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เที่ยวคลองชมวัด : คลองบางกอกนอย คลองแมน้าํออม จังหวัดนนทบุรี 

รองศาสตราจารยหวน พินธุพันธ 

 

 ปจจุบันนี้มีคนสนใจนั่งเรือทองเท่ียวไปตามแมน้ําลําคลองกันมากขึ้น  เพราะมี

วัดเกาท่ีนาชมนาศึกษา รวมท้ังไดพบเห็นวิถีชีวิตท่ีเรียบงายแบบไทยไทย เชน แมน้ํา  

เจาพระยา คลองบางกอกใหญ คลองมหาสวัสดิ์ และคลองบางกอกนอย เปนตน ผูเขียน

เองไดมีโอกาสนั่งเรือไปเท่ียวชมวัดในคลองบางกอกนอย คลองแมน้ําออม  ริมฝงแมน้ํา 

เจาพระยาชวงท่ีผานจังหวัดนนทบุรี รวมท้ังท่ีเกาะเกร็ดและใกลเกาะเกร็ดหลายคร้ัง โดย

ไปเท่ียวเปนสวนตัวและไดรับเชิญใหเปนมัคคุเทศกจําเปน ผูเขียนจึงนํามาเขียนเลาสูกัน

ฟง เพื่อเปนคูมือใหผูอานและผูสนใจท่ีตองการจะนั่งเรือไปเท่ียวชมวัดในคลองดังกลาว

ไดอานกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมจากนั่งเรือเขาไปใน คลองบางกอกนอย กอน คลองบางกอกนอยเปนคลองท่ี

แยกจากแมน้ําเจาพระยาในเขตบางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยูใกลสถานีรถไฟ

บางกอกนอย หรือตรงขามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร เมื่อนั่งเรือเขาไปใน

คลองนี้เร่ือยๆจะเขาไปในคลองแมน้าํออม จังหวัดนนทบุรี  จากนั้นจะไปออกแมน้ํา 

เจาพระยาท่ีตําบลไทรมา อําเภอเมืองนนทบุรี จังห วัดนนทบุรี ท่ีนาสนใจนาศึกษาคือ

คลองบางกอกนอยและคลองแมน้ําออมนี้เปน “คลองประวัติศาสตร” เพราะเคยเปน 

แมน้ําเจาพระยา มากอน 



 2 

ท่ีวา คลองบางกอกนอย เดิมเปนแมน้ําเจาพระยามากอนนั้น  เนื่องจากเมื่อป พ .ศ. 

2077-2080 ในสมัยพระไชยราชาธิราช แหงกรุงศรีอยุธยาไ ดโปรดเกลาฯใหขุด “คลอง

ลัดบางกอก” จากปากคลองบางกอกนอยไปถึงปากคลองบางกอกใหญในปจจุบัน ตอมา

คลองลัดบางกอกชวงนี้ไดกวางมากขึ้นจนกลายเปนแมน้ําเจาพระยาในปจจุบัน (ซึ่งอยู

ตรงหนาวัดอรุณราชวรารามและทาเตียน) สวนคลองบางกอกนอยแคบลงจนกลายเปน

คลองเชนปจจุบัน 
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สําหรับคลองแมน้าํออม เปนคลองท่ีเคยเปนแมน้ําเจาพระยามากอนเชนกัน  

ปจจุบันเปนคลองท่ีแยกจากแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกในตําบลไทรมา  อําเภอเมอืง

นนทบุรี ไหลไปทางทิศตะวันตกผานเขาเขตอําเภอบางใหญท่ีตําบลเสาธงหิน แลวมี

คลองบางใหญมารวม คลองคงไหลไปทางทิศ ตะวันตก แลววกลงทางใต ไปจดคลอง

บางกรวย (ชวงนีเ้รียกคลองบางกรวย) แลวออกแมน้ําเจาพระยาในทองท่ีอาํเภอบางกรวย  

ยาว 17.5 ก.ม. สําหรับคลองแมน้ําออมนี้  ในแผนท่ีตัวเมืองกรุงเทพมหานคร (พิมพคร้ังท่ี 

4) ไดแบงชวงของคลองแมน้ําออมนี้แตกตางออกไป  คือจากแมน้ําเจาพระยาเขามาจนถึง 

คลองบางรักใหญ เรียกวา "คลองออมนนท" จากคลองบางรักใหญถงึคลองบางใหญ 

เรียกวา "คลองออมนอย" จากคลองบางใหญถึงวัดชลอ เปนสวนหนึ่งของ  "คลอง

บางกอกนอย" จากนั้นไปออกแมน้ําเจาพระยาเปน "คลองบางกรวย" 

 เหตุท่ีคลองบางกอกนอยเชื่อมตอกับคลองแมน้ําออมนั้น  เนื่องจากในป พ .ศ. 

2100 สมัยพระมหาจักรพรรดิแหงกรุงศรีอยุธยา ไดโปรดเกลาฯใหขุด คลองลัดบางกรวย 

จากคลองแมน้ําออมมาจดคลองบางกอกนอย จึงทําใหคลองท้ังสองเชื่อมตอกันจนถึง  

ปจจุบันนี้ 

สวนแมน้ําเจาพระยาในปจจุบันตอนหนาเมืองนนทบุรี  เปนคลองท่ีขุดขึ้นใหม

เรียกกันวา "คลองลัดเมืองนนท” ซึ่งขุดในสมัยอยุธยา พ.ศ. 2178 สมเด็จพระเจาปราสาท

ทองไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขุดคลองขึ้นต้ังแตบานตลาดขวัญ ถึงปากคลองบาง

กรวย ยาวประมาณ 5 ก.ม. เมื่อกระแสน้ําไหลตัดตรงในคลองลัดเมืองนนทนานเขาจึง 

กลายเปนแมน้ําเจาพระยาในปจจุบัน  สวนแมน้ําเจาพระยาเดิมแคบลงกลายเปนคลอง  

เรียกกันวา "คลองแมนาออม" และ "คลองบางกรวย" ตามลําดับ 

เมื่อแลนเขาไปในคลองบางกอกนอย คลองแมน้ําออมจะพบสิ่งท่ีนาสนใจ 2 ฟาก

คลองเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงคือ “วัด” ซึ่งมีมากมายหลายวัด ลวน เปนวัด

