
ประวติัศาสตรจ์งัหวดันนทบุรี 

ก่อนสมยักรงุรตันโกสินทร ์

จงัหวดันนทบุร ี เป็นเมอืงเก่าแก่มาตัง้แต่สมยักรงุศรอียธุยาเป็นราชธานี ตําบลทีต่ ัง้เมอืง

นนทบุรขีึน้มาครัง้แรกนัน้มชีื่อว่า บา้นตลาดขวญั ต่อมาไดย้กฐานะขึน้เป็นเมอืงนนทบุร ี เมือ่ พ.ศ. 

๒๐๙๒ ในรชักาลสมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิ ดงัปรากฏหลกัฐานในพระราชพงศาวดารว่า “ฝา่ยสมเดจ็

พระมหาจกัรพรรดริาชาธริาชเจา้ใหส้ถาปนาทีพ่ระราชทานเพลงินัน้15

(๑)
 เป็นพระเจดยีว์หิารสาํเรจ็แลว้  

ใหน้ามชื่อ  วดัสบสวรรค ์  แลว้สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัตรสัว่า  ไพรบ่า้นเมอืงตรจีตัวา  ปากใตฝ้า่ยเหนือ

เขา้พระนครครัง้น้ีน้อย หนีออกอยูป่า่ดงหว้ยเขา ตอ้นไมไ่ดเ้ป็นอนัมากใหเ้อาบา้นท่าจนีตัง้เป็นเมอืง    

สาครบุรี15
(๒)

 ใหเ้อาบา้นตลาดขวญัตัง้เป็นเมอืงนนทบุร ี ใหแ้บ่งเอาแขวงเมอืงราชบุร ี แขวงเมอืง

สุพรรณบุร ีตัง้เป็นเมอืงนครชยัศร…ี”
(๓)

 

บา้นตลาดขวญัเป็นดนิแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นสวนผลไมท้ีข่ ึน้ชื่อแห่งหน่ึง  

ของกรงุศรอียธุยา ฝรัง่ต่างชาตทิีไ่ดเ้ดนิทางเขา้มาคา้ขายและเจรญิสมัพนัธไมตรกีบักรงุศรอียธุยาต่างก็

ไดบ้นัทกึเอาไว ้ ดงัปรากฏในจดหมายเหตุบนัทกึการเดนิทางของลาลแูบร ์ชาวฝรัง่เศสผูซ้ึง่เดนิทางเขา้

มาในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชว่า “สวนผลไมท้ีบ่างกอกนัน้15

(๔)
 มอีาณาบรเิวณยาวไปตามชายฝ ัง่    

โดยทวนขึน้สู่เมอืงสยามถงึ ๔ ลี ้  กระทัง่จรดตลาดขวญั (Talacouan) ทาํใหเ้มอืงหลวงแห่งน้ีอุดม

สมบรูณ์ไปดว้ยผลาหาร  ซึง่คนพืน้เมอืงชอบบรโิภคกนันกัหนา.…”
(๕)

 

นอกจากน้ียงัมดีนิแดนทางตอนใตข้องตลาดขวญัอกีแห่งหน่ึงชื่อว่า ตลาดแกว้  ตลาดแกว้

แห่งน้ีเขา้ใจว่าคงจะมคีวามสาํคญัควบคู่กนัมากบัตลาดขวญัตัง้แต่ก่อนจะตัง้เป็นเมอืงนนทบุรแีลว้ 

เพราะปรากฏในจดหมายเหตุของลาลแูบรว์่า  “……ตําบลสาํคญัๆ ทีแ่มน้ํ่าสายน้ี15

(๖)
ไหลผ่าน คอื แมต่าก 

(Mc-Tae) อนัเป็นเมอืงเอกของราชอาณาจกัรสยามทีต่ ัง้อยูท่างทศิเหนือหนพายพั  ถดัจากน้ีต่อมากถ็งึ

เมอืงเทยีนทอง (Tian-Tong)  หรอืเชยีงทอง กําแพงเพชรหรอืกําแพงเฉยๆ  ซึง่ลางคนออกเสยีงว่า   

กําแปง (Campingue) แลว้กม็าถงึเมอืงนครสวรรค ์ (Loconsevan) ชยันาท (Tchainat)  สยาม15

(๗)
   

ตลาดขวญั  ตลาดแกว้  (Talapu’ou)  และบางกอก.….
(๘)

 

สาํหรบับรเิวณอนัเป็นทีต่ ัง้ของตลาดแกว้ในปจัจุบนัน้ียงัไมท่ราบแน่ชดัว่าอยูต่รงไหน     

แน่มผีูส้นันิษฐานว่าคงจะอยู่แถววดัปากน้ํา ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมอืงนนทบุร ีขึน้ไป เมือ่สุนทรภู่แต่ง

(๑)  พระราชทานเพลงิศพสมเดจ็พระศรสีรุโิยทยั 
(๒)  คอืจงัหวดัสมุทรสาคร 
(๓)  พระราชพงศาวดารสยาม จากตน้ฉบบัของบรติชิมวิเซยีม (สาํนกัพมิพก์า้วหน้า), หน้า ๗๖ 
(๔)  หมายถงึกรุงเทพฯ ในปจัจุบนั 
(๕)  จดหมายเหตุของลาลแูบร,์ หน้า ๑๔ 
(๖)  หมายถงึแม่น้ําเจา้พระยา 
(๗)  หมายถงึกรุงศรอียุธยา 
(๘)  จดหมายเหตุของลาลแูบร,์ หน้า ๑๔ 

                                                           



 ๒ 

นิราศภเูขาทอง เมือ่ พ.ศ. ๒๓๗๑ กป็รากฏว่าตลาดแกว้ไดเ้ลอืนลางไปแลว้ คงเหลอืแต่เพยีงตลาดขวญั

เท่านัน้  ดงัปรากฏในนิราศภเูขาทองว่า  

“ตลาดแกว้แลว้ไมเ่หน็ตลาดตัง้ สองฟากฝ ัง่กแ็ต่ลว้นสวนพฤกษา  

โอร้นิรนิกลิน่ดอกไมใ้กลค้งคา   เหมอืนกลิน่ผา้แพรดํารํ่ามะเกลอื  

เหน็โศกใหญ่ใกลน้ํ้าระกําแฝง  ทิง้รกัแซงแซมสวาดประหลาดเหลอื  

เหมอืนโศกพีท่ีช่ํ้าระกําเจอื   เพราะรกัเรือ้แรมสวาทมาคลาดคลาย  

ถงึแขวงนนทช์ลมารคตลาดขวญั   มพี่วงแพแพรพรรณเขาคา้ขาย  

ทัง้ของสวนลว้นแต่เรอืเรยีงราย   พวกหญงิชายชุมกนัทุกวนัคนื” 

ตวัเมอืงนนทบุรแีต่เดมินัน้ตัง้อยูท่ีต่ําบลบางกระสอในปจัจบุนัน้ี โดยมวีดัหวัเมอืง (เดีย๋วน้ี

เป็นวดัรา้ง  ทางราชการไดใ้ชเ้ป็นสถานทีส่รา้งโรงพยาบาลนนทบุร)ี  เป็นเขตเหนือ และ มวีดัทา้ยเมอืง

เป็นเขตใต ้

พ.ศ. ๒๐๘๑ สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดไิดโ้ปรดใหข้ดุคลองลดัจากคลองบางกรวย (แมน้ํ่า

เจา้พระยา)  รมิวดัชะลอ  ไปทะลุวดัมลูเหลก็15

(๑)
  (ปจัจุบนัเปลีย่นชื่อเป็นวดัสุวรรณครี)ี 

พ.ศ. ๒๑๗๙  พระเจา้ปราสาททองโปรดเกลา้ฯ  ใหขุ้ดคลองลดัตอนใตว้ดัทา้ยเมอืงไปทะลุ

ออกหน้าวดัเขมา15

(๒)
  เพราะแต่เดมิมาแมน้ํ่าเจา้พระยาไหลวกเขา้แม่น้ําออ้มมาทางบางใหญ่แลว้วกเขา้

คลองบางกรวยขา้งวดัชะลอ มาออกหน้าวดัเขมา เมือ่ขดุคลองลดัแลว้กระแสน้ําเปลีย่นทางเดนิไหลเขา้

คลองลดัทีข่ดุใหม ่ นานเขา้กก็ลายเป็นแมน้ํ่าเจา้พระยาใหมด่งัปจัจบุนัน้ี ส่วนแมน้ํ่าเจา้พระยาเดมิก ็  

ตืน้เขนิกลายเป็นคลองไป 

พ.ศ. ๒๒๐๘ สมเดจ็พระนารายณ์มหาราชทรงเหน็ว่า ตามทีแ่ม่น้ําเปลีย่นทางเดนิใหมน่ัน้ 

ทาํใหข้า้ศกึประชดิพระนครไดง้า่ย จงึโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งป้อมปราการตรงปากแม่น้ําออ้ม และโปรดให้

ยา้ยเมอืงนนทบุรมีาอยูป่ากแมน้ํ่าออ้มดว้ย (ต่อมาในแผ่นดนิพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 

โปรดใหร้ือ้ป้อมและเมอืงบางส่วน เพื่อนําอฐิไปสรา้งวดัเฉลมิพระเกยีรต ิ และบางส่วนกถ็ูกกระแสน้ํา   

พดัเซาะพงัทะลายลงน้ําไป  ปจัจบุนัเหลอืแต่ศาลหลกัเมอืงเท่านัน้) 

นอกจากป้อมทีป่ากแมน้ํ่าอ้อมแลว้ เขา้ใจว่าในสมยักรงุศรอียธุยาคงจะไดม้กีารสรา้งป้อมไม้

เอาไวท้ีบ่รเิวณวดัเฉลมิพระเกยีรตใินปจัจบุนัน้ีดว้ย  เพราะปรากฏหลกัฐานจากจดหมายเหตุรายวนัของ

บาทหลวง  เดอ  ซวัซยี ์  (L’abbé de Choisy)  ผูซ้ึง่เดนิทางรว่มมากบัคณะราชฑตูของพระเจา้หลุยส ์

ที ่ ๑๔ ทีเ่ขา้มาเจรญิทางพระราชไมตรใีนสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช เมือ่ พ.ศ. ๒๒๒๘           

ว่า “….เชา้วนัน้ีเราผ่านป้อมทีท่าํดว้ยไม ้๒ ป้อม ป้อมหน่ึง ยงิปืนเป็นการคาํนับ ๑๐ นดั อกีป้อมหน่ึง ๘ 

นดั ทีน่ี่มแีต่ปืนครกเท่านัน้ ดนิปืนดมีากทเีดยีว ป้อมทางขวามอืเรยีกป้อมแกว้ (Hale de Cristal)  และ

ป้อมทางซา้ยมอืเรยีกป้อมทบัทมิ (Hale de Rubis) ณ ทีน้ี่เจา้เมอืงบางกอกกก็ล่าวคาํอําลาและอา้งเหตุ

(๑), (๒)  พระราชพงศาวดารกรุงสยาม จากตน้ฉบบับรติชิมวิเซยีม, (สาํนกัพมิพก์า้วหน้า), หน้า ๕๖๖ 

 

                                                           



 ๓ 

ว่าไดค้วบคุมเรอืขบวนมาส่งจนสุดแดนทีอ่ยูใ่นความปกครอง ของเมอืงบางกอกแลว้ แลว้กล็าท่านราช

ฑตูกลบัไป……”
(๑)

 

และใน ปี พ.ศ. ๒๒๓๐ เมือ่ลาลแูบรเ์ป็นราชฑตูเขา้มากรงุศรอียธุยากไ็ดก้ล่าวถงึป้อมไม้

แห่งน้ีไวด้ว้ย  โดยเขยีนเป็นแผนทีเ่อาไวอ้ย่างชดัเจน (โปรดดแูผนที)่ ตามหลกัฐานดงักล่าว จงึเขา้ใจว่า

ป้อมแกว้ คงตัง้อยู ่ ณ บรเิวณตลาดแกว้ สว่นป้อมทบัทมิเขา้ใจว่าคงตัง้อยู ่  ณ บรเิวณหน้าวดัเฉลมิ  

พระเกยีรต ิปจัจุบนัน้ี 

พ.ศ. ๒๒๖๔     ในรชักาลสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทา้ยสระ  ไดท้รงโปรดใหข้ดุคลองลดัเกรด็ 

ทีอ่ําเภอปากเกรด็   ดงัปรากฏในหลกัฐานในพงศาวดารว่า  “ในปีขาล  จตัวาศก  ทรงพระกรณุาโปรด

ใหพ้ระธนบุรเีป็นแมก่อง เกณฑพ์ลนิกายคนหวัเมอืงปากใตใ้หไ้ดค้น ๑๐,๐๐๐ เศษ ใหข้ดุคลองเตรด็

น้อย ลดัคุง้บางบวัทองนัน้คดออ้มหนกั ขดุลดัตดัใหต้รงพระธนบุรรีบัสัง่แลว้กราบบงัคมลามาใหเ้กณฑ์

พลนิกายในบรรดาหวัเมอืงปากใตไ้ดค้น ๑๐,๐๐๐ เศษ ใหข้ดุคลองเตรด็น้อยนัน้ลกึ ๖ ศอก  กวา้ง ๖ วา  

ยาวทางไกลได ้๓๙ เสน้เศษ  ขดุเดอืนเศษจงึแลว้…..”
(๒)

  

พ.ศ. ๒๓๐๗  ในรชักาลสมเดจ็พระทีน่ัง่สุรยิามรนิทร ์ ไดม้เีหตุการณ์สงครามเกีย่วขอ้งกบั

จงัหวดันนทบุร ี เหตุการณ์น้ีเกดิขึน้ก่อนทีจ่ะเสยีกรงุศรอียธุยาแก่พม่าเพยีงเลก็น้อยคอืเมือ่มงัมหานรธา

เป็นแม่ทพัพม่ายกทพัเขา้ตเีมอืงทวาย เมอืงตะนาวศรไีดแ้ลว้ยกตดิตามตพีวกมอญมาจนถงึเมอืงชุมพร

ไดโ้ดยสะดวก จงึมคีวามกําเรบิคดิยกเขา้มาตกีรงุศรอียธุยา ดงัปรากฏในพงศาวดารว่า “….ครัน้        

ณ เดอืน ๗ มงัมหานรธาใหแ้ยงตะยกุลบัขึน้ไปแจง้ราชการ ณ กรงุองัวะ แลว้จงึปรกึษากนัว่า เรามาตี

เมอืงทวายได ้ บดัน้ีหามผีูใ้ดจะตา้นต่อฝีมอืทแกลว้ทหารเราไม ่ ควรเราจะยกเขา้ไปชงิเอาซึง่เศวตฉตัร   

ณ กรงุเทพมหานคร….....” แลว้มงัมหานรธากเ็ดนิทพัมุง่เขา้ตกีรุงศรอียธุยาโดยลาํดบั จนถงึเมอืง

นนทบุร ีซึง่กถ็ูกมงัมหานรธาตแีตกเช่นเดยีวกบัเมอืงรายทางอื่นๆ ดงัพงศาวดารกล่าวว่า "……..ครัง้ ณ  

เดอืน ๑๐  พมา่ยกทพัเรอืลงมาตคี่าย (บาง) บาํรแุตก  แลว้ยกมาตเีมอืงนนทบุรไีด.้........”
(๓)

 

เมือ่พมา่ตไีดเ้มอืงนนทบุรแีลว้ ขณะนัน้มเีรอืกําป ัน่องักฤษเขา้มาคา้ขายทีธ่นบุรจีงึรบัอาสา

ช่วยรบพมา่ พมา่เอาปืนใหญ่ตัง้บนป้อมวชิาเยนทร ์ ยงิโตต้อบกบักําป ัน่ในทีสุ่ดกําป ัน่ถอนสมอหนีไปอยู่

ทีเ่มอืงนนท ์ เมอืงนนทบุรจีงึเป็นยทุธภูมริะหว่างเรอืกําป ัน่องักฤษกบัพม่า ดงัปรากฏในพงศาวดารว่า 

“……..ฝา่ยทพัพระยายมราช  ซึง่ตัง้อยู ่ณ เมอืงนนทน์ัน้ กเ็ลกิหนีขึน้ไปเสยี พม่าตัง้ (อยู)่ เมอืงธนบุรี

แลว้   จงึแบ่งกนัขึน้มาตัง้ค่าย ณ วดัเขมา  ตําบลตลาดแกว้ทัง้สองฟาก ครัน้เพลากลางคนืนายกําป ัน่ 

