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ค�ำน�ำของอธิการบดี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยทีเ่ ป็นการสมควรจัดตัง้ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พุทธศักราช
๒๕๒๑ ได้พระราชทานพระราชด�ำรัส “...การที่ตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยนี้ ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สมัยใหม่
ที่จะให้ผู้ที่มีความสามารถ และผู้มีความปรารถนาที่จะเรียน ศึกษาวิทยาการ วิชาการ ก้าวหน้ากว้างขวางได้
เพราะว่าได้ชื่อว่าคนไทยก็ต้องมีความเฉลียวฉลาด ขาดแต่โอกาสที่จะได้ขยายความรู้ ขยายความสามารถ
ของตน...ฉะนั้นก็สมควรที่จะบริการให้แก่ประชาชนคนไทยได้มีโอกาสที่จะเล่าเรียน...” ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
อัญเชิญมาเป็นปณิธาน การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสืบต่อมาจนปัจจุบัน
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงความอาลัย และส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระผู้เสด็จสู่
สวรรคาลัย ที่ได้พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเสด็จพระราชด�ำเนินจังหวัดนนทบุรี
หลายครั้งตลอดรัชกาล ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ มหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบให้ส�ำนักบรรณสารสนเทศจัดท�ำหนังสือ
“นนทบุรศี รีมหานคร” ในโครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านนนทบุรศี กึ ษา เพือ่ ส่งเสริม
บริการห้องสมุดสู่ชุมชน ซึ่งเป็นพันธกิจในการให้โอกาสทางการศึกษาและการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ในด้าน
การบริการวิชาการ เพือ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และองค์กรสถาบันในสังคม เพือ่ น�ำไปสูส่ งั คมแห่งการ
เรียนรู้ สังคมฐานความรู้ และพันธกิจการอนุรกั ษ์ ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมของชาติ ซึง่ ตอบสนอง
เป้าหมายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) อีกด้วย
หนังสือ “นนทบุรีศรีมหานคร” นี้ได้รวบรวมเรื่องราวของจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไว้เป็น
แหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษาและ
การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตส�ำหรับประชาชนผู้สนใจอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงเฉพาะชาวจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น
ขอขอบพระคุณอาจารย์พิศาล บุญผูก บุคคลส�ำคัญท่านหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณผู้บริหาร
ตลอดจนบุคลากรส�ำนักบรรณสารสนเทศทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทก�ำลังปัญญา ก�ำลังใจ ก�ำลังกายในการจัดท�ำหนังสือ
“นนทบุรศี รีมหานคร” นีเ้ ป็นผลส�ำเร็จเรียบร้อย ท�ำให้มหาวิทยาลัยมีผลผลิตทางวิชาการทีไ่ ด้รว่ มกันสร้างสรรค์ขนึ้
อันส่งอานิสงส์ต่อการเผยแพร่ความรู้ เรื่องราวของท้องถิ่นนนทบุรีที่เสี่ยงต่อการสูญหายไปตามกาลเวลาให้คงอยู่
และกว้างขวางยิ่งขึ้น เป็นแหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การอ่านหนังสือ” ซึ่งเป็นการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่เป็นส่วนส�ำคัญในกรอบยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และเป็นบริการ
วิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยอีกทางหนึ่ง
ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้สืบไป
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ค�ำน�ำในการจัดท�ำหนังสือ
ส�ำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะหน่วยงานห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
ได้ดำ� เนินโครงการการจัดการสารสนเทศท้องถิน่ ด้านนนทบุรศี กึ ษา เพือ่ ส่งเสริมบริการห้องสมุดสูช่ มุ ชน ด้วยทีต่ งั้
ของมหาวิทยาลัยตัง้ อยูใ่ นจังหวัดนนทบุรี ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา ได้มกี ารศึกษาค้นคว้า รวบรวมเรือ่ งราว
ในอดีต และพัฒนาการของพืน้ ทีใ่ นจังหวัดนนทบุรี โดยเริม่ จากพืน้ ทีอ่ ำ� เภอปากเกร็ดซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของมหาวิทยาลัย และ
ขยายไปอ�ำเภอใกล้เคียงที่มีประวัติพัฒนาการของพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกันอีก ๒ อ�ำเภอ ได้จัดท�ำเป็นหนังสือเพื่อ
เป็นแหล่งศึกษาอ้างอิงได้ ครอบคลุมพืน้ ที่ ๓ อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอปากเกร็ด อ�ำเภอบางบัวทอง และอ�ำเภอไทรน้อย
รวม ๑๐ เล่ม ได้แก่ ๑) เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี ๒) ภูมินามอ�ำเภอปากเกร็ด ๓) ท้องถิ่นอ�ำเภอปากเกร็ด
๔) วัดในอ�ำเภอปากเกร็ด ๕) ภูมนิ ามอ�ำเภอบางบัวทอง ๖) ท้องถิน่ อ�ำเภอบางบัวทอง ๗) วัดในอ�ำเภอบางบัวทอง
๘) ภาพเก่าเล่าเรื่องบางบัวทอง ๙) ภูมินามอ�ำเภอไทรน้อย และ ๑๐) วัดในอ�ำเภอไทรน้อย
ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ นี้ ส�ำนักบรรณสารสนเทศ ได้ด�ำเนินโครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านนนทบุรศี กึ ษาเพือ่ ส่งเสริมบริการห้องสมุดสูช่ มุ ชนอีกครัง้ หนึง่ เพือ่ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
แสดงความอาลัยและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ หาทีส่ ดุ มิได้ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และจังหวัดนนทบุรี โดยจัดท�ำหนังสือ
“นนทบุรศี รีมหานคร” ทีค่ รอบคลุมเรือ่ งราวทัง้ ๖ อ�ำเภอ โดยมุง่ เน้นเรือ่ งราวของอ�ำเภอเมืองนนทบุรี อ�ำเภอบางกรวย
และอ�ำเภอบางใหญ่ ที่ยังมิได้มีการจัดท�ำเป็นหนังสือมาก่อน และมีข้อมูลสังเขปของอ�ำเภอปากเกร็ด อ�ำเภอ
บางบัวทอง และอ�ำเภอไทรน้อย ที่ได้ท�ำเป็นหนังสือไว้แล้วรวมอยู่ในเล่มเดียวกันขึ้น เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสาน
ข้อมูลความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล เป็นภูมิปัญญาความรู้จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารต้นฉบับตัวเขียน เอกสารเก่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือรายงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.๒๕๐๐ - ๒๕๑๐ เป็นแหล่งส�ำคัญที่สมควรศึกษาค้นคว้า
รวบรวมจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบให้มคี วามยัง่ ยืน และสามารถเผยแพร่เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าอ้างอิงได้สะดวกต่อไป
หนังสือ “นนทบุรีศรีมหานคร” มีเนื้อหาเรื่องราวของจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมภาพ
ประกอบ แบ่งเป็น ๑๐ บท คือ ๑) ปฐมบทนนทบุรีศรีมหานคร ๒) นนทบุรีมีสร้อยนาม ๓) นนทบุรีที่สองฝั่ง
เจ้าพระยา ๔) ล�ำคลอง ครรลองชีวิตของนนทบุรี ๕) ความหลากหลายของผู้คน ชุมชนนนทบุรีและอาชีพ
๖) สร้างมรรคาเข้าสู่อารยธรรมนนท์ ๗) นนทบุรี มี ๖ อ�ำเภอ ๘) พระบารมีมากล้นร�ำพัน ๙) ผู้ท�ำคุณประโยชน์
ในจังหวัดนนทบุรี และ ๑๐) บทส่งท้าย
หนังสือ “นนทบุรีศรีมหานคร” ส�ำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างดียิ่งของอาจารย์พิศาล บุญผูก
ชาวนนทบุรีผู้เป็นบุคคลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส�ำคัญยิ่งท่านหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี ที่ได้อุทิศตนสละเวลา
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลร่วมกับส�ำนักบรรณสารสนเทศ และเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ด้วยความเหนื่อยยากยิ่ง จึงขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยความซาบซึ้งยากจะบรรยายได้ไว้ ณ โอกาสนี้
ส�ำนักบรรณสารสนเทศ ยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้น�ำเสนอเรื่องราวของท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
ทั้ง ๖ อ�ำเภอ อย่างเป็นระบบทั้งในรูปแบบหนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ สืบสาน
เพื่อเผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เป็นบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อันเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ทีส่ อดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสูส่ งั คมแห่งการเรียนรูข้ องไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพประชากรผ่านการอ่าน และการเรียนรู้ของชาติที่ประกาศ
ใช้เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วย
ส�ำนักบรรณสารสนเทศ
สิงหาคม ๒๕๖๐

ค�ำน�ำของผู้เขียน
จังหวัดนนทบุรี ได้สืบสานต�ำนานความเป็นบ้านเป็นเมืองมาตั้งแต่ครั้งต้นกรุงศรีอยุธยาที่มีความรุ่งเรือง
ทางสังคมที่ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งรวมของผู้คนหลากหลายศรัทธาและวัฒนธรรมอันเป็น
พหุสังคมในดินแดนลุ่มน�้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
พืน้ ทีอ่ นั อุดมสมบูรณ์ของเมืองนนทบุรี นอกจากเป็นแหล่งเรือกสวนไร่นา เป็นแหล่งก�ำเนิดผลไม้รสเลิศแล้ว
นนทบุรียังเป็นแหล่งรวมพุทธศิลป์โบราณที่ทรงคุณค่าของชาติมากมายกระจายอยู่ในชุมชนต่างๆ ตลอดสองฝั่ง
เจ้าพระยาและคลองสาขาทั่วทั้งจังหวัดนนทบุรี
ปัจจุบันนนทบุรี เป็นเมืองปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร พัฒนาการยุคโลกาภิวัตน์ ได้ไหลบ่าขยายตัว
เข้ามาปรับเปลี่ยนนนทบุรีอย่างรวดเร็ว เรือกสวนไร่นาได้กลายเป็นบ้านเมือง เป็นชุมชนขนาดใหญ่กระจายอยู่
ทั่วทั้งจังหวัด การน�ำเรื่องราวของ “นนทบุรีมหานคร” ให้ปรากฏขึ้นนี้ด้วยความคิดที่ว่านนทบุรีในความหมาย
เป็นเมืองที่มีความสุขและรื่นรมย์ตลอดไป
ดังนั้นหนังสือ “นนทบุรีศรีมหานคร” นี้จึงน�ำเสนอเกี่ยวกับจังหวัดนนทบุรีโดยตรงถึงความเป็นมาของ
เมืองนนทบุรี และจังหวัดนนทบุรใี นภาพรวม ส่วนเรือ่ งราวของอ�ำเภอต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นเขตปกครองของจังหวัดนนทบุรี
ทั้ง ๖ อ�ำเภอ จึงเป็นเรื่องของอ�ำเภอเมืองนนทบุรี อ�ำเภอบางกรวย และอ�ำเภอบางใหญ่เป็นส่วนใหญ่ ส่วนอ�ำเภอ
ปากเกร็ด อ�ำเภอบางบัวทอง และอ�ำเภอไทรน้อย สามารถหาอ่านได้จากหนังสือที่ส�ำนักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดท�ำไว้แล้วก่อนหน้านี้
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทีใ่ ห้ความส�ำคัญในเรือ่ งราวของนนทบุรศี กึ ษา จึงมีการจัดพิมพ์
หนังสือ “นนทบุรีศรีมหานคร” ขึ้น
ขอขอบคุณท่านผู้รู้ในชุมชนต่างๆ ที่กรุณาให้ข้อมูลบอกเล่าเรื่องราวของเมืองนนทบุรีอันมีคุณค่ายิ่ง
ขอขอบคุณส�ำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยเฉพาะอย่างยิง่ นางวรนุช สุนทรวินติ
รักษาการแทนผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบรรณสารสนเทศ ประธานคณะกรรมการโครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศ
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ด้านนนทบุรีศึกษา เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน ส�ำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช และบรรณาธิการ ทีช่ ว่ ยจัดท�ำหัวข้อเรือ่ งทัง้ เพิม่ เติมเนือ้ หาและจัดหาภาพประกอบ ตลอดจนการ
จัดท�ำรูปเล่มจนท�ำให้หนังสือมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งที่มีเวลาจ�ำกัดมาก
ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ อาทิ นางสุนันท์ เพ็งมณี ที่ช่วยพิมพ์ต้นฉบับ และปรับแก้ไขอยู่หลายครั้ง
นายชัยวัฒน์ น่าชม นางกัลยาณี ศุภดิษฐ์ นางวรรเพ็ญ สิตไทย และนางสาวเครือทิพย์ เจียรณัยทีเ่ ป็นกองบรรณาธิการ
และคณะท�ำงานจัดท�ำหนังสือ ที่มีส่วนท�ำให้งานส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี ท�ำให้มีหนังสือที่รวบรวมความรู้เรื่องราวของ
จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นแหล่งความรู้เป็นทางการไว้ส�ำหรับคนรุ่นหลังจะได้ตระหนักรู้รากลึกของท้องถิ่นนนทบุรี
เพื่อเป็นฐานที่ส�ำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น และบ้านเมืองต่อไปสมดังเจตนารมณ์

พิศาล บุญผูก
สิงหาคม ๒๕๖๐

สารบัญ
๑๒

บทที่ ๑ ปฐมบทนนทบุรีศรีมหานคร
๑๓

บทน�ำ

การกระจายตัวของประชากรจังหวัดนนทบุรีเมื่อครั้งเป็นชุมชนชาวสวนชาวนา ๑๙ ความเจริญของจังหวัดนนทบุรี
ปัจจุบัน เปลี่ยนผันเป็นเมืองนนทบุรีศรีมหานคร ๒๐ ภูมินิเวศของจังหวัดนนทบุรี ๒๐
๒๔

บทที่ ๒ นนทบุรีมีสร้อยนาม
๒๕

เมืองนนทบุรีศรีมหาสมุทร

เมืองนนทบุรีและเมืองธนบุรีเป็นที่ตั้งด่านและป้อมปราการ ๒๖ เมืองนนทบุรีเมืองพี่เมืองน้องกับเมืองธนบุรี ๒๖
ชุมชนชาวสวนชาวคลองของเมืองนนท์ เมืองธนบุรที ดี่ จุ เป็นคูแ่ ฝด ๒๗ ขุดคลองลัดบางกรวยช่วยเชือ่ มเมืองนนท์ - ธนบุรี
เป็นพื้นที่เดียวกัน ๒๗ เมืองนนทบุรีมีความส�ำคัญเป็นเมืองหน้าด่านของกรุงศรีอยุธยา ๓๐ ป้อมแก้ว ป้อมทับทิม
ปราการส�ำคัญกรุงศรีอยุธยา ๓๒ ความเจริญของกรุงศรีอยุธยาต้องขุดคลองลัดเจ้าพระยารองรับการค้า การทูต ๓๔
สภาวะบ้านแตกสาแหรกขาดทีเ่ มืองนนทบุรเี มือ่ ใกล้เสียกรุงศรีอยุธยา ๓๘ การต้อนรับคณะราชทูตลังกาทีเ่ มืองนนทบุรี
(เมืองตลาดขวัญ) ๔๐ ระบบการปกครองเมืองนนทบุรีก่อนมีการปฏิรูปสมัยรัชกาลที่ ๕ ๔๑ รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ
ปฏิรูปการปกครองของชาติ ๔๓ การปฏิรูปการปกครองในจังหวัดนนทบุรีครั้งรัชกาลที่ ๕ จนถึงปัจจุบัน ๔๙ สถาน
ที่ตั้งเมืองนนทบุรีตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงปัจจุบัน ๕๒
๕๖

เมืองนนทบุรีศรีมหาอุทยาน เมืองผลไม้ เมืองนนทบุรีศรีเกษตราราม

รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสต้นที่สวนกระท้อนเมืองนนทบุรี ๕๗ นนทบุรีแหล่งผลไม้รสดี ๕๗ ทุเรียน ผลไม้ที่มี
หลากหลายพันธุ์ มีชื่อต่างกันนับร้อยชื่อ ๖๐ ชาวสวนมีความสุขกับการปลูกทุเรียน ๖๑ ตลาดทุเรียนบางล�ำพู
แหล่งจ�ำหน่ายทุเรียนเมืองนนท์ ๖๒ ตลาดทุเรียนเมืองนนท์ ตลาดที่มีผู้คนมารวมซื้อขายผลไม้ ๖๒ การจัดงาน
ประกวดผลไม้และงานกาชาดประจ�ำปีของจังหวัดนนทบุรี ๖๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผู้ทรงต่อชีวิตทุเรียน
เมื อ งนนท์ ๖๖ โครงการอนุ รั ก ษ์ ส วนทุ เรี ย นนนท์ ต ามแนวพระราชด� ำ ริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ ๖๗
พระมหากรุณาธิคุณที่เกื้อหนุนชาวสวนนนท์ ๖๘ ภูมิปัญญาของชาวสวนนนท์ ท�ำสวนแบบยกร่อง ๗๐
๗๔

บทที่ ๓ นนทบุรีที่สองฝั่ งเจ้าพระยา
๗๕

สองฝั่งนทีที่นนทบุรีตามนิราศ

ชุมชนเก่าแก่ของเมืองนนทบุรีที่ปรากฏอยู่ในนิราศสมัยอยุธยาตอนต้น ๗๕ ตลาดแก้วตลาดขวัญอยู่ในย่านใกล้
คลองบางเขน ๗๗ ตลาดแก้วไม่มีสภาพตลาด คงมีแต่ตลาดขวัญที่ยังค้าขายคึกคักอยู่ ๗๘ บางธรณีสถานที่สมโภช
พระแก้วมรกต ๗๘ ชุมชนและสถานที่ตามนิราศผ่านคลองแม่น�้ำอ้อม ๗๙
๘๐
๘๑

เจ้าพระยามหานทีวิถีชีวีคนเมืองนนท์
เรือนแพและเรือนริมน�้ำแม้เรือขนาดใหญ่เป็นที่พักอาศัยได้เป็นอย่างดี

พายเรือหรือแจวเรือเป็นเรื่องปกติของการเดินทาง ๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๘

ความงามสองฝั่งนทีที่นนทบุรียามราตรีกาล
ความงามของเจ้าพระยาในสายตาชาวต่างชาติ
เมืองนนทบุรีมีบางอยู่ตลอดสองฝั่งเจ้าพระยา
เมืองนนทบุรีเป็นเมืองน�้ำ

ประเพณีชาวน�้ำของคนเมืองนนท์ ๘๘ น�้ำหลากทุ่งหลากนา กุ้งปลามารอให้คนไปจับกิน ๙๐
๙๐

๙๒

พันธุ์ ไม้ชายเลนที่เมืองนนทบุรี
บ้านสวนและบ้านนาวิถีชีวิตของชุมชนของคนเมืองนนท์แต่เดิมมา

วิถีชีวิตอันเป็นผลผลิตทางภูมิปัญญาของชาวสวนชาวนาเมืองนนทบุรี ๙๓ ประเพณีและศรัทธาที่ท�ำบุญด้วยผลไม้
นานาของชาวสวนนนท์ ๙๖ วัฒนธรรมและจารีตวิถีชีวิตของชาวนาเมืองนนทบุรี ๙๗ ท�ำขวัญควายเลี้ยงดูควายด้วย
ใจผูกพัน ๙๗ ข้าวคือเทพเจ้าผู้มีคุณ ๙๘ ลงแขกด�ำนา ลงแขกเกี่ยวข้าววิถีวัฒนธรรมล�้ำค่าของชาวนาทั่วไป ๙๙
วัฒนธรรม “ลงแขก” ได้เป็นกระบวนการสร้างบ้านแปงเมือง ๑๐๑

๑๐๒

บทที่ ๔ ล�ำคลองครรลองชีวิตของนนทบุรี
๑๐๓

คลองสายหลักในจังหวัดนนทบุรี

คลองมหาสวัสดิ์ รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ขุด ๑๐๓ คลองบางเขน ๑๐๖ คลองบางใหญ่ คลองเชื่อมแม่น�้ำสองสาย
๑๐๗ คลองโยง ๑๐๙ คลองบางบัวทอง ๑๑๒ คลองทวีวัฒนา ๑๑๓ คลองนราภิรมย์ ๑๑๓ คลองพระราชาพิมล
หรือคลองพระพิมล ๑๑๔ คลองประปา ๑๑๕ คลองประปาสายใหม่ ๑๑๕

๑๑๖

บทที่ ๕ ความหลากหลายของผู้คนชุมชนนนทบุรีและอาชีพ
๑๑๗
๑๑๙

เมืองนนทบุรี ความหลากหลายของผู้คนและชุมชนผลิตผลของพหุสังคม
มอญเมืองนนท์

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้คนมอญมาอยูท่ ดี่ า่ นขนอน เมืองนนทบุรี ๑๒๐ มอญท�ำหน้าทีเ่ ป็นนายด่าน
และจัดส่งเสบียงให้กรุงธนบุรี ๑๒๐ โปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์พระสงฆ์มอญรามัญนิกาย ๑๒๑
๑๒๑

จีนนนทบุรี

ด่านขนอนพัฒนาเป็นย่านการค้า ๑๒๒ คนจีนเป็นนายด่าน ๑๒๓ จีนฮวด คนจีนได้เป็นนายอ�ำเภอตลาดขวัญคนแรก
๑๒๔ จีนจง ผู้รับเหมาสร้างที่ว่าการอ�ำเภอบางบัวทอง อ�ำเภอบางใหญ่ ๑๒๔ นายอ�ำเภอบางบัวทองคนที่ ๒
เป็นคนจีน ๑๒๔ คนจีน หลั่งไหลอพยพมาอยู่นนทบุรีมากขึ้นเมื่อขยายพื้นที่ท�ำนา ๑๒๕ คุณลักษณะที่ดีของชาวจีน
ในการพัฒนาตนเองและสังคม ๑๒๕ ชุมชนชาวจีนในจังหวัดนนทบุรี ๑๒๖ อาชีพชาวจีน รับซื้อข้าวเปลือก
ท�ำกิจการโรงสี ผลิตเครือ่ งมือการเกษตร ๑๒๖ อาชีพเลีย้ งเป็ดเนือ้ และเป็ดไข่เป็นอาชีพชาวจีนแต่เดิมมา ๑๒๖ ชาวจีน
ไม่ได้สังกัดระบบไพร่หลวง จึงมีอิสระในการท�ำการค้า ๑๒๗ กิจกรรมเพื่อสังคมสงเคราะห์ของชาวจีนนนทบุรี ๑๒๗
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๔

ชุมชนญวนในจังหวัดนนทบุรี
ลาวเมืองนนท์
เขมรเมืองนนท์
รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ ให้ชาวข่า ชาวซาว และมุสลิมมาอยู่ที่เมืองนนท์
มุสลิมนนทบุรี - โปรดเกล้าฯ สร้างมัสยิดแห่งแรกในเมืองนนท์
งานหัตถกรรมพื้นบ้าน อาชีพที่มีชื่อเสียงของเมืองนนทบุรีในอดีต

นนทบุรแี หล่งผลิตเครือ่ งปัน้ ชัน้ ดีมชี อื่ คือตราสัญลักษณ์จงั หวัดนนทบุรี ๑๓๕ การท�ำงอบ ๑๓๘ การสานเข่งปลาทู ๑๓๘
การท�ำหุ่นตะลุ่ม พานแว่นฟ้า ๑๔๐ การสานเสื่อมอญ ๑๔๑ การท�ำระหัดและสีฝัด ๑๔๑
๑๔๒

บทที่ ๖ สร้างมรรคาเข้าสู่อารยธรรมนนท์
๑๔๓

จากป่ามาเป็นนาไร่เติบใหญ่ต่อมาเป็นบ้านเป็นเมือง

นั่งรถไฟไปเมืองนนท์ ๑๔๔ ต�ำนานรถไฟสายบางบัวทอง ๑๔๔ ความยุ่งยากในการซื้อที่ดินสร้างทางรถไฟ ๑๔๕
การจดทะเบียนบริษัทรถไฟสายบางบัวทอง ๑๔๘ วางรางรถไฟบางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ๑๔๘ แผนการขยาย
เส้นทางเดินรถไฟช่วงที่ ๒ ๑๔๘ รถไฟสายบางบัวทองช่วยสนองการขยายชุมชน ๑๔๙ รถไฟปล่องกระโถนเริ่มแรก
ต�ำนานรถไฟเมืองนนท์ ๑๔๙ สงครามโลกครั้งที่ ๒ และมหาอุทกภัยมีผลกระทบต่อกิจการรถไฟเจ้าคุณ ๑๔๙
ถนนบางกรวย - ไทรน้อย มรรคาน�ำพาพืน้ ทีฝ่ ง่ั ตะวันตกของเมืองนนท์สโู่ ลกกว้าง ๑๕๐ ถนนเส้นทางคมนาคมสายหลัก
ของจังหวัดนนทบุรี ๑๕๘ ถนนติวานนท์ทางหลวงแผ่นดินสายแรกในจังหวัดนนทบุรี ๑๕๘
๑๕๙

รถยนต์ โดยสารสายแรกของจังหวัดนนทบุรี

เริม่ มีรถยนต์ประจ�ำทางถนนสายบางกรวย - ไทรน้อย ๑๖๐ ถนนติวานนท์ทางหลวงแผ่นดินสายแรกในจังหวัดนนทบุรี
๑๖๒ พัฒนาการพื้นที่ทางตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี ๑๖๒ สะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยาที่น�ำพาการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ตะวันตก ๑๖๕
๑๖๖

บทที่ ๗ นนทบุรีมี ๖ อ�ำเภอ
๑๖๗

อ�ำเภอเมืองนนทบุรี

ประวัติความเป็นมา ๑๖๗ บ้านตลาดขวัญเป็นที่ตั้งของแขวงตลาดขวัญและอ�ำเภอตลาดขวัญ ๑๖๗ สถานที่ตั้งและ
อาณาเขตของอ�ำเภอตลาดขวัญ เมื่อแรกตั้ง ๑๖๗ ที่มาของชื่ออ�ำเภอตลาดขวัญ ๑๖๘ สถานที่ตั้งที่ว่าการอ�ำเภอ
ตลาดขวัญอยู่รวมกับที่ท�ำการเมืองนนทบุรี ๑๖๘ อ�ำเภอนนทบุรีเป็นชื่อใหม่ของอ�ำเภอตลาดขวัญ ๑๖๙ ที่ว่าการ
อ�ำเภอนนทบุรีย้ายมาอยู่ที่บ้านบางตะนาวศรีมีชื่อใหม่ - อ�ำเภอเมืองนนทบุรี ๑๖๙ สถานที่ตั้งที่ว่าการอ�ำเภอ
เมืองนนทบุรปี จั จุบนั ๑๖๙ การเปลีย่ นแปลงอาณาเขตของอ�ำเภอเมืองนนทบุรเี มือ่ พ.ศ. ๒๔๔๒ ๑๗๐ การเปลีย่ นแปลง
อาณาเขตของอ�ำเภอเมืองนนทบุรี ครัง้ รัชกาลที่ ๖ - รัชกาลที่ ๗ ๑๗๐ ต�ำบลทีข่ นึ้ อยูใ่ นเขตปกครองของอ�ำเภอนนทบุรี
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ ๑๗๐ โอนต�ำบลลาดโตนดไปขึ้นกับกรุงเทพฯ ๑๗๑ อ�ำเภอนนทบุรีเป็นอ�ำเภอเมืองนนทบุรี ๑๗๑
อ�ำเภอเมืองนนทบุรีเป็นอ�ำเภอนนทบุรีขึ้นกับจังหวัดพระนคร ๑๗๑ อ�ำเภอนนทบุรีกลับมาเป็นอ�ำเภอเมืองนนทบุรี
จนถึงปัจจุบัน ๑๗๑ โรงเรียนราชวิทยาลัย อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรีในอดีต ๑๗๒ การสร้างหอนาฬิกา
ทีท่ า่ น�ำ้ ใกล้ศาลากลางจังหวัดนนทบุรหี ลังเดิม ๑๗๓ การบริหารการปกครองของอ�ำเภอเมืองนนทบุรี ๑๗๔ ภาพเก่า
เล่าเรื่องพัฒนาการพื้นที่ และสถานที่ส�ำคัญของอ�ำเภอเมืองนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๐๗ ๑๗๕ พุทธศิลป์ในอ�ำเภอ
เมืองนนทบุรี ๑๘๙ วัดเขมาภิรตาราม ๑๘๙ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ๑๙๒ วัดชมภูเวก ๑๙๔ วัดค้างคาว มีธรรมาสน์
ทรงกลมหนึง่ เดียวในประเทศไทย ๑๙๙ วัดท้ายเมือง ๒๐๐ วัดประชารังสรรค์ ๒๐๑ วัดสังฆทาน ๒๐๑ วัดโชติการาม ๒๐๒
อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ๒๐๓ กระทรวงพาณิชย์ตงั้ อยูท่ วี่ ดั บางธรณี สถานทีส่ มโภชพระแก้วมรกต ๒๐๔ กระทรวงสาธารณสุข
ตั้งอยู่ที่ทุ่งศรีธัญญา ๒๐๕ สถานที่ราชการบางแห่งในอ�ำเภอเมืองนนทบุรี ๒๐๖ สนามบินน�้ำต�ำนานการบินที่
เมืองนนทบุรี ๒๐๘ ผูก้ อ่ การคณะราษฎร์ประชุมวางแผนยึดอ�ำนาจทีว่ ดั ในเมืองนนท์ ๒๑๑ บ้านบางตะนาวศรีเคยมีศาลา
โรงธรรมหรือศาลากลางบ้าน ๒๑๓ โรงเรียนช่างไม้นนทบุรีพัฒนามาเป็นโรงเรียนการช่างนนทบุรี ๒๑๓ วัตรนารีวงศ์
- บ้านนรินทร์กลึง - นายนรินทร์ ภาษิต ๒๑๔ อังกะลุงเมืองนนท์ของครูผล กิจขันธ์ ๒๑๕ แหล่งท่องเที่ยวการเกษตร
ที่อ�ำเภอเมืองนนทบุรี ๒๑๖ แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดนนทบุรี ๒๑๘ พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี ๒๑๘ ต�ำหนักประถม
นนทบุรี ๒๒๐ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย ๒๒๑ พิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว ๒๒๑ พิพิธภัณฑ์
แพทย์แผนไทย ๒๒๒ พิพิธภัณฑ์บ้านดุริยางคศิลปิน มนตรี ตราโมท ๒๒๓
๒๒๔

อ�ำเภอบางกรวย

เปลี่ยนแขวงมหาสวัสดิ์เป็นอ�ำเภอบางคูเวียง และอ�ำเภอบางใหญ่ (ปัจจุบันคืออ�ำเภอบางกรวย) ๒๒๔ สถานที่ท�ำการ
อ�ำเภอบางใหญ่ (ปัจจุบันคืออ�ำเภอบางกรวย) อยู่รวมกับอ�ำเภอตลาดขวัญ ๒๒๕ พิธีฉลองที่ว่าการอ�ำเภอบางใหญ่
(ปัจจุบันคืออ�ำเภอบางกรวย) หลังแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ ๒๒๘ ตั้งกิ่งอ�ำเภอบางแม่นาง แยกจากอ�ำเภอบางใหญ่
(ปัจจุบันคืออ�ำเภอบางกรวย) ๒๒๙ ย้ายที่ว่าการอ�ำเภอบางกรวยมาตั้งอยู่ที่วัดชลอ ๒๒๙ ปัจจุบันที่ว่าการอ�ำเภอ
บางกรวย ไปสร้างอยู่ในพื้นที่ที่เป็นสวนทุเรียน ๒๒๙ ที่ตั้งและอาณาเขตของอ�ำเภอบางกรวย ๒๒๙ สภาพภูมิศาสตร์
อ�ำเภอบางกรวย ๒๓๐ การปกครองของอ�ำเภอบางกรวย ๒๓๐ ภูมนิ าม - ทีม่ าของชือ่ ชุมชนบางกรวย - เพราะมีตน้ กรวย
ทีบ่ างกรวย ๒๓๑ ภาพเก่าเล่าเรือ่ งพัฒนาการพืน้ ที่ และสถานทีส่ ำ� คัญของอ�ำเภอบางกรวย พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๐๗ ๒๓๑
บางกรวยแหล่งรวมหอไตรกลางน�้ำที่งามล�้ำเลิศ ๒๓๙ พุทธศิลป์ในอ�ำเภอบางกรวย ๒๔๐ วัดโพธิ์บางโอ ๒๔๐
วัดบางอ้อยช้าง ๒๔๒ วัดแก้วฟ้า ๒๔๔ วัดชลอ ๒๔๔ วัดโตนด ๒๔๕ วัดบางขนุน ๒๔๕ แหล่งจิตรกรรม ปริศนาธรรม
ประเทืองปัญญา อ�ำเภอบางกรวย ๒๔๖ ภาพปริศนาธรรมวัดโพธิบ์ างโอ ๒๔๖ ภาพปริศนาธรรมวัดบางอ้อยช้าง ๒๔๙
แหล่งเรียนรูก้ ารท�ำสวนทุเรียน จ.ส.อ. สมพงษ์ สกุลดิษฐ์ อ�ำเภอบางกรวย ๒๕๕ บางกรวยแหล่งตลาดน�ำ้ แต่โบราณมาจนถึง
ปัจจุบนั ๒๕๙ บางกรวยแหล่งจ�ำหน่ายไม้ประดับ และกิง่ พันธุไ์ ม้ผล ๒๖๐ ภาพเล่าเรือ่ งวิถชี วี ติ ชุมชนอ�ำเภอบางกรวย ๒๖๒
๒๖๖

อ�ำเภอบางใหญ่

คนบางใหญ่ได้เป็นคนฝั่งธนบุรีเมื่อมีสงครามโลก ๒๖๖ คนฝั่งธนได้กลับมาเป็นคนเมืองนนท์บ้านบางใหญ่เช่นเดิม
๒๖๗ บางใหญ่ที่สถิตมหาธาตุหลวงที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ๒๖๗ สภาพภูมศิ าสตร์ ๒๖๘ สถานทีต่ งั้ ทีว่ า่ การอ�ำเภอ
บางใหญ่ ๒๖๘ ทีต่ งั้ อาณาเขตและการปกครองของอ�ำเภอบางใหญ่ ๒๖๘ ภาพเก่าเล่าเรือ่ งพัฒนาการพืน้ ที่ และสถานที่
ส�ำคัญของอ�ำเภอบางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๐๗ ๒๗๐ บางม่วง บางใหญ่ แหล่งปลูกมะม่วงรสดีมชี อื่ ๒๗๙ พุทธศิลป์
ในอ�ำเภอบางใหญ่ ๒๘๐ วัดปรางค์หลวง ทีส่ ถิตพระปรางค์หลักชัยในเมืองนนทบุรี ๒๘๐ วัดสวนแก้ว ศูนย์รวมศรัทธา
และแหล่งพัฒนาอาชีพ ๒๘๐ วัดยุคันธราวาส มีพระแท่นพระจอมเกล้าฯ ๒๘๑ วัดอัมพวัน ๒๘๑ วัดเสาธงหิน ๒๘๓
วัดท่าบันเทิงธรรม ๒๘๓ วัดพระเงิน ๒๘๕ การท�ำตะลุ่ม และพานแว่น หัตถกรรมของอ�ำเภอบางใหญ่ที่น�ำชื่อเสียง
สู่เมืองนนทบุรี ๒๘๖ วิถีชีวิตของผู้คนสองฝั่งคลองบางใหญ่ ๒๘๗ แหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรทีอ่ ำ� เภอบางใหญ่ ๒๙๑
ภาพเล่าเรื่องบ้านเรือน วิถีชีวิต ชุมชนริมคลองแม่น�้ำอ้อมและคลองบางใหญ่ ในพื้นที่อ�ำเภอบางใหญ่ ๒๙๑
๒๙๘

อ�ำเภอปากเกร็ด

ที่ตั้งด่านขนอนที่ส�ำคัญของกรุงศรีอยุธยา ๒๙๘ ปากเกร็ดเมืองหน้าด่านและเป็นถิ่นฐานของผู้คนหลายภาษา ๒๙๘
บ้านปากเกร็ดมีล�ำน�ำ้ โค้งอ้อมล้อมแผ่นดินทีเ่ ป็นแหลม ๒๙๙ ขุดขยายคลองลัด เพือ่ พัฒนาการค้า การทูต ๒๙๙ สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชทรงชุบชีวี คนนนทบุรพี น้ ความทุกข์ยาก ๒๙๙ โปรดเกล้าฯ ให้สมโภชพระแก้วมรกตที่บ้าน
ปากเกร็ด เมืองนนทบุรี ๒๙๙ เกาะศาลากุน ชื่อแรกของเกาะเกร็ด ๓๐๐ บ้านแหลมใหญ่ ยกฐานะเป็นอ�ำเภอ ๓๐๐

ตั้งอ�ำเภอบ้านแหลมใหญ่และเกาะศาลากุน ต่อมาเป็นอ�ำเภอปากเกร็ด ๓๐๐ รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ สถาปนา
พระอารามหลวงที่เกาะเกร็ด ๓๐๐ ที่ตั้ง อาณาเขตและการปกครองของอ�ำเภอปากเกร็ด ๓๐๐ พระพุทธรูปประจ�ำ
จังหวัดนนทบุรี ประดิษฐานอยูท่ อี่ ำ� เภอปากเกร็ด ๓๐๑ พระบารมีปกเกล้าฯ ชาวปากเกร็ด ๓๐๒ เกาะเกร็ดแหล่งผลิต
เครือ่ งปัน้ ดินเผาทีเ่ ป็นทีม่ าของตราสัญลักษณ์จงั หวัดนนทบุรแี ละปากเกร็ดย่านการค้าเครือ่ งปัน้ ดินเผาของกรุงรัตนโกสินทร์
๓๐๒ ปากเกร็ดชุมทางการเดินทางทางเรือ ๓๐๓ ปากเกร็ด - เกาะเกร็ดเป็นทีร่ วมศิลปวัฒนธรรมทีโ่ ดดเด่นของชาวไทย
เชือ้ สายมอญ ๓๐๓ ปากเกร็ดแหล่งพุทธศิลป์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าระดับชาติ ๓๐๔ บ้านปากเกร็ดแหล่งรวมปีพ่ าทย์นาฏกรรมมอญ
๓๐๖ สวนสมเด็จฯ อ�ำเภอปากเกร็ด แหล่งศึกษาทุเรียนนนท์ ๓๐๖ ปากเกร็ด เป็นทีต่ งั้ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๓๐๗ แหล่งความรู้อ�ำเภอปากเกร็ด ๓๐๗
๓๑๐

อ�ำเภอบางบัวทอง

แหล่งธุรกิจส�ำคัญของเมืองนนท์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ๓๑๐ ยกฐานะบ้านบางบัวทองเป็นอ�ำเภอบางบัวทอง ๓๑๐
เปิดการเดินรถไฟสายบางบัวทอง ๓๑๐ บางบัวทองแหล่งค้าข้าวทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของจังหวัดนนทบุรี ๓๑๑ พิธีเกี่ยวข้าวของ
ประเทศไทยทีอ่ ำ� เภอบางบัวทอง ๓๑๑ บางบัวทอง ทีต่ งั้ ค่ายญีป่ นุ่ หลังสงครามโลก ๓๑๑ ศูนย์กลางการค้าทีบ่ างบัวทอง
แต่เดิมมา ๓๑๑ บางบัวทองแหล่งรวมศรัทธานานาศาสนิกชน ๓๑๒ การประสานศรัทธาน�ำมาซึง่ ความปรองดอง ๓๑๓
บางบัวทองในวันนี้ มีรถไฟฟ้า ศูนย์การค้าใหญ่ ทั้งวัดบรมราชาฯ และหมู่บ้านจัดสรร ๓๑๔ ที่ตั้ง อาณาเขตและการ
ปกครองของอ�ำเภอบางบัวทอง ๓๑๔ สถานทีส่ ำ� คัญในอ�ำเภอบางบัวทอง ๓๑๔ แหล่งความรูอ้ �ำเภอบางบัวทอง ๓๑๖
๓๑๘

อ�ำเภอไทรน้อย

ทุง่ รวงทองทีก่ ว้างใหญ่สมบูรณ์ดว้ ยข้าวในนาปลาในหนอง ๓๑๘ จากป่ากระทุม่ มืด มาเป็นนาข้าวทีก่ ว้างใหญ่ไพศาล ๓๑๘
เปิดพื้นที่ท�ำนามีการขุดคลองสาขาทั่วไปในไทรน้อย ๓๑๘ ผู้ใจบุญช่วยสนับสนุนชาวนาด้วยการขุดคลองส่งน�้ำ ๓๑๘
หลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายศรัทธามารวมกันเป็นคนไทรน้อย ๓๑๙ ที่ตั้ง อาณาเขตและการปกครองของ
อ�ำเภอไทรน้อย ๓๑๙ ไทรน้อยแหล่งก�ำเนิดรถโดยสารย่านตะวันตกของจังหวัดนนทบุรีครั้งแรกเริ่ม ๓๒๐ อ�ำเภอ
ไทรน้อยแหล่งพระสงฆ์ผู้ทรงศีล ๓๒๐ พุทธศิลปล�้ำค่าที่อ�ำเภอไทรน้อย ๓๒๑ วัดไทรใหญ่ที่ประดิษฐานหลวงพ่อ
ทองค�ำและแม่โพสพ ๓๒๑ ไทรน้อยแหล่งกล้วยไม้ ไม้ประดับส่งออก ๓๒๒ ศาสตร์พระราชา ทีช่ าวนาน้อมใส่เกล้า ๓๒๓
แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวอ�ำเภอไทรน้อย ๓๒๔ แหล่งความรู้อ�ำเภอไทรน้อย ๓๒๕
๓๒๖

บทที่ ๘ พระบารมีมากล้นร�ำพัน
๓๒๗

พระบารมีมากล้นร�ำพัน คนนนท์เทิดทูนสถาบันเหนือเกล้า

พระมหากรุณาเสด็จยาตราที่เมืองนนทบุรี ๓๓๐ เสด็จ ฯ สวนทุเรียนเมืองนนทบุรี ๓๓๐ ภาพเก่าเล่าเรื่องพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด�ำเนินมาจังหวัดนนทบุรี ๓๓๔
๓๔๖

บทที่ ๙ ผู้ท�ำคุณประโยชน์ในจังหวัดนนทบุรี
๓๔๗

ผู้ท�ำคุณประโยชน์ ในจังหวัดนนทบุรี

สมณะเมืองนนทบุรผี ทู้ รงปัญญา พระสังฆราชา ๑๘ ประโยค ๓๔๗ พระพรหมมังคลาจารย์ ปัญญานันทะ พระนักเทศน์
เผยแผ่ธรรม ๓๕๐ เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์) ๓๕๓ มหาเสวกเอก เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์
(ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา) ๓๕๔ ขุนการัญสิกขภาร (ทุเรียน ทัพภะพยัคฆ์) ๓๕๗ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ๓๕๘
นายมนตรี ตราโมท ราชบัณฑิตและศิลปินแห่งชาติ ๓๕๙ นายเฉลิม บัวทั่ง ๓๖๔ นายสกล แก้วเพ็ญกาศ ปราชญ์
เมืองนนท์ ๓๖๕ นายสอาด ปายะนันทน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ๓๖๖ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
ครูของครู ครูของศิษย์ นักนวัตกรรมการศึกษา และบิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย ๓๖๗
๓๗๐

บทที่ ๑๐ บทส่งท้าย

๓๗๗

บรรณานุกรม

๓๘๐

แหล่งข้อมูลสัมภาษณ์บุคคล

๓๘๒

ประวัติสังเขปผู้เขียน

แผนที่จังหวัดนนทบุรี
N

W

E

S

๑

ปฐมบท
นนทบุรีศรีมหานคร

บทน�ำ
เมื่อกล่าวถึงจังหวัดนนทบุรี คงมีผู้รู้จักจังหวัดนนทบุรีอยู่มากด้วยเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับ
กรุงเทพมหานคร หรือเป็นเมืองปริมณฑลของกรุงเทพฯ แต่มีใครจะคิดบ้างว่า บนผืนแผ่นดินของจังหวัดนนทบุรี
ที่หลายท่านได้อยู่อาศัย หรือได้เดินทางผ่านไปมา หรือได้รู้จักนั้น เป็นแหล่งสะสมเรื่องราวทั้งของผู้คน และของ
ธรรมชาติ สรรพสาระนานาที่น่าสนใจมาอย่างยาวนานนับเป็นเวลามากกว่าห้าศตวรรษ อันประมวลเป็นเรื่องราว
ของเมืองนนทบุรที งั้ ทีไ่ ด้รบั การบันทึกไว้เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทัง้ ค�ำบอกเล่าทีเ่ ป็นมุขปาฐะของผูค้ น
ทั้งหลาย
ในการรับรูข้ องคนทัว่ ไป “นนทบุร”ี คงเป็นเพียงเมืองปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร และเป็นเมืองทีร่ องรับ
การขยายตัวของกรุงเทพมหานครที่มีอาคารสูง ๆ หมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่มากมายและมีรถไฟฟ้าหลายสายใน
“นนทบุรี” ดังนั้นความรู้ความเข้าใจนนทบุรี จึงถูกจ�ำกัดอยู่เพียงบทบาทของการเป็นแหล่งพ�ำนักอาศัย สถานที่
ประกอบการ หรือเป็นทางผ่านเพื่อการเข้าสู่หรือการออกจากกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้นการศึกษาเพื่อได้รู้ถึง
ชุมชน ผู้คน สังคม และวิถีชีวิตของผู้คนในทัศนะของมานุษยวิทยาและคติชนวิทยาของจังหวัดนนทบุรีที่มีอยู่
อย่างมากมาย กลับถูกก�ำหนดให้มีอยู่อย่างจ�ำกัด แต่จะมีการเน้นและให้ความส�ำคัญแก่บทบาททางเศรษฐกิจ
ในฐานะที่เป็นเมืองปริมณฑลของกรุงเทพมหานครอย่างจริงจังดังที่เป็นอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ทุกวันนี้
ปัจจุบันนี้บทบาทของชุมชนของผู้คนในสังคม ตลอดจนถึงเรื่องราว ความเป็นมาของชุมชนได้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ส�ำคัญยิ่งของการศึกษาวิจัยทางมานุษยวิทยาและคติชนวิทยา เนื่องด้วยชุมชนเหล่านั้นเป็นพื้นที่
ทางนิเวศวัฒนธรรมและภูมิวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นมาตุภูมิของผู้คนในชุมชน เรื่องราวของคนในชุมชน การตั้ง
ถิ่นฐานบ้านเรือนและวิถีการด�ำเนินชีวิตของคนในชุมชนจึงถูกขับเคลื่อน พัฒนาการตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
และต่อเนื่องไปในอนาคตที่มีสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และสภาพทางธรรมชาติบางประการเป็นองค์ประกอบ
ให้เกิดเป็นนิเวศวัฒนธรรมของกลุ่มชนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะที่น่าศึกษา
ดังนั้น การท�ำความรู้จักจังหวัดนนทบุรีนอกเหนือจากการท�ำความเข้าใจในเรื่องของลักษณะภูมิศาสตร์
หรื อ ภู มิ นิ เวศของจั ง หวั ด นนทบุ รี แ ล้ ว การท� ำ ความเข้ า ใจและเห็ น การเคลื่ อ นไหวของคนจั ง หวั ด นนทบุ รี
จึงเป็นแนวทางในการรวบรวมเรื่องราวของจังหวัดนนทบุรีด้วย ภาพรวมของนนทบุรีนี้จึงเริ่มด้วยการท�ำความ
เข้าใจกับหลักฐาน ข้อมูล และเงื่อนไขของท้องถิ่น ซึ่งท�ำให้เห็นประวัติศาสตร์ของผู้คนทั้งที่เป็นคนเมืองนนท์
และผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับจังหวัดนนทบุรี อีกทั้งเรื่องของชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี
การศึกษาสังคมวิถีชีวิตของผู้คนในจังหวัดนนทบุรี ตลอดถึงการท�ำความรู้จักกับประวัติศาสตร์ของผู้คน
และบ้านเมือง ชุมชนต่าง ๆ ที่มารวมกันเป็นคนเมืองนนท์ และเป็นจังหวัดนนทบุรี เน้นการศึกษาจากมุมมอง
ภายในเป็นส�ำคัญ จึงพยายามใช้ข้อมูลภายในท้องถิ่น ทั้งจากการสัมภาษณ์บุคคลและจากเอกสารภายในท้องถิ่น
และวัตถุสิ่งของที่มีในท้องถิ่น เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ ร่วมกับการใช้ข้อมูลส่วนกลางที่เป็นเอกสาร
จดหมายเหตุ ทั้งของราชการและส่วนบุคคล
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชุมชนคนนนทบุรี มีมาตั้งแต่ครั้งอโยธยาธานี กรุงอโยธยาศรีรามเทพ
เป็นนครรัฐที่มีความเจริญมาก่อนกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยา
ศิลปกรรมอโยธยาที่สวยงามจ�ำนวนมากยังคงปรากฏอยู่ถึงปัจจุบัน เช่น พระพุทธไตรรัตนนายก วัดพนัญเชิง

14 นนทบุรีศรีมหานคร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ที่สร้างขึ้นก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ๒๖ ปี ศิลปกรรมของอโยธยา
และต่อเนื่องมาถึงสมัยต้นอยุธยาปรากฏมีอยู่ในดินแดนของจังหวัดนนทบุรีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณลุ่มแม่น�้ำ
เจ้าพระยาสายเก่า (ปัจจุบันคือคลองอ้อมหรือคลองแม่น�้ำอ้อม) อาทิ
พระปรางค์วัดปรางค์หลวง อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
พระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่ จ�ำนวน ๑๖ องค์ ที่วัดบางรักใหญ่ อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
พระพุทธรูปศิลา วัดหัวเมือง ปัจจุบนั อยูใ่ นโรงพยาบาลพระนัง่ เกล้า อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
พระพุทธรูปศิลา วัดโบสถ์ดอนพรหม อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
พระพุทธรูปศิลา วัดฝาง อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
พระพุทธรูปศิลา วัดบางศรีราษฎร์ อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
พระพุทธรูปศิลา วัดกระโจมทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
พระพุทธรูปศิลา วัดสิงห์ อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
พระปรางค์วัดปรางค์หลวง ถือได้ว่าเป็นปูชนียสถานหลัก และเป็นศูนย์รวมจิตใจ อีกทั้งบ่งบอกถึง
อายุกาลของโบราณสถานย่านชุมชนต�ำบลนี้ว่า มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ครั้งอโยธยาต่อมาถึงต้นอยุธยา
สืบมาจนถึงปัจจุบัน
พระปรางค์วัดปรางค์หลวง ยังแสดงให้เห็นความเจริญของชุมชนทั้งนนทบุรี และบางกอกหรือธนบุรี
ที่มีอาณาเขตต่อเนื่องเป็นย่านชาวสวนก่อนที่จะมีการแบ่งเขตการปกครองท้องถิ่นเช่นในปัจจุบันนี้
ชุมชนย่านล�ำน�ำ้ เจ้าพระยาสายเดิมทีล่ ำ� น�ำ้ คลองอ้อมได้เป็นชุมชนใหญ่ เป็นย่านการค้าเกิดบ้านตลาดแก้ว
บ้านตลาดขวัญ ในช่วงเวลาสมัยอยุธยาตอนต้น ก่อนที่จะมีการยกฐานะบ้านตลาดขวัญเป็นเมืองนนทบุรี
ในเวลาต่อมา
สภาพภูมิศาสตร์ของเมืองนนทบุรีที่มีแม่น�้ำเจ้าพระยาไหลผ่านมีล�ำคลองสาขามากมาย อีกทั้งพื้นดินมี
ความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ธัญญาหารต่าง ๆ เมืองนนทบุรีจึงเป็นอู่ข้าวอู่น�้ำที่ส�ำคัญ
มาแต่สมัยอโยธยาธานีไทยสืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
แม่นำ�้ เจ้าพระยาทีไ่ หลผ่านกรุงศรีอยุธยามาทางใต้ ไหลผ่านเมืองปทุมธานี เมืองนนทบุรี และไหลลงสูอ่ า่ วไทย
ที่ปากน�้ำ เมืองสมุทรปราการ สายน�้ำเจ้าพระยาน�ำพาเอาโคลนตมมาทับถมในบริเวณสองฟากฝั่งที่ล�ำน�้ำไหลผ่าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูน�้ำหลากของทุกๆ ปี สายน�้ำจะน�ำพาธาตุอาหารอันมีคุณค่าต่อการเจริญเติบโตของ
พืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆ ทั้งในท้องทุ่ง นาข้าว และในสวนไม้ผลต่าง ๆ ท�ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดิน
ทั่วทัง้ จังหวัดนนทบุรี ก่อให้เกิดเป็นพืน้ ทีน่ าและสวนผลไม้กระจายอยูท่ วั่ ทัง้ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรจี งึ เป็น
จังหวัดทีผ่ ลิตข้าวจ�ำนวนมหาศาล และแหล่งผลไม้รสเลิศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทุเรียน กระท้อน มะปราง ลิน้ จี่ ส้ม เป็นต้น
แม้ว่าแม่น�้ำเจ้าพระยาไหลแรง แต่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศใกล้ปากแม่น�้ำเจ้าพระยาที่เป็นที่ราบและ
มีลกั ษณะเอียงลาดไม่มากนัก จึงมีผลท�ำให้กระแสน�ำ้ ในแม่นำ�้ เจ้าพระยาลดความรุนแรงลงเป็นบางช่วง บางท้องที่
เมือ่ กระแสน�ำ้ ลดความรุนแรงลงทีใ่ ด ทีน่ นั้ กระแสน�ำ้ ไม่สามารถกัดเซาะพืน้ ดินได้ อีกทัง้ โคลนตมทีไ่ หลมาพร้อมกับ
สายน�้ำจะตกตะกอนลงสู่ก้นล�ำน�้ำในบริเวณนั้นมาก เป็นเหตุให้แม่น�้ำตื้นเขินขึ้นมาได้

แม่นำ�้ เจ้าพระยาทีไ่ หลคดเคีย้ วผ่านจังหวัดอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานครจนถึงอ่าวไทย
ท�ำให้เกิดตะกอนทับถม และมีล�ำคลองสาขากระจายไปทั่ว เกิดเป็นชุมชนนนทบุรี ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา
ทีม่ า: สมุดภาพนนทบุรี วิถแี ห่งการพัฒนา. นนทบุร:ี ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุร,ี ๒๕๕๒. หน้า ๒๕.
สภาพของการไหลของแม่นำ�้ เจ้าพระยาทีม่ คี วามคดเคีย้ วบางช่วงดังกล่าว ทีไ่ หลผ่านกรุงศรีอยุธยา เมืองปทุมธานี
นนทบุรี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร (บางกอก) และสมุทรปราการ ลงสูอ่ า่ วไทย ท�ำให้เกิดตะกอนทับถมจนกลายเป็นเกาะ
เป็นสันดอนกลางล�ำน�้ำ บางแห่งเป็นสาขาของล�ำน�้ำแยกกระจายกันมากมายก่อนจะไหลลงสู่ทะเล นอกจากนั้น
มีหลายแห่งที่สายน�้ำต้องไหลโค้งอ้อมวกวนเป็นแม่น�้ำอ้อมอยู่ในบางพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรี
สถานที่ตั้งของเมืองนนทบุรีที่ตั้งอยู่ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับปากน�้ำเจ้าพระยา เมืองนนทบุรีจึงเป็นเมือง
ที่มีบทบาทส�ำคัญต่อกรุงศรีอยุธยา เมื่อกรุงศรีอยุธยาได้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าและการทูตที่มีชาวต่างชาติ
มาเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตและการค้า ต้องเดินทางผ่านเมืองนนทบุรดี ว้ ยการเดินทางทางเรือ เมืองนนทบุรี
เป็นจุดแวะพักของชาวต่างชาติด้วยว่า เมืองนนทบุรีมีด่านขนอน และมีป้อมที่ต้องตรวจตราเรือแพและผู้คนที่
เดินทางผ่านไปมาที่เมืองนนทบุรี
จากสภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้งของเมืองนนทบุรีที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นชัยภูมิส�ำคัญของกรุงศรีอยุธยา
ดังกล่าว เมืองนนทบุรจี งึ มีพฒ
ั นาการเป็นชุมชนใหญ่อย่างต่อเนือ่ งกันมาตัง้ แต่สมัยอยุธยาตอนต้น ผูค้ นต่างพากัน
มาตัง้ หลักแหล่งในเมืองนนทบุรกี นั มากขึน้ เกิดเป็นชุมชนชาวสวน เป็นแหล่งก�ำเนิดไม้ผลรสเลิศ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ทุเรียน อีกทั้งเกิดย่านการค้าของชาวสวนมาตั้งแต่นั้นมาที่ตลาดแก้ว และตลาดขวัญ
ชุมชนต่าง ๆ ในเมืองนนทบุรไี ด้เป็นแหล่งก�ำเนิดและฝากฝังมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันมีคา่ ไว้บนพืน้ แผ่นดิน
ตลอดสองฝั่งเจ้าพระยาและสองฝั่งคลองต่าง ๆ แทรกอยู่ตามพื้นที่เขียวชอุ่มของสวนทุเรียนอย่างมากมาย
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ช่วงระยะเวลาทีก่ รุงศรีอยุธยาเป็นมหานครราชธานีทยี่ งิ่ ใหญ่ของไทยระหว่างพุทธศักราช ๑๘๙๓ - ๒๓๑๐
งานศิลปกรรมทีเ่ กีย่ วกับพระพุทธศาสนาได้เจริญถึงขีดสุดและแผ่ขยายอิทธิพลออกไปทัว่ ทุกสารทิศ ดินแดนรอบ ๆ
กรุงศรีอยุธยาจึงเกิดอารามที่มีความงามทางศิลปกรรมและเป็นสถานปฏิบัติธรรมตามความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของผู้คนในดินแดนดังกล่าวนี้
เมืองนนทบุรีจึงเป็นดินแดนหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลงานศิลปกรรมของกรุงศรีอยุธยา ที่ปรากฏอยู่ในวัดต่าง ๆ
ในจังหวัดนนทบุรี อีกทัง้ นนทบุรยี งั เป็นดินแดนทีม่ คี วามส�ำคัญด้วยเป็นจุดยุทธศาสตร์ ความมัน่ คง และเป็นแหล่ง
เสบียงอาหารของกรุงศรีอยุธยาจึงมีการสถาปนาบ้านตลาดขวัญขึ้นเป็นเมืองนนทบุรีศรีมหาสมุทร
ชุมชนบางรักใหญ่ ชุมชนบางขนุน บางขุนกอง บางเขน บางธรณี บางสร้อยทอง ชุมชนเหล่านีม้ คี วามเจริญ
มาก่อนด้วยปรากฏว่ามีพระพุทธรูปศิลาสมัยอยุธยาตอนต้นอยูท่ วี่ ดั ในชุมชนดังกล่าวนีอ้ ยูท่ วั่ ไป อีกทัง้ หลักฐานทาง
โบราณคดีทแี่ สดงให้เห็นพัฒนาการของชุมชนชาวสวนนนทบุรที มี่ มี าอย่างต่อเนือ่ งถึงสมัยอยุธยาตอนปลายจนถึง
สมัยรัตนโกสินทร์ ทีป่ รากฏอยูเ่ ป็นหลักฐานทางโบราณคดีตา่ ง ๆ เช่น ทีว่ ดั ปรางค์หลวง วัดปราสาท วัดโพธิบ์ างโอ
วัดบางรักใหญ่ วัดเพลง (ร้าง) วัดแก้วฟ้า วัดบางไกรนอก วัดบางไกรใน วัดชมภูเวก วัดเทพอุรุมภังค์ (วัดหัวเมือง)
วัดท้ายเมือง วัดบางไผ่ วัดโบสถ์ดอนพรหม วัดเขมาภิรตาราม วัดเฉลิมพระเกียรติ วัดปรมัยยิกาวาส เป็นต้น
กวีมีชื่อหลายท่านได้กล่าวถึงชุมชนคนเมืองนนท์ตั้งแต่สมัยอยุธยา เช่น โคลงนิราศก�ำสรวลสมุทร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มหากวีสนุ ทรภูไ่ ด้แต่งนิราศไว้หลายเรือ่ ง เช่น นิราศวัดเจ้าฟ้า นิราศพระบาท โคลงนิราศสุพรรณ
ได้กล่าวถึงชุมชนเก่าแก่ของจังหวัดนนทบุรีไว้หลายแห่ง

ภาพวาดการตั้งชุมชนชาวสวนชาวนา ที่หลอมรวมนิเวศวัฒนธรรม
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การเป็นอูข่ า้ วอูน่ ำ�้ ของจังหวัดนนทบุรจี งึ ได้เป็นแหล่งทีต่ งั้ ถิน่ ฐานของผูค้ นหลายชาติพนั ธุ์ นอกจากไทยพืน้ ถิน่ แล้ว
มีมอญ จีน ไทยมุสลิม ลาว เขมร ข่ามุ ชาวซาวเหนือ มาร่วมสร้างบ้านแปงเมืองเป็น “คนเมืองนนท์” กระจายอยูต่ าม
ชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี และร่วมหลอมรวมวิถีชีวิตและถักทอเป็นวัฒนธรรมคนนนท์ ในนิเวศวัฒนธรรม
เดียวกันนี้อย่างสงบสุข ในนามของเมืองนนทบุรีศรีมหาอุทยาน และเมืองนนทบุรีศรีเกษตราราม
พัฒนาการของเมืองนนทบุรีมีมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันนี้ เนื่องจากการเป็นเมืองปริมณฑลของ
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรีจึงมีการขยายตัวเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไหลบ่าท่วมท้นเข้ามาใน
จังหวัดนนทบุรอี ย่างเชีย่ วกราก ดังจะเห็นได้จากการขยายตัวของหมูบ่ า้ นชัน้ ดี อาคารสูง ๆ ถนนหนทาง ทางรถไฟฟ้า
สายต่าง ๆ นอกจากทางด่วนเกิดขึน้ มากมายแล้ว ยังมีรถไฟฟ้ามหานครมาให้บริการในจังหวัดนนทบุรดี ว้ ย การคมนาคม
ทางน�้ำในจังหวัดนนทบุรียังมีบทบาทส�ำคัญและอ�ำนวยประโยชน์ได้ดีมากในภาวะจราจรวิกฤตเช่นปัจจุบันนี้
สถานทีร่ าชการหลายแห่งได้มาอยูท่ จี่ งั หวัดนนทบุรี เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
ยุตธิ รรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรมราชทัณฑ์ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. (คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ) ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นต้น
การขยายตัวของจังหวัดนนทบุรีในด้านเศรษฐกิจนั้น ถือว่าอยู่ในระดับสูงมาก และคงเป็นเช่นนี้ต่อไป
อย่างไม่หยุดยัง้ สิง่ เหล่านีถ้ กู หลอมรวมของค�ำจ�ำกัดความว่า “ความทันสมัย” หรืออีกนัยหนึง่ คือ “ความเจริญ”
อีกมุมหนึ่งของค�ำจ�ำกัดความดังกล่าวนี้ มีมุมมองของการโหยหา “อัตลักษณ์ของนนทบุรีที่อยู่บนพื้นฐานของ
ความเรียบง่าย สงบเย็น และรืน่ รมย์สมนามนนทบุรตี ามวิถขี อง ชาวสวน ชาวนา” ซึง่ นับแต่จะจางหายไปจาก
จังหวัดนนทบุรีทั่วหัวระแหงและอย่างรวดเร็วดุจไฟลามทุ่ง
สภาพของสังคมยุคใหม่ทรี่ กุ คืบเข้ามาในจังหวัดนนทบุรที ปี่ รับเปลีย่ นนิเวศวัฒนธรรมดัง้ เดิมของชาวนนทบุรี
ให้เป็นนิเวศวัฒนธรรมของคนเมือง ซึ่งมีความแตกต่างจากวิถีชีวิตของชาวสวน ชาวนา ดั้งเดิม เช่น วิถีชีวิตของ
ผูค้ นริมน�ำ้ ปรับเปลีย่ นมาอยูบ่ นบก มาอยูใ่ นตัวเมือง ผูค้ นแยกแยะได้เป็นกลุม่ ฐานะอาชีพระหว่างเมืองกับชนบท
หรือหมู่บ้านที่เกิดขึ้นใหม่กับชุมชนดั้งเดิม เป็นต้น
สังคมเมืองทีม่ คี วามนิยมในวัตถุกลายเป็นคุณค่าของสังคมยุคใหม่ ทัศนคติหลายอย่างทีเ่ คยอยูใ่ กล้ชดิ และ
อิงอยู่กับวัดและผู้อาวุโสในชุมชน เช่น พระสงฆ์ ครู อาจารย์ พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย เป็นต้น อีกทั้งผูกพันกับค�ำสอน
ทางศาสนา ความศรัทธาในการท�ำความดี แต่ได้ถูกเปลี่ยนมาอยู่ในครรลองของโลกียวิสัย มุ่งเน้นทางเศรษฐกิจ
ทางธุรกิจและเทคโนโลยี อีกทัง้ วิถแี บบตะวันตกมากยิง่ ขึน้ ขณะเดียวกันชีวติ ของคนเมืองแบบใหม่ทเี่ รียกร้องและ
พึ่งพารัฐด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีการขยายและเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในชุมชนคนเมือง ซึ่งส่งผลต่อ
การด�ำรงชีวิตและมาตรฐานการด�ำรงชีวิตของคนเมืองนนท์ มีผลกระทบประการใด คงเป็นเรื่องราวของจังหวัด
นนทบุรีและคนนนทบุรีในอนาคตต่อไป
ความศักดิส์ ทิ ธิข์ องชุมชน “เมืองนนทบุร”ี ทีผ่ กู พันอยูก่ บั วัดและพุทธศาสนาจืดจางลง แต่ดว้ ยพระปรีชา
สามารถของพระมหากษัตริย์ของไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงชี้ทาง
ทีเ่ หมาะสมในการบ�ำเพ็ญบุญของชาวไทย โดยทรงส่งเสริมให้สร้างโรงเรียนเพือ่ สร้างเยาวชนให้มปี ญ
ั ญา เป็นคนดี
มีคุณค่าทั้งแก่ตนเอง วงศ์ตระกูลและชาติบ้านเมือง โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงเรียนราชวิทยาลัยที่เมืองนนทบุรี
ซึ่งจัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนของประเทศอังกฤษ จากพระราชด�ำริที่มีประโยชน์ยิ่งเช่นนี้ ท�ำให้มีพระสงฆ์
คหบดี และชาวบ้านชาวเมืองนนท์ได้รว่ มกันบริจาคทรัพย์สร้างโรงเรียนตามวัดต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรหี ลายแห่ง
เป็นวิธีการเรียกความศักดิ์สิทธิ์ของวัดกลับคืนมาได้ ปัจจุบันมีเจ้าอาวาสหลายวัดในจังหวัดนนทบุรี ได้เปิดสอน
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
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วิถีชีวิตของชาวสวนชาวนาของคนนนทบุรี ท�ำให้คนนนทบุรีแต่ครั้งอดีตได้รับการกล่อมเกลาตาม
ขนบประเพณี และด�ำรงชีวติ อย่างสงบสุขท่ามกลางบรรยากาศสงบเย็นของเรือกสวนไร่นา โดยมีวดั หรือ ศาสนสถาน
ภายในชุมชนเป็นศูนย์รวมกิจกรรมของชุมชนต่าง ๆ ท�ำให้คนนนทบุรมี คี วามเชีย่ วชาญช�ำนาญการในการปลูกทุเรียน
ปลูกข้าวพันธุด์ ี อีกทัง้ มีฝมี อื ในการก่อสร้างวัดวาอารามทีส่ วยงาม และการดนตรี ตลอดจนมีความเคร่งครัด ความศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่น ๆ เช่น คริสต์ศาสนา และศาสนาอิสลาม
ความเป็นสิรมิ งคลทีบ่ งั เกิดขึน้ ทีเ่ มืองนนทบุรเี มือ่ ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ ด้วยพระบารมีของพระมหากษัตริย์
โปรดเกล้าฯ สร้างพระอารามหลวงทีส่ ำ� คัญขึน้ ในจังหวัดนนทบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ
เสด็จพระราชด�ำเนินสมโภชวัดเขมา* ที่พระอัครมเหสี กรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ทรงสร้างขึ้นใหม่
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอุโบสถ และพระเจดีย์วัดเขมาและโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
สร้อยนามวัดเขมาภิรตาราม โปรดเกล้าฯ สร้างพระเจดีย์วัดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ บูรณะวัดปากอ่าว และพระราชทานนามวัดว่าวัดปรมัยยิกาวาส
การสร้างนิเวศทางเศรษฐกิจและการเมืองทับลงไปในนิเวศทางสังคมวัฒนธรรมของคนในพืน้ ทีข่ องจังหวัดนนทบุรี
ผูค้ นในจังหวัดนนทบุรไี ม่วา่ จะเป็นในชุมชน หมูบ่ า้ น วัดวาอาราม และหน่วยปกครองในชุมชนต่าง ๆ ต่างก�ำลังสาละวน
อยู่ในวงจรของการพัฒนานิเวศทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเป็นพลวัต ผู้คนในเมืองนนท์แต่เดิมมาที่คุ้นเคย
และผูกพันอยู่กับวิถีชีวิตคนเมืองนนท์ที่เคยอยู่อย่างสงบ ใช้ชีวิตเป็นมิตรกับผู้คนฉันเครือญาติและเพื่อนบ้าน
เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ เมตตากันตามค�ำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทัง้ เป็นมิตรกับนิเวศธรรมชาติ สามารถ
อยู่ร่วมกับแม่น�้ำล�ำคลอง ผืนดิน ลมฟ้า อากาศ ฝูงนก ฝูงปลา และบรรดาพันธุ์ไม้ที่ผลิดอกออกผลที่คนเมืองนนท์
สามารถปลูกทุเรียนที่มีรสอร่อยที่สุดในโลก และเป็นพื้นที่สีเขียวตามธรรมชาติที่ดีกว่าการจัดสวน หรือการจัด
สภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบนั กระแสการพัฒนาแหล่งย่านหมูบ่ า้ นและชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรใี ห้กลายเป็น
แหล่งท่องเทีย่ วก�ำลังมีการขับเคลือ่ นผลักดันอย่างรุนแรงไม่แพ้การพัฒนาเศรษฐกิจด้านอืน่ ๆ วิถวี ฒ
ั นธรรม วัดวาอาราม
และเรือ่ งราวต่าง ๆ ของเมืองนนท์ได้มกี ารเผยแพร่กนั อย่างแพร่หลาย กิจกรรมดังกล่าวบางประการมุง่ เน้นในแง่เศรษฐกิจ
และส่งเสริมการท่องเทีย่ ว การด�ำเนินการเช่นนัน้ มักจะเกิดมาจากภายนอกเป็นส่วนมากแต่มผี ลกระทบถึงวิถชี วี ติ
ของคนเมืองนนท์ และบรรดาเอกลักษณ์ของเมืองนนท์ เช่น แหล่งก�ำเนิดทุเรียนรสเลิศ ถิน่ ก�ำเนิดเครือ่ งปัน้ ดินเผา
เมืองเก่าวัดงาม เป็นต้น ก�ำลังสูญเสียไปจากความทรงจ�ำของผูค้ น โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนเมืองนนท์รนุ่ ใหม่จะไม่รจู้ กั
เพื่อการเสริมสร้างความสุขความร่มเย็นของจังหวัดนนทบุรี คนเมืองนนท์และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
เมืองนนทบุรี ควรที่จะน้อมน�ำพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มี
พระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ชาวไทยทั้งหลาย ซึ่งรวมทั้งพสกนิกรชาวนนทบุรี ได้น้อมน�ำไป
ปฏิบัติเพื่อให้คนเมืองนนท์ได้เข้าใจ และเข้าถึงเรื่องของเมืองนนทบุรีอย่างแท้จริง
การน�ำเสนอเรื่องราวของจังหวัดนนทบุรี ค่อนข้างจะเป็นการย้อนมองภาพของจังหวัดนนทบุรีในอดีต
แต่ทั้งนี้มิได้มีจุดมุ่งหมายให้ไปอยู่กับอดีต และมิได้มุ่งหวังแต่เพียงให้ได้เห็นรูปแบบของชุมชนแต่มุ่งที่จะ
ได้เห็นและเข้าใจความเป็นอยู่วิถีชีวิตของผู้คนนนทบุรีที่ครั้งหนึ่งเป็นชุมชนที่เป็นชุมชนเกษตร หรือแหล่งการค้า
ที่มีตลาดน�้ำ มีเรือนแพ ชีวิตชาวน�้ำสองฝั่งเจ้าพระยา และชีวิตชาวคลองที่มีอยู่มากมายในจังหวัดนนทบุรี อีกทั้ง
ผู้คนที่รวมกันเป็นคนเมืองนนท์ ประกอบด้วยผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ ซึ่งมีทั้งไทย มอญ จีน ญวน ลาว และ
หลากหลาย ศรัทธา ความเชื่อ ซึ่งมีทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม
* ชื่อเดิมของวัดเขมาภิรตาราม
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ภาพวาดการตั้งชุมชน
ที่ประกอบด้วยผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์

การกระจายตัวของประชากรจังหวัดนนทบุรีเมื่อครั้งเป็นชุมชน
ชาวสวนชาวนา
เมือ่ พิจารณาถึงพัฒนาการของการตัง้ ถิน่ ฐานหรือการเคลือ่ นย้ายของผูค้ นกลุม่ ต่าง ๆ ทีเ่ ข้ามาตัง้ หลักฐาน
ท�ำมาหากินในจังหวัดนนทบุรจี ากอดีตทีผ่ า่ นมาจะพบว่า เนือ่ งด้วยพืน้ ทีข่ องจังหวัดนนทบุรโี ดยเฉพาะสองฝัง่ แม่นำ�้
เจ้าพระยาและสองฝั่งคลองต่าง ๆ ที่เป็นพื้นที่เหมาะแก่การก่อตั้งเป็นแหล่งท�ำสวน ท�ำนา ท�ำมาหากินได้ พื้นที่
ดังกล่าวนี้จึงดึงดูดผู้คนให้เข้ามาตั้งหลักแหล่งท�ำมาหากินตั้งแต่อดีตกาลนานมาจนถึงปัจจุบันนี้
ทางด้านตะวันตกของจังหวัดนนทบุรีที่อยู่ในพื้นที่ส่วนหนึ่งของอ�ำเภอบางบัวทอง และอ�ำเภอบางใหญ่
และพื้นที่ทั้งหมดของอ�ำเภอไทรน้อย ซึ่งในอดีตเคยเป็นป่ามาก่อน เมื่อมีการขุดคลองพระราชาภิมณฑ์ เมื่อ
พ.ศ. ๒๔๓๓ - ๒๔๔๒ ได้เปิดพืน้ ทีป่ า่ กระทุม่ มืดทางทิศตะวันตกของอ�ำเภอบางบัวทอง ผูค้ นหลัง่ ไหลเข้าไปจับจอง
ที่ดินเพื่อท�ำนา เกิดพื้นที่ชุมชนชาวนาที่กว้างขวางในพื้นที่ส่วนใหญ่ของอ�ำเภอบางบัวทอง อ�ำเภอบางใหญ่ และ
พื้นที่ทั้งหมดของอ�ำเภอไทรน้อย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยารวิวงศ์มหาโกษาธิบดี (ข�ำ บุนนาค) เป็น
แม่กองจ้างจีนขุดคลองมหาสวัสดิ์ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๐๓ ขุดเป็นคลองแยกจากคลองบางกอกน้อย ฝัง่ ตรงข้ามวัดขีเ้ หล็ก
(วัดสุวรรณคีร)ี ตรงไปทางตะวันตก ผ่านหน้าวัดชัยพฤกษมาลา ผ่านทีร่ กร้างไปบรรจบแม่นำ�้ ท่าจีน เมือ่ ขุดเสร็จแล้ว
ได้พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลสองฝั่งคลองในเมืองนนทบุรี และเมืองนครชัยศรี (จังหวัดนครปฐมในปัจจุบัน) ส�ำหรับ
ปลูกข้าว
คลองมหาสวัสดิ์เกิดการตื้นเขินขึ้นเนื่องจากกระแสน�้ำที่ไหลจากคลองมหาสวัสดิ์ไปเชื่อมคลองเจดีย์บูชา
จังหวัดนครปฐม มีการไหลเวียนช้า จึงเกิดการตืน้ เขินขึน้ อย่างรวดเร็ว การท�ำนาและการคมนาคมทางน�ำ้ จึงเกิดปัญหา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) เป็นแม่กอง
ขุดคลองทวีวัฒนา เพื่อผันน�้ำจากคลองมหาสวัสดิ์ และคลองภาษีเจริญ ผ่านคลองทวีวัฒนา และสามารถท�ำให้
กระแสน�ำ้ จากแม่นำ�้ เจ้าพระยาผ่านคลองมหาสวัสดิ์ คลองทวีวฒ
ั นา คลองภาษีเจริญไปสูแ่ ม่นำ�้ ท่าจีนได้ ได้แก้ปญ
ั หา
การตื้นเขินของคลองมหาสวัสดิ์ และก่อให้เกิดพื้นที่ท�ำนาท�ำสวนของเมืองนนทบุรีที่กว้างใหญ่ในเวลาต่อมา
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ความเจริญของจังหวัดนนทบุรีปัจจุบัน เปลี่ยนผันเป็นเมืองนนทบุรี
ศรีมหานคร
เนื่องจากที่ตั้งของจังหวัดนนทบุรีที่มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรีในปัจจุบันนี้
จึงเป็นที่รองรับการขยายตัวของเมืองหลวงกรุงเทพมหานครอย่างเต็มที่ จนเกือบจะเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพฯ
ส่วนราชการส�ำคัญของประเทศได้มาตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(ศูนย์นนทบุร)ี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส่วนงานของกรมชลประทาน
ส่วนงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และสถานีรถไฟฟ้า อีกทัง้ หมูบ่ า้ นจัดสรรนับพันแห่ง
ด้วยเหตุนี้เมืองนนทบุรีศรีมหาสมุทร ในสมัยอยุธยา ได้พัฒนาเป็นเมืองนนทบุรีศรีมหาอุทยาน และเมืองนนทบุรี
ศรีเกษตราราม ตามล�ำดับมานั้น ปัจจุบันนนทบุรีได้เป็นเมืองใหญ่มีความเจริญ จังหวัดนนทบุรีจึงควรเป็นเมือง
“นนทบุรีศรีมหานคร”
วิถีชีวิตของผู้คนในเมืองนนท์ตลอดถึงสภาพภูมินิเวศของจังหวัดนนทบุรีที่มีผลต่อการเกิดขึ้นของ
ภูมิวัฒนธรรมในชุมชนต่าง ๆ ของจังหวัดนนทบุรีที่ด�ำรงสืบเนื่องต่อ ๆ กันมาจนถึงปัจจุบันและรวมกันเป็น
คนเมืองนนท์ เมื่อเห็นภาพรวมเช่นนี้ เราจะได้เห็นภาพประกอบต่าง ๆ ที่รวมกันเป็นภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาพของผู้คนเมืองนนทบุรี ผู้คนเหล่านั้นประกอบกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ อย่างมีระเบียบแบบแผนในการ
ด�ำรงชีวิตร่วมกันจนเป็นสังคมที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีพื้นฐานทางจิตวิญญาณ และพิธีกรรม ขนบจารีต
ทั้งของชุมชนและของผู้คนในชุมชน จนเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนชาวสวน ชุมชนชาวนาของคนเมืองนนท์
แต่ก่อนมาและพัฒนามาเป็นชุมชนคนเมืองในปัจจุบันนี้ เราจะเดินไปข้างหน้า ด้วยการเหลียวหลัง เพื่อจะได้
ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต่อไป ดังค�ำกล่าวที่มีความหมายลึกซึ้งที่จารึกไว้ที่หน้าอาคาร National Archives,
Washington D.C. สหรัฐอเมริกา ที่ว่าอดีตนั้นเป็นเพียงบทน�ำ (What is past is prologue) เพราะคนเมือง
นนท์ และมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจังหวัดนนทบุรี มีสิทธิ์ที่จะสร้างบทต่อ ๆ ไปให้เป็นเรื่องราวของจังหวัดนนทบุรี
อนาคตของจังหวัดนนทบุรีจะปรากฏในบทต่อ ๆ ไป และจะเป็นอย่างไรย่อมอยู่ในบทบาทของคนเมืองนนท์
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนนทบุรีต่อไปอย่างแน่นอน

ภูมินิเวศของจังหวัดนนทบุรี
ลักษณะภูมิศาสตร์ จังหวัดนนทบุรี
ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ
จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมาณ ๖๓๖.๔๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๙๗,๗๔๙ ไร่ มีพิกัดภูมิศาสตร์อยู่ละติจูดที่ ๑๓ องศา
๔๗ ลิปดาเหนือ ถึงละติจูดที่ ๑๔ องศา ๐๔ ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ ๑๐๐ องศา ๑๕ ลิปดาตะวันออก
ถึงลองจิจูดที่ ๑๐๐ องศา ๓๔ ลิปดาตะวันออก
จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
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ทัศนียภาพมุมหนึง่ ของเกาะเกร็ด ต�ำบลปากเกร็ด ต�ำบลคลองพระอุดม ต�ำบลบางตะไนย์ และต�ำบลปากเกร็ด
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่แม่น�้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน
ทิศเหนือ

ติดต่อกับอ�ำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ�ำเภอลาดหลุมแก้ว
และอ�ำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ทิศใต้
ติดต่อกับเขตบางซื่อ เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตจตุจกั ร และเขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ�ำเภอพุทธมณฑล และอ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพืน้ ทีจ่ งั หวัดนนทบุรเี ป็นทีร่ าบลุม่ เป็นพืน้ ทีส่ ว่ นหนึง่ ของดินดอนสามเหลีย่ มปากแม่น�้ำเจ้าพระยาหรือ
ทุ่งราบเจ้าพระยา ไม่มีภูเขา พื้นที่มีความสูงต�่ำแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย ระหว่าง ๑.๕ เมตร สูงกว่าระดับน�้ำทะเล
เฉลีย่ ๑ - ๖ เมตร มีแม่นำ�้ เจ้าพระยาไหลผ่านตัง้ แต่ตอนเหนือตลอดถึงตอนใต้ของจังหวัดนนทบุรี จึงแบ่งออกเป็น ๒ ฝัง่
คือฝั่งตะวันตก มีพื้นที่ ๓ ใน ๔ ของจังหวัด ฝั่งตะวันออก มีพื้นที่ ๑ ใน ๔ ของจังหวัด สภาพพื้นที่จึงเหมาะใน
การท�ำสวนท�ำนา เพราะมีน�้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดปี มีล�ำคลองสาขาแยกจากแม่น�้ำเจ้าพระยามากกว่า ๑๐๐ คลอง
ทัง้ ในฤดูนำ�้ หลากน�ำ้ จะท่วมเอ่อนองไปทัว่ ทัง้ จังหวัด จังหวัดนนทบุรจี งึ เป็นพืน้ ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ดว้ ยน�ำ้ เพือ่ การอุปโภค
บริโภค และเพือ่ การเกษตร ตลอดจนมีความสะดวกในการคมนาคมทางน�้ำมาแต่อดีตกาล ทัง้ ทีต่ งั้ ของเมืองอยูไ่ ม่ไกล
จากนครหลวงราชธานีของไทย ไม่วา่ จะเป็นกรุงศรีอยุธยาหรือกรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ ผูค้ นจึงเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐาน
บ้านเรือนอยู่ในจังหวัดนนทบุรีอย่างหนาแน่นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นเป็นต้นมา
จากสภาพการตั้งชุมชนของผู้คนในจังหวัดนนทบุรีแต่ดั้งเดิมมาจึงเป็นการแสดงถึงความเหมาะสมของ
พื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดนนทบุรีที่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานด้วยเหตุพื้นฐาน ๒ ประการ คือ
๑. เป็นพื้นที่เหมาะแก่การท�ำสวน ท�ำนาเพื่อการปลูกข้าว และพืชสวนอื่น ๆ เพื่อการยังชีพ
๒. เป็นท�ำเลที่สามารถติดต่อกับชุมชนภายนอกทั้งที่อยู่ใกล้เคียง เช่น เมืองบางกอก ธนบุรี หรือที่อยู่ไกล
เช่น กรุงศรีอยุธยา หรือปากน�้ำเจ้าพระยาได้โดยสะดวก ด้วยอาศัยแม่น�้ำเจ้าพระยาและล�ำคลองต่าง ๆ ที่มีอยู่
มากมายตามธรรมชาติและจากการขุดโดยมนุษย์
ที่มาภาพ: ภาพจากเว็บไซต์ส�ำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี www.nonthaburitour.com
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การคมนาคมที่สะดวกเช่นนี้ ท�ำให้เกิดการค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้ากับชุมชนอื่น ๆ ที่อยู่ไกลออกไป
เท่าที่จะสามารถท�ำได้
ด้วยเหตุผลในเรือ่ งทีเ่ ป็นพืน้ ทีเ่ หมาะสมแก่การตัง้ ถิน่ ฐานและท�ำมาหากิน ตลอดจนสามารถเดินทางติดต่อ
ค้าขาย แลกเปลีย่ นสินค้าโดยสะดวก จึงท�ำให้มกี ารตัง้ ชุมชนระดับหมูบ่ า้ นกระจายอยูท่ วั่ ไปตลอดทัง้ จังหวัดนนทบุรี
ยิง่ กว่านัน้ ในบางแห่งซึง่ เป็นท�ำเลทีต่ งั้ อยูใ่ นทีเ่ หมาะแก่การค้าขายจะเป็นชุมชนทีม่ ขี นาดใหญ่กว่าหมูบ่ า้ น เช่น บ้าน
ตลาดขวัญ บ้านตลาดแก้ว บ้านบางตลาด บ้านปากเกร็ด บ้านบางใหญ่ บ้านบางคูเวียง ตลาดบางบัวทอง เป็นต้น
ขอบเขตการปกครอง
จังหวัดนนทบุรีแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคเป็น ๖ อ�ำเภอ ได้แก่
๑. อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
๒. อ�ำเภอปากเกร็ด
๓. อ�ำเภอบางกรวย
๔. อ�ำเภอบางใหญ่
๕. อ�ำเภอบางบัวทอง
๖. อ�ำเภอไทรน้อย
อ�ำเภอไทรน้อย
อ�ำเภอบางบัวทอง
อ�ำเภอปากเกร็ด
อ�ำเภอบางใหญ่
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
อ�ำเภอบางกรวย
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มี ๓๔ ต�ำบล ๓๒๘ หมูบ่ า้ น (ไม่นบั รวมหน่วยการปกครองในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต�ำบล
ซึง่ ยุบเลิกต�ำแหน่งก�ำนัน และ ผูใ้ หญ่บา้ นแล้ว) จังหวัดนนทบุรมี กี ารปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต�ำบล ในอ�ำเภอต่างๆ ดังนี้
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี ได้แก่
อ�ำเภอปากเกร็ด ได้แก่
เทศบาลนครนนทบุรี
เทศบาลนครปากเกร็ด
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เทศบาลต�ำบลบางพลับ
เทศบาลต�ำบลไทรม้า
อ�ำเภอบางบัวทอง ได้แก่
อ�ำเภอบางกรวย ได้แก่
เทศบาลเมืองบางบัวทอง
เทศบาลเมืองบางกรวย
อ�ำเภอไทรน้อย ได้แก่
เทศบาลต�ำบลบางสีทอง
เทศบาลต�ำบลไทรน้อย
เทศบาลต�ำบลปลายบาง
เทศบาลต�ำบลศาลากลาง
อ�ำเภอบางใหญ่ ได้แก่
เทศบาลต�ำบลบ้านบางม่วง
เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน
เทศบาลต�ำบลบางใหญ่
เขตเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี
เขตเทศบาลนคร
เขตเทศบาลเมือง
เขตเทศบาลต�ำบล
ที่ตั้งส�ำนักงานเทศบาล
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๒

นนทบุรีมีสร้อยนาม

เมืองนนทบุรีศรีมหาสมุทร
จังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่ในภาคกลางตอนล่างไม่ไกลจากปากน�้ำเจ้าพระยา สภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่ม
กว้างใหญ่จากตอนใต้ของกรุงศรีอยุธยามีแม่น�้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ตลอดสองฝั่งน�้ำเจ้าพระยาจากเมืองนนทบุรี
จนถึงปากน�้ำ จึงเป็นพื้นที่ที่มีระดับน�้ำไหลขึ้นไหลลงตามการขึ้นลงของระดับน�้ำในทะเลอ่าวไทย ในช่วงฤดูร้อน
ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ปริมาณน�้ำของแม่น�้ำเจ้าพระยาตอนบนมีน้อย การไหลผ่านของน�้ำใน
แม่น�้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านเมืองนนทบุรี และบางกอกหรือเมืองธนบุรี จึงมีน้อยและไหลลงสู่อ่าวไทยอย่างช้า ๆ
เมื่อถึงเวลาน�้ำทะเลขึ้น น�้ำทะเลจะไหลหนุนขึ้นไปทางเหนือของปากน�้ำเจ้าพระยา ดันการไหลของกระแสน�้ำ
เจ้าพระยาให้ไหลย้อนขึ้นไปผ่านเมืองธนบุรี และเมืองนนทบุรี ท�ำให้น�้ำเจ้าพระยาในเมืองธนบุรี เมืองนนทบุรี
มีรสกร่อย เพราะมีปริมาณน�้ำเค็มเจือปนอยูใ่ นปริมาณมาก จนเข้าฤดูฝนประมาณเดือนมิถนุ ายน ถึงเดือนกันยายน
ระดับน�ำ้ เจ้าพระยาตอนบนมีมากและไหลแรง ความเค็มของน�ำ้ ในแม่นำ�้ เจ้าพระยาบริเวณเมืองนนทบุรี และเมือง
ธนบุรีจะหายไป ธรรมชาติของแม่น�้ำเจ้าพระยาที่เมืองนนทบุรีที่มีสภาพกร่อยหรือลักจืดลักเค็ม เช่นนี้เพราะ
อยู่ใกล้ทะเลที่อ่าวไทย
สภาพธรรมชาติของแม่น�้ำเจ้าพระยาตอนล่างใกล้ปากน�้ำเจ้าพระยาทีไ่ หลผ่านจากอ�ำเภอปากเกร็ด ซึง่ อยู่
ตอนเหนือของเมืองนนทบุรีผ่านอ�ำเภอเมืองนนทบุรี อ�ำเภอบางกรวย และไหลสู่กรุงเทพฯ มีสภาพลักจืดลักเค็ม
ในบางเวลาและเมืองนนทบุรีอยู่ใกล้อ่าวไทย เช่นนี้ เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีสยาม เมืองนนทบุรีจึงมีชื่อ
ในบทพระไอยการและมีสร้อยนามว่า “ศรีมหาสมุทร” ชื่อของเมืองนนทบุรีในบทพระไอยการจึงมีชื่อว่า
“เมืองนนทบุรศี รีมหาสมุทร” สังกัด “หัวเมืองปากใต้” ของกรุงศรีอยุธยา เพราะอยูใ่ ต้กรุงศรีอยุธยาใกล้ปากน�ำ้
เจ้าพระยา และอ่าวไทย หัวเมืองปากใต้ประกอบด้วย เมืองนนทบุรี เมืองธนบุรี เมืองสมุทรปราการ เมืองชลบุรี
เมืองสาครบุรี (สมุทรสาคร) เมืองนครชัยศรี และเมืองสมุทรสงคราม
ยิ่งกว่านั้น เนื่องจากที่ตั้งของเมืองนนทบุรีและเมืองธนบุรี ตั้งอยู่ใกล้อ่าวไทย ชื่อของเมืองนนทบุรี และ
เมืองธนบุรที กี่ ำ� หนดไว้ในบทพระไอยการครัง้ กรุงศรีอยุธยา จึงมีสร้อยต่อท้ายว่า ศรีมหาสมุทรเหมือนกัน ซึง่ หมายถึง
อยู่ใกล้ทะเลอ่าวไทย จึงมีชื่อเมืองครั้งกรุงศรีอยุธยา เมืองนนทบุรีศรีมหาสมุทร และ เมืองธนบุรีศรีมหาสมุทร
หัวเมืองปากใต้ - เมืองนนทบุรีและเมืองธนบุรี สังกัดหัวเมืองปากใต้
เมืองนนทบุรีศรีมหาสมุทร และเมืองธนบุรีศรีมหาสมุทร ทั้งสองเมืองนี้ สังกัดอยู่ในหัวเมืองปากใต้ของ
กรุงศรีอยุธยา ด้วยทั้งเมืองนนทบุรีและเมืองธนบุรีเป็นหัวเมืองที่ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของกรุงศรีอยุธยา และอยู่ใกล้
อ่าวไทย จึงเป็นเมืองที่สังกัดหัวเมืองปากใต้
ในพุทธศตวรรษที่ ๒๒ หรือหลังรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พ.ศ. ๒๑๓๓ - ๒๑๔๘) กรุงศรีอยุธยา
มีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองขึ้น การค้าขายกับชาวต่างประเทศขยายเติบโตมั่งคั่ง บรรดาพ่อค้าส�ำเภาของต่างชาติ
ต่างเดินทางมาติดต่อค้าขาย และเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตกับกรุงศรีอยุธยามากขึ้น ล้วนต้องผ่านย่านธนบุรี
และนนทบุรีทั้งสิ้น

26 นนทบุรีศรีมหานคร

เมืองนนทบุรีและเมืองธนบุรีเป็นที่ตั้งด่านและป้อมปราการ
เมืองนนทบุรีและเมืองธนบุรี เป็นที่ตั้งป้อมและด่าน เพื่อกันมิให้เรือใหญ่ผ่านไปมาได้ ถ้าไม่ขออนุญาต
เจ้าเมืองเสียก่อน
เมืองนนทบุรี มีป้อมแก้วและป้อมทับทิม ปัจจุบันถูกรื้อไปแล้ว
เมืองธนบุรี มีปอ้ มวิชาเยนทร์ ปัจจุบนั คือ ป้อมวิชยั ประสิทธิ์ ปากคลองบางกอกใหญ่ ใต้วดั อรุณราชวราราม
ป้อมของเมืองนนทบุรี และเมืองธนบุรี ท�ำหน้าที่เป็นด่านตรวจคนและสินค้าที่ผ่านเข้าออกกรุงศรีอยุธยา
ปัจจุบนั นี้ แม้มกี ารขุดลัดแม่นำ�้ เจ้าพระยาทีล่ ดั บางกอก และลัดเมืองนนทบุรี เกิดแม่นำ�้ เจ้าพระยาสายใหม่
แม่นำ�้ เจ้าพระยาสายเดิมเปลีย่ นสภาพเป็นคลองแม่นำ�้ อ้อม คลองบางกอกน้อย คลองบางระมาด คลองบางกอกใหญ่
แต่สภาพของชุมชนต่าง ๆ สองฝัง่ แม่นำ�้ เจ้าพระยาสายเดิมในอ�ำเภอบางกรวย อ�ำเภอบางใหญ่ บางส่วนของอ�ำเภอ
บางบัวทอง และบางส่วนของอ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตตลิ่งชัน บางระมาด บางขุนนนท์
บางกอกน้อย บางแวก บางพรม บางบ�ำหรุ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพฯ โดยสภาพทั่วไปของชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่
ในบริเวณดังกล่าว ยังคงเป็นชุมชนชาวสวนที่มีวิถีชีวิตและสังคมชาวสวนอยู่มาก รวมทั้งเป็นแหล่งอารยธรรมที่
ควรแก่การอนุรกั ษ์และศึกษาในเรือ่ งของศิลปวัฒนธรรมทีม่ อี ยูอ่ ย่างมากมายตามอาราม และชุมชนชาวสวนย่านฝัง่ ธน
และนนทบุรีเมืองพี่เมืองน้องที่มีมาแต่โบราณกาลสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ ทั้งมีพระปรางค์วัดปรางค์หลวง
คลองแม่น�้ำอ้อม อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นหลักฐานส�ำคัญที่เป็นพระปรางค์เก่าแก่อายุถึงสมัยต้น
กรุงศรีอยุธยา ที่เป็นเสมือนหลักเมืองของผู้คนในชุมชนต่าง ๆ ในย่านแม่น�้ำเจ้าพระยาสายเดิม ที่มีเมืองนนทบุรี
ศรีมหาสมุทร และเมืองธนบุรีศรีมหาสมุทร เมืองพี่เมืองน้องของพี่น้องชาวสวน

เมืองนนทบุรีเมืองพี่เมืองน้องกับเมืองธนบุรี
สภาพภูมิประเทศของชุมชนต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ทางด้านใต้กรุงศรีอยุธยา และอยู่เหนือปากแม่น�้ำเจ้าพระยา
บริเวณทีเ่ ป็นทีต่ งั้ ของเมืองนนทบุรี และกรุงเทพฯ ในปัจจุบนั นี้ แต่เดิมมาเป็นทีต่ งั้ ของชุมชนชาวสวนทีส่ ร้างบ้านเรือน
และวัดวาอาราม อีกทัง้ ท�ำสวนอยูต่ ลอดสองฝัง่ ล�ำน�ำ้ เจ้าพระยา และคลองเล็กคลองน้อยกระจายอยูท่ วั่ พืน้ ทีร่ าบลุม่
ตั้งแต่ครั้งอโยธยา ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยังไม่มีการขุดลัดแม่น�้ำ
เจ้าพระยาทีบ่ างกอก (บริเวณจากหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปถึงปากคลองตลาด) และทีเ่ มืองนนทบุรี (บริเวณ
เหนือวัดเฉลิมพระเกียรติถึงวัดเขมาภิรตาราม) แม่น�้ำเจ้าพระยาสายเดิมที่ปัจจุบันเป็นคลองแม่น�้ำอ้อม ในเขต
จังหวัดนนทบุรี และคลองบางกอกน้อย คลองบางระมาด คลองบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
พืน้ ทีส่ องฝัง่ แม่นำ�้ เจ้าพระยาสายเดิมทีเ่ ป็นคลองแม่นำ�้ อ้อม จังหวัดนนทบุรี คลองบางกอกน้อย คลองบางระมาด
คลองบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ดังกล่าวนีจ้ งึ มีเขตต่อเนือ่ งกันตามฝัง่ ล�ำน�ำ้ เจ้าพระยาสายเดิม สภาพภูมศิ าสตร์และ
ภูมินิเวศที่คล้ายคลึงกัน ผู้คนในชุมชนย่านนี้มีภูมิวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน อีกทั้งเป็นชุมชนชาวสวนด้วยกันอีก
ยากทีจ่ ะแยกความแตกต่างของผูค้ นย่านนีอ้ อกจากกันได้ชดั เจน แม้เมือ่ มีการยกฐานะชุมชนขึน้ เป็นเมืองนนทบุรี
และเมืองธนบุรใี นเวลาต่อมา แต่สภาพของชุมชน ตลอดจนวิถชี วี ติ สังคม วัฒนธรรม ชาวสวนนนท์กบั ชาวสวนธน
ดูจะละม้ายคล้ายกันจนยากทีจ่ ะแยกให้เห็นความต่างของชุมชนและวิถชี วี ติ สังคมของผูค้ นชาวสวนสองเมืองนีไ้ ด้
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ชุมชนชาวสวนชาวคลองของเมืองนนท์ เมืองธนบุรีที่ดุจเป็นคู่แฝด
ชุมชนชาวสวนในย่านล�ำแม่นำ�้ เจ้าพระยาสายเดิมกระจายอยูต่ ามชุมชนตามบางต่าง ๆ เช่น บางกรวย บางขนุน
บางขุนกอง บางไกร บางคูเวียง บางราวนก บางใหญ่ บางม่วง บางรักใหญ่ บางรักน้อย ในเขตจังหวัดนนทบุรี และ
ในชุมชนบางขุนนนท์ บางระมาด บางพรม บางบ�ำหรุ บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางพลัด ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี
กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน
ชุมชนต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ มีลกั ษณะทางกายภาพและสภาพภูมปิ ระเทศ คล้ายคลึงกันโดยมิได้มคี วามต่างกัน
ด้วยการเป็นคนละเมืองกันแต่อย่างใด เอกลักษณ์ของชุมชนดังกล่าวคือ เป็นชุมชนชาวคลอง มีคลองเล็กคลองน้อย
นับเป็นร้อย ๆ คลองกระจายอยูท่ วั่ ไปดุจเส้นเลือดฝอยในร่างกายมนุษย์ บ้านเรือน วัดวาอาราม ทีส่ งบและสวยงาม
มีอยู่ตลอดสองฝั่งคลอง เหล่านี้
ชุมชนทุกแห่งในแหล่งที่สองฝั่งคลองดังกล่าว เป็นชุมชนชาวสวน บ้านสวนที่ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ในสวน
นานาพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สวนทุเรียนทีม่ มี ากมายในย่านคลองบางกอกน้อยต่อเนือ่ งมาตลอดคลองแม่นำ�้ อ้อม
พื้นที่ของธนบุรีและนนทบุรี ย่านนี้จึงเป็นชุมชนบ้านสวนที่มีมาตั้งแต่ต้นกรุงศรีอยุธยา

ขุดคลองลัดบางกรวยช่วยเชื่อมเมืองนนท์ - ธนบุรี เป็นพื้นที่เดียวกัน
การขุดคลองลัดครั้งรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๑ โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดจาก
วัดชลอ บางกรวย เมืองนนทบุรี ให้บรรจบคลองบางกอกน้อย ที่วัดขี้เหล็ก (วัดสุวรรณคีรี) เมืองธนบุรี การขุด
คลองลัดแห่งนี้ท�ำให้พื้นที่ของนนทบุรีและธนบุรีมีส่วนต่อเนื่องและสะดวกในการสัญจรไปมาของคนสองเมืองนี้
ดุจเป็นพื้นที่เดียวกัน
เนือ่ งจากสภาพภูมปิ ระเทศของเมืองนนทบุรแี ละเมืองธนบุรมี คี วามคล้ายคลึงกันด้วยทีต่ งั้ อยูใ่ นชัยภูมใิ กล้
กรุงศรีอยุธยา เมือ่ ครัง้ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงเตรียมความพร้อมในการป้องกันพระราชอาณาจักร หลังจาก
กรุงศรีอยุธยาต้องสูญเสียสมเด็จพระศรีสุริโยทัย จากการรุกรานของพม่า วิธีการหนึ่งในการเตรียมความพร้อม
ของราชอาณาจักรคือ การยกฐานะชุมชนขึน้ เป็นเมือง กับยกฐานะเมืองน้อยขึน้ เป็นเมืองใหญ่ เพือ่ ให้มกี ำ� ลังผูค้ นไว้
เตรียมพร้อมในการป้องกันรักษาบ้านเมือง บ้านตลาดขวัญจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเมืองนนทบุรีเช่นเดียวกับ
บางกอก ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเมืองธนบุรี
สมัยกาลบ้านตลาดขวัญ ก่อนเปลี่ยนผันเป็นเมืองนนทบุรี
ตลาดขวัญ เป็นชือ่ ย่านการค้าของชาวสวนทีม่ ารวมกันซือ้ ขายแลกเปลีย่ นสินค้า ตลาดแห่งนีอ้ ยูร่ มิ แม่นำ�้
เจ้าพระยาตอนใต้ของกรุงศรีอยุธยา และเหนือบางกอก เป็นต้นทางการเดินทางทางเรือจากบางกอกและอ่าวไทย
ไปกรุงศรีอยุธยา เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ของสวนผลไม้
ทางด้านทิศใต้ของตลาดขวัญมีตลาดเก่าแก่ทตี่ งั้ ขึน้ ในชุมชนชาวสวนย่านนี้ มีชอื่ ว่า ตลาดแก้ว อยูร่ มิ แม่นำ�้
เจ้าพระยาเช่นกัน
ระหว่างชุมชนตลาดแก้ว และชุมชนตลาดขวัญ เป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณอีกแห่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำ
เจ้าพระยา (สายเดิม) มีพระปรางค์หลวงที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอโยธยาหรือต้นกรุงศรีอยุธยา เป็นปูชนียสถาน
หลักบ้านหลักเมือง ของชุมชนตลาดแก้ว ตลาดขวัญมาก่อน
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นอกจากพระปรางค์หลวงที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนตลาดแก้ว และตลาดขวัญ ที่ยืนยันอายุกาลของ
ตลาดแก้วและตลาดขวัญแล้ว ในย่านบ้านสวนทัง้ สองแห่งนีย้ งั ปรากฏว่ามีพระพุทธรูปศิลาสมัยอโยธยา และสมัย
ต้นกรุงศรีอยุธยา กระจายอยู่ตามอารามต่าง ๆ สองฝั่งล�ำน�้ำเจ้าพระยา และคลองสาขาของเจ้าพระยาย่านนี้
จ�ำนวนมากมายหลายวัด อันแสดงให้เข้าใจได้ชัดว่าชุมชนตลาดแก้ว ตลาดขวัญ มีอายุกาลนานมาแล้วมากกว่า
ห้าศตวรรษ
บ้านตลาดขวัญยกฐานะจากบ้านขึ้นเป็นเมืองนนทบุรี
ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พม่าได้ยกกองทัพมารุกรานกรุงศรีอยุธยา และไทยต้องสูญเสียสมเด็จ
พระศรีสุริโยทัย ราษฎรเสียขวัญ หลบหนีพม่าไปอยู่ในป่า ทิ้งบ้านช่องไปเป็นอันมาก สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
จึงโปรดเกล้าฯ ให้รวมชุมชนต่าง ๆ ตั้งบ้านเป็นเมือง เมืองน้อยให้เป็นเมืองใหญ่
ด้วยภาวะของบ้านเมืองในช่วงเวลานั้น ประกอบกับความพร้อมของชุมชน บ้านตลาดขวัญได้รับการยก
ฐานะขึน้ เป็นเมืองนนทบุรี เมือ่ พ.ศ. ๒๐๙๒ พร้อมกับเมืองสาครบุรี (สมุทรสาคร) และเมืองนครชัยศรี (นครปฐม)
ดังปรากฏในพระราชพงศาวดาร ที่ว่า
“...ฝ่ายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้า ให้สถาปนาทีพ่ ระราชทานเพลิงนัน้ เป็นพระมหาเจดีย์
วิหารส�ำเร็จแล้ว ให้นามชื่อวัดสบสวรรค์ แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่า ไพร่บ้าน เมืองตรี จัตวา ปากใต้
ฝ่ายเหนือ เข้าพระนครครั้งนี้น้อย หนีออกอยู่ป่าดง ห้วย เขา ต้อนไม่ได้เป็นอันมาก
ให้เอาบ้านท่าจีน ตั้งเป็นเมืองสาครบุรี ให้เอาบ้านตลาดขวัญตั้งเป็น เมืองนนทบุรี ให้แบ่งเอา
แขวงเมืองราชบุรี แขวงเมืองสุพรรณบุรี ตั้งเป็นเมืองนครไชยศรี...”
ชุมชนชาวสวน ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์แห่งบ้านตลาดขวัญ จึงได้เป็นทีต่ งั้ ของเมืองนนทบุรี เมือ่ พ.ศ. ๒๐๙๒ เป็นต้นมา
และยังคงเป็นตลาดย่านการค้าในชื่อว่า ตลาดขวัญ เป็นตลาดส�ำคัญของเมืองนนทบุรีสืบต่อมาจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น
บ้านตลาดขวัญในความรับรู้ของชาวยุโรป
ความส�ำคัญของบ้านตลาดขวัญได้ปรากฏอยู่ในแผนที่ราชอาณาจักรสยาม (กรุงศรีอยุธยา) ที่ชาวยุโรป
ได้ท�ำไว้ในสมัยอยุธยาอย่างน้อย ๒ ชุด คือ
๑. แผนที่แผ่นแรกแสดงเมืองต่าง ๆ ตั้งแต่อ่าวไทยขึ้นไปถึงกรุงศรีอยุธยา และบรรดาหัวเมืองเหนือ ซึ่ง
ชาวฮอลันดาจัดท�ำขึน้ เมือ่ ประมาณ พ.ศ. ๒๑๗๙ ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. ๒๑๗๒ - ๒๑๙๙)
แต่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อ พ.ศ. ๒๒๖๙ ในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ (พ.ศ. ๒๒๕๑ - ๒๒๗๕)
๒. แผนที่ที่พิมพ์อยู่ในหนังสือจดหมายเหตุของลาลูแบร์ ซึ่งเดินทางถึงกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๐
ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
แผนที่ดังกล่าว ได้ระบุที่ตั้งของตลาดแก้วและตลาดขวัญไว้ด้วย
บ้านตลาดแก้วและบ้านตลาดขวัญได้เป็นชุมชนที่ลาลูแบร์ ราชทูตฝรั่งเศสได้กล่าวถึงไว้ในจดหมายเหตุ
เมือ่ ได้เดินทางมากรุงศรีอยุธยา ลาลูแบร์ได้กล่าวถึงชุมชนและเมืองต่าง ๆ ตัง้ แต่ภาคเหนือจนถึงปากน�ำ้ เจ้าพระยา
ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ดังนี้
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“...ต�ำบลต่าง ๆ ที่แม่น�้ำสายนี้ไหลผ่าน คือ แม่ตาก อันเป็นเมืองเอกของราชธานีสยาม ตั้งอยู่ทาง
ทิศเหนือหนพายัพถัดจากนี้ต่อมาถึงเมืองเทียนทอง หรือเชียงทอง ก�ำแพงเพชร หรือก�ำแพงเฉย ๆ ซึ่งลางคน
ออกเสียงว่า ก�ำแปง แล้วก็ถึงนครสวรรค์ ชัยนาท ตลาดขวัญ ตลาดแก้ว แล้วบางกอก...”
ลาลูแบร์ ได้กล่าวถึงตลาดขวัญ เมืองผลไม้มีชื่อ ดังนี้
“สวนผลไม้ที่บางกอกนั้น มีอาณาบริเวณยาวไปตามชายฝั่ง โดยทวนขึ้นไปสู่เมืองสยามถึง ๔ ลี้
กระทั่งจดตลาดขวัญ ท�ำให้บ้านเมืองเหล่านี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลาหาร...”

แผนทีร่ ะบุบา้ นตลาดขวัญเมืองนนทบุรี ทีจ่ ดั ท�ำโดยชาวยุโรป
ทีม่ า: สมุดภาพนนทบุรี วิถแี ห่งการพัฒนา. นนทบุร:ี ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุร,ี ๒๕๕๕. หน้า ๔๕.
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เมืองนนทบุรีมีความส�ำคัญเป็นเมืองหน้าด่านของกรุงศรีอยุธยา
ความเจริญรุง่ เรืองของกรุงศรีอยุธยาได้เป็นทีเ่ ลือ่ งลือระบือไกลไปในบรรดานานาประเทศทัง้ ใกล้และไกล
จีน ญี่ปุ่น อาหรับ และบรรดาชาติต่าง ๆ ในยุโรป เช่น ฝรั่งเศส โปรตุเกส ฮอลันดา เป็นต้น ได้เดินทางมาเจริญ
สัมพันธไมตรีทางการทูตและการค้า กรุงศรีอยุธยาจึงมีคณะทูตและพ่อค้าต่างชาติเดินทางมาทางเรือเป็นจ�ำนวนมาก
เพือ่ ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่พระราชอาณาจักรโดยเฉพาะอย่างยิง่ ความมัน่ คงของชาติและการจัดระเบียบ
การจัดเก็บภาษีและผลประโยชน์ของพระราชอาณาจักร ด้วยเหตุนี้พระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาโปรดเกล้าฯ
ให้ตั้งด่านจากปากน�้ำเจ้าพระยาถึงกรุงศรีอยุธยา
หนังสือ “อักขราภิธานศรับท์” ที่หมอบรัดเลย์ได้พิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๖ ได้แสดงความหมายของค�ำว่า
“ด่าน” ไว้ดังนี้
“ด่าน เป็นชือ่ ทีพ่ ระมหากษัตริยส์ งั่ ให้ตงั้ ไว้สำ� หรับตรวจตราสิง่ ของต้องห้ามทัง้ ปวงเหมือนด่านปากน�ำ้
เป็นต้น”
ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการตัง้ ด่านทีเ่ มืองนนทบุรี ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากจังหวัดนนทบุรมี ลี ำ� น�ำ้ เจ้าพระยาไหลผ่าน
และอยู่ระหว่างปากน�้ำเจ้าพระยากับกรุงศรีอยุธยา จึงเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมจะเป็นที่ตั้งด่านส�ำหรับตรวจผู้ที่จะ
ผ่านเข้าไปกรุงศรีอยุธยา หรือผ่านออกมาจากกรุงศรีอยุธยา เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของบ้านเมือง อีกทั้งเป็น
ด่านตรวจตราสินค้า สิ่งของผิดกฎหมาย หรือต้องเสียภาษีที่จะน�ำเข้าหรือน�ำสินค้าออกจากพระราชอาณาจักร
ด่านลักษณะดังกล่าวนี้เรียกว่า ด่านขนอน
จากปากน�้ำเจ้าพระยาถึงกรุงศรีอยุธยา มีด่านขนอน ๓ แห่ง คือ ด่านเมืองธนบุรี ด่านเมืองนนทบุรีที่
บ้านปากเกร็ด และด่านบ้านตะนาว ต�ำบลขนอนหลวง อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด่านเมืองนนทบุรี ที่เรียกกันทั่วไปว่า ด่านขนอนบ้านปากเกร็ด ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเมืองนนทบุรี
บริเวณล�ำน�ำ้ เจ้าพระยาโค้งอ้อมและมีการขุดคลองลัดเกร็ดน้อยทีบ่ า้ นปากเกร็ด ด่านแห่งนีต้ งั้ อยูบ่ ริเวณปากคลอง
ลัดเกร็ด ปัจจุบันยังคงเรียก “บ้านปากด่าน” คนมอญเรียก “ปานกัง”
นายด่านเป็นผูท้ พี่ ระมหากษัตริยแ์ ต่งตัง้ ให้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นนายด่าน ระบบเช่นนีม้ มี าตัง้ แต่สมัยอยุธยา ต่อมา
ในสมัยธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้พญาเจ่ง หัวหน้ามอญอพยพเข้ามาพึง่ พระบรมโพธิสมภาร
ในพระราชอาณาจักรไทยไปอยูท่ บี่ ริเวณทีต่ งั้ ด่านเมืองนนทบุรพี ร้อมครอบครัวมอญอพยพทัง้ หมด และให้พญาเจ่ง
เป็นนายด่านขนอนบ้านปากเกร็ดด้วย
ครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพญาเจ่ง
เป็นเจ้าพระยามหาโยธา ต�ำแหน่งจักรีมอญ ดูแลคนมอญในราชอาณาจักรไทยทัง้ หมด นายด่านแห่งนีค้ งเป็นคนมอญ
สืบต่อกันมาเนื่องจากเจ้าพระยามหาโยธา (เจ่ง) ต้องเข้ารับราชการในกรุงเทพพระมหานคร เนื่องด้วยเป็น
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้เป็นต้นสกุล “คชเสนี”
ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เอกชนประมูลท�ำหน้าที่เก็บภาษี
เรียกว่า “เจ้าภาษี” ส่วนใหญ่เจ้าภาษีเป็นคนจีน ด่านขนอนบ้านปากเกร็ดจึงมีคนจีนเป็นเจ้าภาษี ในเวลานั้นจึง
เกิดเจ้าภาษีและด่านภาษีย่อยขึ้นในชุมชนใหญ่ ๆ ในจังหวัดนนทบุรีหลายแห่ง ด่านภาษีย่อยดังกล่าวนี้กระจาย
อยูต่ ามชุมชนที่เป็นย่านการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณปากคลอง เช่น ปากคลองบางเขน ปากคลองบางกรวย
ปากคลองแม่น�้ำอ้อม ปากคลองบางบัวทอง เป็นต้น
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ครั้นมาถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกรมศุลกากรท�ำหน้าที่
จัดเก็บภาษี มีการแต่งตัง้ ข้าราชการประจ�ำท�ำหน้าทีจ่ ดั เก็บภาษีทศี่ าลากลางจังหวัด และอ�ำเภอต่าง ๆ มีสมุหบ์ าญชี
เป็นผูเ้ ก็บเงิน รวมอยูใ่ นกรมการอ�ำเภอ ส่วนภาษีผา่ นด่าน กรมศุลกากรตัง้ ด่าน มีดา่ นใหญ่ และด่านย่อย ด่านใหญ่
ตั้งเจ้าพนักงานมีเงินเดือน ด่านย่อยให้ผลตอบแทนผู้ท�ำหน้าที่ร้อยละสิบ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดนนทบุรียังคงมีด่านอยู่ ดังปรากฏในรายงาน
ของพระกรุงศรีบุรีรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีท�ำหนังสือรายงานเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้กล่าวถึงด่านต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี ดังนี้
“ด่านเวลานี้มีอยู่คือ ๑. ด่านใหญ่ปากคลองอ้อม ๒. ด่านบางเขน ๓. ด่านย่อยปากคลองมหาสวัสดิ์
๔. ด่านย่อยปากคลองบางใหญ่ ๕. ด่านย่อยปากคลองบ้านแหลม ๖. ด่านย่อยปากคลองบางบัวทอง”
ปั จ จุ บั น ด่ านต่ าง ๆ ดังกล่าวไม่มีแ ล้ว เพราะระบบการจั ด เก็ บภาษี ไ ด้ เ ปลี่ ย นแปลงเป็ น หน้ า ที่ ข อง
ส่วนราชการสรรพากรที่ประจ�ำอยู่ตามอ�ำเภอ องค์การบริหารส่วนต�ำบล และเทศบาลต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี

บริเวณปากด่าน ที่เคยเป็นด่านขนอนบ้านปากเกร็ดในสมัยอยุธยา
ภาพถ่ายมุมสูงบริเวณที่ตั้งวัดหน้าโบสถ์และตลาดน�้ำบางตลาด (พ.ศ. ๒๔๙๘) ในอดีต
ปัจจุบันเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในการดูแลของกรมชลประทาน อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
(อนุเคราะห์ภาพโดย นายสมคิด จันทวงษ์)
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ป้อมแก้ว ป้อมทับทิม ปราการส�ำคัญกรุงศรีอยุธยา
กรุงศรีอยุธยาเป็นทีย่ อมรับกันทัว่ ไปไม่เฉพาะแต่คนไทย แต่รวมถึงต่างประเทศทีย่ อมรับว่ากรุงศรีอยุธยา
เป็นมหานครที่ยิ่งใหญ่ เจริญรุ่งเรืองในทางเศรษฐกิจ การพระศาสนา และศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหลังจากกรุงศรีอยุธยา ชนะสงครามกับพม่าในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้ว กรุงศรีอยุธยายิ่งมี
อ�ำนาจ มีความมั่นคง เหนือกว่าประเทศข้างเคียง
ชาติต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้และไกล เช่น จีน ญี่ปุ่น อาหรับ รวมทั้งชาวยุโรป เช่น โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ
ฝรั่งเศส เป็นต้น ต่างเดินทางเข้ามายังกรุงศรีอยุธยา เพื่อติดต่อทางการค้าและการเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูต
อาจกล่าวได้ว่านับตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าประสาททอง (พ.ศ. ๒๑๗๒ - ๒๑๙๙) กรุงศรีอยุธยากลายเป็น
ศูนย์กลางการค้านานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชาวยุโรปที่เข้ามาในกรุงศรีอยุธยามีจ�ำนวนมากมายทั้งที่เป็นพ่อค้าและเป็นนักการทูต ชาวยุโรปเหล่านั้น
ได้บนั ทึกสภาพบ้านเมืองและเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ของกรุงศรีอยุธยาไว้เป็นหลักฐานแสดงความเจริญของกรุงศรีอยุธยาได้
เป็นอย่างดี โจสเซาเต็มพ่อค้าชาวฮอลันดา ได้เข้ามากรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๙ ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง
ได้บันทึกไว้ว่า
“กรุงศรีอยุธยานี้เป็นนครที่โอ่อ่า เต็มไปด้วยโบสถ์ วิหาร ซึ่งมีจ�ำนวนมากกว่า
๓๐๐ และก่อสร้างขึ้นอย่างวิจิตรพิสดารที่สุด โบสถ์วิหารเหล่านี้มีปรางค์ เจดีย์ และ
รูปปั้น รูปหล่ออย่างมากมาย ใช้ทองทาบอยู่ภายนอก เหลืองอร่ามทั่วไปหมด เป็น
พระมหานครที่สร้างอยู่ฝั่งแม่น�้ำ โดยมีผังเมืองวางไว้อย่างเป็นระเบียบ จึงเป็นนครที่
สวยงามมาก”
ความรุ ่ ง เรื อ งของกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา พั ฒ นาไปถึ ง ขี ด สุ ด ในรั ช สมั ย สมเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราช (พ.ศ.
๒๑๙๙ - ๒๒๓๑) เพราะกรุงศรีอยุธยานอกจากจะมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแล้ว กรุงศรีอยุธยายังเจริญก้าวหน้า
ด้านวิชาการต่าง ๆ ที่เป็นความรู้ชั้นสูงในยุคนั้น ทั้งนี้เพราะมีการติดต่อใกล้ชิดกับชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งชาวยุโรปอันก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นในสยามอยู่เนือง ๆ เป็นผลให้เกิดการก่อสร้าง ป้อมปราการ
เพื่อความมั่นคงของกรุงศรีอยุธยาขึ้น
แม่น�้ำเจ้าพระยานอกจากจะเป็นเส้นทางคมนาคมที่มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจต่อกรุงศรีอยุธยาแล้ว
แม่น�้ำเจ้าพระยามีบทบาทส�ำคัญทางด้านความมั่นคงของกรุงศรีอยุธยาด้วย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ทรงตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยของบ้านเมือง โปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมขึ้นในบริเวณเมืองนนทบุรีพร้อมกับ
โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองนนทบุรีจากบ้านตลาดขวัญมาสร้างขึ้นบริเวณใกล้ป้อมที่สร้างขึ้นใหม่นี้ด้วย
ทั้ ง นี้ สื บ เนื่ องจากการขุด คลองลัด ในรัช สมัยสมเด็ จ พระเจ้ า ปราสาททอง (พ.ศ. ๒๑๗๒ - ๒๑๙๙)
โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัด แยกจากแม่น�้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณใต้วัดท้ายเมืองในส่วนที่ล�ำน�้ำโค้งอ้อมไปทางทิศ
ตะวันตก (ปัจจุบนั คือ ปากคลองแม่นำ�้ อ้อม หรือปากคลองอ้อม) ขุดลัดตรงไปทางทิศใต้ไปบรรจบแม่นำ�้ เจ้าพระยา
ที่บริเวณใต้วัดเขมาภิรตาราม ต่อมากระแสน�้ำได้เปลี่ยนการไหลอ้อม กลับมาไหลตรงตามคลองที่ขุดใหม่นี้
คลองขุดใหม่ได้กลายเป็นล�ำน�ำ้ กว้างในเวลาต่อมา และเรือต่าง ๆ ทีเ่ ดินทางไปมาระหว่างกรุงศรีอยุธยาและปากน�ำ้
เจ้าพระยาต่างมาใช้คลองลัดเป็นเส้นทางสัญจร สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงค�ำนึงถึงความปลอดภัยเมื่อ

นนทบุรีศรีมหานคร

33

มีอริราชศัตรูเดินทางทางเรือเข้าไปถึงกรุงศรีอยุธยาได้สะดวกรวดเร็ว ประกอบกับช่วงเวลานั้นมีเรือต่างชาติ
เข้ามากรุงศรีอยุธยามากขึ้น ทรงพิจารณาเห็นว่าเมืองนนทบุรีเป็นเมืองหน้าด่านและเป็นจุดยุทธศาสตร์มีชัยภูมิ
ส�ำคัญ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมขึ้นในเขตเมืองนนทบุรี ๒ ป้อม คือ ป้อมแก้ว และป้อมทับทิม
ป้อมแก้ว และป้อมทับทิม ได้สร้างขึ้นตรงบริเวณใกล้แยกปากคลองลัดที่ขุดแยกจากแม่น�้ำเจ้าพระยา
ใกล้ปากคลองแม่น�้ำอ้อมหรือคลองอ้อมในปัจจุบันนี้
การสร้างป้อมแก้วและป้อมทับทิม คงด�ำเนินการโดยผู้ช�ำนาญการชาวฝรั่งเศสเช่นเดียวกับการสร้างป้อม
ที่เมืองธนบุรี สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ เป็นแม่กองควบคุมการก่อสร้าง
ที่เรียกว่า ป้อมวิไชเยนทร์ ป้อมแห่งนี้ตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณคลองขุดลัดบรรจบกับ
แม่น�้ำเจ้าพระยา (ขุดลัดครั้งรัชสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราช (พ.ศ. ๒๐๗๗ - ๒๐๙๙) ขุดแยกแม่น�้ำเจ้าพระยา
บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบันไปบรรจบแม่น�้ำเจ้าพระยาที่ปากคลองบางกอกใหญ่ หรือ
คลองบางหลวงในปัจจุบัน) ป้อมเมืองธนบุรีหรือป้อมวิไชเยนทร์ มีลักษณะเป็นป้อมก่ออิฐ มีสายโซ่ขึงขวางแม่น�้ำ
ระหว่างป้อมทั้งสอง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้เรียก ป้อมวิไชยประสิทธิ์ ปัจจุบันเหลือเพียง
ป้อมฝั่งตะวันตกปากคลองบางหลวง ป้อมวิไชยประสิทธิ์เคยใช้สกัดพวกกบฏมักกะสันมาแล้วในอดีต
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงพิจารณาถึงชัยภูมิของล�ำน�้ำเจ้าพระยาบริเวณที่สร้างป้อมแก้ว และ
ป้อมทับทิมเป็นจุดยุทธศาสตร์ทเี่ หมาะสม ดังนัน้ นอกจากจะสร้างป้อมทับทิมแล้ว โปรดเกล้าฯ ให้ยา้ ยเมืองนนทบุรี
จากบ้านตลาดขวัญฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำเจ้าพระยามาสร้างใหม่ในบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น�้ำเจ้าพระยา
ตรงข้ามบ้านตลาดขวัญใกล้กับป้อมที่ทรงให้สร้างขึ้นนี้ด้วย
ป้อมแก้วและป้อมทับทิม ได้ปรากฏเป็นหลักฐานในจดหมายเหตุรายวันของบาทหลวงเดอชัวซี ทีเ่ ดินทาง
ร่วมมากับคณะราชทูตฝรั่งเศสของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ เดินทางเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีในรัชสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช เมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๘ เมื่อคณะราชทูตเดินทางถึงเมืองนนทบุรี มีการยิงปืนค�ำนับที่ป้อม
เมืองนนทบุรี ดังนี้
“เช้าวันนี้ เราผ่านป้อมทีท่ ำ� ด้วยไม้ ๒ ป้อม ป้อมหนึง่ ยิงปืนเป็นการค�ำนับ ๑๐ นัด
อีกป้อมหนึง่ ๘ นัด ทีน่ มี่ แี ต่ปนื ครกเท่านัน้ ดินปืนดีมากทีเดียว ป้อมทางขวามือเรียกว่า
ป้อมแก้ว และป้อมทางซ้ายมือเรียก ป้อมทับทิม”
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ความเจริญของกรุงศรีอยุธยาต้องขุดคลองลัดเจ้าพระยารองรับการค้า การทูต
แม่นำ�้ เจ้าพระยาแม่นำ�้ สายหลักทีเ่ ปรียบเสมือนเส้นโลหิตใหญ่ทไี่ หลหล่อเลีย้ งกรุงศรีอยุธยาราชธานีของไทย
ให้ เจริ ญ รุ ่ ง เรื อ ง มั่ ง คั่ ง สมบู ร ณ์ ด ้ ว ยโภคทรั พ ย์ พื ช พั น ธ์ุ ธั ญ ญาหาร และอลั ง การสวยงามด้ ว ยอารามและ
ปราสาทราชวัง งามดังประหนึง่ เมืองของเทพเทวาบนสวรรค์ เป็นทีก่ ล่าวขานของบรรดานานาชาติวา่ กรุงศรีอยุธยานัน้
มีความมั่งคั่ง มั่นคง มีอ�ำนาจเหนือกว่าประเทศข้างเคียง
นับแต่แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรุงศรีอยุธยามีความเข้มแข็งทางการปกครองมาก ประกอบ
กับความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การพระศาสนาและศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ชาวต่างชาติทั้งชาวเอเชียและยุโรป
เช่น จีน ญี่ปุ่น อาหรับ โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส เป็นต้น ได้เดินทางมากรุงศรีอยุธยาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี
และเพื่อการค้า นับตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. ๒๑๗๒ - ๒๑๙๙) เป็นต้นมา กรุงศรีอยุธยา
เป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติที่ใหญ่แห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความเจริ ญ มั่ ง คั่ ง และความอลั ง การของกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา เป็ น สิ่ ง ที่ ป ระทั บ อยู ่ ใ นความทรงจ� ำ ของ
ชาวต่างประเทศมาก ชาวยุโรปที่เข้ามากรุงศรีอยุธยาทั้งที่เป็นทูต พ่อค้าและผู้น�ำทางศาสนา บุคคลเหล่านั้นได้
บันทึกกล่าวถึงความเจริญของกรุงศรีอยุธยาไว้มากมายทัง้ เป็นการบันทึกเป็นเอกสาร แผนทีแ่ ละภาพเขียนอันเป็น
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ความมั่งคั่งของกรุงศรีอยุธยาเป็นสิ่งที่ประทับใจของผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมาก ดังเช่น ค�ำประพันธ์ใน
ก�ำสรวลศรีปราชญ์ที่ประพันธ์ไว้ในสมัยอยุธยากล่าวถึงความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาไว้ ดังนี้
			
		
		
		
			
		
		
		

อยุธยายศยิ่งฟ้า			
อ�ำนาจบุญเพรงพระ			
เจดีย์ลอออินทร์			
ในทานทองแล้วเนื้อ			
อยุธยาไพโรจน์ใต้		
ทวารุจิยะหอ			
อยุธยายิ่งแมนสรวง			
ถนนดุจสวรรค์คล้ายคล้าย		

