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 งานวิจัยฉบับน้ีมุ่งเน้นการศึกษาถึงรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์ รวมท้ังหน้าที่การใช้งาน
ของพระอุโบสถและพระวิหารสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นในพ้ืนที่คลองอ้อมนนท์ 
จ.นนทบุรี โดยศึกษาทั้งข้อมูลจากงานสถาปัตยกรรมและข้อมูลทางสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ความเป็นอยู่ซึ่งสัมพันธ์กับการต้ังถิ่นฐาน อย่างไรก็ตามการกําหนดอายุการสร้างพระอุโบสถและพระ
วิหารเป็นเพียงการกําหนดอายุโดยสังเขป เน่ืองจากปัญหาด้านข้อมูลและหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์ทั้งใน
แง่ของประวัติการสร้างและการบูรณะ 
  พระอุโบสถและพระวิหารกรณีศึกษามีจํานวนทั้งหมด 23 วัด 24 อาคาร ในพ้ืนที่บริเวณ 
รอบคลองอ้อมนนท์ จ.นนทบุรี โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามกลุ่มคลองย่อย ถือเป็นพ้ืนที่อันมีความ 
สําคัญมาต้ังแต่ครั้งอดีตเพราะเป็นแม่นํ้าเจ้าพระยาสายเก่า และยังคงความสําคัญมาโดยตลอดด้วยมี
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 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์ ความช่วยเหลือ และแรงผลักดัน
จากบุคคลหลายท่าน ดังน้ี 
 ขอขอบพระคุณหน่วยอนุรักษ์โบราณสถาน สํานักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ในความ
อนุเคราะห์ข้อมูลและแบบสถาปัตยกรรม, อาจารย์สมจินตนา เกตุทัต หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนสตรีนนทบุรี ที่กรุณาอนุเคราะห์ข้อมูลและหนังสือที่
เป็นประโยชน์ในการทําวิทยานิพนธ์ 
 ขอขอบพระคุณ รศ.สมคิด จิระทัศนะกุล ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษารวมทั้งช่วย
สอนและช้ีแนะแนวทางการวิจัย รวมทั้งให้ความเมตตาความเข้าใจและกําลังใจแก่ผู้วิจัย 
 ขอขอบพระคุณ รศ.เสนอ นิลเดช, รศ.ชาตรี ประกิตนนทการ, รศ.ดร.ศานติ ภักดีคํา 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ช้ีแนะและให้คําแนะนําในประเด็นและรายละเอียดต่างๆ อันเป็น
ประโยชน์ ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้
ประสิทธ์ิประศาสตร์ความรู้แก่ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาการศึกษาที่ผ่านมา  
 ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ์, ผศ.กวีไกร ศรีหิรัญ, ผศ.พงศกร ย้ิมสวัสด์ิ 
และพี่ๆ ทุกคนในหอภาพ สําหรับคําแนะนําและกําลังใจแก่ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ประภัสสร์  
ชูวิเชียร ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล คําปรึกษา รวมทั้งความช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลและความ
ห่วงใยต่อผู้วิจัยเสมอมา  
 ขอขอบคุณความช่วยเหลือจาก ปรีดาภรณ์ เอี่ยมแจ๋และครอบครัวเอี่ยมแจ๋, น้องเมย์, 
นฤดม แก้วชัยและน้องแผ้ว, ธิดารัตน์ ติยะวงศ์มานะ, พิศาลศรี กระต่ายทอง, ศิริวรรณ คุ้มโห้,    
ปัญจเวช บุญรอด, สิทธิชัย สิริรัชมงคล, ปฏิการ เล็กอุทัย, วลัยรุจี วิเชียรทวี, สิระ จารุไพโรจน์ และ
ขอขอบคุณเพื่อน พี่ น้อง ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมที่คอยห่วงใย ให้กําลังใจและร่วม
ทุกข์ร่วมสุขกันมา  
 ขอบคุณ ปรัชญา รุ่งแสงทอง, นิวุฒิ จังชัยวีระยานนท์, ภวดล เตชะโพธิวรคุณ ที่ยังคง
คอยให้ความช่วยเหลือผู้วิจัยเสมอมา ขอบคุณ วารุณี โชคเพิ่มพูนสุข ที่คอยถามไถ่และไม่ลืมกัน  
 ขอบคุณครอบครัววังกรานต์ ที่ให้ความเอ็นดูและความห่วงใยแก่ผู้วิจัย และขอบคุณ   
สิริเดช วังกรานต์ ในความเข้าใจและความช่วยเหลืออย่างมากมายทั้งแรงกายแรงใจ ขอบคุณที่คอยอยู่
เคียงข้างกันเสมอ 
 ขอบคุณทุกคนในครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ ที่รักเข้าใจและมอบโอกาสแก่ผู้วิจัย ขอบคุณ
พี่ชาย พี่สาว ในความเป็นห่วงที่เรารับรู้ได้ด้วยกัน 

 สุดท้ายน้ีขอขอบคุณทกุการช่วยเหลือและกําลังใจที่ไมส่ามารถเอ่ยได้หมดในที่น้ี  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

จังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่ซึ่งมีความสําคัญมาต้ังแต่ครั้งอดีต เน่ืองจากต้ังอยู่บริเวณดินดอน
สามเหลี่ยมปากแม่นํ้าเจ้าพระยา ทางตอนเหนือของบางกอก(กรุงเทพฯ)  ด้วยสภาพพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ราบ
ลุ่ม มีแม่นํ้าเจ้าพระยาไหลผ่านแบ่งพื้นที่ของนนทบุรีออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันออกและฝั่ง
ตะวันตกของแม่นํ้าเจ้าพระยา  อีกทั้งยังมีคูคลองจํานวนมากท้ังที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติแยกเป็น
สาขาไปจากแม่นํ้าเจ้าพระยา และคูคลองที่ขุดข้ึนใหม่เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายติดต่อกัน ทําให้มีแหล่งนํ้า
ปริมาณมากเพียงพอต่อการยังชีพและเพาะปลูก อีกทั้งก่อให้เกิดเป็นเส้นทางการคมนาคมทางเรือที่
สะดวก เหมาะสมที่จะเป็นเมืองท่า ทําให้เมืองนนทบุรีเป็นเส้นทางการคมนาคมทั้งทางบกและทางนํ้า 
เป็นด่านสําคัญรองจากเมืองบางกอก(กรุงเทพฯ) ก่อนที่จะเดินทางไปค้าขายกับต่างประเทศหรือก่อน
เดินทางข้ึนไปยังกรุงศรีอยุธยา และด้วยเหตุน้ีเองทําให้นนทบุรีมีความสัมพันธ์เกี่ยวเน่ืองกับกรุงศรี
อยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์มาโดยตลอด  
 ในสมัยอยุธยา นนทบุรีมีความสําคัญในฐานะที่เป็นเมืองท่าที่ต้ังตามลํานํ้า โดยมีหลักฐาน
ที่ต้ังตัวเมืองในพื้นที่ ตลาดบ้านขวัญ (ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง นนทบุรีในปัจจุบัน) ในสมัย
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พ.ศ. 2091 ได้โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดจากคลองบางกรวยเพื่อเช่ือม
ระหว่างบางกอกกับบางกรวย1 ทําให้เมืองนนทบุรีเกิดการพัฒนาที่สําคัญ ซึ่งนอกจากจะมีการต้ังถ่ิน
ฐานตามสองฝั่งลํานํ้าแล้ว ยังมีการขุดคลองซอยจากสองฝั่งลํานํ้าไปยังพื้นที่ห่างไกลลํานํ้าอีกมากมาย 
อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร และเพิ่มเส้นทางการเดินเรือระหว่างเมอืงบางกอกได้
สะดวกอีกทางหน่ึงด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. 2179 พระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าฯให้ขุดคลองลัดตอนใต้วัด
ท้ายเมืองไปทะลุออกวัดเขมาภิรตาราม ปากคลองบางกรวย2 ยังประโยชน์ต่อการคมนาคมและระบบ
เศรษฐกิจการค้าย่ิงข้ึน ต่อมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี พ.ศ. 2208 โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง 
 
                                                             

1ศรีศักร วัลลิโภดม, “บางใหญ่: ชุมชนชาวสวนในเขตนนทบุรี,” เมืองโบราณ 23, 3 
(กรกฎาคม-กันยายน 2540): 55. และ กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 82 เร่ืองพระราช
พงศาวดารกรุงสยามจากต้นฉบับของบริติชมิวเซียมกรุงลอนดอน (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
2537), 41. 

2ศรีศักร วัลลโิภดม, เร่ืองเดียวกัน, 55. 



2 
 

 

ป้อมปราการตรงปากคลองแม่นํ้าอ้อมอันเป็นเส้นทางเดิมของแม่นํ้าเจ้าพระยาในอดีต และโปรดให้ย้าย
เมืองนนทบุรีมาอยู่ปากคลองแม่นํ้าอ้อมด้วย เกิดชุมชนใหม่ข้ึนโดยเฉพาะตลาดบ้านแก้ว เป็นชุมชนใหม่
ที่มีความเจริญใกล้เคียงกับตลาดบ้านขวัญ ซึ่งเมืองนนทบุรีในสมัยน้ีมีสภาพเศรษฐกิจที่มั่นคงเป็นอย่าง
มาก ทั้งการค้าขายและการทําสวนผลไม้ ดังปรากฏในจดหมายเหตุลาลูแบร์ว่า พื้นที่บริเวณน้ีเป็นสวน
ผลไม้ขนาดใหญ่3 และใน พ.ศ. 2265 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ โปรดเกล้า
ฯ ให้ขุดคลองลัดเกร็ด(คลองลัดเกร็ดน้อย) เป็นการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมในพื้นที่เมืองนนทบุรี
อีกครั้ง นอกจากประโยชน์ทางการคมนาคมแล้ว ยังทําให้เกิดสภาพพ้ืนที่เกาะ(เกาะเกร็ดในปัจจุบัน) 
ข้ึน4 
 ต่อมาเมื่อมีการขุดคลองบางใหญ่ไปเช่ือมกับแม่นํ้านครชัยศรี ทําให้บริเวณพืน้ทีใ่นคลองออ้ม
ได้เริ่มมีการขยายตัวมากข้ึน ซึ่งทําให้ให้ย่านน้ีกลายเป็นย่านการคมนาคมที่สําคัญ โดยมีปรากฏช่ือคลอง
บางใหญ่ในบทนิราศต่างๆ ที่สุนทรภู่ได้ประพันธ์ข้ึน เช่น โคลงนิราศสุพรรณ, นิราศพระประธม เป็นต้น 
สะท้อนว่าคลองบางใหญ่น้ีน่าจะเป็นที่รู้จักและมีความสําคัญมาต้ังแต่ครั้งก่อนสมัยกรุงรัตนโกสนิทร์5 รวม 
ทั้งยังถูกใช้เป็นเส้นทางคมนาคมสัญจรต่อเน่ืองมาโดยตลอด ซึ่งเน้ือความในนิราศได้สะทอ้นใหเ้หน็ถึงความ
อุดมสมบูรณ์ของพืชผล รวมไปถึงการต้ังถ่ินฐานของชุมชนที่ซับซ้อนไปตามลําคลอง เกิดกลายเป็น
ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้ากลายเป็นตลาดเกิดข้ึน6 นอกจากน้ันในบริเวณน้ียังมีกิจการโรงหีบอ้อย
และกิจการนํ้าตาล อันเป็นสินค้าที่สําคัญทั้งภายในประเทศและถือเป็นสินค้าส่งออกซึ่งพื้นที่บริเวณคลอง
อ้อมนนท์น้ันนอกจากจะเป็นที่ต้ังถ่ินฐานของชุมชนมาแต่โบราณแล้ว ยังมีความสําคัญในการเปน็เสน้ทางที่
เช่ือมสู่หัวเมืองตะวันตก เพื่อใช้ในการลําเลียงอ้อย นํ้าตาล รวมทั้งการต้ังด่านเก็บภาษีทางนํ้า ต่อมาในสมัย 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองเจดีย์บูชาและคลองมหาสวัสด์ิ

                                                             
3เดอ ลาลูแบร์, จดหมายเหตุลาลแูบร์ฉบับสมบูรณ์, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร 

(กรงุเทพฯ: ก้าวหน้า, 2510), 14. 
4คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี (กรุงเทพฯ: 
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2542), 5. 

5ศรีศักร วัลลโิภดม, “บางใหญ:่ ชุมชนชาวสวนในเขตนนทบุร,ี” เมืองโบราณ 23, 3 
(กรกฎาคม-กันยายน 2540): 55. 

6ปิยนาถ บุนนาค และคณะ, คลองในกรุงเทพฯ ความเป็นมา ความเปลี่ยนแปลง และ
ผลกระทบต่อกรุงเทพฯ ในรอบ 200 ปี(พ.ศ. 2325-2525) (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2525), 174. 



3 
 

 

ในปี พ.ศ.24037 โดยมีลักษณะเป็นคลองใหญ่เช่ือมกรุงเทพฯกับนครปฐม เรือใหญ่สัญจรได้สะดวก ส่งผลให้
เกิดการขยายตัวของชุมชนบริเวณคลองมหาสวัสด์ิ ทําให้เส้นทางคลองอ้อม-บางใหญ่น้ัน ถูกลด
ความสําคัญลง และดํารงวิถีชีวิตตามลักษณะสังคมชาวสวน8 

ความเจริญทางด้านการค้า และการคมนาคมทางนํ้ารวมทั้งทําเลที่ต้ังอันเป็นจุดยุทธศาสตร์
สําคัญต้ังแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาน้ีเอง ทําให้เกิดการสืบเน่ืองและการเช่ือมโยงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
จากอยุธยามาสู่พื้นที่นนทบุรี รวมทั้งการสร้างงานพุทธสถาปัตยกรรมตามเส้นทางของลํานํ้า ดังมีปรากฏ
หลักฐาน วัดในบริเวณคลองอ้อมส่วนใหญ่มีประวัติการสร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา บางวัดมีอายุเก่าแก่ไปถึง
ในสมัยอยุธยาตอนกลาง เช่น วัดปรางค์หลวง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วหลักฐานที่ยังพอหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันจะ
เป็นวัดในสมัยอยุธยาตอนปลายจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น งานสถาปัตยกรรมในวัดส่วนใหญ่ 
โดยเฉพาะในเขตพุทธาวาส บางแห่งยังคงสภาพเดิมอยู่ บางแห่งถูกบูรณะเปลี่ยนแปลงไปตามความนิยมใน
ภายหลัง บางแห่งแม้จะได้รับการบูรณะไปบ้างแต่ก็ยังคงสภาพเค้าโครงและรูปทรงตามลักษณะของงาน
ศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย รวมทั้งวัดที่มีประวัติการสร้างและบูรณะในสมัยกรุงธนบุรี หรือช่วงสมัยต้น
กรุงรัตนโกสินทร์หลายแห่ง ก็ยังคงปรากฏรูปแบบของงานศิลปกรรมที่น่าสนใจ  ทั้งที่ได้รับอิทธิพลจากงาน
สถาปัตยกรรมแบบอยุธยาที่มีอยู่ในพื้นที่เดิมและรูปแบบสถาปัตยกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เช่น แบบ
พระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 และด้วยตามระบบความเช่ือของสังคมไทยในอดีตน้ัน วัดเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนและมักมีกิจกรรมที่สอดคล้องไปกับวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งเหล่าน้ีเองถือเป็นหลักฐานหลงเหลือในการ
ทําการศึกษาเพื่อให้เห็นถึงมิติทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต การต้ังถ่ินฐานของชาวชุมชนริมนํ้าที่มีมาแต่
โบราณ  อันเช่ือมโยงเข้ากับงานพุทธสถาปัตยกรรมและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาปลายจนกระทั่ง
ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในพื้นที่ 
 การศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับศิลปสถาปัตยกรรมในพื้นที่น้ัน โดยมากจะเน้นไปที่งาน
จิตรกรรมฝาผนังที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นลักษณะงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวของท้องถ่ินทีเ่รยีกว่า สกลุ
ช่างนนทบุรี อันแสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ ทางสังคมที่ทําให้เกิดลักษณะเฉพาะของงานศิลปะในพื้นที่
น้ี  ในด้านของการศึกษาที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม และองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเน่ือง
สมัยอยุธยาตอนปลายถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาในภาพรวมของ
พื้นที ่จ ังหวัดนนทบุรีและมักเน้นไปที ่ร ูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยได้มีผู้

                                                             
7คณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสําหรบัเยาวชน, สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ 

เลม่ท่ี 33 ตอนท่ี3คลอง, เข้าถึงเมื่อ18เมษายน2558, เข้าถึงได้จาก http://kanchanapisek. 
or.th/ kp6/sub/ book/book.php?book=33&chap=3&page=t33-3-infodetail03.html 

8ศรีศักร วัลลโิภดม, “บางใหญ:่ ชุมชนชาวสวนในเขตนนทบุร,ี” เมืองโบราณ 23, 3 
(กรกฎาคม-กันยายน 2540): 62. 
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ทําการศึกษาไว้บ้างแล้วในประเด็นต่างๆ เช่น บทความ “ลักษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรมสมัย
อยุธยาตอนปลาย” โดย รองศาสตราจารย์สมใจ น่ิมเล็ก ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ฉบับที่7  ปีพ.ศ.2530  มีเน้ือหาที่กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของ อุโบสถและวิหาร แบบ
อยุธยาตอนปลายโดยเฉพาะอุโบสถที ่วัด ช่องนนทรี กรุงเทพฯ และมีการกล่าวถึงอุโบสถวัด
ปราสาท นนทบุรี อันอาจเรียกได้ว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายที่ค่อนข้าง
สมบูรณ์และเป็นแม่แบบในการศึกษา รูปแบบ โครงสร้าง วิธีการก่อสร้างของงานสถาปัตยกรรม
แบบอยุธยาปลายได้ดีที ่สุด แต่มิได้มีการกล่าวถึงงานสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาปลายอื่นๆ ใน
พื้นที่จังหวัดนนทบุรี  

การศึกษา สถาปัตยกรรมภายในพระอุโบสถและพระวิหารสมัยอยุธยาตอนปลาย 
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 
2545 โดยจุฬาทิพย์ อินทราไสย เน้ือความในวิทยานิพนธ์มุ่งเน้นการศึกษา ลักษณะขององค์ประกอบ
ภายในอาคารที่สร้างข้ึนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระพุทธศาสนาซึ่งถูกควบคุมรูปแบบไว้จากแผนผัง 
และรูปแบบอาคารภายนอก ประโยชน์ใช้สอย กระบวนการทางการช่าง ที่สัมพันธ์กับที่ว่างภายใน
อาคาร ส่งผลให้รูปแบบของพื้นที่ภายในอาคารไม่เปลี่ยนแปลงมากนักในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย 
โดยอาจมีบางส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่แต่ก็ไม่กระทบกับลักษณะโดยรวม 
ทําการศึกษา อุโบสถ และวิหาร สมัยอยุธยาตอนปลายเป็นสําคัญ มีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาทั้งสิ้น 
33 อาคาร และมีอาคารในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ อุโบสถวัดปราสาท อุโบสถวัดชมภูเวก อุโบสถ
วัดสิงห์ อุโบสถวัดแก้วฟ้า แต่อย่างไรก็ดีในการศึกษาไม่ได้มีการกล่าวถึงสิ่งก่อสร้างและแผนผังโดยรวม
ทั้งหมดของเขตพุทธาวาส แต่มุ่งเน้นที่ตัวอาคารรวมทั้งการจัดวางและการรับรู้พื้นที่ภายในอาคารเป็น
สําคัญ รวมทั้งมีการยกกรณีในพื้นที่นนทบุรีศึกษาเพียง 4 หลังเท่าน้ัน  

การศึกษา การออกแบบพระอุโบสถและพระวิหารแบบไทยประเพณีสมัยอยุธยาตอน
ปลาย (พ.ศ.2173-2310) วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาตร์สถาปัตยกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2545 โดย อานนท์ เรืองกาญจนวิทย์ เน้ือความในวิทยานิพนธ์มุ่งเน้น
การศึกษา งานออกแบบอาคารอุโบสถและวิหารแบบไทยประเพณี สมัยอยุธยาตอนปลาย การกําหนด
สัดส่วนรูปแบบอาคาร ขนาดและความสูงของอาคาร โดยเน้นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างแบบ
และตัวโครงสร้างของอาคารในสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยมีการยกกรณีศึกษาในพื้นที่นนทบุรีจํานวน 
2 อาคาร คือ อุโบสถวัดปราสาท และ วิหารวัดสิงห์ ซึ่งก็เป็นการศึกษาโดยเน้นที่ตัวอาคารเป็นสําคัญ
เพียงอย่างเดียว  

การศึกษา พระอุโบสถและพระวิหารที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกสมัยอยุธยาตอนปลาย(พ.ศ. 
2199-2310) วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
2545 โดย จุมพล เพิ่มแสงสุวรรณ เน้ือความในวิทยานิพนธ์เน้นศึกษาเพื่อให้ทราบถึงลักษณะและ
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รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอุโบสถและวิหารในสมัยอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2199-2310) ที่น่าจะ
ได้รับอิทธิพลตะวันตก รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเกิดรูปแบบของอาคารรวมทั้งพัฒนาการของ
รูปแบบอาคาร โดยศึกษาครอบคลุมอาคารที่ต้ังอยู่ในเขตลุ่มแม่นํ้าภาคกลาง มีกรณีศึกษาทั้งสิ้น 82 
วัด โดยมีการกรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจํานวน 3 วัด คือ วัดแก้วฟ้า วัดเขียน และวัดชมภูเวก 
ซึ่งผลการศึกษาได้จําแนกรูปแบบของอุโบสถและวิหารในสมัยอยุธยาตอนปลายที่ได้รับอิทธิพล
ตะวันตกเป็น 3 แบบ คือ 1.อาคารที่มีการพัฒนามาจากอาคารแบบไทยประเพณี(แบบทรงคฤห์)     
2. อาคารทรงตึกแบบลพบุรี ซึ่งถือได้ว่าเป็นรูปแบบเฉพาะที่พบแต่เพียงในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี        
3. อาคารทรงตึก อย่างไรก็ดีในการศึกษาน้ันจะมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยที่ส่งอิทธิพลและพัฒนาการของ
รูปแบบอาคารซึ่งได้รับอิทธิพลจากตะวันตกเท่าน้ัน ทําให้ไม่ได้มีการกล่าวถึง อาคารแบบไทยประเพณี
รวมทั้งลักษณะของแผนผังและสภาพแวดล้อมที่ต้ังของวัด 

การศึกษา พระอุโบสถและพระวิหารสมัยอยุธยาตอนปลายในจังหวัดนนทบุรี รายงานใน
รายวิชาการศึกษารายบุคคล 262-435 สุนทรียศาสตร์กับงานสถาปัตยกรรม สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2541 โดย พรรณนิภา ปิณฑวณิช มุ่งเน้นการศึกษา
รูปแบบและลักษณะ รวมทั้งปัจจัยที่น่าจะมีอิทธิพลในงานสถาปัตยกรรมของ อุโบสถและวิหารสมัย
อยุธยาตอนปลาย พื้นที่นนทบุรี โดยเป็นการศึกษาเฉพาะผังบริเวณโดยรอบอาคาร และตัวอาคาร มี
กรณีศึกษา 5 อาคาร ได้แก่ อุโบสถ วัดปราสาท อุโบสถและวิหาร วัดชมภูเวก อุโบสถวัด บางไกรใน 
อุโบสถ วัดกู้ ซึ่งในการศึกษาเน้นกล่าวถึงรูปแบบของอาคารเป็นสําคัญโดยมิได้กล่าวถึงบริบทและ
สิ่งแวดล้อมโดยรอบอาคารอีกทั้งด้วยกรณีศึกษาที่ไม่มาก ทําให้ไม่สามารถได้ข้อมูลที่คลอบคลุมชัดเจน
เพียงพอ ในการจัดกลุ่มรูปแบบอาคารและเปรียบเทียบรูปแบบอาคารในพื้นที่นนทบุรีและในพื้นที่อื่น
ได้  

การศึกษาเพื่อแนวทางการอนุรักษ์วัดในชุมชนริมคลองอ้อม จังหวัดนนทบุรี วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2545  โดย มยุรี    
สุภังคนาช เป็นการศึกษาถึงลักษณะทางภายภาพ ประวัติศาสตร์การต้ังถ่ินฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม รวมทั้งบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน เพื่อทําความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลง
และประเด็นปัญหาที่เกี่ยวเน่ืองกับการอนุรักษ์โบราณสถานและคุณค่าในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของวัด มีการเลือกพื้นที่กรณีศึกษาจํานวน 5 วัด ได้แก่ วัดอัมพวัน วัดปรางค์หลวง วัดโบสถ์
บน วัดสิงห์ และวัดละมุดใน โดยมุ่งเน้นไปที่การสํารวจความเปลี่ยนแปลงและเหตุแห่งความเสื่อม
โทรมของโบราณสถานเพ่ือนําไปสู่การอนุรักษ์อย่างถูกต้อง และมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งถือเป็น
การศึกษาที่เปิดประเด็นทางความคิดที่น่าสนใจ รวมทั้งเน้นยํ้าให้เห็นถึงความสําคัญของพื้นที่คลอง
อ้อม นนทบุรีโดยเฉพาะ แต่อย่างไรก็ดี ด้วยเป็นการศึกษาที่เน้นข้อมูลในเชิงการอนุรักษ์ตัวอาคารและ
การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบ จํานวนทั้งหมด 5 แหล่งข้อมูล จึงไม่ได้เน้นการศึกษาในรูปแบบทาง
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สถาปัตยกรรมและข้อมูลทางด้านงานศิลปกรรมภายในวัด  และยังไม่ได้มีการสํารวจและศึกษา
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของวัดอื่นๆ ในพื้นที่ เดียวกัน ซึ่งก็มีความน่าสนใจในการศึกษา
เช่นเดียวกัน  

ผลงานการศึกษาที่ได้กล่าวมา เป็นผลงานที่สร้างประเด็นทางความคิดที่น่าศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาปลายในพื้นที่นนทบุรี แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด เน่ืองจากสว่น
ใหญ่เน้นศึกษาเฉพาะตัวอาคารเพียงบางหลังเท่าน้ัน รวมถึงไม่ได้มีการศึกษาถึงกลุ่มอาคารที่สร้างข้ึน
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นบางหลังในพื้นที่ซึ่งมีความน่าสนใจเช่นเดียวกันทําให้ไม่ได้ภาพรวมที่
ชัดเจนของงานสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาปลายถึงต้นรัตนโกสินทร์ในพื้นที่นนทบุรี โดยการศึกษาใน
พื้นที่บริเวณคลองอ้อม นนทบุรีน้ัน มีการศึกษาไว้ในแง่ของการอนุรักษ์เท่าน้ัน ยังไม่ได้เน้นถึงรูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรมที่มีมาแต่ครั้งสมัยอยุธยาซึ่งเป็นหลักฐานสําคัญถึงความเช่ือมโยง ระหว่างงานพุทธ
สถาปัตยกรรม กับประวัติศาสตร์ และชุมชนในพื้นที่คลองอ้อม นนทบุรี อีกทั้งในการศึกษาส่วนใหญ่
ยังขาดการบูรณาการข้อมูลในการใช้ประกอบการศึกษา ทั้งประวัติศาสตร์การต้ังถ่ินฐาน วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชุมชนที่มีความผูกพันกับลํานํ้า บริบทสภาพแวดล้อมที่ ต้ัง วัด รายงานการ
บูรณปฏิสังขรณ์ และข้อมูลทางด้านโบราณคดี โบราณวัตถุที่พบในพื้นที่ รวมทั้ง ข้อมูลด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะ เช่น ใบเสมา พระพุทธรูป และธรรมาสน์ ซึ่งส่วนใหญ่มีรูปแบบศิลปะสมัยอยุธยา
อย่างชัดเจน9 โดยยังมีวัดอีกหลายแห่งที่น่าศึกษา แม้ว่าวัดส่วนใหญ่จะได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ แต่ก็
ยังคงมีร่องรอยหลักฐานที่ทําให้สามารถศึกษาถึงความเป็นงานศิลปกรรมที่มีคุณค่า 

สถาปัตยกรรมในเขตพุทธาวาสของวัดในพ้ืนที่บริเวณคลองอ้อม นนทบุรี ที่สร้างในสมัย
อยุธยาปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นน้ัน นับเป็นการศึกษาสถาปัตยกรรมที่มีความสําคัญหรืออาจเรยีก
ได้ว่าเป็นพื้นที่หลักของวัด เพื่อให้เข้าใจในคุณค่าของงานสถาปัตยกรรมรวมไปถึงองค์ประกอบ และ
การจัดวางแผนผัง รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบ ระบบวิธีการสร้าง และการจัดสรรพื้นที่ อีก
ทั้ง ยังเป็นพื้นที่ซึ่งชุมชนมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับพุทธศาสนาและเส้นทางคมนาคมทางน้ําสืบเน่ืองต้ังแต่
อดีตมาจนถึงปัจจุบันน้ัน ถือเป็นการศึกษางานสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาปลายถึงรัตนโกสินทรต์อนต้น 
ที่มีชีวิตและมีการปรับเปลี่ยนไปด้วยผลของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมเฉพาะในพื้นที่ 
การศึกษาน้ีจึงเป็นการศึกษาที่ครอบคลุมไปถึงการก่อรูปของ ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและ
การเมือง รวมทั้งการสะท้อนคุณค่าของชุมชน และบริบทแวดล้อมโดยรอบวัด ผ่านงานสถาปัตยกรรม
ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใน พื้นที่บริเวณคลองอ้อม จังหวัดนนทบุรี 

                                                             
9ศรัณย์ ทองปาน, “สํารวจวัดในเขตแม่นํ้าอ้อม นนทบุรี ,” เมืองโบราณ 23, 3 

(กรกฎาคม-กันยายน 2540): 17-49. และ ประภัสสร์ ชูวิเชียร, “ลวดลายบางแบบบนในเสมาวัด
ค้างคาว จังหวัดนนทบุรี,” เมืองโบราณ 29, 1 (มกราคม-มีนาคม 2540): 72-78. 
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2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ และวิธีการสร้างสรรค์ รวมทั้งหน้าที่การใช้งาน ของงาน 

สถาปัตยกรรมในเขตพุทธาวาสสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในพื้นที่คลองอ้อม 
นนทบุรี โดยทําการศึกษาในประเด็นดังต่อไปน้ี 

1.1 ประวัติการสร้างและการบรูณปฏิสังขรณ์ 
1.2 ที่ต้ัง ผังบริเวณ และสภาพแวดล้อมกบัชุมชนโดยรอบ 
1.3 แผนผังและรปูแบบสถาปัตยกรรม รวมทัง้องค์ประกอบและการประดับ

ตกแต่งทางสถาปัตยกรรม (พระอุโบสถ และ พระวิหาร) 
2. ศึกษาปัจจัย และอิทธิพลที่มผีลต่อลักษณะของงานสถาปตัยกรรมในเขตพุทธาวาสใน

สมัยอยุธยาตอนปลาย พื้นที่คลองออ้ม นนทบรุ ี
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ใน

เขตพุทธาวาสสมัยอยุธยาตอนปลายในพื้นที่ กับรูปแบบสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบ
สถาปัตยกรรมในเขตพุทธาวาสสมัยอยุธยาตอนปลายถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในเขตพื้นที่อื่นๆ  

4. ศึกษาประวัติศาสตร์ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ซึ่งสัมพันธ์กับการต้ัง
ถ่ินฐานทางกายภาพและการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมในสมัยอยุธยาตอนปลายถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น บริเวณพื้นที่คลองอ้อมนนท์ จ.นนทบุรี 

 
3. ขอบเขตการศึกษา 

1. ศึกษาเฉพาะงานศิลปกรรมในเขตพุทธาวาสสมัยอยุธยาตอนปลายถึงสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น ในเขตพื้นที่คลองออ้ม นนทบรุี(โดยหมายรวมสองฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยาสายเก่า ทีห่ักเลี้ยวเข้า
มาเป็นคลองเช่ือมกบัแม่นํ้าเจ้าพระยาในปจัจบุัน10 ในปัจจุบนัทางราชการและในแผนที่กรุงเทพฯ ได้
แบ่งช่วงของคลองแม่นํ้าอ้อมน้ีต่างออกไป คือ จากแม่นํ้าเจ้าพระยาเข้ามาถึงคลองบางรกัใหญ่ เรียก
คลองอ้อมนนท์ จากคลองบางรักใหญ่ถึงคลองบางใหญ่ เรียกคลองออ้มน้อย จากคลองบางใหญ่ถึงวัด
ชลอ เป็นส่วนหน่ึงของคลองบางกอกน้อย จากน้ันไปออกแม่นํ้าเจ้าพระยาเป็นคลองบางกรวย11) ซึ่งมี
การแบ่งพื้นที่การปกครองในปัจจุบันออกเป็น 3 อําเภอ ดังน้ี อําเภอเมอืง วัดกรณีศึกษา 6 วัด อําเภอ

                                                             
10ศรัณย์ ทองปาน, “สํารวจวัดในเขตแม่นํ้าอ้อม นนทบุรี,” เมอืงโบราณ 23, 3 

(กรกฎาคม-กันยายน, 2540): 21. 
11มยุรี สุภังคนาช, “การศึกษาเพื่อแนวทางการอนุรักษ์วัดในชุมชนริมคลองอ้อม จังหวัด

นนทบุร”ี (วิทยานิพนธ์ปรญิญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2545), 8. 
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บางกรวย วัดกรณีศึกษา 12 วัด อําเภอบางใหญ่ วัดกรณีศึกษา 5 วัด รวมวัดที่ใช้เป็นกรณีศึกษา
ทั้งหมด 23 วัด  
 อําเภอเมือง  

1. วัดปราสาท ตําบลบางกร่าง อําเภอเมือง 
2. วัดท้ายเมือง ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมือง 
3. วัดปากนํ้า ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมอืง 
4. วัดโชติการาม ตําบลบางไผ่ อําเภอเมือง 
5. วัดเขียน ตําบลบางไผ่ อําเภอเมอืง 
6. วัดค้างคาว ตําบลค้างคาว อําเภอเมือง 

 อําเภอบางกรวย 
1. วัดสิงห์ ตําบลบางคูเวียง อําเภอบางกรวย 
2. วัดโบสถ์(บน) ตําบลบางคูเวียง อําเภอบางกรวย 
3. วัดเพลง ตําบลบางคูเวียง อําเภอบางกรวย 
4. วัดโพธ์ิบางโอ ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย 
6. วัดชลอ ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย 
7. วัดโตนด ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย 
8. วัดแก้วฟ้า ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย 
9. วัดบางขนุน ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย 
10. วัดบางไกรใน ตําบลบางขุนกอง อําเภอบางกรวย 
11. วัดซองพลู ตําบลบางขุนกอง อําเภอบางกรวย 
12. วัดจําปา ตําบลบางขุนกอง อําเภอบางกรวย 

 อําเภอบางใหญ่ 
1. วัดศรีราษฎร์ ตําบลบางเลน อําเภอบางใหญ ่
2. วัดเอนกดิษฐาราม ตําบลบางใหญ่ อําเภอบางใหญ ่
3. วัดท่าบันเทิงธรรม ตําบลบางใหญ่ อําเภอบางใหญ ่
4. วัดเสาธงหิน ตําบลบางใหญ่ อําเภอบางใหญ ่
5. วัดหลังบาง ตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ ่

 2. วัดที่นํามาศึกษาจะใช้เกณฑ์ของสมัยการสร้างงานสถาปัตยกรรม ร่องรอยหลักฐาน
ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ ข้อมูลทางด้านการอนุรักษ์ปฏิสังขรณ์ รวมทั้งลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมที่ยังคงปรากฏอยู่เป็นสําคัญ 
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 3. การศึกษา จะศึกษาทั้งจากข้อมูลเอกสาร และจากข้อมูลทางด้านกายภาพ ข้อมูล
ทางด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ สภาพแวดล้อม ชุมชน วีถีชีวิตและข้อมูลการต้ังถ่ินฐานที่
มีมาแต่อดีตของชุมชนโดยรอบวัด 
 
4. วิธีการศึกษา 
 1. ศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม จากเอกสารช้ันต้น และเอกสาร
ช้ันรอง รวมทั้ งผลงานวิจัยที่ ไ ด้มีผู้ทําการ ศึกษา ตลอดจนภาพถ่าย และแบบสํารวจการ
บูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม เพื่อนํามาตรวจสอบและประเมินข้อมูล ก่อนสรุปและเรียบเรียงเป็น
เน้ือหา 
 2. ศึกษาข้อมูลภาคสนาม ทั้งข้อมูลทางสถาปัตยกรรม เก็บข้อมูลเชิงสํารวจ ณ สถานที่
จริง ประกอบกับภาพถ่ายและแบบรังวัด แผนผัง รูปทรง โครงสร้าง และองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม รวมทั้งข้อมูลการขุดค้นทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะ และข้อมูลบริบทพื้นที่
โดยรอบของวัด  ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเช่ือ วิถีชีวิตของชุมชนโดย
การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์  
 3. ศึกษาและวิเคราะห์ จากข้อมูลภาคเอกสาร และข้อมูลภาคสนาม จากตัวงาน
สถาปัตยกรรม รวมถึงการสัมภาษณ์กับผู้เช่ียวชาญนํามาสู่การวิเคราะห์และประมวลผล 
 4. สรุปผลการศึกษา โดยมีการนําข้อมูลหลักฐานที่ผ่านการตีความแล้วมาทําการบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งบันทึกรูปแบบทางสถาปัตยกรรมอย่างเป็นระบบ 
 
5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ทําให้ทราบถึงประวัติศาสตร์และการต้ังถ่ินฐาน ความเป็นมาและความสําคัญของ
ชุมชน และความสัมพันธ์ระหว่างเส้นทางการคมนาคมทางนํ้า ชุมชน และงานพุทธสถาปัตยกรรม 
รวมทั้งคุณค่าของพ้ืนที่และบริบทโดยรอบ ในพื้นที่คลองอ้อม นนทบุรี 
 2. ทําให้เกิดความเข้าใจในลักษณะและรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอน
ปลายถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในจังหวัดนนทบุรีได้มากย่ิงข้ึน 
 3. สามารถนําผลการศึกษาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาถึงลักษณะของงาน
สถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายในพื้นที่อื่นๆ อันจะนําไปสู่ความเข้าในงานสถาปัตยกรรมร่วม
สมัยเดียวกันได้มากย่ิงข้ึนต่อไป 
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บทท่ี 2 
ประวัติศาสตร์ของจังหวัดนนทบุรี 

 
 จังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่ซึ่งมีความสําคัญมาต้ังแต่ครั้งอดีต เน่ืองจากต้ังอยู่บริเวณดินดอน
สามเหลี่ยมปากแม่นํ้าเจ้าพระยา ทางตอนเหนือของบางกอก(กรุงเทพฯ) ด้วยสภาพพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ราบ
ลุ่ม มีแม่นํ้าเจ้าพระยาไหลผ่านแบ่งพื้นที่ของนนทบุรีออกเป็น 2 ส่วน อีกทั้งยังมีคูคลองจํานวนมากทั้ง
ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติแยกเป็นสาขาไปจากแม่นํ้าเจ้าพระยา และคูคลองที่ขุดข้ึนใหม่เช่ือมโยงเป็น
เครือข่ายติดต่อกัน ทําให้มีแหล่งนํ้าปริมาณมากเพียงพอต่อการยังชีพและเพาะปลูก อีกทั้งก่อให้เกิด
เป็นเส้นทางการคมนาคมทางเรือที่สะดวก เหมาะสมที่จะเป็นเมืองท่า ทําให้เมืองนนทบุรีเป็นเส้นทาง
การคมนาคมทั้งทางบกและทางนํ้า เป็นด่านสําคัญรองจากเมืองบางกอก(กรุงเทพฯ) ก่อนที่จะเดินทาง
ไปค้าขายกับต่างประเทศหรือก่อนเดินทางข้ึนไปยังกรุงศรีอยุธยา และด้วยเหตุน้ีเองทําให้นนทบุรีมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเน่ืองกับกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์มาโดยตลอด  
 
1. ข้อมูลท่ัวไปของจังหวัดนนทบุรี 
 ท่ีต้ังและอาณาเขตของจังหวัดนนทบุรี 
 จังหวัดนนทบุรี ต้ังอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย เป็นหน่ึงใน 5 จังหวัดปริมณฑลของ
กรุงเทพ(นนทบุรี, สมุทรปราการ, นครปฐม, สมุทรสาคร และปทุมธานี) มีเน้ือที่ประมาณ 622,303 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 389,218 ไร่ ต้ังอยู่บนเส้นรุ้งที่ 13 องศา47 ลิปดาเหนือ ถึงเส้นรุ้งที่ 14 
องศา 04 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 34 ลิปดา ถึง 100 องศา 15 ลิปดาตะวันออก
 จังหวัดนนทบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังน้ี 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศใต้  ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ กรุงเทพมหานคร ต้ังแต่เขตดุสิต เขตบางเขน ไปจนจรดจังหวัด
ปทุมธานี 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม 
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จังหวัดนนทบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด 
อําเภอบางกรวย อําเภอบางใหญ่ อําเภอบางบัวทอง และอําเภอไทรน้อย1 

 
ภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดนนทบุรีโดยสังเขป 
ที่มา: ศิริชัย ผ่องภิรมณ์, ท่องเท่ียวจังหวัดนนทบุรี, เข้าถึงเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://pongpirom1220.exteen.com/20081215/entry 
   
2. ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ของจังหวัดนนทบุรี 
 พื้นที่จังหวัดนนทบุรีน้ันมีความเหมาะสมแก่การต้ังบ้านเรือน เน่ืองด้วยสภาพพ้ืนที่ซึ่งเปน็
ที่ราบลุ่มสองฟากฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา และมีคูคลองธรรมชาติ ทําให้เป็นเมืองท่าที่มีความอุดมสมบูรณ์
เอื้อแก่การต้ังหลักปักฐาน 
          2.1 จังหวัดนนทบุรีในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 เน่ืองจากแต่เดิมเส้นทางของแม่นํ้าเจ้าพระยามีความคดเค้ียวไหลผ่านอ้อมวกไปมา 
ทําให้การเดินเรือไม่สะดวก ในสมัยอยุธยาจึงได้มีการขุดคลองลัดต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง ในสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชได้โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดต้ังแต่บริเวณปากคลอง
บางกอกน้อยไปจรดคลองบางกอกใหญ่ ในราวปี พ.ศ.20652 การขุดคลองลัดน้ีเองทําให้กระแสนํ้า

                                                             

 1คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี (กรุงเทพฯ: 
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2542), 7. 
 2กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์, กรมศิลปากร , พระราชพงศาวดารฉบับพระ
ราชหัตถเลขา (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 261-262. 
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เจ้าพระยาไหลลัดตัดตรง และเซาะตลิ่งของคลองขุดใหม่ให้กว้างใหญ่จนกลายเป็นแม่นํ้าเจ้าพระยา
สายหลัก(ในปัจจุบันคือแม่นํ้าเจ้าพระยาบริเวณแถบหน้าสถานีรถไฟบางกอกน้อยไปจนถึงหน้าวัดอรณุ
ราชวราราม) ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการขุดคลองลดัจากคลอง
บางกรวย(แม่นํ้าเจ้าพระยา) ในปี พ.ศ.2081 บริเวณริมวัดชลอไปทะลุวัดข้ีเหล็ก(วัดสุวรรณคีรีใน
ปัจจุบัน) ซึ่งการขุดคลองน้ีน้ันมุ่งให้เกิดประโยชน์หลายด้าน ทั้งเพื่อเป็นการช่วยระบายนํ้าจากแม่นํ้า
อ้อม รวมถึงเพื่อความสะดวกในการเดินเรือระหว่างบางกอกผ่านบางกรวยไปบางใหญ่แล้วบรรจบกับ
แม่นํ้าเจ้าพระยา อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดเส้นทางลัดในการเคลื่อนทัพได้อีกทางหน่ึง  
     

              
 
 
 
 
 
 

 
 
 เมือง นนทบุรีน้ัน แต่เดิมคงถูกเรียกว่า บ้านตลาดขวัญ และได้รับการยกฐานะต้ัง

เป็นเมืองนนทบุรี ในปี พ.ศ.2092 ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงสยาม จากต้นฉบับของบริติช
มิวเซียม ความว่า 

 ...ฝ่ายสมเด็จพระมหาจักรพรริราชาธิราชเจ้าให้สถาปนาท่ีพระราชทานเพลิงน้ัน
เป็นพระเจดีย์วิหารสําเร็จแล้วให้นามชื่อ วัดสบสวรรค์ แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่า ไพร่

ภาพที ่2 แผนที่แม่นํ้าเจ้าพระยาสมัย
 อยุธยาก่อนปี พ.ศ. 2065 
ที่มา: อรศิริ ปาณินท์, รายงานวิจัยเร่ือง
ลักษณะอาคาร พักอาศัยย่านคลอง
บางกอกน้อย (กรุงเทพฯ: ภาควิชา
สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
2527), 11.  

ภาพที ่3 แผนที่แม่นํ้าเจ้าพระยาสมัยอยุธยา
 ในสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราช 
 พ.ศ.2065 
ที่มา: อรศิริ ปาณินท์, รายงานวิจัยเร่ือง
ลักษณะอาคารพักอาศัยย่านคลองบางกอก
น้อย (กรุงเทพฯ: ภาควิชาสถาปัตยกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527), 12.  
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บ้านเมืองตรี จัตวา ปากใต้ฝั่งเหนือ เข้าพระนครคร้ังน้ีน้อยหนีออกอยู่ป่าดงห้วยเขา ต้อนไม่ได้
เป็นอันมาก ให้เอาบ้านท่าจีนตั้งเป็นเมืองสาครบุรี ให้เอาบ้านตลาดขวัญตั้งเป็นเมืองนนทบุรี ให้
เอาแบ่งแขวงเมืองราชบุรี แขวงเมืองสุพรรณบุรี ตั้งเป็นเมืองนครชัยศรี... 3 

 ซึ่งคงด้วยสาเหตุว่า พระองค์ทรงตระหนักถึงความสําคัญของชุมชนต่างๆ ที่เป็น
ชุมชนที่มีประชากรหนาแน่น และเป็นจุดยุทธศาสตร์ เพราะการเกณฑ์ไพร่พลจากหัวเมืองตรี จัตวา 
ปักษ์ใต้ เพื่อเข้าช่วยป้องกันพระนครทําได้น้อย เพราะมีราษฎรหนีภัยสงครามออกไปอยู่ตามป่าเขา
เป็นอันมาก  
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2179 พระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าฯให้ขุดคลองลัดตอนใต้วัด
ท้ายเมืองไปทะลุออกวัดเขมาภิรตาราม เพราะแม่นํ้าเจ้าพระยาไหลวกไปบางใหญ่ แล้ววกเข้ามาข้าง
วัดชลอมาออกหน้าวัดเขมาภิรตารามซึ่งเส้นแม่นํ้าน้ันโค้งอ้อมมาก เมื่อขุดคลองลัดแล้วกระแสนํ้า
เปลี่ยนทางเดินไหลเข้าคลองลัดที่ขุดใหม่ นานเข้าจึงกว้างมากข้ึนกลายเป็นแม่นํ้าเจ้าพระยาจนถึง
ปัจจุบันน้ี ส่วนแม่นํ้าเจ้าพระยาเดิมจึงต้ืนเขินกลายเป็นคลอง มีช่ือว่า "คลองแม่นํ้าอ้อม"(คลองอ้อม
นนท์) คลองบางกอกน้อย และคลองบางกรวยในปัจจุบัน4 
 ในปี พ.ศ. 2208 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเห็นว่าตามที่แม่นํ้าเจ้าพระยา
เปลี่ยนทางเดินใหม่น้ัน ทําให้ข้าศึกมาประชิดพระนครได้ง่ายด้วยข้าศึกจะสามารถยกทัพมาประชิด
พระนครได้สะดวกข้ึน จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองนนทบุรีมาอยู่ปากคลองแม่นํ้าอ้อม พร้อมทั้งให้
สร้างป้อมปราการข้ึน 2 แห่ง เรียกว่า “ป้อมแก้ว” และ “ป้อมทับทิม” (ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้รื้อป้อมแก้วและกําแพงบางส่วนเพื่อนําอิฐไปสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติ
และบางส่วนถูกนํ้าพัดเซาะพังทลายไป ปัจจุบันได้พัฒนาและสร้างเป็นพระราชอุทยานเฉลิมพระ
เกียรติ)5 ส่วนป้อมทับทิมน้ันคงสร้างด้วยไม้ และอาจต้ังอยู่บริเวณที่ต้ังของวัดเฉลิมพระเกียรติใน
ปัจจุบัน 
 ดังปรากฏหลักฐานในจดหมายเหตุรายวันของบาทหลวงเดอซัวชี ผู้ซึ่งร่วมมากับ
คณะราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส เข้ามาเจริญทางพระราชไมตรีในรัชสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช เมื่อปี พ.ศ. 2228 มีความตอนหน่ึงกล่าวว่า 

 

                                                             

 3กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 82 เร่ืองพระราชพงศาวดารกรุงสยาม จาก
ต้นฉบับของบริติชมิวเซียมกรุงลอนดอน, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2537), 41. 
 4คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี, 5. 
 5กรมศิลปากร, ปกิณกะศิลปวัฒนธรรม เล่ม13 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 56. 
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...เช้าวันน้ีเราผ่านป้อมปืนท่ีทําด้วยไม้ 2 ป้อม ซ่ึงยิงสลุต เป็นการคํานับให้แก่เรา 10 นัด 
อีกป้อมหน่ึง 8 นัด ท่ีน่ีมีแต่ปืนเหล็กหล่อ ดินปืนดีมากทีเดียว ป้อมทางขวามือเรียก ป้อมแก้ว
(Hale de Cristal) และป้อมทางซ้ายมือเรียก ป้อมทับทิม(Hale de Rubis) ณ ท่ีน้ี เจ้าเมือง
บางกอกก็กล่าวคําอําลาและอ้างเหตุว่าได้ควบคุมเรือขบวน มาส่งจนสุดแดนท่ีอยู่ในความ
ปกครองของเมืองบางกอกแล้ว แล้วก็ลาท่านราชทูตกลับไป เจ้าเมืองตลาดขวัญ(Teland couan) 
ได้ลงเรือบัลลังค์มาเยี่ยมคํานับ เรือของเขามีฝีพายหกสิบคน….6 

 
 ต่อมา พ.ศ. 2230 เมื่อลาลูแบร์ บาทหลวงชาวฝรั่งเศส เป็นราชทูตซึ่งเดินทางเข้า

มาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเข้ามาก็กล่าวถึงป้อมไม้ในจังหวัดนนทบุรีเช่นกัน โดยเขียน
แผนที่ไว้ด้วย เข้าใจกันว่า ป้อมแก้ว คงต้ังอยู่บริเวณ ตลาดแก้ว(ซึ่งคงมีมาคู่กันกับ ตลาดขวัญ) ส่วน 
ป้อมทับทิม น้ันคงต้ังอยู่บริเวณหน้าวัดเฉลิมพระเกียรติในปัจจุบัน 

 สภาพเศรษฐกิจสังคมของนนทบุรีในเวลาน้ัน คงมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก 
ทั้งเน่ืองด้วยจากการค้าขายด้วยเป็นเมืองที่ต้ังอยู่บนเส้นทางคมนาคมสําคัญ รวมถึงการทําสวนผลไม้ 
ซึ่งบ้านตลาดขวัญน้ัน มักมีผู้กล่าวว่าเป็นพื้นที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และเป็นที่ปลูกสวนผลไม้ที่ข้ึนช่ือ
แห่งหน่ึง ของกรุงศรีอยุธยา ดังมีปรากฏในจดหมายเหตุบันทึกการเดินทางของลาลูแบร์ ความว่า 
“สวนผลไม้ที่บางกอกน้ันมีอาณาบริเวณยาวไปตามชายฝั่งโดยทวนข้ึนสู่เมืองสยามถึง 4 ลี้ กระทั่งจรด
ตลาดขวัญ(Talacouan) ทําให้เมืองหลวงแห่งน้ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลาหารซึ่งคนพื้นเมืองชอบบรโิภค
กันนักหนา...”7 

                                                             

 6เดอ ซัวซีย์, จดหมายเหตุรายวันการเดินทางสู่ประเทศสยาม ในปี ค.ศ. 1685-1686,  
แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร (กรุงเทพฯ: ก้าวหน้า, 2516), 350. 
 7เดอ ลาลูแบร์, จดหมายเหตุลาลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต์ ท. โกมล
บุตร (กรุงเทพฯ: ก้าวหน้า, 2510), 14. 
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 และชุมชนที่สําคัญอีกชุมชนหน่ึง คือ บ้านตลาดแก้ว ซึ่งน่าจะเป็นชุมชนที่มี

ความสําคัญควบคู่กับ ตลาดขวัญ ดังปรากฏในจดหมายเหตุของลาลูแบร์ ความว่า  
 ...ตําบลสําคัญๆ ท่ีแม่นํ้าสายน้ี (หมายถึงแม่นํ้าเจ้าพระยา) ไหลผ่าน คือ แม่ตาก

(Me-Tac) อันเป็นเมืองเอกของราชอาณาจักรสยามท่ีตั้งอยู่ทางทิศเหนือหนพายัพ ถัดจากน้ีต่อ
มาถึงเมืองเชียงทอง (Tian-Tong) หรือ เชียงทอง กําแพงเพชร หรือกําแพงเฉยๆ ซ่ึงบางคนออก

ภาพที่ 4 แผนที่แม่ นํ้าเจ้ าพระยาสมัย
 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิมี
 การขุดคลองลัดจากคลองบาง
 กรวย(แม่นํ้าเจ้าพระยา)  ในปี 
 พ.ศ.2081 
ที่มา: อรศิริ ปาณินท์, รายงานวิจัยเร่ือง
ลั กษณะอาคารพักอา ศัยย่ านคลอง
บางกอกน้อย (กรุงเทพฯ: ภาควิชา
สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
2527), 13.  

ภาพที ่5 แผนที่แม่นํ้าเจ้าพระยาสมัย
 สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ในปี 
 พ.ศ. 2179 
ที่มา: อรศิริ ปาณินท์, รายงานวิจัยเร่ือง
ลักษณะอาคารพักอา ศัยย่ านคลอง
บางกอกน้อย (กรุงเทพฯ: ภาควิชา
สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
2527), 14.  
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เสียงว่า กําแปง(Campingue) แล้วก็มาถึงเมืองนครสวรรค์(Loconsevan) ชัยนาท(Tehainat) 
สยาม(กรุงศรีอยุธยา) ตลาดขวัญ ตลาดแก้ว(Taaqu’ou) และบางกอก...8 

 

 
ภาพที่ 6 แผนที่ในสมัยอยุธยาตอนปลาย มีระบุตําแหน่งที่ต้ังของบ้านตลาดแก้วและบ้านตลาดขวัญ 
ที่มา: เดอ ลาลูแบร์, จดหมายเหตุลาลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร 
(กรุงเทพฯ: ก้าวหน้า, 2510), 12. 

  
 สําหรับบริเวณที่เป็นที่ต้ังของ ตลาดแก้ว น้ันมีผู้สันนิษฐานว่าอาจต้ังอยู่แถววัด

ปากนํ้า ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมืองนนทบุรี 
 ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ทรงโปรดเกล้าฯให้ขุดคลองลัด
เกร็ดข้ึน ในปี พ.ศ. 2264 เน่ืองจากมีเรือสินค้าทั้งในและต่างประเทศผ่านเข้ามาตามลํานํ้าเจ้าพระยา

                                                             

 8เดอ ลาลูแบร์, จดหมายเหตุลาลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, 15. 
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มากมาย เมื่อทรงพิจารณาถึงความจําเป็นที่จะต้องขุดคลองลัดตามลํานํ้าเจ้าพระยาเพิ่มข้ึนอีก และ
เพื่อความสะดวกในการคมนาคม รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจของกรุงศรีอยุธยา จึงทรงมีพระราชดําริ
ให้ขุดคลองลัดแม่นํ้าเจ้าพระยา ช่วงเกาะเกร็ดที่แม่นํ้าเจ้าพระยาไหลโค้งอ้อมไปทางทิศตะวันตกแล้ว
ไหลวกมาทางทิศตะวันออก ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตเลขา ตอนหน่ึงว่า 

  
 ...ในปีขาล จัตวาศกน้ัน ทรงพระกรุณาโปรดให้พระธนบุรีเป็นแม่กองเกณฑ์ไพร่
พล คนหัวเมืองปากใต้ให้ได้คนหม่ืนเศษ ให้ขุดคลองเกร็ดน้อยลัดคุ้งบางบัวทองน้ันอ้อมนัก ขุดลัด
ให้ตรง พระธนบุรีรับส่ังแล้วถวายบังคมลามาให้เกณฑ์คนไพร่พล ในบรรดาหัวเมืองปากใต้ได้คน
หม่ืนเศษ  ให้ขุดคลองเกร็ดน้อยน้ันลึก 6 ศอก  กว้าง 6 วา  ยาวทางไกลได้ 29 เส้นเศษ  ขุดเดอืน
เศษจึงแล้ว พระธนบุรีน้ันจึงกลับมากราบทูลพระกรุณาให้ทราบทุกประการ…9 

  
 เมื่อขุดคลองลัดแม่นํ้าเจ้าพระยาได้แล้ว ทําให้การเดินเรือลัดเร็วข้ึน คลองที่ขุดมี
ขนาดเพียงกว้าง 6 วา ลึก 6 ศอก และยาว 29 เส้น  เรียกคลองน้ีในสมัยน้ันว่า คลองเกร็ดน้อย ต่อมา
นิยมเรียกกันว่า คลองลัดเกร็ด ต้นคลองหรือปากคลองเรียกกันว่า ปากเกร็ด  ต่อมาคลองลัดเกร็ดได้
ถูกความแรงของกระแสนํ้าเซาะตลิ่งพัง จนกว้างมากข้ึนเรื่อยๆกลายเป็นแม่นํ้าไป บริเวณที่ดินที่เป็น
เกาะเกร็ดจึงมีลักษณะเป็น “เกาะ” เรียกกันว่า “เกาะเกร็ด” ต่อมามีการยกฐานะ "ปากเกร็ด" เป็นช่ือ
ตําบลและช่ืออําเภอ ส่วนเกาะเกร็ดก็ได้รับการยกฐานะเป็น "ตําบลเกาะเกร็ด" จนถึงปัจจุบันน้ี10 
 พ.ศ. 2307 ในสมัยรัชกาลสมเด็จพระที่น่ังสุริยามรินทร์ ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาแก่
พม่า มังมหานรธาเป็นแม่ทัพพม่ายกเข้ามาตีเมืองทวาย เมืองตะนาวศรีได้ แล้วยกติดตามพวกมอญมา
ชุมพรได้โดยสะดวก จึงมีความกําเริบคิดยกเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา ได้เตรียมกองทัพเรือมาเพื่อตัด
เส้นทางลําเลียงยุทธปัจจัยของกรุงศรีอยุธยาจากบริเวณปากแม่นํ้าเจ้าพระยา และป้องกันไม่ให้เรือรบ
ของชาวตะวันตกให้ความช่วยเหลือกรุงศรีอยุธยาได้ ฝ่ายกรุงศรีอยุธยาตระหนักถึงความสําคัญของ
เมืองธนบุรีและนนทบุรี สมเด็จพระที่น่ังสุริยามรินทร์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระยายมราชเป็นแม่ทัพไป
ป้องกันเมืองนนทบุรีและให้พระยารัตนาธิเบศร์ นํากองกําลังที่เข้มแข็งจากเมืองนครราชสีมา ไปรักษา
ป้องกันป้อมปราการที่เมืองนนทบุรี 
 

                                                             

 9กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์, กรมศิลปากร . พระราชพงศาวดารฉบับพระ
ราชหัตถเลขา, 105. 
 10คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี, 41. 
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ภาพที่ 7 แผนที่แสดงเส้นทางแม่นํ้าเจ้าพระยาและคลองขุดใหม ่
ที่มา: คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วัฒนธรรม 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ
อํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2542), 24. 
 
 ในเหตุการณ์น้ัน มคราโบ แม่ทัพเรือของพม่า ได้สามารถยึดค่ายธนบุรีได้ 
พงศาวดารกรุงสยามฉบับ บริติชมิวเซียม ได้บันทึกเหตุการณ์ไว้ว่า “...ครั้ง ณ เดือน 10 พม่ายก
ทัพเรือลงมาตีค่าย(บาง) บํารุแตก แล้วยกมาตีเมืองนนทบุรีได้ ต้ังพักพลอยู่ 3 วันจึ่งเลิกทัพถอยไปอยู่ 
ณ ตอกระออม...” 
 “...ฝ่ายทัพพระยายมราช ซึ่งต้ังอยู่ ณ เมืองนนท์น้ัน ก็เลิกหนีข้ึนไปเสียพม่าต้ัง
(อยู่) เมืองธนบุรีแล้วจึ่งแบ่งกันข้ึนมาต้ังค่าย ณ วัดเขมา(ภิรตาราม) ตําบลตลาดแก้วทั้งสองฟาก...” 
และเมื่อกองทัพพม่าตีเมืองนนทบุรีได้แล้ว ขณะน้ันมีเรือกําปั่นอังกฤษเข้ามาค้าขายที่ธนบุรี จึงรับ
อาสาช่วยรบพม่า พม่าจึงเอาปืนใหญ่ต้ังบนป้อมวิชาเยนทร์ ยิงโต้ตอบกับเรือกําปั่นอังกฤษ ในที่สุดเรือ
กําปั่นอังกฤษก็ถอนสมอหนีไปอยู่ที่เมืองนนทบุรี ดังปรากฏความว่า  
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 ...คร้ันเพลกลางคืน นายกําปั่น(อังกฤษ) จึงขอเรือกราบมาชักสลุบล่องลงไปไม่ให้มี
ปากเสียง คร้ันตรงค่ายพม่า ณ วัดเขมา(ภิรตาราม) แล้ว ก็จุดปืนรายแคมพร้อมกันท้ังสองข้าง 
ฝ่ายพม่าต้องปืนล้มตายเจ็บลําบากแตกว่ิงออกจากค่าย คร้ันนํ้าขึ้นเพลาเช้า สลุบถอยมาหากําปั่น
ซ่ึงทอดอยู่ ณ ตลาดขวัญ ฝ่ายพม่าก็ยกมาเข้าค่ายเมืองนนทบุรี...11  

 และทําให้เมืองนนทบุรีกลายเป็นยุทธภูมิระหว่างเรือกําปั่นอังกฤษกับพม่า ในที่สุด
พม่าก็ยกเข้าค่ายเมืองนนทบุรีได้ และในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2310 กองทัพพม่าก็สามารถเข้ายึดกรุง
ศรีอยุธยาได้ สําหรับผลกระทบที่เกิดข้ึนกับเมืองนนทบุรี คือ วัดวาอารามถูกทิ้งร้าง ผู้คนอพยพทิ้ง
บ้านเรือนหนีภัยสงครามไปหลบซ่อนอยู่ตามบ้านสวนและชุมชนตามลําคลองที่อยู่ลึกเข้าไป ต้องใช้
เวลานานพอสมควรจึงกลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
 2.2. นนทบุรีสมัยธนบุรี 
 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตรงกับ พ.ศ. 2317 ได้โปรดเกล้าฯให้
ข้าหลวงไปรับครอบครัวมอญมาต้ังบ้านเรือนอยู่ในแขวงเมืองนนท์ ในท้องที่อําเภอปากเกร็ด และ
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เน่ืองจากมอญแพ้สงครามกับพม่า เมื่อมอญสู้พม่าไม่ได้จึงกวาด
ครอบครัวมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ดังความที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา 
ความว่า 

 ฝ่ายพวกรามัญท่ีหนีพวกพม่ามาน้ัน พระยาเจ่ง ตละเสี้ยง ตละเก็บ กับพระยาก
ลางเมือง ซ่ึงหนีเข้ามาคร้ังกรุงเก่า พม่าตีกรุงได้นําตัวกลับไป และสมิงรามัญ นายไพร่ท้ังปวงพา
ครัวเข้ามาทุกด่านทุกทาง ให้ข้าหลวงไปรับมาถึงพระนครพร้อมกัน แล้วทรงพระกรุณาให้ตั้ง
บ้านเรือนอยู่แขวงเมืองนนท์บ้าง เมืองสามโคกบ้าง แต่ฉกรรจ์จัดได้สามพัน โปรดให้หลวงบําเรอ
ภักดิ์คร้ังกรุงเก่าเป็นเชื้อรามัญให้เป็นเพราะยารามัญวงศ์ เรียกว่า จักรีมอญควบคุมกองมอญใหม่
ท้ังส้ิน และโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราภูมิคุ้มห้ามสรรพากรขนอนตลาดท้ังปวง ให้ค้าขายทํามา
หากินเป็นสุข แล้วให้เกณฑ์พระยารามัญวงศ์คุมกองมอญ ยกหนุนออกไปต่อรบพม่าอีกทัพหน่ึง12 

 เมื่อภาวะสงครามคืนสู่ปกติ ชาวนนทบุรีจึงเริ่มทําการเพาะปลูก ค้าขายและติดต่อ
กับเมืองหลวง ซึ่งในขณะน้ัน นนทบุรีมีสถานะเป็นเมืองชานพระนคร รวมทั้งมีชาวกรุงเก่า(กรุงศรี
อยุธยา) และชาวเมืองใกล้เคียง เดินทางมาต้ังหลักแหล่งใกล้กรุงธนบุรีมากข้ึน ชุมชนต่างๆ ของ
นนทบุรี จึงกลายเป็นแหล่งรองรับชาวกรุงเก่าเหล่าน้ัน 

                                                             

 11กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 82 เร่ืองพระราชพงศาวดารกรุงสยาม จาก
ต้นฉบับของบริติชมิวเซียมกรุงลอนดอน, 340. 
 12กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์, กรมศิลปากร. พระราชพงศาวดารฉบับพระ
ราชหัตถเลขา, 193.  
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 2.3 นนทบุรีสมัยรัตนโกสินทร์ 
 ในรัชกาลสมเด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่1 ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายพระนครจากกรุงธนบุรีไปต้ังที่ฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าเจ้าพระยา แต่
เมืองนนทบุรีก็ยังคงมีฐานะเป็นแขวงข้ึนกับเมืองบางกอก และในสมัยน้ีมีการต้ังบ้านเรือนของชาวไทย
มุสลิมที่ถูกกวาดต้อนมาจากเมืองปัตตานี ในเหตุการณ์ที่ไทยยกกองทัพไปปราบกบฏหัวเมืองทางใต้ซึง่
ประกาศแข็งเมือง โปรดเกล้าฯ ให้ไปต้ังบ้านเรือนอยู่ที่บ้านท่าอิฐ อําเภอปากเกร็ด13 และมีจารึกบน
แผ่นดินเผา วัดเทพอุรุมภังค์ ที่มีเน้ือหาโดยสังเขปกล่าวว่า เมื่อ พ.ศ. 2341 สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ
เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ โปรดให้นําพระตําหนักแพมาสร้างเป็นพระอุโบสถของวัดแห่งหน่ึง เพื่อ
เป็นปัจจัยแก่พระโพธิญาณผู้สร้างสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์การกําหนด
อายุกําหนดจากศักราชที่ปรากฏบนจารึกว่า “สุภ่ม่ศ่ดุพรพุทสักก่ราชล่วงแลวได 2341…” (ศุภมัสดุ 
พระพุทธศักราชล่วงแล้วได้ 2341) คือ พ.ศ. 2341 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช (ร. 1) แห่งราชวงศ์จักรี (ครองราชย์ พ.ศ. 2325 - 2352)14 จารึกน้ีเป็นหลักฐาน
สําคัญช้ินหน่ึงที่แสดงถึงความเกี่ยวโยงระหว่างกรุงเทพฯ และเมืองนนทบุรี ว่ายังคงเป็นบริเวณที่มี
ความสําคัญ สําหรับวัดเทพอุรุมภังค์ ปัจจุบันเป็นวัดร้างอยู่ภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระน่ังเกล้า ซึ่ง
พื้นที่บริเวณน้ี คือที่ต้ังของบ้านตลาดขวัญ อันเป็นตัวเมืองนนทบุรีเก่าน่ันเอง 

 
ภาพที่ 8 จารึก วัดเทพอุรมุภังค์ 
ที่มา: ฐานข้อมูลจารกึในประเทศไทย, จารึกวัดเทพอุรุมภังค์, เข้าถึงเมื่อ 8 เมษายน 2559 เข้าถึงได้
จาก http://www.sac.or.th/  

                                                             

 13หวน พินธุพันธ์, ประวัติศาสตร์เมืองนนทบุรี, (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2547), 23. 
 14ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, จารึกวัดเทพอุรุมภังค์, เข้าถึงเมื่อ 8 เมษายน 2559, 
เข้าถึงได้จาก http://www.sac.or.th/  
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  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีชาวมอญอพยพเข้ามาขอพึ่ง
พระบรมโพธิสมภารเป็นจํานวนมาก โปรดเกล้าฯ ให้ไปต้ังบ้านเรือนอยู่ที่เมืองปทุมธานี เมืองนคร
เข่ือนขันธ์และเมืองนนทบุรี ชาวมอญกลุ่มที่มาอาศัยอยู่ที่เมืองนนทบุรี เรียกว่า มอญใหม่ ต้ังบ้านเรือน
อยู่ที่บริเวณปากเกร็ด15 

 ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระองค์ได้
โปรดเกล้าฯให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติข้ึน เพื่อทรงพระราชอุทิศแด่พระชนกชนนีในสมเด็จพระศรี     
สุลาลัย พระบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีของพระองค์ ดังปรากฏในเรื่อง
พระราชสันตติวงศ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในประชุมพงศาวดาร
ภาคที่ 33 ตอนหน่ึงว่า “พระชนกของพระศรีสุลาลัย มีนามบุญจัน ได้ทําราชการแผ่นดินเป็นที่พระยา
นนทบุรีศรีมหาอุทยาน ต้ังเคหสถานอยู่ในที่ ซึ่งได้ทรงสถาปนาเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติเมือง
นนทบุรี”16 
 ในสมัยน้ี เศรษฐกจิการค้าขายของนนทบรุีคงมีความเจริญรุง่เรอืงมากดังปรากฏใน
นิราศภูเขาทอง ของสุนทรภู่ซึ่งแต่งเมือ่ปี พ.ศ. 2371 ได้กล่าวถึงบ้านตลาดขวัญ จังหวัดนนทบรุีไว้
ตอนหน่ึงว่า 
 ถึงแขวงนนท์ชลมารถตลาดขวัญ มีพ่วงแพแพรพรรณเขาค้าขาย 
 ต้ังของสวนล้วนแต่เรือเรียงราย  พวกหญิงชายชุมกันทุกวันคืน17 
 และในนิราศพระบาท ซึ่งเป็นนิราศอกีเรื่องหน่ึงของ สุนทรภู่ แต่งข้ึนเมื่อเดินทาง
ไปพระพทุธบาท สระบุรี ได้เดินทางข้ึนไปตามลําแม่นํ้าเจ้าพระยา และผ่านตําบลตลาดขวัญเช่นเดียว 
กับนิราศภูเขาทอง 
 ถึงแขวงแควแพตลอดตลาดขวัญ  เป็นเมืองจันตประเทศรโหฐาน 
 ตลิ่งเบื้องบูรพาศาลาลาน  เรือขนานจอดโจษกันจอแจ 
 พินิจนางแม่ค้าก็น่าชม  ท้าคารมเร็วเร่งอยู่เซ็งแซ่ฯ18 

                                                             

 15คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี, 50. 
 16จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 33: บุรพภาคพระธรรมเทศนา 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 
2474), 15. 
 

