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สถาบันราชภัฏเทพสตรี

พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นปีสำคัญในความรับรูข้ องปวงชนชาวไทยอีกปีหนึง่ ด้วยเป็น ๑๕๐ ปีแห่งพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ประสูติ พ.ศ. ๒๔๙๖) ตลอดระยะเวลาที่
พระองค์ปกครองราชอาณาจักรสยามติดต่อกันนานถึง ๔๒ ปี คือตั้งแต่ พ.ศ .๒๔๑๑ - พ.ศ. ๒๔๕๓
เป็นที่ประจักษ์ชัดว่างานการปกครองของพระองค์ได้ก่อคุณประโยชน์อย่ างเอนกอนันต์ต่อชาวสยาม
รวมทัง้ ราชอาณาจักรสยาม สาเหตุหนึง่ ของความสำเร็จดังกล่าวคือการได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยีย่ มพสกนิกรและศึกษาภูมิฐานบ้านเมืองอย่างใกล้ชิดก่อให้เกิดความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ใน
พระหฤทัยของพระองค์
เมืองลพบุรีเคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จประพาสตั้งแต่ก่อนเสด็จครองราชย์ดังที่ทรงบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์ระยะทางเสด็จประพาส
มณฑลอยุธยาเมือ่ ปีขาล พ.ศ. ๒๔๒๑ ว่า พอสองโมงขึน้ เสลีย่ งไปออกประตูวงั ด้านเหนือ ไปทาง
หน้าวัดเสาธงทองไปดูตกึ วิชาเยนทร์ทง้ั สามส่วนซึง่ ได้สง่ ให้มสิ เตอร์แกรซีทำแผนทีม่ าดู แลอธิบายต่อทีหลัง แต่ตกึ ปิจคุ ชสารตึกสีเ่ หลีย่ มตึกยายจูซ๋ ง่ึ ได้เคยเห็นแต่เล็ก ๆ เมือ่ ได้ตามเสด็จทูลกระหม่อมขึน้ มาจำไม่ได้วา่ อยูท่ ไ่ี หน ถามผูใ้ ดก็ไม่ได้ความ และเมือ่ เสด็จขึน้ ครองราชย์แล้วปรากฏหลักฐานว่า
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังเมืองลพบุรอี ย่างน้อยถึง
๕ ครัง้ กล่าวคือ
๑. เมือ่ ปีวอก จัตวาศก ศักราช ๑๒๓๔ (ตรงกับ พ.ศ.๒๔๑๕) เป็นกาลเวลาทีค่ รองราชย์ได้เพียง
๔ ปี การเสด็จคราวนีเ้ กิดขึน้ ในต้นรัชกาล หลักฐานการเสด็จยังไม่พบในรายละเอียดนอกจากเรือ่ งการเล่นสักรวา ๓ คืน ณ บริเวณท้องพรหมมาศ ซึง่ เป็นบริเวณทุง่ น้ำขนาดใหญ่รอบ ๆ วัดมณีชลขัณฑ์ การเล่น
สักรวาคราวนีน้ น้ั มีการระบุชอ่ื สถานทีค่ อื ทุง่ พรหมมาศและลพบุรใี นบทสักรวาด้วย สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายว่ามีผรู้ ว่ มเล่นสักรวาคราวนัน้ รวม ๘ วง ปรากฏชือ่ ผูเ้ ล่น อาทิ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และกวีหญิงผูม้ ชี อ่ื เสียงคือคุณพุม่ หรือทีร่ จู้ กั ในชือ่ ว่าบุษบาท่าเรือจ้าง กาลเวลาของการเสด็จพระราชดำเนินนัน้ คือเดือน ๑๒ ซึง่ เป็นฤดูนำ้ หลากท่วมทุง่ พรหมาสตร์
๒. เมือ่ ปีขาล สัมฤทธิศก ศักราช ๑๒๔๐ (ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๒๑ หรือ ร.ศ. ๙๗) การเสด็จพระราชดำเนินมายังเมืองลพบุรีคราวนี้ปรากฏรายละเอียดในพระราชนิพนธ์เยอนั ล เป็นพระราชนิพนธ์ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงบรรยายอย่างละเอีย ดนับแต่เสด็จออกจากต้นทาง
คือกรุงเทพฯ ไปยังบางปะอินและมายังเมืองลพบุรี เมือ่ เสด็จถึงเมืองลพบุรไี ด้ประทับ แรม ณ พระทีน่ ง่ั พิมานมงกุฎในพระนารายณ์ราชนิเวศน์รวมทั้งประทับในเรือและแพพระที่นั่งในท้องพรหมาสตร์ ประทับใน
เมืองลพบุรีนาน ๕ วัน จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยทรงใช้เส้นทางแม่น้ำลพบุรีไปออกปากน้ำ
บางพุทราและเสด็จไปยังวัดพระนอนจักรสีห์เมืองสิงห์ ได้เสด็จพระราชดำเนินล่องไปตามแม่น้ำเจ้า พระยากลับกรุงเทพมหานคร ในพระราชนิพนธ์เยอนัลนีไ้ ด้ทรงบรรยายเรือ่ งการเสด็จพระราชทานพระกฐิน
ทีว่ ดั กวิศราราม วัดเสาธงทองและวัดมณีชลขัณฑ์ รวมทัง้ เรือ่ งราวต่าง ๆ ของเมืองลพบุรไี ว้อย่างมากมาย
เช่น เรือ่ งภูมปิ ระเทศ โบราณสถาน อาชีพ ผลผลิตของชุมชน กลุม่ ชนต่าง ๆ ประเพณีทอดผ้าป่าทางเรือ ฯลฯ



