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บทคัดยอ 
ชุมชนหนองแขม เปนชุมชนที่มีประวัติศาสตรยาวนานมากวารอยป ต้ังแตมีการขุดคลองภาษีเจริญ เมื่อ พ.ศ. 2409 

และเมื่อมีการสรางวัดหนองแขมศูนยรวมจิตใจเมื่อป พ.ศ. 2413 ชุมชนหนองแขมก็พัฒนาเติมโตขึ้นตามลําดับ จนไดรับการ
ยกฐานะขึ้นเปนอําเภอหนองแขม เมื่อ พ.ศ. 2445 จากน้ันชุมชนหนองแขม ก็ไดเกิดกิจกรรมตางๆมากมายในเวลาตอมา ทั้ง
เปนศูนยกลางการคาสงขาวที่สําคัญ มีโรงสีไฟถึง 4 โรง มีโรงงานทํากระดาษฟาง โรงเตาอิฐ ศูนยกลางการคาขายที่สําคัญ
ของชุมชนตางๆโดยรอบ เชนศาลาแดง ศาลายา บางแค รางบัว บางบอน เปนตน แตกระแสการพัฒนาอยางรวดเร็ว การ
ปรับเปล่ียนพ้ืนที่ทางการเกษตรในอดีตเปนโรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจบานจัดสรร การเขามาอยูอาศัยของผูคนแบบ
ชุมชนเมืองที่ไมมีความผูกพันกับทองถ่ิน ทําใหขอมูลทางวัฒนธรรมที่มีอยูไมไดรบัการถายทอด และอาจทําใหสูญหายไป
ในเวลาอันรวดเร็ว การศึกษาประวัติศาสตรชุมชน “ชุมชนหนองแขม” เปนการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับศิลปกรรมภายใน
ชุมชน ทั้งที่เปนสถาปตยกรรม จิตรกรรม เรือนพ้ืนถ่ิน รวมท้ังขอมูลเก่ียวกับประวัติศาสตรชุมชน การต้ังถ่ินฐาน การ
ขยายตัวและพัฒนาการของชุมชน เพ่ือไมใหขอมูลดังกลาวสูญหายไป และเปนขอมูลพ้ืนฐานในการจัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมของชุมชน 

จากการศึกษาพบวาชุมชนหนองแขม มีพัฒนาการอยางรวดเร็วและยั่งยืนต้ังแตพ.ศ. 2445 เมื่อมีการต้ังอําเภอหนอง
แขมขึ้น เน่ืองจากเปนศูนยกลางการผลิตขาวที่สําคัญ ชุมชนหนองแขมเปนศูนยกลางการคาขาย มีตลาดรานคาริมคลองภาษี
เจริญ และตลาดสดหนาวัดหนองแขม ทั้งบนบกและทางน้ํา จนกระทั่ง พ.ศ. 2480 เมื่อมีการตัดถนนเพชรเกษม การขนสง
คาขายทางบกเริ่มมีบทบาท การคาขายในชุมชนหนองแขมเริ่มเบาบางลง ธุรกิจหลายอยางปดตัวลง เชน โรงสีไฟ โรงงาน
เผาอิฐ และเมื่อมีถนนเขาถึงชุมชนโดยตรง ตลาดรานคาริมคลองก็คอยๆปดกิจการเชนกัน 

ถึงแมชุมชนหนองแขมจะพัฒนาเขาสูการเปนสังคมเมืองมากขึ้นในปจจุบัน ทําใหวัฒนธรรมของชุมชนบาง
ประการสูญหายไป แตยังคงหลงเหลือศิลปกรรมในทองถ่ินที่ควรไดรับการดูแล เชน วิหารหลวงพอโต หรือพระอุโบสถ
หลังเดิม จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร หอไตร ของวัดหนองแขม ที่มีอายุเกินรอยป รวมท้ังเรือนพ้ืนถ่ินที่อยูในสภาพทรุด
โทรมควรไดรับการอนุรักษ โดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังอายุรอยปภายในวิหาร และเรือนพ้ืนถ่ินอายุรอยปเชนกัน นอกจากน้ี
ควรมีการจัดการศิลปกรรมของทองถ่ินอยางจริงจัง มีการปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนในอนาคต 
 



