ประวัติศาสตร์จงั หวัดนนทบุรี
ก่อนสมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์
จังหวัดนนทบุร ี เป็ นเมืองเก่าแก่มาตัง้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็ นราชธานี ตําบลทีต่ งั ้ เมือง
นนทบุรขี น้ึ มาครัง้ แรกนัน้ มีช่อื ว่า บ้านตลาดขวัญ ต่อมาได้ยกฐานะขึน้ เป็ นเมืองนนทบุร ี เมือ่ พ.ศ.
๒๐๙๒ ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ดังปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารว่า “ฝา่ ยสมเด็จ
พระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าให้สถาปนาทีพ่ ระราชทานเพลิงนัน้ (๑) เป็ นพระเจดียว์ หิ ารสําเร็จแล้ว
ให้นามชื่อ วัดสบสวรรค์ แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ตรัสว่า ไพร่บา้ นเมืองตรีจตั วา ปากใต้ฝา่ ยเหนือ
เข้าพระนครครัง้ นี้น้อย หนีออกอยูป่ า่ ดงห้วยเขา ต้อนไม่ได้เป็นอันมากให้เอาบ้านท่าจีนตัง้ เป็ นเมือง
สาครบุร ี (๒) ให้เอาบ้านตลาดขวัญตัง้ เป็ นเมืองนนทบุร ี ให้แบ่งเอาแขวงเมืองราชบุร ี แขวงเมือง
สุพรรณบุร ี ตัง้ เป็ นเมืองนครชัยศรี…” (๓)
บ้านตลาดขวัญเป็ นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็ นสวนผลไม้ทข่ี น้ึ ชื่อแห่งหนึ่ง
ของกรุงศรีอยุธยา ฝรังต่
่ างชาติทไ่ี ด้เดินทางเข้ามาค้าขายและเจริญสัมพันธไมตรีกบั กรุงศรีอยุธยาต่างก็
ได้บนั ทึกเอาไว้ ดังปรากฏในจดหมายเหตุบนั ทึกการเดินทางของลาลูแบร์ ชาวฝรังเศสผู
่
ซ้ ง่ึ เดินทางเข้า
(๔)
มาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่า “สวนผลไม้ทบ่ี างกอกนัน้ มีอาณาบริเวณยาวไปตามชายฝงั ่
โดยทวนขึน้ สู่เมืองสยามถึง ๔ ลี้ กระทังจรดตลาดขวั
่
ญ (Talacouan) ทําให้เมืองหลวงแห่งนี้อุดม
สมบูรณ์ไปด้วยผลาหาร ซึง่ คนพืน้ เมืองชอบบริโภคกันนักหนา.…”(๕)
นอกจากนี้ยงั มีดนิ แดนทางตอนใต้ของตลาดขวัญอีกแห่งหนึ่งชื่อว่า ตลาดแก้ว ตลาดแก้ว
แห่งนี้เข้าใจว่าคงจะมีความสําคัญควบคู่กนั มากับตลาดขวัญตัง้ แต่ก่อนจะตัง้ เป็ นเมืองนนทบุรแี ล้ว
เพราะปรากฏในจดหมายเหตุของลาลูแบร์ว่า “……ตําบลสําคัญๆ ทีแ่ ม่น้ํ าสายนี้ (๖)ไหลผ่าน คือ แม่ตาก
(Mc-Tae) อันเป็ นเมืองเอกของราชอาณาจักรสยามทีต่ งั ้ อยูท่ างทิศเหนือหนพายัพ ถัดจากนี้ต่อมาก็ถงึ
เมืองเทียนทอง (Tian-Tong) หรือเชียงทอง กําแพงเพชรหรือกําแพงเฉยๆ ซึง่ ลางคนออกเสียงว่า
กําแปง (Campingue) แล้วก็มาถึงเมืองนครสวรรค์ (Loconsevan) ชัยนาท (Tchainat) สยาม (๗)
ตลาดขวัญ ตลาดแก้ว (Talapu’ou) และบางกอก.….(๘)
สําหรับบริเวณอันเป็ นทีต่ งั ้ ของตลาดแก้วในปจั จุบนั นี้ยงั ไม่ทราบแน่ ชดั ว่าอยูต่ รงไหน
แน่ มผี สู้ นั นิษฐานว่าคงจะอยู่แถววัดปากนํ้า ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมืองนนทบุร ี ขึน้ ไป เมือ่ สุนทรภู่แต่ง
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(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)

พระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระศรีสรุ โิ ยทัย
คือจังหวัดสมุทรสาคร
พระราชพงศาวดารสยาม จากต้นฉบับของบริตชิ มิวเซียม (สํานักพิมพ์กา้ วหน้า), หน้า ๗๖
หมายถึงกรุงเทพฯ ในปจั จุบนั
จดหมายเหตุของลาลูแบร์, หน้า ๑๔
หมายถึงแม่น้ําเจ้าพระยา
หมายถึงกรุงศรีอยุธยา
จดหมายเหตุของลาลูแบร์, หน้า ๑๔

๒
นิราศภูเขาทอง เมือ่ พ.ศ. ๒๓๗๑ ก็ปรากฏว่าตลาดแก้วได้เลือนลางไปแล้ว คงเหลือแต่เพียงตลาดขวัญ
เท่านัน้ ดังปรากฏในนิราศภูเขาทองว่า
ั ่ แต่ลว้ นสวนพฤกษา
“ตลาดแก้วแล้วไม่เห็นตลาดตัง้
สองฟากฝงก็
โอ้รนิ รินกลิน่ ดอกไม้ใกล้คงคา
เหมือนกลิน่ ผ้าแพรดํารํ่ามะเกลือ
เห็นโศกใหญ่ใกล้น้ําระกําแฝง
ทิง้ รักแซงแซมสวาดประหลาดเหลือ
เหมือนโศกพีท่ ช่ี ้ําระกําเจือ
เพราะรักเรือ้ แรมสวาทมาคลาดคลาย
ถึงแขวงนนท์ชลมารคตลาดขวัญ
มีพ่วงแพแพรพรรณเขาค้าขาย
ทัง้ ของสวนล้วนแต่เรือเรียงราย
พวกหญิงชายชุมกันทุกวันคืน”
ตัวเมืองนนทบุรแี ต่เดิมนัน้ ตัง้ อยูท่ ต่ี ําบลบางกระสอในปจั จุบนั นี้ โดยมีวดั หัวเมือง (เดีย๋ วนี้
เป็ นวัดร้าง ทางราชการได้ใช้เป็ นสถานทีส่ ร้างโรงพยาบาลนนทบุร)ี เป็ นเขตเหนือ และ มีวดั ท้ายเมือง
เป็ นเขตใต้
พ.ศ. ๒๐๘๑ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้โปรดให้ขดุ คลองลัดจากคลองบางกรวย (แม่น้ํ า
เจ้าพระยา) ริมวัดชะลอ ไปทะลุวดั มูลเหล็ก (๑) (ปจั จุบนั เปลีย่ นชื่อเป็นวัดสุวรรณคีร)ี
พ.ศ. ๒๑๗๙ พระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดตอนใต้วดั ท้ายเมืองไปทะลุ
ออกหน้าวัดเขมา (๒) เพราะแต่เดิมมาแม่น้ํ าเจ้าพระยาไหลวกเข้าแม่น้ําอ้อมมาทางบางใหญ่แล้ววกเข้า
คลองบางกรวยข้างวัดชะลอ มาออกหน้าวัดเขมา เมือ่ ขุดคลองลัดแล้วกระแสนํ้าเปลีย่ นทางเดินไหลเข้า
คลองลัดทีข่ ดุ ใหม่ นานเข้าก็กลายเป็ นแม่น้ํ าเจ้าพระยาใหม่ดงั ปจั จุบนั นี้ ส่วนแม่น้ํ าเจ้าพระยาเดิมก็
ตืน้ เขินกลายเป็ นคลองไป
พ.ศ. ๒๒๐๘ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเห็นว่า ตามทีแ่ ม่น้ําเปลีย่ นทางเดินใหม่นัน้
ทําให้ขา้ ศึกประชิดพระนครได้งา่ ย จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมปราการตรงปากแม่น้ําอ้อม และโปรดให้
ย้ายเมืองนนทบุรมี าอยูป่ ากแม่น้ํ าอ้อมด้วย
(ต่อมาในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนังเกล้
่ าเจ้าอยูห่ วั
โปรดให้รอ้ื ป้อมและเมืองบางส่วน เพื่อนําอิฐไปสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติ และบางส่วนก็ถูกกระแสนํ้ า
พัดเซาะพังทะลายลงนํ้ าไป ปจั จุบนั เหลือแต่ศาลหลักเมืองเท่านัน้ )
นอกจากป้อมทีป่ ากแม่น้ํ าอ้อมแล้ว เข้าใจว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาคงจะได้มกี ารสร้างป้อมไม้
เอาไว้ทบ่ี ริเวณวัดเฉลิมพระเกียรติในปจั จุบนั นี้ดว้ ย เพราะปรากฏหลักฐานจากจดหมายเหตุรายวันของ
บาทหลวง เดอ ซัวซีย์ (L’abbé de Choisy) ผูซ้ ง่ึ เดินทางร่วมมากับคณะราชฑูตของพระเจ้าหลุยส์
ที่ ๑๔ ทีเ่ ข้ามาเจริญทางพระราชไมตรีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมือ่ พ.ศ. ๒๒๒๘
ว่า “….เช้าวันนี้เราผ่านป้อมทีท่ าํ ด้วยไม้ ๒ ป้อม ป้อมหนึ่ง ยิงปื นเป็ นการคํานับ ๑๐ นัด อีกป้อมหนึ่ง ๘
นัด ทีน่ ่ีมแี ต่ปืนครกเท่านัน้ ดินปืนดีมากทีเดียว ป้อมทางขวามือเรียกป้อมแก้ว (Hale de Cristal) และ
ป้อมทางซ้ายมือเรียกป้อมทับทิม (Hale de Rubis) ณ ทีน่ ้เี จ้าเมืองบางกอกก็กล่าวคําอําลาและอ้างเหตุ
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(๑) (๒)

,

พระราชพงศาวดารกรุงสยาม จากต้นฉบับบริตชิ มิวเซียม, (สํานักพิมพ์กา้ วหน้า), หน้า ๕๖๖

๓
ว่าได้ควบคุมเรือขบวนมาส่งจนสุดแดนทีอ่ ยูใ่ นความปกครอง ของเมืองบางกอกแล้ว แล้วก็ลาท่านราช
ฑูตกลับไป……” (๑)
และใน ปี พ.ศ. ๒๒๓๐ เมือ่ ลาลูแบร์เป็ นราชฑูตเข้ามากรุงศรีอยุธยาก็ได้กล่าวถึงป้อมไม้
แห่งนี้ไว้ดว้ ย โดยเขียนเป็ นแผนทีเ่ อาไว้อย่างชัดเจน (โปรดดูแผนที)่ ตามหลักฐานดังกล่าว จึงเข้าใจว่า
ป้อมแก้ว คงตัง้ อยู่ ณ บริเวณตลาดแก้ว ส่วนป้อมทับทิมเข้าใจว่าคงตัง้ อยู่ ณ บริเวณหน้าวัดเฉลิม
พระเกียรติ ปจั จุบนั นี้
พ.ศ. ๒๒๖๔
ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ท้ายสระ ได้ทรงโปรดให้ขดุ คลองลัดเกร็ด
ทีอ่ ําเภอปากเกร็ด ดังปรากฏในหลักฐานในพงศาวดารว่า “ในปีขาล จัตวาศก ทรงพระกรุณาโปรด
ให้พระธนบุรเี ป็ นแม่กอง เกณฑ์พลนิกายคนหัวเมืองปากใต้ให้ได้คน ๑๐,๐๐๐ เศษ ให้ขดุ คลองเตร็ด
น้อย ลัดคุง้ บางบัวทองนัน้ คดอ้อมหนัก ขุดลัดตัดให้ตรงพระธนบุรรี บั สังแล้
่ วกราบบังคมลามาให้เกณฑ์
พลนิกายในบรรดาหัวเมืองปากใต้ได้คน ๑๐,๐๐๐ เศษ ให้ขดุ คลองเตร็ดน้อยนัน้ ลึก ๖ ศอก กว้าง ๖ วา
ยาวทางไกลได้ ๓๙ เส้นเศษ ขุดเดือนเศษจึงแล้ว…..” (๒)
พ.ศ. ๒๓๐๗ ในรัชกาลสมเด็จพระทีน่ งสุ
ั ่ รยิ ามรินทร์ ได้มเี หตุการณ์สงครามเกีย่ วข้องกับ
จังหวัดนนทบุร ี เหตุการณ์น้ีเกิดขึน้ ก่อนทีจ่ ะเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าเพียงเล็กน้อยคือเมือ่ มังมหานรธา
เป็ นแม่ทพั พม่ายกทัพเข้าตีเมืองทวาย เมืองตะนาวศรีได้แล้วยกติดตามตีพวกมอญมาจนถึงเมืองชุมพร
ได้โดยสะดวก จึงมีความกําเริบคิดยกเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา ดังปรากฏในพงศาวดารว่า “….ครัน้
ณ เดือน ๗ มังมหานรธาให้แยงตะยุกลับขึน้ ไปแจ้งราชการ ณ กรุงอังวะ แล้วจึงปรึกษากันว่า เรามาตี
เมืองทวายได้ บัดนี้หามีผใู้ ดจะต้านต่อฝีมอื ทแกล้วทหารเราไม่ ควรเราจะยกเข้าไปชิงเอาซึง่ เศวตฉัตร
ณ กรุงเทพมหานคร….....” แล้วมังมหานรธาก็เดินทัพมุง่ เข้าตีกรุงศรีอยุธยาโดยลําดับ จนถึงเมือง
นนทบุร ี ซึง่ ก็ถูกมังมหานรธาตีแตกเช่นเดียวกับเมืองรายทางอื่นๆ ดังพงศาวดารกล่าวว่า "……..ครัง้ ณ
เดือน ๑๐ พม่ายกทัพเรือลงมาตีค่าย (บาง) บํารุแตก แล้วยกมาตีเมืองนนทบุรไี ด้.........” (๓)
ั ่ งกฤษเข้ามาค้าขายทีธ่ นบุรจี งึ รับอาสา
เมือ่ พม่าตีได้เมืองนนทบุรแี ล้ว ขณะนัน้ มีเรือกําปนอั
ั ่ ส่ ุดกําปนถอนสมอหนี
ั่
ช่วยรบพม่า พม่าเอาปืนใหญ่ตงั ้ บนป้อมวิชาเยนทร์ ยิงโต้ตอบกับกําปนในที
ไปอยู่
ั ่ งกฤษกับพม่า ดังปรากฏในพงศาวดารว่า
ทีเ่ มืองนนท์ เมืองนนทบุรจี งึ เป็ นยุทธภูมริ ะหว่างเรือกําปนอั
“……..ฝา่ ยทัพพระยายมราช ซึง่ ตัง้ อยู่ ณ เมืองนนท์นนั ้ ก็เลิกหนีขน้ึ ไปเสีย พม่าตัง้ (อยู)่ เมืองธนบุร ี
แล้ว จึงแบ่งกันขึน้ มาตัง้ ค่าย ณ วัดเขมา ตําบลตลาดแก้วทัง้ สองฟาก ครัน้ เพลากลางคืนนายกําปนั ่
จึงขอเรือกราบมาชักสลุบล่องลงไป ไม่ให้มปี ากเสียงครัน้ ตรงค่ายพม่า ณ วัดเขมาแล้ว ก็จดุ ปืนรายแคม
พร้อมกันทัง้ สองข้าง ฝา่ ยพม่าต้องปืนล้มตายเจ็บลําบาก แตกวิง่ ออกจากค่าย ครัน้ นํ้ าขึน้ เพลาเช้า
สลุบถอยมาหากําปนั ่ ซึง่ ทอดอยู่ ณ ตลาดขวัญ ฝา่ ยพม่าก็ยกเข้าค่ายเมืองนนทบุร.ี ......" (๔)

