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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 

จงัหวดัชยันาทตัง้อยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น ้าเจา้พระยาหรอืที่ราบภาคกลางตอนล่าง               
มแีม่น ้ าเจ้าพระยา แม่น ้าท่าจนี และแม่น ้ าน้อยไหลผ่าน อีกทัง้ยงัพบแหล่งแร่เหล็กที่เมือง        
อู่ ตะ เภาและเมืองนางเหล็ก  อ า เภอมโนรมย์1 ปจัจัยดังกล่าวเอื้ อ ต่อการตั ้งถิ่นฐาน                 
และการอยูอ่าศยัของมนุษย ์

จากการศึกษาทางโบราณคดีพบเศษภาชนะดนิเผาเนื้อหยาบที่แหล่งโบราณคด ี         
เขาพลอง อ าเภอเมอืง ซึ่งรูปแบบขอบปากภาชนะจดัอยู่ในกลุ่มภาชนะทรงกลมคล้ายบาตร           
จงึสนันิษฐานว่าน่าจะมอีายุอยู่ในช่วงสมยัก่อนประวตัศิาสตรต์อนปลาย2 อกีทัง้พบเมอืงโบราณ   
ทีม่คีนู ้าคนัดนิลอ้มรอบ อนัเป็นลกัษณะส าคญัของเมอืงในวฒันธรรมทวารวด ี(ราวพุทธศตวรรษ
ที ่12-16)3  ไดแ้ก่ เมอืงดงคอน อ าเภอสรรคบุรี4 แหล่งโบราณคดบีา้นหนองบวั อ าเภอสรรคบุรี5 

                                                 
1จารกึ วไิลแกว้, โบราณคดีเมืองอู่ตะเภา (กรงุเทพฯ: ฝา่ยวชิาการ กองโบราณคด ี

กรมศลิปากร, 2534), 154-155. 
2ทวลีาภ การะเกด, “รายงานการส ารวจแหล่งโบราณคดีเขาพลอง บ้านเขาพลอง               

ต.เขาท่าพระ อ าเภอเมอืง จ.ชยันาท,” ใน โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคกลาง) 
(รายงานการส ารวจฉบบัที่ 25, ปีงบประมาณ 2528), 11; กองโบราณคดี กรมศิลปากร,               
แหล่งโบราณคดีประเทศไทย, เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย, 2531), 217. 

3จารกึ วไิลแกว้, โบราณคดีเมืองอู่ตะเภา, 39; ผ่องศร ีวนาสนิ และทวิา ศุภจรรยา
, รายงานผลการวิจยัทุนวิจยัรชัดาภิเษกสมโภช เร่ืองเมืองโบราณบริเวณชายฝัง่ทะเลเดิม
ของท่ีราบภาคกลางประเทศไทย: การศึกษาต าแหน่งท่ีตัง้และภูมิศาสตร์สมัพนัธ ์
(กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิจยั ฝ่ายวิจยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524), 
ภาคผนวกที ่1 ไมป่รากฏเลขหน้า. 

4ศรศีกัร วลัลโิภดม, “ชุมชนโบราณทีบ่า้นดงคอน,” เมืองโบราณ 10, 4 (ตุลาคม-
ธนัวาคม 2527): 122-123; อาณตั ิบ ารุงวงศ์, “รายงานการส ารวจแหล่งโบราณคดเีมอืงดงคอน 
หมู่ที่ 4 ต.ดงคอน อ.สรรคบุร ีจ.ชยันาท,” ใน โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคกลาง) 
(รายงานการส ารวจฉบบัที ่25, ปีงบประมาณ 2528), 1-5. 

5กองโบราณคด ีกรมศลิปากร, แหล่งโบราณคดีประเทศไทย, 214-216. 
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เมอืงแพรกศรรีาชา อ าเภอสรรคบุรี6 เมอืงนครน้อย อ าเภอมโนรมย์7 เมอืงนางเหล็ก อ าเภอ
มโนรมย์8 เมืองอู่ตะเภา อ าเภอมโนรมย์9 แหล่งโบราณคดีบ้านโพธิง์าม อ าเภอสรรพยา10            
และแหล่งโบราณคดเีขาขยาย อ าเภอเมอืง11 โดยบรเิวณทีม่กีารศกึษาขุดคน้ทางโบราณคดแีลว้
มเีพยีงเมอืงอู่ตะเภา12 และบรเิวณทีพ่บธรรมจกัรศลิาและฐานรองรบั บา้นหวัถนน ต าบลหางน ้า-
สาคร อ าเภอมโนรมย์13 เท่านัน้ หลกัฐานทางโบราณคดทีีพ่บจากเมอืงโบราณเหล่านี้ก็สนับสนุน
ว่าเป็นเมอืงทีเ่จรญิขึน้ในสมยัทวารวด ี

ต่อมาช่วงสมยัลพบุร ี(ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18)14 พบร่องรอยหลกัฐาน ได้แก่  
ทบัหลงัแบบบาปวน (ราว พ.ศ.1560-1630) สลกัเป็นรูปพระอนิทรท์รงช้างเอราวณัประทบัอยู่
เหนือหน้ากาล ซึ่งตดิไว้ทีด่้านหลงัหลวงพ่อฉายในวดัพระแก้ว อ าเภอสรรคบุรี15 พระพุทธรูป
ส ารดิปางมารวิชยัจากวดัมหาธาตุ อ าเภอสรรคบุร ี(ปจัจุบนัอยู่ในพพิิธภณัฑสถานแห่งชาต ิ
ชยันาทมุนี) ชิ้นส่วนบราลดีินเผาและเศษภาชนะดนิเผาเคลือบแบบลพบุรี ที่เมอืงดงคอน16 
                                                 

6ศรศีกัร วลัลโิภดม, “แพรกศรรีาชา หรอื สรรคบ์ุร,ี” เมืองโบราณ 1, 1 (กนัยายน 
2517): 42-44. 

7ศรีศักร วัลลิโภดม, “อู่ตะเภาเมืองท่าทวารวดีที่ชัยนาท,” ใน โบราณคดีไทย                    
ในทศวรรษท่ีผา่นมา (กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ, 2525), 57. 

8เรือ่งเดยีวกนั. 
9จารกึ วไิลแกว้, โบราณคดีเมืองอู่ตะเภา, 39-67. 
10เรือ่งเดยีวกนั, 209-211. 
11เรือ่งเดยีวกนั, 212-213. 
12เรือ่งเดยีวกนั, 39-67. 
13เรือ่งเดยีวกนั, 15. 
14“สมัยลพบุรี” เป็นค าที่ใช้เรียกสมัยทางประวัติศาสตร์ในประเทศไทยในช่วง

ระยะเวลาทีม่กีารแพรห่ลายของอารยธรรมเขมรจากอาณาจกัรกมัพูชาโบราณเขา้มาในบา้นเมอืง                     
ทีต่ ัง้อยู่บนแผ่นดนิไทยในปจัจุบนั เมื่อราวพุทธศตวรรษที ่12-18 แต่ในพืน้ที่ จ.ชยันาทปจัจุบนั 
หลกัฐานที่แสดงถึงอิทธิพลเขมรไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษที่ 16 ดงันัน้จงึก าหนดอายุสมยั
ลพบุรใีน จ.ชยันาท ใหอ้ยูใ่นราวพุทธศตวรรษที ่16-18 ดกูารนิยามความหมายของ “สมยัลพบุร”ี 
ใน มยุรี วีระประเสริฐ, “การเผยแพร่อารยธรรมเขมรโบราณและหลักฐานสมยัลพบุรี,” ใน 
โบราณคดีและประวติัศาสตร์ในประเทศไทย ฉบบัคู่ มือครูสังคมศึกษา (กรุงเทพฯ: 
ภาควชิาโบราณคด ีคณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร, 2545), 187. 

15คงเดช ประพฒัน์ทอง, “ชยันาท,” โบราณคดี 1, 1 (กรกฎาคม-กนัยายน 2510): 
96. 

16ศรศีกัร วลัลโิภดม, “ชุมชนโบราณทีบ่า้นดงคอน,” เมืองโบราณ: 123. 
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พระพุทธรูปนาคปรกขนาดใหญ่  4 องค์ (ก าหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่  18-1917)              
ชิ้นส่วนประติมากรรมศิลารูปพระพุทธรูปนาคปรกเบื้องขวามีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร          
ประทับอยู่ เ คียงข้างตามคติร ัตนตรัยมหายานในสมัยบายน (พุทธศตวรรษที่  18)                       
และประติมากรรมใบหน้าบุคคล พบบริเวณพระบรมธาตุเจดีย์ วดัพระบรมธาตุวรวิหาร              
อ าเภอเมอืง18 

หลังจากนัน้บทบาทความส าคัญของชุมชนโบราณใน จงัหวัดชัยนาทก็ปรากฏ              
ทีเ่มอืงสรรค ์หรอื อ าเภอสรรคบุรใีนปจัจุบนั ดงัพบชื่อเมอืง “แพรก” ในศลิาจารกึสุโขทยัหลกัที ่
1 ดา้นที ่4 บรรทดัที ่20 (จารกึพ่อขุนรามค าแหง จารขึน้เมื่อ พ.ศ.1835) ซึง่กล่าวถงึอาณาเขต
ของอาณาจกัรสุโขทยัว่า “...เบือ้งหวันอนรอดคนท ีพระบาง แพรก สุพรรณภูม ิราชบุร ีเพชรบุร ี
ศรธีรรมราช ฝ ัง่ทะเลสมุทรเป็นที่แล้ว...”19 เชื่อกนัว่า แพรก ก็คอืเมอืงสรรค์ ซึ่งมฐีานะเป็นหวั
เมอืงของอาณาจกัรสุโขทยันัน่เอง20 และปรากฏชื่อเมอืงแพรกอกีครัง้ว่า “แพรกศรรีาชาธริาช”21 
ในกฎหมายลกัษณะลกัพา พ.ศ.1898 หลกัฐานนี้ท าใหท้ราบไดว้่าสมยันัน้เมอืงเชลยีง สุโขทยั 

                                                 
17ดูลักษณะพระพุทธรูปนาคปรกศิลปะแบบบายน ใน ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล, 

ประติมากรรมขอม, ทรงเรียบเรียงจากบทความของศาสตราจารย์ชอง บวสเซอลีเย ่
(กรงุเทพฯ: กรงุสยามการพมิพ,์ 2515), 56. 

18พริยิะ ไกรฤกษ์, ข้อคิดเหน็เก่ียวกบัแบบศิลปะในประเทศไทย คดัเลือกจาก
พิพิธภัณฑ์ส่วนภูมิภาค (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร , 2520) , 142-143; นอกจากนี้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว                   
และสมเด็จ ฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงมีพระวินิจฉัยตรงกันว่า  เจดีย์พระธาตุ                  
ที่วดัพระบรมธาตุวรวหิารนี้แสดงถึงอิทธิพลของศิลปะขอมด้วย ดู เพิ่มเติมใน กรมศิลปากร, 
วฒันธรรม พฒันาการทางประวติัศาสตร์ เอกลกัษณ์และภูมิปัญญา จงัหวดัชัยนาท 
(กรงุเทพฯ: คณะกรรมการฝา่ยประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2542), 91. 

19กรมศิลปากร, ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี 1: จารึกกรุงสุโขทัย  (กรุงเทพฯ :            
กรมศลิปากร, 2515), 26. 

20คงเดช ประพัฒน์ทอง, “การส ารวจร่องรอยทางโบราณคดี อ่างทอง สิงห์บุร ี
ชยันาท,” โบราณคดี 2, 2 (ตุลาคม-ธนัวาคม 2511): 75. 

21จิตร ภูมิศักดิว์ ิเคราะห์ว่าสร้อยนาม “ศรีราชาธิราช” น่าจะมาจากพระนาม               
ของสมเดจ็พระศรรีาชาธริาช ดงัทีป่รากฏจารกึบนลานเงนิ พบจากกรุวดัมหาธาตุอยุธยาที่สรา้ง
เมื่อ พ.ศ.1917 และต านานเมอืงนครศรธีรรมราช ดูเพิม่เตมิใน จติร ภูมศิกัดิ,์ “อโยทยาศรรีาม
เทพนคร,” ใน สงัคมไทยลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาก่อนสมยัศรีอยธุยา (กรุงเทพฯ: ไมง้าม, 2526), 
117, 210. 
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และก าแพงเพชรเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจกัรสุโขทยั ส่วนเพชรบุร ีราชบุร ีสุพรรณบุร ีและแพรก
ศรรีาชานัน้เป็นเขตการปกครองของกรงุศรอียธุยาแลว้22 

นอกจากนี้ ยงัพบจารกึหลกัที ่ 44 ทีเ่จดยีว์ดัส่องคบ จารดว้ยอกัษรไทย ภาษาไทย 
บนลานเงนิ ก าหนดอายุ พ.ศ.1916 (สมยัของสมเดจ็พระบรมราชาธิราชที่ 1 ขุนหลวงพะงัว่) 
กล่าวถงึการก่อพระเจดยี ์เพื่อใหเ้ขา้ถงึนิพพาน23 

กระทัง่ในสมยัของสมเดจ็พระนครนิทรราชาธริาชที ่1 ศกัราช 765 ปีมะแม เบญจศก  
อนัตรงกบัพ.ศ.1946 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอทัง้ 3 พระองค์ไปปกครอง           
เมืองต่างๆ คือ เจ้าอ้ายพระยาครองเมืองสุพรรณ เจ้ายี่พระยาครองเมืองแพรกศรีราชา                  
และเจ้าสามพระยาครองเมอืงชยันาท (เมอืงพษิณุโลก)24 แสดงให้เหน็ว่าในสมยันี้เมอืงแพรก              
ศรรีาชามฐีานะเป็นเมอืงลกูหลวงเทยีบเท่าเมอืงสุพรรณบุรแีละพษิณุโลก 

ทัง้พบจารกึจากเจดยี์วดัส่องคบ ได้แก่ จารกึหลกัที่ 48 ระบุ จ.ศ.770 ตรงกับ             
พ.ศ.1951 กล่าวถงึ การประดษิฐานพระศรรีตันธาตุ แห่งกรุงไชยสถาน25 จารกึหลกัที ่50 และ 
51 ก าหนดอายุ พ.ศ.1956 กล่าวถงึ การประจุพระธาตุ 2 องค์ ด้วยพระทอง พระเงนิ แท่งเงนิ 
และพระพมิพ์26 

ต่อมาในสมยัของพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) (พ.ศ.1967-1991) 
ปรากฏความในพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบับความสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ว่า                           
พระบรมราชาธริาชที่ 2 ทรงยกทพัไปตเีมอืงพระนครหลวงได้ส าเรจ็ แล้วทรงให้เจา้นครอนิทร ์

                                                 
22เรือ่งเดยีวกนั, 118-119. 
23ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี  3: ประมวลจารึก ท่ีพบในภาคเหนือ                            

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคกลางของประเทศไทย อนัจารึก            
ด้วยอกัษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสนัสกฤต (พระนคร: คณะกรรมการจดัพมิพ์
เอกสารทางประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม และโบราณคด ีส านกันายกรฐัมนตร,ี 2508), 57. 

24พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยุธยา ฉบบัสมเดจ็พระพนรตัน์วดัพระเชตุพน          
(พระนคร: คลังวิทยา, 2514), 9-10; ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร เสนอว่าเมืองชัยนาทคือ                  
เมอืงพษิณุโลก ดูเพิม่เตมิใน ประเสรฐิ ณ นคร, งานจารึกและประวติัศาสตรข์องประเสริฐ ณ 
นค ร  ( น ค ร ป ฐ ม : โ ร ง พิ ม พ์ ศู น ย์ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ฝึ ก อ บ ร ม ก า ร เ ก ษ ต ร แ ห่ ง ช า ติ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรก์ าแพงแสน, 2534), 159-166. 

25ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี  3: ประมวลจารึก ท่ีพบในภาคเหนือ                              
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคกลางของประเทศไทย อนัจารึก             
ด้วยอกัษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสนัสกฤต, 77-80. 

26เรือ่งเดยีวกนั, 89-90. 
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พระราชโอรสไปปกครอง27 แต่พระนครอินทร์ประชวรและสวรรคตในที่สุด จงึโปรดเกล้าฯ             
ให้ “พระยาแพรก” ไปปกครองแทน ดังความในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับ                
ปลกี หมายเลข ๒/ก๑๐๔ ตน้ฉบบัของหอพระสมดุวชริญาณ (ช าระใหม)่28 

ครัน้ในสมยัของสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ อาณาจกัรสุโขทยัตกอยู่ภายใต้อ านาจ
ของกรุงศรอียุธยาอย่างสมบูรณ์ บทบาทของเมอืงแพรกศรรีาชากล็ดลง เนื่องจากเมอืงสองแคว 
(เมอืงพษิณุโลก) มบีทบาทขึน้แทน 

ราวพ.ศ.2201 ปรากฏหลกัฐานว่าสมเด็จพระนารายณ์พระราชทานเมอืงมโนรมย ์           
ใหข้นุศรสีทิธกิรรม ์ปลดัโขลงชา้งครัง้ทีค่ลอ้งชา้งเผอืกส าเรจ็29 

พ.ศ.2260 จารกึหลกัที่ 97 ศิลาจารกึวดัพระบรมธาตุชยันาท กล่าวถึงการบูรณะ           
พระบรมธาตุ หัวเมืองชัยนาทบุรี ในจารึกยังปรากฏชื่อชุมชนและชื่อวัดอื่นๆ ด้วย เช่น                       
วดัป่าขา้วเปลอืก บ้านแขก วดัตึก ปากน ้าคุ้งส าเภา บ้านมโนรมย์ บ้านโคกพระ บ้านพงัม่วง 
บา้นตะหลุก บา้นออ้ย สรรพยา และเมอืงแพรก เป็นตน้30 

กระทัง่ใน จ.ศ. 1121 (พ.ศ.2302) ชื่อของเมอืงชยันาท มโนรมย ์และแพรก ปรากฏ           
ในกฎหมายตราสามดวง โดยใชช้ื่อว่า “ไชยนาฏบุรยี” “มะโนรม” และ “เมอืงสรรคบ์ุรยี” มฐีานะ
เป็นเพยีงเมอืงจตัวาเท่านัน้31 

และในปี พ.ศ.2308 พม่ายกทพัมาตกีรุงศรอียุธยา ขุนสรรคร์วบรวมผูค้นเขา้สมทบ
กบัชาวค่ายบางระจนัเพื่อท าสงครามกบัพมา่32 

                                                 
27พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา (ฉบบัหลวงสารประเสริฐ และฉบบั            

กรมพระปรมานุชิตฯ) และพงศาดารเหนือ ฉบบัพระวิเชียรปรีชา (น้อย) (พระนคร: 
องคก์ารคา้ของคุรสุภา, 2504), 41-42. 