จงึขอเรอืกราบมาชกัสลุบล่องลงไป ไมใ่หม้ปีากเสยีงครัน้ตรงค่ายพม่า ณ วดัเขมาแลว้ กจ็ดุปืนรายแคม

พรอ้มกนัทัง้สองขา้ง ฝา่ยพมา่ตอ้งปืนลม้ตายเจบ็ลาํบาก แตกวิง่ออกจากค่าย  ครัน้น้ําขึน้เพลาเชา้  

สลุบถอยมาหากาํป ัน่  ซึง่ทอดอยู ่ ณ ตลาดขวญั  ฝา่ยพมา่กย็กเขา้ค่ายเมอืงนนทบุร.ี......"
(๔)

 

(๑)  สนัต ์ท. โกมลบตุร จดหมายเหตุรายวนัการเดนิทางไปสูป่ระเทศสยาม, หน้า ๓๕๐ 
(๒)  พระราชพงศาวดารกรุงสยาม จากตน้ฉบบัของบรติชิมวิเซยีม, (สาํนกัพมิพก์า้วหน้า),  หน้า ๕๘๐ 
(๓), พระราชพงศาวดารกรุงสยาม จากตน้ฉบบัของบรติชิมวิเซยีม, (สาํนกัพมิพก์า้วหน้า), หน้า ๖๒๙-๖๓๒ 
  

                                                           



 ๔ 

ประวติัความเป็นมาของประชากรในจงัหวดันนทบรีุ 

ประชากรของจงัหวดันนทบุรปีระกอบไปดว้ยชนชาวไทยทีส่บืเชือ้สายมาจากหลายเชือ้ชาติ

มทีัง้ไทย จนี มอญ แขก เป็นตน้ 

ชนชาตไิทยมอียูท่ ัว่ไปทุกอําเภอ เป็นชนส่วนใหญ่ทีสุ่ดของจงัหวดั แต่เดมิอยูท่ีใ่ดมาจาก

ไหน ไมม่หีลกัฐานปรากฏแน่ชดั รองลงไปเป็นเชือ้สายจนี ซึง่ไมป่รากฏหลกัฐานแน่ชดัว่าไดเ้ขา้มาอยูใ่น

จงัหวดันนทบุรตีัง้แต่เมือ่ใด สนันิษฐานว่าคงจะเขา้มาอยู่ตัง้แต่ในสมยักรงุศรอียธุยาเป็นราชธานี     

นอกจากน้ี ยงัมชีนชาตทิีอ่พยพเขา้มาภายหลงัอกีสองเชือ้ชาต ิ คอื ชาวไทยเชือ้สายมอญ

และชาวไทยเชือ้สายมลาย ู ชาวไทยสองเชือ้ชาตน้ีิอพยพมาอยูใ่นจงัหวดันนทบุรตีัง้แต่สมยักรงุศรี

อยธุยาสมยักรงุธนบุร ี ตลอดจนถงึสมยักรงุรตันโกสนิทรต์อนตน้ ดงัปรากฏหลกัฐานในหนงัสอื

อกัขรานุกรมภูมศิาสตรไ์ทย ดงัน้ี "..…ในจงัหวดัน้ีมชีาวไทยทีส่บืเชือ้สายมาจากมอญอยูม่ากแถวอําเภอ

ปากเกรด็ ตัง้แต่ปากคลองบางตลาดฝ ัง่เหนือลาํแมน้ํ่าเจา้พระยา ดา้นตะวนัออกและตะวนัตก ตําบลออ้ม

เกรด็ เหนือคลองบางภมูขิึน้ไป รวมทัง้เกาะเกรด็ดว้ย มชีาวไทยทีส่บืเชือ้สายมาจากมอญ ซึง่อพยพเขา้

มาพึง่บรมโพธสิมภารในสมยักรงุธนบุร ีเมือ่ พ.ศ. ๒๓๑๗ คราวหน่ึงกบัเมือ่ พ.ศ. ๒๓๕๘   ในสมยักรงุ

รตันโกสนิทร ์ รชักาลที ่ ๒ อกีคราวหน่ึง เรยีกว่ามอญใหม ่ โปรดใหแ้บ่งครอบครวัไปอยูเ่มอืงปทุมธานี

บา้ง เมอืงนนทบุรบีา้ง และเมอืงนครเขือ่นขนัธ ์ซึง่บดัน้ีเป็นอําเภอพระประแดง ขึน้จงัหวดัสมทุรปราการ

บา้ง 

ไทยอสิลามทีต่ ัง้บา้นเรอืนอยูท่ีต่ําบลบางกระสอ และทีบ่า้นตลาดแกว้ ในตําบลบางตะนาว

ศร ี อําเภอเมอืงนนทบุร ี มเีชือ้สายเป็นชาวปตัตานี มาอยูต่ ัง้แต่สมยักรงุศรอียธุยา เฉพาะตําบลบาง  

กระสอตน้ตระกูลไดเ้ป็นแม่ทพันายกองคนสาํคญัของไทยหลายคน 

ไทยอสิลามทีต่ําบลท่าอฐิ อําเภอปากเกรด็ เป็นเชือ้สายชาวเมอืงไทรบุร ี เขา้มาอยูใ่น      

รชักาลที ่๓ 

ไทยชาวเมอืงตะนาวศร ี มรีายงานอําเภอสอบสวนไดค้วามว่า ไดเ้ขา้มาตัง้ภูมลิาํเนาอยูท่ี่

ตําบลบางตะนาวศร ีอําเภอเมอืงนนทบุร ีในรชักาลสมเดจ็พระทีน่ัง่สุรยิาสอมรนิทร ์ พ.ศ. ๒๓๐๒    ครัง้

ทพัไทยตัง้รวมพลอยูท่ีแ่ก่งตูม นอกเขตไทยตน้แมน้ํ่าตะนาวศร ีพมา่ยกทพัจะมาตชีาวตะนาวศร ี  กห็นี

เขา้มา....
(๑)

 

ในดา้นประวตัศิาสตรว์รรณคดทีีก่ล่าวถงึเมอืงนนทใ์นอดตี กวหีลายท่านไดเ้ดนิทาง     

ผ่านคลองบางกอกน้อยไปตามคลองวดัชลอ แลว้ไปตามแม่น้ําออ้มจนถงึบางใหญ่ เขา้คลองบางใหญ่   

ไปออกแมน้ํ่านครชยัศร ีบางท่านกผ็่านเพยีงคลองบางกอกน้อย คลองวดัชลอ ไปออกคลอง          มหา

สวสัดิ ์ แลว้เกดิความบนัดาลใจใหส้รา้งวรรณคดปีระเภทนิราศอนัไพเราะไวห้ลายเรื่อง ในบทกว ี   ได้

กล่าวถงึสถานทีส่าํคญัๆ ของเมอืงนนท ์ไวห้ลายแห่ง ซึง่แสดงว่าสถานทีเ่หล่าน้ีอดตีเคยม ี       ความ

รุง่เรอืงมาในประวตัศิาสตรม์าก่อนซึง่จะกล่าวไดด้งัต่อไปน้ี 

(๑) อกัขรานกุรมภมูิศาสตร์ไทย ฉบบัราชบณัฑติยสถาน เลม่ ๒  (พิมพ์ครัง้ท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๐๗), หน้า ๕๔๘ 

 

                                                           



 ๕ 

๑.  บางขวาง   บางขวางเป็นชื่อคลองอยูใ่นทอ้งทีอ่ําเภอบางกรวย   เรยีกว่าคลองขวาง

แยกจากคลองมหาสวสัดิ ์ ตรงขา้มวดัชยัพฤกษมาลา ไปบรรจบกบัคลองบางระนก ถอืว่าเป็นคลอง

ประวตัศิาสตรส์ุนทรภู่เขยีนไวใ้นโคลงนิราศสุพรรณว่า 

“บางขวางขา้งเขตแควน้ แขวงนนท ์

สองฟากหมากมะพรา้วผล  พรรคไม ้

หอมรืน่ชื่นเช่นปน  แป้งประ ปรางเอย 

เคลิม้จติคดิว่าใกล ้  กลิน่เน้ือเจอืจนัทร”์ 

ฯลฯ 

และในนิราศพระประธมว่า 

“ถงึบางขวางปางก่อนว่ามอญขวาง 

เดีย๋วน้ีนางไทยลาวแก่สาวสอน 

ทาํยกยา่งขวางแขวนแสนแสงอน 

ถงึนางมอญกไ็มข่วางเหมอืนนางไทย” 

๒.  วดัชลอ เป็นชื่อตําบลและชื่อวดั ตัง้อยูร่มิคลองวดัชลอฝ ัง่ใตใ้นเขตอําเภอบางกรวย

พระอุโบสถของวดัชลอแสดงเคา้ว่าเป็นฝีมอืเก่าถงึสมยัอยธุยา แต่ไดซ่้อมแซมบรูณะจนเปลีย่นรปูไป

มากแลว้ เมือ่เรว็ๆ น้ี ทางวดัไดพ้บพระเจดยีโ์ลหะ ๒ องค ์บรรจุภายในซากเจดยีเ์ก่าเหนือพระอุโบสถ 

ซึง่ท่านเจา้อาวาสไดม้อบใหนํ้ามาเกบ็รกัษาไว ้ณ พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตแิลว้ 

นายม ี ครัง้เป็นหมื่นพรหมสมพตัสร ไปเกบ็อากรทีเ่มอืงสุพรรณเมือ่ผ่านวดัชลอไปกร็าํพงึ

ไวใ้นนิราศสุพรรณว่า 

บรรลุถงึวดัชลอกร็อจติ  ใครช่างคดิชลอวดัไมข่ดัสน 

ถา้ไมช่ลอกจ็ะนัง่ลงวงัวน   ชลอพน้ทีจ่ะพงัจงึยัง่ยนื 

แต่ชลอจติมนุษยน่ี์สุดยาก   เอาพรวนลากกไ็มไ่หวอยา่ไดข้นื 

ใครขดัขวางน้ําใจเหมอืนไฟฟืน  ทัง้แผ่นพืน้ภพไตรใจเหมอืนกนั 

                              ฯลฯ 

เมือ่สุนทรภู่ผ่านหน้าวดัชลอตรงไปพระประธม  ไดเ้ขยีนไวใ้นนิราศพระประธมว่า 

วดัชะลอใครหนอชะลอฉลาด  เจา้อาวาสมาไวใ้หอ้าศยัสงฆ ์

ช่วยชะลอวรลกัษณ์ทีร่กัทรง  ใหม้าลงเรอืรว่มนวมทีน่อน ฯ 

                              ฯลฯ 

๓.  วดัโพบางโอ ทางฝ ัง่ใตข้องลาํคลองแมน้ํ่าออ้ม มวีดัอยูห่ลายวดั เช่น วดัตะโหนด  

วดัโพบางโอ โดยเฉพาะทีว่ดัโพน้ี เป็นวดัโบราณอยูใ่นตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย มภีาพเขยีนสี

เป็นเรือ่งปรศินาธรรมทีฝ่าผนงัภายในพระอุโบสถ ซึง่นบัว่ามแีนวความคดิแปลกกว่าทีอ่ื่นและมี

ภาพเขยีนใส่กรอบตดิไวเ้หนือหน้าต่างพระอุโบสถ ภาพเขยีนในกรอบเหล่าน้ีเป็นภาพชาวฝรัง่เศสเขยีน

ลงบนกระจกใส ภาพชดัเจนแจ่มใส และงดงามน่าสนใจมาก หน้าบนัพระอุโบสถเป็นเครือ่งไมจ้าํหลกั



 ๖ 

ลวดลายและฝีมอืงามเช่นกนั และมตุ๊ีกตาหนิพวกเซยีนหรอืตวัละครในวรรณคดบีานประตูพระอุโบสถ

ดา้นในเขยีนภาพจบั และว่าท่านวดัเพลงเป็นผูเ้ขยีนภาพจติรกรรม คงจะหมายถงึอาจารยน์าค 

กรมหลวงเสนีบรริกัษ์ (ตน้สกุล เสนีวงศ)์ พระโอรสในกรมพระราชวงัหลงัทรงสรา้งวดัน้ีใน

รชักาลที ่ ๓ และสกุลเสนีวงศไ์ดบ้รูณะปฏสิงัขรณ์สบืต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๘๓ ไดข้อเปลีย่นชื่อวดัเป็น    

วดัโพเสนี 

๔.  บางขนุน เป็นตําบลอยูร่มิคลองแม่น้ําออ้มฝ ัง่ใต ้ในเขตอําเภอบางกรวยมคีลอง   บาง

ขนุนแยกจากคลองแมน้ํ่าออ้มเขา้ไป ในคลองน้ีมวีดับางขนุน เป็นวดัโบราณ มหีอไตรเก่าภายในพระ

อุโบสถมภีาพจติรกรรมฝาผนงั 

ครัน้เมือ่สุนทรภู่ไปพระประธม ไดร้าํพงึถงึบางขนุนและบางขุนกองไวใ้นนิราศพระประธม  

มคีวามอา้งองิเชงิประวตัศิาสตร ์ว่าเดมิชื่อ บางถนน มมีาตัง้แต่ครัง้ทา้วอู่ทอง ดงัน้ี 

“บางขนุนขุนกองมคีลองกวา้ง 

ว่าเดมิบางชื่อถนนเขาขนของ 

เป็นเรือ่งหลงัครัง้คราวทา้วอู่ทอง 

แต่คนรอ้งเรยีกเฟือนไมเ่หมอืนเดมิ” 

๕. บางนายไกร บางนายไกรอยูใ่นเขตตําบลบางขุนกอง อําเภอบางกรวย มคีลองแยก

จากคลองแม่น้ําออ้มทางฝ ัง่ตะวนัตก เรยีกว่า “คลองบางนายไกร” มวีดับางนายไกรนอกตัง้อยูป่ากคลอง  

มเีคหสถานบา้นเรอืนเป็นหลกัฐานหนาแน่นมาก ทอ้งทีแ่ถบน้ีคงจะเป็นทีรู่จ้กักนัด ี เพราะเป็นสถานที ่

ซึง่มเีรือ่งราวเกีย่วขอ้งกบัวรรณคดสีาํคญัเรือ่งหน่ึง คอืเรือ่ง ไกรทอง  ปรากฏว่า กวเีกอืบทุกท่านทีผ่่าน

บางนายไกรมกัไมเ่วน้กล่าวถงึ 

สุนทรภู่เมือ่ไปพระประธม กไ็ดเ้ขยีนนิราศกล่าวถงึเรือ่งราวของบางนายไกรไวว้่า 

“บางนายไกรไกรทองอยูค่ลองน้ี 

ชื่อจงึมมีาทุกวนัเหมอืนมัน่หมาย 

ไปเขน่ฆ่าชาละวนัใหพ้ลนัตาย 

เป็นเลศิชายเชีย่วชาญผ่านวชิา 

ไดค้รอบครองสองสาวชาวพจิติร 

สมสนิทนางตะเขเ้สน่หา 

เหมอืนตวัพีน้ี่ไดค้รองแต่น้องมา 

จะเกือ้หน้าพางามขึน้ครามครนั ฯ ” 

๖.  วดัปรางคห์ลวง ตัง้อยูร่มิคลองแมน้ํ่าออ้มฝ ัง่ตะวนัตกเหนือปากคลองบางคอ้วดัน้ี

เป็นวดัโบราณ คงเก่าถงึสมยัอยธุยา ซึง่กล่าวกนัว่า พระเจา้อู่ทองเป็นผูท้รงสรา้ง มพีระอุโบสถเก่าทรดุ

โทรมมาก กบัมพีระปรางคใ์หญ่กช็าํรดุทรดุโทรมและถูกขดุจนพรนุ แต่ยงัทรงลกัษณะพอเหน็ฝีมอื    

ก่อสรา้งได ้ ชาวบา้นแถบนัน้เล่าว่า เคยมผีูข้ดุไดพ้ระและตะปสูงัฆวานรทีเ่ป็นของใชใ้นการก่อสรา้งสมยั



 ๗ 

อยธุยา พระปรางคอ์งคน้ี์ยงัคงมทีรงรปูนอกเป็นแบบระฆงัทรงสงูเหลอืไวใ้หเ้หน็ ซึง่ทาํใหต้วัพระปรางค์

ดสูงา่งาม พระปรางคอ์งคน้ี์กเ็ช่นกนั ไดถู้กน้ํามอืของพวกทาํลาย ศาสนา แสวงหาทรพัยส์มบตั ิ ทลาย

ดา้นหน้าของพระปรางคท์ัว่ไปเสยีส่วนหน่ึง ส่วนอกีสามดา้นนัน้มพีระพุทธรปูปนูป ัน้จาํหลกันูนสงู

