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พระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๙ เป็นภาพพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพร
ราชอาสน์ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุณาโลม รอบวงจักรมีรัศมี
เปล่งออกโดยรอบ เหนือวงจักรเป็นพระเศวตฉัตร ๗ ชั้น ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ
อุ ทุ ม พรราชอาสน์ อั น หมายถึ ง พระองค์ ท รงเป็ น พระมหากษั ต ริ ย์ มี พ ระบรม
เดชานุภาพเป็นใหญ่ในแผ่น ดิน โดยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระองค์ได้
ประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ตามโบราณราชประเพณี และสมาชิก
รัฐสภาได้ถวายน้ำอภิเษกจากทิศทัง้ แปดเป็นครัง้ แรกแทนราชบัณฑิต ส่วนพระแท่นลา
นัน้ โรยด้วยดอกพิกลุ เงินพิกลุ ทอง ๙ ดอก พระราชลัญจกรล้อมรอบด้วยเพชร ๘๐ เม็ด
หมายถึงพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ด้านบนพระราชลัญจกรเป็น พระมหาพิชัย
มงกุฎ อันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ และเป็น
เครื่องหมายแห่งความเป็น สมเด็จพระบรมราชาธิราช ภายในพระมหาพิชัยมงกุฎ
เป็นเลข ๙ หมายถึง รัชกาลที่ ๙ พระมหาพิชัยมงกุฎนั้นอยู่ด้านหน้าพระนพปฎล
มหาเศวตฉัตรซึ่งอยู่กึ่งกลาง และขนาบข้างด้วยพระเศวตฉัตร ๗ ชั้น อันเป็นเครื่อง
แสดงพระราชอิสริยยศอัน ยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ ด้านล่างพระราชลัญจกร
เป็นเลข ๘๐ หมายถึง พระองค์มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ถัดจากเลขไทยลงมา
เป็นแพรแถบบอกชื่องานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๕ ธั น วาคม ๒๕๕๐ แพรแถบนอกจากบอกชื่ อ งานพระราชพิ ธี แ ล้ ว ยั ง รองรั บ
ประคองพระเศวตฉัตรด้วย
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สำนั ก บรรณสารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงาน
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย เห็นคุณค่าและความสำคัญของสารสนเทศ และเรื่องราวของ
ท้องถิ่น จึงได้ริเริ่มโครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา
เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ทั้งการค้นคว้า รวบรวม
เรียบเรียง เพื่อเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีและที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์
และสารสนเทศดิจิทัลที่ให้บริการสู่สาธารณะ
การศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดนนทบุรี
เป็นวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของการดำเนินโครงการดังกล่าว เมื่อได้ทราบว่านายไพรัตน์
สุขมะโน ผูท้ เี่ กิดและเติบโตในท้องถิน่ อำเภอบางบัวทอง อีกทัง้ ยังมีความผูกพันกับครอบครัว
ในฐานะลูกหลานของขุนพิทักษ์ปทุมมาศ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทองคนแรก
ได้รวบรวมภาพเก่าและข้อมูลในอดีตของอำเภอบางบัวทองไว้ สำนักบรรณสารสนเทศเห็นว่า
ภาพและข้อมูลเหล่านี้น่าสนใจและเป็นประโยชน์ จึงได้จัดทำเป็นหนังสือภาพเก่าเล่าเรื่อง
บางบัวทอง ขึ้น โดยนำภาพเก่าในอดีตของอำเภอบางบัวทอง และค้นคว้าข้อมูลภาพเพิ่ม
เติม พร้อมนำเสนอเรื่องและให้คำอธิบายภาพ โดยเรียบเรียงเป็นบทนำและแบ่งกลุ่มเนื้อหา
ของภาพเป็น ๑๑ กลุ่ม ได้แก่ (๑) แรกตั้งอำเภอบางบัวทอง (๒) รถไฟสายบางบัวทอง
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นายกเทศมนตรี เ ทศบาลเมื อ งบางบั ว ทองคนแรก (๖) ประตู น้ ำ และประตู ร ะบายน้ ำ
บางบั ว ทอง (๗) ค่ า ยญี่ ปุ่ น บางบั ว ทอง (๘) สถานที่ ส ำคั ญ ของส่ ว นราชการอำเภอ
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สำนักบรรณสารสนเทศ ขอขอบคุณนายไพรัตน์ สุขมะโน เป็นอย่างยิ่งที่ได้อุทิศตน
ศึกษาค้นคว้าและให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการจัดทำหนังสือนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง
หนังสือภาพเก่าเล่าเรื่องบางบัวทองเล่มนี้สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากท่าน
อาจารย์พิศาล บุญผูก ซึ่งเป็น บุคคลภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สำคัญยิ่งท่านหนึ่งของจังหวัด
นนทบุรี ผู้เคยดำรงตำแหน่งเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทองในช่วงเวลาหนึ่ง ที่ได้กรุณา
เสียสละเวลา และอนุเคราะห์ให้คำปรึกษาด้านเนือ้ หา ทำให้การจัดทำหนังสือมีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
สำนักบรรณสารสนเทศยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนในการอนุรักษ์
และเผยแพร่เรื่องราวบางส่วนของท้องถิ่นอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไว้อย่างเป็น
ระบบ ทั้งในรูปหนังสือฉบับพิมพ์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถเผยแพร่และ
ใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางสู่สาธารณชน มีคุณ ค่าต่อการศึกษาเรียนรู้และการพัฒนา
ท้องถิน่ นนทบุรีโดยรวม ผ่านหนังสือภาพเก่าเล่าเรื่องบางบัวทองเล่มนี้
สำนักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มีนาคม ๒๕๕๒



คำนำของผู้รวบรวม
อำเภอบางบัวทอง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี อยู่ทางด้านทิศตะวัน ตก
ของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและความเป็นมายาวนานพอสมควร
เดิมอำเภอนี้เป็นเพียงชุมชนเล็กๆ เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ เช่น การ
ทำนา การทำสวนผักผลไม้ และการทำไร่ ในระยะแรกๆ การพัฒนาอำเภอบางบัวทองเป็น
ไปอย่างล่าช้า ทั้งนี้เป็นเพราะการคมนาคมยังไม่สะดวกเหมือนปัจจุบัน ต่อมาได้มีการสร้าง
ถนนสายสำคัญขึ้นหลายสาย จึงทำให้อำเภอบางบัวทองพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
ในฐานะที่เป็นชาวบางบัวทองคนหนึ่ง ได้เห็นการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาของ
อำเภอบางบัวทองมาตลอด จึงมีแรงบันดาลใจทีจ่ ะค้นคว้ารวบรวมภาพเก่าในอดีตทีเ่ กีย่ วกับ
บางบัวทอง ครอบคลุมเรือ่ งประวัตสิ ถานทีต่ า่ งๆ เช่น วัด สถานทีร่ าชการ วิถชี วี ติ ของชุมชน
ท้องถิ่นไว้เป็นข้อมูล เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้ศึกษาต่อไป
การรวบรวมภาพส่วนมากในหนังสือนี้ ม าจากการค้ น คว้ า แหล่ ง ข้ อ มู ล เอกสาร
หลายแหล่ง และการได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลต่างๆ ที่ในอดีตต่างก็เคยมีส่วนรับรู้
เกี่ยวข้อง ผูกพันกับท้องถิ่นอำเภอบางบัวทอง ที่ได้มอบภาพเก่าบางภาพให้แก่ผู้รวบรวม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นางเปรมจิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ทายาทหม่อมหลวงแจ่ม อิศรางกูร
ผู้ร่วมก่อตั้งเทศบาลเมืองบางบัวทอง และนางอารีรักษ์ วัฒนมะโน ผู้อาวุโสของบางบัวทอง
จึงต้องขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ภาพและข้อมูล
อี ก หลายท่ า น ดั ง จะได้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นส่ ว นรายนามผู้ อ นุ เ คราะห์ ภ าพและข้ อ มู ล ไว้ ต อนท้ า ย
ของหนังสือนี้อีกด้วย ที่สำคัญอย่างยิ่งขอขอบคุณ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ที่ ไ ด้ ริ เ ริ่ ม โครงการการจั ด การสารสนเทศจากภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ด้านนนทบุรีศึกษา เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร
พุทธาพิทกั ษ์ผล ผูอ้ ำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ นางวรนุช สุนทรวินติ รองผูอ้ ำนวยการ
สำนักบรรณสารสนเทศ ที่ทำหน้าที่บรรณาธิการ ที่เล็งเห็น คุณ ค่าและให้ความสำคัญแก่
ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ของอำเภอบางบั ว ทอง ตลอดจนคณะผู้ จั ด ทำหนั ง สื อ ทุ ก ท่ า น
ประกอบด้วย นางวรรเพ็ญ สิตไทย นางกัลยาณี ศุภดิษฐ์ และนางพรพงศ์ พยัพพฤกษ์
ที่ช่วยสนับสนุน นำภาพและข้อมูลบางส่วนจากการค้น คว้ามาจัดทำเป็น หนังสือเล่มนี้จน
สำเร็จลุล่วงด้วยดี สามารถเผยแพร่เป็นประโยชน์ได้กว้างขวาง และยั่งยืนยิ่งขึ้น
ไพรัตน์ สุขมะโน
มีนาคม ๒๕๕๒

สารบัญ
บทนำ
แรกตั้งอำเภอบางบัวทอง
รถไฟสายบางบัวทอง
สร้างวิหาร พระพุทธรูปหลวงพ่อป่าเลไลยก์
และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดละหาร
ประกวดพันธุ์ข้าวที่อำเภอบางบัวทอง
ตั้งเทศบาลเมืองบางบัวทอง และนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทองคนแรก
ประตูน้ำและประตูระบายน้ำบางบัวทอง
ค่ายญี่ปุ่นบางบัวทอง
สถานที่สำคัญของส่วนราชการอำเภอบางบัวทอง
การพัฒนาอำเภอบางบัวทองในช่วงต้นพุทธศักราช ๒๕๐๐
ตลาดบางบัวทอง
วิถีชีวิต อาชีพและธุรกิจของชาวบางบัวทอง
บรรณานุกรม
รายนามผู้อนุเคราะห์ภาพและข้อมูล
ประวัติสังเขปผู้รวบรวม

๙
๑๔
๑๘
๒๕
๒๘
๓๒
๓๙
๔๓
๕๐
๕๓
๖๑
๖๙
๗๖
๗๘
๗๙

บทนำ
อำเภอบางบัวทอง ได้ชื่อมาจาก คลองบางบัวทอง ซึ่งเป็นคลองแยกจาก

แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตรงข้ามกับเกาะเกร็ด คลองนี้มีความสำคัญเกี่ยวกับการอาชีพ
ของราษฎรในท้ อ งถิ่ น เป็ น ส่ ว นมาก พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ที่ ร าบลุ่ ม ประกอบด้ ว ย คลอง
หนองน้ำ บึง เดิมเป็นป่าละเมาะอยู่ทั่วไป เหตุที่ได้ชื่อว่าคลองบางบัวทองนั้น สันนิษฐานว่า
เพราะขณะนั้นมีต้นบัวหลวงอยู่ทั่วไปมากมาย ด้วยเหตุที่พื้นที่ที่เป็นหนองบึง จึงได้ตั้งชื่อว่า
บางบัวทอง ตั้งแต่นั้นมา

อาณาเขตอำเภอบางบัวทอง
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ติดต่อ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ติดต่อ อำเภอปากเกร็ด อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ติดต่อ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

