
ทุ่งพรหมาสตร์ คือ บริเวณท่ีราบลุ่มขนาดใหญ่ในเขตตำบลพรหมาสตร์  อำเภอเมือง  จังหวัด-
ลพบุรี  เป็นสถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหน่ึงของจังหวัดลพบุรี  ทุ่งพรหมาสตร์น้ีบางคนเรียกว่า
“ท้องพรหมาสตร์”

ทุ่งพรหมาสตร์มีบริเวณกว้างขวางครอบคลุมเกาะวัดมณีชลขัณฑ์   เกาะหัวกรี   บ้านสระเสวย  บ้าน-
สามเรือน  บ้านพรหมาสตร์  วัดพรหมาสตร์ (แต่เดิมเรียกกันว่าวัดสามจีน)  ทุ่งพรหมาสตร์เป็นส่วนหน่ึงของ-
แม่น้ำลพบุรี  ในฤดูแล้งจะเป็นทุ่งโล่ง  ในฤดูน้ำหลากจะมีน้ำเต็มฝ่ังคลองจนจรดคลองท่าแค  คลองเรือก
คลองบางคู้  คลองบางขามและเทือกเขาสมอคอน จนมีผู้เรียกว่า “ทะเลพรหมาสตร์”  บริเวณใกล้ตัวเมืองมี-
เกาะสำคัญกลางน้ำ  2  เกาะ  คือ  เกาะแก้ว  ซ่ึงเป็นท่ีต้ังของวัดมณีชลขัณฑ์  และเกาะหัวกรี ซ่ึงปัจจุบัน-
เป็นท่ีอยู่ของราษฎร หมู่ท่ี 6  ตำบลพรหมาสตร์

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จ-
ประทับแรม ณ ท้องพรหมาสตร์  โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมือง-
ลพบุรี  และโปรดฯ ท่ีจะประทับแรม ณ พระตำหนักแพ  ท้องพรหมาสตร์หลายคราว เช่นเม่ือ พ.ศ. 2415
เสด็จประพาสลพบุรีและทรงสักวา  พ.ศ. 2426  เสด็จทอดพระกฐิน ณ วัดมณีชลขัณฑ์  นมัสการพระและ-
พระศรีมหาโพธ์ิ ดังปรากฏในหนังสือราชกิจรายวันว่า

“เวลาบ่าย 3 โมงเศษ    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคร่ืองอย่างเม่ือตะก้ีน้ี    เสด็จพระราชดำเนินทรง-
พระราชยานไปทรงเรือพระที่นั่งรัตนดิลก  พร้อมด้วยเรือคู่ชักเรือตั้งเรือไชย ประตูหน้าหลังอย่างเช่นกฐิน
กรุงเก่า  เสด็จแต่ท่าพระนารายณ์ราชนิเวศน์ไปประทับท่าฉนวนวัดมณีชลขันธ์  เสด็จประทับในพระอุโบสถ-
ทรงนมัสการ  นายรองกวดทูลรายงานวัด  และทรงถวายกฐิน พระสงฆ์อปโลกและญัตติทุติยกรรมให้

แผนท่ีลพบุรี เน้นท่ีทุ่งพรหมาสตร์
เขาสมอคอน ‘สารคดี’ วาดข้ึนเม่ือ  พ.ศ.

2536 (จาก  เท่ียวทุ่งเม่ือหน้าน้ำ หน้า 95)
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สถาบันราชภัฏเทพสตรี



นอกจากน้ียังสำราญพระราชหฤทัยท่ีจะทรงเรือเล็ก ๆ  “เท่ียวทุ่ง”  เก็บกระจับในท้องพรหมาสตร์ด้วย
ดังหนังสือพระราชกิจรายวัน วันพุธ ข้ึนแปดค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะแมเบญจศก จุลศักราช ๑๒๔๕ ว่า “เวลาบ่าย
๕ โมงเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้างใน เสด็จทรงเรือพระท่ีน่ังเล็ก ๆ  ประพาสในท้องพรหมมาศ-
ทรงเก็บกระจับและอ่ืน ๆ  จนเวลาค่ำ”และในวันพฤหัสบดี เสด็จทรงเรือเก็บกระจับอีกคร้ังหน่ึง ดังบันทึกท่ีว่า

เม่ือคราวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองลพบุรี พ.ศ. 2448 มีข่าว-
ลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันท่ี 12 พฤศจิกายน ร.ศ. 124 ว่า  หลังจากเสด็จทางรถไฟถึงมณฑลนครสวรรค์-
แล้ว  ขากลับ “เสด็จลงจากรถไฟท่ีตะพานน้ำทุ่งท้องพรหมมาศ ซ่ึงเตรียมทำไว้สำหรับเสด็จช่ัวคราว แล้วเสด็จ-
ลงเรือพระท่ีน่ังพายมาพลับพลาท่ีประทับแรมทุ่งท้องพรหมมาศ”   การเสด็จประพาสในคราวน้ีประทับแรม
ณ ท้องพรหมาสตร์หลายวัน

