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คำนำของอธิการบดี
การที่สำนักบรรณสารสนเทศได้ริเริ่มโครงการการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรี
ศึกษา ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา และก่อให้เกิดหนังสือทีร่ วบรวมเรือ่ งราวของท้องถิน่ นนทบุรี
ศึกษาหลายเล่ม นับเป็นโครงการที่ดีมีสัมฤทธิผลเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการจัดทำหนังสือในครั้งแรกนั้น ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตรา
สัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๐ มาพิมพ์ไว้ในหนังสือด้วย โดยที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ทางไกลที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม ตามเป้าหมายภารกิจของมหาวิทยาลัยที่ให้
โอกาสทางการศึกษาและการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต นำไปสู่สงั คมแห่งการเรียนรูแ้ ละสังคมฐาน
ความรู้อย่างกว้างขวาง ซึ่งตอบสนองเป้าหมายยุทธศาสตร์ของชาติที่ว่า “คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัย
ได้รบั การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐานสากล ตัง้ แต่ระดับปฐมวัยจนตลอดชีวติ มีศกั ยภาพ
ในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศในการเป็น
ศูนย์กลางการศึกษา ฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค รวมทั้งเสริมสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้”
ในปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๓ อั น เป็ น ปี ที่ ๖๐ แห่ ง การพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก เพื่ อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงได้ถือเป็นมงคล
โอกาสอีกวาระหนึ่งที่จะได้แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอเนกอนันต์ที่พระราชทานแก่
มหาวิทยาลัยมาโดยตลอด จึงได้เห็นชอบให้สำนักบรรณสารสนเทศจัดพิมพ์หนังสือชุดนนทบุรี
ศึกษา เรื่องภูมินามอำเภอบางบัวทอง และเผยแพร่หนังสือนี้ไปยังสถาบันการศึกษาและห้องสมุด
ต่างๆ เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับผู้รักการศึกษาค้นคว้าและการอ่าน
ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย
กำลังใจในการปฏิบัติงาน ทั้งในหน้าที่หลักและงานบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยอย่าง
สุดความสามารถ ได้ร่วมกันสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดไป
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คำนำในการจัดทำหนังสือ
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะหน่วยงานห้องสมุด
ของมหาวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการการจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา
เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน ด้วยที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุ รี จึ ง ได้ริ เริ่ ม ศึ กษาค้นคว้ารวบรวมเรื่ อ งราวอั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ท้ อ งถิ่ น ที่ ตั้ ง ได้ พ บว่ า เมื่ อ
กว่าร้อยปีมาแล้วอาณาบริเวณอำเภอปากเกร็ดกว้างใหญ่ไพศาลมากครอบคลุมพื้นที่ที่ปัจจุบัน
เป็ น อำเภอบางบั ว ทองและอำเภอไทรน้ อ ยไว้ ด้ ว ย เป็ น ที่ ม าของการริ เ ริ่ ม ศึ ก ษาเรื่ อ งราวของ
ท้องถิ่นอำเภอบางบัวทองไว้เพื่อให้ง่ายต่อการค้นคว้าทำความเข้าใจได้สะดวก โดยสำรวจ ศึกษา
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เอกสารโบราณและหนั ง สื อ หายากจำนวนมาก ได้ แ ก่ จดหมายเหตุ ร าชการ
ราชกิ จ จานุ เบกษา เอกสารเก่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รวมทั้ ง
หนั ง สื อ สมุ ด ที่ ร ะลึ ก อำเภอบางบั ว ทองที่ ห ลวงโยธี พิ ทั ก ษ์ (โปร่ ง สาทิ ศ ลั ก ษณ์ ) นายอำเภอ
บางบัวทอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้จัดพิมพ์ไว้ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ทำให้ทราบความเป็นมา
ตั้ ง แต่ อ ดี ต ของอำเภอบางบั ว ทองได้ ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น และจั ด ทำเป็ น หนั ง สื อ “ภู มิ น ามอำเภอ
บางบัวทอง” ขึ้น
ขอขอบพระคุณท่านผู้อาวุโส และผู้รู้ “ชาวบางบัวทอง” ทั้งหลายในหลายชุมชน ที่ได้
ร่ ว มอนุ เ คราะห์ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การเสาะแสวงหานำมาประมวล เรี ย บเรี ย งเป็ น
หนังสือนี้ ที่ต้องกล่าวนามได้แก่ นายจันทร์ ทองเอี่ยม นายดำรงค์ อยู่สุข นายชานิน เฟื่องภักดี
นายทองหล่อ อุทิศผล นายสมปอง เกตุผาสุข นางเปรมจิตต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายชัยรัตน์
พิพัฒน์วัชรานนท์ นายกิติพงษ์ นนทพิมลชัย นายไพรัตน์ สุขมะโน นายดิเรก วันแอเลาะ
นายมนต์ชัย สุปัญโญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายวรพจน์ ชูจิตต์ ที่ได้อนุเคราะห์ให้เข้าถึงข้อมูล
จากหนังสือสมุดที่ระลึกอำเภอบางบัวทองซึ่งจัดพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๗ และผู้สนใจเรื่องราว
ของท้องถิ่นกรุณาให้ข้อมูลประกอบอีกด้วย
หนังสือภูมนิ ามอำเภอบางบัวทองเล่มนี้ สำเร็จลงได้ดว้ ยความกรุณาอย่างยิง่ ของอาจารย์
พิศาล บุญผูก ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีส่ ำคัญยิง่ ของจังหวัดนนทบุรี ทีไ่ ด้อทุ ศิ ตนสละเวลาศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลร่วมกับสำนักบรรณสารสนเทศ และเรียบเรียงหนังสือนี้ด้วยความเหนื่อยยากยิ่ง จึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
สำนั ก บรรณสารสนเทศ ยิ น ดี แ ละภาคภู มิ ใ จเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ไ ด้ น ำเสนอเรื่ อ งราวของ
ท้องถิ่นอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี อย่างเป็นระบบทั้งในรูปแบบหนังสือฉบับพิมพ์และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ สืบสาน เพื่อให้เผยแพร่ใช้ประโยชน์อย่าง
กว้างขวางสู่สาธารณะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโดยรวมผ่านหนังสือภูมินามอำเภอบางบัวทอง
เล่มนี้
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คำนำของผู้เขียน
ปัญหาสำคัญในการรวบรวมข้อมูลจัดทำหนังสือภูมินามอำเภอบางบัวทองคือเรื่องของ
ข้อมูลที่เป็นข้อมูลภายในและข้อมูลภายนอกชุมชนต่างๆ ของอำเภอบางบัวทอง จากการที่ได้รับ
ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่งจากผู้คนที่เป็นคนบางบัวทอง ข้อมูลที่มีคุณค่าและมีความสำคัญ
จึงเป็นสาระที่อำนวยประโยชน์ต่อการรวบรวมเรื่องภูมินามบางบัวทองเป็นอันมาก
นอกจากนั้นข้อมูลจากส่วนกลางซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล ของทางราชการที่ ไ ด้ น ำมาเป็ น ข้ อ มู ล
ที่สำคัญในการจัดทำหนังสือภูมินามอำเภอบางบัวทองที่มีค่าอย่างยิ่ง เช่น เอกสารจากสำนัก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และหนังสือราชกิจจานุเบกษา ข้อมูลภายในที่สำคัญคือ หนังสือสมุด
ที่ระลึกอำเภอบางบัวทองที่หลวงโยธีพิทักษ์ (โปร่ง สาทิศลักษณ์) อดีตนายอำเภอบางบัวทอง
ได้เรียบเรียงเรื่องของอำเภอบางบัวทองเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ นั้น เป็นข้อมูลที่มีค่ายิ่ง
ข้อมูลดังกล่าวทั้งที่เป็นข้อมูลภายนอกและข้อมูลภายใน ทำให้สามารถประมวลให้เป็น
ภาพของอำเภอบางบัวทองที่เป็นพลวั ต มี ก ารขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นาการต่ อ เนื่ อ งกั น มาอย่ า ง
ยาวนานและเห็นภาพของผู้คนสังคมบางบัวทองได้
ปั จ จุ บั น การเปลี่ ย นแปลงและการขั บ เคลื่ อ นของชุ ม ชนต่ า งๆ ในอำเภอบางบั ว ทอง
เป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง การนำเรื่องราวของอำเภอบางบัวทองที่เป็นเรื่องของผู้คน
สังคมและเศรษฐกิจในชุมชนต่างๆ ในอำเภอบางบัวทองมารวมไว้เพื่อได้รู้จักบางบัวทองและได้
เข้าถึงพัฒนาการของบางบัวทอง เป็นเรื่องที่ได้ทำเพื่อขอบคุณคนบางบัวทองที่เป็นแหล่งข้อมูล
ภายในที่ ส ำคั ญ และมี คุ ณ ค่ า ยิ่ ง ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว นั้ น ที่ ก ล่ า วถึ ง ความเป็ น มาของอำเภอ
บางบัวทอง อีกทั้งได้กล่าวถึงการขุดคลองพระราชาพิมลและการเข้าจับจองที่ดินเพื่อทำนาใน
ทุ่งบางบัวทองและเรื่องอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในอำเภอบางบัวทอง
ความพยายามใช้ข้อมูลส่วนกลางและข้อมูลท้องถิ่นทุกรูปแบบ ทั้งจากภายนอกและ
ภายใน ช่วยให้ศึกษาเรื่องบางบัวทองได้เป็นอย่างมาก ช่วยให้เข้าใจและสะท้อนภาพสังคม
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและผู้คนในอำเภอบางบัวทองได้อย่างมีชีวิตชีวา และ
ประการสำคัญข้อมูลดังกล่าวนั้นได้ช่วยให้เห็นภาพประวัติศาสตร์ของสังคมชุมชนบางบัวทอง
ที่มิค่อยได้ปรากฏมาก่อนบ้างด้วย
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ตลอดเวลาที่ผู้เขียนและคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราชออกค้นคว้าหาข้อมูลนั้น ผู้เขียนและคณะรู้สึกซาบซึ้งที่ได้รับความกรุณาและได้รับ
ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากแหล่งข้อมูลทุกๆ ท่าน จากข้อมูลที่ท่านผู้รู้ทุกท่านกรุณาจึงทำให้
หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นมาได้ ผู้เขียนต้องขอขอบคุณท่านผู้รู้และผู้เป็นแหล่งข้อมูลทุกท่าน
การรวบรวมข้อมูลต่างๆ และการถ่ายภาพสถานทีต่ า่ งๆ ในอำเภอบางบัวทองได้ดำเนินการ
โดยคณะทำงานกลุ่มพัฒนาเนื้อหาสารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีศึกษา ซึ่งมีนางวรนุช สุนทรวินิต
ประธานคณะทำงาน นายชัยวัฒน์ น่าชม นางกัลยาณี ศุภดิษฐ์และนางวรรเพ็ญ สิตไทย เป็น
คณะทำงาน
ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร. ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและนางวรนุช สุนทรวินิต รองผู้อำนวยการสำนักบรรณสาร
สนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช นายชั ย วั ฒ น์ น่ า ชม นางกั ล ยาณี ศุ ภ ดิ ษ ฐ์ แ ละ
นางวรรเพ็ ญ สิ ต ไทย และผู้ ช่ ว ยพิ ม พ์ ต้ น ฉบั บ ได้ แ ก่ นางสุ นั น ท์ เพ็ ง มณี และนางกวิ ส รา
เรื อ นทองใบ ตลอดจนคณะกรรมการโครงการจั ด การสารสนเทศจากภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า น
นนทบุรีศึกษาเพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราชทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการจนทำให้
การจัดทำหนังสือเล่มนี้มีสัมฤทธิผลได้ด้วยดี

พิศาล บุญผูก
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สารบัญ
คำนำของอธิการบดี (๔).........คำนำในการจัดทำหนังสือ (๕) ..........คำนำของผู้เขียน (๖)
บทนำ .....................................................................................................................................		 ๑	
ตอนที่ ๑ บางบัวทองแหล่งอารยธรรมคลองอ้อมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า
และย่านคลองบางบัวทอง ......................................................................................................		 ๑๐
ชุมชนชาวสวนในย่านลำน้ำอ้อม บ้านตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี ๑๑ • ชุมชนชาวสวนธนบุรีขยายมา
ทำสวนผลไม้ในชุมชนลำน้ำอ้อม ๑๒ • บางบัวทอง คลองและชุมชนดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา
๑๕ • แหล่งอารยธรรมคลองอ้อมถูกพม่าเข้ายึดครองเป็นชุมชนร้าง ๑๗ • สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ทรงปลุกขวัญสร้างกำลังใจแก่ชาวคลองอ้อม ๑๘ • สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้
สมโภชพระแก้วมรกตใกล้คลองอ้อม ๑๙ • สภาพชุมชนคลองอ้อมสมัยธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์ ๒๒ •
รัชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๔ ทรงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ราษฎรที่เข้ามาตั้งบ้านเรือนที่คลองอ้อม ๒๒
ตอนที่ ๒ บางบัวทองแต่เดิมมีป่า ต่อมาเป็นนาข้าว ...............................................................		 ๒๔
มีคลอง มีนาข้าว รวมเหล่าราษฎร์ ทำให้เกิดอำเภอบางบัวทอง ๒๔ • การปกครองเป็นเมืองเป็นอำเภอ
เมื่อแรกตั้งอำเภอบางบัวทอง ๒๖ • ทุ่งบางบัวทองทั้งหมดอยู่ในเขตอำเภอบ้านแหลมใหญ่และเกาะ
ศาลากุ น และอำเภอปากเกร็ ด มาก่ อ น ๒๘ • ยกฐานะทุ่ ง นาบางบั ว ทองป่ า กระทุ่ ม มื ด เป็ น อำเภอ
บางบัวทองเมื่อใด ๒๘ • ที่ว่าการอำเภอบางบัวทองแห่งแรกอยู่ที่วัดสนามเหนือ อำเภอปากเกร็ด ๒๙ •
มะธัมมะตา ดำรงตำแหน่งนายอำเภอบางบัวทองคนแรก ๒๙ • ตราประจำตำแหน่งกรมการอำเภอ
บางบัวทอง ๓๐ • อาณาเขตการปกครองของอำเภอบางบัวทองเมื่อแรกจัดตั้งเป็นอำเภอ ๓๑ • แยกพื้นที่
ของอำเภอบางบัวทองตั้งกิ่งอำเภอบางแม่นาง ๓๔ • คนบางบัวทองได้เป็นคนธนบุรีเมื่อมีสงคราม ๓๕ •
คนฝั่งธนกลับมาเป็นคนนนท์บ้านบางบัวทอง ๓๕ • แยก ๓ ตำบลของอำเภอบางบัวทองตั้งกิ่งอำเภอ
ไทรน้อย ๓๕ • แยกกิ่งอำเภอไทรน้อยจากอำเภอบางบัวทองเป็นอำเภอไทรน้อย ๓๖ • ชัยภูมิเหมาะสม
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง ๓๖ • สถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังแรก ๓๗ • การสร้าง
ที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังแรก ๓๘ • พิธีฉลองที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังแรก ๔๒ • หีบเสียง ๔๔
• ที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังที่ ๒ ๔๔ • ที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังที่ ๓ ๔๖ • ที่ว่าการอำเภอ
บางบัวทองหลังที่ ๔ หลังปัจจุบัน ๔๖ • ศูนย์ราชการดั้งเดิมของอำเภอบางบัวทอง ๔๗ • โรงพักวัดละหาร
๔๘ • บัวที่บางบัวทองเป็นที่มาของชื่ออำเภอบางบัวทอง ๔๙
ตอนที่ ๓ คลองพระราชาพิมลลำน้ำสายประวัติศาสตร์ก่อกำเนิดนาข้าว
และเกิดอำเภอบางบัวทอง .....................................................................................................		 ๕๒
รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้ราษฎรขุดคลองและจับจองที่ดินสองฝั่งคลองเปลี่ยนป่าเป็นนาข้าว ๕๒ •
คลองขุดคลองแรกในอำเภอบางบัวทองที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ขุด ๕๓ • การขุดคลองชะงัก
เมื่อพระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ถึงแก่กรรม ๕๕ • คลองพระราชาพิมล คลองส่งน้ำสายหลัก ๕๖ • คลอง
พระราชาพิมล ชุมทางการเดินทางทางน้ำ ๕๖
ตอนที่ ๔ คลองในอำเภอบางบัวทอง .....................................................................................		 ๕๘
คลองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ๕๘ • คลองที่เกิดจากการขุด ๖๒ • สภาพของคลองพระราชาพิมลเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๗๗ ๖๔ • หัวหน้าคณะราษฎร์ให้ขดุ คลองเชือ่ มแม่นำ้ ท่าจีน ๖๕ • คลองโบราณที่เคยอยู่ในเขต
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ปกครองของอำเภอบางบัวทอง ๗๑ • ทำนบคลองพระราชาพิมล ๗๕ • นายยวง คนญวน ชักชวนเพื่อน
พ้อง ทำให้คลองมีทำนบ ๗๖ • ทำนบที่ ๒ ที่ศาลแม่โพสพ ๗๗ • สร้างประตูน้ำบางบัวทอง ทำนบทั้งสอง
ไม่จำเป็นต้องมี ๗๗ • ทด - ทำนบขนาดเล็กตามคลองในอำเภอบางบัวทอง ๗๗ • ทำนบทดน้ำพัฒนา
มาเป็นตลาดบางบัวทอง ๗๘ • บางบัวทองมีประตูน้ำและประตูระบายน้ำ ๗๙ • ประตูน้ำเพื่อการ
คมนาคม ๘๐ • บางบัวทองมีทั้งชลประทานหลวงและชลประทานราษฎร์ ๘๒
ตอนที่ ๕ เปลี่ยนป่าใหญ่ให้เป็นนาและคูคลอง ผู้คนเข้าจับจองจนเป็นบ้านเป็นเมือง .........		 ๘๔
พระเจ้าแผ่นดิน โปรดให้ราษฎรจับจองที่ดินเป็นที่ทำกินได้ ๘๔ • คลองทวีวัฒนา คลองนราภิรมย์เป็น
พื้นที่ทำนาของบางบัวทอง ๘๙ • เกิดชุมชนชาวนาคลองบางใหญ่ คลองนราภิรมย์ ๙๐ • รัชกาลที่ ๕
ทรงห่วงใยชาวนา โปรดเกล้าฯ ให้แต่ละจังหวัดรายงานปริมาณน้ำฝน และการทำนาของชาวนา ๙๐ •
บุกเบิกทำนาตามคลองบางบัวทองและทางทิศตะวันตกของคลองบางบัวทอง ๙๒ • ขุดคลองเพิ่มขึ้น
เพือ่ ขยายพืน้ ทีท่ ำนา ๙๔ • การตื่นตัวของราษฎรที่หลั่งไหลเข้าจับจองที่ดินที่ทุ่งบางบัวทอง ๙๕ • การตั้ง
นายกองนาของผู้เข้าจับจองทีด่ นิ รายใหญ่หรือขอจับจองทีด่ นิ เป็นคณะ ๙๙
ตอนที่ ๖ การจัดพิธีเกี่ยวข้าวของประเทศไทยที่อำเภอบางบัวทอง ......................................		๑๐๑
กำหนดการจัดงานพิธีเกี่ยวข้าวและประกวดพันธุ์ข้าว ๑๐๒ • การจัดกีฬาสามัคคี ๑๐๔ • สถานที่จัดพิธี
เกี่ยวข้าวและจัดเตรียมสถานที่ ๑๐๖ • การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ๑๐๖ • อำเภอบางบัวทองได้รับ
รางวัลที่ ๑ ในการประกวดเรือในงานรับและฉลองรัฐธรรมนูญ ๑๑๗ • การทำนาของชาวนาบางบัวทอง
๑๑๘ • ข้าวพันธุ์ดีที่บางบัวทอง ๑๑๙• พันธุ์ข้าวของหลวง กระทรวงเกษตรนำมาเผยแพร่ ๑๒๐ • ทำนา
ต้องอาศัยควาย - ควายหายชาวนาเดือดร้อน ๑๒๑ • การซื้อขายควายต้องมีการทำตั๋วรูปพรรณควายและ
หนังสือเดินทาง ๑๒๑ • บางบัวทองแหล่งค้าข้าวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งและแหล่งรวมโรงสี ๑๒๔ • การรับ
ซื้อข้าวจากชาวนา ๑๒๗
ตอนที่ ๗ หลากหลายภาษา นานาศรัทธามารวมเป็นคนบางบัวทอง ...................................		๑๒๘
ชุมชนไทยในอำเภอบางบัวทอง ๑๒๙ • ชุมชนจีนในอำเภอบางบัวทอง ๑๓๖ • คุณลักษณะของชาวจีน ขยัน ประหยัด กล้าลงทุน ๑๓๘ • สังคมชาวจีนบางบัวทอง ๑๔๐ • ชาวจีนเป็นนายอำเภอเมืองนนทบุรแี ละ
อำเภอบางบัวทอง ๑๔๑ • สังคมจีน คนจีนช่วยเหลือคนจีนด้วยกัน ๑๔๒ • การรวมตัวของชาวจีนในอำเภอ
บางบัวทอง ๑๔๒ • หลวงจีนเหล่าซือหู ปูชนียบุคคลของชาวจีนบางบัวทอง ๑๔๔ • ชุมชนมุสลิมในอำเภอ
บางบัวทอง ๑๔๖ • การตั้งชุมชนมุสลิมในอำเภอบางบัวทอง ๑๔๗ • การสร้างบ้านเรือนในชุมชนมุสลิม
๑๔๗ • อำเภอบางบัวทอง แหล่งชุมชนมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี ๑๔๘ • อาชีพของชาวมุสลิม
๑๔๙ • บทบาทของมุสลิมบางบัวทองกับการพัฒนาอำเภอบางบัวทอง ๑๔๙ • ชุมชนญวนในอำเภอ
บางบัวทอง ๑๕๑ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวทำนา นำมาสู่การร่วมพัฒนาบ้านเมือง ๑๕๔
ตอนที่ ๘ บางบัวทองแหล่งผลาหาร มีทั้งเรือกสวนไร่นาและสวนผัก ....................................		๑๕๖
สวนผลไม้นานาพันธุ์คลองอ้อมและคลองบางบัวทอง ๑๕๗ • ชาวสวนทุเรียนใช้ภูมิปัญญาให้เหมาะกับ
ธรรมชาติ ๑๕๘ • ทุเรียน ผลไม้ที่มีสายพันธุ์มากกว่า ๑๔๐ สายพันธุ์ ๑๕๙ • ทุเรียนกลัวน้ำเค็ม น้ำท่วม ๑๖๐ • การตัดทุเรียน ๑๖๐ • การซื้อขายทุเรียนในสวน ๑๖๒ • ผลไม้อนื่ ๆ ๑๖๓ • ตลาดขายของ
สวนย่านเมื องนนทบุรี ตลาดผลไม้ของชาวสวนบางบัวทอง ๑๖๔ • การจัดงานประกวดผลไม้และ
จัดตลาดจำหน่ายผลไม้ของจังหวัดนนทบุรี ๑๖๖ • เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของชาวสวน
บางบัวทอง ๑๖๘ • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ชาวสวนบางบัวทองเข้าเฝ้า ๑๖๙ •
บางรักใหญ่แหล่งน้ำตาลและน้ำอ้อย ๑๗๐ • หลังเกี่ยวข้าว ปีนต้นตาลหาน้ำหวานทำน้ำตาลโตนด ๑๗๑
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• ปีนต้นตาลขึ้นไปปาดตาล ๑๗๒ • ต้นตาลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมาแต่อดีต ๑๗๔ • ต้นตาลในอำเภอ
บางบัวทองลดลงจนเกือบหมด ๑๗๕ • การปลูกอ้อยและทำน้ำอ้อยที่บ้านบางรักใหญ่ ๑๗๖ • เครื่องหีบ
อ้อยภูมิปัญญาของชาวบางบัวทอง ๑๗๖ • การเคี่ยวน้ำอ้อย ๑๗๘ • บ้านบางพลูแหล่งปลูกพลูของ
บางบัวทอง ๑๗๘ • หมากปลูกไว้ในสวนทุเรียน ๑๗๙
ตอนที่ ๙ วิถีชีวิตและอาชีพท้องถิ่นบางบัวทอง ....................................................................		๑๘๑
การประกอบอาชีพของชาวจีน ๑๘๑ • การค้าข้าว อาชีพสำคัญของชาวจีน - พัฒนาเป็นเจ้าของโรงสี
๑๘๑ • ชาวจีนเริ่มกิจการค้าข้าวด้วยการรับซื้อข้าวเปลือก แลกข้าวเปลือก ๑๘๒ • ชาวจีนเปิดกิจการโรง
สีข้าวในอำเภอบางบัวทอง ๑๘๔ • จีนสวนผักบางบัวทองผู้สร้างตำนานการปลูกผัก ๑๘๕ • อาชีพทำ
ขนมจันอับ อาชีพเก่าแก่ของชาวจีนบางบัวทอง ๑๘๘ • อาชีพประดิษฐ์เครื่องมือการเกษตร ความ
สามารถของชาวจีน ๑๘๔ • อาชีพเลี้ยงหมูและการจำหน่ายเนื้อหมู ๑๘๘ • อาชีพช่างก่อสร้าง ๑๘๙ •
คานเรือที่บางบัวทอง อีกอาชีพหนึ่งของชาวจีน ๑๙๑ • สดชื่นรื่นรมย์ชมแมกไม้ชายคลอง ๑๙๑ • ชีวิต
ชาวน้ำสองฝั่งคลอง ๑๙๒ • เรือกฐินเรือผ้าป่าแห่มาตามคลอง ๑๙๓ • เรือเจ้าขาวมาบอกบุญ ๑๙๓ •
เรือขอทานบรรดาวณิพก ที่เวียนวกอยู่ตามคลอง ๑๙๖ • เก็บผักหักฟืนเงินทองมากองหน้าบ้าน ๑๙๘ •
คลองในบางบัวทอง เนืองนองด้วยปลาและกุ้ง ๒๐๐ • เครื่องมือจับปลา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ๒๐๑ • คัด
สนั่น จับปลาในคลองอ้อม คลองบางบัวทอง ๒๐๒ • ลากค้อน จับปลา เมื่อหน้าแล้ง ๒๐๓ • กรีดปลา
หลดในคลอง ๒๐๔
ตอนที่ ๑๐ ย้อนตำนานการเดินทางด้วยรถไฟสายบางบัวทอง .............................................		๒๐๕
ตำนานรถไฟสายบางบัวทอง ๒๐๕ • ความยุ่งยากในการซื้อที่ดินสร้างทางรถไฟ ๒๐๖ • วางรางรถไฟ
ระยะที่ ๒ - บางบัวทองถึงระแหง ๒๑๐ • เส้นทางรถไฟสายเจ้าคุณวรพงศ์ ๒๑๑• วางแผนขยายเส้นทาง
เดินรถไฟช่วงที่ ๒ ๒๑๑ • รถไฟสายบางบัวทอง เริ่มยุคทองของชุมชน ๒๑๒ • การเปลี่ยนเส้นทางรถไฟ
ไปท่าน้ำนนท์ ๒๑๒ • รถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ๒๑๓ • ปิดกิจการรถไฟสายบางบัวทอง ๒๑๕ •
สิง่ ทีห่ ลงเหลือในเส้นทางรถไฟสายบางบัวทอง ๒๑๖ • หัวรถจักรรถไฟสายบางบัวทอง ๒๑๗
ตอนที่ ๑๑ การคมนาคมด้วยรถยนต์ครั้งแรกในอำเภอบางบัวทอง ......................................		๒ ๑๘
กิ จ การเดิ น รถยนต์ ค รั้ ง แรกในอำเภอบางบั ว ทอง ๒๑๘ • การสร้ า งถนนสำหรั บ รถยนต์ เ ข้ า สู่ อ ำเภอ
บางบัวทองสายแรก ๒๒๐ • ถนนบางกรวย - ไทรน้อย เปิดใช้ได้ถึงอำเภอบางบัวทอง ๒๒๑ • การเดินรถ
โดยสารสาธารณะสายแรกบนถนนบางกรวย - ไทรน้อย ๒๒๒
ตอนที่ ๑๒ ผู้ทำคุณประโยชน์ในอำเภอบางบัวทอง ..............................................................		๒๒๖
พระราชปรีชามุนี (เผือก ติสสถิโร) พัฒนาผู้คนในบางบัวทอง ๒๒๗ • พระครูนนทปรีชา (เปลี่ยน
ชุตนิ ธโร) นักพัฒนาการศึกษา ๒๒๙ • พระราชาภิมณฑ์ผบู้ กุ เบิกวางรากฐานการพัฒนาอำเภอบางบัวทอง
เนรมิตผืนป่าให้เป็นนาข้าว ๒๓๒ • มหาเสวกเอก เจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์ (ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา) ผูเ้ นรมิต
ท้องนาให้มาเป็นบ้านเป็นเมือง ๒๓๕ • ขุนพิทักษ์ปทุมมาศ (สิงโต สามวัง) นายกเทศมนตรีคนแรก
ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง ๒๔๓ • หลวงโยธีพิทักษ์ อดีตนายอำเภอบางบัวทอง ๒๔๕ • นางห้าง
พันธุมจินดา ๒๔๖ • ฮัจยีซาฟาอี วันแอเลาะ ผู้ทรงคุณธรรมผู้นำมุสลิมบางบัวทอง ๒๔๗
บทสรุป ..................................................................................................................................		๒๕๑
บรรณานุกรม...........................................................................................................................		๒๕๔
แหล่งข้อมูลสัมภาษณ์บุคคล...................................................................................................		๒๕๗
ประวัติสังเขปผู้เขียน...............................................................................................................		๒๕๘
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ต.ราษฎร์นิยม

อำเภอบางบัวทอง
ต.ไทรใหญ่

ต.คลองขวาง
ต.ขุนศรี

ต.ไทรน้อย

ต.ทวีวัฒนา

ต.หนองเพรางาย

แผนที่จังหวัดนนทบุรี
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อุโบสถหลังเดิม วัดบางไผ่ อำเภอบางบัวทอง
สถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา
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บทนำ
ปัญหาในการศึกษาเรือ่ งราวของชุมชนต่างๆ ในขณะนีค้ อื การขาดการศึกษาประวัตศิ าสตร์
ของท้องถิ่นหรือประวัติศาสตร์ของชุมชน ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติ แต่
ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสำคั ญ แก่ ก ารศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ข องชุ ม ชนซึ่ ง เป็ น มาตุ ภู มิ ข องผู้ ค นทั้ ง หลาย
โดยความเป็นจริงแล้วประวัติศาสตร์ชุมชนคือประวัติศาสตร์ของสังคมที่มีผู้คนมาอยู่รวมกันตั้งแต่
กลุ่มเล็กที่สุดคือครอบครัวและเครือญาติ จากนั้นเป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์ทางสังคม เป็นบ้าน
เป็นบางหรือคุ้มต่างๆ ตลอดไปจนถึงเป็นเมือง เป็นนคร เป็นชาติภูมิในระดับประเทศชาติ
เมื่อประวัติศาสตร์ชุมชนคือประวัติศาสตร์ของสังคม จึงแสดงให้เห็นความเป็นมาของ
ผู้คนในท้องถิ่นเดียวกันที่อาจมีอาชีพเดียวกันหรือแตกต่างกัน แม้มีชาติพันธุ์ต่างกันมีความเชื่อ
ต่างกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ในชุมชนเดียวกันตั้งแต่ ๒ - ๓ ชั่วคน จนเกิดสำนึกว่าเป็นคนบ้าน
เดียวกัน มีกติกาจารีตประเพณีในทางสังคม เศรษฐกิจร่วมกันในชุมชน
บางบัวทองซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของความเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับผู้คน
ในสังคมของชุมชนต่างๆ ทีร่ วมกันเป็นคนบางบัวทองและอำเภอบางบัวทอง เมือ่ เอ่ยถึงบางบัวทอง
หลายคนมองเห็นภาพของหมู่บ้านจัดสรร ภาพของเมืองที่ต่อเนื่องจากบางใหญ่แหล่งรวมของ
ศูนย์การค้าที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดตามสองฟากถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรีและถนนรัตนาธิเบศร์ ภาพ
ของบางบัวทองดังกล่าวได้ซ่อนภาพของบางบัวทองในมุมอื่นไว้อีกมาก การที่จะรู้จักบางบัวทอง
จึงมีมุมมองอื่นๆ อีกมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้คน ชุมชน ภูมิประเทศ การทำมาหากินและวิถี
ชีวิตของคนบางบัวทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการของบางบัวทองที่คนบางบัวทองรุ่นก่อนได้
สร้างฐานไว้ และมีการสืบต่อความเป็นบางบัวทองต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน
บางบัวทองเป็นอำเภอที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของสังคมชาวสวนและสังคมชาวนา ที่มี
พัฒนาการสืบเนื่องยาวนานมากว่า ๖ ศตวรรษ เมื่อมีผู้คนมากขึ้นจึงได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ
บางบัวทอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ในเขตปกครองของเมืองนนทบุรีหรือเป็นจังหวัด
นนทบุรีในเวลาต่อมา
สังคมชาวสวนและชาวนาในอำเภอบางบัวทอง เป็นชุมชนที่มีมานานตั้งแต่สมัยอโยธยา
หรือสมัยอยุธยาตอนต้นแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนชาวสวนที่อยู่คลองอ้อม ซึ่งเป็นแม่น้ำ
เจ้าพระยาสายเก่า ปรากฏหลักฐานมีพระพุทธรูปศิลาทรายแดงสมัยอโยธยาก่อนกรุงศรีอยุธยา
และพระพุ ท ธรู ป สมั ย อยุ ธ ยาประดิ ษ ฐานอยู่ ใ นวั ด ต่ า งๆ ในอำเภอบางบั ว ทองหลายวั ด เช่ น
วัดบางรักใหญ่ ตำบลบางรักใหญ่ มีพระพุทธรูปศิลาทรายแดงสมัยอโยธยาขนาดใหญ่และมี
จำนวนมากถึง ๑๖ องค์ นอกจากนั้นยังมีพระอุโบสถและพระพุทธรูปสมัยอยุธยาที่วัดต่างๆ เช่น
วัดบางไผ่ วัดบางแพรก ซึ่งอยู่ในตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทองด้วย
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นอกจากหลักฐานทางโบราณสถานและพระพุทธรูปโบราณดังกล่าวแล้ว ยังมีเอกสาร
ที่กล่าวถึงชุมชนโบราณของอำเภอบางบัวทองที่ถือว่าเป็นเอกสารโบราณของไทยฉบับหนึ่ง คือ
โคลงนิราศกำสรวลสมุทรซึ่งแต่งขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น บทที่ ๕๓ ได้กล่าวถึงบ้านบางพลู
ปัจจุบันอยู่ที่ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง ดังนี้
เยียมาพิเศศพี้
ถนัดเหมือนพลูนางเสวอย
รยมรักษเมื่อไขดู
รศรำเพอยต้องมลิ้น

บางพลู
พี่ดิ้น
กระหนยก นางนา
ล่นนใจลานใจ ฯ

หลักฐานทางโบราณวัตถุโบราณสถานและโคลงนิราศดังกล่าวนี้ เป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่า
มีชุมชนและการตั้งถิ่นฐานของผู้คนที่คลองอ้อมที่บางพลู บางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง มานาน
ตั้งแต่สมัยอโยธยาและสมัยอยุธยาตอนต้นแล้ว
เหนือคลองอ้อมไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาที่คลองบางบัวทอง บริเวณนี้เป็นแหล่งที่ตั้งของ
ชุมชนที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเช่นกัน คลองบางบัวทองเป็นคลองที่เป็นสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยา
แยกไปทางทิศตะวันตก บริเวณสองฝั่งคลองเป็นที่ราบลุ่ม มีดอกบัวขึ้นอยู่มากมายเต็มทุ่งออกดอก
บานสะพรั่งเต็มไปทั้งทุ่งงดงามนักจนเรียกชุมชนนี้ว่า บางบัวทอง และเรียกชื่อคลองในชุมชนนี้ว่า
คลองบางบัวทอง
บางบัวทองได้มีการกล่าวถึงเมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยาถูกพม่าเข้ามาเผาทำลายใน พ.ศ.
๒๓๑๐ เมื่อนายสุดจินดา (สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท) ได้พายเรือ
หลบหนีทหารพม่าจากกรุงศรีอยุธยาเพื่อจะไปพบหลวงยกกระบัตร (พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) ผู้เป็นพี่ชายที่เมืองราชบุรี หนังสืออภินิหารบรรพบุรุษได้กล่าวเมื่อ
นายสุดจินดาพายเรือมาถึงบางบัวทอง ดังนี้
“ภอมาถึงบางบัวทอง
ในอ้อมเกร็ดก็ภอสว่างในที่นั้น”
จากข้ อ ความดั ง กล่ า วนี้ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การเป็ น ชุ ม ชนบางบั ว ทองที่ มี ม าตั้ ง แต่ ส มั ย
อยุธยาแล้ว
ลักษณะภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของชุมชนคลองอ้อมและคลอง
บางบัวทองมีลักษณะคล้ายคลึงกันคือเป็นชุมชนที่ตั้งขึ้นตามริมฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา และเป็น
บริเวณที่แม่น้ำเจ้าพระยาไหลโค้งอ้อม ต่อมามีการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณที่
โค้งอ้อมทั้ง ๒ แห่ง ทำให้แม่น้ำเปลี่ยนเส้นทางไหลตรงไปตามคลองที่ขุดลัดนั้น แม่น้ำสายเก่า
จึงเปลี่ยนสภาพเกิดการตื้นเขินเป็นคลองไป ลำน้ำเจ้าพระยาในจังหวัดนนทบุรีแต่เดิมมิได้มี
ลักษณะอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ กล่าวคือในช่วงที่แม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาทางทิศใต้ผ่านอำเภอ
ปากเกร็ดมาถึงบ้านตลาดขวัญ วัดท้ายเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี แม่น้ำได้ไหลวกไปทาง
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ทิศตะวันตกผ่านบ้านบางศรีเมือง บ้านบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี บ้านบางรักใหญ่ อำเภอ
บางบัวทอง บ้านบางเลน บ้านบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จากนั้นวกลงไปทางทิศใต้ ผ่านบ้าน
บางอ้อยช้าง บ้านบางสีทอง ไปถึงตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย แม่น้ำเจ้าพระยาไหลวกไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ออกไปจนถึ ง บริ เ วณด้ า นใต้ ข องวั ด ค้ า งคาว ตรงข้ า มหน้ า วั ด เขมาภิ ร ตารามบริ เ วณ
เหนือสะพานพระราม ๖ แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงนี้ได้ไหลวกลงทางทิศใต้สู่กรุงเทพมหานคร แม่น้ำ
เจ้าพระยาช่วงระหว่างตลาดขวัญถึงวัดเขมาภิรตารามจึงไหลอ้อมโค้งมาก
ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ทรงเห็นว่าการเดินทางตามแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้น
มายังกรุงศรีอยุธยาตามแม่น้ำ เมื่อถึงช่วงที่โค้งอ้อมช่วงนี้ต้องใช้เวลามาก จึงโปรดเกล้าฯ ให้ขุด
คลองลัดเมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๙ ขุดลัดจากบริเวณบ้านตลาดขวัญใต้วัดท้ายเมือง (ที่เป็นปากคลองอ้อม
ในปัจจุบัน) ตรงไปทางทิศใต้ผ่านวัดเฉลิมพระเกียรติ ผ่านศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า ผ่าน
บ้านบางตะนาวศรี ไปบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศใต้ที่หน้าวัดเขมาภิรตาราม ทำให้กระแสน้ำ
เปลี่ยนทางเดินไหลตรงมาตามคลองลัดที่ขุดใหม่และกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบัน
เช่นเดียวกับที่บ้านบางบัวทองที่ตั้งอยู่ตรงที่แม่น้ำเจ้าพระยาไหลโค้งอ้อม กล่าวคือแม่น้ำ
เจ้าพระยาที่ไหลจากทิศเหนือผ่านจังหวัดปทุมธานี เมื่อถึงอำเภอปากเกร็ดแม่น้ำได้ไหลไปทางทิศ
ตะวันตกแล้วไหลอ้อมมาทางทิศใต้มาทางคลองบางบัวทอง จากนั้นแม่น้ำได้ไหลวกไปทางทิศ
ตะวันออกไปถึงวัดเชิงเลน แม่น้ำได้ไหลวกกลับไปทางทิศใต้สู่เมืองนนทบุรี
พ.ศ. ๒๒๖๕ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดตั้งแต่วัดปากอ่าว
(วัดปรมัยยิกาวาส) ตรงไปทางทิศใต้ถึงด่านขนอนบ้านปากเกร็ดบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้าน
บางตลาด เมื่อขุดคลองลัดแล้วกระแสน้ำได้เปลี่ยนทางเดินไหลไปตามคลองลัดที่ขุดใหม่ ผู้คน
ได้มาตั้งบ้านเรือนสองฝั่งคลองลัดมาก บ้านบางบัวทองและคลองบางบัวทองจึงเปลี่ยนไปอยู่
ในบริเวณที่ไม่ใช่เส้นทางคมนาคมหลัก
การตั้งชุมชนทั้งที่คลองอ้อมและคลองบางบัวทองได้มีขึ้นก่อนการขุดคลองลัด ชุมชน
เหล่านี้จึงเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนเส้นทางการคมนาคมทางน้ำที่มีความสำคัญมาแต่เดิม แม้ต่อมา
มีการขุดคลองลัดก็ไม่ได้ทำให้ชุมชนคลองบางบัวทองและชุมชนคลองอ้อมหมดความเป็นชุมชน
ใหญ่ไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนคลองอ้อมนั้น ยังคงตั้งอยู่ในบริเวณที่ถือว่าเป็นเส้นทาง
คมนาคมทางน้ำที่เป็นเส้นทางเก่าที่มีอยู่ก่อนการขุดคลองลัด ทั้งนี้เพราะก่อนที่จะมีการขุดคลอง
ลัดที่เมืองนนทบุรีนั้น ได้มีการขุดคลองลัดจากแม่น้ำเจ้าพระยา (สายเก่า) ที่บางกรวยบริเวณวัด
ชลอตรงไปทางทิศใต้ไปบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาที่บางกอกน้อยบริเวณวัดขี้เหล็ก (วัดสุวรรณคีรี)
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดเกล้าฯ ให้ขุดเมื่อ พ.ศ. ๒๐๘๑ การเดินทางของผู้คนระหว่าง
กรุงศรีอยุธยาและบางกอก เมืองธนบุรีส่วนใหญ่ยังคงใช้เส้นทางคลองลัดนี้ แม้ต่อมาจะได้มีการ
ขุดคลองลัดเมืองนนทบุรีแล้วก็ตาม
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ผลจากการขุดคลองลัดจากบางกรวยไปบางกอกน้อยนี้ นอกจากจะเป็นการย่นระยะ
ทางในการเดินทางแล้ว ยังมีผลให้เกิดการขยายชุมชนชาวสวน ทำให้ชาวสวนจากบางระมาด
บางบำหรุ ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำสวนที่คลองอ้อมกันมากขึ้น การทำสวนผลไม้จึงกระจายอยู่ตลอด
สองฝั่งคลองอ้อมและคลองที่ขุดแยกจากคลองอ้อม เช่น คลองบางรักใหญ่ คลองบางไผ่ เป็นต้น
อีกทั้งการขุดคลองบางใหญ่ที่ขุดแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าที่เป็นคลองอ้อมที่บ้าน
บางใหญ่ตรงไปทางทิศตะวันตกไปบรรจบแม่น้ำนครชัยศรีหรือแม่น้ำท่าจีน ที่บ้านลานตากฟ้า
คลองบางใหญ่จึงเป็นคลองที่มีความสำคัญต่อชุมชนในคลองอ้อมอีกคลองหนึ่ง เพราะเป็นเส้นทาง
คมนาคมทางน้ำที่เชื่อมการเดินทางระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานครกับเมืองนครชัยศรี
นครปฐมและสุพรรณบุรี
การขุดคลองลัดบางกรวยและการขุดคลองบางใหญ่ดังกล่าวนี้ ทำให้ชุมชนคลองอ้อม
บริเวณบางรักใหญ่ บางใหญ่ บางแม่นาง บางเลน มีความสำคัญและเป็นชุมชนใหญ่กว่าชุมชน
ใกล้เคียงเพราะเป็นชุมชนที่อยู่ในชุมทางการค้าและการคมนาคม
ส่วนชุมชนในคลองบางบัวทองและชุมชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ปากคลอง
บางบัวทอง เช่น บ้านบางพลับ บ้านบางภูมิ เป็นชุมชนที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและเป็นแหล่ง
ที่มีการทำสวนทำนามาแต่ดั้งเดิมเช่นกัน คลองบางบัวทองมีความยาวประมาณ ๖ กิโลเมตร
เป็นคลองที่แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา มีผู้คนอาศัยอยู่ตลอดสองฝั่งคลองและจากคลองบางบัวทอง
สามารถเดินทางติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองอ้อมได้สะดวก
การเกิดชุมชนต่างๆ ที่เป็นชุมชนใหญ่และมีประวัติมายาวนานในคลองบางบัวทองและ
คลองอ้อมนั้น เกี่ยวเนื่องกับสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ที่ตั้งชุมชนต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่
ผู้คนได้เลือกและใช้ประกอบการตัดสินใจไปตั้งหลักแหล่งด้วยเป็นพื้นที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิต
และการทำมาหากิน สภาพภูมิศาสตร์ทั้งที่คลองบางบัวทองและคลองอ้อมที่มีแม่น้ำเจ้าพระยา
ไหลผ่าน มีคลองสาขาที่ไหลเชื่อมโยงกันทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน จึงเป็นพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ที่มีความสมบูรณ์ เหมาะสมกับการใช้พื้นที่ดินตั้งบ้านเรือนและใช้พื้นที่ทำนาทำสวนได้
เป็นอย่างดี
ชุมชนคลองอ้อมและชุมชนคลองบางบัวทองเป็นชุมชนชาวสวนและชาวนาที่มีวิถีชีวิต
ของสังคมชาวสวน ชาวบ้านมีความชำนาญในการเพาะปลูกไม้ผลต่างๆ แต่การทำนามีอยูท่ า้ ยสวน
เพื่อปลูกข้าวไว้เป็นอาหารในครัวเรือนมากกว่าจะเป็นการค้า
ชุ ม ชนชาวสวนดั ง กล่ า วได้ ส ร้ า งสรรค์ ง านศิ ล ป์ ที่ มี คุ ณ ค่ า ฝากไว้ ต ามอารามต่ า งๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนชาวสวนที่บางรักใหญ่ บางไผ่ บางแพรก บางเดื่อ ที่อยู่ในแหล่ง
อารยธรรมคลองอ้อมที่เป็นพื้นที่เก่าแก่ดั้งเดิมของอำเภอบางบัวทองที่มีมานานกว่า ๖ ศตวรรษ
ผู้คนในชุมชนดั้งเดิมในแหล่งอารยธรรมดังกล่าวยังคงดำรงวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับวิถีวัฒนธรรม
ของสังคมชาวสวน
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แต่เรื่องราวของอำเภอบางบัวทองอีกยุคหนึ่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๓ เป็นต้นมาที่เป็นยุคของ
การพัฒนาเศรษฐกิจของบ้านเมือง ทางราชการส่งเสริมให้ราษฎรทำนามากขึ้น เพราะนอกจากข้าว
จะเป็นอาหารหลักหล่อเลี้ยงผู้คนทั้งประเทศแล้ว ข้าวยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญส่งไปจำหน่าย
ยังต่างประเทศที่ทำให้รายได้กับประเทศไทยได้จำนวนมหาศาล ข้าวจึงเป็นสินค้าส่งออกที่ทำ
รายได้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย
พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นป่าต่อเนื่องไปติดต่อกับ
จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้มีผู้คนจำนวนมากขออนุญาตต่อทางราชการเข้าไป
จับจองหักร้างถางพง ขุดคลองพระราชาพิมลและคลองอื่นๆ เพื่อเป็นคลองส่งน้ำสำหรับใช้ทำนา
และการคมนาคมทางน้ำ
จากนั้นเป็นต้นมาภาพของบางบัวทองเป็นภาพของผู้คนจำนวนมากที่หลั่งไหลเข้าไป
จับจองที่ดินหรือไปประกอบอาชีพในพื้นที่ ผู้ที่เข้าไปจับจองที่ดินครั้งนั้นมีผู้คนหลายชาติหลาย
ศาสนา ทั้ ง ไทย จี น มอญ ญวนและมุ ส ลิ ม เกิ ด เป็ น ชุ ม ชนและสั ง คมชาวนาขนาดใหญ่ ขึ้ น
ทางราชการได้ยกฐานะชุมชนเป็นอำเภอบางบัวทองเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๓ ต่อมาเกิดสังคม
ชาวจีนที่มาทำการค้าการปลูกผัก เกิดโรงสีและศูนย์กลางการค้าข้าวและผักที่ใหญ่ขึ้นในอำเภอ
บางบัวทอง
นอกจากชุมชนดั้งเดิมที่อยู่ตามคลองอ้อมและคลองบางบัวทองดังกล่าวแล้ว ต่อมาเกิด
ชุมชนและสังคมชาวนาขึ้นในพื้นที่ทางด้านปลายคลองบางบัวทองทางด้านทิศเหนือและทิศ
ตะวันตกของปลายคลองบางบัวทอง ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการครั้งสำคัญและเป็นการก่อกำเนิด
ชุมชนชาวนา เกิดแหล่งปลูกข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอบางบัวทอง ที่ดินที่เป็นป่า
ถูกแผ้วถางมีผู้คนเข้าไปจับจองทำนากันมากมาย
ต่อมามีการขุดคลองเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย จึงทำให้ผู้คนหลั่งไหลเข้าไปจับจองที่ดินเพื่อใช้
ทำนามากยิ่งขึ้น ผู้คนที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานทำนานั้นมีทั้ง ไทย มอญ มุสลิม ส่วนจีนทำสวนผักและ
ค้าขาย ญวนเลี้ยงสุกร และปลูกผัก ความเป็นพหุสังคมจึงเกิดขึ้นในอำเภอบางบัวทอง แต่ผู้คน
เหล่านั้นอยู่รวมกันอย่างสงบสันติ แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ต่างยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
และความเชื่อของตนไว้อย่างดี ทำให้เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของผู้คนในอำเภอบางบัวทอง
นอกจากนั้ น ชุ ม ชนคลองอ้ อ มและคลองบางบั ว ทองดั ง กล่ า ว ตั้ ง อยู่ ไ ม่ ไ กลจากบ้ า น
ตลาดขวั ญ ที่ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ของเมื อ งนนทบุ รี ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการปกครองของชุ ม ชนในระดั บ เมื อ ง
หรือระดับจังหวัด ซึ่งเป็นย่านการค้าและเป็นชุมชนใหญ่ในสมัยอยุธยา สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเป็นเมืองนนทบุรีเมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๒ และไม่ไกลจากด่านขนอนบ้านปากเกร็ด
ที่บ้านบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จึงทำให้มีผู้คนเข้ามาตั้งหลักแหล่งทำสวนทำนา
ในบริเวณคลองบางบัวทองและคลองอ้อมกันมากขึ้น เกิดแหล่งอารยธรรม เกิดสังคมชาวสวน
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สั ง คมชาวนาที่มีความเจริญในแต่ละชุมชนต่ อ เนื่ อ งกั น มาเป็ น เวลายาวนานกว่ า ๖ ศตวรรษ
สอดคล้องกับพระราชวินิจฉัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกล่าวถึง
ความสำคัญของสภาพภูมิศาสตร์หรือสภาพธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการตั้งชุมชนว่า “สภาพ
ภูมิศาสตร์หรือสภาพธรรมชาติเป็นตัวกำหนดว่า บริเวณนั้นๆ คนจะตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน
กั น อย่ า งไร ใช้ วั ส ดุ อ ะไร บ้ า นจะหั น ไปทางทิ ศ ไหน เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม เสื้ อ ผ้ า เป็ น อย่ า งไร
ประกอบอาชีพอะไรบ้าง ทานอาหารอะไร เจ็บป่วยจัดการอย่างไรและคนที่ตายไปแล้ว
จัดการอย่างไร”
พื้ น ที่ บ ริ เ วณคลองอ้ อ มและคลองบางบั ว ทองเป็ น พื้ น ที่ นิ เ วศวั ฒ นธรรม (Cultural
ecology) ที่แสดงให้เห็นทั้งสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
ตั้งบ้านเรือนของผู้คนและแสดงให้เห็นวิถีวัฒนธรรม (Cultural life) ของผู้คนที่อยู่ในสังคมชาวสวน
สังคมชาวนาและสังคมชาวน้ำที่มีชีวิตผูกพันอยู่กับการทำนาการทำสวนและกับสายน้ำในแม่น้ำ
ลำคลองอย่างแนบแน่น ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองนนทบุรีซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองในบริเวณนี้
ที่ชุมชนคลองอ้อมและชุมชนคลองบางบัวทองอยู่ในเขตปกครองของเมืองนนทบุรี
พื้นที่ที่เป็นนิเวศทางวัฒนธรรมของคลองอ้อมเป็นแหล่งชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ตามคลอง
อ้อม ซึ่งเคยเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนบางรักใหญ่เป็นชุมชนที่มีความ
เจริญมาตั้งแต่สมัยอโยธยาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา ดังปรากฏพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่
ที่มีพระพุทธลักษณะงามจำนวน ๑๖ องค์ ที่วิหารวัดบางรักใหญ่ในปัจจุบัน ชุมชนแห่งนี้มีความ
เจริญมั่งคั่งมายาวนานและเป็นพื้นที่นิเวศวัฒนธรรมที่เก่าที่สุดในอำเภอบางบัวทอง เป็นชุมชน
ชุมชนคลองบางบัวทอง
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ชาวสวนเป็นส่วนใหญ่ มีการทำนาบ้าง เช่นเดียวกับชุมชนคลองบางบัวทอง เป็นชุมชนที่มีมาแต่
ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของสยาม เป็นแหล่งกำเนิดพืชพันธุ์ธัญญาหารสมบูรณ์ด้วยข้าวและ
ปลา เมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำจะท่วมทุ่ง ทั้งท้องทุ่งจะเต็มไปด้วยบัวอันเป็นที่มาของชื่อบางบัวทอง
และคลองบางบัวทอง
เมื่อได้รู้จักอำเภอบางบัวทองในระดับท้องถิ่นที่เป็นนิเวศวัฒนธรรม จะได้พบเห็นผู้คน
หลายกลุ่มหลายชาติพันธุ์และหลายอาชีพที่ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานขึ้นเป็นชุมชนต่างๆ ในลักษณะของ
พหุ สังคมในอำเภอบางบัวทองและเมื่ อ ได้ ศึ ก ษาในระดั บ ลึ ก ลงไปในระดั บ ชุ ม ชนของคนบ้ า น
เดียวกัน ทำให้เห็นคนและวิถีชีวิตคนที่อยู่ร่วมกันในแต่ละชุมชนที่เป็นชีวิตวัฒนธรรมของผู้คน
ในชุมชนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนในชุมชนต่างๆ ในอำเภอบางบัวทองยังคงมี
ความโดดเด่นและเข้มแข็ง แม้ในปัจ จุ บั น นี้ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ มี ผ ลกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ของคน
บางบัวทองเป็นไปอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของเมืองหลวงที่ถาโถมเข้ามาใน
ทุกหมู่บ้านทุกตำบลในอำเภอบางบัวทอง
การเกิ ด ชุ ม ชนต่ า งๆ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ นิ เ วศวั ฒ นธรรมที่ มี ม าดั้ ง เดิ ม ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารแบ่ ง
การปกครองบ้านเมืองเป็นหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สภาพนิเวศวัฒนธรรมบางบัวทองได้กระจายอยู่ตามคลองอ้อม ซึ่งเป็น
แม่น้ำเจ้าพระยามาแต่เดิม และตามบริเวณปากคลองบางบัวทองซึ่งเป็นคลองแยกจากแม่น้ำ
เจ้าพระยาด้านหลังเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีในปัจจุบัน ลักษณะนิเวศวัฒนธรรม
ของชุมชนเหล่านี้ไม่ได้แบ่งแยกเป็นหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นเมื่อกล่าว
ถึงอำเภอบางบัวทองจึงต้องเข้าใจถึงสภาพของนิเวศวัฒนธรรมที่ไม่ได้ถูกแบ่งแยกเป็นหมู่บ้าน
เป็นตำบล เป็นอำเภอตามรูปแบบการปกครอง แต่บางบัวทองที่มีสภาพแวดล้อมของพื้นที่ภูมิ
วัฒนธรรมและนิเวศวัฒนธรรมของผู้คนและสังคมของผู้คนเหล่านั้นด้วย
ผลจากการที่ เ ป็ น แหล่ ง ปลู ก ข้ า วและแหล่ ง ปลู ก ผั ก ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในจั ง หวั ด นนทบุ รี
กระทรวงนครบาลจึงได้ยกฐานะเป็นอำเภอบางบัวทอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓ อำเภอบางบัวทองจึง
เป็นศูนย์กลางการค้าข้าว การค้าข้าวจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเกิดโรงสีข้าวกระจายอยู่ทั่วไป
ตามคลองต่างๆ ในอำเภอบางบัวทอง เกิดกิจการรถไฟและตลาดขนาดใหญ่ในอำเภอบางบัวทอง
ในเวลาต่อมา ผู้คนจึงหลั่งไหลเข้าไปทำมาหากินในอำเภอบางบัวทองกันมากยิ่งขึ้น เกิดเป็นชุมชน
ขนาดใหญ่จนได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองตั้งแต่เมื่อเริ่มจัดตั้งเป็นเทศบาลเมื่อ พ.ศ.
๒๔๘๐
หมู่บ้านริมน้ำปลายคลองบางบัวทอง

00 Intro-P.1-9 Proof-06.indd 8

5/3/11 5:27:47 PM

ภูมินามอำเภอบางบัวทอง



ปัจจุบันอำเภอบางบัวทองได้เป็นเมืองในปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร สังคมชาวสวน
สังคมชาวนา สังคมชาวสวนผัก สังคมชาวตลาดและสังคมชาวน้ำ ตลอดจนวิถีชีวิตที่เกี่ยวเนื่อง
ทั้ ง เรื่ อ งของนิ เ วศวั ฒ นธรรม และวิ ถี วั ฒ นธรรมของผู้ ค นในอำเภอบางบั ว ทองที่ เ คยมี ก าร
เปลี่ยนแปลงมาอย่างช้าๆ ได้เกิดอาการผกผันหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับนิเวศวัฒนธรรม
และวิถีวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ซึ่งเป็น
พัฒนาการครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของอำเภอบางบัวทองยาวนานกว่า ๖ ศตวรรษและมีพัฒนาการ
ต่อเนื่องกันมาจนเกิดเป็นชุมชนพหุสังคมของผู้คนบางบัวทองที่ประกอบด้วยผู้คนหลายชาติพันธุ์
หลายอาชีพและหลายความศรัทธาเชื่อถือ

ศาลเจ้าพ่อต้นตะกู ในคลองบางบัวทอง
อยู่ปลายคลองบางรักใหญ่ บรรจบคลองบางบัวทอง

สิ่งดังกล่าวมานี้เป็นการนำเสนอเรื่องราวของคนบางบัวทองที่มองจากข้างในที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่ทำให้เกิดสำนึกร่วม
กันของการอยู่รวมกันเป็นชุมชนเป็นบ้านเป็นย่านภายในพื้นที่ภูมิวัฒนธรรม แม้ผู้คนในอำเภอ
บางบัวทองประกอบด้วยผู้คนที่หลากหลายชาติพันธุ์ หลายอาชีพ หลายความศรัทธา หลาย
ศาสนา แต่ ค วามหลากหลายเหล่ า นั้ น ได้ ห ล่ อ หลอมรวมกั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น ของคน
บางบัวทอง และของอำเภอบางบัวทอง
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ตอนที่ ๑
บางบัวทองแหล่งอารยธรรม
คลองอ้อมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า
และย่านคลองบางบัวทอง
การทำความรู้จักกับอำเภอบางบัวทอง ถ้าได้รู้จักคลองอ้อมและคลองบางบัวทองก่อน
จะทำให้รู้จักอำเภอบางบัวทองได้ดียิ่งขึ้น เพราะทั้งคลองอ้อมและคลองบางบัวทองเป็นนิเวศ
วัฒนธรรมแหล่งใหญ่ที่มีพื้นที่กว้างขวางและมีประวัติที่ยาวนาน เป็นที่ตั้งชุมชนดั้งเดิมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคลองอ้อมซึ่งเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอเมืองนนทบุรี
อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่และอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นแหล่งอารยธรรมที่
สำคัญของจังหวัดนนทบุรีเช่นเดียวกับคลองบางบัวทองเป็นที่ตั้งของบ้านบางบัวทองชุมชนดั้งเดิม
และเป็นที่มาของชื่ออำเภอบางบัวทอง
แม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านเกาะเกร็ดผ่านด่านขนอนปากเกร็ด บ้านบางตลาด อำเภอ
ปากเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี มาทางทิ ศ ใต้ เมื่ อ ผ่ า นสะพานพระนั่ ง เกล้ า ถึ ง วั ด ไทรม้ า เหนื อ และ
วั ด ไทรม้ า ใต้ ใ นเขตอำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นนทบุ รี ลำน้ ำ ได้ หั ก เลี้ ย วมาทางทิ ศ ตะวั น ตกไปทาง
บ้านบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี บ้านบางรักใหญ่ บ้านบางพลู อำเภอบางบัวทอง จากนั้น
ไหลผ่ า นอำเภอบางใหญ่ อำเภอบางกรวย และไหลวกไปทางทิ ศ ตะวั น ออกที่ วั ด ชลอไปถึ ง
บริเวณหน้าวัดเขมาภิรตาราม จากนั้นจึงไหลวกลงมาทางทิศใต้ไปสู่เมืองธนบุรีศรีมหาสมุทร
บ้านบางกอก กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
ลักษณะภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่มีลำน้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน
ในลักษณะโค้งอ้อมดังกล่าว ทำให้กระแสน้ำไหลช้าลง ตะกอนที่มากับน้ำจะจมลงในลำน้ำตลอด
เวลา ประกอบกับพื้นที่นี้อยู่ในช่วงปลายน้ำใกล้ปากน้ำเจ้าพระยา น้ำทะเลมีขึ้นและลง เมื่อน้ำจืด
ไหลมาปะทะกับน้ำทะเล จึงทำให้การไหลของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเมืองนนทบุรีมีไหลขึ้นและ
ไหลลงตามการขึ้นและลงของน้ำทะเล เมื่อน้ำทะเลไหลขึ้นและปะทะกับน้ำจืดจนน้ำขึ้นเต็มที่
กระแสน้ำจะไหลช้าและหยุดนิ่งระยะหนึ่ง ทำให้ตะกอนน้ำจืดและตะกอนน้ำเค็มมาตกตะกอน
ทับถมกันอยู่ตลอดเวลาจนเกิดเป็นที่ดอนขึ้น อีกทั้งที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีลักษณะไหลโค้ง
อ้อมเช่นนี้ จึงเป็นผืนดินที่อุดมด้วยตะกอนน้ำจืดและตะกอนน้ำเค็ม และเป็นผืนดินที่สมบูรณ์ด้วย
แร่ธาตุธรรมชาติ เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืชผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้นานาพันธุ์
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แผนที่แสดงลำน้ำเจ้าพระยาไหลโค้งอ้อมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
ที่ได้ชื่อเรียกว่า คลองอ้อมนนท์ หรือคลองอ้อม
(ภาพจากพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี)

โดยลักษณะภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมดังกล่าว บริเวณลำน้ำเจ้าพระยาที่ไหล
โค้งอ้อมที่บ้านบางรักน้อย บ้านบางรักใหญ่ บ้านบางพลู บ้านบางใหญ่ตลอดไปถึงบ้านบางกรวย
จึงเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เกิดชุมชนชาวสวนขึ้นตลอดสองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยา และตามบางหรือ
คลองที่มีอยู่อย่างมากมายในบริเวณนี้และพัฒนาขึ้นเป็นชุมชนใหญ่ตั้งแต่สมัยอโยธยา ก่อนที่จะมี
การสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีวัดเก่าที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอโยธยาก่อนสมัยอยุธยา
และวัดเก่าที่สร้างในสมัยอยุธยาต่อเนื่องกันมามากกว่า ๔๐ วัดกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณนี้ ลำน้ำ
อ้อมจึงเป็นอู่อารยธรรมที่สำคัญในจังหวัดนนทบุรีที่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอบางบัวทอง
อำเภอบางใหญ่และอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ชุมชนชาวสวนในย่านลำน้ำอ้อม บ้านตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
ในสมัยอยุธยา ชุมชนที่อยู่ในบริเวณลำน้ำเจ้าพระยาที่คลองอ้อมนี้ได้พัฒนาเป็นแหล่ง
ปลูกผลไม้แหล่งใหญ่ และเกิดตลาดขวัญทางด้านเหนือและตลาดแก้วทางด้านใต้ ตลอดสองฝั่ง
แม่น้ำเกิดชุมชนชาวสวนต่อเนื่องกันไปจนถึงชุมชนชาวสวนเมืองธนบุรีศรีมหาสมุทรที่อยู่ทางใต้
ของบ้านตลาดขวัญ
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พ.ศ. ๒๐๙๒ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะบ้านตลาดขวัญเป็น
เมืองนนทบุรี ชุมชนทีอ่ ยูใ่ นย่านบ้านตลาดขวัญ เช่น บ้านบางรักน้อย บ้านบางรักใหญ่ บ้านบางพลู
บ้านบางไผ่ บ้านบางใหญ่ อยู่ในเขตปกครองของเมืองนนทบุรี

ชุมชนชาวสวนธนบุรีขยายมาทำสวนผลไม้ในชุมชนลำน้ำอ้อม
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมืองนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๒ และต่อมา
พ.ศ. ๒๑๐๐ โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยา (เดิม) ที่บางกรวยตรงไปทางทิศใต้
ผ่านบางบำหรุ ไปบรรจบคลองบางกอกน้อย เพื่อเป็นทางลัดสำหรับการเดินเรือระหว่างเมืองธนบุรี
ศรีมหาสมุทรและเมืองนนทบุรี ผลจากการขุดคลองลัดทำให้เกิดการขยายตัวของชุมชนชาวสวน
จากบางกอกมายั ง บางกรวย บางใหญ่ บางรั ก ใหญ่ กั น มากขึ้ น นอกจากจะมี ก ารตั้ ง ถิ่ น ฐาน
บ้านเรือนตามสองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยาเดิม (ปัจจุบันคือคลองอ้อมหรือแม่น้ำอ้อม) มีการขุดบาง
หรือคลองซอยจากสองฝั่งลำน้ำไปยังพื้นที่ห่างไกลลำน้ำอีกมากมาย เพื่อประโยชน์ในการใช้น้ำ
ทำสวนและเพื่อการคมนาคมไปยังชุมชนที่อยู่ห่างลำน้ำเจ้าพระยา (เดิม) อีกด้วย

การขยายชุมชนลำน้ำอ้อมตามเส้นทางเชื่อมนครปฐม สุพรรณบุรี
ชุมชนชาวสวนธนบุรีในอดีต
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ลำน้ำเจ้าพระยาเดิมที่ปัจจุบันเป็นคลองอ้อม เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญยิ่งขึ้นในเวลา
ต่อมาเมื่อมีการขุดคลองบางใหญ่ แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา (เดิม) ที่บ้านบางใหญ่ บ้านเสาธงหิน
ตรงไปเชื่อมคลองโยง ไปบรรจบแม่น้ำนครชัยศรีหรือแม่น้ำท่าจีนที่บ้านลานตากฟ้า เป็นเส้นทาง
เดินเรือจากกรุงศรีอยุธยาและจากบางกอกไปเมืองนครปฐม และเมืองสุพรรณบุรี ชุมชนที่อยู่
บริเวณคลองบางใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอำเภอบางบัวทองมาก่อนจึงเป็นย่านที่มีความ
สำคัญอีกแห่งหนึ่ง มหากวีสุนทรภู่เมื่อเดินทางไปนครปฐมและสุพรรณบุรีได้นั่งเรือที่แจวไปตาม
คลองบางใหญ่และคลองโยงผ่านชุมชนต่างๆ ในบริเวณนี้

ชุมชนคลองอ้อมที่บ้านบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. ๒๕๐๑)

พ.ศ. ๒๑๗๙ สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดแยกจากแม่น้ำ
เจ้าพระยาที่วัดท้ายเมือง บ้านตลาดขวัญตรงไปทางทิศใต้ไปบรรจบลำน้ำเจ้าพระยาที่บริเวณ
หน้ า วั ด เขมาภิ ร ตาราม บ้ า นตลาดแก้ ว คลองลั ด ที่ ขุ ด ขึ้ น ได้ ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาที่ ต้ อ งใช้ เ วลานาน
ในการเดินทางทางเรือไปตามลำน้ำที่โค้งอ้อม
เมื่อมีการขุดคลองลัด กระแสน้ำได้เปลี่ยนจากการไหลโค้งอ้อมเป็นการไหลตัดตรงมา
ตามคลองที่ขุดจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของลำน้ำเจ้าพระยาในปัจจุบัน ลำน้ำเจ้าพระยาเดิมเกิดการ
ตื้ น เขิ น และแคบลงเพราะกระแสน้ ำ เปลี่ ย นทางเดิ น เกิ ด การทั บ ถมของตะกอนสู ง ขึ้ น แม่ น้ ำ
เจ้าพระยาบริเวณนี้จึงกลายเป็นคลองเล็กที่เรียกว่าคลองอ้อมในปัจจุบันนี้
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ถึงแม้มีการขุดคลองลัดจากวัดท้ายเมืองไปถึงวัดเขมาภิรตารามแต่ยังคงมีผู้คนเดินทาง
ตามลำน้ำเจ้าพระยาเดิมที่เป็นคลองอ้อมในปัจจุบันนี้เพื่อไปเมืองธนบุรีและบางกอกเข้าคลองลัด
บางกรวยบรรจบแม่ น้ ำ เจ้ า พระยาเดิ ม ที่ เ ป็ น คลองบางกอกน้ อ ยที่ ส มเด็ จ พระมหาจั ก รพรรดิ
โปรดเกล้ า ฯ ให้ ขุ ด นั้ น เพราะเป็ น ทางลั ด เช่ น กั น นอกจากนั้ น ถ้ า เป็ น การเดิ น ทางจาก
พระนครศรีอยุธยาไปเมืองนครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม การเดินทางยังคงต้องผ่านคลอง
อ้อมไปคลองบางใหญ่ คลองโยง ไปออกแม่น้ำท่าจีน ดังนั้นแม้ขุดคลองลัดเมืองนนทบุรี ก็ยังคง
มีเรือผ่านไปมาที่คลองอ้อมนี้อยู่มาก
สภาพพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งสวนผลไม้นานาพันธุ์มาแต่ดั้งเดิมของพื้นที่
สองฝั่งลำน้ำอ้อมหรือคลองอ้อมและตามคลองเล็กคลองน้อยที่มีอยู่ทั่วไปนั้นจึงเกิดเป็นชุมชน
ชาวสวนแหล่งใหญ่มาตั้งแต่สมัยอโยธยาก่อนที่จะมีการตั้งราชธานีที่กรุงศรีอยุธยา หลักฐานทาง
โบราณคดีที่สำคัญคือวัดต่างๆ จำนวนมากที่อยู่ในพื้นที่คลองอ้อมนี้มีพระพุทธรูปศิลาทรายแดง
ศิลปะสมัยอโยธยาประดิษฐานอยู่ตามวัดต่างๆ ในพื้นที่คลองอ้อมนี้มาก พระพุทธรูปเหล่านี้
ส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่ และมีพระพุทธลักษณะที่งามมาก เช่นที่วัดประชารังสรรค์ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ที่ วั ด บางรั ก ใหญ่ ตำบลบางรั ก ใหญ่ อำเภอบางบั ว ทองมี พ ระพุ ท ธรู ป ศิ ล าทรายแดง
สมัยอโยธยาขนาดใหญ่ และมีความงามอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จำนวนมากถึง ๑๖ องค์ประดิษฐาน
อยู่ที่วิหารภายในวัดบางรักใหญ่ นับว่าเป็นสถานที่รวบรวมพระพุทธรูปสมัยอโยธยาที่มีจำนวน
มากที่สุดในจังหวัดนนทบุรี นอกจากนั้นยังมีใบเสมาศิลาทรายแดงสมัยอโยธยาอยู่ตามวัดต่างๆ
ในลำน้ำอ้อมนี้อีกหลายวัด พระพุทธรูปและใบเสมาศิลาทรายแดงที่มีอยู่จำนวนมากตามวัดต่างๆ
ในบริเวณพื้นที่ลำน้ำอ้อมหรือคลองอ้อมที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญของชุมชนต่างๆ ในแหล่ง
อารยธรรมคลองอ้อมนี้ได้

	

พระพุทธรูปศิลาทรายแดงวัดบางรักใหญ่ 
ประดิษฐานในอาคารชั่วคราวก่อนสร้างวิหาร (พ.ศ. ๒๕๓๐)
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ความเจริญของแหล่งอารยธรรมคลองอ้อมนี้ได้มีสืบต่อมาตลอดสมัยอยุธยา จึงมีวัด
ต่างๆ ที่ได้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาจำนวนมากมายหลายวัด กระจายอยู่ทั่วไปในแหล่งอารยธรรม
คลองอ้ อ ม เช่ น วั ด เพลง (วั ด เพรง) วั ด ปราสาท วั ด โบสถ์ ด อนพรหม วั ด แดงประชาราษฎร์
วัดปรางค์หลวง วัดบางไกรนอก วัดบางไกรใน วัดสิงห์ วัดแก้วฟ้า วัดพิกุล วัดชลอ วัดค้างคาว
วัดบางไผ่ วัดบางแพรก วัดมะเดื่อ และวัดบางขนุน เป็นต้น ชุมชนต่างๆ ในแหล่งอารยธรรม
คลองอ้อมมีกระจายอยู่ทั่วไปเช่นกัน โดยมีวัดต่างๆ เป็นศูนย์กลางชุมชนที่มีชื่อมาตั้งแต่สมัย
อยุธยา เช่น บ้านบางพลู ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง โคลงกำสรวลสมุทร ซึ่งแต่งในสมัย
อยุธยาตอนต้น ได้กล่าวถึงชื่อของชุมชนแห่งนี้เมื่อเดินทางตามลำน้ำในคลองอ้อมและผ่านแหล่ง
อารยธรรมที่สำคัญอื่นๆ ตามคลองอ้อมนี้ด้วย

ลักษณะการประดิษฐานพระพุทธรูปในวิหารหลังเก่า วัดบางไผ่ แสดงถึงพุทธลักษณะ 
และแบบแผนการประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยอยุธยา

บางบัวทอง คลองและชุมชนดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา
คลองบางบั ว ทองเป็ น ที่ ตั้ ง ของชุ ม ชนบ้ า นบางบั ว ทองที่ เ ป็ น ชุ ม ชนโบราณตั้ ง แต่ ส มั ย
อยุธยา เป็นคลองที่แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งขวาตรงบริเวณอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี
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แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นทางคมนาคมทางเรือที่สำคัญระหว่างกรุงศรีอยุธยากับปากน้ำ
เจ้าพระยาที่ออกสู่อ่าวไทยได้ ก่อน พ.ศ. ๒๒๖๕ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ โปรดเกล้าฯ ให้
ขุ ด คลองลั ด เกร็ ด นั้ น เรื อ แพที่ ขึ้ น ล่ อ งระหว่ า งกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาและปากน้ ำ เจ้ า พระยาต้ อ งผ่ า น
ปากคลองบางบัวทอง พื้นที่บริเวณปากคลองบางบัวทองและพื้นที่ใกล้เคียงมีความอุดมสมบูรณ์
มี ชุ ม ชนเกิ ด ขึ้ น ตั้ ง แต่ ส มั ย อยุ ธ ยา เช่ น ที่ บ้ า นบางน้ อ ยใกล้ วั ด ใหญ่ ส ว่ า งอารมณ์ (เดิ ม ขึ้ น กั บ
ตำบลบางบั ว ทอง อำเภอบางบั ว ทอง ปั จ จุ บั น เป็ น ตำบลอ้ อ มเกร็ ด อำเภอปากเกร็ ด จั ง หวั ด
นนทบุรี) และชุมชนวัดจันทร์ ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด ชุมชนวัดขวิด (วัดแสงสิริธรรม)
ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ชุมชนบ้านบางบัวทองในคลองบางบัวทอง เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในเส้นทางการเดินทาง
ของผู้คนระหว่างกรุงศรีอยุธยาและเมืองต่างๆ ใกล้ชายทะเล เช่น เมืองธนบุรีและเมืองสาครบุรี
(สมุทรสาคร) ทั้งนี้เพราะมีการขุดปลายคลองบางรักใหญ่ที่แยกจากคลองอ้อมให้บรรจบกับคลอง
บางบัวทอง ดังนั้นการเดินทางจากกรุงศรีอยุธยาไปเมืองธนบุรีและเมืองสาครบุรีด้วยเรือที่ไม่ใหญ่
สามารถเดินทางตามคลองบางบัวทองผ่านเข้าคลองบางรักใหญ่ไปถึงคลองอ้อมที่วัดบางรักใหญ่
ใกล้อำเภอบางใหญ่ได้รวดเร็วกว่าไปตามลำน้ำเจ้าพระยา ชุมชนบ้านบางบัวทองแห่งนี้จึงเป็น
ชุมชนที่ตั้งอยู่ในเส้นทางที่มีผู้สัญจรผ่านไปมา
คลองบางรักใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นคลองแบ่งเขตระหว่างตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง 
และตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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ชุมชนบางบัวทองได้ถูกกล่าวถึงเมื่อครั้งที่กองทัพพม่าเข้าตีกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ.
๒๓๑๐ จากหนังสืออภินิหารบรรพบุรุษได้กล่าวถึงนายสุดจินดา (ต่อมารัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ
สถาปนาเป็ น สมเด็ จ กรมพระราชวั ง บวรมหาสุ ร สี ห นาท) ได้ ล่ อ งเรื อ หลบหนี ท หารพม่ า จาก
กรุงศรีอยุธยาเพื่อจะไปพบหลวงยกกระบัตร (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)
ผู้เป็นพี่ชายที่เมืองราชบุรี เพื่อให้มาร่วมงานกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการขับไล่ทหาร
พม่าออกจากกรุงศรีอยุธยา หนังสืออภินิหารบรรพบุรุษได้กล่าวถึงเมื่อนายสุดจินดาเดินทางถึง
บางบัวทอง ดังนี้
“ภอมาถึงบางบัวทองในอ้อมเกร็ด ก็ภอสว่างในที่นั้น จึงได้ซ่อนนอนอยู่ในที่ลับๆ ภอค่ำลง ก็ลง
เรือโกลนล่องมาถึงเมืองธนบุรีที่วัดแจ้ง”

จากหนังสืออภินิหารบรรพบุรุษนี้แสดงให้เห็นที่ตั้งของบ้านบางบัวทองในสมัยอยุธยานั้น
อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางบัวทอง และเป็นชุมชนที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา
เป็นราชธานีแล้วขณะนัน้ พืน้ ทีท่ เี่ ป็นทีต่ งั้ ทีว่ า่ การอำเภอบางบัวทองและตลาดบางบัวทองในปัจจุบนั
คงยังเป็นป่าไม่มีผู้คนอาศัยอยู่

แหล่งอารยธรรมคลองอ้อมถูกพม่าเข้ายึดครองเป็นชุมชนร้าง
พ.ศ. ๒๓๐๘ กองทัพพม่าได้เข้ายึดเมืองนนทบุรีและได้ตั้งค่ายเป็นฐานทัพอยู่ที่เมือง
นนทบุรีนานถึง ๓ ปี เพื่อสะสมกำลังเข้าตีกรุงศรีอยุธยาจนกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าเข้าเผาทำลาย
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ หลังจากกรุงศรีอยุธยาย่อยยับลงแล้ว พม่ายังคงตั้งค่ายอยู่ที่เมืองนนทบุรีอีก
ระยะหนึ่ง ก่อนที่จะยกทัพกลับ ดังปรากฏในพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เล่มที่ ๒
ที่กล่าวถึงเมืองนนทบุรี ที่ถูกกองทัพพม่าเข้ายึดครอง ดังนี้
“ครั้น ณ เดือนยี่ เมฆราโบ ก็ยกทัพเข้ามาเมืองธนบุรีอีก ไม่มีใครอยู่รักษาเมืองและสู้รบ พม่า
เอาปืนใหญ่ขึ้นตั้งบนป้อมวิไชเยนทร์ฟากตะวันตก ยิงโต้ตอบกับปืนกำปั่นจนพลบค่ำ กำปั่นจึงถอนสมอ
ลอยขึ้นไปตามน้ำ ขึ้นไปทอดอยู่เหนือเมืองนนทบุรี แลกองทัพพระยายมราชซึ่งอยู่เมืองนนทบุรีนั้นก็เลิก
หนีไปเสียมิได้ตั้งอยู่ต่อรบพม่า พม่าเข้าตั้งอยู่ ณ เมืองนนทบุรีแล้วจึงแบ่งทัพขึ้นมาตั้งค่าย ณ วัดเขมา
ตลาดแก้วทั้งสองฟาก”

กองทัพพม่าที่ตั้งอยู่ที่เมืองนนทบุรีเป็นเวลานานถึง ๓ ปีนั้น ได้เข้าปล้นเอาทรัพย์สิน
เงินทองและข้าวปลาอาหารจากชาวบ้าน เพื่อรวบรวมเป็นเสบียงอาหารสำหรับไพร่พลในกองทัพ
พม่าและเพื่อกวาดต้อนผู้คนในเมืองนนทบุรี บังคับให้เป็นกำลังในกองทัพและทำนาหาอาหารให้
กองทัพพม่า พม่าได้ตั้งค่ายคอยจับต้อนคนไทยตามแม่น้ำและลำคลองต่างๆ ทั่วเมืองนนทบุรี
ผู้คนในเมืองนนทบุรีที่เหลือจากการถูกกวาดต้อนจากกองทัพพม่าต่างหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าไกล
จากค่ายพม่า ต่างต้องทิ้งบ้านเรือนวัดวาอารามปล่อยให้เป็นบ้านร้างเมืองร้าง
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กองทัพพม่าเข้ายึดครองเมืองนนทบุรี

ชุมชนบางรักใหญ่ บางไผ่ บางแพรก บางเดื่อ บางพลู รวมทั้งชุมชนคลองบางบัวทองที่
อยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาที่มีพัฒนาการต่อเนื่องกันมากว่า ๖ ศตวรรษตั้งแต่สมัยอโยธยา สมัย
อยุธยาเป็นต้นมาได้ตกอยู่ในสภาพบ้านร้างวัดร้างตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๐๘ เมื่อกองทัพพม่าได้บุกเข้า
ยึดเมืองนนทบุรีและยึดเมืองนนทบุรีเป็นฐานทัพอยู่นานกว่า ๓ ปี ทัพพม่าได้เข้าไปเผาทำลาย
กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา เมื่ อ พ.ศ. ๒๓๑๐ พม่ า ได้ ม าตั้ ง ค่ า ยอยู่ ห ลั ง วั ด กลางเกร็ ด ใกล้ ด่ า นขนอน
บ้านปากเกร็ด ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากคลองบางบัวทองและคลองอ้อม ผู้คนในชุมชนคลองอ้อมและ
คลองบางบั ว ทองต้ อ งละทิ้ ง บ้ า นช่ อ งปล่ อ ยให้ เ ป็ น บ้ า นร้ า งวั ด ร้ า ง วั ด ไผ่ เ หลื อ งและวั ด ตาพุ ด
อำเภอบางบัวทอง สันนิษฐานว่าคงเป็นวัดร้างตั้งแต่บัดนั้น

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปลุกขวัญสร้างกำลังใจแก่ชาวคลองอ้อม
ความหายนะความวิบตั ติ า่ งๆ เพราะน้ำมือพม่าเกิดขึน้ ทัว่ ไปในชุมชนต่างๆ ในบางบัวทอง
ตั้งแต่ปากคลองบางบัวทองตลอดจนถึงชุมชนต่างๆ ในคลองอ้อม เช่นเดียวกับอีกหลายๆ แห่ง
ที่กองทัพพม่าได้เข้ายึดครองเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยานั้น ผลจากสงครามพม่าครั้งนี้ชุมชนต่างๆ
ที่อยู่ในแหล่งอารยธรรมคลองอ้อมตลอดถึงคลองบางบัวทองเสียหายยับเยิน
ผู้คนตลอดจนพระสงฆ์ต้องทิ้งวัดทิ้งบ้านให้รกร้างเช่นเดียวกับอีกหลายชุมชน สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงปลุกขวัญผู้คนในบางบัวทอง คลองอ้อม บางใหญ่และวัดเสาธงหิน
หลั ง จากกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาล่ ม สลายลง สมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น มหาราชทรงรวบรวมชาวไทยเป็ น
กองกำลังเพื่อขับไล่กองทัพพม่าให้พ้นจากการยึดครองกรุงศรีอยุธยา และทรงปลุกขวัญเป็น
กำลังใจของชาวไทยให้ฮึกเหิมมีขวัญมีกำลังใจกล้าหาญไม่เกรงกลัวกองทัพพม่า
ทรงรวมกำลังคนกอบกู้กรุงศรีอยุธยาให้กลับคืนมาเป็นของชาวไทย พระองค์ได้เสด็จ
กรีฑาทัพผ่านวัดสัก (วัดเสาธงหิน) ทรงให้พักกองทัพที่วัดสักและไม่เห็นว่ามีชาวบ้านมาต้อนรับ
กองกำลังกู้ชาติของพระองค์ ทรงทราบว่าผู้คนในตำบลนี้ต่างหลบหนีกองทัพพม่าก่อนที่พระองค์
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จะเสด็จมาถึง กองทัพพม่าได้เข้ามาข่มเหง เข่นฆ่ารังแกชาวบ้านอย่างทารุณโหดร้ายต่างๆ นานา
ราษฎรจึ ง หลบหนี ก องทั พ พม่ า อย่ า งเสี ย ขวั ญ กระเจิ ด กระเจิ ง ไปคนละทิ ศ คนละทาง จึ ง ทรง
เกลี้ยกล่อมชักชวนราษฎรให้หายหวาดกลัวทหารพม่าและมาร่วมมือกันขับไล่กองทัพพม่าให้พ้น
ไปจากการยึดครองกรุงศรีอยุธยา ราษฎรมีขวัญมีกำลังใจและได้เข้าร่วมกันกู้ชาติกับสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชจำนวนมาก
เพื่ อ ให้ ก องทั พ ไทยมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเองและมี ค วามฮึ ก เหิ ม ที่ จ ะทำงานเพื่ อ ชาติ
อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญแก่ราษฎร สมเด็พระเจ้าตากสินมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้มีพิธีเชิญธงชัย
เฉลิ ม พลประจำกองทั พและธงชั ยประจำตั วแม่ ทั พ นายกองต่ า งๆ ในกองทั พ ณ บริ เ วณหน้ า
วัดสัก บ้านบางใหญ่ คลองอ้อม มีรับสั่งให้ปักธงชัยเฉลิมพลของกองทัพลงบนกองทรายและ
ให้ทหารนำก้อนหินก้อนใหญ่ๆ มากองล้อมโคนเสาธงชัยเฉลิมพลนั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ
ความมั่นคง
จากการนำธงชัยเฉลิมพลปักไว้ที่วัดสัก เป็นการประกาศให้ราษฎรมีความพร้อมเพรียง
และพร้อมใจกันรวมกำลังกันไปสู้รบกับกองทัพพม่าเช่นเดียวกับ “ชาวบ้านบางระจัน” แม่ทัพ
นายกองและชาวบ้านทั้งหลายจึงเรียกเสาที่ปักธงชัยเฉลิมพลว่า เสาธงหิน
ชาวบ้านที่อาสาไปทำสงครามสู้รบกับพม่าข้าศึก ร่วมกับกองทัพของสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช เมื่อได้รับชัยชนะสามารถขับไล่กองทัพพม่าให้พ้นจากการยึดครองกรุงศรีอยุธยา
ได้แล้วจึงได้มาร่วมบูรณะวัดสัก เพื่อเป็นอนุสรณ์ในวีรกรรมของชาวบ้านวัดสัก ตรงบริเวณที่
รวมกำลังพลที่จะไปรบกับกองทัพพม่าข้าศึกคือจุดหมายเสาธงหิน ผู้คนที่อยู่ในละแวกนี้เรียกว่า
ชาวเสาธงหิน เช่นเดียวกับการเรียกผู้คนในบ้านบางระจันว่า “ชาวบางระจัน” บ้านเรือนย่านชุมชน
แห่งนี้เรียกว่า “หมู่บ้านเสาธงหิน” ปัจจุบันคือตำบลเสาธงหิน ซึ่งเคยอยู่ในเขตปกครองของ
อำเภอบางบัวทองมาก่อนที่จะแยกไปอยู่ในเขตปกครองของอำเภอบางใหญ่ วัดสักจึงได้ชื่อว่าวัด
เสาธงหิน

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สมโภชพระแก้วมรกต
ใกล้คลองอ้อม
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากทรงรวบรวมพลที่วัดเสาธงหินและกอบกู้เอกราช
สำเร็จ ทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานี ชุมชนต่างๆ ในคลองอ้อมและคลองบางบัวทองที่ถูก
ทิ้งร้างเริ่มมีผู้คนเข้ามาอยู่เป็นชุมชนขึ้นใหม่ เหตุการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยที่เกิดขึ้น
ที่บ้านบางธรณีเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๒ นั้น แสดงถึงความเข้มแข็งของชุมชนต่างๆ ในบริเวณคลองอ้อม
ตลาดขวัญ บ้านปากเกร็ดและคลองบางบัวทอง
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สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีอัญเชิญพระแก้วมรกต
ที่เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (ต่อมาได้เถลิงถวัลยราชสมบัติปราบดาภิเษกเป็นพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) ได้อัญเชิญมานั้น ให้จัดพระราชพิธีอัญเชิญพระแก้วมรกตด้วย
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจากพระตำหนักบางธรณีสู่กรุงธนบุรี พลับพลาที่ประทับได้สร้างขึ้น
ที่วัดบางธรณี (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งกระทรวงพาณิชย์) ใกล้ด่านขนอน บ้านปากเกร็ด บ้านตลาดขวัญ
และคลองอ้อม
จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี เรื่องพระแก้วมรกตสมัยกรุงธนบุรี
ตอนหนึ่งกล่าวว่า
“เจ้าฟ้ากษัตริย์ศึกทราบแล้ว เร่งรับการที่จะส่งพระพุทธรูปปฏิมากรแก้วมรกตลงมาประทับ
(รอน) แรมมาถึงกรุงเก่า ณ วันเดือนสี่ รับสั่งให้ตั้งพลับพลาที่ประทับ ณ บางธรณี สวนมะปราง”

และตามหมายรับสั่ง เรื่องโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์เสด็จขึ้นไปรับพระแก้วมรกตที่ท่าเจ้าสนุก จังหวัดสระบุรี ดังนี้
“ในปีกุนเอกศก จุลศักราช ๑๑๔๑❈ สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกตีได้เมืองเวียงจันทน์ แล้ว
อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญ ๒ องค์ คือ พระแก้วมรกตกับพระบางลงมาด้วย สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
จึงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทกั ษ์ ขึน้ ไปรับล่วงหน้าในวันพฤหัสบดี เดือน ๓
แรม ๔ ค่ำ เวลา ๑๑ ทุ่ม”

ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตเมื่อถึงพระตำหนักบางธรณี ได้มีการฉลองสมโภช ๑ วัน
๑ คืน รุ่งขึ้นเสด็จพระราชดำเนินมาอัญเชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐานที่วัดแจ้งกรุงธนบุรี
“ครั้นถึงวันอังคาร เดือน ๔ ขึ้น ๒ ค่ำ เสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปรับ ณ พระตำหนักบางธรณี
เวลาบ่าย ๓ โมง โปรดให้แห่ลงมา ณ กรุงธนบุรี มีมหรสพสมโภชมาในขบวนเรือ ตลอดระยะทาง เมื่อถึง
วัดแจ้งโปรดให้อัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นที่สะพานป้อมต้นโพธิ์ ปากคลองนครบาลหรือคลองวัดแจ้ง ซึ่งอยู่
เยื้องกับพระอุโบสถปัจจุบัน (ขณะนั้นยังไม่ได้สร้าง) แล้วพักไว้ ณ โรงชั่วคราว โปรดให้มีมหรสพสมโภช
โดยสังเขป จากนั้นโปรดให้ปี่พาทย์ไทย ปี่พาทย์รามัญและมโหรีไทย แขก ฝรั่ง จีน ญวนและเขมรผลัด
เปลี่ยนกันสมโภชต่อไปเป็นเวลาอีก ๒ เดือน ๑๒ วัน”

พระตำหนักบางธรณีได้สร้างขึ้นที่วัดบางธรณี วัดนี้ได้เป็นวัดร้างในเวลาต่อมา ปัจจุบัน
เป็นที่ตั้งกระทรวงพาณิชย์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์ ประทับที่พลับพลา
ที่ใกล้วัดบางธรณี วัดนั้นต่อมาจึงมีชื่อว่าวัดตำหนักใต้ในปัจจุบันนี้
พระราชพิธอี ญ
ั เชิญพระแก้วมรกตด้วยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ครัง้ นีเ้ ป็นพระราชพิธี
ที่ยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากคลองอ้อมและคลองบางบัวทอง
ตามหมายรับสั่งดังกล่าวข้างต้นได้กล่าวถึงการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้
มีเรือจำนวนมากถึง ๒๔๖ ลำ ดังนี้
_____________________________________________
❈ จ.ศ. ๑๑๔๑ ตรงกับปี พ.ศ. ๒๓๒๒
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เรืออัญเชิญพระแก้วมรกรต 
ที่มา : สมุดภาพนนทบุรี 
วิถีแห่งการพัฒนา นนทบุรี
สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนนทบุรี ๒๕๕๒ หน้า ๗๓
“ครั้น ณ วันอังคาร ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๔ เพลาเช้าฯ ล้นเกล้าฯ เสด็จขึ้นไปรับพระแก้วมรกต
ณ พระตำหนักบางธรณี ครั้นเวลาบ่าย ๓ โมง ทรงให้แห่ลงมาพระนครธนบุรี เป็นเรือแห่หน้าเครื่องเล่น
โขนลงสามป้านหลวงรักษาสมบัติ ๑ งิ้วลงสามป้านพระยาราชาเศรษฐี ๑ หลวงรักษาสมบัติ ๑ (รวม) ๒
ละครไทย หมื่นเสนาะภูบาล ๑ หมื่นโวหารภิรมย์ ๑ รวม (๒) ละครเขมรลงสามป้าน หลวงพิพิธวาที่แต่ง
๑ (รวม) ๓ ปี่กลองจีน หลวงโชฎึกลำ ๑ ญวนหกลงเรือญวนลำ ๑ หุ่นลาว ลงเรือกุแหละลำ ๑ ชวาหน้า
ลำ ๑ มโหรีไทย หลวงอนุชิต ๑ มโหรีฝรั่ง หลวงศรยศ ๑ มโหรีเขมร พระองค์แก้ว ๑ (รวม) ๓ ชวา
(รวมหน้าเครื่องเล่น) ๑๓ (ลำ) เรือคู่ชัก (เรือ) โขมดยา (เรือ) ดั้งลงมา ชักละครรำ ๓ รามัญรำ ๑ ปลาย
เชือก ๒ หลัง สามป้าน ๔ (รวม) ๖ (เรือ) กราบพระที่นั่งทรง ๑ แผง ๘ (รวม) ๙ พระเจ้าลูกเธอ ๒๓
(รวม) ๓๒ (เรือ) กราบคู่แห่ชัก ๘๔ รวม ๑๑๖ (รวมเรือคู่ชัก) ๑๒๒ (รวมเรือแห่หน้าเรือคู่ชัก) ๑๓๕ (ลำ)
เรือแห่หลังเครื่องเล่น งิ้วญวน ๒ โขน ๑ (รวม) ๓ เรือกราบแห่ ๑๖ ลำ (รวม) ๑๙ ลำ (รวมเรือ
แห่) โขมดยา ๖ กราบ ๑๓๒ (รวม) ๑๓๘ (รวมเรือเครื่องเล่น) สามป้าน ๔ ญวน ๔ กุแหละ ๑ กราบ ๗
(รวม) ๑๖ (รวมเรือแห่ เรือเครื่องเล่น) ๑๕๔ ลำสิริเป็นเรือโขมดยาแห่ไพร พระสงฆ์ ๔ โขมดยาไพรดั้ง ๖
(รวม) ๑๐ โขมดยานวยพระสงฆ์ ๓๓ (รวม) ๔๓ (เรือ) ศีรษะนก ๑๐ เรือกราบพระที่นั่ง ๓๓ เรือกราบ
พระสงฆ์ ๑๐ เรือกราบข้าทูลละออง ๑๓๔ (รวม) ๑๗๗ (รวมเรือโขมดยา เรือแห่ศีรษะ เรือกราบ) ๒๓๐ ลำ
เรือเครื่องเล่นสามป้าน ๔ ญวน ๔ กุแหละ ๑ กราบ ๗ (รวม) ๑๖ (รวมเรือต่างๆ) โขมดยา ๔๓ ศีรษะนก
๑๐ กราบ ๑๘๔ สามป้าน ๔ ญวน ๔ กุแหละ ๑ (รวมเป็นเรือทั้งหมด) ๒๔๖ ลำ”

การที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สมโภชพระแก้วมรกตที่พระตำหนัก
บางธรณีและอัญเชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐานที่กรุงธนบุรีด้วยขบวนเรือพยุหยาตราทาง
ชลมารคที่เป็นขบวนใหญ่ เพื่อเป็นการแสดงให้ราษฎรได้เห็นถึงความมั่นคงสงบสุขของบ้านเมือง
การมาจัดพระราชพิธีที่ตำหนักบางธรณีนี้ แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนในบริเวณนี้
ได้เป็นอย่างดี ซึง่ มีทงั้ ชุมชนมอญทีบ่ า้ นด่านขนอนบ้านปากเกร็ด ชุมชนไทยทีค่ ลองอ้อม ตลาดขวัญ
และคลองบางบัวทอง ที่กลับมารวมกันเป็นชุมชนขึ้นใหม่ หลังจากต้องละทิ้งบ้านเรือนหลบหนีภัย
จากกองทัพพม่า ผู้คนที่เชื่อมั่นในพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเชื่อมั่น
ว่าบ้านเมืองสงบสุขแล้ว ได้กลับมาอยู่ในชุมชนคลองอ้อมและคลองบางบัวทองอีกครั้งหนึ่ง
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สภาพชุมชนคลองอ้อมสมัยธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์
ชุ ม ชนคลองอ้ อ มที่ เ คยรุ่ ง เรื อ งต้ อ งกลายเป็ น บ้ า นร้ า งวั ด ร้ า งเมื่ อ คราวพม่ า เข้ า ยึ ด
เมื อ งนนทบุ รี ตั้ ง แต่ พ.ศ. ๒๓๐๘ และคงมี ส ภาพเป็ น บ้ า นร้ า งวั ด ร้ า งต่ อ มาจนถึ ง สมั ย ธนบุ รี
และสมัยรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทั้งนี้เพราะราษฎรต่างหลบหนีกองทัพพม่า หลายคน
ที่ถูกพม่าฆ่าหรือจับเป็นเชลย แม้เมื่อตั้งกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีของไทยแล้ว
ขณะนั้นผู้คนยังมีน้อยมากและต้องไปรักษากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ในเวลาต่อมา ชุมชน
คลองอ้อมยังคงถูกปล่อยทิ้งร้างไม่มีผู้คน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช โปรดเกล้าฯ ให้ชาวข่าหรือข่ามุและชาวซาวจากภาคเหนือที่กองทัพไทยได้ไปรวบรวม
เมืองเหนือของไทยนั้น ได้นำผู้คนจากภาคเหนือดังกล่าวมาด้วยและให้ชาวเหนือเหล่านั้นได้มา
ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ปากคลองอ้อมที่เป็นตำบลบางสีทอง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีในปัจจุบัน
ขณะนั้นยังคงเป็นชุมชนร้าง ชาวบ้านได้ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณชุมชนวัดบางซาวเหนือ ซึ่งต่อมา
ได้เปลี่ยนนามวัดในสมัยรัฐนิยมว่าวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ส่วนชาวข่าตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้าน
บางข่าได้สร้างวัดบางข่า ซึ่งได้เปลี่ยนนามวัดเป็นวัดขวัญเมือง การต้องนำผู้คนมาอยู่ในชุมชน
ร้ า งในคลองอ้ อ มนี้ เ ป็ น ความจำเป็ น ของบ้ า นเมื อ งในขณะนั้ น เพราะบ้ า นเมื อ งขาดกำลั ง คน
เช่ น เดี ย วกั บ การที่ โ ปรดเกล้ า ฯ ให้ ช าวมอญและมุ ส ลิ ม มาตั้ ง บ้ า นเรื อ นอยู่ ที่ อ ำเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี

รัชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๔ ทรงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ราษฎร
ที่เข้ามาตั้งบ้านเรือนที่คลองอ้อม
พ.ศ. ๒๓๙๐ พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว มี พ ระราชศรั ท ธาสร้ า งวั ด เฉลิ ม
พระเกียรติที่ปากคลองอ้อมฝั่งใต้ อันเป็นสถานที่ประสูติของกรมสมเด็จพระศรีสุลาไลย พระบรม
ราชชนนีพระพันปีหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระศรีสุลาไลย และทรงอุทิศพระราชกุศล
แก่พระชนกพระชนนีของกรมสมเด็จพระศรีสุลาไลย การที่ทรงสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติขึ้นที่
ปากคลองอ้ อ มทำให้ ร าษฎรมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในความมั่ น คงและความสงบสุ ข ของบ้ า นเมื อ ง
หายหวาดกลั ว จากการรุ ก รานของพม่ า ข้ า ศึ ก ทั้ ง นี้ เ พราะราษฎรส่ ว นใหญ่ ใ นขณะนั้ น ยั ง คง
หวาดผวากลัวภัยสงครามเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาอยู่
ผู้คนจึงเริ่มเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณคลองอ้อมกันมากขึ้น ผู้คนที่เข้ามาตั้งบ้านเรือน
ดังกล่าวเป็นชาวบ้านที่ทำสวนอยู่ใกล้คลองบางกอกน้อย ธนบุรี บางบำหรุ บางระมาด และมา
ทำสวนผลไม้ เ ช่ น ที่ เ คยทำมาก่ อ นที่ ค ลองบางบั ว ทอง พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
โปรดเกล้าฯ ให้ชาวลาวและชาวเขมรมาอยู่ที่บ้านหนองเชียงโคต ปลายคลองบางบัวทองซึ่ง
ขณะนั้นยังเป็นป่าและมีหนองน้ำใหญ่อยู่บริเวณนั้น
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบูรณะวัดเขมาภิรตาราม ซึ่งเป็นพระอาราม
ประจำพระองค์สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง และทรงสร้าง
วัดเฉลิมพระเกียรติต่อจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจนสำเร็จบริบูรณ์ จากพระราช
ศรัทธาดังกล่าวนี้ทำให้ราษฎรเข้ามาตั้งบ้านเรือนทำสวนผลไม้ในคลองอ้อมกันมากขึ้น ชุมชน
เกิดขึ้นอีกมากกระจายอยู่ทั่วไปตามคลองอ้อมและคลองต่างๆ ที่อยู่ในแหล่งอารยธรรมคลองอ้อม
วัดต่างๆ ที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาได้มีการบูรณะขึ้นอีก แหล่งอารยธรรมได้
กลับฟื้นขึ้นมาพร้อมกับมีงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอื่นๆ ที่สวยงามซึ่งเป็นศิลปะในสมัย
รัชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๔ เกิดขึ้นในวัดต่างๆ แทรกอยู่ในหมู่งานศิลปะสมัยอยุธยาที่สวยงามที่มี
อยู่แต่เดิมทำให้ชุมชนต่างๆ ในลุ่มน้ำคลองอ้อมมีพัฒนาการขึ้นอย่างรวดเร็วและเกิดเป็นชุมชน
ใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง วัดและชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในแหล่งคลองอ้อมและคลองบางบัวทองได้มี
ความเจริญและเกิดชุมชนใหญ่อยู่ทั่วไป เช่น ชุมชนบางรักใหญ่ บางพลู บางไผ่ บางแพรก บางเดื่อ
บางคูรัด บางใหญ่และบางบัวทอง เป็นต้น
ผู้คนที่เข้ามาอยู่ในคลองอ้อมและคลองต่างๆ ในแหล่งอารยธรรมคลองอ้อมและคลอง
บางบัวทองส่วนใหญ่เป็นผู้คนที่เป็นชาวสวนจากบางระมาด บางบำหรุ บางพรมและบางขุนนนท์
ได้มาทำสวนผลไม้ในบริเวณแหล่งอารยธรรมคลองอ้อม ซึ่งเคยเป็นสวนผลไม้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา
จึงเกิดสวนผลไม้ตลอดสองฝัง่ คลอง พืน้ ทีท่ อี่ ยูห่ า่ งจากคลองเป็นแหล่งปลูกข้าว ความอุดมสมบูรณ์
ได้กลับฟื้นขึ้นในชุมชนต่างๆ เช่น ชุมชนบางรักใหญ่ ชุมชนบางไผ่ ชุมชนบางเดื่อ ชุมชนบางแพรก
ชุมชนคลองบางบัวทอง เป็นต้น ชุมชนดังกล่าวนี้จึงมีทั้งสวนผลไม้และนาข้าวกระจายอยู่ทั่วไป
และเป็นชุมชนใหญ่ในเวลาต่อมา
ชุมชนชาวสวนคลองอ้อม และคลองต่างๆ 
ในแหล่งอารยธรรมคลองอ้อมและคลองบางบัวทอง 
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ตอนที่ ๒
บางบัวทองแต่เดิมมีป่า ต่อมาเป็นนาข้าว
พื้นที่ของเมืองนนทบุรีที่อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปากคลองอ้อม ซึ่งอยู่
ในท้องที่ของอำเภอเมืองนนทบุรีในปัจจุบัน พื้นที่ต่อเนื่องขึ้นไปทางเหนือถึงคลองบางบัวทอง
ในท้องที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีในปัจจุบันนี้ แต่เดิมพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกของคลอง
อ้อมและคลองบางบัวทองจะติดต่อกับป่าใหญ่ ผืนป่าแห่งนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่ติดต่อถึงแม่น้ำท่าจีน
ที่บ้านบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และจดเขตแดนจังหวัดสุพรรณบุรี ป่าดังกล่าว
เป็นป่าไม้เบญจพรรณและป่าต้นกระทุ่มขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น มีสัตว์ป่าขนาดใหญ่ เช่น ช้าง
อยู่อาศัยเป็นฝูงได้
ผู้คนที่เข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ตามคลองอ้อมคลองบางบัวทอง ส่วนใหญ่ปลูกบ้านเรือน
อยู่ตามริมแม่น้ำเจ้าพระยา และตามริมคลองอ้อมคลองบางบัวทองเกิดเป็นชุมชนเกิดวัดวาอาราม
ต่างๆ ตลอดริมน้ำสองฝั่งคลองดังกล่าว หลังชุมชนเป็นสวนเป็นนาติดต่อกับป่าใหญ่ที่อยู่ไม่ไกล
จากชุมชน

มีคลอง มีนาข้าว รวมเหล่าราษฎร์ ทำให้เกิดอำเภอบางบัวทอง
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว มี พ ระบรมราโชบายให้ ข ยายพื้ น ที่ ก าร
ทำนา และมี พ ระบรมราชานุ ญ าตให้ พ ระราชาภิ ม ณฑ์ (เพ็ ง ) ขุ ด คลองพระราชาพิ ม ลและ
โปรดเกล้าฯ ให้ราษฎรจับจองทีด่ นิ สองฝัง่ คลองเพือ่ ทำนาได้ จึงมีราษฎรจำนวนมากหลัง่ ไหลเข้าไป
จับจองที่ดินเพื่อทำนาตลอดสองฝั่งคลองพระราชาพิมล ต่อมามีการขุดคลองอื่นๆ เช่น คลองลำโพ
คลองลำรี คลองลากค้ อ น คลองเจ๊ ก คลองตาชม เป็ น ต้ น ผู้ ค นก็ ยิ่ ง หลั่ ง ไหลไปทำมาหากิ น
ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนในทุ่งบางบัวทองมากขึ้นไปจนถึงบ้านกระทุ่มมื ดทางทิศตะวันตกจดเขต
อำเภอบางเลนและคลองทวีวัฒนา คลองนราภิรมย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เกิดเป็น
แหล่งปลูกข้าวที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของจังหวัดนนทบุรี คนจำนวนมากที่หลั่งไหลเข้าไปจับจอง
ที่ดินเพื่อทำนามีเพิ่มขึ้น และเกิดพื้นที่ที่เป็นนาข้าวขยายเพิ่มมากขึ้นในเวลาต่อมา ในช่วงเวลา
เดี ย วกั น นั้ น มี ก ารขุ ด คลองรั ง สิ ต ที่ ต ำบลทุ่ ง หลวง เมื อ งปทุ ม ธานี ซึ่ ง สร้ า งความตื่ น เต้ น ให้ แ ก่
ประชาชนอย่างมาก มีราษฎรจำนวนมากหลั่งไหลเข้าไปทำนาในตำบลทุ่งหลวง เกิดเป็นชุมชนเป็น
บ้านเป็นเมืองขึ้นจนทางราชการได้ยกฐานะเป็นเมืองธัญบุรีและได้มีพระราชพิธีเปิดที่ทำการเมือง
ธัญบุรีเมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๔
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วัดโมลี ริมคลองอ้อม ตำบลบางรักใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ทุ่งบางบัวทองและป่ากระทุ่มมืดที่มีผู้คนจำนวนมากหลั่งไหลเข้าไปจับจองที่ดิน ที่ได้
เปลี่ยนจากสภาพป่ามาเป็นนาข้าวที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับการเกิดเมือง
ธัญบุรีที่ตำบลทุ่งหลวง ทุ่งบางบัวทอง และป่ากระทุ่มมืดได้ถูกหักร้างจนเกิดเป็นแหล่งผลิตข้าว
ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนนทบุรี ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องตั้ง
อำเภอบางบัวทองในเวลาต่อมา พระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวง
นครบาลจึงได้ยกฐานะชุมชนต่างๆ ในทุ่งบางบัวทอง และป่ากระทุ่มมืดเป็นอำเภอบางบัวทอง
อยู่ในเขตปกครองของเมืองนนทบุรี
การกำเนิดขึ้นของอำเภอบางบัวทอง จึงเกิดร่วมสมัยกับเมืองธัญบุรี เมืองมีนบุรี และด้วย
เหตุผลคล้ายคลึงกัน คือ การเปิดพื้นที่ป่าให้เป็นนาข้าวตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขุดคลองส่งน้ำ และโปรดเกล้าฯ ให้
ราษฎรเข้าจับจองที่ดินสองฝั่งคลองที่ขุดขึ้นนั้นได้และเปลี่ยนที่ป่าให้เป็นนาข้าว ราษฎรมากมาย
จึงหลั่งไหลเข้าจับจองที่ดินทำนา และได้พัฒนาเป็นชุมชนใหญ่ในเวลาต่อมา ได้รับการยกฐานะ
เป็นเมืองธัญบุรี เมืองมีนบุรี และอำเภอบางบัวทอง ในเวลาใกล้เคียงกัน
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คลองอ้อม บริเวณด้านขวามือเป็นตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ส่วนด้านซ้ายมือเป็นตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

