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คำานิยม

“ระนอง” เป็นจังหวัดขนาดเล็ก ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามันทางภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย นอกจาก
จะมีชือ่เสียงในเร่ืองแร่ดบุีกอนัอดุมสมบูรณ ์ซึง่สง่ผลใหเ้มืองระนองได้รับความเอาใจใสใ่กลช้ดิจากเมืองหลวงมา
แต่สมัยอยุธยาจวบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์แล้ว ระนองยังมีแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์และโบราณ
สถานอนัทรงคุณค่า มีภมิูทศันง์ดงาม และประชาชนมีวถิชีวีติ ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีอาหาร และการแตง่กาย 
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว น่าศึกษา น่าเยี่ยมชมไม่รู้เบื่อ

 ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัด ผมเชื่อว่าแผ่นดินระนองมีภูมิหลังอันเก่าแก่ ธรรมชาติระนองมีความ 
หลากหลาย และผู้คนชาวระนองมีเร่ืองราวน่าสนใจมากพอที่จะเป็นต้นทุนสำาหรับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศและเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดให้เติบโตได้อย่างย่ังยืน ผมจึงยินดียิ่งที่คณะทำางานของคุณเอนก 
นาวิกมูล และคุณธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารคดีและประวัติศาสตร์เสนอจะดำาเนินการแสวงหา
หลักฐานมายืนยันและบันทึกไว้ให้เห็นประจักษ์ โดยเน้นภาพถ่ายเก่า ศิลปวัตถุตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้หายาก
นานาทีอ่ยูใ่นอาคารบ้านเรือน ในวดั ในย่านรา้นตลาด เพราะเทา่กับเป็นการเปิดโอกาสใหจ้งัหวดัระนองได้ลงมือ
ประมวลข้อมูลอย่างมีคุณภาพด้วยวิธีการทำางานแบบจดหมายเหตุเป็นครั้งแรกๆ 

 ผมขอขอบคุณท่านหัวหนา้ส่วนราชการ ผูน้ำาชมุชน และประชาชนท่ีใหค้วามรว่มมืออยา่งดีเยีย่มแก่คณะ
ทำางานในการเก็บรวบรวมและประมวลขอ้มูลของจงัหวดัระนองคร้ังนี ้ผมม่ันใจวา่หนงัสือ “สมุดภาพเมืองระนอง” 
จะช่วยจุดประกายฉายแสงสว่าง ทำาให้เราท่านมองเห็นและเข้าใจสภาพสังคมและวัฒนธรรมระนองได้ชัดเจน 
ยิ่งข้ึน สามารถนำาไปต่อยอดให้การศึกษาและการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ และวิถีวัฒนธรรมของจังหวัด 
ระนองเกิดสัมฤทธิผลสูงยิ่งๆ ขึ้นไปในภายภาคหน้า

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

คำานำา

 หนงัสอื สมุดภาพเมืองระนอง เกิดขึน้ได้ก็เนือ่งจากนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผูว้า่ราชการจงัหวัด มีความ 
สนใจและเหน็คณุค่าของงานด้านประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม ไม่ยิง่หยอ่นกวา่งานด้านอืน่ท่ีตอ้งบริหารดูแลอยู่ จงึได้
อนุมัติให้จังหวัดระนองพิมพ์หนังสือสมุดภาพขึ้นสำาหรับแจกจ่ายไปตามสำานักงาน ห้องสมุด และคนทั่วไปที่สนใจ

 การทำาสมุดภาพ หมายถึงการพิมพ์ภาพถ่ายบุคคล เหตุการณ์ สถานที่ ตลอดจนงานศิลปะ และข้าวของ
ต่างๆ ไว้เป็นหลักฐานโดยใช้อุปกรณ์บันทึกที่มีคุณภาพ 

ที่ผ่านมาเรามักจะพบแต่การรวบรวมข้อมูลเฉพาะด้านงานเขียนเป็นหลัก ภาพเป็นแต่เพียงส่วนประกอบ 
ชัดบ้าง ไม่ชัดบ้าง เล็กบ้างใหญ่บ้าง มีบ้าง ไม่มีบ้าง ไม่ค่อยมีใครสนใจ จะนำาภาพไปขยายหรืออ้างอิงก็ไม่ค่อยได้ 
เวลาจำาเป็นตอ้งศกึษาหนา้ตาบุคคล การแตง่กาย ประเพณ ีหรือส่ิงนัน้สิง่นีอ้ย่างละเอยีดเชน่เม่ือตอ้งทำานทิรรศการ 
หรือเขียนหนังสือ สร้างละคร ฯลฯ จึงเกิดปัญหา การทำาสมุดภาพจึงเป็นเรื่องจำาเป็น ไม่ว่าในระดับตำาบล อำาเภอ 
จังหวัด หรือระดับประเทศ

เมืองระนองเป็นเมืองท่ีสวยงามทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก ใต้จังหวัดชุมพร และเหนือจังหวัดพังงา ภูเก็ต 
สุราษฎร์ธานี จากความเป็นมาอันยาวนานพอสมควร จึงคาดว่าควรมีภาพถ่ายหรืองานด้านศิลปวัฒนธรรมให้
ประมวลได้บ้าง เหลือแต่การออกสำารวจและรวบรวมอย่างจริงจัง เพื่อให้เห็นผลเท่านั้น 

เมื่อถึงกำาหนดนัดหมายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะทำางานได้ออกตระเวนเก็บภาพตามบ้านเรือน 
วดัวาอารามตา่งๆ อยา่งตอ่เนือ่ง ในทีส่ดุก็พบวา่ จงัหวดัระนองมีภาพและขา้วของใหถ้า่ยเป็นจำานวนมาก ภาพถา่ย
สว่นใหญท่ีต่อ้งการนี ้เบ้ืองแรกเนน้วา่ยึดเอาภาพขาวดำายคุเกา่เป็นหลกั กับอกีประการหนึง่หนงัสอืมีหนา้กระดาษ
จำากัด จึงต้องเลือกเก็บภาพยุคเก่ามากไว้ก่อนจะชำารุดสูญหาย 

คนระนองเป็นคนสภุาพ มีอธัยาศยัไมตรีตอ่แขกผูม้าเยือน เม่ือผูว้า่ราชการจงัหวดั สนบัสนนุใหมี้การพมิพ์
สมุดภาพระนองขึน้แลว้ คณะทำางานก็ออกตระเวนเก็บภาพตามอำาเภอตา่งๆ โดยได้รับความร่วมมือจากผูน้ำาหรือผูรู้้
ในท้องถิ่นด้วยดี เช่น นายวิวิทย์ ปันฉิม (โกเหี้ยน) อดีตนายกเทศมนตรีเมืองระนอง วัย ๘๐ เศษ ช่วยหาเอกสาร
เกี่ยวกับระนอง และภาพถ่ายรุ่นรัชกาลที่ ๕ ซึ่งเป็นสมบัติส่วนตัวไว้ให้ก็อปปี้อย่างเต็มอกเต็มใจ 

คำานำา
หน้าท่ีของหนังสือสมุดภาพคือบันทึกภาพเก่าและส่ิงของท่ีน่าสนใจไว้เป็น 

หลักฐาน โดยให้ภาพเป็นพระเอก ตัวหนังสือเป็นรอง 

จังหวัดนนทบุรีมีหนังสือรวบรวมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตนเองอยู่
พอสมควร แต่ยังไม่ค่อยมีหนังสือท่ีประมวลภาพถ่ายเก่าโดยตรง หนังสือที่ให้ราย
ละเอียดของนนทบรีุไว้ดีมากได้แก่หนงัสอืช่ือ วัฒนธรรม พฒันาการทางประวตัศิาสตร์ 
เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุร ีปกสีเทา พิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ เล่มต่อมา 
คือ นนทบุรีศรีมหานคร โดย นายพิศาล บุญผูก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ และวารสารนนทบุรีสัมพันธ์ ซึ่งจัดพิมพ์ในยุค ๒๕๐๐ 

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้หนึ่งที่มีความสนใจทั้งงาน
ปกครองและงานประวัตศิาสตร์ ศลิปวฒันธรรม นายภานเุหน็ความสำาคญัของสมุดภาพ 
จึงมอบนโยบายและอนุมัติให้จังหวัดนนทบุรีจัดทำาหนังสือ สมุดภาพนนทบุรี ขึ้นเพื่อ
แจกจ่ายแก่สถานศกึษาและผูส้นใจ จากนัน้ก็ได้สัง่ให้เจ้าหน้าที ่ประสานงานกบัผู้รู้ ผู้นำา
ท้องถิ่นต่างๆ ให้ช่วยอำานวยความสะดวกแก่คณะทำางานด้วย ซึ่งปรากฏว่าทุกคนให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง 

จงัหวดันนทบุรีอยูใ่กล้ชดิกรงุเทพฯ มาก ขบัรถเลยบางโพขึน้ไปไม่กีน่าทีก็เป็น
เขตนนทบุรีแล้ว คำาว่า “นนทบุรี” ในหนังสือ อักขราภิธานศรับท์ ของหมอบรัดเลย์ 
พ.ศ. ๒๔๑๖ แปลไว้ให้ว่าเมืองซึง่เป็นทียิ่นดี ความเป็นมาโดยสรุปของเมืองนนทบุรีคือ 
เดิมชื่อ “ตลาดขวัญ” ยกฐานะเป็นเมืองนนทบุรีเมื่อรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 
(ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๒๐๙๑ - ๒๑๑๑) เป็นทีร่ะดมพลและสะสมเสบียงไว้ต่อสู้ข้าศึก 

ตอนท่ีสุนทรภู่เดินทางโดยเรือไปตามแม่นำ้าเจ้าพระยาเพื่อข้ึนไปนมัสการพระ
เจดีย์ภเูขาทองทีจ่งัหวดัพระนครศรีอยุธยา เม่ือ พ.ศ. ๒๓๗๑ (สมัยรัชกาลท่ี ๓) สนุทรภู ่
กล่าวใน นิราศภูเขาทอง ว่าจากบางโพที่มีคนญวนขายกุ้งขายปลา แล้วก็ถึงวัดเขมา
ภิรตารามซึ่งอยู่ในเขตนนทบุรี ถึงตลาดแก้ว (ประมาณช่วงวัดปากนำ้า) ซึ่งไม่เห็นตัว
ตลาดเลย สองฟากฝั่งมีแต่สวนต้นไม้ ต่อจากนี้จึงถึงตลาดขวัญ หรือตัวเมืองนนทบุรี
ซึ่งมีแพขายเสื้อผ้าและมีเรือมากมาย เข้าใจว่าตัวตลาดนนทบุรีในสมัยโน้นยังมีบ้าน
เรือนไม่มากนัก 

หนังสือ เล่าเรื่องกรุงสยาม ของสังฆราชปัลเลอกัวซ์ พิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๗ 
กล่าวว่าตลาดขวัญเป็นเมืองเล็กๆ มีราษฎรราว ๕๐๐ คน มีเรอืนแพร้านค้าเป็นทิวแถว
ทั้งสองฝั่งแม่นำ้าเต็มไปด้วยบ้านเรือนและเรือกสวนหนาแน่น

แต่ก่อนนนทบุรีขึ้นชื่อด้วยเร่ืองเรือกสวนและทุเรียน จึงมีคนคุ้นหูกับคำาว่า
ทุเรียนเมืองนนท์กันทั้งประเทศ 

คำานิยม

 ด้วยเหตทุีต่ัง้อยูไ่ม่ไกลจากศูนย์กลางการปกครองของราชอาณาจกัร นนทบุรจีงึเป็นเมืองท่ีมีความสำาคัญ
เป็นลำาดับต้นๆ ของประเทศมาโดยตลอดแต่คร้ังกรุงศรีอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ และความสำาคัญทวีย่ิงขึ้น  
ไม่เฉพาะแต่ในช่วงรัชกาลท่ี ๑ – ๕ ทีก่ารคมนาคมยังคงอาศยัแม่นำา้เป็นหลักเท่านัน้ เพราะนนทบุรอียูบ่นเส้นทาง
ตดิต่อระหว่างเมืองหลวงกับจงัหวดัทางภาคเหนอื นบัแต่พระนครศรีอยธุยาไปจนถงึนครสวรรค์ พษิณโุลก ลำาปาง 
และเชยีงใหม่ ประจกัษ์พยานบทบาทโดดเด่นต่อเนือ่งทัง้ในด้านประวตัศิาสตร์ เศรษฐกิจและศิลปวฒันธรรมของ
จงัหวัดนนทบุรี คือศลิปกรรมในวดัเก่าแก่ของหลายต่อหลายชุมชน ท่ีได้รับการสร้างและปฏิสงัขรณ์โดยเจ้านาย
และขุนนางในอดีต กับการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเรือนที่ทัดเทียมกันกับกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน

 ความท่ีมีพืน้ท่ีตดิต่อกับกรุงเทพมหานคร จงึเป็นธรรมดาทีค่วามเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ จะขยายตวั
มาสู่นนทบุรี ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนยากที่คนรุ่นหลังจะเข้าใจลักษณะทางกายภาพและวิถี
ชีวิตอันงดงามแต่เก่าก่อน แม้เรื่องราวของนนทบุรีจะได้รับการจดจารและจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มใหญ่ๆ หนาๆ 
จำานวนหน่ึงแล้ว แต่การสำารวจและประมวลภาพถ่ายเก่ามาจดัพมิพ์เป็นเล่มนัน้ยังไม่เคยปรากฏ เพราะภาพถ่าย
เป็นหลักฐานสำาคัญยิ่ง โดยเฉพาะภาพถ่ายเก่า รุ่นขาว-ดำา ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลา ผม
จึงเห็นชอบให้รวบรวมและจัดพิมพ์เป็นหนังสือ “สมุดภาพนนทบุรี” เพื่อเก็บรักษา ความทรงจำาร่วมของชาว
นนทบุร ีไว้อย่างเป็นกิจลักษณะ กบัต้ังใจจะมอบสมุดภาพนีแ้ก่ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
ห้องสมุด สถาบันการศึกษา วัด ศาสนสถาน ฯลฯ เพื่อให้สมุดภาพนี้ เป็นที่บันทึกร่องรอยอดีตอันงดงาม ง่าย 
ต่อการสืบค้น และในอนาคตอาจจะนำาไปสู่การผลิตสื่อร่วมสมัย ที่เอื้อต่อการร่วมชื่นชมของคนรุ่นใหม่ด้วย

 ผมขอขอบคณุชาวนนทบุรีทกุท่านทีไ่ด้ให้ความร่วมมืออย่างดีเยีย่มในการแสวงหาภาพถ่ายและศิลปวตัถุ
ที่ทรงคุณค่ามาบันทึกไว้ โดยเฉพาะพระสงฆ์ พระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส ผู้นำาศาสนา ข้าราชการฝ่ายปกครอง 
กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและข้าราชการส่วนท้องถิ่น นักปราชญ์และประชาชนคนเก่าแก่ของแต่ละท้องที่ ผม
เชือ่ว่าหนงัสือ “สมุดภาพนนทบุร”ี จะยงัประโยชน์ทัง้แก่ชาวนนทบุรแีละแก่สาธารณชนทัว่ไปได้อย่างสมบูรณ์
ตามเจตนารมณ์

นายภานุ แย้มศรี

 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

 ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

4 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 5



นายสเุมธ ใจบญุ หรือ “ลงุแดง” นกักิจกรรม นกัจดัรายการวทิยุเจา้ของรายการ “ลงุแดงไขข่าว” วยั ๘๐ ปี  
เป็นมัคคุเทศก์พาคณะทำางานไปตระเวนกระบุรีอย่างกระฉับกระเฉง 

คุณไฝ หรือ นางสาวตนยา ทรงประจักษ์กลุ และนอ้งชายคอืโกฉาย หรือ นายบุญชัย ทรงประจักษ์กลุ  
สองพี่น้อง ช่วยพาไปพบคนนั้นคนนี้ และให้ใช้บ้านซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางเป็นที่ตั้งกองก็อปปี้รูป 

นายธนกร สุวฒุกิลุ (โต) นักพฒันาการท่องเท่ียวชำานาญการ องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัระนอง คนหนุม่ 
ผู้สนใจประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน ได้พาคณะทำางานไปตามบ้านต่างๆ ทำาให้งานดำาเนินไปอย่างราบร่ืน สามารถ 
รวบรวมภาพ และถ่ายภาพข้าวของเก่าๆ ตามบ้านตามวัดได้ตามความมุ่งหมาย 

หนังสือ สมุดภาพเมืองระนอง สำาเร็จลงด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ผู้ที่ช่วยอำานวยความสะดวก และ
ร่วมงานครั้งนี้มีหลายคน คณะผู้จัดทำาหนังสือยังรู้สึกซาบซึ้งและระลึกถึงอยู่เสมอ และเพื่อเป็นการเตือนความจำา 
จึงได้ถ่ายภาพ หรือเอ่ยนามไว้เพื่อเป็นหมายเหตุช่วยจำา และเพื่อแสดงความขอบคุณอีกคร้ังในท้ายเล่ม หวังว่า
หลังจากมีสมุดภาพเมืองระนองแล้ว จะมีการรวบรวมภาพถ่ายเก่าเมืองระนองและจัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อประโยชน์
ทางการศึกษาต่อไปอีกอย่างต่อเนื่อง

เอนก นาวิกมูล

วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

คณะทำางานหนังสือสมุดภาพเมืองระนองเข้าคารวะและรับนโยบายจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตามลำาดับจากซ้าย – นายธนกร  
สุวุฒิกุล นายสุปรีดิ์ ณ นคร นายวุฒิพงศ์ ท้าวฬา นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ นายจตุพจน์  
ปิยัมปุตระ – ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายเอนก นาวิกมูล นางวรรณา นาวิกมูล 
และนางสาวโชติรส เกตุแก้ว)

หนังสือ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ 
เคยลงภาพการขายทุเรียนที่ริมแม่นำ้าหน้าศาลากลางเก่าขณะนำ้าแห้ง มีเรือจอดบน
ตล่ิงหลายลำา มีคนไปซื้อขายกันอย่างคึกคัก (ดูหนังสือ เมืองไทย ๒๔๙๕ - ๒๕๑๙ 
โดยเอนก นาวิกมูล หน้า ๑๕๓) ทำาให้เห็นว่าทุเรียนเมืองนนท์ แต่ก่อนมีชื่อเสียงจริงๆ 

แม้ในเพลงสาวชาวสวน ทีไ่พบูลย์ บุตรขนั แต่งให้ศิริจนัทร์ อศิรางกูร ณ อยธุยา 
ขับร้องเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ ก็ขึ้นต้นว่า “โอ้อกสาวชาวสวน นอนหนาวใจรัญจวนอยู่บ้าน
กลางสวนทุเรียน...” น่าเสียดายที่ปัจจุบันสวนทุเรียนถูกนำ้าท่วมและถูกขายกลายเป็น
หมู่บ้านจัดสรรไปจนเกือบหมด 

นนทบุรีประกอบด้วยอำาเภอ ๖ อำาเภอ กระจายอยู่สองฝั่งแม่นำ้าเจ้าพระยาคือ 
อำาเภอเมือง อำาเภอบางกรวย อำาเภอบางใหญ่ อำาเภอบางบัวทอง อำาเภอปากเกร็ด 
และอำาเภอไทรน้อย

ฟากตะวันออกของแม่นำ้าเจ้าพระยามีพื้นท่ีเล็กกว่าฟากตะวันตก สถานท่ี
สำาคัญท่ีเป็นจุดเด่นของฟากนี้ได้แก่ ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า คุกบางขวาง ตลาด
ปากเกร็ด วัดกู้ วัดเกาะพญาเจ่ง วัดชมภูเวก วัดชลประทานรังสฤษฏ์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

ฟากตะวันตกมีพื้นท่ีกว้างขวาง ส่วนใหญ่เป็นสวนและไร่นาตั้งแต่บางกรวย 
บางใหญ่ บางบัวทอง ปากเกร็ด ขึ้นไปจนถึงบริเวณเหนือสุดคือ ไทรน้อย ซึ่งมีผืนนา
ที่กว้างใหญ่สวยงามมาก 