ลงดิน แลฤา
ก่อเกื้อ
ปราสาท
นอกโสรม
ตรีบูร
สระหล้าย
สุรโลก ปานฤา
แก่ตา

เส้นทางคมนาคมขนส่งทางน�ำ้ ยิง่ ทวีความส�ำคัญต่อการพัฒนาบ้านเมือง และได้รบั การปรับปรุงอยูต่ ลอดเวลา
เพราะนอกจากจะเป็นเส้นทางส�ำคัญในการสงครามแล้ว แม่นำ�้ ล�ำคลองยังอ�ำนวยประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการค้าขาย
ทัง้ ภายในและภายนอกราชอาณาจักรด้วย จึงมีการขุดคลองลัดและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมทางน�ำ้ เป็นเวลาต่อเนือ่ ง
กันมาตลอดเวลาในช่วงรัชสมัยต่าง ๆ บริเวณใดตรงที่ล� ำน�้ำสายส�ำคัญควรมีทางลัดเชื่อมติดต่อกันได้สะดวก
มีการขุดคลองเชื่อมล�ำน�้ำดังกล่าว หรือบริเวณใดที่ล�ำน�้ำไหลคดเคี้ยว โค้งอ้อม ต้องเสียเวลาในการเดินทางนาน
ให้มกี ารขุดคลองลัดเป็นทางตรง ไม่โค้งอ้อม เพือ่ ลดเวลาในการเดินทาง สามารถเดินทางได้เร็วขึน้ พระมหากษัตริย์
ในสมัยอยุธยา โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดขึ้นหลายแห่ง ดังนี้
๑. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ (พ.ศ. ๒๐๓๔ - ๒๐๗๒) ขุดซ่อมคลองส�ำโรง และคลองทับนางขุดเชื่อม
แม่น�้ำเจ้าพระยากับแม่น�้ำบางปะกง
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๒. สมเด็จพระไชยราชาธิราช (พ.ศ. ๒๐๗๗ - ๒๐๘๙) ขุดคลองลัดบางกอก ขุดคลองเชือ่ มล�ำน�ำ้ เจ้าพระยา
ขุดตัง้ แต่บริเวณแม่นำ�้ เจ้าพระยาทีว่ กไปทางทิศตะวันตกตรงทีเ่ ป็นปากคลองบางกอกน้อยในปัจจุบนั (ซึง่ เป็นแม่นำ�้
เจ้าพระยาเดิม) หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปทางทิศใต้ไปบรรจบแม่นำ�้ เจ้าพระยาทีไ่ หลวกมาทางทิศตะวันออก
ตรงข้ามกับปากคลองตลาดปัจจุบัน (ซึ่งเรียกล�ำน�้ำสายนี้ว่าคลองบางกอกใหญ่ หรือคลองบางหลวง) ปัจจุบันคือ
แม่น�้ำเจ้าพระยาตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถึงปากคลองตลาดขุดแล้วเสร็จ พ.ศ. ๒๐๘๕
๓. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. ๒๐๙๑ - ๒๑๑๑) ขุดคลองลัดเชื่อมแม่น�้ำเจ้าพระยา (เดิม) ตั้งแต่
บริเวณวัดชลอ อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (ปัจจุบันคือคลองอ้อมหรือคลองแม่น�้ำอ้อม) ไปถึงวัดขี้เหล็ก
(วัดสุวรรณคีรี) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บรรจบแม่น�้ำเจ้าพระยาเดิม (ปัจจุบันคือคลองบางกอกน้อย)
ขุดเมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๑
๔. สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. ๒๑๕๔ - ๒๑๗๑) ขุดลัดเกร็ดใหญ่ที่เมืองสามโคก ขุดตั้งแต่บ้านพร้าว
ใกล้วัดไก่เตี้ยในปัจจุบันจนถึงบางหลวงเชียงรากบริเวณวัดมะขาม วัดศาลเจ้า วัดทองเพลงในปัจจุบันนี้ ปัจจุบัน
คือล�ำน�ำ้ เจ้าพระยาทีไ่ หลผ่านจากอ�ำเภอสามโคกลงมาอ�ำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ล�ำน�ำ้ เจ้าพระยาเดิม
เรียกว่า คลองบ้านพร้าว และคลองเชียงราก
๕. สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. ๒๑๗๒ - ๒๑๙๙) โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดเมืองนนทบุรี เมื่อ
พ.ศ. ๒๑๗๙ ขุดคลองลัดจากบ้านตลาดขวัญ (เมืองนนทบุรีเดิม) ใต้วัดท้ายเมืองไปทางใต้บรรจบแม่น�้ำเจ้าพระยา
ที่ใต้วัดปากน�้ำ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี (ปัจจุบันคือปากคลองบางกรวย) จังหวัดนนทบุรี คลองลัดที่ขุดขึ้นปัจจุบัน
เป็นแม่น�้ำเจ้าพระยา แม่น�้ำเจ้าพระยาเดิมปัจจุบันเป็นคลองแม่น�้ำอ้อมหรือคลองอ้อม และคลองบางกรวย
๖. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ขุดคลองลัดเกร็ดน้อย เมื่อ พ.ศ. ๒๒๖๕ ขุดลัดตั้งแต่หน้าวัดปากอ่าว
(วัดปรมัยยิกาวาส) แยกจากแม่น�้ำเจ้าพระยาด้านทิศเหนือ ขุดลัดไปทางทิศใต้ถึงบ้านปากด่านใกล้ด่านขนอน
บ้านปากเกร็ด ต�ำบลเกาะเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ลักษณะทางกายภาพทางภูมศิ าสตร์ของจังหวัดนนทบุรี ทีม่ สี ภาพเป็นทีล่ มุ่ ลาดเอียง ล�ำน�ำ้ เจ้าพระยาช่วง
ที่ไหลผ่านจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่ตอนเหนือในเขตอ�ำเภอปากเกร็ด ลงไปทางทิศใต้ไหลผ่านอ�ำเภอเมืองนนทบุรี
อ�ำเภอบางใหญ่ และอ�ำเภอบางกรวย ซึ่งไม่ไหลตรงจากเหนือไปทางใต้ แต่บางช่วงของล�ำน�้ำได้ไหลโค้งอ้อม
ซึ่งท�ำให้การเดินทางทางเรือขนาดใหญ่ เช่น เรือส�ำเภาไม่สะดวกและต้องใช้เวลานานในการเดินทาง ดังที่ได้กล่าว
มาแล้วว่าพระมหากษัตริยก์ รุงศรีอยุธยาจึงโปรดเกล้าฯ ให้ขดุ คลองลัด เฉพาะในจังหวัดนนทบุรมี กี ารขุดคลองลัด
๓ แห่ง คือ ลัดบางกรวย ลัดเมืองนนท์ และลัดเกร็ด
การขุดคลองลัดดังกล่าว สามารถอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางทางเรือ เนื่องด้วยลดปัญหาการ
เดินทางทีต่ อ้ งไปตามล�ำน�ำ้ ทีโ่ ค้งอ้อม และต้องใช้เวลาในการเดินทางมาก เมือ่ มีคลองลัดท�ำให้การเดินทางทางเรือ
สะดวก และรวดเร็วขึน้ เป็นอย่างมาก เมืองนนทบุรเี กิดมีการพัฒนาบ้านเมืองในลักษณะของพัฒนาการด้านต่าง ๆ
ในโอกาสต่อมาหลายประการอันเป็นผลมาจากการขุดคลองลัดแม่น�้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดนนทบุรี
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เมืองนนทบุรีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการขุดคลองลัด
คลองลัดที่ขุดขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางลัดในการคมนาคมทางน�้ำในเขตจังหวัดนนทบุรี นอกจากจะอ�ำนวย
ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางทางเรือแล้ว ผลการขุดคลองลัดท�ำให้กระแสน�ำ้ เปลีย่ นแปลงทางเดินกระแสน�ำ้
มาไหลผ่านคลองลัดซึ่งเป็นทางตรง ท�ำให้ทางน�้ำค่อย ๆ ขยายกว้างขึ้นในเวลาต่อมา จากคลองลัดเป็นล�ำน�้ำใหญ่
นานเข้าตลิง่ ทัง้ สองฝัง่ พังลงมาเพราะกระแสน�ำ้ ทีไ่ หลแรงกัดเซาะตลิง่ จนกลายเป็นแม่นำ�้ กว้างใหญ่ เกิดล�ำน�ำ้ ใหญ่
แม่น�้ำสายเดิม เกิดการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากขุดลัด เกิดแม่น�้ำเจ้าพระยาสายใหม่ ๒ แห่งคือ ที่อ�ำเภอ
เมืองนนทบุรีและที่อ�ำเภอปากเกร็ด
๑. ล�ำน�้ำเจ้าพระยาสายใหม่ที่อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
คลองลัดที่ขุดจากใต้วัดท้ายเมือง บ้านตลาดขวัญไปทางใต้บรรจบแม่น�้ำเจ้าพระยาที่ใต้วัดเขมาภิรตาราม
คลองลัดขุดผ่านที่ดอนชุมชนมีไม่มาก แต่ภายหลังต่อมาจากการขุดคลองลัดได้กลายเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่
ทางฝัง่ ตะวันออกของแม่นำ�้ สายใหม่เป็นทีต่ งั้ ศาลากลางเมืองนนทบุรี และส่วนราชการต่าง ๆ ตัง้ แต่รชั สมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา ที่เหนือวัดเฉลิมพระเกียรติในปัจจุบัน และที่บ้านตลาดขวัญ ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั แม้เมือ่ มีการย้ายศาลากลางจังหวัดนนทบุรไี ปอยูท่ อี่ าคารของโรงเรียน
ราชวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ ก็คงอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยาสายใหม่นี้เช่นกัน
ปัจจุบันนี้แม้ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีและส่วนราชการต่าง ๆ ส่วนหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ได้ย้ายไปอยู่ที่
ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ แต่สองฝั่งเจ้าพระยาสายใหม่แห่งนี้มีพัฒนาการเป็นชุมชนเมือง
ขนาดใหญ่ตลอดสองฝั่งของล�ำน�้ำสายใหม่นี้อย่างมาก
ส่วนแม่นำ�้ เจ้าพระยาสายเดิม เป็นคลองแม่นำ�้ อ้อม หรือคลองอ้อม ในปัจจุบนั นีซ้ งึ่ ยังมีความคดโค้ง เสียเวลา
ในการเดินทางมาก เมื่อกระแสน�้ำเปลี่ยนทางไหล ยิ่งท�ำให้แม่น�้ำเจ้าพระยาสายเดิมที่คลองอ้อมตื้นเขิน แคบเข้า
จนเป็นคลองและเรียกว่า คลองอ้อม หรือคลองแม่น�้ำอ้อม ในช่วงตั้งแต่ปากคลองอ้อมเหนือวัดเฉลิมพระเกียรติ
ถึงวัดชลอ อ�ำเภอบางกรวย และช่วงจากวัดชลอถึงปากคลองที่บรรจบกับแม่น�้ำเจ้าพระยาที่เหนือการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรียกล�ำน�้ำช่วงนี้ว่าคลองบางกรวย
๒. ล�ำน�้ำเจ้าพระยาสายใหม่ที่อ�ำเภอปากเกร็ด
การขุดคลองลัดเกร็ด หรือคลองลัดเกร็ดน้อย มีผลท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่
บริเวณทีถ่ กู ขุดคลองลัดเกร็ดน้อย ด้วยพืน้ ทีท่ คี่ รัง้ หนึง่ เป็นแหลมมีแม่นำ�้ เจ้าพระยาโอบล้อมปลายแหลมเป็นรูปเกือกม้า
เมื่อมีการขุดคลองลัด และเมื่อคลองลัดได้ขยายกว้างขึ้นจนเป็นแม่น�้ำเจ้าพระยาสายใหม่ พื้นดินที่เป็นแหลมนั้น
จึงถูกแบ่งแยกออกจากแผ่นดินใหญ่ เกิดเป็นเกาะขนาดใหญ่กลางแม่นำ�้ เจ้าพระยา ด้วยมีลำ� น�ำ้ เจ้าพระยาโอบรอบ
เป็นต�ำบลเกาะเกร็ด ในปัจจุบันนี้
การขุดลัดที่อ�ำเภอบางกรวยเกิดเป็นส่วนหนึ่งของคลองบางกอกน้อย
การขุดลัดแม่น�้ำเจ้าพระยาจากวัดชลอ อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไปบรรจบแม่น�้ำเจ้าพระยา
ที่วัดสุวรรณคีรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร คลองลัดนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของคลองบางกอกน้อย เป็นคลอง
ที่สร้างความเชื่อมโยงทางวิถีชีวิตชาวสวน และวิถีวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของชุมชน ธนบุรีและนนทบุรี ท�ำให้เกิด
เป็นแหล่งอารยธรรมที่ส�ำคัญของจังหวัดนนทบุรี
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สภาวะบ้านแตกสาแหรกขาดที่เมืองนนทบุรีเมื่อใกล้เสียกรุงศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๓๑๐ กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า แต่ก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะถูกท�ำลายเผาผลาญ พม่าได้เข้าเผา
ท� ำ ลายเมื องนนทบุ รี ร วมทั้งเมืองอื่น ๆ ทางใต้เสียหายย่ อ ยยั บมาก่ อ นที่ จ ะเสี ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ดั ง ปรากฏ
ตามพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขากล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อกองทัพพม่าเข้ายึดเมืองนนทบุรี เมื่อ พ.ศ.
๒๓๐๘ ดังนี้
“ฝ่ายกองทัพหน้าพม่าข้างทางใต้ ซึ่งตั้งค่ายอยู่ ณ ดอกกระออม นั้น ถึง ณ เดือนสิบ ปีระกาสัปตศก
เมฆราโบ จึงยกทัพเรือพลพันเศษลงมาตีค่ายทัพไทย ซึ่งตั้งอยู่ต�ำบลบ�ำหรุนั้นแตก แล้วก็ยกลงมาตีทัพเรือ
พวกไทย ต�ำบลบางกุ้ง ก็แตกฉานพ่ายหนี จึงยกล่วงมาถึงเมืองธนบุรี พระยารัตนาธิเบศร์มิได้สู้รบ หนีกลับ
ขึ้นไปกรุงเทพมหานคร กองทัพเมืองนครราชสีมา ก็เลิกทัพไปทางฟากตะวันออก ยกกลับไปเมืองสิ้น พม่า
ก็ได้เมืองธนบุรี เข้าตั้งอยู่ ๓ วัน แล้วเลิกทัพกลับไป ณ ค่ายดอกกระออม
ครัน้ ณ เดือนยี่ เมฆราโบ ก็ยกทัพเรือมาเมืองธนบุรอี กี ไม่มใี ครอยูร่ กั ษาเมืองแลสูร้ บ พม่าเอาปืนใหญ่
ขึ้นตั้งบนป้อมวิไชยเยนทร์ ฟากตะวันตก ยิงโต้ตอบกับปืนก�ำปั่นจนเวลาค�่ำ ก�ำปั่นจึงถอนสมอลอยไปตามน�้ำ
ขึ้นไปทอดอยู่เหนือเมืองนนทบุรีแลกองทัพพระยายมราช ซึ่งตั้งอยู่เมืองนนท์นั้น ก็เลิกทัพหนีขึ้นไปเสียมิได้
ตัง้ อยูต่ อ่ รบพม่า พม่าเข้าตัง้ อยู่ ณ เมืองธนบุรี แล้ว จึงแบ่งทัพขึน้ มาตัง้ ค่าย ณ วัดเขมาตลาดแก้วทัง้ สองฟาก
ครั้นเพลากลางคืน นายก�ำปั่นมาขอเรือกราบ ลงมาชักสลุบช่วง ล่องลงไปไม่ให้มีปากเสียง ครั้นตรงค่ายพม่า
ณ วัดเขมา ก็ได้จุดปืนรายแคมพร้อมกันทั้งสองข้างยิงค่ายพม่าทั้งสองฟาก พม่าต้องปืนล้มป่วย ล�ำบาก
แตกหนีออกหลังค่าย ครั้นเพลาเช้าน�้ำขึ้น สลุบช่วงก็ถอนขึ้นมาหาก�ำปั่นใหญ่ ซึ่งทอดอยู่เหนือเมืองนนท์
ฝ่ายทัพพม่าก็ยกเข้าค่ายเมืองนนท์ ครั้นเวลาค�่ำให้ยกสลุบช่วงล่องลงไปอีก จุดปืนชายแคมยิงค่าย
เมืองนนท์ พม่าหนีออกไปซุ่มอยู่หลังค่าย อังกฤษแลไทยลงก�ำปั่นขึ้นไปเก็บของในค่าย พม่ากลับกรูเข้ามา
ข้างหลังค่ายไล่ฟันแทงไทยแลอังกฤษหนีออกจากค่ายลงก�ำปั่น แลตัดศีรษะลาต้าอังกฤษได้คนหนึ่ง เอาขึ้น
เสียบประจานไว้หน้าค่าย”
กองทัพพม่าที่ตั้งค่ายอยู่ที่วัดเขมาภิรตารามสามารถเข้ายึดเมืองนนทบุรีได้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๐๘ และไป
ตั้งค่ายอยู่บริเวณบ้านปากด่าน ใกล้วัดกลางเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จากนั้นจึงรุกคืบเข้าโจมตี
กรุงศรีอยุธยาในเวลาต่อมา
พม่ายึดด่านขนอนบ้านปากเกร็ด เพื่อรุกเข้าตีกรุงศรีอยุธยา
พม่าเข้ายึดเมืองนนทบุรีอยู่นานจนสามารถส�ำรวจหมู่บ้านและชุมชนต่าง ๆ สองฟากฝั่งเจ้าพระยาใน
เมืองนนทบุรีถึงกรุงศรีอยุธยา ได้ท�ำแผนที่เพื่อประโยชน์ในการเข้าโจมตีชุมชนต่าง ๆ รายทางจากเมืองนนทบุรี
ถึงกรุงศรีอยุธยา
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พม่าได้มาตัง้ ค่ายอยูห่ ลังวัดกลางเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ชาวบ้านผูส้ งู อายุในย่านนีแ้ ต่เดิมมา
ยังคงเรียกบริเวณหลังวัดกลางเกร็ดว่า “คันพม่า” หรือ ค่ายพม่า จากค�ำบอกเล่าของ ศาสตราจารย์ ดร.เชื้อ
ว่องส่งสาร อดีตรองอธิบดีกรมปศุสตั ว์ ได้กล่าวว่า พระอาจารย์ฟกั อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางเกร็ด ได้บอกกับท่านว่า
เมื่อพระอาจารย์ฟักยังเป็นเด็ก มีผู้ใหญ่ในชุมชนยังคงเรียกบริเวณหลังวัดกลางเกร็ดว่า คันพม่า หรือ ค่ายพม่า
เพราะมีแนวคันดินค่ายพม่าอยู่หลังวัดกลางเกร็ด
เมืองนนทบุรีจึงไม่พ้นจากการท�ำลายล้างผลาญทั้งชีวิตและทรัพย์สินของชาวเมืองนนท์ ชาวบ้านถูกฆ่า
อย่างโหดร้ายทารุณ บ้างถูกจับไปเป็นเชลยท�ำงานในกองทัพพม่า บ้างหลบหนีเข้าป่าเพือ่ ให้พน้ ภัยจากกองทัพพม่า
บ้านเรือนทรัพย์สนิ มิตอ้ งกล่าวถึงว่าสูญเสียเพียงใด ทหารพม่าได้เข้าปล้นสะดมจนหมดสิน้ บ้านเรือน วัดวาอาราม
ถูกเผาพินาศ กลายเป็นบ้านร้าง วัดร้าง เมืองร้างไปทั่วทั้งเมืองนนทบุรี
เมืองนนทบุรีที่อุดมสมบูรณ์และสงบสุขมาแต่ก่อนต้องตกเป็นบ้านร้าง เมืองร้าง ในบัดนั้น
กองทั พ พม่ ารุ ก คืบ หน้าไปยึด เมืองสามโคก (ปทุมธานี ) และรุ ก เข้ า ไปยึ ด ด่ า นบางไทร ทางด้ า นใต้
กรุงศรีอยุธยา จากนั้นจึงเข้าโจมตีกรุงศรีอยุธยา
“ลุศักราช ๑๑๒๙ ปีกุน นพศก ถึง ณ วันอังคาร เดือน ๕ ขึ้น ๙ ค�่ำ วันเนาว์ สงกรานต์วันกลาง พม่า
จุดเพลิงเผาฟืน เชื้อใต้รากก�ำแพงตรงหัวรอริมป้อมมหาชัยแลพม่าค่ายวัดการ้อง วัดนางปลื้ม แลค่ายอื่น ๆ
ทุกค่าย จุดปืนใหญ่ ปืนป้อม และหอรบยิงระดมเข้ามาในกรุงพร้อมกันตั้งแต่เพลาบ่าย ๓ โมงเศษจนพลบค�่ำ
พอก�ำแพงที่จดุ เชือ้ ฟืนเผารากนัน้ ทรุดลงหน่อยหนึง่ ถึงเพลา ๒ ทุม่ จึงได้จดุ ปืนสัญญาณขึน้ พลพม่าทุกด้าน
ทุกกองซึง่ เตรียมไม้ ก็เอาบันไดพาดที่ก�ำแพงทรุดแลที่อื่น ๆ รอบพระนครพร้อมกัน ก็ปีนเข้ากรุงได้ในเพลา
นั้น และจุดเพลิงขึ้นทุกต�ำบล เผาเหย้าเรือนอาวาสและพระราชวัง ทั้งปราสาทราชมณเฑียร แสงเพลิงสว่าง
ดังกลางวัน แล้วเที่ยวไล่จับผู้คน ค้นริบเอาทรัพย์ เงินทอง สิ่งของ ทั้งปวงต่าง ๆ
กรุงศรีอยุธยาพระมหาราชธานีทอี่ ลังการของไทยได้ถกู พม่าเข้าเผาผลาญยับเยิน วันกรุงศรีอยุธยาถูกพม่า
เข้าเผาท�ำลายนั้น ตรงกับเวลาค�่ำของวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๓๑๐
ความเจริญมัง่ คัง่ ของเมืองนนทบุรี ทีม่ มี าอย่างต่อเนือ่ ง ยาวนาน ได้ถงึ แก่กาลวิบตั ไิ ปด้วยอย่างหลีกเลีย่ งมิได้
เมือ่ กองทัพพม่าเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาและเผาผลาญกรุงศรีอยุธยาวินาศหมดสิน้ แล้ว พม่ายังคงมีกองก�ำลัง
ยึดอยูท่ ดี่ า่ นขนอนบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดังปรากฏในหนังสืออภินหิ ารบรรพบุรษุ ได้กล่าวถึง นายสุดจินดา
(ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหา
สุรสิงหนาท) ได้ล่องเรือหลบหนีทหารพม่าจากกรุงศรีอยุธยา เพื่อจะได้ไปพบหลวงยกกระบัตร (พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) ผู้เป็นพี่ชายที่เมืองราชบุรี เพื่อให้มาร่วมงานกู้ชาติกู้แผ่นดินกับสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชในการขับไล่ทหารพม่าออกจากแผ่นดินไทย หนังสืออภินิหารบรรพบุรุษได้กล่าวถึงการ
เดินทางของนายสุดจินดา เมื่อเดินทางทางเรือ ถึงบ้านปากเกร็ด เมืองนนทบุรี ดังนี้
“ภอมาถึงบางบัวทองในอ้อมเกร็ด ก็ภอสว่างในที่นั้น
จึงได้ซ่อนนอนอยู่ในที่ลับ ๆ รอค�่ำลงก็ลงเรือโกลน
ล่องมาถึงเมืองธนบุรีที่วัดแจ้ง”
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จากหนังสืออภินิหารบรรพบุรุษที่กล่าวว่า นายสุดจินดา เดินทางมาทางเรือถึงบ้านปากเกร็ด แต่กลับ
เดินทางไปทางอ้อมเกร็ด บางบัวทอง ไม่เข้าคลองลัดเกร็ดซึ่งเป็นทางลัด เพราะในช่วงเวลานั้น พม่ายังตั้งด่าน
ตรวจจับคนไทยอยู่ในบริเวณด่านบ้านปากเกร็ดในลัดเกร็ด ถ้าเดินทางไปทางอ้อมเกร็ดจะปลอดภัยกว่า
เมืองนนทบุรีที่เป็นเมืองหน้าด่านและด่านขนอนที่ส�ำคัญของกรุงศรีอยุธยา ได้ตกเป็นเมืองร้างเมื่อคราว
เสียกรุงศรีอยุธยา เมือ่ พ.ศ. ๒๓๑๐ ผูค้ นเมืองนนทบุรสี ว่ นหนึง่ ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยรับใช้ในกองทัพพม่า ส่วนทีเ่ หลือ
ได้หลบหนีกองทหารพม่าข้าศึกไปอยู่ในป่าในดงให้พ้นจากภัยสงคราม เมืองนนทบุรีจึงเป็นเมืองร้างตั้งแต่บัดนั้น

การต้อนรับคณะราชทูตลังกาที่เมืองนนทบุรี (เมืองตลาดขวัญ)
เมืองนนทบุรมี โี อกาสได้ตอ้ นรับคณะทูตและบุคคลส�ำคัญชาวต่างประเทศทีเ่ ดินทางมาเจริญพระราชไมตรี
และมาติดต่อทางการค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาหลายครั้ง เนื่องด้วยการเดินทางของคณะบุคคลดังกล่าว ไม่ว่าจะ
เป็นการเจริญพระราชไมตรีหรือการมาติดต่อค้าขาย จะต้องผ่านเมืองนนทบุรีทั้งขาไปและขากลับ เมืองนนทบุรี
จึงเป็นสถานที่รับรองคณะบุคคลเหล่านั้น ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการบ่อยครั้ง
การต้อนรับคณะราชทูตลังกา เมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๓
เนือ่ งจากความไม่สงบในศรีลงั กา ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๐๗๐ ถึง พ.ศ. ๒๑๗๕ มีเหตุการณ์สงครามภายในประเทศ
จนพระพุทธศาสนาได้เกือบจะสูญหายไปจากศรีลังกา ไม่มีแม้กระทั่งองค์คณะของสงฆ์ที่จะท�ำการอุปสมบท
แก่ผปู้ ระสงค์จะอุปสมบทได้ พระเจ้าเกียรติศริ ริ าชสิงหะ กษัตริยล์ งั กาได้มพี ระราชสาส์นถวายสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
บรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาเพือ่ ขอพระสงฆ์จากกรุงศรีอยุธยาไปท�ำการอุปสมบทให้ชาวลังกา เพือ่ จะได้มพี ระสงฆ์
สืบพระศาสนาสืบต่อไป
คณะราชทูตได้เดินทางมากรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๓ เมื่อเดินทางถึงปากน�้ำและได้แจ้งให้ทาง
กรุงศรีอยุธยาทราบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ โปรดเกล้าฯ ให้จดั ขบวนเรือ ๔๘ ล�ำ แห่พระราชสาส์นขึน้ ไป
กรุงศรีอยุธยา เมื่อวันศุกร์ เดือน ๗ ขึ้น ๙ ค�่ำ พักที่เมืองธนบุรี ๑ คืน
“รุ่งขึ้นวันเสาร์ เดือน ๗ ขึ้น ๑๐ ค�่ำ..... เวลาเย็นถึงเมืองตลาดขวัญ ที่เมืองนี้เจ้าเมืองกรมการก็เลี้ยง
รับรองทูตานุทูตเหมือนกับเมืองก่อน (เมืองธนบุรี)
รุ่งขึ้นวันอาทิตย์ เดือน ๗ ขึ้น ๑๑ ค�่ำ ผู้ว่าราชการเมืองนนทบุรี ให้นิมนต์อธิการสงฆ์วัดที่ใกล้เคียง
มารับปัจจัยทาน และให้เบญจศีลแก่ราชทูต แล้วเลี้ยงทูตานุทูต เหมือนกับที่เมืองธนบุรี ครั้นเลี้ยงแล้วก็ออก
เรือพายขึ้นไป ระยะนี้เดินเรือตลอดวันและคืนหนึ่ง เวลาเช้าตรู่ ณ วันจันทร์ ขึ้น ๑๒ ค�่ำ เดือน ๗ จึงถึงที่พัก
ใกล้วัดโปรดสัตว์...”
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ โปรดเกล้าฯ ให้พระอุบาลี พระอริยมุนี และคณะสงฆ์จากกรุงศรีอยุธยา
พร้อมด้วยคณะทูตานุทูตเดินทางไปลังกาตามพระราชประสงค์ของกษัตริย์ลังกา เมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๕
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ระบบการปกครองเมืองนนทบุรีก่อนมีการปฏิรูปสมัยรัชกาลที่ ๕
ตั้งแต่บ้านตลาดขวัญได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเมืองนนทบุรี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๐๙๒ เมืองนนทบุรีสังกัดอยู่ใน
หัวเมืองปากใต้ เพราะอยู่ทางใต้กรุงศรีอยุธยา และอยู่ใกล้ปากน�้ำเจ้าพระยาด้วย อีกทั้งเมืองนนทบุรีเป็นที่ตั้ง
ด่านขนอน บ้านปากเกร็ด และเป็นทางผ่านไปมาของเรือสินค้าต่าง ๆ ที่เดินทางไปหรือมาระหว่างกรุงศรีอยุธยา
กับปากน�้ำเจ้าพระยา เมืองนนทบุรีจึงเป็นสถานที่จัดเก็บภาษีส่งให้แก่กรุงศรีอยุธยา
ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ เมืองนนทบุรียังคงเป็นที่ตั้งด่าน และสังกัดกรมท่า หัวเมืองปากใต้เช่นเดียวกับ
การปกครองสมัยอยุธยา
รูปแบบการบริหารบ้านเมืองของเมืองนนทบุรี ตั้งแต่สมัยอยุธยา พ.ศ. ๒๐๙๒ เป็นต้นมาจนถึงสมัยต้น
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั คงมีรปู แบบการปกครองแบบหัวเมืองขึน้ ตรงต่อราชธานี กล่าว
คือ มีเจ้าเมืองนนทบุรเี ป็นผูบ้ ริหารสูงสุดของเมือง ซึง่ ขึน้ ตรงต่อกรุงศรีอยุธยา และต่อมาขึน้ ตรงต่อกรุงรัตนโกสินทร์
เมืองนนทบุรีศรีมหาสมุทร สังกัด กรมท่าของกรุงรัตนโกสินทร์
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ถึงรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมืองนนทบุรียังมีชื่อพร้อมสร้อยนามว่า “เมืองนนทบุรีศรีมหาสมุทร”
และยังคงสังกัดหัวเมืองปากใต้ เช่นเดียวกับเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แต่หัวเมืองปากใต้ขึ้นกับกรมท่า
ซึ่งดูแลการค้า เนื่องจากเมืองนนทบุรีขณะนั้นยังคงมีด่านและมีเรือส�ำเภามารับซื้อสินค้าของสยามที่ด่านขนอน
บ้านปากเกร็ด ซึ่งอยู่ตอนเหนือของเมืองนนทบุรี
กรมท่ามีหน้าที่ควบคุมดูแล และก�ำกับการจัดเก็บภาษีสินค้าต่าง ๆ ที่บรรดาผู้ค้ามาซื้อขายสินค้าที่ทาง
ราชการก�ำหนดให้มีการเก็บภาษีสินค้าบางประเภท เช่น ข้าว ไม้ฝาง หนังสัตว์ เขาสัตว์ เป็นต้น เมืองนนทบุรี
ศรีมหาสมุทร จึงสังกัดกรมท่า
ต่อมาการค้าของไทยเจริญมากขึน้ โดยเฉพาะตัง้ แต่รชั กาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จนถึง
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองนนทบุรีได้ไปขึ้นกับกรมพระคลัง ซึ่งเป็นกรมหนึ่งในจตุสดมภ์
ซึ่งมีเวียง วัง คลัง และนา กรมพระคลังรับผิดชอบ และก�ำกับดูแลบังคับการท่าเรือ ซึ่งมีชาวต่างประเทศมาติดต่อ
ค้าขาย อีกทั้งรับผิดชอบการต่างประเทศด้วย แม้เมืองนนทบุรีในช่วงนี้สังกัดกรมพระคลัง แต่ยังคงมีชื่อว่า
เมืองนนทบุรีศรีมหาสมุทร
พระไอยการต�ำแหน่งนาทหารหัวเมือง เมืองนนทบุรี
ตามบทบัญญัติของพระไอยการ ต�ำแหน่งนาของทหารหัวเมือง ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายตราสามดวง
ครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้กล่าวถึง ศักดินา และต�ำแหน่งเจ้าเมืองนนทบุรี
และกรมการเมืองนนทบุรี ดังนี้
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ต�ำนานเล่าขานของคนเมืองนนทบุรีย้อนไปถึงสมัยพระเจ้าอู่ทอง
ชุมชนหลายแห่งในจังหวัดต่าง ๆ ในภาคกลางของประเทศไทย มักจะมีต�ำนานที่กล่าวถึงที่มาของชุมชน
โบราณ และเกีย่ วพันอ้างถึงพระเจ้าอูท่ องปฐมกษัตริยแ์ ห่งกรุงศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรเี ป็นจังหวัดหนึง่ ทีม่ ตี ำ� นาน
ของชุมชนและของสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าอู่ทองเช่นกัน ได้แก่
๑. วัดกระโจมทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี กล่าวกันว่า เมื่อครั้งพระเจ้าอู่ทองเดินทางมาถึง
ได้ท�ำกระโจมพักอยู่ในบริเวณนี้ ต่อมาจึงเรียกวัดที่สร้างขึ้นบริเวณตั้งกระโจมที่พักว่า วัดกระโจมทอง
๒. วัดสนามนอก วัดสนามใน อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ครั้งหนึ่งเคยเป็นสนามชุมนุมพลของ
พระเจ้าอู่ทอง
๓. ชื่อเดิมของวัดเขมาภิรตาราม วัดเขมาภิรตารามเป็นวัดโบราณ มีต�ำนานเล่ากันมาว่า แต่เดิมเรียกว่า
“วัดเข็นมา” ตามต�ำนานกล่าวกันมาว่า พระเจ้าอูท่ องทรงส่งสินค้าโดยบรรทุกเกวียน กองเกวียนได้มาหยุดพักอยู่ ณ
ทีแ่ ห่งหนึง่ ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดทีบ่ ริเวณทีก่ องเกวียนได้พกั อยูน่ นั้ และให้เรียกวัดทีส่ ร้างขึน้ ว่า “วัดเข็นมา”
ต่อมาจึงเรียกว่า วัดเขมา ปัจจุบันคือ วัดเขมาภิรตาราม
เรื่องของวัดเข็นมากับพระเจ้าอู่ทองได้ถูกโยงไปถึงชุมชนอื่น ๆ ในกรุงเทพมหานครด้วย ด้วยการกล่าวว่า
กองเกวียนของพระเจ้าอู่ทอง ได้เดินทางมาทางใต้ของวัดเข็นมา มารวมพลอยู่ที่ท่าเกวียน ต่อมาที่ท่าเกวียน
มีการสร้างวัดขึ้น เรียกว่า วัดท่าเกวียน ปัจจุบันคือ วัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร
๔. พระเจ้าอูท่ องทรงขนพระราชทรัพย์มาทีบ่ า้ นท่าเกวียน บ้านท่าเกวียนแห่งนีอ้ ยูท่ ตี่ ำ� บลคลองข่อย อ�ำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ต�ำนานเล่ามาว่า พระเจ้าอูท่ องทรงหนีโรคระบาดจากเมืองอูท่ อง ทรงขนพระราชทรัพย์
จ�ำนวนมากมาด้วยกองเกวียนพร้อมไพร่พลเสด็จมาถึงที่คลองข่อย อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีในปัจจุบัน
ทรงให้หยุดพักไพร่พล บริเวณแห่งนี้จึงเรียกกันในภายหลังว่า บ้านท่าเกวียน ตามต�ำนานเล่าต่อไปว่า กองเกวียน
ได้เดินทางต่อไปถึงสามโคก ปทุมธานี เพื่อเดินทางต่อไปอยุธยา แต่เมื่อถึงสามโคก พระเจ้าอู่ทองโปรดเกล้าฯ
ให้กองทรัพย์สมบัติที่ขนมานั้น ได้ ๓ กอง จึงเรียกสถานที่นั้นว่า สามโคก
การน�ำต�ำนานของชุมชนหรือสถานทีใ่ ดย้อนไปถึงพระเจ้าอูท่ อง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
มีพระราชด�ำรัสในเรื่องนี้ว่า “ธรรมดาของคนเราเล่าอะไร ๆ ไปสุดปลายจมูกอยู่เพียงพระเจ้าอู่ทอง ถือเสียว่า
เก่าที่สุดแล้ว ไม่มีใครจะต้องการทราบ ยิ่งขึ้นไปกว่านั้น”
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รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ปฏิรูปการปกครองของชาติ
สยามรัฐได้พฒ
ั นาในช่วงเวลาตัง้ แต่รชั กาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็นต้นมา ครัน้ ถึงรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีชาวต่างชาติตดิ ต่อเจริญสัมพันธไมตรีทงั้ ทางการทูตและการค้ามากขึน้ ท�ำให้
ราชการไทยต้องพิจารณาใคร่ครวญรูปแบบการบริหารบ้านเมืองทีม่ ใิ ช่เป็นเพียงการป้องกันประเทศเพือ่ ความมัน่ คง
ของชาติเท่านั้น แต่ต้องมีการพัฒนาประเทศด้านอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสังคมและเศรษฐกิจของชาติ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพิจารณาเห็นว่ารูปแบบการบริหารบ้านเมืองของไทยที่มี
มาแต่สมัยอยุธยาที่พระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. ๑๙๙๑ - ๒๐๓๑) ทรงก�ำหนดรูปแบบการบริหารบ้านเมืองแบบ
จตุสดมภ์ มาเป็นเวลานานกว่า ๕๐๐ ปี มาแล้ว ด้วยการแบ่งการปกครองต้นสังกัดเป็น ๔ หมวด คือ เวียง วัง คลัง
และนา ทั้ง ๔ สดมภ์นี้มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้บริหารสูงสุด
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศแบบใหม่ที่มีความเหมาะสม
และกระจายความรับผิดชอบในรูปแบบคณะผูบ้ ริหารประเทศอย่างชัดเจน และให้ราษฎรได้รบั ประโยชน์จากการ
ปฏิบัติราชการของส่วนงานต่าง ๆ ให้มากที่สุด
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บ้านเมืองได้มีการพัฒนามีประชากรเพิ่มขึ้น
เหตุการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงและต้องเผชิญกับปัญหาการล่าอาณานิคมของจักรวรรดินิยมตะวันตกรุกเร้า
เข้ามาในพระราชอาณาจักรอย่างมากมาย โปรดเกล้าฯ ให้มกี ารปฏิรปู การปกครองของไทยอย่างใหญ่หลวงเกือบ
ทุกด้านทุกสาขา จนเรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของชาติไทย
ในส่วนที่เกี่ยวกับการปกครอง มีการปฏิรูปการบริหารราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึ่งเริ่มด�ำเนิน
การตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๓ เป็นต้นมาจนเกือบสิ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๓ แล้ว ทรงตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
ทรงมอบให้สภาทีป่ รึกษาราชการแผ่นดินรับพระราชด�ำริการปฏิรปู การปกครองประเทศไปพิจารณาวางโครงการ
เรื่องนี้ แล้วน�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย นอกจากนั้นพระองค์ทรงน�ำประสบการณ์ที่ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไป
ทอดพระเนตรการปกครองของต่ า งประเทศ ทรงน� ำ ความรู ้ แ ละประสบการณ์ ดั ง กล่ า วมาเป็ น ประโยชน์
ในการบริหารบ้านเมืองของประเทศไทยอย่างเหมาะสม และได้รบั ผลดี ทรงเริม่ การปฏิรปู การปกครองประเทศไทย
อย่างจริงจังตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๒๘ เป็นต้นมา
การบริหารการปกครองแต่ละเมือง ให้เริ่มจากราษฎรที่มีบ้านเรือนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันในชุมชน
เดียวกัน รวมเป็นหมูบ่ า้ น มีผใู้ หญ่บา้ นเป็นหัวหน้าหมูบ่ า้ น หลายหมูบ่ า้ นมารวมกันเป็นต�ำบล มีกำ� นันเป็นหัวหน้า
ต�ำบล หลายต�ำบลมารวมกันเป็นแขวง มีกรมการแขวงเป็นผู้รับผิดชอบ งานต่าง ๆ ของแขวง แต่ละแขวงขึ้นตรง
ต่อกรมการเมืองที่แขวงสังกัดอยู่
อาณาเขตของเมืองนนทบุรี เมื่อแรกมีการปฏิรูปการปกครอง
อาณาเขตของเมืองนนทบุรีในระยะแรกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิรูปการ
ปกครองบ้านเมืองแบบใหม่นั้น มีอาณาเขตกว้างขวางกว่าปัจจุบันนี้มากเช่น ทางทิศตะวันออกของเมืองนนทบุรี
มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ แบ่งเขตที่คลองเปรมประชากร ดังนั้น ด้านทิศตะวันออก จดต� ำบลทุ่งสองห้อง
ต�ำบลสีกัน และต�ำบลลาดโตนด อยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนนทบุรี โดยใช้
คลองประปาเป็นแนวเขตระหว่างจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ต�ำบลทุ่งสองห้อง ต�ำบลทุ่งสีกัน
และต�ำบลลาดโตนดจึงไปอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
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นิราศนายตาบ บุตรของสุนทรภู่ ที่ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปตามคลอง
เปรมประชากร เมื่อขุดคลองเสร็จ พ.ศ. ๒๔๑๕ นายตาบได้กล่าวถึงเมืองนนทบุรีด้านตะวันออกเมื่อผ่านบางซ่อน
บางเขน ดังนี้
		
ถึงพรมแดนแผ่นดินถิ่นสถาน		
เป็นแขวงนนทบุรีมีแต่ไร			

พระราชทานเขตแคว้นปักแดนให้
ด้วยว่าไกลกรุงเทพฯ หนทางจร

มณฑลเทศาภิบาล

สมุหเทศาภิบาล

เมือง

ผู้ว่าราชการเมือง

อ�ำเภอ

ต�ำบล

นายอ�ำเภอ

ก�ำนัน
หมู่บ้าน
ผู้ ใหญ่บ้าน

ภาพวาดแสดงการปฏิรูปการปกครองของชาติ ในสมัยรัชกาลที่ ๕
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เมืองนนทบุรี สังกัดกระทรวงนครบาล
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ ได้มีประกาศพระบรมราชโองการให้ตั้งกระทรวง ๑๐ กระทรวง กระทรวง
นครบาลเป็นกระทรวงทีต่ งั้ ขึน้ ในครัง้ นี้ กระทรวงนครบาลมีหน้าทีด่ แู ลในเขตกรุงเทพพระมหานครและเมืองทีอ่ ยู่
ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพพระมหานคร ได้แก่
- เมื อ งนนทบุ รี เมื อ งปทุ ม ธานี เมื อ งนครเขื่ อ นขั น ธ์ (ปั จ จุ บั น คื อ อ� ำ เภอพระประแดง เดิ ม เป็ น
เมืองนครเขื่อนขันธ์) และเมืองสมุทรปราการ
- สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนเรศวรฤทธิ์ ทรงด�ำรงต�ำแหน่งเสนาบดีกระทรวงนครบาล
เมืองนนทบุรีจึงสังกัดอยู่ในกระทรวงนครบาลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕
เมืองนนทบุรีสังกัดมณฑลกรุงเทพฯ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๙ เป็นต้นมา
ในส่วนการปกครองภายในท้องที่นั้น โปรดเกล้าฯ ให้ตราข้อบังคับลักษณะปกครองหัวเมือง ร.ศ. ๑๑๖
ออกมาใช้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ โดยก�ำหนดให้จัดแบ่งมณฑลเป็นเมือง แต่ละเมืองแบ่งการปกครองออกเป็นอ�ำเภอ
แต่ละอ�ำเภอแบ่งการปกครองออกเป็นต�ำบล แต่ละต�ำบลแบ่งการปกครองออกเป็นหมู่บ้าน มีผู้ว่าราชการเมือง
นายอ�ำเภอ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้บังคับบัญชาปกครองดูแลลดหลั่นกันมาตามล�ำดับ
พ.ศ. ๒๔๔๙ โปรดเกล้าฯ ให้จัดแบ่งการบริหารบ้านเมืองเป็นมณฑล ๑๘ มณฑล อาทิ มณฑลกรุงเทพฯ
มณฑลพิษณุโลก มณฑลราชบุรี ฯลฯ ประกอบด้วยเมืองต่าง ๆ ๘๓ หัวเมือง
ส�ำหรับต�ำแหน่งผู้ว่าราชการเมือง เรียกกันทั่วไปว่า กรมการเมือง เช่นเดียวกับนายอ�ำเภอ เรียกว่า
กรมการอ�ำเภอ ดังปรากฏในพระราชนิพนธ์เรือ่ ง เสด็จประพาสต้นครัง้ ที่ ๒ เสด็จทีว่ ดั เขมาภิรตาราม เมืองนนทบุรี
เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ ที่ว่า
“วันที่ ๒๘ เช้าโมงครึ่ง ถ่ายรูป รับพวกกรมการผู้ใหญ่บ้าน
และพระวินัยรักขิต ถวายเงินชั่ง ๑ แล้วลงเรือ
ไปตลาดบางเขน ถ่ายรูปที่ด่านภาษี...”
จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้มกี ารปฏิรปู ราชการ
ปกครองของประเทศดังกล่าวข้างต้น เมืองนนทบุรีตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๒๘ เป็นต้นมา จึงมีรูปแบบการปกครอง
โดยแบ่งการปกครองเป็นแขวง (อ�ำเภอ) ต่าง ๆ ดังนี้
๑. แขวงตลาดขวัญ
๒. แขวงมหาสวัสดิ์
๓. แขวงบ้านแหลมใหญ่ และเกาะศาลากุน
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อาณาเขตของเมืองนนทบุรีในสมัยรัชกาลที่ ๕ ถึง รัชกาลที่ ๖
จากรายงานของพระกรุงศรีบุรีรักษ์ ข้าหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรี รายงานมหาอ� ำมาตย์เอก
เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ ได้กล่าวถึงอาณาเขตของเมืองนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ ดังนี้
“ด้ า นตะวั น ตกติ ด ต่ อ กั บ นครปฐม ด้ า นเหนื อ ติ ด ต่ อ กั บ เมื อ งปทุ ม ธานี แต่ อ าณาเขตในเวลานี้
(พ.ศ. ๒๔๕๘) ด้านตะวันตก และด้านเหนือ เปลี่ยนรูปแบบจากอาณาเขตเดิมด้วยเหตุผล เมืองที่ขึ้นอยู่ใน
เมืองนนท์ ได้ทำ� นารุกทีป่ า่ ทุง่ ฝัง่ ตะวันตก ไปจนแดนกระทุม่ หลักไชย และกระทุม่ ช้างสีพน้ ป่ากระทุม่ มืดออกไป
โอบเมืองปทุมไปทางทิศเหนือ นับว่าอาณาเขตได้รุกเข้าไปในแดนของเมืองนครปฐม เมืองปทุม แลกรุงเก่า
อาณาเขตที่เปลี่ยนแปลงใหม่ จึงเป็นดังนี้คือ
ด้านตะวันออกและด้านใต้ ติดต่อกรุงเทพฯ พรมแดนกันทีค่ ลองเปรมประชากรคนละฝัง่ คลองจับตัง้ แต่
สถานีหลักหกจนถึงสถานีบางเขนตอนหนึ่ง
ด้านใต้จบั ตัง้ แต่สถานีบางเขน ตรงไปตามคลองบางเขน (เขตจังหวัดนนทบุรดี า้ นใต้ทางฝัง่ ตะวันออก
ของแม่น�้ำเจ้าพระยา) ออกปากคลอง (บางเขน) ล่องลงไปข้ามฟาก เข้าคลองวัดละมุด (วัดวิมุติยารามเชิง
สะพานพระราม ๖) ไปออกคลองวัดพิกลุ เข้าคลองสวนแดน ไปประจบทางรถไฟสายเพชรบุรสี ดุ ทีค่ ลองทวีวฒ
ั นา
ไปเข้าคลองนราภิรมย์ กับเข้าไปวัดเทพเฉลิม วกไปตามคลองเจ้า คลองขุนศรี ไปออกล�ำลาดสวาย ตัดตรงไป
กระทุ่มหลักไชย (อ�ำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
ด้านเหนือพรมแดนกับกรุงเก่า ตั้งแต่ปลายคลองหม่อมแช่มตัดไปตามทุ่งนา ตามคลอง ๑ แลคลอง
ขุนศรี เป็นหมดเขตกรุงเก่าเข้าเขตปทุม โอบเมืองปทุม ตามทุ่งนา ตามล�ำกล�่ำ ตัดตรงมาวัดกระโจม มา
คลองบางตะไนย ออกปากคลองคนละฝัง่ แม่นำ�้ เจ้าพระยา มาปันกันทีค่ ลองบ้านใหม่ตลาดเนือ้ ใต้วดั เทียนถวาย
ตามล�ำคลองมาตกคลองเปรมประชากร”
เมืองนนทบุรีเมื่อเริ่มแบ่งการปกครองเป็นแขวง (ซึ่งต่อมาเป็นอ�ำเภอ) มีเขตการปกครอง ๔ แขวง แต่ละ
แขวงมีอาณาเขต ดังนี้คือ
๑. แขวงตลาดขวัญ พื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำเจ้าพระยาทั้งหมดอยู่ในเขตปกครองของแขวง
ตลาดขวัญ ซึ่งมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศตะวันออก ติดคลองเปรมประชากร กรุงเทพมหานคร
ทิศใต้		
จดคลองบางเขน กรุงเทพมหานคร
ทิศเหนือ
จดคลองบ้านใหม่ตลาดเนื้อ เมืองปทุมธานี
ทิศตะวันตก จดแม่น�้ำเจ้าพระยา แขวงมหาสวัสดิ์ แขวงบ้านแหลมใหญ่ และเกาะศาลากุน
๒. แขวงมหาสวัสดิ์ พื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น�้ำเจ้าพระยาตอนล่างทั้งหมด อยู่ในเขตปกครองของแขวง
มหาสวัสดิ์ มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
จดคลองบางบัวทอง แขวงบ้านแหลมใหญ่และเกาะศาลากุน
ทิศใต้		
จดคลองวัดละมุด (วัดวิมุติยาราม) คลองวัดพิกุล คลองสวนแดน ธนบุรี
ทิศตะวันออก จดล�ำน�้ำเจ้าพระยา แขวงตลาดขวัญ
ทิศตะวันตก จดคลองทวีวัฒนา จังหวัดนครปฐม
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๓. แขวงบ้านแหลมใหญ่ และเกาะศาลากุน พื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น�้ำเจ้าพระยาตอนบนทั้งหมด
และเกาะศาลากุน (เกาะเกร็ด) อยูใ่ นเขตปกครองของแขวงบ้านแหลมใหญ่ และเกาะศาลากุน มีอาณาเขต ดังนี้คือ
ทิศเหนือ
จดคลองบางตะไนย์ เมืองปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้		
จดแขวงมหาสวัสดิ์ และเมืองนครปฐม
ทิศตะวันออก จดแม่น�้ำเจ้าพระยา แขวงตลาดขวัญ
ทิศตะวันตก จดเมืองนครปฐม
กระทรวงนครบาล ได้ด�ำเนินการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในการจัดการปฏิรปู การปกครองจังหวัดต่าง ๆ ในส่วนทีเ่ ป็นหัวเมืองปริมณฑลทัง้ ๔ เมือง ซึง่ รวมทัง้ เมืองนนทบุรดี ว้ ย
และการบริหารขึน้ ตรงต่อองค์เสนาบดีกระทรวงนครบาล ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เป็นการกระจายอ�ำนาจในการบริหาร ซึง่ เดิม
มีศูนย์รวมอยู่ที่พระมหากษัตริย์ให้ไปอยู่กับคณะบุคคล และท�ำงานใกล้ชิดประชาชนมากขึ้น
โปรดเกล้าฯ ให้มีการกระจายอ�ำนาจการปกครองถึงชุมชนระดับหมู่บ้าน
นั บ เป็ น ปรากฏการณ์ ค รั้ ง ส� ำ คั ญ ที่ ช าวบ้ า นมี ส ่ ว นร่ ว มในการปกครองบ้ า นเมื อ ง พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตลิ กั ษณะการปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐)
ตามพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ ได้กำ� หนดให้มกี ารแบ่งการปกครองภายในแต่ละเมือง ซึง่ มีขา้ หลวงรักษาราชการเป็น
หัวหน้ารวมกับกรมการเมืองรับผิดชอบงานราชการของเมือง เมืองแบ่งการปกครองเป็นอ�ำเภอ ซึ่งมีนายอ�ำเภอ
เป็นหัวหน้า รับผิดชอบราชการภายในแต่ละอ�ำเภอ อ�ำเภอหนึ่ง ๆ แบ่งการบริหารเป็นต�ำบล และหมูบ่ า้ น มีกำ� นัน
และผูใ้ หญ่บา้ น เป็นหัวหน้ารับผิดชอบงานของต�ำบล และหมูบ่ า้ นตามล�ำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้มาซึ่งบุคคล
ทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่ง เป็นผูใ้ หญ่บา้ น ให้ราษฎรในหมูบ่ า้ นเป็นผูเ้ ลือก เป็นการวางพืน้ ฐานประชาธิปไตยให้ประชาชน
รู้จักวิธีการเลือกตัวแทนมา บริหารบ้านเมืองตามหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย
การเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของจังหวัดนนทบุรีในช่วงเวลาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ เป็นต้นมา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มีการปรับปรุงระบบการปกครอง
บ้านเมืองใหม่ มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ อาณาเขตของจังหวัดนนทบุรี มีการก�ำหนด
เขตใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านตะวันออกที่มีเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร เดิมแบ่งเขตระหว่างจังหวัด
นนทบุรแี ละกรุงเทพมหานครทีค่ ลองเปรมประชากร แต่ได้เปลีย่ นแปลงใหม่โดยให้แบ่งเขตทีค่ ลองประปา ฝัง่ คลอง
ประปาด้านทิศตะวันออกอยูใ่ นเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร ฝัง่ ตะวันตกของคลองประปาอยูใ่ นเขตปกครอง
ของจังหวัดนนทบุรี
ทางด้านทิศใต้ที่แบ่งเขตแดนระหว่างกรุงเทพมหานครที่คลองสวนแดน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ได้เปลี่ยนแปลงใหม่ โดยใช้คลองมหาสวัสดิ์เป็นแนวเขตแดนระหว่างกรุงเทพมหานคร ฝั่งใต้ของคลองมหาสวัสดิ์
อยู่ในเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร ฝั่งเหนือของคลองมหาสวัสดิ์อยู่ในเขตปกครองของจังหวัดนนทบุรี
ทางด้านตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี ในปัจจุบันนี้ติดต่อกับอ�ำเภอบางเลน อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม อ�ำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทางด้านทิศเหนือ ติดต่อกับต�ำบลหน้าไม้ ต�ำบลคลองพระอุดม อ�ำเภอลาดหลุมแก้ว ต�ำบลบางคูวดั อ�ำเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และต�ำบลบางกะดี จังหวัดปทุมธานี
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แผนที่อาณาเขตเมืองนนทบุรี สมัยรัชกาลที่ ๕
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การปฏิรูปการปกครองในจังหวัดนนทบุรีครั้งรัชกาลที่ ๕ จนถึงปัจจุบัน
การปกครองเมืองนนทบุรีก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖
ส�ำหรับจังหวัดแต่เดิมใช้คำ� ว่า เมือง ส่วนอ�ำเภอ แต่กอ่ นเรียกว่า แขวง ต่อมาจึงมาใช้คำ� ว่า อ�ำเภอ แทนแขวง
ในระยะแรก ๆ ก่อนมีการปฏิรปู การปกครองตามพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครอง ร.ศ. ๑๑๖ เมืองนนทบุรี
มีขา้ หลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรเี ป็นผูบ้ ริหารระดับสูงของเมืองนนทบุรี และแบ่งการปกครองเป็นแขวงต่าง ๆ ดังนี้
๑. แขวงตลาดขวัญ
๒. แขวงมหาสวัสดิ์
๓. แขวงบางคูเวียง
๔. แขวงบ้านแหลมใหญ่และเกาะศาลากุน
การปกครองเมืองนนทบุรีหลัง ร.ศ. ๑๑๖
ครั้นต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ของการปกครองของแขวงต่าง ๆ และใช้ค�ำว่าอ�ำเภอ แทนแขวง
ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) เมืองนนทบุรีแบ่งเขตการปกครองเป็น
๔ อ�ำเภอ คือ
๑. อ�ำเภอตลาดขวัญ พื้นที่ตอนเหนือคลองบางตลาดได้ไปอยู่ในเขตปกครองของอ�ำเภอปากเกร็ด โดยมี
คลองบางตลาดเป็นคลองแบ่งเขตการปกครอง ด้านทิศอืน่ ๆ คงเดิม ทีต่ งั้ ของแขวงตลาดขวัญตัง้ อยูท่ บี่ า้ นตลาดขวัญ
๒. อ�ำเภอปากเกร็ด (เดิมคือแขวงบ้านแหลมใหญ่และเกาะศาลากุน) พืน้ ทีท่ างตอนเหนือของคลองบางตลาด
ทั้งหมดถึงเขตจังหวัดปทุมธานีอยู่ในเขตปกครองของอ�ำเภอปากเกร็ด ด้านทิศอื่น ๆ คงเดิม ที่ตั้งอ�ำเภอปากเกร็ด
ตั้งอยู่ที่วัดสนามเหนือ อ�ำเภอปากเกร็ด
๓. อ�ำเภอบางใหญ่ แขวงมหาสวัสดิไ์ ด้เปลีย่ นเป็นอ�ำเภอบางใหญ่ ทีว่ า่ การอ�ำเภอบางใหญ่ตงั้ อยูท่ วี่ ดั โตนด
(ปัจจุบันอยู่ในอ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี)
๔. อ�ำเภอบางคูเวียง สถานทีต่ งั้ ทีว่ า่ การอ�ำเภอบางคูเวียงอยูท่ ตี่ ำ� บลท่าอิฐ (ปัจจุบนั อยูใ่ นอ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี)
พ.ศ. ๒๔๔๒ มีการยกฐานะบ้านบางบัวทองเป็นอ�ำเภอบางบัวทอง เมืองนนทบุรีเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ จึงแบ่ง
เขตการปกครองเป็น ๕ อ�ำเภอ ดังนี้
๑. อ�ำเภอตลาดขวัญ
๒. อ�ำเภอปากเกร็ด
๓. อ�ำเภอบางใหญ่ (ปัจจุบันเป็นอ�ำเภอบางกรวย)
๔. อ�ำเภอบางคูเวียง
๕. อ�ำเภอบางบัวทอง
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จังหวัดนนทบุรีมีฐานะเป็นจังหวัดรอบนอกของกรุงเทพพระมหานคร
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๔๕๘ ให้เมืองธัญบุรี และเมืองปทุมธานีขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย ส่วนเมืองนนทบุรีให้มีฐานะเป็นเมือง
ที่สังกัดกรุงเทพพระมหานคร และให้ใช้คำ� ว่าจังหวัดนนทบุรี ดังปรากฏในมาตรา ๓ แห่งประกาศขยายเขตกรุงเทพ
พระมหานคร ดังนี้
ให้แบ่งเขตกรุงเทพพระมหานครออกเป็นจังหวัด ดังนี้ คือ กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกล�ำน�้ำเจ้าพระยาเป็น
จังหวัดพระนคร กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตกเป็นจังหวัดธนบุรี
แบ่งรอบนอกเป็นจังหวัดนนทบุรี จังหวัดมีนบุรี จังหวัดพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดนนทบุรีในช่วงระยะเวลานั้นจึงสังกัดกรุงเทพพระมหานครในฐานะเป็นจังหวัดรอบนอกกรุงเทพ
พระมหานคร แล้วใช้ชื่อจังหวัดนนทบุรี แทน เมืองนนทบุรีมาจนถึงปัจจุบันนี้

หนังสือท�ำเนียบท้องที่ กรุงเทพมหานคร พระพุทธศักราช ๒๔๖๑
แสดงให้เห็นว่าจังหวัดนนทบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงนครบาล
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พ.ศ. ๒๔๖๐ ทางราชการได้ตั้งกิ่งอ�ำเภอบางแม่นาง แยกต�ำบลบางแม่นาง ต�ำบลบางม่วง จากอ�ำเภอ
บางใหญ่ (ชื่อเดิมของอ�ำเภอบางกรวย) ต�ำบลเสาธงหิน ต�ำบลบางใหญ่ และต�ำบลบ้านใหม่ อ�ำเภอบางบัวทอง
รวม ๕ ต�ำบล ยกฐานะขึน้ เป็นกิง่ อ�ำเภอ เรียกว่า กิง่ อ�ำเภอบางแม่นาง ขึน้ อยูก่ บั อ�ำเภอบางใหญ่ (ชือ่ เดิมของอ�ำเภอ
บางกรวย)
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ กิ่งอ�ำเภอบางแม่นาง ได้ยกฐานะเป็นอ�ำเภอบางแม่นาง
ดังนั้น เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ จังหวัดนนทบุรี แบ่งเขตการปกครองเป็นอ�ำเภอต่าง ๆ ดังนี้
๑. อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
๒. อ�ำเภอปากเกร็ด
๓. อ�ำเภอบางใหญ่ (ปัจจุบันเป็นอ�ำเภอบางกรวย)
๔. อ�ำเภอบางบัวทอง
๕. อ�ำเภอบางแม่นาง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ ทางราชการได้เปลีย่ นชือ่ อ�ำเภอบางแม่นาง เป็น “อ�ำเภอบางใหญ่” เปลีย่ น
ชื่ออ�ำเภอบางใหญ่ (เดิมที่ตั้งอยู่ที่วัดชลอ) เป็น “อ�ำเภอบางกรวย” ดังนั้น ใน พ.ศ. ๒๔๗๒ จังหวัดนนทบุรีแบ่ง
เขตการปกครองออกเป็นอ�ำเภอต่าง ๆ ดังนี้
๑. อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
๒. อ�ำเภอปากเกร็ด
๓. อ�ำเภอบางกรวย
๔. อ�ำเภอบางใหญ่
๕. อ�ำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๖ ภายหลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง
ได้มีประกาศยกเลิกมณฑลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้จังหวัดต่าง ๆ ไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนนทบุรีจึงไป
สังกัดกระทรวงมหาดไทยจนถึงปัจจุบันนี้
พ.ศ. ๒๔๙๒ ทางราชการได้ตั้งกิ่งอ�ำเภอไทรน้อย ซึ่งอยู่ในเขตปกครองของอ�ำเภอบางบัวทอง ต่อมา
พ.ศ. ๒๔๙๙ จึงได้ยกฐานะเป็นอ�ำเภอไทรน้อย
คนเมืองนนท์ได้เป็นคนกรุงเทพฯ อีกครั้งเป็นครั้งที่สอง
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๖ มีพระราชบัญญัติให้ยุบจังหวัดนนทบุรี ก�ำหนดให้อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
และอ�ำเภอปากเกร็ดไปขึ้นอยู่ในจังหวัดพระนคร อ�ำเภอบางกรวย อ�ำเภอบางใหญ่ และอ�ำเภอบางบัวทองไปขึ้น
อยู่ในจังหวัดธนบุรี อ�ำเภอเมืองนนทบุรี เปลี่ยนเป็นอ�ำเภอนนทบุรี
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คนเมืองนนท์ได้กลับมาเป็นคนเมืองนนท์ตามเดิม
วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ มีพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ จังหวัดนนทบุรขี นึ้ อีก อ�ำเภอนนทบุรจี งึ ได้เปลีย่ น
เป็น อ�ำเภอเมืองนนทบุรี ส่วนอ�ำเภออืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นเขตปกครองของจังหวัดนนทบุรี ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง ขณะนัน้
จังหวัดนนทบุรีแบ่งการปกครองเป็นอ�ำเภอเมืองนนทบุรี อ�ำเภอปากเกร็ด อ�ำเภอบางบัวทอง อ�ำเภอบางกรวย
และอ�ำเภอบางใหญ่ รวม ๕ อ�ำเภอ
พ.ศ. ๒๔๙๒ จังหวัดนนทบุรีแบ่งการปกครองเป็น ๕ อ�ำเภอ และ ๑ กิ่งอ�ำเภอ ดังนี้
๑. อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
๒. อ�ำเภอปากเกร็ด
๓. อ�ำเภอบางกรวย
๔. อ�ำเภอบางใหญ่
๕. อ�ำเภอบางบัวทอง
๖. กิ่งอ�ำเภอไทรน้อย
วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๙ กระทรวงมหาดไทย ได้ยกฐานะกิ่งอ�ำเภอไทรน้อยเป็น อ�ำเภอไทรน้อย
การบริหารการปกครองส่วนภูมิภาคของจังหวัดนนทบุรี
ปัจจุบัน จังหวัดนนทบุรี แบ่งเขตการปกครองเป็นอ�ำเภอต่าง ๆ ดังนี้
๑. อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
๒. อ�ำเภอปากเกร็ด
๓. อ�ำเภอบางกรวย
๔. อ�ำเภอบางใหญ่
๕. อ�ำเภอบางบัวทอง
๖. อ�ำเภอไทรน้อย

สถานที่ตั้งเมืองนนทบุรีตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงปัจจุบัน
จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะบ้านตลาดขวัญ
ขึ้นเป็นเมืองนนทบุรีสืบต่อมาจนเป็นจังหวัดนนทบุรี ในปัจจุบันนี้ สถานที่ตั้งเมืองนนทบุรี และจังหวัดนนทบุรี
มีดังนี้
สถานที่ตั้งเมืองนนทบุรี แห่งแรก
เมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๒ ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา โปรดเกล้าฯ “ให้เอาบ้านตลาด
ขวัญตั้งเป็นเมืองนนทบุรี” สถานที่ตั้งเมืองนนทบุรีเมื่อแรกตั้งเป็นเมืองนนทบุรีที่บ้านตลาดขวัญ ที่ท�ำการเมือง
อยู่ริมแม่น�้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก บริเวณปากคลองบางซือ่ วัดกลางบางซือ่ โดยมีวดั หัวเมือง (วัดเทพอุรมุ ภังค์)
ปัจจุบนั เป็นทีต่ งั้ โรงพยาบาลพระนัง่ เกล้า อยู่ทางทิศเหนือ และมีวัดท้ายเมืองอยู่ทางทิศใต้
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สถานที่ตั้งเมืองนนทบุรีแห่งที่สอง
ต่อมา เมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๙ มีการขุดคลองลัดเชื่อมแม่น�้ำเจ้าพระยา ตรงบริเวณที่แม่น�้ำไหลวกโค้งอ้อม
ขุดเป็นคลองลัดจากวัดท้ายเมืองไปทางใต้ถึงวัดเขมาภิรตาราม คลองลัดได้ขยายเป็นแม่น�้ำสายใหม่ขึ้น บริเวณ
บ้านตลาดขวัญจึงเกิดเป็นทางแยกของล�ำน�้ำสามสายมาบรรจบกันเป็นสามแยก แยกหนึ่งคือ แม่น�้ำเจ้าพระยา
ที่ไหลมาจากทางเหนือ จากอ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แยกที่สอง แม่น�้ำเจ้าพระยาสายเดิมที่ไหลไปทาง
อ�ำเภอบางใหญ่ อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไปทางใต้สู่คลองบางกอกน้อย และเมืองธนบุรีลงสู่อ่าวไทย
แยกที่สามคือ แม่น�้ำเจ้าพระยาสายใหม่ที่เกิดจากการขุดคลองลัดจากวัดท้ายเมืองไปวัดเขมาภิรตาราม
สภาพล�ำน�ำ้ ทีเ่ ป็นทางแยกเป็นเส้นทางทีม่ ผี ลต่อความมัน่ คงของบ้านเมือง ท�ำให้ขา้ ศึกประชิดพระนครได้งา่ ย
ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นช่วงเวลาที่มีชาวต่างชาติจากหลายประเทศเดินทางมากรุงศรีอยุธยา
เป็ นจ� ำ นวนมาก เพื่ อความมั่น คงของชาติแ ละเพื่อควบคุม ดู แลเรื่ อ งการค้ า กั บชาวต่ า งชาติ ดั ง นั้ น สมเด็ จ
พระนารายณ์มหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมทับทิมที่เมืองนนทบุรีตรงใกล้ทางแยกสามแยกของแม่น�้ำ
เจ้าพระยาดังกล่าวข้างต้น เมื่อ พ.ศ. ๒๒๐๘ ป้อมที่สร้างขึ้นตั้งอยู่สองฝั่งปากทางแยกของล�ำแม่น�้ำเจ้าพระยา
สายใหม่มาบรรจบกับแม่นำ�้ เจ้าพระยาสายเดิม โปรดเกล้าฯ ให้ยา้ ยเมืองนนทบุรมี าตัง้ อยูท่ างฝัง่ ตะวันตกของแม่นำ�้
เจ้าพระยาใกล้ทางแยกแม่นำ�้ เจ้าพระยาเดิม (คลองอ้อม หรือคลองแม่นำ�้ อ้อมในปัจจุบนั ) เมืองนนทบุรแี ห่งทีส่ องนี้
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตรงข้ามกับที่ตั้งเมืองนนทบุรีแห่งแรก ปัจจุบันอยู่ตอนเหนือวัดเฉลิม
พระเกียรติ ต�ำบลบางศรีเมือง อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ยังคงมีศาลหลักเมืองอยู่จนถึงปัจจุบัน
สถานที่ตั้งเมืองนนทบุรีแห่งที่สาม
เมื่อกรุงศรีอยุธยาถูกท�ำลายจากกองทัพพม่า เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ กรุงเทพมหานครได้เป็นราชธานีของไทย
ต่อมา เนื่องจากกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ทางใต้เมืองนนทบุรี ดังนั้นความเป็นเมืองหน้าด่านจากปากน�้ำเจ้าพระยา
สู ่ พ ระนครหลวงจึ ง เปลี่ยนแปลงไป พระบาทสมเด็จพระพุ ท ธเลิ ศ หล้ า นภาลั ย โปรดเกล้ า ฯ ให้ ส ร้ า งเมื อ ง
นครเขื่อนขันธ์ (พระประแดง) พร้อมป้อมและก�ำแพงเมือง เพื่อเป็นปราการแก่กรุงเทพมหานคร โปรดเกล้าฯ ให้
ชาวมอญเมืองนนทบุรีและเมืองปทุมธานีไปอยู่ที่เมืองนครเขื่อนขันธ์
ครั้งถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมพระจุลที่ปากน�้ ำ
เจ้าพระยาเพื่อเป็นปราการป้องกันกรุงเทพมหานครที่อยู่ใกล้ปากน�้ำเจ้าพระยา
บทบาทของการป้องกันพระนครของเมืองนนทบุรีจึงลดบทบาทลง ป้อมทับทิมที่เมืองนนทบุรีไม่ได้ใช้
ประโยชน์ต่อไป พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้รื้อ และน�ำอิฐมาสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติ
จวนเจ้าเมืองนนทบุรีคงอยู่เป็นที่ท�ำการเมืองใกล้ศาลหลักเมือง ปากคลองแม่น�้ำอ้อม
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ปรับปรุงระบบการบริหารการปกครองใหม่
เมื่อ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) มีการจัดตั้งเป็น มณฑล เมือง แขวง ต�ำบล และหมู่บ้าน เมืองนนทบุรีมีประชากร
มากขึน้ สถานทีต่ งั้ เมืองจึงมีการเปลีย่ นอีกครัง้ ทางราชการได้ยา้ ยเมืองนนทบุรมี าอยูท่ บี่ า้ นตลาดขวัญทีว่ ดั มะขาม
โพรง ใต้วัดท้ายเมือง พร้อมตั้งแขวง (อ�ำเภอ) ตลาดขวัญพร้อมกันด้วย เหตุที่ต้องย้ายเมืองนนทบุรีมาตั้งที่
บ้านตลาดขวัญ เพราะสถานที่ตั้งเมืองนนทบุรีที่ปากคลองแม่น�้ำอ้อมนั้นเป็นที่ห่างจากชุมชน และมีชุมชนน้อย
แต่บริเวณบ้านตลาดขวัญเป็นย่านชุมชนใหญ่ มีวัดในบริเวณนั้นหลายวัด
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ที่ท�ำการของข้าหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรีคนแรกในช่วงเวลาแรกที่ย้ายเมืองนนทบุรีมาอยู่ที่บ้าน
ตลาดขวัญครัง้ นี้ ได้ใช้เรือนแพซึง่ เป็นทีพ่ ำ� นักของข้าหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรเี ป็นทีท่ ำ� การเมืองมาจอดอยู่
หน้าบ้านพระยารัษฎานุกลู (นายอากรอิน) ทางฝัง่ ตะวันออกของแม่นำ�้ เจ้าพระยา ทางด้านใต้ใกล้วดั ท้ายเมือง วัด
มะขามโพรง ทีเ่ ป็นท่าเรือบ้านตลาดขวัญในปัจจุบนั ขณะนัน้ ยังไม่มกี ารสร้างทีท่ �ำการเมือง หรือศาลากลางจังหวัด
และคงใช้บ้านของข้าหลวงฯ เมืองเป็นที่ท�ำการ ต่อมาจนถึงครั้งพระกรุงศรีบุรีรักษ์มาเป็นข้าหลวงเมืองนนทบุรี
ที่ท�ำการเมืองนนทบุรีได้สร้างขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕

บริเวณที่เคยตั้งเมืองนนทบุรีในสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่บ้านตลาดขวัญ
สถานที่ตั้งเมืองนนทบุรีแห่งที่สี่
พ.ศ. ๒๔๗๑ ทางราชการได้ย้ายศาลากลางจังหวัดนนทบุรีมาอยู่ที่โรงเรียนราชวิทยาลัย ต�ำบลบางขวาง
เนือ่ งจากมีการยุบโรงเรียนแห่งนี้ แต่อาคารเรียนของโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนีม้ คี วามเหมาะสมทีจ่ ะใช้เป็นสถาน
ที่ท�ำการของส่วนราชการต่าง ๆ ได้ดี ส่วนราชการต่าง ๆ จึงมารวมอยู่ในอาคารโรงเรียนแห่งนี้ เช่น ที่ท�ำการผู้ว่า
ราชการจังหวัด ที่ว่าการอ�ำเภอเมืองนนทบุรี ศาลจังหวัดนนทบุรี ส�ำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี เทศบาล
เมืองนนทบุรี คลังจังหวัดนนทบุรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนสตรีนนทบุรี เป็นต้น อาคารหลังนี้เป็น
ศูนย์ราชการแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรี

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี แห่งที่สี่ ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา (พ.ศ. ๒๔๙๙)
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แผนที่จังหวัดนนทบุรี
(พ.ศ. ๒๕๐๒)
สถานที่ตั้งเมืองนนทบุรีแห่งที่ห้า
พ.ศ. ๒๕๓๖ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์
ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อทรง
ด�ำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์
ทรงประกอบพิธีเปิดศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ปัจจุบัน
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เมืองนนทบุรีศรีมหาอุทยาน

เมืองผลไม้ เมืองนนทบุรีศรีเกษตราราม
พื้นที่ของเมืองนนทบุรีที่มีพัฒนาการทางธรรมชาติเริ่มจากเป็นทะเลมาก่อนแล้วค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงเป็น
ทะเลตม จากทะเลตมมาเป็นพืน้ ทีด่ นิ ดอน พืน้ ดินส่วนนีจ้ งึ เป็นพืน้ ทีอ่ ดุ มด้วยแร่ธาตุอนั เป็นปุย๋ ธรรมชาติ เหมาะแก่
การเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ทั้งพื้นดินและน�้ำในแม่น�้ำล�ำคลองที่ไหลผ่านเมืองนนทบุรีที่มีคุณสมบัติ
ลักจืดลักเค็มเช่นนี้ จึงเหมาะแก่การท�ำสวนผลไม้และเกิดเป็นบ้านเป็นบาง ถิ่นฐานย่านชาวสวนกระจายอยู่ทั่วไป
ตลอดสองฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยาและสองฝั่งคลองต่าง ๆ ที่เป็นล�ำน�้ำสาขาของแม่น�้ำเจ้าพระยา ถิ่นย่านบ้านสวน
ดังกล่าวนี้ได้พัฒนาเป็นบ้านตลาดแก้ว บ้านตลาดขวัญ และเป็นเมืองนนทบุรีเป็นจังหวัดนนทบุรีในปัจจุบัน
บ้านตลาดขวัญเป็นชุมชนชาวสวนมานานก่อนทีท่ างราชการจะยกฐานะขึน้ เป็นเมืองนนทบุรี เป็นดินแดน
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของสวนผลไม้แหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา ความอุดมสมบูรณ์ของเมืองผลไม้ของ
เมืองนนทบุรมี ตี ่อเนือ่ งกันมาเป็นเวลายาวนาน แม้ชาวต่างประเทศทีเ่ ดินทางมาเจริญสัมพันธไมตรีในสมัยอยุธยา
ได้กล่าวถึงบ้านตลาดขวัญเมืองผลไม้แหล่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยา ดังปรากฏในจดหมายเหตุบันทึกการเดินทาง
ของลาลูแบร์ชาวฝรัง่ เศส ลาลูแบร์ ได้เดินทางมากรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมือ่ เดินทาง
ผ่านเมืองธนบุรี (บางกอก) และเมืองนนทบุรี (ตลาดขวัญ) ได้กล่าวถึงสวนผลไม้ที่บ้านตลาดขวัญ ดังนี้
“สวนผลไม้ที่บางกอกนั้น มีอาณาบริเวณยาวไปตามชายฝั่งโดยทวนขึ้นสู่เมืองสยามถึง ๔ ลี้ กระทั่ง
จรดตลาดขวัญ ท�ำให้เมืองหลวงแห่งนีอ้ ดุ มสมบูรณ์ไปด้วยผลาหาร ซึง่ ชนพืน้ เมืองชอบบริโภคกันนักหนา...”
เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรี และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชทรงสถาปนาบางกอกเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ราชธานีสยาม เมืองนนทบุรเี ป็นเมืองปริมณฑลของกรุงธนบุรี
และกรุงรัตนโกสินทร์ บ้านสวนนนทบุรมี พี ฒ
ั นาการด้วยมีผคู้ นมาอยูม่ ากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชุมชนทีอ่ ยูต่ อ่ เนือ่ ง
กับชุมชนฝั่งธนบุรี เช่น บางบ�ำหรุ บางระมาด ตลิ่งชัน บางขุนนนท์ บางพลัด บางอ้อ ซึ่งเป็นชุมชนชาวสวน สภาพ
พื้นที่ของธนบุรีคล้ายคลึงกับสภาพพื้นที่ของบ้านบางกรวย บางขุนกอง บางม่วง บางใหญ่ บางไผ่ บางศรีทอง
บางกร่าง สวนผลไม้จึงขยายไปยังบ้านสวน บางกรวย บางใหญ่ ในขณะเดียวกันทางฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำ
เจ้าพระยาตอนเหนือ บ้านบางโพ บางซ่อน ชุมชนชาวสวนได้ขยายบ้านสวนต่อเนื่องไปทางปากคลองบางเขน
เขตเมืองนนทบุรี บางตะนาวศรี ตลาดขวัญ บ้านสวนเมืองนนทบุรีเหล่านี้ที่เคยเป็นบ้านสวนที่มีชื่อมาแต่โบราณ
แต่โรยราไปเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา ได้ฟื้นเป็นชุมชนบ้านสวนอีกครั้งในสมัยธนบุรีและสมัยต้นรัตนโกสินทร์
เนื่องจากการเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร โดยเฉพาะผลไม้รสชาติดีมากมายของ
เมืองนนทบุรี สร้อยค�ำต่อท้ายชือ่ ของเมืองนนทบุรซี งึ่ สมัยอยุธยา ชือ่ เมืองนนทบุรศี รีมหาสมุทร ได้ชอื่ สร้อยนามใหม่
ว่าเมืองนนทบุรีศรีมหาอุทยาน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนสร้อยค�ำของเมืองนนทบุรี มีชื่อว่า
เมืองนนทบุรีศรีเกษตราราม เจ้าเมืองนนทบุรีมีบรรดาศักดิ์ พระยานนทบุรีศรีเกษตราราม
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ทัง้ นนทบุรศี รีมหาอุทยานและนนทบุรศี รีเกษตราราม ทัง้ สองชือ่ นีย้ อ่ มแสดงนัยว่า เมืองนนทบุรเี ป็นเมือง
ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้ผลและพืชพันธุ์ธัญญาหารต่าง ๆ

รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสต้นที่สวนกระท้อนเมืองนนทบุรี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสสวนที่เมืองนนทบุรี ดังปรากฏในหนังสือเสด็จ
ประพาสต้นในรัชกาลที่ ๕ ในจดหมายฉบับที่ ๒ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ดังนี้
“เสด็จออกจากบางปะอิน เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๓ ล่องมาตามล�ำแม่น�้ำ เรือฉันมาล่วงหน้า
ทราบว่าเสด็จประทับวัดปรมัยยิกาวาสครู่หนึ่ง แล้วเลยประพาสสวนสะท้อนของนายบุตรที่แม่น�้ำอ้อม
แขวงเมืองนนทบุรี ว่ามีสะท้อนดี ๆ ที่สวนนั้นมาก ก�ำลังสะท้อนออกผล เจ้าของสวนเชิญเสด็จเก็บสะท้อน
ทราบว่าเป็นที่พอพระราชหฤทัย และทรงพระกรุณาแก่เจ้าของสวนมาก...”

นนทบุรีแหล่งผลไม้รสดี
ในบรรดาของดีเมืองนนท์ ผลไม้ถอื ว่าเป็นของดีเมืองนนท์ทสี่ ร้างชือ่ เสียงให้แก่เมืองนนท์ตงั้ แต่โบราณกาล
อันยาวนานมาจนถึงปัจจุบนั เมือ่ เอ่ยถึงเมืองนนทบุรแี ต่ไหนแต่ไรมาจะกล่าวถึงเมืองนนทบุรวี า่ ทุเรียนดีตอ้ งทุเรียน
เมืองนนท์
สภาพพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีที่เป็นที่ราบลุ่มมีล�ำน�้ำเจ้าพระยา แม่น�้ำสายหลักไหลผ่านและมีคลองเล็ก
คลองน้อยที่แยกเป็นสาขาของเจ้าพระยามหานทีอีกมากมายกระจายอยู่ทั่วไปตามสองฝั่งล�ำน�้ำ ทุก ๆ ปีล�ำน�้ำ
เจ้าพระยาจะพัดพาธาตุอาหารอันโอชะไหลบ่ามาตามสายน�ำ้ และมาตกตะกอนอยูบ่ ริเวณพืน้ ทีส่ องฝัง่ เจ้าพระยา
จากนนทบุรีถึงปากน�้ำเจ้าพระยา ประกอบกับเมืองนนทบุรีตั้งอยู่ไม่ไกลจากปากน�้ำเจ้าพระยา การไหลบ่าของ
กระแสน�ำ้ เจ้าพระยาในบริเวณจังหวัดนนทบุรี จากจังหวัดปทุมธานีลงมาผ่านจังหวัดนนทบุรถี งึ ปากน�ำ้ เจ้าพระยา
จึงมี “น�ำ้ ขึน้ น�ำ้ ลง” เนือ่ งด้วยขณะทีร่ ะดับน�ำ้ ทะเลสูง น�ำ้ ทะเลจะไหลบ่าเข้ามาจากปากน�ำ้ เจ้าพระยาทวนกระแส
การไหลของล�ำน�ำ้ เจ้าพระยามาปะทะการไหลของสายน�ำ้ และผลักดันให้สายน�ำ้ เจ้าพระยาไหลย้อนกลับขึน้ ไปทาง
เหนือ เกิด “น�้ำขึ้น” เมื่อน�้ำทะเลเริ่มลดระดับลง ช่วงเวลานี้จะเกิด “น�้ำนิ่ง” ชาวบ้านเรียก “น�้ำหนุน” สายน�้ำ
เจ้าพระยาจะหยุดนิง่ ช่วงเวลาหนึง่ จนระดับน�ำ้ ทะเลลดมากขึน้ จะเกิด “น�ำ้ ลง” สายน�ำ้ เจ้าพระยาจะไหลตามปกติ
จากเหนือสู่ใต้ ผ่านจังหวัดนนทบุรีสู่ปากน�้ำเจ้าพระยา
ในช่วงต้นฤดูฝนน�ำ้ ในแม่นำ�้ เจ้าพระยาจะมีสนี ำ�้ ตาลขุน่ ๆ ชาวสวนเรียกว่า น�ำ้ ลูกวัว เพราะสีนำ�้ เหมือนสีลกู วัว
น�ำ้ ขุน่ เพราะพัดพาแร่ธาตุในดินมาตามน�ำ้ มาตกตะกอนทีน่ นทบุรที กุ ปี ยิง่ ท�ำให้สภาพดินมีคณ
ุ ค่าแก่ไม้ผลมากทุกปี
ในช่วงเวลาน�ำ้ ขึน้ กระแสน�ำ้ เจ้าพระยาจะลดความแรงในการไหลของสายน�ำ้ เพราะมีแรงไหลของน�ำ้ ทะเล
ขึ้นมาปะทะไว้ ท�ำให้แร่ธาตุอันโอชะของพืชพันธุ์ธัญญาหารต่าง ๆ ที่ไหลมากับสายน�้ำเกิดการไหลชะลอตัวช้าลง
และเกิดการตกตะกอนอยู่ตามพื้นที่สองฝั่งเจ้าพระยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะน�้ำนิ่งหรือน�้ำหนุน การตกตะกอน
ของสารอาหารต่าง ๆ ย่อมมีมากขึ้น
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ประกอบกับในแต่ละปีจะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คือ “น�้ำหลาก” น�้ำจะท่วมเจิ่งนองทั่วพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี ปรากฏการณ์เช่นนี้ยิ่งท�ำให้พื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหารอันโอชะ
เป็นประโยชน์แก่การเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ธัญญาหารของจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่โบราณกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้
สวนผลไม้ที่ปลูกในจังหวัดนนทบุรีจึงมีการเจริญเติบโตดีและให้ผลที่มีรสชาติเป็นเลิศ
ผลไม้ที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติของเมืองนนทบุรีจึงมีรสอร่อยมาก เพราะความอุดมสมบูรณ์ของดิน ครั้นเมื่อ
ชาวสวนยึดการปลูกไม้ผลอย่างจริงจังเป็นเรือ่ งเป็นราวขึน้ การปลูกไม้ผลจึงมีการพัฒนาคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิง่
มีการพัฒนาพันธุ์ไม้ผลจนกระทั่งจังหวัดนนทบุรีได้ชื่อว่าเมืองผลไม้รสเลิศ
ผลไม้พันธุ์ดีของจังหวัดนนทบุรีมีมากมายหลายชนิด ผลไม้ที่มีชื่อเสียง มีรสดีขึ้นหน้าขึ้นตา ได้แก่ ทุเรียน
กระท้อน ส้ม ส้มโอ มะปราง มะม่วง แต่ที่เป็นผลไม้พันธุ์ดีเยี่ยม มีรสเลิศเหนือผลไม้อื่น ๆ ได้รับการยกย่องมาแต่
โบราณจนถึงปัจจุบนั มีผกู้ ล่าวเป็นค�ำพังเพยติดปากมาช้านาน ได้แก่ ทุเรียน บ้านหม้อ กระท้อนห่อ บางกร่าง มะปราง
ท่าอิฐ ลิ้นจี่ เกาะศาลากุน แม้อ้อยที่ปลูกที่บางใหญ่มีชื่อมาก จนเป็นที่กล่าวขานทั่วไปว่า อ้อยจีน บางใหญ่
อ้อยไทย บางคูวัด

จังหวัดนนทบุรี มีชื่อเสียงที่สุดส�ำหรับ
ผลิตผลจากสวน คือทุเรียน
ในปีหนึ่งๆ เฉพาะสวนทุเรียน ๓๐,๐๐๐
ไร่เศษของจังหวัดนี้ ท�ำรายได้ ให้จงั หวัดไม่นอ้ ยกว่า
๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ช่วยให้การพัฒนาอาชีพ
ของประชาชนของจังหวัดนนทบุรีเป็นหลักฐาน
มั่นคงอย่างยิ่ง
อ� ำ เภอที่ มี ส วนทุ เ รี ย นมาก คื อ อ� ำ เภอ
บางกรวย ๑๙,๐๐๐ ไร่ และอ�ำเภอเมืองนนทบุรี
๑๔,๐๐๐ ไร่
(รายงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๑๐)
ทุเรียนบ้านหม้อ คือ ทุเรียนที่ปลูกที่ต�ำบลบ้านหม้อหรือบ้างบางตะนาวศรี อยู่ระหว่างด้านเหนือ
คลองบางเขน วัดปากน�้ำ ขึ้นมาทางเหนือจนถึงบริเวณคลองบางแพรก เรือนจ�ำกลางบางขวาง พื้นที่นี้เป็นแหล่ง
ปลูกทุเรียนพันธุ์ดีของจังหวัดนนทบุรีมาก่อน ปัจจุบันเป็นต�ำบลสวนใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ทุเรียนที่มีชื่อของต�ำบลบ้านหม้อ ได้แก่ ทุเรียนพันธุ์ก้านยาว กบแม่เฒ่า ก�ำปั่น และชะนี เป็นต้น
ทุเรียนพันธุก์ า้ นยาวทีม่ ชี อื่ เสียงมากทีส่ ดุ คือ ทุเรียนพันธุก์ า้ นยาวทรงหวด ซึง่ มีลกั ษณะพิเศษคือ มีผลยาว กลางป่อง
คล้ายหวดนึ่งข้าวเหนียว มีรสหวานมัน เนื้อสีทองสวย เนื้อหนา เมล็ดเล็กและลีบ ปัจจุบันหาพันธุ์ได้ยากมาก
ทุเรียนพันธุ์ก้านยาวมีรสดี รองลงมา ได้แก่ ทุเรียนพันธุ์ก้านยาวใหญ่ ก้านยาววัดสัก และก้านยาวผลกลม
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ทุเรียนเมืองนนท์ต้นก�ำเนิด “ทุเรียนหม้อ” ของทุเรียนเมืองจันท์
ประมาณ ๖๐ - ๗๐ ปีที่ผ่านมา มีชาวสวนบ้านบางกระจะ อ�ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี น�ำกิ่งพันธุ์
ทุเรียนจากจังหวัดนนทบุรไี ปปลูกทีจ่ งั หวัดจันทบุรี เนือ่ งจากจังหวัดจันทบุรเี ป็นแหล่งทีม่ ที เุ รียนขึน้ อยูท่ วั่ ไปมาแต่กอ่ น
แต่ทุเรียนที่มีอยู่เดิมนั้นเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง ต้นสูงแหงนคอตั้งบ่า ลูกเล็ก เนื้อบาง เม็ดใหญ่ ชาวสวนจันท์เริ่ม
เสาะหาทุเรียนพันธุ์ดี ผลผลิตสูง คุณภาพดีจากจังหวัดนนทบุรีน�ำไปปลูกที่จันทบุรี เมื่อประมาณ ๗๐ ปีที่ผ่านมา
สมัยนัน้ เรียกต้นทุเรียนทีน่ ำ� ไปจากเมืองนนทบุรวี า่ “ทุเรียนหม้อ” เนือ่ งจากกิง่ พันธุท์ เุ รียนนนท์เป็นกิง่ ตอนทีเ่ พาะช�ำ
ในหม้อดินเผาขนาดย่อม ๆ ชาวสวนจันท์จงึ เรียกกิง่ พันธุท์ เุ รียนทีน่ ำ� มาจากเมืองนนทบุรวี า่ “ทุเรียนหม้อ” ไม่วา่ จะ
เป็นทุเรียนนนท์พนั ธุใ์ ด ชาวสวนจันท์ตา่ งพากันตัดโค่นต้นทุเรียนพืน้ เมืองลงและปลูกทุเรียนหม้อกันอย่างถ้วนหน้า
ปัจจุบันทุเรียนหม้อพันธุ์หมอนทอง ชะนี และก้านยาวที่เป็นผลไม้ของชาวสวนจันทบุรี ระยอง เป็นที่นิยมของ
ตลาดและผู้บริโภคมากที่สุด

กระท้อนบางกร่าง
กระท้อนเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนนทบุรีมาแต่โบราณเช่นเดียวกับทุเรียน ในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กระท้อนพันธุ์นิ่มนวลจากสวนเมืองนนทบุรี ได้ชื่อว่าเป็นกระท้อนพันธ์ุดีของ
เมืองนนทบุรีในยุคนั้น ทรงโปรดเสวยกระท้อนพันธุ์นิ่มนวลมาก โปรดเกล้าฯ ให้ยกค่าอากรสวนแก่เจ้าของสวน
กระท้อนพันธุ์นิ่มนวลด้วย กระท้อนบางกร่าง ซึ่งปลูกที่ต�ำบลบางกร่าง อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เป็นกระท้อนพันธุ์ดีของจังหวัดนนทบุรี
ต่อมามีชาวสวนในต�ำบลบางขุนกอง อ�ำเภอบางกรวย และต�ำบลบางเลน อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
มีการท�ำสวนกระท้อนมากขึ้น เป็นพันธุ์กระท้อนที่สืบต่อจากกระท้อนพันธุ์บางกร่าง และพันธุ์นิ่มนวลที่เป็น
กระท้อนพันธุ์ดีของนนทบุรีทั้งสิ้น เช่น พันธุ์อีไหว หรือ ธรณีไหว พันธุ์เมล็ดในไหว พันธุ์ทองหยิบ พันธุ์อีจีด
พันธุ์อีล่า พันธุ์ตาอยู่ พันธุ์ทับทิม พันธุ์อีเมฆ พันธุ์ขันทอง พันธุ์เขียวหวาน พันธุ์เทพส�ำราญ พันธุ์ทองใบใหญ่
พันธุ์ปุยฝ้าย พันธุ์ไกรทอง เป็นต้น

มะปรางท่าอิฐ
ต�ำบลท่าอิฐ เป็นต�ำบลอยู่ในเขตปกครองของอ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นแหล่งก�ำเนิดมะปราง
ท่าอิฐที่มีรสอร่อย หวาน ไม่มียางที่เปลือก มีผลขนาดใหญ่มากขนาดไข่ไก่
มะปรางทั่วไปมี ๓ พันธุ์ คือ
๑. พันธุ์มีรสเปรี้ยว เรียกว่า กาวาง มีรสเปรี้ยวจัด
๒. พันธุ์อมเปรี้ยวอมหวาน เรียกว่า มะยง มีอยู่ ๒ พันธุ์ คือ มะยงชิด ผลมีทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
มาก ขนาดเท่าไข่เป็ด มีรสเปรี้ยวที่เปลือก เมื่อปอกเปลือกออกเนื้อจะมีรสหวาน ส่วนมะยงห่างเป็นอีกพันธุ์หนึ่ง
มีผลใหญ่ถึงใหญ่มาก รสเปรี้ยวจัด
๓. พันธุ์ที่มีรสหวาน มีทั้งผลเล็กและผลใหญ่ กินทั้งเปลือกจะมีรสคันคอเพราะที่เปลือกมียาง แต่มะปราง
ท่าอิฐ มีทั้งมะปรางหวาน และมะยงชิด
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ทุเรียน ผลไม้ที่มีหลากหลายพันธุ์ มีชื่อต่างกันนับร้อยชื่อ
ในบรรดาผลไม้ที่ปลูกกันในจังหวัดนนทบุรีและมีสายพันธุ์ชื่อต่าง ๆ กันมากที่สุด ได้แก่ ทุเรียน เนื่องจาก
ชาวสวนนนทบุรีนิยมปลูกทุเรียนกันมาก โดยธรรมชาติแล้วทุเรียนพันธุ์เบา เมื่อเพาะด้วยเม็ดจะให้ผลเมื่ออายุ
๕ - ๗ ปี ในอดีตชาวสวนมักจะปลูกทุเรียนด้วยการเพาะเม็ด การเพาะด้วยเม็ด ต้นทุเรียนทีเ่ กิดใหม่มกั จะกลายพันธุ์
จะได้ทุเรียนพันธุ์ใหม่ขึ้นมา ด้วยเหตุนี้ทุเรียนจึงเป็นพืชที่มีสายพันธุ์มากที่สุด กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้รวบรวมชื่อพันธุ์ทุเรียนไว้ได้ประมาณ ๑๐๐ ชื่อ
พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) กวีในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้เรียบเรียงชื่อของพันธุ์ทุเรียน
เป็นกาพย์ยานี ในหนังสือ “พรรณพฤกษากับสัตวาภิธาน” ไว้ดังนี้
จักร�่ำพรรณทุเรียน			
ทองสุขทองย้อยยาน		
ทองค�ำก้านต่อต้น			
กระปุกสุวรรณา			
ทุเรียนตลับทอง			
ตลับนากผิวมัน			
ทุเรียนกบแม่เถ้า			
กบเล็บเหยี่ยวปักษี			
ตั้งต้นเหราเดิม			
เหราใบมันแสง			
ทุเรียนเหราง่อย			
หนึ่งเรียกชื่อเหรา			
เรียกการะเกดพุ่ม			
การะเกดแดงล�ำลาน		
การะเกดสีเขียวสด			
การะเกดตาเหมือนมี		
ทุเรียนรสอร่อย			
สาวชมเหมือนจะชวน		
หนึ่งชื่อสาวสวรรค์			
แพงถูกก็จะยอม			
ทุเรียนนางแดงโศก			
แดงเถาเข้าพัวพัน			
หนึ่งนามนางกระเทย		
เม็ดตายทุกเม็ดไป			
นางหนักคู่นางล่า			
นางคลุ้มวิลัยวรรณ			
นางพระเพียบ อีกนางลือ		
สีเทียนนพคุณ			

ชื่อเพี้ยนเปลี่ยนมากสาธารณ์
อีกทองหยิบยังทองทา
นางทองย่นใหญ่สาขา
กระปุกนาก หลากผิวพรรณ
สีเรืองรองดูฉายฉัน
สีนากนั้นพรรณหนึ่งมี
เป็นต้นเค้าแต่เดิมที
กบเม็ดในกบเก็งแข็ง
ตอนต่อเติมมาปลูกแปลง
เป็นมันยับจับไนยนา
ดูหงอยก๋อยไม่แน่นหนา
พับสมุดสุดมันหวาน
ผลปุ้มลุ่มงามตระกาน
การะเกดเหลืองรังสี
งามปรากฏนิลมณี
ชื่อตามเค้าเจ้าของสวน
เรียกสาวน้อยเนื้อนิ่มนวล
ให้ชมชิมลิ้มรสหวาน
เหลือจะกลั้นจะอดออม
จนหมดมือชื่อสาวสวรรค์
ต้องวิโยคจึ่งจาบัลย์
นางชมพู่ดูสดใส
ใครไม่เคยพบแคลงใจ
ไม่มีเพาะเสาะสืบพรรณ์
แดงตานา นางเขียนขัน
นางกระท้อน อ่อนละมุน
ทั้งสองชื่อเห็นเฉียงฉุน
ยวงใหญ่หนา น่าพิศวง
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ทุเรียนแดงแม่เถ้า			
แดงเปียกเรียกนามคง		
ทุเรียนเขียวต�ำลึง			
อีกชื่องากุญชร			
ก�ำปั่นแลอีบาตร์			
จ�ำปาและจ�ำปี			
จรเขียวยวงใหญ่			
ปลัดค�ำชื่อเจ้าของ			
ยักโขรานี้				
ผักเข้าแขนอ่อนปน			
สนั่นสนิทเนื้อ			
สามง่ามงามไสว			
หนึ่งชื่อพระสมุทร			
หมอนทองพ้องนามกัน		
ทุเรียนรูปโป้งโล้ง			
รูปรัดไม่เรียวรี			
ทุเรียนชื่อสายหยุด			
สีลานตันเสลา			
หนึ่งชื่อนกกระจิบ			
ก้านยาวมลย้อยยาน		
นางเป็ดรูปคล้ายเป็ด		
พรรณหนึ่งชื่อแมลง		
ทุเรียนชื่อมีหลาย			
นักเลง เล่นตัดพู			
เพราะเขาเคยสังเกต		
จึงกล้า มาพนัน			
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เป็นต้นเค้าอันใหญ่ยง
แดงช่างเขียนทุเรียนจร
ทุเรียนหนึ่งนามมังกร
เพราะเหลืองอ่อนดุจสีงา
โดยรสชาติก็โอชา
เทียมด้วยสีมาลีสอง
สีประไพเหลืองเรืองรอง
ปลากะโห้เทโพผล
สองชื่อชี้ดูชอบกล
นางปากท่อธรณีไหล
ผลโตเหลือยิ่งใครใคร
ผลน่าชมนมสวรรค์
อีกละมุดรสหวานมัน
กับมะม่วงหมอนทองมี
เรียกหอยโข่งเขียวขจี
อีกหอยขมกลมย่อมเยา
เรียกสมมุตด้วยกลิ่นเกลา
สีนวลหลายคล้ายสีลาน
ผลห่ามดิบดูตระการ
อีกยวงปลิ้นกลิ่นฉุนแรง
ท้ายเพ็ด ๆ เรื่อสีแดง
ป้องท้ายงอน ช้อยเชิดชู
แยกขยายออกให้ดู
เขามักรู้รูปพรรณ
ผลพูเภทเหตุส�ำคัญ
ชนะกัน ด้วยแม่นหมาย

ภายหลังต่อมายังมีทุเรียนพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น และมีชื่อเพิ่มจากที่พระยาศรีสุนทรโวหารรวบรวมไว้อีก เช่น
กบตาข�ำ ลวง กระดุม ย�่ำมะหวาด เป็นต้น
ชื่อสายพันธุ์ทุเรียนที่พระยาศรีสุนทรโวหารได้พรรณนาไว้ข้างต้นนี้ ทั้งหมดเป็นสายพันธุ์ทุเรียนที่ปลูกกัน
ทั่วไปในเมืองนนทบุรี ธนบุรีในสมัยรัชกาลที่ ๕ ก่อนที่จะมีการน�ำพันธุ์ทุเรียนจากนนทบุรี และธนบุรีไปปลูกที่
จังหวัดอื่นๆ และเกิดสายพันธุ์ทุเรียนพันธุ์ใหม่ๆ ขึ้นมาอีกมากมายเช่นปัจจุบันนี้

ชาวสวนมีความสุขกับการปลูกทุเรียน
ชาวสวนในอดีตมีความสุขอยู่กับการได้ปลูกทุเรียน จึงมีการเพาะให้เกิดพันธุ์ใหม่ ๆ เหมือนการเล่น
บอนสีหรือโกสน เป็นวิถีชีวิตของชาวสวนในอดีตที่ไม่ได้ท�ำสวนเพื่อให้ร�่ำรวย ซึ่งต่างกับการท�ำสวนทุเรียน
ยุคปัจจุบันที่ตั้งเป้าหมายให้การท�ำการเกษตรเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจ ดังนั้นในปัจจุบันนี้พันธุ์ทุเรียนที่ปลูกกัน
ก็เฉพาะพันธุ์ที่ตลาดต้องการเท่านั้น ซึ่งเหลืออยู่เพียงไม่กี่พันธุ์
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ตลาดทุเรียนบางล�ำพู แหล่งจ�ำหน่ายทุเรียนเมืองนนท์
ก่อนที่จะมีการจัดตลาดทุเรียนที่จังหวัดนนทบุรี ชาวสวนทุเรียนเมืองนนทบุรี จะน�ำทุเรียนไปขายที่ตลาด
ทุเรียนบางล�ำพู ตลาดทุเรียนบางล�ำพู เป็นแหล่งจ�ำหน่ายทุเรียนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในอดีต ตัง้ อยูใ่ กล้ปากคลองบางล�ำพูฝง่ั ใต้
ใกล้ถนนพระสุเมรุ และตลาดยอด และอยู่คนละฝั่งคลองตรงข้ามตลาดนานา คุณยายอรุณศรี รัชไชยบุญ เกิดเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๖๔ มาอยู่บางล�ำพูตั้งแต่อายุ ๑๐ ขวบ บอกเล่าความทรงจ�ำเกี่ยวกับตลาดทุเรียนไว้ในหนังสือพิมพ์
ชาวบางล�ำพู ของประชาคมบางล�ำพู ตอนหนึ่งว่า
“ในหน้าทุเรียน ทุเรียนจะมาขึ้นที่คลองบางล�ำพู โดยขนมาจากเมืองนนท์ เขาเอาไม้ระแนงมากั้นเป็น
คอกกว้างยาวประมาณ ๒ เมตร ทุเรียนจะตัง้ เป็นกอง ๆ สมัยนัน้ มีแต่ทเุ รียนนนท์ และบางยีข่ นั ทุเรียนเมืองจันท์
ยังไม่มี ทุเรียนทีแ่ พงทีส่ ดุ จะเป็นทุเรียนก้านยาว ลูกละ ๑ - ๑๐ บาท อีลวงเป็นทุเรียนชัน้ ต�่ำ ลูกละไม่ถงึ ๑ สตางค์”

ตลาดทุเรียนเมืองนนท์ ตลาดที่มีผู้คนมารวมซื้อขายผลไม้
จังหวัดนนทบุรีในช่วงเวลาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ ย้อนขึ้นไป ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จังหวัดนนทบุรีอุดมสมบูรณ์
ด้วยผลไม้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทุเรียน เมือ่ กล่าวถึงจังหวัดนนทบุรี หลายท่านจะนึกถึงทุเรียน เพราะจังหวัดนนทบุรี
มีทุเรียนที่มีรสอร่อย กลิ่นและรสเป็นเลิศกว่าทุเรียนที่อื่น ตลาดทุเรียนมีอยู่หลายแห่ง
ตลาดผลไม้เก่าแก่ในอดีตของจังหวัดนนทบุรคี อื ตลาดแก้ว และตลาดขวัญ ทีม่ มี าตัง้ แต่สมัยอยุธยาตอนต้น
เมื่อกว่า ๕ ศตวรรษมาแล้ว ด้วยความเป็นแหล่งการค้าที่ส�ำคัญ ทางราชการจึงได้ยกฐานะชุมชนตลาดขวัญ
ขึ้นเป็นเมืองนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๒
ตลาดผลไม้ของจังหวัดนนทบุรีมีอยู่ในชุมชนชาวสวนต่อเนื่องกันตลอดมา ดังปรากฏตามหนังสือรายงาน
ของพระกรุงศรีบุรีรักษ์ ผู้ว่าราชการเมืองนนทบุรีที่รายงานต่อมหาอ�ำมาตย์เอกเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
เสนาบดีกระทรวงนครบาล เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ ความว่า
“...ตลาดขายของสวนนัน้ มีอยู่ ๔ แห่ง ๑ ปากคลองบางเขน ของสวนทีอ่ อกจากคลองบางเขน บางตะนาวศรี
บางแพรก และบางอืน่ ๆ ไปรวมขายทีน่ นั่ ๒ ปากคลองบางกรวยตรงวัดชลอ ของสวนในแถวบางขนุน บางขุนกอง
บางศรีเมือง บางสีทอง บางกรวย มาขายทีน่ นั้ ๓ ปากคลองบางราวนก บางคูเวียง ของสวนในคลองบางราวนก
บางคูเวียง มารวมขายทีน่ นั่ ๔ ปากคลองบางใหญ่ ของสวนในคลองบางใหญ่ บางเลน บางรักน้อย บางรักใหญ่
ไปขายที่นั่น ตลาดสวนติดเวลาเช้าเวลาเดียว สายหน่อยเลิกหมด...”
ตลาดทุเรียนเมืองนนท์เริ่มเกิดขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๐ เมื่อมีการตัดถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรีหรือ
ถนนประชาราษฎร์สาย ๑ และถนนพิบูลสงคราม มีผู้เดินทางด้วยรถยนต์มาหาซื้อทุเรียนเมืองนนท์กันมากขึ้น
ประกอบกับมีการสร้างตลาดเทศบาลเมืองนนทบุรี การค้าผลไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนที่ตลาดเทศบาล
เมืองนนทบุรีจึงได้เริ่มขึ้น จากนั้นเมื่อถึงช่วงเวลาหน้าทุเรียนระหว่างกลางเดือนเมษายนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน
จะมีบรรดาชาวสวนจังหวัดนนทบุรีน�ำผลไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนมาร่วมขายที่ตลาดนนทบุรีนี้ จึงเกิดตลาด
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ทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดคือ ตลาดทุเรียนเมืองนนท์ในเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดชั่วคราว มีเฉพาะ
ช่วงเวลาหน้าทุเรียน ซึ่งอยู่ระหว่างกลางเดือนเมษายนถึงปลายเดือนมิถุนายนของทุกปี ตลาดทุเรียนจะเริ่มจาก
บริเวณถนนริมแม่น�้ำเจ้าพระยาหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเดิม และต่อเนื่องไปตามถนนประชาราษฎร์
ต่อเนือ่ งไปถึงตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรถี งึ สามแยกศรีพรสวรรค์ เป็นระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร ผูค้ า้ บางราย
จะลอยเรือขายบริเวณริมแม่นำ�้ หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ตลาดทุเรียนเริม่ ค้าขายตัง้ แต่เช้าตรูจ่ นถึงเวลาค�ำ่
การซือ้ ขายทุเรียนจะซือ้ ขายกันเป็นลูกไม่ชงั่ น�ำ้ หนักเช่นปัจจุบนั แต่ถา้ เป็นทุเรียนพันธุเ์ บา เช่น ลวง กะดุม
ขายเหมาเป็นเข่งเพราะทุเรียนพันธุ์เบาราคาถูก ใช้ท�ำน�้ำกะทิ ทุเรียนพันธุ์หนัก เช่น ก้านยาว ก�ำปั่น กบ ชะนี และ
พันธุ์ดีอื่น ๆ จะถูกจัดวางในกระจาดอย่างสวยงาม ไม่กองเป็นกอง ๆ โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์ดีมีราคานั้น ผู้ค้าต้อง
ใช้ใบตองท�ำเป็นทรงกระบอกครอบก้านทุเรียนไว้และดูแลอย่างดี ไม่ให้ก้านทุเรียนหลุดจากปลิง หรือข้อต่อของ
ขั้วทุเรียนกับก้านทุเรียน ถ้าก้านทุเรียนหลุดจากขั้ว ทุเรียนผลนั้นราคาจะตกทันที
เนือ่ งจากมีผนู้ ำ� พันธ์ทุ เุ รียนเมืองนนท์ไปปลูกต่างจังหวัดกันมาก แต่รสทุเรียนดังกล่าวสูร้ สทุเรียนเมืองนนท์
ไม่ได้ ราคาทุเรียนต่างจังหวัดที่เรียกว่า ทุเรียนนอก จึงต�่ำกว่าราคาทุเรียนนนท์ ที่เรียกว่า ทุเรียนใน แต่มีการน�ำ
ทุเรียนนอกมาขายในตลาดทุเรียนเมืองนนท์ ท�ำให้ผซู้ อื้ สับสนและท�ำให้ชอื่ เสียงของทุเรียนเมืองนนท์เสียหายไปด้วย
ทางจังหวัดนนทบุรี และชาวสวนจึงพยายามหาทางป้องกัน ทางราชการถึงกับต้องออกข้อบังคับของจังหวัดนนทบุรี
ห้ามน�ำทุเรียนนอกมาจ�ำหน่ายที่ตลาดทุเรียนเมืองนนท์ และจัดสถานที่จ�ำหน่ายให้แก่เจ้าของสวนโดยเฉพาะ
โดยก�ำหนดให้บริเวณริมน�้ำหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเดิมเป็นที่จ�ำหน่ายทุเรียนของเกษตรกรชาวสวน
และของสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรชาวสวนในจังหวัดนนทบุรี มีป้ายแสดงว่าเป็นชาวสวนจากต�ำบล
อ�ำเภอใดในจังหวัดนนทบุรี ห้ามผูท้ ไี่ ม่ได้เป็นชาวสวนนนท์มาจ�ำหน่ายทุเรียนทีบ่ ริเวณทีก่ ำ� หนดไว้โดยเฉพาะส�ำหรับ
ชาวสวนนนท์แห่งนี้

ก้านยาว
เป็นทุเรียนชัน้ ดีเยีย่ ม เก็บไว้ได้นาน
เนือ้ นิม่ รสหวานมันกลมกล่อม
หอมหวนชวนรับประทานอย่างยิง่ ชะนี
ก็เป็นทุเรียนชัน้ ดีชนิดหนึง่ คุณภาพ
เยีย่ มพอๆ กับก้านยาว
(รายงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๐๗)

ย�ำ่ มะหวาด
เป็นทุเรียนชัน้ ดี ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง
อีกเช่นกัน
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เอกลักษณ์ทุเรียนนนท์
ที่หุ้มก้านด้วยใบตอง

วิธีหนึ่งที่จะเป็นสิ่งแสดงความเป็นทุเรียนนนท์คือการรักษา
ก้านทุเรียนมิให้หลุดจากปลิง และมีใบตองครอบไว้ ทุเรียนที่น�ำมาจาก
ทีไ่ กลยากทีจ่ ะรักษาก้านทุเรียนมิให้หลุดจากปลิงได้ ปัจจุบนั เราจะไม่เห็น
ภาพเช่นนี้แล้ว เห็นแต่ทุเรียนกองเต็มคันรถ ขั้วหักขั้วช�้ำ
ตลาดทุเรียนเมืองนนท์ ไม่ได้จำ� หน่ายเฉพาะทุเรียน ชาวสวนจะน�ำ
ผลไม้อนื่ ๆ ในสวนมาจ�ำหน่ายด้วย เช่น มะม่วง กระท้อน มะไฟ ส้ม กล้วย
ขนุน มะปราง มังคุด ชมพู่ รวมทั้งกิ่งพันธุ์ไม้ผลมาจ�ำหน่ายด้วย
การขายผลไม้ของชาวสวนเมืองนนท์ ทุเรียนพันธุ์ดี หรือทุเรียน
พันธุ์หนัก เช่น ก้านยาว กบ ก�ำปั่น ชะนี เป็นต้น จะขายเป็นผล ไม่มีการ
ชั่งน�้ำหนัก ทุเรียนพันธุ์เบา เช่น ลวง กระดุม จะขายยกเข่งหรือหลัวเป็น
ส่วนใหญ่ มะพร้าว มะม่วง มะนาว ส้ม กระท้อน มักขายเป็นร้อย
ร้อยละเท่าใดตามแต่จะตกลงราคากัน ผลไม้บางประเภทยกขายเป็น
กระจาด แม้ทเุ รียนก็มกี ารขายยกกระจาด กระจาดหนึง่ มีทเุ รียน ๒ - ๓ ลูก
แต่ถ้าขายปลีกจะนับผลขายมะไฟ ลิ้นจี่ จะนับเป็นพวง
แต่การซื้อขายแบบโบราณที่เรียกว่า “แลก” มีอยู่ในสังคม
ชาวสวนเมืองนนท์อยูท่ วั่ ไป เช่น ทุเรียนแลกกะปิ น�ำ้ ปลา มะพร้าวแลกโอ่ง
มะม่วง มะพร้าวแลกหน่อไม้ดอง เป็นต้น

การจัดงานประกวดผลไม้และงานกาชาดประจ�ำปีของจังหวัดนนทบุรี
เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งผลไม้รสเลิศและเป็นบ้านสวนที่มีชื่อ เพื่อส่งเสริมให้ชาวสวนได้พัฒนา
พันธุผ์ ลไม้ให้มคี ณ
ุ ภาพยิง่ ขึน้ และส่งเสริมการตลาดผลไม้เมืองนนท์ ทางราชการจึงให้มกี ารประกวดผลไม้จงั หวัด
นนทบุรี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๗ การจัดงานดังกล่าวได้หยุดไปเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ แต่มาเริ่มจัดอีก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖
และต่อมาอีกหลายปี
ก�ำหนดการจัดงานประกวดผลไม้จงั หวัดนนทบุรปี ระมาณปลายเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถนุ ายนของทุกปี
ผลไม้ทนี่ ำ� เข้าประกวดต้องเป็นผลไม้ทปี่ ลูกในจังหวัดนนทบุรี ผูส้ ง่ ผลไม้เข้าประกวดต้องเป็นชาวสวนเมืองนนท์เท่านัน้
ผลไม้ที่ประกวดมี ๔ ประเภท คือ ทุเรียน กระท้อน มังคุด และลิ้นจี่ ส�ำหรับทุเรียนที่ส่งเข้าประกวดได้
ก�ำหนดไว้วา่ ต้องเป็นทุเรียนพันธุท์ กี่ ำ� หนดแน่นอน ๒ พันธุ์ คือ พันธุก์ า้ นยาว พันธุก์ บ ซึง่ มีรางวัลแยกกันทัง้ ๒ พันธุ์
เป็นสองประเภทรางวัล ส่วนพันธุ์อื่น ๆ ได้แยกไว้อีกประเภทหนึ่ง รางวัลที่จัดไว้ส�ำหรับการประกวดทุเรียนแต่ละ
ประเภท (พันธุ์) มี ๓ รางวัล รวม ๙ รางวัล ส่วนผลไม้ประเภทอื่น ๆ มีรางวัลประเภทละ ๒ รางวัล นอกนั้นเป็น
รางวัลชมเชย
การจัดงานประกวดผลไม้จังหวัดนนทบุรีได้จัดต่อมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๒๗ หลังจากนั้นไม่ได้จัดงานประกวด
ผลไม้จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากใน พ.ศ. ๒๕๒๖ เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ สวนทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีได้รับความ
เสียหายมาก
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การประกวดทุเรียน
ทีศ่ าลากลางจังหวัดนนทบุรี
(รายงานจังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๙)

“อาชีพส�ำคัญที่สุดของเมืองนนท์ คือการท�ำสวนทุเรียน”
ภายในเขตจังหวัดนี้ เฉพาะในเขตอ�ำเภอเมืองนนทบุรี อ�ำเภอบางกรวย และอ�ำเภอบางใหญ่ มีสวนทุเรียน
อยู่ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ไร่เศษและยังมีสวนผลไม้ชนิดอื่นๆ อีกประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร่ ในปีหนึ่งๆ
ถ้าหากการท�ำสวนได้ผลเต็มที่ ทั้งจังหวัดจะขายผลิตผลได้เป็นเงินไม่ต�่ำกว่า ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ในภาพนี้ คือส่วนหนึ่งของทุเรียนที่ชนะการประกวดประจ�ำปีของจังหวัด
(รายงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๑๐)
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จังหวัดนนทบุรไี ด้จดั งานกาชาดประจ�ำปีของจังหวัดนนทบุรรี วมกับงานประกวดผลไม้ของจังหวัดนนทบุรดี ว้ ย
ผลไม้ที่ชนะการประกวด เจ้าของผู้เป็นเจ้าของสวนได้ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้น�ำเกษตรกรชาวสวนผลไม้เมืองนนทบุรี
เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวาย
ปัจจุบันนี้ปริมาณสวนทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีลดน้อยลงไปมาก เพราะพื้นที่สวนถูกพัฒนาให้เป็นเมือง
อีกทัง้ ภัยธรรมชาติจากอุทกภัยหลายครัง้ ท�ำให้การประกวดผลไม้ของจังหวัดนนทบุรตี อ้ งงดไป แม้ตอ่ มาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรจี ะพยายามจัดให้มกี ารประกวดทุเรียนทีว่ ดั ใหญ่สว่างอารมณ์ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี แต่เมื่อเกิดมหาอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ สวนทุเรียนจังหวัดนนทบุรีเสียหายเกือบทั้งหมด แม้ทางราชการ
สนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนปลูกทุเรียนต่อไป แต่ชาวสวนต้องประสบกับปัญหาเรื่องน�้ำเค็ม เพราะปริมาณน�้ำ
แม่นำ�้ เจ้าพระยามีนอ้ ย น�ำ้ เค็มจากทะเลไหลเข้าสวน ต้นทุเรียนทีป่ ลูกไว้จงึ เฉาตายไปมาก ท�ำให้สวนทุเรียนจังหวัด
นนทบุรตี อ้ งโรยราไป อนาคตทุเรียนเมืองนนท์ยงั คงไม่แจ่มใสโชติชว่ งเท่าทีค่ วร แต่กน็ า่ เสียดายถ้าทุเรียนเมืองนนท์ได้
กลายเป็นค�ำบอกเล่าครั้งหนึ่งไม่นานมานี้เอง “เมืองนนท์เคยมีทุเรียนที่รสเลิศที่สุดในสยาม”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผู้ทรงต่อชีวิตทุเรียนเมืองนนท์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึงคุณค่าของทุเรียนเมืองนนท์ โปรดเกล้าฯ
ให้มีการอนุรักษ์ทุเรียน ทรงให้น�ำทุเรียนพันธุ์ดีของเมืองนนท์ไปปลูกที่วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร และที่บ้าน
สวนปทุม ในพระต�ำหนักจักรีบงกช ต�ำบลบางแขยง อ�ำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ จ.ส.อ.สมพงษ์ สกุลดิษฐ์ เกษตรกรชาวสวนทุเรียนอ�ำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นชาวสวนที่มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในการปลูกทุเรียน เป็นปราชญ์ชาวบ้านผู้หนึ่ง
ในวงการชาวสวนนนทบุรี เป็นผู้ด�ำเนินการปลูก และให้ค�ำแนะน�ำในการดูแลรักษาการปลูกทุเรียนให้แก่ผู้ดูแล
รักษาทุเรียนที่วังสระปทุม และที่บ้านสวนปทุม ในพระต�ำหนักจักรีบงกช
จ.ส.อ. สมพงษ์ สกุลดิษฐ์ ได้น�ำดินในสวนทุเรียนของตนเองที่อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไปใช้เป็น
ดินปลูกทุเรียนในสถานที่ทั้ง ๒ แห่ง ที่โปรดเกล้าฯ ให้มีการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนเมืองนนท์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานต้นพันธุท์ เุ รียน
ให้เกษตรกร ณ บ้านสวนปทุม
วันพุธที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(ในภาพคือ จ.ส.อ. สมพงษ์ สกุลดิษฐ์)
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โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ตามแนวพระราชด�ำริ
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จังหวัดนนทบุรเี ป็นแหล่งปลูกทุเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีเด่น เป็นแหล่งพันธุกรรมของทุเรียน และเป็นเอกลักษณ์
ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนนทบุรีที่มีมายาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน แต่ผลจากการเกิดมหาอุทกภัย
พ.ศ. ๒๕๕๔ และการขยายตัวของเมืองปริมณฑลของกรุงเทพฯ จึงท�ำให้สวนทุเรียนในจังหวัดนนทบุรซี งึ่ มีเหลือน้อย
อยู่แล้ว มีจ�ำนวนลดลงจนแทบจะหมดไป โดยเฉพาะสายพันธุ์ทุเรียนที่มีชื่อของจังหวัดนนทบุรีอาจจะสูญพันธุ์ได้
ด้วยพระบารมีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด�ำรัส เมื่อวันที่ ๑๕
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ แก่คณะผู้เข้าเฝ้า ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ที่ว่า
“ในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีหลายพันธุ์ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่วมกับจังหวัด ท�ำการศึกษาวิจัยกิ่งพันธุ์ทุเรียนต่าง ๆ ว่าพันธุ์ใดเหมาะกับพื้นดินลักษณะใด รวมทั้งด�ำเนิน
การฟืน้ ฟูสวนทุเรียนทีถ่ กู น�้ำท่วม เพือ่ เป็นการช่วยเหลือราษฎรเจ้าของสวน และในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
นนทบุรีควรปลูกทุเรียนด้วย”
เพื่อน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริลงในพื้นที่ จังหวัดนนทบุรีจึงจัดให้เทศบาลนครปากเกร็ด ด�ำเนินการปรับ
สภาพพื้นที่ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในพื้นที่ของโครงการ ๗ ไร่ ในสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ได้แบ่งพื้นที่ด�ำเนินการเป็น ๓ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ ส่วนลานทรงปลูก อยู่บริเวณด้านหน้าของโครงการ เพื่อให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าและความ
ส�ำคัญของการอนุรกั ษ์พนั ธ์ทุ เุ รียน และความส�ำคัญของโครงการทีด่ ำ� เนินการในพืน้ ทีส่ วนสมเด็จฯ จังหวัดนนทบุรี
ส่วนที่ ๒ ส่วนพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จัดท�ำเป็นศูนย์เรียนรู้ แสดงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวสวนนนท์
พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และแสดงพันธ์ุไม้ของสวนสมเด็จฯ ทั้ง ๑๒ สวน
ส่วนที่ ๓ ส่วนสวนทุเรียน พื้นที่ประมาณ ๓ ไร่เศษ ส�ำหรับปลูกทุเรียนได้น�ำดินจากสวนทุเรียนของ
จ.ส.อ. สมพงษ์ สกุลดิษฐ์ อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มาใช้เป็นดินปลูกทุเรียน พร้อมกับปลูกต้นทองหลาง
เพื่อให้ร่มเงาแก่ต้นทุเรียนที่ปลูก นอกจากนั้นมีการปลูกไม้ผลบางชนิด เช่น มังคุด และผลไม้พื้นเมืองด้วย จัดท�ำ
ระบบระบายน�้ำ และร่องสวนตามลักษณะสวนทุเรียนนนท์ และรูปแบบของระบบนิเวศในสวนทุเรียนนนท์

การจัดเตรียมพื้นที่โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดนนทบุรี
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พระมหากรุณาธิคุณที่เกื้อหนุนชาวสวนนนท์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินทอดพระเนตรต้นทุเรียนพันธ์ดุ งั้ เดิม
พระราชทานทีป่ ลูกแล้ว ณ สวนของนางเบญจวรรณ ออไอสูญ หมูท่ ี่ ๖ ต�ำบลไทรม้า อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ และมีพระราชด�ำรัสกับเกษตรกรผูป้ ลูกทุเรียนนนท์ ว่า
“ ...พยายามหาคนมาท�ำเอาไว้ ประเดีย๋ วจะหมด...
อย่าท้อนะ สงสารต้นไม้..สูต้ อ่ ...สูต้ อ่ ..”
ที่มา: รายงานกิจการเทศบาลต�ำบลไทรม้า. นนทบุรี: เทศบาลต�ำบลไทรม้า. ๒๕๕๗.
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนดั้งเดิม ทรงมี
พระราชด�ำริให้ทุเรียนเป็นหนึ่งในไม้อนุรักษ์ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงมี ค วามห่ ว งใยชาวสวนผู ้ ป ลู ก ทุ เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจากปั ญ หาอุ ท กภั ย
จึงพระราชทานพันธุ์ทุเรียนดั้งเดิมให้ชาวสวนนนทบุรี เพื่อให้ทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิมของจังหวัดนนทบุรีคงอยู่ต่อไป
ด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีท่ รงมีตอ่ ชาวสวนทุเรียน
จังหวัดนนทบุรี พระองค์ได้พระราชทานกิ่งพันธ์ุทุเรียนดั้งเดิมของจังหวัดนนทบุรีให้แก่ชาวสวนได้น�ำไปปลูก เพื่อ
ทดแทนต้นทุเรียนทีเ่ สียหายมากเมือ่ ครัง้ เกิดมหาอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และความเสียหายเมือ่ มีน�้ำเค็มเข้ามาท�ำลาย
ต้นทุเรียนในสวน จังหวัดนนทบุรี
วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด�ำเนินทอดพระเนตรต้นทุเรียนพระราชทาน พร้อมทัง้ ทรงเยีย่ มชาวสวนทีไ่ ด้รบั พระราชทานกิง่ พันธุท์ เุ รียน
ทีส่ วน นางเบญจวรรณ ออไอสูญ ต�ำบลไทรม้า อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ท่ามกลางบรรดาชาวสวนและ
พสกนิกรชาวนนทบุรที มี่ าเฝ้ารับเสด็จ นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างล้นพ้น ประดุจน�ำ้ ทิพย์ทรี่ นิ รดสูพ่ นื้ ดินของ
ชาวสวนนนทบุรี และชโลมใจให้ชาวสวนจังหวัดนนทบุรี มีจิต ชื่นบาน มีก�ำลังใจพร้อมจะยืนหยัดสืบต่อการท�ำ
สวนทุเรียนให้คงอยู่ต่อไป และทรงมีพระราชด�ำรัสกับชาวสวนทุเรียนนนทบุรีว่า “พยายามหาคนท�ำเอาไว้
ประเดี๋ยวจะหมด อย่าท้อนะ สงสารต้นไม้สู้ต่อ สู้ต่อ”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเปิดโครงการอนุรกั ษ์สวนทุเรียน
ทรงพระกรุณาฉายพระรูปกับเกษตรกรและเจ้าหน้าทีผ่ รู้ ว่ มโครงการอนุรกั ษ์สวนทุเรียนนนท์
ตามแนวพระราชด�ำริ วันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มพระนามาภิไธย และใบประกาศเกียรติคณ
ุ
แก่ จ.ส.อ. สมพงษ์ สกุลดิษฐ์ ผูบ้ ริจาคดินจากสวนอ�ำเภอบางกรวยมาถมทีบ่ ริเวณแปลงปลูกทุเรียน
รวมทัง้ เกษตรกรคนอืน่ ๆ ทีม่ สี ว่ นร่วมในโครงการในโอกาสเสด็จพระราชด�ำเนินทรงเปิด
โครงการอนุรกั ษ์สวนทุเรียนนนท์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี
วันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ต้ น ทุ เ รี ย นที่ จ .ส.อ. สมพงษ์ สกุ ล ดิ ษ ฐ์ ได้ รั บ
พระราชทานกิ่ ง พั น ธ์ุ จ ากสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า
สยามบรมราชกุมารี น�ำมาปลูกไว้ทสี่ วน ต�ำบลบางขุนกอง
อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. ๒๕๕๓)

ภูมิปัญญาของชาวสวนนนท์
ท�ำสวนแบบยกร่อง
สภาพพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พื้นที่ด้านใต้ของจังหวัดนนทบุรี มีสภาพเป็นที่ลุ่มต�่ำ และ
อยู่ในย่านมรสุมมีฝนตกชุก ในฤดูฝนจึงมีนำ�้ ฝนท่วมขังพืน้ ดิน
ในระดับสูง ที่สามารถท�ำให้ต้นไม้ผลบางประเภทล้มตายได้
พื้นที่ดินลักษณะน�ำ้ ท่วมขังเช่นนี้ เหมาะแก่การปลูกข้าว แต่
เมือ่ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีน�้ำท่วมขังได้ง่ายดังกล่าว
ต้องการท�ำสวนผลไม้ เช่น ชาวสวนจังหวัดนนทบุรี ธนบุรี
สมุทรปราการ เป็นต้น ได้นำ� ภูมปิ ญ
ั ญาความรูก้ ารท�ำสวนแบบ
“ยกร่ อ ง” มาแก้ ป ั ญ หาน�้ ำ ท่ ว มขั ง พื้ น ที่ ส วนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ท�ำให้พื้นที่ดินของจังหวัดนนทบุรีที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหารของพืช ได้ใช้เพื่อการเพาะปลูก
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ผลไม้ต่าง ๆ นอกจากการปลูกข้าว ท�ำให้จังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งก�ำเนิดผลไม้รสเลิศหลากหลายชนิดพันธุ์ เช่น
ทุเรียน กระท้อน มะปราง ส้ม มะม่วง ลิ้นจี่ เงาะ มังคุด ชมพู่ เป็นต้น
การท�ำสวนแบบยกร่อง เจ้าของสวนจึงก�ำหนดพืน้ ทีท่ จี่ ะท�ำสวนเป็นรูปสีเ่ หลีย่ มเป็นส่วนใหญ่ อาจจะเป็น
สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า สุดแท้แต่พื้นที่นั้น ๆ ก�ำหนดเขตหลังร่อง หรือพื้นที่ที่เป็นที่จะปลูกไม้ผล และ
ท้องร่องคือ ร่องน�้ำที่ขุดขนานไปกับหลังร่องตลอดตามแนวยาวของพื้นที่ น�ำดินที่ขุดท้องร่องไปถมไว้บนหลังร่อง
จึงท�ำให้พนื้ ทีบ่ ริเวณทีจ่ ะปลูกไม้ผลสูงกว่าพืน้ ดินเดิม การปลูกไม้ผลบางชนิด เช่น ทุเรียน มีการน�ำดินมาท�ำเป็นโคก
ไว้บนหลังร่อง เรียกว่า ยกโคก แล้วปลูกทุเรียนบนโคกทีอ่ ยูใ่ นระดับสูง เหนือระดับบนของคันร่อง ยิง่ ช่วยลดปัญหา
น�้ำท่วมขังโคนต้นผลไม้ได้
ในท้องร่องเป็นที่รับน�้ำฝนที่ตกลงมาจะขังอยู่ในท้องร่อง ดังนั้น เมื่อฝนตกลงมาน�้ำฝนจะไหลจากคันร่อง
หรือหลังร่องลงสู่ท้องร่อง แต่ถ้าปริมาณน�้ำฝนมาก ต้องระบายออกตามช่องทางที่ท�ำไว้
แนวรอบนอกสุดของสวนแต่ละขนัด ชาวสวนจะท�ำคันสวนขนาดใหญ่ดว้ ยการน�ำดินมาถมเป็นคันดินสูงใหญ่
เพือ่ ป้องกันน�ำ้ ท่วม คันสวนนอกจากป้องกันน�ำ้ ท่วมแล้ว ชาวสวนจะปลูกไม้ผลทีล่ ำ� ต้นไม่สงู ใหญ่ไว้บนคันสวน เช่น
มะปราง มังคุด เป็นต้น
ท้องร่องสวนจะขังน�้ำไว้ส�ำหรับใช้รดน�้ำให้แก่ต้นผลไม้ต่าง ๆ ที่ปลูกไว้หลังร่อง มีการลอกท้องร่องในบาง
โอกาส เพือ่ น�ำโคลนเลนทีเ่ กิดจากการผุเปือ่ ยของใบไม้อนั เป็นธาตุอาหารโอชะของไม้ผลมาโปะไว้ทโี่ คนต้น เป็นการ
ใส่ปุ๋ยอย่างน้อยที่สุด มีการลอกเลนปีละครั้ง เรียกว่าการสาดเลน
การท�ำสวนแบบยกร่องเช่นนี้ คล้ายกับการปลูกผักของคนจีนทีม่ กี ารปลูกผักแบบยกร่อง และใช้นำ�้ ในท้องร่อง
รดผักที่ปลูกไว้บนหลังร่อง การท�ำสวนแบบยกร่องเช่นนี้ มีการสันนิษฐานว่า ชาวสวนได้แบบอย่างมาจากชาวจีน

ชาวสวนทุเรียนจะปลูกต้นทองหลางไว้เป็นไม้ ให้
ร่มเงาแก่ต้นทุเรียน มิให้ต้นทุเรียนถูกแดดจัด
ต้นทองหลางนอกจากจะให้ร่มเงาแก่ต้นทุเรียน
แล้ว ใบทองหลางที่ร่วงลงในท้องร่องจะเปื่อยเน่า
เป็นปุ๋ยอย่างดี
ชาวสวนจะลอกท้องร่อง เอาโคลนตมที่เกิดจาก
ใบทองหลางมารวมไว้ที่โคนต้นทุเรียน
รากของทองหลางจะสมบูรณ์ด้วย ไรโซเบียม
ซึ่ ง เป็ น ธาตุ อ าหารช่ ว ยบ� ำ รุ ง ต้ น ทุ เ รี ย นให้ เจริ ญ
งอกงามอย่างดีด้วย
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การลอกท้องร่อง เพื่อน�ำโคลนตมที่เกิดจาก
ใบทองหลางและใบไม้อื่นๆ ที่เปื่อยเน่า เป็นการ
ให้ปุ๋ยธรรมชาติแก่ต้นทุเรียน โดยปกติทั่วไป
ชาวสวนจะลอกท้องร่องปีละครัง้ ด้วยการสาดเลน
ในท้องร่องมาไว้ที่โคนต้นทุเรียน

ชาวสวนจะพูนดินท�ำเป็นโคกสูงเหนือหลังร่อง
จากนั้ น จึ ง น� ำ ต้ น ทุ เ รี ย นมาปลู ก ลงบนโคก
เหนือหลังร่อง เพือ่ ป้องกันไม่ให้นำ�้ ขังโคนต้นทุเรียน
เมื่อฝนตกหรือเมื่อรดน�้ำ
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จ.ส.อ. สมพงษ์ สกุลดิษฐ์ กับผลทุเรียนในสวน
ในช่วงที่เริ่มปลูกทุเรียน ต้นทุเรียนยังไม่โต
เต็มที่ ชาวสวนจะปลูกไม้แซม เช่น กล้วย ระหว่าง
ต้นทุเรียน เป็นการสร้างรายได้ก่อนเก็บผล
ทุเรียน

ตามขอบของหลั ง ร่ อ งเป็ น ทางเดิ น ในเวลา
ใช้แครงเดินรดน�้ำต้นทุเรียน
การรดน�ำ้ ต้นทุเรียน ใช้แครงทีม่ ดี า้ มยาว ตักน�ำ้
จากท้องร่องรดทีโ่ คนต้นทุเรียน และรอบโคนต้น

(บันทึกภาพมิถุนายน ๒๕๖๐
อนุเคราะห์ภาพโดย นายกิตติ มั่นกตัญญู)

๓

นนทบุรี
ที่สองฝั่งเจ้าพระยา

สองฝั่งนทีที่นนทบุรีตามนิราศ
วรรณกรรมที่กล่าวถึงสถานที่และชุมชนต่าง ๆ ของจังหวัดนนทบุรี และกวีที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ประพันธ์ไว้
เช่น โคลงก�ำสรวลสมุทร ซึ่งแต่งขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นประมาณ พ.ศ. ๒๐๓๑ - ๒๐๗๒ ซึ่งเป็นวรรณกรรม
ที่เก่าที่สุดที่กล่าวถึงชุมชนสถานที่ในจังหวัดนนทบุรีเมื่อกว่าห้าร้อยปีมาแล้ว
วรรณกรรมประเภทนิราศทีม่ ชี อื่ ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ มีอยูห่ ลายเรือ่ งทีไ่ ด้กล่าวถึงสถานที่ และชุมชนต่าง ๆ
ในจังหวัดนนทบุรี นิราศดังกล่าวนี้ประพันธ์โดยกวีที่เป็นนักปราชญ์ของชาติ ได้แก่ สุนทรภู่ ได้แต่งนิราศพระบาท
นิราศภูเขาทอง นิราศวัดเจ้าฟ้า โคลงนิราศสุพรรณ นิราศพระประธม และนิราศเมืองเพชร นอกจากนั้นมีนิราศ
ทวารวดี ผูแ้ ต่ง คือ หลวงจักรปาณี (ฤกษ์) และนิราศพระแท่นดงรัง ของหมืน่ พรหมสมพัตสร (นายมี) ซึง่ เป็นนิราศ
ที่นับถือกันว่าเป็นวรรณกรรมที่ดี และผู้แต่งเป็นกวีที่มีชื่อเสียง
นิราศที่กล่าวถึงสถานที่หรือชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรีเป็นการกล่าวถึงชุมชนหรือสถานที่สองฝั่งน�้ำ
เจ้าพระยาและคลองแม่นำ�้ อ้อม หรือคลองอ้อมทีก่ วีเดินทางทางน�ำ้ ผ่านสถานทีห่ รือชุมชนนัน้ ๆ ถ้าเดินทางจากกรุงเทพฯ
ไปสุพรรณบุรี นครปฐม จะเดินทางเข้าคลองบางกอกน้อย เข้าคลองแม่นำ�้ อ้อม ผ่านอ�ำเภอบางกรวย อ�ำเภอบางใหญ่
ไปออกแม่นำ�้ ท่าจีน แล้วเดินทางต่อไปนครปฐม หรือสุพรรณบุรตี อ่ ไป ถ้าเดินทางไปพระนครศรีอยุธยา หรือพระพุทธบาท
สระบุรี ต้องเดินทางตามล�ำน�ำ้ เจ้าพระยาผ่านอ�ำเภอเมืองนนทบุรี อ�ำเภอปากเกร็ด เข้าสูจ่ งั หวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
จังหวัดนนทบุรีที่มีแม่น�้ำเจ้าพระยาและล�ำคลองสาขาคลองเล็กคลองน้อยกระจายอยู่ทั่วทั้งเมือง ผู้คนใน
อดีตได้อาศัยแม่นำ�้ ล�ำคลองเป็นเส้นทางสัญจรขึน้ ล่องไปมา ประกอบกับสองฝัง่ น�ำ้ มีเรือ่ งราวและสิง่ ทีบ่ นั ดาลใจให้
กวีหลายท่านน�ำมาบอกกล่าวเล่าขานร�ำพันเป็นบทนิราศที่ท�ำให้ได้ร�ำลึกนึกถึงภาพและเรื่องราวของผู้คน ชุมชน
นนทบุรีในสมัยนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี

ชุมชนเก่าแก่ของเมืองนนทบุรีที่ปรากฏอยู่ในนิราศ
สมัยอยุธยาตอนต้น
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีที่สมเด็จพระรามาธิบดี หรือพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๓
มีพระมหากษัตริย์สืบราชสมบัติสันตติวงศ์ มาจนถึงแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ ต่อเนื่องกับสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ ๒ ระหว่าง พ.ศ. ๒๐๓๑ - ๒๐๗๒ มีเจ้านายพระองค์หนึง่ เสด็จทางเรือจากพระนครศรีอยุธยาลงไป
ตามล�ำน�ำ้ เจ้าพระยาผ่านจังหวัดนนทบุรี กรุงเทพฯ ไปออกทะเลอ่าวไทย มีพระนิพนธ์โคลงดัน้ พรรณนาอย่างนิราศ
ได้กล่าวถึงชื่อบ้านนามเมืองสองฝั่งเจ้าพระยาในช่วงที่ผ่านเมืองนนทบุรี
วรรณกรรมทีเ่ ป็นนิราศเก่าแก่เล่มนีไ้ ม่มชี อื่ มาแต่แรก ต่อมาภายหลังเรียกกันทัว่ ไปว่า ก�ำสรวลสมุทร หรือ
ก�ำสรวลศรีปราชญ์ในปัจจุบันนี้ จากก�ำสรวลสมุทร ได้กล่าวถึง “บางเขน” ดังนี้
		
		
		
		

มาทุ่งทุเรศพี้			
เขนข่าวอกนมเฉลา		
ปีนกามกระเวนหัว			
ฤาบ่ให้แก้วกั้ง			

บางเขน
ที่ตั้ง
ใจพี่ พระเอย
พี่คง คืนคง
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บางเขนปัจจุบนั ชือ่ คลองอยูท่ างด้านใต้ฝง่ั ตะวันออกของแม่นำ�้ เจ้าพระยา เป็นคลองแบ่งเขตจังหวัดนนทบุรี
กับกรุงเทพฯ มีวัดปากน�้ำตั้งอยู่ที่ใกล้ปากคลองบางเขนฝั่งเหนือ
คลองบางเขนเป็นคลองที่แยกจากแม่น�้ำเจ้าพระยา ปากคลองบางเขนอยู่ใกล้วัดปากน�้ำ เหนือสะพาน
พระราม ๖ คลองยาวต่อเนื่องไปทางทิศตะวันออกไปถึงเขตบางเขน กรุงเทพฯ
จากนิราศก�ำศรวลสมุทรที่กล่าวถึง “บางเขน” เช่นนี้ย่อมแสดงให้เห็นความเก่าแก่ของชุมชนบางเขน
ทีม่ ีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ชุมชนบางเขน และชุมชนบางม่วงอันเป็นที่ตั้งของพระปรางค์ วัดปรางค์หลวง
ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น จึงเป็นชุมชนที่ควรแก่การศึกษาถึงการก�ำเนิดของชุมชนโบราณของ
นนทบุรี เนือ่ งจากมีการกล่าวถึงชุมชนบางเขนมาตัง้ แต่สมัยอยุธยาตอนต้น นอกจากนัน้ ทีอ่ โุ บสถหลังเก่าของวัดฝาง
ซึ่งอยู่ในคลองบางเขน มีพระพุทธรูปศิลาทรายแดง ศิลปะอยุธยาตอนต้นอยู่หลายองค์ อันเป็นหลักฐานส�ำคัญ
ที่แสดงประวัติศาสตร์ของชุมชนบางเขนที่เป็นชุมชนโบราณทางฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะมี
การยกฐานะบ้านตลาดขวัญขึ้นเป็นเมืองนนทบุรี
ทางด้านตะวันตกของล�ำน�้ำเจ้าพระยาที่บ้านบางม่วงมีพระปรางค์วัดปรางค์หลวง ที่สูงเด่นงามสง่าอยู่
ริมฝั่งเจ้าพระยาสายเก่า ที่บอกเล่าถึงอายุกาลและความส�ำคัญของชุมชนแห่งนี้ที่ยิ่งใหญ่ และส�ำคัญในน่านน�้ำ
เจ้าพระยาตอนล่างแห่งนี้

พื้นที่จังหวัดนนทบุรีมีอยู่สองฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยา ที่มีล�ำคลองสาขากระจายอยู่ทั่วทั้งเมือง
(ภาพจากพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี)
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ตลาดแก้วตลาดขวัญอยู่ในย่านใกล้คลองบางเขน
จากนิราศพระบาท นิราศภูเขาทอง และนิราศวัดเจ้าฟ้า สถานที่ที่สุนทรภู่ได้กล่าวถึงสถานที่ในจังหวัด
นนทบุรี เมื่อพ้นเขตกรุงเทพฯ เข้าเขตจังหวัดนนทบุรีที่บางเขนถึงตลาดแก้วและตลาดขวัญไว้ดังนี้
		
ถึงน�้ำวนชลสายที่ท้ายย่าน		
						

เขาเรียกบ้านวัดโบสถ์ตลาดแก้ว
(นิราศพระบาท)

		
ถึงเขมาอารามอร่ามทอง		
		
โอ้ปางหลังครั้งสมเด็จบรมโกศ
		
ชมพระพิมพ์ริมผนังยังยั่งยืน		
						

เพิ่งฉลองเลิกงานเมื่อวานซืน
มาผูกโบสถ์ได้มาบูชาชื่น
ทั้งแปดหมื่นสี่พันได้วันทา
(นิราศภูเขาทอง)

		
โอ้บางเขนเวรสร้างไว้ปางใด		
						

จึงเข็ญใจจนไม่มีที่จะรัก
(นิราศวัดเจ้าฟ้า)

สุนทรภู่ผ่านบางเขน และวัดเขมาภิรตาราม ซึ่งเพิ่งเสร็จงานฉลองวัด บริเวณนี้สุนทรภู่ได้กล่าวถึงวัดโบสถ์
และตลาดแก้ว ซึ่งปัจจุบันไม่มีร่องรอยของวัดโบสถ์และตลาดแก้ว
ปรากฏการณ์ธรรมชาติของแม่น�้ำเจ้าพระยาบริเวณแถบนี้คือ “น�้ำวน” สุนทรภู่ได้กล่าวถึงน�้ำวนในนิราศ
พระบาทที่ว่า
“ถึงน�้ำวนชลสายที่ท้ายย่าน เขาเรียกบ้านวัดโบสถ์ตลาดแก้ว”
น�ำ้ วนบริเวณนีค้ งรุนแรงมาก ในนิราศภูเขาทองสุนทรภูก่ ล่าวถึงน�ำ้ วนใกล้วดั เขมาภิรตาราม และตลาดแก้ว
ไว้ดังนี้
เป็นบุญน้อยพลอยนึกโมทนา		
ดูน�้ำวิ่งกลิ้งเชี่ยวเป็นเกลียวกลอก		
บ้างพลุ่งพลุ้งวุ้งวงเหมือนกงเกวียน		
ทั้งหัวท้ายกรายแจวกระชากจ้วง		

พอนาวาติดชลเข้าวนเวียน
กลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียน
ดูเปลี่ยนเปลี่ยนคว้างคว้างเป็นหว่างวน
ครรไลล่วงเลยทางมากลางหน

สายน�้ำวนเช่นนี้เป็นอันตรายต่อการเดินทางทางน�้ำ ในจังหวัดนนทบุรีมีแหล่งน�้ำวนเช่นนี้หลายแห่ง เช่น
ที่สุนทรภู่ประสบบริเวณใกล้วัดเขมาภิรตาราม นอกจากที่นี้แล้วจะมีแหล่งน�้ำวนหน้าวัดเฉลิมพระเกียรติ
บ้านปากด่านด้านใต้ของเกาะเกร็ด และมุมแหลมตรงหน้าพระเจดีย์ริมแม่น�้ำวัดปรมัยยิกาวาส ต�ำบลเกาะเกร็ด
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ปัจจุบันกระแสน�้ำวนเช่นที่กล่าวนี้ไม่มีปรากฏ เพราะมีการสร้างเขื่อนเจ้าพระยา ท�ำให้กระแสน�้ำลดการ
ไหลเชี่ยวกรากลง
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ตลาดแก้วไม่มสี ภาพตลาด คงมีแต่ตลาดขวัญทีย่ งั ค้าขายคึกคักอยู่
เมื่อสุนทรภู่เดินทางถึงตลาดแก้ว ได้กล่าวถึงตลาดแก้วในนิราศภูเขาทอง ดังนี้
		

ตลาดแก้วแล้วไม่เห็นตลาดตั้ง

สองฟากฝั่งก็แต่ล้วนสวนพฤกษา

แต่เมื่อสุนทรภู่เดินทางถึงตลาดขวัญได้บรรยายสภาพแหล่งการค้าของตลาดขวัญไว้ว่า
		
		

ถึงแขวงนนท์ชลมารคตลาดขวัญ มีพ่วงแพแพรพรรณเขาค้าขาย
ทั้งของสวนล้วนแต่เรือเรียงราย
พวกหญิงชายชุมกันทุกวันคืน

ในนิราศพระบาทสุนทรภู่ได้กล่าวถึงการค้าที่ตลาดขวัญไว้ ดังนี้
		
		

ถึงแขวงแควแพตลอดตลาดขวัญ เป็นเมืองจันตประเทศรโหฐาน
ตลิ่งเบื้องบูรพาศาลาลาน		
เรือขนานจอดโจษกันจอแจ

บางธรณีสถานที่สมโภชพระแก้วมรกต
นิราศภูเขาทอง สุนทรภู่เดินทางถึงบางธรณีได้กล่าวว่า
มาถึงบางธรณีทวีโศก 		

ยามวิโยคยากใจให้สะอื้น

บางธรณีเป็นชือ่ ชุมชนบางธรณีมคี ลองบางธรณี และวัดบางธรณีอยูใ่ นชุมชน เป็นชุมชนทีม่ มี าแต่สมัยอยุธยา
เมือ่ พ.ศ. ๒๓๒๓ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้มพี ระราชพิธสี มโภชพระแก้วมรกตทีพ่ ระต�ำหนัก
บางธรณี ก่อนที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานที่พระราชวังกรุงธนบุรีด้วยขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค จ�ำนวน
๒๔๖ ล�ำ จากพระต�ำหนักบางธรณีไปพระราชวังธนบุรี
วัดบางธรณีได้เป็นวัดระฆังในเวลาต่อมา พ.ศ. ๒๔๖๙ กระทรวงอุตสาหกรรมได้สร้างโรงงานทอกระสอบ
ที่บนพื้นที่ตั้งวัดบางธรณี ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกระทรวงพาณิชย์
สภาพชุมชนบางธรณีไม่มีแล้วในปัจจุบัน คงมีคลองบางธรณีอยู่ด้านเหนือของกระทรวงพาณิชย์
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ภาพวาดขบวนเรืออัญเชิญพระแก้วมรกต
ทีม่ า: สมุดภาพนนทบุรี วิถแี ห่งการพัฒนานนทบุร.ี นนทบุร:ี ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุร,ี ๒๕๕๒. หน้า ๗๓.