ประดษิฐานอยูใ่นซุ่มจระนํา พระพุทธรปูดงักล่าวมคีวามงดงามตามแบบศลิปอยธุยาโดยเฉพาะ 

กล่าวคอื มคีวามแขง็กรา้วของพระพุทธรปูสมยัอู่ทองผสมอยูก่บั     แบบอนังดงามของศลิปสุโขทยั 

กรมหลวงวงศาธริาชสนิท ทรงพรรณนาไวใ้นนิราศพระประธม เรยีกว่าวดัหลวง ดงัน้ี  

       “วดัหลวงคดิคู่รา้ง  เวยีงหลวง 

รา้งศุขสิง่ เกษมทรวง  เสื่อมสิน้ 

มาเดยีวอดรูดวง  แดเดด็ สวาดิแ์ม ่

ยามดกึสดุง้ยงุริน้  เหลอืบลอ้มตอมกวน ฯ " 

๗.  บางสนาม  บางสนามอยูท่างฝ ัง่ตะวนัออกของคลองวดัชลอ เหนือวดัพกุิลขึน้ไปมี

คลองแยกเขา้ไปจากคลองวดัชลอ และมวีดัสนามนอกอยูป่ลายคลอง 

กรมหลวงวงศาธริาชสนิททรงพระนิพนธเ์กีย่วกบับางสนามไวใ้นนิราศพระประธมว่าทีบ่าง

สนามน้ีมศีาลเจา้ ซึง่มเีทพารกัษ์ศกัดิส์ทิธิ ์ทรงอธษิฐานต่อเทพารกัษ์ทีศ่าลเจา้บางสนามไวว้่า  

“มาลุศาลจา้วปาก  บางสนาม 

สนามเล่นสิง่ใดถาม  ห่อนแจง้ 

เทพารกัษ์แถลงความ  บอกหน่อย หน่ึงพ่อ 

สนามสนุกน้ีเรยีมแลง้  ขาดเศรา้เซาเขษม ฯ ” 

“ศาลสถติศกัดิส์ทิธิท์า้ว เทพา พ่อฤา 

เชญิผดุงกานดา  แมด่ว้ย 

ใครอยา่รเิริม่ตุนา-  หงนัแม ่อกีแม ่

แมห้ลุดสุดมอืมว้ย  สวาดิแ์ลว้เผาศาล ฯ ” 

๘.  บางกรวย  เป็นชื่อตําบล มคีลองบางกรวยแยกจากแมน้ํ่าเจา้พระยาฝ ัง่ตะวนัตก ตรง

ขา้มวดัเขมาภริตาราม มาต่อกบัคลองวดัชลอทีข่ดุในรชักาลสมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิ เหนือวดัชลอ 

คลองบางกรวยน้ีแต่เดมิกเ็ป็นตอนหน่ึงของแมน้ํ่าเจา้พระยา แต่เมือ่ขดุคลองใหม ่ กระแสน้ําเปลีย่นจาก

แมน้ํ่าออ้ม มาเดนิทางหน้าวดัเฉลมิพระเกยีรต ิแมน้ํ่าเดมิจงึแคบและตื้นเขนิกลายเป็นคลองไป 

เมือ่สุนทรภู่ผ่านมาถงึบางกรวย คราวไปสุพรรณใน พ.ศ. ๒๓๘๔ ไดร้าํพงึถงึภรรยาทีช่ื่อ

น่ิม ซึง่เป็นชาวบางกรวย น่ิมไดถ้งึแก่กรรมไปแลว้ ๙ ปี (คอืตัง้แต่ พ.ศ. ๒๓๗๖) สุนทรภู่อธษิฐานใหน่ิ้ม

ภรรยาไปสวรรค ์กล่าวไวใ้นโคลงนิราศสุพรรณว่า 

“บางกรวยกรวดน้ําแบ่ง บุญทาน 

ส่งน่ิมนุชนิพพาน  ผ่องแผว้ 

จาํจากพรากพลดัสถาน  ทัง้พี ่หนีเอย 

เหน็แต่คลองน้องแคลว้  คลาดเคลื่อนเดอืนปี” 



 ๘ 

สุนทรภู่มบุีตรกบัน่ิมคนหน่ึงชื่อ ตาบ ซึง่ต่อมาจนถงึรชักาลที ่ ๕ และเจรญิรอยเป็นกวตีาม

บดิา มเีพลงยาวนิราศของนายตาบปรากฏอยูใ่นคราวไปพระประธม เมือ่ พ.ศ. ๒๓๘๕ ตาบกไ็ปกบั

สุนทรภู่ดว้ย  ซึง่ท่านไดเ้ขยีนไวใ้นนิราศพระประธมว่า 

“เหน็คลองขวางบางกรวยระทวยจติ 

ไมล่มืคดิน่ิมน้อยละหอ้ยหา 

เคยรว่มสุขทุกขร์อ้นแต่ก่อนมา 

โอส้ิน้อายเุจา้ไดเ้กา้ปี 

แต่ก่อนกรรมทาํสตัวใ์หพ้ลดัพราก 

จงึจาํจากน่ิมน้องใหห้มองศร ี

เคยไปมาหาน้องในคลองน้ี 

เหน็แต่ทีท่อ้งคลองนองน้ําตา” 

จงัหวดันนทบรีุในรอบ ๒๐๐ ปี ของกรงุรตันโกสินทร ์

เมอืงนนทบุรจีะมคีวามเป็นมา หรอืจะพฒันาอยา่งไรบา้งในรอบ ๒๐๐ ปี ของกรงุ

รตันโกสนิทร ์ เป็นเรือ่งทีน่่าสนใจ สิง่ทีพ่ฒันานัน้คงไดแ้ก่ การปกครอง การเศรษฐกจิ การคมนาคม 

การศกึษา การศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม และประเพณ ี การพฒันาต่างๆ คงจะตอ้งดาํเนินไปทัง้

ภาครฐับาลและภาคเอกชน 

ในระยะเริม่ตน้ตัง้กรงุรตันโกสนิทรเ์ป็นราชธานี ภาครฐับาลอนัไดแ้ก่ องคพ์ระมหากษตัรยิ ์

ยงัคงมพีระราชภารกจิหลายดา้น อาท ิ การสรา้งกรงุ การสมัพนัธก์บัประเทศเพื่อนบา้น ทัง้ดา้นการ  

พระราชไมตร ี และการสงคราม ตลอดทัง้การทํานุบํารงุประเทศประการอื่นๆ โดยส่วนรวมการจะพฒันา

เมอืงนนทบุรอีนัเป็นเมอืงขนาดเลก็คงทําไดน้้อย จงึไมใ่ครพ่บหลกัฐานเกีย่วกบัการพฒันาเมอืงนนทบุรี

ทัง้ภาครฐับาลและภาคเอกชน โดยเฉพาะในสมยัรชักาลที ่ ๑ - รชักาลที ่ ๔ ในรชักาลต่อๆ มาเมอืง

นนทบุรจีงึค่อยๆ เจรญิขึน้ตามลาํดบัอาจกล่าวไดว้่า เมอืงนนทบุรพีฒันารวดเรว็ รุดหน้า และมากทีสุ่ด

ในสมยัรชักาลที ่๙ น้ีเองซึง่จะกล่าวถงึโดยแบ่งช่วงเวลาตามรชัสมยัขององคพ์ระมหากษตัรยิด์งัต่อไปน้ี  

สมยัรชักาลท่ี ๑  -  รชักาลท่ี ๔   (พ.ศ. ๒๓๒๕  -  พ.ศ. ๒๔๑๑) 

รชักาลที ่ ๑  พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช     พ.ศ. ๒๓๒๕ - พ.ศ. ๒๓๕๒ 

รชักาลที ่ ๒  พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั   พ.ศ. ๒๓๕๒ - พ.ศ. ๒๓๖๗ 

รชักาลที ่ ๓  พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั     พ.ศ. ๒๓๖๗ - พ.ศ. ๒๓๙๔ 

รชักาลที ่๔   พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั   พ.ศ. ๒๓๙๔ - พ.ศ. ๒๔๑๑ 

เมอืงนนทบุรใีนสมยัรชักาลที ่ ๑ - รชักาลที ่ ๔  จดัอยูใ่นประเภทหวัเมอืงปกัษ์ใตเ้ป็น

เมอืงขึน้ของกรมท่า15

(๑)
 ชื่อเมอืงนนทบุรศีรมีหาสมุทร ต่อมาในสมยัรชักาลที ่ ๔ ไดเ้ปลีย่นชื่อใหม ่ ครัง้

(๑)  กรมท่า เป็นหน่วยงานขึน้ในกรมพระคลงั ใหม้หีน้าทีด่แูลบงัคบัการทีท่่าเรอื ซึง่ชาวต่างประเทศไดเ้ขา้มาคา้ขาย   

    และจดักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัต่างประเทศ 

                                                           



 ๙ 

แรกเปลีย่นเป็นเมอืงนนทบุรศีรมีหาอุทยาน  ผูว้่าราชการเมอืง  คอื  พระนนทบุรศีรมีหาอุทยาน ต่อมา

ไดเ้ปลีย่นเป็นพระนนทบุรศีรเีกษตราราม หลวงปลดั ไดแ้ก่ หลวงสยามนนทเขตต์ขยนัปลดั ทรงเหน็ว่า

ในแขวงเมอืงนนทบุรมีชีาวรามญัตัง้บา้นเรอืนอยูม่าก จงึตัง้หลวงรามญัเขตตค์ด ี ปลดัรามญัขึน้อกี

ตําแหน่งหน่ึง 

เน่ืองจากกฎหมายทีใ่ชใ้นการปกครองประเทศน้ี ใชส้บืต่อกนัมาแต่รชักาลที ่ ๑ จงึขอ

คดัลอกขอ้ความบางตอนเกี่ยวกบัหน้าทีข่องผูป้กครองหวัเมอืง ซึง่ วนิดา สถติานนท ์เขยีนไวใ้นหนังสอื

อ่านเพิม่เตมิระดบัประถมศกึษา เรือ่ง พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลก ดงัน้ี 

“พระเจา้อยูห่วัตรสัสัง่ใหไ้ปรัง้เมอืง ครองเมอืง ใหร้กัษาพยาบาลไพรฟ้่าขา้ไทท่านแลให้

รบัรองสุขทุกขร์าษฎรทัง้ปวงและรกัษาถิน่ฐานบา้นนอกขอบชนบท มใิหม้โีจรผูร้า้ยแลคนกรรโชก

ราษฎร ถา้ผูร้ ัง้เมอืง ผูค้รองเมอืง ผูใ้ดรกัษาได ้ ท่านว่ามบีาํเหน็จในแผ่นดนิ ถ้าแลโจรผูร้า้ยกรรโชก

ราษฎรเกดิชุกชุมขึน้เหลอืกําลงัระงบัมไิด ้ กใ็หบ้อกมายงัลกูขนุ ณ ศาลาใหบ้งัคมทลูแต่สมเดจ็บรม

บพติรพระพุทธเจา้อยูห่วั จงึจะพน้โทษ ถา้แลผูร้ ัง้เมอืง ผูค้รองเมอืงมไิดก้ําชบัจบักุม ละเลยใหโ้จรและผู้

กรรโชกราษฎรชุกชุมขึน้ได ้ท่านว่าผูน้ัน้ละเมดิ ตอ้งในระวางกรรโชกใหล้งโทษ ๖ สถาน” 

การเศรษฐกจิของชาวเมอืงนนทบุรใีนสมยันัน้ คงขึน้อยู่กบัอาชพีการเพาะปลกูทํานา     ทาํ

สวน เป็นพืน้ การคมนาคมคงใชท้างน้ําเป็นส่วนใหญ่ ไมว่่าจะเป็นการคา้ขาย หรอืการไปมาหาสู่     

หลกัฐานทีพ่อจะอา้งได ้ ไดแ้ก่  นิราศต่างๆ ของสุนทรภู่  ซึง่จะขอคดับางตอนมากล่าวไว ้

จากนิราศพระบาท  ซึง่แต่งเมือ่ปลายปี พ.ศ. ๒๓๕๐ ในสมยัรชักาลที ่๑ ขณะเดนิทางผ่าน

บางซ่อน  เขา้เขตเมอืงนนทบุร ี กล่าวไวด้งัน้ี 

“ถงึน้ําวนชลสายทีท่า้ยยา่น  เขาเรยีกบา้นวดัโบสถต์ลาดแกว้ 

จะเหลยีวกลบัลบัวงัมาลบิแลว้  พีล่บัแกว้ลบับา้นมายา่นบาง 

พฤกษาสวนลว้นไดฤ้ดดูอก   ตระหงา่นงอกรมิกระแสแลสลา้ง 

กลว้ยระกําอมัพาพฤกษาปราง  ตอ้งน้ําคา้งช่อชุ่มเป็นพุ่มพวง” 

และอกีตอนหน่ึง กล่าวว่า 

“ถงึแขวงแควแพตลอดตลาดขวญั  เป็นเมอืงจนัตะประเทศรโหฐาน 

ตลิง่เบือ้งบรูพาศาลาลาน   เรอืขนานจอดโจษกนัจอแจ 

พนิิจนางแมค่า้กน่็าชม   ทา้คารมเรว็เรง่อยูเ่ซง็แซ่…...…” 

จากนิราศวดัเจา้ฟ้า ซึง่สุนทรภู่แต่งเป็นของเณรหนูพดั ผูบุ้ตร เขยีนไวเ้มือ่ครัง้ยงัอุปสมบท

เป็นพระภกิษุ  และเดนิทางไปวดัแกว้ฟ้า  ทีอ่ยธุยา  ราว  พ.ศ.  ๒๓๗๕   กล่าวไวว้่า 

“ตลาดแกว้แลว้แต่ลว้นสวนสลา้ง    เป็นชื่ออา้งออกนามตามวสิยั” 

จากโคลงนิราศสุพรรณ แต่งไวร้าว พ.ศ. ๒๓๘๔ ในสมยัรชักาลที ่ ๓ สุนทรภู่เดนิทางผ่าน

ทางคลองบางกอกน้อย เลีย้วเขา้คลองบางใหญ่ กไ็ดก้ล่าวถงึสภาพของเมอืงนนทท์างฝ ัง่ตะวนัตกไว้

หลายประการ  ดงัน้ี 

“บางศรทีองคลองบา้นเท่า  เจา้คลอง 

สเีพชผวัสทีอง   ถิน่น้ี 



 ๑๐ 

เลื่องฦาชื่อเสยีงสนอง  สาํเหนียก นามเอย 

คลองคดลดเลีย้วชี ้  เช่นไสรส้ทีอง 

ล่วงทางบางบา้นเรยีด รมิชลา 

สองฝ ัง่พรัง่พฤกษา  สลบัสลา้ง 

ไมป้ลกูลกูดอกดา  ดกดาศ กลาดเอย 

ทรงกลิน่รนิรืน่ขา้ง  ขอบคุง้ฟุ้งขจร ฯ ” 

และอกีตอนหน่ึง กล่าวว่า 

“บางกร่างขา้งคุง้ค่าม เขตคลอง 

บางขนุนขุนกอง  ก่อสรา้ง 

ของสวนส่วนเจา้ของ  ขายน่า ท่าเอย 

สาวแก่แมห่มา้ยบา้ง  บกน้ําลําเรอื ฯ 

โรงหบีหนีบออ้ยออด แอดเสยีง 

สองขา้งรางรองเรยีง  รบัน้ํา 

ออ้ยไส่ไล่ควายเคยีง  คู่วิง่ เวยีรเอย 

อกพีน้ี่ชอกชํ้า   เช่นออ้ยยอ่ยรยาํ 

สุนทรภู่กล่าวถงึบางคเูวยีงตลอดถงึบางใหญ่ไวด้งัน้ี 

“บางคเูวยีงเสยีงสงดัลว้น สวรไสว 

เวยีงชื่อครทีา้วไท  ท่านตัง้ 

เวยีงราชคลาศแคลว้ไกล  กลบัระลกึ นึกเอย 

ยามยากจากเมอืงทัง้  ถิน่ปลืม้ลมืกเษม ฯ 

บางมว่งทรวงเศรา้คดิ เคยชวน 

มว่งเกบมมว่งสวน  ศุกร - ยา้ 

มว่งอื่นรืน่รนัจวน  จติไม ่ใครแ่ฮ 

มว่งหมอ่มหอมห่วนหน้า  เสน่หเ์น้ือเจอืจรร ฯ 

                                      ฯลฯ 

ล่วงทางบางใหญ่บา้น ด่านคอย 

เลีย้วล่องคลองเลก็ลอย  เลื่อนชา้ 

สองฝ ัง่พรัง่พฤกษ์พลอย  เพลนิชื่น ชมแฮ 

แลเหล่าชาวสวนหน้า  เสน่หน้์องครองสนอม ฯ 

คลองคดเลีย้วลดลว้น หลกัตอ 

เกะกระเรอืรอ   รอ่งน้ํา 

คดคลองช่องแคบพอ  พายถ่อ พ่อเอย 

คนคดลดเลีย้วลํ้า  กว่าน้ําลาํคลอง ฯ 

ล่วงยา่นบา้นวดัรา้ง เรอืนโรง 



 ๑๑ 

ตกทุ่งถงึคลองโยง  หยอ่มไม ้

วดัใหมธ่งทองโถง  ทีต่ดิ ตืน้แฮ 

ควายลากฝากเชอืกไขว ้  เคลื่อนคลอ้ยลอยเสน ฯ " 

