
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นปีสำคัญในความรับรู้ของปวงชนชาวไทยอีกปีหน่ึงด้วยเป็น ๑๕๐ ปีแห่งพระบรม-
ราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ประสูติ พ.ศ. ๒๔๙๖) ตลอดระยะเวลาที่
พระองค์ปกครองราชอาณาจักรสยามติดต่อกันนานถึง ๔๒ ปี คือตั้งแต่ พ.ศ .๒๔๑๑ - พ.ศ. ๒๔๕๓
เป็นที่ประจักษ์ชัดว่างานการปกครองของพระองค์ได้ก่อคุณประโยชน์อย่างเอนกอนันต์ต่อชาวสยาม
รวมท้ังราชอาณาจักรสยาม  สาเหตุหน่ึงของความสำเร็จดังกล่าวคือการได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยีย่ม-
พสกนิกรและศึกษาภูมิฐานบ้านเมืองอย่างใกล้ชิดก่อให้เกิดความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ใน
พระหฤทัยของพระองค์

เมืองลพบุรีเคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จประพาสตั้งแต่ก่อนเสด็จครองราชย์ดังที่ทรงบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์ระยะทางเสด็จประพาส
มณฑลอยุธยาเม่ือ ปีขาล พ.ศ. ๒๔๒๑ ว่า พอสองโมงข้ึนเสล่ียงไปออกประตูวังด้านเหนือ ไปทาง
หน้าวัดเสาธงทองไปดูตึกวิชาเยนทร์ท้ังสามส่วนซ่ึงได้ส่งให้มิสเตอรแ์กรซีทำแผนท่ีมาดู แลอธิบาย-
ต่อทีหลัง แต่ตึกปิจุคชสารตึกส่ีเหล่ียมตึกยายจู๋ซ่ึงได้เคยเห็นแต่เล็ก ๆ  เม่ือได้ตามเสด็จทูลกระหม่อม-
ข้ึนมาจำไม่ได้ว่าอยู่ท่ีไหน ถามผู้ใดก็ไม่ได้ความ และเม่ือเสด็จข้ึนครองราชย์แล้วปรากฏหลักฐานว่า
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมายังเมืองลพบุรีอย่างน้อยถึง
๕  คร้ัง กล่าวคือ

๑. เม่ือ ปีวอก จัตวาศก ศักราช ๑๒๓๔ (ตรงกับ พ.ศ.๒๔๑๕) เป็นกาลเวลาท่ีครองราชย์ได้เพียง
๔ ปี การเสด็จคราวน้ีเกิดข้ึนในต้นรัชกาล  หลักฐานการเสด็จยังไม่พบในรายละเอียดนอกจากเร่ืองการเล่น-
สักรวา ๓ คืน   ณ บริเวณท้องพรหมมาศ ซ่ึงเป็นบริเวณทุ่งน้ำขนาดใหญ่รอบ ๆ วัดมณีชลขัณฑ์  การเล่น
สักรวาคราวน้ีน้ันมีการระบุช่ือสถานท่ีคือทุ่งพรหมมาศและลพบุรีในบทสักรวาด้วย สมเด็จกรมพระยาดำรง-
ราชานุภาพได้ทรงอธิบายว่ามีผู้ร่วมเล่นสักรวาคราวน้ันรวม ๘ วง ปรากฏช่ือผู้เล่น อาทิ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกวีหญิงผู้มีช่ือเสียงคือคุณพุ่มหรือท่ีรู้จักในช่ือว่าบุษบาท่าเรือจ้าง  กาลเวลา-
ของการเสด็จพระราชดำเนินน้ันคือเดือน ๑๒ ซ่ึงเป็นฤดูน้ำหลากท่วมทุ่งพรหมาสตร์