การปกครองเป็นเมืองเป็นอำเภอเมื่อแรกตั้งอำเภอบางบัวทอง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิรูปการปกครองบ้านเมือง
ครั้ ง สำคั ญ ด้ ว ยการตราข้ อ บั ง คั บ ลั ก ษณะปกครองท้ อ งที่ ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๔๓๙) และ
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) สาระสำคัญของข้อบังคับและ
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดรูปแบบการปกครองเป็นแขวงหรืออำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน
ตามลำดับ
แขวงหรืออำเภอเป็นหน่วยปกครองที่ อ ยู่ ใ นเขตปกครองของเมื อ งและมี ก ารกำหนด
อาณาเขตของแต่ละอำเภอไว้ การกำหนดเขตการปกครองของแต่ละอำเภอตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) มีสาระสำคัญ คือ
๑. หากภูมิประเทศเป็นทุ่งราบมีพลเมืองอาศัยอยู่มาก ให้กำหนดโดยถือจำนวนพลเมือง
ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน เป็นอำเภอหนึ่ง
๒. หากเป็นท้องที่ที่อยู่ระหว่างป่าหรือภูเขา ซึ่งมีพลเมืองอาศัยอยู่น้อยหรือพลเมือง
ตั้งบ้านเรือนกระจายเป็นแห่งๆ ให้กำหนดถือระยะทางที่จะพึงเดินไปมาได้ตลอดท้องที่ราว ๑๒
ชั่วโมงเป็น ๑ อำเภอ
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๓. หากเป็นท้องที่ที่ว่างเป็นป่าดงพงเขา ไม่มีบ้านเรือนราษฎรอาศัยอยู่มาก ให้จัดเป็น
ท้องที่ฝากขึ้นอยู่กับอำเภอซึ่งติดกันกับที่ว่างนั้น
เมื อ งนนทบุ รี ไ ด้ แ บ่ ง การปกครองเป็ น อำเภอต่ า งๆ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะ
การปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) ตามหนังสือลงวันที่ ๑ ธันวาคม ร.ศ. ๑๑๘ ของ
พระอินทรเทพบดีศรีสมุห ข้าหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรี ได้ทำถวายพระเจ้าน้องยาเธอ
กรมพระนเรศวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงนครบาล เป็นการรายงานถึงการบริหารการปกครอง
ของเมืองนนทบุรี ตอนหนึ่งได้กล่าวถึงการแบ่งการปกครองของเมืองนนทบุรี เมื่อ ร.ศ. ๑๑๘
(พ.ศ. ๒๔๔๒) ขณะนั้นแบ่งการปกครองเป็น ๔ อำเภอ คือ (เป็นตัวสะกดตามต้นฉบับ)
“อำเภอบางคูเวียง หมืน่ รองนา (แฉ่ง) เป็นกรมการอำเภอถึงแก่กรรม จึงได้จดั ให้นายจินดารักษ์
(เดช) เป็นกรมการอำเภอตั้งอยู่ที่วัดจันทร์ ในคลองบางกรวย มีกำนัน ๒๑ ผู้ใหญ่บ้าน ๓๓๐ ราษฎรไทย
รามัญ จีน ลาว แขก เขมร มอญ ชาย ๘,๖๘๓ หญิง ๙,๗๘๓ รวม ๑๘,๔๖๖ คน อาณาเขตทิศตะวันออก
จดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทิศตะวันตกจดพรมแดน เมืองนครไชยศรี ทิศใต้จดกรุงเทพฯ ทิศเหนือติดอำเภอ
บางใหญ่
“อำเภอบางใหญ่ นายชวน เป็นกรมการอำเภอลาออกพร้อมพระประชานิกรกิจวิจารณ์ ได้จัด
ให้นายเขียน ตำแหน่งศุภมาตราเป็นกรมการอำเภอ ให้นายอ่อน เปรียญ ๓ ประโยค ไปรับหน้าที่ศุภ
มาตราต่อไป แลในเวลานี้ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าอิฐ.......มีกำนัน ๒๔ ผู้ใหญ่บ้าน ๕๔๔ ราษฎรไทย แขก ลาว จีน
มอญ รามัญ ชาย ๗,๐๔๗ หญิง ๗,๕๓๖ รวม ๑๔,๕๘๓ คน ทิศตะวันออกจดลำน้ำเจ้าพระยา ทิศตะวันตก
จดพรมแดนเมืองนครไชยศรี ทิศใต้ต่อแดนอำเภอบางคูเวียง ทิศเหนือจดอำเภอบ้านแหลมใหญ่และ
เกาะศาลากุน
อำเภอบ้านแหลมใหญ่และเกาะศาลากุน หลวงรามัญนนทเขตคดีเป็นกรมการอำเภอ ตั้งอยู่ที่
บ้านเตย มีกำนัน ๑๘ ผู้ใหญ่บ้าน ๑๙๐ ราษฎรไทย จีน ลาว เขมร แขก มอญแลรามัญเป็นพื้น ชาย
๔,๘๕๔ หญิง ๕,๓๒๘ รวม ๑๐,๕๘๓ คน ทิศตะวันออกจดลำน้ำเจ้าพระยา ทิศตะวันตกจดพรมแดนเมือง
สุพรรณบุรี ทิศใต้ต่ออำเภอบางใหญ่ ทิศเหนือจดพรมแดนเมืองประทุมธานี
อำเภอตลาดขวัญเรียกว่าอำเภอเมือง จีนฮวดเป็นกรมการอำเภอ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางสร้อยทอง
มีกำนัน ๑๘ ผู้ใหญ่บ้าน ๑๘๒ ราษฎรไทย จีน รามัญ ลาว เขมร แขก มอญ ชาย ๕,๒๘๗ หญิง ๖,๐๙๔
รวม ๑๑,๓๘๕ คน ทิศตะวันออกแลทิศใต้จดแขวงกรุงเทพฯ ทิศตะวันตกจดแม่น้ำเจ้าพระยา ทิศใต้ต่อ
อำเภอบางใหญ่ ทิศเหนือจดพรมแดนเมืองปทุมธานี
รวม ๔ อำเภอ มีกำนัน ๘๑ ผู้ใหญ่บ้าน ๙๕๖ ราษฎรไทย จีน รามัญ ลาว แขก เขมร มอญ
๗ ชาติ เป็นชาย ๒๕,๘๘๑ หญิง ๒๘,๗๔๕ รวม ๕๔,๖๒๖ คน ทั้ง ๔ แขวง”
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ทุ่งบางบัวทองทั้งหมดอยู่ในเขตอำเภอบ้านแหลมใหญ่และเกาะศาลากุน
และอำเภอปากเกร็ดมาก่อน
ตามหนังสือรายงานของพระอินทรเทพบดีศรีสมุห ข้าหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรี
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑ นั้น ขณะนั้นยังไม่มีการจัดตั้งอำเภอบางบัวทอง เมื่อได้พิจารณาถึงเขตปกครอง
ของอำเภอบ้านแหลมใหญ่และเกาะศาลากุน ทางด้านทิศตะวันตกจดเมืองสุพรรณบุรี ทิศตะวันออก
จดแม่น้ำเจ้าพระยา (ปัจจุบันคืออำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี) แสดงให้เห็นได้ว่าพื้นที่ของ
อำเภอบ้านแหลมใหญ่และเกาะศาลากุนและอำเภอปากเกร็ดขณะนั้นกว้างใหญ่มาก ทางทิศ
ตะวันตกครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอบางบัวทองและอำเภอไทรน้อยทั้งหมด และต่อไปจนจดเขต
เมืองสุพรรณบุรี อาณาเขตของอำเภอบ้านแหลมใหญ่และเกาะศาลากุน (ต่อมาเป็นอำเภอปากเกร็ด)
ที่กว้างใหญ่และขณะนั้นคงถือตามหลักการปกครองท้องที่ตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่
ร.ศ. ๑๑๖ เนื่องจากพื้นที่ที่เป็นอำเภอบางบัวทองเกือบทั้งหมด (ยกเว้นพื้นที่บริเวณคลองอ้อม
ตำบลบางรักใหญ่ ซึ่งมีชุมชนดั้งเดิมอยู่หลายชุมชน) รวมทั้งพื้นที่ของอำเภอไทรน้อยในปัจจุบันนั้น
ทั้งหมดยังคงเป็นป่า จึงใช้บังคับตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ ที่ให้พื้นที่
ซึ่งเป็นพื้นที่ป่ายังไม่เกิดเป็นอำเภอบางบัวทองและอำเภอไทรน้อยให้พื้นที่ป่าทั้งหมดนี้อยู่ในเขต
ปกครองของอำเภอบ้านแหลมใหญ่และเกาะศาลากุน (อำเภอปากเกร็ด) เนื่องจากเป็นท้องที่ที่เป็น
ป่าดง มีราษฎรอาศัยอยู่น้อยและสามารถเดินไปมาได้ตลอดท้องที่ราว ๑๒ ชั่วโมง นอกจากนั้น
ถ้าพื้นที่ดังกล่าวนี้กว้างไกลไม่สามารถเดินไปมาได้ตลอดท้องที่ราว ๑๒ ชั่วโมงนั้น พื้นที่ที่อยู่
ห่างไกลเช่นนั้น ทางราชการให้จัดเป็นพื้นที่ฝากขึ้นอยู่กับอำเภอซึ่งติดต่อกับพื้นที่ว่างนั้นได้ เมื่อ
มีการแบ่งเขตการปกครองของเมืองนนทบุรีเป็น ๔ อำเภอ ดังกล่าวนี้ อำเภอบ้านแหลมใหญ่
และเกาะศาลากุ น (อำเภอปากเกร็ ด ) จึ ง มี อ าณาเขตครอบคลุ ม พื้ น ที่ ป่ า ที่ ต่ อ มาเป็ น อำเภอ
บางบั ว ทองและอำเภอไทรน้ อ ยทั้ ง หมด อำเภอบ้ า นแหลมใหญ่ แ ละเกาะศาลากุ น ขณะนั้ น
หลวงรามัญนนทเขตคดี (เนียม นนทนาคร) ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ

ยกฐานะทุ่งนาบางบัวทองป่ากระทุ่มมืดเป็นอำเภอบางบัวทองเมื่อใด
กระทรวงนครบาลได้ยกฐานะทุ่งบางบัวทองและป่ากระทุ่มมืดขึ้นเป็นอำเภอบางบัวทอง
คงอยู่ในช่วงระหว่าง ร.ศ. ๑๑๙ - ร.ศ. ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๓ - พ.ศ. ๒๔๔๔) จากหนังสือรายงาน
ของพระอินทรเทพบดีศรีสมุห ข้าหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรี กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ
กรมพระนเรศวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงนครบาล เมื่อ ร.ศ. ๑๑๘ (พ.ศ. ๒๔๔๒ อำเภอที่อยู่ใน
เขตปกครองของเมืองนนทบุรีในขณะนั้นมีเพียง ๔ อำเภอ คือ อำเภอตลาดขวัญ (อำเภอเมือง)
อำเภอบ้านแหลมใหญ่และเกาะศาลากุน (อำเภอปากเกร็ด) อำเภอบางคูเวียงและอำเภอบางใหญ่
(อำเภอบางกรวย) ดังนั้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ จึงยังไม่ได้จัดตั้งอำเภอบางบัวทอง
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เอกสารที่ ก ล่ า วถึ ง อำเภอบางบั ว ทองเท่ า ที่ ค้ น พบขณะนี้ เ ป็ น หนั ง สื อ ของหลวงวิ สู ต ร
บริหาร ข้าหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรี ที่ ๓๓๗/๑๔๗๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม รัตนโกสินทร์ศก
๑๒๑ กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงนครบาล มีสาระสำคัญ
ที่กล่าวถึงอำเภอบางบัวทองและที่ทำการของอำเภอบางบัวทอง ดังนี้
“ด้วยตามความในพระกระแสท้องตรา ที่ ๑๕๑/๖๑๔๕ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๑ โปรดเกล้าฯ
ประทานรูปแปลนสำหรับสร้างที่ว่าการอำเภอไปให้จัดการปลูกสร้างที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรีนั้น
การเรื่องนี้ ข้าพระพุทธเจ้าได้ตรวจดูที่ว่าการอำเภอซึ่งทำการอยู่ทุกวันนี้ แขวงบางบัวทอง
ตั้งรวมอยู่ที่ทำการอำเภอแขวงปากเกร็ด แขวงบางใหญ่ตั้งอยู่ที่ศาลาว่าการเมืองเก่าแห่งเมืองนนทบุรี
ซึ่งเป็นท้องที่ของอำเภอตลาดขวัญ หาถูกต้องตามทางราชการไม่ เห็นด้วยเกล้าว่าควรจัดการย้ายอำเภอ
๒ ตำบลนี้เสียก่อน ไปตั้งกระทำการตามท้องที่ตามธรรมเนียมของทางราชการต่อไป”

จากเอกสารข้างต้นนี้แสดงว่าเมื่อ ร.ศ. ๑๒๑ หรือ พ.ศ. ๒๔๔๕ นั้น กระทรวงนครบาล
ได้จัดตั้งอำเภอบางบัวทองแล้ว และได้จัดตั้งขึ้นก่อนที่จะออกหนังสือฉบับนี้

ที่ว่าการอำเภอบางบัวทองแห่งแรกอยู่ที่วัดสนามเหนือ อำเภอปากเกร็ด
จากเอกสารฉบับนี้แสดงว่าเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕) ได้มีการ
จัดตั้งอำเภอบางบัวทองแล้ว แต่ขณะนั้นยังไม่ได้สร้างอาคารที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง ที่ทำการ
ของข้าราชการอำเภอบางบัวทองขณะนั้นอยู่รวมกับข้าราชการอำเภอปากเกร็ด ที่ว่าการอำเภอ
ปากเกร็ดขณะนั้นตั้งอยู่หน้าวัดสนามเหนือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (อำเภอบ้านแหลม
ใหญ่และเกาะศาลากุนได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่และเรียกว่า อำเภอปากเกร็ดจนถึงปัจจุบันนี้)

มะธัมมะตา ดำรงตำแหน่งนายอำเภอบางบัวทองคนแรก
เนื่องจากอำเภอปากเกร็ดได้ดูแลปกครองพื้นที่ของอำเภอบางบัวทองมาก่อน เมื่อแยก
พื้นที่ทุ่งบางบัวทองและป่ากระทุ่มมืดยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอบางบัวทองนั้น นายมะธัมมะตา
ข้าราชการในอำเภอปากเกร็ดในขณะนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นนายอำเภอบางบัวทองคนแรก
นายมะธั ม มะตาเป็ น บุ ต รพระยาเกี ย รติ เป็ น ญาติ ห ลวงรามั ญ นนทเขตคดี (เนี ย ม
นนทนาคร) นายอำเภอปากเกร็ดคนแรกเป็นคนมอญอยู่ที่บ้านหาด ตำบลปากเกร็ด อำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอบางบัวทอง ซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่า
กรมการอำเภอ มีตราประจำตำแหน่งและได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงในราชทินนาม
หลวงวิธีผดุงชน
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ตราประจำตำแหน่งกรมการอำเภอบางบัวทอง
เมื่อแรกตั้งอำเภอบางบัวทอง ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น
โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการเมือง (ผู้ว่าราชการจังหวัด) และกรมการอำเภอมีตราประจำตำแหน่ง
เพื่ อ ประทั บ ในหนั ง สื อ ราชการของเมื อ งและของอำเภอตามวิ ธี ป ฏิ บั ติ ข องราชการในสมั ย นั้ น
เมืองนนทบุรีและทุกอำเภอในเมืองนนทบุรีรวมทั้งอำเภอบางบัวทองด้วย จึงมีตราประจำตำแหน่ง
ของผู้ว่าราชการเมืองนนทบุรีและตราประจำตำแหน่งกรมการอำเภอ (นายอำเภอ) ทุกอำเภอที่อยู่
ในเขตปกครองของเมืองนนทบุรี ดังปรากฏตามประชุมประกาศตราประจำตำแหน่งในรัชสมัย
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว คณะกรรมการอำนวยการจั ด งานเฉลิ ม
พระเกียรติจัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ ๑๕๐ ปี พระราชสมภพในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๔๖ ดังนี้ (เป็นตัวสะกดตามต้นฉบับ)

สำหรับเมืองนนทบุรี
๙ สำหรับตำแหน่งผู้ว่าราชการเมือง
ตราประจำชาต เปนรูปตราแผ่นดิน มีอักษรรอบว่า เมืองนนทบุรี มณฑลกรุงเทพฯ
สูนย์กลางกว้างยาว ๒ ๑/๒ นิ้วฟุต
๑๐ สำหรับตำแหน่งกรมการอำเภอตลาดขวัญ
ตราประจำชาต เปนรูปช้างทรงเครื่องยืนแท่น มีอักษรรอบว่า กรมการอำเภอตลาดขวัน
เมืองนนทบุรี มณฑลกรุงเทพฯ สูนย์กลางกว้างยาว ๒ นิ้วฟุต
๑๑ สำหรับตำแหน่งกรมการอำเภอบางใหญ่
ตราประจำชาต เปนรู ป ช้ า งทรงเครื่ อ งยื น แท่ น มี อั ก ษรรอบว่ า กรมการอำเภอบางใหญ่
เมืองนนทบุรี มณฑลกรุงเทพฯ สูนย์กลางกว้างยาว ๒ นิ้วฟุต
๑๒ สำหรับตำแหน่งกรมการอำเภอบางบัวทอง
ตราประจำชาต เปนรูปช้างทรงเครื่องยืนแท่น มีอักษรรอบว่า กรมการอำเภอบางบัวทอง
เมืองนนทบุรี มณฑลกรุงเทพฯ สูนย์กลางกว้างยาว ๒ นิ้วฟุต
๑๓ สำหรับตำแหน่งกรมการอำเภอปากเกร็ด
ตราประจำชาต เปนรู ป ช้ า งทรงเครื่ อ งยื น แท่ น มี อั ก ษรรอบว่ า กรมการอำเภอปากเกร็ ด
เมืองนนทบุรี มณฑลกรุงเทพฯ สูนย์กลางกว้างยาว ๒ นิ้วฟุต
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อาณาเขตการปกครองของอำเภอบางบัวทองเมื่อแรกจัดตั้งเป็นอำเภอ
อาณาเขตของอำเภอบางบัวทองเมื่อแรกจัดตั้ง มีอาณาเขตกว้างขวางกว่าพื้นที่ของ
อำเภอบางบั ว ทองในปั จ จุ บั น นี้ ม าก เพราะมี พื้ น ที่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ปั จ จุ บั น อยู่ ใ นเขตปกครอง
ของอำเภอบางใหญ่ อำเภอปากเกร็ดและอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรีด้วย ซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่
ส่ ว นหนึ่ ง ในเขตปกครองของอำเภอบ้ า นแหลมใหญ่ แ ละเกาะศาลากุ น (อำเภอปากเกร็ ด )
อาณาเขตอำเภอบางบัวทองแต่เดิมทางด้านทิศตะวันออกจดแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลอง
บางบัวทอง ตำบลที่อยู่ในเขตปกครองของอำเภอบางบัวทองและเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ติดแม่น้ำ
เจ้าพระยา คือตำบลบางบัวทองและตำบลบางพลับเป็นตำบลที่อยู่ในคลองบางบัวทอง มีวัด
บางบัวทอง วัดมอญ (วัดสิงห์ทอง) และวัดใหญ่บางน้อย (วัดใหญ่สว่างอารมณ์) เป็นวัดที่อยู่ใน
ตำบลบางบัวทองเขตปกครองของอำเภอบางบัวทองขณะนัน้ ตำบลบางพลับมีวัดสัลเลโข (วัดสาลี
โขภิตาราม) เป็นวัดตั้งอยู่ในตำบลบางพลับ ทั้งตำบลบางบัวทองและตำบลบางพลับมีเขตติดต่อ
กับแม่น้ำเจ้าพระยา
ตำบลบางรักใหญ่และตำบลเสาธงหินเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ริมคลองอ้อม มีวัดบางรักใหญ่
วั ด โมลี วั ด บางแพรก วั ด บางไผ่ ตั้ ง อยู่ ที่ ต ำบลบางรั ก ใหญ่ ส่ ว นตำบลเสาธงหิ น มี วั ด ค้ า งคาว
(วัดราษฎร์ประคองธรรม) วัดเสาธงหินเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตำบลเสาธงหิน
ตำบลอื่นๆ นอกจากตำบลดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นตำบลที่ไม่ได้ตั้งอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา
หรือคลองอ้อม
ตำบลบางบั ว ทองและคลองบางบั ว ทองได้นำมาเป็นชื่อของอำเภอ คือ อำเภอ
บางบัวทอง ตำบลต่างๆ ที่อยู่ในเขตปกครองของอำเภอบางบัวทอง เมื่อแรกจัดตั้งนั้นมี ๑๓
ตำบล ดังนี้
๑. ตำบลหนองเชียงโคต
๒. ตำบลพระพิมล
๓. ตำบลลำโพ
๔. ตำบลบางบัวทอง
๕. ตำบลบางรักใหญ่
๖. ตำบลบางคูรัด
๗. ตำบลเสาธงหิน (ปัจจุบันอยู่ในเขตปกครองของอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี)
๘. ตำบลบางแม่นาง (ปัจจุบันอยู่ในเขตปกครองของอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี)
๙. ตำบลบ้านใหม่ (ปัจจุบันอยู่ในเขตปกครองของอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี)
๑๐. ตำบลบางพลับ (ปัจจุบันอยู่ในเขตปกครองของอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)
๑๑. ตำบลหนองเพรางาย (ปัจจุบันอยู่ในเขตปกครองของอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี)
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๑๒. ตำบลไทรน้อย (ปัจจุบันอยู่ในเขตปกครองของอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี)
๑๓. ตำบลไทรใหญ่ (ปัจจุบันอยู่ในเขตปกครองของอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี)
หนังสือทำเนียบคณะสงฆ์ของกระทรวงธรรมการ ร.ศ. ๑๒๓ (พ.ศ. ๒๔๔๗) ซึ่งพิมพ์
หลังจากการย้ายที่ทำการอำเภอบางบัวทองจากที่ว่าการอำเภอปากเกร็ดมาสร้างที่ว่าการอำเภอ
บางบัวทองหลังแรกที่ตำบลหนองเชียงโคต เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ เป็นเวลา ๒ ปี ได้กล่าวถึงวัดที่อยู่ใน
เขตอำเภอบางบัวทองที่มีจำนวน ๑๘ วัด และตั้งอยู่ในตำบลต่างๆ ในอำเภอบางบัวทอง เมื่อ
พ.ศ. ๒๔๔๗ ดังนี้
๑. วัดเสาธงหิน ตำบลปากคลองชิลไม เจ้าอาวาส พระครูธรรมโกศล เจ้าคณะแขวง
(เจ้าคณะอำเภอ) ปัจจุบันอยู่ในตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
๒. วัดสัลเลโข ตำบลบางบัวทอง เจ้าอาวาสพระแจ้ง (ปัจจุบันคือวัดสาลีโขภิตาราม
ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)
๓. วั ด ใหญ่ บ างน้ อ ย ตำบลบางน้ อ ย เจ้ า อาวาสพระน้ อ ย (ปั จ จุ บั น คื อ วั ด ใหญ่
สว่างอารมณ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)
๔. วัดมอญ ตำบลในคลองบางบัวทอง เจ้าอาวาสพระขาว (ปัจจุบันคือวัดสิงห์ทอง
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)
๕. วั ด ละหาน ❈ ตำบลละหาน❈ เจ้าอาวาสพระต่วน (ปัจจุบันคือวัดละหาร ตำบล
โสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี)
๖. วัดไทรใหญ่ ตำบลหนองไทร เจ้าอาวาสพระเรือง (ปัจจุบันคือวัดไทรใหญ่ ตำบล
ไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี)
๗. วัดบางรักใหญ่ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง เจ้าอาวาสพระจอม
๘. วัดใหม่โมฬี ตำบลบางไผ่ เจ้าอาวาสพระรุ่ง (ปัจจุบันคือวัดโมลี ตำบลบางรักใหญ่
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี)
๙. วัดบางไผ่ ตำบลบางไผ่ เจ้าอาวาสพระเหลี่ยม (ปัจจุบันคือวัดบางไผ่ ตำบลบางรัก
พัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี)
๑๐. วัดบางแพรก ตำบลบางไผ่ เจ้าอาวาสพระอิ่ม (ปัจจุบันคือวัดบางแพรก ตำบล
บางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี)
๑๑. วัดค้างคาว ตำบลบางใหญ่ เจ้าอาวาสพระครุธ (ปัจจุบันคือวัดราษฎร์ประคอง
ธรรม ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี)
๑๒. วัดพระอินทร์ ตำบลบางใหญ่ เจ้าอาวาสพระนาค (ปัจจุบันคือวัดอินทร์ ตำบล
บางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี)
_____________________________________________
❈ ชื่อวัดเป็นตัวสะกดตามหนังสือทำเนียบคณะสงฆ์กระทรวงธรรมการ ปัจจุบันสะกดเป็น “ละหาร”
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๑๓. วัดบางกระบือ ตำบลบางกระบือ เจ้าอาวาสพระโหมด (ปัจจุบนั คือวัดจันทร์ - วัดร้าง)
อยู่ที่คลองบางกระบือ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี)
๑๔. วัดส้มเกลี้ยง ตำบลบางใหญ่ เจ้าอาวาสพระโป๊ะ (ปัจจุบันอยู่ในตำบลบางใหญ่
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี)
๑๕. วัดบางโคบ้า ตำบลบางโคบ้า เจ้าอาวาสพระครุธ (ปัจจุบันคือวัดบางโค ตำบล
บางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี)
๑๖. วั ด หลั ง ตำบลบางโคบ้ า เจ้ า อาวาสพระม่ ว ง (ปั จ จุ บั น คื อ วั ด หลั ง บาง ตำบล
บางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี)
๑๗. วัดต้นเชือก ตำบลหัวเชือก เจ้าอาวาสพระฟัก (ปัจจุบนั คือวัดต้นเชือก ตำบลบ้านใหม่
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี)
๑๘. วัดมะเกลือ ตำบลคลองขุดขวาง เจ้าอาวาสพระเพ (ปัจจุบันคือวัดมะเกลือ ตำบล
คลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม)
จากรายชื่อของวัดต่างๆ ที่อยู่ในเขตอำเภอบางบัวทองเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ นั้นแสดงถึง
อาณาเขตของอำเภอบางบัวทอง ทางทิศตะวันออกจดแม่น้ำเจ้าพระยาจากบริเวณปากคลอง
บางบั ว ทองที่ เ ป็ น ตำบลอ้ อ มเกร็ ด และตำบลบางพลั บ อำเภอปากเกร็ ด ในปั จ จุ บั น ตลอดฝั่ ง
ตะวันออกของคลองบางบัวทองจนถึงตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทองในปัจจุบันและตามฝั่ง
ตะวันตกของคลองบางรักใหญ่
ทางด้านทิศตะวันตกอำเภอบางบัวทอง มีอาณาเขตครอบคลุมป่ากระทุ่มมืดทั้งหมด
จดตำบลบางภาษี ตำบลขุนศรี อำเภอบางปลา (บางเลน) จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขต
ปกครองของอำเภอไทรน้อยในปัจจุบันนี้เกือบทั้งหมดยกเว้นตำบลขุนศรี อำเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐมซึ่งโอนมาอยู่ในเขตปกครองของอำเภอไทรน้อยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ หลังจากได้แยกอำเภอ
ไทรน้อยออกจากอำเภอบางบัวทองแล้ว
ทางด้านทิศใต้อาณาเขตของอำเภอบางบัวทอง จดคลองอ้อมหรือแม่น้ำอ้อมฝั่งเหนือไป
จนถึงคลองบางใหญ่ และจดไปตามคลองบางใหญ่ฝั่งเหนือไปทางบ้านใหม่ บางคูลัด อำเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปจนถึงคลองนราภิรมย์ วัดมะเกลือ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
พืน้ ทีข่ องอำเภอบางบัวทองเมือ่ แรกตัง้ เป็นอำเภอบางบัวทอง ทางด้านทิศใต้จงึ ครอบคลุม
พื้นที่ที่เป็นแหล่งอารยธรรมลุ่มลำน้ำอ้อม ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ในจังหวัดนนทบุรีมี
ประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอโยธยาก่อนสมัยอยุธยา และมีพัฒนาการต่อเนื่องกันมาตลอดสมัย
อยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันนี้
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แยกพื้นที่ของอำเภอบางบัวทองตั้งกิ่งอำเภอบางแม่นาง
พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้มีการจัดตั้งกิ่งอำเภอบางแม่นาง (ต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภอบางใหญ่)
ได้แยกตำบลเสาธงหิน ตำบลบางแม่นาง และตำบลบ้านใหม่ไปอยู่ในเขตปกครองของกิ่งอำเภอ
บางแม่นาง ขึ้นกับอำเภอบางใหญ่(อำเภอบางกรวยเดิม) จังหวัดนนทบุรี
ตามหนังสือทำเนียบท้องที่กรุงเทพมหานคร พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ ของกระทรวง
นครบาลได้ระบุถึงตำบลต่างๆ ที่อยู่ในเขตปกครองของอำเภอบางบัวทอง หลังจากได้โอนตำบล
เสาธงหิน ตำบลบางแม่นางและตำบลบ้านใหม่ ไปอยู่ในเขตปกครองของอำเภอบางใหญ่แล้ว
คงมีตำบลทีอ่ ยูใ่ นเขตปกครองของอำเภอบางบัวทองเมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๑ มี ๑๑ ตำบล ๑๕๖ หมูบ่ า้ น
อำเภอบางบัวทองตั้งที่ว่าการอำเภอที่ริมคลองพระพิมลฝั่งเหนือ ตำบลหนองเชียงโคต
ดังนี้
วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ มีการ
ปรับปรุงเขตการปกครองของอำเภอบางบัวทอง
และอำเภอปากเกร็ ด ตำบลบางบั ว ทองและ
ตำบลบางพลับได้โอนไปอยู่ในเขตปกครองของ
อำเภอปากเกร็ ด (ต่ อ มาตำบลบางบั ว ทองได้
เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น ตำบลอ้ อ มเกร็ ด ) ในช่ ว งเวลา
เดียวกัน ตำบลทุ่งสีกันและตำบลทุ่งสองห้องที่
อยู่ในเขตปกครองของอำเภอปากเกร็ดได้โอนไป
อยู่ในเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร
เมื่ อ ตำบลบางบั ว ทองได้ โ อนไปอยู่
ในเขตปกครองของอำเภอปากเกร็ ด อำเภอ
บางบัวทองได้มีการตั้งตำบลบางบัวทองขึ้นใหม่
โดยเปลี่ ย นชื่ อ ตำบลพระภิ ม ล ❈ เป็ น ตำบล
บางบั ว ทอง ขณะเดี ย วกั น ตำบลบางบั ว ทอง
ที่โอนไปอยู่ในเขตปกครองของอำเภอปากเกร็ด
เห็ น ว่ า ตำบลบางบั ว ทองมี ชื่ อ เหมื อ นกั น ทั้ ง
๒ ตำบล แม้จะต่างอำเภอกัน ตำบลบางบัวทอง
อำเภอปากเกร็ดจึงได้ขอเปลี่ยนชื่อจากตำบล
บางบัวทองเป็นตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
_________________________
❈ เป็นชื่อตำบลสะกดตามเอกสารต้นฉบับ
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คนบางบัวทองได้เป็นคนธนบุรีเมื่อมีสงคราม
ในระหว่ า งเกิ ด สงครามมหาเอเชี ย บู ร พาหรื อ สงครามโลกครั้ ง ที่ ๒ รั ฐ บาลได้ ต รา
พระราชบัญญัติปรับปรุงพื้นที่การปกครองของจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี เมื่อวันที่ ๑
มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ให้ยุบจังหวัดนนทบุรี ให้อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดไปอยู่ใน
เขตปกครองของจังหวัดพระนคร ให้อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางกรวยและอำเภอบางใหญ่ไปอยู่
ในเขตปกครองของจังหวัดธนบุรี ดังนั้นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๖ คนบางบัวทองจึงได้
เป็นคนฝั่งธนหรือคนธนบุรี

คนฝั่งธนกลับมาเป็นคนนนท์
บ้านบางบัวทอง
วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙
รัฐบาลได้จัดตั้งจังหวัดนนทบุรีขึ้นอีกตาม
พระราชบัญญัติ จัดตั้งจังหวัดนนทบุรีครั้งนี้
ให้อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง
อำเภอปากเกร็ ด อำเภอบางกรวยและ
อำเภอบางใหญ่ อ ยู่ ใ นเขตปกครองของ
จั ง หวั ด นนทบุ รี คนฝั่ ง ธนที่ อ ยู่ ที่ อ ำเภอ
บางบั ว ทองได้ ก ลั บ มาเป็ น คนบางบั ว ทอง
จังหวัดนนทบุรีตามเดิม

แยก ๓ ตำบลของอำเภอ
บางบัวทองตั้งกิ่งอำเภอไทรน้อย

แผนที่จังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๐๒
ขณะนั้นยังปรากฏชื่อจังหวัดธนบุรี
เป็นจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อจังหวัดนนทบุรี
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แยกกิ่งอำเภอไทรน้อยจากอำเภอบางบัวทองเป็นอำเภอไทรน้อย
กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะกิ่งอำเภอไทรน้อยขึ้นเป็นอำเภอไทรน้อยตามพระราช
กฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอไทรน้อยเป็นอำเภอไทรน้อย เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๙
อำเภอบางบัวทองจึงมีเขตการปกครองในตำบลต่างๆ ขณะนั้นรวม ๖ ตำบล คือ ตำบลโสนลอย
ตำบลบางบัวทอง ตำบลลำโพ ตำบลบางรักใหญ่ ตำบลบางคูรัดและตำบลละหาร
พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้ตั้งตำบลบางรักพัฒนา โดยแยกพื้นที่บางส่วนของตำบลบางรักใหญ่
มาจัดตั้งเป็นตำบลบางรักพัฒนา
พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้จัดตั้งตำบลพิมลราช โดยแยกพื้นที่บางส่วนของตำบลบางรักพัฒนา
และตำบลบางบัวทองมาจัดตั้งเป็นตำบลพิมลราช
ปัจจุบันอำเภอบางบัวทองแบ่งการปกครอง เป็น ๘ ตำบล คือ
๑. ตำบลโสนลอย
๕. ตำบลบางรักพัฒนา
๒. ตำบลลำโพ
๖. ตำบลบางคูรัด
๓. ตำบลบางบัวทอง
๗. ตำบลพิมลราช
๔. ตำบลบางรักใหญ่
๘. ตำบลละหาร

ชัยภูมิเหมาะสมที่ตั้งที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง
การเลือกสถานที่ปลายคลองบางบัวทองในตำบลบางบัวทองใกล้คลองพระราชาพิมล
ให้เป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง จึงเป็นเสมือนการตั้งเมืองใหม่ เพราะชุมชนบางบัวทองนั้น
อยู่ที่ปากคลองบางบัวทอง และมีวัดบางบัวทองตั้งอยู่ที่ปากคลองบางบัวทองด้วย นอกจากนั้น
ยั ง มี ต ำบลบางพลั บ ซึ่ ง เป็ น ตำบลหนึ่ ง อยู่ ใ นเขตปกครองของอำเภอบางบั ว ทองขณะนั้ น ที่ มี
อาณาเขตติดแม่น้ำเจ้าพระยาหรือพื้นที่ตำบลบางรักใหญ่คลองอ้อม พื้นที่ดังกล่าวนี้มีความเจริญ
มากกว่าที่ปลายคลองบางบัวทองที่เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอบางบัวทองขณะนั้น แต่บริเวณ
เมืองใหม่มีความสำคัญเพราะเป็นศูนย์รวมการทำนาแหล่งใหญ่ และเป็นศูนย์การค้าข้าวที่เป็น
เมืองใหม่เหมือนดังเช่นเมืองธัญบุรี ชุมชนบางบัวทองคลองพระราชาพิมลจึงได้เป็นที่ตั้งของ
ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕
ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. ๒๔๔๓ - พ.ศ. ๒๔๔๕ ที่มีการยกฐานะชุมชนชาวนาบางบัวทอง
ขึ้นเป็นอำเภอบางบัวทองในเวลาใกล้เคียงกันนั้น ชุมชนชาวนาที่มีการบุกเบิกการทำนา เกิดพื้นที่
ทำนาขนาดใหญ่และเกิดชุมชนชาวนาขนาดใหญ่ใ นเวลาต่ อ มา อั นเป็ นผลจากการขุด คลอง
และนโยบายของทางราชการที่ต้องการส่งเสริมและขยายการทำนาของชาติ ชุมชนดังกล่าวได้รับ
การยกฐานะเป็นเมืองขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับอำเภอบางบัวทอง คือ เมืองธัญบุรีและเมืองมีนบุรี
มีฐานะเป็นจังหวัด ปัจจุบันเป็นอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
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ปลายคลองบางบัวทอง ใกล้วัดละหารเป็นที่ตั้งโรงพักกองตระเวน
และที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง เมื่อแรกจัดตั้ง

สถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังแรก
กระทรวงนครบาลได้ยกฐานะบ้านบางบัวทองขึ้นเป็นอำเภอบางบัวทอง เมื่อระหว่าง
พ.ศ. ๒๔๔๓ - พ.ศ. ๒๔๔๔ ขณะนั้นยังไม่ได้สร้างที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง แต่ได้อาศัยใช้พื้นที่
ส่วนหนึ่งของที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด เป็นสถานที่ทำงานของข้าราชการอำเภอบางบัวทองด้วย
ดังปรากฏในหนังสือของหลวงวิสูตรบริหารข้าหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรี ที่ ๓๓๓๗/๑๔๗๙
ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ร.ศ. ๑๒๑ กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ เสนาบดี
กระทรวงนครบาล เกี่ยวกับการสร้างที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง และอำเภอบางใหญ่ (อำเภอ
บางกรวยในปัจจุบัน) ตอนหนึ่ง ดังนี้
“การเรือ่ งนีข้ า้ พระพุทธเจ้าได้ตรวจดูทวี่ า่ การอำเภอ ซึง่ ตัง้ กระทำการอยูท่ กุ วันนี้ แขวงบางบัวทอง
ตั้งอยู่ที่อำเภอแขวงปากเกร็ด แขวงบางใหญ่ ตั้งอยู่ที่ว่าการเมืองเก่าแห่งเมืองนนทบุรี ซึ่งเป็นท้องที่
ของอำเภอตลาดขวัญ หาถูกต้องตามทางราชการไม่ เห็นด้วยเกล้าว่าควรจัดการย้ายอำเภอ ๒ ตำบลนี้
เสียก่อน ไปตั้งกระทำการตามท้องที่ตามระเบียบของราชการต่อไป”
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ในหนังสือฉบับเดียวกันนี้ หลวงวิสูตรบริหาร ข้าหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรี ได้
กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงนครบาล เสนอสถานที่ที่ควร
สร้างที่ว่าการอำเภอบางบัวทองและอำเภอบางใหญ่ (อำเภอบางกรวยเดิม) สำหรับสถานที่สร้าง
ที่ว่าการอำเภอบางบัวทองมีรายละเอียด ดังนี้
“…ที่ปากคลองพระราชาภิมณฑ์ แห่งคลองบางบัวทอง ตรงโรงพักกองตระเวน วัดละหาร
ข้าม เป็นที่นาของนายเขียว มีความยินดีจะทูลเกล้าฯ ถวายโดยกว้างยาวประมาณ ๒๐ วา ไว้เป็นที่
สำหรับแล สมควรจะปลูกสร้างที่ว่าการอำเภอบางบัวทองได้ทั้ง ๒ ตำบลนี้ล้วนร่วมตำบลแลใกล้กัน
กับโรงพักกองตระเวรได้เป็นระเบียบของราชการ ตามกระแสพระดำริห์ด้วย”

หลวงวิสูตรบริหาร ข้าหลวงรักษาการเมืองนนทบุรี ได้กราบทูลเสนอการก่อสร้างที่ว่าการ
อำเภอบางบัวทอง ดังนี้
“ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯ ดังนี้ จึงได้จัดจ้างหาช่างปลูกสร้างที่ว่าการอำเภอ ๒ ตำบลนี้
จีนจงนายช่างขอรับเหมาทำตามแปลนที่โปรดเกล้าฯ ประทานขึ้นไปนั้น เป็นราคาหลังละ ๒,๐๐๐ บาท
๒ หลัง ๔,๐๐๐ บาท แลรับทำให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินล่วงหน้า
ของงวดที่ ๑ เป็นต้นไป ข้อความมีแจ้งในหนังสือบริคณท์สญ
ั ญาตำบลละฉบับ ๒ ตำบล มีขอ้ ความถูกต้อง
ตรงกันทัง้ ๒ ฉบับ ข้าพระพุทธเจ้า ถวายมาพร้อมด้วยใบบอกฉบับนี้แล้ว”

การสร้างที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังแรก
สถานทีส่ ร้างทีว่ า่ การอำเภอหลังแรกอยูร่ มิ คลองบางบัวทองฝัง่ ตะวันออก เยือ้ งปากคลอง
พระราชาพิมล และตรงข้ามโรงพักกองตระเวนวัดละหาร บนที่นาที่นายเขียวได้ทูลเกล้าฯ ถวายให้
สร้างที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังแรก
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การก่อสร้างที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังแรก ได้สร้างตามแบบแปลนที่ พ.ท. พระฤทธิ
จักรกำจร ข้าหลวงเมืองธัญบุรี เป็นผู้ออกแบบและพระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์
เสนาบดีกระทรวงนครบาลได้ประทานให้แก่พระอินทรเทพบดีศรีสมุห ข้าหลวงรักษาราชการ
เมืองนนทบุรี เพื่อดำเนินการสร้างที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างสร้างที่ว่าการ
อำเภอบางบัวทอง ได้เบิกจ่ายเงินของคลังเมืองนนทบุรี ดังปรากฏตามหนังสือตอบของพระเจ้า
น้องยาเธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงนครบาล ดังนี้
หนังสือที่ ๒๙๑/๑๔๔๕๕

ศาลาว่าการนครบาล

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๒๑
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงนครบาลถึงหลวงวิสูตรบริหาร ข้าหลวงรักษา
ราชการเมืองนนทบุรี
ด้ ว ยได้ รั บ บอกที่ ๓๓๗/๒๔๗๙ ลงวั น ที่ ๓๑ ตุ ล าคม ร.ศ. ๑๒๑ ว่ า ด้ ว ยการที่ จ ะจั ด สร้ า ง
ที่ว่าการกรมการอำเภอตำบลบางใหญ่แลที่ว่าการกรมการอำเภอตำบลบางบัวทอง ได้ส่งหนังสือสัญญาฉบับจ้าง
เหมามาด้วย แลว่าเงินค่าสร้างที่ว่าการกรมการอำเภอทั้ง ๒ ตำบลนี้จะควรเบิกจากกระทรวงหรือจ่ายเงินคลังเมือง
ประการใดนั้นได้ทราบตลอดแล้ว
ให้หลวงวิสูตรบริหารจ่ายเงินในคลังเมืองจัดจ้างช่างทำที่ว่าการกรมการอำเภอทั้งสองตำบลนี้ แต่ให้ทำ
บัญชีรายจ่ายส่งมายังปลัดบัญชีให้ทราบด้วย
ส่ ว นนายเขี ย ว ผู้ ย กที่ น าโดยกว้ า ง ๒๐ วา ยาว ๒๐ วา ถวายเป็ น ที่ ห ลวงสำหรั บ สร้ า งที่ ว่ า การ
กรมการอำเภอบางบัวทองนั้น จะได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาในเวลาที่ได้สร้างที่ว่าการสำเร็จแล้ว
นเรศวรฤทธิ์
ประทับตราสิงห์น้อยเป็นสำคัญ

หลวงวิสูตรบริหาร ข้าหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรี ได้ทำหนังสือกราบทูลรายงานผล
การก่ อ สร้ า งที่ ว่ า การอำเภอบางบั ว ทอง และกำหนดเปิ ด การให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนที่ อ ำเภอ
บางบัวทอง ต่อพระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ ตามหนังสือที่ ๕๑๒/๑๔๔๕๕ ลงวันที่ ๒๔
กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๑ ดังนี้
“ด้วยตามท้องตราสิงห์น้อย ที่ ๑๙๑/๑๔๔๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๒๑ โปรดเกล้าฯ
ให้ข้าพระพุทธเจ้าจ่ายเงินในคลังเมืองจัดจ้างช่างปลูกสร้างที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง แลอำเภอบางใหญ่
แต่ให้ทำบาญชีรายจ่ายส่งมายังปลัดบาญชีให้ทราบด้วยนั้น พระเดชพระคุณเป็นล้นเกล้าฯ
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ข้าพระพุทธเจ้าได้รับใส่เกล้าฯ จ่ายเงินงวดที่หนึ่งตำบลละ ๑,๐๐๐ บาท รวม ๒ ตำบล เงิน
๒,๐๐๐ บาท ให้แก่จีนจง นายช่างรับไปจัดการปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๒๑ ครั้นถึงวัน
ที่ ๒๖ มกราคม ร.ศ. ๑๒๑ การปลูกสร้างที่ว่าการอำเภอเป็นอันแล้วสำเร็จทั้ง ๒ ตำบล ข้าพระพุทธเจ้าได้
จ่ายเงินงวดที่ ๒ ให้แก่จีนจงรับไปแล้วเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท แลข้าพเจ้าได้หักจ่ายบาญชีในงบ ๗ วัน ส่ง
มายังเจ้าคุณพระยาเพชร์ชฎาปลัดบาญชีตามข้อบังคับของกระทรวงพระคลังด้วยแล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า ทีว่ า่ การอำเภอทัง้ ๒ ตำบลนีก้ แ็ ล้วเสร็จบริบรู ณ์ เพราะฉะนัน้
ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้สั่งให้หลวงวิธีผดุงชน กับหลวงรักษาพลบุรี ยกไปตั้งทำการที่ว่าการอำเภอใหม่ วันที่
๙ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๑ ข้าพระพุทธเจ้าจึงขอประทานกราบทูลทรงทราบฝ่าพระบาทไว้ครั้งหนึ่ง เมื่อ
กรมการอำเภอตั้ ง ๒ ตำบล ยกไปอยู่ ยั ง ที่ ว่ า การอำเภอใหม่ แ ล้ ว ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า จะมี ใ บบอกถวาย
ทราบฝ่าพระบาทครั้งหลัง”

พิธีฉลองที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังแรก
ที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังแรก เริ่มเปิดดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่วันที่
๙ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๑ และมีพิธีฉลองที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังแรกนี้ในวันที่ ๘ และวันที่
๙ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๑ ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือของหลวงวิสูตรบริหาร ข้าหลวงรักษา
ราชการเมืองนนทบุรี ที่ ๕๒๘/๓๙๗๐ วันที่ ๑๙ มีนาคม รัตนโกสินทร์ ร.ศ. ๑๒๑ กราบทูลพระเจ้า
น้องยาเธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงนครบาล ที่ว่า
“....บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้รับรายงานหลวงวิธีผดุงชน กับหลวงรักษาพลบุรี กรมการอำเภอ
ความต้องกันว่า เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๑ กรมการอำเภอพร้อมด้วยปลัดอำเภอ เสมียน พนักงาน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดการตบแต่งสถานที่ว่าการสะอาดเรียบร้อย แล้วเชิญพระพุทธรูปและพระบรมรูป
ขึ้นประดิษฐานไว้ ณ ที่สมควร พอเวลาบ่าย ๕ โมง พระสงฆ์ซึ่งได้อาราธนามาเจริญพระพุทธมนต์
ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ ๗ รูป อำเภอบางบัวทอง ๕ รูป เวลาค่ำวันนี้ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ มีการ
สมโภชลิเก ๑ คืน ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง มีเครื่องพิณพาทย์ มะโหรี และเปิดหีบเสียงเป็นการรื่นเริง
รุ่งขึ้นวันที่ ๙ เวลาเช้า ๑ โมง ได้ถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระสงฆ์ ฉันเสร็จแล้วถวายเครื่องทัยทานตาม
สมควร แลได้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๑ นี้เป็นต้นไป กรมการอำเภอ เสมียน พนักงาน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมใจกันขอพระราชทานถวายพระราชกุศล…”

พระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงนครบาล ทรงทำหนังสือทูล
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธ์ เพื่อได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทถึงการสร้างที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง และการฉลอง
สมโภชที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังแรกนี้ด้วย มีรายละเอียดดังนี้
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ศาลาว่าการนครบาล

วันที่ ๒ เมษายน ร.ศ. ๑๒๒
ทูลพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนสมมตอมรพันธ์ทรงทราบ
ด้ ว ยหลวงวิ สู ต รบริ ห าร ข้ า หลวงรั ก ษาราชการเมื อ งนนทบุ รี มี ใ บบอกมาว่ า ได้ จั ด การ
เปิดที่ว่าการอำเภอบางบัวทองและอำเภอบางใหญ่ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ ๒ หลัง เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๑ กรมการ
อำเภอพร้อมด้วยปลัดอำเภอ ได้เชิญพระบรมรูปขึ้นประดิษฐานแล้วอาราธนาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ ที่
ว่าการอำเภอบางใหญ่ ๗ รูป อำเภอบางบัวทอง ๕ รูป เวลาค่ำให้เป็นการฉลองที่ว่าการอำเภอทั้ง ๒ ตำบล ครั้นรุ่ง
ขึ้นเวลาเช้าได้ถวายอาหารบิณฑบาตแลถวายเครื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์ตามสมควร ขอพระราชทานถวายพระ
ราชกุศล
ถ้าท่านมีโอกาสสมควร ขอได้นำข้อความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท
ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
นเรศวรฤทธิ์

การสมโภชที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังแรกเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๑ ❈ (พ.ศ.
๒๔๔๕) นั้น นอกจากมีการบรรเลงปี่พาทย์และมโหรีแล้ว ยังมีการ “เปิดหีบเสียง” เป็นการ
ร่วมฉลองสมโภชที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังแรกนี้ด้วย ประชาชนที่มาร่วมงานสมโภชที่ว่าการ
อำเภอบางบัวทองในวันนั้นคงตื่นเต้น และให้ความสนใจเครื่องหีบเสียงนี้มาก เพราะหีบเสียงมีใน
เมืองไทยก่อนหน้านั้นไม่นาน และมีเฉพาะผู้มีฐานะดีที่เป็นชาวกรุงเทพฯ เท่านั้น เครื่องหีบเสียง
มีลำโพงขนาดใหญ่ มี ๓ ส่วน คือ หีบที่มีเครื่องหมุนแผ่นสียง แผ่นบันทึกเสียงและลำโพงขนาด
ใหญ่ มีลักษณะคล้ายดอกลำโพง จึงเรียกว่าลำโพง เมื่อมีแผ่นเสียงในประเทศไทยแรกๆ นั้นได้มี
การบันทึกเพลงไทยลงแผ่นเสียงและเป็นที่นิยมของผู้มีฐานะดีในสมัยนั้นมาก เมื่อวางแผ่นเสียง
ไปบนแท่นที่หีบเสียง และไขลานให้แผ่นเสียงหมุน มีเข็มวางจรดบนแผ่นเสียง ทำให้เกิดเป็นเสียง
เพลงต่างๆ ที่บันทึกลงไว้ในแผ่นเสียงแต่ละแผ่นได้ การสมโภชที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังแรก
ครั้งนี้คงเป็นที่กล่าวขวัญของชาวบางบัวทองเป็นอย่างมาก ผู้นำหีบเสียงมาจำหน่ายครั้งแรกเป็น
ของชาวยุโรป เปิดขายหีบเสียงอยู่ ๒ ร้าน ต่อมาห้าง ต.เง็กชวน บางลำภูได้เป็นตัวแทนจำหน่าย
หีบสียงและอัดแผ่นเสียงเพลงไทยละครไทยไว้จำนวนมาก เฉพาะเพลงไทยเดิมที่ขับร้องโดย
แม่ส้มจีน นักร้องชื่อดังมีมากกว่า ๑๐๐ เพลง
_____________________________________________
❈ จัดงานสมโภชทีว
่ า่ การอำเภอ วันที่ ๘ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๑ และเปิดทำการทีว่ า่ การอำเภอบางบัวทองหลังแรก
วันที่ ๙ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๑
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หีบเสียง
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ แผ่นเสียงเพลงไทยได้มีจำหน่ายกันแล้ว ตราที่คุ้นตากันทั่วไปคือ
ตราเด็กมีปีก ตราหมานั่งพิงหีบเสียง ตราดอกลำโพง ตราปืน เป็นต้น ต่อมานายเตียเง็กชวน หรือ
ต.เง็กชวน ได้เปิดกิจการอัดแผ่นเสียงและจัดจำหน่ายแผ่นเสียงตรากระต่ายขึ้นในประเทศไทย คือ
ร้านนาย ต.เง็กชวน สี่แยกบางลำภู กรุงเทพมหานคร

หีบเสียง เป็นเครื่องเล่นใหม่ของชาวไทย
เริ่มนำเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ ๕

นายต. เง็กชวนได้กล่าวถึงความสนใจของชาวไทยเมื่อเริ่มมีหีบเสียงในเมืองไทย ใน
หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ นายต. เง็กชวน ที่ว่าท่านได้ไปดูงานโกนจุกที่ตลาด ในงานนี้
มีมโหรสพสมโภช ๓ อย่าง ประชันกัน คือ ลิเก ละครรำ กับหีบเสียง หรือแต่เดิมเรียกว่ากระบอก
เสียง ปรากฏว่าละครกับลิเกไม่มีคนสนใจ แต่หันไปสนใจดูการแสดงที่โรงหีบเสียงกันทั้งหมด
เพราะหีบเสียงเป็นของใหม่แปลกประหลาดที่เจ้าของงานหามาจากกรุงเทพมหานคร

ที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังที่ ๒
ที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังแรกที่สร้าง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ นั้น สร้างบนที่นากว้าง
๒๐ วา ยาว ๒๐ วา ที่นายเขียวยกให้ทางราชการ จึงมีพื้นที่ไม่มาก แต่ในเวลาต่อมาอำเภอ
บางบัวทองมีผู้คนมากขึ้น จำนวนข้าราชการและส่วนราชการที่ปฏิบัติงานที่ว่าการอำเภอจึงมีเพิ่ม
มากขึ้นด้วย ทำให้ที่ว่าการอำเภอหลังแรกมีความคับแคบ
พ.ศ. ๒๔๕๘ นางห้าง พันธุมจินดา คหบดีเจ้าของตลาดในอำเภอบางบัวทอง ได้บริจาค
ที่ดินที่ปากคลองพระราชาพิมลฝั่งทิศเหนือ ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จำนวน ๙ ไร่เศษ
ให้แก่ทางราชการเพื่อสร้างที่ว่าการอำเภอบางบัวทองและสถานีตำรวจบางบัวทอง ที่ดินแปลงนี้
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มีพื้นที่มากพอที่จะใช้เป็นที่สร้างที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง สถานีตำรวจบางบัวทองและบ้านพัก
ข้าราชการ นอกจากนั้นที่ดินตั้งอยู่ใกล้ตลาดบางบัวทองและสถานีรถไฟบางบัวทองด้วย
การก่อสร้างที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังที่ ๒ คงสร้างขึ้นหลังจาก พ.ศ. ๒๔๕๘ ซึ่งเป็น
ปีที่นางห้างได้บริจาคที่ดินและหลังจากสร้างที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังแรกหลายปี จนอาคาร
ที่ว่าการอำเภอหลังแรกมีสภาพชำรุดและมีความคับแคบ ดังที่หลวงโยธีพิทักษ์ อดีตนายอำเภอ
บางบัวทองได้กล่าวถึงการสร้างที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังที่ ๒ ในหนังสือสมุดที่ระลึกอำเภอ
บางบัวทอง ปีพุทธศักราช ๒๔๗๗ ที่ว่า
“ที่ว่าการอำเภอเดิมตั้งอยู่ในตำบลบางบัวทอง แต่ด้วยเหตุที่มีความชำรุดทรุดโทรมมากและ
ทางราชการเห็นว่าเป็นสถานที่คับแคบ จึงได้ย้ายมาปลูกสร้างอยู่ที่ตำบลโสนลอย ห่างกับที่เดิมประมาณ
๑ เส้น อยู่คนละฟากคลอง ที่ปลูกใหม่นี้กว้างขวาง สามารถจะปลูกสถานที่ได้อย่างโอ่โถง พร้อมทั้ง
บ้านพักข้าราชการ แต่การก่อสร้างครั้งนั้นทำได้เพียงที่ว่าการอำเภอและที่พักนายอำเภอเท่านั้น ส่วนที่พัก
ของข้าราชการอื่นๆ คงอยู่ตามสภาพเดิม”

ที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังที่ ๒
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ มุมขวาระบุชื่อ
ร้านถ่ายรูป “ฉายายู่จีน บางบัวทอง”

อาคารที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังที่ ๒ เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น ขนาด ๕ ห้อง มีหลังคา
ทรงปั้นหยา หลังคามุงกระเบื้องว่าว ชั้นล่างเป็นพื้นโล่ง มีบันไดขึ้นชั้นบนอยู่ด้านหน้า เป็นบันได
ขึ้นได้ ๒ ทาง หลวงโยธีพิทักษ์ อดีตนายอำเภอบางบัวทองได้กล่าวถึงรูปแบบและที่ตั้งของที่ว่าการ
อำเภอบางบัวทอง หลังที่ ๒ และบ้านพักนายอำเภอ ในหนังสือที่อ้างถึงนั้นว่า
“รูปทรงของอำเภอ เป็นแบบของกรมพระนครบาล แต่เป็นแบบเก่า ทรงปั้นหยา ๒ ชั้น บ้านพัก
นายอำเภอเป็นรูปเรือนไทยแบบเก่า
ที่ว่าการอำเภอหันหน้าหาคลองพระพิมล เพื่อสะดวกแก่การติดต่อของประชาชนที่มาทำกิจธุระ
บ้านพักข้าราชการอยู่ติดต่อใกล้ๆ กันกับที่ว่าการอำเภอตลอด”
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ที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังที่ ๓
ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง หลังที่ ๓ ได้สร้างขึ้นตรงที่ว่าการอำเภอหลังที่ ๒ เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ขนาด ๕ ห้อง ชั้นบนด้านหน้ามีมุขยื่น ๑ ห้อง ที่ชั้นล่างของมุขเป็น
ห้องโถงและบันไดขึ้นที่ว่าการอำเภอ
ที่ว่าการอำเภอบางบัวทองทั้ง ๓ หลัง ได้สร้างอยู่ริมคลองพระราชาพิมล เป็นชุมทาง
การเดินทางทางเรือจากคลองต่างๆ ในอำเภอบางบัวทอง ราษฎรมาติดต่อราชการจะเดินทางมา
ทางเรือ

ที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังที่ ๓

ที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังที่ ๔ หลังปัจจุบัน
อำเภอบางบัวทองมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ที่การคมนาคมของผู้คนเคยใช้เรือ
เป็นพาหนะหลัก ได้เปลี่ยนมาเป็นการใช้รถยนต์ ประกอบกับมีการสร้างถนนสายหลักผ่านในพื้นที่
ของอำเภอบางบัวทองหลายสาย ความเจริญของชุมชนได้เกิดขึ้นตามถนนต่างๆ อีกทั้งการเพิ่ม
ปริมาณของประชากรในอำเภอบางบัวทองได้เพิ่มขึ้นจำนวนมากและอย่างรวดเร็ว ที่ว่าการอำเภอ
บางบัวทองหลังที่ ๓ ที่เคยรองรับราษฎรที่มาติดต่อราชการได้เพียงพอ ได้คับแคบไม่สะดวกแก่
การให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ จึงได้มีการสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง
หลังใหม่ที่มีขนาดใหญ่และสวยงาม และได้ย้ายไปสร้างที่ใหม่ที่ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง
สถานที่สร้างที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังที่ ๔ นี้สามารถเดินทางไปติดต่อได้ด้วยทางรถยนต์
เท่านั้น ตั้งอยู่ที่ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง เป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ๒ ชั้น ขนาด ๑๒ ห้อง ชั้นบนต่อเป็นมุขยื่นออกมาด้านหน้าในช่วงกลางของอาคาร
ภูมิทัศน์ด้านหน้าเป็นสนามหญ้า และสวนหย่อมที่สวยงาม มีสนามและไม้ประดับที่สวยงาม
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ศูนย์ราชการดั้งเดิมของอำเภอบางบัวทอง
ปากคลองพระราชาพิมลฝั่งเหนือเป็นศูนย์ราชการของอำเภอบางบัวทองในอดีต เมื่อแรก
สร้างที่ว่าการอำเภอบางบัวทองเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ นั้น สถานที่ราชการที่สำคัญในขณะนั้นคือ
ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง และสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทอง หรือที่เรียกกันในหมู่ชาวบ้าน
ว่า โรงพั ก บางบั ว ทอง ตั้งอยู่ที่ปากคลองพระราชาพิมล ฝั่งเหนือบริเวณที่เป็นโรงพยาบาล
บางบัวทองในปัจจุบันนี้ ตามลำดับจากปากคลองพระราชาพิมล ดังนี้
๑. สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทอง สร้างเป็นอาคารไม้ สร้างหันหน้าทางคลอง
พระราชาพิมล เป็นอาคารที่ตั้งอยู่บริเวณปากคลองพระราชาพิมลหลังแรก

สถานีตำรวจบางบัวทอง
เป็นอาคารไม้อยู่ริมคลองพระราชาพิมล
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗
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๒. ที่ ว่ า การอำเภอบางบั ว ทอง หลั ง ที่ ๒ สร้ า งต่ อ จากสถานี ต ำรวจภู ธ ร อำเภอ
บางบัวทอง เข้ามาในคลองพระราชาพิมล ที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังที่ ๓ ได้สร้างใหม่
ที่เดียวกันในเวลาต่อมา
๓. สถานีอนามัย เดิมเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวเป็นสถานีอนามัยชั้น ๒ สร้างในบริเวณ
ต่อจากที่ว่าการอำเภอบางบัวทองเข้ามาในคลองพระราชาพิมล ต่อมาได้มีการสร้างเป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กและยกฐานะเป็นสถานีอนามัย ชั้น ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔
๔. สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็นอาคารไม้ชนั้ เดียว สร้างต่อจากสถานีอนามัย
เข้ามาในคลองพระราชาพิมล
๕. สถานีดับเพลิง เทศบาลเมืองบางบัวทอง สร้างขึ้นทางขวาของสำนักงานเทศบาล
เมืองบางบัวทองเข้ามาในคลองพระราชาพิมล
๖. โรงไฟฟ้าบางบัวทอง ตั้งอยู่ใกล้สถานีดับเพลิงของเทศบาลเมืองบางบัวทองริมถนน
ทางเข้าอำเภอบางบัวทอง
ศู น ย์ ร าชการดั ง กล่ า ว ได้ ส ร้ า งขนานกั บ คลองพระราชาพิ ม ลหั น หน้ า ไปทางคลอง
พระราชาพิ ม ล ด้ า นหน้ า ที่ ติ ด คลอง มี ส วนหย่ อ มปลู ก ไม้ ป ระดั บ ให้ ค วามร่ ม รื่ น และมี ม้ า นั่ ง 

สนามเด็กเล่น ให้ประชาชนชาวตลาดบางบัวทองได้มาพักผ่อนหย่อนใจได้
ปัจจุบันสถานที่ราชการที่กล่าวข้างต้นนี้ได้ย้ายไปสร้างในสถานที่อื่น ศูนย์ราชการอำเภอ
บางบัวทองเดิมได้เป็นที่ตั้งโรงพยาบาลบางบัวทอง เป็นสถานที่ราชการแห่งเดียวในเขตเทศบาล
เมืองบางบัวทอง ที่ตั้งอยู่ริมคลองพระราชาพิมล

โรงพักวัดละหาร
กระทรวงนครบาลได้ ย กฐานะทุ่ ง บางบั ว ทองขึ้ น เป็ น อำเภอบางบั ว ทองในช่ ว งเวลา
ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๔๒ - พ.ศ. ๒๔๔๔ เจ้ากรมกองตระเวนได้ตั้งโรงพักขึ้นที่หน้าวัดละหารเรียกว่า
โรงพั ก กองตระเวนวั ด ละหาร สถานที่ ตั้ ง ที่ ว่ า การอำเภอบางบั ว ทองหลั ง แรกบนที่ ดิ น
ของนายเขียวเปิดดำเนินการเมื่อวันที ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ นั้นตั้งอยู่ริมคลองบางบัวทอง 

ฝั่งตรงข้ามกับโรงพักแห่งนี้
เมื่ อ มี ก ารสร้ า งที่ ว่ า การอำเภอบางบั ว ทองหลั ง ที่ ๒ ริ ม คลองพระราชาพิ ม ลในที่ ดิ น
ที่นางห้าง พันธุมจินดา ได้บริจาคให้แก่ทางราชการเพื่อสร้างโรงพักแห่งใหม่บนที่ดินที่ได้รับบริจาค
นี้ด้วย โรงพักได้สร้างขึ้นที่ปากคลองพระราชาพิมลฝั่งทิศเหนือใกล้ที่ว่าการอำเภอบางบัวทองที่
สร้างต่อจากโรงพักเข้ามาตามคลองพระราชาพิมล โรงพักสร้างเป็นเรือนไม้ทรงปั้นหยา มีห้องพัก
สำหรับเป็นที่พักนายสิบและพลตำรวจ ด้านหน้าเว้นว่างเป็นห้องโถง โรงพักที่สร้างขึ้นใหม่ไม่ได้อยู่
ที่วัดละหาร มิสเตอร์ซีบี พอเล็ด เจ้ากรมกองตระเวนได้มีคำสั่งให้เรียกโรงพักแห่งใหม่นี้ว่า โรงพัก
บางบัวทอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนชื่อโรงพักบางบัวทองเป็นสถานีตำรวจ
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บางบัวทองและสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทอง จากหนังสือสมุดที่ระลึกอำเภอบางบัวทองของ
หลวงโยธีพิทักษ์ อดีตนายอำเภอบางบัวทองได้กล่าวถึงสถานีตำรวจบางบัวทอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗
สถานีตำรวจบางบัวทอง มีหัวหน้าสถานีตำรวจเป็นนายร้อยตำรวจโทและมีนายตำรวจสัญญาบัตร
เป็นผู้ช่วย มีกำลังนายสิบพลตำรวจ ๒๓ นาย และมีที่สถานีตำรวจที่สาขาที่ไทรน้อยอีก ๑๑ นาย
เนื่องจากพื้นที่ของอำเภอบางบัวทองเมื่อแรกตั้งเป็นอำเภอนั้น มีอาณาเขตกว้างขวาง
ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นอำเภอไทรน้อยในปัจจุบันนี้ด้วย ทางราชการจึงได้สร้างสถานีตำรวจไทรน้อย
เป็นสาขาของสถานีตำรวจบางบัวทอง สถานีตำรวจไทรน้อยได้สร้างเป็นอาคารทรงปั้นหยาและ
สวยงามมั่นคงกว่าสถานีตำรวจบางบัวทองมาก สถานีตำรวจภูธรอำเภอไทรน้อยสร้างมาก่อน
พ.ศ. ๒๔๗๗ สถานีตำรวจไทรน้อยได้เป็นสถานีตำรวจภูธรอำเภอไทรน้อยเมื่อมีการจัดตั้งอำเภอ
ไทรน้อย ปัจจุบันอาคารสถานีตำรวจแห่งนี้ยังคงมีความสวยงามและมั่นคงดี แม้จะได้มีการสร้าง
สถานีตำรวจภูธรอำเภอไทรน้อยหลังใหม่ แต่ทางราชการยังคงอนุรักษ์อาคารสถานีตำรวจภูธร
อำเภอไทรน้อยหลังเดิมไว้อย่างดียิ่ง

บัวที่บางบัวทองเป็นที่มาของชื่ออำเภอบางบัวทอง
บัวที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติอย่างมากมายที่บ้านบางบัวทอง และได้เป็นที่มาของอำเภอ
บางบัวทองนั้น เป็นบัวที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในหนองน้ำในที่ราบลุ่ม ในลำคลองต่างๆ ทั่วประเทศไทย 

แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ
๑. บัวสายหรืออุบลชาติ มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Nymphaer หรือ Water Lily มีดอก
ชูขึ้นเหนือน้ำ ใบลอยแตะผิวน้ำ ใบกลมแผ่นใบด้านบนเป็นมัน ริมใบเป็นขอบไม่มีหยัก ก้านใบ
ก้านดอกอ่อนเรียบ กลีบดอกชั้นนอกเรียบ มักมีสีเขียว กลีบดอกชั้นในมีสีต่างๆ แต่ละพันธุ์มี
ความสวยงาม ชอบขึ้นในน้ำนิ่งที่มีการไหลเวียนถ่ายเทได้ ต้องการระดับน้ำลึกประมาณ ๑๕ ๑๕๐ เซนติเมตร จะพบเห็นได้ในท้องนาในเวลาหน้าน้ำ หรือในลำคลองหนองน้ำ ออกดอกเล็กๆ
บานสล้าง
บัวสายมีอยู่หลายพันธุ์ แต่พันธุ์ที่มีอยู่มากมายในอำเภอบางบัวทอง ได้แก่
๑.๑ บัวเผื่อน มีดอกขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางเพียง ๕ - ๗ เซนติเมตร กลีบดอก
สีขาว เกษรตัวผู้สีเหลือง กลิ่นหอมอ่อนๆ ขึ้นอยู่ตามท้องนาที่มีระดับน้ำไม่ลึก
๑.๒ บัวผัน คล้ายบัวเผื่อนแต่มีขนาดใหญ่กว่า เมื่อแรกบานตอนเช้ามีสีครามอ่อน
แล้วต่อมาเปลี่ยนเป็นสีม่วงมะปราง ตั้งแต่สีอ่อนไปถึงสีเข้ม
๑.๓ บัวกินสาย ทั้งต้นและดอกมีขนาดใหญ่กว่าบัวเผื่อนและบัวผัน ดอกสีขาว
กลีบดอกด้านนอกเป็นสีอมเขียวอ่อน กลีบในมีสีขาวหรือสีม่วงอ่อน กลีบใหญ่ปลายมน กลีบเรียง
ซ้อนไม่หนาแน่นนัก เส้นผ่าศูนย์กลางดอกเมื่อบานเต็มที่ประมาณ ๑๕ - ๒๐ เซนติเมตร ก้านดอก
โตประมาณปลายนิ้วก้อย ส่วนที่เป็นก้านดอกใช้เป็นอาหารได้ เป็นผักจิ้ม แกง ผัดและทำขนม
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บัวสาย หรืออุบลชาติสีขาวที่มีเกสรสีเหลืองทอง
เป็นที่มาของชื่อทุ่งบางบัวทอง ที่ออกดอกบานสะพรั่งตลอดสองฝั่งคลองบางบัวทอง

๒. บัวหลวงหรือปทุมชาติ มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Nelumbo หรือ Lotus มีก้านใบ
และก้านดอกเป็นตุ่มขรุขระระคายมือ แข็งแรงมีความยาวจนสามารถชูดอกและใบสูงพ้นน้ำได้สูง
กว่า ๓๐ เซนติเมตร ภายในก้านมีน้ำยางสีขาว เมื่อถูกอากาศจะเป็นเส้นใย กลีบซ้อนกัน ๒ - ๓ ชั้น
กลีบดอกร่วงเร็ว เกษรสีเหลืองปลายเกษรเป็นตุ่มขาวล้อมรอบ ฝักกลมบรรจุเมล็ดสีขาวอมเหลือง
บัวหลวงทุกพันธุ์บานในตอนกลางวัน หุบในเวลากลางคืน เจริญเติบโตดีในน้ำนิ่งที่มีการไหลเวียน
ถ่ายเทได้ มีระดับความลึกไม่เกิน ๒ - ๕ เมตร บัวหลวงที่ขึ้นตามธรรมชาติในอำเภอบางบัวทอง
ได้แก่
๒.๑ บัวหลวงสีชมพูหรือสีแดงดอกลา (ดอกไม่ซ้อน) หรือปทุมปัทมโกเมท มีดอก
ขนาดใหญ่ ดอกตูมมีรูปทรงกรวยปลายเรียวแหลม โคนกลีบสีเหลืองอ่อนๆ เรียงซ้อนกันประมาณ
๓ ชั้น มีกลีบเลี้ยง ๒ ชั้น กลีบดอกมีลายเส้นมองเห็นได้ชัด 
๒.๒ บัวหลวงสีขาวดอกลา (ดอกไม่ซ้อน) หรือบุณฑริก ลักษณะคล้ายบัวสีชมพู
ทุกประการ ต่างกันที่มีดอกสีขาว กลีบชั้นนอกและชั้นในมีขนาดเล็กกว่าชั้นกลาง ดอกเมื่อตูม
สีเขียวอ่อน
๒.๓ บัวหลวงสีชมพูดอกซ้อน หรือสัตตบงกชและบัวหลวงสีขาวดอกซ้อนหรือ
สั ต ตบุ ษ ย์ ซึ่ ง เป็ น บั ว หลวงอี ก ๑ พั น ธุ์ ที่ มี ก ลี บ ดอกซ้ อ นทั้ ง ๒ พั น ธุ์ มี อ ยู่ น้ อ ยมากที่ ขึ้ น ตาม
ธรรมชาติในอำเภอบางบัวทอง
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บัวสายหรืออุบลชาติเป็นบัวพื้นถิ่นที่ขึ้นอยู่มากมายในท้องทุ่งสองฝั่งคลองบางบัวทอง
และพืน้ ทีน่ าในบริเวณนี้ แม้ในลำคลองต่างๆ ก็จะมีบวั สายขึน้ อยูท่ วั่ ไป เมือ่ ถึงฤดูนำ้ หลากน้ำท่วมทุง่
เหล่าบัวสายจะกระจายแผ่ขยายขึ้นชูดอกบานสะพรั่งเต็มไปทั่วทุ่ง เป็นทุ่งบัวทองที่เป็นสัญลักษณ์
ของชุมชนในบริเวณนี้ และได้นำไปเป็นชื่อคลองบางบัวทองมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ชุมชนที่เกิดขึ้น
สองฝัง่ คลองบางบัวทอง ชาวบ้านเรียกขานกันว่า “บ้านบางบัวทอง” แม้วดั ก็มชี อื่ ว่า วัดบางบัวทอง
ต่อมาเมื่อทางราชการยกฐานะชุมชนคลองบางบัวทองเป็นอำเภอ ทางราชการได้นำเอาชื่อคลอง
และชื่อชุมชนที่มีดอกบัวเป็นสัญลักษณ์นั้นมาเป็นชื่ออำเภอด้วยคือ อำเภอบางบัวทอง
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมในอำเภอบางบัวทองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก บัวที่ขึ้นตาม
ธรรมชาติในท้องทุ่งหรือในลำคลองหนองน้ำต่างๆ อย่างมากมาย จนเป็นที่มาของชื่อ อำเภอ
บางบัวทอง และตำบลบางบัวทองนั้นแทบจะไม่มี นอกจากที่มีการปลูกเพื่อขายดอกหรือเก็บฝัก
ขายหรือเพื่อแต่งคลองข้างถนนในบางแห่งเท่านั้น อำเภอบางบัวทองได้เปลี่ยนแปลงจากชุมชน
เกษตรกรรมเป็นชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว สภาพแวดล้อมที่มีลำคลองหนองบึง และพื้นที่ที่เป็น
ท้องนาซึ่งเคยเป็นแหล่งขยายพันธุ์ของบัว ได้ถูกถมคูคลองมีการตัดถนนปิดทางน้ำตามธรรมชาติ
สร้างที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม มีการปล่อยน้ำเสียจากแหล่งที่อยู่อาศัยและโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ ลงสู่ลำคลองต่างๆ ทำให้บัวซึ่งเจริญเติบโตในน้ำสะอาดต้องถูกทำลายลง บัว
พืชไม้น้ำที่สวยงามและมีมากมายกระจายอยู่ทั่วไปในอำเภอบางบัวทอง แต่ในปัจจุบันนี้กลายเป็น
พืชที่หาได้ยากในอำเภอบางบัวทอง

บัวหลวงสีขาวบานเห็นเกสรสีเหลืองทอง
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ตอนที่ ๓
คลองพระราชาพิมลลำน้ำสายประวัติศาสตร์
ก่อกำเนิดนาข้าวและเกิดอำเภอบางบัวทอง
“แม่น้ำเจ้าพระยามีคุณประโยชน์แก่ประเทศสยามอย่างมากมายเพียงใด
คลองพระราชาพิมลก็มีประโยชน์อย่างเดียวกัน”
หลวงโยธีพิทักษ์ (โปร่ง สาทิศกุล) นายอำเภอบางบัวทอง ได้กล่าวถึงความสำคัญของ
คลองพระราชาพิมลไว้ในหนังสือสมุดที่ระลึกอำเภอบางบัวทอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ ดังมีข้อความ
ข้างต้น อีกทั้งได้กล่าวถึงความสำคัญของคลองพระราชาพิมลที่มีต่อชาวนาและการค้าขายข้าว
ในหนังสือฉบับเดียวกันนี้ว่า
“...คลองพระพิมล ❈ เป็นหัวใจของชาวนา เป็นดาราประจำชีวติ ของชาวนาบางบัวทอง ถ้าน้ำใน
คลองพระพิมลแห้งขอดขุน่ ข้น ชาวนาพ่อค้าพาณิชย์กม็ หี น้าอับกร้านทุกข์รอ้ น ถ้าน้ำในคลองพระราชาพิมล
ท่วมท้นให้ผลดีแก่ขา้ วต้องตามความประสงค์ของการทำนา ขณะนัน้ ชาวนาบางบัวทองก็ปลืม้ พ่อค้าชาวบ้าน
ก็กระหยิ่มยิ้มย่อง”

รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้ราษฎรขุดคลองและจับจองที่ดินสองฝั่งคลอง
เปลี่ยนป่าเป็นนาข้าว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสนับสนุนส่งเสริมให้ราษฎรเพิ่มพื้นที่
การทำนา โปรดเกล้าฯ ให้ราษฎรขุดคลองและจับจองที่ดินสองฝั่งคลองเพื่อพัฒนาที่ป่าให้เป็นที่
ทำนาทำไร่ การขุดคลองรังสิต ที่ตำบลทุ่งหลวง เมืองปทุมธานี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓ นั้น เป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ของบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ขุดคลองและให้ราษฎร
จับจองที่ดินสองฝั่งคลองที่ขุดนั้นได้
พระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ได้ขอพระบรมราชานุญาตขุดคลองที่ทุ่งบางบัวทอง และพัฒนา
ที่ป่าสองฝั่งคลองให้เป็นนาข้าว คงเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับของบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม
_____________________________________________
❈ เป็นตัวสะกดชื่อคลองในสมัยนั้น
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การขุดคลองเปิดพื้นที่ทำนาทำไร่ในสมัยรัชกาลที่ ๕

บริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม ที่ได้รับพระบรมราชานุญาตขุดคลองรังสิตที่ตำบลทุ่งหลวง
เมืองปทุมธานีนั้น ได้ขอพระบรมราชานุญาตขุดคลองที่ทุ่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ
ปลายคลองบ้านแหลม (คลองพระอุดมในปัจจุบัน) ไม่ไกลจากคลองบางบัวทอง ขุดคลองไปทาง
ทิศตะวันตกไปทางตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีในปัจจุบัน แต่บริษัท
ขุดคลองแลคูนาสยามยังไม่ได้ดำเนินการขุด เพียงแต่นำอุปกรณ์ในการขุดคลองมาไว้ที่คลอง
บ้านแหลม โครงการนี้ได้ยกเลิกไปไม่มีการขุดคลองตามที่ได้รับพระบรมราชานุญาต

คลองขุดคลองแรกในอำเภอบางบัวทองที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ขุด
พระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ได้ขอพระบรมราชานุญาตขุดคลองจากปลายคลองบางบัวทอง
ไปทางทิศตะวันตกผ่านเข้าไปในป่ากระทุ่มมืด ไปบรรจบแม่น้ำท่าจีนที่อำเภอบางปลา (อำเภอ
บางเลน) เมื อ งนครชั ย ศรี (จั ง หวั ด นครปฐม) พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
โปรดเกล้าฯ ให้พระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ขุดคลองได้ตามที่ขออนุญาต บริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม
ไม่ขัดข้อง เพราะแนวคลองที่พระราชาภิมณฑ์ขอขุดนั้น อยู่ห่างจากแนวที่บริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ขุดกว่า ๔๐๐ เส้น
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เงื่อนไขและข้อกำหนดที่พระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ขุดคลอง
ตามหนั ง สื อ ของกระทรวงเกษตราธิ ก าร ที่ ๔๘๑๙/๕๕๑๒๙ วั น ที่ ๑๕ มี น าคม ร.ศ. ๑๐๙
เจ้าพระยาพลเทพสรรพพล เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ถึงพระยานนทบุรีศรีเกษตราราม
ผู้ว่าราชการเมือง กรมการเมืองนนทบุรี ตอนหนึ่งมีดังนี้
“…ด้วยพระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) เป็นหัวหน้าชักชวนเพื่อนข้าราชการและราษฎรเข้าชื่อกัน
เป็นกอมปานีทำเรื่องราวและแผนที่มายังกระทรวงเกษตราธิการ ขออนุญาตขุดคลองให้เป็นคลองกลาง
สายหนึ่ง ตั้งแต่ทุ่งบางบัวทอง แขวงเมืองนนทบุรีไปออกทุง่ บางปลา บางภาษี แขวงเมืองนครชัยศรี เป็น
ทางยาว ๘๐๐ เส้น กำหนดคลองกว้าง ๒ วา ลึก ๑ วา จะขอลงมือขุดในเดือนมีนาคม รัตนโกสินทร์ศก
๑๐๙ ให้แล้วเสร็จในศก ๑๑๑
เจ้าพนักงานกระทรวงเกษตราธิการ จึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา ความทราบใต้ฝ่า
ละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระราชดำริว่า การขุดคลองให้มากสายหลายแห่งขึ้นในพระราชอาณาเขต
ก็เป็นเหตุให้การเพาะปลูก ทำนา ทำไร่ เรือกสวนจะได้เจริญยิ่งขึ้น ทั้งทางที่จะบรรทุกสินค้าไปมาสะดวก
และเป็นประโยชน์แก่มหาชนที่ได้อาศัยไปมาในลำคลอง
จึงมีพระบรมราชโองการมา ณ บัณฑูรเหนือเกล้ากระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้เจ้าพนักงานกระทรวงเกษตราธิการ ให้อนุญาตให้พระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ได้ทำการขุดคลองสายนี้
ให้แล้วเสร็จตามกำหนด…”

เงื่อนไขในการถือคลองที่ดินสองฝั่งคลองที่ขุด
ตามเงื่อนไขของกระทรวงเกษตราธิการที่พระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ได้ทำสัญญาไว้ ที่ดิน
ทั้งสองฝั่งคลองที่ขุด ถ้าเป็นที่ดินที่ไม่มีผู้ใดจับจอง ผู้ขุดคลองต้องเว้นที่ดินจากริมคลองด้านละ
๒๐ วา ให้เป็นที่ดินของหลวง ผู้เข้าจับจองจะจับจองที่ดินที่อยู่ต่อจากที่ดินที่เว้นไว้จากริมคลอง
๒๐ วา ถ้าการขุดคลองต้องเข้าไปในที่ดินที่มีผู้จับจองไว้ก่อนแล้ว ผู้ขุดคลองต้องตกลงค่าเสียหาย
กับผู้จับจองที่ดินที่ได้จับจองไว้ก่อนแล้วนั้น และขุดเป็นคลองได้กว้างเพียงเท่าที่ขออนุญาตไว้คือ
ขุดได้กว้างไม่เกิน ๒ วา

การขยายความกว้างและความลึกของคลอง
การขุดคลองได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๓ คลองที่ขุดมีความกว้าง
๒ วา ลึก ๔ ศอก แต่เมื่อขุดไปแล้วความกว้างและความลึกของคลองน้อยไป พระราชาภิมณฑ์
(เพ็ง) ได้ขอพระบรมราชานุญาตขยายความกว้างของคลองเป็นกว้าง ๓ วา และลึก ๕ ศอก เพื่อจะ
ได้กักน้ำในคลองได้มากขึ้น ครั้นถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ร.ศ. ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๕) พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีพระบรมราชานุญาตให้พระราชาภิมณฑ์ ขยายความกว้างและความลึก
ของคลองตามที่ขอได้
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การเปลี่ยนแนวเส้นทางของคลอง
ตามแผนการขุดคลองที่พระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ได้ขอพระบรมราชานุญาตไว้แต่แรกนั้น
เมื่อขุดไปทางทิศตะวันตกเข้าไปในป่ากระทุ่มมืดแล้ว จะขุดคลองต่อไปบรรจบแม่น้ำท่าจีน ที่บ้าน
บางปลา (ที่ตั้งของอำเภอบางปลา ต่อมาได้ย้ายที่ตั้งอำเภอมาอยู่ที่บ้านบางเลน เป็นอำเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐมในปัจจุบัน) พระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) เห็นว่ากระแสน้ำของแม่น้ำท่าจีน
ที่บ้านบางปลาไม่แรงเท่าที่ควร ควรเปลี่ยนแนวคลองให้ขุดเชื่อมกับแม่น้ำท่าจีนที่บางไผ่นาท
เพราะบริเวณบ้านบางไผ่นาท กระแสน้ำจากแม่น้ำท่าจีนไหลแรงและจะไหลเข้าสู่คลองที่ขุดใหม่นี้
ดีกว่าแนวเดิม พระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) จึงได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต
เปลี่ ย นแนวเส้ น ทางการขุ ด คลองใหม่ พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว มี พ ระบรม
ราชานุญาตให้พระราชาภิมณฑ์เปลี่ยนแนวเส้นทางการขุดคลองไปบรรจบแม่น้ำท่าจีน ที่บ้าน
บางไผ่นาทตามที่ขอได้

จีนเป็นผู้รับเหมาขุดคลอง
พระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ได้จ้างชาวจีนเป็นผู้รับเหมาในการขุดคลอง แต่ถ้าผู้เข้าจับจอง
ที่ดินรายใดที่มีกำลังคนของตนมาขุดคลองได้ ค่าแรงในการขุดคลองเป็นส่วนหนึ่งของค่าจับจอง
ที่ดิน แต่แรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวจีนที่ผู้รับเหมาชาวจีนเป็นผู้จัดหามา

การขุดคลองชะงักเมื่อพระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ถึงแก่กรรม
การขุ ด คลองพระราชาพิ ม ลดำเนิ น การมาตั้ ง แต่ เ ดื อ นมี น าคม พ.ศ. ๒๔๓๓ จนถึ ง
พ.ศ. ๒๔๔๐ พระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ได้ถึงแก่กรรม การขุดคลองคงดำเนินการต่อมาอีกจนถึง
พ.ศ. ๒๔๔๒ จึ ง ได้ ยุ ติ ก ารขุ ด คลอง ขณะนั้ น คลองได้ ขุ ด ไปถึ ง ตำบลขุ น ศรี อำเภอบางปลา
(อำเภอบางเลน) จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันเป็นที่ตั้งวัดยอดพระพิมล ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี เดิมเรียกว่าวัดคลองตัน เพราะการขุดคลองมาสิ้นสุดตรงบริเวณนี้
นายเลื่อน บุตรของพระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ขอพระบรมราชานุญาตขุดคลองต่อจากบิดา
แต่ยังไม่ได้รับพระบรมราชานุญาต การขุดคลองได้ยุติไปก่อน จึงคงเป็นคลองตันไม่บรรจบกับ
แม่น้ำท่าจีนตามที่พระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ได้วางแผนไว้อยู่นานประมาณ ๓๕ ปี

เกิดความตื้นเขินในคลองพระราชาพิมล ต้องสร้างทำนบ
คลองพระราชาพิมลหลังจากต้องยุติการขุดไปเชื่อมกับแม่น้ำท่าจีน ทำให้การไหลเวียน
ของกระแสน้ ำ ในคลองมี น้ อ ย ต่ อ มาจึ ง เกิ ด การตื้ น เขิ น มี ก ารสร้ า งทำนบเพื่ อ กั ก เก็ บ น้ ำ ไว้ ใ ช้
ทำนาและการสัญจรไปมาทางน้ำ แต่ถงึ แม้จะมีการสร้างทำนบกักเก็บน้ำ แต่ปญ
ั หาการตืน้ เขินของ
คลองยังคงมีอยู่ และเป็นปัญหาที่รุนแรง มีผลกระทบต่อการทำนา และการสัญจรไปมาทางเรือ
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คลองพระราชาพิมล คลองส่งน้ำสายหลัก
คลองพระราชาพิมลเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่กระจายโลหิตไปหล่อเลี้ยงร่างกาย
ไปตามเส้ น เลื อ ดฝอยที่ ก ระจายอยู่ ทั่ ว ร่ า งกาย ตลอดความยาว ๓๒ กิ โ ลเมตร ของคลอง
พระราชาพิมล ตั้งแต่ปากคลองพระราชาพิมลบริเวณหน้าโรงพยาบาลบางบัวทอง จนถึงบริเวณที่
คลองพระราชาพิมลบรรจบแม่น้ำท่าจีนที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีการขุดคลองแยกจาก
คลองพระราชาพิมลมากกว่า ๕๐ คลอง คลองที่ขุดแยกจากคลองพระราชาพิมลกระจายอยู่ทั่วไป
ในพื้นที่ที่กว้างใหญ่ ในอำเภอบางบัวทอง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และอำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม ปีแล้วปีเล่าที่มีน้ำจำนวนมหาศาลได้ไหลไปในคลองพระราชาพิมล จากนั้นน้ำ
ได้กระจายไปตามคลองซอยต่างๆ ที่ขุดแยกจากคลองพระราชาพิมลไปหล่อเลี้ยงพื้นที่กว้างใหญ่
ไพศาลที่เพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆ ในพื้นที่ดังกล่าว จนเป็นผลให้เกิดผลผลิตการเกษตร
เช่น ข้าว ผัก และกุ้ง ปลา อุดมสมบูรณ์ในแต่ละปี

คลองพระราชาพิมลช่วงที่ผ่านตลาดบางบัวทอง

คลองพระราชาพิมล ชุมทางการเดินทางทางน้ำ
เมือ่ มีการขุดคลองพระราชาพิมลไปบรรจบแม่นำ้ ท่าจีน ทีอ่ ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
การเดินทางทางเรือของผู้คนที่อยู่บ้านบางภาษี บ้านรางกำหยาด บ้านลำพญา อำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐมและอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี สามารถเดินทางมาที่คลองบางบัวทองได้
ต่อมามีการขุดคลองขุนศรี คลองลากค้อนบรรจบกับคลองพระยาบันลือที่อำเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการเปิดเส้นทางเดินเรือระหว่างอำเภอบางบัวทอง และอำเภอ
ลาดบัวหลวง ในแต่ละวันตั้งแต่เช้าตรู่จะมีเรือยนต์ เรือแจว เรือหางยาวจากชุมชนต่างๆ ที่อยู่
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อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตลอดจนเรือจากชุมชนต่างๆ ในอำเภอบางบัวทองเอง ต่างมุ่งหน้าไปที่ตลาด
บางบัวทอง เรือดังกล่าวนี้จะเดินทางกลับออกจากตลาดบางบัวทองในเวลาบ่าย คลองพระราชาพิมลจึงมีเรือผ่านไปมามากในแต่ละวัน

สภาพสองฝั่งคลองพระราชาพิมลที่ร่มรื่นด้วยหมู่ไม้ต่างๆ และเป็นเส้นทางเดินเรือสายหลัก
ของผู้คนในอำเภอบางบัวทอง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และอำเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าว เรือบรรทุกข้าวขนาดต่างๆ จะบรรทุกข้าวเปลือกขึ้นล่องอยู่
ในคลองพระราชาพิ ม ลมากมาย บ้ า งแจว บ้ า งถ่ อ บ้ า งใช้ เ ครื่ อ งยนต์ หรื อ มี เ รื อ ยนต์ ล ากจู ง
ภาพเรือบรรทุกข้าวดังกล่าว เป็นภาพที่พบเห็นทั่วคลองพระราชาพิมล ช่วงที่ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าว
บริเวณใกล้ตลาดบางบัวทองในคลองพระราชาพิมล เป็นชุมทางการเดินเรือขนาดใหญ่
มีทั้งเรือยนต์โดยสารระหว่างบางบัวทอง-กรุงเทพฯ และเรือที่ไปมาอยู่ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง
และอำเภอที่มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอบางบัวทอง คลองพระราชาพิมลจึงมีชีวิตชีวายิ่งนัก
คลองพระราชาพิมลที่เป็นสายธารนำความอุดมสมบูรณ์ของข้าว และพืชผักตลอดจน
กุ้ง ปลานานาพันธุ์ ผู้คนหลั่งไหลไปตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน เกิดเป็นชุมชน วัด มัสยิด ตลอดสองฝั่ง
คลอง เกิดแหล่งปลูกข้าว และแหล่งค้าข้าวที่สำคัญของจังหวัดนนทบุรี นำให้เกิดการพัฒนา
เป็นศูนย์รวมการปกครองของบ้านเมือง ทางราชการจึงได้ยกฐานะชุมชนทุ่งบางบัวทองขึ้นเป็น
อำเภอบางบัวทอง เพราะมีคลองพระราชาพิมล เป็นลำน้ำต้นกำเนิดของพืชพันธุ์ธัญญาหาร
และชุมชนต่างๆ ในทุ่งบางบัวทอง
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ตอนที่ ๔
คลองในอำเภอบางบัวทอง
ความเจริญของอำเภอบางบัวทองที่มีต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานกว่า ๖ ศตวรรษนั้น
คลองเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างสรรค์ความเจริญให้แก่อำเภอบางบัวทองมาแต่ครั้งโบราณ คลอง
เป็นแหล่งกำเนิดอาหารตามธรรมชาติ มีกุ้งมีปลาและพืชผักในน้ำ คลองเป็นแหล่งที่ผู้คนได้ใช้น้ำ
เพื่อการบริโภคและอุปโภคต่างๆ เป็นเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญของผู้คนมาก่อน
เมื่อพระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ได้ขุดคลองพระราชาพิมลเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓ เป็นการสร้าง
ความเจริญครั้งสำคัญ ได้เกิดคลองต่างๆ ที่ขุดแยกจากคลองพระราชาพิมล ได้เปลี่ยนแปลงความ
เป็ น ป่ า ให้ เ ป็ น นาข้ า วและเป็ น ชุ ม ชนน้ อ ยใหญ่ จ นเป็ น ที่ ตั้ ง ของอำเภอบางบั ว ทองและอำเภอ
ไทรน้อย คลองต่างๆ ในทุ่งบางบัวทองจึงเป็นพลังสำคัญที่ก่อให้เกิดอำเภอบางบัวทองและอำเภอ
ไทรน้อย ซึ่งมีทั้งคลองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและคลองที่เกิดขึ้นจากการขุดของมนุษย์

คลองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
คลองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ในอำเภอบางบัวทอง ได้แก่
๑. คลองอ้ อ มหรื อ คลองอ้ อ มนนท์ คลองนี้ แ ต่ เ ดิ ม เป็ น แม่ น้ ำ เจ้ า พระยา เกิ ด ขึ้ น
ตั้งแต่เมื่อใดนั้นไม่สามารถสืบหาได้ ลำน้ำเจ้าพระยาไหลลงมาทางใต้เมื่อผ่านอำเภอปากเกร็ด
ผ่านสะพานพระนั่งเกล้า ผ่านบ้านไทรม้าและเมื่อถึงบ้านตลาดขวัญ ลำน้ำไหลวกมาทางตะวันตก
ผ่านตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง แล้วไหลวกลงไปทางอำเภอบางใหญ่ ไหลต่อไปถึง
วัดชลอ อำเภอบางกรวย จากนั้นไหลกลับมาทางทิศตะวันออกที่หน้าวัดเขมาภิรตาราม แล้วจึง
ไหลลงไปทางทิศใต้สู่กรุงเทพมหานคร ลำน้ำเจ้าพระยาช่วงนี้จึงมีความคดไหลอ้อมโค้งมาก
สมเด็จพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดจากบ้านตลาดขวัญ
ตรงไปทางใต้ถึงหน้าวัดเขมาภิรตาราม เพื่อย่นระยะทางการเดินเรือจากบ้านตลาดขวัญถึงวัด
เขมาภิรตาราม ไม่ตอ้ งเดินทางอ้อมไปตามลำน้ำเดิม ต่อมาคลองทีข่ ดุ นัน้ ได้ขยายกว้างขึน้ กระแสน้ำ
เปลี่ยนทางเดินไปตามคลองที่ขุด แม่น้ำเจ้าพระยาส่วนที่โค้งอ้อมนั้นมีกระแสน้ำไหลผ่านน้อยลง
จึงเกิดการตื้นเขินในเวลาต่อมา จนมีลักษณะเป็นคลองแคบเช่นปัจจุบันนี้และเรียกว่าคลองอ้อม
หรือคลองอ้อมนนท์ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง ตั้งอยู่ทางฝั่งเหนือของคลองอ้อม
สภาพดินริมคลองอ้อมนี้เหมาะสมในการทำสวนผลไม้ ตำบลบางรักใหญ่จึงเป็นแหล่งปลูกทุเรียน
และผลไม้นานาพันธุ์ที่มีรสเลิศ คลองอ้อมเป็นคลองที่มีน้ำตลอดทั้งปีและเป็นคลองที่ใช้ในการ
สัญจรไปมาทางเรือนอกเหนือจากการใช้น้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากการเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา
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มาแต่เดิมและพื้นที่สองฝั่งมีความอุดมสมบูรณ์ คลองอ้อมจึงเป็นแหล่งชุมชนที่มีความเจริญมั่งคั่ง
มาแต่ดั้งเดิม เป็นระยะเวลากว่า ๖ ศตวรรษ คลองอ้อมเป็นคลองสายหลักที่มีคลองต่างๆ อีก
มากมายแยกจากคลองอ้อม

คลองอ้อม บริเวณหน้าวัดโมลี ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง

๒. คลองบางบัวทอง เป็นคลองที่แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลไปทางทิศเหนือ ที่ด้าน
หลังเกาะเกร็ด ใกล้วัดใหญ่สว่างอารมณ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผ่านประตูน้ำบางบัวทอง
วัดละหารและปากคลองพระราชาพิมลและบรรจบกับคลองลำโพ คลองบางบัวทองมีความยาว
ประมาณ ๖.๘ กิโลเมตร สภาพพื้นที่สองฝั่งคลองเป็นที่ลุ่ม มีความเหมาะสมกับการทำสวนผลไม้
และปลูกผัก มีน้ำตลอดทั้งปี คลองบางบัวทองมีความสำคัญทั้งด้านการเกษตรและการคมนาคม
ยังคงมีทั้งเรือพายและเรือยนต์ผ่านไปมาในคลองนี้
บัวที่ขึ้นอยู่มากมายเต็มท้องทุ่งบางบัวทองเป็นบัวสายหรืออุบลชาติ มีดอกและใบลอย
อยู่แตะผิวน้ำ ใบกลม แผ่นใบด้านบนเป็นมัน ดอกสีขาว มีกลีบดอกใหญ่ปลายมนเรียงซ้อนกัน
ไม่หนามาก เกสรสีเหลืองทอง ขนาดดอกบานเต็มที่ประมาณ ๑๕ - ๒๐ เซนติเมตร ชอบขึ้นใน
น้ำลึก ในฤดูน้ำหลากดอกบัวสายจะขึ้นอยู่ในน้ำเต็มท้องทุ่ง ออกดอกบานสะพรั่งแลไปทางทิศใด
จะเห็นแต่ดอกบัวทีม่ เี กสรสีเหลืองทองดารดาษไปทัว่ ยามน้ำนองทัง้ ในทุง่ และในคลองจึงเนืองนอง
ไปด้วยบัวทองทั้งในคลองและในท้องทุ่ง ชาวบ้านจึงเรียกคลองนี้ว่าคลองบางบัวทอง
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คลองบางบัวทองที่เป็นแหล่งมีบัวขึ้นมากมาย และเป็นที่ตั้งชุมชนบ้านบางบัวทองมา
ตั้งแต่สมัยอยุธยา มีวัดบางบัวทองเป็นวัดในชุมชน บริเวณปากคลองบางบัวทองฝั่งใต้ขึ้นอยู่กับ
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองนนทบุรี คลองบางบัวทองฝั่งเหนือเป็นตำบลบางบัวทอง ขึ้นกับอำเภอ
บ้านแหลมใหญ่และเกาะศาลากุน (อำเภอปากเกร็ดในปัจจุบัน) แต่เมื่อตั้งอำเภอบางบัวทองได้
โอนตำบลบางบัวทองไปขึ้นกับอำเภอบางบัวทอง ต่อมาจึงโอนกลับมาขึ้นอำเภอปากเกร็ด และ
เป็นตำบลอ้อมเกร็ดในปัจจุบัน
๓. คลองบางไผ่ เป็นคลองที่แยกจากคลองอ้อมทางด้านใต้ของวัดโมลี ผ่านตำบล
บางรักใหญ่ ตำบลบางรักพัฒนา ตำบลบางคูรัด บริเวณปากคลองที่ตำบลบางรักใหญ่ สภาพพื้นที่
เหมาะแก่การทำสวนผลไม้ ในคลองและปลายคลองมีการทำนาโดยทั่วไป คลองบางไผ่มีระยะทาง
ยาว ๙ กิโลเมตร

คลองบางไผ่ บริเวณหน้าวัดบางไผ่
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๔. คลองบางแพรก เป็นคลองที่แยกจากคลองบางไผ่ใกล้วัดบางแพรกไปทางทิศ
ตะวันตก ตรงบริเวณที่เป็นคลองแยกจากคลองบางไผ่นั้นเรียกว่า “แพรก” ซึ่งมีความหมายว่าแยก
และใช้กับลำน้ำ (ถ้าเป็นทางเดินหรือถนนทางแยกเช่นนี้เรียกว่าแพร่ง) บริเวณปากคลองบางแพรก
มีการทำสวนผลไม้กันมาก แต่ปลายคลองมีการทำนาและมีสภาพตื้นเขิน คลองบางแพรกมีระยะ
ทางยาว ๗ กิโลเมตร
๕. คลองบางเดื่อ เป็นคลองแยกจากคลองอ้อมไปทางทิศเหนือไปทางวัดมะเดื่อ เป็น
คลองที่ยังมีสวนผลไม้อยู่ตลอดสองฝั่งคลอง มีสภาพร่มรื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณใกล้วัด
มะเดื่อและโรงเรียนวัดมะเดื่อ
๖. คลองบางพลู เป็นคลองเล็กๆ ที่แยกจากคลองอ้อมที่บ้านบางพลู บริเวณปากคลอง
เป็นสวนผลไม้เดิมมีการปลูกพลูกันมาก ปัจจุบันไม่มีสวนพลูแล้วคงเหลือแต่ชื่อคลองที่ยังคงเรียก
ว่าคลองบางพลู
๗. คลองบางรักใหญ่ เป็นคลองที่แยกจากคลองอ้อมฝั่งทิศเหนือ ผ่านวัดบางรักใหญ่
ไปทางทิศเหนือไปเชื่อมคลองบางบัวทอง เป็นเส้นทางลัดที่ชาวบ้านเดินทางโดยทางเรือจากคลอง
อ้อมไปตลาดบางบัวทองหรือไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากคลองบางบัวทองด้านหลังเกาะเกร็ด
หรือเดินทางจากตลาดบางบัวทองไปกรุงเทพฯ ผ่านคลองบางบัวทอง คลองบางรักใหญ่ไปออก
คลองอ้อม จากคลองอ้อมไปออกคลองบางกอกน้อยได้

คลองบางรักใหญ่ บริเวณหน้าวัดบางรักใหญ่
ด้านซ้ายเป็นตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ด้านขวาเป็นตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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บริเวณปากคลองบางรักใหญ่ถึงวัดบางรักใหญ่มีสวนผลไม้มาก บรรยากาศร่มรื่นด้วย
ไม้ ผ ลนานาพั น ธุ์ จากวั ด บางรั ก ใหญ่ ไ ปถึ ง คลองบางบั ว ทองสองฝั่ ง คลองบางรั ก ใหญ่ ท ำนา
กันตลอด มีต้นตาลที่มีลำต้นสูงใหญ่อยู่มากมาย คลองบางรักใหญ่เป็นคลองแบ่งเขตอำเภอ
บางบัวทองและอำเภอเมืองนนทบุรีบ ริ เ วณต้ น คลองใกล้ วั ด บางรั ก ใหญ่ และแบ่ ง เขตอำเภอ
บางบัวทองและอำเภอปากเกร็ดที่บริเวณปลายคลองบางรักใหญ่ใกล้คลองบางบัวทอง
คลองอ้อมและคลองบางบัวทอง เป็นคลองที่ยังมีสภาพความเป็นคลองและผู้คนยังคง
มีวิถีชีวิตของชุมชนชาวคลองที่ดีมาก สองฝั่งคลองร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ มีวัดที่สวยงามอยู่
ริมคลอง บ้านเรือนของชาวสวนที่ปลูกเรียงรายตามริมคลองมีอยู่ทั่วไป ชาวบ้านยังเดินทางด้วยเรือ
มีเรือยนต์โดยสารจากอำเภอบางใหญ่ไปถึงท่าน้ำหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าที่บริเวณ
ท่าน้ำนนท์ที่ให้บริการชาวคลองอ้อม เช่นเดียวกับคลองบางบัวทองชาวบ้านยังพายเรือไปมา
ในลำคลอง รวมทั้งเรือพ่อค้าแม่ค้าที่ยังคงขายก๋วยเตี๋ยว เป็ดพะโล้ กาแฟ น้ำแข็ง กล้วยทอด เป็น
ภาพที่ยังมีอยู่ตามคลองอ้อมและคลองบางบัวทอง

คลองที่เกิดจากการขุด
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๓ ที่พระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ขุดคลอง
พระราชาพิมลหรือคลองพระพิมล จากนั้นได้มีราษฎรเข้ามาจับจองที่ดินเพื่อทำนาในอำเภอ
บางบัวทองกันมากขึ้น มีการขุดคลองขึ้นอีกหลายคลอง การขุดคลองในระยะแรกๆ นั้นได้ขุดเป็น
คลองเล็กๆ ที่ใช้แรงงานคนขุดเพียงแค่ให้เป็นคลองส่งน้ำเพื่อใช้ในการทำนาและผู้เข้าจับจองที่ดิน
สองฝั่งคลองต้องช่วยกันออกค่าใช้จ่ายในการขุด หรือช่วยออกแรงในการขุดคลอง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรได้มีที่ดิน
ทำนาและทรงช่วยเหลือชาวนาให้ได้รับประโยชน์จากการทำนา ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นยุคที่ชาวนาไทย
ได้รับการช่วยเหลือจากทางราชการมากที่สุดยุคหนึ่ง โปรดเกล้าฯ ให้ราษฎรขุดคลองและถือครอง
ที่ดินสองฝั่งคลองได้ ให้ราษฎรแจ้งต่อกำนันกรมการอำเภอว่าจะถือครองที่ดินจำนวนเท่าใด กำนัน
กรมการอำเภอจะไปกำหนดเขตเมื่อมีการขุดคลองเพื่อนำน้ำมาทำนา นอกจากคลองที่ทางราชการ
ดำเนินการขุดแล้วยังได้โปรดเกล้าฯ ให้ราษฎรขอพระบรมราชานุญาตขุดคลองขึ้นอีก และให้
ราษฎรที่เข้าถือครองที่ดินสองฝั่งคลองช่วยกันออกค่าใช้จ่ายในการขุดคลอง ถ้าราษฎรผู้ใดไม่มีเงิน
จะออกแรงช่วยขุดคลองก็ได้
พ.ศ. ๒๔๒๐ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศเรื่องการขุดคลองและจัดสรรที่ดินสองฝั่งคลองให้
แก่ราษฎรมีความตอนหนึ่งว่า
“ตัง้ แต่นสี้ บื ไปถ้าจะขุดคลองซึง่ เป็นการเกือ้ กูลแก่ชาวนาชาวไร่ชาวสวนแห่งใด จะทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ข้าหลวงออกไปตรวจหาที่ซึ่งเป็นที่ดินอุดมดี มีคนปรารถนาจะทำนา ทำไร่ ทำสวนมาก
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ด้วยกัน ก็ให้ราษฎรทั้งปวงซึ่งต้องการที่นั้นมาหาข้าหลวง บอกชื่อตัว ชื่อบุตร ชื่อภรรยา ถ้าชาวบ้านสังกัด
มูลนายและจะต้องการที่นา ที่ไร่ ที่สวนมากน้อยเท่าไร แลที่นั้นอยู่ต้นคลอง อยู่กลางคลอง อยู่ปลาย
คลองตำบลใด ให้ข้าหลวงจดหมายไว้แล้วให้ข้าหลวง เจ้าพนักงานและราษฎรพร้อมกันคิดเฉลี่ยเป็นส่วน
ค่าที่นา ที่ไร่ ที่สวน ให้ผู้ซึ่งจะต้องการที่ออกเงินช่วยในการขุดคลองบ้างตามสมควรแก่ที่มากแลที่น้อย
ถ้าผู้ซึ่งจะต้องการที่ไม่อยากออกเงินจะออกแรงช่วย ก็ให้ข้าหลวงกำหนดการให้ผู้นั้นช่วยออกแรงตาม
สมควรแก่ที่ซึ่งต้องการ”

