สถานที่ท่องเที่ยว
- ผาเสด็จ
เป็ นชื่อภูเขาเทือกหนึ่งและยังเป็ นชื่อสถานีรถไฟแห่งหนึ่งเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุ งเทพ-นครราชสีมา) อยู่
ในท้องที่หมู่ 5 ตาบลทับกวาง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ รัชกาลที่
๕ แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์ มีพระราชประสงค์จะสร้างทางรถไฟต่อจากสาย กรุ งเทพ-อยุธยา แยกที่ชุมทางบ้านภาชีไป
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อไปให้ถึงโคราช หรื อนครราชสีมา

เมื่อพระองค์เสด็จประพาสมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๘ เป็ นเวลาที่พระองค์โปรดฯให้ขยาย
ทางรถไฟ เพื่อมีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบายยิง่ ขึ้น ระยะนั้นการรถไฟได้มีเส้นทางถึงอยุธยาแล้วจึงโปรดฯ
ให้นายช่างไทยและชาวฝรั่งลงมือสารวจเส้นทางและรี บตัดทางโดยรี บด่วน บรรดานายช่างได้ทาการระเบิดภูเขา
เทือกหนึ่ง ระเบิดแล้วระเบิดอีกหลายคราแต่ไม่เป็ นผลสาเร็ จ คือระเบิดด้านบ้าง ไม่ระเบิดเลย หรื อระเบิดแต่ไม่
ทาลายหินแม้แต่นอ้ ยบ้าง ภูเขาที่ว่านี้มีเงื้อมหินยืน่ ออกมาก้อนโตมหึมา ความจริ งหากจะตัดอ้อมไปทางอื่นก็ทา
ได้ แต่เส้นทางจะคดเคี้ยวไม่สวยงามทาความหนักใจให้บรรดานายช่างมากพอดู เมื่อทาการระเบิดไม่สาเร็ จ
เกือบจะพากันหมดอาลัยเลิกล้มความตั้งใจเสียแล้ว จึงปรึ กษากันว่าควรจะทาอย่างไรดี มีท่านผูใ้ หญ่ท่านหนึ่ง
แนะในทางไสยศาสตร์ว่า ควรจะทาบัตรพลีเซ่นสรวง บนบานศาลกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเทพารักษ์ก่อนตาม
ประเพณี ไทยโบราณ เมื่อทาแล้วปรากฏว่าก็ยงั ไม่สาเร็ จอยูด่ ี จึงมีชาวบ้านซึ่งอยูใ่ นละแวกนั้นมาช้านานแล้ว
ออกมาบอกว่า ภูผาแห่งนี้เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เคยแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ปรากฏมาแล้ว เพียงแต่คนไปตัดไม้
ทาลายป่ าหรื อปัสสาวะรดโคนต้นไม้ใหญ่ เท่านั้นก็มีอนั ล้มเจ็บ ปวดหัวตัวร้อนเป็ นไข้ ชัก ต้องไปเซ่น สรวง
ขอขมาลาโทษจึงหาย ถ้าใครไม่เชื่อไม่ทาก็ลม้ ตายมาแล้วหลายราย บรรดานายช่างเหล่านั้นเกิดความกลัว จึงงด
ระเบิดเขาล้มการสร้างทางไว้ชวั่ คราวก่อน
ต่อมาความทราบถึงรัชกาลที่ ๕ พระองค์จึงโปรดฯให้นาตราแผ่นดินไปตีประทับโคนต้นไม้ขนาดใหญ่บริ เวณ

นั้นเป็ นการเอาเคล็ด แล้วรับสัง่ ให้ดาเนินการสร้างทางต่อไป แต่ปรากฏว่า นายช่างขี้ขลาดตาขาวไม่กล้าระเบิด
หินต่อไป เนื่องจากมีนายช่างบางคนเป็ นไข้ป่าเจ็บหนักถึงกับเสียชีวิตไปก็มี รัชกาลที่ ๕ จึงโปรดฯให้สร้างศาล
พระภูมิข้ นึ แห่งหนึ่ง ณ ที่เงื้อมผานั้น แล้วเสด็จไปทรงจารึ กพระปรมาภิไธย จปร. และ ส.ผ. ไว้บนชะง่อนหิน
นั้นด้วย การสร้างทางรถไฟจึงสามารถดาเนินการต่อไปได้อย่างสะดวกสบายด้วยพระบารมีของพระองค์
กาลต่อมา เมื่อตัดเส้นทางรถไฟเฉียงเลี่ยงออกจากเงื้อมผานี้เล็กน้อยก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น การสร้างทาง
รถไฟจึงประสบความสาเร็ จ เมื่อประชาชนทราบข่าวว่ารัชกาลที่ ๕ จะเสด็จมาที่นนั่ ก็พากันออกไปคอยรับ
เสด็จชื่นชมพระบารมีพระองค์อย่างล้นหลาม ผูค้ นจึงเรี ยกเงื้อมผาแห่งนี้ว่า ผาเสด็จ สืบมาตั้งแต่บดั นั้นตราบ
เท่าทุกวันนี้