(๑)

สันต์ ท. โกมลบุตร จดหมายเหตุรายวันการเดินทางไปสูป่ ระเทศสยาม, หน้า ๓๕๐
พระราชพงศาวดารกรุงสยาม จากต้นฉบับของบริตชิ มิวเซียม, (สํานักพิมพ์กา้ วหน้า), หน้า ๕๘๐
(๓)
, พระราชพงศาวดารกรุงสยาม จากต้นฉบับของบริตชิ มิวเซียม, (สํานักพิมพ์กา้ วหน้า), หน้า ๖๒๙-๖๓๒
(๒)

๔
ประวัติความเป็ นมาของประชากรในจังหวัดนนทบุรี
ประชากรของจังหวัดนนทบุรปี ระกอบไปด้วยชนชาวไทยทีส่ บื เชือ้ สายมาจากหลายเชือ้ ชาติ
มีทงั ้ ไทย จีน มอญ แขก เป็ นต้น
ชนชาติไทยมีอยูท่ วไปทุ
ั ่ กอําเภอ เป็ นชนส่วนใหญ่ทส่ี ุดของจังหวัด แต่เดิมอยูท่ ใ่ี ดมาจาก
ไหน ไม่มหี ลักฐานปรากฏแน่ ชดั รองลงไปเป็ นเชือ้ สายจีน ซึง่ ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ ชดั ว่าได้เข้ามาอยูใ่ น
จังหวัดนนทบุรตี งั ้ แต่เมือ่ ใด สันนิษฐานว่าคงจะเข้ามาอยู่ตงั ้ แต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็ นราชธานี
นอกจากนี้ ยังมีชนชาติทอ่ี พยพเข้ามาภายหลังอีกสองเชือ้ ชาติ คือ ชาวไทยเชือ้ สายมอญ
และชาวไทยเชือ้ สายมลายู
ชาวไทยสองเชือ้ ชาติน้อี พยพมาอยูใ่ นจังหวัดนนทบุรตี งั ้ แต่สมัยกรุงศรี
อยุธยาสมัยกรุงธนบุร ี
ตลอดจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ดังปรากฏหลักฐานในหนังสือ
อักขรานุ กรมภูมศิ าสตร์ไทย ดังนี้ "..…ในจังหวัดนี้มชี าวไทยทีส่ บื เชือ้ สายมาจากมอญอยูม่ ากแถวอําเภอ
ั ่ อลําแม่น้ํ าเจ้าพระยา ด้านตะวันออกและตะวันตก ตําบลอ้อม
ปากเกร็ด ตัง้ แต่ปากคลองบางตลาดฝงเหนื
เกร็ด เหนือคลองบางภูมขิ น้ึ ไป รวมทัง้ เกาะเกร็ดด้วย มีชาวไทยทีส่ บื เชือ้ สายมาจากมอญ ซึง่ อพยพเข้า
มาพึง่ บรมโพธิสมภารในสมัยกรุงธนบุร ี เมือ่ พ.ศ. ๒๓๑๗ คราวหนึ่งกับเมือ่ พ.ศ. ๒๓๕๘ ในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒ อีกคราวหนึ่ง เรียกว่ามอญใหม่ โปรดให้แบ่งครอบครัวไปอยูเ่ มืองปทุมธานี
บ้าง เมืองนนทบุรบี า้ ง และเมืองนครเขือ่ นขันธ์ ซึง่ บัดนี้เป็นอําเภอพระประแดง ขึน้ จังหวัดสมุทรปราการ
บ้าง
ไทยอิสลามทีต่ งั ้ บ้านเรือนอยูท่ ต่ี ําบลบางกระสอ และทีบ่ า้ นตลาดแก้ว ในตําบลบางตะนาว
ศรี อําเภอเมืองนนทบุร ี มีเชือ้ สายเป็ นชาวปตั ตานี มาอยูต่ งั ้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เฉพาะตําบลบาง
กระสอต้นตระกูลได้เป็ นแม่ทพั นายกองคนสําคัญของไทยหลายคน
ไทยอิสลามทีต่ ําบลท่าอิฐ อําเภอปากเกร็ด เป็ นเชือ้ สายชาวเมืองไทรบุร ี เข้ามาอยูใ่ น
รัชกาลที่ ๓
ไทยชาวเมืองตะนาวศรี มีรายงานอําเภอสอบสวนได้ความว่า ได้เข้ามาตัง้ ภูมลิ าํ เนาอยูท่ ่ี
ตําบลบางตะนาวศรี อําเภอเมืองนนทบุร ี ในรัชกาลสมเด็จพระทีน่ งสุ
ั ่ รยิ าสอมรินทร์ พ.ศ. ๒๓๐๒ ครัง้
ทัพไทยตัง้ รวมพลอยูท่ แ่ี ก่งตูม นอกเขตไทยต้นแม่น้ํ าตะนาวศรี พม่ายกทัพจะมาตีชาวตะนาวศรี ก็หนี
เข้ามา.... (๑)
ในด้านประวัตศิ าสตร์วรรณคดีทก่ี ล่าวถึงเมืองนนท์ในอดีต
กวีหลายท่านได้เดินทาง
ผ่านคลองบางกอกน้อยไปตามคลองวัดชลอ แล้วไปตามแม่น้ําอ้อมจนถึงบางใหญ่ เข้าคลองบางใหญ่
ไปออกแม่น้ํานครชัยศรี บางท่านก็ผ่านเพียงคลองบางกอกน้อย คลองวัดชลอ ไปออกคลอง
มหา
สวัสดิ ์ แล้วเกิดความบันดาลใจให้สร้างวรรณคดีประเภทนิราศอันไพเราะไว้หลายเรื่อง ในบทกวี ได้
กล่าวถึงสถานทีส่ าํ คัญๆ ของเมืองนนท์ ไว้หลายแห่ง ซึง่ แสดงว่าสถานทีเ่ หล่านี้อดีตเคยมี
ความ
รุง่ เรืองมาในประวัตศิ าสตร์มาก่อนซึง่ จะกล่าวได้ดงั ต่อไปนี้
(๑)

อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๒ (พิมพ์ครัง้ ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๐๗), หน้ า ๕๔๘

๕
๑. บางขวาง บางขวางเป็นชื่อคลองอยูใ่ นท้องทีอ่ ําเภอบางกรวย เรียกว่าคลองขวาง
แยกจากคลองมหาสวัสดิ ์ ตรงข้ามวัดชัยพฤกษมาลา ไปบรรจบกับคลองบางระนก ถือว่าเป็นคลอง
ประวัตศิ าสตร์สุนทรภู่เขียนไว้ในโคลงนิราศสุพรรณว่า
“บางขวางข้างเขตแคว้น แขวงนนท์
สองฟากหมากมะพร้าวผล
พรรคไม้
หอมรืน่ ชื่นเช่นปน
แป้งประ ปรางเอย
เคลิม้ จิตคิดว่าใกล้
กลิน่ เนื้อเจือจันทร์”
ฯลฯ
และในนิ ราศพระประธมว่า
“ถึงบางขวางปางก่อนว่ามอญขวาง
เดีย๋ วนี้นางไทยลาวแก่สาวสอน
ทํายกย่างขวางแขวนแสนแสงอน
ถึงนางมอญก็ไม่ขวางเหมือนนางไทย”
ั ่ ในเขตอําเภอบางกรวย
๒. วัดชลอ เป็นชื่อตําบลและชื่อวัด ตัง้ อยูร่ มิ คลองวัดชลอฝงใต้
พระอุโบสถของวัดชลอแสดงเค้าว่าเป็ นฝี มอื เก่าถึงสมัยอยุธยา แต่ได้ซ่อมแซมบูรณะจนเปลีย่ นรูปไป
มากแล้ว เมือ่ เร็วๆ นี้ ทางวัดได้พบพระเจดียโ์ ลหะ ๒ องค์ บรรจุภายในซากเจดียเ์ ก่าเหนือพระอุโบสถ
ซึง่ ท่านเจ้าอาวาสได้มอบให้นํามาเก็บรักษาไว้ ณ พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติแล้ว
นายมี ครัง้ เป็ นหมื่นพรหมสมพัตสร ไปเก็บอากรทีเ่ มืองสุพรรณเมือ่ ผ่านวัดชลอไปก็ราํ พึง
ไว้ในนิราศสุพรรณว่า
บรรลุถงึ วัดชลอก็รอจิต
ใครช่างคิดชลอวัดไม่ขดั สน
ถ้าไม่ชลอก็จะนังลงวั
่ งวน
ชลอพ้นทีจ่ ะพังจึงยังยื
่ น
แต่ชลอจิตมนุ ษย์น่สี ุดยาก
เอาพรวนลากก็ไม่ไหวอย่าได้ขนื
ใครขัดขวางนํ้าใจเหมือนไฟฟืน
ทัง้ แผ่นพืน้ ภพไตรใจเหมือนกัน
ฯลฯ
เมือ่ สุนทรภู่ผ่านหน้าวัดชลอตรงไปพระประธม
ได้เขียนไว้ในนิราศพระประธมว่า
วัดชะลอใครหนอชะลอฉลาด
เจ้าอาวาสมาไว้ให้อาศัยสงฆ์
ช่วยชะลอวรลักษณ์ทร่ี กั ทรง
ให้มาลงเรือร่วมนวมทีน่ อน ฯ
ฯลฯ
ั ่ ของลําคลองแม่น้ําอ้อม มีวดั อยูห่ ลายวัด เช่น วัดตะโหนด
๓. วัดโพบางโอ ทางฝงใต้
วัดโพบางโอ โดยเฉพาะทีว่ ดั โพนี้ เป็ นวัดโบราณอยูใ่ นตําบลบางขนุ น อําเภอบางกรวย มีภาพเขียนสี
เป็ นเรือ่ งปริศนาธรรมทีฝ่ าผนังภายในพระอุโบสถ
ซึง่ นับว่ามีแนวความคิดแปลกกว่าทีอ่ ่นื และมี
ภาพเขียนใส่กรอบติดไว้เหนือหน้าต่างพระอุโบสถ ภาพเขียนในกรอบเหล่านี้เป็ นภาพชาวฝรังเศสเขี
่
ยน
ลงบนกระจกใส ภาพชัดเจนแจ่มใส และงดงามน่ าสนใจมาก หน้าบันพระอุโบสถเป็ นเครือ่ งไม้จาํ หลัก

๖
ลวดลายและฝีมอื งามเช่นกัน และมีตุ๊กตาหินพวกเซียนหรือตัวละครในวรรณคดีบานประตูพระอุโบสถ
ด้านในเขียนภาพจับ และว่าท่านวัดเพลงเป็ นผูเ้ ขียนภาพจิตรกรรม คงจะหมายถึงอาจารย์นาค
กรมหลวงเสนีบริรกั ษ์ (ต้นสกุล เสนีวงศ์) พระโอรสในกรมพระราชวังหลังทรงสร้างวัดนี้ใน
รัชกาลที่ ๓ และสกุลเสนีวงศ์ได้บรู ณะปฏิสงั ขรณ์สบื ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้ขอเปลีย่ นชื่อวัดเป็ น
วัดโพเสนี
ั ่ ในเขตอําเภอบางกรวยมีคลอง บาง
๔. บางขนุน เป็นตําบลอยูร่ มิ คลองแม่น้ําอ้อมฝงใต้
ขนุ นแยกจากคลองแม่น้ํ าอ้อมเข้าไป ในคลองนี้มวี ดั บางขนุ น เป็ นวัดโบราณ มีหอไตรเก่าภายในพระ
อุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ครัน้ เมือ่ สุนทรภู่ไปพระประธม ได้ราํ พึงถึงบางขนุ นและบางขุนกองไว้ในนิราศพระประธม
มีความอ้างอิงเชิงประวัตศิ าสตร์ ว่าเดิมชื่อ บางถนน มีมาตัง้ แต่ครัง้ ท้าวอู่ทอง ดังนี้
“บางขนุ นขุนกองมีคลองกว้าง
ว่าเดิมบางชื่อถนนเขาขนของ
เป็ นเรือ่ งหลังครัง้ คราวท้าวอู่ทอง
แต่คนร้องเรียกเฟือนไม่เหมือนเดิม”

๕. บางนายไกร บางนายไกรอยูใ่ นเขตตําบลบางขุนกอง อําเภอบางกรวย มีคลองแยก

ั ่ นตก เรียกว่า “คลองบางนายไกร” มีวดั บางนายไกรนอกตัง้ อยูป่ ากคลอง
จากคลองแม่น้ําอ้อมทางฝงตะวั
มีเคหสถานบ้านเรือนเป็ นหลักฐานหนาแน่ นมาก ท้องทีแ่ ถบนี้คงจะเป็ นทีร่ จู้ กั กันดี เพราะเป็ นสถานที่
ซึง่ มีเรือ่ งราวเกีย่ วข้องกับวรรณคดีสาํ คัญเรือ่ งหนึ่ง คือเรือ่ ง ไกรทอง ปรากฏว่า กวีเกือบทุกท่านทีผ่ ่าน
บางนายไกรมักไม่เว้นกล่าวถึง
สุนทรภู่เมือ่ ไปพระประธม ก็ได้เขียนนิราศกล่าวถึงเรือ่ งราวของบางนายไกรไว้ว่า
“บางนายไกรไกรทองอยูค่ ลองนี้
ชื่อจึงมีมาทุกวันเหมือนมันหมาย
่
ไปเข่นฆ่าชาละวันให้พลันตาย
เป็ นเลิศชายเชีย่ วชาญผ่านวิชา
ได้ครอบครองสองสาวชาวพิจติ ร
สมสนิทนางตะเข้เสน่หา
เหมือนตัวพีน่ ้ไี ด้ครองแต่น้องมา
จะเกือ้ หน้าพางามขึน้ ครามครัน ฯ ”
ั ่ นตกเหนือปากคลองบางค้อวัดนี้
๖. วัดปรางค์หลวง ตัง้ อยูร่ มิ คลองแม่น้ําอ้อมฝงตะวั
เป็ นวัดโบราณ คงเก่าถึงสมัยอยุธยา ซึง่ กล่าวกันว่า พระเจ้าอู่ทองเป็ นผูท้ รงสร้าง มีพระอุโบสถเก่าทรุด
โทรมมาก กับมีพระปรางค์ใหญ่กช็ าํ รุดทรุดโทรมและถูกขุดจนพรุน แต่ยงั ทรงลักษณะพอเห็นฝีมอื
ก่อสร้างได้ ชาวบ้านแถบนัน้ เล่าว่า เคยมีผขู้ ดุ ได้พระและตะปูสงั ฆวานรทีเ่ ป็ นของใช้ในการก่อสร้างสมัย

