
 

                      
 

 

“หลวงพอสุน จันทโชติ” วัดศาลากุน ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พระเกจิช่ือดังเจาตำรับ

เครื่องรางของขลงั หนึ่งในชุดเบญจภาคี “หนุมานแกะ” อันโดงดัง หนุมานแกะหลวงพอสุน เปน

เครื่องรางของขลงัทีไ่ดรับการยอมรับและเปนที่นยิมสะสม ไมแพ “มีดหมอหลวงพอเดิม วัดหนองโพ” 

และ “เขีย้วเสือหลวงพอปาน วัดบางเหีย้” ซึ่งเปนทีเ่ลื่องลือและไดรับความนิยม 

 

ยอนไปเมือ่ครั้งหลวงพอสุน ยงัเปนพระลูกวัด ปลกูตนไมไวในบริเวณกฏุิ 2 ชนิด คือ ตนรักและตนพุด

ซอน หมั่นดูแลรดน้ำ โดยนำน้ำสะอาดมาทำเปนน้ำมนต เพื่อรดตนไมทั้งสองทุกคร้ัง จนเจริญเติบโต 

กระทั่งทานไดรับตำแหนงเจาอาวาส เมือ่ตนไมเจริญเติบโตไดที่ จึงดูฤกษยามทำพิธีพลีและสังเวย 

กอนลงมอืขุดดวยตัวเอง จากนัน้นำไปตากแดดจนแหง แลวใหชางแกะเปนรูปหนุมานจนหมด 

รวบรวมหอดวยผาขาวใสบาตรเพื่อปลกุเสกในกุฏิ จนถึงวันเสาร ซึ่งถือวาเปนวันแรงก็จะเขาไปปลกุ

เสกดวยพระคาถาในอุโบสถเพยีงรูปเดียว โดยปดประตูและหนาตางทั้งหมด มีเวรยามเฝาไมใหใคร

รบกวน ดังนี้เปนประจำทกุวันเสาร จนครบถวนกระบวนการตามกำหนดของทาน จึงเกบ็ไวแจก 

นอกจากหนุมานแกะที่ทำจากตนรักและตนพุดซอน หลวงพอสุนยังไดแกะหนุมานจากงาชาง แตสราง

ในรุนหลัง ไมคอยพบเห็น 

 

 
 

 

 



 

หลวงพอสุน จันทโชติ 
  

หนุมานแกะหลวงพอสุน แยกเปน 2 พิมพ คือ พิมพหนาโขนและพิมพหนากระบี ่

พิมพหนาโขน เปนฝมือการแกะอันวิจิตรของชางแกะ ที่จะเกบ็รายละเอยีดตางๆ อยางครบถวน ทำ

ใหมีความสวยงามและแลดูเขมขลังยิ่งนัก 

สวนพิมพหนากระบี ่เปนแบบเรียบงาย ไมคอยมเีคร่ืองเครามากมาย แตก็ยังคงความงามในอกี

รูปแบบหนึ่ง และแลดูเขมขลงัเชนกัน ดวยความชำนาญของชางแกะ 

 

ในปจจุบัน หนุมานแกะหลวงพอสุนหาดูหาเชายากมาก ทุกเนื้อทุกพิมพ ดวยผูทีม่ีไวในครอบครอง

ตางหวงแหน นอกจากนี้ ยังมกีารทำเทียมเลยีนแบบสูงอีกดวย ดังนั้น จึงตองใชการพิจารณาอยางถี่

ถวน เร่ิมจากการดูพมิพทรง ตองดูลักษณะการแกะใหดี เพราะของเทียมลักษณะจะแลดูแข็งกราว

และไมเปนเอกลกัษณ สวนดานเนื้อไม ใหนึกถงึสภาพไมที่ตากแหงที่นำมาแกะ เมือ่ผานกาลเวลาเนิ่น

นาน เนื้อจะแหงสนิท และมีน้ำหนักเบา ถาผานการสัมผัสจะฉ่ำมัน แตตามซอกยังคงแหง 

 

เลากันวาทานช่ือ สุน ปานกล่ำ เปนชาวปากเกร็ดโดยกำเนิด เกดิราวป พ.ศ.2403 - 2404 เมื่อ

อุปสมบทแลว ไดรับฉายาวา จนัทโชติ แปลวา รุงเรืองดุจจันทรเพ็ญ อยูจำพรรษาอยูที่วัดศาลากุน 

และดวยศีลาจารวัตรของทาน ทำใหเปนที่เคารพศรัทธาของชาวบานมาต้ังแตพรรษาตนที่ยงัเปนพระ

ลูกวัดอยู ดังนั้น เมื่อเจาอาวาสมรณภาพลง ชาวบานจึงนิมนตใหรับตำแหนงเจาอาวาสสืบตอ ซึ่งก็ได

พัฒนาและบูรณปฏิสังขรณวัดจนเจริญรุงเรืองสืบมา 

 



 