จากนิราศอกีเรือ่งหน่ึง คอื นิราศพระประธม สุนทรภู่แต่งเมือ่ครัง้เดนิทางไปมนสัการ พระ

ประธม ทีจ่งัหวดันครปฐม ราว พ.ศ. ๒๓๘๕ ในสมยัรชักาลที ่ ๓ เช่นกนั สุนทรภู่เดนิทางโดยทางเรอื

จากวดัระฆงั เขา้คลองบางกอกน้อย ผ่านบางกรวย บางใหญ่ เขา้คลองบางใหญ่ออกคลองโยงไปสู่

นครปฐม เสน้ทางทีผ่่านเมอืงนนทบุร ี เป็นเสน้ทางเดยีวกบัทีจ่ะไปสุพรรณบุร ี แต่การบรรยายถงึสภาพ

เมอืงนนทใ์นนิราศพระประธม ละเอยีดกว่านิราศสุพรรณบุร ี เช่น กล่าวถงึ วดัชะลอ, วดับางออ้ยชา้ง, 

วดัสกั, บางขุนกอง, บางนายไกร และคลองบางระนก เป็นตน้เหน็จะเป็นเพราะแต่งเป็นกลอนจงึ

บรรยายไดด้กีว่าโคลง ท่านทีส่นใจควรลองอ่านดทูัง้เรื่อง จะไดท้ัง้อรรถรสของภาษา และความรูเ้ชงิ

ภมูศิาสตรป์ระวตัศิาสตรใ์นสมยันัน้ไวป้ระดบัสตปิญัญา จะขอนํามากล่าวอา้งไวบ้างตอนดงัน้ี 

“บางขนุนขุนกองมคีลองกวา้ง      ว่าเดมิบางชื่อถนนเขาขนของ 

เป็นเรือ่งหลงัครัง้คราวทา้วอู่ทอง      แต่คนรอ้งเรยีกเฟือนไม่เหมอืนเดมิ” 

                                               ฯลฯ 

“ถงึคลองขวางบางระนกโออ้กพี ่      แมน้ปีกมเีหมอืนหน่ึงนกจะผกผนั 

ไปอุม้แกว้แววตาพาจรลั       มาดว้ยกนัทัง้คู่ทีอ่ยูร่มิ” 

ในปจัจบุนัน้ี คลองบางระนกกย็งัคงมอียู ่ ท่านทีเ่คยนัง่เรอืผ่านไปในคลองจะพบว่ายงัคง    

มบีา้นทีป่ลกูในลกัษณะทรงไทยเหลอือยูห่ลายหลงั  แสดงว่าถิน่น้ีเป็นแหล่งชุมชนทีอ่าศยักนัมายัง่ยนื 

จากนิราศต่างๆ ทีอ่า้งมาลว้นแสดงว่า ชาวเมอืงนนทไ์ดป้ระกอบอาชพีทางทําสวนผลไมม้า

นานแลว้ มขีอ้สงัเกตคอื กวมีไิดก้ล่าวถงึ ทุเรยีน ซึง่เป็นผลไมม้ชีื่อทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงนนทอ์าจเป็น

เพราะในสมยันัน้ จะยงัไม่นิยมปลกูทุเรยีนกนันกั แต่กวอีกีผูห้น่ึงคอื นายม ีซึง่แต่งนิราศสุพรรณ ไวเ้มือ่ 

พ.ศ. ๒๓๘๓ ขณะเดนิทางถงึบางใหญ่ไดพ้รรณนาถงึผลไมไ้วห้ลายชนิดและไดก้ล่าวถงึทุเรยีนไวด้ว้ย  

ดงัน้ี 

“ราํพนัพลางทางมาถงึบางใหญ่         พศิดหูมูไ่มใ้นสวนศร ี

มว่งทุเรยีนมงัคุดละมดุม ี          ทัง้ลิน้จีล่าํไยมะไฟเฟือง 

มะปรางปรงิกิง่แปลแ้ต่ละตน้         เป็นพวงผลสกุงามอร่ามเหลอืง 

ลกูไมส้วนสารพดัไมข่ดัเคอืง         เป็นผลเน่ืองตามฤดไูมรู่ว้าย” 

                                     ฯลฯ 

อาชพีอยา่งหน่ึงของชาวเมอืงนนทท์ีน่กักวกีล่าวถงึ ไดแ้ก่ การหบีออ้ย แสดงว่ามกีาร   

ปลกูออ้ย และการทาํน้ําตาลออ้ยกนัมานานแลว้ โรงหบีเดมิอยูฝ่ ัง่ทางตะวนัออกของคลองแมน้ํ่าออ้มแต่

ปจัจบุนัน้ีมอียู่ทางฝ ัง่ตะวนัตก ใชเ้ครือ่งจกัรแทนเครือ่งหบีออ้ยแต่โบราณซึง่ใชแ้รงควายหมุนในปจัจบุนั

มโีรงงานทาํน้ําตาลออ้ยทีท่นัสมยัเกดิขึน้มากในจงัหวดัต่างๆ อาชพีทาํน้ําตาลออ้ยของชาวบางศรทีอง

บางคเูวยีง  จงึเหลอืเพยีงเลก็น้อย 



 ๑๒ 

บทกวทีีก่ล่าวถงึโรงหบีออ้ยของจงัหวดันนทบุร ีเช่นเมือ่คราวสุนทรภู่เดนิทางไปพระประธม 

กเ็ขยีนไวใ้นนิราศพระประธม  ว่า 

“เหน็โรงหบีหนีบออ้ยเขาคอยป้อน 

มคีนตอ้นควายตวาดไมข่าดเสยีง 

เหน็น้ําออ้ยยอ้ยรางทีอ่่างเรยีง 

โอพ้ศิเพยีงชลนาทีจ่าบลัย”์ 

ในช่วงระยะเวลารชัสมยัขององคพ์ระมหากษตัรยิท์ัง้ ๔ พระองคน้ี์ สนันิษฐานไดว้่าการจดั

การศกึษาคงมแีต่เพยีงในวดัเป็นส่วนใหญ่ พระสงฆเ์ป็นผูส้ ัง่สอนอบรมแก่ชายทีบ่วชหรอืผูท้ีป่รนนิบตัิ

พระ ผูห้ญงิยงัไมม่โีอกาสไดศ้กึษาเล่าเรยีน เพราะในสมยันัน้ยงัไมไ่ดส้่งเสรมิการศกึษากนัอย่าง

กวา้งขวาง 

ส่วนการศาสนากค็งจะมลีกัษณะไมต่่างจากปจัจบุนัเท่าใดนกั กล่าวคอื คนไทยส่วนมาก 

นบัถอืศาสนาพุทธ พอใจในการทําบุญสุนทรท์าน การสรา้งวดั สงัเกตไดว้่า วดัในจงัหวดันนทบุรมีวีดั

เก่าแก่อยูเ่ป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะในเขตอําเภอเมอืงนนทบุร ีอําเภอปากเกรด็ อําเภอบางกรวย และ

อําเภอบางใหญ่ วดัส่วนมากตัง้อยูร่มิแม่น้ํา ลาํคลอง บางแห่งตัง้อยูต่ดิๆ กนั   เช่น  ทีค่ลองบางกอก

น้อย และคลองออ้ม วดัสาํคญัทีค่วรกล่าวถงึไดแ้ก่ 

๑.  วดัเขมาภริตาราม  อยูต่ําบลสวนใหญ่ (เหนือตลาดแกว้) รมิฝ ัง่แมน้ํ่าเจา้พระยาตรงปาก

คลองบางกรวยขา้ม เดมิชื่อ “วดัเขมา” เป็นวดัโบราณ สรา้งครัง้กรงุศรอียธุยาเป็นราชธานี กรมสมเดจ็

พระศรสีุรเิยนทรามาตย ์ ทรงสถาปนาขึน้ในสมยัรชักาลที ่ ๒ ครัน้สมยัรชักาลที ่ ๔ พระบาทสมเดจ็พระ

จอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงปฏสิงัขรณ์ ทรงต่อสรอ้ยนามวดัว่า “วดัเขมาภริตาราม” วดัน้ีจงึจดัเป็นพระ

อารามหลวงชัน้โท  ซึง่จะกล่าวถงึโดยละเอยีดในบทต่อไป 

๒.  วดัเฉลมิพระเกยีรตวิรวหิาร อยูร่มิฝ ัง่แม่น้ําเจา้พระยาฝ ัง่ตะวนัตกใตป้ากคลองออ้ม

เยือ้งกบัศาลากลางจงัหวดันนทบุรใีนปจัจุบนั วดัน้ีสรา้งในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั

เพื่ออุทศิพระราชทานสมเดจ็พระศรสีุลาไลยพระบรมราชชนนี แต่ยงัไมส่าํเรจ็ กเ็สดจ็สวรรคตเสยีก่อน 

ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัไดท้รงสรา้งเพิม่เตมิจนสาํเรจ็บรบิูรณ์ สมดงัทีท่รงตัง้พระ

ราชหฤทยัไว ้วดัน้ีปจัจบุนัเป็นพระอารามหลวงชัน้โท จะขอกล่าวถงึโดยละเอยีดในบทต่อไป 

ทางดา้นศลิปะและวฒันธรรมของชาวเมอืงนนทบุรนีัน้ ศลิปะทีน่บัว่าเด่นน่าจะไดแ้ก่ งาน

จติรกรรมฝาผนงั และการก่อสรา้งโบสถข์องวดัเก่าแก่บางวดั ซึง่ตอนหน่ึงจากบทความการวจิยังานศลิป

โบราณของไทย ศาสตราจารยศ์ลิป พรีะศร ี ไดก้ล่าวว่า 15

(๑)
 “........วดัลางวดั เช่น วดัปราสาท และวดั

ชมภเูวก นัน้ มงีานจติรกรรมฝาผนงัสรา้งขึน้ในพุทธศตวรรษที ่ ๒๓ และ ๒๔ ผลจากการสํารวจ  

ทอ้งถิน่ต่อมา เราจงึตระหนกัถงึความสําคญัของงานจติรกรรมของทอ้งถิน่เหล่าน้ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

(๑)  จาํนง หนูน่ิมประวตัเิมอืงนนทบุร ีโรงพมิพป์ระเสรฐิศริ ิพระนคร ๒๕๑๒ หน้า ๕ 

                                                           



 ๑๓ 

คอื งานจติรกรรมของวดัปราสาท ซึง่ยงัมสีภาพดกีว่าแห่งอื่น และแสดงใหเ้หน็ถงึลกัษณะพเิศษของ  

“สกุลช่างนนทบุร”ี  อยา่งแจง้ชดั 

พระอุโบสถของวดัปราสาทสรา้งขึน้ในตอนตน้พุทธศตวรรษที ่ ๒๔ บรเิวณผนงัภายในมี

ภาพเขยีนบรรยายถงึเรือ่งชาดกตกแต่งอยูท่ ัว่ไปอยา่งงดงาม โครงการสขีองภาพเขยีนเป็นสแีดงและ   

สขีาว ดเูหมอืนมคีวามสมัพนัธก์นัใกลช้ดิกบัภาพเขยีนของวดัใหญ่สุวรรณาราม จงัหวดัเพชรบุร ี จาก

ภาพเขยีนทีว่ดัปราสาท ทําใหเ้ราเกดิความคดิทีแ่น่นอนเกีย่วกบัความเป็นลกัษณะโดยเฉพาะของสกุล

ช่างนนทบุร ื ซึง่แตกต่างไปจากภาพเขยีนของสกุลช่างรตันโกสนิทรอ์ย่างไมส่งสยั…….” เล่ากนัว่า เป็น

วดัทีพ่ระเจา้อู่ทองทรงสรา้งขึน้ ลกัษณะทรวดทรงคลา้ยกบัทีพ่ระอุโบสถวดัเกาะแกว้สุภาราม จงัหวดั

เพชรบุร ี

ศลิปะอกีดา้นหน่ึงทีค่วรกล่าวถงึคอื ฝีมอืการทาํเครือ่งป ัน้ดนิเผาของชาวบา้นบางตะนาวศร ี

(ปจัจบุนั ตําบลสวนใหญ่) มผีูส้นันิษฐานว่า นกัป ัน้หมอ้ชาวบางตะนาวศร ี อาจจะสบืเชือ้สายมาจาก

ชาวบา้นหมอ้คลองสระบวั จงัหวดัพระนครศรอียธุยากไ็ด ้ โดยเมือ่ครัง้กรงุแตก ราว พ.ศ. ๒๓๑๐ 

ชาวบา้นแถบนัน้บางส่วนไดอ้พยพหนีภยัจากพม่าลงมาทางใต ้ มาตัง้ภมูลิาํเนาอยูต่ามรมิฝ ัง่แมน้ํ่า

เจา้พระยา  สมทบกบัชาวบางตะนาวศรเีดมิทีอ่พยพมาจากทางตอนใตข้องพมา่ เมือ่ราว พ.ศ. ๒๓๐๒ 

แลว้มาประกอบอาชพีการทําเครือ่งป ัน้ดนิเผาตามความถนดั ฝีมอืการป ัน้หมอ้ดนิเผาของชาวบา้นบาง

ตะนาวศรนีับว่าประณตี งดงาม น่าด ู น่าใช ้ กว่าของทอ้งถิน่อื่น จดัเป็นงานศลิปหตัถกรรมทีข่ ึน้ชื่อของ

ชาวเมอืงนนทเ์ป็นเวลาชา้นาน จนในสมยัต่อมา จงัหวดันนทบุรไีดใ้ชภ้าพหมอ้น้ําลายวจิติรเป็น

สญัลกัษณ์ของจงัหวดัตราบเท่าทุกวนัน้ี 

สมยัรชักาลท่ี ๕  -  รชักาลท่ี ๘   (พ.ศ. ๒๔๑๑  -  พ.ศ. ๒๔๘๙) 

รชักาลที ่ ๕  พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  พ.ศ. ๒๔๑๑ - พ.ศ. ๒๔๕๓ 

รชักาลที ่ ๖  พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั    พ.ศ. ๒๔๕๓ - พ.ศ. ๒๔๖๘ 

รชักาลที ่ ๗  พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั     พ.ศ. ๒๔๖๘ - พ.ศ. ๒๔๗๗ 

รชักาลที ่ ๘  พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัอานนัทมหดิล  พ.ศ. ๒๔๗๗ - พ.ศ. ๒๔๘๙ 

ในสมยัรชักาลที ่ ๕  ไดท้รงปรบัปรงุระเบยีบการปกครองประเทศใหม ่ กล่าวคอืการบรหิาร

ราชการแผ่นดนิส่วนกลาง ทรงตัง้เป็นกระทรวงต่างๆ อยา่งรปูแบบปจัจุบนั ส่วนการปกครองส่วน     

ภมูภิาค พระองคร์วมเมอืงต่างๆ เขา้เป็นกลุ่ม เรยีกว่า “มณฑล” ซึง่กป็รากฏว่าเมอืงนนทบุรขีึน้อยูก่บั

มณฑลกรงุเทพ ในสมยัน้ีไดย้า้ยศาลากลางจงัหวดัจากฝ ัง่ขวา ของแมน้ํ่าเจา้พระยามาตัง้ทีฝ่ ัง่ซา้ย     

ดา้นใตป้ากคลองบางซื่อ ซึง่เป็นท่าเรอืตลาดขวญัจนถงึ สมยัรชักาลที ่๗  จงึยา้ยศาลากลางจงัหวดัอกี 

เมือ่พุทธศกัราช ๒๔๔๗ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เสดจ็ประพาสเมอืง

ต่างๆ ในลกัษณะการ “ประพาสตน้” พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดท้รงนิพนธไ์ว้

เป็นจดหมายเหตุ ทรงทาํเป็นสาํนวนของนายทรงอานุภาพ เขยีนจดหมายถงึนายประดษิฐ ์ซึง่เป็นเพื่อน 

เล่าเรือ่งการประพาสตน้ใหเ้พื่อนฟงั จากจดหมายฉบบัที ่ ๒ ในหนงัสอื “จดหมายเหตุเรือ่งประพาสต้น 

ในรชักาลที ่๕ ”  กล่าวถงึเมอืงนนทบุรไีวด้งัน้ี 



 ๑๔ 

“………เสดจ็ออกจากบางปะอนิ เมือ่วนัที ่ ๑๔ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๓ ล่องมาตามลาํแมน้ํ่า 

เรอืฉนัมาล่วงหน้า ทราบว่าเสดจ็ประทบัวดัปรมยัยกิาวาส ครูห่น่ึง แลว้เลยประพาสสวนสะทอ้นของ 

นายบุตรทีแ่มน้ํ่าออ้ม แขวงเมอืงนนทบุร ี ว่ามสีะทอ้นอยา่งดีๆ  ทีส่วนนัน้มากกําลงัสะทอ้นออกผล     

เจา้ของสวนเชญิเสดจ็เกบ็สะทอ้น ทราบว่าเป็นทีพ่อพระราชหฤทยั แลทรงพระกรณุาแก่เจา้ของสวน

มาก เวลาเยน็เสดจ็มาประทบัแรมทีห่น้าวดัเขมา จอดเรอืพระทีน่ัง่เขา้กบัสะพานหน้าวดัอยา่งเราไป

เทีย่วกนั ใชศ้าลาน้ําหน้าวดัเป็นทอ้งพระโรง ไม่มพีลบัพลาฝาเลื่อนอยา่งใด เจา้พนกังานเจา้ของทอ้งที ่

กด็เูหมอืนจะไม่รูต้วัว่า  จะเสดจ็มาประทบัแรมทีน่ัน้ การลอ้มวงกงกําจดักนัตามแต่จะทาํได ้ ดกูส็นุกด ี

จนเวลา ๒ ทุ่มเศษ กรมหลวงนเรศร ์ เสนาบดกีระทรวงนครบาล จงึเสดจ็ไปถงึ ไดย้นิรบัสัง่ว่า      

“อาสน์แขง็ๆ กนัไม่รู ้พอรูก้ร็บีมาจะตอ้งนัง่อยูย่งัรุง่……..” 

