
วัดมณีชลขัณฑ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ 108 หมู่ที่ 4  ตำบล
พรหมาสตร์  1  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  ท่ีต้ังมีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะกลางท้องพรหมาสตร์ มีอาณาเขต-
ทิศเหนือติดหมู่บ้านสระเสวย 2 ทิศใต้ติดต่อตลาดล่าง  ทิศตะวันออกติดต่อโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าหิน)
ทิศตะวันตกติดต่อหมู่บ้านสะพาน 2  ลักษณะพื้นที่เป็นเกาะกลางท้องพรหมาสตร์รูปสามเหลี่ยมชายธง
ด้านเหนือกว้าง  89 วา  ด้านใต้กว้าง  16 วา  ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกยาว  93  วา  มีเน้ือท่ี
ท้ังหมด  9  ไร่  16  ตารางวา 3

วัดน้ีเป็นวัดสำคัญเก่าแก่ในจังหวัดลพบุรี  ท่ีนอกจากจะมีส่ิงสำคัญหลายประการแล้ว ยังเปรียบ-
เสมือน “ประตูเมืองลพบุรี” ได้อีกด้วย  กล่าวคือเป็นเส้นทางสายตรงสายเดียว ระหว่างจังหวัดลพบุรี และ-
สิงห์บุรี  ต้องสร้างสะพานโดยอาศัยเกาะตัววัดเป็นท่ีเช่ือมกลาง  ผู้คนท่ีสัญจรไปมาจึงต้องผ่านวัดน้ี  ดังน้ัน
จึงสามารถกล่าวได้ว่าวัดมณีชลขัณฑ์เป็นประตูเข้าสู่ตัวเมืองลพบุรีด้านตะวันตก   เช่นเดียวกับท่ีพระราชา
นุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ณ วงเวียนเทพสตรี  เป็นประตูเมืองด้านตะวันออก

ประวัติความเป็นมา
วัดมณีชลขัณฑ์*  เป็นวัดเก่าแก่หลายช่ัวอายุคน  ไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอนว่าใครเป็นผู้สร้าง และ-

สร้างเมื่อใด ทราบแต่เพียงว่าแต่เดิมชื่อวัดเกาะแก้ว และจากหลักฐานเท่าที่ปรากฏในปัจจุบัน  น่าจะ-
สันนิษฐานได้ว่าสร้างมาแต่คร้ังรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  (พ.ศ. 2199 –  2231)  เพราะ

1.  พบศาสนวัตถุคู่วัด คือ บุษบกธรรมาสน์ ฝีมือช่างหลวง  มีจารึกอักษรไทย  ภาษาไทย  ระบุ-
ชัดเจนว่า สร้างเม่ือ พ.ศ. 2225 บุษบกธรรมาสน์ถือเป็นศาสนวัตถุท่ีสร้างข้ึนเพ่ือคู่กับวัดและพบท่ีวัดมณีฯ
จึงน่าเช่ือได้ว่ามีวัดน้ีต้ังแต่ก่อน พ.ศ. 2225 บุษบกธรรมาสน์ท่ีพบน้ีมีความงดงาม ทรงคุณค่าท้ังทางศิลปะ-
และประวัติศาสตร์ ดังที่ ภูธร  ภูมะธน  อดีตหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์
แสดงความเห็นเก่ียวกับบุษบกธรรมาสน์น้ีว่า

ธรรมาสน์ที่มีชื่อเสียงของเมืองลพบุรี  คือ  ธรรมาสน์วัด
เสาธงทอง (ปัจจุบันวัดเสาธงทอง  ให้พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ยืมจัดแสดง)  มีตำนานกล่าวกันว่า ออกญา-
โกษาธิบดี (ปาน)   เป็นผู้สร้างถวาย และเป็นธรรมาสน์ท่ี-
ผู้นิยมศิลปะยกย่องกันมากว่า   เป็นธรรมาสน์ที ่ทรง
คุณค่าทางศิลปะมากชิ้นหนึ่งของไทย    แต่เมื่อได้มีการ-
ค้นพบ บุษบกธรรมาสน์วัดมณีชลขัณฑ์แล้ว  ดูเหมือนว่า
คุณค่าทางศิลปะ (และคุณค่าอ่ืน ๆ  )  ของบุษบกธรรมาสน์
ชิ้นนี้มีมากยิ่งไปกว่า  ธรรมาสน์จากวัดเสาธงทองเสียอีก
และอาจจะกล่าวได้ว่ามีคุณค่ามากที่สุดชิ ้นหนึ่งของ-
ประเทศไทย  4เพดานบุษบกธรรมาสน์
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ผศ.ทัศนีย์  กระต่ายอินทร์
      สถาบันราชภัฏเทพสตรี



2. ในแผนท่ีเมืองลพบุรีสมัยกรุงศรีอยุธยา ซ่ึง เดอ ลามาร์  วิศวกรฝร่ังเศส  สำรวจและเขียนไว้เม่ือ
ค.ศ.1687 (พ.ศ. 2230)  ปรากฏเกาะกลางแม่น้ำทางด้านเหนือ ค่อนมาทางตะวันตกของตัวเมืองลพบุรี
และมีคำบรรยายว่า เป็นเกาะท่ีมีชุมชนอาศัยอยู่หนาแน่น  แสดงว่าโดยสภาพภูมิประเทศมีเกาะกลางน้ำ-
อยู่แล้ว  และทำให้คิดได้ว่าน่าจะมีการสร้างวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนตามวิถีชีวติของคนไทย

บุษบกธรรมาสน์วัดมณีชลขัณฑ์

หัวนาคบันไดบุษบกธรรมาสน์

แผนท่ีเมืองลพบุรี สำรวจและวาดโดย เดอ ลามาร์ วิศวกรฝร่ังเศส



3.  เม่ือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้พระยาลพบุรี ซ่อมแซมอุโบสถ กุฏิ  ศาลา-
วัดเกาะแก้ว พบว่า วัดน้ีชำรุดทรุดโทรมมานานแล้ว  ดังปรากฏในจดหมายเหตุรัชกาลท่ี 4  จ.ศ.1216 (พ.ศ.
2397)  ช่ือ ร่างตราถึงเมืองลพบุรีให้เกณฑ์เลข  ข้าพระเผาปูนทำวัดเกาะแก้วว่า

จากเหตุผลสำคัญดังกล่าว ทำให้เช่ือได้ว่า วัดเกาะแก้วหรือวัดมณีชลขัณฑ์ เป็นวัดท่ีสร้างก่อนหรือ-
อย่างช้าสุดในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วัดเกาะแก้วเป็นศูนย์กลางชุมชนแถบน้ี และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซ่ึงเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์คร้ังใหญ่  จึงเป็นเหตุให้เข้าใจผิดว่าวัดน้ีสร้างในรัชสมัย-
ของพระองค์

ในการปฏิสังขรณ์  บูรณะวัดเกาะแก้วคราวน้ัน เจ้าพระยายมราช (เฉย) 6  ได้คิดปฏิสังขรณ์ใหม่-
เกือบท่ัวท้ังพระอาราม ท่ีสำคัญ คือ

1.  สร้างเข่ือนก่อด้วยอิฐปูนรอบบริเวณวัดทำเป็นรูปเรือกำป่ันใหญ่ เพ่ือให้สมกับรูปเกาะ มีส่วนกว้าง
27 วา  ยาว  66  วา  สูง 6-7-8 ศอกบ้าง แล้วถมดินจนเต็มเน้ือท่ี

2.  กุฏิใหม่  1  หลัง  กุฏิแถว  2  หลัง (ขณะน้ีเหลืออยู่  1  หลัง)  หลังคามุงกระเบ้ืองไทย เวลาน้ี-
เก่ามากแล้ว

3.  พระอุโบสถ  1 หลัง (ก่อด้วยอิฐปูน กว้าง 4 วา  1 ศอก   ยาว  3 ศอก  หลังคามุงกระเบ้ืองไทย-
ไม่มีช่อฟ้าใบระกา  ปัจจุบันยังใช้การอยู่) พระวิหาร  1 หลังเป็นตัวตึกหลังคามุงกระเบ้ือง และเจดีย์ลอมฟาง
1  องค์

หนังสือเจ้าพระยาจักรีฯ  มาถึงพระลพบุรี  ด้วยมีพระบรมราชโองการตรัสเหนือเกล้าฯ  สั่งว่า วัด
เกาะแก้ว เมืองลพบุรี แต่ก่อนเคยเสด็จพระราชดำเนินข้ึนไปนมัสการพระและประทับแรมอยู่บ้าง   แต่พระ-
อุโบสถกุฏิศาลาการเปรียญ และศาลาท้องพรหมาสตร์ *   ชำรุดยับเยินมาช้านาน  โปรดเกล้าฯ จะให้-
สถาปนาข้ึนใหม่ให้รุ่งเรืองสุกใสจะได้เป็นท่ีไหว้ ท่ีสักการะบูชาเป็นพลาอานิสงส์สืบไป. . .    จะขัดสนส่ิงใด-
ใช้สอยในการวัด   ให้บอกขอและบอกรายการลงไปให้ชัดแจ้ง  จะได้กราบบังคมทูลพระกรุณาให้ทรงทราบ-
ใต้ฝ่าละออง 5



เม่ือปฏิสังขรณ์เสร็จได้เปล่ียนเป็นวัดธรรมยุต ได้อาราธนาพระครูมหิทธิเมธาจารย์ (พระครูแสง)
จากวัดโสมนัสวิหารเป็นเจ้าอาวาส และถวายเป็นพระอารามหลวง เม่ือ พ.ศ. 2409 ต่อมาถึงรัชสมัยพระบาท-
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดมณีชลขันธ์”  พร้อมกับได้รับ-
พระราชทานวิสุงคามสีมา  เน้ือท่ีกว้าง  12  เมตร  ยาว 18 เมตร  พระบรมราชโองการ ลงวันท่ี  4  มกราคม
2436 7

เจดีย์หลวงพ่อแสง
วัดมณีชลขัณฑ์ หรือท่ีชาวบ้านเรียกกันส้ัน ๆ  ในปัจจุบันว่า “วัดมณี”  มีปูชนียวัตถุสถานท่ีสำคัญ

ประการหน่ึง คือ เจดีย์หลวงพ่อแสง เป็นเจดีย์ฐานเล็กแต่ทรงสูง อยู่ทางด้านใต้ของวัด สามารถมองเห็นได้-
แต่ไกล และถือเป็นสัญลักษณ์ตราประจำวัดด้วย  เจดีย์น้ีมีลักษณะองค์เจดีย์เป็นรูปส่ีเหล่ียมย่อมุมไม้สิบสอง-
ทรงสูงชลูด ฐานขนาด 15.40 เมตร ทำเป็น 3 ช้ัน มีซุ้มประตูยอดแหลมอยู่ด้านข้างท้ัง 4 ด้าน ช้ันท่ี 4 ตอน
บนเป็นองค์ระฆัง ส่วนยอดทำเป็นแท่นบัลลังก์    และปล้องไฉนข้ึนไป   เจดีย์หลวงพ่อแสงน้ีเป็นท่ีเคารพ-
สักการะของชาวจังหวัดลพบุรีและใกล้เคียงเป็นอันมาก

สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย  ได้เขียนถึงเจดีย์หลวงพ่อแสง-
ว่าผู้สร้าง คือ พระอาจารย์แสง  ดังปรากฏในตำนานเมืองลพบุรีว่า “ท่ีท้องทุ่งพรหมาศอยู่ใกล้เมือง  มีพระ-
เจดีย์สูงท่ีวัดมณีชลขัณฑ์ (เดิมช่ือวัดเกาะแก้ว)  องค์ 1   แลเห็นได้แต่ไกล  ชวนให้สำคัญว่าเป็นของสร้างไว้-
แต่ โบราณ  แต่แท้จริงเป็นของพระภิกษุองค์ 1 ช่ือพระอาจารย์แสง  เป็นผู้คิดแบบสร้างข้ึนเม่ือรัชกาลท่ี 4” 8

สำหรับพระอาจารย์แสงน้ีน่าจะเป็นองค์เดียวกันกับพระครูมหิทธิเมธาจารย์ (พระครูแสง) เจ้า-
อาวาสองค์แรกของวัดมณีฯ (หลังจากที่วัดเปลี่ยนเป็นวัดธรรมยุตแล้ว)  เพราะในหนังสือประวัติวัดทั่ว
ราชอาณาจักร เล่ม 1  กล่าวว่า  “พระเจดีย์หลวงพ่อแสงอดีตเจ้าอาวาสองค์แรกสร้างไว้เป็นอนุสรณ์ในชีวติ-
ท่าน โดยสร้างด้วยบุญบารมีของท่านเอง ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของวัดเลย” 9

หลวงพ่อแสงเป็นพระภิกษุท่ีทรงวิชาความรู้ด้านวิปัสสนาธุระ มีวิชาอาคมขลัง  ท่านมักจะออก-
วิปัสสนายังสถานท่ีต่าง ๆ  เป็นท่ีนับถือของภิกษุสงฆ์ในสมัยน้ัน พระภิกษุหลายรูปปวารณาตนเป็นศิษย์ของ

วัดมณีชลขัณฑ์และเจดีย์หลวงพ่อแสง  ก่อนการสร้างเข่ือนล้อมรอบเกาะ



ท่าน เช่น สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี  ท้ังยังเคยเดินธุดงค์ร่วมกันท่ีดงพญาเย็น  นอกจากน้ันท่านยัง-
สำเร็จวิชาปรอททำให้สามารถย่นระยะทางได้  แต่ท่านเห็นว่าวิชาด้านน้ีไม่ช่วยทำให้หลุดพ้น  ท่านจึงไม่เผย-
แพร่  ประกอบกับท่านปรารถนาความสันโดษจึงไม่แสดงตัวให้รู้จักแพร่หลาย

พระอาจารย์แสง หรือพระครูแสง หรือหลวงพ่อแสง เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านทั่วไปมาก
ผู้ใหญ่มักเล่าให้ลูกหลานฟังด้วยความช่ืนชมในบุญญาบารมีของท่านนานปัการ   มีเร่ืองเล่ากันสืบต่อมาว่า
ท่านสร้างเจดีย์องค์สูงฐานเล็กน้ีด้วยอิทธิฤทธ์ิ กล่าวคือ ท่านจะสร้างเจดีย์ด้วยตัวท่านเองเพียงคนเดียวโดย-
ไม่ใช้น่ังร้านเลย ท่านจะก่ออิฐเป็นบันไดสูงข้ึนไปตามองค์เจดีย์สำหรับเป็นทางข้ึนลง  เม่ือถึงยอดสุดก็เป็นอัน-
ว่าเจดีย์เสร็จเรียบร้อย  แล้วท่านก็กระโดดลงจากยอดเจดีย์  แล้วก็เดินหายไป  ต้ังแต่น้ันมาก็ไม่มีใครพบท่าน-
อีกเลย (อ่านรายละเอียดในหนังสือท่ีระลึก งานมหาพุทธาภิเษกรูปหล่อหลวงพ่อแสง และสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี)

นอกจากน้ี บรรดาผู้ใหญ่ในเขตตำบลพรหมาสตร์ยังเล่าถึงปาฏิหาริย์ของท่านเม่ือผูเ้ขียนยังเป็นเด็ก-
อีกว่าขณะท่ีท่านสร้างเจดีย์อยู่น้ัน  บางวันท่านก็พายเรือไปบิณฑบาต ถึงกรุงเทพฯ แล้วกลับมาฉันเช้าท่ีลพบุรี
นับเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เล่าสืบต่อกันมาช้านาน  ชาวลพบุรีจึงเคารพศรัทธาพระอาจารย์แสงกันเป็นพิเศษ
บางคนก็เรียกว่าหลวงพ่อแสงและบางคนก็เรียกว่าขรัวแสง  ความโด่งดังของพระอาจารย์แสงคงทราบไปถึง-
พระเนตรพระกรรณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  จึงมีพระราชนิพนธ์เก่ียวกับเร่ืองน้ี  เม่ือคราว-
เสด็จประพาสมณฑลอยุธยา พ.ศ. 2421 ว่า

ประวัติและตำนานของพระอาจารย์แสงยังเล่าสืบต่อกันมามิรู้จบ   สนิท  บุญมี      ได้กล่าวถึงพระ-
อาจารย์แสงไว้ว่า   “หลวงพ่อแสงองค์น้ี  เป็นอาจารย์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) วัดระฆัง    โฆษิตาราม
กรุงเทพมหานคร  ผู้สร้างพระสมเด็จอันลือช่ือน่ันเอง” 11