พระพุทธเจ้าหลวง เมือ่ ดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์

แผนที่ต่าง ๆ เช่น แผนที่แพที่ประทับแรมท้องพรหมาสตร์ แผนที่พระที่นั่งเย็น แผนที่เพนียด แผนที่
สระน้ำสรง สระน้ำเสวยเป็นต้น จัดเป็นข้อมูลปฐมภูมทิ ส่ี ำคัญยิง่ สำหรับการศึกษาประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
คติชนวิทยาของเมืองลพบุรเี มือ่ กว่าหนึง่ ศตวรรษก่อน การเสด็จประพาสเมืองลพบุรคี รัง้ ทีส่ องนี้ เสด็จในเดือน ๑๒ ซึง่ เป็นฤดูนำ้ หลากอีกเช่นกัน
๓. เมือ่ จุลศักราช ๑๒๔๕ (ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๒๖ หรือ ร.ศ. ๑๐๑) มีหลักฐานการเสด็จพระราชดำเนินคราวนี้อย่างละเอียดในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว ภาค ๑๖ เสด็จจากพระนครศรีอยุธยาโดยทางน้ำในเดือน ๑๒ การเสด็จคราวนี้ได้ทอดพระเนตร
โบราณสถานต่าง ๆ เช่น พระนารายณ์ราชนิเวศน์ วัดมหาธาตุ ปรางค์สามยอด เทวสถาน ศาลพระกาฬ ฯลฯ
และประทับแรมที่พระตำหนักแพ ท้องพรหมาสตร์ การเสด็จประพาสเมืองลพบุรีคราวนี้ได้เสด็จพระราชทานพระกฐินยังวัดต่าง ๆ ในเมืองลพบุรเี ช่นเคย และทีส่ ำคัญในการเสด็จประพาสเมืองลพบุรที ไ่ี ด้บนั ทึกไว้ในคราวนีค้ อื “…เวลาบ่ายสามโมงเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเครือ่ งอย่างเมือ่ ตะกีน้ ้ี เสด็จ
พระราชดำเนินทรงพระราชยานไปทรงเรือพระทีน่ ง่ั รัตนดิลก พร้อมด้วยเรือคูช่ กั เรือดัง้ เรือชัย ประตูหน้าหลังอย่างเช่นกฐินกรุงเก่า เสด็จแต่ทา่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ไปประทับท่าฉนวนวัดมณีชลขัณฑ์ เสด็จประทับในพระอุโบสถ ทรงนมัสการ นายรองกวดทูลรายงานวัด แล้วทรงถวายกฐิน พระสงฆ์อปโลกและญัตติ
ทุติยกรรมให้พระครูญาณพิรัต ทรงประเคนไตรปีฐานา พระครองผ้าแล้วโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ทรงประเคนบริขาร พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา เสด็จกลับประทับท่าฉนวน เสด็จทรงบูชาพระศรีมหาโพธิแล้วเสด็จทรงเรือพระทีน่ ง่ั รัตนดิลกเสด็จไปประทับพระตำหนักแพ…” นอกจากนัน้ ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันฉบับนี้ ยังได้บันทึกเหตุการณ์ที่ได้นำรูปหล่อพระศรีอาริย์ที่ชำรุดและนำไปปฎิสังขรณ์ที่
กรุงเทพมหานครและนำกลับคืนมาประดิษฐานดังเดิมทีว่ ดั ไลย์ดว้ ย
๔. เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ (ตรงกับ ร.ศ. ๑๑๙) ได้ค้นพบหลักฐานการเสด็จประพาสเมืองลพบุรี