ในสมยัรชักาลที ่ ๕ ไดท้รงสรา้งพระอารามหลวงเพิม่ขึน้มาอกีวดัหน่ึง คอื วดัปากอ่าวเป็น

วดัไทยรามญั ตัง้อยูต่าํบลเกาะเกรด็ อําเภอปากเกรด็ วดัน้ีเป็นวดัเก่าแก่ สรา้งมาแต่สมยักรงุศรอียธุยา 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงปฏสิงัขรณ์ขึน้ใหม ่ทัง้พระอารามเพื่ออุทศิถวายแด่พระ

เจา้บรมมหยัยกิาเธอ กรมสมเดจ็พระสุดารตันราชประยรู แลว้พระราชทานนามใหมว่่า “วดัปรมยัยกิา

วาส” 

ในสมยัรชักาลที ่ ๕ ตลอดจนถงึสมยัรชักาลที ่ ๖ เมอืงนนทบุรไีดพ้ฒันาขึน้มาอยา่งชา้ๆ 

สภาพโดยส่วนรวมจะเป็นเช่นไรนัน้ ใครจ่ะขอคดัหนังสอืของพระกรงุศรบีรริกัษ์ ผูว้่าราชการเมอืง

นนทบุรใีนสมยัรชักาลที ่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๕๘) มไีปถงึพระมหาอํามาตยเ์อก เจา้พระยายมราชเสนาบดี

กระทรวงนครบาลในสมยันัน้ ตามคาํขอรอ้งทีว่่าตอ้งการใหเ้ป็นประโยชน์แก่นกัเรยีนโรงเรยีนขา้ราชการ

พลเรอืน ความมดีงัน้ี  

ภมิูศาสตรเ์ฉพาะเมอืงนนทบุรี 

๑.  ว่าด้วยภมิูประเทศ 

เมอืงนนทบุรตีัง้ศาลากลางเมอืงอยูท่ีฝ่ ัง่ตะวนัออกของแมน้ํ่าเจา้พระยา ตรงปากคลองแมน้ํ่า

ออ้มขา้มใตห้มู่บา้นตลาดขวญั ใตเ้มอืงเดมิประมาณ ๑๐ เสน้ 

เมอืงนนทบุรแีต่เดมิเป็นดนิแดนระหว่างเมอืงธนบุร ี (กรงุเทพ) แลเมอืงสามโคก (เมอืง

ปทุมธานี)  เหตุทีจ่ะตัง้เมอืงนนทบุรขีึน้  ปรากฏตามพระราชพงศาวดารดงัน้ี  คอื 

เมือ่จลุศกัราช ๙๐๕ ปี พ.ศ. ๒๑๘๖ แผ่นดนิสมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิ มศีกึพมา่มาตดิ  

พระนคร เมือ่พม่าขา้ศกึยกรีพ้ลกลบัไปแลว้ สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดริาชาธริาชไดต้รสัว่า ไพรบ่า้น

พลเมอืงตรจีตัวาปกัษ์ใตเ้ขา้พระนครครัง้น้ีน้อยนกั หนีอยูป่า่ดงหว้ยเขาตอ้นไมไ่ดเ้ป็นอนัมาก ใหเ้อา

บา้นท่าจนีตัง้เป็นเมอืงสมุทรสาคร ใหเ้อาบา้นตลาดขวญัตัง้เป็นเมอืงนนทบุรแีบ่งเอาแขวงเมอืงราชบุร ี

เมอืงสุพรรณบุร ี ตัง้เป็นเมอืงนครไชยศร ี มขีอ้ความตามพระราชพงศาวดาร  ดงัน้ี 

อาณาเขตเมอืงนนทบุรแีต่เดมิมา ดา้นตะวนัออกและดา้นใต ้ ตดิต่อกบักรงุเทพดา้น

ตะวนัตกตดิต่อกบันครปฐม ดา้นทศิเหนือตดิต่อกบัเมอืงปทุมธานี แต่อาณาเขตในเวลาน้ีดา้นตะวนัตก

แลดา้นเหนือเปลีย่นรปูจากอาณาเขตเดมิดว้ยเหตุผล เมอืงทีข่ ึน้อยูใ่นเมอืงนนทไ์ดท้าํนารกุทีป่่าทุ่ง ฝ ัง่



 ๑๕ 

ตะวนัตกออกไปจนแดนกระทุ่มหลกัไชย แลกระทุ่มชา้งส ี พน้ปา่กระทุ่มมดืออกไปโอบเมอืงปทุมไปทาง

ท◌ิศเหนือ นบัว่าอาณาเขตไดร้กุเขา้ไปในแดนของเมอืงนครปฐม เมอืงปทุม แลกรงุเก่าอาณาเขตที่

เปลีย่นแปลงใหม ่ จงึคงเป็นดงัน้ี  คอื 

ดา้นตะวนัออกและดา้นใต ้ ตดิต่อกบักรงุเทพ พรมแดนกนัทีค่ลองเปรมประชากรคนละ    

ฝ ัง่คลองเปรม จบัตัง้แต่สถานีหลกัหกจนถงึสถานีบางเขนตอนหน่ึง ดา้นใตจ้บัตัง้แต่สถานีบางเขนตรง

ไปตามลาํคลองบางเขน ออกปากคลองล่องลงไปขา้มฟากเขา้คลองวดัละมดุไปออกคลองวดัพกุิล     

เขา้คลองสวนแดนไปประจบทางรถไฟสายเพชรทีสุ่ดเพยีงคลองวฒันา ไปเขา้คลองนราภริมย ์ กนิขึน้ไป

บนทุ่งวดัเทพเฉลมิ วกไปตามคลองเจา้ คลองขนุศร ีไปออกลาํลาดสวายตดัตรงไปกระทุ่มหลกัไชย ดา้น

เหนือพรมแดนกบักรงุเก่า ตัง้แต่ปลายคลอง ๒ หมอ่มแช่ม ตดัตรงตามทุ่งนาตามคลอง ๑ แลคลองขนุ

ศร ี เป็นหมดเขตกรงุเก่าเขา้เขตปทุม โอบเมอืงปทุมตามทุ่งนา ตามลาํกลํ่า ตดัตรงมาวดักระโจม มา

คลองบางตะไนย ออกปากคลองคนละฝ ัง่แมน้ํ่าเจา้พระยามาป ัน่กนัทีค่ลองบา้นใหมต่ลาดเน้ือ ใตว้ดั

เทยีนถวาย ตามลาํคลองมาตกคลองเปรมประชากร  เขตแดนใหมเ่ป็นดงัทีก่ล่าวมาน้ี 

เมอืงนนทบุรแีบ่งเป็น ๔ อําเภอ ๔๙ ตําบล ๗๗๕ หมูบ่า้น 

อําเภอตลาดขวญั ตัง้อยูท่ีใ่ตบ้า้นตลาดขวญั ฝ ัง่ตะวนัออกของแมน้ํ่าเจา้พระยา มตีําบล  

๑๕  ตําบล   ๒๖๗   หมูบ่า้น 

อําเภอบางบวัทอง ตัง้ทีว่่าการอําเภอทีป่ากคลองพระราชาภมิณฑ ์ มตีําบล ๑๔ ตําบล       

หมูบ่า้น   ๒๒๓  หมูบ่า้น 

อําเภอบางใหญ่ ตัง้ทีว่่าการอําเภอวดัชลอ ปากคลองบางกรวยมตีําบล ๑๐ ตําบล             

หมูบ่า้น   ๒๑๗  หมูบ่า้น 

อําเภอปากเกรด็  ตัง้ทีว่่าการอําเภอวดัสนามไชย  มตีําบล  ๑๐  ตําบล  หมูบ่า้น   ๑๖๘ 

หมูบ่า้น   

เขตแดนตดิต่อระหว่างอําเภอตลาดขวญั พรมแดนกบัอําเภอปากเกรด็ ทีค่ลองบางตลาด 

พรมแดนกบัอําเภอบางบวัทองทีค่ลองบางรกัใหญ่ พรมแดนกบัอําเภอบางใหญ่คนละฝ ัง่คลองออ้มมา

ออกคลองบางกรวย  

อําเภอปากเกรด็   พรมแดนกบัอําเภอบางบวัทอง   ทีค่ลองลาํโพ 

อําเภอบางบวัทอง   พรมแดนกบัอําเภอบางใหญ่   ทีค่ลองบางใหญ่ 

แมน้ํ่าลาํคลองในเมอืงนนทบุร ี เป็นแมน้ํ่าสาํคญัเกีย่วดว้ยการไปมาคา้ขายแลการเดนิเรอื

แพ แมน้ํ่าบางตอนเป็นแม่น้ําทีข่ดุขึน้เป็นทางลดั แต่โดยเหตุทีส่ายน้ําเดนิตรง น้ําจงึแรงกดัเอาเป็น   

แมน้ํ่าเหมอืนกบัแม่น้ําทีไ่มไ่ดข้ดุ   แมน้ํ่าเจา้พระยาเดมินัน้คอืลาํแมน้ํ่าออ้มทีเ่รยีกกนัว่า   คลองออ้ม

ตรงหน้าเมอืงนนทเ์ดีย๋วน้ีไปออกคลองบางกรวยเหนือวดัลุ่ม ส่วนแมน้ํ่าตัง้แต่คลองออ้มตรงไปวดัเขมา

นัน้เป็นทางลดั ไดข้ดุขึน้เมื่อจลุศกัราช ๙๘๘ ปี พ.ศ. ๒๑๖๙ แผ่นดนิสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัปราสาททอง   

แมน้ํ่าตอนตัง้แต่วดัชลอไปวดัขีเ้หลก็นัน้   ไดข้ดุเมือ่จลุศกัราช ๙๐๐  พ.ศ.  ๒๐๘๑   แผ่นดนิสมเดจ็พระ

มหาจกัรพรรด ิ



 ๑๖ 

คลองลดัเกรด็นัน้ขดุเมือ่จลุศกัราช ๑๐๔๘ แผ่นดนิพระเจา้อยูห่วัทา้ยสระ ปรากฏตาม       

พระราชพงศาวดารว่า ขดุกวา้ง ๖ วา ลกึ ๖ ศอก ยาว ๒๙ เสน้ พระชลบุร ี ผูว้่าราชการเมอืงชล      

เป็นแมก่องขุด  ขดุอยูปี่เศษจงึสาํเรจ็ 

ลาํคลองออ้มหรอืแมน้ํ่าออ้ม มคีลองสาํคญัๆ ทีเ่ป็นทางเชื่อมการไปมาคา้ขายหลายคลอง 

แต่คลองเหล่าน้ีจะใชไ้ดเ้ฉพาะฤดหูน้าน้ํา คลองทีน่บัว่าเป็นทางเชื่อมแมน้ํ่าลาํคลองอื่น คอื 

คลองบางรกัใหญ่ ปากคลองอยูท่ีล่าํคลองออ้ม อยูท่ศิตะวนัตกของบา้นบางพลหู่างบา้น 

บางพลปูระมาณ ๓๐ เสน้ คลองน้ีลดัไปออกคลองบางบวัทอง ใกลก้ว่าทีจ่ะไปทางแม่น้ํา ประมาณ   

๒๐๐ เสน้ 

คลองบางใหญ่ ปากคลองอยูท่ีล่าํแมน้ํ่าออ้ม ใกลว้ดัคา้งคาว เป็นคลองตรงไปออกคลอง  

นราภริมย ์ และถ้าจะไมไ่ปทางคลองนราภริมย ์ ไปออกแมน้ํ่าสุพรรณทีต่รงวดัลานตากฟ้าเหนือคลอง

กระทุ่มเมอืงกไ็ด ้

คลองบางคเูวยีง ปากคลองอยูท่ีล่าํแมน้ํ่าออ้ม ใกลว้ดัยคุนัธร ์ คลองน้ีไปออกคลอง       

มหาสวสัดิใ์ตส้ถานีธรรมสพน์กไ็ด ้ไปออกคลองวดัไผ ่ไปออกวดับา้นช่างเหลก็ คลองบางกอกใหญ่ กไ็ด ้

แต่การทีจ่ะไปทางน้ีระยะทางพอกนักบัทีจ่ะเดนิทางแมน้ํ่าใหญ่ ส่วนไปทางคลองนราภริมยไ์ปออกสถานี

ศาลาธรรมสพน์นัน้ยน่ระยะทางไดก้ว่า  ๒๕๐  เสน้ 

คลองบางราวนก ปากคลองอยูท่ีล่าํแม่น้ําออ้ม ใตป้ากคลองบางคเูวยีงสกั ๓๐ วา คลอง          

บางราวนกน้ีไปออกคลองวดัไผ่ทีว่ดัใหม ่ หรอืจะมาออกทางคลองขือ่ขวางวดัไชยพฤกษ์กไ็ด ้

คลองบางสทีอง ปากคลองอยูต่รงหน้าทีว่่าการอําเภอบางใหญ่ขา้ม เป็นคลองลดัมาออก  

ลาํแมน้ํ่าใหญ่   ตรงหน้าโรงเรยีนราชวทิยาลยับางขวางขา้ม 

คลองบางกรวย ปากคลองอยูท่ีห่น้าทีว่่าการอําเภอบางใหญ่ ตรงวดัชลอมาออกแมน้ํ่าใหญ่

ตรงหน้าวดัเขมาขา้ม  (แมน้ํ่าเจา้พระยาเดมิ) 

คลองบางแพรก บางตะนาวศร ี บางขนุเทยีน  เป็นคลองปลายตนัตามทุ่งนาแต่เป็นคลอง  

ทีม่บีา้นเรอืนราษฏรมาก  แลสองฝ ัง่คลองเป็นสวน  เป็นคลองทีน่่าเทีย่วในเวลาฤดน้ํูา 

คลองบางตลาด ปากคลองอยูท่ีว่ดัเชงิท่า  ฝ ัง่ตะวนัออกแมน้ํ่าเจา้พระยา  คลองน้ีเมือ่ยงั  

ไมท่าํประปา  เป็นทางลดัไปออกคลองเปรมประชากรกไ็ด ้ ในเวลาน้ีไปสุดแค่คลองผ่านประปา 

คลองบางบวัทอง ปากคลองอยูท่ีเ่หนือโรงอฐิหลวงออ้มเกรด็ อยูฝ่ ัง่ตะวนัตกของแมน้ํ่า

เจา้พระยา ตอนปากคลองทางคดเคีย้วมาก แต่เมือ่พน้ปากคลองเขา้ไปทางลกึ ๕๐ เสน้ตรงคลองน้ี    