28วินัย พงศ์ศรีเพียร , บรรณาธิการ,  ความยอกย้อนของประวัติศาสตร์:                 
พิพิธนิพนธ์เชิดชูเกียรติศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล  (กรุงเทพฯ: 
คณะกรรมการช าระประวตัศิาสตรไ์ทย, 2539), 173-203. 

29กรมศิลปากร, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์                
และภมิูปัญญา จงัหวดัชยันาท, 35-36.  

30ประสาร บุญประคอง, “ค าอ่านศลิาจารกึอกัษรขอม ภาษาไทย ไดจ้ากวดัพระบรม
ธาตุ ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท,” ศิลปากร, 8, 4 (พฤศจกิายน 2507): 
81-89. 

31กฎหมายตราสามดวง เล่ม 5 (พระนคร: องคก์ารการคา้ของคุรุสภา ศกึษาภณัฑ์
พาณชิย,์ 2505), 91. 
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หลกัฐานทางโบราณคดีที่พบก็สอดรบักบัประวตัิศาสตร์ โดยเฉพาะที่เมอืงแพรก           
ศรรีาชา ดงัพบโบราณสถานหลายแห่งในอ าเภอสรรคบุรทีี่สามารถก าหนดอายุได้ตัง้แต่สมยั
อยธุยาตอนต้น (ราวปลายพุทธศตวรรษที ่19 - ต้นพุทธศตวรรษที ่20) คอื วดัมหาธาตุ วดัสอง
พีน้่อง วดัพระยาแพรก วดัพระแกว้ และวดัตโนดหลาย33  

อย่างไรก็ตาม ยงัพบร่องรอยหลักฐานสมยัอยุธยาในเขตอ าเภออื่นด้วย ได้แก่          
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร 34 วัดส่องคบ 35 วัดธรรมามูลวรวิหาร 36 เมืองชัยนาทเ ก่า37                      
อ าเภอเมอืง ทัง้ยงัพบหลกัฐานประเภทจารกึจ านวน 5 ชิ้น38 เป็นจารกึแผ่นเงนิพบที่วดัส่องคบ
ในเขตเมอืงชยันาทเก่า 4 ชิน้ ก าหนดอายุไดส้มยัอยุธยาตอนต้น ศลิาจารกึจากวดัพระบรมธาตุ-
วรวหิาร 1 ชิน้ 

สมยัธนบุรบีทบาทความส าคญัของชุมชนโบราณในเขตจงัหวดัชยันาทจะอยู่ทีเ่มอืง
ชยันาท เมอืงสรรค์ และเมอืงมโนรมย ์เนื่องจากเป็นเมอืงในการตัง้รบัศกึสงครามกบัทพัพม่า
ทีม่าทางทศิเหนือเมือ่ พ.ศ.231939 

ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์เมืองชัยนาทก็มีความส าคัญมากกว่าเมืองสรรค์               
และเมอืงมโนรมย ์กระทัง่ถูกรวมเขา้เป็นมณฑลนครสวรรคเ์มือ่ พ.ศ.2436 ภายหลงัจงึเปลีย่นมา
ปกครองแบบจงัหวดัแทนใน พ.ศ.2475 และเป็นจงัหวดัชยันาท จวบจนกระทัง่ปจัจบุนั40 

                                                                                                                                            
32กรมศิลปากร, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์                 

และภมิูปัญญา จงัหวดัชยันาท, 37.  
33สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา: งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน (กรุงเทพฯ :               

เมอืงโบราณ, 2544), 139-142. 
34กองโบราณคดี กรมศิลปากร, บรรณาธิการ, ทะเบียนโบราณสถานในเขต

หน่วยศิลปากรท่ี 1 (กรงุเทพฯ: กองโบราณคด,ี 2537), 591-593. 
35เรือ่งเดยีวกนั, 600-601. 
36เรือ่งเดยีวกนั, 606-609. 
37กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณวตัถุสถานทัว่ราชอาณาจักร  (กรุงเทพฯ:              

โรงพมิพค์ุรสุภาพระสุเมร,ุ 2516), 141. 
38ดเูพิม่เตมิใน หอสมุดแห่งชาติ, จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 อกัษรขอมอกัษร

ธรรม และอกัษรไทย พทุธศตวรรษท่ี 19-24 (กรุงเทพฯ: โรงพมิพภ์าพพมิพ์, 2529), 77-84, 
93-98, 133-139, 183-192. 

39กรมศิลปากร, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์                      
และภมิูปัญญา จงัหวดัชยันาท, 38-39. 

40เรือ่งเดยีวกนั, 39-51. 
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จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้จะเหน็ไดว้่ามกีารอยู่อาศยัของชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาท            
อย่างต่อเนื่อง เพราะตัง้อยู่ในทีร่าบลุ่มของแม่น ้าสายหลกัถงึ 3 สายอนัเป็นพืน้ทีท่ี่อุดมสมบูรณ์          
และสะดวกต่อการคมนาคม ตลอดจนยงัพบว่าในบางพื้นที่มีแหล่งทรพัยากรแร่ธาตุอีกด้วย 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากหลกัฐานทางโบราณคดที าใหเ้ราเห็นว่า ชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาทมี
ความเจรญิรุง่เรอืงทีสุ่ดในสมยัอยุธยา การศกึษาดา้นโบราณคดเีกี่ยวกบัชุมชนโบราณในจงัหวดั
ชยันาท ในสมยัอยุธยามกัจะมุ่งเน้นความส าคญัไปที่เมอืงแพรกศรรีาชา หรอืเมอืงสรรค์เป็น
ส าคญั และเน้นศกึษาประเดน็ทางประวตัศิาสตร ์ประวตัศิาสตรศ์ลิปะในสมยัอยุธยาเป็นส่วนมาก 
ส่วนบทบาทและความสมัพนัธข์องชุมชนโบราณอื่นๆ ยงัไม่มกีารศกึษาวเิคราะหอ์ย่างชดัเจนนัก 
ทัง้ทีพ่บหลกัฐานทางโบราณคดอีื่นๆ อกี ไดแ้ก่ วดัพระบรมธาตุวรวหิาร วดัส่องคบ วดัธรรมามลู
วรวหิาร และเมอืงชยันาทเก่า รวมทัง้โบราณวตัถุที่ปจัจุบนัเก็บรกัษาไว้ในพิพธิภณัฑสถาน 
ชยันาทมุนี เช่น พระพุทธรูป และพระพมิพ์ เป็นต้น หากมกีารศกึษาหลกัฐานทางโบราณคดี
เหล่านี้ ก็จะสามารถบอกถึงบทบาท พฒันาการและความสมัพนัธ์กบัชุมชนโบราณอื่นๆ ได้
ชดัเจนมากยิง่ขึน้ 

 
ควำมมุ่งหมำยและวตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 

 

ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาทกับชุมชนภายนอก                   
ในสมยัสุโขทยัและอยธุยา ราวพุทธศตวรรษที ่19 – ตน้พุทธศตวรรษที ่24 

 
ประโยชน์ของกำรศึกษำ 

 

ท าให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนโบราณในจงัหวัดชัยนาทกับชุมชน
ภายนอก ราวพุทธศตวรรษที ่19 – ตน้พุทธศตวรรษที ่24 

 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 

ศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้จากการส ารวจและขุดค้นแหล่งโบราณคด ี           
ในจงัหวดัชยันาท ซึง่ก าหนดอายใุหอ้ยูใ่นราวพุทธศตวรรษที ่19 – ตน้พุทธศตวรรษที ่24 

 
ขัน้ตอนของกำรศึกษำ 

 

1. รวบรวมขอ้มลูเอกสารทัง้ระดบัปฐมภูมแิละทุตยิภูม ิทัง้ขอ้มูลการส ารวจ ขุดค้น 
ขดุแต่ง ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งดา้นประวตัศิาสตร ์โบราณคด ีและประวตัศิาสตรศ์ลิปะ  
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2.  เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ในแหล่งโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ และสถานที ่          
เกบ็รกัษาโบราณวตัถุทีไ่ดม้าจากแหล่งโบราณคดใีนจงัหวดัชยันาท 

3.  วิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี ทั ้งที่ ได้จากการส ารวจและขุดค้น                    
ทางโบราณคด ี

4.  เชื่อมโยงและสงัเคราะหข์อ้มลูทัง้หมดเขา้ดว้ยกนั 
5.  น าเสนอขอ้มูล สรุปผลการศกึษา และเสนอแนะในรูปแบบเอกสารการศึกษา

เฉพาะบุคคล 
 

วิธีกำรศึกษำ 
 

1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางด้านประวตัิศาสตร์ โบราณคด ีประวตัศิาสตร์
ศลิปะ ขอ้มูลการส ารวจ ขุดค้น ขุดแต่ง ฯลฯ เพื่อรวบรวมหลกัฐานทางโบราณคดทีี่เคยได้รบั 
การเผยแพร่แล้วทัง้หมด ทัง้ยังเป็นแนวทางในการตรวจสอบและหาประเด็นที่ควรศึกษา
วเิคราะหเ์พิม่เตมิ 

2. เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการส ารวจและบนัทึกภาพแหล่งโบราณคดีในเขต
จงัหวดัชยันาท โบราณวตัถุในพพิธิภณัฑ์ และสถานทีเ่กบ็รกัษาโบราณวตัถุทีไ่ด้มาจากจงัหวดั
ชยันาท 

3. วเิคราะหห์ลกัฐานทางโบราณคด ีทัง้ทีไ่ดจ้ากการส ารวจและขุดคน้ทางโบราณคดี            
มาจดัแบ่งตามอายสุมยัและประเภทของหลกัฐาน 

4. เชื่อมโยงและสงัเคราะห์ขอ้มูล โดยเปรยีบเทยีบหลกัฐานแต่ละประเภทที่พบ            
ในชุมชนโบราณในจังหวัดชัยนาทกับหลักฐานที่พบที่แหล่งโบราณคดีแห่งอื่นๆ ซึ่งมีอาย ุ             
ร่วมสมยักนั เพื่อแสดงใหเ้หน็ล าดบัพฒันาการ และการตดิต่อสมัพนัธ์ระหว่างชุมชนโบราณใน
จงัหวดัชยันาทกบัชุมชนภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระยะเวลำในกำรศึกษำ 
 

ขัน้ตอนกำรศึกษำ 

ม.
ค.

 2
55

5 

ก.
พ.

 2
55

5 

ม.ี
ค.

 2
55

5 

เม
.ย
. 2

55
5 

พ.
ค.

 2
55

5 

ม.ิ
ย.

 2
55

5 

ก.
ค.

 2
55

5 

ส.
ค.

 2
55

5 

ก.
ย.

 2
55

5 

ต.
ค.
 2

55
5 

พ.
ย.
 2

55
5 

ธ.ค
. 2

55
5 

ม.
ค.
 2

55
6 

ก.
พ.
 2

55
6 

ม.ี
ค.
 2

55
6 

เม
.ย
. 2

55
6 

พ.
ค.
 2

55
6 

รวบรวมขอ้มลู
เอกสาร                   

   
  

    

เกบ็ขอ้มลู
ภาคสนาม                    

   
  

    

วเิคราะหห์ลกัฐาน                   
   

  
    

เชือ่มโยง-
สงัเคราะหข์อ้มลู                    

   
  

    

น าเสนอขอ้มลู                   
   

  
    

 
แหล่งข้อมลู 

 

 1. พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิชยันาทมุนี จงัหวดัชยันาท 
 2. พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร กรงุเทพมหานคร 

3. พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิสมเดจ็พระนารายณ์ จงัหวดัลพบุร ี
 4. พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิเจา้สามพระยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
 5. พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุร ี

6. หอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตวงัท่าพระ 
7. หอสมดุแห่งชาต ิกรงุเทพมหานคร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 2 

ข้อมลูทัว่ไปและผลการศึกษาท่ีผา่นมา 
 

ข้อมลูทัว่ไป 
 

ชยันาทเป็นจงัหวดัในภาคกลางของประเทศไทย ตัง้อยู่ระหว่างละติจูด 15 องศา
เหนือ ลองจจิูดที่ 100 องศาตะวนัออก มพีื้นที่ประมาณ 2,469.74 ตารางกิโลเมตร1 หรอื 
1,543,591 ไร่2 มอีาณาเขตตดิต่อกบัจงัหวดัต่างๆ ดงันี้ 

ทศิเหนือ  ตดิต่อกบั  จงัหวดันครสวรรค ์และจงัหวดัอุทยัธานี 
ทศิใต ้ ตดิต่อกบั  จงัหวดัสงิหบ์ุร ี
ทศิตะวนัออก   ตดิต่อกบั  จงัหวดันครสวรรค ์และจงัหวดัสงิหบ์ุร ี  
ทศิตะวนัตก     ตดิต่อกบั  จงัหวดัสุพรรณบุร ีและจงัหวดัอุทยัธานี 
ปจัจุบนัแบ่งเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมอืงชยันาท           

อ าเภอมโนรมย ์อ าเภอวดัสงิห ์อ าเภอสรรพยา อ าเภอสรรคบุร ีอ าเภอหนัคา อ าเภอหนองมะโมง 
และอ าเภอเนินขาม (แผนทีท่ี ่1) 

 

                                                 
1กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม, ข้อมูลแผนท่ีในระบบสารสนเทศภมิูศาสตร ์

โครงการศึกษาและจดัท าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จงัหวดัชัยนาท (กรุงเทพฯ:              
กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม, 2546), 1. 

2กรมศิลปากร, วัฒนธรรม พฒันาการทางประวติัศาสตร์ เอกลกัษณ์และ               
ภมิูปัญญา จงัหวดัชยันาท (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 
2542), 1. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

  

 
11 

 
 

แผนทีท่ี ่1 แผนทีจ่งัหวดัชยันาท 
ที่มา: แผนท่ีชัยนาท, เข้าถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.chainattalk.com/wp-
content/uploads/2013/04/ชยันาทแผนที-่1.jpg  
 

สภาพทางภมิูศาสตรข์องจงัหวดัชยันาท 
 

ชยันาทตัง้อยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาหรอืที่ราบลุ่มน ้าภาคกลาง ซึ่งเดิม           
เคยเป็นแอ่งแผ่นดินใต้ระดบัน ้าทะเลมาก่อน กระทัง่ชัน้ตะกอนที่แม่น ้าหลายสายพดัพามา            
จากภูเขาสูงทางภาคเหนือ ภาคตะวนัตก และตะวนัออกทบัถมสูงขึ้นจนเหนือระดบัน ้าทะเล    
และกลายเป็นที่ราบต่อเนื่อง ซึ่งที่ราบลุ่มน ้าภาคกลางนับเป็นที่ราบกว้างขวางที่สุดในประเทศ            
โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 เขตใหญ่ๆ3 คอื  

1. ทีร่าบภาคกลางตอนบนส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีร่าบลอนลาด ครอบคลุมพืน้ทีบ่างส่วน
ของจงัหวดัอุตรดติถ์ ลงมาถงึจงัหวดันครสวรรค ์มแีม่น ้าส าคญัๆ คอื แม่น ้าปิง แม่น ้าวงั แม่น ้า
ยม และแมน่ ้าน่าน 

2. ทีร่าบภาคกลางตอนล่างหรอืที่ราบเจา้พระยา เริม่ตัง้แต่จงัหวดันครสวรรค์ลงไป
จรดอ่าวไทย ทัง้นี้อาจแบ่งทีร่าบภาคกลางตอนล่างออกไดเ้ป็น 2 เขตย่อย คอื ทีร่าบเจา้พระยา
                                                 

3ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ธรณีสัณฐานประเทศไทยจากห้วง
อวกาศ (กรุงเทพฯ: ส านักงาน, 2538), 44-46; จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ภมิูลกัษณ์ประเทศ
ไทย (กรงุเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2534), 44-46. 

http://www.chainattalk.com/wp-content/uploads/2013/04/ชัยนาทแผนที่-1.jpg
http://www.chainattalk.com/wp-content/uploads/2013/04/ชัยนาทแผนที่-1.jpg
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ตอนบนเป็นพื้นที่ดนิดอนสามเหลี่ยมเก่าตัง้แต่จงัหวดันครสวรรค์ถงึจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
และทีร่าบเจา้พระยาตอนล่าง หรอืทีร่าบกรงุเทพมพีืน้ทีต่ ัง้แต่พระนครศรอียธุยาถงึอ่าวไทย 

พืน้ทีน่ี้ประกอบดว้ยดนิตะกอนทีท่บัถมจนหนาและยงัทบัถมอยู่ตลอดเวลา มแีม่น ้า
ส าคญั คอื แม่น ้าเจา้พระยา แม่น ้าท่าจนี แม่น ้าน้อย แม่น ้าป่าสกั แม่น ้าลพบุร ีแม่น ้าแม่กลอง 
และแมน่ ้าบางปะกง เนื้อดนิเป็นดนิเหนียวปนทรายเลก็น้อย เหมาะแก่การท านาลุ่ม 