17พระสุนทรโวหาร(ภู่), นิราศสุนทรภู่ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2504), 140. 
 

18เรื่องเดียวกัน, 115. 
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 ซึ่งพื้นที่บริเวณคลองอ้อมนนท์น้ันนอกจากจะเป็นที่ต้ังถ่ินฐานของชุมชนแต่โบราณ
แล้ว ยังเป็นเส้นทางที่เช่ือมสู่หัวเมืองตะวันตก เพื่อใช้ในการลําเลียงอ้อย นํ้าตาล รวมทั้งการต้ังด่าน
เก็บภาษีทางนํ้า ต่อมาในสมัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4 โปรดเกล้า
ฯ ให้เปลี่ยนช่ือเมืองนนทบุรีศรีมหาสมุทร เป็นเมืองนนทบุรีศรีมหาอุทยาน ที่ทําการเมืองนนทบุรีน้ัน
ยังคงต้ังอยู่ที่ปากแม่นํ้าอ้อม บ้านบางศรีเมือง ฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าเจ้าพระยา เป็นหัวเมืองประเภท
ชายฝั่งทะเล มีการติดต่อสัมพันธ์กับเมืองหลวงอย่างใกล้ชิด และทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองเจดีย์
บูชาและคลองมหาสวัสด์ิในปี พ.ศ.240319 โดยมีลักษณะเป็นคลองใหญ่เช่ือมกรุงเทพฯกับนครปฐม 
เรือใหญ่สัญจรได้สะดวก ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของชุมชนบริเวณคลองมหาสวัสด์ิ  

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 โปรดเกล้าฯ ให้
ย้ายที่ทําการเมือง นนทบุรี จากปากคลองอ้อมนนท์ ตําบลบางศรีเมือง อําเภอตลาดขวัญ ฝั่งตะวันตก
ของแม่นํ้าเจ้าพระยาไปต้ังที่ฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าเจ้าพระยา บริเวณปากคลองบางซื่อฝั่งใต้ ในสมัยน้ี
นนทบุรีแบ่งเขตการปกครองเป็น 4 อําเภอ คือ อําเภอตลาดขวัญ อําเภอบางใหญ่ อําเภอบางบัวทอง 
และอําเภอปากเกร็ด นอกจากน้ันพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองข้ึนอีก คือ คลองนภาภิรมย์ คลอง
ทวีวัฒนา และคลองมหาสวัสด์ิ ซึ่งอยู่ในเขตท้องที่อําเภอไทรน้อย อําเภอบางใหญ่ และอําเภอบาง
กรวย ทําให้มีความสะดวกในการคมนาคมระหว่างนนทบุรีกับเมืองนครไชยศรี และยังเป็นการเพิ่ม
แหล่งนํ้าทําการเกษตรอีกด้วย  
  ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6 จังหวัด
นนทบุรีมีการจัดแบ่งการปกครองเป็น 4 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ คือ อําเภอตลาดขวัญ อําเภอบางใหญ่ 
อําเภอบางบัวทอง อําเภอปากเกร็ด และอําเภอบางใหญ่ 

  และในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ ให้ย้าย
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี จากบ้านตลาดขวัญบริเวณปากคลองบางซื่อใต้ ไปต้ังที่โรงเรียนราช
วิทยาลัยและเปลี่ยนช่ืออําเภอบางใหญ่เป็นอําเภอบางกรวย ให้กิ่งอําเภอบางแม่นางเป็นอําเภอ แล้ว
เปลี่ยนช่ือเป็นอําเภอบางใหญ่ นนทบุรีในสมัยน้ีแบ่งเขตการปกครองเป็น 5 อําเภอ คือ อําเภอเมือง
นนทบุรี อําเภอบางกรวย อําเภอบางบัวทอง อําเภอปากเกร็ด และอําเภอบางใหญ่20  

 

                                                             

 19“ขุดคลองเจดีย์บูชา 9.2/33,” เอกสารรัชกาลที่ 5 กษ, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, อ้าง
ถึงใน กรมศิลปากร, “พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองนครปฐม,” ใน ปกิณกคดีประวัติศาสตร์
ไทย เล่ม2 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2552), 65. 
 20คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี, 50. 
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 2.4 นนทบุรีสมัยการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
  วันที่ 24 มิถุนายน 2475 ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การบริหารราชการแผ่นดินได้เปลี่ยนแปลงไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นนทบุรีก็มีเหตุการณ์สําคัญที่ไปเกี่ยงเน่ืองด้วย เช่น 
มีการตัดถนนในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเช่ือมจังหวัดนนทบุรี ถึงกรุงเทพฯ ข้ึนเป็นสายแรก มีช่ือว่าถนน
ประชาราษฎร์ และตัดถนนเลียบแม่นํ้าเจ้าพระยาข้ึนเป็นสายที่สอง ช่ือว่าถนนพิบูลสงคราม จังหวัด
นนทบุรีถูกยุบและแบ่งพื้นที่อําเภอเมืองนนทบุรี กับอําเภอปากเกร็ดไปรวมกับจังหวัดพระนคร แบ่ง
พื้นที่ของอําเภอบางกรวย อําเภอบางใหญ่ และอําเภอบางบัวทองไปรวมกับจังหวัดธนบุรี เมื่อวันที่ 9 
พฤษภาคม พ.ศ.2548 มีการยกฐานะนนทบุรีข้ึนเป็นจังหวัดอีกครั้ง แบ่งเขตการปกครองเป็น 5 
อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ คือ อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอบางกรวย อําเภอบางบัวทอง อําเภอปากเกร็ด 
อําเภอบางใหญ่ กิ่งอําเภอไทรน้อย ต่อมายกฐานะเป็นอําเภอไทรน้อย21 
 
3. สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ชุมชนคลองอ้อมนนท์ จังหวัดนนทบุรี 
 พื้นที่ซึ่งอยู่บริเวณเส้นทางนํ้าที่ไหลวกอ้อมไปมา หรือที่เรียกว่าคลองอ้อม แม่นํ้าอ้อมน้ัน 
จะทําให้ที่ดินตามสองฝั่งลํานํ้าโดยเฉพาะบริเวณที่อยู่กลางจะเป็นที่ดอนข้ึน ทําให้เหมาะแก่การสร้างที่
อยู่อาศัยและปลูกไม้ยืนต้นเป็นเรือกสวน อีกทั้งเมื่อมีการขุดตลองลัดทําให้ลํานํ้าเปลี่ยนเส้นทาง ทาง
นํ้าเก่าจึงเกิดการต้ืนเขินและมีการทับถมสูงข้ึน ซึ่งถือเป็นการเพิ่มพื้นที่ดอนสําหรับอยู่อาศัยและทํา
การเพาะปลูก ด้วยเหตุน้ีพื้นที่บริเวณชุมชนรอบคลองอ้อมนนท์น้ัน น่าจะเป็นชุมชนที่มีความสําคัญมา
แต่ครั้งสมัยอยุธยาและเป็นแหล่งปลูกผลไม้ขนาดใหญ่ ด้วยเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรจากกรุงศรี
อยุธยา นอกจากน้ีในปี พ.ศ.2081 เมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดเช่ือม
แม่นํ้าเจ้าพระยา ที่บางกรวยตรงไปทางทิศใต้ผ่านบางบําหรุ ไปบรรจบคลองบางกอกน้อย เพื่อเป็น
ทางลัดสําหรับการเดินเรือระหว่างเมืองธนบุรีและเมืองนนทบุรี ผลจากการขุดคลองลัดทําให้การ
เดินทางเป็นไปอย่างสะดวก โดยสามารถล่องเรือผ่านคลองอ้อมนนท์และสามารถลัดมาสู่บางกอกน้อย
ได้เลย ไม่ต้องไปยังแม่นํ้าเจ้าพระยาสายหลัก ทําให้เกิดการขยายตัวของชุมชนชาวสวนจากบางกอก
มายังบางกรวย บางใหญ่กันมากข้ึน มีการต้ังถ่ินฐานบ้านเรือนริมสองฝั่งลํานํ้าและมีการขุดคลองซอย
เพื่อประโยชน์ในการใช้นํ้าทําสวนและเพ่ือการคมนาคม  
 จนกระทั่งในปี พ.ศ.2179 เมื่อสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัด
จากแม่นํ้าเจ้าพระยาบริเวณวัดท้ายเมือง ตรงไปทางทิศใต้บรรจบแม่นํ้าเจ้าพระยาที่บริเวณหน้าวัด

                                                             

  21คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี, 61. 
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เขมาภิรตาราม เพื่อช่วยให้การเดินเรือเป็นไปอย่างสะดวกมากข้ึน ลํานํ้าเจ้าพระยาเดิมเกิดการต้ืนเขิน
และแคบลงเพราะกระแสนํ้าเปลี่ยนทิศทางทําให้กลายเป็น คลองเล็กที่เรียกว่า คลองอ้อมนนท์น่ันเอง 
แม้ว่าเส้นทางสัญจรหลักจะเปลี่ยนแปลงไป แต่เส้นทางเดิมคือคลองอ้อมนนท์ก็ยังคงมีการใช้เดินทาง
สัญจรโดยตลอด เพราะเป็นเส้นทางลัดในการเดินทางจากพระนครศรีอยุธยาไปเมืองนครปฐม 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถใช้เส้นทางเช่ือมบริเวณบางใหญ่ไปยังคลองโยง
เพื่อบรรจบแม่นํ้านครชัยศรีหรือแม่นํ้าท่าจีนที่บ้านลานตากฟ้า เป็นเส้นทางเดินเรือจากกรุงศรีอยุธยา
และจากบางกอกไปเมืองนครปฐม และเมืองสุพรรณบุรี 

 
ภาพที่ 9 แผนที่แสดงเส้นทางของลํานํ้าคลองอ้อมนนท์ อันเป็นแม่นํ้าเจ้าพระยาสายเก่า 
ที่มา: ดัดแปลงจาก กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, แหล่งสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมริมคลองอ้อมนนท์ (กรุงเทพ: 
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548), 28.  
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ภาพที่ 10 แผนที่แสดงตําแหน่งและเส้นทางเช่ือมต่อของคลองอ้อมนนท์ บางกรวย บางใหญ่ บางกอก
 น้อย 
ที่มา: ศรีศักร วัลลิโภดม, “บางใหญ:่ ชุมชนชาวสวนในเขตนนทบุร,ี” เมืองโบราณ 23, 3 (กรกฎาคม-
กันยายน 2540): 58. 
 ด้วยสภาพพื้นที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งสวนผลไม้นานาพันธ์ุ รวมถึงเป็น
เส้นทางคมนาคมที่สําคัญต้ังแต่ครั้งอดีต ทําให้เกิดเป็นชุมชนชาวสวนขนาดใหญ่ ดังมีปรากฏหลักฐาน
งานศิลปกรรมที่พบ เช่น พระปรางค์ วัดปรางค์หลวง ชุมชนบางม่วง อําเภอบางใหญ่ รวมถึง
พระพุทธรูปหินทรายรวมถึงใบเสมาหินทราย(กําหนดอายุได้ราวสมัยอยุธยาตอนต้น-ตอนกลาง) หลาย
องค์ เช่นพระพุทธรูปหินทรายที่วัด บางรักใหญ่ วัดบางแพรก วัดประชารังสรรค์ เป็นต้น รวมถึงถูก
กล่าวถึงในกวีนิพนธ์ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ได้รับการแต่งข้ึนโดยกวีที่มีช่ือเสียง แสดงให้เห็นว่า
เส้นทางการเดินทางผ่านแม่นํ้าเจ้าพระยาเข้าสู่คลองอ้อม คลองลัดต่างๆ แถบเมืองนนทบุรี รวมถึง
ชุมชนสองฟากฝั่งนํ้าน้ัน เป็นที่รู้จักกันดีในอดีต สําหรับประชากรของจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วย 
กลุ่มชนที่สืบเช้ือสายมาจากหลายเช้ือชาติมีทั้งไทย จีน มอญ แขก ซึ่งเกิดการผสมผสานแต่งงาน
ระหว่างกลุ่มในเวลาต่อมา ชนชาติไทยมีอยู่ทั่วไปทุกอําเภอ เป็นชนกลุ่มใหญ่ที่สุดของจังหวัดรองลงไป
คือเช้ือสายจีนซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าได้เข้ามาอยู่ในนนทบุรีต้ังแต่เมื่อใด สันนิษฐานว่าคงจะ
เข้ามาอยู่ต้ังแต่ในสมัยครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี นอกจากน้ียังมีกลุ่มชนที่บรรพบุรุษอพยพเข้ามา
ภายหลังอีกสามกลุ่มชน คือ ชาวไทยเช้ือสายสายมอญ ชาวไทยเช้ือสายมลายูนับถือศาสนาอิสลาม
และชาวไทยที่มีบรรพบุรุษที่มาจากเมืองตะนาวศรี ทั้งสามกลุ่มชนน้ีอพยพมาอยู่ในพื้นที่นนทบุรีต้ังแต่
สมัยอยุธยา สมัยธนบุรีตลอดจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น22  

                                                             

 22กรมศิลปากร, ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม13, 79. 
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ชุมชนในพื้นที่บรเิวณคลองอ้อม อาจสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่ม ดังน้ี23 

 
ภาพที่ 11 แผนที่แสดงตําแหน่งชุมชนต่างๆ รอบคลองอ้อมนนท์ 
ที่มา: กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม. แหล่งสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมริมคลองอ้อมนนท์ (กรุงเทพ: สํานักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548), 40. 
  
 ชุมชนวัดชลอ วัดชลอเป็นทั้งช่ือตําบลและช่ือวัด ต้ังอยู่บริเวณโค้งคลองอ้อม ตัววัด
ต้ังอยู่ริมคลองวัดชลอ ชุมชนแห่งน้ีน่าจะมีการต้ังบ้านเรือนอาศัยมาต้ังแต่สมัยอยุธยา และหนาแน่น
ข้ึนเมื่อมีการขุดคลองลัดระหว่างบางกอกกับบางกรวย ข้ึนในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท ทรงนิพนธ์ไว้ใน นิราศพระประธม ว่า 

  “วัดชะลอคิดใคร่จ้าง คนจร 
  ไปลอบชะลอบรรจฐรณ์ แท่นน้อง 
  มาร่วมเรือที่นอน แนบน้อย หน่ึงนา 
  คิดบ่สมคิดข้อง ขัดแค้นคําชะลอฯ”24 
  

                                                             

 23คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี, 30-37. 
 

24กรมหลวงวงษาธิราชสนิท(พระองค์เจ้านวม), นิราศพระประธม (กรุงเทพฯ: บริษัท
ประยูรวงศ์, 2526), 15. 
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 และสุนทรภู่ ได้เขียนไว้ใน นิราศพระประธม ในคราวผ่านหน้าวัดว่า 
 “วัดฉะลอใครหนอฉะลอฉลาด เอาอาวาสมาไว้ให้อาศัยสงฆ์ 
 ช่วยฉะลอวรลักษณ์ทีร่ักทรง ให้มาลงเรือร่วมนวมที่นอนฯ”25 
 เหตุที่ช่ือว่า วัดชลอน้ันอาจเป็นไปได้ว่า บรเิวณน้ันมีการไหลวนของกระแสนํ้าทําให้ต้อง

ค่อยๆ ชะลอเรือก่อนจะสัญจรผ่านไป ดังมปีรากฏความในนิราศสุพรรณ ของนายมี ความว่า 
  “บรรลุถึงวัดชะลอก็รอจิต 
  ใครช่างคิดชะลอวัดไม่ขัดสน 
  ถ้าไม่ชะลอก็จะพังลงวังวน 
  ชะลอพ้นทีจ่ะพงัจงึย่ังยืน 
  แต่ชะลอจิตมนุษย์น้ีสุดยาก 
  เอาพรวนลากก็ไม่ไหวอย่าได้ขืน 
  ใครขัดขวางนํ้าใจเหมอืนไฟฟืน 

 ทั้งแผ่นพื้นภพไตรใจเหมือนกัน”26 
 ชุมชนวัดเขมาภิรตาราม ชุมชนแห่งน้ีเป็นชุมชนร่วมสมัยกับชุมชนวัดชลอ เช่ือกันว่า
ต้ังอยู่บนเส้นทางที่ขบวนเกวียนบรรทุกสินค้าหยุดพักแรม เพราะต้ังอยู่ใกล้แม่นํ้าเจ้าพระยา และเป็น
บริเวณปากแม่นํ้าของแม่นํ้าเจ้าพระยาสายเก่า หรือ คลองอ้อมในปัจจุบัน ทําให้ถือเป็นจุดแวะพักที่ดี 
มีตํานานกล่าวอ้างถึงพระเจ้าอู่ทองได้เคยมาประทับแรมที่น่ี และโปรดเกล้าให้สร้างวัดเขมาภิรตาราม
ข้ึน ชุมชนวัดเขมาภิรตารามมีบริเวณกว้างถึงวัดปากนํ้า วัดนครอินทร์ วัดค้างคาว วัดบางไผ่ เน่ืองจาก
ในอดีตเป็นที่ดินผืนเดียว แต่หลังจากการขุดคลองลัดข้ึนสมัยพระเจ้าปราสาททอง(ซึ่งคือแม่นํ้า
เจ้าพระยาในปัจจุบัน) ทําให้พื้นที่เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก คือชุมชนเดิมได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน และเกิดการขยายตัวตามลํานํ้าที่ถูกขุดข้ึนใหม่ 
 ชุมชนบ้านตลาดแก้ว เป็นชุมชนที่ต้ังอยู่ริมแม่นํ้า ซึ่งคงมีความสําคัญมากข้ึนภายหลัง
การขุดคลองลัดซึ่งทําให้แม่นํ้าเจ้าพระยาเปลี่ยนเส้นทาง บ้านตลาดแก้วเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติที่
เดินทางเข้ามาติดต่อกับสยามในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นอย่างดี เช่น ปรากฏในบันทึกการเดินทาง
ของลาลูแบร์ และบาทหลวงตาชาร์ด ที่กล่าวถึงย่านการค้า สวนผลไม้และป้อมแก้ว ต่อมาสมัย
รัตนโกสินทร์ บ้านตลาดแก้วได้ถูกลดความสําคัญลงดังที่ปรากฏในนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่ ซึ่งคง
เน่ืองด้วยเป็นพื้นที่ซึ่งโดนพม่าเข้ายึดและใช้เป็นฐานที่ต้ังในคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2  
 

                                                             

 
25พระสุนทรโวหาร(ภู่), นิราศสุนทรภู่, 272. 

 
26กรมศิลปากร, ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม13, 104. 
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 “ตลาดแก้วแล้วไม่เห็นตลาดต้ัง สองฟากฝัง่ก็แต่ล้วนสวนพฤกษา 
 โอ้รินรินกลิ่นดอกไม้ใกล้คงคา เหมอืนกลิ่นผ้าแพรดําร่ํามะเกลือ 
 เห็นโศกใหญ่ใกล้นํ้าระกําแฝง ทิ้งรกัแซงแซมสวาดประหลาดเหลือ 
 เหมอืนโศกพ่ีที่ชํ้าระกําเจือ เพราะรักเรื้อแรมสวาทมาคลาดคลาย”27 
 ชุมชนบ้านตลาดขวัญ เป็นชุมชนเก่าแก่และเป็นที่ต้ังของเมืองนนทบุรีในอดีต ก่อนที่จะ

มีการย้ายเมืองมายังบ้านตลาดแก้วและเป็นย่านการค้ามาแต่สมัยอยุธยา มีประชากรอาศัยอยู่
หนาแน่น ลักษณะชุมชนจะต้ังบ้านเรือนขนานไปตามริมแม่นํ้า เจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ต้ังแต่วัดหัว
เมืองจนถึงวัดท้ายเมือง กระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ชุมชนน้ียังคงความรุ่งเรืองสืบมา ดังปรากฏใน 
นิราศภูเขาทอง ของสุนทรภู่ ซึ่งแต่งเมื่อปี พ.ศ. 2371 ได้กล่าวไว้ตอนหน่ึงว่า 
 “ถึงแขวงนนท์ชลมารถตลาดขวัญ มีพ่วงแพแพรพรรณเขาค้าขาย 
 ต้ังของสวนล้วนแต่เรือเรียงราย พวกหญิงชายชุมกันทุกวันคืน”28 
 ชุมชนบางขนุน เป็นย่านชุมชนที่หนาแน่น มีลักษณะเป็นชุมชนบ้านสวนมีบ้านเรือนเรียง
รายไปตามบริเวณริมฝั่งแม่นํ้าอ้อม และคลองสาขาต่างๆ ตามตํานานกล่าวว่าเป็นชุมชนที่ต้ังมาต้ังแต่
สมัยพระเจ้าอู่ทอง ดังความในนิราศพระประธม ของสุนทรภู่ ความว่า 

 “บางขนุนขุนกองมีคลองกว้าง 
  ว่าเดิมบางช่ือถนนเขาขนของ 
  เป็นเรื่องหลังครัง้คราวท้าวอู่ทอง 
  แต่คนร้องเรียกเฟือนไม่เหมอืนเดิม 
  สุดาใดได้เป็นเพื่อนอย่าเพื่อนพี ่
  เหมอืนมณีนพรัตน์ฉัตรเฉลิม 
  อันนํ้าในใจรักช่วยตักเติม 
   ให้พูนเพิม่พิศวาสอย่าคลาดคลายฯ”29  
 ชุมชนบางขนุนพัฒนาข้ึนเป็นปึกแผ่น และมีวัดแก้วฟ้าเป็นศูนย์กลางของชุมชน ในย่าน
ชุมชนเดียวกันมีชุมชนย่อยอีกหลายกลุ่ม ได้แก่ บ้านบางขุนกอง มีคลองบางขุนกองแยกจากคลองอ้อม
นนท์ฝั่งใต้เข้าไป บ้านจีน ซึ่งมีปรากฏความในนิราศพระแท่นดงรัง ของ นายมี ความว่า 
 
 

                                                             

 
27พระสุนทรโวหาร(ภู่), นิราศสุนทรภู่, 139. 

 
28เรื่องเดียวกัน, 140. 

 
29เรื่องเดียวกัน, 247. 
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 “ถึงบ้านจนีจีนมทีี่น่ีฤา 
 จึงเรียกช่ือจีนจาให้ความฉงน 
 ช่ือบ้านจีนแล้วทําไมให้ไทยปน 
 โอ้ตําบลน้ีวิบัติอัศจรรย์”30 

 นอกจากน้ียังมีบ้านนายไกร มีคลองแยกจากคลองแม่นํ้าอ้อมทางฝั่งตะวันตก เรียกว่า 
คลองบางนายไกร มีบ้านเรือนต้ังอยู่หนาแน่น และเป็นสถานที่ซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับวรรณคดี
สําคัญเรื่องไกรทอง ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ชุมชนบางขนุนน้ีมีมีอาชีพหลักทําสวนผลไม้ เดินเรือ
ค้าขาย ปลูกอ้อย และมีกิจการโรงหีบอ้อย  
 ชุมชนวัดโบสถ์บน ชุมชนแห่งน้ีเกิดข้ึนประมาณสมัยอยุธยาตอนปลายถึงสมัยธนบุรี 
ต้ังอยู่ริมคลองอ้อม มีความสัมพันธ์กับชุมชนบางม่วงและชุมชนบางขนุนอย่างใกล้ชิด สันนิษฐานว่า
ชุมชนวัดโบสถ์บนเกิดข้ึนจากการอพยพหนีภัยสงครามเมื่อคราวเสียกรุง เพราะพื้นที่ชุมชนวัดชลอ 
ชุมชนวัดเขมาฯ และชุมชนบ้านตลาดแก้วเป็นสมรภูมิสงครามในครั้งน้ัน  
 ชุมชนบางม่วง ชุมชนแห่งน้ีน่าจะมีความเจริญมาต้ังแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา มีคลองบาง
ม่วง แยกทางฝั่งตะวันตกจากเหนือวัดอัมพวันหรือวัดบางม่วง ไปเช่ือมกับคลองบางโสน อีกทั้งมี
โบราณสถานสําคัญเป็นหลักฐานบ่งช้ีถึงความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของชุมชนที่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา 
คือ วัดปรางค์หลวง อันมีพระปรางค์ขนาดค่อนข้างใหญ่เป็นประธานของวัด ซึ่งมีการสันนิษฐานในการ
กําหนดอายุราว พุทธศตวรรษที่ 2131 แต่มาภายหลังคงถูกทิ้งร้างไป ดังปรากฏในนิราศพระประธม 
ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวาศาราชาสนิท ความว่า 
  “วัดหลวงคิดคู่ร้าง เวียงหลวง 
  ร้างศุขสิ่งเกษมทรวง เสื่อมสิ้น 
  มาเด่ียวอดูรดวง แดเด็ด สวาด์ิแม่ 
  ยามดึกสดุ้งยุงริ้น เหลือบล้อมตอมกวน ฯ”32 

 ชุมชนบางใหญ่ เน่ืองด้วยมีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและเป็นบริเวณคลองแยก บางใหญ่
จึงเป็นชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นมาแต่ครั้งสมัยอยุธยา คลองบางใหญ่เป็นคลองแยกจากคลอง
แม่นํ้าอ้อมผ่านเข้าคลองโยง ผ่านไปยังตําบลลานตากฟ้าออกแม่นํ้านครชัยศรี ในสมัยก่อนที่จะมีการ
ขุดคลองมหาสวัสด์ิในสมัยรัชกาลที่ 5 การสัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครและนนทบุรีน้ันนิยมใช้

                                                             

 
30กรมศิลปากร, ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม13, 112. 

 31สันติ เล็กสุขุม. “ปรางค์ของวัดปรางค์หลวง จังหวัดนนทบุรีกับการกําหนดอายุ,” เมือง
โบราณ 23, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2540): 63-70. 
 

32กรมหลวงวงษาธิราชสนิท(พระองค์เจ้านวม), นิราศพระประธม, 20.  
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เส้นทางน้ี จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นชุมชนท้องถ่ินที่เกิดจากการขยายตัวของสังคมชาวสวน ลักษณะของ
ชุมชนพัฒนาข้ึนตามสองฝั่งคลอง (ท้องที่บริเวณบางใหญ่ในปัจจุบัน แต่เดิมคืออําเภอบางแม่นาง ก่อน
จะเปลี่ยนเป็นบางใหญ่ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2473)33 
 ชุมชนบางแพรก เป็นชุมชนที่น่าจะต้ังข้ึนในสมัยอยุธยาตอนปลาย จุดเด่นของชุมชนคือ 
ประชาชนในชุมชนเริ่มประเพณีการก่อสร้างวัดเพื่อวงศ์ตระกูลข้ึน เช่น เศรษฐีชาวบางไผ่ได้ก่อสร้างวัด
บางแพรก และวัดบางไผ่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่งค่ังของชุมชน และความศรัทธาต่อพุทธศาสนา 
 ชุมชนบางศรีเมือง เป็นชุมชนที่มีอดีตความเป็นมาใกล้เคียงกับชุมชนบ้านตลาดขวัญ 
ต้ังอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเกาะล้อมรอบด้วยแม่นํ้าเจ้าพระยาและคลองอ้อม ในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองจากชุมชนเดิมที่บ้านตลาดขวัญมาฝั่งตรงข้ามบริเวณปากแม่นํ้าอ้อม
เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าศึกประชิดเมืองได้โดยง่าย แต่ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ย้าย
เมืองกลับไปต้ังทางฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าเจ้าพระยาตามเดิม ชุมชนบางศรีเมืองจึงถูกลดความสําคัญ
ลง 
 ชุมชนท่าทราย เกิดข้ึนเมื่อประมาณ พ.ศ. 2300 ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ถึงแม้ว่าจะ
เป็นชุมชนที่ใกล้เคียงกับชุมชนปากเกร็ด แต่กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นคนท้องถ่ิน มีการสร้างวัดชมภู
เวก และมีตํานานเล่าสืบต่อกันมาว่าพื้นที่แห่งน้ีเคยเป็นที่ต้ังพลับพลาที่ประทับช่ัวคราวของสมเด็จพระ
เจ้าตากสิน 
 ชุมชนบางเขน เป็นชุมชนที่เกิดข้ึนใหม่ ประมาณปี พ.ศ. 2477-2489 สมัยรัชกาลที่8 
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวพระนครที่อพยพหนีภัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้ต้ังถ่ินฐานอยู่อย่าง
ถาวรมากระทั่งปัจจุบัน 
 จะเห็นได้ว่าชุมชนบริเวณพื้นที่รอบคลองอ้อมนนท์น้ัน ล้วนเกิดข้ึนและพัฒนาไปตาม
เส้นทางนํ้า ทั้งคลองหลักและคลองย่อย ถือได้ว่าเส้นทางนํ้าเป็นปัจจัยสําคัญในการต้ังถ่ินฐานและการ
ดํารงชีวิตของผู้คนในพื้นที่น้ี ทั้งเพื่อการประกอบอาชีพโดยเฉพาะการทําสวนและการทํานา รวมไปถึง
เพื่อการคมนาคม เกิดเป็นสังคมชาวสวนริมนํ้าที่มีประวัติความเป็นมาสืบทอดมาอย่างยาวนาน เป็น
พื้นที่หลอมรวมประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาต้ังแต่ครั้งสมัยอยุธยาสืบเน่ืองมาจนกระทั่ง
ปัจจุบัน 
 
 

                                                             

 33สมัย สุทธิธรรม, สารคดีชุดท้องถ่ินของไทย: นนทบุรี (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 
2542), 31. 
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บทท่ี 3 
ประวัติและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของวัดในพ้ืนท่ีคลองอ้อมนนท์ จังหวัดนนทบุรี 

 
 จากขอบเขตการศึกษาซึ่งได้กล่าวไว้ในบทที่1 จะมุ่งเน้นการศึกษาเฉพาะงานศิลปกรรม
ในเขตพุทธาวาสของวัดสมัยอยุธยาตอนปลายถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในเขตพื้นที่คลองอ้อมนนท์ 
จังหวัดนนทบุรี โดยจะกล่าวถึงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอุโบสถหรือวิหาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ประธานหลักของวัดต้ังแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย-สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยละเอียด และอธิบาย
รูปแบบสถาปัตยกรรมสําคัญภายในวัดที่อยู่ในสมัยเดียวกันน้ีโดยสังเขป อย่างไรก็ตามอาคารในยุค
สมัยตามที่ศึกษาหลายแห่งมีการเปลี่ยนแปลงและปฏิสังขรณ์ในสมัยหลัง หากแต่มีความสําคัญ
สืบเน่ืองไปในยุคสมัยที่ศึกษาก็จะมีการกล่าวถึงร่วมด้วย นอกจากน้ันในบทน้ีจะกล่าวถึงศิลปกรรมที่
เกี่ยวข้องในสมัยและพื้นที่ศึกษาซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงสถาปัตยกรรม อน่ึงการอธิบาย
ในบทน้ีจะแบ่งกลุ่มวัดออกเป็น 4 กลุ่ม ตามบริเวณการเกาะกลุ่มของวัดที่สัมพันธ์กับพื้นที่และเส้นทาง
นํ้ารอบคลองอ้อมนนท์ นนทบุรี ดังน้ี  
 กลุ่มท่ี 1 พ้ืนท่ีริมสองฝ่ังแม่นํ้าเจ้าพระยา (บริเวณคลองลัดที่ขุดข้ึนใหม่ ในสมัยสมเด็จ
พระเจ้าปราสาททอง ปี พ.ศ.2179 ทําให้แม่นํ้าเปลี่ยนเส้นทางและกลายมาเป็นแม่นํ้าเจ้าพระยาใน
ปัจจุบัน) ประกอบด้วยวัด 
        วัดท้ายเมือง ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมือง 
        วัดเขียน วัดเขียน ตําบลบางไผ่ อําเภอเมือง 
        วัดโชติการาม  ตําบลบางไผ่ อําเภอเมือง 
        วัดปากนํ้า ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมือง 
        วัดค้างคาว ตําบลค้างคาว อําเภอเมือง 
 กลุ่มท่ี 2 พ้ืนท่ีบริเวณคลองบางกรวยและปากคลองบางกอกน้อย ประกอบด้วยวัด 
        วัดโพธ์ิเผือก ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย 
        วัดชลอ ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย 
        วัดโตนด ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย 
        วัดโพธ์ิบางโอ ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย 
        วัดเพลง ตําบลบางคูเวียง อําเภอบางกรวย 
 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มวัดบริเวณรอบคลองอ้อมนนท์และคลองสาขา ประกอบด้วยวัด 

        วัดแก้วฟ้า ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย
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        วัดบางขนุน ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย 
        วัดจําปา ตําบลบางขุนกอง อําเภอบางกรวย 
        วัดปราสาท ตําบลบางกร่าง อําเภอเมืองนนทบรุ ี
        วัดซองพลู ตําบลบางขุนกอง อําเภอบางกรวย 
        วัดบางไกรใน ตําบลบางขุนกอง อําเภอบางกรวย 
        วัดสิงห์ ตําบลบางคูเวียง อําเภอบางกรวย 
        วัดโบสถ์บน ตําบลบางคูเวียง อําเภอบางกรวย 
 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มวัดบริเวณคลองบางใหญ่ (เส้นทางจากคลองบางใหญ่สามารถเช่ือมไปยัง
คลองโยงเพื่อไปบรรจบกับแม่นํ้านครชัยศรีหรือบ้านลานตากฟ้า และเป็นเส้นทางเดินเรือจากกรุงศรี
อยุธยาและจากเมืองบางกอกไปยังนครปฐม และเมืองสุพรรณบุรี) ประกอบด้วยวัด 
       วัดเสาธงหิน ตําบลบางใหญ่ อําเภอบางใหญ่ 
       วัดศรีราษฎร์ ตําบลบางเลน อําเภอบางใหญ่ 
       วัดท่าบันเทิงธรรม ตําบลบางใหญ่ อําเภอบางใหญ่ 
       วัดหลังบาง ตําบลบางใหญ่ อําเภอบางใหญ่ 
       วัดเอนกดิษฐาราม ตําบลบางใหญ่ อําเภอบางใหญ ่
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1. กลุ่มท่ี 1 พ้ืนท่ีริมสองฝ่ังแม่นํ้าเจ้าพระยา (บริเวณคลองลัดที่ขุดข้ึนใหม่ ในสมัยสมเด็จพระเจ้า
ปราสาททอง ปี พ.ศ.2179 ทําให้แม่นํ้าเปลี่ยนเส้นทางและกลายมาเป็นแม่นํ้าเจ้าพระยาในปัจจุบัน)  
 1.1 วัดท้ายเมือง ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมือง 
 ประวัติ 
 วัดท้ายเมือง ต้ังอยู่เลขที่ 41 บ้านตลาดขวัญ ถนนนนทบุรี หมู่ 1 ตําบลสวนใหญ่ 
อําเภอเมือง ตามประวัติสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างข้ึนในราว ปี พ.ศ. 2352 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 มีเจ้าพระยารัตนาธิเบศ(กุน) สมุหนายกเป็นผู้สร้าง โดยสร้างข้ึน
พร้อมกัน 3 วัด คือ วัดหัวเมือง (ปัจจุบันเป็นวัดร้าง อยู่ในบริเวณโรงพยาบาลพระน่ังเกล้า) วัดกลาง
เมือง(วัดกลางบางซื่อ) และวัดท้ายเมือง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.23521 อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลดังกล่าวน้ีขัดแย้งกับ ข้อมูลที่ระบุในพระราชประวัติของ กรมพระอนุรักษ์เทเวศ ซึ่งดํารงพระ
เกียรติเป็น กรมราชวังหลัง ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงสถาปนาและ
บูรณะพระอารามหลายแห่ง รวมถึงวัดท้ายเมือง นนทบุรี ด้วย2  
 แผนผังแสดงตําแหน่งอาคารภายในวัด 
 วัดท้ายเมืองต้ังอยู่บริเวณริมแม่นํ้าเจ้าพระยาฝั่งทิศตะวันตก บริเวณย่านตลาด
ขวัญ อันเป็นที่ต้ังของตัวเมืองนนทบุรีเก่า โดยลักษณะอาณาเขตพื้นที่ของวัดในปัจจุบัน มีลักษณะเป็น
รูปคล้ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางตามยาวในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก มีเขตสังฆาวาสต้ังอยู่บริเวณทิศ
ตะวันตกติดแม่นํ้าเจ้าพระยา มีขนาดใหญ่ 4 ใน 5 ของพื้นที่วัดทั้งหมด ส่วนเขตพุทธาวาสขนาด
ประมาณ 1 ใน 5 ของพื้นที่วัด ต้ังอยู่บริเวณทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางแนวยาว
ทิศเหนือ-ใต้ มีพระอุโบสถเป็นประธานของวัด หันหน้าไปทางทิศตะวันออก และมีพระเจดีย์เหลี่ยมย่อ
มุมไม้ 20 ต้ังขนาบข้างบริเวณท้ายพระอุโบสถ ถัดออกไปมีกําแพงแก้วล้อมรอบ นอกจากน้ันบริเวณ
ทางทิศเหนือของพระอุโบสถนอกเขตกําแพงแก้วเป็นที่ต้ังของศาลา 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมของกรณีศึกษา 
 กรณีศึกษา ได้แก่ พระอุโบสถ เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก ขนาดกว้างประมาณ 9 เมตร ยาวประมาณ 24.8 เมตร แบ่งเป็นด้านกว้าง 3 ห้องเสาโดย
ห้องกลางมีความกว้างมากกว่าห้องริมทั้ง 2 ข้าง ด้านยาว 7 ห้องเสาโดย 5 ห้องส่วนกลางเป็นตัว
อาคารทึบ ส่วนห้องเสาริมทั้ง 2 ข้างเป็นเฉลียงหน้า-หลัง มีซุ้มประตูทางเข้า-ออก ด้านหน้า 1 ประตู 

                                                             

 1กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: กองพุทธสถาน, 
2527), 426-427. 
 2กรมพระราชวังหลัง (กรุงเทพฯ: อมรโปรดักส์, 2534. ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิง
ศพ พลตรี ม.ล.จวง เสนีวงศ์ 30 ก.ค. 2534), 151. 
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ด้านหลัง 2 ประตู ขนาบซุ้มพระ 1 ประตู ส่วนภายในอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปประธานปางมาร
วิชัยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก 
  รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง พระอุโบสถมีฐานตัวอาคารหลัก
เป็นฐานสิงห์แบบมีบัวลูกแก้วอกไก่ เฉลียงเป็นฐานสิงห์ ซุ้มประตู-หน้าต่างเป็นทรงบันแถลง แต่มีซุ้ม
ประตูกลางและซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปลักษณะเป็นซุ้มมณฑปยอด ซึ่งซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป
น้ีแต่เดิมอาจเป็นช่องประตูมาก่อน ส่วนหลังคาเป็นทรงจั่วซ้อน 2 ช้ันแบบมีไขรา ตรงกลางเป็นจั่วบน 
ส่วนห้องเสาด้านยาวหน้า-หลังข้างละ 1 ห้องเสาเป็นจั่วล่าง มี 3 ตับ โดยตับสุดท้ายเป็นหลังคารอบมี
คันทวยรับ ส่วนหน้าบันและ ส่วนเครื่องบนเป็นแบบไทยประเพณี 
  งานศิลปกรรมอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ ภายในวัด 
 ลักษณะของใบเสมาเป็นแบบเสมาน่ังแท่น ใบเสมาหินทรายมีขนาดเล็กเอวคอด 
ตัวเหงาตรงเอวเสมามีขนาดใหญ่ อันเป็นลักษณะของใบเสมาสมัยอยุธยาตอนปลาย3 ลักษณะการ
ประดับประตูพระอุโบสถ ประตูกลางเป็นซุ้มประตูทรงมณฑปทรงยอดบุษบก ซึ่งเป็นลักษณะอย่างที่
พบในสมัยอยุธยาตอนปลาย4 และมีการวางเจดีย์คู่ บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ(ปัจจุบันคือด้านหลัง 
แต่จากการสันนิษฐานน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงฐานชุกชีภายในพระอุโบสถ) ลักษณะเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยม
ในผังย่อมุมไม้สิบสอง ประกอบด้วยชุดฐานสิงห์ซ้อนลดหลั่นกัน 3 ช้ัน ซ้อนกัน 2 ชุด องค์ระฆังเป็น
สี่เหลี่ยมย่อมุม มีช้ันบัวคลุ่มหรือบัวกลุ่มรองรับองค์ระฆังในผังย่อมุมเช่นกัน เหนือข้ึนไปคือบัลลังก์
รองรับชุดบัวคลุ่มเถา ซึ่งลักษณะเช่นน้ีปรากฏต้ังแต่สมัยอยุธยาตอนปลายและนิยมสืบเน่ืองมาจนถึง
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  
 

                                                             

 3ประยูร อุลุชาฏะ, ศิลปบนใบเสมา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2524), 244-
247. 
 4สมคิด จิระทัศนกุล, คติ สัญลักษณ์ของซุ้มประตูหน้าต่างไทย (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้
นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง, 2546), 278-281. 
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แผนผังที1่ แผนผงับริเวณวัดท้ายเมอืง 
 

 
แผนผังที่2 ผังพื้นพระอุโบสถ วัดท้ายเมือง 
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ภาพที่ 13 แบบจําลองสามมิติพระอุโบสถ วัดท้ายเมือง 
 

 
แผนผังที ่3 รูปตัดด้านสกัดพระอุโบสถ วัดท้ายเมือง 
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แผนผังที ่4 รูปตัดด้านยาวพระอโุบสถ วัดท้ายเมือง 
 

 
ภาพที่ 14 พระอุโบสถ วัดท้ายเมือง 
                 (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559) 
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ภาพที่ 15 ซุ้มประตูพระอุโบสถ วัดท้ายเมือง 
                 (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559) 
 
 1.2 วัดเขียน ตําบลบางไผ่ อําเภอเมือง 
 ประวัติ 
 วัดเขียน ต้ังอยู่เลขที่ 140 หมู่ที่ 2 ตําบลบางไผ่ อําเภอเมือง จ.นนทบุรี มีประวัติ
ว่าเป็นวัดที่สร้างข้ึนในราวสมัยกรุงธนบุรี-ต้นรัตนโกสินทร์(อย่างไรก็ตามจากรูปแบบศิลปกรรมที่
ปรากฏมีลักษณะบางประการท่ีใกล้เคียงกับศิลปะอยุธยาตอนปลาย) ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าใคร
เป็นผู้สร้าง5 มีการสันนิษฐานว่า ช่ือวัดเขียน น่าจะเน่ืองมาจากแต่เดิมอาจมีภาพจิตรกรรมภายในพระ
อุโบสถ แต่ได้ลบเลือนไปจนหมด อย่างไรก็ตาม มีประวัติตามคําบอกเล่าของชาวบ้านว่า แต่เดิมพื้นที่
บริเวณน้ีเป็นท่าเทียบเรือสําเภา จนมีพ่อค้าชาวจีนช่ือ นายเค้ียง ได้รวบรวมทุนทรัพย์รวมทั้งแรงงาน
สร้างวัดข้ึนในปี พ.ศ. 2323 ชาวบ้านจึงเรียกช่ือวัดน้ีว่า วัดเค้ียง และได้เพี้ยนมาเป็น วัดเขียน6 วัด
เขียนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2328 และได้รับการบูรณะในราวสมัยสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 โดยมีการบูรณะตามรูปแบบด้ังเดิม ในปัจจุบันพื้นที่โดยรอบของวัดได้มีการถมปรับสภาพพื้นที่ 

                                                             

 5ศึกษาการจังหวัดนนทบุรี, โบราณสถานจังหวัดนนทบุรี (นนทบุรี: ม.ป.ท., 2547), 52. 
 6หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ินจังหวัดนนทบุรี, วัดในจังหวัด
นนทบุรี (นนทบุรี: ม.ป.ท., 2545), 46. 
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จนมีระดับพื้นที่สูงกว่าอุโบสถ ทําให้พื้นที่เขตวิสุงคามสีมามักประสบปัญหานํ้าท่วมขังเน่ืองจากนํ้าใน
แม่นํ้ามีระดับสูงและเข้าท่วมเสมอ 
 แผนผังแสดงตําแหน่งอาคารภายในวัด 
 วัดเขียนต้ังอยู่บริเวณริมแม่นํ้าเจ้าพระยาฝั่งทิศตะวันตก บริเวณตําบลบางไผ่ซึ่งอยู่
บริเวณค่อนมาทางด้านล่างบนเส้นแม่นํ้าเจ้าพระยาระหว่างปากคลองอ้อมนนท์ถึงบางคลองบางกรวย 
โดยลักษณะอาณาเขตพื้นที่ของวัดในปัจจุบัน แยกพื้นที่พุทธาวาสและสังฆาวาสออกจากกัน โดยเขต
พุทธาวาสต้ังอยู่บริเวณริมแม่นํ้าเจ้าพระยามีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายจัตุรัสวาง มีเพียงพระ
อุโบสถเป็นประธานของวัด หันหน้าไปทางทิศตะวันออก 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมของกรณีศึกษา 
 กรณีศึกษา ได้แก่ พระอุโบสถ เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก ขนาดกว้างประมาณ 8 เมตร ยาวประมาณ 18.75 เมตร แบ่งเป็นด้านกว้าง 3 ห้องเสา 
ด้านยาว 6 ห้องเสาโดย 5 ห้องส่วนหลังเป็นตัวอาคารทึบ ส่วนห้องเสาด้านหน้าเป็นเฉลียง มีซุ้มประตู
ทางเข้า-ออก ด้านหน้า 2 ประตู ด้านหลัง 1 ประตู ส่วนภายในอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปประทับ
น่ังหันหน้าไปทางทิศตะวันออก 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง พระอุโบสถมีฐานตัวอาคารหลัก
เป็นฐานปัทม์ เฉลียงเป็นฐานเขียง ซุ้มประตู-หน้าต่างเป็นแบบผสมคล้ายอย่างเทศ ส่วนหลังคาเป็น
ทรงจั่วซ้อน 2 ช้ันแบบกะเท่เซคลุมตัวอาคารหลัก และมีพาไลหน้าคลุมเฉลียง หลังคามี 3 ตับ ส่วน
หน้าบันเป็นแบบอย่างเทศ ส่วนเครื่องบนเป็นปั้นลม 
 งานศิลปกรรมอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ ภายในวัด  
 บริเวณหน้าพระอุโบสถ มีพระปรางค์บนฐานไพทีในผังย่อมุมไม้ย่ีสิบ ทรงโดยกรม
ชลประธาน ในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 27 
 

                                                             

 7หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ินจังหวัดนนทบุรี, แหล่ง
ศิลปกรรมจังหวัดนนทบุรี (นนทบุรี: ม.ป.ท., 2545), 24. 
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แผนผังที่ 5 แผนผังบรเิวณ วัดเขียน 
 
 

 
แผนผังที่ 6 ผังพื้นพระอุโบสถ วัดเขียน 
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ภาพที่ 16 แบบจําลองสามมิติ พระอุโบสถ วัดเขียน 

 

 
แผนผังที่ 7 แบบด้านสกัดหน้าพระอุโบสถ วัดเขียน 
ที่มา: ดัดแปลงจากแผนผังของกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สํานักศิลปากรที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ภาพที่ 17 พระอุโบสถ วัดเขียน 
            (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556) 

 
ภาพที่ 18 ลวดลายหน้าบันพระอุโบสถ วัดเขียน 
                 (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556) 
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 1.3 วัดโชติการาม ตําบลบางไผ่ อําเภอเมือง 
 ประวัติ 
 วัดโชติการาม ต้ังอยู่เลขที่ 36 หมู่ที่ 3 ตําบลบางไผ่ อําเภอเมือง สันนิษฐานว่า
สร้างข้ึนในราวปี พ.ศ.2350 มีประวัติกล่าวว่าสร้างข้ึนโดยกลุ่มคนจีน 3 คน จึงมีช่ือเรียกว่า วัดสามจีน 
ต่อมาเจ้าพระยาโชฎึกราชเศรษฐี(แต่ไม่มีปรากฏหลักฐานที่ระบุว่าเป็นพระยาโชฎึกคนใด) ได้ทําการ
บูรณปฏิสังขรณ์อาคารภายในวัด ต่อมาในปี พ.ศ.2483 จึงได้เปลี่ยนช่ือเป็น วัดโชติการาม และได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.24608 
 แผนผังแสดงตําแหน่งอาคารภายในวัด 
 วัดโชติการามต้ังอยู่ริมคลองสาขาของแม่นํ้าเจ้าพระยาฝังทิศตะวันตก บริเวณ
ตําบลบางไผ่ซึ่งอยู่ค่อนมาทางด้านล่างบนเส้นแม่นํ้าเจ้าพระยาระหว่างปากคลองอ้อมนนท์ถึงบาง
คลองบางกรวยโดยลักษณะอาณาเขตพื้นที่ของวัดในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นรูปตัว L โดยพื้นที่หลักวาง
แนวยาวในทิศตะวันออก-ตะวันตก มีเขตพุทธาวาสอาณาเขตขนาดใหญ่กว่าพื้นที่สังฆาวาสที่ต้ังอยู่
บริเวณทิศเหนือหลายเท่า ส่วนขาของพื้นที่รูปตัว L เป็นสังฆาวาสเช่นกัน โดยเขตพุทธาวาสต้ังอยู่
บริเวณริมคลองสาขามีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางแนวยาวในทิศตะวันออก-
ตะวันตก หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีพระเจดีย์ย่อมุมไม้ 20 เป็นประธานของวัด และมีพระอุโบสถ
ต้ังขนาบข้างทางด้านทิศใต้ พระวิหารต้ังขนาบทางด้านทิศเหนือ 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมของกรณีศึกษา 
 กรณีศึกษา ได้แก่ พระอุโบสถ เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เมตร ยาวประมาณ 18.7 เมตร แบ่งเป็นด้านกว้าง 3 ห้องเสา 
ด้านยาว 6 ห้องเสาโดย 5 ห้องส่วนหลังเป็นตัวอาคารทึบ ส่วนห้องเสาด้านหน้าเป็นเฉลียง มีซุ้มประตู
ทางเข้า-ออก ด้านหน้า 2 ประตู ด้านหลัง 1 เป็นซุ้มหน้าต่าง ส่วนภายในอาคารประดิษฐาน
พระพุทธรูปประทับน่ังหันหน้าไปทางทิศตะวันออก 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง พระอุโบสถมีฐานตัวอาคารหลัก
เป็นฐานสิงห์เฉลียงเป็นฐานเขียง ซุ้มประตู-หน้าต่างเป็นแบบผสมคล้ายอย่างเทศ สว่นหลังคาเป็นทรง
จั่วแบบกะเท่เซคลุมตัวอาคารหลักมีปีกหลังคาขนาดเล็กรอบ และมีพาไลหน้าคลุมเฉลียง หลังคามี 2 
ตับ ส่วนหน้าบันและเครื่องบนเป็นแบบอิทธิพลตะวันตกแบบอย่างสมัยอยุธยาตอนปลายถึงต้น
รัตนโกสินทร์ 
       พระวิหาร เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ขนาดกว้าง
ประมาณ 7.5 เมตร ยาวประมาณ 13.1 เมตร แบ่งเป็นด้านกว้าง 3 ห้องเสา ห้องกลางกว้างกว่าห้อง

                                                             

 8กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร เล่ม 2, 404. 
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ริมทั้ง 2 ข้าง ด้านยาว 5 ห้อง โดย 3 ห้องตรงกลางเป็นตัวอาคารทึบ ส่วนห้องเสาด้านหน้า-หลังเป็น
เฉลียง มีซุ้มประตูทางเข้า-ออก ด้านหน้า 2 ประตู ด้านหลัง 1 ประตู ส่วนภายในอาคารประดิษฐาน
พระพุทธรูปประทับน่ังไปทางทิศตะวันออก 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง พระอุโบสถมีฐานตัวอาคารหลัก
เป็นฐานสิงห์เฉลียงน่าจะเป็นฐานปัทม์(จมดินบางส่วน) ซุ้มประตู-หน้าต่างเป็นทรงบันแถลง ส่วน
หลังคาเป็นทรงจั่วซ้อน 2 ช้ัน แบบมีไขรา ซ้อนบนคลุมตัวอาคาร ซ้อนล่างคลุมเฉลียง มี 3 ตับ ส่วน
หน้าบันและเครื่องบนเป็นแบบไทยประเพณี สําหรับมุขบริเวณเฉลียงหน้า-หลัง เป็นงานบูรณะ
เพิ่มเติม เน่ืองจากของเดิมพังทลายลง 
 งานศิลปกรรมอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ ภายในวัด 
 เจดีย์ขนาดใหญ่ต้ังอยู่ระหว่างพระอุโบสถและพระวิหาร ลักษณะเป็นเจดีย์ย่อมุม
ไม้ย่ีสิบ บริเวณต้ังแต่องค์ระฆังข้ึนไปประดับกระเบื้องสีเหลือง มีส่วนยอดเป็นบัวคลุ่ม มีผู้เปรียบเทียบ
ว่ารูปทรงของเจดีย์คล้ายกับเจดีย์ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธ์ิ และมีซุ้มประตูหิน มี
แผ่นป้ายสลักอักษรภาษาจีนอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของพระเจดีย์ ซึ่งน่าจะเป็นการย้ายมาจาก
ทางด้านทิศตะวันตก จากความหมายของตัวอักษร โดยคงเกิดจากการปรับปรุงพื้นที่บริเวณพุทธาวาส
ของวัดใหม่ทําให้ต้องย้ายซุ้มประตูมาที่ด้านน้ี แต่สันนิษฐานว่าแต่เดิมคงมีซุ้มประตูอยู่ทั้งสองฝั่ง
(สําหรับฝั่งที่เช่ือมต่อกับพระอุโบสถและพระวิหาร จะมีลักษณะเป็นซุ้มประตูกําแพงแก้วซึ่งมีรูปแบบ
รับกับงานสถาปัตยกรรมของอาคาร) 

 
แผนผังที่ 9 แผนผังบรเิวณวัดโชติการาม 
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แผนผังที่ 10 ผังพื้นพระอุโบสถ วัดโชติการาม 

 

 
แผนผังที ่11 รูปด้านสกัดหน้าพระอุโบสถ วัดโชติการาม 
ที่มา: กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สํานักศิลปากรที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี 
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แผนผังที่ 12 รูปด้านยาวพระอโุบสถ วัดโชติการาม 
ที่มา: กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สํานักศิลปากรที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
แผนผังที่ 13 รูปตัดด้านสกัดพระอุโบสถ วัดโชติการาม 
ที่มา: กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สํานักศิลปากรที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี 
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แผนผงัท่ี 14 ผงัพืน้พระวิหาร วดัโชติการาม 
ที่มา: กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สํานักศิลปากรที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
แผนผังที่ 15 รูปด้านสกัดด้านหน้าพระวิหาร วัดโชติการาม 
ที่มา: กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สํานักศิลปากรที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี 
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แผนผังที ่16 รูปด้านยาวพระวิหาร วัดโชติการาม 
ที่มา: กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สํานักศิลปากรที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
แผนผังที่ 17 รูปตัดด้านสกัดพระวิหาร วัดโชติการาม 
ที่มา: กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สํานักศิลปากรที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ภาพที่ 19 พระอุโบสถ วัดโชติการาม 
             (จาการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 3 เมษายน 2559) 
 

 
ภาพที่ 20 พระวิหาร วัดโชติการาม 
            (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 3 เมษายน 2559) 
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 1.4 วัดปากนํ้า ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมือง 
 ประวัติ 
 วัดปากนํ้า ต้ังอยู่เลขที่ 109 หมู่ 9 บ้านตลาดแก้ว ถนนพิบูลสงคราม ตําบลสวน
ใหญ่ อําเภอเมือง ตามประวัติกล่าวว่าสร้างข้ึนในราวปี พ.ศ. 2125 ต่อมาในปี พ.ศ.2483 ได้มีการ
บูรณะอุโบสถ โดยเปลี่ยนลวดลายหน้าบัน จากลวดลายดอกไม้เป็นรูปธรรมจักรและเทพื้นปูนใน
อุโบสถแทนกระเบื้องดินเผา ซึ่งปรากฏบันทึกที่หน้าบันว่าบูรณะโดยคณะสามัคคีธรรม ต่อมาเมื่อเข้าสู่
ช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการท้ิงระเบิดบริเวณสะพานพระราม 6 ทําให้อุโบสถร้าว จึงได้รับการ
บูรณปฏิสังขรณ์อีกครั้ง ในปี พ.ศ.2496 ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ร่วมกับพุทธศาสนิกชนจึงได้
ช่วยกันบูรณะซ่อมแซมอุโบสถอีกครั้งหน่ึง9 
 แผนผังแสดงตําแหน่งอาคารภายในวัด 
 ต้ังอยู่ริมคลองสาขาของแม่นํ้าเจ้าพระยาฝังทิศตะวันออก ตรงข้ามปากคลองบาง
กรวย โดยลักษณะอาณาเขตพื้นที่ของวัดในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นรูปตัว L กลับด้าน ติดริมคลองสาขา
ทางด้านทิศตะวันตก โดยพื้นที่หลักวางแนวยาวในทิศเหนือ-ใต้ มีเขตสังฆาวาสอยู่บริเวณทางด้านทิศ
ใต้ เขตพุทธาวาสอยู่บริเวณทางด้านทิศเหนือ โดยเขตสังฆาวาสมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ส่วนเขต
พุทธาวาสต้ังอยู่บริเวณริมคลองสาขามีลักษณะเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางแนวยาวในทิศเหนือ-ใต้ 
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีพระอุโบสถใหม่เป็นประธานของวัด และมีพระอุโบสถหลังเก่าต้ังขนาบ
ข้างทางด้านทิศเหนือ ส่วนถัดลงมาทางทิศใต้เป็นที่ต้ังศาลาการเปรียญ 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมของกรณีศึกษา 
 กรณีศึกษา ได้แก่ พระอุโบสถ(หลังเก่า) เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้า
ไปทางทิศตะวันออก ขนาดกว้างประมาณ 10.2 เมตร ยาวประมาณ 23.4 เมตร แบ่งเป็นด้านกว้าง 3 
ห้องเสา ด้านยาว 6 ห้องเสาโดย 5 ห้องส่วนหลังเป็นตัวอาคารทึบ ส่วนห้องเสาด้านหน้าเป็นเฉลียง มี
ซุ้มประตูทางเข้า-ออก ด้านหน้า 2 ประตู ด้านหลัง 2 เป็นซุ้มหน้าต่าง ส่วนภายในอาคารประดิษฐาน
พระพุทธรูปประทับน่ังหันหน้าไปทางทิศตะวันออก 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง พระอุโบสถมีฐานตัวอาคารหลัก
เป็นฐานปัทม์แบบมีบัวลูกแก้วอกไก่ เฉลียงเป็นฐานเขียง ซุ้มประตู-หน้าต่างเป็นทรงบันแถลง ส่วน
หลังคาเป็นทรงจั่วแบบกะเท่เซคลุมตัวอาคารหลักมีปีกหลังคาขนาดเล็กรอบ และมีพาไลหน้าคลุม

                                                             

 9กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร เล่ม 2, 472. และ โรจน์ คุณเอนก, 
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมบริเวณลัดแม่นํ้าจังหวัดนนทบุรี (ปทุมธานี: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ป.), 88. 
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เฉลียง หลังคามี 2 ตับ ส่วนหน้าบันเป็นแบบไทยประเพณียุคหลังเปลี่ยนเปลี่ยนการปกคลอง และ
เครื่องบนเป็นแบบป้านลม 
 

 
แผนผังที่ 18 แผนผังบรเิวณ วัดปากนํ้า 

 
แผนผังที่ 19 ผังพื้นพระอุโบสถ วัดปากนํ้า 
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ภาพที่ 21 แบบจําลองสามมิติ พระอุโบสถ วัดปากนํ้า 
 

 
แผนผังที่ 20 รูปตัดด้านสกัดพระอุโบสถ วัดปากนํ้า 
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แผนผังที่ 21 รูปตัดด้านยาวพระอโุบสถ วัดปากนํ้า 
 

 
ภาพที่ 22 พระอุโบสถ วัดปากนํ้า 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 10 เมษายน 2559) 
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  1.5 วัดค้างคาว ตําบลค้างคาว อําเภอเมือง 
 ประวัติ 
 วัดค้างคาว ต้ังอยู่เลขที่ 138 หมู่ที่ 4 ตําบลบางไผ่ อําเภอเมือง ตามประวัติเช่ือว่า
เป็นวัดที่มีมาต้ังแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น โดยอ้างอิงจากใบเสมาคู่ที่เป็นหินทรายขนาดใหญ่10 
ส่วนประวัติอีกข้อมูลหน่ึงกล่าวว่า สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 232611 แต่จากลักษณะและลวดลายที่
ปรากฏบนใบเสมา ทําให้สามารถกําหนดอายุได้ในราว พุทธศตวรรษที่ 21-2212 
 แผนผังแสดงตําแหน่งอาคารภายในวัด 
 ต้ังอยู่บริเวณริมแม่นํ้าเจ้าพระยาฝั่งทิศตะวันตก บริเวณตําบลบางไผ่ซึ่งอยู่บริเวณ
ค่อนมาทางด้านล่างบนเส้นแม่นํ้าเจ้าพระยาระหว่างปากคลองอ้อมนนท์ถึงบางคลองบางกรวย โดย
ลักษณะอาณาเขตพื้นที่ของวัดในปัจจุบัน เป็นรูปสี่เหลี่ยมรวมกัน 2 รูปวางตัวขนานกันในแนวทิศ
ตะวันออก-ตะวันตก ผืนผ้าแรกอยู่ทางด้านทิศเหนือเป็นเขตสังฆาวาส ผืนที่ 2 อยู่ทางด้านทิศใต้เป็น
เขตพุทธาวาสซึ่งมีขนาดส่วนท้ายยาวกว่า ซึ่งทั้ง 2 เขตต้ังอยู่บริเวณริมแม่นํ้าเจ้าพระยาทั้งคู่  โดยเขต
พุทธาวาสมีพระอุโบสถเป็นประธานของวัด หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีเจดีย์รายรอบๆ จํานวน
หน่ึง ระบบไม่ชัดเจน มีกําแพงแก้วล้อม โดยด้านหลังพระอุโบสถ นอกเขตกําแพงแก้ว พบส่วนฐาน
ของเจตติยสถานที่น่าจะเป็นประธานของวัดเดิม 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมของกรณีศึกษา 
 กรณีศึกษา ได้แก่ พระอุโบสถ เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก ขนาดกว้างประมาณ 10.5 เมตร ยาวประมาณ 26.5 เมตร แบ่งเป็นด้านกว้าง 3 ห้องเสา
โดยห้องกลางมีความกว้างมากกว่าห้องริมทั้ง 2 ข้าง ด้านยาว 7 ห้องเสาโดย 6 ห้องส่วนท้ายเป็นตัว
อาคารทึบ ส่วนเฉลียงหน้า มีซุ้มประตูทางเข้า-ออก ด้านหน้า 2 ประตู ด้านหลัง 1 ประตู ส่วนภายใน
อาคารประดิษฐานพระพุทธรูปประทับน่ังหันหน้าไปทางทิศตะวันออก 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง พระอุโบสถมีฐานเป็นฐานปัทม์ ซุ้ม
ประตูเป็นทรงบันแถลง หน้าต่างเป็นช่องเปิด ส่วนหลังคาเป็นทรงจั่วซ้อน 2 ช้ันแบบมีไขรา ตรงกลาง
เป็นจั่วบน ส่วนห้องเสาด้านยาวหน้า-หลังข้างละ 1 ห้องเสาเป็นจั่วล่าง มี 3 ตับ โดยตับสุดท้ายเป็น
หลังคารอบมีคันทวยรับ ส่วนหน้าบันและ ส่วนเครื่องบนเป็นแบบไทยประเพณี 
 

                                                             

 10ศึกษาการจังหวัดนนทบุรี, โบราณสถานจังหวัดนนทบุรี, 56 
 11กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร เล่ม 2, 390. 
 12ประภัสสร์ ชูวิเชียร, “ลวดลายบางแบบบนใบเสมาวัดค้างคาว จังหวัดนนทบุรี,” เมือง
โบราณ (ม.ค.-มี.ค. 40): 77. 