๗
อยุธยา พระปรางค์องค์น้ียงั คงมีทรงรูปนอกเป็ นแบบระฆังทรงสูงเหลือไว้ให้เห็น ซึง่ ทําให้ตวั พระปรางค์
ดูสง่างาม พระปรางค์องค์น้ีกเ็ ช่นกัน ได้ถูกนํ้ามือของพวกทําลาย ศาสนา แสวงหาทรัพย์สมบัติ ทลาย
ั ้ าหลักนูนสูง
ด้านหน้าของพระปรางค์ทวไปเสี
ั่
ยส่วนหนึ่ง
ส่วนอีกสามด้านนัน้ มีพระพุทธรูปปูนปนจํ
ประดิษฐานอยูใ่ นซุ่มจระนํา
พระพุทธรูปดังกล่าวมีความงดงามตามแบบศิลปอยุธยาโดยเฉพาะ
กล่าวคือ มีความแข็งกร้าวของพระพุทธรูปสมัยอู่ทองผสมอยูก่ บั
แบบอันงดงามของศิลปสุโขทัย
กรมหลวงวงศาธิราชสนิท ทรงพรรณนาไว้ในนิราศพระประธม เรียกว่าวัดหลวง ดังนี้
“วัดหลวงคิดคู่รา้ ง
เวียงหลวง
ร้างศุขสิง่ เกษมทรวง
เสื่อมสิน้
มาเดียวอดูรดวง
แดเด็ด สวาดิ ์แม่
ยามดึกสดุง้ ยุงริน้
เหลือบล้อมตอมกวน ฯ "
ั ่ นออกของคลองวัดชลอ เหนือวัดพิกุลขึน้ ไปมี
๗. บางสนาม บางสนามอยูท่ างฝงตะวั
คลองแยกเข้าไปจากคลองวัดชลอ และมีวดั สนามนอกอยูป่ ลายคลอง
กรมหลวงวงศาธิราชสนิททรงพระนิพนธ์เกีย่ วกับบางสนามไว้ในนิราศพระประธมว่าทีบ่ าง
สนามนี้มศี าลเจ้า ซึง่ มีเทพารักษ์ศกั ดิ ์สิทธิ ์ ทรงอธิษฐานต่อเทพารักษ์ทศ่ี าลเจ้าบางสนามไว้ว่า
“มาลุศาลจ้าวปาก
บางสนาม
สนามเล่นสิง่ ใดถาม
ห่อนแจ้ง
เทพารักษ์แถลงความ
บอกหน่ อย หนึ่งพ่อ
สนามสนุ กนี้เรียมแล้ง
ขาดเศร้าเซาเขษม ฯ ”
“ศาลสถิตศักดิ ์สิทธิ ์ท้าว
เทพา พ่อฤา
เชิญผดุงกานดา
แม่ดว้ ย
ใครอย่าริเริม่ ตุนาหงันแม่ อีกแม่
แม้หลุดสุดมือม้วย
สวาดิ ์แล้วเผาศาล ฯ ”
ั ่ นตก ตรง
๘. บางกรวย เป็นชื่อตําบล มีคลองบางกรวยแยกจากแม่น้ําเจ้าพระยาฝงตะวั
ข้ามวัดเขมาภิรตาราม มาต่อกับคลองวัดชลอทีข่ ดุ ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เหนือวัดชลอ
คลองบางกรวยนี้แต่เดิมก็เป็ นตอนหนึ่งของแม่น้ํ าเจ้าพระยา แต่เมือ่ ขุดคลองใหม่ กระแสนํ้ าเปลีย่ นจาก
แม่น้ํ าอ้อม มาเดินทางหน้าวัดเฉลิมพระเกียรติ แม่น้ํ าเดิมจึงแคบและตื้นเขินกลายเป็ นคลองไป
เมือ่ สุนทรภู่ผ่านมาถึงบางกรวย คราวไปสุพรรณใน พ.ศ. ๒๓๘๔ ได้ราํ พึงถึงภรรยาทีช่ ่อื
นิ่ม ซึง่ เป็ นชาวบางกรวย นิ่มได้ถงึ แก่กรรมไปแล้ว ๙ ปี (คือตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๓๗๖) สุนทรภู่อธิษฐานให้นิ่ม
ภรรยาไปสวรรค์ กล่าวไว้ในโคลงนิราศสุพรรณว่า
“บางกรวยกรวดนํ้ าแบ่ง
บุญทาน
ส่งนิ่มนุ ชนิพพาน
ผ่องแผ้ว
จําจากพรากพลัดสถาน
ทัง้ พี่ หนีเอย
เห็นแต่คลองน้องแคล้ว
คลาดเคลื่อนเดือนปี”

๘
สุนทรภู่มบี ุตรกับนิ่มคนหนึ่งชื่อ ตาบ ซึง่ ต่อมาจนถึงรัชกาลที่ ๕ และเจริญรอยเป็ นกวีตาม
บิดา มีเพลงยาวนิราศของนายตาบปรากฏอยูใ่ นคราวไปพระประธม เมือ่ พ.ศ. ๒๓๘๕ ตาบก็ไปกับ
สุนทรภู่ดว้ ย ซึง่ ท่านได้เขียนไว้ในนิราศพระประธมว่า
“เห็นคลองขวางบางกรวยระทวยจิต
ไม่ลมื คิดนิ่มน้อยละห้อยหา
เคยร่วมสุขทุกข์รอ้ นแต่ก่อนมา
โอ้สน้ิ อายุเจ้าได้เก้าปี
แต่ก่อนกรรมทําสัตว์ให้พลัดพราก
จึงจําจากนิ่มน้องให้หมองศรี
เคยไปมาหาน้องในคลองนี้
เห็นแต่ทท่ี อ้ งคลองนองนํ้าตา”

จังหวัดนนทบุรีในรอบ ๒๐๐ ปี ของกรุงรัตนโกสิ นทร์
เมืองนนทบุรจี ะมีความเป็ นมา หรือจะพัฒนาอย่างไรบ้างในรอบ ๒๐๐ ปี ของกรุง
รัตนโกสินทร์ เป็ นเรือ่ งทีน่ ่ าสนใจ สิง่ ทีพ่ ฒ
ั นานัน้ คงได้แก่ การปกครอง การเศรษฐกิจ การคมนาคม
การศึกษา การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี การพัฒนาต่างๆ คงจะต้องดําเนินไปทัง้
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน
ในระยะเริม่ ต้นตัง้ กรุงรัตนโกสินทร์เป็ นราชธานี ภาครัฐบาลอันได้แก่ องค์พระมหากษัตริย์
ยังคงมีพระราชภารกิจหลายด้าน อาทิ การสร้างกรุง การสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้าน ทัง้ ด้านการ
พระราชไมตรี และการสงคราม ตลอดทัง้ การทํานุ บํารุงประเทศประการอื่นๆ โดยส่วนรวมการจะพัฒนา
เมืองนนทบุรอี นั เป็ นเมืองขนาดเล็กคงทําได้น้อย จึงไม่ใคร่พบหลักฐานเกีย่ วกับการพัฒนาเมืองนนทบุร ี
ทัง้ ภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ ๑ - รัชกาลที่ ๔ ในรัชกาลต่อๆ มาเมือง
นนทบุรจี งึ ค่อยๆ เจริญขึน้ ตามลําดับอาจกล่าวได้ว่า เมืองนนทบุรพี ฒ
ั นารวดเร็ว รุดหน้า และมากทีส่ ุด
ในสมัยรัชกาลที่ ๙ นี้เองซึง่ จะกล่าวถึงโดยแบ่งช่วงเวลาตามรัชสมัยขององค์พระมหากษัตริยด์ งั ต่อไปนี้
สมัยรัชกาลที่ ๑ - รัชกาลที่ ๔ (พ.ศ. ๒๓๒๕ - พ.ศ. ๒๔๑๑)
รัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พ.ศ. ๒๓๒๕ - พ.ศ. ๒๓๕๒
รัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พ.ศ. ๒๓๕๒ - พ.ศ. ๒๓๖๗
รัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนังเกล้
่ าเจ้าอยูห่ วั
พ.ศ. ๒๓๖๗ - พ.ศ. ๒๓๙๔
รัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
พ.ศ. ๒๓๙๔ - พ.ศ. ๒๔๑๑
เมืองนนทบุรใี นสมัยรัชกาลที่ ๑ - รัชกาลที่ ๔ จัดอยูใ่ นประเภทหัวเมืองปกั ษ์ใต้เป็น
เมืองขึน้ ของกรมท่า (๑) ชื่อเมืองนนทบุรศี รีมหาสมุทร ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้เปลีย่ นชื่อใหม่ ครัง้
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(๑)

กรมท่า เป็ นหน่วยงานขึน้ ในกรมพระคลัง ให้มหี น้าทีด่ แู ลบังคับการทีท่ ่าเรือ ซึง่ ชาวต่างประเทศได้เข้ามาค้าขาย
และจัดกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับต่างประเทศ

๙
แรกเปลีย่ นเป็ นเมืองนนทบุรศี รีมหาอุทยาน ผูว้ ่าราชการเมือง คือ พระนนทบุรศี รีมหาอุทยาน ต่อมา
ได้เปลีย่ นเป็ นพระนนทบุรศี รีเกษตราราม หลวงปลัด ได้แก่ หลวงสยามนนทเขตต์ขยันปลัด ทรงเห็นว่า
ในแขวงเมืองนนทบุรมี ชี าวรามัญตัง้ บ้านเรือนอยูม่ าก จึงตัง้ หลวงรามัญเขตต์คดี ปลัดรามัญขึน้ อีก
ตําแหน่ งหนึ่ง
เนื่องจากกฎหมายทีใ่ ช้ในการปกครองประเทศนี้ ใช้สบื ต่อกันมาแต่รชั กาลที่ ๑ จึงขอ
คัดลอกข้อความบางตอนเกี่ยวกับหน้าทีข่ องผูป้ กครองหัวเมือง ซึง่ วนิดา สถิตานนท์ เขียนไว้ในหนังสือ
อ่านเพิม่ เติมระดับประถมศึกษา เรือ่ ง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ดังนี้
“พระเจ้าอยูห่ วั ตรัสสังให้
่ ไปรัง้ เมือง ครองเมือง ให้รกั ษาพยาบาลไพร่ฟ้าข้าไทท่านแลให้
รับรองสุขทุกข์ราษฎรทัง้ ปวงและรักษาถิน่ ฐานบ้านนอกขอบชนบท
มิให้มโี จรผูร้ า้ ยแลคนกรรโชก
ราษฎร ถ้าผูร้ งั ้ เมือง ผูค้ รองเมือง ผูใ้ ดรักษาได้ ท่านว่ามีบาํ เหน็จในแผ่นดิน ถ้าแลโจรผูร้ า้ ยกรรโชก
ราษฎรเกิดชุกชุมขึน้ เหลือกําลังระงับมิได้ ก็ให้บอกมายังลูกขุน ณ ศาลาให้บงั คมทูลแต่สมเด็จบรม
บพิตรพระพุทธเจ้าอยูห่ วั จึงจะพ้นโทษ ถ้าแลผูร้ งั ้ เมือง ผูค้ รองเมืองมิได้กําชับจับกุม ละเลยให้โจรและผู้
กรรโชกราษฎรชุกชุมขึน้ ได้ ท่านว่าผูน้ นั ้ ละเมิด ต้องในระวางกรรโชกให้ลงโทษ ๖ สถาน”
การเศรษฐกิจของชาวเมืองนนทบุรใี นสมัยนัน้ คงขึน้ อยู่กบั อาชีพการเพาะปลูกทํานา ทํา
สวน เป็ นพืน้ การคมนาคมคงใช้ทางนํ้ าเป็ นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็ นการค้าขาย หรือการไปมาหาสู่
หลักฐานทีพ่ อจะอ้างได้ ได้แก่ นิราศต่างๆ ของสุนทรภู่ ซึง่ จะขอคัดบางตอนมากล่าวไว้
จากนิราศพระบาท ซึง่ แต่งเมือ่ ปลายปี พ.ศ. ๒๓๕๐ ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ขณะเดินทางผ่าน
บางซ่อน เข้าเขตเมืองนนทบุร ี กล่าวไว้ดงั นี้
“ถึงนํ้าวนชลสายทีท่ า้ ยย่าน
เขาเรียกบ้านวัดโบสถ์ตลาดแก้ว
จะเหลียวกลับลับวังมาลิบแล้ว
พีล่ บั แก้วลับบ้านมาย่านบาง
พฤกษาสวนล้วนได้ฤดูดอก
ตระหง่านงอกริมกระแสแลสล้าง
กล้วยระกําอัมพาพฤกษาปราง
ต้องนํ้าค้างช่อชุ่มเป็ นพุ่มพวง”
และอีกตอนหนึ่ง กล่าวว่า
“ถึงแขวงแควแพตลอดตลาดขวัญ
เป็นเมืองจันตะประเทศรโหฐาน
ตลิง่ เบือ้ งบูรพาศาลาลาน
เรือขนานจอดโจษกันจอแจ
พินิจนางแม่คา้ ก็น่าชม
ท้าคารมเร็วเร่งอยูเ่ ซ็งแซ่…...…”
จากนิราศวัดเจ้าฟ้า ซึง่ สุนทรภู่แต่งเป็ นของเณรหนูพดั ผูบ้ ุตร เขียนไว้เมือ่ ครัง้ ยังอุปสมบท
เป็ นพระภิกษุ และเดินทางไปวัดแก้วฟ้า ทีอ่ ยุธยา ราว พ.ศ. ๒๓๗๕ กล่าวไว้ว่า
“ตลาดแก้วแล้วแต่ลว้ นสวนสล้าง
เป็ นชื่ออ้างออกนามตามวิสยั ”
จากโคลงนิราศสุพรรณ แต่งไว้ราว พ.ศ. ๒๓๘๔ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ สุนทรภู่เดินทางผ่าน
ั ่ นตกไว้
ทางคลองบางกอกน้อย เลีย้ วเข้าคลองบางใหญ่ ก็ได้กล่าวถึงสภาพของเมืองนนท์ทางฝงตะวั
หลายประการ ดังนี้
“บางศรีทองคลองบ้านเท่า
เจ้าคลอง
สีเพชผัวสีทอง
ถิน่ นี้

๑๐
เลื่องฦาชื่อเสียงสนอง
สําเหนียก นามเอย
คลองคดลดเลีย้ วชี้
เช่นไสร้สที อง
ล่วงทางบางบ้านเรียด
ริมชลา
ั ่ งพฤกษา
สองฝงพรั
่
สลับสล้าง
ไม้ปลูกลูกดอกดา
ดกดาศ กลาดเอย
ทรงกลิน่ รินรืน่ ข้าง
ขอบคุง้ ฟุ้งขจร ฯ ”
และอีกตอนหนึ่ง กล่าวว่า
“บางกร่างข้างคุง้ ค่าม
เขตคลอง
บางขนุ นขุนกอง
ก่อสร้าง
ของสวนส่วนเจ้าของ
ขายน่ า ท่าเอย
สาวแก่แม่หม้ายบ้าง
บกนํ้าลําเรือ ฯ
โรงหีบหนีบอ้อยออด
แอดเสียง
สองข้างรางรองเรียง
รับนํ้ า
อ้อยไส่ไล่ควายเคียง
คู่วงิ่ เวียรเอย
อกพีน่ ้ีชอกชํ้า
เช่นอ้อยย่อยรยํา
สุนทรภู่กล่าวถึงบางคูเวียงตลอดถึงบางใหญ่ไว้ดงั นี้
“บางคูเวียงเสียงสงัดล้วน
สวรไสว
เวียงชื่อครีทา้ วไท
ท่านตัง้
เวียงราชคลาศแคล้วไกล
กลับระลึก นึกเอย
ยามยากจากเมืองทัง้
ถิน่ ปลืม้ ลืมกเษม ฯ
บางม่วงทรวงเศร้าคิด
เคยชวน
ม่วงเกบมม่วงสวน
ศุกร - ย้า
ม่วงอื่นรืน่ รันจวน
จิตไม่ ใคร่แฮ
ม่วงหม่อมหอมห่วนหน้า
เสน่ หเ์ นื้อเจือจรร ฯ
ฯลฯ
ล่วงทางบางใหญ่บา้ น
ด่านคอย
เลีย้ วล่องคลองเล็กลอย
เลื่อนช้า
ั ่ งพฤกษ์
สองฝงพรั
่
พลอย
เพลินชื่น ชมแฮ
แลเหล่าชาวสวนหน้า
เสน่ หน์ ้องครองสนอม ฯ
คลองคดเลีย้ วลดล้วน
หลักตอ
เกะกระเรือรอ
ร่องนํ้า
พายถ่อ พ่อเอย
คดคลองช่องแคบพอ
คนคดลดเลีย้ วลํ้า
กว่านํ้าลําคลอง ฯ
ล่วงย่านบ้านวัดร้าง
เรือนโรง