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ
ให้ราษฎรได้เข้าจับจองที่ดินและขุดคลองได้ พระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ได้ขุดคลองพระราชาพิมล
หรือคลองพระพิมลเป็นคลองสายแรกในอำเภอบางบัวทอง เป็นคลองที่ราษฎรขุดกันเองโดยไม่ได้
ใช้เงินงบประมาณของทางราชการ และจัดสรรให้ราษฎรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินสองฝั่งคลอง เมื่อ
พ.ศ. ๒๔๓๓ จากนั้นมีราษฎรร่วมกันขุดคลองอื่นๆ ที่เป็นคลองสายหลักในอำเภอบางบัวทอง
อีก จำนวน ๑๑ คลอง เมื่อรวมคลองพระราชาพิมลด้วยจึงมีคลองขุดสายหลักในอำเภอบางบัวทอง
ทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ คลอง ดังนี้
๑. คลองพระราชาพิมลหรือคลองพระพิมล เป็นคลองที่มีบทบาทต่อการเกษตร
และการคมนาคมที่สำคัญที่สุดคลองหนึ่งของอำเภอบางบัวทอง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
และอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ขุดคลองแยกจากปลายคลอง
บางบัวทอง ขุดตรงไปทางทิศตะวันตกตรงบริเวณที่ตั้งโรงพยาบาลบางบัวทองในปัจจุบัน เริ่มขุด
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓ เป็นคลองกว้าง ๓ วา ลึก ๕ ศอก แต่เนื่องจากพระราชาภิมณฑ์ถึงแก่กรรม
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ การขุดคลองได้ดำเนินการต่อมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๔๒ ขุดไปถึงบริเวณที่ตั้งวัด
ยอดพระพิมล ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี การขุดคลองจึงได้ยุติลง รวมความยาว
ของคลอง ๕๐๐ เส้น หรือประมาณ ๒๐ กิโลเมตร
เมื่อขุดคลองพระราชาพิมลแล้ว สองฝั่งคลองได้เกิดชุมชนและมีการทำนากันตลอด
นอกจากนั้นมีการขุดคลองแยกจากคลองพระราชาพิมลอีกหลายคลอง เช่น คลองขุนศรี คลองทวี
วัฒนา (คลองเจ้า) คลองมะสง คลองตาชม คลองตาคล้ายในอำเภอไทรน้อยและคลองเจ็ก คลอง
โรงสวด คลองโต๊ะใหญ่ คลองผู้ใหญ่จอนในอำเภอบางบัวทอง ทำให้คลองพระราชาพิมลมีความ
สำคัญยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นคลองหลักที่ใช้ในการส่งน้ำให้ชาวนาสองฝั่งคลองพระราชาพิมลแล้ว
ยังเป็นคลองหลักที่ส่งน้ำเข้าไปตามคลองซอยต่างๆ อีกจำนวนหลายคลอง เป็นประโยชน์แก่
ชาวนาเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้คลองพระราชาพิมลยังเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่เป็นเส้นทางหลักในการ
ติดต่อระหว่างอำเภอบางบัวทองและชุมชนต่างๆ ในอำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง เช่น อำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมและอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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พ.ศ. ๒๔๗๗ พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา หัวหน้าคณะราษฎร์ได้มาเป็นประธาน
ในงานประกวดพันธุ์ข้าวและพิธีเกี่ยวข้าวที่อำเภอบางบัวทองพร้อมด้วยนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษ
ได้ทราบถึงความเดือดร้อนของชาวนาในอำเภอบางบัวทอง (รวมทั้งอำเภอไทรน้อย ซึ่งขณะนั้น
ยังอยู่ในเขตปกครองของอำเภอบางบัวทอง) ที่ขาดแคลนน้ำเพราะคลองพระราชาพิมลตื้นเขิน
มีน้ำไม่เพียงพอที่จะใช้ทำนาตามสองฝั่งคลอง และมีน้ำไม่เพียงพอที่จะส่งน้ำเข้านาไร่ตามคลอง
ซอยต่างๆ ที่แยกจากคลองพระราชาพิมล ดังปรากฏในสมุดที่ระลึกอำเภอบางบัวทอง ที่บันทึก
สภาพของคลองพระราชาภิมลไว้

สภาพของคลองพระราชาพิมลเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗
จากบทความเรื่องคณะรัฐมนตรีไปในงานพิธีเกี่ยวข้าว ณ คลองพระพิมล ตำบลโสนลอย
อำเภอบางบัวทอง เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้กล่าวถึงขบวนเรือของพันเอก พระยา
พหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่ไปร่วมงานพิธีเกี่ยวข้าว
ที่อำเภอบางบัวทอง เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ขบวนเรือเดินทางถึงตลาดบางบัวทอง
ตรงตลาดบางบัวทองมีทำนบกั้นน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำในคลองพระราชาพิมลที่ขณะนั้นมีน้ำน้อย
คลองมีความตื้นเขินมาก
“…เลยทำนบตลาดบางบัวทอง น้ำในคลองยิ่งน้อยลง เรือที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ที่นั่งจากกรุงเทพฯ ผ่านไปได้ไม่สะดวก ต้องเปลี่ยนเป็นเรือยนต์ขนาดย่อมที่ทางอำเภอบางบัวทองได้จดั
เตรียมไว้รบั ช่วงต่อไป แต่นำ้ ในคลองพระราชาพิมลมีนอ้ ยมาก ต้องใช้คนทีอ่ ำเภอบางบัวทอง ได้เตรียมไว้
จำนวนมากนับร้อยคนลงไปในคลอง ช่วยกันดันเรือยนต์ที่มารับช่วงนั้นให้เดินทางต่อไป เป็นระยะทาง
ประมาณ ๘๐๐ เมตร จากจุดที่เปลี่ยนเรือยนต์จนถึงบริเวณริมคลองพระราชาพิมลใกล้กับสถานที่จัดงาน
พิธีเกี่ยวข้าว ซึ่งมีปะรำพิธีตั้งอยู่ห่างจากริมคลองพระราชาพิมลประมาณ ๒๐๐ เมตร…”	

หัวหน้าคณะราษฎร์ ให้ขุดคลองเชื่อมแม่น้ำท่าจีน
“…วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา หัวหน้าคณะราษฎร์
และนายกรั ฐ มนตรี ได้ ม าเป็ น ประธานพิ ธี เ กี่ ย วข้ า ว และประกวดพั น ธุ์ ข้ า วที่ อ ำเภอบางบั ว ทอง
การเดิ น ทางของนายกรั ฐ มนตรี พร้ อ มคณะได้ เ ดิ น ทางทางเรื อ มาตามคลองบางบั ว ทอง และคลอง
พระราชาพิมล การเดินทางจากตลาดบางบัวทองจนถึงสถานที่จัดงานที่อยู่ในคลองพระราชาพิมล ไม่ได้
รับความสะดวกเท่าที่ควร เพราะในคลองมีน้ำน้อย ต้องเปลี่ยนเรือเป็นเรือเล็กและต้องใช้คนจำนวนมาก
ลากเรือที่นายกรัฐมนตรี และคณะนั่งอยู่ในเรือที่เปลี่ยนไว้นั้น ลากไปในคลองจนถึงสถานที่จัดงาน ทั้ง
ขาไปและขากลับ ดูทุลักทุเลมาก…”

ความทุลักทุเลในการเดินทางของพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีและ
คณะในครั้งนั้นเกิดขึ้นเพราะคลองพระราชาพิมลตื้นมีน้ำน้อย ในเวลาต่อมาพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนาได้สั่งการให้กรมชลประทานขุดลอกคลองพระราชาพิมลให้ลึกและกว้างกว่าเดิมอีก
ทั้งได้ขุดคลองพระราชาพิมลต่อจากวัดคลองตัน (วัดยอดพระพิมล) ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย
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จังหวัดนนทบุรีที่การขุดคลองพระราชาพิมลได้ขุดไปสุดที่วัดนั้น ได้ขุดต่อไปจนบรรจบแม่น้ำท่าจีน
ทีอ่ ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมตามโครงการทีพ่ ระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ได้ขอพระบรมราชานุญาต
ไว้แต่แรกขุดคลอง
กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการขุดคลองพระราชาพิมลต่อไปจนบรรจบกับแม่น้ำท่าจีน
ตามแผนของพระราชาพิมลที่กำหนดไว้แต่แรก นอกจากนั้นมีการผันน้ำจากคลองพระยาบันลือ
ผ่านคลองลากค้อน และคลองขุนศรี คลองพระราชาพิมลจึงมีน้ำไหลเข้ามาในคลองมากขึ้น มีการ
สร้างประตูน้ำบางบัวทองที่อำเภอบางบัวทองและประตูน้ำพระพิมลที่อำเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม และมีการขุดลอกคลองและขยายคลองให้กว้างและลึก ปัจจุบันคลองพระราชาพิมลจึงมี
น้ำเพียงพอตลอดปี ความยาวของคลองพระราชาพิมล ๓๑.๕๐ กิโลเมตร
เมื่อมีการปรับปรุงและขุดคลองพระราชาพิมลไปบรรจบกับแม่น้ำท่าจีน ทำให้คลอง
พระราชาพิมลยิ่งมีบทบาทสำคัญต่อผู้คนในอำเภอบางบัวทอง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
และอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่ได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลทั้งในการทำนา การบริโภค
และการคมนาคมทางน้ำมาจนถึงปัจจุบันนี้
กรมชลประทานได้ ส ร้ า งประตู น้ ำ บางบั ว ทองที่ อ ำเภอบางบั ว ทองใกล้ ป ากคลอง
พระราชาพิมลและประตูน้ำพระพิมลหลังอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ทำให้สามารถกักเก็บน้ำ
และควบคุมระดับน้ำในคลองพระราชาพิมลได้ จึงมีผลดีทำให้คลองพระราชาพิมลและคลองซอย
ต่างๆ ที่แยกจากคลองพระราชาพิมลมีน้ำใช้ตลอดปี
คลองพระราชาพิมล บริเวณใกล้สุเหร่าโรงกระโจม อำเภอบางบัวทอง
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คลองบางบัวทอง บริเวณประตูน้ำบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง

๒. คลองลำโพ เป็นคลองที่ขุดขยายจากทางน้ำเล็กๆ ที่ต่อจากปลายคลองบางบัวทอง
ให้ลึกและกว้างขึ้น ได้ขุดต่อไปทางทิศเหนือผ่านตำบลละหารไปบรรจบกับคลองลากค้อนที่บ้าน
สามแยกบริเวณวัดสามง่าม ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตลอดสองฝั่งคลอง
ลำโพเป็นนาข้าวที่มีพื้นที่กว้างใหญ่อีกแห่งหนึ่งของอำเภอบางบัวทอง คลองลำโพเป็นคลอง
แบ่งเขตอำเภอบางบัวทองและอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีความยาว ๗ กิโลเมตร

คลองลำโพและศาลาท่าน้ำ หน้าวัดลำโพ
ด้านซ้ายเป็นตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ด้านขวาเป็นตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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๓. คลองลากค้อน หรือคลองนายกองโต นายกองโตผู้ขุดคลองและเป็นผู้จัดสรรที่ดิน
ที่อยู่สองฝั่งคลอง เป็นคลองที่อยู่เลยปากคลองพระราชาพิมลไปทางทิศเหนือ ขุดแยกจากคลอง
ลำโพฝั่ ง ทิ ศ ตะวั น ตก ไปบรรจบกั บ ปลายคลองลำโพที่ วั ด สามง่ า ม มี ลั ก ษณะเป็ น แพรกหรื อ
สามแยก คลองลากค้อนได้มีการขุดต่อไปทางทิศเหนือผ่านดอนตาเทศ ถ้ำจิ้งหรีด บ้านระบมและ
บ้านอ่างแตก ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปบรรจบกับคลองพระยาบันลือ
ที่อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำน้ำจากคลองพระยาบันลือให้ผ่านเข้าใน
คลองลากค้อนและคลองพระราชาพิมล ต่อมามีการขุดคลองแยกจากคลองลากค้อนจากบ้าน
ลากค้ อ นตำบลราษฎร์ นิ ย ม อำเภอไทรน้ อ ย จั ง หวั ด นนทบุ รี ไปทางทิ ศ ใต้ ไปเชื่ อ มกั บ คลอง
ตาคล้ายใกล้วัดคลองตาคล้าย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และขุดปากคลองตาคล้ายให้กว้าง
และลึ ก เท่ า คลองลากค้ อ นที่ ม าบรรจบ เพื่ อ ผั น น้ ำ จากคลองพระยาบั น ลื อ ให้ เ ข้ า มาในคลอง
พระราชาพิมลที่ปากคลองตาคล้าย อำเภอไทรน้อย คลองลากค้อนช่วงที่ขุดแยกไปในอำเภอ
ไทรน้อย ยาวประมาณ ๗ กิโลเมตร
คลองลากค้อนจึงมีปากคลองสองแห่ง ปากคลองแห่งแรกที่ขุดแยกจากคลองลำโพ
ที่อำเภอบางบัวทอง แห่งที่สองคือคลองที่ขุดใหม่ ปากคลองแยกจากคลองตาคล้ายที่อำเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จากปากคลองทั้งสองแห่งขุดไปบรรจบกันเป็นรูปตัววาย (Y) ปลายคลอง
ไปบรรจบคลองพระยาบันลือ ที่อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สองฝั่งคลอง
ลากค้อนเป็นแหล่งปลูกข้าวที่มีพื้นที่ใหญ่แห่งหนึ่งของอำเภอบางบัวทองและอำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี คลองลากค้อนเคยเป็นคลองที่มีปลาชุกชุมมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาช่อน ปลาชะโด
ปลาดุกและปลาหมอ ในช่วงน้ำลดน้ำนอนคลอง ปลาดังกล่าวจะหลบอาศัยอยู่ในโคลนในคลอง
ชาวบ้านจึงนำค้อนซึ่งเป็นเครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่งมาลากในลำคลอง มีคนถือสุ่มเดินตามค้อน
ที่ลากไปนั้น ปลาที่กระทบกับค้อนจะขยับตัวและหายใจเห็นได้เป็นพรายน้ำอยู่ในโคลน คนถือสุ่ม
จะรีบใช้สมุ่ ครอบตัวปลา และใช้มอื ล้วงจับปลาในสุม่ นัน้ ได้ มีผคู้ นจำนวนมากมาจับปลาในคลองนี้
ด้วยการใช้ค้อนลากไปตามลำคลอง ชื่อคลองที่เรียกว่าคลองนายกองโตจึงได้เปลี่ยนไปเป็นคลอง
ลากค้อน คลองลากค้อนมีความยาว ๒๓ กิโลเมตร
๔. คลองลำรี เป็ น คลองที่ ขุ ด แยกจากคลองลำโพฝั่ ง ทิ ศ ตะวั น ตก เลยปากคลอง
พระราชาพิ ม ลไปทางทิ ศ เหนื อ ในตำบลละหาร ขุ ด ขนานกั บ คลองพระราชาพิ ม ลและคลอง
ลากค้อนไปบรรจบกับคลองเจ๊ก คลองลำรียาว ๑๐ กิโลเมตร มีการทำนาตลอดทั้งสองฝั่งคลอง
คลองลำรีแต่เดิมเป็นทางน้ำที่เกิดจากการเดินย่ำไปมาของโขลงช้างจากป่ากระทุ่มมืดทางทิศ
ตะวันตกมาหาน้ำกินที่ปลายคลองบางบัวทอง โขลงช้างเดินย่ำไปมาจนเกิดเป็นทางน้ำลำรี

04 Chap4 P.58-83 Proof-06.indd 67

5/3/11 6:27:32 PM

68

ภูมินามอำเภอบางบัวทอง

๕. คลองเจ็ก หรือคลองขุดใหม่เป็นคลองที่ขุดแยกจากคลองพระราชาพิมลฝั่งเหนือที่
ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ขุดตรงไปทางทิศเหนือเข้าไปในเขตอำเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในการขุดคลองชาวจีนเป็นผู้รับเหมาขุดคลองจึงเรียกคลองนี้ว่า
คลองเจ็ก มีการทำนาตลอดสองฝั่งคลอง คลองเจ็กมีความยาว ๑๒ กิโลเมตร
๖. คลองบ้ า นกล้ ว ย ปากคลองบ้านกล้วยอยู่ทางด้านทิศใต้ของวัดละหาร ในเขต
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นคลองเล็กที่ขุดใน
เขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง แยกจากคลองบางบัวทองที่ด้านทิศใต้ของวัดละหาร ขุดตรงไปทาง
ทิศตะวันตก ไปบรรจบกับคลองผู้ใหญ่จอน ชาวจีนปลูกผักกันมากตามสองฝั่งคลองบ้านกล้วย
ตอนปลายคลองมีการทำนา
๗. คลองผู้ใหญ่จอน เป็นคลองเล็กๆ ที่ขุดแยกจากคลองพระราชาพิมลฝั่งทิศใต้ ขุดไป
เชื่อมคลองบางไผ่ คลองนี้ชาวบ้านใช้เป็นเส้นทางลัดในการเดินทางโดยทางเรือระหว่างตลาด
บางบัวทองกับอำเภอบางใหญ่และคลองอ้อมนนท์ หรือจะเดินทางต่อไปยังกรุงเทพมหานครก็ได้
เช่นเดียวกับคลองบางรักใหญ่ ตลอดสองฝั่งคลองผู้ใหญ่จอนส่วนมากมีการทำสวนผักของชาวจีน
ผู้ใหญ่จอนเป็นผู้บริจาคที่ดินให้ขุดคลองที่บริเวณปากคลอง จึงมีการนำชื่อของผู้ใหญ่
จอนมาเป็นชื่อคลอง
๘. คลองถนนหรือคลองตาพู อยู่ที่ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง เป็นคลอง
ที่เกิดจากการขุดดินเพื่อนำดินมาทำถนน คลองนี้เกิดจากการที่ผู้ใหญ่พูได้ขุดเป็นคลองส่งน้ำผ่าน
ที่นาของกำนันจันทร์ ทองเอี่ยมและนาของชาวบ้านอีกหลายราย เนื่องจากบริเวณนี้เป็นที่ดอน
ขาดแคลนน้ำใช้ทำนา ผู้ใหญ่พูขุดขึ้นเรียกว่า คลองตาพู มาก่อน ต่อมากำนันจันทร์ ทองเอี่ยม
อดีตกำนันตำบลบางรักใหญ่ ได้บริจาคที่ดินจำนวน ๕ ไร่ สำหรับสร้าง โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
แต่โรงเรียนอยู่กลางทุ่งนาจึงต้องทำถนนแยกจากถนนบางกรวย - ไทรน้อยเข้ามา การทำถนน
ต้องขุดดินจากคลองผู้ใหญ่พูมาทำเป็นถนน จึงเกิดคลองขนานไปกับถนน ชาวบ้านจึงเรียกว่า
คลองถนน ช่วงแรกที่มีคลองในบริเวณนี้ยังมีการทำนากันมาก ชาวนาจึงได้ใช้น้ำจากคลองถนน
ในการทำนาในพื้นที่อำเภอบางบัวทองและอำเภอบางใหญ่ ปัจจุบันในบริเวณนี้ไม่มีการทำนากัน
แล้ว บริเวณคลองถนนเกิดหมู่บ้านและชุมชนขึ้นแทนนาข้าว และต่อไปคลองถนนอาจจะเปลี่ยน
เป็นถนนแทนคลองก็ได้
๙. คลองสามวัง เป็นคลองเล็กที่อยู่ในบริเวณทางด้านทิศเหนือของตลาดบางบัวทอง
ด้ า นเหนื อ ของมั ส ยิ ด อั บ ดุ ล ลาห์ นุ ส รณ์ แต่ เ ดิ ม บริ เ วณท้ า ยตลาดแม่ ห วั ง จนถึ ง ถนนตลิ่ ง ชั น สุพรรณบุรีเป็นหนองน้ำใหญ่สามแห่ง คือ หนองเชียงโคต หนองสองตอน และหนองบึงตะบัน
หนองน้ ำ ทั้ ง สามแห่ ง นี้ มี ห ญ้ า ขึ้ น อยู่ ต ามชายหนองน้ ำ มาก มี ช าวบ้ า นนำฝู ง ควายไปกิ น หญ้ า
ที่หนองน้ำทั้งสามแห่งนี้เสมอๆ ฝูงควายที่เดินผ่านในหนองน้ำเป็นเวลาติดต่อกันนาน จนพื้นดิน
ที่เหลวได้กลายเป็นทางน้ำในบริเวณหนองน้ำทั้งสามแห่งจนกลายเป็นคลองเล็กๆ ไปในที่สุด
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หนองน้ำทั้งสามแห่งนี้ชาวบ้านเรียกว่าสามวัง เนื่องจากหนองน้ำเมื่อยังมีสภาพเป็นป่า
รอบหนองน้ำนั้น มีปลาจำนวนมากและจระเข้มาอาศัยอยู่ในหนองน้ำทั้งสามด้วย ชาวบ้านเรียก
สถานที่ที่มีจระเข้อาศัยอยู่ว่า วังจระเข้ และเรียกหนองน้ำทั้งสามว่า สามวัง ซึ่งหมายถึงเป็น
ที่อยู่อาศัยของจระเข้ที่หนองน้ำทั้งสามแห่งนี้ เมื่อเกิดคลองขึ้นในภายหลังจึงเรียกคลองว่า คลอง
สามวัง ต่อมามีชาวจีนไปปลูกผักจึงมีการขุดเป็นคลองเชื่อมกับคลองลำโพใกล้กับปากคลอง
พระราชาพิมล ปัจจุบันคลองมีความตื้นเขินมาก
๑๐. คลองเขมร บริเวณใกล้คลองสามวังมีคลองเล็กๆ ที่ชาวเขมรได้ขุดไว้เมื่อมาอยู่ใน
บริเวณนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว คลองนี้แต่เดิมได้ขุดเชื่อมคลอง
ลำโพเพื่อนำน้ำเข้ามาใช้ในการทำนา ปัจจุบันเกิดชุมชนหนาแน่นขึ้น สภาพของคลองเขมรตื้นเขิน
และคงจะหมดสภาพความเป็นคลองในไม่ช้า
๑๑. คลองมะขาม บริเวณตำบลบางรักใหญ่ระหว่างคลองบางรักใหญ่และคลองบางพลู
มีคลองเล็กๆ ที่ชาวบ้านขุดเป็น บาง เพื่อนำน้ำจากคลองอ้อมเข้าในนา เนื่องจากมีต้นมะขามอยู่
ปากคลอง จึงเรียกว่าคลองมะขาม
๑๒. คลองโรงหี บ เป็นคลองเล็กๆ อยู่ที่ตำบลบางรักใหญ่ ขุดแยกจากคลองอ้อม
ปากคลองเป็นที่ตั้งโรงหีบอ้อย จึงเรียกว่า คลองโรงหีบ
๑๓. คลองโต๊ะใหม่ เป็นคลองที่โต๊ะใหม่ อิหม่ามสุเหร่าโรงกระโจมได้ขุดคลองแยกจาก
คลองพระราชาพิมล ใกล้สุเหร่าโรงกระโจมไปบรรจบปลายคลองบางไผ่ คลองบางคูลัด ที่วัด
ลาดปลาดุก
๑๔. คลองตาชม เป็นคลองที่ขุดแยกจากคลองพระราชาพิมลฝั่งทิศใต้ ที่ตำบลพิมลราช
นายชมได้บริจาคที่ดินบริเวณปากคลองให้ขุดเป็นคลองส่งน้ำเข้าไปทำนาในที่นาที่อยู่ห่างจาก
คลองพระราชาพิมล ต่อมามีการขุดคลองต่อออกไปจนถึงตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี ไปบรรจบกับคลองทวีวัฒนา เพื่อนำน้ำเข้ามาใช้ทำนาและการสัญจรไปมาของ
ผู้ ค นในตำบลหนองเพรางาย ได้มาติดต่อราชการที่ อ ำเภอบางบั ว ทองได้ ใ นช่ ว งเวลาที่ ต ำบล
หนองเพรางายยังอยู่ในเขตปกครองของอำเภอบางบัวทอง ปัจจุบันคลองตาชมเป็นคลองแบ่ง
เขตอำเภอบางบัวทองและอำเภอไทรน้อย

คลองตาชม เป็นคลองแบ่งเขตอำเภอบางบัวทอง
และอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
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๑๕. คลองตาคล้ า ย คลองตาคล้ า ยเป็ น คลองขุ ด ที่ แ ยกจากคลองพระราชาพิ ม ล
ฝั่งทิศเหนือใกล้วัดไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ต่อมามีการขุดคลองลากค้อนสายใหม่
แยกจากคลองลากค้อนมาบรรจบกับคลองตาคล้ายใกล้ปากคลอง และขยายปากคลองตาคล้าย
ให้กว้างขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้มีการระบายน้ำจากคลองพระยาบรรลือที่อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาให้ไหลลงคลองพระราชาพิมลโดยผ่านคลองลากค้อน จากปลายคลองตรงมา
ที่ปากคลองตาคล้าย แล้วไหลสู่คลองพระราชาพิมล คลองตาคล้ายช่วงปากคลอง เป็นคลอง
แบ่งเขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี คลองตาคล้าย
มีความยาว ๘ กิโลเมตร
๑๖. คลองประปา เป็นคลองขุดล่าสุดในเขตอำเภอบางบัวทอง แต่หน้าที่และการใช้
ประโยชน์ของคลองประปาแตกต่างกับคลองอื่นๆ ในอำเภอบางบัวทอง เนื่องจากวัตถุประสงค์ของ
การขุดคลองเพื่อใช้น้ำสำหรับกิจการการประปาเท่านั้น ซึ่งต่างกับคลองอื่นๆ ที่ใช้สำหรับส่งน้ำ
ในการเกษตรและการคมนาคม คลองประปาได้ขุดผ่านตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทองไปทาง
ทิศใต้ เพื่อนำน้ำจากจังหวัดกาญจนบุรีไปเข้าโรงงานผลิตน้ำประปามหาสวัสดิ์ ของการประปา
นครหลวง บรรยากาศสองฝั่งคลองประปาได้จัดไว้อย่างเป็นระเบียบและสวยงาม

คลองประปาที่ขุดผ่านตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง
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คลองทวีวัฒนา
ด้านซ้ายเป็นวัดมะเกลือ
ตำบลคลองโยง
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
ด้านขวาเป็นตลาดวัดมะเกลือ
ตำบลหนองเพรางาย
อำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

คลองโบราณที่เคยอยู่ในเขตปกครองของอำเภอบางบัวทอง
อำเภอบางบัวทองเมื่อแรกตั้งเป็นอำเภอ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓ นั้น มีเขตปกครองกว้างขวาง
มากกว่าพืน้ ทีอ่ ำเภอบางบัวทองในปัจจุบนั นีม้ าก เขตปกครองทางด้านทิศใต้ของอำเภอบางบัวทอง
ได้รวมตำบลเสาธงหิน ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางแม่นางของอำเภอบางใหญ่ในปัจจุบันและไปถึง
บางส่วนของตำบลคลองโยงที่วัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พื้นที่ดังกล่าวได้ถูก
แยกไปจากเขตปกครองของอำเภอบางบัวทอง เมื่อมีการจัดตั้งอำเภอบางกรวยและปรับปรุงเขต
ปกครองของอำเภอบางใหญ่❈ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๐ จึงได้แยกพืน้ ทีต่ ำบลเสาธงหิน ตำบลบางแม่นาง
ตำบลบ้านใหม่ไปอยู่ในเขตปกครองของอำเภอบางใหญ่ และวัดมะเกลือ ตำบลคลองโยงไปอยู่
ในเขตปกครองของอำเภอนครชัยศรี ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
พื้นที่ปกครองของอำเภอบางบัวทองเมื่อแรกจัดตั้งอำเภอบางบัวทองจึงมีคลองที่เป็น
คลองประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบางบัวทอง นอกจากคลองอ้อมแล้วมีคลอง
ที่มีประวัติและความสำคัญอีก ๔ คลอง คือ คลองบางใหญ่ คลองโยง คลองทวีวัฒนาและ
คลองนราภิรมย์
——————————————————
❈

อำเภอบางกรวย เดิมเรียกว่าอำเภอบางใหญ่ ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ครั้งนั้นตั้งอยู่ที่วัดโตนดเยื้องวัดชลอ อำเภอบางกรวยใน
ปัจจุบัน อาณาเขตทิศเหนือของอำเภอบางใหญ่ครั้งนั้นมีอาณาเขตติดต่ออำเภอบางบัวทอง มีคลองบางใหญ่เป็นคลองแบ่งเขต ต่อ
มามีการยกฐานะตำบลบางแม่นางเป็นกิ่งอำเภอบางแม่นาง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ กิ่งอำเภอบางแม่นางขึ้นกับอำเภอบางใหญ่ (อำเภอ
บางกรวยในปัจจุบัน) พ.ศ. ๒๔๖๔ ทางราชการยกฐานะกิ่งอำเภอบางแม่นางขึ้นเป็นอำเภอบางแม่นาง แยกจากอำเภอบางใหญ่
(อำเภอบางกรวย) เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ ได้มีการเปลี่ยนชื่ออำเภอบางใหญ่เป็นอำเภอบางกรวย ส่วนอำเภอบางแม่นาง
นั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบางใหญ่ ชื่อของอำเภอบางใหญ่จึงมีอยู่ ๒ ยุค คือ ยุคแรกเป็นชื่อเดิมของอำเภอบางกรวย ซึ่งมีการสร้าง
อาคารที่ว่าการอำเภอหลังแรกพร้อมอาคารที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ ยุคที่ ๒ เป็นยุคที่เปลี่ยนชื่ออำเภอ
บางใหญ่เป็นอำเภอบางกรวยและโอนชื่อ (แต่ไม่ได้โอนพื้นที่) อำเภอบางใหญ่มาแทนชื่ออำเภอบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ใน
ปัจจุบันจึงกำเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ ส่วนอำเภอบางใหญ่เดิมซึ่งเป็นชื่อเดิมของอำเภอบางกรวยนั้นตั้งมาก่อน พ.ศ. ๒๔๔๒
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๑. คลองบางใหญ่ เป็นคลองที่ขุดแยกจากคลองอ้อม ฝั่งทิศตะวันตก คลองอยู่ทางทิศ
ใต้ของวัดราษฎร์ประคองธรรม (วัดค้างคาว) อยู่ด้านทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอบางใหญ่หลังเก่า
ปัจจุบันเป็นสำนักงานเทศบาลตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี คลองบางใหญ่
ขุดตรงไปทางทิศตะวันตก มีความยาว ๑๒ กิโลเมตร ผ่านตำบลเสาธงหิน ตำบลบางแม่นาง
ตำบลบ้านใหม่ ไปถึงคลองโยง ดอนมะเกลือ ลักษณะของคลองเป็นแนวตรงไม่คดโค้ง เป็นคลอง
ที่เกิดจากการขุดไม่ใช่คลองธรรมชาติแต่จะขุดเมื่อใดนั้นไม่มีหลักฐานแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่า
จะต้องขุดตั้งแต่สมัยอยุธยา เพื่อเป็นทางลัดการเดินทางทางเรือจากกรุงศรีอยุธยาไปนครชัยศรี
มหาชัย แม่กลอง ราชบุรีและเดินทางไปทางใต้ ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีการกล่าวถึงคลอง
บางใหญ่ในนิราศพระประธมและโคลงนิราศสุพรรณของสุนทรภู่เมื่อเดินทางไปพระปฐมเจดีย์และ
สุพรรณบุรี ที่กล่าวถึงการเดินทางด้วยเรือจากคลองบางกอกน้อยมาตามคลองลัดบางกรวย มาถึง
คลองบางใหญ่ จากนั้นเข้าคลองบางใหญ่และคลองโยงไปถึงบ้านลานตากฟ้า ไปบรรจบแม่น้ำ
นครชัยศรีที่วัดลานตากฟ้า ต่อจากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังพระปฐมเจดีย์และเมืองสุพรรณบุรี
คลองบางใหญ่มีความสำคัญไม่เฉพาะในการเดินทางทางเรือเท่านั้น คลองบางใหญ่
ยังมีความสำคัญทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องมาถึงกรุงธนบุรีและ
กรุงรัตนโกสินทร์ด้วย เพราะบริเวณปากคลองบางใหญ่เป็นที่ตั้งด่านหรือขนอนที่เก็บภาษีเรือ
ที่ผ่านไปมา ต้องผ่านการตรวจสิ่งของที่บรรทุกมาในเรือ รวมทั้งการตรวจคนที่เดินทางผ่านไปมา
ที่ด่านและการเก็บภาษีของนายด่าน บริเวณปากคลองจึงเป็นชุนชนที่มีเรือแพผ่านไปมาและเป็น
ชุมชนใหญ่ จึงเรียกว่า บางใหญ่ สุนทรภู่ได้กล่าวถึงด่านที่บางใหญ่ในโคลงนิราศสุพรรณ ดังนี้
		
ล่วงทางบางใหญ่บ้าน
ด่านคอย
เลี้ยวล่องคลองเล็กลอย
เลื่อนช้า
สองฝั่งพรั่งพฤกษพลอย
เพลินชื่น ชมเอย
แลเหล่าชาวสวนหน้า
เสน่ห์น้องคลองสนอมฯ
เนื่องจากปากคลองบางใหญ่เป็นที่ตั้งด่าน ชุมชนบริเวณปากคลองต่อเนื่องไปในคลอง
บางใหญ่จึงมีวัดมากถึง ๑๒ วัด ได้แก่ วัดสัก (วัดเสาธงหิน) วัดค้างคาว (วัดราษฎร์ประคองธรรม)
วัดคงคา วัดพระนอน วัดหลังบาง วัดบางโคบ้า (วัดบางโค) วัดพระอินทร์ (วัดอินทร์) วัดบางกระบือ (วัดจันทร์ร้าง) วัดส้มเกลี้ยง วัดท่า (วัดท่าบันเทิงธรรม) วัดเอนกดิษฐาราม และวัดพิกุลเงิน
ชุมชนที่อยู่สองฝั่งคลองจากปากคลองที่ตั้งวัดราษฎร์ประคองธรรมเป็นชุมชนชาวสวน
เช่นเดียวกับชุมชนชาวสวนคลองอ้อม สองฝั่งคลองมีคลองซอยที่ขุดแยกเข้าไปในชุมชนชาวสวนที่
อยู่ห่างจากคลองบางใหญ่มีคลองเล็กๆ ดังกล่าวนี้มาก ถัดจากวัดหลังบางและวัดเอนกดิษฐาราม
เข้ า ไปในคลองบางใหญ่ ชุ ม ชนชาวสวนจะมี น้ อ ยแต่ เ ป็ น พื้ น ที่ ท ำนาติ ด ต่ อ กั น ไปตามคลอง
บางใหญ่จนถึงบ้านใหม่ บ้านต้นเชือก สองฝั่งคลองบางใหญ่จากบ้านหลังบางไปบ้านบางคูลัด
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บ้านใหม่ จนถึงบ้านต้นเชือกจึงเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่งของอำเภอบางบัวทองก่อน
ที่จะโอนไปขึ้นกับอำเภอบางใหญ่ ชาวจีนได้มาทำการค้ารับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาและต่อมา
ได้สร้างโรงสีและเกิดเป็นตลาดที่บ้านบางคูลัด เป็นชุมชนจีนที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของอำเภอบางใหญ่
ในปัจจุบัน นอกจากทำกิจการรับซื้อข้าวเปลือกและกิจการโรงสีแล้ว ชาวจีนในตลาดบางคูลัด
ยังประกอบอาชีพเลี้ยงเป็ดและจำหน่ายเป็ดพะโล้ ตลาดบางคูลัดเป็นตลาดเป็ดพะโล้รสเลิศและ
เป็นตลาดเป็ดพะโล้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนนทบุรี
ชาวจีนในตลาดบางคูลัดนับถือเจ้าพ่อจุ้ย จึงได้สร้างศาลเจ้าพ่อจุ้ยเป็นศาลเจ้าในตลาด
บางคูลัด โดยนำขี้ธูปจากศาลเจ้าพ่อจุ้ยที่ตลาดบางบัวทองมาบูชาที่ศาลเจ้าแห่งนี้ด้วย
ตลาดบางคูลัดเป็นตลาดที่ใหญ่และเป็นตลาดเก่าแห่งหนึ่ง มีร้านค้าอยู่ตามริมคลอง
บางใหญ่ ปัจจุบันตลาดแห่งนี้ยังคงเป็นย่านการค้าของชาวบ้านบางคูลัด แต่โรงสีที่สร้างอยู่ริม
คลองบางใหญ่และการรับซื้อข้าวเปลือกทางเรือได้ปิดกิจการลง เนื่องจากปัจจุบันกิจการโรงสี
ได้ย้ายไปตั้งอยู่ตามถนนเพราะการขนข้าวได้ใช้รถบรรทุกแทนเรือ จากบ้านบางคูลัดไปถึงวัด
ต้นเชือก ตำบลบ้านใหม่ ชาวบ้านยังคงทำนาไปจนถึงคลองโยง
๒. คลองโยง เป็นคลองขุดที่ขุดไว้แต่โบราณเช่นกัน โดยขุดต่อจากคลองบางใหญ่ที่
บ้านใหม่ไปบรรจบกับแม่น้ำนครชัยศรีที่วัดลานตากฟ้า บ้านลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม คลองโยงในสมัยก่อนในช่วงเวลาที่มีน้ำน้อยโดยเฉพาะในฤดูแล้งเรือใหญ่จะผ่านไปมา
ได้ยาก ต้องใช้ควายลากเรือไปตามคลอง เนื่องจากมีเรือจำนวนมากที่ต้องไปมาผ่านคลองนี้เพื่อ
มิให้เรือจอดรอกันนาน จึงมีการใช้ควายหลายตัวผูกต่อกันและลากเรือครั้งละ ๒ - ๓ ลำ ที่ผูกโยง
กันเป็นแถวให้ควายลาก การลากต้องผูกโยงเรือและโยงไปให้ควายลากเช่นนี้จึงเรียกขานเป็นชื่อ
ของคลองว่า คลองโยง
การต้องใช้ควายลากเรือเช่นนี้คงมีมาแต่โบราณ แม้สุนทรภู่เมื่อเดินทางไปสุพรรณบุรี
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๔ เมื่อเดินทางถึงคลองโยงได้กล่าวไว้ในนิราศสุพรรณ ดังนี้
ล่วงย่านบ้านวัดร้าง
ตกทุ่งถึงคลองโยง
วัดใหม่ธงทองโถง
ควายลากฝากเชือกไขว้

เรือนโรง
หย่อมไม้
ที่ติด ตื้นแฮ
เคลื่อนคล้อยลอยเลนฯ

ควายที่ลากโยงเรือต้องทำงานหนัก เหน็ดเหนื่อยกว่าไถนาและนวดข้าวมาก เพราะไหน
จะต้องลากเรือที่หนักแล้ว ยังต้องเดินลุยไปในโคลนที่ลึกจนยกขาแทบไม่ขึ้น กว่าจะก้าวขาเดินไป
ข้างหน้าได้ก็แสนลำบาก สุนทรภู่ได้กล่าวถึงควายที่ลากโยงเรือว่า
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คนขี่ตีต้อนเร่ง
ถอนถีบกีบกอมตกาย
เหนื่อยนักชักเชือกหงาย
คนหวดปวดป่วนโอ้
		
ทุกข์ใดในโลกล้น
ไม่เท่าควายลากเรือ
หอบฮักจักขุเจือ
มนุษย์ดุจติดค้าง

รันควาย
โก่งโก้
แหงนเบิ่ง เบือนแฮ
สอึกเต้นเผ่นโผนฯ
ล้ำเหลือ
รับจ้าง
เจิ่งชุ่ม ชลเอย
เฆี่ยนเร้าเอาเงินฯ

คลองโยงยั ง ต้ อ งใช้ ค วายลากโยงเรื อ ต่ อ มาอี ก นาน ในรั ช กาลพระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หมอบรัดเลย์ได้จัดพิมพ์หนังสืออักขราภิธานศรับท์ พ.ศ. ๒๔๑๖ ได้อธิบาย
ความหมายของ โยง ตอนหนึ่งว่า “…เหมือนอย่างที่คลองโยง เขาผูกเรือติดเนื่องกันให้ควาย
มันลากไปนั้น” การอ้างถึงคลองโยงในหนังสือดังกล่าว แสดงว่าเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๖ นั้น คลองโยง
ยังมีควายโยงเรืออยู่ ต่อมามีการขุดคลองทวีวัฒนา ดังนั้นปัญหาการขาดน้ำของคลองโยงคงหมด
ไปและไม่ต้องใช้ควายลากโยงเรืออีก ปัจจุบันมีการสร้างประตูระบายน้ำของกรมชลประทาน
ที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ทั้งมีการขุดลอกคลองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคลองบางใหญ่และคลองโยง
การขาดแคลนน้ำจนต้องใช้ควายลากเรือไม่เกิดขึ้นเหมือนแต่ก่อนแล้ว แต่ปัจจุบันในคลองโยงมี
เพียงเรือบ้านริมคลองให้เป็นบางตา
คลองโยง จังหวัดนครปฐม
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๓. คลองทวี วั ฒ นา พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว โปรดเกล้ า ฯ ให้
เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) เป็นแม่กองขุดคลองทวีวัฒนา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๑ เป็น
คลองที่ขุดเชื่อมคลองภาษีเจริญและคลองมหาสวัสดิ์ เชื่อมตอนกลางของคลองทั้งสองเพื่อให้
กระแสน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเข้าคลองมหาสวัสดิ์ แล้วไหลผ่านคลองทวีวัฒนาที่ขุด
ขวางไว้นั้นไหลไปคลองภาษีเจริญ เพื่อไล่ตะกอนดินที่ไหลมาทับถมตอนกลางคลองมหาสวัสดิ์
และคลองภาษีเจริญ คลองทวีวัฒนาได้ขุดขยายต่อมาตัดกับคลองโยงที่สี่แยกคลองโยง จากนั้น
ขุ ด ต่ อ ไปทางทิ ศ เหนื อ ผ่ า นตลาดวั ด มะเกลื อ อำเภอไทรน้ อ ย (เดิ ม อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ ข องอำเภอ
บางบัวทองเช่นกัน) จังหวัดนนทบุรี ไปบรรจบคลองนราภิรมย์ และวกไปบรรจบคลองพระราชา
พิมลที่ข้างวัดไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
คลองทวีวัฒนา คลองบางใหญ่ และคลองโยง เป็นคลองที่มีบทบาทสำคัญในการเกษตร
และการคมนาคมของผู้คนจำนวนมากทั้งที่เป็นคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่ที่เดินทางผ่านไปมา
ในคลองทั้ ง สาม แต่ เ ดิ ม มี เ รื อ ยนต์ โ ดยสารขนาดใหญ่ เป็ น เรื อ สองชั้ น รั บ ส่ ง คนโดยสารและ
ขนส่งสินค้าระหว่างสุพรรณบุรี - ท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยวิ่งผ่านคลองโยง คลองบางใหญ่
จนถึงกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันหน้าที่หลักของคลองทั้งสามมีเพียงด้านการเกษตรเป็นคลอง
ชลประทานเท่านั้น ตลอดสองฝั่งของคลองทั้งสามเป็นนาข้าวและสวนผลไม้มีบ้านเรือนผู้คนปลูก
อยู่ตลอดตามชายคลอง แต่บทบาททางการคมนาคมหมดไปแล้ว เพราะชาวบ้านเดินทางด้วย
รถยนต์จึงไม่มีการใช้เรือในลำคลองทั้งสามอีกต่อไป การสร้างประตูระบายน้ำเป็นอุปสรรคแก่
การเดินทางทางเรือด้วย
๔. คลองนราภิรมย์ เป็นคลองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ
ให้เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) เป็นแม่กองขุดคลองนี้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๑ ถึง พ.ศ.
๒๔๒๓ เพื่ อระบายน้ำจากแม่น้ำท่าจีนให้ไหลลงคลองทวี วั ฒ นาและคลองมหาสวั ส ดิ์ คลอง
นราภิรมย์เป็นคลองแบ่งเขตจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครปฐม เมื่อแรกตั้งอำเภอบางบัวทอง
พื้นที่บริเวณริมคลองนราภิรมย์ฝั่งทิศเหนืออยู่ในตำบลหนองเพรางาย อำเภอบางบัวทอง ต่อมา
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้แยกพื้นที่ของตำบลหนองเพรางายไปอยู่ในเขตปกครอง
ของอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี คลองนราภิรมย์ฝั่งทิศเหนือจึงได้โอนไปจากอำเภอบางบัวทอง
ไปอยู่ในเขตปกครองของอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ทำนบคลองพระราชาพิมล
คลองพระราชาพิมลที่พระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ได้เริ่มขุดไว้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๓ จนถึง
พ.ศ. ๒๔๔๐ เมื่อพระราชาภิมณฑ์ถึงแก่กรรม นายเลื่อนบุตรชายได้ขุดคลองต่อแต่การขุดคลอง
ได้ดำเนินไปจนถึง พ.ศ. ๒๔๔๒ คงขุดไปสิ้นสุดที่บริเวณวัดคลองตันหรือวัดยอดพระพิมล ตำบล
ขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรีในปัจจุบันนี้เท่านั้น การขุดคลองได้ยุติลง คลองพระราชา
พิมลจึงไม่ได้ขุดไปบรรจบแม่น้ำท่าจีน ตามที่พระราชาภิมณฑ์ได้รับอนุญาตจากทางราชการ
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พระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ได้รับพระบรมราชานุญาตขุดคลอง จากปลายคลองบางบัวทอง
ไปบรรจบแม่ น้ ำ ท่ า จี น ที่ อ ำเภอบางเลน จั ง หวั ด นครปฐม เพื่ อ ให้ ก ระแสน้ ำ จากแม่ น้ ำ
ท่าจีนซึ่งไหลแรงผ่านคลองพระราชาพิมล ทำให้คลองพระราชาพิมลมีน้ำไหลผ่านตลอดปีและ
มีมากพอที่จะใช้ทำนาและใช้เป็นทางคมนาคมทางน้ำได้ตลอดปีด้วย แต่เมื่อการขุดคลองได้ยุติลง
ไม่ได้ขุดไปบรรจบกับแม่น้ำท่าจีนตามโครงการที่กำหนดไว้ ทำให้น้ำในคลองพระราชาพิมลมี
ไม่มากและในที่สุดเกิดการตื้นเขินขึ้น ในฤดูแล้งน้ำแห้งคลองที่ชาวบ้านเรียก น้ำนอนคลอง เมื่อ
ถึ ง ช่ ว งการทำนาในฤดู ฝ นจึ ง จะมี น้ ำ จากคลองบางบั ว ทองและน้ ำ ฝนไหลมารวมอยู่ ใ นคลอง
พระราชาพิมล เพื่อให้มีน้ำเพียงพอแก่การทำนา และการคมนาคมทางน้ำจึงมีการสร้างทำนบ
กักเก็บน้ำในคลองพระราชาพิมล

นายยวง คนญวน ชักชวนเพื่อนพ้อง ทำให้คลองมีทำนบ
นายยวง คนญวนในบังคับฝรั่งเศส (ถือสัญชาติฝรั่งเศส) พร้อมกับชาวจีนบางบัวทอง
หลายคน เช่น จีนสูญ จีนชั้ว จีนเคี้ยะเส็ง จีนเชื่อง จีนเซ่ง บุคคลเหล่านี้มีอาชีพรับซื้อข้าวเปลือก
จากชาวนา การขนส่งข้าวเปลือกในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่
น้ำในคลองพระราชาพิมลแห้ง นายยวงกับพวกเป็นผู้ค้าข้าวเปลือก จึงได้ทำหนังสือลงวันที่ ๒๙
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ ถึงพระอนันต์นรารักษ์ ข้าหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรี ขออนุญาตต่อ
ทางราชการขอทำทำนบในคลองพระราชาพิมล สถานที่สร้างทำนบอยู่ที่ท้ายโรงจีนตู่ เป็นที่ดินของ
พระยาศรีศักดิ์ซึ่งได้มอบให้นายยวงเป็นผู้ดูแล ค่าใช้จ่ายในการสร้างทำนบนายยวงและพวกเป็น
ผู้ อ อกค่ า ใช้ จ่ า ยและเป็ น ผู้ ดู แ ลรั ก ษาทำนบ กระทรวงเกษตราธิ ก ารได้ ใ ห้ มิ ส เตอร์ เ ย โฮมั น
วันเดอร์ไฮต วิศวกรชาวฮอลันดา เจ้ากรมคลองมาตรวจพิจารณาความเหมาะสมในการก่อสร้าง
ทำนบ และมีความเห็นว่าควรมีการสร้างทำนบเพื่อกักน้ำไว้ใช้ทำนาและเป็นการอำนวยความ
สะดวกในการคมนาคมทางน้ำ แต่ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บผลประโยชน์จากเรือที่ผ่านไปมา
ที่ทำนบนี้
การสร้างทำนบแห่งนี้เป็นประโยชน์ในการกักเก็บน้ำสำหรับการทำนาของชาวนา และ
การคมนาคมทางน้ำ แต่เกิดความไม่สะดวกแก่การสัญจรไปมาของเรือต่างๆ เพราะทำนบนี้เป็น
ทำนบที่ไม่มีช่องเปิดให้เรือผ่านไปมาได้ เรือขนาดใหญ่เช่นเรือชะล่าบรรทุกข้าวเมื่อมาถึงทำนบ
ต้องมีการขนถ่ายข้าวหรือสิ่งของต่างๆ หรือผู้คนไปลงเรืออีกด้านหนึ่งของทำนบ แต่ถ้าเป็นเรือ
ขนาดเล็กใช้วิธีลากหรือเข็นข้ามทำนบได้ โดยใช้แรงคนหรือควายลาก หรือเข็นหรือใช้กว้าน
ลากเรือ ทำนบแห่งนี้เป็นทำนบแห่งแรกในคลองพระราชาพิมล มีการขุดทางน้ำอ้อมทำนบและ
มีการรับจ้างลากหรือเข็นเรือขนาดเล็กอ้อมทำนบเป็นอาชีพของชาวบ้านอย่างหนึ่ง
ต่ อ มามี ก ารเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มเรื อ ที่ ผ่ า นทำนบ และค่ า ธรรมเนี ย มที่ เ รี ย กเก็ บ มี
อั ต ราสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่ประตูน้ำ ของทางราชการกำหนด พระยานนทบุ รี ศ รี เ กษตราราม
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ข้าหลวงเมืองนนทบุรี จึงได้เสนอกระทรวงนครบาล ขอยกเลิกทำนบแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๔๕๙ เจ้าพระยายมราช เสนาบดีกระทรวงนครบาล ได้มีหนังสือตอบอนุญาตให้ยกเลิก
ทำนบนี้ได้และถ้าจำเป็นต้องมีทำนบให้สร้างในที่อื่นได้ แต่ทำนบนั้นต้องเป็นของทางราชการ
ตามหนังสือกระทรวงนครบาล ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๙ ทำนบแห่งแรกนี้สร้างมาตั้งแต่
พ.ศ. ๒๔๔๘ มีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก ทางราชการจึงได้สร้างทำนบใหม่ ทำนบที่สร้างขึ้นใหม่นี้
เป็นทำนบของทางราชการตามความเห็นของเจ้าพระยายมราช เสนาบดีกระทรวงนครบาลที่
ได้มีหนังสือตอบพระยานนทบุรีศรีเกษตราราม ข้าหลวงเมืองนนทบุรีดังกล่าวข้างต้นนี้ ต่อมาได้
เกิดตลาดขึ้นที่ทำนบแห่งนี้ ชาวบ้านเรียกตลาดแห่งนี้ว่า “ตลาดทำนบ”

ทำนบที่ ๒ ที่ศาลแม่โพสพ
ทำนบแห่งที่ ๒ อยู่ใกล้ศาลแม่โพสพ ห่างจากทำนบแรกประมาณ ๒ กิโลเมตร สร้างเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๗๗ หลวงศรีเขตร์นคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนนทบุรี และราษฎรร่วมกันสร้าง
การสร้างทำนบแห่งที่ ๒ มีเหตุผลเช่นเดียวกับการสร้างทำนบแห่งแรก คือเพื่อกักเก็บน้ำไว้ทำนา
และเพื่อการคมนาคมทางน้ำ แต่ปัญหาในเรื่องความไม่สะดวกในการเดินทางด้วยเรือได้เกิดขึ้น
เช่นเดียวกับการสร้างทำนบแห่งแรก ชาวบ้านที่อยู่ทางไทรน้อย ไทรใหญ่ กระทุ่มมืด ขุนศรีราษฎร์
นิยม (พร มัณยานนท์) กำนันตำบลไทรใหญ่และราษฎร ๑๘๙ คนได้ร้องคัดค้านการสร้างทำนบ
จึงมีการแก้ไขแบบทำนบให้มีช่องเปิดให้เรือผ่านไปมาได้ ไม่ได้ปิดถาวรเช่นทำนบที่ตลาด เมื่อถึง
ช่วงฤดูทำนาให้ปิดทำนบเป็นการชั่วคราวเพื่อกักน้ำไว้ใช้ในการทำนา เมื่อพ้นช่วงเวลาการใช้น้ำ
เพื่อทำนาให้เปิดทำนบให้เรือผ่านไปมาได้

สร้างประตูน้ำบางบัวทอง ทำนบทั้งสองไม่จำเป็นต้องมี
พ.ศ. ๒๔๘๓ กรมชลประทานได้ ส ร้ า งประตู น้ ำ บางบั ว ทองและประตู ร ะบายน้ ำ
บางบัวทอง คลองพระราชาพิมลจึงมีน้ำเพียงพอในการทำนาและการคมนาคมทางน้ำ ทำนบ
ทั้ง ๒ แห่ง ที่สร้างมาก่อนหน้านี้ ไม่มีความจำเป็นต้องมีไว้กักเก็บน้ำต่อไปและได้มีการรื้อทำนบ
ทั้ง ๒ แห่ง

ทด - ทำนบขนาดเล็กตามคลองในอำเภอบางบัวทอง
ตามคลองต่างๆ ในอำเภอบางบัวทองนอกจากทำนบคลองพระราชาพิมลเกือบทุกคลอง
มี ก ารสร้ า งทดหรือทำนบขนาดเล็กเพื่อกักเก็ บ น้ ำ ไว้ ท ำนา เดิ ม เป็ น ทดที่ ท ำจากไม้ แ ละอั ด ดิ น
ให้ แ น่ น มี ช่ อ งเปิ ด สำหรั บ ให้ เ รื อ ผ่ า นไปมาได้ เมื่ อ จำเป็ น ต้ อ งกั ก น้ ำ จะปิ ด ชั่ ว คราว เมื่ อ หมด
ความจำเป็นต้องกักน้ำจะเปิดทดให้เรือผ่านไปมาได้ ปัจจุบันกรมชลประทานได้สร้างทดหรือ
ประตูระบายน้ำมาตรฐานตามแบบของกรมชลประทานไว้ตามคลองต่างๆ ในอำเภอบางบัวทอง
แต่ทดหรือประตูระบายน้ำมีไว้เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการทำนาเท่านั้น เพราะไม่มีเรือผ่านไปมา
เหมือนในอดีต
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ทำนบทดน้ำพัฒนามาเป็นตลาดบางบัวทอง
ทำนบ ซึ่งนายยวง ชาวญวน และชาวจีนค้าข้าวเปลือก ได้รับอนุญาตจากทางราชการ
ให้สร้างเพื่อกักเก็บน้ำได้ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๘ นั้น บริเวณที่สร้างทำนบเป็นที่อยู่ของชาวจีนอีกทั้ง
ไม่ไกลจากปากคลองพระราชาพิมลและที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังแรกที่ตั้งอยู่ริมคลอง
บางบัวทอง เยื้องกับวัดละหารและที่ว่าการอำเภอหลังที่ ๒ ที่ตั้งอยู่ที่ปากคลองพระราชาพิมล
ชาวจีนที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้สันนิษฐานว่าคงมีการค้าขายข้าวอยู่ก่อนที่จะมีการสร้างทำนบอยู่
แล้ว เมื่อมีการสร้างทำนบจึงมีเรือจำนวนมากต้องมาจอดรอที่ทำนบเพื่อขนถ่ายข้าวเปลือกหรือ
สิ่งของต่างๆ จากเรือที่จอดอยู่ที่ฝั่งหนึ่งของทำนบไปยังอีกฝั่งหนึ่ง ถ้าเป็นเรือเล็กต้องจอดรอเพื่อ
ลากหรือเข็นเรือข้ามทำนบ บริเวณทำนบจึงเป็นที่รวมผู้คน ได้เกิดเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนค้าขาย
สินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าข้าว เรือบรรทุกข้าวขนาดเล็กที่บรรทุกข้าวจากชาวนาที่ทำนาอยู่
ในทำนบได้มาขนถ่ายลงเรือบรรทุกข้าวขนาดใหญ่ที่จอดรออยู่นอกทำนบ เกิดเป็นร้านค้าเล็กๆ
และพัฒนาเป็นตลาดและเป็นชุมชน ชาวตลาดบางบัวทองในเวลาต่อมา
ทำนบนอกจากเป็ น ประโยชน์ ใ นการกั ก เก็ บ น้ ำ หรื อ ระบายน้ ำ เพื่ อ การทำนาและ
การคมนาคมทางน้ำแล้ว ทำนบหลายแห่งเป็นที่ชุมนุมของเรือแพ ผู้คน และเกิดเป็นตลาดใน
บริเวณทำนบนั้น การสร้างทำนบในคลองพระราชาพิมลแห่งที่ ๒ ที่ศาลแม่โพสพนั้น จึงมีการ
เข้าใจว่าจะเป็นการสร้างตลาดแห่งใหม่ที่ทำนบนี้ด้วย หลวงโยธีพิทักษ์ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ
บางบัวทองขณะที่มีการก่อสร้างทำนบแห่งนี้ ได้กล่าวไว้ในหนังสือสมุดที่ระลึกอำเภอบางบัวทอง
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ ตอนหนึ่งว่า “ตลาดบางบัวทองได้สร้างอย่างครึกครื้นและอยู่ใกล้กับสถานี
รถไฟเป็นที่เหมาะ แต่ถ้าไม่มีทำนบที่นี่และมีแต่ทำนบใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นแล้วเห็นว่าจะ
เกิดตลาดขึ้นใหม่อีกแห่งหนึ่ง และที่นี่ไม่ใหญ่พอที่จะมีตลาดขึ้นอีกแห่งหนึ่ง โดยไม่ทำให้
เกิดความเสื่อมต่อตลาดเก่า ฉะนั้นเห็นว่ายังไม่เป็นการสมควรที่จะเปิดโอกาสให้เป็น
เช่นนั้น”
ประตูน้ำบางบัวทอง
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ทำนบทั้ง ๒ แห่งถูกรื้อ เมื่อมีการสร้างประตูระบายน้ำบางบัวทอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓
ตลาดที่ทำนบแห่งที่ ๒ จึงไม่เกิด คงมีแต่ตลาดที่ทำนบแห่งแรกเท่านั้น ตลาดแห่งนี้ได้มีพัฒนาการ
สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน เป็นตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง

บางบัวทองมีประตูน้ำและประตูระบายน้ำ
อำเภอบางบัวทองเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีมาก่อน ถึงแม้ต่อมา
จะมีการโอนพื้นที่ส่วนหนึ่งไปจัดตั้งเป็นอำเภอไทรน้อยและบางส่วนของอำเภอบางใหญ่ อำเภอ
ปากเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี อำเภอบางบั ว ทองยั ง คงเป็ น ศู น ย์ ก ลางการค้ า ข้ า วและชุ ม ทาง
การเดินทางทางน้ำที่สำคัญในพื้นที่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
คลองที่มีอยู่หลายสายในอำเภอบางบัวทองจึงอำนวยประโยชน์เป็นทางส่งน้ำเพื่อการ
เพาะปลูกข้าวและไม้ผล อีกทั้งเป็นเส้นทางคมนาคมของผู้คนที่ต้องใช้เดินทางหรือขนส่งข้าวผัก
ผลไม้และสินค้าต่างๆ
ความสำคัญของแม่น้ำลำคลองมีคุณค่ามหาศาลต่อการดำรงชีวิตของผู้คนดังกล่าว เมื่อ
มีนโยบายส่งเสริมให้ราษฎรทำนามากขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
นโยบายของไทยในการส่งเสริมให้ชาวนาขยายพื้นที่ทำนามีต่อเนื่องมาถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรมคลองขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ เพื่อรับผิดชอบในการ
พัฒนาแหล่งน้ำโดยเฉพาะ มีการทำนุบำรุงคลองต่างๆ ไม่ให้ตื้นเขินและขุดคลองในบริเวณพื้นที่
ที่เหมาะสม
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พ.ศ. ๒๔๕๗ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรมทดน้ำขึ้น
เพื่อพัฒนางานชลประทานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูกเป็นหลัก
จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่า หน้าที่ของกรมทดน้ำนั้น
มิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ง านอยู่ เ ฉพาะงานทดน้ ำ อย่ า งเดี ย ว งานที่ ก รมทดน้ ำ ปฏิ บั ติ อ ยู่ จ ริ ง ขณะนั้ น มี ก าร
ขุดคลอง การทดน้ำและการส่งน้ำตามลำคลองที่ขุดรวมทั้งสูบน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกอีกด้วย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อกรมทดน้ำเป็น กรมชลประทาน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐
การสร้างประตูน้ำและประตูระบายน้ำจึงเกิดขึ้นในเวลาต่อมาตลอดทั่วประเทศ รวมทั้งที่
อำเภอบางบัวทองด้วย เพราะเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งปลูกข้าว ปลูกผัก และทำสวนผลไม้ที่มีพื้นที่
กว้างใหญ่ และเป็นชุมทางการเดินทางทางน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่ง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบันลือ สำนักงานชลประทานที่ ๗ กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบคลองสายสำคัญ ๘ สาย ที่เป็นคลองขนาดใหญ่และ
เป็นคลองที่ได้ประกาศให้เป็นทางน้ำตามพระราชบัญญัติการชลประทาน พุทธศักราช ๒๔๘๕
คลองดังกล่าวอยู่ในเขตอำเภอบางบัวทอง ๔ คลอง คือ คลองบางบัวทอง คลองพระราชาพิมล
คลองลากค้อนและคลองขุดใหม่ (คลองเจ็ก) ได้มีการสร้างประตูน้ำเพื่อการคมนาคมและประตู
ระบายน้ำเพื่อการเพาะปลูกตามคลองต่างๆ ดังนี้
๑. ประตู ร ะบายน้ ำ คลองขุ ด ใหม่ (คลองเจ็ก) ตั้งอยู่ที่ปลายคลองขุดใหม่ ตำบล
บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ที่กิโลเมตรที่ ๒๒.๕๐๐ ใกล้มัสยิดนูรุสซาอาดะห์
(สุเหร่าคลองเจ็ก) เป็นประตูระบายน้ำขนาดกว้าง ๓ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ปริมาณน้ำผ่านได้
๑๘,๒๗๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
๒. ประตูระบายน้ำบางบัวทอง ตัง้ อยูท่ หี่ มูท่ ี่ ๑ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี มีขนาดกว้าง ๖ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ปริมาณน้ำผ่านได้ประมาณ ๗๑,๒๒๐
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สร้างเมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๔ สร้างเสร็จ พ.ศ. ๒๔๘๕ และเปิดใช้งาน พ.ศ. ๒๔๘๖

ประตูน้ำเพื่อการคมนาคม
เนื่องจากการสร้างประตูระบายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำหรือระบายน้ำเพื่อการเพาะปลูก ประตู
ระบายน้ำจึงเป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมาทางน้ำ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ จึงได้มีการ
สร้างประตูน้ำบางบัวทองขึ้น สำหรับให้เรือผ่านไปมาได้ ประตูน้ำบางบัวทองสร้างอยู่ทางด้าน
ทิศตะวันตกใกล้กับประตูระบายน้ำบางบัวทอง
ประตูนำ้ บางบัวทองตัง้ อยูท่ หี่ มูท่ ี่ ๑ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ที่กิโลเมตรที่ ๑.๕๐๐ ของคลองบางบัวทอง ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ ๕.๓๐๐ กิโลเมตร
ขนาดอ่างยาว ๖๐ เมตร ปากอ่างกว้าง ๖๗ เมตร ก้นอ่าง ๑๐ เมตร ช่องกว้างของประตู ๖ เมตร
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ซ้าย - เป็นเรือนแพของเจ้าหน้าที่
ชลประทานที่ขุดลอกคลอง
พระราชาพิมล
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๐๖)

เรือจอดรอเวลาประตูน้ำบางบัวทองเปิด
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๐๖)
ประตูน้ำบางบัวทองที่เปิดให้เรือผ่านไปมาได้

สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ เปิดให้เรือผ่านไปมาได้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๖ เป็นต้นมา พร้อมกับประตู
ระบายน้ำบางบัวทอง
เรือที่ผ่านไปมาที่ประตูน้ำบางบัวทองต้องเสียค่าธรรมเนียมให้แก่ทางเจ้าหน้าที่ประตูน้ำ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวคิดตามขนาดของเรือแต่ละลำ และทางราชการได้เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่าย
ในการบำรุงรักษาประตูน้ำ
นายแสวง พูลสุข อดีตอธิบดีกรมชลประทาน (พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๘) เป็นผู้ดำเนินการ
และควบคุ ม การก่ อ สร้ า งประตู ร ะบายน้ ำ บางบั ว ทองและประตู น้ ำ บางบั ว ทอง ขณะนั้ น ดำรง
ตำแหน่งช่างจัตวาประจำแผนกก่อสร้าง กองการก่อสร้าง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตราธิการ
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ประตูระบายน้ำบางบัวทองที่ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง

บางบัวทองมีทั้งชลประทานหลวงและชลประทานราษฎร์
งานชลประทานเป็นงานที่ทางราชการที่มีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานที่กรมชลประทานรับผิดชอบนั้นมีทั้งโครงการชลประทานขนาดใหญ่ เช่น การสร้างเขื่อน
สร้างประตูน้ำ ขุดคลอง เป็นต้น และโครงการชลประทานขนาดเล็ก เช่น การสร้างอ่างเก็บน้ำ
ฝายทดน้ำ การสูบน้ำ การระบายน้ำเพื่อใช้ในการเพาะปลูก
ในพื้นที่อำเภอบางบัวทองมีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ เช่น การสร้างประตูน้ำ
และประตูระบายน้ำบางบัวทอง การขุดคลองในโครงการพระยาบันลือ เป็นต้น ส่วนโครงการ
ชลประทานขนาดเล็กมีการก่อสร้างประตูระบายน้ำตามคลองต่างๆ ในอำเภอบางบัวทองและ
การสร้างฝายทดน้ำขนาดเล็ก เป็นต้น
ต่อมากรมชลประทานได้สนับสนุนส่งเสริมให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ
ชลประทานขนาดเล็ ก เรี ย กว่ า “ชลประทานท้ อ งที่ ” งานชลประทานท้ อ งที่ ไ ด้ ด ำเนิ น ไป
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่ยังคงเป็นหน้าที่หลักของกรมชลประทานในการดำเนินโครงการชลประทาน
ขนาดเล็กที่เป็นชลประทานท้องที่
พ.ศ. ๒๔๘๒ รั ฐ บาลได้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ก ารชลประทานราษฎร์ มอบหมายให้
กรมชลประทานดำเนินงานชลประทานราษฎร์ ส่งเสริมและดูแลช่วยเหลืองานชลประทานราษฎร์
ทั่วไป เช่น พิจารณาให้ช่างของกรมชลประทานไปช่วยควบคุมการก่อสร้างหรือซ่อมแซมงาน
ชลประทานราษฎร์ที่ราษฎรช่วยกันสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือการพิจารณาให้เงิน
สมทบในการก่อสร้าง เป็นต้น
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พ.ศ. ๒๕๐๓ คณะรัฐมนตรีมีมติให้โอนงบประมาณการชลประทานราษฎร์สำหรับงาน
ประเภทเหมืองฝาย และงานระบายน้ำในพื้นที่แห้งแล้ง งานบรรเทาอุทกภัยที่เป็นงานขนาดเล็ก
ให้กระทรวงมหาดไทย เพราะเป็นเจ้าของท้องที่ย่อมเห็นปัญหาในท้องที่ของตน จากนั้นจึงมีการ
จัดตั้งสมาคมชลประทานราษฎร์ขึ้น เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการดำเนินการ โครงการเน้น
การพัฒนาแหล่งน้ำ ปรับปรุงแหล่งน้ำหรือสูบน้ำเพื่อการเกษตร ชาวนาในอำเภอบางบัวทอง
ร่วมกับข้าราชการฝ่ายปกครองและส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้ง “สมาคม
ชลประทานราษฎร์อำเภอบางบัวทอง” มีการจัดหาเครื่องสูบน้ำเพื่อสนับสนุนการทำนาปรัง
ในช่วงที่มีปัญหาน้ำไม่เพียงพอแก่การทำนา ตลอดจนการจัดหาปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชในราคา
เหมาะสมให้แก่ชาวนา การทำนาปรังของชาวนาในอำเภอบางบัวทองจึงขยายพืน้ ทีม่ กี ารทำนาปรัง
และนาปีตลอดทัว่ ทัง้ อำเภอบางบัวทอง การค้าข้าวเปลือกในอำเภอบางบัวทองได้เพิม่ ปริมาณมากขึน้
อย่างรวดเร็ว
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๘ กรมชลประทานได้พัฒนาคลองต่างๆ ในอำเภอ
บางบัวทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองสายหลัก เช่น คลองพระราชาพิมล คลองลำโพ คลอง
ลากค้อน คลองลำรี คลองตาชม เป็นต้น กรมชลประทานได้มาขุดลอกคลองให้ลึกและมีน้ำตลอด
ทั้งปี นอกจากนั้นมีการขุดคลองส่งน้ำภายในตำบลต่างๆ เพิ่มขึ้น ชาวนาในอำเภอบางบัวทอง
จึงทำนาปรังควบคู่กับการทำนาปีกันทั่วทั้งอำเภอ
ปัจจุบันคลองต่างๆ ในอำเภอบางบัวทองได้ลดบทบาทในการเป็นเส้นทางคมนาคม
แต่ยังคงมีบทบาทในการเป็นคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรอยู่ตลอดมา จากการขยายตัวของชุมชน
เมืองที่รุกเข้ามาในพื้นที่ทุกตำบลในอำเภอบางบัวทองเกิดถนนและหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมากมาย
ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก คลองต่างๆ ในอำเภอบางบัวทองหลายคลองจึงเกิดการตื้นเขินหรือ
เป็นที่รับน้ำเสียจากหมู่บ้านจัดสรรที่ระบายลงในคลอง ในขณะเดียวกันมีการสร้างประตูระบายน้ำ
ตามคลองต่างๆ ในอำเภอบางบัวทอง ไม่เว้นแม้แต่คลองขนาดใหญ่ เช่น คลองอ้อม เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมจะทำให้ถนนและหมู่บ้านต่างๆ ได้รับความเสียหาย ประตูระบายน้ำตามคลองต่างๆ
เหล่านี้จะทำหน้าที่ระบายน้ำที่ท่วมออกจากพื้นที่และป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้ไหลบ่า
เข้ามาตามคลอง จะทำความเสียหายแก่ถนนและหมู่บ้านที่อยู่ด้านในประตูระบายน้ำ
คลองพระราชาพิมลที่ครั้งหนึ่งเคยคลาคล่ำไปด้วยเรือน้อยใหญ่ ตั้งแต่เรือขนส่งสองชั้น
ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเรือเขียว เรือต่อขนาดใหญ่ที่บรรทุกข้าว เรือโยงที่ลากจูงเรือบรรทุกข้าว
ตลอดจนเรือโดยสารที่เป็นเรือแท็กซี่ เรือสองตอน เรือหางยาวและเรือชาวบ้านที่แจวพายไปมา
เป็นเพียงตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาเท่านั้น ปัจจุบันมีแต่ความเงียบเหงาเหนือสายน้ำในคลอง
พระราชาพิมล คงมีเรืออยู่บ้างที่มาจากชุมชนปากคลองลำรีมาตลาดบางบัวทอง
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ตอนที่ ๕
เปลี่ยนป่าใหญ่ให้เป็นนาและคูคลอง
ผู้คนเข้าจับจองจนเป็นบ้านเป็นเมือง
สภาพพืน้ ทีภ่ มู ศิ าสตร์ของอำเภอบางบัวทองส่วนหนึง่ เป็นพืน้ ทีร่ าบลุม่ มีความลาดชันน้อย
อัตราการไหลของกระแสน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงและไหลอย่างช้าๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บริเวณพื้นดินสองฝั่งคลองอ้อมและคลองบางบัวทอง ดินตะกอนจะไหลมาทับถมอยู่ตลอดเวลา
ปีแล้วปีเล่า ชายฝัง่ คลองค่อยๆ ตืน้ เขินเกิดเป็นพืน้ ดินทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ดว้ ยตะกอนน้ำจืดและน้ำกร่อย
ซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญงอกงามของต้นข้าวและไม้ผลต่างๆ โดยเฉพาะนาข้าวมีการกระจายอยู่
ทั่วไปในชุมชนที่อยู่ตามคลองอ้อม คลองบางบัวทอง และคลองต่างๆ ที่ขุดแยกจากคลองอ้อมและ
คลองบางบัวทอง การทำนาในชุมชนต่างๆ ดังกล่าวได้มีมาแต่โบราณก่อนที่จะมีการทำสวนผลไม้
แต่ถึงแม้จะทำสวนผลไม้ เจ้าของสวนผลไม้ส่วนใหญ่จะทำนาด้วย โดยใช้พื้นที่ดินริมคลองทำ
สวนผลไม้ และใช้พื้นที่ด้านหลังต่อจากสวนสำหรับทำนา แต่พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของอำเภอ
บางบัวทองอีกส่วนหนึ่ง ที่อยู่ทางทิศตะวันตกและทางทิศเหนือของคลองบางบัวทองและคลอง
อ้อมเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว พื้นที่ดังกล่าวในขณะนั้นยังคงมีสภาพเป็นป่ารกชัฏ มีต้นตะเคียน
ต้นยางขนาดสูงใหญ่และป่ากระทุ่มขึ้นอยู่เต็มไปทั่ว มีผู้คนเข้าจับจองหักร้างถางป่าทำนาบ้าง
แต่ไม่มาก และมีเฉพาะที่อยู่ไม่ไกลจากชุมชน ภายในป่ายังคงมีช้างและสัตว์ป่าบางประเภท
อาศัยอยู่ เพราะพื้นที่ป่าแห่งนี้มีอาณาเขตติดต่อกับป่าทางด้านกำแพงแสน อู่ทองและสุพรรณบุรี
พื้นที่ดังกล่าวนี้มีศักยภาพที่จะแปรสภาพเป็นพื้นที่การเกษตรและได้เปลี่ยนแปลงจากสภาพป่า
มาเป็นนาข้าวที่กว้างใหญ่ไพศาลของจังหวัดนนทบุรีในเวลาต่อมา

พระเจ้าแผ่นดิน โปรดเกล้าฯ ให้ราษฎรจับจองที่ดินเป็นที่ทำกินได้
ตามแบบแผนการปกครองบ้านเมืองของไทยแต่โบราณมา ถือว่าที่ดินในประเทศทั้งหมด
เป็นของพระเจ้าแผ่นดิน และพระเจ้าแผ่นดินจะพระราชทานทีด่ นิ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ
ได้ครอบครองที่ดินโดยไม่ต้องเสียค่าที่ดิน ส่วนราษฎรไม่มีสิทธิ์เหนือแผ่นดินใด นอกจากการใช้
ที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำมาหากินได้แต่ต้องเสียค่าที่ดินตามอัตราที่หลวงเรียกเก็บ
และไม่ใช่ที่ราษฎรจะซื้อขายกันได้ แม้ทางราชการได้ออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรซึ่งมีมาตั้งแต่
สมัยอยุธยาแล้ว แต่การออกโฉนดให้เป็นเพียงการกำหนดเขตการเข้าทำประโยชน์ของราษฎร
ผู้ที่เข้าไปหักร้างถางป่า และเข้าทำนาทำสวนและราชการเข้าไปเก็บภาษีอากร หาใช่เป็นหลักฐาน
แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินไม่
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ราษฎรหักร้างถางพงเป็นพื้นที่ทำนา

เริ่มเปิดพื้นที่ทำนาในบางบัวทอง
ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา บ้านเมืองมีความมั่นคง
และปลอดภัยจากการรุกรานของพม่า ทำให้มรี าษฎรเข้ามาอยูใ่ นกรุงเทพมหานครและเมืองนนทบุรี
กันมากขึ้น ขณะเดียวกันการค้าขายสินค้าการเกษตรกับต่างประเทศมีมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง “ข้าว” เป็นสินค้าออกที่นำรายได้จำนวนมหาศาลมาสู่ประเทศไทย จึงเป็นเหตุผลสำคัญ
ที่ทำให้พื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองนนทบุรีที่ยังมีพื้นที่กว้างใหญ่
ที่เป็นป่า ที่ยังคงนอนหลับอยู่กับความว่างเปล่าโดยไม่ได้ทำประโยชน์นั้น ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นโดยได้ลืมตาตื่นขึ้นจากความหลับใหลและกลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของบ้านเมือง
อย่างรวดเร็วในเวลาต่อมาจนถึง พ.ศ. ๒๓๙๘ ในรัชกาลเดียวกันไทยทำสนธิสัญญาเบาว์ ริง
กับอังกฤษ จึงมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าข้าวครั้งสำคัญด้วยการเปิดการค้าข้าวอย่าง
ไม่จำกัด มีข้อแม้เพียงว่าอาจปิดการค้าชั่วคราวได้ในยามขาดแคลนข้าว
จากนโยบายการค้าข้าวเสรีเกิดผลดีแก่ไทยเป็นอย่างมาก แม้ทางราชการเองก็คาดไม่ถึง
ดังหมายประกาศของทางราชการในปีมะเมีย นพศก มีความตอนหนึ่งว่า “บัดนี้ผู้ใหญ่ในกรุง
พร้อมใจกันยอมเปิดให้ลูกค้าต่างประเทศซื้อเข้า❈ ไปนอกประเทศได้ ราษฎรเป็นอันมาก
ก็ตื่นกันค้าขายมาก ชาวนาก็ทำมากไม่มีว่างทุกแห่งทุกตำบล” ด้วยเหตุดังกล่าวการขยายพื้นที่
ทำนาจึงมีต่อเนื่องจากชานกรุงเทพมหานครมาทางคลองอ้อม คลองบางใหญ่ คลองบางไผ่ คลอง
บางรักใหญ่ คลองลาดปลาดุก คลองบางคูลัดและคลองบางบัวทอง
——————————————————
❈

“เข้า” หมายถึงข้าว
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ข้าวคงเป็นสินค้าออกที่นำรายได้จำนวนมากเข้าประเทศอย่างต่อเนื่องมา จนถึงสมัย
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงความสำคัญของข้าวที่เป็นราย
ได้หลักของพระราชอาณาจักร และทรงเห็นความสำคัญของชาวนาจึงทรงส่งเสริมสนับสนุนให้
ชาวนาได้ขยายพื้นที่การทำนาและได้มีสิทธิ์ในที่ดินเพื่อได้ใช้ในการทำนาอย่างทั่วถึง ตลอดจนให้
มีการขุดคลองเพื่อเป็นแหล่งน้ำที่ต้องใช้ในการทำนาและเปิดพื้นที่สองฝั่งคลองให้เป็นนาข้าว
กล่าวได้ว่าไม่มียุคใดในอดีตของประวัติศาสตร์ไทยที่พระมหากษัตริย์ทรงช่วยเหลือราษฎรในด้าน
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนามากมายเสมอด้วยยุคของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวนาขยายพื้นที่ในการทำนา และเพิ่ม
ผลผลิตข้าวให้มากขึ้น โปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการช่วยเหลือชาวนา ดังนี้
๑. มีการขุดคลองเพิ่มขึ้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริ
เกี่ยวกับการขุดคลองว่า “ในปีหนึ่งควรจะมีการขุดคลองใหม่ขึ้นสักสายหนึ่งจะทำให้บ้าน
เมืองเจริญ ถึงจะออกพระราชทรัพย์ปีละพันชั่งหรือสองพันชั่งก็ไม่ทรงเสียดาย”
คลองแรกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคือคลองสวัสดี
เปรมประชากร โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์จัดการขุดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๓
คลองสวัสดีเปรมประชากรหรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่า คลองเปรมประชากร คลองนี้เริ่มขุดจาก
ริมคลองผดุงกรุงเกษมตรงข้ามวัดโสมนัสวิหารไปทางทิศเหนือ ตรงไปบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยา
ที่อำเภอบางปะอิน ทรงใช้เงิน จำนวน ๒,๕๐๐ ชั่ง ได้คลองยาว ๑,๒๗๑ เส้น ๓ วา ขุดเสร็จ
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๕ การขุดคลองสายนี้ก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลทั้งการคมนาคมและการเกษตร
มี ร าษฎรเข้ า จั บ จองที่ ดิ น ตลอดสองฝั่ ง คลองเพื่ อ การทำนา อี ก ทั้ ง เป็ น ที่ ก ล่ า วขวั ญ ของชาว
ต่างประเทศที่ชื่นชมในพระราชดำริของยุวกษัตริย์ ซึ่งในขณะนั้นมีพระชนมายุได้เพียง ๑๗ พรรษา
ยังไม่มีสิทธิ์ว่าราชการแผ่นดิน (มีคณะผู้สำเร็จราชการแผ่นดินว่าราชการแผ่นดินแทน ขณะที่
พระองค์ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ) หนั ง สื อ ข่ า วภาษาอั ง กฤษที่ อ อกในกรุ ง เทพฯ สรรเสริ ญ สดุ ดี
น้ำพระทัยของพระองค์มากที่ทรงใช้เงินพระคลังทั้งที่เป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ประมาณ
๒๐๐,๐๐๐ บาท ทรงปรารถนาให้ประชาชนได้มีความสุขและได้รับประโยชน์อย่างที่สุด สมกับ
ชื่อคลองที่เรียกว่า คลองสวัสดีเปรมประชากร
๒. งดเก็บค่านาที่ทำใหม่ ๓ ปี “ทรงพระกรุ ณ าเห็ น ว่ า ราษฎรอุ ต ส่ า ห์ พ ากเพี ย ร
โค่นสร้างเป็นนาขึ้น มีประโยชน์แก่แผ่นดิน ไม่ควรจะเรียกค่านาในระหว่าง ปีที่ ๑, ๒, ๓
ให้เรียกเก็บค่านาปีต่อไปในปีที่ ๔”
๓. การช่ ว ยชาวนาที่ ต้ อ งกู้ ยื ม เงิ น นายทุ น โปรดเกล้ า ฯ ให้ อ อกประกาศฉบั บ หนึ่ ง
พ.ศ. ๒๔๒๐ มีข้อความบางตอนดังนี้ (คำว่า “เข้า” หมายถึงข้าว)
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“กรุงเทพฯ ทุกวันนี้เข้าเป็นสินค้าใหญ่ ลูกค้า ณ กรุงเทพฯ แลลูกค้ามาจากเมืองต่างประเทศ
ที่มาตั้งการค้าขายอยู่ทุกวันนี้ ก็ได้อาศัยเข้าเป็นสินค้าใหญ่กว่าสินค้าทั้งปวง จึงได้ทรงพระราชดำริเห็นว่า
ผู้ ที่ มี ทุ น รอนมากมั ก จะคิ ด เอารั ด เอาเปรี ย บราษฎรที่ ท ำนาขายผลเมล็ ด เข้ า ผู้ ที่ มี ทุ น รอนมากนั้ น ก็
ออกเงินให้ล่วงหน้าไป สัญญากับผู้ที่รับเงินไปนั้นให้ส่งเข้าแทนเงิน แต่คิดราคาต่ำกว่าราคาที่ลูกค้า
ซื้อขายกันอยู่ตามธรรมเนียม ราษฎรที่ทำนามีทุนรอนน้อย มารับเงินไปแล้ว ครั้นทำนาได้ผลเมล็ดเข้า
แล้ว ก็ต้องขายเข้าเป็นราคาถูกตามที่ได้สัญญาไว้เมื่อเวลาที่ต้องการเงินไปนั้น ทรงเห็นว่าเป็นการเสีย
ผลประโยชน์ของชาวนาเป็นอันมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ ให้ประกาศแก่ข้าทูลละอองพระบาท
แลราษฎรทั้งปวงให้ทราบด้วยกันว่า
ตั้งแต่วันที่ได้ออกหมายประกาศนี้แล้วสืบต่อไป ห้ามมิให้ผู้ที่มีทุนรอนมาออกเงินตกเข้าแก่
ราษฎรที่ทำนานั้น ถ้าราษฎรผู้ทำนาจะขัดสนไปกู้ยืมแก่ท่านผู้ใด รับสัญญาว่าจะให้เข้าแทนต้นเงินแล
ดอกเบี้ยก็ดี ฤาจะซื้อเข้าเชื่อกันก็ดี เมื่อเวลาที่จะส่งเข้าแทนต้นเงินฤาดอกเบี้ย ให้คิดตามราคาที่ราษฎร
ซื้อขายแก่กันตามเวลาจะใช้เข้าแก่กันนั้น แลเงินดอกเบี้ยนั้นให้คิดแต่เพียงชั่งละบาทตามพระราชบัญญัติ
ห้ามอย่าให้ผู้ที่ออกเงินทดรองไปนั้นกดราคาเข้าของราษฎรให้ต่ำกว่าราคาที่ลูกค้าซื้อขายแก่กันอยู่ใน
เวลาที่ใช้เข้าแก่กันแทนต้นเงินแลดอกเบี้ยนั้น…”

๔. การจัดสรรที่ดินให้ชาวนาเมื่อขุดคลอง เมื่อออกประกาศห้ามนายทุนกดราคาข้าว
แก่ชาวนาไปได้ ๔ เดือน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ออกประกาศ
อี ก ฉบั บ หนึ่ ง มี พ ระราชประสงค์ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ ร าษฎรได้ ข ยายพื้ น ที่ ท ำนาหรื อ มี ที่ ดิ น ทำนา
เป็นการจูงใจให้ชาวนาทำนากันมากขึ้น ด้วยการสนับสนุนให้ราษฎรขุดคลองและเข้าถือครองที่ดิน
สองฝั่งคลองที่ขุดนั้นได้ มีข้อความสำคัญว่า
“…การขุดคลองแต่ก่อน โปรดเกล้าฯ ตั้งนายงาน จ้างเถ้าเก๋ขุดคลอง คลองหนึ่งก็เป็นเงินหลาย
ร้อยชั่ง คลองขุดขึ้น ณ ตำบลใดก็เกิดที่นา ที่ไร่ ที่สวน เป็นที่ทำมาหากินแก่อาณาประชาราษฎร์ทั่วกัน
ควรจะให้ขุดคลองใหญ่บ้าง คลองเล็กบ้าง ตามที่ซึ่งเป็นที่ดอน ราษฎรทำนา ทำสวน ทำไร่เข้าไปไม่ถึง
นั้นให้เป็นคลองน้ำขึ้นหลายๆ แห่ง ให้ทวีมากขึ้นทุกๆ ปีโดยเร็ว…”
“…แต่คลองซึ่งขุดขึ้นแต่ก่อน ข้าเจ้าบ่าวนาย ข้าราชการจับจองที่นาไว้มากๆ เกินกำลังทำ
ไม่หมด หวงแหนที่ไว้ให้รกร้างว่างเปล่าไม่เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินและราษฎรทั่วไป เพราะเจ้าของ
ผู้จับจองนาไว้ถือใจเสียว่าได้เปล่า จึงไม่มีความอุตสาหะปลูกสร้างเป็นนา เป็นไร่ เป็นสวน ให้ที่นา ที่ไร่
ที่สวน เป็นผลประโยชน์ ครั้นผู้อื่นที่มีความอุตสาหะจะจับจองทำบ้างก็ไม่ได้ ด้วยมีเจ้าของหวงแหนอยู่
แลเป็นที่ก่อการวิวาทด้วยแย่งชิงกันจับจองทับโฉนดตราแดงใบจองซึ่งกันและกันเป็นดังนี้โดยมาก
ตั้งแต่นี้สืบไป ถ้าจะขุดคลองซึ่งเป็นการเกื้อกูลแก่ชาวนาชาวไร่ชาวสวนแห่งใด จะทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าหลวงออกไปตรวจหาที่ซึ่งเป็นที่ดินอุดมดี มีคนปรารถนาจะทำนา ทำไร่ ทำสวน
มากด้วยกัน ก็ให้ราษฎรทั้งปวงซึ่งต้องการที่ดินนั้นมาหาข้าหลวง บอกชื่อตัว บุตร ภรรยา ตำบลบ้าน
สังกัดมูลนายและจะต้องการที่นาที่ไร่มากน้อยเท่าไร แลที่นั้นอยู่ต้นคลอง อยู่กลางคลอง อยู่ปลายคลอง
ตำบลใด ให้ข้าหลวงจดหมายไว้ แล้วให้ข้าหลวงเจ้าพนักงานแลราษฎรพร้อมกับคิดเฉลี่ยเป็นสัดส่วน
ค่าที่นา ที่ไร่ ที่สวน ให้ผู้ซึ่งจะต้องการที่ออกเงินช่วยในการขุดคลองบ้างตามสมควรแก่ที่มากแลน้อย ถ้าผู้
ซึ่งจะต้องการที่ ไม่อยากออกเงินจะออกแรงช่วยก็ให้ข้าหลวงกำหนดการให้ผู้นั้นช่วยออกแรงตามสมควร
แก่ที่ซึ่งต้องการ… ”
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การสนับสนุนให้ราษฎรได้มีที่ทำนาอย่างทั่วถึงดังกล่าว จะเห็นได้ถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงช่วยเหลือแม้คนยากจนที่ไม่มีทุนทรัพย์ แต่ถ้า
ผู้นั้นสามารถใช้แรงงานของตนหรือคนในครอบครัวมาช่วยขุดคลองและตีราคาแรงงานเป็นค่า
ธรรมเนียมที่จะต้องจ่ายแก่ทางราชการในการเข้าจับจองที่ดินได้ ผู้นั้นจะได้สิทธิ์ในที่ดิน
นอกจากนั้นเพื่อป้องกันมิให้ผู้เข้าจับจองที่ดินแต่ไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้น ตาม
ประกาศนี้กำหนดให้ผู้เข้าจับจองที่ดินได้ออกเงินหรือออกแรงช่วยในการขุดคลองนั้น ต้องเข้าทำ
ประโยชน์ในที่ดินภายในกำหนด ๕ ปี ถ้าพ้นกำหนด ๕ ปีแล้ว ผู้เข้าจับจองไม่ได้เข้าทำประโยชน์
ข้าหลวงเจ้าพนักงานจะเรียกตราจองเอกสารครอบครองที่ดินคืนและจะมอบให้แก่ราษฎรที่เข้าทำ
ประโยชน์รายอื่นต่อไป ผู้ที่ถูกเรียกตราจองคืนไม่สามารถเรียกขอเงินหรือค่าแรงที่ตนได้ออกไปนั้น
คืนได้
ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มีการขุดคลอง
ทั้งที่เป็นการขุดของทางราชการ และของราษฎรที่ได้รับพระบรมราชานุญาต ราษฎรจำนวนมากได้
เข้าจับจองหักร้างถางป่าทำนาทำสวนกันมาก โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน
ร.ศ. ๑๒๐ หรือ พ.ศ. ๒๔๔๔ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีราษฎรจำนวนมากเข้าจับจองที่ดิน
การเข้ า จั บ จองที่ ดิ น ของราษฎร
ภายหลังที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ทำให้ราษฎรมีความมั่นใจในสิทธิ์
ในที่ดินที่ตนเองได้เข้าจับจองหักร้างถางพง
ซึ่ ง ไม่ เ คยมี สิ ท ธิ์ เ ช่ น นี้ มาแต่กาลก่อนๆ จึง
เป็นแรงกระตุ้นให้ราษฎรเข้าจับจองที่ดินใน
ทุ่งบางบัวทอง และป่ากระทุ่มมืด กันมาก
ยิ่งขึ้น
เพื่ อ เป็ น การเปิ ด พื้ น ที่ ท ำนาให้
มีมากขึ้น โปรดเกล้าฯ ให้มีการขุดคลองเพื่อ
ให้ เ ป็ น แหล่ ง น้ ำ ในการปลู ก ข้ า วและ
การขนส่ ง ข้ า ว ได้ เ ริ่ ม มี ก ารขุ ด คลองเพื่ อ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นครั้งแรก ในรัชกาล
พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
โปรดเกล้ า ฯ ให้ เ จ้ า พระยาทิ พ ากรวงศ์
มหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค) เป็นแม่กอง
จ้ า งจี น ขุ ด คลองมหาสวั ส ดิ์ ผ่ า นที่ ร กร้ า ง
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คลองทวีวัฒนา

ว่างเปล่าตัง้ แต่แม่นำ้ อ้อม หน้าวัดชัยพฤกษมาลาไปออกแม่น้ำท่าจีน เมื่อขุดเสร็จแล้วได้พื้นที่สอง
ฝั่งคลองในแขวงเมืองนนทบุรีและเมืองนครชัยศรี (จังหวัดนครปฐมในปัจจุบัน) จำนวน ๑๖,๐๐๐
ไร่ สำหรับปลูกข้าว
การตื่นตัวในการทำนาของราษฎรมี ม ากขึ้ น ขณะเดี ย วกั น ทางฝ่ า ยราชการได้ มี ก าร
ส่งเสริมให้ราษฎรทำนามากขึน้ เป็นพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
สื บ ต่ อ มา โปรดเกล้ า ฯ ให้ มี ก ารขุ ด คลองสายใหม่ แ ละปรั บ ปรุ ง คลองสายเดิ ม เพื่ อ เปิ ด พื้ น ที่
เกษตรกรรมอย่างกว้างขวางมากที่สุดกว่าที่เคยทำมา และเป็นทางเชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคม
ทางน้ำด้วย

คลองทวีวัฒนา คลองนราภิรมย์เปิดพื้นที่ทำนาของบางบัวทอง
เฉพาะในพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาที่เคยปล่อยให้เป็นที่ป่ารกร้างไม่ได้
ทำประโยชน์ พ.ศ. ๒๔๒๐ มีการขุดคลองเพิ่มขึ้นอีก ๒ คลอง คือคลองทวีวัฒนา โปรดเกล้าฯ ให้
เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) เป็นแม่กองจ้างจีนขุดตั้งแต่คลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ
บรรจบคลองมหาสวัสดิ์ เป็นระยะทางยาวประมาณ ๓๔๐ เส้น จากนั้นโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลอง
นราภิรมย์ ต่อเนื่องจากคลองทวีวัฒนา ทางพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของคลองอ้อมไปออกแม่น้ำ
ท่าจีน และคลองมหาสวัสดิ์ การขุดคลองทั้งสองสายนี้มีผลทำให้เกิดพื้นที่ทำนาสองฝั่งคลอง
เพิ่มขึ้นประมาณ ๗๐,๔๐๐ ไร่ เมื่อขุดคลองทวีวัฒนาและคลองนราภิรมย์แล้ว มีการบุกเบิกพื้นที่
ทำนาในเขตหนองเพรางาย (เดิมอยู่ในเขตอำเภอบางบัวทอง ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอไทรน้อย)
บ้านใหม่ (เดิมอยู่ในเขตอำเภอบางบัวทอง ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอบางใหญ่) ลาดปลาดุก (อยู่ใน
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เขตอำเภอบางบั ว ทอง)และตลอดสองฝั่ ง คลองบางใหญ่ (คลองบางใหญ่ ฝั่ ง ทิ ศ เหนื อ ตั้ ง แต่
ปากคลองถึงคลองโยงและวัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในอดีตอยู่ในเขต
ปกครองของอำเภอบางบัวทอง) ได้เปลี่ยนสภาพจากป่ามาเป็นพื้นที่ทำนา มีแต่บริเวณปากคลอง
ที่มีการทำสวนมากกว่าการทำนา

เกิดชุมชนชาวนาคลองบางใหญ่ คลองนราภิรมย์
การขยายพื้ น ที่ ก ารทำนาสองฝั่ ง คลองบางใหญ่ มี ม ากขึ้ น ต่ อ เนื่ อ งไปทางทิ ศ เหนื อ
ถึงคลองโยง คลองทวีวัฒนาและคลองนราภิรมย์ คลองนราภิรมย์เกิดชุมชนชาวนาตั้งอยู่สองฝั่ง
คลองซึ่งต่างกับเมื่อก่อนที่จะมีการขุดคลองทวีวัฒนาและคลองนราภิรมย์
พ.ศ. ๒๓๘๕ สุนทรภู่เดินทางไปไหว้พระได้กล่าวไว้ในนิราศพระประธม เมื่อเดินทางผ่าน
บางกระบือในคลองบางใหญ่ได้กล่าวไว้ ดังนี้
บางกระบือเห็นกระบือเหมือนชื่อบ้าน
ลงปลักเปลือกเกลือกเลนระเนนนอน

แสนสงสารสัตว์นาฝูงกาสร
เหมือนจะร้อนรนร่ำทุกค่ำคืน

บริเวณบางกระบือเป็นบริเวณที่เข้าเขตพื้นที่ทำนา ซึ่งเลยจากชุมชนชาวสวนปากคลอง
บางใหญ่มาแล้ว พื้นที่สองฝั่งคลองเป็นท้องนาแลเวิ้งว้าง ดังที่กล่าวไว้ในนิราศพระประธมเมื่อ
สุนทรภู่เดิมทางเลยเข้ามาในคลองบางใหญ่ที่ว่า
ริมลำคลองท้องทุ่งดูวุ้งเวิ้ง
ดอกบัวเผื่อนเกลื่อนกลาดดาษดา

ด้วยน้ำเจิ่งจอกผักขึ้นหนักหนา
สันตะวาสายติ่งต้นลินจงฯ

ภายหลังจากมีการขุดคลองทวีวัฒนาที่ตำบลบ้านใหม่ คลองนราภิรมย์แล้ว เกิดชุมชน
ชาวนากระจายอยู่ทั่วไปตลอดสองฝั่งคลอง เกิดชุมชนใหญ่และเป็นตลาดใหญ่ที่บ้านบางคูลัดและ
ตลาดวัดมะเกลือขึ้นในเวลาต่อมา พื้นที่คลองบางใหญ่ฝั่งเหนือทั้งหมดในตำบลบ้านใหม่ ตำบล
บางแม่นาง ตำบลเสาธงหินเคยเป็นพื้นที่ของอำเภอบางบัวทองมาก่อน ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

รัชกาลที่ ๕ ทรงห่วงใยชาวนา โปรดเกล้าฯ ให้แต่ละจังหวัด
รายงานปริมาณน้ำฝนและการทำนาของชาวนา
ในบรรดาพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรง
สนับสนุนและส่งเสริมการทำนาของชาวนาซึ่งมีอยู่มากนั้น การรายงานปริมาณน้ำฝนของจังหวัด
ต่างๆ เป็นพระราชประสงค์เพื่อได้ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของชาวนา จึงโปรดเกล้าฯ ให้แต่ละ
จังหวัดรายงานสถิติน้ำฝน และการทำนาให้ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาททุกเดือน เพื่อประโยชน์
ในการพิจารณาปรับปรุงการทำนาและได้ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาการทำนาของชาวนาโดยทั่ว
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ประเทศ จังหวัดนนทบุรีได้ทำการบันทึกปริมาณน้ำฝนและการทำนาของชาวนาในจังหวัดนนทบุรี
และรายงานกราบบังคมทูลให้ทรงทราบทุกเดือน ดังเช่น รายงานบอกน้ำฝนต้นเข้าเมืองนนทบุรี
ที่ได้ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓ หน้า ๑๗๒ จุลศักราช ๑๒๓๘ (พ.ศ. ๒๔๑๙)
รายงานนี้ข้าราชการระดับสูงของจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการเมือง
ในสมัยนั้น และข้าราชการผู้ใหญ่ของจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุนการทำนา
ของชาวนาในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งปรากฏในรายงาน ดังนี้
“ข้าพระพุทธเจ้า พระยานนทบุรีศรีเกษตรารามผู้ว่าราชการ หลวงสยามนนทเขตขยันปลัด
ขุ นนนทบุ รี ย กกระบั ต ร หลวงอนุ รั ก ษ์ ภู ท รผู้ ช่ ว ย ขุ น นนทบุ รี ม หาดไทย ขุ น นากรมการเมื อ งนนทบุ รี
บอกประนิบัตรมายังท่านขุนอักษรสมบัติเสมียนตรา ขอได้นำขึ้นกราบเรียน ฯพณฯ มหาโกษาธิบดี
ซึ่งสำเร็จราชการกรมท่าทราบด้วย ณ วันอาทิตย์ เดือนหก ขึ้นค่ำหนึ่ง ปีชวด อัฐศก”

สาระสำคัญของรายงานประกอบด้วย เรื่อง ปริมาณน้ำฝน สถานการณ์น้ำในแม่น้ำ
ลำคลอง การปักดำทำนาของชาวนา การเจริญเติบโตของต้นข้าว ตลอดถึงการเก็บเกี่ยวข้าวและ
ราคาข้าว
ตามรายงานของจังหวัดนนทบุรีที่ปรากฏในรายงานน้ำฝนต้นเข้าเมืองนนทบุรี ที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓ หน้า ๑๗๒ - ๑๗๔ จุลศักราช ๑๒๓๘ (พ.ศ. ๒๔๑๙) ดังนี้
๑. การรายงานปริมาณน้ำฝนในจังหวัดนนทบุรี ที่ตกแต่ละครั้ง ตกเมื่อวัน เวลาใด มีน้ำ
ฝนมากน้อยเท่าใด ดังนี้
“…ณ วันอาทิตย์ เดือนหก ขึ้นค่ำหนึ่ง ปีชวด/อัฐศก เวลาสามยามเศษฝนตก ข้าพระพุทธเจ้า
ได้เอาขวดแก้วซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานขึ้นไปนั้น รองน้ำฝนได้สองทสางค์ ณ วันศุกร์
เดือนหก ขึ้น ๙ ค่ำ เวลาบ่ายโมงเศษฝนตก รองน้ำฝนได้สามทสางค์… ณ วันพฤหัสบดี เดือนเจ็ด
ขึ้นสามค่ำ เวลาบ่ายห้าโมงเศษ ฝนตกรองน้ำฝนได้สองทสางค์… ณ วันจันทร์ เดือนแปด ขึ้นห้าค่ำ เวลา
บ่ายห้าโมงเศษฝนตก รองน้ำฝนได้สองนิ้วสามทสางค์…”

นอกจากรายงานแต่ละครั้งเมื่อฝนตกแล้วต้องรายงานรวมแต่ละเดือน และเปรียบเทียบ
ปริมาณน้ำฝนในช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นรายไตรมาส ดังนี้
“…พระอาทิตย์อยู่ในราษีเมถุน สามสิบสองวันฝนตกสิบสามครั้ง รองน้ำได้สามสิบเจ็ดนิ้ว
สี่ทสางค์ รวมกันสามราษี ฝนตกสามสิบห้าครั้ง รองน้ำฝนได้หกสิบเจ็ดนิ้วกับทสางค์หนึ่ง และเมื่อปีกุน
สัปตศก พระอาทิตย์อยู่ทสางค์ (ทะสาง) มาตราวัดน้ำฝนเท่ากับ ๑๐ สตางค์ โดยมีมาตราวัดน้ำฝน ดังนี้
๑๐ สตางค์ เป็น ๑ ทสางค์ และ ๑๐ ทสางค์ เป็น ๑ นิ้ว ในราษีเมษ ตั้งแต่ ณ วันจันทร์ เดือนห้า
ขึ้นเจ็ดค่ำ จนถึง ณ วันพุฒ เดือนหก ขึ้นแปดค่ำ ฝนตกสิบสามครั้ง รองน้ำฝนได้ยี่สิบห้านิ้ว ฝนตกมาก
กว่าปีชวดอัฐศก พระอาทิตย์อยูในราษีเมษห้าครั้ง น้ำฝนมากกว่าสิบห้านิ้ว เมื่อปีกุนสัปตศก พระอาทิตย์
อยู่ในราษีพฤษภตั้งแต่ ณ วันเสาร์ เดือนหก ขึ้นสิบเจ็ดค่ำ จนถึง ณ วันเสาร์ เดือนเจ็ด ขึ้นเก้าค่ำ ฝนตก
สิบสามครั้ง รองน้ำได้สิบห้านิ้วสี่ทสางค์ ฝนตกน้อยกว่าปีชวดอัฐศกครั้งหนึ่ง น้ำฝนมากกว่าปีชวดอัฐศก
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สี่นิ้ว เมื่อปีกุนสัปตศก พระอาทิตย์อยู่ราษีเมถุน ตั้งแต่ ณ วันศุกร์ เดือนเจ็ด แรมค่ำหนึ่ง จนถึง ณ
วันเสาร์ เดือนแปด ขึ้นแปดค่ำ ฝนตกหกครั้ง รองน้ำฝนได้สิบนิ้วสองทสางค์ ฝนตกน้อยกว่าปีชวดอัฐศก
พระอาทิตย์อยู่ในราษีเมถุนเจ็ดครั้ง น้ำฝนน้อยกว่ายี่สิบเจ็ดนิ้วสี่ทสางค์…”

๒. การรายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำลำคลอง ในจังหวัดนนทบุรี ดังนี้
“น้ำท่า เดือนต่อเดือน เมื่อ ณ วันเดือนห้า ขึ้นสิบห้าค่ำ ปีกุนสัปตศก มากกว่าน้ำท่า เมื่อ ณ
วัน เดือนหก ขึ้นสิบห้าค่ำ ปีกุนสัปตศก มากกว่าน้ำท่า เมื่อ ณ วัน เดือนหก ขึ้นสิบห้าค่ำ ปีชวด อัฐศก
หกนิ้ว น้ำท่าเมื่อ ณ วันเดือนเจ็ด ขึ้นสิบห้าค่ำ ปีกุนสัปตศก มากกว่าน้ำท่า ณ วันเดือนเจ็ด ขึ้นสิบห้าค่ำ
ปีกุนสัปตศก น้อยกว่าน้ำท่า ณ วันเดือนแปด ขึ้นสิบห้าค่ำ ปีชวดอัฐศกสี่นิ้ว น้ำท่าปีชวดอัฐศก งามดีกว่า
น้ำท่า ปีกุนสัปตศก”

๓. การรายงานการทำนาของชาวนาปลูกข้าวในจังหวัดนนทบุรี ที่ปรากฏในรายงาน
ใช้คำว่า “เข้า” หมายถึงข้าว ดังนี้
“…ข้าพระพุทธเจ้า ได้ให้กรมการนายอำเภอ กำนันไปตรวจดูนาข้าราชการกรมการ ราษฎร
มอญไทยฝั่ ง ตะวั น ตกตะวั น ออก ในแขวงเมื อ งนนทบุ รี กรมการนายอำเภอ กำนั น มาแจ้ ง แก่
ข้าพระพุทธเจ้าว่าราษฎร ได้ตกกล้าเข้าเบา เข้ากลางปี เข้าหนัก ลงไว้หลายแห่งหลายตำบล แต่กล้า
เข้าเบา เข้ากลางปีนั้น ราษฎรตกลงไว้ได้สามส่วน ยังส่วนหนึ่ง กล้าเข้าหนักตกลงไว้ได้สามส่วน ยังสอง
ส่วน ต้นกล้าสดชื่น งามที่ราษฎรได้ปักดำ เข้าเบา เข้ากลางปีลงไว้สามส่วน ยังส่วนหนึ่ง แต่เข้าหนักนั้น
ได้ปักดำไว้ส่วนหนึ่ง ยังสามส่วนต้นเข้าเบา เข้ากลางปี เข้าหนักได้ปักดำไว้สูงศอกหนึ่งบ้าง ศอกเศษบ้าง
ต้นเข้าที่ปักดำลงไว้หาสู้สุดชื่นงามดีไม่…”

๔. การรายงานราคาข้าวในจังหวัดนนทบุรี เมืองนนทบุรี ได้รายงานราคาข้าวที่ปรากฏ
ใบบอก ดังนี้
“…ราคาเข้าเปลือกราษฎรซื้อขายแก่กันในแขวงเมืองนนทบุรี ตวงด้วยสัดยี่สิบห้าทนาน ทนาน
แปดร้อยสามสิบ เกวียนละหกตำลึง บาทบ้าง หกตำลึงกึ่งบ้าง…”

ในตอนท้ายของรายงานได้กล่าว ดังนี้
“…ถ้าฝนตกลงมาราษฎรจะตกกล้า เข้าหนักแลปักดำ เข้าเบา เข้ากลางปี เข้าหนัก ได้อีก
มากน้อยเท่าใด แลน้ำฝนน้ำในนา น้ำท่าเดือนต่อเดือน ราคาเข้าเปลือกจะขึ้นลงทรงอยู่ ประการใด
ข้าพระพุทธเจ้าจะบอกลงให้ทราบ ครัง้ หลังบอกประนิบตั รมา ณ วันพฤหัสบดี เดือนเก้า แรมห้าค่ำ ปีชวด
อัฐศก…”

