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ผศ.ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์
สถาบันราชภัฏเทพสตรี

ทุง่ พรหมาสตร์ คือ บริเวณทีร่ าบลุม่ ขนาดใหญ่ในเขตตำบลพรหมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นสถานทีส่ ำคัญทางประวัตศิ าสตร์แห่งหนึง่ ของจังหวัดลพบุรี ทุง่ พรหมาสตร์นบ้ี างคนเรียกว่า
“ท้องพรหมาสตร์”
ทุง่ พรหมาสตร์มบี ริเวณกว้างขวางครอบคลุมเกาะวัดมณีชลขัณฑ์ เกาะหัวกรี บ้านสระเสวย บ้านสามเรือน บ้านพรหมาสตร์ วัดพรหมาสตร์ (แต่เดิมเรียกกันว่าวัดสามจีน) ทุง่ พรหมาสตร์เป็นส่วนหนึง่ ของแม่นำ้ ลพบุรี ในฤดูแล้งจะเป็นทุง่ โล่ง ในฤดูนำ้ หลากจะมีนำ้ เต็มฝัง่ คลองจนจรดคลองท่าแค คลองเรือก
คลองบางคู้ คลองบางขามและเทือกเขาสมอคอน จนมีผเู้ รียกว่า “ทะเลพรหมาสตร์” บริเวณใกล้ตวั เมืองมีเกาะสำคัญกลางน้ำ 2 เกาะ คือ เกาะแก้ว ซึง่ เป็นทีต่ ง้ั ของวัดมณีชลขัณฑ์ และเกาะหัวกรี ซึง่ ปัจจุบนั เป็นทีอ่ ยูข่ องราษฎร หมูท่ ่ี 6 ตำบลพรหมาสตร์

แผนทีล่ พบุรี เน้นทีท่ งุ่ พรหมาสตร์
เขาสมอคอน ‘สารคดี’ วาดขึน้ เมือ่ พ.ศ.
2536 (จาก เทีย่ วทุง่ เมือ่ หน้าน้ำ หน้า 95)

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เคยเสด็จประทับแรม ณ ท้องพรหมาสตร์ โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จประพาสเมืองลพบุรี และโปรดฯ ทีจ่ ะประทับแรม ณ พระตำหนักแพ ท้องพรหมาสตร์หลายคราว เช่นเมือ่ พ.ศ. 2415
เสด็จประพาสลพบุรแี ละทรงสักวา พ.ศ. 2426 เสด็จทอดพระกฐิน ณ วัดมณีชลขัณฑ์ นมัสการพระและพระศรีมหาโพธิ์ ดังปรากฏในหนังสือราชกิจรายวันว่า
“เวลาบ่าย 3 โมงเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเครือ่ งอย่างเมือ่ ตะกีน้ ้ี เสด็จพระราชดำเนินทรงพระราชยานไปทรงเรือพระที่นั่งรัตนดิลก พร้อมด้วยเรือคู่ชักเรือตั้งเรือไชย ประตูหน้าหลังอย่างเช่นกฐิน
กรุงเก่า เสด็จแต่ทา่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ไปประทับท่าฉนวนวัดมณีชลขันธ์ เสด็จประทับในพระอุโบสถทรงนมัสการ นายรองกวดทูลรายงานวัด และทรงถวายกฐิน พระสงฆ์อปโลกและญัตติทุติยกรรมให้


พระครูญาณพิรตั ทรงประเคนไตรปีฐานา พระครองผ้าแล้วโปรดให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอทรงประเคนบริขาร พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา เสด็จกลับประทับท่าฉนวน เสด็จทรงบูชาพระศรีมหาโพธิแ์ ล้วเสด็จลงเรือพระทีน่ ง่ั รัตนดิลก เสด็จไปประทับพระตำหนักแพ ซึง่ พระยาพิสทุ ธิธรรมธาดาทำไว้รับเสด็จ ณ ท้องพรหมมาศ ข้างในนัน้ ก็ไปอยูแ่ พพระทีน่ ง่ั ด้วย แต่ขา้ งในนัน้ ลงเรือเก๋งไปเมือ่ เสด็จทอดพระกฐิน แพพระทีน่ ง่ั นัน้ 3 หลังใหญ่ ๆ เมือ่ เสด็จ ไปประทับนัน้ ต้องเอาเรือพระทีน่ ง่ั ปิกนิกเทียบด้วย มีเรือตำรวจกรมล้อมวัง ล้อมวงชัน้ ใน ทหารในเรือไฟ เรือบต ล้อมวงชัน้ นอกรักษาโดยแข็งแรงดี”

แผนทีแ่ พทีป่ ระทับแรมท้องพรหมาสตร์ ทีเ่ มืองลพบุรี (จาก ระยะทางเสด็จประพาส หน้า 31)