๑๑
ตกทุ่งถึงคลองโยง
หย่อมไม้
วัดใหม่ธงทองโถง
ทีต่ ดิ ตืน้ แฮ
ควายลากฝากเชือกไขว้
เคลื่อนคล้อยลอยเสน ฯ "
จากนิราศอีกเรือ่ งหนึ่ง คือ นิราศพระประธม สุนทรภู่แต่งเมือ่ ครัง้ เดินทางไปมนัสการ พระ
ประธม ทีจ่ งั หวัดนครปฐม ราว พ.ศ. ๒๓๘๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ เช่นกัน สุนทรภู่เดินทางโดยทางเรือ
จากวัดระฆัง เข้าคลองบางกอกน้อย ผ่านบางกรวย บางใหญ่ เข้าคลองบางใหญ่ออกคลองโยงไปสู่
นครปฐม เส้นทางทีผ่ ่านเมืองนนทบุร ี เป็ นเส้นทางเดียวกับทีจ่ ะไปสุพรรณบุร ี แต่การบรรยายถึงสภาพ
เมืองนนท์ในนิราศพระประธม ละเอียดกว่านิราศสุพรรณบุร ี เช่น กล่าวถึง วัดชะลอ, วัดบางอ้อยช้าง,
วัดสัก, บางขุนกอง, บางนายไกร และคลองบางระนก เป็ นต้นเห็นจะเป็นเพราะแต่งเป็ นกลอนจึง
บรรยายได้ดกี ว่าโคลง ท่านทีส่ นใจควรลองอ่านดูทงั ้ เรื่อง จะได้ทงั ้ อรรถรสของภาษา และความรูเ้ ชิง
ภูมศิ าสตร์ประวัตศิ าสตร์ในสมัยนัน้ ไว้ประดับสติปญั ญา จะขอนํามากล่าวอ้างไว้บางตอนดังนี้
“บางขนุ นขุนกองมีคลองกว้าง
ว่าเดิมบางชื่อถนนเขาขนของ
เป็ นเรือ่ งหลังครัง้ คราวท้าวอู่ทอง
แต่คนร้องเรียกเฟือนไม่เหมือนเดิม”
ฯลฯ
“ถึงคลองขวางบางระนกโอ้อกพี่
แม้นปีกมีเหมือนหนึ่งนกจะผกผัน
ไปอุม้ แก้วแววตาพาจรัล
มาด้วยกันทัง้ คู่ทอ่ี ยูร่ มิ ”
ในปจั จุบนั นี้ คลองบางระนกก็ยงั คงมีอยู่ ท่านทีเ่ คยนังเรื
่ อผ่านไปในคลองจะพบว่ายังคง
มีบา้ นทีป่ ลูกในลักษณะทรงไทยเหลืออยูห่ ลายหลัง แสดงว่าถิน่ นี้เป็ นแหล่งชุมชนทีอ่ าศัยกันมายังยื
่ น
จากนิราศต่างๆ ทีอ่ า้ งมาล้วนแสดงว่า ชาวเมืองนนท์ได้ประกอบอาชีพทางทําสวนผลไม้มา
นานแล้ว มีขอ้ สังเกตคือ กวีมไิ ด้กล่าวถึง ทุเรียน ซึง่ เป็ นผลไม้มชี ่อื ทีม่ ชี ่อื เสียงของเมืองนนท์อาจเป็ น
เพราะในสมัยนัน้ จะยังไม่นิยมปลูกทุเรียนกันนัก แต่กวีอกี ผูห้ นึ่งคือ นายมี ซึง่ แต่งนิราศสุพรรณ ไว้เมือ่
พ.ศ. ๒๓๘๓ ขณะเดินทางถึงบางใหญ่ได้พรรณนาถึงผลไม้ไว้หลายชนิดและได้กล่าวถึงทุเรียนไว้ดว้ ย
ดังนี้
“รําพันพลางทางมาถึงบางใหญ่
พิศดูหมูไ่ ม้ในสวนศรี
ม่วงทุเรียนมังคุดละมุดมี
ทัง้ ลิน้ จีล่ าํ ไยมะไฟเฟือง
มะปรางปริงกิง่ แปล้แต่ละต้น
เป็ นพวงผลสุกงามอร่ามเหลือง
ลูกไม้สวนสารพัดไม่ขดั เคือง
เป็ นผลเนื่องตามฤดูไม่รวู้ าย”
ฯลฯ
อาชีพอย่างหนึ่งของชาวเมืองนนท์ทน่ี กั กวีกล่าวถึง ได้แก่ การหีบอ้อย แสดงว่ามีการ
ั่
ปลูกอ้อย และการทํานํ้าตาลอ้อยกันมานานแล้ว โรงหีบเดิมอยูฝ่ งทางตะวั
นออกของคลองแม่น้ําอ้อมแต่
ั ่ นตก ใช้เครือ่ งจักรแทนเครือ่ งหีบอ้อยแต่โบราณซึง่ ใช้แรงควายหมุนในปจั จุบนั
ปจั จุบนั นี้มอี ยู่ทางฝงตะวั
มีโรงงานทํานํ้าตาลอ้อยทีท่ นั สมัยเกิดขึน้ มากในจังหวัดต่างๆ อาชีพทํานํ้าตาลอ้อยของชาวบางศรีทอง
บางคูเวียง จึงเหลือเพียงเล็กน้อย

๑๒
บทกวีทก่ี ล่าวถึงโรงหีบอ้อยของจังหวัดนนทบุร ี เช่นเมือ่ คราวสุนทรภู่เดินทางไปพระประธม
ก็เขียนไว้ในนิราศพระประธม ว่า
“เห็นโรงหีบหนีบอ้อยเขาคอยป้อน
มีคนต้อนควายตวาดไม่ขาดเสียง
เห็นนํ้าอ้อยย้อยรางทีอ่ ่างเรียง
โอ้พศิ เพียงชลนาทีจ่ าบัลย์”
ในช่วงระยะเวลารัชสมัยขององค์พระมหากษัตริยท์ งั ้ ๔ พระองค์น้ี สันนิษฐานได้ว่าการจัด
การศึกษาคงมีแต่เพียงในวัดเป็ นส่วนใหญ่ พระสงฆ์เป็ นผูส้ งสอนอบรมแก่
ั่
ชายทีบ่ วชหรือผูท้ ป่ี รนนิบตั ิ
พระ ผูห้ ญิงยังไม่มโี อกาสได้ศกึ ษาเล่าเรียน เพราะในสมัยนัน้ ยังไม่ได้ส่งเสริมการศึกษากันอย่าง
กว้างขวาง
ส่วนการศาสนาก็คงจะมีลกั ษณะไม่ต่างจากปจั จุบนั เท่าใดนัก กล่าวคือ คนไทยส่วนมาก
นับถือศาสนาพุทธ พอใจในการทําบุญสุนทร์ทาน การสร้างวัด สังเกตได้ว่า วัดในจังหวัดนนทบุรมี วี ดั
เก่าแก่อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะในเขตอําเภอเมืองนนทบุร ี อําเภอปากเกร็ด อําเภอบางกรวย และ
อําเภอบางใหญ่ วัดส่วนมากตัง้ อยูร่ มิ แม่น้ํ า ลําคลอง บางแห่งตัง้ อยูต่ ดิ ๆ กัน เช่น ทีค่ ลองบางกอก
น้อย และคลองอ้อม วัดสําคัญทีค่ วรกล่าวถึงได้แก่
ั ่ น้ํ าเจ้าพระยาตรงปาก
๑. วัดเขมาภิรตาราม อยูต่ ําบลสวนใหญ่ (เหนือตลาดแก้ว) ริมฝงแม่
คลองบางกรวยข้าม เดิมชื่อ “วัดเขมา” เป็ นวัดโบราณ สร้างครัง้ กรุงศรีอยุธยาเป็ นราชธานี กรมสมเด็จ
พระศรีสุรเิ ยนทรามาตย์ ทรงสถาปนาขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๒ ครัน้ สมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงปฏิสงั ขรณ์ ทรงต่อสร้อยนามวัดว่า “วัดเขมาภิรตาราม” วัดนี้จงึ จัดเป็ นพระ
อารามหลวงชัน้ โท ซึง่ จะกล่าวถึงโดยละเอียดในบทต่อไป
ั ่ น้ําเจ้าพระยาฝงตะวั
ั ่ นตกใต้ปากคลองอ้อม
๒. วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อยูร่ มิ ฝงแม่
เยือ้ งกับศาลากลางจังหวัดนนทบุรใี นปจั จุบนั
วัดนี้สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนังเกล้
่ าเจ้าอยูห่ วั
เพื่ออุทศิ พระราชทานสมเด็จพระศรีสุลาไลยพระบรมราชชนนี แต่ยงั ไม่สาํ เร็จ ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ทรงสร้างเพิม่ เติมจนสําเร็จบริบูรณ์ สมดังทีท่ รงตัง้ พระ
ราชหฤทัยไว้ วัดนี้ปจั จุบนั เป็ นพระอารามหลวงชัน้ โท จะขอกล่าวถึงโดยละเอียดในบทต่อไป
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาวเมืองนนทบุรนี นั ้ ศิลปะทีน่ บั ว่าเด่นน่าจะได้แก่ งาน
จิตรกรรมฝาผนัง และการก่อสร้างโบสถ์ของวัดเก่าแก่บางวัด ซึง่ ตอนหนึ่งจากบทความการวิจยั งานศิลป
โบราณของไทย ศาสตราจารย์ศลิ ป พีระศรี ได้กล่าวว่า (๑) “........วัดลางวัด เช่น วัดปราสาท และวัด
ชมภูเวก นัน้ มีงานจิตรกรรมฝาผนังสร้างขึน้ ในพุทธศตวรรษที่ ๒๓ และ ๒๔ ผลจากการสํารวจ
ท้องถิน่ ต่อมา เราจึงตระหนักถึงความสําคัญของงานจิตรกรรมของท้องถิน่ เหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
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(๑)

จํานง หนูนมิ่ ประวัตเิ มืองนนทบุรี โรงพิมพ์ประเสริฐศิริ พระนคร ๒๕๑๒ หน้า ๕

๑๓
คือ งานจิตรกรรมของวัดปราสาท ซึง่ ยังมีสภาพดีกว่าแห่งอื่น และแสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของ
“สกุลช่างนนทบุร”ี อย่างแจ้งชัด
พระอุโบสถของวัดปราสาทสร้างขึน้ ในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๔ บริเวณผนังภายในมี
ภาพเขียนบรรยายถึงเรือ่ งชาดกตกแต่งอยูท่ วไปอย่
ั่
างงดงาม โครงการสีของภาพเขียนเป็ นสีแดงและ
สีขาว ดูเหมือนมีความสัมพันธ์กนั ใกล้ชดิ กับภาพเขียนของวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุร ี จาก
ภาพเขียนทีว่ ดั ปราสาท ทําให้เราเกิดความคิดทีแ่ น่ นอนเกีย่ วกับความเป็นลักษณะโดยเฉพาะของสกุล
ช่างนนทบุร ื ซึง่ แตกต่างไปจากภาพเขียนของสกุลช่างรัตนโกสินทร์อย่างไม่สงสัย…….” เล่ากันว่า เป็ น
วัดทีพ่ ระเจ้าอู่ทองทรงสร้างขึน้ ลักษณะทรวดทรงคล้ายกับทีพ่ ระอุโบสถวัดเกาะแก้วสุภาราม จังหวัด
เพชรบุร ี
ั ้ นเผาของชาวบ้านบางตะนาวศรี
ศิลปะอีกด้านหนึ่งทีค่ วรกล่าวถึงคือ ฝีมอื การทําเครือ่ งปนดิ
ั ้ อชาวบางตะนาวศรี อาจจะสืบเชือ้ สายมาจาก
(ปจั จุบนั ตําบลสวนใหญ่) มีผสู้ นั นิษฐานว่า นักปนหม้
ชาวบ้านหม้อคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ โดยเมือ่ ครัง้ กรุงแตก ราว พ.ศ. ๒๓๑๐
ั ่ น้ํา
ชาวบ้านแถบนัน้ บางส่วนได้อพยพหนีภยั จากพม่าลงมาทางใต้
มาตัง้ ภูมลิ าํ เนาอยูต่ ามริมฝงแม่
เจ้าพระยา สมทบกับชาวบางตะนาวศรีเดิมทีอ่ พยพมาจากทางตอนใต้ของพม่า เมือ่ ราว พ.ศ. ๒๓๐๒
ั ้ นเผาตามความถนัด ฝีมอื การปนหม้
ั ้ อดินเผาของชาวบ้านบาง
แล้วมาประกอบอาชีพการทําเครือ่ งปนดิ
ตะนาวศรีนับว่าประณีต งดงาม น่ าดู น่ าใช้ กว่าของท้องถิน่ อื่น จัดเป็ นงานศิลปหัตถกรรมทีข่ น้ึ ชื่อของ
ชาวเมืองนนท์เป็ นเวลาช้านาน จนในสมัยต่อมา จังหวัดนนทบุรไี ด้ใช้ภาพหม้อนํ้ าลายวิจติ รเป็ น
สัญลักษณ์ของจังหวัดตราบเท่าทุกวันนี้
สมัยรัชกาลที่ ๕ - รัชกาลที่ ๘ (พ.ศ. ๒๔๑๑ - พ.ศ. ๒๔๘๙)
รัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
พ.ศ. ๒๔๑๑ - พ.ศ. ๒๔๕๓
รัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
พ.ศ. ๒๔๕๓ - พ.ศ. ๒๔๖๘
รัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
พ.ศ. ๒๔๖๘ - พ.ศ. ๒๔๗๗
รัชกาลที่ ๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั อานันทมหิดล
พ.ศ. ๒๔๗๗ - พ.ศ. ๒๔๘๙
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงปรับปรุงระเบียบการปกครองประเทศใหม่ กล่าวคือการบริหาร
ราชการแผ่นดินส่วนกลาง ทรงตัง้ เป็ นกระทรวงต่างๆ อย่างรูปแบบปจั จุบนั ส่วนการปกครองส่วน
ภูมภิ าค พระองค์รวมเมืองต่างๆ เข้าเป็ นกลุ่ม เรียกว่า “มณฑล” ซึง่ ก็ปรากฏว่าเมืองนนทบุรขี น้ึ อยูก่ บั
ั่
ั ่ าย
มณฑลกรุงเทพ ในสมัยนี้ได้ยา้ ยศาลากลางจังหวัดจากฝงขวา
ของแม่น้ํ าเจ้าพระยามาตัง้ ทีฝ่ งซ้
ด้านใต้ปากคลองบางซื่อ ซึง่ เป็ นท่าเรือตลาดขวัญจนถึง สมัยรัชกาลที่ ๗ จึงย้ายศาลากลางจังหวัดอีก
เมือ่ พุทธศักราช ๒๔๔๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จประพาสเมือง
ต่างๆ ในลักษณะการ “ประพาสต้น” พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพได้ทรงนิพนธ์ไว้
เป็ นจดหมายเหตุ ทรงทําเป็ นสํานวนของนายทรงอานุ ภาพ เขียนจดหมายถึงนายประดิษฐ์ ซึง่ เป็ นเพื่อน
เล่าเรือ่ งการประพาสต้นให้เพื่อนฟงั จากจดหมายฉบับที่ ๒ ในหนังสือ “จดหมายเหตุเรือ่ งประพาสต้น
ในรัชกาลที่ ๕ ” กล่าวถึงเมืองนนทบุรไี ว้ดงั นี้