สถานทีเ่ด่นๆ ของฟากนีไ้ด้แก่ วดัเฉลิมพระเกียรต ิวดัปราสาท วดัปรมัยยิกาวาส  
วดับางอ้อยช้าง วดัโพธิบ์างโอ วดับางขนนุ วดัโชตกิาราม วดัปรางค์หลวง วดัสวนแก้ว  
วัดเล่งเน่ยยี่ ๒ และตลาดบางบัวทอง เป็นต้น

วัดหลายวัดของนนทบุรีมีภาพจติรกรรมฝาผนงัและศลิปวตัถุทีส่วยงาม แสดง
ให้เห็นว่ามีช่างฝีมือดีอยูใ่นพืน้ท่ี หรอืไม่ก็สามารถเสาะหาช่างฝีมือดีมาสร้างผลงานได้ 
นับเป็นมรดกอันลำ้าค่าที่คนนนทบุรีภูมิใจ

หลักสำาคัญในการทำาหนังสือสมุดภาพ คือ พยายามรวบรวมภาพถ่ายยุคเก่า
หรือภาพยุคขาวดำาไว้ก่อน หากภาพนั้นมีความคมชัดก็ยิ่งดี

นอกจากภาพถ่ายก็เป็นข้าวของสำาคัญตามวัด ตามบ้านและสถานท่ีต่างๆ 
ทั้งพระพุทธรูป จิตรกรรมฝาผนัง ภาพวาด ภาพพิมพ์ ตู้พระธรรม หนังสือเก่า และ
เคร่ืองถ้วยเคร่ืองชาม สิง่ของเหล่าเป็นจดหมายเหตทุีช่่วยยนืยันให้เหน็ถงึวถิชีวิีตของ 
คนยุคเก่า และเป็นหลักฐานให้แสดงเห็นถึงความสามารถทางศิลปะของชุมชนนั้นๆ

ความจริงภาพถ่ายนั้นเข้ามาเมืองไทย (ตั้งแต่สมัยรัชกาลท่ี ๓ และเร่ิมแพร่
หลายทลีะน้อยในสมัยรัชกาลท่ี ๕ เม่ือชาวบ้านรู้จกัการถ่ายรูปมากขึน้กมี็ช่างถ่ายภาพ 
สมัครเล่นกระจายอยู่ตามตลาดและตำาบลต่างๆ บางทีก็มีการส่งภาพแลกเปล่ียนกัน
ไปมาเพื่อมอบเป็นที่ระลึกซึ่งกันและกัน แต่เม่ือนานไปหลายคนก็หลงลืมภาพเหล่านี้

หรือมองเห็นว่าเป็นของส่วนตัว ไม่มีความสำาคัญพอที่จะนำามาตีพิมพ์ได้ คณะทำางาน
ได้ยืนยันว่าหากเป็นภาพทีแ่สดงวิถชีวิีตของสงัคม เช่น การแต่งกาย ทรงผม ขบวนแห่
นาค เมรุตั้งศพ พิธีแต่งงาน เหล่านี้ล้วนน่าสนใจทั้งสิ้น เพราะทำาให้คนรุ่นหลังทราบว่า
บ้านเมืองนั้นๆ มีประเพณีอย่างไร

สำาหรับภาพทีเ่คยตพีมิพ์มาก่อนในนติยสารหรือหนงัสือพมิพ์ให้ถือเป็นเอกสาร
ชั้นรอง ยังไม่สำาคัญหรือชัดเจนเท่าภาพถ่ายต้นฉบับ หากจำาเป็นจริงๆ จึงจะนำามาลง

วิธกีารค้นหาภาพ คณะทำางานจะต้องออกเดินไปตามแหล่งต่างๆ ทีผู่น้ำาชมุชน
ช่วยชี้แนะ เช่น ร้านถ่ายรูปเก่า วัดนั้นวัดนี้ บ้านนั้นบ้านนี้ (ดูรายละเอียดในบันทึก
หมายเหตกุารทำางานท้ายเล่ม) เม่ือได้พบเจ้าของภาพแล้วก็ให้ช่างภาพมืออาชพีประจำา
คณะตั้งแท่นก็อปปี้กันเดี๋ยวนั้น และส่งคืนทันทีเพื่อไม่ให้เกิดความหลงลืมสับสน 

ในการเก็บภาพ คณะทำางานจะสอบถามเจ้าของว่าภาพนั้นเป็นภาพใคร ทำา
อะไร ที่ไหน เมื่อไร พร้อมกันนั้นก็ขออนุญาตจดบันทึกบนหลังภาพด้วยตัวดินสอ และ
กระดาษบันทึกเพื่อเป็นเครื่องช่วยจำา เพื่อให้ทุกคนไม่ว่าสมัยใดได้ทราบที่มาโดยง่าย

เม่ือก็อปปี้แล้วก็นำาภาพท้ังหมดมาคัดเลือกให้เหมาะสมกับความหนาของ
หนังสือประมาณ ๒๔๐ หน้า พร้อมคำาบรรยายและชื่อเจ้าของภาพ ภาพที่ได้จากการ
ออกงานสนามนี้ ส่วนใหญ่จะเกินหน้ากระดาษ จึงจำาเป็นต้องตัดทอนภาพออกไป 
ไม่น้อย หากมีโอกาสต่อไปคงอาจจะนำามาจดัพมิพ์อกีได้ ซึง่หนงัสือ สมุดภาพนนทบุรี 
เล่มนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการบันทึกประวัติศาสตร์นนทบุรีด้วยภาพ เมื่อมีความ
พร้อมและมีโอกาสจงึหวงัว่าจะได้มีหนงัสอืสมุดภาพของนนทบุรีเล่มต่อๆ ไปทีเ่ป็นฝีมือ
ของผู้คนนนทบุรีในภายภาคหน้าก็เป็นได้

ในนามของคณะทำางาน ผู้เขียนขอขอบพระคุณ นายภานุ แย้มศรี และชาว
นนทบุรีทุกท่านทีมี่ส่วนในการจดัทำาหนงัสอืสมุดภาพนนทบุรี แต่การรวบรวมภาพถ่าย
และมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของนนทบุรีคงไม่ได้จบแค่นี้ เพราะนนทบุรียังมีของดีให้
บันทึกอีกมากมาย

เอนก นาวิกมูล

วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะทำางานหนังสือสมุดภาพนนทบุรีเข้าคารวะ 
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  
(นั่งเก้าอี้) ณ ห้องทำางานศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 
เพื่อรับนโยบายในการทำางานและวางแผนประสานงาน 
กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดนนทบุรี  
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
(แถวหลังจากซ้าย นายสุปรีดิ์ ณ นคร  
นายเอนก นาวิกมูล นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์)
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พื้นภูมิเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่ทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร มีภูมิประเทศอยู่ใน
พื้นที่ราบลุ่มดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่นำ้าเจ้าพระยา มีคูคลองจำานวนมากมาย ทั้ง
ลำาคลองธรรมชาติ และคลองขุดใหม่ ทำาให้พื้นที่ของนนทบุรีมีความอุดมสมบูรณ์ เป็น
อูข้่าวอูน่ำา้ของไทยมาต้ังแต่คร้ังอดีต ทำาให้นนทบุรีมีบทบาทสำาคญัเก่ียวเนือ่งอยูใ่นหน้า
ประวัติศาสตร์มาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัย 

ด้วยความอดุมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกทำาสวนทำานา จงึมีผูค้นเข้ามาตัง้
ถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่น และมีพัฒนาการเป็นชุมชนใหญ่อย่างต่อเนื่องมา
ตัง้แต่คร้ังสมัยกรุงศรอียธุยาตอนต้น โดยชมุชนท่ีสำาคญัและเก่าแก่ คือ บ้านตลาดขวญั 
ซึ่งมีผู้คนตั้งบ้านเรือนเรียงรายไปตามแม่นำ้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ตั้งแต่บริเวณวัด
หัวเมือง (ต่อมาเป็นวัดร้าง ปัจจุบันเป็นท่ีตั้งอาคารโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า) จนถึง
วัดท้ายเมือง

ครั้นถึงรัชสมยัของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงพิจารณาว่าชุมชนในย่านนี้มี
ประชากรหนาแน่นและเป็นจดุยุทธศาสตร์สำาคัญ จงึโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะชุมชนบ้าน
ตลาดขวัญขึ้นเป็น “เมืองนนทบุรี” พร้อมกับเมืองสาครบุรี (สมุทรสาคร) และเมือง
นครชยัศรี (นครปฐม) เม่ือ พ.ศ. ๒๐๙๒ ดังปรากฏในพระราชพงศาวดาร ความตอนหนึง่
ว่า “...ให้เอาบ้านท่าจนี ตัง้เป็นเมืองสาครบุรี ให้เอาบ้านตลาดขวญัตัง้เป็นเมืองนนทบุรี 
ให้แบ่งเอาแขวงเมืองราชบุรี แขวงเมืองสุพรรณบุรี ตั้งเป็นเมืองนครไชยศรี...” 

เมืองนนทบุรีได้รับการพัฒนาและมีความเจริญเติบโตก้าวหน้ามาโดยตลอด 
มีการย้ายเมืองจากตลาดขวัญมาอยู่ริมแม่นำ้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก มีการตั้งด่านเก็บ
ภาษีอากร ซึ่งทำาให้เราสามารถพบเห็นศิลปวัตถุในสมัยอยุธยาอยู่ตลอดริมคลองหรือ
แม่นำ้าเจ้าพระยาเดิม เช่น วัดปราสาท วัดค้างคาว และวัดชมภูเวก

คร้ันเม่ือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงกอบกู้เอกราชและสถาปนากรุงธนบุรี
ขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่ ถึง พ.ศ. ๒๓๑๗ พระยาเจ่งได้นำาชาวมอญอพยพเข้ามาพึ่ง
พระบรมโพธิสมภาร สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงโปรดเกล้าฯ ให้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ท่ี
บางพูดและเกาะเกร็ด กลายเป็นชุมชนสำาคัญของชาวมอญในเวลาต่อมา 

เมืองนนทบุรีในยุครัตนโกสินทร์ได้รับการพัฒนาและเจริญเติบโตเป็นหัวเมือง
สำาคัญ โดยเฉพาะรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเป็นนิวาสสถาน
เดิมของสมเด็จพระศรีสุลาลัยพระราชชนนีในรัชกาลที่ ๓ ทำาให้ราชินิกูล (ญาติฝ่าย
มารดา) ได้รับการคัดเลือกเข้าไปถวายงานในพระบรมมหาราชวัง 

ในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕ เมืองนนทบุรีมีพัฒนาการอย่าง
ก้าวกระโดด โดยเปล่ียนชื่อเป็น เมืองนนทบุรีศรีมหาอุทยาน และมีการขุดคลอง
เพิ่มใหม่หลายสาย เช่น คลองมหาสวัสดิ์ คลองทวีวัฒนา คลองพระราชาพิมล อีกทั้ง
ยังผนวกเมืองนนทบุรีเข้าสังกัดกระทรวงนครบาล และย้ายเมืองมาตั้งอยู่บริเวณ
ตลาดขวัญ ซึ่งนับว่าเป็นที่ตั้งศาลากลางแห่งแรกของเมืองนนทบุรี

คร้ันถงึรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั มีการเปลีย่นแปลง
ฐานะของเมืองนนทบุรีอกีคร้ัง โดยโปรดเกล้าฯ ให้ยุบระบบมณฑลเทศาภบิาล เม่ือวนัท่ี 
๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ แล้วให้เมืองนนทบุรีเข้าสังกัดอยู่กับกรุงเทพพระมหานคร 
แล้วใช้คำาเรียกว่า “จังหวัดนนทบุร”ี มีฐานะเป็นจงัหวดัรอบนอกกรุงเทพพระมหานคร 

จนถงึ พ.ศ. ๒๔๗๑ กระทรวงมหาดไทยได้ขอใช้อาคารไม้  ๒ ชัน้ รปูแบบโคโลเนยีล 
ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นำ้าเจ้าพระยา ตำาบลบางขวาง มาเป็นศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลัง
ที่ ๒ (อาคารไม้หลังนี้ เดิมเป็นของกระทรวงยุติธรรมเพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนกฎหมาย 
ต่อมาจึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตั้งเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัย 
กระทรวงธรรมการ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ และยุบเลิกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘)

หลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง รัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้
ตดัถนนในพืน้ท่ีฝ่ังตะวันออก เชือ่มระหว่างจงัหวัดนนทบุร ี– กรุงเทพฯ ข้ึนเป็นสายแรก 
เม่ือ พ.ศ. ๒๔๘๖ ชือ่ ถนนประชาราษฎร และตดัถนนเลียบแม่นำา้เจ้าพระยาขึน้เป็นสาย
ทีส่อง ชือ่ ถนนพบูิลสงคราม ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๐ จงึได้ตดัถนนจากตวัเมืองนนทบุรี
ไปยังอำาเภอปากเกร็ด และไปส้ินสุดที่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่นำ้าเจ้าพระยาท่ี
ตำาบลบ้านกลาง อำาเภอเมืองปทุมธาน ีชือ่ ถนนติวานนท ซ่ึงนบัว่าเป็นถนนสายแรกๆ 
ของจงัหวดันนทบุรท่ีีตดัเข้าสู่พืน้ท่ีฝ่ังตะวันออกของแม่นำา้เจ้าพระยา เป็นการเปิดพืน้ที่
และสร้างความเจริญสู่จังหวัดนนทบุรีอย่างมหาศาล

จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๓ ในสมัยของนายสอาด ปายะนันทน์ ดำารงตำาแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดนนทบุรี ได้สร้างถนนเข้าสูพ่ืน้ทีฝ่ั่งตะวันตกของจงัหวดันนทบุรีขึน้เป็น
ครั้งแรก ชื่อ ถนนสายบางกรวย – ไทรน้อย โดยการใช้เส้นทางเดิมของทางรถไฟ
สายบางบัวทอง ซึง่เส้นทางระหว่างบางกรวย – บางศรีเมือง – บางใหญ่ – บางบัวทอง 
ได้เปิดใช้สัญจรเม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๖ และมีการสร้างถนนเชื่อมต่อกับถนนจรัญสนิทวงศ์

อุโบสถวัดปราสาท ตำาบลบางกร่าง อำาเภอเมืองนนทบุรี 
เป็นสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีความงดงาม
มากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า) 
ใช้งานช่วง พ.ศ. ๒๔๗๑ – ๒๕๓๕ 
และเคยใช้เป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยมาก่อน

8 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 9



ัฐบาลั

ถนนพิบูลสงคราม (บริเวณหน้าโรงเรียน
สตรีนนทบุรี) สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ เป็น
ถนนสายแรกๆ ของจังหวัดนนทบุรี เชื่อมต่อ
ระหว่างนนทบุรีกับกรุงเทพมหานคร

กระทรวงพาณิชย์ ริมฝั่งแม่นำ้าเจ้าพระยาทิศตะวันออก  
บริเวณถนนนนทบุรี (สนามบินนำ้า) ตำาบลบางกระสอ อำาเภอเมืองนนทบุรี

สมุดภาพนนทบุรี

เอนก นาวิกมูล ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ : บรรณาธิการ

จังหวัดนนทบุรี : ผู้จัดพิมพ์

ที่บริเวณสะพานพระราม ๖ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ ทำาให้เกิดเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง
นนทบุรีฝั่งตะวันออกและตะวันตกได้นับแต่บัดนั้น จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๙ ถนนสายนี้จึง
ได้เปิดใช้ถึงอำาเภอไทรน้อย ทำาให้การคมนาคมภายในจังหวัดนนทบุรีเชื่อมต่อถึงกัน
อย่างสมบูรณ์ในทุกอำาเภอ 

จากพัฒนาการของจังหวัดนนทบุรีที่มีมาเป็นลำาดับ และด้วยความที่เป็นพื้นที่
ส่วนหนึ่งในปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร จึงทำาให้เป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว เกดิเส้นทางสายหลักและมีความสำาคญัในยุคต่อมา เช่น ถนนงามวงศ์วาน 
ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนแจ้งวัฒนะ และสะพานพระนั่งเกล้าฯ ส่งผลให้จังหวัดนนทบุรี 
ฝั่งตะวันออกมีการขยายตัวของเมืองท่ีเป็นไปตามลักษณะของความเป็นมหานคร 
(Metropolis) มากยิ่งขึ้น 

ในปัจจุบันจังหวัดนนทบุรีเป็นท่ีตั้งของหน่วยงานราชการส่วนกลางท่ีสำาคัญ
หลายแห่ง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม สำานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาต ิสำานกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
และกรมราชทัณฑ์ และยังเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาที่สำาคัญ เช่น มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นต้น 

ด้วยพืน้ภมิูทางประวตัศิาสตร์ท่ีลำาดับมานี ้นบัได้ว่านนทบุรีเป็นเมืองทีมี่ความ
หลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของไทย ทั้งความเป็นมา
ทางประวัติศาสตร์ทีย่าวนาน และความโดดเด่นของบ้านเมืองทีเ่ป็นเอกลักษณ์ อกีทัง้ยงั
งดงามด้วยเรือกสวนไร่นาอันเจริญตา จงึถอืเป็นพืน้ทีแ่ห่งความสงบร่มเย็นอย่างแท้จริง 
สมดังที่ผู้คนจากทุกสารทิศต่างมุ่งหมายที่จะเข้ามาอาศัยดับร้อนผ่อนเย็น และลงหลัก
ปักฐานยดึเป็นแหล่งทีพ่ึง่พงิสร้างฐานะตวัตนมาแต่ในอดีต จงึสมควรทีช่าวนนทบุรย่ีอม
จะถอืเป็นความภาคภมิูใจในบ้านเกิดเมืองนอนของตน และร่วมกันตระหนกัในสำานกึที่
จะทดแทนคุณในการดูแลรักษาจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้สืบไป

10 � สมุดภาพนนทบุรี



(ภาพหน้าซ้ายและขวา) 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ (พระอิสริยยศ 
ในขณะนั้น)  เสด็จพระราชดำาเนินมายังบ้านพักของจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี  
อำาเภอปากเกร็ด และพระราชทานนำ้าสังข์เนื่องในวาระการแต่งงานครบรอบ ๓๕ ปี  
ของจอมพลถนอมและท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙  
(เป็นการส่วนพระองค์ - ภาพจากครอบครัวกิตติขจร)

พระบรมวงศานุวงศ์
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ทรงทดลองเก็บมังคุดในคราวเสด็จประพาสสวนทุเรียนที่จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖  
(ภาพจากหนังสือประมวลพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๕๑๐ เล่ม ๑)

สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี ทรงม ี

พระราชปฏิสันถารกับ 
นายสอาด ปายะนันทน์  

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  
ในคราวเสด็จพระราชดำาเนิน 

มาในการประกอบพิธีเปิด 
อาคารโรงเรียนศรีสังวาลย์  

อำาเภอปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๘  

(ภาพจากวารสารนนทบุรีสัมพันธ์ 
ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๐๘)

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดำาเนินมาในการ

ประกอบพิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพ
คนตาบอด อำาเภอปากเกร็ด 

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๐๗ (ภาพจาก 
วารสารนนทบุรีสัมพันธ์ 

 ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๐๗)
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำารง 
พระอิสริยยศ สมเด็จพระบรม 
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
เสด็จพระราชดำาเนินมาพระราชทาน 
ธงลูกเสือชาวบ้านประจำาจังหวัดนนทบุรี
และจังหวัดใกล้เคียง ณ โรงพยาบาล
ชลประทาน อำาเภอปากเกร็ด  
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘  
(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  
เฉลิมพระเกียรติฯ)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
เมื่อครั้งดำารงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

เสด็จพระราชดำาเนินมาถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ อำาเภอเมืองนนทบุรี  
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙  

(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ)
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
เมื่อครั้งดำารงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  

เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ในการพระราชทาน 
พระพุทธนวราชบพิตรประจำาจังหวัดนนทบุรี  

และพระพุทธนวราชบพิตรจำาลองประจำาอำาเภอต่างๆ  
ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า) อำาเภอเมืองนนทบุรี  