ทุ่งพรหมาสตร์เป็นบริเวณท่ีอุดมสมบูรณ์ สะดวกในการคมนาคม เคยเป็นตลาดแลกเปล่ียนสินค้า-
ในฤดูแล้ง  สินค้าส่วนใหญ่เป็นพืชไร่  พืชสวน  มีรถยนต์ขนลงมาตามเส้นทางเล็ก ๆ  ข้างศาลาคอกหมูมาสู่-
ลานโล่งเบ้ืองล่าง  (ปัจจุบันศาลาคอกหมูของวัดมณีชลขัณฑ์ถูกร้ือ เพราะทรุดโทรมมาก  แล้วมีการสร้างสวน-
สาธารณะแทน)  ตลาดนี้มีลักษณะเหมือนตลาดนัด การซื้อขายคึกคักในช่วงเช้าและตลาดจะวายใน
ตอนบ่าย  ตลาดกลางทุ่งพรหมาสตร์น้ีได้เลิกไปตอนท่ีกรมชลประทาน  สร้างฝายน้ำล้นกลางท้องพรหมาสตร์
และมีตลาดใหม่ท่ีสะดวกในการติดต่อซ้ือขายมากกว่า

 เวลาบ่าย ๕ โมงเศษ เสด็จพระท่ีน่ังคอนโดเลอเล็ก ๆ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชเทวี และข้าง-
ในเสด็จทรงเก็บกระจับในท้องพรหมมาศจนเวลาค่ำ   เสด็จกลับแพพระท่ีน่ัง   เวลา ๒ ทุ่ม เสด็จไปเรือพระท่ี-
ฉลองพร้อมด้วยข้างใน  ทอดพระเนตรครู่หน่ึงเสด็จกลับทรงเล่นเรือเล็ก ๆ   กับข้างใน อยู่ ณ ท้องพรหมมาศ-
จนเวลา ๒ ยามเศษค่ำวันน้ีมีละครโรง  ๑  หนังโรง  ๑  ดอกไม้เพลิงด้วย  เป็นการฉลองพระ

พระครูญาณพิรัต  ทรงประเคนไตรปีฐานา พระครองผ้าแล้วโปรดให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอทรงประเคน-
บริขาร   พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา     เสด็จกลับประทับท่าฉนวน     เสด็จทรงบูชาพระศรีมหาโพธ์ิแล้ว-
เสด็จลงเรือพระท่ีน่ังรัตนดิลก เสด็จไปประทับพระตำหนักแพ   ซ่ึงพระยาพิสุทธิธรรมธาดาทำไว้-
รับเสด็จ  ณ ท้องพรหมมาศ   ข้างในน้ันก็ไปอยู่แพพระท่ีน่ังด้วย  แต่ข้างในน้ันลงเรือเก๋งไปเม่ือเสด็จ-
ทอดพระกฐิน  แพพระท่ีน่ังน้ัน 3 หลังใหญ่ ๆ เม่ือเสด็จ ไปประทับน้ันต้องเอาเรือพระท่ีน่ังปิกนิกเทียบ-
ด้วย  มีเรือตำรวจกรมล้อมวัง ล้อมวงช้ันใน ทหารในเรือไฟ เรือบต  ล้อมวงช้ันนอกรักษาโดยแข็งแรงดี”

แผนท่ีแพท่ีประทับแรมท้องพรหมาสตร์ ท่ีเมืองลพบุรี (จาก ระยะทางเสด็จประพาส หน้า 31)



เม่ือถึงฤดูน้ำหลาก ท้องพรหมาสตร์จะเป็นศูนย์รวมของชาวประมงน้ำจืดจากท่ัวสารทิศท่ีต่างมุ่ง-
มาทอดแห จับปลา มีปลานานาชนิด กุ้งก้ามกรามตัวโต และกุ้งฝอยชุกชุม ทำให้ผู้ท่ีมีอาชีพจับปลามีรายได้-
ปีละไม่น้อย ส่วนผู้ท่ีมีฐานะก็จะขออนุญาตจากทางราชการทำโพงพาง ทำอวน และทำล่ีเพ่ือจับปลา มีผู้เล่า-
กันต่อมาว่า การทำล่ีในบริเวณหนองน้ำ ลำคลอง  ในแถบลพบุรีโดยเฉพาะบริเวณท้องพรหมาสตร์และเหนือ-
ท้องพรหมาสตร์ขึ้นไป เป็นการทำลี่ขนาดใหญ่ ผู้ที่มีอาชีพทำลี่ที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการเรียกว่า
นายอากรหนอง   ต้องจ่ายเงินให้รัฐบาลปีละไม่ต่ำกว่าสองหมื่นบาท   จากการสัมภาษณ์นางสุนีย์
แก้วนิมิตร  บุตรสาวนายอากรกัง  พานิช   พบว่าการทำล่ีจับปลาสร้างผลกำไรปีละมาก ๆ   ปลาท่ีจับก็มีจำนวน-
มากจนบางคร้ังเต็มล่ีจนกลัวล่ีขาดต้องลดล่ีลงก็มี