3. บริเวณขอบที่ราบภาคกลาง จรดกับทิวเขาทางตะวันตกและตะวันออก               
มภีูมปิระเทศเป็นเนินตะกอนรูปพดัและลานตะพกัล าน ้า เกดิจากการทบัถมของตะกอนธารน ้า         
ทีไ่หลจากทวิเขาลงสู่ทีร่าบภาคกลาง 

ลกัษณะภมูปิระเทศโดยทัว่ไปของจงัหวดัชยันาทเป็นทีร่าบลุ่ม คดิเป็นรอ้ยละ 99.06             
ของพืน้ทีท่ ัง้หมด พืน้ทีอ่ยู่สูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลางโดยเฉลีย่ 16.85 ม. แต่พืน้ทีบ่างส่วน
ของอ าเภอวดัสงิห์ และอ าเภอหนัคาทางตะวนัตกของจงัหวดัมคีวามสูงจากระดบัน ้าทะเลเฉลี่ย 
66 ม. และยงัมเีนินเขาเล็กๆ กระจายอยู่ทัว่ไป ได้แก่ เขาธรรมามูล เขาพลอง เขาขยาย เป็น
ตน้4

 

ส่วนลกัษณะทางธรณีวทิยาเป็นที่ราบรูปพดัตะกอนน ้าพา ตะกอนสะสมตวัเป็นที่ราบ
ขัน้บนัไดทีม่อีายใุนยคุควอเทอรน์าร ี(Quaternary) เป็นส่วนใหญ่ (แผนทีท่ี ่2) 

 

                                                 
4กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม, ข้อมูลแผนท่ีในระบบสารสนเทศภมิูศาสตร ์

โครงการศึกษาและจดัท าข้อมลูสารสนเทศภมิูศาสตรจ์งัหวดัชยันาท, 12. 
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แผนทีท่ี ่2 แผนทีธ่รณีวทิยาจงัหวดัชยันาท 
ที่มา : แผนท่ีธรณีวิทยาจังหวัดชัยนาท, เข้าถึงเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.dmr.go.th/ewtadmin/ewt/dmr_web/main.php?filename=map_service 

http://www.dmr.go.th/ewtadmin/ewt/dmr_web/main.php?filename=map_service
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ทรพัยากรธรรมชาติ 
 

ทรพัยากรน ้า (ตารางที ่1) 
จงัหวดัชยันาทมแีหล่งน ้าผิวดนิจากแม่น ้าสายส าคญัที่ไหลผ่าน 3 สาย คือ                

แมน่ ้าเจา้พระยา แมน่ ้าท่าจนี และแมน่ ้าน้อย5
 

แม่น ้าเจ้าพระยา ไหลผ่าน จงัหวดันครสวรรค์เข้าสู่ จงัหวดัชยันาททางทิศ
เหนือ โดยผ่านอ าเภอมโนรมย ์อ าเภอวดัสงิห ์อ าเภอเมอืง และอ าเภอสรรพยา จากนัน้ไหลเขา้สู่
จงัหวดัสิงห์บุรทีางตะวนัออกเฉียงใต้ของจงัหวดัชยันาท ก่อนเข้าสู่จงัหวดัอ่างทอง จงัหวดั
พระนครศรอียุธยา จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดันนทบุร ีกรุงเทพมหานคร และไหลลงสู่อ่าวไทยที่
จงัหวดัสมทุรปราการ ระยะทางทีผ่่านจงัหวดัชยันาท ประมาณ 137 กโิลเมตร 

แม่น ้าท่าจนี ไหลแยกจากแม่น ้าเจา้พระยาที่ต าบลมะขามเฒ่า อ าเภอวดัสงิห ์
หน้าวดัปากคลองมะขามเฒ่า จงึเรยีกว่า “แม่น ้ามะขามเฒ่า” จากนัน้จงึไหลสู่ทศิใต้ผ่านอ าเภอ
เมอืง และอ าเภอหนัคา ก่อนจะไหลเขา้สู่จงัหวดัสุพรรณบุร ีเรยีกว่า “แม่น ้าสุพรรณบุร”ี เขา้เขต
จงัหวดันครปฐมทีอ่ าเภอบางเลน อ าเภอนครไชยศร ีอ าเภอสามพราน เรยีกว่า “แม่น ้านครไชย
ศร”ี จากนัน้ไหลเขา้จงัหวดัสมทุรสาครก่อนไหลลงสู่อ่าวไทย เรยีกว่า “แม่น ้าท่าจนี”6 ระยะทางที่
ผ่านจงัหวดัชยันาท ประมาณ 103 กโิลเมตร 

แมน่ ้าน้อย ไหลแยกจากแมน่ ้าเจา้พระยาทีฝ่ ัง่ตะวนัตกบรเิวณปากแพรกเหนือ
วดับรมธาตุวรวหิาร อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยันาท ไหลไปทศิตะวนัออกเฉียงใต้ผ่านอ าเภอสรรพ
ยา       อ าเภอสรรคบุร ีและเขา้สู่จงัหวดัสงิหบ์ุร ีผ่านอ าเภอบางระจนั อ าเภอท่าชา้ง แล้วเขา้
เขต จงัหวัดอ่างทอง จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา  จดกับแม่น ้ าเจ้าพระยาที่ อ าเภอบางไทร 
ระยะทางทีผ่่านจงัหวดัชยันาท ประมาณ 77 กโิลเมตร 

รวมความยาวแม่น ้ าสายหลักที่ไหลผ่านจงัหวัดชัยนาท ได้ประมาณ 317 
กโิลเมตร 
 

 

 

 

 

 

                                                 
5เรือ่งเดยีวกนั. 
6ภูเชาว ์มารศร,ี “จงัหวดัชยันาท” (เอกสารประกอบการสอนวชิา ทอ้งถิน่ของเรา 1 

รหสั ส 071 หมวดสงัคมศกึษา โรงเรยีนสรรพยาวทิยา อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท, 2538), 
27. 
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ตารางที ่1 แสดงพืน้ทีลุ่่มน ้าในจงัหวดัชยันาท7  
ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาองักฤษ พืน้ที ่

(ตารางกโิลเมตร) 
ทีร่าบแมน่ ้าเจา้พระยา MAE NAM CHAO PRAYA PLAIN AREA 566.78 
แมน่ ้าสะแกกรงัตอนล่าง LOWER PART OF MAE NAM SAKAE 

KRANG 
0.59 

แมน่ ้าท่าจนี MAE NAM THA CHIN 1,319.03 
ทีร่าบแมน่ ้าท่าจนี MAE NAM THA CHIN PLAIN AREA 220.46 
แมน่ ้าเจา้พระยาสายหลกั MAE NAM CHAO PRAYA (MAIN RIVER) 370.87 
หว้ยกระเสยีว HUAI KRASIEO 13.18 

 

 
 

แผนทีท่ี ่3 แผนทีแ่สดงเสน้ทางน ้าและแหล่งน ้าจงัหวดัชยันาท 
ทีม่า : กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม, ข้อมูลแผนท่ีในระบบสารสนเทศภมิูศาสตร ์ โครงการศึกษา            
และจดัท าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตรจ์งัหวดัชยันาท, (กรุงเทพฯ: กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดล้อม, 
2546), 19. 

                                                 
7กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม, ข้อมูลแผนท่ีในระบบสารสนเทศภมิูศาสตร ์

โครงการศึกษาและจดัท าข้อมลูสารสนเทศภมิูศาสตรจ์งัหวดัชยันาท, 12. 
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ทรพัยากรดนิ 

ชุดดนิในจงัหวดัสามารถแบ่งตามธรณีสณัฐานและแหล่งก าเนิดไดก้ว่า 31 ชุด
ดนิ ดงันี้ 
 

 
 

แผนทีท่ี ่4 แผนทีแ่สดงชุดดนิจงัหวดัชยันาท 
ทีม่า: กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม, ข้อมูลแผนท่ีในระบบสารสนเทศภมิูศาสตร ์โครงการศึกษาและ
จดัท าขอ้มูลสารสนเทศภมิูศาสตรจ์งัหวดัชยันาท (กรุงเทพฯ: กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม, 2546), 
29. 



 

  

 
17 

ตารางที ่2 แสดงพืน้ทีข่องขอบเขตชุดดนิ จงัหวดัชยันาท8
 

ชือ่ชุดดนิ ภาษาองักฤษ ชือ่ชุดดนิ ภาษาไทย เนื้อที ่(ตร.กม.) รอ้ยละ 
Chai Nat ดนิชุดชยันาท 34.0 1.4 
Doembang ดนิชุดเดมิบาง 564.6 22.7 
Dong Takhian ดนิชุดดงตะเคยีน 17.6 0.7 
Kampahaeng Saen ดนิชุด าแพงแสน 160.4 6.4 
Khao Phlong ดนิชุดเขาพลอง 28.8 1.2 
Lat Ya ดนิชุดลาดหญา้ 129.1 5.2 
Manorom ดนิชุดมโนรมย ์ 62.3 2.5 
Nakhon Pathom ดนิชุดนครปฐม 274.7 11.0 
No name ไมท่ราบชือ่ 0.7 0.0 
Petchaburi ดนิชุดเพชรบุร ี 124.1 5.0 
Ratchaburi ดนิชุดราชบุร ี 111.6 4.5 
Sanphaya ดนิชุดสรรพยา 47.2 1.9 
Sikhiu ดนิชุดสคีิว้ 6.7 0.3 
Sing Buri ดนิชุดสงิหบ์ุร ี 103.3 4.1 
San Pa Tong ดนิชุดสนัปา่ตอง 189.3 7.6 
Saraburi ดนิชุดสระบุร ี 156.8 6.3 
Takhli ดนิชุดตาคล ี 42.1 1.7 
Tha Muang ดนิชุดท่ามว่ง 83.2 3.3 
Tha Yang ดนิชุดท่ายาง 42.5 1.7 
Warin ดนิชุดวารนิ 20.1 0.8 
Yang Pong ดนิชุดยางโปง่ 3.2 0.1 
Kamphaeng Saen/Don Chedi Association ดนิชุดก าแพงแสนและดนิชุดดอนเจดยี ์ 5.4 0.2 
Lat Ya/Tha Yang Association ดนิชุดลาดหญา้และดนิชุดท่ายาง 61.7 2.5 
Warin/Phen Association ดนิชุดวารนิและดนิชุดเพญ็ 12.6 0.5 
Saraburi, high Phase ดนิชุดสระบุร ีประเภทบนทีส่งู 9.5 0.4 
Alluvial Complex หน่วยผสมของดนิตะกอนล าน ้าใหม ่ 90.3 3.6 
Slope Complex ทีล่าดชนัเชงิซอ้น 55.6 2.2 
Deum Bang Clayey Type ดนิชุดเดมิบางชนิดดนิเหนียว 19.4 0.8 
Tha Muang Clayey Type ดนิชุดท่ามว่งชนิดดนิเหนยีว 0.1 0.0 
Unnamed Soil unit1 soils ไมท่ราบประเภทชุดดนิหน่วยที1่ 20.4 0.8 
Unnamed Soil unit2 soils ไมท่ราบประเภทชุดดนิหน่วยที2่ 14.1 0.6 
No Name ไมท่ราบชือ่ 0.3 0.0 

รวม 2,491.7 100 

 
 

                                                 
8เรือ่งเดยีวกนั, 28. 
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ดว้ยลกัษณะทางธรณีวทิยายุคควอเทอรน์ารขีองพื้นที่จงัหวดัชยันาท ท าให้ชัน้หนิ
ประกอบไปด้วยหนิ และดนิหลายชนิด เช่น หนิควอร์ตซ หนิดนิดาน หนิกรวด หนิชสีต์ หนิค
วอรต์ซไซด์ ฟิลไลต์ หนิปูนสเีทาที่มซีากสิง่มชีวีติปะปน หนิเชริต์ หนิไรโอไลต์ หนิแอนดไิซต ์
ชัน้ตะกอนน ้าพดัพา ทรายแป้ง และน ้า ดงัน้ี 

 
ตารางที ่3 แสดงโครงสรา้งทางธรณวีทิยา จงัหวดัชยันาท9 

สิง่ก่อรปู พืน้ที(่ตารางกโิลเมตร) รอ้ยละ 
การแทรกสลบัชัน้ของ หนิดินดานสแีดง หนิทราย หนิทรายเนื้อ
ควอรต์ซ และมกีารแทรกชัน้ของหนกรวดมน 

7.35 0.29 

หนิควอรต์ซไซต ์ฟิลไลต ์และหนิชลิด ์เน้ือควอรต์ซ-ไบโอไทด ์ 1.24 0.05 
หินปูนสีเทาชัน้หนามาก มีซากบรรพชีวิน พวกฟูซูลินิค พบ
หนิดนิดาน หนิเชริต์ และหนิกรวดมนแทรกสลบั 

18.04 0.72 

ทีร่าบตะกอนน ้าพา น ้าท่วมถงึ มทีรายแป้ง และเป็นทีรุ่่ม 917.50 36.82 
ทีร่าบตะกอนรปูพดัเก่า ทีร่าบตะกอนเศษหนิเชงิเขาเก่า ทีร่าบลุ่ม
ยุคเก่า ชัน้ตะกอนทีส่ะสมตวับนทีร่าบขัน้บนัไดระดบัสงูและต ่า 

1,474.91 59.20 

หนิไรโอไลต ์และหนิแดนดไิซต์ 13.96 0.56 
หนิที่มคีวามยากในการแยกชัน้ ประกอบด้วย หินควอร์ตซไซต ์
ฟิลไลต ์หนิแกรนิตแทรกชัน้หนิเชริต์ และมหีนิกรวดมนแทรกสลบั
บางบรเิวณ 

34.06 1.38 

น ้า 24.53 0.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
9เรือ่งเดยีวกนั, 25. 
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ทรพัยากรแรธ่าตุ 

จงัหวดัชยันาทมกีารขอประทานบตัรท าเหมอืงแร่ทัง้หมด 11 แห่ง โดยเป็น
แหล่งแร่ในกลุ่มหนิปูน (CATBONATE) ไดแ้ก่ หนิอ่อน (Marble) หนิปนู (Limestone) และแคล
ไซด ์(Calcite)10 อกีทัง้ยงัพบแหล่งแรเ่หลก็ทีเ่มอืงอู่ตะเภาและเมอืงนางเหลก็ อ าเภอมโนรมย์11

 

 
จากข้อมูลทางกายภาพข้างต้นที่กล่าวมา ท าให้เห็น “ข้อได้เปรยีบ” ในการ

เลอืกพื้นที่จงัหวดัชยันาท (ซึ่งจดัอยู่ในบรเิวณที่ราบลุ่มแม่น ้าภาคกลาง) ในการตัง้ถิน่ฐานของ
มนุษยใ์นฐานะของทีร่าบลุ่มต ่าทีเ่คยเป็นพืน้ทีใ่ตท้ะเลมาก่อน จากนัน้ไดร้บัอทิธพิลของตะกอนที่
ถูกพดัพามาทบัถมจนเป็นพืน้ที่ทีม่คีวามสูงเหนือระดบัน ้าทะเล และมแีม่น ้าหลายสายไหลผ่าน
ก่อนลงสู่ทะเล ในบรเิวณดงักล่าวพบร่องรอยการใชพ้ืน้ทีข่องมนุษยส์มยัก่อนประวตัศิาสตร ์และ
มพีฒันาการต่อเนื่องเรื่อยมา คอื สมยัทวารวด ีสมยัลพบุร ีสมยัสุโขทยั สมยัอยุธยา สมยัธนบุร ี
จนกระทัง่ปจัจุบัน จากหลักฐานทางโบราณคดี แสดงให้เห็นว่าบริเวณจังหวัดชัยนาท มี
พฒันาการของชุมชนอยู่อย่างต่อเน่ือง และมคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม ปจัจยัส าคญัคอื 
ลกัษณะทางกายภาพทีม่ที ัง้ความอุดมสมบรูณ์ และเสน้ทางการตดิต่อทีส่ะดวกนัน่เอง 
 

ผลการศึกษาท่ีผา่นมา 
 

ส าหรบัการศึกษาทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาท             
ทีผ่่านมา มดีงันี้  

ในปี พ.ศ.2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวเสดจ็ประพาสหวัเมอืง
ฝ่ายเหนือ ครัง้น้ีได้เสด็จประพาสวดัมหาธาตุด้วย และทรงบรรยายถึงลกัษณะของวดั อีกทัง้
พระราชทานสนันิษฐานว่ามอีายุสมยั 2 คราว คอื สมยัเมอืงละโว้ (ศลิปะทวารวดตีอนปลาย) 
และสมยัเมอืงลพบุรี12 

ต่อมาในปี พ.ศ.2451 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวัเสดจ็ประพาสอีก
ครัง้ ถอืเป็นครัง้ทีส่ามในรชักาล เสดจ็โดยรถไฟจนถงึเมอืงนครสวรรค ์แล้วลงเรอืพระที่นัง่ล่อง
ลงเขา้ปากแมน่ ้ามะขามเฒา่ ประพาสทางล าน ้าเมอืงชยันาท เมอืงสุพรรณบุร ีเมอืงอ่างทอง และ

                                                 
10เรือ่งเดยีวกนั, 25. 
11จารึก วิไลแก้ว , โบราณคดีเมืองอู่ตะเภา (กรุงเทพฯ: ฝ่ายวิชาการ กอง

โบราณคด ีกรมศลิปากร, 2534), 154-155. 
12พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชหัตถเลขาคราวเสด็จ

มณฑลฝ่ายเหนือในรชักาลท่ี 5, พมิพ์ในงานฌาปนกจิศพ นายยนืยง วรโพธิ ์และเดก็หญงิ
สุภาวด ีวรโพธิ ์17 มถุินายน 2508 (กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร, 2508), (5)–10. 