อำเภอบางบัวทองในปัจจุบัน จัดแบ่งการปกครองออกเป็น ๘ ตำบล ๗๓ หมู่บ้าน
ได้แก่
๑. ตำบลบางบัวทอง
๒. ตำบลพิมลราช
๓. ตำบลบางรักใหญ่
๔. ตำบลละหาร
๕. ตำบลบางรักพัฒนา
๖. ตำบลลำโพ
๗. ตำบลบางคูรัด
๘. ตำบลโสนลอย

๑๓
๘
๑๑
๙
๘
๘
๑๐
๖

หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน

พื้นที่ตำบลโสนลอย ตำบลพิมลราช และบางหมู่บ้านของตำบลบางรักพัฒนา เป็น
พื้นที่ในเขตการปกครองของเทศบาลเมืองบางบัวทอง
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ที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง ห่างจากจังหวัดนนทบุรีไปทางทิศตะวัน ตก
เฉียงเหนือประมาณ ๑๐ กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๒๐ กิโลเมตร
อำเภอบางบัวทองมีพื้นที่ประมาณ ๑๑๔.๕๙๐ ตารางกิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปอำเภอบางบัวทองเป็น ที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การ
ทำนาทำสวนและเพาะปลูกพืชผัก
สภาพดินฟ้าอากาศ อำเภอนี้ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศมีดินฟ้าอากาศเช่นเดียว
กับกรุงเทพมหานคร พื้นที่เป็นทุ่งนาประมาณ ๓ ใน ๔ ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนมากเป็นที่
โล่งเตียน ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อน ฤดูฝนฝนตกชุก ฤดูน้ำหลากมีน้ำท่วมพื้นที่ทั่วไป
เพราะเป็น ที่ราบลุ่มและมีประตูกักน้ำไว้ให้ทดน้ำที่ดอนเพื่อหล่อเลี้ยงต้น ข้าว เมื่อฤดูน้ำ
หลากในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ วัดระดับน้ำจากพื้นหน้าที่ว่าการอำเภอได้ ๗๐ เซนติเมตร เมื่อ
วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งเป็นวันที่วัดได้สูงที่สุด
ลำน้ำที่สำคัญ มีคลองบางบัวทอง และคลองพระราชาพิมล อัน เป็น คลองที่มี
ความสำคัญต่อการเกษตรกรรม และความเป็นอยู่ของราษฎรส่วนใหญ่ และยังมีคลองแยก
เป็นคลองซอยจากคลองดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก
ผู้คน อำเภอบางบัวทองมีทั้งชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายมอญ ชาวไทยเชื้อสายจีน
และชาวไทยมุสลิม
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การคมนาคมของอำเภอบางบัวทอง

ในอำเภอบางบัวทองมีการคมนาคมทั้งทางน้ำและทางบก
ทางน้ำ อำเภอบางบัวทองมีเส้นทางคมนาคมทางน้ำทีส่ ำคัญ คือ คลองบางบัวทอง
และคลองพระราชาพิมล* เป็นคลองสายหลัก
คลองบางบัวทอง เป็นลำคลองที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ ซึ่งมีสภาพคดเคี้ยวเป็น
ส่วนใหญ่ คลองนี้แยกจากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณตรงข้ามกับเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ทางทิศตะวันตก ปากคลองกว้างประมาณ ๗ - ๘ วา มีความยาวประมาณ
๖ กิโลเมตร ผ่านประตูน้ำบางบัวทอง จึงจะถึงตัวอำเภอและตลาดบางบัวทอง ต่อจาก
ปลายคลองนี้เป็นคลองลำโพที่ขุดขึ้นภายหลัง
คลองพระราชาพิมล* พระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ได้ขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตขุดคลองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในปี
พ.ศ. ๒๔๓๓ และขุดเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๔๔๒ รวมระยะเวลาในการขุด ๙ ปี
โดยมีช่างชาวจีนเป็นกำลังแรงงานในการขุด ใช้เงินทุนในการขุดจำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท
(สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) วัตถุประสงค์ในการดำเนินการก็เพื่อเปิดพื้นที่ให้เป็นแหล่งเพาะ
ปลู ก ทำนา ทำสวน ทำไร่ และเป็ น เส้ น ทางคมนาคมทางน้ ำ โดยเริ่ ม ต้ น ขุ ด ตั้ ง แต่ ทุ่ ง
บางบัวทอง (บริเวณหน้าโรงพยาบาลบางบัวทองในปัจจุบัน) แขวงเมืองนนทบุรีไปออก
บ้านบางปลา บางภาษี แขวงเมืองนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมในปัจจุบัน คลองพระราชาพิมลเมื่อแรกขุดมีขนาดกว้าง ๓ วา ลึก ๕ ศอก ยาว ๘๐๐ เส้น (๑ เส้น เท่ากับ ๔๐ เมตร)
พ.ศ. ๒๔๗๖ พั น เอก พระยาพหลพลพยุ ห เสนา (ยศในขณะนั้ น ) หั ว หน้ า
คณะราษฎร ซึ่ ง ได้ ท ำการเปลี่ ย นแปลงการปกครองเมื่ อ ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ พร้ อ มด้ ว ย
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ดร. ปรีดี พนมยงค์) ได้เดินทางมาทีอ่ ำเภอบางบัวทอง เป็นประธาน
ในพิธปี ระกวดพันธุข์ า้ ว เพือ่ เป็นกำลังใจแก่เกษตรกรชาวอำเภอบางบัวทอง ได้เยีย่ มราษฎร และ
ดูแหล่งน้ำในการเพาะปลูกในเขตท้องทีอ่ ำเภอบางบัวทอง พบว่าคลองพระราชาพิมล ซึง่ ในขณะ
นัน้ ตืน้ เขินทำให้ปริมาณของน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก และคมนาคมทางน้ำไม่สะดวก จึงได้
สัง่ การให้กรมชลประทานใช้เรือขุดลอกขยายคลองพระราชาพิมลให้กว้างขึน้ และขุดต่อไปจนถึง
แม่นำ้ ท่าจีน (แม่นำ้ นครชัยศรี) อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
———————————————————————————————————————
* เมื่อแรกขุดใช้ชื่อคลองตามชื่อพระราชาภิมณฑ์ เขียนชื่อคลองพระราชาภิมณฑ์ ต่อมาทางราชการ
(กรมชลประทาน) ใช้ว่าคลองพระราชาพิมล แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า คลองพระพิมล
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ทางบก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ทางราชการ จังหวัดนนทบุรี และอำเภอต่างๆ ใน
จังหวัด ทั้งอำเภอไทรน้อย อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ และอำเภอบางกรวย
ได้ดำริที่จะส่งเสริมความเจริญทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาร่วมกัน จึงได้ตกลงกัน
สร้ า งถนนจากอำเภอไทรน้ อ ย ผ่ า นอำเภอบางบั ว ทอง อำเภอบางใหญ่ และอำเภอ
บางกรวย ให้ติดต่อถึงถนนเชิงสะพานพระราม ๖ จังหวัดนนทบุรี ตอนด้านหลังการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้ายันฮี) และมีถนนแยกลงถึงฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้าม
กับศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า มีชื่อเรียกว่า ถนนสายบางกรวย - ไทรน้อย
เส้นทางนี้เป็นเส้นทางแนวเดิมของทางรถไฟของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (ม.ร.ว. เย็น
อิศรเสนา) ส่วนที่ตั้งอำเภอบางบัวทอง เส้นทางดังกล่าวได้เสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ และ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ปรับปรุงถนนจากปากทางเข้าอำเภอบางกรวยบริเวณข้างโรงไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถึงอำเภอบางบัวทอง เป็นถนนราดยางอย่างดี ได้ขยายให้กว้าง
ขึ้น เส้นทางนี้ผ่านอำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และสิ้นสุดที่อำเภอ
ไทรน้อย นับเป็นเส้นทางคมนาคมทางบกที่สะดวกที่สุดในการติดต่อกับศาลากลางจังหวัด
นนทบุรีหลังเก่าและกรุงเทพมหานคร มีระยะทางยาวประมาณ ๒๐ กิโลเมตรเศษ และเมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ทำการสร้างถนนวงแหวนสายสุพรรณบุรี - ตลิ่งชัน เป็นทางหลวงที่มี
ขนาดมาตรฐาน ผ่านท้องที่ของอำเภอบางบัวทอง บางส่วนของตำบลสำโพ ตำบลละหาร
ตำบลบางบัวทอง และตำบลบางรักใหญ่
ถนนสายบางกรวย - ไทรน้ อ ย ถนนสายตลิ่ ง ชั น - สุ พ รรณบุ รี และถนน
สายรัตนาธิเบศร์เป็นเส้นทางที่จะติดต่อกับตำบลอื่นๆ ภายในอำเภอที่มีถนนซอยเข้าถึงได้
พอสมควร และอำเภอได้ดำเนินการสร้างถนนสายบางรักใหญ่ - บางบัวทอง - บางคูรัด
เชื่อมกับถนนวงแหวนตอนช่วงบางบัวทอง - ตลิ่งชัน เพื่อให้การคมนาคมทางบกสามารถ
ติดต่อได้สะดวกรวดเร็วและประหยัด ประชาชนสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรออกสูต่ ลาด
ได้ดียิ่งขึ้น และยังมีถนนอีกหลายสายที่ได้ตัดซอยเข้าหมู่บ้าน เช่น ถนนจันทร์ทองเอี่ยม
ถนนเข้าวัดบางรักใหญ่ ถนนราษฎรทูลเกล้า ฯลฯ นอกจากการคมนาคมทางบกเท่าที่
กล่าวมาแล้ว นอกนัน้ เป็นการคมนาคมทางน้ำทัง้ สิน้ เนือ่ งจากอำเภอบางบัวทองเป็นทีร่ าบลุม่
น้ำท่วมทุกปี การเกษตรส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้น้ำ จึงทำให้เกิดมีลำคลองต่างๆ มากมาย
ทีใ่ ช้ประโยชน์ทางการเกษตรและการคมนาคมบ้าง ปัจจุบนั การคมนาคมทางน้ำไม่เป็นทีน่ ยิ ม
เนื่องจากมีการคมนาคมทางบกที่สะดวกกว่า
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การอาชีพและธุรกิจ

