมชน มีการศกษา
รายละเอียดการปกครองระบบใหม่นี้ เพราะเปนวิธกี ารบริหารชุมชนแบบใหม่ ง่ ชาวบ้านไม่รจู้ กั มา
ก่อน ชาวบ้านคุ้นเคยและรู้จักแต่การปกครองแบบเดิมที่มีข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งจากราชการ
ส่วนกลางให้ ม าเปนนายอำเภอ เปนปลัด อำเภอมาปกครองในชุ มชนของตน การรวมตั ว ของ
ชาวบางบัวทองทีข่ อให้มกี ารบริหารชุมชนของตนเองจนสามารถจัดตัง้ เปนเทศบาลเมืองบางบัวทอง
เมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๐ นั้นถือได้ว่าเปนความคิดที่ก้าวหน้าและทันสมัยของชาวบางบัวทองตั้งแต่ยุคนั้น
เปนต้นมา
แนวคิดเรือ่ งการกระจายอำนาจในการปกครองส่วนท้องถิน่ ทีใ่ ห้ราษฎรในท้องถิน่ บริหารท้องถิน่
กันในชุมชนของตนเอง เริ่มมาตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทดลอง
ให้จดั ตัง้ สุขาภิบาลข้นทีท่ า่ ฉลอม จังหวัดสมุทรสาครเปนแห่งแรกในประเทศไทย การบริหารท้องถิน่
แบบสุขาภิบาลจงเกิดข้นทั่วประเทศในเวลาต่อมาแต่การบริหารสุขาภิบาลแม้มีคณะกรรมการ
บริหารสุขาภิบาล แต่ยงั คงมีขา้ ราชการ เช่น นายอำเภอเปนประธานกรรมการสุขาภิบาล
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชดำริถงการฝกให้ประชาชนได้เข้าใจรูปแบบ
และหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะทรงคำนงถงสภาพการณ์ของบ้านเมืองว่าวันหน่ง
ข้างหน้าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารบ้านเมืองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เปน
ระบอบประชาธิปไตย จงโปรดเกล้าฯ ตัง้ คณะกรรมการข้นชุดหน่ง พิจารณาร่างพระราชบัญญัตเิ ทศบาล
เพือ่ ให้ประชาชนได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยกระบวนการปกครอง
ท้องถิ่นในรูปเทศบาล กรมสาธารณสุขเปนผู้ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติเทศบาล ทรงทดลองให้มีการปกครองท้องถิ่นข้นที่ตำบลบ้านชะอำถงตำบลบ้านหัวหิน
โดยมีนยั เปนการทดลองการปกครองระบอบเทศบาล พร้อมกับทรงส่งข้าราชการไปศกษาดูงานการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเทศบาลในต่างประเทศ ทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชีย เมื่อ พ.ศ.
๒๔๗๑ และ พ.ศ. ๒๔๗๓ กรมสาธารณสุขได้ดำเนินการร่างพระราชบัญญัติเทศบาลข้นสำเร็จ
เรียบร้อย นับเปนร่างพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับแรกของประเทศไทย
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ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสมุหเทศาภิบาล เมื่อ พ.ศ.
๒๔๗๔ แต่ยังไม่ได้ประกาศใช้เปนกฎหมาย เพราะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔
มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕
พ.ศ. ๒๔๗๖ รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ ต่อมาได้จัดตั้ง
เทศบาลเปนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ โดยยกฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศที่มีอยู่เดิม ๓๖ แห่ง
ข้นเปนเทศบาล
การจัดตัง้ เทศบาลเมืองบางบัวทองได้แสดงให้เห็นถงการมีความคิดสร้างสรรค์ทกี่ า้ วหน้า และ
มีวสิ ยั ทัศน์ทกี่ ว้างไกลของคนบางบัวทองทีม่ มี าแต่ดงั้ เดิม จนสามารถจัดตัง้ เทศบาลเมืองบางบัวทอง
ข้นในชุมชนในขณะที่ความคิดในการปกครองท้องถิ่นเช่นนี้เพิ่งเปนวิธีคิดใหม่ของคนไทย และเปน
การสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้
ราษฎรได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย นอกจากนัน้ ยังเปนการแสดงถง
การรวมพลังความคิดของคนบางบัวทองที่หลอมรวมกัน ช่วยผลักดันให้การจัดตั้งเทศบาลเมือง
บางบัวทองเกิดข้นได้ในระยะแรกทีม่ กี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตริ ะเบียบเทศบาลในประเทศไทย

ที่ทำการเทศบาลเมืองบางบัวทอง
เมื่อแรกตั้ง

อนที่ การ กครองของ
อำเ อบางบัวทอง
ที่ ัง ส าพ ูมิศาส ร์ อาณาเข
และการ กครองของอำเ อ
บางบัวทอง
อำเภอบางบัวทองตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
เฉี ย งเหนื อ ของจั ง หวั ด นนทบุ รี ในบริ เ วณที่
เปนพื้ น ที่ ฝ งตะวั น ตกของแม่ น้ ำ เจ้ า พระยา
ทีป่ ระมาณละติจดู ๑๓.๕๕ องศาเหนือ ลองจิจูด
๑๐๐.๒๕ องศาตะวันออก ส่วนกว้างทีส่ ดุ ของ
อำเภอบางบัวทองคือส่วนจากทิศเหนือสุดไปถง
ส่วนทิศใต้สุด ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ส่วนยาว
ประมาณ ๑๔ กิโลเมตร

แผนที่อำเภอบางบัวทอง แสดงอาณาเขตตำบล
ต่าง ในเขตการปกครอง

อาณาเข
อำเภอบางบัวทองมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดต่าง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ทิศใต้
ติดต่อกับอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ส าพ ูมิศาส ร์
อำเภอบางบัวทองตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เปนที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยอินทรียวัตถุ เหมาะ
แก่การทำการเกษตร มีคลองธรรมชาติและคลองทีข่ ดุ เพือ่ ประโยชน์ในการคมนาคมและการเพาะปลูก
กระจายอยู่ทั่วไป มีการทำสวนผลไม้และการทำนา นอกจากพื้นที่การเกษตรเปนที่อยู่อาศัยและ
บางส่วนเปนที่ตั้งของศูนย์การค้าและโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ส่วนใหญ่เปนนาข้าว ่งสามารถทำ
นาได้ทั้งนาปและนาปรัง อำเภอบางบัวทองจงเปนแหล่งปลูกข้าวที่ใหญ่แห่งหน่งในจังหวัดนนทบุรี

การแบ่งเข การ กครอง
การปกครองส่วน ูมิ าค
อำเภอบางบัวทองแบ่งเขตการปกครองย่อยเปน ๘ ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเปนหมู่บ้าน
รวมทั้งหมด ๘๑ หมู่บ้าน (หรือ ๗๓ หมู่บ้าน หากไม่นับรวมในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ่งไม่มี
ตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้าน) ได้แก่
๑. ตำบลโสนลอย
๖ หมู่บ้าน
๒. ตำบลละหาร
๙ หมู่บ้าน
๓. ตำบลบางบัวทอง
๑๔ หมู่บ้าน
๔. ตำบลลำโพ
๘ หมู่บ้าน
๕. ตำบลบางรักใหญ่
๑๑ หมู่บ้าน
๖. ตำบลพิมลราช
๘ หมู่บ้าน
๗. ตำบลบางคูรัด
๑๐ หมู่บ้าน
๘. ตำบลบางรักพัฒนา
๑๕ หมู่บ้าน
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การปกครองส่วนท้อง ิ่น
ท้องที่อำเภอบางบัวทองประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๘ แห่ง ได้แก่
เท บาลเมืองบางบัวทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโสนลอยทั้งตำบล ตำบลบางบัวทอง
(เฉพาะหมูท่ ี่ ๒ และบางส่วนของหมูท่ ี่ ๑ - ๓) ตำบลบางรักใหญ่ (เฉพาะบางส่วนของหมูท่ ี่ ๑ - ๒, ๖ - ๗)
ตำบลพิมลราช (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ ๑ - ๓) และตำบลบางรักพัฒนา (เฉพาะหมู่ที่ ๑ และ
บางส่วนของหมู่ที่ ๓, ๕ - ๖)
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก ห ่
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพั นา
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลลำ พ
๗. องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
๘. องค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช

แผนที่จังหวัดนนทบุรี
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อำเภอปากเกรด

ต.ละหาร
ต.ลำโพ
อำเภอไทรน้อย

ต.บางบัวทอง

ต.พิมลราช

ต.โสนลอย
ต.บางคูรัด

ต.บ

อำเภอบางใหญ่

างร
ัก

ให

ญ่

ต.บางรักพั นา

อำเภอเมืองนนทบุรี

แผนที่แสดงการแบ่งอาณาเขตตำบลต่าง ของอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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ำบลบางคูรัด
ระวั ิความเ นมา
บ้ า นบางคู รัด หรือบ้านบางคูลัดเปนชุมชนชาวนาดั้งเดิมที่เกิดจากการขยายพื้นที่ทำนา
ต่อเนื่องจากคลองบางใหญ่ที่เปนคลองสายหลักที่ขุดเชื่อมจากคลองอ้อมไปบรรจบแม่น้ำท่าจีน
สองฝงคลองบางใหญ่ทเี่ ปนตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ในปจจุบนั นีก้ อ่ น พ.ศ. ๒๔๔๕ ทีต่ ำบล
บ้านใหม่ในปจจุบัน ่งขณะนั้นยังคงเปนปา ได้มีผู้คนเข้าไปจับจองหักร้างถางปาเพื่อทำนากันมาก
จนเกิดเปนชุมชนบ้านใหม่ในเวลาต่อมา การจับจองที่ดินเพื่อทำนาได้ขยายต่อมาทางด้านเหนือของ
คลองบางใหญ่
เมื่อมีการจับจองที่ดินเพื่อทำนาในพื้นที่ที่ห่างจากคลองบางใหญ่ไปทางทิศเหนือของคลอง
่งเปนที่ดอนห่างจากคลองบางใหญ่ จงมีการขุดเปนทางน้ำที่เรียกว่า คู เพื่อส่งน้ำเข้าไปทำนา
ต่อมามีการขุดคลองพระราชาพิมล ทางด้านทิศเหนือของคลองบางใหญ่ ผู้คนเข้ามาทำนา
และตั้งบ้านเรือนตามคลองพระราชาพิมลต่อเนื่องกันมาถงชุมชนบ้านใหม่ การขุดคูคลองเพื่อเปน
ทางส่งน้ำเพื่อใช้ทำนาและการเดินทางทางเรือจงมีมากข้น คูหรือคลองที่ชาวบ้านขุดเปนทางส่งน้ำ
ได้ขุดต่อจากคลองบางใหญ่ไปเชื่อมกับคลองที่ติดต่อกับคลองบางไผ่และคลองพระราชาพิมล
คลองที่ขุดไว้นั้นได้เปลี่ยนสภาพจากคูส่งน้ำเปนคลองลัดในการเดินทางทางน้ำเกิดเปนชุมชน
บางคูลดั มีชมุ ชนและตลาดเกิดข้นทีป่ ากคลองบางคูลดั และบ้านบางคูลดั อาณาเขตของบ้านบางคูลดั
กว้างไกลมาถงปลายคลองบางไผ่ อีกทั้งยังเปนแหล่งทำนาที่ใหญ่แห่งหน่ง
พ.ศ. ๒๔๒๗ ทางราชการได้จัดตั้งแขวงบ้านแหลมใหญ่และเกาะศาลากุน พื้นที่ของบ้าน
บางคูลัดหรือบางคูรัดได้อยู่ในเขตปกครองของแขวงบ้านแหลมใหญ่และเกาะศาลากุน และได้เปน
อำเภอปากเกร็ดในเวลาต่อมา
พ.ศ. ๒๔๔๔ มีการจัดตั้งอำเภอบางบัวทองแยกจากอำเภอปากเกร็ด อาณาเขตของอำเภอ
บางบัวทองขณะนั้น ทางทิศใต้ติดต่อกับคลองบางใหญ่ฝงเหนือทั้งหมด บ้านบางคูลัดจงเปนพื้นที่
ส่วนหน่งของอำเภอบางบัวทอง และได้แบ่งเปน ๒ ส่วนคือ พื้นที่บริเวณปากคลองบางคูลัดเปน
พืน้ ทีข่ องตำบลบ้านใหม่ พืน้ ทีป่ ลายคลองบางคูลดั เปนพืน้ ทีข่ องตำบลบางคูรดั ขณะนัน้ ทัง้ ๒ ตำบล
ยังคงอยู่ในเขตปกครองของอำเภอบางบัวทอง
พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้มีการจัดตั้งกิ่งอำเภอบางแม่นาง ตำบลบ้านใหม่ รวมทั้งบ้านบางคูลัด
ในตำบลบ้านใหม่ ได้โอนไปอยู่ในเขตปกครองของกิ่งอำเภอบางแม่นางเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.
๒๔๖๔ ต่อมากิ่งอำเภอบางแม่นางได้ยกฐานะเปนอำเภอบางแม่นาง และเปลี่ยนเปนอำเภอ
บางใหญ่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ จนถงปจจุบันนี้
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พื้นที่บริเวณบ้านปลายคลองบางคูรัดบรรจบกับคลองบางไผ่ ยังคงอยู่ในเขตปกครองของ
อำเภอบางบัวทองเปนตำบลหน่งของอำเภอบางบัวทอง แต่ชื่อของตำบลได้ใช้ตัวอักษร บางคูรัด
แตกต่างจากชุมชน บางคูลัด ของอำเภอบางใหญ่ ที่มาของความแตกต่างสันนิษฐานว่า เพื่อ
แสดงความต่างกันระหว่างชุมชนบางคูรัดของอำเภอบางบัวทองและชุมชนบางคูลัดของอำเภอ
บางใหญ่ ่งถูกแบ่งแยกตามเขตการปกครองของทางราชการหรือได้ใช้คำนี้มาแต่แรก แต่เมื่อ
พิจารณาถงลักษณะและสภาพของนิเวศวัฒนธรรมของผู้คนในชุมชน คงยังเปนคนบางคูลัด
คนบ้านเดียวกันนั่นเอง

ลัก ณะ ูมิ ระเทศ
สภาพทั่วไปของพื้นที่ในตำบลบางคูรัดเปนพื้นที่ราบ บางแห่งเปนที่ลุ่ม มีหนองน้ำหลายแห่ง
ได้แก่ หนองโสน หนองนกแฝก หนองอ้ายปรง หนองกระดี่ ลาดกระเฉด มีลำคลองหลายสายผ่าน
ทุกหมู่บ้านในตำบลในฤดูน้ำหลากจะมีน้ำท่วมนองตลองทั้งตำบล พื้นที่ทั้งหมดของตำบลบางคูรัด
จงเหมาะแก่การทำนา

ที่ ังของ ำบลบางคูรัด
ตำบลบางคูรัดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบางบัวทอง ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง
ไปทางทิศใต้ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร

อาณาเข และพืนที่ ำบลบางคูรัด
ตำบลบางคูรัด มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอต่าง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต้
ติดต่อตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง และตำบลบางแม่นาง
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันตก
ติดต่อตำบลทวีวัฒนา ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี
ตำบลบางคูรัด มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๙.๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๒,๓๒๖ ไร่

คลองที่สำคัญใน ำบลบางคูรัด
คลองสายหลักที่ผ่านในตำบลบางคูรัด คือ
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๑.
๒.
๓.
๔.
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คลองบางคูรัด
คลองบางไทร
คลองนายแฉ่ง
คลองนายผิน

๕.
๖.
๗.
๘.

คลองนางหลีก
คลองโต๊ะใหม่
คลองเจดีย์
คลองตาชม

การ ังบ้านเรือนของผู้คนใน ำบลบางคูรัด
ผู้คนที่ได้เข้ามาอยู่อาศัยในตำบลบางคูรัดที่เข้ามาทำนานั้น เปนชุมชนชาวน้ำ ได้ปลูกสร้าง
บ้านเรือนอยู่ตามสองฝงคลองต่าง ที่ผ่านในตำบล วัดเต็มรักสามัคคี ่งเปนวัดแห่งเดียวที่ตั้งอยู่
ในตำบลบางคูรัดตั้งอยู่ริมคลองเช่นกัน
ปจจุบนั ชุมชนเมืองได้เกิดข้นในตำบลบางคูรดั มีถนนเกิดข้นในตำบลหลายสาย ถนนสายหลัก
คือถนนบางไผ่ - หนองเพรางาย สอง ากของถนนสายนี้จงมีอาคารพาณิชย์ ตลาดและหมู่บ้าน
จัดสรรเกิดข้นมาก ตำบลบางคูรัดในปจจุบันจงเปนแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งใหญ่แห่งหน่งของอำเภอ
บางบัวทอง

ผู้คนในชุมชน ่าง ใน ำบลบางคูรัด
ผู้คนรุ่นบุกเบิกที่เข้ามาจับจองที่ดินเพื่อทำนาในตำบลบางคูรัดนั้น ส่วนใหญ่เปนผู้ที่อพยพ
ย้ายถิ่นฐานมาจากคลองอ้อม คลองบางใหญ่ คลองบางไผ่ เปนคนไทยและมีอาชีพทำนา

ชุมชนดังเดิมใน ำบลบางคูรัด
ชุมชนดั้งเดิมของผู้คนในตำบลบางคูรัดที่เปนชุมชนชาวนานั้นกระจายอยู่ตามคลองและตาม
หนองน้ำ ได้แก่
ชมชนบ้านหนองกระดี่ เปนชุมชนทีอ่ ยูท่ างทิศตะวันตกของวัดลาดปลาดุก แต่เดิมชุมชน
หนองกระดี่มีพื้นที่มากกว่าบ้านหนองกระดี่ในปจจุบัน เมื่อมีผู้คนเข้ามาทำนาที่บ้านหนองกระดี่
มากข้น ชุมชนได้ขยายไปทางบ้านหนองนกแฝกและบ้านหนองโสน
ชมชนบ้านหนองนก ก เปนแหล่งที่ชาวบ้านไปล่านกแฝกเพราะมีนกแฝกชุกชุม
ชมชนบ้านหนอง สน บริเวณนีเ้ ปนทีล่ มุ่ มากในฤดูนำ้ หลากจะมีตน้ โสนข้นเต็มไปหมด
ชมชนบ้านดอนสะท้าน เปนชุมชนที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของคลองเต็มรัก มีคลองบางคูรัด
ช่วงปลายคลองผ่านในชุมชนต่อเนื่องไปทางคลองเสือปลา
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ชมชนบ้านบางคูรัด เปนชุมชนใหญ่ที่มีคลองบางคูรัด คลองเต็มรัก เปนคลองส่งน้ำเพื่อ
ใช้ทำนาได้ แต่เดิมชุมชนบางคูรัดมีพื้นที่ครอบคลุมถงหนองอ้ายปรง หนองผักตบ
ชมชนบ้านหนองผักตบ ชุมชนนี้มีคลองเต็มรักเปนคลองหลักในชุมชน ปจจุบันเปน
ชุมชนบ้านเต็มรัก
ชมชนบ้านคลองตาชม เปนชุมชนที่อยู่ตามคลองตาชมฝงทิศตะวันออก คลองตาชม
เปนคลองแบ่งเขตอำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย คลองตาชมฝงทิศตะวันตกอยู่ในเขต
อำเภอไทรน้อย
ชุมชนใหม่ในตำบลบางคูรัด เปนชุมชนเมือง ผู้คนที่มาอยู่ในชุมชนใหม่ไม่ได้เปนชาวนา
การตั้งชุมชนไม่ต้องอาศัยลำคลอง แต่อาศัยถนนและรถยนต์เปนทางคมนาคมและพาหนะในการ
เดินทาง หมู่บ้านจัดสรรจำนวนมากที่กระจายอยู่ในตำบลบางคูรัดในปจจุบันนี้ เช่น
หมู่บ้านพฤกษา ๑๔
หมู่บ้านเต็มรัก
หมู่บ้านสิรารมย์ ๑๔
หมู่บ้านบัวทอง ๔
หมู่บ้านนราวดี
หมู่บ้านพฤกษา
หมู่บ้านร่มเงาไม้

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลบางคูรัด
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๔ ตำบลบางคูรัด
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๔ ตำบลบางคูรัด
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๕ ตำบลบางคูรัด
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๓ ตำบลบางคูรัด
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๘ ตำบลบางคูรัด
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๘ ตำบลบางคูรัด

วิถีชีวิ ของผู้คนใน ำบลบางคูรัด
ผู้คนดั้งเดิมของตำบลบางคูรัดเปนชาวนาและเปนคนไทยที่นับถือพุทธศาสนา สังคมชนบท
ที่เปนสังคมชาวนาที่มีชีวิตผูกพันอยู่กับลำคลองและท้องทุ่งนาข้าว จงเปนวิถีชีวิตของผู้คนดั้งเดิม
ในตำบลบางคูรัด วัดลาดปลาดุกถงแม้จะเปนวัดที่ไม่ได้อยู่ในตำบลบางคูรัด แต่เปนศูนย์รวม
จิตใจของผู้คนในตำบลบางคูรัดที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของตำบลและอยู่ใกล้วัดลาดปลาดุก
เช่ น เดี ย วกั บ ชาวบางคู รั ด ที่ บ้ า นคลองตาชม ไปทำบุ ญ ที่ วั ด เพรางายที่ อ ยู่ ใ นเขตตำบล
หนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพราะเปนวัดทีอ่ ยูใ่ กล้ชมุ ชนแม้จะอยูต่ า่ งอำเภอกัน
พ.ศ. ๒๕๑๔ มีการสร้างวัดเต็มรักสามัคคีในตำบลบางคูรัด วัดเต็มรักสามัคคีจงเปนวัดของ
ชุมชนที่อยู่ในชุมชนบ้านเต็มรักและชุมชนใกล้เคียง
การจับจ่าย อื้ สินค้าต่าง ของผูค้ นในตำบลบางคูรดั แต่เดิมนัน้ มีตลาดบางบัวทอง ตลาดบางคูลดั
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ตลาดสุเหร่าโรงกระโจม คลองพระราชาพิมล อำเภอบางบัวทอง
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จังหวัดนนทบุรี และตลาดวัดมะเกลือ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี การเดินทางไปตลาดทัง้ ๓ แห่ง
ต้องไปทางเรือ แต่ในฤดูแล้งต้องเดินไปเพราะในคลองมีน้ำไม่เพียงพอที่จะใช้เรือได้
ปจจุบันมีทั้งชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และตลาดเกิดข้นหลายแห่ง รวมทั้งร้านสะดวก ื้อที่มีอยู่
ทั่วไปในตำบลบางคูรัด

การบริหารงาน กครองของ ำบลบางคูรัด
ตำบลบางคูรัดมีการปกครองทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ดังนี้
การปกครองส่วน ูมิ าค
ตำบลบางคู รั ด มี ก ารบริ ห ารการปกครองส่ ว นภู มิ ภ าคที่ มี ก ำนั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น และอำเภอ
บางบัวทองเปนผู้รับผิดชอบ ได้แบ่งการปกครองภายในตำบลเปน ๑๐ หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ๑
บ้านปลายคลองบางคูรัด
หมู่ที่ ๒
บ้านหนองนกแฝก
หมู่ที่ ๓
บ้านหนองโสน
หมู่ที่ ๔
บ้านหนองกระดี่
หมู่ที่ ๕
บ้านหนองอ้ายปรง
หมู่ที่ ๖
บ้านลาดกระเฉด
หมู่ที่ ๗
บ้านรางระกอ
หมู่ที่ ๘
บ้านเต็มรัก
หมู่ที่ ๙
บ้านคลองตาชม
หมู่ที่ ๑๐
บ้านคลองนายหลีก

การ กครองส่วนท้องถิ่น
การปกครองส่วนท้องถิน่ ของตำบลบางคูรดั ได้จดั ตัง้ เปนสภาตำบลบางคูรดั ต่อมาได้ยกฐานะ
เปนองค์การบริการส่วนตำบลบางคูรดั ตามพระราชบัญญัตสิ ภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ เมือ่ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนองค์การบริการส่วนตำบลขนาดกลาง (ชัน้ สอง)
องค์การบริการส่วนตำบลบางคูรัด ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๒๑/๑ หมู่ที่ ๔ ถนนบางไผ่ - หนองเพรางาย
ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ท้องถิ่นบางบัวทอง
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สถานที่สำคัญใน ำบลบางคูรัด
าสนส าน
ตำบลบางคูรัดมีวัดเต็มรักสามัคคี เปนวัดแห่งเดียวในตำบล ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๘ ตำบล
บางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี วัดเต็มรักสามัคคีสร้างข้นเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.
๒๔๑๕ นางปลั่ง เต็มรักและนายปลอด เต็มรัก ได้บริจาคที่ดินจำนวน ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๘๕ ตารางวา
เพื่อสร้างวัด นายวัฒนา เต็มรัก เปนผู้ดำเนินการสร้างวัด
วัดเตมรักสามัคคี ได้เปนศูนย์รวมศรัทธาของผู้คนในตำบลบางคูรัด เปนสถานที่ศกษา
อบรมป ิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน และเปนแหล่งรวมศิลปะที่สวยงามตามแบบสถาปตยกรรม
ไทย อาทิ เช่น

อุโบสถวัดเตมรักสามัคคี ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

พระป มเ ดีย์ ำลอง สร้างบนอาคาร ่งเปนสถานที่บำเพ็ญกุศลของชาวบ้านได้ ทางด้าน
ทิศใต้ของอาคารมีบันไดข้นไปนมัสการพระปฐมเจดีย์จำลองได้
วิหาร ตั รม เปนอาคารสถาปตยกรรมไทยทีส่ วยงาม ผนังหินอ่อน มุ้ ประตูและ มุ้ หน้าต่าง
ตลอดจนหน้าบันของมุขทั้ง ๔ ด้าน ประดับด้วยลายปูนปนที่สวยงาม
ภายในวัดร่มรื่นด้วยต้นไม้ และหน้าวัดติดลำคลอง บรรยากาศในวัดมีความสงบร่มเย็น
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สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด

ส าน ก า
ตำบลบางคูรดั มีโรงเรียน ๓ แห่ง คือ
๑. โรงเรียนเต็มรักศกษา
๒. โรงเรียนบางคูรัด
๓. โรงเรียนคล้ายสอนศกษา
ส านีอนามัย
ตำบลบางคูรัดมีสถานีอนามัยประจำตำบล ๒ แห่ง คือ
๑. สถานีอนามัยบางคูรัด
๒. สถานีอนามัยเต็มรัก
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑/๑ หมู่ที่ ๔ ถนนบางไผ่ หนองเพรางาย ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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ำบลบางบัวทอง
ระวั ิความเ นมา
พื้นที่ของตำบลบางบัวทองแต่เดิมก่อนมีการจัดตั้งอำเภอบางบัวทองนั้น เปนพื้นที่ส่วนหน่ง
ของตำบลบางบัวทอง อำเภอบ้านแหลมใหญ่และเกาะศาลากุน และเปนอำเภอปากเกร็ดในเวลา
ต่อมา ตำบลบางบัวทองขณะนัน้ มีพนื้ ทีก่ ว้างใหญ่มากและมีชอื่ ตามชือ่ ชุมชนคลองบางบัวทอง ตัง้ แต่
ปากคลองบางบัวทองที่แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาในคลอง ต่อมาเมื่อพระราชาภิมณฑ์ จมื่น
สมุหพิมาร (เพ็ง) ขุดคลองพระราชาพิมลยังคงเปนพื้นที่ของตำบลบางบัวทอง
พ.ศ. ๒๔๔๔ ทางราชการได้จัดตั้งอำเภอบางบัวทองตามชื่อของตำบลบางบัวทองและตาม
ชื่อคลองบางบัวทอง เนื่องจากมีคลองพระราชาพิมลหรือคลองพระพิมล คลองสายหลักคลองหน่ง
ในอำเภอบางบัวทองไหลผ่านในตำบล และตำบลบางบัวทองมีพื้นที่กว้างใหญ่จงได้แยกพื้นที่ของ
ตำบลบางบัวทองที่อยู่ตามคลองพระราชาพิมลข้นเปนอีกตำบลหน่ง จงได้นำชื่อของคลองมาเปน
ชื่ อ ของตำบลด้ ว ย เรี ย กว่ า ตำบลพระ ิ ม ล หนั ง สื อ ทำเนี ย บท้ อ งถิ่ น ของกระทรวงนครบาล
พุทธศักราช ๒๔๖๑ กล่าวถงชื่อของตำบลว่า “ตำบลพระ ิมล”
ส่วนตำบลบางบัวทองที่อยู่ในเขตปกครองของอำเภอบางบัวทอง เมื่อแรกจัดตั้งอำเภอ
บางบัวทองเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ นั้น ตำบลบางบัวทองตั้งอยู่ที่ปากคลองบางบัวทองฝงเหนือ (ปจจุบัน
เปนตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)
พ.ศ. ๒๔๖๓ มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองของอำเภอบางบัวทองและอำเภอปากเกร็ด
กระทรวงนครบาลให้ตำบลบางบัวทองที่อยู่ปากคลองบางบัวทองและตำบลบางพลับอำเภอ
บางบัวทอง ทีอ่ ยูท่ างทิศเหนือของตำบลบางบัวทองทีอ่ ยูใ่ นเขตปกครองของอำเภอบางบัวทอง ไปอยู่
ในเขตปกครองของอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
จากการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองของอำเภอบางบัวทองดังกล่าวมาข้างต้นนี้ ดังนั้นใน
อำเภอบางบัวทองจงไม่มีตำบลที่ชื่อบางบัวทอง เพราะตำบลบางบัวทองต้องไปรวมอยู่ในเขต
ปกครองของอำเภอปากเกร็ด แต่เพื่อให้มีตำบลบางบัวทองเปนตำบลหน่งที่อยู่ในเขตการปกครอง
ของอำเภอบางบัวทอง จงมีการเปลี่ยนชื่อของตำบลพระภิมลเปนตำบลบางบัวทอง ตั้งแต่ พ.ศ.
๒๔๖๓
เพื่อมิให้มีความสับสนในชื่อของตำบลบางบัวทองที่โอนไปข้นกับอำเภอปากเกร็ด มีชื่อตำบล
้ำ ้อนกับชื่อตำบลบางบัวทองของอำเภอบางบัวทอง จงให้เปลี่ยนนามตำบลบางบัวทอง อำเภอ
ปากเกร็ดเปนตำบลอ้อมเกร็ด ตามประกาศกระทรวงนครบาล เรื่องเปลี่ยนนามตำบลบางบัวทอง
เปนตำบลอ้อมเกร็ด ตำบลพระภิมลเปนตำบลบางบัวทอง และโอนตำบลบางพลับ ตำบลอ้อมเกร็ด
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ตำบลท่าอิฐไปรวมในท้องที่อำเภอปากเกร็ด ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๗ หน้า ๔๓๔
วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ดังนี้

ท้องถิ่นบางบัวทอง



การเปลี่ยนชื่อตำบลพระภิมลเปนตำบลบางบัวทอง จงเปนการรักษาชื่อตำบลบางบัวทองให้
คงมีอยู่ในอำเภอบางบัวทอง แม้ตำบลบางบัวทองจะไม่มีคลองบางบัวทองอยู่ในตำบลก็ตาม พื้นที่
ของตำบลบางบัวทองตั้งอยู่สองฝงคลองพระราชาพิมล ทั้งฝงทิศเหนือและฝงทิศใต้ พ.ศ. ๒๕๓๒
มีการจัดตั้งตำบลพิมลราช พื้นที่ตำบลบางบัวทองฝงทิศใต้ทั้งหมดได้โอนไปอยู่ในเขตปกครองของ
ตำบลพิมลราช พื้นที่ของตำบลบางบัวทองจงมีอยู่เฉพาะฝงทิศเหนือของคลองพระราชาพิมล
พ.ศ. ๒๕๓๘ มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง เขตเทศบาลได้ขยายเข้ามาใน
พื้นที่บางส่วนทางด้านตะวันออกของตำบลบางบัวทองคือพื้นที่หมู่ที่ ๒ ทั้งหมดและพื้นที่บางส่วน
ของหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๓ ตำบลบางบัวทองอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง

ส าพ ูมิศาส ร์ของ ำบลบางบัวทอง
พื้นที่ของตำบลบางบัวทองเปนที่ราบลุ่มมีคลองพระราชาพิมลเปนคลองสายหลักและมี
คลองอีกหลายสายไหลผ่านในเขตตำบล คลองดังกล่าวนี้มีน้ำตลอดทั้งป เปนพื้นที่ที่เหมาะแก่การ
ทำนาและปลูกผัก

ที่ ังของ ำบลบางบัวทอง
ตำบลบางบัวทองตั้งอยู่ทางฝงทิศเหนือของคลองพระราชาพิมล ห่างจากที่ว่าการอำเภอ
บางบัวทองประมาณ ๔ กิโลเมตร

อาณาเข และพืนที่ของ ำบลบางบัวทอง
ตำบลบางบัวทองมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอต่าง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต้
ติดต่อ ตำบลพิมลราช ตำบลโสนลอย เทศบาลเมืองบางบัวทอง
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออก
ติ ด ต่ อ ตำบลโสนลอย เทศบาลเมื อ งบางบั ว ทอง ตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันตก
ติดต่อ ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ตำบลบางบัวทองมีพื้นที่ ๒๙.๗ ตารางกิโลเมตร
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คลองใน ำบลบางบัวทอง
ตำบลบางบัวทองมีคลองหลายสายที่ไหลผ่านในตำบล คลองเหล่านี้ได้ใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อ
การเกษตรการคมนาคม และการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของชาวบ้าน เช่น การอาบน้ำ
ักเสื้อผ้า แต่เดิมได้ใช้น้ำเพื่อการบริโภคมาก่อนด้วย แต่ปจจุบันไม่สามารถใช้น้ำในคลองเพื่อ
การบริโภคเช่นแต่ก่อนได้ คลองที่ไหลผ่านในตำบลบางบัวทองคือ
คลองพระราชาพิมล เปนคลองสายหลักในตำบลบางบัวทองที่ได้ใช้ประโยชน์ทั้งการ
เกษตร การคมนาคมและการใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจำวันของชาวบ้าน เช่น การอาบน้ำ กั เสือ้ ผ้า
และการบริโภค คลองอีกหลายสายในตำบลบางบัวทองได้ขดุ แยกจากคลองพระราชาพิมล
คลองลากค้อน คลองลากค้อนอยูท่ างด้านทิศตะวันตกของตำบลบางบัวทอง เปนคลอง
แบ่งเขตอำเภอบางบัวทองและอำเภอไทรน้อย คลองลากค้อนตอนทิศตะวันตกเปนคลองทีข่ ดุ แยกจาก
คลองลากค้อนไปทางทิศใต้ไปบรรจบปากคลองตาคล้าย และต่อไปบรรจบคลองพระราชาพิมล
ใกล้วดั ไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี คลองสายนีเ้ ปนคลองสายหลักอีกสายหน่งทีผ่ า่ นตำบล
บางบัวทอง ทีส่ ามารถส่งน้ำจากแม่นำ้ เจ้าพระยาผ่านคลองพระยาบรรลือมาคลองพระราชาพิมลได้
คลองเ ก หรือคลองขุดใหม่ เปนคลองที่ขุดแยกจากคลองพระราชาพิมลฝงทิศเหนือ
ในพื้นที่ของอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
คลองสเหร่า รงสวด เปนคลองส่งน้ำที่ขุดแยกจากคลองพระราชาพิมลฝงทิศเหนือ
ไปบรรจบคลองลำรี

ถนนสายหลักใน ำบลบางบัวทอง
ตำบลบางบัวทองในปจจุบันได้เกิดชุมชนเมืองและหมู่บ้านจัดสรรข้นมาก มีการตัดถนนใน
ตำบลบางบัวทองหลายสาย เกิดชุมชนใหม่ ตั้งอยู่ตามถนนสายต่าง โดยเฉพาะถนนบางกรวย ไทรน้อย ง่ เปนถนนสายหลักในตำบลบางบัวทอง และเปนถนนสายแรกทีต่ ดั ผ่านตำบลบางบัวทอง
ถนนราษฎรทูลเกล้า เปนถนน อยสายแรกที่ตัดจากถนนบางกรวย - ไทรน้อย ไปในชุมชน
ริมคลองพระราชาพิมล ปจจุบันมีถนนเลียบคลองลากค้อน เลียบคลองเจ็ก เข้าไปในชุมชนต่าง ที่
อยู่ริมคลองดังกล่าวและเกิดชุมชนใหม่ตลอดถนนเลียบคลองเหล่านี้ด้วย

วิถีชีวิ ของผู้คนใน ำบลบางบัวทอง
ผู้คนในตำบลบางบัวทองที่อยู่ในชุมชนดั้งเดิมจะเปนสังคมชาวนา มีการทำนาเปนอาชีพ
หลักและตั้งบ้านเรือนอยู่ตามริมคลอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองพระราชาพิมล จะมีผู้คนอาศัยอยู่
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มากเปนชุมชนใหญ่ มีมัสยิด โรงสี โรงเรียน สถานีอนามัย ตั้งอยู่ตามริมคลองเช่นเดียวกับคลอง
ลากค้อน คลองตาคล้าย และคลองเจ็ก จะมีบ้านเรือน มัสยิด โรงเรียน ตั้งอยู่ตามริมคลองเช่นกัน
ผู้คนไปมาหาสู่กันด้วยการใช้เรือเปนพาหนะหลัก
ปจจุบันไม่มีการใช้เรือเปนพาหนะ มีแต่รถยนต์ รถมอเตอร์ไ คล์ เปนพาหนะหลักในชุมชน

กลุ่มชา ิพันธุ์ของผู้คนใน ำบลบางบัวทอง
ผู้คนที่อยู่ในตำบลบางบัวทอง ตั้งแต่เมื่อเริ่มขุดคลองพระราชาพิมล เปนกลุ่มชนที่มีทั้ง
ชาวพุทธและมุสลิม ต่อมามีชาวจีนเข้ามาอยู่ ผูค้ นในตำบลบางบัวทองจงประกอบด้วยผูค้ นชาติพนั ธุ์
และศาสนาต่าง คือ
ชาวพท ได้เข้าจับจองที่ดินริมคลองพระราชาพิมล ตั้งแต่เริ่มมีการขุดคลองตั้งแต่ พ.ศ.
๒๔๓๓ - พ.ศ. ๒๔๔๒ มีผู้คนจากบ้านไทรม้า บ้านบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี บ้านบางเลน
คลองอ้อม อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้เข้ามาหักร้างถางปาเพื่อทำนาและตั้งบ้านเรือน
อยู่สองฝงคลองพระราชาพิมล วัดละหารในตลาดบางบัวทอง เปนศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ
ในชุมชน
ชาวมสลิม จากบ้านท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้เข้ามาจับจองที่ดินสองฝง
คลองพระราชาพิมล เพื่อทำนาเช่นกัน ชุมชนมุสลิมแห่งนี้ได้ร่วมกันสร้างมัสยิดเมื่อประมาณ พ.ศ.
๒๔๖๐ ที่ฝงทิศใต้ของคลองพระราชาพิมล (ปจจุบันอยู่ในตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง)
ประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๘ ได้ย้ายมัสยิดมาสร้างที่ฝงทิศเหนือของคลองพระราชาพิมล ตรงข้ามกับที่
สร้างมัสยิดเดิม เรียกว่าสเหร่า รงสวด ปจจุบันคือ มัสยิดดารส าลาม มัสยิดกลาง ตำบล
บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ชาวมุสลิมได้เข้ามาอยูใ่ นตำบลบางบัวทองทีค่ ลองเจ็ก และบริเวณคลองลากค้อนในเวลาต่อมา
ชาว ีน ชาวจีนที่มาอยู่ในตำบลบางบัวทองได้เข้ามาหลังจากที่มีการจับจองที่ดินทำนาของ
ชาวพุทธและชาวมุสลิมแล้ว ชาวจีนส่วนใหญ่ที่มาอยู่ในอำเภอบางบัวทองเมื่อแรกตั้งอำเภอ
บางบัวทองเปนคนต่างด้าว และประกอบอาชีพค้าขายหรือรับเหมาก่อสร้าง ขุดคลองมากกว่าทำนา
แต่การปลูกผักเปนอาชีพหลักของชาวจีนกลุ่มหน่ง ชาวจีนที่ปลูกผักใช้พื้นที่ไม่มาก จงเลือกพื้นที่
ที่ยังไม่มีใครจับจองหรือถ้าเปนที่ริมคลอง แต่มีผู้จับจองแล้วก็ขอแบ่งเช่าทำสวนผัก การทำสวนผัก
จงมีมากในตำบลบางบัวทอง ตั้งแต่ยังไม่ได้แยกเปนตำบลพิมลราช ปจจุบันยังคงมีการทำสวนผัก
และเปนสวนผักขนาดใหญ่ เพราะมีการใช้เครื่องมือการเกษตรที่ทันสมัย อีกทั้งผู้ทำสวนผักใน
ปจจุบันเปนชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีสิทธิในการถือครองที่ดินได้ ประกอบกับการขยายตัวของบ้าน
เมืองในปจจุบันนี้ ผักได้เปนสินค้าที่สำคัญทำรายได้ดีให้แก่ชาวสวนผักบางบัวทอง
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ชาวจีนบางครอบครัวที่อยู่ในตำบลบางบัวทองประกอบอาชีพค้าขายและเปนเจ้าของกิจการ
โรงสีข้าว
ชาวจีนในตำบลบางบัวทองนับถือพุทธศาสนาและนับถือเจ้าพ่อจุย้ ทีต่ ลาดบางบัวทอง

ตลาดบางบัวทอง

ชุมชนใหม่ใน ำบลบางบัวทอง
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ช่วงจากอำเภอบางบัวทองไปอำเภอไทรน้อย เปนถนนสายหลักใน
ตำบลบางบัวทองและเปนแหล่งที่เกิดชุมชนใหม่ในตำบลบางบัวทอง หมู่บ้านจัดสรร อาคาร
พาณิชย์และโรงงานมีอยู่ตลอดสองฝงของถนนสายนี้แทรกอยู่กับนาและสวนผัก ถนนสายนี้จง
คลาคล่ำไปด้วยผู้คนและรถยนต์อีกทั้งตลาดนัดที่มีนัดเกือบทุกวันที่เห็นได้ตามริมถนนสายนี้

การ กครองของ ำบลบางบัวทอง
ตำบลบางบัวทองมีการบริหารการปกครองทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ดังนี้
การบริหารส่วนภูมิภาค ตำบลบางบัวทองแบ่งการบริหารส่วนภูมิภาคเปนหมู่บ้าน มีกำนัน
เปนผู้ รั บ ผิ ด ชอบการบริหารในตำบลและมีผู้ใหญ่บ้ านแต่ ละหมู่ บ้า นรั บผิ ดชอบการบริ หารใน
หมู่บ้านของตน (ยกเว้นหมู่ที่ ๒ ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง) ตำบลบางบัวทองแบ่งการ
ปกครองเปน ๑๖ หมู่บ้าน

ท้องถิ่นบางบัวทอง
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องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง

การปกครองส่วนท้อง ิ่น
ตำบลบางบัวทองได้จดั ตัง้ เปนสภาตำบลบางบัวทอง และต่อมาได้ยกฐานะเปนองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางบัวทอง ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๔ ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ตำบล
บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

สถานที่สำคัญใน ำบลบางบัวทอง
ตำบลบางบัวทองมีศาสนสถาน สถานศกษา และสถานที่ราชการอื่น คือ
ศาสนสถาน ตำบลบางบัวทอง มีมัสยิด ๓ แห่ง คือ
มัสยิดดารส าลาม ชาวไทยมุสลิมจากบ้านท่าอิฐได้มาจับจองทีด่ นิ ในตำบลบางบัวทอง
ในระยะแรกนั้ยังไม่มีมัสยิดสำหรับประกอบศาสนกิจ ในวันศุกร์ต้องเดินทางไปละหมาดที่มัสยิด
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โดมหน้าอาคารมัสยิดดารุส าลาม (สุเหร่าโรงสวด) หมู่ที่ ตำบลบางบัวทอง
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ท่าอิฐบ้างหรือที่มัสยิดโรงกระโจมบ้าง ประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้สร้างมัสยิดเปนอาคารไม้ หลังคา
มุงสังกะสี ฝาจาก บนที่ดินของนายเจ๊ะมะบิน าอิส อยู่ทางฝงทิศใต้ของคลองพระราชาพิมล และ
นายเจ๊ะมะบิน าอิส เปนอิหม่าม

ท้องถิ่นบางบัวทอง
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เนื่องจากสถานที่สร้างมัสยิดมีไม่มาก ไม่สามารถขยายทำกุโบร์ได้ ัจยีอะหะหมัด บริสุทธิ
และ ัจยะโต๊ะอ่อน มุดและ มีศรัทธาบริจาคที่ดินที่หมู่ที่ ๔ ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง
่งอยู่ฝงทิศเหนือของคลองพระราชาพิมลเพื่อสร้างมัสยิดและกุโบร์
พ.ศ. ๒๔๙๗ อิหม่ามเจ๊ะมะบิน าอิสเสียชีวิต ัจยีอับดุลวา ับ มุดและ ได้ดำรงตำแหน่ง
อิหม่าม
พ.ศ. ๒๔๓๗ อิหม่ามอับดุลวา ับ มุดและเสียชีวิต ัจยีอับดุลลอ ์ มุด และบุตรชายได้ดำรง
ตำแหน่งอิหม่ามแทนบิดา
มัสยิดดารุส าลามทางราชการได้ใช้เปนศูนย์กลางการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เปนครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย เมื่อมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยจงมีการเรียกกันในนาม
สเหร่ากลาง
มัสยิดยามาลดดิน สเหร่า าว ตัง้ อยูท่ หี่ มูท่ ี่ ๑๖ ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี นายมานะ เหล็กดี ได้อุทิศที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๔๒ ไร่ เพื่อสร้างมัสยิดเมื่อ พ.ศ.

มัสยิดยามาลุดดิน (สุเหร่าใหม่ หรือ สุเหร่าขาว)
ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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๒๔๗๕ อาคารมัสยิดหลังแรกได้สร้างเปนอาคารไม้ชั้นเดียวกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ต่อมามี
การสร้างมัสยิดหลังใหม่เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีอิหม่ามอะห์หมัด ดอเลาะเปนอิหม่าม
อิหม่ามอะห์หมัด ดอเลาะถงแก่กรรม อิหม่าม อมัด หมัดดอเลาะ ดำรงตำแหน่งอิหม่ามแทน
ต่อมามีการเลือกตั้งอิหม่ามใหม่อีกครั้งหน่ง อิหม่ามยะรณี มิงสะเมาะ ได้รับเลือกตั้งเปนอิหม่าม
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้มีการขยายมัสยิด กว้าง ๒๘ เมตร ยาว ๓๘ เมตร เนื่องจากมีสัปปุรุษ
มาประกอบศาสนกิจในมัสยิดมากกว่า ๒๐๐ ครัวเรือน
มัสยิดนูรส าอาดะห์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๖ เมตร ยาว
๒๐ เมตร อิหม่าม า อี วันแอเลาะ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี เปนผู้ตั้งชื่อ
มั ส ยิ ด นู รุ ส าอาดะห์ มั ส ยิ ด มี เ นื้ อ ที่ บ ริ เ วณมั ส ยิ ด ๗ ไร่ ต่ อ มาอาคารมั ส ยิ ด ได้ ข ยายใหญ่ ข้ น
และมีโรงเรียนสอนศาสนาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ อิหม่ามยา อ ีน เลาะลาเมาะเปนอิหม่ามท่านแรก
เข้าบริหารกิจการมัสยิดแห่งนี้
หมู่ที่

มัสยิดนูรุส าอาดะห์ (สุเหร่าคลองเจก)
ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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ส่วนที่จัดเตรียมไว้สำหรับหญิงมุสลิม
ในมัสยิดนูรสุ าอาดะห์ (สุเหร่าคลองเจก)
ตำบลบางบัวทอง
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ส าบันการ ก า
วิทยาลัยอั ิกรอ ตั้งอยู่ที่ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อำเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตวน ัจยีมุ ัมหมัดเ น (เครือวัลย์ สัญชัยวรนันท์) อิหม่ามมัสยิด
อับดุลลานุสรณ์เปนผูว้ ากั (อุทศิ ) ทีด่ นิ จำนวน ๓๑ ไร่ เพือ่ สร้างวิทยาลัยแห่งนี้ พร้อมกันนี้ยังเปน
ผู้อุปถัมภ์ด้านเงินทุนในการก่อสร้างอาคารและทุนในการดำเนินการทั้งหมดอีกด้วย
ภายในวิ ท ยาลั ย มี อ าคารเด่ น เปนสง่ า หลายอาคาร เปนอาคารที่ ท ำการของมู ล นิ ธิ
พงรำลก อาคารวิทยาลัยอั ิกรอ อาคารสมาคมคุรุสัมพันธ์ มัสยิด อาคารเรียน หอพัก หอประชุม
โรงยิม และสนามกี ากลางแจ้ง

โรงเรียนสหวิทยา ของ อบต.
บางบัวทอง ตำบลบางบัวทอง
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อาคารอำนวยการประกอบด้วยห้องสตูดิโอ สำหรับบันทกเทปรายการวิทยุโทรทัศน์
หรือบันทกลงวีดิทัศน์เพื่อการเผยแพร่ ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลต่าง เพื่อเปนประโยชน์
ในการพัฒนาการศกษาและพัฒนาสังคมต่อไป
ในด้านการศกษาได้นำระบบการศกษานอกโรงเรียน (กศน.) กระทรวงศกษาธิ การ
มาผนวกไว้ด้วย
คณะกรรมการมูลนิธพิ งรำลก ง่ มีอาจารย์อบั ดุลการีม วันแอเลาะ เปนประธาน เปนผู้
ดำเนินการบริหารวิทยาลัยอั ิกรอ
รงเรียนสหมิตรบางบัวทอง
รงเรียนสเหร่า รงสวด
รงเรียนสเหร่าคลองเ ก
ส านีอนามัยตำบลบางบัวทอง

ห่ง

มัสยิดนูรุส าอาดะห์
ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนประชารั บำรุง
(โรงเรียนสุเหร่าโรงสวด)
ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี
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ำบลบางรักพั นา
ระวั ิความเ นมา
ตำบลบางรักพัฒนาตั้งข้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยแยกพื้นที่บางส่วนที่อยู่ทางด้านทิศเหนือ
ของตำบลบางรักใหญ่จำนวน ๘ หมูบ่ า้ น มาจัดตัง้ เปนตำบลบางรักพัฒนา การต้องแยกพืน้ ทีส่ ว่ นหน่ง
ของตำบลบางรักใหญ่มาจัดตั้งเปนตำบลบางรักพัฒนานั้น เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนและ
การเกิดชุมชนใหม่ทางด้านทิศเหนือของตำบลบางรักใหญ่ ที่มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลโสนลอย
่งเปนเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง นอกจากนั้นเกิดชุมชนและหมู่บ้านจัดสรรข้นจำนวนมากตาม
แนวถนนบางกรวย - ไทรน้อย ต่อเนือ่ งจากเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองเข้ามาในเขตตำบลบางรักใหญ่
อำเภอบางบัวทอง ราษฎรในชุมชนต่าง ที่อยู่ในตำบลบางรักใหญ่ตอนเหนือได้ขอให้แยกพื้นที่
ตอนเหนือของตำบลบางรักใหญ่เปนตำบลบางรักพัฒนา กำนันดำรงค์ อยู่สุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔
ตำบลบางรักพัฒนาได้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลบางรักพัฒนาคนแรก
ปจจุบนั ตำบลบางรักพัฒนามีชมุ ชนมากข้น แบ่งการปกครองตำบลเปน ๑๕ หมูบ่ า้ น

ส าพ ูมิศาส ร์ของ ำบลบางรักพั นา
ตำบลบางรักพัฒนาเปนที่ราบลุ่ม มีคลองหลายสายไหลผ่านในตำบล เปนพื้นที่เหมาะแก่
การทำการเกษตร ทั้งการทำสวนผลไม้และการทำนา

ที่ ังของ ำบลบางรักพั นา
ตำบลบางรักพัฒนาตัง้ อยูท่ างทิศใต้ของอำเภอบางบัวทอง ห่างจากทีว่ า่ การอำเภอบางบัวทอง
ประมาณ ๖ กิโลเมตร

อาณาเข และพืนที่ของ ำบลบางรักพั นา
ตำบลบางรักพัฒนา มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอต่าง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต้
ติดต่อ ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ และตำบลบางคูรดั อำเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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ทิศตะวันตก
ติดต่อ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ตำบลบางรักพัฒนามีพื้นที่ ๑๑.๔๘ ตารางกิโลเมตร

คลองใน ำบลบางรักพั นา
ตำบลบางรักพัฒนาเปนพืน้ ทีม่ กี ารทำนามาก่อน ภายในตำบลมีคลองหลายสายทีไ่ หลผ่าน คือ
คลองบาง ผ่ เปนคลองธรรมชาติที่แยกจากคลองอ้อมผ่านตำบลบางรักใหญ่ ตำบลบางรัก
พัฒนา และตำบลพิมลราช บรรจบคลองพระราชาพิมล
คลองบาง พรก เปนคลองธรรมชาติที่แยกจากคลองบางไผ่ที่วัดบางแพรก
คลองผู้ ห พ
่ หู รือคลอง นน เปนคลองทีเ่ กิดข้นจากการขุดเพือ่ นำน้ำเข้ามาทำนา ผูใ้ หญ่พู
เปนผู้ดำเนินการขุด ต่อมามีการทำถนนขนานกับคลอง มีการขุดดินจากในคลองมาทำถนนเข้า
โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม จงเรียกว่า “คลอง นน” ขนานไปตามถนนจันทร์ทองเอี่ยม ่งเปนถนนที่
เกิดจากการขุดดินมาทำถนนดังกล่าว

ถนนสายหลักที่ผ่าน ำบลบางรักพั นา
ตำบลบางรักพัฒนามีถนนสายหลักที่ผ่านในตำบล คือ
นนบางกรวย - ทรน้อย เปนถนนสายแรกที่ตัดผ่านพื้นที่ของตำบลบางรักพัฒนาตั้งแต่
เมื่อยังเปนตำบลบางรักใหญ่
นน นั ทร์ทองเอีย่ ม เปนถนนทีแ่ ยกจากถนนบางกรวย - ไทรน้อย ไปทีโ่ รงเรียนจันทร์ทองเอีย่ ม
ปจจุบันถนนสายนี้ได้ทำต่อไปถงถนนกาญจนาภิเษก (ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี)
นนบาง ผ่ - หนองเพรางาย เปนถนนทีเ่ ชือ่ มพืน้ ทีข่ องอำเภอบางบัวทองและอำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี
นนรัตนา ิเบ ร์ เปนถนนสายหลักที่สำคัญตัดผ่านในตำบลบางรักพัฒนาทางด้านทิศใต้

การ กครองของ ำบลบางรักพั นา
ตำบลบางรักพัฒนามีการบริหารการปกครอง ดังนี้
การปกครองส่วน ูมิ าค มีกำนันเปนผู้รับผิดชอบการปกครองในตำบล และผู้ใหญ่บ้าน
แต่ละหมู่บ้านรับผิดชอบการปกครองในหมู่บ้านที่ตนดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางรัก
พัฒนาแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคเปน ๑๕ หมู่บ้าน
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หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว
หมู่ที่ ๙
(อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง)
หมู่ที่ ๒ บ้านบางแพรก
หมู่ที่ ๑๐
หมู่ที่ ๓ บ้านนิ้วค่อม
หมู่ที่ ๑๑
หมู่ที่ ๔ บ้านบางแพรก
หมู่ที่ ๑๒
หมู่ที่ ๕ บ้านคลองบางแพรก
หมู่ที่ ๑๓
หมู่ที่ ๖ บ้านบางไผ่
หมู่ท่ี ๑๔
หมู่ที่ ๗ บ้านปลายคลองบางไผ่
หมู่ที่ ๑๕
หมู่ที่ ๘ บ้านคลองวัดลาดปลาดุก

บ้านอุดมกาญจน์
บ้านบัวทอง
บ้านบางแพรกตอนปลาย
บ้านรัตนาธิเบศร์
บ้านอุดมบุรี
บ้านกฤษดา
บ้านรุ่งเรือง

การปกครองส่วนภูมิภาคของตำบลบางรักพัฒนามี ๑๔ หมู่บ้าน เนื่องจากหมู่ที่ ๑ และพื้นที่
บางส่วนหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบลบางรักพัฒนา อยู่ในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นของ
เทศบาลเมืองบางบัวทอง
การปกครองส่วนท้อง ิ่น ตำบลบางรักพัฒนามีการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นเปน
องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพั นา
ตำบลบางรักพัฒนาได้จัดตั้งเปนสภาตำบลบางรักพัฒนา ต่อมาได้ยกฐานะเปนองค์การ
บริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนารับผิดชอบพื้นที่ใน ๑๔ หมู่บ้านของตำบลบางรัก
พัฒนา ส่วนหมู่ที่ ๑ ทั้งหมด อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ พื้นที่
บางส่วนของทั้ง ๓ หมู่บ้านนี้อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา พื้นที่นอกเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนาหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ อยู่ในเขตเทศบาลเมือง
บางบัวทอง
เท บาลเมืองบางบัวทอง
เทศบาลเมืองบางบัวทองได้ขยายเขตเทศบาลครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลบางรักพัฒนา
ทั้งหมู่และพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่ ๖ อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองด้วย

ผู้คนใน ำบลบางรักพั นา
ตำบลบางรักพัฒนาเปนตำบลที่มีประชากรมากที่สุดในอำเภอบางบัวทอง ผู้คนในตำบล
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บางรักพัฒนามีทั้งที่เปนคนดั้งเดิมและเปนผู้ที่มาอยู่เมื่อมีการขยายตัวของชุมชนเมืองในตำบล
บางรักพัฒนา
ชุมชนในตำบลบางรักพัฒนาจงมีทั้งชุมชนดั้งเดิมและชุมชนใหม่
ชุมชนดั้งเดิมในตำบลบางรักพัฒนาเปนชุมชนของชาวนาที่ได้ปลูกสร้างบ้านเรือน เปนย่าน
ทีอ่ ยูต่ ามคลองต่าง ในชุมชน ได้แก่ คลองบางไผ่ คลองบางแพรก มีชมุ ชนต่าง คือ
ชมชนบ้านหนองบัว หมูท่ ี่ ๑ ตำบลบางรักพัฒนา ปจจุบนั อยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง
บ้านหนองบัว ่งเปนชุมชนเกษตรดั้งเดิมได้เปลี่ยนเปนชุมชนเมือง มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดข้นในชุมชน
และเปนชุมชนเมืองขนาดใหญ่
ชมชนบ้านนิ้วค่อม ชุมชนแห่งนี้ยังคงสภาพเปนชุมชนดั้งเดิมอยู่ถงแม้การทำนาทำสวน
กำลังจะเลือนหายไปจากชุมชน ในชุมชนแห่งนี้มีหมู่บ้านจัดสรรกำลังขยายเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ชมชนบ้านบาง พรก เปนชุมชนชาวนามาก่อน ปจจุบันเปนชุมชนที่มีหมู่บ้านจัดสรรมาก
ถง ๘ แห่ง

นายดำรงค์ อยู่สุข อดีตกำนันตำบลบางรักพั นา
เก ตรกรอำเภอบางบัวทองกับควายที่เลี้ยงไว้ที่นา
ใกล้ถนนจันทร์ทองเอี่ยม
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ชมชนปลายคลองบาง พรก เดิมเปนชุมชนชาวนาที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ปลายคลองบางแพรก
เปนชุมชนเล็ก ปจจุบันไม่มีการทำนาในชุมชนแล้ว มีหมู่บ้านจัดสรรอยู่ในชุมชนนี้ ๓ แห่ง
ตำบลบางรักพัฒนาเปลี่ยนจากชุมชนชาวนาชาวสวนเปนชุมชนเมือง มีหมู่บ้านจัดสรรและ
ย่านการค้ามากกว่า ๓๒ แห่ง
ถนนได้กลายเปนทางคมนาคมที่สำคัญภายในชุมชนแทนคลองที่ครั้งหน่งในอดีตคลองต่าง
ในตำบลบางรักพัฒนามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีพของผู้คนในตำบลบางรักพัฒนามาก ชุมชน
และบ้านเรือนของชุมชนใหม่ตั้งอยู่เรียงรายตามถนนบางกรวย - ไทรน้อย และถนนสายอื่น ที่มี
อยู่ทั่วไปในตำบลบางรักพัฒนา

สถานที่สำคัญใน ำบลบางรักพั นา
ตำบลบางรักพัฒนามีสถานทีส่ ำคัญทีเ่ ปนศาสนสถาน สถานศกษา และสถานทีร่ าชการอืน่ คือ
าสนส าน ตำบลบางรักพัฒนามีวัด ๒ แห่ง คือ
วัดลาดปลาดก ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๗ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
สภาพพื้นที่ใกล้วัดยังคงเปนทุ่งนาที่เขียวขจีด้วยผืนนากว้างใหญ่ แม้ด้านหน้าวัดจะถูกรุกด้วย
ชุมชนเมืองและอาคารพาณิชย์สองฝงถนนบางไผ่ - หนองเพรางาย
วัดลาดปลาดุกในอดีตเปนวัดเล็ก ทีอ่ ยูห่ า่ งไกลจากตลาดบางบัวทองมาก การเดินทางทางเรือ
หรือการเดินผ่านทุ่งนาในหน้าแล้ง เปนเส้นทางคมนาคมที่เดินทางไปวัดลาดปลาดุกได้ แต่ปจจุบัน
ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย เปนเส้นทางหลักที่เดินทางไปวัดลาดปลาดุกได้อย่างสะดวกสบาย