   ส
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เมืองสิงห์บุร ีในการเสด็จประพาสครัง้นี้มีพระราชด าริสัง่ให้ส ารวจล าน ้าเก่า เพื่อสอบทาน             
กบัจดหมายโบราณ พงศาวดาร และจดหมายเหตุ13 

8 มีนาคม พ.ศ.2475 ขึ้นทะเบียนวัดพระบรมธาตุวรวิหารเป็นโบราณสถาน 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่ม 52 ตอนที่ 75 ก าหนดรูปแบบศลิปกรรมไว้ในสมยัก่อน
อยธุยา-รตันโกสนิทร์14 

8 มนีาคม พ.ศ.2478 โบราณสถานเมอืงชยันาทเก่า วดัส่องคบ วดัธรรมามูล
วรวิหาร วัดมหาธาตุ วัดสองพี่น้อง วัดพระแก้ว วัดพระยาแพรก ถูกขึ้นทะเบียนเป็น
โบราณสถาน ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่ม 52 ตอนที ่7515 

พ.ศ.2502 ฉ ่ า ทองค าวรรณ อ่านและอธิบายจารึกที่พบที่เจดีย์ว ัดส่องคบ และ
ตพีมิพเ์ป็นบทความเรื่อง “ค าจารกึอกัษรขอม ภาษาไทย บนลานทอง จ.ศ.770 (พ.ศ.1951 ตรง
ในรชักาลสมเด็จพระรามราชาธิราช) พบที่เจดยี์วดัส่องคบ จ.ชยันาท” มสีาระกล่าวถึง การ
ประดษิฐานพระศรรีตันธาตุใน จ.ศ.77016 

พ.ศ.2503 ตพีมิพบ์ทความเรื่อง “ค าจารกึอกัษรไทย ภาษาไทย บนลานเงนิ แผ่นที ่
1 พ.ศ.1916 (ตรงในรชักาลสมเดจ็พระบรมราชาธริาชที ่1 ขุนหลวงพงัว่) พบทีเ่จดยีว์ดัส่องคบ    
จ.ชยันาท” เนื้อหากล่าวถงึการท าบุญดว้ยการก่อพระเจดยีบ์รรจพุระทอง พระเงนิ พระดบีุก และ
การท าบุญกุฏิ17 และ “ค าจารกึอกัษรไทย ภาษาไทย บนลานเงนิ แผ่นที ่2-3 พ.ศ.1956 (ตรงใน

                                                 
13พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จ

ประพาสล าน ้ามะขามเฒ่า และ พระราชกระแสเร่ืองจัดการทหารมณฑลกรงงเทพ                 
ในรชักาลท่ี ๕ (สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหพ้มิพ์พระราชทานในงาน
พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบรพิตัรสุขุมพนัธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพนิิต ณ            
พระเมรทุอ้งสนามหลวง พุทธศกัราช ๒๔๙๓). 

14กองโบราณคดี, กรมศิลปากร, บรรณาธิการ, ทะเบียนโบราณสถานในเขต
หน่วยศิลปากรท่ี 1 (กรงุเทพฯ: กองโบราณคด,ี 2537), 591-592. 

15เรือ่งเดยีวกนั, 594-595, 600-601 และ 606-619. 
16ฉ ่า ทองค าวรรณ, “ค าจารกึอกัษรขอม ภาษาไทย บนลานทอง จ.ศ.๗๗๐ (พ.ศ.

๑๙๕๑ ตรงในรัชกาลสมเด็จพระรามราชาธิราช) พบที่เจดีย์ว ัดส่องคบ จังหวัดชัยนาท,” 
ศิลปากร 3, 2: 67-70. 

17ฉ ่า ทองค าวรรณ, “ค าจารกึอกัษรไทย ภาษาไทย บนลานเงนิ แผ่นที ่1 พ.ศ.1916 
(ตรงในรชักาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ขุนหลวงพงัว่) พบที่เจดีย์วดัส่องคบ จงัหวัด
ชยันาท,” ศิลปากร 3, 5 (มกราคม 2503): 61-63. 
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รชักาลสมเดจ็พระนครนิทราธริาช) พบทีเ่จดยีว์ดัส่องคบ จ.ชยันาท” กล่าวถงึการประจุพระธาตุ 
และการก่อพระบรรจพุระธาตุ 2 องค์18 อ่านและอธบิายโดยฉ ่า ทองค าวรรณ 

พ.ศ.2507 ตพีมิพบ์ทความเรื่อง “ค าอ่านศลิาจารกึอกัษรขอม ภาษาไทย ไดม้าจาก
วดัพระบรมธาตุ ต.ชยันาท อ.เมอืงชยันาท จ.ชยันาท” ประสาร บุญประคองเป็นผู้อ่านและ
อธบิายโดยม ีดร.ประเสรฐิ ณ นคร เป็นทีป่รกึษาและตรวจแก้ จารกึมเีนื้อหาเกี่ยวกบัการซ่อม
ปฏสิงัขรณ์พระบรมธาตุ ในปี พ.ศ.226019 

พ.ศ.2509 ศรีศักร วัลลิโภดม ท าการวิจ ัยเรื่องสภาพภูมิศาสตร์เมืองโบราณ               
ในลุ่มแม่น ้าเจา้พระยาก่อนพุทธศตวรรษที่ 20 ในครัง้นี้ได้สอบค้นเรื่องเมอืงแพรกศรรีาชาหรอื
สรรคบุร ีและไดส้รปุไวใ้นบทความเรือ่ง “แพรกศรรีาชาหรอืสรรคบุร”ี โดยไดเ้สนอว่า เมอืงแพรก
ศรรีาชามกีารอยู่อาศยัหลายสมยัต่อเนื่องกนัและน่าจะมอีายุเก่าไปถงึสมยัทวารวด ีตัง้อยู่ ใกล ้ 
ล าน ้าเก่าคอืคลองหวัหนองและคลองควาย ทีส่ามารถใชเ้ป็นเสน้ทางตดิต่อกบัเมอืงทวารวด ีและ
แมน่ ้าน้อยซึง่เป็นเสน้ทางส าคญัในการตดิต่อระหว่างบา้นเมอืงในสมยัลพบุรแีละอยธุยา20 

12 มกราคม พ.ศ.2510 ศ.ม.จ.สุภทัรดศิ ดศิกุล, พบิูล ศุภกจิวเิลขการ และคงเดช 
ประพฒัน์ทอง เดนิทางไปส ารวจโบราณวตัถุและศลิปกรรมที ่จ.ชยันาท พบหลกัฐานทีแ่สดงถงึ
ศลิปะลพบุร ีสุโขทยั อู่ทอง อยธุยา รตันโกสนิทร์21 

20-24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2510 มีการสัมมนาทางโบราณคดีเมืองชยันาท โดย
สาระส าคญัในการสมัมนาม ี3 ประการ22 คอื 

1. เมอืงชยันาทมโีบราณสถานทีส่ าคญัควรแก่การศกึษาจ านวนมาก  
2. สะสางข้อมูลที่ปรากฏในพระราชพงศาวดาร และประวัติศาสตร์ ทัง้ใน               

สมยัสุโขทยัและกรงุศรอียธุยา รวมทัง้รว่มกนัพจิารณาขอ้สงสยัทางโบราณคดใีหก้ระจา่ง 
                                                 

18ฉ ่ า ทองค าวรรณ, “ค าจารกึอกัษรไทย ภาษาไทย บนลานเงนิ แผ่นที่ 2-3 พ.ศ.
1956 (ตรงในรัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช) พบที่เจดีย์ว ัดส่องคบ จังหวัดชัยนาท,” 
ศิลปากร 3, 6 (มนีาคม 2503): 52-53. 

19ประสาร บุญประคอง, “ค าอ่านศลิาจารกึอกัษรขอม ภาษาไทย ได้มาจากวดัพระ
บรมธาตุ ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท,” ศิลปากร 8, 4 (พฤศจกิายน 
2507): 81-89. 

20ศรศีกัร วลัลโิภดม, “แพรกศรรีาชา หรอื สรรคบุร,ี” เมืองโบราณ 1, 1 (กนัยายน 
2517): 40-47. 

21คงเดช ประพฒัน์ทอง, “ชยันาท,” โบราณคดี 1, 1 (กรกฎาคม-กนัยายน 2510): 
76-104. 

22กรมศลิปากร, “สมันาทางโบราณคดขีองเมอืงชยันาทของกรมศลิปากร วนัที่ 20-
24 กุมภาพนัธ ์2510,” ศิลปากร 11, 1 (พฤษภาคม 2510): 70-115. 
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3.  ปจัจุบันเมืองชัยนาทเป็นเมืองที่สะดวกในการคมนาคม พักอาศัยเหมาะ             
แก่การท่องเทีย่ว และจดัสมัมนา 

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 สุนิสา มัน่คงและคณะ ท าการส ารวจแหล่ง
โบราณคดีท่าราบ อ าเภอเมือง และแหล่งโบราณคดีบ้านหนองไอ้งอน อ าเภอวัดสิงห ์                
พบหลกัฐานทีท่ าใหก้ าหนดอายสุมยัไดว้่าเป็นสมยัอยธุยา23 

พ.ศ.2542 กรมศลิปากร จดัพมิพห์นังสอื “วฒันธรรม พฒันาการทางประวตัศิาสตร ์
เอกลกัษณ์และภูมปิญัญา จงัหวดัชยันาท” ปรากฏข้อมูลทางประวตัิศาสตร์และโบราณคด ี                
ที่บ่งชี้ว่าในพื้นที่จงัหวดัชยันาทมรี่องรอยของชุมชนโบราณอยู่อาศยัมาอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่
สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ โดยชุมชนเหล่านี้จะกระจายตวัอยู่ตามลุ่มน ้าเจา้พระยา ลุ่มน ้าท่าจนี 
และลุ่มน ้าน้อย24 

พ.ศ. 2546 นายอสิรกุล คงธนะ เสนอสารนิพนธ์ต่อภาควชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ
เรื่อง “การศกึษาเจดยีใ์น อ.สรรค์บุร ีจ.ชยันาท” สรุปผลการวเิคราะห์ได้ว่า รูปแบบของเจดยี ์          
ที่ปรากฏในอ าเภอสรรค์บุรีนัน้สามารถก าหนดอายุได้ในสมัยอยุธยาตอนต้น ราวปลาย               
พุทธศตวรรษที่ 19 – ต้นพุทธศตวรรษที่ 20 โดยแสดงให้เหน็ถงึอทิธพิลของศลิปะอยุธยา
ตอนต้น และศิลปะสุโขทยั อนัสอดคล้องกบัหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ที่ระบุว่า เมอืงแพรก          
เป็นหวัเมอืงของอาณาจกัรสุโขทยั และเจ้าสามพระยา หรอืพระบรมราชาธิราชที่ 2 ผู้ครอง                
เมอืงแพรกอาจมคีวามสมัพนัธก์นัทางเครอืญาตกิบัทางสุโขทยั25 

ส่วนความสมัพนัธ์กบักรุงศรอียุธยา เมอืงแพรกศรรีาชามฐีานะเป็นเมอืงลูกหลวง          
ในสมยัอยธุยาตอนต้น แมจ้ะถูกลดความส าคญัลงในสมยัอยุธยาตอนปลาย แต่กย็งัพบหลกัฐาน
ทีแ่สดงถงึรอ่งรอยการอยูอ่าศยัต่อมา 

พ.ศ.2549 นายโทโมฮโิตะ ทะคะตะ เสนอวทิยานิพนธ์ต่อภาควชิาประวตัิศาสตร์
ศิลปะ  เ รื่ อ ง  “แบบอย่ างของ เจดีย์ใน เมือ งสรรคบุ รี กับการสะท้อนความสัมพันธ์                         
ทางประวตัิศาสตร์”    ผลการวเิคราะห์สรุปได้ว่า รูปแบบของเจดยีม์ีความเกี่ยวข้องกบัศิลปะ           
หรภิุญชยั ล้านนา สุโขทยั อู่ทอง และอยุธยา อกีทัง้หลกัฐานเอกสาร เช่น จารกึของพญาลไิท 
                                                 

23กองโบราณคด ีกรมศลิปากร, แหล่งโบราณคดีประเทศไทย, เล่ม 2, (กรุงเทพฯ: 
โรงพมิพช์ุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2531), 196-197, 204-205. 

24กรมศิลปากร, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์                 
และภมิูปัญญา จงัหวดัชยันาท (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมาย
เหตุ, 2542). 

25อสิรกุล คงธนะ, “การศกึษาเจดยีใ์นอ าเภอสรรค์บุร ีจงัหวดัชยันาท,” (สารนิพนธ์
ปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร, 
2546). 
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พงศาวดารกรุงศรอียุธยา ต านานพระพุทธสิหิงส์ และต านานสิงหนวตัิ มีเนื้อหาที่แสดงให้             
เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างอาณาจกัรล้านนา สุโขทัย และอยุธยา เมอืงสรรคเองที่ตัง้อยู่
ระหว่างอาณาจกัรดงักล่าวจงึไดร้บัอทิธพิลเหล่านัน้มาดว้ย26 

เช่นเดยีวกนั นายธนธร กติตกิานต ์เสนอวทิยานิพนธเ์รื่อง “เจดยีว์ดัพระแก้ว สรรค
บุร ีจงัหวดัชยันาท” สรุปประเด็นการศึกษาได้ว่า ชื่อวดัพระแก้ว อาจแสดงถึงความสมัพนัธ ์            
กบัวดัใหญ่ชยัมงคล ดงัปรากฏชื่อเดมิว่าวดัปา่แกว้ โดยก าหนดอายุสมยัวดัพระแก้วไดร้าวปลาย
พุทธศตวรรษที ่19  

ส าหรบัรูปแบบเจดยี์ในเมอืงสรรค์ก าหนดอายุได้ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19 –    
ตน้พุทธศตวรรษที ่20 และสามารถแบ่งออกไดท้ัง้สิน้ 3 กลุ่ม คอื กลุ่มทีไ่ดร้บัอทิธพิลศลิปะขอม, 
กลุ่มทีไ่ดร้บัอทิธพิลศลิปะสุโขทยั และกลุ่มทีไ่ดร้บัอทิธพิลศลิปะภาคเหนือ อกีทัง้ยงัตัง้ขอ้สงัเกต
ว่า เนื่องจากแทบจะไม่พบเจดยีท์ี่ได้รบัรูปแบบมาจากศลิปะอยุธยาเลย จงึมคีวามเป็นไปได้ว่า
เจา้ผูค้รองเมอืงอาจเป็นเจา้นายฝ่ายอยุธยาที่มเีชื้อสายทางเหนือ และน่าจะมบีทบาทในการให้
อทิธพิลทางศลิปกรรมแก่กรงุศรอียธุยามากกว่าทีจ่ะเป็นผูร้บั27 

 

                                                 
26โทโมฮิโตะ ทะคะตะ, “แบบอย่างของเจดีย์ในเมืองสรรคบุรี กับการสะท้อน

ความสมัพนัธ์ทางประวตัศิาสตร์,” (วทิยานิพนธ์ปรญิญามหาบณัฑติ สาขาวชิาประวตัศิาสตร์
ศลิปะ ภาควชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2549). 

27ธนธร กิตติกานต์, “เจดีย์วดัพระแก้ว สรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท,” (วทิยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2549). 
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บทท่ี 3 

หลกัฐานลายลกัษณ์อกัษรท่ีเก่ียวข้องกบัชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาท 
 
1. จารึก (ตารางที ่4) 

1.1 ศลิาจารกึหลกัที ่11 ทะเบยีนวตัถุ สท./1 
สถานที่พบ : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2 ทรงน าลงมา                

จากรมิเนินปราสาท เมอืงสุโขทยั เมือ่ พ.ศ.2376 
อกัษรและภาษา: อกัษรไทยสุโขทยั ภาษาไทย  
อายุสมยั: 1214 สก ปีมโรง ปรากฏในด้านที่ 3 ตรงกบั พ.ศ.1835 รชัสมยั           

พ่อขนุรามค าแหง3  
แต่อยา่งไรกต็าม ดา้นที ่4 ปรากฏการใชอ้กัขรวธิกีารเขยีนแตกต่างจากดา้นอื่น

อย่างชดัเจน จงึสนันิษฐานกนัว่าจารขึ้นสมยัหลงั4 นอกจากนี้ ด้านนี้ยงัปรากฏศกัราชเช่นกนั 
คอื 1207 ศกปีกุน และ 1205 ศกปีมะแมตามล าดบั ซึง่ศกัราช 1207 ศกปีกุนนัน้ ศาสตราจารย ์
ดร.ประเสรฐิ ณ นครกล่าวว่าน่าเกดิจากความสบสนัระหว่าง ๗ และ ๙ ที่ถูกควรจะเป็นศกัราช 
1209 ตรงกบัปี พ.ศ.1830 เพราะ 1207 นัน้เป็นปีระกา5 

เนื้อหาสาระ: แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนแรก บรรทดัที่ 1-18 เป็นพระราช-
ประวตัติอนแรกเริม่ ตอนที่สอง ตัง้แต่บรรทดัที่ 18 จนถงึบรรทดัที่ 8 ของด้านที่ 4 พรรณนา
                                                 

1จตุพร ศิรสิมัพนัธ์ และคนอื่นๆ, บรรณาธกิารและคณะท างาน, ประมวลข้อมูล
เก่ียวกบัจารึกพ่อขนุรามค าแหง (กรงุเทพฯ: ส านกัหอสมดุแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2547), 23.   

2ครัง้ยงัด ารงพระอสิรยิยศเป็นสมเดจ็พระเจา้น้องยาเธอ เจา้ฟ้ามงกุฎฯ ขณะผนวช
เสดจ็จารกิธุดงคห์วัเมอืงเหนือและทรงพบศลิาจารกึนี้ จงึโปรดฯ ใหน้ าลงมากรุงเทพฯ พรอ้มกบั
จารกึวดัปา่มะมว่งและพระแท่นมนงัคศลิาบาตร, ดเูพิม่เตมิใน เรือ่งเดยีวกนั, 24. 