เกาแกคูมากับสมัยกอนท่ีเปนแมน้ําเจาพระยา  และยังมีบานทรงไทยและบานทรงปนหยา

ใหเห็นมากมาย แตละบานมีศาลาริมน้ํารูปทรงท่ีแตกตางกันไปรวมท้ังไดพบเห็นวิถีชีวิต 

ของชาวบาน 2 ฟากคลองท่ีเรียบงายแบบไทยไทย เชน แมคาพายเรือขายของ ชาวบาน

อาบน้ําซักผาในคลอง ชาวบานนั่งเลนท่ีศาลาริมน้ํา และเด็กวายน้ํา เปนตน 
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บานทรงไทยมีใหเห็นในคลองบางกอกนอย       บานทรงปนหยาในคลองบางกอกนอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนาบานนิยมสรางศาลาริมน้ํารูปทรงแตกตางกันไป 

ใชเปนสถานที่นั่งพักผอนไดดีมาก 
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ชีวิตที่เรียบงายแบบไทยไทยในคลองบางกอกนอย 

 

ถาหากนั่งเรือเขาไปในชวงวันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา (ขึ้น 15 ค่ําเดือน 8 

แรม 1 ค่ํา  เดือน 8) จะพบการแหเทยีนพรรษา ถาเปนชวงวันออกพรรษา (ขึ้น 15 ค่ํา 

เดอืน 11) จะพบการทําบุญตักบาตรพระสงฆทางเรือ สวนการทําบุญตักบาตรพระรอย

แปด จะจัดทํากันในวันแรม 8 ค่ําเดือน 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแหเทยีนพรรษาในคลองบางกอกนอย 

 

 

 

 

 

 

 

การทําบุญตักบาตรพระสงฆทางเรือ   การทาํบุญตกับาตรพระรอยแปด 
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ท่ีวา คลองบางกอกนอย เดิมเปนแมน้ําเจาพระยามากอนนั้น  เนื่องจากมีหลักฐาน

ท่ีนาเชื่อถือกลาววา เมื่ อป พ .ศ. 2065 ในสมัยพระไชยราชาธิราช แหงกรุงศรีอยุธยาได

โปรดเกลาฯใหขุด “คลองลัดบางกอก” จากปากคลองบางกอกนอยไปถึงปากคลอง

บางกอกใหญในปจจุบัน ตอมาคลองลัดบางกอกชวงนี้ไดกวางมากขึ้นจนกลายเปนแมน้ํา  

เจาพระยาในปจจุบัน (ซึ่งอยูตรงหนาวัดอรุณราชวรารามและทาเตียน) สวนคลอง

บางกอกนอยแคบลงจนกลายเปนคลองเชนปจจุบัน 

สําหรับคลองแมน้าํออม เปนคลองท่ีเคยเปนแมน้ําเจาพระยามากอนเชนกัน  

ปจจุบันเปนคลองท่ีแยกจากแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกในตําบลไทรมา  อําเภอเมอืง

นนทบุรี ไหลไปทางทิศตะวันตกผานตําบลบางศรีเมือง , บางกราง, บางรักนอย อําเภอ

เมืองนนทบุรี เขาเขตอําเภอบางใหญท่ีตําบลเสาธงหิน แลวมีคลองบางใหญมารวม คลอง

คงไหลไปทางทิศตะวันตก แลววกลงทางใต ไปจดคลองบางกรวย (ชวงนี้เรียกคลองบาง

กรวย) แลวออกแมน้ําเจาพระยาในทองท่ีอําเภอบางกรวย ยาว 17.5 ก.ม. สําหรับคลอง

แมน้ําออมนี้ ในแผนท่ีตัวเมืองกรุงเทพมหานคร (พิมพคร้ังท่ี 4) ไดแบงชวงของคลอง

แมน้ําออมนี้แตกตางออกไป  คือจากแมน้ําเจาพระยาเขามาจนถึงคลองบางรักใหญ  

เรียกวา "คลองออมนนท" จากคลองบางรักใหญถงึคลองบางใหญ เรียกวา "คลองออม

นอย" จากคลองบางใหญถึงวัดชลอ เปนสวนหนึ่งของ "คลองบางกอกนอย" จากนั้นไป

ออกแมน้ําเจาพระยาเปน "คลองบางกรวย" 

เหตุท่ีคลองบางกอกนอยเชื่อมตอกับคลองแมน้ําออมนั้น  เนื่องจากในป พ .ศ. 

2081 สมัยพระมหาจักรพรรดิแหงกรุงศรีอยุธยา ไดโปรดเกลาฯใหขุด คลองลัดบางกรวย 

จากคลองแมน้ําออมมาจดคลองบางกอกนอย  จึงทําใหคลองท้ังสองเชื่อมตอกันจนถึง

ปจจุบันนี้ 

สวนแมน้ําเจาพระยาในปจจุบันตอนหนาเมืองนนทบุรี  เปนคลองท่ีขุดขึ้นใหม

เรียกกันวา "คลองลัดเมืองนนท” ซึ่งขุดในสมัยอยุธยา พ.ศ. 2179 สมเด็จพระเจาปราสาท

ทองไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขุดคลองขึ้นต้ังแตบานตลาดขวัญ ถึงปากคลองบาง

กรวย ยาวประมาณ 5 ก.ม. เมื่อกระแสน้ําไหลตัดตรงในคลองลัดเมืองนนทนานเขาจึง

กลายเปนแมน้ําเจาพระยาในปจจุบัน สวนแมน้ําเจาพระยาเดิมแคบลงกลายเปนคลอง 

เรียกกันวา "คลองแมนาออม" และ "คลองบางกรวย" ตามลําดับ 
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การเดินทางโดยนั่งเรือท่ีจะเลาตอไปนี้ เปนการนั่งเรือเขา คลองบางกอกนอย ท่ี

เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ใกลสถานีรถไฟบางกอกนอย ผานคลองลัดบางกรวย

และเขาคลองแมน้ําออมไปออกแมน้ําเจาพระยาท่ีตําบลไทรมา จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 

 

  

 

พิพธิภัณฑสถานแหงชาติ เรือพระราชพิธี 

(ภาพจาก http://www.taklong.com/pictpost/s-pi.php?No=182146) 

เมื่อเรือแลนเขาคลองบางกอกนอยครูเดียวจะเห็น พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เรือ

พระราชพิธี ทางขวามือ เปน สถานท่ีจัดแสดงหมูเรือตางๆท่ีใชในพระราชพิธี เชน เรือ

พระท่ีนั่งสุพรรณหงส เรือนารายณทรงสุบรรณ เรืออนันตนาคราช เรืออเนกชาติภุ ชงค 

เปนตน เดิมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เรือพระราชพิธี เปนอูหรือโรงเก็บเรือพระราชพิธี 