 

 

 

Abstract 
 

The  Nong  Khaem  community  is   a    community    that  has  a  history  that  goes   
back   over  100   years,  Starting   with  the  completion  of  the  phasi   Charoen  canal  in  
1866.   After  the  building  of  the   Nong  Khaem  temple  in  1870,  development   of  the  
community  continued  until  it  was  elevated   to  the  status  as  a  district  in  1902.  From  
that  point,  it  developed  rather  rapidly  and   became   a  center  of  trade,  boasting  four  
steam  rice   mills,  a rice   paper  mill,  a brick  factory  and  was  considered  an  important   
center  of  trade  for  the  surrounding  communities  of  saladeng,  salaya,  Bangkae,  
Rangbua  and  Bangbon,  etc.  However,  the  rapid  development,  the  change  from  a  
farming  community  to  one  of  industry  and  housing  and  the  influx  of  outsiders  caused  
a  loss  of  the  transferring  of  local  customs  and  traditions  to  following   generations.  
This  study  of  the  history  of  the  Nong  Khaem  community  is  a  collection  of   the  arts  
of  this  community,  including  its  architecture,  paintings,  local  structures,  and  
information  of  the  history  of  the  community  and  its  founding,  its  expansion  and  
development  so  that  its  history  will  not  be  forgotten  and  its  cultural  resources  can   
be  preserved. 

From  this study,  it  was  found  that  the  Nong   Khaem  community    developed   
rapidly  from  1902  when  it  was  formally  recognized  as  a  district,   since  it was  an  
important  center  of  the   rice  trade,  a  center  of  commerce  and  it  had  markets  and  
shops  lining  the  Phasi  Charoen  canal  as  well  as  a  fresh  market  in  front  of  the  Nong  
Khaem  temple  both  on  land  and  a  floating  market.  Finally,  in  1937, when  the  
Phetchkasem  Road  was  built,  thus  providing  a  more  direct  route  for  land  transport,  
trade  in  this  community  began  to  drop.  Many  businesses  closed,  such  as  the  rice  
mills,  the  brick  factory  and  the  many  shops  lining  the canal. 

Although  the  Nong  Khaem  community  has  developed  into  an  urban  community  
at  present,  losing  its  unique  cultural  heritage,  there  still  remains  some  artistic  
qualities  that  deserve  preservation.  For  example  the  Chapel  of  the  Venerable  Priest  
Toh,  or  the  Old  Temple,  the  murals  in  the  chapel,    the   temple ‘s  monastic  library  
which  date  back  over  100  years,  together  with  local  buildings  which  are  in  a state  of   
disrepair.  All  these  should  be  preserved  for  future  generation,  especially  the  temple  
murals  and  old  buildings.  Not  only  that,  sincere  efforts  must  be  made  to  manage  the  
local  arts  of  this  community  and  beautification  of  the  landscape  to  encourage  cultural  
tourism  in  the  future. 

 
ความสําคัญของหัวขอท่ีทําการศึกษาวิจัย 
 ชุมชนหนองแขมเปนชุมชนที่มีประวัติศาสตร
ยาวนานมารอยกวาป ต้ังอยูริมคลองภาษีเจริญ ซึ่งเปน
คลองประวัติศาสตรที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกลาฯ ใหขุดขึ้นเพ่ือ
ประโยชนในการคมนาคม ติดตอคาขาย เช่ือมตอแมนํ้า
เจาพระยาจากปากคลองบางกอกใหญถึงแมนํ้านครชัยศรี 
รวมท้ังเพ่ือประโยชนในการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกดวย 

โดยเริ่มขุดคลองเมื่อปพุทธศักราช 2409 ซึ่งพระราช
พงศาวดารกลาวไววา “ในปขาลนั้น โปรดเกลาโปรด
กระหมอมใหพระภาษีสมบัติบริบูรณ ซึ่งเปนเจาภาษีฝน 
เอาเงินภาษีฝนขุดคลองต้ังแตคลองบางกอกใหญริมวัด
ปากนํ้า ไปตกแมนํ้าเมืองนครชัยศรี ยาว 620 เสน กวาง 7 
วา ลึก 5 ศอก เปนราคาคาจางขุดคลอง และตอไมรวม
เปนเงิน 1,500 ช่ัง ช่ือวาคลองภาษีเจริญ” (พระราช
พงศาวดาร รัชกาลท่ี 4 เลม 2, 2495: 103) 