ชุมชนและสถานที่ตามนิราศผ่านคลองแม่น�้ำอ้อม
เส้นทางคมนาคมทางน�ำ้ ในจังหวัดนนทบุรที กี่ วีได้กล่าวไว้ในนิราศต่าง ๆ อีกเส้นทางหนึง่ นอกจากเส้นทาง
ตามล�ำน�้ำเจ้าพระยา คือ เส้นทางการเดินทางผ่านคลองอ้อม หรือคลองแม่น�้ำอ้อมที่เป็นแม่น�้ำเจ้าพระยาเดิม
การเดินทางตามล�ำน�้ำเจ้าพระยาสายเก่าหรือคลองแม่น�้ำอ้อมนี้สามารถเดินทางไปทางตะวันตกของ
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ นครปฐม สุพรรณบุรี เป็นต้น ด้วยการเดินทางจากกรุงเทพฯ เข้าคลองบางกอกน้อย ผ่านเข้า
คลองขุดที่ขุดเชื่อมจากคลองบางกอกน้อยที่วัดสุวรรณคีรีมาบรรจบคลองแม่น�้ำอ้อมที่วัดชลอ อ�ำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดเกล้าฯ ให้ขุดเชื่อมเมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๑ ปัจจุบันคลองขุดเชื่อมนี้
เรียกว่า คลองบางกอกน้อยไปแล้ว
สุนทรภู่และกวีอื่น ๆ เช่น หมื่นพรหมสมพัตสร (นายมี) ได้เดินทางตามคลองดังกล่าวนี้ ไปออกคลอง
บางใหญ่ และเดินทางต่อไปนครปฐม สุพรรณบุรี และกาญจนบุรไี ด้ กวีได้กล่าวถึงชุมชน และสถานทีเ่ ดินทางผ่าน
ในท้องที่อ�ำเภอบางกรวย อ�ำเภอบางใหญ่ ไว้หลายแห่ง
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เจ้าพระยามหานที
วิถีชีวีคนเมืองนนท์

ภาพบ้านเสาสูงริมน�้ำ ภาพร้านอาหารที่ท�ำเป็นเรือนแพริมแม่น�้ำ ภาพพระพายเรือบิณฑบาต ภาพแม่ค้า
พายเรือขายของหรือภาพเด็กกระโจนน�้ำเล่นในจังหวัดนนทบุรี เหล่านี้เป็นค�ำอธิบายถึงความใกล้ชิด สนิทสนม
ของผู ้ ค นกั บ แม่ น�้ ำ ล� ำ คลองอย่างลึก ซึ้ง จนเกิด วิถีวัฒนธรรมในนิ เวศวั ฒ นธรรมของคนนนทบุ รี ที่ เรี ย กว่ า
“วิถีวัฒนธรรมชาวน�้ำ”
เจ้าพระยามหานทีที่ไหลผ่านจังหวัดนนทบุรี มีผู้สันนิษฐานว่ามีที่มาจากบรรดาศักดิ์ชั้น “เจ้าพระยา” ซึ่ง
เป็นบรรดาศักดิช์ นั้ สูงของข้าราชการสมัยอยุธยา มีเรือ่ งเล่ากันว่า ท่านเจ้าพระยาผูน้ นั้ คุมไพร่พลตัง้ ด่านตรวจตรา
ผู้คนอยู่ที่ด่านแห่งหนึ่งที่บริเวณปากน�้ำใกล้ทะเลอ่าวไทยที่เมืองสมุทรปราการ จึงเรียกต�ำบลที่ตั้งด่านดังกล่าวใน
สมัยนั้นว่า “บางเจ้าพระยา” และต่อมาได้ใช้เป็นชื่อเรียกแม่น�้ำว่า แม่น�้ำเจ้าพระยา ชื่อแม่น�้ำเจ้าพระยาปรากฏ
เป็นครั้งแรกในสนธิสัญญาที่สยามได้ท�ำกับฝรั่งเศสในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา
แม่น�้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดนนทบุรีอีกทั้งเป็นที่บรรจบของคลองใหญ่น้อยนับร้อยคลองในจังหวัด
นนทบุรี จึงเป็นทีม่ าของค�ำกล่าวทีว่ า่ หากจะเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ วัฒนธรรมของนนทบุรี ก็ควรรูจ้ กั แม่นำ�้ เจ้าพระยาและ
ล�ำคลองของจังหวัดนนทบุรีเสียก่อน เพราะแม่น�้ำเจ้าพระยาและคลองเล็กคลองน้อยในจังหวัดนนทบุรีเป็นทั้ง
สายธารแห่งชีวิตที่หล่อเลี้ยงคนเมืองนนท์มาแต่กาลก่อนจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นอู่อารยธรรมส�ำคัญที่
หล่อหลอมวิถีแห่งศิลปวัฒนธรรม และเป็นที่ก�ำเนิดของนิเวศวัฒนธรรมของนนทบุรี ดังเช่น อู่อารยธรรมคลอง
แม่น�้ำอ้อม ซึ่งเป็นแม่น�้ำเจ้าพระยาสายเดิมในจังหวัดนนทบุรี
สองฝั่งเจ้าพระยาและตามล�ำคลองต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรีที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ล้วนเป็นนาเป็นสวนที่
สามารถผลิตข้าวและผลไม้พชื ผักต่าง ๆ เป็นอูข่ า้ วอูน่ ำ�้ ทีส่ มบูรณ์ดยี งิ่ เช่นเดียวกับบริเวณอืน่ ของสองฝัง่ เจ้าพระยา
พระสังฆราชปาลเลอกัวซ์ ชาวฝรั่งเศส ซึ่งเดินทางเข้ามากรุงศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ได้เขียนบรรยายความรู้สึกไว้ในหนังสือเล่าเรื่องเมืองไทย ตอนหนึ่งว่า
“ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าในโลกนีย้ งั มีประเทศใดบ้างทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ยงิ่ ไปกว่าประเทศสยามหรือไม่
โคลนตมของแม่นำ�้ ได้ทำ� ให้ผนื ดินอุดมไปด้วยปุย๋ ทุกปี โดยแทบไม่ตอ้ งบ�ำรุงดินเลย ก็ได้ขา้ วกอใหญ่อนั มีรสวิเศษ...”
เซวาลิ เยร์ เดอ โชมองต์ ราชทูตฝรั่งเศสที่เดินทางมาเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตครั้งรัชกาลสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาได้บันทึกถึงแม่น�้ำเจ้าพระยาไว้ ดังนี้
“แม่น�้ำใหญ่โตและสง่างดงามมาก ลึกหลายวา ในปีหนึ่งน�้ำคงท่วมตามทุ่งนาราว ๔ - ๕ เดือน...
หากเปรียบเทียบไปแล้ว แม่น�้ำเจ้าพระยาก็เหมือนกับแม่น�้ำไนล์ของเมืองอียิปต์ ในเวลาน�้ำท่วมนั้น ก็เท่ากับ
เอาปุ๋ยมาใส่ตามไร่นาอันมีอยู่มากเป็นที่สุด...”
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เรือนแพและเรือนริมน�้ำ

แม้เรือขนาดใหญ่เป็นที่พักอาศัยได้เป็นอย่างดี
สภาพของธรรมชาติที่มีแม่น�้ำล�ำคลองเป็นถิ่นอาศัย การใช้ชีวิตของคนเมืองนนท์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจึง
ปรับตัวเองให้สอดคล้องกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี
เรือนแพหรือบ้านลอยน�้ำจึงมีอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านการค้าที่เป็นตลาดน�้ำและชุมชนใหญ่
ทั้งเมืองนนท์และเมืองบางกอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์
จอร์ล ฟิน เลย์สนั ผูต้ ดิ ตามจอห์นครอว์ฟอร์ด ทูตการค้าอังกฤษ เดินทางเข้ามากรุงเทพฯ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๖๔
- ๒๓๖๕ ได้กล่าวถึงบ้านเรือนของชาวสยามในช่วงเวลานั้นว่า
“...อาจกล่าวได้ว่าชาวสยามนั้นมีความเป็นอยู่กันบนน�้ำ บ้านเรือนมักไม่ขยายไปไกลจากแม่น�้ำเกิน
๒๐๐ หลา และบ้านเรือนส่วนมากจะลอยอยูบ่ นแพไม้ไม่ตดิ ชายฝัง่ บ้านเรือนทีม่ ไิ ด้ลอยอยูก่ จ็ ะสร้างไว้บนเสา
ที่ปักลงในโคลนและยกขึ้นเหนือริมฝั่ง แต่ละบ้านไม่ว่าจะลอยอยู่หรือไม่ จะมีเรือผูกติดอยู่ด้วย ส่วนมากจะ
เป็นเรือเล็กไว้ใช้กันในครอบครัว การเดินทางมีน้อย ถ้ามีก็จะไปทางน�้ำ...”
การเดินทางของผู้คนเมืองนนท์ในยุคนั้นจึงใช้เรือเป็นพาหนะ เพราะส่วนมากมีเรือใช้กันทุกบ้าน และมี
แม่นำ�้ ล�ำคลองเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก แม้พระสงฆ์มเี รือของวัดเพือ่ ใช้บณ
ิ ฑบาตไปตามหมูบ่ า้ นริมแม่นำ�้ หรือริมคลอง

ภาพวาดเรือนริมน�้ำ แม่น�้ำล�ำคลองเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก
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พายเรือหรือแจวเรือเป็นเรื่องปกติของการเดินทาง
ชาวตะวันตกทีเ่ ข้ามากรุงศรีอยุธยาต่างฉงนสนเท่หว์ า่ คนไทยใช้เรือล�ำเล็ก ๆ สัญจรไปมาอย่างสบายใจได้อย่างไร
ส�ำหรับพวกเขาแค่ไปนั่งแล้วเรือไม่ล่มเสียก่อน ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์แล้ว นี่ยังไม่ได้พูดถึงว่าจะพายเรือกันอย่างไร
ผูค้ นในเมืองนนท์แต่เดิมมาแทบจะหาคนพายเรือไม่เป็นไม่ได้ เพราะทุกคนแจวเรือ พายเรือ ถ่อเรือกันได้ทงั้ นัน้
ปัจจุบนั การใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์เข้ามาแทนทีก่ ารใช้เรือ ผูค้ นชาวนนทบุรยี คุ ปัจจุบนั ไม่ใช่ชาวน�ำ้ วิถชี วี ติ
ชาวน�้ำจึงหมดไปด้วย

ภาพวาดแม่น�้ำล�ำคลอง เต็มไปด้วยเรือพาย เรือแจว เรือขนาดใหญ่
เป็นทั้งที่พักอาศัย และพาหนะเดินทาง
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ความงามสองฝั่งนที
ที่นนทบุรียามราตรีกาล

สองฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยาจากปากน�้ำถึงเมืองนนทบุรี ในยามค�่ำคืน ธรรมชาติได้บันดาลความงดงามในยาม
ราตรีกาล ความงดงามเช่นนี้ บาทหลวงตาชาร์ดได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยาม เมื่อ พ.ศ.
๒๒๒๘ ไว้ดังนี้
“...เราเดินทางทวนแม่น�้ำไปตลอดทั้งคืน และในระหว่างนี้เราได้เห็นสิ่งที่เจริญตาเป็นอันมาก
กล่าวคือ หิ่งห้อยเป็นจ�ำนวนเหลือคณานับเต็มอยู่ตามต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามชายตลิ่งแม่น�้ำทั้งสองฟาก แต่ละต้น
ราวกับโคมระย้าแก้ว อันแพรวพราวไปด้วยจุดแสงนับไม่ถ้วน สะท้อนแสงลงบนผิวน�้ำที่ราบเรียบราวกับ
แผ่นกระจก เป็นการทวีปริมาณขึ้นไปอีกจนสุดตา ภาพที่เกิดขึ้นสองฝั่งน�้ำเช่นนี้มีความงดงามที่เกิดจาก
ธรรมชาติ งามตระการตา ประทับใจ บาทหลวงตาชาร์ด ถึงกับบันทึกว่า “เป็นสิ่งที่เจริญตาเป็นอันมาก”
และด้วยความประทับใจในสิ่งที่เจริญตาเป็นอันมากนี้เอง การบันทึกการเดินทางที่กล่าวถึงภาพของ
สองฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยาครั้งนี้จึงกล่าวถึงความงามของเจ้าพระยายามราตรีได้ไพเราะและถ่ายทอดความงาม
ของเจ้าพระยายามราตรีได้ดีที่สุด...”

ริมฝั่งเจ้าพระยา ยามอาทิตย์อัสดง บริเวณด้านใต้ของเกาะเกร็ด
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. ๒๕๕๐)
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เนือ่ งจากแม่นำ�้ เจ้าพระยาบริเวณปากน�ำ้ จนถึงเมืองนนทบุรเี ป็นบริเวณทีน่ ำ�้ ทะเลเอ่อล้นขึน้ มาตามล�ำน�ำ้ ได้
ลักษณะน�ำ้ ในแม่นำ�้ เจ้าพระยาบริเวณนีจ้ งึ มีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ รียกกันว่า “ลักจืดลักเค็ม” สองฝัง่ ล�ำน�ำ้ เจ้าพระยาบริเวณนี้
จึงมีต้นล�ำพูขึ้นอยู่ทั่วไป ต้นล�ำพูจะมีไปตลอดสองฝั่งเจ้าพระยา จากปากน�้ำจนถึงบริเวณพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
ที่อ�ำเภอปากเกร็ด จดกับพื้นที่ของอ�ำเภอเมืองปทุมธานีทางด้านใต้ ต้นล�ำพูชอบขึ้นอยู่บริเวณที่มีน�้ำลักจืดลักเค็ม
หิง่ ห้อยอาศัยอยูท่ ตี่ น้ ล�ำพูทขี่ นึ้ อยูร่ มิ แม่นำ�้ สองฝัง่ เจ้าพระยาในจังหวัดนนทบุรที มี่ ตี น้ ล�ำพูมากมายจึงเป็นทีอ่ าศัย
อย่างดีของหิ่งห้อยนับแสนนับล้านที่ช่วยสร้างความงามยามราตรีกาล
บริเวณริมฝัง่ แม่นำ�้ เจ้าพระยาตอนเหนือของจังหวัดนนทบุรี จึงมีชมุ ชนทีเ่ รียกว่า บ้านล�ำพูรายอยูถ่ งึ ๓ แห่ง
คือ บ้านล�ำพูราย ที่ต�ำบลท่าอิฐ ด้านใต้วัดเชิงเลน อ�ำเภอปากเกร็ด บ้านล�ำพูราย ตรงวัดล�ำพูราย มุมเกาะเกร็ด
ด้านใต้ ต�ำบลเกาะเกร็ด และบ้านล�ำพูราย ต�ำบลคลองพระอุดม หมู่บ้านล�ำพูรายทั้ง ๓ แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่อ�ำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
น่าเสียดายภาพที่งดงามยามราตรีของเมืองนนทบุรีที่ไม่มีให้เห็นแล้วในปัจจุบัน เพราะสภาพแวดล้อม
ที่เป็นธรรมชาติถูกท�ำลาย แม้ต้นล�ำพูก็เหลืออยู่ไม่กี่ต้น ใกล้จะสูญพันธุ์ เช่นเดียวกับหิ่งห้อยที่ชอบอยู่ในที่สงบ
แต่ถูกรบกวนด้วยมลพิษทางอากาศ และมลภาวะทางเสียง จึงไม่มีหิ่งห้อยมากมายดังเช่นในอดีต ถึงจะมีอยู่บ้าง
ก็น้อยเต็มที

ความงามของเจ้าพระยา
ในสายตาชาวต่างชาติ

อเล็กซานเดอร์ อังรี มูโอต นักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศสเดินทางมาประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๒๐๑ ได้
บรรยายถึงความงามของแม่น�้ำเจ้าพระยาและผู้คนที่เป็นชาวน�้ำอยู่กับเรือนแพที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาวบ้าน
ย่านบ้านสวนเมืองบางกอกและเมืองนนทบุรี
“...แม่น�้ำเจ้าพระยา (Meanam) มีความงดงามสมกับฉายา “Mother of Waters” และมีความลึก
ขนาดทีเ่ รือกลไฟขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ยังสามารถแล่นเลียบริมฝัง่ แม่นำ�้ ไปได้โดยปราศจากอันตราย ใกล้จนสามารถ
ได้ยินเสียงนกที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้ส่งเสียงร้องอย่างร่าเริง.....ทัศนียภาพโดยทั่ว ๆ ไปดูงดงามราวกับภาพวาด
ตลอดสองฝั่งแม่น�้ำมีบ้านเรือนตั้งอยู่เป็นจุด ๆ ไกลออกไปและเห็นหมู่บ้านปลูกเรียงรายอยู่เป็นหย่อม ๆ
สร้างความหลากหลายแก่ทัศนียภาพเป็นอย่างยิ่ง...
ที่นี่เราพบเห็นเรือจ�ำนวนมาก บนเรือมีทั้งชายหนุ่มหญิงสาว แม้แต่เด็ก ๆ ก็พบเห็นอยู่บ่อย ๆ ก�ำลัง
พายเรือกันอย่างคล่องแคล่วจนแทบไม่น่าเชื่อ พวกเด็ก ๆ ดูจะคุ้นเคยกับน�้ำกันตั้งแต่ยังเล็ก ๆ ข้าพเจ้าเคย
พบเห็นเด็ก ๆ ที่บ้านท่านเจ้าเมือง ซึ่งยังอยู่ในวัยเล็กมาก กระโจนลงแม่น�้ำด�ำผุดด�ำว่ายกันราวกับนกเป็ดน�้ำ
ชวนให้พิศวง ตื่นตาตื่นใจเป็นยิ่งนัก...”
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ภาพความงามของแม่น�้ำเจ้าพระยาในย่านเมืองนนทบุรีในอดีต คงมีภาพให้ผู้คนที่สัญจรไปมาทางเรือได้
พบเห็นภาพเช่นนั้นเช่นกัน ด้วยได้สัมผัสด้วยสายตาที่บ้าน เรือนแพ ในแหล่งตลาด ตั้งแต่ตลาดปากคลองบางเขน
ตลาดแก้ว ตลาดขวัญ และบ้านบางตลาด ตลาดปากเกร็ด ตลาดเหล่านี้อยู่ตามล�ำน�้ำเจ้าพระยาในเมืองนนทบุรี
แม้เมื่อสัญจรไปตามล�ำคลองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคลองแม่น�้ำอ้อม ย่อมได้พบเห็นภาพเรือนแพและเรือ
ค้าขายในตลาดน�้ำย่านบางเลน บางใหญ่ บางราวนก บางคูเวียง อีกทั้งได้พบเห็นผู้คนที่แจวเรือ พายเรือ ไปมา
รวมทั้งเรือพายของพระสงฆ์ในอารามต่าง ๆ ในยามเช้าที่พายเรือบิณฑบาตไปอย่างช้า ๆ ผ่านบ้านเรือนชาวสวน
ตามล�ำคลองต่าง ๆ อย่างสงบเสงี่ยมน่าศรัทธา เหล่านี้คือภาพที่ปรากฏอยู่ตามชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่ตามล�ำคลองใน
แถบดินถิ่นเมืองนนทบุรีที่มีมาอย่างยาวนาน

เมืองนนทบุรีมีบางอยู่ตลอด
สองฝั่งเจ้าพระยา
แม่นำ�้ เจ้าพระยาทีไ่ หลจากจังหวัดนครสวรรค์ลงมาทางใต้ถงึ ปากน�ำ้ เจ้าพระยาได้ไหลผ่านพืน้ ทีท่ เี่ ป็นทีร่ าบ
ลุ่มหลายแห่ง โดยเฉพาะพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงมาถึงปากน�้ำเจ้าพระยา สภาพพื้นที่ดังกล่าวนี้
เป็นทีร่ าบลุม่ ตลิง่ ของล�ำน�ำ้ จะไม่ปรากฏชัดเจน มักจะมีนำ�้ ท่วมอยูเ่ ป็นประจ�ำ สองฝัง่ เจ้าพระยาจึงมีคลองธรรมชาติ
ที่เป็นทางน�้ำไหลมาบรรจบกับล�ำน�้ำเจ้าพระยาเป็นคลองเล็กคลองน้อยมากมาย
สองฝัง่ เจ้าพระยาจึงมีผคู้ นมาตัง้ บ้านเรือนเป็นหลักแหล่ง เพือ่ อยูอ่ าศัยและท�ำสวนท�ำนา ด้วยมีนำ�้ บริบรู ณ์
เพื่อการบริโภค อุปโภค และการท�ำสวนท�ำนา รวมทั้งเป็นทางน�้ำใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
พื้นที่หลายแห่งที่ไม่มีคลองธรรมชาติ หรือมีคลองสายสั้น ๆ แต่ชาวบ้านต้องไปท� ำนาท�ำสวนในพื้นที่
ห่างไกลจากริมแม่น�้ำ หรือคลองธรรมชาติ ชาวบ้านจะขุดทางน�้ำขนาดไม่ใหญ่แยกจากแม่น�้ำล�ำคลอง เพื่อเป็น
ทางระบายน�้ำเข้าไปถึงบริเวณที่ท�ำสวนท�ำนาได้ ทางน�้ำดังกล่าวนี้ เรียกว่า “บาง”
ในสาส์นสมเด็จ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ได้ทรงสันนิษฐานทีม่ าของค�ำว่า
“บาง” ไว้ดังนี้
“บาง” คือ คลองตันเป็นแน่ว่า ท�ำขึ้นเพื่อจะชักน�้ำในแม่น�้ำเข้าไปใช้ที่ท�ำกิน มีเรือกสวนไร่นา เป็นต้น
เกิดแต่มีผู้คนมากขึ้นจะต้องท�ำกินกันอยู่แต่ริมแม่น�้ำหาพอกันไม่”
ชือ่ ของบาง ส่วนมากเป็นชือ่ ง่าย ๆ ทีช่ าวบ้านเรียกขานกันเป็นสามัญ อาศัยสภาพของพืน้ ทีห่ รือวัตถุสงิ่ ของ
ผู้คนที่มีอยู่ในบริเวณนั้น เช่น บางขนุน บางม่วง บางละมุด บางบัวทอง บางตลาด บางกรวย บางใหญ่ เป็นต้น
ต่อมาค�ำว่า บาง ได้เป็นชื่อของชุมชน หมู่บ้าน หรือต�ำบล เพราะมีผู้คนไปตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยมากขึ้น
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จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดที่มีคลอง มีชุมชนที่มีบางและมีชื่อของบางเป็นค�ำน�ำหน้าคลองและชุมชนอยู่
ในเขตพืน้ ทีข่ องจังหวัดนนทบุรเี กือบทุกอ�ำเภอ ยกเว้นอ�ำเภอไทรน้อยอ�ำเภอเดียวทีไ่ ม่มคี ำ� ว่า บาง น�ำหน้าชือ่ คลอง
หรือชุมชน ส่วนอ�ำเภอเมืองนนทบุรี อ�ำเภอบางกรวย อ�ำเภอบางใหญ่ อ�ำเภอบางบัวทอง และอ�ำเภอปากเกร็ด
มีบางเป็นชือ่ ของคลองของชุมชน หรือชือ่ ของวัดจ�ำนวนหลายแห่ง แม้ชอื่ ของอ�ำเภอบางอ�ำเภอในจังหวัดนนทบุรี
มีบางน�ำหน้าชื่อของอ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอบางใหญ่ อ�ำเภอบางกรวย และอ�ำเภอบางบัวทอง
“บาง” ที่มีในจังหวัดนนทบุรี และปรากฏอยู่ในวรรณกรรม นิราศก�ำสรวลสมุทร ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่
แต่งขึ้นตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ที่ได้กล่าวถึงชื่อบ้าน นามเมือง ยุคเก่าแก่ครั้งเมื่อเริ่มแรกการเกิด
กรุงศรีอยุธยา นิราศก�ำสรวลสมุทรนีเ้ ป็นเอกสารเก่าทีส่ ดุ ทีก่ ล่าวถึงชุมชนในจังหวัดนนทบุรี ทีม่ คี ำ� ว่า “บาง” น�ำหน้า
ดังนี้
		
มาทุ่งทุเรศพี้			
บางเขน
		
เขนข่าวอกนมเฉลา		
ที่ตั้ง
		
ปีนกามกระเวนหัว			
ใจพี่ พระเอย
		
ฤ บ่ให้แก้วกั้ง			
พี่คงคืนคง ฯ
บางเขน ปัจจุบันนี้เป็นชื่อของต�ำบลบางเขน อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเป็นชื่อคลองที่อยู่
ติดวัดปากน�้ำ ใต้วัดเขมาภิรตาราม เป็นคลองแบ่งเขตจังหวัดนนทบุรี กับกรุงเทพมหานคร บางเขน เป็นชื่อบาง
ที่เก่าแก่ที่มีการกล่าวถึงมาเมื่อ ๕๐๐ กว่าปีมาแล้ว
ส่วน ค�ำว่า “บาง” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายอย่างหนึ่งว่า
“บางคือทางน�้ำเล็ก ๆ หรือทางน�้ำเล็กที่ไหลขึ้นลงตามระดับน�้ำในแม่น�้ำล�ำคลองหรือทะเล”
นอกจากนั้น ค�ำว่า “บาง” ยังมีความหมายถึงชุมชน ซึ่งในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้กล่าวไว้
ดังนี้ “ต�ำบลบ้านทีอ่ ยู่ หรือเคยอยูร่ มิ บาง หรือในบริเวณทีเ่ คยเป็นบางมาก่อน” ดังนัน้ “บาง” ในทีน่ จี้ งึ หมายถึง
ทั้งทางน�้ำและชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณ “บาง”
ชื่อของอ�ำเภอ ต�ำบล และหมู่บ้านในจังหวัดนนทบุรีที่มีค�ำว่า บาง น�ำหน้าชื่อมีอยู่มาก
ชื่ออ�ำเภอที่มีค�ำว่า บาง มีดังนี้
อ�ำเภอบางกรวย
อ�ำเภอบางบัวทอง
อ�ำเภอบางใหญ่
ชื่อต�ำบลที่มีค�ำว่า บาง มีดังนี้
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี ได้แก่
ต�ำบลบางศรีเมือง
ต�ำบลบางกร่าง
ต�ำบลบางไผ่
ต�ำบลบางรักน้อย
ต�ำบลบางกระสอ
ต�ำบลบางเขน

อ�ำเภอบางกรวย ได้แก่
ต�ำบลบางกรวย
ต�ำบลบางสีทอง
ต�ำบลบางขนุน
ต�ำบลบางคูเวียง
ต�ำบลบางขุนกอง
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อ�ำเภอบางใหญ่ ได้แก่
ต�ำบลบางม่วง
ต�ำบลบางใหญ่
ต�ำบลบางเลน
ต�ำบลบางแม่นาง

87

อ�ำเภอบางบัวทอง ได้แก่
ต�ำบลบางรักใหญ่
ต�ำบลบางรักพัฒนา

อ�ำเภอปากเกร็ด ได้แก่
ต�ำบลบางตะไนย์
ต�ำบลบางพูด
ต�ำบลบางตลาด
ต�ำบลบางพลับ
ในอ�ำเภอต่าง ๆ ดังกล่าว ยังมีหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีค�ำว่า “บาง” น�ำหน้าชื่อหมู่บ้านอีกมาก แม้ต�ำบลนั้น
จะไม่มีค�ำว่า “บาง” น�ำหน้า
อ�ำเภอบางกรวย ได้แก่
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี ได้แก่
บ้างบางไกร
บ้านบางตะนาวศรี
บ้านบางระนก
บ้านบางข่า
บ้านบางขวาง
บ้านบางธรณี
บ้านบางแพรก
อ�ำเภอบางใหญ่ ได้แก่
บ้านบางเลน
บ้านบางศรีราษฎร์
บ้านบางคูลัด
บ้านบางค้อ
บ้านบางโค
อ�ำเภอปากเกร็ด ได้แก่
บ้านบางพูดนอก
บ้านบางพูดใน
บ้านบางพลับ
บ้านบางภูมิ

อ�ำเภอบางบัวทอง ได้แก่
บ้านบางพลู
บ้านบางแพรก
บ้านบางคูรัด
บ้านบางไผ่
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เมืองนนทบุรีเป็นเมืองน�้ำ
สภาพภูมิศาสตร์ และที่ตั้งของจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มต�่ำ มีแม่น�้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน อีกทั้ง
มีคลองสาขาทีเ่ ชือ่ มต่อกับแม่นำ�้ ท่าจีน และแม่นำ�้ บางปะกง อีกทัง้ ทีต่ งั้ ของจังหวัดนนทบุรี อยูใ่ กล้ปากน�ำ้ เจ้าพระยา
ใกล้อ่าวไทย การขึ้นลงของน�้ำทะเลอ่าวไทย มีผลให้แต่ละวันมีน�้ำขึ้น น�้ำลง ที่แม่น�้ำเจ้าพระยา และมีน�้ำท่วมทุ่ง
เป็นประจ�ำในช่วงฤดูน�้ำหลาก
สภาพธรรมชาติของพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเป็นเช่นดังกล่าวมานี้ ผู้คนนนทบุรีแต่เดิมมาสามารถปรับตัวให้
อยู่อย่างปกติสุขได้ ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูน�้ำหลาก หรือในฤดูที่แล้ง
การอาศัยอยูใ่ นเรือนแพ การใช้เรือแพเป็นพาหนะ ตลอดทัง้ การปลูกเรือนใต้ถนุ สูง ล้วนเป็นภูมปิ ญ
ั ญาของ
คนรุ่นก่อน ๆ ที่พยายามปรับตัวให้อยู่กับสภาพธรรมชาติได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูน�้ำหลาก หรือน�้ำท่วม
ชาวสวนทุเรียนท�ำคันสวนสูงเพื่อป้องกันน�้ำท่วมสวน ผู้อยู่เรือนแพที่ท�ำการค้าหรือเป็นที่อยู่อาศัยก็ไม่ได้
เดือดร้อน เพราะเรือนแพลอยขึน้ ลงตามระดับน�ำ้ ในแม่นำ�้ ล�ำคลองได้เป็นอย่างดี บ้านเรือนทีย่ กใต้ถนุ สูง ย่อมหมด
ห่วงเรื่องน�้ำท่วม การสัญจรไปมาไม่มีปัญหาเพราะเรือที่มีกันอยู่ทุกบ้าน ได้ท�ำหน้าที่รับใช้เจ้าของได้อย่างดี ไม่ว่า
จะใช้แจวหรือพาย ถ้าเป็นเรือขนาดใหญ่ สามารถใช้เป็นที่พักอาศัย เช่นเดียวกับบ้านได้
ในฤดูนำ�้ หลากคนเมืองนนท์ดจู ะสนุกสนานรืน่ เริง และอิม่ บุญด้วยล่องเรือไปทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ตักบาตร
พระร้อยทีว่ ดั ต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี ถึงเทศกาลลอยกระทง ลอยเรือรืน่ เริง แถมด้วยการแข่งเรือตามงานวัดต่าง ๆ
ให้ได้เพิ่มความตื่นเต้นด้วยแรงเชียร์ของชาวบ้าน

ประเพณีชาวน�้ำของคนเมืองนนท์
นิเวศวัฒนธรรมของคนเมืองนนท์ที่เกี่ยวกับน�้ำในปัจจุบันนี้ยังคงมีอยู่ในชุมชนคนเมืองนนท์
ประเพณีตักบาตรพระร้อย อ�ำเภอบางใหญ่ อ�ำเภอบางบัวทอง อ�ำเภอบางกรวย
คณะสงฆ์ในวัดต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ริมคลองแม่น�้ำอ้อม และคลองบางใหญ่ในต�ำบลบางเลน ต�ำบลเสาธงหิน
ต�ำบลบางแม่นาง อ�ำเภอบางใหญ่ และคณะสงฆ์ต�ำบลบางรักใหญ่ อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมกัน
จัดงานประเพณีตักบาตรพระร้อย เป็นการตักบาตรทางเรือประจ�ำปี
ถึงแม้วัด และชาวบ้านที่มาร่วมกันตักบาตรพระร้อยจะตั้งอยู่ต่างต�ำบล ต่างอ�ำเภอกัน แต่มารวมกันจัด
งานตักบาตรพระร้อยได้ เนื่องจากที่ตั้งของวัดและต�ำบลต่าง ๆ นั้น ตั้งอยู่ริมคลองอ้อมและมีอาณาเขตติดต่อกัน
วัดและชุมชนต่างมีความสัมพันธ์กันดุจเป็นคนบ้านเดียวกัน มีวิถีชีวิตคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็น
สมาชิกสังคมชาวสวนและสังคมชาวนาที่ใช้ชีวิตอยู่ในคลองอ้อม คลองบางใหญ่ คลองบางแพรก คลองวัดมะเดื่อ
เมือ่ ถึงฤดูนำ�้ หลาก ในวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปีชาวบ้านในย่านคลองอ้อม คลองบางใหญ่ คลองบางไผ่
คลองบางแพรก จะจัดอาหารคาวหวานลอยเรือสองฝัง่ คลองอ้อม ตัง้ แต่ปากคลองบางใหญ่ อ�ำเภอบางใหญ่ตอ่ เนือ่ ง
ไปทางเหนือ หน้าวัดราษฎร์ประคองธรรม วัดเสาธงหิน วัดบางศรีราษฎร์ ไปสิ้นสุดที่วัดโมลี อ�ำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

ประเพณีตักบาตรพระร้อย คลองบางกรวย
ทีม่ า: สมุดภาพนนทบุรี วิถแี ห่งการพัฒนา. นนทบุร:ี ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุร,ี ๒๕๕๕. หน้า ๔๐.
เรือพระสงฆ์จากวัดที่มารวมกันรับบิณฑบาต ได้แก่
วัดพระอินทร์		
ต�ำบลเสาธงหิน อ�ำเภอบางใหญ่
วัดราษฎร์ประคองธรรม ต�ำบลเสาธงหิน อ�ำเภอบางใหญ่
วัดเสาธงหิน		
ต�ำบลเสาธงหิน อ�ำเภอบางใหญ่
วัดบางศรีราษฎร์		
ต�ำบลบางเลน อ�ำเภอบางใหญ่
วัดมะเดื่อ		
ต�ำบลบางรักใหญ่ อ�ำเภอบางบัวทอง
วัดบางแพรก		
ต�ำบลบางรักใหญ่ อ�ำเภอบางบัวทอง
วัดโมลี			
ต�ำบลบางรักใหญ่ อ�ำเภอบางบัวทอง
เวลาประมาณ ๖.๐๐ น. ของวันขึ้น ๑๕ ค�่ำเดือน ๑๒ เรือพระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ มารวมกันที่ปากคลอง
บางใหญ่ อ�ำเภอบางใหญ่ แต่ละวัดจะต้องจัดเรืออัญเชิญพระพุทธรูป ๑ ล�ำ มีการประดับตกแต่งเรือพระพุทธอย่าง
สวยงาม จัดเป็นขบวนเรือตามด้วยเรือพระสงฆ์วัดต่าง ๆ เรือบางล�ำจะเป็นเรือที่มาจากวัดอื่น ๆ นอกจากวัดที่
ร่วมกันจัดงานก็มี บางล�ำมาจากวัดที่อยู่ใกล้กับอ�ำเภอบางกรวยก็มี ทางคณะชาวบ้านที่มาท�ำบุญยินดีที่ได้ท�ำบุญ
กับพระสงฆ์ทุกวัดที่มาร่วมรับบิณฑบาตในเทศกาลตักบาตรพระร้อย
วัดในอ�ำเภอบางกรวยได้จัดงานตักบาตรพระร้อยเช่นกัน ได้แก่ วัดสักใหญ่ วัดไทยเจริญ เป็นต้น
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น�้ำหลากทุ่งหลากนา กุ้งปลามารอให้คนไปจับกิน
ฤดูน�้ำหลาก แต่เดิมมากุ้งปลาจะมาชุมนุมกันทั่วท้องทุ่ง ชาวนาจะเตรียมข่าย อวน แห ออกจับกุ้งปลา
โดยเฉพาะปลาตะเพียนที่มากินข้าวในทุ่ง เป็นฝูงใหญ่ ๆ นับร้อยนับพันตัวต่อฝูงหนึ่ง
พื้นน�้ำที่มีน�้ำท่วมทุ่งเมื่อเดือนสิบสองนั้น น�้ำจะใสมองเห็นพื้นดิน ฝูงปลา นานาพันธุ์แหวกว่ายวิ่งไล่กัน
งดงามหน้าน�ำ้ ในย่านนี้ สันตวา บัวเผือ่ น บัวผัน บัวสาย ชูดอกไสวเรีย่ ผิวน�ำ้ ป่าโสนขึน้ เป็นดงกลางพืน้ น�ำ้ ออกดอก
สีเหลืองสวยเต็มทุ่ง
ทีก่ ล่าวนี้ ไม่ใช่จนิ ตนาการ แต่ครัง้ หนึง่ ไม่นานมานีเ้ องสิง่ ดังกล่าวมานีม้ อี ยูจ่ ริงและได้เกิดขึน้ ทีจ่ งั หวัดนนทบุรี
แต่นนทบุรใี นทุกวันนี้ น�ำ้ หลากได้กลับกลายเป็นฝันร้ายของคนเมืองนนท์ ทัง้ ๆ ทีย่ คุ นีเ้ ป็นยุคแห่งการพัฒนา
แต่น�้ำหลากมากลับต้องเป็นทุกข์ แม้น�้ำไม่หลากมา แม่น�้ำล�ำคลอง น�้ำเสียมีแต่น�้ำคร�ำ กุ้งปลา ไม่มีให้จับกิน
หรือชมความงามของฝูงปลาที่แหวกว่ายกลางทุ่ง กลางนา ก็จะหาดูไม่ได้เสียแล้ว
ถึงกระนั้นก็ตามจังหวัดนนทบุรี มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งแบบโตวันโตคืน มีถนนหนทางดี มีรถไฟฟ้า
มีศนู ย์การค้าใหญ่ ๆ หมูบ่ า้ นจัดสรรมากกว่า ๑,๐๐๐ หมูบ่ า้ น แต่พอมีขา่ วน�ำ้ หลากน�ำ้ ท่วมมาเมือ่ ไร ต้องเป็นข่าวใหญ่
และเป็นโรคกลัวน�้ำกันทั่วหัวระแหง ต่างกับคนรุ่นปู่ ย่า ตา ทวด ที่เตรียมท�ำบุญสนุกสนานรื่นเริงในฤดูน�้ำหลาก

พันธุ์ไม้ชายเลนที่เมืองนนทบุรี
เมืองนนทบุรีตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นทะเลตม ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นชายฝั่งของอ่าวไทย แม่น�้ำเจ้าพระยาได้
น�ำพาดินโคลนมาทับถมตกตะกอนอยูต่ ามฝัง่ น�ำ้ เจ้าพระยาปีแล้วปีเล่า น�ำ้ ทะเลหนุนท�ำให้ดนิ ตะกอนทับถมอยูต่ าม
สองฝั่งเจ้าพระยาในจังหวัดนนทบุรี ธนบุรี กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
ตลอดสองฝัง่ เจ้าพระยา และล�ำคลองทีแ่ ยกจากเจ้าพระยาจึงเป็นทีก่ ำ� เนิดของพันธุไ์ ม้ชายเลนทีข่ นึ้ อยูท่ วั่ ไป ได้แก่
ล�ำพู เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่ชายน�้ำที่เป็นโคลนตม ที่โคนต้นมีรากอากาศโผล่พ้นดินรอบ
โคนต้น รากอากาศนี้สูงประมาณ ๑๐๐ ซม. ผลล�ำพูมีรูปทรงแป้นกลม คล้ายลูกจัน มีกลีบเป็นแฉกยาว ๆ หิ่งห้อย
ชอบอาศัยเกาะอยู่ที่ต้นล�ำพู ในเวลาค�่ำคืน ต้นล�ำพูจึงดูสวนงามมาก เพราะมีหิ่งห้อยนับหมื่น นับแสนตัว ส่งแสง
งามระยิบระยับ
เตย เป็นไม้พุ่มขึ้นเป็นกอริมแม่น�้ำ ใบแคบยาวประมาณ ๑๐๐ - ๑๒๐ ซ.ม. มีหนามที่ขอบใบ ชอบขึ้น
ริมน�้ำมีรากเกาะยึดตลิ่งและในน�้ำ บางแห่งขึ้นเป็นกอยาวตามตลิ่ง ใบใช้สานเสื่อ เรียก เสื่อเตย หรือสานเป็น
กะแชงเรือ เตยมีมากในอ�ำเภอเมืองนนทบุรี และอ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทุบรี
โพทะเล เป็นพันธุไ์ ม้ยนื ต้นขนาดกลาง ทรงต้นเป็นพุม่ ใบคล้ายใบโพธิ์ ดอกมีสเี หลือง ชอบขึน้ บริเวณริมตลิง่
ชาวบ้านนิยมปลูกเพื่อกันดินริมตลิ่งพังจากการถูกคลื่นหรือน�้ำกัดเซาะดินชายตลิ่ง
ริมตลิ่งที่มีต้นล�ำพู ต้นเตย หรือโพทะเล มักจะมีปลาตีน ปูเปี้ยวมาท�ำรูอาศัยอยู่ชายน�้ำจ�ำนวนมาก คู่กับ
หิง่ ห้อยทีอ่ าศัยอยูบ่ นกิง่ ก้าน ดอกใบของล�ำพู เวลาน�ำ้ ขึน้ บริเวณโคนต้นล�ำพู โพทะเล และกอเตยจะเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย
ของกุ้ง ปลา นานาพันธุ์
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แม้ตน้ ล�ำพู โพทะเล เตย ดูเหมือนจะไม่มปี ระโยชน์ทางตรงต่อการด�ำรงชีวติ ของผูค้ นทีเ่ รียกว่า “ไม้เศรษฐกิจ” ได้
แต่ความส�ำคัญทีไ่ ม่อาจมองข้ามคือ ต่างก็เป็นพันธุไ์ ม้ทรี่ ว่ มกันสร้างหรือเป็นส่วนหนึง่ ของระบบนิเวศในเขตชายน�้ ำ
ของแม่นำ�้ สายต่าง ๆ ทีเ่ ป็นแหล่งเพาะพันธุก์ งุ้ หอย ปู ปลา และความสมบูรณ์ของระบบนิเวศธรรมชาติทางชีวภาพ
แต่น่าเสียดาย พันธุ์ไม้ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นล�ำพู เตย หรือโพทะเล แทบจะไม่มีให้ได้เห็นในปัจจุบัน ดังนั้น
จึงไม่แปลกใจเลยที่คนเมืองนนท์ คนเมืองอื่น ๆ จะไม่ได้เห็นกุ้ง หอย ปู ปลา ที่ด�ำผุดด�ำว่าย หรือคลานไปมาตาม
ชายน�้ำ หรือได้ชื่นชมทัศนาแสงหิ่งห้อยประดับท้องฟ้ายามราตรีที่ธรรมชาติบันดาลไว้แต่นานมาได้สูญสิ้นไป

พืชพันธุ์ริมคลองในจังหวัดนนทบุรี

ต้นโพทะเลขึ้นอยู่ริมน�้ำ
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บ้านสวนและบ้านนาวิถีชีวิต
ของชุมชนคนเมืองนนท์แต่เดิมมา

วิถีชีวิตของผู้คนในเมืองนนทบุรีที่มีอยู่ในชุมชนดั้งเดิมมีอยู่ในครรลองของชาวสวน และชาวนาชาวสวน
หรือบ้านสวนดูเหมือนจะเป็นภาพที่ชัดเจนจนดูเป็นเสมือนอัตลักษณ์ของคนเมืองนนท์ เนื่องด้วยสวนเมืองนนท์
เป็นแหล่งก�ำเนิดผลไม้รสดี โดยเฉพาะทุเรียน “ทุเรียนนนท์” ได้สร้างชือ่ เสียงให้แก่เมืองนนทบุรสี มกับทีเ่ ป็นราชา
ของผลไม้และราชาของผลไม้นั้นจะต้องมาจากสวนเมืองนนท์ด้วยจึงจะเป็นจอมราชันแห่งผลไม้แท้จริง
ประกอบกับบ้านสวนเมืองนนทบุรีนอกจากจะเป็นแหล่งก�ำเนิดผลไม้รสเลิศแล้ว บ้านสวนนนทบุรียังเป็น
แหล่งรวมของโบราณสถานและศิลปวัตถุที่มีคุณค่าของชาติที่มีอยู่อย่างมากมาย กระจายอยู่ทั่วไปตามชุมชน
ชาวสวนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุมชนชาวสวนตลอดสองฝั่งของแม่น�้ำเจ้าพระยาสายเก่าหรือคลองแม่น�้ำอ้อม และ
ชุมชนชาวสวนต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ตามคลองเล็กคลองน้อยมากมายที่แยกสาขาจากคลองแม่น�้ำอ้อม ชุมชนบ้าน
สวนเมืองนนท์แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นอู่อารยธรรมที่ส�ำคัญของชาติด้วย
อูอ่ ารยธรรมบ้านสวนของจังหวัดนนทบุรแี ห่งนีม้ พี ฒ
ั นาการมาตัง้ แต่สมัยอยุธยาตอนต้น อันมีพระปรางค์
หลวง วัดปรางค์หลวงแสดงความเป็นตัวตนของผูค้ นชาวสวนนนท์ทเี่ กิดขึน้ อย่างยาวนานมาแล้ว เป็นเวลามากกว่า
๕ ศตวรรษ พระปรางค์องค์นี้ยังตระหง่านเป็นศักดิ์ศรีของจังหวัดนนทบุรี และชุมชนย่านธนบุรี บางกอก จนถึง
ปัจจุบันอยู่ที่วัดปรางค์หลวง บ้านบางม่วง อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ชุมชนบ้านสวนกระจายอยู่ในอ�ำเภอเมืองนนทบุรี อ�ำเภอบางกรวย อ�ำเภอบางใหญ่ บางส่วนของอ�ำเภอ
บางบัวทอง และบางส่วนของอ�ำเภอปากเกร็ด
ครั้นต่อมาตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้พระราชาภิมณฑ์ ได้รับ
พระบรมราชานุญาตให้ขดุ คลองพระราชาภิมณฑ์ทที่ งุ่ ตะวันตก ป่ากระทุม่ มืด อันเป็นพืน้ ทีข่ องอ�ำเภอบางบัวทอง
อ�ำเภอไทรน้อยในปัจจุบันนี้ การขุดคลองได้ด�ำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๓ – ๒๔๔๒ ต่อมามีการขุดคลอง
ขึน้ อีกหลายคลอง เช่น คลองหม่อมแช่ม คลองทวีวฒ
ั นา คลองขุนศรี คลองมะสง คลองลากค้อน คลองล�ำรี เป็นต้น
จากนั้นจึงเกิดชุมชนบ้านนาที่มีพื้นที่กว้างขวางกระจายอยู่เต็มพื้นที่อ�ำเภอบางบัวทอง อ�ำเภอไทรน้อย บางส่วน
ของอ�ำเภอบางใหญ่ อีกทั้งเกิดชุมชนชาวนาต่อเนื่องไปยังพื้นที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีเขตแดนติดต่อกับจังหวัด
นนทบุรีด้วย คือ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครปฐม
วิถีชีวิตของชุมชนชาวนา เป็นรูปแบบของชุมชนที่รวมตัวขึ้นเป็นชุมชนใหม่ อีกทั้งมีลักษณะพิเศษที่
ประชากรต่างเชื้อชาติ ต่างความเชื่อได้ไปอยู่รวมกันจนเป็นชุมชนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอ�ำเภอบางบัวทอง
และอ�ำเภอไทรน้อย ประชากรในชุมชนจึงมีไทย มอญ จีน ญวน และไทยมุสลิม พื้นที่ของ ๒ อ�ำเภอนี้จึงเต็มไปด้วย
ทุ่งรวงทอง นาข้าวเขียวขจีแลไปไกลสุดสายตาจนจรดขอบฟ้า และปล่องโรงสีที่กระจายอยู่ตามชุมชนชาวนา
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วิ ถี ชี วิ ต อั น เ ป ็ น ผ ล ผ ลิ ต ท า ง
ภู มิ ป ั ญ ญาของชาวสวนชาวนา
เมืองนนทบุรี
โครงสร้างดั้งเดิมทางสังคมของผู้คนนนทบุรีที่มี
สังคมชาวสวนและสังคมชาวนาดังกล่าว จึงท�ำให้วิถีชีวิต
ของสังคมชาวสวนและวิถีชีวิตของสังคมชาวนา จังหวัด
นนทบุรมี ลี กั ษณะเด่นและเป็นการหล่อหลอมรูปแบบนิเวศ
วัฒนธรรมการใช้ชวี ติ ของผูค้ นในเมืองนนทบุรไี ด้เป็นอย่างดี
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีทเี่ ป็นนิเวศวัฒนธรรมของชุมชน
ชาวสวนและนิเวศวัฒนธรรมของชุมชนชาวนา

ชี วิ ต สุ ข สงบในวงแขนที่ โ อบไว้ ใ นชุ ม ชน
ชาวสวนนนท์

ปล่องโรงสีในชุมชนชาวนาย่านคลองบางใหญ่
ที่ยังหลงเหลือให้เห็นร่องรอย
ชุมชนชาวนาในอดีต (พ.ศ. ๒๕๕๒)

การตัง้ บ้านเรือนของชาวสวนนนทบุรจี ะปลูกบ้าน
อยู่เรียงรายไปตามสองฝั่งคลอง ปกคลุมไปด้วยแมกไม้
นานาพันธุ์ เช่น มะม่วง ชมพู่ มะกอกน�้ำ ตีนเป็ดน�้ำจืด
กุ่มน�้ำ โมก ล�ำพู ไม้ริมน�้ำเหล่านี้ชาวสวนปลูกไว้เพื่อให้
ร่มเงาแก่บา้ นเรือน หรือเพือ่ ป้องกันตลิง่ พังจากคลืน่ เรือยนต์
ไม่ได้เป็นพืชหลัก สองฝั่งคลองนอกจากจะมีหมู่เรือน
ใหญ่น้อยแล้วจะมีหมู่แมกไม้ปลูกอยู่ใกล้บ้านตลอดสอง
ฝั่งคลอง อันเป็นแหล่งก�ำเนิดนิเวศวัฒนธรรมที่ส�ำคัญของ
ชาวสวนนนทบุรี

ชมพู่พันธุ์ต่าง ๆ ทั้งชมพู่สาแหรก และชมพู่ม่าเหมี่ยวที่ใบดกหนา ผลิดอกมีเกสรสวยสีม่วงอมแดง
บานสะพรั่งเต็มต้น เมื่อยามลมโชยเกสรสีม่วงอมแดงจะโรยลงสู่พื้นน�้ำลอยเป็นแพงามสดใส
ต้นล�ำพู ขึ้นอยู่ชายน�้ำ มีรากโผล่พ้นดินล้อมโคนต้น เวลาค�่ำคืนหิ่งห้อยนับหมื่นนับแสนมาเกาะส่งแสง
ระยิบระยับงามยิ่งนัก
ต้นไทร มักจะขึ้นริมคลองหน้าวัดหรือปากคลอง ท�ำให้เกิดบรรยากาศที่ร่มเย็นสงบ
กุม่ น�ำ้ ทอดกิง่ เรีย่ ผิวน�ำ้ เป็นพุม่ ใหญ่ยอดอ่อนดองกับน�ำ้ มะพร้าวจิม้ ปลาร้า น�ำ้ พริก อร่อยและเจริญอาหารดีนกั
มะกอกน�้ำ ออกลูกสะพรั่งจนกิ่งย้อยเรี่ยน�้ำ เสียงมะกอกสุกร่วงลงน�้ำดังป๋อมแป๋ม
จิก ออกช่อย้อยระย้าอยู่ตามกิ่งแกว่งไกวไปมายามต้องลม
ตีนเป็ดน�้ำ แผ่กิ่งคลุมตลิ่งจนมืดมิด ชูช่อดอกสีขาวสดสะพรั่งเต็มไปทั้งต้น
นาน ๆ จะมีเรือพายระไปตามชายฝั่งคลอง พร้อมกันนั้นคนพายก็ทักทายคนบนตลิ่งอย่างสนิทสนม
เพิ่มบรรยากาศบ้านสวนให้มีชีวิตชีวาท่ามกลางบรรดาแมกไม้ที่ร่มรื่น
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วิถีชีวิตของชาวสวนจึงมีความเป็นอยู่ที่ผูกพัน
กับความสงบเย็นและไม่เร่งรีบ นิเวศวัฒนธรรมของ
ชาวสวนเช่นนี้จึงส่งผลให้ชาวสวนเป็นผู้ที่สงบเย็นและ
ด�ำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙ อย่างแท้จริง มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย
ประหยัด และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่รวมทั้งเวลาให้เกิด
คุณค่าอย่างมากที่สุด
รายได้หลักของชาวสวนคือ รายได้จากการขาย
ผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด มะม่วง กระท้อน ส้ม มะไฟ
มะปราง เป็นต้น รายได้จากการขายผลไม้ส่วนใหญ่
จะเป็นรายได้ครั้งเดียวในรอบปี
นอกจากรายได้หลักทีม่ เี พียงครัง้ เดียวในรอบปี
คือการขายผลไม้ตา่ ง ๆ ทีเ่ ป็นผลผลิตจากสวน ชาวสวน
ที่ขยันยิ่งมีรายได้ประจ�ำวันจากผลผลิตในสวน เช่น
การเก็บผักขาย ภายในสวนจะมีพชื ผักทีข่ นึ้ เอง
ตามธรรมชาติ เช่น ผักบุ้ง ผักต�ำลึง ผักกูด ผักหวาน
ใบชะพลู ยอดกระถิน หรือพืชผักที่ปลูก เช่น ข่า ตะไคร้
มะกรูด ใบมะกรูด มะนาว พริกขี้หนู กล้วย หัวปลี
ใบตอง มะพร้าว หมาก พลู เป็นต้น พืชผักเหล่านี้
ชาวสวนเก็บไปขายเป็นรายได้ประจ�ำวันได้
การแปรรู ป ผลผลิต จากต้น กล้ว ย ต้น กล้ว ย
เป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่ดีแก่ชาวสวนมาตั้งแต่อดีต
เมื่อครั้งยังไม่มีถุงพลาสติกและเชือกไนลอน นอกจาก
หัวปลีและผลกล้วยแล้ว ทุกส่วนของต้นกล้วยในอดีต
ใช้ประโยชน์ได้และชาวสวนสามารถแปลงเป็นเงินได้
ใบตองสดกรีดเอาก้านออกพับเป็นพับ ๆ จ�ำหน่ายได้
ใช้ห่อขนม ห่อหมู เนื้อ ปลาทู เป็นต้น ใบตองแห้งท�ำ
เป็นกระทงส�ำหรับใส่ขนมเข่งได้ กาบกล้วยกรีดเป็น
เส้นเล็ก ๆ ตากแห้งท�ำเชือกได้ ก้านกล้วยตากแห้งใช้มดั
ผักได้ คนจีนท�ำสวนผักจะซื้อไปมัดผักเพื่อน�ำผักไป
จ�ำหน่าย

(บน) ต้นชมพู่ม่าเหมี่ยวก�ำลังออกดอก
(ล่าง) ต้นละมุดของสวนในจังหวัดนนทบุรี
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ผลผลิตจากต้นมะพร้าว นอกจากขายผลมะพร้าวแล้ว ชาวสวนจะน�ำทางมะพร้าวทีร่ ว่ งมาริดเอาก้านออก
ทางมะพร้าวใช้ท�ำฟืนเผาเครื่องปั้นดินเผาที่มีผู้มารับซื้อทางมะพร้าวถึงบ้านชาวสวน ก้านที่ริดจากทางมะพร้าว
เมื่อเหลาเอาใบออกแล้ว ก้านมะพร้าวใช้ท�ำไม้กวาด หรือน�ำมาตัดท�ำเป็นไม้กลัด เย็บกระทง หรือห่อขนม
ห่อห่อหมกได้

ขนมไทยห่อใบตอง

ขนมไทยห่อใบตอง
ฝีมือชาวบ้านชุมชนวัดแคนอก
ตลาดน�้ำประชารัฐ วัดแคนอก
ต�ำบลบางกระสอ
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี

ดังนั้นชาวสวนจึงมีกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวตลอดทุกวัน
ระบบการซือ้ ขายทีเ่ ป็นรายได้ประจ�ำวันของชาวสวนดังกล่าวข้างต้นนี้ ถ้าชาวสวนไม่นำ� ไปจ�ำหน่ายโดยตรง
ทีต่ ลาดหรือจ�ำหน่ายโดยตรงกับผูซ้ อื้ ชาวสวนมักใช้ระบบการซือ้ ขายตามขนบของชาวสวน กล่าวคือ เจ้าของสวน
จะน�ำผลผลิตไปวางไว้ทที่ า่ น�ำ้ หน้าบ้าน ผูซ้ อื้ จะจอดเรือน�ำสินค้าทีเ่ ป็นของชาวสวนไปและวางเงินค่าสินค้าทีซ่ อื้ ไว้ให้
วิธีนี้ผู้ซื้อผู้ขายไม่ต้องพบกันก็ได้ หรือผู้ขายบอกว่าไม่ต้องจ่ายเป็นเงินแต่ขอให้ซื้อหมู ซื้อปลาทู ฯลฯ มาให้ก็ได้
ดังกล่าวนี้คือวัฒนธรรมการซื้อขายของชาวสวน
ระบบการซื้ อ ขายของสวนของ
ชาวสวนนนทบุรีเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของชุมชนชาวสวนเมืองนนทบุรที หี่ ล่อหลอม
อยู่ในวิถีชีวิตของชาวสวนมาอย่างยาวนาน
อันเป็นวิถชี วี ติ ทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของเศรษฐกิจ
แบบพอเพี ย งและความไว้ เ นื้ อ เชื่ อ ใจกั น
มีความเอือ้ เฟือ้ แบ่งปันกัน ทีไ่ ด้ผลเป็นก�ำไร
ทางจิ ต ใจตอบแทนทั้ ง ผู ้ ซื้ อ และผู ้ ข าย
สืบต่อมาอย่างยาวนานและด�ำรงชีวิตอย่าง
สงบสุข

บ้านชาวสวนริมคลองแม่น�้ำอ้อม
วางผลผลิตไว้ที่ท่าน�้ำรอการซื้อขาย
ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ

สวนผลไม้และสวนทุเรียนของบ้านนางไสว ทัศนียเวช อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ให้ความรู้แก่ผู้มาเยือนตามนัดหมาย (พ.ศ. ๒๕๕๒)

ประเพณีและศรัทธาที่ท�ำบุญด้วยผลไม้นานาของชาวสวนนนท์
ชาวสวนทุกคนที่ดูแลปลูกไม้ผลต่างพยายามคัดเลือกไม้พันธุ์ดีไว้ปลูกในสวนของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทุเรียน ชาวสวนขวนขวายหาพันธุ์ทุเรียนดี ๆ มาปลูกหรือเพาะพันธุ์ใหม่ ๆ ที่มีผลผลิตเป็นทุเรียนพันธุ์ดีเช่นเดียว
กับผลไม้อื่น เช่น กระท้อน มังคุด เงาะ ขนุน เป็นต้น เมื่อถึงฤดูผลไม้ ชาวสวนมิได้ค�ำนึงถึงแต่รายได้จากการขาย
ผลไม้เท่านั้น แต่ศรัทธาที่มีต่อศาสนา โดยเฉพาะความเชื่อที่เป็นพื้นฐานของชาวสวน และชาวนาไทยทั่วไปที่ว่า
พืชผลที่ได้จากการท�ำสวน ท�ำนาต้องแบ่งไปท�ำบุญท�ำทาน จะเป็นสิริมงคล อีกทั้งเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้
บรรพบุรุษผู้เป็นเจ้าของสวนมาก่อนด้วย
จากความเชือ่ และศรัทธาดังกล่าว จึงมีประเพณีสลากภัตทุเรียนใน
ชุมชนสวนนนทบุรี ชาวสวนแต่ละชุมชนจะก�ำหนดงานท�ำบุญสลากภัต
ทุเรียนขึ้นที่วัดของแต่ละชุมชน ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม หรือ
มิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่ผลไม้ต่าง ๆ ออกผลชุก
เนือ่ งจากทุเรียนเป็นราชาของผลไม้ของชาวสวนนนทบุรี จึงถูกน�ำมา
เป็นชือ่ ของผลไม้สำ� หรับท�ำบุญสลากภัต อีกทั้งเมื่อน�ำผลทุเรียนทั้งลูกมา
จัดกระจาดสลากภัต เป็นการช่วยท�ำให้งานบุญสลากภัตยิ่งมีคุณค่ามาก
ยิ่งขึ้น แต่ทงั้ นีส้ ลากภัตทุเรียนไม่ได้เจาะจง จะมีเฉพาะทุเรียนที่น�ำมาถวาย
พระเท่านั้น ในกระจาดสลากภัตจึงมีผลไม้อื่น ๆ ด้วย เช่น มะม่วง มังคุด
เงาะ กระท้อน ส้ม ส้มโอ สุดแต่ผู้ศรัทธาจะจัดมา แต่ทกุ กระจาดสลากภัต
จะต้องมีทเุ รียนอย่างน้อย ๑ ผล จะมากกว่า ๑ ผล ก็ได้

สลากภัตผลไม้ สลากภัตทุเรียน
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ผลไม้ทจี่ ดั ถวายสลากภัตจะจัดอยูใ่ นกระจาดทีม่ กี ารประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ครอบครัวละ ๑ กระจาด
หรือมากกว่านีก้ ไ็ ด้ ในวันท�ำบุญสลากภัตชาวบ้านจะมารวมกันทีว่ ดั มีการท�ำบุญเลีย้ งพระเหมือนการท�ำบุญวันพระ
แต่วันนี้พิเศษที่มีการถวายสลากภัตทุเรียน
ในการท�ำบุญสลากภัตเป็นการท�ำบุญทีถ่ อื ว่าได้บญ
ุ มาก เพราะผูถ้ วายมิได้เจาะจงถวายแด่พระสงฆ์องค์ใด
องค์หนึ่งโดยเฉพาะ แต่ให้ผู้ถวายมาจับหมายเลขพระสงฆ์สามเณรที่มารับสลากภัต ซึ่งทางวัดจัดท�ำไว้ ชาวสวนที่
น�ำกระจาดผลไม้มาท�ำบุญจะเป็นผู้ไปจับสลากหมายเลขพระสงฆ์ สามเณร เมื่อจับได้หมายเลขใด ก็น�ำกระจาด
สลากภัตไปถวายแด่พระสงฆ์หรือสามเณรตามหมายเลขที่ตนจับได้
ประเพณีท�ำบุญสลากภัตทุเรียนจึงเป็นประเพณีที่ชาวสวนนนทบุรีปฏิบัติสืบต่อมาแต่โบราณกาลจนถึง
ปัจจุบันนี้

วัฒนธรรมและจารีตวิถีชีวิตของชาวนาเมืองนนทบุรี
นอกจากวิถชี วี ติ ชาวสวนนนทบุรที มี่ อี ยูใ่ นท้องทีอ่ ำ� เภอเมืองนนทบุรี อ�ำเภอบางกรวย อ�ำเภอบางใหญ่ และ
บางต�ำบลของอ�ำเภอบางบัวทอง อ�ำเภอปากเกร็ด พื้นที่อีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ชาวนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อ�ำเภอ
ไทรน้อยทั้งหมด และบางต�ำบลของอ�ำเภอบางบัวทอง อ�ำเภอบางใหญ่ และอ�ำเภอปากเกร็ด พื้นที่ดังกล่าวนี้เป็น
พื้นที่ของชาวนา
วิถวี ฒ
ั นธรรมของชาวนานนทบุรี มีพนื้ ฐานความเชือ่ ในพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางปฏิบตั ใิ นวิถชี วี ติ ของ
ชาวนาทั้งหลาย โดยเฉพาะในเรื่องของความกตัญญูรู้คุณ ชาวนาจึงมีพิธีกรรมต่าง ๆ ที่แสดงความเคารพความ
ส�ำนึกในความส�ำคัญของข้าว ตลอดจนควายซึ่งเป็นเพื่อนคู่ทุกข์ยากในการท�ำนา ชาวนามีพิธีกรรมมีความเชื่อ
เกี่ยวกับควาย ในฐานะผู้ท�ำคุณ จึงมีพิธีรับขวัญควาย และดูแลควายเป็นอย่างดีในฐานะเป็นสมาชิกในครอบครัว
ไม่ใช่เพียงแค่สัตว์เลี้ยง พิธีกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณของข้าวที่เป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตของคน
ทั้งโลก อีกทั้งวัฒนธรรมในการสร้างความสามัคคีในชุมชนชาวนาที่น�ำพาไปสู่สังคมสันติสุขที่แท้จริง

ท�ำขวัญควายเลี้ยงดูควายด้วยใจผูกพัน
ควายในทัศนะของชาวนาทัว่ ไปในจังหวัดนนทบุรแี ละชาวนาทัง้ หลายในจังหวัดอืน่ ๆ ทีใ่ ช้ควายช่วยท�ำนา
จะมีจารีตของสังคมชาวนาที่ตระหนักถึงคุณค่าและความส�ำคัญของควาย ทั้งนี้เพราะการท�ำนาในยุคก่อนซึ่งไม่มี
เครื่องจักรกลเข้ามามีบทบาทในการท�ำนา วัวควายเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญของชาวนาทีช่ ว่ ยในการท�ำนา ตัง้ แต่ไถนา
คราดนา ลากข้าว นวดข้าว ตลอดจนใช้เทียมเกวียนเทียมเลื่อนบรรทุกสิ่งของได้ และควายต้องมีบัตรประจ�ำตัว
แสดงเพศและรูปพรรณสัณฐาน เรียกว่า “ตั๋วรูปพรรณควาย” ที่เจ้าของต้องดูแลเก็บไว้ ชาวนาจึงให้ความรัก
ความผูกพันกับควายเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว คอยดูแลไม่ให้ริ้นยุงมากัดด้วยการสุมไฟไล่ริ้นยุง หาหญ้า
มาให้กินหรือจูงไปหากินหญ้า พาไปอาบน�้ำ ในบางครั้งที่การท�ำนาได้ผลผลิตดี ชาวนาจะท�ำพิธีสู่ขวัญควาย
เพื่อเป็นการขอบคุณที่ควายได้ช่วยท�ำงานอย่างดีจนได้ มีข้าวในนามากมาย ในวันพระต้องให้ควายได้หยุดงาน
ดังนั้นในทุกวันพระจึงไม่มีการไถนา คราดนา หรือนวดข้าวด้วยควาย
ควายที่อายุมากท�ำงานไม่ไหว ชาวนาจะคงเลี้ยงควายนั้นไว้ แม้จะใช้ท�ำงานไม่ได้ก็ตาม เมื่อควายถึงแก่
ความตาย โดยทั่วไปแล้วชาวนาผู้เป็นเจ้าของจะมอบซากควายนั้นให้แก่ชาวบ้านเพื่อเป็นอาหาร แต่เจ้าของควาย
จะไม่กินเนื้อควายที่ตนเลี้ยง หนังควายมักจะถวายวัดใช้ท�ำกลองของวัดได้
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ตั๋วรูปพรรณควาย เมื่อมีการเปลี่ยนเจ้าของต้องมีการบันทึกในตั๋ว
โดยเจ้าหน้าที่ราชการด้วย

ข้าวคือเทพเจ้าผู้มีคุณ
ด้วยความส�ำนึกในบุญคุณของข้าวทีเ่ ป็นอาหารของมนุษย์ ข้าวจึงได้รบั การนับถือจากชาวนาว่าเป็นเทพเจ้า
เป็นแม่โพสพ ชาวนาต้องเคารพกราบไหว้ และมีพธิ กี รรมเกีย่ วกับการท�ำนาตัง้ แต่เริม่ แรกไถนาจนการเก็บเกีย่ วข้าว
ดังนี้
ครั้งที่ ๑ เมื่อแรกไถนา
ครั้งที่ ๒ เมื่อแรกหว่านข้าวหรือแรกด�ำนา
ครั้งที่ ๓ เมื่อข้าวเริ่มรัดและยืนต้นดีแล้ว
ครั้งที่ ๔ เมื่อข้าวเริ่มตั้งท้อง
ครั้งที่ ๕ เมื่อเกี่ยวข้าวและท�ำบุญกองข้าว
		
ท�ำบุญลานข้าว
ครั้งที่ ๖ เมื่อน�ำข้าวเข้ายุ้ง
ปัจจุบนั การท�ำนาได้เปลีย่ นแปลงจากกรรมวิธดี งั้ เดิม
ไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน�ำเครื่องจักรกลมาใช้ในการ
ท�ำนา ดังนัน้ จึงเป็นการปิดต�ำนานการใช้ววั ควายในการท�ำนา
อย่างสิ้นเชิง แต่การบูชาแม่โพสพยังคงมีอยู่ มีการเซ่นไหว้
ตั้งแต่เมื่อแรกไถนา เมื่อต้นข้าวเริ่มรัดและยืนต้น เมื่อข้าว
เริม่ ตัง้ ท้อง และการท�ำขวัญแม่โพสพ หลังจากเก็บเกีย่ วข้าวแล้ว

การท�ำขวัญข้าวของชาวนา
ที่อ�ำเภอไทรน้อย
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การท�ำขวัญแม่โพสพของชาวนาจังหวัดนนทบุรี ขณะนี้คงมีอยู่ในชุมชนชาวนา อ�ำเภอปากเกร็ด อ�ำเภอ
บางบัวทอง และอ�ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
การท�ำขวัญแม่โพสพ เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับข้าวอันมีพื้นฐานจากความส�ำคัญ
ความรูค้ ณ
ุ ของข้าวทีเ่ ป็นอาหารหลักหล่อเลีย้ งชีวติ ของผูค้ นมาแต่บรรพกาล ข้าวจึงมีบญ
ุ คุณต่อการมีชวี ติ อยูร่ อด
ของผู้คนทั้งหลายทั่วโลก ในขณะเดียวกันการปลูกข้าวมีความส�ำคัญและต้องเสี่ยงต่อการสูญเสียอันเกิดจากภัย
ธรรมชาตินานา ค่อนข้างสูง ดังนัน้ เพือ่ เป็นการทดแทนคุณของแม่โพสพทีบ่ นั ดาลให้มขี า้ ว และปัดป้องภัยพิบตั นิ านา
ที่จะท�ำให้ต้นข้าวเสียหาย และเพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวในนาสมบูรณ์ดี ชาวนาจึงมีพิธีเซ่นไหว้บูชาแม่โพสพเทวีแห่ง
ธัญชาติ ท�ำขวัญแม่โพสพ ท�ำขวัญข้าว และท�ำขวัญควายผู้มีคุณช่วยท�ำนาด้วย
นอกจากจะท�ำขวัญแม่โพสพ ท�ำขวัญข้าวแล้ว ชาวนาจะไม่กระท�ำการใด ๆ อันเป็นการแสดงความ
ไม่เคารพแม่โพสพผู้มีบุญคุณ ผู้คอยพิทักษ์รักษาต้นข้าวและดลบันดาลให้ข้าวกล้าในนาสมบูรณ์ มีข้าวเต็มยุ้ง
เต็มฉาง ไม่ท�ำการใด ๆ ที่ท�ำให้แม่โพสพเสียขวัญหนีจากไป จะท�ำให้อดอยาก ข้าวกล้าในนาเสียหาย ไม่กล้า
ที่จะเผาต้นข้าวยามที่มีโรคข้าวระบาด
ความเชือ่ ของชาวนาต่อแม่โพสพต่อความส�ำคัญของข้าวเป็นวิถวี ฒ
ั นธรรมของชาวนาทีม่ ขี นบหรือจารีตที่
อยู่บนพื้นฐานของความกตัญญู รู้คุณต่อบุคคลหรือสิ่งที่มีบุญคุณ เป็นคุณธรรมส�ำคัญประการหนึ่งที่บัญญัติไว้ใน
พระพุทธศาสนา ชาวพุทธจึงแสดงความกตัญญูไม่เพียงเฉพาะต่อบุคคล แม้สิ่งของใดที่มีคุณต่อการด�ำรงพัฒนา
ชีวติ ก็ควรทีจ่ ะนึกถึง และสงวนรักษาสิง่ มีบญ
ุ คุณนัน้ ไว้เพือ่ เป็นประโยชน์แก่การสร้างสันติสขุ ให้แก่โลกและตัวเอง
ที่เป็นผู้มีคุณธรรม มีความกตัญญูรู้คุณเช่นนี้
ปัจจุบันชาวนาได้น�ำเครื่องจักรกลมาเป็นอุปกรณ์ในการท�ำนาและขั้นตอนต่าง ๆ ในการท�ำนารวบรัดไป
จากวิถดี งั้ เดิมมาก เช่น ไม่มกี ารนวดข้าว ไม่มกี ารน�ำข้าวเปลือกเข้าเก็บในยุง้ ในฉาง การปลูกข้าวเป็นการปลูกเพือ่
การน�ำไปสูภ่ าคเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ บทบาทชาวนาภาคสังคมแบบวิถวี ฒ
ั นธรรมชาวนาแบบดัง้ เดิมจึงเปลีย่ นแปลง
ไปอย่างมากมาย

ลงแขกด�ำนา ลงแขกเกีย่ วข้าววิถวี ฒ
ั นธรรมล�ำ้ ค่าของชาวนาทัว่ ไป
จังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งท�ำนาที่มีพื้นที่กว้างขวางกระจายอยู่ในทุกอ�ำเภอของจังหวัดนนทบุรี กิจกรรม
ทางสังคมของชาวนาที่น่าอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวนาที่เรียกว่า “ลงแขก” เป็นกิจกรรมที่มีอยู่ใน
ทุกชุมชนชาวนามาแต่โบราณกาล
การท�ำนาต้องมีขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มไถ คราด หว่านข้าว ตกกล้า ปักด�ำ เกี่ยวข้าว นวดข้าว น�ำข้าว
เข้ายุ้ง บางขั้นตอนต้องใช้แรงงานมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด�ำนา และเกี่ยวข้าว ซึ่งนอกจากจะต้องเร่งรีบท�ำแล้ว
ยังต้องใช้แรงงานหรือคนท�ำงานมาก เพื่อให้การด�ำนาหรือเกี่ยวข้าวเสร็จโดยเร็ว จึงเกิดการขอแรงหรือไหว้วาน
เพื่อนบ้านมาร่วมลงแขกด�ำนา ลงแขกเกี่ยวข้าว
เมือ่ กล้าทีห่ ว่านไว้เติบโตเต็มทีพ่ ร้อมจะน�ำไปปักด�ำในแปลงนาทีไ่ ด้ไถคราดไว้พร้อมแล้ว ชาวนาจะ “เอาแรง”
ไปช่วยกัน “ลงแขกด�ำนา” เจ้าของนาจะไปบอก “ขอแรง” เพื่อนบ้านมาช่วยกัน “ลงแขกด�ำนา” จัดวันเวลา
ไม่ให้ซำ�้ ซ้อนกับการลงแขกด�ำนาของเพือ่ นบ้าน อีกทัง้ ต้องแจ้งให้กบั เพือ่ นบ้านมาร่วมลงแขกกีแ่ รง (จ�ำนวนคนมา
ช่วยด�ำนา) และกี่วัน
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ในวันลงแขกด�ำนา เจ้าของนาต้องจัดเตรียมอาหารไว้เลี้ยงเพื่อนบ้านที่มาร่วมลงแขกด�ำนาด้วย
เมื่อถึงวันลงแขกด�ำนาของเพื่อนบ้านที่ได้มาลงแขกช่วยด�ำนาตามค�ำขอแรง ผู้ขอแรงต้องไป “ใช้แรง”
ช่วยด�ำนาในการด�ำนาของเพื่อนบ้านที่เขามาลงแขก ถ้าตนเองไม่สามารถไปใช้แรงเองได้ต้องให้คนอื่นไปใช้แรง
แทนจะด้วยวิธีการจ้างหรือขอแรงให้ผู้ใดไปด�ำนาแทนก็ได้
การลงแขกเกี่ยวข้าว เช่นเดียวกับการลงแขกด�ำนา กล่าวคือ มีการ “ขอแรง” “ลงแรง” หรือ “ลงแขก
เกีย่ วข้าว” และ “การใช้แรง” แต่การลงแขกเกีย่ วข้าวมักใช้คนและเวลามากกว่าการลงแขกด�ำนา เพราะปริมาณ
งานเกี่ยวข้าวมากกว่าแม้พื้นที่การท�ำงานจะเท่ากัน
การลงแขกเกี่ยวข้าวจึงเป็นงานใหญ่งานหนึ่งในรอบของการท�ำนารอบหนึ่ง นอกจากเกี่ยวข้าวแล้ว ยังจะ
ต้องช่วยกันมัดข้าวเป็นฟ่อน ลากข้าวหรือหาบข้าวเข้าบ้าน การลงแขกเกี่ยวข้าวบางครอบครัวที่ท�ำนามากจึงต้อง
ใช้เวลาหลายวัน และท�ำงานตั้งแต่เช้าถึงเย็น การเลี้ยงอาหารจึงต้องจัดทั้งเวลากลางวัน และเวลาเย็น
การลงแขกเป็นรูปแบบของการระดมแรงงานจากสมาชิกในชุมชนทั้งที่เป็นญาติพี่น้องและเพื่อนบ้าน
รูปแบบของการลงแขกอาจมองว่าเป็นการรวมกลุ่มกันท�ำงานเฉพาะกิจมิได้มีโครงสร้างที่จะท�ำให้มีการรวมกลุ่ม
อย่างต่อเนื่องถาวร แต่การลงแขกเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นด้วยมีความจ�ำเป็นและขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธรรมชาติ
และช่วงเวลาที่จะต้องรีบเร่งท�ำการให้ทันกับโอกาสที่เปิดให้หรือโอกาสที่มี มิฉะนั้นพืชผลที่เพาะปลูกไว้จะได้รับ
ความเสียหาย จ�ำเป็นต้องอาศัยแรงงานที่มากกว่าที่มีในครอบครัว
ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่อยู่เบื้องหลังกิจกรรมในวิถีชีวิตชาวนาเหล่านี้ ล้วนแสดงให้เห็น
ถึงและอธิบายได้วา่ การลงแขกนัน้ เป็นการรวมกลุม่ แรงงานทีม่ โี ครงสร้างทางสังคมรองรับและสร้างขึน้ อย่างมีระบบ
ดังนั้นแม้ว่าจ�ำนวนของสมาชิกในการลงแขกแต่ละครั้งจะไม่แน่นอน เพราะขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของ
งานแต่ละครั้งก็ตาม แต่พันธสัญญาระหว่างผู้ขอแรงกับผู้ลงแขกออกแรงที่คู่กรณีจะต้องแลกเปลี่ยนการลงแรง
กล่าวคือ ผู้ขอแรงต้องใช้แรง เป็นการชดใช้ เป็นที่รับรู้กันได้อย่างแน่ชัดว่าต้องตอบแทนในสัดส่วนเดียวกัน
และแม้วา่ ในบางครัง้ ถ้าจ�ำเป็น เมือ่ มีการไม่รว่ มลงแขกตอบแทน หรือมีการใช้แรงให้ผทู้ เี่ คยมาร่วมลงแขกในทีน่ า
ของตนก่อน ไม่สามารถท�ำได้ ก็สามารถจ่ายเป็นเงินด้วยการจ้างผู้อื่นไปใช้แรงทดแทนได้ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว
หากไม่เกิดความจ�ำเป็นจริง ๆ ไม่อาจเลี่ยงได้ก็จะตอบแทนกันเป็นแรงงานมากกว่า ด้วยการจ้างผู้อื่นไปใช้
แรงงาน เพราะในช่วงเวลาที่มีการลงแขกนั้น เป็นช่วงเวลาที่ต้องการแรงงานมากที่สุด
การขอแรง การร่วมมือถือได้ว่าเป็นกระบวนการถักทอสายใยสังคมที่ได้ผลิตผลงดงาม ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความเอื้ออาทรต่อกันของคนในสังคม กระบวนการลงแขกที่มีการขอแรง มีการให้ความร่วมมือ น�ำไปสู่ความ
เคารพนับถือและความสามัคคีในชุมชน อันสามารถบันดาลดลให้ชุมชนเกิดความสงบสุขสันติ ด้วยภูมิปัญญาอัน
สูงส่งของบรรพชนที่น�ำแนวปฏิบัติตามค�ำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนให้ชาวพุทธมีความ
เมตตาต่อกัน และให้การสงเคราะห์ซงึ่ กันและกัน มาเป็นกิจกรรมช่วยเหลือกันในรูปของการลงแขก จึงเป็นกิจกรรม
ที่ถักทอหล่อหลอมวิถีวัฒนธรรมของชาวไทยมาแต่โบราณกาล เกิดความงดงามทางจิตในบรรดาผู้คนที่อยู่ร่วมใน
สังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมชาวนา ชาวสวน ทั้งในจังหวัดนนทบุรี และทั่วประเทศไทย
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วัฒนธรรม “ลงแขก” ได้เป็นกระบวนการสร้างบ้านแปงเมือง
วัฒนธรรมลงแขกได้เป็นวิถใี นการสร้างจิตส�ำนักในการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง ชาวบ้านในชุมชน
ที่คุ้นต่อการลงแขกช่วยเหลือท�ำกิจกรรมร่วมกันได้พัฒนากระบวนความคิด การมีส่วนร่วมของชาวบ้านช่วยงาน
ชาวบ้านเป็นการลงแขกพัฒนาบ้านเมือง หรือพัฒนาชุมชน มีการร่วมมือ ลงแขก สร้างศาสนสถาน สาธารณูปโภค
ในชุมชน เช่น ลงแขกสร้างถนน สะพาน ตลอดจนร่วมมือกันสร้างสถานทีร่ าชการ เช่น สร้างโรงเรียน สร้างทีว่ า่ การ
อ�ำเภอ เป็นต้น
ทางราชการเคยน�ำประเพณีการลงแขกเช่นนีม้ าใช้ในการพัฒนาชุมชน และได้รบั ความร่วมแรงร่วมใจจาก
ผู้น�ำชุมชน และชาวบ้าน ตลอดถึงพระสงฆ์เป็นอย่างดี ก่อนที่จะมีวิธีการสร้างงานเพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชน
ด้วยวิธีการจ้าง

ชาวบ้านช่วยกันท�ำถนนผ่านทุ่งนาเข้าหมู่บ้านเป็นวัฒนธรรม “ลงแขก”
(รายงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๐๑)

๔

ล�ำคลองครรลองชีวิต
ของนนทบุรี

คลองสายหลักในจังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรนี อกจากจะมีแม่นำ�้ เจ้าพระยามหานทีทเี่ ปรียบเสมือนเส้นโลหิตใหญ่ทหี่ ล่อเลีย้ งบรรดาผูค้ น
ทั้งหลายในจังหวัดนนทบุรีมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคน จังหวัดนนทบุรียังมีคลองมากมาย ดุจเส้นโลหิตฝอย
ที่กระจายไปทั่วกายมนุษย์ คลองต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรีที่มีมากกว่า ๑๐๐ คลอง มีทั้งคลองที่เกิดตามธรรมชาติ
อันเป็นสาขาของแม่น�้ำเจ้าพระยามาแต่อดีตกาลนานมาแล้ว มีคลองที่เกิดขึ้นจากการขุด ซึ่งมีมาแต่โบราณกาล
เช่นกันจนถึงเป็นคลองที่ขุดขึ้นในช่วงเวลาไม่นานกว่าศตวรรษที่ผ่านมาก็มีอยู่หลายคลอง
คลองเหล่านีน้ อกจากมีบทบาทส�ำคัญต่อผูค้ นในจังหวัดนนทบุรี และบุคคลภายนอก ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จาก
คลองดังกล่าวนี้ด้วยทั้งในด้านการคมนาคม การค้า การเป็นแหล่งน�้ำส�ำหรับการบริโภค การใช้ประโยชน์ด้าน
การเกษตร และด้านอืน่ ๆ ในการด�ำรงชีวติ แล้ว คลองเหล่านีย้ งั เป็นแหล่งชุมชนทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าของชาติอกี ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีความเกีย่ วข้องกับจังหวัดนนทบุรแี ละชาวเมืองนนทบุรี คลองสายหลัก
ในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่

คลองมหาสวัสดิ์ รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ขุด
ในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงพระผนวชเป็นพระภิกษุ พระองค์ได้เสด็จ
จาริกไปพบพระเจดียเ์ ก่าองค์หนึง่ ซึง่ ราษฎรเรียกว่าพระประธม พระองค์ได้ศกึ ษาจากจารึกโบราณต่าง ๆ แล้วทรง
เชือ่ ว่าเป็นพระเจดีย์ที่สร้างขึ้นยุคแรกที่พุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย ทรงตั้งพระปณิธานจะบูรณะ
พระเจดีย์พระประธมให้ใหญ่โต สวยงาม เป็นศาสนสถานที่ส�ำคัญดังเช่นพระพุทธบาทสระบุรี ประชาชนจะได้มา
สักการบูชาที่พระเจดีย์องค์นี้
เมื่อทรงขึ้นครองราชย์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองแยกจากคลองบางกอกน้อย ตรงไปเชื่อมแม่น�้ำท่าจีน
ที่บ้านงิ้วราย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๓ เดิมคลองนี้เป็นคลองเล็กขุดแยกจากคลองบางกอกน้อยไปทางทิศตะวันตก
ผ่านวัดชัยพฤกษมาลา เรียกว่า คลองขวาง เพราะขุดขวางกับคลองบางกอกน้อยและเป็นคลองทีม่ คี วามยาวเพียง
๘ เส้น หรือ ๑๖๐ วาเท่านั้น หนังสือพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ กล่าวถึงการขุดคลองสายนี้ว่า
“ได้ลงมือขุดเมื่อ ณ วันพุธ เดือน ๑๐ แรม ๑๐ ค�่ำ ปีมะเส็ง นพศก คลองยาว ๖๗๖ เส้น... รวมทั้ง
คลองเก่าด้วย ๘ เส้น เป็น ๖๘๔ เส้น ขุดทะลุเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๖ แรม ๑๓ ค�่ำ ปีวอก โทศก พระราชทาน
ชื่อคลองมหาสวัสดิ์” โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยารวิวงศ์มหาโกษาธิบดีเป็นแม่กองขุด...
...ค่าจ้างจีนขุดคลองเป็นเงิน ๑,๑๐๐ ชั่ง ๑๐ ต�ำลึง ใช้เงินของท้าวเทพอากร ซึ่งเป็นผู้ผูกขาด
เก็บอากรตลาดในกรุงเทพมหานคร และเมืองนนทบุรี เป็นเงิน ๑,๐๐๐ ชั่ง เงินพระคลังสมทบ ๑๐๐ ชั่ง
และเจ้าพระยารวิวงศ์มหาโกษาธิบดี ผู้อ�ำนวยการขุดคลอง และบูรณะพระปฐมเจดีย์ออกเงินสมทบอีก ๑ ชั่ง
๑๐ ต�ำลึง”
เมื่อขุดคลองมหาสวัสดิ์แล้ว โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองเจดีย์บูชาต่อจากบ้านงิ้วรายแยกจากแม่น�้ำท่าจีน
ไปสู่องค์พระปฐมเจดีย์
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ศาลาริมคลองมหาสวัสดิ์
จากปากคลองมหาสวัสดิ์ที่แยกจากคลองบางกอกน้อย วัดชัยพฤกษมาลาจนถึงบ้านงิ้วรายที่ปลายคลอง
มหาสวัสดิ์บรรจบกับแม่น�้ำท่าจีน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างศาลาไว้ริมคลอง
ทุก ๑๐๐ เส้น หรือทุก ๔ กิโลเมตร ส�ำหรับคนเดินทางได้พักผ่อน
ศาลาเหล่านี้ถูกรื้อทิ้งหมดแล้วโดยไม่มีใครไยดี คงเหลือไว้แต่ชื่อของศาลาบางหลัง อย่างเช่นศาลายา
ศาลากลางและศาลาท�ำศพที่แผลงเป็นศาลาธรรมสพน์ เป็นต้น ศาลายาเป็นศาลาที่มีการจารึกต�ำรายาไว้เพื่อให้
ราษฎรได้จดจ�ำไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ถูกรื้อไปเมื่อมีการขุดขยายคลอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐
ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ฝั่งเหนือของคลองมหาสวัสดิ์ ต�ำบลศาลากลาง และต�ำบลปลายบาง อ�ำเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ยังคงเป็นชุมชนเกษตร มีการท�ำสวนกล้วยไม้ สวนผลไม้ นาบัว และนาข้าวอยูต่ ามชุมชน
ชาวคลองมหาสวัสดิ์

คลองมหาสวัสดิ์ คลองก�ำหนดเขตกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี
เขตจังหวัดนนทบุรีทางด้านทิศใต้บริเวณคลองบางกอกน้อยที่ติดกับกรุงเทพมหานครด้านทิศเหนือ
แต่เดิมแบ่งเขตกันที่คลองสวนแดนใกล้ถนนสวนผักในปัจจุบัน เพราะตามประกาศปฏิสังขรณ์วัดชัยพฤกษมาลา
วัดเขมาภิรตาราม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๔ คลองมหาสวัสดิ์อยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี ดังนี้
“มีพระบรมราชโองการมานพระบัณฑูรสุรสิงหนาทในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึง่ เป็น
พระเจ้าแผ่นดินใหญ่ที่ ๔ ในพระบรมราชวงศ์นี้ ให้ประกาศแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรบรรพชิตทั้งปวง...
...ขอประกาศแก่พระเถระนุเถราที่อาราธนานิมนต์ประชุม เพื่อจะรับจีวรลาภไทยธรรมบริขาร ซึ่งจะ
พระราชทานในสมาคมนีใ้ ห้ทราบทัว่ กันว่า วัดชัยพฤกษมาลาทีอ่ ยูป่ ากคลองบางขวาง ซึง่ พระราชทานนามใหม่
ว่าคลองมหาสวัสดิ์ แขวงเมืองนนทบุรี...”
เดิมเขตจังหวัดนนทบุรีบริเวณคลองมหาสวัสดิ์ทางทิศใต้ไปจดคลองสวนแดนซึ่งอยู่ใต้วัดชัยพฤกษมาลา
ดังนัน้ คลองมหาสวัสดิจ์ งึ อยูใ่ นเขตจังหวัดนนทบุรี แต่ปจั จุบนั มีการก�ำหนดเขตการปกครองโดยใช้คลองมหาสวัสดิ์
เป็นแนวแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดนนทบุรี กับกรุงเทพมหานคร ดังนั้นพื้นที่ฝั่งทิศเหนือจากปากคลอง
มหาสวัสดิไ์ ปตามล�ำคลองจนจดเขตอ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึง่ ได้แก่ ต�ำบลมหาสวัสดิ์ ต�ำบลปลายบาง
ต�ำบลศาลากลาง อ�ำเภอบางกรวย อยู่ในเขตอ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

คลองมหาสวัสดิ์ ช่วงต�ำบลศาลากลาง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ฝั่งซ้ายเป็นกรุงเทพมหานคร
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คลองเปรมประชากร คลองขุดเชื่อมกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเก่า
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองจากกรุงเทพมหานคร เชื่อมกับ
เมืองนนทบุรี เมืองปทุมธานีและกรุงเก่า (พระนครศรีอยุธยา) คลองนี้เป็นคลองสายแรกที่ขุดในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ขณะที่พระองค์มีพระชนมายุเพียง ๑๗ พรรษา พระราชทานนาม
คลองสวัสดิเปรมประชากร ชัย เรืองศิลป์ นักเขียนประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจ และสังคมไทย ได้กล่าวถึงการขุดคลองนีว้ า่
“...พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประกอบคุณงามความดีที่เป็นคุณประโยชน์
แก่บ้านเมืองมากมายหลายประการ แต่ข้าพเจ้าคิดว่าคงไม่มีงานอื่นใดประทับใจราษฎรอย่างซาบซึ้งเท่ากับ
การขุดคลองเปรมประชากร เพราะขณะให้ขุดคลองนั้น พระองค์มีอายุเพียง ๑๗ ปี คือ ยังเป็นเด็กอยู่ แต่เป็น
เด็กทีม่ นี ำ�้ ใจเสียสละเงินตัง้ สองแสนบาท อันเป็นเงินส่วนตัว ขุดคลองเพือ่ ให้ราษฎรมีทดี่ นิ ท�ำมาหากินมากขึน้
เงินสองแสนบาทสมัยนัน้ มีคา่ มากกว่าสองแสนบาทสมัยนีห้ ลายเท่า การยอมสละเงินตัง้ สองแสนบาทของเด็ก
อายุ ๑๗ ขวบ จึงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยมีเยี่ยงอย่างมาก่อน...”
คลองสวัสดิเปรมประชากรยาว ๕๑.๑ กิโลเมตร เริ่มลงมือขุดเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๑๕ ขุดเสร็จ
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๑๕ โปรดเกล้าฯ ให้ปักหลักศิลาทุกระยะ ๑๐๐ เส้น หรือ ๔ กิโลเมตร เริ่มขุดแยก
จากคลองผดุงกรุงเกษม หน้าท�ำเนียบรัฐบาลในปัจจุบนั ตรงมาบางเขน ดอนเมือง ปทุมธานี ไปจดแม่นำ�้ เจ้าพระยา
ที่ต�ำบลบางกระสั้น อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการขุดคลองสายนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงด�ำริไว้จะขุดคลองแยกจาก
คลองผดุงกรุงเกษมตรงไปวัดพนัญเชิง จะเป็นทางลัดในการเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไปพระนครศรีอยุธยา
ใกล้กว่าเดินทางตามแม่น�้ำเจ้าพระยา หนังสือพิมพ์บางกอกรีคอร์เดอร์ฉบับวันที่ ๓ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๘๖๕
(พ.ศ. ๒๔๐๘) หน้า ๒๒๖ - ๒๒๗ ว่า รัชกาลที่ ๔ จะทรงพระกรุณาให้ขุดคลอง ตั้งแต่วัดพระนางเชิง ตัดท้องทุ่ง
ดอนเมือง ตรงตลอดมาโดยล�ำดับ มาออกตรงวัดโสมนัสวิหาร ข้าพเจ้ามีความยินดีด้วยนักหนา
ที่ว่าตั้งแต่วัดพระนางเชิง หรือวัดพนัญเชิงไม่ได้ท�ำ คงตัดย่อมา เริ่มที่ใกล้เกาะเกิด ต�ำบลบางกระสั้น
ซึ่งอยู่ใต้ลงไป
ค�ำว่าข้าพเจ้า ในข่าว ควรหมายถึงหมอบรัดเลย์ ทีส่ นับสนุนว่าคลองขุดใหม่จะเป็นประโยชน์แก่บา้ นเมือง
คือราษฎรจะได้อาศัยท�ำนา อันเป็นผลให้มีเมล็ดข้าว มีภาษีงอกเงยขึ้น นอกนั้นคือราษฎรจะได้ชวนกันตั้ง
บ้านเรือนอยู่อย่างเป็นสุขสบายด้วย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงด�ำเนินการสืบต่อมา แต่ทรงเปลีย่ นแนวคลองเชือ่ มแม่นำ�้ เจ้าพระยา
ใต้แนวเดิมที่ก�ำหนดไว้ที่วัดพนัญเชิง เปลี่ยนเป็นที่ต�ำบลบางกระสั้น อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสรุ ยิ วงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นผูอ้ ำ� นวยการขุด เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์
(วร บุนนาค) บุตรชายเป็นแม่กอง พระชลธารวินิจจัย (กัปตันฉุน) เป็นผู้ปักหมายกรุยแนวคลอง
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ชุมชนเมืองนนทบุรีที่คลองเปรมประชากร
นายตาบ บุตรสุนทรภู่ ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชด�ำเนินกรุงเก่า
(พระนครศรีอยุธยา) เมื่อปีมะแม พระพุทธศักราช ๒๔๑๕ นายตาบได้แต่งนิราศกล่าวถึงชุมชน สถานที่ต่าง ๆ
ตามเส้นทางคลองเปรมประชากร เมื่อผ่านเขตเมืองนนทบุรีไว้ ดังนี้
ถึงพรมแดนแผ่นดินถิ่นสถาน
เป็นแขวงนนทบุรีมีแต่ไร			
ให้ฝูงราษฎร์ประชาอยู่อาศัย		
แต่แรกเริ่มเดิมทีเป็นที่ดอน		
สมเด็จพระบาทจุฬาลงกรณ์เกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระทัยใสศรัทธาโปรดปรานี		

พระราชทานเขตแคว้นปักแดนให้
ด้วยว่าไกลกรุงเทพฯหนทางจร
ได้ดับภัยภิญโญสโมสร
แต่ปางก่อนคลองไปก็ไม่มี
สังเกตทั่วทุ่งแถวแนววิถี
หนทางนี้ตัดทุ่งไปกรุงตรง

เมือ่ เสด็จถึงดอนเมืองขณะนัน้ ยังคงเป็นป่า มีสตั ว์ปา่ ในบริเวณนีม้ าก นายตาบได้กล่าวถึงกวางทีด่ อนเมือง ดังนี้
		
		
		
		

เสด็จลงทรงพระด�ำเนินนาด
พวกขุนนางไม้ฟาดน�้ำสาดกระเซ็น
เสด็จลงทรงที่นั่งเรือม่วงน้อย		
เสียงตังตังดังก้องในท้องนา		

สั่งให้ไล่มฤคมาศวิ่งโผนเผ่น
เนื้อก็เผ่นโผนไปในคงคา
เที่ยวพายลอดลัดพงในดงหญ้า
มฤคาล้มดิ้นสิ้นชีวัน

เรื่องของสัตว์ป่าในย่านคลองเปรมประชากรที่หลักสี่ ดอนเมือง เมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วเป็นเรื่องปกติของ
ดินแดนเมืองนนทบุรีในยุคนั้น แม้ช้างป่าก็มีให้เป็นที่กล่าวขวัญของชาวบ้านมอญ หลักสี่ ดอนเมือง ที่ลูกหลานยัง
จดจ�ำสืบต่อกันมาถึง ช้างงาเดียวในทุ่งหลักสี่จนถึงทุกวันนี้
พื้นที่ด้านตะวันออกของจังหวัดนนทบุรี แต่เดิมจดคลองเปรมประชากร ตั้งแต่คลองบางเขนทางด้านใต้
บรรจบคลองเปรมประชากร ด้านเหนือจดคลองบ้านใหม่ บรรจบคลองเปรมประชากร
ปัจจุบันเขตการปกครองของจังหวัดนนทบุรีด้านทิศตะวันออกได้ใช้คลองประปาเป็นก�ำหนดเขตการ
ปกครอง พื้นที่ฝั่งตะวันตกของคลองประปาในท้องที่อ�ำเภอเมืองนนทบุรี และอ�ำเภอปากเกร็ด เป็นพื้นที่ในเขต
ปกครองของจังหวัดนนทบุรี

คลองบางเขน
คลองบางเขนเป็นคลองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แยกจากแม่น�้ำเจ้าพระยา ทางด้านใต้ของจังหวัดนนทบุรี
เป็นคลองที่ก�ำหนดเขตการปกครองของจังหวัดนนทบุรีกับกรุงเทพมหานคร ปากคลองอยู่ที่วัดปากน�้ำ และ
บ้านเกิดของจอมพล ป.พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรี ต�ำบลสวนใหญ่ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
คลองบางเขนเป็นคลองโบราณที่ได้กล่าวไว้ในโคลงก�ำสรวลสมุทร สมัยอยุธยาตอนต้น ดังนี้
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มาทุ่งทุเรศพี้			
เขนข่าวอกนมเฉลา		
ปิ่นกามกระเวนหัว			
ฤ บ่ให้แก้วกั้ง			
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บางเขน
ที่ตั้ง
ใจพี่ พระเอย
พี่คง คืนคง

บริเวณปากคลองบางเขนเป็นย่านทีม่ คี วามเจริญมาตัง้ แต่สมัยอยุธยา มีวดั โบราณสมัยอยุธยาอยูใ่ นบริเวณนี้
หลายวัด เช่น วัดเขมาภิรตาราม วัดปากน�ำ้ วัดพลับพลา วัดฝาง วัดค้างคาว เป็นต้น อีกทัง้ เป็นทีต่ งั้ ตลาดน�ำ้ ดังปรากฏ
ในหนังสือเสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ ๕ พระราชนิพนธ์ เรือ่ ง เสด็จประพาสต้นครัง้ ทีส่ อง เสด็จไปถ่ายรูปที่ตลาด
บางเขน เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ ดังนี้
“วันที่ ๒๘ เช้าโมงครึ่ง ถ่ายรูป รับกรมการผู้ใหญ่บ้านและพระวินัยรักขิต ถวายเงินชั่ง ๑ แล้วลงเรือ
ไปตลาดบางเขน ถ่ายรูปที่ด่านภาษี กลับขึ้นเรือชื่นใจ ผ่านหน้าวัดเขมา เวลา ๓ โมง ๑๕ มินิต...”

คลองบางใหญ่ คลองเชื่อมแม่น�้ำสองสาย
แม่นำ�้ เจ้าพระยาทีไ่ หลโค้งย้อนจากบ้านตลาดขวัญมาทางตะวันตก แล้ววกลงทางใต้ไปบางใหญ่ บางกรวย
แล้วอ้อมไปทางทิศตะวันออกที่วัดเขมาภิรตาราม จากนั้นจึงไหลลงทางทิศใต้สู่บางกอก
ความคดเคี้ยวของแม่น�้ำเจ้าพระยาในลักษณะเช่นนี้ย่อมใช้เวลาในการเดินทางทางเรือเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเดินทางจากกรุงศรีอยุธยาไปนครชัยศรี นครปฐม ธรรมชาติได้สร้างคลองบางใหญ่เป็นคลองลัด
จากเมืองนนทบุรลี ดั ไปนครชัยศรี นครปฐม โดยไม่ตอ้ งออกไปทางสมุทรสาครแล้วย้อนขึน้ มานครชัยศรี นครปฐม หรือ
คนเมืองนนทบุรี คนบางกอกจะเดินทางไปสุพรรณบุรกี ไ็ ม่ตอ้ งเดินทางไปอยุธยาเข้าแม่นำ�้ น้อยไปบางปลาม้า สุพรรณบุรี
ธรรมชาติได้สร้างคลองบางใหญ่ไว้เป็นทางลัดและเชื่อมแม่น�้ำเจ้าพระยา (สายเดิม) ที่อ�ำเภอบางใหญ่ไป
บ้านคลองโยง บ้านลานตากฟ้า บรรจบแม่น�้ำท่าจีนที่บ้านลานตากฟ้า นครชัยศรี ซึ่งสามารถเดินทางไปนครปฐม
หรือสุพรรณบุรีได้
คลองบางใหญ่แยกจากแม่นำ�้ เจ้าพระยา หรือปัจจุบนั เป็นคลองแม่นำ�้ อ้อมทีว่ ดั ราษฎร์ประคองธรรม อ�ำเภอ
บางใหญ่ไปทางทิศตะวันตก ไปต�ำบลบางใหญ่สายเดิม ตลาดบางคูลัด ต�ำบลบ้านลานตากฟ้า
สุนทรภู่เดินทางไปนครปฐม และสุพรรณบุรี ได้เดินทางจากกรุงเทพฯ เข้าคลองบางกอกน้อย เข้าคลอง
บางใหญ่ ไปแม่น�้ำท่าจีนแล้วเดินทางต่อไปนครปฐม และสุพรรณบุรี สุนทรภู่ได้แต่งนิราศพระประธม และนิราศ
สุพรรณ ได้กล่าวถึงคลองบางใหญ่ในนิราศทั้งสองด้วย
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คลองบางใหญ่เดิมเป็นคลองธรรมชาติที่คดเคี้ยวมาก
สุนทรภู่เมื่อเดินทางไปสุพรรณบุรี ผ่านคลองบางใหญ่ ได้กล่าวถึงคลองบางใหญ่ที่คดเคี้ยวไว้ ดังนี้
		
		
		
		
		
		
		
		

ล่องทางบางใหญ่บ้าน
เลี้ยวล่องคลองเล็กลอย
สองฝั่งพรั่งพฤกษ์พลอย
แลเหล่าชาวสวนหน้า		
คลองคดลดเลี้ยวล้วน
เกะกะระเรือรอ		
คดคลอง ช่องแคบพอ		
คนคดลดเลี้ยวล�้ำ		

ด่านคอย
เลื่อนช้า
เพลินชื่น ชมเอย
เสน่ห์น้องคลองสนอม
หลักตอ
ร่องน�้ำ
พายต่อ พ่อเอย
กว่าน�้ำล�ำคลอง

ต่อมา คลองบางใหญ่ได้มีการปรับเส้นทางที่คดเคี้ยว มีการขุดปรับแนวคลองให้ตรงไม่คดเคี้ยว สะดวกใน
การเดินทางของเรือขนาดใหญ่ จึงมีเรือยนต์โดยสารขนาดใหญ่สองชั้นเดินทางรับ - ส่ง ผู้โดยสารระหว่าง
กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี ผ่านคลองบางกอกน้อย คลองแม่น�้ำอ้อม เข้าคลองบางใหญ่ไปออกแม่น�้ำท่าจีนที่
บ้านลานตากฟ้า อ�ำเภอนครชัยศรี อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อ�ำเภอสองพี่น้อง และอ�ำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี

คลองบางใหญ่ (พ.ศ. ๒๕๕๒)
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คลองโยง
คลองโยง เป็นคลองทีเ่ ชือ่ มต่อจากคลองบางใหญ่ไปบรรจบแม่นำ�้ ท่าจีนทีบ่ า้ นลานตากฟ้า อ�ำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ปลายคลองบางใหญ่ บริเวณบ้านใหม่ก่อนถึงบ้านลานตากฟ้า เป็นส่วนที่ตื้นเขินมากในช่วง
หน้าแล้งจะมีน�้ำน้อย ถ้าเป็นเรือเล็กก็พอจะถ่อค�้ำไปได้ด้วยแรงคน แต่ถ้าเป็นเรือใหญ่ผ่านไปมาล�ำบากมาก
ต้องใช้ควายลากเรือไปตามล�ำคลอง เมือ่ มีเรือหลายล�ำจึงมีการน�ำเรือเหล่านัน้ ผูกโยงต่อ ๆ กัน แล้วใช้ควายหลายตัว
ช่วยกันลากเรือ ในขณะเดียวกันคนบนเรือจะใช้เชือกผูกกับหลักหรือต้นไม้ดา้ นหน้า แล้วโยงมาผูกกับเรือ คนบนเรือ
ช่วยกันดึงเชือกลากไปข้างหน้าพร้อมกับควายที่ก�ำลังลากเรือด้วย ชาวบ้านจึงเรียกคลองนี้ว่า คลองโยง
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้ขดุ คลองทวีวฒ
ั นา เชือ่ มคลองภาษีเจริญ
กับคลองมหาสวัสดิ์ จากนัน้ มีการขุดคลองทวีวฒ
ั นาต่อจากคลองมหาสวัสดิม์ าบรรจบคลองโยงเป็น สีแ่ ยกคลองโยง
ท�ำให้กระแสน�้ำไหลผ่านคลองโยง คลองบางใหญ่มีปริมาณมากขึ้น อีกทั้งมีการขุดคลองบางใหญ่ให้เป็นคลองตรง
ไม่คดเคีย้ วเหมือนเดิม ท�ำให้คลองโยงมีนำ�้ มากขึน้ ด้วย ปัญหาการตืน้ เขินของคลองโยงจึงลดไป การใช้ควายลากเรือ
จึงไม่จ�ำเป็นต้องใช้อีกต่อไป

คลองโยง (พ.ศ. ๒๕๕๒)

110 นนทบุรีศรีมหานคร
การใช้ควายลากเรือที่คลองโยงมีมาแต่โบราณ สุนทรภู่เมื่อเดินทางไปสุพรรณบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๔ ได้
กล่าวถึงคลองโยงและควายลากเรือที่คลองโยงไว้ในโคลงนิราศสุพรรณ ดังนี้
		
		
		
		

ล้วนย่านบ้านวัดร้าง
ตกทุ่งถึงคลองโยง		
วัดใหม่ธงทองโถง		
ควายลาก ฝากเชือกไขว้

เรือนโรง
หย่อมไม้
ที่ติด ตื้นแฮ
เคลื่อนคล้อยลอยเลน

สุนทรภู่ ได้กล่าวถึงสภาพการเดินทางเมื่อมาถึงคลองโยงในนิราศพระประธม ดังนี้
		
		
		
		

มีบ้านช่องสองฝั่งชื่อบางเชือก
มีเรือน้อยลอยคล่อง ค่อยล่องไป
เวทนากาสรต้องถอนถีบ		
ถึงแสนชาติมาเกิดก�ำเนิดกาย

ล้วนตมเปือกเปรอะประสวะไสว
ที่เรือใหญ่โป้งโล้งต้องโยงควาย
เขาตีรีบเร่งไปน่าใจหาย
อย่าเป็นควายรับจ้างที่ทางโยง

ควายทีล่ ากเรือทีค่ ลองโยงต้องใช้แรงอย่างมาก และเป็นงานหนักยิง่ กว่าการไถนา เพราะควายต้องลากเรือ
ที่หนักมากและต้องเดินลุยไปในโคลนตม การก้าวย่างของควายในโคลนตมที่ลึกจนแทบจะยกขาไม่ขึ้น ยิ่งท�ำให้
ควายต้องใช้พละก�ำลังมากขึน้ และเหน็ดเหนือ่ ยยิง่ นัก อีกทัง้ โดนเฆีย่ นตีจากคนเพือ่ ให้เดินลุยโคลนไปข้างหน้าด้วย
ความเหนื่อยยากแสนสาหัส สุนทรภู่ ได้กล่าวถึงทุกข์ของควายลากเรือที่คลองโยงในโคลงนิราศสุพรรณไว้ดังนี้
		
		
		
		

คนขี่ตีต้อนเร่ง			
ถอนถีบ กีบ กอม ตะกาย		
เหนื่อยนักชักเชือกหงาย		
คนหวดปวดป่วนโอ้			

รันควาย
โก่งโก้
แหงนเบิ่ง เบือนแฮ
สะอึกเต้นเผ่นโผน

		
		
		
		
		
		
		
		

ทุกข์ใดในโลกล้น			
ไม่เท่าควายลากเรือ			
หอบฮักจักขุเจือ			
มนุษย์ดุจติดค้าง			
สังเวชเหตุด้วยทรัพย์		
พาสัตว์วัฏสงสาร			
ตรวดน�้ำร�่ำศีลทาน			
จงสุขทุกค�่ำเช้า			

ล�้ำเหลือ
รับจ้าง
เจิ่งชุ่ม ชลแฮ
เฆี่ยนเร้าเอาเงิน
ศฤงคาร
โศกเศร้า
ทั่วสัตว์ สวัสดิ์เอย
ชาติพ้นชนมาน
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คลองโยงได้ใช้ควายลากเรือมาแต่โบราณ และเป็นที่รู้จักของผู้คนทั้งหลาย ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หมอบรัดเลย์ได้จัดพิมพ์หนังสือ อักขราภิธานศรับท์ พ.ศ. ๒๔๑๖ ได้อธิบายความหมาย
ของ “โยง” ตอนหนึ่งว่า “...เหมือนอย่างที่คลองโยง เขาผูกเรือติดเนื่องกันให้ควายมันลากไปนั้น” การอ้างถึง
คลองโยงดังกล่าว ย่อมแสดงให้เห็นว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๖ นั้น คลองโยงยังต้องใช้ควายลากเรืออยู่
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้ขดุ คลองทวีวฒ
ั นามาถึงคลองโยง กระแสน�ำ้
จากคลองทวีวัฒนาพัดพาน�้ำจากคลองมหาสวัสดิ์เข้ามาท�ำให้คลองโยง คลองบางใหญ่มีน�้ำมากขึ้น การโยงเรือ
ด้วยควายจึงเลิกไปเมื่อมีการขุดคลองบางใหญ่ให้ตรงไม่คดเคี้ยว การตื้นเขินของล�ำคลองจึงหมดไป ปัจจุบัน
กรมชลประทานได้ท�ำประตูน�้ำทั้งที่ปากคลองบางใหญ่ อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และที่คลองโยงบรรจบ
แม่น�้ำท่าจีนที่บ้านลานตากฟ้า อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การสัญจรทางน�้ำของชาวบ้านเปลี่ยนแปลง
ไปแทบจะไม่มีเรือไปมาในคลองแห่งนี้
ปัจจุบันมีการสร้างประตูระบายน�้ำที่ปากคลองบางใหญ่ ใกล้ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลบ้านบางม่วง
อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และที่ปากคลองโยงบรรจบแม่น�้ำท่าจีนที่วัดลานตากฟ้า อ�ำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ท�ำให้สามารถกักเก็บน�้ำไว้ได้ตลอดปี อีกทั้งมีการขุดลอกคลองโยง คลองบางใหญ่ และ
คลองทวีวัฒนาอยู่ตลอดเวลา จึงท�ำให้ปัญหาการตื้นเขินของคลองโยงหมดไป คลองโยงในปัจจุบันเป็นคลองที่
มีความส�ำคัญต่อการท�ำการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐม

ประตูระบายน�้ำที่ปากคลองบางใหญ่ (พ.ศ. ๒๕๕๒)
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ประตูระบายน�้ำปากคลองโยง ที่ก�ำลังก่อสร้าง ส่วนที่บรรจบแม่น�้ำท่าจีน
ที่บ้านลานตากฟ้า อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (พ.ศ. ๒๕๕๒)

คลองบางบัวทอง
คลองบางบัวทองเป็นคลองสาขาของแม่น�้ำเจ้าพระยา ปากคลองแยกจากแม่น�้ำเจ้าพระยาไปทาง
ทิศตะวันตก ฝั่งใต้ของปากคลองบางบัวทอง อยู่ในเขตต�ำบลท่าอิฐ อ�ำเภอปากเกร็ด ฝั่งเหนือของปากคลอง
คลองบางบัวทอง อยูใ่ นเขตต�ำบลอ้อมเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปลายคลองอยูใ่ นเขตอ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
สองฝั่งคลองบางบัวทองเป็นที่ลุ่ม แต่เดิมมามีบัวขึ้นอยู่เต็มไปหมดทั่วพื้นที่สองฝั่งคลอง จึงเป็นที่มาของ
ชื่อคลองบางบัวทอง คลองบางบัวทองยาวประมาณ ๖.๘ กิโลเมตร ปลายคลองบรรจบกับคลองล�ำโพ ที่เป็นที่ตั้ง
โรงพยาบาลบางบัวทองในปัจจุบัน พ.ศ. ๒๔๓๓ มีการขุดคลองพระราชาพิมลแยกจากปลายคลองบางบัวทอง
ไปทางทิศตะวันตกบรรจบกับแม่น�้ำท่าจีนที่อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม คลองบางบัวทองจึงเป็นคลองที่มี
ความส�ำคัญทั้งด้านการคมนาคม และการเกษตรกรรม

คลองบางบัวทอง
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คลองทวีวัฒนา

คลองทวีวัฒนา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้ า ฯ ให้ เจ้ า พระยาสุ ร วงศ์ ไวยวั ฒ น์ (วร บุ น นาค)
เป็ น แม่ ก องขุ ด คลองทวี วั ฒ นา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๑ เป็นคลองที่ขุดเชื่อมคลองภาษีเจริญ และคลองมหาสวัสดิ์
ต่อมาได้มีการขุดคลองทวีวัฒนามาตัดกับคลองโยงที่สี่แยกคลองโยง จากนั้นได้ขุดต่อไปทางอ�ำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

คลองนราภิรมย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) เป็น
แม่กองขุดคลองนราภิรมย์ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๔๒๓ คลองนราภิรมย์เอือ้ ประโยชน์ตอ่ เกษตรกรในจังหวัด
นนทบุรีและจังหวัดนครปฐมในการท�ำนาท�ำสวนเป็นอย่างมาก

คลองนราภิรมย์

114 นนทบุรีศรีมหานคร

คลองพระราชาพิมล หรือคลองพระพิมล
คลองพระราชาพิมล หรือคลองพระพิมล เป็นคลอง
ขุ ด ที่ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ทั้ ง ทางด้ า นการคมนาคม และ
การเกษตรของผู้คนในจังหวัดนนทบุรี นครปฐม และ
พระนครศรีอยุธยา พระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ได้รบั พระบรม
ราชานุญาตให้ขุดคลอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓ ขุดจากปลาย
คลองบางบัวทอง ตรงบริเวณที่ตั้งโรงพยาบาลบางบัวทอง
ในปัจจุบันไปทางทิศตะวันตก ไปบรรจบกับแม่น�้ำท่าจีน
ที่อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เริม่ ขุดเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๓
เป็นคลองกว้าง ๓ วา ลึก ๕ ศอก แต่การขุดคลองยังไม่แล้ว
เสร็จ ขุดไปได้ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ถึงบริเวณวัดยอด
พระพิมล ต�ำบลขุนศรี อ�ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
พระราชาภิมณฑ์ถึงแก่กรรม การขุดคลองจึงยุตลิ ง จนถึง
วั นที่ ๓๐ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ พัน เอกพระยาพหล
พลพยุหเสนา หัวหน้าคณะราษฎรและอดีตนายกรัฐมนตรี
ได้เดินทางมาร่วมพิธีเกี่ยวข้าว และประกวดพันธุ์ข้าวที่
อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี การเดินทางของหัวหน้า
คณะราษฎร และอดีตนายกรัฐมนตรีครั้งนั้นได้รับความ
ล�ำบากมาก เนือ่ งจากการตืน้ เขินของคลองพระราชาพิมล
หลังจากนั้นพันเอกพระยาพหลพลพยุ ห เสนาจึ ง สั่ ง ให้
กรมชลประทานด�ำเนินการขุดคลองพระราชาพิมลให้ลึก
และกว้างกว่าเดิม และให้ขุดต่อไปบรรจบแม่น�้ำท่าจีนที่
อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
คลองพระราชาพิมลมีความยาว ๓๑.๕๐ กิโลเมตร
มีการขุดคลองแยกจากคลองพระราชาพิมลอีกหลายคลอง
คลองพระราชาพิมล
เช่น คลองขุนศรี คลองลากค้อน คลองบางภาษี คลองมะสง
เป็นต้น คลองพระราชาพิมลจึงเป็นคลองสายหลักที่ผ่าน
อ�ำเภอบางบัวทอง อ�ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และ
อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
กรมชลประทานได้สร้างประตูน�้ำบางบัวทอง ที่อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และที่ปลายคลอง
พระราชาพิมล ที่อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ท�ำให้สามารถกักเก็บน�้ำไว้ในคลองพระราชาพิมลได้ตลอดปี
ท�ำให้เกิดประโยชน์การท�ำนา ท�ำสวนของเกษตรกรในอ�ำเภอบางบัวทอง อ�ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และ
อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เป็นอย่างมาก
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คลองประปา
คลองประปาเมือ่ แรกขุดในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้กรมสุขาภิบาล
ขุดคลองประปาเพื่อให้ราษฎรได้มีน�้ำสะอาดใช้บริโภคในพระนคร โปรดให้ว่าจ้างช่างชาวฝรั่งเศสมาส�ำรวจเพื่อ
ด�ำเนินการขุดคลองตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๖ งานขุดคลองได้เริ่มลงมือท�ำในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ โดยท�ำ
ทีก่ กั เก็บน�ำ้ จากแม่นำ�้ เจ้าพระยาทีว่ ดั ส�ำแล จังหวัดปทุมธานี อันเป็นเขตพืน้ ทีน่ ำ�้ เค็มทุกฤดูกาลขึน้ ไม่ถงึ คลองประปา
เมื่อแรกขุดได้ขุดผ่านพื้นที่ของอ�ำเภอปากเกร็ด และอ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไปสู่กรุงเทพฯ ขณะนั้น
เขตจังหวัดนนทบุรีทางด้านตะวันออกเลยคลองประปาไปจดคลองเปรมประชากร
ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเขตแดนจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดพระนคร ให้ต�ำบลทุ่งสองห้อง ต�ำบลสีกัน
อ�ำเภอปากเกร็ด และต�ำบลลาดโตนด อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไปขึ้นกับจังหวัดพระนคร (ก่อนจะ
เปลี่ยนเป็นกรุงเทพฯ) โดยให้คลองประปาเป็นแนวแบ่งเขตของจังหวัดนนทบุรีกับกรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันตก
ของคลองประปาอยู่เขตจังหวัดนนทบุรี ฝั่งตะวันออกคลองประปาอยู่ในเขตกรุงเทพฯ

คลองประปาสายใหม่
ปัจจุบันการประปานครหลวงได้ขุดคลองประปาสายใหม่ทางตะวันตกผ่านอ�ำเภอไทรน้อย อ�ำเภอ
บางบัวทอง อ�ำเภอบางใหญ่ และอ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไปที่โรงผลิตน�้ำประปามหาสวัสดิ์ คลองประปา
เป็นคลองทีข่ ดุ ขึน้ เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการประปาเท่านัน้ ซึง่ ต่างจากคลองอืน่ ๆ ทีใ่ ช้ประโยชน์ในการคมนาคมและ
การเกษตร บรรยากาศตลอดสองฝั่งคลองประปาจึงมีการดูแลรักษาอย่างเป็นระเบียบและสะอาด

คลองประปาสายใหม่ในช่วงพื้นที่อ�ำเภอบางใหญ่ อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น�้ำเจ้าพระยา

๕

ความหลากหลายของผูค้ น
ชุมชนนนทบุรีและอาชีพ

เมืองนนทบุรี ความหลากหลายของผูค้ นและชุมชน
ผลิตผลของพหุสังคม

ด้วยภูมนิ เิ วศทีต่ งั้ ของเมืองนนทบุรเี ป็นพืน้ ทีท่ อี่ ดุ มสมบูรณ์ มีแหล่งน�ำ้ และพืชพันธุ์ ธัญญาหาร ในน�ำ้ มีปลา
ในนามีข้าว จึงท�ำให้เป็นพื้นที่ที่ดึงดูดผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์เข้ามาอยู่อาศัย และท�ำมาหากินอยู่ในนนทบุรี
ต�ำแหน่งที่ตั้งของเมืองนนทบุรีที่เป็นที่ตั้งด่านและป้อมปราการ ตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์
ในภาวะคับขันหลังเสียเมืองแก่พม่า เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ พระมหากษัตริย์ไทยโปรดเกล้าฯ ให้คนมอญมาดูแล
รักษาด่านเพื่อความมั่นคงของชาติ ต่อมาภายหลังการป้องกันบ้านเมืองเปลี่ยนระบบไป ด่านคงท�ำหน้าที่เฉพาะ
การเก็บภาษี คนจีนท�ำหน้าที่เป็นนายอากรบ่อนเบี้ย คนมอญท�ำหน้าที่ท�ำอิฐมอญ และท�ำนาร่วมกับชาวไทย
มุสลิมทีม่ าอยูเ่ มืองนนทบุรี และมีนวิ าสสถานใกล้ชมุ ชนมอญ อีกทัง้ มีชาวลาว เขมร ซาว ขมุ มาร่วมท�ำนาอยูอ่ าศัย
ในเมืองนนทบุรี เพื่อไว้เป็นเสบียงหากมีศึกเข้ามารุกราน
แม้ในยามที่บ้านเมืองสงบ มีการเปิดพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ของเมืองนนทบุรีเป็นแหล่งผลิตข้าว ผัก ผลไม้
เกิดเรือกสวน ไร่นา ขยายพื้นที่มากขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยน�ำผู้คนทั้งไทย มอญ จีน ญวน ไทยมุสลิม จ�ำนวนมาก
เข้ามาประกอบการท�ำมาหากินในเมืองนนทบุรีมากยิ่งขึ้น
คนไทยพื้นถิ่นที่รอบรู้ในการเกษตร ได้ท�ำสวน ท�ำนา จนท�ำให้เมืองนนทบุรีเป็นแหล่งผลไม้รสเลิศ และ
แหล่งปลูกข้าวทีม่ พี นื้ ทีก่ ว้างใหญ่ไพศาล โดยมีคนมอญและไทยอิสลาม ได้รว่ มกันบุกเบิกพัฒนาแหล่งปลูกข้าวดังกล่าว
คนมอญที่มีความถนัดในการท�ำเครื่องปั้นดินเผาได้ช่วยกันท�ำเครื่องปั้นจนท�ำให้เมืองนนทบุรีเป็นแหล่งผลิต
เครื่องปั้นดินเผาแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศ คนจีนที่มีความถนัดในการค้าขายและการท�ำสวนผัก ท�ำให้
เมืองนนทบุรเี ป็นแหล่งค้าข้าว และค้าผักแหล่งใหญ่ น�ำพาให้เกิดเศรษฐกิจรุดหน้าพัฒนาเมืองนนทบุรใี ห้เจริญก้าวไกล
ในความเป็นคนเมืองนนท์ ซึ่งประกอบด้วยผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์เป็นพหุสังคม แต่ละกลุ่มชนต่างท�ำ
หน้าที่ตามแบบแผน ขนบธรรมเนียมประเพณี และความศรัทธาในวัฒนธรรมที่ตนสังกัด กลุ่มชนใดมีความเชื่อ
มีความศรัทธา มีภาษา ประเพณี พิธีกรรม อย่างใด ก็ประพฤติปฏิบัติตามจารีตวัฒนธรรม และความศรัทธาของ
ตนเองเช่นนัน้ ดังกล่าวนีค้ อื สีสนั ทีป่ ระดับอยูใ่ นพหุสงั คมนิเวศวัฒนธรรมของคนเมืองนนทบุรที มี่ ผี คู้ นอยูค่ ละปะปนกัน
และร้อยประสานบทบาทของแต่ละกลุ่มชนมารวมกันเป็นคนนนทบุรีได้อย่างดีและงดงาม แม้เรื่องราวของกลุ่ม
ผู้คนแต่ละชาติพันธุ์ที่เป็นคนเมืองนนท์ มีประวัติความเป็นมา มีวัฒนธรรม มีความศรัทธาแตกต่างกันไปตาม
ครรลองของแต่ละชาติพนั ธุ์ แต่ความผิดแผกแตกต่างกลับกลายเป็นเสมือน “แผ่นจิก๊ ซอว์” เมือ่ น�ำมาต่อประสาน
กันแล้ว ช่วยให้เกิดเป็นภาพใหญ่ที่เป็นความงดงามของเมืองนนทบุรี
จากการศึกษาประวัติศาสตร์ของจังหวัดนนทบุรีและจากการออกส�ำรวจชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี
พบว่า มีผู้คนหลายกลุ่มหลายภาษาอาศัยอยู่ในชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีทั้งไทย มอญ จีน ไทยมุสลิม
ญวน และลาว
สาเหตุที่มีผู้คนหลายกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากไทยพื้นถิ่นที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรีอยู่แล้ว ผู้คนกลุ่ม
ชาติพนั ธ์อุ นื่ ๆ ทีม่ าอยูใ่ นจังหวัดนนทบุรสี ว่ นใหญ่มกั จะมีสาเหตุมาจากสงคราม โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนมอญทีต่ อ้ ง
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อพยพลี้ภัยจากการรุกรานของพม่าที่เข้ายึดครองแผ่นดินมอญ แม้คนจีนส่วนหนึ่งที่อพยพเข้ามาอยู่ประเทศไทย
เพราะเกิดสงครามระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ และพรรคก๊กมินตั๋ง ผู้คนเหล่านี้เมื่อเข้ามาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี
จะตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ของตนและเป็นชุมชนหรือเป็นย่าน ๆ มีวัดหรือศาสนสถานของตน
แต่มีผู้คนบางกลุ่มที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเพื่อหาแหล่งที่ท�ำมาหากิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการ
เปิดพืน้ ทีท่ ำ� นาทีท่ งุ่ บางบัวทอง อ�ำเภอบางบัวทอง และป่ากระทุม่ มืด อ�ำเภอไทรน้อย ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๓๓ เป็นต้นมา
ประกอบกับไทยมีนโยบายเปิดค้าข้าวให้แก่ต่างประเทศ และส่งเสริมให้คนไทยท�ำนามากขึ้น ยกเลิกระบบไพร่
ที่ชายไทยไม่ต้องถูกเกณฑ์เข้าท�ำงาน ท�ำให้มีผู้คนหลั่งไหลไปจับจองที่ดินบุกเบิกท�ำนากันมาก ซึ่งมีทั้ง ไทย มอญ
จีน ไทยมุสลิม และญวน

ข้อความบางส่วนและแผนที่จากเอกสารจดหมายเหตุสมัยรัชกาลที่ ๕
ที่ราษฎรขอจับจองที่นา มีทั้งมอญและมุสลิม
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เมื่อมีผู้คนมาอยู่มากขึ้น มีการขยายชุมชน ชาวนา ชาวสวน และมีชาวจีนมาค้าขายตามหมู่บ้าน และ
ขึ้นล่องค้าขายตามแม่น�้ำเจ้าพระยา และล�ำคลองต่าง ๆ ที่เชื่อมเข้าสู่ชุมชนต่าง ๆ ด้วย เกิดโรงสีข้าวกระจายอยู่
ตามชุมชนชาวนา เกิดตลาดตามริมแม่น�้ำเจ้าพระยา และบริเวณปากคลองต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี ชาวจีนจึงมี
แทรกอยูต่ ามชุมชนต่าง ๆ ในย่านชุมชน หรือชุมทางทางน�ำ้ เช่น บริเวณปากคลองทีเ่ ชือ่ มกับล�ำน�ำ้ หรือคลองสายหลัก
มีร้านค้าหรือแพค้าขายของคนจีน ย่านเหล่านี้ต่อมาได้พัฒนาเป็นตลาด หรือเป็นย่านชุมชนเมือง
ศูนย์กลางของชุมชนของไทย มอญ คือวัด เพราะคนไทยและคนมอญ นับถือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท
เช่นเดียวกันจะมีวดั ในชุมชนของตน โดยเฉพาะอย่างยิง่ สองฝัง่ แม่นำ�้ เจ้าพระยา และสองฝัง่ คลองในจังหวัดนนทบุรี
จึงมีวัดที่สวยงามสร้างไว้มากมายทุกชุมชน
ในชุมชนชาวจีนมีศาลเจ้าและวัดจีนนิกายที่สวยงามอยู่ในชุมชนจีน
ชุมชนไทยมุสลิม มีมสั ยิดอยูใ่ นชุมชนไทยมุสลิม ในอ�ำเภอเมืองนนทบุรี อ�ำเภอปากเกร็ด อ�ำเภอบางบัวทอง
และอ�ำเภอไทรน้อย
ชุมชนญวน มีโบสถ์ที่วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ อ�ำเภอบางบัวทอง และวัดพระแม่มหาการุณย์ อ�ำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

มอญเมืองนนท์
หลังจากการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ และในช่วงเวลาไม่นานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชทรงน�ำกองก�ำลังกู้ชาติขับไล่กองทัพพม่าออกจากราชอาณาจักรสยาม ทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็น
ราชธานีของสยาม ในช่วงเวลาเดียวกันนี้คนมอญที่ต้องสูญสิ้นเอกราชด้วยกองทัพพม่าได้ยึดราชอาณาจักรมอญ
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐ เผาผลาญท�ำลายบ้านเมืองมอญจนหมดสิ้น ต่อมาพม่าได้เกณฑ์มอญให้มาท�ำเส้นทางเดินทัพ
และสะสมเสบียงอาหารเพือ่ จะเตรียมเข้าบุกท�ำลายกรุงธนบุรี โดยให้พญาเจ่งหัวหน้ามอญ คุมกองมอญมาท�ำทาง
และสะสมเสบียงอาหาร
ขณะที่กองมอญต้องมาท�ำงานรับใช้พม่า ทหารพม่าเข้าคุกคามท�ำเข็ญแก่บรรดาครอบครัวมอญที่อยู่ตาม
ชุมชนมอญ พญาเจ่งและกองมอญที่ถูกพม่าเกณฑ์ไปท�ำทางและสะสมเสบียงจึงรวมตัวกันกลับ และร่วมกันขับไล่
กองทหารพม่าทีย่ ดึ ครองเมืองมอญไว้ พญาเจ่งสามารถยึดเมืองต่าง ๆ ของมอญได้ แต่พม่าได้สง่ ก�ำลังกองทัพใหญ่
มาก�ำจัดกองก�ำลังกูช้ าติของมอญ พญาเจ่งจึงต้องน�ำกองก�ำลังมอญซึง่ น้อยกว่าพม่า เข้ามาพึง่ พระบรมโพธิสมภาร
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๗ ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒
หน้า ๑๘๗ ได้บันทึกไว้ ดังนี้
“...ฝ่ายข้างกรุงรัตนปุระอังวะ พระเจ้ามังระทราบว่า กรุงไทย พระยาตาก ตัง้ ตัวขึน้ เป็นพระเจ้าแผ่นดิน
สร้างเมืองบางกอกขึ้นใหม่เป็นราชธานีใหญ่แทนกรุงศรีอยุธยา ซึ่งพินาศฉิบหาย นั้น กลับตั้งตัวต่อรบ
จึงทรงพระด�ำริวา่ จะละไว้ชา้ มิได้ ไทยจะมีกำ� ลังก�ำเริบมากขึน้ จ�ำจะแต่งกองทัพใหญ่ให้ไปตีปราบปรามเสียสิน้
เสี้ยนหนามราบคาบ อย่าให้แผ่นดินไทยตั้งตัวเป็นปึกแผ่นแน่นหนาขึ้นได้สืบไปภายหน้า จึงให้แพกิจจา
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คุมทหารพม่า ๕๐๐ ถือหนังสือรับสัง่ ลงมาถึงปะกันหวุน่ เจ้าเมืองเมาะตะมะให้เกณฑ์พลรามัญเมืองเมาะตะมะ
๓,๐๐๐ เข้ากองแพกิจจาเป็นนายทัพยกไปท�ำทางและตั้งค่ายปลูกยุ้งฉางที่ต�ำบลสามสบท่าดินแดง จัดแจง
ขนเสบียงอาหารผ่อนไปไว้ก่อน แล้วภายหลังจึงจะให้กองทัพใหญ่ยกไปตีเอาเมืองบางกอกซึ่งตั้งขึ้นใหม่นั้น
จงได้ แลปะกันหวุ่นให้เกณฑ์คนรามัญเมืองเมาะตะมะและเมืองขึ้น ๑๒ เมือง เป็นคน ๓๐๐ ให้พญาเจ่ง
พระยาอู่ ตะละเสีย้ ง ตะละเกล็บคุมมา กองแพกิจจานายทัพ แพกิจจาก็ยกทัพมา ณ สามสบท่าดินแดง จัดแจง
การทัง้ ปวงตามรับสัง่ พระเจ้าอังวะ ฝ่ายปะกันหวุน่ เจ้าเมืองเมาะตะมะ ให้เร่งรัดเก็บเอาทองเงินแก่ครอบครัว
สมิงรามัญ และไพร่พลเมืองทัง้ ปวงได้รบั ความล�ำบากยากแค้น บ้างหลบหนีมาบอกกันยังกองทัพ และนาย กอง
รามัญทั้งปวงก็โกรธว่าพม่าข่มเหง เบียดเบียน ครอบครัวข้างหลัง จึงชวนกันคิดกบฏฆ่าแพกิจจานายทัพ
กับทั่งไพร่พลพม่า ๕๐๐ เสียทั้งสิ้นที่ท่าดินแดง แล้วยกกองทัพกลับไปยังเมืองเมาะตะมะ และบรรดารามัญ
นายไพร่ ที่อยู่ที่เมืองเมาะตะมะ และเมืองขึ้นทั้งปวงนั้นก็พร้อมใจเข้าด้วยกันทั้งสิ้น ชวนกันยกขึ้นปล้นเมือง
เมาะตะมะ ในเพลากลางคืนโห่เป็นเสียงไทย ปะกันหวุ่นและกรมการพม่าทั้งปวงตกใจไม่สู้รบ ทิ้งเมืองเสีย
ลงเรือหนีไปเมืองย่างกุ้ง แล้วบอกขึ้นไปถึงเมืองอังวะว่ามอญเมืองเมาะตะมะกบฏสิ้นทั้งเมือง
ฝ่ายนายทัพ นายกองสมิงรามัญ เมืองเมาะตะมะ ก็ยกกองทัพรามัญติดตามขึน้ ไปตีเมืองจิตตอง เมือง
หงสาวดี แล้วยกเข้าตีเมืองย่างกุ้ง เข้าตั้งค่ายล้อมเมืองไว้ แล้วยกเข้าปล้นไว้ได้ครึ่งหนึ่ง ครั้นพระเจ้าอังวะ
ทราบในหนังสือบอก จึงให้อะแซหวุ่นกี้ถือพลพม่า ๑๐,๐๐๐ ยกลงมารบกบฏมอญ กองทัพหน้าอะแซหวุ่นกี้
ก็ยกติดตามลงมา รามัญทัง้ ปวงเห็นเหลือก�ำลังจะสูพ้ ม่ามิได้กก็ วาดครอบครัวหนีเข้ามาพึง่ พระบรมโพธิสมภาร
ณ กรุงพระมหานครศรีอยุธยา แยกกันเป็นหลายพวกเข้ามาทางด่านพระเจดีย์ ๓ องค์บา้ ง ทางด่านเมืองตากบ้าง...
ฝ่ายพวกรามัญซึ่งหนีพม่ามานั้น พญาเจ่ง ตะละเสี้ยง ตะละเกล็บกับพระยากลางเมือง ซึ่งหนีเข้ามา
ครั้งกรุงเก่า พม่าตีกรุงได้ ได้ตัวกลับไปและสมิงรามัญ นายไพร่ ทั้งปวงพาครอบครัวเข้ามาทุกด่านทุกทางให้
ข้าหลวงไปรับมาถึงพระนครพร้อมกัน แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตงั้ บ้านเรือนอยูแ่ ขวงเมืองนนท์บา้ ง
เมืองสามโคกบ้าง แต่ฉกรรจ์จดั ได้ ๓,๐๐๐ โปรดให้หลวงบ�ำเรอภักดิ์ ครัง้ กรุงเก่าเป็นเชือ้ รามัญ ให้เป็นพระยา
รามัญวงศ์ เรียกว่า จักรีมอญ ควบคุมกองมอญใหม่ทั้งสิ้น และโปรดให้พระราชทานตราภูมิคุ้มห้ามสรรพากร
ขนอนตลาดทั้งปวง ให้ค้าขายท�ำกินเป็นสุข...”