57 
 

 

 งานศิลปกรรมอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ ภายในวัด 
  นอกจากอาคารพระอุโบสถอันเป็นงานสถาปัตยกรรมหลักของวัดแล้ว ใบเสมา
ลักษณะเป็น เสมาน่ังแท่นและเป็นเสมาคู่ ใบเสมามีขนาดใหญ่ หนา สกัดจากหินทรายแดง ปักรอบ
พระอุโบสถ มีการสลักลวดลายพรรณพฤกษาสวยงาม รวมไปถึงซุ้มจระนําประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่ง
มีช่ือเรียกว่า “หลวงพ่อเก้า” (เพราะมีน้ิวพระหัตถ์สองข้างรวมกันเพียงเก้าน้ิว พระหัตถ์ซ้ายมีสี่น้ิว) 
ลักษณะเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง ซึ่งอาจกําหนดอายุได้ว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลาย 
นอกจากน้ียังมีฐานเจดีย์หรือพระปรางค์ขนาดใหญ่ ด้านหลังพระอุโบสถ อีกทั้ง เจดีย์รายในลักษณะเจดีย์
ย่อมุมเรียงรายรอบพระอุโบสถ  
 วัดค้างคาวน้ี น่าจะเป็นวัดที่มีความสําคัญแห่งหน่ึง จากขนาดของพระอุโบสถที่มี
ขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับพระอุโบสถหลังอื่นๆ ในพื้นที่ รวมถึงรูปแบบและลวดลายที่ปรากฏบนใบเสมา 
อันแสดงถึงความเป็นวัดที่น่าจะมีความสําคัญ และที่ต้ังของวัดที่อยู่บริเวณริมแม่นํ้าเจ้าพระยาบริเวณ
หัวโค้งของคลองอ้อมนนท์ ดังน้ันอาจมีความเป็นได้ว่าวัดน้ันอาจได้รับการสถาปนาข้ึนภายหลังที่มีการ
ขุดแม่นํ้าเจ้าพระยาสายใหม่(พ.ศ. 2179) เน่ืองจากวัดและพระอุโบสถหันหน้าเข้าสู่แม่นํ้าเจ้าพระยา 
ดังน้ันใบเสมาจึงอาจมีการเคลื่อนย้ายมาจากบริเวณอ่ืน หรืออาจเป็นวัดที่สร้างข้ึนในราวสมัยสมเด็จ
พระมหาจักรพรรดิมีการขุดคลองลัดจากคลองบางกรวย (แม่นํ้าเจ้าพระยา) ในปี พ.ศ.2081 ซึ่งถือเป็น
การแสดงถึงบทบาทที่ชัดเจนของอยุธยาเหนือพื้นที่บริเวณน้ี 
 

 
แผนผังที่ 22 ผังบริเวณ วัดค้างคาว 
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แผนผังที่ 23 ผังพื้นพระอุโบสถ วัดค้างคาว 
 
 

 
ภาพที่ 23 แบบจําลองสามมิติ พระอุโบสถ วัดค้างคาว 
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ภาพที่ 24 พระอุโบสถ วัดค้างคาว 
                 (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556) 
 

 
ภาพที่ 25 ใบเสมา วัดค้างคาว 
                 (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556) 



60 
 

 

2. กลุ่มท่ี 2 พ้ืนท่ีบริเวณคลองบางกรวยและปากคลองบางกอกน้อย 
 2.1 วัดโพธิ์เผือก ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย 
 ประวัติ 
 วัดโพธ์ิเผือก ต้ังอยู่เลขที่ 60 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตําบลบางกรวย อําเภอบาง
กรวย ตามประวัติกล่าวว่าสร้างข้ึนในราวปี พ.ศ.230213 ปัจจุบันอาคารพระอุโบสถได้ปรับเปลี่ยน
หน้าที่การใช้งานเป็นวิหารสําหรับทําวัตรและปฏิบัติธรรม 
 แผนผังแสดงตําแหน่งอาคารภายในวัด 
 จากแผนที่เก่าเดิมอยู่ริมคลองสาขาของคลองบางกรวยฝั่งทิศใต้ บริเวณย่านบาง
กรวยโดยลักษณะอาณาเขตพื้นที่ของวัดในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า  โดยพื้นที่
หลักวางแนวยาวในทิศเหนือ-ใต้ ติดกับคลองสาขาที่อยู่ทางทิศตะวันออก มีเขตสังฆาวาสอยู่ทางด้าน
ทิศเหนือ เขตพุทธาวาสอยู่ทางด้านทิศใต้ ขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน โดยเขตพุทธาวาสมีลักษณะเป็นรูป
สี่เหลี่ยมคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางแนวยาวในทิศตะวันออก-ตะวันตก หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มี
พระอุโบสถเป็นประธานของวัดต้ังเย้ืองไปทางด้านหลัง ส่วนพระวิหารที่อาจเป็นพระอุโบสเดิมต้ังเย้ือง
ไปทางด้านหน้า 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมของกรณีศึกษา 
 กรณีศึกษา ได้แก่ พระวิหารซึ่งน่าจะเป็นพระอุโบสถเก่า เป็นอาคารผังรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ขนาดกว้างเฉพาะตัวอาคารกว้างประมาณ 6.9 เมตร ยาว
ประมาณ 14 เมตร ส่วนด้านหน้าปัจจุบันทําใหม่เป็นอาคารสมัยใหม่ แต่จากรูปเก่าทําให้ทราบว่าเป็น
เฉลียงหน้า ส่วนภายในอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปประทับน่ังหันหน้าไปทางทิศตะวันออก 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง ประตู-หน้าต่างเป็นแบบช่องเปิด 
ส่วนหลังคาเป็นทรงจั่วแบบมีไขราและปีกนก หลังคามี 2 ตับ ส่วนหน้าบันเป็นไม้กระดานและเครื่อง
บนเป็นแบบไทยประเพณี 
 งานศิลปกรรมอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ ภายในวัด 
 พบพระพุทธรูปสําริดปิดทอง ซึ่งได้รับการกําหนดอายุแบบศิลปะอยุธยา รวมถึงใบ
เสมาหินทรายแดงแบบสมัยอยุธยาตอนต้น14 

                                                             

 13กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร เล่ม 2, 492. 
 14โรจน์ คุณเอนก, สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมบริเวณลัดแม่นํ้าจังหวัดนนทบุรี, 145. 
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แผนผังที่ 24 แผนผังบรเิวณ วัดโพธ์ิเผือก 

 
แผนผังที่ 25 รูปตัดด้านสกัด พระอุโบสถเก่า(พระวิหาร) วัดโพธ์ิเผือก 
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แผนผังที่ 26 รูปด้านยาว พระอุโบสถ(พระวิหาร) วัดโพธ์ิเผือก 
 

 
ภาพที่ 26 พระอุโบสถเก่า(พระวิหาร) วัดโพธ์ิเผือก 
                    (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559) 
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 2.2 วัดชลอ ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย 
 ประวัติ 
 วัดชลอ ต้ังอยู่เลขที่ 33 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย 
ตามประวัติสันนิษฐานว่าสร้างข้ึนในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีตํานานกล่าวว่าในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที ่
1(พระเจ้าอู่ทอง) ได้เสด็จมาทรงบําเพ็ญพระราชกุศลที่วัดชะลอ รวมถึงมีการกล่าวถึงสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิว่าได้ทรงบูรณะวัดน้ีในคราวที่ทรงโปรดฯ ให้ขุดคลองบางกรวยจากปากคลองบางสีทองผ่าน
วัดชลอไปยังวัดเขมาภิรตาราม15 และมีตํานานของวัดที่พยายามกล่าวถึงความเช่ือมโยงกับสมเด็จพระ
เจ้าอู่ทอง ว่าได้ทรงเสด็จฯ มาบําเพ็ญพระราชกุศล เหล่าทหารและไพร่พลได้มารอพักรับเสด็จฯ ที่วัด
ชลอ16 รวมไปถึงตํานานว่าพื้นที่บริเวณน้ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เสด็จทางชลมารคมา
ตามลํานํ้าเจ้าพระยา ผ่านจังหวัดนนทบุรี เข้าทางคลองบางกรวย ทรงดําริว่า  "ที่ตรงน้ีน่าจะสร้างวัด
มาสักวัดหน่ึง ชาวบ้านจะได้มีที่ยึดเหน่ียวจิตใจ" บรรดาเหล่าเสนาอํามาตย์น้อยใหญ่ได้ฟังต่างพากัน
ตกใจกลัว จึงได้ตรัสถามว่ากลัวอะไร ก็ได้ทรงรับคํากราบบังคมทูลว่า "ที่ตรงน้ีมีอาถรรพ์ ในอดีตกาล
เคยมีเรือสําเภามาจากเมืองจีนมาเมืองไทย เมื่อมาถึงน้ีได้เกิดอับปางลงด้วยแรงพายุจัด มีคนตายเป็น
อันมาก ที่บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณอัปมงคล” พระเจ้าอยู่บรมโกศจึงทรงมีรับสั่งว่าสร้างเสียตรงน้ี
แหละดี เรื่องร้าย ๆ จะได้ไม่เกิดข้ึน ชาวบ้านจะได้มีที่ทํากินเพิ่มข้ึน และได้ทรงพระราชทานนามวัดว่า 
วัดชลอ17 และ ในนิราศพระประธมของสุนทรภู่ ได้เขียนถึงวัดชะลอว่า 

 “วัดฉะลอใครหนอฉะลอฉลาด เอาอาวาสมาไว้ให้อาศัยสงฆ์ 
 ช่วยฉะลอวรลักษณ์ทีร่ักทรง ให้มาลงเรือร่วมนวมที่นอนฯ”18 

 แผนผังแสดงตําแหน่งอาคารภายในวัด 
 ต้ังอยู่ริมคลองสาขาของคลองบางกรอกน้อย ซึ่งเป็น 3 แพร่งที่เช่ือมกับคลองอ้อม
นนท์และคลองบางกรวย บริเวณย่านบางกรวย โดยลักษณะอาณาเขตพ้ืนที่ของวัดในปัจจุบัน มี
ลักษณะเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า  โดยพื้นที่หลักวางแนวยาวในทิศตะวันออก-ตะวันตก พื้นที่ วัด
แบ่งเป็น 3 ส่วนขนาดใกล้เคียงกันตามแนวยาวโดย มีเขตสังฆาวาสขนาบเขตพุทธาวาสที่อยู่ตรงกลาง 
โดยเขตพุทธาวาสมีลักษณะเป็นคล้ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางแนวยาวในทิศตะวันออก-ตะวันตก พระ

                                                             

 15โรจน์ คุณเอนก, สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมบริเวณลัดแม่นํ้าจังหวัดนนทบุรี, 26. 
 16คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี (กรุงเทพฯ: 
2542), 72-73. 
 17เรื่องเดียวกัน. 
 

18พระสุนทรโวหาร(ภู่), นิราศสุนทรภู่ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2504), 272. 
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อุโบสถใหม่เรือหงส์เป็นเป็นประธานปัจจุบัน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เย้ืองใกล้คลองไปทางด้าน
ทิศเหนือ เป็นที่ต้ังของพระอุโบสถเก่า ซึ่งมีพระเจดีย์ย่อมมุมทรงเครื่องต้ังวางอยู่คู่หน้า หันหน้าไปทาง
ทิศเดียวกัน มีกําแพงแก้วล้อม 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมของกรณีศึกษา 
 กรณีศึกษา ได้แก่ พระอุโบสถเดิม เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทาง
ทิศตะวันออก ขนาดกว้างเฉพาะตัวอาคารกว้างประมาณ 8.8 เมตร ยาวประมาณ 19.2 เมตร ช่วงเสา
กว้าง 3 ห้อง(ห้องกลางกว้างกว่า) ยาว 6 ห้อง โดยส่วนท้าย 5 ห้อง เป็นตัวอาคารทึบ ส่วนหน้าเป็น
เฉลียง  ส่วนภายในอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปประทับน่ังหันหน้าไปทางทิศตะวันออก 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง ฐานอาคารหลักเป็นฐานปัทม์บัว
ลูกแก้วอกไก่ ฐานเฉลียงเป็นฐานปัทม์ ประตูเป็นซุ้มทรงบันแถลง หน้าต่างเป็นแบบช่องเปิด ส่วน
หลังคาเป็นทรงจั่วแบบมีไขราคลุมอาคารหลัก ซ้อนล่างเป็นมุขใต้ข่ือคลุมเฉลียง หลังคามี 2 ตับ ส่วน
หน้าบันเป็นแบบเทศและเครื่องบนเป็นแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 
 งานศิลปกรรมอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ ภายในวัด 
 พระประธานในพระอุโบสถหลังเก่า เป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนต้น หน้าตัก
กว้าง 3 ศอก 9 น้ิว19 

 
แผนผังที่27 แผนผงับริเวณ วัดชลอ 

                                                             

 19คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี, 73. 
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แผนผังที่ 28 ผังพื้นพระอุโบสถ วัดชลอ 
 

 
แผนผังที่ 29 รูปด้านสกัดหน้าพระอุโบสถ วัดชลอ 
ที่มา: กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สํานักศิลปากรที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี 
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แผนผังที่ 30 รูปตัดด้านสกัดพระอุโบสถ วัดชลอ 
ที่มา: กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สํานักศิลปากรที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี 
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แผนผังที่ 31 รูปตัดด้านยาวพระอโุบสถ วัดชลอ 

 
ภาพที่ 26 พระอุโบสถ วัดชลอ 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 27 มีนาคม 2559) 
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 2.3 วัดโตนด ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย 
 ประวัติ 
 วัดโตนด ต้ังอยู่หมู่ที่ 9 ตําบลบางกร่าง อําเภอเมือง ไม่มีหลักฐานปรากฏถึงประวัติ
การสร้าง สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อ พ.ศ.2326 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 234120 และ
อุโบสถคงได้รับการบูรณะในปี พ.ศ.2457 จากที่ปรากฏบนลายปูนปั้นบนหน้าบันอุโบสถ “วอน สา
ธรานนท์ ได้สร้างเมื่อพระพุทธศักราชล่วงได้ ๒๔๕๗” 
 แผนผังแสดงตําแหน่งอาคารภายในวัด 
 ต้ังอยู่ถัดลงมาจากริมคลองอ้อมนนท์ฝั่งทางทิศใต้ บริเวณย่านบางกรวย โดย
ลักษณะอาณาเขตพื้นที่ของวัดในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า  วางแนวยาวในทิศ
เหนือ-ใต้ พื้นที่ แบ่งเป็น 2 ส่วนขนาดใกล้เคียงกันตามแนวยาวโดย มีเขตสังฆาวาสอยู่ทางด้านทิศ
ตะวันออกเขตพุทธาวาสอยู่ทางด้านทิศตะวันตก โดยเขตพุทธาวาสมีลักษณะเป็นคล้ายรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า วางแนวยาวในทิศเหนือ-ใต้ หันหน้าไปทางทิศเหนือ มีพระอุโบสถเป็นประธานของวัด 
ด้านหน้าในแนวแกนมีเจดีย์เหลี่ยมย่อมุม ซึ่งมีศาลารายขนาบอยู่ ทั้งหมดมีกําแพงแก้วล้อม โดยนอก
เขตกําแพงแก้ว ถัดไปทางด้านหน้า มีสระนํ้าซึ่งตรงกลางสระเป็นที่ต้ังหอพระไตรปิฎกต้ังอยู่ใน
แนวแกนเช่นกัน 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมของกรณีศึกษา 
 กรณีศึกษา ได้แก่ พระอุโบสถ เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ขนาดกว้างเฉพาะตัวอาคารกว้างประมาณ 8.4 เมตร ยาวประมาณ 22.1 เมตร 
ช่วงเสากว้าง 3 ห้อง7 ยาว 7 ห้อง โดยส่วน 5 ห้องกลาง เป็นตัวอาคารทึบ ส่วนหน้า-หลังเป็นเฉลียง   
 รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง ฐานอาคารหลักเป็นฐานสิงห์ ฐาน
เฉลียงเป็นฐานเขียง ประตูและ หน้าต่างเป็นอย่างเทศ ส่วนหลังคาเป็นทรงจั่วแบบกะเท่เซซ้อน 2 ช้ัน 
ซ้อนบนคลุมอาคารหลัก ซ้อนล่างคลุมเฉลียง หลังคามี 1 ตับ ส่วนหน้าบันและเครื่องบนเป็นอย่างเทศ 

                                                             

 20คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี, 75. 
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แผนผังที่ 32 แผนผังบรเิวณ วัดโตนด 
 

 
แผนผังที่ 33 ผังพื้นพระอุโบสถ วัดโตนด 
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ภาพที่ 27 แบบจําลองสามมิติ พระอุโบสถ วัดโตนด 
 

 
ภาพที่ 28 พระอุโบสถ วัดโตนด 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 27 มีนาคม 2559) 
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 2.4 วัดโพธิ์บางโอ ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย 
 ประวัติ 
 วัดโพธ์ิบางโอ (บ้างเขียนว่า โพบางโอ) ต้ังอยู่เลขที่ 42 หมู่ที่ 9 ตําบลวัดชลอ 
อําเภอบางกรวย ตามประวัติกล่าวว่าสร้างข้ึนใน พ.ศ.2310 ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง21 และมีการ
สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัชกาลพระพุทธเจ้าเสือ (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 ครองราชย์ พ.ศ.2246-
2251)22 ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
3 สมเด็จพระศรีสุลาลัย (เจ้าจอมมารดาเรียม พระธิดาพระยานนทบุรีฯ บุญจัน เจ้าเมืองนนทบุรี) 
พระราชมารดาในพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบให้กรมหลวงเสนีย์บริรักษ์ (ต้นตระกูล 
เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา) โอรสในเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์เทเวศร์ กรมพระราชวังหลังในรัชกาลที่ 1 เป็นผู้
บูรณะ และได้ดูแลทํานุบํารุงอุปถัมภ์วัดโพธ์ิบางโอตลอดมา โดยพระองค์ทรงมุ่งหวังเพื่อเป็นมุมสงบ 
และเป็นบุญกุศลนอกจากน้ันยังทรงหวังด้วยว่า จะทรงให้เป็นจุดรวมของลูกหลาน23 สําหรับช่ือวัด 
โพธ์ิบางโอน้ัน มีตํานานว่าเดิมชาวบ้านมีอาชีพเป็นช่างสานโอนํ้าแบบโบราณขายเป็นส่วนมาก จึง
เรียกว่า บางโอ ต่อท้าย อย่างไรก็ดี มีตํานานอีกเรื่องหน่ึงที่กล่าวว่า พื้นที่มีแต่เดิมมีการปลูกส้มโอ
จํานวนมาก และด้วยเหตุที่ ตระกูลเสนีย์วงศ์ เป็นตระกูลที่ได้มีการบูรณะดูแลวัดมาโดยตลอด ทําให้มี
ช่ือวัดอีกช่ือหน่ึงว่า วัดโพธิเสนี24 วัดโพธ์ิบางโอได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อประมาณ พ.ศ.
232525 

                                                             

 21กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร เล่ม 2, 489. 
 22คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี, 203. 
 23เมือง เสนียวงศ์ ณ อยุธยา, ประวัติความเป็นมาของต้นตระกูลวงศ์ เสนียวงศ์ 
(กรุงเทพ: กรมสารบรรณทหารเรือ, 2513. พิมพ์ในงานอนุสรณ์งานทอดกฐินสามัคคี วัดโพธ์ิบางโอ ต.
วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี), 21-39, อ้างถึงใน อภิพัฒน์ พันธ์ุโยธิน, “การศึกษาเพื่อกําหนดอายุ
โบราณสถานวัดโพธ์ิบางโอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จากหลักฐานทางโบราณคดี” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 
56. 
 24คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี, 204. และ กรม
พระราชวังหลัง (กรุงเทพฯ: อมรโปรดักส์, 2534. ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี ม.ล.จวง 
เสนีวงศ์ 30 ก.ค. 2534), 160. 
 25กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร เล่ม 2, 489. 
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 แผนผังแสดงตําแหน่งอาคารภายในวัด 
 ต้ังอยู่ถัดลงมาจากริมคลองอ้อมนนท์ฝั่งทางทิศใต้ บริเวณย่านบางกรวย โดย
ลักษณะอาณาเขตพื้นที่ของวัดในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมู  วางผังแนวยาวใน
ทิศเหนือ-ใต้ พื้นที่แบ่งเป็น 2 ส่วนขนาดใกล้เคียงกันตามแนวยาวโดย มีเขตสังฆาวาสอยู่ทางด้านทิศ
ตะวันตก เขตพุทธาวาสอยู่ทางด้านทิศตะวันออก โดยเขตพุทธาวาสมีลักษณะเป็นคล้ายรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า วางแนวยาวในทิศเหนือ-ใต้ หันหน้าไปทางทิศเหนือ มีพระอุโบสถเป็นประธานของวัด
แผนผังของวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีประตูกําแพงแก้วเข้าสู่อุโบสถ 4 ประตู ด้านหน้า 2ประตู 
ด้านหลัง 2 ประตู ด้านข้างมีหน้าต่างด้านละ 5 บาน มีระเบียงรอบโดยมีทางออก 4 ทาง ตรงกับประตู
อุโบสถทั้ง 4 ประตู นอกระเบียงออกไปมีลานประทักษิณ มีซุ้มเสมาต้ังอยู่โดยรอบ 8 ซุ้ม มีกําแพงแก้ว
ล้อมรอบ กําแพงแก้วมีซุ้มประตูทางเข้าทั้ง 4 ด้าน ที่มุมกําแพงแก้วทําเป็นเจดีย์ทรงเครื่องในผัง
สี่เหลี่ยมเพิ่มมุมไม้สิบสอง ทั้ง 4 มุม นอกกําแพงแก้วออกไปทางด้านหน้า มีทางเดินสู่ท่านํ้าหน้าวัด 
ข้างทางเดินใกล้กับซุ้มประตูกําแพงแก้ว มีหอระฆัง ส่วนเขตสังฆาวาส กุฏิสงฆ์ เมรุ และศาลาการ
เปรียญต้ังอยู่ทางด้านทิศเหนือของอุโบสถ 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมของกรณีศึกษา 
 อาคารอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 24.5 เมตร มีพื้นที่โถง
ด้านหน้าหลัง และมีพาไลรอบ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาด 5 ห้อง ต้ังอยู่บนฐานสิงห์ หลังคาลดช้ัน 
2 ช้ันมีพะไลรอบ มุงด้วยกระเบื้องดินเผา มีช่อฟ้า ใบระกา (แต่ของเก่าผุพังไปหมดแล้ว ปัจจุบันเป็น
งานที่บูรณะข้ึนใหม่) ที่มุขหน้าและมุขหลังมีเสาเหลี่ยมย่อมุม หัวเสาเป็นบัวแวง มีคันทวยรองรับปี
กนกโดยรอบอุโบสถ พื้นระเบียงปูด้วยกระเบื้องดินเผา ที่กําแพงระเบียงประดับด้วยกระเบื้องเคลอืบสี
เขียวแบบจีน สองข้างประตูอุโบสถมีตุ๊กตาอับเฉาจีนต้ังอยู่ข้างละ 1 ตัว 
 งานศิลปกรรมอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ ภายในวัด 
 หอระฆังต้ังอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ ลักษณะเป็นหอระฆังเครื่องก่ออย่างที่นิยมใน
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 และจากการขุดค้นทางโบราณคดีทําให้สามารถกําหนดอายุวัดโพธ์ิบางโอได้ในราว
สมัยอยุธยาตอนปลาย-รัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยพบว่าพระอุโบสถน้ันต้ังอยู่บนช้ันอิฐเดิมโดยใต้ช้ันอิฐ
พบเศษภาชนะเครื่องถ้วยจีนเขียนสีนํ้าเงินลักษณะคล้ายเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิงตอนปลาย อัน
ตรงกับสมัยอยุธยาตอนปลาย26 เมื่อพิจารณารวมกับลักษณะงานศิลปกรรมและข้อมูลทาง

                                                             

 
26

 อภิพัฒน์ พันธ์ุโยธิน, “การศึกษาเพื่อกําหนดอายุโบราณสถานวัดโพธ์ิบางโอ อ.บาง
กรวย จ.นนทบุรี จากหลักฐานทางโบราณคดี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
สมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 133. 
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ประวัติศาสตร์ พบว่าข้อมูลมีความสอดคล้องกัน เน่ืองจากลักษณะของงานศิลปกรรมบางประการเช่น 
งานไม้แกะสลักที่ประดับหน้าบัน รวมถึงโครงสร้างการรับนํ้าหนักบริเวณพาไลที่ใช้ระบบการวางข่ือ
และต้ังเสาตุ๊กตารับปีกหลังคารอบ ซึ่งระบบโครงสร้างดังกล่าวเป็นรูปแบบที่มีความนิยมต้ังแต่สมัย
อยุธยา-รัตนโกสินทร์ตอนต้น ราวรัชกาลที่ 2 ก่อนที่ในสมัยรัชกาลที่ 3 จะเกิดความนิยมในรูปแบบ
ศิลปะอย่างพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งจะใช้ระบบโครงสร้างในการรับนํ้าหนักแบบคานคอสอง 
ดังน้ันจึงน่าจะสามารถสรุปได้ว่า พระอุโบสถวัดโพธ์ิบางโอ น่าจะมีอายุในราวสมัยอยุธยาตอนปลาย-
รัตนโกสินทร์ตอนต้น และได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 3 
 

 
แผนผังที่ 34 แผนผังบรเิวณ วัดโพธ์ิบางโอ 
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แผนผังที่ 35  ผังพื้นพระอุโบสถ วัดโพธ์ิบางโอ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก แผนผังของกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สํานักศิลปากรที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
แผนผังที่ 36 รูปด้านหน้าพระอุโบสถ วัดโพธ์ิบางโอ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก แผนผังของกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สํานักศิลปากรที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี 
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แผนผังที่ 37 รูปด้านยาวพระอโุบสถ วัดโพธ์ิบางโอ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก แผนผังของกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สํานักศิลปากรที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
แผนผังที่ 38 รูปตัดด้านสกัดพระอุโบสถ วัดโพธ์ิบางโอ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก แผนผังของกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สํานักศิลปากรที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ภาพที่ 29 พระอุโบสถ วัดโพธ์ิบางโอ 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 3 เมษายน 2559) 
 
 2.5 วัดเพลง 

 ประวัติ 
 วัดเพลง ปัจจุบันเป็นวัดร้างเดิมมีช่ือว่า วัดทองเพลงหรือวัดเพรง สร้างข้ึน
ประมาณปี พ.ศ. 2200 ถึงปี 2233 ประมาณสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา โดย
มีตํานานของคนในพื้นที่เล่าต่อกันมา วัดทองเพลงต้มเหล้ากินเอง หน่ึงปีรับกฐินสองไตร และเช่ือกันว่า
วัดทองเพลงเป็น วัดหลวง มีความสําคัญในแถบน้ีมาก ในหน่ึงปีทางกรุงศรีอยุธยา หรือคนเมือง
นนทบุรีในสมัยน้ันเรียกว่า เมืองบน ได้จัดส่งขบวนกฐินทางเรือชลมารค มาติดต่อทางวัดถึงปีละ 2 ชุด 
นับเป็นวัดที่มีคุณสมบัติพิเศษมาก ซึ่งจัดตามประเพณีทางพุทธศาสนา ปีหน่ึงวัดแต่ละวัด จะได้รับกฐิน
เพียงครั้งเดียวเท่าน้ัน ต่อมาเมื่อเกิดศึกสงครามไทยกับพม่าเสียครั้งกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ( เดือน 10 
พ.ศ. 2310) แม่ทัพพม่าจึงนําทัพข้ึนย้อนมาจากทางใต้ข้ึนมาตามลํานํ้าและได้ต้ังค่าย ตามริมสองฝั่งแม่
นําเจ้าพระยา ชาวบ้านในพื้นที่น้ีเกิดความกลัวจึงได้นิมนต์พระสงฆ์ที่จําวัดอยู่ในวัดน้ี ออกจากวัดไป 
ส่วนคนอื่นที่อาศัยอยู่บริเวณแถบน้ีก็ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารเพื่อรบกับพม่าบ้าง บ้างก็ทิ้งบ้านเรือนพา
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ครอบครัวหนีไป ทางวัดก็ขาดการเอาใจใส่จากชาวบ้าน ต่อมาไม่นานวัดก็ถูกทิ้งร้างมาโดยตลอด27 
และในนิราศสุพรรณ นายมีได้พรรณนาความถึงวัดเพลงไว้ว่า 

 ถึงหน้าวัดเพลงวังเวงจิต   น่ังพินิจศาลาที่อาศัย  
 มีตะพานลูกกรงลงบันได   จึงจําได้แน่จิตไม่ผิดเพี้ยน  
 แต่ก่อนพระวัดน้ีท่านดีมาก   ช่ือขรัวนาคช่างฉลาดข้างวาดเขียน      
 มีคนจําแบบอย่างมาวางเรียน   จนช่างเขียนประเด๋ียวน้ีก็ดีจริง  
 ทุกวันน้ีฝีมือเขาลือมาก   แต่ฝีปากอับช่ือไม่ลือ     
 ถึงไม่มีใครยอยกเหมือนตกบึง   ต้องนอนขึงคิดอ่านสงสารตัว ฯ 

 อาจเป็นไปได้ว่า เจ้าขรัวนาค คือ ขรัวพระอาจารย์นาค ซึ่งมีช่ือเสียงในการเขียน
จิตรกรรมภาพฝาผนังสมัยต้นรัตนโกสินทร์ และนายมีก็เป็นช่างเขียนมีฝีมือ และอาจจะเคยรู้จักกัน จึง
ได้พรรณนาไว้28 
 แผนผังแสดงตําแหน่งอาคารภายในวัด 
 ต้ังอยู่ขนานกับคลองสาขาของคลองอ้อมนนท์ทางด้านทิศใต้ บริเวณย่านบางกรวย 
โดยลักษณะอาณาเขตพื้นที่ของวัดในปัจจุบันมีทราบแน่ชัด ส่วนลําคลองสาขาไหลมาจากทางทิศ
ตะวันออกไปทางทิศตะวันตก  ซึ่งปัจจุบันมีมีพระอุโบสถที่บูรณปฏิสังขรณ์แล้วเป็นเป็นประธานของ
วัด โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเย้ืองไปทางเหนือ 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมของกรณีศึกษา 
 กรณีศึกษา ได้แก่ พระอุโบสถ เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ขนาดกว้างเฉพาะตัวอาคารกว้างประมาณ 8.3 เมตร ยาวประมาณ 19.2 เมตร 
ช่วงเสากว้าง 3 ห้อง ยาว 7 ห้องเป็นอาคารทึบแบบทรงตึกทั้งหมด โดยส่วน 5 ห้องกลาง เป็นตัว
อาคารหลัก ส่วนหน้า-หลังเป็นมุขที่ก่อทึบต่อเน่ืองกัน 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง ฐานอาคารเป็นฐานสิงห์ อาคารก่อ
อิฐถือปูนทั้งอาคาร ซึ่งน่าจะถึงใต้อกไก่ แต่ก่อนบูรณะน้ัน ส่วนหลังคาพังทลายเกือบทั้งหมด 

                                                             

 27คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี, 255. 
 28กรมศิลปากร. ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 13, 107. 
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แผนผังที่ 39 ผังพื้นพระอุโบสถ วัดเพลง 

 
แผนผังที่ 40 รูปตัดด้านสกัดพระอุโบสถ วัดเพลง(ก่อนบูรณะ) 
ที่มา: กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สํานักศิลปากรที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี 
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แผนผังที่ 41 รูปตัดด้านยาวพระอโุบสถ วัดเพลง (กอ่นบรูณะ) 
ที่มา: กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สํานักศิลปากรที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
ภาพที่ 30 พระอุโบสถ วัดเพลง 
                 (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556) 
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3. กลุ่มท่ี 3 กลุ่มวัดบริเวณรอบคลองอ้อมนนท์ และคลองสาขา  
 3.1 วัดแก้วฟ้า 
 ประวัติ 
 วัดแก้วฟ้า มีประวัติว่าสร้างราว พ.ศ. 2095 รัชกาลสมเด็จพระจักรพรรดิ ในสมัย
อยุธยา เดิมพื้นที่บริเวณที่ต้ังวัด เรียกว่า บ้านธาตุ ซึ่งจากประวัติของวัดดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์ถึงความเกี่ยวเน่ืองระหว่างอยุธยากับพื้นที่บริเวณน้ี จากการขุดคลองลัดบริเวณบาง
กรวยในปี พ.ศ. 208129  
 แผนผังแสดงตําแหน่งอาคารภายในวัด 
 วัดเพลงต้ังอยู่ริมคลองสาขาของอ้อมนนท์ฝั่งทางทิศใต้ บริเวณคลองอ้มนนท์
ส่วนล่าง โดยลักษณะอาณาเขตพื้นที่ของวัดในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 ผืน  
วางแนวยาวในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ โดยผืนแรกที่สั้นกว่าอยู่ทางก้านทิศตะวันตก
คือเขตสังฆาวาสส่วนทางด้านทิศตะวันออกคือเขตพุทธาวาสอยู่ซึ่งดานหน้ายาวกว่า โดยเขตพุทธาวาส
มีลักษณะเป็นคล้ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ มีพระอุโบสถใหม่เป็น
ประธานของวัด ต้ังอยู่ด้านหน้า และเว้นระยะห่างในแนวแกนเดียวกันทางด้านหลังเป็นที่ต้ังของพระ
อุโบสถเก่า 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมของกรณีศึกษา 
 อาคารกรณีศึกษา ได้แก่ พระอุโบสถเก่า เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้า
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ขนาดกว้างเฉพาะตัวอาคารกว้างประมาณ 10.6 เมตร ยาวประมาณ 
22.7 เมตร ช่วงเสากว้าง 3 ห้อง ยาว 6 ห้อง โดยส่วน 5 ห้องท้ายเป็นตัวอาคารทึบ ส่วนหน้าเป็น
เฉลียง   
 รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง ฐานอาคารหลักเป็นฐานปัทมแ์บบมี
ลูกแก้วอกไก่ ฐานเฉลียงเป็นฐานเขียง ประตูและ หน้าต่างเป็นลายก้านคดต่อดอก ส่วนหลังคาเป็น
ทรงจั่วแบบไขรา 2 ช้ัน คลุมอาคารหลักและมีพะไลหน้าคลุมเฉลียง ส่วนหน้าบันไม่พบลายและเครื่อง
บนก่อนบูรณปฏิสังขรณ์ไม่หลงเหลืออยู่ 
 งานศิลปกรรมอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ ภายในวัด 
 พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปหินทรายพอกปูนลงรักปิดทองสมัย
อยุธยา รวมถึงใบเสมาล้อมพระอุโบสถ ใบเสมาทําจากหินทรายแดง มีการจําหลักลวดลายพรรณ
พฤกษาซึ่งอาจกําหนดอายุใบเสมาได้ว่าเป็นแบบอยุธยา ในราวพุทธศตวรรษที่ 21 ส่วนซุ้มเสมาน้ัน

                                                             

 29คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี, 70. 



81 
 

 

เป็นซุ้มทรงกูบ อย่างที่มักพบในศิลปะอยุธยาเช่นกัน ที่ด้านหลังพระอุโบสถ มีเจดีย์ทรงเครื่องในผังย่อ
มุมไม้ย่ีสิบ ลักษณะการวางเจดีย์อยู่ด้านหลังพระอุโบสถ และบริเวณมุมของกําแพงแก้วมีการทําเจดีย์
ในผังย่อมุมไม้สิบสอง ทั้ง 4 มุม ซึ่งลักษณะดังกล่าวน้ีเป็นรูปแบบที่ปรากฏในงานสถาปัตยกรรมสมัย
รัชกาลที่ 3 ดังน้ันจึงมีความเป็นไปได้ว่าเป็นงานบูรณะในสมัยดังกล่าว 
 

 
แผนผังที่ 42 แผนผังบรเิวณ วัดแก้วฟ้า 

 
แผนผังที่ 43 ผังพื้นพระอุโบสถ วัดแก้วฟ้า 
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แผนผังที่ 44 รูปด้านสกัดหน้าพระอุโบสถ วัดแก้วฟ้า(ก่อนบรูณะ) 
ที่มา: กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สํานักศิลปากรที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
แผนผังที่ 45 รูปด้านยาวพระอโุบสถ วัดแก้วฟ้า(ก่อนบูรณะ) 
ที่มา: กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สํานักศิลปากรที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี 
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แผนผังที่ 46 รูปตัดด้านสกัดพระอุโบสถ วัดแก้วฟ้า(ก่อนบรูณะ) 
ที่มา: กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สํานักศิลปากรที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี 
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แผนผังที ่47 รูปตัดด้านยาวพระอโุบสถ วัดแก้วฟ้า(ก่อนบูรณะ) 
ที่มา: กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สํานักศิลปากรที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
ภาพที่ 31 พระอุโบสถ วัดแก้วฟ้า 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 3 เมษายน 2559) 
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 3.2 วัดบางขนุน 
 ประวัติ 
 ต้ังอยู่ริมคลองบางขนุนซึ่งเป็นคลองที่แยกจากคลองแม่นํ้าอ้อม ตามประวัติว่า
สร้างข้ึนเมื่อ ประมาณ พ.ศ. 210330 ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้าง มีตํานานว่าบริเวณที่สร้างวัดเป็นที่ซึ่ง
เคยเจริญรุ่งเรืองมาในอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี และเจ้านายสมัยน้ันได้หนีภัยสงครามมาพัก
และได้บูรณะวัดบางขนุน และต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่1 มีสมเด็จองค์หน่ึงซึ่งเคยประทับที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เคยมาประทับ
ที่วัดน้ี ดังมีปรากฏสมุดไทย (สมุดข่อย) โบราณที่วัดแห่งน้ี31 ตัวอาคารพระอุโบสถวัดบางขนุน จาก
ประวัติระบุว่า มีการทํามุขหน้า-หลังข้ึนใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 แผนผังแสดงตําแหน่งอาคารภายในวัด 
 ต้ังอยู่ริมคลองบางขนุนสาขาของอ้อมนนท์ฝั่งทางทิศใต้ บริเวณคลองอ้อมนนท์
ส่วนล่าง โดยลักษณะอาณาเขตพื้นที่ของวัดในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า  วางแนว
ยาวในทิศตะวันออกเฉียงใต้-ตะวันตกเฉียงเหนือ โดยด้านทิศตะวันตกติดริมคลองคือเขตสังฆาวาส
ส่วนทางด้านทิศตะวันออกคือเขตพุทธาวาสอยู่  โดยเขตพุทธาวาสมีลักษณะเป็นคล้ายรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ มีพระอุโบสถเป็นประธานของวัด มีเจดีย์ราย 3 
องค์ต้ังอยู่ด้านหลังเป็นแนวขวาง โดยส่วนน้ีมีกําแพงแก้วล้อม เว้นระยะถัดออกไปทางด้านทิศ
ตะวันออกเป็นที่ต้ังวิหารพระนอน ส่วนด้านหลังพระอุโบสถเป็นที่ต้ังหอระฆัง 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมของกรณีศึกษา 
 พระวิหาร เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออกฉียงเหนือ 
ขนาดกว้างประมาณ 9.1 เมตร ยาวประมาณ 22.2 เมตร แบ่งเป็นด้านกว้าง 3 ห้องเสา ห้องกลาง
กว้างกว่าห้องริมทั้ง 2 ข้าง ด้านยาว 5 ห้อง โดย 3 ห้องตรงกลางเป็นตัวอาคารทึบ ส่วนห้องเสา
ด้านหน้า-หลังเป็นเฉลียง มีซุ้มประตูทางเข้า-ออก ด้านหน้า 2 ประตู ด้านหลัง 1 ประตู ส่วนภายใน
อาคารประดิษฐานพระพุทธรูปประทับน่ังหันไปทางทิศตะวันออก 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง พระอุโบสถมีฐานตัวอาคารหลัก
เป็นฐานสิงห์ ซุ้มประตู-หน้าต่างเป็นทรงบันแถลง ส่วนหลังคาเป็นทรงจั่วซ้อน 2 ช้ัน แบบมีไขรา ซ้อน
บนคลุมตัวอาคาร ซ้อนล่างคลุมเฉลียง มี 3 ตับ ส่วนหน้าบันและเครื่องบนเป็นแบบไทยประเพณี 
  

                                                             

 30กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร เล่ม 2, 443. 
 31ศรัณย์ ทองปาน, “สํารวจวัดในเขตแม่นํ้าอ้อม นนทบุรี,” เมืองโบราณ 23, 3 
(กรกฎาคม-กันยายน 2540): 35-36. 
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 งานศิลปกรรมอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ ภายในวัด 
 ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมซึ่งอาจเป็นงานเขียนในสมัยรัชกาลที่ 4 เขียน
เรื่องพุทธประวัติ มีหอไตรกลางนํ้า ลักษณะเป็นเรือนไทยสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย 
และมีภาพเขียนสีเป็นรูปทวารบาลจางๆอยู่ที่บานหน้าต่างด้านใน นอกจากน้ียังมีธรรมาสน์ซึ่งได้รับ
การกําหนดอายุในสมัยอยุธยาตอนปลาย32 รวมถึงธรรมาสน์สวดหรือสังเค็ดอันเป็นงานในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น33 
 

 
แผนผังที่ 48 แผนผังบรเิวณ วัดบางขนุน 

                                                             

 32ประยูร อุลุชาฏะ, ศิลปไทยตามวัด (พระนคร: โอเดียนสโตร์, 2515), 56. 
 33ศรันย์ ทองปาน, “สํารวจวัดในเขตแม่นํ้าอ้อม นนทบุรี,” เมืองโบราณ 23, 3 
(กรกฎาคม-กันยายน 2450): 35. 
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แผนผังที่ 49 ผังพื้นพระอุโบสถ วัดบางขนุน 
 

 
แผนผังที่ 50 รูปตัดด้านสกัดพระอุโบสถ วัดบางขนุน 
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แผนผังที่ 51 รูปตัดด้านยาวพระอโุบสถ วัดบางขนุน 
 

 
ภาพที่ 32 พระอุโบสถ วัดบางขนุน 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 3 เมษายน 2559) 
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 3.3 วัดจําปา 
 ประวัติ 
 ตามประวัติสันนิษฐานว่าสร้างข้ึนในสมัยอยุธยา พ.ศ.2193 ไม่ปรากฏนามและ
ประวัติผู้สร้าง34  
 แผนผังแสดงตําแหน่งอาคารภายในวัด 
 ต้ังอยู่ริมคลองบางขุนกองสาขาของอ้อมนนท์ฝั่งทางทิศใต้ บริเวณคลองอ้อมนนท์
ส่วนล่าง โดยลักษณะอาณาเขตพื้นที่ของวัดในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า  วางแนว
ยาวในทิศตะวันออกเหนือ-ใต้ โดยด้านทิศตะวันตกติดริมคลองคือเขตสังฆาวาสซึ่งมีอาณาเขตโอบล้อม
เป็นรูปตัว U ล้อมเขตพุทธาวาสอยู่ โดยเขตพุทธาวาสมีลักษณะเป็นคล้ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วาง
ตามยาวในแนวตะวันออก-ตะวันตก หันหน้าไปทางตะวันออก มีพระอุโบสถเป็นประธานของวัด มี
พระวิหารขนาดเล็กต้ังขนาบบริเวณทางทิศเหนือ ซึ่งทั้งหมดมีกําแพงแก้วล้อม 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมของกรณีศึกษา 
 อาคารกรณีศึกษา ได้แก่ พระวิหาร(แต่เดิมอาจเคยเป็นพระอุโบสถ) เป็นอาคารผัง
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ขนาดกว้างประมาณ 8.2 เมตร ยาวประมาณ 18.5 
เมตร แบ่งเป็นด้านกว้าง 3 ห้องเสา ด้านยาว 6 ห้องเสาโดย 5 ห้องส่วนหลังเป็นตัวอาคารทึบ ส่วน
ห้องเสาด้านหน้าเป็นเฉลียง มีซุ้มประตูทางเข้า-ออก ด้านหน้า 2 ประตู ด้านหลัง 1 ประตู ส่วนภายใน
อาคารประดิษฐานพระพุทธรูปประทับน่ังหันหน้าไปทางทิศตะวันออก 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง พระวิหารมีฐานตัวอาคารหลักเป็น
ฐานปัทม์ เฉลียงเป็นฐานเขียง ซุ้มประตู-หน้าต่างเป็นช่องเปิด ส่วนหลังคาเป็นทรงจั่วซ้อน 2 ช้ันแบบมี
ไขราคลุมตัวอาคารหลัก และมีพาไลหน้าคลุมเฉลียง หลังคามี 3 ตับ หน้าบันไม่มีลวดลาย ส่วนเครื่อง
บนเป็นแบบไทยประเพณี 

                                                             

 34กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร เล่ม 2, 394. 
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แผนผังที่ 52 แผนผังบรเิวณ วัดจําปา 

 

แผนผังที่ 53 ผังพื้นพระวิหาร วัดจําปา 

 

ภาพที่ 33 แบบจําลองสามมิติพระวิหาร วัดจําปา 
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แผนผังที่ 54 รูปตัดด้านสกัดพระวิหาร วัดจําปา 

 

 
ภาพที่ 34 พระวิหาร วัดจําปา 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 3 เมษายน 2559) 
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 3.4 วัดปราสาท 
 ประวัติ 
 สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนในสมัยอยุธยาตอนปลาย ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็น
ผู้สร้าง35 มีตํานานของคนในชุมชนเล่าสืบต่อกันมาว่าสร้างข้ึนในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง และ
เคยใช้เป็นที่ระดมพลทหาร ในคราวสงครามเสียกรุง36 ภายในพระอุโบสถ เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ด้วยสีฝุ่นผสมกาว เขียนภาพอดีตพุทธและภาพทศชาติชาดก ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานจิตรกรรม
สายสกุลช่างนนทบุรีที่สําคัญและเก่าแก่ที่สุดในบริเวณน้ี37 
 แผนผังแสดงตําแหน่งอาคารภายในวัด 
 จากแผนที่เก่าต้ังอยู่ริมคลองสาขาของอ้อมนนท์ฝั่งทางทิศเหนือ บริเวณคลองอ้อม
นนท์ส่วนล่าง โดยลักษณะอาณาเขตพื้นที่ของวัดในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า  
วางแนวยาวในทิศตะวันออก-ตะวันตก โดยด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือคือเขตพุทธาวาสซึ่งอยู่ติดริม
คลองเดิม  โดยเขตพุทธาวาสมีลักษณะเป็นคล้ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางตะวันออก มีพระ
อุโบสถเป็นประธานของวัด มีเจดีย์ย่อมุมคู่ด้านหน้า โดยส่วนน้ีมีกําแพงแก้วล้อม 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมของกรณีศึกษา 
 พระอุโบสถ เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ขนาด
กว้างประมาณ 9.1 เมตร ยาวประมาณ 25.1 เมตร แบ่งเป็นด้านกว้าง 3 ห้องเสา ห้องกลางกว้างกว่า
ห้องริมทั้ง 2 ข้าง ด้านยาว 7 ห้อง โดย 5 ห้องตรงกลางเป็นตัวอาคารทึบ ส่วนห้องเสาด้านหน้า-หลัง
เป็นมุข มีซุ้มประตูทางเข้า-ออก ด้านหน้า 2 ประตู ด้านหลังมีลักษณะเป็นช่องเปิดคล้ายบานหน้าต่าง
ขนาดเล็ก ส่วนภายในอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปประทับน่ังไปทางทิศตะวันออก ภายในพระ
อุโบสถมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง พระอุโบสถมีฐานตัวอาคารหลัก
เป็นฐานปัทม์บัวลูกแก้ว ซุ้มประตูกลางเป็นซุ้มทรงมณฑป 5 ยอด ซุ้มประตูข้างเป็นทรงบันแถลง ส่วน
หลังคาเป็นทรงจั่วซ้อน 2 ช้ัน แบบมีไขรา มีมุขเด็จด้านหน้า-หลัง ส่วนหลังมุขเด็จมี 2 ตับ ตัวอาคาร
หลังคามี 4 ตับ โดยตับสุดท้ายมีคันทวยรับ ส่วนหน้าบันและเครื่องบนเป็นแบบไทยประเพณี หน้าบัน
เป็นไม้แกะสลัก รูปนารายณ์ทรงครุฑล้อมกรอบด้วยลายก้านขด ออกลายกระหนกช่อหางโต 

                                                             

 35กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร เล่ม 2, 467. 
 36คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี, 92. 
 37ประยูร อุลุชาฏะ, จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างนนทบุรี (กรุงเทพฯ: คณะจิตรกรรมและ
ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2506), 4-5. 
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แผนผังที่ 55 แผนผังบรเิวณ วัดปราสาท 
 

 
แผนผังที่ 56 ผังพื้นพระอุโบสถ วัดปราสาท 
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ภาพที่ 35 แบบจําลองสามมิติพระอุโบสถ วัดปราสาท 
 

แผนผังที ่57 รูปด้านสกัดหน้า พระอุโบสถ วัดปราสาท 
ที่มา: ปัญจเวช บุญรอด และณัฐฐานิตย์ คะเชนทร์, “พระอุโบสถ วัดปราสาท,” (รายงานวิชา
เทคโนโลยีอาคาร ภาควิชาประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2554). 
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แผนผังที่ 58 รูปตัดด้านยาวพระอโุบสถ วัดปราสาท 
ที่มา: ปัญจเวช บุญรอด และณัฐฐานิตย์ คะเชนทร์, “พระอุโบสถ วัดปราสาท,” (รายงานวิชา
เทคโนโลยีอาคาร ภาควิชาประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2554). 
 

 
ภาพที่ 36 พระอุโบสถ วัดปราสาท 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 24 พฤษภาคม 2557) 
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 3.5 วัดซองพลู 
 ประวัติ 
 ตามประวัติสันนิษฐานว่าสร้างข้ึนในราวปี พ.ศ.2275 ไม่ปรากฏประวัติการสร้างที่
แน่ชัด38 
 แผนผังแสดงตําแหน่งอาคารภายในวัด 
 วัดซองพลูต้ังอยู่บริเวณริมคลองบางขุนกอง บริเวณย่านชุมชนบางขนุน เป็นชุมชน
ชาวสวน โดยลักษณะอาณาเขตพื้นที่ของวัดในปัจจุบัน มีพื้นที่แยกออกเป็น 2 ส่วน โดยมีคูเล็กซึ่งขุด
ชักเข้ามาจากคลองบางขุนกองเป็นตัวค่ันระหว่างเขตพุทธาวาสเก่า และเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส
ใหม่ พื้นที่วัดต้ังหันหน้าเข้าสู่คลองบางขุนกอง และทางทิศตะวันออก พื้นที่เขตสังฆาวาสมีขนาดใหญ่ 
4 ใน 5 ของพื้นที่วัดทั้งหมด ส่วนเขตพุทธาวาสขนาดประมาณ 1 ใน 5 ของพื้นที่วัด ต้ังอยู่บริเวณทิศ
ใต้ของวัดมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางแนวยาวทิศตะวันออก-ตะวันตก มีพระอุโบสถเป็น
ประธานหันหน้าไปทางทิศตะวันออก 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมของกรณีศึกษา 
 อาคารกรณีศึกษา ได้แก่ พระอุโบสถ เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไป
ทางทิศตะวันออก ขนาดกว้างประมาณ 7.65 เมตร ยาวประมาณ 22.08 เมตร แบ่งเป็นด้านกว้าง 3 
ห้องเสาโดยห้องกลางมีความกว้างมากกว่าห้องริมทั้ง 2 ข้าง ด้านยาว 8 ห้องเสาโดย 6 ห้องส่วนกลาง
เป็นตัวอาคารทึบ ส่วนห้องเสาริมทั้ง 2 ข้างเป็นเฉลียงหน้า-หลัง มีซุ้มประตูทางเข้า-ออก ด้านหน้า 2 
ประตู ด้านหลัง 2 ประตู ส่วนภายในอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปประธานปางสมาธิหันหน้าไปทาง
ทิศตะวันออก 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง พระอุโบสถมีฐานตัวอาคารหลัก
เป็นฐานปัทม์บัวลูกแก้วอกไก่ เฉลียงเป็นฐานบัวควํ่าอันเป็นชุดเดียวกับส่วนฐานบัวควํ่าของอาคาร
หลัก ซุ้มประตู-หน้าต่างเป็นทรงบันแถลง ส่วนหลังคาเป็นทรงจั่วซ้อน 2 ช้ันแบบมีไขรา ซ้อน 2 ตับ 
โดยตับล่างสุดมีคันทวยรับคลุมอาคารหลักและมีพะไลคลุมเฉลียงหน้า-หลัง ส่วนหน้าบันด้านหน้าเป็น
ไม้แกะสลักรูปนารายณ์ทรงครุฑล้อมกรอบด้วยลายกระหนกก้านขดและที่หน้าบันช้ันลดมีการเจาะ
ช่องบัญชร 1 ช่องหน้าบันด้านหลังเป็นรูปเทพพนม  

                                                             

 38กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร เล่ม 2, 404. 



97 
 

 

 
แผนผังที่ 59 ผังบริเวณ วัดซองพล ู
 

 
แผนผังที่ 60 ผังพื้นพระอุโบสถ วัดซองพล ู
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ภาพที่ 37 แบบจําลองสามมิติพระอุโบสถ วัดซองพล ู
 

 
แผนผังที่ 61 รูปตัดด้านสกัดพระอุโบสถ วัดซองพล ู
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แผนผังที่ 62 รูปตัดด้านยาวพระอโุบสถ วัดซองพล ู
 

 
ภาพที่ 38 พระอุโบสถ วัดซองพล ู
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 3 เมษายน 2559) 
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 3.6 วัดบางไกรใน 
 ประวัติ 
 วัดบางไกรใน  ต้ังอยู่ริมคลองบ้านบางไกร  เป็นวัดเก่าที่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา
ตอนปลาย  ราวปี พ.ศ.2310  เดิมช่ือวัดบางนายไกร  โดยบุตรหลานญาติพี่น้องสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์
แก่นายไกรทอง  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ  พ.ศ.233539   
 แผนผังแสดงตําแหน่งอาคารภายในวัด 
 วัดบางไกรในต้ังอยู่บริเวณริมคลองบางไกร อันเป็นคลองลัดเข้ามาจากคลองอ้อม
นนท์ตอนล่าง โดยลักษณะอาณาเขตพื้นที่ของวัดในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นผังรูปสี่เหลี่ยม พื้นที่เขต
สังฆาวาสมีผังคล้ายรูปตัว L วางสลับเหลื่อมกับผังพื้นที่เขตพุทธาวาสซึ่งมีลักษณะคล้ายตัว T พื้นที่วัด
ต้ังหันหน้าเข้าสู่คลองบางไกรใน และหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ของวัดทั้งส่วนสังฆาวาส
และพุทธาวาสน้ันมีคลองบางไกรโอบล้อมทั้งสองด้าน สัดส่วนของพื้นที่เขตสังฆาวาสและพุทธาวาสมี
ขนาดที่ใกล้เคียงกัน พื้นที่เขตพุทธาวาสวางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ มีพระอุโบสถ เป็นประธานของวัด 
จากประวัติและคําบอกเล่า ระบุว่าแต่เดิมมีวิหารหลังเก่า อยู่ถัดไปจากพระอุโบสถทางทิศตะวันออก 
รวมถึงเดิมมีกําแพงแก้วซึ่งมีเจดีย์ที่มุมกําแพงทั้ง 4 มุม ซึ่งในปัจจุบันไม่มีร่องรอยหลงเหลือ 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมของกรณีศึกษา 
 อาคารกรณีศึกษา ได้แก่ พระอุโบสถ เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ขนาดกว้างประมาณ 6.7 เมตร ยาวประมาณ 21.02 เมตร แบ่งเป็นด้าน
กว้าง 3 ห้องเสาโดยห้องกลางมีความกว้างมากกว่าห้องริมทั้ง 2 ข้าง ด้านยาว 7 ห้องเสาโดย 5 ห้อง
ส่วนกลางเป็นตัวอาคารทึบ ส่วนห้องเสาริมทั้ง 2 ข้างเป็นเฉลียงหน้า-หลัง มีซุ้มประตูทางเข้า-ออก 
ด้านหน้า 1 ประตู ด้านหลัง 1 ประตู ส่วนภายในอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปประธานปางสมาธิ 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง พระอุโบสถมีฐานตัวอาคารหลัก
เป็นฐานปัทม์บัวลูกแก้วอกไก่ ส่วนเฉลียงเป็นฐานปัทม์ ซุ้มประตู-หน้าต่างเป็นช่องเปิดสี่เหลี่ยม ส่วน
หลังคาเป็นทรงจั่วแบบมีไขรา มีมุขลดใต้ข่ือด้านหน้า-หลัง หลังคาอาคารและมุขมีซ้อน 2 ตับ หน้าบัน
มุขลดใต้ข่ือไม่มีการประดับตกแต่ง ส่วนหน้าบันอาคารหลักมีร่องรอยของงานลวดลายประดับลวดลาย
กรอบสามเหลี่ยมและลายพุดตานล้อมกรอบ 

                                                             

 39กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร เล่ม 2, 442. 
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แผนผังที่ 63 ผังบริเวณ วัดบางไกรใน 
 

 
แผนผังที่ 64 ผังพื้นพระอุโบสถ วัดบางไกรใน 
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ภาพที่ 39 แบบจําลองสามมิติ พระอุโบสถ วัดบางไกรใน 
 

 
แผนผังที่ 65 รูปตัดด้านสกัด พระอุโบสถ วัดบางไกรใน 



103 
 

 

 
แผนผังที่ 66 รูปตัดด้านยาวพระอโุบสถ วัดบางไกรใน 
 

 
ภาพที่ 40 พระอุโบสถ วัดบางไกรใน 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 3 เมษายน 2559) 
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 3.7 วัดสิงห์ 
 ประวัติ 
 สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อประมาณ  พ.ศ. 2320  ไม่ปรากฏนามและประวัติผู้สร้างที่
แน่ชัด40  
 แผนผังแสดงตําแหน่งอาคารภายในวัด 
 วัดสิงห์ต้ังอยู่บริเวณริมคลองบางคูเวียง อันเป็นคลองลัดเข้ามาจากคลองอ้อมนนท์
ตอนล่าง โดยลักษณะอาณาเขตพื้นที่ของวัดในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นที่เขต
พุทธาวาสต้ังขนาบสองข้างของเขตพุทธาวาส ซึ่งคงมีการเพิ่มพื้นที่ข้ึนในภายหลัง สัดส่วนของพื้นที่เขต
สังฆาวาสและพุทธาวาส มีสัดส่วน 2 ต่อ 1 พื้นที่เขตพุทธาวาสวางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ มีพระอุโบสถ
และพระวิหาร เป็นประธานของวัด โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เข้าสู่คลองบางคูเวียง 
หน้าพระอุโบสถ มีพระเจดีย์รายในผังย่อมุม ต้ังเรียงกัน 3 องค์ 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมของกรณีศึกษา 
 อาคารกรณีศึกษา ได้แก่ พระวิหาร เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ขนาดกว้างประมาณ 6.56 เมตร ยาวประมาณ 20.22 เมตร แบ่งเป็นด้าน
กว้าง 3 ห้องเสาโดยห้องกลางมีความกว้างมากกว่าห้องริมทั้ง 2 ข้าง ด้านยาว 7 ห้องเสาโดย 5 ห้อง
ส่วนกลางเป็นตัวอาคารทึบ ส่วนห้องเสาริมทั้ง 2 ข้างเป็นเฉลียงหน้า-หลัง มีซุ้มประตูทางเข้า-ออก 
ด้านหน้า 2 ประตู ด้านหลัง 2 ประตู  
 รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง พระอุโบสถมีฐานตัวอาคารหลัก
เป็นฐานสิงห์เช่นเดียวกับฐานส่วนเฉลียง ซุ้มประตูประดับซุ้มบันแถลง ส่วนหน้าต่างประดับซุ้มกรอบ
ลายอย่างเทศ อันประกอบด้วยลวดลายดอกไม้ ใบไม้ ประสานกันเป็นตัวลาย หลังคาเป็นทรงจั่วแบบ
มีไขรา มีมุขลดใต้ข่ือด้านหน้า-หลัง หลังคาอาคารและมุขมีซ้อน 3 ตับ ส่วนหน้าบันอาคารและมุขลด
ประดับลวดลายพุดตานล้อมกรอบ ที่หน้าบันช้ันลดมีการประดับกรอบสาหร่าย รวงผึ้งสลักลวดลาย
พรรณพฤกษา 
 งานศิลปกรรมอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ ภายในวัด 
 ภายในวัดมีหอไตรกลางนํ้า มีคันทวยขนาดใหญ่รับชายคาปีกนก มีช่อฟ้า ใบระกา 
หางหงส์ หน้าบันทําด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ บานประตูหน้าเขียนภาพลายรดนํ้า และ
หอระฆังต้ังบนเสาสูงมีโครงสร้างหลังคาซ้อนสามช้ัน ลักษณะเป็นหลังคาลดช้ัน และมีปีกนกหรือ
หลังคาพะไลเป็นชายคาใหญ่ทําให้เกิดเป็นทางเดินรอบหอระฆัง 

                                                             

 40กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร, 443. 
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แผนผังที่ 66 ผังบริเวณ วัดสิงห ์

 
แผนผังที่ 67 ผังพื้นพระวิหาร วัดสิงห ์

 
ภาพที่ 40 แบบจําลองสามมิติพระวิหาร วัดสงิห ์
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แผนผังที่ 68 รูปตัดด้านยาวพระวิหาร วัดสิงห์(ก่อนบูรณะ) 
ที่มา: กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สํานักศิลปากรที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
ภาพที่ 42 พระวิหาร วัดสิงห ์
             (จากการสํารวจของ ปัญจเวช บุญรอด เมื่อ 27 มีนาคม 2552) 
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 3.8 วัดโบสถ์บน 
 ประวัติ 
 สันนิษฐานว่าเป็นวัดสมัยอยุธยา ไม่ปรากฏนามหรือประวัติผู้สร้างที่ชัดเจน41 พระ
อุโบสถได้รับการบูรณะในปี พ.ศ.2475 โดยเปลี่ยนหน้ามุขใหม่เน่ืองจากของเดิมพังทลายลง42 และใน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ทําการบูรณะด้วยวิธีการสมัยใหม่ สามารถป้องกันความช้ืนของผนังได้ เปลี่ยนมุง
หลังคาด้วยกระเบื้องเคลือบ และหลังคามีแผ่นแสตนเลสใต้กระเบื้องเคลือบด้วย ทําให้ป้องกันนํ้าฝน
รั่วไหลได้อย่างดี43 
 แผนผังแสดงตําแหน่งอาคารภายในวัด 
 วัดโบสถ์บนต้ังอยู่บริเวณริมคลองอ้อมนนท์ตอนล่าง โดยลักษณะอาณาเขตพื้นที่
ของวัดในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นที่เขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาสต้ังอยู่คู่กัน 
หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่คลองอ้อมนนท์ พื้นที่เขตพุทธาวาสและสังฆาวาสมีขนาด 
1 ต่อ 1 ผังบริเวณภายในเขตพุทธาวาส มีพระอุโบสถเป็นประธาน หันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีกําแพงแก้วล้อมรอบ ที่มุมกําแพงแก้วมีการทําศาลารายขนาดเล็กที่มุมทั้งสี่ 
หน้าเขตกําแพงแก้ว มีเจดีย์คู่ในผังย่อมุม 
  รูปแบบสถาปัตยกรรมของกรณีศึกษา 
 อาคารกรณีศึกษา ได้แก่ พระอุโบสถ เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ขนาดกว้างประมาณ 9.25 เมตร ยาวประมาณ 20.3 เมตร แบ่งเป็นด้าน
กว้าง 3 ห้องเสาโดยห้องกลางมีความกว้างมากกว่าห้องริมทั้ง 2 ข้าง ด้านยาว 6 ห้องเสาโดย 5 ห้อง
ส่วนกลางเป็นตัวอาคารทึบ ส่วนห้องเสาริมเป็นเฉลียงหน้า มีซุ้มประตูทางเข้า-ออก ด้านหน้า 2 ประตู  
 รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง พระอุโบสถมีฐานตัวอาคารหลัก
เป็นฐานสิงห์ส่วนฐานเฉลียงเป็นฐานปัทม์ ประตู หน้าต่างเป็นช่องเปิดสี่เหลี่ยม ไม่มีการประดับ
ลวดลาย หลังคาเป็นทรงจั่วแบบมีไขรา ซ้อน 2 ช้ันและมีมุขลดด้านหน้า หลังคาอาคารหลักและมุขลด
ซ้อน 3 ตับ ตับสุดท้ายมีทวยรับ หน้าบันรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ล้อมกรอบด้วยลายกระหนก 

                                                             

 41กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร เล่ม 2, 464. 
 42คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี, 83. 
 43หวน พินธุพันธ์, ประวัติศาสตร์เมืองนนทบุรี (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2547), 24. 
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แผนผังที่ 69 ผังบริเวณ วัดโบสถ์บน 
 

 
แผนผังที่ 70 ผังพื้นพระอุโบสถ วัดโบสถ์บน 
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ภาพที่ 42 แบบจําลองสามมิติพระอุโบสถ วัดโบสถ์บน 
 

 
แผนผังที่ 71 รูปตัดด้านสกัดพระอุโบสถ วัดโบสถ์บน 
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แผนผังที่ 72 รูปตัดด้านยาวพระอโุบสถ วัดโบสถ์บน 
 
 

 
ภาพที่ 44 พระอุโบสถ วัดโบสถ์บน 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 3 เมษายน 2559) 
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4. กลุ่มท่ี 4 กลุ่มวัดบริเวณคลองบางใหญ่ 
 4.1 วัดเสาธงหิน 

 ประวัติ 
 ตามประวัติของวัดกล่าวว่าเดิมวัดน้ีช่ือ วัดสัก เพราะเป็นพื้นที่ซึ่งมีต้นสักและต้น
ยางมาก และมีตํานานว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายในคราวสงครามเสียกรุงครั้งที่ 2 (พ.ศ.2310) สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชได้มาต้ังทัพเพื่อเตรียมผู้คนที่พื้นที่บริเวณน้ี และได้นําธงประจํากองทัพไปปัก
ไว้เอาหินทับไม่ให้เสาล้ม เพื่อให้ทหารมองเห็น ต่อมาเมื่อเสร็จสงครามพระองค์พร้อมด้วยกลุ่มคนร่วม
สงครามจึงได้ร่วมกันกลับมาบูรณะวัดและเปลี่ยนช่ือเป็น วัดเสาธงหิน44 
 แผนผังแสดงตําแหน่งอาคารภายในวัด 
 วัดเสาธงหินต้ังอยู่บริเวณริมคลองอ้อมนนท์ตอนล่าง ปากคลองบางใหญ่ โดย
ลักษณะอาณาเขตพื้นที่ของวัดในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นที่เขตพุทธาวาสและ
เขตสังฆาวาสต้ังอยู่คู่กัน หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าสู่คลองอ้อมนนท์ พื้นที่เขตพุทธาวาส
และสังฆาวาสมีขนาด 1 ต่อ 1 ผังบริเวณภายในเขตพุทธาวาส มีพระอุโบสถเป็นประธาน หันหน้าไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และมีวิหารหลวงพ่อโตต้ังอยู่ข้างพระอุโบสถ หันหน้าเข้าสู่คลองอ้อมนนท์ 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมของกรณีศึกษา 
 อาคารกรณีศึกษา ได้แก่ พระวิหารหลวงพ่อโต เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมกึ่งจัตุรัส 
หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ขนาดกว้างประมาณ 10.7 เมตร ยาวประมาณ 11.8 เมตร 
แบ่งเป็นด้านกว้าง 3 ห้องเสาโดยห้องกลางมีความกว้างมากกว่าห้องริมทั้ง 2 ข้าง ด้านยาว 4 ห้อง มี
ซุ้มประตูทางเข้า-ออก ด้านหน้า 2 ประตู ด้านหลัง 1 ประตู 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง พระวิหารมีฐานตัวอาคารเป็นฐาน
ปัทม์ ประตู หน้าต่างประดับซุ้มบันแถลง หลังคาเป็นทรงจั่วแบบมีไขรา และมีปีกหลังคารอบ หน้าบัน
ประดับถ้วยกระเบื้อง 
 งานศิลปกรรมอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ ภายในวัด 
 องค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่ทําจากหินทรายแดง ประทับน่ังมีกาสลักรูปช้างและลิง
ที่บริเวณฐานด้านล่าง สันนิษฐานว่าคงเป็นปางพระป่าลิไลยก์ ชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อโต ถือเป็น
พระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ที่ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมาก 