การเดินทางมายังผาเสด็จสามารถมาได้ ท้งั ทางรถไฟและรถยนต์
ทางรถไฟ ถ้าเริ่ มที่สถานีรถไฟแก่งคอย ไปถึงสถานีรถไฟผาเสด็จ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร

ทางรถยนต์ จากกรุ งเทพฯ ใช้ถนนมิตรภาพขาขึ้นมุ่งหน้าสู่จงั หวัดนครราชสีมา โดยผาเสด็จตั้งอยูร่ ะหว่างหลัก
ก.ม.24-25 หรื ออยูห่ ่างจากตัวจังหวัดสระบุรี ประมาณ 25 กิโลเมตร ทางเข้าติดกับโรงเรี ยนบ้านซับบอนให้
ท่านเลี้ยวซ้าย จากนั้นขับรถตรงไป รวมระยะทางจากปากทางเข้าถึงผาเสด็จประมาณ 2.5 กิโลเมตร ก่อนจะ
ถึงจุดหมายท่านจะได้เห็นสถานีรถไฟผาเสด็จ เมื่อถึงลานจอดรถให้ท่านเดินเท้าต่อ เพื่อไปไหว้ศาลหลวงพ่อผา
เสด็จ และชมชะง่อนหินที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ฯ รัชกาลที่ 5 ได้ทรงลงพระ
ปรมาภิไธย จปร. และ ส.ผ. ซึ่งถือเป็ นจุดเด่นของการเที่ยวที่ผาเสด็จ
Sadej cliff
Sadej cliff is not the name of a mountain but also the name of one of Northeast train stations which is from
Bangkok to Nakon-Ratchasima. This station is located in Kaeng Khoi district, Saraburi Province. There was
an interesting history of the cliff’s name as the period of King Rama IV, his majesty would like to extend
railroad continued from Bangkok-Ayutthaya route at the Pachee Junction to reach Nakon-Ratchasima,
Northeast part.
When his majesty commutes to the Northeast in B.E.1438, his majesty would like to extend the railway route
in order to make people more convenient in commuting between places. At the time, the route only reached
Ayutthaya, so his majesty ordered both Thai and Foreign engineers to survey and build railway immediately.
As the order delivered, those engineers explode the aimed mountain range for building railway; unfortunately,
the mountain was not blown up at all ever those engineers tried to do many times but it did not work. Those
engineers were very worried since they could not complete this order. Once a wise man suggested them to
make a holy worship as to pay respect to those holy spirits of the mountain before making the explosion but it
did not succeed again, so those engineers decided to postpone the explosion.

When his majesty had heard about this, he brought his seal with, marked some trees around there, and then
asked the engineers to continue their job but they were very afraid of doing the job, so some of them were sick
or died. According to this event, his majesty ordered to build a shrine nearby the cliff and engraved his
signature at the cliff. To do so, railway building had been completed perfectly. After that, this cliff had been
called ‘Sadej cliff’ as Sadej means to commute as in royal term.
How to commute to the cliff
By train : Take a train from Kaeng Khoi station to Sadej Cliff station directly.
By car : Take Mittraphap route from Bangkok to Nakon-ratchasima. The cliff is far from Saraburi province
for 25 km. Turn left at Bann Subbon School and go straight for 2.5 km, park the car at the Sadej cliff station
and take a walk to the cliff to visit the shrine and King Rama IV’s signature.
- ถ้าประกายแก้ว
ถ้าประกายแก้วเป็ นถ้าที่อยูใ่ กล้กบั ผาเสด็จมีระยะทางห่างจากผาเสด็จ ประมาณ ๑ กิโลเมตร หลังจากได้ไป
สักการะหลวงพ่อผาเสด็จแล้ว สิ่งที่ไม่ควรพลาดคือ การเดินทางต่อไปยังถ้าประกายแก้วซึ่งเป็ นถ้าที่มีความ
งดงามมากคือ ภายในถ้ามีหินงอก หินย้อยที่มีรูปร่ างแปลกตาสวยงาม มีลกั ษณะเฉพาะ นับเป็ นงานศิลปะชั้น
ยอดจากธรรมชาติที่ได้รังสรรค์ผลงานออกมาไว้รอให้ทุกท่านได้เข้าไปชื่นชม