บุกเบิกทำนาตามคลองบางบัวทองและทางทิศตะวันตกของคลองบางบัวทอง
สองฝั่งคลองบางบัวทองเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทำนา มีผู้คนเข้าบุกเบิกจับจองที่ดิน
เพื่อทำนาและทำสวน ที่ดินริมคลองบางบัวทองบางส่วนเป็นที่ลุ่มมากไม่เหมาะแก่การทำนา
ชาวบ้านผู้เข้าจับจองได้ยกร่องทำเป็นสวนผลไม้ ด้านหลังสวนผลไม้ใช้พื้นที่ส่วนนี้เป็นที่ทำนา
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การทำนาได้ขยายพื้นที่ไปตลอดสองฝั่งคลองบางบัวทอง ประมาณ พ.ศ. ๒๔๓๐ ผู้คน
จากบ้านบางรักใหญ่และบ้านปากคลองบางบัวทอง บ้านบางพลับ บ้านบางภูมิ บ้านคลองข่อย
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้เข้าไปบุกเบิกจับจองทีด่ นิ ปลายคลองบางบัวทอง หนองเชียงโคต
ที่เป็นคลองต่อเนื่องจากคลองบางบัวทองไปทางทิศเหนือ ไปถึงเขตจังหวัดปทุมธานีทำให้สองฝั่ง
คลองลำโพเป็นนาข้าวต่อเนื่องไปจนถึงปลายคลอง
ในช่วงเวลาเดียวกันนัน้ ชาวบ้านจากคลองอ้อม บ้านบางกร่าง บ้านบางแพรก บ้านบางเดือ่
บ้านบางรักใหญ่ บ้านบางเลนและบ้านบางไผ่ ได้ขยายพื้นที่ทำนาไปทางทิศเหนือ ปลายคลอง
บางไผ่ ปลายคลองบางแพรกที่เป็นตำบลบางคูรัดในปัจจุบันนี้ ไปจนถึงหนองเชียงโคตปลายคลอง
บางบัวทอง บริเวณปลายคลองบางบัวทองก่อนมีการขุดคลองพระราชาพิมล บริเวณนี้เป็นชุมทาง
ของชาวบ้านที่ไปทำนาห่างจากคลองบางบัวทองและคลองลำโพ ต้องเดินทางมาตามทางเกวียน
มาที่ปลายคลองบางบัวทองเช่นเดียวกับพ่อค้าที่นำของป่าจากเมืองสุพรรณบุรี กำแพงแสน อู่ทอง
ไปขายที่ ก รุ ง เทพมหานคร เดิ น ทางมาด้ ว ยเกวี ย นหรื อ เลื่ อ นเที ย มควายจนถึ ง ปลายคลอง
บางบั ว ทอง จากนั้นนำสินค้าป่าบรรทุกไปด้ว ยเรื อ ที่ ป ลายคลองบางบั ว ทองนี้ เ พื่ อ เดิ น ทางไป
กรุงเทพมหานครต่อไป
ทางเกวียนดังกล่าวนี้ชาวบ้านเดินทางได้เฉพาะในฤดูแล้งเท่านั้น เมื่อถึงฤดูฝนหรือช่วง
น้ำท่วมไม่สามารถเดินทางด้วยเกวียนได้ ต้องเดินทางด้วยเรือ เส้นทางการเดินทางของชาวบ้าน
และผู้ค้าของป่าจะเป็นทางตรงจากปลายคลองบางบัวทองตรงไปทางทิศตะวันตกผ่านเข้าไปใน
ป่ากระทุ่มมืด เมื่อพ้นป่ากระทุ่มมืดจะเข้าเขตกำแพงแสน อู่ทองและสุพรรณบุรี
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมให้ราษฎรทำนาให้มากขึ้น
ราษฎรได้เข้าจับจองที่ดินตามแนวทางเกวียนนี้ แต่มีจำนวนไม่มากเพราะขณะนั้นยังไม่มีคลอง
ส่งน้ำ การทำนาต้องอาศัยน้ำฝนเท่านั้น
การเดินทางของชาวบ้านสมัยก่อนใช้เลื่อนเทียมควาย
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ขุดคลองเพิ่มขึ้นเพื่อขยายพื้นที่ทำนา
การเกิ ด พื้ น ที่ ท ำนามากขึ้ น ตามสองฝั่ ง คลองพระราชาพิ ม ล ผู้ ค นจำนวนมากได้ เ ข้ า
จับจองที่ดินมากขึ้น พื้นที่ที่อยู่ห่างจากคลองพระราชาพิมล จึงมีการขุดคลองแยกจากคลอง
พระราชาพิ ม ลตั้ ง แต่ ป ากคลองจนถึ ง ปลายคลองอี ก หลายคลอง ได้ แ ก่ คลองผู้ ใ หญ่ จ อน
คลองสุเหร่าโรงสวด คลองสุเหร่าโรงกระโจม คลองเจ็ก คลองตาชม คลองตาคล้าย คลองมะสง
คลองห้าร้อย คลองทวีวัฒนา (คลองเจ้า) คลองลัดสีนวล คลองขุนศรี มีการขุดขยายลำโพซึ่งเป็น
ทางน้ำเล็กๆ ต่อจากปลายคลองบางบัวทองไปทางทิศเหนือจนเป็นคลองลำโพ ทางฝั่งตะวันตก
ของคลองลำโพมีการขุดคลองลำรี คลองลากค้อน คลองเหล่านี้เป็นคลองส่งน้ำจากคลองหลักๆ ใน
พื้นที่คือ คลองพระราชาพิมล คลองบางบัวทองและคลองลำโพ เพื่อส่งน้ำเข้าในที่นาดอนห่างจาก
คลองหลักดังกล่าว การเกิดชุมชนชาวนาสองฝั่งคลองทั้งคลองหลักและคลองซอยจึงมีมากขึ้น
การขุดคลองพระราชาพิมลไปทางทิศตะวันตกเข้าไปในป่ากระทุ่มมืด เป็นการเปิดพื้นที่
จากป่ากระทุ่มให้เป็นนาข้าวขนาดใหญ่ ต่อเนื่องไปจนถึงอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมและ
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนทำให้เกิดเป็นชุมชนใหญ่และเป็นแหล่งปลูกข้าว
ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในจั ง หวั ด นนทบุ รี การทำนาในอำเภอบางบั ว ทองได้ มี ก ารขยายพื้ น ที่ ก ารทำนา
อย่างกว้างขวางและบุกเบิกที่ป่าเพื่อใช้เป็นที่ทำนากันมากขึ้น ในช่วงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องด้วยขณะนั้นรายได้จำนวนมากที่ประเทศไทยได้รับ เป็นรายได้
ที่ได้จากการจำหน่ายข้าวที่มีทั้งข้าวสารและข้าวเปลือกส่งไปขายยังต่างประเทศ ทั้งข้าวไทยที่มี
คุณภาพดีเป็นที่ต้องการของบรรดาพ่อค้าชาวต่างประเทศ ในบรรดาสินค้าต่างๆ ที่สร้างรายได้ให้
แก่ประเทศไทยนั้น รายได้จากการขายข้าวเป็นรายได้สูงสุดมากกว่าสินค้าอื่นๆ ที่ประเทศไทย
จำหน่ายให้แก่พ่อค้าชาวต่างประเทศ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มี
การขุดคลองและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนราษฎรให้ช่วยกัน
ทำนามากขึ้น
นอกจากได้โปรดเกล้าฯ ให้ราษฎรได้ขุดคลองและจับจองที่ดินสองฝั่งคลองเพื่อทำนา
แล้วยังมีการยกเลิกระบบไพร่ที่ให้ชายไทยที่มีอายุ ๑๗ ปีขึ้นไปจนถึงอายุ ๗๐ ปี ไม่ต้องไปทำงาน
ให้แก่ทางราชการที่เรียกว่า “เข้าเดือน” แต่เปลี่ยนเป็นการเกณฑ์เป็นทหาร ๒ ปี เมื่อปลดเป็น
กองหนุนแล้วไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้ นอกจากนั้นโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลิกทาส ราษฎรจึงมี
โอกาสประกอบอาชี พ ทำนา สนองพระบรมราโชบายที่ มี พ ระราชประสงค์ ใ ห้ ร าษฎรทำนาให้
มากขึ้นได้เป็นอย่างมากและเป็นผลดีแก่ราษฎรทั้งหลาย ราษฎรส่วนหนึ่งจึงได้เข้าจับจองหักร้าง
ถางป่าที่ปลายคลองบางบัวทอง ต่อเนื่องไปถึงคลองลำโพ ราษฎรเหล่านี้ได้อพยพไปจากอ้อมเกร็ด
บางพลับ บางภูมิ คลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี การทำนาจึงเริ่มขยายจากคลอง
บางบัวทองไปถึงคลองลำโพ ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกและด้านทิศเหนือของอำเภอบางบัวทอง
ในปัจจุบัน
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ทางด้านคลองอ้อม มีการขยายพื้นที่ทำนาออกไปทางทิศเหนือของคลองอ้อมไปตาม
คลองบางไผ่ คลองบางแพรก ไปถึงลาดปลาดุก บางคูรัด
หลังจากที่พระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ขุดคลองพระราชาพิมล เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓ - พ.ศ.
๒๔๔๒ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการก่อกำเนิดชุมชนและสังคมชาวนาที่สำคัญที่สุดในพื้นที่ตะวันตกของ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในจังหวัดนนทบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ในอำเภอบางบัวทอง มีการขุด
คลองเจ็ก คลองลำรี คลองลากค้อน ทำให้มีผู้คนจากตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
จากอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จากบ้านคลองตะเคียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งเป็นมุสลิมและผู้คนจากบ้านบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หลั่งไหลเข้าไปจับจองที่ดิน
สองฝั่งคลองเพื่อทำนากันมากยิ่งขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าให้เป็นนาข้าวอย่างกว้างขวาง
และรวดเร็ว จนเกิดเป็นชุมชนชาวนาตลอดทุกคลองที่มีอยู่ในอำเภอบางบัวทอง
การเข้าจับจองที่ดินเพื่อทำนาของผู้คนรุ่นบุกเบิกนั้นส่วนใหญ่จะทำนาหว่าน เริ่มจาก
การไถและหว่านข้าวปลูกไว้จนแล้วเสร็จ หลังจากนั้นจึงเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนา เมื่อถึงฤดู
เก็บเกี่ยวจึงเดินทางกลับมาเกี่ยวข้าวที่ปลูกไว้จนกระทั่งนวดข้าวเสร็จแล้วจึงนำข้าวกลับไปเก็บไว้
ที่บ้าน ขณะนั้นยังไม่มีการมาตั้งบ้านเรือนอยู่ในที่ที่ทำนา ชาวบ้านจากคลองอ้อมหรือชาวมุสลิม
จากท่าอิฐ บางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรที เี่ ข้ามาทำนาทีป่ ลายคลองบางไผ่ ลาดปลาดุก
ลำโพ คลองลำรีและคลองลากค้อนเริ่มมาทำนาในลักษณะนี้ แม้ต่อมามีการทำนาดำในช่วงแรกๆ
ก็ยังไม่ได้มาตั้งหลักแหล่งถาวรในที่ที่ตนเองทำนา การอพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ในที่ดินที่ได้
จับจองกันไว้นั้นได้เกิดขึ้นต่อมาในภายหลัง และได้เป็นชุมชนชาวนาอำเภอบางบัวทองที่กระจาย
อยู่ตามริมคลองต่างๆ ในอำเภอบางบัวทอง แหล่งปลูกข้าวของอำเภอบางบัวทองจึงมีอยู่ทั่วไปทุก
ตำบลในอำเภอบางบัวทอง แม้ตำบลโสนลอยที่เป็นที่ตั้งของเทศบาลเมืองบางบัวทองและเป็น
ตำบลหนองเชียงโคตมาก่อนนั้น แต่เดิมมีการทำนาในตำบลนี้ ในหนังสือที่หลวงวิสูตรบริหาร
ข้าหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรี ได้มีใบบอกกราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์
เสนาบดีกระทรวงนครบาล ถึงเรื่องราษฎรทูลเกล้าถวายที่ดินเพื่อสร้างที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ นั้น พื้นที่บริเวณที่สร้างที่ว่าการอำเภอบางบัวทองยังคงเป็นท้องนา ดังข้อความ
ที่ว่า “นายเขียว ราษฎรตำบลบางบัวทอง ทูลเกล้าฯ ถวายที่ดินเป็นพื้นที่นา กว้าง ๒๐ วา
ยาว ๒๐ วา สำหรับดำเนินการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอบางบัวทองแล้ว” ที่ว่าการอำเภอ
บางบัวทองหลังแรกนี้คงตั้งอยู่กลางทุ่งนา

การตื่นตัวของราษฎรที่หลั่งไหลเข้าจับจองที่ดินที่ทุ่งบางบัวทอง
การขุดคลองรังสิตของบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม ที่ตำบลทุ่งหลวง เมืองปทุมธานี
เมื่ อ พ.ศ. ๒๔๓๓ และให้ราษฎรเข้าจับจองที่ ดิ น สองฝั่ ง คลองที่ ขุ ด ได้ นั้ น ได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เปลี่ยนแปลงในการเข้าถือครองที่ดินของผู้คนครั้งใหญ่ ผู้คนต่างแตกตื่นไปจับจองที่ดิน หักร้าง
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ถางพงเพื่อทำนาทำไร่ ทางราชการสนับสนุนและรับรองสิทธิ์ในที่ดินที่เข้าจับจองนั้นด้วย เมื่อ
พระราชาภิมณฑ์ขุดคลองพระราชาพิมลในช่วงเวลาเดียวกันกับการขุดคลองรังสิต ผู้คนจำนวน
มากได้แตกตื่นไปจับจองที่ดินในทุ่งบางบัวทองกันอย่างต่อเนื่อง ดังที่หลวงโยธีพิทักษ์ อดีตนาย
อำเภอบางบัวทอง กล่าวไว้ในหนังสือสมุดที่ระลึกอำเภอบางบัวทอง ดังนี้
“การตื่นทองคำในเรื่องราวของชาวตะวันตกเป็นอย่างไร การตื่นทองนาของเราในครั้งนั้น
ก็ปานๆ กัน”

การตื่นตัวของราษฎรที่เข้าจับจองที่ดินที่ทุ่งบางบัวทอง และป่ากระทุ่มมืดได้เริ่มขึ้นเมื่อมี
การขุดคลองพระราชาพิมล ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๓ เป็นต้นมา ผู้ที่ได้เข้าจับจองที่ดินครั้งนั้น มีตั้งแต่
ข้าราชการผู้ใหญ่ ผู้มีบรรดาศักดิ์ลงมาจนถึงราษฎรทั่วไป แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม
กลุ่มแรก เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ ผู้มีบรรดาศักดิ์ เช่น
๑. พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าศรีนาคสวาสดิ์
๒. พระองค์เจ้าโตสินี
๓. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ
๔. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโต
๕. เจ้าพระยาพิพัฒน์โกษา	
๖. พระยางำเมือง
๗. พระยาสุรสีห์วิสุทธศักดิ์
๘. ท่านผู้หญิงหงส์ ภรรยาพระยาประสิทธิ์ศัลการ
๙. พระประชากรกิจวิจารณ์
๑๐. หลวงศักดาวุธ
๑๑. หลวงพิพิธพลภักดิ์
๑๒. ขุนวิสูตรอักษร
๑๓. ขุนนานารถ
๑๔. ขุนประพัฒน์นรกิจ
๑๕. นายแจ้ง มหาดเล็กพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโต
๑๖. นายชม มหาดเล็ก
การเข้ า ถื อ ครองที่ ดิ น ของบุ ค คลกลุ่ ม แรกนี้ มี ทั้ ง ที่ ข อจั บ จองที่ ดิ น เป็ น คณะ และเป็ น
รายบุคคล เช่น คณะของนายแจ้ง มหาดเล็กขึน้ อยูใ่ นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโต ขอจับจองทีด่ นิ
รวม ๑๕๐ คน คนละ ๑๐๐ ไร่ รวมทีด่ นิ ทีน่ ายแจ้งกับพวกขอจับจองเป็นเนือ้ ทีร่ วม ๑๕,๐๐๐ ไร่
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ข้อความบางส่วนจากเอกสารจดหมายเหตุ สมัยรัชกาลที่ ๕ แสดงการขอจับจองที่ดิน
ของนายแจ้งและคณะ รวม ๑๕๐ คน เป็นเนื้อที่รวม ๑๕,๐๐๐ ไร่ ในทุ่งบางบัวทอง

กลุ่มที่ ๒ เป็นการขอจับจองที่ดินของราษฎรทั่วไป การขอจับจองที่ดินของราษฎรกลุ่ม
ที่ ๒ นี้ มีทั้งการขอจับจองที่ดินเป็นคณะและเป็นรายบุคคล ส่วนใหญ่เป็นคณะแต่เป็นกลุ่มบุคคล
กลุ่มเล็กๆ ประมาณ ๕ ครอบครัวขึ้นไป และเป็นครอบครัวชาวนาที่มีความตั้งใจเข้ามาหักร้าง
ถางป่าเพื่อทำนาอย่างแท้จริง ราษฎรกลุ่มที่ ๒ ที่เข้าจับจองที่ดินประกอบด้วยราษฎรหลากหลาย
ชาติพันธุ์และศาสนา ได้แก่ ไทย มอญ มุสลิมและจีน ส่วนใหญ่เป็นไทยที่มาจากอำเภอปากเกร็ด
อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จังหวัด
กาญจนบุรี และจากบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
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ไทย ที่เข้าจับจองที่ดินส่วนใหญ่จะเข้าจับจองที่ดินที่ตำบลพระพิมล (ตำบลบางบัวทอง)
ตำบลลำโพ ตำบลโสนลอย ตำบลหนองเพรางาย และตำบลบางคูรัด ขุนพิทักษ์ปทุมมาศ (สิงโต
สามวัง) ดูแลพืน้ ทีต่ ำบลบางบัวทอง ตำบลโสนลอย ขุนวิมลบำรุงราษฎร์ กำนันตำบลหนองเพรางาย
(ปัจจุบันอยู่ในเขตปกครองของอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี)
มุสลิม ส่วนใหญ่มาจากบ้านท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บ้านคลองตะเคียน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ชาวมุสลิมเข้าจับจองที่ดิน
ในทุ่งละหารและลากค้อนเป็นส่วนใหญ่ หลายครอบครัวได้เข้าจับจองรวมกับคณะในนามของ
กลุ่มแรก เช่น คณะของนายแจ้ง มหาดเล็กที่มีจำนวน ๑๕๐ คน นั้น เป็นชื่อของมุสลิมถึง ๘๖
ชื่อ ในทุ่งละหารจึงต้องตั้ง นายเซ็น มุสลิม เป็นกำนัน เพื่อช่วยดูแลการจับจองที่ดิน
มอญ เป็นราษฎรกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าจับจองที่ดิน แต่ส่วนใหญ่พื้นที่ที่มอญ
เข้าจับจองแต่เดิมอยู่ในเขตปกครองของอำเภอบางบัวทอง ที่ตำบลไทรน้อย ตำบลไทรใหญ่ และ
ตำบลราษฎร์นิยม แต่ปัจจุบันอยู่ในเขตปกครองของอำเภอไทรน้อย เป็นส่วนใหญ่ “ขุนศรีราษฎร์
นิยม” (พร มัณยานนท์) เป็นกำนันตำบลไทรใหญ่และเป็นผู้ดูแลการเข้าจับจองที่ดินของราษฎรที่
ป่ากระทุ่มมืด
จีน ชาวจีนที่ขอจับจองที่ดินมีน้อยราย เนื่องจากชาวจีนส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าว มีคน
จีนขอเข้าจับจองที่ดินบ้าง เช่น จีนโท จีนไฮ้ จีนสู่ ขอจับจองที่ดินที่ทุ่งบางบัวทอง จีนทั้ง ๓ คนนี้
เป็นจีนที่สังกัดอยู่กับข้าราชการและทำราชการด้วย
มี มุ ส ลิ ม และญวนส่ ว นหนึ่ ง ที่ ม าอยู่ ใ นพื้ น ที่ ทุ่ ง บางบั ว ทอง ทุ่ ง ละหารแต่ ไ ม่ ส ามารถ
ขอจับจองที่ดินได้ เพราะไม่ได้ถือสัญชาติไทย บางคนเป็นคนในบังคับฝรั่งเศส อังกฤษ โปรตุเกส
บุคคลเหล่านี้ แต่งงานกับคนไทย มีลูกหลานเป็นผู้ขอเข้าจับจองที่ดินได้ การเข้าจับจองหักร้าง
ถางป่ า ของผู้ ค นจำนวนมากครั้ ง นี้ หลวงโยธี พิ ทั ก ษ์ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ใ นหนั ง สื อ สมุ ด ที่ ร ะลึ ก อำเภอ
บางบัวทอง พ.ศ. ๒๔๗๗ ดังนี้
“เมือ่ ราษฎรได้เข้ามาเบิกสร้างหักร้างถางพง เบิกทุง่ เป็นนา เบิกป่าเป็นบ้านเข้าเช่นนีแ้ ล้ว อย่าว่า
แต่ปา่ พงทีส่ งู ท่วมหลังช้าง ดังต้นกระทุม่ อันแน่นทึบจะศูนย์สนิ้ ไป ชือ่ เสียงเก่าๆ ก็พลอยเงียบไปจากหูดว้ ย
เช่น “กระทุ่มราย” “กระทุ่มมืด” เป็นต้น ได้กลายเป็นตำบลไทรน้อย ตำบลไทรใหญ่ไปสิ้น”

อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งอยู่ในทุ่งบางบัวทอง ทุ่งละหาร
บ้านกระทุ่มมืด ซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตปกครองของอำเภอบางบัวทอง ทั้งหมดจึงเป็นแหล่ง
ทำนาที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่รวมของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ บรรพบุรุษของผู้คนเหล่านั้นได้เข้า
จับจองหักร้างถางป่า ทำนาเมื่อกว่าร้อยปีมาแล้ว
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ข้อความบางส่วนและแผนที่จากเอกสารจดหมายเหตุสมัยรัชกาลที่ ๕
ที่ราษฎรขอจับจองที่นา มีทั้งมอญและมุสลิม

การตั้งนายกองนาของผู้เข้าจับจองที่ดินรายใหญ่หรือขอจับจองที่ดินเป็นคณะ
นอกจากราษฎรทีเ่ ข้ามาบุกเบิกจับจองทีด่ นิ โดยตนเองแล้ว มีขา้ ราชการหรือผูม้ ฐี านะเข้ามา
จับจองทีด่ นิ จำนวนมากเป็นพืน้ ทีก่ ว้างใหญ่ และแต่งตัง้ คนของตนให้มาดูแล เรียกว่า “นายกองนา”
นายกองนามีหน้าที่จัดสรรที่ดิน แบ่งที่ดินที่ตนเองได้รับมอบหมายให้ดูแลนั้น ให้แก่ราษฎรที่
ต้องการเข้าหักร้างถางป่าเข้าทำนา ประสานงานกับกรมการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อออก
โฉนดที่ดิน ราษฎรผู้ต้องการที่ดินต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ข้าราชการ หรือผู้มีฐานะที่ครอบครอง
ที่ดินผืนใหญ่นั้นผ่านนายกอง ในช่วงแรกที่มีการจับจองที่ดินในอำเภอบางบัวทอง เพื่อทำนา จึงมี
นายกองนาในอำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี หลายคน นายกองนา
ดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่เป็นคนของผู้ครอบครองที่ดินรายใหญ่ที่เป็นเจ้านาย หรือผู้มีฐานะดีนั้น หรือ
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เป็นคนในท้องที่ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ เช่น เป็นผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนัน ในตำบลนั้นๆ เป็นต้น
นายกองนาจึงเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งอย่างไม่เป็นทางการ แต่เป็นที่ยอมรับของชาวชนบท แม้เมือ่
ที่ ดิ น ได้ ถู ก ราษฎรเข้ า ถื อ ครองหมดแล้ ว เจ้ า ของที่ ดิ น ที่ มี ที่ ดิ น มากและไม่ ไ ด้ ท ำนาเอง แต่ ใ ห้
ผู้อื่นเช่า นายกองนา ยังคงมีอยู่ต่อมา แต่หน้าที่ของนายกองนายุคหลังนี้ มีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์
ของเจ้าของที่ดินที่มีที่ดินจำนวนมากในอำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย เช่น การจัดที่ดิน
ให้ผู้ที่มาขอเช่าทำนา การรวบรวมค่าเช่านาที่เป็นข้าวเปลือก หรือเงินแทนเจ้าของที่ดิน
จากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่โปรดเกล้าฯ ให้
ราษฎรขุดคลองและจับจองที่ดินสองฝั่งคลองได้นี้เอง จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ
ในอำเภอบางบัวทอง ซึ่งแต่เดิมพื้นที่ส่วนใหญ่นอกจากตามคลองอ้อมและคลองบางบัวทองที่มี
ชุมชนผู้คนตั้งบ้านเรือนอยู่ได้เกิดคลองขุดใหม่และเกิดมีผู้คนไปทำนาปลูกสร้างบ้านเรือนกันอย่าง
มากมาย พื้นที่ที่อยู่ในที่ดอนห่างจากคลองอ้อม คลองบางบัวทอง คลองบางไผ่ ที่เป็นป่ามีพื้นที่
กว้างขวางติดต่อกับจังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กลายเป็น
ผืนนาขนาดใหญ่ มีลำคลองเกิดขึ้นมากมาย ผู้คนหลั่งไหลเข้าไปหักร้างถางป่า เปลี่ยนสภาพป่า
เป็นนาข้าวและเป็นที่ตั้งของชุมชนอยู่ทั่วไป เกิดวัดวาอาราม มัสยิด จากป่าได้กลายเป็นนาข้าว
และเกิดเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี จนในที่สุดได้รับการยกฐานะชุมชนเป็น
อำเภอบางบัวทองด้วยเวลาเพียง ๑๐ ปีเศษ หลังจากที่มีการขุดคลองหลักๆ ในบริเวณที่ครั้งหนึ่ง
เคยเป็นป่ามาก่อน
ทุ่งนาตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง
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ตอนที่ ๖
การจัดพิธีเกี่ยวข้าวของประเทศไทย
ที่อำเภอบางบัวทอง
เนื่องจากอำเภอบางบัวทอง เป็นแหล่งปลูกข้าวที่ใหญ่แห่งหนึ่งมาตั้งแต่เมื่อแรกมีการ
ขุดคลองพระราชาพิมล โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๕ ซึ่งเป็นปีที่ย้ายที่ว่าการ
อำเภอบางบัวทองจากที่ว่าการอำเภอปากเกร็ดมาสร้างที่ตำบลหนองเชียงโคตจนถึง พ.ศ. ๒๔๙๙
ที่มีการแยกพื้นที่ส่วนหนึ่งของอำเภอบางบัวทองไปเป็นอำเภอไทรน้อยนั้น อำเภอบางบัวทองมีเขต
พื้นที่การปกครองรวมพื้นที่ของอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรีด้วย พื้นที่การทำนาของอำเภอ
บางบัวทองจึงมีพื้นที่ที่ใหญ่มาก อำเภอบางบัวทองจึงเป็นแหล่งปลูกข้าวที่กว้างใหญ่มากแห่งหนึ่ง
ของประเทศและอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร
จากการที่อำเภอบางบัวทองเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ใหญ่ และอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร
คณะราษฎร์ ซึ่งบริหารประเทศตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่ง
องค์พระประมุขของประเทศ มีพันเอก พระยาพหลพลหยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี ทางราชการ
ได้จัดพิธีเกี่ยวข้าวและประกวดพันธุ์ข้าวที่อำเภอบางบัวทองเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๗
การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานเกี่ยวข้าวและประกวดพันธุ์ข้าวครั้งยิ่งใหญ่ของรัฐบาลซึ่งเป็น
เหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งของการเกษตรของประเทศไทยและเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ
ของอำเภอบางบัวทองและของชาวนาอำเภอบางบัวทองด้วย
การจัดงานพิธีเกี่ยวข้าวและประกวดพันธุ์ข้าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม และ
วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ตามกำหนดการได้ให้มีกิจกรรมในแต่ละวัน ดังนี้
วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็นวันจัดงานประกวดพันธุ์ข้าวรอบแรก
วั น ที่ ๓๐ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็ น วั น จั ด งานพิ ธี เ กี่ ย วข้ า วและตั ด สิ น พั น ธุ์ ข้ า ว
ที่ผ่านการคัดเลือกเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๗
สถานที่จัดงานคือท้องนาริมคลองพระราชาพิมล ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี
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กำหนดการจัดงานพิธีเกี่ยวข้าวและประกวดพันธุ์ข้าว
การจัดงานพิธีเกี่ยวข้าวและประกวดพันธุ์ข้าวตามกำหนดการที่หลวงโยธีพิทักษ์ ซึ่งดำรง
ตำแหน่งนายอำเภอบางบัวทองขณะนั้นได้กล่าวไว้ในหนังสือสมุดที่ระลึกอำเภอบางบัวทอง เมื่อ
พ.ศ. ๒๔๗๗ ถึงกำหนดการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ และกำหนดการจัดงาน ดังนี้

กำหนดการต้อนรับ
นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มหาดไทย
เศรษฐการและเสนาธิการทหารเรือ
ในพิธีมงคลการเกี่ยวข้าวและประกวดพันธุ์ข้าว
ที่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
————————

เนื่องแต่ละประเทศของเราอาศัยผลแห่งการกสิกรรมเป็นสำคัญที่สุด เวลาฤดูสำคัญของ
การกสิกรรมก็คือ ฤดูหว่านไถ กับฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้ที่ได้ทั้งสองฤดูนี้ สำหรับฤดูหว่านไถได้มีพิธี
มงคลการแรกนาอยู่แล้ว แต่พิธีมงคลการเก็บเกี่ยวยังหาเคยได้มีไม่ พิธีการมงคลนั้นย่อมเป็นการ
ปลุกปลอบขวัญและนำมาซึ่งความสวัสดิมงคลแก่ชาวนา
การทำนาและค้าข้าวของประเทศเรา ถึงเวลาที่จะต้องได้รับความสนับสนุนส่งเสริมให้
ดียิ่งขึ้นแล้ว จึงได้จัดให้มีมงคลพิธีนี้ขึ้น โดยอัญเชิญท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพันเอก
หลวงพิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หลวงประดิษฐ์มนูธรรม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และนายนาวาเอก หลวงสินธุสงครามชัย เสนาธิการทหารเรือ อันเป็นที่เคารพ
รักยิ่งของกสิกรชาวนา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการอันเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ฝ่ายบริหาร
งานควบคุมการกสิกรรมของประเทศ ให้เป็นองค์ดำเนินการพิธีเกี่ยวข้าวของชาวนาเป็นฤกษ์
อนึ่ง เพื่อความครึกครื้นรื่นเริงและเป็นตัวอย่างที่จะเผยแพร่พิธีมงคลการเช่นนี้ให้ไพศาล
ไปในภายหน้า จึงได้กำหนดการแข่งขันการเกี่ยวข้าวเพื่อชิงรางวัลซึ่งจะได้เป็นแบบวิธีการชิง
“ถ้วยชนะเลิศของสยาม” ต่อไปในภายหน้า
สำหรับปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติการณ์ จึงได้กำหนดเอาทุ่งศาลเจ้าแม่
โพสพ ตำบลโสนลอย จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานที่ประกอบพิธี และได้ตระเตรียมการไว้พร้อมสรรพ
กำหนดรายการละเอียดดังต่อไปนี้
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๑. ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา เจ้าคุณนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มหาดไทย เศรษฐการและเสนาธิการทหารเรือ จะได้ออกจาก
กรุงเทพฯ โดยทางเรือซึ่งได้จัดไว้เฉพาะที่ท่าวังบางขุนพรหม ส่วนรัฐมนตรีอื่น สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร กับบรรดาผู้ที่ได้รับเชิญจะได้ลงเรือซึ่งจัดไว้อีกส่วนหนึ่งที่ท่าวัดราชาธิวาส ข้าหลวงประจำ
จังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการในจังหวัดนนทบุรีจะคอยต้อนรับเมื่อเรือเข้าเขตจังหวัดนนทบุรี
๒. เมื่อถึงปากคลองบางบัวทอง หลวงโยธีพิทักษ์และประชาชนจะคอยต้อนรับนำเข้า
คลองบางบัวทองและคลองพระพิมลฯ ถึงสถานพิธีเวลาประมาณเที่ยงวัน
๓. เวลา ๑๒.๑๕ นาฬิกา หลวงศรีเขตต์นครจักได้กล่าวคำอัญเชิญให้เริ่มพิธี เจ้าคุณ
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มหาดไทย เศรษฐการและเสนาธิการทหารเรือ
เริ่มกระทำการนำพิธีเกี่ยวข้าวให้กสิกรชาวนาเพื่อเป็นสวัสดิมงคล ต่อแต่นั้นแล้วจักได้เริ่มการ
แข่งขันเกี่ยวข้าวต่อไป
ขณะนี้กรรมการที่ได้มาประชุมจะพร้อมกันพิจารณาตัดสินข้าวที่นำมาประกวดอันได้นำ
มาตั้งแสดงไว้ที่ปะรำพิธี
ในระหว่างเวลาดูการแข่งขันนี้ จักได้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่องค์ดำเนินการพิธี
พร้อมทั้งผู้ที่ได้รับเชิญไปชุมนุมโดยทั่วถึงกัน
๔. เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. ผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดนนทบุรกี ล่าวคำอัญเชิญท่านเสนาธิการ
ทหารเรือให้โอวาท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการกล่าวโอวาทในเรื่องการเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับ
ชาวนา และอัญเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้โอวาทในเรื่องการปกครองกับ
ชาวนา กับอัญเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้โอวาทในเรื่องการทหารที่เกี่ยวกับ
ชาวนา แล้วผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีกล่าวคำขอบพระคุณและอัญเชิญเจ้าคุณนายกรัฐมนตรี
แจกรางวัลและให้โอวาทปลุกขวัญกสิกรชาวนาตามลำดับ กสิกรเปล่งเสียงไชโย ๓ ครั้ง แสดง
ความยินดีเป็นเสร็จพิธี
๕. เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ นาฬิกา องค์ดำเนินการพิธีลงเรือจากสถานพิธี ถ้ามีเวลาพอ
จะได้แวะเยี่ยมประชาชนในตลาดทั้งสองฝั่งคลองพระพิมลฯ เรือล่องถึงท่าวังบางขุนพรหมเวลา
ประมาณ ๑๖ นาฬิกาเศษ
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การจัดกีฬาสามัคคี
การจัดพิธีเกี่ยวข้าวในวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ นั้น คณะกรรมการจัดงานได้
กำหนดให้มีการแข่งขันเกี่ยวข้าวและกีฬาสามัคคี ได้มีกำหนดการแข่งขันและกติกาการแข่งขัน
พร้อมกับการแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเกี่ยวข้าวและการแข่งขันกีฬาสามัคคี
ปรากฏตามหนังสือสมุดที่ระลึกอำเภอบางบัวทองของหลวงโยธีพิทักษ์ ดังนี้

กำหนดการกีฬาสามัคคี
วันที่ ๓๐ ธันวาคม พระพุทธศักราช ๒๔๗๗
————————

เริ่มการกีฬา เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา
(ก) การเกี่ยวข้าวแข่งขัน ประเภทชายต่อชายเดี่ยว
คู่ที่ ๑ ระวาง
ตำบลบางบัวทอง
ตำบลไทรน้อย
คู่ที่ ๒ ระวาง
ตำบลไทรใหญ่
ตำบลโสนลอย
คู่ที่ ๓ จำอวดระวาง
ตำบลบางบัวทอง
ตำบลโสนลอย
(ข) การเกี่ยวข้าวท่างามและว่าเพลง
ระวาง
ตำบลลำโพ (ชาย)
ตำบลบางคูรัด (หญิง)
(ค) การกีฬาสามัคคี ชักเย่อสตรี
ระวาง
ตำบลละหาร (เชื้อสายปัตตานี)
ตำบลไทรน้อย (เชื้อสายรามัญ)
หมดเวลา ๑๓ นาฬิกา
ถ้ามีเวลาเหลืออยู่ คู่พิเศษสามัคคีกำนัน
กำนันตำบลไทรใหญ่กับกำนันตำบลบางรักใหญ่ ผู้ชราจะแสดงการเกี่ยวข้าวแบบแข่งขัน
กำนันตำบลหนองเพรางายเป็นกรรมการตัดสิน
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กติกาการเกี่ยวข้าวแข่งขัน
วันที่ ๓๐ ธันวาคม พระพุทธศักราช ๒๔๗๗
————————

๑. คู่ที่ ๑ เนื้อที่ของการเกี่ยวข้าวในนา มีกำหนดกว้าง ๑ วา ยาว ๑๐ วา ๒ แถว
ผู้เกี่ยวเข้าประจำคนละแถว ให้เวลาสำหรับการเกี่ยวข้าวคู่นี้ไม่เกิน ๓ นาที
๒. คู่ที่ ๒ เนื้อที่ของการเกี่ยวข้าวในนา มีกำหนดกว้าง ๖ ศอก ยาว ๑๐ วา ๒ แถว
คู่เกี่ยวข้าวเข้าประจำคนละแถว ให้เวลาสำหรับการเกี่ยวข้าวคู่นี้ไม่เกิน ๕ นาที
๓. ให้คู่แข่งขันหาพี่เลี้ยงประจำตัวคนละคน
๔. การแข่งขันเกี่ยวข้าวนี้มีกรรมการ ๖ คน สำหรับประจำผู้แข่งขันตรวจให้คะแนน
ฝ่ายละ ๓ คน ใน ๖ คนนี้ให้เลือกกันเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง ถ้ามีเสียงตัดสินเสมอกันฝ่ายละ
๓ คนแล้ว ถือว่าการแข่งขันคู่นั้นเป็นอันเสมอโดยคะแนนที่กรรมการจะให้
๕. ผู้แข่งขันต้องเข้าเกี่ยวข้าวในที่กรรมการตัดช่องทางและหมายเขตให้
๖. ผู้แข่งขันจะลงมือเกี่ยวข้าวแข่งขันได้เมื่อกรรมการโบกธงลง
๗. ผู้ แ ข่ ง ขั น ต้ อ งเกี่ ย วข้ า วให้ เ สร็ จ เรี ย บร้ อ ยภายในเวลาที่ ก ำหนดไว้ ใ นข้ อ ๑, ๒
ถ้าเกี่ยวข้าวไม่ได้เสร็จเรียบร้อยภายในกำหนดจัดเป็นแพ้
๘. หลั ก การตั ด สิ น ผู้ แ ข่ ง ขั น คนใดเกี่ ย วข้ า วเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยถึ ง หลั ก ชนะทั น ตาม
เวลาก่อน ได้ ๕ คะแนน ถ้าทีหลังแต่ยังทันเวลาได้ ๔ คะแนน กรรมการจะพิจารณาถึงผลของ
การเกี่ยวข้าวว่าเกี่ยวตกหล่นหรือไม่ ติดตอหรือไม่ มัดกำข้าวแน่นหรือไม่ สุ่มตอซังดีหรือไม่ ถ้า
สิ่งใดบกพร่อง กรรมการหักคะแนนเรื่อยๆ ไป ในที่สุดคะแนนของผู้ใดยังเหลืออยู่สูงกว่า ผู้นั้น
เป็นผู้ชนะ
๙. คำตัดสินของกรรมการเป็นคำขาดไม่มีอุทธรณ์
๑๐. นายล่อม สามวัง นายพอน ประสิทธิชัย ขุนพิทักษ์ปทุมมาศ ร.ต.ต. แจ่ม เปรมอนันต์ ขุนวิมลบำรุงราษฎร์ ขุนศรีราษฎร์นิยม เป็นกรรมการ

06 Chap6 P.101-127 Proof-06.indd105 105

5/3/11 9:53:12 PM

106

ภูมินามอำเภอบางบัวทอง

สถานที่จัดพิธีเกี่ยวข้าวและจัดเตรียมสถานที่
หลวงโยธีพิทักษ์ได้กล่าวถึงการกำหนดสถานที่จัดงานและการจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อม
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ในหนังสือสมุดที่ระลึกอำเภอบางบัวทอง ดังนี้

สถานที่ที่ใช้ทำพิธีเกี่ยวข้าว
ในคลองพระพิมล อำเภอบางบัวทอง
————————

การพิธีนี้

๑. ใช้นาของนายเคลิ้ม โฉมปราง เป็นเนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่ โดยเจ้าของยินดีและเต็มใจให้ใช้ประกอบ

๒. นานี้อยู่ห่างคลองพระราชาพิมลทางทิศเหนือประมาณ ๔ เส้น และอยู่ใต้ทำนบศาลเจ้าแม่โพสพ
ประมาณ ๖ เส้น
๓. ณ บริเวณนี้เจ้าหน้าที่ได้ปลูกปะรำ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สูงจากพื้นถึงขื่อ ๓.๕ เมตร
พื้นลดเป็นระเบียงครึ่งเมตร โดยกว้างของระเบียง ๓ เมตรโดยรอบ หลังคามุงด้วยสังกะสีเป็นหลังคา ๒ ชั้น เพดาน
คาดด้วยผ้าขาวประดับธงชาติและผ้าม่านสีต่างๆ พื้นปะรำปูกระดานและลาดด้วยเสื่อลวดและพรม ตั้งโต๊ะเก้าอี้
สำหรับคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แขกผู้มาให้เกียรติยศแก่งานนี้
๔. ทางด้านตะวันตกปะรำตั้งโต๊ะเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร
๕. ข้าวที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทำพิธีเกี่ยวนั้น เจ้าหน้าที่จะได้จัดการรัดกอข้าวไว้ด้วย
ผ้าแถบสี ๗๗ กอ อยู่ตรงหน้าปะรำสถานพิธีนี้
๖. เคียวสำหรับทำพิธนี ี้ เจ้าหน้าทีจ่ ะได้จดั ทำเป็นพิเศษ โดยนายวอน อุน่ จันทร์ ผูใ้ หญ่บา้ น เป็นผู้ออกทุน
สร้างสำหรับเจ้าคุณนายกรัฐมนตรี ๑ เล่ม รัฐมนตรีว่าการมหาดไทย ๑ เล่ม รัฐมนตรีว่าการเศรษฐการ ๑ เล่ม
เมื่อได้เกี่ยวข้าวเสร็จพิธีนี้แล้ว เคียวทั้ง ๓ เล่มนี้จะได้นำส่งเข้าพิพิธภัณฑสถานสำหรับชาติ เพื่อเป็นเกียรติยศต่อไป
ชั่วกัลปาวสาน

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน
หลวงโยธีพิทักษ์ นายอำเภอบางบั ว ทองได้ ป ระชุ ม ข้ า ราชการและกำนั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
ในอำเภอบางบัวทอง เพื่อพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการและกำนันผู้ใหญ่เป็นคณะกรรมการจัดงาน
แบ่งเป็นแผนกต่างๆ เมือ่ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ปรากฏตามหนังสือสมุดทีร่ ะลึกบางบัวทอง
ของหลวงโยธีพิทักษ์ ดังนี้
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การแบ่ ง หน้ า ที่ ต้ อ นรั บ เจ้ า คุ ณ นายกรั ฐ มนตรี ที่ ม าทำพิ ธี เ กี่ ย วข้ า วเพื่ อ เป็ น สวั ส ดิ ม งคลแก่ ช าวนา
บางบัวทอง
๑. จัดการและอำนวยการทั่วไป หลวงโยธีพิทักษ์ นายอำเภอบางบัวทองเป็นผู้รับผิดชอบ
๒. รั ก ษาความปลอดภั ย และความสงบ หลวงโยธี พิ ทั ก ษ์ นายอำเภอบางบั ว ทอง เป็ น หั ว หน้ า
รับผิดชอบ ร.ต.ท. ม.ล. ถนอม ปัทมสิงห์ เป็นผู้ช่วย
๓. ตั้ ง แต่ เ วลาเจ้ า คุ ณ นายกรั ฐ มนตรี เข้ า ถึ ง ปากคลองบางบั ว ทอง จนกระทั่ ง เวลากลั บ ร.ต.ท.
หม่อมหลวงถนอม ปัทมสิงห์ เป็นเรือนำ ผลัดเปลี่ยนกับ ร.ต.ต. แจ่ม เปรมอนันต์ ผู้ช่วยแล้วแต่สภาพการณ์
๔. ขุนพิทักษ์ปทุมมาศ กำนันตำบลบางบัวทอง นายวิเชียร ชอบใจ ผู้ช่วยสมุห์บัญชี ป่าวประกาศ
ชักชวนราษฎรไปต้อนรับอยู่ที่ปากคลองบางบัวทอง และแจกธงชาติแก่บรรดาเรือที่มาต้อนรับทุกลำให้เสร็จในเวลา
๑๐ นาฬิกา
๕. ขุนพิทักษ์ปทุมมาศ กำนันตำบลบางบัวทอง นายล่อม สามวัง กำนันตำบลโสนลอย นายพอน
ประสิทธิชัย กำนันตำบลไทรน้อย เป็นหัวหน้าปลูกสร้างและตกแต่งปะรำและสถานพิธีที่ทำนบศาลเจ้าแม่โพสพ
ในความตรวจตราของนายผ่อน วิศยางกูร ปลัดอำเภอ ผู้ช่วยในการปลูกสร้างคือนายวอน อุ่นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
นายเผื่อน แดงสี ผู้ใหญ่บ้าน นายเปลี่ยน เอี่ยมแร้ ผู้ใหญ่บ้าน นายจา นิยมราษฎร์ ผู้ใหญ่บ้าน นายฟุ้ง พรมแย้ม
ผู้ใหญ่บ้าน นายมูล เถื่อนอิ่ม ผู้ใหญ่บ้าน นายพิน รักเดช ผู้ใหญ่บ้าน นายยา แจ่มนุช ผู้ใหญ่บ้าน นายเทียน
พุ ด ซ้ อ น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น นายสุ ข ผู้ ใ หญ่ บ้ า น นายผาด รวมทรั พ ย์ ผู้ ใ หญ่ บ้ า น นายเปลี่ ย น บั ว โทน ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
นายไม คล้ายจีน ผู้ใหญ่บ้าน นายอ๊อด โรดรุ่ง ผู้ใหญ่บ้าน นายสด คล้ายปิ่น ผู้ใหญ่บ้าน นายเจิม อินแสง
ผู้ใหญ่บ้าน นายเบี้ยว นากอุไร ผู้ใหญ่บ้าน นายนุ แสงมาน ผู้ใหญ่บ้าน
๖. ขุนพิทักษ์ปทุมมาศ กำนันตำบลบางบัวทอง นายล่อม สามวัง กำนันตำบลโสนลอย นายพอน
ประสิทธิชัย กำนันตำบลไทรน้อย นายจุ้ย เผือกทอง พร้อมทั้งผู้ใหญ่บ้านตามข้อ ๕ ตกแต่งสถานที่ปะรำที่พักสถาน
พิธีที่ทำนบศาลเจ้าแม่โพสพ ในความตรวจตราของนายปถม รตางศุ ปลัดอำเภอ
๗. การปลูกสร้างปะรำสถานพิธี ให้ใช้เสาไม้จริง พื้นกระดานกว้าง ๕ วา ยาว ๘ วา สูง ๗ ศอก มุงด้วย
จาก มีเพดานผ้าขาวด้านข้างและด้านหลัง ด้านหน้าใช้ผ้าแถบมีระบายโดยรอบให้งดงามและป้องกันแดดได้
๘. การตกแต่งสถานที่ที่ว่าการอำเภอ ตระเตรียมสำหรับรับรองและรับประทานดินเนอร์เป็นหน้าที่
นายผ่อน วิศยางกูร หัวหน้า นายสำอาง ภู่ทองคำ เสมียน นายพุฒ ครุบุตร เสมียนตรา นายสิน ชัยกัญหา คนใช้
เป็นผู้ช่วย เริ่มทำการให้เสร็จก่อนวันงาน ๑ วัน
๙. กองเลี้ยง เป็นหน้าที่นายปถม รตางศุ ปลัดอำเภอ เป็นหัวหน้า ถ้าในเวลาเลี้ยงดินเนอร์ ต้องทำ
หน้าที่เป็นสจ๊วต นายสวัสดิ์ ยะสารวรรณ ปลัดอำเภอ นายไสว ฉิมพลอย ปลัดอำเภอ นายใช้ ตงน้อย เสมียน
นายพูน อ่ำช้าง เสมียน นายอำพัน พงศ์สุวรรณ นายประเวศ พุกกนัด นายเชิด กาญจนโปษ นายศิริ ปัณฑรนนทกะ
เสมียน นายผัน บัวเทศ สัสดี นายกิม รัตนอุบล ธรรมการอำเภอ นายจินดา วิบูลย์จันทร์ เป็นผู้ช่วย มีลูกเสือสมทบ
๑๐. อำนวยการแข่ ง ขั น เป็ น หน้ า ที่ ขุ น ศรี ร าษฎร์ นิ ย ม กำนั น ตำบลไทรใหญ่ ขุ น วิ ม ลบำรุ ง ราษฎร์
กำนันตำบลหนองเพรางาย การแข่งขันมีการเกี่ยวข้าวแข่งเดี่ยวและแข่งควบ มีทั้งฝ่ายหญิงต่อหญิงและชาย
ต่อชาย ผู้อำนวยการแข่งขันเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด
๑๑. อำนวยการแข่งขันชักเย่อ นายล่อม สามวัง กำนันตำบลโสนลอย มีชักเย่อหญิงต่อหญิง ระวาง
ตำบลไทรน้อยกับตำบลละหาร ผู้อำนวยการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด
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๑๒. นายหลีก เหมือนด้วง กำนันตำบลบางคูรัด นายชด นากสีจันทร์ กำนันตำบลลำโพ อำนวยการ
แข่งขันการเกี่ยวข้าวคู่พิเศษ คือการเกี่ยวเป็นท่าแล้วว่าเพลงแก้กัน
๑๓. ขุนศรีราษฎร์นิยม กำนันตำบลไทรใหญ่ นายจุ้ย เผือกทอง กำนันตำบลบางรักใหญ่ แสดงการ
เกี่ยวข้าวของตำบลที่มีนามากที่สุดเทียบกับตำบลที่มีนาพอประมาณ ผู้แสดงฝีมือทั้งสองนี้ มีอายุในปูนชรา
๑๔. นายมะ ตะเลมัน กำนันตำบลละหารกำกับการครัว อาหารพื้นปัตตานีและทำการติดต่อกับ
กองเลี้ยง
๑๕. นายทวน มะปูเลาะ ผู้แทนตำบลละหาร นายคล้าย แฟงรอด ผู้แทนตำบลลำโพ นายพา รักเดช
ผู้แทนตำบลบางบัวทอง พร้อมด้วยราษฎรบางส่วน คอยต้อนรับที่ทำนบตลาดบางบัวทอง และตามไปสมทบที่
ทำนบศาลเจ้าแม่โพสพ มีหน้าที่คอยป้องกันมิให้คนเหยียบย่ำข้าวในท้องนาอื่นให้เสียหายให้อย่างยิ่งที่สุดที่จะ
ทำได้
๑๖. ขุนชำนาญเลขา สมุหบัญชี นายศรี ขุมทับทิม สมุหสำรวจ นายวิเชียร ชอบใจ ผู้ช่วยสมุหบัญชี
เป็นกองกลาง มีหน้าที่ช่วยเหลือทุกอย่าง
๑๗. กองรับแขก เป็นหน้าที่ของกองที่ ๙
๑๘. นายกิม รัตนอุบล ธรรมการอำเภอเป็นหัวหน้าบังคับลูกเสือ ต้อนรับและช่วยเหลือการทั่วไปเท่าที่
จะทำได้
๑๙. นายวอน อุ่นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน เตรียมเคียวและจารึกไว้ เมื่อเสร็จพิธีการเกี่ยวข้าวแล้ว เคียวนี้
จะส่งเข้าพิพิธภัณฑสถานเป็นเกียรติยศแด่เจ้าคุณนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
๒๐. ขุนพิทักษ์ปทุมมาศ กำนันตำบลบางบัวทอง นายล่อม สามวัง กำนันตำบลโสนลอยป่าวร้อง
พ่อค้าคหบดีผู้ที่รักชาติ ผู้ที่มีใจจดจ่อช่วยเหลือชาวนา ประชุมคอยต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่ทำนบตลาดแห่งหนึ่ง
ส่วนตำบลอื่นให้กำนันเจ้าของท้องที่ป่าวประกาศอย่างเดียวกัน เพื่อให้มาประชุมต้อนรับอย่างเรียบร้อย
ได้ตกลงในที่ประชุมกำนัน วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๗

การจัดงานพิธีเกี่ยวข้าวที่อำเภอบางบัวทองครั้งนี้ พระบริหารเทพธานี ข้าหลวงประจำ
จังหวัดนนทบุรีได้มีคำสั่งเรื่องการต้อนรับพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีและ
คณะตามคำสั่งทั่วไป ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ดังนี้
พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
และหลวงประดิษฐ์มนูธรรม
ได้ร่วมเกี่ยวข้าวกับชาวนาอำเภอบางบัวทอง
(ซ้าย) หลวงประดิษฐ์มนูธรรม
(กลาง) พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(ขวา) นายเทียน พุฒซ้อน
ผู้ใหญ่บ้านตำบลโสนลอย
สถานที่จัดพิธีเกี่ยวข้าว
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คำสั่งทั่วไป		ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๗
เรื่องการต้อนรับเจ้าคุณนายกและคณะรัฐมนตรี ในพิธีเกี่ยวข้าวที่คลองพระพิมลฯ ในอำเภอบางบัวทอง
คณะกรรมการจังหวัด
ดังนี้

๑. เพื่อให้กิจการของชาติดำเนินการโดยเรียบร้อยโดยดีทุกประการ ขอให้คณะกรมการจังหวัดปฏิบัติ

ก. คณะกรมการจังหวัดเป็นกองอำนวยการช่วยเหลือกองอำนวยการของอำเภอทุกสิ่งทุกประการ
ในฐานะเป็นเจ้าของท้องถิ่น ในความบัญชาการของข้าหลวงประจำจังหวัด
ประชาชน

ข. ขอให้ท่านผู้พิพากษาและผู้บัญชาการเรือนจำมหันตโทษ ไปในงานฐานเป็นเจ้าของงานของ

ค. คณะกรมการอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยได้ปรึกษาตกลงกับนายอำเภอ
บางบัวทองในฐานะที่เป็นเจ้าของงานด้วยกัน
๒. ความรับผิดชอบในการต้อนรับและดำเนินการทั้งสิ้นให้เป็นงานอันหนึ่งอันเดียวกันทุกแผนกหน้าที่
โดยให้ข้าราชการทุกแผนกของจังหวัดเป็นเจ้าของงานในนามของประชาชน ให้ช่วยเหลือในการทุกสิ่ง และให้
ติดต่อกับนายอำเภอบางบัวทอง
พระบริหารเทพธานี
ข้าหลวงประจำจังหวัด

วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ - การประกวดพันธ์ุข้าวรอบแรก
การประกวดพันธุ์ข้าว หลวงโยธีพิทักษ์นายอำเภอบางบัวทอง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกพันธุข์ า้ วของอำเภอบางบัวทอง เพือ่ เป็นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกพันธุข์ า้ วรอบแรก คณะกรรมการ
คณะนี้ทำการพิจารณาคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ส่งเข้าประกวดในวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ก่อน
วันพิธีเกี่ยวข้าว ๑ วัน พันธุ์ข้าวที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพันธุ์ข้าว
คณะนี้แล้ว จะได้นำไปให้คณะกรรมการระดับสูงของกระทรวงเศรษฐการ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเศรษฐการเป็นประธานกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกต่อไป
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพันธุ์ข้าวขั้นต้นที่นายอำเภอบางบัวทองแต่งตั้งประกอบ
ด้วย นางห้าง พันธุมจินดา เป็นประธาน นายบ๊วด เป็นกรรมการ นายจวงเคี้ยง เป็นกรรมการ มีผู้
ส่งพันธุ์ข้าวเข้าประกวดทั้งสิ้น ๗๐ ราย เป็นข้าวหนัก ๑๔ ราย ข้าวกลาง ๔๐ ราย ข้าวเบา ๑๖ ราย
กรรมการชุดแรกนี้ได้พิจารณาคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ส่งเข้าแข่งขันให้คณะกรรมการระดับสูงพิจารณา
ตัดสินขั้นสุดท้ายเหลือเพียง ๑๗ ราย
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การพิจารณาคัดเลือกพันธุ์ข้าวของคณะกรรมการระดับสูงซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เศรษฐการเป็นประธานคณะกรรมการ มีการพิจารณาตัดสินให้รางวัลการประกวดพันธุ์ข้าวในวันที่
๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๗
วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ - วันพิธีเกี่ยวข้าว
การจัดงานพิธีเกี่ยวข้าวที่อำเภอบางบัวทองเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ มีนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และแขกผู้มีเกียรติหลายท่าน
ไปร่วมในพิธีครั้งประวัติศาสตร์ของอำเภอบางบัวทองครั้งนี้ ในวันนี้มีราษฎรจำนวนมากจากอำเภอ
ต่างๆ ของจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมพิธีเกี่ยวข้าว
รายละเอียดการจัดงานพิธีเกี่ยวข้าวในวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ซึ่ง ป. สาทิศกุล
(หลวงโยธีพิทักษ์) นายอำเภอบางบัวทองได้เขียนหลังจากเสร็จพิธีเกี่ยวข้าวไว้ในหนังสือกสิกร
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๗ ดังนี้ ❈

พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา และหลวงประดิษฐ์มนูธรรม
มาร่วมเกี่ยวข้าวกับชาวนาอำเภอบางบัวทอง
(ภาพจากหนังสือพิมพ์กสิกร ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๗)
________________________________________
❈ ก่อนปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ ประเทศไทยถือเอาวันที่ ๑ เมษายนของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่

06 Chap6 P.101-127 Proof-06.indd110 110

5/3/11 10:04:18 PM

ภูมินามอำเภอบางบัวทอง

111

“…เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ต้องจารึกไว้เป็นประวัติการณ์ ในการกสิกรรมของประเทศสยาม
ชิ้นสำคัญที่สุด เป็นครั้งแรกที่สุดซึ่งเพิ่งมีขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗ มีรายการ ดังนี้
วันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗ เวลา ๑๐.๓๕ นาฬิกา เรือยนต์ของนายกรัฐมนตรี
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเศรษฐการซึ่ ง เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ เ จ้ า ของพิ ธี ก ารนี้ เรื อ ยนต์ ข องรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย เรือยนต์ของรัฐมนตรีและเสนาธิการทหารเรือ เรือยนต์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม เรือยนต์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งประเภทที่ ๑ และที่ ๒ และเรือยนต์ของแขกผู้ไปให้
เกียรติยศ ได้แล่นมาเป็นขบวนตามลำดับ มีเรือยนต์ตำรวจนนท์ซึ่งข้าหลวงประจำจังหวัดนนทบุรีได้เป็น
ผู้นำหน้าขบวนนี้มา
ปากคลองบางบัวทอง มีนายอำเภอบางบัวทองเป็นหัวหน้าสมทบกับประชาชนพลเมืองออกมา
คอยต้อนรับขณะเรือขบวนเข้ามาถึงปากคลอง แตรวงซึง่ ลอยลำคอยต้อนรับอยูก่ ก็ ระหึม่ บรรเลงเพลงชาติ
บรรดาธงชาติที่อยู่ในมือของประชาชนทั้งบนบกและในเรือก็ได้โบกสะบัด เปล่งเสียงไชโย เป็นการแสดง
ความยินดีต้อนรับคณะรัฐบาล กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้แทนตำบลบางคนมีประสาทศรัทธาน้อมนำของ
ชำร่วยสิง่ ละอันพันละน้อยเข้าไปสูย่ งั เรือนายกรัฐมนตรีและเรือรัฐมนตรีผอู้ นื่ ทัว่ กันด้วยความนิยมเลือ่ มใส
เรื อ ขบวนเคลื่ อ นเข้ า สู่ ค ลองบางบั ว ทอง เรื อ ข้ า หลวงประจำจั ง หวั ด ก็ ถ อยไปเป็ น เรื อ ตาม
เรือยนต์นายอำเภอบางบัวทอง เข้ารับหน้าที่เป็นเรือนำแทน ครั้นเมื่อเรือขบวนผ่านหน้าวัดบางบัวทอง
กองลูกเสือซึ่งตั้งรับอยู่ได้กระทำการเคารพแล้วโห่ร้องไชโยแสดงความปิติต้อนรับ
ระหว่างทางในลำคลองบางบัวทองนี้ ได้พบตำรวจภูธรพายเรือขึ้นล่อง ระแวดระวังรักษา
เหตุการณ์หลายลำ นอกจากตำรวจยังมีลูกเสือทำหน้าที่เช่นเดียวกัน
ครั้นเวลา ๑๑.๑๕ นาฬิกา เรือเข้าถึงปากคลองพระพิมล ตำรวจสถานีบางบัวทองอยู่ประจำ
รักษาการทำความเคารพ เรื อ แล่ น ผ่ า นหน้ า ที่ ว่ า การอำเภอบางบั ว ทอง กองลู ก เสื อ ทำความเคารพ
นักเรียนไทยและนักเรียนโรงเรียนจีน โรงเรียนอนุบาลทั้งหญิงและชายทำความเคารพแล้วเสียงไชโย
ก็ดังกึกก้องขึ้น ธงชาติที่อยู่ในมือลูกเสือและนักเรียนก็โบกสะบัดอยู่ไสว เรือล่วงเข้าไปถึงทำนบตลาด
บางบัวทอง ทั้งสองฝั่งตลาดนี้ ประชาชนได้ประดับประดาธงชาติตามบ้านสพรึบพร้อมแสดงความปิติ
ยินดี ที่ได้แลเห็นคณะรัฐบาลผ่านเข้ามาถึงท้องถิ่นที่ตนตั้งภูมิลำเนาอยู่ พอเรือผ่านทำนบไปได้เล็กน้อยก็
รู้สึกว่าจะเดินเข้าไปโดยลำพังไม่สะดวกเพราะน้ำยังตื้นอยู่ เรือลำเลียงเป็นเรือยนต์ชนิดย่อมซึ่งทาง
อำเภอบางบัวทองได้เตรียมไว้สำหรับรับช่วงต่อไปก็เคลื่อนเข้าทำการตามหน้าที่ ขณะนี้ประชาชนชาว
อำเภอบางบัวทองเป็นจำนวนหลายร้อยคนก็พุ่งตัวลงในน้ำเข้าห้อมล้อมเรือรัฐมนตรีทั้งปวง เข็นไปเป็น
ระยะทางไกลประมาณ ๒๐ เส้น โดยความจงรักภักดีต่อเจ้าคุณนายกรัฐมนตรีแลท่านรัฐมนตรีที่ไปให้
เกียรติยศในงานนี้ทุกคนอย่างมิได้เห็นแก่ความยากเหนื่อย เป็นที่น่าเห็นใจและน่าขอบใจชาวอำเภอ
บางบัวทองในความรู้จักกตัญญูกตเวทีต่อคณะรัฐมนตรีผู้ประสิทธิ์ประศาสน์รัฐธรรมนูญและที่อุตส่าห์มา
ให้เกียรติยศแก่ชาวนายิ่งนัก ครั้นเมื่อท่านเจ้าคุณนายกรัฐมนตรีได้ประจักษ์ความจงรักภักดีของประชาชน
แจ้งชัดดังนี้แล้ว และรู้สึกว่าเป็นการพอสมควรแล้ว ก็ได้ลงเรือลำเลียงซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับได้เตรียม
ไว้ไปขึ้นที่ทำนบศาลเจ้าแม่โพสพ แล้วเดินตามคันนาประมาณ ๕ เส้น ถึงปะรำพิธี
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ลำคลองก็ตาม ตลิง่ ฝัง่ ก็ตาม ทางเดินก็ตาม เหล่านีเ้ จ้าหน้าทีอ่ ำเภอบางบัวทองได้พยายามรักษา
ให้คงสภาพที่มีอยู่อย่างปกติอย่างยิ่งที่สุดที่จะเป็นได้ ไม่ได้มีการตกแต่งให้เป็นพิธีรีตองอย่างใด ตรงกัน
ข้ามกับที่ปะรำพิธีนั้นเจ้าหน้าที่ได้พยายามกระทำการปลูกสร้างอย่างมั่นคง และตกแต่งอย่างงดงาม
ประดับประดาไปด้วยธงชาติและเฟื่องห้อย ผ้าระบายและผ้าม่าน ต้นไม้และโต๊ะหมู่เพื่อให้เป็นการสม
เกียรติยศที่สุดที่จะพึงสามารถกระทำได้โดยลำพัง โดยกำลังของท้องถิ่นซึ่งเป็นชนบท หน้าปะรำพิธี
ให้ปลูกเวทีสำหรับเจ้าคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นซึ่งจะให้โอวาทแก่ประชาชน บนเวทีนี้ได้กระทำ
ฉัตร ๕ ชั้น เป็นสีธงไตรรงค์ด้วยรวงข้าว ส่วนที่รอบของเวทีได้ประดับประดาด้วยรวงข้าวเป็นสีน้ำเงินกับ
สีเหลือง มองทางด้านหน้าจะแลเห็นเวทีและปะรำพิธีงามสง่าโอ่อ่าสมกับที่เป็นสถานพิธีที่เจ้าคุณนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการจะใช้เป็นสถานพิธีครั้งแรกในประวัติการณ์ของสยาม
อย่างสมบูรณ์พร้อม
เมื่อเจ้าคุณนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเข้าสู่ปะรำพิธีเรียบร้อยแล้ว นางนวม ศรีราษฎร์
นิยม สตรีชาวนาในท้องที่ตำบลไทรใหญ่ อำเภอบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะได้นำเครื่องแบบชาวนา
ซึ่ ง นายอำเภอบางบั ว ทองและนางนวมร่ ว มใจกั น ตระเตรี ย มไว้ เ ข้ า ไปน้ อ มให้ เ จ้ า คุ ณ นายกรั ฐ มนตรี
ท่านเจ้าคุณนายกรัฐมนตรีได้ปฏิสันถารด้วยกิริยาวาจาที่แช่มช้อยสุภาพ เป็นที่ดูดดื่มหัวใจประชาชน
ชาวบางบัวทองผู้ได้พบเห็นอย่างสุดซึ้ง แล้วก็รับเอาเครื่องแบบไว้หนึ่งสำรับ มีงอบ เสื้อชาวนา กางเกง
ชาวนา เป็นต้น ส่วนรัฐมนตรีผู้อื่นก็ได้เข้าปฏิสันถารเช่นเดียวกัน ด้วยอาการที่แสดงความเมตตากรุณา
ปราณีต่อพวกชาวนาเป็นอย่างยิ่ง กระทำให้เกิดความเลื่อมใสปิติในคณะรัฐมนตรีทุกคนยิ่งนัก
ท่านสมาชิกผูแ้ ทนราษฎรอีกหลายท่านก็ได้เข้ารับเอาเครือ่ งแบบชาวนาภายหลังทีท่ า่ นรัฐมนตรี
ได้รับไปแล้ว จนเครื่องแบบชาวนาที่ได้ตระเตรียมไว้ ๑๒ ชุดนั้น หาเป็นที่เพียงพอไม่
ทั้งนี้ย่อมเป็นที่เห็นได้ว่ารัฐบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ย่อมมีความเอ็นดูรักใคร่ชาวนา
ไม่มีใครรังเกียจชาวนา ไม่มีใครเหยียบย่ำดูหมิ่นชาวนา ทุกคนยินดีให้เกียรติยศแก่ชาวนา ทุกคนยินดี
ช่วยเหลือชาวนา ชาวนาทุกคนจึงรู้สึกระลึกถึงพระคุณของท่านผู้มีเกียรติและมาให้เกียรติยศแก่งานนี้
อย่างจะไม่มีวันลืมเป็นอันขาด
เมื่อเจ้าคุณนายกรัฐมนตรีได้ออกจากห้องแต่งตัวในปะรำพิธีและเดินมาในเครื่องแบบของ
ชาวนา ประชาชนที่ห้อมล้อมอยู่นอกปะรำที่ปลื้มก็ปลื้มจนปิ้มว่าน้ำตาจะไหล ที่ดีใจก็ดีใจจนแทบจะพูด
อะไรไม่ออก ที่สามารถจะเปล่งเสียงไชโยได้ ก็เปล่งเสียงไชโยโห่ร้องโบกสะบัดธงชาติอยู่สลอน ต่อจากนี้
ท่ า นรั ฐ มนตรี ผู้ อื่ น ก็ ท ยอยๆ กั น ออกจากห้ อ งแต่ ง ตั ว ในเครื่ อ งแบบของชาวนามาตามลำดั บ ขณะนี้
นางเทียบ พิทักษ์ปทุมมาศ กับเด็กหญิงอีก ๔ คน ด้วยกัน ได้นำช่อดอกไม้มาให้แก่ท่านเจ้าคุณนายก
รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่แต่งเครื่องแบบชาวนาทุกคน
ขณะนี้เสียงกังวานจากเครื่องขยายเสียงได้บอกให้ราษฎรชาวนารู้ตัวว่าเจ้าคุณนายกรัฐมนตรี
จะได้ อ อกมายื น บนเวที เ พื่ อ ให้ ร าษฎรได้ ช มรู ป ลั ก ษณะของท่ า นเป็ น ที่ รู้ จั ก ไว้ เมื่ อ ท่ า นเจ้ า คุ ณ นายก
รัฐมนตรีได้ขึ้นไปบนเวทีแล้ว เสียงไชโยโห่ร้องก็ดังสนั่นขึ้นกว่าทุกครั้ง ธงชาติก็ปลิวสะบัดเสียงโจษก็
เซ็งแซ่ บ้างก็ว่าท่านเจ้าคุณนายกรัฐมนตรีแต่งตัวเช่นนี้ ชาวบ้านเรียกว่า คุณพ่อ บ้างก็ว่าถึงท่านจะเป็น
ชาวนาเหมือนอย่างเรา แต่ท่วงทีของท่านองอาจสง่าผ่าเผย จะต้องเป็นชาวนาที่อยู่ในลักษณะอุดม
สมบูรณ์เป็นแน่ บ้างก็ว่างอบที่ใส่รับกับหน้าท่าน เสื้อกางเกงที่แต่งก็รับกับรูปร่างท่าน แต่ท่วงทีกิริยาของ
ท่านไม่รับกับเครื่องแบบชาวนา ต่างก็โจษจันกันไปต่างๆ ล้วนแต่คำชมเชยทั้งสิ้นเป็นที่หน้าปลื้มยิ่งนัก
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เครื่องกระจายเสียงได้บอกให้รู้อีกครั้งหนึ่งว่าพระยาศรยุทธเสนี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เศรษฐการ ขณะนั้นบนเวทีก็ปรากฏชาวนาผู้หนึ่ง คนทุกคนตาทุกตาได้ไปรวมอยู่จุดเดียวกัน ต่างก็ว่า
ช่างสมกับที่เป็นรัฐมนตรีเศรษฐการเสียจริงๆ มีกิริยาท่าทางกระฉับกระเฉงองอาจและมีสง่าผ่าเผย
ชาวนาทุกคนรู้สึกเลื่อมใสในท่านรัฐมนตรีเศรษฐการผู้นี้ยิ่งนัก
ในเครื่ อ งแบบชาวนาขึ้ น ไปเปลี่ ย นท่ า นเจ้ า คุ ณ ศรยุ ท ธเสนี คื อ คุ ณ หลวงสิ น ธุ์ ส งครามชั ย
ประชาชนที่ดูอยู่ต่างร้องชมเชยว่าแต่งตัวแล้วช่างเหมือนกับชาวนาเสียจริง คงผิดเพี้ยนแต่ท่วงทีกิริยา
ที่องอาจสง่าผ่าเผยแต่สุภาพเรียบร้อยเท่านั้น
เครื่องกระจายเสียงก็ได้กระหึ่มขึ้นอีกว่าหลวงประดิษฐ์มนูธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย ภาพที่ปรากฏอยู่บนเวทีทำให้ประชาชนชาวนารู้สึกตื่นเต้น เป็นภาพที่ประชาชนอยากแลเห็น
ตัวจริงมานานแล้ว แต่ตัวจริงที่มาปรากฏอยู่บัดนี้อยู่ในเครื่องแบบชาวนา จึงได้รับคำสรรเสริญว่าท่านผู้นี้
ลักษณะงามและสง่าสมที่เป็นอาจารย์
ต่อจากนี้ไป พระยาศรยุทธเสนี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการได้ขึ้นไปบนเวทีแสดงน้ำใส
ใจจริงที่จะสนับสนุนชาวนาให้มีฐานะกระเตื้องขึ้น และข้อสำคัญที่สุดที่ท่านกล่าวย้ำว่า ท่านเองเป็นบุตร
ชาวนา ท่านจะต้องช่วยชาวนา ข้อความสำคัญนี้ สะดุดใจสะดุดความรู้สึกของประชาชนอย่างผงเข้าไป
ซาบซึ้ง ประชาชนย่อมจะลืมถ้อยคำของท่านรัฐมนตรีผู้นี้เสียมิได้เลย โอวาทอันยืดยาวและไพเราะจับใจ
นี้ได้นำมาลงในหนังสือพิมพ์กสิกรเล่มนี้แล้ว (หน้าแรก) เมื่อพระยาศรยุทธเสนี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เศรษฐการได้จบโอวาทลงในท่ามกลางเสียงไชโยโห่ร้องนั้นแล้ว นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
นายกรัฐมนตรีได้ก้าวขึ้นเวทีแทน ขณะนี้เองประชาชนก็ได้โห่ร้องและโบกสะบัดธงชาติต้อนรับทันที
คำปฏิ สั น ถารของท่ า นเจ้ า คุ ณ นายกรั ฐ มนตรี มี จุ ด มุ่ ง ไปในทางปลอบขวั ญ ประชาชนและชั ก จู ง ไป
ให้รักประเทศชาติ เป็นถ้อยคำที่หนักแน่นมั่นคง บางประโยคก็ทำให้เกิดมีความระลึกรักชาติอย่างดูดดื่ม
บางประโยคก็ทำให้บังเกิดความปลื้มปิติ กระทำให้เกิดเสียงไชโยโห่ร้องขึ้นหลายคราเมื่อคำปฏิสันถาร
ของท่านได้สุดสิ้นลง เสียงไชโยโห่ร้องและธงชาติก็ปลิวสะบัดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
สังเกตว่าประชาชนได้รู้สึกเลื่อมใสในสุนทรกถาเป็นอันมาก เป็นผลดีในการที่ปลุกปลอบขวัญ
ประชาชนชาวบางบัวทองและประชาชนในท้องที่อื่นที่มาชุมนุมในสถานที่นี้เป็นอันมาก

พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
และหลวงประดิษฐ์มนูธรรม
มาร่วมเกี่ยวข้าวกับชาวนาอำเภอบางบัวทอง
เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๗
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ชาวนาอำเภอบางบัวทองมาร่วมเกี่ยวข้าวในพิธีเกี่ยวข้าวกับ
พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา และหลวงประดิษฐ์มนูธรรม
(ภาพจากหนังสือพิมพ์กสิกร ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๗)
เวลา ๑๒.๔๕ นาฬิกา เจ้าคุณนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๑
และที่ ๒ ได้ พ ากั น ลงไปเกี่ ย วข้ า วที่ ท้ อ งนาตรงหน้ า ปะรำพิ ธี จ นหมด ๗๗ กอ เมื่ อ เกี่ ย วเสร็ จ แล้ ว มี
ประชาชนได้เข้ามาคอยรอรับฟ่อนข้าวที่ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายได้ลงมือเกี่ยวนั้นเอาไปทำเป็นมิ่งขวัญ
แลเป็นสิริมงคลแก่เขาจนหมดสิ้น ไม่มีเหลือตกถึงมือเจ้าของนาและเจ้าหน้าที่อำเภอเลย ทั้งนี้ย่อมเห็น
ได้ว่าประชาชนชาวบางบัวทองมีความเคารพและเลื่อมใสในการกระทำพิธีครั้งนี้เพียงใด อย่างน้อยก็
เทียบได้เท่ากับพิธีแรกนาขวัญอันเป็นโบราณประเพณี
ต่อจากนี้ไป เจ้าภาพได้เชิญเจ้าคุณนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกับบรรดาแขกที่มาให้
เกียรติยศในงานนี้รับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งโฮเต็ลราชธานีเป็นผู้จัดหา ตามธรรมดาในชนบท
ประเทศเช่นนี้ ย่อมเป็นการลำบากที่จะขอร้องให้โฮเต็ลราชธานีมาดำเนินการให้ แต่เจ้าภาพมีความ
ปรารถนาที่จะให้เป็นการเรียบร้อยด้วยทุกประการ จึงได้พยายามเจรจากับโฮเต็ลราชธานี และโฮเต็ล
ราชธานีก็เห็นใจและเห็นความจำเป็น จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่พิเศษมาดำเนินการให้ตามความปรารถนา
แล้วการก็สำเร็จไปได้ด้วยดี
เมื่อการเกี่ยวข้าวของเจ้าคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นๆ ได้สิ้นสุดลงแล้วนั้น การแข่งขัน
สามัคคีของอำเภอก็ได้เริ่มต้นด้วยการแข่งขันเกี่ยวข้าว ประเภทชายเดี่ยว มีกำหนดเนื้อที่นากว้าง ๑ วา
ยาว ๑๐ วา ผู้เกี่ยวชนะทำเวลาได้ ๒.๓๕ นาที ผู้แพ้ทำเวลาได้ ๓ นาที คู่ที่ ๒ เนื้อที่กว้าง ๖ ศอก ยาว ๑๐
วา ผู้ชนะทำเวลาได้ ๔.๕๐ นาที ผู้แพ้ทำเวลาได้ ๕ นาที คู่ที่ ๓ การแข่งขันใจน้อย ผู้แข่งขันทั้ง ๒ ฝ่าย
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ล้วนเป็นคนกันดารผมเกี่ยวเข้ามาหากัน แล้วก็เลยโกรธกันได้เอาศีรษะสู้กันอย่างชุลมุนในท้องที่นาซึ่งมี
แต่โคลน ก็ทำให้รูปร่างและหน้าตาเสื้อผ้าของผู้แข่งขันทั้งคู่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าขบขันที่สุด คู่นี้ได้
ทำความตื่นเต้นให้แก่บรรดาแขกผู้มีเกียรติอย่างยิ่งคู่หนึ่ง คู่ที่ ๔ การแข่งขันเกี่ยวข้าวท่างามแล้วว่าเพลง
แก้กัน คู่นี้อาศัยเหตุผลที่มีธรรมเนียมมาแต่เดิม เจ้าภาพจึงได้จัดหาเข้ามาพอให้เป็นพิธีสมตามรูปร่าง
และแบบแผน ตั้งแต่การแข่งขันคู่ที่ ๓ ฝนได้ตกลงมาอย่างหนาเม็ด กระทำให้ประชาชนพากันกล่าว
ถ้อยคำสรรเสริญพิธีนี้ว่าเป็นมงคลพิธีการจริง และต่างก็อำนวยอวยพรแก่เจ้าคุณนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ดีการที่ฝนตกนี้จะได้กระทำให้ประชาชนผู้มาดูงานพิธีย่อท้อประการใดมิได้ คงอยู่
คอยชมพิธีการอย่างแน่นหนาตลอดไป แม้ปะรำพิธีจะได้กระทำการปลูกสร้างด้วยความระมัดระวัง คือ
หลังคาใช้สังกะสีมุงก็ตาม ฝนก็ยังสามารถรั่วไหลลงสู่ภายในได้ แทนที่จะมีความสลด กลับปรากฏว่า
เจ้าคุณนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับบรรดาแขกที่มาให้เกียรติยศใน
งานนี้กลับรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานเช่นเดียวกันกับที่ประชาชนรู้สึก และออกมาดูการแสดงแข่งขันที่หน้า
ปะรำโดยความยิ้มแย้มแจ่มใสทุกท่าน การแสดงการชักเย่อซึ่งทางอำเภอได้จัดเอาสตรีซึ่งมีวัยอายุตั้งแต่
๑๕ ปี ถึง ๕๐ ปี เป็นเชื้อสายรามัญในตำบลไทรน้อย ฝ่าย ๑ เป็นเชื้อสายชาวปัตตานีในตำบลละหาร
ฝ่ายหนึ่ง คู่ต่อสู้ทั้ง ๒ ฝ่าย ได้พยายามต่อสู้กันอย่างเต็มฝีมือ ทำความครึกครื้นสนุกสนานให้เป็นอย่างยิ่ง
อี ก ประเภทหนึ่ ง เพราะการกี ฬ าแสดงโดยประเภทและลั ก ษณะเช่ น นี้ ย่ อ มไม่ เ ป็ น การหาได้ ง่ า ยนั ก
ในที่สุดผู้แข่งขันทั้งสองฝ่ายชนะกันข้างละครั้ง จึงเป็นอันว่าเสมอกัน
ต่ อ ไปนี้ ค ณะกรรมการการตรวจตั ด สิ น พั น ธุ์ ข้ า วได้ เ ริ่ ม ลงมื อ พิ จ ารณาพั น ธุ์ ข้ า ว ซึ่ ง อำเภอ
บางบั ว ทองได้ ป ระกาศให้ มี ก ารประกวดพั น ธุ์ ข้ า วในวั น นี้ เจ้ า ภาพได้ เ ชิ ญ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
เศรษฐการเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมเกษตรเป็นกรรมการ นายมังกร สามเสน กรรมการ นายมิ่ง
เลาหเรณู กรรมการ นายดาบยู่เกียง ทองลงยา เป็นกรรมการ ทั้งสามท่านที่กล่าวนามข้างหลังนี้เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเป็นผู้รอบรู้ในกิจการประเภทนี้เป็นอย่างดี
การประกวดพั น ธุ์ ข้ า วได้ ด ำเนิ น การดั ง นี้ ในวั น ที่ ๒๙ ธั น วาคม พระพุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๗
เวลา ๑๕.๐๐ น. นายอำเภอบางบัวทองได้เชิญนางห้าง พันธุมจินดาเป็นประธาน นายบ๊วดเป็นกรรมการ
นายจวงเคี้ยง เป็นกรรมการ ทำการตรวจคัดเลือกข้าวที่ส่งมาประกวดทั้งหมดเสียครั้งหนึ่งก่อน ข้าวที่ส่ง
เข้ามาประกวดทั้งหมด รวมทั้งสิ้น ๗๐ ราย เป็นชนิดข้าวหนัก ๑๔ ราย ชนิดข้าวกลาง ๔๐ ราย ชนิดข้าว
เบา ๑๖ ราย กรรมการชุดแรกตรวจคัดเลือก ได้ข้าวชนิดที่ดีส่งเข้าแข่งขันให้กรรมการขั้นสูงพิจารณา
ตัดสินให้รางวัลเพียง ๑๗ ราย กรรมการได้พิจารณาตัดสินให้ข้าวปิ่นแก้วของนางพัน ตำบลโสนลอย
เป็นที่ ๑ ได้รับรางวัลขันน้ำพานรองเงิน รางวัลนี้เป็นของนายอำเภอบางบัวทอง ข้าวขาวพวงทองของ
ขุนศรีราษฎร์นิยม ตำบลไทรใหญ่ ได้รับรางวัลที่ ๒ ขันน้ำพานรองเงิน รางวัลนี้เป็นของนายมังกร
สามเสน ข้าวที่ได้รับรางวัลที่ ๓ ชื่อข้าวขาวประเสริฐ เป็นข้าวหนัก เป็นของนายปลั่ง ตำบลไทรน้อย ได้
รับรางวัลผ้าแพรเพลาะดำ ของนายมิ่ง เลาหเรณู ในรางวัลทั้ง ๓ ที่นี้ พระยาสุรเกษตรโสภณ ได้กรุณา
สอดลอตเตอรี่เป็นของขวัญเพิ่มเติมอีกรางวัลละ ๑ ฉบับ
ครั้นเวลาประมาณ ๑๔.๓๐ นาฬิกา เจ้าภาพได้เชิญคุณหญิงพหลพลพยุหเสนา เป็นประธาน
ในการแจกรางวัล รางวัลการแข่งขันทั้งสิ้นได้รับทั้งฝ่ายผู้แพ้และชนะ โดยได้เคียวคนละเล่มเป็นของ
นายอำเภอบางบัวทอง เว้นแต่ผู้ชนะแข่งขันเกี่ยวข้าวคู่ที่ ๑ และคู่ที่ ๒ ได้รับรางวัลเป็นกางเกงแพร
คนละตัว เป็นของขุนสมาหารหิตคดี และนายใต้ ปาณิกบุตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๑
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ครั้นเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา เจ้าคุณนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกับแขกผู้มีเกียรติได้กลับจาก
โรงพิธี ครั้ นถึงตลาดบางบั ว ทองฟากตำบลบางบั วทอง นายอำเภอบางบั วทองได้เ ชิ ญเจ้าคุณนายก
รัฐมนตรีขึ้นไปเยี่ยมเยียนประชาชน เจ้าคุณนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ขึ้น
เยี่ยมเยียนประชาชนที่ตลาดบางบัวทองทั้งสองฟากคลอง คือทั้งฟากตำบลบางบัวทองแลฟากตำบล
โสนลอย เสร็จแล้วลงเรือออกจากคลองพระพิมล ได้ประสบแถวลูกเสือนักเรียนและตำรวจ ประชาชน
พลเมืองในท่ามกลางความโห่ร้องและโบกธงทิวนายอำเภอบางบัวทองได้นำเรือนายกรัฐมนตรีไปเพียง
ปากคลองบางบัวทอง แล้วกราบลานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไปประจำตำแหน่งหน้าที่เดิม
เหตุการณ์ทั้งปวงตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยได้ร่วมแรงกันในความรับผิดชอบของ
นายอำเภอบางบัวทองและตำรวจ เหตุการณ์ได้เป็นไปโดยเรียบร้อยทุกประการ
อนึ่ ง ย่ อ มเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ แ ก่ ต าท่ า นผู้ ที่ ไ ปให้ เ กี ย รติ ย ศแก่ ง านนี้ ว่ า การนี้ ไ ด้ ก ระทำกั น เป็ น
ฉากแรก เป็นครั้งแรก เพื่อเผยแผ่และปลูกฝังพิธีการเกี่ยวข้าวให้เป็นที่มั่นคงต่อไปในภายหน้า ทางฝ่าย
เจ้าภาพได้จัดการต้อนรับ ได้จัดสรรปันหน้าที่และได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตั้งแต่กรรมการอำเภอตลอดจน
กำนันผู้ใหญ่บ้าน ส่วนพ่อค้าประชาชนทั่วทั้งอำเภอบางบัวทอง ก็ได้สมัครสมานร่วมใจกันประกอบ
พิธีการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จนสามารถทำงานนี้ลุล่วงไปได้ เป็นผลดีด้วยประการฉะนี้
สมควรจะกล่าวไว้ในที่นี้ด้วยว่า เพื่อให้ท่านผู้อ่านสามารถเห็นเหตุการณ์และหยั่งรู้ถึงความเป็น
ไปและวิธีการจัดการ กติกาการแข่งขันการเกี่ยวข้าว กำหนดการอันเป็นความละเอียดพิศดาร น่ารู้ น่าฟัง
นั้น โปรดอ่านหนังสือสมุดที่ระลึกอำเภอบางบัวทอง ซึ่งเรียบเรียงโดยหลวงโยธีพิทักษ์ พุทธศักราช
๒๔๗๗ ผู้เรียบเรียงได้มุ่งหวังที่จะให้หนังสือเล่มนี้รักษาตำนานการเกี่ยวข้าวนี้ไว้ พิมพ์จำหน่ายแล้วราคา
เพียง ๒ บาทถ้วนเท่านั้น ท่านจะได้ทราบความละเอียดต่อไปอย่างดีที่สุด”

พั น เอก พระยาพหลพลพยุ ห เสนา นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ ก ล่ า วปฏิ สั น ถารกั บ ชาวนา
และผู้ที่มาร่วมงานพิธีเกี่ยวข้าว ประกวดพันธุ์ข้าวและประกวดการเกี่ยวข้าว ดังนี้
คำปฏิสันถารของ
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
นายกรัฐมนตรี

————————
กสิกร ชาวนา และท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย
ข้าพเจ้ามีความยินดีและเต็มใจที่จะมาในงานของท่านวันนี้ เพราะเป็นงานซึ่งเกี่ยวกับกสิกร
ชาวนาของเรา ซึ่งท่านทั้งหลายก็ย่อมทราบอยู่แล้วว่า กสิกรชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของประเทศชาติ
พิธีการเกี่ยวข้าวและประกวดพันธ์ุข้าวเช่นนี้มีประโยชน์แก่การอาชีพของกสิกรชาวนาอย่างไร
และมีประโยชน์แก่การกสิกรรมทั่วไปอย่างไร ข้าพเจ้าไม่จำเป็นจะต้องชี้แจงเพิ่มเติมถ้อยคำของท่าน
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ แต่ข้อที่ข้าพเจ้ามีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งก็คือ การที่ได้เห็นท่านทั้ง
หลายมาชุมนุมพร้อมเพรียงกันในที่นี้ เป็นการแสดงความสามัคคีต่อกันเป็นอย่างดี และเป็นการแสดง
ความร่วมมือร่วมแรงกันตามทำนองประเพณีของไทยเรา ตามประเพณีของเรานั้นเรายังอาศัยการร่วม
มือร่วมแรงกันเป็นกำลัง อย่างเช่นการเกี่ยวข้าวเราก็ใช้วิธีบอกแขก คือบอกเพื่อนบ้านให้มาช่วยกันทำการ
เกี่ยวข้าว จริงอยู่เมื่อเราเข้าแข่งขันกับอารยประเทศแล้ว เราจะต้องจัดกิจการทำมาหากินของเราให้เข้า
ระเบียบแบบแผนที่เรียกกันว่าอุตสาหกรรม เพื่อจะได้มีกำลังประกวดกับประเทศอื่นๆ เขาได้เสมอบ่า
เสมอไหล่กัน แต่ในการทำมาหากินนั้นถ้าเรายังจะอาศัยการร่วมมือร่วมแรงกันได้ในฐานเพื่อนบ้าน เราก็
ควรจะอาศัยไหว้วานกันฉันเพื่อนบ้านนั้นต่อไป
งานพิธีดังที่มีในวันนี้ เป็นงานที่บำรุงขวัญบำรุงน้ำใจให้ราษฎรชาวนาของเรามีจิตใจสมัคร
สมานสามัคคีต่อกัน ข้าพเจ้าจึงขออำนวยพรให้การพิธีวันนี้เป็นมงคล อันจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่
กสิกรชาวนาของเรา ภายใต้ความร่มเย็นแห่งระบอบรัฐธรรมนูญ ยิ่งๆ ขึ้นสืบไปเป็นลำดับด้วย

เมื่ อ พ.ศ. ๒๔๗๗ อำเภอบางบั ว ทอง ยั ง คงมี เ ขตการปกครองครอบคลุ ม ถึ ง อำเภอ
ไทรน้อยในปัจจุบันนี้ด้วย เกษตรกรที่ส่งพันธุ์ข้าวเข้าประกวดและได้รับรางวัลจึงมีเกษตรกรที่อยู่ใน
ตำบลโสนลอย (อำเภอบางบัวทอง) ตำบลไทรใหญ่ (อำเภอไทรน้อย) และตำบลไทรน้อย (อำเภอ
ไทรน้ อ ย) นางนวม ศรีราษฎร์นิยม ภรรยาขุ น ศรี ร าษฎร์ นิ ย ม (พร มั ณ ยานนท์ ) กำนั น ตำบล
ไทรใหญ่ เป็นผู้นำเครื่องแต่งกายชุดชาวนามอบให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ขุนศรีราษฎร์
นิยมได้รับรางวัลการประกวดพันธุ์ข้าวครั้งนี้ด้วย นางเทียบ พิทักษ์ปทุมมาศ ภรรยาของขุนพิทักษ์
ปทุมมาศ (สิงโต สามวัง) กำนันตำบลบางบัวทอง เป็นผู้นำช่อดอกไม้มามอบให้นายกรัฐมนตรี
และคณะที่แต่งกายในชุดชาวนา
ถ้วยรางวัลที่ ๑
ที่อำเภอบางบัวทอง
ได้รับในการประกวดแต่งเรือ
ในงานรับและฉลองรัฐธรรมนูญ
ฉบับจำลอง ที่จังหวัดนนทบุรี
(ภาพจากหนังสือสมุดที่ระลึก
อำเภอบางบัวทอง)

อำเภอบางบัวทองได้รับรางวัลที่ ๑
ในการประกวดแต่งเรือในงานรับ
และฉลองรัฐธรรมนูญ
หลั ง จากพระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า
เจ้ า อยู่ หั ว พระราชทานรั ฐ ธรรมนู ญ แก่ ป ระชาชน
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ชาวไทย เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ รัฐบาลไทยขณะนั้นได้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญ
ฉบั บ จำลองและนำรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ จำลองไปแนะนำให้ ร าษฎรจั ง หวั ด ต่ า งๆ ได้ รู้ จั ก เพราะ
รั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น เรื่ อ งใหม่ ที่ ค นไทยไม่ รู้ จั ก มาก่ อ น นอกจากนั้ น รั ฐ บาลได้ จั ด ให้ มี ง านฉลอง
รัฐธรรมนูญในวันที่ ๑๐ ธันวาคมของทุกปีด้วย
ในการฉลองรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ทางราชการให้มีการจัดงาน
ฉลองตามจังหวัดต่างๆ ด้วย จังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลัก
และมีคลองมาก ราษฎรใช้เรือเป็นพาหนะกันทั่วทั้งจังหวัด ทางจังหวัดนนทบุรีจึงจัดให้มีการ
ประกวดแต่งเรือในงานรับและฉลองรัฐธรรมนูญจังหวัดนนทบุรี ในการประกวดการแต่งเรือครั้งนี้
อำเภอบางบัวทองได้รับรางวัลที่ ๑ ได้รับถ้วยรางวัลที่ ๑ เป็นที่ปลาบปลื้มของชาวบางบัวทอง
ถ้วนหน้า

การทำนาของชาวนาบางบัวทอง
ชาวนาที่ทำนาอยู่ใกล้คลองอ้อมคลองบางบัวทอง ทำนาดำที่เรียกว่านาสวนได้เพราะอยู่
ใกล้แหล่งน้ำและมีน้ำเพียงพอที่จะใช้ทำนาดำได้ บางครอบครัวทำสวนผลไม้ด้วย ชาวนาเหล่านี้
เป็ น ชาวนาดั้ ง เดิ ม ได้ ท ำนาเป็ น อาชี พ ก่ อ นมี ก ารขุ ด คลองพระราชาพิ ม ล เมื่ อ มี ก ารขุ ด คลอง
พระราชาพิมลและคลองต่างๆ ในอำเภอบางบัวทอง ชาวนาที่เข้าจับจองที่ดินริมฝั่งคลองทำนาดำ
ที่เรียกว่าทำนาสวนได้เพราะมีน้ำเพียงพอ ส่วนนาที่อยู่ห่างไกลจากคลองหรือบางช่วงที่คลอง
มีน้ำไม่เพียงพอแก่การทำนา เช่น ชาวนาที่ป่ากระทุ่มมืดเมื่อยังอยู่ในเขตปกครองของอำเภอ
บางบัวทอง (ปัจจุบันอยู่ในเขตปกครองของอำเภอไทรน้อย) หรือที่บ้านใหม่คลองบางใหญ่ที่เคย
เป็นพื้นที่ของอำเภอบางบัวทองมาก่อน (ปัจจุบันเป็นพื้นที่ในเขตปกครองของอำเภอบางใหญ่)
พื้นที่ดังกล่าวแต่เดิมต้องทำนาหว่านเพราะยังไม่มีคลองส่งน้ำ
การทำนาหว่าน ชาวนาจะไถไปบนพื้นนาที่แห้ง ไถดะเป็นการพลิกหน้าดินครั้งแรก
จากนั้ น ไถแปรเพื่ อ ทำดิ น ให้ ร่ ว นซุ ย เป็ น การไถครั้ ง ที่ ๒ การไถครั้ ง ที่ ๓ เป็ น การไถกลบ
หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในนาแล้วไถกลบเมล็ดข้าวที่หว่านลงในนาเหมือนดังเช่นการไถนาใน
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เมื่อฝนตกลงมาข้าวจะเจริญงอกงาม ต้องคอยดูแลต้นข้าว
เช่น ดายหญ้า ถอนวัชพืช เปิดปิดน้ำในนาเมื่อเวลาที่มีฝนตกเพื่อไม่ให้ท่วมต้นข้าวที่ยังเล็กอยู่
เก็บเกี่ยวข้าวหลังฤดูน้ำท่วมผ่านไปแล้ว
การทำนาดำ
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ต่อมามีการขุดคลองพระราชาพิมลและคลองอื่นๆ ขึ้น เช่น คลองลำโพ คลองเจ็ก คลอง
ลากค้อน คลองลำรี คลองขุนศรี คลองหม่อมแช่ม คลองตาชม นอกจากนี้คลองพระราชาพิมล
ได้ขุดต่อจากวัดยอดพระพิมล ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปบรรจบแม่น้ำท่าจีน
ที่ อ ำเภอบางเลน จั ง หวั ด นครปฐม ขุ ด คลองลากค้ อ นไปบรรจบคลองพระยาบั น ลื อ ที่ อ ำเภอ
ลาดบั ว หลวง จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา กรมชลประทานได้ ส ร้ า งประตู น้ ำ บางบั ว ทองที่ ใ กล้
ตลาดบางบัวทอง และได้ขุดคลองส่งน้ำอีกหลายคลอง น้ำจึงมีเพียงพอแก่การทำนาดำ ชาวนา
ในอำเภอบางบัวทองจึงหันมาทำนาดำกันทั้งหมด เลิกทำนาหว่าน
การทำนาดำต้องปรับปรุงพื้นที่นาด้วยการทำคันนาเพื่อกักเก็บน้ำ วิดน้ำเข้าในนาก่อน
ทำการไถ เรียกว่า การทำนาสวน มีการไถดะเพื่อพลิกหน้าดินและไถแปร จากนั้นคราดให้ดินซุย
และทำเทือกหมักดินเพื่อปักดำต้นกล้าในแปลงนาที่เตรียมไว้ จึงเรียกการทำนาเช่นนี้ว่า นาดำ
ปัจจุบันการทำนาดำในอำเภอบางบัวทองใช้วิธีหว่านน้ำตม ไม่มีการปักดำหรือดำนา
กันแล้ว เพราะเป็นการประหยัดเวลาและประหยัดแรงงานมาก เมื่อไถคราดและทำเทือกแล้วจะ
หว่านข้าวปลูกเหมือนเช่นการตกกล้า ต้นข้าวจะเจริญงอกงามขึ้นในเวลาต่อมา ชาวนาจะคอย
ปลูกซ่อมต้นข้าวตรงบริเวณที่มีต้นข้าวขึ้นน้อย
ผลผลิตของข้าวนาดำจะได้มากกว่าข้าวนาหว่าน พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกข้าวนาดำและข้าวนา
หว่านจะต่างกันที่อายุของข้าวซึ่งมีทั้งข้าวหนักที่ใช้เวลาปลูกนานจึงเกี่ยวได้ และข้าวเบาที่ใช้เวลา
สั้นกว่าข้าวหนักก็เก็บเกี่ยวได้ ข้าวนาหว่านจะมีอายุการเก็บเกี่ยวนานกว่าข้าวนาดำ โดยเริ่มนับ
ระยะเวลาตั้งแต่ปลูกจนถึงเวลาเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวหนัก ส่วนนาดำมีการใช้ข้าวทั้งพันธุ์หนัก
ข้าวพันธุ์เบาเก็บเกี่ยวได้ภายใน ๓ เดือนครึ่งหลังจากปักดำข้าวหนักจะใช้เวลานานกว่าประมาณ
๕ เดือน หลังจากปักดำหรือจากการหว่าน

ข้าวพันธุ์ดีที่บางบัวทอง
ข้าวที่ปลูกในอำเภอบางบัวทองเป็นข้าวที่มีคุณภาพเป็นที่นิยมของผู้บริโภค และเป็นที่
ต้องการของตลาดค้าข้าว ซึ่งได้แก่ ข้าวปิ่นแก้ว ขาวพวง ขาวพวงทอง เหลืองอ่อน ขาวประเสริฐ
ขาวตาแห้ง ในการประกวดพันธุ์ข้าวที่อำเภอบางบัวทอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ ในพิธีเกี่ยวข้าวและ
ประกวดพันธุ์ข้าว ซึ่งมีพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธี พันธุ์ข้าว
ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ คือ
ข้าวปิ่นแก้วของนางพัน ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง ได้รับรางวัลที่ ๑
ข้าวขาวพวงทอง ของขุนศรีราษฎร์นิยม (พร มัณยานนท์) กำนันตำบลไทรใหญ่ อำเภอ
บางบัวทอง ได้รับรางวัลที่ ๒ (ตำบลไทรใหญ่ปัจจุบันอยู่ในอำเภอไทรน้อย เดิมอยู่ในเขตอำเภอ
บางบัวทอง)
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ข้าวขาวประเสริฐ ของนายปลั่ง ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบัวทอง ได้รับรางวัลที่ ๓
(ตำบลไทรน้อย เดิมเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบางบัวทอง ปัจจุบันอยู่ในอำเภอไทรน้อย)
พันธุ์ข้าวดังกล่าวเป็นพันธุ์ข้าวที่ชาวนาในอำเภอบางบัวทองและอำเภอใกล้เคียงนิยม
ปลูกกันทั่วไป

พันธุ์ข้าวของหลวง กระทรวงเกษตรนำมาเผยแพร่
กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ผสมพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงให้ชาวนาปลูก
คือพันธุ์ข้าว กข ๑ กข ๓ ข้าวจ้าวและพันธุ์ข้าว กข ๒ ข้าวเหนียว ชาวนาบางบัวทอง จึงเริ่มเปลี่ยน
ไปใช้พันธุ์ข้าว กข ๑ และ กข ๓ กันทั่วไป พร้อมกับมีการนำปุ๋ยเคมีมาใช้ในนาข้าว และตามมา
ด้วยการใช้ยาปราบศัตรูพืชซึ่งเป็นเคมีภัณฑ์ด้วย ดังนั้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นต้นมา ชาวนา
บางบัวทองจึงใช้พันธุ์ข้าวของทางราชการนำมาปลูกกันอย่างแพร่หลาย พร้อมกับใช้ปุ๋ยและ
ยาปราบศัตรูพืชกันทุกครัวเรือน พันธุ์ข้าวที่เคยปลูกกันมาดั้งเดิม เช่น ข้าวเหลืองอ่อน ขาวตาแห้ง
จึงสูญไปจากอำเภอบางบัวทอง แต่มีข้าวพันธุ์ที่ขึ้นต้นด้วย กข ตามด้วยตัวเลขที่หลากหลายพันธุ์
และพันธุ์ข้าวของสถานีทดลองพันธุ์ข้าว เช่น ปทุมธานี สุพรรณบุรี เป็นต้น
เมื่อข้าวแก่ทุ่งข้าวที่แลเขียวขจีเหมือนพรมสีเขียวขนาดใหญ่ได้กลายเป็นทุ่งรวงทอง
แลเหลืองอร่ามสุดขอบฟ้า ได้เวลาของการเก็บเกี่ยวข้าว แต่เดิมใช้แรงกันที่เรียกว่า ลงแขก คือ
การไปช่วยกันเกี่ยวข้าวในแปลงนาที่มีข้าวแก่เก็บเกี่ยวได้ก่อน เจ้าของนาจะต้องเตรียมอาหารไว้
สำหรับเลี้ยงแขกที่มาช่วยเกี่ยวข้าว และต้องไปใช้แรงคืนเมื่อข้าวในนาของแขกที่มาช่วยเกี่ยวข้าว
เก็บเกี่ยวได้แล้ว โดยคิดแรงเป็นจำนวนวัน
การลงแขกช่วยเกี่ยวข้าวได้มีการเปลี่ยนมาเป็นการจ้าง ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๕
เป็นต้นมา เนื่องจากชาวนาบางบัวทองแต่ละรายส่วนใหญ่ทำนากันเป็นจำนวนมากและต้องใช้
เวลาหลายวันจึงจะเกี่ยวข้าวหมด เมื่อข้าวสุกพร้อมๆ กันชาวนาต่างคนต่างก็จะต้องเก็บเกี่ยวข้าว
ของตนเองจึงไม่มีเวลาไปลงแขกเกี่ยวข้าวดังกล่าว จึงมีผู้รับจ้างเกี่ยวข้าวที่มาจากจังหวัดอื่น เช่น
จังหวัดนครนายก สุพรรณบุรี มากันเป็นกลุ่มโดยจะมาอาศัยพักอยู่ในหมู่บ้านเพื่อรับจ้างเกี่ยวข้าว
การว่าจ้างเกีย่ วข้าวจะคิดเป็นไร่ การลงแขกเกีย่ วข้าวจึงค่อยๆ หายไปจากสังคมชาวนาบางบัวทอง
ข้าวที่เกี่ยวเสร็จแล้วจะวางตากแดดไว้ เรียกว่า วางราย พอแห้งจึงมัดเป็นฟ่อนๆ แล้ว
ลากด้วยเลื่อนหรือหาบเข้าไปเก็บที่บ้าน เพื่อใช้ควายนวดให้เมล็ดข้าวหลุดจากรวงที่เรียกว่า
นวดข้ า ว จากนั้ น มี ก ารฝั ด ข้ า วด้ ว ยสี ฝั ด เพื่ อ แยกเมล็ ด ข้ า วลี บ หรื อ เศษฟางออก คงเหลื อ แต่
ข้าวเมล็ดดีเก็บไว้ในยุ้งฉางเพื่อนำไปตวงขายต่อไป
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ทำนาต้องอาศัยควาย - ควายหายชาวนาเดือดร้อน
เมื่อถึงเดือนเมษายน หลังสงกรานต์แล้วเป็นเวลาที่ต้องเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ
ที่ต้องใช้ทำนา เช่น ไถ คราด คอม เลื่อน และที่จะต้องจัดเตรียมให้พร้อมที่สุดคือควาย ต้องมีควาย
ที่แข็งแรง มีจำนวนพอที่จะใช้ทำนา ชาวนาบางรายที่ไม่มีควายหรือมีควายไม่พอใช้ทำนาต้องเช่า
ควายของผู้อื่นหรือจ้างผู้อื่นไถนาแต่ไม่สะดวก เพราะช่วงที่เริ่มทำนากันนั้นควายในหมู่บ้านจะต้อง
ถูกใช้งานกันมักจะไม่มีควายที่จะให้เช่าหรือมีผู้รับจ้างไถนา จะมีก็ต่อเมื่อเจ้าของควายผู้ให้เช่า
หรือผู้รับจ้างไถนาเสร็จงานของเจ้าของควายหรือของผู้รับจ้างแล้ว
ในช่วงเวลาหลังเกี่ยวข้าวแล้วประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม มักจะมีผู้นำควาย
มาขาย ถ้าเป็นควายที่ไม่เคยไถนามาก่อน ต้องนำมาฝึกไถและฝึกให้คุ้นเคยกับท้องที่เสียก่อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คุ้นเคยกับควายที่ต้องอยู่ด้วยกันหรือกับควายในท้องที่เมื่อต้องนำออกไป
เลี้ยงในทุ่ง เพราะต้องออกไปเลี้ยงปะปนกับควายอื่นๆ จะได้ไม่ขวิดกัน
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ส่งเสริมให้ราษฎร
ทำนาและเป็นยุคที่ราษฎรตื่นตัวขวนขวายขยายพื้นที่ทำนากันมากขึ้น ความต้องการวัวควาย
สำหรับใช้งานจึงมีมากขึ้นด้วย ขณะเดียวกันในช่วงเวลานั้นมีชาวต่างชาติมาซื้อวัวควายจากไทย
ไปเป็นอาหารกันมาก เมื่อความต้องการวัวควายมีมากขึ้นการลักขโมยวัวควายเกิดขึ้นอย่างชุกชุม
ชาวนาในอำเภอบางบัวทองและที่อื่นๆ ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงแรกๆ เมื่อเริ่มเข้ามาจับจองที่ดินทำนา เพราะยังไม่ได้สร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้มั่นคง
นอกจากนั้นภูมิประเทศขณะนั้นยังคงมีป่าอยู่ทั่วไป ผู้ร้ายมักอาศัยเป็นที่ซ่องสุมและนำควาย
ที่ลักขโมยมาได้ไปไว้ในป่าก่อน ก่อนที่จะต้อนไปขายที่อื่นหรือรอให้เจ้าของวัวควายมาขอซื้อคืน
เป็นที่เดือดร้อนแก่ชาวนาเป็นยิ่งนัก

การซื้อขายควายต้องมีการทำตั๋วรูปพรรณควายและหนังสือเดินทาง
เพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้าฯ ให้ออกพระราชบัญญัติโคกระบือเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๔๑๙ กำหนดสถานที่ซื้อขายวัว
ควายและให้กรมการกำนันกำกับอยู่ในแหล่งซื้อขายเป็นประจำ เพื่อทำบัญชีรูปพรรณผู้ซื้อขาย
และรูปพรรณวัวควายพร้อมหนังสือเดินทาง
หนังสือเดินทางนั้นให้เขียนด้วยเส้นหมึกสีดำ ระบุชื่อผู้ซื้อขายและรูปพรรณวัวควาย
ลงในหนังสือเดินทางว่านายนั้นมาขาย กับทั้งฎีกาพิมพ์รูปพรรณเจ้าของและวัวควายให้แก่นายนั้น
ภรรยาชื่อนั้นอยู่บ้านที่นั้นอำเภอกำนันนั้นแขวงเมืองนั้น ฎีกานี้ใช้สำหรับวัวควายเท่านั้น แล้วให้
อำเภอ กำนัน เสมียน ลงลายมือชื่อประทับตราให้ผู้ซื้อไปเป็นสำคัญ
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เพื่ อ ป้ อ งกั น การลั ก ขโมยวั ว ควายไปฆ่ า ซื้ อ ขายเนื้ อ เป็ น อาหาร โปรดเกล้ า ฯ ให้ อ อก
พระราชบั ญ ญั ติ เมื่ อ พ.ศ. ๒๔๓๑ มี ค วามตอนหนึ่ ง ว่ า “บรรดาสั ต ว์ ที่ เ ป็ น พาหนะ คื อ
โคกระบือ เป็นต้นนั้น ถ้าผู้ใดจะฆ่าโคกระบือออกจำหน่ายซื้อขายเนื้อเป็นอาหารเมื่อใด
ต้องให้มาแจ้งความแก่เจ้าพนักงานนายตรวจโปลิศที่สเตชั่นตำบลที่อยู่ใกล้กันกับที่ฆ่าสัตว์
นั้นให้ทราบ และเจ้าพนักงานนายตรวจโปลิศจะมีอำนาจที่จะไปตรวจดูหนังสือตั๋วพิมพ์
รูปพรรณสำหรับตั๋วสัตว์นั้น”
ถึงแม้ชาวนาจะได้รับการคุ้มครองจากทางราชการ ที่จะป้องกันการลักขโมยวัวควาย
ของชาวนา แต่การลักขโมยวัวควายยังคงมีอยู่ ทางราชการจึงตรากฎหมายให้เจ้าของนำวัวควาย
ของตน “มาหมายตำหนิและจดลงทะเบียน” และเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ มีผู้เสนอให้ทำตั๋วรูปพรรณ
สัตว์พาหนะที่หายและผู้ร้ายลักขโมยไป ดังนี้