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒  
(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำารงพระอิสริยยศ  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงวางศิลาฤกษ ์
อาคารปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำาบลบางพูด อำาเภอปากเกร็ด  
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ (ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ)
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำารงพระอิสริยยศ  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงเป็นประธาน 
ตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวัดเสาธงหิน อำาเภอบางใหญ่ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔  
(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำารงพระอิสริยยศ  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร
โรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลภจังหวัดนนทบุรี ตำาบลท่าทราย อำาเภอเมืองนนทบุรี  
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
เมื่อครั้งดำารงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับคณะข้าราชการที่มาเข้าเฝ้าฯ  
ในคราวเสด็จพระราชดำาเนินมาทรงตัดหวายลูกนิมิต ณ พระอุโบสถวัดบางไผ่  

พระอารามหลวง อำาเภอบางบัวทอง เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔  
(ภาพจากวัดบางไผ่ พระอารามหลวง พระโสภณนนทสาร (บุญเลิศ) เอื้อเฟื้อภาพ)
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
เมื่อครั้งดำารงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมและทรงปลูกต้นสาละ  

ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง อำาเภอบางบัวทอง  
เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓

(ภาพจากวัดบางไผ่ พระอารามหลวง พระโสภณนนทสาร (บุญเลิศ) เอื้อเฟื้อภาพ)

(ภาพบนและล่าง)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำารง 
พระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินมา 
ทรงยกฉัตรพระประธานอุโบสถและ 
ทรงเททองหล่อพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร  
ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง อำาเภอบางบัวทอง  
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ)
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เสด็จตลาดน้ำบางคูเวียง

(ภาพหน้า ๒๔-๒๗)
ภาพชุดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชดำาเนินพร้อมด้วยพระราชอาคันตุกะมาทอดพระเนตรตลาดนำ้าบางคูเวียง 
อำาเภอบางกรวย ราว พ.ศ. ๒๕๒๔ ถ่ายโดยนายพิเชียร สุริยะอาภา  
(ภาพจากนายสุรชัย สุริยะอาภา)

บรรยากาศตลาดนำ้าบางคูเวียงในวันรับเสด็จฯ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

24 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 25



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายชาวบ้านในตลาดนำ้าบางคูเวียง

(ภาพล่าง)
ชาวเรือในตลาดนำ้าบางคูเวียงที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

26 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 27



ภาพเก่านนทบุรียุคแรก

พระเจดีย์มุเตา วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร เกาะเกร็ด อำาเภอปากเกร็ด  
ตั้งอยู่ริมแม่นำ้าเจ้าพระยาบริเวณหัวแหลมของเกาะเกร็ด  
ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๘ ครั้งองค์เจดีย์ยังไม่ทรุดเอียง  
(ภาพจากนายธัชชัย ยอดพิชัย)

วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร เกาะเกร็ด อำาเภอปากเกร็ด ด้านซ้ายคือพระอุโบสถ  
มีเสาหงส์สัญลักษณ์ของมอญอยู่ด้านหน้า ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๘  

(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

28 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 29



เสาหงส์และศาลาการเปรียญ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร  
เกาะเกร็ด อำาเภอปากเกร็ด ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๘  
(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

ภายในพระอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร  
เกาะเกร็ด อำาเภอปากเกร็ด ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๘  

(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

30 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 31



วัดเฉลิมพระเกียรติ อำาเภอเมืองนนทบุรี บริเวณทางเข้าพระอุโบสถ  
ถ่ายจากท่านำ้าริมแม่นำ้าเจ้าพระยา ภาพยุครัชกาลที่ ๕  
(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

พระเจดีย์ประธานวัดเฉลิมพระเกียรติ อำาเภอเมืองนนทบุรี ภาพยุครัชกาลที่ ๕  
(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

32 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 33



(ภาพหน้าซ้าย)
พระยานนทบุรีศรีเกษตราราม  
(ทัด สิงหเสนี - ต่อมาเป็นพระยาไกรโกษา)  
อดีตเจ้าเมืองนนทบุรี และ 
อดีตอัครราชทูตสยาม ณ กรุงเบอร์ลิน  
ประเทศเยอรมนี ภาพยุครัชกาลที่ ๕  
(ภาพจากรองศาสตราจารย์ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์)

(ภาพหน้าขวา)
นายเดช ศิริวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ 

ตำาบลเกาะเกร็ด อำาเภอปากเกร็ด 
ภาพถ่ายยุครัชกาลที่ ๕  

(ภาพจากนายพิศาล บุญผูก)

34 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 35



คุณหญิงจันทน์ สิงหเสนี เป็นภรรยาของ 
พระยานนทบุรีศรีเกษตราราม (ทัด สิงหเสนี)  
อดีตเจ้าเมืองนนทบุรี ภาพยุครัชกาลที่ ๕  
(ภาพจากรองศาสตราจารย์ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์)

(ภาพหน้าขวา)
นางบุญนาค ทองทรัพย์  

ชาวบ้านเกาะเกร็ด ภาพยุค ๒๔๖๐ 
(ภาพจากนายพิศาล บุญผูก)

36 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 37



(ภาพหน้าขวา)
นายเฉย พ่วงมงคล ชาวบางตะนาวศรี เมืองนนทบุรี 

ในชุดแต่งกายมหาดเล็กยุครัชกาลที่ ๖  
(ภาพจากนางสาวณัฐสุภา เขียวเม่น)

นางยวง ปุสเดโว ชาวบางตะนาวศรี เมืองนนทบุร ี
ญาติของสมเด็จพระสังฆราช (สา) วัดราชประดิษฐ์ฯ 
(ภาพจากนายสมพงศ์ รอดปรีชา)

นายตาด ปุสเดโว ชาวบางตะนาวศรี เมืองนนทบุรี  
ญาติของสมเด็จพระสังฆราช (สา) วัดราชประดิษฐ์ฯ 
(ภาพจากนายสมพงศ์ รอดปรีชา)

38 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 39



นายเฉย พ่วงมงคล (ยืนหลังสุด)  
ชาวบางตะนาวศรี กับครอบครัวของน้องสาว  

ถ่ายเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๐  
นับตามปีปฏิทินเดิม  

(ภาพจากนางสาวณัฐสุภา เขียวเม่น)

(ภาพหน้าซ้าย)
เด็กหญิงชาย ๓ พี่น้อง ย่านบางตะนาวศรี  
มอบให้นายเฉย พ่วงมงคล ผู้เป็นลุง  
มีข้อความระบุใต้ภาพว่า  
“ให้ลุงเฉย ป้าปริวไว้ด้วยความเคารพแห่งหลานทั้งสาม ๕/๗/๒๔๖๐” 
(ภาพจากนางสาวณัฐสุภา เขียวเม่น)

40 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 41



ครอบครัวกลิ่นดิษฐ์ ย่านวัดบางอ้อยช้าง อำาเภอบางกรวย 
จากซ้ายคือ เด็กหญิงทวี กลิ่นดิษฐ์ นางวงษ์ กลิ่นดิษฐ์  
นายเจียม กลิ่นดิษฐ์ เด็กชายบำารุง กลิ่นดิษฐ์ ภาพยุค ๒๔๖๐  
(ภาพจากนางไพรินทร์ มณีรัตน์ประเสริฐ)

พระภิกษุเทศน์ใบลาน ถ่ายราว พ.ศ. ๒๔๔๕ เด็กหญิงไว้ผมจุกคือ  
เด็กหญิงปริว สันทัดรบ (เกิด พ.ศ. ๒๔๔๐)  

ต่อมาสมรสใช้นามสกุล พ่วงมงคล เป็นชาวย่านบางตะนาวศรี เมืองนนทบุรี  
(ภาพจากนางสาวณัฐสุภา เขียวเม่น)

42 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 43



ครอบครัวช่างชุน ย่านคลองบางราวนก อำาเภอบางกรวย  
จากซ้ายคือ นายทรัพย์ ช่างชุน (สามี) นางบุตร ช่างชุน (ภรรยา)  
และนายสิน ช่างชุน (บุตร) ภาพยุค ๒๔๗๐  
(ภาพจากบ้านร้อยปีปลายบาง นายวันชัย ลิลา เอื้อเฟื้อภาพ)

(ภาพหน้าขวา)
ขุนพิทักษ์ปทุมมาศ (สิงโต สามวัง - นั่งกลาง)  

อดีตนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองคนแรก ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ 
(ภาพจากนายไพรัตน์ สุขมะโน) 

44 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 45



คณะครูโรงเรียนราชวิทยาลัยที่ตำาบลบางขวาง เมืองนนทบุรี  
ในคราวเปิดทำาการสอนครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๔  
(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวิทยาลัยที่ตำาบลบางขวาง เมืองนนทบุรี 
ในคราวปิดทำาการสอนถาวรเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘  

(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

46 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 47



นายเฉย พ่วงมงคล (คนที่ ๒ จากขวา แถวหลัง - ชาวบางตะนาวศรี เมืองนนทบุรี)  
ถ่ายในคราวรับราชการที่กระทรวงกลาโหม ราว พ.ศ. ๒๔๖๐  
(ภาพจากนางไพรินทร์ มณีรัตน์ประเสริฐ)

คณะสงฆ์วัดเขมาภิรตารามภายในพระอุโบสถ  
ภาพยุครัชกาลที่ ๕  

(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

48 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 49



คณะครูและนักเรียนลูกเสือโรงเรียนวัดเสาธงทอง  
เกาะเกร็ด อำาเภอปากเกร็ด มีพระปลัดบุญหลง (นั่งกลาง)  
วัดเสาธงทองเป็นประธาน ทราบชื่อครูผู้สอนคือ  
นายเชย จันทร์ชูกลิ่น (นั่งเก้าอี้แถวหน้าที่ ๒ จากซ้าย)  
และนายพร น้อยท้วม (นั่งเก้าอี้แถวหน้าขวาสุด)  
ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ (ภาพจากนายพิศาล บุญผูก)

50 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 51



ภูมิสถานบ้านเมือง
ศาลากลางจังหวัด

ท่านำ้านนทบุรี ริมแม่นำ้าเจ้าพระยา  
แลเห็นศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า ภาพยุค ๒๕๑๐  
(ภาพจากวัดราษฎร์นิยม พระวินัยโสภณ (เสถียร) เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ธ. เอื้อเฟื้อภาพ)

52 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 53



ท่าน้ำานนทบุรี

นำ้าท่วมเทศบาลเมืองนนทบุุรี ราว พ.ศ. ๒๕๐๕
(ภาพจากสำานักงานเทศบาลนครนนทบุรี)

(ภาพหน้าขวาล่าง)
แยกสะพานหินข้ามคลองบางด้วน ราว พ.ศ. ๒๕๑๐

(ต่อมาได้ถมคลองบางด้วนเป็นถนน)
แลเห็นมุมของศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า) อยู่ด้านซ้ายมือ  

ถ่ายราว พ.ศ. ๒๕๑๐ (ภาพจากสำานักงานเทศบาลนครนนทบุรี)

ถนนประชาราษฎร์หน้าตลาดเทศบาลเมืองนนทบุรี แลเห็นที่ว่าการอำาเภอเมืองนนทบุรีอยู่ด้านขวามือ  
ส่วนรถยนต์ที่อยู่บนถนนคือ รถเมล์ของเทศบาลเมืองนนทบุรี (รถเฟียตสีเขียวคาดแดง) จอดอยู่ด้านหน้าของสำานักงาน 

ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารไม้ด้านซ้ายห้องสุดท้าย ถ่ายเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ 

54 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 55



อาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนศรีบุณยานนท์  
อำาเภอเมืองนนทบุรี เปิดใช้งานเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๐  

ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ (ภาพจากนางสมฤดี เกาฏีระ)

(ภาพหน้าซ้ายล่าง)
ตลาดสดของเทศบาลเมืองนนทบุรี ราว พ.ศ. ๒๕๑๐  
(รถเมล์ยี่ห้อเฟียต) (ภาพจากสำานักงานเทศบาลนครนนทบุรี)

(ภาพหน้าซ้ายบน)
นำ้าพุ หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองนนทบุรี  
ราว พ.ศ. ๒๕๑๐  
(ภาพจากสำานักงานเทศบาลนครนนทบุรี)

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

56 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 57



สะพานพระรามหก

สะพานพระรามหก เมื่อยังไม่ได้บูรณะภายหลังจากการถูกระเบิดทำาลาย 
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๒  
(ภาพจากนางสาวดรุณี รังศาสตร์)

สะพานพระรามหก อำาเภอบางกรวย ถ่ายในคราวบูรณะแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖  
(ภาพจากนางสาวดรุณี รังศาสตร์)

58 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 59



วัดเขมาภิรตาราม

พระที่นั่งมูลมณเฑียร ภายในวัดเขมาภิรตาราม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายมาจากพระบรมมหาราชวัง ถ่ายราว พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(ภาพจากวัดเขมาภิรตาราม พระครูเกษมธรรมนิวิฐ เอื้อเฟื้อภาพ)

(ภาพหน้าขวา)
พระมหาเจดีย์วัดเขมาภิรตาราม สร้างเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๔  
ภาพถ่ายราว พ.ศ. ๒๕๒๐  

(ภาพจากวัดเขมาภิรตาราม พระครูเกษมธรรมนิวิฐ เอื้อเฟื้อภาพ)

60 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 61



วัดเขียน วัดปรางค์หลวง

พระปรางค์ วัดปรางค์หลวง  
ตำาบลบางม่วง อำาเภอบางใหญ่ ถ่ายราว พ.ศ. ๒๕๓๐  

(ภาพจากนายพิศาล บุญผูก)

(ภาพหน้าซ้าย)
พระปรางค์วัดเขียน ตำาบลบางไผ่ อำาเภอเมืองนนทบุรี 
ถ่ายโดยนายสุวิช รังศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ 
(ภาพจากนางสาวดรุณี รังศาสตร์)
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วัดโชติการาม

(ภาพหน้าขวา)
วิหารวัดโชติการาม ตำาบลบางไผ่  

อำาเภอเมืองนนทบุรี ศิลปกรรมยุครัชกาลที่ ๔  
ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ถ่ายราว พ.ศ. ๒๕๓๐  

(ภาพจากนายพิศาล บุญผูก)

อุโบสถวัดโชติการาม ตำาบลบางไผ่  
อำาเภอเมืองนนทบุรี ศิลปกรรมยุครัชกาลที่ ๑  
ถ่ายราว พ.ศ. ๒๕๓๐  
(ภาพจากนายพิศาล บุญผูก)
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วัดโบสถ์บน วัดชมภูเวก

อุโบสถวัดโบสถ์บน ริมคลองอ้อมนนท์ ตำาบลบางคูเวียง อำาเภอบางกรวย  
ถ่ายราว พ.ศ. ๒๔๙๐ (ภาพจากนายสุรชัย สุริยะอาภา)

เจดีย์มุเตาวัดชมภูเวก ตำาบลท่าทราย อำาเภอเมืองนนทบุรี  
เป็นสถาปัตยกรรมแบบมอญ ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓  

(ภาพจากนายวีระโชติ ปั้นทอง)
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วัดแคนอก

หอระฆังพหลโยธิน วัดแคนอก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘  
โดยคณะราษฎร ภายในบรรจุอัฐิของพระยาพหลพลพยุหเสนา  
(พจน์ พหลโยธิน) ถ่ายราว พ.ศ. ๒๕๓๐  
(ภาพจากนายพิศาล บุญผูก)

หอพระไตรปิฎกกลางนำ้า วัดแคนอก  
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒ ถ่ายราว พ.ศ. ๒๕๓๐  
(ภาพจากนายพิศาล บุญผูก)

(ภาพหน้าซ้าย)
อุโบสถวัดแคนอก ตำาบลบางกระสอ อำาเภอเมืองนนทบุรี  
ศิลปกรรมยุครัชกาลที่ ๕ เคยใช้เป็นที่ประชุมของคณะราษฎร 
ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ ถ่ายราว พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(ภาพจากนายพิศาล บุญผูก)
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วัดหน้าโบสถ์ วัดเชิงท่า

วัดหน้าโบสถ์ อำาเภอปากเกร็ด ริมแม่นำ้าเจ้าพระยาใกล้ปากคลอง 
บางตลาดด้านทิศเหนือ กรมชลประทานได้ผาติกรรมพื้นที ่
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ แล้วได้ย้ายอุโบสถมายังบริเวณวัดเชิงท่าฝั่งทิศใต ้
ของคลองบางตลาด ถ่ายราว พ.ศ. ๒๕๐๐  
(ภาพจากนายสมคิด จันทรวงศ์)

(ภาพหน้าขวาบน)
ซากอุุโบสถและเจดีย์ประธานของวัดเชิงท่า 

ตำาบลท่าทราย อำาเภอเมืองนนทบุรี  
ถ่ายเมื่อครั้งถูกผาติกรรมเพื่อใช้เป็น 

ที่ตั้งของกรมชลประทานราว พ.ศ. ๒๕๐๖ 
(ภาพจากนายพิศาล บุญผูก)

(ภาพหน้าขวาล่าง)
ซากอุุโบสถและเจดีย์ประธานของวัดเชิงท่า 

ริมแม่นำ้าเจ้าพระยาบริเวณ 
ปากคลองบางตลาดด้านทิศใต้  

แลเห็นเจดีย์พังทลายแล้ว  
ถ่ายราว พ.ศ. ๒๕๓๐  

(ภาพจากนายพิศาล บุญผูก)

70 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 71



เจดีย์วัดปรมัยยิกาวาส เจดีย์วัดตำาหนักเหนือ

(ภาพหน้าขวา)
เจดีย์ประธานวัดตำาหนักเหนือ  

ตำาบลบางตะไนย์ อำาเภอปากเกร็ด  
ถ่ายราว พ.ศ. ๒๕๓๐  

(ภาพจากนายพิศาล บุญผูก)

พระมหาเจดีย์รามัญ วัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด  
อำาเภอปากเกร็ด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาต ุ
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๗ ถ่ายราว พ.ศ. ๒๕๓๐  
(ภาพจากนายพิศาล บุญผูก)
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วัดท้องคุ้ง วัดสโมสร

(ภาพบนและล่าง)
อุโบสถวัดท้องคุ้ง ตำาบลคลองพระอุดม  
อำาเภอปากเกร็ด สถาปัตยกรรมยุครัชกาลที่ ๑ 
ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(ภาพจากนายสุรพล ดวงแข)

(ภาพหน้าขวา)
อุโบสถวัดสโมสร ตำาบลไทรใหญ่  

อำาเภอไทรน้อย ถ่ายราว พ.ศ. ๒๕๑๐  
(ภาพจากวัดสโมสร  

พระอธิการวิเชียร กตปุญฺโญ เอื้อเฟื้อภาพ)
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วัดศรีประวัติ สถานีตำารวจไทรน้อย

(ภาพหน้าซ้าย)
เจดีย์ประธานวัดศรีประวัติ ตำาบลปลายบาง 
อำาเภอบางกรวย เมื่อราว พ.ศ. ๒๕๐๐  
ภายในภาพคือนายศักดิ์ กรุดพันธ์  
อดีตครูโรงเรียนวัดศรีประวัติ (เจ้าของภาพ)

สถานีตำารวจภูธรอำาเภอไทรน้อย (หลังเดิม)  
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ ตั้งอยู่ริมคลองพระราชาพิมล  
ถ่ายราว พ.ศ. ๒๕๑๐ ปัจจุบันคือห้องสมุดประชาชนอำาเภอไทรน้อย 
(ภาพจากวัดราษฎร์นิยม พระวินัยโสภณ (เสถียร) เจ้าคณะจังหวัด
นนทบุรี ธ. เอื้อเฟื้อภาพ)
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ตลาดบางบัวทอง

(ภาพหน้าซ้ายและขวา) 
ตลาดบางบัวทอง อำาเภอบางบัวทอง ริมคลองพระราชาพิมล  
(ขุดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓) ราว พ.ศ. ๒๕๐๐ ถ่ายเมื่อก่อนการรื้อสร้าง
อาคารพาณิชย์ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕  
(ภาพจากนายไพรัตน์ สุขมะโน)
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ชุมชนบางคูเวียง