ส่วนชาวบ้านในเขตท้องท่ีพรหมาสตร์ก็สามารถตกปลา ดักปลาเพ่ือเป็นอาหารได้อย่างง่าย ๆ   ดังน้ัน-
บริเวณแม่น้ำสองฝ่ังคลองจึงพบว่ามีการยกยอเป็นระยะ ๆ  มีคนยืนทอดแหเป็นกลุ่ม ๆ  มีคนพายเรือตกปลา
และมีชาวตลาดไปยืนบนสะพานตกปลาเป็นงานอดิเรกในยามเย็น

นอกจากน้ี บริเวณทุ่งพรหมาสตร์ยังถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำในสมัยก่อน คือบริเวณ-
ท่ีเป็นเกาะหัวกรีและเกาะวัดมณีชลขัณฑ์  จะเป็นท่ีจอดเรือกระแชงขนถ่ายสินค้า  เช่น  ข้าว   ข้าวโพด   มี-
เรือกกระแชงขายสินค้าเบ็ดเตล็ดจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นำสินค้ามาขายปีละคร้ัง  มาจอดเรือขาย-
นาน 1 – 2 เดือน  มีเรือโดยสารท่ีเรียกว่าเรือเมล์รับส่งผู้โดยสารท่ีท่าเรือแดง  ซ่ึงอยู่ด้านใต้ของทุ่งพรหมาสตร์
และมีเรือแจวท่ีเรียกว่าเรือจ้าง  จอดท่ีท่าเรือตลาดล่าง  รับส่งผู้โดยสารข้ามฟากระยะใกล้ ๆ

ทุ่งพรหมาสตร์ยังเคยเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดลพบุรี เพราะมีธรรมชาติงดงาม
มีบรรยากาศร่ืนรมย์  จึงมีการนัด “เท่ียวทุ่ง” คือ การพายเรือชมธรรมชาติยามเย็น      เป็นโอกาสท่ีหนุ่มสาวจะ-
ได้ไปเท่ียวด้วยกันโดยมีญาติ ๆ  เพ่ือน ๆ  ติดตามไปเป็นขบวน  ความสนุกสนานของการไปเท่ียวทุ่งคือ การ
พายเรือไปพร้อมกันหลาย ๆ  ลำ  มีการย่ัวเย้ากระเซ้าแหย่  นำอาหารไปรับประทานในเรือร่วมกัน  อาหารท่ี-
ขาดไม่ได้ คือ อาหารประเภทน้ำพริกท่ีสามารถหาผักสด เช่น  ผักบุ้ง  ผักกระเฉด  ดอกโสน  สายบัว ฯลฯ
ท่ีมีมากมายจ้ิมน้ำพริกได้ตลอดทาง

ท้องพรหมาสตร์ ยามน้ำหลาก เห็นเรือแจวรับจ้าง และเรือกระแชงขนสินค้า
(จาก ภาพเก่าเล่าอดีตลพบุรี หน้า 49)



เม่ือน้ำแห้ง ทุ่งพรหมาสตร์จะเป็นทุ่งโล่งบริเวณกว้าง  ประชาชนจะสัญจรด้วยการเดินเท้าแทนการ-
พายเรือในฤดูน้ำหลาก  บริเวณทุ่งโล่งจะมีต้นไม้และต้นหญ้าเขียวขจีท่ัวท้องทุ่ง  ผู้คนทุกเพศทุกวัยจะใช้เป็น-
ลานเล่นกีฬาพ้ืนบ้าน  โดยเฉพาะในเทศกาลตรุษและสงกรานต์จะมีคนมากเป็นพิเศษ  กีฬาท่ีนิยมเล่น ได้แก่
มอญซ่อนผ้า   ไม้ห่ึง (ไม้ห่ึม)  ลูกช่วง   ตีตูมต่ีจับ   ทอยกอง  ม้าก้านกล้วย  รวมท้ังเล่นว่าวนานาชนิดในช่วง-
เดือน 3 เดือน 4  ท่ีมีลมว่าวด้วย

ทุ่งพรหมาสตร์จึงเป็นศูนย์รวมของความมีชีวิตชีวา  เป็นสถานท่ีท่ีแสดงวิถีชีวิตของชาวลพบุรีมาเป็น-
เวลานาน  แต่เม่ือเวลาผ่านไปทุ่งพรหมาสตร์ก็มีการเปล่ียนแปลง  ในปัจจุบันน้ำแห้งขอดเกือบตลอดปี  ไม่มี-
ทุ่งโล่ง  ไม่มีการเล่นกีฬาพ้ืนเมือง  ไม่ได้เป็นศูนย์รวมของการคมนาคมเหมือนก่อน  และไม่มีการ “เท่ียวทุ่ง”
อีกต่อไป  ท่ีพอจะเห็นอยู่บ้างในปัจจุบันคือ การทอดแห  ยกยอ  ตกเบ็ด จับปลา แต่ก็มีน้อยมาก  การคมนาคม-
ทางบกท่ีเจริญอย่างรวดเร็วทำให้คนรุ่นใหม่เกือบจะไม่รู้จักทุ่งพรหมาสตร์  จนดูเหมือนว่า “ทุ่งพรหมาสตร์”
จะเหลือเพียงตำนานให้เล่าขานกันเท่าน้ัน
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