๑๔
“………เสด็จออกจากบางปะอิน เมือ่ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๓ ล่องมาตามลําแม่น้ํ า
เรือฉันมาล่วงหน้า ทราบว่าเสด็จประทับวัดปรมัยยิกาวาส ครูห่ นึ่ง แล้วเลยประพาสสวนสะท้อนของ
นายบุตรทีแ่ ม่น้ํ าอ้อม แขวงเมืองนนทบุร ี ว่ามีสะท้อนอย่างดีๆ ทีส่ วนนัน้ มากกําลังสะท้อนออกผล
เจ้าของสวนเชิญเสด็จเก็บสะท้อน ทราบว่าเป็นทีพ่ อพระราชหฤทัย แลทรงพระกรุณาแก่เจ้าของสวน
มาก เวลาเย็นเสด็จมาประทับแรมทีห่ น้าวัดเขมา จอดเรือพระทีน่ งเข้
ั ่ ากับสะพานหน้าวัดอย่างเราไป
เทีย่ วกัน ใช้ศาลานํ้ าหน้าวัดเป็ นท้องพระโรง ไม่มพี ลับพลาฝาเลื่อนอย่างใด เจ้าพนักงานเจ้าของท้องที่
ก็ดเู หมือนจะไม่รตู้ วั ว่า จะเสด็จมาประทับแรมทีน่ ัน้ การล้อมวงกงกําจัดกันตามแต่จะทําได้ ดูกส็ นุ กดี
จนเวลา ๒ ทุ่มเศษ กรมหลวงนเรศร์ เสนาบดีกระทรวงนครบาล จึงเสด็จไปถึง ได้ยนิ รับสังว่
่ า
“อาสน์แข็งๆ กันไม่รู้ พอรูก้ ร็ บี มาจะต้องนังอยู
่ ย่ งั รุง่ ……..”
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสร้างพระอารามหลวงเพิม่ ขึน้ มาอีกวัดหนึ่ง คือ วัดปากอ่าวเป็ น
วัดไทยรามัญ ตัง้ อยูต่ าํ บลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด วัดนี้เป็ นวัดเก่าแก่ สร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงปฏิสงั ขรณ์ขน้ึ ใหม่ ทัง้ พระอารามเพื่ออุทศิ ถวายแด่พระ
เจ้าบรมมหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดปรมัยยิกา
วาส”
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ตลอดจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๖ เมืองนนทบุรไี ด้พฒ
ั นาขึน้ มาอย่างช้าๆ
สภาพโดยส่วนรวมจะเป็ นเช่นไรนัน้
ใคร่จะขอคัดหนังสือของพระกรุงศรีบริรกั ษ์ ผูว้ ่าราชการเมือง
นนทบุรใี นสมัยรัชกาลที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๕๘) มีไปถึงพระมหาอํามาตย์เอก เจ้าพระยายมราชเสนาบดี
กระทรวงนครบาลในสมัยนัน้ ตามคําขอร้องทีว่ ่าต้องการให้เป็ นประโยชน์แก่นกั เรียนโรงเรียนข้าราชการ
พลเรือน ความมีดงั นี้

ภูมิศาสตร์เฉพาะเมืองนนทบุรี
๑. ว่าด้วยภูมิประเทศ

ั ่ นออกของแม่น้ํ าเจ้าพระยา ตรงปากคลองแม่น้ํา
เมืองนนทบุรตี งั ้ ศาลากลางเมืองอยูท่ ฝ่ี งตะวั
อ้อมข้ามใต้หมู่บา้ นตลาดขวัญ ใต้เมืองเดิมประมาณ ๑๐ เส้น
เมืองนนทบุรแี ต่เดิมเป็ นดินแดนระหว่างเมืองธนบุร ี (กรุงเทพ) แลเมืองสามโคก (เมือง
ปทุมธานี) เหตุทจ่ี ะตัง้ เมืองนนทบุรขี น้ึ ปรากฏตามพระราชพงศาวดารดังนี้ คือ
เมือ่ จุลศักราช ๙๐๕ ปี พ.ศ. ๒๑๘๖ แผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ มีศกึ พม่ามาติด
พระนคร เมือ่ พม่าข้าศึกยกรีพ้ ลกลับไปแล้ว สมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชได้ตรัสว่า ไพร่บา้ น
พลเมืองตรีจตั วาปกั ษ์ใต้เข้าพระนครครัง้ นี้น้อยนัก หนีอยูป่ า่ ดงห้วยเขาต้อนไม่ได้เป็ นอันมาก ให้เอา
บ้านท่าจีนตัง้ เป็ นเมืองสมุทรสาคร ให้เอาบ้านตลาดขวัญตัง้ เป็ นเมืองนนทบุรแี บ่งเอาแขวงเมืองราชบุร ี
เมืองสุพรรณบุร ี ตัง้ เป็ นเมืองนครไชยศรี มีขอ้ ความตามพระราชพงศาวดาร ดังนี้
อาณาเขตเมืองนนทบุรแี ต่เดิมมา ด้านตะวันออกและด้านใต้ ติดต่อกับกรุงเทพด้าน
ตะวันตกติดต่อกับนครปฐม ด้านทิศเหนือติดต่อกับเมืองปทุมธานี แต่อาณาเขตในเวลานี้ดา้ นตะวันตก
แลด้านเหนือเปลีย่ นรูปจากอาณาเขตเดิมด้วยเหตุผล เมืองทีข่ น้ึ อยูใ่ นเมืองนนท์ได้ทาํ นารุกทีป่ ่าทุ่ง ฝงั ่

๑๕
ตะวันตกออกไปจนแดนกระทุ่มหลักไชย แลกระทุ่มช้างสี พ้นปา่ กระทุ่มมืดออกไปโอบเมืองปทุมไปทาง
ท◌ิศเหนือ นับว่าอาณาเขตได้รกุ เข้าไปในแดนของเมืองนครปฐม เมืองปทุม แลกรุงเก่าอาณาเขตที่
เปลีย่ นแปลงใหม่ จึงคงเป็นดังนี้ คือ
ด้านตะวันออกและด้านใต้ ติดต่อกับกรุงเทพ พรมแดนกันทีค่ ลองเปรมประชากรคนละ
ั่
ฝงคลองเปรม
จับตัง้ แต่สถานีหลักหกจนถึงสถานีบางเขนตอนหนึ่ง ด้านใต้จบั ตัง้ แต่สถานีบางเขนตรง
ไปตามลําคลองบางเขน
ออกปากคลองล่องลงไปข้ามฟากเข้าคลองวัดละมุดไปออกคลองวัดพิกุล
เข้าคลองสวนแดนไปประจบทางรถไฟสายเพชรทีส่ ุดเพียงคลองวัฒนา ไปเข้าคลองนราภิรมย์ กินขึน้ ไป
บนทุ่งวัดเทพเฉลิม วกไปตามคลองเจ้า คลองขุนศรี ไปออกลําลาดสวายตัดตรงไปกระทุ่มหลักไชย ด้าน
เหนือพรมแดนกับกรุงเก่า ตัง้ แต่ปลายคลอง ๒ หม่อมแช่ม ตัดตรงตามทุ่งนาตามคลอง ๑ แลคลองขุน
ศรี เป็ นหมดเขตกรุงเก่าเข้าเขตปทุม โอบเมืองปทุมตามทุ่งนา ตามลํากลํ่า ตัดตรงมาวัดกระโจม มา
ั ่ น้ําเจ้าพระยามาปนกั
ั ่ นทีค่ ลองบ้านใหม่ตลาดเนื้อ ใต้วดั
คลองบางตะไนย ออกปากคลองคนละฝงแม่
เทียนถวาย ตามลําคลองมาตกคลองเปรมประชากร เขตแดนใหม่เป็ นดังทีก่ ล่าวมานี้
เมืองนนทบุรแี บ่งเป็ น ๔ อําเภอ ๔๙ ตําบล ๗๗๕ หมูบ่ า้ น
ั ่ นออกของแม่น้ําเจ้าพระยา มีตําบล
อําเภอตลาดขวัญ ตัง้ อยูท่ ใ่ี ต้บา้ นตลาดขวัญ ฝงตะวั
๑๕ ตําบล ๒๖๗ หมูบ่ า้ น
อําเภอบางบัวทอง ตัง้ ทีว่ ่าการอําเภอทีป่ ากคลองพระราชาภิมณฑ์ มีตําบล ๑๔ ตําบล
หมูบ่ า้ น ๒๒๓ หมูบ่ า้ น
อําเภอบางใหญ่ ตัง้ ทีว่ ่าการอําเภอวัดชลอ ปากคลองบางกรวยมีตําบล ๑๐ ตําบล
หมูบ่ า้ น ๒๑๗ หมูบ่ า้ น
อําเภอปากเกร็ด ตัง้ ทีว่ ่าการอําเภอวัดสนามไชย มีตําบล ๑๐ ตําบล หมูบ่ า้ น ๑๖๘
หมูบ่ า้ น
เขตแดนติดต่อระหว่างอําเภอตลาดขวัญ พรมแดนกับอําเภอปากเกร็ด ทีค่ ลองบางตลาด
ั่
พรมแดนกับอําเภอบางบัวทองทีค่ ลองบางรักใหญ่ พรมแดนกับอําเภอบางใหญ่คนละฝงคลองอ้
อมมา
ออกคลองบางกรวย
อําเภอปากเกร็ด พรมแดนกับอําเภอบางบัวทอง ทีค่ ลองลําโพ
อําเภอบางบัวทอง พรมแดนกับอําเภอบางใหญ่ ทีค่ ลองบางใหญ่
แม่น้ํ าลําคลองในเมืองนนทบุร ี เป็ นแม่น้ํ าสําคัญเกีย่ วด้วยการไปมาค้าขายแลการเดินเรือ
แพ แม่น้ําบางตอนเป็ นแม่น้ําทีข่ ดุ ขึน้ เป็นทางลัด แต่โดยเหตุทส่ี ายนํ้าเดินตรง นํ้าจึงแรงกัดเอาเป็ น
แม่น้ํ าเหมือนกับแม่น้ําทีไ่ ม่ได้ขดุ
แม่น้ําเจ้าพระยาเดิมนัน้ คือลําแม่น้ํ าอ้อมทีเ่ รียกกันว่า คลองอ้อม
ตรงหน้าเมืองนนท์เดีย๋ วนี้ไปออกคลองบางกรวยเหนือวัดลุ่ม ส่วนแม่น้ําตัง้ แต่คลองอ้อมตรงไปวัดเขมา
นัน้ เป็ นทางลัด ได้ขดุ ขึน้ เมื่อจุลศักราช ๙๘๘ ปี พ.ศ. ๒๑๖๙ แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ปราสาททอง
แม่น้ํ าตอนตัง้ แต่วดั ชลอไปวัดขีเ้ หล็กนัน้ ได้ขดุ เมือ่ จุลศักราช ๙๐๐ พ.ศ. ๒๐๘๑ แผ่นดินสมเด็จพระ
มหาจักรพรรดิ

๑๖
คลองลัดเกร็ดนัน้ ขุดเมือ่ จุลศักราช ๑๐๔๘ แผ่นดินพระเจ้าอยูห่ วั ท้ายสระ ปรากฏตาม
พระราชพงศาวดารว่า ขุดกว้าง ๖ วา ลึก ๖ ศอก ยาว ๒๙ เส้น พระชลบุร ี ผูว้ ่าราชการเมืองชล
เป็ นแม่กองขุด ขุดอยูป่ ีเศษจึงสําเร็จ
ลําคลองอ้อมหรือแม่น้ําอ้อม มีคลองสําคัญๆ ทีเ่ ป็ นทางเชื่อมการไปมาค้าขายหลายคลอง
แต่คลองเหล่านี้จะใช้ได้เฉพาะฤดูหน้านํ้ า คลองทีน่ บั ว่าเป็ นทางเชื่อมแม่น้ํ าลําคลองอื่น คือ
คลองบางรักใหญ่ ปากคลองอยูท่ ล่ี าํ คลองอ้อม อยูท่ ศิ ตะวันตกของบ้านบางพลูห่างบ้าน
บางพลูประมาณ ๓๐ เส้น คลองนี้ลดั ไปออกคลองบางบัวทอง ใกล้กว่าทีจ่ ะไปทางแม่น้ํา ประมาณ
๒๐๐ เส้น
คลองบางใหญ่ ปากคลองอยูท่ ล่ี าํ แม่น้ํ าอ้อม ใกล้วดั ค้างคาว เป็ นคลองตรงไปออกคลอง
นราภิรมย์ และถ้าจะไม่ไปทางคลองนราภิรมย์ ไปออกแม่น้ําสุพรรณทีต่ รงวัดลานตากฟ้าเหนือคลอง
กระทุ่มเมืองก็ได้
คลองบางคูเวียง ปากคลองอยูท่ ล่ี าํ แม่น้ํ าอ้อม ใกล้วดั ยุคนั ธร์ คลองนี้ไปออกคลอง
มหาสวัสดิ ์ใต้สถานีธรรมสพน์กไ็ ด้ ไปออกคลองวัดไผ่ ไปออกวัดบ้านช่างเหล็ก คลองบางกอกใหญ่ ก็ได้
แต่การทีจ่ ะไปทางนี้ระยะทางพอกันกับทีจ่ ะเดินทางแม่น้ํ าใหญ่ ส่วนไปทางคลองนราภิรมย์ไปออกสถานี
ศาลาธรรมสพน์นนั ้ ย่นระยะทางได้กว่า ๒๕๐ เส้น
คลองบางราวนก ปากคลองอยูท่ ล่ี าํ แม่น้ําอ้อม ใต้ปากคลองบางคูเวียงสัก ๓๐ วา คลอง
บางราวนกนี้ไปออกคลองวัดไผ่ทว่ี ดั ใหม่ หรือจะมาออกทางคลองขือ่ ขวางวัดไชยพฤกษ์กไ็ ด้
คลองบางสีทอง ปากคลองอยูต่ รงหน้าทีว่ ่าการอําเภอบางใหญ่ขา้ ม เป็ นคลองลัดมาออก
ลําแม่น้ํ าใหญ่ ตรงหน้าโรงเรียนราชวิทยาลัยบางขวางข้าม
คลองบางกรวย ปากคลองอยูท่ ห่ี น้าทีว่ ่าการอําเภอบางใหญ่ ตรงวัดชลอมาออกแม่น้ําใหญ่
ตรงหน้าวัดเขมาข้าม (แม่น้ํ าเจ้าพระยาเดิม)
คลองบางแพรก บางตะนาวศรี บางขุนเทียน เป็ นคลองปลายตันตามทุ่งนาแต่เป็นคลอง
ั่
ทีม่ บี า้ นเรือนราษฏรมาก แลสองฝงคลองเป็
นสวน เป็ นคลองทีน่ ่ าเทีย่ วในเวลาฤดูน้ํ า
ั ่ นออกแม่น้ําเจ้าพระยา คลองนี้เมือ่ ยัง
คลองบางตลาด ปากคลองอยูท่ ว่ี ดั เชิงท่า ฝงตะวั
ไม่ทาํ ประปา เป็ นทางลัดไปออกคลองเปรมประชากรก็ได้ ในเวลานี้ไปสุดแค่คลองผ่านประปา
ั ่ นตกของแม่น้ํา
คลองบางบัวทอง ปากคลองอยูท่ เ่ี หนือโรงอิฐหลวงอ้อมเกร็ด อยูฝ่ งตะวั
เจ้าพระยา ตอนปากคลองทางคดเคีย้ วมาก แต่เมือ่ พ้นปากคลองเข้าไปทางลึก ๕๐ เส้นตรงคลองนี้
ไปประจบกับคลองราชาภิรมณฑ์ส่วนตัวลําคลองไปทีส่ ุดเพียงบ้านละหารประจบคลองลําโพ
ั ่ นตกของลําคลอง
คลองพระราชาภิมณฑ์ ปากคลองอยูเ่ หนือวัดราษฎร์บรรหาร ฝงตะวั
บางบัวทองไปออกลําลาดสวาย คลองบางภาษี ทีว่ ดั บางภาษี แม่น้ําสุพรรณ เป็นทางชาวเมืองนนท์
ไปตัดฟืนเมืองสุพรรณทางนี้
ั ่ นออกของแม่น้ําเจ้าพระยาใต้บา้ นตลาดแก้วคลองนี้
คลองบางเขน
ปากคลองอยูฝ่ งตะวั
ไปออกคลองเปรมประชากรตรงสถานีบางเขนก็ได้ ไปออกคลองวังหิน คลองลาดพร้าวไปเมืองนคร
เขือ่ นขันธ์ ไปออกคลองแสนแสบ ลัดทีต่ รงคลองพลับพลาไปเมืองมีนบุรกี ไ็ ด้