 
หนุมาน หลวงพอสุน วัดศาลากุน นนทบุรี พิมพโขน แกะจากงาชางอยางวิจิตรอลังการ 

 
 

ทานเปนหนึ่งในพระคณาจาจารยผูลงอกัขระบนแผนทองแดงใชเปนมวลสารในการจัดสรางเหรียญที่

ระลึกวัดราชบพิธฯ คร้ังที่ 4 (พ.ศ.2481) อีกทั้งยังเปนสหธรรมิกหลวงพอกลิ่น วัดสะพานสูง โดยมี

อายุมากกวาหลวงพอกลิ่นประมาณ 5 ป 
 

 
หนุมานแกะหลวงพอสุน พิมพหนากระบ่ี แกะจากไมอยางพิถีพิถัน 

 



 

 

 

 

หลวงพอสุน มีช่ือเสียงมาก ในฐานะเปนตนตำรับของการสรางหนุมานแกะ  

ในป พ.ศ.2482 หลวงพอสุนมรณภาพลงอยางสงบ สิริอายุประมาณ 78 ป 
 

 
 

สำหรับเกาะเกร็ด พื้นที่ต้ังวัดศาลากุน เดิมทีไมไดเปนเกาะ เปนแผนดินที่ยื่นออกไปเหมือนแหลมจาก

พื้นแผนดินของอำเภอปากเกร็ด ที่แมน้ำเจาพระยาไหลออมผานไป ช่ือเดิมคือ บานแหลม ในสมัย

แผนดินพระเจาทายสระ แหงกรุงศรีอยุธยา เห็นวาหากขุดคลองลัดตรงบานแหลมแลว ระยะทางจะ

สั้น เรือจะสัญจรไปมาไดสะดวก จึงโปรดใหขุดคลองลัด เมื่อป พ.ศ.2265 เรียกวา คลองลัดเกร็ดนอย 

โดยมีความกวางเพยีง 6 วาเทานั้น ตอมากระแสน้ำเปลี่ยนทิศ เซาะตลิ่งทำใหคลองขยาย แผนดินตรง

แหลมจงึกลายเปนเกาะ เรียกช่ือแผนดินที่ถูกคลองขุดตัดขาดจากแผนดินใหญนี้วา เกาะศาลากุน 

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ระบุในโฉนดช่ือวา เกาะศาลากนุ ตามช่ือ วัดศาลากนุ ตอมาเมือ่ต้ัง อ.ปากเกร็ด 

จึงเรียกเปนเกาะเกร็ด วัดศาลากุน ต้ังอยูเกือบกลางเกาะเกร็ด ทองที่หมู 3 บานเกาะศาลากุน การ

เดินทางไปยังวัดนี้ ถาหากขามเรือที่ทาวัดกลางเกร็ด เมื่อขึ้นทีท่าเกาะเกร็ด จะมีถนนไปถึงวัดนี้ได 

ระยะทางประมาณ 1,400 เมตร กลาวกนัวาวัดนี้เปนวัดเกาเชนกัน เดิมต้ังอยูริมแมน้ำ เนื่องจากดิน

ริมแมน้ำงอกขึ้นเรื่อยๆ ปจจุบนันี้จึงอยูเกือบกลางเกาะเกร็ด 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

ประวัติความเปนมาวัดศาลากุล 

วัดศาลากลุ เปนวัดที่สรางมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยธุยาตอนปลายเปนวดัของชุมนที่มีประชากรไมมาก 

เนื่องจากในสมัยนั้นประชาชนไมนิยมอยูอาศัยในบริเวณชายตลิ่งที่เปนที่ดินงอก เพราะการสัญจรไป

มาทางน้ำไมสะดวกเหมือนเชนบริเวณริมแมน้ำที่ไมมีดินงอก ผูคนจึงมาอยูกันในลดัเกร็ด และบริเวณ

ทางตลาดทาทรายมากกวา วัดศาลากุลเมือ่เร่ิมสรางวัดคงอยูไมหางจากแมน้ำมาก และมีคลองวัด

ศาลากุลเปนทางเช่ือมแมน้ำเจาพระยา ตอมาที่ดินงอกออกไปมาก ปจจุบันนี้วัดศาลากุลจึงอยูหาง

จากแมน้ำเจาพระยามากเชนกนั 

                 

วัดศาลากลุถูกปลอยทิ้งลาง ต้ังแตครั้งเสียกรุงศรีอยธุยาจนถึงประมาณสมัยรัชกาลที่ ๒ เปนชวงเวลา

ที่มีการคากับตางประเทศมากอีกคร้ังหนึง่ มีเรือสำเภามาจอดที่ปากดานเพื่อรอรับสินคา เชน คร่ัง 

ขาว ไมฝาง ฯลฯ ไปขายยังตางประเทส ในการคาดวยเรือสำเภาคร้ังนั้นมีพระบรมวงศานุวงศแลว

ขาราชการช้ันผูใหญ ใชเรือสำเภาคาขายกับเมอืงจนีมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งกรมหมื่นเจษฎาบดินทร 