ซึ่งตรงกับที่เทพย์  สาริกบุตร และบุษย์  สาริกบุตร กล่าวถึงอาจารย์แสงแห่งวัดเกาะแก้วว่า
ลูกศิษย์ของอาจารย์แสง เล่าสืบต่อกันมาว่า อาจารย์แสงเป็น  “ยอดเกจิอาจารย์”  ของเมืองละโว้  มีความรู้-
ความสามารถทุกแขนง  และมีความคิดท่ีจะสร้างอนุสรณ์เอาไว้  ท่านปรารภถึงพระบาลีว่า  “ปฏิมา  โพธิ

...ขรัวแสง คนท้ังปวงนับถือกันว่าเป็นผู้มีวิชาเดินต้ังแต่เมืองลพบุรีเช้าลงไป ฉันเพลท่ีกรุงเทพฯ  ได้  เป็นคน-
กว้างขวาง    เจ้านายขุนนางรู้จักกันหมด    ได้สร้างพระเจดีย์สูงไว้องค์หน่ึงท่ีวัดมณีชลขัณฑ์    ตัวไม่ได้อยู่-
วัดน้ี      หน้าเข้าพรรษาอยู่ท่ีวัดอ่ืน   ถ้าออกพรรษาแล้วมาปลูกโรงอยู่ริม   พระเจดีย์องค์น้ี ซ่ึงก่อเองคนเดียว-
ไม่ยอมให้คนอ่ืนช่วย ราษฎรนับถือพากันช่วยเร่ียไร   อิฐ  ปูน   และพระเจดีย์องค์น้ีเจ้าของจะทำแล้วเสร็จ-
ตลอดไป หรือจะท้ิงให้คนอ่ืนช่วยเม่ือตายแล้ว  ไม่ได้ถามดูของเธอก็สูงดีอยู่...10

หลวงพ่อแสง



รุกฺขา จ  รูปาจ  ชินธาตุโย  จตุราสีติสฺสสหสฺส  ธมฺมกฺขนฺธา สุเทสิตา”  ความว่า  เม่ือพระพุทธเจ้าปรินิพพาน-
แล้ว  ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ  5  ประการ ท่ีพุทธศาสนิกชนจักได้สักการะบูชา คือ พระพุทธรูป  พระมหาโพธิพฤกษ์
พระเจดีย์  พระบรมสารีริกธาตุ  และพระธรรม   ผู้ใดได้สักการะจะเป็นมหามงคลแก่ชีวิต  พระอาจารย์แสง-
ท่านเลือกการสร้างเจดีย์  เพ่ือบูชา  จึงลงมือสร้างด้วยตนเอง  แสดงถึงความต้ังใจมุ่งม่ันจนสำเร็จ  ความ-
ประทับใจในการสร้างพระเจดีย์ของอาจารย์แสงน้ีเอง  ทำให้พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์) เกิดแรงบันดาล-
ใจสร้างพระพุทธรูปใหญ่ท่ีวัดสิริจันทรนิมิตร (เขาพระงาม)

เจดีย์หลวงพ่อแสง ซ่ึงเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง สูงเด่นเป็นสง่า  ณ วัดมณีชลขัณฑ์น้ี  เป็นท่ีเคารพ-
บูชาของพุทธศาสนิกชน  ชาวลพบุรีถือเป็นธรรมเนียมนิยมอย่างหน่ึงท่ีจะปิดทองสักการะ และนำนาคมา-
สักการะหลวงพ่อแสง ท่ีเจดีย์ก่อนท่ีจะอุปสมบท เพ่ือความเป็นสิริมงคลและเป็นผลบุญแก่ตน

เม่ือคราวฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี  จังหวัดลพบุรีและผู้รักในศิลปะโบราณสถาน  ได้ช่วยกัน-
บูรณะบริเวณรอบพระเจดีย์  ให้เป็นสวนสาธารณะ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  ทำให้บริเวณน้ันร่มร่ืน น่าดูย่ิงข้ึน
ต่อมามีการสร้างวิหารเพื่อประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อแสง และสมเด็จพุฒาจารย์ (โต)  พรหมรังสี
คณะกรรมการตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาและหลวงพ่อแสง ร่วมใจกันบูรณะเจดีย์คร้ังใหญ่
เน่ืองในวโรกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ ครบ  48  พรรษา ใน
พ.ศ. 2546  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลและจรรโลงให้พุทธศาสนสถานแห่งน้ีม่ันคงสืบต่อไป

ศาลาคอกหมู
ท่ีวัดมณีชลขัณฑ์น้ี นอกจากจะมีเจดีย์หลวงพ่อแสงท่ีถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของวัดแล้ว  แต่เดิม-

ยังมีศาลาเก่าหลังหน่ึง  เป็นท่ีประกอบศาสนกิจและเป็นท่ีอยู่ของอุบาสก อุบาสิกา  เรียกว่าศาลาคอกหมู
ศาลาหลังน้ีชำรุดทรุดโทรมมาก เพราะมิได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์  นับแต่มีศาลาการเปรียญใหม่ (ซ่ึงสร้าง-
เป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก  2 ช้ัน  กว้าง  8  วา  ยาว 19 วาเศษ  สร้างเม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2515)  เม่ือสร้าง-
เสร็จก็มิได้ใช้ศาลาเก่าอีกเลย

ศาลาคอกหมู  เม่ือน้ำลดมีกิจกรรมขนหินถมบริเวณริมเกาะ  (จาก ภาพเก่าเล่าอดีต หน้า 54)