วัดลาดปลาดุก ตำบลบางรักพั นา
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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วัดลาดปลาดุกเปนวัดที่สร้างข้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๕ สิ่งก่อสร้างในวัดขณะนี้ได้
สร้างข้นในช่วงตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ เปนต้นมา มีการสร้างอุโบสถขนาด ๕ ห้อง ต่อมา พ.ศ. ๒๕๓๗
ได้สร้างอุโบสถหลังใหม่มีขนาดใหญ่และสวยงาม ภายในอุโบสถเขียนภาพพุทธประวัติและภาพ
เทพชุมนุม บานประตูและหน้าต่างประดับมุกทั้งด้านนอกและด้านใน บานประตูหน้าต่างด้านใน
เปนภาพพระเจ้าสิบชาติ
พระประธานอุโบสถ เปนพระพุทธชินราชจำลอง ที่มีพระพุทธลักษณะที่งามและมีขนาดใหญ่
เมื่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ ได้มีการย้ายอุโบสถหลังเดิมให้มาอยู่คู่กับอุโบสถหลังใหม่เพื่อเปน
วิหาร แต่อุโบสถหลังเดิมได้พังลงเสียก่อนขณะทำการย้าย
หลวงพ่อโต พระพุทธรูปที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชากันมาก ประดิษฐานอยู่ที่วิหารด้านหน้า
อุโบสถ
วัด ผ่เหลือง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
วัดไผ่เหลืองเปนวัดร้างมาก่อน หลักฐานวัดมีเพียงฐานเจดียเ์ ล็ก ชาวบ้านได้ทำนาในทีว่ ดั ร้างมานาน
จนเมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๘ กำนันดำรงค์ อยูส่ ขุ อดีตกำนันตำบลบางรักพัฒนาและชาวตำบลบางรักพัฒนา
ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมกันสร้างเปนวัดข้นใหม่ พระสง ์จาก
วัดโมลี ๕ รูป มีพระสง่า เกา ีระ เปนประธานสง ์ได้มาอยู่จำพรรษาที่วัดไผ่เหลือง จากนั้นมีการ
พัฒนาวัดไผ่เหลืองต่อเนื่องกันมา เมื่อเริ่มพัฒนาวัดไผ่เหลืองตั้งอยู่กลางทุ่งนา แต่ปจจุบันวัดไผ่
เหลืองถูกล้อมด้วยหมู่บ้านจัดสรรและอาคารบ้านเรือนไม่มีท้องทุ่งที่เขียวขจีที่เปนนาข้าวให้ได้เห็น
อีกแล้ว
สิ่งก่อสร้างภายในวัดได้สร้างข้นอย่างสวยงาม มีอุโบสถขนาดใหญ่ ศาลาการเปรียญและ
หมู่กุ ิสง ์ ภายในวัดร่มรื่นด้วยร่มไม้

วัดไผ่เหลือง ตำบลบางรักพั นา
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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ส าน ก า ตำบลบางรักพัฒนามีโรงเรียน ๕ แห่ง ดังนี้
๑. โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๒. โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๓. โรงเรียนกสิณธร (เ ็นต์ปเตอร์)
๔. โรงเรียนสากลศกษา
๕. โรงเรียนเทพพิมานพิทยา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.บ.ต. บางรักพัฒนา ๑ แห่ง
ส านีอนามัย ตำบลบางรักพัฒนา มีสถานีอนามัย ๒ แห่ง คือ
๑. สถานีอนามัยบ้านบางแพรก หมู่ที่ ๔ ตำบลบางรักพัฒนา
๒. สถานีอนามัยวัดลาดปลาดุก หมู่ที่ ๗ ตำบลบางรักพัฒนา
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพั นา
เมื่อสภาตำบลบางรักพัฒนาได้จัดตั้งข้น สำนักงานของสภาตำบลอยู่ที่เลขที่ ๙๕ หมู่ที่ ๔
ถนนจั น ทร์ ท องเอี่ ย ม ตำบลบางคู รั ด ่ ง เปนบ้ า นของกำนั น ดำรงค์ อยู่ สุ ข อดี ต กำนั น ตำบล
บางรักพัฒนา ต่อมาวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา
ได้สร้างสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๖๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

สถานีอนามัยวัดบางไผ่ ตำบลบางรักพั นา

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพั นา

ท้องถิ่นบางบัวทอง



ำบลบางรักใหญ่
ระวั ิความเ นมา
คลองอ้อม ่งเคยเปนแม่น้ำเจ้าพระยามาก่อนที่จะมีการขุดคลองลัดเมืองนนทบุรีเมื่อ พ.ศ.
๒๑๗๙ นั้น ชุมชนต่าง ที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเดิมได้ตั้งอยู่ในเส้นทางเดินเรือที่สำคัญยิ่งตั้งแต่
สมัยอโยธยาและสมัยอยุธยา ประกอบกับพื้นที่ดินบริเวณสองฝงอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเจริญ
เติ บ โตของไม้ ผ ลและต้ น ข้ า ว ชุ ม ชนคลองอ้ อ มจงเปนชุ ม ชนที่ มี ค วามมั่ ง คั่ ง อุ ด มสมบู ร ณ์ ด้ ว ย
พืชพันธุ์ธัญญาหารต่าง วัดวาอาราม ศาสนสถานของผู้คนในลุ่มน้ำแห่งนี้จงมีมากมายและ
มีความวิจิตรสวยงาม
บ้านบางรักใหญ่ บ้านบางพลู บ้านบางแพรก บ้านบางเดื่อ บ้านบางไผ่ ในท้องที่อำเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตลอดถงชุมชนใกล้เคียงเช่น บ้านบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี
บ้านบางเลน บ้านบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เปนต้น ล้วนเปนชุมชนที่มีความเจริญ
มายาวนานกว่า ๖ ศตวรรษมาแล้ว
พระพุ ท ธรู ป ศิ ล าทรายแดงที่ มี ค วามงาม มี ข นาดใหญ่ แ ละมี จ ำนวนมากถง ๑๖ องค์ ที่
วัดบางรักใหญ่นั้น ถือว่าเปนหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นถงความสำคัญของบ้านบางรักใหญ่
และกาลเวลาอันยาวนานของชุมชนแห่งนี้ที่มีมาตั้งแต่สมัยอโยธยาก่อนสมัยอยุธยา
นอกจากนั้นยังมีอุโบสถ วิหารและพระพุทธรูปในอุโบสถในวิหารวัดบางไผ่ วัดบางแพรกเปน
ศาสนสถานที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา โบราณสถานและพระพุทธรูปดังกล่าวนี้ ย่อมบอกเล่าความ
สำคัญและความเก่าแก่ของบ้านบางรักใหญ่ได้เปนอย่างดี และถือได้ว่าบางรักใหญ่เปนชุมชนที่มี
ความสำคัญและมีอายุกาลนานที่สุดในอำเภอบางบัวทอง
พ.ศ. ๒๔๔๔ กระทรวงนครบาลได้ยกฐานะบ้านบางรักใหญ่ข้นเปนตำบลบางรักใหญ่ และ
เปนตำบลหน่งที่อยู่ในเขตปกครองของอำเภอบางบัวทอง
พ.ศ. ๒๔๔๗ กระทรวงธรรมการได้จดั พิมพ์หนังสือทำเนียบคณะสง ์ ร.ศ. ๑๒๓ (พ.ศ. ๒๔๔๗)
ในหนังสือนี้ได้กล่าวถงตำบลบางรักใหญ่ ่งเปนพื้นที่ตั้งของวัดบางรักใหญ่ ดังนี้
“วัดบางรัก ห ่ ตำบลบางรัก ห ่ อำเ อบางบัวทอง พระ อม เ ้าอาวาส”
เมื่ อ แรกจั ด ตั้ ง อำเภอบางบั ว ทองนั้ น ตำบลบางรั ก ใหญ่ เ ปนตำบลที่ มี พื้ น ที่ ก ว้ า งใหญ่
มีหมู่บ้านมาก จากหนังสือทำเนียบท้องที่ของกระทรวงนครบาลพุทธศักราช ๒๔๖๑ ได้กล่าวถง
ตำบลบางรักใหญ่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ ตำบลบางรักใหญ่มีหมู่บ้านที่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านปกครอง
มากถง ๓๐ หมู่บ้าน ่งเปนตำบลเดียวในอำเภอบางบัวทองที่มีหมู่บ้านมากที่สุด ต่อมามีการ
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ปรับปรุงเขตพื้นที่ของหมู่บ้านต่าง ในตำบลบางรักใหญ่ หมู่บ้านที่อยู่ในเขตปกครองของตำบล
บางรักใหญ่มี ๑๘ หมู่บ้าน
พ.ศ. ๒๕๒๙ พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลบางรักใหญ่จำนวน ๘ หมู่บ้าน ได้แยกไปจัดตั้ง
เปนตำบลบางรักพัฒนา ปจจุบันตำบลบางรักใหญ่มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตปกครองส่วนภูมิภาค
มีกำนันและผู้ใหญ่บ้านจำนวน ๑๑ หมู่บ้าน

ส าพ ูมิศาส ร์ของ ำบลบางรักใหญ่
ตำบลบางรักใหญ่ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมหรือคลองอ้อมในปจจุบัน สภาพ
พื้นที่ทั่วไปเปนบริเวณที่มีน้ำหลากท่วมถงทุกป กระแสน้ำจะพัดพาแร่ธาตุที่เปนประโยชน์แก่
การเจริญเติบโตของไม้ผลและต้นข้าวมาทับถมอยู่ในพื้นที่ตำบลบางรักใหญ่เปนประจำทุกป
ภายในตำบลมีคลองที่ขุดแยกจากคลองอ้อมมากถง ๘ คลอง พื้นที่ของตำบลบางรักใหญ่จงเปน
พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร ทั้งการปลูกไม้ผลและการทำนา

ที่ ังของ ำบลบางรักใหญ่
ตำบลบางรักใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบางบัวทองฝงทิศเหนือของคลองอ้อม ห่างจาก
ที่ว่าการอำเภอบางบัวทองประมาณ ๑๐ กิโลเมตร

อาณาเข และพืนที่ของ ำบลบางรักใหญ่
ตำบลบางรักใหญ่มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอต่าง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต้
ติดต่อ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันตก
ติดต่อ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ตำบลบางรักใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ ๒,๒๙๗ ไร่ หรือประมาณ ๓.๘๓๕ ตารางกิโลเมตร

คลองสายหลักใน ำบลบางรักใหญ่
ตำบลบางรักใหญ่มีคลองสายหลัก ๘ สายที่ผ่านในตำบล คือ

ท้องถิ่นบางบัวทอง



คลองอ้ อ ม เปนคลองที่ เ ปนแม่ น้ ำ เจ้ า พระยามาแต่ ดั้ ง เดิ ม ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารขุ ด คลองลั ด
เมืองนนทบุรี การเดินทางระหว่างกรุงศรีอยุธยาและปากน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน ก่อนมีการ
ขุดคลองลัดเมืองนนทบุรีต้องใช้เส้นทางเดินเรือตามคลองอ้อม ่งเปนแม่น้ำเจ้าพระยาเท่านั้น
แม้ต่อมามีการขุดคลองลัดแล้วก็ยังมีเรือผ่านไปมาในคลองอ้อมอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือที่จะ
เดินทางระหว่างกรุงศรีอยุธยากับแม่นำ้ ท่าจีน ง่ ต้องเดินทางไปตามคลองอ้อมผ่านบ้านบางรักใหญ่
เข้าคลองบางใหญ่สู่แม่น้ำท่าจีน
คลองอ้อมเปนคลองหลักทีม่ คี ลองธรรมชาติและมีคลองทีม่ กี ารขุดแยกจากคลองอ้อม เพือ่ เปน
คลองส่งน้ำเพือ่ ทำนาและการเดินทางทางเรือหลายคลอง คลองแยกจากคลองอ้อมทีส่ ำคัญ คือ
คลองบาง ผ่ เปนคลองที่เกิดข้นตามธรรมชาติแยกจากคลองอ้อมไปทางทิศเหนือ ไปถงวัด
ลาดปลาดุก และตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง บริเวณปากคลองบางไผ่จะเปนที่ลุ่มมาก เปน
พื้นที่ทำสวนผลไม้ ปลายคลองบางไผ่จะบรรจบกับคลองผู้ใหญ่จอนและคลองโต๊ะใหม่ ในตำบล
พิมลราช อำเภอบางบัวทอง ไปออกคลองพระราชาพิมลได้ พื้นที่ส่วนนี้เปนนาข้าว
คลองบาง พรก ตรงบริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง ใกล้ปากคลองบางไผ่ที่วัดบางแพรก
มีคลองแยกจากคลองบางไผ่ไปทางทิศตะวันตก บริเวณทางแยกของคลองนั้นเรียกว่า “ พรก”*
จงเปนชือ่ ของคลองทีแ่ ยกจากคลองบางไผ่นนั้ เรียกว่า “คลองบาง พรก” บริเวณปากคลองบางแพรก
เปนพื้นที่ลุ่มมีการทำสวนผลไม้กันมาก ปลายคลองบางแพรกเปนพื้นที่ทำนาและบริเวณปลาย
คลองบางแพรกบรรจบกับคลองบางพุทราที่บ้านบางคูลัด

สวนดอกหน้าวัว
ริมคลองบางแพรก ตำบลบางรักใหญ่
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

*

แพรก ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒ หมายถง ทางแยกของลำน้ำ
ถ้าเปนทางแยกทางบก เรียกว่า แพร่ง เช่น แพร่งสรรพศาสตร์ แพร่งนราในกรุงเทพฯ เปนต้น

100 ท้องถิ่นบางบัวทอง
คลองบางรัก ห ่ เปนคลองธรรมชาติที่แยกจากคลองอ้อมไปทางทิศเหนือ ปลายคลอง
บางรักใหญ่บรรจบกับคลองบางบัวทอง คลองบางรักใหญ่จงเปนทางลัดเมื่อเดินทางทางเรือ
ระหว่างตลาดบางบัวทองและกรุงเทพมหานคร ผ่านคลองอ้อมและคลองบางกอกน้อยไปออกแม่น้ำ
เจ้าพระยาที่คลองบางรักใหญ่ เปนคลองแบ่งเขตอำเภอบางบัวทองและอำเภอเมืองนนทบุรีและ
อำเภอปากเกร็ด บริเวณปากคลองบางรักใหญ่เปนพื้นที่ทำสวนผลไม้กันมาก แต่ในคลองและ
ปลายคลองเปนพื้นที่ทำนา ปลายคลองบางรักใหญ่ที่บรรจบกับคลองบางบัวทองเปนที่ตั้งของศาล
เจ้าพ่อต้นตะกู
คลองบางพลู เปนคลองสาขาของคลองอ้อม ปากคลองบางพลูอยู่ใกล้วัดโมลีที่บ้านบางพลู
ผ่านไปถงหมู่บ้านหงส์ประยูร คลองบางพลูแต่เดิมชาวบ้านจะปลูกพลูกันมากจงเรียกชื่อคลองว่า
คลองบางพลู
คลองมะ าม เปนคลองแยกจากคลองอ้อมไปทางทิศเหนือ ปากคลองเคยมีต้นมะขาม
ขนาดใหญ่ จงเปนชื่อของคลอง ชาวบ้านเรียกว่า คลองมะ าม ปากคลองเปนที่ตั้งศาลเจ้าพ่อ
พระราม มีงานทำบุญศาลเจ้าประจำทุกป
คลอง รงหีบ เปนคลองเล็กแยกจากคลองอ้อมไปทางทิศเหนือ เนื่องจากบริเวณปากคลอง
มีโรงหีบอ้อยตั้งอยู่ จงเปนที่มาของชื่อคลองโรงหีบ ปจจุบันไม่มีโรงหีบอ้อยและคลองตื้นเขินมาก
คลองบางเดื่อ เปนคลองแยกจากคลองอ้อมไปทางทิศเหนือ ผ่านวัดมะเดื่อและโรงเรียน
วั ด มะเดื่ อ คลองบางเดื่อ เปนคลองแบ่งเขตอำเภอบางบั ว ทองตำบลบางรั กใหญ่ และอำเภอ
บางใหญ่ ตำบลเสาธงหิน บริเวณปากคลองเปนพื้นที่ลุ่มมาก มีการทำสวนผลไม้กันตลอดบริเวณ
ปากคลอง เปนที่ลุ่มมีการปลูกผักบุ้งในน้ำกันทั่วไป

ผู้คนในชุมชนและการ ังบ้านเรือนของคนในชุมชน
ชาวตำบลบางรักใหญ่ดั้งเดิมเปนชาวไทยและนับถือพุทธศาสนา มีชาวจีนที่เข้ามาตั้งร้านค้า
ภายในชุมชนบ้างแต่น้อยมาก
บ้านเรือนของผู้คนในตำบลบางรักใหญ่ที่เปนชาวบ้านดั้งเดิม จะปลูกบ้านอยู่ตามคลองอ้อม
และบริเวณปากคลองอื่น ภายในตำบล บ้านเรือนที่ปลูกอยู่ตามริมคลองอ้อมหรือปากคลองที่
แยกจากคลองอ้อม จะปลูกอยู่ในน้ำมีน้ำท่วมขังอยู่ใต้ถุนบ้านตลอดทั้งป หน้าบ้านที่เปนท่าน้ำลง
คลอง มักจะมีศาลาริมน้ำและบางบ้านมีการปลูกผักบุ้งในน้ำหน้าบ้านด้วย
ปจจุบันในตำบลบางรักใหญ่มีถนนรัตนาธิเบศร์เปนถนนสายหลักผ่านในตำบล ผู้คนจาก
ต่างถิ่นได้เข้ามาอยู่อาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่ในตำบลบางรักใหญ่กันมากข้น การตั้งบ้านเรือนของผู้คน
ที่เข้ามาอยู่ใหม่ได้กระจายอยู่ทั่วไปตามถนนรัตนาธิเบศร์และถนน อยต่าง ที่แยกจากถนน
รัตนาธิเบศร์ ่งมีทั้งอาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย ปมน้ำมัน โรงแรมและโรงงานอุตสาหกรรม

ท้องถิ่นบางบัวทอง

101

ชุมชนดังเดิมใน ำบลบางรักใหญ่
ชุมชนดั้งเดิมในตำบลบางรักใหญ่ จะตั้งอยู่ริมคลองอ้อมและบริเวณปากคลองต่าง ที่เปน
คลองแยกจากคลองอ้อม ่งได้แก่
ชมชนบางรัก ห ่ เปนชุมชนที่มีพื้นที่ครอบคลุมหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ ตำบลบางรัก
ใหญ่ ชาวบ้านจะปลูกบ้านเรือนอยู่ตามคลองอ้อมและในคลองบางรักใหญ่ ส่วนใหญ่เปนชาวสวน
ปลูกผลไม้ตา่ ง เช่น ทุเรียน กระท้อน มะม่วง ขนุน ส้ม มะพร้าว และหมาก เปนต้น ชุมชนบางรักใหญ่
มีวัดบางรักใหญ่เปนวัดในชุมชน
ชมชนบางพลู เปนชุมชนที่อยู่ริมคลองอ้อมใกล้ปากคลองบางพลูและในคลองบางพลู
ชุมชนบางพลูเดิมมีการปลูกพลูมาก และเปนสินค้าที่ทำรายได้ดีจงมีการปลูกพลูกันในชุมชนนี้
จนเปนแหล่งปลูกพลูแหล่งใหญ่ ปจจุบันไม่มีการปลูกพลูและพลูไม่ได้เปนพืชเศรษฐกิจเหมือนใน
อดีต แต่ยังคงเรียกชุมชนแห่งนี้ว่า บางพลู วัดโมลีเปนวัดในชุมชนบางพลู และมีโรงเรียนวัดโมลี
เปนโรงเรียนขนาดใหญ่ในอำเภอบางบัวทอง เปนโรงเรียนในชุมชน
ชมชนบาง พรก เปนชุมชนทีอ่ ยูบ่ ริเวณปากคลองบางไผ่และปากคลองบางแพรก เปนชุมชน
ชาวสวนที่มีการปลูกทุเรียน กระท้อน มะม่วง ส้ม มะพร้าว มาก่อน ในชุมชนบางแพรกมีการปลูก
ไผ่สำหรับทำอังกะลุง อังกะลุงจะมีเสียงไพเราะก็ต้องทำจากไม้ไผ่ที่ได้คัดเลือกพันธุ์ไว้เฉพาะเพื่อ
การทำอังกะลุง และเปนไม้พันธุ์ที่หาได้ยากในประเทศไทย สวนไผ่แห่งนี้เปนของ ครูผล กิจขันธ์
ครูดนตรีไทยโรงเรียนศรีบุณยานนท์ และเปนนักดนตรีไทยผู้มีชื่อเสียงคนหน่งของจังหวัดนนทบุรี
มี ค วามสามารถในการประดิษฐ์อังกะลุงที่มีคุณภาพดี ที่สุดด้ ว ย ครู ผลได้ ปลู กไผ่ ไ ว้ เ พื่ อใช้ ท ำ
อังกะลุงโดยเฉพาะ ชุมชนบางแพรกมีวัดบางแพรกเปนวัดในชุมชน
ชมชนบาง ผ่ เปนชุ ม ชนที่ อ ยู่ ใ นคลองบางไผ่ มี ทั้ ง ชาวสวนและชาวนา ผู้ ค นที่ อ ยู่ ใ กล้
ปากคลองบางไผ่และวัดบางแพรกส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ ผู้ที่อยู่ในคลองบางไผ่ใกล้วัดบางไผ่

สวนไผ่ที่ใช้ทำอังกะลุง ที่ริมคลอง
บางแพรก ตำบลบางรักใหญ่
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

102 ท้องถิ่นบางบัวทอง
ทำนาเปนส่วนใหญ่ ในชุมชนบางไผ่ ผูค้ นดัง้ เดิมตัง้ บ้านเรือนอยูต่ ามริมคลองบางไผ่ พระวัดบางไผ่
ยังคงพายเรือไปบิณฑบาตตามบ้านชาวบ้านที่อยู่ริมคลองบางไผ่ เช่นเดียวกับชาวบ้านริมคลอง
บางไผ่ยังคงพายเรือไปทำบุญที่วัดบางไผ่ มีวัดบางไผ่เปนวัดในชุมชน
ชมชนบ้านบางเดื่อ เปนชุมชนชาวสวน ตั้งบ้านเรือนอยู่จากปากคลองบางเดื่อเข้าไปใน
คลอง ชุมชนแห่งนี้มีวัดมะเดื่อเปนวัดของชุมชน และมีโรงเรียนวัดมะเดื่อที่เปนโรงเรียนขนาดใหญ่
ในตำบลบางรักใหญ่อยู่ในชุมชนแห่งนี้
ชมชนบ้านคลองมะ าม เปนชุมชนชาวสวน ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณปากคลองและใน
คลองมะขาม

วิถีชีวิ ของผู้คนใน ำบลบางรักใหญ่
วิถีชีวิตของชาวสวนชาวนาในตำบลบางรักใหญ่ ่งอยู่ในชุมชนดั้งเดิมของตำบลบางรักใหญ่
เปนวิถีชีวิตของชาวน้ำมีความผูกพันกับสายน้ำลำคลองต่าง เวลาเช้าตรู่ชาวบ้านเตรียมอาหาร

ประเพณีตักบาตรพระร้อย ตำบลบางรักใหญ่
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ชุมชนคลองอ้อม ใกล้วัดมะเดื่อ
ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง
ปลูกผักบุ้งริมคลอง
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นั่งรอที่ศาลาท่าน้ำหน้าบ้านเพื่อรอใส่บาตร พระภิกษุนั่งมาในเรือที่บณ
ิ ฑบาตแต่เช้า มีเด็กวัดพาย
เรือแวะรับอาหารจากชาวบ้านทีร่ อใส่บาตรอยูท่ ศี่ าลาหน้าบ้าน เรือพ่อค้าแม่ค้าขายของพายผ่านไป
มา กลางวันมีเรือขายกวยเตียว ขายกาแ น้ำแข็งใส ขายกล้วยทอดมันทอด พายไปมา
เรือบรรทุกข้าวทั้งแจวทั้งถ่อเข้าไปในคลองบางไผ่ คลองบางแพรก เพื่อไป ื้อข้าวเปลือก
เมื่อถงฤดูเก็บเกี่ยว
เรื อ ยนต์ ที่ รั บ คนโดยสารจากตลาดบางใหญ่ ไ ปท่ า น้ ำ เมื อ งนนท์ ขั บ มาอย่ า งช้ า และ
รับผู้โดยสารที่รออยู่ท่าน้ำหน้าบ้านหรือที่โปะหน้าวัด
เรือโยงที่ลากจูงเรือต่อขนาดใหญ่ที่ผูกต่อกันหลายลำเปนเรือพ่วงบรรทุกข้าวจนเพียบแปล้
ค่อย แล่นไปในคลองอ้อม เด็ก รอจังหวัดเหมาะว่ายน้ำไปเกาะเรือโยงพร้อมส่งเสียงเรียกเพื่อน
ที่อยู่บนกราบเรือให้ยื่นมือให้จะได้ข้นไปบนกราบเรือบ้าง
วิถีชีวิตของชาวน้ำตำบลบางรักใหญ่ที่เคยผูกพันกับสายน้ำในปจจุบันนี้คงเหลืออยู่บ้าง ยังมี
เรือขายกวยเตียว ขายเปดพะโล้ และเรือหางยาวรับส่งผู้โดยสารจากตลาดบางใหญ่ไปท่าน้ำนนท์
แต่ขณะนี้ปากคลองอ้อมกำลังสร้างประตูระบายน้ำ จุดจบของเรือโดยสารที่เคยให้บริการแก่ผู้ที่มี
บ้านเรือนอยู่ริมคลองคงจะใกล้เข้ามาแล้ว
วิถีชีวิตของชาวบกที่อาศัยอยู่ตามถนนรัตนาธิเบศร์และตามถนน อยต่าง ที่แยกจากถนน
รัตนาธิเบศร์กำลังเกิดข้นทั่วไปในตำบลบางรักใหญ่ แต่หลายครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเมือ่ ถง
ฤดูนำ้ หลาก น้ำจะไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบกทีป่ ลูกบ้านตามสมัยนิยม แต่ขัดแย้งกับสภาพ
ภูมิศาสตร์ของชุมชนชาวน้ำ

ถนนสายหลักใน ำบลบางรักใหญ่
ตำบลบางรั ก ใหญ่ เ มื่ อ มี ถ นนบางกรวย - ไทรน้ อ ยและถนนรั ต นาธิ เ บศร์ ผ่ า นในตำบล
การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชาวน้ำเปนสังคมชาวบกได้เกิดตามมาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่ อ มี ถ นนรั ต นาธิ เ บศร์ ผ่ า นเข้ า มาในชุ ม ชน การคมนาคมทางรถยนต์ ไ ด้ เ กิ ด ข้ น ตามมาอย่ า ง
ต่อเนื่อง จงมีการสร้างถนนที่แยกจากถนนรัตนาธิเบศร์และถนนบางกรวย - ไทรน้อยอีกหลายสาย
ปจจุบันตำบลบางรักใหญ่มีถนนที่มีสภาพใช้งานได้ดี คือ
ถนนรั ต นาธิ เ บศร์ ถนนบางกรวย - ไทรน้ อ ย ถนนทางเข้ า วั ด บางรั ก ใหญ่ ถงคลองอ้ อ ม
ถนนทางเข้าวัดโมลี ถงวัดบางแพรก ถนนทางเข้าวัดบางแพรก ถงคลองอ้อม ถนนทางเข้าวัดมะเดื่อ
และถนนปาไม้อุทิศ
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การ กครองของ ำบลบางรักใหญ่
ตำบลบางรักใหญ่มีการบริหารการปกครองในตำบล ดังนี้คือ
การปกครองส่วน มู ิ าค ตำบลบางรักใหญ่มกี ารปกครองส่วนภูมภิ าคทีม่ ผี ใู้ หญ่บา้ น กำนัน
และอำเภอบางบัวทองเปนผู้รับผิดชอบแบ่งการปกครองออกเปน ๑๑ หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๔
หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๖

บ้านคลองบางไผ่
บ้านบางรักใหญ่
บ้านคลองบางรักใหญ่
บ้านบางรักใหญ่
บ้านคลองมะขาม
บ้านคลองบางพลู

หมู่ที่ ๗
หมู่ที่ ๘
หมู่ที่ ๙
หมู่ที่ ๑๐
หมู่ที่ ๑๑

บ้านริมคลองแม่น้ำอ้อม
บ้านคลองบางไผ่
บ้านคลองบางเดื่อ
บ้านบางเดื่อ
บ้านแพรกน้อย

การปกครองส่วนท้อง ิ่น ตำบลบางรักใหญ่ มีการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก ห ่ ตำบลบางรักใหญ่ได้จัดตั้งเปนสภาตำบล
บางรักใหญ่ และต่อมาได้ยกฐานะเปนองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ ตามพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ องค์การ
บริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่เปนองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่
ที่ ตั้ ง สำนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารตำบลบางรั ก ใหญ่ เดิ ม ตั้ ง อยู่ ที่ บ้ า นกำนั น ดำรงค์ อยู่ สุ ข
ข้างโรงเรียนจันทร์ทองเอีย่ ม ต่อมาได้สร้างสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่เลขที่
๓๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
องค์การบริการส่วนตำบลบางรักใหญ่ มีพื้นที่รับผิดชอบ ๘ หมู่บ้านจากจำนวน ๑๑ หมู่บ้าน
ของตำบลบางรักใหญ่ ได้แก่ หมูท่ ี่ ๓ หมูท่ ี่ ๔ หมูท่ ี่ ๕ หมูท่ ี่ ๗ หมูท่ ี่ ๘ หมูท่ ี่ ๙ หมูท่ ี่ ๑๐ และหมูท่ ี่ ๑๑
ตราสั ลัก

์องค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก ห ่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ มีตราสัญลักษณ์เปนรูปช่อดอกรักอยูใ่ นวงกลมชัน้ ในสุด
ล้ อ มรอบด้ ว ยดอกบั ว บาน ขอบนอกสุ ด ด้ า นบนมี อั ก ษร อบต.บางรั ก ใหญ่ ด้ า นล่ า งมี อั ก ษร
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ความหมายของตราสัญลักษณ์ที่มีช่อดอกรัก หมายถง ตำบลบางรักใหญ่
ดอกบัวทีล่ อ้ มรอบ หมายถง อำเภอบางบัวทอง ทีต่ ำบลบางรักใหญ่ เปนตำบลที่อยู่เขตปกครองของ
อำเภอบางบัวทอง
เท บาลเมืองบางบัวทอง พื้นที่บางส่วนของตำบลบางรักใหญ่อยู่ในหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๖ ทั้งหมดทั้ง ๓ หมู่บ้าน และพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ ๗ พื้นที่ดังกล่าวนี้อยู่ในเขตเทศบาล
เมืองบางบัวทอง
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สถานที่สำคัญใน ำบลบางรักใหญ่
ตำบลบางรักใหญ่มสี ถานทีส่ ำคัญทีเ่ ปนศาสนสถาน สถานศกษา และสถานทีร่ าชการอื่น ดังนี้
าสนส าน ตำบลบางรักใหญ่ มีวัด ๔ วัด และศาลเจ้า ๑ แห่ง
วัดบางรัก ห ่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี วัดตั้งอยู่ริมคลองบางรักใหญ่ การเดินทางไปวัดบางรักใหญ่ ตามเส้นทางถนนรัตนาธิเบศร์
มีทางแยกจากถนนรัตนาธิเบศร์เข้าไปถงวัดบางรักใหญ่ได้
วัดบางรักใหญ่เปนวัดที่สร้างข้นตั้งแต่สมัยอโยธยาก่อนสมัยอยุธยา เปนวัดที่มีความสำคัญ
วั ด หน่ ง ในลุ่ ม น้ ำ คลองอ้อ ม ภายในวัด ประดิษฐานพระพุ ท ธรู ปสมั ยอโยธยาขนาดใหญ่ แ ละมี
ความงามจำนวนมากถง ๑๖ องค์ เดิมชื่อวัดโพธาราม ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดตามชื่อของชุมชนคือ
วัดบางรักใหญ่
พ.ศ. ๒๓๖๒ มีชาวมอญได้ศรัทธาบูรณะวัดบางรักใหญ่และวัดได้มีพัฒนาการต่อเนื่องมาถง
ปจจุบัน
หลวงปูสาย ปภาโส หรือพระครูนนทการประสิทธิ อดีตเจ้าอาวาสวัดบางรักใหญ่ เปนพระ
เถระผูท้ รงคุณธรรมเปนทีเ่ คารพนับถือของชาวบ้านมากองค์หน่ง ปจจุบนั วัดบางรักใหญ่เปนสำนักงาน
เจ้าคณะอำเภอบางบัวทอง พระครูนนทการโกศล (บุญมา สิริมังคโล) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด
บางรักใหญ่และเจ้าคณะอำเภอบางบัวทอง
วัดบางรักใหญ่เปนสำนักเรียนทัง้ ปริยตั ธิ รรมและบาลี มีพระภิกษุทศี่ กษาเล่าเรียนจำนวนมาก
วัด มลี ตัง้ อยูร่ มิ คลองอ้อมฝงเหนือ เลขที่ ๑ หมูท่ ี่ ๖ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี เปนวัดที่สร้างข้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ต่อมามีการบูรณะวัดข้นใหม่และนามวัดได้
ชื่อว่า วัด หม่ มลี พระราชปรีชามุนี (หลวงปูเผือก ติสสถิโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่โมลีได้สร้าง
อุ โ บสถหลั ง ใหม่ แ ทนอุโบสถหลังเดิม ที่ชำรุด ทรุด โทรม สมเด็ จ พระมหาสมณเจ้ า กรมพระยา
วชิรญาณวโรรสได้เสด็จมาตรวจการคณะสง ์ที่วัดใหม่โมลี ทรงแก้ไขนามของวัดเปนวัดโมลี และ
เปนนามของวัดจนถงปจจุบันนี้
ส านทีส่ ำคั

องวัด มลี บ่งออกเปน ส่วน คือ เ ตพท าวาส ละเ ตสัง าวาส

เ ตพท าวาส หรื อ เ ตสำหรั บ พระพท เ ้ า เปนที่ตั้งของอุโบสถ วิหาร ศาลา
การเปรียญ มณฑปพระราชปรีชามุนี ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของวัด
พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชมงคลโมลี (เปลื้อง บัวปรีชา) อดีตเจ้าอาวาสวัดโมลีได้สร้างอุโบสถ
หลังใหม่แทนหลังเดิม เปนอุโบสถขนาดใหญ่ สถาปตยกรรมที่สำคัญภายในเขตพุทธาวาส ได้แก่

10 ท้องถิ่นบางบัวทอง
วิหาร ศาลาการเปรียญ มณฑปประดิษฐานรูปหล่อของพระราชปรีชามุนี (หลวงปูเผือก ติสสถิโร)
และรูปหล่อพระราชมงคลโมลี (เปลื้อง บัวปรีชา)
เ ตสัง าวาส ภายในเขตสัง าวาส ่งเปนที่อยู่ของพระภิกษุสามเณร มีอาคารที่เปน
หมู่กุ ิ หอสวดมนต์ และโรงเรียนปริยัติธรรมที่เปนงานสถาปตยกรรมสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่สร้างเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่สวยงาม และจัดเปนหมวดหมู่ไว้ได้
อย่างเหมาะสมเปนระเบียบ ภายในบริเวณเขตสัง าวาสสงบและร่มรื่นด้วยร่มไม้ การออกแบบ
และการวางผังที่ตั้งของอาคารต่าง ภายในเขตสัง าวาสวัดโมลี เปนผลงานของพระราชปรีชามุนี
(เผือก ติสสถิโร) และเปนตัวอย่างในการวางผังและออกแบบอาคารในเขตสัง าวาสที่ดีที่สุด
แห่งหน่งในจังหวัดนนทบุรี
ด้านหน้าวัดโมลีติดคลองอ้อม มีศาลาริมน้ำที่เปนสถาปตยกรรมไทยที่สวยงามเรียงรายตาม
ริมคลอง ทำให้หน้าวัดยังคงมีบรรยากาศแบบวัดในชนบทดัง้ เดิมของชุมชนริมคลองอ้อม
วัดบาง พรก ตั้งอยู่ริมคลองบางแพรก เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
วัดบางแพรกเปนวัดโบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย เดิมชื่อ วั ด ละครทำ
อุโบสถเปนสถาปตยกรรมที่สร้างข้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้รับพระราชทานวิสุงคาม
สีมาในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๓๖๔ กำแพงแก้วอุโบสถได้สร้าง

วัดบางแพรก ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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ข้นใหม่ มีรูปปนของเต่าและกระต่ายอยู่บนกำแพง เปนการสร้างตามคติที่มาจากนิทานพื้นบ้านที่
แสดงให้เห็นคุณของความเพียร กระต่ายที่ท้าประลองความเร็วกับเต่า กระต่ายประมาทว่าตนเอง
สามารถวิ่งได้เร็วกว่าเต่า จงมัวนอนหลับเพลินไปกับความเกียจคร้าน ส่วนเต่ารู้กำลังของตนเองว่า
เดินได้ช้า แต่ไม่ย่อท้อ มุ่งมั่นเพียรพยายาม ผลที่สุดเต่าสามารถชนะกระต่ายได้
ด้านหลังวัดบางแพรกมีคลองบางแพรกไหลผ่าน ฝงตรงข้ามคลองเปนสวนผลไม้ที่ร่มรื่น
เปนมุมสงบที่ดีที่สุดของวัดบางแพรก
วัดมะเดือ่ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ ๑๑ หมูท่ ี่ ๙ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
บรรยากาศภายในวัดมะเดื่อร่มรื่นด้วยร่มไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่ต้นยางสูงใหญ่ภายในวัด
มะเดื่อ ช่วยสร้างความร่มเย็นภายในวัดได้อย่างดียิ่ง และเปนเพียงวัดเดียวในอำเภอบางบัวทอง
ที่มีหมู่ต้นยางที่สูงใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขา สร้างความร่มรื่นร่มเย็นให้เกิดข้นภายในวัดมะเดื่อ
ศาสนสถานภายในวัดมะเดื่อ ทั้งอุโบสถ วิหารจัตุรมุข และหมู่กุ ิสง ์ที่เปนหมู่เรือนไทย
ที่สวยงาม ตั้งอยู่ภายในร่มไม้ที่ร่มรื่น ทำให้บรรยากาศทั่วไปในวัดมะเดื่อสงบร่มเย็นเหมาะแก่การ
ป ิบัติธรรม
าลเ ้า ม่ทับทิมทอง
ศาลเจ้ า แม่ ทั บ ทิ ม ทองตั้ ง อยู่ ที่ ป ากคลอง
บางแพรก ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี เดิมเปนศาลไม้หลังเล็กที่ชาวบ้าน
คลองอ้ อ มนิ ย มสร้ า งบริ เ วณปากคลองต่ า ง
ศาลแห่งนี้ชำรุดมาก แปะกัง คนจีน คลองอ้อม

นายจันทร์ ทองเอี่ยม
อดีตกำนันตำบลบางรักใหญ่

ชาวบ้านจัดอาหารมาทำบุญ
และไหว้ศาลเจ้าแม่ทับทิม เจ้าแม่ทองคำ
เป็นเครื่องเ ่นไหว้แบบไทยที่ศาลเจ้าจีน

10 ท้องถิ่นบางบัวทอง
มีจิตศรัทธาได้สร้างศาลหลังใหม่และจัดพิธีทำบุญฉลองศาลเจ้า การจัดพิธีฉลองศาลเจ้าได้จัดทั้ง
แบบประเพณีจีนและประเพณีไทย จัดให้มีการเ ่นไหว้และมีงิ้วถวายเจ้าตามประเพณีจีน และให้
มีการทำบุญเลี้ยงพระ มีละครชาตรีตามประเพณีไทย การทำบุญฉลองศาลเจ้าได้เปนงานไหว้
ศาลเจ้าประจำปสืบต่อกันมา
เนื่องจากศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ใน
ชุ ม ชนไทย มี น ายจั น ทร์ ทองเอี่ ย ม
ได้ร่วมบูรณะศาลเจ้าร่วมกับนางสาว
ทั บ ทิ ม ทายาทแปะกั ง และจั ด งาน
ประจำปของศาลเจ้ามาแต่แรก การ
จั ด งานประจำปของศาลเจ้ า จงมี ทั้ ง
ธรรมเนียมจีนและธรรมเนียมไทย

ชุมชนวัดบางแพรก จัดงานทำบุญประจำป ศาลเจ้าแม่ทองคำ เจ้าแม่ทบั ทิม มีการจัดละครชาตรี
และงิว้ เป็นการรวมวั นธรรมไทยและจีนแสดงถวายเจ้าแม่

ส าน ก า
ตำบลบางรักใหญ่มโี รงเรียน ๔ แห่ง คือ
๑. โรงเรียนวัดบางรักใหญ่
๒. โรงเรียนวัดโมลี
๓. โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๔. โรงเรียนอนุบาลประคองสุข
ส านีอนามัย
ตำบลบางรักใหญ่ มีสถานีอนามัยประจำตำบล ๒ แห่ง คือ
๑. สถานีอนามัยบ้านบางไผ่
๒. สถานีอนามัยบางรักใหญ่

กิจกรรมดีเด่นของโรงเรียนวัดโมลี ำบลบางรักใหญ่ อำเ อบางบัวทอง
โรงเรียนวัดโมลีได้ตระหนักถงความสำคัญของเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่อยู่ใน
ชุมชนวัดโมลีและใกล้เคียงที่กำลังถูกกระแสของสังคมเมืองที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและสังคม
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ครอบครัวของผู้คนในตำบลบางรักใหญ่ที่เคยมีชีวิตที่สงบสุขและอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออารี
สังคมครอบครัวชาวบางรักใหญ่เริ่มเกิดช่องว่างระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ ทางโรงเรียนวัดโมลีโดย
การนำของครูกัลยา พรพระแก้ว ครูลำยอง เฉลยผล ครูปยฉัตร เพชรครสวัสดิและครูทองอยู่
บุ ญ พิ ทั ก ษ์ ผู้ อ ำนวยการโรงเรีย นวัด โมลี และคณะครู โ รงเรี ยนวั ดโมลี ได้ จั ดกิ จกรรมสำหรั บ
เยาวชนข้นด้วยการตั้งคณะโขนและลิเก โดยชักชวนเด็ก ในชุมชนมาหัดเล่นโขน เล่นลิเก จนเด็ก
สามารถออกแสดงโขนและแสดงลิเกในงานต่าง ได้
โรงเรียนวัดโมลีได้จัดหาเครื่องแต่งกายและเครื่องปพาทย์สำหรับใช้แสดงโขนและลิเก
ครูกัลยารับผิดชอบการฝกสอน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนายปทิต แสงมาลา ภูมิปญญา
ชาวนนทบุรี ที่มาช่วยฝกหัดการแสดงโขนและลิเกพร้อมทั้งการบรรเลงปพาทย์ประกอบการแสดง
และการแสดงกลองยาว
การฝกหัดหรือการ ้อมการแสดง ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ ่งเปนวันหยุด
ของโรงเรียน เด็ก จะได้มีเวลามากพอสำหรับฝกหัดหรือการ ้อมการแสดง โดยคณะครูช่วยกัน
รับผิดชอบเรื่องอาหารกลางวันของเด็ก ที่มาร่วมกิจกรรม
การฝกหัดหรือการ ้อมการแสดงแต่ละครั้ง จะมีผู้ปกครองของเด็ก ได้มาร่วมดูลูกหลาน
ของตนฝกหัดหรือ ้อมการแสดงด้วย นอกจากนั้นผู้ปกครองเหล่านี้ยังได้ช่วยทำกิจกรรมสำหรับ
เด็กลูกหลานของตน บ้างก็ชว่ ยทำอาหาร ช่วยเลีย้ งอาหาร และช่วยจัดหรือ อ่ มแ มเครือ่ งแต่งกาย
การ ก ้อมการแสดงลิเก ของคณะนักเรียนโรงเรียนวัดโมลี
ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

110 ท้องถิ่นบางบัวทอง

ผู้ปกครองช่วยกันเยบปักชุดลิเกให้นักเรียน
โรงเรียนวัดโมลี ตำบลบางรักใหญ่
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

เดก กำลัง ก ้อมลิเก ที่โรงเรียนวัดโมลี ตำบลบางรักใหญ่
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ที่ใช้ในการแสดงอีกด้วย กิจกรรมที่ดีเช่นนี้จงช่วยสร้างสายสัมพันธ์อันดีของครอบครัว เปนการลด
ช่องว่างระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ อีกทั้งเปนการช่วยทำให้เด็ก ได้ใช้เวลาว่างให้เปนประโยชน์และ
พั ฒ นาความเชื่ อ มั่นความมีคุณค่าของตนเอง ในขณะเดี ยวกั น คณะครู แ ละผู้ บริ หารโรงเรี ยน
ผูร้ บั ผิดชอบกิจกรรมนีไ้ ด้ชว่ ยสงเคราะห์เด็กเหล่านีไ้ ด้มเี วที ได้มโี อกาสทีพ่ ฒ
ั นาตนเองให้เปนผูใ้ หญ่
ที่ดีในวันหน้า
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สินค้า ผลิ ัณ ์หน่ง ำบลหน่งผลิ ัณ ์ ำบลบางรักใหญ่
ชาวบ้านตำบลบางรักใหญ่ส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตรมาก่อน เช่น การทำสวนผลไม้ มีการ
ปลูกทุเรียน มะม่วง กระท้อน มะพร้าวน้ำหอม กล้วย เปนต้น จงมีชาวบ้านนำผลผลิตการเกษตร
จากสวนมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ์อาหารต่าง นอกเหนือจากการนำผลผลิตจากสวนไปขาย
โดยตรง เปนการเพิ่มมูลค่าให้เกิดข้นภายในครอบครัวและชุมชนชาวบางรักใหญ่ได้เปนอย่างดี
ข้าวตูเสวย เปนผลิตภัณฑ์หน่งที่นำชื่อเสียงมาสู่ตำบลบางรักใหญ่ และเปนแหล่งรายได้ที่
น่าพอใจของชาวบางรักใหญ่ สถานที่ผลิตข้าวตูเสวยอยู่ที่บ้านนายจันทร์ ทองเอี่ยม อดีตกำนัน
ตำบลบางรักใหญ่ เลขที่ ๗ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง เปนการนำมะพร้าว
น้ ำ หอม ่ ง ปลู ก กั น มากในตำบลบางรั ก ใหญ่ ม าแปรรู ป เปนส่ ว นผสมของข้ า วตู เ สวย อาศั ย
ภูมิปญญาชาวบ้านที่มีอยู่ในชุมชน ทำให้ข้าวตูเสวยของตำบลบางรักใหญ่มีความอร่อย เปนที่
ต้องการของผู้บริโภคและได้รับการคัดเลือกให้เปนผลิตภัณฑ์หน่งตำบลหน่งผลิตภัณฑ์ของตำบล
บางรักใหญ่

การทำข้าวตูเสวย
ของชุมชนบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง

112 ท้องถิ่นบางบัวทอง

ำบลพิมลราช
ระวั ิความเ นมา
ตำบลพิมลราชเดิมเปนพื้นที่ส่วนหน่งของตำบลบางบัวทองและตำบลบางรักพัฒนา พ.ศ.
๒๕๓๒ ได้แยกพื้นที่ของตำบลบางบัวทองที่อยู่ทางฝงใต้ของคลองพระราชาพิมลทั้งหมด และ
พื้นที่ทางทิศเหนือของตำบลบางรักพัฒนา มาจัดตั้งเปนตำบลพิมลราชเนื่องจากการขยายตัวของ
ชุมชนต่าง ที่เกิดข้นในพื้นที่ของตำบลบางรักพัฒนาและตำบลบางบัวทองที่เพิ่มมากข้น
เนื่องจากตำบลที่แยกมาตั้งใหม่มีคลองพระราชาพิมล ่งเปนคลองสายหลักที่มีความสำคัญ
แก่ผคู้ นในอำเภอบางบัวทองและมีอายุกว่าหน่งร้อยปนับตัง้ แต่พระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ได้ขดุ คลอง
จงได้นำส่วนหน่งของชือ่ คลองมาเปนชือ่ ของตำบลคือตำบลพิมลราช
พ.ศ. ๒๕๓๔ มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง เทศบาลเมือง
บางบัวทองได้ขยายเขตเทศบาลครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลพิมลราช

ส าพ ูมิศาส ร์ของ ำบลพิมลราช
ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของตำบลพิมลราชเปนที่ราบ บางส่วนของตำบลเปนที่ลุ่ม พื้นที่
ทั่วไปเหมาะแก่การทำนาและทำสวน แต่เดิมจงมีนาข้าวและสวนผักมาก ปจจุบันการขยายตัวของ
ชุมชนเมืองได้เกิดข้นอย่างกว้างขวางตลอดทุกหมู่บ้านในตำบลพิมลราช จงเกิดหมู่บ้านจัดสรร
จำนวนหลายหมู่บ้านและอาคารพาณิชย์ย่านการค้ากระจายอยู่ทั่วไปในตำบลพิมลราช

ที่ ังของ ำบลพิมลราช
ตำบลพิมลราชตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง ห่างจากที่ว่าการอำเภอ
บางบัวทองประมาณ ๒ กิโลเมตร

อาณาเข และพืนที่ของ ำบลพิมลราช
อาณาเขตของตำบลพิมลราชติดต่อกับตำบลและอำเภอต่าง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติ ด ต่ อ ตำบลบางบั ว ทอง ตำบลโสนลอย ตำบลละหาร อำเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต้
ติ ด ต่ อ ตำบลบางรั ก พั ฒ นา ตำบลบางคู รั ด อำเภอบางบั ว ทอง
จังหวัดนนทบุรี
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ติดต่อ ตำบลบางพลับ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี
ติดต่อ ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

เนื่องจากเทศบาลเมืองบางบัวทองได้ขยายเขตเทศบาลครอบคลุมพื้นที่ของหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒
และหมู่ที่ ๓ ตำบลพิมลราช ที่ตั้งของทั้ง ๓ หมู่บ้านที่ไปอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองนั้น
ทำให้พื้นที่ของเทศบาลเมืองบางบัวทองแบ่งแยกพื้นที่ของตำบลพิมลราชที่ไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาล
เมืองบางบัวทองเปน ๒ ส่วน เปนตำบลพิมลราชฝงตะวันออกหรือฝงปากเกร็ดเพราะติดต่อกับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และตำบลพิมลราชฝงตะวันตกหรือฝงไทรน้อย เพราะติดต่อกับ
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมีพื้นที่ของเทศบาลเมืองบางบัวทองอยู่กลาง
ตำบลพิมลราชมีเนื้อที่ ๙,๔๒๙ ไร่ หรือประมาณ ๑๕.๘ ตารางกิโลเมตร

คลองที่สำคัญใน ำบลพิมลราช
คลองที่อยู่ในตำบลพิมลราชมีทั้งคลองที่เกิดตามธรรมชาติและคลองที่เกิดจากการขุด ดังนี้
คลองบางบัวทอง คลองบางบัวทองเปนคลองธรรมชาติสายเดียวที่ไหลผ่านพื้นที่ทาง
ด้านตะวันออกของตำบลพิมลราชฝงปากเกร็ดและเปนคลองสายหลักในตำบลพิมลราช
คลองพระราชาพิมล เปนคลองขุด พื้นที่ทางด้านทิศเหนือของตำบลพิมลราชติดคลอง
พระราชาพิมล คลองพระราชาพิมลเปนคลองแบ่งเขตตำบลพิมลราชและตำบลบางบัวทอง คลอง
พระราชาพิมลเปนคลองสายหลักในตำบลพิมลราชอีกสายหน่ง
คลองผู้ ห ่ ร เปนคลองที่ขุดแยกจากคลองพระราชาพิมล
พิมลราช

คลองบ้านกล้วย เปนคลองทีข่ ดุ แยกจากคลองบางบัวทองไปทางทิศตะวันตกผ่านตำบล
คลองบางบัวทอง ตำบลพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง
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คลองตาชม เปนคลองที่ขุดแยกจากคลองพระราชาพิมล เปนคลองแบ่งเขตอำเภอ
บางบัวทองและอำเภอไทรน้อย
คลองเ ้า เปนคลองที่อยู่ทางด้านทิศเหนือของตำบลพิมลราช ขุดแยกจากคลองลำโพ

ถนนใน ำบลพิมลราช
เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมืองในตำบลพิมลราชเกิดชุมชนและบ้านจัดสรรในพื้นที่
ตำบลพิมลราชจำนวนมาก การคมนาคมในชุมชนต่าง ที่เกิดข้นใหม่ได้อาศัยถนนเปนเส้นทาง
คมนาคมหลัก ตำบลพิมลราชมีถนนสายหลักตัดผ่านในตำบล ได้แก่ ถนนบางกรวย - ไทรน้อย
และถนนบ้านกล้วย - ไทรน้อย
นอกจากนั้นมีถนนสายหลักที่มีถนนในชุมชนเปนถนนเข้าสู่พื้นที่ของตำบลพิมลราช คือ
๑. ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนเข้าสู่ตำบลพิมลราชฝงอำเภอปากเกร็ด
๒. ถนนราชพฤกษ์ ถนนเข้าสู่ตำบลพิมลราชฝงอำเภอปากเกร็ด
๓. ถนนกาญจนาภิเษก (ถนนตลิง่ ชัน - สุพรรณบุร)ี ถนนเข้าสูต่ ำบลพิมลราชฝงอำเภอไทรน้อย

ชุมชนชาวนาที่มาของผู้คนดังเดิมใน ำบลพิมลราช
ผู้คนที่อยู่ในตำบลพิมลราชมีทั้งผู้คนที่เปนผู้สืบเชื้อสายมาจากผู้คนรุ่นแรก ที่ได้เข้ามา
บุกเบิกจับจองที่ดินเพื่อทำนาและทำสวนผัก ่งเปนผู้คนดั้งเดิมและผู้คนที่เข้าอยู่ใหม่ในตำบล
พิมลราชเมื่อมีการขยายชุมชนเมืองเข้ามาในตำบลพิมลราช
ผู้คนดั้งเดิมในตำบลพิมลราชมีทั้งชาวพุทธ มุสลิม และจีน กระจายอยู่ในชุมชนต่าง คือ
ชาวพท ผู้คนรุ่นแรกที่ได้เข้ามาจับจองที่ดินเพื่อทำนาที่สองฝงคลองพระราชาพิมล ปลาย
คลองบางบัวทองและคลองลำโพ เปนผู้คนที่มาจากอำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ อำเภอ
ปากเกร็ด และจากคลองอ้อม ได้แก่
ชุมชนบ้านคลองเจ้า หมู่ที่ ๑ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทองผู้คนดั้งเดิมในชุมชน
มาจากบ้านบางพลับ บางภูมิ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บ้านบางรักน้อย บ้านบางกร่าง
อำเภอเมืองนนทบุรี มีอาชีพทำนาและทำสวนผัก วัดละหารเปนศูนย์รวมศรัทธาของผู้คนในชุมชน
ชุมชนบ้าน ังเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง ผู้คนดั้งเดิมมาจาก
ชุมชนต่าง เช่นเดียวกับบ้านคลองเจ้า ่งมาจากอำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด และอำเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้เข้ามาทำนา ต่อมาจงมีการปลูกผักเนื่องจากพื้นที่ลุ่มและตั้งอยู่ใกล้
ตลาดบางบัวทอง ง่ เปนตลาดค้าส่งผักแหล่งใหญ่ วัดละหารเปนวัดทีผ่ คู้ นในชุมชนไปทำบุญทีว่ ดั นี้
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ชุมชนบ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง บรรพบุรุษของผู้คนใน
ชุมชนดั้งเดิมบ้านกล้วยส่วนใหญ่มาจากคลองอ้อม อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี เมื่อแรกเข้าจับจองที่ดินเพื่อทำนา ต่อมาได้มีการปลูกผักมากกว่าการทำนา
ชุมชนบ้านค่ายสาม หมูท่ ี่ ๔ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง ชุมชนนีต้ งั้ อยูฝ่ งทิศใต้
ของคลองพระราชาพิมล หลังสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ บริเวณริมคลองพระราชาพิมล บริเวณนีท้ งั้ ๒ ฝง
เปนที่ตั้งค่ายที่ทางราชการไทยได้จัดให้เปนสถานที่พำนักของชาวญี่ปุนที่แพ้สงคราม แบ่งเปนค่าย
จำนวน ๓ ค่าย คือ ค่ายที่หน่ง ค่ายที่สองและค่ายที่สาม ชุมชนแห่งนี้อยู่ตรงที่ตั้งค่ายที่สาม
บ้านค่ายสามเปนชุมชนของชาวนา ชาวบ้านไปทำบุญที่วัดละหารในตลาดบางบัวทอง ปจจุบันมี
สำนักสง ์พูนพิมลราชได้สร้างข้นในชุมชนนี้
ชุมชนบ้านโสนลอย หมู่ที่ ๖ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง ผู้คนดั้งเดิมในชุมชน
ได้เข้าจับจองที่ดินทำนาริมคลองพระราชาพิมลฝงทิศใต้ต่อเนื่องไปทางทิศตะวันตกตามคลอง
พระราชาพิมล ผู้คนดั้งเดิมที่เข้ามาในชุมชนนี้ได้ขยายพื้นที่การทำนาจากบ้านใหม่ บ้านบางคูลัด
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ชุมชนบ้านคลองตาชม หมู่ที่ ๘ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง ผู้คนดั้งเดิมที่เข้า
มาอยู่ในชุมชนแห่งนี้ได้มาจากคลองอ้อม บ้านบางใหญ่ บ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
และจากอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เปนชุมชนของชาวนา ต่อมามีการขุดคลองตาชม
แยกจากคลองพระราชาพิมลฝงทิศใต้ คลองตาชมเปนคลองแบ่งเขตของอำเภอบางบัวทองและ
อำเภอไทรน้อย ผูค้ นในชุมชนบ้านคลองตาชมไปทำบุญทีว่ ดั ไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
่งเปนวัดที่อยู่ไม่ไกลจากชุมชน
ชาวมสลิม ชาวมุสลิมได้เข้ามาจับจองที่ดินริมคลองพระราชาพิมล และได้เกิดเปนชุมชน
ชาวมุสลิมในตำบลพิมลราช ๒ แห่ง คือ
ชุมชนมุสลิมบ้านสุเหร่าโรงสวด ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๕ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง
บรรพบุรุษของชุมชนแห่งนี้มาจากตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อประมาณ พ.ศ.
๒๔๕๐ ต่อมามีมุสลิมเข้ามาอยู่ทำนาในชุมชนมากข้น แต่ไม่มีมัสยิดในชุมชน ต้องเดินทางไป
ประกอบศาสนกิจทีม่ สั ยิด ท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด หรือทีม่ สั ยิดโรงกระโจม พ.ศ. ๒๔๖๐ นายเจ๊ะมะ
บิน าอิส ได้บริจาคที่ดินสร้างมัสยิดเปนไม้หลังคามุงสังกะสี ฝาจาก นายเจ๊ะมะ บิน าอิส เปน
อิหม่าม มัสยิดแห่งนี้มีชื่อว่า มัสยิดดารส าลาม หรือ ชาวบ้านเรียกว่า สเหร่า รงสวด เปน
สถานที่ประกอบศาสนกิจละหมาดวันศุกร์และวันสำคัญของศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๔๘๘ ได้สร้าง
มัสยิดหลังใหม่และได้ย้ายไปสร้างฝงตรงข้ามของชุมชนแห่งนี้ที่ฝงทิศเหนือของคลองพระราชาพิมล ปจจุบันอยู่ในตำบลบางบัวทองเนื่องจากสถานที่มัสยิดเดิมคับแคบไม่สามารถสร้างกุโบร์
สำหรับฝงศพได้

11 ท้องถิ่นบางบัวทอง
ชุมชนบ้านโรงกระโจม หมู่ที่ ๗ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง ครอบครัวแรกที่ได้
เข้ามาจับจองทีด่ นิ ริมคลองพระราชาพิมลฝงทิศใต้เปนจุดกำเนิดของชุมชนแห่งนีค้ อื แ ยามาลุดดิน
(โต๊ะระดิ่งหิน) และนางศิลาผู้เปนมารดา อพยพมาจากอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อประมาณช่วงแรก ของการจัดตั้งอำเภอบางบัวทอง (อำเภอบางบัวทองจัดตั้งเมื่อ พ.ศ.
๒๔๔๔)
ผู้คนที่แรกเข้ามาอยู่ในชุมชนแห่งนี้ได้ประกอบอาชีพทำนา ได้มาสร้างที่อยู่อาศัยเปน
กระโจม เรียกกันในช่วงแรกว่า วังกระ ม ต่อมาได้เรียกว่า รงกระ ม เปนที่มาของ บ้าน รง
กระ ม
ชาว ีน ตำบลพิมลราชมีชาวจีนมาอยู่อาศัยกันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณบ้านกล้วยจะ
มีชาวจีนประกอบอาชีพทำสวนผักกันมาก แต่ชาวจีนที่มาทำสวนผักตั้งบ้านเรือนอยู่กระจายไป
ตามพื้นที่ที่ทำสวนผัก ่งไม่ได้อยู่รวมกันเปนชุมชน

ผู้คน ่าง ใน ำบลพิมลราชใน จจุบัน
ตำบลพิมลราชในปจจุบนั ได้เกิดชุมชนใหม่ทวั่ ทัง้ ตำบล ทุกหมูบ่ า้ นในตำบลพิมลราชมีหมู่บ้าน
จั ด สรรมากกว่ า ๓๐ หมู่ บ้ า น มี ศู น ย์ ก ารค้ า ขนาดใหญ่ คาดว่ า ในอนาคตเขตเทศบาลเมือง
บางบัวทองคงมีการขยายเขตหรือมีการจัดตัง้ เทศบาลข้นใหม่ในตำบลพิมลราช เนื่องจากความเปน
เมืองและย่านการค้าสมัยใหม่ได้เกิดข้นอย่างรวดเร็วและขยายไปทุกพื้นที่ของตำบลพิมลราช

ชุมชนบ้านโรงสวด ถนนบ้านกล้วย - ไทรน้อย

การ กครองของ ำบลพิมลราช
ดังนี้

ตำบลพิมลราชแบ่งการปกครองเปนการปกครองส่วนภูมิภาคและการปกครองส่วนท้องถิ่น
การปกครองส่วน ูมิ าค ตำบลพิมลราชมีการบริหารการปกครองส่วนภูมิภาค มีกำนัน
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ผูใ้ หญ่บา้ น รับผิดชอบการบริหารภายในตำบลและภายในแต่ละหมูบ่ า้ น ด้วยการแบ่งการปกครอง
เปน ๘ หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๔

บ้านคลองเจ้า
บ้านฝงเหนือ
บ้านกล้วย
บ้านค่ายสาม

หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๖
หมู่ที่ ๗
หมู่ที่ ๘

บ้านโรงสวด
บ้านโสนลอย
บ้านโรงกระโจม
บ้านคลองตาชม

การบริหารการปกครองส่วนภูมิภาคของตำบลพิมลราชมี ๕ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖
หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘ ส่วนหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง
การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของตำบลพิมลราชแบ่งเปน
องค์การบริการส่วนตำบลพิมลราช
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช ได้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ พื้นที่ที่อยู่ในเขตบริหารการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบล
พิมลราช คือ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘ รวม ๕ หมู่บ้าน
เท บาลเมืองบางบัวทอง
เนื่องจากเทศบาลเมืองบางบัวทองได้ขยายเขตเทศบาลครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และ
หมู่ที่ ๓ ตำบลพิมลราช ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง พ.ศ.
๒๕๓๘ ดังนั้นหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ จงไม่ได้อยู่ในเขตการบริหารส่วนภูมิภาคของตำบล
พิมลราชและไม่ได้อยูใ่ นเขตบริหารการปกครองส่วนท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช

สถานที่สำคัญใน ำบลพิมลราช
าสนส าน ตำบลพิมลราชมีศาสนสถาน ๒ แห่ง คือ
สำนักสง ์พูนพิมลราช ตั้งอยู่ที่ถนนบ้านกล้วย - ไทรน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี นางพูน แจ่มนุช ได้บริจาคที่ดินจำนวน ๖ ไร่เพื่อสร้างวัด ขณะนี้
ได้สร้างเปนสำนักสง ์และกำลังสร้างศาสนสถานต่าง ภายในสำนักสง ์เพื่อจะได้ยกฐานะเปน
วัดต่อไป
มั ส ยิ ด อี ก อมาต้ ล อิ ส ลาม ตั้ ง อยู่ ริ ม คลองพระราชาพิ ม ลฝงทิ ศ ใต้ หมู่ ที่ ๗ ตำบล
พิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มัสยิดแห่งนี้ได้สร้างข้นด้วยศรัทธาของแชยามาลุดดิน
(โต๊ะระดิง่ หิน) และนางศิลา ผูเ้ ปนมารดาพร้อมหลานอีก ๙ คน แชยามาลุดนิ ระดิง่ หินอพยพมาจาก
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มัสยิดอีกอมาตุ้ลอิสลาม (สุเหร่าโรงกระโจม) หมู่ที่ ตำบลพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

อำเภอพระประแดงพร้อมมารดา ได้มาบุกเบิกจับจองที่ดินที่คลองพระราชาพิมลเพื่อทำนา ต่อมา
เมื่อเกิดชุมชนมุสลิมข้นจงได้ร่วมกันสร้างเปนบาแลข้นก่อน แล้วต่อมาจงสร้างเปนมัสยิด แชใหม่
( ัจยีอัลดุลเลาะห์ ระดิ่งหิน) เปนอิหม่ามคนแรกของมัสยิดอีกอมาตุ้ลอิสลาม ผู้ที่ให้การสนับสนุน
ในการดำเนินงานของมัสยิดแห่งนีน้ อกจากแชใหม่แล้ว ยังได้รบั การสนับสนุนจากแชยอ โต๊ะวาใหญ่
โต๊ะวาเละห์ แชและห์ และสัปปุรุษในยุคนั้นอีกหลายคนและรู้จักกันในนามของสุเหร่าโรงกระโจม
มัสยิดอีกอมาตุ้ลอิสลามมีพัฒนาการและเปนศูนย์รวมศรัทธาของชาวมุสลิมในชุมชนบ้าน
โรงกระโจมมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนถงปจจุ บั น มั ส ยิ ด ได้ ส ร้ า งเปนอาคารก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น ที่ ส วยงาม
แห่งแรกในอำเภอบางบัวทอง มัสยิดแห่งนี้มีการอบรมวิชาการด้านศาสนาตั้งแต่เยาวชนจนถงผู้ที่
อยู่ในวัยชรา มีกิจกรรมเพื่อศาสนาและการพัฒนาสังคมในชุมชนตลอดป
ส าน ก า ตำบลพิมลราชมีโรงเรียน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ ตั้งอยู่
หมู่ที่ ๗ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สอนในระดับประถมศกษา
ส านีอนามัย ตำบลพิมลราชมีสถานีอนามัย ๑ แห่ง คือ สถานีอนามัยตำบลพิมลราช
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช ตัง้ อยูถ่ นนบ้านกล้วย - ไทรน้อย หมูท่ ี่ ๕ ตำบล
พิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ตลาดพิมลราช เปนตลาดขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช
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ำบลละหาร
ระวั ิความเ นมาของ ำบลละหาร
เมื่ อ มี ก ารขุ ด คลองลำรี คลองลากค้ อ นแยกจากคลองลำโพฝงตะวั น ตกขนานกั บ คลอง
พระราชาพิมล ผู้คนได้เข้าไปจับจองที่ดินบุกเบิกทำนากันมาก สภาพพื้นที่โดยทั่วไปในบริเวณนี้
เปนที่ลุ่ม และมีหนองน้ำตื้น ที่ชาวบ้านใช้ค้อนมาลากตามคลองตามหนองเพื่อจับปลา สภาพ
พื้นที่ลุ่มเปนห้วงน้ำเช่นนี้เรียกกันว่า ละหาน หรือ ละหาร ในภาษาไทย ่งมีรากศัพท์มาจากภาษา
มลายูและภาษาเขมร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒ ละหาน
หมายถง ห้วงน้ำ (เทียบเขมรว่า รหาล เทียบ มลายูว่า ahan และละหาน หมายถงห้วงน้ำ)
คำระหาร จงได้ถูกนำมาเปนคำในภาษาไทยที่แสดงถงห้วงน้ำ หนองน้ำ และมักใช้รวมคำอื่น เช่น
ห้วยระหาร เพื่อเน้นความเปนห้วงน้ำ
เมื่อครั้งที่บริเวณตำบลละหารยังเปนหนองน้ำ มักจะมีฝูงช้างเดินลุยผ่านมาที่กินน้ำและเปน
ทางลากไม้ด้วยช้างมาก่อนจนเกิดเปนทางน้ำ พื้นที่ลุ่มเปนทางน้ำเรียกลำรีในเวลาต่อมา
บริเวณคลองลำรีและคลองลากค้อนเมื่อมีการบุกเบิกเปนที่ทำนา ผู้คนส่วนใหญ่ที่เข้ามา
จับจองทีด่ นิ เพือ่ ทำนาในบริเวณนีเ้ ปนมุสลิมทีส่ ามารถพูดภาษายาวีได้ คงเรียกพืน้ ทีบ่ ริเวณนีว้ า่ ละหาร
ในขณะเดียวกันทางด้านทิศใต้ของคลองลำรี เดิมมีชุมชนชาวเขมรมาตั้งชุมชนอยู่ใกล้หนอง
เชียงโคต ตั้งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณบ้านคลองเขมรและ
หนองน้ำที่เรียกว่า สามวัง ชาวเขมรก็เรียกสภาพพื้นที่ที่เปนหนองน้ำว่า รหาล และลาวเมือ่ สร้าง
วัดในบริเวณด้านทิศใต้ของหนองเชียงโคตก็ได้ตงั้ ชือ่ วัดว่า วัดละหาร
ละหาร นอกจากจะเปนคำทีม่ คี วามหมายทีห่ มายถง ห้วงน้ำ ตามความหมายในพจนานุกรม
ดังกล่าวแล้ว ยังเปนการแสดงถงความเข้าใจที่รับรู้ร่วมกันของผู้คนที่มาอยู่ในตำบลละหารและ
ตำบลอื่น ในอำเภอบางบัวทอง ที่แม้จะประกอบด้วยชาติพันธุ์และความศรัทธาต่างกัน แต่มี
ความเข้าใจและรับรู้ความหมายของท้องถิ่นของตนเองถูกต้องตรงกันตามสภาพของภูมิประเทศ
พื้ น ที่ ต ำบลละหารเมื่ อ แรกตั้ ง อำเภอบางบั ว ทองนั้ น ตำบลละหารมี พื้ น ที่ ถ งคลองขวาง
ง่ ปจจุบนั อยูใ่ นเขตอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ต่อมาได้แยกพืน้ ทีค่ ลองขวางไปอยูใ่ นเขตอำเภอ
ไทรน้อยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ ดังปราก ตามหนังสือสมุดที่ระลกอำเภอบางบัวทอง หลวงโยธีพิทักษ์
นายอำเภอบางบัวทอง จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้กล่าวถงโรงเรียนประชาบาลวัดคลองขวาง
ตั้งอยู่ที่ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง

สถานีอนามัยบ้านสุเหร่าแดง

120 ท้องถิ่นบางบัวทอง
ต่อมา พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้มีการจัดตั้งอำเภอไทรน้อยบริเวณคลองขวาง ได้อยู่ในเขตตำบล
ราษฎร์นยิ ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พืน้ ทีข่ องตำบลละหารส่วนหน่งทีค่ ลองขวางจงถูกแยกไป
คงเหลือพื้นที่ของตำบลละหารในปจจุบันนี้ที่อยู่ในเขตอำเภอบางบัวทอง
เมื่อแรกที่มีการบุกเบิกที่ดินเพื่อเปนพื้นที่สำหรับทำนานั้น พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงมีปาอยู่ทั่วไป
ในหนองน้ำอุดมสมบูรณ์ด้วยกุ้ง ปลา จงมีการลากค้อนจับปลาในหนองน้ำกันมากจนเรียกขาน
คลองที่ผู้คนนำค้อนมาลากจับปลากันมากว่า คลองลากค้อน
ชื่อของตำบลละหารตามที่ปราก ในทำเนียบท้องที่ของกระทรวงนครบาลเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑
เรียกว่าตำบลบางระหารมีหมูบ่ า้ น ๑๗ หมูบ่ า้ น ต่อมาตำบลบางระหารได้เปลีย่ นเปนตำบลละหาร
สภาพทั่วไปของตำบลละหารแม้เมื่อมีการหักร้างถางปาเปลี่ยนเปนนาข้าว สภาพความเปน
ปายังคงมีอยู่ต่อมา แต่เปลี่ยนจากปาใหญ่มาเปนปาสะแก มีต้นสะแกขนาดใหญ่ข้นอยู่ทั่วไปสลับ
กับปาไผ่ เสือปลาเปนสัตว์ปากลุ่มสุดท้ายที่มีอยู่ทั่วไป เสือปลามักจะแอบมาลักกินไก่เปดของ
ชาวบ้านอยู่เปนประจำ แต่ไม่ทำอันตรายคน

ส าพ ูมิศาส ร์
สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลละหารเปนที่ราบลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นทีส่ องฝงคลอง
ลำโพทีผ่ า่ นทางด้านตะวันออกของตำบลละหาร พืน้ ทีบ่ ริเวณนีจ้ ะเปนทีล่ มุ่ มาก
ภายในตำบลมีคลองที่สามารถนำน้ำไปใช้เพื่อการเพาะปลูกได้อย่างเพียงพอ

ที่ ัง
ตำบลระหารตั้ ง อยู่ ท างด้ า นทิ ศ เหนื อ ของอำเภอบางบั ว ทอง มี ถ นนสายหลั ก ผ่ า นตำบล
ละหารคือถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ถนนบางบัวทอง - บางปะอิน และถนนบางบัวทอง - สะพาน
นนทบุรี ปจจุบันที่ว่าการอำเภอบางบัวทองและสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทอง ตั้งอยู่ใน
หมู่ที่ ๙ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง

อาณาเข และพืนที่
ตำบลละหารมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอต่าง ดังนี้ คือ
ทิศเหนือ
ติดต่อ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต้
ติดต่อ ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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ทิศตะวันตก
ติดต่อ ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ตำบลละหารมีพื้นที่ ๑๘.๑๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๑๑,๓๕๐ ไร่

คลองใน ำบลละหาร
ตำบลละหารมีคลองสายหลักที่เปนคลองส่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและการคมนาคม คือ
คลองลำรี แยกจากคลองลำโพไปทางทิศตะวันตกขนานกับคลองพระราชาพิมลตัดกับ
คลองขุดใหม่หรือคลองเจ็ก จากนั้นไปบรรจบคลองลากค้อนในเขตอำเภอไทรน้อย
คลองลากค้อน เปนคลองที่ขุดแยกจากคลองลำโพไปทางทิศตะวันตกขนานกับคลอง
ลำรี ผ่านตำบลละหาร ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี ไปบรรจบคลองพระยาบรรลือที่อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คลองเ ก หรือ คลองขุดใหม่ คลองเจ็กขุดแยกจากคลองพระราชาพิมลฝงทิศเหนือ
ทีต่ ำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง ตรงไปอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
คลองตาคล้าย หรือคลองตาคล้ายใหญ่ เปนคลองขุดแยกจากคลองพระราชาพิมลฝง
ทิศเหนือใกล้วัดไทรน้อย แต่เดิมคลองตาคล้ายเปนคลองเล็กที่ขุดจากคลองพระราชาพิมลตรงไป
วัดคลองตาคล้ายในเขตอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ต่อมามีการขุดคลองลากค้อนแยกจาก
คลองพระยาบรรลือที่อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเข้าคลองพระราชาพิมล
จงมีการขุดคลองลาดค้อนในช่วงทีผ่ า่ นอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี แยกไปทางทิศตะวันตก
ผ่านตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปบรรจบคลองตาคล้ายที่ใกล้ปากคลอง
ตาคล้าย และขุดขยายปากคลองตาคล้ายให้กว้างกว่าเดิม ชาวบ้านจงเรียกว่า คลองตาคล้าย ห ่
คลองนี้จงช่วยระบายน้ำจากคลองพระยาบรรลือ ่งอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยา ส่งน้ำเข้าสู่ค ลอง
พระราชาพิมล และคลอง อยต่าง ในอำเภอบางบัวทองและอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
การขุดคลองสายนี้จงขุดใกล้ปากคลองตาคล้ายที่แยกจากคลองพระราชาพิมลไปบรรจบ
ปลายคลองลากค้อนที่ขุดแยกจากคลองพระยาบรรลือที่บ้านอ่างแตก เพื่อระบายน้ำจากคลอง
พระยาบรรลือเข้าในคลองพระราชาพิมล
คลองลำ พ คลองลำโพขุ ด ผ่ า นตำบลละหารทางทิ ศ ตะวั น ออก มี ค ลองลำรี และ
คลองลากค้อน ขุดแยกคลองลำโพ คลองนี้รับน้ำจากคลองบางบัวทองและคลองขวางบนที่ตำบล
คลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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คลอง ด คลองขุดเปนคลองชลประทานที่ขุดผ่านในตำบลละหารเพื่อเปนคลองส่งน้ำให้
แก่ชาวนาที่ทำนาช่วงระหว่างคลองลากค้อนและคลองลำรีได้มีน้ำเพียงพอในการทำนา

ผู้คนในชุมชน ่าง ใน ำบลละหาร
เมื่อมีการขุดคลองลำรี คลองลากค้อน ทางด้านทิศเหนือของคลองพระราชาพิมล ได้มีผู้คน
เข้าจับจองถางปาเพื่อทำนาตลองสองฝงคลองลำรี คลองลากค้อน ผู้คนรุ่นแรก ที่ได้เข้ามา
จับจองที่ดินดังกล่าวนี้เปนมุสลิมจากบ้านท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และจากจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา การตั้งชุมชนในตำบลละหารที่เปนชุมชนดั้งเดิมนั้น จะตั้งบ้านเรือนอยู่สอง
ฝงคลองลำรี คลองลากค้อน คลองเจ็ก และบริเวณคลองลำโพใกล้ปากคลองลำรีมีมัสยิดเปน
ศูนย์รวมของแต่ละชุมชน ชุมชนดั้งเดิมในตำบลละหาร คือ
ชมชนสเหร่าปากคลองลำรี อยู่ที่หมู่ที่ ๒ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง เปนชุมชนที่มี
ขนาดใหญ่มากชุมชนหน่งในอำเภอบางบัวทอง ภายในชุมชนมีมัสยิดนะ ์ฎอตุ้ลอิสลาห์ ่งเปน
มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี มีโรงเรียนระดับมัธยมศกษาและมีสถาบันอัรรอบิต้ี (โรงเรียน
อิสลามสัมพันธ์) เพื่อสอนศาสนาอิสลามระดับสูง
ชมชนสเหร่า ดง อยู่ที่หมู่ที่ ๗ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง บรรพบุรุษของชุมชนแห่งนี้
ได้อพยพมาจากชุมชนมุสลิมบ้านท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด ครอบครัวแรกที่มาทำนาในชุมชนแห่งนี้
คือ ัจยียูโ ะห์และโต๊ะคอดีเยาะห์ เมื่อถงฤดูทำนาได้มาไถและหว่าน เมื่อเสร็จจากการไถและ
หว่านแล้วจะกลับไปทีบ่ า้ นท่าอิฐ เมือ่ ถงฤดูเก็บเกีย่ วจะมาเกีย่ วข้าวนวดข้าวนำไปทีบ่ า้ นท่าอิฐ ต่อมา
ได้เข้ามาปลูกสร้างบ้านเรือนในที่นี้และมีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยมากข้นจนเปนชุมชนใหญ่ ได้ร่วมกัน
สร้างมัสยิดในชุมชนข้นเปนมัสยิดที่สวยงามหลังหน่งในอำเภอบางบัวทอง ในชุมชนมีโรงเรียน
อและ ์สอนระดับมัธยมศกษาและโรงเรียนสุเหร่าแดงสอนศาสนาอิสลาม
หมู่ที่ ๗ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง
เปนชุ ม ชนที่ มี โ รงเรี ย นสอนศาสนาอิ ส ลาม
มากถง ๕ แห่ง คือ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

โรงเรียนอูลามาอุตดิน (ขันติธรรม)
โรงเรียนสุเหร่าแดง
โรงเรียนอิสลามิยะห์
โรงเรียนนูรู้ลเอี้ยะ าน
โรงเรียนดารู้ลยันนะ ์

ชมชนสเหร่ า เ ี ย ว หมู่ ที่ ๘ ตำบล
ละหาร อำเภอบางบัวทอง เปนชุมชนมุสลิม
ที่ ใ หญ่ อี ก แห่ ง หน่ ง ในตำบลละหาร มี มั ส ยิ ด
นูรลุ อิสลาม (สุเหร่าเขียว) เปนศูนย์รวมชุมชน มีโรงเรียนสอนศาสนาทีม่ นี กั เรียนมาศกษามากแห่งหน่ง
ในอำเภอบางบัวทอง
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สถานที่สำคัญใน ำบลละหาร
าสนส าน
ประชากรดั้งเดิมของตำบลละหารส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๙๐ เปนผู้นับถือศาสนาอิสลาม
ในปจจุบันนี้ตำบลละหารได้พัฒนาไปเปนชุมชนเมืองมีผู้คนเข้าไปอยู่ในตำบลละหารมาก แต่
ประชากรของตำบลละหารประมาณคร่งหน่งของประชากรในตำบลละหารทั้งหมดเปนผู้นับถือ
ศาสนาอิสลาม ตำบลละหารจงเปนตำบลที่มีสุเหร่าหรือมัสยิดมากถง ๗ แห่ง คือ
มัสยิดนะฮ์ อต้ลอิสลาห์ หรือ สเหร่าปากคลองลำรี ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ ตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มัสยิดในปจจุบันนี้เปนมัสยิดหลังที่ ๔ ที่ได้สร้างข้นในชุมชน
มุสลิมปากคลองลำรี มีความสวยงามตั้งอยู่ริมคลองลำโพฝงตะวันออกตรงข้ามปากคลองลำรี
อาคารมัสยิดเปนอาคาร ๒ ชั้น กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ชั้นบนมีชานต่อออกไปทางทิศเหนือ
และทิศใต้ ด้านหน้ามีโดมขนาดใหญ่ ๑ โดม มีดาด ้าทางด้านหลังของอาคารมัสยิด มีหออา าน
สูงจากชั้นดาด ้า ๑๘ เมตร หออา านมีความสวยงามแลเด่นเปนสง่ามาแต่ไกล
มัสยิดนะ ฎ์ อตุล้ อิสลาห์หลังที่ ๔ นีเ้ ปนมัสยิดทีม่ ขี นาดใหญ่มาก มีพนื้ ทีถ่ ง ๘๐๐ ตารางเมตร
สามารถจุผทู้ ำนมัสการได้ถง ๘๐๐ คน ชัน้ บนเปนทีน่ มัสการพระเจ้า ชัน้ ล่างเปนอาคารอเนกประสงค์
การก่อสร้างอาคารมัสยิดใช้เวลา ๑๘ ป ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๒๕๒๕
มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (สุเหร่าเขียว) ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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ัจยีการีม วันแอเลาะ เปนอิหม่ามมัสยิดนะ ์ฎอตุ้ลอิสลาห์
มัสยิดดลยา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๓ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เดิมเปน
โรงเรียนสร้างอย่างเรียบง่าย หลังคามุงสังกะสีฝาจาก พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้สร้างอาคารเรียนเปนอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กในชื่อ รงเรียนวิทยาทานอิสลาม
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้จัดตั้งเปนมัสยิดชื่อว่า มัสยิดดุลยา ัจยีอิสมาแอล ปูเต๊ะ เปนอิหม่าม
มัสยิดมู ฮยิดดิน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เดิมเมือ่ ประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๐ เปนชุมชนเล็ก มีบา้ นเรือนทีอ่ ยูใ่ นชุมชนประมาณ ๒๐ หลังคาเรือน
ไม่มมี สั ยิดสำหรับประกอบศาสนกิจในชุมชน ชาวบ้านต้องเดินทางไปละหมาดวันศุกร์หรือวันออกอีด
(วันอีฎิล ตริและวันอีฎิลอัด า) วันสำคัญทางศาสนาอิสลามหรือเมือ่ มีคนในชุมชนเสียชีวติ ต้องไป
ประกอบพิธที างศาสนาทีม่ สั ยิดนะ ฎ์ อตุล้ อิสลาห์ (สุเหร่าปากคลองลำรี) หรือที่มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน
(สุเหร่าแดง) ่งอยู่ไกลไม่สะดวกในการเดินทาง

มัสยิดมูไฮยิดดิน (สุเหร่าลากค้อน)
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

ในเวลาต่อมาผู้คนในชุมชนมีมากข้น ความคิดว่าควรมีมัสยิดในชุมชนของตนมีมากข้นด้วย
ผู้คนในชุมชนได้เห็นชอบร่วมกันว่าควรมีมัสยิดในชุมชนของตน ผู้อาวุโสในชุมชนโดยการนำของ
อิหม่าม ัจยีมะห์มุด เชื้อผู้ดี ได้ไปติดต่อขอที่ดินจากท่านโต๊ะกี ัจยี ูเ น เพื่อสร้างมัสยิดพร้อม
กุโบร (สุสาน) ได้รับบริจาคที่ดินจำนวน ๗ ไร่ ๓ งาน ๔๓ ตารางวา จากท่านโต๊ะกี ัจยี ูเ น จงได้
สร้างมัสยิดเปนที่ประกอบศาสนกิจพร้อมสุสานและโรงเรียนประชาบาล เปนประโยชน์แก่ผู้คนใน
ชุมชนมาจนถงปจจุบันนี้
มัสยิดอัรเราะห์มาต้ลอิสลามียะห์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๗ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี ประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๐ โต๊ะกีม๊ะ ์ โต๊ะวังสาม และบรรดาลูกหลานทั้งหมดเปน
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ทายาทของหลวงกามาและหลวงสะมะแอ ่งเปนต้นตระกูลของชาวมุสลิมบ้านท่าอิฐ มีตระกูล
เชื้อผู้ดี ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนที่บริเวณคลองลากค้อนเปนกลุ่มแรก จากนั้นมีชาวมุสลิมจาก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกกลุ่มหน่งที่ได้เข้ามาอยู่ในชุมชนแห่งนี้ด้วย
โต๊ะกีมะ ์และโต๊ะวังสาย ได้อุทิศที่ดินของท่านและสร้างบ้านเปนสถานที่สอนศาสนาและ
ประกอบศาสนกิจ ต่อมาโต๊ะครูมะมุด เชื้อผู้ดี ่งเปนเขยของโต๊ะกีมะ ์และเปนผู้มีความรู้ทาง
ศาสนาอิสลามดี ได้จัดตั้งสถาบันสอนศาสนาอิสลามียะห์ข้นในที่ดินที่ได้รับบริจาค เปนอาคารไม้
ตั้งอยู่ริมคลองลากค้อน ต่อมาอาคารที่สร้างไว้นั้นชำรุดทรุดโทรม จงได้มีการสร้างอาคารมัสยิด
ข้นใหม่แทนหลังเดิม และได้ย้ายมาสร้างติดกับถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี เพื่อความสะดวกแก่
ผู้มาประกอบศาสนกิจและเรียนหนังสือ
มัสยิดดาร้ลอาบีดนี สเหร่า ดง ตัง้ อยูร่ มิ คลองลากค้อนหมูท่ ี่ ๗ ตำบลละหาร อำเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผู้คนในชุมชนแห่งนี้ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ริมคลองลากค้อนเมื่อกว่า
๑๐๐ ปมาแล้ว ครอบครัวแรกที่เข้ามาหักร้างถางปาเพื่อทำนาคือ ัจยีมูโ ๊ะห์และโต๊ะคอดีเยาะห์
่งเปนชาวบ้านท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อไถหว่านปกดำข้าวเสร็จแล้วกลับไปที่
บ้านท่าอิฐ เมื่อถงฤดูเก็บเกี่ยวจงมาเก็บเกี่ยวข้าว ต่อมาจงได้มาปลูกสร้างบ้านเรือนและสร้าง
มัสยิดข้น ัจยี อและห์ แมะกัน บุตรชายของท่านเปนอิหม่าม
มัสยิดหลังปจจุบันนี้เปนมัสยิดหลังที่ ๓ สร้างข้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ เปนอาคารไม้สักทั้งหลัง
หลังคาทรงปนหยา ด้านทิศตะวันตกมีมุข หน้าจั่วมุขประดับด้วยไม้ฉลุลายแบบเรือนขนมปงขิง
ที่สวยงาม ด้านข้างมีระเบียงตลอดระหว่างเสาระเบียงประดับไม้ฉลุเปนม่านแหวกที่สวยงาม
ที่หน้าบันมุขมีตัวเลขบอกปที่สร้างอาคารมัสยิด ๒๔๗๖ ด้านหน้ามัสยิดเปนหออา าน เปนอาคาร
สูง ๔ ชั้น ัจยีอับดุล เกาะ ์ าร นมัสวกุล ดำรงตำแหน่งอิหม่ามมัสยิดดารุ้ลอาบีดีนคนปจจุบัน
อาคารมั ส ยิ ด สุเหร่าดารุ้ล อาบีดีนหรือ สุเหร่าแดงและหออา าน เปนสถาปตยกรรมที่ มี
ความงามมากหลังหน่งในอำเภอบางบัวทอง
มัสยิดนูรู้ลอิสลาม สเหร่าเ ียว ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๘ ตำบลลำรี อำเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี แชมะเสณได้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างมัสยิดและร่วมบริจาคเงินเพื่อใช้ในการสร้างมัสยิด
มั ส ยิ ด หลั ง แรกสร้ า งเปนอาคารไม้ ท รงปนหยา หลั ง คาสั ง กะสี ต่ อ มาอาคารมั ส ยิ ด หลั ง แรก
ทรุดโทรมลง จงได้สร้างอาคารมัสยิดหลังที่ ๒ มีโต๊ะเยาะห์ (แก่) อินเดธิสเปนอิหม่าม ต่อมาใน
ชุมชนมีสัปปุรุษมากข้น มัสยิดคับแคบไม่สามารถที่จะรองรับบรรดาสัปปุรุษที่มาร่วมประกอบ
ศาสนกิจ จงมีการสร้างมัสยิดหลังใหม่ข้นเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น เมื่อโต๊ะเยาะห์
(แก่) ถงแก่กรรม ัจยีอะห์หมัด เจริญสุข ดำรงตำแหน่งอิหม่ามสืบต่อมา ปจจุบันอิหม่ามสุโก๊ต
เจริญสุข เปนอิหม่ามมัสยิดนูรู้ลอิสลามคนปจจุบัน

12 ท้องถิ่นบางบัวทอง

มัสยิดนูรู้ลฮิดายะห์ (แสงประทีป)
หมูท่ ี่ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

มั ส ยิ ด นู รู้ ล ฮิ ด ายะห์ สเหร่ า สงประที ป ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๙ ตำบลละหาร อำเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แต่เดิมในชุมชนไม่มีมัสยิดสัปปุรุษในชุมชนต้องไปละหมาดวันศุกร์
และวันอีดที่มัสยิดยามาลุดดิน พ.ศ. ๒๕๐๗ ัจยีหวัง อยู่เจริญ บริจาคที่ดิน ๒๐๐ ตารางวา โต๊ะนิ
บริจาคที่ดิน ๖๐๐ ตารางวา เพื่อสร้างมัสยิด ชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างมัสยิด
หลังแรกเปนอาคารไม้
ต่อมา ัจยะห์ แมะ ตะนีสะมิ ได้บริจาคที่ดินให้มัสยิด ๓ ไร่ เพื่อสร้างโรงเรียนประชาบาล
แสงประทีป
พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้สร้างมัสยิดหลังใหม่แทนหลังเดิม เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น
ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๑.๕๐ เมตร ชั้นบนเปนที่ทำการนมัสการละหมาดวันศุกร์ ส่วนชั้นล่าง
เปนที่สอนอัลกุรอาน อาคารมัสยิดหลังใหม่มีการวางศิลารากฐานเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ อาจารย์ า อี
วันแอเลาะให้เกียรติเปนประธานวางศิลารากฐาน
ส าน ก า
ตำบลละหาร มีสถานศกษาทั้งที่เปนโรงเรียนประชาบาล โรงเรียนมัธยมศกษาและโรงเรียน
สอนศาสนาอิสลาม
โรงเรียนจำนวน ๖ แห่ง คือ
๑. โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
๒. โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา
๓. โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน
๔. โรงเรียน อและ ์ศกษา (สุเหร่าแดง)
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ศูนย์พั นาเดกเลกสุเหร่าลากค้อน
อบต. ละหาร

๕. โรงเรียนสุเหร่าเขียว
๖. โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง

โรงเรียนสุเหร่าเขียว
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

12 ท้องถิ่นบางบัวทอง

โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง

รงเรียนสอน าสนาอิสลาม จำนวน ๑๒ แห่ง คือ
๑. โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ สาขา ๓ หมู่ที่ ๑
๒. โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ สาขา ๑ หมู่ที่ ๒
๓. โรงเรียนวิทยาทานอิสลาม หมู่ที่ ๓

สถาบันอัร - รอบิตี ตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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เดกนักเรียนกำลังประกอบศาสนกิจ โรงเรียนดารุ้ลอาบีดีน (สุเหร่าแดง)
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง

๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ สาขา ๒ หมู่ที่ ๔
โรงเรียนมูไ ยิดอิน (สุเหร่าลากค้อน) หมู่ที่ ๖
โรงเรียนอูลามาอุดดิน (ขันติธรรม) หมู่ที่ ๗
โรงเรียนอิสลามิยะห์ หมู่ที่ ๗
โรงเรียนสุเหร่าแดง หมู่ที่ ๗
โรงเรียนนูรู้ลเอี้ยะ าน หมู่ที่ ๗
โรงเรียนดารุ้ลอาบีดีน หมู่ที่ ๗
โรงเรียนนูรู้ลอิสลาม หมู่ที่ ๘
โรงเรียนนูรู้ล ิดายะห์ (สุเหร่าแสงประทีป) หมู่ที่ ๙

ส านที่ราชการ
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง เปนที่ตั้งของสถานที่ราชการที่สำคัญ คือ
๑. ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง
๒. สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทอง
๓. สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
ส านพยาบาล
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง มีสถานีอนามัยประจำตำบล ๒ แห่ง คือ
๑. สถานีอนามัยสุเหร่าเขียว
๒. สถานีอนามัยสุเหร่าแดง

12
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การ กครองของ ำบลละหาร
การปกครองส่วน ูมิ าค
ตำบลละหาร แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคเปน ๙ หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๔
หมู่ที่ ๕

บ้านถนนรถ
บ้านปากคลองลำรี
บ้านเกาะลอย
บ้านเกาะดอน
บ้านคลองลากค้อน

หมู่ที่ ๖
หมู่ที่ ๗
หมู่ที่ ๘
หมู่ที่ ๙

บ้านคลองลากค้อน
บ้านสุเหร่าลากค้อน
บ้านสุเหร่าเขียว
บ้านคลองลำรี

การปกครองส่วนท้อง ิ่น
ตำบลละหาร ได้รับการยกฐานะเปนสภาตำบลละหาร ต่อมาได้เปนองค์การบริหารส่วน
ตำบลละหาร ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตำบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไปเล่มที่ ๑๑๒ ตอนพิเศษ ๖ ลงวันที่
๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
ส านที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลละหารตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี
ตราสั ลัก

์ ององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร

ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหารเปนรูปวงรีสองชั้น วงในเปนรูปสองมือ
ประสานกันอยู่ด้านหน้ารูปโลก มีรวงข้าว ๒ รวงอยู่ด้านล่าง มีความหมายถงความสามัคคีร่วมมือ
ร่วมใจกันพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหารให้เจริญรุ่งเรืองสามัคคีกันทุกภาคส่วน และรวง
ข้าว ๒ รวงล้อมรูปโลกแสดงถงความอุดมสมบูรณ์พืชพันธุ์ธัญญาหารในตำบลละหาร เปนอู่ข้าว
อู่น้ำที่สำคัญของอำเภอบางบัวทองที่หล่อเลี้ยงผู้คนให้สุขสำราญ จงมีรูปรวงข้าวอยู่ด้านล่างของ
มือที่ประสานกันเบื้องหน้ารูปโลก วงชั้นนอกที่เปนขอบล้อมวงในด้านบนของขอบมีอักษร อบต.
ละหาร และขอบล่างมีอักษร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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ำบลลำโพ
ระวั ิความเ นมา
บริเวณปลายคลองบางบัวทองต่อจากปากคลองพระราชาพิมลไปทางทิศเหนือ มีทางน้ำ
เล็ก ที่ยาวต่อเนื่องไปทางน้ำดังกล่าว มีสภาพเปนที่ลุ่มเต็มไปด้วยต้นโพทะเล ไม้พุ่มขนาดกลางที่
ชอบข้นตามที่ลุ่มชายน้ำชายคลอง ต้นโพทะเลนี้มีมาตั้งแต่ปากคลองบางบัวทองและตามริมคลอง
ไปจนถงปลายคลองบางบั ว ทอง และต่ อ เนื่ อ งไปตามทางน้ ำ เล็ ก ที่ ต่ อ ไปจากปลายคลอง
บางบัวทอง เนื่องจากมีต้นโพทะเลข้นอยู่ทั่วไปตามทางน้ำนี้ ชาวบ้านจงเรียกทางน้ำนี้ว่า ลำ พ
่ ง กร่ อ นมาจากลำโพทะเล ปจจุ บั น ต้ น ลำโพทะเลยั ง คงมี อ ยู่ ต ามชายน้ ำ ริ ม คลองในอำเภอ
บางบัวทอง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ทีป่ ากคลองบางบัวทอง ยังคงมีตน้ โพทะเลข้นอยูเ่ ช่นกัน
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้อธิบายความหมายของโพทะเล ดังนี้
“ พทะเลชื่อ ม้ต้นชนิด
นวง ์
น้ ริมน้ำ บคล้าย บ พประสาท ดอกสีเหลือง คนกลีบดอกด้าน นสีมว่ งคล้ำ ราก ช้ทำยา ด้”
ส่วนโพประสาทหรือโพขีน้ กนัน้ เปนต้นโพธิชนิดหน่งทีใ่ บคล้ายใบโพธิศรีมหาโพธิแต่ปลายใบ
ที่ยื่นจะแหลมและสั้นกว่าใบโพธิศรีมหาโพธิ ต้นโพทะเลมีคุณสมบัติช่วยป้องกันการพังทะลายของ
ดินบริเวณริมคลอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่มีการเดินทางด้วยเรือยนต์ ต้นโพทะเลที่ข้นหนาแน่น
ชายคลองช่วยปะทะแรงของคลื่นเรือยนต์ไม่ให้เข้าทำลายตลิ่งได้ดี ชาวบ้านชายคลองจงนิยม
ปลูกต้นโพทะเลไว้ป้องกันกระแสน้ำหรือแรงจากคลื่นเรือยนต์ไม่ให้กัดเ าะทำลายตลิ่งชายคลอง
ปลายลำโพแต่เดิมเปนชายปาในฤดูแล้งบริเวณนี้จะไม่มีน้ำ บรรดาพ่อค้าที่บรรทุกสินค้าปา
มาด้วยเกวียนจากเมืองอู่ทอง เมืองกำแพงแสน จะเดินทางผ่านเพื่อไปยังบ้านท่าเกวียน คลองบ้าน
แหลมเพื่อนำสินค้าปาลงเรือไปขายต่อในเมืองหลวงกรุงเทพฯ เส้นทางนี้จงเปนที่รู้จักของชาวบ้าน
มาแต่โบราณ
เมื่อมีการจับจองที่ดินเพื่อทำนาในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และมีการขุดคลองพระราชาพิมล คลองลำรี คลองลากค้อน มีผู้คนที่จับจองที่ดินสองฝงคลอง
ดังกล่าวนี้มากเพื่อทำนา
ชาวบ้านกลุ่มหน่งจากบ้านบางน้อย บ้านอ้อมเกร็ด บ้านคลองข่อย บางพลับ บางภูมิ อำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้เข้าจับจองทีด่ นิ ตลอดลำโพ และบุกเบิกทีป่ าเพือ่ ใช้เปนทีท่ ำนา ชาวบ้าน
เหล่านั้นได้ขุดลำโพให้ลกและกว้างข้นเพื่อจะได้มีน้ำเพียงพอสำหรับการทำนา เมื่อมีผู้คนเข้ามา
อยู่ กั น มากข้ น จงได้ ขุ ด เปนคลอง และขุ ด ต่ อ ไปตามเส้ น ทางเกวี ย นวกข้ น ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก
ไปเชื่อมกับคลองลากค้อนที่บ้านสามแยกตรงบริเวณวัดสามง่ามในปจจุบัน คลองที่ขุดขยายลำโพ
ให้กว้างและลกกว่าเดิมนั้น ได้เปลี่ยนสภาพลำโพเปนคลองลำโพในเวลาต่อมา
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คลองลำโพที่ขุดต่อไปเมื่อประมาณหน่งร้อยปมาแล้วนั้นได้ขุดไปทางทิศเหนือ ผ่านตำบล
ระแหง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ่งมีวัดกล่ำหรือวัดสุดสาคร (วัดศรีเขตนันทาราม) วั ด
กระโจมทอง (วัดทองสะอาด) วัดสะแก (วัดบัวขวัญ) อยู่ไม่ไกลจากคลองลำโพ ขณะนี้อยู่ในเขต
ปกครองของเมืองปทุมธานี ผู้คนที่ไปทำนาในชุมชนวัดกล่ำ วัดท่าเกวียนและวัดกระโจมทอง
ได้ขยายชุมชนขยายพื้นที่ทำนาจากคลองบ้านแหลมใหญ่ (คลองพระอุดม) มาถงคลองลำโพ
รวมกับผู้อพยพที่มาจากบางน้อย บางพลับ บางภูมิ อำเภอปากเกร็ด ผู้คนที่เข้ามาจับจองที่ดินเพื่อ
ทำนาตามคลองลำโพมีมากข้น จงเกิดเปนชุมชนใหญ่ มีการสร้างวัดลำโพเปนวัดของชุมชน ชุมชน
ปลายคลองลำโพมีวัดกล่ำหรือวัดศรีเขตนันทารามเปนวัดของชุมชน ปลายคลองลำโพได้ขุดไป
บรรจบกับคลองลากค้อนที่บ้านสามแยก ต่อมามีการขุดคลองตรงแยกจากคลองพระอุดมมา
ใกล้ ป ลายคลองลำโพ ขุ ด คลองสามวามาบรรจบคลองลำโพเกิ ด เปนชุ ม ชนเล็ ก ได้ ส ร้ า งวั ด
สามง่ามเปนวัดในชุมชน ตรงสามแยกที่ปลายคลองลำโพบรรจบกับคลองลากค้อน
ปจจุบันคลองลำโพช่วงกลางถงปลายคลองได้เปนคลองแบ่งเขตอำเภอบางบัวทองที่ตำบล
ลำโพ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้คนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองลำโพไปทำบุญที่วัดลำโพ
ที่อยู่ในตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง และที่วัดศรีเขตนันทารามที่อยู่ในเขตอำเภอปากเกร็ด
เพราะเปนวัดในชุมชนโดยไม่ได้คำนงถงว่าวัดจะตั้งอยู่คนละอำเภอที่ตนเองมีภูมิลำเนาอยู่ เช่น
เดียวกับชุมชนคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ่งอยู่ริมคลองลำโพตรงข้ามวัดลำโพ
ไปทำบุญที่วัดลำโพ อำเภอบางบัวทอง

ส าพ ูมิศาส ร์
สภาพภูมิศาสตร์ของตำบลลำโพเปนพื้นที่ราบลุ่ม มีคลองลำโพ คลองลากค้อนไหลผ่าน
เปนพื้นที่เหมาะแก่การทำนา ในฤดูน้ำหลากจะมีน้ำท่วมนองตลอดทั้งตำบล พื้นที่โดยทั่วไป
นอกจากจะเปนพื้นที่เหมาะแก่การทำนาแล้วยังเปนพื้นที่ที่มีปลา กุ้งชุกชุม เปนอาหารธรรมชาติ
ของชาวบ้าน ปจจุบันไม่มีน้ำหลากตามธรรมชาติ กุ้งและปลา ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในคลอง
ต่าง ได้ คงมีแต่การทำนาทีม่ กี ระจายอยูใ่ นชุมชนต่าง ในตำบลลำโพ ท่ามกลางการรุกเข้ามาของ
บรรดาหมู่บ้านจัดสรรและชุมชนเมือง

ที่ ัง
ตำบลลำโพตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบางบัวทอง มีถนนสายหลักผ่านตำบลลำโพคือ
ถนนทางหลวงหมายเลข ๙ เชื่อมถนนหมายเลข ๓๔๐ ไปทางแยกต่างระดับบางปะอิน และถนน
ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕ เชื่อมถนนสาย ๓๔๐ ไปปทุมธานี
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อาณาเข และพืนที่
ตำบลลำโพมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอต่าง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต้
ติดต่อ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันตก
ติดต่อ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ตำบลลำโพ มีพื้นที่ ๗,๕๒๐ ไร่ หรือ ๑๒.๐๓ ตารางกิโลเมตร

คลองใน ำบลลำโพ
คลองสายหลักในตำบลลำโพ คือ
คลองลำ พ เปนคลองแบ่งเขตอำเภอบางบัวทองและอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ผ่านพืน้ ทีห่ มูท่ ี่ ๒ หมูท่ ี่ ๖ หมูท่ ี่ ๔ หมูท่ ี่ ๕ และหมูท่ ี่ ๘ ตำบลลำโพ ระยะทางประมาณ ๗,๖๐๐ เมตร
คลองลากค้อน เปนคลองแบ่งเขตตำบลลำโพและตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี ผ่านพืน้ ทีห่ มูท่ ี่ ๑ หมูท่ ี่ ๗ และหมูที่ ๘ ตำบลลำโพ ระยะทางประมาณ ๕,๘๐๐ เมตร
ปลายคลองลำโพบรรจบกับคลองลากค้อนที่บ้านสามแยก คลองทั้งสองมีน้ำตลอดทั้งป
เพียงพอแก่การทำนา ชาวนาในตำบลลำโพสามารถทำนาได้ ๕ ครั้งในช่วงเวลา ๒ ป

ชุมชนใน ำบลลำโพ
ขณะนี้การขยายตัวของชุมชนเมืองที่เข้าไปในตำบลลำโพมีอยู่ทั่วไป ชุมชนในตำบลลำโพ
จงมีชุมชนดั้งเดิมและชุมชนเมืองที่เกิดข้นใหม่
ชมชนดั้งเดิม ชุมชนดั้งเดิมที่บรรพบุรุษของผู้คนในชุมชนได้เข้ามาอยู่อาศัยในตำบลลำโพ
แต่เดิมนั้น เปนชุมชนของสังคมชาวนา ่งอาศัยอยู่ตามสองฝงคลองลำโพและคลองลากค้อน
ได้แก่
ชุมชนวัดลำโพ หรือ บ้านลำโพล่าง ชุมชนนี้ตั้งอยู่สองฝงคลองลำโพใกล้วัดลำโพ
และอยู่ในเขตอำเภอบางบัวทองและอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แต่เดิมชุมชนบ้านลำโพล่าง
ทั้ง ๒ ฝงคลองเปนชุมชนเดียว ต่อมามีการแบ่งเขตการปกครองของอำเภอบางบัวทอง และอำเภอ
ปากเกร็ดด้วยการให้คลองลำโพเปนแนวแบ่งเขตการปกครองของอำเภอบางบัวทอง และอำเภอ
ปากเกร็ด ชุมชนคลองลำโพฝงตะวันตกอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางบัวทอง ส่วนชุมชน
คลองลำโพฝงตะวันออกอยู่ในเขตปกครองของอำเภอปากเกร็ด
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ถงแม้จะเปนการแบ่งชุมชนบ้านลำโพล่างไปอยู่ในเขตปกครองของ ๒ อำเภอดังกล่าว แต่
ผูค้ นในบ้านลำโพล่างทัง้ ๒ อำเภอคงมาร่วมทำบุญทีว่ ดั ลำโพโดยไม่ได้แบ่งแยกผู้คนในชุมชนตาม
เขตปกครองของทางราชการ วัดลำโพเปนศูนย์รวมของชุมชน ผู้คนในชุมชนจะเปนญาติพนี่ อ้ งกัน
มีตระกูลต่าง เช่น ตระกูลสายสร้าง รักการ ศรีภมู ิ นาคศรีจนั ทร์ ธูปแก้ว เรี่ยวแรง สุขจีน เปนต้น
ชุมชนบ้านลำโพบน ชุมชนนี้ตั้งอยู่ริมคลองลำโพใกล้วัดศรีเขตนันทาราม ชุมชนแห่งนี้
ถูกแบ่งไปอยู่ในเขตปกครองของตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง และตำบลคลองข่อย อำเภอ
ปากเกร็ด เช่นเดียวกับชุมชนบ้านลำโพล่าง ผู้คนในชุมชนที่อยู่สองฝงคลองลำโพและอยู่ในเขต
ปกครองของอำเภอบางบัวทอง และอำเภอปากเกร็ดมาร่วมทำบุญที่วัดศรีเขตนันทาราม ตำบล
คลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ่งเปนศูนย์รวมของผู้คนในชุมชนบ้านลำโพล่าง
ทั้งหมดไม่ได้แบ่งแยกตามเขตปกครองของทางราชการ ผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่เปนญาติพี่น้องกัน
มีตระกูลต่าง เช่น ธูปแก้ว เรี่ยวแรง สุขปรุง จาดบุนนาค ชูพุทธพงษ์ เปนต้น
ชุมชนวัดสามง่าม ชุมชนแห่งนี้แต่เดิมได้ช่วยกันสร้างวัดสามง่าม แต่เมื่อวัดสามง่าม
ได้เปนวัดร้างเพราะผู้คนในชุมชนนี้มีน้อย จงไปร่วมทำบุญที่วัดศรีเขตนันทาราม ต่อมาเกิดการ
ขยายตัวของชุมชนวัดสามง่าม และมีการพัฒนาวัดสามง่ามให้เปนวัดในชุมชนข้น ชุมชนแห่งนี้
จงมีพัฒนาการข้นอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากเปนชุมชนที่อยู่ชายเขตอำเภอบางบัวทองติดต่อกับอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
และชายเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีด้วย ชุมชนวัดสามง่ามจงเปนชุมชนที่ประกอบ
ด้ ว ยผู้ ค นที่ อ ยู่ ใ นเขตปกครองของราชการต่ า งกั น แต่ ชุ ม ชนวั ด สามง่ า มในส่ ว นที่ เ ปนนิ เ วศ
วัฒนธรรมนั้น ถือว่าเปนชุมชนเดียวแม้ผู้คนในบริเวณนี้จะอยู่ต่างเขตปกครองที่เปนภูมิรัฐศาสตร์
ชมชนบ้านลากค้อน สเหร่า ดง ชุมชนบ้านลากค้อนตั้งอยู่ริมคลองลากค้อนฝงทิศเหนือ
่งอยู่ในเขตตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง ส่วนคลองลากค้อนฝงทิศใต้อยู่ในเขตตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทอง ผู้คนในชุมชนเปนมุสลิม ไปประกอบศาสนกิจที่มัสยิดดารู้ลอาบีดีน หรือสุเหร่า
แดง ่งอยู่ใกล้ชุมชนบ้านลากค้อน

การ กครองของ ำบลลำโพ
ตำบลลำโพแบ่งการปกครอง ดังนี้
การปกครองส่วน ูมิ าค มีกำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลรับผิดชอบ แบ่งออกเปน ๘ หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๔

บ้านลากค้อนเหนือ
บ้านลำโพ
บ้านลำโพ
บ้านลำโพ

หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๖
หมู่ที่ ๗
หมู่ที่ ๘

บ้านศาลเจ้า
บ้านหัวคู้
บ้านลากค้อน
บ้านสามแยก
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การปกครองส่วนท้อง ิ่น
ตำบลลำโพได้จัดตั้งเปนสภาตำบลลำโพ ต่อมาได้ยกฐานะเปนองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำโพ ตามพระราชบัญญัตสิ ภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๘

สถานที่สำคัญใน ำบลลำโพ
าสนส าน ตำบลลำโพมีวัด ๒ แห่ง คือ
วัดลำ พ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี วัดตั้ง
อยู่ทางฝงตะวันตกของคลองลำโพ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ หน้าวัดที่ติดคลองลำโพนั้นมีบรรยากาศ
ร่มรื่นด้วยร่มไม้ที่ทางวัดได้ปลูกไว้จำนวนมาก ลำคลองลำโพที่สงบเงียบ มีศาลาท่าน้ำที่สร้างไว้
ตามแบบศาลาไทยที่สวยงาม ทำให้วัดลำโพเปนสถานที่สำหรับบำเพ็ญบุญและสถานที่พักผ่อน
ที่สงบแห่งหน่งของอำเภอบางบัวทอง
ภายในวัดมีอุโบสถ ศาลาการเปรียญที่สวยงาม หอระ ัง ที่สร้างด้วยไม้ที่เปนหอระ ัง
หลังเดิมของวัดลำโพ ่งหาดูได้ยากในปจจุบัน เพราะวัดต่าง มักสร้างหอระ ังที่ทำด้วยคอนกรีต
นอกจากนั้นมีภาพจิตรกรรมที่สวยงามที่ศาลาจัตุรมุขเปนภาพทศชาติชาดกที่มีความสวยงาม
วัดสามง่าม ตั้งอยู่ที่บ้านสามแยก หมู่ที่ ๘ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี เปนวัดที่ชาวบ้านปลายคลองลำโพได้ร่วมกันสร้างข้นเปนวัดในชุมชน แต่ได้เปนวัดร้าง
ไม่มีพระสง ์อยู่จำพรรษาเพราะชุมชนที่อยู่ใกล้วัดขณะนั้นเปนชุมชนเล็ก ชาวบ้านส่วนใหญ่ไป
ทำบุญที่วัดศรีเขตนันทารามที่อยู่ไม่ไกลจากวัดสามง่าม
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระครูวิศาลสรคุณได้มาสร้างศาสนสถานในวัดสามง่ามข้น จนเปนวัดที่มี
พระสง ์อยู่จำพรรษาและเปนสถานป ิบัติธรรม มีพุทธศาสนิกชนมาเข้ารับการอบรมศกษาป ิบัติ
ธรรมกันมาก ในแต่ละปจะมีนักเรียนนักศกษาจำนวนมากที่สถาบันได้จัดให้มาเข้ารับการอบรม
ศกษาป ิบัติธรรมที่วัดสามง่าม วัดสามง่ามได้ให้ความสำคัญแก่การศกษาเผยแพร่ธรรมะของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างจริงจัง เพื่อให้ชาวพุทธได้มีความรู้ความเข้าใจพุทธศาสนา คำสอนของ
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งภาคปริยัติและภาคป ิบัติอย่างถูกต้องแท้จริง
ส าน ก า
ตำบลลำโพมีโรงเรียนที่สอน
ระดับประถมศกษา ๒ แห่ง คือ
๑. โรงเรียนวัดลำโพ
๒. โรงเรียนสามัคคีวิทยา
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ส านีอนามัย
ตำบลลำโพมีสถานีอนามัย ๒ แห่ง คือ
๑. สถานีอนามัยวัดลำโพ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำโพ
๒. สถานีอนามัยเจริญรัฐ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำโพ
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพมีสำนักงาน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๘ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

ตราสัญลัก ณ์องค์การ
บริหารส่วนตำบลลำโพ
สำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ

ทางรถ เส้นแบ่งเข บ้านลำโพล่างและบ้านลำโพบน
บริษัทรถไ สายบางบัวทองของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา) ได้ขยาย
เส้นทางเดินรถอำเภอบางบัวทองไปทางเหนือผ่านตำบลละหาร ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง
และเข้าเขตตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปถงอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
นนทบุรี ทางรถไ ได้ตัดผ่านตำบลลำโพแบ่งตำบลลำโพเปน ๒ ส่วน คือ เปนบ้านลำโพบนและ
บ้านลำโพล่าง หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ เปนบ้านลำโพล่าง หมู่ที่ ๘ เปนบ้านลำโพบน

รถ ทับเดก ายที่บ้านลำโพ
ทางรถไ ของบริษัทรถไ สายบางบัวทองจากตลาดบางบัวทองไปทางเหนือถงตลาดระแหง
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ทางรถไ ช่วงนี้ได้ตัดผ่านทุ่งนาตลอดจากตลาดบางบัวทอง
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ถงตลาดระแหง ประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๐ รถไ ที่วิ่งจากอำเภอบางบัวทองไปตลาดระแหง อำเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้เกิดอุบัติเหตุทับเด็กเสียชีวิต เหตุเกิดที่หมู่ที่ ๕ ตำบลลำโพ
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เด็ก ๒ คน ได้ไปหากุ้งฝอยในนาของครูพินิจ ธูปแก้วในตอน
กลางคืน ด้วยความง่วงจงได้นอนหลับอยู่บนทางรถไ เมื่อมีรถไ วิ่งมา เด็กคนหน่งตื่นและหลบ
ลงจากทางรถไ ได้ แต่เด็กอีกคนหน่งยังคงหลับอยู่จงถูกรถไ ทับเสียชีวิต

เครื่องบิน กที่ ำบลลำโพ อำเ อบางบัวทอง
พ.ศ. ๒๔๘๙ เครื่องบินของกองทัพญี่ปุนที่กลับจากการโจมตีฐานทัพฝายสัมพันธมิตรที่พม่า
ถูกเครื่องบินฝายสัมพันธมิตรยิงและตกลงกลางท้องนาที่บ้านลำโพบนหมู่ที่ ๘ ใกล้บ้านผู้ใหญ่
ธงชัย จาดบุญนาค ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี คนขับและผูโ้ ดยสารเสียชีวติ หมด
ชิ้นส่วนของเครื่องบินที่ตกเปนโลหะอย่างดี ครูโรงเรียนวัดศรีเขตนันทารามได้นำไปใช้แทน
ระ ังสำหรับใช้ในโรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ่งอยู่ไม่ไกลจาก
บริเวณเครื่องบินตก แผ่นโลหะดังกล่าวเมื่อตีจะมีเสียงกังวานดีมาก
สถานีอนามัยวัดลำโพ ตำบลลำโพ
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

นักเรียนโรงเรียนวัดลำโพ
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ำบลโสนลอย
ระวั ิความเ นมา
ตำบลโสนลอยเปนตำบลที่ตั้งข้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ โดยแยกพื้นที่ของตำบลหนองเชียงโคต
ปากคลองพระราชาพิมลฝงทิศเหนือและพื้นที่ของตำบลบางบัวทองปากคลองพระราชาพิ ม ล
ฝงทิศใต้มาอยู่ในเขตปกครองของตำบลโสนลอย
ตำบลโสนลอยเดิมเปนบ้านโสนลอยอยู่บริเวณปากคลองพระราชาพิมล พื้นที่ทั่วไปเปนที่ลุ่ม
ในฤดูฝนจนถงเวลาน้ำหลากท่วมทุ่ง บริเวณนี้จะมีต้นโสนข้นอยู่เต็มทุ่ง และไปทางไหนก็เห็นแต่
ดอกโสนสีเหลืองบานสะพรั่งเต็มทั่วทุ่งไปจนถงประตูน้ำบางบัวทอง
เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลเมืองบางบัวทองเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้มีการกำหนดพื้นที่ของเทศบาล
เมืองบางบัวทอง พื้นที่บ้านโสนลอย ่งมีพื้นที่ประมาณ ๑ ตารางกิโลเมตร จงได้ถูกกำหนดเปน
พื้ น ที่ ใ นเขตเทศบาลเมื อ งบางบั ว ทองและได้ ย กฐานะข้ น เปนตำบลโสนลอย เทศบาลเมื อ ง
บางบัวทอง เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๐
ตำบลโสนลอยถงแม้ จ ะมี พื้ น ที่ เ ล็ ก มากเมื่ อ เที ย บกั บ ตำบลอื่ น ของอำเภอบางบั ว ทอง
แต่ตำบลโสนลอยมีความสำคัญมากมาตัง้ แต่เมือ่ แรกตัง้ เปนตำบล เมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๐ เพราะเปนทีต่ งั้
ของสถานที่ราชการที่สำคัญของอำเภอบางบัวทองในขณะนั้น คือ
๑. ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง
๒. สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทอง
๓. สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง
๔. สถานีอนามัยชั้น ๒
นอกจากนั้นตำบลโสนลอยยังเปนพื้นที่ตั้งของศาสนสถานวัดละหาร วัดบรมราชากาญจนาภิ เ ษกอนุ ส รณ์ คณะสง ์ จี น นิ ก ายรั ง สรรค์ ่ ง เปนวั ด พุ ท ธศาสนา มั ส ยิ ด อั บ ดุ ล ลาห์ นุ ส รณ์
ศาสนสถานของมุสลิม วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ของคริสต์ศาสนา โรงเจและศาลเจ้าพ่อจุ้ยของ
ชาวจีน
ตลาดบางบัวทองและสถานีรถไ ของบริษัทรถไ สายบางบัวทองตั้งอยู่ที่บ้านโสนลอย
เช่นกัน บ้านโสนลอยเปนชุมทางการเดินทางทางเรือของชุมชนต่าง ในอำเภอบางบัวทอง อำเภอ
ไทรน้ อ ย จั ง หวั ด นนทบุ รี อำเภอบางเลน จั ง หวั ด นครปฐม และอำเภอลาดบั ว หลวง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
บ้านโสนลอยมีความสำคัญดังกล่าว จงได้รับการยกฐานะเปนตำบลโสนลอย และอยู่ใน
เขตปกครองของเทศบาลเมืองบางบัวทอง
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ส าพ ูมิศาส ร์ของ ำบลโสนลอย
สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลโสนลอยเปนที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนาและทำสวนผักผลไม้
มีคลองบางบัวทองและคลองพระราชาพิมลเปนคลองสายหลักในตำบล มีน้ำตลอดทั้งป

อาณาเข และที่ ังของ ำบลโสนลอย
ตำบลโสนลอยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อ ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต้
ติดต่อ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันตก
ติดต่อ ตำบลพิมลราชและตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ที่ ังและพืนที่ของ ำบลโสนลอย
ตำบลโสนลอยตั้งอยู่บริเวณปากคลองพระราชาพิมลทั้งฝงทิศเหนือและฝงทิศใต้ของคลอง
พระราชาพิมล
ตำบลโสนลอยมีพื้นที่ ๑ ตารางกิโลเมตร

คลองใน ำบลโสนลอย
ตำบลโสนลอยมีคลองสายหลักและคลองที่แยกจากคลองสายหลัก คือ
คลองพระราชาพิมล คลองพระราชาพิมลเปนคลองสายหลักที่ผ่านตำบลโสนลอย
เปนเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญที่สุดในตำบล
คลองบางบัวทอง คลองบางบัวทองเปนคลองสายหลักที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของ
ตำบลโสนลอยบริเวณปากคลองพระราชาพิมล
คลองสามวัง คลองสามวังเปนคลองส่งน้ำเพือ่ การเกษตรทีอ่ ยูท่ างด้านทิศเหนือของตำบล
โสนลอย คลองสามวังได้ขุดผ่านหนองน้ำ ๓ แห่ง ชาวบ้านจงเรียกคลองสามวัง
คลองบ้านกล้วย คลองบ้านกล้วยเปนคลองทีข่ ดุ แยกจากคลองบางบัวทองฝงทิศตะวันตก
ข้างวัดละหารตรงไปทางทิศตะวันตกที่ตำบลบางคูรัด คลองบ้านกล้วยเปนคลองส่งน้ำเพื่อการ
ทำนาและทำสวนผัก นอกจากนั้นเปนเส้นทางคมนามคมทางน้ำด้วย
คลองเ มร คลองเขมรเปนคลองเล็กที่แยกจากคลองลำโพในชุมชนบ้านเขมร
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วิถีชีวิ ของผู้คนใน ำบลโสนลอย
ตำบลโสนลอยเปนศูนย์ราชการ แหล่งตลาดค้าขาย และชุมทางการคมนาคมทางน้ำ ผู้คนที่อยู่
ในตำบลโสนลอยจงอยู่อาศัยกันในอาคารที่เปนอาคารพาณิชย์มากกว่าจะเปนบ้านเรือนทั่วไป
โดยเฉพาะในตลาดบางบัวทองทั้ง ๒ ฝงคลองพระราชาพิมล เดิมอยู่อาศัยในห้องแถวไม้ที่เปน
ทัง้ สถานทีป่ ระกอบการค้าขายและทีพ่ กั อาศัยด้วย ต่อมาอาคารห้องแถวไม้ได้เปลี่ยนเปนตกแถว
การค้าขายถงแม้จะขายทีต่ ลาดบกริมคลอง แต่การขนส่งสินค้าและการเดินทางของชาวบ้าน
มาจับจ่ายสินค้าที่ตลาดต้องใช้เรือเปนพาหนะ
ที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่อยู่นอกตลาดจะปลูกบ้านเปนที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกับด้านหลังที่
ว่ า การอำเภอบางบั ว ทอง สถานี ต ำรวจภู ธ รอำเภอบางบั ว ทองและสำนั ก งานเทศบาลเมื อ ง
บางบัวทอง มีบา้ นพักของข้าราชการปลูกเรียงรายอยูใ่ นบริเวณด้านหลังของสถานทีร่ าชการต่าง นัน้
ผู้คนที่อยู่ในตำบลโสนลอย แต่เดิมส่วนใหญ่จงเปนครอบครัวของผู้มีอาชีพค้าขายในตลาด
บางบัวทอง และครอบครัวข้าราชการที่รับราชการอยู่ที่อำเภอบางบัวทอง
ปจจุบันตลาดบางบัวทองได้ขยายเปนตลาดใหญ่ข้น ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพ
ทางการค้าเช่นเดิม แต่รูปแบบการค้าได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ตลาดสดแม้จะยังคงเปน
แผงลอย แต่สินค้าที่นำมาจำหน่ายที่แผงลอยเปนสินค้าตามสมัยนิยมมากมาย
การเดินทางทางเรือทีเ่ คยคกคักบริเวณริมคลองหน้าตลาด บัดนีเ้ งียบเหงามีเรือลำเล็ก ไม่กลี่ ำ
ที่ยังคงมาจอดที่ท่าเรือหน้าตลาดบางบัวทอง แต่บนบกจะคับคั่งไปด้วยรถยนต์และผู้คนที่มา
จับจ่าย ื้อขายสินค้าต่าง ในตลาด
บ้านพักข้าราชการเหลืออยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่ได้ไปสร้างอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทองและสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทองแห่งใหม่