ตั๋วรูปพรรณกระบือ
ด้านหน้าแสดงชื่อเจ้าของ เพศ
ชื่อและลักษณะตำหนิของกระบือ

ตั๋วรูปพรรณกระบือ
ด้านหลัง ระบุการซื้อขาย
แสดงความเป็นเจ้าของ
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พระราชหัตถเลขา
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เรื่องเกี่ยวกับการปล้นกระบือ
ซึ่งเป็นสัตว์พาหนะสำคัญ

ชาวนาในอำเภอบางบัวทองในอดีตจึงให้ความสำคัญแก่การป้องกันการลักขโมยควายกันมาก
ทางราชการเองก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวนี้ตลอดมา ดังจะเห็นได้ว่าตั้งแต่สมัยรัชกาล
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว เป็ น ต้ น มา ทางราชการได้ ก ำหนดมาตรการ
เพื่อบำบัดทุกข์ของชาวนาและกำหนดวิธีการป้องกันการลักขโมยวัวควายมาตลอด
ปัจจุบันชาวนาบางบัวทองไม่ได้ใช้ควายทำนาแต่ใช้รถไถนาแทนการใช้ควาย แต่ชาวนา
บางบัวทองยังคงต้องระวังดูแลรถไถให้อยู่ในที่ปลอดภัยไม่ให้คนมาลักขโมยไปได้

ชาวนาอำเภอบางบัวทอง
ในปัจจุบันใช้รถไถนา
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บางบัวทองแหล่งค้าข้าวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งและแหล่งรวมโรงสี
เนือ่ งจากมีการทำนากันมากในท้องทีอ่ ำเภอบางบัวทอง อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางใหญ่
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรีและในพื้นที่ของจังหวัดอื่นที่มีอาณาเขตติดต่อหรืออยู่ไม่ไกลจาก
อำเภอบางบัวทอง เช่น อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
และอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่นาที่กว้างใหญ่ไพศาลดังกล่าวจึงก่อให้
เกิดการค้าข้าวเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในอำเภอบางบัวทอง นอกจากธุรกิจการซื้อขาย
ข้าวเปลือกในอำเภอบางบัวทองซึ่งเป็นธุรกิจที่อยู่ในลำดับหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีแล้ว ธุรกิจ
ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในอำเภอบางบัวทองอันเกิดจากการเป็นแหล่งปลูกข้าวและซื้อขายข้าวเปลือก
ที่ใหญ่คือ อำเภอบางบัวทองได้เป็นแหล่งที่มีโรงสีมากที่สุดในจังหวัดนนทบุรี

ทุ่งนายามข้าวออกรวง เป็นทุ่งรวงทอง ริมคลองลำโพ
ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

โรงสีที่ตั้งขึ้นในอำเภอบางบัวทองตั้งแต่ยุคแรกเป็นโรงสีที่เรียกว่า โรงสีไฟ มีปล่องกลม
สูงพ้นหลังคาหลายวา เวลาสีข้าวจะมีควันไฟพวยพุ่งขึ้นมาจากปล่องไม่ขาดสาย ชาวบ้านจึงเรียก
โรงสีแบบนี้ว่าโรงสีไฟ มีประสิทธิภาพดีกว่าโรงสีแบบดั้งเดิมที่ใช้แรงงานคนสีข้าวด้วยเครื่องสีข้าว
ที่ทำเหมือนโม่ สีให้เมล็ดข้าวแยกจากแกลบ จากนั้นต้องนำมาตำจึงจะได้เป็นข้าวสาร
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โรงสีไฟเมื่อแรกมีในประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๐๑ ที่กรุงเทพมหานคร
นายไมเคิล เกอวี่ กับนายกุเดลชาวอเมริกันได้มาตั้งโรงสีไฟเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ชื่อโรงสี
อเมริกันสตีมไรสมิล การเกิดโรงสีไฟเป็นของแปลกประหลาดสำหรับคนไทยในสมัยนั้น ต่อมาใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีโรงสีเกิดขึ้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก
โดยเฉพาะที่ริมคลองผดุงกรุงเกษมเป็นแหล่งรวมของโรงสีข้าวในยุคนั้น
ต่อมาโรงสีข้าวได้เกิดขึ้นตามต่างจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร ที่เป็นแหล่งทำนา
ขนาดใหญ่ เช่นที่คลองรังสิตและอำเภอบางบัวทอง ที่อำเภอบางบัวทองเป็นแหล่งรวมโรงสีข้าว
แห่งหนึ่ง
การค้าข้าวจึงเป็นธุรกิจที่สำคัญในอำเภอบางบัวทอง คนจีนที่มีประสบการณ์และความ
ชำนาญในการค้าข้าวได้ไปอยู่ในอำเภอบางบัวทองกันมาก เกิดโรงสีข้าวและรับซื้อข้าวเปลือกจาก
ชาวนาจนทำให้อำเภอบางบัวทองเป็นแหล่งซื้อขายข้าวเปลือกที่ใหญ่ที่สุดและเป็นแหล่งที่มีโรงสี
มากที่สุดในจังหวัดนนทบุรีด้วย แม้ต่อมาพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอบางบัวทองได้ถูกโอนไปอยู่ใน
เขตปกครองของอำเภอไทรน้อย อำเภอปากเกร็ดและอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีก็ตาม แต่
อำเภอบางบัวทองยังคงเป็นตลาดการค้าข้าวที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนนทบุรี

สภาพโรงสีซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมลำน้ำ
เพื่อสะดวกรับ - ส่งข้าวเปลือกที่บรรทุกมาทางเรือ
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คนจีนมีประสบการณ์การทำโรงสีและการซื้อขายข้าวมาก่อนตั้งแต่เมื่อเริ่มมีการสร้าง
โรงสีข้าวในประเทศไทย กิจการโรงสีข้าวในช่วงแรกของไทยแม้จะเป็นของชาวตะวันตก แต่
เจ้าของโรงสีจ้างคนจีนเป็นคอมประโด (นายหน้าซื้อขาย) นายหน้าที่เป็นคนจีนจะมอบหมายให้
คนจีนด้วยกันไปซื้อข้าวเปลือกจากชาวนามาขายให้โรงสี จึงมีคนจีนไปตั้งบ้านเรือนอยู่ในแหล่ง
ปลูกข้าวตามหัวเมืองต่างๆ รวมทั้งที่อำเภอบางบัวทองเพื่อรวบรวมข้าวเปลือกมาขายที่โรงสีใน
กรุงเทพมหานคร
เมื่อธุรกิจการค้าข้าวเจริญขึ้น จึงมีการสร้างโรงสีข้าวขึ้นที่อำเภอบางบัวทองที่บริเวณ
ปากคลองพระราชาพิ ม ลคื อ โรงสี มิ่ ง ฮั่ ว ไถ่ (เม่ ง ฮั่ ว ไถ่ ) เป็ น โรงสี แ ห่ ง แรกที่ ตั้ ง ขึ้ น ในอำเภอ
บางบัวทอง ต่อมามีการสร้างโรงสีขนาดใหญ่ขึ้นในอำเภอบางบัวทองอีก ๗ โรง คือ
บริเวณริมคลองพระราชาพิมล ๓ โรง คือ โรงสีมุ้ยเฮ็งไถ่ โรงสีบุญประกอบ (นายเหมา)
โรงสีฮกเฮงไถ่ (เถ้าแก่เคี้ยง)
บริเวณฝั่งเหนือริมคลองลำโพเยื้องปากคลองลำรี มีโรงสีสร้างขึ้นอีก ๒ โรง คือ โรงสีแสง
เจริญธัญกิจและโรงสีสหรุ่งเรืองวัฒนา
ปากคลองตาคล้าย ริมคลองพระราชาพิมล ๑ โรง คือ โรงสีไทยอารีย์
คลองอ้อมบ้านบางรักใหญ่ ๑ โรง
โรงสีส่วนใหญ่อยู่ริมคลองพระราชาพิมล

โรงสีข้าวแห่งแรกของอำเภอบางบัวทองอยู่ตรงข้ามปากคลองพระราชาพิมล
(ภาพจากหนังสือสมุดที่ระลึกอำเภอบางบัวทอง พ.ศ. ๒๔๗๗)
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การรับซื้อข้าวจากชาวนา
เมื่อชาวนานวดข้าวแล้ว โรงสีจะไปรับซื้อข้าวถึงที่บ้านชาวนา จะนำเรือบรรทุกข้าวที่เป็น
เรือชะล่าขนาดใหญ่พร้อมคนงานและอุปกรณ์ตวงข้าว มีถังตวงข้าวและกระบุงหาบข้าว เป็นต้น
การซื้อขายข้าวคิดเป็นถัง ใช้ถังตวงข้าวก่อนแล้วเทใส่กระบุง กระบุงหนึ่งจุข้าวเปลือก
ประมาณ ๕ ถัง เมื่อแบกข้าวไป ๑ กระบุง มีการทิ้งติ้วไม้ ๑ อัน เมื่อตวงข้าวหมดแล้วมาคิด
ปริมาณข้าวจากติ้วทั้งหมด
ผู้มารับซื้อข้าวเปลือก นอกจากโรงสีมารับซื้อเองแล้ว มีพ่อค้าที่ไม่ได้เป็นเจ้าของโรงสี
มารั บ ซื้ อ ข้ าวเปลือกจากชาวนาแล้วนำไปขายที่ โ รงสี เป็ น อาชี พ ที่ ท ำรายได้ ที่ ดี แ ก่ ค นจี น และ
คนไทยหลายครอบครัวในอำเภอบางบัวทองที่ยึดอาชีพซื้อขายข้าวเปลือกที่เรียกว่า “ตวงข้าว” นี้
เป็นอาชีพหลัก
ผู้ มี อ าชี พ รั บ ซื้ อ ข้ า วเปลื อ กจะไปซื้ อ ข้ า วเปลื อ กจากชาวนาถึ ง บ้ า นชาวนา ต้ อ งมี เ รื อ
อุปกรณ์ตวงข้าวและขนข้าวพร้อมด้วยคนงานขนข้าวตวงข้าว ถ้าคนงานไม่พอจะใช้แรงงานจาก
ชาวนาที่ขายข้าวเปลือกก็มีแต่ต้องคิดค่าแรงงานเพิ่มต่างหากจากราคาข้าวเปลือก
การรับซื้อข้าวเปลือกที่มีการใช้เครื่องชั่งแทนการตวงด้วยถัง ผู้ซื้อมักจะซื้อเป็นถังแต่นำ
ไปขายต่อที่โรงสีด้วยการใช้เครื่องชั่ง วิธีการนี้ผู้ซื้อข้าวเปลือกอาจได้กำไรเพิ่มถ้าข้าวมีน้ำหนักดี

ถังตวงข้าวมีหลายขนาด
(บันทึกภาพจากพิพิธภัณฑ์วัดเขายี่สาร
จังหวัดสมุทรสงคราม)
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ตอนที่ ๗
หลากหลายภาษา นานาศรัทธา
มารวมเป็นคนบางบัวทอง
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตของผู้คนทั่วไปในโลกนี้อย่างหนึ่ง
คือ “การอพยพ” การอพยพย้ายถิ่นฐานของผู้คนจึงดูเป็นเรื่องที่มีมากับมนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณ
สืบเนื่องกันต่อมาจนถึงมนุษย์ในยุคปัจจุบันและในอนาคต เหตุผลที่สำคัญประการหนึ่งของการ
อพยพย้ายถิ่นฐานของผู้คนคือการไปแสวงหาแหล่งที่อยู่ที่ทำมาหากิน ดังเช่นน้ำที่มาจากทิศต่างๆ
ไหลบ่าลงไปรวมกันที่หลุมที่บ่อที่พอกักเก็บน้ำนั้นไม่ให้หายเหือดแห้งไป
ในประเทศไทยเมื่อกล่าวถึงคำว่า อพยพ คนไทยจะนึกถึงการอพยพของคนจีน มอญ
ญวน มุสลิม ลาว เขมร ผู้คนต่างเผ่าพันธุ์ดังกล่าวได้อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารใน
พระราชอาณาจักรไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ผู้คนที่อพยพ
มาอยู่ในประเทศไทยเหล่านั้นได้ร่วมมือกันสร้างบ้านสร้างเมืองสืบต่อกันมาจนถึงบรรดาทายาท
สายโลหิตของผู้อพยพเหล่านั้นที่เป็นคนไทยในปัจจุบัน
อำเภอบางบัวทองเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้
ราษฎรขุดคลองและจับจองที่ดินมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ ทั้งนี้เพื่อขยายพื้นที่ทำนาให้มากยิ่งขึ้น
อีกทั้งโปรดเกล้าฯ ให้เลิกทาส ยกเลิกระบบไพร่ ผู้คนจำนวนมากมายจึงพากันอพยพเข้ามาอยู่
ในพื้นที่ที่ต่อมาได้เป็นพื้นที่ของอำเภอบางบัวทอง
ผู้ ค นที่ อ พยพมาอยู่ ใ นอำเภอบางบั ว ทองตั้ ง แต่ ยุ ค แรกๆ นั้ น ประกอบด้ ว ย ผู้ ค น
หลากหลายชาติพันธุ์ ซึ่งมีทั้ง ไทย จีน มอญ มุสลิม ญวน ลาว เขมร ในบรรดาผู้อพยพเหล่านั้น
มี ผู้ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ อิ ส ลาม คริ ส ต์ แ ละลั ท ธิ เ ต๋ า ขงจื๊ อ จากความหลากหลายชาติ พั น ธุ์
หลากหลายภาษาและหลากหลายความศรัทธาในศาสนา จึงทำให้อำเภอบางบัวทองมีลักษณะ
โดดเด่ น ในความเป็ น คนบางบั ว ทอง อำเภอบางบั ว ทองเป็ น แหล่ ง รวมตำนานชี วิ ต ของคน
บางบัวทองที่สามารถบอกเล่าให้ได้รู้ว่าผู้คนเหล่านั้นอพยพมาจากที่ใด มาทำมาหากินอะไร
มีศรัทธาเชื่อถือในศาสนาใด ดำเนินวิถีชีวิตอย่างใด และในความหลากหลายของชาติพันธุ์แต่ละ
ชาติพันธุ์มีตำนานบอกเล่าเรื่องราวของแต่ละชาติพันธุ์ ประการสำคัญที่สุดผู้คนแต่ละชาติพันธุ์
เป็ น ผู้ ที่ ร่ ำ รวยในศิ ล ปวั ฒ นธรรม จารี ต ประเพณี แ ละความศรั ท ธาในศาสนา จึ ง ทำให้ อ ำเภอ
บางบัวทองมีความพิเศษมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่ามกลางความหลากหลายของภาษา
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ศาสนา จารี ต ประเพณี แ ละศิ ล ปวั ฒ นธรรม ไม่ ไ ด้ ท ำให้ เ กิ ด ความแบ่ ง แยกเป็ น กลุ่ ม เป็ น พวก
แต่ ก ลั บ ทำให้ เ กิ ด การถั ก ทอเกิ ด สายสั ม พั น ธ์ มี ค วามสำนึ ก ร่ ว มกั น ด้ ว ยดี ใ นความเป็ น “คน
บางบัวทอง”
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๐ เป็นต้นมา มีการจับจองที่ดินเพื่อขยายพื้นที่ทำนา พื้นที่ทางด้าน
เหนือของคลองอ้อมไปทางปลายคลองบางไผ่ ลาดปลาดุกและปลายคลองบางบัวทอง ได้มีการ
จั บ จองเป็ นที่ทำนา พ.ศ. ๒๔๓๓ มีการขุดคลองพระราชาพิ ม ล จากนั้ น มี ก ารขุ ด คลองลำโพ
คลองลากค้อน คลองลำรีและคลองเจ็ก จึงมีผู้คนทั้งชาวไทย ชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสาย
มอญหลั่งไหลเข้าไปจับจองที่ดินทำนากันอย่างต่อเนื่อง ต่อมามีคนจีนและคนญวนไปตั้งถิ่นฐาน
อยู่บริเวณปากคลองพระราชาพิมล ผู้คนมาอยู่มากขึ้น จึงได้ยกฐานะชุมชนและตำบลต่างๆ เป็น
อำเภอบางบัวทอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓ คนบางบัวทองจึงมีทั้งชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทย
มุสลิม ชาวไทยเชื้อสายญวน และชาวไทยเชื้อสายมอญ รวมทั้งชาวลาวและชาวเขมร ซึ่งทั้งสอง
ชนชาตินี้ได้มาอยู่ในบางบัวทองตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ตั้ ง แต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็ น ต้ น มา อำเภอบางบั ว ทองได้ มี ก ารพั ฒ นาให้ เ ป็ น เมื อ งใน
ปริมณฑลของเมืองหลวง ทำให้บางบัวทองมีถนนหนทางที่ดีมีหมู่บ้าน ย่านธุรกิจศูนย์การค้าต่างๆ
เกิดขึ้นอย่างมากมายและอย่างรวดเร็วทำให้ในปัจจุบันนี้บางบัวทองจึงคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มา
จากทั่วทุกภาคของประเทศไทย จึงยิ่งทำให้ความเป็นพหุชุมชนและความหลากหลายทางชาติพันธุ์
ของผู้คนในบางบัวทองเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของอำเภอบางบัวทอง แม้ในเขตเทศบาลเมือง
บางบัวทอง ซึ่งมีพื้นที่ไม่มากแต่ประกอบด้วยวัดในพุทธศาสนา ซึ่งมีทั้งวัดราษฎร์และวัดหลวงหรือ
พระอารามหลวง มัสยิดของศาสนาอิสลาม โบสถ์คริสต์ศาสนา วัดและศาลเจ้าของพุทธศาสนา
มหายาน และของชาวไทยเชื้อสายจีน

ชุมชนไทยในอำเภอบางบัวทอง
ความเป็นบ้านเป็นเมืองของชุมชนต่างๆ ในลำน้ำอ้อมและคลองบางบัวทองที่มีมาตั้งแต่
สมัยอโยธยาก่อนกรุงศรีอยุธยาจะเป็นราชธานีของไทย ชุมชนคนบางบัวทองคลองอ้อมนี้มีความ
เจริญต่อเนื่องกันมาจนถึงครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา หลังจากมีการฟื้นฟูพัฒนาบ้านเมืองขึ้นในสมัย
รัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีผู้คนกลับมาอยู่
ในชุมชนบางบัวทองที่คลองอ้อมและคลองบางบัวทองนี้มากขึ้น เป็นชุมชนชาวสวนและชาวนา
ดั้งเดิมของบางบัวทอง
ชาวไทยที่ มี บ รรพบุ รุ ษ เป็ น ไทย เป็ น คนในพื้ น ที่ และมิ ไ ด้ อ พยพย้ า ยถิ่ น ฐานมาจาก
ประเทศเพื่อนบ้านได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของอำเภอบางบัวทองในช่วงเวลาที่สำคัญ ๒ ครั้ง คือ
ครั้งแรกในสมัยธนบุรี และครั้งที่สองในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ กลุ่มคนจากกรุงศรีอยุธยา นครชัยศรี

07 Chap7 P.128-155 Proof-06.indd129 129

5/3/11 10:37:57 PM

130

ภูมินามอำเภอบางบัวทอง

และนนทบุรี ที่หลบหนีภัยสงครามครั้งพม่าเข้ารุกรานและเผาผลาญกรุงศรีอยุธยา ก่อนที่กองทัพ
พม่าจะยกเข้าทำลายกรุงศรีอยุธยานั้น กองทัพพม่าได้เข้ายึดเมืองนนทบุรีไว้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๐๘
ถึ ง พ.ศ. ๒๓๑๐ แม้ ห ลั ง กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาถู ก พม่ า เข้ า เผาผลาญแล้ ว กองทหารพม่ า ยั ง คงยึ ด
เมืองนนทบุรีไว้ต่อมาอีกระยะหนึ่ง ดังนี้ ผู้คนในเมืองนนทบุรีจึงถูกกองทัพพม่ากวาดต้อนไปเป็น
เชลย หรือถูกฆ่าตายจำนวนมาก ส่วนหนึ่งได้หลบหนีไปอยู่ในป่าที่กองทหารพม่าไม่สามารถ
ติดตามไปได้ บ้านเรือนที่อยู่ในคลองอ้อม บ้านบางรักใหญ่ บ้านบางไผ่ บางเดื่อ ตลอดจนถึง
บ้านบางบัวทองที่คลองบางบัวทองได้เป็นบ้านร้างเมืองร้างไประยะหนึ่ง
ในสมัยธนบุรี เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราช และทรงสถาปนา
กรุงธนบุรีเป็นราชธานีไทยแห่งใหม่ และต่อมามีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ผู้คน
เริ่มเข้ามาอยู่ที่กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร และเมืองนนทบุรีอีกครั้ง ชุมชนคลองอ้อม ชุมชนคลอง
บางบัวทองได้ฟื้นขึ้นจากการเป็นบ้านร้างเมืองร้าง ผู้คนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวส่วนหนึ่ง
คงเป็นผู้คนดั้งเดิมที่เคยอยู่ในคลองอ้อม คลองบางบัวทองนั้นมาก่อน และอีกส่วนหนึ่งเป็นผู้คน
จากถิ่นอื่นที่ต้องการมาอยู่ใกล้กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้คนเหล่านี้ สันนิษฐานว่าเป็น
ชาวกรุงศรีอยุธยา และชาวนครชัยศรีที่ยังหวาดผวากลัวภัยสงคราม และเข้ามาอยู่ที่เมืองนนทบุรี
รวมทั้งที่คลองอ้อม คลองบางบัวทองด้วย พื้นที่ดังกล่าวนี้ตั้งอยู่ใกล้ราชธานีแห่งใหม่ เมื่อมาอยู่
แล้วมีความอุ่นใจ และมีความปลอดภัย ผู้คนเหล่านี้ได้กระจายอยู่ในชุมชนบางรักใหญ่ บางพลู
บางไผ่ บางแพรก บางเดื่อ และบางบัวทอง
ชาวไทยที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของบางบัวทองในช่วงเวลานี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวน
และทำนาชุมชนไทยในอำเภอบางบัวทอง มีดังนี้
๑. ชุมชนไทยบางรักใหญ่ อยู่ในตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง เป็นชุมชน
ชาวสวนอยู่ในคลองบางรักใหญ่ คลองโรงหีบ คลองมะขามและตามคลองอ้อมฝั่งเหนือ ด้านหลัง
หมู่บ้านเป็นนาข้าว มีวัดบางรักใหญ่เป็นวัดในชุมชน

ชุมชนไทยบ้านบางรักใหญ่ ใกล้วัดบางรักใหญ่
ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง
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ชุมชนไทยคลองอ้อมรักษาประเพณีตักบาตรพระร้อย

๒. ชุมชนไทยบ้านบางพลู อยู่ในตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง เป็นชุมชน
ชาวสวน อยู่ตามคลองอ้อมฝั่งเหนือต่อเนื่องจากชุมชนบางรักใหญ่ไปทางใต้ ชุมชนนี้นอกจากทำ
สวนผลไม้แล้วยังมีการปลูกพลูขายกันมาก ด้านหลังหมู่บ้านมีการทำนา มีวัดโมลีเป็นวัดในชุมชน
๓. ชุมชนไทยบ้านบางแพรก อยู่ในตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง เป็นชุมชน
ชาวสวน ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามปากคลองบางไผ่และตามคลองบางแพรกที่แยกจากคลองบางไผ่
ด้ า นหลั ง หมู่ บ้ า นมี ก ารทำนาเช่ น กั น มี ศ าลเจ้ า แม่ ทั บ ทิ ม เจ้ า แม่ ท องคำ ที่ ค นจี น ที่ อ ยู่ อ ำเภอ
บางใหญ่และคนไทยที่อยู่ในชุมชนนี้ได้ร่วมกันสร้าง มีวัดบางแพรกเป็นวัดในชุมชน

ชาวบ้านบางแพรกและปากคลองบางไผ่ ร่วมทำบุญประจำปี
ศาลเจ้าแม่ทับทิม เจ้าแม่ทองคำ อำเภอบางบัวทอง
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๔. ชุมชนไทยบ้านบางเดื่อ อยู่ในตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง เป็นชุมชน
ชาวสวน ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามคลองบางเดื่อ มีวัดมะเดื่อเป็นวัดในชุมชน
๕. ชุ ม ชนไทยบ้ า นบางไผ่ อยู่ในตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง ชุมชนนี้
ตั้งบ้านเรือนอยู่ในคลองบางไผ่ส่วนใหญ่จะทำนา ปัจจุบันบริเวณชุมชนบ้านบางไผ่มีการพัฒนา
เป็นชุมชนใหญ่และอยู่ใกล้ถนนรัตนาธิเบศร์ เขตเทศบาลเมืองบางบัวทองได้ขยายมาถึงชุมชน
แห่งนี้ด้วย มีวัดบางไผ่พระอารามหลวงเป็นวัดในชุมชน

ชาวบ้านและนักเรียนมาร่วมทำบุญที่วัดบางไผ่ อำเภอบางบัวทอง

๖. ชุมชนไทยบ้านบางคูรดั ❈ ตัง้ อยูต่ ามคลองบางคูลดั ปลายคลองบางไผ่ ตำบลบางคูรดั
อำเภอบางบัวทอง ผู้คนเริ่มเข้ามาจับจองที่ดินทำนาในบริเวณปลายคลองบางไผ่ คลองบางคูลัด
ลาดปลาดุกต่อไปถึงคลองเต็มรัก เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๐ เป็นชุมชนชาวนาเล็กๆ การติดต่อกับ
ชุมชนอื่นๆ เป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะเป็นชุมชนที่อยู่ไกลการเดินทางทำได้เพียงทางเรือ
บ่อยครั้งที่ในฤดูแล้งชาวบ้านไม่สามารถเดินทางด้วยเรือได้เพราะน้ำในคลองมีน้อย ต้องเดินหรือ
ใช้เลื่อนเทียมควาย ปัจจุบันชุมชนลาดปลาดุกเป็นชุมชนใหญ่มากและเดินทางสะดวกด้วยมีถนน
และรถยนต์โดยสารผ่านเข้าในชุมชน มีวัดลาดปลาดุกเป็นวัดในชุมชน
๗. ชุมชนไทยบ้านกล้วย เดิมเป็นชุมชนเล็กๆ ผู้คนในชุมชนเป็นชาวนาอยู่ในตำบล
บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง ผู้คนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามคลองบ้านกล้วยและคลองผู้ใหญ่จอน
ที่เป็นคลองขุดแยกมาจากคลองบางไผ่และคลองพระราชาพิมล ชุมชนนี้เป็นชุมชนชาวนา ปัจจุบัน
เป็นชุมชนใหญ่อีกแห่งหนึ่งของตำบลพิมลราชและตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง มีถนนเชื่อม
จากอำเภอบางบัวทองถึงอำเภอไทรน้อยผ่านในชุมชน
_____________________________________________
❈ เดิมใช้ตัวสะกดว่า บ้านบางคูลัด ตามชื่อคลองบางคูลัด ต่อมาทางการใช้ว่า บ้านบางคูรัด อยู่ในพื้นที่
อำเภอบางบัวทอง
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๘. ชุมชนไทยบ้านคลองตาชม เป็นชุมชนชาวนา อยู่ฝั่งตะวันออกของคลองตาชม
(คลองตาชมฝั่งตะวันตกอยู่ในพื้นที่ของอำเภอไทรน้อย) ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง มีวัด
เพรางาย เป็นวัดในชุมชน
๙. ชุ ม ชนไทยบ้ า นปากคลองตาชม เป็ น ชุ ม ชนชาวนา มี บ้ า นเรื อ นอยู่ บ ริ เ วณ
ปากคลองตาชมฝั่งตะวันออก (คลองตาชมฝั่งตะวันตกอยู่ในพื้นที่ของอำเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี) และตามริมคลองพระราชาพิมล มีวัดไทรน้อย อำเภอไทรน้อยเป็นวัดในชุมชน
๑๐. ชุมชนไทยบ้านค่ายหนึ่ง อยู่ในตำบลบางบัวทองและตำบลพิมลราช ตั้งอยู่ทั้ง
สองฝั่งคลองพระราชาพิมล ต่อจากวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ ตลาดบางบัวทอง และคลองผู้ใหญ่
จอน ชุมชนแห่งนี้มีชาวจีนทำสวนผักอยู่ด้วย บริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งค่ายพิทักษ์บางบัวทอง เป็น
สถานที่ที่ทางรัฐบาลไทยได้จัดเป็นค่ายให้พลเรือนชาวญี่ปุ่นอยู่หลังจากที่ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้
สงครามในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนชาวนา บ้านค่ายหนึ่งฝั่งทิศใต้ของคลอง
พระราชาพิมลปัจจุบันอยู่ในตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง ฝั่งทิศเหนือของคลองพระราชา
พิมลเป็นพื้นที่ของตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง
๑๑. ชุ ม ชนไทยบ้ า นค่ า ยสอง อยู่ในตำบลบางบัวทองและตำบลพิมลราช อำเภอ
บางบั ว ทอง เป็ น ชุ ม ชนชาวนาอยู่ ริ ม คลองพระราชาพิ ม ลทั้ ง สองฝั่ ง อยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ตกจาก
บ้ า นค่ า ยหนึ่ ง บริ เ วณนี้ เ คยใช้ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ค่ า ยพิ ทั ก ษ์ บ างบั ว ทองให้ ช าวญี่ ปุ่ น อยู่ อ าศั ย ในค่ า ย
หลังจากญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ปัจจุบันบ้านค่ายสองฝั่งทิศใต้
ของคลองพระราชาพิมลอยู่ในตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง ฝั่งทิศเหนืออยู่ในเขตตำบล
บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง
๑๒. ชุ ม ชนไทยบ้ า นค่ า ยสาม อยู่ในตำบลบางบัวทองและตำบลพิมลราช อำเภอ
บางบัวทอง เป็นชุมชนชาวนาอยู่ริมคลองพระราชาพิมลทั้งสองฝั่งต่อจากบ้านค่ายสองไปทางทิศ
ตะวันตกตามคลองพระราชาพิมลไปจนถึงชุ ม ชนมุ สลิม บ้านสุ เหร่าโรงสวด บริเวณนี้เคยเป็น
ที่ตั้งค่ายพิทักษ์บางบัวทองเช่นกัน ปัจจุบันบ้านค่ายสามฝั่งทิศใต้ของคลองพระราชาพิมลอยู่ใน
ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง ส่วนฝั่งทิศเหนือของคลองพระราชาพิมลอยู่ในเขตปกครองของ
ตำบลบางบัวทอง
๑๓. ชุมชนไทยบ้านคลองสามวัง อยูใ่ นตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง เป็นชุมชน
เล็กๆ ประกอบอาชีพทำนา แต่เดิมเป็นหนองน้ำใหญ่มีชื่อว่าหนองเชียงโคต หนองสองตอนและ
หนองตะบัน รวม ๓ แห่ง ชาวบ้านเรียกสามวัง มีการนำควายฝูงใหญ่มาเลี้ยงที่หนองน้ำ ทั้ง ๓ แห่ง
นี้เพราะมีหญ้าอุดมสมบูรณ์ ฝูงควายเดินย่ำไปมาเป็นเวลานานจนเป็นคลอง เรียกว่าคลองสามวัง
ต่อมามีการทำนาในบริเวณนี้ จึงมีผู้คนมาอยู่อาศัยเป็นชุมชนชาวนามาก่อน ต่อมามีการปลูกผัก
กันทั่วไปเพราะมีชาวจีนมาปลูกผักในบริเวณนี้มาก
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พุทธศาสนิกชนนำดอกไม้ที่ปลูกอยู่ในบ้าน
มาร่วมกันจัดเตรียมไว้ถวายแด่พระสงฆ์
ที่วัดลำโพ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง

๑๔. ชุมชนไทยบ้านคลองลำรี อยู่ในตำบลบางบัวทองใกล้ปากคลองลำรี อำเภอ
บางบัวทอง เป็นชุมชนชาวนาและอยู่ใกล้ชุมชนมุสลิม คลองลำรี
๑๕. ชุ ม ชนไทยบ้ า นลำโพล่ า ง อยู่ ใ นตำบลลำโพ อำเภอบางบั ว ทอง ฝั่ ง ทิ ศ
ตะวันตกของคลองลำโพ (ฝั่งตะวันออกของบ้านลำโพล่างอยู่ในตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด
จั ง หวั ด นนทบุ รี ) และฝั่ ง ทิ ศ เหนื อ ของคลองลากค้ อ น ผู้ ค นที่ อ ยู่ ใ นบ้ า นลำโพล่ า งมาจากบ้ า น
บางพลับ บ้านบางภูมิ บ้านคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้เข้ามาทำนาที่ชุมชน
ลำโพล่างนี้ มีวัดลำโพเป็นวัดในชุมชน
๑๖. ชุมชนไทยบ้านลำโพบน อยู่บริเวณปลายคลองลำโพทางทิศเหนือของวัดลำโพ
เป็นชุมชนที่มาจากบ้านบางพลับ บ้านบางภูมิ บ้านคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
มีวัดศรีเขตนันทาราม (วัดกล่ำ) ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดในชุมชน
เนื่องจากที่ตั้งของชุมชนบ้านลำโพบนอยู่ใกล้วัดศรีเขตนันทาราม ผู้คนในชุมชนจึงไปทำบุญที่วัด
ศรีเขตนันทาราม แม้วัดศรีเขตนันทารามไม่ได้ตั้งอยู่ในตำบลลำโพ
๑๗. ชุมชนไทยบ้านสามง่าม อยู่ในตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง ชุมชนนี้ตั้งอยู่ที่
บริเวณคลองลำโพและคลองลากค้อนมาบรรจบกันเป็นสามแยก ชาวบ้านเรียกว่าบ้านสามง่าม
เดิมมีวัดสามง่ามเป็นวัดในชุมชนแต่เป็นวัดร้างไประยะหนึ่งเพราะมีผู้คนน้อย ปัจจุบันมีผู้คนมาอยู่
ในชุมชนนี้มากขึ้น จึงได้พัฒนาวัดสามง่ามขึ้นมาอีกครั้ง
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๑๘. ชุมชนไทยบ้านฝั่งเหนือ อยู่ในตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทองฝั่งตรงข้าม
ปากคลองพระราชาพิ ม ลต่ อ เนื่ อ งไปถึ ง หน้ า วั ด ละหาร ผู้ ค นในชุ ม ชนปลู ก ผั ก เป็ น ส่ ว นใหญ่
เนื่ อ งจากบริ เ วณชุ ม ชนเป็ น ที่ ลุ่ ม เหมาะกั บ การปลู ก ผั ก ด้ ว ยการยกร่ อ ง มี วั ด ละหารเป็ น วั ด
ในชุมชน
๑๙. ชุมชนไทยบ้านประตูนำ้ คลองบางบัวทอง อยูใ่ นตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง
ใกล้ประตูนำ้ บางบัวทอง เป็นชุมชนทีต่ งั้ บ้านเรือนตามคลองบางบัวทองฝัง่ ตะวันออก มีการปลูกผัก
เป็นอาชีพหลักของชุมชน
๒๐. ชุมชนไทยบ้านคลองบางบัวทอง ชุมชนนีต้ งั้ บ้านเรือนอยูส่ องฝัง่ คลองบางบัวทอง
จากประตูน้ำบางบัวทองไปทางปากคลองบางบัวทองจนสุดเขตอำเภอบางบัวทองที่ติดต่อกับ
อำเภอปากเกร็ ด ผู้ ค นในชุ ม ชนนี้ มี ทั้ ง อาชี พ ทำนา ทำสวนผลไม้ เช่ น การทำสวนทุ เ รี ย น
สวนมะม่วง กระท้อน ส้มโอ เป็นต้น และทำสวนผักด้วย

ชุมชนริมคลองบางบัวทอง
มีการปลูกผักบุ้ง
ในคลองบางบัวทอง

๒๑. ชุมชนไทยบ้านเต็มรัก ชุมชนนี้ตั้งอยู่ระหว่างชุมชนบางคูรัดและชุมชนบ้านคลอง
ตาชม ผู้คนในชุมชนประกอบอาชีพทำนา
๒๒. ชุมชนไทยบ้านโสนลอย ตำบลโสนลอย เป็นชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง
บางบัวทอง อยู่ปะปนกับชุมชนจีนในตลาดบางบัวทอง แต่เดิมเป็นชุมชนชาวนา พื้นที่ในตำบล
โสนลอยมีการทำนาตั้งแต่แรกตั้งอำเภอบางบัวทอง การสร้างที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังที่ ๒
นางห้าง พันธุมจินดาได้มอบที่ดินให้เป็นสถานที่สร้างที่ว่าการอำเภอ บ้านโสนลอยมีการทำนา
ต่อเนือ่ งกันมาแม้ตอ่ มาจะได้เป็นตำบลโสนลอย ชาวบ้านยังคงทำนาในตำบลโสนลอย พ.ศ. ๒๔๗๗
มีพิธีเกี่ยวข้าวและประกวดพันธุ์ข้าว นางพัน ราษฎรบ้านโสนลอยเจ้าของพันธุ์ข้าวปิ่นแก้ว ได้รับ
รางวัลที่ ๑
๒๓. ชุมชนไทยบ้านโสนลอย ตำบลพิมลราช เป็นชุมชนชาวนามาก่อน ตั้งอยู่ใกล้
ชุมชนมุสลิม สุเหร่าโรงกระโจม นอกเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง
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ชุมชนจีนในอำเภอบางบัวทอง
คนจี น ได้ เ ข้ า มาพึ่ ง พระบรมโพธิ ส มภารบนผื น แผ่ น ดิ น ไทยมานานกว่ า ๒ ศตวรรษ
ศิลปวัฒนธรรมและการดำเนินวิถีชีวิตของจีนได้แทรกเข้ามาประสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมไทย
จนกลายเป็ น แบบแผนพฤติ ก รรมของผู้ ค นในสั ง คมที่ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษ และเกิ ด ชุ ม ชนจี น ใน
ประเทศไทยที่ยังคงดำรงอัตลักษณ์ของความเป็นสังคมจีน ท่ามกลางสังคมไทยและท่ามกลาง
กระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องกันตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้
ชาวจีนโพ้นทะเลได้เดินทางเข้ามาประเทศไทยมากที่สุดในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ต่อเนือ่ งมาถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ชาวตะวันตก
หลายคนที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวได้บันทึกไว้เป็นข้อมูลสอดคล้องตรงกัน
ว่า เฉพาะในกรุงเทพมหานครนั้นมีชาวจีนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด เช่น จอห์น
ครอเฟิด ทูตอังกฤษบันทึกว่า ใน พ.ศ. ๒๓๖๕ มีชาวจีนในกรุงเทพมหานคร ถึง ๓๑,๐๐๐ คน จาก
ประชากรทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร ๕๐,๐๐๐ คน
ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ ชาวจีนจำนวนมากได้ตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วไปในกรุงเทพมหานคร ธนบุ รี แ ละหั ว เมื อ งต่ า งๆ ชาวจี น มั ก เลื อ กอยู่ ใ นถิ่ น ที่ มี ท รั พ ยากรอุ ด มสมบู ร ณ์ ห รื อ
ย่านการค้า เพราะง่ายต่อการทำมาหากิน บางบัวทองเมื่อเริ่มมีผู้คนเข้าไปจับจองที่ดินเพื่อทำนา
และต่อมามีการขุดคลองพระราชาพิมลขึ้นเป็นคลองแรกระหว่าง พ.ศ. ๒๔๓๓ - พ.ศ. ๒๔๔๒ นั้น
พระราชาภิมณฑ์ผู้ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ขุดคลองได้ว่าจ้างชาวจีนเป็นผู้ดำเนินการขุดคลอง
ชาวจีนจึงได้เข้ามาอยู่ในบริเวณปากคลองพระราชาพิมลและปลายคลองบางบัวทองตั้งแต่เมื่อเริ่ม
มีการขุดคลอง
การขุดคลองต้องใช้เวลานานถึง ๙ ปี คนจีนทีร่ บั เหมางานขุดคลองจึงได้มาอยูท่ บี่ างบัวทอง
อย่างต่อเนื่องมา เมื่อขุดคลองพระราชาพิมลเสร็จแล้วมีการขุดคลองอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง คือ
คลองเจ็ก คลองลำรี คลองลากค้อน ชาวจีนได้เป็นผู้รับเหมาขุดคลองดังกล่าวนี้ การเกิดชุมชนจีน
ในอำเภอบางบัวทองจึงได้เกิดตามมาอย่างต่อเนื่อง แม้เมื่อมีการสร้างที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง
หลังแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ นั้น คนจีนชื่อจีนจง เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ
บางบัวทอง ในวงเงิน ๒,๐๐๐ บาท ดังปรากฏในใบบอกที่หลวงวิสูตรบริหาร ข้าหลวงรักษา
ราชการเมืองนนทบุรี กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงนครบาล
ตอนหนึ่งว่า “บัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างที่ทำการอำเภอบางบัวทองแล้วใช้ระยะเวลาภายใน
กำหนด ๓ เดือน ตามที่กำหนดไว้คือตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๒๑ ถึงวันที่ ๒๖
มกราคม ร.ศ. ๑๒๑ โดยมีช่างชื่อจีนจงเป็นผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้าง บัดนี้การก่อสร้าง
ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคาค่าก่อสร้าง ๒,๐๐๐ บาท”
จี น จงผู้ นี้ เ ป็ น ผู้ รั บ เหมาสร้ า งที่ ว่ า การอำเภอ ๒ แห่ ง คื อ ที่ ว่ า การอำเภอบางบั ว ทอง
และที่ ว่ า การอำเภอบางใหญ่ (เป็ น ชื่ อ เดิ ม ของอำเภอบางกรวย ต่ อ มาได้ ตั้ ง อำเภอบางใหญ่
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ที่ ป ากคลองบางใหญ่ และเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ อำเภอบางใหญ่ ที่ ค ลองบางกรวย
เป็นอำเภอบางกรวย) การก่อสร้างที่ว่าการอำเภอทั้ง ๒ แห่งเสร็จพร้อมกันเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕
การที่ช่างจีนสามารถรับเหมาก่อสร้างที่ว่าการอำเภอบางบัวทองและอำเภอบางใหญ่
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ ได้นั้นแสดงว่าชุมชนจีนในอำเภอบางบัวทองในขณะนั้นได้เป็นแหล่งชุมชนจีน
ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเป็นบ้านเป็นเมืองของอำเภอบางบัวทองและอำเภอใกล้เคียง เช่น อำเภอ
บางใหญ่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีและอำเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีชุมชนจีนอำเภอบางบัวทองเป็นศูนย์กลางของชาวจีนอพยพมาอยู่
ในชุมชนต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรีมากยิ่งขึ้น
ชาวจีนรุ่นแรกๆ ที่มาอยู่ในอำเภอบางบัวทองเมื่อมีการขุดคลองพระราชาพิมลระหว่าง
พ.ศ. ๒๔๓๓ - พ.ศ. ๒๔๔๒ ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนทีไ่ ปจากอำเภอบ้านแหลมใหญ่และเกาะศาลากุน
(ต่อมาเป็นอำเภอปากเกร็ด) ซึ่งเป็นอำเภอที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๒๗ และมีชาวจีนอยู่ใน
อำเภอปากเกร็ดมาก เนื่องจากอำเภอปากเกร็ดเป็นที่ตั้งด่านขนอนบ้านปากเกร็ด มีชาวจีนเป็น
นายอากรดูแลด่านขนอนและมีตลาดใหญ่ ๒ ตลาดคือ ตลาดบ้านบางตลาดและตลาดปากเกร็ดที่
วัดสนามเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอปากเกร็ดมาก่อน ตลาดแห่งนี้เป็นที่รวมของของชาวจีนมี
ทั้ ง โรงบ่ อ นเบี้ ย และโรงงิ้ ว ของชาวจี น นอกจากนี้ อ ำเภอปากเกร็ ด แต่ เ ดิ ม มี พื้ น ที่ ก ารปกครอง
ครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอบางบัวทอง (รวมทั้งอำเภอไทรน้อย) แม้เมื่อแรกตั้งอำเภอบางบัวทอง
สถานที่ทำงานของข้าราชการอำเภอบางบัวทองยังคงรวมอยู่ในที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด เมื่อมีการ
ขุดคลองพระราชาพิมลและสร้างที่ว่าการอำเภอบางบัวทองแล้วเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ นั้น ชาวจีนเข้า
มาอยู่ในอำเภอบางบัวทองมากยิ่งขึ้นมีทั้งชาวจีนจากอำเภอปากเกร็ดและจากที่อื่นซึ่งรวมทั้งจาก
กรุงเทพมหานครด้วย
ในเวลาต่อมาอำเภอบางบัวทองเป็นแหล่งปลูกข้าวและตลาดค้าข้าวแหล่งใหญ่ ชาวจีน
จำนวนมากได้เข้ามาอยู่ในอำเภอบางบัวทองต่อเนื่องกันมา ทำให้อำเภอบางบัวทองได้เป็นแหล่ง
โรงสีข้าวและแหล่งปลูกผักของชาวจีนที่ใหญ่แห่งหนึ่ง
ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๖๐ - พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นช่วงเวลาที่มีการอพยพของชาวจีนมาอยู่
ประเทศไทยมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารบ้านเมืองของจีน และ
ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการตกต่ำของเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทำให้คลื่นแห่งการอพยพของ
ชาวจีนจำนวนมากย้ายถิ่นฐานไปอยู่ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย เริ่มตั้งแต่เมื่อมีการ
ผลัดแผ่นดินในราชวงศ์ใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นก่อน พ.ศ. ๒๔๗๐ และหลังจาก พ.ศ. ๒๔๗๐ ประชาชนใน
มณฑลฮกเกี้ยน กว้างตุ้งและเกียงไส เริ่มเผชิญกับปัญหาลัทธิทางการเมือง (พรรคคอมมิวนิสต์จีน)
จากนั้นมีเหตุการณ์เดือดร้อนภายในประเทศจีนที่ทำให้ชาวจีนอพยพออกนอกประเทศมากขึ้น
ได้แก่
พ.ศ. ๒๔๘๐ ญี่ปุ่นได้บุกเข้ายึดประเทศจีน
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พ.ศ. ๒๔๘๔ เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา และหลัง พ.ศ. ๒๔๘๔ คลื่นมหาศาลของ
ชาวจีนที่อพยพยิ่งมีจำนวนมากขึ้น เมื่อมีสงครามกลางเมืองเกิดการรบพุ่งอย่างยืดเยื้อระหว่าง
พรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ จี น และพรรคก๊ ก มิ น ตั๋ ง จนพรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ จี น ยึ ด ครองประเทศจี น ได้ เ มื่ อ
พ.ศ. ๒๔๙๒
ชาวจีนที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีญาติพี่น้องที่เป็น “เล่าตึ่งนั้ง” หรือ
จีนเก่าได้เข้ามาอยู่ประเทศไทยก่อนที่ตนเองจะอพยพเข้ามา และเล่าตึ่งนั้งจะเป็นผู้ไปรับที่ท่าเรือ
และไปอยู่กับครอบครัวของชาวจีนในประเทศไทย ช่วงเวลาดังกล่าวนี้มีชาวจีนที่เพิ่งเดินทางถึง
ประเทศไทยได้อพยพมาอยู่ที่อำเภอบางบัวทองจำนวนมากเช่นกัน ชาวจีนที่เดินทางมาอยู่ที่อำเภอ
บางบัวทองมีอาชีพดั้งเดิมที่หลากหลาย บ้างเป็นช่างไม้ ช่างเหล็ก ช่างต่อเรือ ชาวนา ชาวไร่
ชาวสวนหรือค้าขาย
ในช่วงเวลาที่เริ่มจัดตั้งอำเภอบางบัวทองนั้น ชาวจีนในประเทศไทยมีบทบาทสำคัญต่อ
การพัฒนาประเทศและอยู่ร่วมกับคนไทยด้วยดี ดังปรากฏตามความในพระราชดำรัสของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในคราวเสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงพยาบาลจีน เทียนฮั่วอุยอี้
(เทียนฟ้า) เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๙ ดังนี้
“…ดูกรท่านทั้งหลายผู้เป็นกรรมการ เราได้รับคำเชิญจากท่านทั้งหลายให้มาทำการอันหนึ่ง
ซึ่ ง ท่ า นทั้ ง หลายได้ พ ร้ อ มกั น ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ จะบำบั ด โรคาพยาธิ อั น ตรายอั น จะพึ ง มี แ ก่ พ วกจี น ทั้ ง หลาย
โดยน้ำใจอารีพร้อมเพรียงกันดังนี้ เราได้รับทำหน้าที่นี้โดยความเต็มใจและเป็นที่พอใจอย่างยิ่ง เหตุว่า
พวกจีนทั้งหลายอันได้เข้ามาอยู่ในกรุงสยามนี้ ใช่ว่าตัวเราฤาในเวลาปัจจุบันนี้ ถึงพระเจ้าแผ่นดินอันเป็น
บรรพบุรุษของเราแต่ในปางก่อนล่วงลับมาช้านาน ย่อมแลเห็นเป็นอย่างเดียวกันยั่งยืนมาว่า พวกจีน
ทั้งหลายที่เข้ามาอยู่ในสยามนี้ ย่อมมาทำการให้เป็นเจริญแก่แผ่นดินของเราเป็นอันมาก เพราะเหตุ
ฉะนั้นพวกจีนจึงได้รับความปกครอง ทะนุบำรุงด้วยความเอื้อเฟื้อเสมอเหมือนอย่างคนไทย ความสนิท
สนมในระหว่ า งพวกจี น กั บ ราษฎรของเราย่ อ มเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น มิ ไ ด้ ถื อ ว่ า เป็ น คนมาแต่ ต่ า ง
ประเทศ”

คุณลักษณะของชาวจีน - ขยัน ประหยัด กล้าลงทุน
ชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในอำเภอบางบัวทอง เป็นผู้ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ตาม
คำสอนของขงจื๊อที่สอนชาวจีนให้มีระเบียบวินัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นผู้คงมั่นในหลักการ
๓ ประการ คือ หนึ่ง ทำงานหนักและอดออมเพื่อสะสมทุนนำไปลงทุนขยายกิจการใหญ่ สอง มี
ความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อกันอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงภายในครอบครัว สาม เสริมสร้างความ
มั่งคั่งให้ยาวนาน ด้วยการส่งบุตรหลานให้ได้รับการศึกษาสูงๆ เพื่อสืบทอดกิจการของตนต่อไป
หมอจอร์จ พิมรัลสัน เดินทางเข้ามาประเทศไทยพร้อมกับทูตประเทศอังกฤษ ในสมัย
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้กล่าวถึงคนจีนในประเทศไทยขณะนั้นว่า
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“มี ช าวจี น อยู่ ใ นเรื อ ประทุ น ที่ ใ ช้ เ ป็ น ที่ พั ก อาศั ย ชาวจี น ยั ง คงเป็ น คนที่ ข ยั น ขั น แข็ ง และ
กระตือรือร้นเหมือนคนจีนทั่วๆ ไป ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน บางคนขายเนื้อหมูในเรือ บ้านคนจีนเล็ก
เหมือนกระท่อมแต่สะอาด”

พลตรี พระยาศรยุทธเสนี รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเศรษฐการในขณะนัน้ ได้กล่าวปาฐกถา
ในงานเปิ ด พิ ธี ป ระกวดพั น ธุ์ ข้ า วและแข่ ง ขั น การเกี่ ย วข้ า วที่ อ ำเภอบางบั ว ทอง เมื่ อ วั น ที่ ๓๐
ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ตอนหนึ่งของปาฐกถาได้กล่าวถึงชาวจีนในอำเภอบางบัวทอง ดังนี้
“...ทำไมปู่ย่าตายายของเราจึงตั้งหลักฐานเลี้ยงเรามาได้จนบัดนี้ ไม่เพราะท่านเหล่านั้นรู้จัก
ใช้เวลาว่างงานให้เป็นประโยชน์ดอกหรือ ถ้าท่านลืมหรือรู้ไม่ถึง ข้าพเจ้าจะขอชักตัวอย่างที่ท่านแลเห็น
อยู่ทุกวัน และอยู่ใกล้ๆ นี้เองให้ท่านฟัง คือในคลองพระราชาพิมลที่ข้าพเจ้าผ่านมานี้ เกือบตลอดทั้ง ๒
ฟากคลอง ท่านจะเห็นจีนฟันดินผลุงๆ อยู่ตลอดระยะทาง ท่านพวกนี้ข้าพเจ้าอาจกล่าวไม่ผิดว่า ส่วนมาก
เขาเข้ามาเมืองไทย ก็มีแต่กางเกงกับผ้าพันติดตัว มีเสื่อผืนหมอนใบมาเท่านั้น ทำไมเขาจึงขยายฐานะ
ของเขาให้สูงขึ้นได้ ไม่ช้าไม่นานท่านจะต้องเรียกเขาเถ้าแก่ และต่อไปท่านจะต้องเรียกเขาเจ้าสัว เพราะ
เหตุใด ก็เพราะเขาตั้งหน้าเลี้ยงชีพ จริงๆ ไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์เลย เขาพยายามหาเงินเข้าถุง
อยู่เสมอวอนขอให้ท่านทั้งหลายจงเอาเยี่ยงชนชาติจีนเหล่านั้น”

ลักษณะเด่นของชาวจีนที่อพยพมาอยู่ที่อำเภอ
บางบัวทองคือความเป็นคนขยัน ประหยัดและอดออม
เช่น หลีเฮียง แซ่ชั้ง หญิงจีนชาวบางบัวทอง เกิดเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๘๔ อพยพเข้ามาประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐
ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ขณะอายุได้เพียง ๖ ขวบ ช่วย
บิดาทำสวนผักที่อำเภอบางบัวทอง ต้องทำงานหนักใน
สวนผักและปลูกผักหลายอย่างที่ขายได้ เช่น ผักบุ้งจีน
หัวผักกาด ฟักทองและมันเทศ เมื่อมีครอบครัวยิ่งต้อง
ทำงานหนัก และสามารถรวบรวมเงินได้จึงเลิกการปลูก
ผั ก มาประกอบอาชี พ ค้ า ขายจนสามารถสร้ า งฐานะ
ครอบครั ว เป็ น ปึ ก แผ่ น มั่ น คงได้ เช่ น เดี ย วกั บ ชาวจี น
อพยพที่ ม าอยู่ อ ำเภอบางบั ว ทองอี ก จำนวนมากที่ มี
ความอุ ต สาหะ อดออม และมี ค วามชำนาญในการ
ค้ า ขาย สามารถเป็ น เจ้ า ของธุ ร กิ จ สำคั ญ ในอำเภอ
บางบัวทอง เช่น กิจการโรงสี การค้าพืชผลการเกษตร
การค้าปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช กิจการปั๊มน้ำมัน ร้านค้าทอง
ใบอพยพเข้าเมืองของชาวจีน
เป็นต้น
สำหรับชาวจีนในอำเภอบางบัวทองนั้น เป็นกลุ่มชนที่ทรงพลังและมีอิทธิพลทางสังคม
เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรมที่มีส่วนสร้างความเจริญให้แก่อำเภอบางบัวทองต่อเนื่องมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน ตั้งแต่ก่อน พ.ศ. ๒๔๔๕ มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่าศตวรรษ
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สังคมชาวจีนบางบัวทอง
ชาวจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในอำเภอบางบัวทอง จะอยู่รวมกันเป็นชุมชนของชาวจีน
การดูแลปกครองชาวจีน ถึงแม้จะมีข้าราชการของอำเภอบางบัวทองเป็นผู้มีหน้าที่ปกครองดูแล
ทุกข์สุขของราษฎรทั้งปวงในอำเภอบางบัวทองก็ตาม แต่การปกครองดูแลชาวจีนที่ได้ปฏิบัติสืบต่อ
กันมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ จนถึงช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่ ๒ จะใช้วิธีให้คนจีนควบคุม
ดูแลคนจีนด้วยกันเอง เช่นเดียวกับชาวมอญในจังหวัดนนทบุรีทางราชการใช้ ระบบคนมอญ
ควบคุมดูแลคนมอญ ด้วยการตั้งหลวงรามัญนนทเขตคดี (เนียม นนทนาคร) เป็นปลัดเมืองดูแล
ราษฎรทีเ่ ป็นมอญในจังหวัดนนทบุรี ต่อมาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ เป็นพระรามัญนนทเขตคดี นายอำเภอ
บ้านแหลมใหญ่และเกาะศาลากุนและเป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
นโยบายของราชการทีใ่ ห้ชนแต่ละเชือ้ ชาติทเี่ ข้ามาอยูใ่ นประเทศไทย ดูแลปกครองกันเอง
รวมทั้งชาวจีนในประเทศไทยได้มีมาแต่โบราณเช่นกัน ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์
ไทยโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งชาวจีนในตำแหน่งพระยาโชฎึกราชเศรษฐี เป็นผู้มีหน้าที่ปกครองดูแล
ชาวจีนในประเทศไทย ซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่การปกครองของประเทศไทยและเป็นประโยชน์แก่การ
จัดระเบียบแบบแผนของสังคมชาวจีนที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
เวลาตั้งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อเนื่องกันมาจนถึงสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ เริ่มจากการดูแลผู้อพยพเข้ามาอย่างไม่มีระเบียบแบบแผนจนค่อยๆ มีระเบียบแบบแผน
ด้วยวิธีการให้คนจีนดูแลคนจีน คนจีนเก่าดูแลคนจีนใหม่ คนจีนผู้ใหญ่ควบคุมดูแลคนจีนผู้น้อย
ในช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จนถึงรัชกาลพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีชาวจีนอพยพจำนวนมากที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยประสบ
ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ได้เป็นผู้มีฐานะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นนายอากรเจ้าภาษี
นอกจากนั้นตระกูลจีนหลายตระกูลได้ไปเกี่ยวดองกับราชสกุล หรือสกุลขุนนางไทย เช่น ตระกูล
บุ น นาค ไกรฤกษ์ กั ล ยาณมิ ต ร เป็ น ต้ น ชาวจี น ดั ง กล่ า วนี้ จ ะเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรมการจีนควบคุมดูแลอบรมผู้คนที่เป็น
ทั้งชาวจีนเก่าและชาวจีนใหม่ให้ได้รู้จักและเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยมากขึ้น เพื่อจะ
ได้ เ ข้ า อยู่ ใ นสั ง คมไทยและคบค้ า สมาคมกั บ ชาวไทยได้ กรมการจี น บางคนได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น
นายอากรหรือเป็นนายอำเภอจีน
ระบบการใช้ชาวจีนควบคุมดูแลชาวจีนด้วยกันนี้ ได้พัฒนาก้าวหน้าไปตามยุคสมัยของ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองของไทย อย่างไรก็ตามการใช้คนจีนเก่าควบคุมดูแล
คนจีนใหม่ หรือคนจีนควบคุมดูแลคนจีน หรือคนจีนผู้ใหญ่ดูแลควบคุมคนจีนผู้น้อยคงยังมีการ
ใช้ระบบคนจีนควบคุมดูแลคนจีนดังกล่าว ได้ปฏิบัติในชุมชนจีนใหญ่ๆ สืบต่อกันมา แม้เมื่อ
พ.ศ. ๒๔๓๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ปรับปรุงการบริหาร
ราชการปกครองบ้ า นเมื อ ง ปรั บ ปรุ ง ส่ ว นราชการปกครองให้ มี ม ณฑลต่ า งๆ แต่ น โยบายของ
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ทางราชการที่ให้คนจีนดูแลปกครองคนจีนยังคงมีอยู่ มีผลให้ตระกูลจีนต่างๆ ที่เป็นผู้ปกครอง
ควบคุมดูแลชาวจีนหลายตระกูลได้เป็นตระกูลขุนนางและข้าราชการด้วย เช่น ตระกูล ณ สงขลา
ณ ระนอง กรรณสูต โชติกเสถียรและโชติกพุกณะ เป็นต้น

ชาวจีนเป็นนายอำเภอเมืองนนทบุรีและนายอำเภอบางบัวทอง
ตามหนังสือรายงานราชการที่พระอินทรเทพศรีสมุห ข้าหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรี
ได้ ท ำถวายพระเจ้ า น้ อ งยาเธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ เสนาบดี ก ระทรวงนครบาล ลงวั น ที่ ๑
ธันวาคม ร.ศ. ๑๑๘ (พ.ศ. ๒๔๔๒) ได้กล่าวถึงนายอำเภอเมืองนนทบุรีคือจีนฮวด จากหนังสือ
รายงานนี้แสดงว่าชาวจีนในจังหวัดนนทบุรีขณะนั้นมีกระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆ และเป็นผู้ที่มี
อาชีพมีหลักฐานมั่นคงแล้วจึงได้รับแต่งตั้งเป็นนายอำเภอ
นายอำเภอบางบัวทองคนที่ ๒ คือ หลวงบุเรศผดุงกิจเป็นคนจีนและได้ทำหน้าที่เป็น
นายอากรมาก่อน อำเภอบางบัวทองขณะนั้นมีชาวจีนเข้ามาอยู่มากขึ้นจึงต้องให้คนจีนดูแล
ปกครองคนจีนตามนโยบายของทางราชการในยุคนั้น
นโยบายของทางราชการที่ให้คนจีน ดู แ ลปกครองคนจี น ได้ มี ก ารปฏิ บั ติ สื บ ต่ อ กั น มา
แม้ต่อมามีการแต่งตั้งนายอำเภอตามระเบียบการปกครองของกระทรวงมหาดไทย แต่ที่อำเภอ
บางบัวทองในช่วงระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๕๒๐ ยังคงมีนายอำเภอจีน ทางอำเภอบางบัวทอง
ได้ ม อบหมายให้ จี น ผู้ ใ หญ่ ดู แ ลชาวจี น ในอำเภอบางบั ว ทอง เนื่ อ งจากในอำเภอบางบั ว ทอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตลาดบางบัวทอง ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีน
ตลาดบางบั ว ทองเป็ น ชุ ม ชนจี น ใหญ่ ที่ สุ ด ของจั ง หวั ด นนทบุ รี โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ชุมชนจีนบางบัวทองได้ขยายเป็นชุมชนใหญ่ขึ้น เกิดชุมชนจีน
กระจายอยู่ในบริเวณรอบนอกของอำเภอบางบัวทองด้วย เช่น ชุมชนจีนอำเภอบางใหญ่ อำเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ชุมชนจีนอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และชุมชนจีนอำเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม ชุมชนจีนรอบนอกดังกล่าวมีการติดต่อค้าขายกับชุมชนจีนบางบัวทอง
มีชุมชนจีนบางบัวทองเป็นศูนย์กลางทางการค้าของชุมชนต่างๆ
เมื่ อ เกิ ด ข้ อ พิ พ าทระหว่ า งชาวจี น ที่ อ ยู่ ใ นตลาดบางบั ว ทอง หรื อ ชาวจี น จากชุ ม ชน
รอบนอกที่มาติดต่อค้าขายในตลาดบางบัวทอง ทางอำเภอบางบัวทองได้มอบหมายให้ หลงจู๊ตึ๋ง
แซ่ลี้ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวจีนทั้งที่อำเภอบางบัวทองและชาวจีนในชุมชนอื่นๆ เป็นผู้
ทำหน้าที่ประนีประนอมข้อพิพาทหรือไกล่เกลี่ยตัดสินข้อพิพาทระหว่างชาวจีนด้วยกันเองได้ และ
เรี ย กกั น ในหมู่ ช าวจี นบางบัวทองทั่วไปว่า นายอำเภอจี น หลงจู๊ ตึ๋ ง ทำหน้ า ที่ น ายอำเภอจี น
ในฐานะที่เป็นคนจีนผู้ใหญ่ ควบคุมดูแลจีนผู้น้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นบุคคลที่ชาวจีน
ตลอดจนชาวไทยและข้ า ราชการในอำเภอบางบั ว ทองให้ ก ารยอมรั บ ในความเป็ น ผู้ น ำของ
นายอำเภอจีนผู้นี้เป็นอย่างมาก หลงจู๊ตึ๋ง แซ่ลี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่นี้มาเป็นเวลานานกว่า ๓๐ ปี
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หลงจู๊ตึ๋ง แซ่ลี้ คนจีนอาวุโสที่ชาวจีนบางบัวทอง
เคารพนับถือมาก จนเรียกกันว่านายอำเภอจีน

สังคมจีน คนจีนช่วยเหลือคนจีนด้วยกัน
สังคมชาวจีนอำเภอบางบัวทอง ยังคงสืบทอดคุณลักษณะ
พิเศษเฉพาะของชาวจีนที่นอกจากจะมีความขยันในการประกอบอาชีพ
แล้ว ชาวจีนมีความรักและช่วยเหลือชาวจีนด้วยกันเอง บรรดาชาวจีน
เก่าที่อยู่ในประเทศไทยและสามารถสร้างฐานะมั่งคั่งอยู่ในสถานภาพ
ทางสังคมสูงขึ้นนิยมตั้งสมาคมจีนเพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ร วมการพบปะและ
การให้ความช่วยเหลือในระหว่างคนจีนด้วยกัน ชาวไทยเชื้อสายจีน
บางบัวทองได้ร่วมกันตั้งมูลนิธิบางบัวทอง และสร้างศาลาประชาคม
บางบัวทองมูลนิธิเพื่อให้เป็นสถานที่ประชุม หรือสถานที่จัดงานตามประเพณีต่างๆ ของชาวไทย
เชื้อสายจีนในอำเภอบางบัวทอง เช่น งานแต่งงาน เป็นต้น
ชาวจีนในอำเภอบางบัวทอง ส่วนใหญ่เป็นจีนแต้จิ๋ว ตระกูล แซ่ลี้ แซ่ลิ้ม แซ่โง้ว แซ่ตั้ง
ในกลุ่มชาวจีนตระกูลต่างๆ ดังกล่าว มีการจัดตั้งเป็นสมาคมหรือชมรมโดยถือแซ่เป็นหลักอีกด้วย
เช่ น สมาคมโง้ ว เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ มี ก ารช่ ว ยเหลื อ ระหว่ า งผู้ ค นที่ มี แ ซ่ เ ดี ย วกั น นั้ น ด้ ว ย
การช่ ว ยเหลื อ ที่ ส ำคั ญ ที่ ส มาคมหรื อ ชมรมแต่ ล ะตระกู ล ให้ แ ก่ ส มาชิ ก ในสมาคมหรื อ ชมรม
หรือมูลนิธิ ได้แก่การช่วยเหลือเรื่องอาชีพการงานตลอดจนถึงการช่วยเหลือในทางธุรกิจ
ชาวจี น อพยพที่ ม าอยู่ ใ นประเทศไทยถื อ หนั ง สื อ ทะเบี ย นต่ า งด้ า วซึ่ ง รวมทั้ ง ชาวจี น
ที่อพยพมาอยู่ที่อำเภอบางบัวทองด้วย ดังนั้นการช่วยเหลือของจีนเก่าจึงมีความจำเป็นตั้งแต่
เมื่อเริ่มเดินทางเข้ามาประเทศไทย มีญาติหรือชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทยมาก่อนไปรับเมื่อเดินทาง
ถึงประเทศไทย พาไปขึ้นทะเบียนเป็นคนต่างด้าวและหางานให้จีนใหม่ทำต่อไป การช่วยเหลือกัน
ในระหว่างชาวจีนจึงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักระหว่างชาวจีนเก่า
และจีนใหม่

การรวมตัวของชาวจีนในอำเภอบางบัวทอง
ชาวจีนในอำเภอบางบัวทอง ปัจจุบันเป็นทายาทของชาวจีนโพ้นทะเลที่เป็นบรรพบุรุษ
ได้มาบุกเบิกทำมาหากินในอำเภอบางบัวทอง บรรพบุรุษเหล่านั้นได้ปูพื้นฐานและวางรากฐาน
การสร้างความมั่นคงมั่งคั่งแก่ชีวิตและธุรกิจตลอดจนความผูกพัน ความสำนึกในชาติตระกูลเป็น
อย่างดี ชาวจีนบางบัวทองในปัจจุบัน นอกจากมีความมั่นคงในธุรกิจต่างๆ แล้ว ยังมีการรวมตัว
เพื่อประกอบกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ มีการตั้งบางบัวทองมูลนิธิ การสร้างโรงเรียน
การสร้างศาลาประชาคม นอกเหนือจากการสร้างวัด ศาลเจ้า หรือโรงเจ
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นายวิจิตร แจ่มใส ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ในขณะนั้น ประกอบพิธีเปิดป้ายศาลาประชาคม
บางบัวทองมูลนิธิ ที่ชาวจีนบางบัวทอง
ร่วมกันสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗

โรงเจตั้งเชียงศีลมูลนิธิ
ตลาดบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง

การรวมตั ว ของสมาชิ ก ในตระกู ล
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ทั้ ง ผู้ เ ป็ น ทายาทในสกุ ล
เดียวกัน และการสงเคราะห์เป็นสาธารณะมี
อยู่ ใ นหลายตระกู ล เช่ น แซ่ โ ง้ ว แซ่ ลิ้ ม
เป็นต้น
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หลวงจีนเหล่าซือหู ปูชนียบุคคลของชาวจีนบางบัวทอง
ทางด้านทิศใต้ของตลาดบางบั ว ทองฝั่ ง ตรงข้ า มโรงเรี ย นเทศบาลวั ด ละหาร แต่ เ ดิ ม
บริเวณนี้เป็นแหล่งปลูกผักของชาวจีนและเป็นที่ตั้งของวัดโพธิ์ทอง วัดโพธิ์ทองเป็นสถานที่พำนัก
ของหลวงจีน เหล่าซือหู สถานที่แห่งนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมและเป็นโรงเจที่ชาวจีนบางบัวทอง
รักษาศีลในเทศกาลกินเจกันมาก
หลวงจีนเหล่าซือหูเป็นพระสงฆ์ที่ชาวจีนบางบัวทองเคารพนับถือมาก ชื่อเมี่ยวแซ่ โจวซือ
เมื่อบวชแล้วได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง ชาวจีนเรียกท่านว่า เหล่าซือหู ท่านเป็นพระสงฆ์
ที่เคร่ง ดำรงชีวิตสมณะที่สมถะสันโดษ มักน้อย เปี่ยมไปด้วยเมตตา ได้อบรมสั่งสอนชาวบ้านให้
เป็นผู้มั่นคงในศีลในการบำเพ็ญธรรม นอกจากนั้นยังเป็นผู้มีความรู้ทางแพทย์แผนจีนเป็นอย่างดี
ได้เมตตารักษาผู้เจ็บป่วย ทั้งไทยและจีน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ในอำเภอบางบัวทองและอำเภออื่นๆ
ให้หายจากการเจ็บป่วยจำนวนมาก ชาวจีนและชาวไทยอำเภอบางบัวทองยังคงเคารพกราบไหว้
หลวงจีนเหล่าซือหู ผู้บำเพ็ญบารมีธรรมที่ยิ่งใหญ่ แม้ท่านจะได้ละสังขารไปแล้ว

งานศพหลวงจีนเหล่าซือหู เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทองรูปแรก
ซึ่งเป็นพระสงฆ์จีน ที่ชาวจีนบางบัวทองเคารพนับถือมาก
(พ.ศ. ๒๔๙๖)
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การละเล่นหัวโต และกระตั้วแทงเสือ
เป็ น ที่ นิ ย มในหมู่ ช าวจี น และชาวไทย
ที่ตลาดบางบัวทอง (พ.ศ. ๒๕๐๖)

การแสดงงิ้วถวายเจ้าพ่อจุ้ยบางบัวทอง ที่ชาวจีนบางบัวทองร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
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ชุมชนมุสลิมในอำเภอบางบัวทอง
ชาวมุสลิมเข้าจับจองที่ดินเพื่อทำนาในอำเภอบางบัวทองเกิดชุมชนมุสลิมที่ใหญ่ที่สุด
ในจังหวัดนนทบุรี
ชาวมุสลิมได้เข้าจับจองที่ดินริมคลองพระราชาพิมลเพื่อหักร้างถางป่าทำนาตั้งแต่เมื่อ
เริ่มมีการขุดคลองพระราชาพิมล ชาวมุสลิมจากท่าอิฐอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้เข้า
จับจองที่ดินฝั่งทิศใต้ของคลองพระราชาพิมลบริเวณที่เป็นบ้านโรงสวดในปัจจุบัน การเข้าจับจอง
ที่ดินทำนาในระยะแรกยังไม่ได้มาอยู่ที่บางบัวทอง เมื่อได้ไถหว่านเสร็จแล้วก็กลับไปยังที่อยู่ที่
ท่าอิฐ เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวจึงกลับมาเกี่ยวข้าว นำข้าวกลับไปที่ท่าอิฐ ต่อมาจึงได้ปลูกบ้านอยู่ใน
ที่ดินที่ทำนาและได้สร้างสุเหร่าโรงสวดขึ้นในชุมชน (ปัจจุบันได้ย้ายมาสร้างที่ฝั่งทิศเหนือของคลอง
พระราชาพิมลคือมัสยิดดารุสซาลาม หรือสุเหร่ากลาง)
ชาวมุสลิมจากปากลัด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีแชยามาลุดดิน (โต๊ะ
ระดิ่ง) และนางศิลา มารดา ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมุสลิมตระกูลระดิ่งหินได้เข้าจับจองที่ดินริมคลอง
พระราชาพิมลฝั่งทิศใต้ ได้สร้างที่พักอาศัยเป็นกระโจมอยู่ริมคลองพระราชาพิมล จึงเป็นที่มาของ
ชื่อชุมชนนี้ในเวลานั้นว่า วังกระโจม ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นโรงกระโจม
เมื่อมีการขุดคลองลำรี คลองลากค้อนและคลองเจ็ก ชาวมุสลิมจำนวนมากได้เข้ามา
จั บ จองที่ ดิ น ริ ม คลองดั ง กล่ า วนี้ ม ากขึ้ น ชาวมุ ส ลิ ม ดั ง กล่ า วนี้ ไ ด้ อ พยพมาจากชุ ม ชนมุ ส ลิ ม
หลายแห่ ง เช่ น บ้ า นท่ า อิ ฐ อำเภอปากเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี บ้ า นคลองตะเคี ย น จั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา บ้ า นบางโพเหนื อ อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ชาวมุ ส ลิ ม ดั ง กล่ า ว
ได้กระจายไปจับจองที่ดินถึงอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี มุสลิมที่มาจากคลองตะเคียนเรียกว่า แขกใหญ่ เป็นบรรพบุรุษของตระกูลต่างๆ
ในอำเภอบางบัวทอง เช่น ตระกูลอาจหาญ เป็นต้น มุสลิมที่มาจากท่าอิฐ เรียกว่า แขกมะลายู
ถือว่าเป็นมุสลิมกลุ่มใหญ่ที่มาอยู่ในชุมชนมุสลิมหลายแห่งในอำเภอบางบัวทอง อำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี และตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ชาวมุสลิมดังกล่าวนี้
เป็นบรรพบุรษของตระกูลวันแอเลาะ เชื้อผู้ดี นาทอง แสงมาน ระดิ่งหิน และนิมา เป็นต้น
ชาวมุสลิมที่ได้เข้าจับจองที่ดินดังกล่าวข้างต้นนี้ สามารถถือสิทธิ์ในที่ดิน เพราะเป็น
คนไทย แต่มีชาวมุสลิมบางคนที่ถือสัญชาติอื่น เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส หรือโปรตุเกส ที่เรียกกัน
ในสมัยนั้นว่า “คนในบังคับอังกฤษ คนในบังคับฝรั่งเศสหรือคนในบังคับโปรตุเกส” เป็นต้น
ชาวมุสลิมดังกล่าวมักจะทำงานอยู่กับชาวต่างชาติ จึงถือสัญชาติชาวต่างชาติไปด้วย บุคคล
เหล่านี้ไม่สามารถมีสิทธิ์ในที่ดินได้ แต่มีชาวมุสลิมบางคนที่ถือสัญชาติอื่นไม่มีสัญชาติไทย ได้เข้า
มาทำนาในอำเภอบางบัวทอง บุตรธิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยผู้ถือครองที่ดิน บุคคลเหล่านี้ได้มา
ทำนาในอำเภอบางบั ว ทอง และได้ เ ป็ น ผู้ ท ำคุ ณ ประโยชน์ แ ก่ ชุ ม ชนและวงศ์ ต ระกู ล ของคน
ในอำเภอบางบัวทองหลายครอบครัว เช่น นายอับดุล มุดเล็บ เคยเป็นกะลาสีเรือของโปรตุเกส
ถือสัญชาติโปรตุเกส ได้มาซื้อที่ดินในตำบลละหารเพื่อทำนา และเป็นบรรพบุรุษของตระกูล
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สุปัญโญ ทายาทได้ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนมุสลิมในอำเภอบางบัวทองสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
เช่นเดียวกับชาวมุสลิมในอำเภอบางบัวทองอีกมากมายที่เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์บางบัวทองให้มี
ความเจริญพัฒนาต่อเนื่องกันตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้

การตั้งชุมชนมุสลิมในอำเภอบางบัวทอง
ชุมชนมุสลิมอำเภอบางบัวทองเป็นชุมชนของชาวนา การตั้งชุมชนจึงอยู่ตามคลองต่างๆ
เพื่อสะดวกในการทำนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำบลละหาร ซึ่งมีคลองลำรี คลองลากค้อน คลอง
ลำโพ อยู่ในตำบลนี้ และมีชุมชนมุสลิมอยู่ในตำบลนี้มากกว่าตำบลอื่นๆ ในอำเภอบางบัวทอง
ชุมชนมุสลิมตั้งอยู่ริมคลองดังกล่าวนี้ นอกจากนั้นมีชุมชนมุสลิมในตำบลพิมลราช และตำบล
บางบัวทอง ได้ตั้งชุมชนอยู่ริมคลองพระราชาพิมลและคลองเจ็ก
ชุมชนมุสลิมอำเภอบางบัวทองที่ตั้งอยู่ใกล้ตลาดบางบัวทองและไม่ได้อยู่ริมคลองมีเพียง
แห่งเดียว คือชุมชนมุสลิมมัสยิดอับดุลลานุสรณ์อยู่ที่ถนนบางกรวย - ไทรน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบล
โสนลอย อำเภอบางบัวทอง ผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย
มัสยิดซึ่งเป็นศูนย์รวมการปฏิบัติศาสนกิจของผู้คนในชุมชนเกือบทั้งหมดตั้งอยู่ริมคลอง
มั ส ยิด ที่ไ ม่ ได้ตั้งอยู่ริมคลองมีเพียง ๒ แห่ง คื อ มั ส ยิด อั บ ดุ ล ลานุส รณ์ ตำบลละหาร อำเภอ
บางบัวทอง ตั้งอยู่ใกล้ตลาดบางบัวทอง และมัสยิดอัรเราะห์มาตุ้ลอิสลามียะห์ ตั้งอยู่ริมถนน
ตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี

การสร้างบ้านเรือนในชุมชนมุสลิม
ผู้คนในชุมชนมุสลิมบางบัวทอง ส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้ชิดกันเป็นชุมชนใหญ่
บางชุมชนมีบ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่น การตั้งบ้านเรือนในชุมชนต่างๆ จะมีมัสยิดเป็นศูนย์รวม
ของชุมชน การสร้างบ้านเรือนอยู่รวมกันและไม่ไกลจากมัสยิด ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการไปประกอบ
ศาสนกิจที่มัสยิดและเพื่อการดำรงวิถีชีวิตมุสลิมที่มีข้อบัญญัติทางศาสนาที่ต้องปฏิบัติหรือข้อห้าม
ไม่ให้ปฏิบัติ เมื่อได้อยู่รวมกันในชุมชนมุสลิมจะสะดวกในการดำรงวิถีชีวิตดังกล่าว

ชุมชนมุสลิม ใกล้สุเหร่าโรงกระโจม
คลองพระราชาพิมล อำเภอบางบัวทอง
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อำเภอบางบัวทอง แหล่งชุมชนมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี
ชุมชนมุสลิมในจังหวัดนนทบุรีจะร่วมกันสร้างมัสยิดหรือสุเหร่าไว้ประจำชุมชน มัสยิด
หรือสุเหร่าเป็นสถานที่สำคัญของชาวมุสลิม สำหรับชาวบ้านได้ใช้ประกอบศาสนกิจ อีกทั้งยังเป็น
ศูนย์รวมทางการศึกษาและกิจกรรมทางสังคมของผู้คนในชุมชนด้วย ในจังหวัดนนทบุรีมีมัสยิด
รวมทั้งสิ้น ๑๙ แห่ง ในบรรดามัสยิดทั้ง ๑๙ แห่ง เป็นมัสยิดที่อยู่ในอำเภอบางบัวทอง ถึง ๑๑ แห่ง
ซึ่งนับได้ว่า อำเภอบางบัวทองเป็นอำเภอที่มีมัสยิดมากที่สุดในจังหวัดนนทบุรี
จากจำนวนมัสยิดทั้ง ๑๑ แห่งในอำเภอบางบัวทอง ตำบลละหารเป็นตำบลที่มีมัสยิด
มากที่สุดคือ ๖ แห่ง นอกนั้นอยู่ที่ตำบลบางบัวทอง ๓ แห่ง ตำบลโสนลอย ๑ แห่ง และตำบล
พิมลราช ๑ แห่ง

ครอบครัวมุสลิม ปากคลองลำรี
ไปร่วมพิธีละหมาดวันอิดิ้ลฟิตริ
ที่มัสยิดนะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง

เด็กๆ มุสลิม ที่โรงเรียน
สุเหร่าคลองเจ็ก

การับประทานอาหารร่วมกัน
หลังพิธีละหมาดวันอิดิ้ลฟิตริ
มัสยิดนะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง
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อาชีพของชาวมุสลิม
ชาวมุ ส ลิ ม อำเภอบางบั ว ทองส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ทำนา แต่ มี บ างครอบครั ว
ที่ประกอบอาชีพค้าเนื้อวัว เนื้อควาย และเนื้อไก่ ในตลาดบางบัวทอง เนื้อสัตว์ดังกล่าวนี้เป็น
อาหารหะลาลที่ ถู ก ต้ อ งตามบทบั ญ ญั ติ ข องอิ ส ลาม ปั จ จุ บั น มี ก ารส่ ง เสริ ม การเลี้ ย งแพะนม
ในอำเภอบางบัวทอง เป็นการเลี้ยงแพะเพื่อการค้าทั้งเนื้อแพะและนมแพะ ผู้เลี้ยงแพะได้รวมกัน
จัดตัง้ เป็นกลุม่ ผูเ้ ลีย้ งแพะในลักษณะของกลุม่ อาชีพเลีย้ งแพะ เพือ่ การพัฒนาส่งเสริมการเลีย้ งแพะ
และการตลาดของเนื้อแพะและนมแพะ

บทบาทของมุสลิมบางบัวทองกับการพัฒนาอำเภอบางบัวทอง
ชาวมุสลิมอำเภอบางบัวทอง เป็นกลุ่มผู้คนกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งในอำเภอบางบัวทอง
ที่มีส่วนในการพัฒนาอำเภอบางบัวทอง นอกจากอาชีพทำนาที่มีส่วนสร้างเศรษฐกิจที่สำคัญ
ในอำเภอบางบัวทองแล้ว ชาวมุสลิมบางบัวทองได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมในอำเภอ
บางบัวทองที่ควรแก่การยกย่องคือ
๑. การส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างจริยธรรมตามหลักการของศาสนาอิสลาม
ในอำเภอบางบัวทองมีการจัดตั้งโรงเรียนและสถาบันการศึกษาให้แก่เยาวชนมุสลิมอย่างจริงจังได้
จัดตั้งสมาคมคุรุสัมพันธ์ และกำหนดการเรียนการสอนศาสนาภาคบังคับตั้งแต่ระดับพื้นฐาน
“ฟัรดูอีน” จนถึงความรู้ระดับสูง มีการกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนและมีหน่วยสอบเพื่อ
ทำการสอบความรู้ผู้เรียนเป็นประจำทุกปีด้วย มัสยิดต่างๆ ในอำเภอบางบัวทองได้ดำเนินการให้
เป็นแหล่งการเรียนการสอน และมีผู้มีความรู้ในชุมชนช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างจริงจัง

สถาบันอัร - รอบิตี
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ปัจจุบันได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาความรู้ฟื้นฟูวัฒนธรรมอิสลามขึ้น ๒ แห่ง ในชุมชนมุสลิม
บางบัวทอง คือวิทยาลัยอัซซิกรอ ตั้งอยู่ที่ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อำเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตวนฮัจยีมูฮัมมัดเซ็น (เครือวัลย์ สัญชัยวรนันท์) อิหม่าม มัสยิดอับดุล
ลานุสรณ์ ได้บริจาคที่ดินจำนวน ๓๐ ไร่ เพื่อสร้างวิทยาลัยอัซซิกรอ และเป็นผู้อุปถัมภ์เงินทุน
ในการก่อสร้างอาคารและเป็นทุนในการดำเนินการทั้งหมดด้วย คณะกรรมการมูลนิธิพึงรำลึก
เป็นคณะผู้บริหารวิทยาลัยอัซซิกรอ วิทยาลัยอัซซิกรอ เป็นสถาบันกลางของสังคมมุสลิมเพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาอิสลาม สถาบันอัร - รอบิตี โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ ๒ ตำบล
ละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นสถาบันการศึกษาของเยาวชนมุสลิมที่สำคัญอีก
แห่งหนึ่งของมุสลิมบางบัวทอง
๒. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะนม อำเภอบางบัวทอง ชาวมุสลิม อำเภอบางบัวทอง ได้เห็นความ
สำคัญของการเลี้ยงแพะซึ่งให้ประโยชน์เป็นแหล่งอาหารและแหล่งรายได้ที่ดีให้แก่เกษตรกร
ผู้เลี้ยงแพะ ชาวมุสลิมบางบัวทองจึงนิยมเลี้ยงแพะกันมาก มีการตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงแพะในชุมชน
บ้านแพะนม ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี เป็นแหล่งเลี้ยงแพะ และแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะและการผลิตนมแพะ
ดำเนินการโดย นายมนต์ชัย สุปัญโญ เป็นผู้หนึ่งที่เลี้ยงแพะ และสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกร
ในอำเภอบางบัวทองมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเลี้ยงแพะ และการผลิตนมแพะ รณรงค์ให้
เกษตรกรรวมกลุ่ ม ผู้ เ ลี้ ย งแพะเพื่ อ เป็ น เวที ข องการแลกเปลี่ ย นความรู้ ประสบการณ์ ใ นการ
เลี้ยงแพะในการพัฒนาคุณภาพของการผลิตนมแพะ ประการสำคัญที่เป็นจุดเด่นของบ้านแพะนม
คือการนำกระบวนการพัฒนาชุมชนมาใช้ในการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ และการผลิตนมแพะของ
คนในชุ ม ชน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การนำหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวมาประกอบกิจกรรมการผลิตนมแพะและการเลี้ยงแพะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในครัวเรือน ครอบครัวอยู่กันอย่างมีความสุข สร้างความเข้มแข็งของชุมชนผู้เลี้ยงแพะ
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ปัจจุบันในอำเภอบางบัวทองมีเกษตรกรเลี้ยงแพะมาก และสามารถผลิตนมแพะออก
จำหน่ายได้เป็นประจำทุกวัน

ชุมชนญวนในอำเภอบางบัวทอง
อำเภอบางบัวทองเป็นอำเภอเดียวในจังหวัดนนทบุรีที่ชาวญวนได้ไปตั้งหลักแหล่งทำมา
หากินอยู่ในอำเภอบางบัวทอง ใกล้ที่ว่าการอำเภอบางบัวทองและใกล้กับชุมชนชาวจีนตลาด
บางบัวทอง ชาวญวนได้มาอยู่ที่อำเภอบางบัวทองตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่ผู้คนหลั่งไหลเข้าไปจับจอง
ที่ดินสองฝั่งคลองพระราชาพิมล เมื่อพระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ขุดคลอง การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของ
ชาวญวนในอำเภอบางบัวทองไม่ได้เข้ามาจับจองที่ดินเพื่อทำนาเหมือนเช่นชาวไทย มอญ หรือ
มุ ส ลิ ม แต่ ม าอยู่ ใ กล้ ชุ ม ชนจี น ใกล้ ป ากคลองพระราชาพิ ม ล ชาวญวนที่ เ ข้ า มาอยู่ ที่ อ ำเภอ
บางบัวทอง เป็นชาวญวนที่อพยพมาจากชุมชนบ้านญวนสามเสน กรุงเทพมหานคร ที่บรรพบุรุษ
ได้อพยพจากประเทศเวียดนามตั้งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ชาวญวน
บางคนยั ง คงถื อ สั ญ ชาติ ฝ รั่ ง เศส เช่ น นายญวง ที่ ร่ ว มกั บ เพื่ อ นพ่ อ ค้ า ขอทำทำนบกั้ น คลอง
พระราชาพิมลเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๘ ถือสัญชาติฝรั่งเศส แต่ชาวญวนส่วนใหญ่ที่ได้เข้ามาอยู่อำเภอ
บางบัวทองนั้นถือสัญชาติไทย
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา) ได้เปิดการเดินรถไฟสายบางบัวทอง
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ อำเภอบางบัวทองได้เข้าสู่ยุคพัฒนาที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง หลังจากการขุดคลอง
พระราชาพิ ม ลของพระราชาภิ ม ณฑ์ ชาวญวนจากบ้ า นญวนสามเสนได้ เ ข้ า มาอยู่ ที่ อ ำเภอ
บางบัวทองเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นมีชาวญวนจากตลาดบางลี่ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นครอบครัวตระกูลผิวเกลี้ยง สังขรัตน์ ชูจิตต์ บุญลาภ ได้เข้ามาอยู่ในชุมชนชาวญวนบางบัวทอง
แห่งนี้ด้วย ชาวญวนที่เข้ามาอยู่ที่อำเภอบางบัวทองส่วนใหญ่ถือสัญชาติไทยเพราะบรรพบุรุษ
ได้อพยพมาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีสิทธิ์
ถือครองที่ดินได้ ซึ่งต่างกับชาวจีนที่มาอยู่ที่อำเภอบางบัวทองในขณะนั้นส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าว
จึงไม่มีสิทธิ์ถือครองที่ดิน
นายบาและนางห้าง พันธุมจินดา คหบดีชาวญวนจากบ้านสามเสน กรุงเทพมหานคร
ได้มาอยู่ที่อำเภอบางบัวทอง ได้เป็นเจ้าของที่ดินแปลงใหญ่ ที่ดินบริเวณปากคลองพระราชาพิมล
ทั้งสองฝั่ง เป็นที่ดินของตระกูลพันธุมจินดา บริเวณฝั่งทิศเหนือของคลองพระราชาพิมล เริ่มตั้งแต่
ปากคลองพระราชาพิมลไปถึงโรงเรียนไมตรีอุทิศ ถนนกาญจนาภิเษก (ตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี)
ส่วนที่ดินฝั่งทิศใต้บริเวณปากคลองพระราชาพิมล นอกจากตลาดบางบัวทองของเจ้าพระยา
วรพงศ์พิพัฒน์ เป็นที่ดินของตระกูลพันธุมจินดา และของชาวญวนเกือบทั้งหมด
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นางห้าง พันธุมจินดา ได้บริจาคที่ดินปากคลองพระราชาพิมลฝั่งทิศเหนือจำนวน ๙ ไร่
ให้แก่ทางราชการได้สร้างที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง (หลังที่ ๒ และหลังที่ ๓) สถานีตำรวจภูธร
อำเภอบางบัวทองหลังเดิม และสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง (หลังเดิม) ปัจจุบันที่ว่าการ
อำเภอบางบัวทอง สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทอง และสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง
ได้ย้ายไปสร้างที่อื่น ที่ดินนี้ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลบางบัวทอง
ชาวญวนที่อยู่ที่อำเภอบางบัวทองมีอาชีพเลี้ยงหมูและทำสวนผักเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก
ตลาดบางบัวทองเป็นแหล่งค้าเนื้อหมูแห่งใหญ่ และอาหารสำหรับเลี้ยงหมู เช่น รำ ปลายข้าว
หาได้ง่ายจากโรงสีต่างๆ ที่มีอยู่หลายแห่งในอำเภอบางบัวทอง การเลี้ยงหมูจึงเป็นอาชีพหลักของ
ชาวญวนบางบัวทอง
ชาวญวนบางบั ว ทองเป็ น ผู้ นั บ ถื อ ศาสนาคริ ส ต์ นิ ก ายคาทอลิ ก ศาสนสถานสำหรั บ
ชาวญวน เมื่อแรกอพยพมาอยู่ที่อำเภอบางบัวทองยังไม่มีวัดที่จะประกอบพิธีทางศาสนา แต่มี
บาทหลวงจากวัดสามเสน กรุงเทพมหานคร ได้มาโปรดศีลล้างบาปให้แก่คริสต์ศาสนิกชนที่อำเภอ
บางบัวทอง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๑ เป็นต้นมา ต่อมาจึงมีการซื้อที่ดินหลังตลาดบางบัวทองฝั่งทิศใต้
ของคลองพระราชาพิมล และได้มีการสร้างวัดพระแม่สกลสงเคราะห์เป็นวัดของคริสต์ศาสนิกชน
คาทอลิกบางบัวทอง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๗
ทางเข้าสู่วัดพระแม่สกลสงเคราะห์

คริสต์ศาสนิกชนร่วมพิธีมิสซาวันคริสต์มาส
ที่วัดพระแม่สกลสงเคราะห์
อำเภอบางบัวทอง
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วัดพระแม่สกลสงเคราะห์
ศูนย์รวมศรัทธาของชาวคริสต์
นิกายคาทอลิก อำเภอบางบัวทอง

พิธีถวายมิสซาวันคริสต์มาส
ที่วัดพระแม่สกลสงเคราะห์
อำเภอบางบัวทอง

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระแม่สกลสงเคราะห์

ชุ ม ชนชาวญวนปั จ จุ บั น ได้ ไ ปอาศั ย อยู่ ใ นชุ ม ชนชาวจี น ที่ นั บ ถื อ ศาสนาคริ ส ต์ นิ ก าย
คาทอลิก และได้ไปประกอบศาสนกิจร่วมกันที่วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ และวัดพระแม่สกล
สงเคราะห์ได้สร้างหมู่บ้านพลมารี บนที่ดินของวัดและให้เป็นที่ชุมชนชาวคาทอลิก นอกจากนั้น
ยังให้ชาวจีน ชาวญวนได้เช่าที่ดินของวัดเพื่อทำสวนผัก
ชุมชนญวนบางบัวทองปัจจุบันยังคงมีอยู่ที่บริเวณวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ ชุมชนพล
มารีและในตลาดบางบัวทอง ผู้คนในชุมชนเป็นผู้สืบสกุลจากตระกูลต่างๆ เช่น พันธุมจินดา ชูจิตต์
ผิวเกลี้ยง สังขรัตน์ บุญลาภ เป็นต้น ในชุมชนญวนมีชาวจีนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก
อยู่ในชุมชนด้วย
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ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวทำนา นำมาสู่การร่วมพัฒนาบ้านเมือง
สังคมไทยแต่เดิมมาเป็นสังคมของผู้คนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน ชาวนามีการลงแขกช่วยดำนาเกี่ยวข้าว ชาวบ้านทั่วไปช่วยกันปลูกบ้าน ช่วยงานบุญ
ของเพื่ อ นบ้ า น วั น ใดที่ ท ำขนมหรื อ หุ ง ต้ ม อาหารพิ เ ศษจะตั ก แจกเพื่ อ นบ้ า นได้ ลิ้ ม ชิ ม รสด้ ว ย
กิจกรรมที่ดีดังกล่าวได้ก่อให้เกิดสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันทำกิจกรรม
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชน แก่บ้านเมืองเป็นส่วนรวม
ชาวบางบัวทองเป็นผู้ที่มีจิตอาสาและร่วมมือกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมตั้งแต่
ก่อนมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีผู้นำที่เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวบ้าน เช่น พระสงฆ์ กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน หรือครู เป็นต้น การร่วมมือทำกิจกรรมสาธารณะ เช่น ทำถนน ทำสะพาน ขุดบ่อน้ำ
เพื่ อ ประโยชน์ ข องผู้ ค นในชุ ม ชนจึ ง เกิ ด ขึ้ น ทั่ ว ไปจนเป็ น วั ฒ นธรรมของชุ ม ชนต่ า งๆ ในอำเภอ
บางบัวทอง เช่น
พ.ศ. ๒๕๐๓ ชาวบางบัวทองได้รว่ มกันทำถนนระหว่างชุมชนบ้านคลองลำรีถงึ คลองสามวัง
เฉพาะเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ ชาวบางบัวทองจำนวนมากได้ร่วมมือกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อ
พัฒนาชุมชนถึง ๔ ครั้ง
พ.ศ. ๒๕๐๔ ชาวบางบัวทองได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนวัดละหาร ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ ชาวบางบัวทองจำนวนมากถึง ๑,๕๙๙ คน ได้ร่วมใจช่วยกันขนดินมาพัฒนา
สนามหน้าโรงเรียนวัดละหาร อำเภอบางบัวทอง ได้สนามหน้าโรงเรียนเป็นพื้นที่ประมาณ ๒,๐๐๐
ตารางเมตร
ครั้งที่ ๒ ชาวบางบัวทอง จำนวน ๔๗๕ คน ได้ช่วยกันปรับปรุงและถมดินทำสนาม
โรงเรียนวัดละหาร
พ.ศ. ๒๕๐๗ พระครูนนทปรีชา (หลวงพ่อเปลีย่ น) เจ้าอาวาสวัดละหารและเจ้าคณะอำเภอ
บางบัวทองขณะนั้น นำชาวบางบัวทองจำนวนมากร่วมมือกันทำถนนเชื่อมระหว่างวัดละหารและ
ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง
จากกรณีตัวอย่างข้างต้นนี้ย่อมแสดงถึงความมีวัฒนธรรมของชาวบางบัวทองที่ได้ช่วย
หล่อหลอมให้เกิดสังคมที่เอื้ออาทร การร่วมใจกันทำงานเพื่อส่วนรวมแต่ละครั้งไม่ได้มีงบประมาณ
ของทางราชการเป็นที่ตั้ง ทำนองที่ว่า เงินมาจึงมีงาน ซึ่งแพร่หลายในปัจจุบันนี้ แม้การจัดงานใน
เทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลสงกรานต์ ชาวบ้านในชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของศิลปวัฒนธรรมไม่มีโอกาส
ได้จัดงานของตน เพราะมีผู้รับจ้างเหมาจัดงาน (organizer) รับไปจัดให้ ชาวบ้านจึงไม่ได้เป็น
แกนนำในการพัฒนาบ้านเมืองดังเช่นที่เคยเป็นมาก่อน
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ชาวบ้านและนักเรียนชาวบางบัวทอง จำนวน ๔๗๕ คน
ช่วยกันทำสนามหน้าโรงเรียนวัดละหาร (พ.ศ. ๒๕๐๔)

ชาวบางบัวทองบันทึกภาพเป็นที่ระลึก
หน้าที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง ก่อนไปร่วมพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๐๔)

07 Chap7 P.128-155 Proof-06.indd155 155

5/3/11 11:02:39 PM

ตอนที่ ๘
บางบัวทองแหล่งผลาหาร
มีทั้งเรือกสวนไร่นาและสวนผัก

ลอมฟางและนาข้าวที่ทุ่งนาตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง

สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของอำเภอบางบัวทองที่มีทั้งพื้นที่ลุ่มชายน้ำสองฝั่งคลองอ้อม
และคลองบางบัวทองซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การทำสวนผลไม้และพื้นที่ราบอีกส่วนหนึ่งที่มีขนาด
กว้างใหญ่ แม้อยู่ห่างจากคลองอ้อมและคลองบางบัวทอง แต่มีน้ำจากลำคลองอื่นๆ เหมาะแก่
การทำนาและปลูกผัก ความเหมาะสมของพื้นที่ดินดังกล่าว จึงทำให้อำเภอบางบัวทองเป็นแหล่ง
เรือกสวนไร่นาที่ปลูกไม้ผล ข้าวและผักแหล่งใหญ่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร
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สวนผลไม้นานาพันธุ์คลองอ้อมและคลองบางบัวทอง
การทำสวนผลไม้ของชาวสวนอำเภอบางบัวทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวสวนที่คลองอ้อม
และคลองบางบัวทองซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเมืองนนทบุรีและอยู่ใกล้กับเมืองนนทบุรีและ
เมืองธนบุรีนั้น ถือว่าอยู่ในแหล่งการทำสวนผลไม้ที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ชาวต่างชาติได้
บันทึกไว้ได้กล่าวถึงเมืองนนทบุรีว่าเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์มีสวนผลไม้มาก ผลไม้ของ
เมืองนนทบุรีมีรสเลิศ ลา ลูแบร์ ชาวฝรั่งเศสได้เดินทางมาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาได้
บันทึกไว้ตอนหนึ่งว่า “สวนผลไม้ที่บางกอกนั้นมีอาณาบริเวณยาวตามชายฝั่ง โดยทวนขึ้นสู่
เมืองสยามถึง ๔ ลี้ กระทั่งจรดตลาดขวัญ (Talacouam) ทำให้เมืองหลวงแห่งนี้อุดม
สมบูรณ์ไปด้วยผลาหาร ซึ่งคนพื้นเมืองชอบบริโภคกันหนักหนา”
สวนผลไม้ ใ นเมื อ งนนทบุ รี เ รี ย กว่ า สวนใน ซึ่ ง หมายถึ ง ส่ ว นพื้ น ที่ ท ำสวนตั้ ง แต่
เมืองนนทบุรี เมืองธนบุรี หรือบางกอกถึงพระประแดง ส่วนสวนผลไม้ในลุ่มน้ำแม่กลองหรือ
บางช้าง เรียกว่า สวนนอก ด้วยเหตุผลนี้จึงมีคำกล่าวของผู้คนในยุคหนึ่งที่กล่าวถึงความสัมพันธ์
ของพื้นที่ทำสวนทั้งสองแห่งนี้ว่า สวนในบางกอก สวนนอกบางช้าง
ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับคลองอ้อมและมีคลองซอยแยก
จากคลองอ้อม ได้แก่ คลองบางรักใหญ่ คลองโรงหีบ คลองมะขาม คลองบางพลู คลองบางไผ่
คลองบางแพรก คลองบางเดื่อ ที่ดินบริเวณปากคลองดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มอุดมสมบูรณ์ด้วย
แร่ธาตุเหมาะแก่การทำสวนผลไม้ ผู้คนส่วนใหญ่ในชุมชนจึงประกอบอาชีพการทำสวนผลไม้
เป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน เช่นเดียวกับผู้คนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่สองฝั่ง
คลองบางบัวทองในตำบลพิมลราช และตำบลบางรักพัฒนาที่เป็นชาวสวน เพราะสภาพพื้นที่ดิน
สองฝั่งคลองบางบัวทองเหมาะสมแก่การทำสวน ดังนั้นสวนผลไม้จึงมีอยู่ทั่วไปในบริเวณนี้
การทำสวนผลไม้ของผู้คนในอำเภอบางบัวทองทั้งสองแห่งนี้ ชาวสวนมีความสามารถ
และความชำนาญในการทำสวนแบบ ยกร่อง ซึ่งเป็นวิธีการทำสวนของชาวสวนจังหวัดนนทบุรี
ฝั่งธนบุรีและบางจังหวัดในภาคกลางตอนล่าง เนื่องจากพื้นที่ดินเป็นที่ลุ่ม จึงมีการขุดดินยกร่อง
ให้สูงขึ้นและปลูกไม้ผลบนหลังร่อง เมื่อฝนตกลงมาน้ำจะไหลลงไปในร่องไม่ท่วมต้นไม้ที่ปลูกไว้
เป็นวิธีการแก้ปัญหาการปลูกไม้ผลในที่ดินลุ่มได้ ในขณะเดียวกันท้องร่องยังเป็นแหล่งผลิตปุ๋ย
ธรรมชาติที่ดี เพราะเมื่อใบไม่ร่วงจมอยู่ในท้องร่องจะสลายกลายเป็นปุ๋ยอย่างดี ในฤดูแล้งมีการ
ลอกท้องร่อง โดยการนำดินจากท้องร่องสาดขึ้นมาบนโคนต้นไม้ จึงเท่ากับเป็นการใส่ปุ๋ยให้กับ
ต้นไม้ด้วย
การจัดพื้นที่สำหรับการทำสวนผลไม้แต่ละแปลงเรียกว่า ขนัด มีคันดินยกสูงล้อมรอบ
พื้นที่สวนแต่ละแปลง คันดินรอบสวนนี้เป็นทางเดินได้รอบพื้นที่ของสวนแต่ละแปลง และเป็น
คันป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำด้วย ขนาดของขนัดสวนแต่ละขนัดมีพื้นที่ไม่เท่ากันแล้วแต่เนื้อที่
ขนัดเล็กๆ อาจจะมีเนื้อที่เพียง ๑ ไร่ครึ่ง ถึง ๒ ไร่ มีร่องภายใน ๔ - ๖ ร่อง ขนัดใหญ่ๆ อาจจะมี
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เนื้อที่ตั้งแต่ ๕ ไร่ หรือมากกว่าก็มี บ้านของเจ้าของสวนมักจะปลูกอยู่ริมคลอง ขนัดสวนที่อยู่
หลังบ้านเรียกว่า ขนัดต้น ขนัดต่อไป เรียกว่า ขนัดกลางและขนัดปลาย ลักษณะของขนัดสวน
ส่วนมากเป็นรูปสี่เหลี่ยม แบ่งภายในขนัดเป็นร่อง ระหว่างร่องมีคูน้ำที่เกิดจากการขุดดิน นำไป
พูนยกเป็นร่อง และปลูกไม้ผลบนหลังร่องคันดินที่ล้อมรอบขนัดสวน ปลูกต้นไม้บนขนัดสวนได้เช่น
เดียวกับบนหลังร่อง แต่ต้นไม้หลัก เช่น ทุเรียน ส้ม กระท้อน มังคุด เงาะ เป็นต้น มักจะปลูกบน
หลังร่องภายในสวน คันดินรอบสวนจะปลูกผลไม้อย่างอื่น เช่น มะม่วง มะพร้าว ขนุน ชมพู่ เป็นต้น
ความชำนาญในการคัดเลือกพันธุ์ และการขยายพันธุ์ไม้ผลของชาวสวนในถิ่นนี้เป็น
ภูมิปัญญาที่สะสมสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน จึงทำให้สวนผลไม้ในอำเภอบางบัวทองมีผลไม้
นานาพันธุ์ที่มีรสเลิศ ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน ส้มเขียวหวาน ส้มโอ กระท้อน ชมพู่ มะม่วง มะปราง
ลิ้นจี่ มะไฟ ละมุด ตลอดจนพืชอย่างอื่นเช่น กล้วย อ้อย หมากและพลู เป็นต้น แต่เดิมชาวสวนจะ
ปลูกส้มโอ ส้มเขียวหวาน กระท้อน มะม่วง เป็นส่วนใหญ่ ต่อมาจึงมีการปลูกทุเรียนและปลูกกัน
แพร่หลายทั่วไป ทุเรียนจึงเป็นผลไม้หลักและเป็นผลไม้ที่มีชื่อของชาวสวนในอำเภอบางบัวทอง
และของจังหวัดนนทบุรี

ชาวสวนทุเรียนใช้ภูมิปัญญาให้เหมาะกับธรรมชาติ
จากสภาพพื้นที่ลุ่มต่ำและมีอุทกภัยเกิดขึ้นเนืองๆ ชาวสวนทุเรียนจึงต้องปรับสภาพพื้นที่
สวนให้แตกต่างจากการทำสวนผลไม้อื่นๆ นอกเหนือจากการทำสวนแบบ ยกร่อง แล้วจะต้อง
สร้างสวนให้ป้องกันน้ำท่วมและสร้างความชุ่มชื้นในสวนด้วยวิธีการ กล่าวคือ
๑. ทำคันดินป้องกันน้ำท่วม คันดินที่ทำรอบสวนนั้นต้องแข็งแรงพอที่จะต้านแรงดัน
ของน้ำเมื่อเกิดน้ำท่วม และมีความสูงพอให้พ้นจากระดับน้ำเมื่อเกิดน้ำท่วม ต้นทุเรียนจะแตกต่าง
กับไม้ผลอื่นๆ ที่ไม่สามารถทนน้ำได้เมื่อเกิดน้ำท่วม คันดินนี้เรียกว่า คันสวนหรือลูกคัน
๒. ปลูกต้นทองหลาง เพื่อเป็นร่มเงาให้แก่ต้นทุเรียน การปลูกต้นทองหลางดังกล่าว
นอกจากจะเป็นการให้ร่มเงาแก่ต้นทุเรียนแล้ว ยังเป็นการแสดงภูมิปัญญาที่ดียิ่งของชาวสวน
ทุเรียนที่เข้าใจคุณค่าของต้นทองหลาง เพราะต้นทองหลางเป็นพืชตระกูลถั่ว รากมีไรโซเบี่ยม
ที่สามารถดูดธาตุอาหารของต้นไม้ที่มีอยู่ในดินมาสะสมไว้ในปุ่มราก และเป็นประโยชน์แก่การ
เจริญเติบโตของต้นทุเรียน ใบของทองหลางเมื่อร่วงลงดินจะเป็นปุ๋ยธรรมชาติที่ดีให้แก่ต้นทุเรียน
อีกด้วย พันธุ์ทุเรียนที่ปลูกในสวนต่างๆ แบ่งตามช่วงระยะเวลาของการเจริญเติบโตตั้งแต่เริ่มปลูก
จนถึงให้ผล มีพันธุ์หนักและพันธุ์เบา
พันธุ์หนัก มีอายุการให้ผลเมื่อต้นทุเรียนที่ปลูกจากกิ่งตอนมีอายุตั้งแต่ ๖ ปีขึ้นไป เป็น
ทุเรียนที่มีรสดี เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค จำหน่ายได้ราคาดี เช่น พันธุ์ก้านยาว พันธุ์กบต่างๆ
เช่น กบตาขำ กบแม่เฒ่า กำปั่น ทองย้อย หมอนทอง เป็นต้น
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พันธุ์เบา เป็นทุเรียนที่ให้ผลเร็วกว่าพันธุ์หนัก กล่าวคือทุเรียนพันธุ์เบาจะให้ผลเมื่อต้น
มีอายุ ๔ - ๕ ปี แต่รสและคุณภาพของเนื้อทุเรียนจะด้อยกว่าทุเรียนพันธุ์หนัก บางพันธุ์มีเนื้อบาง
เมล็ดใหญ่ หรือผลเล็ก พูเล็ก เช่น พันธุ์กระดุมทอง ลวง จอกลอย เป็นต้น	