แต่เพ่ือประโยชน์ต่อผู้สนใจและยุวชนรุ่นหลัง  ผู้เขียนจึงขอเล่าให้ฟังตามท่ีเคยได้ยินและสอบถาม-
จากท่านผู้รู้เก่ียวกับศาลาเก่า   คือ  ศาลาน้ีต้ังอยู่ตอนใต้ของเกาะ  อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเจดีย์-
หลวงพ่อแสง   พระศีลวรคุณ (นวล)    อดีตเจ้าอาวาสวัดมณีชลขัณฑ์ ได้กรุณาเล่าให้ผู้เขียนฟังว่า ศาลาน้ี
สมเด็จพุฒาจารย์ (โต)  สร้างถวายหลวงปู่แสง  เพราะช่ืนชมความรู้ ความเช่ียวชาญทางพุทธศาสนา 12  และ-
กล่าวถึงสาเหตุท่ีเรียกว่า  “ศาลาคอกหมู”  ก็เพราะว่า แต่เดิมเกาะวัดมณีฯ หรือวัดเกาะแก้ว เป็นเกาะท่ีเป็น-
ป่า มีสัตว์ป่ามากมายหน้าน้ำน้ำก็ท่วมรอบ ๆ  ตัวเกาะ  หน้าแล้งน้ำก็แห้ง  ดังน้ัน เม่ือถึงฤดูน้ำหลากของทุกปี-
ในบริเวณท้องพรหมาสตร์ก็จะมีเกาะน้ีท่ีเป็นท่ีพักอาศัยของสัตว์ต่าง ๆ  ได้  เพราะพ้ืนท่ีเป็นเนินดิน หรือท่ีเรียก-
เป็นภาษาพ้ืนบ้านว่า “โคก”  ต่อมาบ้านเมืองเจริญมากข้ึน  มีอาชีพเล้ียงสัตว์ เช่น  เล้ียงหมู ก็ต้องมาอาศัย-
เล้ียงบริเวณใกล้ศาลาเป็นประจำ  หมูก็ปล่อยไปตามยถากรรม  คนเล้ียงก็นอนพักท่ีศาลาวัด  ศาลาน้ีก็เลย-
ได้ช่ือว่า ศาลาโคกหมู  และด้วยเหตุท่ีชาวบ้านมาต้ังคอกเล้ียงหมูตอนกลางวัน บางคนก็เลยเรียกว่า  “ศาลา-
คอกหมู”  ดังน้ัน จึงมีผู้เรียกว่าศาลาโคกหมู และศาลาคอกหมูท้ังสองช่ือ

สำหรับศาลาคอกหมู หรือศาลาหลังเก่าน้ี พระครูวินยาภิรัต (ถมยา) 13  ซ่ึงต่อมาได้รับแต่งต้ังให้-
เป็นท่ีพระวินัยรัตนมุนีอดีตเจ้าอาวาสอีกรูปหน่ึง ท่านเป็นคนสระเสวย (อยู่ด้านเหนือของวัดมณีฯ)  อุปสมบท-
และจำพรรษาท่ีวัดน้ีต้ังแต่ พ.ศ. 2475  ได้เล่าให้ผู้เขียนฟังในคราวเดียวกันน้ีอีกว่า  เม่ือท่านเป็นเด็กก็ต้อง-
มาเรียนที่ศาลาโคกหมูนี้  เรียกกันว่าโรงเรียนวัดโคกหมู แต่เมื่อถึงฤดูน้ำหลากการคมนาคมไม่สะดวก
ผู้ปกครองก็ห่วงบุตรหลานจึงต้องไปเรียนท่ีวัดตองปุ  นักเรียนโรงเรียนน้ีจึงมีท่ีเรียนสองแห่ง  ฤดูแล้งเรียนท่ี-
วัดโคกหมู  ฤดูน้ำหลากเรียนท่ีวัดตองปุ  ต่อมาท้ังครู-นักเรียนและผู้ปกครองเห็นว่าเด๋ียวย้ายไปโน่นมาน่ีดู
วุ่นวายนัก  ก็เลยให้เรียนกันท่ีวัดตองปุเพียงแห่งเดียว  โรงเรียนวันโคกหมู ท่ีศาลาโคกหมูก็เลยล้มเลิกไปโดย-
ปริยาย

เม่ือศาลาคอกหมูชำรุดทรุดโทรมจนไม่สามารถบูรณะปฏิสังขรณ์ได้  จึงจำเป็นต้องร้ือถอนออก
และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณนี้ให้เป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  ทำให้บริเวณโดยรอบเจดีย์
หลวงพ่อแสงสวยงาม ร่มร่ืน  มีประชาชนใช้เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

พระศรีมหาโพธ์ิวัดมณีฯ
โดยท่ัว ๆ  ไปบริเวณวัดจะมีต้นไม้ใหญ่เพ่ือให้ความร่มร่ืน และวัดโดยท่ัว ๆ  ไปก็มักจะมีต้นโพธ์ิปลูก-

ในบริเวณวัดเสมอ  เพราะต้นโพธ์ิเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ในบริเวณวัดมณีฯ ก็เช่นเดียวกัน มี-
ต้นโพธ์ิใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออกหลังพระพุทธรูปนาคปรกองค์ใหญ่ 1 ต้น ต้นศรีมหาโพธ์ิต้นน้ีเป็นต้นโพธ์ิ-
ท่ีมีประวัติ และเป็นประวัติท่ีชาวลพบุรีควรภาคภูมิใจ เพราะเป็นต้นศรีมหาโพธ์ิท่ีได้เมล็ดพันธ์ุโดยตรงจาก
พุทธคยาเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ือคร้ังดำรงพระยศเป็น-
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอทรงเพาะเมล็ด  และเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ก็พระราชทานให้เจ้าพระยายมราช
(เฉย ต้นสกุล ยมาภัย)  นำมาปลูกท่ีวัดมณีชลขัณฑ์น้ี