หลากหลายชา ิพันธุ์ของผู้คนใน ำบลโสนลอย
ตำบลโสนลอยเปนตำบลที่มีพื้นที่เพียง ๑ ตารางกิโลเมตร แต่ตำบลโสนลอยมีผู้คนอาศัย
อยู่มากและหลากหลายชาติพันธุ์
ีน เปนกลุ่มชนกลุ่มใหญ่ที่สุดที่อาศัยอยู่ในตำบลโสนลอย ชาวจีนเหล่านี้ประกอบอาชีพ
ค้าขาย ตั้งแต่ค้าขายที่แผงลอยในตลาดสดไปจนถงการค้าขายในอาคารพาณิชย์ ค้าขายตั้งแต่
ผัก ผลไม้ หมู ไก่ ข้าวสาร อาหารทะเล จนถงการค้าทอง เครื่องจักรกลเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร
ปุย ยาปราบศัตรูพืช ร้านขายยา ร้านถ่ายรูป ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า ขนมจันอับ เครื่องสัง ภัณฑ์
ร้านอาหาร เปนต้น
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ปจจุบันชาวจีนได้ขยายกิจการค้าไปเปนศูนย์การค้าและร้านสะดวก ื้อเพิ่มมากข้นอย่าง
รวดเร็ว
ทย เปนกลุ่มชนชาวโสนลอยที่อยู่นอกตลาดบางบัวทอง หลายครอบครัวมีอาชีพค้าขาย
อยู่ในตลาดบางบัวทองด้วย ส่วนหน่งเปนครอบครัวใหม่ที่ได้เข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านจัดสรร
มสลิ ม ทางด้ า นทิ ศ เหนื อ ของตำบลโสนลอยเปนที่ ตั้ ง ของชุ ม ชนมุ ส ลิ ม ผู้ ค นในชุ ม ชน
ส่วนหน่งประกอบอาชีพค้าขายเนื้อ และ ไก่ และอาหารอิสลาม เปนต้น
วน ชาวญวนได้เข้ามาประกอบอาชีพค้าขายอยู่ในตลาดบางบัวทองและอาศัยอยู่ใน
ชุ ม ชนจี น ความเด่ น ชั ด ในชาติ พั น ธุ์ ข องคนญวน อยู่ ที่ ศ าสนสถานวั ด พระแม่ ส กลสงเคราะห์
่งชาวบ้านเรียกว่า วัด วน
ลาว ชาวลาวได้เข้ามาอยู่ที่บ้านโสนลอยตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ แต่ในปจจุบันได้รวม
เปนคนไทยไปหมดแล้ ว เช่ น เดี ย วกั บ ชาวมอญที่ เ คยอยู่ ใ นตำบลโสนลอยมาตั้ ง แต่ เ มื่ อ มี ก าร
ตั้งอำเภอบางบัวทอง ปจจุบันได้ผสมกลมกลืนเปนคนไทยไปแล้ว

การ กครองของ ำบลโสนลอย
ตำบลโสนลอยมีการบริหารการปกครองที่เปนการปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น เนื่องจากเปน
ตำบลที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง การบริหารและปกครองโดยผู้แทนของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบางบัวทอง

สถานที่สำคัญใน ำบลโสนลอย
ตำบลโสนลอยเคยเปนที่ตั้งของศูนย์ราชการอำเภอบางบัวทอง เปนศูนย์กลางการค้าขาย
และชุมทางการเดินทางทางเรือ ในพื้นที่เพียง ๑ ตารางกิโลเมตรจงเปนที่ตั้งของสถานที่สำคัญ
หลายแห่ง คือ
าสนส าน มีทงั้ วัดในศาสนาพุทธ ศาลเจ้าจีน โรงเจ มัสยิด และวัดคาทอลิกของคริสตศาสนา
วัดละหาร
วัดละหาร ตั้งอยู่ฝงทิศตะวันตกของคลองบางบัวทอง เลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลโสนลอย
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ชาวลาวที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้
มาอยู่ที่ปลายคลองบางบัวทอง ได้ร่วมกันสร้างข้น จงมีชื่อเรียกกันมาก่อนว่า วัดลาว ต่อมาชื่อ
ของวัดได้เรียกว่า วัดราชบันหาร บ้าง วัดราชบรรหาร บ้าง ปจจุบนั เรียกว่า วัดละหาร
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วัดละหารเปนสำนักเรียนที่มีชื่อเสียงของอำเภอบางบัวทอง ทางวัดให้ความสำคัญแก่การ
ศกษาของพระสง ์สามเณรและเยาวชนในชุมชนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ เปนต้นมาจนถงปจจุบัน วัด
ละหารจงเปนแหล่งที่สร้างศาสนทายาท ศิษย์จากสำนักเรียนวัดละหารได้ไปรับหน้าที่บริหารการ
คณะสง ์เปนเจ้าอาวาสวัดต่าง ในอำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย
วัดละหารเปนสำนักงานของเจ้าคณะอำเภอบางบัวทองมาก่อน ปจจุบันเปนสำนักงานของ
รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี พระราชนันทมนี (สำรวย อาภากโร) เจ้าอาวาสวัดละหารและดำรง
ตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
ศาสนสถานในวัดละหารได้สร้างข้นใหม่เกือบทัง้ หมดสมัยพระราชนันทมุนี (สำรวย อาภากโร)
ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส หลวงพ่อปาเลไลยก์พระพุทธรูปที่ชาวบ้านอำเภอบางบัวทองเคารพ
สักการะมาก เดิมประดิษฐานอยู่ที่วิหารจัตุรมุข เมื่อมีการรื้อวิหารจัตุรมุข ได้สร้างวิหารหลวงพ่อ
ปาเลไลยก์ใหม่ ได้อัญเชิญหลวงพ่อปาเลไลยก์ประดิษฐานที่ชั้นสองของวิหารหลังใหม่ เปนอาคาร
จัตุรมุขยอดวิหารเปนเจดีย์ทรงระ ัง ชั้นล่างของวิหารจัตุรมุขประดิษฐานพระพุทธรูปสาน ่งเปน
พระพุ ท ธรู ป ที่ ส านด้ ว ยไม้ ไ ผ่ ทั้ ง องค์ หุ้ ม ด้ ว ยรั ก ปดทอง พระพุทธรูปองค์นี้เปนพระพุทธรูปที่มี
ขนาดใหญ่และมีพระพุทธลักษณะทีง่ าม เปนพระพุทธรูปสานองค์เดียวในจังหวัดนนทบุรี
วัดบรมราชากา

นา ิเ กอนสร ์ ค ะสง ์ ีนนิกายรังสรรค์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสง ์จีนนิกายรังสรรค์ เปนวัดสังกัดคณะสง ์จีน
นิกาย ตั้งอยู่เลขที่ ๗๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สร้างเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๓๙ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ
๕๐ ป
สถาปตยกรรมในวัดทั้งหมดสร้างตามรูปแบบสถาปตยกรรมจีนในยุคราชวงศ์หมิงและ
ราชวงศ์ชิง มีพระราชวังกรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนเปนต้นแบบ
อาคารทัง้ หมดภายในวัดแบ่งเปนสัดส่วนตามแบบพระราชวังหลวงของจีน ง่ มี ๔ ชัน้ แต่ละชัน้
ใช้ประโยชน์ ดังนี้
ชั้นที่ ๑
ชั้นที่ ๒
ชั้นที่ ๓
ชั้นที่ ๔

หอฉัน กุ ิพระภิกษุสามเณร
วิหารจัตุโลกบาล หอกลอง หอระ ัง หอธรรม วิหารบูรพาจารย์
อุโบสถ วิหารพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วิหารสุขาวดีหมื่นพุทธ

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสง ์จีนนิกายรังสรรค์ เปนวัดที่มีความสวยงาม
ที่สุดแห่งหน่งในอำเภอบางบัวทอง ทางวัดได้จัดพิธีกรรมตามประเพณีจีน เช่น งานเทศกาลถือศีล
กินเจ เปนต้น มีพุทธศาสนิกชนทั้งไทยและจีนไปกราบไหว้บูชาพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ภายใน
วัด และร่วมพิธีกรรมต่าง ที่วัดจัดข้นในเทศกาลสำคัญของจีน
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โรงเจตั้งเชียงศีลมูลนิธิ อำเภอบางบัวทอง

าลเ ้าพ่อ ้ย บางบัวทอง
ศาลเจ้าพ่อจุ้ย ตั้งอยู่ที่ตลาดบางบัวทอง ริมคลองพระราชาพิมล ชาวจีนตลาดบางบัวทอง
นับถือเจ้าพ่อจุย้ ในเทศกาลสำคัญของจีน เช่น ตรุษจีน สารทจีน หรือวันจัดงานประจำปของศาลเจ้า
จะมีชาวจีนในตลาดบางบัวทองจำนวนมากมาเ น่ ไหว้เจ้าพ่อจุย้ พร้อมเครือ่ งเ น่ ไหว้ตา่ ง มากมาย
ศาลเจ้าพ่อจุ้ยหลังเก่าเปนศาลไม้ ปจจุบันมีการสร้างศาลหลังใหม่ที่มีขนาดใหญ่และมีความ
สวยงามตามแบบสถาปตยกรรมจีน บริเวณศาลได้มีการปรับปรุงให้มีความสวยงามและสะดวก
สบายแก่ผู้ที่มาเ ่นไหว้
รงเ ตลาดบางบัวทองเปนสถานป ิบัติธรรมและในเทศกาลกินเจมีชาวจีนมารักษาศีล
ป ิบัติธรรม
มัสยิดอับดลลาห์นสร ์
มัสยิดอับดุลลาห์นุสรณ์ตั้งอยู่ริมถนนบางกรวย-ไทรน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโสนลอย อำเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เดิมมัสยิดสร้างเปนอาคารไม้ ๒ ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ สร้างเสร็จ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ ใช้ชื่อว่า มัสยิดอับดุลลานุสรณ์ เพื่อเปนอนุสรณ์แด่อาจารย์อับดุลเลาะห์สอน
อับดุลลากา ิม ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างมัสยิด
อิหม่ามเครือวัลย์ สัญชัยวรนันท์ เปนผู้ดำเนินการสร้างมัสยิดหลังใหญ่ ในเวลาต่อมาได้มี
การสร้างมัสยิดหลังใหม่เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ชั้นบนเปนสถานที่นมัสการละหมาด
ชั้นล่างเปนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม

มัสยิดอับดุลลาห์นุสรณ์ ตำบลโสนลอย
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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วัดพระ ม่สกลสงเคราะห์
วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ ตั้งอยู่ท้ายตลาดบางบัวทอง ริมคลองพระราชาพิมลฝงทิศใต้
หลังตลาดบางบัวทอง เลขที่ ๑๗๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เปนศาสนสถานของชาวคริสต์คาทอลิกแห่งเดียวในอำเภอบางบัวทอง
รงพยาบาลบางบัวทอง
โรงพยาบาลบางบัวทองตั้งอยู่ริมคลองพระราชาพิมลฝงทิศเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลโสนลอย
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี อาคารโรงพยาบาลบางบัวทองสร้างข้นบริเวณที่ตั้งที่ว่าการ
อำเภอบางบัวทอง และสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทองหลังเดิมก่อนที่จะไปสร้างที่ว่าการ
อำเภอบางบัวทองและสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทองหลังใหม่ที่ตำบลละหาร
เดิมเปนสถานีอนามัยชั้น ๒ ต่อมา พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้เปนสถานีอนามัยชั้น ๑ และปจจุบันเปน
โรงพยาบาลบางบัวทอง
สำนักงานเท บาลเมืองนนทบรี
สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ตั้งอยู่ริมถนนบางกรวย-ไทรน้อย เลขที่ ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบล
โสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี บริเวณที่สร้างสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทองเดิม
เปนสวนสาธารณะของเทศบาลเมืองบางบัวทอง ส่วนอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง
แต่เดิมตั้งอยู่ริมคลองพระราชาพิมล แต่อาคารสำนักงานเทศบาลหลังเดิมเปนอาคารขนาดเล็ก
และทรุดโทรมมาก ประกอบกับมีผู้คนเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองมากข้น จงได้สร้าง
สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง เปนอาคารขนาดใหญ่และมีความสวยงามข้นใหม่ที่บริเวณสวน
สาธารณะ
ตลาดบางบัวทอง
ตลาดบางบัวทองตัง้ อยูบ่ ริเวณริมคลองพระราชาพิมลฝงทิศใต้ เดิมเปนห้องแถวไม้จำนวนกว่า
๑๐๐ ห้อง เปนตลาดของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา) พ.ศ. ๒๕๐๔ เทศบาล
เมืองบางบัวทองได้ ื้อและสร้างเปนตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง
ปจจุบันตลาดบางบัวทองได้ขยายไปทางทิศใต้ เนื่องจากแต่ละวันมีผู้ขายผู้ ื้อจำนวนมาก
มา ื้อขายสินค้าต่าง ในตลาดแห่งนี้
ส าน ก า
ตำบลโสนลอยมีโรงเรียน ๘ แห่ง คือ
๑. โรงเรียนบางบัวทอง
๒. โรงเรียนนันทนวรวิทย์ (เอกชน)

ศาลาที่สุสานหลังวัดพระแม่สกลสงเคราะห์

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

โรงเรียนวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ (เอกชน)
โรงเรียนโสตศกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง
โรงเรียนดรุณวิทย์
โรงเรียนวัดละหาร

สถาบันการเงินใน ำบลโสนลอย
ตำบลโสนลอยเปนศูนย์กลางเศรษฐกิจของอำเภอบางบัวทองและ
อำเภอไทรน้อย จงมีธนาคารของรัฐและเอกชนได้มาเปดดำเนินการใน
ตำบลโสนลอย ดังนี้คือ
๑. ธนาคารออมสิน สาขาบางบัวทอง
๒. ธนาคารนครหลวงไทย สาขาบางบัวทอง
๓. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาบางบัวทอง
๔. ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางบัวทอง
๕. ธนาคารกรุงไทย สาขาบางบัวทอง
๖. สหกรณ์การเกษตรอำเภอบางบัวทอง

ำบลโสนลอย ชุมทางการเดินทางทางนำและทางรถยน ์
เมื่อครั้งที่ชาวบ้านใช้เรือเปนพาหนะในการเดินทางไปมาหาสู่กัน
ตำบลโสนลอย เปนชุ ม ทางที่ ส ำคั ญ ในการเดิ น ทางทางเรื อ ของผู้ ค น
ในอำเภอบางบัวทองและจากอำเภออื่น เช่น อำเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี อำเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อมีรถไ ของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา)
บริการรับส่งผู้โดยสารตำบลโสนลอยเปนที่ตั้งสถานีบางบัวทอง

14 ท้องถิ่นบางบัวทอง
ปจจุบันตำบลโสนลอยเปนชุมทางการเดินรถยนต์โดยสาร มีรถยนต์โดยสารทั้งระยะไกลและ
ระยะสั้นที่รับส่งผู้โดยสารเฉพาะในชุมชนต่าง ในอำเภอบางบัวทอง เช่น
บางบัวทอง - ไทรน้อย
บางบัวทอง - หมอชิต
บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง
บางบัวทอง - พาต้า ปนเกล้า
บางบัวทอง - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
บางบัวทอง - เทเวศร์
บางบัวทอง - ท่าน้ำนนทบุรี

คลองบางบัวทอง บริเวณหน้าวัดละหาร ้ายมือเป็นตำบลพิมลราช ขวามือเป็นตำบลโสนลอย
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

คลองพระราชาพิมลช่วงใกล้ตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง

ท้องถิ่นบางบัวทอง

14

เทศบาลเมืองบางบัวทอง
ระวั ิความเ นมาของเทศบาลเมืองบางบัวทอง
ผลจากการขุดคลองพระราชาพิมลของพระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) จนเกิดเปนแหล่งทำนาและ
เปนศูนย์กลางการค้าข้าวที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนนทบุรี เกิดชุมชนใหญ่ยกฐานะชุมชนเปนอำเภอ
บางบัวทอง ต่อมาอำเภอบางบัวทองได้เปนชุมทางการคมนาคมทางรถไ ของเจ้าพระยาวรพงษ์
พิพัฒน์ (ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา) และชุมทางการเดินทางทางเรือติดต่อกับอำเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เกิดตลาดขนาดใหญ่ของเจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์และตลาดแม่หา้ ง พันธุมจินดา เปนศูนย์กลางการ
ค้าใหญ่ที่สุดของจังหวัดนนทบุรี ความเจริญของอำเภอบางบัวทองได้เกิดข้นอย่างรวดเร็วและ
ต่ อ เนื่ อ งมาเพี ย งชั่ วระยะเวลาประมาณ ๓๕ ป หลั ง จากได้ รั บการยกฐานะชุ ม ชนเปนอำเภอ
บางบัวทอง
พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงมี พ ระราชดำริ ใ ห้ มี ก ารกระจายอำนาจการ
ปกครองบ้านเมืองไปสู่ชุมชนในรูปแบบเทศบาล และรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติเทศบาล
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ มีการจัดตั้งเทศบาลข้นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ โดยยกฐานะ
สุขาภิบาลที่มีอยู่ขณะนั้น ๓๖ แห่ง ทั่วประเทศข้นเปนเทศบาล
ชาวบางบัวทองผู้มีความคิดก้าวหน้าคณะหน่ง ได้ร่วมกันคิดนำระบบบริหารท้องถิ่นแบบ
เทศบาลตามนโยบายของทางราชการนำมาใช้บริหารในชุมชนบางบัวทอง ความคิดนี้ได้เกิดข้น
ในช่วงแรกที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาลเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ ผู้ที่ร่วมคิดจัดตั้งเทศบาล
ดังกล่าวได้รวมตัวกันเปนคณะผูก้ อ่ ตัง้ เทศบาล เพือ่ ดำเนินการขอจัดตัง้ เทศบาลในอำเภอบางบัวทอง

การจัด ังเทศบาลเมืองบางบัวทอง เ นเทศบาลเมือง ังแ ่เมื่อแรกจัด ัง
คณะผู้ก่อตั้งเทศบาลได้เสนอกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอยกฐานะชุมชนตลาดบางบัวทองข้น
เปนเทศบาล ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเปนเทศบาลเมืองบางบัวทอง เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๐
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ แผนกกฤษฎีกา เล่ม ๕๔ หน้า
๑๘๕๙
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทองชุดแรกประกอบด้วย ขุนพิทักษ์ปทุมมาศ (โต สามวัง)
กำนันตำบลบางบัวทอง เปนนายกเทศมนตรี ม.ล. แจ่ม อิศรางกูร และนายเลีย้ ง ทองไ ้ เปนเทศมนตรี

14 ท้องถิ่นบางบัวทอง
เทศบาลเมืองบางบัวทองได้จัดตั้งข้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ และได้รับการจัดตั้งเปน “เท บาล
เมือง” ตั้งแต่แรกที่มีการจัดตั้งนั้น แสดงให้เห็นความสำคัญของชุมชนตลาดบางบัวทองที่มีอยู่ตั้ง
แต่ครั้งนั้นได้อย่างดี โดยปกติเทศบาลที่อยู่ในชนบท ่งไม่ใช่อำเภอเมือง มักจะเปนเทศบาลตำบล
แต่บางบัวทองเปนเทศบาลเมืองบางบัวทอง จงเปนการแสดงฐานะทางเศรษฐกิจและจำนวน
ประชากรที่มีมากพอที่จะเปนเทศบาลเมืองได้
การบริหารชุมชนในระบบเทศบาล เปนการบริหารชุมชนโดยประชาคมในชุมชนเอง ไม่ได้มี
การสั่งการจากราชการส่วนกลาง การที่ชุมชนตลาดบางบัวทองได้รวมกันคิดจัดตั้งเทศบาลเมือง
บางบัวทองในช่วงเวลาแรก ที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาลในประเทศไทย จงแสดง
ให้เห็นความก้าวหน้าในทางความคิด ความตัง้ ใจและความมุ่งมัน่ อย่างแรงกล้าของคนบางบัวทอง
ที่จะพัฒนาและสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนบางบัวทองอย่างจริงจัง

สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทองและที่ ังของ
สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง
าลาเท บาลเมืองบางบัวทอง อาคารหลัง รก องเท บาลเมืองบางบัวทอง
เทศบาลเมืองบางบัวทองเมื่อเริ่มจัดตั้งสำนักงานเทศบาลที่เรียกว่าศาลาเทศบาลเมือง
บางบัวทองหลังแรกเปนอาคารไม้ตั้งอยู่ในตลาดเจ้าพระยาวรพงศ์ เปนอาคารเช่าด้านหน้าเปด
กว้างมีบานพับแบบบานเ ยมพับเปดปดได้ลักษณะคล้ายร้านค้าด้านหน้ามีป้าย ศาลาเทศบาล
เมืองบางบัวทองอยู่เหนือประตูเข้าศาลาเทศบาล
สำนักงานเท บาลเมืองบางบัวทองหลังที่
ต่อมามีการสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทองเปนอาคารไม้ชั้นเดียว ยกพื้นสูงจาก
พื้นดินไม่มาก หลังคาทรงปนหยาด้านหน้ามีมุขสองข้างทั้งขวาและ ้ายของอาคาร ตรงกลางเปน
บันไดข้นสำนักงานเทศบาล ตัวอาคารตั้งอยู่ริมคลองพระราชาพิมล หันหน้าไปทางคลองและ
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง อาคารหลังนี้สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒
พ.ศ. ๒๔๘๒ เทศบาลเมืองบางบัวทองได้ทำหนังสือถงกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอสร้าง
สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ตามหนังสือของเทศบาลเมืองบางบัวทอง “เรื่องเท บาล
เมืองบางบัวทอง อสร้าง าลาเท บาล” ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๒ ในที่ดินของอำเภอ
บางบัวทอง โฉนดเลขที่ ๕๕๙๘ เลขที่ ๑๓๕ เนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา กระทรวงมหาดไทย
ได้อนุญาตให้เทศบาลเมืองบางบัวทองสร้างสำนักงานเทศบาลได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ ค๑๘๐๐๘/๘๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๒

ท้องถิ่นบางบัวทอง

14

สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง

ตราสัญลัก ณ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง

สำนักงานการประปาบางบัวทอง

สำนักงานเท บาลเมืองบางบัวทองหลังที่
อาคารสำนั ก งานเทศบาลเมื อ งบางบั ว ทองหลั ง ที่ ๒ มี พื้ น ที่ ไ ม่ ม ากเมื่ อ ชุ ม ชนในตลาด
บางบัวทองมีการขยายตัวเพิ่มข้นอย่างรวดเร็ว ทำให้อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง
หลังที่ ๒ คับแคบไปและไม่สะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่องาน เทศบาลเมืองบางบัวทองจงได้
สร้ า งสำนั ก งานเทศบาลหลั ง ใหม่ เ ปนอาคาร ๕ ชั้ น ข้ น ที่ บ ริ เ วณที่ เ คยเปนสวนสาธารณะของ
เทศบาลเมืองบางบัวทอง อยู่ริมถนนสายบางกรวย - ไทรน้อย
เทศบาลเมืองบางบัวทองมีตราสัญลักษณ์ของเทศบาลวงกลมชั้นใน เปนรูปช้างหมอบเงย
หน้างวงชูดอกบัว มีรัศมีแผ่ออกจากดอกบัว วงกลมชั้นนอกมีข้อความสำนักงานเทศบาลเมือง
บางบัวทองอยู่ด้านบน ด้านล่างมีข้อความจังหวัดนนทบุรี

150 ท้องถิ่นบางบัวทอง

การขยายพืนที่ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง
เนื่องจากการเกิดชุมชนเมืองขนาดใหญ่ข้นทั้งในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองและปริมณฑล
โดยรอบเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง จงได้มีการขยายเทศบาลเมืองบางบัวทองตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ ๑๑๒ ตอนที่ ๒๒ ก ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ขยายเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง
จาก ๑ ตารางกิโลเมตร เปน ๑๓.๕ ตารางกิโลเมตร
การขยายพื้นที่ของเทศบาลเมืองบางบัวทองครั้งนี้ ได้ขยายพื้นที่ไปในตำบลต่าง ของ
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ที่ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปจจุบันพื้นที่ของ
เทศบาลเมืองบางบัวทองจงมีตำบลต่าง อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ดังนี้ คือ
๑. ตำบลโสนลอย หมดทั้งตำบล
๒. ตำบลบางบัวทอง พื้นที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้แก่ หมู่ที่ ๒ ทั้งหมดและบางส่วน
ของหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖
๓. ตำบลพิมลราช พืน้ ทีเ่ ทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้แก่ หมูท่ ี่ ๑ หมูท่ ี่ ๒ และหมูท่ ่ี ๓
๔. ตำบลบางรักพัฒนา พื้นที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้แก่ หมู่ที่ ๑ ทั้งหมดและบางส่วน
ของหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖
๕. ตำบลบางรักใหญ่เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗

ส าพ ูมิ ระเทศของเทศบาลเมืองบางบัวทอง
สภาพพื้นที่ทั่วไปของเทศบาลเมืองบางบัวทอง เปนที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำการเกษตร
มี ค ลองไหลผ่ า นหลายสาย ได้ แ ก่ คลองบางบั ว ทอง คลองพระราชาพิ ม ล คลองบ้ า นกล้ ว ย
คลองญวน คลองเขมร คลองสามวัง คลองบางไผ่ คลองถนน

อาณาเข เทศบาลเมืองบางบัวทองและพืนที่
อาณาเขตของเทศบาลเมืองบางบัวทอง มีดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี มีคลองสามวังฝงเหนือเปนคลองแบ่งเขต
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และ
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ มีคลองบางรักใหญ่
ฝงตะวันออก คลองบางพลู ฝงตะวันออก เส้นขนานระยะ
๓๐๐ เมตรจากก่งกลางถนนรัตนาธิเบศร์ และคลองบางไผ่
ฝงตะวันตกเปนเส้นแบ่งเขต

ท้องถิ่นบางบัวทอง

151

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช และเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา องค์การบริหาร
ส่ ว นตำบลพิ ม ลราช และเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล
บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีเส้นขนาน
ระยะ ๕๐๐ เมตรจากก่งกลางถนนกาญจนาภิเษกเปนเส้น
แบ่งเขต

การคมนาคม
เทศบาลเมืองบางบัวทอง มีถนนสายหลักที่อยู่ในเขตเทศบาลและถนนสายหลักที่เข้าสู่
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ดังนี้
ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ถนนตัดผ่านเทศบาลเมืองบางบัวทอง
ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนเข้าสู่เทศบาลเมืองบางบัวทอง
ถนนกาญจนาภิเษก ถนนเข้าสู่เทศบาลเมืองบางบัวทอง
ถนนบ้านกล้วย - ไทรน้อย ถนนเชื่อมต่อระหว่างตำบลพิมลราชกับเทศบาลเมืองบางบัวทอง
ถนนบางไผ่ - หนองเพรางาย (ถนนเต็มรักพัฒนา) เชื่อมต่อระหว่างตำบลบางคูรัด อำเภอ
บางบัวทอง และตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี กับเทศบาลเมืองบางบัวทอง
ถนนจั น ทร์ ท องเอี่ ยมเชื่ อ มต่ อ ระหว่างอำเภอบางใหญ่ จั ง หวั ด นนทบุ รี กับ เทศบาลเมื อ ง
บางบัวทอง

สถานที่สำคัญในเข เทศบาลเมืองบางบัวทอง
าสนส าน ผู้คนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองมีกลุ่มชนที่มีศรัทธาในศาสนาพุทธ
ศาสนาอิสลาม และคริสต์ศาสนา ภายในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองจงมีทั้งวัดในพุทธศาสนา
มัสยิดของชาวมุสลิมทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม และวัดหรือโบสถ์คริสต์ศาสนานิกายคาทอลิก
วัดพุทธศาสนา ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง มีวัดพุทธศาสนาเถรวาทหรือนิกายหินยาน
และวัดของคณะสง ์นิกายมหายาน
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วัดคณะสง ์นิกายหินยาน มี ๒ วัด คือ
๑. วัดละหาร
๒. วัดบางไผ่ พระอารามหลวงแห่งเดียวในอำเภอบางบัวทอง
วัดคณะสง ์นิกายมหายาน ๑ วัด คือ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสง ์จีน
นิกายรังสรรค์
มัสยิดศาสนาอิสลาม ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง มีมัสยิด ๑ แห่ง คือ มัสยิดอับดุลลานุสรณ์
วัดศาสนาคริสต์ ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง มีวัดคริสต์ศาสนานิกายคาทอลิก ๑ แห่ง
คือ วัดพระแม่สกลสงเคราะห์

ศาลเจ้าพ่อจุ้ยบางบัวทอง

ศาลเจ้าพ่อจุ้ย ชุมชนจีนในตลาดบางบัวทอง ่งเปนผู้ศรัทธาเจ้าพ่อจุ้ย ได้ร่วมกันสร้าง
ศาลเจ้าพ่อจุ้ยอยู่ริมคลองพระราชาพิมลท้ายตลาดบางบัวทอง
โรงเจตลาดบางบัวทอง สถานป ิบัติธรรมของชาวจีนตลาดบางบัวทอง ตั้งอยู่ใกล้ตลาด
บางบัวทอง

โรงพยาบาลบางบัวทอง
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สถานศก า
คือ

โรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง มีทงั้ โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน มี ๑๗ แห่ง

๑. โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๒. โรงเรียนบางบัวทอง
๓. โรงเรียนวัดบางไผ่
๔. โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๕. โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
๖. โรงเรียนนันทนวรวิทย์
๗. โรงเรียนดุสิตพาณิชยการ นนทบุรี
๘. โรงเรียนดรุณวิทยาศกษา
๙. โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง
๑๐. โรงเรียนจิรดา
๑๑. โรงเรียนศิริมงคลศกษา
๑๒. โรงเรียนธนพร
๑๓. โรงเรียนเลิศวินิต
๑๔. โรงเรียนอนุบาลจัตุพร
๑๕. โรงเรียนอนุบาลพกาภรณ์
๑๖. โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง
๑๗. โรงเรียนโสตศกษา จังหวัดนนทบุรี
และมี ศู น ย์ ก ารศกษาพิ เ ศษประจำ
จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนโสตศก า ตำบลโสนลอย
เทศบาลตำบลบางบัวทอง

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
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โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง

สถานที่พักผ่อน
เทศบาลเมืองบางบัวทองและเอกชนได้จัดสถานที่พักผ่อนในเขตเทศบาล ดังนี้
ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง มีสนามกี าภายในศูนย์เยาวชน
สนามเทนนิสและสโมสรว่ายน้ำ ชุมชนบุศรินทร์
สนามเทนนิสและสโมสรสระว่ายน้ำ ชุมชนชลลดา
ลานอเนกประสงค์ ชุมชน ช รุ่งเรือง ๖
ลานอเนกประสงค์ ชุมชนหงษ์ประยูร ๑ และ ๒
ลานอเนกประสงค์ หลังตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง
โรงเรียนวัดบางไผ่

อนที่ สถานที่สำคัญ
ในอำเ อบางบัวทอง
อำเภอบางบั ว ทองมี ศ าสนสถานของ
พุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม วัดคริสต์ศาสนา
และศาลเจ้ า ที่ ก ระจายอยู่ ใ นตำบลต่ า ง ใน
อำเภอบางบัวทอง ศาสนสถานดังกล่าวเปน
สถานที่สำคัญและเปนแหล่งเรียนรู้ทั้งในเรื่อง
ของศาสนา สถาปตยกรรม ตลอดจนพิธีกรรม
ของแต่ละศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้เปน
ศาสนิกชนของศาสนาต่าง ในอำเภอบางบัวทอง

วัดบาง ผ่
ตั้งอยู่ริมคลองบางไผ่ฝงตะวันออกในเขต
เทศบาลเมื อ งบางบั ว ทอง หมู่ ที่ ๑๕ ตำบล
บางรั ก พั ฒ นา อำเภอบางบั ว ทอง จั ง หวั ด
นนทบุรี เปนพระอารามหลวง วัดบางไผ่สร้าง
ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่ในชุมชน
คลองอ้ อ มที่ เ ปนอู่ อ ารยธรรมเก่ า แก่ ข องลุ่ ม
แม่น้ำเจ้าพระยาเดิม วัดบางไผ่มีความเจริญ
มาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย
อุโบสถหลังใหม่วัดบางไผ่
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โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดบางไผ่

ปจจุบันวัดบางไผ่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด
สามัญ เปนพระอารามหลวงแห่งเดียวในอำเภอบางบัวทอง เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙
พระ ส นนทสาร ชาตป
บ เลิ สิงหรา อย ยา ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด
บางไผ่ในปจจุบัน
สิ่งสำคั

าย นวัด

อ บส หลังเดิม เปนสถาปตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย ก่ออิฐถือปูน หน้าบัน ช่อ ้า
ใบระกาเปนปูน ผนังด้านข้างก่อทบไม่เจาะช่องหน้าต่าง ผนังด้านหน้าเจาะช่องประตู ๒ ประตู
ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระยาสโมสรได้มีจิตศรัทธาบูรณะอุโบสถ
หลั ง นี้ มี ก ารเจาะหน้ า ต่ า งด้ า นข้ า ง ด้ า นละ ๔ ช่ อ ง และเจาะประตู ที่ ผ นั ง หุ้ ม กลองด้ า นหลั ง
๒ ประตู
ภายในอุโบสถประดิษฐานหลวงพ่อทองคำ พระประธานอุโบสถเปนพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย
ที่มีพระพุทธลักษณะที่งดงามมาก ชาวบ้านมากราบสักการบูชากันมากในแต่ละวัน
วิ ห าร เปนอาคารที่ ส ร้ า งไว้ ตั้ ง แต่ ส มั ย อยุ ธ ยาตอนปลายเช่ น กั น สั น นิ ษ ฐานว่ า เปน
อุโบสถมาก่อน ต่อมามีการสร้างอุโบสถหลังใหม่ (อุโบสถหลังเดิมที่ประดิษฐานหลวงพ่อทองคำ)
อุ โ บสถหลั ง นี้ จ งถู ก เปลี่ ย นเปนวิ ห าร อาคารวิ ห ารมี ก ารบู ร ณะสื บ ต่ อ กั น มาจนถงสมั ย รั ช กาล
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการบูรณะตามอิทธิพลสถาปตยกรรมจีน หน้าบันก่ออิฐ
ถือปูนแบบกระเท่เ ร หน้าบันประดับด้วยเครื่องลายคราม ไม่มีช่อ ้าใบระกา
ภายในวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปประธานทีเ่ ปนพระพุทธรูปสมัยอยุธยา พร้อมพระพุทธรูป
อี ก ๗ องค์ พระพุ ท ธรู ป ทั้ ง ๘ องค์ ป ระดิ ษ ฐานอยู่ บ นแท่ น ขนาดใหญ่ พระพุ ท ธรู ป แต่ ล ะ
องค์ ป ระดิษ ฐานบนฐานชุกชีที่เปนศิล ปสมัยอยุธยาประดั บลายปู นปนและผ้ าทิพย์ที่สวยงาม
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พระประธานหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก พระพุทธรูปอีก ๗ องค์ ตั้งหันพระพักตร์โดยรอบ
ทั้ง ๔ ทิศ ่งเปนรูปแบบการประดิษฐานพระพุทธรูปในอุโบสถสมัยอยุธยาและมีอยู่หลายวัด
ในจังหวัดนนทบุรี เช่น วัดปราสาท อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อมีการสร้างอุโบสถใหม่ (อุโบสถ
หลังเดิมที่ประดิษฐานหลวงพ่อทองคำ) อาคารหลังนี้จงเปลี่ยนเปนวิหาร
อ บส หลัง หม่ วัดบางไผ่ได้สร้างอุโบสถหลังใหม่เปนอุโบสถขนาด ๗ ห้อง หลังคาลด ๓
ชั้น สร้างบนฐานไพทีที่ยกพื้นสูงมีกำแพงแก้วล้อมรอบ ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพุทธรูป
ประธานปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง ๙๐ นิ้ว สูง ๙๐ นิ้ว
ภายในอุโบสถเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ
สมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ พระสั ง ราช สกลมหาสั ง ปริ ณ ายก ทรงประกอบพิ ธี
วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีตัด
ลู ก นิ มิ ต อุ โ บสถวั ด บางไผ่ เมื่ อ วั น ที่ ๕ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ และพระราชทานอั ก ษร
พระนามาภิไธยย่อ ม.ว.ก. ประดิษฐานที่ผนังหุ้มกลองทั้งด้านหน้าและด้านหลังของอุโบสถ และที่
หน้าบันศาลารายข้างอุโบสถ
หอพระ ตรป ก เปนอาคารจัตุรมุขยอดปราสาท หน้าบันมุขทั้ง ๔ ประดิษฐานอักษร
พระนามา ิ ยย่อ ม ว ก ภายในหอประดิษฐานพระไตรปฎกหลักธรรมคำสอนอันประเสริฐ
ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
รงเรียนพระปริยัติ รรม เปนอาคาร ๓ ชั้น ตรงกลางและด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน สร้างเปน
หลังคาจัตุรมุขยอดปราสาท ด้านหน้ามุขชักออกเปนมุขเด็จ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมหลังนี้
เปนอาคารที่มีความสวยงามมากหลังหน่งในอำเภอบางบัวทอง
อาคารป บิ ตั ิ รรม เปนอาคาร ๒ ชัน้ ใช้เปนสถานป บิ ตั ธิ รรมครัง้ แรกเมือ่ วันที่ ๖ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อถวายพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป และได้ใช้เปนสถานป ิบัติธรรมต่อเนื่องมาจนถงปจจุบัน
วัดบางไผ่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมของชุมชนไว้ได้อย่างดี เช่น ประเพณีการทำบุญ
สลากภัตทุเรียน ประเพณีอุปสมบทหมู่ ประเพณีทำบุญตักบาตรเทโว เปนต้น
วัดบางไผ่ให้ความสำคัญแก่การศกษา เปนสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและ
แผนกบาลีที่ใหญ่แห่งหน่งในจังหวัดนนทบุรี มีพระสง ์และสามเณรที่เข้ารับการศกษาจำนวนมาก
แผนกธรรมศกษามี นั ก เรี ย นและประชาชนเข้ า รั บ การศกษาจำนวนมากเช่ น กั น นอกจากนั้ น
วัดบางไผ่ได้เปนศูนย์ศกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทมี่ นี กั เรียนเข้ารับการศกษาพุทธศาสนาจำนวนมาก

ด้านหน้าวัดละหาร อยู่ริมคลองบางบัวทอง

วัดละหาร

ตัง้ อยูฝ่ งทิศตะวันตกของคลองบางบัวทอง ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง เลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๒
ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
วัดละหารสร้างข้นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดลาว เพราะแต่เดิมมีชาว
ลาวมาตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู่ แ ละได้ ร่ ว มกั น สร้ า งวั ด แต่ ต่ อ มามี ช าวไทยมาอยู่ ม ากข้ น ชาวลาวได้
ผสมกลมกลืนเปนไทยไปหมด ชื่อของวัดเรียกกันต่อมาว่า วัดราชบรรหาร บ้าง วัดราชบันหาร บ้าง
วัดราษฎร์บรรหาร บ้าง ปจจุบันคือวัดละหาร
วัดละหารเปนวัดที่มีความสำคัญต่อชาวพุทธในตำบลโสนลอย ตำบลบางบัวทอง ตำบล
พิมลราช เพราะเปนวัดในชุมชนในตำบลดังกล่าว จงมีชาวบ้านจำนวนมากมาทำบุญที่วัดละหาร
สิ่งสำคั

าย นวัด

พระพท รูปหลวงพ่อปาเล ลยก์ เปนพระพุทธรูปปางปาเลไลยก์ที่ชาวบางบัวทองเคารพ
นับถือมาก พระอธิการต่วน อดีตเจ้าอาวาสวัดละหารและขุนพิทักษ์ปทุมมาศ (สิงโต สามวัง) อดีต
กำนันตำบลบางบัวทอง และนายกเทศมนตรีคนแรกของเทศบาลเมืองบางบัวทอง และชาวบ้าน
บางบั ว ทองร่ ว มกั น หล่ อ ข้ น พร้ อ มกั บ สร้ า งวิ ห ารจั ตุ ร มุ ข เพื่ อ ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป หลวงพ่ อ
ปาเลไลยก์ ต่อมาทางวัดได้สร้างวิหารหลวงพ่อปาเลไลยก์หลังใหม่และรื้อวิหารจัตุรมุขทำเปน
อาคาร ๒ ชั้น ชั้นบนประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อปาเลไลยก์
พระพท รูปสาน เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ พระพุทธรูปองค์นี้ทำจากไม้ไผ่
ที่สานเปนโครงของพระพุทธรูป เมื่อได้โครงของพระพุทธรูปแล้วนำรักสมุกที่ทำจากขี้เถ้าที่ได้จาก
การเผาใบตองแห้ง นำมาผสมกับน้ำยางรักและนวดให้เข้ากันจนเหนียวเหมือนดินน้ำมัน แล้วนำ
มาพอกบนโครงไม้ไผ่ที่เปนโครงของพระพุทธรูปและแต่งภายนอกให้เปนพระพุทธรูปที่สวยงาม
ลงรักปดทองทั้งองค์ เปนพระพุทธรูปสานที่หาได้ยากในประเทศไทย
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เดิมพระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่ในวิหารจัตุรมุขรวมกับหลวงพ่อปาเลไลยก์ เมื่อมีการ
สร้างวิหารหลังใหม่ พระพุทธรูปองค์นี้จงได้อัญเชิญไว้ที่ชั้นล่างของวิหารหลังใหม่
วิหารหลวงพ่อปาเล ลยก์ เปนอาคารจัตุรมุข ๒ ชั้น หน้าบันของแต่ละมุขปนปูนเปนเรื่อง
พุทธประวัติ หลังคาของอาคารจัตุรมุขเปนเจดีย์ทรงกลมองค์ใหญ่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีส้ม
ชั้นบนของวิหารประดิษฐานหลวงพ่อปาเลไลยก์ ชั้นล่างประดิษฐานพระพุทธรูปสาน และพระพุทธ
รูปขนาดใหญ่อีกหลายองค์ พร้อมรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาสและพระเถระผู้ใหญ่ของวัดละหาร
าลาการเปรีย เปนอาคาร ๔ ชั้น หลังคาทรงไทย มีมุข ๓ มุข ชั้นล่างเปนที่ทำบุญของ
ชาวบ้าน และเปนสถานป ิบัติธรรม ส่วนชั้นบนอีก ๓ ชั้น เปนสำนักเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนก
ธรรมและแผนกบาลีของสำนักเรียนพระปริยัติธรรมวัดละหาร
ห้องสมดวัดละหาร วัดละหารนอกจากจะให้ความสำคัญในการป ิบัติธรรมและการศกษา
ของพระสง ์สามเณรแล้ว วัดละหารยังให้ความสำคัญแก่การสร้างปญญาให้แก่พระสง ์สามเณร
และชาวบ้ า น ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง ห้ อ งสมุ ด ข้ น ภายในวั ด ที่ ศ าลาสหผล ด้ า นหลั ง วิ ห ารหลวงพ่ อ
ปาเลไลยก์
วัดละหาร เปนสำนักงานของผู้บริหารการคณะสง ์ระดับสูงของอำเภอบางบัวทองและ
จังหวัดนนทบุรีเปนสำนักงานของเจ้าคณะอำเภอบางบัวทองมาก่อน ปจจุบันเปนสำนักงานของ
รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี พระราชนันทม ี (สำรวย อาภากโร) ป.ธ. ๗ เจ้าอาวาสวัดละหาร
และรองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี

วัดบางรักใหญ่
ตั้งอยู่ริมคลองบางรักใหญ่ เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี เปนแหล่งอารยธรรมลุ่มน้ำคลองอ้อม ่งเปนแม่น้ำเจ้าพระยาเดิม

วิหารจัตุรมุข วัดบางรักใหญ่

10 ท้องถิ่นบางบัวทอง
วั ด บางรั ก ใหญ่ เปนวั ด โบราณสร้ า งข้ น ตั้ ง แต่ ส มั ย อโยธยาต่ อ เนื่ อ งสมั ย อยุ ธ ยาตอนต้ น
แต่ เ ดิ ม ชื่ อ วั ด โพธาราม ต่ อ มาจงนำชื่ อ ชุ ม ชนบางรั ก ใหญ่ แ ละคลองบางรั ก ใหญ่ เปนชื่ อ วั ด
บางรักใหญ่ พ.ศ. ๒๔๖๓ คหบดีมอญได้บูรณะวัดบางรักใหญ่ จนเปนวัดที่สวยงามและเปน
วัดสำคัญวัดหน่งในลุ่มลำน้ำอ้อม วัดบางรักใหญ่ได้มีพัฒนาการสืบต่อมาเปนเวลายาวนานและ
เปนที่สถิตย์ของพระเถระผู้ใหญ่ เช่น หลวงปูสาย หรือพระครูนนทการประสิท ิ พระเถระที่
ชาวบ้านให้ความเคารพนับถืออย่างมาก พระครูนนทการ ก ล (บุญมา สิริมังคโล) เจ้าอาวาส
วั ด บางรั ก ใหญ่ และเจ้าคณะอำเภอบางบัวทองในปจจุ บัน ที่ ไ ด้ ใ ห้ ความสำคั ญ ในการศกษา
พระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรมและแผนกบาลีของพระสง แ์ ละสามเณร วัดบางรักใหญ่จงเปนสำนักเรียน
ของพระภิกษุสามเณรที่สำคัญแห่งหน่งของอำเภอบางบัวทอง
สิ่งสำคั

าย นวัด

วิหาร ัตรม เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาสมัยอโยธยาที่มีพุทธลักษณะงามจำนวน
๑๖ องค์ สั น นิ ษ ฐานว่ า เปนพระพุ ท ธรู ป ในอุ โ บสถหลั ง เดิ ม เมื่ อ มี ก ารสร้ า งอุ โ บสถหลั ง ใหม่
แทนอุโบสถหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมไป ทางวัดได้สร้างเปนโรงเก็บพระพุทธรูปทั้ง ๑๖ องค์
ไว้ตรงทีเ่ ปนทีต่ งั้ อุโบสถหลังเดิม ต่อมาจงได้สร้างวิหารจัตรุ มุข ตรงบริเวณทีเ่ ปนโรงเก็บพระพุทธรูป
ดังกล่าว พระพุทธรูปศิลาทั้ง ๑๖ องค์ เปนที่เคารพสักการะของชาวบ้านตลอดมาจนทุกวันนี้
อ บส อุโบสถวัดบางรักใหญ่หลังปจจุบันสร้างเปนอาคารทรงโรงหลังคาลด ๓ ชั้น ขนาด
๕ ห้ อ ง หั น หน้ า ไปทางคลองอ้ อ ม ่ ง เปนทิ ศ ใต้ แสดงถงคติ ดั้ ง เดิ ม ของการสร้ า งอุ โ บสถใน
สมัยอยุธยาที่ถือลำน้ำเปนหลัก ไม่ได้ถือทิศตะวันออกเปนหลัก ดังเช่นอุโบสถที่สร้างข้นต่อมา
ภายหลังจนถงปจจุบันนี้อุโบสถหลังใหม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๒๓ และทำพิธฝี งลูกนิมติ เมือ่ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถง ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
าลาการเปรีย เปนอาคารทรงไทย ๒ ชั้น มีมุข ๓ มุข ศาลาการเปรียญหลังนี้สร้างแทน
ศาลาการเปรียญหลังเดิมที่เปนศาลาไม้ทั้งหลัง ่งวัดบางรักใหญ่ได้รื้อและมอบให้วัดอ่วมอ่อง
ประชานฤมิต อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ได้สร้างเปนศาลาการเปรียญของวัดอ่วมอ่อง ศาลา
การเปรียญวัดบางรักใหญ่หลังปจจุบันมีขนาดใหญ่หน้าบันของมุขทั้ง ๓ ประดับด้วยลายปูนปนที่
สวยงาม
วัดบางรักใหญ่ ปจจุบันเปนสำนักงานของเจ้าคณะอำเภอบางบัวทอง พระครูนนทการโกศล
(บุญมา สิริมังคโล) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางรักใหญ่ และเจ้าคณะอำเภอบางบัวทอง

อุโบสถ วัดโมลี

วัดโมลี

ตั้งอยู่ริมคลองอ้อมฝงทิศเหนือ เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี เปนวัดโบราณทีส่ ร้างตัง้ แต่สมัยอยุธยาเดิมชือ่ วัดใหม่โมลี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิ ร ญาณวโรรส ได้ เ สด็ จ ตรวจการคณะสง ์ ที่ วั ด ใหม่ โ มลี ทรงเปลี่ ย นนามวั ด ให้
ชื่อว่า วัดโมลี
สิ่งสำคั

าย นวัด

วัดโมลีแบ่งเขตวัดเปนเขตพุทธาวาสและเขตสัง าวาส เขตพุทธาวาส อยู่ทางทิศตะวันออก
ของวัด เปนสถานที่ตั้งพระอุโบสถ พระวิหาร มณฑปหลวงปูเผือก และศาลาการเปรียญ
อ บส เปนอุโบสถที่มีขนาดใหญ่ หันหน้าไปทางคลองอ้อม เปนคตินิยมในสมัยอยุธยาที่ถือ
ลำน้ำเปนหลัก ชายคาอุโบสถมีเสาลอยรับชายคาจงเดินได้รอบระเบียงใต้ชายคา อุโบสถตั้งอยู่บน
ฐานไพทีที่สูงและเปนลานกว้างไม่มีกำแพงแก้วล้อมรอบ อุโบสถหลังนี้สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑
แทนอุโบสถหลังเดิมที่ได้รื้อและสร้างอุโบสถหลังใหม่
วิ ห าร เปนอาคารทรงโรงไม่มีหลังคาลดชั้น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอุโบสถ หันหน้า
สู่คลองอ้อมเช่นเดียวกับอุโบสถ หน้าบันเปนปูนประดับด้วยลายปูนปน ช่อ ้า ใบระกา หางหงส์
เปนปูนทั้งหมด วิหารหลังนี้มีการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ และเมื่อมีการสร้างอุโบสถ
หลังปจจุบัน

12 ท้องถิ่นบางบัวทอง
ม ปอนสร ์พระราชปรีชามนี ระหว่างอุโบสถและวิหารเปนที่ตั้งของมณฑปอนุสรณ์
พระราชปรี ช ามุ นี เปนอาคารจัตุร มุขยอดปราสาท ประดิ ษ ฐานรู ปหล่ อพระราชปรี ช ามุ นี หรื อ
หลวงปู เผื อ ก อดี ต เจ้ า อาวาสวั ด โมลี แ ละอดี ต เจ้ า คณะแขวง (เจ้ า คณะอำเภอ) บางบั ว ทอง
แขวงบางแม่นาง (อำเภอบางใหญ่) จังหวัดนนทบุรี และรูปหล่อพระราชมงคลโมลี (เปลือ้ ง บัวปรีชา)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโมลีและอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี พระเถระทีช่ าวบางบัวทอง ชาวบางใหญ่
ชาวไทรน้อยเคารพนับถือมาก
เ ตสัง าวาส เปนทีต่ งั้ ของหมูก่ ุ สิ ง ์ หอสวดมนต์ หอฉัน และโรงเรียนปริยตั ธิ รรม
หมู่ก ิ หมู่กุ ิของวัดโมลีได้สร้างข้นอย่างเปนระเบียบ มีความสวยงามและมีบรรยากาศ
ที่สงบเหมาะแก่การเปนสถานที่พักสำหรับพระสง ์สามเณรผู้ป ิบัติธรรม หมู่กุ ิที่อยู่ด้านหน้า
ริมคลองอ้อมเปนอาคารหลังคาปนหยาที่สร้างสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เปนอาคาทันสมัยในสมัยนั้น
หอสวดมนต์ ละ รงเรียนพระปริยัติ รรม กลางหมู่กุ ิเปนที่ตั้งของหอสวดมนต์ และ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม หอสวดมนต์เปนอาคารทรงไทย ๒ ชั้น ชั้นบนเปนที่ที่พระสง ์สามเณร
มารวมสวดมนต์ทำวัตร ต่อจากหอสวดมนต์ไปทางทิศเหนือเปนที่ตั้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ขนาด ๕ ห้อง ชั้นบนด้านหลังเปนห้องเรียน ด้านหน้าเปน
ระเบี ย ง ระหว่ า งเสาระเบี ย งมี ม่ า นแหวกที่ เ ปนปู น ปนสวยงาม และลู ก กรงโปร่ ง ที่ ท ำจากปู น
ที่สวยงามเช่นกัน ชั้นล่างเปนห้องเรียนและบันไดข้นชั้นบน
เขตสัง าวาสมีกำแพงล้อม แบ่งพื้นที่แยกจากเขตพุทธาวาส ่งแยกออกไปเปนอีกส่วนหน่ง
ของวัด สิ่งก่อสร้างภายในเขตสัง าวาสได้สร้างมาตั้งแต่เมื่อครั้งพระราชปรีชามุนี (หลวงปูเผือก)
เปนเจ้าอาวาสวัดโมลี แต่อาคารต่าง ยังคงอยู่ในสภาพดี
ด้ า นหน้ า วั ด ที่ ติ ด คลองอ้ อ มมี ศ าลาท่ า น้ ำ ที่ ส วยงามตามแบบวั ด ที่ อ ยู่ ริ ม แม่ น้ ำ ลำคลอง
ชาวบ้านยังคงใช้ศาลาท่าน้ำเปนท่าข้นลงเรือ ชาวบ้านยังคงใช้เรือเปนพาหนะเดินทาง
ความสำคั

องวัด มลี

วัดโมลีมีความสำคัญต่อชุมชนและวัดต่าง ในอำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ และ
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เมื่อพระราชปรีชามุนี หรือ หลวงปูเผือก เปนเจ้าอาวาส
และเปนเจ้าคณะอำเภอบางบัวทอง ่งขณะนั้นเขตปกครองของอำเภอบางบัวทองครอบคลุมพื้นที่
ของอำเภอไทรน้อยและอำเภอบางใหญ่ด้วย พระราชปรีชามุนีให้ความสำคัญแก่การศกษาของ
พระสง ส์ ามเณรมาก วัดโมลีจงเปนสำนักเรียนพระปริยตั ธิ รรมที่สำคัญแห่งหน่งในจังหวัดนนทบุรี
และเปนสนามสอบนักธรรมประจำปของพระสง ์สามเณรในอำเภอบางบัวทองมาก่อน (ปจจุบัน
สนามสอบนักธรรมประจำปของอำเภอบางบัวทอง คือ วัดละหาร)

ท้องถิ่นบางบัวทอง
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วัดโมลีเปนสำนักงานของเจ้าคณะแขวง (เจ้าคณะอำเภอ) บางบัวทองและแขวงบางแม่นาง
(อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี) เมื่อครั้งพระราชปรีชามุนีเปนเจ้าอาวาสวัดโมลีและเปนเจ้าคณะ
แขวงบางบัวทองและเจ้าคณะแขวงบางแม่นาง เปนพระราชาคณะรูปแรกของคณะสง ์อำเภอ
บางบัวทอง
ต่อมาพระราชมงคลโมลี (เปลื้อง บัวปรีชา) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโมลีและดำรง
ตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี วัดโมลีจงเปนสำนักงานของรองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
เมื่อครั้งพระราชมงคลโมลีดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี

อุโบสถ วัดมะเดื่อ

วัดมะเดื่อ
ตั้งอยู่ริมคลองบางเดื่อและใกล้คลองอ้อม เลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางรักใหญ่ วัดตั้งอยู่
ท่ามกลางสวนผลไม้ที่ร่มรื่น วัดมะเดื่อเปนวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่สิ่งก่อสร้าง
ภายในวัดในปจจุบนั คงมีแต่ทสี่ ร้างข้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ทัง้ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ วิหารจัตรุ มุข
และหมู่กุ ิ ลักษณะเด่นของวัดมะเดื่อคือ บรรยากาศที่ร่มรื่นภายในวัด บริเวณโดยรอบวัดยังคงมี
สวนผลไม้โอบล้อมไว้รอบวัด นอกจากนั้นทางวัดยังคงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ เช่น ต้นยางที่มี
ขนาดสูงใหญ่แผ่ก่ิงก้านสาขาปกคลุมพื้นที่ภายในวัดให้ร่มรื่นเย็นสบาย มีอาคารทรงไทยที่เปน
หอสวดมนต์และหมูก่ ุ ทิ สี่ วยงามตัง้ อยูท่ า่ มกลางร่มไม้ทรี่ ม่ รืน่ สงบเย็น บรรยากาศภายในวัดมะเดือ่
จงยังคงมีบรรยากาศเปนวัดในสวนและมีความร่มรื่นแตกต่างจากวัดอื่น ในอำเภอบางบัวทอง

14 ท้องถิ่นบางบัวทอง

้าย อุโบสถ วัดลำโพ
ขวา มุขด้านหน้าอุโบสถ วัดลำโพ

วัดลำโพ
ตั้งอยู่ริมคลองลำโพ เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สภาพ
ทั่วไปของวัดลำโพ ยังคงมีบรรยากาศเปนวัดในชนบทที่ร่มรื่น สงบร่มเย็น ด้านหน้าวัดติดคลอง
ลำโพที่ยังคงมีน้ำใสสะอาด มีฝูงปลาจำนวนมากแหวกว่ายไปมาสองฝงคลองลำโพ บริเวณใกล้
วัดลำโพมีบรรยากาศที่สงบเงียบ มีบ้านเรือนของชาวบ้านปลูกอยู่ห่าง กันตามริมคลอง บางบ้าน
ยังคงมีเรือจอดอยู่หน้าบ้าน ภายในวัดสะอาดและร่มรื่นด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่
วัดลำโพเปนวัดที่เหมาะแก่การศกษาเล่าเรียนและการป ิบัติธรรมของพระสง ์สามเณร
และชาวบ้านที่มาทำบุญรักษาศีล อีกทั้งเปนสถานที่สงบเหมาะในการพักผ่อนของผู้คนในเมือง
ที่ต้องการหามุมสงบ วัดลำโพยังคงเปนอีกวัดหน่งในอำเภอบางบัวทองสงบร่มรื่นท่ามกลางชุมชน
เมืองที่ล้อมอยู่โดยรอบ วัด
ศาลาการเปรียญ เปนสถาปตยกรรมพื้นบ้านที่คงสภาพดีในส่วนชั้นบนศาลาที่เปนอาคาร
โรงไม้แบบโบราณที่สะอาดและสวยงาม
อุโบสถ วัดเตมรักสามัคคี

ท้องถิ่นบางบัวทอง
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วัดเ มรักสามัคคี
ตั้งอยู่ริมคลองเต็มรัก เลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
วัดเต็มรักสามัคคีเปนวัดที่สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ นายปลั่ง และนางปลอด เต็มรัก ได้บริจาคที่ดิน
๑๓ ไร่ ๒ งาน ๘๕ ตารางวา เพื่อสร้างวัด นายวัฒนา เต็มรักได้ดำเนินการสร้างวัด
สิ่งสำคั

าย นวัด

วัดเต็มรักเปนวัดที่มีสถาปตยกรรม เช่น อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญและหมู่กุ ิสง ์ที่มี
ขนาดไม่ใหญ่ แต่มีความสวยงามพอเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ในการประกอบศาสนกิจและ
การป ิบัติธรรมของพระสง ์สามเณรและชาวบ้าน
ด้านหน้าวัดที่ติดกับคลอง ทางวัดได้ปลูกต้นไม้ไว้เปนจำนวนมาก ทำให้ภูมิทัศน์หน้าวัดเปน
สถานทีร่ ม่ รืน่ เย็นสบาย ศาลาชายน้ำทีป่ ลูกอยูเ่ รียงรายตามชายคลอง และศาลาหลังเล็กอีกหลายหลัง
ที่ปลูกอยู่ท่ามกลางร่มไม้ เปนสถานที่พักผ่อนเปนมุมสงบของผู้คนในอำเภอบางบัวทองได้เปน
อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลาท่าน้ำริมคลองหน้าวัด ได้แสดงให้เห็นถงความผูกพันของผู้คนใน
ชุ ม ชนแห่ ง นี้ ที่ เ คยมี ค วามผู ก พั น กั บ สายน้ ำ ลำคลองต่ า ง พระสง ์ ส ามเณรเคยพายเรื อ ไป
บิณฑบาตตามบ้านริมคลอง ชาวบ้านพายเรือมาจอดที่ศาลาท่าน้ำหน้าวัดเพื่อมาทำบุญที่วัด
ศาลาท่าน้ำได้ทำหน้าที่รับใช้ผู้คนในชุมชนมาอย่างดียิ่ง แม้ในปจจุบันนี้ผู้ที่ชอบความสงบ ศาลา
ท่าน้ำยังคงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ไปเยือนอยู่ตลอดเวลา

วัดลาด ลาดุก
ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง แต่เดิมวัดลาดปลาดุก
ตั้งอยู่ห่างจากชุมชนในปจจุบัน การขยายตัวของชุมชนเมืองได้เกิดหมู่บ้านจัดสรรจำนวนมากใน
บริเวณใกล้วัด การทำนาบริเวณใกล้ วัดลาดปลาดุกมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็วและแทนที่ด้วย
หมู่บ้านจัดสรร
อุโบสถหลังใหม่ วัดลาดปลาดุก