                                                             

 44หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ินจังหวัดนนทบุรี, แหล่ง
ศิลปกรรมจังหวัดนนทบุรี, 112. 
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แผนผังที่ 73 ผังบริเวณ วัดเสาธงหิน 

 
แผนผังที่ 74 ผังพื้นพระวิหารหลวงพ่อโต วัดเสาธงหิน 

 
ภาพที่ 45 แบบจําลองสามมิติ พระวิหารหลวงพอ่โต วัดเสาธงหิน 
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แผนผังที่ 75 รูปตัดด้านสกัดและด้านยาว พระวิหารหลวงพอ่โต วัดเสาธงหิน 
 

 
ภาพที่ 46 พระวิหารหลวงพ่อโต วัดเสาธงหิน 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 3 เมษายน 2559) 
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 4.2 วัดศรีราษฎร์ 
 ประวัติ 
 วัดศรีราษฎร์ ตามประวัติว่าสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2350 เดิมมีช่ือว่าวัดเทลาด 
เน่ืองจากต้ังอยู่บนพื้นที่ลุ่มที่ลาดลงสู่คลองอ้อมนนท์ ต่อมาชาวบ้านได้ช่วยกันย้ายวัดมาอยู่บนที่ดอน
และได้เปลี่ยนช่ือวัดเป็น วัดศรีราษฎร์ และปรากฏช่ือบนพื้นที่เก่าในปี พ.ศ. 2475 ว่า วัดเขราช45 
สําหรับอาคารพระอุโบสถจากลวดลายของหน้าบัน ทําให้สันนิษฐานได้ว่าน่าจะได้รับการบูรณะในราว 
พ.ศ. 2480-2485 เน่ืองจากลวดลายธรรมจักรที่ประดับบนหน้าบัน คล้ายคลึงกับลวดลายที่วัดปากนํ้า 
นนทบุรี ซึ่งมีบันทึกว่าได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในปี พ.ศ.2483 
 แผนผังแสดงตําแหน่งอาคารภายในวัด 
 วัดศรีราษฎร์ต้ังอยู่บริเวณริมคลองอ้อมนนท์บริเวณโค้งของลํานํ้าเหนือบริเวณปาก
คลองบางใหญ่ ริมคลองบางศรีราษฎร์ โดยลักษณะอาณาเขตพื้นที่ของวัดในปัจจุบนั มีลักษณะเป็นผัง
รูปสี่เหลี่ยม พื้นที่เขตสังฆาวาสมีลักษณะโอบล้อมพื้นที่เขตพุทธาวาสเป็นผังรูปตัว L พื้นที่เขต
พุทธาวาสและสังฆาวาสมีขนาด 1 ต่อ 3 หันหน้าไปทางทิศตะวันออกขนานกับคลองบางศรีราษฎร์ ผัง
บริเวณภายในเขตพุทธาวาส มีพระอุโบสถเป็นประธาน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีเขตพื้นที่กั้น
ด้วยเสาขนาดเล็กมีหัวเสาเป็นรูปดอกบัวต้ังเรียงราย 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมของกรณีศึกษา 
 อาคารกรณีศึกษา ได้แก่ พระอุโบสถ เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไป
ทางทิศตะวันออก ขนาดกว้างประมาณ 6.14 เมตร ยาวประมาณ 15.79 เมตร แบ่งเป็นด้านกว้าง 3 
ห้องเสาโดยห้องกลางมีความกว้างมากกว่าห้องริมทั้ง 2 ข้าง ด้านยาว 5 ห้องเสาโดย 4 ห้องส่วนกลาง
เป็นตัวอาคารทึบ ส่วนห้องเสาริมเป็นเฉลียงหน้า มีซุ้มประตูทางเข้า-ออก ด้านหน้า 2 ประตู ด้านหลัง 
2 ประตู 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง พระอุโบสถมีฐานตัวอาคารหลัก
เป็นฐานปัทม์ส่วนฐานเฉลียงเป็นฐานเขียงเรียบ ประตู หน้าต่างเป็นช่องเปิดสี่เหลี่ยม ไม่มีการประดับ
ลวดลาย หลังคาเป็นทรงจั่วแบบมีไขรา ซ้อน 2 ช้ันและมีพะไลด้านหน้า หลังคาอาคารซ้อน 2 ตับ 
หน้าบันรูปธรรมจักรล้อมกรอบด้วยลายกระหนก 

                                                             

 45โรจน์ คุณเอนก, สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมบริเวณลัดแม่นํ้าจังหวัดนนทบุรี, 127. 
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แผนผังที่ 76 ผังบริเวณ วัดศรีราษฎร ์

 
แผนผังที่ 77 ผังพื้นพระอุโบสถ วัดศรีราษฎร ์

 
ภาพที่ 47 แบบจําลองสามมิติพระอุโบสถ วัดศรีราษฎร ์
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แผนผังที่ 78 รูปตัดด้านสกัดและด้านยาวพระอุโบสถ วัดศรีราษฎร์ 
 
 

 
ภาพที่ 48 พระอุโบสถ วัดศรีราษฎร์ 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 27 มีนาคม 2559) 
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 4.3 วัดท่าบันเทิงธรรม 
 ประวัติ 
 ตามประวัติวัดท่าบันเทิงธรรมเป็นวัดเก่าแก่ ชาวบ้านเล่าสืบต่อกันมาว่าแต่เดิมช่ือ
ว่าวัดหน้า คู่กับ วัดหลัง (ปัจจุบันคือวัดหลังบาง) ได้รับการสันนิษฐานว่ามีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้ง
ใหญ่ในปี พ.ศ. 2386 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 และได้รับการ
บูรณะอีกครั้งโดยหม่อมเจ้าหญิงคอยท่า ปราโมช ชาวบ้านจึงเรียกว่า วัดท่าตามนามผู้บูรณะ และในปี 
พ.ศ.2491 จึงได้เปลี่ยนช่ือเป็น วัดท่าบันเทิงธรรม46 
 แผนผังแสดงตําแหน่งอาคารภายในวัด 
 วัดท่าบันเทิงธรรมต้ังอยู่บริเวณริมคลองอ้อมนนท์ตอนล่าง โดยลักษณะอาณาเขต
พื้นที่ของวัดในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นที่เขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาสต้ังอยู่
คู่กัน หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่คลองอ้อมนนท์ พื้นที่เขตพุทธาวาสและสังฆาวาสมี
ขนาด 1 ต่อ 1 ผังบริเวณภายในเตพุทธาวาส มีพระอุโบสถเป็นประธาน หันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีกําแพงแก้วล้อมรอบ ที่มุมกําแพงแก้วมีการทําศาลารายขนาดเล็กที่มุมทั้งสี่ 
หน้าเขตกําแพงแก้ว มีเจดีย์คู่ในผังย่อมุม 
  รูปแบบสถาปัตยกรรมของกรณีศึกษา 
 อาคารกรณีศึกษา ได้แก่ พระอุโบสถ เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ขนาดกว้างประมาณ 9.25 เมตร ยาวประมาณ 20.3 เมตร แบ่งเป็นด้าน
กว้าง 3 ห้องเสาโดยห้องกลางมีความกว้างมากกว่าห้องริมทั้ง 2 ข้าง ด้านยาว 6 ห้องเสาโดย 5 ห้อง
ส่วนกลางเป็นตัวอาคารทึบ ส่วนห้องเสาริมเป็นเฉลียงหน้า มีซุ้มประตูทางเข้า-ออก ด้านหน้า 2 ประตู  
 รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง พระอุโบสถมีฐานตัวอาคารหลัก
เป็นฐานสิงห์ส่วนฐานเฉลียงเป็นฐานปัทม์ ประตู หน้าต่างเป็นช่องเปิดสี่เหลี่ยม ไม่มีการประดับ
ลวดลาย หลังคาเป็นทรงจั่วแบบมีไขรา ซ้อน 2 ช้ันและมีมุขลดด้านหน้า หลังคาอาคารหลักและมุขลด
ซ้อน 3 ตับ ตับสุดท้ายมีทวยรับ หน้าบันรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ล้อมกรอบด้วยลายกระหนก 
 งานศิลปกรรมอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ ภายในวัด 
 ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรปูปางมารวิชัย หรือชาวบ้านมักเรียกกัน
ว่า องค์หลวงพ่อหมอ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ปิดทองคําเปลวแท้ทั้งองค์ เป็นที่เคารพศรัทธาของ
ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง และมณฑปประดิษฐานพระพุทธบาท 

                                                             

 46กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร เล่ม 2, 423. 
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แผนผังที่ 79 ผังบริเวณ วัดท่าบันเทิงธรรม 

 
แผนผังที่ 80 ผังพื้นพระอุโบสถ วัดท่าบันเทิงธรรม 

 
ภาพที่ 49 แบบจําลองสามมิติพระอุโบสถ วัดท่าบันเทิงธรรม 
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แผนผังที่ 81 รูปตัดด้านสกัดและด้านยาวพระอุโบสถ วัดท่าบันเทงิธรรม 
 

 
ภาพที่ 50 พระอุโบสถ วัดท่าบันเทงิธรรม 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 3 เมษายน 2559) 
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 4.4 วัดหลังบาง 
 ประวัติ 
 ไม่มีปรากฏประวัติและหลักฐานเก่ียวกับการสร้างวัดที่แน่ชัด มีเพียงคําบอกเล่าว่า 
เป็นวัดเก่าแก่ คู่กันมากับวัดท่าบันเทิงธรรม แต่เดิมช่ือว่า วัดหลัง47 
 แผนผังแสดงตําแหน่งอาคารภายในวัด 
 วัดหลังบางต้ังอยู่บริเวณริมคลองบางใหญ่ โดยลักษณะอาณาเขตพื้นที่ของวัดใน
ปัจจุบัน มีลักษณะเป็นผังรูปสี่เหลี่ยม หันหน้าไปทางทิศตะวันออกขนานกับคลองบางใหญ่ พื้นที่
สังฆาวาสเป็นผังรูปตัว L ล้อมพื้นที่เขตพุทธาวาสส่วนหน่ึง ผังบริเวณเขตพุทธาวาส มีพระอุโบสถเป็น
ประธาน พื้นที่เขตพุทธาวาสและสังฆาวาสมีขนาด 1 ต่อ 1 มีกําแพงแก้วล้อมรอบ (แต่ค่อนข้างทรุด
โทรมและไม่มีขอบเขตที่แน่ชัด)  
 รูปแบบสถาปัตยกรรมของกรณีศึกษา 
 อาคารกรณีศึกษา ได้แก่ พระอุโบสถ เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไป
ทางทิศตะวันออก ขนาดกว้างประมาณ 6.68 เมตร ยาวประมาณ 15.48 เมตร แบ่งเป็นด้านกว้าง 3 
ห้องเสาโดยห้องกลางมีความกว้างมากกว่าห้องริมทั้ง 2 ข้าง ด้านยาว 6 ห้องเสาโดย 5 ห้องส่วนกลาง
เป็นตัวอาคารทึบ ส่วนห้องเสาริมเป็นเฉลียงหน้า มีซุ้มประตูทางเข้า-ออก ด้านหน้าและหลัง ด้านละ 1 
ประตู 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง พระอุโบสถมีฐานตัวอาคารหลัก
เป็นเขียงและมีลักษณะคล้ายช้ันฐานบัวควํ่า ทําให้มองดูคล้ายฐานบัวควํ่า ยืดท้องไม้สูง ส่วนฐาน
เฉลียงเป็นฐานเขียง ประตู หน้าต่างเป็นช่องเปิดสี่เหลี่ยม ไม่มีการประดับลวดลาย หลังคาเป็นทรงจั่ว
แบบมีไขรา มีพะไลด้านหน้า หน้าบันไม่มีการประดับลวดลาย 
 
 

                                                             

 47กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร เล่ม 2, 549. 
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แผนผังที่ 82 ผังบริเวณ วัดหลังบาง 

 
แผนผังที่ 83 ผังพื้นพระอุโบสถ วัดหลังบาง 

 
ภาพที่ 51 แบบจําลองสามมิติพระอุโบสถ วัดหลงับาง 
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แผนผังที่ 84 รูปตัดด้านสกัดและด้านยาวพระอุโบสถ วัดหลงับาง 
 

 
ภาพที่ 52 พระอุโบสถ วัดหลังบาง 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 3 เมษายน 2559) 
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 4.5 วัดเอนกประดิษฐาราม 
 ประวัติ 
 วัดเอนกประดิษฐาราม เดิมช่ือวัดบ้านใหม่ สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนในราว พ.ศ. 
2240 และต่อมาในปี พ.ศ. 2450 จึงได้เปลี่ยนช่ือเป็นวัดเอนกประดิษฐาราม48 
 แผนผังแสดงตําแหน่งอาคารภายในวัด 
 วัดเอนกประดิษฐารามต้ังอยู่บริเวณริมคลองบางใหญ่ โดยลักษณะอาณาเขตพื้นที่
ของวัดในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมคางหมู หันหน้าไปทางทิศตะวันออกขนานกับคลองบาง
ใหญ่ พื้นที่สังฆาวาสเป็นผังรูปตัว L ล้อมพื้นที่เขตพุทธาวาสส่วนหน่ึง ผังบริเวณเขตพุทธาวาส มีพระ
อุโบสถเป็นประธาน (พระอุโบสถหลังใหม่แต่เดิม คือวิหาร ทําให้แท้จริงแล้ววัดน้ีมีแผนผังเขต
พุทธาวาสแบบแนวแกนคู่) พื้นที่เขตพุทธาวาสและสังฆาวาสมีขนาด 1 ต่อ 3 มีกําแพงแก้วล้อมรอบ 
เขตพุทธาวาสทั้งหมด 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมของกรณีศึกษา 
 อาคารกรณีศึกษา ได้แก่ พระอุโบสถ เป็นอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไป
ทางทิศตะวันออก ขนาดกว้างประมาณ 8.67 เมตร ยาวประมาณ 20.67 เมตร แบ่งเป็นด้านกว้าง 3 
ห้องเสาโดยห้องกลางมีความกว้างมากกว่าห้องริมทั้ง 2 ข้าง ด้านยาว 6 ห้องเสาโดย 5 ห้องส่วนกลาง
เป็นตัวอาคารทึบ ส่วนห้องเสาริมเป็นเฉลียงหน้า มีซุ้มประตูทางเข้า-ออก ด้านหน้า 2 ประตูและ
ด้านหลัง 1 ประตู 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่ง พระอุโบสถมีฐานตัวอาคารหลัก
เป็นฐานปัทม์ ส่วนฐานเฉลียงเป็นฐานเขียง ประตู หน้าต่างเป็นช่องเปิดสี่เหลี่ยม ไม่มีการประดับ
ลวดลาย หลังคาเป็นทรงจั่วแบบมีไขรา มีช้ันซ้อน 2 ช้ัน และมุขลดด้านหน้า หลังคาซ้อน 2 ตับ หน้า
บันประดับลวดลาย ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นลายบูรณะใหม่ 
 

                                                             

 48โรจน์ คุณเอนก, สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมบริเวณลัดแม่นํ้าจังหวัดนนทบุรี, 81. 
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แผนผังที่ 85 ผังบริเวณ วัดเอนกประดิษฐาราม 

 
แผนผังที่ 86 ผังพื้นพระอุโบสถ วัดเอนกประดิษฐาราม 

 
ภาพที่ 53 แบบจําลองสามมิติพระอุโบสถ วัดเอนกประดิษฐาราม 
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แผนผังที่ 87 รูปตัดด้านสกัดและด้านยาวพระอุโบสถ วัดเอนกประดิษฐาราม 
 

 
ภาพที่ 54 พระอุโบสถ วัดอเนกประดิษฐาราม 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 3 เมษายน 2559) 
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  นอกจากวัดในกลุ่มกรณีศึกษาที่ได้กล่าวไปในข้างต้นแล้วน้ัน ในพื้นที่บริเวณรอบคลอง
อ้อมนนท์ยังมีวัดอีกจํานวนหน่ึง ซึ่งมีประวัติความเป็นมารวมถึงร่องรอยหลักฐานทางด้านงาน
ศิลปกรรมต่างๆ แต่ด้วยการได้รับการทํานุบํารุงมาและบางครั้งอาจเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทํา
ให้หลักฐานทางด้านงานสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะพระอุโบสถและพระวิหารส่วนใหญ่มักได้รับการ
บูรณะใหม่ให้ใหญ่โตอย่างสมัยนิยม เน่ืองจากของเดิมมีขนาดเล็กหรือทรุดโทรม ทําให้ไม่จัดเป็นวัดใน
กรณีศึกษา ดังจะขอยกตัวอย่างวัดซึ่งปรากฏหลักฐานทางด้านงานศิลปกรรมที่น่าสนใจ  
 วัดบางอ้อยช้าง ต้ังอยู่เลขที่ 79 บ้านบางอ้อยช้าง หมู่ที่ 2 ซอยบางกรวย-ไทรน้อย 29 
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จุดบริเวณที่ต้ังของวัดบางอ้อยช้างน้ันอยู่
ใกล้กับจุดตัดของคลองแยกระหว่าง คลองบางกรวย คลองบางกอกน้อย และคลองอ้มนนท์ ตาม
ประวัติสันนิษฐานว่าสร้างข้ึนในราวสมัยอยุธยาตอนปลาย-รัตนโกสินทร์ตอนต้น และคงเป็นวัดสําคัญ
แห่งหน่ึง ด้วยมีข้อมูลว่าวัดแห่งน้ี คือที่ประดิษฐานพระพุทธรูป พระศรีศาสดา ซึ่งพระครูทองอยู่ อดีต
เจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้าง ได้อาราธนาอัญเชิญมาจากวัดมหาธาตุ พิษณุโลก เพื่อมาประดิษฐานที่วัด
บางอ้อยช้าง ในราวสมัยรัชกาลที่ 249 และได้มีการประดิษฐานอยู่ช่วงเวลาหน่ึง ซึ่งมีผู้สันนิษฐานว่า 
วัดบางอ้อยช้างน้ันอาจถูกสร้างข้ึนในราวสมัยรัชกาลที่ 2 น่ันเอง และคงเป็นวัดซึ่งได้รับการอุปถัมภ์
โดยเจ้านายด้วยเพราะเป็นเพียงวัดราษฎร์ การจะสามารถอันเชิญพระพุทธรูปที่มีความสําคัญมาจาก
เมืองพิษณุโลกได้น้ันจําเป็นต้องใช้ทั้งกําลังคนและกําลังทรัพย์จึงควรต้องมีผู้ให้การสนับสนุน50  
 นอกจากน้ียังมี หลวงพ่อพระร่วง หรือหลวงพ่อว่าว ลักษณะเป็นพระพุทธรูปสําริด ปาง
ห้ามญาติ กําหนดอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เคยประดิษฐานอยู่บนศาลาการ
เปรียญวัดบางอ้อยช้าง ก่อนที่จะได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดเบญจมบพิตร ในสมัย รัชกาล
ที่ 5 ปัจจุบันประดิษฐานอยู่บริเวณระเบียงคดรอบพระอุโบสถ วัดเบญจบพิตร51 รวมถึงยังเป็นวัดที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเสด็จพระราชดําเนินมาทรงบําเพ็ญพระราชกุศล
ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบางอ้อยช้าง ทางชลมารคโดยกระบวนเรือกลไฟ ในวันที่ 16 ตุลาคม ร.ศ.122 
(พ.ศ.2446)52  

                                                             

 
49สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์, ประชุมจดหมายเหตุโหร

รวม 3 ฉบับ (กรุงเทพฯ: ต้นฉบับ, 2551), 60. 
 

50วัดบางอ้อยช้าง, 111 ปี ปิยราชศรัทธา: รฦกพระมหากรุณาเสด็จฯ วัดบางอ้อยช้าง 
(กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจํากัดสามลดา, 2557), 59-60.  
 

51เรื่องเดิม, 81-83. 
 

52ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 20, วันที่ 4 ตุลาคม ร.ศ.122, 449. 
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 รวมไปถึงภายในวัดยังมี ธรรมาสน์ไม้แกะสลักทรงปราสาท ซึ่งได้รับการกําหนดอายุใน
ราวสมัยอยุธยาตอนปลาย53  และตู้พระไตรปิฎกรวมไปถึงเอกสารโบราณ สมุดไทย และใบลาน
จํานวนหน่ึงซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ภายในพิพิธภัณฑ์วัดบางอ้อยช้าง ซึ่งช่วยเน้นยํ้าถึงความสําคัญของ
วัดบางอ้อยช้างได้เป็นอย่างดี แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า สิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันได้รับการ
บูรณะข้ึนใหม่ โดยเฉพาะพระอุโบสถหลังปัจจุบันซึ่งสร้างข้ึนแทนที่พระอุโบสถหลังเดิม ในราวปี พ.ศ. 
250054 

 
ภาพที่ 55 ธรรมาสน์วัดบางออ้ยช้าง 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 3 เมษายน 2559) 

 
 วัดบางรักใหญ่ ต้ังอยู่เลขที่ 56 หมู่ 3 ตําบลบางรักใหญ่ อําเภอบางบัวทอง ตามประวัติ
ของวัดกล่าวว่าเป็นวัดโบราณต้ังแต่ครั้งสมัยอยุธยา ก่อนจะถูกทิ้งร้างในคราวเสียกรุงฯ ครั้งที่ 2 และ
ได้รับการบูรณะอีกครั้งโดยกลุ่มชาวมอญซึ่งอพยพเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ ในราวสมัยรัชกาลที่ 2 แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์55 ภายในวัดมีพระพุทธรูปหินทรายจํานวน 16 องค์ ซึ่งได้รับการกําหนดอายุจาก

                                                             

 
53ประยูร อุลุชาฏะ, ปกิณกะไทยในสายตา น. ณ ปากนํ้า: ธรรมาสน์ (กรุงเทพฯ: เมือง

โบราณ, 2544), 14. 
 

54วัดบางอ้อยช้าง, 111 ปี ปิยราชศรัทธา: รฦกพระมหากรุณาเสด็จฯ วัดบางอ้อยช้าง, 
238-239. 
 55พิศาล บุญผูก, วัดในอําเภอบางบัวทอง (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง, 
2551), 79-81.  
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พุทธลักษณะว่าอยู่ในหมวดพระพุทธรูปอู่ทอง หรือในสมัยอยุธยาตอนต้น56 รวมไปการวางตัวของแนว
อาคารพระอุโบสถ ถึงหันหน้าเข้าสู่คลองอ้อมนนท์(ทิศใต้) ไม่ได้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก แสดงถึง
การให้ความสําคัญกับเส้นทางคมนาคมเป็นหลักสะท้อนว่า วัดน้ันอาจถูกสร้างข้ึนในครั้งที่คลองอ้อม
นนท์ยังคงมีความสําคัญ ก่อนที่จะมีการขุดคลองลัดในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง 

 
ภาพที่ 56 พระพุทธรูปหินทราย วัดบางรักใหญ(่ภาพถ่ายในปี พ.ศ.2530 ขณะประดิษฐานในอาคาร
 ช่ัวคราว) 
ที่มา: พิศาล บุญผูก, วัดในอําเภอบางบัวทอง (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ต้ิงแอนด์พบัลิชช่ิง, 2551), 6. 
 
 นอกจากน้ีวัดบางแห่งยังปรากฏรูปแบบงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ แต่ด้วยมีการ
บูรณปฏิสังขรณ์ค่อนข้างมาก ทําให้เป็นการยากที่จะสามารถอ้างอิงได้ว่าเป็นรูปแบบที่มีมาแต่เดิมหรอื
เป็นรูปแบบที่เกิดจากการบูรณะในสมัยหลัง เช่น พระอุโบสถวัดโพธ์ิเอน ซึ่งต้ังอยู่ริมคลองบางขุนกอง  
(ต.บางขุนกอง อ. บางกรวย) พระอุโบสถปัจจุบันน้ันมีการทําช่องหน้าต่างอย่างช่องซุ้มโค้งแหลม อัน
เป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นต้นมา ดังมี
ปรากฏเช่นที่ พระอุโบสถวัดช่องนนทรี ซึ่งได้รับการกําหนดอายุในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นต้น แต่
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากภาพถ่ายเก่าในปี พ.ศ. 2548 ทําให้เห็นว่า พระอุโบสถหลังเดิมน้ันชํารุดมาก 
และผนังด้านข้างหายไปจนหมด อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากวัสดุก็พบว่ากรอบหน้าต่าง-ประตูเป็นการก่อ
ใหม่จากปูนซีเมนต์ทั้งหมดทําให้เป็นการยากที่จะบอกว่าแต่เดิม ช่องหน้าต่างของพระอุโบสถน้ันมี
ลักษณะเป็นเช่นใด  
                                                             

 
56ศรัณย์ ทองปาน, “สํารวจวัดในเขตแม่นํ้าอ้อม นนทบุรี,” เมืองโบราณ 23, 3 

(กรกฎาคม-กันยายน 2540): 26-28.  
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ภาพที่ 58 พระอุโบสถ วัดโพธ์ิเอน(ภาพถ่ายในปี พ.ศ. 2557) 
 (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2557) 
 
 
 

ภาพที ่57 พระอุโบสถ วัดโพธ์ิเอน(ภาพถ่ายใน
 ปี พ.ศ. 2548) 
ที่มา: กฤช เหลือลมัย, โพธิ์เอน ละมุดใน บาง
ไกรนอก, เข้าถึงเมื่อ 22 เมษายน 2559, เข้าถึง
ได้จาก http://www.muangboranjournal. 
com/modules.php?name=News&file=ar
ticle&sid=429 
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บทท่ี 4 
บทวิเคราะห์ 

 
วิเคราะห์: ข้อมูลประวัติศาสตร์บทบาททางสังคมวัฒนธรรม ของวัดในพ้ืนท่ีบริเวณคลองอ้อมนนท์
และคลองสาขา สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ตอนต้น และข้อมูลเชิงกายภาพของวัดกรณีศึกษา 
 ในการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์และข้อมูลของวัดกรณีศึกษาทั้งหมด จํานวน 23 วัด 
จึงได้แบ่งประเด็นในการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเด็นใหญ่ด้วยกัน คือ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประวัติ ว่าด้วยพัฒนาการทางประวัติศาสตร์รวมถึงบทบาทของ
พื้นที่กรณีศึกษา คือบริเวณรอบคลองอ้อมนนท์และคลองสาขาย่อย ต้ังแต่สมัยอยุธยาจนถึง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น เพื่อทําความเข้าใจถึงลักษณะของพื้นที่บริเวณน้ี กลุ่มคนและวิถีชีวิต เพื่อ
เช่ือมโยงถึงมูลเหตุปัจจัยต่างๆ ที่อาจเกี่ยวเน่ืองกับการสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดในพื้นที่ 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกายภาพ ว่าด้วยข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม วิเคราะห์ที่ต้ัง ผัง
บริเวณ องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม รูปแบบและโครงสร้างของอาคารกรณีศึกษา โดยเช่ือมโยงกบั
ภูมิศาสตร์ที่ต้ัง เพื่อศึกษาทั้งในแง่ขององค์ประกอบ รูปแบบ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง และคุณค่าใน
งานสถาปัตยกรรมน้ัน เพื่อเช่ือมโยงกับมูลเหตุและปัจจัยทางสังคม  
 
1. พัฒนาการ และบทบาทโดยสังเขปของพ้ืนท่ีบริเวณคลองอ้อมนนท์และคลองสาขา สมัย
อยุธยา-รัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 นนทบุรีจัดอยู่ในบริเวณ ที่ราบลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาที่เกิดจากการทับถมของตะกอนแม่นํ้า
หลายสาย โดยจัดเป็นพื้นที่ลุ่มแม่นํ้าใหม่ หรือพื้นที่ดินดอนสามเหลี่ยมใหม่(Young delta) ซึ่งลักษณะ
การแบ่งพื้นที่ตามสภาพทางภูมิศาสตร์ของภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยน้ัน แบ่งออกได้
เป็น 3 ตอน ดังน้ี  1. พื้นที่ตอนบน (Upper reach)  คือ ประมาณต้ังแต่เชียงใหม่มาจนถึงอุตรดิตถ์ มี
ลักษณะภูมิประเทศเป็นเขตภูเขา (Mountains) และพื้นที่ราบลุ่มระหว่างเขา (Intermountain 
basins) 2. พื้นที่ตอนกลาง (Middle reach) ต้ังแต่อุตรดิตถ์ลงมาจนถึงนครสวรรค์และชัยนาทเป็น
พื้นที่ภูเขา พื้นที่ลาดและทีร่าบรูปพัด (Fan-terrace Complex) และพื้นที่นํ้าท่วมถึง (Flood plain) 
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3.พื้นที่ตอนล่าง(Lower reach) ต้ังแต่จังหวัดชัยนาทลงมาจนจรดอ่าวไทย1 พื้นที่ตอนล่างน้ีเป็น
บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมเจ้าพระยา ที่ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขา พื้นที่ลาดและที่ราบรูปพัด ทางด้าน
ตะวันตกและตะวันออก โดยพื้นที่ตอนบนบริเวณชัยนาทต่อเน่ืองมาจนถึงอยุธยาจัดเป็นพื้นที่ราบลุ่ม
แม่นํ้าหรือดินดอนสามเหลี่ยมเก่า (Old delta) ส่วนพื้นที่ต้ังแต่อยุธยาลงมาถึงกรุงเทพฯ และอ่าวไทย
จัดเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่นํ้าหรือดินดอนสามเหลี่ยมใหม่ (Young delta)  

 อน่ึงลักษณะการต้ังถ่ินฐานของมนุษย์ในระยะแรกเริ่มน้ันจะยึดเอาพื้นที่ราบมีภูเขาขนาบ
เป็นที่ต้ัง ก่อนที่จะเริ่มขยับลงสู่พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่นํ้าเก่า ในราวพุทธศตวรรษที่ 9-10 เป็นต้นมา 
ซึ่งมีความเหมาะสมในด้านของการเพาะปลูก อีกทั้งเริ่มมีการติดต่อค้าขายทางทะเล เกิดเป็นเมืองท่า
และเมืองโบราณสําคัญ เช่น เมืองอู่ทอง เมืองคูบัว และเมื่อมนุษย์มีจํานวนมากข้ึนจึงเริ่มมีความ
ต้องการขยายที่ทําการเพาะปลูก พร้อมกับที่พื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่นํ้าใหม่น้ันพัฒนาเป็นที่
ดอน จึงได้ขยับขยายการต้ังถ่ินฐานลงมาสู่พื้นที่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่นํ้าใหม่2 มีหลักฐานปรากฏ
ว่ามีความพยายามที่จะบุกเบิกพื้นที่ใหม่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่นํ้าใหม่ในช่วงราว ปลายพุทธศตวรรษที่ 
16 มีความปรากฏในพงศาวดารเหนือ กล่าวถึงพื้นที่ตอนใต้ ที่เรียกว่า บางเตย(ปรากฏในเอกสาร
ตะวันตกว่าอยู่เหนือกรุงเทพฯในปัจจุบันข้ึนไป) ว่า นํ้าเค็มนัก ยังสร้างเมืองใหม่ไม่ได้ ทั้งน้ีเพราะอาจ
เป็นไปได้อย่างมากว่าดินแดนตอนล่างระหว่างอยุธยาและกรุงเทพฯ ในสมัยน้ันยังอยู่ติดกับนํ้าทะเล
เกินไปกว่าที่ดินจะเหมาะสมกับการเพาะปลูก3 ต่อมาในช่วงเวลาที่เกิดเมืองอยุธยา มีการเกิดข้ึนของ
เมืองรุ่นใกล้เคียงกันตามลํานํ้าสายอื่นๆ ที่เป็นเส้นทางคมนาคมยุคใหม่ของบริเวณดินดอนสามเหลี่ยม
เจ้าพระยา ควบคู่กันไปกับการเกิดเมืองสําคัญตามลํานํ้าที่อยู่ภายใน ก็มีการต้ังถ่ินฐานและบ้านเมือง
แถวบริเวณปากแม่นํ้าและชายทะเลในพื้นที่ ซึ่งเป็นป่าชายเลน และทะเลตมในรูปแบบของบางต่างๆ 
ที่มีช่ือสัมพันธ์กับลักษณะพื้นที่ภูมิประเทศ พืชพันธ์ุ ต้นไม้ และสัตว์ที่อยู่ในท้องถ่ิน ในสมัยหลังลงมา
บรรดาบางหรือท้องถ่ินเหล่าน้ี หลายแห่งก็กลายเป็นเมือง เช่น เมืองสมุทรสงคราม เมืองธนบุรี เมือง

                                                             

 
1Takaya Yoshikazu, Agricultural Development of a Tropical: A Study of 

the Chao Phraya Delta, chapter3: A Schematic view of the Chao Phraya Delta 
(Honolulu: University of Hawaii Press, 1987), 115-116, อ้างถึงใน ศรีศักร วัลลิโภดม, สังคมลุ่ม
แม่นํ้าเจ้าพระยา: พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง, เข้าถึงเมื่อ 10 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://lek-prapai.org/. 
 2ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, อยุธยา: ประวัติศาสตร์และการเมือง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548), 122-123. 
 3เรื่องเดิม. 
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นนทบุรี4 ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่านนทบุรีเริ่มมีการอพยพมาต้ังถ่ินฐานของผู้คน เมื่อมีการบุกเบิกและ
พัฒนาพื้นที่ด้านบนก่อนอีกทั้งเมื่อดินเริ่มมีความเหมาะสมแก่การเพาะปลูก ซึ่งอาจเป็นช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 17-19 เป็นต้นมา  

 สิ่งที่น่าสังเกตเป็นพิเศษในเรื่องการต้ังถ่ินฐานบ้านเมืองต้ังแต่สมัยอยุธยาลงมากคื็อ แหลง่
ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่เป็นเมืองน้ัน มักเกิดข้ึนในบริเวณที่เป็นแม่นํ้าอ้อม ซึ่งมักมีบริเวณที่ดอน
เกิดข้ึนเน่ืองจากการทับถมของโคลนตะกอน ดังเห็นได้จากบริเวณเมืองพระนครศรีอยุธยา เมือง
บางกอกหรือเมืองธนบุรี เมืองนนทบุรี เมืองสามโคก และบริเวณอําเภอปากเกร็ด ในปัจจุบัน คือที่ราบ
ลุ่มที่เกิดจากการทับถมของโคลนตะกอนที่แมนํ้่าและลํานํ้าพัดพาลงมาจากภูเขาและพ้ืนที่สูง จึงเป็น
ดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยธรรมชาติ เหมาะกับการเพาะปลูก และการมีลํานํ้าและแม่นํ้าที่ไหลลงสู่ทะเล
ได้ ทําให้มีการเคลื่อนไหวของผู้คนทั้งจากภายในเข้ามาต้ังหลักแหล่งที่อยู่อาศัยอย่างถาวร(Sedentary 
settlements) และพัฒนาข้ึนเป็นบ้านเมืองทางเกษตรกรรมและการค้าขาย (Port polity) เกิดข้ึน5 

 ลักษณะภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่บริเวณคลองอ้อมนนท์ 
อยู่บริเวณทางตอนใต้ของนนทบุรีในปัจจุบัน ใกล้กับเมืองบางกอกหรือกรุงเทพมหานคร แต่เดิมคลอง
อ้อมนนท์น้ีคือแม่นํ้าเจ้าพระยาซึ่งถือเป็นทางสัญจรหลักในการเดินทางเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาก่อนที่จะมี
การขุดคลองลัดทําให้แม่นํ้าเปลี่ยนเส้นทางและทางแม่นํ้าเดิมกลายเป็นคลอง ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ที่สําคัญของนนทบุรี คือเป็นเส้นทางคมนาคมด่านสําคัญรองจากเมืองบางกอกทั้งทางบกและทางนํ้า 
อีกทั้งในจุดที่แม่นํ้าไหลโค้งอ้อม ทําให้ที่ดินตามสองฝั่งลํานํ้าโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตรงกลางเกิดการ
ทับถมของดินเกิดเป็นที่ดอนที่มีความอุดมสมบูรณ์ข้ึน มีกลุ่มชุมชนและวัดโบราณหลายแห่งกระจาย
ตัวอยู่ในทั้งบริเวณรอบคลองอ้อมนนท์และคลองสาขา และเป็นที่น่าสังเกตว่าการกระจุกตัวส่วนใหญ่
จะอยู่ในบริเวณตอนล่างของคลองอ้อมนนท์มากกว่าทางตอนบน ซึ่งเมื่อพิจารณาระดับความสูงจาก
นํ้าทะเลของพื้นที่ จะเห็นได้ว่าพื้นที่คลองอ้อมนนท์ตอนบนบริเวณใกล้กับปากคลองน้ัน มีระดับตํ่ากว่า
นํ้าทะเลซึ่งจะส่งผลให้เกิดนํ้าท่วมได้ง่าย และอย่างไรก็ตามพื้นที่คลองอ้อมนนท์ตอนล่างบริเวณจุดที่
เช่ือมต่อกับคลองบางกรวยก็เป็นพื้นที่ซึ่งมีระดับตํ่าเสี่ยงต่อการมีนํ้าท่วมสูงเช่นกัน แต่มีการอยู่อาศัย
และร่องรอยหลักฐานทางงานศิลปกรรมที่หนาแน่นกว่า อันเกิดจากเหตุปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งจะได้
อธิบายต่อไป 

                                                             

 4ศรีศักร วัลลิโภดม, สังคมลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา: พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง, เข้าถึง
เมื่อ 10 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://lek-prapai.org/.  
 5ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, อยุธยา: ประวัติศาสตร์และการเมือง, 122-123. 
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ภาพที่ 59 แผนที่แสดงระดับความสูงของพ้ืนที่เทียบกับระดับนํ้าทะเลบริเวณคลองอ้อมนนท์ 
ที่มา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, การจัดการนํ้า, เข้าถึงเมื่อ 10 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://nont-pro.go.th/public/cityplanning/data/index/menu/231 
 
 1.1 สมัยอยุธยาตอนต้น-ตอนกลาง(ยุคเร่ิมต้นของการต้ังถ่ินฐาน) 
 มีการกล่าวว่าพื้นที่บริเวณนนทบุรี น้ีมีการต้ังถ่ินฐานมาแต่ครั้ง สมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 1(พระเจ้าอู่ทอง) แห่งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.1893-1991) โดยมีตํานานเล่าว่าพระเจ้าอู่ทอง 
ทรงนําไพร่พลหนีโรคห่า(อหิวาต์) ระบาดเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งคลองอ้อมนนท์ ต้ังแต่ครั้งยัง
ไม่ได้สร้างกรุงศรีอยุธยา ก่อนที่ภายหลังจะนํากลุ่มคนกลับไปสร้างกรุงศรีอยุธยาและมีบางส่วนที่อาศัย
อยู่ที่คลองอ้อมนนท์ดังเดิม6 นอกจากน้ียังมีอีกเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า ขบวนเกวียนสินค้าของพระเจ้า
อู่ทองเดินทางมาพักค้างแรม ณ บริเวณที่ต้ังของวัดเขมาภิรตารามในปัจจุบันและพระองค์ได้โปรด
เกล้าฯ ให้สร้างวัดข้ึน7 ทั้งสองตํานานน้ีมีเน้ือความที่สอดคล้องกันคือ สมเด็จพระเจ้าอู่ทองได้เสด็จ
ผ่านมาในพื้นที่บริเวณนนทบุรีในช่วงของคลองอ้อมนนท์ โดยมีการอ้างอิงหลักฐานสนับสนุนคือ 
พระพุทธรูปหินทรายที่มีอายุต้ังแต่อยุธยาตอนต้นข้ึนไปหลายแห่งในพื้นที่บริเวณน้ี รวมถึงปรางค์

                                                             

 6สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนนทบุรี, โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ จังหวัดนนทบุรี (นนทบุรี: ม.ป.ป., 2547), 6. 
 7คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี (กรุงเทพฯ: 
2542), 31. 
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ประธานของวัดปรางค์หลวง ตําบลบางม่วง อําเภอบางใหญ่ ซึ่งได้รับการสันนิษฐานกําหนดอายุใน
รูปแบบศิลปะอยุธยาตอนต้น บ้างกล่าวว่าสร้างข้ึนในสมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง อย่างไรก็ตามจาก
การศึกษาและกําหนดอายุจากลวดลายของปรางค์ประธานวัดปรางค์หลวง ทําให้ได้ข้อสันนิษฐานว่า
ปรางค์ที่วัดปรางค์หลวงน้ันอาจจะสามารถกําหนดอายุได้ในราว พุทธศตวรรษที่ 21 ไม่ได้เก่าแก่ไปถึง
ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 19 อย่างที่ได้รับการสันนิษฐานก่อนหน้าน้ี (อย่างไรก็ตามการศึกษาดังกล่าวใช้
การศึกษาเปรียบเทียบลวดลายเป็นหลัก ทําให้อาจมีข้อสันนิษฐานเพิ่มเติมได้คือ ลวดลายที่ปรากฏน้ัน
อาจเป็นการบูรณะเพิ่มเติมในสมัยต่อมา)8 หรืออย่างเร็วที่สุดคือถูกสร้างข้ึนราวรัชกาลของสมเด็จพระ
อินทรราชา(เจ้านครอินทร์) (พ.ศ.1952-1967) เป็นต้นมา9 

 
ภาพที่ 60 ปรางค์ประธานวัดปรางค์หลวง ก่อนและหลังได้รับการบูรณะโดยกรมศิลปากร 
 (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559) 
ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, “ปรางค์ของวัดปรางค์หลวง จังหวัดนนทบุรีกับการกําหนดอายุ,” เมืองโบราณ  
23, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2540): 65.  
  

 และเมื่อพิจารณาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณน้ี เริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนข้ึนในสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราช พระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัด

                                                             

 8สันติ เล็กสุขุม, “ปรางค์ของวัดปรางค์หลวง จังหวัดนนทบุรีกับการกําหนดอายุ,” เมือง
โบราณ 23, 3(กรกฎาคม-กันยายน 2540): 63-70. 
 9ศรีศักร วัลลิโภดม, “บางใหญ่: ชุมชนชาวสวนในเขตนนทบุรี,” เมืองโบราณ 23, 3 
(กรกฎาคม-กันยายน 2540): 55. 
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ต้ังแต่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยไปจรดคลองบางกอกใหญ่ ในราวปี พ.ศ.206510 และต่อมาในรัช
สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการขุดคลองลัดจากคลองบางกรวย(แม่นํ้า
เจ้าพระยา) ในปี พ.ศ.2081 บริเวณริมวัดชลอไปทะลุวัดข้ีเหล็ก (วัดสุวรรณคีรีในปัจจุบัน) อีกทั้งมี
ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงสยาม กล่าวถึงการต้ังบ้านตลาดขวัญเป็นเมืองนนทบุรี11 

 ตามธรรมเนียมของไทยโบราณนั้น วัดคือศูนย์กลางของหมู่บ้าน กษัตริย์เกือบทุก
พระองค์ในสมัยอยุธยาทรงทํารุบํารุงพระพุทธศาสนา ซึ่งไม่ได้เพียงเพื่อ กรรมดี เท่าน้ัน แต่เพื่อผลทาง
การเมืองอีกด้วย สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการสร้างหรือซ่อมแซมวัด ซึ่งการสร้างวัดน้ันนอกจากเพ่ือให้เกิด
ความพอใจแก่พวกพระอันเป็นผู้นําที่ทรงอํานาจในสังคมชนบทเท่าน้ัน หากยังเพื่อให้ประชาชนได้ต้ัง
ถ่ินฐานในพื้นที่รอบวัดอีกด้วย ซึ่งส่งผลในเรื่องของการเรียกกําลังพลได้สะดวกในยามที่ต้องการ12 
ดังน้ันหากเรายึดโยงว่า ปรางค์หลวง คือหมุดหมายสําคัญและสัญลักษณ์ทางอํานาจของราชอาณาจักร
อยุธยา ทําให้อาจสันนิษฐานได้ว่า พื้นที่บริเวณคลองอ้อมนนท์น้ันอาจเริ่มมีการต้ังถ่ินฐานข้ึนในราว
พุทธศตวรรษที่ 19 แต่คงไม่ได้เป็นพื้นที่ซึ่งมีการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นหรือเป็นชุมชนขนาดใหญ่
เท่าใดนัก แม้ว่าจะมีการพบพระพุทธรูปหินทรายซึ่งได้รับการกําหนดรูปแบบศิลปะอู่ทอง(พุทธ
ศตวรรษที่ 19) หลายองค์ในพื้นที่บริเวณน้ี แต่ด้วยเป็นโบราณวัตถุซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้ทําให้ไม่
สามารถยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่าเป็นวัตถุที่ถูกผลิตหรือสร้างข้ึนในบริเวณน้ี การพัฒนาพื้นที่และการต้ัง
ชุมชนที่มีการอยู่อาศัยเพิ่มข้ึนคงเกิดในราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 โดยมีปรางค์เป็นจุดสําคัญ อีกทั้งมี
ประวัติของวัดหลายแห่งที่กล่าวว่าถูกสร้างข้ึนในช่วงสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ13 ซึ่งทําให้
สันนิษฐานได้ว่าพื้นที่บริเวณน้ีคงเริ่มมีความเจริญอย่างเด่นชัดข้ึนในช่วงเวลาดังกล่าวน่ันเอง 

                                                             

 10สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา(พระ
นคร: โอเดียนสโตร์, 2505), 201. 
 11กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 82 เร่ืองพระราชพงศาวดารกรุงสยาม จาก
ต้นฉบับของบริติชมิวเซียมกรุงลอนดอน (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2537), 41. 
 12ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, อยุธยา: ประวัติศาสตร์และการเมือง, 179-180. 
 13คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี, 92-93. 
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ภาพที่ 61 แผนที่แสดงจุดที่ขุดคลอง จุดที่1 คลองลัดที่ขุดข้ึนในสมัยพระชัยราชาธิราช พ.ศ.2065 จุด
 ที่2 คลองลัดที่ขุดข้ึนในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 2081 และบริเวณที่ต้ังของวัดปรางค์
 หลวง 
ที่มา: ดัดแปลงจาก ศรัณย์ ทองปาน, “สํารวจวัดในเขตแม่นํ้าอ้อม นนทบุรี,” เมืองโบราณ 23, 3 
(กรกฎาคม-กันยายน 2540): 18. 
 
 1.2 สมัยอยุธยาตอนปลาย(ยุคท่ีเร่ิมมีการพัฒนาและต้ังถ่ินฐานเป็นกลุ่มชุมชน
ชาวสวน) 
 พื้นที่ในบรเิวณคลองอ้อมนนท์น้ันคงมีการอยู่อาศัยเป็นกลุ่มชุมชน ต่อมาในปี พ.ศ. 
2179 พระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดตอนใต้วัดท้ายเมืองไปทะลอุอกวัดเขมาภิรตา
ราม ซึ่งเมื่อขุดคลองลัดแล้วกระแสนํ้าเปลี่ยนทางเดินไหลเข้าคลองลัดที่ขุดใหม่ นานเข้าจึงกว้างมาก
ข้ึนกลายเป็นแม่นํ้าเจ้าพระยาจนถึงปัจจุบันน้ี ส่วนแม่นํ้าเจ้าพระยาเดิมต้ืนเขินกลายเป็นคลองอ้อม
นนท์ คลองบางกอกน้อย และคลองบางกรวยในปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2208 สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองนนทบรุีมาอยู่ปากคลองแม่นํ้าอ้อม พรอ้มทัง้ใหส้ร้างป้อมปราการ
ข้ึน 2 แห่ง เรียกว่า “ป้อมแก้ว” และ “ป้อมทับทิม” มกีารต้ังถ่ินฐานเป็นชุมชนตลาดแก้ว ตลาดขวัญ 

1

2
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และเป็นพื้นทีท่ําสวนผลไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งปรากฏในบันทกึการเดินทางของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่
ในสยามเวลาน้ัน14  

 

 
ภาพที่ 62 แผนที่แสดงตําแหน่งคลองลัดที่ขุดข้ึนในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง และตําแหน่งที่ต้ัง
 ของบ้านตลาดขวัญ 
ที่มา: คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วัฒนธรรม
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี (กรุงเทพฯ: 2542), 38. 
  
 การขุดคลองลัดในครั้งน้ีทําให้มีการขยับขยายไปต้ังถ่ินฐานยังคลองขุดใหม่ซึ่ง
กลายเป็นทางสัญจรหลักส่วนคลองอ้อมนนท์น้ันกลายเป็นทางรอง อย่างไรยังคงมีการอยู่อาศัยและต้ัง
ถ่ินฐานบริเวณคลองอ้อมนนท์ดังเดิม ด้วยเพราะเป็นเส้นทางเก่าก่อนอีกทั้งยังเป็นเส้นทางลัดจากกรุง
ศรีอยุธยา โดยสามารถเดินเรือผ่านมาทางคลองอ้อมนนท์ ผ่านบางใหญ่เข้าสู่บางกรวย ผ่านบางบําหรุ
มายังคลองบางระมาดและคลองบางกอกน้อยที่เป็นลําแม่นํ้าอ้อมของคลองบางกอก นอกจากน้ีบรเิวณ
คลองบางใหญ่ยังเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเช่ือมกับแม่นํ้านครชัยศรีหรือแม่นํ้าท่าจีน  
 ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่าแม้เส้นทางสัญจรหลักจะเปลี่ยนแปลงไป แต่คลองอ้อม
นนท์ยังคงมีการคมนาคมสัญจรมาอย่างต่อเน่ือง และเมื่อเป็นเส้นทางการเดินทางก็ย่อมทําให้ยังคงมี
การอยู่อาศัย สังเกตได้จากยังคงมีหลักฐานงานสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายหลายแห่งในพื้นที่

                                                             

 14เดอ ซัวซีย์, จดหมายเหตุรายวันการเดินทางสู่ประเทศสยาม ในปี ค.ศ. 1685-1686,  
แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร (กรุงเทพฯ: ก้าวหน้า, 2516), 350. 
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บริเวณน้ี เช่น อุโบสถวัดปราสาทซึ่งได้รับการกลาวขานว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอน
ปลายที่งดงาม อุโบสถวัดค้างคาว อุโบสถวัดซองพลู เป็นต้น รวมถึงหอพระไตรปิฎก หอระฆัง และ
ธรรมาสน์ไม้แกะสลักหลายหลัง ซึ่งได้รับการกําหนดอายุในสมัยอยุธยาตอนปลาย15 แสดงให้เห็นว่า
พื้นที่บริเวณน้ียังคงได้รับความสําคัญและมีผู้คนอาศัยอยู่อย่างค่อนข้างหนาแน่น เพราะมีดินอุดม
สมบูรณ์และเหมาะแก่การทําสวนด้วยการยกร่องพื้นที่ ทะเลตม ในสภาพนิเวศน์ด้ังเดิมให้เป็นสวน
ผลไม้16 ไม่เพียงแต่บริเวณรอบคลองอ้อมนนท์เท่าน้ัน แต่ยังรวมไปถึงบริเวณคลองสาขาต่างๆ ทั้งที่
เป็นคลองเดิมและคลองขุดใหม่ นอกจากเป็นบริเวณผลิตพืชผลที่สําคัญแล้วพื้นที่บริเวณน้ียังถูกใช้เป็น
สถานที่ต้ังประชุมพลกองทัพยามเมื่อเกิดศึกสงครามอีกด้วย17 

 

 
ภาพที่ 63 แผนที่แสดงเส้นทางเดินเรือทางคลองอ้อมนนท์ ผ่านบางใหญ่เข้าสู่บางกรวย ผ่านบางบําหรุ
 มายังคลองบางระมาดและคลองบางกอกน้อย 
ที่มา: ดัดแปลงจาก คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี (กรุงเทพฯ: 
2542), 31. 

                                                             

 15ศรันย์ ทองปาน, “หอไตรในเมืองนนท์,” สารคดี 10 (เมษายน 2535): 184-202. และ 
ประยูร อุลุชาฏะ, ธรรมาสน์: ศักด์ิและศรีแห่งศิลปะไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2543), 42. 
 16ศรันย์ สมันตรฐั, วงศาวิทยาสังเขปว่าด้วยสถาปัตยกรรมภูมินิทัศน์ถ่ิน บิณฑบาทเรือ
และเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง, เข้าถึงเมื่อ 10 เมษายน 2559 เข้าถึงได้จาก http://v1.midnightuniv .org/   
 17คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี, 92. 
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ภาพที่ 66 ธรรมาสน์วัดบางอ้อยช้าง ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย 
 (จากการสํารวจของผู้วิจัย 10 เมษายน 2559) 
 
 

ภาพที ่64 หอระฆัง วัดสิงห ์
  (ก่อนบูรณะ พ.ศ. 2545) 
  (ด้วยความอนุเคราะห์จาก  
  ผศ .ดร .  ประภัสสร์  ชู วิ เ ชียร 
 อาจารย์ประจําภาควิชาประวัติ
 ศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร)  

ภาพที ่65 หอพระไตรปิฎก วัดสิงห์(ก่อนบูรณะ พ.ศ. 2545) 
           (ด้วยความอนุเคราะหจ์าก ผศ.ดร. 
 ประภัสสร์ ชูวิเชียร อาจารย์ประจําภาควิชา
 ประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
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 1.3 สมัยธนบุรี-รัตนโกสินทร์ตอนต้น(ยุคฟ้ืนฟูและความสืบเน่ืองของสังคมชาวสวน
ด้ังเดิม) 
 คราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ในรัชสมัยสมเด็จพระที่ น่ังสุริยาสน์อัมรินทร์ 
กองทัพพม่ามาต้ังค่ายบริเวณวัดเขมาภิรตาราม ทําให้นนทบุรีเป็นยุทธภูมิรบที่สําคัญก่อนที่ในที่สุด
พม่าก็ยกเข้าค่ายเมืองนนทบุรีได้ ทําให้ผู้คนเกิดการอพยพย้ายถ่ินฐาน ดังจะเห็นได้จากประวัติวัด
ต่างๆ ที่ส่วนใหญ่มักเคยถูกทิ้งร้าง มีตํานานว่าเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงต้ังเมือง
ธนบุรีน้ันมีตํานานว่าพระองค์ได้เดินทัพผ่านบริเวณคลองอ้อม และนําธงประจําทัพไปปักไว้ บริเวณ
ที่ต้ังของวัดเสาธงหินปากคลองบางใหญ่18 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ชาวข่าหรือข่ามุและชาวซาวจากภาคเหนือ มาต้ังบ้านเรือนอยู่ที่บริเวณ
ปากคลองอ้อมนนท์ตอนบน เกิดเป็นชุมชนใหม่มีการสร้างวัดบางซาวเหนือ(วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์) 
วัดบางข่า(วัดขวัญเมือง)19 ซึ่งการนําผู้คนมาอาศัยอยู่ในบริเวณน้ันอาจด้วยเพราะบ้านเมืองอยู่ใน
สภาวะหลังสงครามไม่นานบ้านเมืองยังรกร้างขาดกําลังคน อย่างไรก็ตามสันนิษฐานว่าบริเวณรอบ
พื้นที่คลองอ้อมนนท์โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกน้ัน คงพอมีผู้คนอาศัยหลบภัยสงครามอยู่บ้างด้วยเพราะอยู่
ในเรือกสวนที่ไม่ได้เป็นจุดสมรภูมิการรบโดยตรงอีกทั้งมีโครงข่ายคลองเป็นทางสัญจรที่สะดวก 

 
ภาพที่ 67 แผนที่บริเวณพื้นทีซ่ึ่งเป็นสมรภูมิสงครามเมื่อคราวเสียกรุงครัง้ที่ 2 

                                                             

 18คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี, 92. 
 19พิศาล บุญผูก, ภูมินามอําเภอบางบัวทอง (นนทบุรี: โครงการเผยแพร่ผลงานบริการ
วิชาการแก่สังคม สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554), 22. 
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 ต่อมาพื้นที่บริเวณน้ีเริ่มมีชีวิตชีวาอีกครั้งในช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระน่ัง
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่กรมสมเด็จพระศรีสุลาไลย พระบรม
ราชชนนี ณ บริเวณนิวาสถานเดิม ซึ่งก็คือวัดเฉลิมพระเกียรติในปัจจุบัน20 นอกจากน้ีคลองอ้อมนนท์
ยังคงถูกใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปยังนครปฐมและสุพรรณบุรี ดังเช่นที่ปรากฏในนิราศของสุนทรภู่เมื่อ
เดินทางไปพระปฐมเจดีย์และเมืองสุพรรณบุรี แสดงให้เห็นว่าเส้นทางจากกรุงเทพฯ ธนบุรีไปยัง
นครปฐมและสุพรรณบุรีเป็นการเดินทางโดยเรือจากคลองบางกอกน้อยมาตามคลองลัดถึงบางกรวย 
แล้วข้ึนตามคลองอ้อมนนท์มาที่บางใหญ่ และจากบางใหญ่ก็เข้าคลองบางใหญ่ไปยังบ้านลานตากฟ้าที่
แม่นํ้านครชัยศรี ซึ่งในนิราศได้บรรยายถึงสภาพพื้นที่ว่าส่วนใหญ่น้ันเป็นย่านสวน และจากประวัติการ
บูรณะวัดท่าบันเทิงธรรม ต.บางใหญ่ ซึ่งระบุว่า หม่อมเจ้าหญิงคอยท่า ปราโมช ให้บูรณะเพราะเห็น
ว่าวัดทรุดโทรมขณะที่น่ังเรือผ่าน21 นอกจากน้ีบริเวณพื้นที่บ้านบางกร่าง บางขนุน บางราวนก บางคู
เวียง บางใหญ่ ยังเป็นย่านที่มีโรงหีบอ้อยทํานํ้าตาลอยู่หลายแห่ง22 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเส้นทางน้ียังคง
มีผู้คนอยู่อาศัยและใช้เป็นทางคมนาคม จนถึงราวสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองมหาสวัสด์ิในปี พ.ศ. 240223 ซึ่งทําให้เส้นทางคลองอ้อมนนท์ คลอง
บางใหญ่ จึงถูกลดความสําคัญลงอย่างชัดเจน 
 ในสมัยรัชกาลที่ 3-4 น้ีอาจทําให้เราสามารถเห็นภาพที่ชัดเจนข้ึนของพ้ืนทีบ่รเิวณ
น้ี โดยจะมจีุดหลักสําคัญหรือจุดรวมศูนย์ของพื้นที่ซึง่น่าจะมีการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นในบรเิวณจุด
บรรจบกันของแม่นํ้า ซึง่จะเกิดเป็นทางแยกและพัฒนาเกิดเป็นตลาดนํ้า ได้แก่ ตลาดนํ้าบางกรวย
บริเวณหน้าวัดชลอ ตลาดนํ้าบางคูเวียง ตลาดนํ้าบางใหญ ่ เมื่อเกิดเป็นย่านการค้าก็ย่อมมีการสญัจร
และการอยู่อาศัย ดังจะเห็นได้ว่ามีการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น จากการกระจายตัวของวัดในบรเิวณน้ี
ทีจะค่อนข้างกระจุกตัวเกาะไปตามลํานํ้า และหลายวัดได้รับการบรูณปฏิสงัขรณ์อย่างดี ย่านบางกรวย
น้ันคงมีความเช่ือมโยงกับย่านธนบรุี ในขณะท่ีย่านบางคูเวียง เป็นย่านชุมชนกึ่งกลางระหว่างชุมชน
ใหญ่ทัง้สองชุมชนเป็นย่านปลกูอ้อย และมโีรงหบีอ้อยทํานํ้าตาล รวมทั้งทําสวน ส่วนคลองบางใหญ่

                                                             

 20กรมศิลปากร, ปกิณกะศิลปวัฒนธรรม เล่ม13 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 22-
25. 
 21ห้างหุ้นส่วนจํากัดก่อปภาดา, รายงานการบูรณะวัดท่าบันเทิงธรรม (กรุงเทพฯ: ก่อ 
ปภาดา, 2557), 15. 
 22“ส่งภูมิศาสตร์เฉภาะเมืองนนทบุรี เพื่อขอได้อนุญาตให้แก่โรงเรียนข้าราชกาลพลเรือน
,” 19-21 ก.ค. 2548, เอกสารรัชกาลที่ 6 ร.6 น.10.5ก/22 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 15. 
 23คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี, 44-45. 
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นอกจากโรงหีบอ้อย โรงสีข้าวแล้วน้ันยังเป็นด่านเรือหรอืขนอนที่เกบ็ภาษีเรือทางนํ้าทีม่าจากนครชัย
ศรี จึงเป็นชุมชนขนาดใหญ่ และอาจเป็นที่มาของช่ือเรียกว่า บางใหญ่24 มีการต้ังชุมชนและวัดเกาะ
กลุ่มกันบรเิวณปากคลอง  

 
ภาพที่ 68 แผนที่แสดงตําแหน่งที่ต้ังจุดตัดของคลองซึ่งเกิดเป็นตลาดนํ้า 
ที่มา:  ดัดแปลงจากกองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. แหล่งสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมริมคลองอ้อมนนท์ (กรุงเทพ: 
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548), 27. 
  

 หากพิจารณาจากพื้นที่แล้วจะพบว่า ในพื้นที่คลองอ้อมนนท์ด้านใต้มีการพบวัด
สําคัญหลายแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงหลงเหลือร่องรอยของงานสถาปัตยกรรมแต่ครั้งอยุธยาไม่ได้โดนทิ้ง
ร้าง เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่บริเวณคลองอ้อมนนท์ตอนบน ซึ่งมีการหลงเหลือร่องรอยหลักฐาน
ทางด้านงานสถาปัตยกรรมน้อยกว่า หลายวัดถูกทิ้งร้างก่อนจะได้รับการบูรณะในสมัยปัจจุบัน 
นอกจากในแง่ระดับความสูงของพ้ืนที่ดังที่กล่าวไปในตอนต้นแล้วน้ัน มูลเหตุสําคัญที่ทําให้พื้นที่คลอง
อ้อมนนท์ตอนล่างมีการอยู่อาศัยและร่องรอยหลักฐานที่หนาแน่นกว่า คงเน่ืองจากเมื่อมีการขุดคลอง
ลัดทําให้แม่นํ้าเจ้าพระยาเปลี่ยนเส้นทางในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ทําให้พื้นที่บริเวณน้ันไม่
ค่อยมีผู้คนสัญจรผ่านมากนักย่ิงเมื่อมีการต้ังธนบุรีและกรุงเทพฯเป็นราชธานี ในขณะท่ีคลองอ้อมนนท์
ตอนล่างน้ันยังคงเป็นเส้นทางสัญจรที่เช่ือมต่อกับคลองบางใหญ่ และคลองบางกอกน้อยมายังธนบุรี 
ซึ่งเป็นเส้นทางลัดที่ยังคงได้รับการใช้งานมาโดยตลอดผนวกกับมีคลองย่อยและจุดบรรจบหรือ

                                                             

 24ศรีศักร วัลลิโภดม, “บางใหญ่: ชุมชนชาวสวนในเขตนนทบุรี,” เมืองโบราณ 23, 3 
(กรกฎาคม-กันยายน 2540): 56. 
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เปรียบเทียบคล้าย เป็นทางแยกสําคัญ ซึ่งมีการค้าขายเกิดข้ึน นําไปสู่ความเจริญเติบโตของพื้นที่ใน
ย่านน้ีน่ันเอง 
 
2. กลุ่มคน วิถีชีวิต วัฒนธรรม วัด ในพ้ืนท่ีบริเวณคลองอ้อมนนท์และคลองสาขา สมัยอยธุยา-
รัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 ด้วยสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาของพื้นที่ ซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่ชุ่มนํ้า มีลํานํา
สาขากระจายตัวกันเป็นโครงข่าย ดังน้ันวิถีชีวิตของชุมชนด้ังเดิมจึงเป็นวิถีชีวิตที่มีความเก่ียวเน่ือง
สัมพันธ์กับนํ้าในทุกๆ ด้าน ทั้งการคมนาคม อุปโภคบริโภค เป็นแหล่งอาหาร รวมถึงเส้นทางแห่งสาย
วัฒนธรรม 
 ชีวิตความเป็นอยู่ของสยามแต่โบราณน้ันเป็นชีวิตที่มีความผูกพันกับสายนํ้า อาจเรียกได้
ว่า คือ ชาวนํ้า โดยมักสร้างถ่ินฐานอยู่อย่างง่ายๆ ตามแม่นํ้าลําคลอง และมีการโดยสารสัญจรทางนํ้า
เป็นหลัก ดังปรากฏในบันทึกของบาทหลวงเยซูอิตฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาพํานักอยู่อยุธยา ความว่า “คน
เหล่าน้ีเป็นคนดี ไม่มีอะไรที่จะต้องติ เพียงแค่ว่าชอบอยู่เฉยๆ ไม่ทํางาน อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องพายเรือ
แล้วพวกน้ีจะมีกําลังวังชาข้ึนมาทันที ซึ่งบางครั้งสามารถพายหลายวันโดยไม่หยุด”25 ซึ่งลักษณะการ
ดํารงชีวิตเช่นน้ีสืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ดังปรากฏการบรรยายสภาพลักษณะของเมือง
กรุงเทพฯ ในสมัยน้ันจากบันทึกของชาวต่างชาติ ความว่า “สุดลูกหูลูกตาเหมือนกับในประเทศ
ฮอลันดา... สภาพสิ่งแวดล้อมเช่นน้ีทําให้ผู้คนมีชีวิตอยู่อย่างสะเทินนํ้าสะเทินบก”26 ลักษณะของผัง
พื้นที่อยุธยาและกรุงเทพน้ันอาจกล่าวได้ว่ามีลักษณะคล้ายเกาะที่มีแม่นํ้าล้อมรอบ รวมถึงมีลําคลอง
ย่อยเช่ือมต่อกัน เฉกเช่นเดียวกับผังพื้นที่บริเวณคลองอ้อมนนท์ อันเป็นพื้นที่ดอนซึ่งเกิดจากการไหล
โค้งอ้อมของแม่นํ้าเช่นเดียวกัน ทําให้เราอาจสันนิษฐานได้ว่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพื้นที่น่ี คงมีความ
ใกล้เคียงกัน ผู้คนคงสัญจรด้วยเรือเป็นหลัก ดังปรากฏความว่า “...จะไปไหนต่อไหนก็เจอแต่เรือแน่น 
ไปหมด จนไม่สามารถแหวกทางผ่านกันไปได้หากไม่ชํานาญ แต่น่ีแหละพวกน้ีเขาชํานาญพายเรือ
อย่างแท้จริง ทั้งน้ีเพราะเป็นชาวสะเทินนํ้าสะเทินบกและอยู่กับนํ้ามาต้ังแต่เกิด...”27  
 

                                                             

 25สุเมธ ชุมสาย, นํ้า: บ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมไทย (กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยาม, 
2539), 60. 
 26เรื่องเดิม. 
 27เฟรเดอริค อาร์ เธอร์ นีล ,  ชี วิตความเป็นอยู่ ในกรุงสยามในทัศนะของชาว
ต่างประเทศระหว่าง พ.ศ.2383-2384(ค.ศ.1840-1841), แปลโดย เรือเอกหญิงลินจง สุวรรณโภคิน 
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525), 37. 