เด็กหญิงพัชรา สุริยะอาภา (ซ้าย)  
กับเด็กชายสุรชัย สุริยะอาภา (ขวา)  
สองพี่น้องที่บ้านริมคลองบางคูเวียง  
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ 

นางเยาวลักษณ์ โตนดแก้ว (กลาง)  
นางผาด สุริยะอาภา (ขวา)  
พายเรือในคลองบางคูเวียง ราว พ.ศ. ๒๕๑๐

(ภาพหน้า ๘๐ - ๘๓)  
ภาพชุดชุมชนริมคลองบางคูเวียง  
อำาเภอบางกรวย  
เมื่อราว พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๑๐  
ถ่ายโดยนายพิเชียร สุริยะอาภา  
เจ้าของห้องภาพเยาวลักษณ์  
เรือนแพริมคลองบางคูเวียง  
แลเห็นสภาพบ้านเรือนและวิถีชีวิต 
ริมคลองบางคูเวียง  
(ภาพจากนายสุรชัย สุริยะอาภา)

เด็กชายกับหมวกกะโล่  
ที่ชุมชนบางคูเวียง ราว พ.ศ. ๒๕๑๐
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นายพิเชียร สุริยะอาภา เจ้าของห้องภาพเยาวลักษณ์ กำาลังนั่งขับเรือของร้าน  
มองเห็นฉากหลังคือเรือนแพห้องภาพเยาวลักษณ์ ริมคลองบางคูเวียง  
อำาเภอบางกรวย ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘

(ภาพหน้าขวาล่าง) 
ห้องภาพเยาวลักษณ์ของนายพิเชียร สุริยะอาภา 
ในเรือนแพริมคลองบางคูเวียง อำาเภอบางกรวย 

ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ 

(ภาพหน้าขวาบน)
เด็กชายจาตุรนต์ สุริยะอาภา เมื่ออายุ ๙ ปี  
ที่บ้านริมคลองบางคูเวียง อำาเภอบางกรวย  

ถ่ายโดยนายพิเชียร สุริยะอาภา ราว พ.ศ. ๒๕๑๑
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ความทรงจำาและเหตุการณ์
ทางรถไฟสายบางบัวทอง

รถไฟสายบางบัวทอง หรือรถไฟเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ 
บริเวณสะพานข้ามคลองบ้านสามวัง อำาเภอบางบัวทอง  
ถ่ายราว พ.ศ. ๒๔๗๐ รถไฟสายนี้เปิดเดินรถระหว่างสถานีวัดบวรมงคล 
ธนบุรี ถึงบ้านระแหง จังหวัดปทุมธานี โดยบริษัท เดินรถไฟสาย
บางบัวทอง จำากัดสินใช้ ดำาเนินกิจการระหว่าง พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๒๔๘๖ 
(ภาพจากนายไพรัตน์ สุขมะโน)

รถไฟสายบางบัวทองบริเวณสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์  
บ้านบางพลู อำาเภอบางบัวทอง ราว พ.ศ. ๒๔๗๐ 

(ภาพจากนายไพรัตน์ สุขมะโน)
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(ภาพหน้าซ้าย)
ทางรถไฟสายบางบัวทอง  
บริเวณสะพานข้ามคลอง
บางกรวย ราว พ.ศ. ๒๔๘๐  
(ภาพจากนายไพรัตน์ สุขมะโน)

(ภาพล่าง)  
ทางรถไฟสายบางบัวทอง บริเวณ

สะพานข้ามคลองบางกรวย อำาเภอ
บางกรวย ราว พ.ศ. ๒๔๗๐  

ชายคนขวามือคือ  
หม่อมหลวงแจ่ม อิศรางกูร  

นายสถานีรถไฟบางบัวทอง (ต่อมาคือ
นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง)  

(ภาพจากนายไพรัตน์ สุขมะโน)

(ภาพบน)
ทางรถไฟสายบางบัวทอง  
บริเวณสะพานข้ามคลอง 
พระราชาพิมล อำาเภอบางบัวทอง 
ราว พ.ศ. ๒๔๗๐  
(ภาพจากนายไพรัตน์ สุขมะโน)
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ค่ายเชลยชาวญี่ปุ่น

(ภาพหน้า ๘๘ - ๙๓)
ภาพชุดค่ายพิทักษ์ บางบัวทอง  
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘ - ๒๔๘๙ ตั้งอยู่ที่อำาเภอ
บางบัวทอง ริมคลองพระราชาพิมล ด้านทิศ
ตะวันตกของตลาดบางบัวทอง เป็นค่ายกักกัน
พลเรือนชาวญี่ปุ่นที่ถูกจับเป็นเชลยภายหลัง
การยอมแพ้ของกองทัพญี่ปุ่นในสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ก่อนที่จะลำาเลียงกลับสู่ประเทศญี่ปุ่น 
ภาพชุดนี้ได้มาจากหนังสือ Yuukou-no-Seiki 
(ศตวรรษของมิตรภาพ) สำานักพิมพ์อาซาฮี 
ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการเอื้อเฟื้อภาพจาก 
นายยู มาเอดะ และนายไพรัตน์ สุขมะโน

(ภาพบน)
ชาวญี่ปุ่นกำาลังลำาเลียงนำ้าสำาหรับอุปโภคมา
ใส่ถังปูนภายในค่าย มีข้อความกำากับภาพว่า 
“ดื่มน�้าคลองเป็นน�้าดื่ม แต่ไม่สะอาด จึงขุด
บ่อน�้า ค.ศ. ๑๙๔๖”

(ภาพล่าง)
การลำาเลียงเสบียงอาหารเข้าสู่ค่ายเชลย 
บริเวณท่านำ้าริมคลองพระราชาพิมล  
มีข้อความกำากับภาพว่า “พนักงานชาวไทย
ซื้อของจากพ่อค้าชาวไทย ทางไทยรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการซื้อของจ�าเป็น ค.ศ. ๑๙๔๖”

(ภาพบน)
ค่ายพิทักษ์ บางบัวทอง 

บริเวณริมคลองพระราชาพิมล 

(ภาพล่าง)
ชาวญี่ปุ่นกำาลังอาบนำ้า มีข้อความกำากับภาพ
ว่า “ชาวญี่ปุ่นอาบน�้าที่คลองที่หลั่งไหลข้างๆ 

คุกญี่ปุ่น ค.ศ. ๑๙๔๖”
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(ภาพบน)
เด็กหญิงชายชาวญี่ปุ่นกำาลังเรียนวาดเขียน
ภายในค่าย มีข้อความกำากับภาพว่า
“การสอนวาดภาพให้เด็กๆ ค.ศ. ๑๙๔๖”

การเรียนการสอนภายในค่าย มีข้อความกำากับภาพว่า 
“โรงเรียนผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นห้องเรียนภาษาต่างชาติ เช่น 

ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซียและภาษาจีน”

(ภาพล่าง)
เด็กหญิงชายชาวญี่ปุ่นกับการละเล่นใน
เทศกาลปลาไน มีข้อความกำากับภาพว่า 
“เดือนพฤษภาคม การจัดพิธีปลาไน 
ที่ท�าเอง ค.ศ. ๑๙๔๖”

90 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 91



การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลระหว่างชาย
และหญิงชาวญี่ปุ่น มีข้อความกำากับภาพว่า  
“ชาวญี่ปุ่นของคุกที่ ๑ เล่นวอลเล่ย์บอล ค.ศ. ๑๙๔๖”

(ภาพหน้าขวาบน)
มีข้อความกำากับภาพว่า  

“การแข่งขันกีฬาเบสบอลของชาวญี่ปุ่น ค.ศ. ๑๙๔๖”

(ภาพหน้าขวาล่าง)
มีข้อความกำากับภาพว่า  

“การออกก�าลังกายตอนเช้า”

92 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 93



สนามบินน้ำา

(ภาพหน้าซ้ายและขวา)
เครื่องบินรุ่น Short Empire S-23 ทะเบียน G-ADHM ชื่อเครื่อง Caledonia  
ของสายการบิน Imperial Airways ประเทศอังกฤษ กำาลังลงจอดที่สนามบินนำ้า 
กลางแม่นำ้าเจ้าพระยา ช่วงบริเวณหน้าวัดเชิงท่าถึงวัดแคนอก  
อำาเภอเมืองนนทบุรี ถ่ายราว พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๔๘๙  
(ภาพจากนายไพศาล ชื่นจิตร) 

94 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 95



ประกวดพันธุ์ข้าว

(ภาพหน้า ๙๖ - ๑๐๑) 
ภาพชุดการประกวดพันธ์ุข้าว 
ในช่วงปลาย พ.ศ. ๒๔๗๖ 
คณะราษฎรผู้ทำาการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง  
ได้มีนโยบายส่งเสริมการทำานา  
จึงได้มีการจัดประกวดพันธุ์ข้าว
ที่อำาเภอบางบัวทอง  
ในการนี้พันเอก พระยาพหล
พลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี 
ได้เดินทางมามอบรางวัลและ
ร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงนาของ
เกษตรกร (ภาพจากมูลนิธิ 
พลเอก พระยาพหลพล
พยุหเสนา)

(ภาพบน)
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ซ้าย)  

และพันเอก พระยาพหลพล
พยุหเสนา นายกรัฐมนตรี (กลาง) 

ถ่ายภาพร่วมกับผู้ชนะการ
ประกวดพันธุ์ข้าวคือ  

นายเทียน พุฒซ้อน (ขวา) 
กำานันตำาบลบางบัวทอง  
เมื่อปลาย พ.ศ. ๒๔๗๖

(ภาพล่าง)
พันเอก พระยาพหลพล

พยุหเสนา นายกรัฐมนตรี  
แต่งกายชุดชาวนา  

มีข้อความกำากับภาพว่า  
“ถ่ายเมื่อกระท�าพิธีเกี่ยวข้าว 

อ�าเภอบางบัวทอง”

96 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 97



(ภาพหน้าซ้ายและขวา)
คณะราษฎรในพิธีมอบรางวัลประกวดพันธุ์ข้าว 
ที่อำาเภอบางบัวทอง เมื่อปลาย พ.ศ. ๒๔๗๖ 

98 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 99



(ภาพหน้าซ้ายและขวา) 
คณะราษฎร นำาโดยพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี ลงมือเกี่ยวข้าวในแปลงนา 
ของชาวนาที่อำาเภอบางบัวทอง เมื่อปลาย พ.ศ. ๒๔๗๖

100 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 101



เครื่องบินตก

(ภาพหน้าซ้ายและขวา)
เครื่องบินฝึกและโจมตีแบบ  
AT-6 ของกองทัพอากาศไทย 
ประสบอุบัติเหตุตกที่ตำาบลบางไผ่ 
อำาเภอเมืองนนทบุุรี ช่างภาพ 
ระบุว่าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน 
กับบ้านของนักบิน ถ่ายเมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ 
(ภาพจากนางสาวดรุณี รังศาสตร์)

102 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 103



เดินทางไปพิธีฮัจญ์ ค่ายมวย ส. สหอุดร

คณะมุสลิมท่าอิฐที่จะไปส่ง 
ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบ 
พิธีฮัจญ์ เมืองเมกกะ 
ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖  
ที่ทราบชื่อในภาพคือ  
นายเกษม เจริญสุข  
คนที่ ๕ จากซ้าย  
(ภาพจากนายจรัญ สหอุดร)

(ภาพหน้าซ้ายล่าง)
กลุ่มชาวมุสลิมจากตำาบลท่าอิฐและ 
ทั่วทั้งประเทศ เดินทางมาลงเรือโดยสาร 
ที่ท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) เพื่อเดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่เมืองเมกกะ  
ประเทศซาอุดิอาระเบีย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(ภาพจากนายจรัญ สหอุดร)

นักมวยในค่ายมวย ส. สหอุดร ริมแม่นำ้าเจ้าพระยา  
อำาเภอปากเกร็ด เป็นค่ายมวยชาวมุสลิมที่สร้างชื่อเสียงมาก 

ให้กับจังหวัดนนทบุรี ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕  
(ภาพจากนายจรัญ สหอุดร)

104 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 105



ขุดคลองที่ไทรน้อย อัญเชิญพระไตรปิฎก

(ภาพบนและล่าง)
ชาวบ้านช่วยกันลงแรง 
ขุดคลองประกอบศรีราษฎร์ 
ตำาบลราษฎร์นิยม อำาเภอ
ไทรน้อย ราว พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(ภาพจากวัดราษฎร์นิยม  
พระวินัยโสภณ (เสถียร)  
เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ธ. 
เอื้อเฟื้อภาพ)

เครื่องบินสำารวจ Rearwin 
Sportster 9000-L ขนาด  

๒ ที่นั่ง ทะเบียน HS-SDA 
นักบินนำาเครื่องลงมาใน 
ทุ่งนาตำาบลราษฎร์นิยม  

อำาเภอไทรน้อย  
เพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎก 

มาถวาย ณ วัดราษฎร์นิยม  
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐  

(ภาพจากวัดราษฎร์นิยม  
พระวินัยโสภณ (เสถียร)  

เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ธ. 
เอื้อเฟื้อภาพ)

106 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 107



เรือล่มที่บางบัวทอง พัฒนาขุดสระ

(ภาพบนและล่าง) 
เรือโดยสารรับจ้าง หรือเรือแท็กซี่ เกิดอุบัติเหตุล่มที่ตลาดบางบัวทอง ราว พ.ศ. ๒๕๐๐  
(ภาพจากนายไพรัตน์ สุขมะโน)

(ภาพบนและล่าง) 
ชาวบ้านเพรางาย ตำาบลหนองเพรางาย อำาเภอไทรน้อย ร่วมกันลงแรงขุดลอกสระนำ้าด้านหลังวัดเพรางาย  
ราว พ.ศ. ๒๕๑๐ (ภาพจากวัดเพรางาย พระครูสมุห์บวรภัท ฐานวโร เอื้อเฟื้อภาพ)

108 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 109



เข้าค่ายลูกเสือ

(ภาพหน้า ๑๑๐ - ๑๑๓) 
ภาพชุดกิจกรรมการฝึกวิชาลูกเสือของโรงเรียนวัดสะแกร้าง ตั้งอยู่ริมคลองมหาสวัสดิ์ ตำาบลมหาสวัสดิ์ อำาเภอบางกรวย  
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมหาสวัสดิ์ และได้ย้ายไปอยู่ที่หมู่ ๔ ตำาบลมหาสวัสดิ์)  
บันทึกภาพโดยนายศักดิ์ กรุดพันธ์ ครูประจำาโรงเรียน (ภาพจากนายก่อเกียรติ กรุดพันธ์)

รองผู้อำานวยการลูกเสืออำาเภอบางกรวย ทำาความเคารพผู้อำานวยการลูกเสือ 
อำาเภอบางกรวยที่จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกลูกเสือสำารอง 
ของโรงเรียนวัดสะแกร้าง

กองดุริยางค์ลูกเสือในพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกลูกเสือสำารองของโรงเรียนวัดสะแกร้าง

110 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 111



การแสดงความเคารพของกองลูกเสือสำารอง มีข้อความใต้ภาพว่า  
“การท�าแกรนด์ฮาวล์ หลังจากรับมอบหมวกแล้ว” 

(ภาพหน้าขวาล่าง)
กองลูกเสือสำารอง มีข้อความใต้ภาพว่า  

“รองผู้อ�านวยการลูกเสืออ�าเภอบางกรวย  
กล่าวให้โอวาทแก่ลูกเสือ”

(ภาพบน)
ตรวจกองหมู่ลูกเสือสำารอง มีข้อความใต้ภาพว่า 

 “รองผู้อ�านวยการลูกเสืออ�าเภอบางกรวย เป็น A.K.L. ในพิธีเปิดฯ”  
(A.K.L. คือหัวหน้าผู้กำากับลูกเสือสำารอง)

112 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 113



วันปิยมหาราช

(ภาพบนและล่าง)
ข้าราชการในอำาเภอไทรน้อยมาร่วมถวายพวงมาลาในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำาเภอไทรน้อย ราว พ.ศ. ๒๕๑๐  
(ภาพจากวัดราษฎร์นิยม พระวินัยโสภณ (เสถียร) เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ธ. เอื้อเฟื้อภาพ)

นายเกษม ดวงดี (ซ้าย) และนายประสพ สุขมะโน (ขวา) 
ครูโรงเรียนวัดละหารถ่ายภาพร่วมกับพวงมาลา 

ในวันปิยมหาราช เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔  
(ภาพจากนายไพรัตน์ สุขมะโน)

(ภาพล่าง)
เจ้าหน้าที่ของที่ทำาการไปรษณีย์บางบัวทอง  
และเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน สาขาบางบัวทอง  
ในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑  
ณ สำานักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง  
(ภาพจากนายไพรัตน์ สุขมะโน)

114 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 115



พิธียกช่อฟ้า

ศาลาท่านำ้าวัดตำาหนักเหนือ อำาเภอปากเกร็ด ริมแม่นำ้าเจ้าพระยา มีคณะสงฆ ์
และกรรมการวัดมารอรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี) 
เสด็จมาเป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญของวัดตำาหนักเหนือ  
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐  
(ภาพจากวัดตำาหนักเหนือ พระครูปลัดมณเฑียร สุธมฺโม เอื้อเฟื้อภาพ)

(ภาพบน)
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี) ทรงเป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญของ 

วัดตำาหนักเหนือ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ (ภาพจากวัดตำาหนักเหนือ พระครูปลัดมณเฑียร สุธมฺโม เอื้อเฟื้อภาพ)

(ภาพหน้าขวาล่าง)
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี)  

ทรงเจิมช่อฟ้าศาลาการเปรียญของวัดตำาหนักเหนือ  
มีพระครูนนทกิจวิมล (ชื่น) เจ้าอาวาสวัดตำาหนักเหนือ คอยให้การดูแล  

(คือพระสงฆ์รูปขวามือ) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(ภาพจากวัดตำาหนักเหนือ พระครูปลัดมณเฑียร สุธมฺโม เอื้อเฟื้อภาพ)

116 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 117



พิธีรับพระราชทานและฉลองตราตั้งเจ้าคณะอำาเภอบางกรวย  
ของพระครูนนทวัตรวิบูลย์ (วิบูลย์ ธมฺมโชโต) เจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้าง ณ อุโบสถวัดบางอ้อยช้าง
(ภาพจากวัดบางอ้อยช้าง นางสาวขวัญยืน โตตาบ เอื้อเฟื้อภาพ)

(ภาพหน้าขวา)  
พิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะอำาเภอบางกรวย  

ของพระครูนนทวัตรวิบูลย์ (วิบูลย์ ธมฺมโชโต)  
เจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้าง ราว พ.ศ. ๒๕๑๐  

โดยมีสมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณฺณสิริ -  
ต่อมาคือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  

สมเด็จพระสังฆราช) และพระสาสนโสภณ (เจริญ สุวฑฺฒโน -  
ต่อมาคือสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช)  

มาร่วมพิธี ณ วัดบางอ้อยช้าง  
(ภาพจากวัดบางอ้อยช้าง นางสาวขวัญยืน โตตาบ เอื้อเฟื้อภาพ) 

ฉลองตราตั้งเจ้าคณะอำาเภอ

118 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 119



อาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนวัดราษฎร์นิยม อำาเภอไทรน้อย สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ มีจำานวน ๑๒ ห้องเรียน  
ถ่ายเมื่อครั้งปรับปรุงเสาของอาคารเป็นเสาคอนกรีตราว พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๑ นายเพชร รวงทอง ครูประจำาโรงเรียน 
เป็นผู้ถ่ายภาพ (ภาพจากวัดราษฎร์นิยม พระวินัยโสภณ (เสถียร) เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ธ. เอื้อเฟื้อภาพ)

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม กิจกรรมวันเด็ก

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์นิยม อำาเภอไทรน้อย ขณะเข้าแถวเคารพธงชาติ ราว พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๑ ปัจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม นายเพชร รวงทอง ครูประจำาโรงเรียนเป็นผู้ถ่ายภาพ (ภาพจากวัดราษฎร์นิยม 
พระวินัยโสภณ (เสถียร) เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ธ. เอื้อเฟื้อภาพ)