๑๗
คลองมหาสวัสดิ ์ ปากคลองอยูท่ ว่ี ดั ไชยพฤกษ์ ตรงไปแม่น้ํ านครไชยศรี ออกตรงใต้บา้ น
งิว้ ราย หรือจะไปออกคลองนราภิรมย์ คลองทวีวฒ
ั นาก็ได้เป็นคลองทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั โปรดให้ขดุ ขึน้ เพื่อไปนมัสการพระปฐมเจดียแ์ ต่ยงั มิได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เพราะทาง
รถไฟสายใต้ยงั ไม่ม ี
เมืองนนทบุรมี ที ด่ี นิ ทัง้ สวนแลนา
ทีส่ วนมีอยูใ่ นอําเภอตลาดขวัญแลอําเภอบางใหญ่
โดยมาก ส่วนอําเภอบางบัวทองแลอําเภอปากเกร็ดนัน้
มีทน่ี ามากกว่าทีส่ วน สวนมีทุเรียนแล
ส้มเขียวหวานเป็ นไม้ยนื นอกจากนี้มไี ม้อ่นื ๆ เป็ นไม้แซม แลมีผลไม้อกี ชนิดหนึ่งเป็นของมีช่อื สําหรับ
ั ่ อ เวลานี้เจ้าของสวน
เมืองนนท์ คือ สะท้อนห่อคลองอ้อม สะท้อนนี้มตี ามแถวปากคลองอ้อมฝงเหนื
สะท้อนไม่สจู้ ะนิยม เห็นว่าประโยชน์สสู้ ม้ เขียวหวานไม่ได้ ได้พากันโค่นสะท้อนปลูกส้มเขียวหวานแทน
ชุกชุม ต่อไปสะท้อนมีช่อื เสียงจะแพงขึน้
ั ่ นออกแม่น้ํ าเจ้าพระยาเป็ นนาปกั โดยมาก แต่เวลานี้
นาในเมืองนนทบุร ี แต่เดิมทางฝงตะวั
เจ้าของนาได้เปลีย่ นเป็ นวิธนี าหว่าน ด้วยเหตุฝนไม่ให้ช่อง

๒. การปกครองแลการภาษีอากร
เมืองนนทบุรเี ป็ นเมืองขึน้ ในมณฑลกรุงเทพ มีศาลากลาง โรงศาล หอทะเบียนทีด่ นิ ได้เริม่
จัดการปกครองตามพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ มีกํานัน พันทนายบ้านเป็ นระเบียบ
แบบแผน แลได้จดั การเปลีย่ นแปลงระเบียบอย่างดีเป็ นลําดับมาโดยรวดเร็วในเวลานี้นบั ว่าได้จดั การ
เข้ารูปเรียบร้อยดียงิ่
การโจรผูร้ า้ ยนอกจากอาศัยอําเภอ กํานัน เป็ นผูป้ ราบปราม ยังได้จดั การพลตระเวนขยาย
ออกไปในถิน่ สําคัญๆ เป็ นกําลังของผูป้ กครองท้องถิน่
การภาษีอากร แยกวิธกี ารออกเป็น ๒ อย่าง ฝา่ ยบ้านเมืองจัดการอย่างมีระเบียบชัน้ นอก
มีสมุหบ์ ญ
ั ชีเป็ นผูเ้ ก็บเงิน รวมอยูใ่ นกรมการอําเภอ มีค่านา ค่านํ้า อากรสวนแลอื่นๆ ส่วนภาษีผ่านด่าน
กรมศุลกากรตัง้ ด่านครองเก็บ ด่านใหญ่ตงั ้ เจ้าพนักงานมีเงินเดือนด่านย่อยให้สบิ ลด ด่านเวลานี้มอี ยูค่ อื
๑. ด่านใหญ่ปากคลองอ้อม ๒. ด่านบางเขน ๓. ด่านย่อยปากคลอง มหาสวัสดิ ์ ๔. ด่านย่อยปากคลอง
บางใหญ่ ๕. ด่านย่อยคลองบ้านแหลม ๖. ด่านย่อยคลอง บางบัวทอง ๗. ด่านย่อยปากคลองเกร็ด
๘. ด่านย่อยบางพูด ๙. ด่านย่อยปากคลองบางสีทอง
ด่านเหล่านี้ได้เงินทางภาษีน้ํ าตาลโตนด และนายด่านบางคนได้รบั อํานาจจากกรมศุลกากร
ให้เป็ นผูจ้ ดั การสุรารัฐบาลด้วย
ภาษีฝิ่น มีเจ้าพนักงานต่างหากจากสุรา แบ่งผูจ้ ดั การออกเป็ น ๒ แขวงตอนปากเกร็ด
แลบางบัวทองแขวงหนึ่ง ตอนบางใหญ่ตลาดขวัญแขวงหนึ่ง
ทะเบียนเรือเป็ นเจ้าพนักงานฝา่ ยหนึ่งของกรมเจ้าท่า ทําการโดยเฉพาะ ตัง้ ทีท่ าํ การทีเ่ มือง
การตรวจตราจับกุมอาศัยกําลังเจ้าพนักงานฝ่ายบ้านเมือง การอื่นๆ อยูใ่ นความรับผิดชอบของหัวหน้า
แผนก
หวย มีผรู้ บั ผูกขาดมาจากนายอากร รับกินเองใช้เอง รวมทัง้ เมืองนนท์ม ี ๓ แขวง แบ่ง
อาณาเขตแขวงไม่ถูกกับอาณาเขตการปกครอง แบ่งตามสะดวกของการหวย หมูบ่ า้ นทีม่ ชี ่อื เสียงในการ

๑๘
ส่งเงินหวยให้เจ๊กมากทีส่ ุดคือ หมูบ่ า้ นบางตะนาวศรี เจ๊กว่าปีหนึ่งไม่น้อยกว่าหมืน่ บาท หวยทีน่ ่ีแปลก
กว่ากรุงเทพ ใช้เพียง ๒๘ ต่อต้นทุน
สุราโรงทํานองเป็ นผูผ้ กู ขาด การแบ่งแขวงก็แบ่งตามความสะดวกในการสุรา การตรวจตรา
จับกุมส่วนเหล้าเถื่อน นํ้ าตาลเมา เป็ นธุระของฝ่ายบ้านเมือง การตรวจตราโรงร้านเป็ นธุระของเจ้า
พนักงานโรงสุราทีจ่ ดั กันมาต่างหาก

๓. ว่าด้วยการสํามโนครัว
เมืองนนทบุรมี จี าํ นวนพลเมืองทีไ่ ด้สาํ รวจอย่างแน่ นอน ๗๒,๔๐๗ คน พลเมืองโดยมากเป็ น
มอญและแขก ไทยมีมากกว่ามอญ มอญมากกว่าแขก แขกน้อยกว่าไทย มอญได้ตงั ้ ถิน่ ฐานอยูแ่ ถบ
ตัง้ แต่คลองบางตลาดไปจนสุดเขตแดนของเมืองนี้พวกหนึ่ง อยูใ่ นแถวคลองขุนศรี คลองญีป่ นุ่ อําเภอ
บางบัวทองพวกหนึ่ง มอญพวกนี้ปรากฏตามพระราชพงศาวดารว่าเป็ นพวกทีอ่ พยพเข้ามาพึง่ พระบรม
โพธิสมภาร มา ๒ คราว คราวที่ ๑ เมือ่ จุลศักราช ๑๑๓๖ คราวที่ ๒ เมือ่ จุลศักราช ๑๑๗๗ ในคราวนี้
มาถึง ๓๐,๐๐๐ เศษ รัฐบาลได้จดั ให้อยูท่ เ่ี มืองนนทบุรบี า้ ง เมืองนครเขือ่ นขันธ์บา้ ง เมืองปทุมธานีบา้ ง
ส่วนแขกนัน้ ได้แยกย้ายกันอยูห่ ลายแห่ง ทีบ่ า้ นตลาดขวัญพวกหนึ่ง ตลาดแก้วพวกหนึ่ง
คลองบางตลาดพวกหนึ่ง บ้านท่าอิฐพวกหนึ่ง แขกละหารพวกหนึ่ง แขกบ้านละหาร เป็ นแขกบ้านท่าอิฐ
บางตลาด ตลาดแก้ว ยกออกไป แขกเหล่านี้เข้าใจว่าได้มาอยูก่ ่อนพวกมอญ แต่ไม่ปรากฏหลักฐาน

๔. ว่าด้วยการศาสนาแลการเล่าเรียน

ทางฝา่ ยพุทธศาสนานับว่าเจริญ พระสงฆ์องค์เจ้าปฏิบตั กิ จิ การในศาสนาอย่างเคร่งครัดดี
ฝา่ ยศาสนาอิสลามต่างหมู่บา้ นก็ต่างมีโบสถ์ เป็ นทีก่ ระทําพิธกี รรมตามศาสนา โบสถ์ได้ทาํ เป็ นตึกอย่าง
ถาวรถึง ๓ แห่ง คือ ตลาดแก้ว ตลาดขวัญ ท่าอิฐ พวกแขกบ้านอื่นๆ นอกจากบ้านตลาดขวัญปรองดอง
กันในทางศาสนาเรียบร้อย ส่วนหมูบ่ า้ นตลาดขวัญไม่สปู้ รองดองกันต้นเหตุเกิดจากเรือ่ งถือ ๑๐ ถือ ๒๐
การเล่าเรียนนัน้ ในเมืองนนทบุรมี โี รงเรียนราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนทีส่ ําคัญ โรงเรียนนี้จดั ดี
ทัง้ การปกครองแลการสอน ฝรังบางคนที
่
ไ่ ด้มาเห็นการสอนของโรงเรียนสรรเสริญว่าจัดดีกว่าโรงเรียน
เมืองนอกทีเ่ ทียบชัน้ เดียวกัน ส่วนโรงเรียนของกรมศึกษาธิการ มีโรงเรียนตัวอย่างประจําเมือง ตัง้ อยูท่ ่ี
วัดท้ายเมือง นอกจากโรงเรียนตัวอย่างได้จดั ให้มโี รงรียนประจําอําเภอ นอกจากโรงเรียนประจําอําเภอ
ยังได้มโี รงเรียนตามหมู่บา้ นใหญ่ ๆ
การเกีย่ วข้องกับโรงเรียนนัน้ ได้อาศัยพระเป็ นกําลังสําคัญ
เจ้าอธิการบางวัดได้พยายามจัดสร้างโรงเรียนอย่างมันคงขึ
่ น้ หลายแห่งการศึกษาเฉพาะในเมืองนี้นบั ว่า
ได้รบั อุปการะจากวัดมาก

๕. ว่าด้วยโรงงาน การกสิ กรรม พานิ ชการแลการหัตถกรรม

ั ้ นเผาอย่างหนึ่ง การจักสานอย่าง
การหัตถกรรมซึง่ เป็ นของพืน้ เมือง มีการทําเครือ่ งปนดิ
ั ้ นเผานัน้ ชาวบ้านแถวปากคลองอ้อมทําหม้อตาล ชาวบ้านแถวเกาะเกร็ด ปนโอ่
ั ้ งอ่าง
หนึ่ง เครือ่ งปนดิ
ั ้ นเผานี้เป็ นของพืน้ เมืองมีมานาน ทําได้อย่างดี ไม่มที อ่ี ่นื สูด้ นิ ทีใ่ ช้ทํา
กระถางต้นไม้ เครือ่ งปนดิ

๑๙
ั ้ นเผา ใช้ดนิ ท้องนาทีใ่ นบริเวณเกาะศาลากุนแลบ้านแหลมใหญ่ วิธนี นั ้ ซือ้ นากันเป็ นแปลง ๆ
เครือ่ งปนดิ
แล้วขุดเอาดินทีน่ านัน้ มาใช้ นอกจากดินในที่ ๒ แห่งนี้ใช้ไม่ได้หรือจะใช้กไ็ ม่ด ี
ส่วนการจักสาน มีทาํ งอบและเข่งปลาทู พวกทํางอบอยูแ่ ถวคลองบางกรวยแลบางราวนก
บางคูเวียง พวกทําเข่งปลาทูอยูแ่ ถวตัง้ แต่บางแพรกไปจนคลองบางตลาด
โรงงานทีม่ ใี นเมืองนนท์ มีโรงอิฐหลวง ตัง้ อยูท่ ป่ี ้ อมเกร็ดใต้ปากคลองบางบัวทองฝงั ่
ตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยา โรงอิฐนี้เป็นของพระคลังข้างที่ ทําอิฐอย่างฝรังได้
่ ผลดี โรงสีตงั ้ อยูใ่ กล้ ๆ
กับ โรงทําอิฐ ทําการสีขา้ วของตนเองแลรับจ้างสีขา้ วราษฎร ได้ประโยชน์ดเี หมือนกันโรงหีบนัน้ มีโรง
หีบเครือ่ งจักรโรงหนึ่ง ตัง้ อยูท่ ป่ี ากคลองบางใหญ่ แลโรงทีใ่ ช้แรงกระบือ ตัง้ อยูต่ ามระยะคลองอ้อมถึง
๓ โรง เป็ นโรงสําหรับรับจ้างหีบอ้อยของราษฎร