๒. เม่ือ ปีขาล สัมฤทธิศก ศักราช ๑๒๔๐ (ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๒๑ หรือ ร.ศ. ๙๗) การเสด็จพระราช-
ดำเนินมายังเมืองลพบุรีคราวนี้ปรากฏรายละเอียดในพระราชนิพนธ์เยอนัล เป็นพระราชนิพนธ์ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงบรรยายอย่างละเอียดนับแต่เสด็จออกจากต้นทาง
คือกรุงเทพฯ ไปยังบางปะอินและมายังเมืองลพบุรี  เม่ือเสด็จถึงเมืองลพบุรีได้ประทับ แรม ณ พระท่ีน่ังพิมาน-
มงกุฎในพระนารายณ์ราชนิเวศน์รวมทั้งประทับในเรือและแพพระที่นั่งในท้องพรหมาสตร์ ประทับใน
เมืองลพบุรีนาน ๕ วัน จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยทรงใช้เส้นทางแม่น้ำลพบุรีไปออกปากน้ำ
บางพุทราและเสด็จไปยังวัดพระนอนจักรสีห์เมืองสิงห์ ได้เสด็จพระราชดำเนินล่องไปตามแม่น้ำเจ้า-
พระยากลับกรุงเทพมหานคร  ในพระราชนิพนธ์เยอนัลน้ีได้ทรงบรรยายเร่ืองการเสด็จพระราชทานพระกฐนิ
ท่ีวัดกวิศราราม วัดเสาธงทองและวัดมณีชลขัณฑ์ รวมท้ังเร่ืองราวต่าง ๆ ของเมืองลพบุรีไว้อย่างมากมาย
เช่น เร่ืองภูมิประเทศ โบราณสถาน อาชีพ ผลผลิตของชุมชน กลุ่มชนต่าง ๆ  ประเพณีทอดผ้าป่าทางเรือ ฯลฯ
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แผนที่ต่าง ๆ เช่น แผนที่แพที่ประทับแรมท้องพรหมาสตร์ แผนที่พระที่นั่งเย็น แผนที่เพนียด แผนที่
สระน้ำสรง  สระน้ำเสวยเป็นต้น จัดเป็นข้อมูลปฐมภูมิท่ีสำคัญย่ิงสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
คติชนวิทยาของเมืองลพบุรีเม่ือกว่าหน่ึงศตวรรษก่อน   การเสด็จประพาสเมืองลพบุรีคร้ังท่ีสองน้ี     เสด็จ-
ในเดือน ๑๒  ซ่ึงเป็นฤดูน้ำหลากอีกเช่นกัน

๓. เม่ือ จุลศักราช ๑๒๔๕ (ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๒๖ หรือ ร.ศ. ๑๐๑) มีหลักฐานการเสด็จพระราช-
ดำเนินคราวนี้อย่างละเอียดในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว ภาค ๑๖  เสด็จจากพระนครศรีอยุธยาโดยทางน้ำในเดือน ๑๒ การเสด็จคราวนี้ได้ทอดพระเนตร
โบราณสถานต่าง ๆ  เช่น พระนารายณ์ราชนิเวศน์ วัดมหาธาตุ ปรางค์สามยอด เทวสถาน ศาลพระกาฬ ฯลฯ
และประทับแรมที่พระตำหนักแพ ท้องพรหมาสตร์ การเสด็จประพาสเมืองลพบุรีคราวนี้ได้เสด็จพระราช-
ทานพระกฐินยังวัดต่าง ๆ  ในเมืองลพบุรีเช่นเคย  และท่ีสำคัญในการเสด็จประพาสเมืองลพบุรีท่ีได้บันทึก-
ไว้ในคราวน้ีคือ  “…เวลาบ่ายสามโมงเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคร่ืองอย่างเม่ือตะก้ีน้ี เสด็จ
พระราชดำเนินทรงพระราชยานไปทรงเรือพระท่ีน่ังรัตนดิลก พร้อมด้วยเรือคู่ชัก เรือด้ัง เรือชัย ประตูหน้าหลัง-
อย่างเช่นกฐินกรุงเก่า เสด็จแต่ท่าพระนารายณ์ราชนิเวศน์ไปประทับท่าฉนวนวัดมณีชลขัณฑ์ เสด็จประทับ-
ในพระอุโบสถ ทรงนมัสการ นายรองกวดทูลรายงานวัด แล้วทรงถวายกฐิน พระสงฆ์อปโลกและญัตติ
ทุติยกรรมให้พระครูญาณพิรัต ทรงประเคนไตรปีฐานา พระครองผ้าแล้วโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ทรงประเคนบริขาร  พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา เสด็จกลับประทับท่าฉนวน เสด็จทรงบูชาพระศรีมหาโพธิ-
แล้วเสด็จทรงเรือพระท่ีน่ังรัตนดิลกเสด็จไปประทับพระตำหนักแพ…”  นอกจากน้ันในจดหมายเหตุพระราช-
กิจรายวันฉบับนี้  ยังได้บันทึกเหตุการณ์ที่ได้นำรูปหล่อพระศรีอาริย์ที่ชำรุดและนำไปปฎิสังขรณ์ที่
กรุงเทพมหานครและนำกลับคืนมาประดิษฐานดังเดิมท่ีวัดไลย์ด้วย