(ภาพบนและล่าง)
กิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนวัดราษฎร์นิยม อำาเภอไทรน้อย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ นายเพชร รวงทอง ครูประจำาโรงเรียน 
เป็นผู้ถ่ายภาพ (ภาพจากวัดราษฎร์นิยม พระวินัยโสภณ (เสถียร) เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ธ. เอื้อเฟื้อภาพ)

120 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 121



เปิดโรงเรียนท่าอิฐศึกษา

(หน้า ๑๒๒ - ๑๒๕) ภาพชุดพิธีเปิดโรงเรียนท่าอิฐศึกษา อำาเภอปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๓  
มีนายต่วน สุวรรณศาสน์ จุฬาราชมนตรีในขณะนั้น เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียน  
(ภาพจากโรงเรียนท่าอิฐศึกษา นายไพรัช พนิศวรนันท์ เอื้อเฟื้อภาพ) 

นักเรียนปอเนาะของโรงเรียนท่าอิฐศึกษามาตั้งแถวต้อนรับนายต่วน สุวรรณศาสน์ บริเวณทางเข้าโรงเรียน

นายต่วน สุวรรณศาสน์ จุฬาราชมนตรี เดินทางด้วยเรือยนต์มาขึ้นที่ท่านำ้าสุเหร่าท่าอิฐ อำาเภอปากเกร็ด ซุ้มร้านค้าการกุศลของโรงเรียนท่าอิฐศึกษาในวันเปิดโรงเรียนครั้งแรก 

122 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 123



(ภาพบนและล่าง)
บรรยากาศพิธีเปิดโรงเรียนท่าอิฐศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามหรือโรงเรียนปอเนาะแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรี  
มีนายเอนก สิทธิประศาสน์ ปลัดจังหวัดนนทบุรีในขณะนั้น กล่าวรายงานต่อนายต่วน สุวรรณศาสน์ ประธานในพิธี 

ภายหลังจากพิธีเปิดโรงเรียนท่าอิฐศึกษา มีการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
ระหว่างทีมรวมอิหม่ามจังหวัดนนทบุรีและทีมพ่อค้ามุสลิมตำาบลท่าอิฐ 

124 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 125



ฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ 

ขบวนแห่พัดยศและสัญญาบัตร
พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ 
พระครูพิทักษ์นนทเขต (วิชิต ปิยงฺกโร) 
วัดไทรใหญ่ อำาเภอไทรน้อย 
เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำาเภอ 
ชั้นพิเศษ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕  
(ภาพจากวัดไทรใหญ่ พระครูโอภาส
กิจจานุยุต (รัตนชัย ประภสฺสโร) 
เอื้อเฟื้อภาพ)

พระครูพิทักษ์นนทเขต (วิชิต ปิยงฺกโร - นั่งที่ ๓ จากซ้าย) เจ้าคณะอำาเภอไทรน้อย กับคณะข้าราชการผู้ใหญ่อำาเภอไทรน้อย 
ร่วมถ่ายภาพที่หน้าอุโบสถวัดไทรใหญ่ภายหลังพิธีฉลองรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕  
(ภาพจากวัดไทรใหญ่ พระครูโอภาสกิจจานุยุต (รัตนชัย ปภสฺสโร) เอื้อเฟื้อภาพ)

ฉลองเลื่อนสมณศักดิ์

126 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 127



พิธีพุทธาภิเษก

(หน้า ๑๒๘ - ๑๒๙) ภาพชุดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)  
เสด็จมาเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลพระครูนนทกิจวิมล (ชื่น) วัดตำาหนักเหนือ  
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ (ภาพจากวัดตำาหนักเหนือ พระปลัดมณเฑียร สุธมฺโม เอื้อเฟื้อภาพ)

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
สมเด็จพระสังฆราช  

(วาสน์ วาสโน) ทรงประพรม 
นำ้าพระพุทธมนต์วัตถุมงคล 

ในพิธีพุทธาภิเษก

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
สมเด็จพระสังฆราช  

(วาสน์ วาสโน)  
ทรงเจิมเทียนชัย 

ในพิธีพุทธาภิเษก

พระครูโสภณกัลยาณวัตร (เส่ง) 
วัดกัลยาณมิตร ร่วมนั่งปรก 

ในพิธีพุทธาภิเษก
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)  
และสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีพุทธาภิเษก

128 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 129



ประเพณีและวิถีชีวิต

งานปริวาสกรรม
งานปิดทองฝังลูกนิมิต

(ภาพซ้ายและขวา)
พระสงฆ์ในพิธีปริวาสกรรมภายหลังออกพรรษากาลที่วัดชมภูเวก  
อำาเภอเมืองนนทบุรี ราว พ.ศ. ๒๔๙๕ (ภาพจากนายวีระโชติ ปั้นทอง)

แห่จองโอ้ะต้านของชาวมอญ 
ที่วัดชมภูเวก คือประเพณี
ทำาบุญของชาวมอญ ด้วยการ 
แห่นำาฟืนมาถวายพระสงฆ์
ในช่วงกลางเดือน ๓ มักเป็น 
ช่วงเวลาเดียวกับที่คณะสงฆ์ 
มีการจัดงานปริวาสกรรม  
ถ่ายราว พ.ศ. ๒๔๙๕  
(ภาพจากนายวีระโชติ ปั้นทอง)

(ภาพบนและล่าง)
งานปิดทองฝังลูกนิมิต 
ที่วัดในอำาเภอไทรน้อย 

 ราว พ.ศ. ๒๔๙๐  
(ภาพจากวัดราษฎร์นิยม  
พระวินัยโสภณ (เสถียร)  

เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ธ. 
เอื้อเฟื้อภาพ) 

130 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 131



พิธีสรงนำ้าพระ

(ภาพหน้าซ้ายและขวา)
ขบวนแห่ผ้าไตรและพิธีสรงนำ้าพระอธิการพร้อม วัดรวก คลองบางสีทอง  

ตำาบลบางไผ่ อำาเภอเมืองนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒  
(ภาพจากนางสาวดรุณี รังศาสตร์)

132 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 133



รำามอญที่เกาะเกร็ด

(ภาพหน้าซ้ายและขวา)
รำามอญของชาวมอญ 
ที่วัดฉิมพลี เกาะเกร็ด 
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๖  
(ภาพจากนายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์)

134 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 135



ประกวดนางงาม พิธีวางศิลาฤกษ์

นางสาวมารีเยาะห์ เรียบร้อย สตรีมุสลิมบ้านท่าอิฐกำาลังไปประกวดสาวงาม 
ที่วัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด ราว พ.ศ. ๒๔๙๕ (ภาพจากนายสวัสดิ์ อาเรฟ)

(ภาพหน้าขวาล่าง)
เรือโดยสารนำาคณะชาวบ้านมาร่วมพิธ ี

วางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญที่วัดตะเคียน 
ริมคลองบางคูเวียง อำาเภอบางกรวย  

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๐  
(ภาพจากนายสรรเสริญ เล่ห์จันพงษ์)

พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญที่วัดตะเคียน อำาเภอบางกรวย  
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๐ (ภาพจากนายสรรเสริญ เล่ห์จันพงษ์)

136 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 137



ขบวนเรือแห่ผ้าป่า ตักบาตรพระร้อย

ประเพณีตักบาตรพระร้อยที่คลองลากค้อน อำาเภอไทรน้อย เป็นประเพณีของชาวมอญ 
ในช่วงแรม ๘ คำ่า เดือน ๑๒ ถ่ายโดยนายเพชร รวงทอง ครูประจำาโรงเรียนวัดราษฎร์นิยม ราว พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๑  

(ภาพจากวัดราษฎร์นิยม พระวินัยโสภณ (เสถียร) เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ธ. เอื้อเฟื้อภาพ)

(ภาพบนและล่าง)
ขบวนเรือโดยสารนำาชาวบ้านมาทอดผ้าป่าที่วัดเพรางาย อำาเภอไทรน้อย ราว พ.ศ. ๒๕๑๐  
(ภาพจากวัดเพรางาย พระครูสมุห์บวรภัท ฐานวโร เอื้อเฟื้อภาพ)

138 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 139



แห่กฐินวัดบางไกรนอก

(ภาพหน้าซ้ายและขวา)
ขบวนเรือแห่ผ้ากฐินมาทอดที่วัดบางไกรนอก  
คลองบางนายไกร อำาเภอบางกรวย  
(ภาพจากนายสันติ อรุณศิริ)

(ภาพล่าง)
ผ้ากฐินและเครื่องบริวารสำาหรับถวายพระสงฆ์ผู้อยู่ถ้วนพรรษากาล  

ภายในศาลาการเปรียญของวัดบางไกรนอก 
พิจารณาจากตาลปัตรพัดรองมีภาพนักษัตรฉลู  คาดว่าพิธีกฐินในภาพคืิอ พ.ศ. ๒๕๑๖

140 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 141



อาบนำ้ามนต์ที่วัดตะเคียน ก่อพระเจดีย์ทราย
พระครูปิยนนทคุณ (แย้ม ปิยวณฺโณ)  
เจ้าอาวาสวัดตะเคียน อำาเภอบางกรวย  
ราว พ.ศ. ๒๕๐๐ มีชื่อเสียงเป็นที่นับถือ 
ของชาวบ้านในทางอาบนำ้ามนต์รักษาโรคภัย 
(ภาพจากนายสรรเสริญ เล่ห์จันพงษ์)

(ภาพล่าง)
พระครูปิยนนทคุณ (แย้ม ปิยวณฺโณ)  
ทำาพิธีในการอาบนำ้ามนต์รักษาโรค 
ที่วัดตะเคียน อำาเภอบางกรวย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(ภาพจากนายสรรเสริญ เล่ห์จันพงษ์) 

(ภาพหน้าขวา)
เจดีย์ทรายที่วัดชมภูเวก อำาเภอเมืองนนทบุรี  

ฝีมือของพระครูไพศาลภัทรกิจ (เฉลียว)  
เจ้าอาวาสวัดชมภูเวก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖  

(ภาพจากวัดชมภูเวก พระสมุห์สุทธิพงษ์ สิริวฑฺฒโนเอื้อเฟื้อภาพ)

142 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 143



แฟนซีงานสงกรานต์ รำาหน้าศพ

ประกวดแต่งชุดแฟนซีที่วัดโบสถ์บน  
บางคูเวียง อำาเภอบางกรวย มีข้อความหลังภาพว่า  
“คุณอรุณ ทรัพย์สุวรรณ คุณอารมย์  
๑๕ เม.ย. ๐๑” (ภาพจากนางศิริพร กาญจนากาศ)

ประกวดแต่งชุดแฟนซีที่วัดโบสถ์บน บางคูเวียง  
มีข้อความหลังภาพว่า “อนุสรณ์แฟนซี  
คุณชูจิตต์ นุ่มประสงค์ กับเจียมจิตต์ นุ่มประสงค์  
๑๕ เม.ย. ๐๑” (ภาพจากนางศิริพร กาญจนากาศ)

(ภาพหน้าขวาล่าง)
รำามอญจากเกาะเกร็ด  

ในงานศพนายบุญช่วย อินทรโชติ  
ที่วัดพิกุลเงิน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒  

(ภาพจากนางสำารวย ดุริยานนท์)

(ภาพบน)
รำาลาวแพนหน้าศพ ในงานศพนายบุญช่วย อินทรโชติ 

ที่วัดพิกุลเงิน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒  
(ภาพจากนางสำารวย ดุริยานนท์)
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ผ้าป่าวัดราษฎร์นิยม สรงนำ้าฉลองอายุ

คณะกองผ้าป่าและเครื่องบริวารที่จะมาทอดถวายพระสงฆ์ที่วัดราษฎร์นิยม ราว พ.ศ. ๒๕๐๐  
(ภาพจากวัดราษฎร์นิยม พระวินัยโสภณ (เสถียร) เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ธ. เอื้อเฟื้อภาพ)

ชาวบ้านย่านวัดราษฎร์นิยม 
ที่มาต้อนรับคณะกองผ้าป่า 
บริเวณศาลาท่านำ้าของวัด  
ราว พ.ศ. ๒๕๐๐  
(ภาพจากวัดราษฎร์นิยม 
พระวินัยโสภณ (เสถียร)  
เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ธ.  
เอื้อเฟื้อภาพ)

(ภาพบนและล่าง)
พิธีสรงนำ้าฉลองอายุพระครูบวรนนทการ (นาค) เจ้าอาวาสวัดเพรางาย อำาเภอไทรน้อย บริเวณศาลาการเปรียญ  

ราว พ.ศ. ๒๕๑๐ (ภาพจากวัดเพรางาย พระปลัดบวรภัค ฐานวโร เอื้อเฟื้อภาพ)
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แห่เทียนพรรษา ประเพณีแห่นำ้าหวาน

(ภาพบน)
หญิงสาวชาวมอญในงานประเพณีแห่นำ้าหวานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ที่วัดเสาธงทอง เกาะเกร็ด ราว พ.ศ. ๒๕๑๐ (ภาพจากนายพิศาล บุญผูก)

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษาถวายพระสงฆ์ที่วัดบางขวาง
อำาเภอเมืองนนทบุรี ราว พ.ศ. ๒๕๑๐ (ภาพจากวัดเขมาภิรตาราม พระครูเกษมธรรมนิวิฐ เอื้อเฟื้อภาพ)

(ภาพหน้าขวาล่าง)
หญิงสาวชาวมอญในงานประเพณีแห่นำ้าหวาน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์กำาลังปล่อยนก 
ที่วัดปรมัยยิกาวาส ราว พ.ศ. ๒๕๑๐  

(ภาพจากนายพิศาล บุญผูก)
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งานวัดเขมาภิรตาราม

(ภาพหน้าซ้ายและขวา)
บรรยากาศงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุของวัดเขมาภิรตาราม อำาเภอเมืองนนทบุรี ประจำาปี ๒๕๑๓ 
(ภาพจากวัดเขมาภิรตาราม พระครูเกษมธรรมนิวิฐ เอื้อเฟื้อภาพ)
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งานเลี้ยงนำ้าชาการกุศล

งานนำ้าชาการกุศลของโรงเรียนท่าอิฐศึกษา อำาเภอปากเกร็ด มีพระครูนนทคุณพิพัฒน์ (สั้น อินฺทสโร)  
เจ้าอาวาสวัดท่าอิฐ มาร่วมงานราว พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕  
(ภาพจากโรงเรียนท่าอิฐศึกษา นายไพรัช ผนิศวรนันท์ เอื้อเฟื้อภาพ)

คณะกรรมการโรงเรียนท่าอิฐศึกษา นำาโดยนายประดิษฐ์ อ่อนน้อม (นั่งกลางสวมแว่นตา)  
ครูใหญ่โรงเรียนท่าอิฐศึกษา ในงานนำ้าชาการกุศลของโรงเรียนราว พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕  
(ภาพจากโรงเรียนท่าอิฐศึกษา นายไพรัช ผนิศวรนันท์ เอื้อเฟื้อภาพ)

เรียนศาสนา

(ภาพบน)
การเรียนศาสนา (ฟัรดูอีน) ของนักเรียนเยาวชน 
ในตำาบลท่าอิฐที่สุเหร่าท่าอิฐ อำาเภอปากเกร็ด  
ราว พ.ศ. ๒๕๑๕ (ภาพจากโรงเรียนท่าอิฐศึกษา  
นายไพรัช ผนิศวรนันท์ เอื้อเฟื้อภาพ)

(ภาพล่าง)
อักษรอาหรับในกระดานถอดความได้ว่า  

“ในการตัดสินความ จงเป็นไปด้วยความเมตตา  
อ่อนโยนและมีความยุติธรรม”  

นายไอยยุบ เจริญสุข ถอดความ
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อ่านคัมภีร์อัลกุรอาน

การแข่งขันอ่านคัมภีร์อัลกุรอานที่โรงเรียนท่าอิฐศึกษา อำาเภอปากเกร็ด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗  
(ภาพจากโรงเรียนท่าอิฐศึกษา นายไพรัช ผนิศวรนันท์ เอื้อเฟื้อภาพ)

นายสุริยา ตางระแม รับรางวัลผู้ชนะการแข่งขันอ่านคัมภีร์อัลกุรอานที่โรงเรียนท่าอิฐศึกษา  
อำาเภอปากเกร็ด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ นายสุริยาต่อมาเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  
(ภาพจากโรงเรียนท่าอิฐศึกษา นายไพรัช ผนิศวรนันท์ เอื้อเฟื้อภาพ)

พิธีไหว้ครูดนตรี

(ภาพบนและล่าง)
พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์และดนตรีไทยของคณะศิษย์ครูสกล แก้วเพ็ญกาศ ที่บ้านบางม่วง อำาเภอบางใหญ่ 

ราว พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕ (ภาพจากนางสำารวย ดุริยานนท์)
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ตักบาตรปีใหม่ อัดฟางข้าวหลังทำานา

(ภาพบนและล่าง)
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเขมาภิรตาราม อำาเภอเมืองนนทบุรี  
ร่วมทำาบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ (ภาพจากนายสุรพล ดวงแข)

(ภาพบนและล่าง) 
ชาวนาที่ตำาบลราษฎร์นิยม อำาเภอไทรน้อย เมื่อเสร็จจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้ว  

จะนิยมนำาฟางข้าวมาอัดเป็นก้อนด้วยเครื่องอัดฟางที่ติดด้วยเครื่องยนต์ของรถไถ ถ่ายราว พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(ภาพจากวัดราษฎร์นิยม พระวินัยโสภณ (เสถียร) เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ธ. เอื้อเฟื้อภาพ)
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ประชันจุดลูกหนู

(ภาพบนและล่าง)
การประชันแข่งขันจุดลูกหนูไต่ราวในงานศพของพระเถระที่วัดโพธิ์บ้านอ้อย อำาเภอปากเกร็ด  

ราว พ.ศ. ๒๕๓๐ (ภาพจากนายพิศาล บุญผูก)

กลุ่มชายในวัยฉกรรจ์กำาลังช่วยกันลงแรงอัดดินปืนลงในกระบอกลูกหนู  
สำาหรับจะประชันแข่งขันกันตามงานศพพระเถระ ในภาพนี้คือทีมของวัดเตย  
อำาเภอปากเกร็ด ราว พ.ศ. ๒๕๓๐ (ภาพจากนายพิศาล บุญผูก)
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งานแต่งงานชาวนนทบุรี

(ภาพบนและล่าง)
ขันหมากทางเรือและพิธีมงคลสมรส
ระหว่างนางสาวสงบศรี สว่างเต๊ะกับ
นายถนัด ดวงแข ที่บ้านแหลมใหญ ่
ปากคลองพระอุดม อำาเภอปากเกร็ด  
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗  
(ภาพจากนายสุรพล ดวงแข)

นายเพ็ชร์ แก่นใน คนซ้ายสุด 
เจ้าบ่าวในวันมงคลสมรสที่บ้านอำาเภอ

ไทรน้อย เมื่อราว พ.ศ. ๒๔๙๕  
(ภาพจากนายพิศาล บุญผูก)
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พิธีมงคลสมรสระหว่างนางสาวชุลีย์ แก้วคำา  
กับนายสุวิช รังศาสตร์  
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๑  
ที่บ้านบางไผ่ อำาเภอเมืองนนทบุรี  
(ภาพจากนางสาวดรุณี รังศาสตร์)

(ภาพล่าง)
พิธีมงคลสมรสระหว่าง 
นางสาวสุวรรณา สหอุดร กับนายสมหวัง นาทอง 
ชาวมุสลิมตำาบลท่าอิฐ อำาเภอปากเกร็ด  
เมื่่อ พ.ศ. ๒๕๑๓  
(ภาพจากนางสาวจันทิมา นาทอง)

