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ทอดน่องท่องดูของดีท่ีโพธ์ิทอง 
หวน พนิธุพนัธ์ เร่ือง 
ปิยพฒัน์ พนิธุพนัธ์ : ภาพ 
ธันยพรรณ พนิธุพนัธ์ : ออกแบบและรูปเล่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พมิพ์ที่ 
บ้านเลขที ่๒๙/๒๑๒ เมอืงทองธานี ซอย ๘ 
ถนนแจ้งวฒันะ อ.ปากเกร็ด  
จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐ 
โทร. ๐๒๕๐๓๒๖๖๘-๙,๐๘๖๕๓๙๙๗๔๕ 
E-mail Address : huanphinthuphan@hotmail.com,huan@swu.ac.th 
Facebook : https://www.facebook.com/huanphinthuphan 
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คาํปรารภ 
 ผมเกิดท่ีบา้นเลขท่ี ๓๐ หมู่ ๔ ต าบลอินทประมลู อ าเภอโพธ์ิทอง จงัหวดั
อ่างทอง ไดเ้รียนหนงัสือชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๔ ท่ีโรงเรียนวดัเกาะ (โพธ์ิ
ทองเพ่ิมพิทยาภูมิ) และเรียนต่อชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ท่ีโรงเรียนมธัมผอ่ง
พิทยา (วดัเกาะ) จากนั้นกไ็ปเรียนต่อท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และท่ี
กรุงเทพมหานคร เม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้กไ็ปเป็นครูท่ีจงัหวดัลพบุรี จงัหวดั
พิษณุโลก และเกษียณอายรุาชการท่ีกรุงเทพมหานคร 
 ผมกลบับา้นเกิดเพ่ือเยีย่มญาติพ่ีนอ้ง ท าบุญใหพ้อ่ แม่ ปู่  ยา่ ตา ยาย พ่ี 
นอ้งและญาติทุกปี ท่ีบ่อยมากในช่วงน้ีคือไปงานศพญาติ มิตร ล่าสุดไดไ้ปงาน
ศพเพ่ือนร่วมรุ่นชั้นประถมศึกษาเม่ือวนัท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงถือโอกาส
ไปแวะดูตลาดโพธ์ิทองเก่าท่ีผมเคยไปซ้ือของเป็นประจ าในช่วงท่ีเป็นเดก็ 
พบวา่มีหอ้งแถวเรือนไมส้องชั้นเก่า ร้านคา้เก่าท่ีน่าสนใจ สถานีต ารวจภูธร
อ าเภอโพธ์ิทองและบา้นพกัเก่า เรือนไทยในสภาพดีหลายหลงั และมีเข่ือนกนั
ตล่ิงพงัริมแม่น ้านอ้ยดว้ย ไดถ่้ายภาพไวห้ลายภาพ จึงน าไปโพสตท์างไลน์
และเฟซบุ๊ค พบวา่มีคนสนใจเขา้ไปดูและอ่านเป็นจ านวนมากพอสมควร 
โดยเฉพาะลูกหลานชาวโพธ์ิทองทั้งท่ียงัอยูใ่นอ าเภอโพธ์ิทอง และไปท างาน
ต่างจงัหวดั ท าใหเ้กิดความรู้สึกรักบา้นเกิดมากข้ึน 