 

 

 

 หลังจากมีการขุดคลองภาษีเจริญเมื่อป พ.ศ. 
2409 แลว ไดมีราษฎรเขามาต้ังถ่ินฐานสองฝงคลองภาษี
เจริญและตามคลองซอยตางๆ โดยประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรเปนหลัก โดยเฉพาะปลูกขาว และบริเวณ
ชุมชนหนองแขมไดมีราษฎรอพยพมาจากบานหัวยาน 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวนหน่ึง จากน้ัน
ไดมีการสรางวัดหนองแขมขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2413 โดยพระ
วินัยธร (คํา) เจาอาวาสวัดเชิงเลน ตําบลบางชาง อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งไดมาพรอมกับราษฎร
บานหัวยาน ช่ือวาวัดหนองแขม เพราะพ้ืนที่เปนที่ลุมมี
หนองนํ้าและตนแขมขึ้นอยูเปนจํานวนมาก ปจจุบันยัง
ปรากฏพระวิหารพลวงพอโต ซึ่งเปนพระอุโบสถหลัง
เกา หนาบันระบุศักราช พ.ศ. 2413 เปนพระอุโบสถ
ขนาดเล็กฝมือแบบชางพ้ืนบาน ภายในพระอุโบสถ
ปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนัง นอกจากน้ีบริเวณชุมชน
หนองแขมยังปรากฏเรือนพ้ืนถ่ินอีกจํานวนหน่ึง ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการการอยูอาศัยอยางตอเน่ือง จน
เปนชุมชนขนาดใหญในปจจุบัน (กระทรวงศึกษาธิการ. 
ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร เลม 2, 2526: 334-335) 
 ประวัติศาสตรชุมชนที่มีพัฒนาการมานานรอย
กวาป ที่แสดงใหเห็นไดจากรูปแบบสถาปตยกรรม เรือน
พ้ืนถ่ิน  รวมทั้งขาวของเคร่ืองใชอื่นๆที่หลงเหลือภายใน
ชุมชน เปนเครื่องช้ีใหเห็นวา ชุมชนหนองแขมควรไดรับ
การศึกษาอยางเปนระบบกอนที่มรดกลํ้าคาของชุมชนจะ
สูญหายไปกับกาลเวลา และการพัฒนาที่ขาดความเขาใจ
ในการอนุรักษ การศึกษาประวัติศาสตรชุมชน “ชุมชน
หนองแขม” นอกจากจะเปนการรักษามรดกวัฒนธรรม
ของชาติแลว ยังจะเปนสวนชวยใหชุมชนมีความเขมแข็ง 
เกิดความรักและหวงแหน ชวยปกปองดูแลมรดกของ
ชุมชน เพ่ือใหชุมชนไดเขาใจความเปนมาของตนเอง 
รวมท้ังกอใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวแบบย่ังยืนใน
ชุมชนตอไป 