(ภาพบนและล่าง)
พิธีมงคลสมรสระหว่างนางบำารุง นาคพลั้ง กับนายวงษ์ นิ่งใจเย็น ที่บ้านคลองบางค้อ ตำาบลบางคูเวียง  
อำาเภอบางกรวย เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๓ (ภาพจากนางศิริพร กาญจนากาศ)
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ขบวนเรือขันหมากของนายมงคล สุขพร้อม จากชุมชนวัดเสาธงหิน ตำาบลเสาธงหิน อำาเภอบางใหญ่ ล่องคลองอ้อมนนท ์
ไปยังบ้านเจ้าสาวที่คลองบ้านจีน ตำาบลบางขุนกอง อำาเภอบางกรวย เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒

พิธีมงคลสมรสระหว่างนางสาวยุพา สุขสุด กับนายมงคล สุขพร้อม (ภาพล่าง)  
และบรรยากาศบ้านเจ้าสาวที่คลองบ้านจีน ตำาบลบางขุนกอง (ภาพหน้าขวาล่าง)  

อำาเภอบางกรวย เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒

(ภาพบน)
ขบวนเรือแห่ขันหมากของนายชูศักดิ์ วุฒิชัยกุล ที่บ้านบางใหญ่เก่า กำาลังเดินทางมาเข้าพิธีมงคลสมรสกับ 

นางสาวสมใจ อนุเวช ที่บ้านหน้าวัดเสาธงหิน ริมคลองอ้อมนนท์ อำาเภอบางใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๐  
(ภาพจากนายกิตติพงษ์ กราบกราน นายศักดิ์สิทธิ์ เนื่องนุช เอื้อเฟื้อภาพ)
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งานบวชชาวนนทบุรี

(ภาพหน้าซ้ายและขวา)
ขบวนแห่นาคในพิธีอุปสมบทของชาวบางคูเวียงที่วัดโบสถ์บน อำาเภอบางกรวย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕  
(ภาพจากนางผกามาศ ภู่โหมด กำานันตำาบลบางขนุน)
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(ภาพหน้าซ้ายและขวา)
ขบวนแห่นาคในพิธีอุปสมบท 
ของนายสง่า เกาฏีระ ที่อุโบสถ 
วัดประชารังสรรค์ (วัดหญ้าไซ)  
อำาเภอเมืองนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
(ภาพจากนางสาวสมฤดี เกาฏีระ)
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(ภาพหน้าซ้ายและขวา)
ขบวนแห่นาคในพิธีอุปสมบทของนายสมพงษ์ รอดปรีชา (เจ้าของภาพ)  
ที่วัดนครอินทร์ บางตะนาวศรี อำาเภอเมืองนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
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พิธีอุปสมบทหมู่ ๗ นาค ภายในอุโบสถวัดไทรใหญ่ อำาเภอไทรน้อย มีพระครูพิทักษ์นนทเขต  
(วิชิต ปิยงฺกโร - ต่อมาคือ พระมงคลนนทเขต) เป็นพระอุปัชฌาย์ ราว พ.ศ. ๒๕๐๗  
(ภาพจากวัดไทรใหญ่ พระครูโอภาสกิจจานุยุต (รัตนชัย ปภสฺสโร) เอื้อเฟื้อภาพ)

พระครูพิทักษ์นนทเขต (วิชิต ปิยงฺกโร) เจ้าคณะอำาเภอไทรน้อย วัดไทรใหญ่  
(ต่อมาคือ พระมงคลนนทเขต) กำาลังให้การอุปสมบทเป็นพระอุปัชฌาย์แก่คณะนาคทั้ง ๗  

ภายในอุโบสถวัดไทรใหญ่ ราว พ.ศ. ๒๕๐๗  
(ภาพจากวัดไทรใหญ่ พระครูโอภาสกิจจานุยุต (รัตนชัย ปภสฺสโร) เอื้อเฟื้อภาพ)
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(ภาพหน้าซ้ายและขวา)
พิธีอุปสมบทของ 

นายมงคล สุขพร้อม
จากชุมชนวัดคงคา  

ไปอุปสมบทที่วัดเสาธงหิน
อำาเภอบางใหญ่
เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๑

(ภาพจากนายมงคล สุขพร้อม)
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งานฌาปนกิจศพแบบรามัญของนางมนตรี คงเผ่า 
ที่อำาเภอไทรน้อย ราว พ.ศ. ๒๔๙๐  
(ภาพจากนายพิศาล บุญผูก)

งานฌาปนกิจศพแบบรามัญของพระครูนิโรธมุนี (ปรอย)  
วัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด อำาเภอปากเกร็ด  
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ (ภาพจากนายพิศาล บุญผูก)

งานศพชาวนนทบุรี

งานฌาปนกิจศพนายเพิ่ม แย้มเทศ ที่วัดศาลารี ตำาบลบางไผ่  อำาเภอเมืองนนทบุร ี
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๔ (ภาพจากนางสาวดรุณี รังศาสตร์)

176 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 177



(ภาพบนและล่าง)
พิธีฌาปนกิจศพนายพิน กรุดพันธ์  
ที่วัดเกต คลองบางกอกน้อย 
อำาเภอบางกรวย ราว พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(ภาพจากนายก่อเกียรติ กรุดพันธ์)

พิธีฌาปนกิจศพนางเนย บำารุงสุข  
ที่วัดเขียน บางไผ่ อำาเภอเมืองนนทบุรี 

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๓  
ถ่ายโดยนายสุวิช รังศาสตร์  

(ภาพจากนางสาวดรุณี รังศาสตร์)

178 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 179



งานฌาปนกิจศพนายน่วม ดวงแข 
ชาวบ้านย่านคลองพระอุดม  
ที่วัดสะพานสูง มีมหรสพโขน 
จากกรมศิลปากรประกอบงาน  
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗  
(ภาพจากนายสุรพล ดวงแข)

(ภาพหน้าขวาบน)
งานฌาปนกิจศพนางแฟง โพธิ์ทอง 

(เมรุซ้าย) และสามี (เมรุขวา)  
ที่วัดพิกุลเงิน บางม่วง  

อำาเภอบางใหญ่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
(ภาพจากนางสำารวย ดุริยานนท์)

(ภาพหน้าขวาล่าง)
งานฌาปนกิจศพที่วัดพิกุลเงิน  

บางม่วง อำาเภอบางใหญ่  
ราว พ.ศ. ๒๕๑๐ มีการนำาลูกโกศ

มาบรรจุกระดูกก่อนพิธีเผาศพ 
(ภาพจากนางสำารวย ดุริยานนท์)

180 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 181



(ภาพหน้า ๑๘๒ - ๑๘๓)  
ภาพชุดงานฌาปนกิจศพนายบุญช่วย อินทรโชติ ผู้เป็นพี่ชายของนายสกล แก้วเพ็ญกาศ (สวมชุดสูทสีเข้ม) ปูชนียบุคคล 
ด้านนาฏศิลป์ดนตรีไทยของจังหวัดนนทบุรี จัดงานที่วัดพิกุลเงิน บางม่วง อำาเภอบางใหญ่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ มีมหรสพที่คณะศิษย์
ของนายสกลนำามาร่วมประกอบงานมากมาย อาทิ โขนสด ลิเก และหนังตะลุง เป็นต้น (ภาพจากนางสำารวย ดุริยานนท์)

(ภาพล่าง)
ลิเกของนายพร ภิรมย์และคณะลูกศิษย ์

ของนายสกล แก้วเพ็ญกาศ

(ภาพบน)
หนังตะลุงคณะของนายประเสริฐ มั่นวิชาชัย 
ย่านวัดส้มเกลี้ยง อำาเภอบางกรวย

182 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 183



(ภาพหน้า ๑๘๔-๑๘๕)
ภาพชุดงานฌาปนกิจศพของพระแทน 
ดำาสุวรรณ และพระบัว ลุประสงค์  
ที่วัดราษฎร์นิยม อำาเภอไทรน้อย  
มีการจัดพิธีศพอย่างชาวมอญ 
เต็มรูปแบบ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘  
(ภาพจากวัดราษฎร์นิยม  
พระวินัยโสภณ (เสถียร) เจ้าคณะ
จังหวัดนนทบุรี ธ. เอื้อเฟื้อภาพ)

(ภาพบน)
โลงศพแบบรามัญบรรจุศพ 
หลวงตาแทน ดำาสุวรรณ  
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

(ภาพล่าง) 
รำาแบบรามัญหรือรำามอญ  
ในพิธีศพก่อนวันฌาปนกิจ

คณะลูกหลานของหลวงตาแทน ดำาสุวรรณ

เมรุปะรำาที่เตรียมสร้างในงานที่วัดราษฎร์นิยม

เมรุแบบรามัญในงานของหลวงตาแทน ดำาสุวรรณ  
และหลวงปู่บัว ลุประสงค์

184 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 185



เมรุเมืองนนทบุรี

ปราสาทเผาศพแบบรามัญในงานฌาปนกิจศพพระอธิการเต๊ะ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒  
(เป็นเจ้าอาวาสระหว่าง พ.ศ. ๒๔๔๐ - ๒๔๗๒) วัดโปรดเกษ  
ตำาบลคลองพระอุดม อำาเภอปากเกร็ด (ภาพจากนายพิศาล บุญผูก)

(ภาพหน้าขวา)
ปราสาทเผาศพแบบรามัญในงานฌาปนกิจศพพระครูนิโรธมุนี (ปรอย)  

วัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด อำาเภอปากเกร็ด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒  
(ภาพจากนายพิศาล บุญผูก)186 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 187



(ภาพซ้ายและขวา)
เมรุไม้ทรงบุษบกยอดปราสาทในงานฌาปนกิจศพนายควร สว่างเต๊ะ ชาวบ้านย่านคลอง
พระอุดม ที่วัดท้องคุ้ง อำาเภอปากเกร็ด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ (ภาพจากนายสุรพล ดวงแข)

เมรุปะรำาไม้ยอดรัดเกล้าในงานฌาปนกิจศพ 
พระภิกษุที่บางคูเวียง อำาเภอบางกรวย  
ราว พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๑๐  
ถ่ายโดยนายพิเชียร สุริยะอาภา  
(ภาพจากนายสุรชัย สุริยะอาภา)

งานฌาปนกิจศพนายกุญชร แผ้วสกุล (บิดา) 
และนายบุญเลิศ แผ้วสกุล (บุตร)  

ที่วัดบางอ้อยช้าง เมรุลอยแบบปะรำา 
ยอดรัดเกล้า มีจิตกาธานประกอบเป็น 

บุษบกหยวกตั้งลูกโลงอย่างละหลัง  
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

(ภาพจากนางสาวสมบูรณ์ แผ้วสกุล)

เมรุปะรำาไม้ในงานฌาปนกิจศพที่วัดราษฎร์นิยม  
อำาเภอไทรน้อย ราว พ.ศ. ๒๔๙๕  
(ภาพจากวัดราษฎร์นิยม พระวินัยโสภณ (เสถียร)  
เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ธ. เอื้อเฟื้อภาพ)

188 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 189



เมรุปะรำาไม้แบบหลังคาซ้อนในงานฌาปนกิจศพ
ที่วัดตะเคียน บางคูเวียง อำาเภอบางกรวย  
ราว พ.ศ. ๒๕๑๕  
(ภาพจากนายสรรเสริญ เล่ห์จันพงษ์)

เมรุปะรำาไม้แบบหลังคาซ้อนของวัดประชารังสรรค์ ในงานฌาปนกิจศพ
สามีของนางแฟง โพธิ์ทอง ที่วัดพิกุลเงิน บางม่วง อำาเภอบางใหญ ่
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ภาพจากนางสำารวย ดุริยานนท์)

เมรุปะรำาไม้มีหลังคาซ้อนสองชั้น 
ในงานฌาปนกิจศพนายเฉย พ่วงมงคล  
ที่วัดนครอินทร์ อำาเภอเมืองนนทบุรี  
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓  
(ภาพจากนางสาวณัฐสุภา เขียวเม่น)

ปราสาทเผาศพแบบรามัญ 
ในงานฌาปนกิจศพพระครูใบฎีกาพร้อม  
เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง อำาเภอปากเกร็ด 
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ปราสาทหลังนี ้
เป็นของวัดสนามเหนือ  
(ภาพจากนายพิศาล บุญผูก)

190 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 191



จิตกาธานเครื่องสด ประกอบด้วยงานแทงหยวกและผลไม้แกะสลัก
ประดับเมรุของวัดชมภูเวก ในงานฌาปนกิจศพที่วัดชมภูเวก 
ราว พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๐๖ (ภาพจากนายวีระโชติ ปั้นทอง) 

(ภาพหน้าขวา)
เมรุทรงบุษบกของวัดชมภูเวกนำาไปตั้ง 
ในงานฌาปนกิจศพที่วัดบัวแก้วเกษร  
อำาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖

192 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 193



ผู้คนนนทบุรี

เด็กชายปริญญา มูนาวี (เจ้าของภาพ) 
อายุ ๒ ปี ที่บ้านเรือนแพริมแม่นำ้า
เจ้าพระยา ตำาบลท่าอิฐ  
อำาเภอปากเกร็ด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ 

เด็กชายสุรพล ดวงแข  
(เจ้าของภาพ) อายุ ๑ ปี  

ที่บ้านแหลมใหญ่ คลองพระอุดม  
อำาเภอปากเกร็ด เป็นร้านขาย 

หม้อทะนนจากบ้านหม้อ บางตะนาวศรี  
ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐

เด็กหญิงชนิดา รังศาสตร์  
ที่บ้านย่านวัดเขียน บางไผ่  

อำาเภอเมืองนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ 
ถ่ายโดยนายสุวิช รังศาสตร์  

(ภาพจากนางสาวดรุณี รังศาสตร์)

ลูกหลานชาวมุสลิมชุมชนท่าอิฐ 
แต่งชุดพิเศษเพื่อไปร่วมพิธีส่งคณะ
ญาติที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ 
ประเทศซาอุดิอาระเบีย เมื่อ พ.ศ. 
๒๔๙๖ ประกอบด้วย เด็กชายสุเมธ 
พูลศิริ (ซ้าย) เด็กหญิงปรียา มูนาวี 
(กลาง) และเด็กชายปริญญา มูนาวี  
(ขวา - เจ้าของภาพ) 

194 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 195



เล่นม้าไม้ - เด็กหญิงชนิดา รังศาสตร์ และเด็กหญิงสุลีย์ รังศาสตร์  
ที่บ้านย่านวัดเขียน บางไผ่ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
ถ่ายโดยนายสุวิช รังศาสตร์ (ภาพจากนางสาวดรุณี รังศาสตร์)

เด็กหญิงชนิดา รังศาสตร์ เมื่อวันสงกรานต์ที่บ้านย่านวัดเขียน บางไผ่ อำาเภอเมืองนนทบุรี  
วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ถ่ายโดยนายสุวิช รังศาสตร์ (ภาพจากนางสาวดรุณี รังศาสตร์)

เทพีแห่ถ้วยรางวัล - นางสาวธนพร แผ่ประดิษฐ์  
ผู้อัญเชิญถ้วยรางวัลชนะเลิศในงานกีฬาจังหวัดนนทบุรี  
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ถ่ายที่ถนนประชาราษฎร์ตรงข้ามกับ 

วัดทินกรนิมิต อำาเภอเมืองนนทบุรี (นางสาวธนพรต่อมา 
สมรสกับวิชาญน้อย พรทวี (นายชูชีพ เอี่ยมเอิบ)  

นักกีฬามวยไทยชาวนนทบุรี)

196 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 197



พายเรือที่คลองบางไผ่น้อย  
อำาเภอเมืองนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ - จากซ้าย
คือ นางชุลีย์ รังศาสตร์ (ซ้าย)  
เด็กหญิงชนิดา รังศาสตร์ (กลาง) 
และเด็กหญิงสุลีย์ รังศาสตร์ (ขวา) 
ถ่ายโดยนายสุวิช รังศาสตร์  
(ภาพจากนางสาวดรุณี รังศาสตร์)

เที่ยวทุ่งนำ้า - เพื่อนๆ ของนายเพชร 
รวงทอง อดีตครูประจำาโรงเรียน 
วัดราษฎร์นิยม มาเที่ยวทุ่งนำ้า 
ที่ตำาบลราษฎร์นิยม อำาเภอไทรน้อย 
เมื่อฤดูนำ้าหลาก พ.ศ. ๒๕๑๘  
(ภาพจากวัดราษฎร์นิยม  
พระวินัยโสภณ (เสถียร) เจ้าคณะ
จังหวัดนนทบุรี ธ. เอื้อเฟื้อภาพ)

อาบนำ้าท่า - นางสงบศรี ดวงแข  
กำาลังอาบนำ้าที่ท่านำ้าหน้าบ้าน 

ในคลองพระอุดม อำาเภอปากเกร็ด  
ราว พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๔๙๙  
ถ่ายโดยนายถนัด ดวงแข  

(ภาพจากนายสุรพล ดวงแข)

นั่งเรือไปทำางาน - เรือยนต์ 
ประจำาบ้านนายถนัด ดวงแข  

ชาวบ้านในคลองพระอุดม 
สำาหรับใช้สัญจรพาสมาชิกในบ้าน 
ไปส่งทำางานจากบ้านแหลมใหญ่  

คลองพระอุดม ไปขึ้นที่ท่านำ้าปากเกร็ด 
อำาเภอปากเกร็ด  

ราว พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๔๙๗  
(ภาพจากนายสุรพล ดวงแข)

198 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 199



พายเรือกลับบ้าน - นางพูน สว่างเต๊ะ ชาวบ้านในคลองพระอุดม อำาเภอปากเกร็ด  
ถ่ายโดยนายสุรพล ดวงแข เมื่อหลังนำ้าท่วมใหญ่ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

สาวเมืองนนท์ - หญิงสาวนั่งเล่นบนเรือที่ผูกยึดไว้กับท่านำ้า คือเรือจิตต์สำาราญวัฒนา  
เป็นเรือโดยสารในคลองอ้อมนนท์ระหว่างนนทบุรี - บางใหญ่ ราว พ.ศ. ๒๕๐๐  

(ภาพจากนายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์)
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หลวงพ่อโต - ชาวบ้านคลองบางไผ่น้อย พาคณะเพื่อนๆ ที่มาเที่ยวบ้านไปกราบนมัสการพระพุทธรูปหลวงพ่อโต 
ภายในอุโบสถร้างของวัดสังฆทาน ตำาบลบางไผ่ อำาเภอเมืองนนทบุรี ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒  
โดยนายสุวิช รังศาสตร์ มีเด็กหญิงดรุณี รังศาสตร์ (เจ้าของภาพ) นั่งริมซ้ายมือสุด 

เด็กชายปริญญา มูนาวี (เจ้าของภาพ)  
นักเรียนชั้นม.ศ. ๒  

ที่สนามโรงเรียนศรีบุณยานนท์  
อำาเภอเมืองนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ 

อุโบสถด้านหลังคือ วัดท้ายเมือง 

นักเรียนโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  
ราว พ.ศ. ๒๕๐๕  

แลเห็นเด็กชายสมนึก ธนเดชากุล 
คนที่ ๒ จากซ้าย (เจ้าของภาพ)

ปัจจุบันคือ นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
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ครอบครัวรังศาสตร์ ย่านคลองบางไผ่น้อย ถ่ายกับพระปรางค์วัดเขียน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒  
(ภาพจากนางสาวดรุณี รังศาสตร์)

เด็กหญิงชนิดา รังศาสตร์ และเด็กหญิงสุลีย์ รังศาสตร์  
ที่วัดเขียน ย่านบางไผ่ อำาเภอเมืองนนทบุรี  
เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๕  
ถ่ายโดยนายสุวิช รังศาสตร์  
(ภาพจากนางสาวดรุณี รังศาสตร์)

เด็กหญิงชายที่วัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด  
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ราว พ.ศ. ๒๕๐๐  
ทราบชื่อคือ เด็กชายไพโรจน์ บุญผูก (ซ้าย)  
เด็กหญิงสุภาพรรณ บุญผูก (กลาง) และเด็กชายเสรี วงศ์จำานง 
(ภาพจากนายพิศาล บุญผูก)
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นักเรียนโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสที่ชนะการแข่งขันตอบปัญหาธรรม  
ผู้ชนะเลิศคือ เด็กชายไพโรจน์ บุญผูก (นั่งกลาง)  
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ภาพจากนายพิศาล บุญผูก)