๑. การเกษตร มีการทำนา ทำสวนผัก ทำสวนผลไม้ การทำสวนไม้ดอกไม้ประดับ

๒. การประมง มีการหาปลาตามลำคลองทั่วไป การทำบ่อปลา เช่น การเลี้ยง
ปลาช่อน ปลาสลิด และปลาดุก
๓. การปศุสัตว์ มีการเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ตามบ้าน ไม่ได้จัดเป็น ฟาร์ม มีฟาร์ม
เลี้ยงหมู
๔. การอุตสาหกรรม มีโรงสีข้าว โรงไม้ โรงซ่อมเรือ โรงทำก๋วยเตี๋ยว โรงทำเต้าหู้
การแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรม การซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก โรงทำน้ำแข็ง โรงฆ่าสัตว์
๕. การพาณิชยกรรม มีการทำธุรกิจโรงสีข้าว สถานีบริการจำหน่ายเชื้อเพลิง
ร้านค้าเครื่องอุปโภคบริโภค ร้านค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ร้านค้าปุ๋ย เมล็ดพัน ธ์ุผักต่างๆ
ยาฆ่าแมลง และการค้าขายผลไม้ พืชผักในท้องถิ่น
๖. การทำธุรกิจบ้านจัดสรร ใน พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้มีการตัดถนนสายตลิ่งชัน สุ พ รรณบุ รี ผ่ า นอำเภอบางบั ว ทอง ทำให้ ก ารเดิ น ทางสะดวกรวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น และใน
พ.ศ. ๒๕๒๘ กรมทางหลวงได้ตัดถนนรัตนาธิเบศร์ เป็น การเชื่อมความเจริญทางด้าน
ฝั่ ง ตะวั น ออกของแม่ น้ ำ เจ้ า พระยาสู่ ฝั่ ง ตะวั น ตกซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ข องอำเภอบางบั ว ทอง
บางใหญ่ บางกรวย และไทรน้อย ด้วยเหตุนี้ ความต้องการที่อยู่อาศัยมีเพิ่มมากขึ้น นัก
ธุรกิจจำนวนมากจึงเล็งเห็น ความเจริญเติบโตของบางบัวทอง ทำให้เกิดโครงการบ้าน
จัดสรรขึน้ มากมาย
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แรกตั้งอำเภอบางบัวทอง
ปี พ.ศ. ๒๔๔๕ พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งอำเภอบางบัวทองขึ้น ในขณะที่พระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระนเรศ
วรฤทธิ์ ทรงดำรงตำแหน่ ง เสนาบดี ก ระทรวงนครบาล ได้ มี ใ บบอกกราบทู ล จาก
หลวงวิสตู รบริหาร ข้าหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรี เรื่องราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายที่ดิน
เพื่อสร้างที่ทำการและการเปิดทำการอำเภอบางบัวทอง ดังนี้
“นายเขียว ราษฎรตำบลบางบัวทองทูลเกล้าฯ ถวายทีด่ นิ เป็นพืน้ ทีน่ า กว้าง ๒๐
วา ยาว ๒๐ วา สำหรับปลูกสร้างทีท่ ำการอำเภอบางบัวทอง และบัดนีท้ างจังหวัดได้
ดำเนินการก่อสร้างทีท่ ำการอำเภอบางบัวทองแล้ว โดยใช้แบบแปลนตามทีท่ างกระทรวง
นครบาลได้สง่ มาให้ การก่อสร้างใช้ระยะเวลาภายในกำหนด ๓ เดือน ตามทีก่ ำหนดไว้
คือตัง้ แต่ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๒๑ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ร.ศ. ๑๒๑ โดยมีชา่ ง
ชือ่ จีนจง เป็นผูร้ บั เหมาดำเนินการก่อสร้าง บัดนีก้ ารก่อสร้างได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคา
ค่าก่อสร้าง ๒,๐๐๐ บาท และข้าพระพุทธเจ้าได้สงั่ กรมการอำเภอทัง้ ๒ ตำบล ยกไปตัง้
ทำการตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๑ นั้น บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้รับรายงาน
หลวงวิธีผดุงชน กับหลวงรักษาลพบุรี กรรมการอำเภอบางบัวทองและอำเภอบางใหญ่
ความต้องกันว่า เมือ่ วันที่ ๘ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๑ กรรมการอำเภอพร้อมด้วยปลัดอำเภอ
เสมียนพนักงาน กำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น จัดการตบแต่งสถานทีว่ า่ การอำเภอสะอาดเรียบร้อย
แล้วเชิญพระพุทธรูปและพระบรมรูปขึน้ ประดิษฐานไว้ ณ ทีส่ มควร พอเวลาบ่าย ๔ โมง
พระสงฆ์ซงึ่ ได้อาราธนามาเจริญพระพุทธมนต์ทวี่ า่ การอำเภอบางใหญ่ ๗ รูป อำเภอ
บางบัวทอง ๕ รูป เวลาค่ำวันนี้ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่มีการสมโภชลิเก ๑ คืน
ทีว่ า่ การอำเภอบางบัวทองมีเครือ่ งพิณพาทย์มโหรี และเปิดหีบเสียงเป็นการรืน่ เริง รุง่ ขึน้
วันที่ ๙ เวลาเช้า ๑ โมง ได้ถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระสงฆ์ ฉันเสร็จแล้วถวายเครือ่ ง
ไทยทานตามสมควร และเปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๑ นี้เป็นต้นไป
กรมการอำเภอ เสมียน พนักงาน กำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น พร้อมใจกันขอพระราชทานถวาย
พระราชกุศล ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายรายงานกรมการ อำเภอทัง้
๒ ตำบล พร้อมด้วยใบบอกฉบับนีแ้ ล้ว ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าฯ ประทับตรา
ตำแหน่งมาเป็นสำคัญข้าพระพุทธเจ้า ‘หลวงวิสตู รบริหาร’”
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หนังสือทำเนียบหัวเมืองรัตนโกสินทร์ศก ๑๒๑
จัดพิมพ์โดยอนุญาตของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
กล่าวถึงอำเภอบางบัวทอง เมืองนนทบุรี สังกัดมณฑลกรุงเทพฯ 

มีหลวงวิธีผดุงชน (มะถมตา) เป็นนายอำเภอบางบัวทองคนแรก
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หนังสือทำเนียบท้องที่กรุงเทพมหานคร กระทรวงนครบาล พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ 

ได้กล่าวถึงที่ตั้งและตำบล หมู่บ้าน ในอำเภอบางบัวทองไว้
มี ๑๑ ตำบล ๑๕๖ หมู่บ้าน
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงนครบาล
เมื่อจัดตั้งอำเภอบางบัวทอง

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว และเจ้ า จอมมารดากลิ่ น ประสู ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๗ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๓๙๘ พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว โปรดเกล้ า ฯ สถาปนาเป็ น
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
โปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ ทรงดำรงตำแหน่ง
สำคัญต่างๆ อาทิ ราชทูตประจำ ณ กรุงลอนดอนและสหรัฐอเมริกา เสนาบดีกระทรวง
นครบาล กระทรวงโยธาธิการและกระทรวงมุรธาธร เมื่อจัดตั้งอำเภอบางบัวทอง ปี
พ.ศ. ๒๔๔๕ ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงนครบาล สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๖
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ พระชันษา ๗๐ พรรษา
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รถไฟสายบางบัวทอง
ปี พ.ศ. ๒๔๖๑ เจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์ (ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา) ได้ขอสัมปทานจาก
ทางราชการเปิดการเดินรถไฟจากจังหวัดธนบุรถี งึ อำเภอผักไห่ เพือ่ การเดินทางของราษฎรและ
เพือ่ ขนส่งพืชผลการเกษตรจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดปทุมธานีและ
จากจังหวัดนนทบุรเี ข้ามาสูก่ รุงเทพมหานคร ได้จดั ตัง้ บริษทั รถไฟบางบัวทองจำกัดสินใช้ และ
ได้รบั หนังสืออนุญาตลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕ ได้กำหนดระยะเวลาให้ดำเนินการ ๓๕ ปี
ตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั อนุญาตจนถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ชาวบ้านทัว่ ไปเรียกรถไฟสายนีว้ า่
รถไฟเจ้ า พระยาวรพงศ์ และรถไฟสายบางบั ว ทองเป็น รถไฟของเอกชนแห่งแรก
ในประเทศไทย
รถไฟเจ้าพระยาวรพงศ์ มีสถานีแรกที่วัดบวรมงคล (วัดลิงขบ) จังหวัดธนบุรีผ่าน
บางพลัด บางอ้อ บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ไปถึงสถานีสุดท้ายที่บ้านระแหง อำเภอ
ลาดหลุ ม แก้ ว จั ง หวั ด ปทุมธานี เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง มีผลกระทบต่อธุรกิจ
การเดินรถไฟเจ้าพระยาวรพงศ์ เพราะไม่สามารถนำวัสดุอุปกรณ์และเครื่องอะไหล่จากต่าง
ประเทศเข้ามาในประเทศไทยได้ จึงไม่สามารถสร้างทางรถไฟให้ถึงอำเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาได้ และในที่สุดต้องหยุดการเดินรถไฟ และได้ขอยกเลิกสัญญาการเดิน
รถไฟต่อทางราชการและเลิกกิจการเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕
นางอารีรักษ์ วัฒนมะโน หรือชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าป้าลั้ง อายุ ๘๔ ปี (เกิดเมื่อ
วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๙) ผู้อาวุโสท่านหนึ่งของอำเภอบางบัวทอง เล่าว่า เมื่อช่วง
อายุ ๑๔ ปี ได้นั่งรถไฟจากตลาดบางบัวทองเพื่อไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนสตรีนนทบุรี
เสียค่ารถไฟราคา ๒ สตางค์ ลงที่สถานีท่าน้ำนนท์ฝั่งตะวัน ตก แล้วต่อเรือจ้างแจวจาก
ท่าน้ำไปอีก ๑ สตางค์ ป้าลั้งยังจำภาพและเรื่องราวของรถไฟสายบางบัวทองได้อย่างดี
ทางรถไฟสายบางบัวทอง ทำให้การเดิน ทางระหว่างจังหวัดธนบุรี กับจังหวัด
นนทบุรี สะดวก รวดเร็ว จึงนำความเจริญมาสู่อำเภอบางบัวทองอย่างมากในขณะนั้น

ภาพเก่าเล่าเรื่องบางบัวทอง

รถไฟสายบางบัวทอง กำลังวิ่งข้ามคลองอ้อมที่บ้านบางพลู อำเภอบางบัวทอง

รางรถไฟสายบางบัวทอง บริเวณตลาดบางบัวทอง
ส่วนที่ทอดข้ามคลองพระราชาพิมล
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พระราชกฤษฎีกาจัดซื้อที่ดิน
และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น
สร้างทางรถไฟราษฎร์สายบางบัวทอง
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รางรถไฟทอดข้ามคลองพระราชาพิมล ที่บริเวณตลาดบางบัวทอง

รถไฟสายบางบัวทอง แล่นผ่านสวนจังหวัดนนทบุรี
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รางรถไฟสายบางบัวทองข้ามคลองบางกรวย

รถไฟสายบางบัวทองกำลังข้ามคลองบ้านสามวัง อำเภอบางบัวทอง
เพื่อจะไปบ้านระแหง จังหวัดปทุมธานี
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แผนที่แสดง
แนวเส้นทางเดินรถไฟสายบางบัวทอง
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เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ เป็นบุตรหม่อม
เจ้ า เสาวรส อิ ศ รเสนา โอรสองค์ เ ล็ ก ใน
พระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ ชั้ น ๒ กรมหมื่ น
กระษัตริย์ศรีศักดิเดชกับหม่อมทับ เกิด
เมื่ อ วั น ที่ ๓๑ มี น าคม พ.ศ. ๒๔๐๕
ตรงกับวันอังคาร ขึน้ ๑๒ ค่ำ เดือน ๕
ปีกุน ศึกษาวิชา ณ สำนักโรงเรียน
บุตรข้าราชการในพระบรมมหาราชวัง
สมรสกับหม่อมมุหน่าย เข้ารับราชการ
เป็นนายสิบทหารช่าง ทำหน้าที่เป็นผู้
บังคับขุนหมืน่ ชาวทีร่ กั ษาความสะอาด
ในพระที่นั่ง มีโอกาสรับราชการสนอง
เบื้ อ งพระยุ ค ลบาทพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั อย่างใกล้ชดิ
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ
พระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เลื่อนขั้น
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์
โดยลำดั บ เป็ น พระยาวรพงศ์ พิ พั ฒ น์
(ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา)
จางวางมหาดเล็ ก ใน ปลายรั ช กาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้รบั ราชการต่อมาจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ อันเป็นเกียรติยศ
สูงสุดในการรับราชการ
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นเสนาบดีว่าการกระทรวงวัง ในปี พ.ศ.
๒๔๗๐ ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๔ อายุได้ ๗๙ ปี