144 
 

 

 ด้วยการที่พื้นที่บริเวณคลองอ้อมนนท์เป็นพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางมีนํ้าและดินอุดม
สมบูรณ์ รวมถึงความเหมาะสมของสภาพอากาศ เหมาะสมแก่การต้ังถ่ินฐาน โดยถือว่าพื้นที่บริเวณ
คลองอ้อมนนท์น้ีเป็นแหล่งปลูกผลไม้ที่สําคัญดังปรากฏในจดหมายเหตุบันทึกการเดินทางของ 
บาทหลวงลาลูแบร์ เป็นต้น อีกทั้งด้วยสภาพของดินซึ่งเป็นลักษณะดินตะกอนแม่นํ้า ง่ายต่อการขุดคู
ยกร่องสวน รวมถึงการขุดคลองเพิ่มเติม นอกจากที่สวนแล้ว พื้นที่บริเวณน้ียังมีการทํานา โดยที่สวน
น้ันจะเกาะกลุ่มกันอยู่ตามลํานํ้า ส่วนพื้นที่ถัดลึกเข้าไปน้ันคือที่นา 

 โดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นปากแม่นํ้าหรือลําคลองที่บรรจบกันของลํานํ้าต้ังแต่ 2 สายข้ึน
ไป มักจะเป็นที่ต้ังของชุมชนขนาดใหญ่กว่าชุมชนระดับหมู่บ้าน เพราะเป็นบริเวณที่มีย่านตลาดเกิดข้ึน 
เป็นต่างชาติพันธ์ุ ทั้งพ่อค้า ชาวนา ชาวสวน อาศัยต้ังถ่ินฐานในบริเวณเดียวกัน โดยเฉพาะคนจีนที่
อาจอยู่ได้ทั้งแพและเรือนบ้าน ที่สําคัญคือการอาศัยท้องนํ้าที่สบกันระหว่างลํานํ้า ลําคลองเป็นที่ลอย
เรือค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า การขุดคลองเช่ือมต่อพัฒนาไปพร้อมกับการขยายตัวของชุมชนหมู่บ้าน
และย่านการค้าไปตามลําคลองเหล่าน้ัน โดยมีข้อสังเกตว่า การทําสวนในบริเวณน้ี เช่นพื้นที่ ธนบุรี 
บางกอกน้อย และคลองอ้อมนนท์ มีรูปแบบการทําสวนของชาวจีน คือการทําสวนแบบยกร่อง 
อย่างเช่นที่พบในมณฑลกวางตุ้ง กวางสี เป็นต้น คงได้มีการเคลื่อนย้ายของผู้คนมาต้ังถ่ินฐานตามปาก
แม่นํ้าเจ้าพระยาในคราวที่มีสยามเริ่มมีการติดต่อค้าขายกับเมืองจีนน่ันเอง28 
 กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นคนไทย มีคนจีนบ้างซึ่งไม่ปรากฏแน่ชัดว่าคนจีน
เข้ามาในพื้นที่ต้ังแต่เมื่อใด แต่จากในสมัยกรุงศรีอยุธยาน้ัน จากการยืนยันของชาวตะวันตกหลายท่าน  
ได้ทําให้ทราบว่า บริเวณอันเป็นที่ต้ังของกรุงเทพฯ มีชาวจีนมาอยู่อาศัยตามริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา
แล้ว29 ดังน้ันอาจมีความเป็นไปได้ว่ากลุ่มชาวจีนได้เข้ามาอาศัยอยู่บริเวณคลองอ้อมนนท์ ซึ่งเป็นส่วน
พื้นที่ เช่ือมต่อระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกรุงเทพฯ ในเวลาน้ันบ้างแล้ว นอกจากน้ีในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ การค้าขายกับจีนได้เริ่มมีมากข้ึนต้ังแต่ต้นรัชกาลที่ 2 และได้ขยายตัวย่ิงข้ึนในรัชกาลที่ 3 
ซึ่งปรากฏว่าชาวจีนได้อพยพเข้ามาต้ังภูมิลําเนาในเมืองไทยมากข้ึน  
 

......ประมาณว่าในตอนปลายรัชกาลท่ี 2 มีชาวจีนอพยพมาสู่กรุงสยามปีละ 7,000 คน และใน
ตอนปลายรัชกาลท่ี 3 ได้เพ่ิมขึ้นถึงปีละ 15,000 คน ฉะน้ันถ้าหากว่าการประมาณตามตัวเลขน้ี
ถูกต้อง จะมีชาวจีนถึง 250,000 คน อพยพเข้ามาในกรุงสยามในรัชกาลสมเด็จพระน่ังเกล้าฯ 

                                                             

 28ศรีศักร วัลลิโภดม, สังคมลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา: พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง, 
เข้าถึงเมื่อ 10 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://lek-prapai.org/ 
 29Victor Purcell. The Chinese in Southeast Asia. (Kuala Lumpur: Oxford 
University Press, 1980), 88.  
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อย่างไรก็ตาม ตัวเลขน้ีเป็นเพียงการประมาณเท่าน้ัน แต่ท่ีแน่นอนท่ีสุดก็คือ ชนกลุ่มน้อยได้เติบ
ใหญ่ขึ้นมากอย่างรวดเร็วในรัชกาลน้ี ....30 

 มีผู้สันนิษฐานว่าการที่พื้นที่บริเวณคลองอ้อมนนท์น้ี มีตํานานที่กล่าวเช่ือมโยงกับพระเจา้
อู่ทอง เช่น การสร้างวัดปรางค์หลวง หรือการใช้พื้นที่บริเวณน้ีเป็นที่หลบจากภัยโรคระบาดน้ัน แสดง
ให้เห็นถึงเงื่อนงําในเรื่องของกลุ่มชนและการต้ังถ่ินฐาน ต้ังแต่สมัยแรกเริ่มของอยุธยาลงมา ทั้งวัดเก่า 
ตํานาน เป็นหลักฐานให้เห็นว่า คลองอ้อมนนท์ เป็นเส้นทางคมนาคม มีการต้ังถ่ินฐานบ้านเรือนของ
ผู้คนที่เป็นชาวสวน โดยเฉพาะตํานานที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าอู่ทองน้ันมีลักษณะเป็นนามของ ผู้นําทาง
วัฒนธรรม(Culture hero) มากกว่าจะสื่อถึงกษัตริย์ที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ พระเจ้าอู่ทองมี
ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของการเป็นผู้นําในพื้นที่ลุ่มนํ้าเจ้าพระยา โดยอาจเทียบเคียงได้กับตํานาน
และความเช่ือในเรื่องการสร้างบ้านแปงเมืองในพื้นที่อื่นๆ เช่น เรื่องขุนเจือง ขุนบรม พระร่วง เป็นต้น 
โดยที่ไม่อาจกําหนดได้ว่าผู้นําทางวัฒนธรรมเหล่าน้ีมีตัวตนในประวัติศาสตร์ช่วงเวลาใดที่แน่นอน แต่
สามารถสะท้อนถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มชนที่สัมพันธ์กับสถานที่และบ้านเมืองได้31 

 การต้ังถ่ินฐานบ้านเรือนส่วนใหญ่จะปลูกอยู่ตามชายนํ้าขนาบเป็นลักษณะแนวยาวไป
ตามลํานํ้าทั้งสองข้าง  แล้วต่อด้วยกลุ่มเรือนที่ต้ังอยู่บนตลิ่งหรือหลังตลิ่งข้ึนไปอีกหน่ึงหรือสองแถว 
พื้นที่บริเวณด้านหลังของบ้านพักอาศัยส่วนใหญ่จะถูกจัดสรรไว้เพื่อทําการเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพ
หลักของคนในชุมชน ส่วนวัดซึ่งเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและสังคมของชุมชนส่วนใหญ่จะต้ังอยู่
บริเวณริมนํ้าหรือด้านหลังของพ้ืนที่เกษตรกรรม32 ทั้งวัดและบ้านเรือนต่างก็หันหน้าลงสู่แม่นํ้า ถือเปน็
คติประเพณีที่เกิดข้ึนสมัยอยุธยา ชุมชนในระดับหมู่บ้านที่มีวัดเป็นศูนย์กลางจะเรียงรายไปตามชายฝั่ง
นํ้า ในเขตเมืองใหญ่ จะมีหลายหมู่บ้านเรียงรายอยูในพื้นที่อันเป็นท้องถ่ินเดียวกัน และมักจะมีวัด
สําคัญในระดับท้องถ่ินเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรม มักเป็นวัดที่ขนาดใหญ่ มีวิหารและพระ
สถูปเจดีย์เป็นประธาน แตกต่างจากวัดหมู่บ้านที่ให้ความสําคัญกับพระอุโบสถ วัดประจําท้องถ่ิน 
เช่นน้ีคือวัดที่มักจะมีพระมหากษัตริย์ เจ้านาย ขุนนาง หรือ คหบดีมาสร้างหรือมีส่วนร่วมในการ
สร้าง33 อน่ึงวัดน้ันทําหน้าที่ศูนย์กลางของหมู่บ้าน ถือเป็นศูนย์รวมในด้านจิตใจ และเป็นพื้นที่

                                                             

 30เวลลา, วอลเตอร์ เอฟ, แผ่นดินพระน่ังเกล้า, แปลโดย นิจ ทองโสภิต (กรุงเทพฯ: 
สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2514), 50 – 51. 
 31เวลลา, วอลเตอร์ เอฟ, แผ่นดินพระน่ังเกล้า, 51. 
 32กองอนุรัก ษ์สิ่ งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม  สํา นักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, แหล่งสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมริมคลองอ้อมนนท์, 9. 
 33ศรีศักร วัลลิโภดม, สังคมลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา: พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง, เข้าถึง
เมื่อ 10 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://lek-prapai.org/ 



146 
 

 

ส่วนกลางของชุมชน ทั้งเพื่อประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและงานกิจกรรมประเพณี ถือเป็นศูนย์
รวมวัฒนธรรมของคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 69 แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงกันของกลุ่ม วัด ชุมชน และสายนํ้าของพ้ืนที่คลองอ้อม34 

 
 อาจกล่าวได้ว่าในพื้นที่คลองอ้อมนนท์น้ีเป็นพื้นที่อันเกิดจากการหลอมรวมกัน ของ 
แม่นํ้า ลําคลอง อันเป็นที่มาของการต้ังถ่ินฐานเป็นชุมชน และเกิดการสร้างวัดข้ึน ในที่น้ีเราอาจ
อธิบายกลุ่มชุมชน และวัฒนธรรมในพื้นที่คลองอ้อมนนท์ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามบริเวณการเกาะกลุ่ม
ของชุมชนและวัดที่สัมพันธ์กับพื้นที่และเส้นทางนํ้ารอบคลองอ้อมนนท์ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ซึ่งเป็น
จุดบรรจบกันของแม่นํ้าทําให้เกิดเป็นทางแยก มีความสะดวกในการคมนาคม ส่งผลให้มีการอยู่อาศัย
อย่างหนาแน่น ดังน้ี 
 กลุ่มพื้นที่บริเวณจุดบรรจบระหว่าง คลองบางกรวย คลองบางกอกน้อย และคลองอ้อม
นนท์ 
 กลุ่มพื้นที่บริเวณ คลองบางขุนกอง จนถึงคลองบางคูเวียง ซึ่งล้วนเป็นลําคลองย่อย
เช่ือมต่อเข้าไปจากคลองอ้อมนนท์ 
 กลุ่มพื้นที่บริเวณ คลองบางม่วง คลองบางใหญ่ อันถือเป็นอีกหน่ึงเส้นทางสัญจรสําคัญ 
 

 

                                                             

 34ดัดแปลงจาก ศรันย์ สมันตรัฐ, วงศาวิทยาสังเขปว่าด้วยสถาปัตยกรรมภูมินิทัศน์ถ่ิน 
บิณฑบาทเรือและเรื่องที่เกี่ยวข้อง, เข้าถึงเมื่อ 10 เมษายน 2559 เข้าถึงได้จาก http://v1.Midnight 
univ.org/   
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 2.1 พ้ืนท่ีบริเวณ คลองบางกรวย คลองบางกอกน้อย และคลองอ้อมนนท์ 

 
ภาพที่ 71 แผนที่พื้นที่บรเิวณปากคลองบางกรวย บางกอกน้อย คลองอ้อมนนท ์
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร 

 อาจนับพื้นที่ต้ังแต่บริเวณคลองบางกรวยมาจนถึงคลองบางขนุน พื้นที่น้ีถือว่าเป็น
จุดซึ่งมีวัดต้ังอยู่อย่างหนาแน่น คงด้วยเป็นจุดบรรจบระหว่างคลองบางกอกน้อย คลองอ้อมนนท์ และ
คลองบางกอกใหญ่ ทําให้กลายเป็นย่านสวนและย่านการค้าที่สําคัญ มีคลองย่อยแยกเข้าไปจากลํานํ้า
เข้าไปตามเรือกสวนหรือที่เรียกว่า ลํากระโดง คลองสําคัญในพื้นที่บริเวณน้ี ประกอบด้วย คลองบาง
กรวย คลองบางกอกน้อย คลองวัดสัก คลองบางขนุน ซึ่งมีการต้ังถ่ินฐานกระจายตัวอยู่ตามลําคลอง มี
กลุ่มวัดต้ังควบคู่ไปกับชุมชนขนานไปกับลํานํ้า คลองบางกรวยน้ีแต่เดิมคือส่วนหน่ึงของลํานํ้า
เจ้าพระยาสายเก่า จนกระทั่งในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการขุดคลอง
ลัดจากคลองบางกรวย(แม่นํ้าเจ้าพระยา) ในปี พ.ศ.2081 บริเวณริมวัดชะลอ ไปทะลุวัดข้ีเหล็ก (วัด
สุวรรณคีรีในปัจจุบัน) ซึ่งกลายเป็นคลองบางกอกน้อยในปัจจุบัน และทําให้คลองบางกอกน้อยเป็น
เส้นทางคมนาคมที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นเส้นทางลัดเช่ือมต่อกับพื้นที่ฝั่งธนบุรี
ของเมืองบางกอก จนกระทั่งต่อมาในปี พ.ศ. 2179 พระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าฯให้ขุดคลองลัด
ตอนใต้วัดท้ายเมืองไปทะลุออกวัดเขมาภิรตาราม ซึ่งกลายเป็นแม่นํ้าเจ้าพระยาในปัจจุบัน ทําให้พื้นที่
บริเวณคลองบางกรวยไม่ได้เป็นเส้นทางคมนาคมสัญจรหลักแต่กลายเป็นเส้นทางลัดออกสู่แม่นํ้า
เจ้าพระยาแทน อีกทั้งกระแสนํ้าเกิดการเปลี่ยนทิศทางไปยังคลองขุดใหม่ คลองบางกรวยจึงมีขนาด
ของลํานํ้าที่เล็กลง มีการสันนิษฐานว่าพื้นที่น้ีเริ่มมีคนมาต้ังถ่ินฐานเป็นหลักแหล่งในราวสมัยอยุธยา 
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พ.ศ.191035 เมื่อสุนทรภู่ผ่านมาถึงบางกรวย คราวไปสุพรรณในปี พ.ศ. 2385 ได้รําพึงถึงภรรยาที่ช่ือ
น่ิม ซึ่งเป็นชาวบางกรวย สุนทรภู่อธิษฐานให้น่ิมภรรยาไปสวรรค์ กล่าวไว้ในโคลงนิราศสุพรรณว่า 
 “บางกรวยกรวดนํ้าแบ่ง บุญทาน 
 ส่งน่ิมนุชนิพพาน  ผ่องแผ้ว 
 จําจากพรากพลัดสถาน ทั้งพี่ หนีเอย 
 เห็นแต่คลองน้องแคล้ว คลาดเคลื่อนเดือนป”ี36 

 คลองบางกรวย คําว่าบางกรวยน้ัน ในปัจจุบันเป็นช่ือ ตําบล คลอง และอําเภอ 
โดยคําว่าบางกรวย อาจต้ังตามลักษณะของพื้นที่ ซึ่งเป็นรูปแหลมคล้ายกรวยย่ืนออกไปทางแม่นํ้า
เจ้าพระยา ซึ่งบางครั้งเรียกกันว่า หัวแหลมบ้าง บางกรวยบ้าง 

 แม้ว่าจะเกิดการขุดคลองใหม่จนกลายเป็นแม่นํ้าเจ้าพระยาซึ่งลดความสําคัญของ
คลองบางกรวยลงไป แต่คลองบางกอกน้อย ซึ่งเช่ือมต่อมายังคลองอ้อมนนท์น้ัน ยังคงเป็นเส้นทางรอง
ที่ได้รับความนิยม มีการเดินทางสัญจรต่อเน่ืองมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ดังปรากฏความใน
บทกวีและนิราศซึ่งแต่งข้ึนในสมัยน้ัน การพัฒนาน้ันยังส่งผลรวมไปถึงปากคลองของคลองย่อยซึ่งแยก
เข้าไปจากคลองอ้อมนนท์ เช่น คลองวัดสัก คลองบางขนุน โดยจะพิจารณาได้จากการกระจุกตัวของ
วัดบริเวณปากคลอง ซึ่งส่วนใหญ่มีประวัติตํานานว่าสร้างข้ึนในราวรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้า
จักรพรรดิ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการขุดคลองบางกอกน้อยน่ันเอง 

 และในนิราศสุพรรณ สุนทรภู่ได้พรรณนาถึงคลองบางกอกน้อยไว้ ความว่า 
 “เลี้ยวทางบางกอกน้อย ลอยแล 
 บ้านเก่าเย่าเรือนแพ พวกพ้อง 
  เงียบเหงาเปล่าอกแด ดูแปลก แรกเอยฯ  
 รําลึกนึกรักร้อง  เรียกน้องในใจฯ”37 

 รวมถึงเมื่อคราวนายมีไปเก็บอากรที่สุพรรณ เมื่อปี พ.ศ.2387 ก็พรรณนาถึงคลอง
บางกอกน้อยไว้ในนิราศสุพรรณ ความว่า 
 “ค่อยเลื่อนล่องเข้าคลองบางกอกน้อย ดูเรียบร้อยเรือแพแม่ค้าขาย 
 ลางคนเล่าเจ้าคารามดูคมคาย  ไม่มีอายอดสูกับผู้ใด 

                                                             

 35กมล สมิติรัต, “การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวสวนบางกรวย นนทบุรี ระหว่าง พ.ศ. 
2445-2511” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
, 2549), 62. 
 

36พระสุนทรโวหาร(ภู่), นิราศสุนทรภู่ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2504), 179.   
 

37เรื่องเดียวกัน, 175.  
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 ที่ลางคนได้ระเบียบดูเรียบร้อย  ไม่มากน้อยเจรจาอัชฌาสัย 
 มีคนซื้ออ้ืออึงคะนึงไป  ไม่มีใครชิงชังทั้งหญิงชาย 
 ทีลางคนมั่งมีเพราะข้ีฉ้อ  มันทั้งขอทั้งริบเอาฉิบหาย 
 ลางลําเมียแจวหัวผัวแจวท้าย  ดูสบายตามประสาเขาหากินฯ”38 
 จากความที่ปรากฏในนิราศสะท้อนให้เห็นว่า คลองบางกอกน้อยน้ันมีผู้คนอาศัย
อยู่ตลอดสองฝั่งลํานํ้า มีเรือนแพและเรือนริมนํ้า ซึ่งมีการค้าขายรวมถึงผู้คนสัญจรไปมาทางเรือ กลุ่ม
ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ัน จากประวัติกล่าวว่าเป็นกลุ่มชาวสวนซึ่งคงมาต้ังหลักฐานในคราวที่มีการขุด
คลองข้ึนน่ันเอง โดยมีการเช่ือมต่อกับกลุ่มชาวสวนที่อยู่บริเวณพื้นที่ฝั่งธนบุรีของเมืองบางกอก และ
กระจายการต้ังถ่ินฐานมาสู่เส้นลํานํ้าคลองอ้อมนนท์ในช่วงพื้นที่จุดบรรจบของลํานํ้า ซึ่งส่วนใหญ่มี
ประวัติตํานานของวัดว่าเป็นวัดที่สร้างข้ึนในสมัยอยุธยาและคงมีการบูรณะบํารุงโดยกลุ่มคนในพื้นที่ 
 พื้นที่น้ีกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ส่วนมากคือชาวสวน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ นิยม
ปลูก กล้วย ชมพู่ มะม่วง ส้ม ทุเรียน เป็นต้น ลักษณะของสวนนั้น ประกอบไปด้วย สวนยกร่อง ไร่ยก
ร่อง สวนไม่ยกร่องและไร่ไม่ยกร่อง39 นอกจากการทําสวนแล้วยังมีการทํานํ้าตาลมะพร้าวเป็นอาชีพ
เสริมโดยนิยมทําในบริเวณย่านวัดชลอ รวมถึงกลุ่มชาวสวนบางกรวยน้ียังมีการทําหัตถกกรรม คือการ
เย็บงอบซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์มีช่ือของละแวกนี้40                

 กลุ่มคนที่อาศัยบริเวณบางกรวยน้ี ประกอบด้วยคนไทย และคนจีน41 จากการ
สอบถามคนในพื้นที่พบว่า กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณน้ีส่วนใหญ่คือกลุ่มคนไทยเป็นส่วนใหญ่ 
ประกอบอาชีพทําสวนผลไม้และต่อมาบ้างก็เข้ารับราชการ โดยส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มเครือญาติต้ัง

                                                             

 
38กรมศิลปากร, ปกิณกะศิลปวัฒนธรรม เล่ม13 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 83.  

 39กมล สมิติรัต, “การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวสวนบางกรวย นนทบุรี ระหว่าง พ.ศ. 
2445-2511” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
, 2549), 63. 
 40“ส่งภูมิศาสตร์เฉภาะเมืองนนทบุรี เพื่อขอได้อนุญาตให้แก่โรงเรียนข้าราชกาลพลเรือน
,” 19-21 ก.ค. 2548, เอกสารรัชกาลที่ 6 ร.6 น.10.5ก/22 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, หน้า 15. 
 41กมล สมิติรัต, “การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวสวนบางกรวย นนทบุรี ระหว่าง พ.ศ. 
2445-2511” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
, 2549), 64. 
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บ้านเรือนกระจายตัวเกาะกลุ่มไปตามลําคลอง จากการสอบทานประวัติไม่แน่ชัดว่าอยู่อาศัยมาต้ังแต่
เมื่อใด แต่จากการสอบถามบรรพบุรุษก็ทราบความเพียงว่าอยู่ที่น่ีมาโดยตลอด42  

 รวมถึงคงเป็นพื้นที่ซึ่งมีความข้องเกี่ยวและอาจเป็นนิวาสสถานเดิมของกลุม่ตระกลู
นางและผู้ดีเก่าในสมัยรัตนโกสินทร์ ดังเช่น วัดค้างคาว ได้รับการบูรณะโดยกรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ 
กรมพระราชวังหลัง วัดโพธ์ิบางโอ ซึ่งได้รับการบูรณะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยกรมหลวงเสนีบริรักษ์ ทรงเป็นโอรสในเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ กรม
พระราชวังหลังในรัชกาลที่ 1ทรงเป็นต้นตระกูลเสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  ทําให้วัดบางโอเป็นวัดประจํา
ตระกูล เสนีย์วงศ์ ซึ่งได้รับการบูรณะและทํานุบํารุงมาโดยตลอด แต่เป็นที่น่าสนใจว่ามีข้อมูลหลักฐาน
ที่กล่าวถึงว่าบริเวณน้ีแต่เดิมไม่มีกลุ่มชุมชนบริเวณรอบวัดต่างกับพื้นที่บริเวณใกล้เคียง โดยเริ่มมีกลุ่ม
คนเข้ามาอาศัยราวสมัยหลังรัชกาลที่ 6เป็นต้นมา โดยมาทําอาชีพทําสวนส้มและสวนทุเรียน43 
อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วการจะมีวัดข้ึนน้ันย่อมต้องมีกลุ่มชุมชนบริเวณรอบวัด หรือต้องมีกลุ่มคน
ผู้ดูแลวัด ที่เรียกว่า ข้าวัด ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับวัดน่ันเอง ดังน้ันจึงไม่
น่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะไม่มีกลุ่มชุมชนในบริเวณรอบวัด เช่นเดียวกับวัดอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงซึ่ง
มีกลุ่มชุมชนอยู่ในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงมีงานเทศกาลประเพณีร่วมกันของวัดและชุมชน ซึ่งข้อมูล
จากการสัมภาษณ์น้ันปรากฏว่าวัดโพธ์ิบางโอไม่มีงานเทศกาลประเพณีที่เกี่ยวโยงระหว่างวัดและ
ชุมชน44 อย่างไรก็ดีพื้นที่ในบริเวณคลองบางกรวย บางกอกน้อย และคลองอ้อมนนท์ช่วงบริเวณปาก
คลองเช่ือมต่อน้ัน คงมีความสืบเน่ืองกับกลุ่มราชตระกูลในวังหลัง ด้วยนอกจากจะมีวัดที่มีความ
เกี่ยวข้อง ที่คนในตระกูลได้มาบูรณะแล้ว ในแง่ของภูมิศาสตร์ที่ต้ังพื้นที่ก็มีความใกล้ชิดและเช่ือมโยง
กับพื้นที่บริเวณคลองบางกอกน้อยอันเป็นนิวาศสถานเดิมของกลุ่มราชตระกูลวังหลัง รวมถึงมีปรากฏ
หลักฐานว่า มีกลุ่มราชตระกูลวังหลังอาศัยอยู่ในอยู่ในบริเวณพื้นที่บางกรวยน้ี เช่น ราชตระกูลปาลกะ
วงศ์ ณ อยุธยา รวมไปถึงราชตระกูล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 

                                                             

 42สัมภาษณ์ คุณยายฉวี มาแจ้ง, ผู้มีภูมิลําเนาบริเวณคลองวัดสักใหญ่ จังหวัดนนทบุรี, 
12 มีนาคม 2559. 
 43อภิพัฒน์ พันธ์ุโยธิน, “การศึกษาเพื่อกําหนดอายุโบราณ วัดโพธ์ิบางโอ อ.บางกรวย จ.
นนทบุรี จากหลักฐานทางโบราณคดี” ( วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดี
ประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย, 2552), 22. 
 44เรื่องเดิม. 23. 
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 ส่วนกลุ่มคนจีนน้ัน ส่วนใหญ่คือกลุ่มคนที่มาทําการค้า ประกอบกิจการค้าขายบน
เรือนแพ รวมถึงเป็นเรือแพขายนํ้ามันซึ่งล้วนเป็นกิจการโดยคนจีน45 โดยกลุ่มคนจีนเริ่มมีการเข้ามา
อาศัยจํานวนมากข้ึนในราวสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา46 

 คนในพื้นที่มีวิถีชีวิตที่มีความผูกพันกับสายนํ้า เส้นทางนํ้าที่มีการคมนาคมสะดวก
จะมีการต้ังถ่ินฐานอยู่อย่างหนาแน่น ดังเห็นได้จากวัดส่วนใหญ่ซึ่งมักต้ังอยู่บริเวณริมนํ้าจะได้รับการ
ทํานุบํารุง ขณะที่วัดบางวัดซึ่งอยู่ลึกเข้าไปจากลํานํ้าหรือไม่ได้อยู่ในเส้นทางนํ้าสายหลักน้ัน หลายวัด
ถูกทิ้งร้างเน่ืองจากไม่มีผู้ดูแล เช่น วัดสักน้อย ในขณะท่ีวัดสักใหญ่ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน มีการ
ทํานุบํารุงโดยกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่มาโดยตลอด ซึ่งด้วยเพราะคลองวัดสักใหญ่น้ันสามารถเดินทางไป
ทะลุเช่ือมต่อกับลําคลองย่อยสายอื่นๆ รวมถึงสามารถทะลุไปยังบางใหญ่เพื่อเดินทางต่อไปยัง
นครปฐมได้ ทําให้กลุ่มคนมีการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นกว่า 
 2.2 กลุ่มพ้ืนท่ีบริเวณ คลองบางขุนกอง จนถึงคลองบางคูเวียง  

 พื้นที่บริเวณน้ีประกอบด้วยคลองย่อยสําคัญหลายคลอง คลองบางขนุน คลองบาง
ขุนกอง คลองบางไกรนอก คลองบางคูเวียง ซึ่งมีการอยู่อาศัยของกลุ่มชุมชนชาวสวนต้ังถ่ินฐาน
บ้านเรือนมาแต่ครั้งสมัยอยุธยา โดยพื้นที่บริเวณน้ีมีการพัฒนาข้ึนเป็นปึกแผ่นในราว พ.ศ.2095 มีการ
สร้างวัดแก้วฟ้าข้ึนเพื่อเป็นศูนย์กลางชุมชน47 และต่อมาได้มีการขยายการต้ังถ่ินฐาน บริเวณ บ้านบาง
ขนุน บ้านบางขุนกอง บ้านบางสีทอง 

 

                                                             

 45สัมภาษณ์ คุณยายฉวี มาแจ้ง, ผู้มีภูมิลําเนาบริเวณคลองวัดสักใหญ่ จังหวัดนนทบุรี, 
12 มีนาคม 2559. 
 46กมล สมิติรัต, “การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวสวนบางกรวย นนทบุรี ระหว่าง พ.ศ. 
2445-2511” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
, 2549), 64. 
 47คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี, 33. 
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ภาพที่ 72 แผนที่แสดงโครงข่ายลําคลองบริเวณคลอง บางขุนกอง บางคูเวียง 
ที่มา: กรมแผนทีท่หาร 
 บริเวณบางขนุนส่วนใหญ่น้ันเป็นพื้นทีส่วน และคงต้ังช่ือตามพื้นที่ซึ่งคงมสีวนขนุน
อยู่มากดังปรากฏความใน นิราศสุพรรณ แต่งโดยนายมี ความว่า 

  “ถึงบางขนุนเห็นขนุนเป็นพวงห้อย 
  ทั้งใหญ่น้อยยัดเยียดกันเสียดส ี
  เจ้าของคอยหวงห้ามเพราะยวงม ี
  ไม่รู้ทีทีจ่ะสอยนึกน้อยใจฯ”48 
 และสุนทรภู่ กล่าวถึงพื้นที่น้ีไว้ใน นิราศสุพรรณ ความว่า 
  “บางกร่างข้างคุ้งคาม  เขตคลอง 
  บางขนุนขุนกอง ก่อสร้าง 
  บางสวนสวนเจ้าของ ขายนา ท่าเอย 
  สาวแก่แม่หม้ายบ้าง บกนํ้าลําเรือฯ”49 
 ความจากในนิราศสะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่แถบน้ี มีการทําสวน และทํานา ส่วนใน

บริเวณบ้านบางขุนกองซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันน้ันมีตํานานที่กล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าอู่ทอง ดัง
ปรากฏในนิราศพระประธม แต่งโดยสุนทรภู่ ความว่า 

 
 

                                                             

 
48กรมศิลปากร, ปกิณกะศิลปวัฒนธรรม เล่ม13, 110.  

 
49พระสุนทรโวหาร(ภู่), นิราศสุนทรภู่, 180. 
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  “บางขนุนขุนกองมีคลองกว้าง 
  ว่าเดิมบางชื่อถนนเขาขนของ 
  เป็นเรื่องหลังครั้งคราวท้าวอู่ทอง 
  แต่คนร้องเรียกเฟือนไม่เหมือนเดิม”50 
 ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เป็นที่ต้ังของบ้านนายไกร มีตํานานที่กล่าวเน่ืองโยงกับ

ตํานานของไกรทอง ว่าเป็นวีรบุรุษจากเมืองนนทบุรี เก่งกล้าคาถาอาคมและสามารถไปปราบจระเข้ถึง
เมืองพิจิตร สิ่งที่น่าสนใจของตํานานน้ีคือ ทําให้เราทราบได้ว่า นอกจากอาชีพการทําสวนผลไม้ที่มีมาก
แล้ว คนในบริเวณน้ียังมีอาชีพในการเดินเรือค้าขายอีกอาชีพหน่ึง51 รวมไปถึงมีกิจการปลูกอ้อยและทาํ
นํ้าตาลในพื้นที่52 

 พื้นที่บริ เวณน้ีนับได้ว่ามีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นด้วยเป็นย่านสําคัญ 
โดยเฉพาะบริเวณปากคลองบางคูเวียงน้ันเป็นที่ต้ังของตลาดแพขนาดใหญ่ ทําการติดต่อค้าขายของ
ผู้คนในละแวกน้ีนับต้ังแต่คลองบางใหญ่ไปจนถึงคลองนราภิรมย์ นอกจากตลาดแพใหญ่แล้ว ยังมี
ตลาดขายของสวน โดยเป็นของจากสวนต่างๆ รวมมาขาย โดยมีตลาดสวนอยู่บริเวณปากคลองบาง
ราวนก คลองบางคูเวียง53 ซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากสวนในคลองน่ันเอง ซึ่งทําให้เราสันนิษฐานได้ว่าบริเวณ
คลองน้ีน่าจะมีการอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น โดยอาจสังเกตได้จากมีวัดหลายแห่งต้ังอยู่ในคลองย่อย
ไม่ได้ต้ังริมคลองอ้อมนนท์ แสดงถึงความเป็นกลุ่มชุมชนขนาดใหญ่ของพื้นที่คลองบริเวณน้ีที่ไม่ได้ยึด
โยงคลองอ้อมนนท์เป็นทางสัญจรหลักเพียงอย่างเดียว 

 สําหรับกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทย และชาวจีนปะปนกัน โดยบริเวณ
วัดไทยเจริญ ซึ่งต้ังอยู่ริมคลองอ้อมนนท์ใกล้กับวัดบางไกรในน้ัน แต่เดิมมีประวัติว่า ช่ือวัดบ้านจีน แต่
ในภายหลังได้เปลี่ยนช่ือเป็นวัดไทยเจริญ ในยุคสมัยการปกครองของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ทําให้
เห็นได้ว่าพื้นที่น้ีคงเป็นกลุ่มชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ ดังที่ปรากฏในนิราศพระประธม ประพันธ์โดย
พระจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท ความว่า 

                                                             

 50พระสุนทรโวหาร(ภู่), นิราศสุนทรภู่, 274.  
 51คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี, 34. 
 52ศรีศักร วัลลิโภดม, “บางใหญ่: ชุมชนชาวสวนในเขตนนทบุรี,” เมืองโบราณ 23, 3 
(กรกฎาคม-กันยายน 2540): 55. 
  53“ส่งภูมิศาสตร์เฉภาะเมืองนนทบุรี เพื่อขอได้อนุญาตให้แก่โรงเรียนข้าราชกาลพลเรือน
,” 19-21 ก.ค. 2548, เอกสารรัชกาลที่ 6 ร.6 น.10.5ก/22 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 15. 
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  “ถึงบ้านจีนเจ๊กจ้อ เจรจา 
  เหล่าเจ๊กเคียงภรรยา หยอกเย้า 

  เรียมเจ็บจากสมรมา พลัดคู่ 
  อายกับเจ๊กจิตเศร้า โศกสะท้อนทรวงสะเทือนฯ”54 
 และคงมีการต้ังถ่ินฐานของคนไทยในพื้นที่บริเวณน้ีด้วย ไม่เฉพาะคนจีนเพียงอย่าง

เดียวดังปรากฏในนิราศพระแท่นดงรังของ นายมี ความว่า 
  “ถึงบ้านจีนจีนมีที่น่ีฤา 
  จึงเรียกช่ือจีนจาให้ความฉงน 
  ช่ือบ้านจีนแล้วทําไมให้ไทยปน 
  โอ้ตําบลน้ีวิบัติอัศจรรย์ฯ”55 
 อย่างไรก็ตามในปัจจุบันน้ี ได้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพชีวิตและกลุ่มคนรวมถึง

งานศิลปกรรมทําให้ไม่มีประวัติข้อมูลที่ชัดเจน ว่ากลุ่มจีนในบริเวณน้ีมีประวัติความเป็นมาอย่างไร  
 จากหลักฐานต่างๆ ดังที่กล่าวมาน้ี ช่วยยืนยันถึงบทบาทและความเจริญของพื้นที่
ชุมชนชาวสวนในบริเวณน้ีได้เป็นอย่างดี ว่าคงเป็นกลุ่มสังคมชาวสวนที่มีขนาดใหญ่ มีผู้คนอาศัยอยู่
จํานวนมาก บริเวณปากคลองยังเป็นย่านตลาดการค้าขนาดใหญ่ที่สําคัญ ทั้งด้วยมีลําคลองย่อยที่
สามารถเช่ือมต่อไปยังลําคลองอื่นๆ ในลักษณะของโครงข่ายที่ไม่จําเป็นต้องยึดเอาคลองอ้อมนนท์เป็น
หลักเพียงอย่างเดียว ทําให้ความเจริญน้ันเกิดข้ึนในคลองย่อยในชุมชนน้ันเอง สังเกตได้จากงาน
ศิลปกรรมของวัดหลายแห่งในพื้นที่น้ี ซึ่งมีรูปแบบงานช่างที่งดงาม เช่น วัดสิงห์ วัดละมุดใน เป็นต้น  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 54กรมหลวงวงษาธิราชสนิท(พระองค์เจ้านวม), นิราศพระประธม (กรุงเทพฯ: บริษัท
ประยูรวงศ์, 2526), 18.  
 55กรมศิลปากร, ปกิณกะศิลปวัฒนธรรม เล่ม13, 112.  
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 2.3 กลุ่มพ้ืนท่ีบริเวณ คลองบางม่วง คลองบางใหญ่  

 
ภาพที่ 73 แผนที่แสดงสภาพพื้นที่ บรเิวณคลองบางใหญ ่
ที่มา: กรมแผนทีท่หาร 
  
 พื้นที่บริเวณน้ีอาจนับบริเวณคลอง บางใหญ่ คลองบางม่วง ซึ่งเป็นลําคลองที่ขุด
ลึกเข้าไปจากคลองอ้อมนนท์ พื้นที่น้ีสันนิษฐานว่ามีการต้ังถ่ินฐานมาแต่ครั้งอยุธยาเช่นกัน ด้วยเป็น
เส้นทางผ่านมาจากอยุธยา โดยมีหลักฐานคือ ปรางค์ขนาดใหญ่ ที่วัดปรางค์หลวง ซึ่งอาจนับได้ว่าเป็น
ปรางค์ที่มีความเก่าแก่ที่สุดในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยกําหนดอายุในราวรัชกาลองสมเด็จพระ
นครินทราธิราช(สมเด็จพระอินทรราชา)ลงมา สําหรับคลองบางใหญ่น้ันเป็นคลองสําคัญที่สามารถ
เช่ือมต่อเส้นทาง ไปยังนครชัยศรีหรือแม่นํ้าท่าจีนได้ แต่ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าคลองน้ีขุดข้ึนเมื่อใด 
แต่อย่างไรก็ตามจากข้อมูลที่ปรากฏในนิราศต่างๆ ซึ่งแต่งข้ึนในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีกล่าวถึง
คลองบางใหญ่น้ี ทําให้สันนิษฐานว่าคงเป็นคลองที่มีมาช้าสุดคือในราว รัชกาลที่2 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์น่ันเอง บริเวณคลองบางใหญ่น้ันในช่วงแรกมีชุมชนต้ังอยู่เรียงรายและมีการขุดคลองซอย
แยกย่อยจากลํานํ้า แต่เมื่อถัดมาบริเวณคลองโยงซึ่งจะเช่ือมไปยังบ้านลานตากฟ้า จะมีลักษณะภูมิ
ประเทศที่เป็นท้องทุ่งและบ้านเรือนต้ังอยู่ห่างๆ กัน ไม่มีคลองซอยขุดแยกออกไป56 ซึ่งสะท้อนให้เห็น

                                                             

 56ศรีศักร วัลลิโภดม, “บางใหญ่: ชุมชนชาวสวนในเขตนนทบุรี,” เมืองโบราณ 23, 3 
(กรกฎาคม-กันยายน 2540): 61. 
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ว่าการต้ังถ่ินฐานส่วนใหญ่น้ันจะเกาะกลุ่มกันอยู่บริเวณต้นคลองซึ่งใกล้กับปากทางอันเช่ือมต่อกับ
คลองอ้อมนนท์มากกว่า 
 บริเวณบางใหญ่น้ียังเป็นย่านที่มีการปลูกอ้อยและมีโรงหีบอ้อยทํานํ้าตาลที่มี
ช่ือเสียง ดังมีคํากล่าวว่า อ้อยจีนบางใหญ่ อ้อยไทยบางคูวัด ซึ่งอ้อยจีนบางใหญ่น้ันคือ อ้อยเค้ียว คือ
อ้อยชนิดอย่างที่เอามาคว่ัน แล้วเค้ียวๆ เอานํ้าหวาน แต่อย่างไรก็ดีหลักฐานเอกสารส่วนใหญ่ที่
กล่าวถึงอ้อยในพื้นที่น้ีมักจะกล่าวถึงอ้อยหีบ คืออ้อยชนิดที่เอามาทํานํ้าตาล57 โดยมีการต้ังโรงหีบอ้อย
ขนาดใหญ่อยู่บริเวณคลองบางใหญ่ นอกจากน้ันบริเวณปากคลองบางใหญ่ ยังมีตลาดสวนอยู่บริเวณ
ปากคลอง ซึ่งเป็นตลาดขายของสวนในบริเวณคลองบางใหญ่ บางเลน บางรักน้อย บางรักใหญ่ มา
ขายในบริเวณน้ีอีกด้วย58  

 ซึ่งน่ันทําให้พื้นที่บริเวณปากคลองบางใหญ่เป็นย่านการค้าที่มีความเจริญและเป็น
ย่านการค้าสําคัญ ทําให้มีการต้ังถ่ินฐานเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นบริเวณน้ี สังเกตได้จากวัดซึ่งต้ัง
เรียงรายไปตามลําคลอง อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจรที่มีความสําคัญดังปรากฏในนิราศ ทําให้เป็นย่านที่มี
การพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง และได้รับการใช้งานมาจวบจนถึงราวสมัยรัชกาลที่ 4 ที่มีการขุดคลอง
มหาสวัสด์ิ คลองบางใหญ่จึงได้ลดความสําคัญลงไป  กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณน้ีก็เช่นเดียวกันกับ
ในอีกสองพื้นที่ซึ่งเป็นชุมทางสําคัญ คือ ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทย ส่วนคนจีนน้ันจะประกอบ
อาชีพค้าขาย เป็นพ่อค้าคนกลาง หรือทํากิจการโรงสี59  
 โดยสรุปแล้วกลุ่มพื้นที่บริเวณคลองอ้อมนนท์น้ี ล้วนมีลักษณะร่วมเดียวกันคือ 
เป็นกลุ่มชุมชนชาวสวนที่มีวิถีชีวิตซึ่งผูกพันกับสายนํ้า แต่จะมีความแตกต่างกันคือ บริเวณคลองบาง
กรวยบางกอกน้อยน้ันเป็นย่านสวนที่มีความเช่ืองโยงกับพื้นที่ธนบุรีมากที่สุด ในขณะเดียวกันก็มีทาง
สัญจรหลักในลักษณะของคลองทางเด่ียวคือ คลองบางกรวยและคลองบางกอกน้อย และอ้อมนนท์ 
บริเวณจุดบรรจบของลํานํ้าทั้งสามสายน้ี เป็นตลาดบริเวณหน้าวัดชลอ อันเป็นลักษณะโดยทั่วไปของ
สภาพพื้นที่ที่เป็นจุดตัดหรือทางแยกก็มักจะเกิดเป็นตลาดข้ึน เช่นเดียวกับพื้นที่บริเวณคลองบางใหญ่ 
อันถือเป็นเส้นทางนํ้าซึ่งเป็นทางสัญจรหลักในลักษณะทางเด่ียวเช่นเดียวกัน ทั้งสองพื้นที่น้ีจงึเปน็พืน้ที่

                                                             

 57ศรีศักร วัลลิโภดม, “บางใหญ่: ชุมชนชาวสวนในเขตนนทบุรี,” เมืองโบราณ 23, 3 
(กรกฎาคม-กันยายน 2540): 61. 
 58“ส่งภูมิศาสตร์เฉภาะเมืองนนทบุรี เพื่อขอได้อนุญาตให้แก่โรงเรียนข้าราชกาลพล 
เรือน,” 19-21 ก.ค. 2548, เอกสารรัชกาลที่ 6 ร.6 น.10.5ก/22 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, หน้า 16. 
 59สัมภาษณ์ ครอบครัว เอี่ยมแจ๋, มีภูมิลําเนาบริเวณคลองบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี, 12 
มีนาคม 2559. 
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ซึ่งมีความเจริญและมีการต้ังถ่ินฐานที่สัมพันธ์ไปกับการเป็นเส้นทางสัญจร ในขณะที่บริเวณคลองบาง
ขุนกอง คลองบางคูเวียง  เป็นย่านชุมชนชาวสวนที่มีโครงข่ายเช่ือมต่อระหว่างคลองด้วยกันเอง ไม่ได้
เป็นเส้นทางสัญจรแบบทางเด่ียวเหมือนอีก 2 พื้นที่ ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่ซึ่งมีความเจริญและ
มีการพัฒนาเกิดข้ึนในตัวพื้นที่เอง มิได้มีการพัฒนาด้วยการเป็นเส้นทางสัญจรติดต่อ อีกทั้งการมีตลาด
บริเวณปากคลอง ทั้งที่เป็นตลาดกลาง และตลาดสวน ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความหนาแน่นกลุ่มชุมชน
ในบริเวณน้ีได้เป็นอย่างดี   
 
3. ข้อมูลเชิงกายภาพ 
 3.1 ตําแหน่งท่ีต้ังของวัด 

 
ภาพที่ 74 แผนที่แสดงตําแหน่งที่ต้ังและการกระจายตัวของวัดบริเวณริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา 
 จากแผนที่แสดงตําแหน่งที่ต้ังของวัดรอบคลองอ้อมนนท์และคลองสาขา จะพบว่า
มีการกระจายตัวของวัดจํานวนมาก สะท้อนถึงการอยู่อาศัยเป็นชุมชนอย่างหนาแน่นของพ้ืนที่บริเวณ
น้ี โดยกลุ่มวัดซึ่งหลงเหลือร่องรอยงานสถาปัตยกรรม (วัดกรณีศึกษา) มักกระจุกตัวอยู่ในบริเวณที่เปน็
เส้นทางคมนาคม หรือชุมทางทางนํ้าที่สําคัญ ซึ่งอาจสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังน้ี 
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 3.1.1 กลุ่มท่ี 1 พ้ืนท่ีริมสองฝ่ังแม่นํ้าเจ้าพระยาปัจจุบัน 

 
ภาพที่ 75 แผนที่แสดงตําแหน่งที่ต้ังและการกระจายตัวของวัดบริเวณริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา 
 เมื่อพิจารณาจากที่ต้ังของวัดโดยอ้างอิงจากเส้นทางนํ้า จะสามารถแบ่งลักษณะ
ที่ต้ังของวัดได้ดังน้ี 
  3.1.1.1 วัดท่ีมีท่ีต้ัง ติดแม่นํ้าเจ้าพระยา(แม่นํ้าหลัก)  

   วัดท้ายเมือง 
   วัดเขียน 
   วัดค้างคาว 
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  3.1.1.2 วัดท่ีมีท่ีต้ัง ติดลําคลองสาขา  
   วัดปากนํ้า 
   วัดโชติการาม 
 

 3.1.2 กลุ่มท่ี 2 พ้ืนท่ีบริเวณคลองบางกรวยและปากคลองบางกอกน้อย 

 
ภาพที่ 76 แผนที่แสดงตําแหน่งที่ต้ังและการกระจายตัวของวัดบริเวณคลองบางกรวยและ 
 คลองบางกอกน้อย 
 เมื่อพิจารณาจากที่ต้ังของวัดโดยอ้างอิงจากเส้นทางนํ้า จะสามารถแบ่งลักษณะ
ที่ต้ังของวัดได้ดังน้ี 
  3.1.2.1 วัดท่ีมีท่ีต้ัง ติดลําคลองหลัก 

   วัดชลอ 
   วัดโตนด 
   วัดโพธ์ิบางโอ 

  3.1.2.2 วัดท่ีมีท่ีต้ังติดลําคลองสาขา 
   วัดโพธ์ิเผือก 
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 3.1.3 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มวัดบริเวณรอบคลองอ้อมนนท์(ตอนล่าง) และคลองสาขา 

 
ภาพที่ 77 แผนที่แสดงตําแหน่งที่ต้ังและการกระจายตัวของวัดบริเวณคลองอ้อมนนท์และคลองสาขา 
 เมื่อพิจารณาจากที่ต้ังของวัดโดยอ้างอิงจากเส้นทางนํ้า จะสามารถแบ่งลักษณะ
ที่ต้ังของวัดได้ดังน้ี 
  3.1.3.1 วัดท่ีมีท่ีต้ัง ติดลําคลองหลัก 

   วัดโบสถ์บน 
   วัดปรางค์หลวง 

  3.1.3.2 วัดท่ีมีท่ีต้ังติดลําคลองสาขา 
   วัดแก้วฟ้า 
   วัดบางขนุน 
   วัดจําปา 
   วัดปราสาท 
   วัดซองพลู 
   วัดบางไกรใน 
   วัดสิงห์ 
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 3.1.4 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มวัดบริเวณปากคลองและคลองบางใหญ่ 

 
ภาพที่ 78 แผนที่แสดงตําแหน่งที่ต้ังและการกระจายตัวของวัดบริเวณคลองบางใหญ ่

 เมื่อพิจารณาจากที่ต้ังของวัดโดยอ้างอิงจากเส้นทางนํ้า จะสามารถแบ่งลักษณะ
ที่ต้ังของวัดได้ดังน้ี 
  3.1.4.1 วัดท่ีมีท่ีต้ัง ติดลําคลองหลัก ในที่น้ีจะยึดเอาคลองบางใหญ่เป็น
คลองหลัก 

   วัดศรีราษฎร์ 
   วัดเสาธงหิน(คลองอ้อมนนท์) 
   วัดหลังบาง 
   วัดท่าบันเทิงธรรม 
   วัดเอนกประดิษฐาราม               
 

 จะเห็นได้ว่าจากที่ต้ังของวัดทุกวัดล้วนเป็นวัดต้ังติดกับเส้นทางสัญจรทางนํ้าทั้ง
คลองหลักและคลองย่อย แสดงถึงการให้ความสําคัญกับเส้นทางจราจรเป็นหลัก เช่นเดียวกับวัดหลาย
พื้นที่ในอดีต ด้วยคนไทยมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายนํ้ามีการเดินทางสัญจรทางนํ้าเป็นหลัก ด้วยเหตุน้ีเอง
หลายวัดจึงมีการขุดคูนํ้าหรือลําคลองขนาดเล็กเป็นการนํานํ้าเข้าสู่วัดและเป็นที่จอดเรือของพระสงฆ์ 
เมื่อพิจารณาจากตําแหน่งที่ต้ังจะพบว่า วัดในพื้นที่ แม่นํ้าเจ้าพระยา คลองบางกรวยบางกอกน้อย 
คลองบางใหญ่น้ัน มักเป็นวัดที่ต้ังติดอยู่กับลําคลองหลัก อันอาจเปรียบเทียบได้ว่าเป็นเส้นทาง
การจราจรที่มีความสําคัญกว่า ในขณะท่ีวัดในช่วงพื้นที่คลองอ้อมนนท์(ตอนล่าง)และคลองสาขากลับ
เป็นวัดที่ต้ังอยู่ติดกับลําคลองสาขาเป็นส่วนมาก หากพิจารณาในแง่ของพื้นที่ในทั้ง 4 บริเวณน้ี จะ
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พบว่า แม่นํ้าเจ้าพระยา คลองบางกรวยและคลองบางกอกน้อย รวมไปถึงคลองบางใหญ่น้ันมีลักษณะ
ของเส้นทางนํ้าในลักษณะที่เป็นเส้นทางคมนาคมสําคัญ โดยบริเวณแม่นํ้าเจ้าพระยาถือเป็นแม่นํ้าสาย
หลักในการเช่ือมต่อระหว่างพื้นที่ตอนบนและพื้นที่ตอนล่างของประเทศ เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ํา
ที่มีความสําคัญที่สุด เป็นทางนํ้าสายใหญ่ที่ตัดตรง ในขณะท่ีบริเวณคลองบางกรวยและคลองบางกอก
น้อยน้ันแม้จะเป็นเส้นทางคลองที่ไม่ใช่แม่นํ้าสายใหญ่ แต่ด้วยลักษณะของเส้นทางนํ้าที่เป็นจุดบรรจบ
ทําให้มีลักษณะเป็นชุมทางนํ้า เป็นทางแยกและเกิดเป็นจุดเช่ือมต่อการคมนาคมทางนํ้าที่สําคัญใน
บริเวณน้ัน เช่นเดียวกับพื้นที่บริเวณปากคลองบางใหญ่ซึ่งเป็นคลองสําคัญทําให้บริเวณน้ี เป็นปาก
คลองทางแยกสําคัญเช่นเดียวกัน ในขณะท่ีในบริเวณคลองอ้อมนนท์(ตอนล่าง) และคลองสาขา มี
ลักษณะเป็นเส้นทางนํ้าที่มีขนาดเล็กและไม่ได้เป็นทางคมนาคมที่สําคัญเมื่อเทียบกับในอีกสามบริเวณ 
แต่ก็มีลักษณะเป็นชุมทางย่อยที่มีลักษณะการเช่ือมต่อเส้นทางนํ้าเป็นโครงข่าย 
 หากพิจารณาถึงรูปแบบการกระจายตัวของวัดจะพบได้ว่าพื้นที่แม่นํ้าเจ้าพระยา 
คลองบางกรวยบางกอกน้อย และคลองบางใหญ่ วัดจะกระจายไปตามแนวทางนํ้าซึ่งเป็นทางหลักใน
ลักษณะของการเกาะกลุ่มไปตามริมนํ้าเป็นเส้นตรง(linear) ในขณะที่สําหรับพื้นที่คลองอ้อมนนท์
ตอนล่างน้ันจะพบว่ามีคลองซอยย่อยเช่ือมเข้าไปจากคลองอ้อมนนท์และวัดมีการกระจายตัวอยู่ตาม
ลําคลองย่อย โดยที่วัดน้ันมักจะต้ังอยู่บริเวณจุดตัดหรือทางแยกของลํานํ้าซึ่งมีลักษณะการเช่ือมโยงกัน
เป็นโครงข่ายคล้ายตาราง (grid line)  
 ในที่น้ีคือหากยึดให้คลองอ้อมนนท์เป็นคลองหลักเน่ืองจากคือเส้นทางของแม่นํ้า
เจ้าพระยาในอดีต แต่ในขณะเดียวกันลําคลองย่อยเหล่าน้ันก็ถือเป็นลําคลองสําคัญที่มีโครงข่าย
เช่ือมโยงกับลําคลองย่อยอื่นๆ อาจแสดงถึงความเป็นวัดในชุมชนชาวสวน เพราะเป็นวัดที่ไม่
จําเป็นต้องให้ความสําคัญกับลําคลองสายหลักและการคมนาคมติดต่อค้าขาย เน่ืองจากในระยะหลังมี
การให้ความสําคัญกับการเดินทางสัญจรโดยผ่านทางลําคลองย่อยเป็นทางลัด ดังเช่น ปรากฏในบันทึก
การเดินทางผ่านทางนิราศต่างๆ โดยเฉพาะทางลัดที่จะไปยังคลองบางใหญ่ อันเป็นเส้นทางคมนาคม
สําคัญเช่ือมต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ และแสดงถึงการถูกลดความสําคัญลงของคลองอ้อมนนท์อันเคยเป็น
แม่นํ้าเจ้าพระยาสายเก่า คลองอ้อมนนท์น้ันได้ถูกลดความสําคัญลง ในขณะที่คลองสาขากลับมีความ
เจริญมากข้ึนเน่ืองจากมีความคล่องตัวในการเดินทางมากกว่า ดังน้ันในเบื้องต้นน้ีทําให้อาจสันนิษฐาน
ได้ว่า วัดที่มีที่ต้ังซึ่งยึดตามลําคลองอ้อมนนท์ เช่น วัดปรางค์หลวง วัดโบสถ์บน เป็นวัดที่สร้างข้ึนมา
ก่อนที่คลองอ้อมนนท์จะถูกลดความสําคัญลงไปหรือในขณะเดียวกันคือวัดที่สร้างข้ึนก่อนทีจ่ะมกีารขุด
คลองลัดซึ่งกลายเป็นแม่นํ้าเจ้าพระยา ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง 
 แต่ก็มีวัดบางแห่งที่ต้ังติดลําคลองสาขาที่ไม่มีการเช่ือมต่อของคลองใดๆ เช่น วัด
ปราสาท อันเป็นวัดที่มีลักษณะรูปแบบศิลปกรรมซึ่งได้รับการสันนิษฐานว่าอยู่ในสมัยอยุธยาตอน
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ปลายที่สําคัญ วัดต้ังอยู่ในฝั่งตะวันออกของคลองอ้อมนนท์ซึ่งมีความหนาแน่นและการกระจายตัวของ
วัดน้อยกว่าฝั่งตะวันตก โดยอยู่ติดกับคลองสาขาและมีการขุดคลองย่อยชักนํ้าเข้าสู่วัด ซึ่งทําให้อาจ
สันนิษฐานได้ 2 ประการ คือ มีชุมชนขนาดใหญ่ต้ังอยู่ในพื้นที่บริเวณน้ีก่อนมีการสร้างวัดอีกนัยหน่ึง
คือมีมูลเหตุสําคัญของพ้ืนที่บริเวณน้ันทําให้เกิดการสร้างวัดข้ึน 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงตําแหน่งที่ต้ังของวัดกับแม่นํ้า คลอง 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงตําแหน่งที่ต้ังของวัดกับแม่นํ้า คลอง กลุ่มที่ 1 วัดบริเวณพื้นที่รมิสองฝัง่แม่นํ้า
 เจ้าพระยาปจัจบุัน  

 
 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงตําแหน่งที่ต้ังของวัดกับแม่นํ้า คลอง กลุ่มที่ 2 วัดบริเวณคลองบางกรวยและ
 ปากคลองบางกอกน้อย 
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงตําแหน่งที่ต้ังของวัดกับแม่นํ้า คลอง กลุ่มที่ 3 วัดบริเวณรอบคลองอ้อมนนท์
 ตอนล่าง และคลองสาขา 

 
 
ตารางที่ 5 ตารางแสดงตําแหน่งที่ต้ังของวัดกับแม่นํ้า คลอง กลุ่มที่ 4 วัดบริเวณคลองบางใหญ่ 
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 3.2 ผังวัด 
 แบ่งการศึกษาออกเป็น 4 กลุ่มเช่นเดียวกัน โดยจะศึกษาการวางทิศทางการ
วางตัวของอาคารหลักภายในวัดและทิศทางเข้าหลักของวัด 

 3.2.1 การวางทิศทางเข้าหลัก  
  3.2.1.1 กลุ่มท่ี 1 พ้ืนท่ีริมสองฝ่ังแม่นํ้าเจ้าพระยา 
   วัดท่ีหันหน้าไปทางทิศตะวันออก 

   วัดท้ายเมือง (หันหลังให้แม่นํ้า) 
   วัดปากนํ้า 
   วัดโชติการาม 

   วัดท่ีหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
   วัดเขียน 
   วัดค้างคาว 

  3.2.1.2 กลุ่มท่ี 2 พ้ืนท่ีบริเวณคลองบางกรวยและปากคลองบางกอก
น้อย 
   วัดท่ีหันหน้าไปทางทิศตะวันออก 

   วัดชลอ(หันหลังให้แม่นํ้า) 
   วัดท่ีหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

   วัดโพธ์ิเผือก 
   วัดโตนด 
   วัดโพธ์ิบางโอ 

  3.2.1.3  กลุ่มท่ี 3 กลุ่มวัดบริเวณรอบคลองอ้อมนนท์ (ตอนล่าง) และ
คลองสาขา 
   วัดท่ีหันหน้าไปทางทิศตะวันออก 

   วัดเพลง 
   วัดจําปา 
   วัดปราสาท 
   วัดซองพลู 

   วัดท่ีหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
   วัดแก้วฟ้า 
   วัดบางขนุน 



168 
 

 

   วัดบางไกรใน 
   วัดโบสถ์บน 
   วัดท่ีหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
   วัดสิงห์ 

  3.2.1.4  กลุ่มท่ี 4 กลุ่มวัดบริเวณคลองบางใหญ่ 
   วัดท่ีหันหน้าไปทางทิศตะวันออก 

   วัดเสาธงหิน  
   วัดศรีราษฎร์  
   วัดท่าบันเทิงธรรม  
   วัดหลังบาง 
   วัดเอนกดิษฐาราม 

   วัดท่ีหันหน้าไปทางทิศเหนือ (ไม่อยู่ในวัดกรณีศึกษา แต่เป็น
วัดสําคัญซึ่งมีพระปรางค์ใหญ่เป็นประธานหลักของวัด จึงนํามากล่าวถึงในการจัดทิศทางหลักของวัด
ด้วย) 

   วัดปรางค์หลวง  
 

  สําหรับวัดส่วนใหญ่จากในสภาพปัจจุบันล้วนมีการเปลี่ยนแปลงพื้นทีภ่ายใน
วัดเกือบทั้งสิ้น ทําให้หลายวัดยากที่จะบอกได้ว่าแต่เดิมน้ันมีทางเข้าหลักหรือหน้าวัดอยู่ในทิศทางใด 
แต่เท่าที่สันนิษฐานจากการศึกษาคาดว่าวัดส่วนใหญ่น่าจะมีหน้าวัดซึ่งหันเข้าสู่เส้นทางการสัญจรทาง
นํ้าซึ่งถือเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางของพระสงฆ์ภายในวัดและของพุทธศาสนิกชนในแถบพื้นที่น้ี
มาต้ังแต่อดีต แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามยึดโยงคติของการหันหน้าวัดไปทางทิศตะวันออกด้วย
เช่นกัน ยกเว้นเพียงบางวัดที่ยึดเส้นทางนํ้าเป็นหลักเพียงอย่างเดียว เช่น วิหารของวัดสิงห์ ที่หันหน้า
ไปทางทิศตะวันตก เพราะหันเข้าสู่คลองบางคูเวียงซึ่งอยู่ด้านหน้าวัด  
  อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตบางประการว่า วัดบางแห่งอาจมีการปรับเปลี่ยน
ทิศทางทางเข้าหลักและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในวัด ภายหลังที่มีการตัดถนนทําให้เส้นทางเข้าสู่วัดมี
การเปลี่ยนแปลงจากทางนํ้ามาเป็นทางบก รวมไปถึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภายในของพระ
อุโบสถ โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการวางฐานชุกชี เน่ืองจากหากพิจารณาแล้วจะพบว่า วัด
ท้ายเมือง วัดชลอ และวัดจําปา เป็นวัดที่ต้ังหันหน้าไปทางทิศตะวันออกในปัจจุบัน คือวางตัวต้ังฉาก
กับแนวแกนของลํานํ้า โดยพระอุโบสถน้ันสร้างหันหลังให้คลอง ซึ่งลักษณะการวางตัวอาคารต้ังฉาก
กับลํานํ้าพบในหลายวัดกรณีศึกษาแต่ส่วนใหญ่อาคารที่ต้ังฉากกับแนวลํานํ้าจะหันหน้าเข้าสู่นํ้าทัง้หมด 
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และที่เห็นเด่นชัดว่าอาคารส่วนใหญ่น้ันยึดเอาทิศทางของเส้นทางสัญจรเป็นหลักคือ วัดสิงห์ ซึ่งพระ
อุโบสถและพระวิหาร หันเข้าสู่คลองบางคูเวียง โดยหันไปทางทิศตะวันตก ดังน้ัน พระอุโบสถวัดท้าย
เมือง พระอุโบสถวัดชลอ พระวิหารวัดจําปา จึงถือเป็นกรณีศึกษาที่แตกต่างไปจากวัดอื่นๆ ในพื้นที่
เดียวกัน หากนับว่าแต่เดิมการสัญจรไปมาน้ันมีเพียงทางนํ้าเป็นหลัก ทิศทางการวางตัวของอาคาร
ภายในวัดก็ควรจะยึดโยงกับทิศทางของเส้นทางสัญจร แต่ก็อาจมีข้อสันนิษฐานได้ว่าการวางแนว
อาคารหันหลังให้ลํานํ้าเช่นน้ี เพื่อต้องการให้อาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตามคติที่มีความนิยม
ที่มีมาในสมัยหลัง  
  โดยส่วนใหญ่วัดในพ้ืนที่ซึ่งมีสภาพภูมิศาสตร์เป็นเมืองนํ้า หรือเป็นพื้นทีซึ่งมี
แม่นํ้าลําคลองเป็นเส้นทางการเดินทางเช่ือมต่อ มักจะให้ความสําคัญแก่การสร้างวัดให้หันเข้าสู่ทิศ
ทางการสัญจร เช่น วัดในเกาะเมืองอยุธยา หรือวัดในเกาะเมืองรัตนโกสินทร์ อีกทั้งลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางภายในพระอุโบสถน้ัน ก็มีปรากฏเกิดข้ึนในวัดที่ถูกสร้างข้ึนแต่เดิม ก่อนจะได้มี
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงต่อมา เช่น วัดเกาะแก้ว จ. เพชรบุรี เป็นวัดที่สันนิษฐานวา พระอุโบสถน้ัน
เป็นงานศิลปกรรมในสมัยอยุธยาตอนปลาย ก็มีการเปลี่ยนแปลงการวางฐานชุกชีภายในอาคาร ทําให้
พระอุโบสถเปลี่ยนทิศทางการเข้าถึง 
  ดังน้ันจึงมีความเป็นไปได้มากที่พระอุโบสถวัดท้ายเมือง พระอุโบสถวัดชลอ 
และพระวิหารวัดจําปาน้ันมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งของฐานชุกชีภายใน ทําให้อาคารมีทางเข้าหลัก
ในทางทิศตะวันออก ซึ่งตรงกับทิศทางเข้าหลักจากถนนในปัจจุบันด้วย แต่ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่า 
อาคารอื่นๆ ภายในวัดน้ันอาจจะสร้างข้ึนโดยยึดเอาลํานํ้าเป็นหลัก มีเพียงพระอุโบสถที่ต้องการยึดคติ
การหันไปสู่ทิศตะวันออกก็เป็นได้ แต่ด้วยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอาคารและสิ่งก่อสร้างภายในวัด
จนยากที่จะบอกได้ว่าเดิมเป็นเช่นน้ันหรือไม่ เพราะปัจจุบันน้ีสิ่งก่อสร้างรวมทั้งทางเข้าหลักของวัด
ล้วนยึดตามทางจากถนนเป็นหลักทั้งสิ้น หรืออีกนัยหน่ึงอาจบอกได้ว่าวัดเหล่าน้ีถูกสร้างข้ึนในระยะ
หลังซึ่งนิยมคติการหันทิศทางของอาคารภายในวัดไปทางทิศตะวันออก อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสนใจว่า 
วัดท้ายเมือง และวัดชลอ น้ันมีประวัติกล่าวถึงการสร้างที่อ้างอิงไปถึงในสมัยอยุธยา สอดคล้องกับ
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมบางประการที่มีร่องรอยของงานช่างในสมัยอยุธยา แต่ก็มีลักษณะของ
องค์ประกอบสถาปัตยกรรมบางประการที่ผิดแปลกไปจากปกติ ซึ่งอาจสามารถช่วยยืนยันได้ถึงความ
เป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภายในอาคาร ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป แต่สําหรับวัดจําปาน้ันด้วย
ประวัติการสร้างและประวัติการบูรณะที่ไม่แน่ชัด รวมถึงอาคารที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มีวัสดุซึ่ง
เป็นคานคอนกรีต ทําให้สันนิษฐานได้ว่า อาจเป็นวัดที่สร้างข้ึนในระยะหลังหรืออาจได้รับการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ภายใน ในคราวที่มีการบูรณปฏิสังขรณ์น่ันเอง 
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  หากพิจารณาถึงแนวการวางทิศทางของอาคารหลักในเขตพุทธาวาส กับลํา
นํ้าแล้วจะพบว่า อาคารส่วนใหญ่มักต้ังฉากและหันหน้าเข้าสู่ลํานํ้า มีเพียงกลุ่มอาคาร 3 หลังดังที่ได้
กล่าวไปข้างต้นที่ต้ังหันหลัง อย่างไรก็ตามอาคารบางหลังที่สร้างขนานกับลํานํ้าเมื่อพิจารณาถึง
รายละเอียดของพื้นที่แล้วจะพบว่า ยังคงมีการยึดโยงกับการต้ังหันหน้าเข้าสู่ลําคลองหลักหน้าวัดแต่
จะขนานกับลําคลองย่อยที่ขุดชักนํ้าเข้ามายังวัด ดังเช่น วัดแก้วฟ้า พระอุโบสถหันเข้าสู่คลองอ้อมนนท์ 
พระอุโบสถ วัดซองพลู หันเข้าสู่คลองบางคูเวียง เป็นต้น รวมไปถึง พระอุโบสถ วัดเพลง ต้ังขนานกับ
คลองวัดสัก แต่ต้ังฉากกับคลองอ้อมนนท์ซึ่งอยู่ด้านหน้า เป็นต้น แต่สําหรับวัดในพื้นที่คลองบางใหญ่
น้ัน จะพบว่าวัดส่วนใหญ่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกทั้งสิ้น โดยต้ังขนานไปกับคลองบางใหญ่ รวมไป
ถึงวัดศรีราษฎร์ ซึ่งต้ังขนานกับคลองบางศรีราษฎร์ ก็ต้ังหันไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นทิศทางตรงข้าม
กับคลองอ้อมนนท์เช่นเดียวกัน จึงเป็นที่น่าสนใจว่า วัดในกลุ่มน้ีอาจถูกสร้างข้ึนในระยะหลังซึ่งคลอง
อ้อมนนท์ลดความสําคัญในการเป็นเส้นทางหลัก รวมไปถึงความพยายามในการยึดเอาทิศตะวันออก
เป็นทิศทางหลักของวัดเป็นสําคัญ 
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงลักษณะการวางผังเขตพุทธาวาสกับลํานํ้า 
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงทิศทางหลักของเขตพุทธาวาส 
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงลักษณะการวางผังและทิศทางทางหลักของเขตพุทธาวาส วัดกลุ่มที่ 1 พื้นที่ริม
 สองฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา  
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงลักษณะการวางผังและทิศทางทางหลักของเขตพุทธาวาส วัดกลุ่มที่ 2 พื้นที่
 บริเวณคลองบางกรวยและคลองบางกอกน้อย 
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ตารางที่ 10 ตารางแสดงลักษณะการวางผังและทิศทางทางหลักของเขตพุทธาวาส วัดกลุ่มที่ 3 พื้นที่
 บริเวณคลองอ้อมนนท์(ตอนล่าง) และคลองสาขา 
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ตารางที่ 11 ตารางแสดงลักษณะการวางผังและทิศทางทางหลักของเขตพุทธาวาส วัดกลุ่มที่ 4 พื้นที่
 บริเวณคลองบางใหญ่ 
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 3.2.2 การวางผังบริเวณวัด 
  ภายในพื้นที่วัดส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักด้วยกัน ได้แก่ เขต
พุทธาวาส เป็นที่ต้ังของกลุ่มอาคารหลักเน่ืองในศาสนกิจ สังฆาวาส ที่ต้ังกุฏิ เสนาสนะ และกลุ่ม
อาคารอันเป็นที่อยู่และปฏิบัติกิจของสงฆ์ เขตสาธารณะ ซึ่งมักเป็นที่ต้ังของลานพ้ืนที่เอนกประสงค์ 
และโรงเรียนของวัด ซึ่งอาจแบ่งรูปแบบแผนผังความสัมพันธ์ของเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสของวัด
ในพื้นที่ได้ดังน้ี 
  3.2.2.1 กลุ่มท่ี 1 พ้ืนท่ีริมสองฝ่ังแม่นํ้าเจ้าพระยา 
   เขตพุทธาวาสและเขตพุทธาวาสต้ังอยู่คู่กัน 