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้คนมอญมาอยู่ที่
ด่านขนอน เมืองนนทบุรี
การตัง้ บ้านเรือนของคนมอญทีเ่ ข้ามาพึง่ พระบรมโพธิสมภารครัง้ นี้ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดเกล้าฯ
ให้พญาเจ่ง และมอญที่อพยพมาได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ย่านปากคลองบางตลาด บ้านบางตลาด และบ้านท่าทราย
เมืองนนทบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งด่านขนอนของกรุงศรีอยุธยามาก่อน อีกทั้งยังเป็นย่านของชุมชนมอญมาก่อนตั้งแต่ครั้ง
สมัยอยุธยาเช่นกัน และเป็นที่ตั้งวัดในชุมชนมอญ เช่น วัดเชิงท่า วัดหน้าโบสถ์ วัดชมภูเวก วัดต�ำหนักใต้ เป็นต้น

มอญท�ำหน้าที่เป็นนายด่าน และจัดส่งเสบียงให้กรุงธนบุรี
ด่านขนอนบ้านปากเกร็ด เมืองนนทบุรีเป็นด่านที่มีความส�ำคัญต่อกรุงธนบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ความมั่นคงของกรุงธนบุรี พม่ามีความช�ำนาญเส้นทางเดินทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา เพื่อความมั่นคง ปลอดภัยของ
กรุงธนบุรี จึงโปรดเกล้าฯ ให้คนมอญที่อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ที่มีพญาเจ่งเป็นหัวหน้า มาเฝ้าด่านที่
เมืองนนทบุรี และตั้งบ้านเรือนตามริมแม่น�้ำเจ้าพระยา จากเมืองนนทบุรีถึงเมืองสามโคก (ปทุมธานี)
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มอญเมืองนนทบุรีมีหน้าที่ต้องท�ำนาส่งเสบียงให้กรุงธนบุรีด้วย เนื่องจากในช่วงแรกการตั้งกรุงธนบุรีนั้น
บ้านเมืองยังไม่สงบสุข เกิดข้าวยากหมากแพง คนมอญเมืองนนท์ในช่วงเวลานัน้ นอกจากมีหน้าทีเ่ ป็นนายด่านแล้ว
ยังมีหน้าที่ท�ำนาส่งเสบียงให้กรุงธนบุรีด้วย
พญาเจ่งหัวหน้ามอญที่น�ำครอบครัวมอญเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารครั้งสมัยธนบุรีนั้น ในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิเ์ ป็นเจ้าพระยามหาโยธา
ต�ำแหน่ง จักรีมอญ ต้นตระกูลคชเสนี ตัง้ บ้านเรือนอยูท่ บี่ า้ นท่าทราย เมืองนนทบุรี ได้บรู ณะวัดเชิงท่า วัดหน้าโบสถ์
จังหวัดนนทบุรี บุตรชายของท่านชื่อ ทอเรี่ยะ ได้รับต�ำแหน่งจักรีมอญ และได้รับพระราชทาน บรรดาศักดิ์
เจ้าพระยามหาโยธา ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
บริเวณต�ำบลท่าทราย ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี ต่อเนือ่ งไปถึงอ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เกิดเป็นชุมชนมอญใหญ่ขึ้นในเวลาต่อมา แม้เมื่อมีการตั้งที่ท�ำการเมืองนนทบุรี นายเนียม คนมอญ ได้รับแต่งตั้ง
เป็นปลัดเมือง ดูแลคนมอญคู่กับปลัดเมืองฝ่ายไทยที่มีบรรดาศักดิ์ ดังนี้ พระสยามนนทเขตขยัน ดูแลปกครอง
คนไทย พระรามัญนนทเขตคดี ดูแลปกครองคนมอญ ต่อมาเมื่อตั้งอ�ำเภอบ้านแหลมใหญ่ และเกาะศาลากุน
พระรามัญนนทเขตคดี ได้รบั แต่งตัง้ เป็นนายอ�ำเภอบ้านแหลมใหญ่ และเกาะศาลากุน ต่อมาอ�ำเภอบ้านแหลมใหญ่
และเกาะศาลากุนได้เปลี่ยนชื่อเป็นอ�ำเภอปากเกร็ด พระรามัญนนทเขตคดีได้เป็นนายอ�ำเภอคนแรกของอ�ำเภอ
ปากเกร็ด

โปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์พระสงฆ์มอญรามัญนิกาย
พระสงฆ์มอญในจังหวัดนนทบุรี ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะฝ่ายรามัญนิกาย ได้แก่
พระสุเมธาจารย์ (ต�ำแหน่งพระสังฆราชา อธิบดีสงฆ์ฝา่ ยรามัญนิกาย) พระคุณวงศ์ พระรามัญมุนี พระสุเมธมุนี
พระไตรสรณธัช พระธรรมวิสารทะ เป็นต้น
ปัจจุบนั ชุมชนมอญในจังหวัดนนทบุรมี ที ตี่ ำ� บลท่าทราย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี ต�ำบลเกาะเกร็ด ต�ำบลบางตลาด
ต�ำบลคลองเกลือ ต�ำบลบางพูด ต�ำบลปากเกร็ด ต�ำบลบางตะไนย์ ต�ำบลคลองพระอุดม อ�ำเภอปากเกร็ด ต�ำบล
ไทรน้อย ต�ำบลไทรใหญ่ ต�ำบลขุนศรี อ�ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

จีนนนทบุรี
คนจีนได้มาอยูท่ เี่ มืองนนทบุรตี งั้ แต่เมือ่ ใด เป็นเรือ่ งยากหากจะระบุถงึ ปีทชี่ าวจีนมาอยูใ่ นแผ่นดินนนทบุรี
แต่จากประวัตขิ องจังหวัดนนทบุรที เี่ คยเป็นแหล่งการค้ามาตัง้ แต่สมัยอยุธยาตอนต้น ด้วยเป็นทีต่ งั้ ของตลาดแก้ว
และตลาดขวัญ ย่านการค้าที่ส�ำคัญของเมืองนนทบุรีทั้งสองแห่งนี้สันนิษฐานว่า มีชาวจีนค้าขายอยู่ที่ตลาดทั้ง
๒ แห่งนี้อยู่แล้ว เมื่อตลาดขวัญได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเมืองนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๒ ตลาดขวัญจึงได้เป็น
ย่านการค้าที่ส�ำคัญยิ่งขึ้น

122 นนทบุรีศรีมหานคร
ในช่วงระหว่าง พ.ศ. ๒๒๔๓ - ๒๓๐๙ ปลายสมัยอยุธยา มีคณะทูตสยามเดินทางไปจีน ทั้งที่เป็นทูต
ทางการ อย่างน้อย ๑๒ คณะ และคณะทูตกึ่งทางการอีก ๔ คณะ เฉลี่ยประมาณ ๔ ปีต่อครั้ง ทั้งนี้การเดินทาง
ไปจีนของคณะทูตสยามมีความถี่มากพอควร ขณะเดียวกันมีส�ำเภาจากจีนเดินทางมาสยามด้วย ทั้งในนาม
ราชส�ำนักจีน และเอกชนทีต่ อ้ งการแสวงหาแหล่งค้าขาย และทีท่ ำ� มาหากิน โดยเฉพาะชาวจีนจากมณฑลฮกเกีย้ น
และกวางตุ้งที่ถูกบีบบังคับทางเศรษฐกิจอย่างมาก
เนื่องจากชาวจีนที่เดินทางออกนอกประเทศส่วนใหญ่เป็นแต่เพียงสามัญชน หรือเป็นพ่อค้านักแสวงโชค
เมื่อมาอยู่ตามหัวเมืองต่าง ๆ ในเมืองสยาม จึงไม่มีการบันทึกหรือปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยตรง
เว้นแต่จะมีเหตุการณ์ทพี่ าดพิงกับทางราชการหรือราชส�ำนักสยาม จึงจะมีปรากฏเป็นหลักฐาน หรือมีการกล่าวถึง
ชาวจีนนนทบุรีคงมีถิ่นที่อยู่อันเป็นย่านการค้านอกจากที่ตลาดแก้วและตลาดขวัญแล้ว ชาวจีนตั้งถิ่นฐาน
อยู่ที่ด่านขนอน บ้านปากเกร็ดอันเป็นที่ชุมนุมของเรือสินค้าทั้งของสยามและของต่างชาติมาตั้งแต่สมัยอยุธยา
ในสมัยธนบุรถี งึ สมัยต้นรัตนโกสินทร์ ชาวจีนจ�ำนวนมากได้เดินทางมาอยูป่ ระเทศไทย ในรัชกาลพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ชาวจีนจ�ำนวนมากได้ประกอบการค้าทั้งภายในประเทศไทย และระหว่าง
ประเทศไทยและจีน พ่อค้าจีนจ�ำนวนมากมีบทบาทรับใช้ใกล้ชิดพระมหากษัตริย์และราชส�ำนัก และได้รับ
พระราชทานบรรดาศักดิ์ชั้นสูงของไทย
จีนกุนเป็นพ่อค้าชาวจีนที่มีอาชีพค้าขายสินค้าระหว่างไทยและจีน ได้มารวบรวมสินค้าของไทยที่ด่าน
ขนอนบ้านปากเกร็ด เมืองนนทบุรเี พือ่ น�ำไปขายทีป่ ระเทศจีน จีนกุนเป็นบุตรจีนกุย่ ซึง่ เป็นพ่อค้าจีนค้าขายสินค้า
ระหว่างไทยและจีนมาเป็นเวลายาวนานถึง ๓ รัชกาล ตัง้ แต่รชั สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
จีนกุนได้ท�ำการค้าต่อมาจากบิดา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ พระราชทาน
บรรดาศักดิ์ เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ เป็นต้นสกุล รัตนกุล
เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ มีส�ำเภาขนส่งสินค้าหลายล�ำ สินค้าส่วนหนึ่งมีผู้น�ำมาจ�ำหน่ายที่ด่านขนอนบ้าน
ปากเกร็ด เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์จงึ น�ำส�ำเภาไปจอดรอรับซือ้ สินค้าทีด่ า่ นขนอนบ้านปากเกร็ด ได้สร้างศาลาหลังใหญ่
ไว้ทางด้านใต้ของเกาะเกร็ด ใกล้ดา่ นขนอน ปากเกร็ด เพือ่ ใช้เป็นทีพ่ กั สินค้า ทีพ่ กั คนงาน รวมทัง้ เป็นทีจ่ อดส�ำเภา
ศาลาแห่งนี้จึงเรียกว่า ศาลาจีนกุน หรือ ศาลากุน และได้เป็นชื่อเกาะศาลากุน ก่อนที่จะมาเรียกว่า เกาะเกร็ด
ดังเช่นปัจจุบันนี้

ด่านขนอนพัฒนาเป็นย่านการค้า
ด่านขนอนบ้านปากเกร็ดไม่ได้ท�ำหน้าที่เพียงด่านเพื่อตรวจสิ่งของต้องห้ามหรือเก็บภาษีสินค้าเท่านั้น
แต่ดา่ นขนอนบ้านปากเกร็ดได้พฒ
ั นาเป็นย่านการค้า “บ้านบางตลาด” คนจีนค้าขายสินค้าเครือ่ งอุปโภค บริโภค
ที่ตลาดบางตลาดอย่างเป็นล�่ำเป็นสัน มีทั้งค้าขายในเรือและบนเรือนแพ การค้าขายคึกคักด้วยเป็นที่ชุมนุม
ของส�ำเภาทั้งของคนไทย ของคนจีน และส�ำเภาของชาวต่างชาติอื่น ๆ
สถานที่ตั้งด่านขนอนแห่งนี้ในปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นที่ของต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี และต�ำบล
บางตลาด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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คนจีนเป็นนายด่าน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงท�ำการค้ากับจีน ทรงเห็นความรอบรู้ความสามารถของคนจีน
ในการท�ำธุรกิจการค้าด้านต่าง ๆ เมื่อมีคนจีนเสนอขอประมูลการจัดเก็บภาษีด่านขนอน โปรดเกล้าฯ ให้คนจีน
ประมูลการเก็บภาษีที่ด่านขนอนบ้านปากเกร็ด ดังปรากฏหลักฐานในนิราศทวารวดีของหลวงจักรปาณี (ฤกษ์)
ได้กล่าวถึงคนจีนที่เป็นเจ้าภาษีที่ด่านขนอน บ้านปากเกร็ด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๔ ดังนี้
		
		
		
		
		
		
		
		

ปากเตร็จ ปากเตร่ร้อง		
เตร็จเตรียบที่เตร็จไกล			
มาโหยคระหนใน			
เที่ยวเตร็จเตร่เร่ร้อง			
ออกคลองลุแหล่งเจ้า		
จีนเรียกเบิกเรือตี			
รับทรวงพี่โสกี				
จะใคร่เบิกทุกข์ร้อน			

หาใคร
เตร่ห้อง
คลองเคลือก แลแม่
ร�่ำไห้หาสมร
ภาษี
แต่ฆ้อง
คงคู่ ฆ้องเอย
เรียกเจ้าในใจ

คนจีนนอกจากประมูลเป็นเจ้าภาษีทดี่ า่ นขนอนบ้านปากเกร็ดแล้ว คนจีนยังประมูลได้เป็นนายอากรบ่อนเบีย้
อีกด้วย ในเมืองนนทบุรีมีโรงบ่อนอยู่ในย่านชุมชน เช่น ตลาดขวัญ ตลาดปากเกร็ด เป็นต้น
โรงยาฝิ่นเป็นอีกกิจการหนึ่งที่คนจีนขออนุญาตเปิดโรงยาฝิ่นในชุมชน โดยเสียภาษีแก่ทางราชการ
คนจีนจึงเข้ามามีบทบาทในการค้าและในกระบวนการจัดเก็บภาษีในรูปแบบของ “เจ้าภาษี” ในจังหวัด
นนทบุรอี ย่างกว้างขวางยิง่ ขึน้ คนจีนดังกล่าวนีจ้ งึ มีบทบาททัง้ ทางด้านการค้าขายส่วนบุคคล และการด�ำเนินธุรกิจ
บางประการของราชการ
เมืองนนทบุรีในช่วง พ.ศ. ๒๔๕๘ มีด่านซึ่งมีหน้าที่เก็บภาษีอากรที่เป็นด่านใหญ่ และด่านย่อย ดังนี้
๑. ด่านใหญ่ปากคลองอ้อม 			
๒. ด่านบางเขน
๓. ด่านย่อยปากคลองมหาสวัสดิ์		
๔. ด่านย่อยปากคลองบางใหญ่
๕. ด่านย่อยคลองบ้านแหลม			
๖. ด่านย่อยคลองบางบัวทอง
๗. ด่านย่อยปากคลองลัดเกร็ด		
๘. ด่านย่อยบางพูด
๙. ด่านย่อยปากคลองบางสีทอง
ด่านที่กล่าวข้างต้นนี้มีนายอากรเป็นชาวจีนดูแลรับผิดชอบการจัดเก็บภาษี ในย่านที่เป็นที่ตั้งด่านจึงมี
ครอบครัวจีนอยู่ในบริเวณที่ตั้งด่านและมีลูกหลานทายาทสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้
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จีนฮวด คนจีนได้เป็นนายอ�ำเภอตลาดขวัญคนแรก
พระอิ น ทรเทพบดีศรีสมุห ข้าหลวงรัก ษาราชการเมื อ งนนทบุ รี ได้ ท� ำ หนั ง สื อ รายงานกิ จ การของ
เมืองนนทบุรี ทูลถวายพระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงนครบาล ตามหนังสือลงวันที่
๑ ธันวาคม ร.ศ. ๑๑๘ ได้กล่าวถึงนายอ�ำเภอตลาดขวัญที่เป็นจีน ดังนี้
“อ�ำเภอตลาดขวัญ หรืออ�ำเภอเมือง จีนฮวดเป็นกรมการอ�ำเภอ ตั้งอยู่ที่ต�ำบลบางสร้อยทอง...”

จีนจงผูร้ บั เหมาสร้างทีว่ า่ การอ�ำเภอบางบัวทอง อ�ำเภอบางใหญ่
เมื่อทางราชการได้อนุมัติให้สร้างที่ว่าการอ�ำเภอบางบัวทอง และอ�ำเภอบางใหญ่ (อ�ำเภอบางกรวยเดิม
เรียกว่า อ�ำเภอบางใหญ่) เมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๕ จีนจงเป็นผูร้ บั เหมาะก่อสร้าง ดังปรากฏในใบบอกทีห่ ลวงวิสตู รบริหาร
ข้าหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรี ทูลเกล้าฯ รายงานพระเจ้าน้องยาเธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวง
นครบาล ตามหนังสือ ที่ ๓๓๗/๒๔๑๙ วันที่ ๓๑ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๑
“...ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯ ดังนี้ จึงได้จัดหาช่างปลูกสร้างที่ว่าการ ๒ ต�ำบลนี้ จีนจงนายช่าง
ขอรับเหมาท�ำตามแปลนที่โปรดเกล้าฯ พระราชทานขึ้นไปนั้น เป็นราคาหลังละ ๒๐๐๐ บาท ๒ หลัง ๔๐๐๐
บาท แลรับท�ำให้แล้วเสร็จภายในก�ำหนด ๓ เดือน นับตั้งแต่วันได้รับเงินล่วงหน้าของงวดที่ ๑ เป็นต้นไป...”

นายอ�ำเภอบางบัวทองคนที่ ๒ เป็นคนจีน
เมือ่ มีการจัดตัง้ อ�ำเภอบางบัวทอง เมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๒ มะธัมมะตาหรือหลวงวิถผี ดุงชน คนมอญได้รบั แต่งตัง้
เป็นนายอ�ำเภอบางบัวทองคนแรก ต่อมาหลวงบุเรศผดุงกิจ คนจีนซึ่งเป็นนายอากรมาก่อน ได้รับแต่งตั้งเป็น
นายอ�ำเภอบางบัวทองคนที่สอง
ชาวจีนทีเ่ ข้ามาอยูใ่ นจังหวัดนนทบุรใี นช่วงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ส่วนใหญ่
อยู่ในอ�ำเภอตลาดขวัญ (อ�ำเภอเมืองนนทบุร)ี ตลาดปากเกร็ด บ้านบางตลาด อ�ำเภอปากเกร็ด อ�ำเภอบางบัวทอง
บางส่วนไปค้าขายอยูท่ บี่ า้ นจีน อ�ำเภอบางกรวย ซึง่ ปัจจุบนั คือ บริเวณชุมชนวัดไทยเจริญ อ�ำเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี
ชุมชนจีนขนาดใหญ่ทอี่ ยูใ่ นจังหวัดนนทบุรตี งั้ แต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ คือ ทีต่ ลาดขวัญ และตลาดแก้ว ต่อมา
เกิดตลาดที่ด่านขนอนบ้านปากเกร็ด หรือที่เรียกทั่วไปว่า ตลาดบางตลาด อ�ำเภอปากเกร็ด และตลาดปากเกร็ด
เป็นตลาดริมแม่น�้ำเจ้าพระยา มีเรือนแพค้าขายตามริมแม่น�้ำจากวัดสนามเหนือถึงหน้าวัดบ่อ ตลาดปากเกร็ดได้
พัฒนาเป็นย่านการค้าทีใ่ หญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็นทีต่ งั้ ทีว่ า่ การอ�ำเภอปากเกร็ด
และอ�ำเภอบางบัวทอง (ก่อนที่จะแยกมาตั้งที่ว่าการอ�ำเภอบางบัวทอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕) ตลาดปากเกร็ด ชาวจีน
ได้สร้างศาลเจ้าปุนเถ้ากงม่า และศาลเจ้าแม่ทบั ทิม อีกทัง้ มีโรงบ่อนทีช่ าวจีนได้รบั อนุญาตให้ตงั้ ทีอ่ ำ� เภอปากเกร็ดด้วย
ชุมชนจีนทีต่ ลาดขวัญใต้วดั ท้ายเมือง อ�ำเภอเมืองนนทบุรี เป็นตลาดของชุมชนชาวจีนทีค่ งสืบต่อการเป็น
ย่านการค้าอย่างต่อเนื่องสืบมา
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คนจีน หลัง่ ไหลอพยพมาอยูน่ นทบุรมี ากขึน้ เมือ่ ขยายพืน้ ทีท่ ำ� นา
ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๓๓ - ๒๔๔๒ คนจีนได้มาท�ำหน้าทีร่ บั เหมาขุดคลองทีอ่ ำ� เภอบางบัวทอง พระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง)
ได้รบั พระบรมราชานุญาตให้ขดุ คลองเชือ่ มแม่นำ�้ เจ้าพระยาจากปลายคลองบางบัวทอง ไปบรรจบกับแม่น�้ำท่าจีน
ที่อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ชาวจีนจ�ำนวนหนึง่ เป็นผูร้ บั เหมาขุดคลองพระราชาภิมณฑ์ จึงเริม่ มีชาวจีนอพยพมาอยูท่ อี่ ำ� เภอบางบัวทองมากขึน้
จากนัน้ มีการขุดคลองในบริเวณนีอ้ กี หลายคลอง จนเกิดเป็นแหล่งท�ำนาแหล่งใหญ่ของจังหวัดนนทบุรใี นพืน้ ทีข่ องอ�ำเภอ
บางบัวทอง อ�ำเภอไทรน้อย อ�ำเภอบางใหญ่ และในอ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อ�ำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ชาวจีนที่อยู่ที่อ�ำเภอปากเกร็ด ตลาดปากเกร็ดและที่ด่านขนอนบ้านปากเกร็ด จึงย้ายแหล่งที่อยู่อาศัยมา
อยู่ที่อ�ำเภอบางบัวทองมากขึ้น รวมทั้งคนจีนจากกรุงเทพฯ และที่เพิ่งอพยพมาจากประเทศจีนได้มาอยู่ที่อ�ำเภอ
บางบัวทองเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
เมื่อพื้นที่ทางตะวันตกของจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่คลองมหาสวัสดิ์ ในเขตอ�ำเภอบางกรวย ต่อเนื่องมาทาง
ทิศเหนือ ในด้านตะวันตกของอ�ำเภอบางใหญ่ ถึงอ�ำเภอบางบัวทอง และอ�ำเภอไทรน้อย ได้เปลีย่ นสภาพจากป่ารก
เป็นนาข้าวที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมาก คนจีนจ�ำนวนมากได้อพยพมาอยู่ที่อ�ำเภอบางบัวทอง อ�ำเภอบางใหญ่
และอ�ำเภอบางกรวย มากขึ้น
ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๔๙๐ เป็นช่วงเวลาที่ชาวจีนอพยพมาอยู่ที่อ�ำเภอบางบัวทอง อ�ำเภอบางใหญ่
มากทีส่ ดุ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากปัญหาการบริหารบ้านเมืองของจีน และปัญหาเรือ่ งการตกต�ำ่ ทางเศรษฐกิจของจีน ท�ำให้ชาว
จีนจ�ำนวนมากย้ายถิน่ ฐานทีอ่ ยูเ่ ข้ามาอยูท่ ปี่ ระเทศไทย ทีจ่ งั หวัดนนทบุรมี ชี าวจีนมาอยูจ่ ำ� นวนมาก เริ่มตั้งแต่มีการ
เปลี่ยนแผ่นดินในราชวงศ์ใหม่ของจีน ซึ่งเกิดขึ้นก่อน พ.ศ. ๒๔๗๐ และหลังจาก พ.ศ. ๒๔๗๐ ประชาชนในมณฑล
ฮกเกีย้ นกวางตุง้ เริม่ เผชิญกับลัทธิการเมือง จากนัน้ เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศจีนเกิดความเดือดร้อนทัว่ ไป
ท�ำให้ชาวจีนได้อพยพออกนอกประเทศมากขึ้น
พ.ศ. ๒๔๘๔ เกิดสงครามมหาเอเชียี บูรพา และหลัง พ.ศ. ๒๔๘๘ คลืน่ มหาศาลของชาวจีนอพยพยิง่ มีมากขึน้
เมื่อเกิดสงครามกลางเมือง เกิดการรบพุ่งอย่างยืดเยื้อระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนและพรรคก๊กมินตั๋ง พรรค
คอมมิวนิสต์ยดึ ครองประเทศจีนได้เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๒ ช่วงนีจ้ งึ มีชาวจีนอพยพมาอยูท่ ปี่ ระเทศไทย ทีจ่ งั หวัดนนทบุรี
ได้เป็นแหล่งอพยพของชาวจีนเข้ามาอยู่อาศัยมากเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อ�ำเภอบางบัวทองมากที่สุด
ชาวจีนที่อพยพมาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีส่วนใหญ่มีญาติพี่น้องอยู่ที่กรุงเทพมหานคร หรือที่จังหวัดนนทบุรี
ชาวจีนที่อพยพมาเหล่านี้มีอาชีพหลากหลาย เช่น ท�ำไร่ ท�ำสวนผัก ช่างไม้ ช่างเหล็ก ช่างต่อเรือ อาชีพค้าขาย
รับซื้อข้าวเปลือก เป็นต้น

คุณลักษณะที่ดีของชาวจีนในการพัฒนาตนเองและสังคม
ชาวจีนทีอ่ พยพมาตัง้ ถิน่ ฐานอยูใ่ นจังหวัดนนทบุรเี ป็นผูท้ ยี่ ดึ มัน่ ในอุดมการณ์ตามค�ำสอนของขงจือ๊ ทีส่ อน
ให้คนจีนมีระเบียบวินัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงในการด�ำเนินชีวิต ๓ ประการ
๑. ท�ำงานหนักและอดออมเพื่อสะสมทุนไว้ส�ำหรับน�ำไปขยายกิจการในภายหน้าให้เจริญรุ่งเรือง
๒. มีความซื่อสัตย์และภักดีต่อกันอย่างแน่นอนมั่นคงภายในครอบครัว และมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
๓. เสริมสร้างความมั่นคงให้ยาวนาน ด้วยการสนับสนุนบุตรหลานให้ได้รับการศึกษาสูง ๆ เพื่อสืบทอด
กิจการของตระกูลให้มั่นคงเจริญก้าวหน้าต่อไป
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ชุมชนชาวจีนในจังหวัดนนทบุรี
นับตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นต้นมา เมื่อบ้านเมืองสงบสุข ชาวจีนได้เข้ามาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี
ต่อเนือ่ งมาจากสมัยอยุธยา บทบาทของชาวจีนทีเ่ กีย่ วกับการค้าขายมีบทบาทมากยิง่ ขึน้ กว่าในสมัยอยุธยา แต่ใน
สมัยต้นรัตนโกสินทร์ ชาวจีนนอกจากมีบทบาททางการค้าแล้วชาวจีนยังท�ำหน้าที่เป็นนายด่าน เจ้าภาษีอีกด้วย
ชาวจีนจึงกระจายถิ่นฐานของตนเองไปอยู่ตามชุมชนต่าง ๆ ในฐานะเป็นพ่อค้าที่แหล่งค้าขาย หรือเป็น
พ่อค้าเร่แลกเปลี่ยนสินค้า เช่น แลกข้าว แลกมะพร้าวกับสินค้าอุปโภคบริโภคกับชาวนา ชาวสวนนนทบุรี เป็นต้น

อาชีพชาวจีน รับซื้อข้าวเปลือก ท�ำกิจการโรงสี
ผลิตเครื่องมือการเกษตร
กิจการรับซือ้ ข้าวเปลือก หรือเรียกกันทัว่ ไปว่า “ตวงข้าว”
เป็นอาชีพของชาวจีนในจังหวัดนนทบุรี ชาวจีนไม่นิยมประกอบ
อาชีพท�ำนา แต่มีความช�ำนาญในการรับซื้อ - ขายข้าวเปลือก
เมื่ อ ถึ ง ฤดู เ ก็ บ เกี่ ย วพ่ อ ค้ า จี น จะออกไปรับซื้อข้าวเปลือกตาม
บ้านเรือนของชาวนา ที่เรียก “ตวงข้าว”
เมือ่ ชาวนาตวงข้าวแล้ว พ่อค้าจีนจะน�ำข้าวเปลือกทีร่ บั ซือ้
ไว้ไปขายให้โรงสีขา้ วซึง่ เจ้าของโรงสีขา้ วเป็นคนจีน
โรงสีข้าวในจังหวัดนนทบุรีจะมีอยู่ทุกอ�ำเภอของจังหวัด
นนทบุรี อ�ำเภอบางบัวทอง และอ�ำเภอไทรน้อย เป็นอ�ำเภอที่มี
โรงสีข้าวมากที่สุด อ�ำเภอบางใหญ่มีโรงสีข้าวย่านคลองบางใหญ่
บ้านบางคูลัด อ�ำเภอบางกรวย มีโรงสีข้าวย่านคลองมหาสวัสดิ์
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี และอ�ำเภอปากเกร็ด มีโรงสีกระจายอยู่ริม
แม่น�้ำเจ้าพระยา
อาชีพผลิตและค้าเครื่องมือการเกษตร เช่น ระหัดวิดน�้ำ
สีฝัด แครงวิดน�้ำ จอบ เสียม เคียวเกี่ยวข้าว ฯลฯ เป็นอาชีพของ ใบโฆษณากิจการค้าของคนจีน ที่อ�ำเภอบางบัวทอง
คนจีน ตลาดจ�ำหน่ายเครื่องมือการเกษตรแหล่งใหญ่ คือ ตลาด
จังหวัดนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗
บางบัวทอง อ�ำเภอบางบัวทอง ตลาดบางคูลัด อ�ำเภอบางใหญ่ ที่มา: หลวงโยธีพิทกั ษ์. สมุดที่ระลึก อ�ำเภอบางบัวทอง.
ตลาดวัดมะเกลือ อ�ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
พระนคร: โรงพิมพ์ศรีหงษ์, ๒๔๗๗.

อาชีพเลี้ยงเป็ดเนื้อและเป็ดไข่เป็นอาชีพชาวจีนแต่เดิมมา
ชาวจีนบางใหญ่ และชาวจีนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีความรู้ ความช�ำนาญในการเลี้ยงเป็ดทั้ง
เป็ดเนื้อและเป็ดไข่ รู้จักวิธีฟักไข่ และขายลูกเป็ด
นอกจากนั้นชาวจีนบางใหญ่มีความช�ำนาญในการท�ำอาหาร เป็ดพะโล้จึงท�ำให้ตลาดบางคูลัด อ�ำเภอ
บางใหญ่ เป็นแหล่งเป็ดพะโล้รสเลิศของจังหวัดนนทบุรี
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ชาวจีนไม่ได้สังกัดระบบไพร่ จึงมีอิสระในการท�ำการค้า
คนจีนที่มาอยู่ในพระราชอาณาจักรไทยต้องเสียภาษีต่างด้าวที่เรียกว่า “ผูกปี้” ซึ่งต่างจากคนมอญ ลาว
เขมร ที่มาอยู่ในพระราชอาณาจักรไทยที่ผู้ชายต้องสังกัดอยู่ในระบบ “ไพร่หลวง” ต้องสักเลขประจ�ำสังกัดที่
รับผิดชอบ ดังนั้นคนจีนจึงมีโอกาสประกอบอาชีพส่วนตัว แต่ต้องจ่ายภาษีต่างด้าว และไม่มีต้นสังกัด ชาวจีน
เมือ่ แรกเข้ามาอยูใ่ นพระราชอาณาจักรไทยจึงต้องไปจดทะเบียนต่างด้าว และช�ำระภาษีตา่ งด้าวให้แก่ทางราชการ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกระบบไพร่และทาส และทรงส่งเสริมให้
ราษฎร “ท�ำนา” มากยิ่งขึ้น การปลูกข้าวและการขยายพื้นที่ปลูกข้าวจึงเกิดขึ้นมากในอ�ำเภอบางบัวทอง อ�ำเภอ
ไทรน้อย อ�ำเภอบางใหญ่ อ�ำเภอบางกรวย อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ชาวจีนได้กระจายไปอยู่ตามชุมชน
ชาวนาในพื้นที่ดังกล่าวนี้มากขึ้น เพื่อรับซื้อข้าวเปลือก หรือแลกข้าว ด้วยการน�ำสินค้าอุปโภคบริโภคมาแลกข้าว
ชาวจีนมักจะเริ่มมาตั้งบ้านเรือนค้าขายไปเกือบทุกหมู่บ้าน และรวมตัวกันเป็นย่านการค้า จนเป็นตลาด
ในชุมชน และพัฒนาเป็นตลาดหรือย่านการค้าใหญ่ เช่นที่ตลาดบางบัวทอง ตลาดปากเกร็ด ตลาดขวัญ ตลาด
บางใหญ่ ตลาดเทศบาลนครนนทบุรี เป็นต้น
คนจีนส่วนหนึง่ ได้แต่งงานกับคนไทยและคนมอญเกิดลูกหลานทีถ่ อื ว่าเป็นคนไทย แต่ลกู หลานยังคงมีอาชีพ
ค้าขายมากกว่าทีจ่ ะไปประกอบอาชีพอืน่ ทีต่ ลาดปากเกร็ดเป็นชุมชนจีนทีม่ คี นจีนจ�ำนวนมากแต่งงานกับคนมอญ

กิจกรรมเพื่อสังคมสงเคราะห์ของชาวจีนนนทบุรี
ชาวจีนในจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมมือกันท�ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สาธารณะ มีการจัดตั้งมูลนิธิ ได้แก่
มูลนิธิปากเกร็ด บางบัวทองมูลนิธิ สร้างศาลาประชาคม ศาลเจ้า โรงเจ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ และ
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา ที่อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น
ชาวจีนทีม่ าอยูใ่ นจังหวัดนนทบุรนี อกจากจะมีอาชีพหลักทางการค้าขายทัว่ ไปแล้ว ยังมีชาวจีนจ�ำนวนหนึง่
ที่ท�ำธุรกิจเกี่ยวกับโรงสีข้าว การค้าข้าว และปลูกผัก อาชีพหรือธุรกิจดังกล่าวนี้เป็นอาชีพหรือธุรกิจของคนจีน
เท่านั้น
ธุรกิจหลายอย่างนอกจากการค้าข้าว กิจการโรงสี การปลูกผัก ค้าขายผักแล้ว ยังมีธุรกิจการค้าอื่น ๆ
อีกมากมายทีเ่ ป็นกิจการของคนจีน ยกเว้นการท�ำสวนผลไม้ การท�ำนา
ชุมชนชาวจีนทีใ่ หญ่มากในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ชุมชนจีนตลาดบางบัวทอง อ�ำเภอบางบัวทอง ชุมชนจีน
ตลาดปากเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด ชุมชนจีนตลาดบางคูลัด ศูนย์การค้าบางใหญ่ อ�ำเภอบางใหญ่ ชุมชนจีนตลาด
เทศบาลนครนนทบุรี อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นอกจากชุมชนจีนขนาดใหญ่ดงั กล่าว ในจังหวัดนนทบุรี
มีชมุ ชนจีนกระจายอยูท่ วั่ ไปทีต่ ลาดต่าง ๆ ภายในจังหวัดนนทบุรี เช่น ทีต่ ลาดเทศบาลบางกรวย อ�ำเภอบางกรวย
ตลาดเทศบาลไทรน้อย อ�ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น
ชุมชนจีนบางบัวทองได้พัฒนาเป็นศูนย์รวมธุรกิจและการสังคมสงเคราะห์ของชาวจีนในจังหวัดนนทบุรี
และชุมชนจีนในจังหวัดใกล้เคียง เช่น ชุมชนจีนอ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ชุมชนจีนอ�ำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น
ปัจจุบันนี้ที่อ�ำเภอบางกรวยเป็นที่ตั้งของสมาคมสหพันธ์การกุศล “เต็กก่า” แห่งประเทศไทย
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เต็กก่า คือ องค์กรการกุศลหนึ่งของชุมชนชาวบ้านที่ร่วมกันบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และส่งเสริม
การสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาจิตและสังคมมนุษย์ให้ด�ำเนินไปสู่สังคมคุณธรรม
หลักสิบบ�ำเพ็ญ และแปดบัญญัติเป็นวัตรปฏิบัติส�ำคัญของบรรดาชาวเต็กก่า
หลักสิบบ�ำเพ็ญ ถือเป็นหลักปรัชญาในการด�ำเนินชีวิตตามแนวทางค�ำสอนของขงจื๊อ เป็นหลักการใน
การสร้างคุณธรรม ได้แก่
ความกตัญญู		
- ได้ปรนนิบัติพ่อแม่ หมั่นเพียรทดแทนบุญคุณท่าน
ความรักพี่น้อง		
- มีน�้ำใจต่อกัน เคารพพี่ไมตรีน้อง
ความจงรักภักดี		
- ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ เทิดทูนชาติบ้านเมืองด้วยความภักดี
ความมีสัจจะ		
- มีสัจจะจริงใจ พูดจริงท�ำจริง
ความซื่อสัตย์สุจริต
- กระท�ำถูกต้องตามท�ำนองคลองธรรม ตั้งมั่นในคุณธรรม ความดีงาม
ความสมถะสันโดษ
- ถือสันโดษด�ำรงชีวิตอย่างพอเพียง เรียบง่าย บริสุทธิ์สมถะละโลภ
ความละอายต่อความชั่ว
- กายใจรู้ละอายบาปชั่ว ละความทุจริต กาย วาจา ใจ
ความมีมนุษยธรรม		
- มีเมตตาการุณย์จิต ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
ความมีสติปัญญา		
- พึงต้องฉลาดเฉลียว หมั่นศึกษาหาความรู้
นอกจากหลักสิบบ�ำเพ็ญแล้ว ชาวเต็กก่าจะต้องด�ำเนินชีวิตและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนแปดประการ คือ
		
ไม่ฉ้อฉลข่มเหง		
ไม่ปลิ้นปล้อนหลอกลวง
		
ไม่โลภโมโทสัน		
ไม่โกหกมดเท็จ
		
ไม่เย่อหยิ่งจองหอง		
ไม่เกียจคร้าน เฉื่อยชา
		
ไม่พาลโทษโกรธเกลียด
ไม่เคียดแค้นชิงชัง

อาคารสมาคมการกุศล “เต็กก่า” แห่งประเทศไทย ที่อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
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ชุมชนญวนในจังหวัดนนทบุรี
ชาวญวนได้เข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานอยูท่ อี่ ำ� เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เมือ่ ประมาณ พ.ศ. ๒๔๓๓ เป็นต้นมา
ชาวญวนเหล่านี้เดิมอยู่ที่บ้านญวนสามเสน กรุงเทพฯ บรรพบุรุษเป็นคนญวนที่เข้ามาอยู่ประเทศไทยในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและคนญวนดังกล่าวนี้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก
เมื่อพระราชาภิมณฑ์เริ่มขุดคลองพระราชาภิมณฑ์แยกจากปลายคลองบางบัวทองบริเวณที่เป็นโรง
พยาบาลบางบัวทองปัจจุบนั ตรงไปทางตะวันตก ผ่านอ�ำเภอไทรน้อยไปบรรจบแม่นำ�้ ท่าจีนทีอ่ ำ� เภอบางเลนจังหวัด
นครปฐม และให้ราษฎรได้เข้าจับจองที่ดินสองฝั่งคลองที่ขุดใหม่
กลุม่ ชาวญวนได้จบั จองทีด่ นิ บริเวณสองฝัง่ ของปากคลองพระราชาภิมณฑ์ นายบาและนางห้าง พันธุมจินดา
ได้เป็นเจ้าของที่ดินบริเวณปากคลองพระราชาพิมลแปลงใหญ่ ได้บริจาคที่ดินที่อยู่ปากคลองพระราชาพิมล
ด้านเหนือจ�ำนวน ๙ ไร่ ให้แก่ราชการเมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๘ เพือ่ สร้างทีว่ า่ การอ�ำเภอบางบัวทอง และสถานีตำ� รวจภูธร
อ�ำเภอบางบัวทอง
ชาวญวนคาทอลิกจากอ�ำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้อพยพมาอยู่ในชุมชนญวนบางบัวทองอีก
หลายครอบครัว ท�ำให้ชุมชนญวนบางบัวทองขยายเป็นชุมชนใหญ่ ตระกูลพันธุมจินดา ผิวเกลี้ยง ชูจิตต์ สังขรัตน์
บุญลาภ เป็นต้น เป็นครอบครัวชาวไทยเชือ้ สายญวนทีม่ าอยูใ่ นชุมชนญวนบางบัวทอง ในระยะแรกทีม่ ชี มุ ชนญวน
ในจังหวัดนนทบุรี
เมือ่ เจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์ (ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา) เปิดการเดินรถไฟบริษทั รถไฟสายบางบัวทอง คนญวน
ได้เข้ามาอยูใ่ นตลาดบางบัวทองมากขึน้ นายบาและนางห้าง พันธุมจินดา ได้สร้างตลาดขนาดใหญ่บนพืน้ ทีแ่ ปลงใหญ่
ทางฝั่งเหนือของคลองพระราชาพิมล ตรงข้ามสถานีรถไฟบางบัวทอง และตลาดเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ ช่วงนี้
มีชาวญวนมาอยูท่ ตี่ ลาดบางบัวทองมากขึน้ ชาวญวนเหล่านีส้ ว่ นใหญ่มสี ญ
ั ชาติไทย สามารถเป็นผูถ้ อื ครองทีด่ นิ ได้
แต่ไม่มีผู้ใดประกอบอาชีพท�ำนา ส่วนใหญ่ชาวญวนมีอาชีพค้าขายและเลี้ยงหมูเพื่อส่งขายเนื้อหมูที่ตลาด
บางบัวทอง
ส�ำหรับศูนย์รวมศรัทธาของชาวญวนคาทอลิกในระยะแรกยังไม่มีโบสถ์ส�ำหรับปฏิบัติศาสนกิจ แต่มี
บาทหลวงจากวัดที่สามเสน กรุงเทพฯ ได้เดินทางมาโปรดศีลล้างบาปให้แก่คริสต์ศาสนิกชนที่ชุมชนชาวญวนที่
บางบัวทอง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๑ เป็นต้นมา
ต่อมา พ.ศ. ๒๔๖๗ มีการสร้างวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ทางท้ายตลาดบางบัวทอง ชาวญวนและชาวจีน
ในย่านตลาดบางบัวทองได้มีศาสนสถานส�ำหรับประกอบศาสนกิจได้
วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ได้จัดตั้งหมู่บ้านพลมารีใกล้วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ ชุมชนชาวญวนแห่งนี้
จึงอยู่ในย่านการค้าของอ�ำเภอบางบัวทอง มีโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์เป็นสถานศึกษาที่ด�ำเนินการโดย
คณะสงฆ์วัดพระแม่สกลสงเคราะห์และชุมชนชาวคาทอลิกบางบัวทอง
พ.ศ. ๒๕๑๗ ชาวไทยเชื้อสายญวน ได้สร้างวัดพระแม่มหาการุณย์ ที่อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
และเกิดเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายญวนที่ต�ำบลบ้านใหม่ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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วัดและโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ตลาดบางบัวทอง อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ลาวเมืองนนท์
ชุมชนลาวในจังหวัดนนทบุรีมี ๒ แห่ง คือ
๑. บ้านลาวปากเกร็ดชุมชนลาวปากเกร็ดอยูท่ บี่ า้ นลาว ต�ำบลบางพูด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เป็นชุมชนขนาดเล็กแทรกอยู่ในชุมชนมอญบางพูด
ชาวลาวในชุมชนบ้านลาวเป็นกลุม่ ชาวลาวทีต่ ดิ ตามเจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรีย่ ะ) จักรีมอญ เมือ่ ครัง้ เสร็จศึก
เจ้าอนุวงศ์ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๙
ในศึกเจ้าอนุวงศ์ครัง้ นี้ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรีย่ ะ)
น�ำกองก�ำลังมอญทีเ่ พิง่ กลับจากการศึกทีพ่ ม่า และให้ยกกองมอญไปสมทบกองทัพหลวงของสมเด็จกรมพระราชวัง
บวรมหาศักดิพลเสพทีเ่ มืองนครราชสีมา เจ้าพระยามหาโยธาพร้อมกองมอญและทหารผูใ้ หญ่ของวังหน้า ได้ยกทัพ
ติดตามทัพเจ้าอนุวงศ์ไปที่หนองบัวล�ำภู และได้ปะทะกับกองก�ำลังของเจ้าอนุวงศ์ที่หนองบัวล�ำภู ในการสู้รบกัน
ครัง้ นีพ้ ระยาเกียรติบ์ ตุ รชายเจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรีย่ ะ) เสียชีวติ เนือ่ งจากถูกกองทัพเจ้าอนุวงศ์ดกั ซุม่ โจมตีใน
ขณะทีม่ กี ารปะทะสูร้ บกัน แต่กองก�ำลังมอญร่วมกับกองทัพกรมพระราชวังบวรสามารถตีคา่ ยทีห่ นองบัวล�ำภูแตก
และเข้าจับกุมนายทัพและตีค่ายอื่น ๆ ได้และตีเมืองเวียงจันทน์ได้ในเวลาต่อมา
เมื่อเสร็จศึกเจ้าอนุวงศ์ เจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรี่ยะ) เดินทางกลับ มีครอบครัวลาวกลุ่มหนึ่งได้ติดตาม
มาด้วย เจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรีย่ ะ) ได้ให้ครอบครัวลาวทีต่ ดิ ตามมาด้วยนัน้ ได้ตงั้ บ้านเรือนอยูใ่ นต�ำบลบางพูด
แทรกอยู่ในชุมชนมอญ ซึ่งเป็นนิวาสสถานของเจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรี่ยะ) บริเวณปากคลองบางพูดใกล้วัด
เกาะพญาเจ่ง
สุนทรภู่ได้เดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แต่งนิราศวัดเจ้าฟ้า เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๕ ได้กล่าวถึง
บ้านลาวที่ปากเกร็ด ดังนี้
		

ถึงบ้านลาวเห็นแต่ลาวพวกชาวบ้าน ล้วนหูยานอย่างบ่วงเหมือนห่วงหวาย
ไม่เหมือนลาวชาวกรุงที่นุ่งลาย 		
ล้วนกรีดกรายหยิบโหย่งทรงส�ำอาง
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ปัจจุบันบ้านลาวแห่งนี้ไม่มีสัญลักษณ์ใด ๆ ที่บอกให้รู้ว่าเป็นบ้านลาว คนลาวที่มาอยู่ในชุมชนแห่งนี้ใน
อดีตได้มีความสัมพันธ์กับคนไทยคนมอญ ในเวลาต่อมาจนกลายเป็นชุมชนมอญบางพูดไป คงมีผู้สูงอายุในชุมชน
ที่ยังคงเรียกชื่อชุมชนดั้งเดิมแห่งนี้ว่า บ้านลาว
๒. ชุมชนลาวบ้านโสนลอย อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ชุมชนลาวบางบัวทอง ตั้งอยู่ปลายคลองบางบัวทองใกล้ตลาดบางบัวทอง และชุมชนเขมรบางบัวทอง
ชุมชนลาวบางบัวทองได้ร่วมกันสร้างวัดละหารขึ้นในชุมชน แต่เดิมวัดละหารจึงมีชื่อเรียกกันมาก่อนว่า วัดลาว
ชุมชนลาวแห่งนีค้ งเป็นชุมชนเล็ก เมือ่ มีการพัฒนาพืน้ ทีใ่ นชุมชนเป็นตลาดบางบัวทอง ผูค้ นภายนอกชุมชน
ซึ่งมีทั้งไทย จีน ญวน และมอญ มาอยู่มากขึ้น ชุมชนลาวแห่งนี้จึงรวมกับผู้คนกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ แม้วัดละหาร
เป็นวัดที่ผู้คนหลายกลุ่มทั้งไทย จีน มอญ ลาว มาร่วมท�ำบุญที่วัดละหาร

เขมรเมืองนนท์
ทางด้านเหนือของตลาดบางบัวทอง ตรงบริเวณสี่แยกถนนกาญจนาภิเษก (ตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี) ตัดกับ
ถนนบางกรวย - ไทรน้อย มีคลองเล็ก ๆ แยกจากปลายคลองบางบัวทองใกล้ปากคลองพระพิมลราชา คลองนี้
มีชื่อว่าคลองเขมร สันนิษฐานว่าเดิมมีชุมชนเขมรอาศัยอยู่บริเวณปากคลองเขมร หลังโรงพยาบาลบางบัวทอง
ในปัจจุบัน
ชุมชนเขมรแห่งนี้คงเป็นชุมชนขนาดเล็ก เมื่อมีการขยายพื้นที่ท�ำนาในอ�ำเภอบางบัวทอง ผู้คนในชุมชน
เขมรคงกระจายไปจับจองที่ดินเพื่อหาแหล่งท�ำนา และได้อยู่ร่วมกับคนไทย สภาพของชุมชนเขมรจึงหมดไป
คงเหลือแต่เพียงชื่อคลองเขมร

รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ ให้ชาวข่า ชาวซาว และ
มุสลิมมาอยู่ที่เมืองนนท์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีแล้ว
ทรงพิจารณาเห็นว่าเมืองนนทบุรยี งั คงมีชมุ ชน หมูบ่ า้ นทีร่ า้ งไม่มผี คู้ นอยูอ่ าศัย เพราะราษฎรหลบหนีกองทัพพม่า
ละทิ้งบ้านเรือน วัดวาอาราม เป็นวัดร้าง บ้านร้างจ�ำนวนมาก จึงโปรดเกล้าฯ ให้ผู้คนที่มาจากถิ่นอื่นมาอยู่ที่
เมืองนนทบุรีด้วย
ชนชาวเหนือ ได้แก่ ชาวซาว และชาวข่า หรือข่ามุ โปรดเกล้าฯ ให้มาอยู่ในชุมชนบ้านบางศรีเมือง
ซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในต�ำบลบางศรีเมือง อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เดิมชุมชนของชาวซาวเหนือจะเรียกว่า
ต�ำบลบางซาวเหนือ ชุมชนชาวข่า เรียกว่า ต�ำบลบางข่า
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ตามหนังสือท�ำเนียบคณะสงฆ์ กระทรวงธรรมการ ร.ศ. ๑๒๓ (พ.ศ. ๒๔๔๘) ได้กล่าวถึงวัดของชาวซาวเหนือ
ในชุมชนบางซาวเหนือ ดังนี้
วัดบางศรีเมือง ต�ำบลบางซาวเหนือ พระอ่วม เจ้าอาวาส
วัดตะโหนด
ต�ำบลบางซาวเหนือ พระนุ่ม เจ้าอาวาส
วัดบางระโหง
ต�ำบลบางซาวเหนือ พระเทพ เจ้าอาวาส
วัดบางซาวเหนือ ต�ำบลบางซาวเหนือ พระเสงี่ยม เจ้าอาวาส
ท�ำเนียบคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๓ (พ.ศ. ๒๔๔๘) ได้กล่าวถึงวัดของชาวข่าในต�ำบลบางข่าดังนี้
วัดบางข่า
ต�ำบลบางข่า พระแก้ว เจ้าอาวาส
ต่อมาในสมัยการก�ำหนดนโยบายรัฐนิยมของราชการที่ต้องการสร้างความเป็นไทยของชาติ ชื่อบ้านนาม
เมืองใดที่มีชื่อของชนชาติอื่นต้องเปลี่ยนชื่อให้แสดงความเป็นชนชาติไทยอย่างแท้จริง ดังนั้นบางซาวเหนือ และ
บางข่าซึ่งเป็นชื่อของชุมชนและชื่อวัดจึงต้องเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ ดังนี้
ต�ำบลบางซาวเหนือ และต�ำบลบางข่า เป็นต�ำบลบางศรีเมือง และต�ำบลบางกร่าง
วัดบางซาวเหนือ เป็น วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดบางข่า เป็น วัดขวัญเมือง

มุสลิมนนทบุรี - โปรดเกล้าฯ สร้างมัสยิดแห่งแรก
ในเมืองนนท์
คนเมืองนนท์ทอี่ ยูร่ วมกันเป็นพหุสงั คมของเมืองนนทบุรี ชนชาวไทยมุสลิมนนทบุรเี ป็นผูท้ มี่ บี ทบาทและร่วม
เป็นส่วนหนึง่ ของพหุสงั คมคนเมืองนนท์มาอย่างดีและด้วยกาลเวลาทีย่ าวนาน ตัง้ แต่สมัยอยุธยามาจนถึงปัจจุบนั
ชุมชนมุสลิมเมืองนนทบุรไี ด้มาอยูท่ เี่ มืองนนทบุรที ตี่ ำ� บลบางกระสอ และทีบ่ า้ นตลาดแก้ว ตัง้ แต่สมัยอยุธยา
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้สร้างมัสยิดพระราชทานแก่พระพีเ่ ลีย้ ง ทีบ่ า้ นตลาดขวัญ
ต�ำบลบางกระสอ เมืองนนทบุรี มัสยิดแห่งนี้มีชื่อว่า มัสยิดบ้านตลาดขวัญ
ต่อมาประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้คุณยายหยา
พระนมพระพี่เลี้ยงพระองค์ สร้างมัสยิดหลังใหม่แทนหลังเดิมที่ช�ำรุดไปตามกาลเวลาที่สร้างไว้มานาน ตั้งแต่
รัชสมัย รัชกาลที่ ๓ พระสยามนิธกิ ารภักดี ชาวเมืองชาม ประเทศซีเรีย เป็นสถาปนิกผูอ้ อกแบบงานสถาปัตยกรรม
รูปแบบของอาคารมัสยิด มีลักษณะคล้ายบัยตุ้ลเลาะห์ ลวดลายปูนปั้นเป็นลายอาหรับผสมไทย ประกอบด้วยไม้
ฉลุลายที่สวยงาม เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้น มีขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๗ เมตร ฐานรากของอาคารใช้
ไม้ซงุ เรียงซ้อนแบบแกงได เป็นฐานรากแทนเสาเข็ม พร้อมทัง้ หออาซานเมีย๊ ะหรอบ ได้สร้างขึน้ พร้อมอาคารมัสยิด
พ.ศ. ๒๔๙๒ ได้จดทะเบียนชื่อว่า “มัสยิดบ้านตลาดขวัญ”
ต่อมาได้เปลีย่ นชือ่ ในทะเบียน เป็น “มัสยิดฮิดายาตุล้ อุมมะฮ์” มีความหมายว่า รัศมีแสงสว่างอันเป็นทาง
น�ำศรัทธาของท่านนบีมูฮัมหมาด (ซ.ล.)
มัสยิดตลาดขวัญ ฮิดายาตุ้ลอุมมะฮ์ ตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ถือว่าเป็น มัสยิดแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรี

มัสยิดตลาดขวัญ
ทีม่ า: สมุดภาพนนทบุรี วิถแี ห่งการพัฒนา. นนทบุร.ี ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุร,ี ๒๕๕๕. หน้า ๘๕.

สร้างมัสยิดต่อมาในชุมชนมุสลิมนนทบุรี
ชุมชนมุสลิมตลาดแก้ว ซึง่ เป็นชุมชนมุสลิมทีม่ าตัง้ หลักแหล่งท�ำมาหากินทีบ่ า้ นตลาดแก้ว ตัง้ แต่สมัยอยุธยา
เช่นกัน ได้ร่วมกันสร้างมัสยิดที่ชุมชนมุสลิม บ้านตลาดแก้ว
พ.ศ. ๒๓๙๐ ตวน อับดุลเลาะห์ ได้สร้างอาคารมัสยิด เป็นเรือนไม้ทรงปั้นหยาส�ำหรับประกอบ อิมาตะห์
พ.ศ. ๒๔๕๒ จางวางฝ่า บุตรชายของตวน อับดุลเลาะห์ ได้สร้างอาคารมัสยิดเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนเชือ่ ม
ติดต่อกัน มัสยิดแห่งนี้ เรียกว่า มัสยิดตลาดแก้ว หรือมัสยิดบางเขน จดทะเบียนมัสยิด เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม
พ.ศ. ๒๔๙๒ โดยมีตวนแพ แก้วประดับ เป็นอิหม่าม
ปัจจุบัน มัสยิดตลาดแก้วได้เปลี่ยนชื่อเป็น มัสยิดรี่ยาติ๊สสุนัน เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ตั้งอยู่ที่
ต�ำบลสวนใหญ่ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ชุมชนมุสลิมจังหวัดนนทบุรี
ชุมชนมุสลิมในจังหวัดนนทบุรมี อี ยูใ่ นอ�ำเภอเมืองนนทบุรี อ�ำเภอปากเกร็ด อ�ำเภอบางบัวทอง และอ�ำเภอ
ไทรน้อย
ชุมชนมุสลิม อ�ำเภอเมืองนนทบุรี อยู่ที่ต�ำบลตลาดขวัญ ต�ำบลบางเขน และต�ำบลท่าทราย
ชุมชนมุสลิม อ�ำเภอปากเกร็ด อยู่ที่ต�ำบลท่าอิฐ ต�ำบลเกาะเกร็ด และต�ำบลบางตลาด
ชุมชนมุสลิม อ�ำเภอบางบัวทอง อยู่ที่ต�ำบลโสนลอย ต�ำบลละหาร ต�ำบลพิมลราช และต�ำบลบางบัวทอง
ชุมชนมุสลิม อ�ำเภอไทรน้อย อยู่ที่ต�ำบลขุนศรี และต�ำบลทวีวัฒนา
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและชุมชนมุสลิมนนทบุรี ได้ร่วมกันสร้างศูนย์บริหารกิจการ
ศาสนาอิสลามประจ�ำจังหวัดนนทบุรี ทีต่ �ำบลละหาร อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นอาคารทีส่ วยงามด้วย
ศิลปกรรมอาหรับ ส�ำหรับเป็นศูนย์รวมกิจกรรมของพี่น้องมุสลิมนนทบุรี
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ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจ�ำจังหวัดนนทบุรี
ตั้งอยู่ที่ต�ำบลละหาร อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

งานหัตถกรรมพื้นบ้าน อาชีพที่มีชื่อเสียง
ของเมืองนนทบุรีในอดีต
จากรายงานของพระกรุงศรีบุรีรักษ์ ผู้ว่าราชการเมืองนนทบุรี ถึงเจ้าพระยายมราช เสนาบดีกระทรวง
นครบาล เมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๓ ได้กล่าวถึงการประกอบอาชีพของชาวนนทบุรที เี่ ป็นหัตถกรรมพืน้ บ้านทีม่ ชี อื่ เสียง ดังนี้
“การหัตถกรรมซึง่ เป็นของพืน้ เมือง มีการท�ำเครือ่ งปัน้ ดินเผาอย่างหนึง่ เครือ่ งปัน้ ดินเผานัน้ ชาวบ้าน
แถวปากคลองบางตะนาวศรีท�ำหม้อ ชาวบ้านแถวเกาะเกร็ดปั้นโอ่งอ่างกระถางต้นไม้ เครื่องปั้นดินเผานี้เป็น
ของพืน้ เมืองมีมานาน ท�ำได้อย่างดี ไม่มที อี่ นื่ สู้ ดินทีใ่ ช้ทำ� เครือ่ งปัน้ ดินเผาใช้ดนิ ท้องนาทีใ่ นบริเวณเกาะศาลากุน
และบ้านแหลมใหญ่ วิธีนั้นซื้อนากันเป็นแปลง ๆ แล้วขุดเอาดินที่นานั้นมาใช้ นอกจากดินในที่ ๒ แห่งนี้
ใช้ไม่ได้หรือจะใช้ก็ไม่ดี
ส่วนการจักสานมีการท�ำงอบและเข่งปลาทู พวกท�ำงอบอยู่แถวคลองบางกรวย และบางราวนก
บางคูเวียง พวกท�ำเข่งปลาทูอยู่แถวตั้งแต่บางแพรกไปจนคลองบางตลาด”
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นนทบุรีแหล่งผลิตเครื่องปั้นชั้นดีมีชื่อ คือตราสัญลักษณ์
จังหวัดนนทบุรี
แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดนนทบุรีมี ๒ แห่ง คือ ที่บ้านมอญ ต�ำบลเกาะเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ผลิตเครื่องปั้นประเภทโอ่ง อ่าง ครก กระปุก เป็นต้น ส่วนแหล่งผลิตเครื่องปั้นอีกแห่งหนึ่งใน
จังหวัดนนทบุรีคือ ที่บ้านบางตะนาวศรี อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตจากแหล่ง
ผลิตทัง้ สองนีเ้ ริม่ ผลิตมาตัง้ แต่สมัยธนบุรตี อ่ เนือ่ งมาจนถึงปัจจุบนั เป็นสินค้าทีท่ ำ� รายได้ทดี่ แี ก่ผผู้ ลิต และผูจ้ ำ� หน่าย
มาแต่อดีต ดังปรากฏหลักฐานตามหนังสือพระอินทรเทพบดีศรีสมุห เจ้ากรมพระต�ำรวจใหญ่ขวา ข้าหลวงรักษา
ราชการเมืองนนทบุรี ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ร.ศ. ๑๑๘ (พ.ศ. ๒๔๔๒) กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงนเรศวรฤทธิ
เสนาบดีกระทรวงนครบาล ได้กล่าวถึงการผลิตเครือ่ งปัน้ ดินเผาทีบ่ า้ นโอ่งอ่าง เกาะเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด และทีบ่ า้ นหม้อ
บางตะนาวศรี อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ดังนี้
“...ที่เป็นสินค้าของเมืองนั้น ซึ่งควรนับได้ว่าเป็นสินค้าใหญ่ และเป็นบ่อเกิดของการหัตถกรรม คือ
เครื่องปั้นดินเผาสุก มีราษฎรต�ำบลบ้านหม้อบางตะนาวศรีท�ำหม้อต�ำบลหนึ่ง ราษฎรรามัญภาษาต�ำบลบ้าน
โอ่งอ่างแห่งเกาะศาลากุนท�ำโอ่งอ่างต�ำบลหนึ่ง เป็นสินค้าดีมีผลมาก หม้อขนาดใหญ่ราคาร้อยละ ๒๐ บาท
ขนาดกลางร้อยละ ๕ บาท ขนาดเล็กร้อยละ ๒ บาท ๓๒ อัฐ เทียบกับปี ร.ศ. ๑๑๗ ผิดกันด้วยปีนี้ราคาสูง
ขนาดใหญ่ขนึ้ ถึง ๔ บาท เพราะเหตุฟนื ขึน้ ราคา จ�ำนวนหม้อท�ำขึน้ ในปีนถี้ งึ เดือนพฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๘ รวม
ทั้งสามขนาด ประมาณได้หม้อ ๒๗๔,๐๐๐
โอ่งขนาดใหญ่ ราคา ๑๐๐ ละ ๑๕๐ บาท ขนาดกลาง ๑๐๐ ละ ๙๐ บาท ขนาดเล็ก ๑๐๐ ละ ๑๐ บาท
เทียบกับปี รศ. ๑๑๗ ผิดกัน เพราะปีนี้ราคาสูง ขนาดใหญ่ขึ้นถึง ๔ บาท เพราะฟืนขึ้นราคา จ�ำนวนโอ่งที่
ท�ำขึ้นในปีนี้ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๘ รวมทั้ง ๓ ขนาด ประมาณ ๑๖๘,๐๐๐ โอ่งท�ำไม่ทันผู้ซื้อ...”

ตราสัญลักษณ์ประจ�ำจังหวัดนนทบุรี ที่อธิบายถึงการเป็นอาชีพดั้งเดิมมาแต่โบราณ
รูปหม้อน�้ำสลักลายวิจิตรที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนนทบุรีที่ปรากฏในรายงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๐๒
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จ�ำนวนรวมการผลิตเครื่องปั้นดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของจังหวัดนนทบุรีสร้าง
รายได้ภายในชุมชนมีมลู ค่าสูงมาก ทัง้ นีย้ งั ไม่ได้นำ� รายได้จากการผลิตจ�ำหน่ายเครือ่ งปัน้ อืน่ ๆ เช่น ครก อ่าง หวด
กระทะ เป็นต้น ถ้ารวมจ�ำนวนของเครือ่ งปัน้ อืน่ ๆ นอกจากโอ่งและหม้อแล้ว ยอดรวมของผลิตภัณฑ์จะมีมากกว่านี้
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดมีความสวยงาม และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น จนเป็นต้นแบบของตรา
สัญลักษณ์จังหวัดนนทบุรี ที่ใช้รูปหม้อน�้ำสลักลายวิจิตรบ้านเกาะเกร็ดมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจ�ำจังหวัด
นนทบุรี

บ้านเกาะเกร็ดเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา และกระถางต้นไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนนทบุรี
(รายงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๐๑)
เครื่องปั้นดินเผาบ้านบางตะนาวศรี บางตะนาวศรีเป็นชุมชนใหญ่อยู่ริมฝั่งเจ้าพระยาทางตะวันออก
ระหว่างวัดเขมาภิรตาราม และศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเดิมเป็นชุมชนช่างปั้นหม้อฝีมือดี ช่างปั้นเป็น
ชาวเมืองตะนาวศรี ภาคใต้ของราชอาณาจักรมอญเมืองหงสาวดี ได้อพยพมาอยู่ที่เมืองนนทบุรี เมื่อสมัยปลาย
กรุงศรีอยุธยา

บ้านบางตะนาวศรีเป็นแหล่งผลิตหม้อดินเผาและเตาขนมครกที่มีชื่อเสียง
(รายงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๐๑)
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ชุมชนบางตะนาวศรีเป็นแหล่งช่างปั้นมีฝีมือปั้นหม้อที่มีชื่อ มีคุณภาพ คู่กับชุมชนมอญเกาะเกร็ด ที่เป็น
ช่างปั้นโอ่ง อ่าง ครก หม้อที่ผลิตในชุมชนแห่งนี้ จึงมีชื่อเรียกว่า หม้อบางตะนาวศรี มีชื่อเสียงมากจนมีค�ำกล่าว
ทั่วไปว่า หม้อบางตะนาวศรี ขัดมันดี ใช้ทนทาน
บางตะนาวศรีเป็นชุมชนใหญ่ เป็นแหล่งค้าเครื่องปั้นดินเผาที่ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น ต�ำบลบางตะนาว
ศรี ขึ้นกับอ�ำเภอตลาดขวัญ (อ�ำเภอเมืองนนทบุรี) ภายในต�ำบลมีศาลาโรงธรรม ซึ่งเป็นสถานที่เป็นส่วนรวมของ
ชุมชนทีม่ าร่วมกันท�ำบุญ รักษาศีล ฟังธรรมในเทศกาลส�ำคัญ เช่น วันสงกรานต์ วันตรุษ วันสารท เป็นต้น ปัจจุบนั
ศาลาโรงธรรมได้เป็นสถานที่ประชุม หรือประกอบกิจกรรมอื่น ๆ ของชุมชน
นอกจากนั้น ในชุมชนบางตะนาวศรีเป็นที่ตั้งของสถานีต�ำรวจต�ำบลบางตะนาวศรี ด้วย
ต่อมาในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ตามนโยบายรัฐนิยม ก�ำหนดให้ชื่อบ้านนามเมือง ต้องแสดง
ความเป็นไทย ต�ำบลบางตะนาวศรี จึงเปลีย่ นเป็น ต�ำบลสวนใหญ่ เพราะเป็นแหล่งปลูกทุเรียนแหล่งใหญ่ในย่านนี้
บางตะนาวศรีปัจจุบันนี้เป็นชื่อคลองบางตะนาวศรี อยู่ในชุมชนแห่งนี้
การปั้นหม้อเป็นอาชีพที่ท�ำรายได้ดีมาก ต่อมามีชาวบ้านบางไผ่ฝั่งตรงข้ามบางตะนาวศรีได้ประกอบอาชีพ
ปั้นหม้อ ปัจจุบันนี้ที่บ้านบางไผ่ยังคงมีช่างปั้นหม้ออยู่ในชุมชน แต่เครื่องปั้นจากทั้ง ๒ ชุมชน คงเรียกว่า หม้อบาง
ตะนาวศรี และเป็นที่มาของค�ำที่รับรองคุณภาพเครื่องปั้นดินเผาบ้านบางตะนาวศรีที่ว่า หม้อบางตะนาวศรี
ขัดมันดี ใช้ทนทาน

การท�ำโอ่งน�้ำ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนนทบุรี
(รายงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๐๑)
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การท�ำงอบ
งอบเป็นเครื่องสวมศีรษะชนิดหนึ่งท�ำจากใบลานหรือใบตาลและไม้ไผ่ การสวมงอบเพื่อป้องกันแดดและ
ฝนมักใช้ในเวลาท�ำงาน หรือขณะเดินทางกลางแดดหรือขณะฝนตก ทางภาคกลางมักเรียกว่า “เย็บงอบ” เพราะ
กรรมวิธีการท�ำงอบต้องเย็บเป็นส่วนใหญ่ เช่น ต้องเอาใบลานหลาย ๆ แผ่นมาเย็บเข้ากับโครงของงอบให้เป็นรูป
และเย็บส่วนต่าง ๆ ต่อไปอีกจนส�ำเร็จเป็นงอบซึ่งได้แก่
โครงงอบ ท�ำจากไม้ไผ่สานเป็นรูปงอบ มีตาคล้ายตาชะลอม การสานมีหุ่นไม้ สานทับลงไปจนส�ำเร็จ
รังงอบ ได้แก่ ไม้ไผ่สานเป็นทรงกระบอก มีชอ่ งโปร่งส�ำหรับติดกับเพดานของงอบ เพือ่ ครอบรัดศีรษะเวลาสวม

รังงอบ

งอบ
เส้นประกอบขอบงอบ ได้แก่ ไม่ไผ่เหลากลมประดับใบลานไว้รอบชายโครงงอบ
กระหม่อมงอบ ได้แก่ แผ่นใบลานกลมเล็ก ๆ ที่ปิดรูกลางส่วนบนของงอบตรงที่ใบลานประจบกัน

การสานเข่งปลาทู
เข่งปลาทูเป็นภาชนะส�ำหรับใส่ปลาทูเวลานึง่ และ
น�ำไปจ�ำหน่าย ท�ำจากไม้ไผ่ การท�ำเข่งปลาทูเป็นอาชีพเสริม
ของชาวบ้านตั้งแต่คลองบางแพรก ฝั่งตะวันออกของ
แม่น�้ำเจ้าพระยาใกล้วัดท้ายเมืองต่อเนื่องไปทางเหนือที่
ต�ำบลบางกระสอ ต�ำบลท่าทราย บ้านบางตลาด และทาง
ฝัง่ ตะวันตกของแม่นำ�้ เจ้าพระยามีชมุ ชนทีส่ านเข่งปลาทู
ที่ด้านใต้ของเกาะเกร็ด และชุมชนบางก�ำลังใกล้วัดแดง
ต�ำบลไทรม้า ชุมชนที่สานเข่งปลาทูกระจายอยู่ตามริม
แม่นำ�้ เจ้าพระยาตอนเหนือของอ�ำเภอเมืองนนทบุรี และ
ตอนใต้ของอ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึง่ เป็นพืน้ ที่
ต่อเนื่องกัน ท�ำกันมานานกว่า ๑๐๐ ปี

ชาวบ้านขณะก�ำลังสานเข่งปลาทู
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คนจีนทีม่ าอยูท่ ตี่ ำ� บลท่าทรายได้เริม่ ท�ำเข่งปลาทู จากนัน้ ได้มคี นไทยและมอญทีอ่ ยูใ่ นต�ำบลท่าทราย ต�ำบล
บางตลาดได้ท�ำเข่งปลาทูเป็นอาชีพเสริม การท�ำเข่งปลาทูจึงได้เกิดขึ้นในชุมชนใกล้เคียงกับชาวชุมชน ท่าทราย
บางตลาด ในเวลาต่อมา ปัจจุบันนี้ยังคงมีชาวบ้านในต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี บริเวณ
ใกล้วัดชมภูเวก วัดต�ำหนักใต้และพุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์ ยังคงสานเข่งปลาทูอยู่หลายครอบครัว
การสานเข่งปลาทู เป็นอาชีพที่ชาวบ้านในต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ได้ท�ำกัน
มานานกว่า ๑๐๐ ปี ส่วนใหญ่จะท�ำเป็นอาชีพเสริมจากการท�ำนาท�ำสวน แต่เดิมนั้นท�ำกันเกือบทุกครัวเรือน
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เข่งปลาทูท�ำจากไม้ไผ่ที่จักเป็นแผ่นบาง ๆ ที่เรียกว่า เส้นตอก หรือตอก น�ำตอกมาสานให้เป็น
เข่งส�ำหรับใส่ปลาทูนึ่ง เรียกว่า เข่งปลาทู เข่งปลาทูมี ๓ ขนาด คือ
๑. เข่งพวง หรือเข่งเล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑๒ ซ.ม. ไม่มีขอบ เมื่อท�ำเสร็จแล้วจะน�ำมาร้อย
เป็นพวง จึงเรียกว่า เข่งพวง
๒. เข่งขอบ หรือเข่งใหญ่ เข่งขอบพัฒนามาจากเข่งเล็ก ด้วยการท�ำขอบด้วยไม้ไผ่ที่เป็นไม้วงรอบผูกด้วย
หวายหรือเชือกพลาสติก เข่งขอบมี ๒ ขนาด คือ เข่งขอบขนาดเล็ก และเข่งขอบขนาดใหญ่ ใส่ปลาทูได้ ๒ - ๓ ตัว
แล้วแต่ขนาดของปลาทู
๓. เข่งตะแกรง พัฒนามาจากเข่งขอบ แต่มีขนาดใหญ่ ใส่ปลาทูได้ประมาณ ๑๐ ตัว
ปัจจุบันชาวบ้านท่าทรายยังคงสานเข่งปลาทู เป็นอาชีพอยู่ ถึงแม้จะมีเพียงไม่กี่ครอบครัว แต่ปลาทูนึ่ง
ยังคงเป็นอาหารหลักของคนไทยอยู่ เข่งปลาทูยังคงอยู่เคียงคู่กับปลาทูนึ่งตลอดไป โดยเฉพาะปลาทูรสเลิศ
ที่เรียกว่า ปลาทูหน้างอคอหักที่ยังคงนอนนิ่งอยู่ในเข่งปลาทูอยู่จนถึงทุกวันนี้

เข่งปลาทู มีเข่งขอบขนาดใหญ่และเข่งขนาดเล็ก
(วางช้อนไว้เพื่อให้ทราบขนาดของเข่ง)

เข่งพวง ไม่มีขอบ
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การท�ำหุ่นตะลุ่ม พานแว่นฟ้า
ชาวสวนบ้านบางเลน อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นชุมชนทีม่ ฝี มี อื ในการท�ำหุน่ ตะลุม่ และพานแว่นฟ้า
ใส่สิ่งของที่มอบให้ผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส พระภิกษุสงฆ์ ประโยชน์ใช้สอย เช่นเดียวกับพานซึ่งเป็นภาชนะที่มีขารอง แต่
ท�ำจากไม้ประดับตกแต่งด้วยมุก กระจกสี หรือเขียนลายทองรดน�้ำ ส่วนพานแว่นฟ้าเป็นภาชนะที่รองรับหรือ
ส�ำหรับวางผ้าไตรในการประกอบพิธีอุปสมบท หรือพิธีทอดกฐิน ตะลุ่มและพานแว่นฟ้าถือว่าเป็นงานหัตถกรรม
ชั้นสูงของช่างไทย
วั ต ถุ ดิ บ ส� ำ คั ญ ที่ใช้ท�ำหุ่น ของตะลุ่ม และพานแว่นฟ้ า คื อ
ไม้ทองหลางซึ่งมีอยู่ทั่วไปในสวนทุเรียนทุกขนัดในจังหวัดนนทบุรี
การปลูกทุเรียนของชาวสวนเมืองนนทบุรี ต้องปลูกต้นทองหลางไว้
เป็นพี่เลี้ยง คุ้มแดดให้แก่ต้นทุเรียน ต้นทองหลางเมื่อมีอายุมาก
ตรงโคนต้นจะเกิดการขยายส่วนโคนเป็นแผงหรือปีกไม้ล้อมโคนต้น
เนื้อไม้ที่เป็นปีกนี้มีคุณสมบัติเหมาะแก่การไปท�ำเป็นแผ่นไม้และ
น�ำมาประกอบให้เป็นตะลุ่ม หรือพานแว่นฟ้าได้
ชาวบ้านที่บ้านบางเลน อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
หลายครอบครัว เช่น ครอบครัวนายการะเวก แจ่มจิรารักษ์ ได้ทำ� ตะลุม่
และพานแว่นฟ้าสืบต่อมาจากบรรพบุรษุ ต่อมานายการะเวก แจ่มจิรารักษ์
จึงน�ำหุน่ ตะลุม่ และหุน่ พานแว่นฟ้ามาตบแต่งประดับลายมุก เขียนลายทอง
รดน�ำ้ หรือปิดทองจนเป็นหัตถกรรมทีม่ ชี อื่ เสียงของจังหวัดนนทบุรใี น พานแว่นฟ้า
ปัจจุบัน

พานแว่นฟ้า ฝีมือครอบครัวนายการะเวก แจ่มจิรารักษ์
อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. ๒๕๓๐) ปัจจุบันสืบทอดโดย นายเสน่ห์ แจ่มจิรารักษ์
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การสานเสื่อมอญ
ชาวบ้านในชุมชนมอญ อ�ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มีการสร้างรายได้เสริมนอกจากการท�ำนา คือ
การสานเสือ่ กก เสือ่ ของชาวมอญเป็นเสือ่ ทีม่ สี สี วยสลับลายต่าง ๆ แตกต่างจากเสือ่ จันทบุรี นอกจากสานเสือ่ แล้ว
ชาวบ้านได้สานอาสนะส�ำหรับพระใช้เป็นที่รองนั่งที่มีขนาดเล็กกว่าเสื่อทั่วไป มีการสานเป็นลายยกดอก

อาสนะ
สานเป็นลวดลายยกดอก
เสื่อมอญ

การท�ำระหัดและสีฝัด
ก่อนทีจ่ ะมีการใช้เครือ่ งยนต์สบู น�ำ้ เช่นในปัจจุบนั แต่กอ่ นมาชาวนา ชาวสวน ใช้ระหัดวิดน�ำ้ ระหัดวิดน�ำ้ ท�ำ
ด้วยไม้สกั ไม่วา่ จะเป็นรางระหัด หรือใบระหัดท�ำด้วยไม้สกั ทัง้ หมด การท�ำระหัดเป็นหัตถกรรมทีเ่ ก่าแก่อย่างหนึง่
ของชาวจีนบางบัวทอง ตลาดบางบัวทองในอดีตได้เป็นแหล่งผลิต และจ�ำหน่ายระหัดวิดน�ำ้ แห่งเดียวในจังหวัดนนทบุรี
เช่นเดียวกับสีฝัดเป็นอุปกรณ์ส�ำคัญของชาวนาที่ต้องใช้สีฝัดในการคัดแยกเศษฟางข้าว และเศษผงต่าง ๆ
ออกจากข้าวเปลือก หลังจากได้ผ่านการนวดข้าวแล้ว
ชาวจีนตลาดบางบัวทองมีความช�ำนาญ
ในการท�ำสีฝัดเช่นเดียวกับการท�ำระหัดวิดน�้ำ
ตลาดบางบั ว ทอง อ� ำ เภอบางบั ว ทอง
จังหวัดนนทบุรี จึงเป็นแหล่งผลิตระหัดวิดน�ำ้ และ
สีฝดั ชาวนาทีม่ าซือ้ ระหัดวิดน�ำ้ และสีฝดั ทีต่ ลาด
บางบัวทอง เป็นชาวนาจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี
นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา

สีฝัด

๖

สร้างมรรคา
เข้าสู่อารยธรรมนนท์

จากป่ามาเป็นนาไร่เติบใหญ่ต่อมา
เป็นบ้านเป็นเมือง
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดนนทบุรี เมื่อมีการขุดคลองลัดแม่น�้ำเจ้าพระยา เมื่อครั้งรัชกาลพระเจ้า
ปราสาททอง ท�ำให้เกิดล�ำน�้ำเจ้าพระยาสายใหม่ และแยกพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรี เป็นพื้นที่ฝั่งตะวันออก
และฝั่งตะวันตกของแม่น�้ำเจ้าพระยา
พัฒนาการของจังหวัดนนทบุรที มี่ ตี อ่ เนือ่ งยาวนานมานับตัง้ แต่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ โปรดเกล้าฯ ยกฐานะ
บ้านตลาดขวัญเป็นเมืองนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๒ เป็นต้นมา เมืองนนทบุรีในฐานะที่เป็นที่ตั้งของด่านขนอน
และเมืองหน้าด่าน ทั้งของกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี ต่อเนื่องมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์
ตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองนนทบุรีได้มีการปรับปรุงการบริหาร
การปกครอง มีการแบ่งการปกครองเป็นอ�ำเภอ ต�ำบล และหมู่บ้านต่าง ๆ โปรดเกล้าฯ ให้ราษฎรขุดคลองและ
ขยายพื้นที่การท�ำนาเพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ และการสร้างความมั่นคงในการด�ำรงชีพของราษฎร
ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย จากระดับพื้นฐานสู่ความเจริญของชาติโดยส่วนรวม

การตั้งถิ่นฐานของราษฎรตั้งแต่อดีตมาอาศัยอยู่ริมแม่น�้ำล�ำคลอง
จังหวัดนนทบุรีในยุคพัฒนานี้จึงมีผู้มีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ที่ดียิ่งในการพัฒนาจังหวัด
นนทบุรีที่สมควรแก่การยกย่องหลายท่าน อาทิ
พระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ขุดคลองพระราชาพิมล หรือคลองพระพิมล
ที่ขุดแยกจากปลายคลองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปทางทิศตะวันตกผ่านป่ากระทุ่มมืดไปบรรจบแม่น�้ำท่าจีน
ที่อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม คลองนี้ขุดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓
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ผลงานของพระราชาภิมณฑ์ทขี่ ดุ คลองพระราชาพิมลแล้ว ก่อให้เกิดแหล่งปลูกข้าวพืน้ ทีก่ ว้างใหญ่ไพศาล
ขึ้นในฟากตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนนทบุรี และบางส่วนของพื้นที่อ�ำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และอ�ำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฉพาะในเขตพื้นที่ทาง
ฝั่งตะวันตกของแม่น�้ำเจ้าพระยาในจังหวัดนนทบุรี ได้มีการพัฒนาทางด้านกายภาพไปอย่างรวดเร็ว เกิดชุมชน
ชาวนาเกิดแหล่งผลิตข้าวและค้าข้าวทีเ่ ป็นแหล่งใหญ่ทสี่ ดุ ของจังหวัดนนทบุรี อันส่งผลให้ทางราชการได้ยกฐานะ
ชุมชนขึน้ เป็นอ�ำเภอบางบัวทอง เมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๓ และกิง่ อ�ำเภอบางแม่นาง ต่อมาได้ยกฐานะเป็นอ�ำเภอบางแม่นาง
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ และได้เปลี่ยนชื่อเป็นอ�ำเภอบางใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๒

นั่งรถไฟไปเมืองนนท์
ต�ำนานการเดินทางไปจังหวัดนนทบุรีครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์คือ การนั่งรถไฟไปจังหวัดนนทบุรี
การเดินทางของผูค้ นแต่เดิมทีเ่ ดินทางระหว่างกรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรที สี่ ะดวกทีส่ ดุ คือ การเดินทาง
ทางน�้ำด้วยเรือ โดยมีแม่น�้ำเจ้าพระยาและคลองต่าง ๆ เป็นเส้นทางการเดินทาง แต่ถ้าเป็นฤดูแล้ง ในบางพื้นที่
คลองจะแห้ง การเดินทางด้วยเท้าเป็นการเดินทางโดยปกติของผู้คนในอดีต
วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๖ เกิดปรากฏการณ์ครัง้ ส�ำคัญในสยามประเทศ วันนีเ้ ป็นวันเปิดการเดินรถไฟ
สายกรุงเทพฯ - ปากน�ำ้ เป็นรถไฟสายแรกของประเทศไทย เป็นของเอกชนชาวเดนมาร์กทีไ่ ด้รบั พระบรมราชานุญาต
ให้ด�ำเนินกิจการเดินรถไฟสายนี้
วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีเปิดการ
เดินรถไฟหลวงช่วงแรกระหว่างกรุงเทพฯ - พระนครศรีอยุธยา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเห็นประโยชน์ของรถไฟทีช่ ว่ ยในการเดินทางของประชาชน
และการขนส่ง โปรดเกล้าฯ ให้มีการสร้างทางรถไฟสายแรกในประเทศไทยที่เป็นของราชการคือ สายกรุงเทพฯ
- อยุธยา เพื่อเป็นการทดลอง และมีพิธีเปิดการเดินรถไฟเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๙
การเดินทางโดยรถไฟจึงเป็นที่นิยมของผู้คนในประเทศไทยอย่างมาก ในเวลาต่อมาทางราชการได้
จัดตั้งกรมรถไฟหลวงเพื่อด�ำเนินกิจการรถไฟและให้บริการแก่ประชาชน ขณะเดียวกันโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระบรมราชานุ ญ าตให้เอกชนด�ำเนิน กิจการรถไฟได้ จึง เกิ ด รถไฟสายธนบุ รี - สมุ ท รสาคร - แม่ ก ลอง
สายท่าเรือ - พระพุทธบาท และสายธนบุรี - นนทบุรี - บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในเวลาต่อมา

ต�ำนานรถไฟสายบางบัวทอง
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา) ได้ด�ำริที่จะด�ำเนินกิจการรถไฟสายบางบัวทองตั้งแต่
พ.ศ. ๒๔๔๖ เป็นรถไฟเอกชนอีกสายหนึ่ง เพราะได้เห็นประโยชน์ของรถไฟที่ใช้เป็นพาหนะขนไม้และต้นไม้ที่
ขุดจากดงพญาเย็นมาปลูกที่พระราชวังดุสิต ซึ่งเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ เป็นผู้รับผิดชอบภารกิจนี้ เรื่องรถไฟ
จึงอยู่ในความคิดของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ตลอดมา ประกอบกับมีญาติทางฝ่ายหม่อมมารดาอยู่ที่จังหวัด
นนทบุรี ได้เห็นความยากล�ำบากในการเดินทางในการขนส่งน�ำผลไม้ไปขายของชาวบ้าน ชาวสวน เมืองนนทบุรี
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์จึงด�ำริที่จะเปิดด�ำเนินกิจการรถไฟในจังหวัดนนทบุรี
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เส้นทางรถไฟของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์
อยู ่ ท างฝั ่ ง ตะวั น ตกของแม่ น�้ ำ เจ้ า พระยา เริ่ ม จาก
สถานีแรกที่ใกล้วัดบวรมงคล (วัดลิงขบ) ซึ่งเจ้าพระยา
วรพงศ์พิพัฒน์มีที่ดินอยู่ในบริเวณนั้น จากสถานีแรกที่
วัดบวรมงคล ไปบางบ�ำหรุ บางกรวย บางกร่าง ทีบ่ างกร่าง
เป็นทางแยกไปบางศรีเมือง วัดเฉลิมพระเกียรติทางหนึง่
อีกทางหนึง่ แยกทีบ่ างกร่างไปบางใหญ่ บางเลน บางพลู
บางบัวทอง เป็นเส้นทางเดินรถไฟช่วงแรก
เจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์ ได้เริม่ ด�ำเนินการหารือ
กับผูช้ ำ� นาญการด้านการรถไฟ และให้พระยาวิศยาพิผล
ซึ่งเป็นเขยของน้าและเป็นผู้รับใช้ในกิจการต่าง ๆ ของ
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์เหมือนลูกและเป็นผู้รู้แหล่ง
ชุมชนต่าง ๆ เป็นอย่างดี เป็นผู้ด�ำเนินการสร้างทาง
รถไฟสายบางบัวทอง

ความยุ่งยากในการซื้อที่ดินสร้าง
ทางรถไฟ
การสร้างทางรถไฟสายบางบัวทองของเจ้าพระยา
วรพงศ์พิพัฒน์ ประสบปัญหามากมายในการซื้อที่ดิน
เพือ่ วางรางรถไฟ แต่ไม่ได้ทำ� ให้เจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์
ท้อถอย กลับมีนำ�้ ใจช่วยเหลือลูกหลานชาวบ้าน เจ้าของ
ที่ดินที่ขายให้เพื่อท�ำทางรถไฟน�ำไปเลี้ยงดูที่บ้านของ
ตนเองที่ถนนพระอาทิตย์ ที่เคยเป็นวังที่ประทับของ
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมืน่ กษัตริยศ์ กั ดิเดช ซึง่ เป็น
เสด็จปูข่ องเจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์ อีกทัง้ ส่งเสียลูกหลาน
ชาวบ้านเหล่านั้นให้ได้ศึกษาเล่าเรียนด้วย ม.ล.ยิ่งศักดิ์
อิศรเสนา ได้กล่าวถึงความยากล�ำบากในการซื้อที่ดิน
เพื่อสร้างทางรถไฟสายบางบัวทองในหนังสือประวัติ
เจ้าคุณพ่อ ดังนี้

แผนที่ทางรถไฟสายบางบัวทอง

“การซื้อที่ดินท�ำทางรถไฟนั้นยากจริง ๆ เพราะไม่มีพระราชกฤษฎีกาคุ้มครอง การสร้างทางรถไฟจึง
ต้องเอาใจก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน และคนโตให้วิ่งเต้นชี้แจงเจ้าของที่ให้เห็นใจและตัดขายให้ด้วยราคาแต่พอควร
แต่กว่าจะได้แต่ละแปลงแต่ละท่อนก็แสนยาก หมดเปลืองเงินมาก ต้องเลี้ยงดู ทั้งเดินทาง ซ�้ำบางแห่งไม่ยอม
แบ่งเลย เหมาขายให้ทงั้ ผืน คิดเอาราคาแพง และทีร่ า้ ยทีส่ ดุ คือ บางเจ้าของไม่ยอมขายให้เสียเลย ต้องหลีกไป
หนทางจึงคดเคีย้ ว เหลืออาลัยไม่นา่ จะเป็น แล้วลูกหลานก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ น และคนทีข่ ายทีใ่ ห้ทา่ นท�ำทางก็รบั
มาเลี้ยงเป็นเด็กในบ้านให้เล่าเรียน”
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ความยุง่ ยากในการซือ้ ทีด่ นิ ส�ำหรับสร้างทางรถไฟนอกเหนือจากเรือ่ งราคาทีด่ นิ แล้ว ความยุง่ ยากส่วนหนึง่
เกิดจากลักษณะของทีด่ นิ บางแปลง ลักษณะสวนของชาวบ้านสวนจังหวัดนนทบุรแี ต่ละแปลงทีเ่ รียกว่า “ขนัด” นัน้
โดยทั่วไปแล้วมีพื้นที่ไม่มาก บางขนัดมีพื้นที่ประมาณ ๓ - ๖ ไร่ สวนแต่ละขนัดจะไม่อยู่เป็นแถวเป็นแนว
อย่างเช่นการแบ่งแปลงของที่ดินจัดสรรในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งแปลงไว้อย่างเป็นระเบียบ เป็นแถวเป็นแนว ทางรถไฟ
ทีต่ ดั ตามแนวขอบของทีด่ นิ ดังกล่าวนี้ ย่อมจะแบ่งแยก และตกลงซือ้ ขายกันง่าย แต่ถา้ ทางรถไฟผ่านตามแนวเฉียง
ย่อมท�ำให้ที่ดินสวนขนัดนั้นเสียรูปไป การซื้อที่ดินจึงยุ่งยากมาก อาจต้องซื้อที่สวนทั้งขนัด ซึ่งเกินความจ�ำเป็น
หรือเจ้าของสวนไม่ยอมขายให้ เพราะที่ดินหลังจากต้องเป็นทางรถไฟไปแล้วที่ดินส่วนที่เหลือไม่ดูเป็นขนัดสวน
เหล่านี้คือความยุ่งยากในการขอซื้อที่ดินจากชาวสวนนอกเหนือจากเรื่องราคาที่ดิน และค่าชดใช้ต้นไม้ในสวน
แต่ละขนัด
ทางรถไฟช่วงบางบ�ำหรุ บางกรวย บางสีทอง บางกร่าง ในเขตอ�ำเภอบางกรวย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จึง
คดเคี้ยวมาก เพราะต้องเลี่ยงจากสวนบางขนัดที่เจ้าของไม่ยอมขายให้ หรือขายให้เฉพาะบางส่วน ทางรถไฟตัด
ไปถึงสามแยกบางใหญ่ อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีไปบางพลู บางไผ่ จนถึงอ�ำเภอบางบัวทอง ทางช่วงนี้ไม่
คดเคี้ยว เป็นทางตรง เพราะบริเวณย่านนี้เป็นท้องนามากกว่าเป็นสวน และส่วนใหญ่เป็นนาแปลงใหญ่ จึงง่ายต่อ
การเจรจาขอซื้อที่ดินเพื่อท�ำทางรถไฟ
การสร้างทางรถไฟสายบางบัวทอง แบ่งเป็น ๓ ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ ๑ สถานีบวรมงคล ถึงสถานีบางบัวทอง
ทางรถไฟระยะที่ ๑ เริ่มจากสถานีบวรมงคล บางพลัด ธนบุรี ผ่าน บางบ�ำหรุ บางกรวย บางสีทอง ใน
พื้นที่อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สู่บ้านบางกร่าง บางศรีเมือง อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี บ้าน
บางเลน อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี บ้านบางรักใหญ่ บ้านบางไผ่ ตลาดบางบัวทอง ถึงสถานีบางบัวทอง
อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ช่วงที่ ๒ สถานีบางบัวทอง ถึงสถานีเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทางรถไฟระยะที่ ๒ เส้นทางรถไฟผ่านท้องนาในอ�ำเภอบางบัวทอง อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และ
พื้นที่ของอ�ำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นท้องนา ทางรถไฟจึงไม่คดเคี้ยว
ทางรถไฟช่วงที่ ๒ นี้ เริ่มตั้งแต่สถานีบางบัวทอง ตรงขึ้นไปทางทิศเหนือ ผ่านบ้านล�ำรี ล�ำโพ อ�ำเภอ
บางบัวทอง บ้านคลองข่อย อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บ้านบางสะแก บ้านระแหง ถึงสถานีระแหง อ�ำเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ต่อไปยังบ้านเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ช่วงที่ ๓ บ้านเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงบ้านบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
การสร้างทางรถไฟเริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๕๒ การก่อสร้างมีความก้าวหน้าในทุกวัน รถขนสัมภาระ
พอวิง่ ได้ตามรางรถไฟทีส่ ร้างไว้ ความปลาบปลืม้ พอใจทีเ่ กิดขึน้ กับเจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์นนั้ สุดทีจ่ ะประมาณได้
ยิง่ ปลืม้ หนักขึน้ เมือ่ ได้ไปดูความก้าวหน้า การก่อสร้างทางรถไฟทีย่ ดื ระยะทางออกไปทุกวัน อิฐหักกากปูนจ�ำนวน
มากได้น�ำมาถมท�ำทางก่อสร้างทางรถไฟด้วยการขนลงเรือไปถมทางรถไฟ
การสร้างทางรถไฟหลายช่วงต้องล่าช้า เนื่องจากตามเส้นทางที่สร้างทางรถไฟหลายแห่งต้องท�ำสะพาน
ข้ามคลอง เพราะมีคลองมาก บางคลองมีความกว้างมาก เช่น คลองบางกรวย คลองแม่น�้ำอ้อม ที่บ้านบางพลู
คลองพระราชาพิมล ทีอ่ ำ� เภอบางบัวทอง ต้องก่อสร้างตอม่อสะพานขนาดใหญ่ในคลองเพือ่ รับน�ำ้ หนักของสะพาน
และน�้ำหนักรถไฟ
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พ.ศ. ๒๔๕๘ ทางรถไฟได้สร้างถึงบางกร่าง และบางศรีเมือง อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เจ้าพระยา
วรพงศ์พิพัฒน์สามารถเดินทางไปเยี่ยมญาติของท่านได้โดยเดินทางไปด้วยรถไฟ พ.ศ. ๒๔๕๘ ได้เกิดสงครามโลก
ครัง้ ที่ ๑ ทีท่ วีปยุโรป ถึงแม้วา่ การสัง่ ซือ้ อุปกรณ์เกีย่ วกับรถไฟจากต่างประเทศท�ำได้ยาก อีกทัง้ ราคาอุปกรณ์รถไฟ
มีราคาสูงขึ้น แต่รถไฟพอจะเปิดเดินได้ เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒนาจึงเปิดเดินรถไฟ รับ ส่ง ผู้โดยสารและขนส่ง
สินค้าระหว่าง จังหวัดธนบุรี (ปัจจุบันรวมเป็นกรุงเทพมหานคร) และจังหวัดนนทบุรี ผู้คนแตกตื่นมาขึ้นรถไฟกัน
มากมายทั้งขนสินค้าของสวนไปจ�ำหน่ายที่กรุงเทพฯ
การเปิดเดินรถไฟในระยะแรกจึงด�ำเนินการได้ระหว่างสถานีบวรมงคล บางพลัด ธนบุรี ผ่านบางบ�ำหรุ
บางกรวย บางกร่าง ใกล้วัดเฉลิมพระเกียรติ
พ.ศ. ๒๔๖๐ การวางรางรถไฟได้ไปถึงบ้านบางพลู ต�ำบลบางรักใหญ่ คลองอ้อม อ�ำเภอบางบัวทอง ในระหว่าง
ท�ำการก่อสร้างสะพานข้ามคลองอ้อมทีบ่ า้ นบางพลู เจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์ได้เชิญเสด็จเจ้านาย และข้าราชการ
ท่องเที่ยวด้วยรถไฟไปตามเส้นทางรถไฟที่สร้างทางถึงคลองอ้อม เป็นที่เบิกบานส�ำราญใจของผู้ที่ได้เดินทางด้วย
รถไฟครั้งนั้นเป็นอย่างมาก
พ.ศ. ๒๔๖๑ รถไฟได้วางรางไปถึงอ�ำเภอบางบัวทอง สามารถเปิดเดินรถไฟระหว่างสถานีบวรมงคล
และสถานีบางบัวทองได้

ภาพวาดเส้นทางและสถานีรถไฟสายบางบัวทอง ของครูพินิจ ธูปแก้ว (พ.ศ. ๒๕๕๘)
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การจดทะเบียนบริษัทรถไฟสายบางบัวทอง
เจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์ได้จดั ตัง้ บริษทั รถไฟสายบางบัวทอง และจดทะเบียนบริษทั รถไฟสายบางบัวทอง
ได้รบั สัมปทานจากทางราชการเพือ่ ประกอบการเดินรถไฟสายบางบัวทอง เป็นเวลา ๓๕ ปี นับแต่วนั ที่ ๘ มกราคม
พ.ศ. ๒๔๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
สถานีรถไฟบางบัวทอง ตั้งอยู่บริเวณธนาคารออมสิน สาขาบางบัวทองในปัจจุบัน ด้านหลังสถานีรถไฟ
เป็นบ้านพักของนายสถานีและพนักงานรถไฟ
ม.ล. แจ่ม อิศรางกูร เป็นนายสถานีรถไฟบางบัวทอง

วางรางรถไฟบางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว
พ.ศ. ๒๔๗๐ การวางรางรถไฟจากสถานีบางบัวทองไปทางทิศเหนือตรงไปที่บ้านระแหง อ�ำเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้เริ่มด�ำเนินการ เส้นทางรถไฟสายนี้เริ่มวางรางจากสถานีบางบัวทองไปทางทิศ
เหนือ ข้ามคลองล�ำรี คลองลากค้อน คลองล�ำโพ อ�ำเภอบางบัวทอง เข้าเขตบ้านวัดกร�ำ่ คลองตรง คลองบางสะแก
ไปถึงสถานีระแหง ที่วัดระแหง (วัดบัวแก้วเกษร) อ�ำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
การวางรางรถไฟจากสถานีบางบัวทองถึงสถานีระแหงท�ำได้สะดวกขึ้น เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกา
คุม้ ครองการสร้างทางรถไฟ การจัดซือ้ ทีด่ นิ จึงไม่ยงุ่ ยากมาก ตลอดจนการก�ำหนดแนวเส้นทางการวางรถไฟไม่คดเคีย้ ว
เพราะบริเวณพืน้ ทีท่ งั้ หมดทีก่ ำ� หนดวางรางรถไฟเป็นพืน้ นาตลอดแนว นับตัง้ แต่ตลาดบางบัวทอง ถึงตลาดระแหง

แผนการขยายเส้นทางเดินรถไฟช่วงที่ ๒
ระหว่างท�ำการวางรางรถไฟช่วงจากบ้านบางกร่าง ก่อนถึงบ้านบางพลู คลองอ้อม อ�ำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ ได้เตรียมการจัดหาที่ดิน ต่อจากบ้านระแหง อ�ำเภอลาดหลุมแก้ว ไปถึง
ตลาดเจ้าเจ็ด อ�ำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการส�ำรวจเส้นทางเพื่อวางรางรถไฟ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗
จากการส�ำรวจเส้นทางการวางรถไฟครัง้ นี้ เห็นว่าบ้านคูส้ ลอด อ�ำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพืน้ ที่
เหมาะที่จะวางทางรถไฟให้ไปถึงและพัฒนาให้เป็นชุมชนขึ้น เพื่อเป็นที่ตั้งสถานีรถไฟด้วย ในขณะนั้น คู้สลอด
ยังคงเป็นทุ่งรกร้าง จึงให้คนไปติดต่อกับก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเข้าจับจองที่ดินไว้ ๕,๐๐๐ ไร่เศษ แบ่งกันจับจอง
และให้กำ� นัน ผูใ้ หญ่บา้ น จัดหาคนมาถางป่าเพือ่ ท�ำนา โดยทุนของเจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์ และให้ชาวบ้านท�ำนาได้
และหวังจะได้เกิดชุมชนขึ้น แล้วการวางรางรถไฟจะได้ด�ำเนินการต่อไป
การเข้าจับจองที่ดินดังกล่าวนี้ เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ ตั้งใจให้เป็นการเริ่มต้นสร้างเมืองใหม่ขึ้นมา
แต่โครงการวางรางรถไฟช่วงที่ ๒ และการสร้างเมืองใหม่ไม่เกิดขึ้น เนื่องจากปัญหาผู้ที่เช่าที่ดินที่ได้จับจองไว้
ไม่ได้เข้าไปท�ำนาในที่เช่าอย่างจริงจัง อีกทั้งการเดินทางไปยังที่ดินนั้น ล�ำบากมาก มีผู้อื่นเข้าถือครองที่ดิน
ในเวลาต่อมา เหลือทีด่ นิ เพียงประมาณ ๓๐๐ ไร่เท่านัน้ ครัน้ เมือ่ เจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์ ถึงแก่อนิจกรรม โครงการ
เดินรถไฟช่วงที่ ๒ นี้ จึงไม่มีการด�ำเนินการต่อ
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รถไฟสายบางบัวทองช่วยสนองการขยายชุมชน
ตลาดบางบัวทองตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็นต้นมานับตั้งแต่มีการเดินรถไฟจากธนบุรีถึงบางบัวทอง และต่อ
จากนัน้ ได้ขยายเส้นทางรถไฟถึงอ�ำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ตลาดบางบัวทองจึงพัฒนาขึน้ เป็นศูนย์กลาง
การค้าขายทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของจังหวัดนนทบุรี และของชุมชนใกล้เคียง ทีต่ ดิ ต่อกันในจังหวัดนครปฐม พระนครศรีอยุธยา
และปทุมธานี
ผูค้ นจากฝัง่ ธนเดินทางโดยรถไฟไปซือ้ สินค้าต่าง ๆ ทีต่ ลาดบางบัวทอง จ.ส.อ. สมพงษ์ สกุลดิษฐ์ ปัจจุบนั
อยูท่ อี่ ำ� เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เดิมบ้านอยูท่ บี่ างบ�ำหรุ ได้กล่าวถึงการเดินทางด้วยรถไฟสายบางบัวทองว่า
“...เมื่ออายุประมาณ ๑๐ ขวบ ได้นั่งรถไฟสายบางบัวทอง จากสถานีบางบ�ำหรุไปกับญาติผู้ใหญ่
เพื่อไปซื้อเนื้อหมู และสิ่งของอื่น ๆ ที่ตลาดบางบัวทอง เพื่อมาใช้ในงานท�ำบุญ เพราะตลาดบางบัวทองเป็น
ตลาดใหญ่ สินค้าราคาถูก ชาวบ้านบางบ�ำหรุมักจะนั่งรถไฟไปซื้อของที่ตลาดบางบัวทอง...”
ขณะเดียวกัน ผู้คนทางจังหวัดนนทบุรีสามารถเดินทางหรือน�ำสินค้าไปจ�ำหน่ายที่กรุงเทพฯ ได้ด้วยการ
เดินทางด้วยรถไฟสายบางบัวทอง

รถไฟปล่องกระโถนเริ่มแรก
ต�ำนานรถไฟเมืองนนท์
หัวรถจักรทีล่ ากรถไฟสายบางบัวทองยุคแรกเป็น
หัวรถจักรที่เรียกว่า รถไฟปล่องกระโถน เพราะส่วนบน
ของปล่องมีรูปร่างคล้ายกระโถนทรงสูง ที่ชาวบ้านนิยม
ใช้กันมากในสมัยนั้น หัวรถจักรรุ่นนี้ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง
ต่ อ มามี ผู ้ น� ำ รถดี เ ซลมาใช้ ใ นประเทศไทย
รถไฟฟ้าสายบางบัวทองจึงได้เปลี่ยนหัวรถจักรเป็นรถ
ดีเซล

หัวรถจักรรถไฟสายบางบัวทอง

สงครามโลกครั้งที่ ๒ และมหาอุทกภัยมีผลกระทบต่อ
กิจการรถไฟเจ้าคุณ
พ.ศ. ๒๔๘๔ เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ เริ่มขึ้นที่ทวีปยุโรป การสั่งซื้ออุปกรณ์อะไหล่รถไฟหาซื้อได้ยาก
และมีราคาแพง การเดินรถไฟได้รับผลกระทบเป็นปัญหาในการเดินรถไฟสายบางบัวทองอย่างมาก
พ.ศ. ๒๔๘๕ เกิดมหาอุทกภัยทางรถไฟถูกน�้ำท่วมหมด รถไฟต้องหยุดกิจการ จนน�้ำลดจึงเริ่มเดินรถใหม่
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖
แต่หลังอุทกภัยแล้วสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ได้ยดื เยือ้ มาเป็นสงครามมหาเอเชียบูรพา ญีป่ นุ่ บุกยึดประเทศไทย
และกองทัพสัมพันธมิตรได้เข้าขับไล่ญี่ปุ่นในประเทศไทย สภาวะสงครามเช่นนี้มีผลท�ำให้กิจการรถไฟสาย
บางบัวทองอยู่ในภาวะวิกฤต
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ประกอบกับการถึงแก่อนิจกรรมของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ผู้ซึ่งมุ่งมั่นจริงจังในกิจการรถไฟเมื่อ พ.ศ.
๒๔๘๔ ประจวบกับเกิดความยุ่งยากทั้งอุทกภัยและสงคราม กิจการรถไฟสายบางบัวทองคงด�ำเนินต่อมาอย่าง
อ่อนแรง จนถึง พ.ศ. ๒๔๙๕ กิจการรถไฟสายบางบัวทองหรือรถไฟเจ้าคุณวรพงศ์ ได้ปิดต�ำนานลง คงเหลือแต่
ต�ำนานเล่าขานกันอยู่ในหมู่ผู้เฒ่าผู้แก่ว่า ครั้งหนึ่งฉันเคยนั่งรถไฟไปเมืองนนท์
พื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของจังหวัดนนทบุรี มีพัฒนาการทางคมนาคมทางบกได้ด� ำเนินไปอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดพระนคร หรือกรุงเทพมหานคร ในปัจจุบัน เกิดถนนทางหลวงหลายสาย
เช่น ถนนพิบูลสงคราม ถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรี หรือถนนประชาราษฎร์ ถนนติวานนท์ ถนนงามวงศ์วาน
ถนนแจ้งวัฒนะ เป็นต้น
แต่พื้นที่ทางตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี มีการพัฒนาทางน�้ำ มีการขุดคลองพระราชาพิมล เป็นต้น
การพัฒนาจึงเป็นการพัฒนาพื้นที่เพื่อการเกษตรและการคมนาคมทางน�้ำ เป็นหลัก
เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้น การคมนาคมทางบกมีบทบาทมากขึ้น ทางจังหวัดนนทบุรี โดยด�ำริของนายสอาด
ปายะนันทน์ ขณะด�ำรงต�ำแหน่งผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี จึงได้จดั ท�ำโครงการสร้างถนนตัดไปอ�ำเภอบางกรวย
อ�ำเภอบางใหญ่ อ�ำเภอบางบัวทอง อ�ำเภอไทรน้อย พื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของอ�ำเภอเมืองนนทบุรี

ถนนบางกรวย - ไทรน้อย มรรคาน�ำพาพืน้ ทีฝ่ ง่ั ตะวันตกของเมืองนนท์
สู่โลกกว้าง
สภาพทั่วไปทางกายภาพของจังหวัดนนทบุรีถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำ
เจ้าพระยา และพืน้ ทีฝ่ ง่ั ตะวันตกของแม่นำ�้ เจ้าพระยา โดยมีแม่นำ�้ เจ้าพระยาไหลผ่านและแบ่งแยกพืน้ ทีข่ องจังหวัด
นนทบุรอี อกเป็นสองส่วนดังกล่าว พืน้ ทีท่ างฝัง่ ตะวันตกของจังหวัดนนทบุรคี รอบคลุมพืน้ ทีป่ ระมาณ ๒ ใน ๓ ของ
พื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกอบด้วยอ�ำเภอบางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ไทรน้อย และบางส่วน
ของอ�ำเภอเมืองนนทบุรี และอ�ำเภอปากเกร็ด
การคมนาคมของผู้คนเมืองนนทบุรีในอดีตแต่โบราณกาลมาได้อาศัยทางน�้ำเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก
เพราะมีแม่นำ�้ เจ้าพระยาเป็นแม่นำ�้ สายส�ำคัญไหลผ่าน และมีคลองสาขาทีแ่ ยกจากล�ำน�ำ้ เจ้าพระยา มากกว่าร้อยคลอง
กระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัดนนทบุรี ทั้งคลองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและคลองที่ขุดขึ้น
ครัน้ ต่อมามีการสร้างทางรถไฟสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ ผ่านใกล้เขตจังหวัดนนทบุรที าง
ด้านทิศตะวันออกของจังหวัดนนทบุรี มีสถานีบางเขน สถานีหลักสี่ สถานีดอนเมือง ที่อ�ำนวยความสะดวกในการ
เดินทางของผูค้ นเมืองนนทบุรี พืน้ ทีท่ างฝัง่ ตะวันออกของจังหวัดนนทบุรจี งึ เริม่ เปลีย่ นแปลงพัฒนาการเป็นชุมชนขึน้
พ.ศ. ๒๔๗๔ มีการตัดถนนกรุงเทพฯ นนทบุรี (ถนนประชาราษฎร์) ที่เริ่มจากสามแยกเตาปูน เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ มาถึงท่าน�้ำนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และต่อมาเกิดถนนพิบูลสงคราม ถนนติวานนท์ ถนนงามวงศ์วาน
ถนนแจ้งวัฒนะ พื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของจังหวัดนนทบุรีจึงพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
ส่วนพื้นที่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนนทบุรียังคงมีสภาพเป็นเรือกสวนไร่นาอยู่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ดังเช่นพื้นที่ฝั่งตะวันออก แม้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ เริ่มมีรถไฟเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา) เริ่ม
เปิดด�ำเนินการรับส่งผู้โดยสารจากสถานีวัดบวรมงคลถึงบางกร่าง อ�ำเภอเมืองนนทบุรีได้และต่อมา พ.ศ. ๒๔๖๑
ได้เปิดเส้นทางเดินรถไฟระหว่างสถานีวดั บวรมงคลถึงสถานีบางบัวทอง แต่ไม่มผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงของชุมชน
และการพั ฒนาการคมนาคม เนื่องจากกิจการรถไฟต้องเลิ ก ไปเพราะเกิ ด น�้ ำ ท่ ว มใหญ่ พ.ศ. ๒๔๘๕ และ
เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ พื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดนนทบุรียังคงมีสภาพเป็นพื้นที่ปิดอยู่ต่อไป
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ความคิดที่จะพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดนนทบุรีจึงอยู่ในความคิดของ
ผู้บริหารบ้านเมืองของจังหวัดนนทบุรีตลอดมา โดยเฉพาะเมื่อมีการเดินรถไฟสายบางบัวทองของเจ้าพระยา
วรพงศ์พพิ ฒ
ั น์เป็นการจุดประกายความคิดในการเปิดเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ในพืน้ ทีฝ่ ง่ั ตะวันตกของจังหวัด
นนทบุรีในเวลาต่อมาให้เกิดเป็นความจริงขึ้น

แผนการสร้างทางรถยนต์เข้าสู่พื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดนนทบุรีเริ่มเป็นรูปธรรม
แผนการพัฒนาพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดนนทบุรีได้เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ ช่วงเวลาที่ นายสอาด
ปายะนันทน์ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี และนายอ�ำเภอทุกอ�ำเภอใน
จังหวัดนนทบุรี ได้มมี ติเป็นเอกฉันท์วา่ งานพัฒนาจังหวัดนนทบุรใี นปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ให้การสร้างถนนจากสะพาน
พระราม ๖ ผ่านอ�ำเภอบางกรวย อ�ำเภอบางใหญ่ อ�ำเภอบางบัวทอง ถึงอ�ำเภอไทรน้อย เป็นงานที่ส�ำคัญที่สุด
ของจังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมได้เห็นความส�ำคัญของพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดนนทบุรีซึ่งไม่เพียงแต่เป็น
พื้นที่ที่มีมากถึง ๒ ใน ๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น แต่พื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดนนทบุรียัง
เป็นพืน้ ทีท่ เี่ ป็นแหล่งผลิตพืชผลการเกษตรทีเ่ ป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ ข้าว ผลไม้และผักต่าง ๆ เป็นต้น
จึงถือได้ว่าพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ส�ำคัญของจังหวัดนนทบุรี
แต่ในขณะนัน้ การขนส่งผลิตผลการเกษตรจากพืน้ ทีฝ่ ง่ั ตะวันตกของจังหวัดนนทบุรสี ตู่ ลาดภายนอกท�ำได้
เพียงการขนส่งทางเรือเท่านั้น จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาการขนส่งทางรถยนต์ให้เข้าไปยังพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกนี้
พืน้ ทีแ่ ห่งนีม้ ศี กั ยภาพในการพัฒนาสูง แต่ยงั ขาดการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาการ
คมนาคมทางบกทีส่ ามารถติดต่อกับภายนอกได้สะดวกกว่าการใช้เรือ โครงการจัดสร้างถนนจากสะพานพระราม ๖
ไปอ�ำเภอบางกรวย อ�ำเภอบางใหญ่ อ�ำเภอบางบัวทอง ถึงอ�ำเภอไทรน้อย จึงได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรีได้ประชุมอีกครั้งในวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้จังหวัดนนทบุรีจัดสรรงบประมาณที่ต้องใช้ในการสร้างถนนสายนี้เป็นเงิน จ�ำนวน ๔๓๘,๓๕๖ บาท
ทางจังหวัดนนทบุรีได้ติดต่อกรมโยธาธิการ ขออนุเคราะห์เงินช่วยในการก่อสร้างอีกเป็นรายปี เพราะเงินจ�ำนวน
๔๓๘,๓๕๖ บาท เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเริ่มโครงการในปีแรกเท่านั้น จังหวัดนนทบุรีได้อนุมัติงบประมาณส่วนของ
จังหวัดเพือ่ ช่วยร่วมสร้างอีกปีละไม่ตำ�่ กว่า ๑ ล้านบาท สภาจังหวัดนนทบุรอี นุมตั จิ ดั ซือ้ รถแทรกเตอร์ ๑ คัน ราคา
๔๙๐,๐๐๐ บาท และรถขุดคลองขนาดเล็ก ๑ คัน ราคา ๓๒๖,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการสร้างถนนสายนี้

แผนการสร้างถนนฟากตะวันตกของจังหวัดนนทบุรเี ชือ่ มตัวจังหวัดนนทบุรที ที่ า่ น�้ำนนทบุรี
ถนนบางกรวย ไทรน้อย สร้างขึน้ เพือ่ เปิดพืน้ ทีฝ่ ง่ั ตะวันตกของจังหวัดนนทบุรเี ข้าสูต่ วั จังหวัดนนทบุรแี ละ
กรุงเทพมหานคร อีกทั้งเป็นการเปิดเส้นทางเชื่อมอ�ำเภอต่าง ๆ ทางฝั่งตะวันตกเข้ากับตัวจังหวัด คือ เชื่อมอ�ำเภอ
บางกรวย อ�ำเภอบางใหญ่ อ�ำเภอบางบัวทอง และอ�ำเภอไทรน้อย เข้ากับตัวจังหวัด ตามนโยบายพัฒนาการ
คมนาคมและเศรษฐกิจในบริเวณภาคตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี แต่ในช่วงแรกยังไม่มที างเชือ่ มโดยตรงจากพืน้ ที่
ทางฟากตะวันตกของจังหวัดนนทบุรีสู่ตัวจังหวัดนนทบุรี จึงใช้ท่าเรือที่บางศรีเมือง ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด
นนทบุรีหลังเดิมเป็นท่าเรือข้ามฟาก และท่าเรือที่ท่าน�้ำนนท์ เป็นเส้นทางเดินทางสู่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
หลังเดิม จึงก�ำหนดเส้นทางเดินทางจากท่าน�้ำบางศรีเมือง ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเดิมสู่อ�ำเภอ
บางกรวย อ�ำเภอบางใหญ่ อ�ำเภอบางบัวทอง และอ�ำเภอไทรน้อย ดังนี้
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จากท่าน�ำ้ บางศรีเมืองฝัง่ ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดนนทบุรหี ลังเดิมถึงอ�ำเภอบางกรวย ระยะทางประมาณ
๖ กิโลเมตร
จากท่าน�ำ้ บางศรีเมืองฝัง่ ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดนนทบุรหี ลังเดิมถึงอ�ำเภอบางใหญ่ ระยะทางประมาณ
๘ กิโลเมตร
จากท่าน�้ำบางศรีเมืองฝั่งตรงข้ามศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเดิมถึงอ�ำเภอบางบัวทอง ระยะทาง
ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร
จากท่าน�ำ้ บางศรีเมืองฝัง่ ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดนนทบุรหี ลังเดิมถึงอ�ำเภอไทรน้อย ระยะทางประมาณ
๒๘ กิโลเมตร

เส้นทางและแผนการสร้างถนนสายบางกรวย - ไทรน้อย
แผนการสร้างถนนบางกรวย - ไทรน้อย มีวัตถุประสงค์หลักคือ
๑. เปิดเส้นทางคมนาคมทางบกระหว่างตัวจังหวัดนนทบุรีกับอ�ำเภอบางกรวย อ�ำเภอบางใหญ่ อ�ำเภอ
บางบัวทอง อ�ำเภอไทรน้อย และบางส่วนของอ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๒. เปิดเส้นทางคมนาคมพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี สู่กรุงเทพฯ

เส้นทางรถไฟเจ้าพระยาวรพงศ์ฯ เป็นเส้นทางตามแผนการสร้างถนนบางกรวย - ไทรน้อย
แผนการสร้างถนนบางกรวย - ไทรน้อย ดังกล่าว ได้อาศัยแนวเส้นทางรถไฟของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์
(ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา) มาเป็นเส้นทางของถนนเริ่มจากอ�ำเภอบางกรวย อ�ำเภอบางใหญ่ และอ�ำเภอบางบัวทอง
แต่เส้นทางเพื่อเชื่อมระหว่างศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพฯ ได้ก�ำหนดขึ้น ดังนี้
๑. ท�ำถนนจากอ�ำเภอบางกรวย ไปบรรจบถนนจรัญสนิทวงศ์ เพื่อใช้สะพานพระราม ๖ เดินทางต่อ
ไปศาลากลางจังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี (ก่อนที่จะรวมเป็นกรุงเทพมหานคร) ได้
๒. ท�ำถนนจากอ�ำเภอบางกรวย ไปตามเส้นทางรถไฟเจ้าพระยาวรพงศ์ ไปบรรจบกับบางบ�ำหรุ จังหวัด
ธนบุรี (ก่อนจะยุบไปรวมกับกรุงเทพมหานคร)
๓. ท�ำถนนจากท่าน�ำ้ บางศรีเมือง ซึง่ อยูฝ่ ง่ั ตรงข้ามท่าน�ำ้ นนทบุรี ทีต่ งั้ ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม เพือ่ เป็น
ถนนเชื่อมกับถนนสายบางกรวย - ไทรน้อย ที่ต�ำบลบางกร่าง อ�ำเภอเมืองนนทบุรี สามารถเดินทางไปอ�ำเภอ
บางกรวย อ�ำเภอบางใหญ่ อ�ำเภอบางบัวทอง และอ�ำเภอไทรน้อยได้ด้วยการเริ่มต้นที่ท่าน�้ำบางศรีเมือง ซึ่งเป็น
แนวทางรถไฟเจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์ มาก่อน เพือ่ เดินทางไปอ�ำเภอบางกรวย อ�ำเภอบางใหญ่ อ�ำเภอบางบัวทองได้
การเดินทางตามเส้นทางที่ ๓ นีต้ อ้ งลงเรือข้ามแม่นำ�้ เจ้าพระยาทีท่ า่ น�ำ้ นนทบุรี ทีศ่ าลากลางจังหวัดนนทบุรี
ไปขึน้ รถทีท่ า่ น�ำ้ บางศรีเมือง เพือ่ เดินทางต่อไปอ�ำเภอบางกรวย อ�ำเภอบางใหญ่ และอ�ำเภอบางบัวทอง ด้วยรถยนต์
การสร้างถนนบางกรวย - ไทรน้อย ทางจังหวัดนนทบุรี ได้รับความร่วมมือจากราษฎรเจ้าของที่ดิน เพื่อ
ใช้ท�ำถนน เมื่อก�ำหนดแนวถนนได้แล้วจึงได้เริ่มลงมือท�ำถนน

นนทบุรีศรีมหานคร

แผนที่การตัดถนนสายบางกรวย - ไทรน้อย พ.ศ. ๒๕๐๓ ใช้เส้นทางที่เคยเป็นทางรถไฟสายบางบัวทอง
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พ.ศ. ๒๕๐๓ เริ่มโครงการก่อสร้างถนนสายบางกรวย - ไทรน้อย
เป็นระยะทางประมาณ ๕ - ๖ กิโลเมตร โดยใช้แรงงานคนขุดดินตอนอ�ำเภอบางกรวย
และอ�ำเภอเมืองนนทบุรี กับใช้รถแทรกเตอร์และรถขุดของสภาจังหวัดตอนอ�ำเภอบางบัวทอง
(รายงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๐๖)

ต้นปี พ.ศ. ๒๕๐๔ งานดินเสร็จบางตอน เช่นตอนบางกร่าง
(รายงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๐๖)

นนทบุรีศรีมหานคร

155

ความยุ่งยากในการสร้างถนนบางกรวย - ไทรน้อย
การก่อสร้างถนนบางกรวย - ไทรน้อย มีความยากล�ำบากมาก เพราะไม่สามารถน�ำรถยนต์บรรทุกผ่าน
เข้ามาได้ อีกทั้งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นท้องร่องของสวนผลไม้ และมีล�ำคลองมาก การน�ำเครื่องจักรกลเข้ามาท�ำงาน
ก่อสร้างถนนสายนี้ ไม่สามารถน�ำเข้ามาทางรถยนต์ได้ ต้องน�ำเครื่องจักรกลบรรทุกแพลากจูงมาตามล�ำคลอง
แรงงานคนจึงเป็นความจ�ำเป็นและเป็นแรงงานหลักในการก่อสร้างถนนสายนี้ หิน ทราย และดินลูกรังต้องบรรทุก
มาทางเรือเท่านั้น บางช่วงได้อาศัยสามล้อจ�ำนวนมากเป็นพาหนะในการขนอุปกรณ์ เครือ่ งจักรบางประเภททีข่ น
มาทางเรือ เมื่อบรรทุกเรือมาถึงใกล้บริเวณที่ท�ำถนน ต้องใช้กองคาราวานสามล้อขนอุปกรณ์ และเครื่องจักรกล
ไปยังจุดปฏิบตั งิ าน เช่น บริเวณช่วงคลองแม่นำ�้ อ้อมทีบ่ างเลน บางพลู ใกล้วดั สวนแก้ว อ�ำเภอบางใหญ่ และอ�ำเภอ
บางบัวทอง ได้อาศัยกองคาราวานสามล้อ ตลาดบางบัวทอง มาร่วมปฏิบัติงานอยู่ดัวยเป็นเวลานานวัน และด้วย
สามล้อจ�ำนวนมาก

เรือล�ำเลียงวัสดุก่อสร้างมาทาง
คลองแม่น�้ำอ้อม
เพือ่ สร้างถนนบางกรวย - ไทรน้อย
พ.ศ. ๒๕๐๕

ปรับผิวดินด้วยรถแทรกเตอร์ลาก
ลู ก กลิ้ ง ตี น แกะเพื่ อ ให้ แน่ น แล้ ว
ระดมหินลูกรังส่งขึน้ พร้อมกัน ๓ จุด
คือ ที่อ�ำเภอเมืองนนทบุรี อ�ำเภอ
บางกรวย และอ�ำเภอบางบัวทอง
ทีค่ ลองแม่นำ�้ อ้อม ผลก็คอื งานลง
หินบดทับได้แล้วเสร็จ ๓ อ�ำเภอ
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕

(รายงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๐๖)
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พ.ศ. ๒๕๐๕ เปิดเดินรถยนต์ถนนบางกรวย - ไทรน้อย
การท�ำถนนสายบางกรวย - ไทรน้อย ด�ำเนินการอย่างก้าวหน้า พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้มกี ารลงลูกรังและเปิดให้ใช้
ถนนส�ำหรับการเดินรถได้ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เริม่ เปิดให้รถยนต์ใช้ถนนสายบางกรวย - ไทรน้อย ได้ ๓ เส้นทาง คือ
๑. ท่าน�้ำนนทบุรี (ท่าบางศรีเมือง) - บางกรวย
๒. ท่าน�้ำนนทบุรี (ท่าบางศรีเมือง) - บางใหญ่
๓. ท่าน�้ำนนทบุรี (ท่าบางศรีเมือง) - บางบัวทอง
การเดินทางจากอ�ำเภอบางกรวย อ�ำเภอบางใหญ่ และอ�ำเภอบางบัวทองไปศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
สามารถท�ำได้ ด้วยการเดินทางโดยรถยนต์ถงึ ท่าน�ำ้ บางศรีเมืองแล้วต้องลงเรือข้ามแม่นำ�้ เจ้าพระยาไปท่าน�ำ้ นนทบุรี
และเดินทางไปศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร
ในช่วงเวลานั้นยังไม่มีถนนรถยนต์เชื่อมกับกรุงเทพฯ และศาลากลางจังหวัดนนทบุรีได้

บุคคลผู้มีส่วนส�ำคัญในการสร้างถนนบางกรวย - ไทรน้อย
นายประดิษฐ์ โลหะเนตร
ช่างโท
เทศบาลเมืองนนทบุรี

นายบรรจง ปียะมาน
ปลัดเทศบาลเอก
เทศบาลเมืองนนทบุรี
นายวิวัฒน์ อิ่มใจจิตร
ช่างจัตวา
ประจ�ำจังหวัดนนทบุรี

ว่าที่ ร.ต. วิศาล เฉลิมกิจ
ช่างตรี
ประจ�ำจังหวัดนนทบุรี
งานสร้างถนนสายนี้ส�ำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างทางราชการและประชาชนชาว
นนทบุรี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทัง้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และฝ่ายวิชาการตามภาพข้างบนนี้ ต้องท�ำงานแข่งกับ
เวลาด้วยความล�ำบากตรากตร�ำ และเหน็ดเหนื่อยเป็นพิเศษ เพื่อการพัฒนาบ้านเมืองอันเป็นที่รักของเรา

(รายงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๐๖)
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ถนนบางกรวย - ไทรน้อยเชื่อมกรุงเทพมหานคร ที่เชิงสะพานพระราม ๖
จังหวัดนนทบุรไี ด้กำ� หนดแนวถนนเพือ่ ให้เป็นเส้นทางเชือ่ มจังหวัดนนทบุรกี บั จังหวัดพระนคร และจังหวัด
ธนบุรี (ก่อนที่จะรวมเป็นกรุงเทพมหานคร) ได้มีชาวบ้านเสียสละเพื่อร่วมกันให้เกิดถนนเป็นสาธารณประโยชน์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้อนุญาตให้จังหวัดนนทบุรีใช้พื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย เป็นทางให้รถยนต์ผ่านเข้าออกได้ จังหวัดนนทบุรีจึงท�ำถนนจากอ�ำเภอบางกรวยมาเชื่อมกับถนน
จรัญสนิทวงศ์ที่เชิงสะพานพระราม ๖ และสามารถเดินทางไปศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพฯ ได้

ถนนบางกรวย - ไทรน้อย เส้นทางบรรจบกับโลกภายนอก
พ.ศ. ๒๕๑๐ การสร้างถนนเชื่อมกับจังหวัดธนบุรีทั้ง ๒ สายส�ำเร็จ รถยนต์สามารถเดินทางจากตัวจังหวัด
นนทบุรีไปอ�ำเภอบางกรวย อ�ำเภอบางใหญ่ และอ�ำเภอบางบัวทอง ผู้คนของอ�ำเภอบางกรวย อ�ำเภอบางใหญ่
และอ�ำเภอบางบัวทอง สามารถเดินทางจากภูมลิ ำ� เนาของตนด้วยรถยนต์ไปตัวจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดพระนคร
จังหวัดธนบุรี นับว่าเป็นข่าวดีและข่าวใหญ่ของคนจังหวัดนนทบุรีในขณะนั้น

พิธีเปิดถนนสายบางกรวย - ไทรน้อย
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ จังหวัดนนทบุรี ได้ประกอบพิธเี ปิดถนนสายบางกรวย - ไทรน้อย ถนนสายแรก
ของฝั่งตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี ฯพณฯ ทวี แรงข�ำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธี

“ถนนนนทบุรีทะลุถึงพระนครแล้ว !”
ข้อความข้างต้นนี้เป็นข่าวใหญ่ของคนเมืองนนทบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนนนทบุรีที่อยู่ฝั่งตะวันตกของ
จังหวัด ที่มีถนนบางกรวย - ไทรน้อย เกิดขึ้นในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี เหตุการณ์เช่นนี้ได้สร้าง
ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีในการพัฒนาพื้นที่ทางตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี เช่นเดียวกับพระ
ราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ผูม้ าขุดคลองพระราชาภิมณฑ์ (คลองพระราชาพิมล) และบุกเบิกการท�ำนาในอ�ำเภอบางบัวทอง
และอ�ำเภอไทรน้อย และเช่นเดียวกับเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา) ผู้บุกเบิกกิจการการรถไฟ
สายบางบัวทอง และย่านการค้าทีเ่ ป็นแหล่งเศรษฐกิจใหญ่ของจังหวัดนนทบุรี ผลงานของเจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์
ในการสร้างทางรถไฟสายบางบัวทองได้เป็นเส้นทางการสร้างถนนสายบางกรวย – ไทรน้อย
ทางรถไฟสายบางบัวทองของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ กลับฟื้นคืนมาอีกครั้ง แต่การกลับฟื้นขึ้นมาครั้งนี้
มีแต่เสียงรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ทสี่ ง่ เสียงระงมและรีบเร่ง ไม่มเี สียงรถไฟและหวูดรถไฟทีเ่ คยส่งเสียงมาในกาลก่อน
และไม่มีเสียงทักทายและเรียกรับผู้คนสองข้างทางรถไฟด้วยไมตรี ดังเช่นที่เคยมีมาพร้อมกับรถไฟในอดีต

ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ถึงอ�ำเภอไทรน้อย
ช่วงสุดท้ายของถนนสายบางกรวย - ไทรน้อย ระหว่างอ�ำเภอบางบัวทอง ถึงอ�ำเภอไทรน้อย แล้วเสร็จ
เปิดให้รถยนต์เดินได้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ ขณะนั้น นายวิจิตร แจ่มใส ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
และนายสุเทพ ถึงฝั่ง เป็นนายอ�ำเภอไทรน้อย
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จังหวัดนนทบุรีได้มอบถนนสายบางกรวย - ไทรน้อย ให้เป็นของขวัญปีใหม่ส�ำหรับชาวนนทบุรี รวมทั้ง
เป็นของขวัญแก่ชาวจังหวัดอืน่ ๆ ทีจ่ ะไปมีภมู ลิ ำ� เนาอยูใ่ นจังหวัดนนทบุรี เป็นความปรารถนาดีของคณะผูบ้ ริหาร
จังหวัดนนทบุรี และประชาชนที่บริจาคที่ดินเพื่อสร้างถนน ที่มีวิสัยทัศน์ และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่ง
ประกอบด้วย นายสอาด ปายะนันทน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายแสวง ศรีมาเสริม ผู้ว่าราชการจังหวัด
นนทบุรี นายสมบูรณ์ นนท์ชะศิริ นายอ�ำเภอบางกรวย นายอินทรีย์ เพชรสันทัด นายอ�ำเภอบางใหญ่
นายวิทยา เกสรเสาวภาค นายอ�ำเภอเมืองนนทบุรี นายประสาร วสุวฒ
ั น์ นายอ�ำเภอบางบัวทอง นายสุเทพ ถึงฝั่ง
นายอ�ำเภอไทรน้อย รวมทั้งราษฎร จ�ำนวน ๓๘๑ ราย ที่มอบที่ดินให้แก่ทางราชการเพื่อท�ำถนนสาย
บางกรวย - ไทรน้อย เป็นจ�ำนวนมูลค่าประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ

ถนนเส้นทางคมนาคมสายหลักของจังหวัดนนทบุรี
พัฒนาการของเส้นทางคมนาคมทางบกของจังหวัดนนทบุรที เี่ ริม่ จากรถไฟสายบางบัวทองของเจ้าพระยา
วรพงศ์พิพัฒน์ เป็นปฐมบทที่เปิดพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทางตะวันตกเชื่อมต่อโลกภายนอกได้ทางบก ต่อมาจังหวัด
นนทบุรีได้มีการสร้างถนนเป็นเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์อีกหลายสาย จอมพล ป.พิบูลสงคราม อนุมัติให้สร้าง
ถนนพิบูลสงคราม เรียบแม่น�้ำเจ้าพระยาเชื่อมจังหวัดนนทบุรีกับกรุงเทพมหานคร จากนั้นมีการสร้างถนน
ประชาราษฎร์ ถนนติวานนท์ ถนนงามวงศ์วาน ถนนแจ้งวัฒนะ เชื่อมจังหวัดนนทบุรีฝั่งตะวันออก กับ
กรุงเทพมหานคร

ถนนติวานนท์ทางหลวงแผ่นดินสายแรกในจังหวัดนนทบุรี
ถนนติวานนท์ เป็นทางหลวงแผ่นดินสายแรกทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ เป็นเส้นทางคมนาคม ท�ำให้พนื้ ทีท่ างฝัง่ ตะวัน
ออกตอนเหนือของจังหวัดนนทบุรใี นเขตอ�ำเภอเมืองนนทบุรี และอ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตลอดถึงพืน้ ที่
ฝัง่ ตะวันออกของแม่นำ�้ เจ้าพระยาในเขตพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สามารถเชือ่ มต่อกับทางหลวง
แผ่นดินไปสูก่ รุงเทพฯ ได้เป็นทางหลวงแผ่นดินสาย นนทบุรี - ปากเกร็ด - ปทุมธานี แยกจากทางหลวงสาย นนทบุรี
- กรุงเทพฯ ตรง กม.ที่ ๕.๒๐๐ ในต�ำบลสวนใหญ่ใกล้โรงเรียนวัดลานนาบุญ ต�ำบลสวนใหญ่ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ไปสุดที่ริมแม่น�้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่ต�ำบลบ้านกลาง อ�ำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
รวมระยะทาง ๒๓.๕ กิโลเมตร ขนานนามให้เป็นเกียรติแก่ขุนชิดชาญตรวจ (เชี่ยวชาญ ช.ติวานนท์) อดีตนายช่าง
ก�ำกับการเขตการทางกรุงเทพฯ มหานคร
ในปัจจุบันนี้ เมื่อสะพานพระนั่งเกล้า สะพานพระราม ๔ สะพานพระราม ๕ สะพานมหาเจษฎาบดินทรา
นุสรณ์ สะพานนนทบุรี ได้เกิดขึน้ ในจังหวัดนนทบุรี ท�ำให้เกิดถนนสายหลักหลายสาย ในจังหวัดนนทบุรี เช่น ถนน
รัตนาธิเบศร์ ถนนนครอินทร์ ถนนราชพฤกษ์ ถนนชัยพฤกษ์ เป็นต้น
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รถยนต์ โดยสารสายแรก
ของจังหวัดนนทบุรี

เมื่อมีการตัดถนนประชาราษฎร์ หรือถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรี และถนนพิบูลสงครามซึ่งเป็นเส้นทาง
คมนาคม เชื่อมกรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรี เริ่มมีรถยนต์วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ - นนทบุรี และมีรถยนต์โดยสาร
ที่เรียกว่า รถเมล์ รับส่งผู้โดยสารระหว่างนนทบุรี - สนามหลวง เทศบาลเมืองนนทบุรีเป็นผู้ด�ำเนินการ เมื่อวันที่
๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นรถยนต์ประจ�ำทางสาย ๓๒
ต่อมามีการตัดถนนติวานนท์จากจังหวัดนนทบุรี ไปถึงอ�ำเภอปากเกร็ด และต่อไปถึงจังหวัดปทุมธานี
รถเมล์เทศบาลเมืองนนทบุรีจึงขยายเส้นทางเดินรถจากปากเกร็ด - นนทบุรี - สนามหลวง

เทศบาลเมืองนนทบุรี ปรับปรุงการ
เดินรถใหม่ โดยขอซือ้ รถเฟีย๊ ต ๑๐ คัน
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นเงินประมาณ
๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท และได้รับอนุมัติให้
ซื้ออีก ๒๐ คัน ในปี ๒๕๐๖ เป็นเงิน
ประมาณ ๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท
(รายงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๐๖)
บริเวณที่จอดรถสาธารณะของ
สภาจั ง หวั ด ปลายถนนสาย
บางกรวย - ไทรน้อย ได้ชว่ ยให้เกิด
ความสะดวกแก่ผู้ โดยสารมาก
บริ เ วณเดี ย วกั น นี้ เ ป็ น ท่ า น�้ ำ
บางศรีเมืองในปัจจุบัน
(รายงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.
๒๕๐๖)
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บริษัทบางบัวทองขนส่ง หรือรถเมล์ บ.บ.ท. ได้เปิดเส้นทางเดินรถยนต์โดยสารระหว่าง ปทุมธานี ปากเกร็ด - นนทบุรี - สนามหลวง ต่อมาบริษทั นายเลิศ ได้รบั โอนกิจการของรถเมล์บริษทั บางบัวทอง เป็นรถเมล์ขาว
ของบริษัทนายเลิศ
บริษัทขนส่ง จ�ำกัด ได้เปิดบริการเดินรถสายปากเกร็ด - ท่าช้าง โดยใช้เส้นทางถนนติวานนท์ แล้วต่อไป
ทางถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรี ไปสามแยกเตาปูน - บางโพ – บางล�ำภู - ท่าช้างวังหลวง
ชาวนนทบุรี ปทุมธานี สามารถเดินทางไปกรุงเทพฯ ได้สะดวกขึ้น

เริ่มมีรถยนต์ประจ�ำทางถนนสายบางกรวย - ไทรน้อย
พ.ศ. ๒๕๐๕ ถนนสายบางกรวย - ไทรน้อย ได้ลงหินลูกรังและเปิดให้รถยนต์ใช้ถนนจากท่าน�ำ้ บางศรีเมือง
ไปอ�ำเภอบางกรวย อ�ำเภอบางใหญ่ และอ�ำเภอบางบัวทองได้
ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ นีเ้ ป็นช่วงเวลาทีม่ กี ารเดินรถยนต์โดยสารประจ�ำทางถนนบางกรวย – ไทรน้อย นายชานิน
เฟื่องภักดี เป็นผู้เริ่มกิจการเดินรถยนต์โดยสารโดยรวมกลุ่มเอกชนเจ้าของรถยนต์โดยสารท�ำการเดินรถยนต์
โดยสาร ๓ เส้นทาง คือ
๑. ท่าน�้ำนนทบุรี (ท่าบางศรีเมือง) - บางกรวย
๒. ท่าน�้ำนนทบุรี (ท่าบางศรีเมือง) - บางใหญ่
๓. ท่าน�้ำนนทบุรี (ท่าบางศรีเมือง) - บางบัวทอง
ผู้คนให้ความสนใจใช้บริการรถยนต์โดยสารทั้ง ๓ เส้นทางนี้อย่างมาก
ในช่วงแรกสามารถรวมรถยนต์โดยสารได้ ๔๓ คัน รถยนต์โดยสารส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ยี่ห้อ โตโยเอส
และรถโดยสารสาธารณะรุ่นแรกของจังหวัดนนทบุรี ฝั่งตะวันตก โตโยเปท ของบริษัท โตโยมอเตอร์ จ�ำกัด
นายชานิน เฟื่องภักดี เล่าว่า รถยนต์โดยสารทั้งสองรุ่นนี้มีความทนทานมาก ในบางปีที่มีอุทกภัยน�้ำท่วมถนน
บางกรวย – ไทรน้อย มีระดับสูงมาก รถต้องวิ่งลุยน�้ำเกือบครึ่งคัน ทั้งติดหล่มและลุยโคลน แต่รถยังคงใช้การได้
จนบริษัท โตโยมอเตอร์ ได้ส่งผู้บริหารของบริษัทจากญี่ปุ่นมาดูความทนทานของรถยนต์รุ่นนี้
เมื่อการท�ำถนนจากอ�ำเภอบางกรวยไปบรรจบกับถนนจรัญสนิทวงศ์ส�ำเร็จเรียบร้อย จึงมีรถยนต์โดยสาร
ประจ�ำทางระหว่างอ�ำเภอบางกรวย - สะพานพระราม ๖

นายชานิน เฟื่องภักดี ผู้ริเริ่มน�ำรถยนต์
โดยสารสาธารณะมาให้บริการใน
จังหวัดนนทบุรีฝั่งตะวันตก
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รถยนต์ โดยสารรุ่นแรกที่นายชานิน เฟื่องภักดี น�ำมาให้บริการประชาชน
ในจังหวัดนนทบุรี ฝั่งตะวันตก
พ.ศ. ๒๕๑๙ ถนนสายบางกรวย - ไทรน้อย สามารถใช้เดินรถจากอ�ำเภอบางบัวทอง ถึงอ�ำเภอไทรน้อยได้
การเดินทางด้วยรถยนต์สามารถเดินทางตามเส้นทางของถนนบางกรวย - ไทรน้อย ได้ตลอดสาย รถยนต์โดยสาร
ประจ� ำ ทางจึ ง ขยายไปถึ ง อ� ำ เภอไทรน้ อ ยได้ และขยายเส้ น ทางเดิ น รถไปถึ ง อ� ำ เภอลาดบั ว หลวง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาในเวลาต่อมา

๑
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แผนที่เส้นทางการเดินรถประจ�ำทางในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี
ที่นายชานิน เฟื่องภักดี วาดขึ้นเอง (พ.ศ. ๒๕๐๕)

พัฒนาการพืน้ ทีท่ างตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี
พืน้ ทีท่ างตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี ซึง่ ประกอบด้วย อ�ำเภอบางกรวย อ�ำเภอบางใหญ่ อ�ำเภอบางบัวทอง
อ�ำเภอไทรน้อย บางส่วนของอ�ำเภอเมืองนนทบุรี และบางส่วนของอ�ำเภอปากเกร็ด พื้นที่บริเวณนี้มีการพัฒนา
อย่างมากและมีพฒ
ั นาการต่อเนือ่ งกันมาจนถึงปัจจุบนั เริม่ ต้นแต่มกี ารขุดคลองของพระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ทีเ่ ป็น
ผลให้เกิดพื้นที่เศรษฐกิจขนาดใหญ่ เกิดนาข้าว และชุมชนต่าง ๆ เกิดอ�ำเภอบางบัวทอง อ�ำเภอบางใหญ่ อ�ำเภอ
ไทรน้อย จากนั้นเกิดกิจการรถไฟของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ และเรือยนต์โดยสารในพื้นที่ตะวันตกของจังหวัด
นนทบุรี ตามมาด้วยถนนบางกรวย - ไทรน้อย ทางรถยนต์สายแรกที่เป็นมรรคาน�ำพาพื้นที่ตะวันตกของจังหวัด
นนทบุรีเชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้
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บัดนี้ พัฒนาการทางด้านสาธารณูปโภค โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคม ไม่วา่ จะเป็น ถนน สะพานข้ามแม่นำ�้
เจ้าพระยาที่ได้สร้างขึ้นอีกหลายแห่ง ท�ำให้พื้นที่กว้างใหญ่ ๒ ใน ๓ ที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรี ได้กลายเป็นแหล่งรวม
ถนนสายส�ำคัญของจังหวัดนนทบุรี และของประเทศ เช่น ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนนครอินทร์ ถนนชัยพฤกษ์
ถนนราชพฤกษ์ ถนนกาญจนาภิเษก (ถนนตลิง่ ชัน - สุพรรณบุร)ี ถนนสาย ๓๔๕ ทางรถไฟฟ้าสายสีมว่ งบางบัวทอง
สามแยกเตาปูน ได้ช่วยพัฒนาพื้นที่ทางตะวันตกของจังหวัดนนทบุรีมากยิ่งขึ้นขณะนี้ก�ำลังด�ำเนินการก่อสร้าง
มอเตอร์เวย์ ที่อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปจังหวัดกาญจนบุรี เชื่อมต่อเส้นทางไปถึงทวายในประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อ�ำเภอบางใหญ่เป็นชุมทางใหญ่ที่มีรถยนต์โดยสารที่รับส่ง
ผูโ้ ดยสารระหว่างภายในจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี - กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทัง้ เป็นทีต่ งั้ สถานีรถไฟฟ้าขนาด
ใหญ่ มีที่จอดรถได้จ�ำนวนมาก
การสร้างสะพานพระนั่งเกล้า และถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนรัตนาธิเบศร์ และถนนกาญจนาภิเษก
(ถนนตลิง่ ชัน - สุพรรณบุรี ในปัจจุบนั ) เป็นเมืองปริมณฑลของกรุงเทพฯ ได้ขยายมาในพืน้ ทีข่ องอ�ำเภอเมืองนนทบุรี
อ�ำเภอบางกรวย อ�ำเภอบางใหญ่ อ�ำเภอบางบัวทอง อย่างรวดเร็ว
ถนนราชพฤกษ์ที่เริ่มจากอ�ำเภอปากเกร็ดผ่านอ�ำเภอเมืองนนทบุรี และอ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
และถนนนครอินทร์ ที่ผ่านอ�ำเภอเมืองนนทบุรี และอ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้เปลี่ยนแปลงสภาพของ
ชุมชนชาวสวน และชุมชนชาวนา เป็นบ้านเป็นเมืองที่มีย่านธุรกิจการค้า และหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว และกระจายไปตลอดราวกับดอกเห็ด

ถนนในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี ที่เชื่อมเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์
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ถนนในพื้ น ที่ ฝ ั ่ ง ตะวั น ตกของ
จังหวัดนนทบุรี ในพื้นที่ต�ำบล
บางศรีเมือง อ�ำเภอเมืองนนทบุรี

ถนนในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของ
จังหวัดนนทบุรี ที่เชื่อมเข้าสู่
ถนนราชพฤกษ์

ถนนรัตนาธิเบศร์ มีสถานีรถไฟฟ้า
เชื่อมการคมนาคมฝั่งตะวันตกของ
จังหวัดนนทบุรีกับกรุงเทพมหานคร
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สะพานข้ามแม่นำ�้ เจ้าพระยาทีน่ ำ� พาการเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีต่ ะวันตก
เมือ่ มีการสร้างสะพานพระนัง่ เกล้า พืน้ ทีต่ ะวันตกของจังหวัดนนทบุรตี ามถนนรัตนาธิเบศร์ได้เปลีย่ นสภาพ
บ้านนา บ้านสวน เป็นย่านธุรกิจและหมู่บ้านจัดสรร เช่นเดียวกัน ต่อมาที่มีการสร้างสะพานพระราม ๔ สะพาน
พระราม ๕ และสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ พืน้ ทีฝ่ ง่ั ตะวันตกของจังหวัดนนทบุรที เี่ คยมีแปลงนาข้าวเขียว
ขจี และร่มรืน่ ด้วยไม้ผลในสวนทุเรียน กระท้อน มังคุด กลับกลายเป็นบ้านเรือนผุดขึน้ เบียดเสียดหนาแน่น ท่ามกลาง
รถราวิ่งไปมาขวักไขว่ส่งเสียงไม่ขาดหายทั้งวันทั้งคืน

สะพานพระราม ๔ เชื่อมฝั่งตะวันออกและตะวันตก ในพื้นที่อ�ำเภอปากเกร็ด ของจังหวัดนนทบุรี
เป็นพื้นที่ฝั่งตะวันตกจากทุ่งนา สวนผลไม้เป็นที่อยู่อาศัย และแหล่งการค้าขนาดใหญ่

สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ เชื่อมฝั่งตะวันออกและตะวันตก ในพื้นที่อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
ของจังหวัดนนทบุรี เป็นพื้นที่ทั้งสองฝั่งจากบ้านสวน บ้านนา รองรับการเติบโตของชุมชนอย่างรวดเร็ว

๗

นนทบุรี
มี ๖ อ�ำเภอ

อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
ประวัติความเป็นมา
อ�ำเภอเมืองนนทบุรีเดิมเรียกว่า แขวงตลาดขวัญ
และอ�ำเภอตลาดขวัญ ตามล�ำดับ ก่อนที่จะมีชื่อเช่นใน
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
ปัจจุบันนี้ว่า อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มีการปฏิรูปการบริหารบ้านเมืองของไทยด้วย
การกระจายอ�ำนาจการปกครองให้มีมณฑล เมือง แขวง ต�ำบล และหมู่บ้าน ส�ำหรับแขวงต่อมาได้เรียกว่าอ�ำเภอ
มีกรมการอ�ำเภอเป็นผู้บริหารสูงสุด ต่อมาเรียกว่า นายอ�ำเภอ โปรดเกล้าฯ ให้ใช้รูปแบบการบริหารบ้านเมือง
แนวใหม่นี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ และทรงให้ทดลองใช้ในการปกครองในระยะแรก จากนั้น
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) การบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาคจึงเริ่มจากหมู่บ้านเป็นหน่วยปกครองที่เล็กที่สุด หลายหมู่บ้านรวมกันเป็นอ�ำเภอ หลายอ�ำเภอ
รวมกันเป็นเมือง หลายเมืองรวมกันเป็นมณฑล

บ้านตลาดขวัญเป็นทีต่ งั้ ของแขวงตลาดขวัญและอ�ำเภอตลาดขวัญ
เมืองนนทบุรีตั้งอยู่ที่บ้านตลาดขวัญ ดังนั้นเมื่อมีการยกฐานะของชุมชน หมู่บ้านขึ้นเป็นแขวง (ปัจจุบัน
เรี ย กว่ า อ� ำ เภอ) บ้ า นตลาดขวั ญ จึ ง ได้ รั บ ยกฐานะขึ้ น เป็ น แขวง เรี ย กว่ า แขวงตลาดขวั ญ ต่ อ มาเมื่ อ มี
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) จึงมีการใช้ชื่อว่า อ�ำเภอตลาดขวัญ

สถานที่ตั้งและอาณาเขตของอ�ำเภอตลาดขวัญ เมื่อแรกตั้ง
เมือ่ มีการตัง้ ทีว่ า่ การอ�ำเภอตลาดขวัญตามพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐)
พืน้ ทีอ่ าณาเขตและสถานทีต่ งั้ อ�ำเภอตลาดขวัญ ปรากฏตามรายงานของพระอินทรเทพบดี ศรีสมุห ข้าหลวงรักษา
ราชการเมืองนนทบุรี ที่รายงานเรื่องราชการเมืองนนทบุรี กราบทูล พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงนเรศวรฤทธิ์
เสนาบดีกระทรวงนครบาล ได้กล่าวถึงที่ตั้งและอาณาเขตของอ�ำเภอตลาดขวัญ และชื่อของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
กรมการอ�ำเภอ (นายอ�ำเภอ) อ�ำเภอตลาดขวัญ ดังนี้
“อ�ำเภอตลาดขวัญ เรียกว่า อ�ำเภอเมือง จีนฮวดเป็นกรมการอ�ำเภอ ตั้งอยู่ที่ต�ำบลบางสร้อยทอง มี
ก�ำนัน ๑๘ ผู้ใหญ่บ้าน ๑๘๒ ราษฎรไทย จีน รามัญ ลาว เขมร แขก มอญ ชาย ๕,๒๙๗ หญิง ๖,๐๙๘ รวม
๑๑,๓๙๕ คน ทิศตะวันออกแลทิศใต้จดแขวงกรุงเทพฯ ทิศตะวันตกจดล�ำน�ำ้ เจ้าพระยา ทิศเหนือจดพรมแดน
เมืองปทุมธานี”
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จากหนังสือรายงานดังกล่าวนี้ ได้แสดงอาณาเขตของอ�ำเภอตลาดขวัญที่กว้างขวางกว่าพื้นที่ของอ�ำเภอ
เมืองนนทบุรใี นปัจจุบุ นั นีม้ าก เพราะพืน้ ทีฝ่ ง่ั ตะวันออกของแม่นำ�้ เจ้าพระยาในเขตจังหวัดนนทบุรที งั้ หมด ซึง่ รวม
ทั้งพื้นที่ฝั่งตะวันออกของอ�ำเภอปากเกร็ด ในปัจจุบันนี้อยู่ในเขตปกครองของอ�ำเภอตลาดขวัญทั้งหมด รวมทั้ง
พื้นที่บางส่วนของกรุงเทพฯ ในปัจจุบันนี้ด้วย เพราะเขตแดนของอ�ำเภอตลาดขวัญด้านตะวันออกจดคลองเปรม
ประชากรในเขตหลักสี่ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ด้วย

ที่มาของชื่ออ�ำเภอตลาดขวัญ
เนือ่ งจากพืน้ ทีท่ ตี่ งั้ ของอ�ำเภอตลาดขวัญเป็นพืน้ ทีท่ มี่ ปี ระวัตคิ วามเป็นมายาวนาน ก่อนการตัง้ เมืองนนทบุรี
เมือ่ พ.ศ. ๒๐๙๒ ด้วยเป็นทีต่ งั้ ของย่านการค้าทีม่ มี าแต่ครัง้ ต้นกรุงศรีอยุธยาทีม่ ชี อื่ ว่า ตลาดขวัญ และบ้านตลาดขวัญ
เมือ่ มีการแบ่งการปกครองของเมืองเป็นอ�ำเภอ บ้านตลาดขวัญจึงได้รบั การน�ำชือ่ นีไ้ ปเป็นชือ่ ของอ�ำเภอตลาดขวัญ
แต่เขตการปกครองของอ�ำเภอตลาดขวัญกว้างใหญ่มาก ได้รวมพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำเจ้าพระยา
ของเมืองนนทบุรีทั้งหมดไปจดคลองเปรมประชากร ซึ่งรวมพื้นที่บางส่วนของกรุงเทพฯ ในปัจจุบันนี้ด้วย

สถานทีต่ งั้ ทีว่ า่ การอ�ำเภอตลาดขวัญอยูร่ วมกับทีท่ ำ� การเมืองนนทบุรี
สถานทีต่ งั้ ทีว่ า่ การอ�ำเภอตลาดขวัญ ในระยะแรกปฏิรปู การปกครองตามพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครอง
ท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ พ.ศ. ๒๔๔๐ ที่ว่าการอ�ำเภอตลาดขวัญ คงอยู่รวมกับที่ท�ำการเมืองนนทบุรี ซึ่งเป็นบ้านของ
พระอินทรเทพบดี ศรีสมุห ข้าหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรี เนื่องจากในอดีต ก่อนที่ทางราชการจะก�ำหนดให้
มีการสร้างทีว่ า่ การเมือง และทีว่ า่ การอ�ำเภอเป็นสถานทีท่ ำ� งานของข้าราชการ และเป็นทีท่ รี่ าษฎรมาติดต่อราชการ
ได้นนั้ ไม่วา่ จะเป็นทีท่ ำ� การของเมือง หรือของอ�ำเภอจะใช้บา้ นของเจ้าเมือง หรือบ้านนายอ�ำเภอเป็นสถานทีท่ ำ� การ
ของเมือง หรืออ�ำเภอ แล้วแต่กรณี เมืองนนทบุรเี ช่นกัน ในช่วงแรกของการปฏิรปู การปกครองครัง้ รัชกาลพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ใช้บา้ นของพระอินทรเทพบดี ศรีสมุห ข้าหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรี
เป็นที่ว่าราชการเมือง และได้ใช้เป็นที่ว่าการอ�ำเภอตลาดขวัญ และอ�ำเภอบางใหญ่ (ชื่อเดิมของอ�ำเภอ
บางกรวย) ด้วย ครั้นต่อมาพระอินทรเทพบดี ศรีสมุห ถึงแก่อนิจกรรม และมีการแต่งตั้งหลวงวิสูตรบริหารเป็น
ข้าหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรีคนใหม่ จึงจ�ำเป็นต้องสร้างที่ว่าการเมืองนนทบุรี และที่ว่าการอ�ำเภอ
ตลาดขวัญ เป็นที่ท�ำการของทางราชการ
พ.ศ. ๒๔๔๕ ทางราชการได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อสร้างที่ว่าการเมืองนนทบุรีในวงเงิน ๘,๐๐๐ บาท และ
สร้างที่ท�ำการอ�ำเภอต่าง ๆ ของเมืองนนทบุรีทั้ง ๔ อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอตลาดขวัญ อ�ำเภอปากเกร็ด อ�ำเภอ
บางบัวทอง และอ�ำเภอบางใหญ่ ในวงเงินอ�ำเภอละ ๒,๐๐๐ บาท
แต่การก่อสร้างสถานที่ราชการดังกล่าวสามารถด�ำเนินการได้เพียง ๓ รายการ กล่าวคือ สามารถสร้างที่
ว่าราชการเมืองนนทบุรี ที่ว่าการอ�ำเภอบางบัวทอง และอ�ำเภอบางใหญ่ (ชื่อเดิมของอ�ำเภอบางกรวย) ที่ว่าการ
อ�ำเภอตลาดขวัญต้องระงับการก่อสร้างไว้ก่อน ดังปรากฏตามหนังสือ ที่ ๓๖๙/๒๗๑๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕) หลวงวิสูตรบริหารข้าหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรี มีหนังสือกราบทูล พระเจ้าน้อง
ยาเธอกรมหลวงนเรศวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงนครบาล ที่ว่า
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“ข้าพระพุทธเจ้าได้จัดหานายช่างให้รับเหมาปลูกสร้างท�ำที่ว่าการอ�ำเภอตามแปลนเมืองธัญบุรี ซึ่ง
โปรดเกล้าประทานไปแต่ก่อนนั้น นายช่างรับเหมาท�ำแค่ ๒ ต�ำบล ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท ยังอีก ๒ ต�ำบลนั้น
นายช่างยังหารับท�ำไม่ เพราะนายช่างขัดข้องว่า ตามแปลนที่ท�ำเกรงด้วยเกล้าว่าจะขาดทุน เพราะ
สรรพสิ่งของขึ้นราคาแพงทุกสิ่งทุกอย่าง จึงจะขอรับท�ำแต่เพียง ๒ ต�ำบลก่อน คือ ต�ำบลบางใหญ่หนึ่ง
ต�ำบลบางบัวทองหนึ่ง เพราะ ๒ ต�ำบลนี้ยังตั้งที่ท�ำการไม่ถูกต้องกับท้องที่ สมควรต้องรีบจัดการท�ำเสียก่อน
แต่ต�ำบลตลาดขวัญและปากเกร็ดนั้น เป็นการที่ควรจะท�ำต่อภายหลังได้”
นอกจากนั้นความจ�ำเป็นที่จะต้องสร้างที่ว่าราชการเมืองนนทบุรีมีความเร่งด่วนที่จะต้องสร้าง อีกทั้ง
งบประมาณทีไ่ ด้ตงั้ ไว้ ๘,๐๐๐ บาท ส�ำหรับสร้างทีว่ า่ ราชการเมืองนนทบุรไี ม่เพียงพอ เพราะต้องใช้งบประมาณถึง
๑๒,๐๐๐ บาท ดังนึ้นจึงมีความจ�ำเป็นต้องโอนงบประมาณส�ำหรับสร้างที่ว่าการอ�ำเภอตลาดขวัญ และอ�ำเภอ
ปากเกร็ด แห่งละ ๒,๐๐๐ บาท รวม ๒ แห่ง เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท ไปสมทบในการก่อสร้างที่ว่าราชการเมือง
ด้วยเหตุนี้การก่อสร้างที่ว่าการอ�ำเภอตลาดขวัญจึงต้องระงับไว้ก่อน
ดังนั้นสถานที่ท�ำการอ�ำเภอตลาดขวัญได้ใช้ที่ว่าราชการเมืองนนทบุรีเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของอ�ำเภอ
ตลาดขวัญด้วย

อ�ำเภอนนทบุรีเป็นชื่อใหม่ของอ�ำเภอตลาดขวัญ
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้มกี ารปรับปรุงการบริหารการปกครอง
ให้ยกเลิกมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ ให้เมืองนนทบุรีมีฐานะเป็นหัวเมืองขึ้นกับกรุงเทพ
พระมหานคร และให้ใช้คำ� ว่า จังหวัดนนทบุรี แทนเมืองนนทบุรี อ�ำเภอตลาดขวัญได้เปลีย่ นชือ่ เป็นอ�ำเภอนนทบุรี
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘
สถานที่ตั้งของอ�ำเภอนนทบุรี ยังคงอยู่ที่บ้านตลาดขวัญรวมกับที่ว่าราชการเมืองนนทบุรี

ที่ว่าการอ�ำเภอนนทบุรีย้ายมาอยู่ที่บ้านบางตะนาวศรี
มีชื่อใหม่ - อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
พ.ศ. ๒๔๗๑ ทางราชการได้ยา้ ยศาลากลางจังหวัดนนทบุรมี าอยูท่ อี่ าคารเรียนโรงเรียนราชวิทยาลัย ต�ำบล
บางตะนาวศรี อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ที่ว่าการอ�ำเภอนนทบุรี จึงได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารเรียนโรงเรียน
ราชวิทยาลัยด้วย และได้เปลี่ยนชื่ออ�ำเภอนนทบุรี เป็น อ�ำเภอเมืองนนทบุรี

สถานที่ตั้งที่ว่าการอ�ำเภอ
เมืองนนทบุรีปัจจุบัน
เมื่อมีการสร้างศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ที่
ถนนรัตนาธิเบศร์ ที่ว่าการอ�ำเภอเมืองนนทบุรีได้ย้าย
มาอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ต�ำบลบางกระสอ
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๑
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖

ที่ว่าการอ�ำเภอเมืองนนทบุรี
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การเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของอ�ำเภอเมืองนนทบุรี
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒
เมือ่ เริม่ มีการจัดตัง้ อ�ำเภอต่าง ๆ ของเมืองนนทบุรตี ามพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ นัน้
อ�ำเภอตลาดขวัญ (ปัจจุบันคือ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี) เขตปกครองของอ�ำเภอตลาดขวัญมีพื้นที่ครอบคลุมทางฝั่ง
ตะวันออกของแม่น�้ำเจ้าพระยาในเขตเมืองนนทบุรีทั้งหมดรวมทั้งพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกทั้งหมดของแม่น�้ำ
เจ้าพระยาในเขตอ�ำเภอปากเกร็ดด้วย และต่อไปจนจดคลองเปรมประชากร
ต่อมามีการเปลีย่ นแปลงเขตปกครองของอ�ำเภอตลาดขวัญ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๒ มีการจัดตัง้ อ�ำเภอปากเกร็ด
และมีการก�ำหนดให้ใช้คลองบางตลาดเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างอ�ำเภอตลาดขวัญกับอ�ำเภอปากเกร็ด ดังนั้น
อาณาเขตทางทิศเหนือของอ�ำเภอตลาดขวัญ ฝั่งตะวันออกของแม่น�้ ำเจ้าพระยาจดอ�ำเภอปากเกร็ดที่คลอง
บางตลาด ส่วนทางฝั่งตะวันตกของแม่น�้ำเจ้าพระยาจดอ�ำเภอบางบัวทองที่ปากคลองบางบัวทอง
อาณาเขตของอ�ำเภอตลาดขวัญฝั่งตะวันตกของแม่น�้ำเจ้าพระยาขยายมาถึงบ้านบางไผ่ที่ปากคลอง
บางกรวยต่อเนื่องขึ้นมาทางเหนือถึงบ้านบางกร่าง บ้านบางข่า บ้านบางศรีเมือง บ้านบางรักน้อย บ้านไทรม้า
บ้านท่าอิฐ แบ่งเขตอ�ำเภอบางบัวทองที่ปากคลองบางบัวทอง (ช่วงเวลานั้นเขตอ�ำเภอบางบัวทองมาถึงต�ำบล
อ้อมเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ดจดแม่น�้ำเจ้าพระยา)

การเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของอ�ำเภอเมืองนนทบุรี
ครั้งรัชกาลที่ ๖ - รัชกาลที่ ๗
พ.ศ. ๒๔๖๓ โอนต�ำบลท่าอิฐ อ�ำเภอนนทบุรี ไปขึ้นกับอ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๔๖๔ โอนต�ำบลบางเลน อ�ำเภอนนทบุรี* ไปขึ้นกับอ�ำเภอบางแม่นาง (ปัจจุบันคืออ�ำเภอบางใหญ่)
จังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ โอนต�ำบลลาดโตนด ซึ่งตั้งอยู่ทางฟากตะวันออกของคลองประปาซึ่งเป็น
เขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดนนทบุรมี าก่อนจดถึงคลองเปรมประชากร ให้ไปขึน้ กับอ�ำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร ดังนัน้ เขต
อ�ำเภอเมืองนนทบุรีด้านตะวันออกจึงไปจดที่คลองประปาจนถึงปัจจุบัน

ต�ำบลทีข่ นึ้ อยูใ่ นเขตปกครองของอ�ำเภอนนทบุรี เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๐
ณ ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ อ�ำเภอนนทบุรีมีท้องที่ที่อยู่ในเขตปกครอง ๑๒ ต�ำบล คือ
๑. ต�ำบลตลาดขวัญ			
๒. ต�ำบลบางตะนาวศรี
๓. ต�ำบลบางกระสอ 		
๔. ต�ำบลท่าทราย
๕. ต�ำบลลาดโตนด			
๖. ต�ำบลบางข่า
๗. ต�ำบลบางเขน			
๘. ต�ำบลบางรักน้อย
๙. ต�ำบลบางไผ่			
๑๐. ต�ำบลบางสีเมือง (บางศรีเมือง)
๑๑. ต�ำบลบางกร่าง			
๑๒. ต�ำบลไทรม้า
* ขณะนั้นอ�ำเภอเมืองนนทบุรี เรียกว่า อ�ำเภอนนทบุรี
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โอนต�ำบลลาดโตนดไปขึ้นกับกรุงเทพฯ
วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ทางราชการได้แบ่งแนวเขตการปกครองของจังหวัดนนทบุรี และจังหวัด
พระนคร ด้วยการให้คลองประปาเป็นแนวแบ่งอาณาเขตแทนการแบ่งเขตกันทีค่ ลองเปรมประชากร ซึง่ ได้กำ� หนด
เป็นแนวแบ่งเขตกรุงเทพฯ และเมืองนนทบุรีตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ต�ำบลบางข่า ซึ่งตั้งอยู่ที่คลองแม่น�้ำอ้อมฝั่งใต้ได้ยุบไปรวมกับต�ำบลบางสีเมือง (บางศรีเมือง)
ดังนั้น ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ อ�ำเภอนนทบุรีแบ่งเขตการปกครองเป็นต�ำบลรวม ๑๐ ต�ำบล ดังนี้
๑. ต�ำบลบางตะนาวศรี (ต�ำบลสวนใหญ่) ๒. ต�ำบลบางเขน
๓. ต�ำบลตลาดขวัญ			
๔. ต�ำบลท่าทราย
๕. ต�ำบลบางกระสอ			
๖. ต�ำบลบางไผ่
๗. ต�ำบลบางกร่าง			
๘. ต�ำบลบางศรีเมือง
๙. ต�ำบลบางรักน้อย			
๑๐. ต�ำบลไทรม้า

อ�ำเภอนนทบุรีเป็นอ�ำเภอเมืองนนทบุรี
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑ มีพระราชกฤษฎีกาเปลีย่ นชือ่ อ�ำเภอนนทบุรี เป็น อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
เนือ่ งจากตามประกาศพระราชกฤษฎีกาครัง้ นี้ ทางราชการก�ำหนดนโยบายให้มกี ารระบุชอื่ อ�ำเภอทุกอ�ำเภอทีเ่ ป็น
ที่ตั้งของทุกจังหวัด เป็นอ�ำเภอเมืองและตามด้วยชื่อของจังหวัดนั้น ๆ ดังนั้น อ�ำเภอนนทบุรีจึงมีชื่อว่า อ�ำเภอ
เมืองนนทบุรี
ตลอดช่วงเวลานี้ได้มีการปรับปรุงเขตการปกครองของต�ำบลต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตปกครองของอ�ำเภอ
เมืองนนทบุรี ต�ำบลบางไผ่ ถูกยุบรวมกับต�ำบลบางศรีเมือง ต�ำบลบางข่าถูกยุบไปรวมกับต�ำบลบางกร่าง
พ.ศ. ๒๔๘๓ ทางราชการได้ก�ำหนดนโยบายรัฐนิยม ชื่อบ้านนามเมืองใดที่ไม่แสดงความเป็นไทย ต้อง
เปลี่ยนชื่อใหม่ ดังนั้น ต�ำบลบางตะนาวศรี ต้องเปลี่ยนชื่อเป็น ต�ำบลสวนใหญ่ หรือวัดสามจีน และ วัดบ้านจีน
ได้เปลี่ยนชื่อว่าวัดโชติการาม และวัดไทยเจริญตามล�ำดับ

อ�ำเภอเมืองนนทบุรีเป็นอ�ำเภอนนทบุรีขึ้นกับจังหวัดพระนคร
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่ ๒ จังหวัดนนทบุรีถูกยุบไปรวมกับ
จังหวัดพระนคร เพือ่ เป็นการประหยัดงบประมาณของรัฐ จึงให้ยบุ จังหวัดนนทบุรี อ�ำเภอเมืองนนทบุรี เป็นอ�ำเภอ
นนทบุรีและเป็นอ�ำเภอหนึ่งของจังหวัดพระนคร เช่นเดียวกับอ�ำเภอปากเกร็ดขึ้นกับจังหวัดพระนคร ส่วนอ�ำเภอ
บางกรวย อ�ำเภอบางใหญ่ อ�ำเภอบางบัวทอง (ขณะนั้นยังไม่ได้แบ่งพื้นที่อ�ำเภอไทรน้อยจากอ�ำเภอบางบัวทอง)
ไปขึ้นกับจังหวัดธนบุรี

อ�ำเภอนนทบุรีกลับมาเป็นอ�ำเภอเมืองนนทบุรีจนถึงปัจจุบัน
วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดนนทบุรีอีกครั้ง ให้อ�ำเภอนนทบุรีเป็น
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี ขึ้นกับจังหวัดนนทบุรี เช่นเดียวกับอ�ำเภอบางกรวย อ�ำเภอบางใหญ่ อ�ำเภอปากเกร็ด
อ�ำเภอบางบัวทอง ขึ้นกับจังหวัดนนทบุรี เช่นเดิมจนถึงปัจจุบันนี้
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โรงเรียนราชวิทยาลัย อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรใี นอดีต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงเรียนราชวิทยาลัยที่บ้านบางตะนาวศรี
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ ทรงมีพระราชด�ำริถึงความจ�ำเป็นที่จะต้องให้นักเรียนไทย
มีความรูค้ วามสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านกฎหมาย เนือ่ งด้วยช่วงเวลาตัง้ แต่รชั กาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา ความสัมพันธ์ระหว่างพระราชอาณาจักรไทยกับชาติต่าง ๆ
ทางยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะต้องเกี่ยวข้องเรื่องสิทธิทางศาล สิทธิสภาพนอกอาณาเขต ตลอดจนการท�ำ
สนธิสัญญาระหว่างไทยกับต่างประเทศ จ�ำเป็นที่ไทยจะต้องมีนักกฎหมายไทยที่มีความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้น เพราะกระทรวงยุติธรรมขณะนั้น
ยังขาดผู้พิพากษาที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ โรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอนภาษาอังกฤษ
ให้แก่นักเรียนก่อน เมื่อเรียนจบจากโรงเรียนราชวิทยาลัยแล้วจึงไปศึกษาต่อที่โรงเรียนกฎหมายของกระทรวง
ยุติธรรมต่อไป ซึ่งจะต้องศึกษาจากต�ำรากฎหมายของต่างประเทศ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้แบ่งที่ดินที่บ้านบางขวางที่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงซือ้ ไว้เพือ่ สร้างเรือนจ�ำ ๑ ใน ๓ ส่วน สร้างเป็นโรงเรียน และรวมกิจการราชวิทยาลัย
ไว้ด้วยกัน โรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๔
อาคารโรงเรียนราชวิทยาลัยเป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูนสองชัน้ พืน้ ไม้ ประตูหน้าต่างและบันไดเป็นไม้ บางส่วน
ประดับด้วยไม้ฉลุลายสวยงาม ผนังทาสีไข่ไก่ บานประตูหน้าต่างทาสีเขียว
อาคารโรงเรียนประกอบด้วยอาคารที่สร้างต่อเนื่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีมุขอยู่ด้านหน้า ด้านหน้าหันหน้า
ไปทางทิศตะวันตกสูแ่ ม่นำ�้ เจ้าพระยา มีอาคารยาวต่อจากมุขขนานไปตามแม่นำ�้ เจ้าพระยาไปทางทิศเหนือและทิศใต้
จากมุมอาคารทางทิศเหนือและทิศใต้สร้างเป็นอาคารยาวต่อไปทางทิศตะวันออกทัง้ สองด้าน ทางด้านทิศตะวันออก
สร้างอาคารยาวต่อเนือ่ งมาจากทิศเหนือมาทางทิศใต้ตลอด ส่วนทางด้านทิศใต้สร้างอาคารเชือ่ มต่อจากมุมอาคาร
ด้านตะวันตกวกมาทางตะวันออกเกือบตลอด รูปแบบอาคารโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี้จึงมีรูปแบบอาคารสร้าง
ต่อเนื่องกันไปเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมสนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่
ตัวอาคารมีขนาดกว้าง ๑๑.๕๕ เมตร ยาว ๒๘๗.๔ เมตร เนื้อที่ทั้งหมดเฉพาะตัวอาคาร ๒ ไร่ ๒ งาน
๕๑ ตารางวา มีรั้วเหล็กรอบอาคาร ๓ ด้าน ด้านหลังติดกับโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
อาคารโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี้ได้เปิดท�ำการสอนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๔๖๙ ต้องปิดกิจการ
เนือ่ งจากการปรับดุลยภาวะเศรษฐกิจของชาติ และโอนกิจการของโรงเรียนไปรวมกับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยทีก่ รุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๔๗๑ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ใช้อาคารเรียนโรงเรียนราชวิทยาลัย
แห่งนี้เป็นที่ท�ำการของศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และเป็นที่ท�ำการของส่วนราชการอื่น ๆ ของจังหวัดนนทบุรี
เช่น ศาลจังหวัดนนทบุรี ส�ำนักงานศึกษาจังหวัด คลังจังหวัด ส�ำนักงานเทศบาลเมืองนนทบุรี ที่ว่าการอ�ำเภอ
เมืองนนทบุรี โรงเรียนสตรีนนทบุรี และโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี เป็นต้น
ต่อมา พ.ศ. ๒๕๓๖ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรแี ละส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัดนนทบุรี ได้ยา้ ยมาอยูท่ ี่
อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรีที่ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนงามวงศ์วาน ศาลากลางจังหวัดเดิมแห่งนี้
จึงได้รับการปรับปรุงให้เป็นวิทยาลัยมหาดไทย
ปัจจุบันบางส่วนของอาคารได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี
เนือ่ งจากอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรหี ลังเดิมมีการสร้างอย่างประณีต มีลกั ษณะพิเศษทางสถาปัตยกรรม
กรมศิลปากร จึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตามประกาศลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
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การสร้างหอนาฬิกาทีท่ า่ น�ำ้ ใกล้ศาลากลางจังหวัดนนทบุรหี ลังเดิม
การตรงต่อเวลาเป็นวัฒนธรรมที่ดี กระทรวงมหาดไทยตระหนักถึงวัฒนธรรมที่ดีเช่นนี้ จึงมีหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ ๗๘๔๓/๒๔๙๗ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๗ เรือ่ ง ขอให้พจิ ารณาติดตัง้ หอนาฬิกาสาธารณะ
ขึ้นในเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนได้ใช้ดูเวลา คณะเทศมนตรีเทศบาลเมืองนนทบุรีให้
ช่างของเทศบาลเมืองนนทบุรีออกแบบโดยอาศัยเค้าโครงตามแบบของกรมโยธาธิการ มีความสูง ๑๗ เมตร
ตอนบนมีหน้าปัดนาฬิกา ๔ ด้าน เหนือหน้าปัดนาฬิกาท�ำซุ้มหอกระจายข่าว และที่ตรวจเพลิงไหม้ทั้ง ๔ ด้าน
ตัวเรือนนาฬิกา เป็นนาฬิกาฟิลลิปฮอรสจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์

หอนาฬิกา ที่ท่าน�้ำใกล้ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗
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การบริหารการปกครองของอ�ำเภอเมืองนนทบุรี
การปกครองส่วนภูมิภาค
ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ มิถุน ายน พ.ศ. ๒๔๙๐ อ�ำเภอเมือ งนนทบุ รี มีก ารบริ ห ารการปกครองส่ ว นภู มิภ าค
รวม ๑๐ ต�ำบล จนถึงปัจจุบัน ได้แก่
๑. ต�ำบลสวนใหญ่			
๒. ต�ำบลบางเขน
๓. ต�ำบลตลาดขวัญ			
๔. ต�ำบลบางกระสอ
๕. ต�ำบลท่าทราย			
๖. ต�ำบลบางไผ่
๗. ต�ำบลบางกร่าง			
๘. ต�ำบลบางศรีเมือง
๙. ต�ำบลบางรักน้อย			
๑๐. ต�ำบลไทรม้า

การปกครองส่วนท้องถิ่น
อ�ำเภอเมืองนนทบุรีมีการบริหารส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล ดังนี้
๑. เทศบาลนครนนทบุรี ครอบคลุมพื้นที่อ�ำเภอเมืองนนทบุรี ฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำเจ้าพระยาทั้งหมด
๕ ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลสวนใหญ่ ต�ำบลตลาดขวัญ ต�ำบลบางกระสอ ต�ำบลท่าทราย และต�ำบลบางเขน
๒. เทศบาลเมื อ งบางศรี เ มื อ ง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ต� ำ บลบางศรี เ มื อ ง ทั้ ง ต� ำ บล และต� ำ บลบางกร่ า ง
เฉพาะหมู่ที่ ๑ และบางส่วนของหมู่ที่ ๒, ๓ และ ๙
๓.เทศบาลต�ำบลไทรม้า ครอบคลุมพื้นที่ต�ำบลไทรม้าทั้งต�ำบล
๔. องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ต�ำบลบางไผ่ทั้งต�ำบล
๕. องค์ ก ารบริ หารส่ว นต�ำบลบางกร่าง ครอบคลุ มพื้ น ที่ ต� ำ บลบางกร่ า ง (เฉพาะนอกเขตเทศบาล
เมืองบางศรีเมือง)
๖. องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางรักน้อย ครอบคลุมพื้นที่ต�ำบลบางรักน้อยทั้งต�ำบล

อาคารส�ำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
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ภาพเก่าเล่าเรื่องพัฒนาการพื้นที่ และสถานที่ส�ำคัญของ
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๐๗

ที่ว่าการอ�ำเภอเมืองนนทบุรี

ส�ำนักงานเทศบาลเมืองนนทบุรี
(ชั้นบนเป็นส�ำนักงานเทศบาล ชั้นล่างเป็นสถานีอนามัยชั้น ๑ ของเทศบาล)
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สถานีต�ำรวจภูธรสวนใหญ่

โรงเรียนศรีบุณยานนท์
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โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
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พระที่นั่งมูลมณเฑียร วัดเขมาภิรตาราม เป็นห้องสมุดส�ำหรับประชาชน

ที่ท�ำการไปรษณีย์นนทบุรี ของกรมไปรษณีย์ โทรเลข
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อาคารพาณิชย์แบบคอนกรีต ๒ - ๓ ชั้น ในเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี

โรงพยาบาลโรคปอด กรมอนามัย

179

180 นนทบุรีศรีมหานคร

กองก�ำกับการต�ำรวจภูธร จังหวัดนนทบุรี

เรือนจ�ำกลางบางขวาง ของกรมราชทัณฑ์
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ตลาดสร้างใหม่ ในเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี

ส่วนหนึ่งของการเดินรถประจ�ำทางของเทศบาลเมืองนนทบุรี
ที่ให้บริการแก่นักเรียน ข้าราชการ นักธุรกิจ พ่อค้าประชาชน
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การประปาเมืองนนทบุรี ที่ตลาดขวัญ

ท่า “พิบูลสงคราม ๓” เป็นท่าสาธารณะของเทศบาลเมืองนนทบุรี มีเรือต่าง ๆ ใช้ท่านี้เป็นจ�ำนวนมาก
รวมทั้งเรือยนต์ โดยสารประจ�ำทางไปอ�ำเภอบางใหญ่ และอ�ำเภอบางบัวทอง
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ถนนประชาราษฎร์ บริเวณหน้าตลาดสด

ทางด้านขวาของตลาดสด คืออาคารพาณิชย์ของวัดบางขวาง ซึ่งได้จัดสร้างขึ้นใหม่แทนอาคารไม้เดิม
ที่ช�ำรุดทรุดโทรม เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาของทางราชการ
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จังหวัดและเทศบาลเมืองนนทบุรี ตัดถนนซอยสายใหม่ภายในบริเวณเมืองเพิ่มอีก ๑ สาย
จากสามแยกถนนประชาราษฎร์ ที่ข้างโรงภาพยนตร์ศรีพรสวรรค์

โรงภาพยนตร์ศรีพรสวรรค์ ที่สามแยกถนนพิบูลสงครามและถนนประชาราษฎร์ เป็นโรงภาพยนตร์ที่
สวยงามทันสมัยแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรี สร้างขึน้ เพือ่ ร่วมมือกับทางราชการตามโครงการพัฒนาบ้านเมือง
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โครงการหนึ่งในจ�ำนวนหลายโครงการเกี่ยวกับ
การพัฒนาบ้านเมือง คือการตั้งสถานธนานุบาล
เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนผูย้ ากจนในการประกอบอาชีพ

อาคารตึกสงฆ์อาพาธ ที่โรงพยาบาลนนทบุรี เป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น
สร้างด้วยแบบสถาปัตยกรรมอันประณีตและสวยงามเป็นพิเศษ
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ก่อนด�ำเนินการปรับปรุง อาคารหลังเก่าของโรงเรียนวัดทินกรนิมิต
มีสภาพช�ำรุดทรุดโทรมอย่างถึงขนาด จนต้องใช้ ไม้ค�้ำยันทุกต้นเสา
เพื่อมิให้พังลงมาข้างหน้าในระยะหลัง ๆ ยิ่งช�ำรุดมากขึ้น จนใช้เป็นที่เรียนไม่ได้

เพื่อด�ำเนินการตามโครงการพัฒนาตัวเมืองนนทบุรี และเพื่อส่งเสริมการศึกษาจึงได้รื้ออาคารหลังเก่าออก
และสร้างอาคารขึ้นใหม่ตามแบบ ๐๐๕ ด้วยงบประมาณของกรมสามัญศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ร่วมกับงบประมาณสภาจังหวัดนนทบุรีอีก ๙๐,๐๐๐ บาท
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บริเวณที่สร้างตลาดสดเทศบาลเมืองนนทบุรี ก่อนการปรับปรุง
เดิมเป็นที่ตั้งโรงมหรสพที่เก่าแก่ช�ำรุดทรุดโทรม

หลังจากปรับปรุงบริเวณนี้เรียบร้อยแล้ว ท�ำให้เกิดแหล่งการค้าที่สะอาด
สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก โดยได้สร้างตลาดสด ตลาดผลไม้ ถนนคอนกรีตโดยรอบ
ลานซีเมนต์ น�้ำพุ และอาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๔
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ถนนคอนกรีตหน้าโรงเรียนมัธยมวิสามัญ
รัตนาธิเบศร์ ได้สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือ
จากครูและนักเรียนตามโครงการหัตถศึกษา

หอประชุมหลังใหม่ของโรงเรียนประจ�ำจังหวัดชาย “ศรีบุณยานนท์” ในระยะเริ่มงานก่อสร้าง
ค�ำนวณว่าต้องใช้จ่ายเงินประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาทเศษ จึงจะแล้วเสร็จสมบูรณ์
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พุทธศิลป์ในอ�ำเภอเมืองนนทบุรี
วัดเขมาภิรตาราม
วัดเขมาภิรตาราม พระอารามหลวงชัน้ โท ชนิดราชวรวิหาร ตัง้ อยูท่ รี่ มิ ฝัง่ ตะวันออกของแม่นำ�้ เจ้าพระยา
ต�ำบลสวนใหญ่ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตามประวัตเิ ป็นวัดโบราณทีส่ ร้างมาตัง้ แต่สมัยอยุธยา และเป็น
พระอารามหลวงมาตัง้ แต่สมัยอยุธยา มีตำ� นานว่าเดิมชือ่ วัดเข็นมา เป็นสถานทีพ่ ระเจ้าอูท่ อง ทรงส่งสินค้ามาทางเกวียน
กองเกวียนได้มาพักอยู่บริเวณนี้ ครั้นต่อมาพระเจ้าอู่ทอง โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นตรงบริเวณที่กองเกวียนมา
หยุดพัก มีชื่อว่า วัดเข็นมา ต่อมาชื่อวัดได้เรียกกันในภายหลังว่า วัดเขมา กรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์
พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๒ ทรงปฏิสงั ขรณ์วดั เขมาและทรงรับวัดเขมาไว้เป็นวัดส�ำหรับกฐินในพระองค์ โปรดเกล้าฯ
ให้สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงด�ำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎให้เสด็จไปแจ้งแก่เจ้าอธิการ
วัดว่าจะสร้างพระอารามนัน้ ถวาย เจ้าอธิการสงฆ์กม็ คี วามยินดีแล้วรับสัง่ ให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ขึ้นไปเฝ้ากรมพระราชวังบวรฯ กราบทูลขอเป็นวัดส�ำหรับกฐินในกรม กรมพระราชวังบวรฯ ได้มีพระบัณฑูรสั่ง
หลวงสุทธิรัตน์ ให้ตัดบัญชีชื่อวัดเขมา ยกมาเป็นอารามของกรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ขาดมาแต่นั้น
ตั้งแต่นั้นมา กรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ ได้ทรงให้ข้าในกรมไปขุดรากพระอุโบสถใหม่ก่อผนังขยายออก
ให้ใหญ่กว่าเดิมออกมา ถมพื้นในพระอุโบสถให้สูงขึ้นจนเสมอบัวกลุ่มพระประธาน เมื่อแรกเริ่มก่อฐานราก
พระอุโบสถครั้งหนึ่ง และเมื่อแรกยกตัวไม้เครื่องบนครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และกรม
พระราชวังบวรฯ ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเริม่ การเป็นฤกษ์ทงั้ สองครัง้ เพราะถมพืน้ ขึน้ ไปสูง พระประธานต�ำ่ ไป
ได้มีรับสั่งให้ช่างในกรมก่อพระประธานองค์ใหม่ สวมพระประธานองค์เก่าลง แล้วปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปทุก
พระองค์จนเสร็จแล้ว ได้ให้ก่อก�ำแพงรอบพระอุโบสถ มีพระเจดีย์ทั้ง ๔ ทิศ แล้วทรงสร้างการเปรียญส�ำเร็จแล้ว
ก็ได้ทรงศรัทธา เสด็จไปท�ำมหกรรมการฉลองพระอาราม ทรงบ�ำเพ็ญการพระราชกุศลเป็นอันมาก ในปีชวดสัมฤทธิศก
ศักราช ๑๑๙๐ (พ.ศ. ๒๓๗๑)
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระราชโอรสในกรมสมเด็จพระศรีสรุ เิ ยนทรามาตย์ ทรงปฏิสงั ขรณ์
วัดเขมาในเวลาต่อมาเป็นการฉลองพระเดชพระคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนี
การปฏิสังขรณ์วัดเขมาภิรตารามในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความละเอียด
ปรากฏในประกาศรัชกาลที่ ๔ เรื่องปฏิสังขรณ์วัดไชยพฤกษ์*๑ กับวัดเขมา*๒ ในเวลาใกล้ ๆ กัน ดังนี้
“ครั้นเมื่อปีกุน ตรีศก ศักราช ๑๒๑๓ (พ.ศ. ๒๓๙๔) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติ บรมราชาภิเษกแล้ว จึงทรงบริจาคพระราชทรัพย์เป็นอันมากหลายร้อยชัง่ ให้ปฏิสงั ขรณ์
วัดไชยพฤกษ์ และวัดเขมา พระราชทานนามเพิม่ เข้าทัง้ สองพระอารามว่า วัดไชยพฤกษมาลา วัดเขมาภิรตาราม...”
“วัดเขมาภิรตารามมีพระบรมราชโองการสั่งให้ กรมหมื่นมนตรีรักษา พระยาราชภักดี ศรีรัตนสมบัติ
เป็นแม่กองให้จดั ซือ้ สวนถวายเพิม่ เติมให้ใหญ่กว้างออกไป และขุดคูรอบวัด และปฏิสงั ขรณ์ซอ่ มแซมเพิม่ เติม
ในพระอุโบสถ บริบรู ณ์แล้ว ทรงสร้างรูปอสีตมิ หาสาวกล้อมพระประธานเพิม่ เติมเข้า เพราะทรงพระราชด�ำริเห็นว่า
พระอุโบสถใหญ่กว้างนัก ที่ว่างเปล่าอยู่ พระสงฆ์ในพระอารามนั้นน้อย แล้วได้ทรงสร้างพระมหาเจดีย์ใหญ่
ในด้านหลังพระอุโบสถ มีพระเจดียท์ ศิ ๔ องค์ เป็นบริวาร ให้เลือ่ นพระเจดียเ์ ดิมของกรมสมเด็จพระศรีสรุ เิ ยน
ทรามาตย์ทรงสร้างไว้แต่กอ่ นนัน้ ให้ไปตัง้ อยูใ่ น ๔ มุม พระมหาเจดียด์ ว้ ย แล้วทรงสร้างพระวิหารน้อยสองหลัง
*๑
*๒

เป็นตัวสะกดตามต้นฉบับ ปัจจุบันสะกด วัดชัยพฤกษมาลา
เป็นชื่อเดิม ที่ใช้ว่า วัดเขมา ยังไม่ใช้ว่าวัดเขมาภิรตาราม
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ที่มุมก�ำแพงด้านข้างหน้าพระอุโบสถเป็นที่ไว้พระพุทธรูป แล้วได้ทรงสร้างการเปรียญเป็นตึกใหม่เพราะ
การเปรียญเดิม ซึ่งกรมสมเด็จพระศรีสรุ ิเยนทรามาตย์ทรงสร้างนั้นทรุดโทรมสูญหายไปเสียแล้ว แลกุฏิที่อยู่
พระภิกษุสงฆ์ หอพระไตรปิฎก หอสวดมนต์ หอระฆัง สะพาน ศาลา โรงไฟที่พระสงฆ์จะได้อยู่ใช้สอยใด ๆ
ได้ทรงสร้างส�ำเร็จบริบูรณ์แล้ว”
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายต�ำหนักแดง จากวัดโมลีโลกไปปลูกเป็นกุฏิ
เจ้าอาวาสวัดเขมาภิรตาราม ต�ำหนักแดงสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ในวังหลวง
เป็นต�ำหนักที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกรมพระเทพสุดาวดี ต่อมาได้ย้ายไปปลูกที่พระราชวังเดิมเป็น
ที่ประทับของกรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ ผู้เป็นพระธิดา เมื่อกรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์สวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวรื้อไปถวายวัดโมลีโลก ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้าฯ ให้รอื้ ถวายเป็นกุฏเิ จ้าอาวาสวัดเขมาภิรตาราม เพือ่ เป็นอนุสรณ์แด่กรมสมเด็จพระศรีสรุ เิ ยนทรามาตย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้รอื้ พระทีน่ งั่ มูลมณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง
ไปสร้างที่วัดเขมาภิรตาราม ให้เป็นโรงเรียนของวัดเขมาภิรตาราม ปัจจุบันเป็นห้องสมุด
โบราณสถานและศาสนสถานที่ส�ำคัญ
พระอุโบสถ กรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น พระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงเริ่มการก่อสร้างเมื่อแรกยกตัวไม้เครื่องบน ต่อมาพระอุโบสถช�ำรุด
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ทั้งหมด พระอุโบสถ เป็นอาคารทรงไทย
มีช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ หน้าบันสลักรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณเด่นสง่างดงาม
พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๒.๙๐ เมตร สูง ๔ เมตร
ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงอัญเชิญพระเจ้า
อินทร์แปง พระพุทธรูปโบราณจากวังจันทร์เกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาประดิษฐานด้านหน้าพระประธาน
พระอุโบสถวัดเขมาภิรตาราม
ผนังพระอุโบสถ เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามมาก เป็นภาพวิมานของเทพยดาบนสวรรค์ และ
เหล่าเทพยดามากมายต่างเหาะมาถวายสักการะแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้ภาพหลังบานหน้าต่างเขียนภาพเทพบุตร
และเทพธิดาถวายสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มิได้เขียนภาพทวารบาลตามประเพณีนิยม ภาพจิตรกรรมที่
พระอุโบสถแห่งนี้เป็นภาพจิตรกรรมที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศ
ผนังหุ้มกลองด้านหลังพระประธาน ประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัย ๕ องค์ และพระพุทธรูปยืน
ทรงเครื่องปางห้ามญาติ ๒ องค์
ที่ฝาผนังด้านหลังเจาะผนังเป็นซุ้ม ๖ ซุ้ม ประดิษฐานพระพุทธรูปในซุ้ม
ซุ้มประตูด้านหน้ามี ๓ ประตู ซุ้มประตูเป็นซุ้มยอดปรางค์ ด้านหลังมี ๒ ประตู ระหว่างซุ้มประตูด้านหลัง
มีซุ้มประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรย
พระมหาเจดีย์ เป็นเจดีย์กลมทรงระฆัง ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถสูงเด่นเห็นได้แต่ไกล พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ทรงน�ำแบบอย่างพระเจดีย์ที่วัดอโยธยา (วัดเดิม) บ้านหันตรา
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเจดียท์ รงระฆังสูง ๑๕ วา ฐานแปดเหลีย่ ม ๓ ชัน้ มีเจดียจ์ ลุ เจดีย์ เจดียอ์ งค์เล็ก ๔ องค์
ที่กรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ทรงให้สร้างไว้ ๔ มุมพระอุโบสถมาก่อน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้ชะลอมาไว้ที่ ๔ มุม พระมหาเจดีย์ ถวายเป็นเจดียน์ อ้ ย ประจ�ำทัง้ ๔ ทิศของพระมหาเจดีย์
พระมหาเจดีย์ และจุลเจดีย์ ตัง้ อยูบ่ นฐานประทักษิณสีเ่ หลีย่ ม มีบนั ไดขึน้ ฐานประทักษิณ องค์พระมหาเจดีย์
โปร่งจนถึงฐานประทักษิณ ภายในฐานประทักษิณแบ่งเป็นช่องโปร่ง ๘ ช่อง สามารถเดินทะลุถึงกันได้ ตรงกลาง
โปร่งกลวงขึ้นไปสู่องค์ระฆังของเจดีย์ ที่ฐานประทักษิณท� ำเป็นซุ้มโค้งสามารถเข้าไปภายในที่ท�ำเป็นคูหาได้
เป็นสถานที่สงบเหมาะในการเจริญจิตตภาวนาที่ดีภายในองค์พระมหาเจดีย์
ศาลาจตุรมุข ตั้งอยู่หน้าวัดริมแม่น�้ำเจ้าพระยา เป็นศาลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จประทับ เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้น ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ และวันที่
๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ ตามล�ำดับ
เสด็จประทับแรม ณ วัดเขมาถึงสองครั้ง เมื่อคราวเสด็จประพาสต้น
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดการเสด็จประพาสต้นเป็นการเดินทางส่วนพระองค์
แบบชาวบ้านทั่วไป แม้ศาลาวัดเป็นที่ประทับของพระองค์ได้ ศาลาวัดเขมาภิรตาราม ได้เป็นสถานที่ประทับใน
ระหว่างการเสด็จประพาสต้นถึง ๒ ครั้ง ดังปรากฏในหนังสือเสด็จประพาสต้น ในรัชกาลที่ ๕ ดังนี้
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๘
“เสด็จออกจากบางปะอิน เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๓ ...เวลาเย็น เสด็จมาประทับแรมที่หน้า
วัดเขมา จอดเรือพระที่นั่งเข้ากับสะพานหน้าวัดอย่างเราไปเที่ยวกัน ใช้ศาลาหน้าวัดเป็นท้องพระโรง
ไม่มีพลับพลาฝาเลื่อนแต่อย่างใด เจ้าพนักงานเจ้าของท้องที่เหมือนจะไม่รู้ตัวว่าจะเสด็จมาประทับแรมที่นั้น
การล้อมวงคงก�ำจัดกันตามแต่จะท�ำได้ ดูก็สนุกดี จนเวลา ๒ ทุ่มเศษ กรมหลวงนเรศร์ เสนาบดีกระทรวง
นครบาล จึงเสด็จไปถึง ได้ยินรับสั่งว่า “อาสน์แข็ง ๆ กันไม่รู้ พอรู้ก็รีบมาจะต้องนั่งอยู่ยังรุ่ง”
ครั้งที่ ๒ เสด็จพระราชด�ำเนินจากกรุงเทพฯ เวลาเย็นวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ ดังปรากฏใน
พระราชนิพนธ์ เสด็จประพาสต้นครั้งที่สอง ดังนี้
“วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๕ ออกจากสวนดุสิต ๒ ทุ่ม ไปในวังแล้วไปบ้านบุรฉัตร พอสวดมนต์
จบเลี้ยงแล้วตัดสินโต๊ะ เฉพาะชิ้นปักกิ่ง ๔ ทุ่มครึ่ง รดน�้ำแล้วกลับเข้ามาในวังทูลลา แล้วลงเรือถึงต�ำหนักแพ
วังหน้า ๕ ทุ่ม ถึงวัดเขมา ๕ ทุ่มครึ่ง”
การเสด็จประพาสต้นครัง้ ทีส่ อง ถึงวัดเขมาภิรตาราม เวลา ๕ ทุม่ ครึง่ ได้ประทับแรมทีห่ น้าวัดเขมาภิรตาราม
๑ คืน รุ่งขึ้นเช้าเสด็จรับกรมการผู้ใหญ่บ้าน และพระวินัยรักขิต เจ้าอาวาสวัดเขมาภิรตาราม และเสด็จไปถ่ายรูป
ตลาดปากคลองบางเขน
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พระมหาเจดีย์ และพระอุโบสถ วัดเขมาภิรตาราม

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ต�ำบลบางศรีเมือง อ�ำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดทีบ่ ริเวณป้อมทับทิมและบริเวณจวนอันเป็น
นิวาสสถานของพระยานนทบุรีศรีมหาอุทยานซึ่งเป็นพระอัยกาของพระองค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่
พระอัยกา พระอัยกี และกรมสมเด็จพระศรีสลุ าลัยพระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เมื่อครั้งเป็นเจ้าพระยาพระคลัง สมุหพระกลาโหมเป็นแม่กองก่อสร้าง
การสร้างวัดเริม่ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๙๐ แต่การสร้างวัดยังไม่สำ� เร็จบริบรู ณ์ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ด�ำเนินการก่อสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติส�ำเร็จ
บริบรู ณ์ โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาทิพากรวงศ์เป็นแม่กองก่อสร้าง พระราชทานนาม “วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร”
การสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติมิเพียงแต่เป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระอัยกา พระอัยกี และสมเด็จ
พระราชชนนีพันปีหลวงของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่วัดเฉลิมพระเกียรติยังเป็นแหล่งศึกษา
ด้านศิลปะอันวิจิตรงดงามตามพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย
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สิ่งส�ำคัญของวัดเฉลิมพระเกียรติ
พระอุโบสถ พระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จก่อพระฤกษ์เมื่อ
วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๓๙๐ อาคารพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมจีน ผนังภายในพระอุโบสถเขียน
ภาพลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ช่อดอกพุดตานใบเทศ บานประตูหน้าต่าง ด้านนอกเขียนลายทองรดน�้ำ ด้านบนเป็นรูป
พระวิมานอันเป็นพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอนล่างเป็นรูปกระต่ายในดวงจันทร์
เต็มดวง ซึ่งมีความหมายถึงนามของพระอัยกีเพ็ง และพระอัยกาจัน หรือบุญจัน
พระประธานในพระอุโบสถมีพระนามว่า พระพุทธมหาโลกาภินนั ท์ปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั
ขนาดหน้าตักกว้าง ๖ ศอก สูง ๘ ศอก ๑ คืบ ๔ นิว้ มีพระพุทธลักษณะงดงาม ตามแบบพุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น พระประธานหล่อจากทองแดงที่ได้มาจากบ้านจันทึก จังหวัดนครราชสีมา
พระอุโบสถแบบไทยปนจีนของวัดเฉลิมพระเกียรติมีลักษณะพิเศษต่างจากลักษณะของอุโบสถวิหาร
ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๓ ทีห่ น้าจัว่ หลังคาเป็นแบบใหม่ทอี่ าจท�ำในรัชกาลที่ ๔ โดยเฉพาะการประดับรูปหัวพญานาค
และครีบนาคเป็นแถวแบบช่อฟ้าใบระกา ทัง้ หมดเป็นงานกระเบือ้ งเคลือบสี คล้ายพระอุโบสถพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร
และวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ
พระอุโบสถ ตั้งอยู่กลางระหว่างพระวิหารและการเปรียญ
พระวิหาร ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของพระอุโบสถ เป็นสถาปัตยกรรมไทยปนจีนคล้ายพระอุโบสถ ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาขาว
ศาลาการเปรียญ
การเปรียญเป็นอาคารสร้างอยู่ทางขวาของพระอุโบสถ เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง ๑๖ เมตร
ยาว ๒๔ เมตร ลักษณะสถาปัตยกรรมของการเปรียญเป็นแบบไทยปนจีนเช่นเดียวกับพระวิหาร ภายในประดิษฐาน
พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ (พระชัย) หล่อด้วยทองแดง ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีสูง ประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์
ทรงถือพัดและหล่อด้วยโลหะกะไหล่ทอง
พระอุโบสถ พระวิหาร และการเปรียญ ล้อมรอบด้วยก�ำแพงแก้วที่
ท�ำเป็นแบบก�ำแพงเมือง มีปอ้ มอยูท่ มี่ มุ ก�ำแพง และมีเชิงเทินตลอดแนวก�ำแพง
ด้านหลังอุโบสถเป็นทีต่ งั้ พระเจดียท์ รงกลมองค์ใหญ่ มีความสูง ๔๕ เมตร
ตัง้ อยูบ่ นฐานแปดเหลีย่ มซ้อนกัน ๒ ชัน้ พระเจดียอ์ งค์นเี้ ริม่ สร้างครัง้ รัชกาล
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่พระองค์เสด็จสวรรคตเสียก่อน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างต่อจนส�ำเร็จ โปรดเกล้าฯ
ให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ภายในพระเจดีย์ด้วย
ด้านหน้าของวัดติดแม่น�้ำเจ้าพระยา มีบรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้
ขนาดใหญ่ เป็นวัดที่มีบรรยากาศของวัดแบบโบราณที่ร่มรื่นด้วยพฤกษา
นานาพันธุ์ ริมน�้ำคลาคล�่ำด้วยเหล่ามัจฉาที่ด�ำผุดด�ำว่ายอยู่เต็มไปหมด
ด้านหน้าวัดทางตอนเหนือริมแม่นำ�้ เจ้าพระยาประดิษฐานพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ประทับยืน เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติ
แด่พระองค์ทที่ รงสถาปนาพระอาราม พระราชทานนาม วัดเฉลิมพระเกียรติ

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ
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พระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก ตั้งอยู่ที่ถนนสนามบินน�้ำ ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วัดชมภูเวกสร้างในสมัยอยุธยา โบราณสถานที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้ ได้แก่ อุโบสถหลังเดิม
และวิหาร ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๘๒ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
อุโบสถหลังเดิม เป็นสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ขนาด ๓ ห้อง
ผนังด้านหน้าและผนังด้านหลังก่ออิฐถือปูนถึงหน้าบันจดอกไก่ เป็นสถาปัตยกรรมที่รับอิทธิพลแบบตะวันตก
ทีเ่ รียกว่า แบบวิลนั ดา อันเป็นศิลปะในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช หน้าบันประดับลายปูนปัน้ แบบโรโคโค
เป็นลายพรรณพฤกษา และมีเครือ่ งปัน้ เบญจรงค์ประดับอยูด่ ว้ ย ช่อฟ้าและหางหงส์ปน้ั เป็นรูปบุคคลพนมมือแทน
ช่อฟ้าหางหงส์แบบประเพณีของไทย ซุ้มประตู ซุ้มหน้าต่าง ประดับลายปูนปั้นลายพรรณพฤกษาและเครื่องปั้น
เบญจรงค์ ประตูด้านหน้ามีบันไดโค้งเป็นแท่นอัฒจันทร์
ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งาม เป็นจิตรกรรมสกุลช่างนนทบุรี ด้านบนเหนือขอบหน้าต่าง
เขียนภาพอดีตพระพุทธเจ้า ผนังหุ้มกลองด้านหน้าเขียนภาพพระพุทธเจ้าผจญมาร กองทัพพญามารมารุมท�ำร้าย
เจ้าชายสิทธัตถะขณะบ�ำเพ็ญเพียรเพื่อจะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ
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ภาพแม่ธรณีบีบมวยผม เป็นภาพที่มีความสวยงามอ่อนช้อย และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ในบรรดา
ภาพจิตรกรรมแม่ธรณีบีบมวยผมไม่มีที่ใดงามเท่าภาพแม่ธรณีบีบมวยผมวัดชมภูเวก จึงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า
เป็นภาพแม่ธรณีบีบมวยผมที่งามที่สุดในโลก
ภาพจิตรกรรมระหว่างช่องหน้าต่าง และสองด้านของประตูอุโบสถหลังเดิมเขียนภาพทศชาติชาดก
ผนังหุ้มกลองด้านหลังเขียนภาพพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ๒ องค์ ห้องท้ายสุดทางขวาของพระประธานเขียนภาพ
พระจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เหล่าเทพยดามาร่วมถวายสักการะ มีองค์อินทราเป็นประธาน
วิหาร วิหารวัดชมภูเวกมีรูปแบบสถาปัตยกรรมคล้ายอุโบสถหลังเดิม แต่ด้านหน้าไม่มีพะไล มีประตูทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลัง ลายประดับหน้าบันและซุม้ ประตู ซุม้ หน้าต่างเหมือนกับซุม้ ประตู ซุม้ หน้าต่างอุโบสถหลังเดิม
ภายในวิหารเขียนภาพจิตรกรรมเป็นภาพพุทธประวัติที่เขียนไว้บนผนังระหว่างช่องหน้าต่าง และผนังหุ้ม
กลองสองด้านของประตูเขียนภาพพุทธประวัติ เหนือขอบหน้าต่างเขียนภาพอดีตพระพุทธเจ้า แบ่งออกเป็น ๒ แถว
เขียนภาพอดีตพระพุทธเจ้าซ้อนทั้ง ๒ แถว
วิหารวัดชมภูเวกแต่เดิมเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาท แต่ปัจจุบันพระพุทธบาทได้น�ำไปประดิษฐานที่
มณฑปที่วัดก�ำลังด�ำเนินการก่อสร้างอยู่
จิตรกรรมฝาผนังวัดชมภูเวก อาจารย์ศิลป์ พีระศรี พร้อมด้วยอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ อาจารย์อังคาร
กัลยาณพงศ์ ได้มาส�ำรวจไว้ และได้มีการคัดลอกภาพไว้
เจดีย์มุตาว
เจดีย์สถาปัตยกรรมมอญของวัดชมภูเวก เป็นเจดีย์ที่ชาวไทยเชื้อสายมอญในชุมชนท่าทราย บางตลาด
และชุมชนอืน่ ๆ เคารพนับถือมาก ชาวมอญทีอ่ พยพมาพึง่ พระบรมโพธิสมภารในพระราชอาณาจักรไทยได้สร้างขึน้
เพื่อเป็นที่เคารพกราบไหว้และเพื่อร�ำลึกถึงพระมหาเจดีย์มุตาว เมืองหงสาวดี ราชธานีเก่าของมอญ เมื่อ
พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้มีการบูรณะและเสริมองค์พระเจดีย์ให้สูงและใหญ่ ต่อมาในสมัยพระครูไพศาลพัฒนกิจ (เฉลียว
ปั้นทอง) ได้บูรณะครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ เจดีย์มุตาว วัดชมภูเวก เป็นเจดีย์มอญที่มีความงามยิ่งองค์หนึ่ง
ในลุ่มน�้ำเจ้าพระยา

อุโบสถหลังเดิม อุโบสถหลังใหม่
และวิหารวัดชมภูเวก
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เจดีย์มุตาว วัดชมภูเวก ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
พระพุทธบาทวัดชมภูเวก - พระพุทธบาทที่เก่าแก่ของชาติ
วัดชมภูเวก ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทศิลาสมัย
สุโขทัย ในพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ถือได้ว่าเป็นพระพุทธบาทที่เก่าแก่ของชาติเป็นพระพุทธบาทศิลา เป็นรอย
พระพุทธบาทด้านขวาท�ำด้วยศิลามีจารึกอักษรขอมโบราณ เรือ่ ง ญาณ ๓ อาการ ๑๒ จารึกไว้ทปี่ ลายพระพุทธบาท
ทีร่ มิ รอยพระพุทธบาท ตรงกลางพระพุทธบาท แกะสลักเป็นวงกลมแบบกงล้อ และจารึกอักษรขอมตามส่วนต่าง ๆ
ของกงล้อ คือ ที่ดุม ที่ก�ำ และที่กง
อักษรที่ริมรอยพระบาท จารึกคาถา เย ธมฺ มา ดังนี้
		
เย ธมฺมา เหตุปภวา		
เตสํ เหตํุ ตถาคโต อาห
		
เตสญฺจ โย นิโร โธ			
เอวํ วาที มหาสมโณ
แปลว่า
สิง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวงมีเหตุเป็นแดนเกิด พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ทรงแสดงเหตุแห่งสิง่ เหล่านัน้ และความดับ
แห่งสิง่ เหล่านัน้ เพราะหมดเหตุ
พระพุทธบาทศิลานี้ประดิษฐานอยู่ในบุษบกยอดปราสาทสมัยอยุธยาตอนปลายที่มีความสวยงามมาก
เดิมพระพุทธบาทศิลาและบุษบกประดิษฐานอยูใ่ นวิหาร ซึง่ ถือได้วา่ เป็นพระพุทธบาทพร้อมบุษบกแห่งเดียว
ในจังหวัดนนทบุรีที่ประดิษฐานอยู่ในวิหาร
ปัจจุบันทางวัดได้ย้ายพระพุทธบาทพร้อมบุษบกไปประดิษฐานที่มณฑปที่วัดก�ำลังสร้างใหม่

แม่พระธรณีบีบมวยผม จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถหลังเก่าวัดชมภูเวก ที่ยอมรับกันทั่วไปว่างามที่สุดในโลก

มณฑปพระพุทธบาท อยู่ด้านหลังอุโบสถหลังเก่าวัดชมภูเวก

พระพุทธบาทวัดชมภูเวก

พิพิธภัณฑ์วัดชมภูเวก
วัดชมภููเวก จัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวกขึ้นเพื่อแสดงประวัติความเป็นมาของวัด และชุมชนบ้าน
ท่าทราย ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ริเริ่มโดยนายวีระโชติ ปั้นทอง ด้วยการสนับสนุน
ของพระสมุห์สุทธิพงษ์ สิริวฒํโน เจ้าอาวาสวัดชมภูเวก เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของผู้ที่สนใจ มีพิธีเปิด เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ ดร.วิษณุ เครืองาม

ศาลาไทย
ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก

ภายในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดชมภูเวก
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วัดค้างคาว มีธรรมาสน์ทรงกลมหนึ่งเดียวในประเทศไทย
วัดค้างคาว ตั้งอยู่ที่ต�ำบลบางไผ่ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ริมฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก
เหนือปากคลองบางกรวย ตรงข้ามวัดเขมาภิรตาราม เป็นวัดโบราณที่สร้างสมัยอยุธยา ในรัชกาลสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ และมีการบูรณะครั้งใหญ่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
อุโบสถของวัดค้างคาวเป็นโบราณสถานทีส่ ร้างตัง้ แต่สมัยอยุธยา เป็นอุโบสถขนาดใหญ่ ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา ๒๘ พระองค์
ใบเสมาเป็นเสมาคู่ท�ำจากศิลาทรายแดงจ�ำหลักลายพรรณพฤกษาที่มีอายุเก่าถึงสมัยอยุธยาตอนต้น
โบราณวัตถุที่ส�ำคัญของวัดค้างคาวคือ ธรรมาสน์ทรงกลม เป็นงานฝีมือช่างสมัยอยุธยาที่งดงามมาก
โดยปกติธรรมาสน์ที่มีรูปทรงเป็นเรือนยอดทรงสี่เหลี่ยม แต่ธรรมาสน์ของวัดค้างคาวเป็นธรรมาสน์เรือนยอด
ทรงกลมที่แตกต่างจากธรรมาสน์ทั่วไป นับได้ว่าเป็นธรรมาสน์ทรงกลมสมัยอยุธยาหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ปัจจุบันธรรมาสน์ทรงกลมวัดค้างคาวอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ
ธรรมาสน์ทรงกลมที่น�ำไปจากวัดค้างคาวเป็นธรรมาสน์ไม้จ�ำหลัก ประดับกระจก ศิลปะสมัยอยุธยา
ยอดทรงมงกุฎ ส่วนล่างแกะสลักเป็นรูปเซี่ยวกางเหยียบสิงห์ ศิลปะจีน รอบเรือนธรรมาสน์ประดับด้วยกระจัง
ปิดทองประดับกระจก บันไดเป็นไม้รูปทรงอ่อนช้อย หัวบันไดเป็นรูปมนุษย์นาค
ตูพ้ ระธรรมวัดค้างคาว เป็นโบราณวัตถุทมี่ คี ณ
ุ ค่าของวัดค้างคาวเช่นกัน เป็นตูไ้ ม้จำ� หลัก ฝีมอื ช่างสมัยอยุธยา
เป็นตู้เท้าสิงห์ จ�ำหลักไม้เรื่องทศชาติชาดก การแบ่งกลุ่มของลายแกะสลักในเรื่องทศชาติ แบ่งด้วยลายจ�ำหลัก
เป็นต้นไม้ตามธรรมชาติ เช่นเดียวกับเทคนิคการเขียนภาพจิตรกรรม พืน้ ของลายจ�ำหลักลงชาดสีแดง ประดับด้วย
กระจกสีสวยงาม ตูพ้ ระธรรมทีง่ ดงามของวัดค้างคาวใบนี้ ปัจจุบนั อยูใ่ นพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ

อุโบสถ และเจดีย์วัดค้างคาว
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วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง ตัง้ อยูร่ มิ แม่นำ�้ เจ้าพระยาฝัง่ ตะวันออก ต�ำบล
สวนใหญ่ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อครั้งมีการยก
ฐานะบ้านตลาดขวัญขึ้นเป็นเมืองนนทบุรี ที่ตั้งเมืองอยู่เหนือวัดนี้
จึงมีชื่อว่าวัดท้ายเมือง ส่วนวัดที่อยู่ตอนเหนือของเมืองนนทบุรี
มีชอื่ ว่าวัดหัวเมือง (วัดเทพอุรมุ ภังค์) ปัจจุบนั เป็นทีต่ งั้ โรงพยาบาล
พระนั่งเกล้า และมีวัดกลาง ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างวัดหัวเมือง และวัด
ท้ายเมือง วัดกลาง ตั้งอยู่ริมปากคลองบางซื่อ จึงมีชื่อว่า วัดกลาง
บางซื่อ
วัดท้ายเมือง เป็นวัดโบราณตัง้ แต่ครัง้ อยุธยาก่อนการยกฐานะบ้านตลาดขวัญเป็นเมืองนนทบุรี โบราณสถาน
ของวัด ได้แก่
อุโบสถ อุโบสถวัดท้ายเมืองสมัยอยุธยาตอนปลายมีความงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าบันเป็นงานจ�ำหลัก
ไม้ที่งดงาม
เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ด้านหน้าภายในก�ำแพงแก้วอุโบสถมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ๒ องค์
หอไตร เป็นอาคารทรงไทยขนาดเล็ก เดิมเป็นหอไตรที่สร้างอยู่ในสระน�้ำ ปัจจุบันสระน�้ำถูกถมและเป็น
พื้นปูน แต่อาคารหอไตรยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

อุโบสถ วัดท้ายเมือง
ต�ำบลสวนใหญ่ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วัดประชารังสรรค์
วัดประชารังสรรค์ เดิมชื่อ วัดหญ้าไซ ตั้งอยู่
ริมคลองแม่น�้ำอ้อม ต�ำบลบางกร่าง อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
วัดประชารังสรรค์ ได้เคยเป็นแหล่งจิตรกรรมฝาผนัง
แสดงวิถชี วี ติ ของชาวบ้านทีเ่ ป็นชาวนาชาวสวนในย่านนี้
ในอดีต ภาพจิตรกรรมดังกล่าวเขียนไว้ที่ผนังอุโบสถ
หลังเก่าของวัด แต่ได้ถูกรื้อไปเพื่อสร้างอุโบสถหลังใหม่
ภาพจิตรกรรมดังกล่าวจึงสูญสิ้นไป
สิ่งก่อสร้างที่ควรแก่การศึกษาของวัดประชา
รังสรรค์ คือ โรงเรียนปริยตั ธิ รรม เป็นอาคารก่ออิฐสองชัน้
อิฐที่น�ำมาก่อสร้างอาคารหลังนี้เป็นอิฐ บ บ ท ที่ผลิต
จากโรงงานท�ำอิฐหลวงบางบัวทอง ปากคลองบางบัวทอง
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อิฐทุกแผ่นประทับตรา
ตั ว อั ก ษร บ บ ท เรี ย กกั น ทั่ ว ไปว่ า อิ ฐ บ บ ท
คุณประสาท สุขมุ บุตรชายเจ้าพระยายมราช (ปัน้ สุขมุ )
เป็นผู้จัดการโรงงาน

อาคารโรงเรียนปริยัติธรรม วัดประชารังสรรค์
ก่อสร้างด้วยอิฐ บ บ ท ทั้งหลัง

วัดสังฆทาน
วัดสังฆทาน ตั้งอยู่ที่ต�ำบลบางไผ่ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี เดิมเป็นวัดร้าง คงเหลือเพียงอุโบสถเก่าและ
พระประธานขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง ๔ เมตร ปางมารวิชัย
พ.ศ. ๒๕๒๑ หลวงพ่อสนอง ได้มาบูรณะและพัฒนาเป็น
วัดขึน้ ใหม่ ต่อมาได้สร้างอุโบสถ และบูรณะพระประธาน ปัจจุบนั
วัดสังฆทานเป็นสถานทีเ่ ผยแผ่แ่ ละปฏิบตั ธิ รรมทีม่ ผี มู้ าปฏิบตั ธิ รรม
มาก
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วัดโชติการาม
วัดโชติการาม ตั้งอยู่ที่ต�ำบลบางไผ่ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เดิมชื่อวัดสามจีน สร้างในสมัย
อยุธยาตอนปลาย และมาบูรณะต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ โบราณสถานของวัดโชติการาม ได้แก่
อุโบสถ เป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมจีน หน้าบัน ซุม้ ประตู หน้าต่าง เป็นลายปูนปัน้ ประดับด้วยเครือ่ งถ้วยจีน
วิหาร เป็นสถาปัตยกรรมไทย ภายในมีภาพจิตรกรรมที่สวยงาม แต่ภาพช�ำรุดเสียหายมาก
เจดียย์ อ่ มุมไม้ยสี่ บิ สร้างไว้ตรงกลางระหว่างอุโบสถและวิหาร องค์ระฆังประดับด้วยกระเบือ้ งเคลือบสีเหลือง
ที่สวยงาม และเป็นพระเจดีย์องค์เดียวในจังหวัดนนทบุรีที่มีการน�ำกระเบื้องเคลือบสีมาประดับที่องค์ระฆังของ
เจดีย์

เจดีย์ย่อมุมไม้ยี่สิบ
วัดโชติการาม

อุโบสถวัดโชติการาม

จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดโชติการาม
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อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก
อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เหนือวัดเฉลิมพระเกียรติ ต�ำบล
บางศรีเมือง อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ ๑๐๙ ไร่ ๓ งาน ๔๑ ตารางวา
อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก กรมธนารักษ์ได้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวาระที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขณะทรงด�ำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก เป็นสวนสาธารณะทีด่ ำ� เนินการในเชิงอนุรกั ษ์ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการอนุรกั ษ์
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพสวนผลไม้และสภาพความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของชาวสวน
จึงประกอบด้วยพื้นที่ส่วนอนุรักษ์ ที่เป็นสวนผลไม้ที่มีอยู่เดิมในที่ดินให้เห็นถึงสภาพสวนผลไม้ และสภาพความ
เป็นอยูเ่ ดิมของชาวสวนนนทบุรี มีเวทีแสดงกลางแจ้ง และศาลาอเนกประสงค์ทตี่ งั้ ชือ่ ตามบทเพลงพระราชนิพนธ์
ในรัชกาลที่ ๙ เช่น ศาลาใกล้รุ่ง ศาลาแสงเทียน ศาลาสายฝน เป็นต้น กลางสระน�้ำมีอาคารสถาปัตยกรรมไทย
ที่งดงาม ขนาบด้วยศาลาทรงไทย นอกจากนี้ยังมีท่าเรือรับเสด็จ สนามเด็กเล่น ท่าเทียบเรือ อัฒจันทร์ชม
การแสดงทางน�้ำ สวนรุกขชาติ และศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิด สัตว์น�้ำและ
สัตว์ปีกชนิดต่าง ๆ และสภาพชุมชน ชาวสวน อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจึงเป็นทั้งศูนย์ศึกษาทางธรรมชาติ
สถานที่พักผ่อน และสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของจังหวัดนนทบุรีแห่งหนึ่ง

อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก
ต�ำบลบางศรีเมือง อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
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กระทรวงพาณิชย์ตงั้ อยูท่ วี่ ดั บางธรณี สถานทีส่ มโภชพระแก้วมรกต
กระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งขึ้นจากพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ
ให้ตงั้ กรมพาณิชย์และสถิตพิ ยากรณ์ ขึน้ ในกระทรวงการคลัง เมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๘ เพือ่ ท�ำหน้าทีด่ แู ลและบ�ำรุงการค้า
การพาณิชย์ของบ้านเมืองให้ด�ำเนินไปด้วยดี
พ.ศ. ๒๔๖๓ โปรดให้ยกฐานะกรมขึ้นเป็นกระทรวง
พาณิ ช ย์ ที่ ตั้ ง ของกระทรวงพาณิ ช ย์ เ ดิ ม ตั้ ง อยู ่ ด ้ า นใต้
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ใกล้ปากคลองตลาด ปัจจุบัน
กระทรวงพาณิ ช ย์ ตั้ ง อยู ่ ที่ ต� ำ บลบางกระสอ อ� ำ เภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
สถานที่ตั้งกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบัน เป็นที่ตั้ง
ของวัดบางธรณีซึ่งเป็นวัดโบราณ ตั้งแต่สมัยอยุธยา
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สมโภชพระแก้วมรกตที่พระต�ำหนักบางธรณี วัดบางธรณี
เมืองนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๓ และอัญเชิญพระแก้วมรกตจากพระต�ำหนักบางธรณีทางขบวนพยุหยาตราทาง
ชลมารคไปประดิษฐานที่วัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม)
ต่อมาวัดบางธรณีได้เป็นวัดร้างไม่มพี ระสงฆ์ ทางราชการกระทรวงอุตสาหกรรมมาสร้างโรงงานทอกระสอบ
ขึน้ ทีว่ ดั บางธรณี โรงงานทอกระสอบแห่งนีเ้ ป็นโรงงานทอกระสอบทีใ่ หญ่มากแห่งหนึง่ และช่วยให้ผคู้ นในจังหวัด
นนทบุรีจ�ำนวนมากมีงานท�ำ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว
เมือ่ เลิกกิจการโรงงานทอกระสอบ ทีว่ ดั บางธรณีได้ถกู ปล่อยทิง้ ร้างอยูร่ ะยะหนึง่ ปัจจุบนั ทีด่ นิ ของวัดบางธรณี
เมืองนนทบุรี ได้เป็นที่ตั้งของกระทรวงพาณิชย์

กองอ�ำนวยการโรงงานทอกระสอบป่านที่ต�ำบลบางกระสอ
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
(พ.ศ. ๒๕๐๑)

โรงงานทอกระสอบป่าน บางกระสอ
จังหวัดนนทบุรี
(พ.ศ. ๒๕๐๑)
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กระทรวงสาธารณสุข
ตัง้ อยูท่ ที่ งุ่ ศรีธญ
ั ญา
กระทรวงสาธารณสุ ข ตั้ ง อยู ่ ที่
ต� ำ บลตลาดขวั ญ อ� ำ เภอเมื อ งนนทบุ รี
จังหวัดนนทบุรี ที่เป็นทุ่งท้องนาที่เรียกว่า
ทุ่งศรีธัญญา
บริ เ วณด้ า นหน้ า ฝั ่ ง ตรงข้ า ม
กระทรวงสาธารณสุข เป็นที่ประดิษฐาน
พระบรมรูปของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ด้ า นหน้ า อาคารส� ำ นั ก งานปลั ด
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
เป็นที่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้า
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ทรงด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีกรมสาธารณสุข
และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
คนแรก (ต่อมาได้สถาปนาเป็นกระทรวง
สาธารณสุข)
เดิมบริเวณทีต่ งั้ กระทรวงสาธารณสุขเป็นผืนนาขนาดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุขได้ใช้ท้องทุ่งแห่งนี้ เพื่อ
ใช้ในกิจการของกระทรวงสาธารณสุข ขนานนามทุ่งแห่งนี้ว่า ทุ่งศรีธัญญา ได้สร้างโรงพยาบาลศรีธัญญา เมื่อ
พ.ศ. ๒๔๘๔ ต่อมาจึงได้ยา้ ยกระทรวงสาธารณสุข และส่วนงานอืน่ ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขมาอยูท่ ที่ งุ่ ศรีธญ
ั ญา
แห่งนี้ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๒

กระทรวงสาธารณสุข
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โรงพยาบาลศรีธัญญา พ.ศ. ๒๕๐๐

โรงพยาบาลศรีธัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐

สถานที่ราชการบางแห่งในอ�ำเภอเมืองนนทบุรี

กระทรวงพาณิชย์

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
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ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ถนนสนามบินน�้ำ

ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ส�ำนักงาน ป.ป.ช.)

เรือนจ�ำกลางบางขวาง

กรมราชทัณฑ์
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สนามบินน�้ำต�ำนานการบินที่เมืองนนทบุรี
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายสนามบิน คือพื้นที่ที่ก�ำหนดไว้บนพื้นดินหรือน�้ำ
ส�ำหรับใช้ทงั้ หมดหรือแต่บางส่วน เพือ่ การขึน้ ลงหรือเคลือ่ นไหวของอากาศยาน รวมตลอดถึงอาคารสิง่ ติดตัง้ และ
บริภัณฑ์ซึ่งอยู่ภายในสนามบินนั้น
จากความหมายของสนามบินตามพจนานุกรมดังกล่าว แสดงว่าสนามบินมีทั้งที่พื้นดินและที่น�้ำหรือที่
เรียกกันทั่วไปว่า “สนามบินน�้ำ” จังหวัดนนทบุรีครั้งหนึ่งเคยมีสนามบินน�้ำ ใช้ล�ำน�้ำเจ้าพระยาเป็นที่ขึ้นหรือลง
ของเครื่องบิน
เครือ่ งบินทีข่ นึ้ ลงทีส่ นามบินน�ำ้ ส่วนล่างทีใ่ ต้ปกี แต่ละปีกมีทนุ่ เพือ่ ช่วยพยุงตัวเครือ่ งบินให้ทรงตัวไม่เอียงหรือ
คว�ำ่ ขณะทีล่ อยอยูใ่ นน�ำ้ ส่วนล่างของล�ำตัวเครือ่ งบินลอยอยูเ่ หนือพืน้ น�ำ้ คล้ายกับเรือทีล่ อยอยูบ่ นพืน้ น�ำ้ เช่นกัน
บริเวณพืน้ ทีล่ ำ� น�ำ้ ทีก่ ำ� หนดให้เป็นสนามบินน�ำ้ ต้องเป็นล�ำน�ำ้ ทีม่ คี วามตรงและกว้างพอทีจ่ ะให้เครือ่ งบินขึ้น
หรือลงได้สะดวก

อาคารที่ท�ำการสนามบินน�้ำ
จังหวัดนนทบุรีในอดีต

เครื่องบินจ�ำลองที่เป็นสัญลักษณ์ แม่น�้ำเจ้าพระยาช่วงระหว่างวัดแคนอก
แสดงการเป็นสนามบินน�้ำในอดีต ถึงพุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์ ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร
เป็นช่วงล�ำแม่น�้ำตรง ไม่คดเคี้ยว
จึงก�ำหนดให้เป็นทางวิ่งเครื่องบินน�้ำในอดีต
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ล�ำน�ำ้ เจ้าพระยาบริเวณอ�ำเภอปากเกร็ดได้มกี ารก�ำหนดให้เป็นสนามบินน�ำ้ ในการเลือกสถานทีใ่ นช่วงเริม่
ด�ำเนินการ เพราะอยู่ใกล้สนามบินดอนเมือง แต่เนื่องจากบางส่วนของล�ำน�้ำเจ้าพระยาในเขตอ�ำเภอปากเกร็ด
มีลำ� น�ำ้ ทีไ่ ม่เป็นแนวตรง และมีความกว้างไม่มาก จึงได้เปลีย่ นมาทางใต้ของอ�ำเภอปากเกร็ด ตัง้ แต่บริเวณวัดเชิงท่า
ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมืองนนทบุรีมาทางใต้ถึงบริเวณวัดแคนอก ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี ได้ก�ำหนดให้เป็นสนามบินน�้ำ ระยะทางวิ่ง หรือ Runway ประมาณ ๒ กิโลเมตร
อาคารส�ำนักงานของสนามบินน�้ำ ได้สร้างขึ้นบริเวณด้านใต้ของวัดต�ำหนักใต้ ระหว่างกระทรวงพาณิชย์
ในปัจจุบนั กับวัดต�ำหนักใต้ ใกล้กบั อาคารส�ำนักงานสนามบินน�ำ้ มีอาคารโรงเรือ เป็นทีจ่ อดเรือยนต์สำ� หรับ รับ - ส่ง
ผู้โดยสารระหว่างเครื่องบินกับอาคารส�ำนักงาน พิธีเปิดส�ำนักงานสนามบินน�้ำได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๔๘๔ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธี ในวันท�ำพิธีเปิด มีเครื่องบินขนาด
๔ เครื่องยนต์ ๒ ล�ำ มาลงที่สนามบินน�้ำเป็นปฐมฤกษ์ มีผู้โดยสารชาวตะวันตกโดยสารมาเต็มล�ำ
กลางแม่นำ�้ เจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดแคนอก และหน้าวัดเชิงท่า มีทนุ่ ปักธงแดงไว้เป็นการก�ำหนดแนวเขต
ของสนามบินน�้ำ กลางแม่น�้ำเจ้าพระยาตรงหน้าอาคารส�ำนักงานการบิน มีทุ่นขนาดใหญ่ส�ำหรับเครื่องบินจอด
เมื่อลงน�้ำเรียบร้อยแล้ว เรือยนต์มารับผู้โดยสารจากท่าเรือที่หน้าอาคารส�ำนักงานไปขึ้นเครื่อง และรับผู้โดยสาร
เมื่อลงจากเครื่องสู่ท่าเรือหน้าอาคารส�ำนักงาน
ก่อนเวลาที่เครื่องบินจะขึ้นหรือลง จะมีเรือตรวจการวิ่งตรวจความเรียบร้อยในล�ำน�้ำเจ้าพระยาระหว่าง
วัดแคนอกและวัดเชิงท่า คอยให้สัญญาณไม่ให้เรือทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเรือยนต์ เรือโยง หรือเรือแจว เรือพาย
ผ่านไปมาในระยะทางระหว่างวัดแคนอก ถึงวัดเชิงท่า

สนามบินน�้ำ มีเครื่องบินมาลง
ที่มา: นิทรรศการภาพเก่า งานสัปดาห์ประชาธิปก ดุจแสงทองส่องไทย แรงบันดาลใจของแผ่นดิน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. จัดโดย พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ส่งภาพจัดแสดง
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ทางด้านใต้ลำ� น�ำ้ เจ้าพระยาใต้วดั แคนอก มีปา้ ยบอกเขตสนามบินน�ำ้ เช่นเดียวกับทางด้านเหนือของล�ำน�ำ้
เจ้าพระยา เหนือวัดเชิงท่ามีป้ายบอกเขตสนามบินน�้ำทางตอนเหนือ ทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นทางแยกแม่น�้ำ
เจ้าพระยากับคลองลัดเกร็ด มีป้ายบอกเขตสนามบินน�้ำบริเวณหน้าวัดท่าอิฐ ป้ายบอกเขตดังกล่าวนี้ เป็นการแจ้ง
ให้เรือที่จะผ่านไปมาในบริเวณนี้ได้เพิ่มความระมัดระวัง เพราะเป็นเขตสนามบินน�้ำ
สนามบินน�้ำเป็นสนามบินพาณิชย์ของต่างประเทศ ได้แก่
๑. บริษัท KLM ของประเทศเนเธอร์แลนด์
๒. สายการบิน BOAC ของอังกฤษ (British Overseas Airways Cooperation)
๓. สายการบิน P.A.A. ของสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. ๒๔๘๕ เกิดอุทกภัย การใช้สนามบินน�้ำจึงต้องหยุดกิจการ
ต่อมาเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ กิจการสนามบินน�้ำต้องยุติ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙
สนามบินน�ำ้ ได้เป็นท่าเรือของบริษทั บางบัวทอง และเป็นท่ารถของบริษทั ขนส่ง จ�ำกัด ในเวลาต่อมา มีเรือ
โดยสารรับส่งผูโ้ ดยสาร ประตูนำ�้ บางบัวทอง - สนามบินน�ำ้ จากสนามบินน�ำ้ มีรถยนต์โดยสารระหว่างสนามบินน�ำ้
และท่าช้าง กรุงเทพฯ กิจการเดินเรือและรถยนต์โดยสารได้เลิกไปประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
พ.ศ. ๒๕๐๑ กรมพลาธิการทหารบกได้รับโอนกรรมสิทธิ์อาคารที่ท�ำการสนามบินน�้ำ ปัจจุบันอาคาร
ที่ท�ำการสนามบินน�้ำเป็นส�ำนักงานสวัสดิการข้าราชการ กรมพลาธิการทหารบก

ริมน�ำ้ วัดแคนอก ปัจจุบนั เป็นทีต่ งั้ ของตลาดน�ำ้ ประชารัฐ วัดแคนอก มีเครือ่ งบินเป็นสัญลักษณ์แสดงไว้ดว้ ย
และอาคารเรียนโรงเรียนคณะราษฎร์บำ� รุง
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แม่นำ�้ เจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดแคนอกถึงพุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์ ในปัจจุบนั ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร
เคยเป็นเขตสนามบินน�ำ้ ในอดีต ฝัง่ ตรงข้ามเป็นวัดแดงธรรมชาติ ต�ำบลไทรม้า อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ผูก้ อ่ การคณะราษฎร์ประชุมวางแผนยึดอ�ำนาจทีว่ ดั ในเมืองนนท์
พ.ศ. ๒๔๗๕ เกิดการปฏิวตั คิ รัง้ ส�ำคัญในประเทศไทย คณะราษฎร์ ประกอบด้วยทหารบก ทหารเรือ และพลเรือน
ซึ่งมี พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) เป็นหัวหน้า พ.อ. พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน) เป็น
เสนาธิการวางแผนการปฏิวตั ิ และมีนายทหารชัน้ ผูใ้ หญ่ และพลเรือนเข้าร่วมกับคณะราษฎร์หลายท่าน เช่น พ.ต.
หลวงพิบลู สงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) หลวงโกวิทอภัยวงศ์ (ควง อภัยวงศ์) หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)
เป็นต้น
คณะราษฎร์ได้เตรียมวางแผนการปฏิวัติก่อนด�ำเนินการด้วยการนัดหมายให้ผู้ก่อการมาประชุมวางแผน
กันที่วัดแคนอก ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
การประชุมผู้ร่วมก่อการของคณะราษฎร์ครั้งนี้ถือว่าเป็นความลับที่สุดและเสี่ยงที่สุด จึงเลือกวัดแคนอก
เป็นที่ประชุมวางแผนกัน เพราะวัดแคนอกสะดวกในการเดินทางมาทางเรือ สถานที่ตั้งของวัดไม่มีบ้านเรือน
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัดมาก และวัดอยู่ริมแม่น�้ำ ถ้าเกิดความลับแตก เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ จะถูกท�ำลายด้วย
การทิ้งลงในแม่น�้ำหน้าวัดได้ทันที

แผนการปฏิวัติได้ถูกก�ำหนดไว้ได้อย่างเรียบร้อยที่วัดแคนอก จังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๒๒ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๔๗๕ พระยาทรงสุรเดชในฐานะอาจารย์ใหญ่ฝา่ ยวิชาการทหารของกรมยุทธศึกษา
ได้แจ้งไปยังหน่วยทหารต่าง ๆ ในพระนครว่าจะท�ำการฝึกทหารราบต่อสู้กับรถรบ โดยจะให้นักเรียนนายร้อยท�ำ
หน้าที่ทหารราบ การซ้อมรบจะมีขึ้นในเช้าตรู่ของวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า
พ.อ. พระยาทรงสุรเดช กับ พ.ท. พระประศาสน์พิทยายุทธจะเป็นวิทยากรผู้บรรยาย ให้หน่วยทหารต่าง ๆ ใน
พระนครไปพร้อมกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้า เวลา ๐๖.๐๐ น. ทหารเรือถูกหลอกให้ไปรวมพลที่ลานพระบรม
รูปทรงม้า ด้วยว่าจะมีการปฏิวัติให้ทหารเรือไปรวมกับทหารบก เพื่อต่อต้านการปฏิวัติ
เช้าตรูว่ นั ที่ ๒๔ มิถนุ ายน เริม่ ด�ำเนินการยึดกรมไปรษณียโ์ ทรเลข คลังแสง เมือ่ ทุกอย่างพร้อมแล้ว คณะราษฎร์
ประกาศยึดอ�ำนาจ ท่ามกลางความงงงันของบรรดาทหารที่คิดว่าจะมาร่วมฝึกและไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ
คณะปฏิวัติได้เชิญพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาที่พระที่นั่งอนันตสมาคม
สถานที่ราชการที่ส�ำคัญถูกยึดไว้หมด
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ขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี พระบรมราชินี
ประทับอยู่ที่พระต�ำหนักไกลกังวล หัวหิน มีผู้แนะน�ำให้พระองค์เสด็จไปประทับทีส่ งขลา แต่พระองค์ทรงปฏิเสธ
ทรงให้ความเห็นว่าไม่ควรหนี และขณะเดียวกันไม่ควรสู้ เพราะไม่มพี ระราชประสงค์ทจี่ ะเห็นคนไทยท�ำร้ายคนไทย
คณะราษฎร์ได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จกลับพระนครและทรงเป็นพระมหากษัตริยต์ อ่ ไป โดยอยูใ่ ต้ธรรมนูญ
การปกครองแผ่นดิน โปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินให้แก่ประชาชนชาวไทย สมดังพระทัย
ด้วยทรงมีพระราชประสงค์อย่างแรงกล้าในอันทีจ่ ะพระราชทานรัฐธรรมนูญการปกครองให้แก่ประชาชนชาวไทยอยูแ่ ล้ว
ก่อนหน้าที่จะมีการปฏิวัติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมอบให้พระยาศรีวิสารวาจา
(เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) และมิสเตอร์เรมอนต์ บี สตีเฟน ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ ช่วยกันร่างโครงการ
สถาปนาระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายให้แล้วเสร็จทันงานสมโภชฉลองพระนคร
ครบ ๑๕๐ ปี ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ขณะทีป่ ระทับอยูท่ หี่ วั หินนัน้ ทรงน�ำร่างโครงการนีไ้ ปทรงพิจารณา
ทบทวนที่หัวหินด้วย แต่แล้วการปฏิวัติได้เกิดขึ้นมา
เหตุการณ์ทเี่ ริม่ ต้นทีว่ ดั แคนอกครัง้ นี้ เมือ่ การปฏิวตั สิ ำ� เร็จ พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา ได้สร้างหอระฆัง
ถวายวัดแคนอก เมื่อท่านถึงแก่อสัญกรรม ทายาทได้น�ำอัฐิของท่านบรรจุไว้ที่หอระฆังวัดแคนอก และหอระฆังนี้
เป็นที่บรรจุอัฐิของตระกูลพหลโยธินด้วย
นอกจากนั้น คณะราษฎร์ได้สร้างโรงเรียน คณะราษฎร์บ�ำรุง ที่วัดแคนอก
พ.ศ. ๒๔๗๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บ�ำรุง ได้เปิดการเรียนเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรมนนทบุรี
พ.ศ. ๒๔๘๐ โรงเรียนคณะราษฎร์บ�ำรุง ได้ขยายการเรียนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัด
นนทบุรี แต่ต่อมาได้ยุบเลิกไป
ปัจจุบันโรงเรียนคณะราษฎร์บ�ำรุง วัดแคนอกยังคงเปิดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

วัดแคนอก ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

หอไตร วัดแคนอก

หอระฆัง วัดแคนอก
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บ้านบางตะนาวศรีเคยมีศาลาโรงธรรมหรือศาลากลางบ้าน
ในชุมชนต่าง ๆ พืน้ ทีส่ าธารณะทีผ่ คู้ นในชุมชนมาร่วมท�ำกิจกรรมร่วมกันมักจะเป็นวัด แต่ในชุมชนทีห่ า่ งไกล
จากวัด ชาวบ้านมักจะใช้พื้นที่ในชุมชนส่วนหนึ่งให้เป็นพื้นที่สาธารณะ และสร้างอาคารเป็นศาลาในพื้นที่นั้นเพื่อ
ใช้เป็นที่ประกอบกิจกรรมของคนในชุมชน เช่น การจัดงานท�ำบุญหมู่บ้าน การท�ำบุญฟังธรรมที่ศาลานี้ เนื่องจาก
อยู่ไกลวัดจึงนิมนต์พระมาแสดงธรรมแด่ญาติโยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกไปวัดที่อยู่ไกลได้
ศาลาโรงธรรมของจังหวัดนนทบุรมี หี ลายแห่ง ปัจจุบนั คงเหลืออยูท่ บี่ า้ นบางตะนาวศรี หรือบ้านหม้อ เหนือ
สะพานพระราม ๕ ต�ำบลสวนใหญ่ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ศาลาโรงธรรมแห่งนี้เดิมเป็นอาคารไม้
ปัจจุบันปรับปรุงเป็นอาคารคอนกรีต แต่ยังคงท�ำหน้าที่เป็นศาลากลางบ้านของชุมชน เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านใน
ชุมชนบางตะนาวศรีมาร่วมท�ำกิจกรรมของชุมชน อีกทั้งมีการจัดงานท�ำบุญประจ�ำปีของชาวบ้านในชุมชนด้วย
ศาลาสาธารณะในชุมชนนอกจากศาลาโรงธรรมแล้ว ในอดีตยังมีศาลาส�ำหรับให้คนเดินทางได้พกั หลบร้อน
หลบฝน หรือพักเหนื่อยระหว่างเดินทาง เช่น ศาลาต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ
ให้สร้างริมคลองมหาสวัสดิ์ เป็นต้น

โรงเรียนช่างไม้นนทบุรีพัฒนามาเป็นโรงเรียนการช่างนนทบุรี
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ช่างเวลา ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นต้นมา จังหวัดนนทบุรไี ด้มกี ารขยายตัว
ของชุมชนต่าง ๆ อย่างมากมาย รวมถึงการก่อสร้างสถานที่ราชการ เช่น โรงเรียน สถานีอนามัย เป็นต้น
ช่างก่อสร้างจึงเป็นบุคคลทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการก่อสร้างสถานทีร่ าชการและทีอ่ ยูอ่ าศัยของราษฎร ทางราชการ
เห็นความส�ำคัญของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการก่อสร้าง จึงได้จัดตั้งโรงเรียนช่างไม้นนทบุรีขึ้นเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๘๔ ตั้งอยู่ปากทางเข้าวัดลานนาบุญ ริมถนนประชาราษฎร์
โรงเรียนช่างไม้นนทบุรีได้มีส่วนในการสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี หลายแห่ง
คณะครูโรงเรียนช่างไม้นนทบุรีได้น� ำนักเรียนของโรงเรียนช่างไม้ออกปฏิบัติงานจริงเป็นการเพิ่มทักษะและ
ประสบการณ์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าอย่างยิง่ ผลงานของครูและนักเรียนโรงเรียนช่างไม้นนทบุรยี งั ปรากฏผลทีด่ นี า่ พอใจมาจนถึง
ปัจจุบันนี้ ขณะนี้อาคารเรียนที่สร้างโดยครูและนักเรียนโรงเรียนช่างไม้นนทบุรีที่ยังอยู่ในสภาพดีเช่นอาคารเรียน
แสนสวัสดิว์ ทิ ยาคาร โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ต�ำบลเกาะเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สร้างเมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๔

การจัดตั้งโรงเรียนช่างกลนนทบุรี
กระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบให้มกี ารจัดตัง้ โรงเรียน
ช่างกลนนทบุรี ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะ
ขยายการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ส่งเสริม
ให้เยาวชนได้มคี วามรูท้ างการช่างกลและสามารถไปประกอบ
อาชีพส่วนตัวได้ พ.ศ. ๒๕๐๑ กระทรวงศึกษาได้อนุมัติให้
จัดตัง้ โรงเรียนช่างกลขึน้ ๓ แห่ง คือ ในจังหวัดพระนคร ๑ แห่ง
จังหวัดนนทบุรี ๑ แห่ง และจังหวัดลพบุรี ๑ แห่ง

โรงฝึกงานอันทันสมัยของ โรงเรียนช่างกลนนทบุรี
ที่ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
(รายงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๐๒)
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โรงเรียนช่างกลนนทบุรี จัดตั้งขึ้นบริเวณที่ดินของวัดท้ายเมือง ที่ดินของราชพัสดุ และที่ดินทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ตั้งอยู่ติดวัดท้ายเมืองด้านทิศเหนือ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาได้ด�ำเนินการก่อสร้าง
โดยมอบให้โรงเรียนช่างกลปทุมวัน และโรงเรียนช่างไม้นนทบุรีร่วมกันด�ำเนินการก่อสร้างจนส�ำเร็จ และเปิด
ท�ำการสอนได้ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ๒๕๐๑

โรงเรียนการช่างนนทบุรี และโรงเรียนช่างกลนนทบุรี รวมกันครั้งนี้เป็นมหาวิทยาลัย
ทัง้ โรงเรียนการช่างนนทบุรี และโรงเรียนช่างกลนนทบุรไี ด้มบี ทบาทในการศึกษาแก่เยาวชนเป็นอย่างมาก
ได้มีพัฒนาการด้านการศึกษาอย่างดีตลอดมา ปัจจุบันได้พัฒนาและรวมเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ (ศูนย์นนทบุรี)

วัตรนารีวงศ์ - บ้านนรินทร์กลึง - นายนรินทร์ ภาษิต
บ้านนรินทร์ กลึง ตั้งอยู่ที่เชิงสะพานพระราม ๕ ฝั่งตะวันตกของแม่น�้ำเจ้าพระยา ต�ำบลบางไผ่ อ�ำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นนิวาสสถานของนายนรินทร์ ภาษิต หรือพระพนมสารนรินทร์ อดีตเจ้าเมือง
นครนายก เป็นลูกชาวสวน คลองบางขวาง จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดและมีความคิดก้าวหน้า
รับราชการเป็นนายอ�ำเภอที่จังหวัดชลบุรี ได้รับบรรดาศักดิ์ หลวงศุภมาตรา ต่อมาได้เป็นเจ้าเมืองนครนายก
เมื่ออายุไม่มาก รับราชการด้วยความซื่อตรงและเป็นข้าราชการที่ตรงไปตรงมา ไม่ยอมต่อความไม่เป็นธรรม
ได้รับบรรดาศักดิ์เป็น พระพนมสารนรินทร์ ได้ลาออกจากราชการเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒ ขณะที่มีอายุเพียง ๓๕ ปี
เมือ่ ลาออกจากราชการได้มาประกอบอาชีพท�ำเครือ่ งปัน้ ดินเผาทีต่ ำ� บลบางไผ่ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี พร้อมกับศึกษาธรรมของพระพุทธศาสนาด้วย ได้จัดตั้ง พุทธบริษัทสมาคม จัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือ
ธรรมะ
ในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้ท�ำใบปลิวโจมตีหนังสือพิมพ์ที่ไม่วางตัวเป็นกลาง
และประณามข้าราชการฝ่ายปกครองทีไ่ ร้ความสามารถ จนถูกจับ ต้องรับโทษจ�ำคุก เมือ่ พ้นโทษ ได้มาตัง้ วัตรสังฆ
สมาคม ต่อมาได้เป็นที่ท�ำกิจกรรมทางศาสนาของสามเณรี ในชื่อว่า วัตรนารีวงศ์
พ.ศ. ๒๔๗๐ นายนรินทร์ ภาษิต ได้ทำ� การบวชลูกสาวเป็นสามเณรี
ต่ อ มาได้ บ วชเป็ น ภิ ก ษุ ณี แต่ ถู ก ปฏิ เ สธจากฝ่ า ยสงฆ์ แ ละราชการ
นายนรินทร์ พยายามชี้แจงเหตุผล และจุดยืนของตนพร้อมทั้งวิพากษ์
ความบกพร่องของกลุ่มการเมือง และคณะผู้บริหารพระศาสนา
นายนรินทร์ ได้ออกหนังสือพิมพ์ แนวหน้า วิพากษ์นักการเมือง
อย่างเปิดเผยและจริงจัง เพือ่ เป็นปากเสียงแทนราษฎร เพือ่ ให้การบริหาร
บ้านเมืองของรัฐบาลด�ำเนินไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอย่าง
แท้จริง และต้องไม่มกี ารทุจริต โกงชาติ ประเทศ จนในทีส่ ดุ ต้องถูกจับกุม
ไปรับ โทษอีก ๒ ครั้ ง ๆ ละ ๒ ปี และถู ก กั ก กั น ไว้ อี ก ๒ ปี ๒๐ วั น
จนกระทัง่ ถึงแก่กรรมทีบ่ า้ นบางไผ่ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี ด้วยโรคหัวใจวาย
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เมื่ออายุ ๗๗ ปี เป็นการปิดฉาก
ชีวิตนักสู้ คนเมืองนนท์คนหนึ่งที่ต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของสังคมไทย
เพื่อความอยู่รอดของประเทศไทยและพระพุทธศาสนา

นายนรินทร์ ภาษิต
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อังกะลุงเมืองนนท์ของครูผล กิจขันธ์
อังกะลุงเป็นเครือ่ งดนตรีทไี่ ทยได้มาจากประเทศอินโดนีเซีย นักดนตรีไทยได้นำ� มาพัฒนาปรับปรุงจนเป็น
ทีย่ อมรับกันว่าเป็นเครือ่ งดนตรีชนิดหนึง่ ของไทย นักดนตรีไทยในจังหวัดนนทบุรหี ลายท่านเป็นผูม้ คี วามรูใ้ นการ
ผลิตอังกะลุง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ขณะด�ำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ
โปรดเกล้าฯ ให้ครอบครัว ครูผล กิจขันธ์ เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายอังกะลุง
ที่มา: อนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายผล กิจขันธ์. ณ เมรุวัดท้ายเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี. ๕ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๓๐. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กิตติวรรณ ปิ่นเกล้า. ไม่มีเลขหน้า.
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ครูผล กิจขันธ์ เป็นนักดนตรีที่มีความรู้ความช�ำนาญในการผลิตอังกะลุง คุณภาพดีและสามารถบรรเลง
ทั้งถ่ายทอดการบรรเลงอังกะลุงได้ดี เป็นผู้บุกเบิกการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนอังกะลุงเป็นวิชาเลือกในการ
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา การประดิษฐ์องั กะลุงให้ประณีตสวยงาม มีเสียงไพเราะ และมีความทนทานนัน้ วัสดุสำ� คัญ
ทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงคือ คุณภาพของไม้ไผ่ ที่จะน�ำมาใช้ท�ำอังกะลุง ครูผล กิจขันธ์ ได้น�ำไม้ไผ่ลายที่มีลายเป็นจุด ๆ หรือ
เป็นกระเต็มไปทั้งล�ำ เนื้อไม้บางแต่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ ท�ำให้เกิดเสียงดังและมีความไพเราะ น�ำมาใช้ท�ำอังกะลุง
เพื่อให้มีวัตถุดิบ คือ ไม้ไผ่ลายได้ใช้ท�ำอังกะลุง ครูผล กิจขันธ์ จึงน�ำไม้ไผ่ลายมาปลูกที่จังหวัดนนทบุรี ในสวนใกล้
วัดสมรโกฏิ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี และที่อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ไม้ไผ่ลายทีต่ ดั เป็นท่อนแล้ว ต้องน�ำมาย่างและบ่ม จึงจะน�ำมาท�ำอังกะลุงได้ผทู้ ำ� อังกะลุงต้องค�ำนึงถึงระบบ
เสียงของอังกะลุง และส่วนประกอบของเรือนอังกะลุง ซึ่งประกอบด้วย ราง เสา และไม้แขวน หรือไม้ขวาง
ขั้นตอนสุดท้ายในการประดิษฐ์อังกะลุง คือ การน�ำเอาส่วนประกอบต่าง ๆ มารวมกัน และน�ำอุปกรณ์การตกแต่ง
มาประกอบทีอ่ งั กะลุงเพือ่ ความสวยงาม เช่น หางนกยูง ธงชาติ โบ หรือริบบิน้
อังกะลุงของครูผล กิจขันธ์ ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดนตรีที่มีชื่อของจังหวัดนนทบุรี และได้เคย
ทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อยังทรงด�ำรงพระอิสริยยศ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ

แหล่งท่องเที่ยวการเกษตร ที่อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
การที่จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดที่เป็นพื้นที่ของการเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท�ำสวนและ
ท�ำนา ปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนโหยหาวิถีชีวิตของชาวสวนชาวนา น�ำมาซึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อ�ำเภอเมืองนนทบุรที เี่ คยเป็นแหล่งสวนผลไม้แหล่งใหญ่ และยังคงมีหลักฐานทีม่ ชี อื่ ต�ำบลสวนใหญ่ อยูใ่ น
เขตปกครองของอ�ำเภอเมืองนนทบุรี ปัจจุบันแหล่งที่เป็นสวนผลไม้ยังคงมีอยู่ที่ต�ำบลบางรักน้อย ต�ำบลไทรม้า
ต�ำบลบางกร่าง ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น�้ำเจ้าพระยา และในคลองแม่น�้ำอ้อม เช่น
ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับ ซอยช้าง ถนนรัตนาธิเบศร์ หมู่ ๓ ต�ำบลบางรักน้อย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรวิสาหกิจชุมชนรวบรวมพันธุไ์ ม้หายาก ไม้ดอกไม้ประดับ แหล่งใหญ่แห่งหนึง่
ของจังหวัดนนทบุรี
นอกจากจะเป็นศูนย์รวมไม้ดอกไม้ประดับทีห่ ายากและมีคา่ แล้ว ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับแห่งนีย้ งั เป็นศูนย์รวม
ภูมิปัญญาแนวสร้างสรรค์ที่ดียิ่ง โดยเฉพาะเป็นแหล่งรวมผู้มีจิตสาธารณะมีความคิดสร้างสรรค์ ที่รวมกันชี้ชวน
และถ่ายทอดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ การสร้างงานศิลปะเพื่อพัฒนาชีวิต
เพื่อให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินชีวิตอย่างมีศิลปะที่ประณีตงดงาม และมีคุณค่า
ในศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับแห่งนี้จึงมีกิจกรรมที่น่าสนใจอยู่หลายประเภท เช่น การวาดรูป การออกแบบ
การจัดดอกไม้ การปลูกและการดูแลไม้ดอกไม้ประดับ การอบรมการถ่ายภาพ เป็นต้น
ภายในศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ผุสชาวลัยบ้านไม้ไทย พิพิธภัณฑ์สะสมของโบราณ
ทีค่ วรแก่การได้ไปศึกษา เป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะและโบราณวัตถุทมี่ คี า่ ของชาติ เช่น เครือ่ งปัน้ ดินเผาบ้านเชียง
เงินตราและธนบัตร เป็นแหล่งสะสมนาฬิกาโบราณที่หายาก และมีหลากหลายประเภท เป็นต้น
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ไม้มงคลแก้วกาญจนา เลขที่ ๕๓ หมู่ ๒ ซอยบางรักน้อย ๑๒ ถนนราชพฤกษ์ ต�ำบลบางรักน้อย อ�ำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ แหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้ใบ ไม้ประดับแก้วกาญจนา นาคราช
มะนาวไทยไร้หนาม แปรรูปกล้วยพลังแสงอาทิตย์
แหล่งสวนทุเรียนนนท์ สวนมะม่วง สวนส้มโอ ที่สวนทุเรียนมะลิวัลย์ สวนอภิญญา สวนทุเรียน
เบญจวรรณ สวนทุเรียนลัดดาวัลย์ สวนกระท้อนศรีพนั ธุ์ สวนบัว และสวนป้าไสว แหล่งท่องเทีย่ วดังกล่าวนี้ อยูท่ ี่
ต�ำบลบางรักน้อย และต�ำบลไทรม้า อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์ ไม้ดอกไม้ประดับซอยช้าง ต�ำบลบางรักน้อย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
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แหล่งเรียนรู้ ในจังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี เป็นทีต่ งั้ ของพิพธิ ภัณฑ์อนั เป็นแหล่งเรียนรูท้ มี่ คี ณ
ุ ค่าหลายแห่ง พิพธิ ภัณฑ์ดงั กล่าวได้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งของจังหวัดนนทบุรี

พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี
ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า ท่าน�้ำนนท์ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า ท่าน�้ำนนท์
ปัจจุบันเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี
จัดแสดง ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนนทบุรี ดินแดนเก่าแก่
ที่เป็นเมืองหน้าด่าน และเมืองท่าของกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ จึงท�ำให้จังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งรวม
ของผู้คนหลายเชื้อชาติ หลากหลายศรัทธา มีทั้งไทย มอญ จีน ญวน ชาวพุทธ คริสต์ อิสลาม เกิดเป็นวิถีชีวิต
คนเมืองนนท์ แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาของชาวมอญที่มีชื่อเสียง แหล่งสวนผลไม้เลิศรส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทุเรียนเมืองนนท์ และหลากหลายภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดแสดงแบ่งเป็น ๘ ห้อง ดังนี้
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๑. โถงต้อนรับ
๒. ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
๓. ภาพอดีตนนทบุรี เมืองสวนผลไม้แห่งลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา
๔. วิจิตรศิลป์ถิ่นนนท์ เกียรติยศแห่งนนทบุรี
๕. เครื่องปั้นดินเผา สัญลักษณ์แห่งนนทบุรี
๖. เครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด และบ้านบางตะนาวศรี
๗. ภูมิปัญญาการผลิตเครื่องปั้นดินเผานนทบุรี
๘. การค้าเครื่องปั้นดินเผาในอดีต

โถงต้อนรับ
พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี

นิทรรศการภายใน
พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี
แสดงถึงการค้าเครื่องปั้นดินเผาในอดีต
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ต�ำหนักประถม นนทบุรี
ที่ตั้ง ๔๕/๕ ซอยอัคนี ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ต�ำหนักประถมสร้างขึน้ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๒ เป็นต�ำหนักแรกภายในวังเพชรบูรณ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก
กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่สมเด็จ
พระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เดิมวังเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ถนนราชด�ำริ ที่ตั้งของ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่าในปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๒๗ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา พระธิดาใน
สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก ได้ขอพระราชทานรื้อมาตั้งที่ปัจจุบัน
ตัวอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมโดรมสติกริไววัล ท�ำด้วยไม้สัก ใต้ถุนสูง ด้านหน้าหลังคาจั่ว ด้านข้างเป็น
จัว่ ปาดมุม มุงกระเบือ้ งว่าว การตบแต่งภายในคงยึดถือตามจินตนาการถึงวิถชี วี ติ ของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก
เครือ่ งเรือนบางชิน้ เป็นของเก่าดัง้ เดิม อาทิ เตียง โคมไฟ รวมทัง้ พิณฝรัง่ หรือฮาร์ป ทีส่ มเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก
ศิลปินไทยพระองค์แรกที่ทรงเรียนการเล่นฮาร์ป
อาคารไม้สักหลังใหญ่อีกหลังที่เรียก ต�ำหนักใหม่ ที่ต่อเติมจากต�ำหนักประถมนั้น สร้างขึ้นใหม่ เมื่อ
พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยสถาปนิก นายญาณี ตราโมท ลักษณะเด่นของอาคารหลังนี้ คือ ห้องโถงลายทองที่บูรณะใหม่
โดยช่างกรมศิลปากร

พระต�ำหนักประถม จังหวัดนนทบุรี
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หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย
สถานที่ตั้ง อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ สถาบันบ�ำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
ประวัติการก่อตั้ง ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดท�ำ
โครงการก่อตั้งหอจดหมายเหตุและสุขภาพไทยขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บเอกสารที่มีคุณค่าอันเป็น
แหล่งความรู้ และส�ำนึกทางประวัติศาสตร์สุขภาพของไทย และเป็นแหล่งที่ให้การสนับสนุนการศึกษา วิจัย
เพื่อสร้างความรู้ทางประวัติศาสตร์และมิติทางสังคมของระบบสุขภาพ การแพทย์สาธารณสุข รวมทั้งเผยแพร่ให้
ความรู้เพื่อให้สังคมการแพทย์สาธารณสุข สถาบันการศึกษาและการวิจัย ตลอดจนสาธารณชนได้ศึกษาเรียนรู้
และเกิดความเข้าใจในรากเหง้าของประวัติศาสตร์ระบบสุขภาพไทย หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย
จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย ใช้อาคารด�ำเนินงาน ๓ แห่ง คือ
๑. หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย เป็นสถานที่รวบรวม จัดเก็บเอกสารหอจดหมายเหตุ และ
ให้บริการสืบค้นข้อมูล ตั้งอยู่ที่อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ สถาบันบ�ำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๒. ส�ำนักบริการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย ตั้งอยู่ที่อาคารพัสดุ ชั้น ๓ ซอยสาธารณสุข
๖ ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๓. ส่วนจัดแสดงนิทรรศการและห้องสมุดประวัติสุขภาพไทย ตั้งอยู่ที่ชั้น ๑ อาคารศูนย์การสร้างและ
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ (อาคารสุขภาพแห่งชาติ)

พิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว
สถานที่ตั้ง กองอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์การวางแผนครอบครัว เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่อง
ประชากรและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ครอบคลุมทุกด้าน
การจัดแสดงแบ่งออกเป็น ๙ ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑ น�ำเสนอความรู้เกี่ยวกับการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ส่วนที่ ๒ บอร์ดพระราชด�ำรัส จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ และพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
ส่วนที่ ๓ การคุมก�ำเนิดในอดีต
ส่วนที่ ๔ สถานการณ์ประชากรและการวางแผนครอบครัว
ส่วนที่ ๕ กายวิภาคและสรีรวิทยา
ส่วนที่ ๖ เพศศึกษา และกระบวนการปฏิสนธิ
ส่วนที่ ๗ หนทางแห่งการป้องกันวิธีคุมก�ำเนิดชนิดต่าง ๆ
ส่วนที่ ๘ ห้องเกียรติประวัติ แสดงภาพและผลงานของบุคคลที่มีบทบาทส�ำคัญต่อการวางแผนครอบครัว
ส่วนที่ ๙ สมดุลธรรมชาติ
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พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย
สถานที่ตั้ง สถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยเกิดจากความมุ่งมั่นและความใฝ่ฝัน
ของ พ.ญ. เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ต้องการ
กระตุ้นให้คนไทยหันมาสนใจงานแพทย์แผนไทย และภูมิใจในภูมิปัญญาไทย โดยมีหลักการที่ส�ำคัญ คือ การน�ำ
เสนอแก่นแท้ของภูมิปัญญาไทย ปรัชญาการแพทย์พื้นบ้านการแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้คนได้รับรู้และเห็นความ
ส�ำคัญของการแพทย์แผนไทย ได้เรียนรู้ เข้าใจเรื่องราวของการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และทิศทาง
ในอนาคต นอกจากนั้นยังต้องการให้ผู้ที่มาชมพิพิธภัณฑ์เห็นความส�ำคัญของการแพทย์แผนไทย และสามารถ
น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
อาคารพิพธิ ภัณฑ์การแพทย์แผนไทยเป็นอาคารทรงไทยแบบเครือ่ งก่อ ๙ หลัง ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปิน
แห่งชาติสาขาทัศนศิลป์เป็นผู้ออกแบบ ประกอบด้วย
๑. หอพระไภสัชคุรุไวฑูรย์ประภา แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับการแพทย์
แผนไทย ที่เรียกว่า พุทธศาสน์การแพทย์
๒. หอบรมครูการแพทย์แผนไทย แสดงให้เห็นถึงพิธีไหว้ครู
๓. ห้องวิวัฒนาการแพทย์แผนไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน
๔. ห้องภูมิปัญญาไทย ด้านแพทย์พื้นบ้าน ๔ ภาค
๕. ห้องการนวดไทย แสดงประวัติและวิธีการนวดไทย
๖. ห้องอาหารไทย แสดงวิวัฒนาการการกินตามฤดูกาลและตามธาตุของคนไทย ๔ ภาค
๗. ห้องยา แสดงถึงหลักในการปรุงยา เครือ่ งยา และยาไทยประเภทต่าง ๆ ภายนอกอาคารมีถ�้ำฤาษีเขามอ
หรือถ�ำ้ ครูแผนไทย ซึง่ จ�ำลองมาจากวัดโพธิ์ และปลูกสมุนไพรทีเ่ ป็นยาไว้บนเขาอีกด้วย โดยรอบอาคาร
มีการปลูกสมุนไพรนานาชนิด

พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยและศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข
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พิพิธภัณฑ์บ้านดุริยางคศิลปิน มนตรี ตราโมท
ตั้งอยู่ที่ บ้านโสมส่องแสง ซอยพิชยนันท์ ถนนติวานนท์ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
พิพิธภัณฑ์บ้านดุริยางคศิลปิน มนตรี ตราโมท ก่อตั้งขึ้นจากการด�ำริของ นายญาณี ตราโมท ทายาทของ
ครูมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) เพื่อเป็นอนุสรณ์ร�ำลึกถึง และเป็นเกียรติยศ
เชิดชู ครูมนตรี ตราโมท อีกทั้งต้องการสร้างแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชน ด้วยการเปิดบ้านโสมส่องแสงซึ่งเป็น
นิวาสสถานของครูมนตรี ตราโมท ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ บ้านดุริยางคศิลปิน ครูมนตรี ตราโมท
ครูมนตรี ตราโมท เป็นศิลปินทีม่ ผี ลงานการประพันธ์เพลงทัง้ ท�ำนองเพลงและบทขับร้องเพลงไทย จ�ำนวน
มากกว่า ๒๐๐ เพลง จนได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์เมธีแห่งนาฏดุริยางคศิลป์ บ้านโสมส่องแสง สามารถ
ถ่ายทอดอารมณ์ ความรูส้ กึ ในวิถชี วี ติ ของดุรยิ างคศิลปินทีเ่ ป็นบรมครูของชาติผหู้ นึง่ ทีด่ ำ� รงชีวติ อยูอ่ ย่างเรียบง่าย
แต่ยิ่งใหญ่ในจิตวิญญาณของปรมาจารย์ทางดนตรีไทยได้อย่างดี
บ้านโสมส่องแสง เป็นบ้านไม้สองชัน้ ทีป่ ลูกอยูท่ า่ มกลางแมกไม้ทแี่ ผ่กงิ่ สาขา ท�ำให้รม่ รืน่ เย็นสบาย ห้องต่าง ๆ
ภายในบ้านได้รับการตกแต่งเหมือนเมื่อครั้งครูมนตรียังมีชีวิตอยู่ แต่ละห้องเต็มไปด้วยรูปภาพที่บอกเล่าถึงช่วง
ชีวิตต่าง ๆ ของครูมนตรี รวมทั้งภาพถ่ายของครูดนตรีต่าง ๆ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาดนตรีให้แก่ท่าน โน้ตดนตรี
ของบทเพลงที่ท่านได้ประพันธ์ไว้ได้น�ำมาแสดง รวมทั้งเครื่องดนตรีของครูมนตรี ซึ่งมีเพียงขิมและระนาดเท่านั้น
ได้นำ� มาแสดงไว้ดว้ ย เนือ่ งจากสมัยทีค่ รูมนตรีมชี วี ติ อยู่ ท่านมีเพียงเครือ่ งดนตรีสองชิน้ นีเ้ ท่านัน้ ทีเ่ ป็นเครือ่ งดนตรี
ส่วนตัวที่บ้าน

พิพิธภัณฑ์บ้านดุริยางคศิลปิน มนตรี ตราโมท
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อ�ำเภอบางกรวย
เมื่อแรกมีการปฏิรูปการปกครองของจังหวัดนนทบุรีครั้ง
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.ศ. ๑๑๖
(พ.ศ. ๒๔๔๐) เขตการปกครองของเมืองนนทบุรีทางด้านใต้ซึ่ง
ปัจจุบนั อยูใ่ นเขตอ�ำเภอบางกรวยนัน้ ได้จดั ตัง้ เป็นอ�ำเภอมหาสวัสดิ์
และบางส่วนของอ�ำเภอบางคูเวียง ดังจะเห็นได้จากชื่อของ
นายอ�ำเภอทีอ่ ำ� เภอบางกรวย ได้ระบุไว้วา่ หลวงมหาสวัสดิภ์ บิ าล
อ�ำเภอบางกรวย
เป็นนายอ�ำเภอคนแรก
การศึกษาประวัติความเป็นมาของอ�ำเภอบางกรวยจึงต้องอาศัยหลักฐานของทางราชการมาอ้างอิง ทั้งนี้
เพราะพื้นที่ของอ�ำเภอบางกรวยในปัจจุบันนี้ได้มีการจัดตั้งยกฐานะของชุมชนเป็นอ�ำเภอมาก่อนตั้งแต่ครั้งต้น
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมิได้ใช้ชื่อว่าอ�ำเภอบางกรวย แต่ใช้ชื่อต่าง ๆ ดังนี้
๑. อ�ำเภอมหาสวัสดิ์
๒. อ�ำเภอบางคูเวียง
๓. อ�ำเภอบางใหญ่
เมือ่ แรกยกฐานะชุมชนขึน้ เป็นแขวงต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี ครัง้ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เมืองนนทบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็นแขวงต่าง ๆ ดังนี้ คือ
๑. แขวงตลาดขวัญ
๒. แขวงบ้านแหลมใหญ่ และเกาะศาลากุน
๓. แขวงมหาสวัสดิ์ พื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น�้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเมืองนนทบุรี อยู่ในเขต
ปกครองของแขวงมหาสวัสดิ์

เปลีย่ นแขวงมหาสวัสดิเ์ ป็นอ�ำเภอบางคูเวียง และอ�ำเภอบางใหญ่
(ปัจจุบนั คืออ�ำเภอบางกรวย)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) เมืองนนทบุรีได้ปรับปรุงการบริหารการปกครองของแขวงมหาสวัสดิ์ ซึ่งมีพื้นที่
กว้างขวาง และมีชุมชนต่าง ๆ มาก ออกเป็น ๒ อ�ำเภอ คือ
๑. อ�ำเภอบางคูเวียง
๒. อ�ำเภอบางใหญ่
พื้นที่อาณาเขตและสถานที่ตั้งของอ�ำเภอบางคูเวียง และอ�ำเภอบางใหญ่ ปรากฏตามรายงานของ
พระอินทรเทพบดี ศรีสมุห ข้าหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรี รายงานเรื่องราชการเมืองนนทบุรี ลงวันที่ ๑
ธันวาคม ร.ศ. ๑๑๘ (พ.ศ. ๒๔๔๒) กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงนครบาล
ได้กล่าวถึงอาณาเขตของอ�ำเภอบางใหญ่ และอ�ำเภอบางคูเวียง (ตัวสะกดตามต้นฉบับ) ดังนี้
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“อ�ำเภอบางคูเวียง เดิมหมื่นรองนา (แฉ่ง) เป็นกรมการอ�ำเภอถึงแก่กรรม จึงได้จัดให้นายจินดารักษ์
(เดชา) เป็นกรมการอ�ำเภอ ตั้งอยู่ที่ต�ำบลวัดจันทร์ ในคลองบางกรวย มีก�ำนัน ๑๐ ผู้ใหญ่บ้าน ๓๓๐ ราษฎร
ไทย รามัญ จีน ลาว แขก เขมร มอญ ชาย ๘,๖๗๓ หญิง ๙,๖๘๓ รวม ๑๘,๓๕๖ คน อาณาเขตทิศตะวันออก
จดล�ำน�ำ้ เจ้าพระยา ทิศตะวันตกจดพรมแดนเมืองนครไชยศรี ทิศใต้จดกรุงเทพฯ ทิศเหนือต่ออ�ำเภอบางใหญ่”
“อ�ำเภอบางใหญ่ นายชวน เป็นกรมการอ�ำเภอลาออกพร้อมพระประชากรกิจวิจารณ์ ได้จัดให้นาย
เลื่อน ต�ำแหน่งศุภมาตราเป็นกรมการอ�ำเภอ ให้นายสอนเปรียญ ๓ ประโยค รับหน้าที่ศุภมาตราต่อไป และ
ในเวลานี้ตั้งอยู่ที่ต�ำบลท่าอิฐ... มีก�ำนัน ๒๔ ผู้ใหญ่บ้าน ๒๕๔ ราษฎรไทย แขก ลาว จีน มอญ รามัญ ชาย
๗,๐๔๗ หญิง ๗,๕๓๖ รวม ๑๔,๕๘๓ คน ทิศตะวันออกจดล�ำน�้ำเจ้าพระยา ทิศตะวันตกจดพรมแดนเมือง
นครไชยศรี ทิศใต้ต่อแดนอ�ำเภอบางคูเวียง ทิศเหนือจดอ�ำเภอบ้านแหลมใหญ่ และเกาะศาลากุน”
จากรายงานของพระอินทรเทพบดี ศรีสมุห ข้าหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรี เมือ่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๒
พื้นที่ของอ�ำเภอบางกรวยในปัจจุบันนี้เป็นเขตปกครองของอ�ำเภอบางคูเวียง และอ�ำเภอบางใหญ่มารวมกันเป็น
เขตปกครองของอ�ำเภอบางใหญ่ ก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นอ�ำเภอบางกรวย
ต่อมามีการปรับปรุงเขตการปกครองในจังหวัดนนทบุรีในปลายปี พ.ศ. ๒๔๔๒ (ช่วงเวลานั้นวันที่
๑ เมษายน เป็นวันขึ้นศักราชใหม่) มีการยุบอ�ำเภอบางคูเวียงให้พื้นที่ของอ�ำเภอบางคูเวียงบางส่วนมาอยู่ใน
เขตปกครองของอ�ำเภอบางใหญ่ และให้เปลี่ยนอ�ำเภอบ้านแหลมใหญ่ และเกาะศาลากุน เป็นอ�ำเภอปากเกร็ด
อีกทั้งยกฐานะบ้านคลองบางบัวทองเป็นอ�ำเภอบางบัวทอง
การปรับปรุงการปกครองเมืองนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ นี้จึงต้องมีการก�ำหนดเขตการปกครองของ
อ�ำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรกี นั ใหม่ครัง้ ใหญ่ มีการยุบอ�ำเภอบางคูเวียง พืน้ ทีใ่ นเขตปกครองของอ�ำเภอบางคูเวียง
ไปอยู่ในเขตปกครองของอ�ำเภอบางใหญ่ (ปัจจุบันคืออ�ำเภอบางกรวย) ได้แก่ พื้นที่ทางทิศใต้ที่ติดกับกรุงเทพฯ
และพื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ที่ติดกับล�ำน�้ำเจ้าพระยา ส่วนพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือด้านคลองบางใหญ่ฝั่ง
เหนือทีอ่ ยูใ่ นเขตปกครองของอ�ำเภอบ้านแหลมใหญ่และเกาะศาลากุน ให้ไปอยูใ่ นเขตปกครองของอ�ำเภอบางบัวทอง

สถานที่ท�ำการอ�ำเภอบางใหญ่ (ปัจจุบันคืออ�ำเภอบางกรวย)
อยู่รวมกับอ�ำเภอตลาดขวัญ
เอกสารที่กล่าวถึงอ�ำเภอบางใหญ่ (ปัจจุบันคืออ�ำเภอบางกรวย) ในช่วงที่มีการก่อสร้างที่ท�ำการอ�ำเภอ
เป็นหนังสือของหลวงวิสูตรบริหาร ข้าหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรีที่ ๓๓๗/๑๔๗๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม
รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงนครบาล มีสาระ
ส�ำคัญที่กล่าวถึงอ�ำเภอบางใหญ่ (ปัจจุบันคืออ�ำเภอบางกรวย) ดังนี้
“การเรื่องนี้ ข้าพระพุทธเจ้าได้ตรวจดูที่ว่าการอ�ำเภอ ที่ท�ำการอยู่ทุกวันนี้ แขวงบางบัวทอง ตั้งรวม
อยู่ที่ท�ำการอ�ำเภอแขวงปากเกร็ด แขวงบางใหญ่ ตั้งอยู่ที่ศาลาว่าการเมืองเก่าแห่งเมืองนนทบุรี ซึ่งเป็น
ท้องทีข่ องอ�ำเภอตลาดขวัญ หาถูกต้องตามราชการไม่ เห็นด้วยเกล้าว่า ควรจัดการย้ายอ�ำเภอ ๒ ต�ำบลนีเ้ สียก่อน
ไปตั้งกระท�ำการตามท้องที่ตามธรรมเนียมของทางราชการต่อไป”
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วัดโตนด
เป็นสถานที่ตั้งที่ว่าการอ�ำเภอบางกรวยครั้งแรก
เมื่อครั้งที่มีชื่อว่าอ�ำเภอบางใหญ่

จากเอกสารดังกล่าวข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่าในช่วง
เวลาที่ ท างราชการก� ำ หนดให้ มี ก ารสร้ า งที่ ว ่ า การเมื อ ง
ที่ว่าการอ�ำเภอ เป็นที่ปฏิบัติงานของข้าราชการ แทนวิธีการ
ที่ปฏิบัติแต่เดิมมาที่เจ้าเมือง และนายอ�ำเภอต้องใช้บ้านของ
ตนเป็นทีป่ ฏิบตั งิ านและเป็นสถานทีท่ รี่ าษฎรมาติดต่อราชการ
ในหนังสือฉบับเดียวกันนี้ หลวงวิสตู รบริหาร ข้าหลวง
รักษาราชการเมืองนนทบุรี ได้กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอกรม
พระนเรศวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงนครบาล ทูลเสนอสถานที่
ที่ ค วรสร้ า งที่ ว ่ า การอ� ำ เภอบางใหญ่ (ปั จ จุ บั น คื อ อ� ำ เภอ
บางกรวย) พร้อมกับอ�ำเภอบางบัวทอง มีรายละเอียด ดังนี้
“ข้าพระพุทธเจ้า เห็นด้วยเกล้า ดังนี้ จึงตรวจดูพนื้ ทีด่ นิ ทีจ่ ะปลูกสร้างทีว่ า่ การอ�ำเภอทีต่ ำ� บลวัดโตนด
แห่งล�ำน�้ำน้อย หรือล�ำน�้ำอ้อม ฝั่งตะวันตก เยื้องวัดชลอข้าม ซึ่งมีโรงพักพลตระเวนตั้งอยู่ใกล้กันประมาณ
๕ เส้นเศษ สมควรจะปลูกสร้างทีว่ า่ การอ�ำเภอบางใหญ่ได้ตำ� บลหนึง่ ... ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯ ดังนี้ จึงได้
จัดจ้างหาช่างปลูกสร้างทีว่ า่ การอ�ำเภอ ๒ ต�ำบล นี้ จีนจงนายช่างขอรับเหมาท�ำตามแปลนทีโ่ ปรดเกล้าประทาน
ขึ้นไปนั้น เป็นราคาหลังละ ๒,๐๐๐ บาท ๒ หลัง ๔,๐๐๐ บาท และรับท�ำให้แล้วเสร็จภายในก�ำหนด ๓ เดือน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินล่วงหน้าของงวดที่ ๑ เป็นต้นไป ข้อความนี้แจ้งในหนังสือบริคณฑ์สัญญาต�ำบลละ
ฉบับ ๒ ต�ำบล มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้ง ๒ ฉบับ ข้าพระพุทธเจ้าถวายมาพร้อมด้วยใบบอกฉบับนี้แล้ว”
การก่อสร้างทีว่ า่ การอ�ำเภอบางใหญ่ (ปัจจุบนั คืออ�ำเภอบางกรวย) ได้สร้างตามแบบแปลนที่ พ.ท. พระฤทธิ
จักรก�ำจร ข้าหลวงเมืองธัญบุรี เป็นผูอ้ อกแบบ และพระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงนครบาล
ได้ประทานให้แก่หลวงวิสตู รบริหาร ข้าหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรี เพือ่ ด�ำเนินการก่อสร้างทีว่ า่ การอ�ำเภอบางใหญ่
ที่จะสร้างขึ้นที่วัดโตนด ริมคลองแม่น�้ำอ้อมตรงข้ามกับวัดชลอ อ�ำเภอบางกรวย ในปัจจุบัน และให้เบิกจ่ายจาก
เงินของคลัง เมืองนนทบุรี ดังปรากฏตามหนังสือตอบของพระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวง
นครบาล ดังนี้
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หนังสือที่ ๒๙๑/๑๔๔๕๕				
ศาลาว่าการนครบาล
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๒๑
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงนครบาลถึงหลวงวิสูตรบริหาร ข้าหลวง
รักษาราชการเมืองนนทบุรี
ด้วยได้รับบอกที่ ๓๓๗/๒๔๗๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ร.ศ. ๑๒๑ ว่าด้วยการที่จะจัดสร้างที่ว่าการกรม
การอ�ำเภอ ต�ำบลบางใหญ่ และที่ว่าการกรมการอ�ำเภอ ต�ำบลบางบัวทอง ได้ส่งหนังสือสัญญาฉบับจ้างเหมา
มาด้วย แลว่าเงินค่าสร้างทีว่ า่ การกรมการอ�ำเภอทัง้ ๒ ต�ำบลนีจ้ ะควรเบิกจากกระทรวง หรือจ่ายเงินคลังเมือง
ประการใดนั้น ได้ทราบตลอดแล้ว
ให้หลวงวิสูตรบริหารจ่ายเงินในคลังเมืองจัดจ้างช่างท�ำที่ว่าการกรมการอ�ำเภอทั้งสองต�ำบลนี้ แต่ให้
ท�ำบัญชีรายจ่ายส่งมายังปลัดบัญชีให้ทราบด้วย
ส่วนนายเขียว ผู้ยกที่นาโดยกว้าง ๒๐ วา ยาว ๒๐ วา ถวายเป็นที่หลวงส�ำหรับสร้างที่ว่าการกรมการ
อ�ำเภอบางบัวทอง นั้น จะได้น�ำความกราบบังคมทูลพระกรุณาในเวลาที่ได้สร้างที่ว่าการส�ำเร็จแล้ว
							
นเรศวรฤทธิ์
						
ประทับตราสิงห์น้อยเป็นส�ำคัญ
การก่อสร้างทีท่ ำ� การกรมการอ�ำเภอบางใหญ่ (ปัจจุบนั คืออ�ำเภอบางกรวย) ทางราชการได้เช่าทีด่ นิ วัดโตนด
เป็นที่สร้างที่ว่าการอ�ำเภอโดยมีจีนจง เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในวงเงิน ๒,๐๐๐ บาท การก่อสร้างได้ด�ำเนินการ
แล้วเสร็จและสามารถเปิดท�ำการบริการประชาชนได้
หลวงวิสูตรบริหาร ข้าหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรี ได้ท�ำหนังสือกราบทูลรายงานผลการก่อสร้าง
ที่ว่าการอ�ำเภอบางใหญ่ (ปัจจุบันคืออ�ำเภอบางกรวย) และก�ำหนดเปิดการให้บริการแก่ประชาชน ณ ที่ว่าการ
อ�ำเภอบางใหญ่ (ปัจจุบันคืออ�ำเภอบางกรวย) ที่สร้างขึ้นที่วัดโตนด ต่อพระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์
ตามหนังสือที่ ๕๑๒/๑๔๔๕๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๑ ดังนี้
“ด้วยตามท้องตราสิงห์น้อย ที่ ๑๙๑/๑๔๔๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๒๑ โปรดเกล้าฯ ให้
ข้าพระพุทธเจ้าจ่ายเงินในคลังเพือ่ จัดจ้างช่างปลูกสร้างทีว่ า่ การอ�ำเภอบางบัวทอง และอ�ำเภอบางใหญ่ แต่ให้
ท�ำบาญชีรายจ่ายส่งมายังปลัดบาญชีให้ทราบด้วย นั้น พระเดชพระคุณเป็นล้นเกล้าฯ
ข้าพระพุทธเจ้าได้รบั ใส่เกล้าฯ จ่ายเงินงวดทีห่ นึง่ ต�ำบลละ ๑,๐๐๐ บาท รวม ๒ ต�ำบล เงิน ๒,๐๐๐ บาท
ให้แก่จีนจง นายช่างรับไปจัดการปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๒๑ ครั้นถึงวันที่ ๒๖ มกราคม
ร.ศ. ๑๒๑ การปลูกสร้างที่ว่าการอ�ำเภอเป็นอันแล้วเสร็จ ทั้ง ๒ ต�ำบล ข้าพระพุทธเจ้าได้จ่ายเงินงวดที่ ๒
ให้แก่จีนจง รับไปแล้วเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท และข้าพเจ้าได้หักจ่ายบาญชีใน ๗ วัน ส่งมายังเจ้าคุณพระยา
เพชรัชฎา ปลัดบาญชีตามข้อบังคับของกระทรวงพระคลัง ด้วยแล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า ที่ว่าการอ�ำเภอทั้งสองต�ำบลนี้ก็แล้วเสร็จบริบูรณ์ เพราะฉะนั้น
ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้สั่งให้หลวงวิถีผดุงชน กับหลวงรักษาพลบุรี ยกไปตั้งท�ำการที่ว่าการอ�ำเภอบางใหญ่
วั น ที่ ๙ มี น าคม ร.ศ. ๑๒๑ ข้าพระพุทธเจ้าจึง ขอประทานกราบทู ล ทรงทราบฝ่ า พระบาทไว้ ค รั้ ง หนึ่ ง
เมื่อกรมการอ�ำเภอทั้ง ๒ ต�ำบล ยกไปอยู่ยังที่ว่าการอ�ำเภอใหม่แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าจะมีใบบอกถวาย
ทราบฝ่าพระบาทครั้งหลัง”
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พิธีฉลองที่ว่าการอ�ำเภอบางใหญ่ (ปัจจุบันคืออ�ำเภอบางกรวย)
หลังแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕
ที่ว่าการอ�ำเภอบางใหญ่ (ปัจจุบันคืออ�ำเภอบางกรวย) หลังแรกที่สร้างที่วัดโตนด บางกรวย ได้มีพิธีฉลอง
ที่ว่าการอ�ำเภอ เมื่อวันที่ ๘ และ ๙ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕) ดังรายละเอียดการฉลองปรากฏตามหนังสือ
ของหลวงวิสตู รบริหาร ข้าหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรี ที่ ๕๒๘/๓๙๗๐ วันที่ ๑๙ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๑ กราบทูล
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงนครบาล ดังนี้
“...บัดนีข้ า้ พระพุทธเจ้า ได้รบั รายงานหลวงวิถผี ดุงชน กับหลวงรักษาพลบุรี กรมการอ�ำเภอ ความต้องกัน
ว่าเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๑ กรมการอ�ำเภอพร้อมด้วยปลัดอ�ำเภอ เสมียน พนักงาน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
จัดการตบแต่งสถานทีว่ า่ การสะอาดเรียบร้อย แล้วเชิญพระพุทธรูป และพระบรมรูปขึน้ ประดิษฐานไว้ ณ ทีส่ มควร
พอเวลาบ่าย ๕ โมง พระสงฆ์ได้อาราธนามาเจริญพระพุทธมนต์ ที่ว่าการอ�ำเภอบางใหญ่ ๗ รูป อ�ำเภอ
บางบัวทอง ๕ รูป เวลาค�่ำวันนี้ที่ว่าการอ�ำเภอบางใหญ่ มีการสมโภชลิเก ๑ คืน ที่ว่าการอ�ำเภอบางบัวทอง
มีเครือ่ งพิณพาทย์ มะโหรี และเปิดหีบเสียงเป็นการรืน่ เริง รุง่ ขึน้ วันที่ ๙ เวลาเช้า ๑ โมง ได้ถวายอาหารบิณฑบาต
แด่พระสงฆ์ ฉันเสร็จแล้วถวายเครื่องทัยทานตามสมควร แลได้เปิดท�ำการตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๑
นีเ้ ป็นต้นไป กรมการอ�ำเภอ เสมียน พนักงาน ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น พร้อมใจกันขอพระราชทานถวายพระราชกุศล...”
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงนครบาล ทรงท�ำหนังสือถึงพระเจ้าน้องยาเธอ
กรมขุนสมมตอมรพันธ์ เพือ่ ได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงทราบถึงการสร้าง
ที่ว่าการอ�ำเภอบางใหญ่ (ปัจจุบันคืออ�ำเภอบางกรวย) และการเปิดด�ำเนินการให้บริการแก่ประชาชน ตลอดการ
ฉลองสมโภชทีว่ า่ การอ�ำเภอบางใหญ่ (ปัจจุบนั คืออ�ำเภอบางกรวย) หลังแรก เมือ่ วันที่ ๘ - ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๕
ดังมีรายละเอียด ดังนี้
ที่ ๑/๒๓				
ศาลาว่าการนครบาล
วันที่ ๒ เมษายน ร.ศ. ๑๒๓
ทูลพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนสมมตอมรพันธ์ ทรงทราบ
ด้วยหลวงวิสูตรบริหาร ข้าหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรี มีใบบอกมาว่า ได้จัดการเปิดที่ว่าการ
อ�ำเภอบางบัวทอง และอ�ำเภอบางใหญ่ ซึง่ สร้างขึน้ ใหม่ ๒ หลัง เมือ่ วันที่ ๘ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๑ กรมการอ�ำเภอ
พร้อมด้วยปลัดอ�ำเภอ ได้เชิญพระบรมรูปขึ้นประดิษฐาน แล้วอาราธนาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
ณ ทีว่ า่ การอ�ำเภอบางใหญ่ ๗ รูป อ�ำเภอบางบัวทอง ๕ รูป เวลาค�ำ่ ให้เป็นการฉลองทีว่ า่ การอ�ำเภอทัง้ ๒ ต�ำบล
ครัน้ รุง่ ขึน้ เวลาเช้าได้ถวายอาหารบิณฑบาต และถวายเครือ่ งไทยธรรมแด่พระสงฆ์ตามสมควร ขอพระราชทาน
ถวายพระราชกุศล
ถ้าท่านมีโอกาสสมควร ขอได้น�ำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท
ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
						
นเรศวรฤทธิ์
					
ประทับตราสิงห์น้อยเป็นส�ำคัญ
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ตั้งกิ่งอ�ำเภอบางแม่นาง แยกจากอ�ำเภอบางใหญ่
(ปัจจุบันคืออ�ำเภอบางกรวย)
เนือ่ งจากพืน้ ทีข่ องอ�ำเภอบางใหญ่ (ปัจจุบนั คืออ�ำเภอบางกรวย) และอ�ำเภอบางบัวทองมีพนื้ ทีก่ ว้างใหญ่มาก
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรทีอ่ ยูไ่ กลทีว่ า่ การอ�ำเภอ ดังนัน้ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๐ ทางราชการได้ตงั้ กิง่ อ�ำเภอ
บางแม่นางขึ้นกับอ�ำเภอบางใหญ่ (ปัจจุบันคืออ�ำเภอบางกรวย) ด้วยมีการแยกต�ำบลบางม่วง ต�ำบลบางใหญ่
ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของอ�ำเภอบางใหญ่ (ปัจจุบันคืออ�ำเภอบางกรวย) และต�ำบลเสาธงหิน ต�ำบลบางแม่นาง และ
ต�ำบลบ้านใหม่ อ�ำเภอบางบัวทอง ยกฐานะขึ้นเป็น “กิ่งอ�ำเภอบางแม่นาง” ตั้งที่ว่าการกิ่งอ�ำเภอบางแม่นาง
ที่วัดส้มเกลี้ยง ต�ำบลบางแม่นาง
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ทางราชการได้ยกฐานะกิ่งอ�ำเภอบางแม่นางเป็น อ�ำเภอบางแม่นาง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนชื่ออ�ำเภอบางใหญ่เป็น “อ�ำเภอบางกรวย”
และได้เปลี่ยนชื่ออ�ำเภอบางแม่นาง เป็น “อ�ำเภอบางใหญ่”

ย้ายที่ว่าการอ�ำเภอบางกรวยมาตั้งอยู่ที่วัดชลอ
เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อ อ�ำเภอบางใหญ่ เป็นอ�ำเภอบางกรวย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ ที่ว่าการอ�ำเภอบางกรวย
ได้ย้ายจากวัดโตนดมาสร้างที่วัดชลอ ต�ำบลวัดชลอ พร้อมกับมีการสร้างสถานีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอบางกรวยอยู่ใกล้
ที่ว่าการอ�ำเภอบางกรวยที่วัดชลอด้วย

ปัจจุบันที่ว่าการอ�ำเภอบางกรวย ไปสร้างอยู่ในพื้นที่
ที่เป็นสวนทุเรียน
เนื่องจากสถานที่ตั้งที่ว่าการอ�ำเภอบางกรวย และสถานีต�ำรวจภูธร อ�ำเภอบางกรวย ที่ตั้งอยู่ที่วัดชลอนั้น
ไม่สามารถจะขยายอาคารเพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนที่มีมากขึ้น ประกอบกับการขยายตัวของชุมชน
ในเขตอ�ำเภอบางกรวย ซึ่งในอดีตเป็นชุมชนชาวสวน แต่ปัจจุบันเป็นชุมชนเมืองและเป็นชุมชนปริมณฑลของ
กรุงเทพมหานคร ทางราชการจึงได้สร้างที่ว่าการอ�ำเภอบางกรวย สถานีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอบางกรวย และสถานที่
ราชการของอ�ำเภอบางกรวย ในบริเวณไม่ไกลจากวัดโตนด และวัดชลอ ซึ่งเคยเป็นสถานที่ตั้งที่ว่าการอ�ำเภอ
บางกรวยในอดีต

ที่ตั้งและอาณาเขตของอ�ำเภอบางกรวย
ทีต่ งั้ ของทีว่ า่ การอ�ำเภอ ทีว่ า่ การอ�ำเภอบางกรวย ปัจจุบนั ตัง้ อยูท่ ถี่ นนบางกรวย - จงถนอม ต�ำบลวัดชลอ
อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
อาณาเขตของอ�ำเภอบางกรวย
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอ�ำเภอบางใหญ่ และอ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต้		
ติดต่อกับเขตตลิ่งชัน และเขตบางพลัด กรุงเทพมหานครโดยมีคลองมหาสวัสดิ์
		
คลองบางกอกน้อย และทางรถไฟสายใต้แบ่งเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
		
โดยมีแม่น�้ำเจ้าพระยาแบ่งเขต
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีคลองนราภิรมย์แบ่งเขต
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สภาพภูมิศาสตร์อ�ำเภอบางกรวย
สภาพภูมิศาสตร์ของอ�ำเภอบางกรวย เป็นที่ราบลุ่ม มีล�ำคลองทางน�้ำที่เป็นสาขาของแม่น�้ำเจ้าพระยา
และมีนำ�้ ไหลตลอดปีมากมายหลายคลอง เช่น คลองแม่นำ�้ อ้อม คลองบางกรวย คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์
คลองนราภิรมย์ พื้นที่เช่นนี้จึงเหมาะแก่การท�ำสวน ท�ำนา การเพาะปลูกผัก และไม้ดอก ไม้ประดับต่าง ๆ

การปกครองของอ�ำเภอบางกรวย
การปกครองส่ วนภูมิภ าค อ�ำเภอบางกรวย แบ่งเขตการปกครองส่ ว นภู มิภ าคออกเป็ น ๙ ต� ำ บล
และ ๖๐ หมู่บ้าน ดังนี้
๑. ต�ำบลวัดชลอ แบ่งการปกครองเป็น ๑๐ หมู่บ้าน
๒. ต�ำบลบางกรวย แบ่งการปกครองเป็น ๙ หมู่บ้าน
๓. ต�ำบลบางสีทอง แบ่งการปกครองเป็น ๕ หมู่บ้าน
๔. ต�ำบลบางขนุน แบ่งการปกครองเป็น ๕ หมู่บ้าน
๕. ต�ำบลบางขุนกอง แบ่งการปกครองเป็น ๖ หมู่บ้าน
๖. ต�ำบลบางคูเวียง แบ่งการปกครองเป็น ๗ หมู่บ้าน
๗. ต�ำบลมหาสวัสดิ์ แบ่งการปกครองเป็น ๗ หมู่บ้าน
๘. ต�ำบลปลายบาง แบ่งการปกครองเป็น ๕ หมู่บ้าน
๙. ต�ำบลศาลากลาง แบ่งการปกครองเป็น ๖ หมู่บ้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอบางกรวย ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๗ แห่งได้แก่
๑. เทศบาลเมืองบางกรวย ครอบคลุมต�ำบลวัดชลอ และต�ำบลบางกรวย ทั้งหมดทั้ง ๒ ต�ำบล
๒. เทศบาลต�ำบลปลายบาง ครอบคลุมพื้นที่ต�ำบลปลายบาง และต�ำบลบางคูเวียง ทั้งหมดทั้ง ๒ ต�ำบล
ต�ำบลมหาสวัสดิ์ (เฉพาะหมู่ ๑, ๒, ๖, ๗ และบางส่วนของหมู่ ๕)
๓. เทศบาลต�ำบลศาลากลาง ครอบคลุมพื้นที่ของต�ำบลศาลากลางทั้งต�ำบล
๔. เทศบาลต�ำบลบางสีทอง ครอบคลุมพื้นที่ต�ำบลบางสีทองทั้งต�ำบล
๕. องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางขนุน ครอบคลุมพี้นที่ต�ำบลบางขนุนทั้งต�ำบล
๖. องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางขุนกอง ครอบคลุมพื้นที่ต�ำบลบางขุนกองทั้งต�ำบล
๗. องค์การบริหารส่วนต�ำบลมหาสวัสดิ์ ครอบคลุมพื้นที่ต�ำบลมหาสวัสดิ์ เฉพาะนอกเขตเทศบาลต�ำบล
ปลายบาง

ที่ว่าการอ�ำเภอบางกรวย
ปัจจุบัน
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ภูมนิ าม - ทีม่ าของชือ่ ชุมชนบางกรวย - เพราะมีตน้ กรวยทีบ่ างกรวย
การตัง้ ชือ่ ของชุมชนอันเป็นทีม่ าของภูมนิ าม หรือชือ่ ของชุมชน ชือ่ ของวัด หรือชือ่ ของคลอง โดยทัว่ ไปแล้ว
นอกจากจะมีที่มาจากสภาพภูมิศาสตร์ ต�ำนานเรื่องราวของชุมชน บุคคล ชื่อของชุมชนมักจะมีที่มาจากแหล่ง
พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ในชุมชนนั้น เช่น บางม่วง บางเดื่อ บางไผ่ บางขนุน บางบัวทอง บางกร่าง บางพูด เป็นต้น

บางกรวยเคยมีต้นกรวย
บางกรวยเป็นชื่อของชุมชนและคลองที่ครั้งหนึ่งมีต้นกรวยขึ้นอยู่มาก จึงมีการน�ำเอาชื่อของต้นกรวยมา
เป็นชื่อของชุมชน เช่นเดียวกับบ้านบางกร่าง บางขนุน บางม่วง บางไผ่ ที่เคยมีต้นกร่าง ขนุน มะม่วง และต้นไผ่
ขึน้ อยูม่ ากมาย ชาวบ้านจึงน�ำเอาชือ่ ต้นไม้ตา่ ง ๆ เหล่านัน้ ทีม่ อี ยูม่ ากในชุมชนมาเป็นชือ่ บาง ชือ่ คลอง หรือชือ่ ชุมชน
ต้นกรวย เป็นต้นไม้ที่มีขึ้นอยู่ในประเทศไทยทั่วไป มี ๒ สายพันธุ์ คือ กรวยบ้าน และกรวยป่า กรวยออก
ผลปีละครั้งประมาณเดือนสิงหาคม - กันยายน
กรวยบ้าน เป็นไม้ตน้ สูง ๕ - ๒๐ เมตร ใบเดีย่ ว เรียงสลับรูปขอบขนาน ลักษณะใบคล้ายใบมะม่วง ทรงพุม่
คล้ายพุ่มของต้นมะม่วง ออกผลเป็นพวงตามกิ่ง ขนาดผลล�ำไยเมื่อผลสุกจะมีสีแดงสวย
กรวยป่า เป็นไม้ต้นสูงประมาณ ๑๐ - ๒๐ เมตร ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปขอบขนาน กว้าง ๕ - ๗ ซม. ดอก
สีเขียวอ่อนขนาดเล็ก ออกเป็นกระจุกตามกิง่ ผลรูปรีหรือกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ ซม. เมือ่ สุกสีเหลือง เมล็ดสีแดงสุก
สรรพคุณทางยา เปลือกเป็นยาบ�ำรุง ใบสดรักษาโรคผิวหนัง เมล็ดรักษาโรคริดสีดวง
ปัจจุบนั ต้นกรวยมีนอ้ ยมาก และเป็นต้นไม้ทหี่ ายากในจังหวัดนนทบุรี ยังมีตน้ กรวยอยูท่ หี่ มู่ ๔ ต�ำบลเกาะเกร็ด
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ภาพเก่าเล่าเรื่องพัฒนาการพื้นที่ และสถานที่ส�ำคัญ
ของอ�ำเภอบางกรวย พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๐๗
ที่ว่าการอ�ำเภอบางกรวย หลังที่สอง ที่วัดชลอ
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สถานีต�ำรวจภูธร อ�ำเภอบางกรวย ที่วัดชลอ อ�ำเภอบางกรวย

สถานีอนามัยชั้น ๒ ต�ำบลศาลากลาง อ�ำเภอบางกรวย
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สถานีอนามัยชั้น ๒ ต�ำบลบางขุนกอง อ�ำเภอบางกรวย

สถานีอนามัยชั้น ๒ ต�ำบลปลายบาง อ�ำเภอบางกรวย
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ได้สร้างถนนคอนกรีตสายใหม่ แยกจากทางใหญ่เข้าสู่ที่ว่าการอ�ำเภอในปี พ.ศ. ๒๕๐๖
สิ้นงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาทเศษ

ท�ำถนนสายบางกรวย - พระราม ๖ ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร
ก�ำลังอยู่ในระหว่างก่อสร้างเชื่อมจังหวัดนนทบุรีกับจังหวัดพระนคร
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โรงเรียนมัธยมวิสามัญวัดกล้วย สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ สิ้นงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

บริเวณโรงไฟฟ้ายันฮี อ�ำเภอบางกรวย
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โรงงานไฟฟ้าของการไฟฟ้ายันฮี อยู่ในเขตอ�ำเภอบางกรวย โรงจักรที่ ๒
อยู่ในสภาพเสร็จสมบูรณ์แล้ว รัฐบาลสิ้นเงินค่าก่อสร้างประมาณ ๘๒๒ ล้านบาท
ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ เพื่อใช้ ในเขตพระนครและชานเมือง พ.ศ. ๒๕๐๖

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้างหลังใหม่ อ�ำเภอบางกรวย สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖
สิ้นงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาทเศษ ท�ำพิธีเปิดต้นปี พ.ศ. ๒๕๐๗
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โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ บางกรวย เป็นโรงเรียนสงเคราะห์ลูกชาวเรือไม่มีภูมิล�ำเนาเป็นหลักแหล่ง
ได้รับการปรับปรุงกิจการให้ดียิ่งขึ้นทุกปี ในภาพนี้คือบ้านพักครูหลังใหม่ของโรงเรียน

ภายในหอนอนหลังหนึ่งในจ�ำนวน ๒ หลัง มีเตียงและอุปกรณ์พร้อมบริบูรณ์
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นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย เข้าแถวร่วมกันทุกเช้าก่อนเข้าเรียน
โรงเรียนนี้ได้จัดตั้งขึ้นแบบโรงเรียนกินนอน เพื่อรับลูกชาวเรือซึ่งผู้ปกครองจ�ำเป็นต้องเดินทางเร่ร่อน
ประกอบอาชีพอยู่ตามล�ำน�้ำเจ้าพระยาและตามแม่น�้ำล�ำคลองในบริเวณใกล้เคียง

โรงเรียนวัดโบสถ์ อ�ำเภอบางกรวย สร้างสิ้นเงินประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาทเศษ
เป็นอาคารเรียนที่ทันสมัยมาก
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บางกรวยแหล่งรวมหอไตรกลางน�้ำที่งามล�้ำเลิศ
จังหวัดนนทบุรีถือได้ว่าเป็นแหล่งรวมหอไตรกลางน�้ำ เนื่องด้วยมีหอไตรกลางน�้ำที่สวยงามสร้างอยู่ใน
วัดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องที่อ�ำเภอบางกรวย
หอไตรกลางน�้ำวัดสิงห์ หอไตรกลางน�้ำวัดละมุดใน และหอไตรกลางน�้ำวัดบางขนุน หอไตรทั้งสามแห่งนี้
ถือได้ว่าเป็นหอไตรที่เป็นผลงานของช่างชั้นครู รูปทรงของสถาปัตยกรรมทั้งสามแห่งนี้ มีความสวยงาม ตั้งแต่
ช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ เครือ่ งล�ำยองของอาคารหอไตร หน้าบันทีง่ ามรับด้วยชายคาหลังคาทีไ่ ด้ระดับ ฝาผนังและ
ชายคาที่รับกับตัวอาคาร บานประตู บานหน้าต่างที่ประดับไว้งาม สิ่งเหล่านี้จึงท�ำให้หอไตรกลางน�้ำวัดสิงห์
วัดละมุดใน และวัดบางขนุน อ�ำเภอบางกรวย เป็นหอไตรกลางน�้ำที่งามเป็นเลิศ
ในจั ง หวั ด นนทบุรียังมีหอไตรที่อ�ำเภอบางใหญ่ ที่ วั ด อั มพวั น และวั ด พระเงิ น อ� ำ เภอเมื อ งนนทบุ รี
มีที่วัดแคนอก วัดท้ายเมือง อ�ำเภอปากเกร็ด ที่วัดกลางเกร็ด
หอไตรกลางน�้ำทุกแห่งดังกล่าว เป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า ควรแก่การอนุรักษ์ และได้ไปศึกษา
เป็นอย่างยิ่ง

หอไตรกลางน�้ำ วัดละมุดใน อ�ำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี

หอไตรกลางน�้ำ วัดบางขนุน อ�ำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี

หอไตรกลางน�้ำ วัดสิงห์ อ�ำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
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พุทธศิลป์ในอ�ำเภอบางกรวย
วัดโพธิ์บางโอ
วัดโพธิ์บางโอ ตั้งอยู่ที่คลองแม่น�้ำอ้อม ฝั่งตะวันตก หมู่ ๙ ต�ำบลวัดชลอ อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
สร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย ต่อมากรมหลวงเสนีย์บริรักษ์ ทรงบูรณะในสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ศาสตราจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ และอาจารย์เขียน ยิ้มศิริ ได้กล่าวถึงวัดโพธิ์
บางโอ ในหนังสือจิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างนนทบุรี ดังนี้
“...ต่อมาเราเข้าสูป่ ากคลองแม่นำ�้ อ้อม และประมาณ ๒๐ นาที ก็มาถึงวัดโพธิบ์ างโอ ซึง่ ตัง้ อยูฝ่ ง่ั ตะวันตก
ของคลองนี้ ประวัติของวัดนี้มีอยู่ว่าได้สร้างขึ้นหรือปฏิสังขรณ์ขึ้นโดยกรมหลวงเสนีย์บริรักษ์ ในรัชกาลที่ ๓
พระอุโบสถของวัดนีส้ ร้างขึน้ อย่างมีสดั ส่วนทีด่ ี มีมขุ หน้าและมุขหลังตามแบบประเพณีนยิ ม และมีเฉลียงสองข้าง
ประกอบด้วยเสาเหลี่ยม ท�ำให้เพิ่มพูนความรู้สึกของความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาให้โครงสร้างของตัวอาคาร
ยิ่งขึ้น ลักษณะสถาปัตยกรรมและงานปูนปั้นประดับกรอบประตูหน้าต่างนั้น ท�ำให้คิดว่าวัดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่
สมัยธนบุรี ต่อมาจึงได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นในรัชกาลที่ ๓...”
“...ลายจ�ำหลักไม้ของหน้าบันนัน้ งดงามมาก ส่วนบานหน้าต่างพระอุโบสถด้านนอกยังคงมีลายรดน�ำ้
อันมีฝีมือประณีตเหลือให้เห็นอยู่บ้าง เพดานทาสีแดงชาดตามประเพณี และตกแต่งให้มั่งคั่งอลังการด้วย
ลายรดน�้ำปิดทองเป็นหย่อม ๆ
แต่สิ่งที่เราสนใจส�ำหรับการศึกษานั้นคือภาพเขียนฝาผนัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ภาพที่อยู่ระหว่าง
ประตูเข้าทั้งสอง ซึ่งเน้นแนวทางให้เราได้ศึกษาลักษณะงานจิตรกรรมของสกุลช่างนนทบุรี
ภาพเขียนบนผนังซึ่งอยู่ระหว่างหน้าต่าง ๑๐ หน้าต่าง (ผนังละ ๕ หน้าต่าง) นั้นเป็นที่น่าสนใจมาก
เพราะแทนที่ช่างจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือชาดก กลับเขียนเรื่องเกี่ยวกับปริศนาธรรม กล่าวคือ
การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของคนเรา และโดยเฉพาะก็คือภาพการสละของพระภิกษุสงฆ์ ภาพชีวิตทางโลกอัน
เต็มไปด้วยความหลอกลวง และหลงติดอยู่กับกามกิเลส...”
อาจารย์ น.ณ ปากน�้ำ ได้กล่าวถึงวัดโพธิ์บางโอ ในหนังสือศิลปไทยตามวัด ดังนี้
“...พระอุโบสถและหอระฆังหน้าพระอุโบสถ เป็นศิลปวัตถุสำ� คัญของวัด พระอุโบสถหันหน้าสูส่ ายน�ำ้
ตามคติของคนโบราณ วัดนี้จึงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แทนที่จะเป็นทิศตะวันออกโดยตรงดัง
เช่นวัดที่นิยมสร้างกันในสมัยหลัง ข้าพเจ้าเคยสังเกตว่า วัดโบราณแทบทุกวัดมักถือสายน�้ำเป็นใหญ่ แทนที่
จะค�ำนึงถึงทิศทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทิศตะวันออก..... วัดส�ำคัญซึ่งหันหน้าสู่ทิศตะวันตกโดยเอาสายน�้ำไว้
หน้าวัด คือ วัดสามวิหาร วัดขนอนโปรดสัตว์ สองวัดนีอ้ ยูใ่ นอยุธยาเป็นวัดใหญ่มาก ส่วนในธนบุรกี ม็ อี ยูห่ ลาย
วัดที่มิได้หันหน้าโบสถ์ออกสู่ทิศตะวันออกโดยตรง...”
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วัดโพธิ์บางโอ เป็นวัดที่มีศิลปวัตถุที่สวยงาม และมีความส�ำคัญควรแก่การศึกษา ได้แก่
อุโบสถ อุโบสถวัดโพธิบ์ างโอมีทรวดทรงงามสมส่วน เป็นอาคารขนาด ๕ ห้อง มีพาไลรอบแบบพระอุโบสถ
วัดพระศรีรตั นศาสดาราม ซึง่ เป็นแบบพระอุโบสถหลวงสมัยอยุธยาตอนปลายสุด อาจารย์ น.ณ ปากน�ำ้ ได้กล่าวถึง
รูปแบบอุโบสถวัดโพธิ์บางโอไว้ในหนังสือศิลปไทยตามวัด ดังนี้
“...หน้าบันอุโบสถแกะสลักไว้อย่างสวยงามมาก เป็นรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณอยู่กลาง ล้อมด้วย
ลายกนกก้านขดเกียวพันกันอย่างสวยงาม มีเทพนมและยักษ์พนมประดับอยู่กลางตัวลายกนก ท�ำให้
ลายหน้าบันแห่งนี้งดงามยิ่งขึ้น แสดงฝีมือชั้นครูที่สร้างผลงานศิลปะการจ�ำหลักไม้ที่งดงามแห่งหนึ่ง
หลังคาอุโบสถท�ำพาไลรอบชายคาทั้งสี่ด้านเหมือนหลังคาพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
“ด้วยเหตุนที้ รงพระอุโบสถซึง่ ท�ำชายคาของพาไลรอบพระอุโบสถแบบวัดพระศรีรตั นศาสดาราม นัน้
จึงเห็นที่มาอย่างชัดเจนว่า เอาแบบไปจากแบบชนิดนี้ ซึ่งเป็นพระอุโบสถหลวงสมัยอยุธยาตอนปลายสุด...”
บานประตูอุโบสถ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีด้านละสองประตู ซุ้มประตูเป็นปูนปั้น กลางซุ้มประตูปั้น
เป็นรูปต่าง ๆ เช่น รูปฤ ษีพนม รูปเทพร่ายร�ำ
ผนังด้านหลังอุโบสถระหว่างซุ้มประตู ประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ มีพระพุทธลักษณะที่งาม
มีพระรัศมีเป็นลายปูนปั้นที่สวยงามมากอยู่ด้านหลังติดผนังอุโบสถ ที่พระบาทมีบัวรองรับพระบาทที่เป็นศิลปะ
สมัยอยุธยา รวมทั้งพระแท่นที่ประทับมีแข้งสิงห์ศิลปะอยุธยาเช่นกัน
บานประตูด้านนอกเขียนลายทองรดน�้ำ ลายกนกใบเทศที่เกาะเกี่ยวสอดพันกันแบบเถาไม้เลื้อยที่เป็น
ธรรมชาติงดงามมาก
บานหน้าต่างด้านนอกเขียนลายทองรดน�้ำ เช่นเดียวกับบานประตู แต่วิจิตรพิเศษกว่าบานประตูด้วยการ
เขียนรูปสัตว์ต่าง ๆ เช่น รูปกวางทองที่ก�ำลังเดินเยื้องย่างสง่างาม ประดับไว้ตรงส่วนล่างของบานหน้าต่าง
ผนังด้านซ้ายของพระประธานเขียนภาพพระสงฆ์บ�ำเพ็ญเพียรเจริญจิตภาวนา
ผนังด้านหน้าพระประธานเขียนภาพพระพุทธเจ้าก�ำลังโปรดบรรดาพระสงฆ์และชาวบ้านทัง้ หลาย มีรปู ปราสาท
อยู่บนยอดเขาสูง มีรปู พระสงฆ์ ๙ รูป แต่ละรูปนั่งอยูใ่ นราชรถที่ก�ำลังเหาะลอยอยูบ่ นอากาศ มุง่ ตรงไปทีป่ ราสาท
ซึง่ หมายถึง ผูท้ เี่ จริญจิตตภาวนาจนละกิเลสได้สำ� เร็จ เป็นอริยบุคคล ย่อมได้รบั ความเกษมในโลกุตระสุขประดุจดัง
ได้เข้าไปอยู่ในปราสาทที่วิเศษสวยงาม
พระประธาน และพระพุทธรูปในอุโบสถได้มีการบูรณะใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๓ จึงไม่เห็นเค้าเดิมของ
พระพุทธรูปอยุธยา
ทางเข้าอุโบสถที่ก�ำแพงแก้วท�ำเป็นเสาเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ยอดเสาเป็นหัวเม็ดทรงมัณฑ์ที่งามมาก
ใบเสมาศิลา เป็นเสมาคู่สมัยอยุธยาตอนปลาย รุ่นพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ใบเสมาเป็นหินทรายท�ำเป็นรูป
หัวนาคออกสองข้าง เอวเสมาส่วนบนเหนือเอวมีลักษณะอวบอ้วนอันเป็นลักษณะใบเสมาในรัชสมัยสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
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ด้านหน้าอุโบสถมีรูปสลักหินจากเมืองจีน ยืนถือกระบองเป็นผู้รักษาวัด รูปสลักหินมีเพียงวัดเดียวในย่าน
อ�ำเภอบางกรวย อ�ำเภอบางใหญ่ และอ�ำเภอเมืองนนทบุรี (วัดในจังหวัดนนทบุรที มี่ รี ปู สลักหินจากเมืองจีนมีเพียง
๒ วัด คือ วัดโพธิ์บางโอ อ�ำเภอบางกรวย และวัดฉิมพลีสุทธาวาส ต�ำบลเกาะเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด)
หอระฆัง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ทรงมณฑปเรือนยอดฐานสูง ด้านหน้าท�ำบันไดปูนสูง หอระฆัง วัดโพธิ์
บางโอเป็นหอระฆังที่มีความงาม และตั้งอยู่มุมด้านหน้าอุโบสถซึ่งเป็นจุดที่เน้นให้เห็นความงามของอุโบสถและ
หอระฆังได้อย่างดียิ่ง

หอระฆัง และอุโบสถ วัดโพธิ์บางโอ อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

วัดบางอ้อยช้าง
วัดบางอ้อยช้าง ตัง้ อยูร่ มิ คลองแม่นำ�้ อ้อม บ้านบางอ้อยช้าง ต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เพราะตามประวัติของวัดบางอ้อยช้าง ที่ว่าบ้านบางอ้อยช้างเป็น
แหล่งรวบรวมเสบียงอาหารให้กองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อีกทั้ง “เจ้าพรม” เชื้อพระวงศ์ของ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นผู้มีศรัทธาท�ำบุญที่วัดบางอ้อยช้าง ได้ปรับปรุงคูรอบอุโบสถหลังเดิม แสดงว่า
วัดบางอ้อยช้างได้สร้างขึ้นก่อนและได้มีการสร้างอุโบสถขึ้นก่อนนั้นแล้ว พระประธานอุโบสถเก่าเป็นพระพุทธรูป
ศิลาลงรักปิดทอง เป็นพระพุทธรูปในสมัยอยุธยาตอนต้น ทัง้ การสร้างอุโบสถหันหน้าไปทางทิศตะวันตกสูล่ ำ� แม่นำ�้ อ้อม
เป็นคติความเชือ่ ตัง้ แต่สมัยอยุธยาทีถ่ อื แม่นำ�้ เป็นหลัก ต่างกับความเชือ่ ของคนในยุคหลังทีถ่ อื ทิศตะวันออกเป็นหลัก
ดังเช่น อุโบสถของวัดบางอ้อยช้างในปัจจุบันนี้ที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ของวัดบางอ้อยช้างด้านสถาปัตยกรรมได้ถกู ปรับปรุงและสร้างขึน้ ใหม่ทงั้ หมด
คงมีแต่บางส่วนที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือ ภาพเขียนเพดานศาลาการเปรียญที่มีคติความเชื่อเช่นเดียว
กับภาพเขียนปริศนาธรรมของวัดสระบัว อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นงานศิลปกรรมสมัยอยุธยา
ตอนปลาย ธรรมาสน์ทรงยอดปราสาท และสังเค็ดส�ำหรับพระ ๔ รูปนั่งสวด เป็นงานศิลปะสมัยอยุธยาเช่นกัน
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วัดบางอ้อยช้างมีบทบาทเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยเป็นอย่างมากในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ทีพ่ ระครูนวกรรมโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้าง ได้อญ
ั เชิญพระศรีศาสดาพระพุทธรูปประจ�ำเมืองพิษณุโลก
องค์หนึง่ ทีป่ ระดิษฐานร่วมกับพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีหท์ เี่ มืองพิษณุโลก มาประดิษฐานทีว่ ดั บางอ้อยช้าง
พร้อมกับพระพุทธรูปหลวงพ่อพระร่วง และพระพุทธบาทจ�ำลองจากเมืองพิษณุโลกมาประดิษฐานทีว่ ดั บางอ้อยช้าง
พร้อมกับพระศรีศาสดา
ต่อมาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ได้อัญเชิญพระศรีศาสดาจากวัดบางอ้อยช้างไปประดิษฐานที่
วัดประดู่ฉิมพลีได้ช่วงเวลาหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระศรีศาสดาไป
ประดิษฐานทีว่ ดั สุทศั นเทพวราราม ครัน้ ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้อญ
ั เชิญ
พระศรีศาสดามาประดิษฐานทีว่ ดั บวรนิเวศวิหารกับพระพุทธชินสีหด์ ว้ ยทรงพระราชด�ำริวา่ พระพุทธชินสีห์ และ
พระศรีศาสดาเคยอยูใ่ นอารามเดียวกันมาทีเ่ มืองพิษณุโลก ปัจจุบนั นีท้ างวัดบางอ้อยช้างได้หล่อพระศรีศาสดาจ�ำลอง
ประดิษฐานไว้ที่วัดบางอ้อยช้าง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔
นอกจากนัน้ พระพุทธรูปประทับยืน หลวงพ่อพระร่วง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ
ให้อัญเชิญไปประดิษฐานที่พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พิพิธภัณฑ์วัดบางอ้อยช้าง
วัดบางอ้อยช้างได้ใช้อาคารเรียนพระปริยตั ธิ รรมของวัดทีเ่ ป็นอาคารไม้ ๒ ชัน้ จัดท�ำเป็นพิพธิ ภัณฑ์ ภายใน
พิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงตู้พระไตรปิฎก หีบพระธรรม และคัมภีร์ใบลาน สมุดข่อย ที่บันทึกพระธรรมค�ำสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นิทานชาดก ต�ำรายา ต�ำราโหราศาสตร์ วรรณคดี กฎหมาย และพงศาวดาร นอกจากนั้น
มีการแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชน เช่น เครื่องบดยา อุปกรณ์เครื่องใช้ของชาวสวน เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์วัดบางอ้อยช้าง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
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วัดแก้วฟ้า
วัดแก้วฟ้า ตั้งอยู่ในคลองวัดแก้วฟ้า ต�ำบลบางขนุน อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สร้างในรัชสมัย
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา สถาปัตยกรรมทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางศิลปะและประวัตศิ าสตร์ของวัดแก้วฟ้า คือ
อุโบสถหลังเก่า ปัจจุบนั เป็นวิหาร สร้างประมาณ พ.ศ. ๒๑๐๐ ขนาด ๕ ห้อง หลังคาซ้อน ๒ ชัน้ ด้านหน้า
มีพาไล ผนังหุ้มกลองด้านหน้าและด้านหลัง ก่ออิฐฉาบปูนถึงอกไก่
พระเจดีย์ ด้านหลังอุโบสถหลังเก่าเป็นทีต่ งั้ พระเจดียย์ อ่ มุมไม้ยสี่ บิ องค์พระเจดียต์ งั้ อยูบ่ นฐาน ๓ ชัน้ ชัน้ บน
ท�ำเป็นก�ำแพงแก้วรอบทั้งสี่ด้านขององค์พระเจดีย์

อุโบสถวัดแก้วฟ้า
อ�ำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี

วัดชลอ
วัดชลอ ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลวัดชลอ อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทีต่ งั้ ของวัดอยูบ่ ริเวณปากคลองลัดทีส่ มเด็จ
พระมหาจักรพรรดิโปรดเกล้าฯ ให้ขดุ คลองลัดเชือ่ มคลองแม่นำ�้ อ้อม (แม่นำ�้ เจ้าพระยาเดิม) กับคลองบางกอกน้อย
(แม่นำ�้ เจ้าพระยาเดิม) และบริเวณล�ำน�ำ้ คลองแม่นำ�้ อ้อม (แม่นำ�้ เจ้าพระยาเดิม) ไหลโค้งอ้อมไปทางทิศตะวันออก
ไปทางวัดเขมาภิรตาราม เมื่อขุดคลองลัดบริเวณหน้าวัดชลอจึงเป็นชุมทางทางน�้ำ ในเวลาต่อมาวัดชลอจึงได้เป็น
สถานที่ตั้งที่ว่าการอ�ำเภอบางใหญ่ (ชื่อเดิมของอ�ำเภอบางกรวย) วัดชลอจึงมีบทบาทส�ำคัญของอ�ำเภอบางกรวย
โบราณสถานของวัดชลอในปัจจุบันคืออุโบสถหลังเก่า เป็นอาคารทรงไทย ทรงโรง ด้านหน้าเป็นมุข
ผนังมีหน้าต่าง ๒ ช่อง และมีร่องรอยการก่อผนังด้วยอิฐขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นอิฐสมัยอยุธยา
ช่อฟ้า และหางหงส์ปนู ปัน้ รูปพญานาค แสดงถึงการซ่อมครัง้ เมือ่ มีการสร้างพระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติ
วรวิหารที่มีการท�ำช่อฟ้าและหางหงส์เป็นปูนปั้นรูปพญานาค
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วัดโตนด
วัดโตนด ตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันตกของคลอง
แม่ น�้ ำ อ้ อ มฝั ่ ง ตรงข้ า มวั ด ฃลอ ต� ำ บลวั ด ชลอ
อ�ำเภอบางกรวย วัดโตนดเป็นสถานที่ตั้งอ�ำเภอ
บางใหญ่ (ชื่อเดิมของอ�ำเภอบางกรวย) เมื่อทาง
ราชการได้ให้มกี ารสร้างทีว่ า่ การอ�ำเภอบางใหญ่
(ชื่อเดิมของอ�ำเภอบางกรวย) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕
ได้ใช้พนื้ ทีข่ องวัดโตนดเป็นทีส่ ร้างทีว่ า่ การอ�ำเภอ
บางกรวยแห่งแรก ต่อมาจึงย้ายไปสร้างทีว่ ดั ชลอ

อุโบสถวัดโตนด อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

วัดบางขนุน
วัดบางขนุน ตั้งอยู่ที่ต�ำบลบางขนุน อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดโบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัย
อยุธยาตอนปลาย วัดบางขนุนเป็นอีกวัดหนึง่ ในจังหวัดนนทบุรที เี่ ป็นแหล่งเรียนรูเ้ กีย่ วกับ สถาปัตยกรรม จิตรกรรม
และต�ำรายาไทยโบราณ จากโบราณสถานและต�ำรามีค่าของวัด ได้แก่
พระอุโบสถ พระอุโบสถวัดบางขนุนมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ ๓ - ๔ เป็นภาพพุทธประวัตแิ ละ
ภาพเทพชุมชน ระเบียบแบบแผนจิตรกรรมยังคงยึดแบบจิตรกรรมตามประเพณี ผนังหุ้มกลองด้านหน้าเป็นภาพ
ชนะมาร ผนังหุ้มกลองด้านหลังเขียนภาพ เสด็จโปรดพระพุทธมารดา และเสด็จลงจากดาวดึงส์ เทวโลก
พระพุทธรูปในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปศิลาลงรักปิดทองเป็นศิลปกรรมสมัยอยุธยา
หอไตรกลางน�ำ้ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง และหลังบานประตูบานหน้าต่าง
ธรรมาสน์สวด หรือสังเค็ด ส�ำหรับพระสงฆ์ ๔ รูป นัง่ สวด เป็นสถาปัตยกรรมทีส่ วยงาม จ�ำหลักไม้ปดิ ทอง
ประดับกระจก
สมุดข่อยสรรพต�ำรา วัดบางขนุนได้รวบรวมต�ำราต่าง ๆ เช่น ต�ำรายา กฎหมาย โหราศาสตร์ และคัมภีร์
ทางศาสนา เช่น พระมาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุดข่อยภาพทศชาติ มีจารึกปีที่สร้าง พ.ศ. ๒๓๓๔ เป็นปีที่ ๙ ใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งมีข้อความส่วนหนึ่ง (ตัวสะกดตามต้นฉบับ) ดังนี้
“สุพมัศฑุ พระพุทธศักราช แห่งสมเด็จพระสรรพ.....นนสองไปยเน้....ย สองพระสามรอยสามสิบศรี
พระวะษาสังขยาเดือนได้ยสองเดือน เสดวัรร...วัรร จ่กล่าวกาละประจุบนั ณ วัรรอังคาร เดือนแปด แรมศรีคำ�
ปีกุน ตรีนิดาวะล
ปยวาระก�ำหนฎ ยังงสาศหนา พระตัดถาคตยูคางนาอีกสองพัรรหกร้อยหกสิบสามพระระษาสังขยา
เดื อ นยั ง งอี ก เท่ า เดื อ นกับ ญี่สิบ วัร รดัจ อนาคตประจุบั ร ร ประสบเข้ า ด้ ว ยกั ร ร จึ ง ว่ ท วนหาพระวะษา
แลข้าพระเจ้าชือ่ ว่านายไพ ผูผวั อ�ำแดงแป้น ผูเมีย อยูบ่ าลบางขนุน น่าใจยใหยสัตว์โลกทังหลายทังปวงพังแล”
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ภาพชาดกในพระพุทธศาสนา จากสมุดข่อย วัดบางขนุน
ทีม่ า: ภาพเขียนบนสมุดข่อย วัดบางขนุน. เมืองโบราณ. ๑๓, ๒ (เมษายน - มิถนุ ายน). ๒๕๓๐. หน้า ๘๖.

แหล่งจิตรกรรม ปริศนาธรรมประเทืองปัญญา อ�ำเภอบางกรวย
เมือ่ กล่าวถึงจิตรกรรมในประเทศไทย ไม่วา่ จะเป็นจิตรกรรมฝาผนังทีป่ รากฏอยูต่ ามโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ
หรือตามสมุดข่อยต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติ พระเจ้าสิบชาติ หรือภาพวรรณคดีต่าง ๆ
ที่เรียกว่าจิตรกรรมตามประเพณี แต่ภาพจิตรกรรมที่มีอยู่บางวัดในจังหวัดนนทบุรีเป็นภาพปริศนาธรรมหรือ
ภาพบุคลาธิษฐาน ทีจ่ ติ รกรได้นำ� พระสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึง่ เป็นทีพ่ งึ่ อันประเสริฐของชาวโลก และ
เป็นศาสดาแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จิตรกรได้น�ำพระสัจธรรมค�ำสอนที่เป็นนามธรรม มาแสดงให้ปรากฏเป็น
รูปธรรมหรือเป็นภาพอุปมาอุปไมยหรือภาพบุคลาธิษฐานแสดงนัยของพระธรรมเป็นรูปธรรม เพื่อง่ายต่อการ
ท�ำความเข้าใจ ภาพจิตรกรรมในลักษณะดังกล่าวนี้ ปรากฏอยู่ที่วัดในอ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ดังนี้

ภาพปริศนาธรรมวัดโพธิ์บางโอ
วัดโพธิ์บางโอ ตั้งอยู่ที่ต�ำบลวัดชลอ อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรม
ฝาผนังที่สายงาม ภาพจิตรกรรมดังกล่าวเป็นภาพปริศนาธรรมที่เขียนขึ้นประมาณรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผนังหุ้มกลองด้านหน้าพระประธาน เขียนภาพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่มีหมู่พระสาวกมาถวาย
สักการะรับฟังพระโอวาทจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใกล้กันนั้นเป็นภาพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมหมู่พระสงฆ์
สาวกเสด็จไปโปรดชาวบ้านที่เฝ้ารับเสด็จ
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ตอนบนของภาพเขียนภาพปราสาทอยูบ่ นยอดเขาสูง ทางด้านซ้ายของภาพปราสาท เขียนภาพราชรถ ๑๐ คัน
ก�ำลังลอยอยู่บนท้องฟ้าราชรถทั้งหมด มุ่งตรงไปที่ประสาท

ภาพปริศนาธรรม วัดโพธิ์บางโอ อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ราชรถคันแรกมีคฤหัสถ์นั่งอยู่ หมายถึง ผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นฆราวาสสามารถปฏิบัติธรรม มุ่งความส�ำเร็จ
สู่ปราสาท คือ ความเป็นอริยบุคคล บรรลุถึงนิพพาน
ราชรถ ๘ คัน แต่ละคันมีพระสงฆ์นั่งอยู่ หมายถึง นักบวชผู้ปฏิบัติธรรมมีความมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมสู่ความ
เป็นอริยบุคคล ๘ หมู่ มีอริยมรรค ๔ อริยผล ๔ มุ่งบรรลุนิพพาน
ราชรถ ๑ คัน ที่ว่างจากบุคคลนั่ง หมายถึง อริยบุคคลที่ละกิเลส โลภะ โทสะ และโมหะ ได้โดยสิ้นเชิง ไม่มี
ความยึดมั่น ถือมั่น ปล่อยวาง สละคืนได้หมดสิ้น บรรลุถึงปราสาท คือความเป็นอารยบุคคลสู่ภาวะนิพพานอย่าง
แท้จริง
บุคคลใดทั้งพระสงฆ์และฆราวาสผู้ที่บ�ำเพ็ญบุญด้วยการรักษาศีล เจริญสมาธิและมั่นคงในการพัฒนาจิต
ด้วยการเจริญสมถะและวิปัสสนาตามค�ำสอนของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้นั้นเปรียบเสมือนได้อยู่
ในราชรถที่สามารถน�ำพาไปสู่ปราสาทสุวรรณอันเป็นดินแดนที่บริสุทธิ์ปราศจากเรื่องเศร้าหมอง คือ กิเลสร้าย
อันได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง และปลอดภัยจากทุกข์ภัยนานา สถิตอยู่ในสภาวะสงบเย็นของนิพพาน
ผนังด้านขวาของพระประธานเขียนภาพคนก�ำลังวิง่ หนีภยั จากการไล่ลา่ ท�ำร้ายของคนร้าย ๕ คน แต่ละคน
ถืออาวุธมุง่ หมายจะท�ำร้ายชายคนนัน้ อย่างกระชัน้ ชิดและดุดนั ชายคนนัน้ วิง่ หนีดว้ ยความหวาดกลัวไปข้างหน้า ตรงไปยัง
เชิงภูผาทีม่ พี ระสมณะนัง่ เจริญจิตตภาวนาอยูอ่ ย่างสงบ ในบริเวณไม่ไกลกันนัน้ ก็มชี ายทีน่ งั่ เจริญจิตตภาวนาสงบอยู่
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ภาพนี้อุปมาดังเช่น ชีวิตของบุคคลทั่วไปที่
ต้องอยู่กับผู้ร้าย ๕ คน ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา
สังขาร และวิญญาณ ที่เรียกว่า ขันธ์ ๕ ประกอบ
กันเป็น ตัวตน บุคคล สัตว์โลกทัง้ หลาย ขันธ์ทงั้ ๕ นี้
คอยเบียดเบียนท�ำร้ายอยู่ตลอดเวลา เช่น ร้อน
หนาว เจ็บป่วย เมื่อย หิว โกรธ เบื่อ เป็นต้น และ
ในทีส่ ดุ ต้องแก่ ต้องตาย ผูท้ ฉี่ ลาดจึงพยายามหนีให้
พ้นจากการมุ่งท�ำร้ายของผู้ร้ายทั้ง ๕ คือ การต้อง
มาเกิดมีขันธ์ทั้ง ๕ นี้ ด้วยการเจริญสมาธิภาวนา
พัฒนาจิตให้ห่างพ้นจากภัยของขันธ์ ๕ ทีต่ อ้ งรับ
ทุกข์จากการเวียนว่าย เกิด แก่ เจ็บ ตาย ดังเช่น
พระสมณะ และผู้ปฏิบัติธรรมที่นั่งอยู่อย่างสงบ
ไม่ต้องวิ่งหนีลี้ภัยที่ไล่ล่าต้องเดือดร้อนทุกข์ยาก
ชายผูฉ้ ลาดนีจ้ งึ วิง่ หนีผรู้ า้ ยตรงไปยังสมณะผูส้ งบนิง่
ไม่ต้องวิ่งหนีภัยร้าย เพื่อตัวเองจะได้เดินตามทาง
แห่งความพ้นทุกข์

ภาพปริศนาธรรม วัดโพธิ์บางโอ
อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ด้านล่างของภาพในห้องนี้ เขียนภาพเรือนก�ำลังถูกไฟไหม้ คนในบ้านก�ำลังหนีไฟกันด้วยความตกใจกลัว ใกล้ ๆ
ภาพทีค่ นก�ำลังหนีภยั จากไฟไหม้เรือน มีสมณะและผูป้ ฏิบตั ธิ รรมนัง่ สงบนิง่ อยูใ่ นลักษณะของการเจริญจิตตภาวนา
ภาพนี้อุปมาเหมือนบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมย่อมจะมีชีวิตผันแปร สุขทุกข์ต่าง ๆ นานา เมื่อสุขก็
หลงลืมตนเพลิดเพลินไปอย่างไม่มขี อบเขต ไม่มเี หตุผล แต่เวลาทุกข์กท็ รุ นทุราย วุน่ วายเดือดร้อนเพราะทุกข์นนั้ ๆ
อันที่จริงชีวิตนี้มีทุกข์ที่เกิดจาก ไฟโลภ ไฟโกรธ และไฟหลง เป็นไฟร้ายอยู่ตลอดเวลา อันท�ำให้กายและจิตที่
ประกอบเป็นตัวตนบุคคลทั้งหลายที่อุปมาดังเรือนถูกไฟโลภ ไฟโกรธ ไฟหลง เผาผลาญให้เดือดร้อน
ภาพคนทีอ่ ยูใ่ นเรือนทีถ่ กู ไฟโหมกระหน�ำ่ เผาไหม้อยูย่ อ่ มเดือดร้อนไม่มคี วามสุข วิง่ หนีอนั ตรายจากอัคคีภยั
อย่างตื่นกลัว มีความทุกข์เป็นที่สุด
ใกล้ ๆ ภาพเรือนก�ำลังถูกไฟเผาไหม้ มีคนในบ้านวุน่ วายทุกข์รอ้ นเพราะอัคคีภยั นัน้ มีภาพพระสมณะและคฤหัสถ์
ก�ำลังนัง่ บ�ำเพ็ญจิตตภาวนาอย่างสงบนิง่ ไม่ได้วนุ่ วายเสียขวัญดังเช่นคนในเรือนทีถ่ กู ไฟไหม้ ภาพนีใ้ ห้ความหมายทีว่ า่
ผูท้ ปี่ ฏิบตั ธิ รรม มัน่ คง ในศีล สมาธิ และพัฒนาจิตสูค่ วามรูแ้ จ้งในปัญญาตามทางปฏิบตั ขิ องพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แล้ว บุคคลนั้นย่อมสงบเย็น จิตมีความสมดุล ไม่เร่าร้อน เพราะไม่ถูกเผาลนด้วยไฟโลภ ไฟโกรธ และไฟหลง
ด้านในของบานประตูและบานหน้าต่างของพระอุโบสถเขียนรูปท่าจับในเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งต่างจากการ
เขียนภาพบานประตู บานหน้าต่างของวัดอืน่ ๆ ซึง่ โดยทัว่ ไปนิยมเขียนภาพทวารบาลเป็นส่วนใหญ่ แต่ทดี่ า้ นในของ
บานประตู บานหน้าต่างของพระอุโบสถวัดโพธิบ์ างโอเขียนภาพจับในเรือ่ งรามเกียรติ์ เป็นภาพเขียนทีส่ วยงามมาก
ภาพพระ ยักษ์ ลิง มีความอ่อนช้อย งดงาม และสง่างาม แต่ทุกบานจะเขียนภาพยักษ์ต้องอยู่ล่าง ส่วนตัวพระราม
พระลักษมณ์ เทวดา และลิงอยู่บน ภาพเขียนเหล่านี้ต้องการสื่อให้ได้เข้าใจว่า ธรรมะย่อมชนะอธรรม ภาพเทพ
ตัวพระ และลิงเป็นฝ่ายธรรม จึงต้องอยู่บน ส่วนยักษ์เป็นฝ่ายอธรรมจึงอยู่ล่าง
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ภาพปริศนาธรรมวัดบางอ้อยช้าง
วัดบางอ้อยช้าง ตั้งอยู่ที่ต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยทั่วไปการเขียนภาพ
จิตรกรรมที่อาคารไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ วิหาร หรืออาคารอื่น ๆ นิยมเขียนที่ฝาผนัง แต่ที่วัดบางอ้อยช้างมีภาพ
จิตรกรรมที่เขียนไว้ที่เพดานศาลาการเปรียญ และไม่ใช่ลายเพดานที่นิยมเขียนกันอยู่ทั่วไป แต่ภาพจิตรกรรมที่
เพดานศาลาการเปรียญวัดบางอ้อยช้างเขียนเป็นภาพปริศนาธรรม ท�ำนองการอุปมาอุปไมยด้วยการน�ำธรรมะของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นนามธรรมมาเขียนเปรียบเทียบเป็นรูปธรรม
ภาพจิตรกรรมเพดานศาลา การเปรียญวัดบางอ้อยช้าง เป็นภาพลายทองรดน�ำ้ แบ่งเป็น ๕ ห้อง แต่ละห้อง
มีความกว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๔ เมตร
ห้องกลางเป็นภาพรอยพระพุทธบาท ขนาบด้วยภาพปริศนาธรรมด้านละ ๒ ห้อง อยู่ทางด้านขวาและ
ด้านซ้ายของภาพรอยพระพุทธบาท การเขียนภาพเป็นภาพลายทองรดน�้ำที่มีความสวยงาม ประณีตมาก บริเวณ
คานใต้ห้องที่ ๒ และ ๔ เขียนภาพพระพุทธเจ้าปางไสยาสน์ และภาพพระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน
ภาพปริศนาธรรม ห้องที่ ๑ ภาพรอยพระพุทธบาท เป็นภาพรอยพระพุทธบาทขวาเขียนบนแผ่นไม้ตอ่ กัน
๑๑ แผ่น รอยพระพุทธบาทมีเส้นเป็นขอบหนาเพือ่ ให้ดเู หมือนว่ามีการประทับรอยพระพุทธบาทจึงมีขอบเกิดขึน้
โดยรอบ พระพุทธบาทเส้นขอบนอกมีลักษณะเป็นหยักคล้ายกลีบบัวที่ขอบฐานรองรับพระพุทธบาท ที่นิ้ว
พระพุทธบาททุกนิ้วเขียนลายขดก้นหอยทักษิณาวรรต ที่ฝ่าพระพุทธบาทเขียนลายมงคล ๙๐ ประการ
ตรงกึ่งกลางพระพุทธบาทเขียนรูปจักร ซึ่งตรงกับคติความเชื่อในการเขียนลายมงคลที่รอยพระพุทธบาท
ทัว่ ไป แต่ทพี่ ระพุทธบาทแห่งนีเ้ ขียนภาพสตรีถอื ดอกบัวพนมมือไหว้ไว้กลางจักร ซึง่ แตกต่างจากรอยพระพุทธบาท
ทุกแห่งในประเทศไทย ภาพสตรีกษัตริยเ์ ช่นนีอ้ าจมีนยั ทีห่ มายถึงสตรีสงู ศักดิท์ มี่ าเกีย่ วข้องกับการบูรณะหรือสร้าง
วัดบางอ้อยช้าง ประการใดก็ได้ อีกทั้งจักรโดยทั่วไปจะเขียนใบจักรเป็นแฉกโดยรอบจักร แต่ภาพจักรที่รอย
พระพุทธบาทวัดบางอ้อยช้างเขียนภาพกลีบบัวขนาดใหญ่ ๑๖ กลีบรอบจักร กลีบบัว ๑๖ กลีบนี้ หมายถึง ญาณ ๑๖
หรือโสฬสญาณ ซึง่ เป็นญาณปัญญาสูงสุดตามอุดมคติของพระพุทธศาสนาและชาวพุทธทัง้ หลายทีม่ งุ่ หมายพ้นทุกข์
จากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ต่างมุง่ ปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ให้บรรลุพระนิพพาน ด้วยด�ำเนินไปตามปัญญาญาณ ๑๖ ประการนี้
ที่ใช้กลีบบัวแทนใบจักร ด้วยบัวเป็นดอกไม้มงคลที่ชาวพุทธใช้บูชาสักการะพระรัตนตรัย
ภาพกลีบบัว ๔ กลีบ ทีม่ มุ ภาพรอยพระพุทธบาททัง้ ๔ มุม ๆ ละ ๑ กลีบ หมายถึง อริยสัจ ๔ ซึง่ เป็นธรรม
ขัน้ สูงสุด ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงตรัสรูด้ ว้ ยพระปัญญาอันยอดยิง่ พระองค์ทรงมีพระปัญญาตรัสรูส้ งิ่ ทีเ่ ป็นทุกข์ครอบง�ำมนุษย์
เทวดาสัตว์โลกทั้งหลายที่ต้องเวียนว่าย เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวังวนของความทุกข์ยาก ทรงตรัสรู้ถึงต้นเหตุของ
ความทุกข์วิบาก คือ ตัณหา ความทะยานอยากต่าง ๆ นานา ที่พาให้ติดข้อง ต้องมาเวียนว่าย ตาย เกิด ทุกข์โศก
ไม่สนิ้ สุด ทรงตรัสรูถ้ งึ การดับทุกข์ ให้หลุดพ้นไปจากทุกข์ได้อย่างแท้จริง อีกทัง้ ทรงตรัสรูถ้ งึ วิธกี ารหรือหนทางน�ำไปสู่
การดับทุกข์ให้หมดไปด้วยการรักษาศีล เจริญความสงบจิตด้วยสมาธิ และพัฒนาจิตด้วยวิปสั สนาภาวนาให้นำ� ไปสู่
ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากความโลภ ความโกรธ และความเขลาเบาปัญญาไม่รู้เท่าทันมายาของกิเลสร้ายต่าง ๆ
ใครผู้ใดที่ได้ปฏิบัติธรรมตามทางอันประเสริฐที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อริยสัจทั้งสี่ประการนี้ได้น�ำพา
พระองค์ไปสูค่ วามพ้นทุกข์ ทรงน�ำวิธกี ารอันประเสริฐนัน้ มาประกาศให้เทวดาและมนุษย์ทงั้ หลายได้รแู้ ละปฏิบตั ติ าม
เพื่อความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง
กลีบบัวแต่ละกลีบยังล้อมด้วยดอกไม้ ๔ ดอก อันเป็นการยืนยันสัจธรรมอริยสัจ ๔ และผลของการปฏิบัติ
ธรรมตามอริยมรรค ค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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ดอกไม้ ๖ ดอก ทีล่ อ้ มรอยพระพุทธบาท หมายถึง วิปสั สนาภูมิ ๖ ประการ ผูเ้ จริญมัน่ อยูใ่ นวิปสั สนาภูมิ ๖
ประการ ย่อมประสบผลส�ำเร็จสู่การบรรลุธรรมอันน�ำไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
วิปัสสนาภูมิ ๖ ประการ ได้แก่
• ขันธ์ ๕ ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ หรือรูปและนาม
• อายตนะ ๑๒
• ธาตุ ๑๘
• อินทรีย์ ๒๑
• อริยสัจ ๔
• ปฏิจจสมุปบาท ๑๒
วิปัสสนาภูมิ ๖ นี้ เป็นอุปกรณ์ส�ำคัญที่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องน�ำไปพิจารณาเพื่อการละกิเลส และบรรลุธรรม
พ้นจากทุกข์ทั้งปวง คือ นิพพาน
ดอกไม้ทั้ง ๖ ดอก แต่ละดอกมีกลีบดอก ๔ กลีบ ดังนี้ เป็นการยืนยันและรับรองว่า บุคคลใดก็ตามที่ได้
ปฏิบัติธรรมตามค�ำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และด�ำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ ผู้ได้
ประสบผลส�ำเร็จก�ำจัดกิเลสได้โดยสิ้นเชิง และพ้นจากทุกข์ ไม่กลับเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกแล้ว ผู้เดินตามรอย
พระบาทของพระพุทธเจ้าย่อมบรรลุธรรม ได้แก่ บุคคล ๔ จ�ำพวก คือ
๑. พระโสดาบัน
๒. พระสกทาคามี
๓. พระอนาคามี
๔. พระอรหันต์
ปริศนาธรรมภาพที่ ๒ ที่เพดานห้องที่ ๒
ภาพดอกไม้ ๑๖ กลีบ อยู่กลางภาพ หมายถึงโสฬสญาณ หรือญาณ ๑๖ ประการ ที่เป็นปัญญาน�ำไปสู่การ
บรรลุนิพพาน
ภาพกลีบบัว ๔ กลีบที่อยู่แต่ละมุมของภาพเขียนซึ่งหมายถึงอริยสัจธรรม ๔ ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย
นิโรธ และมรรค
ดอกไม้ ๖ ดอก ทีล่ อ้ มดอกไม้ดอกประธานตรงกลางของภาพเขียนทีม่ ี ๑๖ กลีบ ดอกไม้ทงั้ ๖ นีค้ อื วิปสั สนาภูมิ
๖ ประการที่เป็นอุปกรณ์ในการพิจารณา เพื่อน�ำไปสู่การบรรลุธรรม
ดอกไม้แต่ละดอก มีกลีบดอก ๆ ละ ๔ กลีบ เป็นการยืนยันว่าผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมย่อมบรรลุธรรมดับกิเลส
ได้โดยสิ้นเชิง เป็นพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์
ปริศนาธรรมภาพที่ ๓ ที่เพดานห้องที่ ๓
ภาพดอกไม้ ๘ กลีบอยู่ตรงกลางของภาพเขียน หมายถึง มรรค ๘ ประการ อันเป็นทางปฏิบัติ ๘ ประการ
เพื่อความดับทุกข์และบรรลุธรรม ได้แก่
๒. มีความด�ำริชอบ
๑. มีความคิดชอบ
๔. มีการกระท�ำชอบ
๓. มีการเจรจาชอบ
๖. มีความเพียรชอบ
๕. มีอาชีพชอบ
๘. มีสมาธิชอบ
๗. มีสติชอบ
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ภาพปริศนาธรรม ห้องที่ ๑ ภาพรอยพระพุทธบาท
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๑

๒

๑
๒

ภาพปริศนาธรรมภาพที่ ๒ เพดานห้องที่ ๒
ภาพปริศนาธรรมภาพที่ ๓ เพดานห้องที่ ๓
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๓

๔

๓
๔

ภาพปริศนาธรรมภาพที่ ๔ เพดานห้องที่ ๔
ภาพปริศนาธรรมภาพที่ ๕ เพดานห้องที่ ๕
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เมื่อย่นย่อแล้วมรรค ๔ นี้ ได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา
ภาพดอกไม้ ๘ กลีบ ๒ ดอก ขนาบขวาซ้ายสองข้างของดอกไม้ ๘ กลีบ ดอกใหญ่ เป็นการยืนยันถึงผล
การปฏิบัติธรรมตามวิธีการทั้ง ๘ ประการ แล้วย่อมน�ำผู้ปฏิบัติธรรมนั้น บรรลุธรรมได้อย่างแท้จริง
ภาพดอกไม้ ๖ ดอกที่ล้อมดอกไม้ ๘ กลีบ ที่เป็นดอกประธาน หมายถึง วิปัสสนาภูมิ ๖ ประการ
แต่ละดอกมีกลีบดอก ๔ กลีบ มีความหมายเช่นเดียวกับภาพดอกไม้ ๖ ดอก และแต่ละดอกมี ๔ กลีบ ที่เขียนใน
ปริศนาธรรมภาพเขียนที่ ๒
ปริศนาธรรมภาพที่ ๔ ที่เพดานห้องที่ ๔
ภาพเขียนภาพที่ ๔ รายละเอียดของภาพคล้ายภาพเขียนที่ ๓ เป็นส่วนใหญ่ ส่วนต่างมีอยู่ที่ภาพดอกไม้
๒ ดอก ที่เขียนขนาบทางด้านขวาและซ้ายของดอกประธานที่อยู่ตรงกลางของภาพที่เขียนเป็นภาพดอกไม้ที่มี
ขนาดเล็กกว่าและมีกลีบดอกเพียงดอกละ ๔ กลีบ
ความหมายของดอกประธานหมายถึงมรรค ๘ ประการ
ดอกไม้ขนาบขวาและซ้ายของดอกประธาน มีกลีบดอก ๆ ละ ๔ กลีบ ซึง่ หมายถึงอริยสัจธรรม ๔ ประการ
ดอกไม้ ๖ ดอก ที่ล้อมอยู่ภายนอก หมายถึง วิปัสสนาภูมิ ๖ ประการ
กลีบบัวที่เขียนที่มุมของภาพ มุมละ ๑ กลีบ รวม ๔ มุมเป็น ๔ กลีบ หมายถึงอริยสัจธรรม ๔ ประการ
แต่ดอกไม้ขนาดเล็กที่เขียนขนาบกลีบบัวนั้น มีเพียงมุมบนทางซ้ายที่เขียนไว้เป็นระเบียบ เหมือนเช่นที่
เขียนในภาพห้องที่ ๓ และห้องที่ ๕ ที่กลีบบัวตรงมุมขวาด้านบนภาพดอกไม้ขนาบกลีบบัวลบเลือนหมด กลีบบัว
ด้านล่างทั้งสองด้านขวาและซ้ายเขียนรูปมีดอกไม้ขนาดเล็กวางต�ำแหน่งไม่เป็นระเบียบและไม่งาม สันนิษฐานว่า
คงมีการเขียนซ่อม หรือมีผู้มาช่วยเขียน แต่ผู้เขียนไม่เข้าใจความหมายของภาพ
ปริศนาธรรมภาพที่ ๕ ที่เพดานห้องที่ ๕
ภาพเขียนห้องที่ ๕ มีลักษณะคล้ายกับภาพเขียนห้องที่ ๒ มาก ต่างกันตรงภาพดอกไม้ที่เป็นดอกประธาน
ตรงกึ่งกลางของห้องที่มี ๘ กลีบ ซึ่งหมายถึงอริยมรรค ๘ ประการ
รายละเอียด และความหมายขององค์ประกอบอื่น ๆ ของการเขียนภาพห้องที่ ๕ มีความหมายเช่นเดียว
กับภาพเขียนในห้องที่ ๒
จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ วัดโพธิ์บางโอ และจิตรกรรมที่ศาลาการเปรียญวัดบางอ้อยช้าง อ�ำเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้แสดงให้เห็นภูมิปัญญาของนักปราชญ์ผู้ซาบซึ้งในพระธรรมค� ำสอนของพระบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นนามธรรม แต่สามารถแสดงออกเป็นรูปธรรม เป็นภาพเขียนได้อย่างชาญฉลาด
แยบยล ด้วยการอุปมาอุปไมยและเป็นภาพบุคคลให้สอดคล้อง ตรงตามค�ำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
และกระตุ้นให้ผู้ที่ได้เห็นภาพเขียนเหล่านี้แล้วได้ไปวิเคราะห์วิจัยถึงแก่นธรรมค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และเป็นอุบายให้ผู้มาชมภาพจิตรกรรมได้ปัญญาเข้าใจสาระส�ำคัญของพระธรรมได้ ภาพปริศนาธรรมในอาราม
ทั้งสองในจังหวัดนนทบุรีดังกล่าวนี้จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาพระธรรมค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยภาพ
ไม่ใช่ถอ้ ยค�ำ หรือตัวอักษร ดังนัน้ แม้ผอู้ า่ นหนังสือไม่ได้หรือไม่เข้าใจภาษา ค�ำพูด หรือตัวอักษร ก็สามารถมาเรียนรู้
ท�ำความเข้าใจธรรมจากภาพปริศนาธรรมจากวัดโพธิ์บางโอ และวัดบางอ้อยช้างได้อีกทั้งจะได้สารธรรมอันเป็น
สาระส�ำคัญที่สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการด�ำรงชีวิตด้วยความสุขสงบสันติได้อย่างแท้จริง
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แหล่งเรียนรู้การท�ำสวนทุเรียน จ.ส.อ. สมพงษ์ สกุลดิษฐ์
อ�ำเภอบางกรวย
จ.ส.อ. สมพงษ์ สกุลดิษฐ์ เกษตรกรตัวอย่าง คนดีศรีแผ่นดิน ผู้มากด้วยประสบการณ์การท�ำสวนทุเรียน
อีกทั้งยังมั่นคงด้วยอุดมการณ์ที่จะอนุรักษ์การท�ำสวนทุเรียนให้เป็นอัตลักษณ์ของชาวสวนให้เคียงคู่อยู่กับ
สังคมปัจจุบัน
ถึงแม้ประสบอุทกภัยหลายครั้ง และสวน
ทุ เรี ย นได้ รั บ ความเสี ย หายครั้ ง แล้ ว ครั้ ง เล่ า แต่
จ.ส.อ. สมพงษ์ สกุลดิษฐ์ มิได้ท้อถอย ได้เริ่มปลูก
ทุเรียนใหม่ และให้ความร่วมมือทางราชการ เป็น
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการปลูกทุเรียนที่มีเกษตรกร
กลุ่มนักเรียนและนักศึกษามาศึกษาดูงานอยู่เสมอ

๑

๒
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๓

๔

๕

๖
๗

๘

ชาวสวนต้องปีนขึน้ ไปค�ำ้ ยันกิง่ ทีม่ ผี ล มีนำ�้ หนักมาก
และสวมตะแกรงลวดทีผ่ ลทุเรียน เพือ่ รักษาผลทุเรียน
ไม่ให้กระรอกไปกัดกินก่อนจะตัดผลจ�ำหน่ายได้
๘
ดังภาพที่ ๑
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๑
การเก็บผลทุเรียนจากต้นสูงที่มีอายุมาก
ชาวสวนต้องปีนขึ้นต้นไปตัด และใช้วิธีไขว้เชือก
โรยลงสู่พื้นทีละผล หรือการตัดโดยติดมีดที่ปลายไม้
ให้ผลตกลงในตะกร้า และหย่อนตะกร้าลงสู่พื้น
ดังภาพที่ ๑
๔

๒

๓

๔
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จ.ส.อ. สมพงษ์ สกุลดิษฐ์ ปราชญ์ท้องถิ่น
ด้านการท�ำสวนทุเรียนนนทบุรี อ�ำเภอบางกรวย
กับผลผลิตจากสวน
(พ.ศ. ๒๕๕๓)

จ.ส.อ. สมพงษ์ สกุลดิษฐ์ กับสวนทุเรียน จังหวัดนนทบุรี
(พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐)
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บางกรวยแหล่งตลาดน�้ำแต่โบราณมาถึงปัจจุบัน
ตลาดน�ำ้ บางคูเวียง เป็นตลาดน�ำ้ ทีม่ ชี อื่ เสียงของชุมชนชาวสวนบางกรวยแต่เดิมมา ในช่วงเวลาทีช่ าวสวน
ยังสัญจรไปมาทางน�้ำในย่านบางกรวย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณคลองแม่น�้ำอ้อม ใกล้ปากคลองบางคูเวียง
คลองบางราวนก อ�ำเภอบางกรวย จะเป็นที่ชุมนุมค้าขายสินค้าจากสวนต่าง ๆ ในย่านบางคูเวียง บางราวนก
ร้านค้าที่เป็นเรือนแพและเรือนริมน�้ำเป็นแหล่งซื้อขายทั้งวัน ซึ่งมีสินค้านานาชนิดที่ชาวสวนชาวนาต้อง
ซื้อหา เช่น ข้าวสาร น�้ำตาล เกลือ เสื้อผ้า น�้ำมันก๊าด หม้อ กระทะ ขี้ไต้ ไม้ขีดไฟ พริก กะปิ หอม กระเทียม ตลอด
จนเครื่องมือท�ำสวน ท�ำนา เช่น แครงรดน�้ำ มีดพร้า จอบ เสียม
เรือขายเครือ่ งเทศทีจ่ อดขายสินค้าสารพัดอย่างจอดอยูร่ มิ คลอง ขายของจิปาถะเหมือนห้างขายสรรพสินค้า
ลอยน�้ำ ถ้วย ชาม เครื่องแก้ว น�้ำหอม น�้ำอบ ขนมจันอับ มุ้ง เสื่อ ที่นอน หาซื้อได้ที่เรือเครื่องเทศ
ชาวสวนจะน�ำผลผลิตจากสวนมาขายด้วยเรือพาย มีมะม่วง มะพร้าว ส้ม ทุเรียน กล้วย สุดแท้แต่จะมีใน
สวนตามฤดูกาล ชาวบ้านจะพายเรือมาขายข้าวแกง ขนมจีน กล้วยทอด ขนมต่างๆ คนจีนพายเรือขายหมู ก๋วยเตีย๋ ว
กาแฟ เป็นต้น
ตลาดน�้ำบางคูเวียงจึงคลาคล�่ำด้วยเรือทั้งของผู้มาซื้อและของพ่อค้าแม่ค้าเป็นเช่นนี้ทุกวันแต่เดิมมา
ปัจจุบันตลาดน�้ำบางคูเวียงได้โรยราไปแต่เกิดตลาดน�้ำวัดตะเคียนขึ้นมาแทน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของอ�ำเภอบางกรวย ตลาดน�้ำวัดตะเคียนเป็นที่รวมของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่น�ำผลผลิตจากสวนทั้งผัก
และผลไม้ต่าง ๆ มาจ�ำหน่าย อีกทั้งมีอาหารนานาชนิดมาจ�ำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ท�ำให้อ�ำเภอบางกรวย
มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และมีผู้มาท่องเที่ยวมากแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี

ตลาดน�้ำวัดตะเคียน ริมคลองบางคูเวียง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
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ตลาดน�้ำ - ตลาดบก วัดตะเคียน อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

บางกรวยแหล่งจ�ำหน่ายไม้ประดับ
และกิ่งพันธุ์ไม้ผล
อ�ำเภอบางกรวยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งสวนผลไม้ที่
มีชื่อมาแต่โบราณ โดยเฉพาะย่านบางขนุน บางขุนกอง
บางสีทอง บางคูเวียง เป็นแหล่งปลูกไม้ผลมีชื่อของจังหวัด
นนทบุรแี ต่เดิมมา ซึง่ มีทงั้ ทุเรียน มังคุด กระท้อน ส้ม มะม่วง
มะไฟ ส้มโอ

กิ่งพันธุ์ต้นกระท้อน
ย่านอ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
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อ�ำเภอบางกรวยจึงเป็นแหล่งผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลต่าง ๆ ที่ปลูกอยู่ในอ�ำเภอบางกรวย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กิ่งพันธุ์ทุเรียน กระท้อน และมะม่วง มีชาวสวนส่วนหนึ่งได้ประกอบอาชีพจ�ำหน่ายกิ่งพันธุ์ไม้ผลต่าง ๆ และได้
รวมตัวจ�ำหน่ายกิ่งพันธุ์ไม้ผลในนามสหกรณ์การเกษตร อ�ำเภอบางกรวย และกลุ่มเกษตรกรชาวสวน
แต่เนื่องจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น บ่อยครั้งในพื้นที่ของอ�ำเภอบางกรวย ท�ำให้สวนผลไม้จ�ำนวนมากได้
รับความเสียหาย ชาวสวนบางกรวยส่วนใหญ่จงึ ปรับเปลีย่ นอาชีพการเกษตรไปปลูกไม้ดอกไม้ประดับแทนปลูกไม้ผล
ปัจจุบันอ�ำเภอบางกรวยจึงเป็นแหล่งปลูกไม้ดอกไม้ประดับกันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามเส้นทางถนนจงถนอม
ในท้องที่ต�ำบลมหาสวัสดิ์ ต�ำบลปลายบาง ต�ำบลศาลากลาง และต�ำบลวัดชลอ สองฝั่งถนนในต�ำบลดังกล่าว
จะแลเห็นไม้ดอกสีสวยสดงดงาม และไม้ใบที่งามตาด้วยราคาที่ถูกไปจนถึงไม้ดอกไม้ประดับที่มีราคาสูง
บางกรวยในวันนี้จึงเกิดแหล่งเศรษฐกิจที่ดี อีกทั้งเป็นสถานที่สวยงามรื่นรมย์ด้วยไม้ดอกไม้ประดับที่
สวยงามและมีคุณค่า

แหล่งปลูกและจ�ำหน่ายไม้ดอก ไม้ประดับย่านต�ำบลศาลากลาง
อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
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ป้ายแสดง ถนนสายไม้ดอกไม้ประดับ อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ภาพเล่าเรื่องวิถีชีวิตชุมชนอ�ำเภอบางกรวย

วัดโบสถ์บน ริมคลองแม่น�้ำอ้อม ในพื้นที่อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
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วัดส้มเกลี้ยง ต�ำบลบางคูเวียง อ�ำเภอบางกรวย
มีสะพานไม้เก่าแก่ขา้ มคลองหน้าวัด เป็นหลังคาลดชัน้ ตามแบบสถาปัตยกรรมไทยแห่งเดียวในจังหวัดนนทบุรี
ทางวัดได้บูรณะ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒
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ตลาดน�้ำวัดตะเคียน ริมคลองบางคูเวียง ในพื้นที่อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

นาข้าวในพื้นที่ต�ำบลศาลากลาง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
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ศูนย์เรียนรู้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ต�ำบลมหาสวัสดิ์ อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

สวนใบไม้สีทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
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อ�ำเภอบางใหญ่
เมื่อกล่าวถึงอ�ำเภอบางใหญ่ มักจะท�ำให้เกิดความสับสนใน
เรื่องของประวัติความเป็นมาของอ�ำเภอบางใหญ่ เนื่องจากชื่อของ
อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีอยู่ ๒ แห่ง และ ๒ กาลเวลา
หลังจากมีการปฏิรูปการปกครองในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๔๔๒ จังหวัดนนทบุรี แบ่งการ
ปกครองเป็น ๔ อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอตลาดขวัญ อ�ำเภอบ้านแหลมใหญ่
และเกาะศาลากุน อ�ำเภอบางคูเวียง และอ�ำเภอบางใหญ่

อ�ำเภอบางใหญ่

แต่อ�ำเภอบางใหญ่ที่กล่าวมานี้ตั้งอยู่ที่วัดโตนด บางกรวย ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น อ�ำเภอบางกรวย
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ ดังนั้นอ�ำเภอบางใหญ่ที่กล่าวมานี้จึงเป็นชื่อเดิมของอ�ำเภอบางกรวย ที่เคยใช้เป็นชื่อของ
อ�ำเภอมาก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นอ�ำเภอบางกรวยในปัจจุบันนี้
ส่วนอ�ำเภอบางใหญ่ปัจจุบัน มีประวัติความเป็นมา ดังนี้
พ.ศ. ๒๔๖๐ ทางราชการได้แยกต�ำบลเสาธงหิน ต�ำบลบางแม่นาง และต�ำบลบ้านใหม่ จากอ�ำเภอ
บางบัวทอง และแยกต�ำบลบางม่วง ต�ำบลบางใหญ่ จากอ�ำเภอบางใหญ่ (ชื่อเดิมของอ�ำเภอบางกรวย) ยกฐานะ
ขึ้นเป็น “กิ่งอ�ำเภอบางแม่นาง” ตั้งที่ว่าการกิ่งอ�ำเภอบางแม่นางที่วัดส้มเกลี้ยง ต�ำบลบางแม่นาง
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ กิ่งอ�ำเภอบางแม่นางได้รับโอนต�ำบลบางเลนจากอ�ำเภอเมืองนนทบุรีมาอยู่
ในเขตปกครองของกิ่งอ�ำเภอบางแม่นาง ต่อมาทางราชการได้ยกฐานะกิ่งอ�ำเภอบางแม่นาง เป็นอ�ำเภอ เรียกว่า
“อ�ำเภอบางแม่นาง”
พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้ยา้ ยทีว่ า่ การอ�ำเภอบางแม่นาง จากวัดส้มเกลีย้ งมาตัง้ อยูท่ ปี่ ากคลองบางใหญ่ บ้านบางม่วง
หมู่ ๒ ต�ำบลบางม่วง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ ได้เปลี่ยนชื่ออ�ำเภอบางแม่นางเป็น “อ�ำเภอบางใหญ่”
เมื่อได้เปลี่ยนชื่ออ�ำเภอบางแม่นางเป็นอ�ำเภอบางใหญ่ ชื่อของอ�ำเภอจึงไปซ�้ำกับชื่อของอ�ำเภอ
บางใหญ่ที่มีมาแต่เดิม จึงจ�ำต้องเปลี่ยนชื่อของอ�ำเภอบางใหญ่ที่ได้มีอยู่ก่อนแล้วนั้นเป็น “อ�ำเภอบางกรวย”

คนบางใหญ่ได้เป็นคนฝั่งธนบุรีเมื่อมีสงครามโลก
ในระหว่างเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ท�ำให้ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจ
ตกต�่ำอย่างหนัก ต้องลดค่าใช้จ่ายในการบริหารประเทศ รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติปรับปรุงการปกครองของ
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๖ จังหวัดนนทบุรีถูกยุบเพื่อ
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เป็นการประหยัดงบประมาณ ให้อ�ำเภอบางใหญ่ไปขึ้นกับจังหวัดธนบุรี เช่นเดียวกับอ�ำเภอบางกรวย และอ�ำเภอ
บางบัวทองไปอยู่ในเขตปกครองของจังหวัดธนบุรี ส่วนอ�ำเภอเมืองนนทบุรีและอ�ำเภอปากเกร็ด ให้อยู่ในเขต
ปกครองของจังหวัดพระนคร ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๖ คนบางใหญ่ได้เป็นคนธนบุรี หรือ
คนฝั่งธนตั้งแต่บัดนั้น

คนฝั่งธนได้กลับมาเป็นคนเมืองนนท์บ้านบางใหญ่เช่นเดิม
วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดนนทบุรีขึ้นอีก ตามพระราช
บัญญัตจิ ดั ตัง้ จังหวัดนนทบุรคี รัง้ นี้ ให้อำ� เภอเมืองนนทบุรี อ�ำเภอบางใหญ่ อ�ำเภอบางกรวย อ�ำเภอปากเกร็ด และ
อ�ำเภอบางบัวทองอยูใ่ นเขตปกครองของจังหวัดนนทบุรี คนบางใหญ่ทตี่ อ้ งไปเป็นคนฝัง่ ธน ได้กลับมาเป็นคนเมืองนนท์
เช่นเดิมจนถึงปัจจุบันนี้

บางใหญ่ที่สถิตมหาธาตุหลวงที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง
พระปรางค์วัดพุทไธศวรรย์ วัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุ ล้วนเป็นมหาธาตุหลวงที่เป็นหลักชัยที่ศักดิ์สิทธิ์
และเป็นสัญลักษณ์ของสุเมรุบรรพตทีพ่ ระมหากษัตริยแ์ ห่งกรุงศรีอยุธยาทรงสถาปนาไว้เป็นสิรมิ งคลแก่บา้ นเมือง
พระปรางค์ที่วัดปรางค์หลวง บ้านบางม่วง บางใหญ่ มีคติความเชื่อความศรัทธาสืบมาจาก พระมหาธาตุหลวง
ศูนย์กลางสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่มีมาแต่ครั้งอโยธยาธานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นศูนย์กลางความศักดิ์สิทธิ์
ในย่านลุ่มน�้ำเจ้าพระยาตอนล่างที่เป็นศูนย์รวมศรัทธาของผู้คนเมืองนนทบุรี และเมืองธนบุรีมาแต่อดีตกาล
และขนานนามละแวกบ้านย่านนี้เป็น “บางใหญ่” ที่แสดงว่าส�ำคัญกว่าชุมชนทั้งหลายในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง
ในบริเวณนี้

พระปรางค์ วัดปรางค์หลวง อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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แม้ต่อมากรุงรัตนโกสินทร์ได้เป็นมหาธานีแทนกรุงศรีอยุธยา ได้ปรากฏสัญลักษณ์เพื่อให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เป็นหลักชัยของบ้านเมืองด้วยพระพุทธปรางค์วดั อรุณราชวรารามทีเ่ มืองธนบุรี เมืองพีเ่ มืองน้องของเมืองนนทบุรี
ด้วยเช่นกัน

สภาพภูมิศาสตร์
สภาพพืน้ ทีข่ องอ�ำเภอบางใหญ่ เป็นพืน้ ทีร่ าบลุม่ มีลำ� น�ำ้ เจ้าพระยาสายเก่าซึง่ ปัจจุบนั เป็นคลองแม่นำ�้ อ้อม
หรือคลองอ้อม เป็นล�ำน�้ำสายหลักไหลผ่าน และมีคลองที่เป็นสาขาของคลองแม่น�้ำอ้อมจ�ำนวนมากกระจายอยู่
ทั่วไป มีคลองบางใหญ่เป็นคลองที่มีความยาวมาก และเป็นคลองที่เชื่อมต่อไปแม่น�้ำท่าจีนได้ พื้นที่ของอ�ำเภอ
บางใหญ่จึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การเกษตร ท�ำสวนและท�ำนา ปลูกไม้ดอกไม้ประดับได้ผลดีมาก

สถานที่ตั้งที่ว่าการอ�ำเภอบางใหญ่
ที่ว่าการอ�ำเภอบางใหญ่ เมื่อยังมีชื่อว่าอ�ำเภอบางแม่นาง ที่ว่าการอ�ำเภอบางแม่นาง ตั้งอยู่ที่วัดส้มเกลี้ยง
คลองบางใหญ่ ต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอ�ำเภอมาสร้างที่หมู่ ๒ ปากคลองบางใหญ่ฝั่งใต้ และได้เปลี่ยนชื่ออ�ำเภอ
บางแม่นาง เป็นอ�ำเภอบางใหญ่
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ มีผู้บริจาคที่ดินที่ต�ำบลเสาธงหิน ถนนกาญจนาภิเษกให้ทางราชการเพื่อใช้เป็น
สถานที่สร้างอ�ำเภอบางใหญ่ และส่วนราชการอื่น ๆ ที่ว่าการอ�ำเภอบางใหญ่ปัจจุบันจึงตั้งอยู่ที่บางใหญ่ซิตี้
ใกล้จุดตัดของถนนรัตนาธิเบศร์ และถนนกาญจนาภิเษก (ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี) ส่วนที่ตั้งที่ว่าการอ�ำเภอเก่า
เป็นที่ตั้งของส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลบางม่วง

ที่ตั้ง อาณาเขตและการปกครองของอ�ำเภอบางใหญ่
อ�ำเภอบางใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี ห่างจากตัวจังหวัดนนทบุรีประมาณ ๘.๑๑
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอ�ำเภอไทรน้อย และอ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับอ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

การปกครองของอ�ำเภอบางใหญ่
การปกครองส่วนภูมิภาค
อ�ำเภอบางใหญ่แบ่งการปกครองเป็น ๖ ต�ำบล ดังนี้
๑. ต�ำบลบางม่วง แบ่งการปกครองเป็น ๑๕ หมู่บ้าน
๒. ต�ำบลบางแม่นาง แบ่งการปกครองเป็น ๑๘ หมู่บ้าน
๓. ต�ำบลเสาธงหิน แบ่งการปกครองเป็น ๘ หมู่บ้าน
๔. ต�ำบลบางเลน แบ่งการปกครองเป็น ๑๑ หมู่บ้าน
๕. ต�ำบลบ้านใหม่ แบ่งการปกครองเป็น ๑๑ หมู่บ้าน
๖. ต�ำบลบางใหญ่ แบ่งการปกครองเป็น ๖ หมู่บ้าน
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การปกครองส่วนท้องถิ่น
อ�ำเภอบางใหญ่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๘ แห่ง ได้แก่
เทศบาลต�ำบลบางม่วง ครอบคลุมพื้นที่ต�ำบลบางม่วง (เฉพาะหมู่ที่ ๒ และบางส่วนของหมู่ที่ ๑๒) ต�ำบล
บางเลน (เฉพาะหมู่ที่ ๕ และบางส่วนของหมู่ที่ ๔, ๑๑) และต�ำบลเสาธงหิน (เฉพาะบางส่วนของหมู่ ๑ - ๓)
เทศบาลต�ำบลบางใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ต�ำบลบางแม่นาง (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ ๓, ๕ - ๘) ต�ำบล
บางใหญ่ (เฉพาะหมู่ที่ ๒ และบางส่วนของหมู่ ๓, ๕ - ๘) ต�ำบลบ้านใหม่ (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ ๑, ๒, ๔)
เทศบาลต�ำบลเสาธงหิน ครอบคลุมต�ำบลเสาธงหิน (เฉพาะหมู่ที่ ๔ - ๘ และบางส่วนของหมู่ที่ ๑ - ๓)
เทศบาลต�ำบลบางเลน ครอบคลุมพื้นที่ต�ำบลบางเลน (เฉพาะหมู่ที่ ๑ - ๓, ๖ - ๑๐ และบางส่วนของ
หมู่ที่ ๔ - ๑๑)
เทศบาลต�ำบลบ้านบางม่วง ครอบคลุมพื้นที่ต�ำบลบางม่วง (เฉพาะหมู่ที่ ๑, ๓ - ๑๑, ๑๓ - ๑๕ และ
บางส่วนของหมู่ที่ ๑๒)
องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางแม่นาง ครอบคลุมพื้นที่ต�ำบลบางแม่นาง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลต�ำบล
บางใหญ่)
องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางใหญ่ ครอบคลุมพืน้ ทีต่ ำ� บลบางใหญ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลต�ำบลบางใหญ่)
องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านใหม่ ครอบคลุมพืน้ ทีต่ ำ� บลบ้านใหม่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลต�ำบลบ้านใหม่)

ที่ว่าการอ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี หลังปัจจุบัน ต�ำบลเสาธงหิน ถนนกาญจนาภิเษก
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ภาพเก่าเล่าเรื่องพัฒนาการพื้นที่ และสถานที่ส�ำคัญ
ของอ�ำเภอบางใหญ่ พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๐๗

คลองส่งน�้ำสายใหม่ของอ�ำเภอบางใหญ่ ยาวประมาณ ๑๕ กิโลเมตร
โดยใช้รถขุดของสภาจังหวัด ผ่านทุ่งนาต�ำบลต่างๆ รวม ๓ ต�ำบล

ที่ว่าการอ�ำเภอบางใหญ่ หลังเดิม
ตั้งอยู่ริมคลองแม่น�้ำอ้อม ใกล้ปากคลองบางใหญ่ (พ.ศ. ๒๕๐๖)
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สถานีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอบางใหญ่ หลังเดิม
ตั้งอยู่ที่ต�ำบลบางม่วง ปากคลองบางใหญ่ (พ.ศ. ๒๕๐๖)

สถานีต�ำรวจภูธรบางแม่นาง หลังเดิม
ตั้งอยู่ที่ต�ำบลบางแม่นาง อ�ำเภอบางใหญ่ (พ.ศ. ๒๕๐๖)
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สถานีอนามัยชั้น ๒ อ�ำเภอบางใหญ่ หลังแรก (พ.ศ. ๒๕๐๖)

สถานีอนามัยชั้น ๒ ต�ำบลบ้านใหม่ อ�ำเภอบางใหญ่ (พ.ศ. ๒๕๐๖)
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โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม อ�ำเภอบางใหญ่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ สิ้นเงินประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ในจ�ำนวนนี้เป็นเงินสภาจังหวัด ๒๐,๐๐๐ บาท และเป็นเงินงบประมาณและเงินทุนที่ทางวัดสมทบ

โรงเรียนวัดบางโค อ�ำเภอบางใหญ่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ สิ้นงบประมาณ ๖๘,๐๐๐ บาท

273

274 นนทบุรีศรีมหานคร

หอประชุมอ�ำเภอบางใหญ่ สร้างขึ้นทางด้านใต้ของอ�ำเภอบางใหญ่หลังเดิม ใกล้ปากคลองบางใหญ่
ต�ำบลบางม่วง อ�ำเภอบางใหญ่ ด้วยงบประมาณสภาจังหวัด

สร้างสถานีอนามัยชั้น ๒ ของอ�ำเภอบางใหญ่ขึ้นใหม่ และท�ำพิธีเปิดเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๐๖
สิ้นงบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาทเศษ
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หอประชุมของอ�ำเภอบางใหญ่ สร้างเสร็จบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖
สิ้นงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

อาคารเรียนโรงเรียนมัธยมวิสามัญบางใหญ่ ซึ่งสร้างขึ้นด้วยงบประมาณของทางราชการ สมทบกับ
เงินอุทิศของประชาชน เป็นเงิน ๕๔,๘๐๐ บาท ได้ประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖

275

276 นนทบุรีศรีมหานคร

โรงเรียนวันครู หลังสุดท้ายของกระทรวงศึกษาธิการ สร้างที่วัดเสาธงหิน อ�ำเภอบางใหญ่ ได้ท�ำการเปิด
พิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖

รถขุดของสภาจังหวัด ก�ำลังขุดคลองส่งน�้ำสายใหญ่ เริ่มตั้งแต่ต�ำบลบางรักใหญ่ ในเขตอ�ำเภอบางบัวทอง
ถึงต�ำบลบ้านใหม่ในเขตอ�ำเภอบางใหญ่ ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร
พ.ศ. ๒๕๐๔ ขุดเสร็จไปแล้วประมาณ ๗ กิโลเมตร
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ผลพลอยได้จากการขุดคลอง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ คือ ได้ดินที่ขุดขึ้นมานั้นสร้างถนนเลียบขนานกันไป
เพื่อเชื่อมการคมนาคมทางบริเวณทิศตะวันตกของจังหวัดซึ่งยังแห้งแล้ง เข้ากับตัวจังหวัด

สถานีอนามัยชั้น ๒ อ�ำเภอบางใหญ่ สร้างเสร็จ พ.ศ. ๒๕๐๖ สิ้นงบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท
อ�ำนวยประโยชน์ ให้ประชาชนได้มาก
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พ.ศ. ๒๕๐๗ ในบริเวณคลองแม่น�้ำอ้อมตอนปากคลองบางสะแก อ�ำเภอบางใหญ่
ขณะที่ขบวนเรือกฐินก�ำลังผ่าน มองเห็นตลาดท้องน�้ำก�ำลังชุมนุมกันอยู่แน่นขนัด

ตลาดนัดริมน�้ำปากคลองบางใหญ่ อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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บางม่วง บางใหญ่ แหล่งปลูกมะม่วงรสดีมีชื่อ
สภาพพื้นที่ทั่วไปของจังหวัดนนทบุรีที่เหมาะแก่การท�ำสวนผลไม้ ในบรรดาผลไม้ที่ปลูกที่จังหวัดนนทบุรี
ที่หลากหลายสายพันธุ์ ทุเรียนถือว่าเป็นไม้ผลที่มีสายพันธุ์มากที่สุด ซึ่งมีมากกว่า ๑๐๐ สายพันธุ์ มะม่วงเป็น
ผลไม้ที่มีจ�ำนวนสายพันธุ์มากประมาณ ๕๐ สายพันธุ์ ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีสายพันธุ์มากรองจากสายพันธุ์ทุเรียน
จังหวัดนนทบุรเี ป็นแหล่งปลูกมะม่วงพันธุด์ เี ช่นเดียวกับทุเรียน แหล่งปลูกมะม่วงพันธุด์ ี ได้แก่ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
อ�ำเภอบางกรวย อ�ำเภอบางใหญ่ อ�ำเภอบางบัวทอง และอ�ำเภอปากเกร็ด
มะม่วงพันธุด์ ขี องจังหวัดนนทบุรี เช่น อกร่อง ยายกล�ำ่ พราหมณ์ขายเมีย พระยาลืมเฝ้า พิมเสนมัน สังขยา
หนังกลางวัน สองใบแขน ทองด�ำ น�้ำดอกไม้ เป็นต้น
นอกจากนั้นมีมะม่วงพันธุ์พื้นเมือง เช่น มะม่วงแก้ว กะล่อนทอง กะล่อนขี้ไต้ น�้ำนมราชสีห์ แรด พิมเสน
เปรี้ยว มะม่วงล่า เป็นต้น
ต�ำบลบางม่วง อ�ำเภอบางใหญ่ แหล่งปลูกมะม่วงมีชื่อของจังหวัดนนทบุรี เทศบาลต�ำบลบ้านบางม่วงจึง
ได้ตกแต่งเสาไฟฟ้าย่านริมคลองแม่น�้ำอ้อม หน้าเทศบาลบ้านบางม่วง เป็นรูปแม่ค้าพายเรือขายมะม่วง

เสาไฟฟ้าย่านริมคลองแม่น�้ำอ้อม เทศบาลต�ำบลบ้านบางม่วง เป็นรูปแม่ค้าพายเรือขายมะม่วง
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พุทธศิลป์ในอ�ำเภอบางใหญ่
วัดปรางค์หลวง ที่สถิตพระปรางค์หลักชัย
ในเมืองนนทบุรี
วัดปรางค์หลวง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑ ต�ำบลบางม่วง อ�ำเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สร้างขึน้ มาตัง้ แต่สมัยอยุธยาตอนต้น
โบราณสถานทีส่ ำ� คัญของวัดนีค้ อื พระปรางค์หลวง เป็นพระปรางค์
ที่สร้างขึ้นในราวรัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช ถือได้ว่า
เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งย่าน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นพระปรางค์องค์เดียวในสมัยอยุธยา
ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เดิมด้านทิศเหนือพระปรางค์มีอุโบสถหลังใหญ่ แต่ได้
รื้อทิ้งไป คงเหลือพระประธาน หลวงพ่ออู่ทอง ทางวัดได้สร้าง
อาคารครอบพระประธานไว้

พระปรางค์ วัดปรางค์หลวง

วัดสวนแก้ว ศูนย์รวมศรัทธาและแหล่งพัฒนาอาชีพ
วัดสวนแก้ว ตั้งอยู่ที่ต�ำบลบางเลน อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานที่มุ่งเน้นการเผยแพร่ธรรม
ตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจัง โดยพระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว สภาพ
แวดล้อมภายในวัดพยายามจัดท�ำให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติให้มากทีส่ ดุ แม้อโุ บสถของวัดก็เป็นอุโบสถตามธรรมชาติ
ไม่มีอาคารอุโบสถ มีแต่ลานใต้ร่มไม้เป็นอุโบสถ เช่นเดียวกับสวนโมกข์ ของท่านพุทธทาสที่ไชยา สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมของวัด จึงมุ่งเน้นให้ผู้คนอยู่กับธรรมชาติ และอยู่กับธรรมะของพระพุทธเจ้า นอกจากนั้น ทาง
วัดสวนแก้วได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสงเคราะห์ชาวบ้าน ด้วยการสร้างอาชีพต่าง ๆ ให้แก่ชาวบ้าน โดยเฉพาะอาชีพ
การช่างบางประเภท เช่น ช่างไม้ ฯลฯ และอาชีพเกษตรกรรม วัดสวนแก้ว จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วย

โบสถ์ธรรมชาติ วัดสวนแก้ว ต�ำบลบางเลน อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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วัดยุคันธราวาส มีพระแท่นพระจอมเกล้าฯ
วัดยุคันธราวาส ตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันออกของคลองแม่น�้ำอ้อม ต�ำบลบางเลน อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
สร้างเมือ่ พ.ศ. ๒๔๑๐ ด้วยสืบเนือ่ งจากการทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสสเทวะมหาเถร) สมเด็จพระ
สังฆราชเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัสดุสัมภาระสิ่งของที่เหลือจากการสร้าง
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสสเทวะมหาเถร) จึงน�ำมาสร้างวัดยุคันธราวาส
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำ� พระแท่นทีป่ ระทับของพระองค์
มาเก็บรักษาไว้ที่วัดยุคันธราวาส พระแท่นที่ประทับเป็นไม้จ�ำหลักลาย มี ๓ ชั้น ชั้น ๒ และชั้น ๓ ประกอบด้วย
ลายกระหนก ชั้นล่างเป็นขาสิงห์

วัดยุคันธราวาส ต�ำบลบางเลน
อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน เดิมชื่อวัดบางม่วง ตั้งอยู่ที่บ้านบางม่วง ริมคลองแม่น�้ำอ้อม หมู่ ๑๓ ต�ำบลบางม่วง อ�ำเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
วัดอัมพวันเป็นวัดโบราณ สร้างมาตัง้ แต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ประมาณรัชกาลพระเจ้าปราสาททอง เนื่องจาก
ตั้งอยู่ที่ปากคลองบางม่วง ซึ่งเป็นคลองแยกจากคลองแม่น�้ำอ้อมทางทิศตะวันตก วัดจึงมีชื่อตามชื่อของชุมชน
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดอัมพวัน ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับชื่อเดิม

โบราณสถานที่ส�ำคัญของวัด
หอไตรกลางน�้ำ เป็นอาคารไม้ทรงไทย หลังคาซ้อนสองชั้น มีพาไลต่อออกจากชายคา และหน้าบัน มีเสา
นางเรียงรับชายพาไลด้านหน้าและด้านขวาซ้ายสองด้าน ด้านหลังท�ำฝาสกัดปิดท้าย หอไตรสร้างอยู่ในสระน�้ำที่
มีขนาดใหญ่กว่าหอไตรไม่มาก ทั้งนี้เพื่อป้องกันปลวกไปท�ำลายเอกสารคัมภีร์ใบลานที่เก็บรักษาไว้ที่หอไตร จึง
สร้างหอไตรในสระน�้ำ ช่อฟ้าใบระกาหางหงส์เป็นไม้ปิดทองประดับกระจก ฝาผนังเป็นฝาลูกฟัก ระหว่างเสา
เสานางเรียงท�ำเป็นพนักโดยรอบทัง้ สามด้าน บานประตูประดับด้วยลายทองรดน�ำ้ เขียนรูปลายพุม่ ข้าวบิณฑ์กา้ นแย่ง
อกเลาจ�ำหลักลายดอกพุดตาน เครื่องล�ำยองเป็นไม้ประดับกระจกสีทอง ประตูทางขึ้นอยู่ด้านหน้าบานประตูท�ำ
แบบประตูหูช้าง
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สระน�ำ้ ทีต่ งั้ หอไตรของวัดอัมพวันจต่างจากสระน�ำ้ ทีต่ งั้ หอไตรของวัดอืน่ ๆ กล่าวคือ สระน�ำ้ หอไตรของวัดอืน่ ๆ
เป็นสระที่มีอาณาบริเวณเฉพาะส�ำหรับสร้างหอไตรในสระน�้ำหรือบ่อน�้ำนั้น แต่หอไตรกลางน�้ำของวัดอัมพวัน
สร้างในคูนำ�้ หน้าวัด คูนำ�้ นีข้ ดุ เชือ่ มกับคลองแม่นำ�้ อ้อม เป็นทีจ่ อดเรือของวัดด้วย ปลายคูเป็นทีต่ งั้ หอไตรกลางน�ำ้
ใต้ถุนหอไตรจึงเป็นที่จอดเรือบิณฑบาตของวัดอัมพวัน
พระสงฆ์วดั อัมพวันยังคงพายเรือไปบิณฑบาตทุกวัน
มณฑปพระพุทธบาท เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองชั้น มีเฉลียงรอบทั้งสี่ด้าน ชั้นบน
เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจ�ำลอง ด้านทิศใต้ของมณฑปเป็นบันไดขึ้นชั้นบนของมณฑป
พระปรางค์ ด้านทิศตะวันออกของมณฑปพระพุทธบาทริมคลองแม่น�้ำอ้อม เป็นที่ตั้งของพระปรางค์
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ ที่ฐานพระปรางค์มีจารึก ดังนี้
พระพุทธปรางค์
คงธรรม
พ.ศ. ๒๔๗๔
หอไตรกลางน�้ำ

วัดอัมพวัน

ศาลาท่าน�้ำ วัดอัมพวัน มีคลองเข้าวัด และที่จอดเรือ
พระสงฆ์ ใช้บิณฑบาตไปตามบ้านเรือนริมน�้ำของชาวบ้าน
ริมคลองแม่น�้ำอ้อม
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วัดเสาธงหิน
วัดเสาธงหิน ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลเสาธงหิน อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยอยุธยา เดิม
ชื่อวัดสัก ตามค�ำบอกเล่าเป็นต�ำนานของวัดที่เกี่ยวกับพระประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งเสีย
กรุงศรีอยุธยา เมือ่ พ.ศ. ๒๓๑๐ หลังจากทีพ่ ระองค์รวบรวมคนไทยทีร่ กั ชาติและร่วมกับพระองค์คดิ กอบกูเ้ อกราช
ทรงน�ำกองก�ำลังกูช้ าติมาพักทีว่ ดั สัก ทรงให้นำ� ธงชัยมาปักไว้ทวี่ ดั สักเพือ่ เป็นการปลุกขวัญของคนไทยให้สกู้ บั พม่า
และขับไล่พม่าไปจากไทย เพื่อให้เสาธงมีความมั่นคง ได้มีการน�ำก้อนหินมาไว้ที่โคนเสาธงยึดเสาธงให้มั่นคง
เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้รับชัยชนะ วัดสักจึงได้มีการขนานนามวัดเป็นมงคลนามว่า วัดเสาธงหิน
วัดเสาธงหิน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์และส�ำคัญยิ่งของอ�ำเภอบางใหญ่
หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพสักการะของคนบางใหญ่ ประดิษฐานอยู่ที่วิหาร
วัดเสาธงหิน เป็นพระปางป่าเลไลยก์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี และมีพระพุทธลักษณะงาม

หลวงพ่อโต วัดเสาธงหิน พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์องค์เดียว
ที่ประทานพรด้วยพระหัตถ์ซ้าย ไม่มีที่ใดเหมือน

ศาลาท่าน�้ำ วัดเสาธงหิน
อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

วัดท่าบันเทิงธรรม
วัดท่าบันเทิงธรรม ตั้งอยู่ที่ต�ำบลบางใหญ่ อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
วัดท่าบันเทิงธรรม สร้างประมาณ พ.ศ. ๒๓๘๕ สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว หม่อมเจ้า
คอยท่า ปราโมท เป็นผู้สร้าง เดิมเรียกว่า วัดท่า ต่อมา พ.ศ. ๒๔๙๑ นามวัดได้เปลี่ยนเป็นวัดท่าบันเทิงธรรม
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประมาณ พ.ศ. ๒๓๘๙ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย
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โบราณสถานและหลักฐานทางโบราณคดี
อุโบสถ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๖ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ศิลปะจีนยุครัชกาลที่ ๓ ขนาด ๕ ห้อง กว้าง
๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร มีมุขหน้าและหลัง หน้าบันแบบกระเท่เชร์ประดับด้วยลายปูนปั้นศิลปะจีน มีประตูด้าน
หน้าและด้านหลังด้านละ ๒ ประตู หน้าต่างด้านละ ๕ บาน ซุ้มประตูหน้าต่างประดับด้วยลายปูนปั้น ลายดอก
พุดตานใบเทศ
พระประธานอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง ประดิษฐานบนฐานชุกชี มีพระอัครสาวกนั่ง
พับเพียบพนมมือไหว้อยูท่ างขวาและซ้ายด้านหน้าพระประธาน แท่นพระประธานและลายผ้าทิพย์เป็นลายปูนปัน้
ปิดทองสวยงาม
เสมาและซุ้มเสมา รอบอุโบสถมีเสมาหินสลักอยู่ภายในซุ้มเสมาทรงมณฑป
ก�ำแพงแก้ว เป็นก�ำแพงแบบบัวหลังเจียด สูง ๑.๒๐ เมตร ช่วงบนเป็นช่องโปร่งรูปวงรี มีประตูเข้าออก
ทางด้านข้างอุโบสถด้านละ ๒ ประตู ทางด้านหน้าและด้านหลังด้านละ ๑ ประตู
เจดีย์ ทีม่ มุ ก�ำแพงแก้วอุโบสถเป็นเจดียย์ อ่ มุมไม้สบิ สอง มีกำ� แพงแก้วล้อม สร้างไว้ทดี่ า้ นนอกตรงมุมก�ำแพง
แก้วอุโบสถ ทั้งสี่มุม ๆ ละ องค์
วิหาร เป็นอาคารทรงโรงก่ออิฐถือปูน ขนาด ๒ ห้อง หลังคาชั้นเดียว เครื่องล�ำยองเป็นไม้จ�ำหลัก หน้าบัน
ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นปูนก่อประดับด้วยลายเครื่องเคลือบ มีถ้วย จาน จานเชิง ด้านหน้ามีประตู ๑ ช่อง
ด้านหลังก่อผนังทึบ มีหน้าต่างด้านละ ๒ ช่อง ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย
มณฑปพระพุทธบาท เป็นอาคารทรงมณฑปยอดปรางค์กอ่ อิฐถือปูนมีเฉลียงรอบมณฑป มีเสารับเชิงชาย
ด้านละ ๔ ต้น ภายในมณฑปประดิษฐานพระพุทธบาทจ�ำลองเป็นปูชนียวัตถุส�ำคัญของวัด สร้างสมัยรัชกาลที่ ๓
เจดีย์ทรงกลมและเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง วัดท่าบันเทิงธรรมมีเจดีย์อีก ๒ องค์ ที่มีความงามและ
มีแบบในการก่อสร้างที่น่าศึกษา องค์แรกเป็นเจดีย์ทรงระฆัง ตั้งอยู่ด้านหน้าอุโบสถใกล้ศาลาท่าน�ำ้ ด้านคลอง
บางโสน องค์เจดีย์ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมเป็นลานประทักษิณ ที่ฐานกลมใต้องค์ระฆัง ทางด้านตะวันออกท�ำเป็น
ซุ้มจระน�ำ เป็นทางเข้าไปภายในเจดีย์ซึ่งเป็นคูหา กลางคูหาก่อเสากลมขนาดใหญ่ตั้งรับส่วนยอดของเจดีย์
ทางด้านทิศตะวันตกมีเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองขนาดเล็ก ๑ องค์ ประดับด้วยลายปูนปั้นที่งดงาม
มีก�ำแพงแก้วล้อมรอบ

อุโบสถวัดท่าบันเทิงธรรม จังหวัดนนทบุรี

ซุ้มศาลาท่าน�้ำวัดท่าบันเทิงธรรม
ริมคลองบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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พระพุทธบาท วัดท่าบันเทิงธรรม
อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

วัดพระเงิน
วัดพระเงิน ตั้งอยู่ที่คลองบางม่วง เลขที่ ๒๓
หมู่ ๘ ต�ำบลบางม่วง อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
โบราณสถานที่ส�ำคัญของวัด คือ
หอไตรกลางน�้ำ เป็นอาคารไม้ทรงไทย ขนาด
๒ ห้อง หลังคาซ้อนสองชั้น เครื่องล�ำยอง ช่อฟ้า
ใบระกา เป็นไม้สลักประดับกระจก ฝีมือประณีต มี
เฉลี ย งรอบทั้ ง สี่ ด ้ า น ด้ า นท้ า ยกั้ น เป็ น ห้ อ งเก็ บ
พระไตรปิฎก และคัมภีร์ทางศาสนา
หอไตรกลางน�้ ำ วั ด พระเงิ น เป็ น อาคาร
สถาปัตยกรรมทีม่ คี วามงาม ควรแก่การอนุรกั ษ์ ทัง้ ใน
ทางสถาปัตยกรรมไทยและหลักการแนวคิดในการ
อนุรักษ์เอกสารอันมีคุณค่าของชุมชน

หอไตรกลางน�้ำ วัดพระเงิน
อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

วัดพระเงิน อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

อาคารโรงเรียนปริยัติธรรมหลังเก่า วัดพระเงิน
อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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การท�ำตะลุ่ม และพานแว่นฟ้า หัตถกรรมของอ�ำเภอบางใหญ่
ที่น�ำชื่อเสียงสู่เมืองนนทบุรี
คนเมืองนนทบุรีเป็นผู้มีฝีมือเชิงช่างและสามารถสร้างผลงานหัตถกรรมที่น�ำชื่อเสียงมาสู่เมืองนนทบุรี
มาแต่โบราณกาล ช่างฝีมอื ผูเ้ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาเหล่านัน้ สามารถน�ำเอาวัสดุสงิ่ ของทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนมาสรรค์สร้างให้เกิด
ผลงานหัตถกรรมที่สนองความต้องการของผู้คนทั้งในด้านประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ�ำวัน รวมถึงการน�ำไปใช้
ในฐานะทีเ่ ป็นเครือ่ งใช้ประกอบพิธกี รรม หรือในสังคมชัน้ สูง สามารถสร้างอาชีพให้แก่ผสู้ บื สานงานหัตถกรรมเป็น
อุตสาหกรรมในครอบครัว และในชุมชนได้ เช่น งานหัตถกรรมการท�ำตะลุ่ม และพานแว่นฟ้า
ชาวสวนในต�ำบลบางเลน อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แต่เดิม
มีอาชีพเสริมนอกจากการท�ำสวนทุเรียน คือ การท�ำหุ่นตะลุ่ม หุ่นพาน
แว่นฟ้า หุ่นโตก หุ่นเตียบ หุ่นเจียด เนื่องจากสิ่งของดังกล่าวท�ำมาจาก
ไม้ทองหลาง ซึ่งมีอยู่มากมายในสวนทุเรียน
ไม้ทองหลางที่น�ำมาใช้ท�ำหุ่นภาชนะดังกล่าวข้างต้นได้ ต้องเป็น
ไม้ทองหลางที่อยู่ส่วนโคนของต้น ต้นทองหลางที่มีอายุมากที่โคนต้น
จะแผ่ออกเป็นแผงขนาดใหญ่ ชาวบ้านจะน�ำเอาเฉพาะไม้ส่วนที่เป็น
แผงโคนต้นทองหลางมาใช้ด้วยการมาท�ำเป็นแผ่นบาง ๆ จากนั้นน�ำ
ไม้แผ่นบาง ๆ มาประกอบเป็น ตะลุ่ม พานแว่นฟ้า หรือภาชนะอื่น ๆ
ขั้นตอนการท�ำภาชนะเช่นนี้เรียกว่า “การท�ำหุ่น”
หุน่ ทีท่ ำ� เรียบร้อยแล้วจะน�ำไปแต่งให้สวยงามด้วยการน�ำไปลงรัก
และประดับด้วยมุกหรือกระจกสีประดับเป็นลวดลายต่าง ๆ หรือน�ำไป
ลงรักปิดทองหรือเขียนลายทองรดน�้ำ จะได้ภาชนะที่สวยงาม