นอกจากนีย้ งั สำราญพระราชหฤทัยทีจ่ ะทรงเรือเล็ก ๆ “เทีย่ วทุง่ ” เก็บกระจับในท้องพรหมาสตร์ดว้ ย
ดังหนังสือพระราชกิจรายวัน วันพุธ ขึน้ แปดค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะแมเบญจศก จุลศักราช ๑๒๔๕ ว่า “เวลาบ่าย
๕ โมงเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และข้างใน เสด็จทรงเรือพระทีน่ ง่ั เล็ก ๆ ประพาสในท้องพรหมมาศทรงเก็บกระจับและอืน่ ๆ จนเวลาค่ำ”และในวันพฤหัสบดี เสด็จทรงเรือเก็บกระจับอีกครัง้ หนึง่ ดังบันทึกทีว่ า่
เวลาบ่าย ๕ โมงเศษ เสด็จพระทีน่ ง่ั คอนโดเลอเล็ก ๆ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชเทวี และข้างในเสด็จทรงเก็บกระจับในท้องพรหมมาศจนเวลาค่ำ เสด็จกลับแพพระทีน่ ง่ั เวลา ๒ ทุม่ เสด็จไปเรือพระที่ฉลองพร้อมด้วยข้างใน ทอดพระเนตรครูห่ นึง่ เสด็จกลับทรงเล่นเรือเล็ก ๆ กับข้างใน อยู่ ณ ท้องพรหมมาศจนเวลา ๒ ยามเศษค่ำวันนีม้ ลี ะครโรง ๑ หนังโรง ๑ ดอกไม้เพลิงด้วย เป็นการฉลองพระ

เมือ่ คราวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จประพาสเมืองลพบุรี พ.ศ. 2448 มีขา่ วลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 12 พฤศจิกายน ร.ศ. 124 ว่า หลังจากเสด็จทางรถไฟถึงมณฑลนครสวรรค์แล้ว ขากลับ “เสด็จลงจากรถไฟทีต่ ะพานน้ำทุง่ ท้องพรหมมาศ ซึง่ เตรียมทำไว้สำหรับเสด็จชัว่ คราว แล้วเสด็จลงเรือพระทีน่ ง่ั พายมาพลับพลาทีป่ ระทับแรมทุง่ ท้องพรหมมาศ” การเสด็จประพาสในคราวนีป้ ระทับแรม
ณ ท้องพรหมาสตร์หลายวัน
ทุง่ พรหมาสตร์เป็นบริเวณทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ สะดวกในการคมนาคม เคยเป็นตลาดแลกเปลีย่ นสินค้าในฤดูแล้ง สินค้าส่วนใหญ่เป็นพืชไร่ พืชสวน มีรถยนต์ขนลงมาตามเส้นทางเล็ก ๆ ข้างศาลาคอกหมูมาสู่ลานโล่งเบือ้ งล่าง (ปัจจุบนั ศาลาคอกหมูของวัดมณีชลขัณฑ์ถกู รือ้ เพราะทรุดโทรมมาก แล้วมีการสร้างสวนสาธารณะแทน) ตลาดนี้มีลักษณะเหมือนตลาดนัด การซื้อขายคึกคักในช่วงเช้าและตลาดจะวายใน
ตอนบ่าย ตลาดกลางทุง่ พรหมาสตร์นไ้ี ด้เลิกไปตอนทีก่ รมชลประทาน สร้างฝายน้ำล้นกลางท้องพรหมาสตร์
และมีตลาดใหม่ทส่ี ะดวกในการติดต่อซือ้ ขายมากกว่า


เมือ่ ถึงฤดูนำ้ หลาก ท้องพรหมาสตร์จะเป็นศูนย์รวมของชาวประมงน้ำจืดจากทัว่ สารทิศทีต่ า่ งมุง่ มาทอดแห จับปลา มีปลานานาชนิด กุง้ ก้ามกรามตัวโต และกุง้ ฝอยชุกชุม ทำให้ผทู้ ม่ี อี าชีพจับปลามีรายได้ปีละไม่นอ้ ย ส่วนผูท้ ม่ี ฐี านะก็จะขออนุญาตจากทางราชการทำโพงพาง ทำอวน และทำลีเ่ พือ่ จับปลา มีผเู้ ล่ากันต่อมาว่า การทำลีใ่ นบริเวณหนองน้ำ ลำคลอง ในแถบลพบุรโี ดยเฉพาะบริเวณท้องพรหมาสตร์และเหนือท้องพรหมาสตร์ขึ้นไป เป็นการทำลี่ขนาดใหญ่ ผู้ที่มีอาชีพทำลี่ที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการเรียกว่า
นายอากรหนอง ต้องจ่ายเงินให้รัฐบาลปีละไม่ต่ำกว่าสองหมื่นบาท จากการสัมภาษณ์นางสุนีย์
แก้วนิมติ ร บุตรสาวนายอากรกัง พานิช พบว่าการทำลีจ่ บั ปลาสร้างผลกำไรปีละมาก ๆ ปลาทีจ่ บั ก็มจี ำนวนมากจนบางครัง้ เต็มลีจ่ นกลัวลีข่ าดต้องลดลีล่ งก็มี
ส่วนชาวบ้านในเขตท้องทีพ่ รหมาสตร์กส็ ามารถตกปลา ดักปลาเพือ่ เป็นอาหารได้อย่างง่าย ๆ ดังนัน้ บริเวณแม่นำ้ สองฝัง่ คลองจึงพบว่ามีการยกยอเป็นระยะ ๆ มีคนยืนทอดแหเป็นกลุม่ ๆ มีคนพายเรือตกปลา
และมีชาวตลาดไปยืนบนสะพานตกปลาเป็นงานอดิเรกในยามเย็น
นอกจากนี้ บริเวณทุง่ พรหมาสตร์ยงั ถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำในสมัยก่อน คือบริเวณทีเ่ ป็นเกาะหัวกรีและเกาะวัดมณีชลขัณฑ์ จะเป็นทีจ่ อดเรือกระแชงขนถ่ายสินค้า เช่น ข้าว ข้าวโพด มีเรือกกระแชงขายสินค้าเบ็ดเตล็ดจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำสินค้ามาขายปีละครัง้ มาจอดเรือขายนาน 1 – 2 เดือน มีเรือโดยสารทีเ่ รียกว่าเรือเมล์รบั ส่งผูโ้ ดยสารทีท่ า่ เรือแดง ซึง่ อยูด่ า้ นใต้ของทุง่ พรหมาสตร์
และมีเรือแจวทีเ่ รียกว่าเรือจ้าง จอดทีท่ า่ เรือตลาดล่าง รับส่งผูโ้ ดยสารข้ามฟากระยะใกล้ ๆ