อยูในความดูแลของสํานักพระราชวังและกองทัพเรือ กรมศิลปากรเล็งเห็นความสําคัญ 

จึงไดขึ้นทะเบียนเรือพระท่ีนั่งตางๆ ไวเปนมรดกของชาติ พรอมท้ังยกฐานะของอูเก็บ

เรือขึ้นเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เรือพระราชพิธี เมื่อป พ.ศ. 2517 

ตอไปจะเห็น วดัสวุรรณารามราชวรวหิาร อยูทางซายมือ วัดนี้สรางต้ังแตสมัย

อยุธยา เดิมเรียกกันวา “วัดทอง” ตอมาในสมัยกรุงธนบุรีพระเจาตากสินมีพระราชดํารัส

ใหนําเชลยศึกพมามาจากคายบางนางแกวไปประหารชีวิตท่ีวัดนี้ ในสมัยรัตนโกสินทร

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกโปรดฯใหร้ือและสถาปนาใหมหมดท้ังพระ

อาราม และพระราชทานนามวา “วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร” 
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วดัสวุรรณารามมีพระอุโบสถ (ซาย) และพระประธานนามวา “พระศาสดา” (ขวา) 

วัดนี้มีโบราณวัตถุสถานท่ีนาสนใจคือพระอุโบสถซ่ึงมีจิตรกรรมฝาผนังฝมือครู

ทองอยูและครูทองแปะ จิตรกรเอกสมัยรัชกาลท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร มีพระประธาน

นามวา “พระศาสดา” ฝมือชางสมัยสุโขทัย 

ถัดไปเปน วัดศรีสุดารามวรวิหาร วัดนี้สันนิษฐานกันวาคงสรางมาต้ังแตสมัย

อยุธยาเชนกัน เดิมชื่อ ”วัดชีปะขาว” หรือ “วัดชีผาขาว” หรือ “วัดชีประขาว” ในสมัย

รัชกาลท่ี 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร กรมสมเด็จพระศรีสุดารักษ (ซึ่งเปนพระพี่นางเธอใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก) ไดสถาปนาวัดนี้ขึ้นใหม ตอมารัชกาลท่ี 4 

โปรดฯใหสรางพระอุโบสถขึ้นใหมเนื่องจากน้ําไดเซาะตล่ิงจนถึงพระอุโบสถเดมิ และ  

พระราชทานนามใหมวา “วัดศรีสุดารามวรวิหาร” ตามพระนามกรมสมเด็จพระศรีสุดา

รักษ ผูทรงสถาปนาวัด นอกจากนี้ยังเชื่อกันวาวัดนี้เปนสถานท่ีศึกษาของสุนทรภูกวีเอก

เมื่อคร้ังยังเยาววัย ทางวัดจึงสรางอนุสาวรียไวในบริเวณวัดดวย เมื่อนั่งเรือผาน หนาวัดนี้

จะเห็นรูปปนหลวงพอโตขนาดใหญและรูปปนเจาแมกวนอิมดวย 

ถัดจากวัดศรีสุดารามจะเห็นวัดนายโรง อยูทางขวามือ สวนซายมือเปน วัดภาวนา

ภริตาราม และจะเห็นบานเรือนไทยท้ังทรงปนหยาและทรงมนิลาหลายหลังอยูท้ังสองฝง

คลอง ผาน โรงพยาบาลเจาพระยา ซึ่งมีเรือดวนสําหรับรับสงคนไขดวย ตอไปเปน วัดดง

มูลเหล็ก (วัดขี้เหล็ก) เรือแลนลอดใตสะพานถนนบรมราชราชชนนี ซายมือเปนวัด

ไกเตี้ย ซึ่งมีหอไตรเกาอยูกลางสระน้ํา ลอดใตสะพานทางรถไฟสายใต ผานวัดนอยใน วัด

ท่ีผานมาท้ังหมดอยูในเขตกรุงเทพมหานครท้ังสิ้น และตรงขามฟากวั ดนอยในหรือฝง

ขวามอืเปนเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  ในชวงนี้จะพบวาความแตกตางท่ีชัดเจน
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อยูอยางหนึ่งคือฝงซายมือเปนเขตของกรุงเทพมหานคร มีการสรางเขื่อนกันตล่ิงพั ง สวน

ฝงขวามือยังเปนสภาพเดิม 

จากนั้นเรือแลนผาน วัดพิกุลทอง อยูทางฝงขวามือซึ่งเปนวัดแรกของจังหวัด

นนทบุรี และต้ังอยูในทองท่ีตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย เปนวัดท่ีอยูใตสุดของจังหวัด

นนทบุรี สรางเมื่อราว พ.ศ. 2350 ไมทราบประวัติและนามผูสราง 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

หนาวัดพิกุลทอง      พระประธานในพระอุโบสถวัดพิกุลทอง 

 

โบราณวัตถุสถานของวัดพิกุลทองคือ พระอุโบสถซึ่งสรางเมื่อ พ .ศ. 2499 เขาใจ

วาสรางแทนหลังเกาท่ีถูกร้ือไปก็ได ท่ีนาสนใจก็คือพระอุโบสถต้ังอยูกลางสระน้ํา  และ

มีหอไตรอีกหลังหนึ่งต้ังอยูใกลๆพระอุโบสถ และอยูกลางสระน้ําเชนกัน  สําหรับหอ

สวดมนตและศาลาการเปรียญสรางเมื่อ พ .ศ. 2481 และมีศาลาริมน้ํา 2 หลัง อยูริมคลอง

บางกอกนอยหลังหนึ่ง อีกหลังหนึ่งอยูริมคลองเล็กๆขางวัด 

เมื่อเรือแลนตอไปจะเห็น วัดเกดประยงคเล็กตั้งตรงจิตร ต้ังอยูริมคลองบางกอก

นอยฟากตะวันตก เหนือวัดพิกุลทอง และอยูในทองท่ีตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย 

สรางเมื่อราว พ.ศ. 2379 ในท่ีดินของนางเกด จึงขนานนามวา “วัดเกด” ตอมา พ.ศ. 2479 

นายประยงค นางเล็ก ต้ังตรงจิตร ไดบูรณะปฏิสังขรณวัดนี้เปนอันมาก จึงเปล่ียนนามวัด

มาเปน “วัดเกดประยงคเล็กตั้งตรงจิตร” โบราณวัตถุสถานของวัดสวนใหญสรางขึ้น

ใหม เชน พระอุโบสถ พระวิหาร หอสวดมนต ศาลาการเปรียญ ศาลาทาน้ํา  หอระฆงั 

เขาถวายพระเพลิงจําลองจากวัดพระแทนดงรัง กาญจนบุร ีเขาพระฉายจําลองจากพระ
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พุทธฉาย สระบุรี ภายในพระอุโบสถมีพระประธานเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย หนา

