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บทความเรือง การตังชือวัดในเขตภาษีเจริญ
น.ส.วรกานต์ สิทธิจิระโชติ 5706613709
วัด ถือเป็ นศาสนสถานทีสําคัญต่อคนไทยอย่างมากมาตังแต่อดีตแล้ ว เป็ นศูนย์รวมทางจิตใจของ
คนในชุมชน เหมือนสถานทีพักผ่อนหย่อนใจของสําหรับผู้ทีประสบปัญหาและต้ องการทีพึงพิงทางจิตใจ
และทีสําคัญคือเป็ นสถานทีสําหรับการประกอบกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ ทังการเวียนเทียน การสวดมนต์
ฟั งเทศน์ ทําบุญตักบาตร การจัดกิจกรรมงานเทศกาลและมหรสพสําหรับชาวบ้ าน นอกจากนันวัดยัง
เปรียบเสมือนสถานทีทีเป็ นศูนย์กลางทางศิลปะและวัฒนธรรมของทังไทยและต่างชาติ จากเหตุผลเหล่านี
แสดงให้ เห็นว่า วัดถือเป็ นสถานทีสําคัญอย่างหนึงทีคนไทยให้ ความสําคัญเป็ นอย่างมาก ซึงสามารถ
สะท้ อนแง่มมุ ต่างๆ ทังสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม สะท้ อนวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของคนในสังคม
วัฒนธรรม ลัทธิความเชือ สิงแวดล้ อม และทีสําคัญคือสะท้ อนภาษาของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย การตังชือ
วัด จึงถือเป็ นแง่มมุ หนึงของมนุษย์ทีสะท้ อนให้ เราทราบถึงศิลปวัฒนธรรมต่างๆของคนไทยทีเกิดขึนตังแต่
อดีตเรือยมาจนถึงปัจจุบนั ให้ เราเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมทีมีอิทธิพลซึงกันและกัน
บทความเรือง “การตังชือวัดในเขตภาษีเจริญ” มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาทีมาของชือวัดในเขตภาษี
เจริญ โดยสาเหตุทีเลือกวัดในเขตภาษีเจริญเพราะผู้ศกึ ษาอาศัยอยู่ในเขตภาษี เจริญและมีความผูกพันกับ
วัดเหล่านีซึงได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลจากหนังสือเรืองประวัติวดั ทัวราชอาณาจักร อินเทอร์เน็ต และเอกสาร
ต่างๆ และได้ วิเคราะห์ข้อมูลเพือแบ่งประเภททีมาของชือวัดโดยอาศัยกรอบการศึกษาจากวิทยานิพนธ์เรือง
การตังชือวัดในพุทธศาสนาในกรุงเทพมหานคร ของนฤมล ตุงคะโหตรจากการศึกษาพบว่าการสร้ างวัดใน
สมัยก่อน ได้ แบ่งวัดออกเป็ น 2 ประเภท คือ วัดหลวงหรือพระอารามหลวง และ วัดราษฎร์ รวมทังสิน 27
วัด เป็ นพระอารามหลวง 6 วัด และวัดราษฎร์ 21 วัด ดังนี
1. วัดหลวง หรื อ พระอารามหลวง 6 วัด
1.1. วัดนวลนรดิศ แขวงบางหว้ า พระอารามหลวงชันตรี ชนิดวรวิหาร
1.2. วัดคูหาสวรรค์ แขวงคูหาสวรรค์ พระอารามหลวงชันตรี ชนิดวรวิหาร
1.3. วัดอัปสรสวรรค์ แขวงปากคลองภาษี เจริญ พระอารามหลวงชันตรี ชนิดวรวิหาร
1.4. วัดนางชี แขวงปากคลองภาษี เจริญ พระอารามหลวงชันตรี ชนิดสามัญ