3นิยะดา เหล่าสุนทร บรรณาธิการ , “ประวัติศาสตร์สุโขทัยจากจารึก ,” ใน                   
สารนิพนธป์ระเสริฐ ณ นคร (กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2541), 288. 

4นิยะดา เหล่าสุนทร บรรณาธกิาร, “ความเห็นเรื่องจารกึพ่อขุนรามค าแหง,” ใน 
เรือ่งเดยีวกนั, 108. 

5ยอร์ช เซเดส์, แปลและเรียบเรียง, ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี 1 (พระนคร:                 
หอพระสมดุวชริญาณ, 2467), 12; แต่ ดร.วนิัย พงศ์ศรเีพยีรเสนอว่าน่าจะเป็น 1197 ซึง่ตรงกบั
ปีกุน ตามหลักการเขียนจารึกที่ล าดับเหตุการณ์ก่อนไปหลัง ดูใน วินัย พงศ์ศรีเพียร, 
บรรณาธกิาร, 100 เอกสารส าคญั: สรรพสาระประวติัศาสตรไ์ทย ล าดบัท่ี 1 (กรุงเทพฯ: 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2552), 4, 31. 
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รายละเอยีดของสุโขทยัทัง้สภาพภูมศิาสตร ์การปกครองและสงัคม ตอนที่สาม ตัง้แต่บรรทดั            
ที ่8 ถงึบรรทดัที่ 29 ของดา้นที่ 4 กล่าวถงึพระปรชีาสามารถในดา้นประดษิฐ์อกัษรไทยและ  
การขยายพระราชอาณาเขต6 

ความเกีย่วขอ้งกบัชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาท ปรากฏในดา้นที ่4 บรรทดัที ่
19-20 กล่าวถึงอาณาเขตของอาณาจกัรสุโขทยัความว่า “...เบื้องหวันอนรอดคนท ีพระบาง 
แพรก สุพรรณภมู ิราชบุร ีเพชรบุร ีศรธีรรมราช ฝ ัง่ทะเลสมทุรเป็นทีแ่ลว้...”7  

โดยศาสตราจารย ์ดร.ประเสรฐิ ณ นคร กล่าวถงึชื่อเมอืงต่างๆ ในศลิาจารกึนี้ 
ว่าศลิาจารกึสมยัโบราณกล่าวถงึชื่อเมอืงต่างๆ ไวอ้ย่างมรีะบบ โดยเมอืงต่างๆ อยู่รอบสุโขทยั
เวยีนตามเขม็นาฬิกา8 ท าให้สามารถเรยีงล าดบัโดยนับจากสุโขทยัลงมาทางใต้ (เบื้องหวันอน 
หมายถงึ ทศิใต ้ส่วนค าว่า รอด คอื ถงึ) ดงันี้9 

สรลวง หรอื สระหลวง เดมิเขา้ใจว่าไดแ้ก่ ก าแพงเพชร ซึง่ไม่น่าเป็นได้เพราะ
พจิติรอยู่ใต้พษิณุโลก (สองแคว) ลงไปการกล่าวชื่อเมอืงในจารกึนี้ กล่าวตามล าดบัจากเมอืงที่
อยูใ่กลสุ้โขทยั และไกลตามล าดบั คอื “สรลวง สองแคว ลุมบาจาย” จารกึหลกัที ่8 บอกชื่อเมอืง 
เริม่ต้นจากตะวนัออก กวาดลงไปทางใต้แล้วไปทางทศิตะวนัตกขึน้ไปจนทศิเหนือ คอื สรลวง 
สองแคว (พษิณุโลก) ปากยม (พจิติร)... เหน็ได้ว่า สรลวง อยู่สูงกว่าสองแคว หรอืมฉิะนัน้ สร
ลวง กบั สองแคว ตอ้งเป็นเมอืงแฝดกนั 

สองแคว เป็นชื่อพษิณุโลกสมยัโบราณ 
ลุมบาจาย อาจเป็นชื่อเมอืงโบราณแถบลุ่มแมน่ ้าสกัมปีรากฏในจารกึหลกัที ่8 
สคา เป็นชื่อเมอืงโบราณ เขา้ใจว่าอยูแ่ถวแควปา่สกั 
คนที คือ บ้านโคน อยู่ทางฝ ัง่ตะวนัออกของแม่น ้าปิง อ าเภอเมอืง จงัหวัด

ก าแพงเพชร 
พระบาง เป็นชื่อเมอืงนครสวรรคส์มยัโบราณ 
แพรก กค็อืเมอืงสรรค ์จงัหวดัชยันาท  
สุพรรณบุร ีเป็นชื่อเมอืงโบราณอยูบ่รเิวณจงัหวดัสุพรรณบุรปีจัจบุนั 

                                                 
6ยอรช์ เซเดส,์ แปลและเรยีบเรยีง, ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี 1, 2-12. 
7กรมศิลปากร, ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี 1 : จารึกกรุงสุโขทัย (กรุงเทพฯ:              

กรมศลิปากร, 2515), 26. 
8ประเสริฐ ณ นคร, งานจารึกและประวัติศาสตร์ของประเสริฐ ณ นคร 

(นครปฐม: โรงพมิพ์ศูนยส์่งเสรมิและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาตมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
ก าแพงแสน, 2534), 161. 

9จตุพร ศิรสิมัพนัธ์ และคนอื่นๆ, บรรณาธกิารและคณะท างาน, ประมวลข้อมูล
เก่ียวกบัจารึกพ่อขนุรามค าแหง, 59. 
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ค าว่า “แพรก” ยงัสามารถเทยีบไดก้บั “เมอืงแพรกศรรีาชา” ซึง่ปรากฏในพระ
ราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา แผ่นดนิสมเดจ็พระอนิทราราชาธริาชที ่1 ความว่า  

“... พระเจา้อยู่หวัก็เสดจ็กลบัพระนคร แล้วจงึให้สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอ
เจ้าอ้ายพระยากินเมืองสุพรรณบุร ีเจ้ายี่กินเมอืงแพรกศรรีาชา คือ เมอืงสรรค ์    
เจา้สามพระยากนิเมอืงชยันาท”10 

1.2 จารกึหลกัที ่4411 
สถานทีพ่บ : พบทีเ่จดยีว์ดัส่องคบ พบโดยพระครบูรริกัษ์บรมธาตุ เจา้อาวาส

วดัพระบรมธาตุ เมื่อราว พ.ศ.2494-2495 ครัง้ท าการขุดคน้ทีพ่ระเจดยีอ์งคห์นึ่ง ในวดัส่องคบ 
(ร้าง) หลังเมืองชัยนาทเก่า โดยพบลานเงินจารึกประมาณ 10 แผ่น จึงได้น ามอบให้แก่
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร เมื่อวนัที ่4 เมษายน พ.ศ.2495 นายฉ ่ า ทองค าวรรณ ได้
อ่านและอธบิายจารกึเหล่านี้แลว้ 3 แผ่น คอื หลกัที ่44 หลกัที ่50 และ 51 

อกัษรและภาษา : อกัษรไทย ภาษาไทย 
อายุสมยั : ระบุศกัราช 1916 ตรงกบัรชักาลสมเด็จพระบรมราชาธริาชที่ 1          

ขนุหลวงพะงัว่ 
ลกัษณะ : จารกึลานเงนิ เนื้อความม ี2 ดา้น ดา้นที ่1 ม ี7 บรรทดั และดา้นที ่2 

ม ี6 บรรทดั 
เนื้อหาสาระ : กล่าวถงึการท าบุญของท่านทัง้หลายในปี พ.ศ.1916 พ่อยีต่ดัผะ

และแมส่รอ้ยก่อพระเจดยีพ์รอ้มบรรจเุครือ่งบชูาต่างๆ เช่น พระทอง พระเงนิ พระดบีุก เงนิ ทอง 
ผา้ เป็นต้น12  และกระท าบุญกุฏ ิวหิาร ศาลา เสาธง หนังสอื บวชหลานเป็นภกิษุ สามเณร ขอ
ใหผ้ลบุญช่วยตนใหไ้ดพ้บพระศรอีารยิไมไตรย ร ่ารวย ปรชีา และถงึซึง่นิพพาน  

เจา้สุ (น) ทร ท าบุญเพื่อให้ได้พบพระศรอีารยิไมไตรย ให้ตนและเครอืญาต ิ     
มปีญัญารอบรู ้ร ่ารวยดว้ยเงนิทอง รปูโฉม พ่อแกว้แมแ่กว้ และเสน่หา 

ส่วนพ่อรตัน์และแมเ่ทศท าบุญดว้ยผา้ขาวมา้ 

                                                 
10พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2534), 

60-61. 
11ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี 3: ประมวลจารึกท่ีพบในภาคเหนือ ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคกลางของประเทศไทย อนัจารึกด้วยอกัษร 
และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสนัสกฤต (พระนคร: คณะกรรมการจดัพมิพเ์อกสารทาง
ประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม และโบราณคด ีส านกันายกรฐัมนตร,ี 2508), 57. 

12เรือ่งเดยีวกนั, 57-60. 
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1.3 จารกึหลกัที ่4813 (ภาพที ่1-2) 
สถานทีพ่บ: วดัส่องคบ 
อกัษรและภาษา: อกัษรขอม ภาษาไทย  
อายุสมยั: ระบุศกัราชเป็น จ.ศ.770 ตรงกบั พ.ศ.1951 รชักาลสมเดจ็พระนคริ

นทราธริาช 
ลกัษณะ: จารกึลานทอง เนื้อความม ี2 ดา้น ดา้นที ่1 ม ี9 บรรทดั และดา้นที ่2 

ม ี6 บรรทดั 
เนื้อหาสาระ: ตอนต้นเป็นบทสรรเสรญิพระพุทธเจา้ เทพคุม้ครองประเทศ บูรพ

กษตัรยิ ์เจา้เมอืงขนุเพชญสาร ออกศรมิาดาพนิดา แม่นางสรอ้ย มหาพนิดาพจิติร แม่นางศรมีลู 
แม่นางพวั และอุบาสกิาทัง้หลายได้ร่วมอนุโมทนาการประดษิฐานพระศรรีตันธาตุ แห่งกรุงไชย
สถานนามซึง่บรรจพุระ 2 องคเ์พื่ออุทศิแด่ขุนหลวงพระศรแีละแม่นางจกง พ่อตาแม่ยายของเจา้
เมอืงซึง่กระท าไวแ้ต่ครัง้สุพรรณภมู ิพรอ้มถวายสิง่ของต่างๆ รวมทัง้คน เช่น เรอืน กุฏ ิวหิารใน
ศรอีโยธยา ขา้แม่ลูก พระสงฆ ์และคนแก่พระศรรีตันธาตุ ให้ครอบครวัยีช่า้งดูแลพระมหาเถร
ธรรมบุตรแห่งพระศรสีุพรรณภมู ิเมือ่ปี จ.ศ.770 

เขยีนโดยเจา้สามหีรพงศ ์ 
ขอใหกุ้ศลนี้ท าใหไ้ดพ้บพระศรอีารยิไมไตรย มพีระปรชีาญาณ 

                                                 
13ฉ ่า ทองค าวรรณ, “ค าจารกึอกัษรขอม ภาษาไทย บนลานทอง จ.ศ.๗๗๐ (พ.ศ.

๑๙๕๑ ตรงในรัชกาลสมเด็จพระรามราชาธิราช) พบที่เจดีย์ว ัดส่องคบ จังหวัดชัยนาท,” 
ศิลปากร 3, 2 (ก.ค. 2502): 67-70; ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี 3 : ประมวลจารึกท่ีพบใน
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคกลางของประเทศไทย อนั
จารึกด้วยอกัษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสนัสกฤต, 77-80. 
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ภาพที ่1 จารกึหลกัที ่48 ดา้นที ่1 
ที่มา: ศูนย์มานุษยวทิยาสริินธร, “จารกึวดัส่องคบ ๑” เข้าถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม 2556, เขา้ถึงได้จาก 
http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_ detail.php?id=579 
 

http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_
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ภาพที ่2 จารกึหลกัที ่48 ดา้นที ่1 
ที่มา: ศูนย์มานุษยวทิยาสริินธร, “จารกึวดัส่องคบ ๑” เข้าถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม 2556, เขา้ถึงได้จาก 
http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_ detail.php?id=580 

 
1.4 จารกึหลกัที ่5014 

สถานทีพ่บ : เจดยีว์ดัส่องคบ 
อกัษรและภาษา : อกัษรไทย ภาษาไทย  
อายสุมยั : พ.ศ.1956 รชักาลสมเดจ็พระนครนิทราธริาช  
ลกัษณะ : จารกึลานเงนิ  
เนื้อหาสาระ : ในปี พ.ศ.1956 เจา้เถรศรเีทพคริมิานนท์เจ้าเมอืง แม่นาง

สรอ้ยทอง ย่าออกศร ีแม่อาม และแม่น้อยผู้เป็นลูก พ่องวัลูกเขยได้ประจุพระธาตุ 2 องค์ ด้วย

                                                 
14ฉ ่า ทองค าวรรณ, “ค าจารกึอกัษรไทย ภาษาไทย บนลานเงนิ แผ่นที่ 2-3 พ.ศ.

1956 (ตรงในรัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช) พบที่เจดีย์ว ัดส่องคบ จังหวัดชัยนาท,” 
ศิลปากร 3, 6 (ม.ีค. 2503): 52-53; ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี 3 : ประมวลจารึกท่ีพบใน
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคกลางของประเทศไทย อนั
จารึกด้วยอกัษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสนัสกฤต, 89. 

http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_
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เครื่องบูชาต่างๆ ได้แก่ พระทอง พระเงิน แท่งเงิน พระพิมพ์ แหวนอันหนึ่ ง เสื้อ สไบ 
ผา้เชด็หน้า และคน 

1.5 จารกึหลกัที ่5115 (ภาพที ่3-4) 
สถานทีพ่บ: เจดยีว์ดัส่องคบ 
อกัษรและภาษา: อกัษรไทย ภาษาไทย  
อายสุมยั: พ.ศ.1956 รชักาลสมเดจ็พระนครนิทราธริาช  
ลกัษณะ: จารกึลานเงนิ  
เนื้อหาสาระ: ในปี พ.ศ.1956 เจา้ศรเีทพคริมิานนท์ปู่สงิหล เจา้เมอืง แม่นาง

สรอ้ยทอง ย่าออกศร ีย่าพระ ย่าแม่น แม่เอาว ์แม่สาขา พ่อสามน้อยผูเ้ป็นลูก แม่วงั ปู่ย ีพ่อใส 
แม่เพง็ ชาวเจา้ทัง้หลายร่วมกนัก่อบรรจุพระธาตุ 2 องค์ ดว้ยเครื่องบูชาต่างๆ ไดแ้ก่ พระทอง 
พระเงนิ พระดบีุก เป็นตน้ 
 

 
 
ภาพที ่3 จารกึหลกัที ่51 ดา้นที ่1 
ทีม่า: ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร, “จารกึเจา้เถรศรเีทพคริมิานนท ์๒” เขา้ถงึเมื่อ 13 พฤษภาคม 2556, เขา้ถงึ
ไดจ้าก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_ detail.php?id=656 
 

 
 
ภาพที ่4 จารกึหลกัที ่51 ดา้นที ่2 
ทีม่า: ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร, “จารกึเจา้เถรศรเีทพคริมิานนท ์๒” เขา้ถงึเมื่อ 13 พฤษภาคม 2556, เขา้ถงึ
ไดจ้าก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_ detail.php?id=657 

 

                                                 
15เรือ่งเดยีวกนั, 90. 

http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_
http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_
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1.6 จารกึหลกัที ่9716 (ภาพที ่5) 
สถานทีพ่บ: วดัพระบรมธาตุชยันาท 
สถานที่เก็บปจัจุบนั: หน้าพระอุโบสถ วดัพระบรมธาตุชยันาท อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัชยันาท 
อกัษรและภาษา: อกัษรขอม ภาษาไทย    
อายุสมัย: พ.ศ.2260 ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ                        

(พระสรรเพชญท์ี ่9, พ.ศ. ๒๒๕๑ - ๒๒๗๕) ครองกรงุศรอียธุยา 
ลกัษณะ : ท าจากหนิชนวนสเีขยีว กว้าง 40 เซนตเิมตร สูง 206 เซนตเิมตร 

หนา 37 เซนตเิมตร  
อ่าน – อธบิายค า: นายประสาร บุญประคอง  
ทีป่รกึษาและตรวจแก:้ ดร.ประเสรฐิ ณ นคร  
เนื้อหาสาระ: พระพุทธสรวดัปา่ขา้วเปลอืก เมอืงชยันาทบุร ีเขา้ไปนมสัการ พระ

ทิพมนต์ และคิดปฏิสังขรณ์ซ่อมแปลงพระบรมธาตุ หัวเมืองชัยนาท  (ใชยนาฏฐบุรี)              
มหาพุทธสรวดัป่าขา้วเปลอืกเมอืงชยันาท พระครเูมอืงชยันาทบุร ีพระสงฆเ์มอืงชยันาท และ
สปัปุรุษทัง้หลายได้ร่วมกันปฏสิงัขรณ์พระบรมธาตุ ก่อก าแพงล้อมพระมหาธาตุ หุ้มพระบรม
ธาตุดว้ยดบีุก แลว้ปิดทอง ในปี พ.ศ.2260 โดยมกีารเรีย่ไรกนัทัง้หวัเมอืงชยันาท หวัแหลมตา
อนิโชต ิบ้านแขก วดัตกึ เจา้ครวัไรชาวบกชาวเรอื จากบ้านขยาย ปากน ้าคุ้งส าเภา ขุนพรหม 
ตาเสมยีนพรหมมุ (นี) ราชไรบา้นมโนรมย ์หวัดาน พยุแด่นขุนศรทีพิยไ์ร หมื่นทพิยไ์รบา้นโคก
พระ บา้นพงัมว่ง บา้นตะหลุก บา้นออ้ย สรรพยา แพรก ไรต่างเมอืง พระงาม  