ตักกวาง 45 นิ้ว  

 

 
พระประธานภายในพระอุโบสถวัดเกดประยงคเล็กตั้งตรงจิตร 

 

เมือ่เรือแลนตอไปพบวาชวง 2 ฝงคลองนี้มีบรรยากาศเปนชนบทจริงๆ ไมพบ

เห็นตึกสูงเลย มีแตบานเรือนไมทรงไทย มีบานเรือนทรงไทยสรางดวยไมสักกลุมหนึ่งมี

หลายหลัง บริเวณกวางขวางมากทราบวาเปนบานของมหาเศรษฐีคนหนึ่ง 

 จากนั้นเรือจะแลนผานวดัชลอ ซึ่งต้ังอยูริมคลองบางกอกนอย และริมคลองบาง

กรวย คอืทางทิศตะวันตกติดกับคลองบางกอกนอย ทิศเหนอืติดกับคลองบางกรวย (คือ

วัดต้ังอยูตรงคลองบางกรวยแยกจากคลองบางกอกนอยพอดี) สวนทางทิศตะวันออกติด

กับถนนบางกรวย-ไทรนอย และอยูใกลท่ีวาการอําเภอบางกรวยดวย 

 

 

 

 

 

 

 พระอุโบสถหลังเกา ของวัดชลอ   พระอุโบสถหลังใหมรูปเรือหงสของวัดชลอ 
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วัดชลอต้ังอยูในทองท่ีตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย สรางราว พ.ศ. 2300 ในสมัย

อยุธยาตอนปลาย ทางวัดสันนิษฐานวาคงสรางมากอนนี้ อาจเปนสมัยพระเจาจักรพรรดิ์ก็

ได โบราณวัตถุสถานท่ีนาศึกษานาชมคือ พระอุโบ สถเรือหงสใหญท่ีสุดในโลก ตัวพระ

อุโบสถต้ังอยูในเรือหงส หนาบันปนเปนรูปพระพุทธเจาและสาวก มีพระประธานใน

พระอุโบสถ เปนพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนตน หนาตักกวาง 3 ศอก 9 นิ้ว และมี

พระพุทธรูปปางตางๆจํานวนหลายองคอยูในพระวิหาร 

เรือแลนผานวัดโตนด ซึ่งอยูในทองท่ีตําบลวัดชลอ วัดนี้สรางเมื่อ พ .ศ. 2326 ใน

สมัยกรุงธนบุรี เสร็จเรียบรอยในสมัยรัชกาลท่ี 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร 

โบราณวัตถุสถานท่ีสําคัญคือพระอุโบสถสรางเมื่อ พ .ศ. 2457 ลักษณะทรงจีน 

หนาบันมีลวดลายกนก ประดับดวยถวยชามเบญจรงค ซึ่งทางวัดไดบูรณะปฏิสังขรณ

ใหมท้ังหลัง สวนกุฎีสงฆสวนมากเปนอาคารไมทรงไทยท่ีสรางขึ้นใหม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

พระอุโบสถลักษณะทรงจีนกอนบูรณะ (ซาย) หลังบูรณะ(ขวา) ของวัดโตนด 
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จากวัดโตนดจะเปน วัดโพธ์ิบางโอ ซึ่งเวลานั่งเรือผานจะเห็นแตศาลาริมน้ํา  

เพราะมีบานเรือนบังบริเวณวัด วัดนี้ อยูในทองท่ีตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย สรางราว 

พ.ศ. 2310 โดยมีพระยาศากลบริลักษณ เปนผูรับมอบจากพระสนมเอกในรัชกาลท่ี 2 มา

จัดสรางขึ้น เดิมชาวบานบริเวณท่ีต้ังวัดมีอาชีพเปนชางสานโอน้ําแบบโบราณขายเปน  

สวนมาก จึงต้ังชื่อวา “วัดโพธ์ิบางโอ” สิ่งท่ีนาศึกษานาชมของวัดนี้ คือจิตร กรรมฝาผนัง

ในพระอุโบสถ เร่ืองเก่ียวกับปริศนาธรรม ซึ่งเขียนในสมัยรัตนโกสินทร เปนฝมือชาง

สมัยรัชกาลท่ี 3 สําหรับหนาบันพระอุโบสถก็มีลวดลายแกะสลักไมสวยงามมาก ภายใน

พระอุโบสถมีพระประธานเปนศิลาแลงฉาบปูน ปางมารวิชัย สมัยอูทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาลาริมน้ําวัดโพธ์ิบางโอ  พระอุโบสถและหอระฆังวัดโพธ์ิบางโอ 

 

วัดถัดไปเปนวัดท่ีมีคนมักแวะชมกันมากคือ วัดบางออยชาง ซึ่งต้ังอยูริมคลอง

บางกอกนอยฝงตะวันออก และอยูในทองท่ีตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย วัดนี้สราง

ราว พ .ศ. 2304 ในสมัยอยุธยาตอนปลาย เขาใจวาชาวบานบางออยชางชวยกันสร างวัดนี้

ขึ้น แลวต้ังชื่อวัดตามชื่อหมูบาน “บางออยชาง” เพราะแตเดิมบริเวณหมูบานนี้มีตนไมท่ี

ชาวบานเรียกวา "ตนออยชาง" มากมาย สําหรับตนออยชางมีลักษณะเปนไมยืนตน มีใบ

คลายใบโพธิ์กลายๆ มีก่ิงเปนชั้นๆ เปนไมเนื้อออนคลายตนง้ิว มีรสหวาน เจือร สฝาด 

ชางชอบกิน จึงเรียกวา “ออยชาง” หมูบานนี้จึงมีนามวา "บานบางออยชาง" และต้ังเปน

ชื่อวัดดวยโบราณวัตถุสถานสําคัญของวัดบางออยชางคือ “พระพุทธบาทจําลอง” ซึ่ง

ประดิษฐานอยูในมณฑป 
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วัดบางออยชาง (ภาพจาก http://www.thaitambon.com/) 

 