ไปประจบกบัคลองราชาภริมณฑส์่วนตวัลาํคลองไปทีสุ่ดเพยีงบา้นละหารประจบคลองลาํโพ 

คลองพระราชาภมิณฑ ์ ปากคลองอยูเ่หนือวดัราษฎรบ์รรหาร ฝ ัง่ตะวนัตกของลาํคลอง  

บางบวัทองไปออกลาํลาดสวาย คลองบางภาษ ี ทีว่ดับางภาษ ี แมน้ํ่าสุพรรณ เป็นทางชาวเมอืงนนท ์  

ไปตดัฟืนเมอืงสุพรรณทางน้ี 

คลองบางเขน ปากคลองอยูฝ่ ัง่ตะวนัออกของแมน้ํ่าเจา้พระยาใตบ้า้นตลาดแก้วคลองน้ี    

ไปออกคลองเปรมประชากรตรงสถานีบางเขนกไ็ด ้ ไปออกคลองวงัหนิ คลองลาดพรา้วไปเมอืงนคร

เขือ่นขนัธ ์ไปออกคลองแสนแสบ ลดัทีต่รงคลองพลบัพลาไปเมอืงมนีบุรกีไ็ด ้



 ๑๗ 

คลองมหาสวสัดิ ์  ปากคลองอยูท่ีว่ดัไชยพฤกษ์ ตรงไปแมน้ํ่านครไชยศร ี ออกตรงใตบ้า้น  

งิว้ราย หรอืจะไปออกคลองนราภริมย ์ คลองทววีฒันากไ็ดเ้ป็นคลองทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้

เจา้อยูห่วัโปรดใหข้ดุขึน้เพื่อไปนมสัการพระปฐมเจดยีแ์ต่ยงัมไิดเ้สดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตั ิ เพราะทาง

รถไฟสายใตย้งัไมม่ ี

เมอืงนนทบุรมีทีีด่นิทัง้สวนแลนา ทีส่วนมอียูใ่นอําเภอตลาดขวญัแลอําเภอบางใหญ่

โดยมาก ส่วนอําเภอบางบวัทองแลอําเภอปากเกรด็นัน้ มทีีน่ามากกว่าทีส่วน สวนมทุีเรยีนแล

สม้เขยีวหวานเป็นไมย้นื นอกจากน้ีมไีมอ้ื่นๆ เป็นไมแ้ซม แลมผีลไมอ้กีชนิดหน่ึงเป็นของมชีื่อสาํหรบั

เมอืงนนท ์ คอื สะทอ้นห่อคลองออ้ม สะทอ้นน้ีมตีามแถวปากคลองออ้มฝ ัง่เหนือ เวลาน้ีเจา้ของสวน

สะทอ้นไมสู่จ้ะนิยม เหน็ว่าประโยชน์สูส้ม้เขยีวหวานไม่ได ้ ไดพ้ากนัโค่นสะทอ้นปลกูสม้เขยีวหวานแทน

ชุกชุม ต่อไปสะทอ้นมชีื่อเสยีงจะแพงขึน้ 

นาในเมอืงนนทบุร ี แต่เดมิทางฝ ัง่ตะวนัออกแมน้ํ่าเจา้พระยาเป็นนาปกัโดยมาก  แต่เวลาน้ี

เจา้ของนาไดเ้ปลีย่นเป็นวธินีาหว่าน  ดว้ยเหตุฝนไมใ่หช่้อง 

๒. การปกครองแลการภาษีอากร 

เมอืงนนทบุรเีป็นเมอืงขึน้ในมณฑลกรงุเทพ มศีาลากลาง โรงศาล หอทะเบยีนทีด่นิไดเ้ริม่

จดัการปกครองตามพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่ มกีํานัน พนัทนายบา้นเป็นระเบยีบ      

แบบแผน แลไดจ้ดัการเปลีย่นแปลงระเบยีบอยา่งดเีป็นลาํดบัมาโดยรวดเรว็ในเวลาน้ีนบัว่าไดจ้ดัการ

เขา้รปูเรยีบรอ้ยดยีิง่ 

การโจรผูร้า้ยนอกจากอาศยัอําเภอ กํานนั เป็นผูป้ราบปราม ยงัไดจ้ดัการพลตระเวนขยาย

ออกไปในถิน่สาํคญัๆ เป็นกําลงัของผูป้กครองทอ้งถิน่ 

การภาษอีากร แยกวธิกีารออกเป็น ๒ อยา่ง ฝา่ยบา้นเมอืงจดัการอย่างมรีะเบยีบชัน้นอก  

มสีมหุบ์ญัชเีป็นผูเ้กบ็เงนิ รวมอยูใ่นกรมการอําเภอ มคี่านา ค่าน้ํา อากรสวนแลอื่นๆ ส่วนภาษผี่านด่าน 

กรมศุลกากรตัง้ด่านครองเกบ็ ด่านใหญ่ตัง้เจา้พนกังานมเีงนิเดอืนด่านยอ่ยใหส้บิลด ด่านเวลาน้ีมอียูค่อื 

๑. ด่านใหญ่ปากคลองออ้ม ๒. ด่านบางเขน ๓. ด่านยอ่ยปากคลอง มหาสวสัดิ ์๔. ด่านยอ่ยปากคลอง

บางใหญ่ ๕. ด่านยอ่ยคลองบา้นแหลม ๖. ด่านยอ่ยคลอง บางบวัทอง ๗. ด่านยอ่ยปากคลองเกรด็       

๘.  ด่านยอ่ยบางพดู   ๙.  ด่านยอ่ยปากคลองบางสทีอง  

ด่านเหล่าน้ีไดเ้งนิทางภาษน้ํีาตาลโตนด และนายด่านบางคนไดร้บัอํานาจจากกรมศุลกากร

ใหเ้ป็นผูจ้ดัการสุรารฐับาลดว้ย 

ภาษฝ่ิีน มเีจา้พนกังานต่างหากจากสุรา    แบ่งผูจ้ดัการออกเป็น  ๒ แขวงตอนปากเกรด็ 

แลบางบวัทองแขวงหน่ึง ตอนบางใหญ่ตลาดขวญัแขวงหน่ึง 

ทะเบยีนเรอืเป็นเจา้พนกังานฝา่ยหน่ึงของกรมเจา้ท่า ทาํการโดยเฉพาะ ตัง้ทีท่าํการทีเ่มอืง 

การตรวจตราจบักุมอาศยักําลงัเจา้พนกังานฝ่ายบา้นเมอืง การอื่นๆ อยูใ่นความรบัผดิชอบของหวัหน้า

แผนก 

หวย มผีูร้บัผกูขาดมาจากนายอากร รบักนิเองใชเ้อง รวมทัง้เมอืงนนทม์ ี ๓ แขวง แบ่ง

อาณาเขตแขวงไมถู่กกบัอาณาเขตการปกครอง แบ่งตามสะดวกของการหวย หมูบ่า้นทีม่ชีื่อเสยีงในการ



 ๑๘ 

ส่งเงนิหวยใหเ้จก๊มากทีสุ่ดคอื หมูบ่า้นบางตะนาวศร ี เจก๊ว่าปีหน่ึงไม่น้อยกว่าหมืน่บาท หวยทีน่ี่แปลก

กว่ากรงุเทพ  ใชเ้พยีง  ๒๘  ต่อตน้ทุน 

สุราโรงทาํนองเป็นผูผ้กูขาด การแบ่งแขวงกแ็บ่งตามความสะดวกในการสุรา การตรวจตรา

จบักุมส่วนเหลา้เถื่อน น้ําตาลเมา เป็นธุระของฝ่ายบา้นเมอืง การตรวจตราโรงรา้นเป็นธุระของเจา้

พนกังานโรงสุราทีจ่ดักนัมาต่างหาก 

๓.  ว่าด้วยการสาํมโนครวั 

เมอืงนนทบุรมีจีาํนวนพลเมอืงทีไ่ดส้าํรวจอย่างแน่นอน ๗๒,๔๐๗ คน พลเมอืงโดยมากเป็น

มอญและแขก ไทยมมีากกว่ามอญ มอญมากกว่าแขก แขกน้อยกว่าไทย มอญไดต้ัง้ถิน่ฐานอยูแ่ถบ

ตัง้แต่คลองบางตลาดไปจนสุดเขตแดนของเมอืงน้ีพวกหน่ึง อยูใ่นแถวคลองขนุศร ี คลองญีปุ่น่ อําเภอ

บางบวัทองพวกหน่ึง มอญพวกน้ีปรากฏตามพระราชพงศาวดารว่าเป็นพวกทีอ่พยพเขา้มาพึง่พระบรม

โพธสิมภาร มา ๒ คราว คราวที ่๑ เมือ่จลุศกัราช ๑๑๓๖ คราวที ่๒ เมือ่จลุศกัราช ๑๑๗๗ ในคราวน้ี 

มาถงึ ๓๐,๐๐๐ เศษ รฐับาลไดจ้ดัใหอ้ยูท่ีเ่มอืงนนทบุรบีา้ง เมอืงนครเขือ่นขนัธบ์า้ง เมอืงปทุมธานีบา้ง 

ส่วนแขกนัน้ไดแ้ยกยา้ยกนัอยูห่ลายแห่ง ทีบ่า้นตลาดขวญัพวกหน่ึง ตลาดแกว้พวกหน่ึง 

คลองบางตลาดพวกหน่ึง บา้นท่าอฐิพวกหน่ึง แขกละหารพวกหน่ึง แขกบา้นละหาร เป็นแขกบา้นท่าอฐิ 

บางตลาด ตลาดแกว้ ยกออกไป แขกเหล่าน้ีเขา้ใจว่าไดม้าอยูก่่อนพวกมอญ แต่ไมป่รากฏหลกัฐาน 

๔.  ว่าด้วยการศาสนาแลการเล่าเรียน 

ทางฝา่ยพุทธศาสนานับว่าเจรญิ พระสงฆอ์งคเ์จา้ปฏบิตักิจิการในศาสนาอย่างเครง่ครดัดี

ฝา่ยศาสนาอสิลามต่างหมู่บา้นกต่็างมโีบสถ ์ เป็นทีก่ระทาํพธิกีรรมตามศาสนา โบสถไ์ดท้าํเป็นตกึอย่าง

ถาวรถงึ ๓ แห่ง คอื ตลาดแกว้ ตลาดขวญั ท่าอฐิ พวกแขกบา้นอื่นๆ นอกจากบา้นตลาดขวญัปรองดอง

กนัในทางศาสนาเรยีบรอ้ย ส่วนหมูบ่า้นตลาดขวญัไมสู่ป้รองดองกนัตน้เหตุเกดิจากเรือ่งถอื ๑๐ ถอื ๒๐ 

การเล่าเรยีนนัน้ในเมอืงนนทบุรมีโีรงเรยีนราชวทิยาลยัเป็นโรงเรยีนทีส่ําคญั โรงเรยีนน้ีจดัดี

ทัง้การปกครองแลการสอน ฝรัง่บางคนทีไ่ดม้าเหน็การสอนของโรงเรยีนสรรเสรญิว่าจดัดกีว่าโรงเรยีน

เมอืงนอกทีเ่ทยีบชัน้เดยีวกนั ส่วนโรงเรยีนของกรมศกึษาธกิาร มโีรงเรยีนตวัอยา่งประจาํเมอืง ตัง้อยูท่ี่

วดัทา้ยเมอืง นอกจากโรงเรยีนตวัอยา่งไดจ้ดัใหม้โีรงรยีนประจาํอําเภอ  นอกจากโรงเรยีนประจาํอําเภอ

ยงัไดม้โีรงเรยีนตามหมู่บา้นใหญ่ ๆ        การเกีย่วขอ้งกบัโรงเรยีนนัน้ไดอ้าศยัพระเป็นกําลงัสาํคญั  

เจา้อธกิารบางวดัไดพ้ยายามจดัสรา้งโรงเรยีนอย่างมัน่คงขึน้หลายแห่งการศกึษาเฉพาะในเมอืงน้ีนบัว่า

ไดร้บัอุปการะจากวดัมาก 

๕.  ว่าด้วยโรงงาน การกสิกรรม พานิชการแลการหตัถกรรม 

การหตัถกรรมซึง่เป็นของพืน้เมอืง มกีารทําเครือ่งป ัน้ดนิเผาอย่างหน่ึง การจกัสานอย่าง

หน่ึง เครือ่งป ัน้ดนิเผานัน้ชาวบา้นแถวปากคลองออ้มทําหมอ้ตาล ชาวบา้นแถวเกาะเกรด็ ป ัน้โอ่งอ่าง

กระถางตน้ไม ้ เครือ่งป ัน้ดนิเผาน้ีเป็นของพืน้เมอืงมมีานาน ทาํไดอ้ยา่งด ี ไมม่ทีีอ่ ื่นสูด้นิทีใ่ชท้ํา



 ๑๙ 

เครือ่งป ัน้ดนิเผา ใชด้นิทอ้งนาทีใ่นบรเิวณเกาะศาลากุนแลบา้นแหลมใหญ่ วธินีัน้ซือ้นากนัเป็นแปลง ๆ 

แลว้ขดุเอาดนิทีน่านัน้มาใช ้ นอกจากดนิในที ่๒ แห่งน้ีใชไ้มไ่ดห้รอืจะใชก้ไ็มด่ ี

ส่วนการจกัสาน มทีาํงอบและเขง่ปลาท ู พวกทาํงอบอยูแ่ถวคลองบางกรวยแลบางราวนก  

บางคเูวยีง  พวกทาํเขง่ปลาทอูยูแ่ถวตัง้แต่บางแพรกไปจนคลองบางตลาด 

โรงงานทีม่ใีนเมอืงนนท ์ มโีรงอฐิหลวง ตัง้อยูท่ีป้่อมเกรด็ใตป้ากคลองบางบวัทองฝ ัง่

ตะวนัตกของแมน้ํ่าเจา้พระยา โรงอฐิน้ีเป็นของพระคลงัขา้งที ่ ทาํอฐิอย่างฝรัง่ไดผ้ลด ี โรงสตีัง้อยูใ่กล ้ ๆ 

กบั  โรงทาํอฐิ ทาํการสขีา้วของตนเองแลรบัจา้งสขีา้วราษฎร ไดป้ระโยชน์ดเีหมอืนกนัโรงหบีนัน้มโีรง

หบีเครือ่งจกัรโรงหน่ึง ตัง้อยูท่ีป่ากคลองบางใหญ่ แลโรงทีใ่ชแ้รงกระบอื ตัง้อยูต่ามระยะคลองออ้มถงึ      

๓  โรง  เป็นโรงสาํหรบัรบัจา้งหบีออ้ยของราษฎร  

๖.  เรือไฟ รถไฟ 

เมอืงนนทบุรมีรีถไฟสายหน่ึงเดนิตัง้แต่วดัสงิขรผ่านตามสวนมาขา้มทีค่ลองบางกรวยตดั 

ไปบางใหญ่ ทางหน่ึงแยกมาเมอืงนนทต์รงบา้นตกึ เยือ้งศาลากลางขา้มทางหน่ึง ทางทีต่ดัไปบางใหญ่

นัน้เจา้ของไดต้ัง้ใจจะทําไปอําเภอบางบวัทอง ทีสุ่ดบา้นเจา้เจด็ อําเภอเสนา กลางกรงุเก่าแต่ตอนน้ียงั

ไมส่าํเรจ็ ตอนทีไ่ปบางใหญ่กบัเมอืงนนทจ์ะไดป้ระโยชน์เฉพาะรบัคนโดยสาร คงจะไมไ่ดป้ระโยชน์

ในทางบรรทุกสนิคา้ แต่ตอนบา้นเจา้เจด็มาบางบวัทองนัน้เขา้ใจว่าจะไดป้ระโยชน์ ในทางบรรทุกขา้ว

มาก15

*  

เรอืทีร่บัส่งคนโดยสารนัน้ มเีรอืยนตข์องบรษิทัแมน้ํ่ามอเตอรโ์บ๊ต เดนิระหว่างปากคลอง

บางใหญ่ไปออกคลองบางกอกน้อย รบัส่งคนขึน้ลงทีท่่าขา้งวงัหลวงสายหน่ึง เดนิระหว่างปากคลองบาง

ใหญ่มาส่งตลาดเมอืงนนท ์ แต่เดนิเฉพาะฤดทูีน้ํ่าเดนิไดส้ายหน่ึง เดนิระหว่างเมอืงปทุมแลปากเกรด็ไป