1.5. วัดนิมมานรดี แขวงบางหว้ า พระอารามหลวงชันตรี ชนิดสามัญ
1.6. วัดปากนํา แขวงปากคลองภาษี เจริญ พระอารามหลวงชันตรี ชนิดสามัญ
2. วัดราษฎร์ 21 วัด
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2.1. วัดตะล่อม แขวงคลองขวาง
2.2. วัดมะพร้ าวเตีย แขวงคลองขวาง
2.3. วัดนก แขวงคูหาสวรรค์
2.4. วัดบางแวก แขวงคูหาสวรรค์
2.5. วัดปากนําฝั งใต้ แขวงคูหาสวรรค์
2.6. วัดยางบางจาก แขวงคูหาสวรรค์
2.7. วัดวิจิตรการนิมิตร แขวงคูหาสวรรค์
2.8. วัดจันทร์ประดิษฐาราม แขวงบางด้ วน
2.9. วัดกําแพง แขวงบางแวฏ
2.10. วัดชัยฉิมพลี แขวงบางแวก
2.11. วัดตะโน แขวงบางแวก
2.12. วัดโตนด แขวงบางแวก
2.13. วัดโบสถ์อินทรสารเพชร แขวงบางแวก
2.14. วัดโคนอน แขวงบางหว้ า
2.15. วัดรางบัว แขวงบางหว้ า
2.16. วัดอ่างแก้ ว แขวงบางหว้ า
2.17. วัดกําแพง แขวงปากคลองภาษี เจริ ญ
2.18. วัดทองศาลางาม แขวงปากคลองภาษี เจริ ญ
2.19. วัดนาคปรก แขวงปากคลองภาษี เจริญ
2.20. วัดประดูบ่ างจาก แขวงปากคลองภาษี เจริ ญ
2.21. วัดเพลง แขวงปากคลองภาษี เจริญ

จากการศึกษาชือวัดในเขตภาษี เจริญทัง 27 วัด พบว่ามีทีมาในการตังชือแบ่งออกเป็ น 5 กลุม่ ดังนี
ตังตามชือบุคคลทีเกียวข้ องในการสร้ างวัด
- ตังตามสภาพแวดล้ อมบริ เวณวัดหรื อสิงทีมีอยู่ในวัด
- ตังตามตําแหน่งหรื อชือแขวงทีวัดนันตังอยู่
- ตังตามเหตุการณ์ทีเกิดขึน
-

-

ไม่พบประวัติในหรือทีมาให้ การตังชือ
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1. ตังตามชือบุคคลทีเกียวข้ องในการสร้ างวัด เป็ นการตังชือวัดโดยการนําชือบุคคลทีมี
ความสําคัญกับวัด หรือชือทีแสดงความเกียวข้ องกับผู้สร้ างวัดมาเป็ นชือวัด เพือเป็ นการยกย่อง ให้ เกียรติ
และประกาศคุณความดีของบุคคลนันให้ คนรุ่นต่อไปได้ ทราบ จากข้ อมูลทีศึกษาพบจํานวน 7 วัด เป็ นวัด
หลวง 3 วัด และวัดราษฎร์ 3 วัด ดังนี
1.1. วัดนวลนรดิศ แขวงบางหว้ า พระอารามหลวงชันตรี ชนิดวรวิหาร
ชือเดิมของวัดนวลนรดิศคือ วัดมะกอกใน คูก่ บั วัดมะกอกนอกหรือวัดอรุณราชวรารามทีตังอยู่ด้าน
นอก วัดนวลนรดิศอยู่ลกึ เข้ าไปอีก จึงเรียกว่า วัดมะกอกใน ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระยาบรม
มหาประยูรวงศ์(ดิศ บุนนาค)บุตรท่านผู้หญิงนวล ขณะดํารงตําแหน่งเป็ นเจ้ าพระยาพระคลัง ได้ สร้ างวัด
ประยูรวงศาวาสเสร็จเรียบร้ อยใน พ.ศ.๒๓๗๙ แล้ วก็ได้ มาบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั มะกอกในต่อแล้ วน้ อมเกล้ าฯ
ถวายเป็ นพระอารามหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนังเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั พระราชทานนามวัดใหม่วา่ วัดนวลนรดิศเพือระลึกถึงท่านผู้หญิงนวลและสมเด็จเจ้ าพระยาบรม