 
พระประธานในพระอุโบสถวัดบางออยชาง 

ในพระอุโบสถท่ีสรางใหม (พระอุโบสถหลังเกาถูกร้ือไปแลวสรางขึ้นใหม) มี

พระประธาน เปนพระพุทธรูปปางสมาธิสมัยอูทอง หนาตักกวาง 1.75 เมตร และมี

พระพุทธรูปปางหามสมุทร 2 องค ปางหามญาติ 2 องค ปางสมาธิ 1 องค ปางมารวิชัย 2 

องค พระอัครสาวก 2 องค ท่ีนาสนใจอีกสิ่งหนึ่งคือ พิพิธภัณฑศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน 

ท่ีทางวัดไดรวบรวมศิลปวัฒนธรรมพื้นบานไวมากพอสมควร เชน ธรรมาสนเกาสมัย

อยุธยา ตูพระธรรม ผาพิมพลายและผาทอลายอายุไมตํ่ากวา 100 ป ชุดถวยชา ก าน้ําชา  

กังใส กระทะเหล็กขนาดใหญ ชงโลงวิดน้ํา  และเรือบด เปนตน 

จากนั้นจะผาน วัดแกวฟา ซึ่งต้ังอยูริมคลองบางกอกนอยฝงตะวันตก และอยูริม

คลองวัดแกวฟาดวยในทองท่ีตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย อยูใกลวัดบางขนุน สราง

ราว พ .ศ. 2095 ในสมัยอยุธยา นับวาเปนวัดเกาแกมากพอสมควร มีพระอุโบสถเกาสราง

ราว พ .ศ. 2114 ลักษณะของพระอุโบสถมีฐานแอนโคง ท่ีมุมกําแพงแกวท้ังสี่มุมมีเจดีย

http://www.thaitambon.com/�
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ยอมุมไมสิบสอง เสมารอบพระอุโบสถเปนเสมาหินทรายแดง ดานหลังพระอุโบสถมี

เจดียยอมุมไมย่ีสิบองคใหญอีกองคหนึ่ง  

 

 

 

 

ดานหลังพระอุโบสถหลังเกา 

ของวัดแกวฟา 

 

 

 

และวัดแกวฟายังมีกุฎีสงฆเกาอีกหลายหลัง ทราบวาทางวัดมีสมุดขอยเร่ืองทศ

ชาติชาดกและเวสสันดรชาดก สมัยรัชกาลท่ี 2 ดวย 

 จากวัดแกวฟาจะพบ วัดบางกราง ซึ่งต้ังอยูริมคลองบางกอกนอยและริมคลอง

บางกราง ในทองท่ีตําบลบางกราง อําเภอเมืองนนทบุ รี สรางราว พ .ศ. 2400 ไมทราบ

ประวัติและนามผูสราง ชื่อวัดคงต้ังชื่อตามชื่อคลองบางกราง โบราณวัตถุสถานของวัด

คือพระอุโบสถซึ่งสรางขึ้นใหมแทนหลังเกา เมื่อป พ .ศ. 2493 และไดบูรณะอาคารอ่ืนๆ

ของวัดดวย 

 
พระพุทธรูปภายในพระอุโบสถวัดบางกราง 
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ถัดไปเปน วัดไทยเจริญ ต้ังอยูริมคลองบางกอกนอย ในทองท่ีบานจีน ตําบลบาง

ขุนกอง อําเภอบางกรวย สรางราว พ .ศ. 2226 ในสมัยอยุธยา เดิมมีนามวา "วัดบางจีน" 

โดยมีชาวจีนมาต้ังบานเรือนอยูบริเวณนี้แลวไดสรางวัดขึ้น ตอมา พ .ศ. 2483 เปล่ียนนาม

ใหมวา "วัดไทยเจริญ" จนถึงปจจุบันนี้ มีพระประธานในพระอุโบสถสรางดวยศิลาแลง 

หนาตักกวาง 2 ศอก 2 นิ้ว สูง 3 ศอก และมพีระพทุธรูปทรงเคร่ืองศิลาแลงอีก 1 องค 

พรอมดวยพระสาวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระอุโบสถวัดไทยเจริญ 

 

อีกวัดหนึ่งคือ วดับางไกรนอก ซึ่งต้ังอยูในทองท่ีตําบลบางขุนกอง อําเภอบาง

กรวย สรางราว พ .ศ. 2417 เปนวัดท่ีพระยาศรีสุราชภักดี (วัน บุนนาค) เปนผูสราง มีนาม

วา “วัดศรีสุราชบํารุง” แตนามนี้ชาวบานไมนิยมเรียกกัน แตนิยมเรียกวา “วัดบางไกร

นอก” ตามชื่อหมูบาน เนื่องจากมี “วดับางไกรใน” อีกวัดหนึ่งอยูริมคลองบานบางไกร

ทองซึง่เปนคลองท่ีแยกจากคลองบางกอกนอย วัดบางไกรในสรางกอนวัดบางไกรนอก 

คือสรางราว พ .ศ. 2310 โดยเชื่อกันวาญาติของนายไกรทองเปนผูสราง แลวต้ังชื่อวัดวา 

“วัดนายไกร” ตอมาเปล่ียนชื่อเปน “วดับางไกรใน” พรอมๆกับต้ังชื่อ “วัดบางไกรนอก” 

ก็เปนได เนื่องจากวัดบางไกรในอยูในคลองบานบางไกรทอง คืออยูลึกเขาไปในคลอง

บานบางไกรทอง สวนวัดบางไกรนอกอยูปากคลองบานบางไกรทอง ซึ่ง เปนคลองท่ีแยก

จากคลองบางกอกนอย 
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ท่ีนาสนใจคือวดับางไกรในมีพระอุโบสถหลังเกา ซึ่งมีโครงหลังคาสรางดวยไม

สักทอง แกะสลักลายไมสักทอง และเขียนดวยจิตรกรรมลายสีตางๆ ปจจุบันทางวั ดได

บูรณะพระอุโบสถหลังเกาจนดูคลายสรางขึ้นใหม 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

ศาลาริมน้ําวัดบางไกรนอก (ซาย) พระอุโบสถวัดบางไกรนอก (ขวา) 

 

 
ซายเปนพระอุโบสถหลังเกา วัดบางไกรในท่ีบูรณะใหม    ขวาเปนพระอุโบสถหลังใหมและพระอุโบสถหลังเกา 

 

 

 

 

พระอุโบสถวดับางไกรใน 

และหลังบูรณะ 
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ถัดไปเปน วัดอุทยาน ต้ังอยูริมคลองบางกอกนอย ในทองท่ีตําบลบางขุนกอง 