๔. เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ (ตรงกับ ร.ศ. ๑๑๙)   ได้ค้นพบหลักฐานการเสด็จประพาสเมืองลพบุรี

 พระพุทธเจ้าหลวง     เม่ือดำรงพระยศเป็น-
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์



คราวนี้ในเอกสารของหอจดหมายเหตุแห่งชาติว่าเสด็จเมืองลพบุรีในฤดูน ้ำหลากเช่นกันคือในเดือน
ตุลาคม ร.ศ. ๑๑๙ ทรงชมเชยถึงโบราณสถานที่ได้ถากถางดีกว่าแต่ก่อน ๆ และที่ท้ายเอกสารเขียนว่า
พลับพลาท้องพรหมาสตร์ซ่ึงน่าจะหมายถึงพระตำหนักแพท่ีประทับ

๕. เม่ือ พ.ศ. ๒๔๔๘ (ตรงกับ ร.ศ. ๑๒๔) ตรงกับวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ร.ศ. ๑๒๔ ได้เสด็จพระราช-
ดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งจากสถานีสามเสนมายังเมืองลพบุรี เมื่อถึงเมืองลพบุรีได้เสด็จประทับแรมที่
แพพระท่ีน่ังท้องพรหมาสตร์  เสด็จประทับท่ีเมืองลพบุรีนานจนถึงวันท่ี ๕ พฤศจิกายน จึงได้เด็จพระราชดำเนิน-
กลับโดยทางเรือจากเมืองลพบุรีล่องลงไปตามแม่น้ำลพบุรี  แยกเข้าแม่น้ำป่าสักเพ่ือเสด็จไปยังบางปะอิน
รายละเอียดของการเสด็จประพาสเมืองลพบุรีในคราวน้ีปรากฏในราชกิจจานเุบกษา เล่ม ๒๒   หน้า  ๖๙๐ -
๗๔๕  กล่าวคือ เสด็จประพาสโบราณสถานต่าง ๆ  เช่น ปรางค์สามยอด พระนารายณ์ ราชนิเวศน์  วัดมหาธาตุ
คลองคูเมือง วัดสันเปาโล พระท่ีน่ังเย็น บ้านวิชาเยนทร์ และยังได้พระราชทานพระกฐินยังวัดต่าง ๆ คือ
วัดกวิศราราม  วัดเสาธงทองและวัดมณีชลขัณฑ์ นอกจากน้ันยังได้เสด็จไปยังเขาสมอคอนและวัดไลย์อีกด้วย
คราวน้ีเสด็จประทับท่ีเมืองลพบุรี ๖ วัน เสด็จพระราชดำเนินกลับเม่ือ   วันท่ี ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๘
การเสด็จประพาสเมืองลพบุรีคราวน้ียังปรากฏหลักฐานภาพถ่ายในอัลบ้ัมหลายภาพ