 
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือศึกษารวบรวมขอมูลเก่ียวกับ
ประวัติศาสตรชุมชน การต้ังถ่ินฐาน การขยายตัวและ
พัฒนาการของชุมชนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน และศึกษา
รวบรวมขอมูลเก่ียวกับศิลปกรรมภายในชุมชน ทั้งที่เปน
สถาปตยกรรม จิตรกรรม หัตถกรรม เรือนพ้ืนถ่ิน  เปน
ตน นอกจากนี้การศึกษาเรื่องราวของชุมชนยังเปนการ
กระตุนใหมีการศึกษาชุมชนในประเด็นอื่นๆ ซึ่งจะเปน
การกระตุนใหชุมชนโดยเฉพาะเยาวชน ไดเกิดความรัก
และหวงแหน ชวยดูแลศิลปวัฒนธรรม ที่เปนมรดกของ
ชุมชนใหคงอยูตอไป 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ทําใหทราบถึงประวัติศาสตรความเปนมาของ
ชุมชน รวมท้ังพัฒนาการของชุมชน และขอมูล
สถาปตยกรรมภายในชุมชน เชน พระวิหารหลวงพอโต 
(พระอุโบสถหลังเกา) หอไตรกลางนํ้า อาคารศาสน
สถานตางๆ และบานเรือนพ้ืนถ่ินที่สรางมาต้ังแตมีการ
เขามาต้ังถ่ินฐานใหมๆ นอกจากน้ีการศึกษา
ประวัติศาสตรชุมชนหนองแขม ที่มีสถาปตยกรรม 
อาคารศาสนสถาน เรือนพ้ืนถ่ิน ที่มีความสําคัญ จะเปน
พ้ืนฐานในการใชทรัพยากรทางวัฒนธรรมในการจัดการ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
ขอบเขตดานพื้นท่ีท่ีจะทําการศึกษา 
 เน่ืองจากชุมชนหนองแขมในอดีต อยูอาศัยริม
สองฝงคลองภาษีเจริญ และคลองซอยเปนหลัก โดยมีวัด
หนองแขมเปนศูนยกลางของชุมชน และมีอําเภอหนอง
แขม (อําเภอเกา) อยูหางจากวัดประมาณ 1,500 เมตร 
ดังน้ันในการศึกษาประวัติศาสตรชุมชนหนองแขม จะ
ศึกษาชุมชนตามแนวคลองภาษีเจริญ เปนระยะทาง
ประมาณ 2,500 เมตร และลึกเขาไป ดานละประมาณ 



 

 

 

500 เมตร ทั้งน้ีจะไมคํานึงถึงของเขตดานการปกครองใน
ปจจุบัน  

 

ขอบเขตดานขอมูลท่ีจะทําการศึกษา 
 ในปจจุบันชุมชนหนองแขม มีการขยายตัวของ
ชุมชน จากศูนยกลางกรุงเทพฯ เพ่ือใชพ้ืนที่ในการสราง
โรงงาน และเพ่ือการอยูอาศัย จึงมีการเขามาอยูของ
ราษฎรจากแหลงอื่นมาก รวมทั้งมีการใชพ้ืนที่กอสราง
อาคารพาณิชย บานเรือนอาศัย ทําใหวิถีชีวิตของความ
เปนชุมชนดั้งเดิมเปล่ียนแปลงไปมาก ดังน้ันในการศึกษา
ชุมชนหนองแขมจะกําหนดขอบเขตเฉพาะขอมูลที่ยังพอ
ศึกษาไดเทาน้ัน ไดแก  
 ประวัติศาสตรชุมชนหนองแขม 
 สถาปตยกรรมภายในชุมชน เชน โบราณสถาน 
อาคารศาสนสถาน รวมท้ังภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ติดกับ
โบราณสถาน ศาสนสถาน น้ันๆดวย 

 เรือนพ้ืนถ่ิน ไดแก เรือนไทย เรือนมะนิลา 
หรือเรือนปนหยา ที่อธิบายพัฒนาการของชุมชนได 
 

ผลการศึกษาวิจัย  
ชุมชนหนองแขมเปนชุมชนท่ีมีพัฒนาการมาจากคลอง
ภาษีเจริญ เมื่อเริ่มขุดคลอง ในระยะแรก  พ .ศ .  2409 
จนถึงกอนการเปดใชคลองภาษีเจริญ  เมื่อพ.ศ.2415 
ชุมชนหนอง แขมก็กอต้ังขึ้นแลว โดยมีวัดหนอง
แขมเปนศูนยรวมจิตใจ ชุมชนหนองแขมเปนชุมชนที่มี
 การผสมผสานของกลุมชนท่ีหลากหลายพ้ืนที่
เขาไวดวยกันทั้งคนไทยจากหลายพ้ืนที่ คน ไ ท ย
เช้ือสายจีนจากที่ตางๆ และคนจีนที่อพยพเขามาอยูใน
ประเทศไทยใหมๆ แตความ หลากหลายก็ไมได เปน
อุปสรรคในการพัฒนาชุมชนใหเจริญกาวหนาได  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คลองภาษีเจริญ บริเวณหนาวัดหนองแขม 
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 ศูนยรวมจิตใจ ศรัทธา สรางพลังในการดําเนิน
ชีวิต ของชาวหนองแขม ไมใชมีแตเพียงวัดหนองแขม ที่
มีสิ่งศักด์ิสิทธิ์เชนรอยพระพุทธบาทจําลอง พระสังกัจ
จายนหรือหลวงพอโต เทาน้ันยังมีศูนยรวมจิตใจของทั้ง