แต่ยงัมีชาวอ าเภอโพธ์ิทองอีกเป็นจ านวนมากท่ีไม่ไดใ้ชไ้ลนแ์ละเฟซบุ๊ค 
ผมจึงน ามาจดัพิมพเ์ป็นหนงัสือเล่มเลก็ๆ เล่มน้ีในช่ือวา่ “ทอดน่องท่องดูของดี
ที่โพธ์ิทอง” เพ่ือแจกจ่ายแก่ ญาติ มิตร ชาวอ าเภอโพธ์ิทอง หอ้งสมุดโรงเรียน
ต่าง ๆ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เน่ืองจากผมคิดวา่น่าจะ
อนุรักษ ์ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอโพธ์ิทอง และตลาดเก่าแห่งน้ีไว ้ โดย
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
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กระทรวงมหาดไทย, จงัหวดัอ่างทอง, องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอ่างทอง, 
วฒันธรรมจงัหวดัอ่างทอง, สภาวฒันธรรมจงัหวดัอ่างทอง. อ าเภอโพธ์ิทอง. 
เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง. สภาวฒันธรรมอ าเภอโพธ์ิทอง, สภาวฒันธรรมต าบล
อ่างแกว้, หน่วยงานภาคเอกชนในอ าเภอโพธ์ิทอง เช่น ธนาคาร สมาคม มลูนิธิ 
ฯลฯ. ประชาชนในอ าเภอโพธ์ิทอง ร่วมมือร่วมใจกนัอนุรักษต์ลาดโพธ์ิทองเก่า 
หอ้งแถวเรือนไทยสองชั้น สถานีต ารวจภูธรอ าเภอโพธ์ิทองเก่า และเรือนไทย
โบราณเหล่าน้ีไวเ้ป็น “ศูนย์การเรียนรู้” อาทิ สร้างท่ีวา่การอ าเภอโพธ์ิทอง
จ าลอง ข้ึน ณ ท่ีตั้งท่ีวา่การอ าเภอโพธ์ทองเดิม บูรณะสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ
โพธ์ิทองเก่า บา้นพกัต ารวจเก่า ใหค้งสภาพเดิมไวใ้หม้ากท่ีสุด อาจจะท าเป็น 
“พพิธิภัณฑ์พืน้บ้านโพธ์ิทอง” บูรณะตลาดสดเก่า หอ้งแถวเรือนไมส้องชั้นเก่า 
ร้านคา้เก่าท่ีช ารุดทรดโทรม ทั้งท่ีมีคนอยูอ่าศยัและท้ิงร้างใหค้งสภาพเดิมไวใ้ห้
มากท่ีสุด คิดวา่คงจะเป็น “ของดทีี่โพธ์ิทอง” สืบไปนานเท่านาน 

หวน พนิธุพนัธ์ 
 

๒๙/๒๑๒ เมอืงทองธานี ซอย ๘ 
ถนนแจ้งวฒันะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐ 
โทร. ๐๒๕๐๓๒๖๖๘-๙,๐๘๖๕๓๙๙๗๔๕ 
E-mail Address : huanphinthuphan@hotmail.com,huan@swu.ac.th 
Facebook : https://www.facebook.com/huanphinthuphan 
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ทอดน่องท่องดูของดทีี่โพธ์ิทอง 
 ผมเกิดท่ีบา้นเลขท่ี ๓๐ หมู่ ๔ ต าบลอินทประมูล อ าเภอโพธ์ิทอง จงัหวดั
อ่างทอง บา้นอยูริ่มแม่น ้านอ้ย ตรงขา้มที่ว่าการอาํเภอโพธ์ิทอง และตลาดโพธ์ิทอง พอ
เร่ิมจ าความไดก้พ็บวา่บา้นเกิดเป็นเรือนไทยใตถุ้นสูง ๒ หลงั มีชานเรือน (ไม่มี
หลงัคา) เช่ือมเรือนไทยทั้ง ๒ หลงั (ในช่วงหวัค ่านอนเล่น  กลางชานเรือนจะเห็นดาว
ตกบ่อยๆ) มีครัวไฟทางทิศใต ้ มีคอกควายขา้งบา้นทางทิศใต ้ หลงับา้นเป็นยุง้ขา้ว ถดั
ออกไปเป็นคอกหมู ถดัออกไปเป็นกองฟาง หนา้บา้นมีโคกดินส าหรับปลูกพลูกิน
หมากของแม่ รวมทั้งปลูกมะละกอ ตะไคร้ สะระแหน่และอ่ืนๆไวเ้กบ็กินไดต้ลอดปี 
และมีลานนวดขา้วหนา้บา้นไวน้วดขา้วในฤดูเกบ็เก่ียวขา้ว หลงัจากนวดขา้วแลว้กป็ลูก
ออ้ย หนา้น ้าหลากน ้าท่วมใตถุ้นบา้นเป็นประจ า และเป็นท่ีจอดเรือไดห้ลายล าทั้งเรือ
พายมา้เพื่อใชบ้รรทุกขา้ว เรือหมู เรืออีโปง เรือมาด เรือชะล่า และใชต้กเบด็กไ็ด ้มีปลา
หลายชนิดวา่ยน ้าใหเ้ห็นดว้ย  ถา้เป็นหนา้แลง้ใตถุ้นบา้นใชน้ัง่พกัผอ่น เล่นชิงชา้ ทั้งใช้
เป็นท่ีเล้ียงเป็ดเล้ียงไก่ไดด้ว้ย 
 

    
บ้านเกดิผมเป็นภาพยาย พ่อ แม่ น่ังตรงชานเรือน มคีรัวไฟอยู่ด้านหลงั  

ถ่ายภาพเมือ่ปี พ.ศ.๒๔๙๘ 
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ด้านหลงับ้านเกดิของผม ผมเกดิทีห่ลงันีซ่ึ้งยงัมสีภาพเดมิพอสมควร (ซ้าย) 