อําเภอบางกรวย สรางราว พ .ศ. 2200 ในสมัยอยุธยา เขาใจกันวาเดิมบริเวณท่ีต้ังวัดนี้เปน

ท่ีสวนของกษัตริยสมัยพระเจาอูทองท่ีเสด็จหนีโรครายมา จึงมีนามปรากฏอยูหลายวัด 

เชน วัดปราสาท วัดปรางคหลวง วัดบานคาย (วัดแคใน) เปนตน วัดอุทยานจึงนาจะเปน

สถานท่ีอันเปนอุทยานในสมัยนั้น เมื่อโรครายระงับกษัตริยเสด็จกลับไปแลว จึงไดสราง

วัดขึ้นโดยใชนามวา “วัดอุทยาน” โบราณวัตถุสถานของวัดไดรับการบูรณะปฏิสังขรณ

ต้ังแต พ.ศ. 2500 เปนตนมาเชน พระอุโบสถ หอสวดมนต ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ 

เปนตน 

 
พระอุโบสถของวัดอุทยาน 

 

จากนั้นจะผาน วัดยุคันธราวาส ในทองท่ีตําบลบางเลน วัดนี้สรางเมื่อราว พ.ศ. 

2410 โดยสมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสสเทวา ) และพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา

เจาอยูหัวโปรดใหสรางวัดราชประดิษฐขึ้น วัสดุสัมภาระท่ีเหลือจากการกอสราง จึง

นํามาสรางวัดยุคันธราวาสอีกวัดหนึ่ง 
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พระพุทธรูปภายในพระอุโบสถวัดยุคันธราวาส 

ตอไปจะผาน วัดโบสถบน ในทองท่ีตําบลบางคูเวียง วัดนี้สรางราว พ.ศ. 2300 ใน

สมัยอยุธยา ไมทราบประวัติและนามผูสราง โบราณวัตถุสถานของวัดคือ พระอุโบสถ

หลังเกาซึ่งไดรับการบูรณะใหมแลว ลักษณะของฐานพระอุโบสถเปนทองเรือสาํเภา 

พระประธานในพระอุโบสถหลังเกามีนามวา “พระพุทธชินราช” หลวงพอวัดปากน้ํา 

ภาษีเจริญไดบรรลุธรรมในพระอุโบสถหลังเกานี้เมื่อวันเพ็ญเดือนสิบ ป พ .ศ. ๒๔๖๐ 

ดานหนาของพระอุโบสถมี เจดียเหล่ียมยอมุมไมสิบสอง ๔ องค 

 

 

 

 

 

 

 

ดานหนาของวัดโบสถบน   พระอุโบสถหลังเกาของวัดโบสถบนที่บูรณะแลว 
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พระอุโบสถหลังใหมของวดัโบสถบน              หอนาฬิกาของวัดโบสถบน 

นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานท่ีนาสนใจอีกเชน พระอุโบสถหลังใหม หลังใหญ

มาก สรางเปนทรงจตุมุข ใตถุนสูง หนาวัดติดกับคลองมี หอนาฬิกา ซึ่งสรางเมื่อป พ .ศ. 

๒๕๓๒ มองเห็นเดนสงา และตีบอกเวลาเสียงดังไปไดไกลพอสมควร 

วัดท่ีนาสนใจอีกวัดหนึ่งคือ วัดปรางคหลวง ต้ังอยูในทองท่ีตําบลบางมวง อําเภอ

บางใหญ สันนิษฐานวาสรางในสมัยของพระรามา ธิบดีท่ี 1 (พระเจาอูทอง) แหงกรุงศรี

อยุธยา ราว พ .ศ. 1904 โดยสรางพระปรางคขึ้นไวพรอมสรางวัด จึงไดนามวา "วัดพระ

ปรางค" โบราณสถานเกาแกของวัดนี้ท่ีควรศึกษาควรชมอยางย่ิงคือพระปรางค ซึ่งสราง

สมัยอยุธยาตอนตน ราว พ .ศ. 1904 นับวาเกาแกท่ีสุดในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล มีลวดลายปูนปนประดับคือลายเฟองอุบะท่ีตอนบนของเรือนธาตุของพระ

ปรางค ซึ่งทําไดประณีตงดงามมาก  และภายในพระอุโบสถมีพระประธาน นามวา 

"หลวงพออูทอง" ซึ่งเปนท่ีนับถือกันวาศักดิ์สิทธิ์ และบริเวณวัดยังเคยพบใบเสมา

หินชนวนขนาดใหญสูงราว 150 ซ.ม. และเคร่ืองปนดินเผาสมัยรัตนโกสินทรตอนตน

ดวย 
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พระปรางควัดปรางคหลวง (กอนบูรณะและหลังบูรณะ) 

จาก http://www.mochit.com/place/1155 
 

ถัดไปเปน วัดอัมพวัน ต้ังอยูในทองท่ีตําบลบางมวง อําเภอบางใหญ วัดนี้ มีถนน

เขาถึงวัดไดดวย คือมีถนนแยกจากถนนวงแหวนรอบนอก ตล่ิงชัน -บางบัวทอง เปนแยก

ถัดจากแยกเขาตัวอําเภอบางใหญ วัดอัมพวันสรางในสมัยพระเจาปราสาททอง แหงกรุง

ศรีอยุธยา เนื่องจากไดมีการอพยพไพรพลหนีโรคระบาด มาพักบริเวณตําบลบางมวงนี้ 

และมีผูใจบุญไดสรางวัดขึ้น มีชื่อวา "วัดบางมวง" ตอมาไดเปล่ียนชื่อเปน "วัดอัมพวัน" 

สําหรับคําวา "อัมพวัน" แปลวา "สวนมะมวง" ทางวัดไดทําเปนผลมะมวงทาสีเขยีวไว

บนหัวเสาประตูเขาวัดดวย 

    หอไตรของวัดอัมพวัน (กอนบูรณะ) 

 

           หอไตรของวัดอัมพวัน (หลังบูรณะ) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mochit.com/place/1155�
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โบราณวัตถุสถานของวัดนี้ท่ีนาศึกษานาชมคือพระปรางคเกาแกซึ่งสรางในสมัย

อยุธยา พระพุทธบาทจําลองอยูในมณฑป พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนในวิหาร หอไตร