1 ท้องถิ่นบางบัวทอง
สิ่งสำคั

าย นวัด

อ บส พระอุโบสถวัดลาดปลาดุกเปนอุโบสถที่มีขนาดใหญ่สร้างบนฐานไพทีที่สูง จงทำให้
แลเห็นเด่นกว่าอาคารอื่น ภายในวัด ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเปนภาพพุทธประวัติ
และเทพชุมนุม การเขียนภาพเปนการเขียนตามประเพณีที่นิยมเขียนคือที่ผนังหุ้มกลองด้านหน้า
พระประธานเขียนภาพมารผจญ ผนังด้านข้างเขียนภาพพุทธประวัติและภาพเทพชุมนุม
บานประตูและบานหน้าต่างด้านนอกประดับด้วยมุขเปนภาพทวารบาลรูปเทวดายืนถือ
พระขรรค์ บานประตูและบานหน้าต่างด้านในประดับมุกเปนภาพทศชาติและภาพไตรภูมิ

อุโบสถวัดสามง่าม หลังคาอุโบสถ
มุงด้วยกระเบื้องสลับสีแบบโบราณ

วัดสามง่าม
ตั้งอยู่ที่บ้านสามแยก ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี วัดสามง่ามสร้างเมื่อ
ประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๑ แต่ได้เปนวัดร้างไม่มพี ระสง ม์ าอยู่ ต่อมา พ.ศ. ๒๕๓๕ พระครูวศิ าลสรคุณ
ได้มาสร้างเปนวัดข้นใหม่ ได้ดำเนินการสร้างอุโบสถ ศาลาการเปรียญ หมู่กุ ิสง ์ และศาลา
ป ิบัติธรรม
ความสำคั

องวัดสามง่าม

วัดสามง่ามเปนวัดที่ให้ความสำคัญในการศกษาเผยแผ่ธรรมและการป ิบัติธรรมตามคำสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้า ปจจุบันมีสถาบันการศกษาและโรงเรียนต่าง จัดนักเรียนนักศกษาจำนวน
มากมาเข้ารับการอบรมธรรมและป ิบัติธรรมที่วัดสามง่าม ทางวัดได้จัดให้มีการอบรมศกษาธรรม
และป บิ ตั ธิ รรมให้แก่นกั เรียนนักศกษาและประชาชนทัว่ ไปอย่างจริงจังและอย่างต่อเนือ่ งตลอดมา
จนถงปจจุบัน เจ้าอาวาสวัดสามง่ามได้สร้างพระวิทยากรและสร้างสถานป ิบัติธรรมตลอดจน
เครื่ อ งอำนวยความสะดวกเช่ น อาหารและที่ พั ก ให้ แ ก่ ผู้ ส นใจมาศกษาและป ิ บั ติ ธ รรมที่

ท้องถิ่นบางบัวทอง

1

วัดสามง่าม สำหรับนักเรียน นักศกษา ทางวัดได้จัดเปนค่ายธรรมะให้แก่เยาวชนที่มาเข้าค่ายได้
ศกษาและป ิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย

วัดบรมราชากาญจนภิเ กอนุสรณ์
คณะสง ์จีนนิกายรังสรรค์

วัดบรมราชากาญจนา ิเ กอนุสรณ์ คณะสง ์จีนนิกายรังสรรค์
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เปนวัดสังกัดคณะสง ์จีนนิกาย ฝายมหายาน คณะสง ์จีนนิกาย ่งมีพระมหาคณาจารย์จีนธรรม
สมาธิวัตร (โพธิแจ้งมหาเถระ) เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาสและเจ้าคณะใหญ่ฝายจีนนิกาย
ได้พัฒนาโรงเจและวัดโพธิทอง ่งเปนวัดจีนเล็ก ได้ ื้อที่ดินบริเวณนั้นเพื่อขยายพื้นที่สำหรับสร้าง
วัดข้นใหม่
คณะสง ์จีนนิกายได้มอบหมายให้พระคณาจารย์จีนธรรมปญญาจริยาภรณ์ (เย็นเ ี้ยว)
เปนผู้ดำเนินการก่อสร้างวัด พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิแจ้งมหาเถระ) เปน
ประธานที่ปรกษา
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสัง ราช สกลมหาสัง ปริณายก ได้เสด็จทรงเปนประธาน
วางศิลาฤกษ์วัดเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว โปรดเกล้ า ฯ พระราชทานนามวั ด ว่ า “วั ด บรมราชา
กา นา เิ กอนสร ์ ค ะสง ์ ีนนิกายรังสรรค์”
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ พระวรชายา มาทรงประกอบพิธีเปดเมื่อวันที่
๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

1 ท้องถิ่นบางบัวทอง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จทรงประกอบพิธีตัดลูกนิมิต
อุโบสถ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สิ่งสำคั

าย นวัด

วั ด บรมราชากาญจนาภิ เ ษกอนุ ส รณ์ คณะสง ์ จี น นิ ก ายรั ง สรรค์ สร้ า งตามรู ป แบบ
สถาปตยกรรมจี น ประเพณี ่ ง เปนสถาปตยกรรมจี น ยุ ค ราชวงศ์ ห มิ ง และราชวงศ์ ชิ ง อั น มี
พระราชวังต้องห้าม กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนต้นแบบการตกแต่งทั้งภายนอกและ
ภายในอาคารทุกหลัง เปนศิลปจีนที่สวยงาม กำหนดพื้นที่และการตั้งอาคารต่าง ภายในวัดเปน
๔ ชั้น คือ
ชั้นที่ ๑ เปนที่ตั้งของอาคารหอฉัน กุ ิพระสง ์สามเณร
ชัน้ ที่ ๒ เปนทีต่ งั้ ของวิหารจัตโุ ลกบาล หอกลอง หอระ งั หอธรรม วิหารบูรพาจารย์
ชั้นที่ ๓ เปนที่ตั้งของอุโบสถ วิหารพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญ
ชั้นที่ ๔ วิหารสุขาวดีหมื่นพุทธ เมื่อเดินผ่านประตูวัดด้านหน้าเปนทางเดิน สองข้างทางเดิน
เปนสวนที่ปลูกต้นไม้ไว้ร่มรื่น และสวนหย่อมที่สวยงาม บันไดข้นสู่วิหารจัตุโลกบาลมีหอกลองตั้ง
อยู่ด้านทิศตะวันออกของวิหารจัตุโลกบาล กลองที่อยู่ในหอกลองนั้นเปนกลอง ๒ หน้า ที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทางทิศตะวันตกของวิหารจัตุโลกบาล เปนที่ตั้งของหอระ ัง ภายในวิหาร
จัตุโลกบาลมีรูปหล่อขนาดใหญ่ ๔ องค์ของเทพผู้เปนทั้งหัวหน้าเหล่าเทวดาบนสวรรค์และมีหน้าที่
รักษาทิศทั้ง ๔ นอกจากนั้นยังมีรูปหล่อเทพต่าง อีก ๘ องค์
อ บส ตัง้ อยูบ่ นฐานไพทีชนั้ ที่ ๓ เปนอาคารทีม่ ขี นาดใหญ่กว่าอาคารอืน่ มีกำแพงแก้วล้อม
๒ ระดั บ ผนั ง ด้ า นหน้ า อุ โ บสถประดั บ ด้ ว ยแผ่ น หิ น สลั ก พุ ท ธประวั ติ เปนงานของช่ า งจี น จาก
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีความสวยงามมาก
ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูป ๓ องค์ คือ พระ รี ากยมนีพท เ า้ พระอมิตตา
พท เ ้า ละพระ ัชคร ว ูรย์พท เ ้า พระพุทธรูปทั้ง ๓ องค์ แต่ละองค์มีขนาดใหญ่
ปดทองแลเหลืองอร่ามสีทองสุกปลั่งประทับนั่งบนดอกบัวมีประภามณฑลอยู่ด้านหลัง ด้านขวา
และด้าน ้ายของพระพุทธเจ้าทั้ง ๓ องค์มีรูปหล่อพระมหากัสสปะและพระอานนท์ยืนถวาย
อภิวาทแด่พระพุทธเจ้าทั้ง ๓ พระองค์
ที่ผนังอุโบสถประดิษฐานรูปหล่อพระอรหันต์ ๑๘ องค์ และแผ่นไม้ขนาดใหญ่แกะสลักเปน
ภาพพุทธประวัติ อดีตพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์และพระอรหันต์ต่าง
ภายในและภายนอกอุโบสถ มีภาพจิตรกรรมเขียนสีแบบศิลปะจีนที่งดงามและเขียนคาถา
ศักดิสิทธิเปนตัวอักษร ๖ ตัว คือ “ อม มา นี ปะ หมี่ ฮง”

ท้องถิ่นบางบัวทอง

1

อุโบสถได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ตรงมุมผนัง
อุโบสถมีใบเสมาหินอ่อนแบบเสมาไทยติดอยู่ แสดงเขตของการทำสัง กรรมของพระสง ์ จีน
่งเปนการอนุโลมตามพระวินัยที่คณะสง ์ไทยฝายเถรวาทถือป ิบัติ
วิหารพระอว ลกิเต วรมหา พ ิสัตว์ เปนอาคาร ๒ ชั้น ตั้งอยู่หลังอุโบสถ ชั้นล่างเปนที่
ประดิษฐานพระอว ลกิเต วรมหา พ ิสัตว์หรือพระกวนอิมมหา พ ิสัตว์ ปางพันมือพันตา
องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ทำจากไม้สัก พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์สหัสเนตรสหัสกรหรือ
ปางพันตาพันมือนี้ เปรียบเสมือนว่าพระองค์ได้ใช้พระเนตรพันดวงตรวจดูเหล่าสรรพสัตว์ทั่วสากล
โลกว่า มีความสุขความทุกข์ประการใด พระองค์พร้อมที่จะช่วยโอบอุ้มเหล่าสรรพสัตว์ทั่วสากล
โลกให้พ้นจากความทุกข์เข็ญ ด้วยพระหัตถ์พันกรของพระองค์ ่งเปนความเมตตากรุณาและเปน
ความอนุ เ คราะห์ ข องพระมหาโพธิ สั ต ว์ ที่ ท รงบำเพ็ ญ ช่ ว ยเหลื อ สรรพสั ต ว์ ทั้ ง หลายให้ พ้ น จาก
วั สงสารอันเปนทุกข์นั้นได้
วิ ห ารส าวดี ห มื่ น พท วิหารสุขาวดีหมื่นพุ ทธอยู่ บนชั้ น ๒ ของอาคารที่ อยู่ ด้า นหลั ง
อุโบสถที่ชั้นล่างเปนวิหารพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์พันเนตรพันกร วิหารนี้ประดิษฐานองค์
พระอมิ ต ตา พท เ ้ า พระอว ลกิ เ ต วร ละ
พระมหาสตามปราปต พ ิ สั ต ว์ ปางประทั บ ยื น
ทั้ง ๓ องค์ ที่ผนังวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหนี่ง
หมื่นองค์ วิหารหลังนี้เปรียบประดุจกับดินแดนสุขาวดี
พุ ท ธเกษตรของพระอมิ ต ตาภพุ ท ธเจ้ า ่ ง พระองค์
ประทับอยู่ทางทิศตะวันตกของโลก เปนดินแดนที่มแี ต่
ความสงบรื่นรมย์เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรภาวนา
อันเปนทางนำไปสูค่ วามบรรลุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ เสด็จพระราชดำเนินมา
ทรงทอดผ้าพระกฐินทีว่ ดั บรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์
คณะสง จ์ นี นิกายรังสรรค์
พระแม่ที่หน้าโบสถ์ วัดพระแม่สกลสงเคราะห์
ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วัดพระแม่สกลสงเคราะห์
วัดพระแม่สกลสงเคราะห์เปนวัดในชุมชนชาวคริสต์นิกายคาทอลิก อำเภอบางบัวทอง ตั้งอยู่
ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง หลังตลาดบางบัวทอง เลขที่ ๑๗๙ หมู่ที่ ๕ ถนนเทศบาล ๑๑
ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

10 ท้องถิ่นบางบัวทอง
หลังจากทางราชการได้สร้างที่ว่าการอำเภอบางบัวทองที่ปลายคลองบางบัวทองใกล้วัด
ละหาร และย้ายที่ทำการของข้าราชการอำเภอบางบัวทองจากอำเภอปากเกร็ดมาป ิบัติราชการ
ที่ที่ว่าการอำเภอที่สร้างข้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ มีผู้คนเข้าไปตั้งถิ่นฐานในอำเภอบางบัวทองมากข้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่เปนที่ตั้งตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทองในปจจุบันนี้ เมื่อแรกตั้ง
อำเภอบางบัวทองบริเวณนี้เปนชุมชนชาวจีนและเปนที่ตั้งตลาดด้วย ในเวลาต่อมามีชาวไทย
เชื้อสายญวนจากชุมชนบ้านญวนสามเสน กรุงเทพฯ ได้อพยพมาอยู่ที่ตลาดบางบัวทอง ชาวไทย
เชื้อสายญวนดังกล่าวเปนผู้นับถือคริสต์ศาสนานิกายคาทอลิก
เมื่อแรกมาอยู่ที่อำเภอบางบัวทองขณะนั้นยังไม่มีวัดสำหรับประกอบพิธีมิส า พ.ศ. ๒๔๖๑
คุ ณ พ่ อ แ ร์ เ ลย์ จ ากวั ด คอนเ ปชั่ น หรื อ วั ด สามเสน กรุ ง เทพฯ ได้ ม าโปรดศี ล ล้ า งบาปแก่
คริ ส ต์ ศ าสนิ ก ชนที่ บ างบั ว ทอง จากนั้ น คุ ณ พ่ อ บรั ว าต์ ไ ด้ ม าเยี่ ย มชุ ม ชนนี้ เ ปนประจำ และ
เปดบัญชีศีลล้างบาปที่ชุมชนคริสตังบางบัวทองตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๓ แต่ขณะนั้นยังไม่มีวัดสำหรับ
ประกอบพิ ธี มิส า ทั้งคุณพ่อ แ ร์เลย์และคุณพ่อ บรั ว าต์ ต้องเดิ นทางด้ ว ยความลำบากเพื่ อ
โปรดศีลล้างบาปแก่ผู้คนที่บางบัวทอง บรรดาสัปปุรุษบางบัวทองต้องพายเรือแจวเรือเพื่อไปร่วม
พิธีมิส าในวันฉลองสำคัญต่าง เช่น บัสกาและคริสต์มาสที่วัดสามเสนเปนประจำทุกป
พ.ศ. ๒๔๖๗ คุณพ่อบรัว าต์ ได้ ื้อที่ดินที่เปนที่ต้ังของวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ในปจจุบัน
และ ื้อห้องแถวหลังหน่งที่อยู่หลังตลาดบางบัวทองเพื่อใช้เปนวัด เพราะขณะนั้นมีคริสตังมาตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ในตลาดบางบัวทองพอสมควรแล้ว คุณพ่อบรัว าต์ได้ใช้ห้องแถวที่ ื้อไว้เปนวัดและ
เปนที่สอนคำสอนให้แก่เด็กคริสตัง ทั้งเปดเปนโรงเรียนสำหรับเด็กชายด้วย
คุณพ่อบรัว าต์ได้สร้างโรงเรียนหญิงในที่ดินที่ ้ือไว้ในเวลาต่อมาและตั้งชื่อโรงเรียนว่า
“ รงเรียน ม่พระสกลสงเคราะห์” ให้อยู่ในความดูแลของภคินีที่สามเสน กรุงเทพฯ เนื่องจาก
ขณะนั้นในอำเภอบางบัวทองยังไม่มีโรงเรียนสำหรับเด็กหญิงพร้อมกับเตรียมย้ายโรงเรียนเด็กชาย
จากตลาดมาอยู่ในที่ดินของวัดด้วย
พ.ศ. ๒๔๖๘ คุณพ่อบรัว าต์ได้ ื้อไม้ไว้เพื่อเตรียมสร้างวัด แต่ยังไม่ทันได้สร้างคุณพ่อ
บรัว าต์ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปเปนเจ้าอาวาสที่บ้านปลายนาเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๙
การสร้างวัดพระ ม่สกลสงเคราะห์หลัง รก พ
คุณพ่อตาปเจ้าอาวาสวัดคอนเ ปชั่น สามเสน กรุงเทพฯ รับหน้าที่ดูแลคริสตังที่อำเภอ
บางบั ว ทองต่ อ จากคุ ณ พ่ อ บรั ว าต์ งานแรกที่ คุ ณ พ่ อ ตาปลงมื อ ทำเมื่ อ มาถงบางบั ว ทองคื อ
การสร้างอาคารไม้ ๒ ชั้น อาคารนี้สร้างด้วยไม้สัก ใต้ถุนสูง เสาเปนเสาปูนขนาดใหญ่ มีระเบียง
รอบ ๓ ด้าน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ทางด้านขวาของอาคารมีบันไดข้นไปชั้นบน ่งใช้เปน
วัดสำหรับประกอบพิธีมิส า ชั้นล่างใช้เปนห้องเรียนเพื่อขยายโรงเรียนเดิมของคุณพ่อบรัว าต์
ทางด้าน า้ ยของอาคารสร้างหอระ งั แยกจากตัวอาคาร พิธเี สกวัดได้จดั ข้นเมือ่ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์
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พ.ศ. ๒๔๗๐ โดยพระสัง ราชเรอเน แปร์รอสและให้อยูใ่ นความอุปถัมภ์ของแม่พระสกลสงเคราะห์
ตามความปรารถนาของคุณพ่อ บรัว าต์
นอกจากสร้างวัดแล้วคุณพ่อตาปได้สร้างบ้านพักพระสง ์และได้ ื้อที่ดินในบริเวณนั้นไว้
เปนกรรมสิทธิของวัด และให้คริสตังชาวจีนเช่าทำสวนผักโดยแบ่งที่นาที่ ื้อไว้เปนล็อก ทั้งนี้
คุ ณ พ่ อ ตาปเห็ น ว่ า คริ ส ตั ง ญวนจากวั ด สามเสนที่ อ พยพมาอยู่ ที่ อ ำเภอบางบั ว ทองนั้ น มี น้ อ ย
คุณพ่อตาปจงเปดให้คริสตังชาวจีนเช่าทำประโยชน์ในที่ดินของวัด ดังนั้น กลุ่มคริสต์ศาสนิกชน
บางบั ว ทองจงมี ทั้ ง ชาวญวนและชาวจี น ส่ ว นโรงเรี ย นคุ ณ พ่ อ ตาปได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ โรงเรี ย นเปน
“ รงเรียนพระ ม่สกลสงเคราะห์”
แต่เปนที่น่าเสียดายเปนอย่างยิ่งวัดที่คุณพ่อตาปที่เปนอาคารไม้สักขนาดใหญ่ทั้งหลังได้ถูก
เพลิงไหม้จนหมดในคืนหน่งของเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๔

วัดพระแม่สกลสงเคราะห์หลังแรก
ที่ถูกไ ไหม้

วัดพระ ม่สกลสงเคราะห์หลังที่
ถงแม้วัดหลังแรกได้ประสบอัคคีภัยเผาผลาญไป แต่คุณพ่อตาปไม่ได้ย่อท้อ ได้สร้างวัด
หลังที่ ๒ ในปต่อมา วัดหลังที่ ๒ เปนอาคารไม้ชั้นเดียว ด้านหน้าเหนือหลังคาสร้างเปนหอสี่เหลี่ยม
ขนาดใหญ่ หอมีหลังคาแบบยอดสูงประดิษฐานไม้กางเขนเหนือยอดของหอ
วัดหลังที่ ๒ ได้ทำการเสกเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยพระสัง ราชเรอเน แปร์รอส
วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ เปนสาขาหน่งของวัดคอนเ ชั่น สามเสน กรุงเทพฯ คุณพ่อตาปได้มา
ดู แ ลวั ด ตลอดมาจนถง พ.ศ. ๒๔๘๓ บางครั้ ง คุ ณ พ่ อ ตาปจะให้ คุ ณ พ่ อ หลุ ย ส์ สง่ า สั ง ขรั ต น์
มาป ิบัติหน้าที่แทนบ้าง
พ.ศ. ๒๔๘๓ คุณพ่อหลุยส์ สง่า สังขรัตน์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแม่พระสกลสงเคราะห์
และวัดแม่พระสกลสงเคราะห์ไม่ตอ้ งข้นกับวัดคอนเ ชัน่ ทีส่ ามเสน กรุงเทพฯ คุณพ่อหลุยส์ สง่า
สังขรัตน์ ได้สร้างบ้านพักพระสง ์หลังใหม่
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พ.ศ. ๒๔๙๓ คุณพ่อกิม งั้ แ เ่ ล้า ได้มาเปนเจ้าอาวาส ได้สร้างอาคารเรียน เปนอาคาร ๒ ชัน้
และปรับปรุงบริเวณวัดทั้งหมด คุณพ่อกิม ั้ง ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๓ ๒๕๑๓ บทเทศน์ระหว่างมิส าของท่านจะมี ๒ ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาจีน
คุณพ่อบรรจบ โสภณ ได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๒๗ ได้ดำเนิน
การก่อสร้างศาลาแม่พระ ต่อจากคุณพ่อถาวรจนสำเร็จเมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔
วัดพระ ม่สกลสงเคราะห์หลังที่
สภาพของวัดตลอดจนบ้านพักพระสง ์ และอาคารเรียนได้มีการปรับปรุงใหม่เมื่อคุณพ่อ
สุรสิทธิ ชุ่มศรีพันธุ์ มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสจงเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยเริ่มถมที่ดิน
ทีเ่ ปนสถานทีก่ อ่ สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เปนอาคาร ๕ ชัน้ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๑ วันที่ ๑
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้เริ่มลงเสาเข็มอาคารเรียนหลังใหม่ อาคารเรียนหลังใหม่สร้างเสร็จและ
ใช้เปนอาคารเรียนได้ตั้งแต่ปการศกษา ๒๕๓๓ และในภาคเรียนที่สองของปการศกษานั้นเองก็
สามารถใช้โรงอาหารใหม่ได้ พร้อมกันนั้นได้มีการลงเสาเข็มสร้างอาคารเรียนอนุบาลใหม่เปน
อาคาร ๘ ชั้น
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ เปนต้นมา ได้มีการพัฒนาวัดพระแม่สกลสงเคราะห์อย่างเต็มรูปแบบ
เปนการสร้างวัดใหม่ให้แก่คริสตังบางบัวทองตามดำริของพระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู ขณะนั้น
คุณพ่อสุรสิทธิ ชุมศรีพนั ธุ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ได้มกี ารปรับปรุงพัฒนาวัด สุสาน ศาลาสวดศพ
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ คุณพ่อสุรสิทธิ ชุมศรีพันธุ์ย้ายจากวัดพระแม่สกลสงเคราะห์
คุณพ่อทวีศักดิ กิจเจริญ มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระแม่สกลสงเคราะห์ การก่อสร้างวัด ศาลา
สวดศพ โรงเลี้ยงและบ้านพักพระสง ์ บ้านพักภคินีของคณะเ อร์ได้ดำเนินการต่อมาจนสำเร็จ
ทั้งหมด
วัดพระแม่สกลสงเคราะห์หลังที่ ๓ สร้างเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาทรงไทย
หลังคาลด ๓ ชั้น ขนาด ๖ ห้อง ด้านหน้ามีมุข ที่สนามหน้าวัดหลังที่ ๓ ประดิษฐานรูปหล่อ
พระแม่มารีองค์ใหญ่ ด้านหลังเปนหอระ ังสูง เหนือหอระ ังประดิษฐานไม้กางเขนขนาดใหญ่
วัดหลังที่ ๓ ได้ทำการเสกและเปดเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยพระคาร์ดินัลมีชัย
กิจบุญชู
พ.ศ. ๒๕๓๙ คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตภาพ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ได้สร้างอนุสาวรีย์พระแม่
สกลสงเคราะห์องค์อุปถัมภ์ของวัด ประดิษฐานด้านหน้าวัด พระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู ได้ทำการ
เสกเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
คุณพ่อสุเทพ พงษ์วิรัชไชย ได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้สร้างถ้ำ
แม่พระทางด้านหลังของวัดและสร้าง ุ้มแม่พระไว้ที่ประตูทางเข้าวัด ประตูศาลาแม่พระและ
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วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ ตำบลโสนลอย
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ภาพเขียนที่หน้าโบสถ์ วัดพระแม่สกลสงเคราะห์
ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

อนุสาวรียแ์ ม่พระหน้าลานเคารพธงชาติฝงอาคารเรียน
ชัน้ ประถมศกษาของโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ดว้ ย
วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ในปจจุบันนี้ได้รับการพัฒนาอย่างดียิ่ง เปนวัดที่สงบ สะอาด
เปนระเบียบ เปนที่พักใจของคนที่มีความเชื่อความศรัทธาต่อพระแม่ เปนศูนย์กลางของความรัก
ทั้งของคริสต์ศาสนิกชนรวมถงคนต่างศาสนา ทั้งยังเปนสถานศกษาเผยแพร่คำสอนของคริสต์
ศาสนาที่ ท ำให้ ทุ ก คนรู้ จั ก พระเจ้ า องค์ แ ห่ ง ความรั ก พระองค์ ท รงเปนหลั ก ศรั ท ธาที่ พ่ ง ของ
มวลมนุษยชาติทุกชาติทุกภาษา

14 ท้องถิ่นบางบัวทอง
วัดพระแม่สกลสงเคราะห์นอกจากจะให้ความสำคัญเรื่องการเปนสถานที่ประกอบศาสนกิจ
และเปนที่ศกษาเผยแพร่คำสอนของคริสต์ศาสนาแล้ว วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ยังให้ความสำคัญ
แก่การศกษาของเยาวชน ได้สร้างโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ่งเปนโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่
แห่งหน่งในย่านบางบัวทอง เปดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถงระดับชั้นมัธยมศกษาปที่ ๖
การสังคมสงเคราะห์เปนกิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหน่งของวัดพระแม่สกลสงเคราะห์
วัดได้ให้ชาวบ้านได้เข้าทำสวนผัก ่งเปนอาชีพหลักอย่างหน่งของชาวบางบัวทอง และได้จดั ทีด่ นิ ให้
เปนทีอ่ ยูอ่ าศัยของชาวบ้านทีเ่ รียกว่า หมูบ่ า้ นพลมารียด์ า้ นหลังของวัดอีกด้วย
วั ด พระแม่ ส กลสงเคราะห์ เ ปนศาสนสถานสำคั ญ และเปนศู น ย์ ร วมจิ ต ใจของชาวคริ ส ต์
คาทอลิ ก ในอำเภอบางบั ว ทองมานานกว่ า ๙๐ ป เปนสถานที่ บ ำเพ็ ญ ศาสนกิ จ พิ ธี มิ ส าใน
วันอาทิตย์และในเทศกาลสำคัญต่าง เช่น ปสกา คริสต์มาส เปนต้น วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ได้
เปดบัญชีศีลล้างบาปตั้งแต่เมื่อแรกสร้างวัด เด็กชายประเวส ชูจิต์ บุตรหมื่นผจญวินาศ (ส่วน
ชูจิตต์) เปนบุคคลแรกที่ได้รับศีลล้างบาป
ค พ่อเ ้าอาวาสวัดพระ ม่สกลสงเคราะห์
๑. คุณพ่อหลุยส์ สง่า สังขรัตน์ (พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๔๘๙)
๒. คุณพ่อชอบเรอเน แปร์โรส (พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๔๙๓)
๓. คุณพ่อกิม ั้ง แ ่เล้า (พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๕๑๒)
๔. คุณพ่อโรเ อโร (พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๑๔)
๕. คุณพ่ออดุลย์ คูรัตน์ (พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๖)
๖. คุณพ่อวิจิตร ลิขิตธรรม (พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๑๙)
๗. คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงศ์ (พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๒)
๘. คุณพ่อถาวร กิจสกุล (พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๔)
๙. คุณพ่อบรรจบ โสภณ (พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๒๙)
๑๐. คุณพ่อไพริน เกิดสมุทร (พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๐)
๑๑. คุณพ่อสุรสิทธิ ชุ่มศรีพันธุ์ (พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๔)
๑๒. คุณพ่อทวีศักดิ กิจเจริญ (พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๙)
๑๓. คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ (พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๑)
๑๔. คุณพ่อสุเทพ พงษ์วิรัชไชย (พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๘)
๑๕. คุณพ่อพจนารถ นิรมลทินวงศ์ (พ.ศ. ๒๕๔๘ - กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔)
๑๖. คุณพ่อชูศักดิ บุญอนันต์บุตร (มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ - ปจจุบัน)

มัสยิสดารุ้ลอาบีดีน สุเหร่าแดง สถา ยกรรมที่ลำค่าในอำเ อบางบัวทอง
มัสยิสดารุ้ลอาบีดีน หรือสุเหร่าแดง ตั้งอยู่ริมคลองลากค้อน เลขที่ ๑๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ชาวมุสลิมจากตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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่งมีครอบครัวของ ัจยียมู ูโ ๊ะห์ (โต๊ะเยาะห์ ชุนแผน) และโต๊ะคอดีเยาะห์ ได้เข้ามาจับจองหักร้าง
ถางปาที่ทุ่งละหารเมื่อกว่าหน่งร้อยปมาแล้ว เมื่อมีผู้คนเข้ามาอยู่ในทุ่งละหารมากข้นจงได้ร่วมกัน
สร้างมัสยิดหลังแรกข้น ต่อมาได้สร้างมัสยิดหลังที่ ๒ ข้นแทนมัสยิดหลังแรกที่ชำรุดทรุดโทรมตาม
กาลเวลา มัสยิดทั้ง ๒ หลังดังกล่าวได้สร้างข้นอย่างเรียบง่าย เปนมัสยิดหลังเล็ก
มัสยิดหลังที่ ๓ สถาปตยกรรมที่งดงามและล้ำค่าในอำเภอบางบัวทอง มัสยิดหลังที่ ๓ ของ
มัสยิดดารุ้ลอาบีดีนหรือสุเหร่าแดง ได้สร้างข้นแทนอาคารมัสยิดหลังที่ ๒ อาคารมัสยิดที่สร้างข้น
เปนหลังที่ ๓ นี้ สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง กว้าง ๖ วา ยาว ๑๑ วา เปนอาคารมัสยิดที่มีขนาดใหญ่
หลังหน่งในอำเภอบางบัวทอง สร้างเปนทรงปนหยาใต้ถุนสูง มีชายคาต่อออกเปนพาไลรอบทั้ง
๔ ด้าน มีเสารับพาไล ด้านหน้าเปนพื้นที่โล่ง ด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน เปนระเบียง ทั้งด้านหน้าและ
ด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน มีชายคาคลุม มีลูกกรงโดยรอบ ชายคาแต่งด้วยไม้แกะสลักหยดน้ำ ระหว่าง
เสาระเบียงประดับด้วยไม้ฉลุเปนม่านแหวก เสาทั้งหมดเปนเสากลมยาวตลอดถงหลังคา ฝาเปน
ไม้สักทั้งหมด สันหลังคาประดับด้วยไม้ฉลุลาย

มุขทางทิศตะวันตก
มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน (สุเหร่าแดง)

1 ท้องถิ่นบางบัวทอง
ทางทิศตะวันตกของอาคารมัสยิดต่อออกเปนมุข หน้าจั่วมุขประดับไม้ฉลุแบบลายขนมปง
ขิงที่สวยงาม หน้าบันมุขเปนไม้สักปดทบประดับด้วยลายฉลุที่งดงาม มัสยิดหลังที่ ๓ นี้สร้างเสร็จ
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ แม้ได้สร้างมานานกว่า ๗๖ ป แล้ว แต่สภาพทั่วไปของมัสยิดยังคงอยู่ในสภาพที่
สวยงามและแข็งแรงมั่นคง
ภายในมัสยิดได้จัดทำที่สำหรับผู้มาทำพิธีละหมาด แบ่งเปนแถวอย่างเปนระเบียบและมี
ลวดลายสวยงาม ด้านหน้าเปนที่ต้ังของมิมบัรที่แสดงธรรมที่ทำไว้อย่างสวยงาม ตั้งอยู่ในมุขทาง
ทิศตะวันตกของอาคารมัสยิด ที่ห้องมุขประดับด้วยไม้ฉลุที่สวยงาม
ด้านหน้าของอาคารมัสยิดเปนอาคารหลังคาปนหยาขนาดใหญ่อีกหลังหน่ง สร้างต่อออกมา
ทางทิศตะวันออกเปนห้องโถงมีบันไดข้นมัสยิดอยู่ด้านหน้า ห้องโถงนี้เปนสถานที่ศกษาคำสอน
ศาสนาอิสลามของชาวบ้าน
หออา าน หออา านของมัสยิดดารุล้ อาบีดนี สร้างอยูด่ า้ นทิศตะวันออกหน้ามัสยิด หออา าน
สร้างเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๔ ชั้น หลังคาหกเหลี่ยม เหนือชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่
๓ มีลูกกรงล้อมรอบ
ภูมิทัศน์ที่ตั้งของมัสยิดดารุ้ลอาบีดีนร่มรื่นด้วยร่มไม้ และสงบเงียบ อีกทั้งความสวยงามของ
มัสยิดที่สร้างไว้อย่างวิจิตร ทำให้มัสยิดแห่งนี้เปนศาสนสถานที่เปนศูนย์รวมศรัทธาและสถาน
ศกษาศาสนาอิสลามที่ดียิ่งของชาวมุสลิม และเปนสถานที่สำคัญแห่งหน่งในอำเภอบางบัวทอง
มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน มีผู้ดำรงตำแหน่งอิหม่าม ดังนี้
๑. ัจยี อและห์ แมะกัน
๒. ัจยีอับดุรเราะห์มาน วาแสนดี
๓. ัจยีมุขต๊าด มนัสวกุล พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๓๕
๔. ัจยีอับดุลเกาะ ์ าร มนัสวกุล พ.ศ. ๒๕๓๕ ถงปจจุบัน

มัสยิดนะ ์ อ ุ้ลอิสลาห์ สุเหร่า ากคลองลำรี มัสยิดใหญ่ที่สุด
ในจังหวัดนนทบุรี
มัสยิดนะ ์ฎอตุ้ลอิสลาห์หรือสุเหร่าปากคลองลำรี ตั้งอยู่ริมคลองลำโพ ตรงข้ามปากคลอง
ลำรี หมู่ที่ ๒ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มุสลิมที่ได้เข้าไปจับจองหักร้างถาง
ปาริมคลองลำโพ และปากคลองละหารได้รว่ มกันสร้างมัสยิดข้นทีร่ มิ คลองลำโพตรงข้ามปากคลอง
สำรี ขณะแรกสร้างมัสยิดหลังแรกนั้นพื้นที่บริเวณที่สร้างมัสยิดยังคงเปนปาสะแก มีเสือปลาอยู่
ชุกชุม
มัสยิดหลังแรกสร้างเปนอาคารไม้ชั้นเดียว หลังคามุงจาก

ท้องถิ่นบางบัวทอง

1

มัสยิดหลังที่ ๒ สร้างแทนหลังแรกเปนอาคารไม้ชั้นเดียวมุงสังกะสี
มัสยิดหลังที่ ๓ เปนอาคารไม้ทั้งหลัง ชั้นเดียว มีมุขยื่น หลังคาทรงปนหยา มุงด้วยกระเบื้อง
สีแดง หน้าจั่วมุขและเชิงชายประดับด้วยไม้ฉลุลายสวยงาม ชาวจีนไหหลำเปนช่างสร้างมัสยิด
หลังนี้ มัสยิดหลังที่ ๓ อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก ประกอบกับมีสัปบุรุษในชุมชนเพิ่มมากข้น
ัจยี า าอี อันแอเลาะมาดำรงตำแหน่งอิหม่าม จงได้สร้างมัสยิดหลังที่ ๔ ่งเปนมัสยิดหลัง
ปจจุบัน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗
มั ส ยิ ด หลั ง ที่ ๔ เปนมั ส ยิ ด ที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ในจั ง หวั ด นนทบุ รี เปนอาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็ก ๒ ชั้น กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ชั้นบนมีชานยื่นออกไปทางด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน
มีโดมขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้า ๑ โดม ด้านหลังอาคารมัสยิดมีหออา านสูงจากชั้นดาด ้าของ
อาคาร ๑๘ เมตร อาคารมัสยิดสร้างบนพื้นที่ ๘๐๐ ตารางเมตร ชั้นบนเปนที่นมัสการพระเจ้า
มีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้มานมัสการได้ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน ชั้นล่างเปนพื้นที่อเนกประสงค์ มีห้อง
ประชุม ๑ ห้อง ห้องธุรการ ๑ ห้อง และใช้เปนที่สอน อัลกุรอาน รดุอีน ประชุม อบรมสัมมนาวิชา
การอิสลาม บรรยายธรรม จัดละคร จัดเลี้ยง และจัดรายการต่าง ่งไม่ขัดต่อเจตนารมณ์แห่ง
อิสลาม ห้องธุรการเปนที่เก็บเอกสารและข้อมูลในการบริการสังคม มัสยิดหลังที่ ๔ ใช้เวลา
ก่อสร้าง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๒๕๒๕ รวม ๑๘ ป
มัสยิดนะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์ (สุเหร่าปากคลองลำรี)
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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ผู้ดำรงตำ หน่งอิหม่ามมัสยิดนะฮ์ อต้ลอิสลาห์
สัปบุรษุ ในชุมชนปากคลองลำรี เมือ่ ได้สร้างมัสยิดข้นแล้ว ได้ไปติดต่อ จั ยี า อี วันแอเลาะ
่งเพิ่งเดินทางกลับมาจากการศกษาวิชาการศาสนาจากนครเมกกะ ประเทศ าอุดีอาระเบีย
ในขณะนั้น ัจยี า อีอยู่ที่ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และมีสัปบุรุษจาก
มัสยิดหลายแห่งประสงค์จะให้ไปดำรงตำแหน่งอิหม่ามที่มัสยิดของตนแต่ท่านได้ตัดสินใจมารับ
ตำแหน่งอิหม่ามที่มัสยิดนะ ์ฎอตุ้ลอิสลาห์หรือสุเหร่าปากคลองลำรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ และได้
ดำเนินการจดทะเบียนมัสยิด ่งขณะนั้น จั ยี า อี วันแอเลาะ เปนอิหม่าม จั ยีอบั ดุลเราะห์มาน
พูลศิริ เปนคอเต็บ และ จั ยีอาบีดนิ มะลา เปนบิล้าล
ัจยี า อี วันแอเลาะ ดำรงตำแหน่งอิหม่ามมัสยิดนะ ์ฎอตุ้ลอิสลาห์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๓
ถงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗
พ.ศ. ๒๕๒๘ นายอรุณ วันแอเลาะ บุตร ัจยี า อี วันแอเลาะ ดำรงตำแหน่งอิหม่าม
นายอนันต์ วันแอเลาะ เปนคอเต็บและนายประสิทธิ บุญยม เปนบิล้าล

มัสยิดอีกอมา ุ้ลอิสลาม สุเหร่าโรงกระโจม มัสยิดแรก
ในอำเ อบางบัวทองที่สร้างเ น ก
มั ส ยิ ด อี ก อมาตุ้ ล อิ ส ลาม หรื อ สุ เ หร่ า โรง
กระโจม ตั้งอยู่ริมคลองพระราชาพิมล ฝงทิศใต้
หมูท่ ี่ ๗ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี ครอบครัวมุสลิมจากอำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ มีแชยามาลุดดิน (โต๊ะระดิง่ )
และนางศิลา ผู้เปนมารดา ได้อพยพมาจับจอง
ที่ดินริมคลองพระราชาพิมลเพื่อทำนา และได้
ร่วมกับหลานอีก ๙ คน ได้สร้างเปนบาแลข้น
ก่อนแล้วจงมาสร้างเปนมัสยิดสำหรับเปนสถาน
ทีน่ มัสการพระเจ้าในเวลาต่อมา ชาวบ้านเรียกว่า
สุเหร่าโรงกระโจม ตามชื่อของชุมชนที่เมื่อแรก
อพยพเข้าอยูใ่ นทีน่ ไี้ ด้สร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยเปนกระโจม
ก่อนที่จะปลูกสร้างเปนบ้านเรือน จงเรียกชุมชน
นี้ว่า วังกระ ม ต่อมาเปน รงกระ ม สุเหร่าที่
สร้างข้นในชุมชนจงเรียกว่าสุเหร่าโรงกระโจม
หรือมัสยิดอีกอมาตุ้ลอิสลาม การสร้างมัสยิดได้
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ลายประดับที่สวยงามที่ ุ้มหน้าต่าง อาคาร
มัสยิดหลังเก่า - มัสยิดอีกอมาตุ้ลอิสลาม
(สุเหร่าโรงกระโจม)

รับการสนับสนุนจากบรรดามุสลิมในชุมชน เช่น แชยล โต๊ะวาใหญ่ โต๊ะวาเละ แชและห์ และ
พี่น้องมุสลิมในยุคนั้นอีกหลายคน แชใหม่ ( ัจยีอัลดุลเลาะห์ ระดิ่งหิน) เปนอิหม่ามคนแรกของ
มัสยิดอีกอมาตุ้ลอิสลาม
อาคารมัสยิดอีกอมาตุ้ลอิสลามหลังปจจุบัน ได้สร้างข้นเปนอาคารก่ออิฐคือปูนที่ถือว่าเปน
อาคารทันสมัยในช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างเปนอาคารยาวขนาด
๕ ห้อง ุ้มหน้าต่างเปนปูนปนลาย อย่างฝรั่ง เปนลายพรรณพฤกษาที่สวยงาม พื้นภายใน
ปูกระเบื้องลาย เปนที่ตั้งของมิมบัร และเมี้ยะร๊อบ และเปนสถานที่นมัสการพระเจ้า
ด้านหน้าของอาคารมัสยิดได้มีการปรับปรุงสร้างเพิ่มเติมจากอาคารเดิมมีการสร้างหอ
อา าน ด้านหน้าของอาคารข้นใหม่ จงเห็นลักษณะอาคารมัสยิดแห่งนี้ที่มีทั้งยุคแรก และยุคหลัง
อยู่ในอาคารมัสยิดแห่งนี้
ภายในมั ส ยิ ด อี ก อมาตุ้ ล อิ ส ลามทางด้ า นทิ ศ ตะวั น ตก เปนที่ ตั้ ง ของเมี ยะร้ อ บและมิ ม บั ร
ที่สวยงาม
เมียะร้อบ สร้างเปน ุ้มอันแสดงทิศที่หมายของนครเมกกะ ์ สำหรับให้มุสลิมหันหน้าไปยัง
ทิศดังกล่าวเพื่อการละหมาดและการประกอบศาสนกิจร่วมกันของมุสลิม เมียะร้อบหลังนี้เปน ุ้ม
ทำด้วยเสาไม้กลง หลังคาประดับด้วยไม้ฉลุและม่านแหวกทำด้วยไม้ฉลุสวยงาม ด้านล่างมีลูกกรง
ทำด้วยไม้ฉลุเช่นกัน
มิมบัร สถานที่แสดงธรรมทำด้วยไม้ หลังคาทำเปนรูปกระโจมมียอด พนักเปนไม้ฉลุโปร่ง
ด้านหน้ามีบันได ๓ ขั้น ประดับด้วยไม้ฉลุลาย

ศาลเจ้าพ่อจุ้ยที่พ่งทางใจของชาวจีนบางบัวทอง
ศาลเจ้าพ่อจุ้ย ตั้งอยู่ริมคลองพระราชาพิมล ฝงทิศใต้หลังตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง
ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เปนที่ประดิษฐานเจ้าพ่อจุ้ย ที่พ่งทางใจของ
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ศาลาที่ตั้งปายชื่อเจ้าพ่อจุ้ย หน้าศาลเจ้าพ่อจุ้ย บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง

ชาวจีนและชาวไทยในอำเภอบางบัวทอง ศาลเจ้าพ่อจุ้ยสร้างข้นจากแรงศรัทธาของชาวจีนทีไ่ ด้เข้า
มาตัง้ ถิน่ ฐานทีอ่ ำเภอบางบัวทอง ตัง้ แต่เริม่ ขุดคลองพระราชาพิมล ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ ได้สร้าง
ที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังแรกที่บ้านหนองเชียงโคตใกล้ปากคลองพระราชาพิมล และย้าย
ที่ทำงานของข้าราชการอำเภอบางบัวทอง ที่อาศัยที่ว่าการอำเภอปากเกร็ดเปนสถานที่ทำงานของ
ข้าราชการอำเภอบางบัวทองชั่วคราวในขณะนั้น อำเภอปากเกร็ด มาป ิบัติราชการ ณ ที่ว่าการ
อำเภอบางบัวทองที่สร้างข้นแล้วนั้น ชาวจีนได้มาอยู่ที่อำเภอบางบัวทองมากข้น

ศาลเจ้าพ่อจุ้ย ปากคลองบางบัวทอง
อำเภอปากเกรด

ชาวจี น ได้ ม าตั้ ง บ้ า นเรื อ นอยู่ ที่ บ ริ เ วณใกล้ ท ำนบคลองพระราชาพิ ม ล ขณะนั้ น มี ต ลาด
ที่ทำนบ ชาวจีนทำการค้าขายข้าวเปลือกที่ตลาดทำนบ ตลาดทำนบได้พัฒนาเปนตลาดในชุมชน
ในเวลาต่อมา ตามความเชือ่ ถือของชาวจีนทัว่ ไป นิยมสร้างศาลเจ้าประจำตลาด เพือ่ เปนทีพ่ ง่ ทางใจ
ของผู้คนในตลาด ชาวจีนในอำเภอบางบัวทองขณะนั้น นับถือเ ่นไหว้เจ้าพ่อจุ้ยที่ศาลเจ้าพ่อจุ้ย
ปากคลองบางบัวทองที่อยู่ในเขตอำเภอปากเกร็ด
ในวันหน่งมีผู้นำศาลไม้ที่ลอยมาในคลองพระราชาพิมลและลอยมาติดอยู่หน้าตลาด นำข้น
ไว้หน้าตลาด ชาวจีนในตลาดทำนบจงได้ร่วมกันสร้างเปนศาลเจ้าเล็ก และนำศาลไม้มาไว้ใน
ศาลที่สร้าง ศาลเจ้าที่สร้างข้นจงเปนศาลเจ้าประจำตลาดตามความเชื่อถือของชาวจีนในตลาด
และได้ไปเชิญขี้ธูปจากศาลเจ้าพ่อจุ้ยปากคลองบางบัวทองที่ชาวจีนบางบัวทองเคารพนับถือ
อยู่ นำมาบูชาที่ศาลเจ้าที่สร้างข้นด้วย ศาลเจ้าแห่งนี้จงเปนที่ประดิษฐานเจ้าพ่อจุ้ยมาเปนเวลา
นานกว่า ๑๐๐ ปมาแล้ว
ตลาดทำนบได้พัฒนาเปนตลาดขนาดใหญ่ ทั้ง ๒ ฝงคลองพระราชาพิมล ่งเปนตลาด
เจ้าคุณและตลาดแม่ห้าง ชาวจีนจงมาประกอบการค้าที่ในตลาดทั้ง ๒ แห่งนี้มากข้น ศาลเจ้าพ่อ
จุ้ยยิ่งมีบทบาทในฐานะที่พ่งทางใจของชาวอำเภอบางบัวทองมากยิ่งข้น โดยเฉพาะชาวจีนใน
ตลาดบางบัวทอง
ชาวจีนที่อำเภอบางบัวทองส่วนใหญ่เปนจีนแต้จิว ่งเคารพเ ่นไหว้เทพปุนเถ้ากง และ
เทพปุ น เถ้ า ม่ า นั บ ถื อ ว่ า เปนเทพที่ ค อยปกปกรั ก ษาผู้ ค นในชุ ม ชนให้ อ ยู่ เ ย็ น เปนสุข คุ้มครอง
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ให้พน้ จากอันตรายและภัยพิบตั ติ า่ ง สามารถดลบันดาลให้พชื พันธุธ์ ญ
ั ญาหารเจริญงอกงาม ฝน ้า
ตกต้องตามฤดูกาล มีความอุดมสมบูรณ์ บันดาลโชคลาภให้เจริญรุ่งเรืองทั้งในธุรกิจการค้า และ
ในการดำรงชี วิ ต ครอบครัว ชาวจีนแต้จิวจงนิย มสร้ า งศาลเจ้ า ประดิ ษ ฐานเทพปุ น เถ้ า กงและ
เทพปุนเถ้าม่า และไปเ ่นไหว้ขอพรจากเทพทั้ง ๒ องค์
รูปเคารพของเทพปุนเถ้ากง นิยมทำเปนรูปผู้ชาย แกะสลักด้วยไม้หรือหล่อด้วยโลหะ เปน
รูปเต็มองค์ บางศาลเจ้าทำเปนแผ่นไม้หรือแผ่นหิน เขียนหรือแกะสลักตัวอักษรเปนป้ายชื่อลงลัก
ปดทอง หรือเขียนด้วยสีทองอย่างสวยงาม ตั้งไว้บนแท่นบูชาอีกทีหน่งนอกจากรูปเคารพ ส่วนเทพ
ปุนเถ้าม่าเปนรูปผู้หญิง แกะสลักหรือหล่อเต็มองค์ประดิษฐานคู่กับรูปเทพปุนเถ้ากง
ที่ศาลเจ้าพ่อจุ้ย บางบัวทอง มีรูปเคารพของเทพปุนเถ้ากงและปุนเถ้าม่า และเชื่อกันว่า
เจ้าพ่อจุ้ยคือเทพปุนเถ้ากง
ศาลเจ้าพ่อจุ้ยหลังเดิมเปนศาลที่มีขนาดเล็กและทรุดโทรม ชาวตลาดบางบัวทองได้ดำริที่จะ
สร้างศาลเจ้าพ่อจุ้ยหลังใหม่ แต่จากการเสี่ยงทายตามคติความเชื่อของจีนหลายครั้ง ผลการ
ทำนาย เจ้าพ่อจุ้ยไม่อนุญาตให้สร้างศาลหลังใหม่ การก่อสร้างศาลหลังใหม่จงถูกระงับตลอดมา
จนถง พ.ศ. ๒๕๕๐ ผลการเสี่ยงทายอนุญาตให้สร้างศาลหลังใหม่ได้
คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อจุย้ จงสร้างศาลเจ้าพ่อจุย้ หลังใหม่ ง่ มีนายชัยรัตน์ พิพฒ
ั น์วชั รานนท์
ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ได้เริ่มก่อสร้างศาลเจ้าพ่อจุ้ยหลังใหม่ มีพิธียกเสาเอกศาลเจ้า
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ การก่อสร้างต้องจัด ื้อที่ดินเพื่อสร้างศาลเจ้าและโรงงิ้วถาวร
จำนวน ๒๒๕ ตารางวา มิ ังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ บริจาคที่ดิน ๒๕ ตารางวา งบประมาณ
ในการจัด ื้อที่ดินและสร้างอาคารต่าง รวมทั้งการปรับภูมิทัศน์รอบ ศาลเจ้าพ่อจุ้ย ประมาณ
๑๘ ล้านบาท
ศาลเจ้าพ่อจุ้ยหลังใหม่สร้างตามแบบสถาปตยกรรมจีน แบบชานเหอเอี้ยน เปนแบบอาคาร
ที่ขยายไปทางยาว สันหลังคาเปนรูปมังกร ๒ ตัว หันหน้าเข้าหากัน มีดวงอาทิตย์ท่ีเปล่งรังสีอยู่
กลางระหว่างพญามังกรทั้งสองหัว ปลายสันหลังคาเปนรูปหงส์กำลังโผบิน
ด้านหน้าของอาคารมีประตูขนาดใหญ่ เปดเข้าไปเปนห้องโถง ห้องกลางเปนที่ประดิษฐาน
เจ้าพ่อจุ้ย เทพปุนเถ้ากง และเทพปุนเถ้าม่า ห้องด้านข้างทางขวามือประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิม
ห้องด้านข้างทาง ้ายมือประดิษฐานองค์ไฉ่สิ่งเอียะ
ภายในอาคารศาลเจ้าพ่อจุ้ย มีการประดับตกแต่งด้วยศิลปะจีนที่งดงาม เสาด้านหน้า ๒ ต้น
ที่เปนเสาห้องกลางที่ประดิษฐานเจ้าพ่อจุ้ย มีมังกรปูนปนฝมืองามเกี่ยวกระหวัดรัดพันเสาและ
แสดงฤทธิที่ดูน่าเกรงขาม
ด้านหน้าศาลเจ้าพ่อจุ้ย ริมคลองพระราชาพิมล มีศาลาโถงศิลปะจีน ประดิษฐานป้ายชื่อ
เทพปุนเถ้ากง ที่ทำด้วยหินแกรนิตขัดมันสีดำ แกะสลักอักษรจีน ปดทองหน้าป้าย ตั้งโต๊ะวาง
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เครื่องบูชาเจ้าพ่อ มีชาวบ้านมากราบไหว้ และเ ่นไหว้ด้วยเครื่องทรงของขุนนางจีน และเครื่องเ ่น
ไหว้ต่าง
ด้านหน้าสุดของศาลเจ้าพ่อจุ้ย ได้สร้างโรงงิ้ว เปนโรงงิ้วถาวรหันหน้าเข้าหาศาลเจ้าพ่อจุ้ย
ศาลเจ้าพ่อจุ้ยหลังใหม่ได้สร้างสำเร็จ คณะกรรมการจัดสร้างศาลเจ้าพ่อจุ้ย (หลังใหม่) ่งมี
นายชัยรัตน์ พิพัฒน์วัชรานนท์ ได้จัดงานฉลองศาลเจ้าพ่อจุ้ยหลังใหม่ และได้จัดพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อ
จุ้ยข้นประดิษฐานที่ศาลเจ้าหลังใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการจัดงานฉลองศาล
เจ้าพ่อจุ้ยหลังใหม่มีทั้งพิธีแบบจีนและพิธีแบบไทย ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนพิธี
อัญเชิญเจ้าพ่อจุ้ยจากศาลหลังเดิมข้นประดิษฐานที่ศาลเจ้าหลังใหม่ พิธีเปดพระเนตรเจ้าแม่
กวนอิม และองค์ไฉ่สิ่งเอียะ และพิธีเปดป้ายศาลเจ้าพ่อจุ้ยบางบัวทอง
วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ มีพิธีสง ์ พระสง ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ และถวาย
ภัตตาหารเพลแก่พระสง ์ที่เจริญพระพุทธมนต์
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ การเลี้ยงฉลองพิธีเปดป้ายศาลเจ้าพ่อจุ้ยหลังใหม่
ในงานฉลองศาลเจ้าพ่อจุย้ หลังใหม่ มีการแสดงงิว้ ฉลองตัง้ แต่วนั ที่ ๒๖ ถงวันที่ ๒๘ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๒
เจ้าพ่อจุ้ย เปนที่ศรัทธาของชาวจีนในจังหวัดต่าง ในลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย เช่น
จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม
เปนต้น ศาลเจ้าพ่อจุ้ยจะตั้งอยู่ในชุมชนจีนที่เปนย่านการค้า เปนตลาดริมน้ำบริเวณปากคลองหรือ
ริมคลองริมแม่น้ำต่าง เฉพาะในจังหวัดนนทบุรี มีศาลเจ้าพ่อจุ้ยมากถง ๔ แห่ง คือ
๑. ศาลเจ้าพ่อจุ้ย บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
๒. ศาลเจ้าพ่อจุ้ย ปากคลองบางบัวทอง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๓. ศาลเจ้าพ่อจุ้ย ตลาดบางคูลัด อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
๔. ศาลเจ้าพ่อจุ้ย ไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

แหล่งผลิ เชือเหด างรายใหญ่ของ ระเทศ ศูนย์ศก าเผยแพร่ความรู้
และเทคโนโลยีการเพาะเหด างแห่งหน่งใน ระเทศ ทย
ศูนย์พัฒนาเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะเห็ด างที่ใหญ่แห่งหน่งในประเทศไทย
ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๒๑/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี นายสมจิตร์
จันทร์แตน อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เปนเจ้าของและผู้จัดการ กิจกรรมของศูนย์ศกษาเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะเห็ด าง
มีกิจกรรมหลักที่สำคัญ คือ
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แหล่งเรียนรู้การผลิตเชื้อเหด าง ตำบลบางบัวทอง

๑. เปนแหล่งศกษาทดลองการผลิตและปรับปรุงสายพันธุ์เห็ด าง ได้สายพันธุ์เห็ด างที่มี
คุณภาพดีข้น เปนผู้ผลิตเชื้อเห็ด างพันธุ์บัวทอง และพันธุ์บัวขาว ่งเปนเชื้อเห็ด างที่มีดอกใหญ่
สีขาว และเมื่อนำไปปรุงอาหาร มีรสดีเปนที่ต้องการของตลาดมาก
๒. เปนแหล่งผลิตและจำหน่ายเชื้อเห็ด างรายใหญ่ของประเทศ อัตราการผลิต ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ถุงต่อวัน เชื้อเห็ด างที่บรรจุถุงแล้วส่งไปจำหน่ายทั่วทุกภาคของประเทศไทย
๓. เปนแหล่งศกษาดูงานและฝกงานของนักเรียน นักศกษา จากสถาบันการศกษาต่าง
เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั พระนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
การเกษตรจากทุกภาคของประเทศไทย นักเรียนจากโรงเรียนต่าง และประชาชนทั่วไป จากศูนย์
การศกษานอกโรงเรียน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และจากส่วนราชการ
ต่าง มีผู้ที่มาศกษาดูงานเฉลี่ยปละประมาณ ๑๐ รุ่น รุ่นละประมาณ ๓๐ - ๕๐ คน สำหรับผู้ที่มา
เข้ ารั บ การฝกอบรม ทางศูนย์เรีย นรู้แห่งนี้ไ ด้จัด ที่พั กและสถานฝกงานให้ พร้ อมวิท ยากรและ
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการฝกอบรม ่งใช้เวลา ๓ - ๖ เดือน
๔. เปนแหล่งสาธิตการทำไร่นาสวนผสม ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง และการ
ผลิตและการใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อลดการใช้ปุยเคมี และเพื่อเปนตัวอย่างแก่ชุมชนและเกษตรกร
ทั่วไป
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พิพั น์ าร์ม

แปลงข้าวโพด พิพั น์ าร์ม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเก ตร ตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

พิพั น์ าร์มแหล่งท่องเที่ยวเชิงเก ร
พิพฒ
ั น์ าร์มตัง้ อยูร่ มิ ถนนตลิง่ ชัน - สุพรรณบุรี
เลขที่ ๓๒/๒-๕ หมูท่ ี่ ๕ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี การดำเนินกิจการทางการเกษตรที่
สำคัญของพิพัฒน์ าร์ม คือ การปลูกผักและพืชที่
ปลอดภัยจากยาปราบศัตรูพืชที่เปนสารเคมีเปนพิษ
เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
ผักที่ปลูกมีทั้ง สวนผักบนดินและสวนผักไร้ดิน
เช่น ผักคะน้า ่องกง คะน้าเห็ดหอม กวางตุ้ง ่องเต้
กวางตุ้ ง ่ อ งกง ผั ก บุ้ ง จี น ผั ก สลั ด ผั ก โขมหวาน
เปนต้น นอกจากนั้น ยังมีข้าวโพดหวาน และแก้ว
มังกรที่ปลูกโดยไม่ใช้ยาปราบศัตรูพืชที่เปนสารเคมี
เช่นเดียวกับการปลูกผัก พิพัฒน์ าร์มได้นำผลผลิต
ของ าร์ม ่งมีทั้งผักชนิดต่าง ข้าวโพดหวานและ

1 ท้องถิ่นบางบัวทอง
แก้วมังกรจำหน่ายที่สำนักงานของ าร์มทุกวัน ผลผลิตของ าร์มได้รบั การคัดสรรให้เปนผลิตภัณฑ์
ระดับ ๕ ดาว ของจังหวัดนนทบุรี
พิพัฒน์ าร์ม นอกจากเปนแหล่งปลูกและจำหน่ายผักที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยจาก
สารเคมีที่ใช้ปราบศัตรูพืชแล้ว พิพัฒน์ าร์มยังเปนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดนนทบุรี
ด้วย เปดให้เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. ทุกวัน