ทุเรียน ผลไม้ที่มีสายพันธุ์มากกว่า ๑๔๐ สายพันธุ์
ทุเรียนทั้งพันธุ์หนักและพันธุ์เบาที่ปลูกกันตามสวนทั่วไปที่กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ไ ด้ ร วบรวมไว้ มี ป ระมาณ ๑๔๐ สายพั น ธุ์ แต่ ทุ เ รี ย นที่ ช าวสวนอำเภอ
บางบัวทองนิยมปลูกกันมากได้แก่ สายพันธุ์เหล่านี้
กลุ่ ม พั น ธุ์ ก บ ซึ่ ง มี ห ลายพั น ธุ์ เช่ น กบตาขำ กบเล็ บ เหยี่ ย ว กบจำปา กบชายน้ ำ
การะเกตุ กลีบสมุทร กบสาวน้อย เป็นต้น พันธุ์กบ ลักษณะใบป้อม ยาว ขอบใบเรียบ ปลายใบ
แหลม ผลมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ทรงกลมแป้น หรือกลมออกยาวป่องตรงกลาง และทรงกระบอก
หนามส่วนปลายงุ้มเข้าหากัน เนื้อหนาละเอียด สีออกเหลืองแก่ หวานหอมมันเล็กน้อย เมล็ดใหญ่
เมื่อสุกงอมจะมีกลิ่นฉุน
พันธุ์ก้านยาว ทรงใบออกไปทางป้อม ช่วงโคนใบแคบกว่า ปลายใบโค้งสอบเข้าหากัน
และเรียวแหลม ก้านใบค่อนข้างยาว ผลมีขนาดปานกลาง ทรงของผลมี ๒ ลักษณะ คือ ทรงกลม
และทรงหวด ก้านผลที่ติดกับผลจะยาว หนามทั้งสองข้างโค้งออกแล้วสอบเข้าหากัน สีเปลือก
ออกเขียวแก่ปนน้ำตาล แต่ละผลมี ๕ - ๖ พู เนื้อละเอียดมาก รสหวานมัน มีกลิ่นหอมอ่อนๆ
กลุ่มพันธุ์ลวง ลักษณะใบใหญ่และยาวเรียว ปลายใบสอบเข้าหากันเป็นเรียวแหลม
ผลเป็นรูปไข่ก้นแหลม มีพูใหญ่เพียง ๑ พู เรียกว่า พูเอก มีพูรอง ๒ พู และอาจมีพูหลอกซึ่งลีบ
ไม่มีเนื้อ ทำให้ผลมีลักษณะบิดเบี้ยวไม่สวย หนามมีลักษณะเป็นทรงกระโจมเล็กและสั้น ขั้วมี
ขนาดใหญ่แต่สั้น เนื้อหนาหยาบ ถ้าสุกเนื้อจะเละง่าย มีกลิ่นแรง รสหวาน เช่น ลวงทอง ชะนี
เป็นต้น
กลุ่มพันธุ์กำปั่น มีใบใหญ่เรียวยาว ปลายใบแหลมเรียวและค่อนข้าวยาว ใกล้ฐานใบ
แคบ ผลมีขนาดปานกลาง ทรงผลยาวก้นแหลม หนามทรงพีระมิดสูงมีเหลี่ยมชัดเจน สีเขียวแก่
ปนน้ำตาล ขั้วผลใหญ่สั้น เนื้อละเอียดมากสีออกขาว รสหวานผสมมันเล็กน้อย กลิ่นแรง ทุเรียน
พันธุ์กำปั่นที่นิยมปลูกกัน เช่น กำปั่นเดิม กำปั่นพวง ชายมะไฟ หมอนทอง เป็นต้น
กลุ่มพันธุ์ทองย้อย รูปทรงใบส่วนโคนใบกว้างกว่าส่วนปลายใบ จากโคนใบสอบเข้าหา
กันที่ปลายใบ ปลายใบแหลมสั้น ทรงของผลคล้ายหวด ส่วนก้นสอบแหลม หนามเป็นแบบพีระมิด
ฐานหนามกว้าง ทุเรียนกลุ่มพันธุ์ทองย้อยที่ปลูกกันมาก ได้แก่ ทองย้อยเดิม นมสวรรค์ ฉัตรสีนาก
กลุ่มพันธุ์เบ็ดเตล็ด เป็นกลุ่มพันธุ์ทุเรียนที่เกิดจากการกลายพันธุ์เพราะมีการปลูกด้วย
เมล็ด มีพันธุ์ต่างๆ เช่น กระดุมทอง จอกลอย กระเทยเนื้อขาว อีหนัก เป็นต้น
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ทุเรียนดีต้องมีผลใหญ่ เปลือกบาง เนื้อมาก เมล็ดเล็ก มีกลิ่นไม่ฉุนรุนแรง เนื้อสวย
ไม่แฉะ เนื้อละเอียดไม่เป็นเสี้ยน รสหวานมัน เนื้อทุเรียนต้องมีสีเหลืองแก่หรือสีเหลืองอ่อน สีจำปา
หรือสีนาก แต่ไม่ขาวซีด พันธุ์ก้านยาวเป็นทุเรียนพันธุ์ดีและมีราคาแพงที่สุด ส่วนพันธุ์ชะนีและ
หมอนทองนั้นเป็นทุเรียนพันธุ์ที่มีคุณภาพปานกลางและราคาไม่แพง
ทุเรียนที่มีจำหน่ายอยู่ในปัจ จุ บั น ส่ ว นมากเป็ น พั น ธุ์ ห มอนทองและชะนี ซึ่ ง เป็ น พั น ธุ์
ดั้งเดิมของทุเรียนนนทบุรี แต่ได้นำไปปลูกที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยองและจังหวัดปราจีนบุรี

ทุเรียนกลัวน้ำเค็ม - น้ำท่วม
สภาพพื้นดินที่ปลูกทุเรียนทั้งที่ตำบลบางรักใหญ่และคลองบางบัวทองเป็นบริเวณที่
ไม่ ไ กลจากชายฝั่ ง ทะเลเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี น้ ำ เค็ ม ขึ้ น ถึ ง ถ้ า ปี ใ ดน้ ำ เค็ ม เข้ า ถึ ง สวนทุ เ รี ย นต้ น ทุ เ รี ย น
อาจตายได้ เหตุ การณ์เช่ น นี้ เคยเกิด ขึ้ น ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารสร้ า งเขื่ อ นเจ้ า พระยาที่ จั ง หวั ด ชั ย นาท
ชาวสวนทุเรียนได้รับความเดือดร้อนเมื่อมีน้ำเค็มขึ้นมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาในฤดูแล้ง แต่เมื่อ
สร้างเขื่อนเจ้าพระยาแล้วปัญหาดังกล่าวนี้จึงหมดไป เพราะมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา
ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อไล่น้ำเค็ม ทำให้น้ำเค็มไม่สามารถไหลเข้ามาถึงสวนทุเรียนที่ตำบลบางรักใหญ่
และคลองบางบัวทอง ทุเรียนนอกจากกลัวน้ำเค็มแล้ว ทุเรียนยังกลัวน้ำท่วมอีกด้วย พื้นที่ปลูก
ทุเรียนในอำเภอบางบัวทองส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มและมีน้ำท่วมอยู่เสมอ สวนทุเรียนจึงต้องมีคันดินสูง
ล้อมรอบสวนเพื่อป้องกันน้ำท่วม ถ้ามีฝนตกมากหรือน้ำท่วมต้องสูบน้ำออกโดยเร็ว เพราะทุเรียน
ทนน้ำท่วมได้ไม่นาน ถ้าไม่รีบแก้ไขต้นทุเรียนจะตาย

การตัดทุเรียน
ระยะเวลาการออกผลของทุเรียนอยู่ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม
ทุเรียนที่มีการบำรุงรักษาและมีความอุดมสมบูรณ์ดี ทุเรียนต้นหนึ่งๆ สามารถให้ผลผลิตได้ถึง
ประมาณ ๑๐๐ ลูก ถ้าเป็นทุเรียนพันธุ์เบา เช่น พันธุ์ลวงหรือกระดุม จะให้ผลมากกว่า ๑๐๐ ลูก
ต่อต้น ทุเรียนที่ตัดขายจะต้องเป็นทุเรียนแก่จึงจะได้ทุเรียนที่มีรสดี ชาวสวนจะดูจากหัวขั้วของ
ผลทุเรียน ทุเรียนแก่หัวขั้วตรงที่เรียกว่าปลิงนั้นจะขึ้นโปนที่หัวขั้ว เวลาตัดจะต้องปีนต้นไปตัดขั้ว
จากต้น และต้องตัดทีเดียวให้ขาด ต้องมีปลิงติดขั้วมาด้วยและต้องระวังไม่ให้ขั้วหัก เมื่อตัดได้แล้ว
ใส่ลงในตะกร้าที่ผูกเชือกชักขึ้นไปรับไว้เพื่อป้องกันทุเรียนตกลงพื้น ขั้วจะหักและหนามจะช้ำ
ทำให้ทุเรียนเสียราคา แต่ถ้าตัดทุเรียนคนเดียวจะใช้วิธีไขว้เชือก เมื่อปีนขึ้นไปตัดผลทุเรียนใช้เชือก
ที่ขมวดปมไว้ตรงปลายไขว้เข้ากับขั้วของผลแล้วหย่อนลงมา เมื่อหย่อนผลทุเรียนถึงพื้นเชือกที่ไขว้
ไว้จะคลายตัวเอง ชาวสวนจะเก็บทุเรียนต่อไปได้โดยไม่ต้องลงมาจากต้น แต่ถ้าเป็นทุเรียนพันธุ์
เบ็ดเตล็ด เช่น กระดุมหรือลวงชาวสวนจะปล่อยให้ทุเรียนร่วงลงมาเอง เพราะทุเรียนชนิดนี้มีราคา
ถูกจะขายเป็นกองหรือเป็นเข่งไม่เหมือนทุเรียนพันธุ์ดีที่ขายเป็นผล
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การตัดทุเรียนของชาวสวนนนทบุรี
ที่ตัดทีละผล และระวังรักษาปลิง
ขั้วทุเรียนไม่ให้หลุด
ภาพ ๑ - ๔ ตัดโดยติดมีดไว้ปลายไม้
และให้ทุเรียนหล่นลงในตระกร้า
ที่ผูกติดไว้ด้วยกัน
ภาพ ๕ - ๖ ตัดทุเรียนคนเดียว
ใช้วิธีไขว้เชือก และหย่อนทุเรียน
ถึงพื้นให้เชือกคลายตัวออกเอง
ภาพ ๓
ภาพ ๒

ภาพ ๔

ภาพ ๕
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คุณลุงสมพงษ์ สกุลดิษฐ์
ผู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนทบุรี
เจ้าของสวนทุเรียนที่ตำบลบางขุนกอง
อำเภอบางกรวย กับทุเรียนผลงาม

การซื้อขายทุเรียนในสวน
เจ้าของสวนทุเรียนที่ไม่ได้นำทุเรียนของตนไปขายให้กับผู้ซื้อที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า หรือไม่ได้
นำไปขายให้ผู้ซื้อโดยตรง มีวิธีการซื้อขายทุเรียนที่ปฏิบัติกัน คือ
การถือสวน เป็นการทำสัญญาระหว่างเจ้าของสวนกับผู้ซื้อ โดยกำหนดระยะเวลาเป็น
เวลากี่ปีแล้วแต่จะตกลงกัน เช่น ๒ ปี ๓ ปี หรือ ๕ ปี ในระหว่างการถือสวน ผู้ซื้อหรือผู้ถือสวนจะ
เป็นผู้ดูแลสวนและเก็บทุเรียนที่มีทั้งหมดในสวนไปขายเอง เจ้าของสวนได้รับค่าถือสวนแต่ไม่ต้อง
มาดูแลหรือเก็บทุเรียนในสวน เพราะเป็นสิทธิ์ของผู้ถือสวน ผู้ให้ถือสวนมักจะเป็นผู้มีเงินหรือมีสวน
มาก แต่ไม่มีแรงงานหรือเวลามาดูแลเก็บทุเรียน หรือเป็นสวนที่อยูไกลจากบ้านตนเองไม่สะดวก
ที่จะไปดูแลสวนได้
การขายเหมา เป็นวิธีการซื้อขายทุเรียนอีกลักษณะหนึ่ง เมื่อใกล้ถึงเวลาเก็บทุเรียน
ขายได้ ผู้ซื้อจะมาเหมาซื้อทั้งหมด
การถือสวนก็ดีหรือการขายเหมาก็ดี เป็นการซื้อขายทุเรียน สวนผลไม้อื่นๆ มักจะไม่มี
การถือสวนหรือการขายเหมาเหมือนเช่นสวนทุเรียน
การจำหน่ายทุเรียนพันธุ์ดี เช่น ก้านยาว กำปั่น กบ จะขายเป็นผลแต่ถ้าเป็นทุเรียน
พันธุ์เบ็ดเตล็ด เช่น กระดุม ลวง ซึ่งเป็นทุเรียนด้อยคุณภาพจะขายเป็นเข่งหรือขายเป็นกองหรือ
เป็นจำนวนร้อย
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ผลไม้อื่นๆ
นอกจากทุเรียนแล้วชาวสวนบางบัวทองปลูกไม้ผลอีกหลายชนิด
กระท้ อ น เป็นผลไม้ที่ชาวสวนในอำเภอบางบัวทองและอำเภอบางใหญ่ บางกรวย
ปากเกร็ ด และอำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นนทบุ รี ปลู ก กั น มานานก่ อ นที่ จ ะปลู ก ทุ เ รี ย น กระท้ อ นที่
ชาวสวนบางบัวทองปลูกกันมีพันธุ์ต่างๆ และปลูกกันมาตั้งแต่โบราณก่อนที่จะนำทุเรียนมาปลูก
กระท้อนที่ปลูกในสวนบางบัวทองนั้นมีรสเลิศเป็นผลไม้ที่นำชื่อเสียงมาสู่สวนบางบัวทอง
ตั้งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ดังปรากฏในสาระสำคัญเรื่องสวน
ที่เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ที่รับราชการว่าการพระคลังสวน ได้เขียนบรรยายถึงความเป็นมาของ
พืชพันธุ์ไม้ผลและย่านที่ปลูกไม้ผลต่างๆ ตอนหนึ่งได้กล่าวว่า
“สวนสะท้อนนั้น บางบัวทองในคลองอ้อมเป็นอย่างดีกว่าที่อื่น และที่เป็นสะท้อนพิเศษเรียก
ชื่อว่า นิ่มนวลนั้น พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๒ ทรงโปรดจนถึงยกอากรพระราชทานให้แก่สวน ที่เรียกว่า
นิ่มนวลนั้นด้วย”

กระท้อนพันธุ์นิ่มนวลที่มีชื่อเสียงนั้น คงเป็นพันธุ์ที่มีปลูกเฉพาะที่บางบัวทองในคลอง
อ้อม จึงโปรดเกล้าฯ ให้ยกอากรสวนให้แก่ชาวสวนที่ปลูกกระท้อนพันธุ์นิ่มนวล
กระท้ อ นที่ ป ลู ก ที่ ส วนคลองอ้ อ ม มี ก ารพั ฒ นาพั น ธุ์ แ ละมี ก ารปลู ก ต่ อ เนื่ อ งกั น มา
จนถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่
สวนกระท้อนที่ตำบลบางกร่าง ดังปรากฏในจดหมาย ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๓
(พ.ศ. ๒๔๔๗) “ล่องมาตามลำแม่น้ำ เรืออันมาล่วงหน้าทราบว่าเสด็จประทับที่วัดปรมัยยิกาวาสครู่หนึ่ง
แล้วเลยประพาสสวนสะท้อนของนายบุตรที่แม่น้ำอ้อม แขวงเมืองนนทบุรี ว่ามีสะท้อนอย่างดีๆ ที่สวน
นั้นมาก กำลังสะท้อนออกผล เจ้าของสวนเชิญเสด็จเก็บสะท้อน ทราบว่าเป็นที่พอพระราชหฤทัย และ
ทรงพระกรุณาแก่เจ้าของสวนมาก”

กระท้อนคลองอ้อมที่มีชื่อคือกระท้อนบ้านบางกร่างเป็นที่มาของคำที่ว่า “กระท้ อ น
บางกร่าง”
กระท้อนเป็นผลไม้ที่มีผู้นิยมรับประทานและปลูกกันมากที่สวนในอำเภอบางบัวทองและ
ในอำเภออื่นๆ ในจังหวัดนนทบุรี เป็นผลไม้ยืนต้น มี ๒ ชนิด คือ กระท้อนหวาน หรือกระท้อนห่อ
มีรสเปรี้ยวอมหวาน มีการห่อผลหรือนุ่งกระโปรงให้แก่กระท้อนเพื่อป้องกันแมลงวันผลไม้เข้าไป
เจาะวางไข่ และทำให้มีผิวสวย เนื้อเป็นปุยน่ารับประทาน กระท้อนอีกชนิดหนึ่งเป็นกระท้อนที่มี
รสเปรี้ยว รสฝาด เหมาะสำหรับนำไปทำกระท้อนแช่อิ่ม กระท้อนลอยแก้ว กระท้อนดอง หรือไป
ปรุงอาหาร เช่น แกงคั่วกระท้อน ยำกระท้อนกับกบ กระท้อนผัด เป็นต้น
กระท้อนมีทั้งพันธุ์เบาที่ให้ผลไว และพันธุ์หนักที่ให้ผลช้า กระท้อนพันธุ์เบาที่ให้ผลไว
เช่น พันธุ์ขันทอง ทับทิม นิ่มนวล เป็นต้น
กระท้อนพันธุ์หนักที่ให้ผลช้า เช่น พันธุ์ปุยฝ้าย อีล่า เทพรส เขียวหวาน เป็นต้น
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มังคุด ในการทำสวนทุเรียน ชาวสวนนิยมปลูกมังคุดเป็นไม้แซมในระหว่างต้นทุเรียน
มังคุดเป็นผลไม้ที่มีผู้นิยมรับประทานควบคู่กับการรับประทานทุเรียน ทั้งนี้เพราะเมื่อรับประทาน
ทุเรียนมากจะมีอาการร้อนใน จะต้องรับประทานมังคุดที่ช่วยบรรเทาอาการร้อนในได้ ต้นมังคุด
เป็นไม้พุ่มขนาดกลางและชอบร่มรำไร ชาวสวนจึงนำมังคุดมาปลูกแซมในสวนทุเรียนได้ โดยปลูก
ในลักษณะฟันปลา ตรงกลางบนหลังร่องปลูกทุเรียน ต้นมังคุดจะปลูกริมร่องระหว่างต้นทุเรียน
ในลักษณะสลับฟันปลา กล่าวคือถ้า ริ ม ร่ อ งระหว่ า งต้ น ทุ เ รี ย น ปลู ก ต้ น มั ง คุ ด ที่ ริ ม ร่ อ งด้ า นใน
ด้านตรงข้ามของริมร่องต้องปล่อยว่างไว้ เพื่อให้พุ่มของต้นมังคุดขยายได้ ต้นมังคุดต้นต่อไป
จะปลูกริมร่องระหว่างต้นทุเรียนอีกด้านหนึ่งของริมร่อง
มะม่วง มะม่วงเป็นผลไม้ที่มีผู้ปลูกตามสวนและตามบ้านอยู่ทั่วไป มะม่วงมีหลายพันธุ์
ที่นิยมปลูกกันตามสวนต่างๆ ในอำเภอบางบัวทอง ได้แก่ มะม่วงอกร่อง ทองดำ พิมเสนมัน
ยายกล่ำ สองใบแขน หนังกลางวัน พราหมณ์ขายเมีย พระยาลืมเฝ้า พิมเสนเปรี้ยว หัวช้าง
และเขียวไข่กา
ส่วนไม้ผลอื่นๆ เช่น มะพร้าว กล้วย หมาก ชมพู่ ขนุน เป็นไม้ผลที่มีปลูกปะปนอยู่ใน
สวนทุเรียน เป็นผลไม้ที่ทำรายได้แก่เจ้าของสวนในช่วงเวลาที่ไม่ใช่หน้าทุเรียน เพราะไม้ผลเหล่านี้
จะให้ผลตลอดปี

ตลาดขายของสวนย่านเมืองนนทบุรี ตลาดผลไม้ของชาวสวนบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรีช่วงก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐ นั้น ชาวสวนหรือบรรดาพ่อค้าแม่ค้าได้นำผลไม้
ไปขายที่ตลาดขายของสวน ซึ่งเป็นย่านตลาดเก่าแก่ของเมืองนนทบุรี มีอยู่ ๔ แห่ง คือที่ตลาด
ปากคลองบางเขน ใกล้ วั ด ปากน้ ำ ตลาดปากคลองบางกรวยตรงวั ด ชลอ ตลาดปากคลอง
บางราวนก บางคูเวียง และตลาดปากคลองบางใหญ่ สำหรับของสวนของชุมชนบางรักใหญ่นั้น
ส่วนใหญ่ชาวสวนนำไปขายที่ตลาดปากคลองบางใหญ่ ซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตปกครอง
ของอำเภอบางบัวทองมาก่อน ตลาดชาวสวนมีการซื้อขายกันในช่วงเวลาเช้าเท่านั้น พอเริ่มสาย
ตลาดก็ ว าย ดั ง ในรายงานของพระกรุ ง ศรี บ ริ รั ก ษ์ ผู้ ว่ า ราชการเมื อ งนนทบุ รี ที่ ร ายงานต่ อ
มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เสนาบดีกระทรวงนครบาล เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๔๕๘ ความว่า
“ตลาดขายของสวนนั้นมีอยู่ ๔ แห่ง ๑ ปากคลองบางเขน ของสวนที่ออกจากคลองบางเขน
บางตะนาวศรี บางแพรก และบางอื่นๆ ไปรวมขายที่นั่น ๒ ปากคลองบางกรวยตรงวัดชลอ ของสวน
ในแถวบางขนุน บางขุนกอง บางศรีเมือง บางสีทอง บางกรวย มารวมขายที่นั่น ๓ ปากคลองบางราวนก
บางคูเวียง ของสวนในคลองบางราวนก บางคูเวียง มารวมขายที่นั่น ๔ ปากคลองบางใหญ่ ของสวน
ในคลองบางใหญ่ บางเลน บางรักน้อย บางรักใหญ่ ไปขายที่นั่น ตลาดสวนติดเวลาเช้าเวลาเดียว
สายหน่อยเลิกหมด”
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ทุเรียนจากสวนต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรีที่มาจากอำเภอบางบัวทอง อำเภอเมือง อำเภอ
ปากเกร็ด อำเภอบางใหญ่และอำเภอบางกรวยและทุเรียนที่ปลูกที่สวนธนบุรีเป็นทุเรียนที่มีรสเลิศ
มีคุณภาพดีกว่าทุเรียนที่ปลูกในจังหวัดอื่นๆ และเรียกทุเรียนจากสวนต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรีและ
ธนบุรีว่า ทุเรียนใน ส่วนทุเรียนที่มาจากนอกพื้นที่ดังกล่าวนี้เรียกว่า ทุเรียนนอก
จังหวัดนนทบุรีได้จัดตลาดทุเรียนที่หน้าศาลากลางจังหวัดหลังเดิมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
และจัดให้มีการประกวดทุเรียนเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี ในตลาด
ทุเรียนแห่งนี้ห้ามนำทุเรียนนอกมาจำหน่าย ให้จำหน่ายได้เฉพาะทุเรียนที่ปลูกในจังหวัดนนทบุรี
เท่านั้น ตลาดแห่งนี้จึงเป็นตลาดทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนนทบุรี และมีการจัดงานกาชาด
ประจำปีของจังหวัดนนทบุรีในช่วงนี้ด้วย ชาวสวนจะนำทุเรียนจากสวนของตนเองบรรทุกเรือ
นำมาจำหน่ายที่ตลาดแห่งนี้ โดยใส่กระจาดและมีใบตองทำเป็นกรวยสวมขั้วทุเรียนที่มีปลิงติด
อยู่ด้วยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนนนท์ ทุเรียนที่นำมาจำหน่ายจะผ่านการคัดคุณภาพมาแล้ว
ส่วนทุเรียนที่มีคุณภาพรองลงไปหรือทุเรียนพันธุ์เบาจะมีแม่ค้าในพื้นที่รับซื้อไปขายตามตลาด
ในชุมชนอื่นๆ
การซื้อขายทุเรียนจะนับเป็นผล แต่ถ้าทุเรียนพันธุ์เบา เช่น ลวงหรือกระดุม จะซื้อขายกัน
เป็นเข่งหรือเป็นหลัว เพราะทุเรียนพันธุ์เบาราคาถูกและมักจะออกผลดก จึงไม่ค่อยมีราคา ทุเรียน
ลวงหรือกระดุมเหมาะสำหรับไปทำน้ำกะทิทุเรียน ปัจจุบันการขายทุเรียนในตลาดทั่วไปจะขาย
ตามน้ำหนักของทุเรียนด้วยการชั่ง แต่ทุเรียนที่บางบัวทองยังคงนับผลขายเหมือนทุเรียนสวน
จังหวัดนนทบุรี เพราะเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพและมีราคาแพงกว่าทุเรียนในตลาดทั่วไป

ผู้มาซื้อทุเรียนที่ตลาดนัด
มีทั้งชาวนนทบุรี
และชาวจังหวัดใกล้เคียง
เช่น จังหวัดพระนคร
(พ.ศ. ๒๕๐๒)
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ส่วนใหญ่ของผลไม้ที่นำมา
จำหน่ายในตลาดนัด คือ ทุเรียน
(พ.ศ. ๒๕๐๒)

การขายผลไม้ของชาวสวนบางบัวทอง แต่เดิมผลไม้ที่ปลูกในสวนนอกจากทุเรียนแล้ว
ยังมี มะม่วง มะพร้าว กระท้อน มะปราง ชมพู่ มะนาว ส้ม เป็นต้น ชาวสวนจะนำผลไม้บรรทุกเรือ
ไปจำหน่ายที่ตลาดใกล้เคียง เช่น ตลาดจังหวัดนนทบุรี ตลาดบางใหญ่ ตลาดปากเกร็ด ตลาด
บางบัวทอง การซื้อขายผลไม้ในตลาดมักจะนับกันเป็นร้อย อย่างเช่น มะพร้าว มะม่วง มะนาว
จะตั้งราคาขายไว้ว่าร้อยละเท่าไร แต่ถ้าขายปลีกจะนับผลขาย ผลไม้บางอย่างขายเป็นกระจาด
เช่น มะม่วง กระท้อน หรือขายเป็นพวง เช่น มะไฟ ลิ้นจี่ ปัจจุบันการซื้อขายผลไม้ใช้วิธีการชั่ง
น้ำหนักจะคิดราคาเป็นกิโลกรัม

การจัดงานประกวดผลไม้และจัดตลาดจำหน่ายผลไม้ของจังหวัดนนทบุรี
ในแต่ละปีผลไม้ของชาวสวนในจังหวัดนนทบุรีมีจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียน
มะม่วง มังคุด กระท้อน ลิ้นจี่ มะปราง มะไฟ ผลไม้เหล่านี้จะออกผลมากระหว่างเดือนเมษายน
ถึงเดือนมิถุนายนของแต่ละปี เพื่อส่งเสริมให้เกิดตลาดแหล่งจำหน่ายผลไม้ของชาวสวนในจังหวัด
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรีจึงได้จัดสร้างตลาดผลไม้ขึ้นที่ตลาดเทศบาลเมืองนนทบุรีเพื่อให้ตลาด
แห่งนี้เป็นศูนย์การค้าผลไม้ของชาวสวนในอำเภอต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี ปรากฏว่าตลาดผลไม้
ได้รับการตอบสนองจากผู้บริโภค และบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่มาซื้อผลไม้ไปขายต่อเป็นอย่างดี
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การตลาดผลไม้ของชาวสวนนนทบุรี และเป็นการส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพของผลไม้ในจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีจึงได้จัดให้มีการประกวดผลไม้
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๗ การจัดงานดังกล่าวได้หยุดไปเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๖ จึงได้มี
การฟื้นฟูการจัดงานประกวดผลไม้ประจำปีและการจัดตลาดนัดผลไม้ของจังหวัดนนทบุรีขึ้น
กำหนดการจัดงานประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี ผลไม้ที่จะนำเข้า
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ประกวดและนำมาจำหน่ายจะต้องเป็นผลไม้ที่ปลูกในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทุเรียนต้องเป็นทุเรียนใน ซึ่งหมายถึงทุเรียนที่ปลูกในจังหวัดนนทบุรี ห้ามนำทุเรียนที่ปลูกจาก
จังหวัดอื่นๆ นำเข้ามาจำหน่ายหรือนำเข้ามาประกวด

ตลาดทุเรียนและผลไม้จากสวน
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
(พ.ศ. ๒๔๙๙)

ผลไม้ที่ประกวดมี ๔ ประเภท คือ ทุเรียน กระท้อน มังคุด และลิ้นจี่ สำหรับทุเรียน
ที่ส่งเข้าประกวดได้กำหนดไว้ว่าต้องเป็นทุเรียน ๓ พันธุ์ คือ พันธุ์ก้านยาว พันธุ์กบ และพันธุ์อื่นๆ
รางวัลที่จัดไว้เฉพาะทุเรียนแต่ละพันธุ์มี ๓ รางวัล รวม ๙ รางวัล ส่วนผลไม้ประเภทอื่น มีรางวัล
ประเภทละ ๒ รางวัล นอกจากนั้นเป็นรางวัลชมเชย
คณะกรรมการที่จัดงานประกวดผลไม้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธาน และ
ให้ชาวสวนผู้มีความรู้ประสบการณ์ในการทำสวนผลไม้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลไม้ที่ส่งเข้า
ประกวด

คณะกรรมการผ่าทุเรียนที่ส่งเข้าประกวด เพื่อตรวจให้คะแนนสำหรับคุณภาพเนื้อในและอื่นๆ
อย่างละเอียด โดยใช้เวลาให้คะแนนตัดสินรวม ๕ ชั่วโมงเต็มๆ (พ.ศ. ๒๕๐๘)
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คณะกรรมการผู้ชำนาญ
จากกรมกสิกรรม และผู้ชำนาญ
การปลูกทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี
กำลังร่วมกันให้คะแนนทุเรียน
เป็นรายประเภท (พ.ศ. ๒๕๐๘)

การจัดงานประกวดผลไม้ประจำปีของจังหวัดนนทบุรี เป็นการจัดงานกาชาดประจำปี
ของจังหวัดนนทบุรีด้วย หลังจาก พ.ศ. ๒๕๒๗ แล้วจังหวัดนนทบุรีไม่ได้จัดงานประกวดผลไม้
เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ สวนทุเรียนส่วนใหญ่ถูกน้ำท่วม ต้นทุเรียนตาย
เป็นจำนวนมาก ต่อจากนั้นมาไม่มีการจัดตลาดนัดผลไม้และจัดงานประกวดผลไม้ของจังหวัด
นนทบุรีอีกเป็นเวลาติดต่อกันมาอีกหลายปี เนื่องจากสวนทุเรียนและสวนผลไม้อื่นๆ ในจังหวัด
นนทบุรี รวมทั้งในอำเภอบางบัวทองมีพื้นที่ลดลง การจัดตลาดผลไม้และการประกวดทุเรียนของ
จังหวัดนนทบุรีได้ฟื้นขึ้นมาอีกเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้จัดการประกวดผลไม้
และตลาดนัดผลไม้ขึ้นใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็ น ต้ น มา โดยจั ด ที่ วั ด ใหญ่ ส ว่ า งอารมณ์
ใกล้ปากคลองบางบัวทอง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งบริเวณคลองบางบัวทองและพื้นที่
ใกล้เคียงที่อยู่ในอำเภอบางบัวทอง อำเภอปากเกร็ด และอำเภอเมืองนนทบุรี ยังคงมีชาวสวนปลูก
ทุเรียนและปลูกผลไม้อื่นๆ อยู่หลายราย

เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของชาวสวนบางบัวทอง
การจัดงานประกวดผลไม้ของจังหวัดนนทบุรีทุกปีจะมีการนำทุเรียนและผลไม้ที่ได้รับ
รางวัลจากการประกวดทุเรียนและผลไม้ต่างๆ เหล่านั้นขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจะนำผู้แทนเกษตรกรและเจ้าของทุเรียนและผลไม้อื่นๆ
ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล การประกวดทุ เ รี ย นและผลไม้ อื่ น ๆ นั้ น เข้ า เฝ้ า และร่ ว มทู ล เกล้ า ฯ ถวายทุ เ รี ย น
และผลไม้อื่นๆ ด้วย กิจกรรมดังกล่าวจังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินการติดต่อกันมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๙
ถึง พ.ศ. ๒๕๒๗
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ชาวสวนบางบัวทองเข้าเฝ้า
วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๐ ชาวสวนจากอำเภอบางบัวทอง ๒ คน คือ นายจันทร์
ทองเอี่ยม กำนันตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และนายผ่อน บุญฉ่ำ ทั้ง ๒ คนเป็นชาวสวน
ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวด
ทุเรียนและจัดงานกาชาดจังหวัดนนทบุรีประจำปี ๒๕๒๐ เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ทีว่ งั ไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
เพื่ อ ทู ล เกล้ า ฯ ถวายทุ เ รี ย นและผลไม้ ต่ า งๆ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ในงานประกวดทุ เ รี ย นของจั ง หวั ด
นนทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้เข้าเฝ้าทั้งหมดถ่ายรูป
เป็นที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เสด็จประทับท่ามกลางชาวสวนและผู้เข้าเฝ้า นับเป็นเกียรติประวัติ และความ
ภาคภูมิใจของชาวสวนและผู้เข้าเฝ้าทุกคน
การจัดประกวดทุเรียน การจัดตลาดผลไม้และการจัดงานกาชาดของจังหวัดนนทบุรี
ในงานประกวดทุเรียนนั้นได้เป็นตำนานหน้าหนึ่งที่บอกเล่าเรื่องราวและความสำคัญของทุเรียน
ในจั ง หวั ด นนทบุ รี รวมทั้ ง ในอำเภอบางบั ว ทองด้ ว ย ที่ ค รั้ ง หนึ่ ง ทุ เ รี ย นได้ เ ป็ น ราชาผลไม้
เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ และเป็นผลไม้ที่นำชื่อเสียงมาให้แก่จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนนทบุรี
เป็นแหล่งทุเรียนที่มีรสอร่อยที่สุดในประเทศไทย

ตลาดนัดทุเรียน
(พ.ศ. ๒๕๐๘)

08 Chap8 P.156-180 Proof-06.indd169 169

5/3/11 11:13:43 PM

170

ภูมินามอำเภอบางบัวทอง

ชาวสวนตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และคณะกรรมการจัดงานประกวดทุเรียน
และงานกาชาด จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๐

บางรักใหญ่แหล่งน้ำตาลและน้ำอ้อย
พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลบางรักใหญ่ ตำบลบางรักพัฒนาและตำบลพิมลราช อำเภอ
บางบั ว ทอง แต่ เ ดิ ม นั้ น เต็ ม ด้ ว ยต้ น ตาล เมื่ อ เดิ น ออกหลั ง บ้ า นจากริ ม คลองอ้ อ มและคลอง
บางบัวทองจะแลเห็นทุ่งนาและตามคันนาจะมีต้นตาลสูงเสียดฟ้าขึ้นอยู่ทั่วไป มองไปทิศใดจะเห็น
แต่ต้นตาล บางแห่งต้นตาลจะขึ้นเป็นกลุ่มหนาแน่นเป็นดงตาลกระจายอยู่ทั่วทุ่ง ต่อเนื่องไปไกล
ถึงตำบลบางรักน้อย ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี และตำบลท่าอิฐ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ต้ น ตาลที่ มี อ ยู่ ม ากมายทั่ ว ทุ่ ง บางรั ก ใหญ่ บางแพรกและบางพลู ได้ เ ป็ น แหล่ ง ผลิ ต
น้ำตาลโตนดที่มีรสเลิศของบ้านบางรักใหญ่ ผู้คนในตำบลบางรักใหญ่ได้อาศัยต้นตาลที่มีอยู่
มากมายในชุมชนเป็นแหล่งอาหารและทีม่ าของรายได้จากการขายลูกตาลอ่อน และทำน้ำตาลโตนด
ลู ก ตาลขณะที่ ยัง เป็ น ตาลอ่ อ น ชาวบ้ า นนำลู ก ตาลอ่ อ นนั้ น มาทำอาหารและขายได้
ตาลอ่อนใช้ทำอาหาร เช่น นำมาแกงเป็นแกงหัวตาลอ่อน ต้มจิ้มน้ำพริก เป็นต้น
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ตาลเฉาะ เมื่อลูกตาลมีเนื้อมากขึ้น ชาวบ้านนำมาจำหน่ายเป็นตาลเฉาะ ด้วยการเฉาะ
เอาลูกตาลมาเป็นอาหาร เมื่อเฉาะได้ลูกตาลแล้วนำมาร้อยด้วยเส้นตอกนำไปขายได้ ตาลเฉาะ
รับประทานได้ทันที เพียงแค่ลอกผิวที่หุ้มอยู่ออกให้หมด ตาลเฉาะยังนำไปทำลูกตาลลอยแก้ว
ที่มีรสอร่อยได้
ตาลสุก ใช้ทำขนมตาลและเพาะให้ได้จาวตาลนำไปเชื่อมเป็นตาลเชื่อม เป็นอาชีพที่นำ
รายได้ที่ดีมาสู่ผู้คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

หลังเกี่ยวข้าว ปีนต้นตาลหาน้ำหวานทำน้ำตาลโตนด
ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงเวลาที่ตาลจะมีงวงตาลที่สมบูรณ์
งวงตาลเป็ น เหมื อ นช่ อ ดอกหรื อ จั่ น ของมะพร้ า วก่ อ นที่ จ ะเป็ น ลู ก ตาลอ่ อ น งวงตาลจะสะสม
น้ำหวานไว้มาก จึงมีความสมบูรณ์และมีปริมาณน้ำหวานมากในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือน
กุมภาพันธ์ เป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทองใช้เวลาอยู่กับการขึ้นตาล
และการเคี่ยวตาล
ต้นตาลมีทั้งตาลตัวผู้และตาลตัวเมีย ต้นตาล
ทัง้ ๒ พันธุ์ จะมีงวงตาล เมือ่ ต้นตาลอายุประมาณ ๑๐ ปี
ขึ้นไป งวงตาลตัวเมียจะติดลูกเป็นลูกตาล แต่ตาลตัวผู้
งวงตาลจะไม่ติดลูก
ชาวบ้านจะปีนต้นตาลขึ้นไปตามพะองซึ่งเป็น
ลำไม้ไผ่ลำยาว ตัดแขนงไผ่ให้เหลือติดลำไม้ไผ่ยาว
พอที่เท้าจะเหยียบได้ในขณะปีนต้นตาลเหมือนการปีน
ขึ้นลงตามขั้นบันได ลำไม้ไผ่ต้องผูกติดแน่นกับต้นตาล
ต้นตาลที่มีความสูงอาจต้องใช้ไม้ไผ่ถึง ๓ ลำ ไม้ไผ่ที่ใช้
ทำพะองได้ ต้ อ งเป็ น ไม้ ไ ผ่ ป่ า หรื อ ไผ่ ต งมี ล ำต้ น และ
แขนงแข็งพอรับน้ำหนักคนปีนขึ้นไปยอดตาลได้
งวงตาลที่สมบูรณ์และดอกยังไม่บานก่อนที่
จะเป็นลูกตาลอ่อน ชาวบ้านจะใช้มีดปาดตาลปาดที่
งวงตาลที่มีความสมบูรณ์ดังกล่าว เมื่อปาดแล้วจะมี
น้ำหวานไหลออกมา ก่อนที่จะปาดตาลต้องมีการนวด
งวงตาลและแช่ ง วงตาลก่ อ นเพื่ อ ให้ ง วงตาลนิ่ ม และ
น้ำหวานไหลสม่ำเสมอ
ต้นตาลโตนด และชาวบ้านที่นำน้ำตาลสด
ไปเคี่ยวเป็นน้ำตาลโตนด
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การแช่งวงตาล ใช้กระบอกไม้ไผ่ยาวประมาณ ๔๐ เซนติเมตรใส่น้ำเต็มกระบอก เอางวง
ตาลที่นวดแล้วแช่ในกระบอก ๒ - ๓ วัน โดยเปลี่ยนกระบอกทุกวัน เพื่อเร่งดูดน้ำตาลจากลำต้นมา
ที่งวงตาล
การนวดงวงตาล ใช้ไม้นวดที่เรียกว่า ไม้คาบตาล เป็นไม้ ๒ อัน ถ้าเป็นตาลตัวผู้ใช้ไม้
คาบตาลกลม เพราะจะทำให้มีแรงนวดมาก แต่งวงตาลตัวเมียต้องไม่นวดแรง ถ้าใช้แรงนวด
งวงตาลตั ว เมี ย แรงมากจะทำให้ ลู ก ตาลในงวงแตก นวดโดยใช้ ไ ม้ ค าบทั้ ง ๒ อั น ประกบกั น
ค่อยๆ บีบไม้คาบที่คาบงวงตาลให้นิ่มตลอดทั้งงวง

ปีนต้นตาลขึ้นไปปาดตาล
อุปกรณ์สำคัญที่ต้องใช้ในการปาดตาล คือ มีดปาดตาล มีดปาดตาลต้องลับให้คม
ขนาดใช้ ตั ด ผมได้ เพราะการปาดตาลต้ อ งใช้ มี ด ที่ มี ค วามคมหั่ น งวงตาลรอยที่ ป าดจะไม่ ซ้ ำ
น้ำหวานจะไหลออกมาได้สะดวก อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่ง คือ กระบอกตาล เป็นกระบอกไม้ไผ่
ก้นตัน ยาวประมาณ ๔๐ เซนติเมตร ปากกระบอกมีเชือกร้อยนำไปแขวนไว้ที่งวงตาลเพื่อรองรับ
น้ำหวานจากงวงตาล ก่อนนำไปใช้ต้องรมควัน เพื่อให้ภายในกระบอกสะอาดและใส่เปลือกพยอม
ที่สับละเอียดไว้ในกระบอกด้วย เปลือกพยอมจะช่วยทำให้น้ำหวานที่ได้มีกลิ่นหอมรสดีและไม่บูด
เสียง่าย

กระบอกตาล
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คนปาดตาลเมื่อจะปีนขึ้นไปบนยอดตาล ต้องมีมีดปาดตาลเหน็บไว้ที่เอวพร้อมกระบอก
รองน้ำตาล มือจับแขนงไม้ไผ่ที่พะองสองเท้าก้าวขึ้นไปตามพะองจนถึงงวงตาล เมื่อปาดตาลแล้ว
จะมีน้ำหวานจากงวงตาลไหลหยดลงไปในกระบอก ต้องนำกระบอกน้ำตาลที่มีน้ำตาลลงมาและ
เปลี่ยนกระบอกน้ำตาลใบใหม่เพื่อให้รองรับน้ำตาลที่ไหลหลังจากปาดตาลครั้งใหม่
การขึ้นปาดตาลจะขึ้นทุกวัน วันละ ๒ เวลา
คือ ช่วงแรก ระหว่าง ๖.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. นำกระบอก
ที่มีน้ำหวานที่เต็มออกจากงวงตาลแล้วปาดตาลใหม่
ใช้กระบอกใหม่ที่เตรียมมาสวมที่งวงตาล ช่วงที่สอง
ระหว่าง ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. แต่เนื่องจากช่วงเวลา
เช้าถึงบ่ายเป็นเวลาไม่นาน บางครั้งปริมาณน้ำหวาน
ที่ได้มีไม่มาก คนปาดตาลอาจรองกระบอกตาลใหม่
และปาดตาลเวลาเย็นและไปเปลี่ยนกระบอกตาลใหม่
ในเวลาเช้าวันรุ่งขึ้น กระบอกตาลที่ใช้แต่ละครั้งต้อง
ผ่านการรมควันมาทุกครั้งก่อนใช้ ถ้าไม่รมควันน้ำตาล
จะเสี ย เร็ ว น้ ำ ตาลที่ บู ด หรื อ เสี ย นั้ น นำไปทำน้ ำ ตาล
โตนดไม่ได้
การทำน้ ำ ตาลจะเริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ช่ ว งที่ ต าลให้ น้ ำ ตาลมากที่ สุ ด คื อ เดื อ น
มีนาคมถึงเมษายน จะทำต่อไปจนถึงประมาณเดือนกรกฎาคมน้ำหวานจะหมดหรือมีปริมาณน้อย
ชาวบ้านจะหยุดขึ้นตาล
น้ำหวานที่ได้ในแต่ละวันมีสภาพเป็นน้ำมีรสหวานที่เรียกว่าน้ำตาลสด น้ำตาลสดนี้ดื่ม
ได้ทันทีมีรสหวาน แต่ที่นิยมใช้ดื่มเป็นน้ำตาลสดต้องมีการต้มให้เดือดก่อน น้ำตาลสดที่ต้มให้
เดือดแล้วจะมีรสหอมหวาน ชาวบ้านเรียกว่า น้ำตาลลวก นำไปจำหน่ายได้
นอกจากการทำน้ำตาลสดหรือน้ำตาลลวก ชาวบ้านจะทำน้ำตาลโตนดกันมากกว่า
เพราะสามารถเก็บไว้ได้นานและจำหน่ายได้เป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่าน้ำตาลสด น้ำตาล
สดที่ ร วบรวมได้ แ ต่ ล ะวั น จะนำมารวมในกระทะใบบั ว ขนาดใหญ่ ต้ อ งกรองผ่ า นผ้ า ขาวบาง
เพื่ อ แยกเปลื อ กพยอมหรื อ เศษผงอื่ น ๆ หรื อ ตั ว ผึ้ ง ที่ ต กลงไปออกให้ ห มดคงเหลื อ แต่ น้ ำ หวาน
จากนั้นตั้งไฟต้มน้ำตาลสดจนเดือด ผ่านการเป็นน้ำตาลลวกและเคี่ยวต่อไปจนเป็นยางเหนียว
ที่ชาวบ้านเรียกว่า “น้ำลายวัว” จากนั้นจะใช้ “กรง” ซึ่งทำด้วยไม้ไผ่สานเป็นเหมือนเข่งรูปทรง
กระบอกกลมไม่มีก้นขนาดของกรงเล็กกว่าเส้นรอบวงของขอบกระทะไม่มาก วางกรงครอบน้ำตาล
ที่กำลังเดือด ที่ต้องใช้กรงครอบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำตาลที่กำลังเดือดอยู่นั้นกระเด็นออกมานอก
กระทะ
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เมื่อเคี่ยวน้ำตาลจนน้ำตาลข้นเดือดโผละเผละและไปรวมอยู่กลางกระทะ ต้องยกกระทะ
เคี่ยวน้ำตาลลงวางบนพื้นดินที่ทำที่รองรับอย่างมั่นคง ปัจจุบันใช้ยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วมารอง
กระทะ จากนั้นใช้ไม้คนน้ำตาลด้ามยาวคนน้ำตาลที่ยังร้อนอยู่นั้นคนให้น้ำตาลประสานเข้าทั่วกัน
ดีจนน้ำตาลเป็นเนื้อเนียน อุปกรณ์คนน้ำตาลต่อมามีการใช้เครื่องตีไข่ขนาดใหญ่ที่ใช้ทำเบเกอรี
มาตีน้ำตาลขณะยังร้อนแทนการใช้ไม้คนแบบเดิม ทำให้น้ำตาลมีเนื้อเนียนเข้ากันได้เร็วขึ้น การ
เคี่ยวน้ำตาลต้องมีความชำนาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้ว่าน้ำตาลที่เคี่ยวใช้ได้หรือยังก่อนยกลง
ไปคน ถ้าเคี่ยวยังไม่ได้ที่เมื่อคนน้ำตาล น้ำตาลจะเหลวไม่จับกันเป็นก้อน แต่ถ้าเคี่ยวนานเกินไป
น้ำตาลจะเหนียวมากไปจับตัวกันคล้ายตังเม ตักน้ำตาลที่เคี่ยวได้ที่แล้วนั้นลงในกระปุกดินเผาที่
เป็นเครื่องปั้นดินเผาจากเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือบรรจุในหม้อดินเผาจาก
บ้านบางตะนาวศรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือบรรจุลงในปี๊บหรือทำเป็นน้ำตาลปึกนำไป
จำหน่ายและเก็บไว้บริโภคต่อไป น้ำตาลที่ได้จากต้นตาลจะเรียกว่าน้ำตาลโตนด
ครอบครัวทีท่ ำน้ำตาลโตนดในปริมาณมากการเคีย่ วตาลจะก่อเตาเคีย่ วตาลแบบเตาปล่อง
เพราะสามารถตั้งเตาได้หลายเตาและเคี่ยวตาลได้หลายกระทะพร้อมๆ กันในแต่ละวัน
น้ำตาลโตนดที่เป็นผลผลิตจากต้นตาลเป็นน้ำตาลที่มีรสหวานมีกลิ่นหอมและมีราคาสูง
เป็นที่ต้องการของตลาด ชาวบ้านนิยมไปใช้ทำน้ำกะทิที่ผสมอาหารหวานต่างๆ เช่น น้ำกะทิทุเรียน
น้ำกะทิลอดช่อง เป็นต้น น้ำกะทิจะมีรสหวานกลิ่นหอมชวนรับประทาน
การทำตาลเป็นงานของผู้ชายเพราะต้องปีนตาล แต่การเคี่ยวน้ำตาลผู้หญิงสามารถ
ช่วยทำได้ การขึ้นตาลจึงเป็นงานที่เสี่ยงอันตราย เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา)
เมื่อได้สร้างทางรถไฟและเปิดการเดินรถไฟสายบางบัวทอง ได้เห็นต้นตาลขึ้นอยู่มากมายใน
อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และตระหนักถึงอันตรายที่
เกิดขึ้นกับชาวบ้านที่ต้องปีนต้นตาลสูงๆ เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้คิดวิธีนำน้ำตาลลงจาก
ต้นตาลโดยไม่ต้องให้คนปีนต้นตาล แต่จะเลี้ยงผึ้งใต้ต้นตาลให้ผึ้งเป็นผู้นำน้ำตาลจากยอดตาลมา
ไว้ในรังผึ้งด้านล่าง เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ตั้งใจให้ความคิดนี้สัมฤทธิผลถึงกับส่ง ม.ล. ยิ่งศักดิ์
อิศรเสนา บุตรชายไปศึกษาวิธีการเลี้ยงผึ้งที่ประเทศอังกฤษ

ต้นตาลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมาแต่อดีต
ประโยชน์ ที่ ไ ด้ จ ากต้ น ตาลที่ ค นไทยได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความมี คุ ณ ค่ า ของต้ น ตาลนี้ มี ม า
ยาวนาน จะเห็นได้จากการมีต้นตาลขึ้นอยู่ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย คนไทยรู้จักนำส่วนต่างๆ
ของต้ น ตาลมาใช้ เ ป็ น ประโยชน์ ไ ด้ เ ช่ น ลู ก ตาลใช้ ท ำอาหารทั้ ง อาหารคาวและอาหารหวาน
ทำน้ำตาลโตนด ทำตาลเชื่อม ใบใช้มุงหลังคา ทำพัด ทำตาลปัตรสำหรับพระสงฆ์ใช้ ทางตาล
ทำฟืนหรือทำเครื่องใช้ต่างๆ ไม้ตาลใช้ปลูกบ้าน ทำเครื่องเรือนได้ จะเห็นได้ว่าทุกส่วนของต้นตาล
มีคุณค่าต่อมนุษย์มาก
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อำเภอบางบั ว ทองซึ่ ง เป็ น แหล่ ง มี ต้ น ตาลมากและเป็ น แหล่ ง ทำน้ ำ ตาลโตนดและ
เพาะจาวตาลเพื่อทำตาลเชื่อม ต้นตาลจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งในอำเภอบางบัวทอง
การปลูกก็สามารถปลูกในพื้นนา ตามคันนาได้โดยไม่ขัดต่อการทำนา ภาพของต้นตาลที่ขึ้นอยู่
ทั่วไปในท้องนาจึงเป็นภาพที่พบเห็นได้ทั่วไป
หลวงโยธีพิทักษ์ อดีตนายอำเภอบางบัวทองได้รณรงค์ชักชวนชาวนาบางบัวทองปลูก
ต้นตาล ได้กล่าวไว้ในหนังสือสมุดที่ระลึกอำเภอบางบัวทองตอนหนึ่งว่า
“นาที่มีหัวคันนา ต้องปลูกต้นตาลโตนดไว้ให้มาก จะช่วยให้ราคานาสูงขึ้น เพราะเหมือนกับเรา
เอาราคานาและราคาต้นตาลไปรวมกัน เมื่อต้นตาลโตนดโตขึ้นแล้ว ก็มีอายุยืนไปตลอดชั่วลูกหลาน
น้ำตาลเป็นของจำเป็นแก่ชีวิต ถ้าเรามีต้นตาลโตนดไว้แล้ว เราไม่ต้องจ่ายเงินค่าน้ำตาล ถ้ามีมากอาจจะ
ได้ขายเป็นกำไรต่อไป การปลูกก็ไม่ยาก ส่วนพันธุ์จะหาก็ไม่ยากเลย”

คนโบราณจึงนิยมปลูกตาลตามคันนา ตามริมคลองต่างๆ เช่น คลองพระอุดม ซึ่งอยู่ใน
อำเภอปากเกร็ดใกล้กับอำเภอบางบัวทอง พลตรี พระอุดมโยธาธิยุต (สด รัตนาวดี) อดีตอธิบดี
กรมชลประทาน เมือ่ ขุดขยายคลองพระอุดมให้เชือ่ มคลองพระยาบันลือทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา
นั้น พระอุดมโยธาธิยุต ได้ให้ปลูกต้นตาลตลอดริมคลอง แต่ปัจจุบันมีต้นตาลเหลือน้อยมาก

ต้นตาลในอำเภอบางบัวทองลดลงจนเกือบหมด
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นต้นมา ชาวนาในอำเภอบางบัวทอง ทำนาปรังกันมากทั่วทั้ง
อำเภอบางบัวทอง การทำนาปรังได้ทำต่อกันมาจนถึงปัจจุบนั การทำนาในปัจจุบนั จึงทำกันตลอดปี
ไม่มีช่วงหยุด การทำนานานในแต่ละปีพื้นนาจึงมีน้ำขังอยู่เกือบตลอดปี การมีน้ำขังตลอดปีเช่นนี้
มีส่วนทำให้ต้นตาลค่อยๆ โทรม และตายไปในที่สุด ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของต้นตาลจะมีการสร้าง
รากใหม่ในช่วงเวลาฤดูแล้ง ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม รากใหม่จะทำหน้าที่ดูดอาหาร
เลี้ยงลำต้นได้อย่างดีเมื่ออยู่ในพื้นดินที่ไม่มีน้ำขัง แต่เมื่อมีการทำนาในฤดูแล้ง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
ต้นตาลมีรากใหม่นั้น รากที่เกิดขึ้นใหม่จะเสียได้ เพราะมีน้ำมากอยู่ในดิน ด้วยเหตุนี้ต้นตาล
ที่อำเภอบางบัวทองและที่อื่น จึงค่อยยืนต้นตายตามกัน
ภัยของต้นตาลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและอย่างกว้างขวางในตำบลบางรักใหญ่ ตำบล
บางรักพัฒนา ตำบลพิมลราช และตำบลลำโพ ที่มีต้นตาลมากอีกอย่างหนึ่งคือ การขยายตัว
ของบ้านเมือง เกิดหมู่บ้านจัดสรรอย่างมากมายในอำเภอบางบัวทอง ทุ่งนาที่เต็มไปด้วยต้นตาล
ได้เปลี่ยนแปลงเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนขึ้น ต้นตาลจึงหายไปจากอำเภอบางบัวทองอย่างรวดเร็ว
ปัจจุบันมีต้นตาลเหลืออยู่ในอำเภอบางบัวทองน้อยมาก การขึ้นตาล การปาดตาล การทำน้ำตาล
โตนด หมดสิ้นไปจากอำเภอบางบัวทอง
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การปลูกอ้อยและทำน้ำอ้อยที่บ้านบางรักใหญ่
ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง นอกจากเป็นแหล่งทำน้ำตาลโตนดแล้วยังเป็น
แหล่งผลิตน้ำอ้อยที่ใหญ่แห่งหนึ่งในย่านคลองอ้อม บริเวณใกล้วัดบางรักใหญ่มีคลองโรงหีบ
ปากคลองโรงหีบเป็นที่ตั้งของโรงหีบอ้อย
เนื่องจากอำเภอบางใหญ่ และอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งอ้อยที่ใหญ่
แห่งหนึ่ง ซึ่งมีทั้งอ้อยพันธุ์สิงคโปร์และพันธุ์มะลิช้าดที่เป็นอ้อยพันธุ์ดีเป็นที่นิยมปลูกกันมาก
อ้อยจำนวนมากเหล่านี้ได้นำมาหีบทำน้ำอ้อย ดังนั้นตามริมคลองอ้อมในท้องที่อำเภอบางบัวทอง
อำเภอบางใหญ่ และอำเภอบางกรวยจึงมีโรงหีบอ้อยหลายแห่ง โรงหีบอ้อยบางแห่งมีมาตั้งแต่
สมัยต้นรัตนโกสินทร์
สุนทรภู่กวีเอกกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อครั้งเดินทางไปจังหวัดนครปฐม เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๕
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้กล่าวไว้ในนิราศพระประธมเมื่อเดินทางมาถึง
บางขุนกอง บางคูเวียง อำเภอบางกรวย ต่อมาทางอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เมื่อผ่านโรง
หีบอ้อยได้กล่าวว่า
เห็นโรงหีบหีบอ้อยเขาคอยป้อน
เห็นน้ำอ้อยย้อยรางที่อ่างเรียง

มีคนต้อนควายตวาดไม่ขาดเสียง
โอ้พิศเพียงชลนาที่จาบัลย์

อ้อยที่นิยมนำมาหีบเป็นน้ำอ้อยเป็นพันธุ์มะลิช้าด มีลำต้นอวบใหญ่มีปริมาณน้ำอ้อย
มาก ผิวไม่แข็งมาก ต่อมามีการนำอ้อยพันธุ์ใหม่มาจากสิงคโปร์ เรียกอ้อยสิงคโปร์ เป็นอ้อยที่มี
ลำต้นอวบใหญ่ มีปริมาณน้ำอ้อยมาก ผิวอ่อน ชาวบ้านนิยมปลูกกันมากและแพร่หลายในชุมชน
ต่างๆ
โรงหีบอ้อยจะรับซื้ออ้อยจากชาวบ้านมาหีบเป็นน้ำอ้อยและจำหน่ายน้ำอ้อย แต่มีชาว
บ้านบางครอบครัวนำอ้อยมาจ้างโรงหีบให้หีบอ้อย ประเภทหลังนี้ส่วนใหญ่เป็นการหีบอ้อยเพื่อใช้
กวนขนมกระยาสารทในเทศกาลสารทไทย

เครื่องหีบอ้อยภูมิปัญญาของชาวบางบัวทอง
เครื่องหีบอ้อยเป็นเครื่องมือโบราณที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย ใช้ท่อนไม้ขนาดใหญ่
๒ หรือ ๓ ท่อน หมุนเบียดกันเพื่อหีบหรือรีดต้นอ้อยให้น้ำอ้อยไหลออกจากต้นอ้อยโดยใช้แรงควาย
หรือวัวเดินวนรอบเพื่อหมุนท่อนไม้ที่เรียกว่าลูกหีบที่มีรอยบากไว้เป็นเฟือง มีรางรับน้ำอ้อยอยู่
ด้านล่าง หัวท้ายท่อนไม้ทำเป็นเดือย ด้านล่างสวมบนแท่นไม้ด้านบนสวมในแผ่นไม้หนา ด้านบน
ของไม้ท่อนหนึ่งมีแกนด้านบนยาวและเจาะรูสำหรับสอดไม้ที่เรียกว่าไม้คันชั่งที่ใช้หมุนลูกหีบ
ที่ปลายคันชั่งจะต่อกับไม้หัวตะเข้และแอกเพื่อเทียมควายหรือวัวเดินหมุนไม้คันชั่ง
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เครื่องหีบอ้อยภูมิปัญญาโบราณของไทย

การหีบอ้อยของชาวบ้านบางรักใหญ่ใช้ควาย ๒ ตัว เทียมแอกให้ควายเดินรอบทวน
เข็มนาฬิกา เมื่อเฟืองที่เป็นท่อนไม้หมุนมีคนป้อนต้นอ้อยเรียงจนเต็มหน้าลูกหีบ เมื่อสุดลำอ้อย
แล้วป้อนอ้อยลำใหม่ต่อไป ชานอ้อยที่หีบครั้งแรกแล้วนำมาหีบซ้ำเป็นครั้งที่ ๒
ในฤดูหีบอ้อยโรงหีบแต่ละแห่งทำงานตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงค่ำเพราะมีอ้อยจำนวนมากที่มา
เข้าโรงหีบ ต้องเตรียมควายไว้ ๘ - ๑๐ คู่ แต่ละคู่ทำงานรอบละ ๑ - ๒ ชั่วโมง ต้องเปลี่ยนคู่อื่น
การหีบอ้อยต้องออกแรงมากจึงต้องให้ควายได้มีเวลาพัก
เครื่องมือหีบอ้อยได้มีการพัฒนาในเวลาต่อมาได้นำเครื่องจักรมาใช้แทนการใช้แรงงาน
จากควาย
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา) เป็นผู้ริเริ่มนำเครื่องจักรมาใช้ในการ
หีบอ้อย เมื่อเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้ดำเนินการเปิดการเดินรถไฟสายบางบัวทองนั้นได้เห็นว่า
ราษฎรที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ปลูกอ้อยกันมาก แต่ยังใช้เครื่องหีบอ้อยที่เป็นท่อนไม้
แบบโบราณซึ่งทำงานได้ช้าเสียเวลานานกว่าจะได้น้ำอ้อย เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์จึงสร้างโรง
หีบอ้อยที่บ้านบางรักใหญ่และหาหม้อน้ำลูกหีบเหล็กและเครื่องยนต์ไปประกอบเป็นเครื่องหีบอ้อย
เริ่มรับจ้างหีบอ้อยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๓ รับจ้างหีบ คิดปีบละ ๑๐ สตางค์ ปีหนึ่งหีบเพียงเดือนเศษๆ
โรงหีบอ้อยของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ดำเนินการต่อมาอีกหลายปี โรงหีบอ้อยแห่งนี้ได้ช่วยให้
ชาวบ้านในอำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่และอำเภอบางกรวยขยายการปลูกอ้อยเป็นรายได้
เพิ่มขึ้นอีกมาก
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โรงหีบอ้อยในอำเภอบางบัวทองแหล่งสุดท้ายอยู่ที่ปากคลองโรงหีบ ตำบลบางรักใหญ่
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันยังเรียกคลองแห่งนีว้ ่าคลองโรงหีบ	 

การเคี่ยวน้ำอ้อย
น้ำอ้อยที่ผ่านการหีบยังคงเป็นน้ำอ้อยสด ต้องนำน้ำอ้อยสดมาเคี่ยวในกระทะใบใหญ่
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๘๐ - ๑๐๐ เซนติเมตร เตาเคี่ยวน้ำอ้อยเป็นเตาก่ออิฐขนาดใหญ่
มีปล่องระบายควัน การเคี่ยวน้ำอ้อยที่บางบัวทองไม่ได้ทำเป็นน้ำอ้อยงบหรือทำให้แข็งแบบ
น้ ำ ตาลโตนด แต่ จ ะเคี่ ย วให้ เ ป็ น น้ ำ เชื่ อ มชาวบ้ า นเรี ย กว่ า น้ ำ ตาลองุ่ น ใช้ ใ นการกวนขนม
กระยาสารท น้ำตาลองุ่นถ้าเคี่ยวต่อไปจะข้น เมื่อเย็นจะจับตัวเป็นก้อนมีการเทลงในแบบที่ทำเป็น
วงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ ๕ - ๗ เซนติเมตร จะได้น้ำตาลอ้อยที่แข็งเป็นแผ่นกลมแบน
เรียกว่าน้ำอ้อยงบเก็บไว้บริโภคได้นานและดีกว่าการเก็บน้ำตาลองุ่น มีผู้นิยมรับประทานเป็นของ
หวานดื่มพร้อมน้ำชา
น้ำอ้อยที่เรียกว่าน้ำตาลองุ่นนั้น นอกจากจะใช้ในการบริโภคแล้ว ยังใช้เป็นส่วนผสม
ในการก่อสร้างวัดและอาคารที่เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนในสมัยก่อนด้วย ช่างก่อสร้างโบราณจะนำ
น้ำอ้อยผสมกับปูนขาว ทราย ยางไม้ หรือกาวที่ได้จากการเคี่ยวหนังสัตว์ให้เหนียว ตำให้ละเอียด
ผสมเข้ากันดี นำปูนที่ได้มาใช้ฉาบทาหรือก่อผนังหรือนำมาใช้ปั้นลายประดับอาคารต่างๆ น้ำอ้อย
จึงมีบทบาทในฐานะที่เป็นวัตถุดิบที่สำคัญ ที่ต้องใช้ในการก่อสร้างวังและวัดมาตั้งแต่โบราณ
นายจันทร์ ทองเอี่ยม อดีตกำนันตำบลบางรักใหญ่ได้ให้ข้อมูลยืนยันในความสำคัญของ
น้ำอ้อยที่นำไปใช้เป็นส่วนผสมในการก่อสร้างว่า เมื่อเป็นเด็กได้เคยไปช่วยพระสงฆ์ที่วัดบางแพรก
ตำปูนเพื่อสร้างอุโบสถหลังเก่าของวัดบางแพรก อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี การผสมปูน
เพื่อสร้างอุโบสถครั้งนั้นได้ใช้น้ำอ้อยเป็นส่วนผสมด้วย

บ้านบางพลูแหล่งปลูกพลูของบางบัวทอง
บ้านบางพลูอยู่ที่ฝั่งเหนือของคลองอ้อมหรือแม่น้ำเจ้าพระยาเดิม ทางด้านทิศตะวันออก
ของวัดโมลี ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ชุมชนบ้านบางพลูเป็นชุมชน
ชาวสวน นอกจากการทำสวนผลไม้ชาวสวนที่ชุมชนนี้ได้ปลูกพลูกันมากและเป็นแหล่งปลูกพลูที่
ใหญ่แห่งหนึ่งในบริเวณคลองอ้อม คลองในชุมชนที่ปลูกพลูแห่งนี้จึงเรียกว่า คลองบางพลู
พลูเป็นพืชที่คนไทยนิยมบริโภคกันมานานมากเช่นเดียวกับผู้คนอีกหลายชาติในทวีป
เอเชีย เช่น อินเดีย มอญ พม่า ลาว เขมร จีน เนปาลและภูฏาน การปลูกพลูจึงมีอยู่ในชุมชนต่างๆ
ทั่วประเทศไทย ชุมชนหลายแห่งเป็นแหล่งปลูกพลูขนาดใหญ่และได้ปลูกพลูเป็นอาชีพหลักของ
ชุมชนเช่นเดียวกับชาวบ้านที่คลองบางพลู การปลูกพลูของชุมชนคลองบางพลูเป็นการปลูกด้วย
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การให้ต้นพลูเลื้อยขึ้นบนต้นทองหลางเรียกว่า พลูค้างทองหลาง พลูเป็นไม้เลื้อยลำต้นจะเป็น
ข้อหรือปล้อง เลื้อยขึ้นตามหลักหรือตามต้นไม้ จะงอกงามและออกใบดกดีกว่าอยู่ตามพื้นดิน
ตามข้อจะมีรากออกยึดกับหลักหรือต้นไม้ เรียกว่า ตีนตุ๊กแก ชอบอากาศรำไร จะงอกงามในพื้นที่
ที่มีแสงแดดไม่มาก เช่น ในร่มไม้ ชาวสวนบางพลูทำสวนทุเรียนและต้องปลูกต้นทองหลางเป็นไม้
สร้างร่มเงาให้แก่ต้นทุเรียน การนำต้นพลูไปปลูกที่ต้นทองหลางจึงเหมาะแก่การเจริญงอกงามของ
ต้นพลูมาก ชาวสวนทุเรียนทั่วไปจึงนิยมปลูกพลูให้เลื้อยขึ้นที่ต้นทองหลางเพื่อใช้บริโภคเองหรือ
เพื่อขายได้
พลู ที่ช าวบ้ านปลู กแต่เดิม นั้นเป็ นพลู เ ขี ย วใบมี สี เ ขี ย วเข้ ม มี ร สเผ็ ด ต่ อ มามี ค นจี น นำ
พลูเหลืองเข้ามาปลูกพลูในประเทศไทย คนจีนมีความชำนาญในการปลูกผักและปลูกพลูมาก่อน
ได้ปลูกพลูให้เลื้อยไปตามหลักไม้หรือค้างและมีการรดน้ำพรวนดินบำรุงด้วยปุ๋ยธรรมชาติ เช่น
นำปลามาหมักให้เน่า นำน้ำหมักปลาเน่าไปผสมกับน้ำใช้รดพลู ต้นพลูจึงเจริญงอกงามมาก
นอกจากนั้นพลูของคนจีนมีสีออกเหลืองไม่เขียวเข้มรสไม่เผ็ดต่างจากรสพลูเขียวและขายได้ราคา
ดีกว่า
การปลูกพลูเหลืองจึงแพร่หลายในหมู่ชาวสวนพลูที่บางพลูด้วย แต่ชาวสวนพลูที่บางพลู
ยังคงปลูกพลูค้างทองหลางเช่นที่เคยปลูกพลูเขียวมาก่อน พลูเหลืองชาวบ้านนิยมกินใบพลูสด
กับหมากสดหรือหมากแห้ง แต่พลูเขียวนอกจากกินใบสดแล้วยังกินเป็นพลูนาบก็ได้ การทำพลู
นาบด้วยการนำใบพลูเขียวไปนาบบนกระทะทีต่ งั้ ไฟร้อน นาบใบพลูกลับไปมาจนใบพลูแห้ง เก็บไว้
กินหรือขายเป็นพลูนาบได้ พลูนาบจะเก็บไว้ได้นานและนำไปขายต่างจังหวัดที่ไม่มีพลูสดหรือ
หาพลูสดได้ยาก พลูนาบนิยมกินกับหมากแห้ง
การจำหน่ายพลู ก่อนนำไปจำหน่าย ชาวสวนต้องเก็บใบพลูเหลือก้านไว้ประมาณ ๒ - ๓
เซนติเมตร วางซ้อนใบพลูให้ก้านและปลายใบไปทางเดียวกันเรียกว่า เรียง ๘ ก้าน หรือ ๘ ใบ
เป็น ๑ เรียง วางสลับกันในเข่งเป็นเรียงๆ ไป เวลาหยิบออกจากเข่งจะหยิบเป็นเรียงไม่ปะปนกัน
บรรทุกเรือไปขายที่ตลาดน้ำบางใหญ่ ตลาดจังหวัดนนทบุรีหรือตลาดบางบัวทอง

หมากปลูกไว้ในสวนทุเรียน
เมื่อมีพลูต้องมีหมาก หมากมีลำต้นไม่ใหญ่แต่มีความสูงคล้ายต้นมะพร้าว มีลำต้นและ
มีทางเล็กกว่าต้นมะพร้าว หมากดิบหมากหน้าฝาดและแก่จัดเรียกว่า หมากสง เมื่อเคี้ยวแล้ว
กระชับปาก ส่วนหมากดิบหน้าอ่อน ยังไม่เป็นหมากสง เรียกว่า หมากหน้าฝาดหวาน หน้าขาวซีด
มีเยื่อคล้ายวุ้นหรือเยลลี่มาก ซึ่งมีทั้งฝาดหวาน หวานแดง และหวานแท้ หน้าฝาดหวานเป็นหมาก
ที่ใกล้แก่เป็นหมากสง หน้าหวานแดงเป็นหมากที่อ่อนกว่าหมากหน้าฝาดหวาน หน้าเต็มเนื้อแดง
หน้าหวานแท้เป็นหมากที่ไม่แก่มาก ส่วนหมากแห้งเป็นหมากที่ใช้มีดผ่าหมากเป็นแว่นๆ ตากให้
แห้ง ขายเป็นหมากแห้งได้
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หมากและพลูเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยอย่างมากไม่เพียงแต่ใช้บริโภคกัน
เท่านั้น แต่หมากพลูไปเกี่ยวข้องกับฐานันดรศักดิ์ของบุคคลชั้นสูงของไทยด้วย ข้าราชการชั้น
ผู้ใหญ่จะได้รับพระราชทานพานหมากพลูทองคำจากพระมหากษัตริย์ตามยศหรือตามบรรดาศักดิ์
เป็นเครื่องประกอบเกียรติยศ
หมากพลู ที่ เ คยได้ รั บ การยอมรั บ จากผู้ ค นในสั ง คมของไทยมานานหลายชั่ ว อายุ ค น
มี บ ทบาทในชี วิ ต ของผู้ ค นทุ ก ระดั บ ถึ ง กั บ ต้ อ งมี ก ารพระราชทานพานหมากพลู เ ป็ น การแสดง
สถานภาพของผู้ที่ได้รับพระราชทาน แต่จู่ๆ ทางรัฐบาลออกคำสั่งห้ามราษฎรกินหมาก ความ
โกลาหลเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ เนื่องจากรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้กำหนด
นโยบายรัฐนิยมเพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้ฟูเฟื่องศิวิไลซ์และทันสมัยเป็นอารยประเทศ รัฐบาล
จึงห้ามประชาชนกินหมาก ห้ามปลูกต้นพลูและต้นหมาก ต้นหมากและต้นพลูที่บ้านบางพลู
และแห่ ง อื่ น ๆ ทั่ ว ประเทศจึ ง ต้ อ งถู ก ตั ด โค่ น ต่ อ มานโยบายรั ฐ นิ ย มดั ง กล่ า วได้ ถู ก ยกเลิ ก ไป
การปลูกพลูปลูกหมากทำได้ไม่มีการห้าม แต่ผู้ที่กินหมากมีน้อยลง ปัจจุบันบ้านบางพลูไม่มีการ
ปลูกพลูกันเป็นล่ำเป็นสันเหมือนก่อน คงมีแต่ชื่อบ้านและชื่อคลองที่เรียกว่าบ้านบางพลูและ
คลองบางพลูในปัจจุบันนี้เท่านั้น
นอกจากมีสวนผลไม้และไร่นาแล้ว ในท้องที่อำเภอบางบัวทองยังมีการปลูกผักเป็น
พื้นที่กว้างขวาง การปลูกผักเริ่มมาจากชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในอำเภอบางบัวทอง ได้ปลูกไว้
รับประทาน และส่งจำหน่ายโดยบรรทุกไปในเรือเขียวล่องออกคลองบางบัวทอง สูแ่ ม่นำ้ เจ้าพระยา
ไปยังตลาดท่าเตียนที่กรุงเทพมหานครด้วย
สวนผัก อำเภอบางบัวทอง
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ตอนที่ ๙
วิถีชีวิตและอาชีพท้องถิ่นบางบัวทอง
การประกอบอาชีพของชาวจีน
เนื่องจากชาวจีนที่อพยพมาอยู่ประเทศไทยได้ขึ้นทะเบียนเป็นคนต่างด้าวและเสียค่า
ธรรมเนียมเป็นรายปีแก่ทางราชการ เดิมเรียกว่า ผูกปี้ ดังนั้นชาวจีนจึงไม่ต้องสักเลขเป็นไพร่
เข้าทำงานให้แก่ราชการที่เรียกว่า เข้าเดือน เช่นเดียวกับคนไทย ชาวจีนจึงไปประกอบอาชีพได้
ตามชอบ
ชาวจีนที่เดินทางมาประเทศไทยมีอาชีพดั้งเดิมหลายอย่าง บ้างก็เป็นช่างไม้ ช่างเหล็ก
ช่างต่อเรือ ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน เป็นพ่อค้า เป็นผู้ที่มีความรู้ในการทำอาหาร เป็นต้น เมื่อเริ่ม
เข้ามาอยู่ในอำเภอบางบัวทองในช่วงเวลาแรกๆ นอกจากงานรับจ้างแล้วการประกอบการค้า
ขนาดเล็กๆ ได้เป็นอาชีพหลักของชาวจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายสิ่งของที่ชาวนาต้องใช้และ
รับซื้อผลิตผลคือข้าวจากชาวนา ตลอดจนรับซื้อเป็ด ไก่ที่ชาวนาเลี้ยงไว้มาขายที่ตลาด เป็นต้น
การทำการเกษตร ชาวจีนบางบัวทองจะปลูกผัก เลี้ยงหมูกันมากไม่นิยมการทำนา
อาชีพของชาวจีนบางบัวทองจึงเริ่มจากการทำกิจการเล็กๆ เช่น การรับจ้าง การรับซื้อ
และขายข้าวเปลือก การค้าขายด้วยเรือพายหรือหาบของขาย แต่ด้วยความขยันประหยัดและมี
ความชำนาญในการค้าขาย จึงสามารถเป็นกลุ่มชนที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจของอำเภอบางบัวทอง
ได้

การค้าข้าว อาชีพสำคัญของชาวจีน - พัฒนาเป็นเจ้าของโรงสี
ชาวจีนที่มาตั้งหลักฐานอยู่ในอำเภอบางบัวทอง ตั้งแต่เมื่อมีการตั้งอำเภอบางบัวทอง
ประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๐ เป็นต้นมา เป็นช่วงเวลาที่การทำนาในประเทศไทยเพิ่มขยายพื้นที่มาก
และกิจการค้าข้าวของไทยเป็นการค้าที่นำรายได้เข้าประเทศสูงกว่าสินค้าอื่นๆ เนื่องจากตลาดข้าว
ของไทยที่สำคัญมีทั้งประเทศจีนและหลายประเทศทางตะวันตก

09 Chap9 P.181-204 Proof-06.indd181 181

5/3/11 11:22:36 PM

182

ภูมินามอำเภอบางบัวทอง

การเจริญเติบโตของตลาดข้าวไทยตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ต่อเนื่องถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทาง
ด้านทิศใต้ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นย่านอาศัยของชาวต่างชาติจึงคับคั่งไปด้วยโรงสีข้าวและ
กระจายไปตามคลองต่างๆ ที่เรือข้าวสามารถขนส่งได้สะดวก ในระยะแรกกิจการโรงสีข้าวหรือ
โรงสีไฟซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่และเป็นของชาวตะวันตก แต่ต่อมาได้มาเป็นกิจการของชาวจีน
จากบัญชีรายชื่อเจ้าของโรงสีที่พระยาประชากรกิจวิจารณ์ อธิบดีกรมสุขาภิบาล เสนอเสนาบดี
กระทรวงนครบาล เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒ ปรากฏโรงสีข้าวในกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมดถึง ๕๗ โรง
โรงสีดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นของชาวจีน ชาวจีนในประเทศไทยส่วนหนึ่งจึงมีความรู้ความชำนาญ
ในการค้าข้าวและทำกิจการโรงสีข้าว และได้ขยายกิจการโรงสีข้าวไปยังแหล่งปลูกข้าวที่มีอยู่
โดยรอบกรุงเทพมหานคร รวมตลอดถึงอำเภอบางบัวทองด้วย

โรงสีข้าวด้วยมือของชาวจีน

ชาวจีนเริ่มกิจการค้าข้าวด้วยการรับซื้อข้าวเปลือก แลกข้าวเปลือก
กิจการโรงสีข้าวในกรุงเทพมหานครในช่วงแรกที่ชาวจีนเข้ามาอยู่ที่อำเภอบางบัวทอง
ส่วนใหญ่เป็นกิจการของชาวจีน ชาวจีนจึงจ้างชาวจีนทำงานที่โรงสีตลอดจนจ้างชาวจีนให้เป็น
ผู้รับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนามาขายต่อที่โรงสี
อำเภอบางบั ว ทองเมื่ อ แรกจั ด ตั้ ง นั้ น เป็ น แหล่ ง ปลู ก ข้ า วที่ มี พื้ น ที่ ก ว้ า งใหญ่ ก ว่ า พื้ น ที่
อำเภอบางบัวทองในปัจจุบันนี้มาก ขณะนั้นอำเภอบางบัวทองมีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอ
ไทรน้อย และครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอปากเกร็ด อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทองใน
ช่วงเวลาดังกล่าวมีราษฎรเข้าจับจองที่ดินเพื่อทำนากันมากจนเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ใหญ่มากและ
อยู่ไม่ไกลจากแหล่งโรงสีข้าวในกรุงเทพมหานคร
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ชาวจีนส่วนหนึ่งจึงได้มาตั้งหลักแหล่งที่อำเภอบางบัวทอง และประกอบอาชีพค้าข้าว
ด้วยการรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาในอำเภอบางบัวทอง และอำเภอใกล้เคียง เช่น อำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อรวมพื้นที่ปลูกข้าวจากอำเภอต่างๆ ที่อยู่
ใกล้เคียงดังกล่าว พื้นที่ของอำเภอต่างๆ ดังกล่าวจึงเป็นแหล่งปลูกข้าวที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มาก
และมีอำเภอบางบัวทองเป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้าวและเป็นตลาดค้าข้าวให้แก่โรงสีต่างๆ ใน
กรุงเทพมหานคร
เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวชาวจีนจะออกไปรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนา ในท้องที่ใดที่
สามารถไปได้ทางเรือจะใช้เรือไปรับซื้อข้าวเปลือก ในท้องที่ใดที่ไม่สามารถไปทางเรือได้ ต้องหาบ
ข้าวเปลือกด้วยกระบุงใส่สาแหรกมีไม้คานหาม การไปรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาบางครั้งใช้
วิธีแลกกับสินค้าที่ชาวนาต้องการ เช่น นำเสื้อผ้าไปแลกกับข้าวเปลือก เมื่อรวบรวมข้าวเปลือก
มีปริมาณมากพอจะนำข้าวเปลือกบรรทุกเรือนำไปขายให้โรงสีที่กรุงเทพมหานคร หรือมีโรงสีจาก
กรุงเทพมหานครมารับซื้อถึงบางบัวทอง การซื้อขายข้าวเปลือกในช่วงเวลานั้นจึงเป็นการเริ่มต้น
กิจการค้าข้าวเปลือกของชาวจีนบางบัวทอง และการได้ไปนำข้าวเปลือกขายให้แก่โรงสี จึงเป็น
ประสบการณ์ในการทำธุรกิจโรงสีข้าวไปพร้อมกันด้วย

เรือชะล่า ใช้บรรทุกข้าวเปลือก
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ชาวจีนเปิดกิจการโรงสีข้าวในอำเภอบางบัวทอง
จากการที่ อ ำเภอบางบั ว ทองได้ เ ป็ น แหล่ ง ปลู ก ข้ า วและศู น ย์ ก ลางการค้ า ข้ า วที่ ใ หญ่
แห่งหนึ่งของประเทศ ชาวจีนจึงได้สร้างโรงสีขึ้นในอำเภอบางบัวทองเพื่อรับซื้อข้าวเปลือกและ
สีเป็นข้าวสารจำหน่าย กิจการโรงสีข้าวทั้งหมดชาวจีนเป็นทั้งเจ้าของ และเป็นผู้จัดการรวมตลอด
ถึงการรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาด้วย โรงสีในอำเภอบางบัวทองมีทั้งสิ้น ๙ โรง จึงเป็นของ
ชาวจีนทั้งหมด
เมื่อมีกิจการโรงสีข้าวในอำเภอบางบัวทอง ชาวจีนอีกกลุ่มหนึ่งประกอบอาชีพรับซื้อ
ข้าวเปลือกจากชาวนาและนำมาขายที่โรงสีซึ่งเรียกว่า “รับตวงข้าว” ทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลาง
แม่วันดี รักเดช คนไทยเรียนรู้ประสบการณ์การซื้อข้าวเปลือกจากคนจีน เป็นผู้รับตวงข้าวรายใหญ่
ในอำเภอบางบัวทองได้ทำกิจการรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนามาตวงขายที่โรงสีจนมีฐานะดี และ
ได้สร้างคุณประโยชน์แก่การศึกษาของเยาวชนในอำเภอบางบัวทอง ด้วยการเป็นผู้อุปการะ
โรงเรียนวัดละหาร และโรงเรียนบางบัวทอง

คำโฆษณากิจการโรงสีของชาวจีน
ในอำเภอบางบัวทอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗

เมื่อทางราชการได้จัดตั้งบริษัทข้าวไทยจำกัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ข้าวสารจากโรงสี
ต่างๆ ในอำเภอบางบัวทองได้นำไปจำหน่ายที่บริษัทข้าวไทยจำกัดนี้เป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันบริษัท
ข้าวไทยจำกัดได้เลิกกิจการไปแล้ว
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จีนสวนผักบางบัวทองผู้สร้างตำนานการปลูกผัก
การที่มีชาวจีนจำนวนมากอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาต่อเนื่องกันมาถึงสมัย
ธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ ตามปกติชาวจีนโพ้นทะเลไม่ว่าจะไปอยู่ในประเทศใด ชาวจีนยังคง
ดำรงรักษาวิถีชีวิตตามแบบจีนอย่างเหนียวแน่น แม้ในเรื่องอาหารการกินคงไม่พ้นอาหารจีน
อาหารจีนนั้นนอกจากเนื้อสัตว์ ผลไม้และข้าวแล้วที่ขาดไม่ได้คือผัก และต้องเป็นผักจีนซึ่งปลูกกัน
มากที่เมืองจีน เช่น ผักกาด คะน้า กวางตุ้ง หัวไชเท้า เป็นต้น แม้ในประเทศไทยจะมีผักมากมาย
แต่ผักที่มีอยู่ในประเทศไทย ไม่เป็นที่นิยมบริโภคของชาวจีน ชาวจีนนำเมล็ดพันธุ์ผักจากประเทศ
จีนมาปลูกในประเทศไทยจนผักจีนนั้นมีปลูกกันทั่วประเทศในปัจจุบันนี้ 
การปลูกผักของชาวจีนในประเทศไทย สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่ชาวจีนเข้ามาค้าขายอยู่
ในประเทศไทยและได้นำพันธุ์ผักมาปลูกในประเทศไทย ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์แหล่งปลูกผักของ
ชาวจีนแหล่งใหญ่อยู่ที่บริเวณท่าราชวรดิฐในปัจจุบัน ซึ่งแต่เดิมบริเวณนี้เป็นชุมชนจีนตั้งแต่สมัย
ธนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้ชาวจีนทั้งหมดย้ายไปอยู่
ที่สำเพ็ง เพราะบริเวณชุมชนจีนนั้นเป็นสถานที่สร้างพระบรมมหาราชวัง
เจ้ า สั ว เนี ย มเป็ น จี น แซ่ เ ตี ย ได้ ป ลู ก ผั ก อยู่ บ ริ เ วณที่ เ ป็ น ท่ า ราชวรดิ ฐ ในปั จ จุ บั น ก่ อ นที่
ชุมชนจีนจะย้ายไปอยู่ที่สำเพ็ง เมื่อย้ายมาอยู่ที่สำเพ็งเจ้าสัวเนียมยังคงทำการปลูกผักขายต่อมา
และเป็นผู้มีความชำนาญในการดองผักของจีนด้วย บ้านเจ้าสัวเนียมเป็นแหล่งรวมตำราดองผัก
ต่างๆ นอกจากความรู้ในการปลูกผัก เจ้าสัวเนียมมีฐานะร่ำรวยได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระศรีทรงยศ
และเป็นเจ้าของตลาดเก่าหรือเหล่าตั๊กลักที่เยาวราชในปัจจุบันนี้
การปลูกผักเป็นอาชีพที่ทำรายได้ดีของชาวจีนต่อมา เนื่องจากมีชาวจีนอพยพเข้ามาอยู่
ในประเทศไทยมากขึ้น สถานที่ปลูกผักจึงต้องมีการขยายพื้นที่และขณะเดียวกันต้องไปปลูก
ในพื้นที่ที่ห่างจากชุมชน ทั้งนี้เพราะการปลูกผักนิยมใช้ปุ๋ยธรรมชาติ ซึ่งได้มาจากอุจจาระหมู เป็ด
ไก่ ตลอดถึงอุจจาระคน และปลาเน่า แม้บางรายใช้ของเหลือจากการทำเต้าหู้แต่ยังคงมีกลิ่นเมื่อ
หมักไว้นาน ชาวจีนจึงย้ายไปทำสวนผักที่ตลิ่งชัน ธนบุรี และที่อำเภอบางบัวทอง 
ผักและพืชที่ชาวจีนนิยมบริโภคหลายชนิด ได้นำมาปลูกในประเทศไทยจนเป็นพืชผัก
ของไทย เช่น ถั่วลิสง ชาวจีนได้เมล็ดพันธุ์มาจากเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ จีนเรียกเพี้ยนเมื่อ
มาปลูกในประเทศไทยเป็นถั่วลิสง 
ชาวจีนที่อพยพมาจากเมืองจีนในช่วง พ.ศ. ๒๔๕๐ - พ.ศ. ๒๔๙๐ ส่วนใหญ่เป็นชาวนา
ชาวไร่ ส่วนหนึ่งได้มาทำงานในสวนผักที่บางบัวทอง ทำให้เกิดสวนผักในอำเภอบางบัวทองมากขึ้น
ที่ดินที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอบางบัวทองขณะนั้นยังมีเพียงพอที่จะใช้ทำสวนผักได้ ประกอบกับ
ขนาดของแปลงปลูกผักหรือพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกผักไม่ต้องใช้พื้นที่มากเหมือนการทำนา อีกทั้ง
การปลูกผักไม่ได้ใช้วัวควายหรือเครื่องมือการเกษตรมาก เหมือนการทำนามีเพียงจอบฟันดิน
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มีดฟันหญ้า แครงรดน้ำก็พอใช้เป็นเครื่องมือในการปลูกผักได้ การปลูกผักใช้เวลาสั้นกว่าการ
ทำนา ชาวจีนที่มาอยู่ในอำเภอบางบัวทองในช่วงเวลาแรกอพยพมา ถ้าไม่ทำการค้าก็มักจะมา
ปลูกผัก แต่ไม่มีชาวจีนในอำเภอบางบัวทองที่ประกอบอาชีพทำนา
เมื่อธุรกิจการค้าข้าวเปลือกในอำเภอบางบัวทองมีการขยายตัวขึ้น มีชาวจีนมาอยู่ใน
อำเภอบางบัวทองมากขึ้น การปลูกผักเพื่อบริโภคในหมู่ชาวจีนบางบัวทองมีเพิ่มมากขึ้น ต่อมา
ตลาดผักของชาวจีนบางบัวทองได้ขยายออกไปไม่ใช่เฉพาะเป็นตลาดของชาวจีนบางบัวทอง
เท่านั้น แต่ได้ขยายตลาดผักถึงตลาดในกรุงเทพมหานคร ที่เป็นชุมชนจีน เช่น ที่เยาวราช สำเพ็ง
เป็นต้น อาชีพการทำสวนผักของชาวจีนบางบัวทองจึงขยายเพิ่มขึ้นด้วย
พ.ศ. ๒๔๖๑ รถไฟสายบางบัวทองเปิดบริการทำให้การค้าผักขยายเติบโตขึ้นต่อมา
การปลู ก ผั ก ในอำเภอบางบั ว ทองได้ ข ยายพื้ น ที่ ม ากยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ มี เ รื อ ยนต์ ข นาดใหญ่ ที่ เ รี ย กว่ า
เรือเขียว ซึ่งบรรทุกผักจากตลาดบางบัวทองไปจำหน่ายที่ตลาดท่าเตียนและปากคลองตลาด
กรุงเทพมหานครทุกวัน ตลาดทั้งสองเป็นตลาดใหญ่ของชาวสวนผักบางบัวทอง นอกจากนั้นใน
ช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่ ๒ ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๖ - พ.ศ. ๒๔๘๙ มีชาวกรุงเทพมหานคร
จำนวนมากได้อพยพหนีสงครามไปอยู่ที่อำเภอบางบัวทอง ตลาดผักยิ่งขยายตัวมากยิ่งขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว และต่ อ เนื่ อ งกั น มาจนถึ ง สงครามสิ้ น สุ ด แล้ ว ผั ก ยั ง คงขายได้ ดี อ ยู่ เ นื่ อ งจากทหารและ
พลเรือนชาวญี่ปุ่นจำนวน ๓,๘๗๐ คน ที่วางอาวุธยอมแพ้ต่อสัมพันธมิตร ได้ถูกควบคุมให้มาอยู่ที่
ค่ายพิทักษ์บางบัวทองใกล้ตลาดบางบัวทอง ค่ายญี่ปุ่นแห่งนี้จึงเป็นตลาดรับซื้อผักจากชาวจีน
ที่ใหญ่แห่งหนึ่ง ชาวจีนจึงนำผักจำนวนมากมาจำหน่ายให้แก่ชาวญี่ปุ่นในแต่ละวัน
ต่อมามีรถยนต์เข้าไปบรรทุกผักจากบางบัวทองมาจำหน่ายที่ตลาดในกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัด การปลูกผักของชาวสวนผักบางบัวทองยิ่งขยายพื้นที่มากขึ้นนับตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๐๕ เป็นต้นมา นอกจากนั้นชาวสวนผักบางบัวทองได้ขยายพื้นที่ปลูกผักไปปลูกในอำเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
ผักที่ปลูกในปัจจุบันเป็นผักจีนเช่นที่เคยปลูกมาก่อน ส่วนฟักทอง มันเทศ เผือก เดิมมี
การปลูกที่บางบัวทอง แต่ในเวลาต่อมา ไม่มีการปลูกที่บางบัวทองเพราะพืชผลเหล่านี้มีการปลูก
จากแหล่งอื่นนำเข้ามาจำหน่ายที่บางบัวทอง พื้นที่ปลูกผักในอำเภอบางบัวทองเหมาะสำหรับการ
ปลูกผักประเภทใบมากกว่า
สวนผักที่อำเภอบางบัวทอง
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การปลูกผักของชาวจีนใช้วธิ ปี ลูกด้วยการยกร่อง มีการขุดดินเป็นทางน้ำเล็กๆ หรือร่องน้ำ
เรียกว่า ท้องร่อง นำดินที่ขุดพูนไว้บนพื้นดินระหว่างร่องน้ำที่เรียกว่า ยกร่องให้หลังร่องสูงกว่า
ระดับน้ำในร่องน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมผักและสะดวกในการรดน้ำ เมื่อยกร่องเรียบร้อยแล้ว ฟันดิน
หลังร่องด้วยจอบและตากแดดไว้ให้แห้งจากนั้นจึงย่อยหรือฟันดินที่ตากไว้แล้วให้เป็นก้อนเล็กๆ
เมื่อเตรียมดินแล้วใช้ปุ๋ยหมักโรยทั่วทั้งแปลง แล้วหยอดเมล็ดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์ผักลงบนหลัง
ร่องแปลงปลูกผัก ใช้ฟางคลุมรดน้ำให้ชุ่ม เมื่อผักงอกเติบโตขึ้นต้องใส่ปุ๋ยและคอยกำจัดต้นหญ้า
โดยปกติการปลูกผักของชาวจีนจะมีการดูแลกำจัดวัชพืชดีมาก แปลงผักจะไม่มีหญ้าขึ้น ถ้า
เป็นการปลูกมะระ ถั่วฝักยาว แตงหรือบวบ ต้องใช้ไม้ปักทำค้างให้ต้นพืชที่ปลูกไว้ได้เลื้อยไปตาม
ลำไม้ไผ่ที่ปักไว้หรือบนร้าน แปลงผักแต่ละร่องมักจะปลูกผักประเภทเดียวกันทั้งแปลง เมื่อถึงเวลา
ตัดผักจะตัดพร้อมกันเป็นแปลงๆ ผักเป็นพืชที่ใช้เวลาสั้น ดังนั้นการดูแลและการทำงานในไร่ผักจึง
มีตลอดทุกวัน ต่างกับการทำนา ผักบางประเภทต้องทำหลังคาพรางแสงแดด นอกเหนือจากการ
ทำค้างหรือร้านให้ลำต้นเลื้อย เช่น ผักชี ผักตั้งโอ๋ เป็นต้น 
เมื่อตัดผักแล้วใช้ทางหรือก้านกล้วยที่ตากแห้งนำไปชุบน้ำให้นิ่มแล้วนำมามัดผัก ผักจะ
ไม่ช้ำ จากนั้นบรรจุเข่งขนาดใหญ่ พร้อมนำไปจำหน่ายต่อไป
การปลูกผักสามารถปลูกได้หลายครั้งในรอบปี เนื่องจากผักใช้เวลาปลูกสั้นจึงปลูกติดต่อ
กันได้ตลอด แต่ผักบางอย่างสามารถเก็บเกี่ยวได้มากกว่าหนึ่งครั้ง เช่น พริก มะเขือ บวบ มะระ
เป็นต้น แต่จะไม่ปลูกไว้นานเกินไป เมื่อผลที่ได้ลดลงต้องมีการปลูกใหม่จะให้ผลดีกว่าต้นเดิม
อาชีพการปลูกผักจึงเป็นงานที่ต้องใช้ความขยัน อดทนและเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีของชาวจีนสวนผักบางบัวทอง
แต่เดิมนำผักบรรทุกเรือมาที่ตลาดบางบัวทองเพื่อลงเรือเขียวไปจำหน่ายที่ตลาดใน
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันใช้รถยนต์บรรทุกผักไปจำหน่ายที่ตลาดไทยหรือตลาดสี่มุมเมือง
พื้นที่การปลูกผักของชาวจีนแต่เดิมมีมากบริเวณใกล้ตลาดบางบัวทองไปถึงประตูน้ำ
บางบัวทอง และริมคลองบางบัวทอง ทางทิศตะวันตกของตลาดบางบัวทอง มีการปลูกผักไปถึง
คลองเจ็กจนถึงอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
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พื้นที่การปลูกผักของอำเภอบางบัวทองในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากพื้นที่จำนวน
มากที่เคยเป็นที่ปลูกผักได้ถูกเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านจัดสรรและย่านการค้า การปลูกผักจึงขยายไป
ทางอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรีและอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เกษตรกรผู้ปลูกผัก
ส่วนหนึ่งเป็นชาวไทยที่ปลูกผักจำหน่ายให้พ่อค้าที่เป็นชาวจีน หรือไปจำหน่ายโดยตรงที่ตลาดไทย
หรือตลาดสี่มุมเมือง แต่พ่อค้าที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผัก ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชที่ต้องใช้ในการปลูกผัก
ยังคงเป็นชาวจีน

อาชีพทำขนมจันอับ อาชีพเก่าแก่ของชาวจีนบางบัวทอง
ขนมจันอับเป็นขนมของจีนที่เป็นที่นิยมไม่เฉพาะแต่ในหมู่ชาวจีน แม้ชาวไทยนิยมนำไป
เป็นอาหารและไปใช้ในพิธีสำคัญของชาวไทยเช่นในงานแต่งงาน ขนมจันอับเผยแพร่เข้ามาใน
ประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และยังคงเป็นขนมที่มีผู้นิยม
จนถึงปัจจุบันนี้ ชาวจีนในตลาดบางบัวทองมีฝีมือในการเชื่อมฟักและทำขนมจันอับ ทำให้ตลาด
บางบัวทองเป็นแหล่งทำขนมจันอับของชาวจีนที่มีชื่อเสียงและมีรสอร่อยเป็นเลิศ

อาชีพประดิษฐ์เครื่องมือการเกษตร ความสามารถของชาวจีน
เนื่องจากผู้คนในอำเภอบางบัวทอง อำเภอไทรน้อย อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมและอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา
ทำสวนผลไม้และทำสวนผัก ตลาดบางบัวทองซึ่งเป็นแหล่งรวมซื้อขายสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต้อง
ใช้ในการทำสวนทำนาและปลูกผัก ชาวจีนกลุ่มหนึ่งจึงมีอาชีพประดิษฐ์เครื่องมือการเกษตรเพื่อ
จำหน่าย เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญ และสร้างรายได้ที่ดีแก่ชาวจีนผู้ประดิษฐ์
เครื่องมือการเกษตรจำหน่ายด้วย 
เครื่องมือการเกษตรที่สำคัญที่ชาวจีนบางบัวทองประดิษฐ์เพื่อจำหน่ายคือ ระหัดวิดน้ำ
สีฝัด เคียวเกี่ยวข้าว มีดฟันหญ้า ผานไถ เครื่องมือวิดน้ำต่างๆ เช่น โชงโลงที่ทำด้วยสังกะสี ฝักบัว
รดน้ำ แครงวิดน้ำที่ทำจากสังกะสี ถังตวงข้าวและเรือรดน้ำผัก เป็นต้น

อาชีพเลี้ยงหมูและการจำหน่ายเนื้อหมู
ชาวจีนอำเภอบางบัวทองมีความชำนาญในการเลีย้ งหมู ประกอบกับในอำเภอบางบัวทอง
มีโรงสีหลายโรงสามารถหาแหล่งอาหารเลี้ยงหมูได้สะดวก เพราะโรงสีมีรำและปลายข้าวที่นำมา
ใช้เลี้ยงหมูได้ อีกทั้งอำเภอบางบัวทองเป็นชุมชนจีนขนาดใหญ่ การบริโภคเนื้อหมูแต่ละวันจึงมี
มากด้วย การเลี้ยงหมูและการจำหน่ายเนื้อหมูได้เป็นอาชีพหลักของชาวจีนในอำเภอบางบัวทอง
มาตั้งแต่แรกตั้งอำเภอบางบัวทอง 
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ตลาดบางบั ว ทองมี โ รงฆ่ า สั ต ว์ ที่ ช ำแหละเนื้ อ หมู ส่ ง ขายตามตลาดต่ า งๆ มาตั้ ง แต่
ประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๐ กิจการค้าเนื้อหมูตลาดบางบัวทองเจริญขึ้นต้องจ้างผู้จัดการรับผิดชอบ
ธุรกิจค้าหมู ประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๐ นายตึ๋ง แซ่ลี้ ได้รับหน้าที่ผู้จัดการโรงฆ่าสัตว์บางบัวทอง
ด้วยความรู้ความสามารถที่นายตึ๋ง แซ่ลี้ มีประสบการณ์การค้าขายที่อำเภอปากเกร็ดมาก่อน
จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการโรงฆ่าสัตว์บางบัวทองและได้รับเงินเดือนถึงเดือนละ ๓๐ บาท
ซึ่งนับว่าเป็นรายได้ที่สูงมากในสมัยนั้น นายตึ๋ง ได้ดูแลกิจการค้าเนื้อหมูตลอดมา แม้ต่อมา
เทศบาลเมืองบางบัวทองได้สร้างโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล แต่การค้าเนื้อหมูในตลาดสดเทศบาล
เมืองบางบัวทอง นายตึ๋ง แซ่ลี้เป็นผู้ดำเนินการ เป็นที่ยอมรับในความสามารถจนได้รับการยกย่อง
เป็นหลงจู๊ตึ๋ง 
กิจการค้าเนื้อหมูของเอกชนได้ทำก่อนที่จะเป็นกิจการของเทศบาลเมืองบางบัวทอง
หมูทุกตัวที่นำมาชำแหละจะต้องได้รับอาชญาบัตรจากทางราชการก่อน เช่น ที่ปฏิบัติในปัจจุบันนี้
นายเกี้ยงเอง แซ่ลี้ หรือ เกี้ยงเอง บุญยมโนนุกูล หรือที่ชาวบางบัวทองรู้จักในนาม
เถ้าแก่เคี้ยง เป็นบุตรชายของหลงจู๊ตึ๋ง เป็นเจ้าของโรงสีฮกเฮงไถ่ และเจ้าของฟาร์มเลี้ยงหมูใหญ่
ที่สุดในอำเภอบางบัวทอง ได้ประกอบอาชีพเลี้ยงหมูมานานเกือบ ๖๐ ปี อาหารที่ใช้เลี้ยงหมู
ในช่ ว งแรกยังคงใช้รำและปลายข้าว ซึ่งเป็น ผลผลิ ต จากโรงสี ข้ า ว นอกจากนั้ น เป็ น เศษข้ า ว
เศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงคนงานในโรงสีแต่ละวัน โรงสีแห่งนี้หุงข้าวด้วยกระทะใบบัว
ขนาดใหญ่ทุกวัน เพื่อเลี้ยงคนงานและชาวบ้านที่นำข้าวเปลือกมาสีที่โรงสี ดังนั้นในแต่ละวันจึงมี
เศษข้าวเศษอาหารนำมาเป็นอาหารหมูได้ 
การค้าเนื้อหมูในตลาดต่างๆ ในอำเภอบางบัวทองจึงเป็นกิจการของชาวจีนทั้งหมดจนถึง
ปัจจุบันนี้

อาชีพช่างก่อสร้าง
ชาวจีนบางบัวทองที่มีความรู้ความชำนาญทางช่างก่อสร้างทั้งงานไม้และงานปูนได้ยึด
อาชีพช่างก่อสร้างเป็นอาชีพหลักมานานแล้ว ทั้งหัวหน้าช่างและผู้ร่วมงานเป็นชาวจีนทั้งหมด
ชาวจีนที่เป็นช่างก่อสร้างดังกล่าวได้มีบทบาทในการก่อสร้างทั้งสถานที่ราชการและศาสนสถานใน
อำเภอบางบัวทอง ตั้งแต่เมื่อเริ่มจัดตั้งอำเภอบางบัวทอง ดังปรากฏในรายงานของหลวงวิสูตร
บริหาร ข้าหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรี กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์
เสนาบดีกระทรวงนครบาล ได้กล่าวถึงการสร้างที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ นั้น
จีนจงเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง เช่นเดียวกับการสร้างที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี ที่ว่าการอำเภอ
บางใหญ่ (อำเภอบางกรวยแต่เดิม) ศาลาว่าการเมืองนนทบุรี ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ชาวจีน
เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งสิ้น 
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นอกจากนั้นการสร้างอุโบสถของวัดลำโพ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ ช่างจีนเป็นผู้สร้างเช่นเดียวกับมัสยิดนะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์ หรือสุเหร่าปากคลองลำรี
หลังที่ ๓ มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน (สุเหร่าแดง) และมัสยิดอีกอมาตุ้ลอิสลาม (สุเหร่าโรงกระโจม)
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ช่างจีนไหหลำเป็นผู้สร้างมัสยิดทั้ง ๓ หลัง หมู่กุฏิสงฆ์และ
โรงเรียนปริยัติธรรมวัดโมลี ช่างจีนเป็นผู้สร้างเช่นกัน 
อาชีพช่างก่อสร้างเป็นอาชีพหนึ่งของชาวจีนอำเภอบางบัวทอง สืบเนื่องต่อมาจนถึงทุก
วันนี้และได้พัฒนาเป็นร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและดำเนินกิจการเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างของ
ชาวจีนในอำเภอบางบัวทองหลายแห่ง

คานเรือที่บางบัวทอง อีกอาชีพหนึ่งของชาวจีน
เรือเป็นพาหนะที่สำคัญในช่วงเวลาที่ผู้คนในอำเภอบางบัวทอง และอำเภอใกล้เคียงต้อง
อาศัยเรือเป็นพาหนะหลักในการเดินทาง เรือแต่ละลำจะต้องมีการดูแลไม่ให้มีรอยรั่ว โดยเฉพาะ
เรือใหญ่ เช่น เรือต่อ เรือชะล่าบรรทุกข้าว เรือจ้าง เรือแจว เรือมาด เรือยนต์ที่ลากจูง เรือหางยาว
เรือสองตอน เป็นต้น เรือดังกล่าวนี้จะต้องมีการยาเรือ ตอกหมัน ชันยาอย่างน้อยปีละครั้ง
คานเรือจึงเป็นสถานที่สำคัญเหมือนเช่นอู่ซ่อมรถในปัจจุบัน คานเรือบางบัวทองตั้งอยู่
ใกล้ปากคลองพระราชาพิมล ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอบางบัวทองหลังที่ ๒ 
คานเรือที่บางบัวทองเป็นอาชีพของชาวจีนที่ดำเนินกิจการนี้มานานกว่าร้อยปี เพิ่งมาเลิก
กิจการนี้เมื่อการใช้เรือลดบทบาทลง

คานเรือ ริมคลองบางบัวทอง
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อาชีพของชาวจีนในตลาดบางบัวทองที่สำคัญต่อผู้คนชาวบางบัวทองยังมีอีกหลาย
อาชี พ เช่ น อาชี พ ช่ า งทอง การทำฟั น การพิ ม พ์ (พิ ม พ์ ก าร์ ด งานต่ า งๆ พิ ม พ์ ฎี ก าทอดกฐิ น
ทอดผ้าป่า ฯลฯ) การตัดเย็บเสื้อผ้า ตัดผม ทำเส้นก๋วยเตี๋ยว เต้าหู้ เพาะถั่วงอก เป็นต้น รวมทั้ง
อาชีพค้าขายดุจสายเลือดของชาวจีน 
อาชีพหลักที่สำคัญของชาวจีนในอำเภอบางบัวทองเหมือนกับชาวจีนทั่วไปคือ อาชีพ
ค้าขาย การค้าเกือบทั้งหมดในอำเภอบางบัวทอง ตั้งแต่เมื่อเริ่มตั้งอำเภอบางบัวทอง เป็นธุรกิจของ
คนจีน ดังที่หลวงโยธีพิทักษ์ อดีตนายอำเภอบางบัวทอง ได้กล่าวไว้ในหนังสือสมุดที่ระลึกอำเภอ
บางบัวทองที่ว่า “ส่วนพ่อค้าในตลาด ๙๙.๕% เป็นคนจีนทั้งสิ้นที่คอยต้อนรับด้วยความ
รอบคอบ ฉลาดถ่ายเทในวิธีการค้าขาย” ปัจจุบันอำเภอบางบัวทองเป็นแหล่งธุรกิจการค้าที่
ใหญ่แห่งหนึ่ง ผู้ประกอบการเกือบทั้งหมดคงเป็นชาวจีน 