   วัดปากนํ้า 
   วัดค้างคาว 

   เขตพุทธาวาสขนาบเขตสังฆาวาส 
   วัดโชติการาม 

   เขตสังฆาวาสอยู่ด้านหน้า 
   วัดท้ายเมือง 

   เขตพุทธาวาสกับสังฆาวาสต้ังอยู่แยกกัน 
   วัดเขียน 

  3.2.2.2 กลุ่มท่ี 2 พ้ืนท่ีบริเวณคลองบางกรวยและปากคลองบางกอก
น้อย 
   เขตพุทธาวาสและเขตพุทธาวาสต้ังอยู่คู่กัน 

   วัดโพธ์ิเผือก 
   วัดโตนด 
   วัดซองพลู 

   เขตพุทธาวาสอยู่ด้านหน้า 
   วัดโพธ์ิบางโอ 

   เขตสังฆาวาสโอบล้อมเขตพุทธาวาส 
    วัดชลอ 

  3.2.2.3 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มวัดบริเวณรอบคลองอ้อมนนท์ (ตอนล่าง) และ
คลองสาขา 
   เขตพุทธาวาสและเขตพุทธาวาสต้ังอยู่คู่กัน 

   วัดบางไกรใน 
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   วัดซองพลู 
   เขตพุทธาวาสขนาบเขตสังฆาวาส 

   วัดสิงห์ 
   เขตสังฆาวาสอยู่ด้านหน้า 

   วัดบางขนุน 
   เขตสังฆาวาสล้อมเขตพุทธาวาส 2 ด้าน 

   วัดแก้วฟ้า 
   วัดปราสาท 
   วัดโบสถ์บน 

   เขตสังฆาวาสโอบล้อมเขตพุทธาวาส 
   วัดจําปา 

  3.2.2.4 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มวัดบริเวณคลองบางใหญ่ 
   เขตพุทธาวาสและเขตพุทธาวาสต้ังอยู่คู่กัน 

   วัดเสาธงหิน 
   เขตพุทธาวาสอยู่ด้านหน้า 

   วัดท่าบันเทิงธรรม 
   เขตสังฆาวาสอยู่ด้านหน้า 

   วัดศรีราษฎร์ 
   วัดหลังบาง 

   เขตสังฆาวาสล้อมเขตพุทธาวาส 2 ด้าน 
   วัดอเนกประดิษฐาราม 
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ตารางที่ 12 ตารางแสดงผังบริเวณเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาสของวัดกรณีศึกษา 
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ตารางที่ 13 ตารางแสดงผังบริเวณเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสกับลํานํ้า 
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  จากข้อมูลทั้งหมดน้ีทําให้อาจสามารถสรุปรูปแบบของผังบริเวณวัด
กรณีศึกษา ออกได้เป็น 4 รูปแบบหลักด้วยกัน คือ 
  แบบที่ 1 เขตสังฆาวาสและเขตพุทธาวาสต้ังอยู่คู่กัน 

 
แผนผังที่ 88 ภาพแสดงแผนผงัวัดแบบเขตสงัฆาวาสและเขตพุทธาวาสต้ังอยู่คู่กัน 
  แบบที่ 2 เขตสังฆาวาสอยู่ด้านหน้าและเขตพุทธาวาสอยู่ด้านหลัง 

 
แผนผังที่ 89 ภาพแสดงแผนผงัวัดแบบเขตสงัฆาวาสอยู่ด้านหน้าและเขตพุทธาวาสอยู่ด้านหลัง 
  แบบที่ 3 เขตสังฆาวาสโอบล้อมเขตพุทธาวาสในลักษณะคล้ายรูปเกือกม้า 

 
แผนผังที่ 90 ภาพแสดงแผนผงัวัดแบบเขตสงัฆาวาสโอบล้อมเขตพุทธาวาสในลกัษณะคล้ายรปูเกือก
 ม้า 
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  แบบที่ 4 เขตสังฆาวาสขนาบสองข้างของเขตพุทธาวาส 

 
แผนผังที่ 91 ภาพแสดงแผนผงัวัดแบบเขตสงัฆาวาสขนาบสองข้างของเขตพุทธาวาส  
  เมื่อพิจารณาจากข้อมูลแล้วจะพบว่าลักษณะการวางผังของวัดในบริเวณน้ี
จะยึดโยงเอาลํานํ้าเป็นหลัก โดยลักษณะการวางผังที่น่าจะเป็นรูปแบบแรกเริ่มคือ การวางผังบริเวณ
เขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาสอยู่คู่กันในลักษณะที่ขนานกับลํานํ้าหน้าวัดเน่ืองจากเพื่อความสะดวก
ในการเข้าถึงทั้งของพุทธศาสนิกชนและของพระสงฆ์ ลักษณะการวางผังเขตพุทธาวาสคู่กันน้ีพบทั้งที่
อยู่ติดกันและที่มีลําคลองขนาดเล็ก ซึ่งเป็นคลองที่ชักนํ้าเข้าสู่วัดเป็นตัวข้ันพื้นที่ เช่น วัดซองพลู  

  สําหรับวัดที่มีเขตสังฆาวาสต้ังอยู่ด้านหน้าติดลํานํ้าและมีเขตพุทธาวาสอยู่
ลึกเข้าไปน้ัน สันนิษฐานว่า เขตพุทธาวาสบริเวณน้ันน่าจะเป็นการเพิ่มเติมข้ึนมาภายหลังเมื่อวัดมี
ความเจริญมากข้ึน และมีการเปลี่ยนทางเข้าหลักจากทางนํ้ามาเป็นทางบกมีการตัดถนน พื้นที่
สังฆาวาสจึงมีการขยายไปยังบริเวณน้ันด้วยไม่มีความจําเป็นในการใช้งานเป็นพื้นที่ทางเข้าหลักจาก
บริเวณท่านํ้าแล้ว เพราะในอดีตน้ันเวลาที่พุทศาสนิกชนมาวัดหากจะต้องเดินผ่านบริเวณที่เป็นเขต
สังฆาวาสก่อนก็ดูจะไม่ค่อยสะดวกมากนัก อีกทั้งหากยึดเอาทางนํ้าเป็นทางเข้าหลักย่อมเป็นไปไม่ได้ที่
จะมีการนําเขตสังฆาวาสมาอยู่หน้าเขตพุทธาวาส เน่ืองจากเขตพุทธาวาสเป็นพื้นที่ซึ่งมีความสําคัญ
มากที่สุด  

  ดังน้ันเขตพุทธาวาสที่อยู่ด้านหน้า(ติดลํานํ้า) จึงน่าจะถูกพัฒนามามิได้เป็น
ลักษณะของผังวัดที่มีมาแต่ต้น เช่นเดียวกับลักษณะของผังวัดที่มีการทําเขตสังฆาวาสขนาบเขต
พุทธาวาสทั้งสองด้าน หรือ ล้อมเขตพุทธาวาสสองด้าน สันนิษฐานได้ว่าแต่เดิมน้ัน น่าจะมีการวางผัง
เขตสังฆาวาสอยู่เพียงด้านใดด้านหน่ึงของเขตพุทธาวาส ก่อนที่จะมีการเพิ่มเติมสิ่งก่อสร้างในสมัย
ต่อมา เช่นเดียวกับผังแบบที่เขตสังฆาวาสโอบล้อมเขตสังฆาวาส ซึ่งน่าจะมีการเพิ่มเติมในสมัยหลัง
เช่นเดียวกัน ดังน้ันเมื่อพิจารณาว่า ในอดีตน้ันทางเข้าหลักของวัดล้วนย่อมเป็นทางนํ้าด้วยเป็นทาง
สัญจรหลัก ดังน้ันเขตวัดบางแห่งที่มีการวางพ้ืนที่สังฆาวาสอยู่บริเวณริมนํ้า จึงน่าจะเป็นพื้นที่เขต
สังฆาวาสที่เป็นการเพิ่มเติมใหม่ภายหลังทั้งสิ้น เน่ืองด้วยวัดเปลี่ยนทางเข้าจากทางนํ้ามาเป็นทางบก
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น่ันเอง ข้อสันนิษฐานที่ว่าแต่เดิมพื้นที่เขตพุทธาวาสและสังฆาวาสของวัดส่วนใหญ่น่าจะวางอยู่คู่กัน 
อาจอ้างอิงได้อีกทางหน่ึงจากแผนที่พื้นที่การต้ังบ้านเรือน และการเพาะปลูกบริเวณคลองบางกรวย 
ซึ่งสํารวจในปี พ.ศ.2475 จะพบว่าที่ต้ังของวัดล้วนอยู่ริมนํ้า และมีพื้นที่เขตพุทธาวาส และสังฆาวาส 
วางตัวอยู่คู่กัน  

  สําหรับวัดบางแห่งมีการวางผังบริเวณเขตพุทธาวาสอยู่ด้านหน้าติดกับลํา
นํ้าและบริเวณเขตพุทธาวาสอยู่ด้านหลังลึกเข้าไป แต่จะมีการขุดคลองย่อยขนาดเล็กจากลําเข้าไปสู่
บริเวณเขตสังฆาวาส ซึ่งคงมีไว้เพื่อเวลาการสัญจรเข้าออกของพระภิกษุให้เกิดความสะดวก สามารถ
พายเรือเข้าไปที่ภายในเขตสังฆาวาสได้เลย รวมถึงใช้เป็นที่จอดเรือ ถือเป็นการแก้ปัญหาและเพ่ือให้
เกิดความสะดวกแก่ทั้งพุทธศาสนิกชนและพระภิกษุภายในวัด และยังแสดงถึงวิถีชีวิตและการเดินทาง
ทีผูกพันกับสายนํ้าของพ้ืนที่น้ีได้อย่างชัดเจน 

 

 
ภาพที่ 79 แผนผงัแสดงพัฒนาการของแผนผงัเขตพุทธาวาสและเขตสงัฆาวาสของวัดกรณีศึกษา 
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ภาพที ่80 แผนที่แสดง ที่ต้ังของวัด บ้านเรือนและพื้นที่การเพาะปลูก บริเวณคลองบางกรวย 
 สํารวจแผนทีเ่มื่อปี พ.ศ. 2475 
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร อ้างถึงใน กมล สมิติรัต, “การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวสวนบางกรวย 
นนทบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2445-2511” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549), 62. 
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 3.2.3 ผังบริเวณเขตพุทธาวาส 
  การจัดวางอาคารในผังบริเวณเขตพุทธาวาสของวัด แบ่งตามพื้นที่ได้เป็น 4 
กลุ่ม ดังน้ี 
  3.2.3.1 กลุ่มท่ี 1 พ้ืนท่ีริมสองฝ่ังแม่นํ้าเจ้าพระยา 
 ผังเขตพุทธาวาสแบบแนวแกนเด่ียว ได้แก่ วัดท้ายเมือง วัด
เขียน และวัดค้างคาว 
  ผังเขตพุทธาวาสแบบแนวแกนคู่ ได้แก่ วัดปากนํ้า 
  ผังเขตพุทธาวาสแบบแนวแกนสาม ได้แก่ วัดโชติการาม 
  3.2.3.2 กลุ่มท่ี 2 พ้ืนท่ีบริเวณคลองบางกรวยและปากคลองบาง     
กอกน้อย 
 ในพื้นที่น้ี พบวัดที่มีตําแหน่งของอาคารในผังเขตพุทธาวาสแบบ
แนวแกนเด่ียวทั้งหมด 
  3.2.3.3 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มวัดบริเวณรอบคลองอ้อมนนท์(ตอนล่าง) และ
คลองสาขา 
 ผังเขตพุทธาวาสแบบแนวแกนเด่ียว ได้แก่ วัดแก้วฟ้า วัดบาง
ขนุน วัดปราสาท วัดซองพลู และวัดโบสถ์บน 
 ผังเขตพุทธาวาสแบบแนวแกนคู่ ได้แก่ วัดจําปา วัดบางไกรใน 
และวัดสิงห์ 
  3.2.3.4 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มวัดบริเวณปากคลองและคลองบางใหญ่ 
 ผังเขตพุทธาวาสแบบแนวแกนเด่ียว ได้แก่ วัดเสาธงหิน วัดศรี
ราษฎร์ และวัดหลังบาง 
 ผังเขตพุทธาวาสแบบแนวแกนคู่ ได้แก่ วัดท่าบันเทิงธรรม และ
วัดอเนกประดิษฐาราม 
 
  จากการศึกษาพบว่าวัดส่วนใหญ่จะมีระบบการวางผังในแนวแกนเด่ียว โดย
มีอาคารพระอุโบสถเป็นประธานหลักของเขตพุทธาวาส ลักษณะการใช้พระอุโบสถเป็นประธานหลัก
ของวัดน้ันเป็นรูปแบบแผนผังที่เริ่มมีการพัฒนาข้ึนในสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยในสมัยอยุธยา
ตอนกลางน้ันแผนผังวัดยังมีการใช้วิหารหลวง และพระเจดีย์หรือปรางค์เป็นประธานของวัด 
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จนกระทั่งในสมัยอยุธยาปลาย60 เป็นต้นมาที่เริ่มมีการให้ความสําคัญกับพระอุโบสถมากย่ิงข้ึน 
จนกระทั่งกลายเป็นประธานหลักในเขตพุทธาวาสในที่สุด ซึ่งลักษณะเช่นน้ี ได้สืบเน่ืองมาจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ และได้มีการเพิ่มความสําคัญของพระวิหารมากข้ึนทําให้หลายวัดมีการพัฒนามาแผนผัง
เป็นรูปแบบแผนผังแบบแนวแกนเด่ียว ซึ่งพบในหลายวัดที่สร้างหรือปฏิสังขรณ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ 
เช่น วัดปทุมคงคา วัดโปรดเกศ เป็นต้น สําหรับวัดในกรณีศึกษาที่มีผังบริเวณเขตพุทธาวาสแบบ
แนวแกนคู่น้ัน ล้วนเกิดจากการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ข้ึนขนาบข้างพระอุโบสถหลังเดิมทั้งสิ้น 
(ยกเว้นวัดสิงห์ และวัดจําปาเน่ืองจากอาคารในกรณีศึกษาน้ันเป็นพระวิหาร แต่สําหรับวัดจําปาน้ันมี
ข้อสันนิษฐานว่าแต่เดิมอาคารพระวิหารอาจเคยเป็นพระอุโบสถมาก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่
การใช้งานเมื่อมีการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ข้ึน) ข้อมูลจากประวัติของวัดรวมถึงจากการสอบถามทาํ
ให้ทราบว่าแต่เดิมพื้นที่ซึ่งเป็นพระอุโบสถหลังใหม่น้ันเป็นที่ต้ังของพระวิหารมาก่อน ดังน้ันจึงอาจ
กล่าวได้ว่า วัดเหล่าน้ีได้รับการสร้างข้ึนหรือมีการปฏิสังขรณ์ที่ส่งผลต่อแผนผังของวัดในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ดังเช่นวัดเอนกประดิษฐาราม วัดท่าบันเทิงธรรมซึ่งตามประวัติกล่าวว่า สร้างข้ึน
ในราว พ.ศ.2386 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 อย่างไรก็ตามสําหรับ
วัดที่มีผังเขตพุทธาวาสแบบแนวแกนเด่ียวน้ัน หลายวัดมีการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ข้ึนเช่นกัน แต่
เมื่อพิจารณาจากแผนผังจะพบว่ามีระยะห่างจากตัวอาคารพระอุโบสถหลังเดิม หรือมีการก้ันแนวเขต
ของพระอุโบสถหลังเก่าและพระอุโบสถหลังใหม่แยกออกจากกัน ทําให้เป็นการยากที่จะระบุว่าแต่เดิม
พื้นที่บริเวณน้ันเคยเป็นที่ต้ังของพระวิหารมาก่อนหรือไม่ สําหรับวัดหลายแห่งที่มีการใช้อาคารพระ
อุโบสถเป็นประธานหลักของวัดเพียงอย่างเดียว อาจมีความเป็นไปได้ว่า เป็นวัดที่ถูกสร้างข้ึนในสมัย
อยุธยาตอนปลาย เช่น วัดปราสาท ซึ่งได้รับการกําหนดอายุในราวสมัยอยุธยาตอนปลาย รวมถึงวัด
ค้างคาว เป็นต้น 
  นอกจากน้ี รูปแบบของผังบริเวณเขตพุทธาวาสของวัดกรณีศึกษาอาจ
สามารถสามารถแบ่งแยกรูปแบบย่อยได้เป็น 
  รูปแบบผังบริเวณ มีเจดีย์คู่ขนาดเล็ก ในตําแหน่งหน้าพระอุโบสถ เช่น 
วัดท้ายเมือง วัดโบสถ์บน วัดชลอ ซึ่งลักษณะของการทําพระเจดีย์คู่หน้าพระอุโบสถน้ีเป็นลักษณะของ
แผนผังที่เริ่มเกิดข้ึนในสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งเป็นการพัฒนามาจากการลดความสําคัญของพระ
เจดีย์ใหญ่ลงจนกลายมาเป็นพระเจดีย์คู่ขนาดเล็กหน้าพระอุโบสถน่ันเอง อย่างไรก็ดีในด้านของการ
กําหนดอายุน้ันจะต้องพิจารณาถึงรูปแบบของพระเจดีย์ที่ปรากฏร่วมด้วย 

                                                             

 
60สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา: งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2545), 49. 
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  รูปแบบผังบริเวณ มีเจดีย์เพียงองค์เดียวอยู่ด้านหลังหรือด้านหน้าพระ
อุโบสถ ในแนวแกนเดียวกัน เช่น วัดค้างคาว วัดแก้วฟ้า รูปแบบเช่นน้ีเป็นลักษณะแผนผังที่พบในสมัย
อยุธยาตอนต้น-ตอนกลาง และมีปรากฏอีกครั้งในแผนผังวัดสมัยรัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ 3-461 
  รูปแบบผังบริเวณ มีเจดีย์ราย อยู่ในพ้ืนท่ีรอบพระอุโบสถ เช่น วัด
ค้างคาว ลักษณะเจดีย์รายที่พบอาจสันนิษฐานได้ว่าแต่เดิมมีเจดีย์รายบริเวณมุมทั้งสี่ของพระอุโบสถ
เน่ืองจากมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่ใกล้เคียงกัน ก่อนที่จะมีเจดีย์รายองค์อื่นๆ เพิ่มเข้ามาภายหลัง 
เน่ืองจากอยู่ในแผนผังที่ไม่เป็นระบบมากนัก และสันนิษฐานว่า คงสร้างข้ึนในยุคสมัยที่แตกต่างกัน ซึ่ง
จะต้องพิจารณาจากรูปแบบของเจดีย์ควบคู่ไปอีกทางหน่ึง 
 

 
แผนผังที่ 92 แผนผังแสดงตําแหน่งที่ต้ังของเจดีย์รายรอบพระอุโบสถ วัดค้างคาว 
 
  พื้นที่กรณีศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม พบรูปแบบของแผนผังเขตพุทธาวาสทั้งสอง
แบบ คือ แบบแนวแกนเด่ียวและแนวแกนคู่ สําหรับวัดที่มีแผนผังแบบแนวแกนสามน้ันพบ 2 แห่ง คือ 
วัดโชติการาม และวัดท่าบันเทิงธรรม วัดโชติการามน้ัน มีแผนผังในลักษณะที่มีอาคารพระอุโบสถ 
และพระวิหารต้ังขนาบพระเจดีย์ย่อมุมไม้ย่ีสิบขนาดใหญ่ ซึ่งลักษณะการวางแผนผังเช่นน้ี คล้ายคลึง
กับแผนผังที่วัดนางชี ซึ่งมีการวางพระอุโบสถและพระวิหารขนาบข้างพระเจดีย์กลางเช่นเดียวกัน สว่น
วัดท่าบันเทิงธรรมน้ัน มีมณฑปพระพุทธบาทต้ังถัดไปจากพระอุโบสถ ในแนวระนาบเดียวกัน ซึ่งจาก
ประวัติของวัดน้ันไม่ระบุว่ามณฑปน้ีสร้างข้ึนในสมัยใด จากการสันนิษฐานอาจถูกสร้างข้ึนในราวสมัย
รัชกาลที่ 3 ตามประวัติของวัด ซึ่งเมื่อพิจารณาจากตําแหน่งที่ต้ังและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ จะ
พบว่า วัดโชติการามน้ันต้ังอยู่บริเวณริมแม่นํ้าเจ้าพระยา ในขณะท่ีวัดท่าบันเทิงธรรมน้ันอยู่ในคลอง
บางใหญ่ ซึ่งพื้นที่ทั้งสองบริเวณน้ีมีประวัติศาสตร์ความสําคัญในสมัยรัชกาลที่ 3 ทั้งสองแห่ง สําหรับ
แม่นํ้าเจ้าพระยาเป็นเส้นทางการติดต่อค้าขายที่สําคัญส่วนในบริเวณคลองบางใหญ่น้ันก็เป็นพื้นที่ทํา
นํ้าตาล และเป็นทางสัญจรลัดไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีการใช้งานต่อเน่ืองมาโดยตลอด ดังน้ันจึงมี

                                                             

 61สงวน รอดบญุ, พุทธศิลป์รัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์รุ่งวัฒนา, 2526), 20-21. 
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ความชัดเจนว่าวัดทั้งสองแห่งน้ีน่าจะเป็นวัดที่ถูกสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์ในราวช่วงสมัยรัชกาลที่   
3-4  
  รวมถึงลักษณะของการจัดวางแผนผังเขตพุทธาวาสเพียงอย่างเดียว อาจไม่
สามารถใช้ตัดสินหรือกําหนดอายุในการสร้างของอาคารที่ชัดเจนได้ อีกทั้งแผนผังดังกล่าว ได้รับการ
บูรณะเพ่ิมเติมเป็นส่วนใหญ่ แต่สิ่งหน่ึงที่อาจสะท้อนได้คือ วัดในพื้นที่ทั้ง 4 กลุ่มน้ี มีการใช้งานมาโดย
ตลอดจากการสร้างอาคารพระอุโบสถหลังใหม่ที่มีขนาดใหญ่ เพื่อตอบสนองกับค่านิยมและจํานวนคน
ในชุมชนที่เพิ่มมากข้ึน  
 

 
 

แผนผังที่ 93 แผนผัง วัดโชติการาม และวัดนางชี ซึ่งมีพระอโุบสถและพระวิหารขนาบข้างพระเจดีย์
   ใหญ่เช่นเดียวกัน 
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ตารางที่ 14 ตารางแสดงลักษณะการวางตําแหน่งของอาคารบริเวณเขตพุทธาวาสของวัดกรณีศึกษา 
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 3.2.4 สีมา 
  เขตสีมา คือ เครื่องหมายแสดงเขตสําหรับการทําสังฆกรรมของพระภิกษุ
สงฆ์ในพระอาราม โดยหากมีพระภิกษุทุกรูปไม่ว่าจะพํานักหรือสังกัดในพระอารามน้ันหรือไม่ก็ตาม 
ก้าวล้ําเข้ามาในเขตสีมาในขณะที่มีการทําสังฆกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงเกิดข้ึนภายในเขตสีมาน้ัน 
พระภิกษุทุกรูปที่อยู่หรือก้าวล้ําเข้ามาในเขตดังกล่าวจะต้องเข้าร่วมการทําสังฆกรรมน้ันด้วยทันที 
ดังน้ันการที่มีกําหนดขอบเขตสีมาก็เพื่อให้เกิดกฎระเบียบสําหรับพระภิกษุสงฆ์ใช้ปฏิบัติร่วมกันในการ
ทําสังฆกรรม62 สําหรับวัดในกรณีศึกษา หลายแห่งมีการสร้างอาคารพระอุโบสถหลังใหม่ และมีการ
ผูกพัทธสีมาข้ึนใหม่ ทําให้พระอุโบสถหลังเก่าน้ันมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของขอบเขตสีมา โดย
บางครั้งจะย้ายเสมาเดิมไปที่พระอุโบสถหลังใหม่ และที่พระอุโบสถหลังเก่าจะมีเพียงเสมาหน้าพระ
อุโบสถเพียงใบเดียว เป็นสัญลักษณ์ว่าเคยเป็นพระอุโบสถหลังเก่า เป็นต้น 
  3.2.4.1 ใบเสมา 
  โดยสามารถแบง่รปูแบบของเสมาที่พบได้เป็น เสมาบนฐานสูง
หรือที่เรียกว่า เสมาน่ังแท่น และเสมาอยู่ภายในซุ้ม หรือทีเ่รยีกว่า  ซุ้มเสมา 
 เสมาน่ังแท่น ลักษณะคือ เป็นชุดฐานสิงห์ รองรบัส่วนฐานบวัโถ
รับในเสมา เสมาในลักษณะน้ีพบในกลุม่วัดกรณีศึกษา ได้แก่ 
 พระอุโบสถ วัดท้ายเมือง พระอุโบสถ วัดโชติการาม 
 พระอุโบสถ วัดเขียน พระอุโบสถ วัดค้างคาว 
 พระอุโบสถ วัดโตนด พระอุโบสถ วัดเพลง 
 พระอุโบสถ วัดบางไกรใน พระอุโบสถ วัดโบสถ์บน 
  ในกลุ่มน้ี มีกรณีพิเศษคือ ฐานเสมาที่วัดปากนํ้า มีลักษณะเป็น
ฐานเสมา เป็นฐานเขียงกลมรองรับฐานบัวคลุ่มทําเป็นลักษณะคล้ายดอกบัว ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นงาน
สร้างใหม่ในสมัยหลัง 
 ซุ้มเสมา คือ เรือนหรอืซุ้มครอบใบเสมาไว้ ซึ่งสามารถจัดแยก
ลักษณะออกได้เป็น 
 ซุ้มเสมาทรงกูบ ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะย่อยออกได้เป็น 2 
รูปแบบ คือ ตัวซุ้มมีการเจาะช่องซุ้ม 2 ด้าน คือด้านหน้าและหลังอย่างละ 1 ช่อง และ ตัวซุ้มมีการ
เจาะช่องซุ้ม 4 ด้าน รวมเป็น 4 ช่อง 
     

                                                             

 62สมคิด จิระทัศนะกลุ, วัด: พุทธสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์ธรรมศาสตร์, 
2544), 77. 
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    แบบเจาะช่องซุ้ม 2 ด้าน ได้แก่ 
    พระอุโบสถ วัดชลอ พระอุโบสถ วัดแก้วฟ้า 
    พระอุโบสถ วัดซองพล ู  
    แบบเจาะช่องซุ้ม 4 ด้าน ได้แก่ 
    พระอุโบสถ วัดปราสาท  
 ซุ้มเสมาทรงเก้ียว ได้แก่ 
    พระอุโบสถ วัดบางขนุน  
    พระอุโบสถ วัดท่าบันเทิงธรรม 
 ซุ้มเสมาลักษณะคล้ายซุ้มจระนํา ได้แก่ 
    พระอุโบสถ วัดโพธ์ิบางโอ  
 ซุ้มเสมายอดเจดีย์ (บูรณะใหม่) ได้แก ่
    พระอุโบสถ วัดเอนกประดิษฐาราม 
  
  นอกจากน้ี ยังมีลักษณะของเสมาและซุ้มเสมาที่ไม่ได้จัดเข้าประเภท คือ ซุ้ม
เสมา พระอุโบสถ วัดศรีราษฎร์ เน่ืองจากเป็นซุ้มเสมาปูนซีเมนต์ที่มีการหล่อข้ึนมาใหม่จากโรงงาน 
และเสมาที่ พระอุโบสถ วัดหลังบาง เน่ืองจากมีลักษณะและรูปแบบที่ผสมปนเป รวมถึงชํารุดหักพัง 
รูปแบบที่พอจะเห็นชัดเจน คือ ลักษณะของส่วนฐานที่มีการก่อพนักอิฐข้ึนมา คล้ายแผ่นป้ายและวาง
ใบเสมาไว้ เหมือนเป็นชุดฐานป้ายจารึก ซึ่งไม่ทราบประวัติหรือรูปแบบหน้าที่การใช้งานที่ชัดเจน ว่า
สําหรับไว้วางใบเสมาหรือไม่ 
  ใบเสมาเกือบทุกวัดเป็นใบเสมาเด่ียว มีเพียง 2 แห่งที่เป็นใบเสมาคู่ คือ ใบ
เสมารอบพระอุโบสถวัดค้างคาว และใบเสมารอบพระอุโบสถ วัดโพธ์ิบางโอ สําหรับคติในการทําใบ
เสมาคู่น้ี มีข้อสันนิษฐานในหลายความหมาย คือ อาจเกิดเน่ืองจากมีการผูกพัทธสีมาที่ต่างวาระและ
ต่างนิกายเดียวกัน จึงได้มีการผูกข้ึนใหม่อีกครั้ง หรืออาจเน่ืองด้วยวัดโบราณน้ันมีสองฝ่าย เมื่อมีการ
สร้างพระอุโบสถข้ึนใหม่โดยพระเจ้าแผ่นดิน จึงได้มีการอาราธนาพระสงฆ์ทั้งสองฝ่ายให้มาผูกพัทธ
สีมาพร้อมกัน เพื่อไม่ให้เป็นการเลือกปฏิบัติ ดังน้ันวัดหลวงจึงมีเสมา 2 ใบ ส่วนวัดราษฎร์น้ันก็ข้ึนอยู่
กับว่าสร้างข้ึนในฝ่ายใด เสมาจึงใช้เพียงใบเดียว ซึ่งคติความคิดน้ีมีการถือปฏิบัติต่อมาในยุคหลังด้วย63 
ดังน้ันจึงมีความน่าสนใจว่าเพราะเหตุใด ใบเสมาที่วัดค้างคาวแห่งน้ีจึงเป็นใบเสมาที่ปักบนฐานแบบใบ
คู่ อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากลวดลายบนใบเสมาที่มีการแกะสลักลวดลายที่ละเอียดและซับซ้อน อาจช่วย
แสดงถึงความสําคัญของวัดแห่งน้ีได้อีกทางหน่ึง โดยจากลักษณะลวดลายบนใบเสมาน้ี ทําให้ได้รับการ

                                                             

 63สมคิด จิระทัศนะกลุ, วัด: พุทธสถาปัตยกรรมไทย, 82. 
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กําหนดอายุว่าเป็นใบเสมาในช่วงสมัยอยุธยาตอนกลางเป็นต้นมา คือราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 
21-ต้นพุทธศตวรรษที่ 22 (รัชกาลสมเด็จพระไชยราชาธิราชถึงรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ)64 ซึ่ง
ข้อสันนิษฐานดังกล่าวน้ีสอดคล้องกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ซึ่งปรากฏหลักฐานการเข้ามา
มีบทบาทของอยุธยาเหนือพื้นที่บริเวณน้ี คือการขุดคลองลัดบริเวณบางกรวย(พ.ศ.2100)65  
  อีกทั้งพื้นที่ต้ังของวัดค้างคาวน้ันก็อยู่บริเวณปากคลองบางกรวยสู่แม่นํ้า
เจ้าพระยา จึงมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นวัดที่มีความสําคัญในพื้นที่ สําหรับใบเสมาแบบอยุธยา 
นอกจากใบเสมาที่วัดค้างคาวแล้ว ยังมีใบเสมาของวัดหลายแห่งที่อาจสามารถกําหนดอายุได้ในราว
สมัยอยุธยาตอนกลาง-ตอนปลายอีกหลายแห่ง เช่น ใบเสมาวัดโบสถ์บน ใบเสมาวัดชลอ ใบเสมาวัด
ปราสาท เป็นต้นเหล่าน้ีล้วนสามารถใช้เป็นหลักฐานหน่ึงในการช่วยยืนยันถึงการเข้ามีอิทธิพลของ
อยุธยาในพื้นที่บริเวณน้ี แต่สิ่งหน่ึงที่ ต้องคํานึงถึงประกอบด้วยคือ ใบเสมาเป็นวัตถุที่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ ดังน้ันในบางครั้งอาจไม่ใช่ใบเสมาที่พบในแหล่งปัจจุบัน ดังน้ันจึงต้องพิจารณาถึง
องค์ประกอบอื่นๆ ร่วมด้วย 

    
 
 
 
 
  นอกเหนือไปจากเสมาน่ังแท่นแล้ว เสมาอีกลักษณะหน่ึงที่พบคือ ซุ้มเสมา 
ซึ่งพบทั้งซุ้มเสมาทรงกูบซึ่งเป็นลักษณะของซุ้มเสมาที่เกิดข้ึนในราวสมัยอยุธยาตอนปลายและมีความ

                                                             

 64ประภัสสร์ ชูวิเชียร. “ลวดลายบางแบบบนใบเสมาวัดค้างคาว จังหวัดนนทบรุี,” เมือง
โบราณ 29, 1(มกราคม-มีนาคม, 2546): 73. 
 65ศรีศักร วัลลโิภดม, “บางใหญ:่ ชุมชนชาวสวนในเขตนนทบุร,ี” เมืองโบราณ 23, 3 
(กรกฎาคม-กันยายน 2540): 50-62.  

ภาพที ่81 ใบเสมาวัดค้างคาว 
             (จากการสํารวจ
 ของผู้วิจัย เมื่อ 3 
 เมษายน 2559) 

ภาพที ่82 ใบเสมาวัดแก้วฟ้า และใบเสมาวัดชลอ 
             (ด้วยความอนุเคราะห์ จาก ผศ. ดร. ประภัสสร์  
 ชูวิเชียร ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ  
 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
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สืบเน่ืองมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยวัดที่พบลักษณะการทําซุ้มเสมาทรงเกี้ยวน้ี ได้แก่ วัดแก้ว
ฟ้า วัดชลอ วัดซองพลู และวัดปราสาท ซึ่งล้วนมีประวัติรวมถึงลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่สันนิษฐาน
ได้ว่าเป็นวัดที่มีอายุสมัยในช่วงอยุธยาตอนปลายลักษณะของซุ้มเสมาเช่นน้ีจึงมีความเก่ียวเน่ืองกับ
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์อื่นๆ ของวัด นอกจากน้ีในแง่ของที่ต้ัง วัดในกลุ่มน้ี อยู่ในพื้นที่บริเวณปาก
คลองบางกอกน้อยและคลองอ้อมนนท์ตอนล่าง ซึ่งอาจช่วยเป็นหลักฐานถึงการเข้ามามีอิทธิพลของ
กรุงศรีอยุธยาในบริเวณน้ีได้อย่างชัดเจน 
  ซุ้มเสมาอีกลักษณะหน่ึงที่พบในพื้นที่คือ ซุ้มเสมาทรงเกี้ยว โดยเป็นซุ้มเสมา
ที่ทํารูปแบบลักษณะซุ้มคล้ายเรือนเก้ียวของจีน อันเป็นแบบแผนของซุ้มเสมาที่นิยมใช้ต้ังแต่สมัยรัช
การที่ 3 เป็นต้นมา66 สําหรับวัดที่พบเสมาในลักษณะน้ี ได้แก่ วัดบางขนุน และวัดท่าบันเทิงธรรม 
สําหรับวัดท่าบันเทิงธรรมน้ันมีประวัติที่กล่าวถึงการซ่อมสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 อย่างชัดเจน สําหรับ
วัดบางขนุนน้ันตามประวัติของวัดและรูปแบบสถาปัตยกรรมที่พบ แสดงให้เห็นได้ว่ามีการบูรณะวัดใน
สมัยรัชกาลที่ 3-4 จึงอาจมีความเป็นไปได้ว่าซุ้มเสมาทรงเกี้ยวน้ีอาจจะถูกสร้างข้ึนในสมัยน้ันเอง 
นอกเหนือไป จากซุ้มเสมาทรงเกี้ยว รูปแบบของซุ้มเสมาอีกลักษณะหน่ึงซึ่งมีความน่าสนใจและเป็น
เอกลักษณ์ คือ ซุ้มเสมาที่วัดโพธ์ิบางโอ ลักษณะเป็นซุ้มเสมาในผังกลม ลักษณะคือ ส่วนฐานซุ้มเป็น
ฐานเขียงยืดสูง เหนือข้ึนไปคล้ายชุดฐานปัทม์ยืดท้องไม้คาดลูกแก้ว รองรับตัวซุ้มในลักษณะคล้ายซุ้ม
ทรงเกี้ยวในผังกลม มีการเจาะช่องซุ้ม 3 ด้าน คล้ายซุ้มจระนําชนกัน 

     
 
 

                                                             

 66สมคิด จิระทัศนะกลุ, วัด: พุทธสถาปัตยกรรม, 84. 

ภาพที ่83 ซุ้มเสมา วัดบางขนุน 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย       
             เมื่อ 3 เมษายน 2559) 

ภาพที ่84 ซุ้มเสมา วัดท่าบันเทิงธรรม 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย   
             เมื่อ 3 เมษายน 2559) 
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ภาพที่ 85 ซุ้มเสมา วัดโพธ์ิบางโอ 
 (ด้วยความอนุเคราะหจ์าก ผศ. ดร. ประภัสสร์ ชูวิเชียร ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ  
 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 
 3.3 ลักษณะรูปแบบศิลปะของอาคารกรณีศึกษา 
 3.3.1 ผังพ้ืนอาคาร 
  3.3.1.1 ขนาดของผังพ้ืน 
 ขนาดของผังพื้นอาคารกรณีศึกษา โดยอ้างอิงจากขนาดความกว้าง
ของผนังด้านสกัด โดยอาจสามารถแบ่งกลุม่ขนาดของอาคารออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ  
 อาคารขนาดเลก็(มีขนาดความกว้างประมาณ 6-7 เมตร)  
 พระวิหาร วัดโชติการาม พระอุโบสถ วัดโพธ์ิเผือก 
 พระอุโบสถ วัดซองพล ู พระอุโบสถ วัดบางไกรใน 
 พระวิหาร วัดสิงห ์ พระอุโบสถ วัดศรีราษฎร ์
 พระอุโบสถ วัดท่าบันเทิงธรรม  พระอุโบสถ วัดหลงับาง 
 อาคารขนาดกลาง(มีขนาดความกว้างประมาณ 8-9 เมตร)  
 พระอุโบสถ วัดท้ายเมือง พระอุโบสถ วัดโชติการาม 
 พระอุโบสถ วัดเขียน พระอุโบสถ วัดชลอ 
 พระอุโบสถ วัดโตนด พระอุโบสถ วัดเพลง 
 พระอุโบสถ วัดบางขนุน พระอุโบสถ วัดจําปา 
 พระอุโบสถ วัดปราสาท พระอุโบสถ วัดโบสถ์บน 
 พระวิหาร วัดเสาธงหิน พระอุโบสถ วัดเอนกประดิษฐาราม 
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 อาคารขนาดใหญ่ (มีขนาดความกว้างประมาณ 10-12 เมตร)  
 พระอุโบสถ วัดปากนํ้า พระอุโบสถ วัดค้างคาว 
 พระอุโบสถ วัดโพธ์ิบางโอ พระอุโบสถ วัดแก้วฟ้า 
  จากการศึกษาพบว่ากลุ่มอาคารขนาดกลางน้ันพบมากที่สุด คือ 11 
หลัง กลุ่มอาคารขนาดเล็ก 8 หลัง ในขณะท่ีกลุ่มอาคารขนาดใหญ่น้ันพบน้อยที่สุดคือ 4 หลัง และใน
พื้นที่คลองบางใหญ่น้ันมีเพียงอาคารขนาดเล็กและขนาดกลาง ไม่พบการทําอาคารขนาดใหญ่มาก 
อย่างไรก็ตามการแบ่งกลุ่มขนาดของอาคารน้ันอาจจะต้องมีการพิจารณาร่วมกับจํานวนห้องเสาใน
ด้านยาวด้วย เน่ืองจากอาคารบางหลัง มีด้านสกัดที่ใกล้เคียงกัน แต่มีขนาดของด้านยาวที่มีค่าต่างกัน
มาก เช่น พระวิหาร วัดโชติการาม(กว้าง7.49 x ยาว13.1) และ พระอุโบสถ วัดซองพลู (กว้าง7.65 x 
ยาว22.03) ดังน้ันจึงจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมในแง่ของจํานวนห้องเสาควบคู่ไปด้วย อย่างไรก็ตาม
สําหรับวัดบางแห่ง เช่นวัด โพธ์ิบางโอ และ วัดค้างคาว ซึ่งจัดเป็นอาคารขนาดใหญ่ในพื้นที่ อาจ
สามารถใช้ข้อมูลน้ีช่วยยืนยันถึงความสําคัญและสถานะของวัดได้ส่วนหน่ึง 
 ในภาพรวมของกลุ่มอาคารกรณีศึกษาทั้งหมด ไม่พบการทําอาคาร
พระอุโบสถหรือพระวิหารที่มีขนาดใหญ่มาก อน่ึงการสร้างอาคารศาสนสถานที่มีขนาดใหญ่โตมากน้ัน 
จําเป็นต้องใช้ทั้งกําลังทรัพย์และทุนทรัพย์จํานวนมาก ดังน้ันสิ่งหน่ึงที่อาจสะท้อนได้คือ วัดและอาคาร
ที่มีขนาดเล็กอาจจัดเป็นวัดที่เกิดจากลุ่มคน ซึ่งอาจเป็นคนในพ้ืนที่ร่วมกันสร้างข้ึน  รวมถึงขนาดของ
อาคารน้ันจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลังคา ซึ่งจะต้องวิเคราะห์ต่อไป 
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ตารางที่ 15 ตารางแสดงขนาดของกลุ่มอาคารกรณีศึกษา 
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  3.3.1.2 จํานวนช่องเปิดและช่วงเสา 
 ช่องเปิด ลักษณะการเจาะช่องประตู ของอาคารกรณีศึกษา 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 1. เจาะช่องประตูบริเวณผนังสกัดหน้า-หลัง โดยสามารถ
แบ่งย่อยออกเป็น 
     ผนังสกัดหน้า 2 ประตู ผนังสกัดหลัง 1 ประตู ได้แก่ 
     พระวิหาร วัดโชติการาม พระอุโบสถ วัดค้างคาว 
     พระอุโบสถ วัดเขียน พระอุโบสถ วัดบางขนุน 
     พระอุโบสถ วัดจําปา วิหาร วัดเสาธงหิน 
     พระอุโบสถ วัดเอนกประดิษฐาราม 
     ผนังสกัดหน้า 2 ประตู ผนังสกัดหลัง 2 ประตู ได้แก่ 
     พระอุโบสถ วัดโพธ์ิบางโอ พระอุโบสถ วัดซองพล ู
     พระอุโบสถ วัดสิงห ์ พระอุโบสถ วัดศรีราษฎร ์
     พระอุโบสถ วัดท่าบันเทงิธรรม 
     ผนังสกัดหน้า 1 ประตู ผนังสกัดหลัง 1 ประตู ได้แก่ 
     พระอุโบสถ วัดเพลง พระอุโบสถ วัดบางไกรใน 
     พระอุโบสถ วัดหลังบาง 
     ผนังสกัดหน้า 1 ประตู ผนังสกัดหลัง 3 ประตู ได้แก่ 
     พระอุโบสถ วัดท้ายเมือง 
     ผนังสกัดหน้า 1 ประตู ผนังสกัดหลัง 2 ประตู ได้แก่ 
     พระอุโบสถ วัดชลอ 
 2. เจาะช่องประตูเฉพาะผนังสกัดด้านหน้า โดยสามารถ
แบ่งย่อยออกเป็น  
     ผนังสกัดหน้า 2 ประตู ได้แก่ 
     พระอุโบสถ วัดโชติการาม พระอุโบสถวัดปากนํ้า 
     พระอุโบสถ วัดโบสถ์บน พระอุโบสถ วัดโตนด 
     ผนังสกัดหน้า 3 ประตู ได้แก่ 
     พระอุโบสถ วัดปราสาท (เป็นอาคารแบบมหาอุด คือ ไม่มีการ
เจาะช่องหน้าต่าง ด้านหลังมีการทําช่องเปิดขนาดเล็ก ในความสูงระดับตําแหน่งของพระประธาน 
สันนิษฐานว่า ไว้เพื่อเปิดให้แสงธรรมชาติลอดเข้ามาในพระอุโบสถ คือเมื่อแสงผ่านด้านหลังของพระ
ประธานจะทําให้องค์พระคล้ายเปล่งแสงเรืองรอง และให้ความสว่างแก่พื้นที่ภายในของพระอุโบสถ 
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 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะพบว่า อาคารส่วนใหญ่มีความนิยม
เจาะช่องประตู ทั้งผนังสกัดหน้า และผนังสกัดหลัง โดยพบรูปแบบของอาคารที่มีการเจาะชองผนัง
สกัด หน้า 2 ประตู และผนังสกัดหลัง 1 ประตู มากที่สุด อย่างไรก็ดี พระอุโบสถวัดท้ายเมือง และ 
พระอุโบสถ วัดชลอ น้ันมีความพิเศษ เน่ืองจากมีช่องประตูหน้า 1 ประตู ในขณะท่ีช่องประตูหลัง 3 
ประตูและ 2 ประตู (สําหรับพระอุโบสถวัดท้ายเมือง ช่องประตูกลางมีลักษณะเป็นช่องซุ้มไม่เจาะทะลุ 
แต่สันนิษฐานว่าแต่เดิมคงเคยเป็นช่องประตูมาก่อนเน่ืองจากลักษณะของการประดับตกแต่งซุ้มประตู 
ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นช่องซุ้มในคราวที่เปลี่ยนแปลงพื้นที่ภายในพระอุโบสถน่ันเอง)  
ซึ่งถือเป็นรูปแบบที่ไม่พบทั้งในพื้นที่และในอุโบสถส่วนใหญ่ เน่ืองจากตามปกติแล้ว ด้านหน้าย่อมต้อง
มีความสําคัญมากกว่า ดังน้ันจึงมีความเป็นไปได้ว่า อาคารทั้งสองหลังน้ี มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่และ
ตําแหน่งของฐานชุกชีภายในพระอุโบสถ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการวิเคราะห์ ตําแหน่งที่ต้ังของ
อาคาร เน่ืองมาจากทิศทางเข้าหลักของวัดรวมถึงเส้นทางการสัญจรได้เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตและ
สภาพพื้นที่ ซึ่งได้กล่าวไปก่อนหน้าน้ีแล้ว 
 พระอุโบสถ วัดปราสาท เป็นอาคารแบบมหาอุดหลังเดียวในพื้นที่
บริเวณน้ี ซึ่งมีการอธิบายว่าลักษณะการทําพระอุโบสถเช่นน้ี มีความเกี่ยวเน่ืองกับการใช้เป็นที่สําหรับ
ประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ ซึ่งการทําอาคารทึบเพื่อให้อาคมคงอยู่และมีพลังความศักด์ิสิทธ์ิ
ย่ิงข้ึนน่ันเอง67 โดยมีการเช่ือมโยงว่า วัดปราสาทน้ี คือ พื้นที่ซึ่งเคยถูกใช้เป็นสถานที่สําหรับระดมพล
คราวที่เกิดสงครามระหว่างกรุงศรีอยุธยา และพม่า (เสียกรุงครั้งที่ 2) เป็นตํานานที่คนในพื้นที่เช่ือกัน
ต่อมา โดยอ้างอิงจาก พระอุโบสถของวัดปราสาทที่เป็นอาคารแบบมหาอุดน่ันเอง อย่างไรก็ดีหาก
พิจารณาในอีกแง่มุมหน่ึงจะพบว่า พระอุโบสถในลักษณะน้ีนิยมสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลางเป็นต้น
มา ซึ่งส่วนใหญ่มักมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในเต็มผนัง การเปิดช่องหน้าต่างมากอาจทาํให้
ความต่อเน่ืองของภาพน้ันสะดุดลงก็เป็นได้68 ซึ่งอาคารลักษณะน้ีมีพบที่ วัดเกาะแก้ว และวัดใหญ่
สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงที่วัดปราสาทแห่งน้ี ซึ่งล้วนเป็นอาคารที่มีการเขียนภาพจิตรกรรม
ฝาผนังภายในทั้งสิ้น 
 พระอุโบสถวัดบางขนุน มีการเจาะช่องประตูผนังสกัดหน้า 2 
ประตู และผนังสกัดหลัง 1 ประตู แต่มีความน่าสนใจคือ ผนังสกัดหลังน้ัน มีขนาดเล็กกว่าปกติ ทําให้
สันนิษฐานว่า อาจมีวัตถุประสงค์ในการทําเพื่อให้เกิดแสงส่องผ่านมายังด้านหลังองค์พระพุทธรูป 
มากกว่าจะเพื่อการเข้าออก พระอุโบสถวัดปากนํ้า ไม่มีการเจาะช่องประตูที่ผนังสกัดด้านหลัง แต่มี

                                                             

 67สงวน รอดเพราะบุญ, พุทธศิลป์รัตนโกสินทร์, 22. และ สมคิด จิระทัศนะกลุ, พุทธ
ศาสนสถาปัตยกรรมไทย, 69. 
 68สมคิด จิระทัศนะกลุ, พุทธศาสนสถาปัตยกรรม, 69. 
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การเจาะช่องหน้าต่าง 2 ช่อง และพระอุโบสถ วัดโชติการาม มีการเจาะช่องหน้าต่างที่ผนังสกัด
ด้านหลัง 1 ช่อง ซึ่งเป็นอาคาร2หลังในกลุ่มอาคารกรณีศึกษาที่มีการเจาะช่องหน้าต่างที่ผนังสกัด
ด้านหลัง ซึ่งรูปแบบเช่นน้ี อาจเกิดจากการบูรณะในสมัยหลัง หรือแต่เดิมอาจมีความเป็นไปได้ว่าเคย
เป็นช่องประตูแต่มีการปรับเปลี่ยนเป็นช่องหน้าต่างในภายหลัง 
 นอกจากน้ีมีลักษณะของช่องเปิดซึ่งไม่ใช่ช่องทางสําหรับเข้า-ออก 
คือ ช่องเปิดบริเวณ หรือ ช่องหน้าต่าง บริเวณหน้าบันอาคาร เช่น ช่องหน้าต่างบริเวณหน้าบันช้ันลด 
พระอุโบสถ วัดซองพลู รวมถึงช่องเปิดบริเวณผนังตอนบนของอาคารที่ถัดลงมาจากหน้าบัน ลักษณะ
เป็นช่องเปิดขนาดเล็กไม่มีการประดับตกแต่ง ช่องเปิดในลักษณะน้ี มีปรากฏที่ พระอุโบสถ วัด
ปราสาท พระอุโบสถ วัดแก้วฟ้า ซึ่งพบในตําแหน่งของผนังสกัดด้านหลังพระประธาน และที่พระ
อุโบสถ วัดเอนกประดิษฐาราม ซึ่งพบในตําแหน่งผนังสกัดหน้า-หลัง 
 สําหรับช่องหน้าต่างบริเวณหน้าบันช้ันลดน้ัน อาจเป็นลักษณะ
ของการประดับที่คลี่คลายมาจากอิทธิพลของงานสถาปัตยกรรมซึ่งได้รับอิทธิพลจากต่างชาติ ในสมัย
อยุธยาหลังรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นต้น โดยอาจประดับไว้ในแง่ของรูปแบบที่สืบทอด
กันมาและความงามหรืออีกนัยหน่ึงคือเป็นคติสัญลักษณ์เชิงความหมายของการเป็นทางเข้าของกลุ่ม
บุคคลอีกกลุ่มหน่ึง เทวดา อมนุษย์ อันจะมาประทับเพื่อรวมงานพิธีมงคล ซึ่งจะเกิดข้ึนภายในพระ
อุโบสถ โดยมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน69 รูปแบบดังกล่าวปรากฏในกลุ่มวัดสมัย
รัตนโกสินทร์ เช่น วัดชนะสงคราม วัดหงส์รัตนาราม เป็นต้น  
 ส่วนช่องเปิดขนาดเล็กบริเวณผนังสกัดตอนบนของอาคารน้ัน 
อาจแยกออกเป็น 2 กรณี คือช่องเปิดด้านหลังของพระอุโบสถวัดปราสาท และวัดโบสถ์บน อาจสร้าง
ด้วยต้องการสื่อความถึงช่องทางพิเศษเช่นเดียวกันกับช่องเปิดที่บริเวณช้ันลดหน้าบันที่ได้กล่าวไป
ข้างต้น สําหรับพระอุโบสถวัดเอนกประดิษฐารามน้ันมีช่องเปิดทั้งด้านหน้า และด้านหลัง ซึ่งต่างกับ
อาคารอื่นๆ ที่มักมีช่องเปิดด้านหลังเพียงด้านเดียว อีกทั้งมุขลดด้านหน้าของอาคารนั้นได้บังช่องเปิด
ไป ทําให้อาจสันนิษฐานได้ว่า แต่เดิมรูปแบบของมุขลดด้านหน้า อาจไม่ใช่ลักษณะดังที่ปรากฏอยู่ใน
ปัจจุบัน สําหรับช่องเปิดผนังสกัดด้านหลังพระอุโบสถวัดแก้วฟ้าน้ัน มีระยะความสูงในระดับเดียวกับ
พระประธาน คือซ้อนอยู่ด้านหลังพระประธานพอดี ดังน้ันจึงอาจมีความเป็นไปได้ว่าต้องการให้ทํา
หน้าที่เป็นช่องแสงมากกว่า ด้วยทําเป็นช่องเปิดที่มีบานเปิดซึ่งสามารถเปิดได้จริง และมีระยะความสูง
จากพื้นไม่มากนัก ทําให้สามารถใช้งานได้จริง  
 

                                                             

 69สมคิด จิระทัศนะกลุ, คติ สัญลักษณ์ และความหมายของซุ้มประตู - หน้าต่างไทย 
(กรงุเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 13. 
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ตารางที่ 16 ตารางแสดงจํานวนประตู หน้า-หลัง ของกลุ่มอาคารกรณีศึกษา 
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 จํานวนห้องเสา 
 จํานวนห้องเสาของกลุ่มอาคารกรณีศึกษา ส่วนใหญม่ีขนาดด้าน
สกัด 3 ห้อง โดยสามารถแบง่ออกได้เป็น 
 1. ด้านสกัด 3 ห้อง ด้านยาว 3 ห้อง ห้องโถงหน้า-หลัง ได้แก่ 

  พระวิหาร วัดโชติการาม 
 2. ด้านสกัด 3 ห้อง ด้านยาว 4 ห้อง ได้แก่ 
  พระวิหาร วัดเสาธงหิน 
 3. ด้านสกัด 3 ห้อง ด้านยาว 4 ห้อง ห้องโถงหน้า ได้แก่ 
  พระอุโบสถ วัดศรีราษฎร ์  
  พระอุโบสถ วัดหลังบาง  
 4. ด้านสกัด 3 ห้อง ด้านยาว 5 ห้อง ห้องโถงหน้า-หลัง ได้แก่ 
  พระอุโบสถ วัดท้ายเมือง พระอุโบสถ วัดโตนด 
   พระอุโบสถ วัดเพลง พระอุโบสถ วัดบางขนุน 
  พระอุโบสถ วัดปราสาท พระอุโบสถ วัดบางไกรใน 
  พระวิหาร วัดสิงห ์ พระอุโบสถ วัดท่าบันเทิงธรรม 
 5. ด้านสกัด 3 ห้อง ด้านยาว 5 ห้อง ห้องโถงหน้า ได้แก่ 
  พระอุโบสถ วัดปากนํ้า พระอุโบสถ วัดโชติการาม 
  พระอุโบสถ วัดเขียน พระอุโบสถ วัดชลอ 
  พระอุโบสถ วัดแก้วฟ้า พระวิหาร วัดจําปา 
  พระอุโบสถ วัดโบสถ์บน พระอุโบสถ วัดเอนกประดิษฐาราม 
 6. ด้านสกัด 3 ห้อง ด้านยาว 6 ห้อง ห้องโถงหน้า ได้แก่ 
  พระอุโบสถ วัดค้างคาว 
 7. ด้านสกัด 3 ห้อง ด้านยาว 6 ห้อง ห้องโถงหน้า-หลัง ได้แก่ 
  พระอุโบสถ วัดซองพล ู

 8. ด้านสกัด 4 ห้อง ด้านยาว 5 ห้อง ห้องโถงหน้าหลัง ด้านละ 
2 ห้อง ได้แก่ 

  พระอุโบสถ วัดโพธ์ิบางโอ 
  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นน้ี จะพบได้ว่า ระบบที่มีความนิยม
มากที่สุด คือ ขนาดห้องเสาด้านสกัด 3ห้องเสา และด้านยาว 5 ห้องเสา และจากข้อมูลน้ีทําให้อาจ
สันนิษฐานได้ว่า อาคารส่วนใหญ่ไม่มีการต่อเติมห้องเสาด้านยาว และมีกลุ่มของอาคารที่มีขนาดห้อง
เสาแตกต่างจากอาคารอื่นๆ คือ พระวิหารวัดเสาธงหิน ซึ่งเป็นอาคารที่ไม่มีมุขหรือเฉลียง รวมถึง พระ
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อุโบสถ วัดโพธ์ิบางโอ เป็นอาคารในผังแบบมีพะไลรอบ ทําให้มีลักษณะและจํานวนของห้องเสา
แตกต่างไปจากอาคารอื่นๆ สําหรับ พระวิหาร วัดโชติการามน้ัน เป็นที่น่าสนใจว่า อาคารมีขนาดด้าน
ยาวที่ค่อนข้างสั้น ซึ่งส่งผลต่อพื้นที่ภายในอาคารคล้ายเป็นพื้นที่ในแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลักษณะ
เช่นน้ี คล้ายคลึงกับรูปแบบของอาคารบางหลังในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นอาคารที่มีด้านยาวสั้น
เช่นเดียวกัน เช่น พระอุโบสถ วัดราชนัดดา เป็นต้น  
ตารางที่ 17 ตารางแสดงจํานวนหอ้งเสาอาคาร ด้านสกัด x ด้านยาว + มุข, เฉลียง 
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  3.3.1.3 รูปแบบของผังพ้ืน 
 รูปแบบของผังพื้นอาคารในกรณีศึกษา พบรูปแบบของผังพื้น

อาคาร 4 แบบหลักด้วยกัน คือ 
 1. ผังแบบไม่มีมุข คือ อาคารในผังพื้นรูปสี่เหลี่ยมไม่มีการทํามุข
หรือระเบียงรอบ โดยอาจมีหรือไม่มีเสาร่วมในอาคารก็ได้ ผังอาคารในลักษณะน้ี ได้แก่ วิหาร วัดเสา
ธงหิน(ไม่มีเสาร่วมใน) 
 2. ผังแบบมีมุข ซึ่งปกติจะมี 2 ลักษณะ คือ มุขแบบทึบ และ มุข
แบบโถง โดยอาจแบ่งแยกรูปแบบได้เป็น  
 ผังแบบมีมุขทึบ หน้า-หลัง ได้แก่  
 พระอุโบสถ วัดเพลง 
 ผังแบบมีมุขโถง หน้า-หลัง ได้แก่  
 พระอุโบสถ วัดปราสาท พระวิหาร วัดสิงห์ 
 3. ผังแบบมีเฉลียง คือ อาคารที่มีผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และ 
พื้นที่บริเวณผนังสกัดมีการต่อพื้นที่เฉลียงย่ืนออกมา โดยอาจแบ่งแยกรูปแบบได้เป็น 
 ผังแบบมีเฉลียงหน้า ได้แก่  
 พระอุโบสถ วัดปากนํ้า  พระอุโบสถ วัดโชติการาม 
 พระอุโบสถ วัดเขียน พระอุโบสถ วัดค้างคาว 
 พระอุโบสถ วัดโพธ์ิเผือก พระอุโบสถ วัดชลอ 
 พระอุโบสถ วัดแก้วฟ้า พระวิหาร วัดจําปา 
 พระอุโบสถ วัดโบสถ์บน พระอุโบสถ วัดศรีราษฎร ์
 พระอุโบสถ วัดหลังบาง พระอุโบสถ วัดเอนกประดิษฐาราม 
 ผังแบบมีเฉลียงหน้า-หลัง ได้แก่ 
 พระอุโบสถ วัดท้ายเมือง พระวิหาร วัดโชติการาม 
 พระอุโบสถ วัดโตนด พระอุโบสถ วัดบางขนุน 
 พระอุโบสถ วัดซองพล ู พระอุโบสถ วัดบางไกรใน 
 พระอุโบสถ วัดท่าบันเทงิธรรม 
 4. ผังแบบมีพาไลรอบ คือ อาคารในผังรูปสีเ่หลี่ยมผืนผ้าที ่
รอบนอกของอาคารต้ังเป็นแนวเสารับปีกนกชายคาโดยรอบ ได้แก่ พระอุโบสถ วัดโพธ์ิบางโอ 
 เมื่อสรปุตามข้อมลูข้างต้นแล้ว จะพบได้ว่า รูปแบบของแผนผัง
อาคารที่พบในพื้นที่เรียงลําดับจากมาก ไปน้อย คือ ผังแบบมีเฉลียงโถงหน้า จํานวน 12 หลัง ผังแบบ
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มีเฉลียงโถงหน้า-หลงั จํานวน 7 หลัง ผงัแบบมีมุขโถงหน้า-หลงั 2 หลัง ผงัแบบไมมีมุขและพาไลรอบ 
จํานวน 1 หลัง และผังแบบมมีุขทึบหน้า-หลงั จํานวน 1 หลงั 
 จากข้อมูลข้างต้นน้ี ทําให้อาจสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบของผัง
พื้นที่พบมากที่สุด คือ ผังพื้นแบบมีเฉลียงหน้า ซึ่งมีผู้ต้ังข้อสังเกตไว้ว่า อาจเป็นพื้นที่ซึ่งต่อเพิ่มข้ึนมา
สําหรับให้ชาวบ้านได้มาน่ังในยามที่มีกิจกรรมในพระอุโบสถ หรือมีงานบวช ซึ่งพื้นที่ภายในพระ
อุโบสถ ไม่สามารถรองรับได้เพียงพอ70 สําหรับในแง่ของพื้นที่น้ัน พื้นที่คลองบางกรวยและคลอง
บางกอกน้อย พบรูปแบบผังอาคารที่มีความหลากหลายมากที่สุด คือ 4 รูปแบบ ซึ่งหากเช่ือมโยงกับ
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณน้ีก็จะพบว่าเป็นบริเวณที่เป็นเส้นทางสัญจรมาต้ังแต่ครั้งกรุง
ศรีอยุธยา มีหลักฐานจากการขุดคลองลัดบริเวณบางกรวยในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ซึ่ง
สันนิษฐานว่าคงมีการสร้างวัดและต้ังถ่ินฐานชุมชนในระยะเวลาน้ัน รวมถึงเป็นเส้นทางสัญจรที่คง
ความนิยมมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น อีกทั้งมีความสืบเน่ืองและเช่ือมโยงกับพื้นที่ธนบุรี 
รวมทั้งเป็นพื้นที่อันมีความเช่ือมโยงกับราชตระกูลวังหลัง ดังปรากฏการบูรณะ วัดโพธ์ิบางโอ เป็นต้น 
ซึ่งคงเป็นเหตุผลที่ทําให้รูปแบบของผังพื้นอาคารในพื้นที่น้ีมีความหลากหลายด้วยมีเหตุปัจจัยภายจาก
หลายส่วนเข้ามาในพื้นที่ 
 อย่างไรก็ตาม ในการวิเคราะห์ข้อมูลของแผนผังอาคารน้ัน ทั้งใน
แง่ของอายุสมัยในการสร้างรวมถึงการบูรณปฏิสังขรณ์ จะต้องอ้างอิงข้อมูลของรูปแบบอาคาร
ประกอบด้วย เน่ืองจากเป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน ดังน้ันจึงจะได้กล่าวรวมไว้ ในหัวข้อการ
วิเคราะห์รูปแบบของอาคารต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 70สัมภาษณ์ อาจารย์สมจินตนา เกตุทัต, หัวหน้าหน่วยอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมจงัหวัดนนทบรุี โรงเรียนสตรีนนทบุรี, 12 มีนาคม 2559. 
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ตารางที่ 18 ตารางแสดงลักษณะผังพื้นอาคาร 
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 3.3.2 ลักษณะรูปแบบอาคาร 
  รูปแบบของอาคารน้ันจะมีความสัมพันธ์กันกับรูปแบบของแผนผังอาคาร 
ดังน้ันในที่น้ีจึงจะจัดแยกรูปแบบของอาคารกรณีศึกษาที่พบ โดยผนวกรูปแบบของแผนผังอาคารเข้า
กับรูปแบบของหลังคา  ซึ่งสามารถจัดแยกรูปแบบอาคารได้ดังน้ี  
  3.3.2.1. ผังแบบไม่มีมุข 
 แบบทึบ  
 หลงัคาทรงจั่วมปีีกหลังคารอบ หรือที่เรียกว่า ทรงโรง ได้แก ่ 
 พระวิหาร วัดเสาธงหิน 
  3.3.2.2  ผังแบบมีมุข  
 แบบมุขทึบหน้า-หลัง  
 หลงัคาทรงจั่วมีช้ันลด ได้แก่  
 วัดเพลง 
 แบบมุขโถงหน้าหลัง  
 หลงัคาทรงจั่วมีช้ันลดและมุขใต้ข่ือ ได้แก่  
 พระวิหาร วัดสิงห ์
 หลงัคาทรงจั่วมีช้ันลดและมุขเด็จ ได้แก ่ 
 พระอุโบสถ วัดปราสาท 
  3.3.2.3 ผังแบบมีเฉลียง 
 แบบเฉลียงหน้า 
 หลงัคาทรงจั่วมีช้ันลด ได้แก่ 
 พระอุโบสถ วัดค้างคาว พระอุโบสถ วัดโบสถ์บน 
 พระอุโบสถ วัดเอนกประดิษฐาราม 
 หลงัคาทรงจั่วมีช้ันลดและมพีะไลหน้า ได้แก่ 
 พระอุโบสถ วัดเขียน พระอุโบสถ วัดแก้วฟ้า 
 พระอุโบสถ วัดศรีราษฎร ์
 หลงัคาทรงจั่วไม่มีช้ันลด มีมุขใต้ข่ือ ได้แก่ 
 พระอุโบสถ วัดชลอ   
 หลงัคาทรงจั่วไม่มช้ัีนลดมีปีกหลังคาขนาดเล็กรอบและมีพาไลหน้า 
ได้แก่  
 พระอุโบสถ วัดปากนํ้า พระอุโบสถ วัดโชติการาม 
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 หลงัคาทรงจั่วไม่มีช้ันลด มีพะไลหน้า ได้แก่  
 พระอุโบสถ วัดโพธ์ิเผือก พระวิหาร วัดจําปา 
 พระอุโบสถ วัดหลังบาง 
  3.3.2.4 แบบเฉลียงหน้า-หลัง 
 หลงัคาทรงจั่วมีช้ันลด ได้แก่ 
 พระอุโบสถ วัดท้ายเมือง พระวิหาร วัดโชติการาม 
 พระอุโบสถ วัดโตนด พระอุโบสถ วัดบางขนุน 
 พระอุโบสถ วัดท่าบันเทิงธรรม 
 หลงัคาทรงจั่วมีไมม่ีช้ันลดและมีมุขใต้ข่ือ ได้แก่  
 พระอุโบสถ วัดบางไกรใน 
 หลงัคาทรงจั่วมีช้ันลดและมพีาไลหน้าหลงั ได้แก่   
 พระอุโบสถ วัดซองพล ู
 หลงัคาทรงจั่วมีช้ันลดและมพีาไลรอบ ได้แก่ 
 พระอุโบสถ วัดโพธ์ิบางโอ 
  จากข้อมลูข้างต้น ทําให้อาจสรุปได้ว่า ลักษณะรปูแบบอาคารที่พบเป็นหลัก
ใหญ่ในพื้นที่ คือ 
  1. อาคารแบบไทยประเพณี ซึ่งมรีูปแบบหลกัที่พบแยกออกเป็น 
 1.1 มีมุขเด็จ ดังเช่น พระอุโบสถวัดปราสาท  
 1.2 มีมุขลดใต้ข่ือ ดังเช่น พระวิหารวัดสิงห์ พระอุโบสถวัดบางไกรใน 
 1.3 มีหลังคาช้ันลด ดังเช่น พระอุโบสถวัดค้างคาว พระอุโบสถวัดท้าย
เมือง 
 1.4 มีการทําพะไลหน้าหรือเรียกว่าเพิงหลังคา บางครั้งเรียกว่าหับเผย
หรือจั่นหับด้านหน้า ดังเช่น พระอุโบสถ วัดแก้วฟ้า  
 มีพาไลหน้า-หลัง ดังเช่น พระอุโบสถวัดซองพลู  
 มีพาไลรอบ ดังเช่น พระอุโบสถวัดโพธ์ิบางโอ 
 2. อาคารที่ได้รับอิทธิพลศิลปะตะวันตกในสมัยอยุธยาตอนปลาย หรือ 
เรียกว่าอาคารทรงตึก  
 2.1 อาคารทรงจั่วไม่มีไขรา ก่อผนังถึงอกไก่ ดังเช่น พระอุโบสถวัดเพลง  
 2.2 อาคารทรงจั่ว ไม่มีไขรา แบบกระเท่เซร มีพาไลหน้า หรือเรียกว่า
เพิงหลังคา บางครั้งเรียกว่าหับเผยหรือจั่นหับ ดังเช่น พระอุโบสถวัดโชติการาม  
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 2.3 อาคารแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 ลักษณะหน้าบันแบบ
กระเท่เซร มีหน้าบันช้ันลดแบบอย่างศิลปะจีน รวมถึงลวดลายประดับก็เป็นลายที่แสดงอิทธิพลจีน
เช่นกัน ดังเช่น พระอุโบสถ วัดท่าบันเทิงธรรม (ดูตารางลักษณะรูปแบบอาคารประกอบ) 
  นอกจากน้ีมีอาคารแบบที่มีมุขเด็จมีพบ 2 หลังด้วยกัน คือ พระอุโบสถวัด
ปราสาท เป็นอาคารแบบไทยประเพณี และพระอุโบสถวัดเพลง เป็นอาคารที่น่าจะได้รับอิทธิลพ
ตะวันตก หรือกลุ่มอาคารในสมัยหลังรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นต้นมา ทั้งสองรูปแบบน้ี
ได้รับการกําหนดอายุในสมัยอยุธยาตอนปลาย และสามารถเทียบเคียงได้ในกลุ่มอาคารหลายหลัง ที่
ได้รับการกําหนดอายุในสมัยเดียวกัน สําหรับวัดเพลง ด้วยสภาพอาคารก่อนการบูรณะ ส่วนบนได้
พังทลายลงมาจนหมด ทําให้ไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่าแต่เดิมน้ันมีรูปแบบใด อย่างไรก็ตามจากลักษณะ
ร่องรอยหลักฐานที่หลงเหลืออยู่ รวมถึงลวดลายประดับทําให้สันนิษฐานได้ว่าอาจอยู่ในราวสมยัอยุธยา
ตอนปลายใน พุทธศตวรรษที่ 23 71 ในสมัยหลังรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นต้นไป จาก
ลักษณะของลายก้านขดประดับด้วยลายใบไม้ซีกใบไม้ซ้อนอย่างตะวันตกที่ปรากฏ72 ซึ่งอาจเทียบเคียง
ได้กับกลุ่มอาคาร ที่เรียกว่าอาคารทรงตึกที่ร่วมสมัยกัน73  
 

 

                                                             

 71ประภัสสร์ ชูวิเชียร, “โบราณสถานวัดเพลงร้าง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี,” 
ศิลปากร 50, 4(กรกฎาคม-สิงหาคม 2550): 59. 
 72สันติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเจมส์ ทอมป์
สัน, 2532), 65-66. 
 73จุมพล เพิ่มแสงสุวรรณ, “พระอุโบสถและพระวิหารที่ได้รับอทิธิพลตะวันตกสมัย
อยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2199-2310)” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 125. 