ชาวไทยและชาวไทยเช้ือสายจีนอีก ไดแก ศาลเจาอา
เน้ียว หรือศาลเจาแมกวนอิม สิ่งศักด์ิสิทธิ์ ที่ชาวหนอง
แขมเคารพนับถือมารวมรอยป นอกจากน้ีศาลเจาพอ



 

 

 

สะแกเฒา ก็เปนที่เคารพนับถือของชาวหนองแขมมารวม รอยปเชนกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาลเจาอาเน้ียว หรือศาลเจาแมกวนอิม 
ภาพถายโดย นายอนุพงษ  อินฟาแสง    เมื่อวันที่ 11  เมษายน  2549 

 
 ปจจัยที่ทําใหชุมชนหนองแขมเจริญกาวหนา
เปนเพราะ ทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ ไดแกพ้ืนที่
เพาะปลูกขาวอันกวางใหญ และคูคลองที่สงนํ้าใหนาขาว 
เน่ืองจากขาวเปนสินคาสงออกที่สําคัญของประเทศใน
เวลาน้ัน นอกจากน้ีการต้ังโรงสีขาว หรือโรงสีไฟ ที่
ชุมชนน้ีถึง 4 โรง ทําใหชุมชนเปนศูนยกลางการผลิตขาว
ที่ครบวงจร เปนทั้งชาวนา หลงจู รับซื้อขาว เปนเถาแก
โรงสี เปนพอคาขาว ประชากรสวนใหญของชุมชนจึงมี
อาชีพที่มั่นคง 
 การมีโรงเก็บภาษีที่หนองแขม ก็เปนอีกปจจัย
หน่ึงที่ทําใหชุมชนเขมแข็งขึ้น เพราะการขนสงสินคา

สมัยกอนใชการขนสงทางนํ้าเปนหลัก และคลองภาษี
เจริญเปนคลองท่ีขุดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการ
ขนสงสินคาโดนเฉพาะ โดยสินคาที่มาจากจังหวัดทาง
ทิศตะวันตกเชน สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ตองผาน
เสนทางน้ีทั้งสิ้น และสินคาที่สําคัญไดแก นํ้าตาล
มะพราว ผลไม เปนตน สวนสินคาจากกรุงเทพฯที่จํา
นําไปคาขายทางสมุทรสาคร ไดแก นํ้ามัน นม และสินคา
ฟุมเฟอย อื่นๆ รวมท้ังทรายเพ่ือใชในการกอสรางดวย 
พบวาในสมัยกอนมีเรือโยงบรรทุกของพวงตอกันถึง 8 – 
10 ลําทีเดียว 

 



 

 

 

 
 

โรงสีไฟไทยหนองแขม 
ภาพถายโดย  นายอนุพงษ  อินฟาแสง เมื่อ วันที่ 11 เมษายน  2549 

 
 นอกจากน้ีเมื่อมีการจัดต้ังใหชุมชนหนองแขม 
มีฐานะเปนอําเภอเมื่อ พ.ศ. 2445 ยิ่งทําใหชุมชนหนอง
แขมพัฒนารวดเร็วขึ้น ดวยเพราะมีการตรวจงาน การ
สรางโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ เชนการสรางถนนทางเดิน 
จัดใหมีสถานีตํารวจ  
 และที่สําคัญชุมชนหนองแขมเปนศูนยกลาง
การคา มีสินคาทั้งอุปโภคและบริโภคมาจําหนายมากมาย 
ชุมชนหนองแขมจัดไดวาเปนตลาดใหญทั้งบนบก และ

ในนํ้า โดยปกติจะมีตลาดรานคาริมนํ้าที่ชุมชนหนอง
แขมขางวัดหนองแขมทางทิศตะวันออก และตลาดเตาอิฐ 
เขตอําเภอกระทุมแบน ดานตะวันตกของวัด เปนตลาดที่
มีของขายมากมายทั้งวัน รวมท้ังตลาดสดที่เปนตลาดนัด
วันเวนวันที่เปดใหขายที่หนาวัดหนองแขม ต้ังแตตีสี่ 
จนถึงเพล มีผูคนมาจับจายใชสอยจากชุมชนอื่นเปน
จํานวนมาก เชนมาจากศาลายา ศาลาแดง บางบอน บาง
แค เปนตน  