เกี่ยวกับพระศรีมหาโพธิ์นี้  สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าไว้ในนิทานโบราณคดี
(เป็นเร่ืองจริง  แต่เป็นเกร็ดนอกพงศาวดารท่ีท่านเขียนข้ึนตามคำทูลขอของ  ม.จ.หญิง  พูนพิศมัย  ดิศกุล
เพราะเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีมีแก่นสาร  เป็นคติน่ารู้ ควรรักษาให้เป็นประโยชน์แก่ลูกหลาน) ว่า เม่ือท่านเดินทาง-
ไปเมืองคยา มิสเตอร์เครียสันเจ้าเมืองคยาได้เตรียมต้นโพธ์ิพันธ์ุพระศรีมหาโพธิไ์ว้ให้ 3 ต้น  ท่านดีพระทัย-
มากเพราะเป็นต้นโพธ์ิพันธ์ุศรีมหาโพธ์ิท่ีได้โดยตรงจากพุทธคยา      และคิดว่าท่านเป็นคนแรกท่ีนำโพธ์ิน้ี-



เข้ามาในไทย  เน่ืองจากต้นโพธ์ิท่ีนำมาแต่ก่อนน้ีน้ันล้วนเป็นโพธ์ิพันธ์ุศรีมหาโพธ์ิท่ีมาจากต้นท่ี พระเจ้าอโศก-
มหาราชส่งไปปลูกไว้ท่ีเมืองอนุราธบุรีในลังกาท้ังน้ัน  แต่มาทรงทราบภายหลังว่าท่านเข้าพระทัยผิด  เพราะ-
โพธ์ิพันธ์ุศรีมหาโพธ์ิไทยเคยรับมาโดยตรงคร้ังหน่ึงแล้วดังท่ีทรงเล่าไว้ว่า

นับได้ว่าต้นศรีมหาโพธ์ิท่ีวัดมณีฯ  มีความสำคัญในเร่ืองของการสืบพระพุทธศาสนาสมควรท่ีจะ-
ได้รับการทะนุบำรุงให้เจริญงอกงามต่อไป  ส่วนต้นศรีมหาโพธ์ิท่ีสมเด็จกรมพระยำรงราชานุภาพทรงนำเข้า-
มาน้ัน ก็ถือว่าเป็นต้นโพธ์ิพันธ์ุศรีมหาโพธ์ิท่ีได้ตรงจากพุทธคยา  ท่ีทรงนำเข้ามาในเมืองไทยเป็นคร้ังแรก
เหมือนกัน แต่ทรงนำมาเป็นต้น ขณะท่ีแต่เดิมนำเป็นเมล็ดพันธ์ุเข้ามา

จากท่ีกล่าวข้างต้นน้ี  แสดงให้เห็นว่าวัดมณีฯ เป็นวัดท่ีมีความสำคัญ ด้วยเป็นวัดหลวง    ท่ีได้รับ-
พระบรมราชูปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์  และพระราชวงศ์และด้วยเหตุท่ีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะ  มีน้ำ-
ล้อมรอบ เหมาะแก่การเสด็จประพาสประทับพักผ่อนพระอิริยาบถ จึงทำให้มีเจ้านายช้ันผู้ใหญ่หลายพระองค์-
เสด็จมาบำเพ็ญพระราชกุศล  และเสด็จมาประทับพักผ่อนหลายพระองค์  ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระ-
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (เคยเสด็จท้องพรหมาสตร์เล่นสักวา 15 เม่ือ-
วันข้ึนสิบค่ำ   เดือนสิบสอง ปีวอก ตรงกับ พ.ศ. 2415 ) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เคยเสด็จ

พันธุ์พระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองไทยได้ตรงมาจากพุทธคยา    เพิ่งปรากฏว่าได้มาเมื่อรัชกาลที่ 4  ด้วยพระบาท-
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาทราบเร่ืองพุทธเจดีย์ในอินเดยีก่อนผู้อ่ืน       ทรงขวนขวายหาพันธ์ุพระ-
ศรีมหาโพธ์ิท่ีพุทธคยาได้เมล็ดมายังเมืองไทยเป็นคร้ังแรก   เจ้าพระยาทิพากรวงศ์กล่าวไว้ในหนังสือพงศาวดาร-
รัชกาลท่ี  4     ตอนว่าด้วยบูรณะปฏิสังขรณ์ พระปฐมเจดีย์   (ฉบับพิมพ์หน้า 441)  ว่าต้นโพธ์ิให้ปลูกไว้  4  มุม
บริเวณนั้น ได้ผลมาแต่เมืองพุทธคยาบุรีว่าเป็นหน่อเดิมที่พระได้ตรัส พระมหาโพธิ์นั้นมีพระระเบียงล้อมถึง  7
ช้ัน     พวกพราหมณ์หวงแหนอยู่แน่นหนา  เจ้าเมือง  (คือไวสรอย) อังกฤษจึงไปขอเอาผล และใบถวายเข้ามา
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเพาะเมล็ดพระศรีมหาโพธิ์นั้นขึ้นเป็นต้น     พระราชทานไปปลูก-
ตามวัดหลวง . . .   และยังมีเร่ืองต่อไปว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ทรงแบ่งเมล็ด     พระศรีมหาโพธ์ิพุทธ-
คยาท่ีได้มาคร้ังน้ัน    พระราชทานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ รับไปทรงเพาะด้วยถึงรัชกาลท่ี 5   โปรด-
ให้ปลูกพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาที่ทรงเพาะนั้น  ที่วัดเทพศิรินทร์ต้นหนึ่ง   วัดนิเวศธรรมประวัติต้นหนึ่ง  วัด-
อุทัยราชบำรุง คือ  วัดญวนท่ีตลาดน้อยต้นหน่ึง  และพระราชทานให้เจ้าพระยายมราช (เฉย ต้นสกุล ยมาภัย)
ไปปลูกที่วัดมณีชลขัณฑ์เมืองลพบุรีต้นหนึ่ง 14