มหาประยูรวงศ์ มารดาและบุตรผู้สถาปนาวัดนี
1.2. วัดอัปสรสวรรค์ แขวงปากคลองภาษี เจริญ พระอารามหลวงชันตรี ชนิดวรวิหาร
ชือเดิมของวัดอัปสรสวรรค์ คือ “วัดหมู” โดยสันนิษฐานว่ามาจากชือของผู้สร้ างวัด คือพ่อค้ าหมู
ชาวจีนชือ “อู”๋ ชาวบ้ านจึงเรียกกันว่า “วัดจีนอู”๋ หรือ “วัดอู”๋ และเพียนไปเป็ น วัดหมูแทน พอในสมัยสมัย
พระบาทสมเด็จพระนังเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เจ้ าจอมในพระองค์หนึงชือ เจ้ าจอมน้ อย เห็นว่าวัดหมูมีสภาพทรุด
โทรมมาก ต้ องการจะปฏิสงั ขรณ์เพืออุทิศส่วนกุศลให้ แด่บิดา คือ “เจ้ าพระยาพลเทพ (ฉิม) จึงกราบบังคบ
ทูลขอพระบรมราชานุญาติ รัชกาลที 3 มีพระกรุณาพระราชทานทรัพย์สว่ นพระองค์ให้ สถาปนาวัดแห่งนีขึน
ใหม่ แล้ วพระราชทานนามเพือเป็ นอนุสรณ์แด่เจ้ าจอมน้ ออยว่า “วัดอัปสรสวรรค์” เพราะเจ้ าจอมน้ อยเป็ นผู้
มีความสามารถในการแสดงละครเป็ นตัวสุหรานากงในเรืองอิเหนาได้ อย่างดีเยียม จนมีคําเปรียบว่า
“ท่วงท่ารํานันงามสง่าดุจอัปสรมาแต่สวรรค์”
1.3.วัดนิมมานรดี แขวงบางหว้ า พระอารามหลวงชันตรี ชนิดสามัญ
ชือเดิมของวัดนิมมานรดี คือ “วัดบางแค” โดยสันนิษฐานว่าสร้ างขึนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัย
รัชกาลที 2 วัดบางแคคงจะเจริญรุ่งเรืองมากวัดหนึง และต่อมาก็ได้ ร่วงโรยลง ต่อมาในสมัยรัชกาลที 5 พ.ศ.
2415 พระอธิการแจ้ ง ซึงได้ ย้ายจากวัดระฆังโฆสิตาราม มาปกครองวัด ท่านมีความคุ้นเคยกับขุนตาลวโน
ชากร (นิม) และภรรยาชือ “ดี” เป็ นอันมาก สองสามีภรรยา ซึงเป็ นผู้มีฐานะมันคงในสมัยนัน จึงได้ เป็ น
กําลังใหญ่ทําการปฏิสงั ขรณ์วดั บางแคขึนใหม่ทงหมด
ั
เมือได้ บรู ณปฏิสงั ขรณ์เสนาสนะต่างๆขึนสําเร็จ
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มันคงแล้ ว ทางวัดจึงปรึกษากันว่า วัดบางแคเสมือนว่าได้ถกู สร้ างขึนใหม่ สมควรจะได้เปลียนชือวัดเสีย
ใหม่ ตามชือผู้บรู ณปฏิสงั ขรณ์วดั เพือเป็ นเกียรติอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีให้ เป็ นทีปรากฏสืบไป จึงได้ ตก
ลงกันเปลียนชือจากเดิมมาเป็ น วัดนิมมานรดี โดยอาศัยชือสองสามีภรรยาดังกล่าว เพือให้ มีความ
ความหมายสอดคล้ องกับชือสวรรค์ชนที
ั 5 ด้ วย
1.4. วัดวิจิตรการนิมิตแขวงคูหาสวรรค์
ชือเดิมของวัดวิจิตรการนิมิต คือ “วัดหนังบางแวก” ไปพ้ องกับวัดหนังบางขุนเทียน จังหวัดเดียวกัน
ทําให้ การติดต่อหรือการไปรษณีย์มกั จะผิดพลาดเสมอ ๆ คณะกรรมการจึงได้ ทําหนังสือขออนุญาตเปลียน