๖. เรือไฟ รถไฟ
เมืองนนทบุรมี รี ถไฟสายหนึ่งเดินตัง้ แต่วดั สิงขรผ่านตามสวนมาข้ามทีค่ ลองบางกรวยตัด
ไปบางใหญ่ ทางหนึ่งแยกมาเมืองนนท์ตรงบ้านตึก เยือ้ งศาลากลางข้ามทางหนึ่ง ทางทีต่ ดั ไปบางใหญ่
นัน้ เจ้าของได้ตงั ้ ใจจะทําไปอําเภอบางบัวทอง ทีส่ ุดบ้านเจ้าเจ็ด อําเภอเสนา กลางกรุงเก่าแต่ตอนนี้ยงั
ไม่สาํ เร็จ ตอนทีไ่ ปบางใหญ่กบั เมืองนนท์จะได้ประโยชน์เฉพาะรับคนโดยสาร คงจะไม่ได้ประโยชน์
ในทางบรรทุกสินค้า แต่ตอนบ้านเจ้าเจ็ดมาบางบัวทองนัน้ เข้าใจว่าจะได้ประโยชน์ ในทางบรรทุกข้าว
มาก *
เรือทีร่ บั ส่งคนโดยสารนัน้ มีเรือยนต์ของบริษทั แม่น้ํ ามอเตอร์โบ๊ต เดินระหว่างปากคลอง
บางใหญ่ไปออกคลองบางกอกน้อย รับส่งคนขึน้ ลงทีท่ ่าข้างวังหลวงสายหนึ่ง เดินระหว่างปากคลองบาง
ใหญ่มาส่งตลาดเมืองนนท์ แต่เดินเฉพาะฤดูทน่ี ้ํ าเดินได้สายหนึ่ง เดินระหว่างเมืองปทุมแลปากเกร็ดไป
ส่งทีท่ ่าบางกระบืออีกสายหนึ่ง
นอกจากเรือประจํามีเรือผ่านทีไ่ ปกรุงเก่า อ่างทอง บ้านผักไห่ อีกพวกหนึ่งแลนอกจากเรือ
รับส่งคนโดยสารมีเรือโยงลากเรือไปส่งกรุงเก่าและแควเหนืออีกพวกหนึ่ง
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๗. ตลาดค้าขาย
ตลาดค้าขายมีตลาดใหญ่ทอ่ี ําเภอปากเกร็ด เป็ นตลาดแพจอดเรียงเป็ นตับ ตัง้ แต่หน้าวัด
สนามไชยไปจนเลยวัดบ่อ ตลาดนี้เป็ นตลาดสําคัญของเมืองนี้ ทําการติดต่อกับพวกตลาดย่อย แลแม่คา้
เร่ แถบเมืองปทุม บางบัวทอง บ้านแหลมใหญ่ บ้านใหม่ตลาดเนื้อ
ทีป่ ากคลองบางราวนก บางคูเวียง มีตลาดแพอีกตลาดหนึ่ง ทําการติดต่อกับพวกคลอง
บางใหญ่ บางราวนก บางคูเวียง ไปจนคลองนราภิรมย์ นอกจากสองตลาดนี้ไม่มตี ลาดทีเ่ ป็ นแก่นสาร
ส่วนตลาดขายของสวนนัน้ มีอยู่ ๔ แห่ง ๑.ปากคลองบางเขน ของสวนทีอ่ อกจากคลองบางเขน บาง
ตะนาวศรี บางแพรก แลบางอื่นๆ ไปรวมขายทีน่ นั ่ ๒. ปากคลองบางกรวยตรงวัดชลอของสวนในแถว
บางขนุ น บางขุนกอง บางศรีเมือง บางศรีทอง บางกรวย มารวมขายทีน่ นั ่ ๓. ปากคลองบางราวนก
*

รถไฟสายนี้เรียกว่ารถไฟสายวรพงษ์ ไปจอดทีต่ ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ของเจ้าพระยาวรรพงษ์

๒๐
บางคูเวียง ของสวนในคลองบางราวนก บางคูเวียง มารวมขายทีน่ นั ่ ๔. ปากคลองบางใหญ่ ของสวนใน
คลองบางใหญ่ บางเลน บางรักน้อย บางรักใหญ่ไปขายทีน่ นั ่ ตลาดสวนติดเวลาเช้าเวลาเดียวสายหน่ อย
เลิกหมด

๘. การทํามาหากิ น

ั ้ นเผาและการจักสานเป็ น
ชาวเมืองนนท์ทําสวนแลทํานาเป็ นพืน้ การหัตถกรรมมีเครือ่ งปนดิ
งานทีส่ ําหรับทําในเวลาว่าง ชาวเมืองนนท์น่าชมทีไ่ ม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปในใช่เหตุ ว่างนันทํ
่ านี่
ั ้ นเผา ยังมีพวกทีท่ ํานํ้ าตาล
เป็ นพลเมืองขยันต่อการงานจริงๆ แลนอกจากการทํานา ทําสวนเครือ่ งปนดิ
โตนดอีกพวกหนึ่ง นํ้าตาลโตนดกรอกเป็ นหม้อเป็ นคะนนเป็ นสินค้าซึง่ ออกจากเมืองนนท์ปีละมากๆ

๙. นิ สยั ความประพฤติ พลเมือง

นิสยั ชาวเมืองนนท์ใจกว้าง การตีรนั ฟนั แทงนับว่าเป็ นมือขวา การพนันไม่สจู้ ะชอบเป็ น
นักเลงยาฝิ่นน้อย เป็ นคนหมันต่
่ อกิจการงาน

๑๐. ผลประโยชน์ รายได้
เมืองนี้ประโยชน์รายได้รวมทุกประเภทราว ๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้จากค่าอากรค่านาแลอากร
สวนใหญ่ มากกว่าอย่างอื่น

๑๑. ที่เที่ยว
ทีเ่ ทีย่ วมี ๒ ประเภท เทีย่ วหาอากาศสบายทีว่ ดั เขมาแห่งหนึ่ง วัดเสาธงทองแห่งหนึ่ง
วัดเขมาอยูต่ รงปากคลองบางกรวยข้าม วัดเสาธงทองอยูต่ รงอ้อมเกร็ดเยือ้ งปากคลองบ้านแหลมใหญ่
ข้าม เทีย่ วเพื่อเย็นตาสบายใจแลดูฐานเดิมแห่งลําแม่น้ําเก่าต้องเทีย่ วในคลองอ้อมออกคลองบางกอก
น้อย

๑๒. โบราณคดี

เมืองนี้ครัง้ กรุงเก่า เป็ นเมืองห่างจากพระนครหลวง แลเป็ นเมืองจัตวาปกั ษ์ใต้ไม่สจู้ ะมี
เหตุการณ์แลถาวรวัตถุเกีย่ วเนื่องโบราณคดี มีบา้ งก็เป็ นเรือ่ งขุดแม่น้ําลําคลองดังทีว่ ่ามาในตอนต้น นัน้
นอกจากเรือ่ งขุดแม่น้ําลําคลองมีเรือ่ งเกีย่ วกับวัดเขมาอยูต่ อนหนึ่ง คือ เมือ่ จุลศักราช ๑๑๒๗ ปี
พ.ศ. ๒๓๐๘ ในครัง้ นัน้ มีศกึ พม่ามาติดพระนคร มีความตามพระราชพงศาวดารดังนี้
ฝา่ ยกองทัพหน้าพม่าข้างทางใต้ ซึง่ ตัง้ ค่ายอยู่ ณ ตอกระออมนัน้ ถึง ณ เดือนสิบ ปีระกา
สัปตศก เมฆราโบ จึงยกทัพเรือพลพันเศษลงมาตีค่ายทัพไทย ซึง่ ตัง้ อยูต่ ําบลบําหรุนนั ้ แตกแล้วก็ยกลง
มาตีทพั เรือพวกไทยตําบลบางกุง้ ก็แตกฉานพ่ายหนี จึงยกล่วงหน้าเข้ามาถึงเมืองธนบุร ี พระยารัตนา
ธเบศมิได้สรู้ บหนีกลับขึน้ ไปกรุงเทพมหานคร กองทัพเมืองนครราชสีมา ก็เลิกไปทางฟากตะวันออก
ยกกลับไปเมืองสิน้ พม่าก็ได้เมืองธนบุร ี เข้าตัง้ อยู่ ๓ วันแล้วเลิกทัพกลับไป ณ ค่ายตอกระออมดังเก่า
ั ่ งกฤษลูกค้าลําหนึ่ง
ในขณะนัน้ มีกําปนอั
บรรทุกผ้าสุหรัดเข้ามาจําหน่ าย
ณ
ั่ า
กรุงเทพมหานคร โกษาธิบดีให้ล่ามถามแก่นายกําปนว่
ถ้าพม่าจะเข้ามารบเอาเมืองธนบุรอี กี

๒๑
ั่
ั ่ าจะอ ยู่ ช่วยรบ แต่ขอให้ถ่ายมัดผ้าขึน้ ฝากไว้ให้กําปนั ่
นายกําปนจะอยู
ช่ ่วยรบหรือจะไปเสีย นายกําปนว่
ั ่ องลงมาทอดอยู่ ณ ปากคลองบางกอกใหญ่
เบาก◌่อน ครัน้ ถ่ายมัดผ้าขึน้ แล้วก็ถอยกําปนล่
ครัน้ ณ เดือนยี่ เมฆราโบ ก็ยกทัพเรือเข้ามาเมืองธนบุรอี กี ไม่มใี ครอยูร่ กั ษาเมืองแลสูร้ บ
ั่
พม่าเอาปืนใหญ่ขน้ึ ตัง้ บนป้อมวิไชยเยนทร์ฟากตะวันตก ยิงโต้ตอบกับปืนกําปนจนเวลาคํ
่า กําปนั ่
จึงถอนสมอลอยขึน้ ไปตามนํ้ า ขึน้ ไปทอดอยูเ่ หนือเมืองนนทบุร ี แลกองทัพพระยายมราช ซึง่ ตัง้ อยู่
เมืองนนท์นนั ้ ก็เลิกหนีขน้ึ ไปเสียมิได้ตงั ้ อยูต่ ่อรบพม่า พม่าเข้าตัง้ อยู่ ณ เมืองธนแล้ว จึงแบ่งทัพขึน้ มา
ั ่ งขอเรือกราบลงมาชักสลุบ
ตัง้ ค่าย ณ วัดเขมาตลาดแก้วทัง้ สองฟาก ครัน้ เพลากลางคืนนายกําปนจึ
ช่วง ล่องลงไปให้มปี ากเสียง ครัน้ ตรงค่ายพม่า ณ วัดเขมา ก็ได้จดุ ปื นรายแคมพร้อมกันทัง้ สองข้าง ยิง
ค่ายพม่า ทัง้ สองฟาก พม่าต้องปืนล้มปว่ ยลําบากแตกหนีออกหลังค่าย ครัน้ เพลาเช้านํ้ าขึน้ สลุบช่วงก็
ั่
ซึง่ ทอดอยูเ่ หนือเมืองนนท์
ถอนขึน้ มาหากําปนใหญ่
ฝา่ ยทัพพม่าก็ยกเข้าค่ายเมืองนนท์ ครัน้ เวลาคํ่าให้ยกสลุบช่วงล่องลงไปอีก จุดปืนชายแคม
ั ่ น้ ไปเก็บของในค่าย พม่า
ยิงค่ายเมืองนนท์ พม่าหนีออกไปซุ่มอยูห่ ลังค่าย อังกฤษแลไทยลงกําปนขึ
กลับกรูกนั เข้ามาข้างหลังค่ายไล่ฟนั แทงไทยแลอังกฤษแตกหนีออกจากค่ายลงกําปนั ่ แลตัดศรีษะล้าต้า
ั ่ งบอกแก่ล่ามว่าปืนในกําปนกระสุ
ั่
อังกฤษได้คนหนึ่ง เอาขึน้ เสียบประจานไว้หน้าค่าย นายกําปนจึ
นย่อม
กว่าปืนพม่า เสียเปรียบข้าศึกจะขอปืนใหญ่กระสุนสิบนิ้วสิบกระบอกแล้วจะขอเรือรบ พลทหารสิบลําจะ
ลงไปรบพม่าอีก ล่ามกราบเรียนแก่เจ้าพระยาพระคลัง พระยาพระคลังกราบบังคมทูล จึงโปรดให้เอา
ปืนใหญ่สบิ กระบอกลงบรรทุกเรือใหญ่ขน้ึ ไปกําปนั ่ แต่เรือสิบลํานัน้ หาทันจัดแจงให้ไปไม่ ครัน้ เพลาบ่าย
ั่
อังกฤษล่องเรือกําปนแลสลุ
บช่วงลงไปจนพ้นเมืองธนบุรแี ล้ว จึงทอดสมออยู่
ขณะนัน้ ไทยในกรุงเทพมหานคร ลอบลงเรือน้อยลงมาเก็บผลไม้หมากพลู ณ สวนอังกฤษ
จับขึน้ ไว้บนเรือมากกว่าร้อยคน แล้วก็ใช้ใบหนีไปออกท้องทะเล ครัน้ เพลาคํ่าไทยหนีขน้ึ มาถึงพระนคร
ั ่ งกฤษมิได้อยู่รบพม่า หนีไปแล้วได้แต่มดั ผ้า ซึง่ ขนขึน้ ไว้สส่ี บิ มัด
ได้ ๒ คน จึงรูเ้ นื้อความว่ากําปนอั
นอกจากวัดเขมามีวดั หนึ่งทีเ่ กีย่ วด้วยโบราณคดี คือวัดบางอ้อยช้าง ท้องทีอ่ ําเภอบางกรวย
วัดนี้ว่ากันว่า เป็ นวัดทีข่ นุ หลวงหาวัดได้เคยจําพรรษาอยู่ จะจริงเท็จฉันใดไม่พบหลักฐาน…..”
(การคัดลอกนี้รกั ษาอักขระตามต้นฉบับเดิมทุกประการ)
เมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๕ รัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้เสนาบดีกระทรวงยุตธิ รรมและกระทรวง
นครบาล เป็ นเจ้าหน้าทีจ่ ดั ซือ้ ทีด่ นิ ตําบลบางขวาง อําเภอตลาดขวัญ จังหวัดนนทบุรเี พื่อจัดสร้าง
เรือนจํามหันตโทษกลาง แต่ยงั ไม่ทนั สําเร็จเรียบร้อย ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๖
ทรงใช้ทด่ี นิ ส่วนหนึ่งสร้างเป็ นโรงเรียนแบบกินนอน คือ โรงเรียนราชวิทยาลัย เมื่อสิน้ รัชกาลที่ ๖ ถึง
สมัยรัชกาลที่ ๗ เศรษฐกิจตกตํ่ามากจึงได้ยบุ กิจการโรงเรียนนี้ แล้วมอบอาคารเรียนให้เป็ นศาลากลาง
จังหวัดนนทบุร ี
ในสมัยรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๗๑ จึงได้ยา้ ยศาลากลางจากท่าเรือตลาดขวัญ มาตัง้ ใหม่
ณ อาคารเดิมของโรงเรียนราชวิทยาลัย ส่วนเรือนจํากลางบางขวางนัน้ ได้เริม่ ดําเนินการใหม่ ราว พ.ศ.
๒๔๖๒ และสร้างเสร็จเปิดดําเนินกิจการได้เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๔ ซึง่ จะได้กล่าวเฉพาะเรือ่ งในบทต่อไป
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๒๒
อาคารเรียนของโรงเรียนราชวิทยาลัยนี้ นอกจากจะใช้เป็ นศาลากลางจังหวัดนนทบุรแี ล้ว
ยังจัดแบ่งบางส่วนเป็ นทีว่ ่าการอําเภอเมืองนนทบุร ี เป็ นสํานักงานเทศบาลเมืองนนทบุร ี ส่วนหอประชุม
ของโรงเรียนนัน้ ใช้เป็ นทีต่ งั ้ ของโรงเรียนสตรีประจําจังหวัดนนทบุร ี ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๗๖ – พ.ศ. ๒๔๙๘
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรแี ห่งนี้ นับว่าเป็ นศาลากลางจังหวัด ทีส่ ง่างามยิง่ แห่งหนึ่ง เนื่องจากรูปแบบ
การก่อสร้างมีลกั ษณะเฉพาะทีอ่ งิ เอกลักษณ์ไทย กรมศิลปากรจึงได้ขน้ึ บัญชีไว้เป็ นโบราณสถานแห่ง
หนึ่งด้วย ทางกระทรวงมหาดไทยเคยขอรือ้ ดัดแปลง เพื่อสร้างใหม่ ทางกรมศิลปากรคัดค้านจึงคงรูปอยู่
จนถึงทุกวันนี้
ในสมัยก่อนการคมนาคมระหว่างจังหวัดนนทบุรกี บั เมืองหลวง ต้องใช้ทางนํ้าเป็ นพืน้
ดัง
ในรายงานทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้นว่าใช้เรือยนต์ของบริษทั มอเตอร์โบ๊ต
และมีรถไฟของเอกชนแล่นทางฝงั ่
ตะวันตก (ชาวบ้านเรียกว่า รถไฟเจ้าพระยาวรพงศ์) ซึง่ ก็ไม่ใคร่สะดวกนัก ต่อมาการใช้รถยนต์กา้ วหน้า
ขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๘ ได้มกี ารตัดถนนรถยนต์เชื่อมระหว่างนนทบุร ี – กรุงเทพ ขึน้ เป็ นสายแรก
ั ่ น้ําตัดค้างไว้แต่สมัยรัชกาลที่ ๘ แต่สาํ เร็จ
เรียกว่า ถนนประชาราษฎร์ สายต่อมาคือถนนเลียบริมฝงแม่
ใช้เดินรถได้ในสมัยรัชกาลที่ ๙ ให้ช่อื ว่าถนนพิบลู สงคราม
กล่าวได้ว่าจังหวัดนนทบุรไี ด้เริม่ พัฒนามากขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๘ โดยเฉพาะการคมนาคม
และการศึกษา ส่วนรูปแบบการปกครองก็เปลีย่ นไปตามลักษณะการบริหารราชการส่วนภูมภิ าค และ
ส่วนท้องถิน่ เพราะประเทศไทยได้เปลีย่ นการปกครองเป็ นแบบประชาธิปไตยตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๗๕
สมัยรัชกาลที่ ๗ ความเจริญเหล่านี้มอี ุปสรรคทําให้ชะงักลงด้วยเหตุ ๒ ประการคือ เกิดสงครามโลก
ครัง้ ที่ ๒ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๒ - พ.ศ. ๒๔๘๘ และเกิดนํ้าท่วมใหญ่ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๕ ซึง่ ทําให้สวนทุเรียน
จมนํ้า ทุเรียนตายเกือบหมด เกิดการเสียหายทางเศรษฐกิจครัง้ ยิง่ ใหญ่
หากจะกล่าวถึงผลดีทช่ี าวเมืองนนท์ได้รบั จากการเกิดสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ก็อาจจะมีอยู่
บ้างคือในราว พ.ศ. ๒๔๘๖ - พ.ศ. ๒๔๘๗ ครัง้ นัน้ เครือ่ งบินของสัมพันธมิตรได้โจมตีกรุงเทพฯ
หนักมาก ชาวกรุงเทพฯ จึงอพยพมาเช่าบ้านอยูท่ างจังหวัดนนทบุร ี เพราะไม่มจี ดุ ยุทธศาสตร์ และ
ต่อมาก็ได้แต่งงานกับชาวนนท์ไปหลายคู่ โรงเรียนบางแห่งก็ยา้ ยมา แม้กระทังโรงพยาบาลศิ
่
รริ าชก็
ยังย้ายคนไข้มาอยูท่ บ่ี ริเวณสนามศาลากลางจังหวัด
โดยสร้างอาคารชัวคราวขึ
่
น้ เต็มตลอดทัง้ สนาม
นับได้ว่าการอพยพของชาวกรุงมีส่วนช่วยให้ชาวเมืองนนท์มเี ศรษฐกิจดีขน้ึ ทัง้ การสังคมก็กว้างขวาง
ขึน้ ด้วย