ภาพที ่86 พระอุโบสถ วัดปราสาท 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย 
 เมื่อ 15 มีนาคม 2557) 
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ภาพที่ 88 พระอุโบสถ วัดเพลง(ภายหลงัได้รับการบูรณะ) 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556) 

 
 

ภาพที ่87 พระอุโบสถ วัดช่องนนทร ี
ที่มา: วัดช่องนนทรียานนาวา, เข้าถึงเมื่อ 28 
มีนาคม 2559 เข้าถึงได้จาก
https://commons.wikimedia.org/wiki/ 
วัดช่องนนทร_ียานนาวา_กรงุเทพฯ_11.JPG 

ภาพที ่89  ลวดลายประดับทีห่ลงเหลือ
 บริเวณหน้าบันซุม้ประตู 
 พระอุโบสถวัดเพลง 
 (ด้วยความอนุเคราะหจ์าก 
 ผศ. ดร. ประภัสสร์ ชูวิเชียร 
 ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
 ศิลปากร) 
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  สําหรับอาคารแบบมีมุขลดใต้ข่ือ พบทั้งหมด 3 หลัง ในกลุ่มอาคาร
กรณีศึกษา ได้แก่ วิหารวัดสิงห์ พระอุโบสถ วัดบางไกรใน พระอุโบสถ วัดชลอ สําหรับ วิหารวัดสิงห์ 
และพระอุโบสถวัดบางไกรใน มีลักษณะรูปแบบที่ใกล้เคียงกันเป็นอย่างมาก แต่วิหารวัดสิงห์น้ัน ยังคง
มีความสมบูรณ์และเหลือหลักฐานงานประดับ ที่มีความละเอียด ในขณะท่ีพระอุโบสถ วัดบางไกรใน 
มีรูปแบบที่เรียบง่ายและไม่มีการประดับ ซึ่งอาจเน่ืองมาจากการบูรณะ เน่ืองจากมีร่องรอยงาน
ประดับบริเวณหน้าบันที่คล้ายกับที่พบที่หน้าบันวิหารวัดพระสิงห์ สําหรับรูปแบบอาคารที่มีมุขลดใต้
ข่ือน้ัน มีปรากฏต้ังแต่สมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 23 และยังคงปรากฏต่อเน่ืองมาจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น และเมื่อพิจารณาในแง่ของที่ต้ัง วัดทั้งสองน้ันก็อยู่ในกลุ่มชุมชนที่ใกล้เคียงกัน 
แต่พระอุโบสถ วัดชลอ แม้จะมีการทํามุขใต้ข่ือเช่นเดียวกัน แต่กลับมีลักษณะบางประการท่ีผิดแผกไป 
คือ ทํามุขลดใต้ข่ือเพียงด้านหน้าด้านเดียว (จากการวิเคราะห์ทิศทางของอาคาร และช่องเปิด ทําให้
อาจสันนิษฐานได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้านหน้า) และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบของรูปแบบมุขรวมถึง
วัสดุ ทําให้สันนิษฐานได้ว่า มุขใต้ข่ือที่ปรากฏน่าจะเป็นงานซ่อมสร้างสมัยหลัง สําหรับรูปแบบอาคาร
ที่มีมุขลดใต้ข่ือมีปรากฏในสมัยอยุธยาตอนปลายและจัดเป็นลักษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรมสมัย
พระเจ้าบรมโกศ เช่นที่ วิหารพระมงคลบพิตร74 รวมถึงมีปรากฏในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เช่นที่ 
พระวิหาร วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ พระอุโบสถ วัดชัยพฤกษมาลา ตลิ่งชัน เป็นต้น อย่างไรก็ดี
จากรูปแบบของลวดลายที่ประดับ สันนิษฐานว่า พระวิหารวัดสิงห์ และพระอุโบสถวัดบางไกรใน อาจ
เป็นงานสร้างหรือมาได้รับการบูรณะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นน่ันเอง  

  
  
 

                                                             

 74เสนอ นิลเดช. ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537), 81. 

ภาพที ่90 ภาพจําลองสามมิติพระวิหาร วัด
 สิงห ์

ภาพที ่91 ภาพจําลองสามมิติพระอุโบสถ วัด
 บางไกรใน 
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ภาพที่ 94 ลวดลายประดับหน้าบันช้ันลดพระวิหาร วัดสงิห์ มีรูปแบบของลวดลายอย่างที่นิยมในสมัย
 รัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลที่ 2-3 
             (จากการสํารวจของ ปญัจเวช บุญรอด เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556) 
  อาคารแบบมีพาไลหน้า หรือเพิงหน้า เป็นกลุ่มอาคารที่พบมากที่สุดในกลุ่ม
อาคารกรณีศึกษา ซึ่งพบทั้งในหลังคาหน้าบันแบบมีไขราอย่างประเพณี เช่น พระอุโบสถ วัดแก้วฟ้า 
และแบบกระเท่เซร่ เช่น พระอุโบสถ วัดโชติการาม รูปแบบอาคารที่มีพะไลหน้า หรือเพิงหน้าเช่นน้ี 
เป็นรูปแบบอาคารสมัยอยุธยาที่พบในหลายพื้นที่ ทั้งในเขตเมืองอยุธยา และจังหวัดปริมณฑล
ใกล้เคียง รวมถึงพื้นที่ฝั่งธนบุรี และที่บริเวณคลองอ้อมนนท์ ซึ่งอาจสามารถกําหนดอายุรูปแบบของ
อาคารลักษณะน้ีในราว สมัยอยุธยาตอนปลายเป็นต้นมาและสืบเน่ืองมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ 
อาคารในลักษณะที่มีพะไลหน้า หรือเพิงหน้าน้ัน มีผู้สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่พระบรมวงศานุวงศ์ หรือ

ภาพที่ 92 ภาพจําลองสามมิติพระวิหาร วัดชลอ ภาพที ่93 พระวิหาร วัดสุทัศน์เทพวราราม 
ที่มา: หอภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ขุนนาง เป็นผู้สร้าง หรือเป็นวัดราษฎร์75 อย่างไรก็ดีข้อสันนิษฐานดังกล่าวอาจไม่สามารถใช้เป็นข้อ
ยืนยันที่ชัดเจนได้อย่างแน่ชัด 

 
ภาพที่ 95  พระอุโบสถ วัดแก้วฟ้าก่อนได้รับการบรูณะ 
 (ด้วยความอนุเคราะหจ์าก ผศ. ดร. ประภัสสร์ ชูวิเชียร ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 

 
  
 
 
 
 
 
  

                                                             

 75สงวน รอดเพราะบุญ, พุทธศิลป์รัตนโกสินทร์, 23. 

ภาพที ่96 พระอุโบสถ วัดโชติการาม 
             (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ  
             3 เมษายน 2559) 
 

ภาพที ่97 พระอุโบสถ วัดชมพูเวก 
ที่มา: หนุ่มลูกทุ่ง, ชมแม่พระธรณีงามทีสุ่ดใน
โลกที่ วัดชมพูเวก, เข้าถึงเมื่อ 18 เมษายน 
2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.manager.co.th/Travel/ViewN
ews.aspx?NewsID=9550000023110 
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  อาคารแบบที่มีการทําพะไลรอบ มีพบเพียงแห่งเดียวที่ พระอุโบสถ วัดโพธ์ิ
บางโอ จากลักษณะของรูปแบบน้ันแสดงถึงความเกี่ยวเน่ืองกับงานช่างหลวง ดังเช่น พระอุโบสถ วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม  สอดคล้องกับประวัติการบูรณะ รวมถึงที่ต้ังของวัดซึ่งอยู่บริเวณปากคลอง
อ้อมนนท์จุดที่เช่ือมต่อกับคลองบางกอกน้อยและคลองบางกรวยซึ่งถือเป็นบริเวณที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวโยงกับพื้นที่ธนบุรี และกรุงเทพฯ อีกทั้งมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกับวัดในพื้นที่คลองชักพระ อันเป็น
แม่นํ้าเจ้าพระยาสายเดิมในบริเวณพื้นที่ธนบุรี ก่อนที่จะมีการขุดคลองลัดน่ันเอง คลองน้ีเช่ือมโยงกับ
คลองบางระมาด บางเชือกหนัง มีวัดหลายแห่งต้ังกระจายตัวตามลํานํ้าเช่นเดียวกันกับพื้นที่คลองอ้อม
นนท์ รวมถึงมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาต้ังแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น 
พระอุโบสถ วัดตลิ่งชัน และ พระอุโบสถ วัดเรไร ซึ่งตามประวัติกล่าวว่าเป็นวัดเก่าที่ได้รับการ
ปฏิสังขรณ์ข้ึนใหม่โดยเจ้านายฝ่ายพระราชวังบวรสถานพิมุข (พระราชวังหลัง) เช่นเดียวกับวัดโพธ์ิบาง
โอ ที่ได้รับการบูรณะโดย กรมหลวงเสนีบริรักษ์ 
  นอกจากน้ันอาคารอย่างพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 ดังปรากฏที่พระอุโบสถ 
วัดท่าบันเทิงธรรม ซึ่งต้ังอยู่บริเวณคลองบางใหญ่ มีรูปแบบที่ใกล้เคียงกับวัดร่วมสมัยเดียวกัน ก็แสดง
ถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีพัฒนาการเช่ือมโยงกับการพัฒนาของพ้ืนที่ซึ่งมีการอยู่อาศัยและใช้เป็น
เส้นทางสัญจร รวมถึงเป็นแหล่งผลิตนํ้าตาลที่สําคัญในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา อาจจะสรุปได้อย่าง
คร่าวๆ ว่า รูปแบบของอาคารที่พบในพื้นที่บริเวณคลองอ้อมนนท์หลายกลุ่มอาคารน้ันมีร่องรอย
หลักฐานที่เช่ือมโยงได้ว่าเป็นรูปแบบของกลุ่มอาคารในสมัยอยุธยาตอนปลาย และสืบเน่ืองมาจนถึง
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (เฉพาะรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมของอาคารน้ัน อาจจะสามารถ
กําหนดอายุได้แน่ชัดในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นต้นมา)  

 
 
 

ภาพที ่98 พระอุโบสถ วัดโพธ์ิบางโอ 
 (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ  
             3 เมษายน 2559) 
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ภาพที่ 100 พระอุโบสถ วัดเรไร ตลิ่งชัน 
ที่มา: วัดเรไรคลองชักพระตลิ่งชัน กรงุเทพฯ, เข้าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.itti-patihan.com/วัดเรไร-คลองชักพระ-ตลิ่งชัน-กรุงเทพฯ.html 

  
 
 
 

ภาพที ่99 พระอุโบสถ วัดตลิ่งชัน(ก่อนบรูณะ) 
ที่มา: ศรันย์ ทองปาน, ชุมทางตลิ่งชัน, เข้าถึงเมื่อ 
23 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://www. 
muangboranjournal.com/modules.php?na
me=Sections&op=viewarticle&artid=115 
 
 

ภาพที ่106 พระอุโบสถ วัดท่าบันเทิงธรรม 
 (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ  
              3 เมษายน 2559) 
 

ภาพที ่107 พระอุโบสถ วัดนางชี 
ที่มา: หอภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ตารางที่ 19 ตารางแสดงลักษณะรูปแบบอาคารกรณีศึกษา 
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 3.3.3 องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
  องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของอาคารกรณีศึกษา ในที่น้ีจะแบ่ง
ออกเป็น องค์ประกอบหลัก และ องค์ประกอบย่อย ของอาคาร โดยประกอบไปด้วย 
 3.3.3.1 องค์ประกอบหลัก 
 1. ฐานอาคาร 
 ฐานอาคารของกลุ่มอาคารกรณีศึกษา จะแยกออกเป็น ส่วน
ฐานตัวเรือน และ ส่วนฐานของมุข เฉลียง และพะไล ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบออกได้ ดังน้ี 
 ฐานเรือน 
 ฐานปัทม์ ได้แก่ 
 พระอุโบสถวัดเขียน  
 พระอุโบสถวัดค้างคาว 
 พระอุโบสถวัดจําปา    
 พระอุโบสถวัดศรรีาษฎร์(ฐานส่วนล่างถูกเทพื้นทับ ทําให้
องค์ประกอบไม่ครบ แต่จากการสันนิษฐานคาดว่าเป็นฐานปทัม์) 
  ฐานสิงห์ ได้แก่ 
  พระอุโบสถวัดโชติการาม พระวิหารวัดโชติการาม 
  พระอุโบสถวัดโตนด พระอุโบสถวัดโพธ์ิบางโอ 
  พระอุโบสถวัดบางขนุน 
  ฐานบัวลูกแก้วอกไก่ ได้แก่ 
  พระอุโบสถวัดปากนํ้า พระอุโบสถวัดชลอ 
  พระอุโบสถวัดแก้วฟ้า พระอุโบสถวัดซองพล ู
  พระอุโบสถวัดบางไกรใน   
  ฐานสิงห์คาดบัวลูกแก้วอกไก่ ได้แก่ 
  พระอุโบสถวัดท้ายเมือง พระอุโบสถวัดปราสาท 
 นอกจากน้ียังมีลักษณะของชุดฐานที่ไม่ร่วมกลุ่มกับชุดฐานอื่นๆ คือ 
ฐานของพระอุโบสถ วัดหลังบาง ลักษณะเป็นฐานเขียงสูง รองรับฐานบัวควํ่าและเหนือข้ึนไป มีบัว
ลูกแก้วคาดหน่ึงเส้น 
 2. ฐานมุข เฉลียง พะไล 
 อาคารในกรณีศึกษา พบลักษณะของอาคารแบบมีพะไลรอบ
จํานวน 1 หลัง และแบบมีมุขลดจํานวน 2 หลัง นอกน้ันคืออาคารแบบมีเฉลียง ดังน้ันจึงจะกล่าวแยก
เฉพาะประเภทของฐาน ดังน้ี  
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  ฐานเขียง ได้แก่ 
  พระอุโบสถวัดปากนํ้า พระอุโบสถวัดเขียน 
  พระอุโบสถวัดโตนด พระอุโบสถวัดแก้วฟ้า 
  พระอุโบสถวัดจําปา พระอุโบสถวัดหลังบาง 
  พระอุโบสถ วัดเอนกประดิษฐาราม  
  ฐานบัวควํ่า ลักษณะคือเป็นฐานเขียงรองรบัช้ันฐานบัวควํ่า
เพียงอย่างเดียว ได้แก่ 
  พระอุโบสถวัดซองพล ู   
  ฐานปัทม์ ได้แก่ 
  พระอุโบสถวัดค้างคาว        พระอุโบสถ วัดชลอ 
  พระอุโบสถวัดปราสาท(มุขโถง) พระอุโบสถวัดบางไกรใน 
  พระวิหารวัดสิงห์ (มุขโถง)       พระอุโบสถวัดโบสถ์บน 
  พระอุโบสถวัดท่าบันเทงิธรรม 
  ฐานสิงห์ ได้แก่ 
  พระอุโบสถวัดท้ายเมือง พระอุโบสถวัดเพลง (มุขทึบ
  พระอุโบสถวัดโพธ์ิบางโอ (พาไล) 
 มีลักษณะของชุดฐานที่ไม่เข้ากลุ่มกับฐานประเภทอื่นๆ คือ ส่วน
ฐานของเฉลียง พระอุโบสถ วัดบางขนุน ลักษณะเป็นชุดฐานคล้ายบัวลูกแก้วขนาดใหญ่ต่อด้วยฐาน
เขียงรองรับอาคาร ซึ่งอาจเกิดจากการบูรณะหรืออาจเน่ืองจากการปรับระดับความสูงของพ้ืนที่ 
 สําหรับลักษณะของฐานที่มีระนาบของเส้นโค้ง หรือที่เรียกว่า ฐาน
แอ่น ซึ่งเริ่มนิยมทําในสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยเน้นความเป็นเส้นโค้งทั้งเส้นฐานและเส้นหลังคา76 
สําหรับอาคารในกรณีศึกษาที่พบลักษณะของฐานเช่นน้ี ได้แก่  
  พระอุโบสถวัดท้ายเมือง พระอุโบสถวัดโชติการาม  
  พระอุโบสถวัดเขียน พระอุโบสถวัดชลอ 
  พระอุโบสถวัดแก้วฟ้า พระอุโบสถวัดบางขนุน 
  พระอุโบสถ วัดปราสาท พระอุโบสถวัดซองพล ู
  พระอุโบสถ วัดโบสถ์บน 
  วัดส่วนใหญ่ในกลุ่มน้ีมีประวัติการสร้างที่เช่ือมโยงถึงสมัยอยุธยา 
อย่างไรก็ตามอาคารบางหลังน้ันมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอย่างพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 เช่น 

                                                             

 76เสนอ นิลเดช, ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม, 80-81. 
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พระอุโบสถวัดโชติการาม และพระอุโบสถวัดเขียน จึงอาจมีความเป็นไปได้ว่ามีการบูรณปฏิสังขรณ์
อาคารและรายละเอียดขององค์ประกอบสถาปัตยกรรมบางประการข้ึนใหม่ แต่คงไว้ซึ่งลักษณะของ
ฐานและเรือนอาคารของเดิม 
 สําหรับลักษณะของฐานที่พบ เป็นลักษณะรูปแบบของฐานที่มี
ปรากฏในสมัยอยุธยาตอนปลาย-รัตนโกสินทร์ตอนต้นทั้งสิ้น ในแง่ของลักษณะการใช้งานน้ันจะพบว่า 
มีรูปแบบของการให้ความสําคัญระหว่างฐาน 2 ส่วน คือ ฐานส่วนเรือน และฐานส่วนมุข เฉลียง หรือ
พะไล โดยพบว่ามีส่วนฐานของอาคารน้ันจะเป็นรูปแบบของฐานที่มีลักษณะเด่นกว่าฐานของส่วนมุข 
เฉลียง หรือพะไล ดังเช่น พระอุโบสถ วัดท้ายเมือง มีส่วนฐานเรือนเป็นฐานสิงห์บัวลูกแก้ว ส่วนฐาน
เฉลียงเป็นฐานสิงห์ เช่นเดียวกับอาคารพระอุโบสถ วัดปราสาท ซึ่งมีส่วนฐานเรือนเป็นฐานสิงห์บัว
ลูกแก้วเช่นกัน ในขณะที่ฐานมุขเป็นฐานสิงห์ วิหาร วัดสิงห์ มีส่วนฐานเรือนเป็นฐานสิงห์ ในขณะท่ี
ส่วนมุขน้ันเป็นฐานปัทม์ เป็นต้น นอกจากน้ี ยังปรากฏลักษณะที่ฐานส่วนเรือนและฐานส่วนมุขหรือ
เฉลียงหน้าน้ัน เป็นชุดฐานเดียวกัน ดังที่ พระอุโบสถ วัดค้างคาว ซึ่งทั้งฐานของเรือนและฐานของมุข
เป็นฐานปัทม์เหมือนกัน เป็นต้น ลักษณะการจัดรูปแบบของฐานเช่นน้ีเป็นรูปแบบที่มีมาปรากฏมา
ต้ังแต่สมัยอยุธยา ถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ที่มีการปรับเปลี่ยนลักษณะ
มากข้ึน77 
 ฐานสิงห์คาดบัวลูกแก้ว เป็นรูปแบบของฐานที่มีพบเพียงสองแห่ง
ในกลุ่มอาคารกรณีศึกษา คือ พระอุโบสถ วัดปราสาทและพระอุโบสถวัดท้ายเมือง ซึ่งมีลักษณะของ
องค์ประกอบสถาปัตยกรรมหลายประการที่ใกล้เคียงกัน สําหรับลักษณะของฐานส่วนใหญ่ที่พบน้ัน 
คือ ฐานปัทม์ และฐานสิงห์ ซึ่งถือเป็นรูปแบบของฐานที่สืบทอดลงมาจากสมัยอยุธยา จนถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ สําหรับลักษณะของฐานบางรูปแบบที่ไม่สามารถจัดหมวดหมู่ประเภทได้น้ัน น่าจะเกิด
จากการบูรณะหรือฝีมือช่างท้องถ่ิน เช่น ส่วนฐานของพระอุโบสถ วัดหลังบาง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 77ดูเพิ่มเติมใน สมคิด จริะทัศนะกลุ, “พระอุโบสถและพระวิหารสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม บัณฑิต
วิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 318. 
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ตารางที่ 24 ตารางแสดงองค์ประกอบสถาปัตยกรรม ฐาน 

 
 
 
 
 
 
 



224 
 

 2. เสา บัวหัวเสา บัวเชิงเสา 
 เสาประธาน 
 เสาประธาน หมายรวมถึงเสาร่วมในที่อยู่ภายในอาคารและเสา
ประธานรบัมุขภายนอกอาคาร สําหรับกลุ่มอาคารกรณีศึกษา มีอาคารที่ปรากฏเสาร่วมในเพียงแหง่
เดียว คือ วิหาร วัดเสาธงหิน ลักษณะเป็นเสากลมไมม่ีการประดับตกแต่งลวดลาย 
 สําหรับเสาประธานรบัมุขน้ัน รปูแบบที่พบคือ  
 เสาประธานย่อมุมไม้สิบสอง ได้แก่ 
 พระอุโบสถวัดท้ายเมือง พระอุโบสถวัดบางขนุน 
 พระอุโบสถวัดโบสถ์บน พระอุโบสถวัดเอนกประดิษฐาราม 
 พระวิหารวัดสิงห ์
 เสาประธานสี่เหลี่ยมลดค้ิว ลักษณะคือเสาสีเ่หลี่ยมทีบ่ริเวณ
มุมมีการลบเหลี่ยม มีบัวหัวเสาแบบบัวแวง บริเวณขอบบัวประดับกระจังตาอ้อย คอเสาเป็นบัวลูกแก้ว 
ประดับลายดอกสี่กลบี บ่าเสาประดับบัวคอเสือ้ ได้แก่ 
 พระวิหารวัดโชติการาม พระอุโบสถวัดค้างคาว 
 พระอุโบสถวัดปราสาท    
 เสาอิง 
 อาคารกรณีศึกษาหลายหลัง ไมป่รากฏการทําเสาองิ สําหรับ
รูปแบบของเสาองิที่พบ ส่วนใหญ่มลีักษณะที่ใกล้เคียงกัน คือ  
 เสาสี่เหลี่ยมลดค้ิว ซึ่งพบใน 2 รูปแบบ คือ  
 มีบัวหัวเสา ได้แก่ 
 พระอุโบสถวัดท้ายเมือง พระอุโบสถวัดบางขนุน 
 ไม่มีบัวหัวเสา ได้แก่ 
 พระอุโบสถวัดค้างคาว  
 เสาสี่เหลี่ยม 
 ไม่มีลวดลายประดับ ไม่มบีัวหัวเสา ได้แก ่
 พระอุโบสถวัดศรรีาษฎร ์
 มีบัวหัวเสาและบัวเชิงเสา ได้แก่ 
 พระอุโบสถวัดซองพล ู
 มีบัวหัวเสา 
 พระอุโบสถวัดโบสถ์บน 
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 เสาพะไล เสาเฉลียง 
 เสาเฉลียง  
 สําหรับเสาเฉลียงของอาคารหลายหลัง จะมีลักษณะเป็นเสา
สี่เหลี่ยมเรียบๆ ไม่มกีารประดับตกแต่งลวดลายใดๆ สําหรบัเสาเฉลียงที่มลีักษณะการประดับเพิ่มเติม 
ได้แก่ 
 เสาสี่เหลียม ไม่มีลวดลายและการประดับตกแต่งมบีัวหัวเสา 
ได้แก่ 
 พระอุโบสถวัดศรรีาษฎร ์ พระอุโบสถวัดซองพล ู
 เสาสี่เหลี่ยมลดค้ิว มีบัวหัวเสาเรียบไมม่ีลวดลาย ได้แก่  
 พระอุโบสถวัดท่าบันเทงิธรรม 
 เสาพะไล 
 เสาสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สบิสอง บัวหัวเสาเป็นบัวแวง ไม่มีบัวเชิง
เสา ได้แก่  
 พระอุโบสถ วัดโพธ์ิบางโอ 
  
  ลักษณะของเสาในกลุ่มอาคารกรณีศึกษาน้ัน พบการทําเสาร่วมใน
อาคารเพียงแห่งเดียว คือ ที่วิหาร วัดเสาธงหิน ในขณะท่ีอาคารหลังอื่นๆ ไม่ปรากฏการทําเสาร่วมใน 
ซึ่งอาจเน่ืองมาจากอาคารในกลุ่มกรณีศึกษาเป็นอาคารที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนัก สําหรับรูปแบบของ
เสาประธานรับมุขส่วนใหญ่มีรูปแบบอย่างไทยประเพณี คือ เป็น เสาที่มีบัวหัวเสาแบบบัวแวง มีการ
ประดับลวดลายปูนปั้น ซึ่งก็ถือเป็นลักษณะของบัวหัวเสาที่ได้รับความนิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย 
สืบเน่ืองมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ลวดลายที่ประดับส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกัน คือ 
ลักษณะของกลีบบัวแวงที่มีการซ้อนช้ัน บริเวณขอบบัวประดับลายกระจังตาอ้อย บริเวณคอเสาเป็น
บัวลูกแก้ว ประดับลายดอกสี่กลีบ ที่บ่าเสามีการประดับบัวคอเสื้อ สําหรับเสารับมุขพระอุโบสถ วัด
ปราสาทน้ัน มีรายละเอียดของลวดลายปูนปั้นที่ต่างออกไปเล็กน้อย คือบริเวณคอเสาน้ันเป็นเพียงบัว
ลูกแก้วไม่มีการประดับลาย และที่บริเวณบ่าเสาอันเป็นบัวคอเสื้อน้ัน มีลักษณะการประดับลวดลาย
บัวคอเสื้อที่ตัวลายมีความยาวในลักษณะคล้ายลายเฟื่องอุบะ 
 นอกจากรูปแบบของเสาแบบประเพณี ยังมีรูปแบบของเสา
แบบอย่างที่น่าจะเป็นรูปแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่วัดท่าบันเทิงธรรม ซึ่งอาจเป็นงาน
บูรณะในสมัยหลัง ลักษณะเป็นเสาสี่เหลี่ยมชักค้ิว บัวหัวเสาเป็นลักษณะบัวโถในผังสี่เหลี่ยมไม่มีการ
ประดับตกแต่งลวดลายใดๆ โดยมีความพยายามให้มีรูปแบบใกล้เคียงกับรูปแบบสถาปัตยกรรมของ
อาคารที่เป็นแบบพระราชนิยม นอกจากน้ียังมีรูปแบบของเสาที่เกิดจากการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัย
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หลัง ทําให้เกิดรูปแบบที่ผิดเพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็น เช่น เสารับพาไลหน้า-หลัง พระอุโบสถวัด
ซองพลู ซึ่งมีลักษณะของบัวหัวเสาที่ผิดรูปร่าง เป็นต้น 
 ในส่วนของเสาอิง จากข้อมูลข้างต้นทําให้พอสรุปได้ว่า อาคารที่มี
การทําเสาอิง คือ อาคารที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ หรือมหี้องเสาหลายห้อง สําหรับรูปแบบน้ัน เสา
อิงจะมีรูปแบบของเสาและบัวหัวเสาที่สอดรับกับเสามุขหรือเสาเฉลียงภายนอกอาคารน่ันเอง 

 
ภาพที่ 108 ลวดลายปูนปั้น ประดับเสาประธาน พระอโุบสถ วัดปราสาท 
              (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 3 เมษายน 2558) 

         
 
 
 
 

ภาพที ่109 เสาและบัวหัวเสาพระอุโบสถ วัด
 ท่าบันเทิงธรรม 
          (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมือ่ 3   
          เมษายน 2559) 

ภาพที ่110 เสาและบัวหัวเสาพระอุโบสถ วัด
 ซองพล ู
          (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 3  
          เมษายน 2559) 
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  3. ซุ้มประตู-หน้าต่าง 
 รูปแบบของซุ้มประตู-หน้าต่าง ของกลุม่อาคารกรณีศึกษา 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 
 ซุ้มแบบอย่างเทศ ลักษณะเป็นซุ้มซึ่งมลีักษณะการประดับ
ลวดลาย ซึ่งแสดงถึงอทิธิพลศิลปะตะวันตก ได้แก่  
  ประตู-หน้าต่าง พระอุโบสถ วัดโตนด (มีการทํากรอบ
สามเหลี่ยมคล้ายจั่วอย่างตะวันตก และประดับกรอบนอกด้วยลวดลายพรรณพฤกษา) 
  ประตู-หน้าต่าง พระอุโบสถ วัดท่าบันเทงิธรรม 
  หน้าต่างวิหาร วัดสงิห ์
  ประตู-หน้าต่าง พระอุโบสถ วัดเขียน 
  ลักษณะของซุ้มทั้งสามแห่งน้ี ประดับลวดลายปูนปั้น ผูกลาย
พรรณพฤกษา ซุ้มอย่างเทศที่พบในกลุ่มอาคารกรณีศึกษาน้ี ไม่มีการทําเครื่องหมายสัญลักษณ์ แต่ผูก
ตัวลายจากลวดลายใบไม้ดอกไม้เท่าน้ัน 
   ซุ้มแบบอย่างไทยประเพณี 
   แบบช่องเปิดสี่เหลี่ยม  
   หน้าต่าง พระอุโบสถ วัดค้างคาว   
   ประตู-หน้าต่าง พระอุโบสถ วัดโพธ์ิเผือก 
   หน้าต่าง พระอุโบสถ วัดชลอ   
   ประตู-หน้าต่าง พระอุโบสถ วัดจําปา  
   ประตู-หน้าต่าง พระอุโบสถ วัดบางไกรใน  
   ประตู-หน้าต่าง พระอุโบสถ วัดโบสถ์บน 
   ประตู-หน้าต่าง พระอุโบสถ วัดศรีราษฎร์  
   ประตู-หน้าต่าง พระอุโบสถ วัดหลังบาง 
   ประตู-หน้าต่าง พระอุโบสถ วัดเอนกประดิษฐาราม 
   ซุ้มบันแถลง รูปแบบของซุ้มบันแถลงที่พบ สามารถแยกย่อย
จากลกัษณะของตัวซุ้มได้เป็น 
   ซุ้มบันแถลงแบบไทยประเพณี 
   ประตู-หน้าต่าง พระอุโบสถ วัดท้ายเมือง (เฉพาะประตูขนาบ
สองข้าง)  
   ประตู-หน้าต่าง พระอุโบสถ วัดโพธ์ิบางโอ  
   ประตู-หน้าต่าง พระอโุบสถ วัดแก้วฟ้า 
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   ประตู-หน้าต่าง พระอุโบสถ วัดบางขนุน 
   ประตู-หน้าต่าง พระอุโบสถ วัดซองพล ู
   ประตู วิหาร วัดสงิห ์
   ซุ้มบันแถลงแบบผสม ลักษณะคือมีรูปแบบที่มกีารผสมผสาน
ลวดลายระหว่างแบบประเพณี และแบบอย่างเทศ หรอืมีการผสมผสานลักษณะของงานช่างท้องถ่ินที่
มีการบูรณะหรือเพิ่มเติมข้ึน 
   ประตู-หน้าต่าง พระอุโบสถ วัดปากนํ้า  
   ประตู-หน้าต่าง พระอุโบสถ วัดโชติการาม  
   ประตู-หน้าต่าง วิหาร วัดเสาธงหิน 
   ซุ้มทรงมณฑป 
   ประตู(กลาง) พระอุโบสถ วัดท้ายเมือง  
   ประตู พระอุโบสถ วัดปราสาท (มณฑปห้ายอด) 
  สําหรับลักษณะของซุ้มประตู-หน้าต่างของกลุ่มอาคารกรณีศึกษา
น้ัน สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ แบบไทยประเพณี และแบบพระราชนิยม หรือที่เรียกว่า ซุ้ม
แบบอย่างเทศ ในกลุ่มของซุ้มซึ่งจัดเป็นรูปแบบซุ้มอย่างเทศ พระอุโบสถ วัดท่าบันเทิงธรรม พระ
อุโบสถ วัดเขียน และอุโบสถ วัดโตนด มีลักษณะเป็นลายพรรณพฤกษา ผูกตัวลายผสมผสานลาย
ดอกไม้ และใบไม้อย่างลายตะวันตก อันเป็นรูปแบบที่พบโดยทั่วไปของซุ้มในลักษณะน้ี ซึ่งมีความนิยม
ในสมัยรัชกาลที่ 3 สอดคลอ้งกับรูปแบบของอาคารที่เป็นอย่างพระราชนิยมเช่นเดียวกัน สําหรับที่วัด
โตนด มีการผนวกลักษณะของกรอบหน้าจั่วสามเหลี่ยมอย่างตะวันตก เข้ากับลายดอกไม้ใบไม้ ซึ่งคง
เกิดจากการผสมผสานกันของผู้สร้าง มิได้เป็นรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงของซุ้มในลักษณะน้ี จึงอาจ
กล่าวได้ว่า งานประดับซุ้มที่พระอุโบสถวัดท่าบันเทิงธรรมและวัดเขียนน้ัน มีความใกล้เคียงกับงาน
หลวง หรืองานในพื้นที่ส่วนกลางมากกว่า งานประดับซุ้มที่วัดโตนดซึ่งแสดงถึงรูปแบบที่ผิดแผกไป คง
เป็นการผสมผสานที่เกิดข้ึนเองในท้องถ่ิน สําหรับรูปแบบของซุ้มอย่างเทศที่พบอีกแห่งหน่ึงคือ ซุ้ม
หน้าต่าง พระวิหาร วัดสิงห์ แม้จะชํารุดไปมาก แต่ก็ยังพอสามารถเห็นถึงร่องรอยของลวดลาย ซึ่ง
แสดงถึงรูปแบบของซุ้มอย่างเทศ ที่ค่อนข้างชัดเจน และมีลายประธานคล้ายโถบรรจุดอกไม้ ใบไม้ อัน
เป็นแบบอย่างของลวดลายซุ้มประตู-หน้าต่าง ซึ่งนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 เช่นที่ซุ้มหน้าต่างวัดเฉลิม
พระเกียรติ เป็นต้น แต่สําหรับที่วัดสิงห์น้ัน ตัวอาคารเป็นรูปแบบอย่างไทยประเพณี ต่างกับ ที่วัดท่า
บันเทิงธรรม วัดเขียนและวัดโตนด ซึ่งเป็นอาคารอย่างพระราชนิยม 
 สําหรับซุ้มทรงบันแถลง เป็นรูปแบบของซุ้มที่มีการพัฒนาสืบทอด
มาต้ังแต่สมัยอยุธยาและสืบต่อรูปแบบมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ อย่างไรก็ตามอาคารหลายแห่งได้มี
การบูรณะเปลี่ยนแปลงลวดลายใหม่ทั้งหมด ทําให้ไม่แน่ชัดว่าของเดิมเป็นอย่างไร เช่น ซุ้มประตู-
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หน้าต่าง พระอุโบสถ วัดซองพลู เป็นงานปั้นใหม่ทั้งหมด สําหรับซุ้มทรงบันแถลงของวัดอื่นๆ น้ัน แม้
หลายวัดจะได้รับการบูรณะแต่ก็ยังพอให้เห็นร่องรอยของรูปทรงและลวดลายของเดิม 
 ในส่วนของซุ้มทรงมณฑป พบในลักษณะของซุ้มประตู เพียง 2 
แห่ง คือ ซุ้มประตูกลางพระอุโบสถวัดปราสาท และซุ้มประตูกลาง พระอุโบสถ วัดท้ายเมือง สําหรับ
ซุ้มประตูพระอุโบสถ วัดปราสาทน้ันมีลักษณะพิเศษคือ เป็นซุ้มทรงมณฑป 5 ยอด ส่วนประตูข้างน้ัน
เป็นซุ้มทรงมณฑปยอดเดียว ซึ่งได้รับการกําหนดอายุในราวรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ แต่ตัว
อาคารน้ันสันนิษฐานว่าอาจสร้างข้ึนในราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจากการกําหนดอายุของ
ภาพจิตรกรรมภายในร่วมด้วย78 สําหรับซุ้มประตูทรงมณฑปของพระอุโบสถ วัดท้ายเมือง จาก
รูปแบบของซุ้มประตู สันนิษฐานว่าอาจเป็นงานสร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น79 ดังสอดคล้อง
กับประวัติว่า กรมพระอนุรักษ์เทเวศน์ หรือ กรมพระราชวังหลังในรัชกาลที่ 1 ได้บูรณะวัดท้ายเมือง
แห่งน้ี80 

 
ภาพที่ 111 ซุ้มหน้าต่าง พระอุโบสถ วัดท่าบันเทิงธรรม 
              (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 3 เมษายน 2559) 

                                                             

 78สมคิด จิระทัศนะกลุ, คติ สัญลักษณ์ และความหมายของ ซุ้มประตู-หน้าต่าง ไทย, 
269. 
 79ดูเพิ่มเติมใน สมคิด จริะทัศนะกลุ, คติ สัญลักษณ์ และความหมายของ ซุ้มประตู-
หน้าต่าง ไทย, 290-291. 
 80กรมศิลปากร, กรมพระราชวังหลัง (กรงุเทพฯ: กรมศิลปากร, 2509. พิมพ์ในงาน
บําเพ็ญกุศลฉลองอายุครบรอบ 75 ปี พระปรีชาเฉลิม (ติลกะเถระ) (ม.ล.ย้ิม ปาลกะวงศ์) 16 มี.ค. 
2509), 35. 
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ภาพที ่112 หน้าต่าง พระวิหาร วัดสิงห ์
              (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 15    
              มีนาคม 2557) 
 

ภาพที ่113 หน้าต่างพระวิหาร วัดเฉลิมพระเกียรติ 
               (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 15 
 มีนาคม 2557) 
 

ภาพที ่114 หน้าต่างพระอุโบสถ วัดเขียน 
               (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 15 
 มีนาคม 2557) 
 

ภาพที ่115 หน้าต่างพระอุโบสถ วัดโตนด 
               (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 15 
 มีนาคม 2557) 
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ภาพที ่116 ประตูพระอุโบสถ วัดปราสาท 
ที่มา: หอภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ภาพที ่117 ประตูพระอุโบสถ วัดท้ายเมือง 
              (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 3  
              เมษายน 2559) 
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ตารางที่ 25 ตารางรปูแบบซุ้มประตู หน้าต่าง 
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 4. หน้าบัน 
 4.1 ลักษณะของหน้าบัน แยกออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
  หน้าบันแบบท่ีมีไขรา ได้แก่  
 พระอุโบสถวัดท้ายเมือง  พระวิหารวัดโชติการาม 
 พระอุโบสถวัดค้างคาว    พระอุโบสถวัดโพธ์ิเผือก 
 พระอุโบสถวัดโพธ์ิบางโอ พระอุโบสถวัดแก้วฟ้า 
 พระอุโบสถวัดบางขนุน   พระอุโบสถวัดจําปา  
 พระอุโบสถวัดปราสาท   พระอุโบสถวัดซองพล ู
 พระอุโบสถวัดบางไกรใน พระวิหารวัดสิงห ์
 พระอุโบสถวัดโบสถ์บน   พระวิหารวัดเสาธงหิน 
 พระอุโบสถวัดศรรีาษฎร์  พระอุโบสถวัดหลังบาง
 พระอุโบสถวัดอเนกประดิษฐาราม 
 หน้าบันแบบท่ีไม่มีไขรา (กระเท่เซร) 
 พระอุโบสถวัดปากนํ้า      พระอุโบสถวัดโชติการาม 
 พระอุโบสถวัดเขียน      พระอุโบสถวัดเพลง 
 พระอุโบสถวัดโตนด พระอุโบสถวัดท่าบันเทงิธรรม 
  สําหรับพระอุโบสถ วัดชลอน้ัน มี หน้าบันใน 2 ลักษณะด้วยกัน 
คือ หน้าบันส่วนหลังคาของอาคารหลักน้ันเป็นลักษณะไม่มีไขรา ในขณะท่ีหน้าบันของมุขลดใต้ข่ือน้ัน 
เป็นลักษณะมีไขรา 
  4.2 รูปทรงของหน้าบัน แบ่งออกได้เป็น 
 แบบไม่มีหน้าบันชั้นลด ได้แก่ 
 พระอุโบสถวัดท้ายเมือง   พระอุโบสถวัดปากนํ้า 
 พระอุโบสถและพระวิหาร วัดโชติการาม 
 พระอุโบสถวัดค้างคาว     พระอุโบสถ วัดชลอ 
 พระอุโบสถวัดโตนด        พระอุโบสถวัดโพธ์ิบางโอ
 พระอุโบสถวัดเพลง        พระอุโบสถ วัดปราสาท
 พระอุโบสถวัดบางไกรใน  พระวิหารวัดสงิห ์
 พระอุโบสถ วัดโบสถ์บน พระวิหาร วัดเสาธงหิน
 พระอุโบสถ วัดหลังบาง  
 พระอุโบสถ วัดอเนกประดิษฐาราม 
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 แบบมีหน้าบันชั้นลด ซึ่งจะแยกออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
แบบแยกส่วน และ แบบต่อเน่ือง 
 แบบแยกส่วน 
 พระอุโบสถวัดโพธ์ิเผือก    พระอุโบสถวัดจําปา 
 พระอุโบสถวัดซองพล ู      พระอุโบสถวัดศรีราษฎร ์
 แบบต่อเน่ือง 
 พระอุโบสถวัดเขียน       พระอุโบสถ วัดแก้วฟ้า 
 พระอุโบสถวัดบางขนุน     พระอุโบสถวัดท่าบันเทิงธรรม 
 4.3 ลวดลายท่ีประดับบนหน้าบัน 
 ลวดลายหน้าบันอยา่งไทยประเพณี 
 มีลายประธาน ได้แก่ 
 พระอุโบสถวัดท้ายเมือง    พระอุโบสถวัดปากนํ้า(ซ่อม) 
 พระอุโบสถวัดค้างคาว      พระอุโบสถวัดโพธ์ิบางโอ 
 พระอุโบสถวัดปราสาท     พระอุโบสถวัดซองพล ู
 พระอุโบสถวัดสงิห์           
 พระอุโบสถวัดโบสถ์บน(ซ่อม ลายทําใหม่) 
 พระอุโบสถวัดศรรีาษฎร์ (ซ่อม)   
 พระอุโบสถวัดอเนกประดิษฐาราม(ซอ่ม) 
 ไม่มีลายประธาน ได้แก่ 
 พระวิหาร วัดโชติการาม(ร.3)  
 พระอุโบสถ วัดบางขนุน(ร.3) 
 พระอุโบสถ วัดบางไกรใน(หน้าบันอาคารหลัก)  
 พระอุโบสถ วัดสิงห์(ร.3) 
 ลวดลายหน้าบันท่ีได้รับอิทธิพลจากต่างชาติ หรือมี
อิทธิพลช่างพ้ืนบ้านเข้ามาผสมผสาน ได้แก่   
 พระอุโบสถวัดเขียน     พระอุโบสถวัดโชติการาม 
 พระอุโบสถวัดชลอ     พระอุโบสถวัดโตนด 
  พระวิหารวัดเสาธงทอง  
  พระอุโบสถ วัดท่าบันเทิงธรรม (ลายอย่างจีน) 
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 4.4 เคร่ืองลํายอง 
 เคร่ืองลํายองแบบประเพณี ได้แก่ 
 พระอุโบสถวัดท้ายเมือง   พระวิหารวัดโชติการาม 
 พระอุโบสถวัดค้างคาว     พระอุโบสถวัดโพธ์ิเผอืก 
 พระอุโบสถวัดโพธ์ิบางโอ  พระอโุบสถวัดแก้วฟ้า 
 พระอุโบสถวัดบางขนุน    พระอุโบสถวัดจําปา 
 พระอุโบสถวัดปราสาท    พระอุโบสถวัดซองพล ู
 พระอุโบสถวัดบางไกรใน  พระอโุบสถวัดสิงห ์
 พระอุโบสถวัดโบสถ์บน    พระอุโบสถวัดศรรีาษฎร์ 
 พระอุโบสถวัดเอนกประดิษฐาราม 
 เคร่ืองลํายองแบบพระราชนิยม 
 เลียนแบบเคร่ืองไม้ ได้แก่ 
 พระอุโบสถวัดชลอ 
 เคร่ืองลํายองแบบกรอบหน้าบัน ได้แก่ 
 พระอุโบสถวัดปากนํ้า     พระอุโบสถวัดเขียน  
 พระอุโบสถวัดเพลง     พระอุโบสถวัดท่าบันเทิงธรรม
 พระอุโบสถวัดหลังบาง 
 เคร่ืองลํายองใบระกาอย่างเทศ ได้แก่ 
 พระอุโบสถวัดโชติการาม  
 พระอุโบสถวัดโตนด 
  พระวิหารวัดเสาธงหิน    
 อาคารกรณีศึกษาส่วนใหญ่มีรูปแบบหน้าบันที่มีลักษณะมีไขรา 
อย่างไทยประเพณี ซึ่งเป็นลักษณะหน้าบันที่มีความสืบเน่ืองมาต้ังแต่สมัยอยุธยาจนกระทั่งสมัย
รัตนโกสินทร์ ราวรัชกาลที่ 1-2 ก่อนที่ในสมัยรัชกาลที่ 3 จะมีความนิยมในรูปแบบหน้าบันที่ไม่มีไขรา
หน้าจั่ว หรือที่เรียกว่า แบบกระเท่เซร ก่อนที่ในสมัยรัชกาลที่ 4 จะเริ่มมีความนิยมในหน้าบันแบบไทย
ประเพณีเช่นเดิม81 สําหรับอาคารกรณีศึกษาที่มีหน้าบันแบบกระเท่เซร คือหน้าบันแบบก่ออิฐถึงอกไก่
เป็นผนังทึบเต็มจั่ว ซึ่งลักษณะการทําหน้าบันเช่นน้ี เป็นรูปแบบที่พัฒนาสืบต่อมาจาก อาคารทรงตึกที่

                                                             

 81สมคิด จิระทัศนะกลุ, “พระอุโบสถและพระวิหารสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว” (วิทยานิพนธ์ปรญิญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม บัณฑิตวิยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 318. 
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ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก อันเป็นลักษณะที่เริ่มปรากฏเด่นชัดในราวสมัยรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช (พ.ศ. 2208-2231) และมีการสืบทอดสายพัฒนาการของหน้าบันในลักษณะน้ีมาจนถึงรัช
สมัยพระเจ้าท้ายสระ-พระเจ้าเอกทัศ(พ.ศ.2251-2310)82 และอาจเป็นต้นแบบในการพัฒนามาสู่
รูปแบบหน้าบันในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยเฉพาะหน้าบันแบบพระราชนิยมซึ่งมีความนิยมใน
สมัยรัชกาลที่ 3 อันมีความคล้ายคลึงกับหน้าบันในศิลปะจีน83 
  สําหรับการทําหน้าบันช้ันลดมีปรากฏในกลุ่มอาคารบางหลังใน
กรณีศึกษา ลักษณะคือก่อปิดหน้าบันบริเวณใต้หน้าบันระหว่างแนวตับหลังคาซ้อน ซึ่งแยกย่อย
ออกเป็นหน้าบันช้ันลด แบบที่มีการแบ่งพื้นที่ระหว่างหน้าบันหลักและหน้าบันช้ันลดให้เห็นอย่าง
เด่นชัด ซึ่งอาจเป็นแถวของลายกระจังเป็นตัวค่ัน หรืออาจเป็นปูนปั้นเป็นเส้นนูนแบบเรียบ เช่น พระ
อุโบสถ วัดศรีราษฎร์ และหน้าบันช้ันลดแบบที่ไม่มีการแบ่งพื้นที่ระหว่างหน้าบันหลักและหน้าบันช้ัน
ลด เช่น พระอุโบสถ วัดเขียน วัดแก้วฟ้า เป็นต้น สําหรับการทําหน้าบันช้ันลดน้ีคงเป็นรูปแบบที่มี
ความสืบเน่ืองมาจากหน้าบันแบบสมัยอยุธยาตอนปลายเช่นกัน และพบความนิยมสร้างอีกครั้งในสมัย 
รัชกาลที่ 3 อาคารกรณีศึกษาที่มีรูปแบบหน้าบันที่มีช้ันลด และเป็นรูปแบบอาคารอย่างพระราชนิยม
ชัดเจน ได้แก่ หน้าบันพระอุโบสถ วัดท่าบันเทิงธรรม 

           
 
 

                                                             

 82อนุวิทย์ เจรญิศุภกุล, “สถาปัตยกรรมไทยแบบสกลุช่างสมเด็จพระนารายณ์,” อาษา 
17(2534): 59-60. 
 83สมคิด จิระทัศนะกลุ, “พระอุโบสถและพระวิหารสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว” (วิทยานิพนธ์ปรญิญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม บัณฑิตวิยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 216. 

ภาพที ่118 ภาพจําลองสามมิติอาคารที่
 มีหน้าบันแบบประเพณี 

ภาพที ่119 ภาพจําลองสามมิติอาคารที่
 มีหน้าบันแบบกระเท่เซร 
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ภาพที่ 122 หน้าบันอย่างพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 พระอโุบสถ วัดท่าบันเทิงธรรม 
              (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 3 เมษายน 2559) 
 หน้าบันแบบกระเท่เซร ในกลุ่มอาคารกรณีศึกษาน้ันพบทั้งหมด 6 
หลัง ซึ่งอาจสามารถแยกย่อยรูปแบบหน้าบันออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มหน้าบันที่อาจสร้างข้ึน
หรือหลงเหลือร่องรอยหลักฐานของงานสมัยอยุธยาตอนปลาย เช่น หน้าบันพระอุโบสถ วัดโชติการาม 
หน้าบันพระอุโบสถ วัดเขียน 2. หน้าบันซึ่งเป็นรูปแบบอย่างพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 เช่น หน้าบัน
พระอุโบสถ วัดท่าบันเทิงธรรม 3. หน้าบันที่ได้รับการบูรณะในสมัยหลัง ทําให้ไม่อาจสันนิษฐานได้ว่า

ภาพที ่120 หน้าบันที่มีเส้นแบ่งหน้าบันช้ันลด 
 พระอุโบสถ วัดศรีราษฎร ์
              (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 3  
 เมษายน 2559) 
 

ภาพที ่121 หน้าบันแบบที่ไม่มเีส้นแบ่งหน้า
 บันช้ันลด 
 (ด้วยความอนุเคราะหจ์าก ผศ. 
 ดร. ประภัสสร์ ชูวิเชียร 
 ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
 ศิลปากร) 
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เดิมน้ันมีรูปแบบหรือลวดลายที่เป็นแบบใดอย่างแน่ชัด เช่น หน้าบันพระอุโบสถ วัดปากนํ้า หน้าบัน
พระอุโบสถ วัดโตนด ซึ่งจะต้องพิจารณาร่วมกันทั้งรูปแบบและลวดลายของหน้าบัน 

 
ภาพที่ 123 หน้าบันพระอุโบสถ วัดโชติการาม ลกัษณะหน้าบันแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย อย่างใน
 กลุ่มอาคารที่ได้รบัอิทธิพลศิลปะตะวันตก 
              (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 3 เมษายน 2559) 
 ลวดลายประดับบนหน้าบัน มีพบใน 2 รูปแบบหลักด้วยกัน คือ 
ลายประดับแบบลายไทยประเพณี ซึ่งมักมีลายประธานเป็นภาพเทพหรือเทวดาประทับตรงกลางหน้า
บัน กรอบด้านข้างมักประดับลายก้านขด ปลายก้านออกลายกระหนก หรือลายช่อหางโต เช่น 
ลวดลายจําหลักไม้บนหน้าบันพระอุโบสถ วัดปราสาท หน้าบันด้านหน้ามีลายประธานเป็นรูปนารายณ์
ทรงครุฑ ประดับลายก้านขด ปลายก้านออกลายช่อหางโต ส่วนด้านหลังน้ัน เป็นลายก้านขด ตรง
กลางเป็นลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ถือเป็นงานจําหลักไม้สมัยอยุธยาตอนปลายซึ่งได้รับการยกย่องว่า งดงาม
และเป็นแบบอย่างของลายสมัยอยุธยาปลายที่เด่นชัด สอดคล้องกับรูปแบบสถาปัตยกรรม 
เช่นเดียวกับลวดลายที่หน้าบันพระอุโบสถ วัดท้ายเมือง ซึ่งมีลายประธานเป็นเทพพนม ล้อมกรอบ
ด้วยลายก้านขดปลายช่อเป็นกระหนกเปลวและเทพพนม (อาจเป็นงานบูรณะในสมัยรัตนโกสินทร์) 
ลักษณะลายเช่นน้ียังคงปรากฏต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ดังปรากฏที่ หน้าบันพระอุโบสถ วัด
โพธ์ิบางโอ  
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ภาพที่ 124 ลายประดับหน้าบันพระอุโบสถ วัดปราสาท 
ที่มา: หอภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 
ภาพที่ 125 ลายประดับหน้าบันพระอุโบสถ วัดท้ายเมือง 
              (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 3 เมษายน 2559) 
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ภาพที่ 126 ลายประดับหน้าบัน พระอุโบสถ วัดโพธ์ิบางโอ(ก่อนบูรณะ) 
 (ด้วยความอนุเคราะหจ์าก ผศ. ดร. ประภัสสร์ ชูวิเชียร ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 ลวดลายแบบประเพณีอีกรูปแบบหน่ึงคือ ลายหน้าบันที่ไม่มี
ลายประธาน ลักษณะเป็นลายกรอบเส้นสามเหลี่ยมประกอบกับลายดอกไม้ คล้ายลายดอกพุดตาน 
หรืออาจเรียกว่า ลายดอกพุดตานล้อมใบ เป็นลักษณะลวดลายท่ีเริ่มมีปรากฏในราวสมัยรัชกาลที่ 2 
และปรากฏสืบเน่ืองมาในสมัยรัชกาลที่ 3-484 มีปรากฏในกลุ่มอาคารกรณีศึกษา เช่น หน้าบันพระ
วิหาร วัดสิงห์ หน้าบันพระอุโบสถ วัดบางไกรใน หน้าบันพระอุโบสถ วัดบางขนุน เป็นต้น และ
ลวดลายที่อาจจะพัฒนาไปจากลายลักษณะน้ี แต่ไม่ได้ปรากฏเป็นลายดอกพุดตาน แต่เป็นลักษณะ
ลายดอกไม้ใบไม้ล้อมกรอบสามเหลี่ยม ดังที่ หน้าบันพระวิหาร วัดโชติการาม 

                                                             

 84มรว. แน่งน้อย ศักด์ิศรี, ไขแสง ศุขะวัฒนะ, สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวังเล่ม 2 
(กรงุเทพ: สํานักราชเลขาธิการ, 2531), 420. 
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ภาพที่ 127 ลายประดับหน้าบันพระวิหาร วัดสิงห ์
              (จากการสํารวจของ ปัญจเวช บุญรอด เมือ่ 3 เมษายน 2556) 

 
ภาพที่ 128 ลายประดับหน้าบันพระอุโบสถ วัดบางไกรใน 
              (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 3 เมษายน 2559) 
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  ลวดลายหน้าบันที่แสดงถึงลายอันน่าจะได้รับอิทธิพลจาก
ต่างชาติ รวมถึงอาจมีลักษณะของลายเฉพาะตัวในพ้ืนที่ ซึ่งอาจสามารถแยกออกได้เป็น ลวดลายซึ่ง
ได้รับอิทธิพลศิลปะต่างชาติ อันพัฒนามาพร้อมกับอาคารทรงตึกในสมัยอยุธยา และสืบต่อมาในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ลักษณะเป็นลายช่อพรรณพฤกษา แตกกิ่งก้าน เป็นดอกไม้ใบไม้ ซึ่งคล้ายลาย
ใบไม้อย่างตะวันตก ตัวดอกไม้ประดับด้วยถ้วยกระเบื้องอย่างจีน ลวดลายในลักษณะน้ี เช่นที่ หน้าบัน
พระอุโบสถ วัดโชติการาม และมีความพิเศษคือด้านล่างของขอบลาย ประดับปูนปั้นพุทธชาดก เรื่อง
ภูริทัตชาดก ซึ่งลวดลายหน้าบันลักษณะเช่นน้ีใกล้เคียงกับ หน้าบันพระอุโบสถ วัดชมพูเวก จ.นนทบุรี 
ซึ่งได้รับการกําหนดอายุในสมัยอยุธยาตอนปลาย (รัชกาลสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ-พระเจ้าเอกทัศ)85 
และหน้าบันพระอุโบสถ วัดสิงห์ กรุงเทพฯ ซึ่งน่าจะเป็นงานสร้างสมัยเดียวกัน-สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น86 นอกจากน้ีลายหน้าบันซึ่งคงมีพัฒนาการสืบเน่ืองมาจากสมัยอยุธยาเช่นกัน แต่จะมีความ
แตกต่างคือ แทนที่จะเป็นกิ่งก้านช่อพรรณพฤกษา กลับเป็นลายซึ่งผสมผสานระหว่างลายกระหนก
ก้านขดม้วน และลายใบไม้ดอกไม้อย่างเทศเข้าด้วยกัน และประดับถ้วยกระเบื้อง ดังพบที่ หน้าบัน
พระอุโบสถ วัดเขียน ซึ่งลวดลายเช่นน้ีคล้ายคลึงกับ หน้าบันพระอุโบสถ วัดยางสุทธาวาส กรุงเทพฯ 
(ได้รับการกําหนดอายุราวรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา-พระเจ้าเสือ พ.ศ. 2231-2251)87 

 
ภาพที่ 129 ลวดลายประดับหน้าบัน พระอุโบสถ วัดโชติการาม 
              (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 3 เมษายน 2559) 

                                                             

 85อนุวิทย์ เจรญิศุภกุล, “สถาปัตยกรรมไทยแบบสกลุช่างสมเด็จพระนารายณ์,” อาษา 
17(2534): 64. 
 86จุมพล เพิ่มแสงสุวรรณ, “พระอุโบสถและพระวิหารที่ได้รับอทิธิพลตะวันตกสมัย
อยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2199-2310)” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 148. 
 87อนุวิทย์ เจรญิศุภกุล, “สถาปัตยกรรมไทยแบบสกลุช่างสมเด็จพระนารายณ์,” อาษา 
17(2534): 67. 
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ภาพที่ 130 ลวดลายประดับหน้าบัน พระอุโบสถ วัดชมภูเวก นนทบุร ี
              (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 3 เมษายน 2557) 

 
ภาพที่ 131 ลวดลายประดับ พระอุโบสถ วัดเขียน 
              (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 3 เมษายน 2559) 

 
ภาพที่ 132 หน้าบัน พระอุโบสถ วัดยางสุทธาราม ธนบุร ี
ที่มา: จุมพล เพิม่แสงสุวรรณ, “พระอุโบสถและพระวิหารที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกสมัยอยุธยาตอน
ปลาย (พ.ศ. 2199-2310)” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑติ สาขาประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 148. 
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  ลวดลายซึ่งเป็นรูปแบบที่แสดงถึงอิทธิพลจากต่างชาติอีกรปูแบบ
หน่ึงคือ ลวดลายหน้าบันแบบจีน อันเป็นลักษณะของลายที่พบและนิยมในงานสถาปัตยกรรมแบบ
พระราชนิยมสมัยรัชกาลที่ 3 ดังพบที่พระอุโบสถ วัดท่าบันเทิงธรรม เป็นลายหน้าบันประดับกระเบื้อง
เคลือบ และทําลวดลายประกอบอย่างศิลปะจีน เช่น ลายมังกร ลายสิงห์จีน เป็นต้น ลักษณะเช่นน้ีพบ
มากในกลุ่มวัดสมัยรัชกาลที่ 388 
  นอกจากน้ีลวดลายอีกลักษณะหน่ึงที่พบในกลุ่มอาคาร
กรณีศึกษา คือ ลวดลายหน้าบันอันอาจจัดเป็นลายเฉพาะตัวในพ้ืนที่ ซึ่งอาจเป็นลายที่เกิดจากการ
บูรณปฏิสังขรณ์ เช่น ลายหน้าบันพระอุโบสถ วัดโตนด หน้าบันพระอุโบสถวัดปากนํ้า เป็นกระบวน
ลายที่ทําข้ึนใหม่ มีการระบุปี พ.ศ.ที่บูรณะ ซึ่งอยู่ในช่วง พ.ศ.2457-2483 แสดงถึงความพยายามใน
การลอกเลียนลักษณะลายทั้งแบบไทยประเพณี และแบบอิทธิพลจากต่างชาติเข้าด้วยกัน เป็นต้น  

 
ภาพที่ 133 ลายหน้าบัน พระอุโบสถ วัดปากนํ้า 
              (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 3 เมษายน 2559) 
 
 องค์ประกอบอีกประเภทหน่ึงของหน้าบัน คือเครื่องลํายอง กลุ่ม
เครื่องลํายองที่พบในอาคารกรณีศึกษา สามารถแบ่งย่อยได้เป็น 1. เครื่องลํายองแบบไทยประเพณี 2. 
เครื่องลํายองแบบพระราชนิยม 3. เครื่องลํายองอย่างเทศ จากการศึกษาพบว่าเครื่องลํายองจะมี
รูปแบบที่สอดรับกับลักษณะของหน้าบัน คือกลุ่มอาคารซึ่งมีหน้าบันอย่างไทยประเพณีก็จะมีเครื่อง
ลํายอง เป็นเครื่องไม้ ประกอบด้วย รวยระกา ใบระกา ช่อฟ้า หางหงส์ เครื่องลํายองอย่างพระราช
นิยมน้ัน พบทั้งลักษณะของกรอบหน้าบัน และการทํารวยระกาปูนปั้น เช่นที่ หน้าบันพระอุโบสถ วัด