ส่งทีท่่าบางกระบอือกีสายหน่ึง 

นอกจากเรอืประจาํมเีรอืผ่านทีไ่ปกรงุเก่า อ่างทอง บา้นผกัไห่ อกีพวกหน่ึงแลนอกจากเรอื

รบัส่งคนโดยสารมเีรอืโยงลากเรอืไปส่งกรงุเก่าและแควเหนืออกีพวกหน่ึง 

๗.  ตลาดค้าขาย 

ตลาดคา้ขายมตีลาดใหญ่ทีอ่ําเภอปากเกรด็ เป็นตลาดแพจอดเรยีงเป็นตบั ตัง้แต่หน้าวดั

สนามไชยไปจนเลยวดับ่อ ตลาดน้ีเป็นตลาดสาํคญัของเมอืงน้ี ทาํการตดิต่อกบัพวกตลาดยอ่ย แลแมค่า้

เร ่แถบเมอืงปทุม บางบวัทอง บา้นแหลมใหญ่ บา้นใหมต่ลาดเน้ือ 

ทีป่ากคลองบางราวนก บางคเูวยีง มตีลาดแพอกีตลาดหน่ึง ทาํการตดิต่อกบัพวกคลอง 

บางใหญ่ บางราวนก บางคเูวยีง ไปจนคลองนราภริมย ์ นอกจากสองตลาดน้ีไม่มตีลาดทีเ่ป็นแก่นสาร 

ส่วนตลาดขายของสวนนัน้มอียู ่ ๔ แห่ง ๑.ปากคลองบางเขน ของสวนทีอ่อกจากคลองบางเขน บาง

ตะนาวศร ี บางแพรก แลบางอื่นๆ ไปรวมขายทีน่ัน่ ๒. ปากคลองบางกรวยตรงวดัชลอของสวนในแถว

บางขนุน บางขนุกอง บางศรเีมอืง บางศรทีอง บางกรวย มารวมขายทีน่ัน่  ๓. ปากคลองบางราวนก 

*  รถไฟสายน้ีเรยีกว่ารถไฟสายวรพงษ์ ไปจอดทีต่ลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทมุธานี ของเจา้พระยาวรรพงษ ์

                                                           



 ๒๐ 

บางคเูวยีง ของสวนในคลองบางราวนก บางคเูวยีง มารวมขายทีน่ัน่ ๔. ปากคลองบางใหญ่ ของสวนใน

คลองบางใหญ่ บางเลน บางรกัน้อย บางรกัใหญ่ไปขายทีน่ัน่ ตลาดสวนตดิเวลาเชา้เวลาเดยีวสายหน่อย

เลกิหมด 

๘.  การทาํมาหากิน 

ชาวเมอืงนนทท์ําสวนแลทํานาเป็นพืน้ การหตัถกรรมมเีครือ่งป ัน้ดนิเผาและการจกัสานเป็น

งานทีส่ําหรบัทําในเวลาว่าง ชาวเมอืงนนทน่์าชมทีไ่ม่ปล่อยใหเ้วลาล่วงเลยไปในใช่เหตุ ว่างนัน่ทาํน่ี 

เป็นพลเมอืงขยนัต่อการงานจรงิๆ แลนอกจากการทาํนา ทาํสวนเครือ่งป ัน้ดนิเผา  ยงัมพีวกทีท่ําน้ําตาล

โตนดอกีพวกหน่ึง น้ําตาลโตนดกรอกเป็นหมอ้เป็นคะนนเป็นสนิคา้ซึง่ออกจากเมอืงนนทปี์ละมากๆ 

๙.  นิสยัความประพฤติพลเมือง 

นิสยัชาวเมอืงนนทใ์จกวา้ง การตรีนัฟนัแทงนบัว่าเป็นมอืขวา การพนันไมสู่จ้ะชอบเป็น   

นกัเลงยาฝ่ินน้อย  เป็นคนหมัน่ต่อกจิการงาน 

๑๐.  ผลประโยชน์รายได้ 

เมอืงน้ีประโยชน์รายไดร้วมทุกประเภทราว ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไดจ้ากค่าอากรค่านาแลอากร

สวนใหญ่  มากกว่าอยา่งอื่น 

๑๑.  ท่ีเท่ียว 

ทีเ่ทีย่วม ี  ๒  ประเภท   เทีย่วหาอากาศสบายทีว่ดัเขมาแห่งหน่ึง  วดัเสาธงทองแห่งหน่ึง

วดัเขมาอยูต่รงปากคลองบางกรวยขา้ม วดัเสาธงทองอยูต่รงออ้มเกรด็เยือ้งปากคลองบา้นแหลมใหญ่

ขา้ม เทีย่วเพื่อเยน็ตาสบายใจแลดฐูานเดมิแห่งลาํแม่น้ําเก่าตอ้งเทีย่วในคลองออ้มออกคลองบางกอก

น้อย 

๑๒.  โบราณคดี  

เมอืงน้ีครัง้กรงุเก่า เป็นเมอืงห่างจากพระนครหลวง แลเป็นเมอืงจตัวาปกัษ์ใตไ้มสู่จ้ะม ี 

เหตุการณ์แลถาวรวตัถุเกีย่วเน่ืองโบราณคด ีมบีา้งกเ็ป็นเรือ่งขดุแม่น้ําลาํคลองดงัทีว่่ามาในตอนตน้  นัน้  

นอกจากเรือ่งขดุแม่น้ําลําคลองมเีรือ่งเกีย่วกบัวดัเขมาอยูต่อนหน่ึง  คอื  เมือ่จลุศกัราช  ๑๑๒๗   ปี 

พ.ศ. ๒๓๐๘  ในครัง้นัน้มศีกึพมา่มาตดิพระนคร  มคีวามตามพระราชพงศาวดารดงัน้ี 

ฝา่ยกองทพัหน้าพมา่ขา้งทางใต ้ ซึง่ตัง้ค่ายอยู ่ ณ ตอกระออมนัน้ ถงึ ณ เดอืนสบิ ปีระกา

สปัตศก เมฆราโบ จงึยกทพัเรอืพลพนัเศษลงมาตคี่ายทพัไทย ซึง่ตัง้อยูต่ําบลบําหรนุัน้แตกแลว้กย็กลง

มาตทีพัเรอืพวกไทยตําบลบางกุง้กแ็ตกฉานพ่ายหนี จงึยกล่วงหน้าเขา้มาถงึเมอืงธนบุร ี พระยารตันา 

ธเบศมไิดสู้ร้บหนีกลบัขึน้ไปกรงุเทพมหานคร กองทพัเมอืงนครราชสมีา กเ็ลกิไปทางฟากตะวนัออก   

ยกกลบัไปเมอืงสิน้ พมา่กไ็ดเ้มอืงธนบุร ีเขา้ตัง้อยู ่๓ วนัแลว้เลกิทพักลบัไป ณ  ค่ายตอกระออมดงัเก่า 

ในขณะนัน้มกีําป ัน่องักฤษลกูคา้ลาํหน่ึง บรรทุกผา้สุหรดัเขา้มาจาํหน่าย ณ 

กรงุเทพมหานคร  โกษาธบิดใีหล้่ามถามแก่นายกําป ัน่ว่า    ถา้พมา่จะเขา้มารบเอาเมอืงธนบุรอีกี   



 ๒๑ 

นายกําป ัน่จะอยูช่่วยรบหรอืจะไปเสยี นายกําป ัน่ว่าจะอ31ยู3่1ช่วยรบ แต่ขอใหถ่้ายมดัผา้ขึน้ฝากไวใ้หก้ําป ัน่ 

เบาก◌่อน  ครัน้ถ่ายมดัผา้ขึน้แลว้กถ็อยกําป ัน่ล่องลงมาทอดอยู ่ ณ  ปากคลองบางกอกใหญ่ 

ครัน้ ณ เดอืนยี ่ เมฆราโบ กย็กทพัเรอืเขา้มาเมอืงธนบุรอีกี ไมม่ใีครอยูร่กัษาเมอืงแลสูร้บ 

พมา่เอาปืนใหญ่ขึน้ตัง้บนป้อมวไิชยเยนทรฟ์ากตะวนัตก ยงิโตต้อบกบัปืนกําป ัน่จนเวลาคํ่า กําป ัน่     

จงึถอนสมอลอยขึน้ไปตามน้ํา ขึน้ไปทอดอยูเ่หนือเมอืงนนทบุร ี แลกองทพัพระยายมราช ซึง่ตัง้อยู่   

เมอืงนนทน์ัน้กเ็ลกิหนีขึน้ไปเสยีมไิดต้ัง้อยูต่่อรบพม่า พมา่เขา้ตัง้อยู ่ ณ เมอืงธนแลว้ จงึแบ่งทพัขึน้มา  

ตัง้ค่าย ณ วดัเขมาตลาดแกว้ทัง้สองฟาก ครัน้เพลากลางคนืนายกําป ัน่จงึขอเรอืกราบลงมาชกัสลุบ  

ช่วง ล่องลงไปใหม้ปีากเสยีง ครัน้ตรงค่ายพม่า ณ วดัเขมา กไ็ดจ้ดุปืนรายแคมพรอ้มกนัทัง้สองขา้ง   ยงิ

ค่ายพม่า  ทัง้สองฟาก พมา่ตอ้งปืนลม้ปว่ยลาํบากแตกหนีออกหลงัค่าย ครัน้เพลาเชา้น้ําขึน้ สลุบช่วงก็

ถอนขึน้มาหากําป ัน่ใหญ่  ซึง่ทอดอยูเ่หนือเมอืงนนท ์

ฝา่ยทพัพมา่กย็กเขา้ค่ายเมอืงนนท ์ครัน้เวลาคํ่าใหย้กสลุบช่วงล่องลงไปอกี จดุปืนชายแคม

ยงิค่ายเมอืงนนท ์ พมา่หนีออกไปซุ่มอยูห่ลงัค่าย องักฤษแลไทยลงกําป ัน่ขึน้ไปเกบ็ของในค่าย พม่า

กลบักรกูนัเขา้มาขา้งหลงัค่ายไล่ฟนัแทงไทยแลองักฤษแตกหนีออกจากค่ายลงกําป ัน่ แลตดัศรษีะลา้ตา้

องักฤษไดค้นหน่ึง เอาขึน้เสยีบประจานไวห้น้าค่าย นายกําป ัน่จงึบอกแก่ล่ามว่าปืนในกําป ัน่กระสุนยอ่ม

กว่าปืนพมา่ เสยีเปรยีบขา้ศกึจะขอปืนใหญ่กระสุนสบิน้ิวสบิกระบอกแลว้จะขอเรอืรบ พลทหารสบิลําจะ

ลงไปรบพม่าอกี   ล่ามกราบเรยีนแก่เจา้พระยาพระคลงั พระยาพระคลงักราบบงัคมทลู จงึโปรดใหเ้อา

ปืนใหญ่สบิกระบอกลงบรรทุกเรอืใหญ่ขึน้ไปกําป ัน่ แต่เรอืสบิลาํนัน้หาทนัจดัแจงใหไ้ปไม ่ครัน้เพลาบ่าย

องักฤษลอ่งเรอืกําป ัน่แลสลุบช่วงลงไปจนพน้เมอืงธนบุรแีลว้  จงึทอดสมออยู ่

ขณะนัน้ไทยในกรงุเทพมหานคร ลอบลงเรอืน้อยลงมาเกบ็ผลไมห้มากพล ู ณ สวนองักฤษ

จบัขึน้ไวบ้นเรอืมากกว่ารอ้ยคน แลว้กใ็ชใ้บหนีไปออกทอ้งทะเล ครัน้เพลาคํ่าไทยหนีขึน้มาถงึพระนคร

ได ้๒ คน จงึรูเ้น้ือความว่ากําป ัน่องักฤษมไิดอ้ยู่รบพมา่ หนีไปแลว้ไดแ้ต่มดัผา้ ซึง่ขนขึน้ไวส้ีส่บิมดั 

นอกจากวดัเขมามวีดัหน่ึงทีเ่กีย่วดว้ยโบราณคด ีคอืวดับางออ้ยชา้ง ทอ้งทีอ่ําเภอบางกรวย 

วดัน้ีว่ากนัว่า เป็นวดัทีข่นุหลวงหาวดัไดเ้คยจาํพรรษาอยู ่จะจรงิเทจ็ฉนัใดไมพ่บหลกัฐาน…..” 

(การคดัลอกน้ีรกัษาอกัขระตามตน้ฉบบัเดมิทุกประการ) 

เมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๕ รชักาลที ่๕ ทรงโปรดเกลา้ ฯ ใหเ้สนาบดกีระทรวงยตุธิรรมและกระทรวง

นครบาล  เป็นเจา้หน้าทีจ่ดัซือ้ทีด่นิตําบลบางขวาง  อําเภอตลาดขวญั  จงัหวดันนทบุรเีพื่อจดัสรา้ง

เรอืนจาํมหนัตโทษกลาง แต่ยงัไมท่นัสําเรจ็เรยีบรอ้ย กเ็สดจ็สวรรคตเสยีก่อน ต่อมาในสมยัรชักาลที ่ ๖    

ทรงใชท้ีด่นิส่วนหน่ึงสรา้งเป็นโรงเรยีนแบบกนินอน คอื โรงเรยีนราชวทิยาลยั เมื่อสิน้รชักาลที ่ ๖ ถงึ

สมยัรชักาลที ่ ๗ เศรษฐกจิตกตํ่ามากจงึไดย้บุกจิการโรงเรยีนน้ี แลว้มอบอาคารเรยีนใหเ้ป็นศาลากลาง

จงัหวดันนทบุร ี

ในสมยัรชักาลที ่ ๗ พ.ศ. ๒๔๗๑ จงึไดย้า้ยศาลากลางจากท่าเรอืตลาดขวญั มาตัง้ใหม ่    

ณ อาคารเดมิของโรงเรยีนราชวทิยาลยั ส่วนเรอืนจาํกลางบางขวางนัน้ไดเ้ริม่ดําเนินการใหม ่ ราว พ.ศ. 

๒๔๖๒ และสรา้งเสรจ็เปิดดําเนินกจิการไดเ้มือ่ พ.ศ. ๒๔๗๔ ซึง่จะไดก้ล่าวเฉพาะเรือ่งในบทต่อไป 



 ๒๒ 

อาคารเรยีนของโรงเรยีนราชวทิยาลยัน้ี นอกจากจะใชเ้ป็นศาลากลางจงัหวดันนทบุรแีลว้ 

ยงัจดัแบ่งบางส่วนเป็นทีว่่าการอําเภอเมอืงนนทบุร ี เป็นสาํนกังานเทศบาลเมอืงนนทบุร ี ส่วนหอประชุม

ของโรงเรยีนนัน้ ใชเ้ป็นทีต่ ัง้ของโรงเรยีนสตรปีระจาํจงัหวดันนทบุร ีตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๗๖ – พ.ศ. ๒๔๙๘ 

ศาลากลางจงัหวดันนทบุรแีห่งน้ี นบัว่าเป็นศาลากลางจงัหวดั ทีส่งา่งามยิง่แห่งหน่ึง เน่ืองจากรปูแบบ

การก่อสรา้งมลีกัษณะเฉพาะทีอ่งิเอกลกัษณ์ไทย กรมศลิปากรจงึไดข้ึน้บญัชไีวเ้ป็นโบราณสถานแห่ง

หน่ึงดว้ย ทางกระทรวงมหาดไทยเคยขอรือ้ดดัแปลง เพื่อสรา้งใหม ่ทางกรมศลิปากรคดัคา้นจงึคงรปูอยู่

จนถงึทุกวนัน้ี  

ในสมยัก่อนการคมนาคมระหว่างจงัหวดันนทบุรกีบัเมอืงหลวง ตอ้งใชท้างน้ําเป็นพืน้     ดงั

ในรายงานทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ว่าใชเ้รอืยนตข์องบรษิทัมอเตอรโ์บ๊ต และมรีถไฟของเอกชนแล่นทางฝ ัง่

ตะวนัตก (ชาวบา้นเรยีกว่า รถไฟเจา้พระยาวรพงศ)์ ซึง่กไ็มใ่ครส่ะดวกนกั ต่อมาการใชร้ถยนตก์า้วหน้า

ขึน้  ในสมยัรชักาลที ่  ๘  ไดม้กีารตดัถนนรถยนตเ์ชื่อมระหว่างนนทบุร ี – กรงุเทพ ขึน้เป็นสายแรก 

เรยีกว่า ถนนประชาราษฎร ์ สายต่อมาคอืถนนเลยีบรมิฝ ัง่แมน้ํ่าตดัคา้งไวแ้ต่สมยัรชักาลที ่ ๘ แต่สาํเรจ็