ชือจาก วัดหนังบางแวก เป็ น วัดวิจิตรการนิมิตรซึงสันนิษฐานว่าทีเปลียนเป็ นชือนีเนืองจากในสมัยนัน ท่าน
พระครูวิจิตรวรวัฒน์ เป็ นเจ้ าอาวาสอยู่ และท่านได้ พยายามปรับปรุงวัดตลอดมา กรมศาสนาได้ พิจารณา
นําเสนอกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ ยกเป็ นวัดพัฒนาตัวอย่าง พร้ อมทังเปลียนชือใหม่
ด้ วย
1.5. วัดจันทร์ประดิษฐารามแขวงบางด้ วน
ชือของวัดจันทร์ประดิษฐาราม สันนิษฐานว่า ได้ มีคฤหบดีผ้ มู งคั
ั ง ชือนายจันปะขาว มอบทีดิน
ถวายให้ แก่วดั เนือที 46ไร่เศษ แล้ วตนเองก็ได้ น่งุ ขาวห่มขาวจําศีลภาวนาอยู่ทีวัดนีจนตลอดชีวิต ประชาชน
จึงได้ ขนานนามว่า “วัดจันปะขาว” ต่อมาก็ได้ มีการเรียกเพียนไปเป็ น “วัดชีปะขาว” บ้ าง “วัดจันตาปะขาว”
บ้ าง ในทีสุดก็ได้ เปลียนชือมาเป็ นวัดจันทร์ประดิษฐาราม
1.6 วัดชัยฉิมพลีแขวงบางแวก
ชือของวัดชัยฉิมพลี ตามทีเล่าสืบกันมาว่า “พระยาสีหราชเดโชชัย” และคุณหญิง “งิว” ผู้เป็ น
ภรรยา ได้ สร้ างวัดนีขึนมาเมือประมาณ พ.ศ. 2398 โดยได้ บริจาคทีดิน 50 ไร่ เป็ นทีสร้ างวัด ครันแล้ วได้
ขนานนามว่า “วัดชัยฉิมพลี” เพือเป็ นเกียรติอนุสรณ์ โดยใช้ คําว่า “ชัย” และ “ฉิมพลี” ทีแปลว่า “ไม้ งิว” ซึง
ตรงกับชือภรรยาว่า “งิว” ต่อเติมให้ สอดคล้ องกัน วัดชัยฉิมพลี
2. ตังตามสภาพแวดล้ อมบริเวณวัดหรือสิงทีมีอยู่ในวัดเป็ นการตังชือวัดโดยการนํา
สิงแวดล้ อมทีปรากฏมาตังเป็ นชือ ทังลักษณะทางภูมิประเทศ สิงทีมีอยูใ่ นวัดรวมทังบริเวณนอกวัดด้ วย
จากข้ อมูลทีศึกษาพบวัดราษฎร์จํานวน 9 วัด ดังนี
2.1. วัดมะพร้ าวเตียแขวงคลองขวาง
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วัดมะพร้ าวเตีย สันนิษฐานว่าถูกสร้ างขึนเมือประมาณพ.ศ. 2385 บริเวณทีตังวัดแต่เดิมคงจะเต็ม
ไปด้ วยสวนผลไม้ ซึงเป็ นมะพร้ าวพันธุ์เตียเป็ นส่วนมาก ชาวบ้ านซึงนิยมเรียกชือวัดตามลักษณะภูมิ
ประเทศ จึงได้ เรียกชือว่า วัดมะพร้ าวเตีย
2.2. วัดบางแวกแขวงคูหาสวรรค์
ชือเดิมของวัดบางแวกคือ วัดบางแหวก สาเหตุทีชือนีเพราะว่าในสมัยก่อนนิยมการสัญจรทางนํา
จะเข้ าคลองบางแวกได้ก็ต้องแหวกผักตบชวาเพราะมีมากจนปิ ดทางสัญจรไปมา จากทีเรียกกันว่า บาง
แหวก จึงค่อยๆเพียนมาเป็ น บางแวกแทน
2.3.วัดปากนําฝั งใต้ แขวงคูหาสวรรค์
ชือวัดปากนําฝั งใต้ เป็ นการเรียกกันตามลักษณะภูมิประเทศทีชาวบ้ านนิยมเรียกกันมา อาจ
เนืองจากอยู่บริเวณปากแม่นํา จึงเรียกว่าปากนํา และเนืองจากมีวดั ปากนําฝั งเหนือทีอยู่ตรงข้ ามแล้ ว จึงได้
เรียกเป็ น วัดปากนําฝั งใต้ แทน
2.4.วัดยางบางจากแขวงคูหาสวรรค์
ชือของวัดยางบางจาก สันนิษฐานว่าเนืองจากวัดนีตังอยู่ทีคลองบางจาก ชาวบ้ านจึงมักนิยม