สร้างวิหาร พระพุทธรูปหลวงพ่อป่าเลไลยก์

และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดละหาร

ปี พ.ศ. ๒๔๖๘ พระอธิการต่วนและศิษย์ นำโดย ขุนพิทักษ์ปทุมมาศ กำนันตำบล
หนองเชียงโคต อำเภอบางบัวทอง พร้อมกับมิตรสหายและประชาชนในเขตบางบัวทอง
ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน สร้างวิหารวัดละหารขึ้น พร้อมกับได้จำลองพระพุทธรูป หลวงพ่อ
ป่าเลไลยก์จากจังหวัดสุพรรณบุรี มาประดิษฐานไว้ ณ วิหารแห่งนี้เพื่อเป็นที่สักการะและ
ยึดเหนีย่ วจิตใจของราษฎรในอำเภอ ซึง่ ประชาชนได้ให้ความเคารพนับถือว่าเป็นพระพุทธรูป
ที่ศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งของจังหวัดนนทบุรี
วิหารหลวงพ่อป่าเลไลยก์ เป็นอาคารจัตุรมุข หลังคาไม่มีชั้นลด ต่อปีกนอกออก
เป็นพาไลทั้ง ๔ ด้าน เป็น อาคารก่ออิฐฉาบปูน เครื่องบนเป็นปูน ช่อฟ้า ใบระกา และ
หางหงส์เป็นปูนประดับกระจกสีทอง หน้าบันปูนทั้ง ๔ ด้าน ปั้นเป็นรูปเทพนมอยู่ในกรอบ
รูปพัดยอดแหลมออกลายก้านขดล้อมเทพนม
หลั ง คามุ ง กระเบื้ อ งเกล็ ด เต่ า เป็ น พื้ น สี น้ ำ เงิ น มี สี ส้ ม เป็ น กรอบและสี เ หลื อ ง
เป็นริ้วในระหว่างกรอบ

วิหารหลังเก่าวัดละหารที่เคยประดิษฐานหลวงพ่อป่าเลไลยก์
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ผนังก่อทึบทั้ง ๔ มุข มุขด้านหน้าและมุขด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน มีประตูมุขละ ๑
ประตู มีหน้าต่างขนาบประตูมุข ด้านหลังก่อผนังทึบ ด้านข้างของแต่ละมุขมีหน้าต่างด้านละ
๑ บาน
ซุ้มประตูทำเป็นซุ้มโค้ง ที่ซุ้มประตูด้านหน้ามีข้อความเป็นตัวอักษรปูนปั้น ดังนี้
“พระอธิการต่วน พร้อมด้วยทายกสัปปุรษุ สร้างเมือ่ ณ วัน
พุฒ ขึน้ ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีฉลู ๒๔๖๘ เป็นเงิน ๑๑๕๐๐ บาท”
ซุ้มหน้าต่างเป็นปูนปั้นลายดอกไม้เครือเถา ขอบหน้าต่างมีลายดอกไม้ย้อยลงมา
ถึงขอบหน้าต่างด้านล่าง
ลายหน้าบันและลายซุ้มประตูซุ้มหน้าต่างทาด้วยสีต่างๆ อย่างสวยงาม หน้าบัน
ซุ้มหน้าต่างประดับด้วยกระจกสีรูปกลีบดอกไม้
ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ซึ่งเป็น พระพุทธรูปที่ชาว
บางบัวทองเคารพนับถือมาก

หลวงพ่อป่าเลไลยก์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวบางบัวทองในวิหารหลังเก่า
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ด้านหน้าวิหารหลังเก่า
วัดละหาร

หลวงพ่อเปลี่ยน
วัดละหาร

ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ พระครูนนทปรีชา ที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “หลวงพ่อเปลี่ยน” วัดละหาร
และพระอธิการต่วนได้จดั ทอดผ้าป่าเพือ่ หาทุนทรัพย์ในการก่อสร้างโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
วัดละหาร โดยมีญาติโยมจากจังหวัดสุรินทร์ ได้นำช้างเดินทางมาร่วมในงานครั้งนี้ด้วย
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ประกวดพันธุ์ข้าวที่อำเภอบางบัวทอง
ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวัน ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.
๒๔๗๕ ทางราชการมีนโยบายส่งเสริมการทำนา พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (ยศใน
ขณะนั้น) หัวหน้าคณะราษฎร พร้อมด้วยหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ดร. ปรีดี พนมยงค์)
ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดพันธุ์ข้าว และได้เกี่ยวข้าว
เป็นกำลังใจแก่ชาวนาอำเภอบางบัวทอง

พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา และหลวงประดิษฐ์มนูธรรม
ได้ร่วมเกี่ยวข้าวกับชาวนาอำเภอบางบัวทอง
(ซ้าย) หลวงประดิษฐ์มนูธรรม
(กลาง) พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(ขวา) กำนันเทียน พุฒซ้อน กำนันตำบลบางบัวทอง ผู้ชนะการประกวดพันธุ์ข้าว
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พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา และหลวงประดิษฐ์มนูธรรม
ได้พักรับประทานอาหารกลางวัน ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมราษฎร
และดูแหล่งน้ำในการเพาะปลูกในท้องที่อำเภอบางบัวทอง ทราบว่าคลองพระราชาพิมล
ในขณะนั้นตื้นเขิน ทำให้มีน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร
และไม่สะดวกในการคมนาคม จึงได้สั่งการให้กรมชลประทานใช้เรือ
ขุดลอกขยายคลองพระราชาพิมลให้กว้างขึ้นและขุดเชื่อมต่อไปบรรจบแม่น้ำท่าจีน
(แม่น้ำนครชัยศรี) ที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
คลองพระราชาพิมลจึงเชื่อมระหว่างคลองบางบัวทองและแม่น้ำท่าจีน
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ภาพเก่าเล่าเรื่องบางบัวทอง

ประมวลภาพพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา และหลวงประดิษฐ์มนูธรรม
มาร่วมเกี่ยวข้าวกับชาวนาอำเภอบางบัวทอง
(ภาพจากหนังสือพิมพ์กสิกร ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๗)
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และนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทองคนแรก
ขุนพิทักษ์ปทุมมาศ พร้อมมิตรสหาย และคหบดีในอำเภอบางบัวทอง ได้เสนอ
ทางราชการขอจัดตั้งเทศบาลเมืองบางบัวทอง กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ชุมชนตลาด
บางบัวทองเป็นเทศบาลเมืองบางบัวทอง เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้จัดตั้ง
เทศบาลเมืองบางบัวทองขึ้น เพื่อจัดการบริหารชุมชนตลาดบางบัวทอง ให้มีความเจริญ
ก้าวหน้าทั้งทางด้านการศึกษาเศรษฐกิจ และสังคม ขุนพิทักษ์ปทุมมาศได้รับการเสนอให้
ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีคนแรกของเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมี ม.ล. แจ่ม
อิศรางกูร และนายเลี้ยง ทองไฮ้ เป็นเทศมนตรี
รายชื่อคณะผู้ก่อตั้งเทศบาล (เท่าที่หารายชื่อได้มีดังต่อไปนี้)
๑. ขุนพิทักษ์ปทุมมาศ
๒. ม.ล. แจ่ม อิศรางกูร (เทศมนตรี)
๓. นางเลี้ยง ทองไฮ้ (เทศมนตรี) ๔. นายมูล เถื่อนอิ่ม	
๕. นายชำนาญ (ไม่ทราบนามสกุล) ๖. นายประเสริฐ ชิดสุข
๗. นายจันทร์ รอดนำพา
๘. นางชั้น ทัพประการ
๙. นายบรรยง เหรียญจู
๑๐. นายคร้าม ภู่เกี๊ยะ
๑๑. นายขำ ชูคำสัตว์	
๑๒. นายทองใบ (ไม่ทราบนามสกุล)
๑๓. นายเทียม เวชชประสิทธิ์	
๑๔. นางประภาฬ ยะมาภัย
๑๕. นายบิน วันแอเลาะ	
๑๖. นายเชื้อ เสนาจันทร์
๑๗. นายทัด (ไม่ทราบนามสกุล)	
๑๘. นายล่อม สามวัง
ภาพคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง
สมัยเริ่มแรกก่อตั้ง
(ซ้าย) นายเลี้ยง ทองไฮ้
(กลาง) ขุนพิทักษ์ปทุมมาศ
(ขวา) ม.ล. แจ่ม อิศรางกูร
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คณะผู้ก่อตั้งเทศบาลเมืองบางบัวทอง ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
หน้าศาลาเทศบาลเมืองบางบัวทอง

๑๙. นางห้าง พันธุมจินดา
๒๐. นายกรอง ไผ่งาม
๒๑. นายปั้น เถอะชะมด
๒๒. นายหนู ศรีประเสริฐ
เทศบาลเมืองบางบัวทองจัดตั้งขึ้นตามประกาศราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา
ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ เล่ม ๕๔ หน้า ๑๘๕๙