การเดินทางไปยังถา้ ประกายแก้ว
นั้นเราต้องเดินย้อนกลับมาทางสถานีรถไฟผาเสด็จประมาณ 200 เมตร แยกซ้ายมือจะเป็ นเส้นทางเดินซึ่งเป็ น
ทางธรรมชาติ โดยจะเป็ นทางเรี ยบในช่วงแรก หลังจากนั้นจะเป็ นทางชันขึ้นเขาอีกประมาณ 840 เมตร ก็จะถึง
ปากถ้า ระหว่างเดินขึ้นถ้าจะมีเห็ด หน่อไม้ ใบชะพลู ผักหวานป่ า รวมทั้งพืชพรรณไม้นานาชนิดให้ได้เห็นอยู่
ตลอดเส้นทาง

Pra Kai Kaew cave
This cave located near Sadej cliff around 1 km. Do not miss to visit this cave since those stunning stalactite
and stalagmite awaits to be appreciated the beauty of nature.
How to reach the cave
Turn back to the Sadej cliff station around 200 meters, then turn left to take a walk; the way is fine but after
840 meters, it would be steep but it is worth to visit since there are many beautiful pants to see along the way
to the cave.
- วัดถ้าพระโพธิสตั ว์
วัดถ้าพระโพธิสตั ว์ต้งั อยู่ หมู่ 10 ตาบลทับกวาง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ถ้าพระโพธิสตั ว์มีถ้าหินที่
สวยงามหลายถ้ามีท้งั ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ในที่น้ ีจะขอแนะนาถ้าที่ให้ท่านชมความงามได้คือ ถ้าพระ
โพธิสตั ว์ ถ้าพระธรรมทัศน์ ถ้าลุมพินีสวนหิน และถ้าสงัดเจดีย ์

ถ้าพระโพธิสตั ว์มีภาพจาหลัก(แกะสลัก) ศิลปะแบบทวาราวดี บนผนังถ้าพระโพธิสตั ว์ เมื่อเข้าถ้าเหนือศีรษะ
ด้านซ้ายมือ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็ นโบราณสถานซึ่งถือเป็ นศิลปะที่มีคุณค่าคู่ควรแก่การศึกษา
และการทัศนาเป็ นอย่างยิง่ นอกจากนี้ยงั มีทศั นียภาพที่สวยงามเนื่องจากบริ เวณวัดล้อมรอบด้วยภูเขาถึงสามด้าน
ส่วนหนึ่งของวัดตั้งอยูบ่ นเนินและไหล่เขา บริ เวณวัดจึงเปรี ยบเสมือนหุบเขา มีตน้ ไม้ข้ นึ เต็มไปหมด การชม
ทัศนียภาพสามารถชมได้ โดยการขึ้นไปยืนที่หน้าถ้าพระโพธิสตั ว์ หรื อขึ้นไปบนหอระฆัง และที่ไม่ควรพลาด
สาหรับผูท้ ี่ชอบเข้าวัดปฏิบตั ิธรรม หาความสงบเยือกเย็น วัดถ้าพระโพธิสตั ว์นบั เป็ นสถานที่ที่เหมาะอย่างยิง่ ใน
การปฏิบตั ิธรรม

Cave temple of Bodhisuj
This cave temple located in Tubkwang sub-district,Keang Khoi district. Saraburi Province. It consists of many
beautiful rock caves; the recommended ones are Bodhisuj cave, Dhammatat cave, Lumphini cave and ChediSa-ngat cave.
Thre is Dharavadhi carving style on the Bodhisaj cave’s ceiling which it was registered as a historical place.
Not only the historical story but olso scenic view around the cave as it was surrounded by mountains and
greenish trees are for people who enjoy nature and seek for peace.