เรียกชือวัดตามลักษณะภูมิประเทศ จึงได้ เรียกชือวัดว่า วัดยางบางจาก
2.5.วัดรางบัวแขวงบางหว้ า
ชือของวัดรางบัว เชือว่าเนืองจากมีสภาพภูมิประเทศเป็ นทีราบลุม่ ติดต่อกับคลองรางบัว และคลอง
ภาษี เจริญ จึงได้ เรียกว่า วัดรางบัว
2.6.วัดอ่างแก้ วแขวงบางหว้ า
ชือของวัดอ่างแก้ ว เชือว่าเนืองจากด้ านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของบริเวณทีสร้ างอุโบสถ ทีดินมี
ลักษณะเป็ นอ่างมีนําใสขังอยู่ พระภาวนาโกศลจึงถือเอาลักษณะทีดินแห่งนันมาตังเป็ นนามวัดว่า “วัดอ่าง
แก้ ว” และไม่มีการเปลียนแปลงมาจนตราบเท่าทุกวันนี
2.7.วัดทองศาลางามแขวงปากคลองภาษี เจริญ
ชือเดิมของวัดทองศาลางามทีชาวบ้ านในสมัยก่อนนิยมเรียก คือ “วัดทองล่าง” หรือ “วัดทอง” ใน
สมัยรัชกาลที 3 ชาวบ้ านทีพายเรือผ่านมาทางคลองบางหลวงน้ อย มาเห็นศาลาริมนําของวัดทองล่าง ต่าง
พากันชืนชมว่าเป็ นศาลาริมนําทีงดงาม ต่อมาทางวัด จึงได้ นําคําว่า “ศาลางาม” มาต่อท้ ายชือเดิมของวัด
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เป็ น “วัดทองศาลางาม” ทังนี เนืองจากศาลาริมนํา มีสภาพเก่าและทรุดโทรมลงมาก ทางวัดจึงรือศาลา
ริมนําทิงไป และได้ ยกหน้ าบันของศาลาริมนํามาไว้ เป็ นหน้ าบันของศาลาการเปรียญดังเช่นปัจจุบนั จึงได้
ชือว่า วัดทองศาลางาม
2.8. วัดนาคปรกแขวงปากคลองภาษี เจริญ
ชือของวัดนาคปรก ตามประวัติทีเล่ากันสืบต่อกันมาว่าเจ้ าสัวพุก เป็ นพ่อค้ าชาวจีนมีภรรยาเป็ นคน
ไทย ได้ สร้ างวิหารเป็ นอนุสรณ์แก่ภรรยา สร้ างอุโบสถเป็ นอนุสรณ์แก่ตวั เอง ครันแล้ วได้ อญ
ั เชิญพระพุทธรูป
มาประดิษฐานไว้ ในอุโบสถและวิหาร สําหรับทีวิหารนันได้สร้ างนาคปรก 7 เศียรเป็ นปูน องค์พระเป็ น
สัมฤทธิ ชาวบ้ านจึงได้เรียกว่า วัดนาคปรกตามลักษณะพระพุทธรูปทีถือว่าศักดิ สิทธิ ของวัดนี
2.9.วัดประดูบ่ างจากแขวงปากคลองภาษีเจริญ
ชือของวัดประดูบ่ างจาก สันนิษฐานว่าเนืองจากบริเวณวัดล้ อมรอบไปด้ วยต้ นไม้ นานาชนิด
โดยเฉพาะอย่างยิงต้ นประดูแ่ ละต้ นจาก ซึงขึนอยู่ตามริมคลองมากมาย จึงได้ ชืออย่างนัน อีกนัยหนึง คําว่า
“ประดู”่ จึงได้เรียกกันโดยอาศัยเหตุผลทางประวัตศิ าสตร์และภูมิศาสตร์
3. ตังตามตําแหน่ งหรือชือแขวงทีวัดนันตังอยู่เป็ นการตังชือวัดโดยการใช้ ชือบอกตําแหน่งหรือ
แขวงทีตังในการตังชือ จากข้ อมูลทีศึกษาพบวัดหลวงจํานวน 2 วัด คือ
3.1 วัดคูหาสวรรค์แขวงคูหาสวรรค์ พระอารามหลวงชันตรี ชนิดวรวิหารคูหาสวรรค์
ชือเดิมของวัดคูหาสวรรค์คือ “วัดศาลาสีหน้ า” ดังปรากฏตามแผนทีวัดสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมา
เมือวัดได้ รับการปฏิสงั ขรณ์ใหม่ และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระกรุณาโปรดให้
อัญเชิญพระพุทธปฎิมากรปางนังสมาธิราบ ไปประดิษฐานเป็ นพระประธานในพระอุโบสถวัดพระเชตุพน
ทรงขนานพระนามว่า “พระพุทธเทวปฏิมากร” ซึงยังปรากฏอยู่ในปั จจุบนั นี แล้ วทรงพระกรุณาโปรดให้
สร้ างพระประธานขึนใหม่ สําหรับประดิษฐานเป็ นพระประธานแทนพระพุทธเทวปฏิมากร ทีโปรดให้
อัญเชิญไปนันและโปรดให้ สถาปนาพระอุโบสถศาลาการเปรียญและเสนาสนะขึนอีกเป็ นอันมาก เมือ
สถาปนาสําเร็จบริบรู ณ์แล้ ว จึงพระราชทานนามใหม่วา่ วัดคูหาสวรรค์
3.2. วัดปากนํา แขวงปากคลองภาษีเจริญ พระอารามหลวงชันตรี ชนิดสามัญ
วัดปากนํา ตังอยู่ ณ ทีราบลุม่ บางกอกซึงเป็ นส่วนหนึงของดินดอนสามเหลียมปากแม่นํา
เจ้ าพระยา ตังอยู่ริมคลองหลวงหรือ คลองบางกอกใหญ่ อันเป็ นลําแม่นําเจ้ าพระยาเดิม ก่อนทีจะมีการขุด
คลองลัดหน้ าวัดอรุณ-ราชวรารามและ กลายเป็ นลําแม่นําเจ้ าพระยาในปัจจุบนั เนืองจากวัดตังอยู่บริเวณ
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ปากคลองด่านทีแยกไปจากคลองบางหลวงอีกทีหนึง ชือของวัดจึงถูกเรียกขานตามตําบลทีตังว่า วัด
ปากนํา
4. ตังตามเหตุการณ์ ทีเกิดขึนเป็ นการตังชือวัดโดยตังตามเหตุการณ์ทีเกิดขึนซึงมีความเกียวข้ อง
กับการสร้ างวัด อาจเป็ นเหตุการณ์ทีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ตังเพือระลึกถึงคุณงามความดี
เทิดพระเกียรติให้ กบั ผู้มีสว่ นร่วมในเหตุการณ์ จากข้ อมูลทีศึกษาพบจํานวน 2 วัด เป็ นวัดหลวง 1 วัด และ
วัดราษฎร์ 1 วัด ดังนี
4.1. วัดนางชี แขวงปากคลองภาษี เจริญ พระอารามหลวงชันตรี ชนิดสามัญ
ชือของวัดนางชีสร้ างจากเหตุการณ์ทีเกิดขึนซึงเกียวกับการสร้ างวัด โดยมีสาเหตุมาจาก แม่อิม ผู้
เป็ นลูกสาวของเจ้ าพระยาพิชิตชัยมนตรีป่วยอย่างไม่ร้ ูสาเหตุ จนกระทังมีชีปะขาวมานิมติ เข้ าฝั นให้
เจ้ าพระยาพิชิตชัยมนตรีแก้ บนโดยให้ ลกู สาวบวชชี ดังนันเมือแม่อิมหายป่ วย เจ้ าพระยาพิชยั มนตรีจึงให้
ลูกสาวบวชชีพร้ อมกับสร้ างวัดนีและเมือสร้ างเสร็จได้ ถวายวัดนีแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกเป็ นพระ อารามหลวง ได้ พระนามว่า “วัดนางชีโชติการาม”
4.2. วัดตะล่อมแขวงคลองขวาง
ชือของวัดตะล่อม สันนิษฐานว่ามาจากลักษณะการทีศรัทธาชาวบ้ านค่อยๆรวมกัน ร่วมมือกันไปที
ละเล็กทีละน้ อย สร้ างเสนาสนะขึนทีละอย่าง ๆ ค่อยๆตะล่อมรวมเข้ ามาเป็ นกลุม่ ก้ อนขึนมาเป็ นวัดโดย
สมบูรณ์นนเอง
ั ซึงคําว่าตะล่อมตามพจนานุกรมให้ ความหมายของคําว่า “ตะล่อม” ไว้ สองอย่าง ๑.