ขุนพิทักษ์ปทุมมาศ (สิงโต สามวัง)
นายกเทศมนตรีคนแรกของเทศบาลเมืองบางบัวทอง

ขุนพิทักษ์ปทุมมาศ นามเดิมสิงโต สามวัง นายกเทศมนตรีคนแรกของเทศบาล
เมืองบางบัวทอง เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ เป็นบุตรนายเต่า นางวัน
สามวัง มีพี่น้อง ๗ คน เป็นบุตรคนที่ ๓ ของบิดาและมารดา ได้รบั พระราชทานบรรดาศักดิ์
เป็นขุนพิทักษ์ปทุมมาศ หมายถึงผู้รักษาบางบัวทอง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง
“บรรดาศักดิ์ขุนและนาย” ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ เล่ม ๔๗ หน้า ๓๕๓๕
ลำดับที่ ๕๘
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ขุนพิทักษ์ปทุมมาศ เป็นคนพื้นที่บ้านหนองเชียงโคต ตำบลบางบัวทอง อำเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี บิดารับราชการเป็นกำนัน มารดามีอาชีพทำนา
ตำนานคำว่า สามวัง เมื่อครั้งก่อน อำเภอบางบัวทองมีหนองน้ำอยู่สามแห่ง
คือ หนองเชียงโคต หนองสองตอน และหนองบึงตะบัน แต่คำว่า เชียง นั้นมาจาก
คำภาษาลาวว่า หมู่ลาว ที่หนองเชียงโคตนี้อุดมไปด้วยปลา ชาวลาวมักจะมาหาปลากันที่นี่
เสมอ ด้วยความทีอ่ ยากได้ปลากันมากๆ ก็เกิดทุม่ เถียงกันและเกิดการวิวาทกันอยูเ่ ป็นประจำ
จนชาวบ้านขนานนามที่นี้ว่า หนองเชียงโคต ส่วนหนองสองตอนนั้นเป็นที่ลุ่มแห่งหนึ่ง
ซึ่งมีลักษณะเป็นสองห้วยสองตอน ชาวบ้านจึงเรียกที่นี่ว่า หนองสองตอน ส่วนหนองบึง
ตะบันนั้นไม่ทราบประวัติความเป็นมา หนองทั้งสามแห่งนี้แต่ละหนองมีถ้ำใหญ่ ซึ่งเป็นที่อยู่
ของจระเข้ และที่อยู่ของจระเข้นี้ชาวบ้านมักจะเรียกว่า วั ง ซึ่งหมายถึงเป็นแหล่งหรือ
สถานที่ เมื่อมีที่อยู่สามแห่งก็เหมือนมีวังอยู่สามวัง ฉะนั้นจึงเรียกที่นี้ว่า สามวัง ในอดีตนั้น
มีการซื้อขายกระบือกันมากมีพ่อค้าคนหนึ่งชื่อ นายจัน ได้ต้อนกระบือเป็นจำนวนหลายร้อย
ตัวไปเลี้ยงที่หนองเชียงโคต เพราะที่หนองน้ำแห่งนี้มีหญ้าอุดมสมบูรณ์ดี นายจันได้ไล่
กระบือไปมาทางเดียวกัน จนทางทีก่ ระบือเดินนัน้ ลึกมีลกั ษณะเป็นคลอง มีระยะทางประมาณ
๑ กิโลเมตรกว่า จนชาวบ้านแถวนี้ขนานนามทางนี้ว่า คลองสามวัง และคลองนี้ยังมีมา
จนถึงปัจจุบัน
ในปี พ.ศ. ๒๔๕๗ เป็นปีขาล เดือน ๗ แรม ๖ ค่ำ ตรงกับเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๔๕๗ นายสิงโต สามวัง ได้อุปสมบทที่วัดราษฎร์บรรหาร* เป็นเวลา ๑ พรรษา
เมื่อลาอุปสมบทแล้ว ได้สมรสกับนางพิทักษ์ปทุมมาศ (นางเทียบ เรือนงาม) ไม่มีบุตรด้วย
กัน ในช่วงที่สมรสใหม่ๆ นั้นได้ย้ายจากบ้านหนองเชียงโคตเข้ามาอยู่ในตลาดบางบัวทอง
โดยซื้อที่ดินจำนวน ๑๕ ไร่ จากนายต่วน แจ่มจำรัส (บริเวณตลาดเพชรมณีปัจจุบัน) เดิม
ทำสวนผลไม้และทำไร่
———————————————————————————————————————
* วัดละหารนี้ในอดีตเขียนแตกต่างกันหลายอย่าง มีทั้งวัดละหาน วัดบันหาร วัดราชบรรหาร วัดราษฎร
บันหาร ในหนังสือทำเนียบคณะสงฆ์ของกระทรวงธรรมการ ร.ศ. ๑๒๓ (พ.ศ. ๒๔๔๘) ได้กล่าวถึง
วัด “วัดละหาน ตำบลบ้านละหาน พระต่วน เจ้าอาวาส” ละหาน หรือ ละหาร หมายถึง ห้วงน้ำ
ตำบลละหานจึงแสดงถึงสภาพภูมิศาสตร์ทางกายภาพของพื้นที่บริเวณที่ตั้งวัดว่าเป็นพื้นที่มีน้ำมาก
ซึ่งเรียกว่า ละหาน หรือ ละหาร ปัจจุบันใช้ชื่อว่า วัดละหาร
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ต่อมาบิดาได้ถึงแก่กรรม ท่านจึงต้องรับตำแหน่งกำนันจากบิดา มีเรื่องเล่ากันว่า
เมื่อได้รับตำแหน่งกำนันใหม่ๆ ด้วยลักษณะรูปร่างที่สูงใหญ่เป็นที่ยำเกรงแก่นักเลงหัวไม้
ในสมัยนั้น แต่ก็หาได้เอาตำแหน่งหน้าที่ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องตรงกันข้ามท่านกลับมีจิตใจ
โอบอ้อมอารี ให้ความช่วยเหลือแก่ผตู้ กทุกข์ได้ยากและอนุเคราะห์เกือ้ กูลลูกบ้านมาโดยตลอด
ส่ ว นพวกนั ก เลงหั ว ไม้ ก็ เ รี ย กมาอบรมสั่ ง สอนให้ ก ลั บ เนื้ อ กลั บ ตั ว ประพฤติ ตั ว เสี ย ใหม่
จนเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไป
ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งกำนันอยู่นั้นได้สร้างผลงานไว้หลายอย่างด้วยกัน เช่น

งานด้านสาธารณสุข ได้ประสานกับทางอำเภอบางบัวทองเพื่อของบประมาณ

จัดสร้างสุขศาลา (เป็นเรือนไม้ใต้ถนุ สูง เดิมเป็นทีท่ ำการเทศบาลเมืองบางบัวทองหลังแรก)
เพื่อรักษาประชาชนเมื่อเกิดการเจ็บป่วย

งานด้านการศึกษา ได้ตดิ ต่อกับพระสงฆ์ทมี่ คี วามรู้ และจำพรรษาอยูท่ วี่ ดั ละหาร

ให้ช่วยเป็นครูถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น เพราะได้เล็งเห็นการณ์ไกลที่ว่าต่อไป
ในอนาคตเยาวชนจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ

งานด้านการศาสนา ได้ปฏิสังขรณ์วัดละหาร ซึ่งขณะนั้นอยู่ในสภาพทรุดโทรม

ให้ ก ลั บ มี ส ภาพที่ ส วยงาม ในปี พ.ศ. ๒๔๖๘ วั น พุ ธ เดื อ น ๑๐ ขึ้ น ๑๕ ค่ ำ
ปีฉลู (ตรงกับวันพุธที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘) ตัวท่านพร้อมกับมิตรสหายและประชาชน
ในเขตอำเภอบางบั ว ทอง ได้ ร่ ว มแรงร่ ว มใจกั น ก่ อ สร้ า งพระวิ ห ารขึ้ น พร้ อ มกั บ
ได้จำลองพระพุทธรูปหลวงพ่อป่าเลไลยก์ จากจังหวัดสุพรรณบุรี มาประดิษฐานไว้ ณ
วิ ห ารแห่ ง นี้ เพื่ อ เป็ น ที่ สั ก การะและยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจของราษฎรในอำเภอบางบั ว ทอง
ซึ่งประชาชนได้ให้ความเคารพนับถือว่าเป็น พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งของจังหวัด
นนทบุรี
ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ได้ เ ป็ น ประธานฝ่ า ยฆราวาสจั ด สร้ า งและทำพิ ธี เ ททองหล่ อ
พระประธานในอุโบสถวัดละหารองค์ปัจจุบัน
ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ อุโบสถวัดละหารหลังเก่าชำรุดทรุดโทรมมาก จึงได้ร่วมกับ
ประชาชนในตัวอำเภอบางบัวทอง บริจาคทรัพย์ก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่พร้อมกำแพงแก้ว
และหอระฆังทั้ง ๔ ทิศ รอบอุโบสถ
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งานด้ า นคมนาคม ใน

สมัยก่อนการคมนาคมทางน้ำถือว่า
มีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงประสาน
กับทางอำเภอบางบัวทองเพื่อติดต่อ
ขอเรื อ ขุ ด จากกรมชลประทาน
ขุดลอกคลองบางบัวทองและคลอง
พระราชาพิมลไม่ให้ตนื้ เขิน และมีนำ้
ใช้ในการทำนา ทำสวน ตลอดทัง้ ปี

งานด้ านการปกครอง

หลั ง จากเหตุ ก ารณ์ ก บฏบวรเดช
สงบลงเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.
๒๔๗๖ ทางกระทรวงมหาดไทย
มีนโยบายที่จะกระจายอำนาจลงไป
ขุนพิทักษ์ปทุมมาศ (สิงโต สามวัง)
สู่ท้องถิ่นในรูปแบบของการบริการ
ประชาชน ด้วยระบบงานเทศบาล
ซึ่ ง ขณะนั้ น บางบั ว ทองยั ง ไม่ มี ก าร
จัดตั้งเทศบาล ด้วยสายตาอันยาวไกลของขุนพิทักษ์ปทุมมาศ ประกอบกับการมีนิสัยชอบ
ช่วยเหลืองานของทางราชการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า ตรงกับนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นที่ว่าข้าราชการจำต้องบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชน
ท่านจึงรวบรวมญาติสนิทมิตรสหายของท่าน ร่วมจัดตั้งเทศบาลเมืองบางบัวทองขึ้น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

๑. เหรียญเฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี		ปีพุทธศักราช ๒๔๗๕
๒. เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ		ปีพุทธศักราช ๒๔๗๖
ขุนพิทักษ์ปทุมมาศ ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
รวมอายุได้ ๖๙ ปี ๗ เดือน
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๓

๔

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๕

แพรแถบ เหรียญเฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี (พ.ศ. ๒๔๗๕)
แพรแถบ เหรียญพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ (พ.ศ. ๒๔๗๖)
เข็มเงินติดหน้าอก ตราพระราชสีห์ เป็นตราประจำตำแหน่งกำนัน กระทรวงมหาดไทยเป็นผูม้ อบ
นกหวีดโบราณประจำตัวกำนัน เป่าเมือ่ มีเหตุรา้ ย
เข็มทีร่ ะลึกพิธเี ปิดอนุสาวรียห์ ลักสี่ (พ.ศ. ๒๔๗๙)
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เครื่องเล่นแผ่นเสียงและเครื่องรับวิทยุของขุนพิทักษ์ปทุมมาศ

สมุดฝากเงินธนาคารออมสินของขุนพิทักษ์ปทุมมาศ

ประตูน้ำและประตูระบายน้ำบางบัวทอง
ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ มีการสร้างประตูน้ำและประตูระบายน้ำบางบัวทอง ประตูน้ำ
บางบัวทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ประตู น้ ำ บางบั ว ทอง เริ่มดำเนิน การก่อสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ หัวหน้า
ผู้ดำเนินการและควบคุมการก่อสร้างคือ นายแสวง พูลสุข ช่างจัตวา (ตำแหน่งในขณะนั้น)
ประจำแผนกก่อสร้าง กองการก่อสร้าง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตราธิการ (ตำแหน่ง
สุดท้ายของท่านคือ อธิบดีกรมชลประทานระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ถึง
๓๐ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๑๘) ประตูน้ำสร้างเสร็จในปีเดียวกัน ขนาดของอ่างประตูน้ำ
ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ปากอ่างกว้าง ๒๗.๐๐ เมตร ก้นอ่างลึก ๑๐.๐๐ เมตร ช่องประตูกว้าง
๖.๐๐ เมตร บานประตูเป็นชนิดบานเหล็ก ขนาดของบานประตูทางด้านเหนือน้ำกว้าง
๓.๕๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๔ บาน ทางด้านท้ายน้ำ กว้าง ๓.๕๐ เมตร
สูง ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๔ บาน รวมเป็น ๘ บาน ใช้เวลาในการระบายน้ำ ๑๐ - ๒๐
ลูกบาศก์เมตรต่อนาที และในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ได้ทำพิธีเปิดประตูน้ำ และประตูระบายน้ำ
บางบัวทอง (ประตูทดน้ำ) อย่างเป็น ทางการ ส่วนประตูน้ำนั้น เปิดบริการให้เรือผ่าน
เข้า - ออก ตัง้ แต่ ๐๖.๐๐ น. ถึง ๒๔.๐๐ น. ของทุกวัน อนึง่ ในวันทีท่ ำพิธเี ปิดนัน้ นายแสวง
พูลสุข ได้ปลูกต้นสะตือไว้เป็นอนุสรณ์ ปัจจุบัน ต้นสะตือใหญ่ต้นนี้อยู่บริเวณริมอ่างของ
ประตูน้ำ ได้สร้างบรรยากาศให้ร่มรื่นและสวยงาม เป็นที่พักผ่อนของชาวบางบัวทองอีก
แห่งหนึ่ง
ประตูน้ำหรือประตูเรือสัญจร คือ กิจการทางด้านการคมนาคมที่สร้างขึ้น เพื่อ
ประโยชน์ต่อการสัญจรและการขนส่งทางน้ำ ได้แก่ การขุดลอกลำน้ำที่เกิดการตื้น เขิน
การให้เรือแพผ่านไปมาในที่ซึ่งมีระดับน้ำแตกต่างกัน เช่น ประตูเรือสัญจร เขื่อนเจ้าพระยา
ประตู เ รื อ สั ญ จรบางยาง บางนกแขวก ที่ ค ลองดำเนิ น สะดวก และประตู เ รื อ สั ญ จร
บางบัวทองที่คลองพระราชาพิมล นอกจากนี้ยังมีการแปรสภาพและรักษาร่องน้ำ เช่น
คลอง และแม่น้ำเพื่อให้เรือเดินผ่านได้ตลอดทั้งปี