(ภาพหน้าขวาล่าง)
เด็กหญิงชายลูกหลานของนางลมัย ชื่นจิต (นั่งขวาสุด) ที่บ้านริมคลองอ้อม  

ตำาบลบางเลน อำาเภอบางใหญ่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙  
แถวยืนจากซ้ายคือ เด็กหญิงวันดี ระงับภัย เด็กหญิงอรพิน ชมพู่  

เด็กชายกิตติทัต เกาฏีระ และเด็กหญิงลักขณา นกทอง  
นั่งพื้นจากซ้ายคือ เด็กหญิงสมฤดี เกาฏีระ (เจ้าของภาพ)  

และเด็กหญิงสุวรรณา ชมพู่ 

ชาวบ้านที่ตำาบลบางรักใหญ่  
อำาเภอบางบัวทอง (คนยืนซ้ายชื่อนายฮ้อ) 

กำาลังรินเหล้ากัน เมื่อคราวมีงานบุญ 
ที่บ้านนางเนื่อง คงศรีวิลัย (คนนั่งขวามือ)  

ราว พ.ศ. ๒๔๙๘  
(ภาพจากนางสาวสมฤดี เกาฏีระ) 
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พระครูปิยนนทคุณ (แย้ม ปิยงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดตะเคียน บางคูเวียง อำาเภอบางกรวย  
ถ่ายภาพกับคณะสามเณรวัดตะเคียน ราว พ.ศ. ๒๕๐๐ (ภาพจากนายสรรเสริญ เล่ห์จันพงษ์)

วงตะกร้อที่วัดในคลองบางกรวย ราว พ.ศ. ๒๕๑๕ (ภาพจากนางศิริพร กาญจนากาศ)
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รถโดยสารของเทศบาลเมืองนนทบุรี (สถานะเดิมในขณะนั้น)  
เป็นรถบรรทุกขนาดกลางยี่ห้อ Dodge มีข้อความระบุด้านข้างว่า เป็นรถประจำาทาง 

ระหว่างท่าเตียน บางกระบือ นนทบุรี และปากเกร็ด ภาพยุค ๒๔๙๐ 
(ภาพจากนายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์)

ครอบครัวเกาฏีระ  
ย่านคลองอ้อมนนท์ บางใหญ่  
กำาลังนั่งเรือไปรับนาคนายสง่า เกาฏีระ
(นั่งกลางโกนผม) ก่อนอุปสมบท 
ที่วัดประชารังสรรค์  
(วัดหญ้าไซ) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘  
(ภาพจากนางสาวสมฤดี เกาฏีระ)

รถยนต์ยุคแรก - นายปลิว ภู่โหมด  
(คนขวาสุด) และญาติๆ  
กับรถยนต์ยุคแรกของนนทบุรี  
ยี่ห้อ Austin รุ่น A35 Van  
(ปีผลิต ค.ศ. ๑๙๕๖ - ๑๙๖๘)  
บริเวณท่านำ้านนทบุรี  
ราว พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๑๐  
(ภาพจากนางสาวผกามาศ ภู่โหมด)
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คณะชาวบางกรวยเดินทางไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ มีข้อความระบุหลังภาพว่า 
“อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ ถ่ายที่บ้านมากสัมพันธ์ ต.นาเกลือ จ.สมุทรสาคร คุณโสภา คุณอุไร คุณบ�ารุง คุณสนิท  
คุณประทุม คุณยินดี คุณส�าอางค์ ๑๗ พ.ค. ๒๕๐๑” (ภาพจากนางศิริพร กาญจนากาศ)

เที่ยวสวนผัก - คณะพี่น้องชาวบางตะนาวศรี  
เมืองนนทบุรี มาเที่ยวชมสวนผักและสวนดอกไม ้

ที่ย่านวัดใหม่ผดุงเขต ตำาบลศาลากลาง อำาเภอบางกรวย 
 ราว พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๑๐ จากซ้ายคือ  
๑. ธนวรรณ เขียวเม่น ๒. ไม่ทราบชื่อ  

๓. ณัฐสุภา เขียวเม่น (เจ้าของภาพ)  
๔. เฉลิมพงษ์ เขียวเม่น และ ๕. อุไรวรรณ เขียวเม่น 

ภาพถ่ายชุดเดียวกันกับภาพบน  
ในภาพคือ นางสาวณัฐสุภา เขียวเม่น (เจ้าของภาพ) 

เที่ยวสวนทุเรียน - คณะเพื่อนๆ ของนายฟ้อน รัตนชื่น (ที่ ๒ จากขวา) มาเที่ยวสวนทุเรียนย่านวัดโบสถ์บน  
บางคูเวียง อำาเภอบางกรวย ราว พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๒๕๑๒ (ภาพจากนางศิริพร กาญจนากาศ)
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ลงแขกขุดสระ - ชายวัยฉกรรจ์ในบ้านราษฎร์นิยม อำาเภอไทรน้อย มาช่วยลงแขกขุดสระสำาหรับใช้ช่วงหน้าแล้ง  
ราว พ.ศ. ๒๕๑๐ ถ่ายโดยนายเพชร รวงทอง ครูประจำาโรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (ภาพจากวัดราษฎร์นิยม  
พระวินัยโสภณ (เสถียร) เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ธ. เอื้อเฟื้อภาพ)

รถขุดคลอง - กลุ่มเด็กชายย่านวัดราษฎร์นิยม
กับรถขุดลอกคูคลองที่หน้าวัดราษฎร์นิยม  
ซึ่งมาขุดลอกคลองลากค้อน ตำาบลราษฎร์นิยม 
ตามนโยบายเงินผันของรัฐบาลหม่อมราชวงศ ์
คึกฤทธิ์ ปราโมช เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘  
(ภาพจากวัดราษฎร์นิยม พระวินัยโสภณ 
(เสถียร) เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ธ.  
เอื้อเฟื้อภาพ)

ชาวนาที่ไทรน้อย - ถ่ายโดยนายเพชร รวงทอง ครูประจำาโรงเรียนราษฎร์นิยม ราว พ.ศ. ๒๕๑๕  
(ภาพจากวัดราษฎร์นิยม พระวินัยโสภณ (เสถียร) เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ธ. เอื้อเฟื้อภาพ)
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วงบัวลอยในงานฌาปนกิจศพนายบุญช่วย อินทรโชติ  
ที่วัดพิกุลเงิน อำาเภอบางใหญ่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒  
มีผู้ร่วมบรรเลงเป็นครูผู้ใหญ่ดนตรีไทยหลายท่าน  
ประกอบด้วย ครูเทียบ คงลายทอง – เป่าปี่ ครูพริ้ง กาญจนผลิน – ตีกลองแขก (ซ้าย)  
ครูพริ้ง ดนตรีรส – ตีกลองแขก (ขวา) ครูเผือด – ตีฆ้อง  
(ภาพจากนางสำารวย ดุริยานนท์)

งานกวนข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส) ณ วัดชมภูเวก อำาเภอเมืองนนทบุรี  
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘  

(ภาพจากวัดชมภูเวก พระสมุห์สุทธิพงษ์ สิริวฑฺฒโน เอื้อเฟื้อภาพ)
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คณะกรรมการโรงเรียนวัดราษฎร์นิยม ราว พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๒  
ถ่ายโดยนายเพชร รวงทอง ครูประจำาโรงเรียน ทราบรายชื่อดังนี้

แถวหน้าจากซ้าย - นายทองใบ ลุประสงค์ (คนที่ ๓) พระครูประชาธรรมนาถ (แฉ่ง ฐานำกโร - คนที่ ๔) ปลัดอำาเภอไทรน้อย 
ไม่ทราบชื่อ (คนที่ ๕) กำานันเฉียบ ถาวรผล (คนที่ ๖) และนายห้าง บุญยงค์ (คนที่ ๗)

แถวหน้าที่ ๒ จากซ้าย - นายจำารัส พวงแก้ว (คนที่ ๓) นายบุญรอด เจริญทรัพย์พญานันท์ (คนที่ ๔)  
นายชุบ สุขศรี (คนที่ ๕) และนายเฟียง สุจริต (คนที่ ๖) 

แถวหน้าที่ ๓ จากซ้าย - ครูหนุน กิจสาลี (คนที่ ๓) กำานันนิพนธ์ ดำาสุวรรณ (คนที่ ๔ - ต่อมาเป็นสมาชิกสภาจังหวัดนนทบุรี) 
กำานันประยูร จอประยูร (คนที่ ๕ - ต่อมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี)  

นายเติม รักการ (คนที่ ๖ - ไวยาวัจกรวัดราษฎร์นิยม) และนายเปลี่ยน แสงสุวรรณ (คนที่ ๗)

พระปัญญานันทมุนี (ต่อมาคือ พระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปทุมุตฺตโร) ยืนที่ ๕ จากขวา)  
และคณะสงฆ์วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เมื่อคราวทำาบุญเลี้ยงพระที่ร้านสันติภาพยนต์ ตลาดนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(ภาพจากนายสันติภาพ เนติลักษณ์วิจารณ์ (อดีตผู้สื่อขาว Sport Speed World) นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ เอื้อเฟื้อภาพ)
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ภาพจากศาลาการเปรียญวัดไทรใหญ่ อำาเภอไทรน้อย ระบุรายชื่อไว้ด้านล่างว่าเป็นผู้ร่วมทำาบุญสร้างศาลา
การเปรียญเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท ชื่อ นายลาภ และนางถนอม เอี่ยมปราณีต  
(ภาพจากวัดไทรใหญ่ พระครูโอภาสกิจจานุยุต เอื้อเฟื้อภาพ)

(ภาพหน้าขวา)
ครอบครัวของนายสมบูรณ์ โพธิ์ทอง  

(นั่งเก้าอี้ซ้าย - อดีตสัสดีเรือนจำาบางขวาง) และนางสมจิตร โพธิ์ทอง ภรรยา 
 ชาวอำาเภอบางบัวทอง ราว พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕  

(ภาพจากนายไพรัตน์ สุขมะโน)

ภาพหมู่คณะ
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ครอบครัวของนางจิ๊น เรืองชู (นั่งเก้าอี้) ชาวบางสีทอง อำาเภอบางกรวย ถ่ายที่ร้านรัตนศิลป์ บางลำาภู เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘  
แถวยืนจากซ้ายคือ นายสนั่น เรืองชู นายจำานงค์ เรืองชู เด็กชายณรงค์ ฉายพึ่ง นายหนุน เรืองชู นายสนิท เรืองชู  
และนางเนื่อง ฉายพึ่ง (ภาพจากนางอำาพันธ์ บัวบก)

คณะยุวชนมุสลิมสุเหร่าท่าอิฐ รุ่น ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ มีรายนามดังนี้

แถบหลังสุดจากซ้าย - นายวัง แก่นแก้ว นายอับดุลเราะห์มาน เชื้อผู้ดี นายกอเซ็ม โสอุดร  
นายอับดุลการีม นาทอง นายอับดุลรอฮีม มั่งมี และนายมูฮัมมัดเซ็น ชมเผ่า

แถวกลางจากซ้าย - นายเตาเฟร ท่าอิฐ นายมะห์มุด สุขประเสริฐ นายสัมพันธ์ ราบเรียบ  
นายสมหวัง เชื้อผู้ดี นายอุส่าห์ แสงทอง นายสวัสดิ์ อาเรฟ นายมนัส อาเรฟ  

นายอับดุลฮามิด สวัสดิชัย นายมูฮัมมัด มั่นคง และนายสังวาลย์ นาทอง
แถวหน้าจากซ้าย - นางสาวฮัฟเซาะห์ เชื้อผู้ดี นางสาวสอางค์ เอซัน นางสาวมาเรียม โคกโพธิ์  

นางสาวนาปีเซาะห์ ปานพุ่ม นางสาวอามีนะห์ สายหยุด และนางสาวมารีเยาะห์ เรียบร้อย
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คณะผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งเทศบาลเมืองบางบัวทอง  
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็นผลจากการประกาศพระราชกฤษฎีกา 
จัดตั้งเทศบาลเมืองบางบัวทอง เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ 
(ภาพจากนายไพรัตน์ สุขมะโน)
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คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา ตำาบลท่าอิฐ อำาเภอปากเกร็ด มีนายกะจิ ชมเผ่า  
(แถวนั่งคณะครูที่ ๒ จากซ้าย) อิหม่ามประจำาสุเหร่าท่าอิฐเป็นประธาน ราว พ.ศ. ๒๔๙๕  
(ภาพจากนายสมาน สหอุดร)

นักเรียนชายชั้นประถมปีที่ ๔ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม อำาเภอไทรน้อย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ มีรายนามดังนี้ 
(ภาพจากวัดราษฎร์นิยม พระวินัยโสภณ (เสถียร)  

เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ธ. เอื้อเฟื้อภาพ คุณครูสุทิน รักการ อ่านภาพ)

แถวยืนจากซ้าย - เด็กชายมนัส (ไม่ทราบนามสกุล)  
เด็กชายประดับ ปรีชานุกูล เด็กชายทองก้อน ศรีทับทิม เด็กชายบัญชา พุแง  

เด็กชายสมศักดิ์ สืบสาย เด็กชายนารายณ์ พี้กระทุ่ม เด็กชายสวัสดิ์ บุตรรักษ์ เด็กชายเสน่ห์ หางแก้ว  
และเด็กชายชลอ (ไม่ทราบนามสกุล)

แถวนั่งจากซ้าย - เด็กชายสุปัญญา ภูมิน้อย เด็กชายปัญญา ดำาสุวรรณ เด็กชายสุชาติ เกิดผล เด็กชายวินัย ดำาสุวรรณ  
เด็กชายสมชาติ อู่อ้น เด็กชายศิริทัต ปานออก เด็กชายวินัย เล็กประยูร และเด็กชายประสาน เพไร
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(ภาพบน)
คณะครูและนักเรียนลูกเสือสำารอง ชั้นประถมปีที่ ๔ โรงเรียนวัดสะแกร้าง (ต่อมาคือโรงเรียนมหาสวัสดิ์)  
อำาเภอบางกรวย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ (ภาพจากนายก่อเกียรติ กรุดพันธ์)

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมปีที่ ๔ (ห้อง ก. และ ข.) โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม อำาเภอไทรน้อย  
ถ่ายโดยนายเพชร รวงทอง ครูประจำาโรงเรียน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ มีรายนามคุณครูดังนี้  

(ภาพจากวัดราษฎร์นิยม พระวินัยโสภณ (เสถียร) เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ธ. เอื้อเฟื้อภาพ คุณครูสุทิน รักการ อ่านภาพ)

แถวหน้าจากซ้าย - คุณครูโบสถ์ คลังนุช ประจำาชั้น ป.๔ ก. คุณครูธีรชัย คงเจริญจิตติกุล ประจำาชั้น ป.๔ ข.  
คุณครูสมชาติ เสงี่ยมรักษ์ คุณครูสวาท ภูมิน้อย คุณครูสด ภักดี คุณครูหนุน กิจสาลี คุณครูชวนัส ลำาพู  

คุณครูวิเชียร กิจสาลี และคนสุดท้ายไม่ทราบชื่อ

(ภาพหน้าซ้ายล่าง)
คณะครูและนักเรียนยุวกาชาด ชั้นประถมปีที่ ๕ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม) 
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ ถ่ายโดยนายเพชร รวงทอง ครูประจำาโรงเรียน มีรายนามดังนี้ (ภาพจากวัดราษฎร์นิยม พระวินัยโสภณ 
(เสถียร) เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ธ. เอื้อเฟื้อภาพ คุณครูสุทิน รักการ อ่านภาพ)

แถวยืนจากซ้าย - เด็กหญิงมาลี สุรินทร์ เด็กหญิงมาเรียม น้อยนิด เด็กหญิงสงกรานต์ ศรีเพชร คุณครูกุหลาบ  
คุณครูกาญจนา อยู่จุ้ย คุณครูนิ่มนวล กิจสาลี เด็กหญิงสุทิน รักการ เด็กหญิงเยาวเรส ปานอำ่า และเด็กหญิงศศิธร เกตุอำ่า 
แถวกลางจากซ้าย - เด็กหญิงบุษบา หางแก้ว เด็กหญิงสมจิตร จงจิตร เด็กหญิงสุมล เสนาะดนตรี เด็กหญิงกรุณา สุขเทียบ
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ปานอำ่า เด็กหญิงวรนารถ กิจสาลี และเด็กหญิงรัชนี สุขเทียบ
แถวหน้าจากซ้าย - เด็กหญิงวาสนา กิจสาลี เด็กหญิงสาวิตรี จอประยูร เด็กหญิงทองอยู่ สุวิทย์ เด็กหญิงบรรเทิง คลังนุช  
เด็กหญิงสุนีย์ สุขเทียบ เด็กหญิงวารุณี กิจสาลี และเด็กหญิงจินตนา ห่วงศรี 
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(ภาพบน) 
คณะนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ ๑ น.บ. ๓ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อำาเภอเมืองนนทบุรี  
ราว พ.ศ. ๒๕๑๐ (ภาพจากนางสาวสมบูรณ์ แผ้วสกุล)

คณะนักเรียนชั้น ม.ศ. ๔ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อำาเภอเมืองนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗  
(ภาพจากนายสุรพล ดวงแข)

(ภาพหน้าซ้ายล่าง)
คณะนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ ๓ น.บ. ๓ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อำาเภอเมืองนนทบุรี  
ราว พ.ศ. ๒๕๑๐ เด็กชายเสน่ห์ นิ่งใจเย็น (เจ้าของภาพ) - แถวหลังสุดคนแรกซ้ายมือ  
(นางศิริพร กาญจนากาศ เอื้อเฟื้อภาพ) 
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คณะสงฆ์ในพรรษากาล ณ วัดประชารังสรรค์ (วัดหญ้าไซ) อำาเภอเมืองนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘  
พระสง่า สิริวณฺโณ (เกาฏีระ) เป็นพระนวกะบวชใหม่ (เจ้าของภาพ - แถวนั่งหลังที่ ๔ จากซ้าย)  

มีพระปรีชานนทมุนี เป็นเจ้าอาวาส (ถ่ายโดยห้องภาพ ล.ศิลป์ - ภาพจากนางสาวสมฤดี เกาฏีระ)

คณะสงฆ์และสามเณรวัดราษฎร์นิยม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ มีพระครูประชาธรรมนาถ (แฉ่ง ฐานำกโร)  
เป็นเจ้าอาวาส (รูปกลางแถวนั่ง) ถ่ายโดยนายเพชร รวงทอง  
(ภาพจากวัดราษฎร์นิยม พระวินัยโสภณ (เสถียร) เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ธ. เอื้อเฟื้อภาพ)
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คณะสงฆ์ในพรรษากาล ณ วัดเขมาภิรตาราม อำาเภอเมืองนนทบุรี  
มีพระราชสารสุธี (จับ อุคฺคเสโน) เป็นเจ้าอาวาส  
(ต่อมาคือ พระธรรมรัชมงคล - นั่งเก้าอี้ที่ ๖ จากซ้าย)  
บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔  
(ภาพจากวัดเขมาภิรตาราม พระครูเกษมธรรมนิวิฐ เอื้อเฟื้อภาพ)

234 � สมุดภาพนนทบุรี สมุดภาพนนทบุรี � 235



คณะอุบาสิกาสำานักวัดละหาร  
บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อป่าเลไลยก์  

วัดละหาร อำาเภอบางบัวทอง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
(ภาพจากนายไพรัตน์ สุขมะโน)
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หมายเหตุการทำางานสมุดภาพนนทบุรี 
โดย นายเอนก นาวิกมูล

คณะทำางานหนังสือสมุดภาพนนทบุรีเม่ือคราวลงพื้นที่สำารวจวัดสะพานสูง ตำาบลคลอง
พระอุดม อำาเภอปากเกร็ด เม่ือวันท่ี ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พบกับคณะทำางาน
ของกรมศิลปากรท่ีกำาลังตรวจชำาระคัมภีร์ใบลานของวัด จึงได้ขอถ่ายภาพคัมภีร์สำาคัญ
บางส่วนไว้ในคราวเดียวกันนี้ (แถวหน้าจากซ้าย - นางทัศนีย์ เทพไชย (ผู้อำานวยการ
หอสมุดแห่งชาติสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ) นายเอนก นาวิกมูล พระไพโรจน์ ปวโร  
วัดสะพานสูง นายพิศาล บุญผูก และนายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์)