บ้านลุงผมซ่ึงอยู่ตดิกนัยงัคงสภาพเดมิเป็นส่วนใหญ่ (ขวา) 

 
ราวปี พ.ศ. ๒๔๘๖-๒๔๙๒ ผมไดเ้ขา้เรียนชั้นประถมศึกษาท่ีโรงเรียนวดัเกาะ 

(โพธ์ิทองเพิ่มพิทยาภูมิ) และเรียนต่อท่ีโรงเรียนมธัมผอ่งพิทยา (วดัเกาะ) แม่พาผมนัง่
เรือพายส่วนตวั หรือน่ังเรือจ้างไปซ้ือกระดานชนวน ดินสอหิน สมุด ดินสอ ปากกา 
หมึก หนงัสือแบบเรียน เส้ือผา้ เคร่ืองแบบลูกเสือ ยาแผนโบราณ ฯลฯ และตดัผมท่ี
ตลาดโพธ์ิทองเป็นประจ า แม่กไ็ปจ่ายตลาดท่ีตลาดน้ีเป็นประจ าเช่นกนั 
 

   
ด้านหลงัพระพุทธรูปคอืโรงเรียนวดัเกาะ (โพธ์ิทองเพิม่พทิยาภูมิ) (ซ้าย) 

เรือจ้างรับส่งคนโดยสารข้ามฟากทีต่ลาดวเิศษมลีกัณะแบบเดยีวกบัทีโ่พธ์ิทอง (ขวา) 
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ผมกลบับา้นเกิดเม่ือมีการท าบุญใหพ้่อ แม่ ปู่  ยา่ ตา ยาย พี่ นอ้ง และญาติพี่นอ้ง
ท่ีล่วงลบัไปแลว้ หรือไปงานศพญาติ มิตร ล่าสุดเม่ือวนัท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผมได้
ไปงานพระราชทานเพลิงศพคุณบุญ (ปุ่น) แซ่ภู่ (เพื่อนร่วมรุ่นสมยัชั้นประถมศึกษา 
โรงเรียนวดัเกาะ (โพธ์ิทองเพิ่มพิทยาภูมิ) ท่ีวดัศีลขนัธาราม อ าเภอโพธ์ิทอง จงัหวดั
อ่างทอง จึงถือโอกาสแวะดูไปตลาดโพธ์ิทองเก่า บริเวณท่ีตั้งท่ีวา่การอ าเภอโพธ์ิทอง
เก่า สถานีต ารวจภธูรอ าเภอโพธ์ิทองเก่า และเรือนไทยโบราณ นบัวา่เป็น “ศูนย์การ
เรียนรู้” เก่า ๑๐๐ ปีท่ีน่าสนใจ จึงน ามาเล่าสู่กนัฟัง 
 ตลาดโพธ์ิทองเก่า เป็นตลาดท่ีเร่ิมตั้งเป็นตลาดขายของเม่ือกวา่ ๑๐๐ ปีมาแลว้ 
ตั้งอยูล่อ้มรอบที่ว่าการอาํเภอโพธ์ิทอง และสถานีตํารวจภูธรอาํเภอโพธ์ิทอง และอยูริ่ม
แม่น ้านอ้ยฝ่ังตะวนัตก 

   
ทีว่่าการอาํเภอโพธ์ิทองซ่ึง ดร.โรเบิร์ต ลามเิรอร์ เพนเดลิตนั  

ถ่ายภาพเมือ่วนัที ่๒๒ ตุลาคม ๒๔๘๐ (ภาพซ้าย) 
ปัจจุบันถูกร้ือแล้วสร้างศาลาริมนํา้แทน (ภาพขวา) 

 

   
ห้องแถวเรือนไม้สองช้ันทีส่ภาพดแีต่หลงัคาชํารุด (ซ้าย) 

ร้านนีเ้ดมิเป็นร้านตดัเส้ือผ้า ปัจจุบันขายของโชว์ห่วย (ขวา) 
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สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอโพธ์ิทองเก่าถูกทิง้ร้าง (ซ้าย) 

มลีกัษณะเช่นเดยีวกบัสถานีตาํรวจภูธรอาํเภอสรรพยา (ขวา) 