 

 
 

ตลาดรานคาเดิม ริมคลองภาษีเจริญ ปจจุบันเลิกกิจการแลว 
ภาพถายโดย  นายดํารงคพันธ อินฟาแสง เมื่อ วันที่ 7 มกราคม 2549 

 



 

 

 

 เมื่อเปนชุมชนใหญขึ้น ไดมีการสรางโรงเรียน
ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2485 เปนโรงเรียนระดับประถมศึกษาช่ือ 
โรงเรียนประชาบาลตําบลหนองแขมสหราษฎรบรูณะ 
(วัดหนองแขม) และในปพ.ศ. 2492 ไดสรางโรงเรียน
มัธยมวัดหนองแขม ซึ่งเปนโรงเรียนระดับมัธยมแหง
เดียวและมีช่ือเสียงมากในสมัยกอน มีนักเรียนจากชุมชน
ใกลเคียงมาเรียนเปนจํานวนมาก เชน หลักหา กระทุม
แบน ดอนไกดี บางยาง เปนตน  
 ธุรกิจการคา การเกษตร โรงสีไฟ ก็เกิด
อุปสรรคเมื่อมีการสรางถนนเพชรเกษมเมื่อ พ.ศ. พ.ศ. 

2479-2483 และไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมาตรี ยุบ
อําเภอหนองแขม ใหเปนก่ิงอําเภออยูในความปกครอง
ของอําเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรีเมื่อป พ.ศ. 2481 
เพราะเปนอําเภอหนองแขมเปนอําเภอขนาดเล็ก และมี
ปริมาณงานไมมากนัก เมื่อเทียบกับอําเภอขางเคียงเชน
อําเภอภาษีเจริญ ทําใหอําเภอหนองแขมลดบทบาท
ความสําคัญลง และการคาขายก็เริ่มเขาสูการใชเสนทาง
บกเปนหลัก 

 

 
 

บานพักนายอําเภอคนแรก 
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 ชาวนาเริ่มหันมาปลูกพืชผักแทนเน่ืองจากมี
ราคาดีกวาและปลูกไดตลอดทั้งป ผิดกับการทํานาที่ทํา
ไดเพียงครั้งเดียวในหนึ่งป  เมื่อมีการทํานานอยลง โรงสี
ไฟก็คอยๆปดกิจการตาม จนกระท่ังเมื่อมีการตัดถนนเขา
มาถึงชุมชนหนองแขม การซื้อสินคาจากภายนอกสะดวก
ขึ้น การสัญจรคาขายทางนํ้าหมดความสําคัญลงไป 
ชาวบานหันมาปลูกดอกกลวยไมมากขึ้น นาผืนสุดทายก็
กลายเปนสวนดอกไมไป  

 การพัฒนาเปนชุมชนเมืองเริ่มคืบคลานเขามา 
พ้ืนที่ถูกปรับเปล่ียนเปนโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร
พาณิชย และบานจัดสรร ผูคนแบบชุมชนเมืองเขามาอยู
อาศัยแบบคนแปลกหนา การเลาขานความเปนมาของ
ชุมชนจากคนสูคนขาดหายไป เหลือแตชุมชนเล็กๆ
กระจายอยูริมคลองภาษีเจริญ ที่มีคลาดรานคาริมนํ้าที่เคย
เฟองฟู แตปดกิจการเปนแคบานพักเกาๆ หรือถูก
ปรับเปล่ียนไป 

 



 

 

 

    
ผนังวิหาร                    เสารับพาไล 
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 สิ่งหลงเหลือทางวัฒนธรรม ที่สามารถสืบทอด 
เลาเรื่องราวในอดีตของชุมชน ไดแก วิหารหลวงพอโต 
หรือพระอุโบสถหลังเกา เปนอาคารสถาปตยกรรมที่เคย
บงบอกถึงความเจริญในอดีต สรางต้ังแต พ.ศ. 2428 แตมี
การซอมแซมบูรณปฏิสังขรณมาโดยตลอด จัดเปนอาคาร
ที่ทรงคุณคามีรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่สมสวน มีการ
ประดับตกแตงที่วิจิตรประณีต แบบชางพ้ืนเมือง ภายใน

ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เหนือกรอบประตูหนาตาง 
เปนภาพเทพชุมนุม โดยรอบคั่นดวยพัดยศ เปนภาพที่
เขียนแบบพ้ืนเมืองที่มีความละเอียดมากถึงแมจะใชสี
เพียงไมก่ีสี แตทําไดลงตัวกลมกลืนงดงามมาก รวมท้ัง
หอไตร วัดหนองแขม เปนหอไตรกลางสระนํ้า มี
สัดสวนที่สวยงาม สรางเม่ือ พ.ศ. 2440 อาคารกุฏิตางๆ
ภายในวัดสามารถเลาเรื่องราวชุมชนไดดี 

 
 
 
 
 

 
 

โครงสรางภายใน เรือนทรงปนหยาช้ันเดียว 
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 นอกจากน้ี เรือนพ้ืนถ่ินภายในชุมชน ที่เปน
เรือนอยูอาศัยริมนํ้า เรือนคาขายริมนํ้า ถึงแมวาเรือน
เหลาน้ีจะมีการปรับเปล่ียนรูปทรงไปบาง แตยังรักษา
ลักษณะทางสถาปตยที่บงบอกถึงเรือนริมนํ้าไดเปนอยาง
ดี โดยเฉพาะเรือนไทยของนายสําราญ รอดรังนก ที่มีอายุ
ถึง 100 ป ที่ยังคงรักษารูปทรงเรือนไทยจนถึงปจจุบัน  

ขอเสนอแนะ 
 การรักษาอาคารสถาปตยกรรมสมควรกระทํา
โดยเรงดวนกอนที่จะมีสภาพทรุดโทรมลงไปอีก รวมท้ัง
การจัดการอาคารดังกลาวควรมีคณะกรรมการในการ
จัดการ เชนอาคารวิหารหลวงพอโต หรือพระอุโบสถ
หลังเดิม ไดมีการบูรณะมาแลวเมื่อ ประมาณป พ.ศ. 



 

 

 

2527 แตภายในอาคารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีอายุรอย
กวาป อยูในสภาพชํารุด ผิวปูนฉาบรอนออก ช้ันรองสี
หลุด สมควรรีบดําเนินการประสานงานฝายอนุรักษ
จิตรกรรมฝาผนัง กรมศิลปากร ใหผูเช่ียวชาญมาสํารวจ
และทําการซอมตอไป 
 สําหรับในสวนของตัวอาคารภายนอกที่ไดรับ
การบูรณะแลว แตทางวัดไดสรางหลังคาพลาสติกโครง
เหล็ก ปดครอบ ภายในกําแพงแกว ต้ังแตตัวอาคารจด
กําแพงแกว ดานทิศเหนือที่เปนดานหนา และทิศ
ตะวันตก ทําใหบดบังมุมมองในการชมความงดงามของ
อาคาร เห็นควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน เปดมุมมอง เพ่ือ
ความสวยงามและสนับสนุนการจัดเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมไดดวย 
 ในสวนของเรือนพ้ืนถ่ินที่ชํารุดทรุดโทรมมาก
ควรสนับสนุนใหมีการบูรณะโดยถูกวิธี เรือนริมนํ้าที่อยู
ในสภาพดีควรจัดภูมิทัศนเปดมุมมอง รวมท้ังการต้ัง
คณะกรรมการจัดการดูแล ขอความรวมมือในการ
ซอมแซมปรับปรุงอาคารใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
เพ่ือเปนระเบียบ 
 ถึงแมวาวัฒนธรรม วิถีชีวิตแบบด้ังเดิม ของ
ชุมชนหนองแขมบางสวนจะสูญหายไปกับกาลเวลา 
อาคารสถาปตยกรรมภายในวัดรวมทั้งเรือนอาศัย ที่
เหลืออยูก็เปนตัวแทนทางวัฒนธรรมที่ควรรักษาไว 
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