โรงเรียนนันทนวรวิทย์ โรงเรียนมัธยมแห่งแรกในอำเ อบางบัวทอง
นักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอบางบัวทองแต่เดิมเมื่อก่อนมีโรงเรียนที่เปดสอนระดับ
มัธยมศกษา เมื่อเรียนจบระดับประถมศกษาแล้ว ก็ยากที่จะได้ศกษาต่อระดับมัธยมศกษา เพราะ
ไม่มีโรงเรียนที่สอนระดับมัธยมศกษาในอำเภอบางบัวทอง เยาวชนจำนวนมากจงไม่มีโอกาสได้
ศกษาต่ อ ระดั บ มั ธ ยมศกษา ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะศกษาต่ อ ระดั บ มั ธ ยมศกษาต้ อ งเดิ น ทางไปเรี ย น
ที่โรงเรียนประจำจังหวัดนนทบุรี ที่โรงเรียนศรีบุณยานนท์สำหรับนักเรียนชาย และโรงเรียนสตรี
นนทบุรีสำหรับนักเรียนหญิง การเดินทางจากอำเภอบางบัวทองไปเรียนที่จังหวัดนนทบุรีต้อง
เดินทางทางเรือยนต์ หรือทางรถไ เมื่อรถไ สายบางบัวทองยังเปดให้บริการอยู่ แต่การเดินทาง
ต้องใช้เวลานาน และไม่สะดวก นักเรียนต้องออกเดินทางแต่เช้า และกลับถงบ้านเวลาค่ำมืด
เด็กนักเรียนบางคนต้องไปอาศัยอยู่กับพระตามวัด หรือญาติที่อยู่ที่จังหวัดนนทบุรี
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ นายรักษ์ คลังนุช ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง นายบุญส่ง สมบูรณ์ยิ่ง
ประจำแผนกสรรพากร อำเภอบางบัวทองขณะนั้น พร้อมผู้ปกครองนักเรียนอีกหลายคน ได้ไป
หารือกับอาจารย์เพี้ยน สุวรรณมาลิก เจ้าของโรงเรียนนันทนศกษา อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร
(กรุงเทพฯ ) ขอร้องให้มาเปดโรงเรียนระดับมัธยมศกษาทีอ่ ำเภอบางบัวทอง อาจารย์เพีย้ น สุวรรณมาลิก ยินดีให้การสนับสนุนการศกษาของเยาวชนในอำเภอบางบัวทอง ด้วยการจัดตั้งโรงเรียน
นันทนวรวิทย์ข้นที่อำเภอบางบัวทองในเวลาต่อมา
รงเรียนนันทนวรวิทย์เมื่อเริ่ม ัดตั้ง
ชาวบางบัวทองผู้ที่เห็นความสำคัญของการศกษาของเยาวชน ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
ในการจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นนั น ทนวรวิ ท ย์ โรงเรี ย นมั ธ ยมศกษาแห่ ง แรกของอำเภอบางบั ว ทอง
จนสามารถที่จะจัดตั้งเปนโรงเรียนได้ พระครูนนทปรีชา (เปลี่ยน ชุตินธโร) เจ้าอาวาสวัดละหาร
อำเภอบางบัวทอง ได้อนุญาตให้ใช้ศาลาหลังหน่งในวัดละหารเปนอาคารเรียน นายชูชัย สุวรรณรั ง ษี นายอำเภอบางบัวทอง นายบริบูร ณ์ สรชาติ ศกษาธิ การอำเภอบางบั ว ทอง ม.ล. แจ่ ม
อิศรางกูร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง และนายชื้น ทองญวน บุคคลเหล่านี้ได้ให้
ความช่วยเหลือสนับสนุนในการจัดตั้งโรงเรียนด้วยดีตลอดมา นายรักษ์ คลังนุช ปลัดเทศบาลเมือง
บางบัวทอง ได้ให้บ้านหน่งหลังเปนบ้านพักครู
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โรงเรียนนันทนวรวิทย์ เปดดำเนินการเรียนการสอนได้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑
อาคารเรียน รงเรียนนันทนวรวิทย์หลัง รก
พ.ศ. ๒๔๙๓ นายไมตรี สามัคคีนนท์ และนางสงวนศรี สามัคคีนนท์ คหบดีและเจ้าของ
ตลาดคุณไมตรีอนุญาตให้โรงเรียนนันทนวรวิทย์สร้างอาคารเรียนบนที่ดินที่อยู่ตรงข้ามโรงไ ้า
บางบัวทอง อาคารเรียนเปนเรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง หลังคามุงกระเบื้อง ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว
๑๘ เมตร สิ้นค่าก่อสร้างและอุปกรณ์การเรียนเปนเงิน ๒๔,๓๐๐ บาท โรงเรียนได้จัดพิธีเปดป้าย
นามโรงเรียน และเปดอาคารเรียนเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๓
อาคารเรียน รงเรียนนันทนวรวิทย์หลังที่
โรงเรียนนันทนวรวิทย์ได้รับความนิยมจากชาวอำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย ที่ส่ง
บุตรหลานเข้ารับการศกษาที่โรงเรียนนันทนวรวิทย์เพิ่มมากข้น โรงเรียนได้ ื้อที่ดินและสร้างอาคาร
เรียนบนที่ดินของโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ อาคารเรียนหลังใหม่มี ๒ อาคาร เปนอาคารไม้ ๒ ชั้น
ยาว ๔๐ เมตร ๑ หลัง และอาคารไม้ชั้นเดียวอีก ๑ หลัง หมดค่าก่อสร้าง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๓๒ อาจารย์เพี้ยน สุวรรณมาลิก ได้โอนกิจการโรงเรียนนันทนวรวิทย์ให้แก่อาจารย์
ประชุม รัตนเพียร และอาจารย์วิจิตรา รัตนเพียร
พ.ศ. ๒๔๓๔ โรงเรียนนันทนวรวิทย์ ได้สร้างอาคารเรียนเปนอาคาร ๔ ชั้น จำนวน ๔๐
ห้องเรียน เปนอาคารเรียนขนาดใหญ่แห่งหน่งในอำเภอบางบัวทอง สอนในระดับสามัญ และ
อาชีวศกษาด้วย
เกียรติประวัติ รงเรียนนันทนวรวิทย์
โรงเรียนนันทนวรวิทย์ โดยการดำเนินการของ
อาจารย์เพีย้ น สุวรรณมาลิก และผูบ้ ริหารโรงเรียนได้จดั ตัง้
โรงเรียนแห่งนีข้ น้ เพือ่ ช่วยเหลือเยาวชนอำเภอบางบัวทอง
และอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ได้มีโอกาสเข้ารับ
การศกษาระดั บ มั ธ ยมศกษา ่ ง เปนเจตนารมณ์ ที่ น่ า
สรรเสริญยิ่งของอาจารย์เพีย้ น สุวรรณมาลิก และคณะครู
โรงเรียนนันทนวรวิทย์

อาจารย์เพี้ยน สุวรรณมาลิก ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนันทนวรวิทย์
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วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๐ ฯพณฯ ม.ล. ปน มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกษาธิการได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนนันทนวรวิทย์ ได้บันทกไว้ว่า “ มีความเหนว่า ท่านเ ้า อง
ด้ลงทนทำประ ยชน์ ห้ ก่การ ก าเปนอย่างมาก ทำ ห้เดกมีที่เรียน ละรัก าค าพ
การ ก า ว้ ห้สูง เปนตัวอย่างที่ดี การ ัด รงเรียนดีพอ ช้ทีเดียว มีอะ รหลายอย่างที่
สดงว่า รงเรียน ด้พยายาม ห้การ ก าที่ดี”
นามของโรงเรียน ฯพณฯ นายอภัย จันทรวิมล อดีตปลัดกระทรวงศกษาธิการและอดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกษาธิการ เปนผู้ตั้งชื่อตั้งแต่เดิมที่เปนชื่อโรงเรียนสาขาอพยพของโรงเรียน
นันทนศกษา สมั ย สงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่อ พยพหลบภั ยสงครามมาเปดสอนชั่ ว คราวที่ ตลาด
บางบัวทอง

พณ ม.ล. ปน มาลากุล รั มนตรีว่าการกระทรวงศก าธิการ
เยี่ยมโรงเรียนนันทนวรวิทย์ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕

อนที่ ระเพณีสำคัญ
ของชาวอำเ อบางบัวทอง
เทศกาลงานบุญของคนบางบัวทอง

ชาวพุทธตักบาตรริมน้ำที่คลองอ้อมหน้าวัดโมลี
ในประเพณีตักบาตรพระร้อย อำเภอบางบัวทอง

ผู้คนในอำเภอบางบัวทองมีลักษณะเด่น
ของพหุสงั คมทีป่ ระกอบด้วยคนไทย จีน อิสลาม
ญวน ลาว เขมร และมอญ ผู้ ค นเหล่ า นี้ มี
ศรั ท ธาในศาสนาต่ า ง ได้ แ ก่ ศาสนาพุ ท ธ
อิสลาม คริสต์ ขงจือ้ และเตา อำเภอบางบัวทอง
จงมี ลั ก ษณะเด่ น คื อ เปนศู น ย์ ร วมของผู้ ค น
หลายเชื้อชาติและเปนศูนย์รวมของบรรดาผู้มี
ศรัทธาในศาสนาต่าง แต่ความแตกต่างใน
การนับถือศาสนาของคนบางบัวทองไม่ได้เปน
เหตุ ใ ห้ ค นบางบั ว ทองอยู่ ร่ ว มกั น ไม่ ไ ด้ ทั้ ง นี้
เพราะศาสนาทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ
เหมือนกันอย่างหน่งคือ ให้ผู้นับถือศาสนาเปน
คนดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข และ
เปนบุคคลทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สังคมและประเทศชาติ
ผู้นับถือศาสนาต่าง ดังกล่าวทุกคนสามารถ
ประพฤติป ิบัติศาสนกิจและประพฤติป ิบัติ

10 ท้องถิ่นบางบัวทอง

เดก นักเรียนอนุบาลมาทำบุญตักบาตรในวันพระที่วัดบางไผ่ ตำบลบางรักพั นา
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ตามคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือและดำเนินชีวิตประจำวันตามข้อป ิบัติของศาสนาและตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละเชื้อชาติในชุมชนของตน สิ่งนี้จงเปนลักษณะเด่นของ
อำเภอบางบัวทองและของคนบางบัวทอง
ผู้คนในอำเภอบางบัวทองประกอบด้วยชุมชนไทย จีน มุสลิม ญวน ลาว เขมร และมอญต่าง
มีประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อของแต่ละชุมชนที่ถือป ิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถง
ทายาทรุ่นปจจุบัน ผู้คนชาติพันธุ์ต่าง ดังกล่าวเปนกลุ่มชุมชนที่ร่ำรวยทางศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม
ทำให้อำเภอบางบัวทอง เมื่อถงเทศกาลงานบุญของผู้คนในชุมชนต่าง จะเห็นความอลังการ
ความศรัทธา และความเปนผู้มีวัฒนธรรมของผู้คนในอำเภอบางบัวทองได้เปนอย่างดี

ค ิความเชื่อของชาวพุทธอำเ อบางบัวทอง
ชุมชนส่วนใหญ่ในอำเภอบางบัวทองเปนชุมชนชาวพุทธ มีวัดในพุทธศาสนาจำนวน ๑๒ วัด
เปนพระอารามหลวง ๑ วัด วัดราษฎร์ ๑๐ วัด มีวัดพุทธศาสนามหายานของคณะสง ์จีนนิกาย
๑ วัด และสำนักสง ์ ๒ แห่ง
วัดในอำเภอบางบัวทองเปนแหล่งศกษาที่สำคัญของพระสง ์สามเณร และเปนสถานป ิบัติ
ธรรม อีกทั้งเปนศูนย์รวมทางจิตและเปนศูนย์รวมทางสังคมของผู้คนในชุมชนด้วย
ชาวพุทธบางบัวทองได้น้อมนำ “หลักการ” ของพุทธศาสนามาถือป ิบัติที่มีสาระสำคัญที่ว่า
การไม่ทำความชั่วทั้งปวง
การกระทำความดีทุกอย่าง
การชำระจิตใจให้บริสุทธิผ่องใส
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ด้วยการป ิบัติตาม “วิ ีการ” ที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบและกำหนดเปน
“วิ กี าร” หรือทางป บิ ตั เิ พือ่ พัฒนาจิตใจให้พน้ จากทุกข์ทงั้ ปวงได้อย่างสิน้ เชิง อันได้แก่หนทาง ๘ สาย
สายที่หน่ง ความเห็นชอบ เปรียบเหมือนประทีปที่ส่องหนทางขั้นต้นเมื่อเริ่มออกเดินทาง
สายทีส่ อง ความดำริชอบ เปรียบเหมือนเปนมัคคุเทศก์ผนู้ ำทางไปสูห่ นทางทีถ่ กู ต้อง
สายที่สาม วาจาชอบ เปรียบเหมือนมีเครื่องอำนวยความสะดวกในขณะเดินทาง
สายที่สี่ ความประพฤติชอบ เปรียบเหมือนถนนอันราบเรียบสะดวกสบายในระหว่างเดินทาง
สายทีห่ า้ การเลีย้ งชีวติ ชอบ เปรียบเหมือนเสบียงอาหารทีไ่ ด้ในระหว่างการเดินทาง
สายที่หก ความเพียรชอบ เปรียบเหมือนพลังเสริมสร้างความก้าวหน้าในการเดินทาง ไม่ให้
เกิดการท้อถอยเหนื่อยหน่ายในการทำความดี
สายที่เจ็ด ความระลกชอบ เปรียบเหมือนลมหายใจที่บริสุทธิหล่อเลี้ยงชีวิตให้มีต่อเนื่อง
ไม่ขาดหายหรือหลงใหลไปในทางต่ำชั่วช้าเลวทราม
สายที่แปด ความตั้งใจชอบ เปรียบเหมือนธงชัยที่หมายไว้ในการเดินทาง
บรรดาหนทางทัง้ แปดสายนี้ เปนทางนำไปสู่ “อดมการ ”์ สูงสุดในพุทธศาสนา คือ นิพพาน
ความหลดพ้น ากกิเลส ความชั่วร้ายทั้งปวง เปนทางนำพาผู้เดินทางให้ถงจุดหมายปลายทาง
คือความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอย่างสิ้นเชิง
ชาวพุทธบางบัวทองได้นำเอาวิธกี ารของพุทธศาสนามาป บิ ตั ใิ นรูปของพิธกี รรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่าง ให้สอดคล้องกับหลักการของพุทธศาสนา เพื่อนำไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงและ
อย่างเด็ดขาด อันเปนอุดมการณ์สูงสุดของพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ชาวพุทธ
บางบัวทองยังคงมีการถือป ิบัติสืบทอดมาจนถงปจจุบันมีอยู่ทั่วไปในชุมชนชาวพุทธบางบัวทอง
เมื่อถงเทศกาลงานบุญต่าง จะเห็นผู้คนมากมายบำเพ็ญบุญกุศลประกอบศาสนกิจโดยผ่าน
กระบวนการของพิธีกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง
การทำบุ ญ ในเทศกาลหรื อ ในวั น สำคั ญ ทาง
พระพุ ท ธศาสนามี ห ลายเทศกาลที่ เ ปนวั น สำคั ญ
หรื อ เทศกาลประจำป เช่ น วั น ตรุ ษ วั น สงกรานต์
วั น ทำบุ ญ สลากภั ต วั น เข้ า พรรษา วั น สารทไทย
วันออกพรรษา วันข้นปใหม่ วันทอดกฐิน วันวิสาขบูชา
วันมา บูชา เปนต้น
เจดีย์ทรายที่ชาวบ้านชุมชนวัดบางแพรก
มาร่วมกันก่อในการทำบุญเทศกาลสงกรานต์

12 ท้องถิ่นบางบัวทอง

บุญสลาก ั
ชาวพุทธในอำเภอบางบัวทองเมื่อถงฤดูผลไม้นิยมจัดงานทำบุญสลากภัตทุเรียน หรือสลาก
ภัตมะม่วง ด้วยการนำทุเรียนหรือมะม่วงมาถวายพระที่วัด วัดและชาวบ้านจงจัดให้มีการทำบุญ
หลังเทศกาลสงกรานต์ประมาณเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน ่งเปนช่วงเวลาที่ผลไม้โดยเฉพาะ
ทุเรียนและมะม่วงกำลังให้ผล ชาวบ้านจงจั ดทำบุ ญสลากภัตทุเรียนหรือสลากภัตมะม่วงข้น
ที่วัดต่าง

การกำหนดหมายเลขของพระสง ์แต่ละรูป
เพื่อเตรียมให้ญาติโยมที่จับสลากได้
หมายเลขตรงกันนำทุเรียนและผลไม้
ไปถวายแด่พระสง ์รูปที่ได้หมายเลขนั้น
เพื่อมิให้เป็นการเจาะจงเ พาะพระสง ร์ ูปใด
รูปหน่งในประเพณีทำบุญสลากภัต
ณ วัดบางไผ่ ตำบลบางรักพั นา
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

พระสง ร์ บั ถวายสลากภัตทุเรียนและผลไม้ ประเพณีทำบุญสลากภัต
ณ วัดบางไผ่ ตำบลบางรักพั นา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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ชาวบ้านชุมชนวัดโมลี
นิมนต์พระสง ์
มาบังสุกุลอุทิศส่วนกุศล
ให้บรรพบุรุ ณ วัดโมลี
ตำบลบางรักใหญ่
อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

พุทธศาสนิกชน มาร่วมทำบุญในงาน
ประเพณีทำบุญสลากภัต ณ วัดบางไผ่
ตำบลบางรักพั นา อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี
กระจาดทุเรียนและผลไม้ที่ญาติโยมจับ ลาก
ได้หมายเลขที่จะเตรียมนำไปถวายแด่พระสง ์ที่ได้
หมายเลขตรงกันในประเพณีทำบุญสลากภัต
ณ วัดบางไผ่ ตำบลบางรักพั นา อำเภอบางบัวทอง

ในวันทำบุญสลากภัตชาวบ้านจะนำอาหารคาว
หวานมาทำบุญเหมือนเช่นทำบุญในวันพระหรือในวัน
ทำบุญเทศกาลอื่น แต่ในวันทำบุญสลากภัตชาวบ้าน
จะจั ด ผลไม้ โ ดยเฉพาะทุ เ รี ย นทั้ ง ผลใส่ ก ระจาดมา
ทำบุญพร้อมด้วยผลไม้อย่างอื่น ผลไม้ในกระจาดที่นำ
ไปทำบุญนี้เจ้าของจะเจาะจงถวายพระภิกษุสามเณร
องค์หน่งองค์ใดโดยเฉพาะไม่ได้ แต่ต้องมาทำการจับ
สลากก่ อ น เมื่ อ ได้ ห มายเลขสลากใดจงนำกระจาด
ผลไม้นนั้ ไปถวายพระภิกษุหรือสามเณรตามหมายเลขนัน้

14 ท้องถิ่นบางบัวทอง
พระภิ ก ษุ ห รื อ สามเณรที่ อ ยู่ ใ นพิ ธี ท ำบุ ญ ในวั น ทำบุ ญ สลากภั ต เมื่ อ มารวมกั น ที่ ศ าลา
การเปรียญ พระภิกษุหรือสามเณรแต่ละองค์ก็จะได้รับหมายเลของค์ละ ๑ หมายเลข ชาวบ้านที่
นำกระจาดผลไม้ ม าทำบุ ญเมื่ อ ได้ จับสลากได้หมายเลขของพระภิกษุ หรือ สามเณรรู ปใดก็นำ
กระจาดผลไม้ไปถวายพระภิกษุหรือสามเณรที่มีหมายเลขตรงกับหมายเลขกระจาดนั้น
การทำบุญสลากภัตถือกันว่าเปนการทำบุญที่ได้กุศลมาก เพราะเปนการถวายทานแด่
พระภิกษุสามเณรด้วยจิตศรัทธาอย่างแท้จริงไม่ได้เจาะจงผู้รับ

อุ สมบทหมู่
ความศรัทธาและค่านิยมของชายชาวพุทธที่มีต่อพระพุทธศาสนาที่สำคัญประการหน่งคือ
การได้อุปสมบทเปนพระภิกษุ ด้วยถือว่าเปนการได้สร้างมหากุศลให้แก่ตนเองและแก่บิดามารดา
ที่สำคัญที่สุดครั้งหน่งในชีวิต การอุปสมบทเปนพระภิกษุของชาวบ้านในอำเภอบางบัวทองจงจัด
ข้นตามวัดต่าง ทั้ง ๑๑ วัดในอำเภอบางบัวทองเช่นเดียวกับวัดในชุมชนอื่น ในประเทศ
ที่วัดบางไผ่ พระอารามหลวงแห่งเดียวในอำเภอบางบัวทองได้จัดพิธีอุปสมบทนาคหมู่เปน
งานบุญประจำปที่ยิ่งใหญ่ของวัดบางไผ่ พระโสภณนนทสาร (บุญเลิศ ชาตปุญโญ) เจ้าอาวาสวัด
บางไผ่ได้จัดพิธีอุปสมบทนาคหมู่มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผู้เข้ารับการอุปสมบทนาคหมู่เปน
จำนวนมากในแต่ละป
การจัดพิธีอุปสมบทหมู่จัดข้น ๒ วัน วันแรกเปนพิธีทำขวัญนาค และวันที่ ๒ เปนวันทำพิธี
อุปสมบท
ขบวนแห่นาคในพิธีอุปสมบทหมู่ ที่วัดบางไผ่
ตำบลบางรักพั นา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

พิ ีทำ วั นาค
พิธที ำขวัญนาค จัดข้นในเวลาค่ำของวันแรก มีการจัดทำบายศรีอย่างสวยงามตามแบบศิลปะ
ประเพณีไทยภาคกลางที่ทำบายศรี ๗ ชั้น ตามคติความเชื่อของพราหมณ์ที่หมายถงสัตตบรรพต
ทีป่ ระทับของเทพเจ้าชัน้ สูงมีพระอิศวรเปนประธานของเหล่าเทพทัง้ ปวง
การจัดทำพิธีทำขวัญนาคมีการนำพุทธศาสนามาผนวกไว้กับพิธีทางศาสนาพราหมณ์ด้วย
มีการแสดงพระธรรมเทศนาของพระสง เ์ ปนการเริม่ ต้นทีเ่ รียกว่า “เท น์สอนนาค” นาคทีจ่ ะทำการ
อุปสมบทแต่งชุดขาวมารวมกันรับ งพระธรรมเทศนาสอนนาคก่อน
เมื่อจบการแสดงพระธรรมเทศนาสอนนาคแล้ว จงมีพิธีเวียนเทียนตามพิธีพราหมณ์ บิดา
มารดาญาติพี่น้องของนาคมานั่งล้อมเปนวง มีบายศรีอยู่กลางวงพิธี นาคทุกคนมารวมอยู่กลางวง
พิธีหน้าบายศรี หมอทำขวัญผู้เปนเจ้าพิธีได้ทำพิธีชุมนุมเทวดา กล่าวอัญเชิญเทพยดามาร่วมพิธี
ในครั้งนี้ ปพาทย์บรรเลงเพลงสาธุการรับการมาของเทพยดาและสิ่งศักดิสิทธินั้น ทำพิธีเบิกแว่น
เวียนเทียน นำแว่นที่จุดเทียนแล้วเวียนรอบบายศรีจาก ้ายไปขวาครบ ๓ รอบ ปพาทย์บรรเลง
เพลงนางนาคและประโคมกับโห่ร้องและลั่น ้องชัยตลอดเวลาที่ทำพิธีเวียนเทียน เนื้อเพลงที่หมอ
ทำขวัญนำมาร้องขับกล่อมขณะเวียนเทียนจะกล่าวถงสิ่งที่เปนมิ่งมงคลต่าง ทั้งคุณพระพุทธ
พระธรรม พระสง ์ และอานุภาพของเทพยดาอารักษ์ได้มารวมกันอำนวยอวยชัยให้เกิดสิริมงคล
แก่ผู้อุปสมบททุกคน ให้ได้เจริญในธรรม มั่นคงในความเปนนักบวชผู้อยู่ในธรรมวินัย เมื่อหมอ
ขวัญเบิกแว่นเวียนเทียนรอบบายศรีแล้วจะส่งแว่นเทียนนั้นให้แก่บิดามารดาหรือญาติของนาคที่
นั่งอยู่ใกล้ เพื่อทำพิธีเวียนเทียน ผู้ที่รับแว่นเทียนจะโบกแว่นเทียนไปทางนาคที่นั่งอยู่กลางพิธีนั้น
๓ ครั้ง (โบกออกจากตัวไปทางนาค) จากนั้นใช้มือโบกควันเทียนไปทางนาคอีก ๓ ครั้ง เมื่อเสร็จ
แล้วจงส่งแว่นเทียนให้แก่ผู้ที่นั่งทาง ้ายมือ ผู้รับแว่นเทียนทำการโบกแว่นเทียนและโบกควันเทียน

1 ท้องถิ่นบางบัวทอง
เช่นนี้แล้วส่งต่อ กันไปให้ครบทาง ้ายมือจนครบทุกคนที่น่ังล้อมรอบพิธี แว่นเทียนที่นำมา
ประกอบพิธีเวียนเทียนมี ๓ แว่น ในพิธีเวียนเทียนต้องเวียนแว่นเทียนแต่ละแว่นให้ครบ ๓ รอบ
เมื่อเวียนเทียนครบ ๓ รอบ ทั้ง ๓ แว่นแล้ว หมอขวัญจะรับแว่นเทียนทั้งหมดมารวมกัน
นำใบพลูมาหุ้มแว่นเทียนและทำพิธีดับเทียนโดยใช้ลมปากเปาเทียนให้ดับที่หน้าบายศรี และเปา
ควันเทียนไปที่นาคด้วยเพื่อเปนสิริมงคล ปพาทย์บรรเลงเพลงรัวลั่น ้องชัยและโห่ร้อง
บายศรีนี้หมายถงสัตตบรรพตที่ประทับของเทพยดานั้นย่อมเปนสถานที่อุดมมงคล หมอ
ทำขวั ญ จะใช้ ช้ อ นทำอาการเหมื อ นตั ก สิ ริ ม งคลจากบายศรี ใ ส่ ล งในมะพร้ า วอ่ อ น และนำ
น้ำมะพร้าวมาป้อนใส่ปากนาคดุจว่าได้นำสิริมงคลจากเทพยดาสู่ตัวของนาคผู้จะอุปสมบทได้รับ
สิริมงคลในพิธีการเวียนเทียนในวันนี้ด้วย
จากนั้นนาคจะนำผ้าหุ้มบายศรีมอบให้แก่บิดามารดา ่งเปรียบเหมือนการมอบมหากุศล
ที่ยิ่งใหญ่ที่ได้อุปสมบทนี้แก่บิดามารดาได้รับผลบุญจากการบวชของลูกหลาน
พิ ีอปสมบท
พิธีอุปสมบทนาคหมู่ เวลาเช้าของวันรุ่งข้นต่อจากวันทำพิธีทำขวัญนาคเปนช่วงเวลาจัดพิธี
อุปสมบท พิธีอุปสมบทนาคหมู่จัดข้นที่พระอุโบสถ วัดบางไผ่ มีพระโสภณนนทสาร (บุ ญ เลิ ศ
ชาตปุญโญ) เจ้าอาวาสวัดบางไผ่เปนพระอุปช าย์ พิธีเริ่มจากการแห่นาครอบพระอุโบสถ ๓ รอบ
เมื่อแห่นาคครบ ๓ รอบแล้ว นำนาคเข้าทำพิธีอุปสมบทในพระอุโบสถ

พิธีอุปสมบทหมู่ที่วัดบางไผ่
ตำบลบางรักพั นา อำเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

การอุปสมบทเปนการบำเพ็ญกุศลที่ชาวพุทธถือว่าเปนการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ วัดบางไผ่ได้
จั ด การบวชนาคหมู่ ข้ น เปนการเสริ ม สร้ า ง พั ฒ นาจิ ต ใจของพุ ท ธศาสนิ ก ชนโดยเฉพาะผู้ ที่ ไ ด้
อุปสมบทได้ศกษา เรียนรู้ และป ิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ท้องถิ่นบางบัวทอง
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บิดามารดาญาติพี่น้องของผู้บวชได้มีโอกาสร่วมกันประกอบกิจที่เปนกุศล การจัดงานอุปสมบทจะ
เน้นเฉพาะพิธีการที่จำเปนเท่านั้นคือ พิธีทำขวัญนาคเพื่อเปนการอนุรักษ์ประเพณีไทยและพิธี
อุปสมบทตามพระธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง การจัดพิธีอุปสมบทเปน
ไปอย่างเรียบง่าย ประหยัด ไม่มีมหรสพ หรือการจัดเลี้ยงสุราหรือการแสดงที่ขัดต่อศีลธรรม ่งมัก
จะเปนที่นิยมของเจ้าภาพที่จัดงานอุปสมบทลูกหลานในชนบททั่วไปในปจจุบันนี้ แต่พระโสภณนนทสารเจ้าอาวาสวัดบางไผ่ให้มีการจัดพิธีอุปสมบทโดยไม่ให้มีมหรสพ สุรา หรือการแสดงที่
ขัดต่อศีลธรรมภายในวัดเปนอันขาด เนื่องจากวัดบางไผ่เปนวัดพัฒนาตัวอย่างและเปนพระอาราม
หลวงด้วย

เทศกาลทำบุญวันสารท ทย
วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ตาม
ปจั น ทรคติ เ ปนวั น ทำบุ ญ สารทไทย
หรือทำบุญเดือนสิบ ชาวพุทธถือว่าเปน
เทศกาลที่สำคัญเปนเทศกาลของการ
ทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ
ที่ล่วงลับไปแล้ว ชาวพุทธภาคกลาง
รวมทั้งชาวพุทธในอำเภอบางบัวทอง
จะนิยมทำบุญในเทศกาลนี้ด้วยขนม
กระยาสารท
ก่ อ นถงวั น สารท ชาวบ้ า นจะ
กวนกระยาสารทเพื่อนำมาใช้ทำบุญ
ในวันสารท กระยาสารทเปนขนมที่ปรุงจากสิ่งของ ๕ อย่าง คือ น้ำอ้อย ข้าวตอก ข้าวเม่า ถั่วลิสง
และงา ก่อนกวนขนมต้องนำข้าวเม่า ถั่วลิสง และงาคั่วให้สุก นำข้าวเปลือกมาคั่วให้เปนข้าวตอก
จากนั้นนำน้ำอ้อยที่เปนน้ำตาลองุ่น (คือน้ำอ้อยที่นำมาเคี่ยวจนข้นดูคล้ายน้ำมันขี้โล้หรือน้ำมัน
เครื่อง) เคี่ยวน้ำอ้อยในกระทะใบบัวขนาดใหญ่จนน้ำอ้อยเหนียว ลองหยดน้ำอ้อยที่เคี่ยวลง
ในน้ำเปล่า ถ้าน้ำอ้อยเกาะเปนก้อนเหมือนตังเมจงนำข้าวตอก ข้าวเม่า ถั่ว และงาเทลงในน้ำอ้อย
ใช้พายกวนกลับไปมาจนน้ำอ้อยจับส่วนผสมทุกอย่าง กวนต่อไปจนเหนียวจับเปนก้อนได้จง
ตั ก ออกมาแผ่ บ นกระดานแผ่นใหญ่ ใช้ท่อ นไม้ก ลมหรื อขวดกลมเกลี่ ยให้ เ ปนแผ่ นแล้ ว ใช้ มีด
ตัดเปนแผ่นสี่เหลี่ยม เก็บไว้ในที่มิดชิดกันลมเข้าเพื่อป้องกันขนมกระยาสารทอ่อนตัว และเก็บไว้
รับประทานได้เปนเวลานาน

1 ท้องถิ่นบางบัวทอง
ในวันทำบุญสารทชาวบ้านจะนำกระยาสารทไปถวายพระที่วัด จะมีการทำบุญที่วัด ๒ วัน
คือ วันข้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ขนมกระยาสารทอีกส่วนหน่งนอกจากที่
ใช้ทำบุญถวายพระ ชาวบ้านจะนำไปให้ผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือ เช่น พ่อ แม่ ปู ย่า ตา ยาย และ
ญาติพี่น้องตลอดจนแจกจ่ายให้แก่เพื่อนบ้าน
ความเชื่อถือที่ชาวบ้านทำบุญด้วยกระยาสารทเนื่องจากว่าในช่วงเดือน ๑๐ หรือประมาณ
เดือนกันยายนเปนช่วงเวลาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวเบา ่งออกรวงก่อนและเปนช่วงเวลาที่อยู่ใน
พรรษาด้ ว ยเปนช่ ว งเวลาที่ ช าวพุ ท ธถื อ ว่ า เปนช่ ว งเวลาที่ ศั ก ดิ สิ ท ธิ ควรที่ จ ะได้ น ำข้ า วที่ ไ ด้ ใ น
ช่วงแรกของปการผลิตนี้ไปทำบุญก่อนจะได้บุญมาก อีกทั้งจะได้อุทิศผลบุญแก่บรรพบุรุษญาติ
พี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วด้วย
ดังนั้นชาวบ้านจงนำข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ในช่วงแรกของปการผลิตนี้มาทำเปนอาหารถวายพระ
นอกจากจะนำข้าวมาหุงเปนข้าวสุกแล้วได้นำข้าวมาทำเปนข้าวตอก ข้าวเม่าอีกด้วย ประกอบกับ
ในช่วงเวลาเดียวกันนี้อ้อยที่ปลูกไว้มีขนาดโตพอที่ใช้หีบทำน้ำอ้อยได้จงนำข้าวตอก ข้าวเม่ามา
กวนกับน้ำอ้อยและใส่ถั่ว งาเพื่อให้ขนมมีรสอร่อยยิ่งข้น และนำขนมกระยาสารทมาถวายพระใน
วันสารทและเรียกว่า กระยาสารท ่งหมายถง เครื่องกินเครื่องใช้ในวันสารท
ในช่วงเทศกาลสารทไทยเปนช่วงเวลาที่กล้วยไข่กำลังออกเครือกันมาก กล้วยไข่จงเปน
เครือ่ งเคียงรับประทานกับกระยาสารท จงมีการนำกล้วยไข่ไปถวายพระพร้อมกระยาสารท กระยาสารท
มีรสหวานแหลมแต่เมื่อรับประทานไปพร้อมกับกล้วยไข่ทำให้รสชาติของกระยาสารทมีรสหวาน
กลมกล่อมชวนรับประทานมากยิ่งข้น
วัดทั้ง ๑๑ วัดในอำเภอบางบัวทองได้จัดพิธีทำบุญในวันสารท แต่ละวัดยังคงมีชาวบ้าน
จำนวนมากมาทำบุญในวันสารทที่วัดในชุมชนของตน
วัดบางรักใหญ่ ่งเปนวัดโบราณมีอายุเก่าแก่ที่สุดวัดหน่งในอำเภอบางบัวทองและเปน
สำนักงานของเจ้าคณะอำเภอบางบัวทอง มีพระครูนนทการโกศลเปนเจ้าอาวาสวัดบางรักใหญ่

การทอดผ้าปาครอบครัวใน
เทศกาลทำบุญวันสารทไทย
วัดบางรักใหญ่
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ท้องถิ่นบางบัวทอง
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และเจ้าคณะอำเภอบางบัวทอง ได้จัดให้มีการทอดผ้าปาครอบครัวในวันทำบุญสารทด้วย แต่ละ
ครอบครัวในชุมชนบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และชุมชนบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรีที่อยู่ใกล้วัดบางรักใหญ่ได้ร่วมกันทอดผ้าปาเปนเจ้าของกองผ้าปาครอบครัวละ ๑ กอง
ผ้าปาแต่ละกองส่วนใหญ่จะมีข้าวสาร อาหารแห้ง ผลไม้ ขนม อาหารกระปอง น้ำตาลทราย
น้ำปลา นมกล่อง หรือเครื่องดื่มรวมทั้งเงินที่ชาวบ้านร่วมกันถวายวัดในวันเทศกาลสารทไทย ทาง
วัดบางรักใหญ่ได้นำไปเปนทุนในการบำรุงการศกษาของพระภิกษุสามเณรในวัด และในการ
่อมแ มบำรุงรักษาศาสนสถานของวัด

เทศกาลออกพรร า

ักบา รเทโว

เทศกาลออกพรรษาเปนเทศกาลที่สำคัญของชาวพุทธอีกเทศกาลหน่ง ชาวบ้านเรียกว่าวัน
ออกพรรษา ่งตรงกับวันข้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ตามจันทรคติ หลังจากวันสารท ๑๕ วัน เปนเวลา
ครบ ๙๐ วัน หรือ ๓ เดือน นับจากวันเข้าพรรษา ในวันออกพรรษาชาวบ้านจะมาร่วมทำบุญกันที่
วัด การทำบุญในเทศกาลออกพรรษานี้ชาวบ้านในอำเภอบางบัวทองจะทำบุญที่วัดตั้งแต่วันข้น
๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ และต่อเนื่องไปถงวันข้น ๑๕ ค่ำ และแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ รวม ๓ วัน
วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ เปนวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนอีกวันหน่ง วันนี้เปนวันเทโวโรหณ
(อ่านว่าเทโวโรหะณะ) และมีการตักบาตรเทโว วันเทโวโรหณปราก ในตำนานเทโวโรหณสูตร
ได้กล่าวถงสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งได้เสด็จไปจำพรรษาบนดาวดงส์
เทวโลกเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาที่เกี่ยวกับพระอภิธรรม ่งเปนธรรมะชั้นสูงโปรดพระพุทธมารดา
พุทธศาสนิกชนรอทำบุญตักบาตรเทโว
ในงานเทศกาลออกพรร า
ที่วัดบางไผ่ ตำบลบางรักพั นา
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

200 ท้องถิ่นบางบัวทอง
ที่ได้บังเกิดเปนเทพอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดงส์ พระองค์ประทับจำพรรษาและแสดงพระอภิธรรม
โปรดพระพุทธมารดาและเหล่าเทวดาทัง้ หลายตลอดทัง้ พรรษานัน้ รวมเวลา ๓ เดือน จนพระพุทธมารดา
สำเร็จเปนอริยบุคคลพร้อมเหล่าเทวดาจำนวนมาก
ครั้นถงวันปวารณาออกพรรษา พระพุทธองค์จงได้เสด็จกลับลงมายังมนุษยโลกที่เมืองสังกัส
สะนคร เมื่อกษัตริย์และบรรดาราษฎรทั้งหลายได้ทราบการเสด็จกลับของพระพุทธองค์ ต่างมาเฝ้า
รอรับเสด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากันอย่างมากมายพร้อมนำอาหารและดอกไม้เครื่อง
บู ช าต่ า ง มาถวายและบู ช าพระพุ ท ธองค์ อ ย่ า งมากมาย พระบรมศาสดาสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า
จงโปรดให้บรรดาเทวดาที่สถิตย์อยู่บนสวรรค์ชั้นต่าง รวมทั้งมนุษย์ในโลกและบรรดาสัตว์นรกทั้ง
หลายได้เห็นกันหมดด้วยปราก การณ์ที่สำคัญในวันนี้เองจงเรียกวันนี้ว่าเปนวันเทโวโรหณหรือ
วันพระเจ้าเปดโลก
จากพระพุทธประวัติดังกล่าวนี้ บรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วไปจงได้พร้อมใจกันจัดงานวัน
ตักบาตรเทโวในเทศกาลออกพรรษาเพื่อระลกถงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ระลกถงความ
สำคัญของพระอภิธรรมที่เปนธรรมชั้นสูงที่พระพุทธองค์เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาและเหล่า
เทวดาทั้งหลายตลอด ๓ เดือนในพรรษานั้น และระลกถงการเสด็จกลับมายังมนุษยโลกของ
พระพุทธองค์ในวันนั้น วัดต่าง จัดงานตักบาตรเทโว ชาวบ้านจะนำอาหาร ดอกไม้ ธูปเทียนมา
ถวายพระสง ์ และมีประเพณีตักบาตรเทโวข้นที่วัดต่าง พระสง ์ในแต่ละวัดจะเดินเรียงเปนแถว
จากอุ โ บสถหรื อ สถานที่ ส ำคั ญ ภายในวั ด มี ก ารอั ญ เชิ ญ พระพุ ท ธรู ป นำหน้ า ขบวนพระสง ์
ชาวบ้านที่รออยู่สองข้างทางที่ขบวนพระสง ์เดินผ่านจะใส่บาตรด้วยอาหารคาวหวาน และถวาย
ดอกไม้ธูปเทียนแด่พระพุทธรูปและพระสง ์
วัดในอำเภอบางบัวทองทั้ง ๑๑ วัด ได้จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวกันทุกวัดเช่นเดียวกับ
วัดต่าง ในประเทศไทย

ระเพณี ักบา รพระร้อย
ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และตำบลบางเลน ตำบลเสาธงหิน ตำบลบางแม่นาง
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เปนตำบลที่อยู่ริมคลองอ้อมและคลองบางใหญ่ มีวัดและบ้าน
เรือนปลูกสร้างอยู่ตลอดสองฝงคลองอ้อม ถงแม้จะอยู่ต่างตำบลหรือต่างอำเภอกัน แต่วัดและ
ชุ ม ชนที่ ตั้ ง อยู่ ส องฝงคลองอ้ อ มต่ า งมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น เหมื อ นเช่ น เปนคนบ้ า นเดี ย วกั น มี วิ ถี
วัฒนธรรมที่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปนสังคมชาวสวนและการเปนสังคมชาวน้ำที่ใช้ชีวิต
อยู่ในคลองอ้อม คลองบางใหญ่ คลองบางไผ่ คลองบางแพรก คลองวัดมะเดื่อ
เมื่อถงฤดูน้ำหลาก น้ำเหนือไหลบ่านองเต็มคลองเต็มทุ่ง ชาวบ้านตำบลบางรักใหญ่ อำเภอ
บางบัวทอง ตำบลบางเลน ตำบลเสาธงหิน และตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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เคยปรีดาปราโมทย์และมีความสุขจากการที่ได้ทำบุญทางน้ำไม่ว่าจะเปนการตักบาตรพระทางเรือ
การทอดกฐิน ทอดผ้าปา ที่แห่ฉลององค์กฐินผ้าปาไปในเรือที่แจวพายไปมาในคลองอ้อมอย่าง
ครกครื้น
เพื่อการอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมของชาวคลองอ้อมที่ผูกพันกับสายน้ำ พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะ
ชาวบ้านและคณะสง ์ในชุมชนและวัดต่าง ที่อยู่ริมน้ำคลองอ้อม นำโดยนายจันทร์ ทองเอี่ยม
กำนันตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทองในขณะนั้น และนายมงคลกำนันตำบลเสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่ขณะนั้นได้ร่วมกันจัดงานตักบาตรพระร้อย เชิญชวนชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนอยู่
ริมคลองอ้อมจัดอาหารมาทำบุญ และนิมนต์พระสง ์วัดโมลี วัดบางแพรก วัดมะเดื่อ ตำบล
บางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง พระสง ์วัดบางศรีราษฎร์ ตำบลบางเลน วัดเสาธงหิน วัดราษฎร์
ประคองธรรม วัดพระอินทร์ อำเภอบางใหญ่ ลงเรือมาบิณฑบาตทางเรือ ในวันเพ็ญข้น ๑๕ ค่ำ
เดือน ๑๒ ่งตรงกับวันลอยกระทง
เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น. เรือพระสง จ์ ากวัดต่าง มารวมกันทีป่ ากคลองบางใหญ่ แต่ละวัด
จะต้องจัดเรืออัญเชิญพระพุทธรูป ๑ ลำ มีการประดับตกแต่งเรือพระพุทธอย่างสวยงามและตาม
ด้วยเรือพระสง ์ของวัดต่าง เรือพระสง ์บางลำมาจากวัดในอำเภอบางกรวยก็มี ขบวนเรือจะเริ่ม

ตักบาตรพระร้อยของชุมชนคลองอ้อม
อำเภอบางบัวทอง และอำเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี

202 ท้องถิ่นบางบัวทอง
จากวัดราษฎร์ประคองธรรม ปากคลองบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ ผ่านวัดเสาธงหิน วัดบางศรีราษฎร์ วัดโมลี ไปจนถงสะพานบางพลู ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทองเปนที่สุดท้าย
ชาวบ้านจะเตรียมอาหารคาวหวานรอใส่บาตรพระทีม่ าทางเรือ ลอยเรืออยูต่ ามริมฝงคลองบ้าง
หรืออยู่บนชานเรือนริมน้ำที่สะพานหรือศาลาริมน้ำหน้าบ้าน หรือที่โปะที่มีอยู่ในชุมชน ชาวบ้านที่
ไม่มีบ้านอยู่ริมคลองมาอาศัยใส่บาตรที่บ้านริมคลองหรือพายเรือมาและลอยเรือคอยใส่บาตร
คลองอ้อมในวันนี้จงมีชีวิตชีวาคลาคล่ำไปทั้งเรือพระเรือชาวบ้าน สองฝงคลองมีชาวบ้าน
จำนวนมากบ้างลอยเรือ บ้างนั่งอยู่ที่ท่าน้ำที่ชานเรือนหน้าบ้านเตรียมอาหารที่จะใส่บาตร
วั น ตั ก บาตรพระร้ อ ยวั ด ต่ า ง ที่ อ ยู่ ใ นเส้ น ทางที่ จั ด งานตั ก บาตรพระร้ อ ยได้ แ ก่ วั ด โมลี
วัดบางแพรก วัดมะเดื่อ วัดเสาธงหิน วัดบางศรีราษฎร์ วัดราษฎร์ประคองธรรม และวัดพระอินทร์
ได้กำหนดให้มีการทอดผ้าปาในวันตักบาตรพระร้อยนี้ด้วย ทุกวัดจะจัดผ้าปามาวัดละ ๑ กอง
จะถวายแก่ วั ด ปละ ๑ วัด โดยการจัด เวีย นตามลำดั บตั้ ง แต่ วั ดโมลี วั ดบางแพรก วั ดมะเดื่ อ
วัดบางศรีราษฎร์ วัดเสาธงหิน วัดราษฎร์ประคองธรรม และวัดพระอินทร์ ในป พ.ศ. ๒๕๕๒
วัดต่าง ที่ร่วมจัดงานตักบาตรพระร้อยได้จัดผ้าปาวัดละ ๑ กอง และนำมาถวายวัดโมลี ตำบล
บางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

เดือนสามเผาข้าวหลามมาทำบุญ
เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวหลังน้ำลดแล้วชาวบ้านนำข้าวเข้ายุ้งฉาง เปนเวลาที่ชาวบ้านจะได้หยุดพัก
ได้บ้าง หลังจากเหน็ดเหนื่อยกับการเก็บเกี่ยวข้าว ข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วนำมาทำข้าวหลามจะมี
กลิน่ หอมเพราะเปนข้าวใหม่ เลือกข้าวเหนียวทีป่ ลูกไว้เพือ่ จะเก็บไว้ทำขนมผสมกับน้ำกะทิ กรอกใส่
กระบอกไม้ไผ่ มีจุกปดเรียบร้อย นำมาเรียงพาดเปนแถวยาว ใช้ างที่ได้จากการนวดข้าวและ
เศษไม้มาสุมจุดไ เผาข้าวหลาม
การเผาข้าวหลามจะทำกันในระหว่างเดือนมกราคมถงเดือนกุมภาพันธ์ หรือประมาณเดือน
๓ ตามจันทรคติ เนื่องจากเปนช่วงเวลาที่เสร็จจากการเก็บเกี่ยวข้าว ชาวนาบางบัวทองในอดีตมัก
จะนำข้าวเหนียวที่ได้ปลูกไว้สำหรับทำขนมนำมาทำข้าวหลาม การเผาข้าวหลามจะทำกันจำนวน
มาก เพื่อนบ้านจะมาช่วยกันตั้งแต่การตำข้าวเหนียว การตัดไม้ไผ่ทำกระบอกข้าวหลาม การขูด
มะพร้าวจำนวนมาก การคั้นกะทิ ตลอดจนช่วยกันเผาข้าวหลาม
ข้าวหลามที่ได้ส่วนหน่งนำไปทำบุญถวายพระพร้อมน้ำตาลทราย เพื่อพระได้ฉันพร้อม
กับข้าวหลาม นอกจากทำบุญถวายพระแล้ว ข้าวหลามอีกส่วนหน่งนำไปแจกจ่ายแบ่งปนกันและ
รับประทานในครอบครัว การเผาข้าวหลามของชาวนาบางบัวทองจงเปนกิจกรรมที่สร้างความ
สัมพันธ์และความสามัคคีของผู้คนในชุมชนได้เปนอย่างดี และได้มีโอกาสทำบุญและทำทานใน
โอกาสเดียวกันด้วย

ท้องถิ่นบางบัวทอง
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ลัทธิความเชื่อของชาวจีนบางบัวทอง
ลัทธิความเชื่อของชาวจีนที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตชาวจีนในอำเภอบางบัวทองที่มีความเชื่อ
เช่นเดียวกับชาวจีนในประเทศจีนคือลัทธิขงจือและลัทธิเตา ่งนับถือสืบต่อกันมากว่า ๒,๐๐๐ ป
แม้เมื่อได้มาอยู่ในประเทศไทย คำสอนของลัทธิเตาและลัทธิขงจือยังคงมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิต
ประจำวันของคนจีนทั้งหลายอยู่ตลอดมา
ลัท ิ ง ือ ได้วางกรอบชีวิตให้ชาวจีนทั้งด้านการปกครองและความสัมพันธ์ของผู้คนใน
ชุมชน ่งให้ความสำคัญเรื่องของจริยธรรม ดังนั้น ระเบียบ พิธีกรรม จารีตประเพณีที่ชาวจีน
ทุกระดับชั้นพงมีจงเน้นเรื่องของความกตัญ ูต่อผู้มีพระคุณเปนพิเศษ แนวคิดของลัทธิขงจือ
จงเปนแนวคิดให้ผู้คนในสังคมรู้จักสถานภาพและหน้าที่ของตน สังคมจงจะอยู่ได้อย่างสงบสุข
อุดมการณ์ของขงจือจงเปนการจัดระเบียบของครอบครัว ่งเปนสังคมขนาดเล็กให้ลงตัวก่อน แล้ว
จงขยายออกไปจัดระเบียบของบ้านเมืองที่เปนสังคมขนาดใหญ่ต่อไป ความกตัญ ูต่อบรรพบุรุษ
จงมีความสำคัญที่ชาวจีนยังคงป ิบัติสืบต่อกันมาอย่างเคร่งครัดในเทศกาลต่าง เช่น เทศกาล
ตรุษจีน เทศกาลเช็งเม้ง เทศกาลสารทจีน เปนต้น
ลัท เิ ตา เน้นการใช้ชวี ติ แสวงหาความสันโดษ อยูอ่ ย่างพอเพียง ตามครรลองของธรรมชาติ
สังคมของชาวจีน สามารถนำหลักการของลัทธิเตาและลัทธิขงจือมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว
ต่อมาพุทธศาสนา ได้เข้าไปเผยแพร่ในประเทศจีน เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๕ และได้
สังเคราะห์เข้ากับลัทธิเตาจนกลายเปนนิกาย าน และเกิดวัดจีนนิกายมหายานในประเทศจีน
นอกจากนั้นชาวจีนตามท้องถิ่นต่าง ยังเ ่นไหว้บูชาเทพยดา ้าดินและบรรพบุรุษ อีกทั้ง
เทพเจ้าอื่น อีกมากมาย เทพที่มีชื่อเสียงและเปนผู้ท่ีเคารพนับถือในกลุ่มชาวจีนในประเทศไทย
มีหลายองค์ เช่น เทพกวนอูเปนเทพแห่งความ ื่อสัตย์ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิม)
เทพเทียนโ ว หรือหมาโจ้ว (เจ้าแม่ทับทิม) ราชินีแห่งสวรรค์ ผู้คุ้มครองเรือ เทพเจ้าผู้ดูแลเตาไ
เทพเจ้าที่ เปนต้น
ชาวจีนบางบัวทองได้นำลัทธิความเชือ่ ดังกล่าวมาถือป บิ ตั อิ ยูใ่ นอำเภอบางบัวทอง ตั้งแต่เมื่อ
แรกได้เข้ามาอยู่ในอำเภอบางบัวทอง ลัทธิความเชื่อเหล่านั้นได้ถือป ิบัติสืบทอดต่อ กันมาเปน
เวลายาวนานมากกว่า ๑๐๐ ปจนถงทายาทในปจจุบันนี้ เช่น การแสดงความกตัญ ูต่อบุพการี
และผู้มีพระคุณ ประเพณีการทำศพ พิธีกงเต๊ก เทศกาลเช็งเม้ง ที่ลูกหลานต้องไปเ ่นไหว้บรรพบุรุษและดูแลทำความสะอาดสุสาน เทศกาลกินเจ เทศกาลตรุษจีน เทศกาลไหว้พระจันทร์ เปนต้น
นอกจากนั้นในอำเภอบางบัวทองยังมีวัดพุทธศาสนาฝายมหายานของคณะสง ์จีนนิกาย โรงเจ
และศาลเจ้าในตลาดบางบัวทองด้วย แต่พิธีกรรมบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดงานศพ มีการผสมผสานทั้งพิธีกรรมของพุทธฝายเถรวาทของไทย เช่น
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มีการสวดพระอภิธรรมของพระสง ์ฝายเถรวาทของไทย และมีพิธีสวดกงเต๊กของพระสง ์จีน
ตามประเพณีของพุทธฝายมหายานของพระสง ์จีนนิกาย เปนต้น
วิถีชีวิตของชาวจีนบางบัวทองตั้งแต่อดีตจนถงปจจุบัน ยังคงเปนสังคมที่มีการจัดระเบียบ
แบบแผนอย่างมีระบบ มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยังคงถือป ิบัติกันในหมู่ชาวจีนบางบัวทอง
อย่างเคร่งครัด มีวัฒนธรรมที่ดีงามเปนกรอบในการดำเนินชีวิตและได้ ม ับรับไว้ในวิถีชีวิตใน
สายเลือดของลูกหลานจีนบางบัวทองตลอดมาจนถงปจจุบัน

ศาลเจ้าจีน ศูนย์รวมศรัทธาของชาวจีนบางบัวทอง
ชาวจีนเปนผู้ยดมั่นในประเพณีและความเชื่อที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิสิทธิในชุมชนอย่างเคร่งครัด
ในชุมชนจีนมักจะมีศาลเจ้าที่สร้างข้นเพื่อประดิษฐานเทพเจ้าที่ผู้คนในชุมชนเคารพนับถือ และใช้
เปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อถือของผู้คนในชุมชนนั้น ทุกแห่งที่มีชาวจีนอาศัยอยู่
เปนชุ ม ชนย่ อ มต้ อ งมี ศ าลเจ้ า เปนศู น ย์ ร วมศรั ท ธาเปนสถานที่ ส ำหรั บ การได้ ม าสั ก การบู ช า
ต่อเทพเจ้าและสิ่งศักดิสิทธิที่ตนเคารพนับถือและเพื่อเปนที่พ่งที่บำบัดปดเปาทุกข์ภัยต่าง อีกทั้ง
เพื่อให้เทพเจ้าหรือสิ่งศักดิสิทธิที่ตนเคารพกราบไหว้นั้นบันดาลโชคลาภตามที่ตนปรารถนา
ศาลเจ้าพ่อจุ้ย
ศูนย์รวมศรัทธาของชาวจีนบางบัวทอง

ท้องถิ่นบางบัวทอง

205

ชาวจีนที่เดินทางมาเผชิญโชคในประเทศไทยในสมัยก่อนได้รับความลำบากมาก ไม่ว่าการ
เดินทางภายในประเทศจีนและการเดินทางรอนแรมมาในมหาสมุทรกว่าจะถงประเทศไทย เช่น
การเดินทางในแม่น้ำหมิ่นเสียง ่งเปนแม่น้ำสายสำคัญในมณฑล กเกี้ยนที่ออกสู่มหาสมุทรได้
การเดินทางในแม่น้ำสายนี้เต็มไปด้วยอันตราย มีหาดและแก่งใต้น้ำถง ๙ แห่ง เปนอันตรายที่สุด
สำหรับการเดินเรือ เช่นเดียวกับการเดินทางตามแม่น้ำในมณฑลเสฉวน ่งมีอันตรายร้ายแรงจาก
กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากอยู่เสมอเปนที่หวาดกลัวของผู้เดินทาง ก่อนออกเดินทางต้องมีการ
เ ่ น ไหว้ เ ทพเจ้ า แห่ ง น้ ำ ก่ อ น เรื อ ที่ ใ ช้ เ ดิ น ทางโดยปกติ ต อนท้ า ยเรื อ มั ก จะมี แ ท่ น บู ช าเทพธิ ด า
เทียนโ ว ่งชาวจีนนับถือกันว่าเปนเทพธิดาแห่งมหาสมุทร นอกจากนั้นจะมีการเชิญเทพที่ตน
เคารพกราบไหว้ที่บ้าน หรือนำขี้ธูปจากกระถางธูปที่แท่นบูชาในบ้านของตนห่อติดตัวมาด้วย
เพื่อให้ช่วยคุ้มครองให้การเดินทางถงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยไม่มีภยันตรายใด
เมื่อเดินทางมาถงประเทศไทยด้วยความสำนกในความศักดิสิทธิและบุญคุณของเทพเจ้าจงมีการ
สร้างศาลเจ้าประดิษฐานรูปเทพเจ้าที่ตนหรือผู้คนในชุมชนเคารพเพื่อจะได้กราบไหว้บูชา
เนือ่ งจากชาวจีนทีม่ าอยูใ่ นประเทศไทยมาจากเมืองและมณฑลต่างกันและต่างกลุม่ ภาษากัน
การนับถือเทพเจ้าในแต่ละเมืองหรือแต่ละมณฑลจงต่างกันด้วย ชาวจีนในอำเภอบางบัวทอง
ส่วนใหญ่เปนจีนแต้จิว ่งนับถือกราบไหว้เทพปุนเถ้ากงและเถ้ากงม่า ่งประดิษฐานอยู่ในศาล
เจ้าของชาวจีนแต้จิวทั่วไป บางแห่งเปนศาลเจ้าแม่ทับทิมหรือหมาโจ้วเปนเทพธิดาที่ชาวจีนให้
ความเคารพกราบไหว้กันมากอีกองค์หน่ง
เมื่ อ ชาวจี น มาอยู่ ที่ อ ำเภอบางบั ว ทองจนเกิ ด เปนชุ ม ชนจี น บางบั ว ทองและเกิ ด ตลาด
บางบัวทองในเวลาต่อมา ตามความเชื่อของชาวตลาดที่เปนชาวจีนจะต้องมีศาลเจ้า ดังจะเห็นได้
ว่าตลาดเกือบทุกแห่งที่มีชุมชนจีนอยู่ในตลาดนั้นมักจะมีการสร้างศาลเจ้าประจำตลาดมาตั้งแต่
สมัยต้นรัตนโกสินทร์แล้ว ตลาดที่มีการสร้างศาลเจ้าในตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของชาวจีนในกรุงเทพฯ
คือที่ตลาดเยาวราชหรือตลาดเก่า ชาวจีนเรียกว่าเหล่าต๊กลัก ่งเปนตลาดของเจ้าสัวเนียมหรือ
พระศรีทรงยศคหบดีจีนที่ร่ำรวยจากการปลูกผัก ศาลเจ้าตลาดเก่านี้เปนที่ประดิษฐานเทพเจ้า
ปุนเถ้ากง ศาลเจ้าที่สร้างข้นในตลาดได้มีแพร่หลายในเวลาต่อ มาเมื่อมีชุมชนจีนอยู่ในตลาดนั้น
แต่เทพที่อัญเชิญที่ศาลในตลาดนอกจากเทพปุนเถ้ากงแล้ว บางแห่งเปนเทพธิดาเทียนโ วหรือ
หมาโจ้วหรือเจ้าแม่ทับทิม แต่บางแห่งได้อัญเชิญเทพหรือเจ้าที่ที่เปนเจ้าพ่อหรือเจ้าแม่ในพื้นที่
หรือในชุมชนนั้นเปนเทพประจำศาลเจ้าในตลาดที่สร้างข้น เช่นศาลเจ้าพ่อจุ้ย ตลาดบางบัวทอง
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี หรือศาลเจ้าแม่ทองคำที่ศาลเจ้าตลาดปากคลองขุนศรี อำเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เจ้าพ่อจุ้ยที่ศาลเจ้าพ่อจุ้ยตลาดบางบัวทองเปนศาลที่ชาวจีนในอำเภอ
บางบัวทองและอำเภอไทรน้อย อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีให้ความเคารพสักการะอย่างมาก
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เจ้าพ่อจุ้ยผู้มากับสายนำมาอยู่ดูแลชาวบางบัวทอง
ตามประวัติที่เถ้าแก่เกี้ยงเอง แ ่ลี้ หรือมุ้ยเกียง บุญยมโนนุกุล ผู้นำและผู้อาวุโสคนหน่งใน
ชุมชนชาวจีนอำเภอบางบัวทองได้ถ่ายทอดให้รู้ว่า ตลาดบางบัวทองในระยะที่เริ่มตั้งเปนตลาดอยู่
บริเวณริมคลองพระราชาพิมลฝงทิศใต้หน้าวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ ที่ทำนบคลองพระราชาพิมล
ช่วงแรกที่เปนตลาดนั้นยังไม่มีการสร้างศาลเจ้า แต่ในวันหน่งมีผู้ไปพบศาลลอยมาติดอยู่ริมคลอง
ท้ายตลาดจงมีคนเชิญศาลที่ลอยมานั้นจากในคลองมาตั้งไว้ที่หลังตลาด ชาวจีนในตลาดถือว่า
เปนนิมิตหมายที่ดีประกอบกับความเชื่อของชาวตลาดที่เชื่อว่าตลาดควรมีศาลเจ้า ชาวตลาดจง
ช่วยกันสร้างเปนศาลไม้ขนาดเล็กไว้บริเวณท้ายตลาด เพื่อให้ชาวจีนในตลาดได้ใช้เปนสถานที่
เ ่นไหว้เทพเจ้าและจัดพิธีกรรมเ ่นไหว้ในเทศกาลสำคัญ เช่น ตรุษจีน สารทจีน เปนต้น
ชาวจีนตลาดบางบัวทองนับถือเจ้าพ่อจุ้ยที่มีศาลอยู่ปากคลองบางบัวทอง อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรีมาก่อนตั้งแต่เมื่อเริ่มเข้ามาอยู่ในอำเภอบางบัวทอง บริเวณปากคลองบางบัวทอง
มีชาวจีนอาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ และมีความเชื่อศรัทธาเ ่นไหว้เจ้าพ่อจุ้ยที่ตลาดศาลเจ้าพ่อจุ้ย
ปากคลองบางบัวทอง
เจ้าพ่อจุ้ยได้เปนศูนย์รวมศรัทธาของชาวจีนในอำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ และ
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนั้นมาจนถงปจจุบัน โดยได้มีการสร้างศาลหลังใหม่ที่
สวยงามตามแบบสถาปตยกรรมจีน ในเทศกาลสำคัญ เช่น ตรุษจีน สารทจีน วันเทศกาลหยวน
เชียงเดือน ๑ จีน วันเทศกาลกินเจเดือน ๙ จีน เปนต้น ในวันสำคัญดังกล่าวจะมีชาวจีนจำนวน
มากมาเคารพเ น่ ไหว้ พร้อมเครือ่ งเ น่ ไหว้มากมายและมีอปุ รากรจีนหรืองิว้ เพือ่ แสดงถวายเจ้าพ่อด้วย
เจ้าพ่อจุ้ยเปนที่นับถือของชาวไทยและชาวจีนไม่เฉพาะที่ตลาดบางบัวทอง ได้มีผู้นำขี้ธูป
จากแท่นบูชาเจ้าพ่อจุย้ ตลาดบางบัวทองไปไว้ทศี่ าลเจ้าพ่อจุย้ ทีส่ ร้างข้นในชุมชนจีนอืน่ หลายแห่ง
ในอำเภอบางใหญ่และอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เช่น ที่ศาลเจ้าพ่อจุ้ยตลาดบางคูลัด อำเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และที่ศาลเจ้าพ่อจุ้ยไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ชุมชนจีน
ในต่ า งจั ง หวั ด ที่ ตั้ ง อยู่ ริ ม แม่ น้ ำ ก็ นั บ ถื อ เจ้ า พ่ อ จุ้ ย เช่ น กั น และมี ศ าลเจ้ า พ่ อ จุ้ ย ในชุ ม ชนด้ ว ย
เช่ น ชุ ม ชนจี น อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครสวรรค์ ชุ ม ชนจี น ที่ วั ด สี กุ ก อำเภอบางบาล จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เปนต้น
ศาลเจ้ า พ่ อ จุ้ ย ที่ ต ลาดบางบั ว ทอง ตั้ ง อยู่ ริ ม คลองพระราชาพิ ม ลฝงทิ ศ ใต้ ห ลั ง ตลาดสด
เทศบาลเมืองบางบัวทอง เดิมเปนศาลไม้เล็ก ชาวจีนในอำเภอบางบัวทองให้ความสำคัญแก่ศาลเจ้า
แห่งนี้มาก มีพิธีเ ่นไหว้ในเทศกาลสำคัญของจีนหลายครั้งในรอบปหน่ง เช่น เทศกาลตรุษจีน
สารทจีน และวันเจ้าพ่อจุ้ย เปนต้น
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ภายในศาลเจ้าพ่อจุ้ย บางบัวทอง