                                                             

 88ไขแสง ศุขะวัฒนะ, การวิจัยเพ่ือทราบปีท่ีสร้างและปฏิสังขรณ์พระอาราม ท่ีมี
ลักษณะสถาปัตยกรรมเลียนแบบจีนในตอนปลายรัชกาลท่ี 2 และตลอดรชักาลท่ี 3 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523), 29.  
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ชลอ รวมถึงเครื่องลํายองอย่างเทศ เช่น ที่หน้าบันพระอุโบสถ วัดโชติการาม กรอบหน้าบันเป็นกรอบ
คดโค้ง ส่วนใบระกา ทําคล้ายลายกระหนกโค้งซึ่งมีอิทธิพลตะวันตก ซึ่งสืบเน่ืองมาจากลุ่มอาคาร
อิทธิพลตะวันตกในสมัยอยุธยาตอนปลายน่ันเอง 

 
ภาพที่ 134 เครื่องลํายองและใบระกาปูนปั้นอิทธิพลศิลปะตะวันตกหน้าบันพระอุโบสถ วัดโชติการาม 
              (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 3 เมษายน 2559) 
 

 
ภาพที่ 135 กรอบหน้าบันเรียบ ไม่มีการประดับตกแต่ง หน้าบันพระอุโบสถ วัดเขียน 
              (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 22 ธันวาคม 2557) 
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ตารางที่ 26 รูปแบบซุม้ประตู หน้าต่าง และความสัมพันธ์กบัหน้าบัน 
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  3.3.3.2 องค์ประกอบรอง 
 1. กําแพงแก้ว 
 กําแพงแก้ว คือ กําแพงที่ก่อล้อมเขตพุทธาวาส หรือ อาคารใด
อาคารหน่ึง สําหรับกลุ่มวัดกรณีศึกษาพบว่า วัดส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มขอบเขตของ
กําแพงแก้ว บางครั้งเป็นงานก่อใหม่ในสมัยปัจจุบัน ทําให้ไม่สามารถศึกษารูปแบบรวมถึงอาณาเขต
ด้ังเดิมได้ อย่างไรก็ตาม มีลักษณะของกําแพงแก้วของวัดบางแห่ง ที่ยังคงมีลักษณะด้ังเดิม แม้จะได้รับ
การบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยต่อมาแล้วก็ตาม รวมถึงมีรูปแบบที่น่าสนใจ คือ กําแพงแก้วล้อมอาคาร
พระอุโบสถที่มีการทําพระเจดีย์ย่อมุม ไว้ที่บริเวณมุมทั้งสี่ของกําแพงแก้ว กําแพงแก้วในลักษณะเช่นน้ี
พบในกลุ่มอาคารกรณีศึกษา ได้แก่ วัดโพธ์ิบางโอ และวัดแก้วฟ้า รวมถึงวัดบางไกรใน (ปัจจุบันกําแพง
แก้วที่วัดบางไกรใน ได้ถูกทุบทิ้งไปแล้ว) ซึ่งรูปแบบดังกล่าวน้ีมีพบในวัดซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 
หลายแห่ง เช่น วัดเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพธิดาราม วัดราชโอรสาราม เป็นต้น สําหรับกลุ่มเจดีย์ที่มุม
กําแพงแก้วน้ี มีรูปแบบเป็นเจดีย์ในผังย่อมุมไม้สิบสอง ซึ่งแปลกไปจากเจดีย์มุมกําแพงแก้วส่วนใหญ่ที่
พบในงานสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งมักเป็นเจดีย์ทรงปรางค์ หรือเจดีย์มุมกําแพงแก้วที่วัดเฉลิมพระเกียรติ ก็
เป็นเจดีย์ในผังกลม  

 
ภาพที่ 136 เจดีย์มุมกําแพงแก้ว วัดโพธ์ิบางโอ 
               (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 3 เมษายน 2559) 
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 2. พนักระเบียง 
 คือ ส่วนที่ทําหน้าที่กั้นระหว่าง พื้นส่วนเฉลียง มุข หรือพะไล 
กับพื้นดิน อาจมีข้ึนทั้งเพื่อป้องกันการพลัดตก รวมถึงบอกขอบเขตพื้นที่ชัดเจนของอาคาร พนัก
ระเบียงน้ีไม่ได้พบในทุกอาคารกรณีศึกษา อาคารบางหลังไม่มีการทําพนักระเบียงบริเวณพื้นที่เฉลียง 
ส่วนหน่ึงอาจเกิดจากการบูรณะอีกส่วนหน่ึงอาจเพราะตัวอาคารไม่มีการยกฐานสูง ทําให้ไม่มีความ
จําเป็นที่จะต้องก่อพนักระเบียงก็เป็นได้ สําหรับลักษณะของการพื้นที่บริเวณ มุข เฉลียง หรือพะไลที่
พบ ได้แก่ 
   ไม่มีพนักระเบียง ได้แก่ 
   พระอุโบสถ วัดท้ายเมือง พระอุโบสถ วัดปากนํ้า 
   พระอุโบสถ วัดเขียน พระอุโบสถ วัดโพธ์ิเผือก 
   พระอุโบสถ วัดโตนด พระอุโบสถ วัดปราสาท 
   พระอุโบสถ วัดบางไกรใน พระวิหาร วัดสิงห ์
   พระอุโบสถ วัดศรีราษฎร ์พระอุโบสถ วัดหลังบาง 
   พระอุโบสถ วัดเอนกประดิษฐาราม 
   พนักระเบียงก่ออิฐฉาบปูนไม่มีการประดับ ได้แก่ 
   พระอุโบสถ วัดโชติการาม พระอุโบสถ วัดค้างคาว 
   พระอุโบสถ วัดชลอ พระอุโบสถ วัดแก้วฟ้า 
   พระอุโบสถ วัดบางขนุน พระวิหาร วัดจําปา 
   พระอุโบสถ วัดซองพล ู    
   พนักระเบียงประดับกระเบ้ืองปรุ ได้แก่ 
   พระวิหาร วัดโชติการาม พระอุโบสถ วัดโพธ์ิบางโอ 
   พระอุโบสถ วัดท่าบันเทิงธรรม 
 จากข้อสรุปข้างต้น จะพบว่าการทําพนักระเบียงจะมีในรูปแบบ
แผนผังอาคารแบบมีเฉลียง หรือพะไล และสําหรับรูปแบบพนักทึบก่ออิฐถือปูนน้ันจะก่อติดถึงกันทุก
ช่วงเสา เว้นระยะที่เปิดเป็นทางเข้าหรือบันไดทางข้ึน บางหลังมีการประดับค้ิวบัวปูนปั้น สําหรับพนัก
ระเบียงซึ่งมีการกรุกระเบื้องปรุ มีปรากฏในอาคาร 3 หลัง ซึ่งล้วนเป็นอาคารที่มีประวัติว่าสร้างหรือ
ปฏิสังขรณ์รวมถึงมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบอย่างที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 ทั้งสิ้น ลักษณะการ
ประดับพนักระเบียงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบสี หรือกระเบื้องปรุเช่นน้ี เป็นแบบอย่างของการ
ประดับตกแต่งองค์ประกอบอาคารซึ่งนิยมมากในสมัยรัชกาลที่ 3 รวมถึงมีปรากฏต่อมาในอาคารซึ่ง
สร้างหรือบูรณะสมัยรัชกาลที่ 4 ด้วยเช่นกัน 
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 3. ทวย 
 ทําหน้าที่ช่วยรับนํ้าหนักของหลังคาในส่วนชายคาที่ย่ืนออกมา
จากผนังอาคาร อาคารกรณีศึกษาที่พบการทําทวยรบัปีกหลงัคา ได้แก่ 
  พระอุโบสถ วัดท้ายเมือง พระอุโบสถ วัดค้างคาว 
   พระวิหาร วัดโชติการาม พระอุโบสถ วัดแก้วฟ้า 
   พระอุโบสถ วัดโพธ์ิบางโอ พระอุโบสถ วัดปราสาท 
   พระอุโบสถ วัดบางขนุน พระอุโบสถ วัดโบสถ์บน 
   พระอุโบสถ วัดซองพล ู  
  
   สําหรับ พระอุโบสถ วัดปากนํ้าน้ัน ในส่วนของชายคาน้ัน มี
การทําไม้คํ้ายันในลักษณะเป็นแท่งไม้หน้าตัดสี่เหลี่ยมไม่มีการประดับตกแต่งลวดลายใดๆ และสําหรบั 
พระอุโบสถ วัดโพธ์ิบางโอ ลักษณะของคันทวยน้ันย่ืนออกมารับชายคาของพาไล  
  3.3.3.3 องค์ประกอบทางโครงสร้าง 
 1. ระบบโครงสร้าง 
 ระบบโครงสร้างของอาคารจะมีทั้งหมด 3 ระบบด้วยกัน คือ 1. 
ระบบเสาและคาน 2. ระบบโครงสร้างรับนํ้าหนัก 3. ระบบผสม สําหรับอาคารศาสนสถานประเภท
พระอุโบสถ และพระวิหารของไทย พบว่าส่วนใหญ่น้ันใช้โครงสร้างระบบผสม คือ ส่วนของฐานและ
เรือนอาคารใช้ระบบโครงสร้างชนิด ระบบโครงสร้างรับนํ้าหนัก โดยเป็นรูปแบบกําแพงรับนํ้าหนัก 
ส่วนใหญ่เป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน สําหรับโครงสร้างหลังคามักใช้ระบบรับนํ้าหนัก 3 แบบด้วยกัน(โดย
พิจารณาจากจั่วหลัก) คือ  
   ใช้ระบบตุ๊กตา(ตอม่อ) คือ ระบบโครงหลังคาที่ใช้การต้ัง 
ตุ๊กตา (ท่อนไม้หน้าตัดรูปสี่เหลี่ยม ต้ังบนข่ือประธานข้ึนไปรับแปลาน) และท้องของแปลานต้องเสมอ
กับปลายหน้าตัดตุ๊กตา นอกจากน้ีทุกช่วงของปลายตุ๊กตาจะต้องมีข่ือโทยึดเพื่อเป็นบ่าสําหรับต้ังตุ๊กตา
ข้ึนไปรับแปลานในช้ันถัดไปด้วย เพราะเหตุน้ีแปลานที่ใช้จึงต้องเป็นแปที่มีหน้าตัดของไม้เป็นรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ทําให้เรียกแปในลักษณะน้ีว่า แปเหลี่ยม89 อาคารในกรณีศึกษาที่ใช้โครงสร้างระบบน้ี 
ได้แก่ 
   พระอุโบสถ วัดแก้วฟ้า พระอุโบสถ วัดปราสาท  

                                                             

 89สมคิด จิระทัศนะกลุ, “พระอุโบสถและพระวิหารสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว” (วิทยานิพนธ์ปรญิญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม บัณฑิตวิยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 263. 
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   ใช้ระบบจันทัน คือ โครงหลังคาที่สร้างรูปโครงสามเหลี่ยม 
โดยการใช้ระบบของจันทันบากยึดติดกับข่ือและแปหัวเสาเป็นโครงจั่ว หลังจันทันบากเป็นร่องสําหรับ
วางแปลานเป็นระยะ ข้อสังเกตของระบบที่ใช้จันทันน้ีอยู่ที่ตัวแปลาน ซึ่งหลังแปทั้งหมดจะวางเป็น
ระนาบเดียวกับความลาดหลังคา ทําให้เรียกแปในลักษณะน้ีว่า แปเอียง90 อาคารในกรณีศึกษาที่ใช้
โครงสร้างระบบน้ี ได้แก่ 
   พระอุโบสถ วัดปากนํ้า พระอุโบสถ วัดโตนด 
   พระอุโบสถ วัดโพธ์ิเผือก พระอุโบสถ วัดสิงห ์
   พระอุโบสถ วัดจําปา พระอุโบสถ วัดท่าบันเทิงธรรม 
   พระอุโบสถ วัดบางไกรใน พระอุโบสถ วัดเอนกประดิษฐาราม 
   พระอุโบสถ วัดโบสถ์บน พระอุโบสถ วัดเสาธงหิน  
   พระอุโบสถ วัดศรีราษฎร ์พระอุโบสถ วัดหลังบาง  
   ใช้ระบบผสม คือ โครงหลังคาที่ใช้ระบบโครงสร้างผสมกัน
ระหว่างระบบตุ๊กตากบัระบบจันทัน โดยสังเกตได้จากแปเหลี่ยมซึง่จะมีเพียงตัวเดียวท่ามกลางแปลาน
อื่นๆ ที่ใช้แปเอียง โดยแปเหลี่ยมจะวางอยู่ในแนวประมาณเกือบกึง่กลางของขอบสามเหลี่ยมหน้าบัน 
โดยเป็นตัวที่ใช้เป็นแปงวงเสมอ โครงสร้างในระบบน้ีจะใช้วิธีการต้ังตุ๊กตาเพื่อรบัแปเหลี่ยมและข่ือโท
ก่อน แล้วจึงใช้จันทัน 2 ท่อนยึดช่วงบนและช่วงล่าง และวางแปเอียงลงบนจันทันที่บากไว้91 สําหรับ
อาคารกรณีศึกษาที่ใช้ระบบโครงสร้างน้ีได้แก่  
   พระอุโบสถ วัดท้ายเมือง พระอุโบสถ วัดค้างคาว 
   พระอุโบสถ วัดเพลง พระอุโบสถ วัดซองพล ู
 พระอุโบสถ และพระวิหาร วัดโชติการาม 
 พระอุโบสถ วัดโพธ์ิบางโอ พระอโุบสถ วัดเขียน 
 พระอุโบสถ วัดชะลอ       พระอุโบสถ วัดบางขนุน 
  ระบบโครงสร้างแบบการต้ังเสาตุ๊กตาน้ัน เป็นระบบโครงสร้าง
ที่พบมาต้ังแต่สมัยก่อนสุโขทัย และมีการใช้รูปแบบน้ีอย่างต่อเน่ืองมาจนสมัยอยุธยา โดยเริ่มมีการใช้

                                                             

 90จุมพล เพิ่มแสงสุวรรณ, “พระอุโบสถและพระวิหารที่ได้รับอทิธิพลตะวันตกสมัย
อยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2199-2310)” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 221. 
 91สมคิด จิระทัศนะกลุ, “พระอุโบสถและพระวิหารสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว” (วิทยานิพนธ์ปรญิญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม บัณฑิตวิยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 264. 
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ระบบจันทันร่วมด้วย เกิดเป็นโครงสร้างระบบผสม และระบบจันทัน ซึ่งยังคงพบในกลุ่มอาคารสมัย
อยุธยาสืบเน่ืองมาในสมัยรัตนโกสินทร์ หากวิเคราะห์ในแง่ของโครงสร้าง อาคารที่ใช้ระบบโครงสร้าง
แบบตุ๊กตา น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันว่าเป็นกลุ่มอาคารที่มีความด้ังเดิม ด้วยระบบโครงสร้างแบบตุ๊กตา
น้ัน สามารถปรับให้รูปทรงของหลังคามีหน้าจั่วที่เล็กและสูงเพรียว และนิยมทําจั่วด้านหน้าของอาคาร
ให้มีความสูงใกล้เคียงกับหลังคาซอ้นที่สอง ทําให้เมื่อมองดูด้านข้างของอาคารจะเห็นเป็นแนวเส้นโค้ง 
ด้านปลายเชิดข้ึน สอดรับกับการแอ่นของของฐาน92 ซึ่งลักษณะดังกล่าวข้างต้นน้ีเป็นเอกลักษณ์ใน
งานสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย ในสมัยต่อมาที่เริ่มมีการเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างของหลงัคา 
เป็นโครงสร้างแบบผสม ระหว่างการต้ังเสาตุ๊กตา โดยใช้ข่ือเอก ข่ือโทและจันทัน ทําให้รูปทรงของ
หลังคาเปลี่ยนแปลงไป ไม่สามารถบีบจั่วให้เล็กแหลมได้อย่างในสมัยก่อนหน้า ซึ่งระบบโครงสรา้งแบบ
ผสมน้ันปรากฏในสมัยอยุธยาตอนปลาย และมีความนิยมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สําหรับ
โครงสร้างแบบจันทันน้ัน น่าจะเริ่มมีเกิดข้ึนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยช่างจะนิยมใช้ไม้จันทัน
ใหญ่พาดระหว่างอกไก่กับแปหัวเสาเพื่อลดแรงถีบ ทําให้ลดความจําเป็นที่จะต้องใช้ไม้แปใหญ่และ
เปลี่ยนมาใช้แปหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กลงแทน93  
   ระบบโครงสร้างที่สําคัญอีกส่วนหน่ึงคือ โครงสร้างรับมุขหรือ
พะไลหน้าหลัง ซึ่งในกลุ่มอาคารกรณีศึกษา พบใน 3 ลักษณะด้วยกันคือ 1. โครงสร้างระบบ ข่ือ-เต้า 
2. ระบบคานคอสอง 3. ระบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก สําหรับโครงสร้างระบบ ข่ือ-เต้าน้ัน จัดเป็นระบบ
ที่มีความด้ังเดิมมากที่สุด ซึ่งพบความนิยมต้ังแต่ในสมัยอยุธยา ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ก่อนที่
ระบบคานคอสองจะเข้ามาเป็นที่นิยม โดยเฉพาะในกลุ่มอาคารแบบพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่ 3 
อย่างไรก็ตาม ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้มีการนําระบบโครงสร้าง ข่ือ-เต้า กลับมาใช้อีกครั้ง สําหรับระบบ
คอนกรีตเสริมเหล็กน้ัน สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการบูรณปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมในสมัยหลัง เช่น พระ
อุโบสถ วัดปากนํ้า ซึ่งได้รับการบูรณะในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม 
  
 
 
 

                                                             

 92จุมพล เพิ่มแสงสุวรรณ, “พระอุโบสถและพระวิหารที่ได้รับอทิธิพลตะวันตกสมัย
อยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2199-2310)” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 221. 
 93สมชาติ จึงสิริอารักษ์, ประวัติ แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการในการอนุรักษ์
โบราณสถาน (นครปฐม: โรงพมิพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), 140. 
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  3.3.3.4 องค์ประกอบสถาปัตยกรรมภายใน 
 พื้นที่ภายในอาคาร  
 อาคารที่มเีสาร่วมใน ได้แก่ วัดเสาธงหิน 
 อาคารที่มีภาพจิตรกรรมภายใน ได้แก่ 
 พระอุโบสถ วัดปราสาท  
  ผนังภายในพระอุโบสถ เขียนภาพจิตรกรรมเรื่องชาดก พุทธ
ประวัติ และอดีตพุทธ เป็นภาพเขียนสีฝุ่นผสมกาวแบบเทมเพอร่า โดยมีการวางองค์ประกอบการเล่า
เรื่อง คือ เขียนภาพอดีตพุทธไว้ที่ผนังด้านบนของตัวอาคาร ส่วนผนังด้านล่างเขียนภาพพุทธประวัติ 
ลักษณะการเขียนตัวภาพบุคคลและงานสถาปัตยกรรมไม่เน้นคํานึงถึงสัดส่วนที่เป็นจริง แต่มุ่งเน้น
เขียนเอาความรู้สึกมากกว่า โครงสร้างของสีภายในภาพส่วนใหญ่เป็นสีแดง ลักษณะเป็นงานจิตรกรรม
สมัยอยุธยาตอนปลายระยะแรก และได้รับการเปรียบเทียบว่าเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังสกุลช่าง
นนทบุรี ในสมัยอยุธยาตอนปลายเช่นเดียวกับภาพจิตรกรรมภายในพระวิหารวัดชมพูเวก จ.นนทบุรี 
เช่นกัน94 
 พระวิหาร วัดโชติการาม  
 ภายในเขียนภาพจิตรกรรม แสดงเรื่องพุทธประวัติ บริเวณผนัง
สกัดฝั่งตรงข้ามพระประธานเขียนรูป พุทธประวัติตอนมารผจญ เหนือภาพเล่าเรื่องมารผจญเขียนเป็น
แถวของเทพชุมนุมหน่ึงช้ัน และช้ันเหนือข้ึนไปเขียนภาพอดีตพุทธ ซึ่งลักษณะเช่นน้ีเป็นรูปแบบที่พบ
ในสมัยรัชกาลที่ 3-4 ส่วนผนังด้านหลังพระประธานเขียนภาพตอนพระพุทธเจ้าโปรดพระพุทธมารดา
บนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ เขียนภาพด้านหลังพระประธานเป็นลักษณะภาพจักรวาล มีเขาพระสุเมรุ พระ
อาทิตย์ พระจันทร์ ลักษณะภาพจิตรกรรมเป็นรูปแบบของงานจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่ง 
อาจารย์ น. ณ ปากนํ้าสันนิษฐานว่า อาคารหลังน้ีแต่เดิมอาจเคยเป็นพระอุโบสถมาก่อน เน่ืองจาก
ลักษณะและรูปแบบการเล่าเรื่องของภาพจิตรกรรม 
 พระอุโบสถ วัดโพธิ์บางโอ  
 จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดโพธ์ิบางโอ ประกอบด้วย
ภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติ ธุดงควัตร13 วิปัสนาญาณ9 ลักษณะภาพส่วนใหญ่จะใช้ภาพธรรมชาติเป็น
ฉากหลังรวมถึงเป็นตัวแบ่งองค์ประกอบภาพ แต่ยังคงมีการใช้เส้นสินเทาปรากฏอยู่บ้าง สีที่ใช้จะใช้สี
วรรณะสีเย็น ลักษณะการเขียนกาภพทิวทัศน์มีลักษณะที่มีความลึก โดยการใช้แสงและเงา ส่วนภาพ
บุคคลและอาคารสถาปัตยกรรม ยังคงเขียนในลักษณะภาพ 2 มิติ เช่นเดียวกับในสมัยอยุธยา แต่

                                                             

 94ประยูร อุลุชาฏะ, จิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนกลางและตอนปลายระยะแรก สกุลชา่ง
นนทบุรี ณ วัดชมพูเวกและวัดปราสาท (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530), 42. 
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ลักษณะของภาพคนจะมีขนาดที่เล็กลง ให้สอดรับและสมจริงสอดคล้องงานสถาปัตยกรรมที่มีการ
เขียนให้มีขนาดใหญ่ข้ึน ภาพจิตรกรรมที่วัดโพธ์ิบางโอน้ี ได้รับการสันนิษฐานว่าเขียนข้ึนในสมัยรัชกาล
ที่ 3 ตามประวัติของวัด และเป็นที่น่าสนใจว่า ลักษณะของภาพจิตรกรรมมีรายละเอียดบางประการที่
อาจจัดอยู่ในประเภทของจิตรกรรมฝาผนัง สกุลช่างเมืองนนทบุรีได้ คือการใช้สีวรรณะเย็นเป็นหลัก 
และใช้วิธีแบ่งแยกเรื่องราวที่เขียนออกจากกันในแต่ละตอน โดยใช้เส้นทแยงหักมุมสลับกันไปดูคล้าย
เส้นรูปนอกของภูเขา ซึ่งพบใช้มากในจิตรกรรมฝาผนังนนทบุรี95 
 พระอุโบสถ วัดบางขนุน 
 ภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ วัดบางขนุน  ไ ด้รับการ
สันนิษฐานว่ามีภาพจิตรกรรม 2 สมัยด้วยกัน คือ ภาพจิตรกรรมซึ่งอาจเป็นงานสมัยอยุธยา คือ
จิตรกรรมที่บริเวณหลังบานประตูเขียนภาพทวารบาล และภาพจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร ์คือบรเิวณ
ผนังภายในพระอุโบสถ96 เขียนภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติและเทพชุมนุม ผนังสกัดฝั่งตรงข้ามพระ
ประธานเขียนภาพพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ และผนังสกัดด้านหลังพระประธาน
เป็นภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติตอนมารผจญ ที่ฝาผนังทั้งสองข้าง บริเวณผนังระหว่างช่องหน้าต่างภาพ
หลุดลบเลือน จากความช้ืนและนํ้าท่วม หลงเหลือเพียงภาพจิตรกรรมเทพชุมนุมเหนือหน้าต่าง  
 ภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ ถือเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอีก
ประการหน่ึงซึ่งช่วยในการกําหนดอายุของตัวอาคารน้ันๆ ได้  
 นอกจากภาพจิตรกรรม ภายในอาคารบางแห่งยังพบว่ามีการเจาะ
ช่องหน้าต่างเป็นช่องซุ้มโค้งแหลม อย่างที่พบในสมัยอยุธยาตอนปลาย รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชเป็นต้นมา รวมทั้งอาคารบางหลังมีการเจาะช่องซุ้มโค้งแหลมบริเวณผนังภายในอุโบสถ 
ดังเช่นที่ พระอุโบสถ วัดค้างคาว ซึ่งพบในอาคารสมัยอยุธยาตอนปลาย เช่น  วัดพระยาแมนซึ่งได้รับ
การสันนิษฐานว่าเป็นงานในสมัยสมเด็จพระเพทราชา และลักษณะการเจาะช่องซุ้มดังกล่าว ยัง
ปรากฏที่วัดพระอุโบสถ วัดกาญจนสิงหาสน์(วัดทอง) บริเวณคลองบางพรม-บางระมาด ซึ่ง น.ณ 
ปากนํ้า สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนในสมัยอยุธยา97 

                                                             

 95ประยูร อุลุชาฏะ, จิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนกลางและตอนปลายระยะแรก สกุลชา่ง
นนทบุรี ณ วัดชมพูเวกและวัดปราสาท, 3 
 96คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี, 71. 
 97ศรัณย์ ทองปาน, “สํารวจวัดในเขตแม่นํ้าอ้อม นนทบุรี,” เมอืงโบราณ 23, 3 
(กรกฎาคม-กันยายน 2540): 47. 
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ภาพที่ 137 ภายในพระอุโบสถ วัดซองพล ู
               (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 3 เมษายน 2559) 

 
ภาพที่ 138 ภายในพระอุโบสถ วัดค้างคาว 
              (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556) 
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ภาพที่ 139 ช่องซุ้ม วัดพญาแมน อยุธยา 
               (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555) 
 

 
ภาพที่ 140 ภายในพระอุโบสถ วัดกาญจนสิงหาสน์(วัดทอง) 
ที่มา: ศรันย์ ทองปาน, ชุมทางตลิ่งชัน, เข้าถึงเมื่อ 21 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก http:// 
www.muangboranjournal.com/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=115 
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4. สรุปรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารในพ้ืนท่ีบริเวณท่ีศึกษา 
 จากการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารทั้งหมด 24 หลัง ในพื้นที่บริเวณ
รอบคลองอ้อมนนท์ ทําให้เห็นถึงรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมที่พบในพื้นที่ ซึ่งอาจสามารถแยกย่อย
รูปแบบออกได้เป็น 3 รูปแบบหลักด้วยกัน คือ 
  1. อาคารแบบไทยประเพณี ซึ่งมีรูปแบบหลักที่พบแยกออกเป็น 
  1.1 อาคารหลังคาทรงจั่ว เครื่องไม้ มีการทํามุขเด็จ ดังเช่น พระอุโบสถ 
วัดปราสาท  
  1.2 อาคารทรงคฤห์หรือทรงจั่ว เครื่องไม้ มีมุขลดใต้ข่ือ ดังเช่น พระ
วิหารวัดสิงห์ พระอุโบสถ วัดบางไกรใน 
  1.3 อาคารหลังทรงจั่ว เครื่องไม้ หลังคาช้ันลด ดังเช่น พระอุโบสถ วัด
ค้างคาว พระอุโบสถ วัดท้ายเมือง 
  1.4 อาคารหลังคาทรงจั่ว (อาจเรียกว่าอาคารไทยประเพณีแบบ
ทรงคฤห์) หลังคาเครื่องไม้ หรือก่ออิฐถึงอกไก่ มีการทําพะไลหน้า-หลัง หรือเรียกว่าเพิงหลังคา 
บางครั้งเรียกว่าหับเผยหรือจั่นหับ ดังเช่น พระอุโบสถ วัดซองพลู พระอุโบสถ วัดแก้วฟ้า  
 1.5 อาคารทรงคฤห์หรือทรงจั่ว เครื่องไม้ มีพาไลรอบ ดังเช่น พระ
อโุบสถ วัดโพธ์ิบางโอ 
 2. อาคารท่ีได้รับอิทธิพลศิลปะตะวันตกในสมัยอยุธยาตอนปลาย หรือ
เรียกว่าอาคารทรงตึก  
 2.1 อาคารทรงจั่ว ไม่มีไขรา ก่อผนังถึงอกไก่ ดังเช่น พระอุโบสถ วัด
เพลง  
 2.2 อาคารทรงจั่ว ไม่มีไขรา แบบกระเท่เซร มีพาไลหน้า-หลงั หรือ
เรียกว่าเพิงหลงัคา บางครั้งเรียกว่าหับเผยหรอืจั่นหับ ดังเช่น พระอุโบสถ วัดโชติการาม  
 3. อาคารแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลท่ี 3 ลักษณะหน้าบันแบบ
กระเท่เซร มหีน้าบันช้ันลดแบบอย่างศิลปะจีน รวมถึงลวดลายประดับก็เป็นลายที่แสดงอิทธพลจีน
เช่นกัน ดังเช่น พระอุโบสถ วัดท่าบันเทงิธรรม 
 จากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมดังกล่าวข้างต้น จะพบว่ากลุ่มอาคารบางส่วนมีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่อาจระบุได้ว่าเป็นงานสร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย ทั้งแบบไทยประเพณี และ
แบบอย่างที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก แม้ว่าอาคารหลายหลังจะได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยหลงั
แต่ยังคงมีร่องรอยของรูปแบบงานช่างสมัยอยุธยาตอนปลายปรากฏอยู่ เช่น การทําเน้นเส้นโค้งในงาน
สถาปัตยกรรม โดยเส้นฐานจะมีลักษณะแอ่นโค้ง หรือหย่อน ปลายเส้นทั้งสองข้างจะสูงกว่าเส้นส่วน
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อื่น เรียกว่า ตกท้องช้าง หรือ ตกท้องสําเภา98 รวมถึงรูปทรงหลังคาจั่ว ที่บีบเล็ก รวมถึงสันหลังคาจะ
แอ่นลงสอดรับกับส่วนฐาน ลักษณะดังกล่าว มีปรากฏชัดเจนที่พระอุโบสถ วัดปราสาท อันถือได้ว่า
เป็นงานสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนปลายที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในแถบปริมณฑลกรุงเทพฯ และมี
รูปแบบที่เทียบเคียงได้กับงานสถาปัตยกรรมอยุธยาหลายแห่ง เช่น พระอุโบสถ วัดช่องนนทรี 
กรุงเทพฯ พระอุโบสถวัดเกาะแก้ว จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น และเมื่อพิจารณาถึงกลุ่มอาคารอื่นๆ จะ
พบว่า ไม่ได้มีเพียงพระอุโบสถ วัดปราสาทเท่าน้ันที่แสดงรูปแบบงานสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาอย่าง
ชัดเจน แต่ร่องรอยของงานสถาปัตยกรรมแบบอย่างอยุธยาน้ัน ยังปรากฏในอาคารกรณีศึกษารูปแบบ
อื่น เช่น พระอุโบสถ วัดแก้วฟ้า เป็นอาคารแบบไทยประเพณีแบบทรงคฤห์ อันมีลักษณะที่แสดงถึง
ทรวดทรงอย่างอยุธยาตอนปลาย เช่นการทําหน้าจั่วบีบเล็กและสูง อีกทั้งส่วนสันหลังคาแอ่นโค้งรับ
กับส่วนฐานแอ่นโค้งเช่นเดียวกัน รวมไปถึงรูปแบบอาคารที่พัฒนามาจากอาคารอันได้รับอิทธิพล
ตะวันตก สมัยอยุธยาตอนปลาย  
  อีกประการหน่ึงที่ไม่ควรละเลย คือ รูปแบบของงานช่างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่มี
ปรากฏในพื้นที่บริเวณน้ีเช่นเดียวกัน อันปรากฏทั้งแบบไทยประเพณี และแบบพระราชนิยม สิ่งหน่ึงที่
บ่งบอกได้นอกจากรูปแบบทางสถาปัตยกรรม คือ องค์ประกอบและการประดับตกแต่ง อาคารหลาย
หลังมีร่องรอยทั้งทางประวัติศาสตร์และจากรูปแบบงานสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานระหว่างงาน
ช่างแบบอยุธยาตอนปลายและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เช่นการก่อมุขหน้า-หลังของพระอุโบสถวัด
บางขนุน ตัวอาคารน้ันมีร่องรอยของรูปแบบสถาปัตยกรรมอย่างอยุธยา ส่วนฐานแอ่นโค้ง ในขณะท่ี
มุขหน้า-หลัง ก่อผนังสกัดถึงอกไก่ และมีทรวดทรงที่ไม่สอดรับกับตัวอาคาร อีกทั้งลักษณะลวดลาย
ประดับหน้าบันอันเป็นลายดอกไม้ใบไม้ประกอบลายก้านแย่ง ซึ่งเป็นรูปแบบลายที่นิยมสมัยรัชกาลที่ 
2-3 เป็นต้น รวมไปถึงรูปแบบงานสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ชัดเจน เช่น พระวิหารวัด
สิงห์ พระอุโบสถ วัดบางไกรใน ซึ่งมีลักษณะอาคารแบบมุขลดใต้ข่ือ ซึ่งเป็นรูปแบบอาคารที่มีมาต้ังแต่
ครั้งสมัยอยุธยาตอนปลาย ปรากฏชัดเจนในรัชสมัยของพระเจ้าบรมโกศ ดังเช่น วิหารพระมงคล
บพิตร จ. อยุธยา99 แต่จากรูปทรงของอาคารและลวดลายประดับ ทําให้สันนิษฐานได้ว่าเป็นงานสร้าง
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น รวมไปถึงรูปแบบงานอย่างพระราชนิยม สมัยรัชกาลที่ 3 

                                                             

 98สมใจ น่ิมเลก็, “สถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย,” วารสารราชบัณฑิตยสถาน 
25, 3(มิถุนายน-กันยายน, 2543): 130-143. 
 99เสนอ นิลเดช, ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2535), 81. 
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 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า รูปแบบอาคารที่ปรากฏในพื้นที่รอบคลองอ้อมนนท์น้ัน มี
รูปแบบที่สืบเน่ืองมาต้ังแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย กระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (ราวรัชกาลที่ 3-
4) มีปรากฏทั้งรูปแบบงานหลวง รวมถึงรูปแบบงานที่อาจเกิดจากฝีมือช่างในท้องถ่ิน  
 ในแง่ของพื้นที่ กลุ่มรูปแบบอาคารที่พบในทุกพื้นที่ คือ อาคารผังแบบมีเฉลียงหลังคา
ทรงจั่ว มีพะไลหน้า ซึ่งรูปแบบของอาคารลักษณะดังกล่าว มีความนิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็น
ต้นมา ซึ่งกลุ่มอาคารรูปแบบดังกล่าวน้ี ส่วนหน่ึงน่าจะเป็นรูปแบบด้ังเดิมที่มีในครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา 
เช่น พระอุโบสถ วัดแก้วฟ้า ซึ่งอาจถือเป็นลักษณะต้นแบบของกลุ่มอาคารรูปแบบดังกล่าวในพื้นที่ 
สําหรับอาคารผังแบบมีเฉลียง หลังคาทรงจั่วและมีมุขลดใต้ข่ือ พระวิหาร วัดสิงห์ และพระอุโบสถ วัด
บางไกรใน พบในพื้นที่ บริเวณจุดเช่ือมต่อคลองบางกอกน้อย คลองบางกรวย และบริเวณกลุ่มชุมชน
คลองบางคูเวียง คลองบางนายไกร ซึ่งพื้นที่ทั้งสองบริเวณน้ีน่าจะยังคงความสําคัญและเป็นกลุ่มชุมชน
ขนาดใหญ่ สืบเน่ืองมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น รวมถึงอาคารทั้งสองหลังน้ีต้ังอยู่ไม่ห่างกันมาก
นัก และมีรายละเอียดของลวดลายที่น่าจะทําให้สามารถกําหนดอายุได้ว่า อาคารทั้งสองหลังน้ี น่าจะ
ถูกสร้างข้ึนในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ในราวสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลที่ 2-3  
 สําหรับในพื้นที่คลองบางใหญ่เมื่อพิจารณารูปแบบอาคารรวมไปถึงรายละเอียดของ
องค์ประกอบต่างๆ ทําให้อาจสรุปได้ว่า วัดในพื้นที่น้ีมีความเป็นวัดชาวบ้านมากกว่าในพื้นที่อื่นๆ 
ยกเว้น วัดท่าบันเทิงธรรม (ตามประวัติระบุว่ามีการบูรณะโดยราชนิกูล) ซึ่งคลองบางใหญ่เป็นเส้นทาง
สัญจรซึ่งสามารถเดินทางต่อไปยังสุพรรณบุรีและเป็นที่ต้ังของชุมชนชาวสวนขนาดใหญ่ โดยบริเวณ
ปากคลองเป็นที่ต้ังของพระปรางค์ วัดปรางค์หลวง ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงถึงอิทธิพลของกรุงศรีอยุธยา
ในพื้นที่บริเวณน้ี ในราวสมัยอยุธยาตอนต้น-ตอนกลาง อย่างไรก็ดีกลุ่มวัดที่ต้ังเกาะกลุ่มไปในคลอง
บางใหญ่ ส่วนใหญ่น้ันล้วนถูกบูรณะและมีรูปแบบงานช่างในท้องถ่ินเข้ามาผสมผสานค่อนข้างมาก  
ซึ่งทําให้เราอาจมองได้ว่า วัดที่ต้ังในคลองบางใหญ่น้ันเป็นวัดที่สร้างโดยกลุ่มชาวบ้านในชุมชนด้วยกัน
เอง ไม่มีปัจจัยจากพื้นที่ธนบุรีหรือรัตนโกสินทร์มาเกี่ยวเน่ืองเหมือนในกลุ่มพื้นที่บริเวณปากคลอง
บางกอกน้อย คลองบางคูเวียง รวมไปถึงพื้นที่ริมสองฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา 
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5. ความเปลี่ยนแปลงต่องานสถาปัตยกรรม และเหตุปัจจัยท่ีทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 
 อาคารส่วนใหญ่ในกลุ่มอาคารกรณีศึกษา เป็นอาคารที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัย
หลังทั้งสิ้น บางหลังได้รับการบูรณะหลายครั้งหลายสมัย จากประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณคลองอ้ม
นนท์น้ี ซึ่งเคยเป็นแม่นํ้าเจ้าพระยาสายเก่า แสดงถึงความเป็นพื้นที่อันเป็นทางคมนาคมหลัก เช่ือมต่อ
ระหว่างอาณาจักรอยุธยา กับหัวเมืองทางใต้ทั้งหมด ร่องรอยหลักฐานที่พบทั้ง ทั้งพระพุทธรูปแบบอู่
ทองซึ่งพบหลายองค์กระจายอยู่ในบริเวณพื้นที่น้ัน รวมไปถึงปรางค์หลวง อันเป็นพระปรางค์ขนาด
ใหญ่ บริเวณปากคลองบางม่วง ช่วงโค้งของคลองอ้อมตอนบน  เป็นหลักฐานหน่ึงอันแสดงถึงการเริ่ม
ต้ังถ่ินฐานของกลุ่มคนบริเวณน้ีต้ังแต่ราว พุทธศตวรรษที่ 20 แต่สําหรับหลักฐานงานสถาปัตยกรรม 
โดยเฉพาะอาคารน้ัน ไม่สามารถสืบเน่ืองไปถึงในสมัยอยุธยาตอนต้นได้ เน่ืองจากระยะเวลาที่ยาวนาน 
อาคารส่วนใหญ่จึงพังทลายหรือได้รับการบูรณะในสมัยต่อมาแล้ว 
 ประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณน้ีเริ่มเด่นชัดข้ึนในราวสมัยอยุธยาตอนกลาง ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 21-22 ปรากฏความในพระราชพงศาวดาร รัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ มีการขุด
คลองลัดบริเวณบางกรวย (พ.ศ. 2081) การต้ังบ้านตลาดขวัญ ข้ึนเป็นเมืองนนทบุรี ในปี พ.ศ. 2092 
บริเวณปากคลองอ้อมนนท์ตอนบน หลักฐานดังกล่าวแสดงถึงการเข้ามามีบทบาทของกรุงศรีอยุธยา
เหนือพื้นที่บริเวณน้ีอย่างชัดเจน ประวัติวัดหลายแห่งบริเวณปากคลองบางกรวย คลองอ้อมนนท์และ
บางกอกน้อย เช่น วัดชลอ วัดแก้วฟ้า ล้วนเกี่ยวโยงไปถึงสมัยดังกล่าวทั้งสิ้น ร่องรอยหลักฐานที่พบ 
เช่นใบเสมา ซึ่งมีแบบอย่างของใบเสมาในสมัยอยุธยาตอนกลาง เช่น ใบเสมาที่วัดค้างคาว100 แต่ใน
ด้านของหลักฐานงานสถาปัตยกรรมน้ัน ไม่พบอาคารที่สามารถยืนยันได้แน่ชัด  
 การมีบทบาทของกรุงศรีอยุธยาบนพ้ืนที่บริเวณน้ีสืบเน่ืองมาจนกระทั่งในสมัยอยุธยา
ตอนปลาย พระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดในปี พ.ศ. 2179 (บริเวณตอนใต้วัดท้าย
เมืองไปทะลุออกวัดเขมาภิรตาราม) และคลองลัดบริเวณน้ีจึงกลายเป็นแม่นํ้าเจ้าพระยาในปัจจุบัน ใน
สมัยน้ีเองนนทบุรีเริ่มมีปรากฏข้อมูล ในบันทึกของชาวต่างชาติ ว่าเป็นเมืองทําสวนผลไม้คู่กับเมือง
บางกอกฝั่งธนบุรีในเวลาน้ัน และแม้จะมีแม่นํ้าเจ้าพระยาสายใหม่เป็นเส้นทางสัญจรหลัก แต่โครงข่าย
คลองด้ังเดิมในพื้นที่รอบคลองอ้อมนนท์ ก็ยังคงเป็นเส้นทางการเดินทางที่มีการสัญจรมาโดยตลอด มี
ชุมชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น รวมถึงปรากฏหลักฐานในแง่ของงานสถาปัตยกรรมที่ชัดเจนมากข้ึน ทั้ง
พระอุโบสถ วัดปราสาท(ได้รับการกําหนดอายุราวรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์-พระเพทราชา และอาจ

                                                             

 100ประภัสสร์ ชูวิเชียร, “ลวดลายบางแบบ บนใบเสมาวัดค้างคาว,” เมืองโบราณ 29, 1 
(มกราคม-มีนาคม, 2546), 77. 
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มีการบูรณะเพิ่มเติมในสมัยสมเด็จพระสรรเพชญที่ 8 (พระเจ้าเสือ)101 กลุ่มอาคารซึ่งมีรูปแบบอย่าง
อยุธยาปลายน้ัน ส่วนหน่ึงอาจเป็นวัดซึ่งมีมาในสมัยก่อนหน้าและมาได้รับการบูรณะในสมัยน้ีอีกครั้ง
หน่ึง 
 ภายหลังจากเหตุการณ์การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 วัดส่วนใหญ่ได้ถูกทิ้งร้าง เน่ืองจาก
ผู้คนหลบหนีสงคราม หลายแห่งได้รับการบูรณะ หลายแห่งกลายสภาพเป็นวัดร้างจนถึงปัจจุบัน และ
เป็นที่น่าสังเกตว่า วัดที่ยังคงร่องรอยหลักฐานอาคารแบบอยุธยาตอนปลายอย่างเด่นชัดน้ัน จะอยู่
บริเวณคลองอ้อมนนท์ตอนล่าง (คลองอ้อมนนท์ฝั่งตะวันตก) และจากข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์
สังคมระบุว่า พื้นที่บริเวณน้ี มีการอยู่อาศัยโดยตลอดแม้ในคราวสงครามเสียกรุงครั้งที่ 2 ด้วยเป็น
พื้นที่ซึ่งห่างจากจุดค่ายพม่า อีกทั้งอยู่ในเรือกสวนมีทางนํ้าสัญจรที่สามารถเดินทางได้ง่าย จนกระทั่ง
สมัยธนบุรี-รัตนโกสินทร์ตอนต้น จึงเริ่มมีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่ดังเดิม ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งน้ันเป็นปัจจัย
สําคัญหน่ึงที่ทําให้เกิดการสร้างและบูรณะวัดจํานวนหน่ึง ซึ่งอาจมีความทรุดโทรมเน่ืองจากขาดการ
ทํานุบํารุง เริ่มปรากฏรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เช่น พระอุโบสถ วัด
ซองพลู ที่มีการทําหน้าบันช้ันลดและมีการเจาะช่องบัญชร อันเป็นรูปแบบที่ปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 
2-3 ซึ่งอาจเป็นการมาบูรณะบนอาคารเดิม เน่ืองจากลักษณะของฐานที่แอ่นโค้ง รวมถึงพื้นที่ภายในที่
มีการเจาะช่องโค้งแหลมเหนือหน้าต่าง ซึ่งเป็นลักษณะที่เอกลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมอยุธยาตอน
ปลาย หรือกําแพงแก้วรอบพระอุโบสถ วัดแก้วฟ้า รวมถึงเจดีย์ย่อมุมหลังพระอุโบสถ ก็น่าจะเป็นงาน
ที่มาสร้างเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่ 3 และลวดลายประดับบนหน้าบันวิหารวัดสิงห์ ที่ช่วยยืนยันถึง
อิทธิพลของงานช่างในสมัย รัชกาลที่ 2-3 ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับข้อมูลจากวรรณคดี บทนิราศ
ต่างๆ ที่บรรยายการเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าว รวมไปถึงการเข้ามามีบทบาทของพระราชวงศานุ
วงศ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 ในพื้นที่ดังเห็นได้จาก วัดโพธ์ิบางโอ ซึ่งรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยดังกล่าว พบ
ในพื้นที่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยาสายใหม่ คลองอ้อมนนท์ตอนล่างและคลองสาขา และคลองบางกรวย 
บางกอกน้อย ซึ่งทั้งสามบริเวณน้ี มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์สังคมที่กล่าวถึงการอยู่อาศัยของชุมชนมา
โดยตลอด แม่นํ้าเจ้าพระยาน้ันเช่ือมโยงกับการเป็นทางสัญจรหลัก ในขณะที่บางกรวย บางกอกน้อย 
คือเส้นทางเช่ือมระหว่างเมืองนนทบุรีและเมืองบางกอก ดังจะพบได้ว่า วัดในบริเวณน้ี หลายแห่งมี
รูปแบบที่ใกล้เคียงกับวัดในบริเวณพื้นที่ฝั่งธนบุรี คลองบางกอกน้อย คลองชักพระ เป็นต้น และเป็นที่
น่าสนใจว่าบริเวณคลองอ้อมนนท์ตอนล่างและคลองสาขาน้ัน แม้จะมีลักษณะเป็นโครงข่ายคลองที่ลึก
เข้าไปจากคลองอ้อมนนท์ แต่กลับมีปรากฏลักษณะงานสถาปัตยกรรมอย่างไทยประเพณีแบบต้น
รัตนโกสินทร์ที่น่าสนใจ ซึ่งอาจสะท้อนว่าบริเวณน้ีเป็นที่ต้ังของกลุ่มชุมชนที่มีความหนาแน่น รวมไป

                                                             

 101จุมพล เพิ่มแสงสุวรรณ, “พระอุโบสถและพระวิหารที่ได้รับอทิธิพลตะวันตกสมัย
อยุธยาตอนปลาย(พ.ศ.2199-2310),” หน้าจ่ัว 1, 1 (มกราคม 2547), 89. 
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ถึงลักษณะงานช่างแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 มีปรากฏเด่นชัดบริเวณริมแม่นํ้าเจ้าพระยา 
และบริเวณคลองบางใหญ่ สอดรับกับพื้นที่ สําหรับแม่นํ้าเจ้าพระยาน้ัน อย่างที่ทราบกันดี ว่ากิจการ
ค้าขายในสมัยรัชกาลที่ 3 น้ันรุ่งเรืองมาก แม่นํ้าเจ้าพระยาจึงถือเป็นหัวใจหลักสําคัญในการเดินทาง 
สําหรับพื้นที่คลองบางใหญ่ ตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์ระบุว่าเป็นพื้นที่ซึ่งมีโรงหีบ และปลูกอ้อยทํา
นํ้าตาล ซึ่งถือเป็นสินค้าสําคัญในสมัยรัชกาลที่ 3 น่ันเอง พื้นที่บริเวณน้ีมีการอยู่อาศัยและเป็นย่าน
การค้า การสัญจร ที่คลาคล่ําไปด้วยผู้คน จนกระทั่งเกิดการขุดคลองมหาสวัสด์ในสมัย รัชกาลที่ 4 
พื้นที่บริเวณน้ีจึงเงียบเหงาลง เพราะมีเส้นทางสัญจรใหม่ที่สะดวกสบายกว่า แต่อย่างไรก็ตามผูค้นและ
วิถีชีวิตก็ยังดํารงอยู่เช่นเดิม 
 การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกครั้งหน่ึงซึ่งส่งผลต่องานสถาปัตยกรรมในพื้นที่คือ ช่วงเวลา
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง(พ.ศ. 2475) ซึ่งมีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดหลายแห่ง ทั้งเน่ืองจาก
ความทรุดโทรมจากระยะเวลา และความเสียหายจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เช่น พระอุโบสถ 
วัดเขียน เป็นต้น อีกปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของงานสถาปัตยกรรมน่ันคือการบูรณะ
ซ่อมแซมโดยกลุ่มคนในพื้นที่ ซึ่งบางครั้งเกิดจากความไม่รู้และไม่เข้าใจรวมถึงมีค่านิยมในด้านความ
งามทางสถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตามยังสามารถเห็นถึงร่องรอยรูปแบบด้ังเดิมได้ เช่น
กลุ่มอาคารบางหลังที่มีการบูรณะโดยชาวบ้านในพื้นที่ หรือเป็นวัดราษฎร์ เช่น วัดศรีราษฎร์ วิหารวัด
จําปา เป็นต้น ซึ่งยังคงรักษารูปแบบซึ่งเป็นสายพัฒนาการของรูปแบบด้ังเดิม ซึ่งอาจเป็นการทําตาม
รูปแบบเดิม หรืออาจเป็นงานสร้างในสมัยหลังแต่ก็ยังคงเลียนรูปแบบของอาคารที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่
น่ันเอง ซึ่งแสดงถึงการรับรู้และความคุ้นเคยกับลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมในวิถีที่คุ้นเคย 
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บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาพระอุโบสถพระวิหารสมัยอยุธยาตอนปลาย-สมัยต้นรัตนโกสินทร์ในพ้ืนที่คลอง

อ้อมนนท์ จ.นนทบุรี มีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษา เพ่ือศึกษางานสถาปัตยกรรมประเภทพระ

อุโบสถ พระวิหารสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยศึกษารูปแบบ และวิธีการ

สร้างสรรค์ รวมท้ังหน้าที่การใช้งาน โดยทําการศึกษาข้อมูล ประวัติการสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ 

ข้อมูลทางด้านกายภาพ ที่ต้ัง ผังบริเวณ และสภาพแวดล้อมกับชุมชนโดยรอบ แผนผังและรูปแบบ

สถาปัตยกรรม รวมทั้งองค์ประกอบและการประดับตกแต่งทางสถาปัตยกรรมรวมถึงพยายามศึกษา

ปัจจัย และอิทธิพลที่มีผลต่อลักษณะของงานสถาปัตยกรรมในพ้ืนที่ รวมถึงศึกษาข้อมูลด้าน

ประวัติศาสตร์ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ซึ่งสัมพันธ์กับการต้ังถิ่นฐานทางกายภาพ

และการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมในพ้ืนที่  

 จากผลการศึกษาอาจทําให้สามารถสันนิษฐานได้ว่าพ้ืนที่รอบคลองอ้อมนนท์น้ัน คงเริ่ม
ต้ังบ้านเมืองและพัฒนาความสําคัญข้ึนในสมัยอยุธยาตอนต้น โดยมีปรางค์หลวงเป็นหมุดหมายสําคัญ 
รวมไปถึงการพบพระพุทธรูป ซึ่งมีพุทธลักษณะอย่างพระพุทธรูปอู่ทองจํานวนหน่ึงกระจายตัวอยู่ใน
พ้ืนที่ตอนบนของคลองอ้อมนนท์ และพ้ืนที่น้ีคงเจริญข้ึนด้วยฐานะของการเป็นพ้ืนที่สัญจร ดังปรากฏ
ความพรรณนาเกี่ยวกับพ้ืนที่น้ีในกําสรวลศรีปราชญ์ วรรณคดีนิพนธ์สมัยอยุธยา ซึ่งมีกล่าวถึงเส้นทาง
บริเวณต้ังแต่พระนครศรีอยุธยาไปจนถึงบริเวณปากอ่าว ซึ่งมีการผ่านเส้นทางบริเวณดังกล่าว
(เน้ือความกล่าวถึงพ้ืนที่บริเวณบางกอกน้อย เช่น บางบําหรุ บางระมาด บางพลู บางเขน(ปัจจุบันคือ
บริเวณใกล้วัดปากนํ้า จ.นนทบุรี) การพัฒนานั้นคงสืบเน่ืองมาเป็นลําดับเกิดการขุดคลองลัดเพ่ือช่วย
อํานวยความสะดวกในการเดินทางรวมท้ังหมด 3 ครั้งด้วยกัน คือ ในสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชได้
โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดต้ังแต่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยไปจรดคลองบางกอกใหญ่ ในราวปี 
พ.ศ.2065 ต่อมาในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พ.ศ. 2091 ได้โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดจาก
คลองบางกรวยเพ่ือเช่ือมระหว่างบางกอกกับบางกรวย ซึ่งทําให้การพัฒนานั้นแผ่ขยายลงมาทาง
ตอนล่างของคลองอ้อมนนท์ ด้วยสามารถเช่ือมต่อกับเมืองบางกอกได้โดยสะดวกและต่อมาพระเจ้า
ปราสาททองโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดตอนใต้วัดท้ายเมืองไปทะลุออกวัดเขมาภิรตารามในปี พ.ศ. 
2179 ซึ่งการขุดคลองลัดน้ีทําให้คลองอ้อมนนท์เปลี่ยนสถานะจากทางหลักเป็นทางรอง ทําให้เส้นทาง 
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บริเวณคลองอ้มนนท์ตอนบนนั้นถูกลดบทบาทลง และความเจริญได้พัฒนาขึ้นบริเวณสองฝั่งแม่นํ้า

เจ้าพระยาซึ่งเป็นคลองขุดใหม่ รวมไปถึงบริเวณคลองอ้อมนนท์ตอนล่างที่เช่ือมต่อกับคลองบางกรวย 

และคลองบางกอกน้อย  ด้วยยังคงความนิยมใช้เป็นเส้นทางสัญจรลัด จนกระทั่งเหตุการณ์คราวเสีย

กรุงคร้ังที่ 2 พ้ืนที่บริเวณน้ีก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ผู้คนส่วนใหญ่อพยพไปอยู่ตามคลองย่อยที่อยู่ลึก

เข้าไป พ้ืนที่บางส่วนถูกทิ้งร้าง จวบจนกระทั่งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีปรากฏเร่ืองราวของ

ชุมชนและวัดในแถบพ้ืนที่คลองอ้อมนนท์ ในวรรณคดีสมัยน้ีซึ่งถือเป็นหลักฐานหนึ่งที่ช่วยบอกเล่า

เร่ืองราวของพ้ืนที่บริเวณน้ี อีกทั้งช่วยยืนยันถึงความสําคัญในการเป็นทางสัญจรอันเป็นที่นิยม 

 และอาจด้วยเหตุน้ีเองทําให้พ้ืนที่บริเวณคลองอ้อมนนท์ตอนบนน้ันมีหลงเหลือเพียง
หลักฐานงานศิลปกรรมเท่าน้ัน เพราะวัดหลายแห่งได้รับการบูรณะโดยกลุ่มผู้อาศัยใหม่ในช่วงต้น
รัตนโกสินทร์ เช่น วัดบางรักใหญ่ได้รับการบูรณะโดยกลุ่มชาวมอญท่ีเข้ามาในพ้ืนที่ เป็นต้น ในขณะที่
บริเวณคลองอ้อมนนท์ตอนล่างน้ันยังคงความสําคัญสืบเน่ืองต่อมา โดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณปากคลอง
บางกอกน้อย คลองบางกรวยและคลองอ้อมนนท์ ซึ่งคงเป็นบริเวณพ้ืนที่สําคัญ ด้วยเป็นทางแยก เกิด
เป็นตลาดน้ําและเป็นจุดเช่ือมต่อกับเมืองบางกอก ดังมีวัดซึ่งมีความสําคัญ เช่น วัดบางอ้อยช้าง 
รวมถึงเป็นพ้ืนที่ซึ่งมีความเก่ียวเนื่องกับพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี และราชสกุลวังหลังดังมีรูปแบบงาน
สถาปัตยกรรมแบบงานช่างหลวง คือ พระอุโบสถวัดโพธิ์บางโอ สิ่งน้ีน่าจะช่วยยืนยันถึงความสําคัญ
และความเก่ียวเน่ืองของพ้ืนที่กับเส้นทางบางกอกน้อย บางกอก ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงด้วยลักษณะ
ของพื้นที่ที่มีโครงข่ายลําคลองเช่ือมต่อถึงกัน ทําให้เกิดชุมชนขนาดใหญ่และเกิดการพัฒนาและ
สืบเน่ืองในตัวชุมชนโดยไม่จําเป็นต้องยึดคลองอ้อมนนท์ เช่น วัดสิงห์ วัดละมุดใน อันเป็นวัดซึ่งต้ังอยู่
ในลําคลองย่อย ซึ่งปรากฏงานสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย-รัตนโกสินทร์ตอนต้นที่สวยงาม 
เช่น หอระฆัง หอพระไตรปิฎก และพระวิหาร เป็นต้น     

 ในแง่ของวัฒนธรรม พ้ืนที่น้ีจัดเป็นชุมชนริมนํ้าที่มีขนาดใหญ่ วิถีชีวิตต่างๆ ของผู้คน
เช่ือมโยงกับสายน้ํา ซึ่งลักษณะดังกล่าวน้ีสืบเน่ืองมาจนกระท่ังในสมัยปัจจุบัน หลายบ้านยังคงใช้เรือ
เป็นยานพาหนะหลักในการเดินทาง ซึ่งส่งผลแก่ที่ต้ังของวัด ซึ่งจะต้ังเรียงรายไปตามสองฝ่ังนํ้าทั้งสิ้น 
โดยมีทั้งกลุ่มวัดที่ต้ังอยู่ริมน้ําสายหลัก และริมน้ําสายรองซึ่งก็คือคลองที่ขุดแยกย่อยเข้าไปจากคลอง
อ้อมนนท์ ซึ่งตําแหน่งที่ต้ังของวัดสามารถช่วยในการกําหนดอายุของรูปแบบงานศิลปกรรมได้อีกทาง
หน่ึง  

 โดยวัดที่ต้ังอยู่บริเวณริมคลองลัดที่ถูกขุดข้ึน ซึ่งทําให้สามารถสันนิษฐานได้ว่าน่าจะสร้าง
ในคราวที่มีการขุดคลองหรือภายหลังจากการขุดคลองนั่นเอง และวัดเกือบทุกวัดจะต้องมีเส้นทางนํ้าที่
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ส่วนใหญ่จะผ่านหน้าวัด วัดบางแห่งที่ลึกเข้าไปจากคลองหลักก็จะมีการขุดคลองย่อยขนาดเล็กไป
บรรจบกับวัด(โดยพิจารณาร่วมกับแผนที่เก่า) แต่จากสภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันที่มีการตัดถนนรวมถึง
คลองที่ไม่ได้ใช้งานก็แห้งเหือดไป จึงทําให้มีผู้เข้าใจว่าวัดในพ้ืนที่น้ีเป็นวัดในชุมชนสวน ทั้งที่ในความ
เป็นจริงแล้ว อาจกล่าวได้ว่าเป็นวัดในชุมชนริมนํ้า วัดหลายแห่งที่เส้นทางนํ้าไปไม่ถึง มักถูกทิ้งให้
กลายเป็นวัดร้างนอกจากน้ีจากการศึกษาจะพบได้ว่า วัดส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่บริเวณจุดตัดหรือ
ทางแยกของลํานํ้าเป็นหลัก ด้วยเพราะถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญที่สะดวกต่อการสัญจรอีกทั้งเหมาะ
แก่การทํามาค้าขาย แสดงถึงความหนาแน่นของกลุ่มชุมชนบริเวณน้ีได้เป็นอย่างดี  

 ในแง่ของลักษณะงานศิลปกรรม พบหลักฐานโบราณวัตถุ เช่น พระพุทธรูป และใบเสมา 
ซึ่งได้รับการกําหนดอายุในราวสมัยอยุธยาตอนต้น-ตอนกลาง อย่างไรก็ตามหลักฐานทางด้านงาน
สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดคงเหลือเพียง พระปรางค์ประธาน วัดปรางค์หลวง บริเวณปากคลองบาง
ใหญ่ ส่วนหลักฐานประเภทอาคารน้ันอาจจะสามารถกําหนดอายุได้ในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นต้น
มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สําหรับรูปแบบของอาคาร กลุ่มรูปแบบอาคารที่พบมากที่สุด คือ 
อาคารที่มีผังแบบมีเฉลียงหน้า หรือเฉลียงหน้าหลัง ส่วนหลังคาเป็นพาไลหรือเพิงหน้า ซึ่งเป็นรูปแบบ
งานสถาปัตยกรรมที่พบในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นต้นมา รูปแบบอาคารแบบมุขเด็จน้ันพบเพียงหลัง
เดียว คือพระอุโบสถ วัดปราสาท รวมถึงรูปแบบอาคารที่มีความเกี่ยวโยงกับงานช่างวังหลวง คือ พระ
อุโบสถ วัดโพธ์ิบางโอ ซึ่งบูรณะโดยกรมหลวงเสนียบริรักษ์ ราชสกุลวังหลังดังที่ได้กล่าวไปในข้างต้น
รวมถึงร่องรอยของรูปแบบอาคารในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอ่ืนๆ เช่น อาคารผังแบบมีเฉลียงหน้า-
หลัง มีมุขใต้ขื่อ ซึ่งหากกําหนดอายุร่วมกับลวดลายที่ประดับตกแต่ง ก็จะพบว่าอาจสามารถกําหนด
อายุได้ในราวสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลที่ 2-3 และรูปแบบงานเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ที่อาจเกิดจาก
เป็นฝีมือของคนในท้องถิ่นน่ันเอง  
 ก่อนหน้าน้ีพ้ืนที่บริเวณคลองอ้อมนนท์มักได้รับการศึกษาในแง่ของร่องรอยงานศิลปะ 
สถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาเป็นหลัก โดยที่ในความเป็นจริงแล้วเราอาจไม่สามารถศึกษาช้ีชัดเฉพาะงาน
ศิลปกรรมสมัยใดสมัยหน่ึงเท่าน้ัน ด้วยเพราะพ้ืนที่คลองอ้อมนนท์น้ันเป็นพ้ืนที่มีชีวิต ที่มีการอยู่อาศัย
มาโดยตลอด รูปแบบงานจึงย่อมมีการเปลี่ยนแปลง จากการศึกษานั้นพบว่า อาคารหลายหลังคงมี
ร่องรอยหลักฐานที่สะท้อนรูปแบบของงานสมัยอยุธยา และได้รับการต่อเติมเปลี่ยนแปลงเพ่ิมในระยะ
ต่อมา นอกไปจากน้ีในแต่ละกลุ่มพ้ืนที่น้ันก็มีรูปแบบของงานทั้งที่เป็นรูปแบบร่วมกันซึ่งพัฒนามา
ต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และที่พัฒนาเน่ืองมาจากประวัติศาสตร์และสภาพภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่ของตน 
โดยจากการศึกษาได้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ตามสภาพแวดล้อมและตําแหน่งที่ต้ัง คือ กลุ่มที่ 
1 พ้ืนที่ริมสองฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา กลุ่มที่ 2 พ้ืนที่บริเวณคลองบางกรวยและปากคลองบางกอกน้อย 
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กลุ่มที่ 3 กลุ่มวัดบริเวณรอบคลองอ้อมนนท์ และคลองสาขา และกลุ่มที่ 4 กลุ่มวัดบริเวณคลองบาง
ใหญ่ อาคารที่มีปรากฏอิทธิพลรูปแบบงานช่างอย่างที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 พบใน 2 พ้ืนที่ คือ 
แม่นํ้าเจ้าพระยาและคลองบางใหญ่ ซึ่งทั้งสองพ้ืนที่น้ีล้วนมีความเก่ียวโยงกับประวัติศาสตร์ในสมัย
รัชกาลที่ 3 คือ การทําหน้าที่เป็นเส้นทางการค้า และเส้นทางทํานํ้าตาลที่ถือเป็นสินค้าสําคัญ รวมไป
ถึงบริเวณคลองบางใหญ่ รูปแบบของงานสถาปัตยกรรมก็จะมีความเป็นพ้ืนถิ่นมากกว่าในพื้นที่อ่ืนๆ  
ในขณะที่บริเวณพ้ืนที่คลองบางกรวย และคลองอ้อมนนท์ตอนล่างน้ัน จะมีความเช่ือมโยงกับพ้ืนที่
ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ดังปรากฏรูปแบบงานสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกัน เช่น กลุ่มอาคารที่มี
รูปแบบการมุขลดใต้ขื่อ รวมไปถึงอาคารที่มีรูปแบบพะไลรอบ เป็นต้น รูปแบบของอาคาร พระอุโบสถ 
พระวิหาร ในพ้ืนที่บริเวณคลองอ้อมนนท์ สามารถกําหนดอายุได้ในสมัยอยุธยาตอนปลาย-สมัย
รัตนโกสินทร์ ราวรัชกาลที่ 4 ก่อนที่จะมีการขุดคลองมหาสวัสด์ิ ทําให้เส้นทางการสัญจรเปลี่ยนไป 
พ้ืนที่รอบคลองอ้อมนนท์จึงถูกลดบทบาทความสําคัญลง 
 อย่างไรก็ตามการศึกษานี้มีข้อจํากัดในแง่ของข้อมูลหลักฐานเอกสาร และการจดบันทึก
ทางประวัติศาสตร์ รวมไปถึงประวัติของวัดและข้อมูลด้านการบูรณะที่จะสามารถอ้างอิงได้ ด้วยข้อมูล
เหล่าน้ีของพ้ืนที่บริเวณน้ีพบน้อยมาก รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพพ้ืนที่ สังคม วัฒนธรรม ทํา
ให้ไม่สามารถระบุอายุของอาคารแต่ละหลังได้อย่างแน่ชัด รวมถึงไม่สามารถเรียงลําดับของพัฒนาการ
รูปแบบของกลุ่มอาคารท้ังหมด แต่อาจจะสามารถจัดกลุ่มอาคารอายุสมัยของอาคารได้เป็นกลุ่มใหญ่ 
รวมถึงแยกรูปแบบอาคารที่มีความเก่าแก่ และเป็นต้นแบบรวมถึงความเช่ือมโยงของรูปแบบอาคารใน
แต่ละกลุ่มพ้ืนที่ ย่อยอันได้จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ น้ัน ซึ่งอาจทําให้ เข้าใจถึง
ประวัติศาสตร์และการต้ังถิ่นฐาน ความเป็นมาและความสําคัญของชุมชน และความสัมพันธ์ระหว่าง
เส้นทางการคมนาคมทางนํ้า ชุมชน และงานพุทธสถาปัตยกรรม รวมท้ังคุณค่าของพ้ืนที่และบริบท
โดยรอบในพ้ืนที่คลองอ้อม นนทบุรีได้มากย่ิงขึ้น  
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มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
ผู้ช่วยวิจัยประจําโครงการศูนย์รูปธรรมศึกษา คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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