พระศรีมหาโพธ์ิ
ท่ีวัดมณีชลขัณฑ์
เม่ือปี พ.ศ. 2527



พระราชทานกฐิน 2 คร้ัง  คือเม่ือ พ.ศ. 2458  และ พ.ศ. 2469  การเสด็จแต่ละคร้ังก็จะประทับ ณ  พระ
ตำหนักแพ  กลางท้องพรหมาสตร์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เคยเสด็จเม่ือตอนลาผนวชก่อน-
ข้ึนเสวยราชย์  หรือมีพระบรมวงศานุวงศ์   ได้แก่  เจ้าฟ้ากรมพระยาภานุพันธ์ุวงศ์วรเดช  และสมเด็จพระ-
บรมวงศ์เธอ  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ก็เคยเสด็จถวายพระกฐิน ณ วัดน้ีเช่นกัน

นอกจากน้ีวัดมณีชลขัณฑ์ยังมีของพระราชทานท่ีนับว่าสำคัญย่ิงมีคุณคา่ควรแก่ความภาคภูมิใจ-
และการอนุรักษ์ คือ

1.  ธรรมาสน์ลายรดน้ำ  พระราชทานในคราวงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า-
เจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2453) ปัจจุบันประดิษฐาน ณ ศาลาการเปรียญหลังใหม่

2.  บุษบกธรรมมาสน์ 16  แกะสลักลายกนก  เทพนม  นับเป็นงานศิลปกรรมงานไม้จำหลักท่ีมี
คุณค่าทางศิลปะ   และจากหลักฐานท่ีปรากฏตรงด้านล่างของแผ่นไม้ปูพ้ืนท่ีน่ังสำหรับพระภิกษุ  ได้ระบุไว้
อย่างชัดเจนว่าสร้างเม่ือ พ.ศ. 2225  (ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช)  ปัจจุบันจัดแสดง ณ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  สมเด็จพระนารายณ์  จ.ลพบุรี

3.  พระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี 5 ทรงเคร่ืองยศจอมพล-
ทหารบก

ประเพณีท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง
วัดมณีฯ เป็นท่ีรวมจิตใจของชาวบ้านในเขตตำบลพรหมาสตร์  โดยเฉพาะหมู่บ้านท่ีเรียกว่าบ้าน-

หัวกรี  บ้านสระเสวย  บ้านน้ำหัก  รวมท้ังชาวบ้านท่ีเป็น “ชาวตลาด”  บริเวณท่าโพธ์ิ ตลาดล่าง  บ้านป้อม
ที่อยู่ในเขตเทศบาลท่าหินในปัจจุบัน  เมื่อถึงงานเทศกาลตามประเพณี  หรืองานบุญในวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา  ชาวบ้านก็จะมารวมกัน  ณ  วัดน้ี  ซ่ึงปัจจุบันอาจจะเหลือเพียงบางอย่าง หรือบางงาน
อาจดัดแปลงให้เข้ากับสภาพเหมาะสมของสังคมปัจจุบัน  ท่ีสำคัญท่ีควรกล่าวถึงคือ

1.  ตักบาตรดอกไม้  ประเพณีการตักบาตรดอกไม้  คือ  การนำดอกไม้  ธูป  เทียน  ถวายพระก่อน-
ท่ีพระจะเข้าโบสถ์ในวันเข้าพรรษา  ในจังหวัดลพบุรีจะทำ 2 แห่ง คือท่ีวัดเขาพระงามและวัดมณีชลขัณฑ์  สำหรับท่ี-
วัดมณีฯ  น้ี  เร่ิมมีเม่ือ พ.ศ. 2476  เม่ือพระเทพวรคุณ (อ่ำ  ภัทราวุโธ) เป็นเจ้าอาวาสครองวัดน้ี  และได้นำ-
ประเพณีน้ีมาจากวัดเขาพระงาม แต่เน่ืองจากวัดมณีฯ  เป็นวัดท่ีมีการคมนาคมสะดวก ใกล้ตัวเมือง  จึงมี-
ผู้คนนิยมมาท่ีวัดน้ีมากกว่า  เท่าท่ีผู้เขียนเคยเห็นเม่ือ   40 กว่าปีมาน้ี  จำได้ว่าผู้คนแน่นขนัดต้ังแต่ประมาณ

พระบรมรูปหล่อพระพุทธเจ้าหลวง
 ทรงเคร่ืองยศจอมพลทหารบก



16.00 น.  ศาลาการเปรียญหลังเก่าจะแน่นมาก  ประชาชนต้องต้ังแถวเรียงกันเป็นสองฝากต้ังแต่บนศาลา-
การเปรียญแถวจะยาวโดยรอบออกมาข้างนอก ผ่านทิศตะวันออกของเจดีย์หลวงพ่อแสง ข้ามถนนท่ีเห็นใน-
ปัจจุบันจนถึงเจดีย์ลอมฟางทางทิศเหนือ

ประเพณีน้ีจัดทำติดต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน  โดยเช่ือกันว่าการตักบาตรดอกไม้เป็นการทำบุญ-
ท่ีได้ผลานิสงส์สูง  เพราะจะมีจิตใจสะอาดบริสุทธ์ิ  และการท่ีนำดอกไม้ใส่บาตร (ใช้สบงแทนบาตร  ดังรูป)
พระท่านก็จะนำไปใช้ในโบสถ์  ถือว่าได้กุศลมาก  บางปีเทศบาลเมืองลพบุรีก็จะมาช่วยจัดกิจกรรมให้สนุกสนาน
ครึกคร้ืนย่ิงข้ึน  และในบางปีท่ีเศรษฐกิจไม่ค่อยดี  ดอกไม้ราคาแพง  ผู้คนก็จะลดน้อยลง