ต้ังอยูกลางสระน้ํา  พระอุโบสถหลังใหมสรางแทนหลังเกาท่ีถูกร้ือไปแลว ศาลาการ

เปรียญ หอฉัน และหอสวดมนต สําหรับหอไตรเปนอ าคารไมสักทรงไทย หลังคามุง

กระเบ้ืองดินเผา หลังคาซอน 2 ชั้น เปนหอไตรท่ีเกาแกมาก ปจจุบันทางวัดไดบูรณะใหม

และใชเปนหองสมุดของวัด เก็บใบลาน สมุดขอย และคัมภีรตางๆ ท่ีนาสนใจคือ

พระภิกษุในวัดนี้ยังใชเรือสําปนออกบิณฑบาตในตอนเชาเปนประจําดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่วัดอัมพวัน 

 
มณฑปวัดอัมพวันกอนบูรณะ (ซาย) หลังบูรณะ (ขวา) 
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จากนั้นเปน วัดพิกุลเงิน อยูในทองท่ีตําบลบางมวง อําเภอบางใหญ วัดนี้คงสราง

ขึ้นในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ราว พ .ศ. 2374 ตอมา พ.ศ. 2421 ชาวจีนคนหนึ่งชื่อ ฮะ 

ซึ่งเปนตนตระกูลโฑณวนิกไดลองเรือผานมาเห็นสภาพของวัดเกิดความศรัทธา จึง

บริจาคทรัพยสวนตัวสรางพระอุโบสถขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานหนาของวัดพิกุลเงิน        พระพุทธรูปภายในพระอุโบสถวัดพิกุลเงิน 

ถัดจากวัดพิกุลเงินไปไมไกลนักจะเห็นสํานักงานเทศบาลบางมวงทางซายมือ 

จากนั้นจะเห็น ”คลองบางใหญ” ทางซายมือเชนกัน 

    

 

 

 

 

 

 

 

ปากคลองบางใหญ 
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จากปากคลองบางใหญนี้เปนตนไปชื่อคลองมีชื่อมาแตเดิมวา “คลองแมน้าํออม” 

และยังเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “คลองออมนอย” (ดังกลาวแลวในตอนตน) เรือแลนผาน วัด

ราษฎรประคองธรรม ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญทางซายมือ วัดนี้สรางเมื่อ

ประมาณ พ .ศ.๒๒๕๖ เดิมชาวบานเรียกวา “วัดคางคาว” บริเวณดานหนาวัดติดคลอง

ออมนนท มีสวนลอมรอบ  ภายในวัดเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน (หลวงพอพระ

นอน) และหลวงพอโต (ซาํปอกง) ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและตางชาติใหความ

สนใจและเดินทางมาเคารพสักการะอยูเสมอ 

 

 
พระพุทธไสยาสน (หลวงพอพระนอน) วดัราษฎรประคองธรรม 

ตอไปเปนวัดท่ีคนชอบแวะชมคือ วัดเสาธงหิน ซึ่งอยูในทองท่ีตําบลเสาธงหิน 

อําเภอบางใหญ วัดนี้เปนวัดท่ีเกาแกยังมีพระวิหารเกาเหลืออยู เสาภายในทําดวยไม 

ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางปาเลไลยกองคใหญ ชาวบานเรียกกันวา 

"หลวงพอโต" หรือ “หลวงพอใหญ” 
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     หลวงพอโต" หรือ “หลวงพอใหญ   พระอุโบสถของวัดเสาธงหินที่สรางใหม 

 
ภาพจากหนังสือพิมพมติชน ฉบับวันที่ 9 ตุลาคม 2549 

กลาวกันวาวัดเสาธงหินเดิมชื่อวา "วัดสัก" เมื่อคร้ังท่ีพระเจาตากสินมหาราช

รวบรวมผูคนยกทัพผานมา และไดต้ังทัพท่ีวัดสักนี้ มีการยกเสาธงประจําทัพปกบนกอง

ทราย แลวเอากอนหินใหญๆทับไว วัดสักจึงเปล่ียนชื่อใหมเปน "วัดเสาธงหิน" 

  

 

 

 

 

 

 

พระอุโบสถวัดศรีราษฎร     ศาลาริมน้ําวดัศรีราษฏร 
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จากนั้นจะผาน วดัศรีราษฏร ซึ่งอยูในทองท่ีตําบลบางเลน สรางราว พ .ศ. 2350 

เดิมชื่อ “วัดเทลาด” เพราะต้ังอยูริมคลอง ตอมาชาวบานชวยกันยายมาต้ังอยู ณ ท่ีปจจุบัน

ซึ่งเปนท่ีดอน จึงเปล่ียนชื่อเปน “วดัศรีราษฎร” โบราณวัตถุสถานของวัดคือพระอุโบสถ

ท่ีสรางเมื่อป พ .ศ. 2360 ตอมาบูรณะใหมเมื่อป พ .ศ. 2500 ภายในพระอุโบสถมีพระ

ประธานเรียกกันวา “หลวงพอหิน” เขาใจวาภายในเปนหิน นอกจากนี้มีพระวิหาร  ศาลา

การเปรียญ หอสวดมนต ศาลาริมน้ํา  หอระฆัง และกุฎีสงฆ เปนตน 

 ตอไปจะผาน วัดมะเดื่อ ต้ังอยูในทองท่ีตําบลบางรักใหญ อําเภอบางบัวทอง วัดนี้

สรางราว พ .ศ. 2325 โบราณวัตถุสถานของวัดคือพระอุโบสถซึ่งสรางเมื่อ พ .ศ. 2514 

ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต และกุฏิสงฆ 5 หลัง มีหลังหนึ่งเปนทรงไทยสรางดวยไม

สัก นอกนั้นเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 

 

พระประธานใน 

พระอุโบสถวัดมะเดื่อ 

 

 

 

จากวัดมะเดื่อเรือแลนผานปาก คลองบางรักใหญทางซายมือ ชวงนี้คลองแมน้ํา  

ออมมีอีกชื่อหนึ่งวา “คลองออมนนท” ไปจนถึงแมน้ําเจาพระยา  เรือแลนตอไปผาน วัด

ประชารังสรรค อยูในทองท่ีตําบลบางกราง อําเภอเมืองนนทบุรี สรางราว พ .ศ. 2404 เดิม

ชื่อ “วัดหญาไทร” ตอมาชาวบานชวยกันบูรณะแลวเปล่ียนชื่อเปน “วัดประชารังสรรค” 