40

ภาพเก่าเล่าเรื่องบางบัวทอง

อาคารที่ทำการประตูน้ำบางบัวทองหลังแรก

ประตูระบายน้ำบางบัวทอง

ภาพเก่าเล่าเรื่องบางบัวทอง

กุญแจเปิด - ปิด ประตูน้ำบางบัวทอง

ประตูระบายน้ำบางบัวทอง ก่อสร้างกั้นลำคลองบางบัวทองเพื่อเก็บกักน้ำไว้

ช่วยเหลือเกษตรกรในฤดูแล้ง ประตูระบายน้ำแห่งนี้เป็น ประตูระบายน้ำชนิดคอนกรีต
เสริ ม เหล็ ก มี ข นาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่ อ ง บานประตู เ ป็ น ชนิ ด บานเหล็ ก
เครือ่ งยกบานประตูเป็นชนิดเครือ่ งกว้าน ปริมาณน้ำทีผ่ า่ นได้ประมาณ ๗๑.๒๒๐ ลูกบาศก์เมตร
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ต่ อ วิ น าที เริ่ ม ดำเนิ น การก่ อ สร้ า งเมื่ อ พ.ศ. ๒๔๘๔ สร้ า งเสร็ จ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕
และเปิดใช้งานในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ หัวหน้าช่างผู้ดำเนิน การก่อสร้างเป็นท่านเดียวกัน กับ
การก่อสร้างประตูน้ำ คือ นายแสวง พูลสุข ใช้งบประมาณในการดำเนิน การก่อสร้าง
๖๖,๘๑๗.๖๔ บาท (หกหมื่ น หกพั น แปดร้ อ ยสิ บ เจ็ ด บาทหกสิ บ สี่ ส ตางค์ ) และในปี
พ.ศ. ๒๔๘๖ ได้ทำพิธีเปิดประตูระบายน้ำแห่งนี้ อย่างเป็นทางการ
ประตูระบายน้ำนั้นสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร เป็นอาคารที่สร้างปิดกั้น
ลำน้ ำ เพื่ อ ทดน้ ำ ให้ มี ร ะดั บ สู ง เมื่ อ ถึ ง ฤดู ฝ นหรื อ ฤดู น้ ำ หลากจะเก็ บ กั ก น้ ำ ไว้ ใ นลำน้ ำ
เช่นเดียวกับฝายแต่จะสามารถควบคุมระดับน้ำที่ทด หรือเก็บกักไว้ให้สูงต่ำได้ตามต้องการ
และสามารถระบายน้ำให้ผ่านตัวอาคารไปได้อย่างเต็มที่ในฤดูแล้ง และนำน้ำที่ทดไว้ระบาย
ออก ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ำใช้ในการทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี เป็น การส่งเสริม
ให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประตูระบายน้ำนอกจาก
จะก่อสร้างเพื่อทดน้ำหรือเก็บกักน้ำดังกล่าวแล้ว ยังก่อสร้างเพื่อใช้ในการควบคุมการ
ระบายน้ำออก รับน้ำเข้าและปิดกั้นเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
อาคารประตูระบายน้ำ มีลักษณะเป็นช่องๆ โดยแบ่งด้วยตอม่อสำหรับให้น้ำไหล
ผ่านไปได้ตลอด ความยาวของอาคารที่สร้างขวางลำน้ำนั้น ประตูระบายน้ำแต่ละแห่ง
จะมีจำนวนช่องและขนาดความกว้างของช่องระบายน้ำเท่าใดย่อมแล้วแต่ปริมาณน้ำสูงสุด
ที่มีในลำน้ำจะสามารถไหลผ่านไปได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ทำให้ระดับน้ำด้านเหนืออาคาร
ท่วมพื้นที่สองฝั่งมาก สำหรับประตูระบายน้ำขนาดเล็กที่กักกั้นน้ำไว้ไม่สูงนักมักจะจัดช่อง
ที่ตอม่อสำหรับใส่แผ่นไม้กระดานปิดกั้นน้ำ ส่วนอาคารที่มีช่องระบายน้ำกว้าง ก็จะติดตั้ง
บานประตูเหล็กปิดไว้ระหว่างตอม่อแทนแผ่นไม้กระดาน และบานประตูนี้จะสามารถยกขึ้น
หรือปิดกั้นลงไปได้ทุกระดับที่ต้องการเสมอ และเมื่อต้องการจะปล่อยระบายน้ำออกไปก็
ถอดแผ่นไม้ หรือยกบานประตูเหล็กนั้นขึ้น
อาคารประตูระบายน้ำ ต้องสร้างให้มีความมั่นคงแข็งแรงด้วยวัสดุที่มีความคงทน
ถาวร เช่น คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นหลักจะต้องมีการคำนวณด้านอุทกวิทยาและทำการออกแบบ
ตัวอาคารให้เหมาะสมกับฐานราก ตลอดจนมีสดั ส่วนทีพ่ อเหมาะในการต้านทานแรงดันของน้ำ
ได้เสมอเช่นเดียวกับฝาย

ค่ายญี่ปุ่นบางบัวทอง
ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ สงครามมหาเอเชียบูรพาได้ยุติลง ญี่ปุ่น เป็น ฝ่ายแพ้สงคราม
ทหารและพลเรือนญี่ปุ่นจำนวน ๓,๘๗๐ คน ที่อยู่ในประเทศไทยได้ถูกกำหนดให้มาพักอยู่ที่
ค่ายพิทักษ์บางบัวทอง ในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ประมาณ ๖ เดือนตั้งแต่
วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๘ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙
ค่ายพิทักษ์บางบัวทองสถานที่พักของชาวญี่ปุ่น ตั้งอยู่ริมคลองพระราชาพิมล
ห่างจากตลาดบางบัวทองไปทางทิศตะวันตก ตามคลองพระราชาพิมล แบ่งเป็นค่ายหนึ่ง
ค่ายสองและค่ายสาม สถานที่ที่เป็นค่ายพิทักษ์บางบัวทอง เดิมทางราชการได้จัดเตรียมไว้
ในระหว่างเกิดสงครามเพื่อเคลื่อนย้ายส่วนราชการบางส่วนงานมาอยู่สถานที่นี้ เพื่อเป็นที่
หลบภัย ขณะที่กองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรเข้าโจมตีกรุงเทพฯ ทางอากาศอย่างหนัก แต่เมื่อ
กองกำลังญี่ปุ่นยอมแพ้และวางอาวุธ สถานที่แห่งนี้จึงได้ใช้เป็นค่ายควบคุมชาวญี่ปุ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทยขณะนั้น
การที่ชาวญี่ปุ่นมาอยู่ที่ค่ายพิทักษ์บางบัวทอง ทำให้ชาวบางบัวทองมีรายได้จาก
การค้าขายผักและผลไม้ซึ่งมีมากในอำเภอบางบัวทอง ชาวญี่ปุ่นชอบรับประทานผักและ
ผลไม้มาก นอกจากนั้น ชาวบ้านจากเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่ทำ
เครื่องปั้นดินเผามีรายได้จากการขายขี้เถ้าที่ได้จากการเผาเครื่องปั้นดินเผาให้แก่ชาวญี่ปุ่น
ที่ค่ายพิทักษ์บางบัวทองนี้ด้วย ชาวญี่ปุ่นนำขี้เถ้ามาทำน้ำด่างสำหรับใช้ซักผ้าแทนสบู่ซึ่งหา
ได้ยากในขณะนั้น
ทหารและพลเรือนญี่ปุ่น ที่อยู่ที่ค่ายพิทักษ์บางบัวทอง ได้ช่วยกัน สร้างสะพาน
ไว้เป็นอนุสรณ์และความสัมพันธ์อันดีที่หน้าวัดละหาร ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง
และให้ชื่อสะพานแห่งนี้ว่า สะพานไมตรีนฤมิตร
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โรงเรียนอนุบาลภายในค่ายญี่ปุ่นที่อาสาสมัครจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๘

ทิวทัศน์ของค่ายพิทักษ์บางบัวทอง ปี พ.ศ. ๒๔๘๙
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เด็กๆ ชาวญี่ปุ่นกำลังเรียนการวาดภาพภายในค่ายพิทักษ์บางบัวทอง

ผู้ใหญ่ภายในค่ายกำลังเรียนภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ รัสเซีย และจีน 

ภายในห้องเรียนธรรมชาติ
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เด็กๆ ชาวญี่ปุ่นในค่ายพิทักษ์บางบัวทอง

เด็กๆ ชาวญี่ปุ่นออกกำลังกายภายในค่ายตอนเช้าทุกวัน
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ชาวญี่ปุ่นภายในค่ายพิทักษ์บางบัวทอง
ออกกำลังกายโดยการเล่นเบสบอลและวอลเลย์บอล
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การส่งเสบียงอาหารทางน้ำ
ให้กับชาวญี่ปุ่นภายในค่าย

ชาวญี่ปุ่นอาบน้ำในคลองพระราชาพิมล
ที่อยู่ริมค่ายพิทักษ์บางบัวทอง

เด็กๆ ชาวญี่ปุ่นกำลังมีความสุข
กับพิธีเทศกาลปลา
ที่จัดขึ้นภายในค่าย ปี พ.ศ. ๒๔๘๙
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49

สะพานไม้ที่ชาวญี่ปุ่น
ร่วมแรงร่วมใจกัน
สร้างขึ้นที่บริเวณหน้าวัดละหาร
่
และให้ชือสะพานนี้ว่า
สะพาน “ไมตรีนฤมิตร”

ชาวญี่ปุ่นภายในค่ายช่วยกันตักน้ำใส่ถังปูน ริมคลองพระราชาพิมล 

เพื่อจะได้น้ำสะอาดไว้ใช้และดื่ม เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๙ และถังน้ำที่เห็นนี้
ยังปรากฏอยู่ถึงประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๕
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สถานทีส่ ำคัญของส่วนราชการอำเภอบางบัวทอง
อาคารที่ทำการที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง รวมทั้งสถานที่ราชการ ได้แก่ เทศบาล
เมื อ งบางบั ว ทอง สถานีตำรวจ สถานีอนามัย รวมทั้ ง สถานี ร ถไฟ และสนามเด็ ก เล่ น
ได้มีการพัฒนามาเป็นระยะ

อาคารสำนักงานหลังแรกของเทศบาลเมืองบางบัวทอง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๐ 

เป็นห้องแถวไม้ชั้นครึ่ง อยู่ที่ตลาดเก่าฝั่งทิศใต้ของคลองพระราชาพิมล 

เช่าจากเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์
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อาคารสำนักงานหลังที่สองของเทศบาลเมืองบางบัวทอง

อาคารที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง หลังที่สอง ปี พ.ศ. ๒๕๐๐
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ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง หลังที่สาม

สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทอง

การพัฒนาอำเภอบางบัวทองในช่วงต้นพุทธศักราช ๒๕๐๐
ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๑๐ เป็นช่วงเวลาที่อำเภอบางบัวทองได้รับการพัฒนา
ขึ้ น เป็ น ลำดั บ โดยจั ง หวั ด นนทบุ รี ไ ด้ จั ด ให้ มี ก ารสร้ า งถนนสายบางกรวย - ไทรน้ อ ย
เพื่ อ เชื่ อ ม ๔ อำเภอทางฝั่ ง ตะวั น ตกของจั ง หวั ด นี้ คื อ อำเภอบางกรวย บางใหญ่
บางบัวทอง และไทรน้อยเข้ากับจังหวัดนนทบุรี ธนบุรี และกรุงเทพฯ ได้เริ่มงานก่อสร้าง
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ และแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ซึ่งมีความยาว ๔๑ กิโลเมตร สิ้นเงิน
ค่าก่อสร้าง ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ถนนสายนี้เป็นประโยชน์กับ
ชาวบางบัวทองอย่างยิ่ง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา
เทศบาลเมืองบางบัวทองได้พัฒนาชุมชนและตลาด โดยจัดสร้างอาคารพาณิชย์
และตลาดสดของเทศบาลเมืองบางบัวทอง ให้ประชาชนชาวบางบัวทองได้รับความสะดวก
สบายมากขึ้น

นายสะอาด ปายะนันทน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีในขณะนั้น
ออกตรวจการก่อสร้างถนนสายบางกรวย - ไทรน้อย ที่ราดยางเสร็จแล้ว
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ถนนสายบางกรวย - ไทรน้อย บริเวณสามแยกบางใหญ่

นายสะอาด ปายะนันทน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายชื่น รัตนรังคะ 

นายอำเภอเมืองในขณะนั้น ออกตรวจการก่อสร้างถนนสายบางกรวย - ไทรน้อย 

โดยรถจี๊บเป็นคันแรกถึงอำเภอบางกรวย ในวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งเป็นวันจักรี

ภาพเก่าเล่าเรื่องบางบัวทอง

ถนนสาย บางกรวย - ไทรน้อย ที่ราดยางเสร็จแล้ว

นายสะอาด ปายะนันทน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีในขณะนั้น
กำลังตรวจดูโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองอ้อมที่บ้านบางพลู
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บริเวณย่านการค้าของเอกชน อีกฟากหนึ่งของคลองพระราชาพิมล (ฝั่งตลาดเก่า)

ถนนคอนกรีตช่วงประตูน้ำเข้าตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง 

กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร สิ้นเงินค่าก่อสร้าง ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาท)

ภาพเก่าเล่าเรื่องบางบัวทอง

ถนนคอนกรีตตอนใกล้ตลาดบางบัวทอง

นายสะอาด ปายะนันทน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีในขณะนั้น
กำลังกดปุ่มไฟฟ้าเพื่อเปิดป้ายสถานีอนามัยชั้น ๑ ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง
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อาคารสถานีอนามัยชั้น ๑ ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง
เป็นอาคารตึกถาวร ๒ ชั้น สร้างด้วยงบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาท) 

ปัจจุบันคือ โรงพยาบาลบางบัวทอง

ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง
และเทศบาลเมืองบางบัวทอง ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก ที่หน้าตึกสถานีอนามัยชั้น ๑
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สนามเด็กเล่นของสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง

เครื่องยนต์ดีเซลผลิตไฟฟ้าของเทศบาลเมืองบางบัวทอง 

ทำการผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายประชาชนและงานสาธารณะ
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เรือสูบน้ำติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๓ สูบ ๓๖ แรงม้า ๒ เครื่อง พร้อมทั้งท่อสูบ
และท่อส่งน้ำ ขนาด ๖ นิ้ว ชนิดละ ๒ ท่อ ราคา ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาท) 

กรมการปกครองได้สั่งมาให้จังหวัด เพื่อช่วยเหลือการทำนาของอำเภอบางบัวทอง

เรือขุดของกรมชลประทาน กำลังขุดลอกคลองพระราชาพิมลบริเวณศาลาท่าน้ำ 

หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทองหลังเก่า

ตลาดบางบัวทอง
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เทศบาลเมืองบางบัวทองเห็นว่าในเขตชุมชนตลาดบางบัวทอง
ฝั่งด้านทิศเหนือของคลองพระราชาพิมลมีอาคารพาณิชย์ที่สร้างด้วยไม้เก่าแก่ทรุดโทรม
มากเจ้าของที่ดินและตัวตลาด คือ เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ เจ้าของบริษัทรถไฟสาย
บางบัวทอง ตัวตลาดมีสภาพชำรุดทรุดโทรม มืดทึบ และไม่มีระเบียบขาดสุขอนามัยทาง
จังหวัดนนทบุรี และเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนอำเภอบางบัวทอง
ให้เจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เริ่มด้วยการมอบให้เทศบาลเมืองบางบัวทองขอกู้เงินจากกองทุนเงิน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และได้จัดซื้อ
ที่ ดิ น และอาคารในบริ เ วณตลาดจากกองมรดกของเจ้ า พระยาวรพงศ์ พิ พั ฒ น์ เป็ น เงิ น
๙๒๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่น บาทถ้วน) ในบริเวณเนื้อที่ประมาณ ๑๓ ไร่เศษ

ตลาดบางบัวทองในอดีตอยู่ริมคลองพระราชาพิมล
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หลังจากนั้นได้มีการประกวดราคาเพื่อหาผู้ดำเนิน การรื้อถอนอาคารเดิม ซึ่งมีสภาพเป็น
แหล่งเสื่อมโทรม ประมาณ ๑๐๒ คูหา แล้วสร้างตึกขึ้นมาใหม่ เป็นอาคารขนาด ๒ - ๓ ชั้น
จำนวน ๑๓๓ คูหา สร้างตลาดสดเป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ ๑ หลัง
รวมทั้งทำถนนให้เป็นถนนราดยางประมาณ ๑๐ สาย คิดเป็น เงิน ลงทุนทั้งสิ้นประมาณ
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) เมื่อสร้างเสร็จแล้วผู้สร้างจะต้องยกกรรมสิทธิ์ให้
เทศบาลทันที ปรากฏว่าบริษัทสหกิจพัฒนาเป็น ผู้ประกวดราคาได้ และได้เสนอจนได้รับ
อนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการตามโครงการนี้ได้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการนี้
ก็คือ เทศบาลเมืองบางบัวทองลงทุน เพียงหนึ่งล้านบาท แต่ได้ประโยชน์ตอบแทนคือ
ได้ทรัพย์สินเป็นมูลค่าถึง ๖,๐๐๐,๐๐๐ (หกล้านบาทถ้วน) รวมทั้งยังได้รับค่าเช่าอาคาร
พาณิชย์และค่าเช่าตลาดสดต่อไปทุกเดือนอีกด้วย อย่างไรก็ตามประโยชน์ที่สำคัญที่สุดนั้น
ได้แก่การปรับปรุงบ้านเมืองให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ทำให้การพัฒนาบ้านเมืองได้ผลสมบูรณ์
สมกับความเจริญของประเทศชาติ อันเป็นหลักสำคัญยิ่งในการปกครองท้องถิ่น

การคมนาคมของประชาชนบางบัวทอง 

ในอดีตติดต่อทำการค้ากันโดยทางน้ำเป็นหลัก

ภาพเก่าเล่าเรื่องบางบัวทอง
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สภาพอดีตตลาดบางบัวทองที่ทรุดโทรมอย่างมาก

สภาพตลาดสดบางบัวทองในอดีต 

ที่ไม่ถูกสุขลักษณะไม่เป็นระเบียบ

เทศบาลเมืองบางบัวทองทำการรื้อถอนตลาดเก่า
ฝั่งใต้ และก่อสร้างขึ้นใหม่
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สภาพถนนทางเดินทางสายหลักที่จะเข้าตลาดบางบัวทอง

อาคารพาณิชย์หลังใหม่กำลังสร้างขึ้นแทนอาคารตลาดสดหลังเก่าที่มีสภาพเสื่อมโทรม

ภาพเก่าเล่าเรื่องบางบัวทอง

นายถวิล สุนทรศารทูล ปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น
เป็นประธานพิธีเปิดอาคารพาณิชย์และตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘

พิธีเปิดอาคารพาณิชย์ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘

65

66

ภาพเก่าเล่าเรื่องบางบัวทอง

นายวิทูร จักกะพาก ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนคร
พร้อมด้วย นายบุรี พรหมลักขโณ นายอำเภอมีนบุรี ในขณะนั้น
และคณะ ได้มาดูงานพัฒนาในบริเวณอาคารพาณิชย์และตลาดสดของเทศบาลเมืองบางบัวทอง
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๙

สภาพของอาคารพาณิชย์เทศบาลเมืองบางบัวทองที่ก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จ

ภาพเก่าเล่าเรื่องบางบัวทอง

ตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง

พระครูนนทปรีชา เจ้าอาวาสวัดละหารในขณะนั้น ร่วมกับประชาชนชาวบางบัวทอง
กำลังพัฒนาชุมชน ด้วยการสร้างถนนสายใหม่เพื่อเชื่อมวัดละหารกับที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง
หลังเก่า ถนนสายนี้คือถนนโรงน้ำแข็งสหผล อยู่ริมคลองพระราชาพิมล
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ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของชาวบางบัวทอง ในการพัฒนาอำเภอบางบัวทอง
โดยนัดหมายพร้อมกันหน้าที่ว่าการอำเภอ ก่อนลงมือทำถนน

งานพัฒนาโรงเรียนวัดละหาร

วิถีชีวิต อาชีพและธุรกิจของชาวบางบัวทอง
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๑๐ อำเภอบางบั ว ทองมี ก ารพั ฒ นาอย่ า งมาก
ดังปรากฏในเอกสารรายงานประจำปีของจังหวัดนนทบุรี เทศบาลเมืองบางบัวทองจัด
รถยนต์โดยสารให้บริการประชาชนในเส้นทางถนนสายบางกรวย - ไทรน้อย มีธุรกิจใหญ่ๆ
ประกอบการในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง ลงโฆษณาประชาสัมพัน ธ์ให้ประชาชนใช้บริการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการเดินเรือระหว่างอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ถึงท่าเตียน
(ปากคลองตลาด) จังหวัดพระนคร (กรุงเทพมหานคร) ที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า เรือเขียว
มีธุรกิจค้าไม้แปรรูปและร้านจำหน่ายสิน ค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องมือทำการเกษตร และ
การประกอบอาชีพเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบางบัวทอง และยังมีโรงน้ำแข็งตั้งขึ้น
เป็นแห่งแรกของอำเภอบางบัวทองด้วย

รถยนต์โดยสารจำนวน ๔๒ คัน ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองบางบัวทอง
เพื่อบริการแก่ประชาชนในเส้นทางถนนสายบางกรวย - ไทรน้อย
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เรือดับเพลิงลำแรกของเทศบาลเมืองบางบัวทอง

เรือเขียว จอดอยู่ใกล้ตลาดบางบัวทอง
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การเดินขบวนไปร่วมชุมนุมกันเพื่อแสดงประชามติคัดค้านการตัดสินคดีเขาพระวิหาร
ของประชาชนอำเภอบางบัวทอง ประมาณ ๕,๐๐๐ คน หน้าที่ว่าการอำเภอ
เพื่อฟังคำปราศรัย จากนายประสาน วสุวัต นายอำเภอบางบัวทองในขณะนั้น