สดชื่นรื่นรมย์ชมแมกไม้ชายคลอง
จากการที่ชุมชนต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ดั้งเดิมในอำเภอบางบัวทอง ตั้งอยู่เรียงรายอยู่
สองฝั่งคลอง วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนเหล่านั้นจึงมีความสอดคล้องกับสภาพของภูมิประเทศของ
ชุมชนไม่ว่าจะเป็นผู้คนในชุมชนคลองอ้อม คลองบางไผ่ คลองบางบัวทอง คลองลำโพ และคลอง
ที่ขุดขึ้นภายหลัง คือ คลองพระราชาพิมล คลองลากค้อน คลองลำรี เป็นต้น
ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนคลองอ้อม คลองบางไผ่ คลองบางแพรก คลองบางพลู และ
คลองบางบัวทอง ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมเป็นแหล่งภูมิวัฒนธรรมและสืบทอดวิถีชีวิตของคนริมน้ำ
มาอย่างยาวนาน แม้ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว
แต่ผู้คนที่อยู่อาศัยในชุมชนสองฝั่งคลองดังกล่าวส่วนใหญ่ยังดำรงชีวิตตามแบบคนริมน้ำอยู่อย่าง
ต่อเนื่องมา ผู้ที่ได้ผ่านไปมาในชุมชนจะได้สัมผัสบรรยากาศชีวิตชาวคลอง ทำให้มองเห็นรากเหง้า
ทางภูมิวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนริมคลอง ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมในอำเภอบางบัวทอง
ได้ 
สองฝั่งคลองร่มรื่นด้วยไม้ผลในสวนต่างๆ โดยเฉพาะชมพู่พันธุ์ต่างๆ จะออกลูกเต็มต้น
เพราะชมพู่เป็นพืชที่ชอบน้ำ ชมพู่สาแหรกและชมพู่มะเหมี่ยวที่ใบดกหนาผลิดอกมีเกษรสีม่วงบาน
สะพรั่งเต็มต้น เมื่อลมโชยมาเกษรสีม่วงสดร่วงพรูลอยอยู่เหนือผิวน้ำในคลอง เหมือนมีผ้าสีม่วงสด
ผืนใหญ่ลอยอยู่ที่ผิวน้ำในลำคลองที่มีมะม่วงแผ่กิ่งและมีลูกห้อยย้อยยื่นเหนือน้ำ
ต้นลำพู ขึ้นอยู่ชายน้ำ มีรากโผล่เหนือพื้นดินล้อมรอบโคนต้น เวลาค่ำคืนหิ่งห้อยนับ
แสนๆ ตัวจะมารวมกันส่องแสงแวบวับประดับอยู่ตามต้นลำพูดูงามนัก
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ต้นไทร ขึ้นอยู่เต็มที่ริมคลองหน้าวัดทำให้วัดริมคลองที่สงบเงียบมีความร่มเย็นยิ่งขึ้น
ที่ต้นไทรเป็นแหล่งชุมนุมของนกนานาพันธุ์ที่มาจับกิ่งไทร จิกกินเม็ดไทรและส่งเสียงร้องเจรจา
พาทีกันเจื้อยแจ้ว
กุ่มน้ำ ขึ้นอยู่ชายน้ำออกดอกเป็นช่อสีขาวนวล ชาวบ้านเก็บดอกและยอดอ่อนไปดอง
กับน้ำมะพร้าวหรือน้ำซาวข้าว เป็นกุ่มดองจิ้มน้ำพริก ปลาร้าหลนเพิ่มรสอาหารให้เอร็ดอร่อยได้
ดีนัก
จิก ขึ้นเป็นพุ่มใบหนาเขียวเข้ม ออกดอกสวยงามเป็นช่อระย้าย้อยลงน้ำ ทั้งใบอ่อนและ
ช่อดอกเป็นผักจิ้มน้ำพริกที่เพิ่มรสอาหารได้ดีอีกอย่างหนึ่ง
ตี น เป็ ด น้ ำ ไม้พุ่มขนาดกลางสร้างความร่มรื่นชายตลิ่ง ใบเป็นพุ่มเขียวเข้ม ตัดกับ
ช่อดอกสีขาว มีผลสีเขียวขนาดผลมะตูมห้อยระย้าอยู่ตามกิ่ง 
มะกอกน้ำ กิ่งห้อยย้อยเรี่ยชายคลองด้วยน้ำหนักของพวงมะกอกที่ออกกันเต็มต้น บ้างก็
ร่วงลงน้ำในคลองดังจ๋อมแจ๋ม เพราะความสุกงอม เอามาดองแช่อิ่มเป็นอาหารว่างที่นิยมกันมาก
ยามค่ำกลิ่นดอกส้มเขียวหวาน จะส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ กระจายไปทั่วคุ้งน้ำ

ชีวิตชาวน้ำสองฝั่งคลอง
ชาวสวนริมคลองซักผ้าอาบน้ำในคลอง หัวสะพานหรือที่หัวบันไดศาลาริมน้ำมีขันน้ำ สบู่
วางประจำอยู่ เด็กๆ จะอาบน้ำอย่างสนุกสนาน บ้างกระโดดน้ำเล่น บ้างว่ายน้ำ ดำผุดดำว่าย
ไล่จับกัน ว่ายน้ำตีกรรเชียง เด็กผู้หญิงก็ตีโป่งด้วยผ้าถุง ปล่อยให้ลอยไปตามสายน้ำแล้วจึง
ว่ายกลับ

ชาวบ้านริมคลองอ้อมรอตักบาตรยามเช้า

เด็กๆ เล่นน้ำในคลองบางบัวทอง
อย่างสนุกสนาน
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เช้าตรู่ชาวบ้านนำขันข้าวและอาหารไปนั่งอยู่ที่หัวสะพานท่าน้ำหน้าบ้าน รอพระพายเรือ
มาบิณฑบาต เรือแม่ค้าที่นำของสวนไปขายที่ตลาดรีบแจวรีบพาย เพื่อนำผักผลไม้ไปขายก่อน
จะสายตลาดจะวายเสียก่อน นานๆ จะมีเรือพ่วงหรือเรือโยงที่ลากจูงเรือต่อขนาดใหญ่หลายลำ
ที่บรรทุกข้าวจนเพียบวิ่งผ่านไปอย่างช้าๆ ถ้าเป็นหน้าเกี่ยวข้าวเรือชะล่าบรรทุกข้าวจะมีผ่านไปมา
มากกว่าฤดูอื่น 

วิถีชีวิตริมน้ำในอดีต
(ภาพจากงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร)

เรือกฐินเรือผ้าป่าแห่มาตามคลอง
ในเทศกาลทอดกฐินระหว่างวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ วันออกพรรษาจนถึงวันเพ็ญขึ้น
๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ น้ำเจิ่งนองไปตามคลองต่างๆ เป็นช่วงเวลาที่ชาวพุทธทั้งหลายต่างจัดงาน
ทอดกฐิน วัดที่อยู่ในคลองต่างๆ ในอำเภอบางบัวทอง เมื่อครั้งที่ใช้เรือเป็นพาหนะ ในช่วงเทศกาล
กฐินมีเรือตกแต่งไว้อย่างสวยงาม แห่กฐินไปทอดถวายพระสงฆ์ตามวัดต่างๆ เรือแห่กฐินบางลำ
เป็นเรือยนต์ และลากจูงเรืออีก ๒ - ๓ ลำ การแห่กฐินบางวัดมีเรือยนต์ขับตามมาเป็นขบวน
มีการประดับตกแต่งเรือตั้งองค์กฐินไว้อย่างสวยงาม มีปี่พาทย์หรือกลองยาวบรรเลงอยู่ในเรือด้วย
หัวเรือมีธงรูปจระเข้และรูปนางเงือกผูกปลายไม้ประดับเด่นอยู่หัวเรือ
ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนที่วัดในชุมชนของตนมีงานทอดกฐิน มักจะจัดเตรียมข้าวห่อใบบัว
ไว้แจกผู้ที่มาร่วมทำบุญ บางวัดนำข้าวห่อใส่เรือไปบริการให้ผู้มากับขบวนกฐินถึงในเรือกฐิน
ทั้งผู้ให้และผู้รับต่างยิ้มแย้มโอภาปราศรัยกันฉันมิตรและอิ่มอร่อยกับข้าวห่อใบบัวที่เอร็ดอร่อย
และเต็มไปด้วยน้ำใจไมตรีของชาวบ้าน

เรือเจ้าขาวมาบอกบุญ
ในยามค่ำคืนชาวบ้านริมคลองอ้อมและคลองบางบัวทอง มักจะได้ยินเสียงเพลงบอกบุญ
ดังแว่วมาแต่ไกลท่ามกลางความสงบเงียบยามราตรี กลุ่มหนุ่มสาวชาวมอญจากบ้านเกาะเกร็ด
อำเภอปากเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี ร่ ว มกั น พายเรื อ และร้ อ งเพลงเจ้ า ขาวเชิ ญ ให้ ช าวบ้ า นที่ ตั้ ง
บ้ า นเรื อ นอยู่ ริ ม คลองได้ ร่ ว มกั น ทำบุ ญ ชาวบ้ า นเมื่ อ ได้ ยิ น เสี ย งเพลงร้ อ งเชิ ญ ให้ ร่ ว มทำบุ ญ
จะนำข้าวสาร มะพร้าว กล้วย หรือเงิน ร่วมบริจาคแก่ผู้มาบอกบุญ ที่จะนำเงินและสิ่งของที่ได้รับ
บริจาคจากชาวบ้านไปทอดกฐินหรือทอดผ้าป่าถวายวัดต่อไป
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เพลงเจ้าขาว
เพลงเจ้าขาวเป็นเพลงพื้นบ้านเก่าแก่ของบ้านเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เป็ น เพลงที่ ใ ช้ ส ำหรั บ บอกบุ ญ ชั ก ชวนให้ ค นมาทำบุ ญ ร่ ว มกั น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในเทศกาล
ทอดกฐิน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองเอ่อล้นตลิ่ง ชาวบ้านจะออกบอกบุญทางเรือ
ด้วยการพายเรือไปตามหมู่บ้านต่างๆ พร้อมกับร้องเพลงบอกบุญเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ
ด้วยกัน
การร้องเพลงบอกบุญเป็นประเพณีมอญที่มีมาแต่โบราณ แม้เมื่อคนมอญได้มาอยู่ใน
ประเทศไทย ได้นำเพลงบอกบุญมาร้องบอกบุญในชุมชนมอญที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
และจังหวัดปทุมธานี เนื้อร้องเป็นภาษามอญ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระองค์เจ้าขาวทรงแต่งเนื้อร้องเป็นภาษาไทย เพื่อให้คนมอญได้ร้องบอกบุญในหมู่คนไทย
โดยขึ้นต้นเพลงว่า “เจ้าขาวราวละลอก” เพลงบอกบุญนี้จึงเรียกว่าเพลงเจ้าขาวในเวลาต่อมา
ก่อนเทศกาลทอดกฐินมาถึงในตอนค่ำๆ ชาวบ้านจะรวมกลุ่มกันทั้งชายและหญิงลงเรือ
ลำใหญ่ ภายในเรือจะมีกระบุงหรือภาชนะอื่นๆ ที่เตรียมไว้ใส่ข้าวสารที่หัวเรือจะมีตะเกียงจุดไว้
เพือ่ ให้แสงสว่าง กลางลำเรือจะมีเครือ่ งดนตรีอกี ๑ ชุด เพือ่ ใช้บรรเลงประกอบเวลาร้อง เรือเจ้าขาว
จะพายไปตามบ้านถึงบันไดบ้านใครก็ร้องเพลงเชิญให้เจ้าบ้านมาทำบุญ เมื่อเจ้าของบ้านทำบุญ
แล้ วจะร้องเพลงให้พรแก่เจ้าของบ้า น จากนั้ น พายไปยั ง บ้ า นอื่ น ๆ ต่ อ ไป เรื อ เจ้ า ขาวจะออก
บอกบุญคราวละหลายๆ คืน จนเมื่อเห็นว่าบรรดาสิ่งของที่ได้รับบริจาคไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร
กล้วย อ้อย มะพร้าว ฯลฯ รวมทั้งเงินได้พอทอดกฐินแล้วการบอกบุญก็หยุด
เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบเป็นเครื่องดนตรีมอญซึ่งมี ซอ จะเข้ ขลุ่ย ฉิ่งและกลอง
(เปิงมาง) ซึ่งเป็นดนตรีที่ใช้เล่นทะแยมอญ หรือมีระนาดผสมด้วยเพื่อเพิ่มความไพเราะและ
เพิ่มระดับเสียงของเพลงให้กังวานก้องท้องน้ำและสามารถได้ยินแต่ไกลๆ
การร้องเพลงเจ้าขาวจะเริ่มตั้งแต่ร้องมาบอกบุญ เมื่อเจ้าบ้านได้บริจาคสิ่งของร่วม
ทำบุญแล้วจะร้องให้พรแก่ผู้บริจาคก่อนที่จะไปบอกบุญยังบ้านอื่นต่อไป
พ่อเพลงหรือแม่เพลงเป็นผู้ร้องนำขึ้นก่อน เมื่อจบแต่ละบทลูกคู่ทั้งหมดในเรือจะร้องรับ
พร้อมๆ กัน ด้วยการขึ้นต้นร้องรับด้วยคำว่า “เอ่ลา เจ้าเอย” แล้วร้องทวนคำร้องของพ่อเพลงหรือ
แม่เพลงอีกครั้งหรือสองครั้ง จากนั้นพ่อเพลงหรือแม่เพลงจะร้องขึ้นบทใหม่ และร้องเช่นนี้ตลอดไป
พร้อมกับมีดนตรีบรรเลงคลอคำร้องนั้นตลอดเวลาทั้งขณะที่พ่อเพลงแม่เพลงและลูกคู่ร้อง
เพลงเจ้าขาวจะร้องขึน้ ต้นด้วยคำว่า “เจ้าขาวราวละลอก หอม (แต่) ดอก ดอกเจ้าเอ๋ย...”
ทุกครั้งไป ผู้ร้องจะคิดชื่อดอกไม้ใดๆ ก็ได้ แล้วร้องต่อให้สัมผัสกันพร้อมกับมีความหมายตาม
ประสงค์ด้วย ตรงนี้เองที่ผู้ร้องจะต้องใช้ปฏิภาณคิดแต่งขึ้นเอง เมื่อร้องจบบท ลูกคู่จะรับไปร้อง
ทวนอีกดังกล่าวข้างต้นนี้
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ตัวอย่างเนื้อร้องเพลงเจ้าขาว

พ่อเพลง แม่เพลง
ร้องนำ................
เจ้าขาว ราวละลอก หอม (แต่) ดอก ดอกเจ้าเอ๋ย จำปี ขอเชิญแม่คุณทำบุญกฐินสามัคคี
ลูกคู่ รับ………… เอ่ลา เจ้าเอย เจ้าขาว ราวละลอกหอม (แต่) ดอก ดอกเจ้าเอ๋ย จำปี ขอเชิญ
แม่คุณทำบุญกฐินสามัคคี เอ่ลา เจ้าเอย
ร้องนำ……..…... เจ้าขาว ราวละลอก หอม (แต่) ดอก ดอกเจ้าเอ๋ยมณฑา ลูกมาบอกบุญเชิญ
แม่คุณช่วยสร้างศาลา
รับ…………….... เอ่ลา เจ้าเอย เจ้าขาว ราวละลอก หอม (แต่) ดอก ดอกเจ้าเอ๋ยมณฑา ลูกมา
บอกบุญเชิญแม่คุณช่วยสร้างศาลา เอ่ลา เจ้าเอย
ร้องนำ………….. เจ้าขาว ราวละลอก หอม (แต่) ดอก ดอกเจ้าเอ๋ยราชาวดี บุญแม่มากหลาย
ลูกพายมาส่งถึงที่
รับ…………..….. เอ่ลา เจ้าเอย เจ้าขาว ราวละลอก หอม (แต่) ดอก ดอกเจ้าเอ๋ยราชาวดี
บุญแม่มากหลาย ลูกพายมาส่งถึงที่ เอ่ลา เจ้าเอย
ร้องนำ………..... เจ้าขาว ราวละลอก หอมดอก ดอกเจ้าเอ๋ยอัญชัน เชิญสร้างกุศลครั้งนี้เพิ่ม
บารมี มหาทาน
รับ…………….... เอ่ลา เจ้าเอย เจ้าขาว ราวละลอก หอมดอก ดอกเจ้าเอ๋ยอัญชัน เชิญสร้าง
กุศลครั้งนี้เพิ่มบารมีมหาทาน เอ่ลา เจ้าเอย 
ร้องนำ……......... เจ้าขาว ราวละลอก หอมดอก ดอกเจ้าเอ๋ยกัลปพฤกษ์ บุญกฐินนี้ยิ่งใหญ่
ล่องลอยมาให้ท่านในยามดึก
รับ…………....... เอ่ลา เจ้าเอย เจ้าขาว ราวละลอก หอมดอก ดอกเจ้าเอ๋ยกัลปพฤกษ์ บุญกฐิน
นี้ยิ่งใหญ่ ล่องลอยมาให้ท่านในยามดึก เอ่ลา เจ้าเอย 
ร้องนำ………..... เจ้าขาว ราวละลอก หอมดอก ดอกเจ้าเอ๋ยรสสุคนธ์ ขอให้ท่านมั่งมีเป็นเศรษฐี
เมืองนนท์ 
รับ…………...…. เอ่ลา เจ้าเอย เจ้าขาว ราวละลอก หอมดอก ดอกเจ้าเอ๋ยรสสุคนธ์ ขอให้ท่าน
มั่งมีเป็นเศรษฐีเมืองนนท์ เอ่ลา เจ้าเอย 
ร้องนำ…...…….. เจ้าขาว ราวละลอก หอมดอก ดอกเจ้าเอ๋ยชัยพฤกษ์ ผลบุญที่ท่านสร้างขอให้
ท่านมั่งคั่งสมดังใจนึก
รับ.…………...... เอ่ลา เจ้าเอย เจ้าขาว ราวละลอก หอมดอก ดอกเจ้าเอ๋ยชัยพฤกษ์ ผลบุญที่
ท่านสร้างขอให้ท่านมั่งคั่งสมดังใจนึก เอ่ลา เจ้าเอย
พ่อเพลงแม่เพลงจะใช้ปฏิภาณผูกคำร้องเช่นนี้ตลอดเวลาที่ร้อง ส่วนเพลงที่ใช้ภาษา
มอญเป็นเนื้อร้องนั้นจะเป็นเพลงมอญแท้ทั้งคำร้องและทำนอง
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นอกจากนั้นการไปบอกบุญเช่นนี้พ่อเพลงแม่เพลงยังใช้เพลงสำเนียงมอญอื่นๆ มาร้อง
โดยใช้เนื้อร้องแบบไทยด้วย เช่นใช้ทำนองเพลงราตรีประดับดาวสองชั้น เพลงมอญดูดาว เป็นต้น
ความหมายของเพลงเป็นไปในทำนองเดียวกัน คือเชิญชวนทำบุญและอำนวยพรให้แก่ผู้ร่วม
ทำบุญ
ในยามดึกของฤดูน้ำหลากที่ระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่งและในบรรยากาศสงบเงียบของท้องน้ำ
เมื่อได้ยินเสียงเพลงที่ก้องท้องน้ำมาแต่ไกล ชาวบ้านที่ได้สดับเสียงนี้แล้วจะกระวีกระวาดจัด
เตรียมสิ่งของเงินทองเพื่อร่วมทำบุญอย่างศรัทธาและเคลิ้มไปกับเสียงกังวานของเพลงบอกบุญ
เช่นนี้นานเท่านาน ตั้งแต่เริ่มได้ยินเสียงร้องเชิญทำบุญจนกระทั่งเรือบอกบุญมารับบริจาคและ
เสียงเพลงบอกบุญค่อยๆ หายลับคุ้งน้ำไปอย่างช้าๆ ท่ามกลางบรรยากาศอันสงบในยามดึกและ
ความปิติสุขของผู้ได้ร่วมบริจาคทานทั้งหลาย

เรือขอทานบรรดาวณิพก ที่เวียนวกอยู่ตามคลอง
ลำคลองต่างๆ ในอำเภอบางบัวทอง เป็นที่รองรับอาชีพของผู้คนต่างๆ ที่สัญจรไปมาตาม
ลำคลองดังกล่าว ทั้งเรือพ่อค้าแม่ค้า เรือบรรทุกข้าว บรรทุกสินค้า เรือจับกุ้งจับปลา เรือกฐิน
เรือผ้าป่าหรือเรือโดยสาร ยังมีเรือของวณิพกที่ล่องเรือขับร้องเพลงขอทาน ไปตามชุมชนริมน้ำ
ซึ่ ง จะมี ใ ห้ เ ห็ น อยู่ เ สมอ บรรดาวณิ พ กที่ พ ายเรื อ มาขอทานมั ก จะเป็ น สามี ภ รรยาหรื อ คนใน
ครอบครัวเดียวกัน ประมาณ ๒ คน อาจจะมีลูกมาด้วย บางคนอาจเป็นคนพิการเช่น คนตาบอด
แต่มีคนที่ไม่พิการเป็นคนพายเรือ เรือไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป กินนอนในเรือได้
คนขอทานที่เป็นวณิพกจะเป็นผู้มีความสามารถในการขับร้องเพลงขอทานและมีเสียง
ไพเราะ ขอทานบางคนมีความสามารถร้องเพลงขอทานเล่าเรื่องนิทานจักรๆ วงศ์ๆ ได้ เช่น เรื่อง
พระสังข์ทอง ไชยเชษฐ์ ลักษณวงศ์ เป็นต้น ซึ่งคนโบราณจะชอบฟังนิทานเหล่านี้ การร้องเพลง
ขอทานมีเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้อง ได้แก่ โทน กรับ ฉิ่ง คนขอทานบางคนมีความ
ชำนาญปากร้องเพลง มือตีโทน เท้าตีฉิ่ง บางคนมีผู้ช่วยที่พายเรือมาด้วยกันเป็นคนตีกรับหรือตีฉิ่ง
คนร้องมักจะเป็นคนตีโทนเองหรือขยับกรับ มือหนึ่งตีโทนอีกมือหนึ่งขยับกรับ
ชาวบ้านจะให้ข้าวสารเป็นทาน บางบ้านให้ข้าวสารเป็นทะนานหรือลิตร บางบ้านจะฟัง
อย่างเพลิดเพลินแล้วจึงให้ทาน บางครั้งไปขอทานเผอิญชาวบ้านจัดงาน เช่น งานบวชนาค
งานทำบุญบ้าน เจ้าของบ้านว่าจ้างให้ขอทานมาร้องเพลงขอทานเล่านิทานต่างๆ ในงานนั้นก็เคยมี
ป้าสำอาง เลิศถวิล ตาพิการเป็นที่ผู้มีความสามารถในการร้องเพลงขอทาน ได้เคยพาย
เรือมาขอทานที่คลองอ้อม ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง บ่อยมาก มักจะร้องเกริ่นนำเพลง
ขอทานด้วยคำกลอนที่ไพเราะ เช่น
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แม่มาทำทาน เอ๋ยจานเจือ
โอ้พระกุศล ที่ได้สร้าง
จะว่าจะบ่น คนจนมาเบียน
แม่มาทำทาน กับหลานวันนี้
แต่เทวดา ยังร้องสาธุการ
ท่านร้องสรรเสริญ เจริญใจ

197

อย่าพึ่งเบียนเบื่อ เอ๊ยลูกมาเยือน
ได้แหวกกว้าง อยู่เหนือเศียร
ให้ทานนั้นเอา เอ๋ยบุญ
กุศลคงมี ก็มากมาย
บนท้องวิมาน ทิพย์โกศัย
ผลบุญที่ให้ เอ๋ยทาน

ผู้ ที่ ใ ห้ ท านได้ รั บ ความเพลิ ด เพลิ น จากถ้ อ ยคำที่ ไ พเราะและปลื้ ม ใจที่ ไ ด้ ส งเคราะห์
เพื่อนมนุษย์ให้พ้นทุกข์ยาก
เรือขายหมู คนจีนจากตลาดบางบัวทองพายเรือสำปั้นขนาดเล็กมาขายหมูตามคลอง
เมื่อพายผ่านบ้านเรือนริมคลองจะเป่าเขาควายเสียงดังปู๊น ปู๊น เป็นสัญญาณให้ชาวบ้านริมคลอง
รู้ว่าเรือขายหมูมาแล้ว เมื่อมีคนซื้อหมูจะใช้ใบตองห่อและผูกด้วยเชือกกล้วย
เรือขายกาแฟ ส่วนใหญ่เป็นคนจีนพายเรือมาขายกาแฟใช้แตรลมบีบดังเป็นสัญญาณ
ให้รู้ว่าเรือกาแฟมาถึงหน้าบ้านแล้ว แตรลมเป็นลูกยางกลมๆ เมื่อบีบลูกยางแตรจะมีเสียงดัง
แป๊น แป๊น ภายในเรือกาแฟมีตู้ไม้ใส่ขนมต่างๆ ด้วย เช่น ขนมโก๋ ขนมเปี๊ยะ ขนมตุ้บตั้บ ถั่วทอด
ขนมฝรั่ง เป็นต้น ใช้ถุงชงกาแฟเป็นถุงยาว ตักกาแฟคั่วใส่ลงในถุงแล้วตักน้ำร้อนด้วยกระบวย
จากหม้อต้มน้ำที่ตั้งอยู่กลางลำเรือ กรอกน้ำกาแฟผ่านถุงลงในแก้ว ใส่น้ำตาลทรายและนมข้น
คนเข้ากัน ท้ายเรือมีถังใส่น้ำแข็งมีแกลบกลบไว้ เมื่อล้างน้ำแข็งให้หมดแกลบด้วยการจุ่มก้อน
น้ำแข็งลงในคลองแล้วนำมาทุบในถุงผ้า หรือทุบในลังทุบน้ำแข็งจะได้น้ำแข็งก้อนเล็กๆ ใส่ใน
โอเลี้ยง หรือนมเย็นได้ ถ้าขายน้ำแข็งใสด้วยมีขนมปังเย็นราดนมข้นและน้ำหวาน

เรือก๋วยเตี๋ยวในคลองบางบัวทอง
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เรือก๋วยเตี๋ยว มักจะมาขายตอนสายๆ มีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูและก๋วยเตี๋ยวเนื้อ เรือก๋วยเตี๋ยว
เป็นเรือสำปั้นขนาดเล็กเช่นกัน กลางลำเรือตั้งหม้อลวกก๋วยเตี๋ยว ด้านหน้าคนขายวางเครื่อง
ปรุงต่างๆ เช่น เนื้อ น้ำตาล น้ำปลา น้ำส้มพริกดอง ถั่วลิสงคั่ว พริกป่น เป็นต้น หัวเรือมีโอ่งน้ำ
พร้อมขัน คนกินก๋วยเตี๋ยวตักน้ำกินได้ ท้ายเรือมีกระบะใส่เส้นก๋วยเตี๋ยว ถั่วงอก
เรือขายขนม เรือขายกล้วยทอด มันทอด ข้าวเม่าทอด พายไปมาอยู่ทุกวัน ค่ำๆ บางคืน
มีข้าวต้มปลาพายมาขายในคลองด้วย
เรือขายเป็ดพะโล้ ที่มาจากตลาดหน้าอำเภอบางใหญ่หลังเก่า พายเรือมาขายตาม
คลองอ้อมทุกวัน เช่นเดียวกับเรือขายปลาทูเจ้าอร่อยที่เป็นปลาทูหน้างอ คอหัก อยู่ข้างวัดอินคลอง
บางใหญ่ พายเรือมาขายปลาทูทุกวัน นอกจากเรือแจวหรือเรือพายแล้วมีเรือยนต์ที่เรียกว่าเรือ
แท็กซี่วิ่งไปมาอยู่เสมอ ส่วนใหญ่เป็นเรือบรรทุกของ หรือเรือลากจูงเรือโยง มีเรือยนต์โดยสาร
จากบางใหญ่ ไปจังหวัดนนทบุรีวิ่งผ่านไปมาวันละหลายเที่ยว
ปัจจุบันเรือโดยสารเป็นเรือหางยาว เรือสองตอน เรือพ่อค้าแม่ค้า เป็นเรือที่ใช้เครื่องยนต์
กันหมดแล้ว นานๆ จะมีเรือพายผ่านไปมาบ้าง เรือแจวนั้นสูญไปจากคลองต่างๆ ในอำเภอ
บางบัวทองนานหลายปีมาแล้ว

เก็บผักหักฟืนเงินทองมากองหน้าบ้าน
การดำรงชีวิตของชาวสวนบางบัวทอง มีความคล้ายคลึงกับชาวสวนในจังหวัดนนทบุรี
และฝั่งธน บางขุนนนท์ ตลิ่งชัน บางระมาดและราษฎร์บูรณะ โดยชาวสวนจะดำรงชีวิตอยู่บน
พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นอยู่เรียบง่าย ประหยัด ใช้เวลาว่างและใช้สิ่งของที่มี
ในสวนให้เกิดรายได้และเกิดประโยชน์มากที่สุด
รายได้หลักของชาวสวนคือ รายได้จากการขายผลไม้ เช่น ทุเรียน มะม่วง กระท้อน ส้ม
มะไฟและมะปราง เป็นต้น รายได้จากการขายผลไม้เป็นรายได้ครั้งเดียวในรอบปี แต่ชาวสวนจะมี
รายได้จากผลผลิตในสวนที่เป็นรายได้ประจำวันอีกเช่น
การเก็ บ ผั ก ขาย ภายในสวนจะมี ต ำลึ ง ผั ก บุ้ ง ใบบั ว บก ยอดทองหลาง ใบชะพลู
พริกขี้หนู ผักกูด ผักหนาม พืชเหล่านี้มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
การแปรรูปผลผลิตจากต้นกล้วย ต้นกล้วยสร้างรายได้ทดี่ แี ก่ครอบครัวชาวสวนมานาน
ตั้งแต่เมื่อครั้งยังไม่มีการใช้ถุงพลาสติกและเชือกไนล่อน นอกจากกล้วยและหัวปลีที่สามารถ
ขายได้ ชาวสวนนำใบตองสดทำเป็นพับๆ ไปจำหน่ายได้ ใบตองแห้งนำมาเย็บเป็นกระทงเล็กๆ
สำหรับทำขนมเข่ง ต้นกล้วยนำกาบกล้วยมาฉีกเป็นเส้นๆ ตากแดดให้แห้ง ขายเป็นมัด คนจีนใน
ตลาดใช้มัดผักและเนื้อหมู ก้านกล้วยตากให้แห้งขายเป็นมัด คนจีนทำสวนผักต้องใช้มัดผักก่อน
นำไปส่งขายที่ตลาด
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ผลผลิตจากต้นมะพร้าว นอกจากนำผลมะพร้าวทั้งอ่อนและแก่ไปจำหน่ายได้แล้ว
ชาวสวนจะเก็ บ ทางมะพร้ า วแห้ ง รวบรวมขายให้ แ ก่ ผู้ ม ารั บ ซื้ อ ทางมะพร้ า วแห้ ง ไปเผา
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาที่ บ้ า นเกาะเกร็ ด ก้ า นมะพร้ า วเมื่ อ เอาใบออกรวบก้ า นมะพร้ า วมั ด เป็ น กำ
ทำไม้กวาด หรือจะตัดเป็นไม้กลัดขายให้แก่แม่ค้าทำขนมหรือทำห่อหมกได้
ชาวสวนที่ขยันจึงมีรายได้เสริมจากผลิตผลภายในสวนเป็นรายได้ประจำวันตลอดทั้งปี

ยอ เครื่องมือจับปลาของชาวบ้านในคลองพระราชาพิมล

นายสุ ข จั น ทร์ แ ฉ่ ง อดี ต ผู้ ใ หญ่ บ้ า นหมู่ ที่ ๗ ตำบลบางรั ก ใหญ่ อำเภอบางบั ว ทอง
ได้บอกเล่าถึงการค้าขายผลิตผลจากสวนทุเรียนเป็นรายได้ประจำวัน “ถ้าเราขยันจะมีรายได้
ทุกวัน เพราะของในสวนเก็บขายได้ ไม่ว่าจะเป็นผักบุ้ง ผักตำลึง พริก ใบตอง กระทั่ง
ใบตองแห้ง เชือกกล้วย ไม้กลัด ก้านมะพร้าว ขายได้หมด…ตอนเช้าจะไปวางไว้ที่ท่าน้ำ
หน้าบ้าน แม่ค้าเขาพายเรือมารับไปขาย เขาก็วางเงินไว้ เราก็ได้ใช้เงินแล้ว ถ้าจะไม่รับ
เป็นเงินเราก็บอกเขาให้ซื้อหมู หรืออะไรมาให้ก็บอกกันไป”
ระบบการค้ า ขายของชาวสวนบางบั ว ทองที่ เ ป็ น วิ ถี ชี วิ ต และเป็ น วั ฒ นธรรมชาวสวน
ที่หล่อหลอมกันมาอย่างยาวนาน บนพื้นฐานของความขยันและไมตรีจิตที่ได้ผลเป็นกำไรทางใจ
ตอบแทนทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสืบต่อมายาวนาน เป็นวิถีชีวิตชาวสวนบางบัวทองที่อยู่กันมาอย่าง
สงบสุข
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คลองในบางบัวทอง เนืองนองด้วยปลาและกุ้ง
คลองต่างๆ ในอำเภอบางบัวทองในอดีตนั้นเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของผู้คน
ในชุมชนต่างๆ ในอำเภอบางบัวทอง ซึ่งเป็นคลองใหญ่เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยา กุ้งก้ามกราม
เป็นอาหารรสเลิศที่ชาวบ้านสองฝั่งคลองดังกล่าวต่างได้ลิ้มชิมรสของต้มยำกุ้ง กุ้งเผา หรือพล่ากุ้ง
เป็นประจำด้วยวิธีงมกุ้ง ช้อนกุ้งด้วยสวิงหรือตกกุ้งด้วยเบ็ด ในฤดูน้ำหลากมีน้ำท่วมมาก กุ้งจะขึ้น
มาเกาะนอนอยู่ตามสะพานหน้าบ้านหรือที่ชานเรือนที่ถูกน้ำท่วม มานอนรอให้จับเป็นอาหาร
ตลาดบางบัวทองที่อยู่ริมคลองพระราชาพิมลมีร้านข้าวต้มปลา แต่ถ้าจะกินข้าวต้มกุ้ง มีคนลงไป
งมกุ้งในคลองพระราชาพิมลครู่เดียวก็ได้กุ้งมาทำข้าวต้มได้ กุ้งฝอยมีอยู่ทั่วไปในคลองและใน
นาข้าว
ปลานานาพันธุ์ เช่น ปลาม้า ปลาหนวดพรามณ์ ปลาเนื้ออ่อน ปลากราย ปลาสวาย
ปลาแขยง ปลากด ปลากา ปลาตะเพียน ปลาน้ำเงิน ปลาแดง ปลากระสูบ ปลาหมอ ซึ่งล้วนเป็น
อาหารประจำวันของผู้คนสองฝั่งคลองอ้อมคลองบางบัวทองมานานแสนนานหลายชั่วอายุคน
ชาวบ้านทั่วไปจับปลาด้วยการใช้เบ็ดตกปลา ทอดแห ใช้สวิงช้อนหรือยอ

ชาวบ้านตกปลาในคลองลำรี

09 Chap9 P.181-204 Proof-06.indd200 200

5/3/11 11:35:20 PM

ภูมินามอำเภอบางบัวทอง

201

เครื่องมือจับปลา ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ผู้มีอาชีพจับปลาจะใช้เครื่องมือจับปลาที่สามารถจับปลาได้จำนวนมาก และจำหน่าย
ให้ แ ก่ ช าวบ้ า นที่ อ ยู่ ส องฝั่ ง คลองอ้ อ ม คลองบางบั ว ทองนั้ น มี อ ยู่ ทั่ ว ไป เครื่ อ งมื อ จั บ ปลาที่ มี
ประสิทธิภาพสามารถจับปลาได้จำนวนมาก และเป็นเครื่องมือจับปลาที่ทำได้ไม่ยาก มีเรือผีหลอก
ที่จับปลาในเวลากลางคืน และเรือคัดสนั่นที่จับปลาในเวลากลางวัน
เรือผีหลอก ตัวเรือทำด้วยไม้รูปร่างยาวเรียว ท้องเรือแบนราบกาบเรือไม่สูง ลำเรือยาว
ประมาณ ๘ เมตร หรือ ๑๐ เมตร กว้างประมาณ ๖๐.๗๐ เซนติเมตร ด้านซ้ายของเรือติดหลักแจว
ส่วนท้ายเรือปูกระดานเต็มเปิดปิดได้ ยาวประมาณ ๑ เมตร สำหรับเป็นที่ยืนแจวเรือ ภายในลำเรือ
ใช้สำหรับขังปลาที่จับได้ ท้องเรือจึงปล่อยโล่งไว้ไม่ต้องใช้ไม้ปิด แต่ใช้ทางมะพร้าวตัดปลายใบ
เล็กน้อยใส่ไว้กันปลาที่กระโดดเข้ามาในเรือกระโดดหนีออกไปจากเรือ ทางด้านกราบขวาของเรือ
มี แ ผงไม้ ก ระดาน เป็นแผงไม้บางๆ เป็นรูปสี่ เหลี่ ย มผื น ผ้ ายาวเกื อ บเท่ า ความยาวของลำเรื อ
ตอนหัวเป็นมุมรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ด้านบนเป็นพื้นเรียบทาสีขาวตลอดทั้งแผง ด้านล่างตามยาวมี
ไม้ตีขวางเป็นช่องๆ เพื่อยึดแผงไม้ให้ติดกันและตรงหัวของไม้ที่ตีขวางนั้น เจาะเป็นรูสำหรับผูก
เชือกยึดติดกับแคมเรือด้านขวา เมื่อเวลาแจวเรือไปจับปลา แผงไม้ที่ทาสีขาวและผูกยึดติดกับ
แคมเรือด้านตรงข้ามกับที่ปักหลักแจว จะยื่นออกไปข้างเรือเรี่ยๆ ไปกับผิวน้ำ เวลาจับปลาจะแจว
เรือไปใกล้ตลิ่งให้แผงไม้สีขาวละไปตามชายตลิ่ง เมื่อไปกระทบตัวปลา ปลาจะตกใจ ก็จะกระโดด
ออกจากตลิ่งพุ่งเข้ามาในเรือ ตกลงไปในท้องเรือ แต่ถ้ากระโจนเลยออกจากเรือจะปะทะกับตาข่าย
ที่อยู่ด้านตรงข้ามกับแผงไม้สีขาว ซึ่งเป็นตาข่ายสูงประมาณ ๑ เมตร กั้นไว้ตลอดความยาวของ
ลำเรือ เพื่อกันไม่ให้ปลากระโจนเลยออกไปจากลำเรือ เมื่อปลากระโจนไปถูกตาข่ายจะตกลงไป
ในท้องเรือ
แผงไม้กระดานที่ผูกติดข้างลำเรือและยื่นไปในน้ำนั้นต้องทาสีขาว เพราะการจับปลา
ด้วยเรือผีหลอกนั้นจะจับปลาในเวลากลางคืน ในเวลากลางคืนสีขาวจะมีการสะท้อนแสงได้ดี
ทำให้ ป ลาที่ถูกแผงไม้กระทบนั้นตกใจกระโดดหนี เ ข้ า มาในเรื อ ซึ่ ง อยู่น อกตลิ่ ง และปลาจะไม่
กระโดดเข้าทางตลิ่ง จะกระโดดออกไปในคลองหรือในแม่น้ำ จึงตกลงไปในเรือ
การจับปลาด้วยเรือผีหลอกจะทำในช่วงเวลาน้ำลง เพราะระดับน้ำจะอยู่แนวตลิ่งและ
น้ำตื้น ช่วงน้ำขึ้นระดับน้ำจะพ้นเลยแนวตลิ่ง ปลาที่หากินในน้ำตื้นตามผิวน้ำที่ออกหากินในเวลา
กลางคืน เช่น ปลาตะเพียน ปลาเนื้ออ่อน ปลาเสือ ปลาแปบ ปลาแขยง ปลาสร้อย เป็นต้น เมื่อ
น้ำลงจะว่ายทวนน้ำอยู่ใกล้ตลิ่งและเป็นปลาที่ตกใจง่าย เมื่อถูกกระทบจากแผงไม้สีขาวของ
เรือผีหลอกจะตกใจกระโดดเข้าไปในเรือผีหลอก
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คัดสนั่น จับปลาในคลองอ้อม คลองบางบัวทอง
คลองอ้อมและคลองบางบัวทอง เป็นคลองที่มีความกว้างและลึก อีกทั้งเป็นคลองที่แยก
จากแม่น้ำเจ้าพระยา มีกุ้งมีปลาอุดมสมบูรณ์ เรือหาปลาขนาดใหญ่จึงมาจับปลาในคลองอ้อม
และคลองบางบัวทองกันมาก นอกจากเรือผีหลอกที่มาจับปลาในเวลาค่ำคืนแล้ว ยังมีเรือคัดสนั่น
ที่มาจับปลาในเวลากลางวัน
เรือจับปลาในเวลากลางวันดังกล่าว เป็นเรือมาดขนาดใหญ่ ลำเรือยาวประมาณ ๑๐
เมตร ลำเรือขุดจากไม้ทั้งต้น กลางลำเรือป่องส่วนหัวเรือและท้ายเรือลู่และงอนขึ้นน้อยๆ ท้องเรือ
เป็นรูปโค้ง กราบข้างเรือสูง แล่นไปในน้ำลึกได้ดีกว่าเรือผีหลอก ใช้จับปลาในระดับน้ำลึกกลาง
แม่น้ำหรือกลางลำคลองห่างจากตลิ่ง หัวเรือและท้ายเรือปูกระดานเต็มไปตามลำเรือประมาณ
ด้านละ ๑ เมตร กลางลำเรือปล่อยเปิดว่างไว้เพื่อใส่ปลาที่จับได้ ที่หัวเรือมีสนั่นขนาดใหญ่รูปร่าง
คล้ายสวิงยึดติดอยู่แน่นกับหลักที่หัวเรือ ปากของสนั่นกว้างประมาณ ๕ เมตร ที่ด้ามของสนั่น เป็น
ไม้ยาวทำเป็นขั้นบันได สนั่นผูกติดกับหลักที่หัวเรือกระดกขึ้นลงได้ ท้ายเรือมีแจว ๒ แจว
การจับปลาด้วยสนั่น ต้องแจวเรือทวนน้ำ ปล่อยให้สนั่นจมลงไปในน้ำที่หัวเรือ สนั่นจะ
ช้อนปลาทั้งที่อยู่ในระดับผิวน้ำและปลาที่อยู่ในน้ำลึก เมื่อยกสนั่นให้สูงพ้นน้ำเพื่อจับปลาในสนั่น
เรียกว่า คัดสนั่น คนแจวท้ายเรือจะแจวคัดให้เรือถอยหลัง คนที่อยู่หัวเรือจะโหนตัวที่ด้ามสนั่น
หรือถ้าเป็นสนั่นขนาดใหญ่ปีนขึ้นตามบันไดที่ด้ามของสนั่น น้ำหนักตัวจะกดด้ามสนั่นให้ลดลง
สนั่นที่คล้ายสวิงจะกระดกยกขึ้นเหนือน้ำ คนจับปลาจะใช้ตะแกรงที่ทำเป็นถุงมีด้ามยาวตักปลา
ออกจากสนั่นใส่ลงในท้องเรือ
การจับปลาด้วยเรือคัดสนั่นเช่นนี้ สามารถจับปลาได้จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้าเป็นปลาบางประเภทที่อยู่รวมกันเป็นฝูง เช่น ปลาตะเพียน ปลาสร้อย บางครั้งมีปลากระเบน
หรือปลาราหู หรือปลากะโห้ขนาดใหญ่ติดขึ้นมาด้วย เกิดความโกลาหลขึ้นเพราะการช้อนปลา
ดังกล่าวออกจากสนั่นทำได้ยาก
การจับปลาด้วยเรือผีหลอกและเรือคัดสนั่น เป็นการจับปลาในคลองอ้อมและคลอง
บางบัวทองเท่านั้น ในคลองอื่นๆ เช่น คลองพระราชาพิมล คลองลำโพ คลองลากค้อน คลองลำรี
คลองบางไผ่ คลองลาดปลาดุก ชาวบ้านจับปลาด้วยแห สวิง หรือยอเป็นส่วนใหญ่ เพราะคลอง
มีความลึกไม่มาก ยอเป็นเครื่องมือจับปลาที่มีอยู่ตามหน้าบ้านของชาวบ้านริมคลองทั่วไป ปลาที่
จับได้ในคลองต่างๆ ในอำเภอบางบัวทอง นอกจากคลองอ้อมและคลองบางบัวทอง จะมีปลาช่อน
ปลาชะโด ปลาดุก ปลาหมอ เป็นส่วนใหญ่ ในฤดูน้ำหลากจะมีปลาตะเพียนจำนวนมากมาย
มารวมอยู่ทั่วไป

สนั่น เครื่องมือจับปลาของชาวบ้าน
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ลากค้อน จับปลา เมื่อหน้าแล้ง
ในช่วงฤดูแล้งน้ำในคลองและหนองต่างๆ ในอำเภอบางบัวทองจะมีปริมาณน้ำลดลง
ชาวบ้านนอกจากจะใช้สุ่มจับปลาซึ่งเป็นเครื่องมือจับปลาง่ายๆ ที่เหมาะแก่การจับปลาในน้ำไม่ลึก
ได้ มีผู้คิดทำเครื่องมือจับปลาง่ายๆ แต่จับปลาได้ครั้งละจำนวนมากที่เรียกว่า ค้อน และจับปลา
ด้วยการลากค้อน
ค้อนเป็นเครื่องมือจับปลาที่เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณมานานแล้ว เมื่อมีผู้คนเข้ามา
ตั้ ง ถิ่ น ฐานบ้ า นเรื อ นในทุ่ ง บางบั ว ทองเพื่ อ ทำนาบริ เ วณหนองเชี ย งโคต คลองพระราชาพิ ม ล
คลองลำโพ คลองลำรี และคลองขุดใหม่ในอำเภอบางบัวทอง ในช่วงฤดูแล้งน้ำในหนองและ
ในลำคลองมีน้อยจึงคิดทำค้อนเพื่อใช้จับปลาในหนองในคลองที่มีน้ำไม่มาก
การทำค้อนจับปลาในยุคแรกๆ ใช้ไม้ที่หาได้ในพื้นที่เช่น ไม้ไผ่ ไม้สะแก ซึ่งเป็นไม้ที่มีอยู่
ทั่วไปไม่ต้องไปซื้อให้เสียเงิน นำไม้สะแกหรือไม้อื่นๆ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๕ เซนติเมตร
ยาวประมาณ ๕๐ เซนติเมตร จำนวนประมาณ ๒๐ ท่อน ตรงหัวและท้ายของไม้แต่ละท่อนบาก
ให้เป็นรอยลึกประมาณ ๒ เซนติเมตร ใช้เชือกปอผูกระหว่างรอยบากที่หัวและท้ายของไม้ท่อน
แต่ละท่อน เรียงต่อกันให้เป็นแผง คล้ายโปงราง เว้นช่องว่างระหว่างไม้แต่ละท่อนประมาณ ๑ คืบ
ตรงหัวและท้ายของแผงไม้ซึ่งผูกติดกันไว้เหมือนโปงรางนั้น มีเชือกหรือลำไม้ไผ่ยาวประมาณ
๒.๔ เมตร ผูกติดไว้สำหรับลากตัวค้อน
การลากค้อนใช้คน ๒ คน จับที่ปลายไม้หรือปลายเชือกลากตัวค้อน ให้ครูดไปในโคลน
ในคลองหรือหนองน้ำ คนจับปลาถือสุ่มเดินตามค้อนที่ถูกลากครูดไปในน้ำ เมื่อถูกตัวปลา ปลาจะ
ตกใจกระโดดข้ามค้อน คนที่ถือสุ่มเดินตามมาจะรีบใช้สุ่มครอบลงตรงที่เห็นปลาโดดลงในน้ำ เมื่อ
ลากค้อนหลายๆ เที่ยว ปลาช่อนหรือปลาหมอที่ชอบหลบหมกตัวอยู่ในดินโคลนลึกจะหายใจเป็น
พรายน้ำเป็นฟองเล็กๆ ผุดขึ้นมา คนจับปลาจะต้องใช้ความสังเกต เมื่อเห็นพรายน้ำผุดขึ้นมาจะรีบ
เอาสุ่มครอบลงไปและจับปลาช่อนหรือปลาหมอในดินได้

การลากค้อนจับปลาในคลอง
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ตัวค้อนในเวลาต่อมาได้พัฒนาเป็นตะแกรงหรือตาข่าย ตาห่างๆ ตอนล่างถ่วงด้วยโซ่
เหล็ก หรือท่อนไม้ เมื่อลากไปในคลองหรือหนองน้ำที่มีน้ำ มีปลาติดอยู่ในตาข่าย ก็จับปลาได้
คนถือสุ่มเดินตามมาจะจับปลาในตาข่ายนั้นและสุ่มปลาตามไปด้วย
การลากค้อนจับปลาจึงต้องใช้คนลากค้อน ๒ คน และคนสุ่มปลาอีก ๔ - ๕ คน ใน
อำเภอบางบัวทองเมื่อมีการขุดคลองแยกจากคลองลำโพไปทางทิศตะวันตกใกล้คลองลำรี คลองนี้
มีผู้คนไปลากค้อนจับปลาในคลองกันมาก จนชาวบ้านเรียกคลองที่ไปจับปลาด้วยค้อนนี้ว่า คลอง
ลากค้อน
การลากค้ อ นเพื่ อ จั บ ปลาในอำเภอบางบั ว ทองไม่ มี ใ ห้ ไ ด้ พ บเห็ น กั น มานานแล้ ว
จนปั จ จุ บั น ไม่ ค่ อ ยจะมี ค นรู้ จั ก เครื่ อ งมื อ จั บ ปลาของชาวบ้ า นบางบั ว ทองรุ่ น ก่ อ นๆ ที่ เ รี ย กว่ า
ค้อน และคนรุ่นนั้นได้นำค้อนซึ่งเป็นเครื่องมือมาลากในคลองเพื่อจับปลาจนได้เป็นที่มาของชื่อ
คลองลากค้อน เมื่อไม่รู้จักค้อนและการลากค้อน ชื่อของคลองลากค้อน จึงถูกเขียนว่า คลอง
ลากฆ้อน เพราะคนปัจจุบันรู้จักแต่ ฆ้อน สำหรับใช้ตอกตะปูแต่ไม่รู้จักค้อนจับปลาที่ลากไปตาม
คลองเพื่อจับปลาในคลอง ชื่อคลองลากฆ้อนที่เขียนอยู่ที่ริมคลองในปัจจุบันนี้จึงหาความหมาย
ไม่ได้และไม่ตรงกับความหมายเดิม

กรีดปลาหลดในคลอง
เมื่อน้ำลดหลังน้ำท่วม คลองต่างๆ ในอำเภอ
บางบัวทองจะมีน้ำน้อย ใต้ท้องน้ำจะมีโคลนตมมาก
ปลาหลดมากมายจะอาศัยหลบซ่อนตัวอยู่ในโคลนตม
ปลาหลด
ชาวบ้านจะออกกรีดปลาหลด เดินลุยน้ำในคลองที่มี
ระดับไม่มาก ใช้ไม้ไผ่กรีดลงไปในโคลน เมื่อกรีดถูกปลาหลดจะเหวี่ยงปลายไม้ไปชายตลิ่งที่พ้นน้ำ
ปลาหลดจะถูกเหวี่ยงไปอยู่ที่ชายตลิ่งและถูกจับใส่ปีบที่เตรียมไว้ใส่ปลาหลด เป็นการจับปลาหลด
อย่างง่ายๆ ที่ชาวบ้านออกจับปลาหลดในคลองต่างๆ ในอำเภอบางบัวทอง
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ตอนที่ ๑๐
ย้อนตำนานการเดินทางด้วยรถไฟ
สายบางบัวทอง
การติ ด ต่ อ ไปมาระหว่ า งอำเภอบางบั ว ทองกั บ จั ง หวั ด นนทบุ รี แ ละกรุ ง เทพมหานคร
เมื่อแรกตั้งอำเภอบางบัวทองนั้น มีเพียงทางแม่น้ำและลำคลองเท่านั้น พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
คือเรือ ผู้คนที่เดินทางระหว่างตำบลหรืออำเภอใกล้เคียงในฤดูแล้งจะเดินทางทางบกด้วยเกวียน
หรือเลื่อนได้บ้าง
วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๖ เกิดปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในสยามประเทศ วันนี้เป็น
วันเปิดการเดินรถไฟสายกรุงเทพฯ - ปากน้ำ เป็นรถไฟสายแรกของประเทศและเป็นของเอกชน
ชาวเดนมาร์กได้รับพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินกิจการเดินรถไฟสายนี้
วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบ
พิธีเปิดการเดินรถไฟหลวงตอนแรกระหว่างกรุงเทพฯ - อยุธยา
การเดินทางด้วยรถไฟจึงเป็นที่นิยมของผู้คนในประเทศไทยอย่างมาก ในเวลาต่อมาทาง
ราชการได้จัดตั้งกรมรถไฟหลวงเพื่อดำเนินกิจการรถไฟให้บริการแก่ประชาชน ขณะเดียวกัน
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เอกชนดำเนินกิจการรถไฟได้ จึงเกิดรถไฟเอกชน
สายธนบุรี - สมุทรสาคร - แม่กลองและสายท่าเรือ - พระพุทธบาทในเวลาต่อมา

ตำนานรถไฟสายบางบัวทอง
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา) ได้ดำริที่จะดำเนินกิจการรถไฟสาย
บางบัวทองตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๖ เป็นรถไฟเอกชนอีกสายหนึ่ง เพราะได้เห็นประโยชน์ของรถไฟที่ใช้
เป็นพาหนะขนไม้และต้นไม้ที่ขุดจากดงพญาเย็นมาปลูกที่พระราชวังดุสิต ซึ่งเจ้าพระยาวรพงศ์
พิพัฒน์เป็นผู้รับผิดชอบภารกิจนี้ เรื่องรถไฟจึงอยู่ในความคิดของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ตลอด
มา ประกอบกับมีญาติฝ่ายมารดาที่อยู่จังหวัดนนทบุรีใกล้วัดเฉลิมพระเกียรติทางฝั่งตะวันตกของ
แม่น้ำเจ้าพระยา การไปเยี่ยมญาติแต่ละครั้งต้องใช้เวลาในการเดินทางมาก เจ้าพระยาวรพงศ์
พิพฒ
ั น์จงึ คิดสร้างทางรถไฟจากวัดลิงขบ (วัดบวรมงคล) ฝัง่ ธนบุรไี ปจังหวัดนนทบุรที างฝัง่ ตะวันตก
ของแม่น้ำเจ้าพระยาไปอำเภอบางบัวทอง
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โครงการสร้างทางรถไฟและการกำหนดเส้นทางเดินรถไฟดังกล่าวเป็นโครงการใหญ่มาก
และเป็นที่กล่าวขวัญของผู้คนสมัยนั้นมาก เพราะเป็นการดำเนินงานโดยเอกชน ไม่ใช่โครงการของ
ทางราชการ เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้ตั้งความหวังว่า การเดินทางของผู้คนและการขนส่งพืชผล
การเกษตรจากชนบทต่างๆ ที่รถไฟไปถึงจะได้ลดเวลาการเดินทางและการขนส่งดีกว่าและเร็วกว่า
การเดินทางทางเรือ
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้เริ่มส่งคนออกไปซื้อที่ดินที่ละแห่งสองแห่งทุนต่างๆ ก็สะสม
จากรายได้ในการทำธุรกิจต่างๆ รวมทั้งจากเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือน ธุรกิจส่วนตัวนอกจาก
การทำโรงสี โรงเลื่อยจักรแล้ว ช่วงเวลานี้ท่านเปิดบริการท่าเรือจ้างที่ท่าเรือถนนพระอาทิตย์
ใช้เรือแจว และเปิดกิจการมวนบุหรี่ขายซึ่งเป็นรายได้ที่ดี นำรายได้เหล่านั้นมาซื้อที่ดินเพื่อทำทาง
รถไฟ โดยได้ดำริที่จะสร้างทางรถไฟไปจังหวัดนนทบุรี จึงได้หารือกับพระยาวิศยาพิผล ซึ่งเป็นเขย
ของน้าและเป็นผู้ที่รับใช้เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์เหมือนลูกอีกทั้งเป็นผู้รู้แหล่งชุมชนบ้านเมือง
ต่างๆ เป็นอย่างดี และได้เชิญผู้ชำนาญการด้านต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟและการเดินรถ
ไฟมาหารือกันและเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้ตกลงสร้างทางรถไฟโดยเริ่มจากกรุงเทพมหานครที่
วัดลิงขบ (วัดบวรมงคล) บางพลัด ธนบุรี ซึ่งเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์มีที่ดินอยู่ในบริเวณนั้น ไป
เมืองนนทบุรีทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วต่อไปอำเภอบางบัวทอง ไปบ้านระแหง
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปทางทิศเหนือถึงตลาดเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ข้ามคลองเจ้าเจ็ดไปทางทิศตะวันตกไปอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ความยุ่งยากในการซื้อที่ดินสร้างทางรถไฟ
การสร้างทางรถไฟสายบางบัวทองของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ ประสบปัญหามากมาย
ในการซื้อที่ดินเพื่อวางรางรถไฟ แต่ไม่ได้ทำให้เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ท้อถอย กลับมีน้ำใจ
ช่วยเหลือลูกหลานชาวบ้านเจ้าของที่ดินที่ขายให้เพื่อทำทางรถไฟนำไปเลี้ยงดูที่บ้านของตนเอง
ที่ถนนพระอาทิตย์ ที่เคยเป็นวังที่ประทับของพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช
ซึ่งเป็นเสด็จปู่ของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ อีกทั้งส่งเสียลูกหลานชาวบ้านเหล่านั้นให้ได้ศึกษา
เล่าเรียนด้วย ม.ล. ยิ่งศักดิ์ อิศรเสนา ได้เขียนถึงความยากลำบากในการซื้อที่ดินเพื่อสร้างทาง
รถไฟสายบางบัวทองในหนังสือประวัติเจ้าคุณพ่อ ดังนี้
“การซื้อที่เพื่อทำทางรถไฟสมัยนั้นยากจริงๆ เพราะไม่มีพระราชกฤษฎีกาคุ้มครอง การสร้าง
ทางรถไฟ จึงต้องเอาใจกำนันผู้ใหญ่บ้านและคนโตให้วิ่งเต้นชี้แจงเจ้าของที่ให้เห็นใจและตัดขายให้ด้วย
ราคาแต่พอควร แต่กว่าจะได้แต่ละแปลงละท่อนก็แสนยาก หมดเปลืองเงินมากต้องเลี้ยงดูทั้งเดินทาง
ซ้ำบางแห่งก็ไม่ยอมแบ่งเลยเหมาขายให้ทั้งผืน คิดเอาราคาแพงและที่ร้ายที่สุดคือ บางเจ้าของไม่ยอม
ขายให้เสียเลยต้องหลีกไป หนทางจึงคดเคี้ยวเหลืออาลัยไม่น่าจะเป็น แล้วลูกหลานกำนันผู้ใหญ่บ้านและ
คนซึ่งขายที่ให้ท่านทำทางก็รับมาเลี้ยงเป็นเด็กในบ้านให้เล่าเรียน”
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ความยุ่งยากในการซื้อที่ดินสำหรับสร้างทางรถไฟช่วงจากบางบำหรุ กรุงเทพมหานคร
(ขณะนั้นอยู่ในเขตจังหวัดธนบุรี) บางกรวย บางสีทอง อำเภอบางกรวย บางกร่าง บางศรีเมือง
อำเภอเมื อ งนนทบุ รี มี ปั ญ หามาก ดั ง ที่ ม.ล. ยิ่ ง ศั ก ดิ์ อิ ศ รเสนา ได้ ก ล่ า วไว้ ความยุ่ ง ยาก
ส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพพื้นที่ เพราะทางรถไฟตัดผ่านที่สวนของชาวบ้าน การทำสวนของชาวบ้าน
ส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ทำสวนแต่ละแปลงที่เรียกว่า “ขนัด” นั้นมีพื้นที่ไม่มาก บางขนัดมีเนื้อที่เพียง
๓ - ๕ ไร่ สวนแต่ละขนัดจะไม่ได้เรียงกันอย่างเป็นแถวเป็นแนวเหมือนที่ดินจัดสรรในปัจจุบัน
ที่จัดไว้อย่างเป็นระเบียบ ทางรถไฟที่ตัดผ่านตามขอบของขนัดสวนการขอซื้อที่ดินจะง่าย แต่ถ้า
ทางรถไฟตัดผ่านกลางขนัดสวนหรือตัดผ่านเฉียงจะทำให้พื้นที่สวนเสียรูปของขนัดสวน การขอซื้อ
ที่ดินจึงยุ่งยาก อาจต้องซื้อที่สวนทั้งขนัดซึ่งเกินความจำเป็นต้องใช้ที่ดิน หรือเจ้าของสวนไม่ยอม
ขายเพราะพื้นที่ที่เหลือไม่เป็นขนัดสวน ความยุ่งยากในการซื้อที่ดินจึงเกิดขึ้นนอกเหนือจากเรื่อง
ราคาที่ดินและค่าชดใช้ต้นไม้ในสวนแต่ละขนัด
ทางรถไฟช่วงบางบำหรุ บางกรวย บางสีทอง บางศรีเมือง บางกร่างจนถึงบางใหญ่
จึงคดเคี้ยวมาก เพราะต้องเลี่ยงจากที่สวนบางขนัดที่เจ้าของไม่ยอมขายหรือขายเฉพาะบางส่วน
แต่เมื่อทางรถไฟตัดไปถึงสามแยกบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีต่อไปทางทิศเหนือ
ข้ า มคลองอ้ อ มตรงไปอำเภอบางบั ว ทอง ทางช่ ว งนี้ ไ ม่ ค ดเคี้ ย วมาก เพราะบริ เ วณช่ ว งนี้ เ ป็ น
ท้องนาไม่มีต้นไม้เหมือนที่สวน การเจรจาซื้อขายจึงทำได้ง่ายกว่าที่สวน
รถไฟสายบางบัวทอง แล่นผ่านสวนจังหวัดนนทบุรี
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จากหนังสือประวัติเจ้าคุณพ่อ ม.ล. ยิ่งศักดิ์ ได้กล่าวถึงช่วงแรกเมื่อลงมือสร้างทางรถไฟ
สายบางบัวทอง เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ต้องเร่งสร้างบุคลากรไว้ช่วยดำเนินกิจการรถไฟด้วย
การส่งบุตรชายไปศึกษาต่างประเทศ
การสร้างทางรถไฟสายบางบัวทองของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ แบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ
ระยะที่ ๑ จากวัดบวรมงคล กรุงเทพฯ ถึงอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ทางรถไฟระยะที่ ๑ นี้ จ ะเริ่ ม จากวั ด บวรมงคล ผ่ า นบางบำหรุ ไ ปอำเภอบางกรวย
บ้านบางสีทอง แยกบางกร่างไปริมน้ำใกล้วัดเฉลิมพระเกียรติ
จากแยกบางกร่างไปวัดปราสาทแยกไปอำเภอบางใหญ่
จากแยกบางใหญ่ไปบ้านบางพลู ถึงอำเภอบางบัวทอง
ระยะที่ ๒ จากสถานีบางบัวทองถึงบ้านเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทางรถไฟระยะที่ ๒ นี้เริ่มจากสถานีบางบัวทองไปบ้านระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี ที่บ้านบางบัวทองมีทางแยกไปอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และจากบ้านระแหง
ไปบ้านเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะที่ ๓ จากบ้านเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงอำเภอ
บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อเริ่มลงมือสร้างทางรถไฟตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๒ การก่อสร้างมีความก้าวหน้าไปทุกวัน
รถขนสัมภาระพอวิ่งได้ตามรางรถไฟที่สร้างไว้ ความปลาบปลื้มพอใจที่เกิดขึ้นกับเจ้าพระยา
วรพงศ์พิพัฒน์นั้นสุดที่จะประมาณได้ ยิ่ง ปลื้ ม หนั กขึ้ น เมื่ อ ได้ ขี่ ร ถออกไปชมทางรถไฟที่ กำลั ง
ก่อสร้างและยืดระยะทางออกไปทุกวัน อิฐหักกากปูนจำนวนมากถูกนำมาถมทำทางรถไฟ ที่ไหน
ขอได้ก็ขอ ขอไม่ได้ก็ซื้อ แล้วขนลงเรือไปถมทางรถไฟทั้งหมด
การสร้างทางรถไฟจะทำได้ช้าในบางช่วง เนื่องจากตามเส้นทางที่สร้างทางรถไฟหลาย
แห่งต้องทำสะพานข้ามคลองเพราะมีคลองมาก บางคลองมีความกว้างมาก เช่น คลองบางกรวย
คลองอ้อมที่บ้านบางพลู คลองพระราชาพิมลที่ตลาดบางบัวทอง ต้องก่อเป็นตอม่อขนาดใหญ่ใน
คลองเพื่อรับน้ำหนักของตัวสะพานและน้ำหนักรถไฟ
พ.ศ. ๒๔๕๘ ทางรถไฟได้สร้างไปถึงบางกร่าง และบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์สามารถเดินทางไปเยื่ยมญาติโดยทางรถไฟสมความตั้งใจของ
ตนเอง รถไฟวิ่ ง ผ่ า นหน้ า บ้ า นของญาติ เ จ้ า พระยาวรพงศ์ พิ พั ฒ น์ ใน พ.ศ. ๒๔๕๘ นี้ ไ ด้ เ กิ ด
สงครามโลกครั้งที่ ๑ ที่ทวีปยุโรป การสั่งซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับรถไฟจากต่างประเทศมีราคาสูงขึ้น
รถไฟพอจะเดินได้ เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์จึงเปิดเดินรถไฟรับส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่าง
จังหวัดนนทบุรีกับกรุงเทพมหานคร ผู้คนแตกตื่นมาขึ้นรถไฟกันมากมายทั้งขนสินค้าของสวน
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เข้าไปขายที่กรุงเทพมหานคร ทางรถไฟได้วางรางแยกต่อจากบ้านบางเลนไปอำเภอบางใหญ่
ใน พ.ศ. ๒๔๕๘ นี้ด้วย
พ.ศ. ๒๔๖๐ การวางรางรถไฟได้ไปถึงบ้านบางพลู ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี แต่การวางรางรถไฟที่บางพลูนี้ใช้เวลานานมาก เพราะต้องสร้างสะพานข้ามคลอง
อ้อม และต้องทำตอม่อขนาดใหญ่ในคลองอ้อมเพื่อรับน้ำหนักสะพานและน้ำหนักขบวนรถไฟ
ในระหว่างการก่อสร้างสะพานที่บางพลู เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้เชิญเสด็จเจ้านาย
และข้าราชการไปเที่ยวตามเส้นทางรถไฟ เป็นที่สนุกสนานสำราญใจของบรรดาผู้ที่ได้เดินทางไป
ท่องเที่ยวเช่นนี้กันอย่างมาก
พ.ศ. ๒๔๖๑ ทางรถไฟได้วางรางถึงอำเภอบางบัวทอง รถไฟเปิดเดินรถระหว่างอำเภอ
บางบัวทองและวัดบวรมงคลได้ เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์จึงได้จัดตั้งบริษัทรถไฟสายบางบัวทอง
ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทรถไฟสายบางบัวทอง ได้รับสัมปทานจากทางราชการเพื่อประกอบการ
เดินรถไฟสายบางบัวทอง เป็นเวลา ๓๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕ ถึงวันที่ ๓๑
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้จัดสร้างสถานีรถไฟบางบัวทองและบ้านพักพนักงานรถไฟขึ้น ม.ล. แจ่ม
อิศรางกูร ได้รับแต่งตั้งเป็นนายสถานีรถไฟบางบัวทอง
สถานี ร ถไฟบางบั ว ทอง ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณธนาคารออมสิ น สาขาบางบั ว ทองในปั จ จุ บั น
ด้านหลังสถานีรถไฟเป็นบ้านพักของนายสถานีและพนักงานรถไฟ
รางรถไฟทอดข้ามคลองพระราชาพิมล ที่บริเวณตลาดบางบัวทอง
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วางรางรถไฟระยะที่ ๒ - บางบัวทองถึงระแหง
พ.ศ. ๒๔๗๐ ทางรถไฟได้วางรางต่อจากสถานีรถไฟบางบัวทองที่อำเภอบางบัวทอง
จั ง หวั ด นนทบุ รี ตรงไปทางทิ ศ เหนื อ ผ่ า นคลองลากค้ อ น บ้ า นลำโพในเขตอำเภอบางบั ว ทอง
ข้ามคลองลำโพ ผ่านตำบลคลองข่อย ใกล้วัดกล่ำหรือวัดศรีเขตนันทาราม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ผ่านบ้านบางสะแก เข้าเขตบ้านระแหง ถึงตลาดระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี ได้สร้างสถานีรถไฟระแหงที่ริมคลองระแหงตรงข้ามวัดบัวแก้วเกษรใกล้ตลาดระแหง
การวางรางรถไฟจากสถานีรถไฟบางบัวทองถึงสถานีรถไฟระแหงทำได้ง่ายขึ้น และการ
จัดซื้อที่ดินเพื่อวางรางรถไฟไม่ยุ่งยากเหมือนช่วงแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อที่ดิน เนื่องจากมี
พระราชกฤษฎีกาคุ้มครองการสร้างทางรถไฟ ทางรถไฟจากสถานีรถไฟบางบัวทองถึงสถานีรถไฟ
ระแหงจึงตัดตรงไม่คดโค้งเหมือนช่วงจากอำเภอบางกรวย อำเภอเมือง ถึงอำเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี ทางรถไฟช่วงแรกที่ผ่านอำเภอต่างๆ ดังกล่าวนี้มีความคดโค้งมากเพราะขณะนั้นยังไม่มี
กฎหมายคุ้มครองการสร้างทางรถไฟ รถไฟสายบางบัวทองจึงเปิดเส้นทางเดินรถไฟระหว่างสถานี
รถไฟวัดบวรมงคล สถานีรถไฟบางบัวทอง และสถานีรถไฟระแหง	
รางรถไฟสายบางบัวทอง บริเวณตลาดบางบัวทอง หรือตลาดเจ้าคุณ
ส่วนที่ทอดข้ามคลองพระราชาพิมล ด้านซ้ายของภาพคือสถานีบางบัวทอง
ด้านขวามือคือตลาดเจ้าคุณ
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เส้นทางรถไฟสายเจ้าคุณวรพงศ์
ตามแผนที่แสดงแนวทางรถไฟของบริษัทรถไฟบางบัวทองระหว่างสถานีวัดบวรมงคล
กรุงเทพมหานครถึงสถานีระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จะผ่านชุมชนและอำเภอต่างๆ ดังนี้
จากกรุงเทพมหานคร เริ่มจากสถานีวัดบวรมงคลที่ กม. ๐ ผ่านบางบำหรุ ถึงสถานี
บางกรวยที่ กม. ๕,๘๐๐ ไปถึงสามแยกนนทบุรี แยกไปที่ท่าน้ำนนทบุรี ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด
เดิม
จากสามแยกไปท่ า น้ ำ นนทบุ รี ต รงไปบางศรี เ มื อ งวั ด เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส ายหนึ่ ง และ
แยกไปบ้านบางกร่างทางตะวันตกตรงไปอำเภอบางใหญ่ แยกจากสามแยกบางใหญ่ตรงไปบ้าน
บางเลน บ้านบางพลู คลองอ้อม ข้ามคลองอ้อมที่สะพานบ้านบางพลูตรงไปอำเภอบางบัวทองที่
สถานีบางบัวทอง จากสถานีบางบัวทอง ข้ามสะพานคลองพระราชาพิมลไปเป็นทางแยก ขวามือ
ไปจังหวัดปทุมธานี แต่สายนี้ได้ขอยกเลิกไป
เส้นทางตรงจากสถานีบางบัวทองไปตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง ผ่านตำบลคลอง
ข่อย อำเภอปากเกร็ด ผ่านบ้านบางสะแก อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ถึงสถานีระแหง
ที่ตลาดระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วางแผนขยายเส้นทางเดินรถไฟช่วงที่ ๒
ระหว่างทำการวางรางรถไฟช่วงจากบ้านบางกร่าง อำเภอเมือง และบ้านบางเลน อำเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีนั้น เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้เตรียมการจัดหาที่ดินต่อจากบ้านระแหง
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปตลาดเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้มีการสำรวจเส้นทางนี้และเตรียมจัดหาที่ดินเพื่อวางรางรถไฟเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ เจ้าพระยา
วรพงศ์พิพัฒน์ได้ไปสำรวจพื้นที่ถึงตลาดเจ้าเจ็ดได้พบว่าพื้นที่บริเวณบ้านคู้สลอด อำเภอบางไทร
(ปัจจุบันเป็นอำเภอลาดบัวหลวง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในขณะนั้นเป็นทุ่งรกร้าง จึงได้ให้คน
ไปติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอจับจองที่ดินไว้ ๕,๐๐๐ ไร่เศษ แบ่งกันจับจองในระหว่างญาติ
พี่น้อง ได้ม อบให้กำนันผู้ใหญ่บ้านจัดหาผู้คนมาบุกเบิกหักร้างถางป่าเพื่อทำนา โดยทุนของ
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ และให้ชาวบ้านทำนาได้ ด้วยหวังจะให้วางรางรถไฟผ่านและจะพัฒนา
ให้เป็นนิคมหรือเมืองใหม่ขึ้นในวันข้างหน้า การเข้าจับจองที่ดินดังกล่าวนี้ เจ้าพระยาวรพงศ์
พิพัฒน์ก็รับลูกหลานของชาวบ้านในบริเวณนั้นมาอุปการะอยู่ที่บ้านถนนพระอาทิตย์ แต่การวาง
รางรถไฟไม่ได้ไปถึงพื้นที่ช่วงที่ ๒ โครงการสร้างเมืองใหม่จึงไม่เกิดขึ้น เนื่องจากปัญหาผู้ที่มา
เช่าที่ดินของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์และญาติพี่น้องไม่ได้เข้าไปทำประโยชน์อย่างจริงจัง อีกทั้ง
การเดินทางไปยังที่ดินนั้นลำบาก ไม่สะดวกเช่นปัจจุบันจึงมีผู้อื่นเข้าจับจองถือครองจนเหลือที่ดิน
ประมาณ ๓๐๐ ไร่ เท่านั้น ต่อมาเมื่อเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ถึงแก่อนิจกรรมโครงการเดินรถไฟ
ช่วงที่ ๒ และช่วงที่ ๓ จึงเลิกไป
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รถไฟสายบางบัวทอง เริ่มยุคทองของชุมชน
ชุมชนบางบัวทองได้ขยายเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นหลังจากพระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ได้มาขุด
คลองพระราชาพิมลระหว่าง พ.ศ. ๒๔๓๓ - พ.ศ. ๒๔๔๒ และได้จัดตั้งเป็นอำเภอบางบัวทองเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๔๓ ต่อมาถึง พ.ศ. ๒๔๖๑ เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้เปิดการเดินรถไฟสายบางบัวทอง
จากกรุงเทพมหานคร ถึงอำเภอบางบัวทอง อำเภอบางบัวทองได้เจริญขึ้นโดยต่อเนื่องจากนั้นมา
ผู้คนจากกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางมาลงทุนค้าขายและมาอยู่อาศัยที่อำเภอบางบัวทอง
มากขึ้น ขณะเดียวกันคนบางบัวทองสามารถนำผลิตผลการเกษตรที่ผลิตในพื้นที่ไปจำหน่ายใน
กรุงเทพฯ ได้สะดวกกว่าการเดินทางทางเรือที่ต้องใช้เวลานาน ตรงกันข้ามกับการเดินทางโดย
รถไฟซึ่งมีความรวดเร็วกว่าการเดินทางทางเรือ
รถไฟสายบางบัวทองของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์จึงเป็นการเริ่มยุคทองของอำเภอ
บางบัวทอง หลังยุคบุกเบิกการขุดคลองพระราชาพิมลของพระราชาภิมณฑ์

รถไฟปล่องกระโถนเริ่มส่งเสียง ปู๊น ปู๊น ที่บางบัวทอง
หัวรถจักรที่ใช้ลากโบกี้รถไฟสายบางบัวทอง เป็นหัวรถจักรที่ใช้ไอน้ำ ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง
ด้านหน้ามีปล่อง ชาวบ้านจึงเรียกว่ารถไฟปล่องกระโถน เพราะส่วนบนของปล่องมีรูปร่างคล้าย
กระโถนทรงสูงที่เป็นภาชนะ ที่นิยมใช้กันในสมัยนั้น
รถไฟสายบางบัวทองของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ชาวบ้านเรียกว่า รถไฟเจ้าคุณวรพงศ์
หรือ รถไฟพระยาวรพงศ์ เพราะเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ ที่มีการเดินรถไฟถึงอำเภอบางบัวทองและมีการ
จัดตั้งบริษัทรถไฟสายบางบัวทองนั้น เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ยังคงมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยา
วรพงศ์พิพัฒน์ หรือที่ชาวบ้านเรียกท่านว่า เจ้ า คุ ณ วรพงศ์ ขณะนั้นยังไม่ได้เป็นเจ้าพระยา
แม้ต่อมาท่านได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยา แต่ชาวบ้านยังคงเรียกกันทั่วไปว่า รถไฟพระยา
วรพงศ์ หรือ รถไฟเจ้าคุณวรพงศ์

การเปลี่ยนเส้นทางรถไฟไปท่าน้ำนนท์
พ.ศ. ๒๔๗๑ ทางราชการได้ย้ายที่ตั้งศาลากลางจังหวัดนนทบุรีจากบ้านตลาดขวัญ
ใกล้วัดท้ายเมืองไปอยู่ที่โรงเรียนราชวิทยาลัย ใกล้วัดบางขวาง เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์จึงได้
สร้างทางรถไฟสายใหม่ จากสามแยกใกล้วัดบางกร่างตรงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามศาลากลาง
จังหวัดนนทบุรีที่เป็นอาคารเรียนราชวิทยาลัย
การสร้างทางรถไฟแยกไปท่าน้ำนนทบุรีครั้งนี้ ทางราชการได้ออกพระราชกฤษฎีกา จัด
ซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเพื่อสร้างทางรถไฟราษฎร์สายบางบัวทอง ประกาศ ณ วันที่
๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๓
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ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งมหาอำมาตย์ตรี พระยาสุรเกษตร
โสภณ อธิบดีกรมทะเบียนที่ดิน อำมาตย์ตรี หลวงประกอบยันตรกิจ นายช่างภาคกรมรถไฟหลวง
นายเจริญ ศุขบุตร ผูแ้ ทนบริษทั รถไฟสายบางบัวทอง อำมาตย์เอก พระยาศิรชิ ยั บุรนิ ทร์ ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดนนทบุรี เป็นคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างทางรถไฟ
การสร้างทางรถไฟสายนีท้ ำได้สะดวกกว่าเมือ่ เริม่ สร้างทางรถไฟ เพราะมีพระราชกฤษฎีกา
รับรองทางรถไฟสายนี้ปัจจุบันเป็นถนนสายหนึ่งที่แยกจากถนนบางกรวย - ไทรน้อย ไปท่าน้ำนนท์
แม้กิจการรถไฟประสบปัญหาการไม่มีกำไร เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ก็พยายามดูแล
ความเป็นอยู่ของผู้คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับรถไฟอยู่ให้ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด
หลั ง จากได้ รั บ พระบรมราชานุ ญ าตให้ ล าออกจากราชการเมื่ อ ง พ.ศ. ๒๔๗๗ แล้ ว
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์จึงใช้เวลาทั้งหมดมาที่กิจการรถไฟสายบางบัวทอง

รถไฟเปลี่ยนหัวรถจักรเป็นรถดีเซล
หัวรถจักรที่ใช้อยู่แต่เดิมเป็นหัวรถจักรที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง กำลังแรงของหัวรถจักร
มีกำลังไม่มาก ต่อมามีการนำรถดีเซลเข้ามาใช้ในประเทศ เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์จึงได้เปลี่ยน
มาใช้รถดีเซลแทน การใช้รถดีเซลทำให้ทุ่นค่าใช้จ่ายไปวันละสิบกว่าบาท

เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ถึงแก่อนิจกรรม - รถไฟยังคงอยู่
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ กิจการ
รถไฟยังคงดำเนินการต่อมา แต่อยู่ในลักษณะที่มีรายได้เพียงแค่จุนเจือพนักงานและเป็นค่า
ใช้จ่ายไปเท่านั้น

รถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒
พ.ศ. ๒๔๘๔ ซึ่ ง เป็ น ปี ที่ เ จ้ า พระยาวรพงศ์ พิ พั ฒ น์ ถึ ง แก่ อ นิ จ กรรมนั้ น เอง ก็ เ กิ ด
สงครามโลกครั้งที่ ๒ และสงครามได้ขยายตัวมาทางทวีปเอเชีย เป็นสงครามมหาเอเชียบูรพา
ประเทศไทยอยู่ในฐานะลำบากในภาวะสงครามเช่นนั้น กิจการรถไฟสายบางบัวทองจึงต้องหยุด
กิจการเพราะไม่มีผู้คนเดินทางไปมาเช่นในยามปกติ อำเภอบางบัวทองกลับเป็นที่รวมของคน
กรุงเทพมหานคร ที่หนีสงครามไปอยู่ที่อำเภอบางบัวทอง นอกจากนั้นการซ่อมรถไฟทำไม่ได้เพราะ
ระหว่างสงครามเช่นนี้ไม่สามารถสั่งซื้อเครื่องอะไหล่จากต่างประเทศได้ การเดินรถไฟจึงต้องหยุด
ไปในระหว่างสงครามนี้ด้วย
พ.ศ. ๒๔๘๕ เกิดอุทกภัยใหญ่ในภาคกลาง ทางรถไฟสายบางบัวทองจมอยู่ใต้น้ำเป็น
เวลานาน และได้รับความเสียหายอย่างมาก การเดินรถไฟยังคงดำเนินต่อมา แต่มีการลดเที่ยววิ่ง
น้อยลง
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ปิดกิจการรถไฟสายบางบัวทอง
กิจการเดินรถไฟสายบางบัวทองได้ยุติลง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕
รถไฟสายบางบัวทองหรือรถไฟเจ้าคุณวรพงศ์ หรือรถไฟเจ้าพระยาวรพงศ์ ได้ปิดตำนาน
ลงอย่างเงียบๆ แต่ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนบางบัวทองที่ครั้งหนึ่งเสียงหวูดรถไฟ เสียงระฆัง
ให้สัญญาณที่สถานีรถไฟบางบัวทอง และภาพของรถไฟที่เคลื่อนไปช้าๆ ท่ามกลางนาข้าวที่เขียว
ขจีและเรียบเลาะไปตามร่มเงาของสวนทุเรียนเมืองนนท์ ที่คนบางบัวทองได้รำพึงรำพันกันอยู่ว่า
ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว บางบัวทองก็มีรถไฟด้วยนะ
เมื่อกิจการรถไฟของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้เลิกกิจการลงแล้ว โรงเรียนชุมชนวัด
บัวแก้วเกษร จึงได้ย้ายจากที่ตั้งโรงเรียนเดิมที่อยู่ในวัดบัวแก้วเกษรมาอยู่ที่สถานีรถไฟระแหง
ที่เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้บริจาคเป็นที่ตั้งของโรงเรียนชุมชนวัดแก้วเกษร (วรพงศ์อนุกูล) ชาว
บ้านยังคงเรียกโรงเรียนวรพงศ์อนุกูล โรงเรียนชุมชนวัดแก้วเกษร (วรพงศ์อนุกูล) ได้รับมอบระฆังที่
ใช้บอกสัญญาณรถไฟของสถานีรถไฟระแหงไว้ใช้ในโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนวัดแก้วเกษร
ได้เก็บรักษาระฆังใบนี้พร้อมกับภาพถ่ายเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ ไว้เป็นอย่างดี

ระฆังสลักชื่อ
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์
(ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา)
ระฆังสถานีรถไฟสายบางบัวทอง
ประจำสถานีบ้านระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี หลังจากเลิกกิจการรถไฟแล้ว
ได้ใช้เป็นระฆังที่โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร
(วรพงศ์อนุกูล) ตำบลระแหง
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
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สิ่งที่หลงเหลือในเส้นทางรถไฟสายบางบัวทอง
เมื่อเลิกกิจการรถไฟสายบางบัวทองแล้ว เส้นทางรถไฟสายนี้ได้พัฒนามาเป็นถนนสาย
บางกรวย - ไทรน้อย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ จังหวัดนนทบุรี ได้พัฒนาทางรถไฟจากอำเภอบางกรวยถึง
อำเภอบางบัวทอง เป็นถนนสำหรับเป็นทางคมนาคมเข้าสู่อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่และ
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันเป็นถนนสายหลักสายหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี
ทางรถไฟช่วงจากตลาดบางบัวทองผ่านตำบลละหารถึงตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง
เป็ น ถนนภายในหมู่ บ้ า น เรี ย กว่ า ถนนรถไฟ ทางรถไฟจากตำบลลำโพ อำเภอบางบั ว ทอง
ผ่านตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีและผ่านบ้านคลองขวางล่าง บ้านบางสะแก
บ้านระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันนี้ได้เป็นถนนที่เชื่อมอำเภอบางบัวทอง
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีกับอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
บริเวณคลองลำโพใกล้วัดศรีเขตนันทารามและใกล้ปากคลองขวางล่าง หมู่ที่ ๗ ตำบล
ระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในคลองลำโพและคลองขวางล่างยังคงมีตอม่อที่
สร้างด้วยอิฐทนไฟ อิฐ บ.บ.ท. เป็นตอม่อที่รองรับสะพานรถไฟสายบางบัวทองและเป็นอนุสรณ์
เกียรติประวัติคุณความดีของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ ผู้มีความมุ่งมั่นจริงจังในการทำงานและ
มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ในการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองโดยมิได้หวังผลประโยชน์
เป็นส่วนตัว

ตอม่อรองรับสะพานรถไฟสายบางบัวทอง
ที่ปากคลองขวางล่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลระแหง
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
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หัวรถจักรรถไฟสายบางบัวทอง
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ ได้สั่งซื้อหัวรถจักรไอน้ำจากประเทศอังกฤษมาใช้ ด้านหน้าสุด
ของหั ว รถจั ก รเป็ น ปล่ อ ง ถั ด จากปล่ อ งเป็ น หม้ อ ต้ ม น้ ำ หั ว รถจั ก รดั ง กล่ า ว บริ ษั ท รถไฟ
สายบางบัวทองใช้ในกิจการเดินรถไฟช่วงแรก ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นรถดีเซล ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่าย
ดีกว่าการใช้ฟืน ที่ต้องใช้กับหัวรถจักรไอน้ำ และรถดีเซลมีกำลังมากกว่าหัวรถจักรไอน้ำ ระหว่าง
พ.ศ. ๒๔๖๔ - ๒๔๖๖ เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้สั่งซื้อหัวรถจักรเป็นรถรุ่น 0 – 4 2T Baguley
ซึ่งพันตรี E.J. Buguley เป็นผู้ออกแบบ จำนวน ๓ คันมาใช้
ส่วนโบกี้ที่นั่งผู้โดยสารทำด้วยไม้รูปคล้ายศาลามีหลังคา และหน้าจั่ว แบ่งเป็น ๒ หลัง
ด้านข้างทั้ง ๒ ข้าง ของโบกี้มีที่นั่งยาวและมีพนักพิงแบบที่นั่งรถสองแถวในปัจจุบัน เหนือพนักพิง
เปิดโล่ง มีผ้าใบป้องกันฝนและแสงแดดปิดทางด้านข้างและด้านหน้า
เมื่อบริษัทรถไฟสายบางบัวทองเลิกกิจการ ได้ขายรถดีเซลรุ่นนี้ให้แก่โรงน้ำตาลที่อำเภอ
เกาะคา จังหวัดลำปาง ปัจจุบันนี้ยังคงอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง

หัวรถจักรรถไฟสายบางบัวทอง

(ที่มา : R. Ramaer. The Railways
of Thailand. Bangkok : White
Lotus 2009. p. 184)
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ตอนที่ ๑๑
การคมนาคมด้วยรถยนต์ครั้งแรก
ในอำเภอบางบัวทอง
กิจการเดินรถยนต์ครั้งแรกในอำเภอบางบัวทอง 
สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของอำเภอบางบัวทองโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ที่มีคลองกระจายอยู่
ทั่วทั้งอำเภอ การเดินทางของผู้คนในอำเภอบางบัวทองแต่เดิมมาจึงมีการใช้เรือเป็นพาหนะหลัก
แต่ในฤดูแล้งหลังการเก็บเกี่ยวข้าวระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม พื้นที่ส่วนใหญ่ที่อยู่
ห่างจากคลองจะเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่แห้งแล้ง ดินแตกระแหงคลองหลายสายไม่มีน้ำในคลอง
ในช่วงฤดูแล้งมีชาวบ้านเดินทางไปมาด้วยการเดินเท้า ขีม่ า้ หรือเลือ่ นเทียมควายผ่านไปมาบนผืนนา
ที่แห้งแล้ง อำเภอบางบัวทองในช่วงแรกที่ได้จัดตั้งนั้น อำเภอบางบัวทองทางด้านทิศตะวันตก
มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่อำเภอไทรน้อยด้วย ผู้คนที่อยู่ในบ้านกระทุ่มมืด บ้านราษฎร์นิยม
บ้านขุนศรี บ้านไทรน้อย บ้านไทรใหญ่ เมื่อถึงฤดูแล้งการเดินทางระหว่างหมู่บ้านของตนกับ
ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง หรือตลาดบางบัวทองเดินทางด้วยเท้า ขี่ม้า หรือใช้เลื่อนเทียมควาย
ไม่สามารถเดินทางด้วยเรือได้เพราะคลองต่างๆ ในพื้นที่แห้งจนสามารถเดินไปในคลองได้ ต่อมา
เมื่อเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา) ได้นำรถไฟมาให้บริการรับส่งผู้คนในอำเภอ
บางบัวทอง รถไฟจึงเป็นพาหนะที่คนบางบัวทองถือว่าเป็นการวางฐานการคมนาคมทางบกที่
สำคัญในอำเภอบางบัวทอง จากการมีรถไฟทำให้มีผู้คิดว่าการเดินทางด้วยรถยนต์น่าจะมีได้ใน
อำเภอบางบัวทอง เพราะขณะนัน้ ในประเทศไทยมีผนู้ ำรถยนต์มาใช้กนั มากแล้ว ในกรุงเทพมหานคร
นายเลิศ เศรษฐบุตร หรือพระยาภักดีนรเศรษฐ์ ได้นำรถยนต์มาทำเป็นรถยนต์โดยสาร ที่เรียกว่า
รถเมล์นายเลิศ
ขุนศรีราษฎร์นิยม (พร มัณยานนท์) กำนันตำบลไทรใหญ่ อำเภอบางบัวทอง (ต่อมาเมื่อ
มีการแยกพื้นที่บางส่วนของอำเภอบางบัวทองไปตั้งเป็นอำเภอไทรน้อย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ ตำบล
ไทรใหญ่ได้เป็นตำบลหนึง่ ของอำเภอไทรน้อย) เป็นบุคคลแรกทีน่ ำรถยนต์มาใช้และบริการรับ - ส่ง
เป็นรถยนต์โดยสารที่อำเภอบางบัวทอง เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๖ การเดินรถยนต์โดยสาร
ระหว่างตลาดบางบัวทอง - ตำบลไทรใหญ่ ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของอำเภอ
บางบัวทอง
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รถยนต์ที่ขุนศรีราษฎร์นิยม นำมาใช้เป็นรถที่ใช้บรรทุกคน
และบรรทุกสิ่งของต่างๆ ได้ต่อเป็นหลังคา ตัวรถโล่ง คนนั่งบนพื้น
ไม่มีเก้าอี้หรือม้านั่ง รถวิ่งได้เฉพาะในฤดูแล้งเท่านั้น วิ่งไปตามท้อง
นาที่แห้ง ไม่มีการสร้างถนนสำหรับให้รถวิ่งโดยเฉพาะ เพียงปรับพื้น
นาบางตอนที่เป็นที่ลุ่มให้เรียบเสมอ ตอนที่เป็นคลอง ทำสะพานไม้
ให้รถพอวิ่งข้ามคลองไปได้ ขุนศรีราษฎร์นิยมได้นำรถยนต์มาทำเป็น
รถยนต์โดยสารวิ่งระหว่างคลองขุนศรี (อำเภอไทรน้อย) และตลาด
บางบัวทอง หลวงโยธีพิทักษ์ อดีตนายอำเภอบางบัวทอง ได้กล่าวถึง
รถยนต์โดยสารคันแรกในอำเภอบางบัวทองในหนังสือสมุดที่ระลึก
อำเภอบางบัวทอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ ดังนี้
“ในฤดูแล้ง มีรถยนต์รับส่งคนโดยสาร ใช้เดินในนา
จากบางบัวทอง ถึ ง ตำบลไทรใหญ่ อี ก สายหนึ่ ง พอทำความ
สะดวกให้ได้บ้างเหมือนกัน”
รถยนต์โดยสารของขุนศรีราษฎร์นิยม เป็นรถยนต์โดยสาร
คันแรกของอำเภอบางบัวทอง กำหนดเวลาเดินรถวันละ ๑ เที่ยว เช้า
ออกจากบ้านคลองขุนศรี ตำบลไทรใหญ่ เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น.
ถึงตลาดบางบัวทองประมาณ ๑๐.๐๐ น. เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.
ออกจากตลาดบางบัวทองไปถึงบ้านคลองขุนศรี ตำบลไทรใหญ่ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. มีรถวิ่ง
๒ คัน เป็นรถยนต์ใช้น้ำมันขี้โล้ ตัวรถเป็นโครงเหล็ก พื้นเป็นไม้ การสตาร์ทเครื่องยนต์ใช้เครื่องมือ
หมุนด้านหน้าของเครื่องยนต์
การเดิ น รถยนต์ โ ดยสารของขุ น ศรี ร าษฎ์ นิ ย ม เริ่ ม ดำเนิ น การตั้ ง แต่ พ.ศ. ๒๔๗๓
อาจารย์สละ มัณยานนท์ บุตรชายคนสุดท้องของขุนศรีราษฎ์นิยมได้กล่าวว่า เมื่อวัยเด็กเรียน
หนังสือที่โรงเรียนวัดคลองขุนศรี (ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี) เวลาเช้าได้นั่ง
รถยนต์โดยสารของขุนศรีราษฎร์นิยมผู้เป็นบิดาจากบ้านไปโรงเรียนวัดคลองขุนศรีซึ่งเป็นทางผ่าน
แต่เวลาโรงเรียนเลิกบางวันเดินทางกลับบ้านเองเพราะรถมาถึงโรงเรียนเป็นเวลาเย็นหลังโรงเรียน
เลิกแล้ว

ขุนศรีราษฎร์นิยม
(พร มัณยานนท์)
กำนันคนแรก
ของตำบลไทรใหญ่
อำเภอบางบัวทอง
ก่อนการจัดตั้งอำเภอไทรน้อย
ผู้เดินรถยนต์โดยสารคนแรก
ในอำเภอบางบัวทอง

พ.ศ. ๒๔๘๕ เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ท้องนาเต็มไปด้วยน้ำอยู่หลายเดือน รถไม่สามารถวิ่ง
ไปในนาได้ ประกอบกับมีเรือยนต์โดยสารวิ่งรับส่งผู้โดยสารในคลองพระราชาพิมล การเดินรถยนต์
โดยสารของขุนศรีราษฎร์นิยมจึงได้ยุติลง รถยนต์ทั้ง ๒ คันนี้ได้จอดทิ้งไว้ที่บ้านขุนศรีราษฎร์นิยม
ริมคลองขุนศรี ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี นายนิยม มัณยานนท์ เล่าว่า สภาพ
ตัวรถยังดีอยู่ ต่อมา นายนิยม มัณยานนท์ จึงได้นำมาทำเป็นศาลาหน้าบ้าน ริมคลองขุนศรีอยู่
หลายปี เมื่อมีการขุดขยายคลองขุนศรีได้รื้อถอนศาลาริมน้ำไปแล้ว ปัจจุบันจึงไม่มีชิ้นส่วนของ
รถยนต์โดยสารคันแรกของอำเภอบางบัวทองหลงเหลือ
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การสร้างถนนสำหรับรถยนต์เข้าสู่อำเภอบางบัวทองสายแรก
แผนการพัฒนาพื้นที่ตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกอบด้วย อำเภอบางบัวทอง
อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอไทรน้อย และพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี ได้เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ ขณะนั้น นายสะอาด ปายะนันท์ ดำรง
ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี และ
นายอำเภอ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า งานพัฒนาจังหวัดนนทบุรีในรอบปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ให้ถือว่าการ
สร้างถนนจากสะพานพระราม ๖ ผ่านอำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จนถึง
อำเภอไทรน้อย นั้น เป็นงานสำคัญที่สุดของจังหวัดนนทบุรีในขณะนั้น เนื่องจากพื้นที่ทางตะวันตก
ของจังหวัดนนทบุรีดังกล่าว มีอาณาเขตมากกว่า ๒ ใน ๓ ของพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรีทั้งหมด
แต่ยังขาดการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคมนาคมทางบกที่สามารถติดต่อ
กับภายนอกได้สะดวกกว่าการใช้เรือ โครงการจัดสร้างถนนจากสะพานพระราม ๖ ไปอำเภอ
บางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย จึงได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมดังกล่าว
หลังจากนั้นมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี และนายอำเภออีกครั้ง เมื่อ
วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่ประชุมมีมติให้จัดสรรงบประมาณที่ต้องใช้ในการสร้างถนน
ครั้ ง นี้ เป็ น จำนวนเงิ น ๔๓๘,๓๕๖ บาท ทางจั ง หวั ด นนทบุ รี ได้ ติ ด ต่ อ กรมโยธาเทศบาลขอ
อนุเคราะห์เงินช่วยในการก่อสร้างอีกเป็นรายปี เพราะเงินจำนวน ๔๓๘,๓๕๖ บาท เป็นค่าใช้จ่าย
เมื่อเริ่มโครงการในปีแรกเท่านั้น จังหวัดนนทบุรีได้อนุมัติงบประมาณส่วนของจังหวัดเพื่อช่วย
ร่วมสร้างอีกปีละไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท สภาจังหวัดนนทบุรีอนุมัติจัดซื้อรถแทรคเตอร์ ๑ คัน ราคา
๔๙๐,๐๐๐ บาท และรถขุดคลองขนาดเล็ก ๑ คัน ราคา ๓๒๖,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการสร้างถนน
สายนี้
เส้นทางรถไฟเจ้าคุณวรพงศ์พิพัฒน์ ได้ถูกกำหนดให้เป็นเส้นทางสร้างถนนสายบางกรวย
- ไทรน้อย ถนนสายนี้เริ่มสร้างจากเชิงสะพานพระราม ๖ ในเขตจังหวัดธนบุรี (ขณะนั้นยังไม่มีการ
รวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเป็นกรุงเทพมหานคร) ไปอำเภอบางกรวยตามเส้นทางรถไฟ
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ ผ่านอำเภอบางกรวยไปถึงทางแยกลงท่าน้ำจังหวัดนนทบุรีตรงกับศาลา
กลางจังหวัดหลังเดิม จากสามแยกท่าน้ำจังหวัดนนทบุรีต่อไปที่อำเภอบางใหญ่ จากสามแยก
อำเภอบางใหญ่ไปถึงอำเภอบางบัวทอง และจากอำเภอบางบัวทองไปถึงอำเภอไทรน้อย
การก่อสร้างถนนสายนี้ ในระยะแรกบางช่วงไม่สามารถนำรถยนต์บรรทุกผ่านไปได้
โดยเฉพาะช่ ว งตั้ ง แต่ ค ลองอ้ อ ม ที่ บ้ า นบางพลู ถึ ง ตลาดบางบั ว ทอง เพราะขณะนั้ น บริ เ วณนี้
ไม่สามารถติดต่อภายนอกได้ด้วยทางรถยนต์ เครื่องจักรกลที่ใช้ในการสร้างถนนต้องบรรทุกแพ
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ลากจูงมาขึ้นที่คลองอ้อม บ้านบางพลู การขนสัมภาระบางอย่างจากคลองอ้อมไปยังจุดที่สร้าง
ถนนไปตลาดบางบัวทอง ต้องใช้กองคาราวานสามล้อ ซึ่งมีอยู่มากในตลาดบางบัวทอง ที่รับส่ง
ผู้โดยสารระหว่างประตูน้ำบางบัวทอง และตลาดบางบัวทองนั้น นำมาขนสัมภาระในการสร้าง
ถนนสายนี้ด้วย
การก่อสร้างถนนสายนี้ได้ใช้แรงงานคนเป็นหลัก ด้วยการขุดดินจากร่องสวนและผืนนา
ข้างถนนนำมาทำถนน ประกอบกับสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่ม เป็นร่องสวนจึงทำให้ต้องบดอัดพื้นที่ถนน
กันอย่างมากมาย นายแสวง ศรีมาเสริม ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีต่อมาและได้
ดำเนินการก่อสร้างถนนสายบางกรวย - ไทรน้อยแล้วเสร็จ สภาพถนนเป็นดินลงหินลูกรัง ระยะ
ทางยาวประมาณ ๓๙ กิโลเมตร

รถสามล้อ พาหนะสำคัญ
ที่ใช้ขนวัสดุก่อสร้างทำถนนสาย
บางกรวย - ไทรน้อย ที่รับช่วงจาก
การบรรทุกเรือจากคลองอ้อมที่บางพลู
เพื่อไปยังตลาดบางบัวทอง

ถนนบางกรวย - ไทรน้อย เปิดใช้ได้ถึงอำเภอบางบัวทอง
ถนนบางกรวย - ไทรน้อย เป็นถนนสายแรกที่ตัดผ่านอำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่
อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ และเปิดเดินรถเมล์ประจำทาง
เพือ่ อำนวยความสะดวกได้ตงั้ แต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นช่วงๆ จากช่วงแรกทีเ่ ริม่ สร้างทีส่ ะพานพระราม ๖
ช่วงแรกเปิดเดินรถได้ตั้งแต่เชิงสะพานพระราม ๖ ถึงอำเภอบางกรวย และท่าน้ำนนทบุรี
ช่วงที่ ๒ เปิดเดินรถได้ตั้งแต่ท่าน้ำนนทบุรี ถึงอำเภอบางใหญ่
ช่วงที่ ๓ เปิดเดินรถได้ตั้งแต่อำเภอบางใหญ่ ถึงตลาดบางบัวทอง
ทางรถไฟเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ กลับฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้ง แต่การฟื้นขึ้นมาครั้งนี้ไม่มี
รถไฟวิ่ง มีแต่รถยนต์วิ่งแทนรถไฟ

11 Chap11 P.218-225 Proof-06.ind221 221

5/3/11 11:12:47 PM

222

ภูมินามอำเภอบางบัวทอง

ช่วงที่ ๔ จากตลาดบางบัวทอง ถึงอำเภอไทรน้อย ถนนช่วงนี้ได้ปล่อยเป็นถนนดินอยู่
หลายปี เนื่องจากชาวบ้านเดินทางด้วยเรือสะดวกกว่า เพราะมีบ้านอยู่ริมคลอง การติดต่อกับ
อำเภอไทรน้อยคงยังใช้เรือเป็นพาหนะหลัก จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๙ จึงมีการปรับปรุงถนน และรถยนต์
สามารถวิ่งได้จากตลาดบางบัวทอง ถึงที่ว่าการอำเภอไทรน้อย
อำเภอบางบัวทอง เคยมีรถยนต์มาก่อน เมื่อครั้งขุนศรีราษฎร์นิยม (พร มัณยานนท์) เปิด
เดินรถยนต์โดยสารระหว่างตำบลไทรใหญ่ และอำเภอบางบัวทอง ก่อนการเกิดถนนบางกรวย ไทรน้อย เกือบ ๓๐ ปี แต่ขณะนั้นยังไม่มีการสร้างถนนสำหรับให้รถยนต์วิ่ง รถยนต์ครั้งนั้นวิ่งไป
ตามท้องนา และวิง่ ได้เฉพาะหน้าแล้งเท่านัน้ ถนนบางกรวย - ไทรน้อย จึงเป็นถนนรถยนต์สายแรก
ที่สร้างขึ้นในอำเภอบางบัวทอง

การเดินรถโดยสารสาธารณะสายแรกบนถนนบางกรวย - ไทรน้อย
นายชานิน เฟื่องภักดี เป็นผู้ริเริ่มทำการเดินรถสายบางกรวย - ไทรน้อย บนถนนดินลงหิน
ลูกรัง ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ทำการเดินรถรับ - ส่งผู้โดยสาร รวม ๓ เส้นทาง คือ ๑) ท่าน้ำนนทบุรี บางกรวย ๒) ท่าน้ำนนทบุรี - บางใหญ่ และ ๓) ท่าน้ำนนทบุรี - บางบัวทอง มีจำนวนรถทั้งหมด
ใน ๓ เส้นทาง รวม ๔๒ คัน รถส่วนใหญ่ที่ใช้รับ - ส่งผู้โดยสารเป็นรถยี่ห้อโตโยเอส และโตโยเปท
ของบริษัทโตโยมอเตอร์ จำกัด นายชานิน เฟื่องภักดี เล่าว่า รถทั้งสองรุ่นนี้มีความทนทานมาก
ในบางปีมีน้ำท่วมถนนมาก รถต้องวิ่งลุยน้ำเกือบครึ่งคัน ทั้งติดหล่มและลุยโคลน จนบริษัทที่ญี่ปุ่น
ส่งคนมาดูความทนทานของรถรุ่นนี้
ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๖ กรมการขนส่งทางบกได้เข้ามาควบคุมการเดินรถโดยสาร
ประจำทางในเส้นทางเดินรถสายบางกรวย - ไทรน้อย โดยบังคับรถทุกคันที่จะประกอบการรับ - ส่ง
ผู้โดยสารต้องรวมตัวกันเป็นนิติบุคคลจึงจะออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถประจำทางให้
จึงได้รวมตัวกันเป็น ๓ กลุ่ม ๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ
๑. ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจำกั ด สหบั ว ทองขนส่ ง จดทะเบี ย นพาณิ ช ย์ เ มื่ อ วั น ที่ ๘ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๐๗ นายสมบัติ เฟื่องภักดี เป็นผู้จัดการ (ปัจจุบันคือนายชานิน เฟื่องภักดี) มีจำนวนรถ
๒๓ คัน
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยานยนต์นนทบุรี นายฮีม ราบเรียม เป็นผู้จัดการ มีรถร่วม
๑๐ คัน
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วอุทัยขนส่ง นายเฉลิม ท้วมอุทัย เป็นผู้จัดการ มีรถร่วม ๘ คัน
ต่อมารถของห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วอุทัยขนส่ง มาเข้าร่วมวิ่งในสังกัดของห้างหุ้นส่วน
จำกัด สหบัวทองขนส่ง และต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้เปลี่ยนเป็น บริษัทสหบางบัวทองขนส่ง
และได้ขอสัมปทานเพิ่มขึ้นอีก ๓ เส้นทาง คือ
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๑. เส้นทางสายที่ ๑๐๑๐ บางกรวย - พระรามหก
๒. เส้นทางสายที่ ๑๐๒๔ วัดนครอินทร์ - อำเภอบางบัวทอง
๓. เส้นทางหมวด ๓ สายที่ ๓๗๐ ปทุมธานี - นนทบุรี
สำหรับเส้นทางที่ ๑๐๒๔ นั้น เป็นการขอสัมปทานเดินรถข้ามฝั่งทิศตะวันตกไปทิศ
ตะวันออกเป็นครั้งแรก ต้องใช้ความพยายามยาวนานกว่า ๗ ปี จึงประสบความสำเร็จ
ความกล้าได้กล้าเสียของนายชานินในเวลานั้น ทำให้ชาวบางบัวทอง และชาวนนทบุรี
ตลอดจนผู้สัญจรทั่วไปได้มีพาหนะเดินทางในจังหวัดนนทบุรีฝั่งตะวันตก นอกจากนี้นายชานิน
ยังได้รับแต่งตั้งจากนายแสวง ศรีมาเสริม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีในขณะนั้น ให้เป็นผู้ช่วย
ผู้ว่าราชการจังหวัด มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของถนนบางกรวย - ไทรน้อย อีกด้วย

รถโดยสารสาธารณะรุ่นแรก
ของอำเภอบางบัวทอง

นายชานิน เฟื่องภักดี
ผู้บุกเบิกการเดินรถ
โดยสารในจังหวัดนนทบุรี
ฝั่งตะวันตก

ต่ อ มามี ก ารสร้ า งถนนที่ เ ป็ น ถนนสายหลั ก เชื่ อ มกรุ ง เทพมหานคร และต่ า งจั ง หวั ด
กับบางบัวทอง อีกหลายสายในอำเภอบางบัวทอง ดังนี้ ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี สร้างเสร็จเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๒๒ ถนนรัตนาธิเบศร์ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ และมีถนนที่เชื่อมกับจังหวัดปทุมธานี
ทางด้านเหนือของอำเภอบางบัวทอง คือ ถนนสาย ๓๔๕ บางบัวทอง - ปทุมธานี และถนน
บางบัวทอง - บางปะอิน
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แผนที่อำเภอบางบัวทอง
ที่แสดงเส้นทางการเดินรถโดยสาร
จังหวัดนนทบุรีฝั่งตะวันตก
ที่นายชานิน (สมบัติ)  เฟื่องภักดี
จัดทำขึ้นเอง