ท้องพรหมาสตร์ ยามน้ำหลาก เห็นเรือแจวรับจ้าง และเรือกระแชงขนสินค้า
(จาก ภาพเก่าเล่าอดีตลพบุรี หน้า 49)

ทุง่ พรหมาสตร์ยงั เคยเป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดลพบุรี เพราะมีธรรมชาติงดงาม
มีบรรยากาศรืน่ รมย์ จึงมีการนัด “เทีย่ วทุง่ ” คือ การพายเรือชมธรรมชาติยามเย็น เป็นโอกาสทีห่ นุม่ สาวจะได้ไปเทีย่ วด้วยกันโดยมีญาติ ๆ เพือ่ น ๆ ติดตามไปเป็นขบวน ความสนุกสนานของการไปเทีย่ วทุง่ คือ การ
พายเรือไปพร้อมกันหลาย ๆ ลำ มีการยัว่ เย้ากระเซ้าแหย่ นำอาหารไปรับประทานในเรือร่วมกัน อาหารที่ขาดไม่ได้ คือ อาหารประเภทน้ำพริกทีส่ ามารถหาผักสด เช่น ผักบุง้ ผักกระเฉด ดอกโสน สายบัว ฯลฯ
ทีม่ มี ากมายจิม้ น้ำพริกได้ตลอดทาง


เมือ่ น้ำแห้ง ทุง่ พรหมาสตร์จะเป็นทุง่ โล่งบริเวณกว้าง ประชาชนจะสัญจรด้วยการเดินเท้าแทนการพายเรือในฤดูนำ้ หลาก บริเวณทุง่ โล่งจะมีตน้ ไม้และต้นหญ้าเขียวขจีทว่ั ท้องทุง่ ผูค้ นทุกเพศทุกวัยจะใช้เป็นลานเล่นกีฬาพืน้ บ้าน โดยเฉพาะในเทศกาลตรุษและสงกรานต์จะมีคนมากเป็นพิเศษ กีฬาทีน่ ยิ มเล่น ได้แก่
มอญซ่อนผ้า ไม้หง่ึ (ไม้หม่ึ ) ลูกช่วง ตีตมู ตีจ่ บั ทอยกอง ม้าก้านกล้วย รวมทัง้ เล่นว่าวนานาชนิดในช่วงเดือน 3 เดือน 4 ทีม่ ลี มว่าวด้วย
ทุง่ พรหมาสตร์จงึ เป็นศูนย์รวมของความมีชวี ติ ชีวา เป็นสถานทีท่ แ่ี สดงวิถชี วี ติ ของชาวลพบุรมี าเป็นเวลานาน แต่เมือ่ เวลาผ่านไปทุง่ พรหมาสตร์กม็ กี ารเปลีย่ นแปลง ในปัจจุบนั น้ำแห้งขอดเกือบตลอดปี ไม่ม-ี
ทุง่ โล่ง ไม่มกี ารเล่นกีฬาพืน้ เมือง ไม่ได้เป็นศูนย์รวมของการคมนาคมเหมือนก่อน และไม่มกี าร “เทีย่ วทุง่ ”
อีกต่อไป ทีพ่ อจะเห็นอยูบ่ า้ งในปัจจุบนั คือ การทอดแห ยกยอ ตกเบ็ด จับปลา แต่กม็ นี อ้ ยมาก การคมนาคมทางบกทีเ่ จริญอย่างรวดเร็วทำให้คนรุน่ ใหม่เกือบจะไม่รจู้ กั ทุง่ พรหมาสตร์ จนดูเหมือนว่า “ทุง่ พรหมาสตร์”
จะเหลือเพียงตำนานให้เล่าขานกันเท่านัน้
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