คณะทำางานหนังสือสมุดภาพนนทบุรีเม่ือคราวลงพื้นที่สำารวจวัดบางอ้อยช้าง อำาเภอ
บางกรวย เม่ือวนัท่ี ๑๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตามลำาดับจากซ้าย - นายธรีะวฒัน์ กลบีผึง้  
(ผู้ใหญ่ฯ ดำา) นายสรัญ รัตนารังสรรค์ นายณัฐพงศ์ จันทรเกตุ (ปลัดอำาเภอบางกรวย) 
นายสปุรีด์ิ ณ นคร นายเอนก นาวกิมลู นางสาวโชตริส เกตุแก้ว นายธงชยั ลขิติพรสวรรค์ 
นายชนินทร์ อินทร์พิทักษ์ และนายวุฒิพงศ์ ท้าวฬา)

คณะทำางานหนังสือสมุดภาพนนทบุรีเม่ือคราว
ลงพื้นที่ สำารวจบ้านร้อยปีปลายบางของนาย
วันชัย ลิลา (แถวบนคนที่ ๒ จากขวา) ริมคลอง
บางราวนก อำาเภอบางกรวย เม่ือวันที่ ๑๑ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับการอนุเคราะห์ใน
การลงพื้นท่ีจากนายณัฐพงศ์ จันทรเกตุ ปลัด
อำาเภอบางกรวย (คนซ้ายมือสุด) และนาง 
ผกามาศ ภู่โหมด (กำานันตำาบลบางขนุน - แถว
ล่างคนที่ ๔ จากซ้าย) 

คณะทำางาน สมุดภาพนนทบุรี ได้เดินทางไปเก็บข้อมูล 
ในนนทบุรีหลายครั้ง 

รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง ได้แก่

๑. นายเอนก นาวิกมูล ทำาหน้าที่บรรณาธิการ ดูแลการเลือก
คัดภาพ เขียนบันทึกการเดินทางและการทำางานของแต่ละวันเพื่อให้
ช่างภาพถ่ายเป็นหลักฐานช่วยจำาไว้ เขียนคำานำา เขียนหมายเหตุการ
ทำางาน ควบคุมการออกแบบรูปเล่ม และออกแบบปก 

๒. นายธงชยั ลิขติพรสวรรค์ ผูจ้ดัการสำานกัพมิพ์ต้นฉบับ และ
บรรณาธิการร่วม ทำาหน้าที่ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด นาย
อำาเภอ ปลัดอำาเภอ พระ เณร ชาวบ้าน ชี้แจงที่มาและวัตถุประสงค์ใน
การทำาสมุดภาพ ดูแลการคัดเลือกภาพ ร่วมเขียนคำาบรรยายหลังภาพ 
ดูแลการเดินทางทั้งเรื่องที่พักและยานพาหนะ 

๓. นายพิชญ์ เยาวภิรมย์ ช่างภาพ ทำาหน้าที่ถ่ายภาพ ก็อปปี้
ภาพทั้งหมดด้วยกล้องดิจิตัลอย่างดี

๔. นายสุปรีดิ์ ณ นคร ทำาหน้าที่เลขานุการคณะ จดบันทึก
ชือ่และเบอร์โทรศพัท์ของผูใ้ห้ความช่วยเหลือต่างๆ จดคำาบรรยายหลัง
ภาพ จดัแบ่งภาพเพือ่วางลำาดับต้นฉบับก่อนรวมพมิพ์เขียนคำาบรรยาย
ภาพทุกภาพ 

๕. นางวรรณา นาวิกมูล ช่วยสัมภาษณ์ สอบถาม หาข้อมูล 
ช่วยเหลือช่างภาพในการก็อปปี้ภาพ และดูแลอาหารการกิน

๖. นางสาวโชตริส เกตแุก้ว ทำาหน้าท่ีเลขานกุาร จดัลำาดับการ
ถ่ายภาพ และยกย้ายข้าวของ ปฏิสันถารต่างๆ

๗.นายวุฒิพงศ์ ท้าวฬา ร่วมสังเกตการณ์และช่วยปฏิสันถาร

ใช้รถตู้เป็นยานพาหนะ

 

ช่างแทงหยวก และช่างแกะไม้ที่มีความสามารถมาก

จากนั้นเดินทางไปถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดโพธิ์บางโอ  
อ.บางกรวย วัดนี้เคยเกิดเหตุไฟไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรเม่ือยุค 
๒๕๒๐ ทำาให้ภาพเขียนบนบานกระจกและจิตรกรรมฝาผนังเสียหาย
ไปมาก

วนัศกุร์ที ่๑๒ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เดินทางไปวดัท่าบางสทีอง 
อ. บางกรวย นายดิเรก สรวิสูตรประธานชุมชนนำาชมสวนและก๊อปปี้
ภาพเก่า จากนั้น ส.ท.ต้น (อนุศักด์ิ เรืองชู) พาลงเรือล่องตามคลอง
บางกอกน้อยไปบันทึกภาพเก่าที่บ้านริมคลองย่านวัดสัก

จากนัน้ช่วงบ่ายนายธรีวฒัน์ กลีบผึง้ (ผูใ้หญ่ดำา) พาไปเดินหา 
และถ่ายรูปเก่าย่านวัดบางอ้อยช้าง ก๊อปปี้วารสารนนทบุรีสัมพันธ์ยุค 
๒๕๐๐ และเดินดูสวนเก่าหน้าวัดบางอ้อยช้างซึ่งมีบริเวณกว้างใหญ่
และยังมีความเขียวชอุ่มสมบูรณ์สะอาดตามาก

 การลงพื้นที่นนทบุรีครั้งที่ ๓

วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ บันทึกภาพจิตรกรรม
ฝาผนังและข้าวของในพิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส บนเกาะเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด

บ่ายเดินทางไปถ่ายภาพที่วัดสะพานสูง ต.คลองพระอุดม 
อ.ปากเกร็ด คุณพิศาล บุญผูก นักวิชาการเป็นผู้นัดหมาย ก็อปปี้
ภาพถ่ายเจ้าอาวาสเก่าบนศาลาการเปรียญและบันทึกภาพสมุดข่อย
เก่าของวัด (ขณะนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรกำาลังมาช่วยกันทำาความ
สะอาดสมุดข่อยให้วัดพอดี)

การลงพื้นที่นนทบุรีครั้งที่ ๔

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงพื้นท่ีอำาเภอ
ไทรน้อย นำาโดยนางสาวเขมรินทร์ นชุมาก ปลดัอำาเภอไทรน้อย ช่วงคร่ึง
เช้าเสาะหาภาพที่ชุมชนตลาดใหม่และวัดไทรใหญ่ริมคลองพระราชา
พิมล แล้วช่วงบ่ายไปพบเจ้าอาวาสวัดเพรางายกับวัดมะสง จากนั้นจึง
เดินทางไปยังวัดสโมสรและวัดราษฎร์นิยม มีพระวินัยโสภณ (เสถียร) 
เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี (ธ.) ให้ความอนุเคราะห์นำาภาพถ่ายของนาย
เพชร รวงทอง มาให้คัดเลือกนับพันภาพ คณะทำางานตั้งแท่นก็อปปี้
ภาพที่วัดราษฎร์นิยมจนถึงเย็นคำ่า 

การลงพื้นที่นนทบุรีครั้งที่ ๑

วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เข้าคารวะและถ่ายภาพ
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี แล้วเดินทางไปถ่าย
จิตรกรรมฝาผนังและรูปเก่าของวัดเกาะพญาเจ่ง อ.ปากเกร็ด กับถ่าย
ภาพจติรกรรมฝาผนงัวดักู้ อ.ปากเกร็ด (ภายหลังช่างภาพมาถ่ายภาพ
วัดเกาะพญาเจ่งเสริมอีกครั้งเพราะหนแรกฝนตกหนัก ไม่สะดวกแก่
การบันทึกภาพ)

การลงพื้นที่นนทบุรีครั้งที่ ๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เดินทางไปยังวัด
บางอ้อยช้าง ต.บางสีทอง อ.บางกรวย นายธีระวัฒน์ กลีบผึ้ง (ผู้ใหญ่
ดำา) นำาชมและถ่ายภาพรอยพระพุทธบาทบนเพดานศาลาการเปรียญ 
ชมพพิธิภณัฑ์ซึง่เกบ็ของสมัยต่างๆ ไว้มากมาย เช่น ภาพเขยีนกระจก
แบบไทย ตูพ้ระธรรม ถ้วยชาม เคร่ืองอดักระยาสารท เรอืพืน้บ้าน ภาพ
วาด ภาพถ่าย เป็นต้น

จากนั้นเดินทางไปยังวัดบางขนุน อ. บางกรวย นางผกามาศ 
ภูโ่หมด (กำานนัแดง) นำาชมและถ่ายภาพจติรกรรมฝาผนงัในโบสถ์ และ
ธรรมาสน์ ๓ ท่ีนั่งบนศาลาการเปรียญ ถ่ายตู้ลายรดนำ้าบนหอไตรมี
ลวดลายสวยๆ หลายใบ ก็อปปี้สมุดข่อยพระมาลัย สมุดข่อยทศชาติ 
สมุดข่อยบางเล่มถกูผูร้้ายลักลอบตดัเฉพาะตวัภาพไปเม่ือหลายปีก่อน

เดินทางไปยังวัดโตนดบางกรวย เจ้าอาวาสและคุณอนุศักด์ิ  
เรืองชู (ส.ท.ต้น -สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกรวย) นำาชม  
ถ ่ายพระพุทธรูปเก ่า วัดโตนดมีโบสถ์เก ่าบนหน้าบันจารึกว ่า  
“วอน สาธรานนท์ ได้สร้างเมื่อพระพุทธศักราชล่วงได้ ๒๔๕๗”

เวลาเทีย่งรับประทานก๋วยเตีย๋วริมคลองมหาสวสัด์ิแล้วกำานนั
แดงพาไปบ้าน ๑๐๐ ปีริมคลองบางราวนกของนายวันชัย ลิลา แพทย์
ประจำาตำาบลมหาสวสัด์ิ ต. มหาสวัสด์ิ อ. บางกรวย เป็นบ้านเรือนไทยท่ี
นายทรัพย์กับลกูชายคือนายสนิ ช่างชนุ สร้างกนัเอง ทัง้สองเป็นช่างทอง  

การลงพื้นที่นนทบุรีครั้งที่ ๕

วันพฤหัสบดีท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เช้า ก็อปปี้
ภาพถ่ายเก่าของวัดเขมาภิรตาราม อ.เมืองถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ในพระอุโบสถ ก็อปปี้ภาพเก่าของคุณสรรเสริญ เล่ห์จันพงศ์ ซึ่งนำามา
สมทบ

เดินทางผ่านคุกบางขวางข้างวัดบางแพรกใต้ ไปวัดตำาหนัก
เหนือ ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด ก็อปปี้ภาพเจ้าอาวาสเก่าบนศาลา
การเปรียญ

จากนั้นเดินทางไปพบนายพิเชียร สุริยะอาภา (เกิด พ.ศ. 
๒๔๗๗) ช่างภาพเก่าของตลาดบางคูเวียง อ.บางกรวย กับคุณสุรชัย 
สุริยะอาภา ลูกชาย ก๊อปปี้ภาพตลาดนำ้าบางคูเวียงตรงข้ามวัดโบสถ์
บน ซึ่งเคยคึกคักมากในยุค ๒๕๐๐ - ๒๕๑๐ ปัจจุบันหมดสภาพไปแล้ว 

วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถ่ายภาพจิตรกรรม 
ฝาผนังวัดโชติการาม อ.เมือง

ถ่ายวดัค้างคาว อ.เมือง แล้วไปหาบ้านคุณอู๊ด - ดรุณ ีรังศาสตร์ 
ข้างวัดเขียน อ.เมือง เพื่อนัดหมายขอก๊อปปี้ภาพถ่ายเก่าฝีมือคุณพ่อ
คือนายสุวิช รังศาสตร์ ในวันหลัง (คือวันพฤหัสที่ ๘ พฤศจิกายน พ. ศ.  
๒๕๖๑)

ช่วงบ่ายไปก็อปปี้ภาพเก่าของคุณณัฐสุภา เขียวเม่น ชุมชน
หลังวัดนครอินทร์ อ.เมือง 

การลงพื้นที่นนทบุรีครั้งที่ ๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ตอนเช้าประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด นายภานุ แย้มศรี
แล้วเดินทางไปก๊อปปี้ภาพและถ่ายภาพข้าวของต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์
และห้องสมุดโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ อ. เมืองจนเย็น

การลงพื้นที่นนทบุรีครั้งที่ ๗

 วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 เช้าถ่ายภาพข้าวของและภาพเก่าที่ศาลากลางเก่านนทบุรี

 บ่ายถ่ายภาพข้าวของและภาพเก่าในพิพิธภัณฑ์ประวัติ
ธรรมชาติ มีสัตว์สต๊าฟ ภาพถ่ายเก่า ตู้พระธรรม ข้าวของเก่ามากมาย
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รายชื่อผู้ให้การสนับสนุนและอนุเคราะห์ในการจัดทำาหนังสือสมุดภาพนนทบุรี

ส่วนคณะสงฆ์
พระธรรมกิตติมุนี (สาย ฐานมงฺคโล) วัดเฉลิมพระเกียรติ
พระเทพเมธากรกวี (ละเอียด สลฺเลโข) วัดเขมาภิรตาราม
พระราชญาณมงคล (เสน่ห์ ปภงฺกโร) วัดปรมัยยิกาวาส
พระอุดมสิทธินายก (กำาพล คุณงฺกโร) วัดบางอ้อยช้าง
พระวินัยโสภณ (เสถียร) วัดราษฏร์นิยม (ธรรมยุต)
พระโสภณนนทสาร (บุญเลิศ ชาตปุญฺโญ) วัดบางไผ่ 
พระครูเกษมธรรมนิวิฐ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร
พระครูโอภาสกิจจานุยุต (รัตนชัย ปภสฺสโร) วัดไทรใหญ่
พระครูปลัดมณเฑียร สุธมฺโม วัดตำาหนักเหนือ
พระครูสมุห์บวรภัท ฐานวโร วัดเพรางาย
พระสมุห์สุทธิพงษ์ สิริวฑฺฒโน วัดชมภูเวก

ส่วนราชการ
นายภานุ แย้มศรี   ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
นายอำาพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
นายอดิเทพ กมลเวชช์ ปลัดจังหวัดนนทบุรี
นางสาวพัชรอร วงศ์กำาแหง หัวหน้าสำานักงานจังหวัดนนทบุรี
นายศักดาวุธ ศักดิเศรษฐ์ ผู้อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
นายไกรธวัช ทินโสม นายอำาเภอเมืองนนทบุรี
นายสมยศ วิชากร นายอำาเภอปากเกร็ด
นายวิวัฒน์ อินไทยวงศ์ นายอำาเภอบางบัวทอง
นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำาเภอบางกรวย
นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำาเภอบางใหญ่
นายวิรัตน์ เธียรพจีกุล นายอำาเภอไทรน้อย
นางสาวเขมรินทร์ นุชมาก ปลัดอำาเภอไทรน้อย
นายณัฐพงศ์ จันทร์เกตุ ปลัดอำาเภอบางกรวย
นายสุชาติ ศรีสวัสดิ์ ปลัดอำาเภอปากเกร็ด
นายอนาวิน แก้วนามชัย ปลัดอำาเภอบางบัวทอง
นางพอหทัย ทองเลิศ ปลัดอำาเภอบางบัวทอง
พันตำารวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ. นนทบุรี
นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
นายจารุวิทย์ คงนคร สำานักงานจังหวัดนนทบุรี
นายวรวุฒิ ศรีนนท์ รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
นางศิริลักษณ์ ศรีวีระนุรัตน์ ผอ.รร.วัดเฉลิมพระเกียรติ
นายจำาลอง ปรีอำ่า ฝ่ายป้องกันภัยเทศบาลนครนนทบุรี

อำาเภอเมืองนนทบุรี
รองศาสตราจารย์ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์ 
นางสาวณัฐสุภา เขียวเม่น ชุมชนวัดนครอินทร์
นายสมพงษ์ รอดปรีชา ชุมชนวัดนครอินทร์
นางสาวดรุณี รังศาสตร์ ชุมชนวัดเขียน
นายวีระโชติ ปั้นทอง ชุมชนวัดชมภูเวก
นายสันติ อรุณศิริ (เพชร ท่าพระจันทร์)
นายอรรณพ เจริญกูล ชาวตลาดนนทบุรี

อำาเภอปากเกร็ด 
นายพิศาล บุญผูก ชุมชนเกาะเกร็ด
นายสุรพล ดวงแข ชุมชนปากคลองพระอุดม
นายไพรัช ผนิศวรนันท์ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
นายอานันท์ ผนิศวรนันท์ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
นายสมศักดิ์ เชื้อผู้ดี โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
นายปริญญา มูนาวี โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
นางสาวจันทิมา นาทอง โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
นายทศพร ตรีวิภาคธนสกุล ชุมชนวัดตำาหนักเหนือ

อำาเภอบางกรวย
นายสรรเสริญ เล่ห์จันพงษ์ ชุมชนวัดตะเคียน
นายพิเชียร สุริยะอาภา ชุมชนบางคูเวียง
นายสุรชัย สุริยะอาภา ชุมชนบางคูเวียง
นางผกามาศ ภู่โหมด กำานันตำาบลบางขนุน
นางศิริพร กาจนากาศ ผู้ใหญ่บ้านตำาบลบางขนุน
นายวันชัย ลิลา บ้านร้อยปีบางราวนก
นางอำาพันธ์ บัวบก ชุมชนวัดท่าบางสีทอง
นายดิเรก สรวิสูตร ชุมชนวัดท่าบางสีทอง
นายก่อเกียรติ กรุดพันธ์ ชุมชนวัดสัก บางกรวย
นางพัชรา กรุดพันธ์ ชุมชนวัดสัก บางกรวย
นายธีระวัฒน์ กลีบผึ้ง ผู้ใหญ่บ้านชุมชนวัดบางอ้อยช้าง
นางไพรินทร์ มณีรัตน์ประเสริฐ ชุมชนวัดบางอ้อยช้าง
นางสาวสมบูรณ์ แผ้วสกุล ชุมชนวัดบางอ้อยช้าง
นายอนุศักดิ์ เรืองชู สท.เทศบาลเมืองบางกรวย
นางสาวขวัญยืน โตตาบ กำานันตำาบลบางสีทอง

อำาเภอบางใหญ่
นางสำารวย ดุริยานนท์ ชุมชนบางม่วง
นางลัดดา ยิ้มสนิท ชุมชนบางม่วง
นางสมฤดี เกาฏีระ ตลาดนำ้าประชารัฐสวนบัว
นางยุพา – นายมงคล สุขพร้อม ชุมชนวัดเสาธงหิน
นายศักดิ์สิทธิ์ เนื่องนุช ผู้ใหญ่บ้านตำาบลเสาธงหิน
นายกิตติพงษ์ กราบกราน เทศบาลตำาบลบางม่วง
นายณัฐวัฒน์ เอี่ยมแย้ม กำานันตำาบลบางม่วง

อำาเภอไทรน้อย
นางสาวสุทิน รักการ อดีตครูโรงเรียนราษฎร์บำารุง
นายสินชัย ทองมั้ง ผู้ใหญ่บ้านตำาบลราษฎร์นิยม
นายสมเดช จุรีรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านตำาบลราษฎร์นิยม
นายณัฏฐพร จันทร์แก้ว รองนายกเทศมนตรีตำาบลไทรน้อย

อำาเภอบางบัวทอง
นายไพรัตน์ สุขมะโน อดีตข้าราชการบำานาญ

ส่วนกลาง
นายไพศาล ชื่นจิตร อดีตรองอธิบดีกรมศุลกากร
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