การเตรียมเปลือกหอยมุกไฟมาเลื่อยฉลุเป็นลวดลาย
แล้วน�ำมาประดับบนหุ่นเตียบที่ท�ำด้วยไม้ทองหลาง
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เดิมชาวสวนบางใหญ่จะท�ำหุ่น จากนั้นมีผู้รับซื้อไปประดับลาย
ด้วยวิธกี ารต่าง ๆ ต่อไป แต่มคี รอบครัวตระกูลแจ่มจิรารักษ์เป็นผูม้ คี วามรู้
การท�ำหุน่ ตะลุม่ และสามารถประดับมุกด้วย ทัง้ นีไ้ ด้รบั การถ่ายทอดวิธกี าร
จากครูจั่น และครูต้อย ช่างศิลป์ชาวกรุงเก่าที่ถ่ายทอดให้แก่นายแจ่ม
นางจุย้ ต้นตระกูล แจ่มจิรารักษ์ ครอบครัวของนายการะเวก แจ่มจิรารักษ์
และนายเสน่ห์ แจ่มจิรารักษ์ จึงได้รบั การสืบทอดการท�ำตะลุม่ พานแว่นฟ้า
ประดับมุกสืบต่อมา นายเสน่ห์ แจ่มจิรารักษ์ ทายาทผู้สืบทอด มีฝีมือ
ในการท�ำเตียบประดับมุกที่สวยงามนอกจากการท�ำตะลุ่มและพาน
แว่นฟ้า นายเสน่ห์ แจ่มจิรารักษ์ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ช่างประณีตศิลป์ ส�ำนักพระราชวัง ฝ่ายบูรณะราชภัณฑ์ กองพระราชพิธี
ต่อมา พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับการยกย่องให้เป็น ครูศิลป์ของแผ่นดิน
ประเภทเครื่องรัก (ตะลุ่ม เตียบ พานแว่นฟ้า)

พานแว่นฟ้าประดับมุก
ฝีมือนายเสน่ห์ แจ่มจิรารักษ์

นายเสน่ห์ แจ่มจิรารักษ์ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ประเภทเครื่องรัก
ผู้สืบทอดภูมิปัญญาการท�ำพานแว่นฟ้า เตียบ และตะลุ่มประดับมุก
เป็นชาวอ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

วิถีชีวิตของผู้คนสองฝั่งคลองบางใหญ่
คลองที่มีบทบาทส�ำคัญในการตั้งถิ่นฐานชุมชนคนบางใหญ่ และการสัญจรไปมาทางน�้ำในเขตอ�ำเภอ
บางใหญ่ นอกจากคลองแม่น�้ำอ้อมที่เป็นล�ำน�้ำสายหลักแล้ว คลองบางใหญ่เป็นคลองที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับ
คนบางใหญ่มาอย่างยาวนาน
ปากคลองบางใหญ่ที่แยกจากคลองแม่น�้ำอ้อมที่เป็นแนวแบ่งเขตของต�ำบลบางม่วง และต�ำบลเสาธงหิน
อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีในปัจจุบันนี้ แต่เดิมมานั้นคลองบางใหญ่เป็นคลองที่แบ่งเขตอ�ำเภอบางบัวทอง
และอ�ำเภอบางใหญ่ (ปัจจุบันคือ อ�ำเภอบางกรวย)
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ต่อมาเมื่อมีการตั้งกิ่งอ�ำเภอบางแม่นาง โดยแยก
พืน้ ทีจ่ ากอ�ำเภอบางบัวทอง และอ�ำเภอบางใหญ่ (ปัจจุบนั
คือ อ�ำเภอบางกรวย) พื้นที่ตลอดสองฝั่งคลองบางใหญ่
ซึ่งได้แก่ ต�ำบลเสาธงหิน บางส่วนของต�ำบลบางคูลัด
อ�ำเภอบางบัวทอง และต�ำบลบางแม่นาง ต�ำบลบางม่วง
ต�ำบลบางใหญ่ ต�ำบลบ้านใหม่ ให้มาอยู่ในเขตปกครอง
ของกิ่งอ�ำเภอบางแม่นาง และได้ยกฐานะเป็นอ�ำเภอ
บางใหญ่ในเวลาต่อมา
สองฝัง่ คลองบางใหญ่ได้มบี ทบาทในชุมชนมากขึน้
เมื่อมีการตั้งกิ่งอ�ำเภอบางแม่นาง เนื่องจากสถานที่ตั้งกิ่ง
อ�ำเภอบางแม่นาง ตั้งอยู่ที่วัดส้มเกลี้ยง คลองบางใหญ่ วัดส้มเกลี้ยง อ�ำเภอบางใหญ่
ถึงแม้ตอ่ มามีการยกฐานะกิง่ อ�ำเภอบางแม่นางเป็นอ�ำเภอบางใหญ่ และย้ายอ�ำเภอบางใหญ่มาตั้งอยู่ที่
บ้านบางม่วง แต่ที่ตั้งอ�ำเภอบางใหญ่ ที่บ้านบางม่วงยังคงตั้งอยู่ที่ปากคลองบางใหญ่ ฝั่งทิศใต้ บริเวณปากคลอง
บางใหญ่เป็นตลาดน�้ำขนาดใหญ่ของอ�ำเภอบางใหญ่ และเป็นที่ตั้งด่านย่อยของจังหวัดนนทบุรีแต่เดิมมาด้วย
ปากคลองบางใหญ่จึงเป็นย่านเศรษฐกิจที่ส�ำคัญในอ�ำเภอบางใหญ่ในครั้งอดีต
ตลอดสองฝั่งคลองบางใหญ่ที่มีความยาวประมาณ ๑๒ ก.ม. ได้เป็นที่ตั้งชุมชนชาวสวนและชาวนาบริเวณ
ปากคลองต่อเนื่องไปประมาณ ๕ ก.ม. เป็นชุมชนชาวสวน จากชุมชนชาวสวนไปจนถึงปลายคลองบางใหญ่
ที่ต�ำบลบ้านใหม่ไปถึงคลองโยง และไปบรรจบแม่น�้ำท่าจีนที่บ้านลานตากฟ้าจะเป็นชุมชนชาวนาเป็นส่วนใหญ่
สิง่ ทีแ่ สดงถึงความเจริญของชุมชนแต่เดิมมาคือ จ�ำนวนวัด ชุมชนใดทีว่ ดั มากย่อมเป็นการบอกกล่าวให้เห็นถึง
ความเจริญของชุมชน บริเวณปากคลองบางใหญ่มวี ดั ในชุมชนมากถึง ๑๒ วัด ได้แก่ วัดค้างคาว (วัดราษฎร์ประคอง
ธรรม) วัดพิกุลเงิน วัดสัก (วัดเสาธงหิน) วัดคงคา วัดพระนอน วัดหลังบาง วัดบางโคบ้า (วัดบางโค) วัดพระอินทร์
(วัดอินทร์) วัดบางกระบือ (วัดจันทร์ร้าง) วัดส้มเกลี้ยง วัดท่า (วัดท่าบันเทิงธรรม) วัดเอนกดิษฐาราม โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ วัดส้มเกลีย้ งเป็นทีต่ งั้ ของกิง่ อ�ำเภอบางแม่นาง เมือ่ มีการยกฐานะขึน้ เป็นอ�ำเภอบางใหญ่ ทีว่ า่ การอ�ำเภอบางใหญ่
ยังคงตัง้ อยูท่ วี่ ดั ส้มเกลีย้ ง คลองบางใหญ่ ต่อมาทีว่ า่ การอ�ำเภอบางใหญ่จงึ ย้ายมาตัง้ ทีบ่ า้ นบางม่วง คลองบางใหญ่

วัดท่าบันเทิงธรรม ริมคลองบางใหญ่

วัดพิกุลเงิน ริมคลองแม่น�้ำอ้อม
ใกล้ปากคลองบางใหญ่ อ�ำเภอบางใหญ่
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วัดพระนอน ริมคลองบางใหญ่ อ�ำเภอบางใหญ่

วัดบางโค ริมคลองบางใหญ่
อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ใกล้ปากคลองบางใหญ่ ยังคงมีแหล่งนึ่งปลาทู
ทีม่ ชี อื่ ของชุมชน ปากคลองบางใหญ่มเี รือเร่ขายเป็ดพะโล้
และปลาทูนึ่งอยู่ในแต่ละวัน ปลาทูนึ่งจ�ำนวนมากจะมี
พ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อปลาทูนึ่งจากที่แห่งนี้ ไปเร่ขายใน
ชุมชนต่าง ๆ ของอ�ำเภอบางใหญ่ บางกรวย และอ�ำเภอ
บางบัวทอง

อาชีพนึ่งปลาทูของชาวบ้านริมคลองบางใหญ่
อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ปลายคลองบางใหญ่ได้เป็นแหล่งท�ำนาที่ครอบคลุมพื้นที่ต�ำบลบ้านใหม่ทั้งหมด เกิดตลาดบางคูลัด
ย่านการค้าของพ่อค้าชาวจีนที่มาค้าขายเครื่องมือท�ำนา เช่น ระหัดวิดน�้ำ สีฝัด จอบ เสียม และรับซื้อข้าวเปลือก
จากชาวนาในทุ่งบางคูลัด บ้านใหม่ บางใหญ่ เกิดโรงสีข้าวที่ตลาดบางคูลัด และตามคลองบางใหญ่
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คนจีนทีต่ ลาดบางคูลดั นอกจากมีอาชีพค้าขาย
แล้วยังประกอบอาชีพเลีย้ งเป็ด ทัง้ เป็ดเนือ้ และเป็ดไข่
ตลาดบางคูลดั จึงเป็นแหล่งเป็ดพะโล้รสเลิศทีม่ ชี อื่ เสียง
ของจังหวัดนนทบุรี
ตลาดบางคูลัดปัจจุบันได้จัดอยู่ในกลุ่มตลาด
ประชารัฐ เป็นทั้งตลาดน�้ำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และตลาดในชุมชนทีม่ ผี คู้ นมาจับจ่ายซือ้ ขายสินค้ากัน
อย่างคึกคัก
ศาลเจ้าพ่อจุย้ ตลาดบางคูลดั เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของบรรดาพ่อค้า แม่ค้าทั้งชาวไทย ชาวจีน ในตลาด
บางคูลัดในทุกวันนี้
เป็ดพะโล้บางใหญ่ เร่ขายในคลองแม่นำ�้ อ้อม จังหวัดนนทบุรี

ตลาดน�้ำบางคูลัด อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
วัดต้นเชือก เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวบ้านย่านต�ำบลบ้านใหม่ อ�ำเภอบางใหญ่ เป็นวัดที่รวบรวมวัตถุ
โบราณไว้มากได้จัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์วัดต้นเชือก

ถนนสายบางใหญ่ - วัดต้นเชือก
ทางคมนาคมแทนคลองบางใหญ่
การเดินทางของผู้คนคลองบางใหญ่ แต่เดิมมา
ได้อาศัยเรือเป็นพาหนะ และคลองบางใหญ่เป็นเส้นทาง
คมนาคมหลัก แต่ปัจจุบันมีการสร้างถนนขนานไปกับ
คลองบางใหญ่ สายบางใหญ่ - วัดต้นเชือก คลองบางใหญ่
จึงลดบทบาทลงไป ผู้คนหันไปเดินทางด้วยรถยนต์
แต่ชาวบ้านที่มีบ้านเรือนริมคลองบางใหญ่ ยังคงใช้เรือ
เป็นพาหนะให้ได้เห็นอยู่ เป็นเสน่หข์ องชุมชนชาวคลอง
บางใหญ่ที่ยังคงมีร่องรอยของวิถีชีวิตในอดีตของผู้คน
ศาลเจ้าพ่อจุ้ย ตลาดบางคูลัด คลองบางใหญ่

อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อ�ำเภอบางใหญ่
อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่การเกษตรที่ได้พัฒนามาเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้
เพราะพื้นที่อ�ำเภอบางใหญ่ ยังคงมีสวนผลไม้ สวนไม้ดอกไม้ประดับ และสวนผัก มีการจัดน�ำนักท่องเที่ยว นั่งเรือ
ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสองฝั่งคลองด้วย เช่น วัดสวนแก้ว
วัดสวนแก้ว ต�ำบลบางเลน อ�ำเภอบางใหญ่
จั ง หวั ด นนทบุ รี เป็ น วั ด ที่ มี กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ
การเกษตรหลายอย่าง ทั้งยังมีบริการจ�ำหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตรให้แก่ผู้ที่มาท�ำบุญหรือ
มาเยีย่ มชมวัดได้ ทางวัดสวนแก้ว ได้จดั ท�ำโครงการ
อนุรักษ์พันธุ์พืช อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เพื่อให้วัดสวนแก้วเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตร
จึงมีการรวบรวมพันธุ์พืชต่าง ๆ ทั้งไม้ดอก ไม้ผล
ตลาดต้นไม้ ย่านถนนบางใหญ่ - วัดต้นเชือก
ไม้ประดับ สมุนไพร พันธุ์ไม้หายาก ของจังหวัด
อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
นนทบุรีด้วย
นอกจากนัน้ เกษตรกรในอ�ำเภอบางใหญ่ได้จดั ท�ำศูนย์เรียนรูก้ ารเกษตร การปลูก ดูแลรักษาทุเรียนพันธุต์ า่ ง ๆ
มะม่วง มะปราง ส้มโอ การปลูกข้าวปลอดสารพิษ การปลูกกล้วยไม้ เพื่อการส่งออก เป็นต้น

ภาพเล่าเรื่องบ้านเรือน วิถีชีวิต ชุมชนริมคลองแม่น�้ำอ้อมและ
คลองบางใหญ่ในพื้นที่อ�ำเภอบางใหญ่

วัดอัมพวัน ริมคลองแม่น�้ำอ้อม ในพื้นที่อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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ศาลเจ้าริมคลองแม่น�้ำอ้อม ในพื้นที่อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

คลองแม่น�้ำอ้อมที่อ�ำเภอบางใหญ่ ยังเป็นเส้นทางสัญจรของชาวบ้านได้อย่างดี
เห็นได้จากมีธนาคารตั้งอยู่ริมคลอง ชาวบ้านมาใช้บริการได้สะดวก
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วิถีชีวิตของการค้าของชาวบ้าน ย่านบางใหญ่ริมคลองแม่น�้ำอ้อม จังหวัดนนทบุรี

ร้านค้าริมคลองแม่น�้ำอ้อม ในพื้นที่อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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คลองบางใหญ่ บางช่วงมีคลองขุดเชื่อมต่อไปในพื้นที่ เพื่อท�ำนา ท�ำสวน ที่อยู่ลึกเข้าไป
การตั้งชื่อคลองมักใช้ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นชื่อคลอง เช่น คลองตาฉิ่ง คลองตาเมือง

สภาพสวนดั้งเดิมริมคลองบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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บ้านเรือนริมคลองบางใหญ่ อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เรือบอกบุญผ้าป่า ย่านวัดพระเงิน แยกคลองบางใหญ่ ในอ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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เรือขายสินค้าสัญจรไปมาในคลองแม่น�้ำอ้อม และคลองบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

บ้านเรือนริมคลองแม่น�้ำอ้อม ในพื้นที่อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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เรือชะล่าบรรทุกข้าวสัญจรในคลองแม่น�้ำอ้อม พื้นที่อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เรือพายยังเป็นวิถีชีวิตปกติของคนริมน�้ำคลองแม่น�้ำอ้อม ที่อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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อ�ำเภอปากเกร็ด

อ�ำเภอปากเกร็ด

ที่ตั้งด่านขนอนที่ส�ำคัญ
ของกรุงศรีอยุธยา
บ้านปากเกร็ดเป็นชือ่ ของชุมชนทีต่ งั้ อยูท่ บี่ ริเวณตอนเหนือของบ้านตลาดขวัญหรือเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ในปัจจุบนั เป็นชุมชนทีม่ ามาตัง้ แต่สมัยอยุธยา แผนทีท่ ชี่ าวต่างประเทศเขียนขึน้ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
(พ.ศ. ๒๑๙๙ - ๒๒๓๑) ได้เขียนทีต่ งั้ ของบ้านเตร็จน้อย* (Ban Tret Noi) และบ้านปากเตร็จน้อย (Ban Pac Tret Noi)
บ้านเตร็จน้อย และบ้านปากเตร็จน้อย ปัจจุบันคือ อ�ำเภอปากเกร็ด
บ้านปากเกร็ดเป็นชุมชนที่มีความเจริญมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เนื่องด้วยเป็นที่ตั้งด่านขนอนบ้านปากเกร็ด
ซึง่ เป็นด่านส�ำคัญของกรุงศรีอยุธยา เป็นทีส่ ะสมอ�ำนาจการคลังของกรุงศรีอยุธยา และเป็นทีต่ รวจตรา ผูท้ มี่ งุ่ ร้าย
ต่อแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาไม่อาจผ่านเข้าไปย�่ำยีกรุงศรีอยุธยาได้
นอกจากนัน้ ความเป็นชุมชนทีม่ งั่ คัง่ ของบ้านปากเกร็ด ย่อมปรากฏได้ชดั เจนจากวัดวาอารามเก่าแก่ ทีม่ ใี น
อ�ำเภอปากเกร็ดในปัจจุบนั ซึง่ มีอยูม่ ากกว่า ๔๐ วัด แม้จะเป็นพืน้ ทีน่ เิ วศวัฒนธรรมทีไ่ ม่กว้างขวางใหญ่โตนัก สถาปัตยกรรม
และพุทธศิลป์ทปี่ รากฏตามวัดต่าง ๆ ในอ�ำเภอปากเกร็ด เป็นหลักฐานทางโบราณคดีและประวัตศิ าสตร์ของอ�ำเภอ
ปากเกร็ดว่ามีมาแต่ครัง้ กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทย เช่น วัดกลางเกร็ด วัดฉิมพลีสทุ ธาวาส วัดบางพูดนอก วัดป่า
เลไลยก์ (เกาะเกร็ด) วัดเสาธงทอง วัดแสงสิริธรรม วัดหน้าโบสถ์ (วัดร้าง) วัดเชิงท่า เป็นต้น

ปากเกร็ดเมืองหน้าด่านและเป็นถิ่นฐานของผู้คนหลายภาษา
เนื่องจากบ้านปากเกร็ดเป็นที่ตั้งด่านขนอนและมีตลาดขนาดใหญ่ในชุมชนปากเกร็ดจึงเป็นชุมชนที่
ประกอบด้วยผูค้ นหลายภาษา ซึง่ ในช่วงแรกคงมีแต่คนไทย ต่อมามีมอญ จีน ลาว และไทยมุสลิมมาอยูท่ อี่ �ำเภอปากเกร็ด

บริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งด่านขนอนบ้านปากเกร็ด หรือบ้านปากด่าน
ปัจจุบันคือ ลัดเกร็ดด้านใต้ ถึงบริเวณใกล้พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์

* “เตร็จ” เป็นตัวสะกดตามที่ปรากฏในหนังสือในอักขราภิธานศรับท์ของหมอบรัดเลย์ พ.ศ. ๒๔๑๖
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บ้านปากเกร็ดมีล�ำน�้ำโค้งอ้อมล้อมแผ่นดินที่เป็นแหลม
ล�ำน�้ำเจ้าพระยาที่ไหลจากเหนือเมื่อลงมาถึงบ้านปากเกร็ดแล้วไหลวกอ้อมรูปเกือกม้าเกิดแผ่นดินเป็น
แหลมยื่นไปตามล�ำน�้ำที่โค้งอ้อม ชุมชนที่อยู่ในบริเวณนี้แต่เดิมมาจึงเรียกว่า บ้านแหลม ชุมชนบ้านแหลมตั้งอยู่
ในบริเวณที่เป็น บ้านแหลมใหญ่ บ้านแหลมกลาง บ้านแหลมเหนือในปัจจุบันนี้ บ้านแหลมได้กลายเป็นแหล่ง
เพาะปลูกผลไม้ที่มีรสเป็นเลิศ ด้วยเป็นแหล่งรวมของอินทรียวัตถุ ที่น�้ำพัดพามารวมอยู่ทุก ๆ ปี ท�ำให้เกิดดินดีที่
ต้นไม้ต้องการ
ชาวบ้านขุด “เกร็ด” เป็นทางลัดเพื่อตัดระยะทางที่โค้งอ้อมของบ้านแหลม
จากสภาพล�ำน�ำ้ เจ้าพระยาทีไ่ หลโค้งอ้อม ชาวบ้านจึงได้ขดุ ทางลัด เพือ่ น�ำน�ำ้ เข้าท�ำนา และเป็นเส้นทางลัด
ในการสัญจรไปมาทางน�้ำ ที่เรียกว่า “เกร็ด” ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ อธิบายว่า
เกร็ด หมายถึง ล�ำน�้ำเล็กที่เป็นทางลัด เชื่อมล�ำน�้ำใหญ่สายเดียวกัน ทั้งสองข้าง ใช้เป็นเตร็จก็มี
ดังนัน้ ทางลัดทีเ่ ป็นทางน�ำ้ เล็ก ๆ ทีเ่ รียกว่าเกร็ด หรือเตร็จ นีจ้ งึ มีมาก่อนทีจ่ ะมีการขุดคลองลัดเป็นทางการ
เมื่อ พ.ศ. ๒๒๖๕ เพราะปรากฏ เกร็ด หรือทางน�้ำซึ่งเป็นคลองลัดในแผนที่ของชาวต่างชาติก่อน พ.ศ. ๒๒๖๕
อยู่ในแผนที่ดังกล่าวแล้ว

ขุดขยายคลองลัด เพื่อพัฒนาการค้า การทูต
ความเจริ ญ รุ ่ ง เรืองของกรุงศรีอยุธ ยาได้พัฒนาเป็ น ศู น ย์ ก ารค้ า ที่ ส� ำ คั ญในภู มิภ าค มี เรื อ สิ น ค้ า ชาว
ต่างประเทศจ�ำนวนมากเดินทางเข้ามาติดต่อทางการค้าและการทูตกับกรุงศรีอยุธยา เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
รวมทั้งลดระยะทางในการเดินทางทางเรือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดเกร็ด
เมื่อ พ.ศ. ๒๒๖๕
เมื่อขุดคลองลัดเกร็ดแล้ว เรือแพที่ผ่านไปมาในบริเวณบ้านปากเกร็ดที่คลองลัดเกร็ดนี้ย่อมได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ล�ำน�้ำเจ้าพระยาได้เปลี่ยนทางน�้ำด้วยการไหลผ่านคลองลัดเกร็ด กระแสน�้ำ
ได้กัดเซาะตลิ่งจนท�ำให้คลองลัดกว้างขึ้น และท�ำให้สภาพของเกาะปรากฏชัดเจนขึ้น
ทางด้านใต้ของเกาะอยู่ใกล้ที่ตั้งของด่านขนอน บ้านปากเกร็ด บริเวณปากคลองลัดด้านใต้จึงเรียกว่า
บ้านปากด่าน

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงชุบชีวี คนนนทบุรพี น้ ความทุกข์ยาก
หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายเพราะภัยจากพม่าข้าศึก ด้วยพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชทรงกอบกู้เอกราชสู่สยามประเทศ คนนนทบุรีใต้ร่มพระบารมีได้กลับฟื้นคืนสู่เมืองนนท์ ในวาระนี้มี
ชาวมอญอพยพมาขอพึง่ พระบรมโพธิสมภาร น�ำโดยพญาเจ่ง หัวหน้ามอญ โปรดเกล้าฯ ให้มาอยูร่ กั ษาด่านขนอน
ที่บ้านปากเกร็ด เมืองนนทบุรี ด่านขนอนบ้านปากเกร็ด และชุมชนคนปากเกร็ดได้กลับฟื้นคืนมาอีกครั้ง

โปรดเกล้าฯ ให้สมโภชพระแก้วมรกตทีบ่ า้ นปากเกร็ด เมืองนนทบุรี
เพือ่ สร้างขวัญและก�ำลังใจแก่คนไทยโดยเฉพาะคนเมืองนนทบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดเกล้าฯ
ให้จัดพระราชพิธีสมโภชพระแก้วมรกตที่บ้านบางธรณี บ้านปากเกร็ด เมืองนนทบุรี และจัดกระบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารค อัญเชิญพระแก้วมรกตสู่พระราชวังธนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๓
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เกาะศาลากุน ชื่อแรกของเกาะเกร็ด
ด่านขนอน บ้านปากเกร็ด ยังคงมีบทบาทส�ำคัญในการค้าทางเรือส�ำเภาสืบต่อมาจากสมัยอยุธยาถึง
ต้นรัตนโกสินทร์ เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (กุน) ต้นสกุล รัตนกุล เป็นพ่อค้า มีเรือส�ำเภาหลายล�ำ ค้าขายกับจีน
ในช่วงรัชกาลที่ ๒ และรัชกาลที่ ๓ ได้น�ำเรือส�ำเภามาจอดรับซื้อสินค้าที่ด่านขนอน ปากเกร็ด ได้สร้างศาลาไว้เป็น
ที่จอดพักเรือส�ำเภาที่ด้านใต้ของเกาะ ผู้คนทั่วไปจึงเรียกเกาะว่า เกาะศาลากุน

บ้านแหลมใหญ่ ยกฐานะเป็นอ�ำเภอ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะบ้านแหลมใหญ่เป็นอ�ำเภอ
บ้านแหลมใหญ่ และให้พ่วงพื้นที่ของเกาะศาลากุนเป็นส่วนหนึ่งของอ�ำเภอบ้านแหลมใหญ่ มีชื่อของอ�ำเภอว่า
อ� ำ เภอบ้ า นแหลมใหญ่ และเกาะศาลากุน ขึ้น กับเมืองนนทบุ รี โปรดเกล้ า ฯ ให้ พ ระรามั ญนนทเขตคดี
(เนียม นนทนาคร) เป็นนายอ�ำเภอบ้านแหลมใหญ่ และเกาะศาลากุน

ตั้งอ�ำเภอบ้านแหลมใหญ่และเกาะศาลากุน
ต่อมาเป็นอ�ำเภอปากเกร็ด
เมือ่ มีการยกฐานะบ้านแหลมใหญ่ ให้เป็นอ�ำเภอก่อน ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๑) มีชอื่ ว่า อ�ำเภอบ้านแหลมใหญ่
และเกาะศาลากุนด้วยการน�ำพื้นที่ของเกาะศาลากุน ไปรวมกับอ�ำเภอบ้านแหลมใหญ่ด้วย
ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๑) จึงได้
เปลี่ยนชื่ออ�ำเภอเป็น อ�ำเภอปากเกร็ด
ส่วนเกาะศาลากุน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น เกาะเกร็ด ในเวลาต่อมา
อาณาเขตของอ�ำเภอปากเกร็ดเมื่อแรกตั้งนั้น มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมาก โดยเฉพาะพื้นที่ทางทิศ
ตะวันตกจดอ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และอ�ำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รวมพื้นที่ของ
อ�ำเภอบางบัวทอง และอ�ำเภอไทรน้อยด้วย)
พ.ศ. ๒๔๔๒ พืน้ ทีอ่ ำ� เภอปากเกร็ด ทางทิศตะวันตก ได้แยกไปเป็นอ�ำเภอบางบัวทอง (ต่อมา พ.ศ. ๒๔๙๑
ได้แยกพื้นที่ของอ�ำเภอบางบัวทองบางส่วนไปเป็นอ�ำเภอไทรน้อย)

รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอารามหลวงที่เกาะเกร็ด
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ปฏิสังขรณ์วัดปากอ่าว ต�ำบลเกาะเกร็ด อ�ำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า วัดปรมัยยิกาวาส และสถาปนาเป็นพระอารามหลวง
ชั้นโท ชนิดวรวิหาร ถวายพระสงฆ์รามัญนิกาย พร้อมกันนี้ทรงสร้างพระไตรปิฎกภาษามอญจารึกใบลานถวาย
ไว้เป็นสมบัติในพระพุทธศาสนา ครบทั้งพระสูตร พระวินัย พระอภิธรรม

ที่ตั้ง อาณาเขตและการปกครองของอ�ำเภอปากเกร็ด
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

จดอ�ำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
จดอ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
จดเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
จดอ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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อ�ำเภอปากเกร็ดแบ่งการปกครองเป็นต�ำบลต่าง ๆ ดังนี้
๑. ต�ำบลปากเกร็ด		
๒. ต�ำบลบางพูด
๓. ต�ำบลบ้านใหม่			
๔. ต�ำบลบางตลาด
๕. ต�ำบลคลองเกลือ		
๖. ต�ำบลเกาะเกร็ด
๗. ต�ำบลอ้อมเกร็ด		
๘. ต�ำบลท่าอิฐ
๙. ต�ำบลบางตะไนย์		
๑๐. ต�ำบลคลองพระอุดม
๑๑. ต�ำบลคลองข่อย		
๑๒. ต�ำบลบางพลับ
อ�ำเภอปากเกร็ด มีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล ดังนี้
๑. เทศบาลนครปากเกร็ด ครอบคลุมต�ำบลปากเกร็ด ต�ำบลบางตลาด ต�ำบลคลองเกลือ ต�ำบลบางพูด
และต�ำบลบ้านใหม่
๒. องค์การบริหารส่วนต�ำบลเกาะเกร็ด
๓. องค์การบริหารส่วนต�ำบลอ้อมเกร็ด
๔. องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางตะไนย์
๕. องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางพลับ
๖. องค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองข่อย
๗. องค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองพระอุดม

พระพุทธรูปประจ�ำจังหวัดนนทบุรี
ประดิษฐานอยูท่ อี่ ำ� เภอปากเกร็ด
พระนนทมุนินท์ พระพุทธรูปประจ�ำจังหวัดนนทบุรี
ที่พระศาสนโสภณ เจ้าคณะมณฑลกรุงเทพฯ หล่อขึ้นเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๔๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามพระพุทธรูป
“พระนนทมุนินท์” ได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดปรมัยยิกาวาส
ต�ำบลเกาะเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

พระนนทมุนินท์
พระพุทธรูปประจ�ำจังหวัดนนทบุรี
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พระบารมีปกเกล้าฯ ชาวปากเกร็ด
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชด�ำเนินถวายผ้าพระกฐินทีอ่ ารามรามัญ ในอ�ำเภอ
ปากเกร็ด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๗ รวม ๔ วัด คือ วัดปากอ่าว (วัดปรมัยยิกาวาส) วัดสนามชัย (วัดสนามเหนือ)
วั ด เกาะรามั ญ (วั ด เกาะพญาเจ่ ง ) และวั ด บางพั ง ในปี เ ดี ย วกั น นั้ น โปรดเกล้ า ฯ ให้ บู ร ณะวั ด ปากอ่ า ว
เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จกรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูร พระบรมมหัยยิกาเธอ โปรดเกล้าฯ พระราชทาน
นามวัดว่า วัดปรมัยยิกาวาส พระอารามหลวงชัน้ โท
ชนิดวรวิหาร
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรา
มาธิ บ ดิ น ทร เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น พร้ อ มด้ ว ย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ขณะทรงด�ำรงพระอิสริยยศเป็น
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จเยี่ยมราษฎรชาวปากเกร็ดทีว่ ดั ปรมัยยิกาวาส
ต�ำบลเกาะเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เกาะเกร็ดแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นที่มาของตราสัญลักษณ์
ของจังหวัดนนทบุรี และปากเกร็ดย่านการค้าเครื่องปั้นดินเผา
ของกรุงรัตนโกสินทร์
ชาวมอญบ้านเกาะเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้สร้างสรรค์งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่
ชุมชนเกาะเกร็ด ผลงานเครือ่ งปัน้ ดินเผาแห่งนีม้ คี วามสวยงาม คงทน และมีคณ
ุ ภาพดีจนท�ำให้บา้ นปากเกร็ดเป็น
แหล่งการค้าเครื่องปั้นดินเผาแหล่งใหญ่ของประเทศ สามารถสร้างความมั่นคงมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นใน
อ�ำเภอปากเกร็ดได้เป็นอย่างดี เครื่องปั้นดินเผาที่สวยงามบ้านเกาะเกร็ดสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนนทบุรีเป็น
อย่างมาก ทางราชการจึงน�ำรูปหม้อน�ำ้ ดินเผาสลักลายวิจติ รของบ้านเกาะเกร็ด เป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี

ตราสัญลักษณ์จังหวัดนนทบุรี

เครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตร
ซึ่งเป็นที่มาของตราสัญลักษณ์
จังหวัดนนทบุรี
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ปากเกร็ดชุมทางการเดินทางทางเรือ
ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๒๕๐๐ การเดินทางของผู้คนในจังหวัดนนทบุรี และอีกหลายจังหวัดในภาคกลาง
ของไทย เช่น ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ สุพรรณบุรี นิยมเดินทางทางน�้ำด้วยเรือยนต์โดยสาร
ตลาดปากเกร็ดได้เป็นชุมทางการเดินทางทางเรือ มีแพขายข้าวห่อ ข้าวกระทง ขนม บริการให้แก่ผู้โดยสารได้ซื้อ
รับประทานกันอยูเ่ ป็นประจ�ำทุกวัน เรือยนต์โดยสารทุกล�ำไม่วา่ จะเดินทางขึน้ หรือล่องจะต้องจอดและพักทีต่ ลาด
ปากเกร็ด ท�ำให้ตลาดปากเกร็ดมีความคึกคักด้วยเรือยนต์โดยสารตลอดทุกวัน

ปากเกร็ด-เกาะเกร็ดเป็นที่รวมศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น
ของชาวไทยเชื้อสายมอญ
ศิลปวัฒนธรรมทีโ่ ดดเด่นของผูค้ นในอ�ำเภอปากเกร็ด ซึง่ เกีย่ วกับพุทธศาสนาทีม่ ผี รู้ จู้ กั กันทัว่ ไปในจังหวัด
นนทบุรี เป็นศิลปวัฒนธรรมของมอญ อาทิ ประเพณีสงกรานต์ แห่ข้าวแช่ แห่น�้ำหวาน ประเพณีตักบาตรน�้ำผึ้ง
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ การแสดงปี่พาทย์มอญร�ำ และท�ำอาหาร เช่น ข้าวแช่ และขนมต่าง ๆ เป็นต้น
ปัจจุบันเกาะเกร็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนนทบุรี มีแหล่งศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต
วัฒนธรรมของชุมชนไทยมอญ และมุสลิม มีพิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส พิพิธภัณฑ์บ้านกวานอาม่าน เป็นแหล่ง
เรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรมมอญ มีสวนเกร็ดพุทธเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วและแหล่งเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ของชาวสวน เกาะเกร็ด
วิถีชีวิตชุมชนไทยมอญที่ด�ำรงความเป็นอยู่ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน และหลักธรรมน�ำชีวิต

ภูมิทัศน์วัดไผ่ล้อม ต�ำบลเกาะเกร็ด
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
มีรูปปั้นหงส์สัญลักษณ์มอญอยู่ด้านหน้า

สวนเกร็ดพุทธ เกาะเกร็ด
แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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ปากเกร็ดแหล่งพุทธศิลป์ที่มีคุณค่าระดับชาติ

วัดในอ�ำเภอปากเกร็ดหลายวัดเป็นแหล่งรวมพุทธศิลป์ที่ทรงคุณค่าระดับชาติ
วัดเกาะพญาเจ่ง ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลบางพูด อ�ำเภอปากเกร็ด เจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรีย่ ะ) จักรีมอญ เป็นผูส้ ร้าง
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ งานศิลปะที่มีค่าคือ พระอุโบสถ และจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ เป็นภาพทศชาติ ที่มี
ความงดงามมาก เป็นศิลปะในสมัยรัชกาลที่ ๓
วัดปรมัยยิกาวาส เดิมชื่อ วัดปากอ่าว เป็นวัดเก่าสมัยอยุธยา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะใหม่ทั้งวัด พระราชทานนามวัดปรมัยยิกาวาส ภายในพระอุโบสถเขียนภาพจิตรกรรม
ธุดงควัตร ๑๓ ประการ ฝีพระหัตถ์หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย
หน้าบันพระอุโบสถ โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญตราพระเกี้ยว ประดิษฐานไว้ที่หน้าบันทั้ง ๒ ด้านของ
พระอุโบสถและพระวิหาร
ด้านหลังพระอุโบสถและพระวิหาร โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดีย์รามัญ ทรงบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุไว้ที่พระเจดีย์รามัญด้วย
ภาพธุดงควัตร วัดปรมัยยิกาวาส อ�ำเภอปากเกร็ด
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย ซึ่งเป็นศิษย์ของ
ขรัวอินโข่ง เขียนภาพธุดงควัตร ๑๓ ประการ ทีผ่ นังพระอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาส ต�ำบลเกาะเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
ธุดงควัตร เป็นข้อปฏิบัติส�ำหรับพระสงฆ์ผู้มีความตั้งใจประพฤติเพื่อเป็นอุบายขัดเกลากิเลส ส่งเสริม
ความมักน้อย สันโดษ มี ๑๓ ข้อ คือ
๑. ถือใช้แต่ผ้าบังสุกุล
๒. ใช้ผ้าเพียง ๓ ผืน
๓. เที่ยวบิณฑบาตเป็นประจ�ำ
๔. บิณฑบาตตามล�ำดับบ้าน
๕. ฉันมื้อเดียว
๖. ฉันเฉพาะในบาตร
๗. ลงมือฉันแล้วไม่ยอมรับเพิ่ม
๘. ถืออยู่ป่า
๙. อยู่โคนไม้
๑๐. อยู่กลางแจ้ง
๑๑. อยู่ป่าช้า
๑๒. อยู่ในที่แล้วแต่เขาจะจัดให้
๑๓. นั่งและยืนไม่นอน
ข้อปฏิบตั ขิ องพระสงฆ์ทเี่ รียกว่า ธุดงควัตรทีค่ ำ� นึงถึง
การปฏิบตั ธิ รรมทีเ่ คร่งครัด มักน้อย สันโดษ เพือ่ ขัดเกลาเผากิเลส
ให้เบาบางและหมดสิ้นไปในที่สุด จิตรกรที่ฉลาดและเข้าใจ
หลั ก ธรรมค� ำ สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างดีจึงได้
แสดงออกเป็นรูปธรรมได้อย่างแยบยล

ภาพธุดงควัตร ผนังพระอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาส
วัดชลประทานรังสฤษฎ์ สถานเผยแผ่ธรรมของเจ้าพระคุณพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทะ) ด้วย
ปณิธานอันแน่วแน่ของท่านเจ้าพระคุณหลวงพ่อทีต่ อ้ งการให้ปญ
ั ญาแก่ชาวพุทธอย่างจริงจัง ดังนัน้ กิจกรรมหลัก
ของวัดนีจ้ งึ เน้นการเผยแผ่ธรรมะ และสร้างปัญญาให้แก่ชาวพุทธให้ได้ปฏิบตั ติ รงต่อค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
วัดเตย ต�ำบลบางตะไนย์ อ�ำเภอปากเกร็ด พระอุโบสถวัดเตยหลังเก่าสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ งานชิ้นเอก
ของพระอุโบสถหลังนี้คือ หน้าบัน และบานประตูที่เป็นงานประดับกระจกที่งามมาก
พระอุโบสถหลังใหม่ของวัดเตย มีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังที่งดงามมาก เป็นภาพพุทธ
ประวัติ และภาพขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
แม้จะเขียนใหม่ในยุคนี้ ช่างเขียนชั้นครูคือครู
เทพเนรมิต จิตรกรรมไทย ได้ถา่ ยทอดความงาม
อย่างดียิ่ง จึงท�ำให้ภาพจิตรกรรมของวัดเตย
มีคุณค่าทางศิลปะอย่างยิ่ง

ภาพจิตรกรรมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
ฝาผนังอุโบสถหลังใหม่ วัดเตย
ฝีมือครูเทพเนรมิต จิตรกรรมไทย
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บ้านปากเกร็ดแหล่งรวมปีพ่ าทย์นาฏกรรมมอญ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้มพี ระราชพิธสี มโภชและ
อัญเชิญพระแก้วมรกตจากต�ำหนักบางธรณี เมืองนนทบุรี ไปประดิษฐานที่
วัดแจ้ง พระราชวังธนบุรี ในพระราชพิธคี รัง้ ส�ำคัญนีโ้ ปรดเกล้าฯ ให้มกี ารประโคม
ปี่พาทย์มอญและการบรรเลงเครื่องสายมอญ การฟ้อนมอญร�ำและขับร้อง
เพลงมอญในพระราชพิธีครั้งส�ำคัญเป็นเวลานานถึง ๒ เดือน ๑๒ วัน
บ้านปากเกร็ดเป็นแหล่งรวมนักดนตรีและนาฏศิลป์มอญมาแต่กาลก่อน
จึงได้ร่วมงานพระราชพิธีครั้งส�ำคัญของชาติในครั้งนี้
ปี่พาทย์มอญร�ำได้เป็นศิลปะประจ�ำชุมชนมอญปากเกร็ดสืบต่อมา
จนถึงปัจจุบันนี้ อ�ำเภอปากเกร็ดเป็นย่านที่มีวงปี่พาทย์มอญและผู้ที่ช�ำนาญ
การฟ้อนมอญร�ำมากที่สุดในจังหวัดนนทบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รวบรวมความรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับปีพ่ าทย์
มอญร�ำไว้ในรูปแบบหนังสือแล้ว ซึง่ มีเรือ่ งราวละเอียดทีเ่ ป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงได้

หนังสือ ปี่พาทย์มอญร�ำ ได้รับเกียรติบัตรหนังสือเข้ารอบสุดท้ายในการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติ
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย ส�ำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวนสมเด็จฯ อ�ำเภอปากเกร็ด แหล่งศึกษาทุเรียนนนท์
จังหวัดนนทบุรี ได้ให้เทศบาลนครปากเกร็ด ด�ำเนินการจัดสร้างสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี
ที่ต�ำบลบ้านใหม่ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรีนอกจากจะ
เป็นสวนสาธารณะแล้ว ยังได้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนนนท์ และศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีและภูมิปัญญา
ชาวสวนนนท์ ตามแนวพระราชด�ำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย

แหล่งศึกษาทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ตามแนวพระราชด�ำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ปากเกร็ด เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดทีใ่ ช้ระบบการสอนทางไกลเป็นแห่งแรกของประเทศไทย
อ�ำเภอปากเกร็ดได้เป็นแหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่เป็นมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่
ที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๑ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พุทธศักราช ๒๕๒๑ เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการให้
เกิดความเสมอภาคในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามหลักการของการศึกษาตลอดชีวิต ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนรับ
นักศึกษา ไม่จ�ำกัดอายุผู้เข้าศึกษา ไม่มีชั้นเรียน แต่การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด�ำเนิน
อยู่ในหลักการของค�ำขวัญที่ว่า “อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ เรียนทางไกลกับ มสธ.” ด้วยการใช้สื่อการสอนทั้งทาง
ไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ที่สามารถเรียนด้วยตนเองที่บ้าน เป็นมหาวิทยาลัย
ที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง ที่เกิดจากแรงศรัทธา และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่มีอุดมการณ์และมีจิตมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้มีคุณค่าแก่ประเทศไทยและสังคมโลก
ยังความภาคภูมิใจให้แก่ชาวปากเกร็ดและชาวนนทบุรีเป็นอย่างยิ่ง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต�ำบลบางพูด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แหล่งความรู้อ�ำเภอปากเกร็ด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รวบรวมข้อมูลความรูเ้ กีย่ วกับอ�ำเภอปากเกร็ดไว้ในรูปแบบหนังสือแล้ว
๔ เล่ม ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี วัดในอ�ำเภอปากเกร็ด ภูมินามอ�ำเภอปากเกร็ด และท้องถิ่นปากเกร็ด
มีเรื่องราวละเอียดที่เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงได้ ดังนี้
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๑. เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี (Nonthaburi Earthenware)
เรื่องย่อ
จังหวัดนนทบุรี เป็นแหล่งผลิตเครือ่ งปัน้
ดินเผาแหล่งใหญ่และมีชื่อเสียงมานานกว่า
๒๐๐ ปี จึงมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน
หนังสือเล่มนีม้ กี ารปรับปรุงขนาดรูปเล่ม เนือ้ หา
และแทรกรูปภาพเพิ่มเติมให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นกว่าฉบับพิมพ์ครั้งแรก
เนือ้ หาแบ่งเป็นตอน ๆ ได้แก่ เครือ่ งปัน้
ดินเผาบ้านเกาะเกร็ดหรือบ้านโอ่งอ่าง การท�ำ
เครื่ อ งปั ้ น ดิ น เผาบ้ า นเกาะเกร็ ด เตามอญ
ภูมิปัญญาช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ด เครื่องปั้น
ดินเผาสลักลายวิจติ รของช่างปัน้ บ้านเกาะเกร็ด
ยุคทองของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด
ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ ๑
เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดฟื้นคืนชีพอีกครั้ง ฉบับพิมพ์ครั้งแรก
ปี
พ
ม
ิ
พ์
๒๕๕๐
ปีพิมพ์ ๒๕๕๓
กระถางต้ น ไม้ ม าช่ ว ยการย้ า ยแหล่ ง ผลิ ต ภาพประกอบสี ๑๑๒ หน้า
ภาพประกอบสี ๒๕๓ หน้า
เครื่ อ งปั ้ น จากบ้ า นโรงหวดมาที่ เ กาะเกร็ ด
การขยายแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา บ้านเกาะเกร็ดไปภาคเหนือและภาคใต้ เครื่องปั้นดินเผาบ้านบางตะนาวศรี
หรือบ้านหม้อ การผลิตเครือ่ งปัน้ ดินเผาด้วยเทคโนโลยีและเครือ่ งมือในสมัยปัจจุบนั เครือ่ งปัน้ ดินเผาสร้างจริยธรรม
น�ำชีวิต พระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่ช่างปั้นจังหวัดนนทบุรี การฟื้นฟูการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดและจังหวัดนนทบุรี เกียรติประวัติของเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดนนทบุรี

๒. วัดในอ�ำเภอปากเกร็ด (Temples in Pakkred, Nonthaburi)
เรื่องย่อ
อ�ำเภอปากเกร็ดเป็นชุมชนที่มีความ
เจริญกว่า ๔๕๐ ปี นับตั้งแต่สมัยอยุธยา สมัย
ธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ วัดในอ�ำเภอ
ปากเกร็ดมีมากกว่า ๕๐ แห่ง มีประวัตศิ าสตร์
ทีน่ า่ ศึกษาเรียนรู้ เป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรม
และศิ ล ปะแขนงต่ า ง ๆ เช่ น จิ ต รกรรม
ประติมากรรม การและสลัก การลงรักปิดทอง
และงานวิจิตรศิลป์อื่น ๆ นอกจากนี้วัดยัง
สะท้อนถึงวิถชี วี ติ และภูมวิ ฒ
ั นธรรมของผูค้ น
ในชุมชนได้เป็นอย่างดี หนังสือเล่มนี้ มีการ
ปรั บ ปรุ ง ขนาดรู ป เล่ ม เนื้ อ หาและแทรก
รูปภาพให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นกว่าฉบับ
พิมพ์ครั้งแรก
ฉบับพิมพ์ครั้งแรก
ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ ๑
ปี
พ
ม
ิ
พ์
๒๕๕๐
ปีพิมพ์ ๒๕๕๓
เนื้อหาแบ่งเป็นตอน ๆ ได้แก่ ต�ำบล ภาพประกอบสี ๒๗๒ หน้า
ภาพประกอบสี ๒๔๐ หน้า
เกาะเกร็ด ต�ำบลคลองข่อย ต�ำบลคลองพระอุดม
ต�ำบลท่าอิฐ ต�ำบลบางตลาด ต�ำบลบางตะไนย์ ต�ำบลบางพลับ ต�ำบลบางพูด ต�ำบลบ้านใหม่ ต�ำบลปากเกร็ด
ต�ำบลอ้อมเกร็ด วัดร้างในอ�ำเภอปากเกร็ด วัดที่ถูกยุบรวมเป็นวัดเดียว นานาวิจิตรศิลป์ในแดนดินบ้านปากเกร็ด
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๓. ภู มิ น ามอ� ำ ปากเกร็ ด (Place
Names of Pakkred, Nonthaburi)
เรื่องย่อ
เรื่ อ งราวท้ อ งถิ่ น ทั้ ง ในด้ า น
ประวัติความเป็นมา และความส�ำคัญ
ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เรื่องราวของ
อาณาบริเวณท้องถิ่นปากเกร็ดในอดีต
ที่หล่อหลอมเป็นอ�ำเภอปากเกร็ดใน
ปัจจุบัน นามเรียกขานสถานที่ต่าง ๆ
ของพืน้ ถิน่ แต่ดงั้ เดิม ครอบคลุมเรือ่ งราว
ของปากเกร็ดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
เนื้อหาแบ่งเป็นตอน ๆ ได้แก่
สมัยกาลบ้านปากเกร็ด วิถีชีวิตและ
อาชีพท้องถิ่นชาวปากเกร็ด พระมหา ฉบับพิมพ์ครั้งแรก
กรุณาเสด็จยาตราทีป่ ากเกร็ด ปากเกร็ด ปีพมิ พ์ ๒๕๕๐
แหล่งวัฒนธรรมชาวน�ำ้ วัฒนธรรมมอญ ภาพประกอบสี ๒๕๖ หน้า

ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ ๑
ปีพิมพ์ ๒๕๕๓
ภาพประกอบสี ๑๕๒ หน้า

๔. ท้ อ งถิ่ น ปากเกร็ ด (Pakkred
Stories Uncovered)
เรื่องย่อ
เรือ่ งราวของต�ำบลและชุมชนต่าง ๆ
ในอ�ำเภอปากเกร็ดความเป็นอยูว่ ถิ ชี วี ติ
และสภาพสังคมของชุมชนหมูบ่ า้ นต่าง ๆ
ในอ�ำเภอปากเกร็ดและด�ำรงสืบเนือ่ งต่อกัน
มาจนถึงปัจจุบนั ความหลากหลายของ
ชาติพนั ธุแ์ ละอาชีพ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และทางสังคม ความสัมพันธ์ทางสังคม
ของชุมชนที่มีพื้นฐานทางจิตวิญญาณ
และพิธีกรรม เช่น วัด ศาลเจ้า และ
ศาสนสถานในชุมชน มัสยิด และโบสถ์
คริสต์ศาสนา เป็นต้น หนังสือฉบับนี้มี
ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ ๑
การปรับปรุงขนาดรูปเล่ม เนื้อหาและ ฉบับพิมพ์ครั้งแรก
ปี
พ
ม
ิ
พ์
๒๕๕๑
ปีพิมพ์ ๒๕๕๓
แทรกรูปภาพให้ครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้น
ภาพประกอบสี ๓๓๖ หน้า
ภาพประกอบสี ๒๒๓ หน้า
กว่าฉบับพิมพ์ครั้งแรก
เนื้อหาแบ่งเป็นตอน ๆ ได้แก่ ต�ำบลเกาะเกร็ด ต�ำบลคลองเกลือ ต�ำบลคลองข่อย ต�ำบลคลองพระอุดม
ต�ำบลท่าอิฐ ต�ำบลบางตลาด ต�ำบลบางตะไนย์ ต�ำบลบางพลับ ต�ำบลบางพูด ต�ำบลบ้านใหม่ ต�ำบลปากเกร็ด
ต�ำบลอ้อมเกร็ด คลองวงจรชีวิตในถิ่นฐานบ้านปากเกร็ด ความภาคภูมิใจของชาวปากเกร็ด แหล่งท่องเที่ยวใน
อ�ำเภอปากเกร็ด
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แหล่งธุรกิจส�ำคัญของเมืองนนท์
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
พื้นที่ที่เป็นอ�ำเภอบางบัวทองในปัจจุบัน เดิมเป็นพื้นที่ลุ่มอยู่ทางด้านตะวันตกของอ�ำเภอปากเกร็ด และ
อยูใ่ นเขตปกครองของอ�ำเภอปากเกร็ดมาก่อน จากบริเวณคลองบางบัวทองทีเ่ ป็นคลองแยกจากแม่นำ�้ เจ้าพระยา
สองฝั่งคลองเป็นที่ลุ่ม มีบัวขึ้นออกดอกสวยงาม คลองนี้จึงเรียกว่า คลองบางบัวทอง ยาวประมาณ ๖ กม.
ปลายคลองบรรจบกับคลองล�ำโพ และป่ากระทุม่ มืด
พ.ศ. ๒๔๓๓ พระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ขุดคลองจากปลายคลองบางบัวทองไป
ทางทิศตะวันตกไปบรรจบแม่นำ�้ ท่าจีน ทีอ่ ำ� เภอบางเลน จังหวัดนครปฐม คลองนีจ้ งึ มีชอื่ ว่าคลองพระราชาภิมณฑ์
แต่ต่อมาได้เพี้ยนไปเรียกว่า คลองพระพิมล หรือคลองพระราชาพิมล
การขุดคลองพระราชาภิมณฑ์ เป็นการพัฒนาการท�ำนาครั้งส�ำคัญของจังหวัดนนทบุรี มีการขยายพื้นที่
การท�ำนาขนาดใหญ่ เกิดพื้นที่ท�ำนากว้างใหญ่ไพศาล ราษฎรมาจับจองที่ท�ำนาตลอดสองฝั่งคลองที่ขุดใหม่
เกิดชุมชนชาวนาทั้งที่เป็นชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายมอญ ชาวไทยมุสลิม ชาวไทยเชื้อสายญวน และชาวจีน
ชาวจีนได้มารับเหมาขุดคลอง มาท�ำสวนผัก ค้าขายข้าว ท�ำกิจการโรงสีข้าว ชาวไทยเชื้อสายญวน ท�ำการค้าขาย
เลี้ยงสุกร เกิดเป็นแหล่งท�ำนา และค้าข้าวที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนนทบุรี

ยกฐานะบ้านบางบัวทองเป็นอ�ำเภอบางบัวทอง
พ.ศ. ๒๔๔๒ ทางราชการจึงยกฐานะบ้านบางบัวทองขึน้ เป็นอ�ำเภอบางบัวทอง แยกพืน้ ทีเ่ ขตปกครองจาก
อ�ำเภอปากเกร็ด หลวงวิถีผดุงชน (มะธัมมตา) เป็นนายอ�ำเภอคนแรกของอ�ำเภอบางบัวทอง ที่ท�ำการอ�ำเภอ
บางบัวทองเมื่อแรกตั้งยังคงอยู่รวมกันที่ที่ว่าการอ�ำเภอปากเกร็ด ที่วัดสนามเหนือ อ�ำเภอปากเกร็ด
พ.ศ. ๒๔๔๕ ได้สร้างที่ว่าการอ�ำเภอบางบัวทองหลังแรกบนที่ดินที่นายเขียวบริจาคอยู่ปลายคลอง
บางบัวทอง ทางจังหวัดนนทบุรีได้จัดพิธีเปิดที่ว่าการอ�ำเภอบางบัวทอง เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๕

เปิดการเดินรถไฟสายบางบัวทอง
พ.ศ. ๒๔๖๑ เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา) ได้เปิดด�ำเนินกิจการรถไฟ บริษัทรถไฟสาย
บางบัวทอง เปิดเดินรถไฟระหว่างสถานีรถไฟบวรมงคล - บางบ�ำหรุ - บางกรวย - บางกร่าง - บางบัวทอง - ระแหง
(ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี)
เจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์ ได้สร้างตลาดขนาดใหญ่ทอี่ ำ� เภอบางบัวทอง พร้อมกันนัน้ นางห้าง พันธุมจินดา
ได้สร้างตลาดขนาดใหญ่ใกล้กับตลาดเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ ตลาดทั้งสองแห่งนี้มีโรงภาพยนตร์ ร้านทอง และ
ร้านค้าทีข่ ายสินค้าต่าง ๆ มากมาย ถือได้วา่ เป็นศูนย์การค้าทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ และเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรี
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บางบัวทองแหล่งค้าข้าวที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนนทบุรี
จากการที่เป็นแหล่งปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนนทบุรี ท�ำให้บางบัวทองเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวที่
ใหญ่ทสี่ ดุ ในจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เช่น ปทุมธานี นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา โรงสีจำ� นวนมาก
ได้สร้างขึน้ ทีอ่ ำ� เภอบางบัวทอง นอกจากนัน้ ได้มพี อ่ ค้ารายย่อยเกิดขึน้ ทัว่ ไปในชุมชนต่าง ๆ พ่อค้ารายย่อยเหล่านี้
ออกรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนา แล้วน�ำมาตวงขายให้แก่พ่อค้ารายใหญ่ที่เป็นเจ้าของโรงสีต่าง ๆ

พิธีเกี่ยวข้าวของประเทศไทยที่อ�ำเภอบางบัวทอง
เนื่องด้วยอ�ำเภอบางบัวทองเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคกลางของไทย ทางราชการจึง
ก�ำหนดให้จัดพิธีเกี่ยวข้าวที่อ�ำเภอบางบัวทอง เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ พ.อ.พระยาพหลพล
พยุหเสนา นายกรัฐมนตรี และคณะได้เดินทางมาประกอบพิธเี กีย่ วข้าวทีอ่ ำ� เภอบางบัวทอง ในงานนีม้ กี ารประกวด
พันธุ์ข้าวและแข่งขันเกี่ยวข้าวด้วย

บางบัวทอง ที่ตั้งค่ายญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
ค่ายญี่ปุ่น หรือค่ายพิทักษ์บางบัวทอง อยู่ริมคลองพระราชาพิมล จากตลาดบางบัวทองไปตามคลอง
ห่างจากวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ประมาณ ๒ กิโลเมตร ทางราชการได้ใช้บริเวณนี้เป็นที่พักชาวญี่ปุ่นเมื่อครั้ง
สิ้นสงครามโลกครั้งที่ ๒ ชาวญี่ปุ่นจ�ำนวน ๓,๔๗๐ คน ได้มาอยู่ในค่ายพิทักษ์บางบัวทอง เพื่อเตรียมเดินทาง
กลับประเทศญี่ปุ่น ได้มาพักที่ค่ายนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๘ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙

ศูนย์กลางการค้าที่บางบัวทองแต่เดิมมา
ตลาดบางบัวทองนอกจากจะเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวแล้ว ตลาดบางบัวทองยังเป็นศูนย์กลางการค้าผัก
เนื้อหมู ปลา และเครื่องมือการเกษตร เช่น ระหัดวิดน�้ำ สีฝัด เคียวเกี่ยวข้าว จอบ ไถ มีดพร้า เป็นต้น ในปัจจุบัน
ตลาดบางบัวทองยังคงเป็นศูนย์การค้าปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช เครื่องยนต์การเกษตร ตลอดจนการค้าวัสดุก่อสร้าง
นอกจากนั้น ตลาดบางบัวทองเป็นชุมทางการเดินทางทางเรือด้วย
ในแต่ละวันมีเรือบรรทุกพืชผักจากบางบัวทองไปตลาดท่าเตียน กรุงเทพฯ และเรือโดยสารจากชุมชนต่าง ๆ
ที่บริการชาวบ้านจากชุมชนต่าง ๆ เดินทางมาตลาดบางบัวทองทุกวัน ในแต่ละวันจึงมีผู้คนจ�ำนวนมากมาจับจ่าย
ซื้อสินค้านานาชนิดที่ตลาดบางบัวทองที่นิยมและโด่งดังมากในอดีต คือ “เรือเขียว”

บ้านเรือนและชุมทางการเดินทางทางเรือ
ริมคลองพระราชาพิมล ในพื้นที่อ�ำเภอ
บางบัวทอง มีลักษณะคล้ายเรือนแพริมน�้ำ
(อนุเคราะห์ภาพโดย
นายชัยรัตน์ พิพัฒน์วัชรานนท์)
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“เรือเขียว” ขนาดบรรทุก ๔๐ ตัน เป็นทั้งเรือโดยสารและเรือขนส่งสินค้า จากพื้นที่ฝั่งตะวันตกของ
จังหวัดนนทบุรี ย่านอ�ำเภอไทรน้อย อ�ำเภอบางบัวทอง ต�ำบลไทรม้า อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
ผ่านคลองพระราชาพิมล คลองบางบัวทอง ออกสู่แม่น�้ำเจ้าพระยา เข้าสู่กรุงเทพมหานครที่ท่าเตียน
(อนุเคราะห์ภาพโดย นายชัยรัตน์ พิพัฒน์วัชรานนท์)

บางบัวทองแหล่งรวมศรัทธานานาศาสนิกชน
บรรดาผู้คนที่หลอมรวมเป็นคนบางบัวทองเป็นพหุสังคมของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ และหลากหลาย
ศรัทธาในศาสนาเป็นอัตลักษณ์เด่นของความเป็นพหุวัฒนธรรมของคนบางบัวทอง
อ�ำเภอบางบัวทอง จึงมีทงั้ ชาวพุทธเถรวาท พุทธมหายาน ชาวมุสลิม ชาวคริสต์ ศาสนสถาน ทัง้ วัดวาอาราม
มัสยิด และโบสถ์คริสต์ ศาลเจ้าจึงมีอยูใ่ นชุมชนต่าง ๆ ในอ�ำเภอบางบัวทอง ดังจะเห็นได้จากในพืน้ ทีใ่ นต�ำบลโสนลอย
ซึง่ มีพนื้ ทีเ่ พียง ๑ ตารางกิโลเมตร และเป็นพืน้ ทีข่ องเทศบาลเมืองบางบัวทอง มีศาสนสถานของศาสนาพุทธ คริสต์
อิสลาม รวมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ได้แก่
วัดละหาร เป็นวัดของชาวพุทธเถรวาท ตลาดบางบัวทอง
วัดบรมราชากาญจนาภิเษก เป็นวัดของชาวพุทธมหายาน
มัสยิดอับดุลลานุสรณ์ ศาสนสถานของชุมชนมุสลิมตลาดบางบัวทอง
วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ ศาสนสถานของชาวคริสต์นิกายคาทอลิก อ�ำเภอบางบัวทอง
ศาลเจ้าพ่อจุ้ย ศาลเจ้าของชาวจีนตลาดบางบัวทอง
ต�ำบลบางรักใหญ่ ต�ำบลบางรักพัฒนา อ�ำเภอบางบัวทองเป็นนิเวศวัฒนธรรมของอูอ่ ารยธรรม ล�ำน�ำ้ คลอง
แม่น�้ำอ้อมที่เป็นที่ตั้งของวัดบางรักใหญ่ วัดบางไผ่ วัดบางแพรก วัดมะเดื่อ วัดโบราณย่านคลองแม่น�้ำอ้อม
ต�ำบลละหาร ต�ำบลพิมลราช และต�ำบลบางบัวทอง เป็นที่ตั้งของชุมชนมุสลิมบางบัวทอง ย่านนี้จึงเป็น
ที่ตั้งของมัสยิด และเป็นแหล่งชุมชนมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี มีมัสยิด ๑๑ แห่ง
มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน หรือสุเหร่าแดง เป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่ มีความสวยงาม สร้างด้วยไม้สักทอง หลังคา
ทรงปั้นหยา สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖
มัสยิดนะฮ์ฎอตุล้ อิสลาห์ เป็นมัสยิดทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ ในจังหวัดนนทบุรี อยูท่ ปี่ ากคลองล�ำรี ต�ำบลละหาร
อ�ำเภอบางบัวทอง สามารถบรรจุผู้ท�ำนมัสการได้ถึง ๘๐๐ คน

มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน (สุเหร่าแดง) สถาปัตยกรรมล�้ำค่าในอ�ำเภอบางบัวทอง
นอกจากมัสยิดต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในอ�ำเภอบางบัวทอง อ�ำเภอบางบัวทองได้เป็นที่ตั้งของศูนย์บริหารกิจการ
ศาสนาอิสลาม ประจ�ำจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ที่ต�ำบลละหาร อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีด้วย

การประสานศรัทธาน�ำมาซึ่งความปรองดอง
ชาวบางบัวทองทีป่ ระกอบด้วยผูศ้ รัทธาในความเชือ่ ต่าง ๆ ในศาสนาและลัทธิ แต่ความเชือ่ ถือศรัทธาของ
ผูค้ นทีม่ คี วามต่าง แต่ความเป็นคนบางบัวทองด้วยกันก็สามารถมาประสานหลอมรวมเป็นวัฒนธรรมภายในชุมชนได้
เป็นอย่างดี
ศาลเจ้าแม่ทบั ทิมทองคลองบางแพรก ต�ำบลบางรักใหญ่ อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นศาลเจ้าของ
ชาวจีน แต่ชาวไทยพุทธให้ความเคารพนับถือว่าเป็นศาลเจ้าของหมู่บ้านไทยพุทธด้วย การเซ่นไหว้จึงมีทั้งตาม
ธรรมเนียมจีนและไทย อาคารศาลเจ้าสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีน แต่เครือ่ งเซ่นไหว้แบบไทย อันมีอาหารคาว
และหวานที่จัดเป็นส�ำรับแบบอาหารไทย
การจัดงานประจ�ำปีของศาลเจ้า นอกจากจะมีการเซ่นไหว้ มีงิ้วฉลองแบบจีนแล้ว ศาลเจ้าแห่งนี้มีการ
ท�ำบุญเลี้ยงพระ และมีละครชาตรีแสดงถวายเจ้าแม่ด้วย
ศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง ต�ำบลบางรักใหญ่ อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จึงเป็นตัวอย่างได้อย่างดีใน
การบริหารความแตกต่าง ความแตกต่างไม่ใช่ความขัดแย้ง แต่ด้วยภูมิปัญญาอันแยบยลของชาวบ้านที่สามารถ
น�ำเอาความแตกต่างมาผสมผสานกันได้เป็นวัฒนธรรมที่ดีของชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์

ศาลเจ้าแม่ทับทิม เจ้าแม่ทองค�ำ
อ�ำเภอบางบัวทอง
ที่ชาวบ้านบางแพรกและ
ปากคลองบางไผ่ ร่วมท�ำบุญประจ�ำปี
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บางบัวทองในวันนี้ มีรถไฟฟ้า ศูนย์การค้าใหญ่
ทั้งวัดบรมราชาฯ และหมู่บ้านจัดสรร
อ�ำเภอบางบัวทองปัจจุบัน ได้กลายเป็นย่านที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ มีหมู่บ้านจัดสรรมากมาย อีกทั้ง
ย่ า นการค้ า ที่ ส� ำคั ญ เป็น ชุม ทางคมนาคม ด้ว ยมีถนนกาญจนาภิ เ ษก ถนนราชพฤกษ์ ถนนรั ต นาธิ เ บศร์
ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ตัดผ่านสถานีรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ได้สร้างทีอ่ ำ� เภอบางบัวทอง ควบคูก่ บั การเป็นศูนย์รวม
ศรัทธาของชาวไทยเชือ้ สายจีน ทีว่ ดั บรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ของคณะสงฆ์จนี นิกาย และศูนย์ศกึ ษามุสลิม
ของจังหวัดนนทบุรี ที่อ�ำเภอบางบัวทอง

ที่ตั้ง อาณาเขตและการปกครองของอ�ำเภอบางบัวทอง
ทีต่ งั้ อ�ำเภอบางบัวทอง ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนนทบุรี อยูห่ า่ งจากตัวจังหวัดนนทบุรี
ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร
อ�ำเภอบางบัวทองมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอ�ำเภอปากเกร็ด และอ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันตก
ติดต่ออ�ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต้		
ติดต่ออ�ำเภอบางใหญ่ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ทิศเหนือ		
ติดต่ออ�ำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
การปกครองส่วนภูมิภาค อ�ำเภอบางบัวทองแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคเป็น ๘ ต�ำบล ดังนี้
๑. ต�ำบลโสนลอย		
๒. ต�ำบลพิมลราช
๓. ต�ำบลบางบัวทอง		
๔. ต�ำบลล�ำโพ
๕. ต�ำบลบางรักใหญ่		
๖. ต�ำบลบางรักพัฒนา
๗. ต�ำบลบางคูรัด		
๘. ต�ำบลละหาร
อ�ำเภอบางบัวทองมีการบริหารส่วนท้องถิ่น ดังนี้
๑. เทศบาลเมืองบางบัวทอง (เฉพาะต�ำบลโสนลอย และบางส่วนของต�ำบลบางรักพัฒนา และบางส่วน
ของต�ำบลพิมลราช)
๒. องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางบัวทอง
๓. องค์การบริหารส่วนต�ำบลพิมลราช
๔. องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางรักใหญ่
๕. องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางรักพัฒนา
๖. องค์การบริหารส่วนต�ำบลละหาร
๗. องค์การบริหารส่วนต�ำบลล�ำโพ
๘. องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางคูรัด

สถานที่ส�ำคัญในอ�ำเภอบางบัวทอง
วัดบางไผ่พระอารามหลวง วัดบางไผ่ตงั้ อยูท่ รี่ มิ คลองบางไผ่ ต�ำบลบางรักพัฒนา อ�ำเภอบางบัวทอง เป็น
วัดโบราณสร้างสมัยอยุธยา ได้รบั การยกฐานะขึน้ เป็นพระอารามหลวง พระโสภณนนทสาร เจ้าอาวาสองค์ปจั จุบนั
ได้พัฒนาวัดให้เป็นแหล่งศึกษาธรรมที่ใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี
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วัดละหาร เป็นวัดดั้งเดิมเมื่อแรกตั้งอ�ำเภอบางบัวทอง หลวงพ่อป่าเลไลยก์ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง
ของอ�ำเภอบางบัวทอง และพระพุทธรูปทีท่ ำ� จากไม้ไผ่สานเป็นองค์พระพุทธรูป ได้ประดิษฐานอยูท่ วี่ หิ ารวัดละหาร
วัดโมลี เป็นวัดที่ประดิษฐานรูปหล่อของพระราชปรีชามุนี (หลวงปู่เผือก) พระสงฆ์ผู้เป็นพระสุปฏิปันโน
ทรงคุณธรรมที่ดียิ่ง เป็นที่เคารพกราบไหว้ของคนบางบัวทอง
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ เป็นวัดของคณะสงฆ์จีนนิกายสถาปัตยกรรมแบบจีน และงานพุทธ
ศิลป์แบบจีนที่วัดแห่งนี้มีคุณค่าควรแก่การได้ไปกราบไหว้และชื่นชมในความงามเป็นอย่างยิ่ง
มัสยิดนะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์ (สุเหล่าปากคลองล�ำรี) เป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มาก เป็นศูนย์รวมศรัทธาของ
ชาวไทยอิสลามบางบัวทอง ที่ส�ำคัญแห่งหนึ่ง
มัสยิดดารุล้ อาบีดนี (สุเหล่าแดง) เป็นอาคารไม้สกั ทีม่ ขี นาดใหญ่และมีความสวยงามมาก สร้างเมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๖
วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ เป็นวัดในชุมชนชาวคาทอลิก บางบัวทอง ตัง้ อยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง
ศาลเจ้าพ่อจุ้ย ที่พึ่งทางใจของชาวบางบัวทอง ตั้งอยู่ริมคลองพระราชาพิมล ท้ายตลาดบางบัวทอง

หอพระไตรปิฎก วัดบางไผ่ พระอารามหลวง
อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดบางไผ่ พระอารามหลวง
อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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แหล่งความรู้อ�ำเภอบางบัวทอง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอ�ำเภอบางบัวทองไว้ในรูปแบบหนังสือ
แล้ว ๔ เล่ม ได้แก่ ภูมินามอ�ำเภอบางบัวทอง วัดในอ�ำเภอบางบัวทอง ท้องถิ่นอ�ำเภอบางบัวทอง และภาพเก่า
เล่าเรื่องบางบัวทอง มีเรื่องราวรายละเอียดที่เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงได้

๑. วั ด ในอ� ำ เภ อบางบั ว ทอง (Temples in Bangbuathong, Nonthaburi)
เรื่องย่อ
อ�ำเภอบางบัวทองเป็นที่ตั้งของชุมชนที่มีอายุยาวนานกว่า ๔๐๐ ปี
มีความเจริญมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ผู้คนในชุมชนได้สร้างวัดอันเป็น
ศาสนสถานและศูนย์รวมศรัทธาทีม่ ตี อ่ พระพุทธศาสนาไว้หลายแห่ง นอกจาก
เป็นแหล่งรวมศิลปะแขนงต่าง ๆ ยังท�ำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้คนของ
ชุมชนตลอดจนวิถีชีวิตอันเป็นรากเหง้าของชุมชนต่าง ๆ ได้อย่างดี ปัจจุบัน
วัดในอ�ำเภอบางบัวทองมีทั้งสิ้น ๑๑ แห่ง ซึ่งเป็นอ�ำเภอที่มีวัดน้อยที่สุดใน
จังหวัดนนทบุรี
เนือ้ หาแบ่งเป็นตอน ๆ ได้แก่ วัดเต็มรักสามัคคี วัดบางไผ่ วัดบางแพรก
วัดบางรักใหญ่ วัดโมลี วัดไผ่เหลือง วัดมะเดื่อ วัดละหาร วัดลาดปลาดุก
วัดล�ำโพ วัดสามง่าม วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จนี นิกาย
ปีพิมพ์ ๒๕๕๑
รังสรรค์ และคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย ส�ำนักสงฆ์พูนพิมลราช
ภาพประกอบสี ๒๕๖ หน้า

๒. ภาพเก่าเล่าเรื่องบางบัวทอง (Historical Bangbuathong in Pictures)
เรื่องย่อ
อ�ำเภอบางบัวทองเป็นอ�ำเภอหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งผลิต
พื ช ผลทางการเกษตรส� ำ คั ญ ที่ อ าศั ย น�้ ำ จากคลองบางบั ว ทองและคลอง
พระราชาพิมล ซึ่งเป็นคลองสายส�ำคัญของอ�ำเภอบางบัวทอง ปัจจุบันแบ่ง
การปกครองออกเป็น ๘ ต�ำบล ๗๓ หมู่บ้าน
เนือ้ หาเป็นตอนๆ ได้แก่ แรกตัง้ อ�ำเภอบางบัวทอง รถไฟสายบางบัวทอง
สร้างวิหาร พระพุทธรูปหลวงพ่อป่าเลไลยก์และโรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดละหาร ประกวดพันธุข์ า้ วทีอ่ ำ� เภอบางบัวทอง ตัง้ เทศบาลเมืองบางบัวทอง
และนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทองคนแรก ประตูน�้ำและประตู
ระบายน�้ำบางบัวทอง ค่ายญี่ปุ่นบางบัวทอง สถานที่ส�ำคัญของส่วนราชการ
อ�ำเภอบางบัวทอง การพัฒนาอ�ำเภอบางบัวทองในช่วงต้นพุทธศักราช ๒๕๐๐
ปีพิมพ์ ๒๕๕๒
ตลาดบางบัวทอง วิถีชีวิต อาชีพและธุรกิจของชาวบางบัวทอง

ภาพประกอบสี ๘๗ หน้า
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๓. ท้องถิ่นบางบัวทอง (Bangbuathong Stories Uncovered)
เรื่องย่อ
ความเป็นมาของต�ำบลในอ�ำเภอบางบัวทอง การด�ำเนินชีวิตตาม
สภาพแวดล้อมและอาชีพที่หลากหลายทั้งชาวนา ชาวสวน ชาวสวนผัก
นอกจากนั้นยังเป็นที่รวมของบุคคลหลายเชื้อชาติ มีทั้งไทย จีน มอญ ลาว
เขมร ญวน และมีผู้นับถือศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ ลัทธิเต๋า และขงจื๊อ
ท�ำให้อำ� เภอบางบัวทองเป็นศูนย์รวมการผลิตและการค้าผลผลิตการเกษตร
ที่ส�ำคัญ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เนือ้ หาแบ่งเป็นตอน ๆ ได้แก่ บ้านเรือนของคนบางบัวทอง การศึกษา
ครั้งแรกในอ�ำเภอบางบัวทองในสมัยแรกที่มีการก่อตั้งโรงเรียน บางบัวทอง
แหล่ ง หลบภั ย สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ย่ า นการค้ า ในอ� ำ เภอบางบั ว ทอง
การปกครองของอ�ำเภอบางบัวทอง สถานที่ส�ำคัญในอ�ำเภอบางบัวทอง
ประเพณีส�ำคัญของชาวอ�ำเภอบางบัวทอง
ปีพิมพ์ ๒๕๕๔

ภาพประกอบสี ๒๕๖ หน้า

๔. ภูมินามอ�ำเภอบางบัวทอง (Place Names of Bangbuathong, Nonthaburi)
เรื่องย่อ
ความเป็นมาของอ�ำเภอบางบัวทองที่เป็นแหล่งอารยธรรมคลอง
แม่น�้ำอ้อมแม่น�้ำเจ้าพระยาสายเก่า วิถีชีวิตของผู้คนและชุมชนย่านคลอง
บางบัวทอง
เนือ้ หาแบ่งเป็นตอน ๆ ได้แก่ บางบัวทองแหล่งอารยธรรมอ้อมแม่นำ�้
เจ้าพระยาสายเก่าและย่านคลองบางบัวทอง บางบัวทองแต่เดิมมีป่า ต่อมา
เป็นนาข้าว คลองพระราชาพิมลล�ำน�้ำสายประวัติศาสตร์ก่อก�ำเนิดนาข้าว
และเกิดอ�ำเภอบางบัวทอง คลองในอ�ำเภอบางบัวทองเปลี่ยนป่าใหญ่ให้เป็น
นาและคูคลอง ผู้คนเข้าจับจองเป็นบ้านเป็นเมือง การจัดพิธีเกี่ยวข้าวของ
ประเทศที่อ�ำเภอบางบัวทอง หลากหลายภาษานานาศรัทธามารวมเป็น
คนบางบัวทอง บางบัวทองเป็นแหล่งผลาหารมีทงั้ เรือกสวนไร่นาและสวนผัก
ปีพิมพ์ ๒๕๕๔
วิถีชีวิตและอาชีพท้องถิ่นบางบัวทอง ย้อนต�ำนานการเดินทางด้วยรถไฟ ภาพประกอบสี ๒๗๒ หน้า
สายบางบัวทอง การคมนาคมด้วยรถยนต์ครั้งแรกในอ�ำเภอบางบัวทอง
ผู้ท�ำ คุณประโยชน์ในอ�ำเภอบางบัวทอง
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อ�ำเภอไทรน้อย

อ�ำเภอไทรน้อย

ทุ่งรวงทองที่กว้างใหญ่
สมบูรณ์ด้วยข้าวในนาปลาในหนอง
พื้นที่ของอ�ำเภอไทรน้อยในปัจจุบัน แต่เดิมอยู่ในเขตปกครองของอ�ำเภอบางบัวทอง พ.ศ. ๒๔๙๒
ทางราชการได้พิจารณาเห็นว่า ต�ำบลไทรน้อย ต�ำบลไทรใหญ่ ต�ำบลหนองเพรางาย และต�ำบลราษฎร์นิยม
อ�ำเภอบางบัวทอง มีราษฎรอยูอ่ าศัยมาก และห่างไกลจากอ�ำเภอบางบัวทอง ราษฎรไปติดต่อกับอ�ำเภอบางบัวทอง
ไม่สะดวก ควรให้ ๔ ต�ำบล นี้แยกไปเป็นกิ่งอ�ำเภอ จึงให้ตั้งกิ่งอ�ำเภอไทรน้อย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ ให้ต�ำบลไทรน้อย
ต�ำบลไทรใหญ่ ต�ำบลราษฎร์นิยม ต�ำบลหนองเพรางาย ขึ้นกับกิ่งอ�ำเภอไทรน้อย
พ.ศ. ๒๔๙๙ ทางราชการได้ยกฐานะกิ่งอ�ำเภอไทรน้อย เป็นอ�ำเภอไทรน้อย
พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนนทบุรี ทางราชการได้โอนต�ำบลขุนศรี จากอ�ำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม มาขึ้นกับอ�ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

จากป่ากระทุ่มมืด มาเป็นนาข้าวที่กว้างใหญ่ไพศาล
พระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ขุดคลองพระราชาพิมล เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓ ขุดจากปลายคลองบางบัวทอง อ�ำเภอบางบัวทอง ขุดถึงวัดยอด
พระพิมล ต�ำบลขุนศรี อ�ำเภอไทรน้อย เมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๒ จากนัน้ มีชาวบ้านเข้ามาจับจองทีด่ นิ เพือ่ ใช้ทำ� นากันมากขึน้
จนป่ากระทุ่มที่มีมากมาย ที่เรียกกันทั่วไปว่า ป่ากระทุ่มมืด หมดไปกลายเป็นทุ่งนาข้าวขนาดกว้างใหญ่ไพศาล
แลสุดขอบฟ้าแทนป่ากระทุ่มมืด

เปิดพื้นที่ท�ำนามีการขุดคลองสาขาทั่วไปในไทรน้อย
คลองพระราชาพิมลเปรียบประดุจเส้นเลือดใหญ่ของอ�ำเภอไทรน้อย เมื่อมีการจับจองที่ดินสองฝั่ง
คลองพระราชาพิมล ผู้คนต่างขุดคลองเล็กคลองน้อย เพื่อเป็นคลองส่งน�้ำเข้านาแยกจากคลองพระราชาพิมล
ดุจเส้นโลหิตฝอยในร่างกายของคนกระจายอยูท่ วั่ ไปในอ�ำเภอไทรน้อย เช่น คลองมะสง คลองลากค้อน คลองห้าร้อย
คลองขุนศรี คลองหม่อมแช่ม คลองขวาง คลองโต๊ะนุ้ย เป็นต้น

ผู้ ใจบุญช่วยสนับสนุนชาวนาด้วยการขุดคลองส่งน�้ำ
คลองหลายคลองในอ�ำเภอไทรน้อยได้ขดุ ขึน้ ด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ จากพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองทวีวัฒนา คลองนราภิรมย์เพื่อช่วยแก้ปัญหาการตื้นเขิน
ของคลองมหาสวัสดิ์ ต่อมาคลองทวีวัฒนาได้ขุดขยายเข้ามาในเขตอ�ำเภอไทรน้อยด้วย คลองทวีวัฒนาเป็น
แนวแบ่งเขตอ�ำเภอไทรน้อยกับอ�ำเภอบางเลน อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
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หม่อมแช่ม กฤดากร ณ อยุธยา ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ ได้ขุดคลองหม่อมแช่ม
อ�ำเภอไทรน้อย
ขุนศรีราษฎร์นิยม (พร มัณยานนท์) ได้ขุดคลองขุนศรีและคลองราษฎร์นิยม
อ�ำเภอไทรน้อยจึงเป็นพื้นที่ราบลุ่มที่อุดมสมบูรณ์ มีล�ำคลองใหญ่น้อยกระจายอยู่ทั่ว เหมาะสมอย่างยิ่ง
ต่อการท�ำนา ท�ำสวน จึงมีค�ำที่กล่าวที่ว่า มีข้าวในนา มีปลาในคลอง อย่างแท้จริง

หลากหลายเชือ้ ชาติ หลากหลายศรัทธามารวมกันเป็นคนไทรน้อย

ผู้คนที่เข้ามาจับจองที่ดินเพื่อท�ำนา มาจากจังหวัดนนทบุรีก็มี ที่มาจากพระประแดง สมุทรปราการ
สมุทรสาคร เป็นคนไทยเชื้อสายมอญ ไทยมุสลิม จากพระประแดง สมุทรปราการ และบ้านบางตลาด บ้านท่าอิฐ
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผูท้ มี่ าอยูอ่ ำ� เภอไทรน้อยไม่วา่ จะเป็นไทย มอญ อิสลาม มาประกอบอาชีพท�ำนาทัง้ สิน้
ส่วนจีนประกอบอาชีพค้าขาย มีการรับซื้อ - ขาย ข้าวเปลือก ท�ำกิจการโรงสีข้าว ค้าขายเครื่องมือการเกษตร
ค้าของช�ำ เป็นต้น
ท่ามกลางผืนนาที่กว้างสุดสายตา ของอ�ำเภอไทรน้อย จึงเกิดแหล่งชุมชนพหุสังคม ทั้งไทย มอญ จีน และ
ไทยมุสลิมตามชุมชนต่าง ๆ ที่อ�ำเภอไทรน้อย วัฒนธรรมมอญที่โดดเด่นที่ปรากฏในชุมชนมอญวัดสโมสร
ต�ำบลไทรใหญ่ อ�ำเภอไทรน้อย ในเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลตักบาตรน�ำ้ ผึง้ เทศกาลออกพรรษา ตักบาตรดอกไม้ เป็นต้น
ตลาดน�ำ้ วัดไทรใหญ่ ไหว้หลวงพ่อทองค�ำวัดไทรใหญ่ วันอิดลิ ฟิสตรี ของชาวไทยมุสลิมทีม่ สั ยิดคลองมะสง
มัสยิดคลองโต๊ะนุ้ย งานเทศกาลไหว้เจ้าพ่อจุ้ย ไทรน้อย ไหว้เจ้าแม่ปากคลองขุนศรีของชุมชนจีน ไทรน้อย

ที่ตั้ง อาณาเขตและการปกครองของอ�ำเภอไทรน้อย
ที่ตั้ง อ�ำเภอไทรน้อย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนนทบุรี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนนทบุรี
ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร
อ�ำเภอไทรน้อยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด และอ�ำเภอต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ		
ติดต่ออ�ำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ทิศใต้		
ติดต่ออ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก
ติดต่ออ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันตก
ติดต่ออ�ำเภอบางเลน จังหวัดนนทบุรี
การปกครองส่วนภูมิภาค อ�ำเภอไทรน้อย แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคเป็นต�ำบลต่าง ๆ ดังนี้
๑. ต�ำบลไทรน้อย		
๒. ต�ำบลไทรใหญ่
๓. ต�ำบลขุนศรี		
๔. ต�ำบลราษฎร์นิยม
๕. ต�ำบลทวีวัฒนา		
๖. ต�ำบลหนองเพรางาย
๗. ต�ำบลคลองขวาง
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การปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอไทรน้อย มีการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
๑. เทศบาลต�ำบลคลองขวาง
๒. องค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองขวาง
๓. องค์การบริหารส่วนต�ำบลขุนศรี
๔. องค์การบริหารส่วนต�ำบลไทรน้อย
๕. องค์การบริหารส่วนต�ำบลทวีวัฒนา
๖. องค์การบริหารส่วนต�ำบลไทรใหญ่
๗. องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองเพรางาย
๘. องค์การบริหารส่วนต�ำบลราษฎร์นิยม

ไทรน้อยแหล่งก�ำเนิดรถยนต์ โดยสารย่านตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี
ครั้งแรกเริ่ม

พื้นที่ทางตะวันออกของจังหวัดนนทบุรี เมื่อมีถนนพิบูลสงคราม ถนนประชาราษฎร์ตัดเข้ามาถึงจังหวัด
นนทบุรี จากนัน้ เริม่ มีรถยนต์ประจ�ำทางรับส่งผูโ้ ดยสารระหว่างจังหวัดนนทบุรี - สนามหลวง เป็นเส้นทางเดินรถยนต์
โดยสารสายแรกในจังหวัดนนทบุรี แต่พื้นที่ทางตะวันตกของจังหวัดนนทบุรีขณะนั้นยังไม่มีถนนรถยนต์ และไม่มี
รถยนต์โดยสาร แม้จะมีรถไฟของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์รับส่งผู้คนในอ�ำเภอบางบัวทอง อ�ำเภอบางใหญ่
อ�ำเภอบางกรวยแต่ยังไม่มีรถยนต์โดยสาร
ขุนศรีราษฎร์นิยม (พร มัณยานนท์) ก�ำนันต�ำบลไทรใหญ่ อ�ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เป็นบุคคลแรก
ที่น�ำรถยนต์มาใช้รับ - ส่ง ผู้โดยสารระหว่างอ�ำเภอไทรน้อยที่คลองขุนศรี - ตลาดบางบัวทอง เมื่อประมาณ พ.ศ.
๒๔๗๖ เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของกิจการรถยนต์โดยสารของอ�ำเภอไทรน้อยและอ�ำเภอบางบัวทอง
รถยนต์โดยสารของขุนศรีราษฎร์นิยมมี ๒ คัน รถยนต์วิ่งได้เฉพาะในฤดูแล้ง เพราะรถวิ่งไปตามท้องนาที่
แห้งไม่มถี นนโดยเฉพาะ เมือ่ ถึงฤดูฝนฤดูนำ�้ หลากรถไม่สามารถวิง่ ได้ หลวงโยธีพทิ กั ษ์อดีตนายอ�ำเภอบางบัวทอง
ได้กล่าวถึงรถยนต์โดยสารของขุนศรีราษฎร์นยิ มว่า “ในฤดูแล้งมีรถยนต์รบั ส่งคนโดยสารใช้เวลาเดินในนาจาก
บางบัวทองถึงต�ำบลไทรใหญ่อีกสายหนึ่ง พอท�ำความสะดวกให้ได้บ้างเหมือนกัน”

อ�ำเภอไทรน้อยแหล่งพระสงฆ์ผู้ทรงศีล

สภาพแวดล้อมของภูมิประเทศของอ�ำเภอไทรน้อย เมื่อแรกเริ่มเกิดชุมชนชาวนาที่สงบสุข ในน�้ำมีปลา
ในนามีขา้ ว ผูค้ นทีม่ าอยูท่ ไี่ ทรน้อยจึงอยูท่ ่ามกลางภูมปิ ระเทศทีเ่ หมาะสม ผูค้ นส่วนใหญ่จงึ มีวนิ ยั ในการด�ำรงชีวติ
ทีส่ งบสุข ประกอบกับมีพระสงฆ์ผทู้ รงศีล เป็นผูน้ ำ� ในชุมชนหลายรูปทีเ่ ป็นพระสงฆ์สปุ ฏิปนั โน ปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ชิ อบ
ปฏิบัติตรง ปฏิบัติควรแก่ความเป็นสมณะที่แท้จริง ควรแก่การเคารพกราบไหว้ เช่น พระอาจารย์เข็ม จันทรังสี
วัดยอดพระพิมล ต�ำบลขุนศรี อ�ำเภอไทรน้อย พระครูปญ
ั ญานนทคุณ (บาง ปัญญาทีโป) วัดสโมสร ต�ำบลไทรใหญ่
อ�ำเภอไทรน้อย พระครูประชาธรรมนาถ (แฉ่ง) วัดราษฎร์นิยม ต�ำบลราษฎร์นิยม อ�ำเภอไทรน้อย หลวงพ่อทิพย์
วัดไทรใหญ่ อ�ำเภอไทรน้อย เป็นต้น
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พุทธศิลป์ล�้ำค่าที่อ�ำเภอไทรน้อย

อ�ำเภอไทรน้อยถึงแม้จะมีกำ� เนิดมาในช่วงเวลายังไม่ถงึ ศตวรรษ แต่อำ� เภอไทรน้อยเป็นแหล่งรวมพุทธศิลป์
ที่ล�้ำค่าควรแก่การศึกษางานศิลป์ที่ล�้ำค่าของเมืองนนทบุรี อาทิ
พระพุทธรูปศิลาวัดยอดพระพิมล วัดยอดพระพิมล ต�ำบลขุนศรี อ�ำเภอไทรน้อย เป็นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูป
ศิลาสมัยอยุธยาตอนต้น ๒ องค์ องค์หนึ่งประดิษฐานเป็นพระประธาน พระอุโบสถ อีกองค์หนึ่ง ประดิษฐานเป็น
พระประธานทีศ่ าลาการเปรียญ พระพุทธรูปทัง้ ๒ องค์นี้ พระสุเมธมุนี (ลับ สังกิจโจ) อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม
กรุงเทพฯ ได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสองจากวัดราชบูรณะ (วัดเลียบ) หลังจากวัดราชบูรณะ ได้ถูกระเบิดเสียหาย
เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไปถวายไว้ที่วัดยอดพระพิมล
พระพุทธรูปศิลปะมอญ ที่วัดขุนศรี พระสุเมธมุนี (ลับ สังกิจโจ) อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ
ได้อญ
ั เชิญพระพุทธรูปศิลปะมอญมาประดิษฐานเป็นพระประธานพระอุโบสถ วัดขุนศรี ต�ำบลขุนศรี อ�ำเภอไทรน้อย
พระอุโบสถวัดคลองขวาง ต�ำบลคลองขวาง อ�ำเภอไทรน้อย เป็นพระอุโบสถที่รวมงานศิลปะไทยที่สวยงาม
ควรแก่การศึกษา ทั้งในด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม งานปูนปั้นที่งามเป็นเลิศ อีกทั้งเป็นตัวอย่างในการจัด
ภูมิทัศน์ ความสะอาด ความสงบ สมกับเป็นสถานปฏิบัติธรรม

วัดไทรใหญ่ที่ประดิษฐานหลวงพ่อทองค�ำและแม่โพสพ

ที่พึ่งของชาวบ้านย่านอ�ำเภอไทรน้อยที่มีผู้มากราบไหว้บูชาแทบทุกวัน คือหลวงพ่อทองค�ำ พระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวไทรน้อย หลวงพ่อทองค�ำประดิษฐานอยู่ที่วิหารวัดไทรใหญ่ ต�ำบลไทรน้อย อ�ำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี หลวงพ่อทองค�ำเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยส�ำริดปางสมาธิ หน้าตักกว้าง ๑.๖๕ เมตร เดิมเป็นพระ
ประธานอุโบสถ เมื่อวัดไทรใหญ่ได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ อุโบสถหลังเดิมได้เป็นวิหารประดิษฐานหลวงพ่อทองค�ำ
ที่วัดไทรใหญ่นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทองค�ำแล้ว วัดไทรใหญ่ยังเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อ
ของแม่โพสพทีพ่ งึ่ ของชาวนาในอ�ำเภอไทรน้อยด้วย ชาวนาในอ�ำเภอไทรน้อยจะให้ความเคารพบูชาแม่โพสพเทพี
แห่งข้าวของชาวนาทั้งหลาย เมื่อเริ่มไถหว่านชาวนาต้องท�ำพิธีเซ่นไหว้บอกกล่าวแม่โพสพ เมื่อต้นข้าวออกรวง
ชาวนาต้องท�ำพิธีท�ำขวัญแม่โพสพ แม้เมื่อเกี่ยวข้าว นวดข้าว ขนข้าวเข้ายุ้ง ชาวนาต้องเซ่นไหว้แม่โพสพ หลังจาก
นั้นต้องมีพิธีท�ำขวัญแม่โพสพ ชาวนาอ�ำเภอไทรน้อยมาร่วมกันจัดพิธีท�ำขวัญแม่โพสพเป็นประจ�ำทุกปีที่วัด
ไทรใหญ่ ในวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๒ ชาวนาจะอัญเชิญรูปหล่อแม่โพสพมาจัดพิธี น�ำข้าวเปลือก ผัก ผลไม้ ที่ปลูก
มารวมไว้ในพิธี มีการกล่าวค�ำท�ำขวัญแม่โพสพ และท�ำพิธเี บิกแว่นเวียนเทียน เชิญขวัญแม่โพสพ ชาวนาในอ�ำเภอ
ไทรน้อย ยังคงร่วมกันจัดท�ำพิธีท�ำขวัญแม่โพสพที่วัดไทรใหญ่ อ�ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เป็นประจ�ำทุกปี

หลวงพ่อทองค�ำ วัดไทรใหญ่
อ�ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
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แม่โพสพ วัดไทรใหญ่
อ�ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ไทรน้อยแหล่งกล้วยไม้ ไม้ประดับส่งออก

อ�ำเภอไทรน้อยที่เคยเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันนี้เกษตรกรในอ�ำเภอ
ไทรน้อยได้มีการน�ำความรู้ในการปลูกกล้วยไม้ และไม้ประดับมาเป็นอาชีพหลักนอกจากการท�ำนา ท�ำให้อ�ำเภอ
ไทรน้อยเป็นแหล่งส่งออกกล้วยไม้และไม้ประดับแหล่งใหญ่ของจังหวัดนนทบุรี
เกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยไม้ในอ�ำเภอไทรน้อยได้รวมตัวเป็นกลุม่ ผูผ้ ลิตกล้วยไม้อำ� เภอไทรน้อย นายวิชยั นพสันติ
เป็นประธานกลุ่ม สมาชิกกลุ่มเป็นเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ในต�ำบลคลองขวาง ต�ำบลทวีวัฒนา ต�ำบลไทรใหญ่
ต�ำบลขุนศรี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีต่ ำ� บลคลองขวางมีพนื้ ทีป่ ลูกกล้วยไม้เพือ่ ตัดดอกขายต่างประเทศมากกว่า ๑๐๐ ไร่
มีสวนกล้วยไม้กระจายอยู่ในต�ำบลต่าง ๆ ของอ�ำเภอไทรน้อย นอกต�ำบลคลองขวางอีกกว่า ๓๐ แห่ง
นอกจากการปลูกกล้วยไม้ เกษตรกรไทรน้อยยังรวมตัวกันปลูกไม้ประดับพันธุ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บอนสี ที่มีทั้งบอนสีภายในประเทศ และพันธุ์บอนสีต่างประเทศ มีมากกว่า ๘๐ สายพันธุ์ เกษตรกรผู้ปลูกไม้
ประดับได้รวมกันจัดตัง้ หมูบ่ า้ นบอนสีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นศูนย์รวมสายพันธุ์บอนสีที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย

สวนกล้วยไม้ และต้นบอนสี
ที่มีชื่อเสียงของอ�ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
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เกษตรกรชาวอ�ำเภอไทรน้อยได้ตระหนักและส�ำนึกในพระปรีชาสามารถ และพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานศาสตร์พระราชา แนวพระราชด�ำริตามแนว
ทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์ในการด�ำรงชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยและชาวโลก นายยวง เขียวนิล
เกษตรกรและปราชญ์ชาวบ้านดีเด่นของอ�ำเภอไทรน้อย เป็นผูห้ นึง่ ทีน่ อ้ มน�ำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพการเกษตร กล่าวคือ มีการจัดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท�ำการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มีการท�ำนา ท�ำสวนผลไม้ ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เพาะเห็ด และปลูกผักต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พื้นที่
เพือ่ เพิม่ ผลผลิตในพืน้ ทีท่ ไี่ ม่มากนักแต่ได้ผลผลิตมาก เช่น การเพาะเห็ดในพืน้ ทีใ่ ต้บนั ได การเลีย้ งกบในยางรถยนต์
ทีซ่ อ้ นกันหลายชัน้ การน�ำภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านมาท�ำปุย๋ อินทรีย์ ปุย๋ ชีวภาพ การปลูกพืชด้วยการเลีย่ งไม่ใช้ยาฆ่าแมลง
และปุ๋ยเคมี แต่สามารถได้ผลผลิตการเกษตรที่ดีทั้งปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
นายยวง เขียวนิล ได้ใช้พนื้ ทีก่ ารเกษตรของตนเป็นแหล่งเรียนรูท้ งั้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ตามหลักการ
ของศาสตร์พระราชา นายยวง เขียวนิล ได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทรงปัญญา
เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จากสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพระราชพิธพี ชื มงคล เมือ่ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

นายยวง เขียวนิล ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
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แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวอ�ำเภอไทรน้อย
อ�ำเภอไทรน้อยมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้สนใจไปพักผ่อนกันมาก คือ
กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อทองค�ำวัดไทรใหญ่ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของอ�ำเภอไทรน้อย
ตลาดน�้ำวัดไทรใหญ่ ต�ำบลไทรน้อย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวไปกันมากในวันเสาร์ - อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผลผลิตการเกษตรต่าง ๆ ในอ�ำเภอไทรน้อย มีจ�ำหน่ายที่ตลาดน�้ำวัดไทรใหญ่นี้ด้วย
การท่องเทีย่ วเชิงเกษตร อ�ำเภอไทรน้อยเป็นแหล่งเกษตรกรรม นอกจากปลูกข้าวแล้ว ยังมีการท�ำสวนผลไม้
สวนกล้วยไม้ และไม้ประดับอื่น ๆ เช่น บอนสี ไม้ใบที่สวยงาม แหล่งเกษตรกรรมดังกล่าวนี้ รวมทั้งแหล่งเรียนรู้
สวนลุงเครา บ้านตาชา - ยายสา ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดเวลา

แหล่งเรียนรู้สวนลุงเครา
แหล่งเรียนรู้การท�ำปุ๋ยมูลไส้เดือนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ�ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนบ้านตาชา - ยายสา อ�ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
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แหล่งความรู้อ�ำเภอไทรน้อย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รวบรวมข้อมูลความรูเ้ กีย่ วกับอ�ำเภอไทรน้อยไว้ในรูปแบบหนังสือแล้ว
๒ เล่ม ได้แก่ ภูมนิ ามอ�ำเภอไทรน้อย และวัดในอ�ำเภอไทรน้อย มีเรือ่ งราวรายละเอียดทีเ่ ป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงได้

๑. วัดในอ�ำเภอไทรน้อย (Temples In Sainoi, Nonthaburi)
เรื่องย่อ
ไทรน้อยเป็นอ�ำเภอที่เปลี่ยนสภาพจากความเป็นป่ากระทุ่มมืดมา
เป็ นชุ ม ชนเกษตรกรรม มีวัด เป็น สถานที่บ�ำเพ็ญ กุศลปฏิ บัติ ธ รรมของ
พระสงฆ์ สามเณร และชาวบ้านในชุมชนเป็นแหล่งศิลปกรรมและการศึกษา
ของกุลบุตรกุลธิดามาตั้งแต่ในอดีต อ�ำเภอไทรน้อยมีวัดทั้งสิ้น ๑๕ แห่ง มี
การสร้างพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ และศาสนสถานอืน่ ๆ ทีม่ คี วามวิจติ ร
งดงามสามารถเป็นแหล่งศึกษาแก่ผสู้ นใจในงานศิลปะต่าง ๆ ได้อย่างดี
เนือ้ หาแบ่งเป็นตอน ๆ ได้แก่ วัดคลองขวาง วัดคลองขุนศรี วันคลองเจ้า
วัดคลองตาคล้าย วัดไทรน้อย วัดไทรใหญ่ วัดปลายคลองขุนศรี วันเพรางาย
วัดมะสง วัดยอดพระพิมล วัดราษฎร์นยิ ม วัดลากค้อน วัดสโมสร วัดเสนีวงศ์
วั ดอ่ ว มอ่ อ งประชานฤมิต ส�ำนัก สงฆ์ม อญรามัญ วัด ที่สังกั ด คณะสงฆ์ ปีพิมพ์ ๒๕๕๑
ภาพประกอบสี ๒๓๗ หน้า
มหานิกายและธรรมยุติกนิกายในอ�ำเภอไทรน้อย

๒. ภูมินามอ�ำเภอไทรน้อย (Place Names of Sainoi, Nonthaburi)
เรื่องย่อ
ไทยน้อยเป็นอ�ำเภอหนึ่งที่อยูใ่ นจังหวัดนนทบุรอี ัตลักษณ์ทโี่ ดดเด่น
ของผู้คนคือเป็นชาวนา ซึ่งเป็นบทบาทที่ท�ำให้อ�ำเภอไทรน้อยเป็นแหล่ง
ปลูกข้าวทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของจังหวัดนนทบุรี มีผคู้ นหลากหลายเชือ้ ชาติ ซึง่ หลอม
รวมกันเป็นวัฒนธรรมของผู้คนในอ�ำเภอไทรน้อยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เนื้อหาแบ่งเป็นตอน ๆ ได้แก่ ไทรน้อยสมัยป่ากระทุ่มมืด ไทรน้อย
สมัยบ้านกระทุ่มมืดในเขตปกครองของอ�ำเภอบางบัวทอง จากกิ่งอ�ำเภอ
ไทรน้อยเป็นอ�ำเภอไทรน้อย หลากหลายชาติพันธุ์ สร้างสรรค์ไทรน้อย
ไทรน้อยแหล่งปลูกข้าวทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของจังหวัดนนทบุรี ชาวนาไทรน้อยท�ำนา
ด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผู้ท�ำคุณประโยชน์ในอ�ำเภอไทรน้อย ต�ำบลต่าง ๆ
ในอ�ำเภอไทรน้อยและเทศบาลต�ำบลไทรน้อย ศิลปะสืบสาน เทศกาลงาน
ประเพณีของชาวไทรน้อย สถานทีส่ ำ� คัญและแหล่งท่องเทีย่ วอ�ำเภอไทรน้อย ปีพิมพ์ ๒๕๕๒

ภาพประกอบสี ๓๓๕ หน้า
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พระบารมีมากล้นร�ำพัน

คนนนท์เทิดทูนสถาบันเหนือเกล้า
ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ ต่อเหล่าปวงพสกนิกร คนนนทบุรที มี่ มี าแต่ครัง้ กรุงศรีอยุธยา ทีพ่ ระมหากษัตริย์
ทรงพระกรุณาสถาปนาเมืองนนทบุรี อีกทั้งทรงพัฒนาเมืองนนทบุรี โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัด และสถาปนา
วัดวาอารามที่สวยงาม ครั้นถึงสมัยธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด�ำเนินมา
ประกอบพระราชพิธคี รัง้ ส�ำคัญ สมโภชและอัญเชิญพระแก้วมรกตทีพ่ ระต�ำหนักบางธรณีเมืองนนทบุรี โปรดเกล้าฯ
ให้ชาวมอญมาอยู่ที่ด่านขนอน ปากเกร็ด เมืองนนทบุรี
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้ชาวไทยจากภาคเหนือมาอยู่ที่
คลองแม่น�้ำอ้อม ในชุมชนบางศรีเมือง อ�ำเภอเมืองนนทบุรี ชาวไทยมุสลิมมาอยู่ที่บ้านท่าอิฐ อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด�ำเนินฉลองวัดเขมาภิรตาราม
ทีก่ รมสมเด็จพระศรีสรุ เิ ยนทรามาตย์ ทรงปฏิสงั ขรณ์ และโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัด
นนทบุรี โปรดเกล้าฯ ให้มอญที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารมาอยู่ที่บ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีสมเด็จพระราชชนนี กรมสมเด็จพระศรีสรุ าลัย และพระอัยกา
พระอัยกีเป็นคนนนทบุรี โปรดเกล้าฯ สถาปนาวัดเฉลิมพระเกียรติ พระอารามหลวง ณ บริเวณที่เป็นเคหสถาน
ของสมเด็จพระราชชนนี และพระอัยกา พระอัยกี
สมเด็จพระศรีสลุ าลัย พระผูใ้ ห้กำ� เนิดพระมหากษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์จกั รี สมเด็จพระศรีสลุ าลัย พระนามเดิม
เรียม ทรงเป็นธิดาของพระยานนทบุรีศรีมหาอุทยาน (จัน หรือ บุญจัน) เจ้าเมืองนนทบุรี และท่านเพ็ง ประสูติ
เมือ่ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๑๓ ทรงเป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงมีพระโอรส
๓ พระองค์ คือ พระองค์เจ้าทับ (พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) พระองค์เจ้าป้อม และพระองค์เจ้าหนูด�ำ
พระองค์เจ้าป้อมและพระองค์เจ้าหนูด�ำสิ้นพระชนม์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น กรมสมเด็จพระศรีสลุ าลัย
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระนามาภิไธยว่า สมเด็จพระศรีสลุ าลัย
สมเด็จพระศรีสุลาลัย ทรงเป็นบุคคลส�ำคัญของจังหวัดนนทบุรีและของชาติไทยในฐานะที่ทรงให้ก�ำเนิด
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีผู้ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงบ�ำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจนานาประการ เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ประเทศชาติ
สมเด็จพระศรีสุลาลัย สวรรคตเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๓๘๐
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีสายสัมพันธ์กับเจ้าเมืองนนทบุรี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงมีพระนามเดิมพระองค์เจ้าทับ ประสูติเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๓๓๐ ทรงเป็นพระราชโอรส
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระศรีสุลาลัย (เจ้าจอมมารดาเรียม) ทรงมีสายสัมพันธ์
กับเจ้าเมืองนนทบุรี และจังหวัดนนทบุรี ด้วยพระอัยกา พระอัยกี และพระราชชนนีพันปีหลวง เป็นคนเมืองนนทบุรี
พระอัยกาคือ พระยานนทบุรศี รีมหาอุทยาน (จัน หรือบุญจัน) เจ้าเมืองนนทบุรี ท่านเพ็ง พระอัยกี และธิดาของ
พระยานนทบุรศี รีมหาอุทยาน (จัน) และท่านเพ็ง คือ สมเด็จพระศรีสลุ าลัย พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวงของ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
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พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๖๗ ทรงประกอบพระราช
กรณียกิจเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการค้า
ท�ำให้ประเทศพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างมาก ฐานะการคลังของชาติมั่นคงและเจริญมั่งคั่ง การพระศาสนา
ได้รับการพัฒนามีความเจริญรุ่งเรือง ทรงสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์อารามต่าง ๆ มากมาย ล้วนสวยงาม ประณีต
ด้วยพุทธศิลป์ สถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่ายิ่ง เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ลำ�้ ค่าของไทยและของโลก การท�ำนุบำ� รุง
บ้านเมือง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุด คูคลองเพื่ออ�ำนวยประโยชน์ ทั้ ง การคมนาคม และการเกษตร ตั้ง
บ้านให้เป็นเมือง เพื่อประโยชน์ในการปกครองของชาติ สร้างป้อมปราการเพื่อป้องกันการรุกรานของปัจจามิตร
เช่น สร้างป้อมที่เมืองสมุทรสาคร เมืองฉะเชิงเทรา เป็นต้น
ทีจ่ งั หวัดนนทบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอาราม ณ บริเวณทีเ่ ป็นนิวาสสถาน ทีต่ งั้ บ้านเรือน
ของพระอัยกา พระอัยกี และพระบรมราชนนีพันปีหลวง ใต้ปากคลองแม่น�้ำอ้อม เมืองนนทบุรี ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามพระอาราม วัดเฉลิมพระเกียรติ เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติให้แก่ พระยานนทบุรี
ศรีมหาอุทยาน (จัน หรือบุญจัน) พระอัยกา ท่านเพ็ง พระอัยกี และสมเด็จพระศรีสลุ าลัย พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญา เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๔๑ ว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทีม่ ตี อ่ จังหวัดนนทบุรแี ละชาติไทย
จังหวัดนนทบุรี ได้อญั เชิญพระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็นชือ่ สถานทีใ่ นจังหวัดนนทบุรี คือ
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สะพานพระนั่งเกล้า และสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดีย์ และบูรณะพระอุโบสถวัดเขมา
ทีก่ รมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ พระบรมราชชนนีทรงสร้าง โปรดเกล้าฯ พระราชทานสร้อยนามวัดเขมา
ว่าวัดเขมาภิรตาราม โปรดเกล้าฯ รับพระมหาสา ชาวนนทบุรี เปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึง่ เป็นสามเณรรูปแรกของ
กรุงรัตนโกสินทร์ที่สอบเปรียญธรรม ๙ ประโยคได้ เมื่อสามเณรสาอุปสมบทเป็นพระภิกษุได้เป็นพระสัทวิหาริก
ในคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายรุ่นแรกพร้อมพระองค์ ต่อมาพระมหาสา ได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จ
พระสังฆราช ครองวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาวัดปากอ่าว ต�ำบลเกาะเกร็ด อ�ำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีของคณะสงฆ์รามัญนิกาย เป็นพระอารามหลวง พระราชทานนามว่า วัดปรมัยยิกาวาส
ด้วยทรงค�ำนึงถึงพระคุณของสมเด็จกรมพระยาสุดารัตนราชประยูร ที่ทรงอนุบาลเลี้ยงดูพระองค์และสมเด็จ
พระเทพศิรินทรา พระบรมราชชนนีของพระองค์ การเสด็ จ ประพาสต้ น ที่ เ มื อ งนนทบุ รี ครั้ ง ที่ ๑ เมื่ อ วั น ที่
๑๔ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๓ (พ.ศ. ๒๔๔๘) มีรายละเอียด ดังนี้
“เสด็จออกจากบางปะอิน เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๓ ล่องมาตามล�ำแม่น�้ำ... เสด็จประทับ
วัดปรมัยยิกาวาสครูห่ นึง่ แล้วประพาสสวนสะท้อนของนายบุตรทีแ่ ม่นำ�้ อ้อม แขวงเมืองนนทบุรี ว่ามีสะท้อน
อย่างดีทสี่ วนนีม้ าก ก�ำลังสะท้อนออกผล เจ้าของสวนเชิญเสด็จเก็บสะท้อน ทรงพระกรุณาแก่เจ้าของสวนมาก
เวลาเย็นเสด็จมาประทับแรมที่วัดเขมา จอดเรือพระที่นั่งกับสะพานหน้าวัดอย่างเราไปเที่ยวกัน ใช้ศาลาหน้า
วัดเป็นท้องพระโรง ไม่มีพลับพลาฝาเลื่อนอย่างใด เจ้าพนักงานเจ้าของท้องที่ก็ดูเหมือนจะไม่รู้ตัวว่าจะเสด็จ
มาประทับแรมที่นั่น การล้อมวงกงก�ำจัดกันตามแต่จะท�ำได้ ดูก็สนุกดี จนเวลา ๒ ทุ่มเศษกรมหลวงนเรศร์
เสนาบดีกระทรวงนครบาล จึงเสด็จไปถึง ได้ยนิ รับสัง่ ว่า “อาสน์แข็ง ๆ กันไม่รู้ พอรูก้ ร็ บี มา จะต้องนัง่ อยูย่ งั รุง่ ”
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เสด็จประพาสต้นที่เมืองนนทบุรี ครั้งที่ ๒ ดังมีรายละเอียด ดังนี้
“...วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๕ ออกจากสวนดุสติ ๒ ทุม่ ไปในวังแล้วไปบ้านบูรฉัตร พอสวดมนต์จบ
เลี้ยงแล้วตัดสินโต๊ะเฉพาะชิ้นปักกิ่ง ๔ ทุ่มครึ่งรดน�้ำ แล้วกลับเข้ามาในวัง ทูลลาแล้วลงเรือถึงต�ำหนักแพวัง
หน้า ๕ ทุ่ม ถึงวัดเขมา ๕ ทุ่มครึ่ง...
...วันที่ ๒๘ เช้าโมงครึ่ง ถ่ายรูป รับกรมการผู้ใหญ่บ้านและพระวินัยรักขิต ถวายเงินชั่ง ๑ แล้วลงเรือ
ไปตลาดบางเขนถ่ายรูปที่ด่านภาษี กลับขึ้นเรือชื่นใจ ผ่านหน้าวัดเขมาเวลา ๓ โมง ๑๕ มินิต แต่หน้าวัดเขมา
ถึงวัดปากอ่าว ๗๐ มินิต...“
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มีการปฏิรูปการปกครอง มีการจัดตั้งรูปแบบ
การบริหารเมืองนนทบุรี และมีการแบ่งการปกครองเมืองนนทบุรี เป็นอ�ำเภอต่าง ๆ แต่ละอ�ำเภอแบ่งการปกครอง
เป็นต�ำบล ต�ำบลแบ่งการปกครองเป็นหมู่บ้านต่าง ๆ มีการสร้างศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอ�ำเภออย่างเป็น
ทางการ มาจนถึงปัจจุบันนี้ และโปรดเกล้าฯ ซื้อที่ดินที่ต�ำบลบางขวาง เพื่อใช้สร้างเรือนจ�ำ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้แบ่งทีด่ นิ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
โปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างเรือนจ�ำ ๑ ใน ๓ ส่วน เพื่อใช้เป็นที่สร้างโรงเรียนราชวิทยาลัย เพื่อให้เป็นสถานศึกษาแก่
เยาวชนไทยให้มีความรู้ภาษาอังกฤษ และจัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนประจ�ำของอังกฤษ และโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างสะพานพระราม ๖ เพือ่ เชือ่ มการคมนาคมทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปทางจังหวัดภาคใต้ของไทย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชด�ำเนินทรงประกอบพระราชพิธเี ปิดสะพานพระราม ๖
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จพระราชด�ำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ
เจ้าฟ้าภูมพิ ลอดุลยเดช เสด็จเยีย่ มพสกนิกรชาวนนทบุรี เมือ่ วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ทีว่ ดั ปรมัยยิกาวาส
ต�ำบลเกาะเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ราษฎรชาวอ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้จัดแสดง
มอญร�ำโดยนักฟ้อนชาวมอญบ้านเกาะเกร็ด และปี่พาทย์มอญ คณะศิลปดุริยางค์ของครูบุญทิว ศิลปดุริยางค์
บรรเลงเพลงมอญถวาย ขุนสินรักษาราษฎร์ ก�ำนันต�ำบลคลองข่อย อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้น�ำ
คณะกระบีก่ ระบองชาวคลองข่อยมาร่วมแสดงถวายทอดพระเนตรด้วย
ในโอกาสนี้ โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด�ำเนินไปโรงงานเครื่องปั้นดินเผาของนายชม กองกูล และของ
นายเช็ง ไชยนิล ทอดพระเนตรการท�ำเครื่องปั้นของชาวมอญบ้านเกาะเกร็ด ช่างปั้นมอญบ้านเกาะเกร็ดได้สาธิต
การปั้นเครื่องปั้นดินเผาประเภทต่าง ๆ ถวายทอดพระเนตร
จากนั้นเสด็จเยี่ยมพสกนิกรชาวจังหวัดนนทบุรี ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเดิม) บรรดาข้าราชการ
และชาวจังหวัดนนทบุรีมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจ�ำนวนมาก ชาวสวนจังหวัดนนทบุรีได้น�ำผลไม้
มีชอื่ ของจังหวัดนนทบุรี เช่น ทุเรียน กระท้อน เป็นต้น จ�ำนวนมากมาทูลเกล้าฯ ถวาย ช่างปัน้ หม้อบ้านบางตะนาวศรี
ได้ร่วมกันสาธิตการปั้นหม้อถวายทอดพระเนตรด้วย ดังปรากฏในจดหมายเหตุส�ำนักราชเลขาธิการ การเสด็จ
พระราชด�ำเนินมาจังหวัดนนทบุรี ในช่วงเวลานั้น จังหวัดนนทบุรี ถูกยุบไปรวมกับจังหวัดพระนคร อ�ำเภอ
เมืองนนทบุรี จึงเป็นอ�ำเภอนนทบุรี จังหวัดพระนคร หมายก�ำหนดการเสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยมราษฎรที่อ�ำเภอ
นนทบุรี และอ�ำเภอปากเกร็ด มีดังนี้
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วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดปทุมธานี และ
จังหวัดนนทบุรี โดยรถยนต์พระทีน่ งั่ ไปประทับเรือพระทีน่ งั่ ทีท่ า่ วาสุกรี กระบวนเรือออกไปยังจังหวัดปทุมธานี
เสวยพระกระยาหารในเรือพระที่นั่ง
เวลา ๑๐.๐๐ น. เรือพระที่นั่งเทียบท่าที่ประทับจังหวัดปทุมธานี ข้าหลวงประจ�ำจังหวัดน�ำเสด็จไป
ศาลากลางจังหวัด ข้าราชการ คณะสงฆ์ และประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ แล้วน�ำเสด็จผ่านชุมชนราษฎร ซึ่งเฝ้า
รับเสด็จฯ อ้อมขึ้นไปประทับที่เดิม
เวลา ๑๐.๓๐ น. เริ่มการแข่งเรือถวายทอดพระเนตร
เวลา ๑๒.๐๐ น. เสวยพระกระยาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ประทับเรือพระที่นั่งล่องมาอ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๕.๐๐ น. เรือพระที่นั่งเทียบท่าวัดปรมัยยิกาวาส เสด็จพระราชด�ำเนินขึ้น ข้าหลวงประจ�ำ
จังหวัดน�ำเสด็จฯ มายังวัด เสด็จเข้าสู่พระอุโบสถทรงนมัสการพระพุทธรูป พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา แล้ว
เสด็จทอดพระเนตรการท�ำโอ่ง และการท�ำเครือ่ งปัน้ ขนาดเล็ก แล้วเสด็จฯ มาประทับพลับพลาหน้าพระอุโบสถ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี นักบวชศาสนาอิสลาม และประชาชน เฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาท และน้อมเกล้าฯ ถวายของพื้นเมืองเป็นที่ระลึก แล้วจัดให้มีการแสดงฟ้อนพื้นเมือง และกระบี่
กระบองถวาย
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จประทับเรือพระทีน่ งั่ ล่องมาอ�ำเภอนนทบุรี จังหวัดพระนคร เสวยพระสุธารสชา
ในเรือพระทีน่ งั่
เวลา ๑๖.๓๐ น. เรือพระที่นั่งเทียบหน้าที่ว่าการอ�ำเภอนนทบุรี เสด็จขึ้นประทับบนที่ว่าการอ�ำเภอ
พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถาแล้ว ข้าราชการ คหบดี พ่อค้า นักบวชศาสนาอิสลาม และประชาชน เฝ้าทูล
ละอองธุลีพระบาทถวายของที่ระลึก
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จประทับเรือพระที่นั่งล่องลงมาเทียบเรือพระที่นั่งหน้าบ้านพระมหิศราชการ
ทอดพระเนตรการท�ำเครื่องปั้นดินเผา
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จพระราชด�ำเนินกลับ
เวลา ๑๘.๐๐ น. เรือพระทีน่ งั่ เทียบท่าวาสุกรี เสด็จขึน้ ประทับรถยนต์พระทีน่ งั่ กลับพระบรมมหาราชวัง

พระมหากรุณาเสด็จยาตราที่เมืองนนทบุรี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร
มีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อชาวนนทบุรอี ย่างหาทีส่ ดุ มิได้ทโี่ ปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด�ำเนินเยีย่ มพสกนิกรชาวนนทบุรี
และเสด็จพระราชด�ำเนินบ�ำเพ็ญพระราชกุศล อีกทัง้ ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจทีจ่ งั หวัดนนทบุรหี ลายครัง้ นับเป็น
พระมหากรุณาธิคณ
ุ อันล้นพ้นหาทีส่ ดุ มิได้แก่ปวงพสกนิกรและบรรดาข้าราชการทีป่ ฏิบตั งิ านอยูท่ จี่ งั หวัดนนทบุรี

เสด็จฯ สวนทุเรียนเมืองนนทบุรี
นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่เกษตรกรชาวสวนเมืองนนท์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เสด็จประพาสสวนทุเรียนเมืองนนทบุรี
เมือ่ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยมสวนทุเรียน สวนมังคุด จังหวัดนนทบุรี และทรงสอยมังคุดด้วย
ที่มา: ใต้ร่มพฤกษาพระบารมี. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๖๐.
วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เศษ เรือพระที่นั่ง ตะวันส่องแสง ซึ่งติดตามด้วยเรือ
ประจ�ำทวีป และขบวนเรืออารักขาได้แล่นเข้าเขตจังหวัดนนทบุรี ประชาชนชาวนนทบุรจี ำ� นวนมากรอเฝ้ารับเสด็จ
อยูส่ องฝัง่ แม่นำ�้ เจ้าพระยาทัง้ บนฝัง่ และลอยเรืออยูใ่ นแม่นำ�้ ต่างร่วมกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างอือ้ อึง
ตลอดเส้นทางทีเ่ รือพระทีน่ งั่ ผ่าน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงโบกพระหัตถ์ให้แก่บรรดาชาวนนทบุรที เี่ ฝ้ารับเสด็จ จนเรือพระทีน่ งั่ จอดเทียบท่าน�ำ้ หน้า
พลับพลาทีป่ ระทับทีจ่ งั หวัดนนทบุรจี ดั ถวายไว้เป็นพิเศษ ขุนบุรภี ริ มย์กจิ (พริม้ จารุมาศ) ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี
นายสุเทพ รัตนเสวี สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดนนทบุรี และ น.ต.นิรนั ดร์ ศิรนิ าวิน ร.น. เฝ้าฯ รับเสด็จที่ท่าน�้ำ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชด�ำเนินไปเยี่ยมชมสวนทุเรียนตามที่จัดถวาย ทรงซักถามถึงวิธีปลูกทุเรียน การให้ปุ๋ย และการบ�ำรุง
รักษาทุเรียน อีกทั้งชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ของทุเรียน ด้วยความสนพระราชหฤทัย เสด็จผ่านสวนใด เจ้าของสวนได้น�ำ
ผลไม้สวนนั้นขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายทุกสวนไป เจ้าของสวนได้ถวายไม้สอยให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถทรงสอยมังคุดด้วย ทั้งสองพระองค์ทรงส�ำราญพระอิริยาบถท่ามกลางสวนทุเรียนที่ร่มรื่น และความ
ปลาบปลื้มของชาวสวนเมืองนนทบุรีที่มาเฝ้ารับเสด็จ
เมื่อถึงเวลาเสวยพระกระยาหารกลางวัน ทรงมีรับสั่งมหาดเล็กให้ระงับการตั้งโต๊ะเสวยพระกระยาหารที่
เตรียมมา โปรดทีจ่ ะเสวยอาหารพืน้ บ้านทีจ่ งั หวัดจัดมาทางเรือ เมือ่ มหาดเล็กจัดภาชนะทีใ่ ช้บรรจุพระกระยาหาร
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ถวายก็ไม่โปรด กลับรับสั่งให้จัดขึ้นมาด้วยชามและช้อนของชาวบ้านที่มีอยู่ และเสวยได้มาก โปรดแกงปลาไหล
และไอศกรีมเป็นพิเศษ เจ้าหน้าทีจ่ ดั ทุเรียนขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย มีพนั ธุต์ า่ ง ๆ ซึง่ ล้วนเป็นทุเรียนชัน้ ดี ทัง้ กบ ก้านยาว
ชายมะไฟ ฯลฯ และตรัสชมทุเรียนพันธุ์กบว่า มีรสหวานและมันจัด
ก่อนเสด็จกลับ ได้เสด็จขึ้นประทับบนบ้านของนายประวิทย์ สงวนเงิน เจ้าของสวนทุเรียน ทรงมีพระราช
ปฏิ สั น ถารกั บ นายประวิ ท ย์ ถึ ง ความเป็ น อยู ่ แ ละอาชี พ โปรดเกล้ า ฯ พระราชทานหี บ บุ ห รี่ ถ มเงิ น จารึ ก
พระปรมาภิไธยย่อ ภ ป ร แก่นายประวิทย์ และพระราชทานเงินขวัญถุงแก่ผู้ที่มาคอยเฝ้าติดตามการเสด็จ
คนละ ๑๐๐ บาท พร้อมกับเงินเหรียญ ๑ ต�ำลึง ก่อนที่จะเสด็จลงเรือพระที่นั่งตะวันส่องแสง มีรับสั่งขอบใจ
ทุกคนที่มาเฝ้ารับเสด็จพร้อมกับทรงถ่ายรูปผู้ที่มาส่งเสด็จด้วยพระองค์เอง เมื่อเรือพระที่นั่งเคลื่อนออกจากท่า
ทรงโบกพระหัตถ์อ�ำลา บรรดาผู้มาเข้าเฝ้าส่งเสด็จได้เปล่งเสียงถวายพระพรด้วยความปลาบปลื้มและส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ชาวสวนเมืองนนทบุรีได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้
วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๔ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยเจ้าหญิงอเล็กซานดรา แห่งเคนต์เสด็จพระราชด�ำเนินลอย
พระประทีปร่วมกับพสกนิกรชาวนนทบุรี ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ต�ำบลบางศรีเมือง อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
วันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๖ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระราชาธิบดีปอลล์ที่ ๑ แห่งกรีซ พระราชินีเฟรเดอริกา และ
เจ้าฟ้าหญิงโซเฟีย แห่งกรีซ เสด็จพระราชด�ำเนิน ณ บ้านพัก ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร ต�ำบลบางตลาด
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชด�ำเนินประกอบพิธีเปิดวัดพระแม่มหาการุณย์ ต�ำบลบ้านใหม่ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขณะด�ำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�ำเนินในการพระราชพิธี ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ
วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร ต�ำบลสวนใหญ่ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เวลา ๑๕.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินประกอบพิธผี กู พัทธสีมา ทรงตัดหวายลูกนิมติ อุโบสถวัดพลับพลา ต�ำบลสวนใหญ่
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และประทับพลับพลาโรงเรียนสตรีนนทบุรี ทรงเยี่ยมเยียนพสกนิกร และ
พระราชทานธงประจ�ำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนนทบุรี
วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�ำเนินประกอบพิธีเปิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
โครงการศึกษาและวิจัยปุ๋ยหมักจากของเสียสิ่งขับถ่ายของคนเพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์ ท�ำปุ๋ยหมักธรรมชาติส�ำหรับ
พืชต่าง ๆ ณ ที่ดินของนายประสม สุขก้อน อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี หมู่ ๘ ต�ำบลบางกระสอ
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ
ให้สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขณะทรงด�ำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�ำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังใหม่
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วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมือ่ ทรงด�ำรงพระอิสริยยศเป็น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานพระพุทธ
นวราชบพิตรประจ�ำจังหวัดนนทบุรี และพระพุทธรูปประจ�ำอ�ำเภอ ณ ศาลาพลับพลาพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชด�ำเนินประกอบพิธีเปิดอาคารอานันทสถาน ณ โรงพยาบาลโรคทรวงอก ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�ำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจาก
พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าวาสุกรี เพื่อประทับเรือยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปในงานฉลองสมโภชวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งด�ำรงพระอิสริยยศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีเปิด
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และเฉลิมฉลองครบ ๔๔๔ ปี จังหวัดนนทบุรี
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังใหม่นี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดสร้างห้องทรงงานเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายแด่
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมือ่ ครัง้ ด�ำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เพือ่ เสด็จทรงงานตามพระราชอัธยาศัย จึงนับเป็นศาลากลางจังหวัดแห่งเดียวในประเทศไทย
ที่มีห้องทรงงานขององค์รัชทายาท ซึ่งเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูง ณ ศาลากลางจังหวัด
วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เวลา ๑๖.๒๖ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�ำเนินประกอบพิธีเปิดสถานีควบคุมภาคพื้น
ดาวเทียมไทยคม ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ เวลา ๑๗.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชด�ำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจ้าพัชรกิตยิ าภา ทรงวางพานพุม่ ถวายสักการะพระอนุสาวรียส์ มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
และประกอบพิธีเปิดอาคารกระทรวงสาธารณสุขแห่งใหม่ ณ ถนนติวานนท์ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินทางชลมารค โดยประทับเรืออังสนาทอดพระเนตรริมแม่นำ�้ เจ้าพระยา ตัง้ แต่บริเวณท่าเทียบ
เรือสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ล่องแม่น�้ำเจ้าพระยาไปยังเกาะเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันอังคารที่ ๘ - วันพุธที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เสด็จพระราชด�ำเนินมาในพิธีพระราชประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ�ำปีการศึกษา
๒๕๕๘ ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต�ำบลบางพูด อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับพระราชทานพระราชานุญาตทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เป็นการเสด็จพระราชด�ำเนิน ณ จังหวัดนนทบุรคี รัง้ แรก และมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ
พระราชทานปริญญาบัตรแก่บณ
ั ฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบณ
ั ฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นแห่งแรก
นับแต่ทรงครองสิริราชสมบััติ
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ภาพเก่าเล่าเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชด�ำเนินมาจังหวัดนนทบุรี
๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๔

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จฯ ทางชลมารค

เรือพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก�ำลังแล่นผ่านศาลากลางจังหวัด
เนื่องในการเสด็จฯ ทางชลมารค ตามล�ำแม่น�้ำเจ้าพระยา
พร้อมกับอดีตกษัตริย์เลโอโปลต์ แห่งเบลเยียม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จทางชลมารคอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับประธานาธิบดี
ซูการ์ โน แห่งอินโดนีเซีย ในภาพนี้ก�ำลังจะเสด็จผ่านหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
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๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๔

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จฯ เยี่ยมจังหวัดนนทบุรี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ได้เสด็จฯ ส่วนพระองค์ เยี่ยมจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๔ เวลา ๑๒.๓๐ น.
ในภาพนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชปฏิสันถารกับผู้ว่าราชการจังหวัด

เมื่อเสด็จฯ ลงจากรถยนต์พระที่นั่ง ที่หน้าศาลากลางจังหวัด ได้เสด็จฯ โดยเรือยนต์พระที่นั่ง
ประพาสตามล�ำแม่น�้ำเจ้าพระยา จนสุดเขตจังหวัดนนทบุรี ที่สะพานนนทบุรี
แล้วจึงเสด็จกลับจังหวัดพระนคร เมื่อเวลา ๑๙.๐๐ น.
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เสด็จฯ ขึ้นจากเรือพระที่นั่ง เมื่อเสด็จตามล�ำแม่น�้ำเจ้าพระยา
ในเขตจังหวัดนนทบุรีแล้ว

หลังจากได้มีพระราชด�ำรัสกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ก็ได้เสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่ง
ท่ามกลางประชาชนที่มาเฝ้าด้วยความจงรักภักดีอย่างใกล้ชิด
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๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๔

337

เสด็จลอยพระประทีป ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ ลงจากดาดฟ้าเรือพระที่นั่ง
และทอดพระเนตรประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จ ณ บริเวณหน้าวัด

ทอดพระเนตรกะลาสีเรือผูกเรือพระที่นั่งกับท่าโป๊ะ
ท่ามกลางกระแสน�้ำที่ไหลแรงและวน เพราะเป็นท้องคุ้ง
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ทรงรับฟังค�ำกราบบังคมทูลจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ก่อนที่จะทรงรับเงินบริจาค
ของประชาชน ๒๐,๖๐๐ บาท โดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อปฏิสังขรณ์วัดเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ก�ำลังเสด็จฯ ลงจากดาดฟ้าเรือพระที่นั่ง
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ทรงรับของที่ประชาชนจากอ�ำเภอบางกรวยทูลเกล้าฯ ถวาย

ก�ำนันผู้ ใหญ่บ้านจากอ�ำเภอต่าง ๆ น�ำของมาทูลเกล้าฯ ถวาย ในนามประชาชนต�ำบลต่าง ๆ
ของจังหวัดนนทบุรี
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ทรงรับของจากข้าราชการ และก�ำนันผู้ ใหญ่บ้านอ�ำเภอต่างๆ ของจังหวัดนนทบุรี ทูลเกล้าฯ ถวาย
ส่วนใหญ่เป็นของสวนจากท้องที่ของตน

ทรงรับของที่ประชาชนจากอ�ำเภอบางใหญ่ทูลเกล้าฯ ถวาย
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341

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
ทรงรั บ ของจากผู ้ ที่ ม าเฝ้ า รั บ เสด็ จ ฯ ทู ล เกล้ า ฯ
ถวายตลอดระยะทางที่เสด็จลงจากพระอุโบสถ และมี
พระราชปฏิสันถารกับประชาชนโดยทั่วถึงกัน

เจ้ า หญิ ง อเล็ ก ซานดรา แห่ ง เคนต์ โดยเสด็ จ
พระราชด� ำ เนิ น มาในพิ ธี ล อยพระประที ป ครั้ ง นี้ ด ้ ว ย
ในพระหัตถ์ คือช่อดอกไม้ที่ทางจังหวัดนนทบุรีจัดถวาย

342 นนทบุรีศรีมหานคร
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๔
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้น�ำเจ้าหญิง
มากาเรต แห่งอังกฤษ ลอยพระประทีป ณ
วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารซึง่ เป็นวัดโบราณ
ที่ส�ำคัญ สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓
เนื่ อ งในโอกาสนี้ ไ ด้ พ ระราชทานเงิ น
มากกว่ า ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นทุน
ประเดิมบูรณะวัดโดยเฉพาะอย่างยิง่ คือ เพือ่
สร้างเขื่อนริมแม่น�้ำเจ้าพระยา กันน�้ำเซาะ
ปูชนียสถาน
ในภาพนี้ นายสะอาด ปายะนันทน์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด กราบบังคมทูลถวายรายงาน
เมื่อเสด็จลงมาจากเรือพระที่นั่งหน้าวัด

กระทงที่ส�ำนักพระราชวังจัดไว้น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงลอยพระประทีป ร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรี
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343

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงประกอบพิธีลอยพระประทีป
ณ ท่าน�้ำวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๔
นับเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดนนทบุรี

๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๖

เสด็จฯ ณ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชน� ำ เสด็ จ
พระเจ้าปอลมอลล์ แห่งกรีซ และ
คณะ ณ บ้ า นพั ก ร้ อ นที่ อ� ำ เภอ
ปากเกร็ ด ของ ฯพณฯ นายก
รัฐมนตรี จอมพลถนอม กิตติขจร
ครัง้ ด�ำรงต�ำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี

344 นนทบุรีศรีมหานคร
๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๙

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จมาเยี่ยม “ทิมแลนด์” สถานที่เที่ยวพักผ่อนและ
ศึกษาที่ส�ำคัญแห่งหนึ่ง ในอ�ำเภอเมืองนนทบุรี เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๙
ในภาพนี้ ก�ำลังทอดพระเนตรงูต่าง ๆ ในสวนงู ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของสถานที่เที่ยวแห่งนี้ โดยมี
นายทวี บุณยเกตุ ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้เฝ้ารับเสด็จ
“ทิมแลนด์” เป็นธุรกิจของนายเติม ทับทิมทอง ที่จัดไว้เพื่อแสดงสภาพการณ์อาชีพในภาคต่าง ๆ
ของเมืองไทย รวมทั้งแสดงประเพณีและวัฒนธรรมไทยกับชีวิตสัตว์ต่าง ๆ ในเมืองไทยด้วย
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๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช และสมเด็ จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ในงานฉลอง
สมโภช วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ที่มา: พระบารมีปกเกล้าฯ ชาว
นนทบุรี. นนทบุรี. จังหวัดนนทบุรี.
หน้า ๑๙๗.

๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช และสมเด็ จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ พระเทพรั ต น
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด� ำ เนิ น ทางชลมารค โดย
ประทั บ เรื อ อั ง สนา ทอดพระเนตร
ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา
ในภาพทรงถ่ า ยรู ป พสกนิ ก รที่
บริเวณวัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร
ต�ำบลสวนใหญ่ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
ที่มา: พระบารมีปกเกล้าฯ ชาว
นนทบุรี. นนทบุรี. จังหวัดนนทบุรี.
๒๕๕๕. หน้า ๑๗๓.
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ในจังหวัดนนทบุรี

ผู้ท�ำคุณประโยชน์ ในจังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ครั้งที่เป็นบ้านตลาดขวัญ ได้รับการยกฐานะเป็น
เมืองนนทบุรี และจังหวัดนนทบุรีมาจนถึงปัจจุบันนี้
ในช่วงเวลาทีเ่ ป็นรอยต่อของเมืองนนทบุรกี บั การเปลีย่ นเป็นจังหวัดนนทบุรตี งั้ แต่ พ.ศ. ๒๔๔๐ เป็นต้นมา มี
บุคคลที่ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่จังหวัดไว้หลายท่าน บุคคลเหล่านั้นได้มีบทบาทในการพัฒนาและสร้างสรรค์ความ
เจริญให้แก่จงั หวัดนนทบุรี ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ การน�ำเสนอผลงานผูท้ ำ� คุณประโยชน์แก่จงั หวัดนนทบุรี
ในที่นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้ท�ำคุณประโยชน์แก่จังหวัดนนทบุรีเท่านั้น แท้ที่จริงแล้วมีผู้ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่
จังหวัดนนทบุรีมีอีกมากมายหลายท่าน

สมณะเมืองนนทบุรีผู้ทรงปัญญา พระสังฆราชา ๑๘ ประโยค
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช
องค์ที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงมีชาติก�ำเนิดเป็นคนเมืองนนท์
เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสสฺ เทโว) เป็นชาวต�ำบลบางไผ่
จังหวัดนนทบุรี ประสูติเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๕๖ ในรัชกาลที่ ๒
โยมบิดาชื่อ จันท์ โยมมารดาชื่อ สุข
เมือ่ อยูใ่ นวัยเด็ก ได้ศกึ ษาวิชาการต่าง ๆ จากโยมบิดาซึง่ เป็นผูม้ คี วามรู้
ทางอัก ษรศาสตร์แ ละพระปริ ยั ติ ธ รรม เป็ น อาจารย์ ส อนหนั ง สื อ อยู ่ ใ น
พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ท�ำให้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ มีอุปนิสัย
น้อมไปในทางบรรพชาและมีความรูท้ างภาษาไทย ภาษาบาลี และพุทธศาสนา
มาตัง้ แต่ทรงเยาว์วยั ในเวลาต่อมาได้บรรพชา เป็นสามเณรทีว่ ดั ใหม่บางขุนเทียน
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วัดนครอินทร์ ต�ำบลสวนใหญ่ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี)
สามเณรสาได้ไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่พระราชวังบวรสถานมงคล
(สา ปุสฺสเทโว)
สมเด็จพระสังฆราช
(วังหน้า) ซึง่ โยมบิดาเป็นครูสอนพระปริยตั ธิ รรมทีพ่ ระราชวังบวรสถานมงคล
(วังหน้า) และสามเณรสาได้ไปพ�ำนักอยู่ที่วัดสังเวชวิศยาราม บางล�ำพู
กรุงเทพมหานคร
ต่อมาสามเณรสา ได้เข้าถวายตัวเป็นศิษย์ในส�ำนักพระวชิรญาณ (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั )
ขณะเมือ่ ทรงผนวชประทับอยูท่ วี่ ดั สมอราย (วัดราชาธิวาส) เพือ่ ศึกษาพระปริยตั ธิ รรมต่อในส�ำนักเรียนของพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สามเณรสาอายุได้ ๑๘ พรรษา ได้เข้าแปลพระปริยัติธรรม ทรงแปลได้ในคราวเดียวได้หมดทั้ง ๙ ประโยค
ได้เป็นเปรียญเอก ๙ ประโยค ตั้งแต่ยังเป็นสามเณร นับเป็นสามเณรรูปแรกที่เป็นเปรียญ ๙ ประโยค ในยุค
กรุงรัตนโกสินทร์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นสามเณรอัจฉริยะของกรุงรัตนโกสินทร์
พ.ศ. ๒๓๗๖ มีพระชนมายุครบ ๒๐ ปี สามเณรสาได้อปุ สมบท ณ วัดสมอราย (วัดราชาธิวาส) พระสุเมธมุนี
(ซาย พุทธวังโส) เป็นพระมอญ เจ้าอาวาสวัดลิงขบ (วัดบวรมงคล) เป็นพระอุปชั ฌาย์ พระวชิรญาณ (พระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ทรงเป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้ฉายา ปุสโส
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พ.ศ. ๒๓๗๙ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงอาราธนาพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ให้เสด็จมาครองวัดบวรนิเวศวิหาร พระมหาสา เปรียญเอกได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว มาอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารด้วย
พ.ศ. ๒๓๘๒ พรรษา ๖ โปรดเกล้าฯ สถาปนาพระมหาสาเป็นพระราชาคณะทีพ่ ระอมรโมลี ทรงได้รบั การ
ยกย่องให้ด�ำรงอยู่ในฐานะพระเถระผู้ใหญ่ตั้งแต่ทรงมีอายุพรรษาเพียง ๖ พรรษา (พระชนมายุ ๒๖ ปี) ทรงเป็น
พระเถระผู้ใหญ่ ผู้เป็นต้นวงศ์แห่งคณะธรรมยุติรูปหนึ่งในจ�ำนวน ๑๐ รูป
หลังจากที่ได้ทรงด�ำรงสมณศักดิ์เป็นพระอมรโมลี พระราชาคณะแล้ว ได้ลาสิกขาอยู่ระยะหนึ่ง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อุปสมบทใหม่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๔ สมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ แต่ครั้งด�ำรงพระอิสริยยศเป็น
กรมหมื่นบวรรังสีสุริยพันธุ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ทรงมีพระนามฉายาว่า ปุสฺสเทโว
หลังจากทรงอุปสมบทครัง้ ที่ ๒ ทรงเข้าแปลพระปริยตั ธิ รรมอีกครัง้ หนึง่ และทรงแปลได้หมดทัง้ ๙ ประโยคอีก
ด้วยเหตุนจี้ งึ มีผกู้ ล่าวขวัญถึงพระองค์ดว้ ยสมญานามอันแสดงถึงพระคุณลักษณะพิเศษนีว้ า่ สังฆราช ๑๘ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๐๑ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นพระราชาคณะที่พระสาสนโสภณ สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
พ.ศ. ๒๔๐๘ เมื่อการสร้างวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามเสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พระสาสนโสภณ (สา ปุสฺสเทโว) มาครองวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ทรงด�ำรง
ต�ำแหน่งเจ้าอาวาสพระองค์แรกของวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
พ.ศ. ๒๔๑๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเลือ่ น สมณศักดิ์
ขึน้ เป็นพระราชาคณะชัน้ เจ้าคณะรองทีพ่ ระธรรมวโรดม แต่ให้คงใช้ราชทินนามเดิมว่า พระสาสนโสภณทีพ่ ระธรรมวโรดม
พ.ศ. ๒๔๑๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออกทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ณ วัดพระศรี
รัตนศาสดาราม สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ขณะด�ำรงพระยศเป็นกรมหมื่นบวร
รังสีสุริยพันธุ์ ทรงเป็นพระราชอุปัชฌาย์จารย์ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช (สา) ขณะทรงด�ำรงสมณศักดิ์ที่
พระสาสนโสภณ เป็นพระราชกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๔๒๒ ในรัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย์ เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายเหนือ
พ.ศ. ๒๔๓๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ท�ำการตรวจช�ำระพระไตรปิฎก
และพิมพ์เป็นเล่มด้วยอักษรไทย เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช (สา) ขณะทรงด�ำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย์ เป็นรองอธิบดีจดั การท�ำสังคายนาพระไตรปิฎก สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
ทรงเป็นอธิบดีในการตรวจช�ำระพระไตรปิฎก
พระไตรปิฎกซึง่ แต่เดิมจารึกไว้ดว้ ยอักษรขอม และจารลงในใบลาน การคัดลอกท�ำได้ชา้ ไม่เป็นทีแ่ พร่หลาย
และไม่เพียงพอในการศึกษาเล่าเรียน ทั้งตัวอักษรขอมมีผู้อ่านได้น้อยลง ถ้ามีการแปลงเป็นอักษรไทย และพิมพ์
เป็นเล่มด้วยตัวอักษรไทย จะได้ประโยชน์ดีกว่า จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาราธนาพระเถรานุเถระมา
ประชุมร่วมกับราชบัณฑิตทั้งหลาย ตรวจช�ำระพระไตรปิฎกภาษาบาลี แล้วจัดพิมพ์เป็นเล่มหนังสือ เรียกว่า
พระไตรปิฎกฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ สมเด็จพระสังฆราช (สา) ขณะด�ำรงสมณศักดิท์ สี่ มเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นอธิบดี
และสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นรองอธิบดีจดั ด�ำเนินการสังคายนาตรวจทานการแปล
และการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกครัง้ นี้ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ จบ ๆ ละ ๓๙ เล่ม พิมพ์เสร็จเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๖ เป็นทีเ่ ลือ่ งลือ
แพร่หลายไปทัว่ โลก และฉลองในการบ�ำเพ็ญพระราชกุศลสมโภชสิรริ าชสมบัติ ทรงครองราชย์ครบ ๒๕ ปี พ.ศ. ๒๔๓๖
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พ.ศ. ๒๔๓๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนาเพิ่มอิสริยยศเจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ให้พเิ ศษกว่าสมเด็จพระราชาคณะแต่กอ่ น ๆ มา ทรงสถาปนาเลือ่ นขึน้ เป็น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นกรณีพิเศษ ที่มีต่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ที่โปรดเกล้าฯ สถาปนาใน
ราชทินนามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ อันเป็นราชทินนามส�ำหรับต�ำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ตั้งแต่ขณะที่
ยังไม่เป็นสมเด็จพระสังฆราช นับได้ว่าเป็นการพระราชทานเกียรติยศอย่างสูงเป็นกรณีพิเศษ
พ.ศ. ๒๔๓๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ โปรดเกล้าฯ สถาปนาเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เป็นสมเด็จ
พระสังฆราช เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๖ อันเป็นปีที่ทรงมีพระชนมายุได้ ๘๐ ปี พระองค์ไม่ได้รับ
พระราชทานนามพระสุพรรณบัฏใหม่ คงใช้พระสุพรรณบัฏเดิม เมื่อครั้งโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระสมณศักดิ์ที่
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๔ ซึ่งเป็นพระทินนามส�ำหรับต�ำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช
การสถาปนาครั้งนี้ เรียกว่า “สถาปนาเพิ่มพระอิสริยยศ พระราชทานมุทธาภิเษก” เลื่อนต�ำแหน่งสมณ
ฐานันดรศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช มีพระนามตามจารึกในสุพรรณบัฏตามเดิม ตามประกาศทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ สถาปนาส่วนหนึ่ง ดังนี้
ค�ำประกาศ ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาล เป็นอดีตภาคล่วงแล้ว ๒๔๓๖ พรรษา ปัตยุบนั กาล จันทรคตินยิ ม
อุรคสังวัจฉร กรรติกมาศ กาฬปักษ์ ฉัฎฐมี ดิถี พุฒวาร สุริยคติกาล รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๒ พฤศจิกายนมาศ
เอกุณติงสติม มาสาหคุณประเภท ปริเฉทกาลก�ำหนด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชด� ำริว่า.....
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ เจ้าคณะใหญ่ฝา่ ยเหนือ ประกอบด้วย คุณธรรม อนันตโกศล วิมลปฏิภาณ ญาณ
ปรีชารอบรูพ้ ระปริยตั ธิ รรม เป็นเอกอรรคบุรษุ แลด�ำเนินในสัมมาปฏิบตั ดิ ำ� รงคุณธรรม อันได้แจ้งอยูใ่ นประกาศ
เลือ่ นต�ำแหน่งแต่กอ่ นโดยพิศดาร จึงได้ทรงสถาปนาให้มอี สิ ริยศักดิพ์ เิ ศษยิง่ กว่าสมเด็จพระราชาคณะ ซึง่ เป็น
เจ้าคณะใหญ่ โดยสามัญแล้ว บัดนีพ้ ระมหาเถระซึง่ มีคณ
ุ แลไวย แลอิสริยศักดิเ์ ป็นชัน้ เดียวกันก็ลว่ งลับไปสิน้ แล้ว
ยังเหลืออยู่แต่พระองค์เดียวเป็นที่เจริญพระราชศรัทธา แลเป็นอรรคมหาคารวะสถานยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน
ทั้งเจริญด้วยชนมายุกาลัตตัญญภาวคุณเป็นพระมหาเถระในสงฆ์ สมควรที่จะด�ำรงสมณฐานันดรศักดิ์ที่
สมเด็จพระสังฆราชให้ปรากฏเกียรติยศ เกียรติคุณสืบไปสิ้นกาลนาน
แลจะได้เป็นทีส่ กั การบูชาแห่งพุทธศาสนิกบริสชั ทัง้ คฤหัสถ์แลบรรพชิตทัง้ ปวงทัว่ ไป จึงทรงมีพระบรม
ราชโองการมาณพระบัณฑูรสุรสิงหนาท ด�ำรังสั่งให้สถาปนาเพิ่มพระอิสริยยศ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
พระราชทานมุทธาภิเศก เลื่อนต�ำแหน่งสมณฐานันดรศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช มีนามตามจารึกใน
สุพรรณบัฏตามเดิมว่า
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สุขมุ ธรรมวิธานธ�ำรง มหาสังฆปรินายก ตรีปฎิ กกลากุศโลภาศปรมินทร
มหาราชหิโตปสัมปทาจารย์ ปุสสเทวาภิธานสังฆวิสุต ปาวจนุตมสาสนโสภณ วิมลศีลสมาจารวัตร พุทธสา
สนบริสชั คารวะสถาน วิจติ รปฏิภาณพัฒนคุณ อดุลยคัมภีรญานสุนทร มหาอุดรคณิสรบวรสังฆาราม คามวาสี
อรัญวาลี สถิตย์ ณ วัดราชประดิษฐสถิตยมหาสีมารามวรวิหาร พระอารามหลวงเป็นประธานในสมณะมณฑล
ทั่วพระราชอาณาเขต แลด�ำรงที่เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายเหนือด้วย...
...เป็นที่เฉลิมพระราชศรัทธาภิยโยภาพ ปรากฏสิ้นกาลนาน ขออารธนาให้รับธุระพระพุทธศาสนา
เป็นภาระสั่งสอน และระงับอธิกรณ์พระสงฆ์สามเณรในคณะ แลคณานุคณะในสยามรัฏฐิกสงฆ์มณฑล
ทั่วไป ให้ทวียิ่งขึ้นตามสมควรแก่ก�ำลัง แลอิสริยยศ ซึ่งพระราชทานนี้
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ผลงานทางด้านวิชาการ งานพระนิพนธ์
สมเด็ จ พระสั ง ฆราช (สา ปุสฺสเทโว) ทรงเป็น นัก ปราชญ์ อั จ ฉริ ย ะของแผ่ น ดิ น งานพระนิ พ นธ์ ข อง
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ มีจ�ำนวนมาก และถือกันว่าเป็นงานชั้นครู ทั้งในด้านเนื้อหา ส�ำนวน และแบบแผนทางภาษา
โดยเฉพาะพระนิพนธ์เทศนาจ�ำนวนมากที่ได้น�ำไปใช้เป็นแบบอย่างกันมานานจนถึงปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพทรงกล่าวถึงผลงานพระนิพนธ์ของเจ้าพระคุณ
สมเด็จพระสังฆราช (สา)
“แท้จริง บรรดาเทศนาทั้งหลายของสมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามนั้น
พวกบัณฑิตย่อมนับถือกันว่า เป็นหนังสือแต่งดีอย่างเอกมาแต่ในรัชกาลที่ ๔ ถือกันว่าควรเป็นแบบอย่าง
ทั้งในทางถ้อยค�ำ และในทางปฏิภาณโวหารเป็นของที่ชอบอยู่ทั่วไป”
พระนิพนธ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ พระสังฆราช (สา) ที่รวบรวมได้ประมาณ ๑๐๐ เรื่อง เป็นงานแปล
พระสูตร ๒๐ สูตร เทศนา ๗๐ กัณฑ์ และพระนิพนธ์เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ๑๕ เรื่อง

พระกรณียกิจพิเศษ
สมเด็จพระสังฆราช (สา) ได้ทรงปฏิบตั หิ น้าทีถ่ วายพระมงคลวิเศษกถาซึง่ เป็นเทศนาพิเศษมาตัง้ แต่รชั กาล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ครั้งทรงด�ำรงสมณศักดิ์ที่พระสาสนโสภณ และได้ถวายต่อมาใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์
เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา) ทรงเป็นพระมหาเถระที่ทรงปัญญา
เชี่ยวชาญ แตกฉานและปราดเปรื่องในพระไตรปิฎก และทรงธรรม ทรงวินัย มีศีลาจารวัตร เป็นพระสุปฏิปันโน
ปฏิบัติดี ปฏิบัติควร และปฏิบัติชอบ สมควรแก่การกราบไหว้อย่างแท้จริง
เจ้ า พระคุ ณ สมเด็จฯ สมเด็จพระสังฆราช (สา) สิ้น พระชนม์ เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๒
พระชนมายุได้ ๘๗ ปี
เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสสฺ เทโวมหาเถระ) ทรงเป็นผูน้ ำ� มาซึง่ ความภูมใิ จของชาวนนทบุรี
ทีท่ รงเป็นพระมหาเถระทีท่ รงคุณธรรมแท้จริงของการเป็นสมณะ ทรงภูมปิ ญ
ั ญาเป็นสามเณร ๙ ประโยคองค์แรก
ของกรุงรัตนโกสินทร์ และทรงได้รบั การสถาปนาโปรดเกล้าฯ เป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

พระพรหมมังคลาจารย์ ปัญญานันทะ
พระนักเทศน์เผยแผ่ธรรม
พระพรหมมังคลาจารย์ เดิมชื่อ ปั่น เสน่ห์เจริญ เกิดวันที่ ๑๑
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ ที่ต�ำบลคูหาสวรรค์ อ�ำเภอเมืองพัทลุง จังหวัด
พัทลุง เป็นบุตรนายวัน นางคล้าย เสน่ห์เจริญ

พระพรหมมังคลาจารย์
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เริม่ เข้าเรียนทีโ่ รงเรียนประจ�ำอ�ำเภอเมืองพัทลุง ต�ำบลคูหาสวรรค์ อ�ำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ต่อมา
ได้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนประจ�ำจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง ที่ต�ำบลล�ำป�ำ อ�ำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จบ
การศึกษาชั้นมัธยม ๓ แต่เนื่องจากบิดาป่วย ต้องช่วยท�ำงานในครอบครัว จึงไม่ได้ศึกษาต่อ แต่สนใจศึกษาธรรมะ
ค�ำสอนพระพุทธเจ้าตั้งแต่อยู่ในวัยเด็ก
เมือ่ จบการศึกษาแล้วได้ตดิ ตามพระภิกษุทเี่ ป็นหลวงลุงไปอยูท่ ปี่ ระเทศมาเลเซียระยะหนึง่ เมือ่ กลับมาจาก
ประเทศมาเลเซีย พ.ศ. ๒๔๗๐ ไปท�ำงานเหมืองแร่ และสวนยางทีภ่ เู ก็ต ได้เห็นว่าหลังเลิกงานแล้ว คนงานทุกคนไม่ได้
ท�ำอะไร จึงเสนอตัวเล่านิทานธรรมะให้ฟงั อาศัยทีม่ นี สิ ยั รักการอ่าน จึงมีเรือ่ งมากมายทีจ่ ะเล่าให้เพือ่ นกรรมกรฟัง
พ.ศ. ๒๔๗๒ หมดงานเหมือง นายปั่น ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดอุปนันทาราม ต�ำบลเขานิเวศน์ อ�ำเภอ
เมืองระนอง จังหวัดระนอง ขณะนั้นอายุ ๑๘ ปี พระระณังควินัยมุนีวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์
สามเณรปั่น ได้เป็นครูที่จังหวัดระนองด้วย และได้เรียนนักธรรมพร้อมกับการเป็นครูสอนหนังสือ
สอบนักธรรมตรีได้ที่ ๑ ของมณฑลภูเก็ต
พ.ศ. ๒๔๗๔ อุปสมบทเป็นพระภิกษุทวี่ ดั นางลาด ต�ำบลเขาเจียก อ�ำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พระครู
จรูญกรณีย์เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่ออุปสมบทแล้วได้ไปศึกษาพระธรรมวินัยและได้จ�ำพรรษาที่วัดที่เป็นส�ำนักเรียน
เช่น วัดหน้าพระบรมธาตุ อ�ำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดอุทัย อ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
วัดโมกขพลาราม อ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร
วัดสีตวนาราม รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย
พระภิกษุปั่น สอบได้นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอกที่ส�ำนักเรียน จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๔๘๐ ท่านบุญช่วย เขมาภิรัต พระภิกษุรุ่นพี่ได้น�ำไปพบกับท่านพุทธทาส และเพราะมีปณิธานตรง
กับที่ตั้งใจบวชเพื่ออุทิศกาย ใจให้แก่พระพุทธศาสนา ทั้งสามท่านจึงผูกใจกันดุจพี่น้อง โดยมีท่านพุทธทาสเป็น
พี่ใหญ่ ท่านปั่นเป็นน้องเล็ก
ท่านปั่น เดินทางมาเรียนบาลีที่กรุงเทพมหานคร สอบได้ประโยค ป.ธ. ๓ และ ประโยค ป.ธ. ๔ ในส�ำนัก
เรียนวัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร เมือ่ เกิดสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ พระมหาปัน่ ต้องหลบภัยสงครามไปอยูว่ ดั อุทยั
จังหวัดสงขลา
ต่อมาพระอุปัชฌาย์ที่ไปอยู่วัดศรีตะวัน ที่รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซียถึงแก่มรณภาพ ทางวัดต้องการ
พระไปดูแลวัด พระมหาปัน่ จึงตกลงรับไปเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีตะวัน ด้วยมีความตัง้ ใจว่าจะได้ไปเผยแพร่ธรรมใน
ต่างประเทศให้เต็มที่ ในระหว่างทีอ่ ยูว่ ดั ศรีตะวันได้ขะมักเขม้นเรียนภาษาอังกฤษด้วย เพือ่ ได้เผยแพร่ธรรมะให้แก่
ชาวต่างประเทศ
ขณะที่อยู่ที่รัฐเปรัค ได้รับโทรเลขจากท่านพุทธทาสให้ไปช่วยงานเผยแผ่ธรรมร่วมกับพุทธนิคมเชียงใหม่
พระมหาปั่น ได้น�ำวิธีการแสดงปาฐกถาธรรม ยืนเทศน์และมีเทคนิคการเทศน์ที่ชวนให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย
และจัดให้มีการแสดงธรรมในวันอาทิตย์และวันธรรมสวนะ ปรากฏว่ามีชาวเชียงใหม่มารับฟังการแสดงธรรมของ
มหาปั่นอย่างมากมายทุกครั้งที่ท่านแสดงธรรม นอกจากนั้นพระมหาปั่นได้เดินทางไปแสดงธรรมนอกสถานที่
ไม่ว่าจะเป็นที่วัด หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการ ท่านพร้อมที่จะเดินทางไปแสดงธรรม
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พระมหาปั่นได้แสดงธรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และเขียนบทความธรรมะเผยแผ่ต่อสาธารณชนอย่าง
จริงจัง ได้เดินทางไปเทศน์ต่างประเทศ เป็นพระธรรมทูตรูปแรกของไทยที่ได้ไปท�ำหน้าที่เผยแผ่ธรรมจาก
ประเทศไทยสู่ต่างแดน
พ.ศ. ๒๕๐๓ กรมชลประทานได้สร้างวัดชลประทานรังสฤษฎ์เพื่อผาติกรรมในการที่กรมชลประทานได้
เวนคืนวัดเชิงท่า และวัดหน้าโบสถ์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้เป็นสถานที่สร้างส่วนงานของกรมชลประทานที่อ�ำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หม่อมหลวงชูชาติ ก�ำภู อดีตอธิบดีกรมชลประทาน จึงได้นิมนต์พระมหาปั่น ขณะนั้น
ด�ำรงสมณศักดิ์ที่พระปัญญานันทมุนีจากวัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์
เมือ่ ท่านได้ดำ� รงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์ ท่านได้กำ� หนดหลักการของวัดเพือ่ ช่วยให้ชาวพุทธ
ได้เกิดสติและปัญญาในการท�ำบุญที่วัดชลประทานรังสฤษฎ์ ดังนี้
สร้างวัดให้เป็นสถานที่พักผ่อนกายและจิต หว่านโปรยความสงบเย็นแก่ทุกชีวิต
แก้ไขประเพณีที่ไม่เกิดความรู้ความฉลาด ช�ำระล้างความเชื่ออันไร้เหตุผลให้หมดไป
ชักจูงประชาชนให้ใช้ธรรมะเป็นประทีปส่องทางด�ำเนินชีวติ ไม่สนับสนุนการศึกษาและปฏิบตั นิ อกแนวพุทธธรรม
ไม่ส่งเสริมไสยศาสตร์ ไม่แสวงหาเงินบ�ำรุงวัดจากความโง่ หลงของชาวบ้าน

สมณศักดิ์
พระมหาปั่น ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ดังนี้
พ.ศ. ๒๔๙๙ พระปัญญานันทมุนี		
พ.ศ. ๒๕๓๐ พระเทพวิสุทธิเมธี			
พ.ศ. ๒๕๔๗ พระพรหมมังคลาจารย์

พ.ศ. ๒๕๑๔ พระราชนันทมุนี
พ.ศ. ๒๕๓๗ พระธรรมโกศาจารย์

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พระพรหมมังคลาจารย์ ได้รับการเชิดชูเกียรติจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ดังนี้
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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รางวัลต่าง ๆ ที่ ได้รับ
รางวัล “สังข์เงิน” ในฐานะพระภิกษุผู้เผยแผ่ธรรมะยอดเยี่ยม ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๒๐
รางวัล “มหิดลวรานุสรณ์” ในฐานะผูบ้ ำ� เพ็ญประโยชน์ ควรแก่การยกย่องและถือเป็นแบบฉบับ จากสภา
สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสวันมหิดล วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐
รางวัล “ศาสตร์เมธี” สาขาสังคมศาสตร์ ด้านศาสนาและปรัชญา จากมูลนิธศิ าสตราจารย์ ม.ล. ปิน่ มาลากุล
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖
พระพรหมมังคลาจารย์ มรณภาพเมือ่ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ สิรอิ ายุ ๙๖ ปี ๕ เดือน พรรษา ๗๖

เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์)
เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์) เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๓ ใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้ารับราชการครั้งแรกเป็น
ข้าหลวงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเสด็จขึ้นครอง
ราชสมบัติ หลังจากทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัติแล้ว โปรดเกล้าฯ ให้เป็นขุนสมุทรโคจร อยู่ในกรมมหาดเล็ก ใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อน
บรรดาศักดิเ์ ป็นพระนรินทรราชเสนี ปลัดบัญชีกรมพระกลาโหม ต่อมาได้เลือ่ น
เป็นพระยาเทพประชุน ปลัดทูลฉลองกรมพระกลาโหม
พ.ศ. ๒๔๒๙ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระยาพลเทพ เสนาบดีกระทรวง
เกษตราธิการ
พระยาพลเทพ รับราชการในต�ำแหน่งเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ
เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
มาด้วยดีถึง ๙ ปี ปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์แก่ราชการเป็นอันมากด้วย
(พุม่ ศรีไชยยันต์)
ความรู ้ ค วามสามารถ ได้ ขึ้ น ไปปฏิ บั ติ ร าชการที่ เ มื อ งเชี ย งใหม่ ค รั้ ง หนึ่ ง
ได้รับผลส�ำเร็จด้วยดี จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยา
รัตนาธิเบศร์ ด�ำรงต�ำแหน่งอัครมหาเสนาบดี สมุหพระกลาโหม
เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ มีอธั ยาศัยดี องอาจ ซือ่ ตรง กล้าหาญ มีความอุตสาหะ
วิริยะ เสียสละ มั่นคงต่อภารกิจราชการ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นอกจากนั้น ยังมีความ
สนใจและห่วงใยในการศึกษาของเยาวชน ต้องการพัฒนาความรูค้ วามสามารถให้เกิดขึน้ ในบรรดาเยาวชนทัง้ หลาย
ได้ถวายเงิน ๑๐๐ ชั่ง (๘,๐๐๐ บาท) ให้แก่พระครูศีลาภิรม (ท้วม) เจ้าอาวาสวัดบางขวาง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ เพื่อ
ใช้สร้างโรงเรียนทีว่ ดั บางขวาง ตามความด�ำริของเจ้าอาวาสวัดบางขวางทีต่ อ้ งการให้มสี ถานทีเ่ รียนส�ำหรับลูกหลาน
ชาวบ้าน
เงินที่เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ถวายวัดบางขวาง ทางวัดได้น�ำไปสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง เป็นอาคารก่ออิฐ
ถือปูน ๒ ชั้น ยาว ๗ วา ๒ ศอก ๖ นิ้ว กว้าง ๔ วา ๒ ศอก ๕ นิ้ว สูง ๔ วา ๒ ศอก ๙ นิ้ว ภายในแบ่งเป็น ๔
ห้องเรียน การก่อสร้างเริ่มด�ำเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๒ เสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ สิ้นเงินค่าก่อสร้าง
ทั้งสิ้น ๑๐,๔๓๒ บาท เงินจ�ำนวนนี้เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ เป็นผู้บริจาครวมกับเงินที่ถวายให้วัด ๑๐๐ ชั่ง และ
ได้ขนานนามว่า โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ อาคารเรียนหลังนี้นับว่าเป็น
อาคารเรียนที่ทันสมัยและใหญ่มากในขณะนั้น
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ความดีของเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์) ที่ต้องจารึกไว้ในจังหวัดนนทบุรี ถือว่าท่านเป็นผู้ที่
มาจุดประกายและท�ำให้คนนนทบุรี ทัง้ พระสงฆ์ และฆราวาส ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการศึกษาของเยาวชน
ของชาติ เป็นผู้ที่มาสร้างจุดก�ำเนิดสถานศึกษาเพื่อให้เป็นสถานที่อบรมสั่งสอนเยาวชนให้เป็นคนดีมีความรู้ความ
สามารถขึ้นในจังหวัดนนทบุรี
เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุม่ ศรีไชยยันต์) ถึงแก่กรรมเมือ่ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๔ สิรอิ ายุได้ ๘๑ ปี
ทางราชการได้ตระหนักถึงคุณความดีของเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุม่ ศรีไชยยันต์) จึงได้นำ� บรรดาศักดิข์ อง
ท่านไปเป็นชือ่ ถนนในจังหวัดนนทบุรี คือถนนรัตนาธิเบศร์

มหาเสวกเอก เจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์ (ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา)
มหาเสวกเอก เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ เป็นนักพัฒนาที่สร้าง
ความเจริญให้แก่จังหวัดนนทบุรีอย่างมากมาย เป็นผู้บุกเบิกสร้างทาง
รถไฟเพื่อให้ผู้คนในจังหวัดนนทบุรีเดินทางหรือขนส่งสินค้าไปกรุงเทพฯ
ได้ และสร้างตลาดขนาดใหญ่เป็นศูนย์การค้าของชาวบ้านย่านบางบัวทอง
บางกรวย บางใหญ่ ตลอดจนชาวบ้านย่านฝั่งธน ตลิ่งชัน บางบ�ำหรุ นิยม
ไปซื้อสิ่งของต่าง ๆ ที่ตลาดเจ้าคุณวรพงศ์ที่บางบัวทอง
เจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์ (ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา) เกิดเมือ่ วันที่ ๓๑
มีนาคม พ.ศ. ๒๔๐๕ ที่วังถนนพระอาทิตย์ เป็นบุตรหม่อมเจ้าเสาวรส
อิศรเสนา และหม่อมมุหน่าย หม่อมมุหน่ายเป็นบุตรีพระยานนทบุรี
ศรีเกษตราราม (กร�่ำ) บ้านอยู่ใกล้วัดเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์จงึ มีเชือ้ สายเป็นคนจังหวัดนนทบุรี สาย
หม่อมมารดา ได้เดินทางมาเยี่ยมญาติที่จังหวัดนนทบุรีบ่อย ๆ และได้
เห็นความล�ำบากของชาวสวน ชาวนาที่จะน�ำผลผลิตทางการเกษตรไป มหาเสวกเอก เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์
(ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา)
จ�ำหน่ายในตลาดที่กรุงเทพฯ จึงมีความคิดที่จะบุกเบิกท�ำกิจการรถไฟ
เพือ่ ช่วยเปิดเส้นทางคมนาคมทีท่ นั สมัยในยุคนัน้ ให้เป็นเส้นทางคมนาคม
ระหว่างกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา
ความคิดในการสร้างทางรถไฟและเปิดกิจการรถไฟเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๘ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ได้รับ
พระมหากรุณาธิคณ
ุ โปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิเ์ ป็นพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์ การสร้างทางรถไฟในระยะแรก
ต้องใช้เวลามาก เพือ่ ส�ำรวจและท�ำเส้นทางรถไฟทีย่ งุ่ ยากและใช้เวลามากคือการเจรจาขอซือ้ ทีด่ นิ ตามแนวเส้นทาง
การวางรางรถไฟ เพราะต้องผ่านสวนผลไม้ของชาวสวน ตั้งแต่บางบ�ำหรุ ธนบุรี บางกรวย บางกร่าง บางใหญ่
บางบัวทอง ในช่วงแรกได้วางรางรถไฟไปถึงอ�ำเภอบางบัวทอง และได้เปิดการเดินรถไฟช่วงแรก เริ่มจาก
วัดบวรมงคล ธนบุรี - ผ่านบางบ�ำหรุ บางกรวย บางกร่าง บางใหญ่ บางพลู บางไผ่ ถึงบางบัวทอง
พ.ศ. ๒๔๖๑ เจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์ได้จดทะเบียนบริษทั รถไฟสายบางบัวทอง และเพิม่ เส้นทางเดินรถไฟถึง
สถานีระแหง อ�ำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี บริษทั รถไฟสายบางบัวทองได้รบั สัมปทานจากทางราชการเพือ่ ประกอบ
การเดินรถไฟสายบางบัวทองเป็นเวลา ๓๕ ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
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ทางรถไฟสายธนบุรี บางบัวทอง เป็นโครงการใหญ่มาก เป็นที่กล่าวขวัญกันในหมู่ผู้คนในจังหวัดนนทบุรี
ธนบุรี และปทุมธานี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นโครงการที่ด�ำเนินการโดยเอกชน และจะอ�ำนวยประโยชน์ในการ
เดินทางของชาวสวน ชาวนา และการขนส่งพืชผลการเกษตรไปจ�ำหน่ายยังตลาดในกรุงเทพฯ
เจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์ได้สร้างตลาดขนาดใหญ่ทอี่ ำ� เภอบางบัวทอง ใกล้สถานีรถไฟบางบัวทอง เรียกว่า
ตลาดเจ้าคุณ ท�ำให้เกิดเป็นย่านการค้าขนาดใหญ่ขึ้นที่อ�ำเภอบางบัวทอง มีร้านค้าทอง โรงภาพยนตร์ที่ทันสมัย
ร้านถ่ายรูป และร้านขายผัก เนื้อสุกร อุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ เป็นต้น ผู้คนจากธนบุรี บางกรวย บางใหญ่นิยม
เดินทางโดยรถไฟไปซื้อสินค้าที่ตลาดเจ้าคุณ เพราะมีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อได้
อ�ำเภอบางบัวทองจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่ ตลาดเจ้าคุณเป็นศูนย์รวมของชุมชน ผู้คนจากอ�ำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม อ�ำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ�ำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มารวมซื้อ
สินค้า เครื่องอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ ที่ตลาดเจ้าคุณแห่งนี้
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ ได้ริเริ่มกิจการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่จังหวัดนนทบุรี นอกจากการคมนาคม
ทางรถไฟ และการตั้งศูนย์การค้าตลาดบางบัวทอง หรือตลาดเจ้าคุณอีกหลายอย่าง เช่น
การเดินเรือยนต์โดยสารระหว่างตลาดบางบัวทอง - ตลาดบางภาษี อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
การท�ำนาและสีขา้ ว เจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์ ได้ชว่ ยชาวนา ด้วยการจ้างชาวนาทีว่ า่ งจากการท�ำนาของตน
มาท�ำนา และรับซื้อข้าวของชาวนาไปสีที่โรงสีของท่านที่บางโพ กรุงเทพฯ
การท�ำสวนผักเพือ่ ช่วยเหลือชาวจีนทีอ่ พยพมาอยูป่ ระเทศไทยแต่ยงั ไม่มงี านท�ำ ให้ทำ� สวนผัก และน�ำมาขาย
ที่ตลาดเจ้าคุณ หรือส่งขายที่กรุงเทพฯ
การปลูกปอ เนือ่ งจากการเป็นตลาดข้าวแหล่งใหญ่ของอ�ำเภอบางบัวทอง อ�ำเภอบางใหญ่ อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี กระสอบเป็นอุปกรณ์ส�ำคัญส�ำหรับบรรจุข้าวสาร เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์จึงปลูกปอตลอด
สองข้างทางรถไฟ ซึ่งเป็นที่ว่างเปล่า และให้ชาวนาปลูกปอในที่ดินของท่าน และรับซื้อปอที่ปลูกไว้นั้นไปท�ำ
กระสอบบรรจุข้าว
การสร้างโรงหีบอ้อย เนือ่ งจากในจังหวัดนนทบุรี ชาวบ้านนิยมปลูกอ้อยกันมาก เจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์จงึ ได้
ตัง้ โรงหีบอ้อย เพือ่ ช่วยเกษตรกรทีป่ ลูกอ้อย ด้วยการรับจ้างหีบอ้อย และรับซือ้ อ้อยจากชาวบ้านมาหีบ และจ�ำหน่าย
น�ำ้ อ้อย โรงหีบอ้อยของเจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์อยูท่ รี่ มิ คลองแม่นำ�้ อ้อม บ้านบางรักใหญ่ อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
นอกจากรับหีบอ้อย เจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์ยงั ได้นำ� พันธุอ์ อ้ ยคุณภาพดีมาปลูก และส่งเสริมให้ชาวบ้าน
ได้ปลูกอ้อยพันธุ์ดีด้วย

เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์นักพัฒนาชุมชนและพัฒนาอาชีพของชาวบ้าน
แนวความคิดในการพัฒนาบ้านเมืองเป็นความคิดที่มีอยู่เป็นลักษณะประจ�ำตัวที่ส�ำคัญของเจ้าพระยา
วรพงศ์พพิ ฒ
ั น์ กิจการต่าง ๆ ทีเ่ ป็นกิจการส่วนตัวจะเห็นได้วา่ แต่ละอย่าง เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ผคู้ น
ในชุมชน เช่น การสร้างทางรถไฟสายบางบัวทอง เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ ได้รับลูกหลานของเจ้าของที่ดินที่ซื้อ
มาสร้างทางรถไฟ น�ำไปเลีย้ งดูอปุ การะอยูท่ บี่ า้ นถนนพระอาทิตย์ อุปการะให้การศึกษา เมือ่ มีผคู้ นในความอุปการะ
มากจึงต้องสร้างงาน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้คนที่ได้อุปการะไว้ จึงต้องสร้างงานสารพัด ตั้งแต่งานเล็ก ๆ
เช่น การมวนบุหรี่ขาย การท�ำโรงหีบอ้อย การเช่ารถม้า การเดินเรือรับจ้าง จนถึงการท�ำงานใหญ่ ๆ เช่น การท�ำ
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ตูเ้ กลียว การท�ำตลาด การเดินรถไฟ การท�ำโรงสี โรงเลือ่ ย ท�ำโรงงานน�ำ้ ตาล กิจการแต่ละอย่าง เจ้าพระยาวรพงศ์
พิพัฒน์ ใช้ ผู ้ ค นในท้ อ งที่เป็นส่วนใหญ่ และมิได้ค�ำนึง ถึง ผลก� ำ ไรเป็ น ส� ำ คั ญ ลั ก ษณะเด่ น ประการหนึ่ ง คื อ
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และท�ำงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ถึง ๓ พระองค์ แต่เจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์มไิ ด้ใช้ตำ� แหน่งหน้าทีร่ าชการมาเกีย่ วข้องกับธุรกิจของตน
แต่อย่างใด แต่ดำ� รงตนและด�ำเนินกิจการต่าง ๆ เช่นราษฎรสามัญคนหนึง่ แก้ปญ
ั หาความยุง่ ยากทีม่ ใี นการประกอบ
การด�ำเนินธุรกิจต่าง ๆ ตามความสามารถของตนเอง และทุ่มเทท�ำงานอย่างไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากทั้งงาน
ราชการ และงานส่วนตัว ซึง่ อยูบ่ นพืน้ ฐานความคิดทีว่ า่ ต้องถวายความจงรักภักดีตอ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
อย่างสูงสุด และสร้างงานด้วยความหวังดีเพื่อสร้างงานสร้างรายได้สงเคราะห์ผู้คนในชุมชนอย่างแท้จริง
การพัฒนาเมืองที่โดดเด่นของชุมชนบางบัวทองคือ การได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองบางบัวทอง
ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๘๐ นับเป็นชุมชนทีม่ ไิ ด้อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเมือง แต่ได้รบั การยกฐานะขึน้ เป็นเทศบาลเมืองบางบัวทอง
ทัง้ นีด้ ว้ ยผลงานพัฒนาชุมชนของคนในพืน้ ทีแ่ ละกิจการพัฒนาทีโ่ ดดเด่นในชุมชน เช่น การมีสถานีรถไฟ ย่านการค้า
ตลาดบางบัวทอง ย่านการเดินเรือ ซึ่งเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา) เริ่มเข้ารับการฝึกหัดเป็นทหารตั้งแต่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์
แต่ได้เข้าร่วมฝึกหัดปนกับพลทหาร และช่วยดูแลท�ำความสะอาดในพระบรมมหาราชวัง
การได้เข้าไปท�ำความสะอาดในพระบรมมหาราชวัง ม.ร.ว. เย็น ได้ทำ� หน้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบเป็นอย่างดี
และได้ปฏิบัติหน้าที่นี้จนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจ�ำหน้าได้ ทรงมีรับสั่งถามชื่อและวงศ์
ตระกูล เมื่อ ม.ร.ว. เย็น ได้กราบบังคมทูล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ถวายตัวเข้ารับราชการ
พ.ศ. ๒๔๒๐ เข้ารับราชการครัง้ แรกในกรมทหารหน้า (ช่าง) ต�ำแหน่งนายสิบทหารช่าง และเป็นผูค้ วบคุม
สมทบในทหารช่าง เป็นผู้บังคับขุนหมื่นชาวที่ รักษาความสะอาดในพระที่นั่งด้วย
พ.ศ. ๒๔๒๕ เป็นผู้บังคับกรมเด็กชา ต�ำแหน่งเทียบเท่านายร้อยตรี กรมทหารม้า
พ.ศ. ๒๔๒๘ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นหลวงราชดรุณรักษ์ ต�ำแหน่งเทียบเท่านายร้อยโท
พ.ศ. ๒๔๓๖ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นหลวงสิทธิ์นายเวร
พ.ศ. ๒๔๔๑ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นหมื่นเสมอใจราช
พ.ศ. ๒๔๔๖ อายุได้ ๔๐ ปี โปรดเกล้าฯ ตั้งให้เป็นพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ จางวางมหาดเล็ก
พ.ศ. ๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี
พ.ศ. ๒๔๖๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น “เจ้าพระยา
วรพงศ์พิพัฒน์ กุลกษัตริย์ศรีบวรราชเสนานุรักษ์ มหาสวามิภักดิ์บรมราชูปสดมภ์ศุทธสมเสวกามาตย์
มหารัชวั ง คณบดี ราชธรรมประเภณี ศ รี รั ต นมณเฑี ย รบาล ยุ ท ราธารนนทิ ว าหเนศ บุ น ยเกษตรสรณ
เกษมสวั ส ดี บรมราชาธิปัตเยนทรมนตรี มหาเสนาบดีอภัยพิริยประกรม พาหุคชนาม ศักดินา ๑๐๐๐”
เจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์ถงึ แก่อนิจกรรม เมือ่ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ สิรอิ ายุ ๗๙ ปี ๓ เดือน ๒๕ วัน
ผลงานอันยิง่ ใหญ่ทเี่ กิดขึน้ อย่างมากมายของเจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์ ทีถ่ อื ได้วา่ เป็นนักท�ำงานและนักพัฒนา
ที่ส�ำคัญคนหนึ่งของชาติไทย ผลงานของท่านยังคงให้ประโยชน์แก่จังหวัดนนทบุรีมาจนถึงปัจจุบันนี้ ถนนสาย
บางกรวย - ไทรน้อย จากอ�ำเภอบางกรวย ถึงอ�ำเภอบางบัวทองในปัจจุบันนี้เป็นถนนที่เคยเป็นเส้นทางรถไฟสาย
บางบัวทอง ของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์
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ขุนการัญสิกขภาร (ทุเรียน ทัพภะพยัคฆ์)
ขุนการัญสิกขภาร นามเดิม ทุเรียน ทัพภะพยัคฆ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๗
กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๑ ที่บ้านปลายนา อ�ำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นบุตรของนายดิศ ทัพภะพยัคฆ์ และนางมุ่ย ทัพภะพยัคฆ์
ในวัยเด็กได้เรียนวิชาภาษาไทยที่โรงเรียนวัดกระโดงทอง อ�ำเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาได้เข้ามาศึกษาทีโ่ รงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
กรุงเทพฯ เรียนจบมัธยมปีที่ ๕ แล้วย้ายไปศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดราชบูรณะ
จบมัธยมปีที่ ๖
การเข้ารับราชการ เริ่มเข้ารับราชการต�ำแหน่งครูที่โรงเรียนประถม
วัดสุทัศนเทพวราราม เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๐ ต่อมาได้ย้ายไปรับ
ราชการเป็นครูที่โรงเรียนมัธยมวัดราชบูรณะ และโรงเรียนมัธยม วัดราชบพิธ
ตามล�ำดับ ขณะรับราชการสอบได้ประกาศนียบัตรครูประถมสามัญ (ป) จากนัน้
ได้ย้ายมารับราชการที่จังหวัดนนทบุรี
ขุนการัญสิกขภาร
พ.ศ. ๒๔๕๓ ด�ำรงต�ำแหน่งครูโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม และพนักงาน (ทุเรียน ทัพภะพยัคฆ์)
จัดการเมืองนนทบุรี
พ.ศ. ๒๔๕๙ ด�ำรงต�ำแหน่งครูโรงเรียนรัตนาธิเบศร์
พ.ศ. ๒๔๖๒ ด�ำรงต�ำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ และผู้รักษาการแทนศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
ต่อมาได้พ้นจากต�ำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ และด�ำรงต�ำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนการัญสิกขภาร
พ.ศ. ๒๔๘๖ ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ากองกลาง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ขุนการัญสิกขภาร ได้ขอลาออกจากราชการเพราะสุขภาพไม่ดี ได้ประกอบอาชีพท�ำสวนทุเรียนที่อ�ำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
งานทางด้านการเมืองท้องถิน่ ขุนการัญสิกขภาร ได้ดำ� รงต�ำแหน่งสมาชิกสภาจังหวัดนนทบุรี และเทศมนตรี
เทศบาล เมืองนนทบุรี
ผลงานด้านการศึกษาของจังหวัดนนทบุรี ขุนการัญสิกขภาร มีผลงานทางด้านส่งเสริมการศึกษาของจังหวัด
นนทบุรี เป็นทั้งครู เป็นนักบริหาร และผู้วางรากฐานการศึกษาของชาติในระบบโรงเรียนหลายประการ กล่าวคือ
พ.ศ. ๒๔๕๔ ตั้ ง กองลู ก เสื อ กองแรกของจั ง หวั ด นนทบุ รี สนองพระราชด� ำ ริ ข องพระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกิจการลูกเสือขึ้นในประเทศไทย ขุนการัญสิกขภาร
ได้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ก�ำกับลูกเสือแผนกลักษณะปกครองลูกเสือ จึงได้น้อมน�ำพระราชด�ำรินั้นมาจัดตั้งกิจการ
ลูกเสือในจังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๔๕๕ ขณะด�ำรงต�ำแหน่งพนักงานจัดการประจ�ำเมืองนนทบุรี ได้ส่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรเี ข้าประกวดในงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ ๑ ทีโ่ รงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย จังหวัดพระนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศถึง ๗ รางวัล ท�ำให้ชื่อเสียงของการศึกษาของจังหวัดนนทบุรีเป็น
ที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงการศึกษา

358 นนทบุรีศรีมหานคร
ขณะด�ำรงต�ำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ขุนการัญสิกขภาร ได้เปิดสถานศึกษาเพื่อประโยชน์แก่
เยาวชนได้มีความรู้ความสามารถ ดังนี้
พ.ศ. ๒๔๖๗ ตัง้ โรงเรียนประจ�ำจังหวัดนนทบุรี โดยยกฐานะโรงเรียนวัดท้ายเมืองเป็นโรงเรียนประจ�ำจังหวัด
ใน พ.ศ. ๒๔๗๓ ได้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นโรงเรียนแรกในจังหวัดนนทบุรี และใช้อักษรย่อของ
โรงเรียน น.บ. ๑ ปัจจุบัน คือ โรงเรียนศรีบุณยานนท์
พ.ศ. ๒๔๗๕ ตั้งโรงเรียนสตรีประจ�ำจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเดิม
ต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้ย้ายมาใช้หอประชุมจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาคารศาลากลางจังหวัด
นนทบุรีหลังเดิม เป็นสถานที่เรียน จนถึง พ.ศ. ๒๔๙๘ โรงเรียนสตรีประจ�ำจังหวัดนนทบุรีได้ย้ายไปอยู่ที่ถนน
พิบูลสงครามใกล้วัดพลับพลา วัดเขมาภิรตาราม และวัดปากน�้ำ ปัจจุบันคือ โรงเรียนสตรีนนทบุรี แต่เดิมอักษร
ย่อของโรงเรียนสตรีนนทบุรี คือ น.บ. ๒
พ.ศ. ๒๔๗๖ ตั้งโรงเรียนสอนหัตถกรรมทอเสื่อกก และสอนวิชาช่างเหล็ก ที่โรงเรียนวัดทินกรนิรมิต
พ.ศ. ๒๔๗๘ ตั้งโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรมนนทบุรี ที่โรงเรียนคณะราษฎร์บ�ำรุง ๑ วัดแคนอก
พ.ศ. ๒๔๘๐ ขยายการเรียนการสอนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดนนทบุรี ต่อมาได้ยุบเลิกไป
พ.ศ. ๒๔๘๔ ตัง้ โรงเรียนช่างไม้นนทบุรี ทีว่ ดั ลานนาบุญ ต่อมาเป็นโรงเรียนการช่างนนทบุรี โรงเรียนช่างกล
นนทบุรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(ศูนย์นนทบุรี)
ขุนการัญสิกขภารถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ สิริอายุ ๖๘ ปี

จอมพล ป. พิบูลสงคราม
จอมพล ป.พิบูลสงคราม เดิมชื่อแปลก ขีตตะสังคะ เกิดที่เรือนแพ
ปากคลองบางเขน อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (ปัจจุบนั อยูใ่ นเขตบางซือ่
กรุงเทพฯ) เมือ่ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ บิดาชือ่ นายขีต ขีตตะสังคะ
มารดาชื่อ นางส�ำอางค์ ขีตตะสังคะ อาชีพท�ำสวน มีพี่น้อง ๔ คน
พ.ศ. ๒๔๕๐ ได้เข้าเรียนทีโ่ รงเรียนวัดเขมาภิรตารามรุน่ แรก ครัง้ ยังใช้
พระทีน่ งั่ มูลมณเฑียรเป็นอาคารเรียน ได้เลขประจ�ำตัว ๒๒ ในขณะนัน้ มีการ
จัดการศึกษามีชั้นมูล ๓ ชั้น และชั้นประถมปีที่ ๑ - ๔
พ.ศ. ๒๔๕๒ เรียนจบชัน้ มูล ได้เข้าศึกษาวิชาทหารทีโ่ รงเรียนนายร้อย
ทหารบก เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ ส�ำเร็จแล้วเข้ารับราชการ
เป็นนายทหารเมือ่ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๘ เรียกว่า นักเรียนท�ำการนายร้อย
พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นนายร้อยตรี
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
พ.ศ. ๒๔๖๓ ได้เลื่อนยศเป็นร้อยโท
พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้รบั การคัดเลือกไปศึกษาวิชาทหารทีโ่ รงเรียนเสนาธิการทหารเป็นเวลา ๒ ปี แล้วได้เดินทาง
ไปศึกษาต่อวิชาทหารที่ประเทศฝรั่งเศส
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ขณะที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส ได้มีโอกาสรู้จักกับกลุ่มนักเรียนไทยหลายคน เช่น นายปรีดี พนมยงค์
นายแนบ พหลโยธิน นายประยูร ภมรมนตรี เป็นต้น ซึ่งต่อมาบุคคลดังกล่าวนี้ได้ร่วมเป็นคณะราษฎร์ท�ำการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕
เมือ่ ส�ำเร็จการศึกษากลับประเทศไทย ได้รบั การเลือ่ นยศเป็นนายพันตรี และได้รบั พระราชทานบรรดาศักดิ์
เป็น พ.ต.หลวงพิบูลสงคราม
ได้รว่ มกับคณะราษฎร์ ซึง่ มี พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) เป็นหัวหน้าท�ำการยึดอ�ำนาจ
การปกครอง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้รับพระราชทานยศ พลตรี พลเรือตรี พลเรืออากาศตรี
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้รบั พระราชทานเลือ่ นยศเป็นจอมพลทัง้ ๓ เหล่าทัพ ขณะมีอายุได้ ๔๕ ปี
ผลงานด้านการเมืองและการบริหาร จอมพลแปลก พิบลู สงคราม ได้ดำ� รงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีถงึ ๘ สมัย
นามที่คนไทยรู้จักกันทั่วไปคือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม

ผลงานการพัฒนาที่จังหวัดนนทบุรี
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้สร้างความเจริญให้แก่จังหวัดนนทบุรีหลายด้าน ได้อนุเคราะห์การก่อสร้าง
และสร้างโรงเรียน และสาธารณูปโภคในจังหวัดนนทบุรีด้วยดีเสมอมา
พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้เป็นประธานเชิญชวนข้าราชการกระทรวงกลาโหมสร้างโรงเรียนกลาโหมอุทศิ ทีว่ ดั เขมาภิรตาราม
พ.ศ. ๒๔๙๒ จอมพล ป. พิบลู สงคราม ได้รบั อนุเคราะห์บรู ณะวัดเขมาภิรตาราม พระทีน่ งั่ มูลมณเฑียร และ
ได้จดั สร้างอาคารเรียนขึน้ ใหม่เป็นอาคารตึก ๒ ชัน้ หลังคาทรงไทยประยุกต์ จอมพล ป. พิบลู สงคราม เป็นประธาน
วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ เปิดเป็นอาคารเรียนเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น
อาคารเรียนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุคนั้น มีห้องเรียน ๒๒ ห้อง ขนานนามโรงเรียนว่า โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
นอกจากนี้ยังได้สร้างโรงเรียนวัดปากน�้ำ (พิบูลสงคราม) เป็นอาคารตึก ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน ได้บูรณะ
พระอุโบสถ สร้างฌาปนสถานวัดปากน�้ำ และให้อุปการะวัดปากน�้ำตลอดมา
ได้ดำ� เนินการให้มถี นนเชือ่ มกรุงเทพฯ กับจังหวัดนนทบุรดี ว้ ยการให้ตดั ถนนพิบลู สงคราม ระหว่างสะพาน
พระราม ๖ กับจังหวัดนนทบุรี
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคหัวใจวาย เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๗

นายมนตรี ตราโมท
ราชบัณฑิตและศิลปินแห่งชาติ
นายมนตรี ตราโมท เกิดวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๓ ที่บ้าน
ท่าพี่เลี้ยง อ�ำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรนายยิ้ม
นางทองอยู่ เดิมชื่อบุญธรรม ในวัยเด็กได้เป็นศิษย์หลวงตาลี่ (พระครู
ศรัทธานุสารี วิญญานุโยค สังฆวาหะ) เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ และ
เจ้าคณะจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ซึ่ ง เป็ น ญาติ ผู ้ ใ หญ่ แ ละเป็ น ผู ้ ตั้ ง ชื่ อ ให้
เมื่ อ แรกเกิดว่า บุญธรรม

นายมนตรี ตราโมท
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นายยิ้ม ผู้เป็นบิดา รับราชการเป็นต�ำรวจ ต�ำแหน่งผู้คุมเครื่องเรือยนต์ (เอนจีเนียร์) ประจ�ำเรือพิษณุเสน
ซึง่ เป็นเรือประจ�ำของพลโท พระองค์เจ้าค�ำรบ อธิบดีกรมต�ำรวจ ท่านบิดาของพลตรี หม่อมราชวงศ์ศกึ ฤทธิ์ ปราโมช
พลโทพระองค์เจ้าค�ำรบทรงประทานนามสกุลให้วา่ “ตราโมท” ซึง่ มีสำ� เนียงคล้ายราชสกุล “ปราโมช” ของพระองค์ทา่ น
ในวัยเด็กหลวงตาลี่ รับอุปการะให้การศึกษา ได้เข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาทีโ่ รงเรียนวัดประตูสาร
และศึกษาจบมัธยมปีที่ ๓ ที่โรงเรียนปรีชาพิทยากร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยในปัจจุบัน
ด้วยความทีเ่ ป็นคนขยันหมัน่ เพียร มีใจรักในการศึกษาและในการประพันธ์ นายมนตรี จึงมีผลการเรียนดีเยีย่ ม
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง วิ ช าภาษาไทยและคณิต ศาสตร์ และตั้ ง ใจว่ า จะไปศึ ก ษาต่ อ วิ ช าครู ที่ ก รุ ง เทพมหานคร
แต่เนื่องจากสุขภาพไม่ดีตั้งแต่ยังเป็นเด็ก จึงไม่ได้ไปศึกษาต่อ
ที่วัดสุวรรณภูมิมีวงปี่พาทย์ของวัด หลวงตาลี่ เจ้าอาวาสมีความรู้ในการประดิษฐ์เครื่องดนตรี จึงได้ตั้ง
วงปี่พาทย์ที่วัดสุวรรณภูมิ เป็นที่ฝึกซ้อม และพักอาศัยของนักดนตรี มีครูสมบุญ นักฆ้อง ท�ำหน้าที่เป็นครูฝึกสอน
และควบคุมวงปี่พาทย์ของวัดสุวรรณภูมิ
นายมนตรี จึงมีความคุน้ ชินกับเสียงเพลงทีบ่ รรดานักดนตรีของวัดสุวรรณภูมฝิ กึ ซ้อมหรือบรรเลงในงานต่าง ๆ
ซึง่ มีอยู่ตลอดเวลาจนสามารถจ�ำเพลงบางเพลงได้ ประกอบกับความเป็นผูม้ ีใจรักและสนใจเพลงไทยมาตัง้ แต่เด็ก
และเป็นศิษย์หลวงตาลี่ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ นายมนตรีจึงมีโอกาสไปช่วยงานของวงปี่พาทย์วัดสุวรรณภูมิ
ทั้งที่ยังไม่ได้รับการฝึกสอน
ครูสมบุญ ผู้ควบคุมวงปี่พาทย์วัดสุวรรณภูมิจึงได้ชักชวนนายมนตรี ให้มาฝึกหัดดนตรี เริ่มด้วยการเรียน
ฆ้องวง และได้ฝึกหัดเรียนรู้กับครูสมบุญ ที่จังหวัดสุพรรณบุรีประมาณปีเศษ ปรากฏว่านายมนตรีสามารถเรียนรู้
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีไทยได้อย่างรวดเร็วและก้าวหน้าเป็นอย่างมาก
จากผลการเรียนที่ดีของนายมนตรีทางด้านดนตรีดังกล่าว นายมนตรีจึงตัดสินใจแน่วแน่ที่จะมุ่งศึกษา
ด้านดนตรีไทยอย่างจริงจังต่อไป จึงได้เดินทางไปศึกษาต่อทีบ่ า้ นครูสมบุญ สมสุวรรณ ทีบ่ า้ นบางกะพ้อม อ�ำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม ครูสมบุญ สมสุวรรณ เชีย่ วชาญในเรือ่ งเพลงไทย ตลอดจนวิธแี ต่งเพลงไทย ผลงานแต่งเพลงของ
ครูสมบุญ สมสุวรรณ คือ เพลงเทพไสยาสน์ ๓ ชั้น นอกจากวงปี่พาทย์แล้วครูสมบุญ สมสุวรรณ มีวงแตรวงด้วย
นายมนตรีจงึ ได้ฝกึ หัดทัง้ ปีพ่ าทย์และแตรวง นายมนตรีได้มาเป็นศิษย์ฝกึ หัดและต่อเพลงจากครูสมบุญ สมสุวรรณ
ตั้งแต่อายุ ๑๔ ปี และพักอาศัยอยู่ที่บ้านครูสมบุญ สมสุวรรณ ช่วยท�ำงานบ้านต่าง ๆ และฝึกซ้อมตามกฎระเบียบ
ทีค่ รูกำ� หนด ซึง่ เป็นรูปแบบการศึกษาของผูค้ นแต่เดิมมา ดังนัน้ ความสัมพันธ์ระหว่างครูและศิษย์จงึ ผูกพันกันลึกซึง้
เหมือนพ่อกับลูก เมื่อบ้านครูมีงาน บรรดาศิษย์ทั้งหลายจะร่วมกันช่วยเหลืออย่างถ้วนหน้า ครูสมบุญ สมสุวรรณ
นอกจากจะได้ถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่นายมนตรีแล้ว ครูสมบุญ สมสุวรรณ
ยังได้ถ่ายทอดความเป็นผู้มีวินัยที่ดียิ่งในการฝึกซ้อมและการท�ำงาน และเป็นแบบอย่างของครูที่ดี ซึ่งได้เป็น
คุณลักษณะที่ดีของนายมนตรี ด้วย
การได้มาศึกษาฝึกหัดดนตรีที่อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ท�ำให้นายมนตรีได้รู้จักคุ้นเคยและเรียนรู้
วิชาการดนตรีจากครูดนตรีรนุ่ อาวุโสทีม่ ชี อื่ เสียงจ�ำนวนหลายท่าน เพราะอัมพวาเป็นแหล่งรวมปราชญ์ทางดนตรี
ทีม่ ชี อื่ เสียง ระยะเวลากว่า ๓ ปี ได้กล่อมเกลาและสร้างเสริมทักษะให้นายมนตรีในวัย ๑๗ ปี เป็นนักดนตรีชาวบ้าน
ที่มีความรู้ความสามารถพอตัวทีเดียว
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การเข้ารับราชการ
เนือ่ งจากความเป็นนักดนตรีทมี่ คี วามสามารถตัง้ แต่เยาว์วยั ของนายมนตรี จึงได้รบั การแนะน�ำจากนายพัด
น้าชายให้เข้ารับราชการ ด้วยการไปขอรับการช่วยเหลือจากหลวงภัณฑารักษ์พทิ กั ษ์ นายมนตรีจงึ ได้เข้ารับราชการ
ทีก่ รมมหรสพ โดยมีขุนไพจิตรนันทนากร (ใหญ่ มิลินทวณิช) เป็นผู้รับรอง ขณะนั้นนายมนตรีมีอายุเพียง ๑๗ ปี
ยังไม่ถึงเกณฑ์อายุรับราชการได้ แต่ด้วยความรู้ความช�ำนาญทางดนตรีที่มีอยู่ กรมมหรสพจึงรับไว้ก่อน แต่บรรจุ
เข้ารับราชการเมื่ออายุได้ ๑๘ ปี
ในระยะแรก นายมนตรี ได้ตอ่ เพลงและซ้อมเพลงตลอดทุกวัน ยังไม่ได้กำ� หนดให้รบั ราชการส่วนใด ได้ตอ่
เพลงระนาดทุ้มกับพระพาทย์บรรเลงรมย์ (พิมพ์ วาทิน) ต่อฆ้องวงใหญ่กับหลวงบ�ำรุงจิตรเจริญ (ธูป สาตนวิลัย)
และต่อระนาดเอกกับหลวงชาญเชิงระนาด เรียนกลองแขกจากพระพิณบรรเลงราช (แย้ม ประสานศัพท์) ท�ำให้
มีโอกาสได้ตอ่ เพลงและเรียนรูฝ้ กึ หัดทางดนตรีกบั บรรดาครูฝมี อื เลิศของกรมพิณพาทย์หลวงซึง่ มีพระยาประสาน
ดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) เป็นครูใหญ่
ในกรมมหรสพยังมีโรงเรียนพรานหลวง ซึ่งเป็นโรงเรียนส�ำหรับข้าราชการในกรมมหรสพที่เยาว์วัย
ได้ศกึ ษาวิชาสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับเรียนวิชาศิลปะและดนตรี หลวงวิเศษธีระการ
(เธียร วรธีระ) ครูโรงเรียนพรานหลวงเป็นผู้พานายมนตรีเข้าเรียนที่โรงเรียนพรานหลวง และเห็นว่า นายมนตรี
มีพนื้ ฐานทางการเรียนดี จึงให้นายมนตรีเรียนในชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ นายมนตรีจงึ เป็นนักเรียนโรงเรียนพรานหลวง
คนแรกที่สามารถส�ำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายภายในเวลาหนึ่งปีเท่านั้น
นายมนตรีให้ความส�ำคัญในการฝึกซ้อมดนตรีมากซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับนักดนตรี หลังจากฝึกซ้อม
บรรเลงตามระเบียบได้ประมาณ ๑ ปี พระยาประสานดุรยิ ศัพท์ จึงให้นายมนตรี เป็นนักดนตรีประจ�ำวงตามเสด็จ
นักดนตรีในวงตามเสด็จนี้จะต้องมีความรู้เรื่องเพลงและสามารถบรรเลงเพลงมาก
นายมนตรี เริ่มประพันธ์เพลงเมื่ออายุ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๔๖๓ เพลงแรกที่ประพันธ์คือ เพลงโหมโรงต้อยตริ่ง
ซึ่งได้รับความนิยมและน�ำไปบรรเลงกันอย่างแพร่หลาย ต่อมา พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้ประพันธ์เพลงพม่าเห่ เถา ได้รับ
การตอบรับจากบรรดานักดนตรีอย่างมากเช่นกัน ท�ำให้นายมนตรี มีความมัน่ ใจและได้ประพันธ์เพลงอืน่ ๆ ทัง้ ท�ำนอง
และเนื้อร้องอีกมากมายในเวลาต่อมา ซึ่งรวมแล้วมีจ�ำนวนมากประมาณ ๒๐๐ เพลง
นายมนตรีได้น�ำขิมซึ่งเป็นเครื่องดนตรีจีนมาผสมวงเครื่องสายไทยเป็นคนแรก เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระประชวร แพทย์ถวายค�ำแนะน�ำให้งดพระราชกรณียกิจและให้ทรงพักผ่อนด้วย
การฟังดนตรีบรรเลงเบา ๆ นายมนตรีได้เป็นผูบ้ รรเลงขิมถวายข้างห้องพระบรรทม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่าเพราะดีและช่างคิด
หลังจากทีพ่ ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงหายจากประชวรแล้ว นายมนตรีได้ขอลาอุปสมบท
ที่วัดสุวรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเวลา ๑ พรรษา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗
ต่อมากรมมหรสพถูกยุบ นายมนตรีได้มารับราชการที่กองปี่พาทย์ กรมบัญชาการมหาดเล็ก กระทรวงวัง
เมื่อพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) ตั้งโรงเรียนวิทยาสากลดนตรี นายมนตรีได้เข้าเรียนที่โรงเรียนนี้
จึงได้มีความรู้ทางโน้ตสากลและดนตรีสากลเพิ่มขึ้นอีกด้านหนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้รับรางวัลที่ ๑ การประกวดแต่งเพลงวันรัฐธรรมนูญ และในปีเดียวกันนี้กิจการโขนละคร
ปีพ่ าทย์ โอนจากกระทรวงวังมาสังกัดกรมศิลปากร นายมนตรีได้ยา้ ยมาด้วย ได้มาอยูท่ แี่ ผนกปีพ่ าทย์หลวง จากนัน้

362 นนทบุรีศรีมหานคร
ไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนศิลปากร แผนกนาฏดุริยางค์ (ปัจจุบันคือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) หน้าที่การปฏิบัติ
ราชการเจริญรุง่ เรืองมาตามล�ำดับ จนด�ำรงต�ำแหน่งเป็นข้าราชการชัน้ เอก ต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งศิลปินพิเศษ เมือ่ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๔ นับว่าเป็นศิลปินคนแรกของกรมศิลปากร
ที่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งศิลปินชั้นพิเศษ
เมื่อได้มาปฏิบัติราชการที่กรมศิลปากร หลวงวิจิตรวาทการ ขณะด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร
ได้เปลี่ยนชื่อ นายบุญธรรม ตราโมท เป็น นายมนตรี ตราโมท เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๕ เพื่อให้ต้อง
ตามประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การตั้งชื่อบุคคล
เมื่อนายมนตรี เกษียณอายุ กรมศิลปากรพิจารณาเห็นว่า นายมนตรีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ
ดุริยางค์ไทย จึงจ้างไว้ช่วยราชการต่อมาอีก ๕ ปี จากนั้นได้จ้างในต�ำแหน่งผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย คีตศิลป์ไทยใน
วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร จนถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘
นอกจากการปฏิบตั ริ าชการตามหน้าทีท่ กี่ รมศิลปากรแล้ว นายมนตรียงั เป็นอาจารย์พเิ ศษในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
อีกหลายแห่ง อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นต้น
ผลงานของนายมนตรี นอกจากความเชี่ยวชาญทางดนตรีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้ว นาย
มนตรี ยังมีผลงานอีกมากมายทางด้านการประพันธ์เพลงทัง้ ด้านท�ำนองเพลง และบทขับร้อง ซึง่ มีประมาณ ๒๐๐
เพลง ทั้งเพลงเถา เพลง ๓ ชั้น เพลงระบ�ำ โดยเฉพาะผลงานเพลงระบ�ำ ผลงานของนายมนตรี ได้รับการยกย่อง
ว่าเป็น “เจ้าแห่งเพลงระบ�ำ”
ส่วนผลงานประพันธ์ นายมนตรี ได้ประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองไว้จ�ำนวนมาก เช่น ลิลิตอิหร่าน
ราชธรรม บทละครและนิทานประวัติศาสตร์ สารคดีที่เกี่ยวกับวิชาการทางศิลปะ เช่น ดุริยางคศาสตร์ไทย ภาค
วิชาการ การเล่นของไทย ศัพท์สังคีต ปี่พาทย์ไทย ปี่พาทย์มอญ ปี่พาทย์ชวา เป็นต้น
ผลงานด้านการประพันธ์ที่นายมนตรี ภาคภูมิใจคือจารึกเทิดพระบรมเดชานุภาพของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ อ�ำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้ส่งค�ำจารึกเทิดพระเกียรติจ�ำนวนมาก
ผลการคัดเลือกปรากฏว่า ข้อความของ นายมนตรี ได้รับการพิจารณาให้จารึกที่พระบรมราชานุสาวรีย์
นายมนตรี ตราโมท ได้รับการประกาศเกียรติคุณ เกียรติประวัติเชิดชูเกียรติมากมาย อาทิ
เกียรติคุณที่ ได้รับ
- ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
- ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมือ่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
- นักวิจัยดีเด่น สาขาปรัชญาของสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๓
- ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิจิตรศิลป์ ส�ำนักศิลปกรรม ตามประกาศ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๔
- ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช ๒๕๒๘
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นายมนตรี ตราโมท ผู้เป็นครูผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ในส�ำนึกของศิษย์
ความเมตตาและความเป็นผู้ให้ของครูมนตรีเป็นคุณลักษณะพิเศษของครูมนตรี นอกเหนือจากความ
เป็นเลิศทางปัญญาความสามารถทางวิชาการ ช�ำนาญการดนตรีคีตศิลป์ การประพันธ์เพลงของครูมนตรี
ท่านไม่เคยต�ำหนิติเตียนแม้ค�ำน้อยให้ใครเสียก�ำลังใจ ท้อแท้หรือผิดหวัง ท่านมองโลกในแง่ดีตลอดเวลา
การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายสมถะ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่แสดงภูมิรู้ โอ้อวด ข่มผู้อื่น พร้อมที่จะรับฟังความ
เห็นผู้อื่น เป็นคุณธรรมที่ประเสริฐยิ่งของครูมนตรี ตราโมท ท่านเป็นศิษย์มีครู เช่น พระยาประสานดุริยศัพท์
(แปลก ประสานศัพท์) ท่านเคารพยกย่องบูชาครูของท่าน แต่ในเวลาเดียวกัน ครูมนตรีไม่เคยแสดงหรือปฏิบัติ
ในเชิงแบ่งแยก ครูมนตรีวางตนอยู่เหนือการแบ่งแยก เป็นบรมครูผู้ให้แก่ทุกคนอย่างแท้จริง อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมกันจริง ๆ
ผลงานการแต่งเพลงของครูมนตรี ทั้งท�ำนองร้อง และท�ำนองดนตรีมีมากประมาณ ๒๐๐ เพลง ทุกเพลง
มีความไพเราะ เฉพาะอย่างยิง่ ควรได้รบั การยกย่องเป็นปรมาจารย์ทางเพลงระบ�ำและเป็นต้นก�ำเนิดเพลงสอดร้อง
ที่แต่งขึ้นประกอบการแสดงละครประวัติศาสตร์ของไทย

ครูมนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญผดุงรักษาและเผยแพร่ดุริยางคนาฏศิลป์
พิธีไหว้ครูโขน ละคร พิธีกรรม และพิธีต่อเพลงหน้าพาทย์ องค์พระพิราพ เป็นพิธีที่มีความส�ำคัญสูงสุด
ส�ำหรับผู้เป็นศิลปิน ในการประกอบพิธีที่ส�ำคัญนี้ ผู้น�ำอ่านโองการบวงสรวงสังเวยในพิธีทั้งสามดังกล่าว ย่อมเป็น
ผู้มีความส�ำคัญสูงสุดส�ำหรรับผู้เป็นศิลปินทั้งหลาย
ครูมนตรี ตราโมท เป็นผู้ที่บรรลุถึงความส�ำคัญสูงสุดนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
ในพระราชพิธีพระราชทานครอบประธานประกอบพิธีไหว้ครูโขน ละคร และพิธีต่อท่าร�ำองค์พระพิราพ ณ ศาลา
ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ขณะที่ท่านอายุ ๘๔ ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้นายมนตรี ตราโมท เป็นผู้น�ำอ่านโองการบวงสรวงสังเวยในการพระราชพิธีพระราชทานครอบ
ประธานประกอบพิธีไหว้ครูโขน ละคร เข้าเฝ้ารับพระราชทานน�้ำสังข์ และรับพระราชทานเจิม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงครอบพระราชทาน และพระราชทานต�ำราไหว้ครูโขน ละคร แก่ครูมนตรี
ตราโมท พระราชพิธีนี้ครูมนตรี ตราโมท ได้เป็นผู้น�ำอ่านโองการบวงสรวงสังเวย นับได้ว่าเป็นเกียรติส�ำคัญยิ่งใน
ชีวิตของครูมนตรี ตราโมท ในฐานะผู้เชี่ยวชาญผดุงรักษาและเผยแพร่ดุริยางคศิลป์ของชาติ
ผลงานประพันธ์เพลงของครูมนตรี ตราโมท ส่วนหนึ่งที่นับได้ว่าเป็นเพลงยอดนิยมของการแสดงละคร
และการแสดงลิเก คือ เพลงประกอบการแสดงละครเรื่อง ราชาธิราช ซึ่งเป็นวรรณคดีมีชื่อของมอญ บรรดา
นักแสดงละคร หรือลิเก ตลอดจนการขับร้องและบรรเลงเพลงไทยเดิม นิยมน�ำไปขับร้องหรือบรรเลงเพลงที่
ครูมนตรีได้ประพันธ์ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนในจังหวัดนนทบุรี ในช่วงประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๕๑๐
คณะลิเกต่าง ๆ ได้น�ำเพลงในเรื่องราชาธิราชที่ครูมนตรี ตราโมท ได้ประพันธ์ไว้ไปใช้ประกอบการแสดงลิเก
รวมทั้งการบรรเลงหรือขับร้องในวงมโหรี ปี่พาทย์ และวงเครื่องสายกันอย่างแพร่หลาย
นายมนตรี ตราโมท ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ อายุ ๙๕ ปี

364 นนทบุรีศรีมหานคร

นายเฉลิม บัวทั่ง
นายเฉลิม บัวทัง่ เกิดเมือ่ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ ทีต่ ำ� บล
บางเลน อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้รับการศึกษาจากพระสงฆ์
วัดบางศรีราษฎร์ อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
นายเฉลิม บัวทัง่ เป็นผูม้ นี สิ ยั รักและสนใจในดนตรีไทยมาแต่ครัง้
ยังอยู่ในวัยเด็ก ได้เป็นศิษย์คนเล็กและคนสุดท้ายของพระยาประสาน
ดุรยิ ศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) ได้ฝากตัวเป็นศิษย์พระยาประสานดุรยิ ศัพท์
(แปลก ประสานศัพท์) เมื่ออายุประมาณ ๑๒ - ๑๓ ปี ที่บ้านตรอกไข่
ต�ำบลส�ำราญราษฎร์ ขณะนั้นแม้จะอยู่ในวัยเด็ก แต่นายเฉลิม บัวทั่ง มี
ความรูแ้ ละมีฝมี อื ในทางตีระนาดเอกมาบ้างแล้ว เจ้าคุณประสานดุรยิ ศัพท์
จึงต่อเพลงและกวดไปทางตีระนาดเอกโดยเฉพาะ และเจ้าคุณประสาน
ดุริยศัพท์ เคยพานายเฉลิม บัวทั่ง มาตีระนาดเอกอวดพวกผู้ใหญ่ในกรม
พิณพาทย์หลวงหลายครัง้ เมือ่ นายเฉลิม บัวทัง่ อายุประมาณ ๑๕ ปี ท่านจึง
นายเฉลิม บัวทั่ง
น�ำนายเฉลิม บัวทัง่ มาฝากเข้ารับราชการในกรมพิณพาทย์หลวง กรมมหรสพ
นับได้ว่านายเฉลิม บัวทั่ง เป็นผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดในกรมพิณพาทย์หลวง
โดยปกติในกรมพิณพาทย์หลวง ผู้ที่ไม่มีเวรถูกรับราชการก็จะเข้าซ้อมเพลงต่าง ๆ กันทั้งวัน โดยแบ่งรุ่น
เป็นวงเข้าฝึกซ้อม วงรุน่ ใหญ่เป็นวงข้าหลวงเดิม และวงพิเศษ วงรุน่ กลางคือ กลุม่ ผูท้ มี่ อี ายุประมาณ ๑๙ - ๒๐ ปีขนึ้ ไป
ส่วนวงรุน่ เล็ก คือ วงทีม่ นี ายเฉลิม บัวทัง่ เป็นคนตีระนาด แต่วงรุน่ เล็กหานักดนตรีในวัยเด็กขนาด นายเฉลิม บัวทัง่
ได้ยาก เพราะมีนอ้ ยคน ต้องเอานักดนตรีวงรุน่ กลางมาเสริมหลายคน เช่น ครูมนตรี ตราโมท มาตีระนาดทุม้ ครูพริง้
ดนตรีรส ตีกลองสองหน้า เป็นต้น
ครูมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ ได้กล่าวยกย่องนายเฉลิม บัวทั่ง ดังนี้
“...ฝีมือตีระนาดเอกของนายเฉลิม บัวทั่ง ขณะนั้นนับว่าอยู่ในเกณฑ์เข้มแข็งมากเกินอายุอยู่มาก
ทีเดียว การต่อเพลงของเจ้าคุณประสานฯ นัน้ ท่านพิจารณาตามอายุและฝีมอื ทางระนาดทีเ่ จ้าคุณประสานฯ
ต่อให้นายเฉลิม บัวทั่ง นั้นออกจะโลดโผนน�ำสมัยอยู่มาก เช่น เพลงเดี่ยวระนาดเอกเพลงกราวในซึ่งถือว่า
เป็นเพลงส�ำคัญของเพลงเดีย่ วทัง้ หลาย เจ้าคุณประสานฯ ท่านก็ตอ่ ให้ ทางแต่ละคนไม่เหมือนกัน... ทางทีต่ อ่
ให้นายเฉลิม บัวทั่ง พลิกแพลงโลดโผนเต็มที่...“
นายเฉลิม บัวทั่ง อยู่ในกรมพิณพาทย์หลวงจนสิ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทางราชการยุบกรมมหรสพ จึงออกไปประกอบอาชีพส่วนตัว แต่วชิ าการดนตรียงั คงเป็นกิจกรรมทีน่ ายเฉลิม บัวทัง่
ยังคงสืบต่อ เอาใจใส่ศึกษาเล่าเรียน ฝึกฝนตนเอง และเป็นครูถ่ายทอดวิชาการทางดนตรีไทยอย่างเข้มแข็งตลอด
มา ได้ไปเป็นครูฝึกสอน และก�ำกับวงดนตรีวงเสริมมิตรบรรเลง ท�ำให้วงเสริมมิตรบรรเลงเป็นวงดนตรีไทยที่มีชื่อ
วงหนึ่งของประเทศไทย
นายเฉลิม บัวทั่ง ได้แต่งเพลง ๓ ชั้น เพลงเถาขึ้นใหม่หลายเพลง ได้แต่งเพลงให้วิทยาลัยนาฏศิลป์ และ
กองดุริยางค์กรมต�ำรวจ เป็นต้น เพลงที่ นายเฉลิม บัวทั่ง แต่งมีความไพเราะ ชวนฟังและวงดนตรีต่าง ๆ ได้น�ำไป
ขับร้องบรรเลงกันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันนี้
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นายเฉลิม บัวทั่ง ได้ผลิตอังกะลุง และบันทึกโน้ตเพลงไทยส�ำหรับเครื่องตี คือ ระนาด ฆ้อง ขิม
นายเฉลิม บัวทัง่ ได้รบั ประกาศเกียรติคณ
ุ เชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
ประจ�ำปี ๒๕๒๙
นายเฉลิม บัวทั่ง ถึงแก่แกรรม เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐ อายุ ๗๗ ปี

นายสกล แก้วเพ็ญกาศ ปราชญ์เมืองนนท์
นายสกล แก้วเพ็ญกาศ เกิดเมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๒
ทีบ่ างคูวดั (ปัจจุบนั เป็นบ้านบางตะไนย์ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร)ี
เรียนดนตรีไทยกับแม่และครูดนตรีชั้นครูอีกหลายท่าน เช่น ครูพร้อม
สุนทรนัท ครูกล้าม ณ บางช้าง และครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
นายสกล แก้วเพ็ญกาศ เป็นผู้มีความสามารถทางดนตรีทุกด้าน
คือ เล่นดนตรีได้ทกุ ชนิด แต่งเพลงได้ ขับร้องได้ ผลิตเครือ่ งดนตรีได้ และ
มีความสามารถถ่ายทอดความรูแ้ ก่ศษิ ย์จนประสบความส�ำเร็จ มีชอื่ เสียง
มากมายหลายรุ่น ครูสกล แก้วเพ็ญกาศ ได้เริ่มถ่ายทอดวิชาดนตรีไทย
แก่ศษิ ย์ตงั้ แต่ตวั เองมีอายุเพียง ๑๙ ปี โดยช่วยมารดาสอนดนตรีไทย เมือ่
อายุ ๒๕ ปี ได้สืบทอดเป็นหัวหน้าวงอยู่ที่ต�ำบลบางเลน อ�ำเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี ได้ถ่ายทอดความรู้วิชาดนตรีไทยแก่เยาวชนและบุคคล
ทัว่ ไปเป็นวิทยาทานโดยรับศิษย์มาฝึกหัดทีบ่ า้ นของตนเป็นเวลานานกว่า
๖๐ ปี มีลกู ศิษย์ทงั้ หมดมากกว่า ๔๐๐ คน ครูสกล แก้วเพ็ญกาศ ได้ถา่ ยทอด
วิชาการดนตรีไทยให้ศิษย์โดยไม่หวงวิชา ไม่กลัวว่าศิษย์จะเหนือตน
นายสกล แก้วเพ็ญกาศ
ให้การสนับสนุนความก้าวหน้าแก่ศษิ ย์ทกุ คนอย่างสุดความสามารถ ดูแล
ศิษย์ดุจลูกหลาน และถ่ายทอดวิชาการดนตรีไทยให้อย่างเต็มที่อย่าง
ไม่เบือ่ หน่ายหรือท้อถอย ความภูมใิ จและความสุขใจของครูสกล แก้วเพ็ญกาศ เกิดจากการทีเ่ ป็นผูใ้ ห้ และมีความ
มั่นใจว่า การสืบทอดผลงานของตนจะมีอยู่ต่อไปอีกนานเท่านาน ด้วยฝีมือของลูกหลาน และศิษย์ที่ตนได้สร้างไว้
เกียรติคณ
ุ และรางวัลทีค่ รูสกล แก้วเพ็ญกาศ ได้รบั จึงมีมากมาย เช่น รับพระราชทานรางวัลพระสิทธิธาดา
ทองค�ำ พร้อมประกาศเกียรติคณ
ุ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผูม้ ผี ลงานดีเด่น
ทางวัฒนธรรม นาฏศิลป์ดนตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นผู้จัด
นายสกล แก้วเพ็ญกาศ นอกจากจะเป็นนักดนตรีฝมี อื ดีแล้ว ยังเป็นนักร้องเพลงไทยเดิมทีม่ เี สียงดี และร้อง
ได้ไพเราะ และเป็นนักประพันธ์เพลงทั้งทางร้องและท�ำนองเพลงที่ดีมีผลงานการแต่งเพลงไว้หลายเพลง เช่น
เพลงนางเยื้อง (เถา) เพลงกัลยาเยี่ยมห้อง (เถา) เพลงเดี่ยวระนาดเอก สารถี ๓ ชั้น เพลงเดี่ยวระนาดทุ้ม ม้าย่อง
๓ ชั้น เป็นต้น
นายสกล แก้วเพ็ญกาศ ได้สืบทอดเป็นเจ้าพิธีไหว้ครู เมื่ออายุ ๕๐ ปี ท่านครูหลวงประดิษฐไพเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง) ได้ท�ำพิธีครอบครูให้ครูสกลสืบทอดการเป็นเจ้าพิธีในพิธีไหว้ครู เมื่อครูสกลอายุ ๔๐ ปี
นายสกล แก้วเพ็ญกาศ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ อายุ ๘๘ ปี
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นายสอาด ปายะนันทน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
นายสอาด ปายะนันทน์ เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ ณ บ้านคลอง
บางกอกใหญ่ กรุ ง เทพมหานคร เป็น บุต รพระยาค�ำนวณคั ด กานต์
(ศรี ปายะนันทน์) และคุณหญิงอุ่น ผลงานราชการส�ำคัญของบิดาที่
สมควรกล่าวถึง คือ ได้รับมอบหมายให้จัดท�ำแผนที่พระราชอาณาเขต
ฟากตะวันออก (แม่นำ�้ โขง) ฉบับแรกของประเทศไทย ตามพระบรมราโชบาย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ขณะทีท่ า่ นด�ำรงต�ำแหน่ง
ปลัดกรมแผนที่และเจ้ากรมรังวัดที่ดินตามล�ำดับ
นายสอาด ปายะนันทน์ ส�ำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ ๘ แผนก
ภาษา จากโรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓
ส� ำ เร็ จ นิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต จากคณะนิ ติ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และเป็นเนติบัณฑิตแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ส�ำเร็จ วปอ. (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร) รุน่ ๙ พ.ศ. ๒๕๐๙
- ๒๕๑๐
นายสอาด ปายะนันทน์
ประวัติการรับราชการ นายสอาด ปายะนันทน์ รับราชการใน
ต�ำแหน่งต่าง ๆ
นายอ�ำเภอสองพี่น้อง (สุพรรณบุรี) นายอ�ำเภอผักไห่ (พระนครศรีอยุธยา) นายอ�ำเภอมุกดาหาร
(นครพนม) นายอ�ำเภอมีนบุรี (กรุงเทพมหานคร)
เลขานุการข้าหลวงตรวจการมหาดไทย ภาค ๓ (นครราชสีมา) ภาค ๒ (ปราจีนบุรี) ภาค ๑
(พระนครศรีอยุธยา)
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
ข้าหลวงตรวจการกรมมหาดไทย ภาค ๕ (ล�ำปาง)
หัวหน้ากองการเทศบาล กรมมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๑๑)
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ถึงเกษียณอายุราชการ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘
นายสอาด ปายะนันทน์ ได้สร้างความเจริญให้แก่จังหวัดนนทบุรีเป็นอันมาก อาทิ การปรับปรุงพัฒนา
แหล่งเสือ่ มโทรมของอ�ำเภอเมืองนนทบุรี อ�ำเภอปากเกร็ด และอ�ำเภอบางบัวทอง โดยร่วมมือกับเทศบาล สุขาภิบาล
สร้างอาคารพาณิชย์ และตลาดสดขึน้ ใหม่ ย้ายทีว่ า่ การอ�ำเภอปากเกร็ด ไปสร้างในสถานทีใ่ หม่ พร้อมสร้างตลาดสด
และอาคารพาณิชย์ของสุขาภิบาลปากเกร็ด สร้างพิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์และธรรมชาติ และห้องสมุดประชาชน
ประจ�ำจังหวัดนนทบุรี ศูนย์กาชาดจังหวัดนนทบุรี จัดตัง้ พุทธิกสมาคมและยุวพุทธิกสมาคม จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น

นนทบุรีศรีมหานคร

367

ผลงานพัฒนาจังหวัดนนทบุรีที่เป็นผลงานของนายสอาด ปายะนันทน์ ที่ส่งผลให้จังหวัดนนทบุรีเกิด
พัฒนาการของบ้านเมืองอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง คือ การสร้างถนนสายบางกรวย - ไทรน้อย เป็นการเปิด
พืน้ ทีฝ่ ง่ั ตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี เพือ่ รองรับการขยายตัวของบ้านเมือง และเป็นการเปิดพืน้ ทีฝ่ ง่ั ตะวันตกของ
จังหวัดนนทบุรี สูภ่ ายนอก ท�ำให้การคมนาคมของชาวนนทบุรสี ะดวกรวดเร็วขึน้ มาก ปัจจุบนั พืน้ ทีจ่ งั หวัดนนทบุรี
ด้านทิศตะวันตกได้มีพัฒนาการเจริญก้าวหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เป็นที่ตั้งศูนย์การค้าสถานีรถไฟฟ้า
หมูบ่ า้ นจัดสรรขนาดใหญ่ เป็นชุมชนปริมณฑลของกรุงเทพฯ อีกทัง้ เป็นชุมทางของการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ
กับจังหวัดต่าง ๆ ทางทิศตะวันตกของกรุงเทพฯ เช่น สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เป็นต้น
ด้วยผลการปฏิบัติราชการที่มีผลงานดีเด่น นายสอาด ปายะนันทน์ จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ และเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ นอกจากนั้นยังได้
รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษในวิชาการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ ในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชั้นปริญญาตรี ปีที่ ๓ ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๔๙๙ และเป็นผู้บรรยายพิเศษในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ชั้นปริญญาโท เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ หลังจากเกษียณอายุราชการเป็นข้าราชการบ�ำนาญแล้ว ได้รับ
แต่งตัง้ เป็นรองประธานคณะกรรมการองค์การเหมืองแร่ทางทะเล และเป็นกรรมการองค์การคลังสินค้า จนกระทัง่
อายุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ครูของครู ครูของศิษย์
นักนวัตกรรมการศึกษา และบิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย
ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.
๒๔๗๗ ที่ต�ำบลสนามจันทร์ อ�ำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อเยาว์วัยได้เรียนหนังสือโดยมีคุณพ่อเป็นครูสอนให้จนสามารถ
อ่านหนังสือได้ ต่อมาได้เข้าเรียนที่โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน อ�ำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยความที่สามารถอ่านหนังสือแตกฉาน ครูจึงให้ช่วย
สอนหนังสือเพือ่ นร่วมชัน้ ต่อมาได้ยา้ ยไปเรียนทีโ่ รงเรียนประกอบราษฎร์บำ� รุง
โรงเรียนวัดกลางบางปะกง และโรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” ตามล�ำดับ
ได้ท�ำหน้าที่หัวหน้าชั้นเรียนและช่วยสอนเพื่อนมาตลอด จึงเป็นการสร้าง
รากฐานความเป็นครูและความเป็นผู้น�ำมาตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเด็ก
เมือ่ จบการศึกษาชัน้ มัธยม ๖ จากโรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” แล้ว
ได้ศึกษาต่อสายอักษรที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เมื่อจบมัธยม ๘
สอบได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนและอันดับสิบเจ็ดของประเทศ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน
จากนั้นได้เข้าศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ ได้รับทุนของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เพื่อไปเข้าค่ายฝึกผู้น�ำ
ที่ประเทศอินเดีย เมื่อเรียนปีที่ ๔ ได้รับเลือกจาก UNESCO ให้เป็น co-leader ในการตั้งค่ายอาสาสมัครที่
ประเทศปากีสถานตะวันออก (ปัจจุบันคือ ประเทศบังกลาเทศ)
เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งและเป็นผู้อ�ำนวยการค่ายอาสาสมัครคนแรกของสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลังจบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์แล้วได้เข้าศึกษาต่อที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แผนกมัธยมวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยโดยทุนของกระทรวงศึกษาธิการ
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สอบชิงทุนมูลนิธิฟุลไบรท์ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ที่มหาวิทยาลัย
Minnesota สหรัฐอเมริกา ส�ำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ และได้รับทุนมหาวิทยาลัย Minnesota ศึกษา
ระดับปริญญาเอก ส�ำเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๐
พ.ศ. ๒๕๑๙ เข้าศึกษาที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

ผลงานทางวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน มีผลงานทางด้าน
วิชาการจ�ำนวนมาก ทัง้ ทีเ่ ป็นงานวิจยั ต�ำราประกอบการสอน และ
การศึกษาค้นคว้าระดับอุดมศึกษา และบทความทางวิชาการเกีย่ วกับ
การศึกษา ตีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการต่าง ๆ ทัง้ ในและนอกประเทศ
จ�ำนวนประมาณ ๖๐ เรื่อง และเอกสารประกอบค�ำบรรยาย
จ�ำนวนมากกว่า ๑๐๐ เรื่อง ครอบคลุมด้านการบริหารการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษา การศึกษาทางไกล กับการพัฒนาประเทศ

หนังสือบรรณานุกรมผลงานวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
จัดท�ำโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(พ.ศ. ๒๕๐๖ - ๒๕๕๓)

ผลงานปฏิบัติงานด้านการบริหารและการพัฒนา
ศาสตราจารย์ ดร.วิจติ ร ศรีสอ้าน ยังมีผลงานด้านความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ และนวัตกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์
แก่การศึกษา การวางระบบการวางแผนพัฒนาการอุดมศึกษา และระบบงานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศการ
อุดมศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อาทิ
เป็นผูบ้ ุกเบิกก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึง่ เป็นมหาวิทยาลัยทีใ่ ช้ระบบการศึกษาทางไกลให้
โอกาสแก่ผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้อย่างกว้างขวาง ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ได้รับการก�ำหนดจาก UNESCO ให้เป็นสถาบันที่เป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยเปิดในระบบการสอนทางไกล
ทีใ่ ช้สอื่ ประสมในภูมภิ าคเอเชียี และแปซิฟกิ และสภาการศึกษาทางไกลระหว่างประเทศ ยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัย
เปิดดีเด่นของโลก
เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับ
ของรัฐทีไ่ ม่เป็นส่วนราชการ และไม่ใช่รฐั วิสาหกิจเป็นแห่งแรก ถือเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยอิสระทีใ่ ช้รปู แบบ
ใหม่ของการบริหารเพื่อประสิทธิภาพ และความเป็นเลิศทางวิชาการ
เป็นผู้บุกเบิกการจัดการศึกษาระดับปริญญาที่บูรณาการการเรียนกับการท�ำงานในรูปของสหกิจศึกษา
(Cooperative Education: Work integrated learning) ในประเทศไทย
ได้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติสำ� นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็น “บิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย”
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ด้วยความรู้ความสามารถ ความเป็นนักการศึกษา นักพัฒนา และ
นักบริหารที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย ในโอกาส
ครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ ๖๐ ปีที่ ๗๕ และปีที่ ๘๐ บรรดาลูกศิษย์และ
ผู้ที่เคยร่วมงานในสถาบันต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดท�ำหนังสือที่ระลึกในโอกาส
ดังกล่าว เพือ่ รวบรวมประวัติ ผลงาน และแนวคิดในการท�ำงาน และการพัฒนา
เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าได้อย่างดียงิ่ ได้แก่

หนังสือนวัตกรรมวิจิตร

นวัตกรรมวิจิตร
จัดพิมพ์ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ รวบรวมบทความที่สะท้อนแนวคิด
การเป็นนักพัฒนาการศึกษาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย อาทิ
นวัตกรรม “ค่ายอาสาสมัคร” นวัตกรรม “การวิจยั สถาบัน” นวัตกรรม “การ
ศึกษาทางไกลในระบบเปิด” นวัตกรรม “มหาวิทยาลัยในเรือนจ�ำ” นวัตกรรม
“สาธิตเสริมสมอง” นวัตกรรม “มหาวิทยาลัยในก�ำกับรัฐ” และนวัตกรรม
“สหกิจศึกษา”

วิจิตรวรรณนา และวิจิตรกิตติการ
วิจติ รวรรณนา จัดพิมพ์ครัง้ แรก
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ และจัดพิมพ์
ครั้งที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจัด
พิมพ์เป็นหนังสือชุด คูก่ บั หนังสือ “วิจติ ร
กิตติการ” บรรจุกล่อง ในโอกาสฉลอง
อายุมงคล ๘๐ ปี จัดพิมพ์และเผยแพร่
โดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิจติ รวรรณนา ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ ๒
๘๐ หน้า มีเนื้อหาบทต่าง ๆ ตั้งแต่
ชี วิ ต วั ย เด็ ก เข้ า กรุ ง เทพฯ เรียนจุฬ า
สู่ครุศาสตร์ ไปเมืองนอก มีครอบครัว
เริม่ งาน เริม่ บริหาร สูท่ บวงมหาวิทยาลัย
หนังสือวิจิตรกิตติการ
ก้าวต่อไปของชีวิต ประวัติและผลงาน หนังสือวิจิตรวรรณนา
วิจิตรกิตติการ ๑๒๒ หน้า มีเนื้อหาแบ่งเป็นบทน�ำ ชีวิตที่เลือกได้ ภาค ๑ สืบสานงานวิจิตร สิ่งที่สานต่อ
ให้ผลิดอกออกผลหลังเกษียณ หยัง่ รากแห่งความมัน่ คงของมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ สืบสานงานสหกิจศึกษา
ความคิดและความหวังต่อพลังการศึกษาทางไกล ภาค ๒ วิจิตรสาระ ความเป็นอาจารย์วิจิตรจากการศึกษางาน
ตลอดชีวิตการท�ำงานของท่านตราบจนปัจจุบัน เลือดนักสู้อุดมการณ์ของเด็กด้อยโอกาส นักบริหารวิญญาณครู
ภาค ๓ วิจิตรวิจารณ์ เกร็ดชีวิตและมุมมองทิ้งท้าย ชีวิตการเมือง มุมมองต่อการปฏิรูปการศึกษา และภาคผนวก
ประวัติและผลงาน

๑๐

บทส่งท้าย

จังหวัดนนทบุรเี ป็นจังหวัดเล็ก ๆ จังหวัดหนึง่ ทีม่ พี นื้ ทีต่ ดิ ต่อกรุงเทพมหานคร แต่ในอดีตครัง้ ทีก่ รุงศรีอยุธยา
เป็นราชธานีของไทย จังหวัดนนทบุรตี งั้ อยูท่ างด้านใต้กรุงศรีอยุธยาใกล้ปากแม่นำ�้ เจ้าพระยา สถานทีต่ งั้ ของจังหวัด
นนทบุรตี งั้ อยูใ่ นชัยภูมทิ สี่ ำ� คัญ ด้วยเป็นเมืองหน้าด่านของทัง้ กรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ ราชธานีทงั้ สองแห่ง
ดังกล่าวนี้ จังหวัดนนทบุรีจึงมีบทบาทในการขับเคลื่อนให้เกิดพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมทั้งในจังหวัด
นนทบุรีและในจังหวัดใกล้เคียงอย่างมาก
สภาพทางภูมศิ าสตร์และลักษณะภูมปิ ระเทศของจังหวัดนนทบุรที มี่ แี ม่นำ�้ เจ้าพระยาไหลผ่านไปปากแม่นำ�้
เจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ พื้นที่สองฝั่งเจ้าพระยาเป็นที่ราบลุ่ม เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสม จังหวัดนนทบุรี
จึงเป็นแหล่งก�ำเนิดทุเรียนและผลไม้รสเลิศหลากหลายพันธุ์ ทั้งอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหาร เมืองนนทบุรีจึง
เป็นแหล่งเสบียงอาหารของกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ อีกทั้งเป็นพื้นที่ที่เกิดชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ ตลอด
สองฝั่งเจ้าพระยาและคลองต่าง ๆ สภาพที่ตั้งของจังหวัดนนทบุรีที่มีแม่น�้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน พื้นที่แห่งนี้จึงมี
ความส�ำคัญทางการคมนาคม ซึง่ มีผลถึงความมัน่ คงของบ้านเมืองด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวจึงมีผลให้มกี ารยกฐานะ
บ้านตลาดขวัญขึน้ เป็นเมืองนนทบุรี เมือ่ พ.ศ. ๒๐๙๒ สังกัดอยูใ่ นหัวเมืองปากใต้ ในชือ่ เมืองนนทบุรศี รีมหาสมุทร
มีเมืองธนบุรีศรีมหาสมุทรอยู่ติดต่อกันทางทิศใต้
เมืองนนทบุรีศรีมหาสมุทร หัวเมืองปากใต้และเมืองหน้าด่านของกรุงศรีอยุธยา ได้พัฒนาไปตามระบอบ
การบริหารบ้านเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์ในเวลาต่อมา เมืองนนทบุรีแม้ยังคงเป็นเมืองหน้าด่าน เป็นที่ตั้งด่าน
ขนอนของกรุงรัตนโกสินทร์ แต่เนื่องด้วยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและผลไม้ เมืองนนทบุรี
จึงมีนามว่า เมืองนนทบุรีศรีมหาอุทยาน และเมืองนนทบุรีศรีเกษตราราม ตามล�ำดับของกาลเวลา
พ.ศ. ๒๓๑๗ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้มอญอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
มาอยูด่ แู ลด่านขนอนบ้านปากเกร็ด เมืองนนทบุรี โปรดเกล้าฯ ให้มพี ระราชพิธอี ญ
ั เชิญพระแก้วมรกตทีพ่ ระต�ำหนัก
บางธรณี เมืองนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๒ จึงท�ำให้เมืองนนทบุรีได้พลิกฟื้นคืนความเป็นบ้านเป็นเมืองสืบต่อมา
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีผู้คนมาอยู่ในชุมชนต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระอารามหลวงในจังหวัดนนทบุรี และเสด็จ
พระราชด�ำเนินทรงประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ เสด็จเยี่ยมพสกนิกรในจังหวัดนนทบุรี เมืองนนทบุรีมีความเจริญ
ยิ่งขึ้นสืบต่อกันมา
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เมืองนนทบุรไี ด้เป็นหัวเมืองหนึง่ สังกัดมณฑลกรุงเทพพระมหานคร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกมณฑลกรุงเทพมหานคร
เมืองนนทบุรีได้เปลี่ยนค�ำน�ำหน้านามจากเมืองนนทบุรีเป็นจังหวัดนนทบุรี สังกัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดนนทบุรีในช่วงกาลเวลาที่ผ่านมาได้เป็นแหล่งรวมของผู้คนหลากหลายภาษา และวัฒนธรรมของ
ผู้คนหลายชนชาติ ทั้งไทย มอญ จีน ญวน ลาว เขมร ขมุ ชาวซาว และหลากหลายศรัทธา ทั้งพุทธ อิสลาม คริสต์
เต๋า และขงจื๊อ เป็นภูมิวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของนนทบุรี
ภาพของวัด มัสยิด ศาลเจ้า โบสถ์คริสต์จึงเกิดมีขึ้น กระจายอยู่ในชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี ผู้คน
เหล่านั้นได้ขยายแหล่งที่อยู่อาศัยและที่ท�ำมาหากิน ตลอดสองฝั่งน�้ำเจ้าพระยา ลัดเลาะเข้าไปตามคลองเล็ก
คลองน้อยนับร้อยสาย กระจายทั่วไปทั้งจังหวัดนนทบุรี เกิดย่านชุมชนบ้านชาวสวน ชาวนา มีวัดวาอารามที่
สวยงาม สงบสงัด กระจายอยู่เคียงคู่กับชุมชนริมฝั่งน�้ำ มีเรือแจวเรือพายล่องลอยสัญจรไปมา ค้าขาย และน�ำ
สินค้านานาชนิดจากเรือกสวน ไร่นา บรรทุกไปมากับเรือ ขึน้ ล่องไปมาเทีย่ วแล้วเทีย่ วเล่า การเดินทางของผูศ้ รัทธา
ทอดกฐิน ทอดผ้าป่าก็เดินทางด้วยขบวนเรือ แม้การตรวจราชการของทางราชการก็ใช้การเดินทางไปตรวจราชการ
ด้วยเรือเป็นพาหนะ การกีฬาแข่งเรือเป็นกีฬายอดนิยมของผูค้ นสองฝัง่ เจ้าพระยาในจังหวัดมาแต่กาลก่อนนีเ้ ช่นกัน
ผูค้ นทีเ่ กีย่ วข้องดูแลปกครองเมืองนนทบุรใี นช่วงศตวรรษทีผ่ ่านมา ได้คำ� นึงถึงความเป็นเมืองทีน่ ่ารืน่ รมย์
สมนามว่า นนทบุรี มีจติ ทีเ่ ปรมปรีดิ์ แน่วแน่ในความสงบสุขของเมืองนนทบุรี จึงได้สร้างพระพุทธรูปประจ�ำจังหวัด
นนทบุรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามพระพุทธรูปประจ�ำเมืองนนทบุรวี า่
พระนนทมุนินทร์
พระนนทมุนนิ ท์ พระพุทธรูปประจ�ำจังหวัดนนทบุรี ประดิษฐานอยูท่ วี่ ดั ปรมัยยิกาวาส ต�ำบลเกาะเกร็ด
อ� ำ เภอปากเกร็ ด จั ง หวัด นนทบุรี พระศาสนโสภณ (อ่อน) เจ้ า คณะมณฑลกรุ ง เทพฯ ได้ ด� ำ เนิ น การจั ด ให้
หล่อพระพุทธรูปประจ�ำเมืองในมณฑลกรุงเทพฯ ทัง้ ๔ เมือง ได้แก่ เมืองนนทบุรี เมืองปทุมธานี เมืองสมุทรปราการ
และเมืองนครเขื่อนขันธ์ (พระประแดง) การหล่อพระพุทธรูปทั้ง ๔ องค์ ได้จัดพิธีหล่อที่วัดปรมัยยิกาวาส ต�ำบล
เกาะเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หลวงนราบริรักษ์ (ยังทอ หรือ ปิ่น) เป็นผู้บริจาคทุนในการหล่อ
พระพุทธรูปองค์ประจ�ำเมืองนนทบุรี ท�ำพิธเี ททองหล่อพระ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๘ ปัจจุบนั พระนนทมุนนิ ท์ ประดิษฐาน
อยู่ที่มุขด้านใต้ของวิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดปรมัยยิกาวาส ต�ำบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
แต่เดิมมาเป็นธรรมเนียมทีผ่ วู้ า่ ราชการเมืองนนทบุรี เมือ่ มารับราชการทีเ่ มืองนนทบุรี ต้องมาถวายสักการะ
พระนนทมุนินท์ เพื่อเป็นสิริมงคล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระพุทธนวราชบพิตร ประจ�ำจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒
พระพุทธนวราชบพิตร ประจ�ำจังหวัดนนทบุรี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระพุทธรูปพระราชทานพระนาม พระพุทธนวราชบพิตร พระราชทานให้เป็น
พระพุทธรูปประจ�ำจังหวัด และอ�ำเภอต่าง ๆ ส�ำหรับจังหวัดนนทบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อทรงด�ำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร ประจ�ำจังหวัดนนทบุรี
และพระพุทธรูปประจ�ำอ�ำเภอ ณ ศาลาพลับพลาพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เมือ่ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
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ช่วงเวลาหนึง่ จังหวัดนนทบุรี มีฐานะเป็นส่วนหนึง่ ของกรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
โปรดเกล้าฯ ให้จัดการปกครองโดยรวมเมืองนนทบุรี และหัวเมืองใกล้กรุงเทพฯ รวมเรียกว่า มณฑลกรุงเทพ
พระมหานคร ต่อมาจังหวัดนนทบุรไี ด้ถกู ยุบไปรวมกับจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ด้วยมีอาณาเขตติดต่อกัน
จังหวัดนนทบุรใี นวันนีค้ อื เมืองปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร การขยายความเจริญของกรุงเทพมหานคร
ท�ำให้จังหวัดนนทบุรีเป็นย่านธุรกิจการค้า ที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ และสถานที่ส�ำคัญของทางราชการและเอกชน
เข้ามาแทนเรือกสวน ไร่นาของชาวสวน ชาวนาอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ขณะเดียวกันเกิดเส้นทางคมนาคม
ทางบก ถนนสายหลัก สะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา และรถไฟฟ้าเข้ามาแทนที่เส้นทางคมนาคมทางน�้ำตามแม่น�้ำ
ล�ำคลองที่มีแต่เดิมมา
ถนนประชาราษฎร์ และถนนพิบูลสงคราม เป็นถนนที่แรกเริ่มเปิดเส้นทางคมนาคมทางบกเชื่อมจังหวัด
นนทบุรกี บั กรุงเทพมหานคร ต่อมามีการตัดถนนติวานนท์ ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนงามวงศ์วาน ท�ำให้จงั หวัดนนทบุรี
สามารถติดต่อกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงทางบกได้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ทางตะวันออก
ของอ�ำเภอเมืองนนทบุรีและอ�ำเภอปากเกร็ด
พ.ศ. ๒๔๖๑ เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ ได้เปิดเส้นทางรถไฟสายบางบัวทอง ท�ำให้พื้นที่ทางตะวันตกของ
จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ อ�ำเภอบางกรวย อ�ำเภอบางใหญ่ และอ�ำเภอบางบัวทอง สามารถติดต่อกับกรุงเทพมหานครได้
เส้นทางรถไฟสายนี้ได้จุดประกายความคิดในการพัฒนาพื้นที่ตะวันตกของจังหวัดนนทบุรีในเวลาต่อมา
พ.ศ. ๒๔๘๔ มีการเปิดกิจการเดินอากาศในจังหวัดนนทบุรี นับว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ที่ส�ำคัญอีก
ครั้งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี ด้วยมีการเปิดสนามบินน�้ำ ที่อ�ำเภอเมืองนนทบุรี พัฒนาการของจังหวัดนนทบุรี
ในความก้าวไกลในกระแสโลกาภิวัตน์ที่เริ่มจากการเดินทางทางเรือ จากเรือพาย เรือแจว มาเป็นเรือยนต์ที่มีอยู่
ทั่วไปตามแม่น�้ำล�ำคลอง มาเป็นการเดินทางด้วยรถไฟ รถยนต์ ซึ่งล้วนเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองนนท์
แต่ทเี่ กิดการเดินทางด้วยอากาศยาน คือการเกิดขึน้ ของสนามบินน�ำ้ ทีจ่ งั หวัดนนทบุรี ถือได้วา่ เป็นความทันสมัยอย่างยิง่
ของจังหวัดนนทบุรใี นช่วงเวลานัน้ ซึง่ คล้ายกับการเกิดมีรถไฟในจังหวัดนนทบุรเี มือ่ ก่อนมีกจิ การการบินดังกล่าว
พ.ศ. ๒๕๐๖ มีการเปิดการเดินรถตามถนนสายบางกรวย - ท่าน�้ำนนทบุรี บางใหญ่ - ท่าน�้ำนนทบุรี และ
บางบัวทอง - ท่าน�้ำนนทบุรี เส้นทางเดินรถทั้ง ๓ สาย ใช้ถนนสายบางกรวย - ไทรน้อย ส่วนใหญ่ของถนนสายนี้
ได้ใช้เส้นทางรถไฟของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ เป็นเส้นทางของถนนสายบางกรวย - ไทรน้อย
พ.ศ. ๒๕๓๐ มีการสร้างถนนกาญจนาภิเษก เกิดถนนสายใหม่ตามแนวเหนือ - ใต้ ในพืน้ ทีฝ่ ง่ั ตะวันตกของ
จังหวัดนนทบุรี ในอ�ำเภอบางกรวย อ�ำเภอบางใหญ่ และอ�ำเภอบางบัวทอง

แม่นำ�้ เจ้าพระยาช่วงทีเ่ คยเป็นสนามบินน�ำ้ บันทึกภาพจากบริเวณทีเ่ คยเป็นทีต่ งั้ ทีท่ ำ� การสนามบินน�ำ้ ในอดีต
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สะพานพระนั่งเกล้า สะพานคู่ขนาน และสะพานรถไฟ้ฟ้าสายสีม่วงข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา ที่นนทบุรี
ต่อมาได้มีการสร้างสะพานพระนั่งเกล้าและถนนรัตนาธิเบศร์ เชื่อมพื้นที่ฝั่งตะวันออกและตะวันตกของ
จังหวัดนนทบุรี และสามารถเดินทางไปสู่ถนนกาญจนาภิเษก ที่อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีทางฝั่งตะวันตก
ส่วนทางฝั่งตะวันออกของจังหวัดนนทบุรี จากถนนรัตนาธิเบศร์ สามารถเดินทางไปถนนติวานนท์ และถนน
งามวงศ์วาน เดินทางสู่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวกขึ้น
เมื่อมีการสร้างสะพานพระราม ๕ และถนนนครอินทร์ พื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดนนทบุรีในเขต
อ�ำเภอเมืองนนทบุรแี ละอ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรสี ามารถติดต่อกับกรุงเทพมหานครได้มากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ มี
การสร้างสะพานพระราม ๔ และถนนราชพฤกษ์ ถนนชัยพฤกษ์ ในท้องที่อ�ำเภอปากเกร็ด อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ ที่อ�ำเภอเมืองนนทบุรี มีถนนเชือ่ มกับ
ถนนราชพฤกษ์ รวมทัง้ สะพานนนทบุรที เี่ ชือ่ มจังหวัดนนทบุรแี ละปทุมธานีทอี่ ำ� เภอปากเกร็ดท�ำให้เกิดแหล่งธุรกิจ
และที่อยู่อาศัยในท้องที่อ�ำเภอปากเกร็ด อ�ำเภอเมืองนนทบุรี อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตลอดสองฝั่งของ
ถนนชัยพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ ถนนนครอินทร์อย่างรวดเร็ว และกระจายอยูใ่ นพืน้ ทีด่ งั กล่าว เกิดถนน ซอยใหญ่นอ้ ย
เป็นทางแยกจากถนนสายหลักเข้าไปสู่ชุมชนต่าง ๆ ในสวนตลอดสองฝั่งของถนนสายหลัก
ชุมชนคนจังหวัดนนทบุรที เี่ คยมีอยูส่ องฝัง่ ล�ำน�ำ้ ได้เปลีย่ นมาตัง้ ถิน่ ฐานบ้านช่องอยูส่ องฟากของถนนแทน
สองฝั่งคลอง อาคารสงเคราะห์แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นหมู่บ้านจัดสรร
ยุคแรกของจังหวัดนนทบุรี จากนั้นได้เกิดอาคารที่อยู่อาศัยที่ทันสมัยและหมู่บ้านจัดสรรขึ้นในจังหวัดนนทบุรี
อีกมากมาย จังหวัดนนทบุรีในปัจจุบันได้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหมู่บ้านใหญ่น้อยมากกว่า ๑,๐๐๐ หมู่บ้าน มี
อาคารส�ำนักงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ห้องชุดทีพ่ กั อาศัยเป็นอาคารสูงจ�ำนวนมาก ตัง้ อยูร่ มิ แม่นำ�้ เจ้าพระยา
และริมถนนสายหลัก ที่มีการคมนาคมสะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งย่านที่มีรถไฟฟ้าผ่าน
สถานีรถไฟฟ้าที่อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นศูนย์ซ่อมบ�ำรุงรถไฟฟ้า และจุดเริ่มต้นของสถานี
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ที่มาจอดที่อาคารจอดรถของสถานีรถไฟฟ้า
แห่งนี้ได้ถึงหลายร้อยคัน ขณะนี้ก�ำลังขยายเส้นทางรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ซึ่ง
จะผ่านพื้นที่ของอ�ำเภอเมืองนนทบุรี และอ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อีกทั้งจะมีการสร้างถนนมอเตอร์เวย์
เริม่ ต้นจากต�ำบลบางรักใหญ่ อ�ำเภอบางบัวทอง ผ่านอ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ต่อไปที่จังหวัดกาญจนบุรี
และเชื่อมต่อโครงการพัฒนาทวายของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ที่มาภาพ: http://thinkofliving.com/wp-content/2015/12/map5.jpg ค้นคืนวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา เชื่อมกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
เนือ่ งจากการขยายตัวของชุมชนในจังหวัดนนทบุรใี นขณะนีไ้ ด้กระจายอยูต่ ามต�ำบลและอ�ำเภอต่าง ๆ ใน
จังหวัดนนทบุรีอย่างกว้างขวางและรวดเร็วมาก การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นของชุมชนหลายแห่งได้
พัฒนาการบริหารการปกครองในชุมชนเป็นเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต�ำบล องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี และองค์การบริหารส่วนต�ำบลต่าง ๆ
ถนนสายใหม่และสะพานเชือ่ มสองฝัง่ แม่นำ�้ เจ้าพระยาทีเ่ กิดขึน้ ในจังหวัดนนทบุรี ในช่วง ๓๐ ปี ทีผ่ า่ นมานี้
ได้เปลี่ยนพื้นที่บ้านสวน บ้านนาของจังหวัดนนทบุรี เป็นพื้นที่ธุรกิจ ย่านการค้า ย่านที่อยู่อาศัย และสถานที่
ราชการ สถานีรถไฟฟ้า เมือ่ ผนวกกับการเกิดอุทกภัยซ�ำ้ ซากต่อเนือ่ งกันมาหลายต่อหลายครัง้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
มหาอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ท�ำให้ไร่นา สวน ในจังหวัดนนทบุรีลดลงอย่างมาก นาข้าวค่อย ๆ ลดไป แม้จะยังคงมี
อยู่ที่อ�ำเภอไทรน้อย แต่ค่อย ๆ ถูกแทนที่ด้วยหมู่บ้านจัดสรร ส่วนสวนทุเรียนนั้น ยังคงเหลืออยู่ไม่มาก ชาวสวน
นนท์คงไม่ตอ้ งการได้ยนิ ค�ำทีว่ า่ ครัง้ หนึง่ เมืองนนทบุรเี คยมีสวนทุเรียน เช่นเดียวกับคนเกาะเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรีไม่อยากได้ยินค�ำว่า ครั้งหนึ่งไม่นานมานี้ เกาะเกร็ดเคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา
ระบบนิเวศทางภูมวิ ฒ
ั นธรรมของผูค้ นในจังหวัดนนทบุรกี ำ� ลังมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง
ทัว่ พืน้ ทีข่ องจังหวัดนนทบุรี การขยายตัวของกรุงเทพมหานครย่อมมีผลต่อการขยายตัวของจังหวัดนนทบุรี ในฐานะ
ทีเ่ ป็นพืน้ ทีป่ ริมณฑลของกรุงเทพมหานคร และในฐานะชุมทางทัง้ ทางบกและทางน�ำ้ จุดรวมการเดินทางของผูค้ น
ทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก ท�ำให้อ�ำเภอบางใหญ่ อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นชุมทางการเดินทาง
และเป็นย่านธุรกิจการค้า เกิดสถานีรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ ควบคู่กับการ
ขยายตัวของจังหวัดนนทบุรใี นท้องทีอ่ ำ� เภอเมืองนนทบุรี และอ�ำเภอปากเกร็ด ซึง่ เป็นย่านธุรกิจการค้าขนาดใหญ่
เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการและสถานศึกษาส�ำคัญของประเทศ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวุ รรณภูมิ (ศูนย์นนทบุร)ี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส�ำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี เป็นต้น
ที่มาภาพ: http://www.realist.co.th/blog ค้นคืนวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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ประวัตศิ าสตร์ของท้องถิน่ นนทบุรี และการท�ำความรูจ้ กั อีกทัง้ การเข้าใจเรือ่ งของนนทบุรที ปี่ รากฏนี้ ได้เห็น
ภาพของการเปลี่ยนผ่านของท้องถิ่นนนทบุรีทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นเป็นพลวัตจากอดีต
จนถึงปัจจุบนั อันเป็นยุคแห่งการเปลีย่ นผ่านอย่างรวดเร็ว จนท�ำให้ผคู้ นส่วนใหญ่อยูใ่ นวังวนของกระแสโลกทีน่ ำ� พา
ไปอย่างเชี่ยวกรากในปัจจุบันนี้ วิถีชีวิตชุมชนคนเมืองนนท์ที่ก�ำลังอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านที่รวดเร็วเช่นนี้ จึง
เป็นเรือ่ งทีน่ า่ คิด และน่าศึกษา เรียนรูใ้ ห้รจู้ กั และเข้าใจประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ และการรักษาความเข้มแข็งทางสังคม
วัฒนธรรมและความสงบสุขในชุมชนคนเมืองนนทบุรี เพือ่ ความพร้อมและเหมาะสมกับการก้าวเข้าไปอยูใ่ นสภาวะ
ของโลกาภิวัตน์อย่างชาญฉลาดและรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการของเมืองนนทบุรีศรีมหานคร
ที่ควบคู่ไปกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยจะพึงมีและพึงบังเกิดขึ้นในอนาคต
แต่เป็นทีน่ า่ ยินดีวา่ ในท่ามกลางการเปลีย่ นผ่านของสังคมวัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ของผูค้ นในจังหวัดนนทบุรี
ทีม่ อี ยูอ่ ย่างรวดเร็วและกว้างขวางเช่นปัจจุบนั นี้ ยังคงมีคนเมืองนนท์ทตี่ ระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
ที่มีอยู่ในนิเวศวัฒนธรรมนนทบุรี อาทิ การอนุรักษ์สายพันธ์ุทุเรียน การท�ำสวนทุเรียนที่เป็นอัตลักษณ์ของวิถีชีวิต
ชาวสวนทุเรียนนนท์ การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และภาพพุทธประวัตทิ งี่ ดงาม
ทีอ่ โุ บสถหลังใหม่ วัดเตย ต�ำบลบางตะไนย์ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปรากฏการณ์ดงั กล่าวมิเพียงเป็นการ
แสดงคุณค่าของพุทธศิลป์ที่ควรแก่การยกย่องเท่านั้น แต่เป็นพุทธศิลป์ที่ต้องการให้เห็นคุณค่าของคุณธรรม
จริยธรรมที่เป็นทั้งอาภรณ์ประดับจิตใจมนุษย์ให้งดงาม และเป็นประทีปส่องทางให้ชีวิตได้พ้นจากความมืดบอด
หลงอยู่ในสิ่งไร้สาระ ให้ได้พบความสว่างไสว ความเกษมสุขสันติในชีวิต ย่อมเป็นนิมิตหมายที่ดีเกิดขึ้นในจังหวัด
นนทบุรี ควบคู่ก้าวไกลไปกับการพัฒนายุคใหม่ สู่ความเป็นเมืองนนทบุรีศรีมหานครในเบื้องหน้า

พื้นที่บางส่วนของจังหวัดนนทบุรีที่สองฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยา จากซ้ายไปขวา คือ ๑. สะพานพระราม ๔
๒. เกาะเกร็ด ๓. สะพานพระนั่งเกล้า สะพานคู่ขนานพระนั่งเกล้า และสะพานรถไฟฟ้าสายสีม่วง
๔. ปากคลองแม่น�้ำอ้อม หรือแม่น�้ำเจ้าพระยาสายเดิม ๕. สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์
(บันทึกภาพสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อนุเคราะห์ภาพโดย นายนนท์ อนุรักษ์รุ่งโรจน์)
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แหล่งข้อมูลสัมภาษณ์บุคคล
ชื่อ

ที่อยู่

ปีที่สัมภาษณ์

การะเวก แจ่มจิรารักษ์

ตำ�บลเสาธงหิน อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๓๐

จันทร์ แจ้งดี

ตำ�บลคลองข่อย อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๒๕๕๐

จันทร์ ทองเอี่ยม

ตำ�บลบางรักใหญ่ อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

๒๕๕๖

จิรภา ผลเนืองมา

ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

๒๕๓๐

จำ�นงค์ หนูนิ่ม

ตำ�บลบางม่วง อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๕๒

เฉลิม เทศทิม

ตำ�บลสวนใหญ่ อำ�เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๒๕๓๗

เฉลียว ทรรพสุทธิ

ตำ�บลสวนใหญ่ อำ�เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๒๕๓๗

ชัยรัตน์ พิพัฒน์วัชรานนท์

ตำ�บลโสนลอย อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

๒๕๕๓, ๒๕๕๘

ชานิน เฟื่องภักดี

ตำ�บลโสนลอย อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

๒๕๕๓, ๒๕๕๕

ชุมพล คำ�ดา

ตำ�บลบางเลน อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๔๐

เชื้อ ว่องส่งสาร

แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

๒๕๓๘

ญาณี ตราโมท

พิพิธภัณฑ์บ้านครูมนตรี ตราโมท
ตำ�บลตลาดขวัญ อำ�เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ดิเรก วันแอเลาะ

ตำ�บลละหาร อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

๒๕๕๖

ดำ�รงค์ อยู่สุข

ตำ�บลบางรักพัฒนา อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

๒๕๕๖

ทิพย์อุษา เนยปฏิมานนท์

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

๒๕๓๗

ธำ�รง ธรรมนิตยกุล

ตำ�บลคลองพระอุดม อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๒๕๓๗

ธีรวัฒน์ กลีบผึ้ง

ตำ�บลบางสีทอง อำ�เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

๒๕๕๘, ๒๕๕๙

บุญชู แก้วปลั่ง

ตำ�บลท่าทราย อำ�เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๒๕๕๗

บุญเลิศ เหมะมูล

ตำ�บลไทรใหญ่ อำ�เภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

๒๕๔๕

ประกอบ สังข์โต

ตำ�บลสวนใหญ่ อำ�เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๒๕๕๘

ประชา พุ่มเรือง

ตำ�บลบางเลน อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๒๕

ประสม สุขก้อน

ตำ�บลตลาดขวัญ อำ�เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๒๕๒๐

ประสิทธิ์ บุญเฉย

ตำ�บลคลองขวาง อำ�เภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

๒๕๕๘

ผล กิจขันธ์

ตำ�บลตลาดขวัญ อำ�เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๒๕๒๙

ธวัช เกตุวัลย์,พ.ท.

ตำ�บลบางกระสอ อำ�เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๒๕๕๐

พินิจ ธูปแก้ว

ตำ�บลระแหง อำ�เภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

๒๕๕๘, ๒๕๖๐

๒๕๕๕,๒๕๕๘
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ที่อยู่

ปีที่สัมภาษณ์

ไพบูลย์ บุณยเกียรติ

ตำ�บลบางไผ่ อำ�เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๒๕๕๐

ไพบูลย์ ปุสสะเด็จ

ตำ�บลสวนใหญ่ อำ�เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๒๕๒๐

ไพรัช เสมคำ�

ตำ�บลบางคูเวียง อำ�เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

๒๕๒๐

พระครูกิตติสิทธิวัฒน์

วัดบางระโหง ตำ�บลบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี

๒๕๕๐

พระครูปัญญาวชิรานุยุติ

วัดสำ�โรง ตำ�บลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

๒๕๕๐

พระครูมงคลกิจจาทร

วัดอัมพวัน ตำ�บลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี

๒๕๕๐

พระครูวิสุทธิจริยาภิวัฒน์

วัดปราสาท ตำ�บลบางกร่าง จังหวัดนนทบุรี

๒๕๕๕

พระครูวิสุทธินนทคุณ

วัดไทรใหญ่ ตำ�บลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

๒๕๕๘

มณฑา เจริญสุขสุวรรณ

ตำ�บลบางศรีเมือง อำ�เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๐

มนัส แพรใบศรี

ตำ�บลบางรักน้อย อำ�เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๒๕๕๖, ๒๕๕๘

ม.ล. แจ่ม อิศรางกูร

ตำ�บลโสนลอย อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

๒๕๑๘

มนต์ชัย สุปัญโญ

ตำ�บลละหาร อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๐

วันชัย นาคนิล

ตำ�บลบางรักน้อย อำ�เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๒๕๕๗, ๒๕๕๘

วิจิตร แจ่มใส

แขวงบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครฯ

๒๕๑๘

วีระโชติ ปั้นทอง

ตำ�บลท่าทราย อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ศิริ พลบถึง

ตำ�บลบางม่วง อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๕๖

ศุภวิทย์ เปี่ยมพงศ์สานต์

ตำ�บลตลาดขวัญ อำ�เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๒๕๓๒

สกล แก้วเพ็ญกาศ

ตำ�บลบางเลน อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๓๖

สมพงษ์ สกุลดิษฐ์ ,จ.ส.อ.

ตำ�บลบางสีทอง อำ�เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

๒๕๕๓, ๒๕๕๕
๒๕๕๘, ๒๕๕๙

สวาท ธีระเนตร

ตำ�บลบางเขน อำ�เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๒๕๓๗

สอาด ทับทิมเทศ

ตำ�บลบางไผ่ อำ�เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๒๕๓๐

สุข จันทร์แฉ่ง

ตำ�บลบางรักใหญ่ อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

สุวรรณา แก้วประดิษฐ์

พิพิธภัณฑ์สะสมของโบราณ ซอยช้าง ตำ�บลบางรักน้อย
อำ�เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๐

เสน่ห์ แจ่มจิรารักษ์

ตำ�บลบางเลน อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๐

อำ�นวย เก่งสกุล

ตำ�บลบางรักใหญ่ อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

๒๕๕๕

ฮั่งพวง แซ่ตั้ง

สมาคมสหพันธ์การกุศลเต็กก่า ตำ�บลปลายบาง อำ�เภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖๐

๒๕๕๐, ๒๕๖๐

๒๕๕๑, ๒๕๕๓
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ประวัติสังเขปผู้เขียน
นายพิศาล บุญผูก เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน
พ.ศ. ๒๔๘๓ ณ ต�ำบลเกาะเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี เป็นบุตรชายคนโตของนายส�ำราญ และ
นางสารภี บุญผูก ชาวไทยเชื้อสายมอญ ที่บรรพบุรุษ
อพยพมาพึง่ พระบรมโพธิสมภารตัง้ แต่สมัยธนบุรี มีนสิ ยั
รักการอ่านหนังสือและช่างสังเกตตัง้ แต่เด็ก ชอบพูดคุย
ซักถามกับบุคคลผูร้ ตู้ า่ ง ๆ อยูเ่ สมอ ความเป็นเด็กวัดจึง
ได้ศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งจาก พระภิกษุสงฆ์
และท่านผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งภูมิปัญญา
บุค คลในท้ อ งถิ่ น อย่ า งแท้ จ ริ ง อั น เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ
ในการเป็นผู้อนุรักษ์ในเวลาต่อมา
ด้านหน้าทีก่ ารงาน ได้เริม่ ต้นท�ำงานในต�ำแหน่ง
ข้าราชการธุรการศาลฎีกา และศึกษาต่อเวลาเดียวกัน
จนส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาเป็ น นิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบณ
ั ฑิต หลังจากนัน้
เปลีย่ นไปท�ำงานทีธ่ นาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ภายหลังได้รบั ทุนมูลนิธมิ สิ เซอริออ
ของประเทศเยอรมนีไปศึกษาต่อปริญญาโทในด้านการ
พัฒนาสังคม ที่สถาบัน SEARSOLIN (Southeast Asia Rural Social Leadership Institute) ประเทศฟิลปิ ปินส์
จนส�ำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้ใช้วิชาความรู้ทางด้านกฎหมายและการพัฒนาสังคมในการท�ำงาน
สมความตัง้ ใจ ด้วยความมุง่ มัน่ และความสามารถในงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการฝึกอบรมและการต่างประเทศ
ทางธนาคารจึงให้ท�ำหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายการต่างประเทศหลังเกษียณอายุแล้วอีกหลายปี
ในช่วงทีท่ ำ� งานที่ ธ.ก.ส. ได้รบั ผิดชอบในหลายพืน้ ทีเ่ ป็นเวลานาน ในระหว่าง พ.ศ.๒๕๑๓ - ๒๕๒๐ เป็นช่วง
ทีม่ หี น้าทีก่ ารงานและใช้ชวี ติ ประจ�ำอยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดนนทบุรี เมือ่ ครัง้ ทีค่ ลองบางใหญ่ คลองโยง คลองบางบัวทอง
คลองพระราชาพิมล และคลองสาขาต่าง ๆ ยังเป็นเส้นทางคมนาคมหลักออกสู่แม่น�้ำเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัด
นนทบุรี ด้วยอุปนิสัยสนใจเรื่องราวของชุมชนและท้องถิ่น ได้ศึกษา ส�ำรวจ สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้อาวุโส
ในพื้นที่และบันทึกเรื่องราวไว้ มีความจ�ำดี จึงเป็นผู้มีความรู้ความช�ำนาญเรื่องราวของจังหวัดนนทบุรีเป็นอย่างดี
จากผลงานการท�ำงานเพื่อส่วนรวมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับ
พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถึง ๒ ครั้ง ในฐานะ
ผูอ้ นุรกั ษ์มรดกไทยดีเด่นประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยคณะกรรมการวันอนุรกั ษ์มรดกไทย และในฐานะคนไทยตัวอย่าง
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ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมูลนิธิธารน�้ำใจ จากความส�ำเร็จของผลงานในหน้าที่การงานและการพัฒนาสังคม
โดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสมประสานศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของชุมชน สถาบัน SEARSOLIN ประเทศฟิลิปปินส์ จึงยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นและให้ได้รับดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ด้านการพัฒนาชนบท และในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับโล่สามศรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในฐานะผู้ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย
เมื่อส�ำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ริเริ่มโครงการการจัดการสารสนเทศจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา จึงยินดีร่วมแรงร่วมใจกับบุคลากรส�ำนักบรรณสารสนเทศในการรวบรวม
และถ่ายทอดข้อมูลเรื่องราวในอดีตและปัจจุบันของจังหวัดนนทบุรีไว้เพื่อการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงได้ของเยาวชน
ผู้คนรุ่นหลังจะได้ทราบ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๖๐ มี “หนังสือชุดนนทบุรีศึกษา” ที่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่
รวม ๑๒ เล่ม ได้แก่ ๑) เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี ๒) ภูมินามอ�ำเภอปากเกร็ด ๓) ท้องถิ่นอ�ำเภอปากเกร็ด
๔) วัดในอ�ำเภอปากเกร็ด ๕) ภูมนิ ามอ�ำเภอบางบัวทอง ๖) ท้องถิน่ อ�ำเภอบางบัวทอง ๗) วัดในอ�ำเภอบางบัวทอง
๘) ภาพเก่าเล่าเรื่องบางบัวทอง ๙) ภูมินามอ�ำเภอไทรน้อย ๑๐) วัดในอ�ำเภอไทรน้อย และ ๑๑) หนังสือปี่พาทย์
มอญร�ำ โดยหนังสือเกีย่ วกับอ�ำเภอปากเกร็ดทัง้ ๔ เรือ่ ง มีการจัดพิมพ์เพิม่ เติมครัง้ ที่ ๒ และหนังสือปีพ่ าทย์มอญร�ำ
ได้รับเกียรติบัตรหนังสือเข้ารอบสุดท้ายการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้ง ๑๒)
นนทบุรีศรีมหานครที่จัดพิมพ์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้
ปัจจุบนั นายพิศาล บุญผูก ยังคงให้ความร่วมมือแก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู เผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตของชาวไทย - รามัญ
รวมทั้งการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการอนุรักษ์และการอ่าน การแปลเป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ คัมภีรใ์ บลานภาษามอญทีจ่ ดั เก็บอยูต่ ามวัดร่วมกับวัดต่าง ๆ และหน่วยงาน อาทิ ส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ
ศูนย์ภมู ภิ าคว่าด้วยโบราณคดีและวิจติ รศิลป์ ในองค์การรัฐมนตรีศกึ ษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมโี อ - สปาฟา)
และศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน) อย่างต่อเนื่อง

นางวรนุช สุนทรวินิต
สัมภาษณ์และเรียบเรียง
สิงหาคม ๒๕๖๐

ภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถหลังใหม่ วัดเตย ต�ำบลบางตะไนย์ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ฝีมือครูเทพเนรมิต จิตรกรรมไทย