หมายถึงทําให้ รวมเป็ นกอง ซึงรวมถึงทีเอาใช้ ในความหมายของการพูดจาหว่านล้ อมให้ เข้ าประเด็น กับ ๒.
หมายถึงอัตราตวงวัดปริมาตรข้ าวเปลือกและธัญพืชอืนๆในสมัยโบราณ คือ ๔ เกวียนเป็ น ๑ ตะล่อม และ
๕ ตะล่อม เป็ น ๑ ยุ้ง
5. ไม่ พบประวัติในหรือทีมาให้การตังชือจํานวน 8 วัด ดังนี
5.1. วัดนกแขวงคูหาสวรรค์
5.2. วัดกําแพงแขวงบางแวก
5.3. วัดตะโนแขวงบางแวก
5.4. วัดโตนดแขวงบางแวก
5.5. วัดโบสถ์อินทรสารเพชร
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5.6. วัดโคนอนแขวงบางหว้ า
5.7. วัดกําแพงแขวงปากคลองภาษี เจริญ
5.8. วัดเพลงแขวงปากคลองภาษี เจริญ
สรุป
จากการศึกษาเรือง การตังชือวัดในเขตภาษีเจริญ พบว่าวิธีทีใช้ ในการตังชือวัดมีทงหมด
ั
4 วิธี คือ
ตังตามชือบุคคลทีเกียวข้ องในการสร้ างวัด, ตังตามสภาพแวดล้ อมบริเวณวัดหรือสิงทีมีอยู่ในวัด, ตังตาม
ตําแหน่งหรือชือแขวงทีวัดนันตังอยู่ และตังตามเหตุการณ์ทีเกิดขึน
วิธีการตังชือ
1. ตังตามชือบุคคลทีเกียวข้ องในการสร้ างวัด
2. ตังตามสภาพแวดล้ อมบริเวณวัดหรือสิงทีมีอยูใ่ นวัด
3. ตังตามตําแหน่งหรือชือแขวงทีวัดนันตังอยู่
4. ตังตามเหตุการณ์ทีเกิดขึน
5. ไม่พบประวัติในหรือทีมาให้ การตังชือ
รวม

จํานวน
6
9
2
2
8
27

ร้ อยละ
22.22 %
33.33 %
7.4 %
7.4 %
29.63 %
100

จากตารางแสดงให้ เห็นว่าการตังชือทีพบมากทีสุดคือ ตังตามสภาพแวดล้ อมบริเวณวัดหรือสิงทีมี
อยู่ในวัด รองลงมาคือ ตังชือตามบุคคลทีเกียวข้ องในการสร้ างวัด และสุดท้ ายมีจํานวนเท่ากันคือ ตังตาม
ตําแหน่งหรือชือแขวงทีวัดนันตังอยู่กบั ตังตามเหตุการณ์ทีเกิดขึน โดยจากการศึกษานีแสดงให้ เห็นว่าชือวัด
ทีมนุษย์ตงขึ
ั น เป็ นการนําความสัมพันธ์ของมนุษย์กบั สิงรอบตัว ทังภูมิประเทศ สภาพแวดล้ อม บุคคลที
เกียวข้ อง ตําแหน่งทีตัง และเหตุการณ์ตา่ งๆทีเกิดขึนมาใช้ ในการตังชือ สะท้ อนให้ เห็นว่ามนุษย์ได้ให้
ความสําคัญกับวัดเป็ นอย่างมากและวัดก็ถือเป็ นแง่มมุ หนึงทีทําให้ ได้ เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของมนุษย์ในแต่
ละยุคสมัยโดยทีวัฒนธรรมเหล่านีทําให้ เกิดภาษาทีเป็ นชือเรียกและชือเรียกเหล่านีก็สือให้ เห็นถึงลักษณะ
ทางวัฒนธรรมของคนไทยเช่นกัน
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