ชาวบางบัวทองร่วมชุมนุมกันกรณีคดีเขาพระวิหาร บริเวณหน้าที่ทำการอำเภอบางบัวทอง
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การคมนาคมทางน้ำเป็นเส้นทางหลักของชาวบางบัวทอง
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ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ในช่วงเทศกาลทอดกฐิน ชาวบ้านอำเภอบางบัวทอง
นำโดยนายสุชาติและนายประสบ สุขมะโน ได้ร่วมกันจัดองค์กฐินสามัคคีไปทอด
ณ วัดเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยเช่าเรือเขียวที่ว่างจากการวิ่งรับส่ง
ผู้โดยสารระหว่างบางบัวทอง - ท่าเตียน เป็นพาหนะเดินทางจากตลาดบางบัวทอง
ออกปากคลองบางบัวทอง ล่องผ่านเกาะเกร็ดและตลาดปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาไปยังจังหวัดอ่างทอง
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ภาพเก่าเล่าเรื่องบางบัวทอง

ใบโฆษณาธุรกิจต่างๆ ในอำเภอบางบัวทอง
ช่วงประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๐
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บรรณานุกรม
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๘๔ ปีกรมชลประทาน ๒๕๒๙
กระทรวงธรรมการ ทำเนียบคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๓ พระนคร โรงพิมพ์บำรุงนุกลู กิจ ๒๔๔๘
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือทีร่ ะลึกงานฉลอง ๑๐๐ ปี รัฐบุรษุ อาวุโส ปรีดี พนมยงค์
คือวิญญาณเสรี ปรีดี พนมยงค์ พิมพ์ครั้งที่ ๒ กรุงเทพฯ บริษัทโรงพิมพ์
กรุงเทพ ๒๕๔๓
จังหวัดนนทบุรี ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคนนทบุรี ๒๕๒๕ อำเภอบางบัวทอง
นนทบุรี โรงพิมพ์สถานสงเคราะห์หญิงบ้านปากเกร็ด ๒๕๒๖
จังหวัดนนทบุรี รายงานกิจการจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๔๙๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๘
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลอง อาศรมความคิดเรื่องคลองในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม ๒๕๓๗
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ประวัติการเมืองไทย ๒๔๗๕ - ๒๕๐๐ พิมพ์ครั้งที่ ๔ กรุงเทพฯ
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๒๕๔๙
“ตามรอยรถไฟสายบางบัวทอง” รถไฟสัมพันธ์ ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ (๒๕๔๒)
บ้านพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ มูลนิธิไชย้ง ลิ้มทองกุล ๒๕๓๗
ป.สาทิศกุล ‘‘คณะรัฐมนตรีไปในงานพิธีเกี่ยวข้าว ณ คลองพระพิมล ตำบลโสนลอย อำเภอ
บางบัวทอง” กสิกร ๘,๒ (กุมภาพันธ์ ๒๔๗๗) : ๓๑๖ - ๓๓๒
พิศาล บุญผูก วัดในอำเภอไทรน้อย นนทบุรี โครงการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน สำนักบรรณสาร
สนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๕๑
——————.วัดในอำเภอบางบัวทอง นนทบุรี โครงการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน สำนักบรรณสาร
สนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๕๑
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ยิ่ ง ศั ก ดิ์ อิ ศ รเสนา, ม.ล. ประวั ติ เ จ้ า คุ ณ พ่ อ หนั ง สื อ งานพระราชทานเพลิ ง ศพ
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา) ณ วัดเทพศิรินทราวาส
๑๙ พฤศจิกายน ๒๔๘๔ พระนคร โรงพิมพ์พระจันทร์ ๒๔๘๔
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ กรุงเทพฯ
คุรุสภาลาดพร้าว ๒๕๔๒
สุภร พรประพันธ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรฤา สำนักงานชลประทาน
ที่ ๗ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กันยายน ๒๕๒๓
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสาร, กระทรวงนครบาล ร.๕ น.๓.๔ ฉ/๔ เรื่อง ส่งแปลน
สร้างที่ว่าการอำเภอ ๒ ตำบล กับขออนุญาตเบิกเงินจัดจ้างทำที่ว่าการ
และเปิดที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ ขอพระราชทานถวาย
พระราชกุศล ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕)
อาเคโตะ นากามูระ ผู้บัญชาการชาวพุทธ บัน ทึกผู้บัญชาการกองทัพญี่ปุ่น ประจำ
ประเทศไทยเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ ๒ กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์
๒๕๔๓
Nobu Hanareyama รวบรวมรูปภาพศตวรรษแห่งมิตรภาพ ๑๐๐ ปี การแลกเปลี่ยน
ระหว่างญี่ปุ่น - ไทย ASA Nichi Shin Bun Sha จัดพิมพ์ ๑๙๘๗ (ถอดความ
จากหนังสือภาษาญี่ปุ่น)
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รายนามผู้อนุเคราะห์ภาพและข้อมูล
หนังสือภาพเก่าเล่าเรื่องบางบัวทองเล่มนี้สำเร็จลุล่วงได้ ผู้รวบรวมได้รับความ
อนุ เ คราะห์ ภ าพและข้ อ มู ล ในอดี ต จากท่ า นผู้ รู้ ห ลายท่ า นในระหว่ า งปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ๒๕๕๒ แต่ละท่านมีความเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น อำเภอบางบัวทองตั้งแต่ในอดีต อัน ควร
กล่าวถึงด้วยความขอบพระคุณ ยิ่ง ได้แก่
๑. นางเปรมจิต อิศรางกูร ณ อยุธยา อนุเคราะห์ภาพและข้อมูลรถไฟสาย
บางบัวทอง หน้า ๑๘ - ๒๔ และภาพตลาดบางบัวทอง หน้า ๖๑ - ๖๘
๒. นางอารีรักษ์ วัฒนมะโน อนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟสายบางบัวทอง และ
ทางรถไฟช่วงบริเวณตลาดบางบัวทอง หน้า ๑๙ และหน้า ๒๒
๓. นายพชร อิศรเสนา ณ อยุธยา อนุเคราะห์ภาพรถไฟสายบางบัวทองแล่นผ่าน
สวนจังหวัดนนทบุรี หน้า ๒๑
๔. นายขรรค์ไชย ไชยฤทธิ์ตรีคูณ อนุเคราะห์ภาพหลวงพ่อเปลี่ยน วัดละหาร
หน้า ๒๗
๕. นางสำรวย สามวัง อนุเคราะห์ข้อมูลประวัติขุนพิทักษ์ปทุมมาศ
๖. นายสำราญ สามวัง (ถึงแก่กรรม) อนุเคราะห์ขอ้ มูลประวัตขิ นุ พิทกั ษ์ปทุมมาศ
๗. นายยู มาเอดะ อนุเคราะห์ภาพค่ายญี่ปุ่นบางบัวทอง หน้า ๔๔ - ๔๙
๘. นายชัยรัตน์ พิพัฒนวัชรนนท์ อนุเคราะห์ภาพเรือเขียว หน้า ๗๓
๙. นางสาวกศิภา สองเมือง อนุเคราะห์ถอดความหนังสือภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับ
ค่ายญี่ปุ่นบางบัวทอง
๑๐. งานบริการเผยแพร่เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย อนุเคราะห์ภาพรถไฟ
สายบางบัวทองแล่น ข้ามคลองอ้อมที่บ้านบางพลู หน้า ๑๙ และภาพรถไฟข้ามคลอง
บ้านสามวังเพื่อจะไปบ้านระแหง หน้า ๒๒
ผู้รวบรวมและคณะผู้จัดทำหนังสือขอขอบพระคุณ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกัน เป็น ส่วน
หนึ่งของการอนุรักษ์และเผยแพร่เรื่องราวในอดีตของอำเภอบางบัวทองไว้เป็นมรดกของ
ท้องถิ่นนนทบุรีสืบไป

ประวัตสิ ังเขปผู้รวบรวม
นายไพรั ต น์ สุ ข มะโน เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ ๘ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สำเร็จการ
ศึ ก ษาชั้ น ประถมศึ ก ษา และมั ธ ยมศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
ในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และเข้าศึกษาต่อระดับ
อุดมศึกษาที่กรุงเทพมหานคร รับราชการที่สำนักหอสมุด
แห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ความที่ เ ป็ น หลานยายของคุ ณ ยายทาบ เรื อ นงาม
ผู้เป็นน้องสาวของนางพิทักษ์ปทุมมาศ (คุณ ยายเทียบ เรือนงาม)
ภริยาขุนพิทักษ์ปทุมมาศ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทองคนแรก ได้อาศัยอยู่ใน
บ้านของครอบครัวขุนพิทักษ์ปทุมมาศ เมื่อเยาว์วัยเคยวิ่งเล่นซุกซน และเล่นน้ำในคลอง
ละแวกบ้าน ตามประสาเด็กทั่วไป เมื่อเติบโตขึ้นได้เห็น ความเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น
บางบัวทองเปลี่ยนแปลงไปมาก มีถนนหนทาง มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นมากมาย กอปรกับมี
ความสนใจเรื่องราวแต่ก่อนเก่า จึงเป็นแรงบันดาลใจให้รวบรวมเรื่องราวประวัติต่างๆ ของ
อำเภอบางบัวทอง อันเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดไว้เป็น อนุสรณ์ โดยได้เริ่มรวบรวมมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น ต้นมาถึงปัจจุบัน และยิน ดีเผยแพร่เรื่องราวให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ให้ความร่วมมือกับอำเภอบางบัวทองและเทศบาลเมืองบางบัวทอง
จัดแสดงภาพถ่ า ยในอดีตของอำเภอบางบัว ทอง ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี อำเภอ
บางบัวทอง หลังจากนั้นยังได้ค้นคว้ารวบรวมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม เป็นที่มาของหนังสือ
ภาพเก่าเล่าเรื่องบางบัวทองที่สำนักบรรณสารสนเทศริเริ่มจัดทำขึ้นเล่มนี้

นางวรนุช สุนทรวินิต
สัมภาษณ์ และเรียบเรียง
มีนาคม ๒๕๕๒

รางรถไฟเจ้าพระยาวรพงศ์ หรือรถไฟสายบางบัวทอง
รถไฟของเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย เส้นทางนำความเจริญมาสู่อำเภอบางบัวทอง
(ภาพนี้เป็นรางรถไฟช่วงข้ามคลองบางกรวย)

คณะกรรมการโครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านนนทบุรีศึกษา เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
นางวรนุช สุนทรวินิต
นางนันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์
นางสาวพรทิพย์ สุวันทารัตน์
นางสาวเครือทิพย์ เจียรณัย
นางสาวศิริน โรจนสโรช
นายชัยวัฒน์ น่าชม
นางสาวชลลดา หงษ์งาม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะทำงานกลุ่มพัฒนาเนื้อหาสารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีศึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

เนื้อใน
ปก
รูปเล่ม
พิมพ์ที่

นางวรนุช สุนทรวินิต
นายชัยวัฒน์ น่าชม
นางพรพงศ์ พยัพพฤกษ์
นางกัลยาณี ศุภดิษฐ์
นางวรรเพ็ญ สิตไทย

ประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและเลขานุการ

กระดาษอาร์ตด้าน ๑๒๐ แกรม
กระดาษอาร์ตการ์ด ๒๖๐ แกรม
ดารา วุฒิยานันท์
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ๖๕/๑๖ ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐ ๒๘๘๒-๑๐๑๐, ๐ ๒๔๒๒-๙๐๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๓๓-๒๗๔๒, ๐  ๒๔๓๔-๑๓๘๕
E-Mail : info@amarin.co.th
Homepage : http://www.amarin.com

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย

โครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา
เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