ปายชื่อเจ้าพ่อจุ้ยที่ศาลเจ้าพ่อจุ้ย
บางบัวทอง

ในเทศกาลงานปของศาลเจ้าพ่อจุ้ยมีการเชิญเจ้าพ่อจุ้ยแห่รอบตลาดบางบัวทอง ในงานนี้
ชาวไทยและชาวจีนมาร่วมงานกันมากมาย ร้านค้าต่าง ที่อยู่สอง ากถนนที่ขบวนแห่เจ้าพ่อจุ้ย
ผ่านจะตั้งโต๊ะบูชาเจ้าพ่อจุ้ย จัดเครื่องเ ่นไหว้ และจุดประทัดถวายเจ้าพ่อตลอดทั่วทั้งตลาด
บางบัวทอง

ศาลเจ้าแม่ทองคำ เจ้าแม่ทับทิม ากคลองบางแพรก
นอกจากเจ้าพ่อจุ้ยตลาดบางบัวทอง ที่ปากคลองบางแพรกใกล้วัดบางแพรก ตำบลบางรัก
ใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เปนที่ตั้งศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง บริเวณที่ตั้งศาลเปนชุมชน
ไทยไม่มีชาวจีนตั้งบ้านเรือนอยู่ในชุมชนนี้เลย แต่มีชาวจีนจากคลองอ้อมและจากอำเภอบางใหญ่
ที่เคารพนับถือเจ้าแม่และจัดให้มีเทศกาลเ ่นไหว้ทำบุญศาลเจ้าเปนประจำทุกป
จากคำบอกเล่าของกำนันจันทร์ ทองเอี่ยม อดีตกำนันตำบลบางรักใหญ่ ่งเปนกรรมการศาล
เจ้าแม่ทับทิมทองกล่าวว่า แต่เดิมศาลเจ้าแห่งนี้เปนศาลไม้เล็ก อยู่ใกล้ปากคลองบางแพรกแยก
จากคลองบางไผ่มีชื่อว่าศาลเจ้าแม่ทองคำ แปะกัง ชาวจีนอำเภอบางใหญ่ได้มาบูรณะศาลเจ้าข้น
ใหม่และชาวบ้านที่เปนชาวไทยได้จัดงานทำบุญศาลเจ้าเปนงานประจำป การทำบุญเ ่นไหว้จะมี
ทั้งธรรมเนียมไทยและธรรมเนียมจีน มีการทำบุญเลี้ยงพระถวายอาหารแด่พระสง ์มีละครชาตรี
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ชาวบ้านชุมชนวัดบางแพรก จัดอาหารมาทำบุญและเ น่ ไหว้เจ้าแม่ทองคำ - เจ้าแม่ทบั ทิม
ทีศ่ าลปากคลองบางแพรก ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

และมีงิ้วด้วย ได้จัดงานเ ่นไหว้เจ้าแม่ทองคำที่ศาลแห่งนี้เปนงานประจำปติดต่อกันมานานจนถง
ปจจุบัน
ที่ดินที่สร้างศาลเจ้าแต่เดิมเปนของนางสาวทับทิม ลูกสาวแปะกัง ต่อมานางสาวทับทิมได้
จดทะเบียนต่อกระทรวงมหาดไทยมอบที่ดินให้เปนของศาลเจ้า ชาวบ้านได้ปรับปรุงศาลเจ้าเปน
ศาลเจ้าแบบจีน และใช้ชื่อศาลเจ้าว่าศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง ่งตรงกับความเชื่อของชาวจีนที่
นับถือเจ้าแม่ทับทิมหรือหมาโจ้ว หรือเทียนโ ้วอยู่ก่อนแล้ว และเปนชื่อของผู้บริจาคที่ดินให้สร้าง
ศาลด้วย จงให้ศาลแห่งนี้เปนศาลของเจ้าแม่ทับทิมด้วย
นายปวน ปนแก้ว ง่ เปนปูของนายจันทร์ ทองเอีย่ ม ได้เปนผูด้ แู ลศาลเจ้าแห่งนีร้ ว่ มกับแปะกัง
ตั้งแต่เริ่มมีการบูรณะศาลเจ้า ศาลเจ้าตั้งอยู่ในชุมชนไทยจงมีทั้งผู้คนที่เปนชาวไทยให้ความเคารพ
นั บ ถื อ เช่ น เดี ย วกั บ ชาวไทยเชื้ อ สายจี น ด้ ว ย การจั ด งานเ ่ น ไหว้ ศ าลเจ้ า ประจำป ่ ง จั ด ข้ น ใน
เดือนสามตามจันทรคติเปนประจำทุกปจงมีทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนมาร่วมงานกัน
มากมาย การจัดงานประจำปของศาลเจ้าแม่ทองคำเจ้าแม่ทับทิมแห่งนี้ จงมีการทำบุญเลี้ยงพระ
มีการแสดงละครชาตรีตามธรรมเนียมไทยรวมกับพิธีกรรมการเ ่นไหว้ตามธรรมเนียมจีน และการ
แสดงอุปรากรจีนหรืองิว้ รวมทัง้ การจัดโต๊ะจีน การเปยของไหว้เพือ่ ระดมทุนสำหรับบูรณะศาลเจ้าด้วย

หว้เจ้า ขนบธรรมเนียมจีนบางบัวทอง
ชุมชนจีนที่อยู่ในตลาดบางบัวทองเปนชุมชนของชาวจีนที่มีประวัติความเปนมายาวนาน
พอ กับอายุของอำเภอบางบัวทอง การไหว้เจ้าตามธรรมเนียมประเพณีของจีนที่ป ิบัติสืบต่อใน
หมู่ชาวจีนแต่โบราณได้ถูกถ่ายทอดป ิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องจนถงลูกหลานจีนบางบัวทอง
ในปจจุบัน
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ตามความเชื่อที่จะต้องไหว้เจ้าที่และไหว้บรรพบุรุษ เพื่อให้เกิดสิริมงคลและความสุขความ
อุดมสมบูรณ์และความเจริญแก่ครอบครัวคนจีนจงมีประเพณีการไหว้เจ้าเกือบทุกเดือนในแต่ละป
การไหว้เจ้าในเทศกาลสำคัญมี ๘ ครัง้ ในรอบป คนจีนเรียกว่า “ ปย ย่ ” โปย คือ ๘ โจ่ย หมายถง
เทศกาล
การกำหนดวันไหว้ของจีนจะถือตามจันทรคติและปป ิทินของจีน ่งไม่ตรงกับของคนไทย
วันไหว้ที่สำคัญคือ
ไหว้ครั้งที่ ๑ เทศกาลตรุษจีน เรียกว่า ง่วงตั้ง ่ย เปนวันไหว้ครั้งแรกของป ตรงกับวันที่ ๑
เดือน ๑ ของจีน
ไหว้ครัง้ ที่ ๒ ไหว้หลังตรุษจีน เรียกว่า ง่วงเชียว ย่ ตรงกับวันที่ ๑๕ เดือน ๑ ของจีน
ไหว้ครั้งที่ ๓ ตรงกับวันที่ ๔ เดือน ๓ ของจีน เรียกว่า หว้เชงเม้ง บรรดาลูกหลานจะไปเ ่น
ไหว้ที่ฝงศพบรรพบุรุษที่ วง ุ้ย แต่การไปเ ่นไหว้จะไปก่อนหรือหลังใกล้ กับวันที่ ๔ เดือน ๓ ก็ได้
เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดของผู้คนจำนวนมากที่ไปเ ่นไหว้ที่ วง ุ้ยใหญ่
อาหารและเครื่องเ ่นไหว้ที่ชาวจีน
ตลาดบางบัวทองนำไปไหว้เจ้าพ่อจุ้ย

ไหว้ครั้งที่ ๔ ไหว้เทศกาลขนมจ้าง ตรงกับวันที่ ๕ เดือน ๕ ของจีน เรียกว่า หงวเหว่ย ่ย
ไหว้ครั้งที่ ๕ ไหว้เทศกาลสารทจีน ตรงกับวันที่ ๑๕ เดือน ๗ ของจีน เรียกว่า ตงง้วง ่ย
ไหว้ครั้งที่ ๖ ไหว้เทศกาลไหว้พระจันทร์ ตรงกับวันที่ ๑๕ เดือน ๘ ของจีน เรียกว่า ตงชิว ่ย
ไหว้ครั้งที่ ๗ เปนเทศกาลไหว้ในเดือน ๑๑ แต่ไม่ได้กำหนดวันแน่นอน เรียกว่า หว้ตัง ่ย
เพื่อขอบคุณเจ้าที่ที่ได้คุ้มครองปกปกรักษาตลอดป
ไหว้ครั้งที่ ๘ เปนเทศกาลไหว้สิ้นปในเดือน ๑๒ เรียกว่า กวยนี้ ่ย
นอกจากมีการไหว้เจ้าในเทศกาลต่าง ในรอบปดังกล่าวนี้แล้ว ชาวจีนอำเภอบางบัวทอง
มีวันไหว้พิเศษที่เปนวันไหว้เจ้าพ่อจุ้ยที่ตลาดบางบัวทอง และวันไหว้เจ้าแม่ทองคำ - เจ้าแม่ทับทิม
ปากคลองบางแพรก ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เปนพิเศษที่ศาลเจ้า
ทั้ง ๒ แห่งนี้ด้วย
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การไหว้เทพยดา ้าดินที่เรียกว่า ทีกง ช หรือ ทีตี่ ช ตรงกับวันที่ ๙ เดือน ๑ ของจีน และ
การไหว้เจ้าเตาที่เรียกว่า หว้เ าชิ้ง ตรงกับวันที่ ๒๔ เดือน ๑๒ ของจีน เปนเทศกาลที่ชาวจีน
บางบัวทองจะทำพิธีเ ่นไหว้ด้วย
การไหว้ เ จ้ า หมายถง การไหว้ เ จ้ า ที่ กั บ ไหว้ บ รรพบุ รุ ษ เครื่ อ งเ ่ น ไหว้ ข องเจ้ า ที่ แ ละ
ของบรรพบุรุษจะจัดแยกกันคนละชุด เวลาไหว้จะต่างเวลากันด้วย ไหว้เจ้าที่จะไหว้ในตอนเช้า
ไหว้บรรพบุรุษจะไหว้ในตอนสาย

รุ จีน วันขน ใหม่ของจีน
วันที่ ๑ เดือน ๑ ตามวันทางจันทรคติของจีน เปนวันข้นปใหม่ของจีน เปนวันแรกของฤดู
ใบไม้ผลิหรือฤดูชุงของจีน ชาวจีนถือว่าเปนวันเริ่มต้นทำนาทำสวนด้วย การทำนาทำสวนเปน
อาชีพหลักของคนจีนในประเทศจีนมาตั้งแต่โบราณกาล เมื่อผ่านพ้นฤดูหนาวและย่างเข้าฤดูใบไม้
ผลิ หมายถงการเริ่มต้นชีวิตใหม่และเปนโอกาสข้นศักราชใหม่ด้วย จงมีการเ ่นไหว้บวงสรวงต่อ
เทพยดา ้าดิน ตลอดจนบรรพบุรุษเพื่อขอให้อำนวยพรให้การทำนาทำสวนได้ผลอุดมสมบูรณ์
ให้ชีวิตครอบครัวมีแต่ความสุขสมบูรณ์พูนสุข หรือพร้อมด้วยสิริมงคลทั้งปวง
วันตรุษจีน คนจีนถือว่าเปนการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ก่อนถงวันตรุษจีนจงมีการล้างทำความ
สะอาดบ้านเรือนครั้งใหญ่ต่อเนื่องจากวันไหว้สิ้นป เมื่อถงวันตรุษจีนต้องทำพิธีไหว้เจ้าที่ ๒ วัน ้อน
มี พิ ธี ไ หว้ ใ นช่ ว งกลางดกด้ ว ย และวั น ไปเยี่ ย มคารวะผู้ ใ หญ่ แ ละเที่ ย วพั ก ผ่ อ น จงมี ก ารกล่ า ว
ถงวันต่าง ในเทศกาลตรุษจีนว่า “วัน ่าย วัน หว้ ละวัน ือ”
การกราบไหว้บรรพบุรุ ในเทศกาลตรุ จีนของชาวจีน
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ท้องถิ่นบางบัวทอง

211

วัน ่าย ก่อนวันสิ้นป ๑ วัน เปนวันจ่าย ต้องรีบจัด ื้อจัดเตรียมเครื่องเ ่นไหว้และสิ่งของที่
ต้องใช้ในการเ ่นไหว้ตรุษจีนให้พร้อมภายในวันนี้ ก่อนที่ร้านค้าต่าง จะหยุดการค้าในเทศกาลนี้
วัน หว้ เปนการไหว้ในวันสิน้ ป ในตอนเช้าเปนการไหว้เจ้าที่ ตอนสายไหว้บรรพบุรษุ บางบ้าน
มีการไหว้ผีไม่มีญาติในเวลาบ่ายด้วย
วัน ือ คือวันตรุษจีน ไหว้วันชิวอิด ตั้งโต๊ะไหว้ “ ช้ ิ้งเอียะ” เทพเจ้าแห่งโชคลาภและไหว้
บรรพบุรุษ
วั น ตรุ ษ จี น นี้ ค นจี น จะถื อ กั น อย่ า งเคร่ ง ครั ด จะพู ด จะทำจะคิ ด แต่ สิ่ ง ดี ที่ เ ปนมงคล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกล่าวคำอวยพรและแสดงความปรารถนาต่อกันด้วยคำอวยพรที่เปนมงคล
ที่ว่า ินเ ียยู่อี่ ินนี้ฮวด ช้ หมายถง อ ห้ ชคดีมีส นวันป หม่
ในวันตรุษจีนนี้มีการไปคารวะเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่ เรียกว่า ปเ ีย และเปนวันเที่ยว
เปนการพักผ่อนในเทศกาลตรุษจีนนี้ด้วย ร้านค้าชาวจีนส่วนมากจงหยุดกิจการในช่วงเทศกาล
ตรุษจีนนี้
ตลาดบางบัวทองดูคกคักในวันจ่าย เพราะชาวจีนมาจับจ่าย ื้อสิ่งของที่ต้องใช้เ ่นไหว้ใน
เทศกาลตรุษจีน เมื่อถงวันไหว้ร้านค้าต่าง ส่วนใหญ่จะปดทำการ แต่ตามบ้านเรือนจะคกคักด้วย
สมาชิกในครอบครัว จะมารวมกันเ ่นไหว้บรรพบุรุษ ของไหว้มักจะประกอบด้วยของไหว้ ๕ หรือ
๘ อย่าง ง่ ประกอบด้วย ไก่ เปด ปลา กุง้ ผลไม้ตา่ ง ขนมเข่ง ขนมเทียน ขนมถ้วย ู เปนต้น

เทศกาลสารทจีน หว้ด้วยขนมเข่ง ขนมเทียน
เทศกาลไหว้ครัง้ ที่ ๕ ในรอบ
ปของจีน ตรงกับวันที่ ๑๕ เดือน ๗
ตามจันทรคติของจีน ่งช้ากว่าของ
ไทยประมาณ ๒ เดือน
ในเทศกาลสารทจีนนี้ขนม
ไหว้ ที่ จ ะขาดไม่ ไ ด้ คื อ ขนมเข่ ง
และขนมเทียน การไหว้จะต่างกับ
การไหว้เจ้าในเทศกาลอื่น กล่าว
คือ การไหว้เจ้าตามปกตินั้นจะจัด
เครื่ อ งเ ่ น ไหว้ ไ ว้ ๒ ชุ ด แต่ ใ น
เทศกาลสารทจี น บางบ้ า นมี ก าร
จั ด เครื่ อ งเ ่ น ไหว้ เ พิ่ ม อี ก ๑ ชุ ด
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การจัดเครื่องเ ่นไหว้บรรพบุรุ
ในเทศกาลตรุ จีนของชาวจีน
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

เพื่อไหว้ต้นตระกูลจีนหรือคนจีนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยรุ่นบุกเบิกแล้วเสียชีวิตไม่มีผู้สืบสกุล
จงไม่มีญาติทำบุญอุทิศส่วนกุศลทำพิธีเ ่นไหว้ให้ คนจีนยังคงรำลกถงต้นตระกูลคนจีนที่เรียกว่า
ปฮ้อเฮียตี จงจัดเ ่นไหว้ให้
เวลาไหว้ จะไหว้เจ้าที่ในเวลาเช้า ตอนสายจะไหว้บรรพบุรุษและต้นตระกูลจีน ้อเ ียตี
แต่บางบ้านแยกไหว้ต้นตระกูลจีนเวลาบ่าย ถ้าไหว้พร้อมกันต้องตั้งโต๊ะเครื่องไหว้แยกกัน
ในเทศกาลสารทจีนขนมไหว้ต้องใช้ขนมเข่งและขนมเทียนด้วย การใช้ขนมเข่งและขนม
เทียนดูจะเปนอิทธิพลของไทย เนื่องจากหาขนมไหว้แบบจีนที่มีในประเทศจีนที่เรียกว่า หงวเป้ย
ไม่ได้ในประเทศไทยจงใช้ขนมเข่งและขนมเทียนแทน
เทศกาลสารทจี น ยั ง มี แ นวคิ ด หรื อ คติ ค วามเชื่ อ คล้ า ยกั น กั บ ไทยในการทำบุ ญ เทศกาล
สารทไทยที่มีคติความเชื่อที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว ตลอดจนผู้ที่
ล่ ว งลั บ อื่ น ที่ ไ ม่ มี ญ าติ พี่ น้ อ งทำบุ ญ อุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ลไปให้ วั น สารทเปนวั น ที่ ผู้ ล่ ว งลั บ ไปแล้ ว
เหล่านั้นจะได้มีโอกาสได้รับส่วนบุญกุศลที่ญาติพี่น้องทำบุญให้
เทศกาลสารทจีนนอกจากจะมีก ารไหว้ที่บ้านดั ง กล่ า วแล้ ว ที่ วั ดจี น บางวั ดหรื อศาลเจ้ า
บางแห่งได้จัดพิธีทิ้งกระจาด คนจีนถือว่าเดือน ๗ ของจีนนั้นเปนช่วงเวลาที่ผู้ที่รับทุกข์ทรมาน
อยู่ในนรกได้รับการปลดปล่อยชั่วคราวให้ออกมารับส่วนบุญในโลกมนุษย์เปนเวลา ๑ เดือน
เมื่อครบกำหนดสิ้นเดือน ๗ แล้วต้องกลับไปรับทุกข์ในนรกต่อไป
คนจีนจงไปร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของต่าง ให้ทางวัดหรือศาลเจ้า วัดและศาลเจ้านำไป
แจกจ่ า ยแก่ ค นยากจนต่ อ ไป เปนการได้ ป ระโยชน์ ที่ ส งเคราะห์ ช่ ว ยเหลื อ คนยากจนและได้
อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่บรรดาผีไม่มีญาติต่าง มีการสร้างรูปพญายมขนาดใหญ่ที่เรียกว่า
กวเ ยะเอี
ี ยะ ทำด้วยกระดาษตั้งไว้ในบริเวณที่จัดพิธีทิ้งกระจาด พระสง ์จีนเปนผู้สวดให้บรรดา
ผู้รับทุกข์ในนรกทั้งหลายมารับส่วนกุศลในวันนี้
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เครื่องเ ่นไหว้เจ้าแม่กวนอิม ในเทศกาลไหว้พระจันทร์ของชาวจีนตลาดบางบัวทอง
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

หว้พระจันทร์ วัน ง ิวโจ่ย
วันข้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ตามปจันทรคติของจีน
เปนวั น ไหว้ ค รั้ ง ที่ ๖ ในรอบปของคนจี น ที่ เ รี ย กว่ า
ตง ิ ว ่ ย หรื อ วั นไหว้พระจันทร์ในวันเพ็ญกลาง
เดือน ๘ กลางฤดูใบไม้ร่วง เปนคืนที่มีพระจันทร์ข้น
เต็มดวง
ฤดูกาลของจีนในรอบป แบ่งเปน ๔ ฤดู คือ
ฤดูใบไม้ผลิ ( ุง) ตรงกับเดือน ๑, ๒ และ ๓
ฤดูฝน (แห่) ตรงกับเดือน ๔, ๕ และ ๖
ฤดูใบไม้ร่วง ( ิว) ตรงกับเดือน ๗, ๘ และ ๙
ฤดูหนาว (ตัง) ตรงกับเดือน ๑๐, ๑๑ และ ๑๒
ที่มาของประเพณีไหว้พระจันทร์ตามตำนาน
หน่งที่คนจีนได้เล่าสืบต่อกันมาว่า ในสมัยโบราณ
คนจีนจะนับถือเ ่นไหว้ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และ
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เครื่องสำอางสำหรับไหว้เจ้าแม่กวนอิม
ในเทศกาลไหว้พระจันทร์

เครื่องไหว้ประเภทขนมแห้งในเทศกาลไหว้พระจันทร์ของชาวจีน อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

ดาวนพเคราะห์อื่น ถือว่าดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดาวนพเคราะห์มีเทพประจำจงมีการเ ่นไหว้
บู ช าเทพเหล่ า นั้ น พระจั ก รพรรดิ จี น จะทำพิ ธี เ ่ น ไหว้ พ ระอาทิ ต ย์ ใ นฤดู ุ ง หรื อ ฤดู ใ บไม้ ผ ลิ
และทำพิ ธี เ ่นไหว้พระจันทร์ในฤดู ิวหรือฤดูใบไม้ร่วงในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงช่วงกลางฤดู
เมือ่ พระจักรพรรดิบูชาเ ่นไหว้เช่นนั้นราษฎรจงได้ทำพิธีไหว้ตามพระจักรพรรดิด้วย
แต่อีกตำนานหน่งได้กล่าวถงที่มาของพิธีไหว้พระจันทร์ว่า คนจีนจัดพิธีไหว้พระจันทร์ข้นเพื่อ
เปนอุบายในการป วิ ตั โิ ค่นล้างอำนาจของพวกมองโกเลียทีใ่ ช้อำนาจเข้ายดครองประเทศจีน คนจีน
ถู ก พวกมองโกเลี ย กดขี่ ข่ ม เหงต่ า ง นานา และถู ก บั ง คั บ ให้ ค นจี น ๓ ครอบครั ว ต้ อ งเลี้ ย งดู
คนมองโกลอย่างดี ๑ คน มีการริบทรัพย์สนิ และริบอาวุธ ห้ามคนจีนมีอาวุธทุกชนิดไว้ในครอบครอง
แม้มีดก็อนุญาตให้มีได้แค่เพียงหั่นผัก ๑ เล่ม แต่ต้องใช้มีดเล่มเดียวต่อ ๓ ครอบครัว
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ชาวจีนผู้รักชาติได้วางแผนโค่นอำนาจ
พวกมองโกล ได้จัดตั้งเปนขบวนการใต้ดิน
วางแผนกำจัดพวกมองโกลด้วยการจัดงาน
ไหว้ พ ระจั น ทร์ ในการเ ่ น ไหว้ พ ระจั น ทร์
ได้คดิ ทำขนมเปยะอันใหญ่มไี ส้หนาเปนพิเศษ
ในก้อนขนมเปยะได้ ่อนเอกสารเพื่อกำหนด
เวลานัดหมายกระทำการชิงอำนาจจากพวก
มองโกลและให้มกี ารแลกขนมเปยะกันระหว่าง
ญาติ มิ ต รและคนจี น ในชุ ม ชนจี น ทั้ ง หลาย
เปนอุบายแนบเนียนทีพ่ วกมองโกลรูไ้ ม่เท่าทัน
และไม่ได้ระวังสงสัย
ในขนมเปยะมีข่าวสารกำหนดเวลากำจัดพวกมองโกลในเวลาเที่ยงคืนของคืนวัน ๑๕ ค่ำ
เดือน ๘ และเปนคืนที่กำหนดให้จัดงานเ ่นไหว้พระจันทร์
เมื่อถงวัน ๑๕ ค่ำเดือน ๘ ชาวจีนทุกบ้านจงจัดพิธีไหว้พระจันทร์ ครั้นถงเที่ยงคืนมีการ
ตีเกราะเคาะไม้เปนการให้สัญญาณว่าได้เวลาลงมือกำจัดพวกมองโกล ทุกครอบครัวจงพร้อมใจ
กันรุม ่าคนมองโกลด้วยมีดหั่นผักที่มีอยู่เพียง ๑ เล่มต่อ ๓ ครอบครัวนั้นเอง จนสามารถโค่นล้ม
อำนาจของพวกมองโกลได้และได้รับอำนาจอธิปไตยกลับคืนมาเปนของคนจีน

เครื่องไหว้ประเภทผลไม้ในเทศกาลไหว้พระจันทร์

21 ท้องถิ่นบางบัวทอง
เพื่อเปนการรำลกถงเหตุการณ์สำคัญที่ได้ล้มล้างอำนาจของพวกมองโกล และการได้อำนาจ
กลับคืนมาเปนของชาวจีน ชาวจีนจงถือว่าวันเพ็ญกลางเดือน ๘ เปนวันไหว้พระจันทร์สืบต่อกันมา
จนถงปจจุบัน
การไหว้พระจันทร์ในเวลาต่อมามีการไหว้เจ้าแม่กวนอิมในวันไหว้พระจันทร์ด้วย มีการจัด
เครื่องเ ่นไหว้สำหรับเจ้าแม่กวนอิมและจัดที่ประทับของเจ้าแม่กวนอิมด้านหน้าของเครื่องเ ่นไหว้
มีการประดับตกแต่งโต๊ะไหว้อย่างสวยงาม
ของไหว้ที่จัดเฉพาะพิธีไหว้พระจันทร์มีหลายอย่าง แต่ที่จะขาดมิได้คือขนมไหว้พระจันทร์ที่
ทำพิเศษเฉพาะสำหรับพิธีไหว้พระจันทร์ เปนขนมเปยะก้อนใหญ่ไส้หนา ไส้ขนมจะมีผลไม้และ
ส่วนผสมที่มีราคาและมีรสอร่อย เช่น ทุเรียน ถั่ว อัลม่อน ไข่แดง และมีทั้งที่เปนอาหารเจ ตัวขนม
จะมีการแต่งหน้าสวยงามเปนลายดอกไม้ต่าง ทำให้ก้อนขนมดูสวยงาม นอกจากนั้นมีขนมโก
สีขาว ขนมโกสอดไส้ และขนมโกสีเหลือง
ของไหว้ ส ำหรับไหว้เจ้าแม่ก วนอิม จะเปนอาหารเจแห้ ง เช่ น วุ้ น เส้ นแห้ ง เห็ ดหู หนู แ ห้ ง
เห็ดหอมแห้ง องเต้าหู้แห้งและเครื่องเ ่นไหว้ที่เปนของใช้ของผู้หญิงและของไหว้ที่สวยงาม เช่น
แป้งผัดหน้า สบู่ ผ้าเช็ดหน้า เปนต้น
เวลาค่ำของคืนวันเพ็ญข้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ จะเริ่มตั้งโต๊ะไหว้ที่บริเวณนอกบ้าน บางบ้าน
ตัง้ โต๊ะไหว้กลางแจ้ง ใช้ตน้ อ้อย ๒ ต้นมาทำเปน มุ้ ประตูประดับด้วยกระดาษหรือผ้าสีและประดับไ
อย่างสวยงาม บนโต๊ะไหว้มีขนมไหว้พระจันทร์ทั้งขนมเปยะและขนมโก ของใช้สำหรับผู้หญิง
อาหารเจ ผลไม้ต่าง
โต๊ะไหว้มีการจัดให้สวยงามพิเศษกว่าการไหว้ในเทศกาลอื่น ธูปเทียนและกระดาษเงิน
กระดาษทอง จะมีการจัดอย่างสวยงาม มีแจกันดอกไม้ บางบ้านได้จัดชุดฉลองพระองค์ที่สวยงาม
สำหรับเจ้าแม่กวนอิมและเผาให้เจ้าแม่กวนอิมด้วย
ผลไม้ทนี่ ำมาเปนเครือ่ งเ น่ ไหว้นอกจากกล้วย ส้ม หรือผลไม้อนื่ มีสม้ โอ เปนต้น ในความเชือ่
ของคนจีนในวันไหว้พระจันทร์ที่โยงถงเรื่องราวของคนจีนที่โค่นล้มอำนาจของพวกมองโกลใน
วันไหว้พระจันทร์มีคนจีนที่ต้องสละชีพในโอกาสนี้ด้วย จงมีการรำลกถงผู้กล้าหาญในวันไหว้
พระจันทร์ มีการใช้ตน้ อ้อยทีม่ คี วามหมายเหมือนกระดูกและส้มโอเหมือนศีรษะของผูก้ ล้าหาญเหล่านั้น
ในเทศกาลไหว้พระจันทร์ในยามค่ำคืนของวันไหว้ หลายบ้านมีการจัดโต๊ะไหว้อย่างสวยงาม
มีผู้คนเดินชมโต๊ะไหว้ทำให้เทศกาลไหว้พระจันทร์ในยามค่ำคืนดูมีชีวิตชีวาท่ามกลางโต๊ะไหว้
ที่ต่างจัดไว้อย่างสวยงามเปนพิเศษ การจัดโต๊ะเครื่องไหว้สวยงามกว่าการไหว้เจ้าของคนจีนใน
เทศกาลอื่น
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ชุ ม ชนจี น ตลาดบางบั ว ทองยั ง คงรั ก ษาประเพณี นี้ ไ ว้ ไ ด้ อ ย่ า งดี ยิ่ ง ยามค่ ำ ในคื น วั น ไหว้
พระจันทร์ตลาดบางบัวทองจงแลดูมีชีวิตชีวา เพราะมีโต๊ะไหว้พระจันทร์ตั้งอยู่หน้าบ้านและมีผู้คน
แต่ละบ้านมารวมกันไหว้พระจันทร์

ระเพณีกินเจ
การกินเจเปนการถือศีลของชาวจีนที่ถือป ิบัติกันมาเปนเวลายาวนานจนถงปจจุบันเปน
พิธีกรรมใหญ่ประจำปของชุมชนจีนทั่วไป ตามพงศาวดารจีน (ไคเก็ก) ได้กล่าวถงการกินเจ
เมื่อพระเจ้าอ้งตี่ (อ้วงตี่) มีพระราชประสงค์จะถือศีลได้เสด็จไปหากวางเ ็งจือ ่งบำเพ็ญพรตอยู่ที่
ค่องท่อง ัว กวางเ ็งจือจงบอกข้อป ิบัติให้พระเจ้าอ้งตี่ ๓ ข้อ เปนการสำรวมกายและใจ คือ
๑. เมื่อได้เห็น (จักษุสัมผัส) ไม่ยินดียินร้ายในของที่สวยงามและไม่สวยไม่งาม
๒. เมื่อได้ยิน (โสตสัมผัส) ไม่หลงใหลในคำยกย่องสรรเสริญและไม่ข้งโกรธในคำติฉินนินทา
๓. รักษาจิตไม่ให้ ุ้ง ่านไปในอกุศล แต่ให้คงมั่นอยู่ในกุศลจิต
คำว่า เ เดิมเปนศัพท์ของฝายลัทธิขงจื้อก่อนยุคจิน ี ่องเต้ ก่อนที่พระประมุขจะกระทำพิธี
เ ่นสังเวยบวงสรวงเทพยดา ้าดิน พระประมุขต้องชำระกายและใจให้สะอาด โดยการงดบริโภค
เนื้อสัตว์ งดการดื่มสุรา และสำรวมกายและใจ ธรรมเนียมป ิบัตินี้เรียกว่า ายเ ้
ต่อมาเล่าจื้อศาสดาแห่งลัทธิเตาได้นำการกินเจและการสำรวมกายใจเปนวัตรป ิบัติและ
เปนศีลพรตที่สำคัญของลัทธิเตาแต่นั้นมา
เมื่อพระพุทธศาสนาแพร่เข้าไปในประเทศจีน บรรดาเตา ือ (นักพรตในลัทธิเตา) ที่เข้ามา
บวชในพระพุทธศาสนามากเข้า พวกเต้าหยิน (อาจารย์ในลัทธิเตา) จงปรับหลักธรรมในการสำรวม
กายและใจตามศีลห้า คือ นอกจากไม่กินเนื้อสัตว์แล้วจะต้องงดการเบียดเบียน ประทุษร้ายชีวิต
คนและสัตว์ งดเว้นการถือเอาสิง่ ของทีเ่ จ้าของไม่ได้ให้ ไม่ผดิ ลูกเมียคนอืน่ ไม่พดู ปด ไม่พดู คำหยาบ
ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่ดื่มเครื่องดองของเมา
การกินเจมีการงดเว้นบริโภคเนื้อสัตว์ จงเปนเหตุให้ไม่ต้องทำอันตรายแก่ชีวิตสัตว์ที่ ่าเอง
หรือใคร ่าก็ตาม รวมทั้งสิ่งที่เนื่องด้วยสัตว์ เช่น น้ำมันจากสัตว์ ไข่ น้ำนม เปนต้น รวมทั้งต้อง
รักษาศีล ๕ ด้วย จงเรียกกันทั่วไปว่า “ ือ ีลกินเ ” นอกจากเนื้อสัตว์แล้ว พืชบางประเภทที่มีกลิ่น
เช่น กระเทียม ผักชี ห้ามมิให้บริโภคเมื่อกินเจ เพราะเชื่อกันว่าพืชผักดังกล่าวมีส่วนกระตุ้นความ
รู้สกทางเพศได้
ลัทธิเตาจะเชิดชูการถือศีลกินเจที่เรียกว่า “ ายเ ้ ” นี้อย่างมาก โดยให้อรรถาธิบายว่า
“ าย” หมายถงการปรับให้เที่ยงตรง ให้ดีงาม ให้สมบูรณ์ ปรับส่วนไม่ดีงามให้ดีงาม ส่วน “เ ้”
หมายถง หยุด ละเว้น เลิกสิ่งที่ควรเลิกแต่ยังไม่เลิก เปนการเว้นจากความชั่ว ป ิบัติแต่ความดี
ควบคู่ไปกับการกินเจ
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เทศกาลกินเจของจีนเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ๙ (เดือนทางจันทรคติของจีน) ถงวันที่ ๙ เดือน
๙ รวม ๙ วัน แต่เดิมการกินเจไม่ได้กำหนดโดยเฉพาะว่าเมื่อใด แล้วแต่จะสะดวกเมื่อใดก็ป ิบัติ
เมื่อนั้น จนถงสมัยพระเจ้าเตากวางแห่งราชวงศ์เช็ง พ.ศ. ๒๓๙๘ ได้เกิดกบ ไถ่เพ้งที่พวกนักรบ
หงี่หั่งท้วงผู้รักชาติได้ก่อการยดอำนาจจากพวกแมนจูที่ปกครองจีน หัวหน้ากบ ไถ่เพ้งถูกจับ
ประหารชีวิตทั้ง ๙ คน
เ่ พ้ง แปลว่า สันติส พวกไถ่เพ้งเปนพวกหั้น (จีนแท้) หวังกอบกู้เอกราชจากพวกแมนจู
มาปกครองกันเอง เพื่อความสันติสุขของชาวจีน ชาวจีนจงรักและอาลัยหัวหน้ากบ ทั้ง ๙ คนนี้
มากและถือว่าเปนผู้ที่มีบุญคุณทำประโยชน์แก่ชาติจงได้ยกย่องให้เปนอ้วงแห่งเทียนก๊ก หรือเจ้า
แห่งเมืองสวรรค์ และวันที่หัวหน้ากบ ไถ่เพ้งถูกประหารนั้นตรงกับวันที่ ๑ เดือน ๙ ชาวจีนจงพา
กันนุง่ ขาวห่มขาวกินเจไว้ทกุ ข์อทุ ศิ ส่วนกุศลให้หวั หน้ากบ ทัง้ ๙ คนนัน้ คนละ ๑ วัน จงรวมเปน ๙ วัน
จงเรียกการกินเจว่า เก้าอ้วงเจ (เก้าคือ ๙ อ้วง หมายถง เจ้า หรือ ออง ในสำเนียง กเกี้ยน อ้วงเปน
สำเนียงแต้จิว)
การกินเจจงมีกำหนดเปนการเฉพาะและเปนเทศกาลกินเจแต่นั้นมา และเปนเทศกาลใหญ่
ในเวลาต่อมา เรียกเทศกาลกินเจอีกนัยหน่งว่า “กิว่ อ้วงเ ง่ ห่วย” หมายถง “งาน ห ส่ ำหรับ ออง”
การถื อ ศี ล กิ น เจที่ มี ก ารนุ่ ง ขาวห่ ม ขาว รั ก ษาศี ล อุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ลให้ หั ว หน้ า กบ ทั้ ง ๙ คน
ดังกล่าวย่อมถูกเพ่งเล็งจากแมนจูได้ ดังนั้นคำว่า เก้าอ้วง จงถูกอธิบายไปอีกนัยหน่งว่า หมายถง
ดาว ๙ ดวง ถ้ามีการถูกจับกุมจะได้ชี้แจงว่า “พวกเราบูชาดาวกันต่างหาก”
ดาว ๙ ดวง นี้คือดาวนพเคราะห์ทั้ง ๙ ดวงนั้นเอง ได้แก่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร
พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู และพระเกตุ
ต่อมามีผู้ให้ความหมายเพิ่มไปอีกว่า พระเคราะห์ทั้ง ๙ เปนผู้ดูแลธาตุทั้ง ๕ ให้ปกติสุข
มนุษย์ต้องพ่งธาตุทั้ง ๕ นี้ ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไ และธาตุทอง ธาตุดิน ธาตุน้ำ
ธาตุลม และธาตุไ เปนปจจัยสำคัญของร่างกายมนุษย์ทุกคน ส่วนธาตุทองเปนปจจัยสำคัญใน
การดำรงชีพและการทำมาหากินของผู้คนทั้งหลาย จงมีการนำความเชื่อนี้มาผนวกไว้ในพิธีกรรม
การกินเจด้วย
ความศรัทธาของชาวจีนที่มีต่อการกินเจในเทศกาลถือศีลกินเจนั้นยังคงมีสืบเนื่องตลอดมา
จนถงช่วงเวลาที่พุทธศาสนาฝายมหายานเข้าไปแพร่หลายในประเทศจีนและมีอิทธิพลต่อความ
ศรัทธาของชาวจีนอย่างมาก ความศรัทธาในการถือศีลกินเจยังคงมีอยู่ในหมู่ชาวจีนอย่างไม่
เสื่อมคลาย แต่ความหมายของเก้าอ้วงได้เปลี่ยนไปจากดาวนพเคราะห์ ๙ ดวงมาผนวกกับความ
ศรัทธาในพุทธศาสนา เปนอวตารของพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์และพระโพธิสตั ว์ ๒ พระองค์ รวมเปน
๙ พระองค์ ่งได้แก่
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๙.
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พระวิชยโลกมนจรพุทธะ อวตาร (เกิด) เปนพระอาทิตย์ ภาษาจีนเรียกว่า ไท้เอียงแ
พระศรีรตั นโลกประภาโ ษอิศวรพุทธะ อวตาร (เกิด) เปนพระจันทร์ คือ ไท้อมิ แ
พระเวปุลลรัตนโลกสุวรรณสิทธิพุทธะ อวตาร (เกิด) เปนพระอังคาร คือ วยแ
พระอโศกโลกวิชยมังคลพุทธะ อวตาร (เกิด) เปนพระพุธ คือ จุ้ยแ
พระวิสทุ ธอาศรมเวปุลลปรัชญาวิภาคพุทธะ อวตาร (เกิด) เปนพระพฤหัสบดี คือ บักแ
พระธรรมมติธรรมสาครจรโลกมโนพุทธะ อวตาร (เกิด) เปนพระศุกร์ คือ กิมแ
พระเวปุลลจันทรโลกเภสัชชไวฑูรยพุทธะ อวตาร (เกิด) เปนพระเสาร์ คือ โท้วแ
พระโพธิสัตว์ศรีสุขโลกปทมครรภอลังการ อวตาร (เกิด) เปนพระราหู คือ ล่อเกาแ
พระโพธิสัตว์ศรีเวปุลลสังสารโลกสุขอิศวร อวตาร (เกิด) เปนพระเกตุ คือ โกยโต้วแ

ความเชื่อในพระพุทธเจ้าทั้ง ๗ องค์ และโพธิสัตว์ ๒ องค์ ในเทศกาลกินเจจงถือว่าเปนช่วง
เวลาที่ “เก้าฮ้วงฮด ้” ทั้ง ๙ องค์นั้นเสด็จมาโปรดสัตว์ในเมืองมนุษย์ คนจีนเรียกว่า “เปาอิ้วเพื่อ
ห้เผ่งอ้น” และมีความเชื่อว่าเปนช่วงเวลาที่ “ฮด ้วเฮี้ยน” ที่สุดหรือเปนช่วงที่พระพุทธเจ้า
ศั ก ดิ สิ ท ธิ ที่ สุ ด ด้ ว ยว่ า เมื่ อ ถงวั น ที่ ๙ เดื อ น ๙ ทางจั น ทรคติ ข องจี น ทุ ก ปจะเปนกำหนดวั น ที่
พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ประจำดาวนพเคราะห์ทั้ง ๙ ดวงแต่ละพระองค์จะเสด็จลงมาเยือน
โลกมนุษย์เพื่อประทานพรแก่ผู้ประพฤติป ิบัติดีด้วยการเสด็จมาองค์ละวันจนครบทั้ง ๙ องค์ใน
เวลา ๙ วันนี้ การอวตารแบ่งภาคมาเกิดเปนดาวนพเคราะห์ของพระพุทธเจ้าและของพระโพธิสัตว์
ทั้ง ๙ พระองค์ ตามความเชื่อของคนจีนดังกล่าวที่เชื่อว่าเปนเทพประจำดาวนพเคราะห์ทั้ง ๙ นั้น
เทพแต่ละองค์ทรงเครื่องแบบกษัตริย์จงทรงได้รับการขนานพระนามว่า เก้าอ้วง หรือ กิ้วอ้วง
แปลว่า นพราชา หรือ พระราชาทั้ง ๙ พระองค์ ดังนั้นคนจีนจงเชื่อว่าในเทศกาลกินเจนี้ใครตั้งจิต

พิธีถวายพุทธบูชาพระพุทธเจ้า
พระองค์ พระโพธิสัตว์ ๒ พระองค์
จุดประทีป ดวง ในเทศกาลกินเจ
วัดบรมราชากาญจนาภิเ กอนุสรณ์
คณะสง ์จีนนิกายรังสรรค์
อำเภอบางบัวทอง
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พิธีถวายพุทธบูชาในเทศกาลกินเจ
วัดบรมราชากาญจนาภิเ กอนุสรณ์
คณะสง ์จีนนิกายรังสรรค์

อธิษฐานขออะไรมักจะได้สมปรารถนา แต่ต้องงดเว้นการทำบาป ป ิบัติแต่ความดีงาม ทำจิตให้
บริสุทธิและต้องถือศีลกินเจ
การถือศีลกินเจในเวลาต่อมามีการนำไปเกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิม แต่อย่างไรก็ตามการกินเจที่
ถูกต้องครบถ้วนนอกจากจะต้องงดเว้นการกินเนื้อสัตว์และสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อสัตว์ตลอดจนพืช
๕ ชนิด เช่น กระเทียม เปนต้น การกินเจจะต้องถือศีลประพฤติตนให้สะอาดทั้งกาย วาจา และใจ
จงจะเปนการกินเจที่สมบูรณ์ถูกต้องตรงกับความหมายของคำว่า เจ ่งหมายถงการรักษาศีล

เครื่องเ ่นไหว้ที่เป็นอาหารเจ
ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ
วัดบรมราชากาญจนาภิเ กอนุสรณ์
คณะสง ์จีนนิกายรังสรรค์

เทศกาลกินเจของคนจีน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ๙ (ทางจันทรคติของจีน) หลังจากวันไหว้
พระจันทร์ประมาณ ๑๕ วัน เรียกเทศกาลกินเจนี้ว่า เก้า หว่ยเ หรือ กินเ เดือนเก้า ตามร้านค้า
ที่ขายอาหารเจจะมีอักษรจีนคำว่า เจ เขียนด้วยสีแดง ่งเปนสีแห่งสิริมงคล อยู่บนพื้นสีเหลือง ่ง
ถือเปนสีของผู้ทรงศีล ตัวอักษรเจที่ปราก ตามอาหารนี้หมายถง ไม่มีคาว กำหนดระยะเวลากินเจ
ประมาณ ๙ - ๑๐ วัน บางคนอาจนานกว่านี้ ๑ - ๒ วัน บางคนจะเริ่มก่อนวันที่ ๑ เดือน ๙ ประมาณ
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๑ หรือ ๒ วัน เพื่อปรับร่างกายให้คุ้นกับอาหารเจ บางคนเมื่อครบถงวันที่ ๙ เดือน ๙ แล้วยังถือศีล
กินเจต่อไปอีก ๑ - ๒ วัน
การกินเจของชาวจีนมีทั้งที่ถือป ิบัติอยู่ในบ้านเรือนของตนและประกอบอาชีพทำการงาน
ตามปกติในชีวิตประจำวัน การแต่งกายไม่ได้กำหนดว่าจะต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว แต่
สำหรับผู้ที่ถือศีลกินเจที่ไปรักษาศีลที่วัดจีนหรือโรงเจจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวทั้งชายและหญิง
ช่วงเทศกาลถือศีลกินเจเปนช่วงเวลาที่มีเวลานานถง ๙ วันนี้ เทศกาลกินเจจงเปนเทศกาลที่
ใช้เวลานานกว่าเทศกาลอื่นของจีน ดังนั้นในระหว่าง ๙ วันนี้จงมีการประกอบพิธีกรรมต่าง ใน
แต่ละวันที่วัดจีน โรงเจ และศาลเจ้าต่าง และจัดเปนงานใหญ่สมกับคำว่า เ ่งห่วย หรืองาน
มหกรรมอย่างแท้จริง เช่น มีพิธีรับเจ้า พิธีแห่เจ้า พิธีส่งเจ้า พิธีเวียนเทียน พิธีลอยกระทง บางแห่ง
มีการแสดงอภินิหารของบรรดาม้าทรงของเทพเจ้า เช่น การลุยไ การใช้เหล็กแหลมทิ่มแทง
ร่างกาย เปนต้น
นอกจากนั้นยังมีพิธีกรรมบางอย่างที่เกิดข้นภายหลังได้จัดข้นในเทศกาลกินเจนี้อีกมาก
เนื่องจากช่วงเวลาที่จัดงานนานถง ๙ วันดังกล่าวมาแล้ว กิจกรรมส่วนใหญ่ที่จัดข้นในเทศกาล
กินเจในวัดจีน ศาลเจ้าจีน โรงเจจีนทั่วไป คือ การยกเสากิวอ่วงเต็ง ่งเปนเสาแขวนโคม ๙ ดวง
หรือการจุดประทีป ๙ ดวง เพื่อเปนการเชิญกิวอองในวันแรก และส่งกิวอองกลับในวันสุดท้ายด้วย
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มี ก ารสวดบู ช าเทพเจ้ า ประจำดาวนพเคราะห์ ทั้ ง ๙ พระองค์ ่ ง เปนอวตารการมาเกิ ด ของ
พระพุทธเจ้าทัง้ ๗ พระองค์ และพระโพธิสตั ว์ทงั้ ๒ พระองค์นเี้ ปนหลัก มีพระสง จ์ นี มาสวดทัง้ ๙ วัน
บางแห่งใช้เตา ือมาสวด
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสง ์จีนนิกายรังสรรค์ อำเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี ได้จัดงานเทศกาลกินเจที่ยิ่งใหญ่รวมเวลาจัดงานถง ๑๑ วัน เริ่มเทศกาลกินเจก่อนที่
เรียกว่าเปนการล้างท้องเตรียมไว้ก่อน ๒ วัน ตลอด ๑๑ วัน มีพิธีกรรมต่าง ทุกวัน สถานที่
ประกอบพิธีกรรมที่ถือว่าเปนสถานที่ศักดิสิทธิได้กำหนดไว้ในบริเวณวัดบรมราชากาญจนาภิเษก
อนุสรณ์ ที่มีการตกแต่งประดับที่บูชาและประดิษฐานพระพุทธรูปตามธรรมเนียมจีนอย่างสวยงาม
พิธีกรรมที่สำคัญในวันแรกมีพิธีอัญเชิญพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ พระโพธิสัตว์ ๒ พระองค์
ที่เรียกว่า เก้า ้วง ุดโจ้ว และพิธีจุดประทีป ๙ ดวง และเปดมณฑลพิธีกินเจ พระมหาเถระ
ชั้นผู้ใหญ่ของคณะสง ์จีนนิกายเปนประธานในพิธี
ประทีปทัง้ ๙ ดวงนี้ หมายถง พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ และพระโพธิสตั ว์ ๒ พระองค์ ประทีป
ตั้งอยู่ในมณฑลพิธีและจุดไว้ตลอดเทศกาลกินเจ
เวลา ๑๙๐๐ น. ของทุกคืนมีพิธีเวียนเทียนหรือธูปที่มณฑลพิธี
วันข้น ๗ ค่ำ เดือน ๙ ่งเปนวันเก้าง่วยชิวเล็ก มีพิธีลอยกระทง เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.
ขบวนแห่กระทงทีท่ ำอย่างสวยงามจะเคลือ่ นออกจากวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หมูพ่ ระสง ์
จะนำขบวนตามด้วยผู้ที่ถือศีลกินเจ ทุกคนถือกระทงที่สวยงาม เดินขบวนไปรวมกันที่ริมคลอง
พระราชาพิมลในตลาดบางบัวทอง พระสง ์ทั้งคณะร่วมกันสวดมนต์เสร็จแล้วมีการถวายเครื่อง
บู ช าเผาม้ า ทรงที่ ท ำด้ ว ยกระดาษจากนั้ น นำกระทงลอยลงในคลองพระราชาพิ ม ล ในกระทง
แต่ ล ะใบมี ธ งสี เ หลื อ งที่ แ ต่ ล ะคนเขี ย นคำ
อธิษฐานต่าง และปกไว้ในกระทง
ผู้ที่มาถือศีลกินเจเตรียมกระทงมาลอยถวาย
เป็นพุทธบูชาบริเวณตลาดเทศบาล
เมืองบางบัวทอง

การลอยกระทงถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลกินเจที่คลองพระราชาพิมล หน้าตลาดเทศบาลเมือง
บางบัวทอง

เมื่อเสร็จพิธีลอยกระทงแล้วพระสง ์เดินนำขบวน
กลับไปที่วัด
วันรุ่งข้นจากวันทำพิธีลอยกระทงเปนวันข้น ๗ ค่ำ
เดือน ๙ เก้าง่วย ิวเชก มีพิธีโปรดสัตว์ในนรกภูมิทั้ง ๖
และปล่อยนก ปล่อยปลา
วันข้น ๘ ค่ำ เดือน ๙ วันเก้าง่วย ิวโป้ย มีพิธีถวาย
ุดโจเพ้า คือถวายเครื่อทรงพระพุทธเจ้า
วันข้น ๙ ค่ำ เดือน ๙ วันเก้าง่วยชิวเก้า วันนี้เปน
วันส่งเจ้ากลับสวรรค์สุขาวดี
เวลา ๘.๐๐ น. อัญเชิญประทีปทัง้ ๙ ดวงจากแท่น
บูชาในมณฑลพิธีที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้า ๓ พระองค์
คือ พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า พระอมิตตาภพุทธเจ้าและ
พระไภษัชคุรุไวฑูรย์พุทธเจ้า อัญเชิญมาประดิษฐานที่
แท่นบูชาด้านหน้ามณฑลพิธี
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บนแท่นบูชานอกจากประทีปทั้ง ๙ ดวงแล้ว มีพระนามของเทพที่อัญเชิญมาร่วมพิธี คือ
น่ำ ิ้งแชกุง
องค์ทักษิณดาราเทพ
ปกเต้าแชกุง
องค์อุตตรดาราเทพ
กิ่วอ้วง ุกโจ้ว
พระนพเคราะห์สัมมาสัมพุทธเจ้า
เต่าเหล่าหง่วงกุง
พระแม่มรีจิมมหาเทวี
ที ตี่ แป บ้อ
เทพยดา ้าดิน
ไท้เอี้ยง
พระสุริยเทพ
ไท้อิม
พระจันทราเทวี
พระสง ์ประกอบพิธีสวดมนต์หน้าแท่นบูชา เมื่อพระสง ์สวดจบแล้วได้อัญเชิญประทีป ๙
ดวงไปตั้ ง ที่ แ ท่ น บู ช าหน้ า พระพุ ท ธรู ป ๓ พระองค์ ใ นมณฑลพิ ธี พระสง ์ ส วดมนต์ เ บื้ อ งหน้ า
พระพุทธรูปทั้ง ๓ องค์ เมื่อพระสง ์สวดมนต์จบแล้วมีการดับประทีปทั้ง ๙ ดวงเปนการเสร็จสิ้นพิธี
ส่งเจ้ากลับและเปนการปดเทศกาลกินเจด้วย

สุสานมูลนิธิบางบัวทอง แดนสุขาวดี สัญลัก ณ์ความศรัทธาและ
ความก ัญ ูของชาวจีนบางบัวทอง
ชาวจีนมีความเชื่อมั่นในโลกหน้า เมื่อสิ้นชีวิตในภพนี้ได้ตั้งความมั่นใจว่าจะต้องไปอุบัติ
สถานทีอ่ ดุ มสุขและเปนทีพ่ ง่ ทีเ่ คารพเ น่ ไหว้ของลูกหลานต่อไป ลูกหลานจะเจริญก้าวหน้ามีความสุข
ถ้าสถานที่สถิตของวิญญาณบรรพบุรุษนั้นเปนสถานที่เปนมงคล ลูกหลานมาเ ่นไหว้จะเจริญ
ก้าวหน้าทำมาค้าขายคล่อง
จากความศรัทธาเชื่อถือดังกล่าวนี้ชาวจีนจงไม่ได้คิดว่าความตายเปนสิ่งที่น่าสะพรงกลัว
แต่กลับมีการเตรียมสถานที่อันเปนที่พักผ่อนเมื่อสิ้นชีวิตแล้ว เปนแดนสุขาวดีของตนเองและของ
ลูกหลาน การสร้าง วง ุ้ยหรือสถานที่ฝงศพของชาวจีนจงมีการจัดทำอย่างดีและทำไว้ล่วงหน้า
ก่อนเสียชีวิตด้วย

ใบสำคัญแสดงการเตรียมที่สร้างฮวง ุ้ยของสุสาน ใบสำคัญแสดงการเตรียมที่สร้างฮวง ุ้ยของสุสาน
บางบัวทองมูลนิธิที่ทำไว้ล่วงหน้า ค.ศ.
๕
บางบัวทองมูลนิธิที่ทำไว้ล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๓
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สุสานที่เตรียมทำไว้ล่วงหน้า

สุสานมูลนิธิบางบัวทองเปนสถานที่สำคัญของชาวจีนในย่านอำเภอบางบัวทองและอำเภอ
ไทรน้อย ตั้งอยู่ที่ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ลูกหลานชาวจีนแสดงความกตัญ ูต่อบรรพบุรุษของตน ด้วยการเลี้ยงดูอุปการะเมื่อยังมี
ชีวิตอยู่ เมื่อบรรพบุรุษถงแก่กรรมและจัดพิธีศพแบบจีน มีการจัดพิธีสวดกงเต๊ก มีพิธีเคารพศพ
และนำศพไปบรรจุไว้ ณ สุสานหรือ วง ุ้ยที่ได้สร้างเตรียมไว้แล้ว
ในทุก ปช่วงต้นเดือนเมษายนลูกหลานในตระกูลจะต้องไปเ น่ ไหว้บรรพบุรษุ ของตนทีล่ ว่ งลับ
ไปแล้วที่สุสานเพื่อแสดงความกตัญ ูรู้คุณของบรรพบุรุษของตน แม้บุคคลเหล่านี้จะได้ล่วงลับ
ไปแล้วที่รู้จักกันในชื่อว่า “วันเชงเม้ง”

พิธีสวดกงเ ก งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้วายชนม์
ประเพณีการจัดงานศพของชาวจีน เปนประเพณีที่ชาวจีนได้ยดถือป ิบัติมาแต่โบราณ
ต่อเนื่องถงปจจุบัน คือ พิธีสวดกงเต๊ก กงเต๊กเปนคำผสมระหว่างคำสองคำคือ กง กับ เต๊ก
กง แปลว่า การทำหรือการบำเพ็ญ
เต๊ก แปลว่า บุญกุศล
เมื่อรวมคำทั้งสอง คือ กงเต๊ก จงหมายถง การทำบุญหรือการบำเพ็ญกุศล พิธีสวดกงเต๊ก
ก็เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับได้ไปเสวยสุขในสรวงสวรรค์
พิธีสวดกงเต๊ก ดำเนินการโดยพระสง ์จีน มีการเผากระดาษ ่งทำเปนเงินทอง บ้าน รถยนต์
เครื่องใช้ต่าง เครื่องแต่งกายตลอดจนข้าทาสบริวาร ่งสิ่งของเหล่านี้วางอยู่ไม่ไกลจากที่ตั้งศพ
เมื่อพระสง ์ทำพิธีสวดเสร็จแล้วจะเดินเวียนเครื่องกระดาษ ๓ รอบ แล้วให้เจ้าภาพนำไปเผา
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายได้รับสิ่งของที่เผาส่งไปให้
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ปจจุบันชาวจีนที่จัดงานศพนิยมนิมนต์พระสง ์ไทยสวดพระอภิธรรมด้วยนอกเหนือจากพิธี
สวดกงเต๊ก การจัดพิธีกงเต๊กจะจัดในคืนสุดท้ายของการบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพ ลูกหลานผู้
ตายต้องแต่งชุดเฉพาะที่ใช้แต่งในงานศพในพิธีสวดกงเต๊ก ในสมัยโบราณใช้กระสอบมาเย็บเปน
เสื้อผ้าให้ลูกหลานสวมใส่ เปนการไว้ทุกข์ให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ปจจุบันใช้ผ้าที่มีสีใกล้เคียงกับ
สีของกระสอบแทนการใช้กระสอบแต่ถ้าจะนิมนต์พระจีนสวดอภิธรรมก็จะนิมนต์พระมา ๔ รูป
เช่นกัน แต่ไม่มีการอัญเชิญตู้พระธรรมใช้ตั้งรูปพระพุทธเจ้า คือรูปพระอมิตาภะ พระศากยมุนี
พระไภสัชชคุรุ การสวดอภิธรรมจะสวดกี่คืนก็ได้ แต่คืนสุดท้ายคือการสวดพิธีกงเต๊ก
ชาวจีนบางบัวทองยังคงถือป ิบัติตามประเพณีการจัดศพดังกล่าวนี้ มีการแสดงความ
เคารพศพ การจัดการพิธีกงเต๊กและการบรรจุศพที่สุสานจีนตามธรรมเนียมจีน

มุสลิมบางบัวทอง ผู้นับถือศาสนาอิสลาม
อำเภอบางบัวทอง เปนอำเภอที่มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามกระจายอยู่เกือบทุกตำบล
ในอำเภอบางบัวทอง ตำบลละหารมีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดเมื่อเทียบกับมุสลิมในตำบล
อื่น ของอำเภอบางบัวทอง
ศานาอิสลามเปนศาสนาที่มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศ าอุดีอาระเบีย เมื่อกว่า ๑,๔๐๐ ปมาแล้ว
ท่านศาสดามู มั มัด (ศ็อลฯ)* เปนผูป้ ระกาศคำสอน ง่ ท่านได้รบั โองการต่าง มาจากพระผูเ้ ปนเจ้า
พระองค์ อั ล ลอ ์ ( ุบห์ฯ) ให้นำมาเผยแพร่แก่ม นุษ ยชาติ ศาสนาอิ สลามเปนทั้ ง ศาสนาและ
วัฒนธรรม ่งเปนระบบในการดำรงชีวิต โดยเรียกผู้ที่อยู่ในศาสนาอิสลามว่า “มสลิม”
อิสลามจงมิได้มีความหมายเพียงเปนศาสนา แต่อิสลามเปนวัฒนธรรมหรือเปนระบบแห่ง
การดำเนินชีวติ ทีค่ รอบคลุมไว้ทกุ กิจการ เช่น ระบบการปกครอง การเมือง เศรษฐกิจ เปนต้น และ
เปนแนวทางในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย
มุสลิม หมายถง ผู้นับถือศาสนาอิสลาม เปนผู้นอบน้อมตนเองต่อพระผู้เปนเจ้าอัลลอ ์
( บุ ห์) แต่ผู้เดียวอย่างสิ้นเชิงเพื่อความสันติ
ในชุมชนหรือมู่เกมหรือกำปงของมุสลิม เปนที่ตั้งบ้านเรือนของมุสลิมในอาณาบริเวณใด
บริเวณหน่ง โดยมีมัสยิดเปนศูนย์กลางชุมชน มัสยิดนั้นตั้งอยู่ส่วนใดส่วนหน่งของชุมชน มีอิหม่าม
เปนผู้นำชุมชน ่งนำทั้งการนมา หรือละหมาด และเปนผู้นำทางจิตใจในความเปนมุสลิมและ
ดูแลทุกข์สุขของมุสลิมในชุมชน