วนั 6 พฤศจกิายน พ.ศ.2261 พระทพิมนต์ และสมเด็จพระรูปขึ้นมาสมโภชพระ
บรมธาตุ หวัเมอืงชยันาทบุร ีมกีารสงัคายนาวนัหนึ่ง มพีระไตรปิฎกวนัหนึ่ง มีพระมหาชาตวินั
หนึ่ง ตกแต่งเครื่องสกัการบูชา ราชวตัฉิัตรธงดอกไมใ้ต้เทยีน มโีขน หนัง ละครเฉลมิฉลอง
กระทัง่ปี พ.ศ.2262 

 

                                                 
16ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี  4 : ประมวลจารึกท่ีพบในภาคเหนือ ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคกลางของประเทศไทย อนัจารึกด้วยอกัษร 
และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสนัสกฤต (พระนคร: คณะกรรมการจดัพมิพเ์อกสารทาง
ประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม และโบราณคด ีส านกันายกรฐัมนตร,ี 2513), 70, 73. 
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                                    (ก)                                                       (ข) 
 
ภาพที ่5 จารกึหลกัที ่97 

(ก) ดา้นที ่1 
(ข) ดา้นที ่2 

ที่มา: ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี 4: ประมวลจารึกท่ีพบในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ               
ภาคตะวนัออก และภาคกลางของประเทศไทย อนัจารึกด้วยอกัษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลี
สนัสกฤต (พระนคร: คณะกรรมการจดัพมิพ์เอกสารทางประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม และโบราณคด ีส านัก
นายกรฐัมนตร,ี 2513), 70, 73. 
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ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดหลักฐานเอกสารประเภทจารึกที่เกี่ยวข้องกับชุมชนโบราณ               
ในจงัหวดัชยันาท 

ล า
ดบั

 

ชื่อจารกึ ศกัราช 

รชัสมยั 

ค าทีป่รากฏ 

สถานทีพ่บ 

พ่อ
ขนุ

รา
มค

 าแ
หง

 

สม
เด
จ็พ

ระ
บร

มร
าช
าธ
ริา
ชท

ี ่1
 

สม
เด
จ็พ

ระ
นค

รนิ
ทร

าธ
ริา
ช 

สม
เด
จ็พ

ระ
เจ
า้ท

า้ย
สร
ะ 

เม
อืง
สุโ
ขท

ยั 

วดั
ส่อ

งค
บ 
 จ
.ช
ยัน

าท
 

วดั
พร

ะบ
รม
ธา
ตุช

ยัน
าท

 

1 ศลิาจารกึ
หลกัที ่1 
(สท./1) 

พุทธ
ศตวรรษ 
ที ่19 
พ.ศ.1835 

/    แพรก /   

2 จารกึ 
หลกัที ่44 

พ.ศ.1916  /   -  /  

3 จารกึ 
หลกัที ่48 

จ.ศ.770 
(พ.ศ.1951) 

  /  พระศรรีตันธาตุ 
กรงุไชยสถานนาม 

 /  

4 จารกึ 
หลกัที ่50 

พ.ศ.1956   /  -  /  

5 จารกึ 
หลกัที ่51 

พ.ศ.1956   /  -  /  
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ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดหลักฐาน เอกสารประเภทจารึกที่เกี่ยวข้องกับชุมชนโบราณ                     
ในจงัหวดัชยันาท (ต่อ) 

ล า
ดบั

 

ชื่อจารกึ ศกัราช 

รชัสมยั 

ค าทีป่รากฏ 

สถานทีพ่บ 

พ่อ
ขนุ

รา
มค

 าแ
หง

 

สม
เด
จ็พ

ระ
บร

มร
าช
าธ
ริา
ชท

ี ่1
 

สม
เด
จ็พ

ระ
นค

รนิ
ทร

าธ
ริา
ช 

สม
เด
จ็พ

ระ
เจ
า้ท

า้ย
สร
ะ 

เม
อืง
สุโ
ขท

ยั 

วดั
ส่อ

งค
บ 
 จ
.ช
ยัน

าท
 

วดั
พร

ะบ
รม
ธา
ตุช

ยัน
าท

 

6 จารกึ 
หลกัที ่97 

พ.ศ.2260  

  

/ วดัปาเขาเปิอก 
เมอิงใชยนาฏฐบุร ี
พรบริ มมธาตุ 
พรมหาธาตตุ 
บานแขก 
วดตกึ 
ขยาย 
ปากน าคุงส่ าเพา 
บานมโนรม 
หวดาน 
พย ู
บานโคกพร 
บานพงมว่ง 
บานตหลุก 
บานออย 
สพพยา 
เมอิงแพรก 
พรงาม 

  

/ 
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สรปุ 
จากการศกึษาพบว่ามจีารกึที่เกี่ยวขอ้งกบัชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาททัง้สิ้น 6 

หลกั แบ่งอายุสมยัได้ 3 ช่วง คอื จารกึสมยัสุโขทยั จารกึสมยัอยุธยาตอนต้น และจารกึสมยั
อยธุยาตอนปลาย 

จารกึสมยัสุโขทัย คือ ศิลาจารึกหลกัที่ 1 (สท./1) อายุสมยัพุทธศตวรรษที่ 19 
เนื้อหากล่าวถงึเมอืงแพรกซึง่หมายถงึเมอืงสรรคว์่าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจกัรสุโขทยั 

จารกึสมยัอยธุยาตอนต้นเป็นยุคสมยัทีพ่บหลกัฐานจารกึมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ จารกึหลกั
ที ่44 48 50 และ 51 จารกึทัง้ 4 หลกัพบเมือ่ครัง้ท าการขดุคน้ทีพ่ระเจดยีอ์งคห์นึ่ง ในวดัส่องคบ 
หลงัเมอืงชยันาทเก่า เมื่อพ.ศ.2494-2495 เป็นจารกึลานเงนิและลานทอง มเีนื้อความกล่าวถงึ 
การท าบุญในพุทธศาสนาดว้ยการก่อพระเจดยีแ์ละประดษิฐานพระธาตุในกรงุไชยสถานนาม 

จารกึสมยัอยธุยาตอนปลายพบ 1 หลกั ไดแ้ก่ จารกึหลกัที ่97 พบทีว่ดัพระบรมธาตุ
วรวหิาร เมอืงชยันาทเก่า กล่าวถงึ การเรีย่ไรเพื่อปฏสิงัขรณ์ซ่อมแปลงพระบรมธาตุใชยนาฏฐ
บุร ีและยงัปรากฏชื่อชุมชนโบราณอกีหลายชื่อดว้ย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. พระราชพงศาวดาร (ตารางที ่5) 
2.1 พระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยาฉบบัปลกี หมายเลข ๒/ก๑๐๔ ต้นฉบบัของ

หอพระสมุดวชิรญาณ (ช าระใหม่ )  17 หรือฉบับที่นางสาวอุบลศรี อรรถพันธุ์ค้นพบ                       
จากการตรวจสอบต้นฉบบัของคณะกรรมการช าระประวตัศิาสตรไ์ทยฯ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเอกสาร
โบราณมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าพงศาวดารฉบับปลีกนี้มีความต่อเนื่ องลงกันพอดีกับพระราช
พงศาวดารฉบบัหมายเลข ๒/ก๑๒๕ หรอืฉบบัไมเคิล วกิเกอร ีน่าจะคดัลอกมาจากต้นฉบบั
เดยีวกนั  

เนื้ อหาภายในเกี่ยวข้องกับชุมชนโบราณในจังหวัดชัยนาทช่วงสมัย                 
พระบรมราชาธริาชที่ 2 ราวศกัราช 803 ปีระกาตร[ีศก] ตรงกบัพ.ศ.198418 โดยปรากฏนาม 
“เจา้พระยาแพรก” หรอืสมเดจ็เจา้พระยาแพรกศรรีาชา เจา้เมอืงสรรคบุรีหลายแห่ง คอื หน้าต้น 
ส่วน B บรรทดัที่ 108, 116, หน้าปลาย (ส่วน C) บรรทดัที ่230 และ 238 โดยเฉพาะอย่างยิง่          
ในเหตุการณ์ตอนทรงยกทัพไปตีเมอืงพระนครหลวงหรอืเมอืงยโสธรปุระได้ส าเร็จ แล้วให ้            
เจา้นครอนิทร ์พระราชโอรสไปปกครอง แต่พระนครอนิทรป์ระชวรและสวรรคตในทีสุ่ด จงึโปรด
เกลา้ฯ ให ้“พระยาแพรก” ไปปกครองแทน  

2.2 พระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสรฐิ19 เป็นพงศาวดารกรุงเก่า ความขึน้ต้น
ตัง้แต่แรกสถาปนาพระพุทธรูปพระเจ้าแพนงเชงิเมื่อปีชวด จุลศกัราช 686 ตรงกบัพ.ศ.1867 
และแรกสรา้งกรุงเทพทวาราวดศีรอียุธยาเมื่อปีขาล จุลศกัราช 712 ตรงกบัพ.ศ.1893 สบืจนปี
มะโรง จุลศกัราช 966 ตรงกบัพ.ศ.2147 ตอนปลายรชักาลสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชเมื่อครัง้
เสดจ็ยกกองทพัหลวงไปถงึเมอืงหา้งหลวง โดยสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชมรีบัสัง่ใหเ้รยีบเรยีง
ขึน้เมือ่ปีวอก โทศก จลุศกัราช 1042 ตรงกบัพ.ศ.2223 

 ทีม่าของชื่อพระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสรฐิ เพราะพระปรยิตัธิรรมดา 
(แพเปรียญ) ครัง้ยงัเป็นหลวงประเสริฐอักษรนิติ พบต้นฉบับที่บ้านราษฎร จึงขอมาให้แก่
หอสมุด วชิรญาณ เมื่อวนัที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2450 กรรมการหอพระสมุดจงึตัง้ชื่อให้เป็น
เกยีรตยิศแก่ผูพ้บ สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงพระนิพนธอ์ธบิาย
                                                 

17วนิัย พงศ์ศรเีพียร, บรรณาธกิาร, ความยอกย้อนของประวติัศาสตร:์ พิพิธ
นิพนธ์เชิดชูเกียรติศาสตราจารยห์ม่อมเจ้าสุภทัรดิศ ดิศกลุ  (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ, 
2539), 173-203. 

18พระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัความสมเด็จกรมพระปรมานุชติชโินรส 
ระบุศกัราช ๗๘๓ ปีฉลูตรศีก ตรงกบัปีพ.ศ. 1964 ดูเพิม่เตมิใน พระราชพงศาวดารกรงุศรี
อยธุยา ฉบบัความสมเดจ็กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, 41-42. 

19ประชุมพงศาวดาร, เล่ม 1 (ประชุมพงศาวดาร ภาค 1 ตอนต้น) (พระนคร: คุรุ
สภา, 2506), จ-ฉ, 130. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เกีย่วกบั   พระราชพงศาวดารฉบบันี้ไวว้่าสอบสวนกบัหนังสอืพงศาวดารประเทศอื่น เนื้อความ
และศกัราชลงไวม้คีวามแมน่ย ามาก เชื่อว่าศกัราชทีล่งไวเ้ป็นถูกตอ้งตามจรงิ 

เนื้อหาเกี่ยวขอ้งกบัชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาทปรากฏในแผ่นดนิสมเด็จ            
พระมหาจกัรพรรด ิพ.ศ.2096 ความตอนหนึ่งว่า “ศกัราช ๙๑๕ ฉลูศก เดอืน ๗20 นัน้ แรกท า
การพระราชพธิมีธัยมกรรมสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดติ าบลชยันาทบุร”ี21 

2.3 พระราชพงศาวดารฉบบัจ าลอง จ.ศ.๑๑๓๖22 หรอืพระราชพงศาวดาร ความเก่า 
ตามตน้ฉบบัหลวงเขยีนครัง้กรงุธนบุร ีจ.ศ.๑๑๓๖ แต่งขึน้ในแผ่นดนิสมเดจ็พระเจา้บรมโกศ  

กรมศิลปากรได้ปลกีมาเป็นสมุดไทย เล่ม 1 เป็นฉบบัหลวง เขยีนครัง้กรุง
ธนบุร ีเป็นเรือ่งราวตอนปลายรชักาลสมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิส านวนแต่งใกลเ้คยีงกบัพระราช
พงศาวดาร ฉบบัหลวงประเสรฐิ  

สมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงพระนิพนธอ์ธบิาย
เกีย่วกบัพระราชพงศาวดารฉบบันี้ไวว้่า กรมศลิปากรไดป้ลกีมาเป็นสมุดไทยเล่มหนึ่ง เป็นฉบบั
หลวง เขยีนครัง้กรงุธนบุร ีว่าดว้ยเรือ่งราวตอนปลายรชักาลสมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิขอ้ส าคญั
คอืส านวนภายในเป็นส านวนแต่งแต่ครัง้กรงุเก่า เป็นโครงเดมิของหนังสอืพระราชพงศาวดารใน
ชัน้หลงั23 

เนื้อหาเกี่ยวข้องกับชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาทปรากฏความในรชักาล
สมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิราวศกัราช ๙๓๐ ปีมะโรงศก ตรงกบัปี พ.ศ.2111 เมื่อครัง้ทีพ่ระเจา้
หงสาวดหีรอืพระเจา้บุเรงนอง ยกทพัมาตพีระนครศรอียุธยา พระเจา้ช้างเผอืกและสมเดจ็พระ
มหนิทราธริาชเกณฑ์ประชาชนเมอืงชยันาท เมอืงสุพรรณบุรเีมอืงลพบุร ีเมอืงอินทบุร ีเมอืง
เพชรบุร ีเมอืงราชบุร ีเมอืงนครนายก เมอืงสระบุร ีเมอืงพรหมบุร ีเมอืงสรรคบุร ีเมอืงสงิห์บุร ี
เมอืงนครชยัศร ีเมอืงธนบุร ีและเมอืงมะรดิเขา้รว่มศกึครัง้นี้ดว้ย 

                                                 
20พระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) พระราชพงศาวดาร

กรุงศรอียุธยา ฉบบัสมเด็จพระพนรตัน์วดัพระเชตุพน  พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัพระ
จกัรพรรดพิงศ์ (จาด) และพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา ว่า ศกัราช ๘๙๖ มะเมยี 
ฉศก (พ.ศ.2077) เดอืน ๘ 

21ประชุมพงศาวดาร, 145. 
22ประชุมพงศาวดาร, เล่ม 3 (ประชุมพงศาวดาร ภาค 3 และภาค 4 ต้อนต้น) 

(พระนคร: องคก์ารคา้ของคุรสุภา, 2506), 151-174. 
23เรือ่งเดยีวกนั, 134-135. 
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2.4 พระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ)24 พระบาทสมเดจ็
พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลก รชักาลที ่1 ทรงช าระจากพระราชพงศาวดารฉบบักรุงเก่าและแต่งเตมิ
ทีบ่กพรอ่ง เดมิพระราชพงศาวดารฉบบันี้เป็นสมุดไทยจ านวน 22 เล่ม พบขาดบา้งบางเล่ม เริม่
ความตัง้แต่สถาปนากรุงเทพทวาราวดศีรอียุธยาจนสุดรชักาลพระเจ้ากรุงธนบุร ีระบุในบาน
แผนกว่าแต่งเมือ่ พ.ศ.233825 ตรงกบัปีที ่14 ในรชักาลที ่1 กรงุรตันโกสนิทร ์ 

เนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาทปรากฏในศกัราช ๗๖๕ ปี
มะแมเบญจศก รชักาลสมเดจ็พระอนิทราชา พ.ศ.1946 เมื่อทรงโปรดเกลา้ฯ สมเดจ็พระเจา้ลูก
ยาเธอ 3 พระองค์ไปปกครองเมอืงต่างๆ คอื เจา้อ้ายพระยากินเมอืงสุพรรณ เจ้ายีพ่ระยากิน
เมอืงแพรกศรรีาชาและเจา้สามพระยากนิเมอืงชยันาท26  

รชักาลสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดริาชาธริาช เมื่อการพระราชพธิมีธัยมทีต่ าบล
ชยันาทบุร ีในเดอืน 827 ศกัราช 896 ปีมะเมยีฉอศก ตรงกบัปี พ.ศ.2077  

อกีทัง้ เมื่อครัง้ทีพ่ระเจา้หงสาวดยีกทพัมาตพีระนครศรอียุธยาในศกัราช 905 
ปีเถาะเบญจศก28 ตรงกับปี พ.ศ.2086 สมเด็จพระมหาธรรมราชาเกณฑ์กองทพั29 เมอืง
พษิณุโลก เมอืงสวรรคโลก เมอืงสุโขทยั เมอืงพชิยั เมอืงพจิติร มาตัง้ค่ายทีเ่มอืงชยันาทบุรี 
                                                 

24พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ ( เ จิม)  กับ                   
พระจกัรพรรดิพงศ ์(จาด) (พระนคร: คลงัวทิยา, 2507), (ค), 1. 

25พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยุธยา ฉบบัสมเดจ็พระพนรตัน์วดัพระเชตุพน 
(พระนคร: คลงัวทิยา, 2514), ค าน า (-2-). 

26พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ ( เ จิม)  กับ                     
พระจกัรพรรดิพงศ์ (จาด), 10; ความนี้สอดรบักบัพระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบั
สมเดจ็  พระพนรตัน์วดัพระเชตุพน พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด) 
พระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัความสมเด็จกรมพระปรมานุชติชิโนรส และพระราช
พงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา 

27เรื่องเดยีวกนั, 540; ความนี้สอดรบักบัพระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบั
สมเดจ็พระพนรตัน์วดัพระเชตุพน พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด) 
และพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา แต่พระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสรฐิว่า 
ศกัราช ๙๑๕ ฉลศูก เดอืน ๗ ดเูพิม่เตมิใน ประชุมพงศาวดาร, 145. 

28พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับพระ
จกัรพรรดิพงศ ์(จาด), 40-50; ความนี้สอดรบักบัพระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัสมเดจ็
พระพนรตัน์วดัพระเชตุพน พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด) และพระ
ราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา แต่พระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสรฐิ ว่า ศกัราช 
910 วอกศก ตรงกบั พ.ศ.2091 ดเูพิม่เตมิใน ประชุมพงศาวดาร, 143-144. 
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นายมัน่ ปืนยาว นายคง หนวด ถูกกองทพัพม่าจบัได้ถูกโกนศรีษะ แลว้ปล่อยให้ขึน้ไปทูลพระ
มหาธรรมราชาว่า สมเดจ็พระเจา้หงสาวดคีอยทพัอยู ่ถา้ไมล่งมา พระองคจ์ะขึน้ไปหา  

จากนัน้สมเด็จพระเจ้าหงสาวดีตรสัให้มหาอุปราชาตีค่ายทุ่งหนัตรา กระทัง่
ส าเรจ็ไพร่พลในกองทพัขดัสนเสบยีง จงึตดัสนิพระทยัตคี่ายของพระมหาธรรมราชาหมายตเีอา
เสบยีง 

ฝ่ายสมเด็จพระมหาจกัรพรรดไิด้พระเจา้ลูกเธอพระราเมศวรและพระมหนิท
ราธริาชอาสาออกตามตทีพัพระเจา้หงสาวด ี

เมือ่ทพัพระเจา้หงสาวดเีดนิทางมาถงึค่ายอนิทบุร ีสายไดก้ราบทูลถงึพลทพัว่า
มมีาก พระมหาธรรมราชาจงึสัง่ใหเ้ลกิค่าย เมือ่กองทพัพระเจา้แปรมาถงึ เหน็ค่ายเปล่า กต็ัง้ค่าย
อยู ่ณ เมอืงชยันาท  

ฝ่ายพระราเมศวร และพระมหนิทราธริาชซึ่งเร่งเดนิทพัมาหวงัสมทบกบัพระ
มหาธรรมราชา แต่ก็ถูกทพัพระมหาอุปราชาออกโจมตตีดัเอาตรงช้างที่นัง่ เหล่ารามญัล้อมจบั
พระเจา้ลกูเธอทัง้สองพระองคถ์วายสมเดจ็พระเจา้หงสาวด ี

เมื่อสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดริาชาธริาชทราบข่าว ก็ส่งพระราชสาสน์ให้พระ
มหาราชครูปุโรหติ ขุนหลวงพระเกษม ขุนหลวงพระไกรส ีถอืมาทางเรอืขึน้ไปถงึเมอืงชยันาท 
ทูลถวายแด่พระเจา้หงสาวด ีขอให้คนืพระราชโอรสทัง้สอง สมเดจ็พระเจา้หงสาวดีด ารสัสัง่คนื
พระเจา้ลูกเธอทัง้สอง แต่ขอช้างพลายมงคลทวปีและช้างพลายศรมีงคล ไปชมเล่น ณ กรุงหง
สาวด ีสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดริาชาธริาชจงึตรสัใหก้รมชา้งคุมรบีขึน้ไปถวายสมเดจ็พระเจา้หง
สาวด ีณ เมอืงชยันาทบุร ี

สมยัรชักาลสมเดจ็พระนารายณ์ ในศกัราช 1022 ปีชวดโทศก ตรงกบัปี พ.ศ.
220330 พระเจา้อยู่หวัทรงมพีระราชโองการช่วยเหลอืพระยาแสนหลวง และแสนหลวงแสนหมื่น 
เมอืงเชยีงใหม่ที่ถูกชาวเมอืงจนีฮ่อล้อมเมอืงไว้ จงึใหพ้ระยาท้ายน ้าและพระยารามเดโชยกทพั
ขึน้ไป โดยมแีสนสุรนิทรไมตรนี าทาง  

พระยาหลวง ณ เมอืงเชยีงใหม่แต่งหนังสอืให้แสนสุรนิทรไมตรถีอืมาล่อลวง 
จงึจากทยัไป พระเจา้อยู่หวัจงึมพีระราชโองการใหต้เีมอืงนครและเมอืงเถนิ ซึง่เป็นเมอืงขึน้ของ
เชียงใหม่ด้วย ครัง้นี้ปรากฏความ “พระยาชัยนาทเป็นเกียกกาย” และ “พระสรรคบุรีเป็น
ยกกระบตัร” เมื่อได้เมอืงนครและเมอืงเกนิแล้ว ก็ให้พระยานครราชสมีา พระราชสุภาวด ีพระ

                                                                                                                                            
29พระราชพงศาวดารกรงุเก่า ฉบบัพระจกัรพรรดพิงศ ์(จาด) ว่า เมอืงพระพษิณุโลก 

เมอืงสุโขทยั เมอืงพชิยั เมอืงพจิติร  
30พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ ( เ จิม)  กับ                   

พระจกัรพรรดิพงศ ์(จาด), 393-400; ความนี้สอดรบักบัพระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบั
พระจกัรพรรดพิงศ ์(จาด). 
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สุพรรณบุรยีกไปเอาเมอืงตงั31 ปรากฏความต่อมาว่า “ส่วนพระราชสุภาวดแีละเมอืงสรรคบุร ีครัง้
ได้เมอืงตงัแล้วก็ยกทพัไปเอาเมอืงอนิทคริิ...” พระยาอนิทคริยิอมเขา้สู่พระราชสมภาร จากนัน้
พระราชสุภาวดแีละเมอืงสรรคบุรกีค็ุมล าดง แสนทกัขณิดาน แสนบวับาน แสนอภยัมานะ แสน
พงิชยั และไพรพ่ล 4632 คนลงมากรงุศรอียธุยา 

รชักาลสมเดจ็พระบรมโกศ เมื่อปีจอจตัวาศก ตรงกบัจุลศกัราช 1104 หรอืปี 
พ.ศ.228533 ครัง้พระยาอภยัในตรวี่าทีส่มุหนายกถงึแก่กรรม แลว้พระเจา้อยู่หวัทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้พระยาราชภกัดเีกลี้ยกล่อมเลกจดัพลดัที่ไม่มมีูลนาย ที่หวัเมอืงวเิศษชยัชาญ 
เมอืงสุพรรณบุร ีเมอืงนครชยัศร ีเมอืงอนิทรบุร ีเมอืงพรหมบุร ีเมอืงสงิหบุร ีเมอืงสรรคบุร ีเมอืง
ชยันาท เมอืงมโนรมย์34 เมอืงอุทยัธานี เมอืงนครสวรรค ์

นอกจากนี้ยงัปรากฏเหตุการณ์ในรชักาลสมเดจ็พระที่นัง่สุรยิาสน์อมรนิทร์35 
เมื่อเดอืน 3 ปีวอกฉศก ตรงกบัจ.ศ.1126 หรอืพ.ศ.2307 พระเจา้องัวะ พระนามว่ามองระด ารสั
ใหม้งัหมานรธา มคัราโป มงัยเิจสู สตุจามณี แยงดะยุยกทพัเขา้ตเีมอืงทวาย เมอืงตะนาวศร ีจน
ไดเ้มอืงทวาย ตะนาวศร ีมฤท และชุมพร ครัน้เดอืน 736 จงึคดิเขา้ตกีรุงเทพมหานคร37  (กรุงศรี
อยุธยา) โดยตเีอาเมอืงเพชรบุร ีเมอืงราชบุร ีเมอืงกาญจนบุรี อีกทพัหนึ่งยกมาจากเชยีงใหม ่
เขา้ทางด่านเมอืงสวรรคโลก ตัง้ค่าย ณ เมอืงสุโขทยั 

จุลศกัราช 1128 ปีจออฐัศก ตรงกบัพ.ศ.2309 เดอืน 10 พม่ายกทพัเรอืตคี่าย
บุร าของหวัเมอืงปากใต้แตก แล้วเข้าตีเมอืงธนบุรไีด้ อยู่ที่วดัสลกั 3 วนัจงึถอยทพัไปค่ายคอ
กระออม  

                                                 
31ใหพ้ระยามหาเทพและขนุหมืน่ขา้หลวงเอาเมอืงลอง ส่วนพระองคก์เ็อาเมอืงรามต ี
32พระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด) ว่า คุม ล่าดง 

แสนทักขิณดาล แสนบัวบาน แสนอภัยมาณ แสนพิงไชย และไพร่ 40 คน ดูเพิ่มเติมใน              
เรือ่งเดยีวกนั, 927. 

33เรือ่งเดยีวกนั, 463; ความสอดรบักบัพระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขา. 
34ตน้ฉบบัเขยีนว่า “เมองมโนรมย”์ เรือ่งเดยีวกนั, 463. 
35พระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรตัน์วดัพระเชตุพน ว่า 

สมเดจ็กรมขุนอนุรกัษ์มนตร ีส่วนพระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขา ว่า สมเดจ็พระ
บรมราชาที ่3 (พระทีน่ัง่สุรยิา- มรนิทร)์ 

36ในเชงิอรรถกล่าวไว้ว่าอาจจะเป็นปีระกาสปัตศก จ.ศ.1127 หรอืพ.ศ.2308 ดู
เพิม่เตมิใน พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยธุยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจิม) กบัพระจกัรพรรดิ
พงศ ์(จาด), 485. 

37ดูเพิ่มเติมใน  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ , 
พงศาวดารเร่ืองไทยรบพม่า (กรงุเทพฯ: มตชิน, 2545), 335-362. 
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เดอืนยี่พม่าเขา้ตีเมอืงธนบุรอีีก เอาปืนขึ้นบนป้อมวไิชเยนทร ์ยงิโต้ตอบกบั
ก าป ัน่บาดเจบ็กนัทัง้สองฝา่ย 

ขณะนัน้พระอาจารย์วดัเขานางบวช มาอยู่ ณ วดับ้านบางระจนัซึ่งชาวบ้าน
แขวงเมอืงวเิศษชยัชาญ เมอืงสุพรรณบุร ีเมอืงสิงหบุร ีเมอืงสรรคบุรี38อพยพหนีมาพึ่งพระ
อาจารย ์ชกัชวนกนัตัง้ซ่องต่อสู้กบัพม่า กระทัง่โดนกลของอุบายลวงค่ายแตก และเสยีกรุงใน
ทีสุ่ด เมือ่วนัองัคาร เดอืน 5 ขึน้ 5 ค ่า ปีกุนนพศก ตรงกบั จ.ศ.1129 หรอื พ.ศ.231039 

2.5 พระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัสมเด็จพระพนรตัน์วดัพระเชตุพน              
มกัเรยีกกันในหมู่นักประวัติศาสตร์ว่า พระราชพงศาวดารฉบับพิมพ์ 2 เล่ม หรอืพระราช-
พงศาวดาร ฉบบัหมอบรดัเล ช าระเรยีบเรยีงโดยพระพนรตัน์วดัพระเชตุพนและสมเดจ็ฯ กรม
พระปรมานุชิตชิโนรส เริ่มความตัง้แต่สร้างกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา โดยใช้พระราช
พงศาวดาร ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) เป็นหลกั แก้ไขเพิม่เตมิและแทรกเรื่องใหม่ แลว้รวมพระ
ราชพงศาวดารกรงุธนบุรเีขา้ไปดว้ย ต่อมาจนถงึกรงุรตันโกสนิทร ์จุลศกัราช 1154 ตรงกบั พ.ศ.
2334 คาดว่าเริม่ช าระเรยีบเรยีงเมื่อ พ.ศ.2338 ดงัมบีานแผนกในหนังสอืพระราชพงศาวดาร
ฉบบัตวัเขยีน40  

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนโบราณในจงัหวดัชัยนาทส่วนใหญ่คล้ายกับที่
ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) และพระราชพงศาวดาร
กรงุเก่า ฉบบัพระจกัรพรรดพิงศ ์(จาด)  คอืเป็นเหตุการณ์ในแผ่นดนิพระเจา้รามและสมเดจ็พระ
อนิทราชา พ.ศ.194641 ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหส้มเดจ็พระเจา้ลกูยาเธอ 3 พระองคไ์ปปกครองเมอืง 
 

                                                 
38เหตุการณ์นี้ตรงกบัความในพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา แต่ปรากฏ

ชื่อ “เมอืงสวรรคบุร”ี ไม่ใช่เมอืงสรรคบุร ีดูใน กองวรรณคดแีละประวตัิศาสตร์ กรมศิลปากร, 
พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา, เล่ม 2 (กรงุเทพฯ: กรม, 2535), 142. 

39พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ ( เ จิม)  กับ                     
พระจกัรพรรดิพงศ ์(จาด), 477 – 492. 

40พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยุธยา ฉบบัสมเดจ็พระพนรตัน์วดัพระเชตุพน 
(พระนคร : คลงัวทิยา, 2514), ค าน า (-1- ถงึ -6-). 

41เรื่องเดยีวกนั, 9-10; พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบบัหมอบรดัเล 
(กรุงเทพฯ: ห.จ.ก. สามลดา, 2549), 19; ความนี้สอดรบักบัพระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา 
ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด) พระราช
พงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัความสมเดจ็กรมพระปรมานุชติชโินรส และพระราชพงศาวดาร
กรงุศรอียธุยาฉบบัพระราชหตัถเลขา. 
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ต่างๆ คอื เจา้อา้ยพระยาครองเมอืงสุพรรณ เจา้ยีพ่ระยาครองเมอืงแพรกศรรีาชา42 และเจา้สาม
พระยาครองเมอืงชยันาท (เมอืงพษิณุโลก)43 

แผ่นดนิพระมหาจกัรพรรด ิครัง้ท าการพระราชพธิมีธัยมทีต่ าบลชยันาทบุรี ใน
ศกัราช ๘๙๖ ปีมะเมยีฉอศก เดอืน ๘44 ตรงกบัปี พ.ศ.2077 และศกัราช ๙๐๕ ปีเถาะ เบญจ
ศก45 ตรงกบัปี พ.ศ.2086 ครัง้ทีพ่ระเจา้หงสาวดยีกทพัมาตีพระนครศรอียุธยา สมเดจ็พระมหา
ธรรมราชาเกณฑท์พั46 เมอืงพระพษิณุโลก เมอืงสวรรคโลก เมอืงสุโขทยั เมอืงพชิยั เมอืงพจิติร 
มาตัง้ค่ายที่เมอืงชยันาทบุร ีและเป็นสถานที่ทีก่องทพัพระเจา้แปรตัง้ค่ายหลงัจากที่สมเดจ็พระ
มหาธรรมราชาเลกิทพัไป อกีทัง้เป็นทีท่ีป่ระทบัแรมของสมเดจ็พระเจา้หงสาวดขีณะทีพ่ระราเม
ศวร และพระมหนิทราธริาชถูกจบัได ้แลว้สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดริาชาธริาส่งพระราชสาสน์ขอ   
พระราชโอรสให้คนื สมเดจ็พระเจา้หงสาวดีขอชา้งพลายศรมีงคล ชา้งพลายมงคลทวปีเป็นการ

                                                 
42ต่อมาในสมยัของสมเดจ็พระบรมราชาธริาชที่ 2 (เจา้สามพระยา) พระองค์ทรงตี

เมอืงนครหลวงไดส้ าเรจ็ โปรดฯ ใหเ้จา้นครอนิทรไ์ปปกครอง ต่อมาเจา้นครอนิทรท์รงประชวร
และสวรรคต จงึโปรดฯ ใหพ้ระยาแพรกไปปกครองแทน ดูเพิม่เตมิใน พระราชพงศาวดารกรงุ
ศรีอยุธยา (ฉบบัหลวงสารประเสริฐ และฉบบักรมพระปรมานุชิตฯ) และพงศาดารเหนือ 
ฉบบัพระวิเชียรปรีชา (น้อย) (พระนคร: องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 2504), 41-42; วนิัย พงศ์ศรี
เพียร, บรรณาธิการ, ความยอกย้อนของประวัติศาสตร์: พิพิธนิพนธ์เชิดชูเกียรติ
ศาสตราจารยห์ม่อมเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ, 188. 

43ศ.ดร.ประเสรฐิ ณ นคร ได้เสนอว่าเมอืงชยันาทคอืเมอืงพษิณุโลก ดูเพิม่เตมิใน 
ประเสรฐิ ณ นคร, งานจารึกและประวติัศาสตรข์องประเสริฐ ณ นคร, 159-166. 

44พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยุธยา ฉบบัสมเดจ็พระพนรตัน์วดัพระเชตุพน , 
38; ความนี้สอดรบักบัพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) พระราช
พงศาวดารกรุงเก่า ฉบับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด) และพระราชพงศาวดารฉบับพระ
ราชหตัถเลขา แต่พระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสรฐิว่า ศกัราช ๙๑๕ ฉลูศก เดอืน ๗ ดูใน 
ประชุมพงศาวดาร, 145. 

45พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยุธยา ฉบบัสมเดจ็พระพนรตัน์วัดพระเชตุพน, 
40. 