รัชกาลที่ ๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช (พ.ศ. ๒๔๘๙ - ปัจจุบนั )
แม้จงั หวัดนนทบุรจี ะเป็ นเมืองชานนครหลวง แต่สภาพของตัวเมือง เมือ่ เริม่ สมัยรัชกาลที่ ๙
ยังคงมีสภาพคล้ายหัวเมืองชนบททีอ่ ยูห่ ่างไกล กระทรวงมหาดไทยเห็นความจําเป็ นทีจ่ ะต้องปรับปรุง
ให้จงั หวัดได้พฒ
ั นาอย่างรวดเร็ว จึงได้มอบนโยบายสําคัญมากับผูว้ ่าราชการจังหวัดในสมัยนัน้ (นาย
สอาด ปายะนันทน์ พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๑๑) ให้สนองนโยบายของรัฐบาลให้ได้ จังหวัดนนทบุรจี งึ ได้
พัฒนาอย่างรุดหน้าและรวดเร็วมาก โดยเริม่ จากตัวเมือง และตัวอําเภอทีส่ าํ คัญๆ ก่อน ดังจะขอนําตอน

๒๓
หนึ่งจากคําปราศัยของจอมพลประภาส จารุเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนัน้ ได้
กล่าวต่อทีป่ ระชุมข้าราชการ เมือ่ คราวมาตรวจเยีย่ มประชาชนชาวนนทบุร ี เมือ่ ๗ สิงหาคม ๒๕๐๖
ดังนี้
“………..แต่เดิมมา แม้แต่ภายในตัวเมืองเอง ก็ยงั อยูก่ นั ขะมุกขะมอมมอมแมม ผมก็อยาก
ให้เมืองนี้สวยงามขึน้ และนอกจากนัน้ ถนนเชื่อมจากพระนครเข้ามาถึงแล้ว ทัง้ แขก ทัง้ ฝรัง่ ทัง้ ญีป่ ่นุ
ทัง้ จีน ก็พากันมาดูเรือนจําบางขวาง เขาเห็นนนทบุรพี รอวินส์ ขะมุกขะมอมเข้า ผมก็รสู้ กึ อายเขา
เหลือเกิน มีกอฟเวอเนอร์อยูท่ งั ้ คน จะปล่อยให้เก่าแก่เหมือนเดิมไม่ได้ฉะนัน้ ผมจึงได้เคีย่ วเข็นมายัง
จังหวัด พยายามจะให้เห็นจังหวัดนี้สวยงามขึน้ และมีความเป็ นอยูส่ ุขสบายตามสมควร ดังนัน้ จึงได้รกุ
มายัง ผูว้ ่าราชการจังหวัดมาก ท่านก็เป็ นคนชอบมุมานะในเรือ่ งนี้อยูแ่ ล้วผมเห็นว่าท่านเหมาะกับงาน
นี้ จึงได้เชิญมาอยู่ทน่ี ่ีและก็ได้เห็นผลทันตาดีเหมือนกัน…………”
จังหวัดนนทบุรจี ะพัฒนาอย่างไรนัน้ จะขอบรรยายสรุป โดยอาศัยหัวข้อจากป้ายอนุ สรณ์
แสดงผลงานของการพัฒนา ซึง่ สร้างไว้หน้าศาลากลางจังหวัดมากล่าว ดังนี้

ผลการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๐๗
ซึ่งสําเร็จด้วยความร่วมมือของประชาชนและหน่ วยงานต่างๆ
๑. การพัฒนาเมืองนนทบุรี
กวาดล้างแหล่งเสื่อมโทรมทัง้ เมือง (ขยายถนนให้กว้าง) และสร้างเมืองใหม่ (รวมทัง้ ตลาด
สดและถนนโดยรอบ) เฉพาะอาคารพาณิชย์เทศบาล ๑๒๓ คูหา ราคา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีผสู้ ร้างอุทศิ
ให้เทศบาล
รวมรายจ่ายตามโครงการประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. การพัฒนาเมืองบางบัวทอง
กวาดล้างแหล่งเสื่อมโทรมครึง่ เมือง และสร้างเมืองใหม่ เฉพาะอาคารพาณิชย์เทศบาล
๑๒๘ คูหา ตลาดสด (รวมเขือ่ นหน้าตลาด) และถนน ราคา ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีผสู้ ร้างอุทศิ ให้เทศบาล
รวมรายจ่ายตามโครงการนี้ประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. การพัฒนาอําเภอปากเกร็ด
ย้ายทีต่ งั ้ อําเภอและสร้างบริเวณชุมนุ มชนการค้าใหม่
ต่าง ๆ ราคา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีผสู้ ร้างอุทศิ ให้สขุ าภิบาล

๔. การพัฒนางานคมนาคม

เฉพาะอาคารพาณิชย์และอาคาร

๒๔
๔.๑ ตัดถนนสายบางกรวย – ไทรน้อย เป็ นถนนลาดยาง ยาว ๓๘ กิโลเมตร (และถนน
แยกไปบางบําหรุ) รวมรายจ่ายตามโครงการนี้ประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทัง้ นี้ประชาชนได้อุทศิ ทีด่ นิ
ให้ตดั ถนนด้วยคิดเป็ นเงินอีกประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔.๒ ถนนตัดใหม่ ๑๐ สาย และปรับปรุงถนนเก่า รวมรายจ่ายประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
กล่าวคือ บริเวณเมืองด้านตะวันออกได้ตดั ถนนซอยหลายสายเช่นซอยวัดบางขวาง ซอยวัดกําแพง
ซอยเหนือโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ซอยหน้าโรงเรียนศรีบุณยานนท์ไปเชื่อมกับซอยเรวดี ซอยรอบ
ศาลากลางจังหวัดและซอยหลังธนาคารกรุงไทย ฯลฯ ส่วนทางด้านทิศตะวันตก มีการตัดถนนเชื่อม
ตําบล ชุมชน และวัด เข้าสู่ถนนใหญ่ (บางกรวย – ไทรน้อย) หลายสาย เช่น ซอยวัดเฉลิมพระเกียรติ
ซอยวัดประชารังสรรค์ – ค่ายลูกเสือ และซอย อ. บางใหญ่ ฯลฯ

๕. การพัฒนาการศึกษา
ได้สร้างพิพธิ ภัณฑ์ประวัตธิ รรมชาติ ห้องสมุดประชาชนประจําจังหวัด ปรับปรุงโรงเรียนให้
ถาวร (๒๓ แห่ง) และอื่นๆ รวมค่าใช้จ่ายประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. การพัฒนางานสาธารณสุข
ได้สร้างอาคารในโรงพยาบาลนนทบุรเี พิม่ เติม สร้างสถานีอนามัยชัน้ หนึ่ง ๓ แห่ง สร้าง
สถานีอนามัยชัน้ สองและอื่นๆ รวมค่าใช้จา่ ยประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๗. การพัฒนาอาชีพ
ขุดคลองขนาดใหญ่ ๒ คลอง ขุดคลองขนาดเล็กและลอกคลองเก่า ๔๕ คลอง รวม
ความยาวประมาณ ๑๕๓ กิโลเมตร รวมค่าใช้จา่ ยในการนี้และกิจการอื่นๆ ประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ได้ซอ้ื รถขุดเพื่อช่วยการทํานา และขุดคลองใหม่ ๓ คัน ราคาประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๘. การพัฒนางานสาธารณูปโภค

ติดตัง้ ไฟฟ้าสาธารณะที่ ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนงามวงศ์วาน และอื่นๆ รวม ๑๐ ถนนยาว
ประมาณ ๓๒ กิโลเมตร ค่าใช้จ่ายประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปรับปรุงกิจการเดินรถโดยสารประจําทาง โดยซือ้ รถใหม่ ๕๐ คัน รวมทัง้ ปรับปรุง
กิจการอื่น ๆ ค่าใช้จา่ ยประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๙. การพัฒนาตามอําเภออื่นๆ รวมรายจ่ายประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวมการพัฒนาในรอบ ๔ ปี ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
การพัฒนาอื่นๆ ทีค่ วรกล่าวถึงได้แก่
๑. การสร้างเขือ่ นคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุร ี แทนเขือ่ นเดิมที่
พังทลาย เขือ่ นทีส่ ร้างใหม่ยาว ๑๗๐ เมตร ขยายถนนคอนกรีตออกไปอีก ๘ เมตร และมีทางเท้า
กว้าง ๔ เมตร สุดทางเท้ามีลกู กรงคอนกรีตและเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมทุกระยะ ๖ เมตร เสร็จเมือ่
๒๐ ธันวาคม ๒๕๐๘ ใช้งบประมาณ ๔,๒๗๘,๓๕๐ บาท

๒๕
๒. การสร้างสนามกีฬาจังหวัด ค่ายลูกเสือและสวนสาธารณะ สร้างทีบ่ ริเวณวัดโบสถ์
ดอนพรหมเขต อ. เมืองนนทบุรตี ดิ ต่อกับ อ. บางใหญ่ใช้เนื้อทีป่ ระมาณ ๔๐ ไร่ งบประมาณ ในการ
ก่อสร้าง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๘
ผลจากการพัฒนาของจังหวัด ทําให้ชุมชนต่างๆ ตื่นตัวขึน้ ต่างเห็นความจําเป็ นทีจ่ ะต้อง
ปรับปรุงสภาพความเป็ นอยู่ของตน
ทัง้ รัฐบาลในสมัยต่อมาได้มโี ครงการสร้างงานในชนบทเป็ น
โครงการสําคัญ สภาตําบลทุกสภาต่างวางโครงการพัฒนาท้องถิน่ ของตนให้เจริญ โครงการส่วนใหญ่
ได้แก่ การตัดถนนเข้าสู่หมู่บา้ น การประปาอนามัย และการขุดลอกคลอง สมัยปจั จุบนั นี้จงั หวัดนนทบุร ี
จึงกําลังพัฒนาในทุกๆ ด้าน อาทิ การคมนาคม การศึกษา การพาณิชย์ การเกษตร และการ
สาธารณสุข เป็ นต้น

พระราชกรณี ยกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และ
พระบรมวงศานุวงศ์ที่เกี่ยวกับจังหวัดนนทบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช
จังหวัดนนทบุรหี ลายครัง้ เท่าทีพ่ อจะค้นหาหลักฐานได้มดี งั นี้

และพระบรมวงศานุ วงศ์ได้เสด็จมาที่

พ.ศ. ๒๔๙๔ (โดยประมาณ)
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเยีย่ มชมสวน
ั ่ น้ํ าเจ้าพระยาเหนือทีว่ ่าการอําเภอเมืองนนทบุร ี
ทุเรียนของชาวสวนแห่งหนึ่ง
สวนแห่งนี้อยูร่ มิ ฝงแม่
เป็ นสวนของนายสุเทพ รัตนเสวี อดีตผูแ้ ทนราษฎรนนทบุร ี

พ.ศ. ๒๕๐๔
- สมเด็จพระศรีนครินทราทราบรมราชชนนี เสด็จเยีย่ มศูนย์บริการเด็กพิการ ทีอ่ ําเภอ
ปากเกร็ด เมือ่ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราช
ดําเนินร่วมพิธลี อยกระทง ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยเจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนท์ เมือ่ วันที่
๒๒ พฤศจิกายน

พ.ศ. ๒๕๑๗
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จไปทรงประกอบพิธพี ระราชทานธงประจํารุ่นแก่ลกู เสือ
ชาวบ้าน ๓ รุ่น และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผทู้ ม่ี จี ติ ศรัทธา เฝ้าทูลเกล้า ฯ ถวายเงินเพื่อ
โดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการลูกเสือชาวบ้าน เมือ่ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์
ในวันเดียวกันนี้ได้เสด็จไปทรงประกอบพิธเี ปิดวัดพระแม่การุณย์ของมิซซังโรมัน คาทอลิก
ทีต่ ําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ดด้วย

๒๖
พ.ศ. ๒๕๒๑
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ เสด็จพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้าน ทีโ่ รงเรียนสตรีนนทบุร ี

พ.ศ. ๒๕๒๓
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เสด็จแทนพระองค์มาเป็ นองค์ประธานในพิธตี ดั ลูกนิมติ ร
ณ วัดกู้ อําเภอปากเกร็ด เมือ่ วันที่ ๗ กรกฎาคม
ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดนนทบุร.ี นนทบุรี : โรงพิมพ์สถานสงเคราะห์หญิงบ้านปากเกร็ด,
๒๕๒๖