คราวนี้ในเอกสารของหอจดหมายเหตุแห่งชาติว่าเสด็จเมืองลพบุรีในฤดูน ้ำหลากเช่นกันคือในเดือน
ตุลาคม ร.ศ. ๑๑๙ ทรงชมเชยถึงโบราณสถานที่ได้ถากถางดีกว่าแต่ก่อน ๆ และที่ท้ายเอกสารเขียนว่า
พลับพลาท้องพรหมาสตร์ซง่ึ น่าจะหมายถึงพระตำหนักแพทีป่ ระทับ
๕. เมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๘ (ตรงกับ ร.ศ. ๑๒๔) ตรงกับวันที่ ๓๑ ตุลาคม ร.ศ. ๑๒๔ ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งจากสถานีสามเสนมายังเมืองลพบุรี เมื่อถึงเมืองลพบุรีได้เสด็จประทับแรมที่
แพพระทีน่ ง่ั ท้องพรหมาสตร์ เสด็จประทับทีเ่ มืองลพบุรนี านจนถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน จึงได้เด็จพระราชดำเนินกลับโดยทางเรือจากเมืองลพบุรลี อ่ งลงไปตามแม่นำ้ ลพบุรี แยกเข้าแม่นำ้ ป่าสักเพือ่ เสด็จไปยังบางปะอิน
รายละเอียดของการเสด็จประพาสเมืองลพบุรใี นคราวนีป้ รากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๒๒ หน้า ๖๙๐ ๗๔๕ กล่าวคือ เสด็จประพาสโบราณสถานต่าง ๆ เช่น ปรางค์สามยอด พระนารายณ์ ราชนิเวศน์ วัดมหาธาตุ
คลองคูเมือง วัดสันเปาโล พระทีน่ ง่ั เย็น บ้านวิชาเยนทร์ และยังได้พระราชทานพระกฐินยังวัดต่าง ๆ คือ
วัดกวิศราราม วัดเสาธงทองและวัดมณีชลขัณฑ์ นอกจากนัน้ ยังได้เสด็จไปยังเขาสมอคอนและวัดไลย์อกี ด้วย
คราวนีเ้ สด็จประทับทีเ่ มืองลพบุรี ๖ วัน เสด็จพระราชดำเนินกลับเมือ่ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๘
การเสด็จประพาสเมืองลพบุรคี ราวนีย้ งั ปรากฏหลักฐานภาพถ่ายในอัลบัม้ หลายภาพ
การเสด็จประพาสเมืองลพบุรหี ลายครัง้ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ตัง้ แต่ตน้
รัชกาลจนถึงปลายรัชกาลนั้น (ครองราชย์ พ.ศ.๒๔๑๑ - ๒๔๕๓) สามารถสันนิษฐานสาเหตุอันที่เป็นที่
โปรดปรานเมืองลพบุรไี ด้จากหลักฐานเอกสารประวัตศิ าสตร์ทป่ี รากฏคือ
๑. พอพระทัยในการได้ทอดพระเนตรโบราณสถานต่าง ๆ ทัง้ ในเมืองลพบุรแี ละนอกเมืองลพบุรี
ซึ่งเมืองลพบุรีมีหลักฐานประเภทนี้ที่เก่าแก่และหลากหลายรูปแบบมากมาย จะสังเกตเห็นได้ในเอกสารจดหมายเหตุวา่ จะเสด็จทอดพระเนตรโบราณสถานเดิม ๆ ทุกครัง้ เมือ่ เสด็จเมืองลพบุรี เช่น พระนารายณ์
ราชนิเวศน์ วัดมหาธาตุ บ้านวิชาเยนทร์ ปรางค์สามยอด
๒. การได้ทรงพักผ่อนจากพระราชกรณียกิจด้วยการประทับพระที่นั่งแพและเสด็จประพาส
”เที่ยวทุ่ง” กับบรรดาข้างในที่ทุ่งพรหมาสตร์ ฉะนั้นจะทรงเลือกฤดูกาลในการเสด็จประพาสเมืองลพบุรี
ในฤดูนำ้ หลากทุกครัง้ และจะประทับทีพ่ ระทีน่ ง่ั แพในท้องพรหมาสตร์ทุกครัง้
๓. การได้ทรงรำลึกถึงสถานที่ที่ได้เคยเสด็จเยือนมาก่อนเมื่อทรงพระเยาว์ เช่น วัดกวิศราราม
วัดมณีชลขัณฑ์ วัดเสาธงทอง
๔. การได้ทรงประกอบพิธกี รรมทางศาสนาตามพระราชอัธยาศัย เช่น พระราชทานพระกฐินและทอดผ้าป่า
ชาวลพบุรคี วรภาคภูมใิ จทีเ่ มือง ๆ นีเ้ คยเป็นทีส่ ำราญพระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จมาประทับหลายครัง้ ด้วยพระองค์สนพระทัยในโบราณสถาน
ต่าง ๆ สนพระทัยวิถชี วี ติ ทีผ่ กู พันกับพิธกี รรมศาสนาตามเทศกาลทีเ่ รียบง่ายและทรงโปรดปรานธรรมชาติทอ้ งทุง่ หน้าน้ำของเมืองลพบุรี สาระดังกล่าวนีเ้ ป็นเกียรติยศของเมืองลพบุรที ช่ี าวเมืองลพบุรคี วรตระหนักและช่วยกันสืบทอดรักษาต่อไป จะได้เป็นการถวายราชสักการะและสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั องค์พระมหากษัตริยผ์ ทู้ รงมี
พระคุณใหญ่หลวงต่อคนไทยและประเทศไทย



แผนที่เมืองลพบุรี พ.ศ. 2457 แสดงท้องพรหมาสตร์ และเขือ่ นรอบเกาะแก้ว รูปเรือสำเภา
(จาก ภาพเก่าเล่าอดีตลพบุรี หน้า 51 )

ท้องพรหมาสตร์ยามน้ำหลาก จะเห็นเรือกระแชงลำเลียงสินค้า และ
เรือจ้างรับส่งคนข้ามฟาก (จาก ภาพเก่าเล่าอดีตลพบุรี หน้า 49)