พระราชโอรสในรัชกาลที่ ๒ ตอมาไดเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา 

 

 

 

 



 

 

 

 

เจาอยูหัว เหลาขาราชบริพารในพระองคที่มาในเรือสำเภานั้นได จอดพักเรือสำเภาบริเวณหนาวัด ได

บูรณปฏิสังขรณวัดนี้ ซึ่งมีประวติัของวัดนี้ที่เกีย่วของกับเจานายฝายหนาไดมาบูรณะวัดนี้ 
 

 

 

 
 

 

 

เจาพระยารัตนาธิเบศร (กุน) สมุหนายก ไดรับราชการต้ังแตคร้ังสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช มา

จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๒ มีสำเภาคาขายกับจีน โดยทีตั่วทานเปนคนจีน และไดมาสรางศาลาใหบริวาร

พักบริเวณใกลวัด ศาลานี้คนทั่วไปจึงเรียกกันวา ศาลาเจาคุณกนุ หรือ ศาลาจีนกุน วัดที่อยูใกลศาลา

จึงเรียกวา วัดศาลากลุ รวมทั้งเปนช่ือเดิมของเกาะเกร็ดดวย เมื่อการคาสำเภายกเลิกไป บริเวณวัด

ศาลากุลทีส่งบเงยีบ จึงเปนวัดสำหรับพระสงฆผูรักสงบ หลวงพอสุน พระเกจิอาจารย อดีตเอาวาสวัด

ศาลากุล เปนเถระทีม่ีช่ือเสยีงของวัดศาลากุลนี้ สำหรับช่ือวดันั้นเขียนแตกตางกันเปน ๒ อยางคือ 

ศาลากุล และ ศาลากนุ แตปจจุบันใช วัดศาลากุล วดัมีที่ดินทั้งหมด 40 ไร เจาอาวาสองคปจจบุัน 

(พ.ศ. 2556) ช่ือพระครูธรรมะคุณากร มพีรรษา 25 พรรษา มีพระภายในวัดจำนวน 12 รูป  

 

 

 

 



 
 

ส่ิงสำคัญภายในวดั 

สิ่งกอสรางตางๆ ภายในวัดไมวาจะเปนอุโบสถ ศาลาการเปรยีญหมูกุฎี เปนสิ่งกอสรางใหมทั้งหมด 

                 

อุโบสถ   เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๕ หอง หลงัคาลด ๒ ช้ัน มีมุขคลมุชานชาลาทั้ง

ดานหนาและดานหลงั ชอฟา ใบระกา หางหงส และคันทวยปนูประดับกระจกหนาบันเปนปูนปดทอง

ประดับกระจก 

                 

วิหารดานใตอุโบสถ    มีวิหารประดิษฐานรูปหลออดีตเจาอาวาสเปนอาคารคอนกรตีเสริมเหลก็ช้ัน

เดียว ชอฟา ใบระกา หางหงส และหนาบนัเปนปูนปดทองประดับกระจกส ี

                 

สระน้ำ   บริเวณดานตะวันออกของหมูกฏุิใกลคลองวัดศลากลุมีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมสำหรับกกัน้ำจาก

คลองทางวัด สมัยกอนพระสงฆใชฉันใชทรงน้ำได ผนังของสระทั้งสี่ดานกออิฐฉาบปูน แตละดานมี

ทางเดินลงไปสระได บนไดทางเดินลงสระนั้นกอเปนผนังเหมือนเปนขอบสระช้ันใน การออกแบบสระ

น้ำเชนนี้เปนภูมิปญญาเชิงชางทีดี่ ถัดจากสระน้ำมาทางดานคลอง มีสะพานปูนเลก็ๆที่สรางครอม

คลองเลก็ที่เขาไปทีอู่เก็บเรือของวัด สะพานปูนนี้ออกแบบงาย ๆ แตสวยงามและกลมกลืนกับ

ธรรมชาติริมคลองหนาวัดนี้ 
 



 

 
 

หีบมุกและโตะหมูมุก   หลวงพอสุนอดีตเจาอาวาสวดัศาลากุลทานไดสรางหีบมกุพรอมโตะหมูชุด

ใหญที่ประดับมุกไฟอยางดี และฝมืองดงามมาก พรอมเคร่ืองแกวเจียระไนชุดใหญ นับเปนงานศิลปะ

ช้ันสูงที่มีความงดงาม และมีคุณคายิ่งทีเ่ปนสมบัติของวัดศาลากุล เครื่องมุกและเครื่องแกวเจยีระไน

เปนทีนิ่ยมมากในสมยัรัชกาลที ่๕ วัดใดที่มีเครื่องมกุเคร่ืองแกวที่สวยงาม งเปนวัดทีไ่ดรับการยกยอง

มาก ต้ังแตสมัยรัชกาลที่ ๕ เปนตนมา 
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