โบราณวัตถุสถานของวัดคือพระอุโบสถท่ีสรางขึ้นใหมซึ่งมีพระประธานชื่อ “หลวงพอ

หิน” นาจะเปนพระพุทธรูปหินทรายแดง ทราบวาพระอุโบสถหลังเกาท่ีถูกร้ือไปแลวมี

จิตรกรรมฝาผนังดวย 



 26 

 
พระประธานในพระอุโบสถวัดประชารังสรรค 

 เรือแลนผานสวนเกษตร สวนทุเรียนประวัติศาสตร และศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตรซึ่งอยูในตําบลบางรักนอยทางซายมือ เปนสวนท่ีนาแวะชมอยางย่ิง  

มีสวนผลไมใหชมและหาซื้อผลไมสดไดตามฤดูกาล หรือจะหาซื้อผลไมแปรรูปก็มี

จําหนาย ท้ังยังมีการสาธิตการแปรรูปผลไมใหชมอีกดวย 

ผาน วัดขวัญเมือง ในทองท่ีตําบลบางกราง อําเภอเมืองนนทบุรี วัดนี้สรางราว 

พ.ศ. 2300 เดิมชื่อ “วัดบางขา” ตอมาคณะสงฆเปล่ียนเปน “วัดขวัญเมือง” โบราณวัตถุ

สถานของวัดมี พระอุโบสถ พระวิหาร หอสวดมนต ศาลาการเปรียญ  หอระฆงั และ

พระพุทธรูปหินทรายแดงสมัยอูทองซึ่งเคยเปนพระประธานในพระอุโบสถ และยังมี

พระพุทธรูปหินทรายแดงในพระวิหารอีก 5 องคอีกดวย 

 

 

 

        

 

 

 

พระอุโบสถวัดขวัญเมือง   พระพุทธรูปหินทรายแดง วัดขวัญเมือง 
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แลวผาน วัดบางระโหง ซึ่งต้ังอยูในทองท่ีตําบลบางกราง อําเภอเมืองนนทบุรี วัด

นี้สรางราว พ .ศ. 2406 โดยมีคนจีนชื่อ “หงส” เปนผูสรางขึ้น ประกอบกับคนไทยนิยม

เรียกหมูบานท่ีอยูอาศัยใกลแมน้ําลําคลองวา “บาง” จึงใหนามวัดวา “วดับางหงษ” ตอมา

แผลงเปน “บางเรือหงษ” และ “บางระโหง” ในท่ีสุด โบราณวัตถุสถานของวัดคือพระ

อุโบสถท่ีสรางในสมัยรัชกาลท่ี 4 มีจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลท่ี 4 เร่ืองพุทธประวัติ 

และเทพชุมนุม ซึ่งชํารุดมากพอสมควร 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระอุโบสถ วัดบางระโหง        เหรียญหลวงพอเหรียญ วดับางระโหง 

จากนั้นจะผาน วัดโตนด เปนวัดสุดทายในคลองแมน้ําออม  วัดนี้ต้ังอยูในทองท่ี

บานตลาดขวัญ ตําบลบางกราง อําเภอเมืองนนทบุรี สรางราว พ .ศ. 2404 บริเวณท่ีต้ังวัด

แตเดิมอาจมีตนโตนด (ตนตาล) เปนจํานวนมากก็ได จึงต้ังชื่อวัดวา “วัดโตนด” 

โบราณวัตถุสถานของวัดมีพระอุโบสถสรางเมื่อ พ .ศ. 2475 หอสวดมนต ศาลาการ

เปรียญ และกุฎสีงฆทรงโบราณและทรงปนหยารวม 9 หลังดวยกัน 
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พระอุโบสถวัดโตนด 

 

เปนท่ีสังเกตวาวัดในคลองบางกอกนอยและคลองแมน้ําออมนี้  ซึ่งเปนแมน้ํา  

เจาพระยามากอน มีวัดมากมายหลายวัด แตละวัดไมหางกันมากนัก แสดงวาในสมัยกอน

มีผูคนอาศัยอยูกันมาก การทํามาหากินคงสะดวกสบายและมีความสุข ตอมาเมื่อเกิด

สงครามเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ีสอง พมาไดมาต้ังทัพอยูบริเวณบางกอกและนนทบุรี อาจ

ทําใหผูคนหนีกระจัดกระจายหายไปบาง ทําใหผูคนอาศัยอยูนอยลง ย่ิงใน ปจจุบันมีการ

สรางถนนหนทาง สรางบานจัดสรร คลองก็ต้ืนเขินมากขึ้น บางคลองท่ีแยกออกไป

กลายเปนคูระบายน้ํา  บางคลองทางการไดทําประตูน้ํา  เรือจึงไมสามารถแลนผานไปมา

ได สภาพปจจุบันจึงเปล่ียนแปลงไป จากเดิมมาก 

การนั่งเรือเท่ียวคลองชมวัดดังกลาวมาต้ังแตตนนี้ ทาน ท่ีสนใจจะไปเท่ียวอาจใช

บริการ “วันเดียวเที่ยวเมืองนนท” โดยลงเรือท่ีทาเรือทาชาง หรือท่ีทาน้ํานนทบุรีก็ได 

หรือจะใชบริการ “โครงการวันเดียวเที่ยว 9 วัด”. ซึ่งเทศบาลตําบลบางมวง อําเภอบาง

ใหญเปนผูจัดก็ดี 

ยังมีวัดท่ีนาสนใจนาศึกษานานั่งเรือไปชมอีกมากมายหลายวัดท่ีต้ังอยูริมคลองท่ี

แยกจากคลองบางกอกนอย และ คลองแมน้ําออม  ซึ่งมีคลองท่ีแยกออกไปอีกหลาย

คลอง คลองตางๆลวนมีวัดต้ังอยูริมคลอง ซึ่ง จะนํามาเลาสูกันฟงตอไป เชน คลองบางสี

ทอง คลองวัดสัก คลองบางขนุน คลองบางราวนก คลองบางคูเวียง คลองบางใหญ คลอง
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บางสะแก คลองบางไผ คลองบางรักใหญ เปนตน แตจะขอนํามาเลาในตอนตอไปนะ

ครับ 

 

หวน พินธุพันธ 

29/212  เมืองทองธานี ซอย 8 

ถนนแจงวัฒนะ หมูท่ี 9 ต.บางพดู 

อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120 

โทร. 0-2503-2668-9,08-6539-9745 

E-mail Address : huan@swu.ac.th 

  huanphinthuphan@hotmail.com 

Website : http://facstaff.swu.ac.th/huan/ 

 http://cid-afeee1f95d21b179.photos.live.com/summary.aspx 
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