 
 เม่ือมีการยา้ยท่ีวา่การอ าเภอโพธ์ิทอง และสถานีต ารวจภูธรอ าเภอโพธ์ิทอง 
ออกไปตั้งอยู ่ณ ท่ีแห่งใหม่ ประกอบกบัมีการสร้างสะพานขา้มแม่น ้านอ้ยและถนนไป
อ าเภอแสวงหาข้ึนใหม่ดว้ย ท าใหน้กัธุรกิจสร้างร้านคา้ ตลาดสด ตึกแถว โรงแรม ท่ีริม
ถนนน้ีมากข้ึน คนจึงไปซ้ือของท่ีตลาดใหม่น้ีมากข้ึน ไปซ้ือท่ีตลาดเก่านอ้ยลงเร่ือย ๆ 
ท่ีวา่การอ าเภอโพธ์ิทองถูกร้ือท้ิง สถานีต ารวจภูธรอ าเภอโพธ์ิทองเก่าและบา้นพกั
ต ารวจเก่าปล่อยท้ิงร้างจนผพุงัทรุดโทรม หลงัคาตลาดสดพงัลง สองฝ่ังของตลาดสด
ซ่ึงเป็นหอ้งแถวสองชั้นทรุดโทรมลง ส่วนใหญ่เลิกขายของ บางร้านยงัเป็นท่ีอยูอ่าศยั 
 

   
ห้องแถวสองช้ันบางร้านยงัเป็นทีอ่ยู่อาศัย (ซ้าย) 

ร้านนีย้งัมสีภาพด ีคุณยายนวลทาํก๋วยเตีย๋วราดหน้าขาย (ขวา) 
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สองภาพนีเ้พือ่นเฟซบุ๊คไปทานก๋วยเตีย๋วราดหน้า 

คุณยายนวลขายตั้งแต่จานละไม่ถึงบาท ปัจจุบันขายจานละ ๑๐ บาท 

 

   
เรือนแถวสองช้ันหลงันีป้ล่อยทรุดโทรมมาก (ซ้าย) 

เรือนแถวหลงันีย้งัมสีภาพดพีอสมควร (ขวา) 

 

     
เรือนแถวสองช้ันนีย้งัมสีภาพดพีอสมควร 
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ถนนคนเดนิและเขื่อนกนัตลิง่พงัริมแม่นํา้น้อย มศีาลาริมนํา้สร้างใหม่ให้น่ังพกัผ่อนได้ 

   
ภูมทิศัน์แม่นํา้น้อยมีถนนคนเดนิและเขื่อนกนัตลิง่พงั 

 
ถนนคนเดนิและเขื่อนกนัตลิง่พงัริมแม่นํา้น้อย 

ไกลออกไปจะเห็นสะพานข้ามแม่นํา้น้อยและปล่องโรงสีเก่า 

   
เรือนไทยโบราณในสภาพดพีอสมควร น่าอนุรักษ์ไว้อย่างยิง่ 
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อาจารย์บูรนินน์ บุญอิม่ไดพ้าผมและลูกชายปิยพฒัน์ พนิธุพนัธ์ เดินชมและ
ถ่ายภาพสถานีตํารวจภูธรอาํเภอโพธ์ิทองท่ีปล่อยท้ิงร้างและทรุดโทรม ตลาดสด ห้อง
แถวเรือนไม้สองช้ัน เรือนไทยโบราณหลายหลงั เขือ่นกนัตลิง่พงัริมแม่นํา้น้อย ไดส่้วน
หน่ึง แต่กย็งัไม่ทัว่ถึงทุกซอกทุกมุม 

เม่ือไดเ้ดินดูและถ่ายภาพมาแลว้ ท าใหผ้มไดค้วามคิดวา่น่าอนุรักษ ์ สถานี
ตํารวจภูธรอาํเภอโพธ์ิทองและ ตลาดเก่าแห่งน้ีไว ้ ผมจึงขอเสนอ ณ ท่ีน้ีเลย ขอให้
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
กระทรวงมหาดไทย, จงัหวดัอ่างทอง, องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอ่างทอง, วฒันธรรม
จงัหวดัอ่างทอง, สภาวฒันธรรมจงัหวดัอ่างทอง. อ าเภอโพธ์ิทอง. เทศบาลต าบลโพธ์ิ
ทอง. สภาวฒันธรรมอ าเภอโพธ์ิทอง, สภาวฒันธรรมต าบลอ่างแกว้, หน่วยงาน
ภาคเอกชนในอ าเภอโพธ์ิทอง เช่น ธนาคาร สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ. ประชาชนในอ าเภอ
โพธ์ิทอง ร่วมมือร่วมใจกนัอนุรักษต์ลาดโพธ์ิทองเก่า หอ้งแถวเรือนไทยสองชั้น สถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอโพธ์ิทองเก่า และเรือนไทยโบราณน้ีไวเ้ป็น “ศูนย์การเรียนรู้” ต่อไป 
ซ่ึงจะด าเนินการได ้เช่น  
 ๑.สร้างทีว่่าการอาํเภอโพธ์ิทองจาํลอง ณ ท่ีตั้งท่ีวา่การอ าเภอโพธ์ทองเดิม โดย
สร้างจ าลองท่ีวา่การอ าเภอโพธ์ิทองหลงัน้ี 