บริเวณท่าน้ำตรงข้าม
หอนาฬิกา ศาลากลาง
จังหวัดนนทบุรีหลังเดิม
เป็นที่รวมรถยนต์โดยสาร
ที่เดินทางไปอำเภอ
บางบัวทอง อำเภอบางใหญ่
และอำเภอบางกรวย
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แผนที่เส้นทางรถยนต์โดยสารสายนนทบุรี - บางกรวย เป็นเส้นทางเดินรถระหว่างฝั่งตะวันออก
และฝั่งตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี

นายชานิน (สมบัติ) เฟื่องภักดี ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์
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ตอนที่ ๑๒
ผู้ทำคุณประโยชน์ ในอำเภอบางบัวทอง
อำเภอบางบัวทองได้มกี ารพัฒนาต่อเนือ่ งกันมาตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๓๓ (ก่อนทีม่ กี ารยกฐานะ
เป็นอำเภอบางบัวทอง) เมื่อพระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) เริ่มขุดคลองพระราชาพิมล จากนั้นมีผู้คน
เข้าไปตั้งหลักแหล่งทำมาหากินตามสองฝั่งคลองพระราชาพิมลมากขึ้น และต่อมามีการขุดคลอง
อื่นๆ อีกหลายคลอง ผู้คนยิ่งหลั่งไหลเข้ามาอยู่อาศัยกันมาก จนทางราชการได้ยกฐานะชุมชนขึ้น
เป็นอำเภอบางบัวทอง
การพัฒนาของอำเภอบางบัวทองในลักษณะก้าวกระโดด ได้เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐
เมื่อมีรถไฟของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา) เปิดบริการจากธนบุรี บางบัวทอง
ถึงอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็นการนำความเจริญมาสู่อำเภอบางบัวทอง จนทำให้
ชุมชนในตลาดบางบัวทองได้พัฒนาเป็นเทศบาลเมืองบางบัวทอง
ปัจจุบันอำเภอบางบัวทอง ได้เปลี่ยนสภาพจากชุมชนชนบทเป็นชุมชนเมืองและนับวัน
จะก้ า วไปเป็ น ชุ ม ชนเมื อ งที่ ใ หญ่ แ ห่ ง หนึ่ ง ของจั ง หวั ด นนทบุ รี และเป็ น เมื อ งปริ ม ณฑลของ
กรุงเทพมหานคร
ผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนา ทำคุณประโยชน์และสรรค์สร้างความเจริญให้แก่อำเภอ
บางบัวทอง ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติมีหลายท่าน การนำเสนอผลงานของผู้ทำคุณประโยชน์
แก่อำเภอบางบัวทองในที่นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้ทำคุณประโยชน์แก่อำเภอบางบัวทองเท่านั้น
แท้ที่จริงแล้วมีผู้ทำประโยชน์ให้แก่อำเภอบางบัวทองอีกมากมายหลายท่าน

12 Chap12 P.226-249 Proof-06.ind226 226

5/3/11 11:18:27 PM

ภูมินามอำเภอบางบัวทอง

227

พระราชปรีชามุนี (เผือก ติสสถิโร) 

พัฒนาผู้คนในบางบัวทอง
พระราชปรี ช ามุ นี นามเดิ ม เผื อ ก จุ ล พั น ธ์
เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๒๖ ที่ อ ำเภอ
ขาณุ ว รลั ก ษบุ รี จั ง หวั ด กำแพงเพชร บิ ด าชื่ อ บุ ญ โยม
มารดาชื่อจ้อน เมื่อแรกเกิดมีผิวกายขาวมาก บิดามารดา
จึ ง ตั้ ง ชื่อว่าเผือก เมื่อเยาว์วัยได้เรียนหนังสือที่วัดอุดม
ศรัทธารามที่อยู่ใกล้บ้าน
พ.ศ. ๒๔๔๖ มีอายุครบ ๒๐ ปี ได้อุปสมบท
ที่วัดโบสถ์สามัคคีธรรม (วัดโบสถ์) ตำบลบางแก้ว อำเภอ
บรรพตพิ สั ย จั ง หวั ด นครสวรรค์ พระอธิ ก ารแหยม
วั ด บ้ า นแดน จั ง หวั ด นครสวรรค์ เป็ น พระอุ ปั ช ฌาย์
พระราชปรีชามุนี (เผือก ติสสถิโร)
พระครู ธ รรมบาล (ป๊ อ ด) วั ด สว่ า งอารมณ์ จั ง หวั ด
กำแพงเพชร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูถิรธรรม (เคลือบ) วัดอุดมศรัทธาราม จังหวัด
กำแพงเพชร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ พระอุปัชฌาย์ได้ตั้งนามฉายาให้เป็นมงคลว่า “ติสสถิโร”
พ.ศ. ๒๔๔๗ พระภิกษุเผือกได้เดินทางไปศึกษาที่วัดบางคลาน จังหวัดพิจิตร ซึ่งขณะนั้น
มีหลวงพ่อเงินเป็นเจ้าอาวาสและมีศักดิ์เป็นหลวงลุง ได้ศึกษาเล่าเรียนที่วัดบางคลานเป็นเวลา
๕ พรรษา ถึง พ.ศ. ๒๔๕๒
พ.ศ. ๒๔๕๒ ได้ไปศึกษาที่วัดระฆังโฆสิตาราม ธนบุรี จนถึง พ.ศ. ๒๔๕๘
พ.ศ. ๒๔๕๘ ขณะที่พระภิกษุเผือก จำพรรษาอยู่ที่วัดระฆังโฆสิตารามนั้น คณะกรรมการ
วั ด โมลี อำเภอบางบั ว ทอง ได้ ม าพบสมเด็ จ พระพุ ท ธโฆษาจารย์ (ม.ร.ว. เจริ ญ อิ ศ รางกู ร )
เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ขอพระสงฆ์จากวัดระฆังโฆสิตารามไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส
วัดโมลี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ได้พิจารณาแล้วจึงมอบหมายให้พระภิกษุเผือกผู้มีความ
เหมาะสมไปเป็ น เจ้ า อาวาสวั ด โมลี พระภิ ก ษุ เ ผื อ กได้ ด ำรงตำแหน่ ง เจ้ า อาวาสวั ด โมลี ตั้ ง แต่
พ.ศ. ๒๔๕๘ ขณะมีอายุ ๓๒ ปี พรรษา ๑๒
จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในชุมชนวัดโมลีกล่าวว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ วัดโมลีว่าง
เจ้าอาวาส คณะกรรมการวัดจึงให้มกี ารเสีย่ งทายเจ้าอาวาสโดยการลอยเรือไปตามลำน้ำเจ้าพระยา
จากจังหวัดนนทบุรี ถ้าเรือลอยไปติดที่วัดใดจะขอพระสงฆ์จากวัดนั้นไปเป็นเจ้าอาวาส เมื่อเรือ
ลอยไปติดที่วัดระฆังโฆสิตาราม จึงได้ไปนมัสการสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ม.ร.ว. เจริญ
อิศรางกูร) เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามในขณะนั้น ให้ทราบถึงความประสงค์ของคณะกรรมการ
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วั ด โมลี ที่ ไ ด้ เ สี่ ย งทายมาขอพระสงฆ์ จ ากวั ด ระฆั ง โฆสิ ต าราม ที่ เ รื อ ได้ ล อยมาติ ด อยู่ ที่ ห น้ า วั ด
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์จึงมอบให้พระภิกษุเผือกไปเป็นเจ้าอาวาสวัดโมลีตามความประสงค์
ของคณะกรรมการวัดโมลี
กิจกรรมหลักคือการพัฒนาคน
พระภิกษุเผือกเมื่อได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโมลี ได้ดำเนินการจัดการเรียน
การสอนของพระภิกษุสามเณรที่วัดโมลีอย่างจริงจังพร้อมกับการพัฒนาวัดไปด้วยกัน ได้สร้าง
โรงเรียนปริยัติธรรม มีการสอนทั้งเปรียญธรรมและปริยัติธรรม วัดโมลีจึงเป็นสำนักเรียนที่สำคัญ
แห่งหนึ่งในอำเภอบางบัวทอง มีพระภิกษุสามเณรจากวัดอื่นๆ มาเรียนที่วัดโมลีเป็นจำนวนมาก
ตำแหน่งหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๔๖๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะหมวด (ตำบล) บางรักใหญ่ แขวง (อำเภอ)
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้เป็นพระครู (ประทวน) และเป็นเจ้าคณะแขวง (อำเภอ) บางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี
ต่อมาได้รับพระราชทานเป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรที่พระครูนนทปรีชา เจ้าคณะแขวง
บางบัวทองและแขวงบางแม่นาง จังหวัดนนทบุรี และได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๗๑ ได้จัดตั้งสำนักเรียนนักธรรมและบาลี และเป็นผู้อุปการะสำนักเรียนด้วย
พ.ศ. ๒๔๗๓ เป็นกรรมการตรวจการสอบนักธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นกรรมการศึกษาประจำอำเภอบางใหญ่
พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็นผู้อำนวยการศึกษาอบรมปริยัติธรรมประจำอำเภอบางบัวทอง และ
อำเภอบางใหญ่
พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระคณาธิการประจำองค์การศึกษาจังหวัดนนทบุรี
จากผลงานที่เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและแก่ชุมชน ตลอดถึงบรรดาศิษย์และ
ชาวบ้านทั่วไปในอำเภอบางบัวทอง อำเภอไทรน้อย (ขณะที่ยังอยู่ในเขตปกครองของอำเภอ
บางบัวทอง) และอำเภอบางใหญ่ หลวงปู่เผือก ติสสถิโรจึงได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ดังนี้
- พระครูเจ้าอธิการ (ประทวน)
- พระครูสัญญาบัตรที่ พระครูนนทปรีชา
- พระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระปรีชานนทโมลี
- พระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปรีชามุนี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
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พระราชปรีชามุนี เป็นพระเถระที่มีคนเคารพนับถือในความเป็นพระสงฆ์ ผู้ที่ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ ควรแก่การเคารพสักการะ ชาวบ้านจะเรียกขานนามทั่วไปว่า หลวงปู่เผือก มากกว่า
คำว่าเจ้าคุณ เพราะท่านพอใจที่จะดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายมักน้อย สันโดษไม่ยึดมั่นในยศศักดิ์ซึ่ง
เป็นเพียงสิ่งสมมติแต่หลวงปู่เป็นพระสงฆ์ที่เปี่ยมล้นในคุณธรรม เป็นพระที่ดีอย่างแท้จริงเป็น
ปูชนียบุคคลที่มีผู้คนเคารพกราบไหว้ แม้ท่านจะได้ละสังขารไปแล้ว ยังมีผู้กราบไหว้เคารพบูชา
ตลอดมา
พระราชปรีชามุนี มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๘ อายุ ๘๒ ปี พรรษา ๖๒

พระครูนนทปรีชา (เปลี่ยน ชุตินธโร)
นักพัฒนาการศึกษา
พระครู น นทปรี ช า นามเดิ ม เปลี่ ย น ทองทวี
เกิดเมือ่ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ ทีบ่ า้ นแก ตำบลแก
อำเภอรั ต นบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นบุตรนายมา นางขำ
ทองทวี
เมื่อเยาว์วัยได้รับการศึกษาที่โรงเรียนวัดบ้านแก
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ หลังจากเรียนจบชั้นประถม
ศึกษาแล้ว ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดบ้านแก อำเภอ
รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
เมื่อบรรพชาเป็นสามเณรได้ไปศึกษาพระปริยัติ
ธรรมและเปรียญธรรมที่จังหวัดอุบลราชธานี จนเรียนจบ
หลักสูตรมูลกัจจายแต่ไม่ได้สอบ เพราะการสอบยังมีไม่ พระครูนนทปรีชา (เปลี่ยน ชุตินธโร)
ทั่วถึงในชนบท ได้ติดตามพระอาจารย์ธุดงค์ไปเกือบทั่วทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้
เดินทางไปนมัสการพระเกศธาตุเจดีย์ที่เมืองหงสาวดี ประเทศพม่า ต่อมากลับมาอยู่ที่วัดบ้านแก
และได้ลาเพศจากสามเณร
หลังจากลาเพศจากสามเณรแล้ว ได้เดินทางมาภาคกลางเพื่อหาอาชีพสำหรับผู้ครอง
เรือน ได้มาอยู่ในพื้นที่ระหว่างเขตอำเภอบางบัวทอง กับอำเภอเมืองนนทบุรีติดต่อกัน
เมื่ออยู่ในเพศฆราวาสเกิดรู้สึกเบื่อหน่ายในการใช้ชีวิตแบบผู้ครองเรือน จึงได้อุปสมบท
เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๒ ณ อุ โ บสถวั ด โมลี อำเภอบางบั ว ทอง จั ง หวั ด นนทบุ รี
มีพระครูนนทปรีชา (เผือก ติสสถิโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการนก เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระปลัดลี เป็นพระอนุสาวนาจารย์
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การศึกษา	
พ.ศ. ๒๔๗๓
พ.ศ. ๒๔๗๕
พ.ศ. ๒๔๗๗

สอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี
สอบไล่ได้นักธรรมชั้นโท
สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่ พระครูนนทปรีชา
ต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทและเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก
โดยลำดับ
หลวงพ่อเปลี่ยน พระนักพัฒนาการศึกษา
นอกจากการก่อสร้างวัดแล้ว พระครูนนทปรีชาหรือหลวงพ่อเปลี่ยนจะให้ความสำคัญ
แก่การศึกษาทั้งของพระสงฆ์สามเณรและของเยาวชนของชาติ
จัดตั้งสำนักเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้
ความเข้ า ใจในพระพุ ท ธศาสนา และสามารถเป็ น ครู ไ ปสั่ ง สอนอบรมคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชนต่อไป นอกจากสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมแล้ว ยังได้จัดหา
ครูอาจารย์มาสอนพระภิกษุสามเณรในวัดละหารและวัดอืน่ ๆ ทีม่ าเรียนทีส่ ำนักวัดละหาร การเรียน
มีทั้งหลักสูตรนักธรรมและหลักสูตรเปรียญธรรม
สำหรับหลักสูตรเปรียญธรรมหรือสำนักเรียนบาลีนั้น หลวงพ่อเปลี่ยนได้เริ่มเปิดการเรียน
การสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๘ ได้จ้างครูมาช่วยสอน และรับพระสงฆ์สามเณรจากต่างจังหวัดมา
ศึกษา และขอครูพระที่สำนักวัดโมลีมาช่วยสอน จนสำนักเรียนวัดละหารเป็นสำนักเรียนบาลีที่
ใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี การศึกษาบาลีเริ่มคึกคักมากตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน มีพระภิกษุสามเณรมารับการศึกษากว่า ๑๐๐ รูปในแต่ละปี
หน้าที่การงาน
พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ (คู่สวด) เป็นครูสอนปริยัติธรรม
ประจำสำนักเรียนวัดโมลี และเป็นกรรมการสอบนักธรรม ตรวจข้อสอบ นักธรรม ชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๘๘ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น พระปลั ด เปลี่ ย น และย้ า ยไปเป็ น ผู้ รั ก ษาการแทน
เจ้าอาวาสวัดละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๔๘๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสงฆ์ ตำแหน่งสาธารณูปการ
อำเภอบางบัวทอง
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วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๔๘๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดละหาร
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๘๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๔๙๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี
ในส่วนการศึกษาธรรมของนักเรียน หลวงพ่อเปลี่ยนได้จัดพระวัดละหารให้เป็นครูสอน
ธรรมแก่นักเรียนในโรงเรียนเทศบาลวัดละหารและโรงเรียนบางบัวทอง มีนักเรียนสอบได้ธรรม
ศึกษาตรี ธรรมศึกษาโท และธรรมศึกษาเอก จำนวนมากในแต่ละปี
พระสงฆ์ซึ่งเป็นศิษย์ของสำนักเรียนวัดละหารได้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสของ
วัดต่างๆ ทั้งในอำเภอบางบัวทองและอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เช่น พระครูนนทการโกศล
(บุญมา สิริมังคโล) เจ้าอาวาสวัดบางรักใหญ่และเจ้าคณะอำเภอบางบัวทอง พระครูถาวรสุตกิจ
(เจียม) เจ้าอาวาสวัดคลองตาคล้าย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น
สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับเยาวชนของชาติ
นอกจากการสร้างสำนักเรียนบาลีและนักธรรมแก่พระสงฆ์สามเณรแล้ว หลวงพ่อเปลี่ยน
ให้ความสำคัญแก่การศึกษาของเยาวชนของชาติเป็นอย่างมาก ได้เชิญชวนชาวบ้านร่วมกัน
ซื้อที่ดินที่อยู่ด้านหลังวัดละหารเพื่อสร้างโรงเรียนวัดละหาร ในราคาตารางวาละ ๑ บาท ชาวบ้าน
ศรัทธาได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์สามารถซื้อที่ดินได้ทั้งหมดเป็นเนื้อที่ถึง ๑๕ ไร่ ๑ งาน ๙๐ ตารางวา
เมื่ อ ซื้ อ ที่ ดิ น ได้ แ ล้ ว หลวงพ่ อ ได้ ร่ ว มหาทุ น ในการสร้ า งโรงเรี ย น ขอแรงชาวบ้ า นมาช่ ว ยสร้ า ง
อาคารเรียนและทำถนนทางเดิน เพื่อให้เด็กนักเรียนและชาวบ้านเดินทางได้สะดวก
พื้นที่ที่ได้ใช้ในการสร้างโรงเรียนนั้นสามารถสร้างทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษาคือ
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา คือโรงเรียนบางบัวทอง (ปัจจุบันคือ
โรงเรียนโสตศึกษาบางบัวทอง)
สำหรับโรงเรียนบางบัวทอง หลวงพ่อเปลี่ยนได้อนุญาตให้สร้างในที่ดินของวัดเช่นเดียว
กับโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ได้ช่วยเหลือก่อสร้างอาคารเรียนติดต่อกับทางราชการเพื่อก่อตั้ง
โรงเรียนบางบัวทองจนเปิดดำเนินการสอนได้ กับทั้งได้อุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือโรงเรียนเสมอมา
มิ ไ ด้ ข าด แม้ แ ต่ ค รั้ ง สุ ด ท้ า ยก่ อ นมรณภาพ ได้ ช่ ว ยจั ด การย้ า ยที่ เ ก็ บ ศพเพื่ อ ใช้ ที่ ส ำหรั บ สร้ า ง
โรงเรียนอันเป็นประโยชน์แก่การศึกษาของเยาวชน
ผลงานของพระครูนนทปรีชา (เปลี่ยน ชุตินธโร) อำนวยประโยชน์อย่างมหาศาลแก่
ชาวบางบัวทองทั้งที่เป็นกิจของพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนกิจ และเป็นการพัฒนาชีวิตและ
ความเจริญก้าวหน้าของผู้คน ชุมชนต่างๆ ในอำเภอบางบัวทองและอำเภอใกล้เคียงเป็นที่ประจักษ์
ในความเมตตาของหลวงพ่อเปลี่ยน และอยู่ในความรำลึกถึงของผู้คนเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลา
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พระครูนนทปรีชา มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ อายุ ๗๑ ปี พรรษา ๔๒
ตลอดระยะเวลา ๓๐ ปีที่หลวงพ่อเปลี่ยน ตำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดละหาร ได้สร้าง
คุณงามความดี ได้อุทิศตนสร้างสิ่งต่างๆ ฝากไว้เป็นผลงานมากมาย จึงมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ
กับหลวงพ่อมากมายเช่นกัน แม้เงินส่วนตัวของท่านที่ได้รับถวายจากญาติโยม หลวงพ่อได้นำเข้า
สมทบในการสร้างสาธารณประโยชน์ทั้งหมด เมื่อหลวงพ่อมรณภาพจึงไม่มีสมบัติอะไรเหลือ
อยู่เลย เพราะท่านไม่นิยมในการสะสม แต่พอใจที่ได้ใช้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เพื่อการศึกษาของพระภิกษุสามเณรและของเยาวชนของชาติ

พระราชาภิมณฑ์ผู้บุกเบิกวางรากฐานการพัฒนาอำเภอบางบัวทอง
เนรมิตผืนป่าให้เป็นนาข้าว
พระราชาภิมณฑ์ เดิมชื่อเพ็ง เป็นบุตรหลวงพิพิธภูษา เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๙ ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก่อนที่จะมีการจัดตั้งอำเภอบางบัวทองและอำเภอไทรน้อย พื้นที่ส่วนใหญ่ที่อยู่ในเขต
ปกครองของอำเภอบางบัวทองและอำเภอไทรน้อยขณะนั้นยังคงเป็นป่าที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ราษฎร
ส่วนใหญ่อยู่อาศัยเฉพาะที่เป็นชุมชนดั้งเดิมตามคลองอ้อมและคลองบางบัวทอง บริเวณที่เป็น
ตลาดบางบัวทองในปัจจุบันต่อเนื่องไปจนถึงอำเภอไทรน้อยยังคงเป็นป่า มีผู้คนเข้าทำนากันบ้าง
ก็เฉพาะใกล้คลองบางบัวทอง ปลายคลองบางไผ่ และปลายคลองบางแพรก
พระราชาภิ ม ณฑ์ (เพ็ ง ) ผู้ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการพั ฒ นาบ้ า นเมื อ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
การพัฒนาทางด้านการเกษตร คือการปลูกข้าวและการค้าข้าวของไทย อีกทั้งเป็นการสนอง
พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ ที่ทรงส่งเสริมสนับสนุนให้ราษฎร
ขยายพื้นที่ทำนา ให้ราษฎรขุดคลองและจับจองที่ดินสองฝั่งคลองที่ยังคงเป็นป่าเพื่อมาพัฒนาให้
เป็นพื้นที่ทำนาได้ พระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) จึงได้เป็นหัวหน้ารวมข้าราชการและราษฎรจัดตั้งเป็น
บริษัทด้วยเงินทุนจำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตขุดคลองเพื่อพัฒนา
พื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ปลายคลองบางบัวทองซึ่งเป็น
ป่าใหญ่ในช่วงเวลานั้น ปัจจุบันเป็นพื้นที่ของอำเภอบางบัวทองและอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
และพื้นที่ของอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
โครงการที่พระราชาภิมณฑ์ขอพระบรมราชานุญาตขุดคลองนั้น ได้ขุดคลองจากปลาย
คลองบางบัวทองไปทางทิศตะวันตกผ่านป่ากระทุ่มมืด ซึ่งเป็นเส้นทางเกวียนของชาวบ้านที่นำของ
ป่าจากสุพรรณบุรี กำแพงแสน อู่ทอง มาที่คลองบางบัวทอง คลองจะขุดไปบรรจบแม่น้ำนครชัยศรี
(แม่น้ำท่าจีน) ที่อำเภอบางปลา (อำเภอบางเลน) เมืองนครชัยศรี (จังหวัดนครปฐม) คลองกว้าง
๒ วา ลึก ๑ วา ยาว ๘๐๐ เส้น (ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร) ระยะเวลาขุดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๓ ถึง
พ.ศ. ๒๔๓๕
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้พระราชาภิมณฑ์ขุดคลองได้ แต่ต้องเว้นที่สองฝั่งคลองด้านละ ๒๐ วา ให้เป็นของหลวง พื้นที่
ถัดจากที่เว้นไว้นั้น ผู้ขุดสามารถนำไปจัดสรรให้ราษฎรเข้าจับจองทำประโยชน์ได้
ได้ฤกษ์ขุดคลองเมื่อมีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๓
เมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้ว พระราชาภิมณฑ์ได้จ้างชาวจีนให้ขุดคลองและได้เริ่ม
ลงมือขุดเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๓ ต่อมาพระราชาภิมณฑ์ได้ขอพระบรมราชานุญาตขยาย
คลองที่ขุดให้กว้างและลึกกว่าเดิม คือกว้าง ๓ วา ลึก ๕ ศอก และได้ขอเปลี่ยนเส้นทางแนวคลอง
ที่ขุดเชื่อมแม่น้ำท่าจีน เปลี่ยนแนวไปทางไปทางบางไผ่นาท อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
เพราะกระแสน้ำจะไหลแรงและไหลเข้าคลองที่ขุดได้สะดวกกว่าแนวเดิม และขยายระยะเวลาการ
ขุดไปสิ้นสุด พ.ศ. ๒๔๔๒ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนแปลงแนวคลองความกว้างลึกและ
ขยายเวลาที่ต้องใช้ในการขุดคลองเพิ่มขึ้นได้ตามที่ขอ
พระราชาภิมณฑ์ได้ขุดคลองไปจนถึงป่ากระทุ่มมืดใกล้รางกระทุ่ม แต่พระราชาภิมณฑ์
ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ การขุดคลองได้ดำเนินการต่อมาอีกระยะหนึ่งจนถึง พ.ศ. ๒๔๔๒
จึงยุติการขุดคลองและขุดได้คลองยาว ๕๐๐ เส้น (ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร) ขุดไปถึงตำบลขุนศรี
อำเภอบางปลา จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันอยู่ที่วัดยอดพระพิมล ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี จึงเรียกบริเวณนี้ว่า บ้านคลองตัน
คลองที่พระราชาภิมณฑ์ได้ดำเนินการขุดไว้นี้ เรียกชื่อตามบรรดาศักดิ์ของพระราชา
ภิมณฑ์ว่าคลองพระราชาภิมณฑ์ แต่การเรียกชื่อคลองและเขียนชื่อคลองได้ถูกเปลี่ยนไปเป็น
คลองพระราชาพิมลบ้าง คลองพระพิมลบ้าง
การขุดคลองของพระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) เป็นการวางรากฐานและสร้างความเจริญ
ที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาพื้นที่ของอำเภอบางบัวทอง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี อำเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม และอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากพื้นที่ที่เป็นป่า
เมื่อพระราชาภิมณฑ์ได้ขุดคลองผ่านเข้าไปในป่า จึงเกิดเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญมีคุณแก่การทำนา
และการคมนาคมทางน้ำ ราษฎรจำนวนมากมายได้หลั่งไหลเข้าไปจับจองหักร้างถางป่าเพื่อใช้
ที่ดินเป็นที่ทำนา นาข้าวจำนวนนับแสนไร่ได้เกิดขึ้นตลอดสองฝั่งคลองที่พระราชาภิมณฑ์ได้ขุดขึ้น
ตลอดสองฝั่งคลองที่พระราชาภิมณฑ์ขุดไว้จึงเปลี่ยนสภาพจากป่ามาเป็นนาข้าว และไม่ได้เป็น
เพียงแหล่งปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอบางบัวทองเท่านั้น แต่เป็นแหล่งปลูกข้าวและแหล่งธุรกิจ
ค้าข้าวที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนนทบุรีด้วย
ผลงานที่สำคัญยิ่งของพระราชาภิมณฑ์นอกเหนือจากการพัฒนาแหล่งปลูกข้าวและ
ธุรกิจการค้าข้าวแล้ว ตลอดสองฝั่งคลองที่พระราชาภิมณฑ์ได้ขุดไว้นั้นได้เกิดชุมชนต่างๆ มากมาย
เกิดวัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ ที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจ โรงพยาบาล โรงเรียน ตลาด โรงสีและ
หมู่บ้านต่างๆ
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นอกจากนั้นมีการขุดคลองแยกจากคลองที่พระราชาภิมณฑ์ได้ขุดไว้อีกกว่า ๑๐ คลอง
ทำให้ความเจริญของการเกษตรและการเกิดชุมชนกระจายไปทั่วพื้นที่ของอำเภอบางบัวทอง
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมและอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
การขุดคลองพระราชาพิมลมีผลให้เกิดอำเภอบางบัวทอง
การดำเนินการขุดคลองของพระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่บริษัทขุด
คูคลองนาสยามที่กำลังขุดคลองรังสิตที่ตำบลทุ่งหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นโครงการใหญ่
และเป็นที่สนใจของผู้คนจำนวนมากที่หลั่งไหลเข้าไปจับจองที่ดินทำนาและเกิดเป็นนาข้าวและ
ชุมชนต่างๆ มากมาย ทางราชการได้ยกฐานะตำบลทุ่งหลวงขึ้นเป็นเมืองธัญบุรีเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓
ทุ่งนาบางบัวทองและป่ากระทุ่มมืดที่พระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ได้ขุดคลองในช่วงเวลา
เดียวกันนั้น มีคลองพระราชาพิมลเป็นคลองหลักและเกิดนาข้าวที่มีพื้นที่กว้างใหญ่เกิดชุมชน
น้อยใหญ่มากมาย เพราะมีผู้คนหลั่งไหลเข้าไปจับจองที่ดินสองฝั่งคลองทำนาปลูกข้าวจึงเกิดเป็น
ชุมชนดังกล่าว กระทรวงนครบาลจึงได้ยกฐานะทุ่งบางบัวทอง บ้านกระทุ่มมืดขึ้นเป็นอำเภอ
บางบัวทองในเวลาใกล้เคียงกับการตั้งเมืองธัญบุรีและเมืองมีนบุรี
ที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทอง สำนักงาน
เทศบาลเมืองบางบัวทองและบ้านพักข้าราชการ แต่เดิมตั้งอยู่ริมคลองพระราชาพิมลมาก่อน
ปัจจุบันนี้โรงพยาบาลบางบัวทอง ตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทองตั้งอยู่ริมคลองพระราชาพิมล
คลองพระราชาพิมล ช่วยอำนวยประโยชน์แก่ผู้คนจำนวนมากที่อยู่ในอำเภอบางบัวทอง
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมและอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เนือ่ งจากคลองพระราชาพิมลเป็นคลองชลประทานทีร่ บั น้ำจากแม่นำ้ เจ้าพระยา
และแม่น้ำนครชัยศรี (ท่าจีน) ผู้คนได้อาศัยเป็นทางคมนาคมหลักในพื้นที่และใช้น้ำเพื่อการเกษตร
และการบริโภคมาตั้งแต่เมื่อแรกมีการขุดคลองจนถึงปัจจุบันนี้
พระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) รับราชการในตำแหน่งพนักงานเครื่องเบ็ดเสร็จในกรมภูษามาลา
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรงตำแหน่งปลัดเวรกรมภูษามาลา ได้รับ
พระราชทานเบี้ยหวัดปีละ ๑๐ ตำลึง จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นขุนทิพสมบัติ
ได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดปีละ ๑ ชั่ง ๕ ตำลึง ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนขั้นเป็น
พระราชาภิมณฑ์ ได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดเพิ่มขึ้นเป็นปีละ ๒ ชั่ง ได้รับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์มงกุฎสยามชั้นที่ ๔ ภัทราภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ ๕ ทิพยาภรณ์เหรียญดุษฎีมาลา และ
เหรียญรัชฎาภิเษก
พระราชาภิมณฑ์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ รวมอายุได้ ๕๑ ปี
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มหาเสวกเอก เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์
(ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา)
นักพัฒนา ผู้เนรมิตท้องนาให้มาเป็นบ้านเป็นเมือง
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา) เป็น
อีกบุคคลหนึ่งที่สร้างความเจริญให้แก่อำเภอบางบัวทองอย่าง
มากมายในยุคแรกๆ ของการพัฒนาอำเภอบางบัวทอง พระราชา
ภิมณฑ์ (เพ็ง) เป็นบุคคลแรกที่เป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาพื้นที่ป่าให้
เป็นนาเป็นไร่ในทุ่งบางบัวทอง มีผู้คนหลั่งไหลเข้าไปจับจองที่ดิน
ทำนา เกิ ด เป็ น ชุ ม ชนใหญ่ จ นได้ รั บ การยกฐานะชุ ม ชนขึ้ น เป็ น
อำเภอบางบัวทอง เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ เป็นบุคคลแรกที่ได้
เป็นผู้บุกเบิกการคมนาคมทางบก เปิดเส้นทางรถไฟให้ผู้คนใน
อำเภอบางบัวทอง ติดต่อกับกรุงเทพฯ ทางบกได้ และพัฒนา
ศูนย์การค้า และการเกษตรกรรมขนาดใหญ่ในอำเภอบางบัวทอง
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์
ในยุคแรกของการจัดตั้งอำเภอบางบัวทอง นำระบบการปกครองท้องถิ่นแบบเทศบาลมาใช้บริหาร
ชุมชนบางบัวทอง ทำให้อำเภอบางบัวทองมีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
เกิดขึ้นและเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วและรุดหน้ากว่าอำเภออื่นๆ ในจังหวัด
นนทบุรี และเป็นรากฐานการพัฒนาของอำเภอบางบัวทอง ต่อมาจนถึงปัจจุบัน
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา) เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๐๕
ตรงกั บ วั น อั ง คาร ขึ้ น ๑๒ ค่ ำ เดื อ น ๕ ปี กุ น ที่ วั ง ถนนพระอาทิ ต ย์ เป็ น บุ ต รของหม่ อ มเจ้ า
เสาวรส อิศรเสนา ในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช สืบสกุลวงศ์มาจากสมเด็จ
พระเจ้ า ตากสิ น มหาราช หม่ อ มมุ ห น่ า ย ธิ ด าพระยานนทบุ รี ศ รี เ กษตราราม (ฉิ ม ) ข้ า หลวง
เมืองนนทบุรีเป็นมารดา เมื่ออายุย่างเข้า ๘ ปี ได้เรียนหนังสือและเลขกับพระภิกษุพระยานนทบุรี
ศรี เ กษตราราม (ฉิ ม ) ผู้ เ ป็ น ตาซึ่ ง ได้ ล าอออกจากราชการและอุ ป สมบทที่ วั ด ชนะสงคราม
(วัดตองปุ) บางลำพู กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๔๑๘ ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนบุตรข้าราชการ ซึ่งเริ่มตั้งขึ้นในพระบรมมหาราชวัง
การเรียนครั้งนี้ยังเป็นระยะแรกจึงยังไม่มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ได้ออก
จากโรงเรียนไปทำงานโรงหล่อพระพุทธรูป และเครื่องทองเหลือง ของเจ้าพระยาเทวาธิราช เมื่อ
ต้นปี พ.ศ. ๒๔๒๐ ระยะหนึ่ง จากนั้นได้เข้าไปฝึกหัดเป็นทหารม้า
กั ป ตั น มุ่ ย น้ อ งเจ้ า พระยาเทวาธิ ร าชได้ ช วนไปเข้ า รั บ การฝึ ก หั ด เป็ น ทหาร ขณะนั้ น
ม.ร.ว. เย็น ยังมีอายุไม่ถึง แต่ได้เข้าร่วมฝึกหัดปนกับพลทหาร และช่วยดูแลทำความสะอาด
ในพระบรมมหาราชวังด้วย
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การได้เข้าไปทำความสะอาดในพระบรมมหาราชวัง ม.ร.ว. เย็น ได้ทำหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบเป็นอย่างดีและได้ปฏิบัติหน้าที่นี้จนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจำ
หน้ า ได้ มี รั บ สั่ ง ถามชื่ อ และวงศ์ ต ระกู ล เมื่ อ ม.ร.ว. เย็ น ได้ ก ราบบั ง คมทู ล แล้ ว จึ ง ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ถวายตัวเข้ารับราชการ
พ.ศ. ๒๔๒๐

เข้ารับราชการครัง้ แรกในกรมทหารหน้า (ช่าง) ตำแหน่งนายสิบทหารช่าง
และเป็นผู้ควบคุมสมทบกับทหารช่าง เป็นผู้บังคับขุนหมื่นชาวที่รักษา
ความสะอาดในพระที่นั่งด้วย

พ.ศ. ๒๔๒๕

เป็นผู้บังคับกรมเด็กชา ตำแหน่งเทียบเท่านายร้อยตรีกรมทหารหน้า

พ.ศ. ๒๔๒๘

ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นหลวงราชดรุณรักษ์ ตำแหน่งเทียบ
เท่านายร้อยโท กรมทหารหน้า

พ.ศ. ๒๔๓๖

ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นหลวงสิทธินายเวร	

พ.ศ. ๒๔๔๑

ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นหมื่นเสมอใจราช

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ อายุได้ ๔๐ ปี โปรดเกล้าฯ ตั้งให้เป็นพระยาวรพงศ์
พิพัฒน์ จางวางมหาดเล็ก
พ.ศ. ๒๔๕๓

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จขึน้ ครองราชย์ โปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งเป็นองคมนตรี

พ.ศ. ๒๔๕๖

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมตรวจมหาดเล็ก

พ.ศ. ๒๔๕๘

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมอัศวราชอีกตำแหน่งหนึ่ง

วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้
เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยามีราชทินนามตามจารึกในสุพรรณบัฏว่า “เจ้าพระยาวรพงศ์
พิ พั ฒ น์ กุ ล กษั ต ริ ย์ ศ รี บ วรราชเสนานุ รั ก ษ์ มหาสวามิ ภั ก ดิ์ บ รมราชู ป สดมภ์ ศุ ท ธสม
เสวกามาตย์ มหารัชวังคณบดี ราชธรรมประเภณีศรีรัตนมณเฑียรบาล มุทราธารนนทิวา
หเนศ บุนยเกษตร์ สรณเกษมสวัสดี บรมราชาธิปัตเยนทรมนตรี มหาเสนาบดีอภัยพีริย
ปรากรม พาหุคชนาม ศักดินา ๑๐๐๐”
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๐ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นเสนาบดีกระทรวงวัง
วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๖ ทางราชการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัง
พ.ศ. ๒๔๗๗ เจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์ได้กราบบังคมทูลลาออกจากราชการ ก่อนหน้านัน้
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้กราบบังคมทูลลาออกหลายครั้ง แต่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงขอให้ช่วยราชการต่อไป เหตุสำคัญที่ต้องขอลาออกจากราชการเนื่องจากความ
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สลดใจและไม่สบายใจทีเ่ จ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์ได้เห็นข้าราชการจำนวนมากได้รบั ความเดือดร้อน
เนื่องจากทางราชการปรับดุลรายจ่ายของชาติด้วยการลดเงินเดือนข้าราชการหรือปลดข้าราชการ
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการคนหนึ่งในการพิจารณาปรับลดเงินเดือน
หรือปลดข้าราชการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดกับนิสัยส่วนตัวของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ที่มีแต่จะช่วยเหลือ
เอื้อเฟื้อเจือจานแก่ผู้คนทั่วไป ให้ได้รับการศึกษามีอาชีพมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ว่าเด็กหรือ
ผู้ใหญ่และได้ปฏิบัติเช่นนั้นมานานเกือบ ๖๐ ปี และปลื้มปีติใจเมื่อได้เห็น ได้รู้ว่าคนเหล่านั้นได้รับ
ความสุขสบาย แต่เมือ่ ต้องมารับหน้าทีเ่ ป็นผูต้ ดั รายได้ของผูอ้ นื่ จึงสร้างความหดหูใ่ จแก่เจ้าพระยา
วรพงศ์พิพัฒน์เป็นอย่างมากที่สุดในชีวิต
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ แม้จะมีหน้าที่ทางราชการที่สำคัญมากมายตั้งแต่เริ่มเข้ารับ
ราชการเมื่ออายุเพียง ๑๖ ปี และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในระดับสูงสุดได้รับบรรดาศักดิ์
เป็นเจ้าพระยาและเป็นรัฐมนตรี เป็นองคมนตรี เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์จงรักภักดี
รับใช้สนองพระราชกิจพระเจ้าอยู่หัวถึง ๓ พระองค์ คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าพระยา
วรพงศ์พิพัฒน์เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างงานใหม่ๆ ให้แก่ทางราชการและ
เป็นอาชีพส่วนตัวที่ได้ประโยชน์แก่ผู้คน ชุมชน และประเทศชาติมากมาย จากคำปรารภที่ ม.ล.
ยิ่งศักดิ์ อิศรเสนา บุตรชายเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้กล่าวไว้ในหนังสือ ประวัติเจ้าคุณพ่อ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ ตอนหนึ่งกล่าวว่า
“…มีผู้ใหญ่ที่เคารพหลายท่านปรารภว่า หากจะบันทึกเรื่องการสร้างตนเองของท่านไว้ให้ลูก
หลานและคนรุ่นหลังได้ทราบไว้ด้วยจะมีประโยชน์ดีขึ้น เพราะในทางราชการ ท่านได้บากบั่นไต่เต้าขึ้นมา
แต่ต่ำจนถึงขั้นสูงสุดที่คนสามัญ (ไม่ใช่เจ้า) จะขึ้นถึง ส่วนในทางทำมาหากิน ท่านก็ขวนขวายสร้างสม
จากทุ น ซึ่ ง นั บ ได้ ว่ า ไม่ มี เ ลยจนกระทั่ ง นั บ ได้ ว่ า ท่ า นเป็ น คนมั่ ง มี ค นหนึ่ ง ในระหว่ า งคนรุ่ น เดี ย วสมั ย
เดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับข้าราชการในสมัยนั้น ซึ่งพากันเห็นการค้าขายเป็นของไร้เกียรติ
ไม่คู่ควรแก่ยศถาบรรดาศักดิ์ จริงอยู่ข้าราชการในสมัยนั้นท่านที่ร่ำรวยก็มีไม่น้อย แต่ส่วนมากที่มั่งมีจาก
ทุนเดิมที่รับทอดมาจากบรรพบุรุษแล้วมาเกิดดอกขึ้นบ้างทีหลัง และที่สะสมเบี้ยหวัดเงินปีทางราชการ
แล้วทำนอกเพิ่มพูนขึ้นบ้าง ก็มักเป็นไปในทำนองออกทุนเป็นสินยืมรับจำนองจองจำเก็บดอกเบี้ยผล
ประโยชน์เสียโดยมาก ที่จะสร้างสมขึ้นโดยการทำมาค้าขายโลดโผนอย่างเจ้าคุณพ่อนั้นถึงจะมีก็คงน้อย
การใช้คำว่าโลดโผนในที่นี้เห็นจะไม่น้อยหรือมากเกินไป เมื่อมาคำนึงถึงว่าชีวิตทำงานของท่านระหว่าง
อายุ ๑๖ ปี ถึง ๘๐ ปีนั้น ท่านได้ทำเสียแทบทุกอย่าง ไม่ว่าอะไรที่เป็นสัมมาอาชีวะ นับตั้งแต่มีรถม้า ๒ ๓ คันไว้ให้เช่า ทำเครือ่ งเรือนเลียนแบบนอกซึง่ มีตเู้ สาเกลียวเป็นเด่นอยูใ่ นสมัยนัน้ ตัง้ ท่าเรือจ้าง เผาถ่าน
ปลูกทุเรียน เผาอิฐ ทำกระเบื้อง เดินเรือเมล์ โรงเลื่อย โรงสี จนถึงการกสิกรรมและอุตสาหกรรมใหญ่ๆ
เช่น ปลูกอ้อ ยนั บ เป็ น พั น ๆ ไร่ สร้ า งโรงน้ ำ ตาลลงทุ น นั บ หมื่ น และสร้ า งทางรถไฟด้ ว ยทุ น นั บ แสน
นอกจากนั้นยังมีอีกหลายอย่างที่ท่านตั้งใจจะทำแน่แต่เผอิญมาสิ้นอายุเสียก่อน ...”
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รถไฟสายบางบัวทอง ผลงานที่ยิ่งใหญ่ของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์
ในบรรดาผลงานที่ไม่ใช่งานราชการที่ ส ำคั ญ มากมายของเจ้ า พระยาวรพงศ์ พิ พั ฒ น์
คงไม่มีผลงานใดที่เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ภาคภูมิใจเท่ากับการสร้างรถไฟสายบางบัวทอง ความ
คิ ด ในการสร้ า งทางรถไฟและเปิ ด การเดิ น รถไฟมี ม าตั้ ง แต่ พ.ศ. ๒๔๔๘ ซึ่ ง เป็ น ปี ที่ ไ ด้ รั บ
พระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ และในช่วง
เวลานั้นกิจการโรงเลื่อย โรงสี เจริญก้าวหน้ามาก อีกทั้งช่วงเวลาดังกล่าวเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์
ได้ เ ดิ น ทางไปเยี่ ย มญาติ ฝ่ า ยมารดาที่ อ ยู่ ใ กล้ วั ด เฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด นนทบุ รี หลายครั้ ง
หม่อมมุหน่ายผู้เป็นมารดาเป็นบุตรสาวของพระยานนทบุรีศรีเกษตราราม (ฉิม) เจ้าเมืองนนทบุรี
และมีญาติอยู่ใกล้วัดเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้ไปเยี่ยมญาติพี่น้องหลายๆ
ครั้ง การเดินทางจากกรุงเทพมหานครเพื่อไปเยี่ยมญาติ ที่ใกล้วัดเฉลิมพระเกียรติในสมัยนั้น
หนทางไปมาลำบากและต้องใช้เวลามาก ยิ่งไปหลายๆ ครั้ง ยิ่งเพิ่มความคิดของเจ้าพระยาวรพงศ์
ที่คิดจะเชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมืองนนทบุรีให้ถึงกันให้ได้ตั้งแต่บัดนั้น เพื่อจะได้ไปมาหากันได้
สะดวก จะด้วยการใช้เรือยนต์หรือรถเมล์วิ่งก็ตาม แต่เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ติดใจรถไฟที่ได้เคย
ใช้ขนต้นไม้จากดงพญาเย็นนำมาปลูกที่พระราชวังดุสิตและขนไม้ขนถ่านเข้ากรุงเทพมหานคร
ความคิดเรื่องรถไฟจึงมีตั้งแต่นั้นมา
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์นักพัฒนาชุมชนและพัฒนาอาชีพ
แนวความคิดในการพัฒนาบ้านเมืองเป็นความคิดที่มีอยู่เป็นลักษณะประจำตัวที่สำคัญ
ของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ กิจการต่างๆ ที่เป็นกิจการส่วนตัวของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์จะ
เห็นได้ว่าแต่ละอย่างเป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ผู้คน เช่น การสร้างทางรถไฟสาย
บางบัวทอง เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้รับลูกหลานของเจ้าของที่ดินที่ขายให้ทำทางรถไฟนั้นนำ
ไปเลี้ยงดูที่บ้านถนนพระอาทิตย์ อุปการะให้การศึกษา เมื่อมีผู้คนในความอุปการะมากจึงต้อง
สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้คนที่ได้อุปการะไว้ จึงต้องสร้างงานสารพัดตั้งแต่งานเล็กๆ เช่น การ
ให้เช่ารถม้า การทำกิจการท่าเรือจ้าง การมวนบุหรี่ขาย การเดินเรือรับจ้าง การเผาถ่าน การทำ
โรงหีบอ้อยไปจนถึงกิจการใหญ่ๆ เช่น การทำตูเ้ สาเกลียว การทำโรงงานน้ำตาล การทำโรงเลือ่ ยจักร
การทำโรงสี จนถึงกิจการรถไฟ การทำเกษตรขนาดใหญ่ เช่น การทำสวนทุเรียนที่ดงพญาเย็น การ
ปลูกอ้อยเป็นพันไร่ที่ทับหลวง การทำนาที่อำเภอบางบัวทอง กิจการแต่ละอย่างเจ้าพระยาวรพงศ์
พิพัฒน์ใช้ผู้คนในท้องที่เป็นส่วนใหญ่และมิได้คำนึงถึงผลกำไรเป็นหลัก หลายกิจการต้องประสบ
การขาดทุนมากมาย หลายกิจการมีผู้มาเบียดบังผลประโยชน์ หรือไม่ให้ผลประโยชน์แก่เจ้าของ
เช่น ไม่ชำระค่าเช่า ไม่คืนเงินที่ลงทุนไปให้ เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ไม่ได้ติดใจเอาความหรือ
แม้ดำเนินการทางกฎหมายบ้านเมืองกับบุคคลเหล่านั้น ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งคือเจ้าพระยา
วรพงศ์พิพัฒน์เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวถึง ๓ พระองค์ เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์มิได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการมาเกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของตนแต่ประการใด แต่ดำรงตนเช่นราษฎรสามัญคนหนึ่ง แก้ปัญหาความยุ่งยากที่มีใน
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ธุรกิจและดำเนินธุรกิจตามความสามารถของตน แต่กิจการทั้งหมดตั้งอยู่บนพื้นฐานความหวังดี
ที่ต้องการสร้างงานสร้างรายได้และสงเคราะห์ผู้คนในชุมชนต่างๆ อย่างแท้จริง
การมีวิสัยทัศน์เห็นการณ์ไกลของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
วางแผนสร้างชุมชนให้เป็นบ้านเป็นเมืองดังเช่น การเข้าไปจับจองที่ดินจำนวนถึง ๕,๐๐๐ ไร่ ที่
บ้านคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากเพื่อวางทางรถไฟไปตลาด
เจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์มุ่งหมายจะจัดตั้งเป็น
นิคมเป็นบ้านเป็นเมืองตามอุดมคติของตน
ผลงานล้ำค่าที่เจ้าพระยามาสรรค์สร้างที่บางบัวทอง
เจ้ า พระยาวรพงศ์ พิ พั ฒ น์ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ ที่ ส ร้ า งความเจริ ญ ให้ แ ก่ บ้ า นเมื อ งประเทศชาติ
มากมาย ทั้งที่เป็นผลงานในหน้าที่ราชการและผลงานที่เป็นกิจการส่วนตัว ผลงานที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาบ้านเมือง การพัฒนาอาชีพ การสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านนั้นมีมากมายเช่นกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลงานการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอำเภอบางบัวทองและอำเภอใกล้เคียงที่เจ้าพระยา
วรพงศ์พิพัฒน์ได้ดำเนินการเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้คนในอำเภอบางบัวทองและอำเภอใกล้เคียง
ในจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีมาก เมื่อ
กล่าวเฉพาะผลงานของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ที่มีต่อพัฒนาการของอำเภอบางบัวทองที่สำคัญ
ที่สุด คือ
การให้บริการเดินรถไฟสายบางบัวทอง
ในบรรดาผลงานมากมายที่เป็นงานส่วนตัวนอกเหนือจากงานรับราชการของเจ้าพระยา
วรพงศ์พิพัฒน์ คงไม่มีงานใดที่เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้ทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังความคิดและ
กำลังทรัพย์อย่างมากมายมหาศาลเหมือนการจัดตั้งบริษัทรถไฟสายบางบัวทอง ด้วยมุ่งหวังจะให้
ชาวบ้านได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางและการนำผลผลิตการเกษตรในชุมชนไป
จำหน่าย
การเปิ ด บริ ก ารรถไฟของเจ้ า พระยาวรพงศ์ พิ พั ฒ น์ ไ ด้ น ำความเจริ ญ มาสู่ อ ำเภอ
บางบั ว ทอง อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ จั ง หวั ด นนทบุ รี อำเภอลาดหลุ ม แก้ ว จั ง หวั ด
ปทุมธานี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๔๖๑ เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทรถไฟสายบางบัวทอง
และได้รับสัมปทานจากทางราชการเพื่อประกอบการเดินรถไฟสายบางบัวทองเป็นเวลา ๓๕ ปี
นับตั้งแต่ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕ จนถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์นอกจากปลื้มปีติในผลงานที่สามารถสร้างทางรถไฟและเปิด
บริการเดินรถไฟกรุงเทพฯ - บางบัวทองได้แล้ว เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ยิ่งมั่นใจในการพัฒนา
อำเภอบางบัวทองให้เป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นมาให้ได้ และยิ่งมีความผูกพันกับอำเภอบางบัวทองและ
ผู้คนในอำเภอบางบัวทองยิ่งขึ้น
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แม้กิจการรถไฟประสบปัญหาการไม่มีกำไร เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ก็พยายามดูแล
ความเป็นอยู่ของผู้คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับรถไฟให้ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด
หลั ง จากได้ รั บ พระบรมราชานุ ญ าตให้ ล าออกจากราชการเมื่ อ พ.ศ. ๒๔๗๗ แล้ ว
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์จึงใช้เวลาทั้งหมดมาที่กิจการรถไฟสายบางบัวทองและเดินทางมาที่
อำเภอบางบัวทองบ่อยๆ
การได้เดินทางมาที่อำเภอบางบัวทองช่วงนี้เอง ความคิดที่จะพัฒนาอำเภอบางบัวทอง
ให้ เ ป็ น บ้ า นเป็ น เมื อ งที่ ไ ด้ คิ ด ไว้ แ ต่ ก่ อ นได้ ก่ อ ตั ว เป็ น รู ป ธรรมขึ้ น หลายอย่ า ง และเป็ น งานที่
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ทุ่มเททำอย่างจริงจัง ดูจะเป็นการทำงานที่หนักกว่าเมื่อยังรับราชการอยู่
ผลงานที่เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้ดำเนินการที่อำเภอบางบัวทอง นอกจากภารกิจการรถไฟ
สายบางบัวทองแล้ว มีกิจการและผลงานอื่นๆ อีกมากมายที่ควรนำมารวบรวมไว้ในที่นี้ เช่น
๑. การสร้างตลาดเจ้าคุณวรพงศ์และโรงหนังบางบัวทอง เมื่อมีรถไฟไปถึงอำเภอ
บางบั ว ทอง ทำให้ อ ำเภอบางบั ว ทองเจริ ญ ขึ้ น มากและเป็ น ชุ ม ทางการคมนาคม มี ผู้ ค นจาก
บางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จากอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เดินทางมาทางเรือมาที่อำภอบางบัวทองเพื่อเดินทางไปกรุงเทพฯ โดยทางรถไฟได้ จากอำเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีสามารถเดินทางมาที่อำเภอบางบัวทองและกรุงเทพฯ โดยทาง
รถไฟได้ เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์จึงได้สร้างตลาดขึ้นที่ริมคลองพระราชาพิมลฝั่งทิศใต้ใกล้สถานี
รถไฟบางบัวทอง
ตลาดที่เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้สร้างขึ้นเป็นตลาดที่ใหญ่มากในสมัยนั้น สร้างด้วยไม้
ทั้งหมด นอกจากตลาด ได้สร้างห้องแถวไม้ต่อจากตลาดไปตามคลองพระราชาพิมลทางทิศ
ตะวันตกถึงบริเวณที่ดินของวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ ห้องแถวที่สร้างขึ้นครั้งนั้นมีนับร้อยห้อง
ตลาดที่สร้างขึ้นนี้ชาวบ้านเรียกว่า ตลาดเจ้าคุณวรพงศ์
ทางด้านทิศใต้ของตลาดบางบัวทอง เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้สร้างโรงมหรสพที่
ชาวบ้านเรียกว่า โรงหนังเจ้าคุณ
๒. กิจการเดินเรือระหว่างตลาดบางภาษี - อำเภอบางบัวทอง เจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์
ได้สร้างเรือยนต์ขึ้น ๒ ลำเพื่อรับส่งคนโดยสารและขนส่งสินค้าระหว่างอำเภอบางบัวทองและ
ตลาดบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เรือโดยสารจะผ่านชุมชนต่างๆ ตามคลองพระ
ราชาพิมล ซึ่งได้มีการขุดคลองพระราชาพิมลต่อจากวัดยอดพระพิมล อำเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี (ขณะนั้นวัดยอดพระพิมล ยังอยู่ในเขตตำบลขุนศรี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม) ไป
บรรจบแม่น้ำท่าจีนที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม คลองที่ขุดต่อนั้นไปเชื่อมกับคลองบางภาษี
ได้ จึงมีเรือยนต์โดยสารระหว่างอำเภอบางบั วทอง และตลาดบางภาษี การเดิ นเรือ โดยสาร
ดังกล่าว เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ประสงค์ที่จะให้ผู้คนที่บางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
และผู้คนที่อยู่ในอำเภอไทรน้อยได้เดินทางมาอำเภอบางบัวทองได้สะดวกสบายขึ้น และเป็นการ
พัฒนาอำเภอบางบัวทองให้เจริญเป็นศูนย์กลางการค้าต่อไป

12 Chap12 P.226-249 Proof-06.ind240 240

5/3/11 11:24:55 PM

ภูมินามอำเภอบางบัวทอง

241

๓. การทำเกษตรกรรมที่บางบัวทอง การดำเนินกิจการรถไฟสายบางบัวทองทำให้
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้เห็นสภาพพื้นที่ตลอดสองข้างทางรถไฟ จึงทำให้เกิดความคิดในการ
พัฒนาพื้นที่ดินสองข้างทางรถไฟให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ที่ดินให้เกิดผลิตผล
ทางการเกษตรที่สำคัญ เช่น
การทำนา เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้ซื้อที่ดินแปลงใหญ่เพื่อทำนาที่อำเภอบางบัวทอง
เนื่ อ งจากมี โ รงสี ข องตนเองอยู่ ที่ บ างโพ กรุ ง เทพมหานคร ข้ า วที่ ไ ด้ จ ากการทำนาที่ อ ำเภอ
บางบัวทองจึงนำไปสีเป็นข้าวสารที่โรงสีแห่งนี้
การปลู ก อ้ อ ยและการสร้ า งโรงหี บ อ้ อ ย ในช่ ว งเริ่ ม วางรางรถไฟสายบางบั ว ทอง
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้พบเห็นชาวบ้านปลูกอ้อยทำน้ำตาลอ้อยกันมาก การหีบอ้อยของ
ชาวบ้านที่มีอยู่แต่เดิม ใช้เครื่องหีบอ้อยที่เป็นท่อนไม้ ๒ ท่อน ทำเป็นเฟืองขบกัน ใช้ควายเดินรอบ
เพือ่ หมุนท่อนไม้ทงั้ สองให้ขบกัน และบีบลำอ้อยให้นำ้ อ้อยไหลลงไปในถัง พ.ศ. ๒๔๕๓ เจ้าพระยา
วรพงศ์พิพัฒน์จึงได้คิดทำโรงหีบอ้อยด้วยการใช้ลูกหีบเหล็ก ใช้หม้อน้ำและเครื่องประกอบ ทำให้
หีบอ้อยได้ดีกว่าเครื่องหีบอ้อยแบบโบราณ โรงหีบอ้อยของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ตั้งอยู่ที่ตำบล
บางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รับจ้างหีบอ้อยเป็นเงินปีบละ ๑๐ สตางค์ การ
รับจ้างหีบอ้อยทำกำไรได้ดี ปีหนึ่งๆ มีกำไรกว่าพันบาท อ้อยที่ปลูกนอกจากนำมาใช้หีบเป็น
น้ ำ อ้ อ ยแล้ ว เจ้ า พระยาวรพงศ์ พิ พั ฒ น์ ไ ด้ ร วบรวมอ้ อ ยพั น ธุ์ ต่ า งๆ นำมาปลู ก ไว้ ห ลายพั น ธุ์
เป็นประสบการณ์ขั้นแรกในการปลูกอ้อยและหีบอ้อยจนได้ขยายกิจการในการปลูกอ้อยนับเป็น
พันไร่และทำโรงงานน้ำตาลในเวลาต่อมา
การทำสวนผัก เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้ให้ชาวจีนเช่าที่ดินทำสวนผักเพื่อช่วยเหลือ
ชาวจีนและครอบครัวที่เข้ามาอยู่ในอำเภอบางบัวทองได้มีที่อยู่อาศัย มีอาชีพและรายได้เลี้ยง
ครอบครัว
การเลี้ยงผึ้ง เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ เห็นว่าในอำเภอเมือง อำเภอบางใหญ่ อำเภอ
บางบัวทอง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีต้นตาลขึ้นอยู่มากมาย ชาวบ้านทำน้ำตาลโตนด
และเป็นอาชีพที่ทำรายได้ดี แต่ต้องเสี่ยงอันตรายจากการต้องปีนต้นตาล จึงได้คิดจะเลี้ยงผึ้งข้าง
ล่าง แต่ให้ผึ้งบินขึ้นไปดูดน้ำหวานจากยอดตาลมาสะสมไว้ในรังที่โคนต้นตาล คนจะได้ไม่ต้องปีน
ต้ น ตาลแต่ ใ ช้ ผึ้ ง บิ น ขึ้ น ไปนำน้ ำ ตาลจากยอดตาลแทนคน เมื่ อ ผึ้ ง ได้ น้ ำ ตาลจะนำมาไว้ ที่ รั ง ที่
เลี้ยงผึ้งไว้โคนต้น สามารถได้น้ำหวานจากข้างล่างโดยไม่ต้องปีนขึ้นยอดตาลให้ได้รับอันตราย
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้ส่งบุตรชายคือ ม.ล. ยิ่งศักดิ์ อิศรเสนา ไปศึกษาเรื่องการเลี้ยงผึ้งที่
ประเทศอังกฤษ เพื่อนำมาใช้กับการเลี้ยงผึ้งตามโคนต้นตาลที่มีอยู่สองข้างทางรถไฟ
การปลูกปอ ปอเป็นวัตถุดิบใช้ทำกระสอบป่าน บรรจุข้าวสารและสิ่งของอื่นๆ สองข้าง
ทางรถไฟที่เป็นที่ว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์นั้น เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้วางแผนให้ปลูกปอ
เพื่อใช้ทำกระสอบ ได้ให้คนเช่านาไปทดลองปลูกและส่วนหนึ่งได้นำไปปลูกไว้ข้างทางรถไฟ
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ต้นปอขึ้นงอกงามเป็นทิวสองข้างทางรถไฟ ได้เก็บเมล็ดไว้เป็นจำนวนมากเพื่อขยายการปลูกปอ
และได้รวบรวมแคตตาล็อกเครื่องเย็บกระสอบป่านเตรียมทำกระสอบป่านต่อไป
การปลูกใบยาสูบ เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้รวบรวมพันธุ์และ
ทดลองปลูกโดยเฉพาะยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย ซึ่งเป็นใบยาสูบที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของ
ตลาดมาก เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์มีกิจการมวนบุหรี่ซึ่งต้องซื้อใบยาสูบ จึงได้ปลูกใบยาสูบเอง
๔. การพัฒนาการปกครองท้องถิ่น เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้วางแผนพัฒนาชุมชน
ให้เป็นบ้านเป็นเมือง ดังจะเห็นได้จากการกำหนดให้สถานีรถไฟสายบางบัวทองที่เป็นสถานีใหญ่
คือ สถานีบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สถานีระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และแม้
ที่บ้านคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ทางรถไฟยังไปไม่ถึง แต่เจ้าพระยา
วรพงศ์พิพัฒน์ได้ไปเตรียมสถานที่ เตรียมผู้คนให้เข้าไปอยู่เพื่อประสงค์ให้เกิดเป็นชุมชนใหญ่
ต่อไป
ที่สถานีรถไฟบางบัวทอง นอกจากได้สร้างตลาดจนเกิดเป็นชุมชนใหญ่ ผู้คนในชุมชน
ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองบางบัวทอง ตั้งแต่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็นความทันสมัยของชาว
บางบัวทองในสมัยนั้นมาก เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้วางแผนจะนำไฟฟ้ามาใช้ในเขตเทศบาล
เมืองบางบัวทองด้วย แต่ได้ถึงแก่อนิจกรรมก่อน
โครงการที่เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์เตรียมจัดทำที่อำเภอบางบัวทอง
นอกจากผลงานที่เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้ดำเนินการในอำเภอบางบัวทองดังกล่าว
แล้ว ยังมีโครงการอื่นๆ ที่เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์วางแผนที่จะจัดทำขึ้นที่อำเภอบางบัวทอง แต่
ได้ถึงแก่อนิจกรรมเสียก่อนจึงไม่ได้ดำเนินโครงการตามที่ได้คิดไว้ เช่น การติดตั้งเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าที่บางบัวทอง
เจ้ า พระยาวรพงศ์ พิ พั ฒ น์ ไ ด้ ส่ ง บุ ต รชายคื อ ม.ล. สนทยา ให้ ไ ปศึ ก ษาวิ ช าช่ า งกล
โดยเฉพาะที่ เ กี่ ย วกั บ ไฟฟ้ า และวิ ท ยุ ขณะนั้ น กำลั ง ดำเนิ น การขอสั ม ปทานและเตรี ย มติ ด ตั้ ง
เครื่ อ งกำเนิ ด ไฟฟ้ า ที่ อ ำเภอบางบั ว ทอง จึ ง ได้ ส่ ง บุ ต รชายไปศึ ก ษาเพื่ อ ได้ ม าช่ ว ยดำเนิ น การ
เรื่องไฟฟ้าต่อไป ต่อมาได้รับสัมปทานดำเนินการเรื่องไฟฟ้าที่อำเภอบางบัวทองจากทางราชการได้
แต่ยังไม่ได้ดำเนินการเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้ถึงแก่อนิจกรรมเสียก่อน
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ถึงแก่อนิจกรรม
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ เริ่มป่วยเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๔๘๔ และได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่
๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เวลา ๒๑.๕๓ นาฬิกา รวมอายุ ๗๙ ปี ๓ เดือน ๒๕ วัน
ผลงานอั น ยิ่ ง ใหญ่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งมากมายจากความสามารถของเจ้ า พระยาวรพงศ์
พิพัฒน์ที่ถือว่าเป็นนักทำงานและนักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของไทย ผลงานของท่านยังคงให้
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ประโยชน์แก่ผู้คนในจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานีมาจนถึงปัจจุบันนี้ ถนนสายบางกรวย ไทรน้อย จากอำเภอบางกรวย ถึงอำเภอบางบัวทอง ในปัจจุบันนี้เป็นถนนที่เป็นเส้นทางรถไฟ
สายบางบัวทอง ของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ สถานีรถไฟระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุ ม ธานี ทายาทของเจ้ าพระยาวรพงศ์พิพัฒ น์ ได้ ม อบให้ แ ก่ โ รงเรี ย นชุ ม ชนวั ด บั ว แก้ ว เกษร
(วรพงศ์อนุกูล) เป็นที่ตั้งของโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร (วรพงศ์อนุกูล) อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี นอกจากนั้นระฆังที่ตีบอกสัญญาณของสถานีรถไฟระแหงได้มอบให้เป็นสมบัติ
ของโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร (วรพงศ์อนุกูล) เพื่อใช้ตีบอกเวลาแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน
แห่งนี้ด้วย

ขุนพิทักษ์ปทุมมาศ (สิงโต สามวัง)
นายกเทศมนตรีคนแรก
ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง
ขุ น พิ ทั ก ษ์ ป ทุ ม มาศ นามเดิ ม นายสิ ง โต
สามวัง เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๔
ที่บ้านหนองเชียงโคต บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
บิดาเป็นกำนันตำบลหนองเชียงโคต
พ.ศ. ๒๔๕๗ อุ ป สมบทที่ วั ด ราชบั ญ หาร
(วัดละหาร) เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๗
อุปสมบท ๑ พรรษา เมื่อลาอุปสมบทแล้วได้สมรส
กับนางสาวเทียบ เรือนงาม ไม่มีบุตรด้วยกัน

ขุนพิทักษ์ปทุมมาศ (สิงโต สามวัง)

นายสิงโตและครอบครัวได้ย้ายจากบ้านหนองเชียงโคตไปอยู่ที่ตลาดบางบัวทอง ได้ซื้อ
ที่ดินจำนวน ๑๕ ไร่ (บริเวณตลาดเพชรมณีปัจจุบัน) เพื่อปลูกบ้านและทำสวนผลไม้
ต่อมาบิดาซึ่งเป็นกำนันถึงแก่กรรม นายสิงโต จึงต้องรับหน้าที่เป็นกำนันต่อจากบิดา
ด้วยบุคลิกของการเป็นผู้นำและคุณธรรมของกำนันสิงโตที่เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี ให้ความ
ช่วยเหลือแก่ชาวบ้านผู้ตกทุกข์ได้ยาก ตลอดจนการให้ความอนุเคราะห์เกื้อกูลพื่อประโยชน์สุขของ
ชาวบ้าน ทั้งในตำบลหนองเชียงโคตและตำบลอื่นๆ เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านทั่วไป แม้ใน
หมู่นักเลงหัวไม้ต่างให้ความเคารพยำเกรงในความดีและความเด็ดขาดเข้มแข็งของกำนันสิงโต
ที่คอยอบรมสั่งสอนให้ประพฤติดีประพฤติชอบ งดเว้นจากการประพฤติผิดคิดมิชอบ
กำนั น สิ ง โต ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ป กครองชุ ม ชนด้ ว ยความขยั น เสี ย สละและด้ ว ย
คุณธรรมของนักปกครอง ได้สร้างความเจริญให้แก่ชุมชนตลาดบางบัวทองมากมาย เช่น
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ด้ า นสาธารณสุ ข ได้ ป ระสานกั บ ทางอำเภอบางบั ว ทองเพื่ อ ของบประมาณสร้ า ง
สุขศาลา เพื่อรักษาประชาชนที่เกิดอาการเจ็บป่วย
ด้ า นการศึ ก ษา ได้ติดต่อกับพระสงฆ์วัดละหาร อำเภอบางบัวทอง ที่มีความรู้ช่วย
ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น เพื่อช่วยให้เยาวชนเหล่านั้นได้เป็นกำลังสำคัญ
ของชาติ
ด้านการศาสนา ได้ร่วมกับพระสงฆ์วัดละหารและประชาชนบูรณะพัฒนาวัดละหาร
อำเภอบางบัวทองที่มีสภาพทรุดโทรมให้มีความสวยงาม
พ.ศ. ๒๔๖๘ ได้ร่วมกับประชาชนในอำเภอบางบัวทอง สร้างวิหารหลวงพ่อป่าเลไลยก์
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘ และหล่อหลวงพ่อป่าเลไลยก์ พระพุทธรูปประจำวิหาร เป็น
พระพุทธรูปที่ชาวบางบัวทองให้ความเคารพนับถือสักการะมาก นับว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
ของจังหวัดนนทบุรีอีกองค์หนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๘๕ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจัดสร้างและจัดพิธีเททองหล่อพระประธาน
อุโบสถวัดละหารองค์ปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๔๙๑ ได้ร่วมกับชาวบางบัวทองสร้างอุโบสถวัดละหารพร้อมกำแพงแก้วและ
หอระฆัง ๔ ทิศ ที่กำแพงแก้วอุโบสถทั้ง ๔ มุม
ด้านการคมนาคม ได้ติดต่อขอเรือขุดจากกรมชลประทานขุดลอกคลองบางบัวทอง
คลองพระราชาพิมลไม่ให้ตื้นเขิน เพื่อสะดวกในการคมนาคมทางน้ำและการทำนาทำสวนของ
ชาวบ้าน
ในช่ ว งที่ เ จ้ า พระยาวรพงศ์ พิ พั ฒ น์ (ม.ร.ว.เย็ น อิ ศ รเสนา) ได้ ส ร้ า งทางรถไฟสาย
บางบัวทองเริ่มต้นทางที่วัดลิงขบ (วัดบวรมงคล) เขตบางพลัด ธนบุรี ผ่านอำเภอบางบัวทองถึง
บ้านระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี กำนันสิงโตได้ช่วยจัดหาที่ดินสำหรับสร้างทาง
รถไฟ ทำให้อำเภอบางบัวทองมีความเจริญยิ่งขึ้นเพราะมีการคมนาคมทางรถไฟเพิ่มขึ้นจากการ
คมนาคมทางเรือ
ด้ า นการเมื อ ง ได้ร่วมกับชาวตลาดบางบัวทองจัดตั้งเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้
ประกาศจัดตั้งเทศบาลเมืองบางบัวทองเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ และได้รับแต่งตั้งเป็น
นายกเทศมนตรีคนแรกของเทศบาลเมืองบางบัวทอง
ด้ ว ยคุ ณ งามความดี อ ย่ า งมากที่ ก ำนั น สิ ง โต สามวั ง ได้ ท ำไว้ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ช าว
บางบัวทองมาจนถึงปัจจุบัน กำนันสิงโตได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนพิทักษ์ปทุมมาศ
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ เล่ม ๔๗ หน้า ๓๕๓๕
ลำดับที่ ๕๘
ขุนพิทักษ์ปทุมมาศ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เมื่ออายุได้ ๖๙ ปี
๗ เดือน
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หลวงโยธีพิทักษ์ อดีตนายอำเภอบางบัวทอง
หลวงโยธีพิทักษ์ เดิมชื่อ โปร่ง สาทิศกุล เกิดเมื่อ
วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๑ ที่บ้านถนนวัดแก้วแจ่มฟ้า
อำเภอบางรัก จังหวัดพระนคร (กรุงเทพมหานคร) เป็นบุตร
ของ ร.ต. ปลั่ง สาทิศกุลและนางทับทิม สาทิศกุล เมื่ออายุ
๗ ปี ได้เข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน ต่อมาได้ย้ายไปเรียนที่
โรงเรียนวัดราชบูรณะและโรงเรียนวัดสังเวชวิศยารามจน
จบชั้นประถมศึกษา จากนั้นได้ศึกษาต่อจนจบระดับชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาที่ โ รงเรี ย นมั ธ ยมราชบู ร ณะ (โรงเรี ย นสวน
กุหลาบปัจจุบัน) หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาแล้วได้เข้า
ศึกษาต่อที่โรงเรียนข้าราชการพลเรือนในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ เมื่อสำเร็จ
การศึกษาได้รับประกาศนียบัตรทางรัฐศาสตร์เมื่อ พ.ศ.
๒๔๕๙

หลวงโยธีพิทักษ์ นายอำเภอบางบัวทอง
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๔๘๐

พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้รบั ปริญญาธรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิจ์ ากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และการเมือง ต่อมาได้รับปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิตและปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง
หลวงโยธีพิทักษ์ เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๙ ขณะมีอายุ ๑๘ ปี
๖ เดือน ๗ วัน ในตำแหน่งมหาดเล็กรายงานกระทรวงมหาดไทย ประจำมณฑลภูเก็ต ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความขยันขันแข็ง เจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ราชการอย่างรวดเร็ว
พ.ศ. ๒๔๖๐
ดำรงตำแหน่งนายอำเภอปากน้ำ จังหวัดกระบี่ ขณะที่มีอายุ
๑๙ ปีเศษ
พ.ศ. ๒๔๖๑
ดำรงตำแหน่งนายอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
พ.ศ. ๒๔๖๒
ดำรงตำแหน่งนายอำเภอมำบัง จังหวัดสตูลและได้รับยศเป็น
รองอำมาตย์ตรี
พ.ศ. ๒๔๖๕
ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดตะกั่วป่า
พ.ศ. ๒๔๖๖
ได้เลื่อนยศเป็นรองอำมาตย์โท
พ.ศ. ๒๔๖๘
ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดระนอง
พ.ศ. ๒๔๖๙
ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนโยธีพิทักษ์
พ.ศ. ๒๔๗๒
ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดตรังและได้รับพระราชทานบรรดา
เป็นหลวงโยธีพิทักษ์

12 Chap12 P.226-249 Proof-06.ind245 245

5/3/11 11:26:55 PM

246

ภูมินามอำเภอบางบัวทอง

พ.ศ. ๒๔๗๓
ได้เลื่อนยศเป็นรองอำมาตย์เอก
พ.ศ. ๒๔๗๔ - ๒๔๗๕ หลวงโยธีพทิ กั ษ์ได้กลับไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. ๒๔๗๖-๒๔๘๐ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๔๘๒ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
พ.ศ. ๒๔๘๒
ดำรงตำแหน่งข้าหลวงประจำจังหวัดลพบุรี ขณะมีอายุเพียง
๔๑ ปี
พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๘๔ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
หลวงโยธีพทิ กั ษ์ได้ขอลาออกจากราชการและได้ประกอบอาชีพการค้า “ร้านนเรศน์พานิช”
ที่เทเวศร์ จำหน่ายเครื่องเขียน แบบเรียน เครื่องกีฬาและเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหมึกนเรศน์
หลวงโยธี พิ ทั ก ษ์ ข ณะดำรงตำแหน่ ง นายอำเภอบางบั ว ทอง ได้ เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการ
จัดงานพิธีเกี่ยวข้าวและประกวดพันธุ์ข้าวที่อำเภอบางบัวทอง พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
นายกรัฐมนตรีได้ไปเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ได้ไปร่วมพิธีครั้งประวัติศาสตร์ที่อำเภอบางบัวทอง
หลวงโยธีพิทักษ์ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ รวมอายุได้ ๗๖ ปี
๑๗ เดือน ๒๔ วัน

นางห้าง พันธุมจินดา
นางห้าง พันธุมจินดา เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๔
ได้มาประกอบธุรกิจการค้าที่อำเภอบางบัวทอง เป็น
เจ้ า ของตลาดซึ่ ง เป็ น ตลาดใหญ่ แ ห่ ง หนึ่ ง คู่ กั บ ตลาด
เจ้าคุณวรพงศ์ พ.ศ. ๒๔๕๘ นางห้างได้บริจาคที่ดินที่
ปากคลองพระราชาพิมลฝั่งทิศเหนือให้แก่ทางราชการ
จำนวน ๙ ไร่เศษ ทางราชการได้ใช้ที่ดินแปลงนี้เพื่อ
สร้างที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง (หลังที่ ๒ และหลังที่
๓) สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทอง สถานีอนามัย
ชัน้ ๑ สำนักงาน เทศบาลเมืองบางบัวทอง
ในพิ ธี เ กี่ ย วข้ า วและประกวดพั น ธุ์ ข้ า วเมื่ อ
พ.ศ. ๒๔๗๗ ที่ อ ำเภอบางบั ว ทอง โดยมี พั น เอก
พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีประธานพิธี
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นางห้างได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตัดสินพันธุ์ข้าวในอันดับแรกเพื่อให้คณะกรรมการที่
กระทรวงเกษตรและพาณิชย์ได้พิจารณาตัดสินพันธุ์ข้าวที่ผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการอันดับ
แรกพิจารณาตัดสินต่อไป
ในการจัดพิธีเกี่ยวข้าวและประกวดพันธุ์ข้าวที่อำเภอบางบัวทองครั้งนี้ นางห้างได้รับ
เป็นเจ้าภาพจัดอาหารจากโรงแรมราชธานีกรุงเทพฯ มาจัดเลี้ยงรับรองพันเอก พระยาพหลพล
พยุหเสนาและคณะ
เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลเมืองบางบัวทอง นางห้างเป็นสตรีผู้หนึ่งที่ร่วมจัดตั้งเทศบาล
เมืองบางบัวทอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐
นางห้างได้สมรสกับนายบา พันธุมจินดา มีบุตรและธิดารวม ๘ คน และคนที่ ๘ คือ
นายไพโรจน์ พันธุมจินดา ที่เป็นผู้เล่าเรื่องเครื่องบินตกที่บางบัวทอง
ปัจจุบันที่ดินที่นางห้างได้บริจาคให้เพื่อสร้างสถานที่ราชการของอำเภอบางบัวทองเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๕๘ นั้น เป็นสถานที่ตั้งโรงพยาบาลบางบัวทอง ริมคลองพระราชาพิมล

ฮัจยีซาฟาอี วันแอเลาะ ผู้ทรงคุณธรรมผู้นำมุสลิมบางบัวทอง
ฮัจยีซาฟาอี วันแอเลาะ เป็นปูชนียบุคคลที่มุสลิมใน
อำเภอบางบัวทองและมุสลิมในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานีให้
ความเคารพนับถือมากผู้หนึ่ง ฮัจยีซาฟาอี วันแอเลาะ เกิดเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๕๔ ที่ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี บิดาชื่อ ฮัจยีสะอ๊ะ มารดาชื่อ นางเพิ่ม
การศึกษา
สำเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น ประถมศึ ก ษาตอนต้ น จาก
โรงเรียนอันยุมันอิสลาม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
เป็นผู้ที่สนใจและรักการศึกษาวิชาด้านศาสนามาตั้งแต่เมื่อยัง
อยู่ ใ นวั ย เยาว์ เมื่ อ อายุ ไ ด้ ๑๘ ปี จึ ง ได้ เ ดิ น ทางไปมั ก กะฮ์
ประเทศซาอุดีอาระเบีย เข้ารับการศึกษาวิชาด้านศาสนา ณ
มัสยิดอัลหะรอม เป็นเวลา ๑๑ ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้เดินทาง
กลั บ ประเทศไทย ไปพำนั ก อยู่ ที่ บ้ า นตำบลหน้ า ไม้ อำเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ขณะนั้นมีอายุได้ ๒๙ ปี
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ฮั จ ยี ซ าฟาอี วั น แอเลาะ กลั บ มาอยู่ ที่ บ้ า นหน้ า ไม้ เนื่ อ งจากมี ลั ก ษณะเป็ น ผู้ น ำทาง
คุณธรรมจริยธรรมที่ดี มีมัสยิดจากชุมชนมุสลิมหลายแห่งต้องการให้ไปดำรงตำแหน่งผู้นำทาง
ศาสนาอิสลาม ขณะนั้นอิหม่ามมัสยิดนะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์คือโต๊ะเยาะฮัสอ๊ะลอมาเละถึงแก่กรรม
คณะกรรมการของมัสยิดนะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์จึงได้เชิญฮัจยีซาฟาอี วันแอเลาะ มาดำรงตำแหน่ง
อิหม่ามที่มัสยิดนะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ ในปีเดียวกันนี้ ฮัจยีซาฟาอี วันแอเลาะ
ได้ดำเนินการจดทะเบียนมัสยิด โดยมีฮัจยีซาฟาอี วันแอเลาะเป็นอิหม่าม ฮัจยีอับดุลเราะห์มาน
พูลศิริ เป็นคอเต็บ และฮัจยีอาบีดิน มะลา เป็นบิล้าล
อิหม่ามฮัจยีซาฟาอี วันแอเลาะ ได้สร้างผลงานที่เป็นคุณประโยชน์แก่ศาสนาอิสลาม
และแก่มุสลิมในอำเภอบางบัวทองและจากชุมชนอื่นๆ อย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ของการปฏิบัติศาสนกิจ การสั่งสอน การเผยแผ่คำสอนของศาสนาอิสลาม การให้การศึกษา
การพัฒนาสังคมและชุมชนมุสลิม ผลงานที่สำคัญ ได้แก่
๑. การจัดตั้งโรงเรียนอิสลามสัมพันธ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยสอนอัล - กุรอ่าน การปฏิบัติ
ศาสนกิจ ภาษาอาหรับ ได้เปลี่ยนแปลงการสอนมาเป็นระบบใหม่ ซึ่งประหยัดเวลาและสอนง่าย
อีกทั้งให้ผลสมบูรณ์มากกว่าเดิม โดยอยู่ในสังกัดสมาคมคุรุสัมพันธ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ การเรียน
การสอนเน้นความรู้ด้านอัล - กุรอ่าน ฟัรดูอิน และได้รับเกียรติจากสมาคมคุรุสัมพันธ์ให้เป็นที่ตั้ง
หน่วยสอบที่ ๑๔ มีอิหม่ามเป็นหัวหน้าหน่วยสอบ และทำภารกิจในด้านการสอนศาสนาอิสลาม
ระดับสูงอยู่เช่นเดิม
๒. สร้างโรงเรียนประชาบาลในชุมชนเพื่อเป็นแหล่งศึกษาของเยาวชนในชุมชน
๓. จัดซื้อที่ดินจำนวนมากให้แก่มัสยิดและจัดให้คนจนได้อยู่อาศัยในที่ดินนี้
๔. รักษาเอกลักษณ์ของมัสยิดไว้ได้ตลอด โดยไม่เคยมีมหรสพหรือการแสดงที่ผิดหลัก
ศาสนามาแสดงในบริเวณมัสยิด
๕. เชิญบุคคลสำคัญมาบรรยายหลักคำสอนของศาสนา จัดอบรมวิชาการด้านศาสนา
อย่างสม่ำเสมอ และจัดอบรมสัมมนาวิชาการอิสลามติดต่อกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ และจัดทำ
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการด้านศาสนา
๖. จัดทำสนามกีฬาในชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้มาพักผ่อนและออกกำลังกาย
๗. จัดฝึกอบรมวิชาชีพด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
๘. จัดทำโครงการรวมซะกาด เพื่อผู้มีสิทธิ์รับซะกาดและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ
ชุมชนโดยส่วนรวม
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๙. จัดตั้งห้องสมุด
๑๐. สร้างโรงเรียนอิสลามสัมพันธ์หลังใหม่ เพื่อให้เพียงพอกับการขยายตัวของจำนวน
เยาวชนของมัสยิด จัดตั้งสถาบันอัร - รอบิตี (โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์) เพื่อสอนศาสนาอิสลาม
ระดับสูง
ตำแหน่งหน้าที่พิเศษ
ฮัจยีซาฟาอี วันแอเลาะ นอกจากจะดำรงตำแหน่งอิหม่ามคนที่ ๔ ของมัสยิดนะฮ์ฎอตุ้ล
อิสลาห์แล้ว ยังได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

เป็นรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี
เป็นกรรมการอะฮ์ลุ้ลฟัตวาของสมาคมคุรุสัมพันธ์
เป็นเจ้าของ ผู้จัดการและครูใหญ่ โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์
เป็นหัวหน้าหน่วยสอบที่ ๑๔ ของสมาคมคุรุสัมพันธ์

ฮัจยีซาฟาอี วันแอเลาะ ได้สมรสกับฮัจยะฮ์ฮาลีเมาะฮ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ เมื่อ อายุ ๓๐ ปี
มีบุตรชาย ๔ คน บุตรสาว ๖ คน ท่านเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวโดยได้ส่งเสริมให้
บุตรชายและบุตรสาวให้ได้รับการศึกษาอย่างดียิ่งเช่นกัน ปัจจุบันบุตรคนที่ ๓ คือ ฮัจยีอับดุล
การีม วันแอเลาะ ดำรงตำแหน่งอิหม่ามมัสยิดนะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์ หลังจากที่อิหม่ามฮัจยีซาฟาอี
วันแอเลาะ ผู้เป็นบิดาได้ถึงแก่กรรม

คลองเจ็ก
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คลองพระราชาพิมล
ลำน้ำสายประวัติศาสตร์ของอำเภอบางบัวทอง
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บทสรุป
บางบัวทองเป็นชื่อของอำเภอบางบัวทอง เป็นอำเภอที่อยู่ในเขตการปกครองของจังหวัด
นนทบุรี ตั้งขึ้นระหว่าง พ.ศ. ๒๔๔๓ - ๒๔๔๔ พื้นที่บางส่วนของอำเภอบางบัวทองที่อยู่ทางทิศใต้
เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญมาดั้งเดิมยาวนานกว่า ๖ ศตวรรษ และตั้งอยู่บริเวณที่มีแม่น้ำเจ้าพระยา
ไหลผ่าน ผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่คลองบางบัวทอง คลองอ้อมที่บ้านบางรัก
ใหญ่ บ้านบางไผ่ บ้านบางแพรก ซึ่งแต่เดิมนั้นมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน (ก่อนมีการขุดคลองลัด
จากปากคลองอ้อมไปถึงวัดเขมาภิรตาราม เมือ่ พ.ศ. ๒๑๗๙ เมือ่ มีการขุดคลองลัดแม่นำ้ เจ้าพระยา
ได้เปลี่ยนเส้นทางไหลตรงไปจากปากคลองอ้อมตรงไปที่วัดเขมาภิรตาราม แม่น้ำเจ้าพระยา
ที่ผ่านบ้านบางรักใหญ่ บ้านบางใหญ่ จึงตื้นเขินและเรียกว่าคลองอ้อมในปัจจุบัน)
พ.ศ. ๒๒๖๕ มีการขุดคลองลัดเกร็ดน้อยที่ด่านขนอนบ้านปากเกร็ด แม่น้ำเจ้าพระยาที่
ไหลผ่านคลองบางบัวทองได้เปลี่ยนเส้นทางไหลตรงจากวัดปากอ่าว (วัดปรมัยยิกาวาส) ตรงไป
ทางใต้ที่ด่านขนอนบ้านปากเกร็ด บ้านบางบัวทองและคลองบางบัวทองที่เคยมีแม่น้ำเจ้าพระยา
ไหลผ่านได้เปลี่ยนเป็นชุมชนตามอ้อมเกร็ดไป
ถึงแม้จะมีการขุดคลองคลองลัดและกระแสน้ำได้เปลี่ยนเส้นทางของแม่น้ำเจ้าพระยา
ทั้ง ๒ แห่ง แต่ชุมชนคลองบางบัวทองและชุมชนบางรักใหญ่ บางไผ่ บางแพรก บางเดื่อ ยังคงมี
พัฒนาการของชุมชนอย่างต่อเนื่องกันมาไม่มีผลกระทบมากมายจากการขุดคลองลัดดังกล่าวแล้ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในคลองอ้อม เช่น บ้านบางรักใหญ่ บ้านบางบัวทอง บ้าน
บางแพรก บ้านบางพลู บ้านบางไผ่ ชุมชนเหล่านี้ตั้งอยู่ไมไกลจากเมืองนนทบุรี ความเจริญของ
ชุมชนยังมีอย่างต่อเนื่องมาจากสมัยอโยธยา สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ในช่วงยุคสมัย
ดังกล่าวจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พื้นที่ทางด้านทิศเหนือและ
ทิศตะวันตกของบ้านคลองบางบัวทอง คลองอ้อมยังคงเป็นป่า ทั้งป่าเบญจพรรณและป่ากระทุ่ม
มีสัตว์ป่า เช่น ช้าง กวาง อาศัยอยู่จำนวนมากไม่มีผู้คนไปอยู่อาศัย คงมีแต่ชาวบ้านที่ขนของป่า
ด้วยเกวียนมาจากป่าเมืองอูท่ อง เมืองกำแพงแสน มาลงเรือทีป่ ลายคลองบางบัวทอง คลองบางไผ่
และบ้านท่าเกวียน คลองพระอุดม เท่านั้น
พ.ศ. ๒๔๓๓ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ใหญ่ ใ นพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น ป่ า ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เมื่ อ
พระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ขุดคลองและได้จัดสรรที่ดิน ๒ ฝั่งคลองให้
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ราษฎรเข้าบุกเบิกแผ้วถางทำนาได้ จึงมีผู้คนจำนวนมากเข้าจับจองที่ดินทำนาและต่อมามีการ
ขุดคลองอื่นๆ ขึ้นอีกหลายสาย ผู้คนยังเข้ามาทำนากันมากขึ้นเกิดเป็นชุมชนใหญ่
ระหว่ า ง พ.ศ. ๒๔๔๓ - ๒๔๔๔ กระทรวงนครบาลได้ ย กฐานะชุ ม ชนบริ เ วณคลอง
บางบัวทอง คลองอ้อม บ้านบางรักใหญ่และชุมชนชาวนาที่เข้ามาบุกเบิกที่ดินทำนานั้นขึ้นเป็น
อำเภอบางบัวทองและย้ายที่ตั้งอำเภอบางบัวทองจากที่ว่าการอำเภอปากเกร็ดมาสร้างที่ตำบล
หนองเชียงโคต อำเภอบางบัวทอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕
อำเภอบางบัวทองได้มีพัฒนาการต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๕ จนถึงปัจจุบัน
ชุมชนต่างๆ ในอำเภอบางบัวทองจึงประกอบด้วยชุมชนที่มีประวัติความเป็นมาในยุค
สมัยต่างๆ กันตั้งแต่สมัยอโยธยา สมัยอยุธยา สมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันนี้
ชุมชนต่างๆ ในอำเภอบางบัวทอง นอกจากจะประกอบด้วยชุมชนที่มีประวัติความเป็นมา
ของชุมชนทั้งที่มีมายาวนานในยุคสมัยต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ชุมชนและผู้คนในชุมชนต่างๆ ยัง
ประกอบด้วยสังคมชาวสวน สังคมชาวนา สังคมชาวสวนผักและสังคมของผู้คนที่หลากหลายใน
ชาติพันธุ์ มีไทย จีน มอญ ลาว เขมร มุสลิมและญวน ผู้คนเหล่านี้ได้ร่วมกันสร้างนิเวศวัฒนธรรม
และวิ ถี วั ฒ นธรรมที่ ดี ง าม อี ก ทั้ ง ได้ ร่ ว มกั น สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ การค้ า พื ช ผล
การเกษตรที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้ ข้าวและผัก เป็นต้น
การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นที่อำเภอบางบัวทอง เมื่อเจ้าพระยา
วรพงศ์พิพัฒน์ (ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา) ได้ จั ด ตั้ ง บริ ษั ท รถไฟสายบางบั ว ทองและเปิ ด บริ ก าร
เดินรถไฟระหว่างจังหวัดธนบุรีที่วัดบวรมงคล บางพลัดกับอำเภอบางบัวทอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘
พัฒนาการของอำเภอบางบัวทองได้รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว เกิดชุมชนตลาดบางบัวทองและ
เทศบาลเมืองบางบัวทอง
พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้มีการสร้างถนนรถยนต์และเปิดบริการรถยนต์โดยสารระหว่างท่าน้ำ
นนทบุรีและอำเภอบางบัวทอง เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งในอำเภอบางบัวทอง
จากนั้นมีถนนอีกหลายสายผ่านเข้ามาในอำเภอบางบัวทอง การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคต่างๆ
เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตามมา ปัจจุบันอำเภอบางบัวทองมีผู้คนหลั่งไหล
ไปอยู่กันอย่างมากมาย เกิดเป็นชุมชนสังคมคนเมืองที่แตกต่างจากสังคมชนบทดั้งเดิมอย่าง
รวดเร็ว สังคมใหม่เหล่านี้ทวีจำนวนมากขึ้นและบดบังสังคมดั้งเดิมไปทั่วทุกตำบลของอำเภอ
บางบัวทอง และคงแผ่ขยายรุกไล่สังคมเดิม วิถีชีวิตของผู้คนดั้งเดิมให้อ่อนแอลงและทดแทนด้วย
สังคมและวิถีชีวิตที่เป็นทั้งนิเวศวัฒนธรรมและวิถีวัฒนธรรมแบบสมัยใหม่ของคนบางบัวทอง
ยุคใหม่
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บ้านเรือนชุมชนมุสลิม
ใกล้สุเหร่าโรงกระโจม ริมคลองพระราชาพิมล
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บรรณานุกรม
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๘๔ ปี กรมชลประทาน ๒๕๒๙
กรมวิชาการ ขบวนการเสรีไทย กรุงเทพฯ ๒๕๓๘
กรมศิลปากร กรุงเทพฯ ๒๔๘๙ - ๒๕๓๙ กรุงเทพฯ บริษัท ซายน์เอเซีย จำกัด ๒๕๓๙
––––––––––– . บัว : องค์ประกอบประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย กรุงเทพฯ กรมศิลปากร ๒๕๔๐
กระทรวงธรรมการ ทำเนียบคณะสงฆ์ ร.ศ.๑๒๓ พระนคร โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ ๒๔๔๗
กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือเรียนอิสลามศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว ๒๕๕๐
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ ข้อมูลประวัติศาสตร์บางเรื่องในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงสุคนธ์ ศัลยะเวทย์ วิศิษฎ์ (สุคนธ์ คชเสนี) กรุงเทพฯ
เอราวัณการพิมพ์ ๒๕๓๒
ขนิษฐา จิตชินะกุล คติชนวิทยา กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ ๒๕๔๕
คนจีน 200 ปี ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร (เส้นทางเศรษฐกิจ ฉบับพิเศษ) กรุงเทพฯ ศิริชัยการพิมพ์ ๒๕๒๖.
จังหวัดนนทบุรี ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดนนทบุรี ๒๕๒๕ นนทบุรี โรงพิมพ์สถานสงเคราะห์หญิง
บ้านปากเกร็ด ๒๕๒๖
จำนง หนูนิ่ม ประวัติเมืองนนทบุรี จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ไปล่ หนูนิ่ม นนทบุรี ๒๕๑๙
ชัย เรืองศิลป์ ประวัติศาสตร์ไทยฉบับ พ.ศ. ๒๓๕๒ - ๒๔๕๓ ด้านเศรษฐกิจ กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์มูลนิธิ
โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๒๕๒๒
––––––––––– . ประวัติสังคมไทยสมัยโบราณก่อนศตวรรษ ๒๕ กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์เรืองศิลป์ ๒๕๒๓
ชื่อบ้านนามเมือง “จังหวัดนนทบุรี” โครงการส่งเสริมการสืบค้นศึกษาเรื่องราวของมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย
เพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย จังหวัดนนทบุรี บอลพรินติ้ง จำกัด ๒๕๕๐
ที่ระลึกในพิธีเปิดสะพานพระนั่งเกล้า ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
๒๕๒๘
เทพชู ทับทอง กรุงเทพฯ ในอดีต กรุงเทพฯ สุขภาพใจ มปป.
น. ณ ปากน้ำ แบบแผนบ้านเรือนในสยาม กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ ๒๕๓๕
บางขุนเทียน ส่วนหนึ่งของแผ่นดินไทยและกรุงรัตนโกสินทร์ พิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ น.ท.
สุขุม บุนปาน รน. กรุงเทพฯ โรงพิมพ์พิฆเณศ ๒๕๓๐
ป. สาทิศกุล “คณะรัฐมนตรีไปเกี่ยวข้าว ณ คลองพระราชาพิมล ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง” กสิกร ๘, ๒
(กุมภาพันธ์ ๒๔๗๗) : ๓๑๖ - ๓๓๒
ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร การปกครองท้องถิ่น กรุงเทพฯ โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ๒๕๓๔
ประทีป สาวาโย สิบเอ็ดศาสนาโลก กรุงเทพฯ โอเดียนสโตร์ ๒๕๔๕
ประสงค์ สุขุม จากยมราชถึงสุขุมวิทเหตุการณ์ใน ๔ รัชกาล อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิง
ชื่นจิตร สุขุม กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๓
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แผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สนธิ เดชานันท์ ราชสกุลสวัสดิวัตน์ จัดพิมพ์ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จ
พระราชกุศล ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรม
ราชินีในรัชกาลที่ ๗ กรุงเทพฯ ๒๕๒๘
พัทยา สายหู ศาสนาคริสต์โปแตสแตนท์ในภาคกลาง สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง กรุงเทพฯ มูลนิธิ
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ๒๕๔๒
พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร สำเภาสยาม ตำนานเจ็กบางกอก กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ ๒๕๔๔
พิศาล บุญผูก. วัดในอำเภอไทรน้อย โครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา
เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๕๑
––––––––––– . วัดในอำเภอบางบัวทอง นนทบุรี โครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรี
ศึกษาเพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๒๕๕๒
ไพโรจน์ บุญผูก “ ศาลเจ้าประวัติและความเป็นมา” เทศาภิบาล ๑๗, ฉบับที่ ๑๑๓๗ (กันยายน ๒๕๓๗)
ไพศาล สำราญทรัพย์ ท่าจีนที่จากไป พิมพ์ครั้งที่ ๒ กรุงเทพฯ อักษรไทย ๒๕๔๙
ภควุฒิ ทวียศ วิถีชีวิตชุมชนตลาดท่าน้ำนนทบุรี พ.ศ. ๒๔๗๑ - ๒๕๒๖ วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๕๑
ภาพเขียนประวัติพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากวัดหงส์รัตนาราม อ.บางกอกใหญ่ ธนบุรี กรุงเทพฯ
อักษรสัมพันธ์ ๒๕๒๕
ภูมิปัญญาไทย ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัด
นนทบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ๒๕๔๕
มัสยิดในจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการกลางอิสลาม จังหวัดนนทบุรี ๒๕๔๗
ราตรี โตเพ่งพัฒน์ ตลาดน้ำ : วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคกลาง กรุงเทพฯ กรมศิลปากร ๒๕๔๓
รายงานการประชุมสมุหเทศาภิบาลปีที่ ๒๐ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เทศาภิบาล เล่ม ๑๙ กรุงเทพพระมหานคร
๒๔๕๘
ลูกจีน หลานมอญในกรุงสยาม กรุงเทพฯ สารคดี ๒๕๔๗
วิบูลย์ ลี้สุวรรณ เครื่องมือเครื่องใช้ไทยประดิษฐ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ ๒๕๕๑
ศรีศักร วัลลิโภดม “บางใหญ่ ชุมชนชาวสวนในเขตนนทบุร”ี เมืองโบราณ ๒๓, ๓ (กรกฎาคม - กันยายน) ๒๕๕๐
––––––––––– . เรือนไทย บ้านไทย กรุงเทพฯ เมืองโบราณ ๒๕๕๒
ส. คลองหลวง ๒๔๘๔ ญี่ปุ่นบุกไทย กรุงเทพฯ เคล็ดไทย ๒๕๔๓
สมบัติ พลายน้อย ชีวิตตามคลอง กรุงเทพฯ ต้นอ้อ ๒๕๓๒
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สมุดภาพนนทบุรี วิถีแห่งการพัฒนา นนทบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ๒๕๕๒
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สองพระมหาราชนักพัฒนา จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี
รัชมังคลาภิเษก ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ ๒๕๓๑
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ภูมินิทัศน์ไทย กรุงเทพฯ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ๒๕๓๙
สำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงบริหาร
ราชการแผ่นดิน ภาค ๒ ระหว่างพุทธศักราช ๒๔๓๔ ถึง พุทธศักราช ๒๔๕๓ พระนคร ทำเนียบ
นายกรัฐมนตรี ๒๕๐๙
––––––––––– . ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒ รัชกาลที่ ๔ - พ.ศ. ๒๔๗๕ กรุงเทพฯ กองหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร ๒๕๒๕
สุจิตต์ วงษ์เทศ กำสรวลสมุทรเป็นพระราชนิพนธ์ยุคต้นกรุงศรีอยุธยาหรือกำสรวลศรีปราชญ์ กรุงเทพฯ
มติชน ๒๕๔๙
สุรชัย พุ่มศรีพันธ์ ศาสนาคริสต์คาทอลิกในภาคกลาง สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง เล่ม ๗๓
เสฐียร พันธรังษี ศาสนาเปรียบเทียบ เล่ม ๑ - ๒ พระนคร แพร่พิทยา ๒๕๑๓
––––––––––– . ประวัติศาสตร์ไทยฉบับพัฒนาการ กรุงเทพฯ อักษรเจริญทัศน์ ๒๕๑๘
เสาวณีย์ จิตต์หมวด กลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยมุสลิม กรุงเทพฯ กองทุนสง่า รจิอัมพร ๒๕๓๑
หนังสือชุดภาพกรุงรัตนโกสินทร์สองร้อยปี กรุงเทพฯ องค์การค้าของคุรุสภา ๒๕๒๕
หลวงโยธีพิทักษ์ สมุดที่ระลึกอำเภอบางบัวทอง พระนคร โรงพิมพ์ศรีหงส์ ๒๔๗๗
อนุ ส รณ์ ง านฉลองอาคารใหม่ มั ส ยิ ด นะฮ์ ฎ อตุ้ ล อิ ส ลาห์ แ ละมอบวุ ฒิ บั ต รแก่ นั ก ศึ ก ษาโครงการอบรม
สัมมนาวิชาการอิสลาม ๓๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๒๕ นนทบุรี ๒๕๒๕
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระครูนนทปรีชา ณ เมรุวัดละหาร กรุงเทพฯ จุฑารัตน์การพิมพ์ ๒๕๑๖
อนุสรณ์งานเมาลิดกลาง นนทบุรี ฮ.ศ. ๑๔๑๔ คณะกรรมการกลางอิสลามจังหวัดนนทบุรี มปป.
อภินันท์ วันแอเลาะ บทบาทของคณะกรรมการมัสยิดในการพัฒนาชุมชนมุสลิม : ศึกษาเฉพาะกรณีมัสยิด
ในจังหวัดนนทบุรี ภาคนิพนธ์คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ๒๕๔๒
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๑ พระนคร โรงพิมพ์พระจันทร์ ๒๕๐๖
อุทัย หิรัญโต มุสลิมในประเทศไทย กรุงเทพฯ โอเดียนสโตร์ ๒๕๒๑
เอกวิทย์ ณ ถลาง ภูมิปัญญาชาวบ้านสี่ภูมิภาค วิถีชีวิตและการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย นนทบุรี โครงการ
กิตติเมธีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๔๐
Ramaer, R. The Railways of Thailand. Bangkok : White Lotus 2009.
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แหล่งข้อมูลสัมภาษณ์บุคคล
ชื่อ
กิติพงษ์ นนทพิมลชัย
เกี้ยงเอ็ง บุญยมโนนุกูล
เกียรติ เลิศชัยอุดมโชค
เกียรติ ม้ารุ่งอรุณ
(ถึงแก่กรรม)
จันทร์ ทองเอี่ยม
จำลอง เวลาดี
ชัยรัตน์ พิพัฒน์วัชรานนท์
ชานิน เฟื่องภักดี
ชื่นจิตต์ เวลาดี
ดิเรก วันแอเลาะ
ดำรงค์ อยู่สุข
ทองหล่อ อุทิศผล
นิยม มัณยานนท์
เปรมจิตต์ อิศรางกูร
ณ อยุธยา
พินิจ ธูปแก้ว
มนต์ชัย สุปัญโญ
มณฑา สว่างอารมณ์
วรพจน์ ชูจิตต์
สละ มัณยานนท์
สมจิต จันทร์แตน
สมปอง เกตุผาสุข
สมพงษ์ สกุลดิษฐ์
สุข จันทร์แฉ่ง
สุวัฒน์ ขัตตินานนท์
หลีเฮียง แซ่ซั้ง
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ที่อยู่

ปีที่สัมภาษณ์

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

๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๓

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

๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๓

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

๒๕๕๓
๒๕๕๓
๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
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๒๕๕๑ - ๒๕๕๓
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ประวัติสังเขปผู้เขียน
นายพิ ศ าล บุ ญ ผู ก เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ กั น ยายน
พ.ศ. ๒๔๘๓ ณ ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี เป็นบุตรชายคนโตของนายสำราญ และนางสารภี
บุ ญ ผู ก ชาวไทยเชื้ อ สายมอญ ที่ บ รรพบุ รุ ษ อพยพมาพึ่ ง
พระบรมโพธิสมภารตั้งแต่สมัยธนบุรี
ตั้งแต่เด็กมีนิสัยรักการอ่านหนังสือและช่างสังเกต
ชอบพู ด คุ ย ซั ก ถามกั บ บุ ค คลผู้ รู้ ต่ า งๆ อยู่ เ สมอ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพระภิกษุสงฆ์ และท่านผู้สูงอายุในชุมชนซึ่งเป็นแหล่ง
ภูมิปัญญาบุคคลในท้องถิ่น มีความจำดี มีลายมือสวยงาม
มีการจดบันทึกเรื่องราวที่ได้เรียนรู้ไว้ เห็นคุณค่าของการศึกษา
ค้ น คว้ า เกี่ ย วกั บ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี แ ละประวั ติ ข อง
ท้องถิ่น อันเป็นปัจจัยสำคัญในการเป็นผู้อนุรักษ์ในเวลาต่อมา
ด้านหน้าที่การงาน ได้เริ่มต้นทำงานในตำแหน่งข้าราชการธุรการศาลฎีกา และศึกษา
ต่อเวลาเดียวกัน จนสำเร็จการศึกษาเป็นนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
เปลี่ยนไปทำงานที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ภายหลังได้รับทุน
มูลนิธิมิสเซอริออของประเทศเยอรมนีไปศึกษาต่อปริญญาโทในด้านการพัฒนาสังคม ที่สถาบัน
SEARSOLIN (South East Rural and Social Development Institution) ประเทศฟิลิปปินส์
จนสำเร็จการศึกษา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ การทำงานได้ใช้วิชาความรู้ทางด้านกฎหมาย และ
การพัฒนาสังคมสมความตั้งใจ ด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถในงาน ทางธนาคารจึงให้ทำ
หน้าที่ผู้จัดการต่างประเทศหลังเกษียณอายุแล้วอีกหลายปี
ในช่วงที่ทำงานที่ ธ.ก.ส. ได้รับผิดชอบในหลายพื้นที่เป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๒๐ เป็นช่วงทีใ่ ช้ชวี ติ ประจำอยูใ่ นพืน้ ทีอ่ ำเภอบางบัวทอง เมือ่ ครัง้ คลอง
บางบัวทอง และคลองพระราชาพิมลยังเป็นเส้นทางคมนาคมหลักในท้องที่อำเภอบางบัวทอง และ
อำเภอไทรน้อย เคยเป็นผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางบัวทอง
และเคยดำรงตำแหน่งเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง ด้วยอุปนิสัยสนใจในเรื่องราวของชุมชน
ท้องถิ่น และวัด ได้ศึกษา สำรวจ สอบถามข้อมูลต่างๆ ในพื้นที่และบันทึกเรื่องราวไว้อยู่เสมอ
ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน จึงเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญเรื่องราวของอำเภอบางบัวทองเป็นอย่างดี
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มี ค วามตั้ ง ใจมานานที่ จ ะรวบรวมและถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวของนนทบุ รี เพื่ อ การศึ ก ษา
ค้ น คว้ า ของเยาวชนรุ่ น หลั ง ตลอดจนผู้ ส นใจทั่ ว ไป ใน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึ ง ยิ น ดี ร่ ว มกั บ สำนั ก
บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวบรวมเรือ่ งราวของอำเภอบางบัวทอง ตลอดจน
ท้องที่ใกล้เคียง เพื่อรวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์และทันสมัย เพื่อจัดทำหนังสือเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา
ด้านเกียรติคุณที่ได้รับ ความเป็นผู้เสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วย
ความบริสุทธิ์ใจอย่างมีวิริยะ อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต กอปรกับเป็นผู้ยึดมั่นในหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จึงได้รับการพิจารณา
คัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถึง ๒ ครั้ง ในฐานะผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยคณะกรรมการ
วันอนุรักษ์มรดกไทย และในฐานะคนไทยตัวอย่างประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมูลนิธิธารน้ำใจ
จากความสำเร็จของผลงานในหน้าที่การงานและการพัฒนาสังคมโดยรวม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการประสมประสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ชุมชน สถาบัน SEARSOLIN ประเทศฟิลิปปินส์ จึงยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นและให้ได้รับดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านการพัฒนาชนบทจากสถาบันดังกล่าว ปัจจุบันนายพิศาล บุญผูก ยังคงให้
ความร่วมมือแก่สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการต่างๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู เผยแพร่
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา และวิถีชีวิตของชาวไทย - รามัญ รวมทั้ง
การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีอย่างต่อเนื่อง
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