ใชเ้ดนิรถไดใ้นสมยัรชักาลที ่๙  ใหช้ื่อว่าถนนพบิลูสงคราม 

กล่าวไดว้่าจงัหวดันนทบุรไีดเ้ริม่พฒันามากขึน้ ในสมยัรชักาลที ่๘ โดยเฉพาะการคมนาคม 

และการศกึษา ส่วนรปูแบบการปกครองกเ็ปลีย่นไปตามลกัษณะการบรหิารราชการส่วนภมูภิาค และ

ส่วนทอ้งถิน่ เพราะประเทศไทยไดเ้ปลีย่นการปกครองเป็นแบบประชาธปิไตยตัง้แต่  พ.ศ. ๒๔๗๕  

สมยัรชักาลที ่ ๗ ความเจรญิเหล่าน้ีมอุีปสรรคทําใหช้ะงกัลงดว้ยเหตุ ๒ ประการคอื เกดิสงครามโลก 

ครัง้ที ่๒ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๒ - พ.ศ. ๒๔๘๘ และเกดิน้ําท่วมใหญ่ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๕ ซึง่ทาํใหส้วนทุเรยีน   

จมน้ํา  ทุเรยีนตายเกอืบหมด เกดิการเสยีหายทางเศรษฐกจิครัง้ยิง่ใหญ่ 

หากจะกล่าวถงึผลดทีีช่าวเมอืงนนทไ์ดร้บัจากการเกดิสงครามโลกครัง้ที ่ ๒ กอ็าจจะมอียู่

บา้งคอืในราว พ.ศ. ๒๔๘๖ - พ.ศ. ๒๔๘๗ ครัง้นัน้เครือ่งบนิของสมัพนัธมติรไดโ้จมตกีรงุเทพฯ      

หนกัมาก ชาวกรงุเทพฯ จงึอพยพมาเช่าบา้นอยูท่างจงัหวดันนทบุร ี เพราะไม่มจีดุยทุธศาสตร ์ และ   

ต่อมากไ็ดแ้ต่งงานกบัชาวนนทไ์ปหลายคู่ โรงเรยีนบางแหง่กย็า้ยมา แมก้ระทัง่โรงพยาบาลศริริาชก ็  

ยงัยา้ยคนไขม้าอยูท่ีบ่รเิวณสนามศาลากลางจงัหวดั โดยสรา้งอาคารชัว่คราวขึน้เตม็ตลอดทัง้สนาม   

นบัไดว้่าการอพยพของชาวกรงุมสี่วนช่วยใหช้าวเมอืงนนทม์เีศรษฐกจิดขีึน้ทัง้การสงัคมกก็วา้งขวาง 

ขึน้ดว้ย 

รชักาลท่ี ๙ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภมิูพลอดลุยเดช (พ.ศ. ๒๔๘๙ - ปัจจบุนั) 
แมจ้งัหวดันนทบุรจีะเป็นเมอืงชานนครหลวง แต่สภาพของตวัเมอืง เมือ่เริม่สมยัรชักาลที ่๙ 

ยงัคงมสีภาพคลา้ยหวัเมอืงชนบททีอ่ยูห่่างไกล กระทรวงมหาดไทยเหน็ความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งปรบัปรงุ

ใหจ้งัหวดัไดพ้ฒันาอย่างรวดเรว็ จงึไดม้อบนโยบายสําคญัมากบัผูว้่าราชการจงัหวดัในสมยันัน้ (นาย 

สอาด ปายะนนัทน์ พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๑๑) ใหส้นองนโยบายของรฐับาลใหไ้ด ้ จงัหวดันนทบุรจีงึได้

พฒันาอยา่งรดุหน้าและรวดเรว็มาก  โดยเริม่จากตวัเมอืง และตวัอําเภอทีส่าํคญัๆ ก่อน ดงัจะขอนําตอน



 ๒๓ 

หน่ึงจากคาํปราศยัของจอมพลประภาส จารเุสถยีร รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยในสมยันัน้ ได้

กล่าวต่อทีป่ระชุมขา้ราชการ เมือ่คราวมาตรวจเยีย่มประชาชนชาวนนทบุร ี เมือ่ ๗ สงิหาคม ๒๕๐๖   

ดงัน้ี 

“………..แต่เดมิมา แมแ้ต่ภายในตวัเมอืงเอง กย็งัอยูก่นัขะมกุขะมอมมอมแมม ผมกอ็ยาก

ใหเ้มอืงน้ีสวยงามขึน้ และนอกจากนัน้ ถนนเชื่อมจากพระนครเขา้มาถงึแลว้ ทัง้แขก ทัง้ฝรัง่ ทัง้ญีปุ่่น 

ทัง้จนี กพ็ากนัมาดเูรอืนจาํบางขวาง เขาเหน็นนทบุรพีรอวนิส ์ ขะมกุขะมอมเขา้ ผมกร็ูส้กึอายเขา

เหลอืเกนิ มกีอฟเวอเนอรอ์ยูท่ ัง้คน จะปล่อยใหเ้ก่าแก่เหมอืนเดมิไมไ่ดฉ้ะนัน้ผมจงึไดเ้คีย่วเขน็มายงั

จงัหวดั พยายามจะใหเ้หน็จงัหวดัน้ีสวยงามขึน้ และมคีวามเป็นอยูสุ่ขสบายตามสมควร ดงันัน้ จงึไดร้กุ

มายงั   ผูว้่าราชการจงัหวดัมาก ท่านกเ็ป็นคนชอบมุมานะในเรือ่งน้ีอยูแ่ลว้ผมเหน็ว่าท่านเหมาะกบังาน

น้ี จงึไดเ้ชญิมาอยู่ทีน่ี่และกไ็ดเ้หน็ผลทนัตาดเีหมอืนกนั…………” 

จงัหวดันนทบุรจีะพฒันาอย่างไรนัน้ จะขอบรรยายสรุป โดยอาศยัหวัขอ้จากป้ายอนุสรณ์

แสดงผลงานของการพฒันา  ซึง่สรา้งไวห้น้าศาลากลางจงัหวดัมากล่าว  ดงัน้ี 

ผลการพฒันาจงัหวดันนทบุรี 

ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๐๗ 

ซ่ึงสาํเรจ็ด้วยความรว่มมือของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ 

๑. การพฒันาเมืองนนทบรีุ 

กวาดลา้งแหล่งเสื่อมโทรมทัง้เมอืง (ขยายถนนใหก้วา้ง) และสรา้งเมอืงใหม ่ (รวมทัง้ตลาด

สดและถนนโดยรอบ) เฉพาะอาคารพาณชิยเ์ทศบาล ๑๒๓ คหูา ราคา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท มผีูส้รา้งอุทศิ

ใหเ้ทศบาล 

รวมรายจา่ยตามโครงการประมาณ  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  

๒.  การพฒันาเมืองบางบวัทอง 

กวาดลา้งแหล่งเสื่อมโทรมครึง่เมอืง และสรา้งเมอืงใหม ่ เฉพาะอาคารพาณชิยเ์ทศบาล 

๑๒๘ คหูา  ตลาดสด (รวมเขือ่นหน้าตลาด) และถนน  ราคา ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท มผีูส้รา้งอุทศิใหเ้ทศบาล 

รวมรายจา่ยตามโครงการน้ีประมาณ  ๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท  

๓. การพฒันาอาํเภอปากเกรด็ 

ยา้ยทีต่ ัง้อําเภอและสรา้งบรเิวณชุมนุมชนการคา้ใหม่ เฉพาะอาคารพาณชิยแ์ละอาคาร  

ต่าง ๆ  ราคา  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท   มผีูส้รา้งอุทศิใหส้ขุาภบิาล 

๔.  การพฒันางานคมนาคม 



 ๒๔ 

๔.๑  ตดัถนนสายบางกรวย – ไทรน้อย เป็นถนนลาดยาง ยาว ๓๘ กโิลเมตร (และถนน

แยกไปบางบาํหร)ุ รวมรายจา่ยตามโครงการน้ีประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทัง้น้ีประชาชนไดอุ้ทศิทีด่นิ

ใหต้ดัถนนดว้ยคดิเป็นเงนิอกีประมาณ  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

๔.๒  ถนนตดัใหม ่๑๐ สาย และปรบัปรงุถนนเก่า รวมรายจ่ายประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

กล่าวคอื บรเิวณเมอืงดา้นตะวนัออกไดต้ดัถนนซอยหลายสายเช่นซอยวดับางขวาง ซอยวดักําแพง 

ซอยเหนือโรงเรยีนวดัเขมาภริตาราม ซอยหน้าโรงเรยีนศรบุีณยานนทไ์ปเชื่อมกบัซอยเรวด ี ซอยรอบ

ศาลากลางจงัหวดัและซอยหลงัธนาคารกรงุไทย ฯลฯ ส่วนทางดา้นทศิตะวนัตก มกีารตดัถนนเชื่อม

ตําบล ชุมชน และวดั เขา้สู่ถนนใหญ่ (บางกรวย – ไทรน้อย) หลายสาย เช่น ซอยวดัเฉลมิพระเกยีรต ิ 

ซอยวดัประชารงัสรรค ์– ค่ายลกูเสอื  และซอย  อ. บางใหญ่  ฯลฯ 

๕.  การพฒันาการศึกษา 

ไดส้รา้งพพิธิภณัฑป์ระวตัธิรรมชาต ิ หอ้งสมดุประชาชนประจาํจงัหวดั ปรบัปรงุโรงเรยีนให้

ถาวร  (๒๓ แห่ง)  และอื่นๆ  รวมค่าใชจ้่ายประมาณ  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

๖.  การพฒันางานสาธารณสขุ 

ไดส้รา้งอาคารในโรงพยาบาลนนทบุรเีพิม่เตมิ สรา้งสถานีอนามยัชัน้หน่ึง ๓ แห่ง สรา้ง

สถานีอนามยัชัน้สองและอื่นๆ   รวมค่าใชจ้า่ยประมาณ   ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

๗.  การพฒันาอาชีพ 

ขดุคลองขนาดใหญ่ ๒ คลอง ขดุคลองขนาดเลก็และลอกคลองเก่า ๔๕ คลอง รวม     

ความยาวประมาณ ๑๕๓ กโิลเมตร รวมค่าใชจ้า่ยในการน้ีและกจิการอื่นๆ ประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

ไดซ้ือ้รถขดุเพื่อช่วยการทํานา  และขดุคลองใหม ่๓ คนั ราคาประมาณ  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

๘.  การพฒันางานสาธารณูปโภค 

ตดิตัง้ไฟฟ้าสาธารณะที ่ ถนนแจง้วฒันะ ถนนงามวงศ์วาน และอื่นๆ รวม ๑๐ ถนนยาว

ประมาณ  ๓๒  กโิลเมตร   ค่าใชจ้่ายประมาณ   ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

ปรบัปรงุกจิการเดนิรถโดยสารประจาํทาง โดยซือ้รถใหม ่ ๕๐ คนั รวมทัง้ปรบัปรงุ         

กจิการอื่น ๆ   ค่าใชจ้า่ยประมาณ   ๑๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

๙.  การพฒันาตามอาํเภออ่ืนๆ    รวมรายจ่ายประมาณ   ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

รวมการพฒันาในรอบ  ๔  ปี  ๖๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

การพฒันาอื่นๆ  ทีค่วรกลา่วถงึไดแ้ก่ 

๑. การสรา้งเขือ่นคอนกรตีเสรมิเหลก็หน้าศาลากลางจงัหวดันนทบุร ี แทนเขือ่นเดมิที ่    

พงัทลาย เขือ่นทีส่รา้งใหม่ยาว ๑๗๐ เมตร ขยายถนนคอนกรตีออกไปอกี ๘ เมตร และมทีางเทา้   

กวา้ง ๔ เมตร  สุดทางเทา้มลีกูกรงคอนกรตีและเสาไฟฟ้าพรอ้มดวงโคมทุกระยะ ๖ เมตร เสรจ็เมือ่           

๒๐  ธนัวาคม  ๒๕๐๘  ใชง้บประมาณ  ๔,๒๗๘,๓๕๐  บาท 



 ๒๕ 

๒.  การสรา้งสนามกฬีาจงัหวดั ค่ายลกูเสอืและสวนสาธารณะ สรา้งทีบ่รเิวณวดัโบสถ ์  

ดอนพรหมเขต อ. เมอืงนนทบุรตีดิต่อกบั อ. บางใหญ่ใชเ้น้ือทีป่ระมาณ ๔๐ ไร ่ งบประมาณ ในการ

ก่อสรา้ง  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  เมือ่  พ.ศ. ๒๕๐๘ 

ผลจากการพฒันาของจงัหวดั  ทาํใหชุ้มชนต่างๆ ตื่นตวัขึน้ ต่างเหน็ความจาํเป็นทีจ่ะตอ้ง

ปรบัปรงุสภาพความเป็นอยู่ของตน ทัง้รฐับาลในสมยัต่อมาไดม้โีครงการสรา้งงานในชนบทเป็น     

โครงการสําคญั สภาตําบลทุกสภาต่างวางโครงการพฒันาทอ้งถิน่ของตนใหเ้จรญิ โครงการส่วนใหญ่

ไดแ้ก่ การตดัถนนเขา้สู่หมู่บา้น การประปาอนามยั และการขดุลอกคลอง สมยัปจัจบุนัน้ีจงัหวดันนทบุรี

จงึกําลงัพฒันาในทุกๆ ดา้น อาท ิ การคมนาคม การศกึษา การพาณชิย ์  การเกษตร   และการ

สาธารณสุข   เป็นตน้ 

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัและ 

         พระบรมวงศานุวงศท่ี์เก่ียวกบัจงัหวดันนทบุรี 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศไ์ดเ้สดจ็มาที ่   

จงัหวดันนทบุรหีลายครัง้  เท่าทีพ่อจะคน้หาหลกัฐานไดม้ดีงัน้ี 

พ.ศ.  ๒๔๙๔   (โดยประมาณ) 

- พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัและสมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชนีินาถเสดจ็เยีย่มชมสวน

ทุเรยีนของชาวสวนแห่งหน่ึง สวนแห่งน้ีอยูร่มิฝ ัง่แมน้ํ่าเจา้พระยาเหนือทีว่่าการอําเภอเมอืงนนทบุร ี 

เป็นสวนของนายสุเทพ  รตันเสว ี อดตีผูแ้ทนราษฎรนนทบุร ี

พ.ศ.  ๒๕๐๔ 

-   สมเดจ็พระศรนีครนิทราทราบรมราชชนนี เสดจ็เยีย่มศูนยบ์รกิารเดก็พกิาร ทีอ่ําเภอ 

ปากเกรด็  เมือ่วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ 

- พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชนีินาถเสดจ็พระราช

ดาํเนินรว่มพธิลีอยกระทง ณ วดัเฉลมิพระเกยีรต ิ พรอ้มดว้ยเจา้หญงิอเลก็ซานดราแห่งเคนท ์ เมือ่วนัที ่ 

๒๒  พฤศจกิายน 

พ.ศ.  ๒๕๑๗ 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเสดจ็ไปทรงประกอบพธิพีระราชทานธงประจาํรุ่นแก่ลกูเสอื

ชาวบา้น ๓ รุ่น และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหผู้ท้ ีม่จีติศรทัธา เฝ้าทลูเกลา้ ฯ ถวายเงนิเพื่อ

โดยเสดจ็พระราชกุศลในกจิการลกูเสอืชาวบา้น  เมือ่วนัที ่ ๑๖   กุมภาพนัธ ์

ในวนัเดยีวกนัน้ีไดเ้สดจ็ไปทรงประกอบพธิเีปิดวดัพระแมก่ารณุยข์องมซิซงัโรมนั คาทอลกิ  

ทีต่ําบลบา้นใหม ่ อําเภอปากเกรด็ดว้ย 

 

 



 ๒๖ 

พ.ศ.  ๒๕๒๑ 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชนีินาถและสมเดจ็พระเจา้

ลกูเธอเจา้ฟ้าจฬุาภรณ์วลยัลกัษณ์  เสดจ็พระราชทานธงลกูเสอืชาวบา้น  ทีโ่รงเรยีนสตรนีนทบุร ี 

พ.ศ.  ๒๕๒๓ 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ เสดจ็แทนพระองคม์าเป็นองคป์ระธานในพธิตีดัลกูนิมติร    

ณ  วดักู ้ อําเภอปากเกรด็  เมือ่วนัที ่ ๗  กรกฎาคม 

 

 
ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดันนทบุรี. นนทบุร ี: โรงพมิพส์ถานสงเคราะหห์ญงิบา้นปากเกรด็,    

         ๒๕๒๖ 