*

ศ็อลฯ เปนคำย่อของศอลลัล อะลัย ิวะ ัลลัม แปลว่า ขอความโปรดปรานแห่งอัลลอ ์และความสันติสุขจงมี
แด่ท่าน เปนคำสดุดีที่ใช้หลังนามของท่านศาสดามู ำมัด (ศ็อลฯ)
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วิถีชีวิ มุสลิมบางบัวทอง
มุสลิมบางบัวทองเปนผู้นับถือศาสนาอิสลามที่อัลลอ ์ พระผู้เปนเจ้าทรงโปรดประทานแก่
มนุษยชาติโดยผ่านทางบรรดารอ ูลผู้เผยแพร่อิสลามที่อัลลอ ์ทรงแต่งตั้ง นับตั้งแต่สมัยนบีอาดัม
จนกระทั่ ง ถงสมั ย ของนบีมู ัม มัด ผู้รับโองการจากอั ลลอ ์ โองการที่ เ ปนคำสอนจากพระองค์
อั ล ลอ ์ ที่ ผ่ า นมาทางท่านศาสดานบีมู ัม มัด เรีย กว่ า คั ม ี ร์ อั ล กรอาน ่ ง มุ สลิ มถื อว่ า เปน
ธรรมนูญแห่งชีวิตของมุสลิม
หลักการอิสลามที่สำคัญประกอบด้วย
๑. อิหม่ามถือหลักศรัทธา ๖ ประการ คือ
- ศรัทธาในองค์อัลลอ ์
- ศรั ท ธาในบรรดามาลาอิ ก ะ ์ ห รื อ เทวทู ต ที่
อัลลอ ์ได้ทรงให้บังเกิดข้น
- ศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ของอัลลอ ์
- ศรั ท ธาในบรรดารอ ู ล ศาสนทู ต ผู้ เ ผยแพร่
อิสลามที่อัลลอ ์ทรงแต่งตั้ง พระศาสดานบีมู ัมมัดเปน
ศาสดาองค์สุดท้าย
- ศรัทธาในอาคิเราะ วันอวสาน
- ศรัทธาว่าสรรพสิ่งล้วนมาจากพระเจ้า
๒. หลักป ิบัติที่เรียกว่า รุก่นอิสลาม
อาจารย์อรุณ วันแอเลาะ อิหม่ามมัสยิดนะ ์ฎอตุ้ล
อิสลาห์ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ได้กล่าวถง
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ศาสนาอิ ส ลาม ที่ เ ปนหลั ก การหรื อ
บทบัญญัติที่มุสลิมทุกคนจะต้องป ิบัติตาม ๕ ประการ
คือ
- การกล่าวป ิญาณตนว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใด
นอกจากอัลลอ ์ และมู มั หมัด เปนศาสนทูตของพระองค์
เปนการแสดงถงการเปนผู้มีอุดมการณ์ที่ชัดเจน แน่นอน
- การทำละหมาดเพือ่ ขัดเกลา ฝกฝน วจีกรรม พฤติกรรม และมโนกรรม วันละ ๕ เวลา
- การบริจาคทรัพย์สินเพื่อสังคมสงเคราะห์ ตามอัตราส่วนที่ศาสนากำหนด ที่เรียกว่า
การจ่าย ะกาต
- การถือศีลอดในเดือนที่กำหนดปละหน่งเดือน เพื่อฝกฝนขัดเกลาจิตใจให้เห็นความ
สำคัญของการเอื้อเ อเผื่อแผ่ และเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี
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- ไปแสวงบุญที่บัยตุ้ลลอ ์ สถานที่ที่พระเจ้ากำหนดให้เปนศูนย์รวม ทั้งนี้เมื่อมีทรัพย์
เกินพอกับค่าใช้จ่ายและมีความปลอดภัยในการเดินทาง
๓. เอี้ยะห์ าน ภาคคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม คือ การบริหารและจัดการชีวิต ด้วยสำนก
ว่า เราเห็นพระเจ้าหากไม่มีใครเห็น เราก็สำนกว่าพระเจ้าเห็นเรา
ดังนั้นศาสนาอิสลาม หากเน้นหนักไปในการป ิบัติทางกาย เรียกว่า “อิสลาม” หากเน้น
หนักไปทางการศรัทธา ความเชื่อ การยอมรับทางใจ เรียกว่า “อิหม่าม” เมื่อนำทั้ง ๒ อย่างมา
ป ิบัติพร้อมกัน เรียกว่า “เอี้ยะห์ าน”
มสลิมบางบัวทองเคร่งครัด น าสนาอิสลาม
มุสลิมในอำเภอบางบัวทอง เปนศาสนิกชนที่ศรัทธาและเคร่งครัดในข้อบัญญัติของศาสนา
อิสลาม อาจารย์อรุณ วันแอเลาะ อิหม่ามมัสยิดนะ ์ฎอตุ้ลอิสลาห์ หรือสุเหร่าปากคลองลำรีและ
ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี ได้กล่าวถงความหมายของศาสนาอิสลาม
ว่ า หมายถง ศาสนาแห่ ง สั น ติ ภ าพ เมื่ อ พบกั น ให้ ทั ก ทายกั น ด้ ว ยคำว่ า “อิ ส ลามมอะลั ย กม”
่งแปลว่า สันติภาพจงประสบแก่ท่านทั้งหลาย เปนการป ิบัติตามคำนิยามของคำว่า อิสลาม
่งเปนศัพท์ภาษาอาหรับที่แสดงถง การใฝสงบ การสู่ศานติ ความรอดพ้น รวมทั้งการยอมตนต่อ
อัลลอ ์พระผู้เปนเจ้าองค์เดียวเท่านั้น พระศาสดานบีมู ัมมัดเปนผู้รับโองการจากอัลลอ ์
อิสลาม คือ การยอมรับทุกสิ่งที่พระศาสดานำมาเผยแพร่ เรียกผู้ยอมรับดังกล่าวนั้นว่า
มุสลิม คือ ผู้มีความสันติ

วันสำคัญทางศาสนาอิสลาม
อิสลามถือว่าทุกวันเปนวันสำคัญ เพราะมุสลิมทุกคนมีหน้าที่บำเพ็ญวินัยป ิบัตินับแต่
ประจำวันจนถงครั้งหน่งในชีวิต
- ประจำวันทุกวัน ตามวาระที่กำหนดวันละ ๕ ครั้ง เพื่อนมัสการต่ออัลลอ ์
- ประจำสัปดาห์ ทุกวันศุกร์ให้ไปร่วมชุมนุมบำเพ็ญ ณ สถานทีส่ ว่ นกลางของหมูบ่ า้ น มีการ
รับ งธรรมเทศนา
- ประจำป มี วั น ที่ ส ำคั ญ คื อ ในเดื อ นที่ ๙ ของปจั น ทรคติ ข องอิ ส ลาม เรี ย กว่ า เดื อ น
รอมะ อน หรือรอมฎอน มีข้อป ิบัติให้ถือบวช คือเว้นจากการบริโภคอาหาร เครื่องดื่มทุกชนิด
ตลอดจนระงับความรู้สกและอารมณ์ใคร่ในโลกีย์สุขอื่น ให้สำรวมเปนพิเศษตั้งแต่เวลาที่รัศมีของ
ดวงอาทิตย์ปราก ข้นที่ขอบ ้าจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบ ้า โดยถือศีลอด ๑ เดือนในรอบป

ในวันที่ ๑ ของเดือนถัดไปจากเดือนรอมะฎอน เปนวันตรุษออกบวช
หรือวันอีดลิ้ ตรี
วันที่ ๑๐ เดือนที่ ๑๒ ของปจันทรคติของอิสลาม เปนวันตรุษอีดลิ อั า
หรือวันตรุษออก ัจญี เปนวันเสร็จพิธีการทำ ัจญ์ ณ เมืองเมกกะ
- วันประสูตขิ องพระศาสดา หรือวันเมาลิดนิ นบี คือวันที่ ๑๒ เดือนที่
๓ ของปจันทรคติของอิสลาม มีการเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้
- ครั้งหน่งในชีวิตมุสลิมผู้ใดอยู่ในฐานะมีสุขภาพและปจจัยตาม
เกณฑ์จะต้องไปบำเพ็ญ ัจญ์ ณ นครเมกกะอย่างน้อยหน่งครั้งในชีวิต

เทศกาลถือศีลอด
ในเดือนรอมะฎอน ่งเปนเดือนที่ ๙ ของป ิทินอิสลาม เปนหน้าที่
ของมุสลิมที่บรรลุศาสนภาวะทุกคนต้องป ิบัติในการถือศีลอด ต้องงดเว้นจากการกิน ดื่ม เสพหรือ
สูบ และการป ิบัติอื่น ที่ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนา โดยเริ่มตั้งแต่รุ่งอรุณ ่งบ่งบอกเวลา
ละหมาดศุพห จนกระทั่งดวงอาทิตย์ตก
การกำหนดวันเริ่มต้นถือศีลอด หรือเริ่มต้นเดือนรอมะฎอนมี ๒ กรณี คือ
๑. ให้ ดู ด วงจั น ทร์ ต อนเย็ น ขณะที่ ด วงอาทิ ต ย์ ลั บ ขอบ ้ า ของวั น ที่ ๒๙ เดื อ น ชะอมาน
(เดือนที่ ๘) ถ้าเห็นดวงจันทร์ให้ถือว่าคืนนั้นเข้าสู่เดือนรอมะฎอนแล้ว
๒. ถ้าไม่เห็นดวงจันทร์ในวันนั้น ให้นับเดือนชะอมาน ให้ครบตามวัน หลังจากนั้นจงเข้าสู่
เดือนรอมะฎอน
การกำหนดวันถือศีลอด สำนักจุ าราชมนตรีเปนผู้ประกาศให้ทราบเปนทางการ
การป ิบัติตนในระหว่างถือศีลอดในเดือนรอมะฎอน
๑. งดเว้นการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มตั้งแต่รุ่งอรุณ ่งบอกถงเวลาละหมาดศุพห
จนถงดวงอาทิตย์ลับขอบ ้า
๒. หลีกเลี่ยงการกระทำที่ศาสนาอิสลามห้าม ทั้งทางกาย วาจา และใจ
๓. กระทำในสิ่งที่ดี เช่น อ่าน อัลกุรอาน การบริจาค การสงเคราะห์ผู้อื่น เปนต้น
๔. รักษาข้องดเว้นต่าง อย่างเคร่งครัด หากผิดข้อบัญญัตถิ อื ว่าการถือศีลอดนัน้ เปนโม ะ
๕. สำรวมตน สำรวมวาจา และสำรวมใจอยู่ตลอดเวลา
การถือศีลอดก่อให้เกิดคุณธรรมที่สำคัญ คือ
ความเสมอภาค ศาสนาอิสลามถือว่ามุสลิมทุกคนไม่ว่าจะเปนคนรวย หรือคนจน มียศศักดิ
หรือมาจากชนชัน้ ใดก็ตาม จำเปนต้องถือศีลอดในเดือนรอมะฎอนเหมือนกันทุกคน

230 ท้องถิ่นบางบัวทอง
ความอดทนอดกลั้น ขณะถือศีลอดเปนการฝกฝนจิตใจให้เกิดความอดทนอดกลั้น
ความเมตตา การถือศีลอดทำให้รู้ว่าความหิวโหยเปนอย่างไร ทำให้นกถงสภาพคนอดอยาก
ยากจน ก่อให้เกิดความรู้สกสงสารเห็นอกเห็นใจ เกิดการเอื้อเ อช่วยเหลือแบ่งปนให้แก่คน
ยากจนเหล่านั้น
ในเดือนรอมะฎอนถือศีลอด มุสลิมทุกคนต้องจ่าย ะกาต ตรีให้แก่คนยากคนจนก่อน
สิ้นสุดเดือนรอมะฎอนเปนข้าวสารคนละ ๒.๕ กิโลกรัม ในอำเภอบางบัวทองปจจุบันมีบางมัสยิด
ได้จัดข้าวสารไว้จำหน่ายให้แก่ผู้ที่จ่าย ะกาต และมอบให้มัสยิดเปนผู้พิจารณาจ่ายข้าวสารนั้นให้
แก่ผู้ที่ควรได้รับตามหลักการของศาสนา

วันแห่งการเ ลิม ลองของมุสลิม
วันแห่งการเฉลิมฉลองที่สำคัญของอิสลาม หรือวันอีดในรอบปมี ๒ วัน คือ
วันอีดิ้ล ตรี เปนวันที่มุสลิมเฉลิมฉลองวันสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมะฎอนหรือ
เรียกว่าวันออกบวช
กิจกรรมสำคัญอย่างหน่งในวันอีดิ้ล ตรี
หลังจากการทำละหมาดแล้วคือการแสดง
ความยินดีในความสำเรจที่ได้ถือศีลอด
และงดไม่ถือโท ให้อภัยเมื่อล่วงเกินกัน
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การกำหนดวันอีดิ้ล ตรีว่าเปนวันใด มุสลิมต้องรอการประกาศจากสำนักจุ าราชมนตรี
เมื่อมีประกาศจากสำนักจุ าราชมนตรี มีผู้เห็นดวงจันทร์และแจ้งวันอีดิ้ล ตรีมีการเฉลิมฉลอง
วันสิ้นสุดการถือศีลอด ่งตรงกับวันที่ ๑ ของเดือนเชาว้าล (เดือนที่ ๑๐)
วันอีดิ้ล ตรี เปนวันชุมนุมใหญ่ของการเฉลิมฉลองของมุสลิม มีการเตรียมปรุงอาหารต่าง
เพื่อเลี้ยงกัน โดยเฉพาะที่อำเภอบางบัวทองมุสลิมบางบัวทองเตรียมข้าวต้มมัดไว้แจกจ่ายกันใน
วันอีดนี้ ในวันอีดิ้ล ตรีมุสลิมทุกคน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งหญิงและชายทุกคนตื่นแต่เช้าพร้อม
อาบน้ำและแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามไปมัสยิดเพื่อละหมาดพร้อมกัน
การเฉลิมฉลองวันอีดอีดิ้ล ตรี นอกจากจะเปนการสิ้นสุดการถือศีลอดและกลับเข้าไป
ดำเนินชีวิตประจำวันของมุสลิมตามปกติแล้ว การเฉลิมฉลองในวันสำคัญนี้ยังเน้นการแสดงความ
ยินดีที่ได้ประสบผลสำเร็จ ได้รับชัยชนะจากการขัดเกลาหรือ อกหรือทำให้บริสุทธิจากความชั่ว
ทั้งปวง ที่เกิดจากวจีกรรม พฤติกรรม และมโนกรรม ทั้งยังได้สะสมความยำเกรงต่อองค์อัลลอ ์
และพระองค์ทรงประทานอภัยให้แก่ผู้ถือศีลอดแล้ว ผู้ออกบวชจงมารวมกันละหมาดอีดที่มัสยิด
และร่วมกันเฉลิมฉลองความสำเร็จที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมุสลิม มัสยิดนะ ์ฎอตุ้ลอิสลาห์หรือ
สุเหร่าปากคลองลำรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ่งเปนมัสยิดที่สวยงามและ
ใหญ่มากแห่งหน่งในประเทศไทย ในวันอีดิ้ล ตรี มีสัปปุรุษทั้งชาย หญิง และเด็ก มาร่วม
ละหมาดกันที่มัสยิดแห่งนี้มากมายนับเปนพันคน แต่ละคนสวมเสื้อผ้าสะอาด สวยงามและ
ถูกต้องตามหลักการของอิสลาม ต่างนำอาหารมาร่วมเลี้ยงฉลองกันที่มัสยิด และทักทายกันด้วย
ใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
พิธีละหมาด ทำพิธีนมัสการพระผู้เปนเจ้าเริ่มพิธีในเวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ชั้นบนของมัสยิด
่งสามารถบรรจุผู้มาละหมาดได้ไม่ต่ำกว่า ๘๐๐ คน แต่ผู้คนที่มาร่วมละหมาดวันนี้ประมาณ

พิธีละหมาดในวันอีดิ้ล ตรีที่มัสยิดนะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์
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๑,๐๐๐ คน สำหรับผู้หญิงไปร่วมละหมาดในบริเวณที่จัดไว้เฉพาะ ไม่ให้ปะปนกับชาย ส่วนผู้ชาย
ร่วมละหมาดที่ห้องโถงใหญ่ ัจยีอรุณ วันแอเลาะ อิหม่ามมัสยิดแห่งนี้และเปนประธานกรรมการ
กลางอิสลามจังหวัดนนทบุรีเปนผู้นำละหมาด
ในวันฉลองที่สำคัญในวันนี้ มีการโกนผมไ ให้แก่เด็กมุสลิมที่เพิ่งเกิดด้วย บิดาของเด็กได้นำ
เด็กที่เกิดใหม่มาให้อิหม่ามทำพิธีโกนผมไ ตามประเพณีของมุสลิม ที่มีการโกนผมไ แก่เด็ก
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิด
ในพิธีละหมาดมีการแสดงคุ บะ ์ธรรมกถา เปนการตักเตือนแนะนำผู้มาร่วมละหมาดให้มี
ความสำนกยำเกรงและภักดีต่ออัลลอ ์
หลั ง การละหมาดอี ด ผู้ ที่ ม าร่ ว มละหมาดทุ ก คนต่ า งจั บ มื อ ให้ ส ลาม ่ ง กั น และกั น และ
สวมกอดกัน ในวันสำคัญวันนี้นอกจากจะเปนวันเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่แล้ว ยังเปนวันแห่งการ
ขออภัยกันและกันและต่างให้อภัยแก่กันด้วย จากนั้นมีการรับประทานอาหารร่วมกันที่มัสยิด
ในวันอีดิ้ล ตรี เปนวันที่บรรดามุสลิมไปเยี่ยมแสดงความคารวะบิดา มารดา ญาติพี่น้อง
ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้ที่ตนเคารพนับถือและไปที่กุโบร์สถานที่ฝงมุสลิมที่เสียชีวิต เพื่อขอพร
ต่อพระผู้เปนเจ้าโปรดประทานเมตตาแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและได้ฝงไว้ในกุโบร์นั้นด้วย
วันอีดิ้ลอั ฮา วันนี้เปนวันเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ในรอบปของมุสลิมอีกวันหน่ง เปนวันที่
เรียกว่า วันตร ออกฮั ย์หรือวันอีด ห ่ มุสลิมร่วมกันเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้ที่ได้ไป
ประกอบพิธี ัจย์ ณ ทุ่งอะระ ะ ์ นครเมกกะ ประเทศ าอุดีอาระเบีย สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปประกอบ

การ ลองวันอีดิ้ล ตรี ในชุมชนมุสลิมที่สุเหร่าปากคลองลำรี
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พิธี ัจย์ ได้มีโอกาสร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ประสบผลสำเร็จจากการไปทำ ัจย์นั้นด้วยการ
ร่วมกันละหมาด ร่วมกันรับ งธรรม ร่วมกันขออภัย ่งกันและกัน
บรรยากาศในชุมชนมุสลิมและมัสยิดต่าง ในอำเภอบางบัวทอง จงกลับมามีชีวิตชีวาข้นอีก
ครั้งหน่ง หลังจากได้จัดงานเฉลิมฉลองวันอีดิ้ล ตรีหรือวันออกบวชไปแล้วเมื่อหลายวันก่อน
การจัดงานวันอีดิ้ลอั า จัดในวันที่ ๑๐ ของเดือน ุ้ล ิจยะ ์หรือเดือนที่ ๑๒ ของปจันทรคติ
ในวันอีดิ้ลอั า ภายใน ๓ วันจากวันอีด มีการทำกุรบาน คือการแจกเนื้อสัตว์ที่เปนเนื้อวัว
หรือเนื้อแพะแก่คนยากคนจนและเพื่อนบ้านใกล้เคียง การทำกุรบาน ได้แบ่งเนื้อสัตว์เปน ๓ ส่วน
ให้ผู้ทำกุรบานเก็บไว้ ๑ ส่วน อีก ๒ ส่วนนำไปแจกผู้อื่น เปนการแสดงความรักความผูกพันของ
ผู้คนในชุมชนได้เปนอย่างดี การทำกุรบานไม่ได้เปนการบังคับ แต่ถ้าผู้ใดอยู่ในฐานะที่จะทำได้
ก็ควรทำ วัวหรือแพะเปนสัตว์ที่จะนำเนื้อมาแจกจ่ายทำกุรบานในการเฉลิมฉลองนี้
วันอีดทั้ง ๒ วัน คือวันอีดิ้ล ตรีและวันอีดิ้ลอั า เปนวันที่มีความสำคัญยิ่งต่อวิถีชีวิตของ
มุสลิมที่ได้แสดงความศรัทธาและภักดียำเกรงต่ออัลลอ ์ เปนวันที่มุสลิมมาร่วมชุมนุมกันใน
บรรยากาศของความเปนพี่น้องและรื่นเริง เพื่อขอบคุณต่ออัลลอ ์ที่ช่วยให้ได้ป ิบัติศาสนกิจ
สำเร็จตามเจตนารมณ์ของพระองค์ อีกทั้งเปนวันแห่งการให้อภัยและวันแห่งการเอื้อเ อเกื้อกูล
่งกันและกัน
ในตอนค่ ำ ของวั น อี ดิ้ ล ตรี ที่ มั ส ยิ ด นะ ์ ฎ อตุ้ ล อิ ส ลาห์ ได้ จั ด กิ จ กรรมวั น สุ ข สั น ต์ วั น อี ด
๑๔๓๐* ในการจัดงานครั้งนี้ ได้มีการเล่าลำดับประวัติมัสยิดและวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนที่
แต่เดิมเปนชาวนานั้นมีความเปนอยู่อย่างไร โดยการจำลองบ้านชาวนาบางบัวทองเมื่อครั้งยังทำ
นาด้วยควาย มีลอม างสำหรับเก็บไว้ให้ควายกินในช่วงหน้าน้ำหรือหน้าแล้งที่ขาดแคลนหญ้ามา
เลีย้ งควายต้องเก็บ างไว้ รวมทัง้ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ทช่ี าวนาบางบัวทองเคยมีใช้มาแต่เดิม

พิธีกรรม ามข้อบัญญั ิศาสนาอิสลาม
พิ ี กนผม
เมือ่ เด็กมุสลิมแรกเกิด ภายใน ๗ วัน จะจัดพิธีโกนผมไ เปนพิธีกระทำให้ทารกแรกเกิดด้วย
การเปดปาก ตัดและโกนผม ตัง้ ชือ่ พิธนี จี้ ะจัดข้นในวันทีจ่ ดั พิธอี นื่ เช่น ในงานแต่งงาน หรือในวันฉลอง
วันสำคัญ เช่น วันอีดลิ้ ตรีหรือวันออกบวชก็ได้ แต่ตอ้ งจัดภายใน ๗ วันนับตัง้ แต่วนั ทีท่ ารกนัน้ เกิด

*

คือ ิจญ์เราะห์ศักราช ๑๔๓๐ (ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒)
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พิธีโกนผมไ บิดานำ
บุตรธิดามาทำพิธี
โกนผมไ ในวัน ลอง
อีดิ้ล ตรีที่มัสยิด
นะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์
ตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทอง

ในการประกอบพิธีโกนผมไ จะเชิญผู้อาวุโส เช่น อิหม่ามเปนผู้ประกอบพิธี เส้นผมเด็กเมื่อ
โกนแล้วมีน้ำหนักเท่าใดต้องกำหนดเปนน้ำหนักทองคำเท่ากับน้ำหนักเส้นผมของเด็ก จากนั้น
แปลงค่าทองเปนจำนวนเงิน ได้มูลค่าเปนเงินเท่าใดให้นำเงินตามมูลค่าจำนวนนั้นไป ื้ออาหาร
มาเลี้ยงดูกัน
การจัดพิธี นอกจากจะมีการเปดปาก การตั้งชื่อเปนมงคลนาม ตัดและโกนผมทารกแล้ว
มี ก ารเชื อ ดสั ต ว์ เ ปนพลี ท านด้ ว ย ถ้ า เปนเด็ ก ชายเปนเนื้ อ ๒ ส่ ว น เด็ ก หญิ ง เปนเนื้ อ ๑ ส่ ว น
เนื้อดังกล่าวนี้นำไปแจกเปนพลีทาน
การจัดพิธีโกนผมไ เปนการให้ความสำคัญแก่บุตรธิดาที่ถือกำเนิดมา แต่การเลี้ยงและ
การแจกเนื้อเปนพลีทานนั้นไม่ได้เปนการบังคับ ถ้าบิดามารดาทารกนั้นอยู่ในฐานะที่กระทำได้
ก็ควรทำ เพือ่ เปนการแสดงความตัง้ ใจ และเปนการเตรียมการทีด่ ขี องบุพการีทพี่ งมอบสิง่ ทีด่ งี ามให้
แก่บุตรหลานของตน
พิ ีสมรส
มุสลิมต้องป บิ ตั ติ ามบทบัญญัตขิ องศาสนาอิสลาม ในการประกอบพิธสี มรส ต้องประกอบด้วย
๑. คู่สมรส
๒. ผู้ปกครองฝายหญิง
๓. มีพยานเปนชายอย่างน้อย ๒ คน
๔. ต้องมีคำเสนอและมีคำสนองของฝายชายและฝายหญิง
การประกอบพิธีสมรส มีการจัดขบวนเจ้าบ่าวมาร่วมพิธีสมรสกับเจ้าสาว มีพิธีละหมาด
ขอพรจากอัลลอ ์ให้แก่คู่บ่าวสาว และการเลี้ยงอาหารแก่แขกที่มาร่วมงาน ในงานสมรสชาวบ้าน
จะมาร่วมกันช่วยทำอาหารเพื่อเลี้ยงผู้ที่มาร่วมงานในโอกาสที่เปนวันมงคลนี้ด้วย
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การ ัดงาน พ การกลับ ปสู่ความเมตตา องอัลลอฮ์
“ ท้ ริงเราเปนกรรมสิท ิ องอัลลอฮ์ ละ น่นอนเราต้องกลับคืนสู่พระองค์” เมื่อ
มุสลิมถงแก่ความตาย จงหมายถงการกลับคืนสู่พระองค์ เปนหน้าที่ของมุสลิมในชุมชนต้องช่วย
จัดการกับศพให้เรียบร้อยและถูกต้องตามหลักการอิสลาม ตามขั้นตอนต่าง ต่อไปนี้โดยเร็ว คือ
๑. อาบน้ำ ผู้ที่อาบน้ำศพต้องเปนพ่อ แม่ สามี ภรรยา บุตร หรือบุคคลเพศเดียวกับศพ
ต้องวางศพให้สูงจากพื้น และอาบในสถานที่มิดชิด กระทำอย่างระมัดระวัง เหมือนกับการป ิบัติ
ต่อผู้มีชีวิต เพื่อเปนการให้เกียรติแก่ศพ
๒. ห่อศพ ใช้ผ้าขาวสะอาดห่อศพ สำหรับผู้ชายให้ห่อศพ ๓ ชั้น ผู้หญิงใช้ผ้าห่อ ๕ ชั้น
๓. การละหมาด เพื่อวิงวอนต่ออัลลอ ์ ให้อภัยและประทานความเมตตา
๔. การฝงศพ เมือ่ ละหมาดแล้วให้รบี นำศพไปฝงยังกุโบร์ทนั ที การเคลือ่ นย้ายศพต้องกระทำ
ด้วยความระมัดระวังเพื่อให้เกียรติแก่ศพเช่นเดียวกับขณะอาบน้ำศพ
การเยี่ ย มศพ การอาบน้ำศพ
การละหมาดให้ศพอิสลามถือว่าเปน
การทำความดี เพือ่ นบ้านส่งอาหารไป
บ้ า นผู้ ต าย เพื่ อ ให้ ญ าติ พี่ น้ อ งหรื อ
มิ ต รสหายผู้ ต ายได้ รั บ ประทาน
ติดต่อกัน ๓ วัน เพราะเขาเหล่านั้น
ยังอยู่ในอาการทุกข์โศกจงควรมีการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือกัน อิสลามห้าม
การไว้ทุกข์ให้แก่ผู้ตาย
การกวน า้ วอา รู อ า้ วทิพย์
ชาวมุ ส ลิ ม รำลกถงวั น ที่ มี
ความสำคัญอีกวันหน่งคือ วันที่ ๑๐ ของเดือนมุ รรอม หรือเดือน ๑ ของปจันทรคติ เพื่อเปนการ
รำลกถงในสมัยนบีโนอาห์หนีภัยจากการเกิดน้ำท่วมโลก ท่านได้ต่อเรือขนาดใหญ่นำสัตว์ อาหาร
ต่าง และผู้คนบรรทุกเรือ เมื่อน้ำลดท่านได้นำอาหารต่าง ที่มีอยู่มากวนเข้าด้วยกันและแจกจ่าย
กันเรียกว่าข้าวอา ูรอที่มีอยู่ในขณะนั้นได้เปนอาหารของผู้ที่รอดชีวิต จงเกิดประเพณีการกวนข้าว
อา ูรอหรือข้าวทิพย์เปนประจำทุกป
ข้าวอา รู อมีทงั้ คาวและหวาน เครือ่ งปรุงของข้าวอา รู อ มีแป้งข้าวเจ้า ข้าวเหนียว กะทิ ถัว่ ดำ
ถั่วเขียว ลูกบัว งา เผือก ขิง หอมแดง กระเทียม และเครื่องเทศหลายชนิด เช่น ลูกกระวาน กานพลู
ลูกผักชี เปนต้น ถ้าเปนชนิดหวานต้องใส่น้ำตาล ถ้าเปนชนิดคาวใส่เนื้อไก่และเกลือ ข้าวทิพย์
รับประทานพร้อมกับน้ำชาจะทำให้มีรสชาติดี
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วันกวนข้าวทิพย์ ชาวบ้านในชุมชนจะมารวมกันที่มัสยิด ช่วยกวนข้าวทิพย์ จากนั้นแจกจ่าย
ข้าวทิพย์ให้แก่ผู้คนในชุมชน

คริส ์ศาสนาในอำเ อบางบัวทอง
คริ ส ต์ ศ าสนาได้ เ ข้ า มาเผยแพร่ ใ นประเทศไทยตั้ ง แต่ ส มั ย อยุ ธ ยา เมื่ อ มี ช าวโปรตุ เ กส
เปนชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาและได้นำ
คริสต์ศาสนานิกายคาทอลิกเข้ามาเผยแพร่ในกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระไชยราชา (พ.ศ. ๒๐๗๗ ๒๐๘๙) พระราชทานที่ดินริมฝงแม่น้ำเจ้าพระยานอกกำแพงเมืองให้ชาวโปรตุเกสสร้างโบสถ์ใน
คริสต์ศาสนานิกายคาทอลิกข้นเปนครั้งแรกในพระราชอาณาจักรสยาม
จากนั้ น คริ ส ต์ ศ าสนาได้ เ ผยแพร่ ใ นชุ ม ชนต่ า ง ในประเทศไทยต่ อ เนื่ อ งกั น มาถงสมั ย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พระยา
วิเศษสงครามรามภักดี นำครอบครัวชาวญวนที่นับถือคริสต์ศาสนานิกายคาทอลิก ที่ขอเข้ามาพ่ง
พระบรมโพธิสมภารในราชอาณาจักรไทย จำนวนประมาณ ๗๐๐ คน ไปอยู่ที่ค่ายบริเวณวัด
ส้มเกลี้ยง เหนือชุมชนโปรตุเกสและชุมชนเขมร ่งเปนชุมชนที่นับถือคริสต์ศาสนานิกายคาทอลิก
และอยู่ในบังคับบัญชาของพระยาวิเศษสงครามรามภักดี ชุมชนชาวคริสต์ที่เปนชาวโปรตุเกสและ
ชาวเขมรประกอบศาสนกิจวัดคอนเ ็ปชัญแห่งพระแม่เจ้าหรือวัดเขมร ส่วนชาวญวนที่อพยพ
มาภายหลังได้สร้างวัดและโบสถ์ของตนเอง เพราะการประกอบพิธีมิส าของชาวญวนใช้ภาษา
ของตนเองคือภาษาญวน จงได้สร้างวัดนักบุญ รัง ิส าเวียร์ที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดสามเสน
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๐ ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านมิตตคาม ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ในปจจุบัน
ชาวญวนที่นับถือศาสนาคริสต์คาทอลิกจากบ้านญวนสามเสนได้มาอยู่ที่อำเภอบางบัวทอง
ได้นำศาสนาคริสต์มาเผยแพร่ในอำเภอบางบัวทอง มีชุมชนคาทอลิกและสร้างวัดพระแม่สกล
สงเคราะห์ข้นที่ตลาดบางบัวทอง
คริสต์ศาสนาเปนศาสนาที่มีผู้ศรัทธานับถือมากอีกศาสนาหน่ง กำเนิดที่ปาเลสไตน์มพี ระเย ู
ทรงเปนศาสดาของคริสต์ศาสนา คัมภีรไ์ บเบิลเปนคัมภีรศ์ กั ดิสิทธิของคริสต์ศาสนา ่งได้ประมวล
คำสอนหลักการของคริสต์ศาสนาไว้อย่างดียิ่ง
ศาสนาคริสต์มีคำอธิบายจำกัดความโดยย่อว่า “ าสนา ห่งความรัก องพระเ ้า าสนา
ห่งความรัก องมน ย์อันมี ี ัส ครสต์ เย ู ด้ทรงเปนผู้นำมาเผย ผ่ ก่ ลก” คำสอน
ของคริสต์ศาสนาจงให้ความสำคัญในเรื่องความรัก คือให้รักพระเจ้า รักครอบครัว รักเพื่อนมนุษย์
ให้เห็นใจและช่วยเหลือผู้มีทุกข์ ให้ทำดี เว้นจากการทำชั่ว มีความอดทนและยดมั่นศรัทธาใน
ศาสนา
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พิธีการที่สำคัญของคริสต์ศาสนาที่เรียกว่าพิธีศีลศักดิสิทธิ คือ
๑. ศีลล้างบาป กระทำเมื่อเปนทารกหรือเมื่อเข้าเปนคริสต์ศาสนิกชน
๒. ศีลแก้บาป พระสง เ์ ปนผูแ้ ทนของพระเย ทู จี่ ะให้อภัยบาป และสัง่ สอนไม่ให้กระทำบาปอีก
๓. ศีลมหาสนิท เปนศีลสำหรับคริสต์ศาสนิกชนทุกคน เพื่อให้ระลกถงพระเย ูคริสต์เจ้า
๔. ศีลกำลัง เปนศีลสำหรับผูพ้ น้ วัยเด็กเข้าสูว่ ยั ผูใ้ หญ่แล้ว เพือ่ เปนการเพิม่ พละกำลังทางจิตใจ
๕. ศีลเจิมคนไข้ เปนศีลของผู้เปนพระสง ์
๖. ศีลสมรส กระทำแก่คู่บ่าวสาวเพื่อเปนมงคลในพิธีสมรส

ชาวคริส ์บางบัวทอง เ ลิม ลองวันคริส ์มาส
วันที่ ๒๕ ธันวาคมของทุกป เปนวันสำคัญวันหน่งของคริสต์ศาสนิกชน เปนการฉลองวัน
ประสูติของพระเย ูพระศาสดาของคริสต์ศาสนา เทศกาลฉลองวันคริสต์มาสจัดข้นระหว่างวันที่
๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ของทุกป คริสต์ศาสนิกชนในอำเภอบางบัวทอง เมื่อถงเทศกาลวันคริสต์มาส
ตามอาคารบ้านเรือนของชาวคริสต์และที่วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ ่งเปนศูนย์รวมจิตใจของชาว
คริสต์คาทอลิก อำเภอบางบัวทอง จะมีการประดับตกแต่งด้วยประทีปโคมไ สว่างไสวสวยงาม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามค่ำคืน มีการจัดต้นคริสต์มาส ่งเปนสัญลักษณ์ของเทศกาลคริสต์มาส
ประดับไ ระยิบระยับสว่างไสวงดงาม
วันคริสต์มาสเปนวันสำคัญที่ชาวคริสต์ระลกถงวันมหามงคล นี้ว่า
“นานมา ล้วยังมีเมืองเลก อยู่เมืองหน่งชื่อนา าเร นเมืองมีห ิงสาวคนหน่ง
ชื่อมารีย์ ละมีชายคนหน่งชื่อยอเ ทั้งคู่ตกลงหมั้นกัน ละมีกำหนดที่ ะ ต่งงานกัน
นเรววัน
ต่อยูม่ าวันหน่งมีเหตการ ป์ ระหลาดเกิด น้ กับมารีย์ น ะทีเ่ อกำลังทำงานเงียบ
อยู่ าย นบ้าน กมี สงสว่างเ ิด ้า ้น นบ้าน ละทัน ดนั้นกปราก ร่าง องทูตสวรรค์
กาเบรียล น้ ทูตสวรรค์นนั้ ด้กล่าวกับมารียว์ า่ “อย่ากลัวเลย พระเ า้ ต้องการความช่วยเหลือ
ากเ อ พระองค์ต้องการ ห้เ อเปน ม่ องบตร องพระองค์ ต่อ ปเ อ ะตั้งครร ์ ละ ห้
กำเนิดบตรชายคนหน่ง เมื่อบตรนั้นเกิดมา ล้ว งตั้งชื่อว่า “เย ู””
หลายเดื อ นต่ อ มามี ั ก รพรรดิ อ งค์ ห น่ ง ชื่ อ ออกั ส ตั ส ่ ง เปนผู้ มี อ ำนา สู ง สด น
อา า ักร รมัน ต้องการรู้ว่ามีคน ำนวนมากเท่า ดที่อา ัยอยู่ นอา า ักร องพระองค์
ดังนั้นพระองค์ ง ด้ออกคำสั่งปาวประกา ห้ทกคน ปลงทะเบียนสำมะ นครัว นบ้านเกิด
เมืองนอน องตน”
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ฝายยอเ เมื่อทราบข่าวนี้ต้องรีบเดินทางไปยังหมู่บ้านเบธเลเ ม อันเปนบ้านเกิดของเขา
เพื่อไปลงทะเบียนสำมะโนครัวตามคำสั่ง และพร้อมกันนั้นยังได้พามารีย์ ่งท้องแก่อยู่แล้วไปด้วย
แต่ ว่ า หมู่ บ้ า นเบธเลเ มนั้ น ไกลจากนา าเรธมาก ประกอบกั บ ต้ อ งเดิ น เท้ า ผ่ า นหุ บ เขาจง
เหน็ดเหนื่อยกันมาก และกว่าจะถงหมู่บ้านเบธเลเ มก็ค่ำมืด จงหาที่สำหรับพัก แต่เพราะมีคน
จำนวนมากเดินทางมาที่เบธเลเ ม จงไม่มีที่พัก ยอเ จงตกลงใจพามารีย์ไปพักในคอกที่เลี้ยง
สัตว์ และในคืนนั้นมารีย์ได้คลอดบุตรออกมาเปนชาย เธอจงห่อบุตรนั้นด้วยผ้าคลุมไหล่และวางไว้
ในรางหญ้า และตั้งชื่อบุตรว่า “เย ู” ตามที่ทูตสวรรค์ได้บอกไว้ และนี่คือความสำคัญของวัน
คริสต์มาส การบังเกิดของ “พระเย ูคริสต์เ ้า”
วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ในค่ำวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ คลาคล่ำไปด้วยชาวคริสต์
มากมาย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ บริเวณหน้าโบสถ์ ่งใช้เปนสถานที่ประกอบพิธีมิส าเที่ยงคืนวัน
คริสต์มาส เวลา ๒๑.๐๐ น.ทางวัดได้จัดการแสดงละครศักดิสิทธิจำลองเหตุการณ์การประสูติของ
พระเย ู ผู้แสดงเปนนักเรียนโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ แสดงการเดินทางของพระแม่มารีย์
และยอเ จากเมืองนา าเรธไปยังเมืองเบธเลเ มและการประสูติของพระเย ูที่รางหญ้า จากนั้น
มีผู้ที่ได้เห็นนิมิตเปนมงคลของการประสูติของพระเย ูได้มาชื่นชมยินดีกับการประสูติของพระองค์
การแสดงละครได้ผูกโยงไปถงที่มาของการบังเกิดข้นของพระเย ู เพื่อได้มาไถ่บาปให้แก่มวล
มนุษยชาติทงั้ หลาย เมือ่ จบการแสดงละครศักดิสิทธิแล้วเปนพิธแี ห่พระกุมารไปทีโ่ บสถ์ ได้อญ
ั เชิญ
รูปพระกุมารไปประดิษฐานทางด้านหน้าของแท่นที่พระสง ์ประกอบพิธีมิส า
เวลา ๒๑.๓๐ น. เริ่มพิธีถวายมิส า โดยคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ เปน
ประธานพิธีถวายมิส าโดยได้ดำเนินไปตามขั้นตอนต่าง คือ ภาคเริ่มพิธี ภาควัจนะพิธีกรรม
ภาคถวายมิส า ภาครับศีล ภาคปดพิธี
เมื่อจบพิธีถวายมิส าสัปปุรุษที่มาร่วมพิธีถวายมิส าได้ไปแสดงความเคารพรูปพระกุมารที่
ได้แห่อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่ในโบสถ์
พิธีถวายมิส า วันคริสต์มาส วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ อำเภอบางบัวทอง

พิธีถวายมิส าในวันคริสต์มาสจัดข้นอีกครั้งหน่งในวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา
๐๙.๐๐ น. แต่บรรยากาศและรายละเอียดการจัดพิธีถวายมิส าในวันนี้จะแตกต่างกับพิธีถวาย
มิส าในเวลากลางคืนของคืนวันที่ ๒๔ ธันวาคม ่งเปนพิธีถวายมิส าที่ให้ความสำคัญที่เปน
ช่วงข้ามคืนของคืนวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๐.๐๐ น. ในคืนวันนี้มีคริสต์ศาสนิกชน
จำนวนมากมาร่วมพิธีถวายมิส าในโอกาสวันคริสต์มาส
ต้นคริสต์มาสเปนการประกา การ ่บาป ก่มวลมน ย์
ในวันคริสต์มาสสิ่งที่เปนสัญลักษณ์ของวันสำคัญนี้อย่างหน่งคือต้นคริสต์มาส ชาวคริสต์จะ
ตกแต่งต้นคริสต์มาสอย่างสวยงามประดับไว้หน้าบ้านเรือน หน้าอาคาร หน้าโบสถ์ เปนต้น

้นคริส ์มาสและ าน าคลอส สัญลัก ณ์ของเทศกาลคริส ์มาส
การฉลองในเทศกาลคริสต์มาส คริสต์ศาสนิกชนนิยมประดับตกแต่งบ้านเรือนและสถานที่
สำคัญด้วยต้นคริสต์มาส
“ต้นคริสต์มาส” นัน้ ในพระคัมภีรฉ์ บับปฐมกาล ได้เล่าถงสถานทีท่ อี่ าดัมและเอวาได้ทำบาป
ไม่เชื่อ งพระเจ้า โดยเริ่มเกิดข้นที่ต้นไม้ในสวนสวรรค์ บาปของอาดัมและเอวามีผลตกทอดมาถง
มนุษย์ทงั้ หลาย การบังเกิดมาในโลกของพระเย คู ริสต์เจ้าก็เพือ่ ช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากบาปร้ายนัน้
ในคืนวันคริสต์มาส ่งมีธรรมเนียมการแสดงละครกันที่บริเวณโบสถ์คริสต์ เพื่อลำดับถง
เหตุการณ์ในพระคัมภีร์ ผูกโยงให้เห็นถงที่มาของการที่พระเย ูต้องเสด็จมาบังเกิดเปนมนุษย์
“ต้นคริสต์มาส” เปนส่วนหน่งของเหตุการณ์ที่ต้องมีประกอบอยู่ในการแสดงนั้น “ต้นสน” ่งถือว่า
เปนต้นไม้ที่หาง่ายในแถบประเทศทางยุโรป “ต้นสน” จงถูกนำมาใช้เปนสัญลักษณ์ถง “ต้น ม้” ใน
สวนสวรรค์นั้นเอง และต้นไม้ประดับในวันคริสต์มาสจงเปนต้นไม้ที่หมายถงองค์พระเย ูคริสต์เจ้า
ที่ทรงเปนต้นไม้แห่งชีวิตที่จะทำลายบาปและให้ชีวิตแก่ผู้ที่เชื่อในพระองค์
ทุก ป เมื่อถงเทศกาลวันคริสต์มาส ตามอาคารบ้านเรือนต่าง ของชาวคริสต์นิยมตกแต่ง
เนรมิตให้สวยงามด้วยการประดับไ ต่าง ตามบ้านเรือน แม้แต่สุมทุมพุ่มไม้ตามถนนต่าง จงดู
ระยิบระยับด้วยแสงสีที่สว่างไสวสวยงาม มีการทำต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่และตกแต่งอย่าง
สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้คนประดุจได้อยู่ในเมืองสวรรค์
นอกจากต้นคริสต์มาสแล้ว านตาคลอสก็เปนผู้ที่เปนสัญลักษณ์ของเทศกาลคริสต์มาส
“ านตาคลอส” เปนจุดเด่นหรือสัญลักษณ์ที่เด็กและผู้คนนิยมมากที่สุดในเทศกาลแห่งความสุข
“วันคริสต์มาส”
หลาย คนคิดว่าชายชราหน้าตาท่าทางใจดี พุงพลุ้ย สวมเสื้อผ้าชุดสีแดง มีเครายาวและ
สะพายถุงของขวัญใบใหญ่ ที่เห็นทั่วไปตามบัตรอวยพรนั้น เปนเพียงนิทานที่เราได้ยินมาว่าในคืน
ก่อนวันคริสต์มาสของทุก ปชายชราคนนั้นจะเดินทางด้วยเลื่อนเทียมกวางไปตามบ้านของเด็ก

240 ท้องถิ่นบางบัวทอง
ทุกคน แล้วจะปนเข้ามาทางปล่องไ เพื่อนำของขวัญมาให้เด็ก โดยใส่ไว้ในถุงเท้าที่แขวนอยู่
ปลายเตียง
ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่า “ านตาคลอส” นั้นมีชีวิตอยู่จริงในคริสต์ศตวรรษที่ ๔ และ
เปนนักบวชในศาสนาคริสต์ มีชื่อว่า “เ นต์นิ คลาส” เปนคนใจดีมีเมตตา จงได้รับการแต่งตั้งให้
เปนสัง ราชาแห่งแคว้นมารา พอถงเทศกาลคริสต์มาสก็มักแต่งชุดสีแดงนำของขวัญไปมอบให้
เด็ก และหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้ว ก็ยังมีคนระลกถงและเลียนแบบด้วยการแต่งกายในชุด
สีแดง และนำของขวัญไปมอบให้แก่เด็ก สืบต่อมาในปจจุบัน
เสียงเพลงที่บรรเลงเพลงสดุดีพระคริสต์สมภพจะได้ยินตลอดเทศกาลที่สำคัญนี้ ตามบ้าน
หรือที่โรงเรียน โบสถ์ จะมีการเปดเพลงต่าง สำหรับเทศกาลคริสต์มาส โดยเฉพาะเพลง ingle
ell เปนเพลงที่รู้จักกันดีและมีให้ได้ยินตลอดเทศกาลคริสต์มาส
เด็ก จะคิดถง านตาคลอสในเทศกาลคริสต์มาส านตาคลอสเปนคนใจดีที่รักเด็กมาก
และเปนสัญลักษณ์ของเทศกาลคริสต์มาสทีม่ ชี ายชราใจดีมเี ครายาวสีขาวแต่งกายด้วยเสือ้ ผ้าสีแดง

คริส จักรบางบัวทอง
คริสต์ศาสนิกชนในอำเภอบางบัวทองส่วนหน่งนับถือคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์
คริสตจักรบางบัวทองตั้งอยู่หลังตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ใกล้วัดพระแม่สกลสงเคราะห์
เปนสถานที่ประกอบศาสนกิจของศาสนิกชนผู้ศรัทธาในพระคริสต์เจ้านิกายโปรเตสแตนต์
คริสต์ศาสนิกชนนิกายโปรเตสแตนต์เปนอีกนิกายหน่งในคริสต์ศาสนาที่ศรัทธาในพระเย ู
และคำสอนของพระเย ู แต่ไม่มีการประดิษฐานหรือบูชารูปเคารพใด ไม่มีรูปพระเย ูที่ถูกตรง
ไม้กางเขน มีเฉพาะไม้กางเขนเท่านั้นที่เปนสัญลักษณ์
พิธีที่สำคัญของผู้ศรัทธา ในทุกวันอาทิตย์จะมารวมกันสวดสรรเสริญบูชาพระคริสต์เจ้าที่
คริสตจักรบางบัวทอง เทศกาลสำคัญของคริสตจักรบางบัวทองที่จัดเปนประจำป คือ เทศกาล
ฉลองวันคริสต์มาสวันประสูติของพระเย ูเจ้า วันฉลองคริสตจักรและวันฉลองในเทศกาลอีสเตอร์
วันขอบคุณพระเจ้า
กิจกรรมที่สำคัญของคริสตจักร
บางบั วทอง นอกจากจะเปนสถานที่
ประกอบศาสนกิ จ ของผู้ ศ รั ท ธาแล้ ว
ยั ง เปนที่ เ ผยแพร่ ใ ห้ ค วามรู้ ห ลั ก การ
ทางคริสต์ศาสนา และการสงเคราะห์
ชุมชน
คริสตจักรบางบัวทอง ตำบลโสนลอย
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

บทสรุ
พัฒนาการของอำเภอบางบัวทองในปจจุบันนี้ได้ดำเนินไปในทุกพื้นที่ของหมู่บ้านและ
ตำบลต่ า ง ในอำเภอบางบั ว ทอง ่ ง เกิ ด จากการขยายพื้ น ที่ ข องชุ ม ชนเมื อ ง ปริ ม ณฑลของ
กรุงเทพฯ ขณะเดียวกันการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเปนเทศบาลหรือ
องค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ในอำเภอบางบัวทอง องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอ
บางบัวทองต่างก็มีการพัฒนาบ้านเมืองชุมชนในเขตปกครองอย่างต่อเนื่อง รวดเร็วและกว้างขวาง
การที่ได้รู้เห็นและเข้าใจความเปนมาของชุมชนหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอบางบัวทองเช่นปจจุบัน
ทีท่ ำให้การพัฒนา หรือการก้าวไปข้างหน้านัน้ ได้เห็นภาพของชุมชนของผูค้ นในชุมชนมีความเปนมา
อย่างไรและควรจะเปนไปอย่างไรต่อไป
ชีวิตวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นในสังคมคนบางบัวทองอันเปนพื้นที่อันมีคนหลายเผ่าพันธุ์
หลายภาษาอยู่รวมกันนั้น เคยอยู่กันมาอย่างราบรื่นอย่างไร และอะไรที่เปนกลไกทางสังคมและ
วัฒนธรรมทีย่ งั มีความหมายและความสำคัญอยูเ่ พือ่ ใช้เปนพืน้ ฐานในการรับสิง่ ใหม่ ความรูใ้ หม่
นวัตกรรมใหม่ที่มาจากโลกาภิวัตน์มาปรับให้เข้ากับของเดิมที่จะไม่ทำให้การอยู่ร่วมกันในทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของคนบางบัวทอง เกิดความเดือดร้อนและขัดแย้งกัน
การเติบโตอย่างรวดเร็วของชุมชนต่าง ในอำเภอบางบัวทอง ทำให้คนในท้องถิ่นต้อง
ประสบอยู่ เช่น มลภาวะจากเสียง จากน้ำโสโครกที่ถ่ายเทลงในคลองต่าง จนมีผลเสียต่อการทำ
สวน การทำนาและการใช้สอยของชาวบ้าน แต่ในขณะเดียวกันเกิดหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่
เกิดศูนย์การค้า อาคารบ้านช่องและการพัฒนาสาธารณูปโภคที่ทันสมัยเช่นถนนชั้นดีเกิดข้น
ในทุกตำบลของอำเภอบางบัวทองข้นมาทดแทน สิ่งต่าง เหล่านี้เปนโฉมหน้าใหม่ของอำเภอ
บางบั ว ทอง ่ ง กำลั ง ถาโถมเข้ า มารุ ม ล้ อ มคนบางบั ว ทองและการบริ ห ารท้ อ งถิ่ น ในอำเภอ
บางบัวทองด้วย
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จำนง หนูนิ่ม ประวัติเมืองนนทบรี จัดพิมพ์เปนที่ระลกในงาน าปนกิจศพ คุณแม่ไปล่ หนูนิ่ม
นนทบุรี ๒๕๑๙
ชื่ อ บ้ า นนามเมื อ ง “ ั ง หวั ด นนทบรี ” โครงการส่งเสริมการสืบค้นศกษาเรื่องราวของมรดก
ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย จังหวัด
นนทบุรี บอลพรินติ้ง จำกัด ๒๕๕๐
ทีร่ ะลก นพิ เี ปดสะพานพระนัง่ เกล้า นนรัตนา เิ บ ร์ งั หวัดนนทบรี กรุงเทพฯ โรงพิมพ์
ส่วนท้องถิ่น ๒๕๒๘
เทพชู ทับทอง กรงเทพ นอดีต กรุงเทพฯ สุขภาพใจ มปป.
บาง นเทียน ส่วนหน่ง อง ผ่นดิน ทย ละกรงรัตน กสินทร์ พิมพ์เนื่องในงานพระราชทาน
เพลิงศพ น.ท. สุขุม บุนปาน ร.น. กรุงเทพฯ โรงพิมพ์พิ เณศ ๒๕๓๐
พิศาล บุญผูก วัด นอำเ อ ทรน้อย นนทบุรี โครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมปิ ญญาท้องถิน่
ด้านนนทบุรศี กษาเพือ่ ส่งเสริมบริการห้องสมุดสูช่ มุ ชน สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๕๑
. วั ด นอำเ อบางบั ว ทอง นนทบุรี โครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปญญา
ท้องถิ่นด้านนนทบุรีศกษาเพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๕๒
ไพโรจน์ บุญผูก ศาลเจ้าและประวัติความเปนมา เท า ิบาล ปที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑๑๓๗ กันยายน
๒๕๓๗
ไพศาล สำราญทรัพย์ ท่า ีนที่ าก ป พิมพ์ครั้งที่ ๒ กรุงเทพฯ อักษรไทย ๒๕๔๙
ภควุฒิ ทวียศ วิ ีชีวิตชมชนตลาดท่าน้ำนนทบรี พ
วิทยานิพนธ์หลักสูตร
ปริ ญ ญาอั ก ษรศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ ภาควิ ช าประวั ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๕๑

244 ท้องถิ่นบางบัวทอง
มัสยิด น ังหวัดนนทบรี คณะกรรมการกลางอิสลามจังหวัดนนทบุรี ๒๕๔๗
ราตรี โตเพ่งพัฒน์ ตลาดน้ำ วิ ีชีวิต องเก ตรกร าคกลาง กรุงเทพฯ กรมศิลปากร ๒๕๔๓
ลูก ีน หลานมอ นกรงสยาม กรุงเทพฯ สารคดี ๒๕๔๗
วิบลู ย์ ลีส้ วุ รรณ เครือ่ งมือเครือ่ ง ช้ ทยประดิ ์ กรุงเทพฯ นานมีบคุ๊ ส์พบั ลิเคชัน่ ส์ ๒๕๕๑
ศรีศักร วัลลิโภดม เรือน ทย บ้าน ทย กรุงเทพฯ เมืองโบราณ ๒๕๕๒
สมบัติ พลายน้อย ชีวิตตามคลอง กรุงเทพฯ ต้นอ้อ ๒๕๓๒
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ูมินิทั น์ ทย กรุงเทพฯ ๒๕๓๙
สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ประชมพระราชหั ต เล าพระบาทสมเด พระ ล อมเกล้ า
เ ้าอยู่หัวที่ทรงบริหารราชการ ผ่นดิน าค ระหว่างพท ักราช
ง
พท ักราช
พระนคร ทำเนียบนายกรัฐมนตรี ๒๕๐๙
. ประวัติ าสตร์กรงรัตน กสินทร์ เล่ม รัชกาลที่
พ
กรุงเทพฯ
กองหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ๒๕๒๕
สุจติ ต์ วงษ์เทศ กำสรวลสมทรเปนพระราชนิพน ย์ คต้นกรง รีอย ยาหรือกำสรวล รีปราช ์
กรุงเทพฯ มติชน ๒๕๔๙
ป นันทนวรวิทย์ พ
นนทบุรี ๒๕๕๒
หนังสือชด าพกรงรัตน กสินทร์สองร้อยป กรุงเทพฯ องค์การค้าของคุรุสภา ๒๕๒๕
หลวงโยธีพิทักษ์ สมดที่ระลกอำเ อบางบัวทอง โรงพิมพ์ศรีหงส์ ๒๔๗๗
อนสร ์ ง าน ลองอาคาร หม่ มั ส ยิ ด นะฮ์ อต้ ล อิ ส ลาห์ ละมอบว ิ บั ต ร ก่ นั ก ก า
ครงการอบรมสัมมนาวิชาการอิสลาม
กรก าคม
นนทบุรี ๒๕๒๕
อนสร ์งานพระราชทานเพลิง พพระครูนนทปรีชา เมรวัดละหาร กรุงเทพฯ จุฑารัตน์
การพิมพ์ ๒๕๑๖
อภินันท์ วันแอเลาะ บทบาท องค ะกรรมการมัสยิด นการพั นาชมชนมสลิม ก า
เ พาะกร ีมัสยิด น ังหวัดนนทบรี ภาคนิพนธ์คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ๒๕๔๒
อุทัย หิรัญโต มสลิม นประเท ทย กรุงเทพฯ โอเดียนสโตร์

แหล่งข้อมูลสัม า ณ์บุคคล
ชื่อ
กิตติพงษ์ นนทพิมลชัย
เกี้ยงเอ็ง บุญยมโนนุกูล
เกียรติ เลิศชัยอุดมโชค
เกียรติ ม้ารุ่งอรุณ
(ถงแก่กรรม)
จันทร์ ทองเอี่ยม
จำลอง เวลาดี
ชัยรัตน์ พิพัฒน์วัชรานนท์
ชานิน เ องภักดี
ชื่นจิตต์ เวลาดี
ดิเรก วันแอเลาะ
ดำรงค์ อยู่สุข
ทองหล่อ อุทิศผล
นิยม มัณยานนท์
เปรมจิตต์ อิศรางกูร
ณ อยุธยา
พินิจ ธูปแก้ว
มนต์ชัย สุปญโญ
มณฑา สว่างอารมณ์
วรพจน์ ชูจิตต์
สละ มัณยานนท์
สมจิต จันทร์แตน
สมปอง เกตุผาสุข
สมพงษ์ สกุลดิษฐ์
สุข จันทร์แฉ่ง
สุวัฒน์ ขัตตินานนท์
หลีเ ียง แ ่ ั้ง

ที่อยู่

ปที่สัม า

์

๓๒/๕ หมู่ ๒ ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
๖ หมู่ ๓ ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
๓๑/๑ หมู่ ๒ ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
๒๑/๔ หมู่ ๒ ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๓

๗ หมู่ ๑๑ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
๔๙/๔ หมู่ ๔ ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
๘๐/๑ หมู่ ๑๓ ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี
๘๘ หมู่ ๔ ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
๔๙/๔ หมู่ ๔ ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
๓๓/๑ หมู่ ๒ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
๙๕ หมู่ ๔ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
๕๕/๑๑ หมู่ ๒ ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
๕๒ หมู่ ๒ ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
๒๒/๙ - ๑๐ ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓

๓๐ หมู่ ๗ ต.ระแหง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
๑ หมู่ ๙ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
๒๗ หมู่ ๘ ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
๓๐๓ หมู่ ๓ อาคารประเวศ - บุรี ชูจิตต์ ถ.บางกรวย - ไทรน้อย
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
๑๐๓ หมู่ ๑ ต.สามเมือง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
๒๑/๖ หมู่ ๘ ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
๔๙/๗ หมู่ ๔ ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
๑๑๖/๕ หมู่ ๒ ต.บางศรีทอง ถ.บางกรวย - ไทรน้อย
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
๑๙ หมู่ ๗ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
๕๙ หมู่ ๑ ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
๓๒/๕ หมู่ ๒ ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๑ - ๒๕๕๓
๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๑ - ๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๒ - ๒๕๕๓

ระวั ิสังเข ผู้เขียน
นายพิศาล บุญผูก เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.
๒๔๘๓ ณ ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เปนบุตรชายคนโตของนายสำราญ และนางสารภี บุญผูก
ชาวไทยเชื้ อ สายมอญ ที่ บ รรพบุ รุ ษ อพยพมาพ่ ง พระบรมโพธิสมภารตั้งแต่สมัยธนบุรี
ตั้งแต่เด็กมีนิสัยรักการอ่านหนังสือและช่างสังเกต
ชอบพูดคุย ักถามกับบุคคลผู้รู้ต่าง อยู่เสมอ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง พระภิ ก ษุ ส ง ์ และท่ า นผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน ่ ง เปน
แหล่ ง ภู มิ ป ญญาบุ ค คลในท้ อ งถิ่ น มี ค วามจำดี มี ล ายมื อ
สวยงาม มีการจดบันทกเรื่องราวที่ได้เรียนรู้ไว้ เห็นคุณค่าของการศกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลป
วัฒนธรรม ประเพณีและประวัติของท้องถิ่น อันเปนปจจัยสำคัญในการเปนผู้อนุรักษ์ในเวลาต่อมา
ด้านหน้าที่การงาน ได้เริ่มต้นทำงานในตำแหน่งข้าราชการธุรการศาลฎีกา และศกษา
ต่อเวลาเดียวกัน จนสำเร็จการศกษาเปนนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
เปลี่ยนไปทำงานที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ภายหลังได้รับทุนมูลนิธิ
มิ ส เ อริ อ อของประเทศเยอรมนี ไ ปศกษาต่ อ ปริ ญ ญาโทในด้ า นการพั ฒ นาสั ง คม ที่ ส ถาบั น
E
( o th Ea t ral an ocial e elopment n tit tion) ประเทศ ลิปปนส์
จนสำเร็จการศกษา เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๙ การทำงานได้ใช้วิชาความรู้ทางด้านกฎหมาย และ
การพัฒนาสังคมสมความตั้งใจ ด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถในงาน ทางธนาคารจงให้ทำ
หน้าที่ผู้จัดการต่างประเทศหลังเกษียณอายุแล้วอีกหลายป
ในช่วงที่ทำงานที่ ธกส. ได้รับผิดชอบในหลายพื้นที่ เปนเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๒๐ เปนช่วงทีใ่ ช้ชวี ติ ประจำอยูใ่ นพืน้ ทีอ่ ำเภอบางบัวทอง เมือ่ ครัง้ คลอง
บางบัวทอง และคลองพระราชาพิมลยังเปนเส้นทางคมนาคมหลักในท้องที่อำเภอบางบัวทอง และ
อำเภอไทรน้อย เคยเปนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางบัวทอง
และเคยดำรงตำแหน่งเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง ด้วยอุปนิสัยสนใจในเรื่องราวของชุมชน
ท้องถิ่น และวัด ได้ศกษา สำรวจ สอบถามข้อมูลต่าง ในพื้นที่และบันทกเรื่องราวไว้อยู่เสมอ
ต่อเนื่องถงปจจุบัน จงเปนผู้มีความรู้ความชำนาญเรื่องราวของอำเภอบางบัวทองเปนอย่างดี

มี ค วามตั้ ง ใจมานานที่ จ ะรวบรวมและถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวของนนทบุ รี เพื่ อ การศกษา
ค้ น คว้ า ของเยาวชนรุ่ น หลั ง ตลอดจนผู้ ส นใจทั่ ว ไป ใน พ.ศ. ๒๕๕๓ จงยิ น ดี ร่ ว มกั บ สำนั ก
บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวบรวมเรือ่ งราวของอำเภอบางบัวทอง ตลอดจน
ท้องที่ใกล้เคียง เพื่อรวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์และทันสมัย เพื่อจัดทำหนังสือเปนส่วนหน่งของ
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