การเสด็จประพาสเมืองลพบุรีหลายคร้ังของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้ังแต่ต้น
รัชกาลจนถึงปลายรัชกาลนั้น (ครองราชย์ พ.ศ.๒๔๑๑ - ๒๔๕๓) สามารถสันนิษฐานสาเหตุอันที่เป็นที่
โปรดปรานเมืองลพบุรีได้จากหลักฐานเอกสารประวัติศาสตร์ท่ีปรากฏคือ

๑. พอพระทัยในการได้ทอดพระเนตรโบราณสถานต่าง ๆ ท้ังในเมืองลพบุรีและนอกเมืองลพบุรี
ซึ่งเมืองลพบุรีมีหลักฐานประเภทนี้ที่เก่าแก่และหลากหลายรูปแบบมากมาย จะสังเกตเห็นได้ในเอกสาร-
จดหมายเหตุว่าจะเสด็จทอดพระเนตรโบราณสถานเดิม ๆ ทุกคร้ังเม่ือเสด็จเมืองลพบุรี เช่น พระนารายณ์
ราชนิเวศน์ วัดมหาธาตุ บ้านวิชาเยนทร์ ปรางค์สามยอด

๒. การได้ทรงพักผ่อนจากพระราชกรณียกิจด้วยการประทับพระที่นั่งแพและเสด็จประพาส
”เที่ยวทุ่ง”  กับบรรดาข้างในที่ทุ่งพรหมาสตร์ ฉะนั้นจะทรงเลือกฤดูกาลในการเสด็จประพาสเมืองลพบุรี
ในฤดูน้ำหลากทุกคร้ังและจะประทับท่ีพระท่ีน่ังแพในท้องพรหมาสตร์ทุกคร้ัง

๓. การได้ทรงรำลึกถึงสถานที่ที่ได้เคยเสด็จเยือนมาก่อนเมื่อทรงพระเยาว์ เช่น วัดกวิศราราม
วัดมณีชลขัณฑ์ วัดเสาธงทอง

๔. การได้ทรงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามพระราชอัธยาศัย เช่น พระราชทานพระกฐินและ-
ทอดผ้าป่า

ชาวลพบุรีควรภาคภูมิใจท่ีเมือง ๆ  น้ีเคยเป็นท่ีสำราญพระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับหลายคร้ัง ด้วยพระองค์สนพระทัยในโบราณสถาน
ต่าง ๆ     สนพระทัยวิถีชีวิต ท่ีผูกพันกับพิธีกรรมศาสนาตามเทศกาลท่ีเรียบง่ายและทรงโปรดปราน-
ธรรมชาติท้องทุ่งหน้าน้ำของเมืองลพบุรี  สาระดังกล่าวน้ีเป็นเกียรติยศของเมืองลพบุรีท่ีชาวเมือง-
ลพบุรีควรตระหนักและช่วยกันสืบทอดรักษาต่อไป จะได้เป็นการถวายราชสักการะและสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  องค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมี
พระคุณใหญ่หลวงต่อคนไทยและประเทศไทย



ท้องพรหมาสตร์ยามน้ำหลาก จะเห็นเรือกระแชงลำเลียงสินค้า และ
เรือจ้างรับส่งคนข้ามฟาก (จาก ภาพเก่าเล่าอดีตลพบุรี หน้า 49)

แผนที่เมืองลพบุรี  พ.ศ. 2457 แสดงท้อง-
พรหมาสตร์ และเข่ือนรอบเกาะแก้ว รูปเรือสำเภา
(จาก ภาพเก่าเล่าอดีตลพบุรี หน้า 51 )