ประเพณีตักบาตรดอกไม้น้ีค่อนข้างเปล่ียนไปจากเดิม  คือ  แต่เดิมการตักบาตรดอกไม้จะใช้เฉพาะ-
ดอกไม้  ธูปเทียน  ในระยะหลัง นับแต่ปี  พ.ศ. 2526  ของท่ีถวายจะเพ่ิมน้ำตาลทรายขาว  และข้าวสาร
ส่วนดอกไม้จะลดลง  แต่ก็ยังคงเรียกว่า “ตักบาตรดอกไม้”  เหมือนเดิม ปัจจุบันประเพณีน้ีไม่ได้รับความ
สนใจมากนัก

2. ลอยกระทง  งานลอยกระทงเป็นงานใหญ่ประจำปีของวัดมณีฯ  มาช้านานเพราะสภาพ-
ภูมิประเทศเอ้ืออำนวย  กล่าวคือในฤดูน้ำหลาก เดือน 11 เดือน 12 วัดมณีฯ ก็มีสภาพเป็นเกาะ  มีสะพาน-
เช่ือม  ชาวจังหวัดลพบุรีจึงนิยมมาลอยกระทงท่ีวัดน้ีเพราะสามารถลอยกระทงไดร้อบตัวเกาะ

การจัดงานลอยกระทงจะเร่ิมต้ังแต่ตอนกลางวัน  คือมีการแข่งเรือพายบริเวณด้านเหนือของวัด
ระหว่างบ้านสระเสวยกับตัวเกาะ  ประชาชนก็จะพายเรือมาชมการแข่งเรือน้ัน  ตอนบ่าย ๆ   ถึงเย็นจะมีการ
แข่งขันตะกร้อลอดบ่วง  และในตอนเย็นทางวัดจะประดับประดาเจดีย์หลวงพ่อแสงด้วยธงขนาดต่าง  ๆ  และ-
ไฟฟ้าหลากสี  พอตกกลางคืนจะมีงานปิดทองหลวงพ่อแสง  แล้วประชาชนจึงจะไปลอยกระทง  ผู้ท่ีชอบ-
งานร่ืนเริงจึงมักจะร่วมงานต้ังแต่เช้าถึงกลางคืน  สำหรับหนุ่มสาวจะมีกิจกรรมยามเย็นเพ่ิมมาอีกอย่างหน่ึง
คือการไปกินข้าวเย็นกลางทุ่ง  ด้วยการนัดหมายสหายสนิทเตรียมข้าวปลาอาหาร (อาหารหลักคือน้ำพริก)

ตักบาตรดอกไม้ เม่ือปี พ.ศ. 2527
สมัยพระศรีวรคุณ (นวล) เป็นเจ้าอาวาส

พระครูวินยาภิรัต (ถมยา) เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ตักบาตรดอกไม้  ก่อนปี พ.ศ. 2500



พายเรือไปกินข้าวร่วมกัน  ผักท่ีใช้จ้ิมก็เป็นผักกลางน้ำน่ันเองได้แก่  ผักบุ้ง  ผักกะเฉด  สายบัว  ทำให้อาหาร-
ม้ือน้ีอร่อยเป็นพิเศษ  เพราะเป็นการกินข้าวขณะลอยเรือกลางน้ำ  เรือเอียงบ้าง เรือล่มบ้าง  น้ำเข้าเรือบ้าง
แกล้งกันบ้างเป็นท่ีสนุกสนาน  บรรยากาศดังกล่าวน้ีนับวันจะโรยราลง  นับต้ังแต่

1. ทางราชการมาสร้างฝายน้ำล้นเพ่ือประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม  ทำให้ไม่สามารถจัดการแข่ง-
เรือได้อีก ประกอบกับการคมนาคมสะดวกข้ึน  การใช้เรือลดลง  ภาพการแข่งเรือและภาพการพายเรือดู
เรือแข่ง  จึงหาได้ยากในปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงสภาพเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันไม่เอ้ือท่ีจะให้หนุ่มสาว
“ลอยเรือเก้ียวกัน”  อย่างสมัยก่อนได้อีกแล้ว

2. บริเวณวัดคับแคบมากกว่าเดิม  เพราะบริเวณตอนกลางเป็นถนนเช่ือมระหว่างลพบุรี - สิงห์บุรี
ทำให้สภาพการจราจรพลุกพล่าน  เพราะเป็นเส้นทางเดียวท่ีรถผ่านตลอดเวลา  ทำให้การจัดงานท่ีเคยใช้เน้ือท่ี-
กว้างขวางลดน้อยลง     รวมท้ังการสร้างฝายน้ำล้น  ทำให้บริเวณรอบเกาะเป็นสันปูน  ไม่สะดวกในการ
ลอยกระทง

3.  ทางราชการจัดประกวดกระทงและจัดงานลอยกระทง ณ  วงเวียนศรีสุริโยทัย (สระแก้ว) ทำให้-
ผู้คนไปเท่ียวท่ีวงเวียนสระแก้วมากกว่า

แต่อย่างไรก็ตาม  คนเก่าคนแก่ชาวลพบุรีก็ยังมีความเคยชินท่ีจะมาร่วมงานลอยกระทง ณ วัดมณีฯ
และถึงแม้บรรยากาศจะไม่คึกคักเท่าเดิม   แต่ยังคงเป็นงานประเพณีท่ีชาวลพบุรียังคงมาท่ีวัดมณีฯ  นิยม-
มาไหว้พระและปิดทองหลวงพ่อแสงเป็นประจำทุกปี

ภาพเก่าคร้ังสะพานเช่ือมเกาะยังเป็นสะพานไม้  มองเห็นศาลาคอกหมู และคนพายเรือ
 (จาก ภาพเก่าเล่าอดีตเมืองลพบุรี. หน้า 52)
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