 
ทีว่่าการอาํเภอโพธ์ิทอง 

ซ่ึง ดร.โรเบิร์ต ลามเิรอร์ เพนเดลิตนั ถ่ายภาพเมือ่วนัที ่๒๒ ตุลาคม ๒๔๘๐ 
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๒.บูรณะสถานีตํารวจภูธรอาํเภอโพธ์ิทองเก่า บา้นพกัต ารวจเก่า ใหค้งสภาพเดิม
ไวใ้หม้ากท่ีสุด อาจจะท าเป็น “พพิธิภณัฑ์พืน้บ้านโพธ์ิทอง” เพื่อจดัแสดงของเก่าท่ีเคย
ใชใ้นสถานีต ารวจภูธรอ าเภอโพธ์ิทอง เคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้ก่า เคร่ืองมือท านาเก่า 
เคร่ืองมือจบัสตัวน์ ้าเก่า ของเดก็เล่นเก่า ฯลฯ ต่อไป 
 ๓.บูรณะตลาดสดเก่า ห้องแถวเรือนไม้สองช้ันเก่า ร้านค้าเก่าทีชํ่ารุดทรุดโทรม 
ทั้งท่ีมีคนอยูอ่าศยัและท้ิงร้างใหค้งสภาพเดิมไวใ้หม้ากท่ีสุด อาจจะขอบริจาคเจา้ของ
ตลาดสดเก่า เจา้ของหอ้งแถวเรือนไมส้องชั้น เจา้ของร้านคา้เก่า ฯลฯ เพื่อจดัท าเป็น 
“พพิธิภณัฑ์ท้องถิน่” หรือ “พพิธิภัณฑ์พืน้บ้านโพธ์ิทอง”หรือ “ศูนย์การเรียนรู้” 
ต่อไป 
 ๔.ปรับภูมิทศัน์บริเวณท่ีวา่ง โดยจดัท าเป็นสวนสาธารณะ ปลูกดอกไม ้ จดัท า
ใหเ้รียบร้อยสะอาดตา 
 ๔.ยา้ยจดัตลาดนดัท่ีทางเทศบาลจดัเป็นประจ ามาจดัในบริเวณท่ีเป็นตลาดโพธ์ิ
ทองเก่าแห่งน้ี 
 ๖.ประชาสมัพนัธ์ทางส่ือต่าง ๆ เช่น ไลน์ อินเตอร์เน็ต Facebook หนงัสือพิมพ ์
โทรทศัน์ ป้ายโฆษณา ฯลฯ วา่มีตลาดนดัในบริเวณท่ีเป็นตลาดสดเก่า น่าจะมีคนสนใจ
แวะไปชม และจบัจ่ายซ้ือของ เพราะตามปกติคนไปเท่ียววดัขุนอนิทประมูล และศูนย์
การเรียนรู้บ้านบางเจ้าฉ่า ซ่ึงอยูใ่นทอ้งท่ีอาํเภอโพธ์ิทอง อยูแ่ลว้ 
 ถา้ทุกฝ่ายอาทิ กรมโยธาธิการและผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย จังหวดัอ่างทอง 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัอ่างทอง วฒันธรรมจังหวัดอ่างทอง สภาวฒันธรรม
จังหวดัอ่างทอง อาํเภอโพธ์ิทอง เทศบาลตําบลโพธ์ิทอง สภาวฒันธรรมอาํเภอโพธ์ิทอง 
สภาวฒันธรรมตําบลอ่างแก้ว หน่วยงานภาคเอกชนในอาํเภอโพธ์ิทองร่วมมือร่วมใจ
กนัอนุรักษใ์หเ้ป็น “ศูนย์การเรียนรู้” ต่อไปใหน้านเท่านาน กจ็ะเป็นการดีต่อ 
“วฒันธรรมพืน้บ้านของไทย” ของเราดว้ย 
 ขอจบเร่ือง “ทอดน่องท่องดูของดทีีโ่พธ์ิทอง” เพยีงเท่าน้ี ขอขอบคุณทุกท่านท่ี
อ่านมาถึงบรรทดัน้ี 