46ความนี้สอดรบักับพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัพระจกัรพรรดิพงศ์ (จาด)        
พระราชพงศาวดารฉบบัสมเดจ็พระพนรตัน์ พระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขา แต่พระ
ราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) ว่า เมอืงพษิณุโลก เมอืงสวรรคโลก 
เมอืงสุโขทยั เมอืงพชิยั เมอืงพจิติร 
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ตอบแทน สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดริาชาธริาชจงึรบีใหก้รมชา้งคุมขึน้ไปถวายสมเดจ็พระเจา้หง
สาวด ีณ เมอืงชยันาทบุรนีี่เอง47 

แผ่นดนิสมเดจ็กรมขนุอนุรกัษ์มนตรี48 ความปรากฏตรงกบัพระราชพงศาวดาร
กรุงศรอียุธยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) ว่า จุลศกัราช 1128 ปีจออฐัศก ตรงกบัพ.ศ.2309 ฝ่าย
พม่ายกทัพขึ้นไปตัง้ค่ายที่บางไทรแลสีกุก พระอาจารย์วัดเขานางบวช มาอยู่ ณ วัดบ้าน
บางระจนั ชาวบา้นแขวงเมอืงวเิศษชยัชาญ เมอืงสุพรรณบุร ีเมอืงสงิค์บุร ีเมอืงสรรคบุรอีพยพ
มาพึ่งพระอาจารย ์ต่อสู้กบัพม่า กระทัง่โดนกลของอุบายลวงค่ายแตก และเสยีกรุงในทีสุ่ด เมื่อ
วนัองัคาร เดอืน 5 ขึน้ 9 ค ่า ปีกุนนพศก ตรงกบั จ.ศ.1129 หรอื พ.ศ.231049 

2.6 พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด) พระบาทสมเด็จ 
พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัทรงอาราธนาสมเดจ็กรมพระปรมานุชติชโินรสใหท้รงช าระ แต่ไม่ปรากฏปี
ขอ้ความส่วนมากตรงกบัพระราชพงศาวดาร ฉบบัหมอบรดัเล เว้นเรื่องในรชักาลสมเดจ็พระ
นารายณ์ตอนปลาย เนื้อความไม่จบถึงสมยัอยุธยาตอนปลาย และรวบรดัย่อลงมาก ถงึเพยีง
รชักาลพระเพทราชา 

เนื้อความที่เกี่ยวเนื่องกบัชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาทส่วนใหญ่คล้ายกบัที่
ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) และพระราชพงศาวดาร
กรุงศรอียุธยา ฉบบัสมเดจ็พระพนรตัน์วดัพระเชตุพน  คอื เหตุการณ์ในศกัราช ๗๖๕ ปีมะแม 
เบญจศก50 รชักาลสมเดจ็พระอนิทราชา พ.ศ.1946 ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระเจา้ลูกยาเธอเจา้อ้าย
พระยาครองเมอืงสุพรรณบุร ีเจา้ยีพ่ระยาครองเมอืงแพรกศรรีาชา และเจา้สามพระยาครองเมอืง
ชยันาท (เมอืงพษิณุโลก)51 

                                                 
47พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยุธยา ฉบบัสมเดจ็พระพนรตัน์วดัพระเชตุพน , 

40-60. 
48พระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) ว่า สมเดจ็พระที่นัง่

สุรยิาสน์อมรนิทร ์ส่วนพระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขา ว่า สมเดจ็พระบรมราชาที ่3 
(พระทีน่ัง่สุรยิา- มรนิทร)์ 

49พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยุธยา ฉบบัสมเดจ็พระพนรตัน์วดัพระเชตุพน , 
651-656. 

50พระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสรฐิว่า ศกัราช ๗๘๑ กุนศก ตรงกบั พ.ศ.1962 
ดเูพิม่เตมิใน ประชุมพงศาวดาร, 133. 

51พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ ( เ จิม)  กับ                    
พระจกัรพรรดิพงศ ์(จาด), 510. 
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นอกจากนี้ยงัปรากฏเหตุการณ์ในรชักาลสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดริาชาธริาช 
เมื่อศกัราช ๘๙๖ มะเมยีฉศก เดอืน 852 ตรงกบัปี พ.ศ.2077 ครัง้ท าการพระราชพธิมีธัยม และ
ศักราช ๙๐๕53 ปีเถาะเบญจศก ตรงกับปี พ.ศ.2086 ครัง้ที่พระเจ้าหงสาวดียกทัพมาตี
พระนครศรอียธุยา สมเดจ็พระมหาธรรมราชาเกณฑท์พั54 เมอืงพระพษิณุโลก เมอืงสุโขทยั เมอืง
พชิยั เมอืงพจิติร และตัง้ค่ายอยู่ที่เมอืงชยันาทบุร ีอกีทัง้ยงัเป็นสถานทีท่ี่พระราเมศวรและพระ
มหนิทราธริาชถูกจบัได้ แล้วสมเดจ็พระเจา้หงสาวดขีอช้างพลายศรมีงคล ชา้งพลายมงคลทวปี
แก่สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดเิพื่อแลกกบัพระเจา้ลกูเธอทัง้สองพระองค์55 

สมยัรชักาลสมเดจ็พระนารายณ์ ปรากฏความตรงกบัพระราชพงศาวดารกรุง
ศรอียุธยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) คอื ในศักราช 1022 ปีชวดโทศก ตรงกบัปี พ.ศ.220356 
พระเจา้อยู่หวัทรงมพีระราชโองการช่วยเหลอืพระยาแสนหลวง เมอืงเชยีงใหม่ทีถู่กชาวเมอืงจนี
ฮ่อลอ้มเมอืงไว ้จงึใหพ้ระยาทา้ยน ้าและพระยารามเดโชยกทพัขึน้ไป โดยมแีสนสุรนิทรไมตรนี า
ทาง  

พระยาหลวง ณ เมอืงเชยีงใหม่แต่งหนังสอืให้แสนสุรนิทรไมตรถีอืมาล่อลวง 
จงึหนีทพัไป พระเจา้อยู่หวัจงึมพีระราชโองการใหต้เีมอืงนครและเมอืงเถนิ ซึ่งเป็นเมอืงขึน้ของ
เชียงใหม่ด้วย ครัง้นี้ปรากฏความว่า “พระยาชยันาทเป็นเกียกกาย” และ “พระสรรคบุรเีป็น
                                                 

52พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ ( เ จิม)  กับ                   
พระจกัรพรรดิพงศ ์(จาด), 540; ความนี้สอดรบักบัพระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัพนั
จนัทนุมาศ (เจมิ) พระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัสมเดจ็พระพนรตัน์วดัพระเชตพน และ
พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา แต่พระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสรฐิว่า ศกัราช 
๙๑๕ ฉลศูก เดอืน ๗ ดใูน ประชุมพงศาวดาร, 145. 

53พระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสรฐิ ว่า ศกัราช ๙๑๐ วอกศก ตรงกบั พ.ศ.
2091 ดเูพิม่เตมิใน เรือ่งเดยีวกนั, 143-144. 

54พระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) พระราชพงศาวดาร
ฉบบัสมเดจ็พระพนรตัน์ พระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขา ว่า เมอืงพษิณุโลก เมอืง
สวรรคโลก เมอืงสุโขทยั เมอืงพชิยั เมอืงพจิติร 

55พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ ( เ จิม)  กับ                   
พระจกัรพรรดิพงศ ์(จาด), 543-563; ความนี้สอดรบักบัพระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบั
พนัจนัทนุมาศ (เจมิ) พระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัสมเดจ็พระพนรตัน์วดัพระเชตพน 
และพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา. 

56พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ ( เ จิม)  กับ                    
พระจกัรพรรดิพงศ ์(จาด), 919-400; ความนี้สอดรบักบัพระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบั
พนัจนัทนุมาศ (เจมิ). 
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ยกกระบตัร” ร่วมอยู่ด้วย เมื่อได้เมอืงนครและเมืองเกนิแล้ว ก็ให้พระยานครราชสมีา พระราช
สุภาวด ีพระสุพรรณบุรยีกไปเอาเมอืงตงั ปรากฏความต่อมาว่า “ส่วนพระราชสุภาวด ีแลเมอืง
สรรค์บุรคีรัน้ไดเ้มอืงตงัแลว้กย็กทพัไปเมอืงอนิทคริิ...” พระยาอนิทคริยิอมเขา้สู่พระราชสมภาร 
จากนัน้พระราชสุภาวดแีละเมอืงสรรคบุรกี็คุมล่าดง แสนทกัขณิดาน แสนบวับาน แสนอภยัมาณ 
แสนพงิไชย และไพรพ่ล 4057 คนลงมากรงุศรอียธุยา 

2.7 พระราชพงศาวดารกรงุศรอียธุยา ฉบบัความสมเดจ็กรมพระปรมานุชติชโินรส 
เนื้อความที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชนโบราณในจงัหวัดชัยนาท คือ 
ปรากฏชื่อเมืองแพรกศรีราชา ในแผ่นดินสมเด็จพระอินทร์
ราชาธริาชที่ 1 (พระนครอนิทร)์ เมื่อศกัราช ๗๖๕ ปีมแมเบญจ
ศก ตรงกับปี พ.ศ.1946 สมเด็จพระอินทร์ราชาธิราชที่ 1 ให้
สมเดจ็พระเจา้ลกูยาเธอเจา้อ้ายพระยาครองเมอืงสุพรรณบุร ีเจา้
ยี่พระยาครองเมืองแพรกศรีราชา เจ้าสามพระยาครองเมือง
ชยันาท58 

ต่อมาในสมยัแผ่นดนิพระบรมราชาธริาชที่ 2 (เจา้สามพระยา) ปรากฏความ
ตอนหนึ่งในปี พ.ศ.1964 ว่า “ศกัราช ๗๘๓ ปีฉลูตรศีก สมเดจ็พระบรมราชาธริาชเจา้เสดจ็ไป
เอาเมอืงนครหลวงได้ จงึให้พระราชบุตรอยู่ครองเมอืงพระนครอนิทรเ์จา้ครองราชย์สมบตั ิณ 
เมอืงพระนครหลวง ...”59 ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัความในพระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยาฉบบัปลกี 
หมายเลข ๒/ก๑๐๔ ต้นฉบบัของหอพระสมุดวชิรญาณ (ช าระใหม่) ว่า หลงัจากที่พระบรม
ราชาธริาชที่ 2 ทรงยกทพัไปตเีมอืงพระนครหลวงหรอืเมอืงยโสธรปุระนัน้ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้

                                                 
57พระราชพงศาวดารกรงุศรอียธุยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) ว่า ล าดง แสนทกัขณิ

ดาน แสนบวับาน แสนอภยัมานะ แสนพงิชยั และไพร่พล 46 คอื ดูเพิม่เติมใน พระราช
พงศาวดารกรงุศรีอยธุยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจิม) กบัพระจกัรพรรดิพงศ ์(จาด), 400. 

58พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา (ฉบบัหลวงสารประเสริฐ และฉบบั            
กรมพระปรมานุชิตฯ) และพงศาดารเหนือ ฉบบัพระวิเชียรปรีชา (น้อย), 41-42; ตรงกบั
ความในพระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) พระราชพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยาฉบบัสมเดจ็พระพนรตัน์วดัพระเชตุพน พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัพระจกัรพรรดิ
พงศ ์(จาด) และพระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขา. 

59พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา (ฉบบัหลวงสารประเสริฐ และฉบบั            
กรมพระปรมานุชิตฯ) และพงศาดารเหนือ ฉบบัพระวิเชียรปรีชา (น้อย), 42. 
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เจา้นครอนิทรป์กครอง แต่พระนครอนิทรป์ระชวรและสวรรคตในทีสุ่ด จงึโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยา
แพรกเจา้เมอืงสรรคไ์ปปกครองแทน60 

 
2.8  พระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขา61 กล่าวความตัง้แต่สรา้งกรุงศรี

อยุธยามาจนถึงรชักาลที่ 1 แห่งกรุงรตันโกสนิทร์ จุลศกัราช 1152 ตรงกบั พ.ศ.2333 สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์อธบิายถึงที่มาของชื่อไว้ใน
ต านานพระราชพงศาวดาร ว่าพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั มรีบัสัง่ใหก้รมหลวงวงศา
สนิททรงช าระใหม ่แกไ้ขเพิม่เตมิของเก่าหลายแห่งเนื้อความบรบิรูณ์ดขีึน้มาก 

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาท คอื แผ่นดนิสมเด็จ
พระอนิทรร์าชาธริาชที ่1 (พระนครอนิทร)์ ศกัราช ๗๖๕ ปีมะแม เบญจศก ตรงกบัปี พ.ศ.1946 
ปรากฏชื่อเมอืงแพรกศรรีาชา ความว่าสมเดจ็พระอนิทรร์าชาธริาชที ่1 ใหส้มเดจ็พระเจา้ลูกเธอ
เจา้อา้ยพระยากนิเมอืงสุพรรณบุร ีเจา้ยีก่นิเมอืงแพรกศรรีาชา คอื เมอืงสรรค์ เจา้สามพระยากนิ
เมอืงชยันาท62 

เหตุการณ์ในแผ่นดนิสมเด็จพระมหาจกัรพรรดริาชาธริาช เมื่อศกัราช ๘๙๖ 
มะเมยี ฉศก เดอืน ๘63 ตรงกบัปี พ.ศ.2077 ครัง้ท าการพระราชพธิีมธัยมสมเด็จพระมหา
จกัรพรรดริาชาธริาชเจา้ที่ต าบลชยันาทบุรี64 และเมื่อศกัราช ๙๐๕65 ปีเถาะ เบญจศก ตรงกบัปี 
พ.ศ.2086 ครัง้ทีพ่ระเจา้หงสาวดยีกทพัมาตพีระนครศรอียธุยา แลว้สมเดจ็พระมหาธรรมราชา 

                                                 
60วินัย พงศ์ศรีเพียร , บรรณาธิการ,  ความยอกย้อนของประวัติศาสตร์:                

พิพิธนิพนธเ์ชิดชูเกียรติศาสตราจารยห์ม่อมเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ, 188. 
61พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา, ค าน า, 8. 
62เรื่องเดยีวกนั, 61; สอดรบักบัพระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัพนัจนัทนุ

มาศ (เจมิ) พระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัสมเดจ็พระพนรตัน์วดัพระเชตุพน พระราช
พงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด) และพระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบั
ความสมเดจ็กรมพระปรมานุชติชโินรส 

63ความนี้สอดรบักบัพระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) 
พระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัสมเดจ็พระพนรตัน์วดัพระเชตุพน พระราชพงศาวดาร
กรุงเก่า ฉบบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด) และพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา แต่พระ
ราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสรฐิว่า ศักราช ๙๑๕ ฉลูศก เดือน ๗ ดูเพิ่มเติมใน ประชุม
พงศาวดาร เล่ม 1 (ประชุมพงศาวดาร ภาค 1 ตอนต้น), 145. 

64พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา, 72. 
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เกณฑท์พั66 เมอืงพระพษิณุโลก เมอืงสวรรคโลก เมอืงสุโขทยั เมอืงพชิยั เมอืงพจิติรมาตัง้ค่ายที่
เมอืงชยันาทบุร ีทัง้เป็นสถานทีท่ี่พระราเมศวรและพระมหนิทราธริาชถูกจบั แลว้สมเดจ็พระเจา้
หงสาวดขีอช้างเผอืกพลายศรมีงคล ช้างพลายมงคลทวปีแก่สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดเิพื่อแลก
กบัพระเจา้ลกูเธอทัง้สอง67 

แผ่นดนิสมเดจ็พระรามาธบิดทีี่ 3 (พระนารายณ์มหาราช) ความตรงกบัพระ
ราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) ศกัราช 1022 ปีชวด โทศก ตรงกบัปี 
พ.ศ.220368 พระเจา้อยู่หวัทรงมพีระราชโองการช่วยเหลอืพระยาแสนหลวง และแสนหลวงแสน
หมื่น เมอืงเชยีงใหม่ทีถู่กชาวเมอืงจนีฮ่อลอ้มเมอืงไว ้จงึใหพ้ระยาสหีราชเดโช69และพระยาทา้ย
น ้ายกทพัขึน้ไป โดยมแีสนสุรนิทรไมตรนี าทาง  

เมือ่ถงึถงึต าบลฆอ้งชยัแสนสุรนิทรไมตรหีนีไป พระยาหลวง ณ เมอืงเชยีงใหม่
ผูแ้ต่งหนงัสอืใหแ้สนสุรนิทรไมตรถีอืมาล่อลวงกห็นีไปเช่นกนั พระเจา้อยู่หวัจงึมพีระราชโองการ
ให้ตีเมอืงนครและเมอืงเถิน ซึ่งเป็นเมอืงขึ้นของเชยีงใหม่ ครัง้นี้ปรากฏความ “พระยาชยันาท
เป็นเกยีกกาย” และ “พระสรรคบุรเีป็นยกกระบตัร” เมื่อได้เมอืงนครและเมอืงเถนิแล้ว ก็ให้พระ
ยานครราชสมีา พระราชสุภาวด ีพระสุพรรณบุรยีกไปเอาเมอืงตงั70 ปรากฏความต่อมาว่า “ส่วน
พระราชสุภาวด ีและเมอืงสรรคบุร ีครัน้ได้เมอืงตงัแล้วยกทพัไปเอาเมอืงอินทคริี ...” พระยา

                                                                                                                                            
65พระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสรฐิ ว่า ศกัราช ๙๑๐ วอกศก ตรงกบั พ.ศ.

2091 ดเูพิม่เตมิใน ประชุมพงศาวดาร เล่ม 1 (ประชุมพงศาวดาร ภาค 1 ตอนต้น), 143-
144. 

66พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และพระราช
พงศาวดารฉบบัสมเดจ็พระพนรตัน์ว่า ว่า เมอืงพษิณุโลก เมอืงสวรรคโลก เมอืงสุโขทยั เมอืง
พชิยั เมอืงพจิติร ส่วนพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด) ว่า เมอืงพระ
พษิณุโลก เมอืงสุโขทยั เมอืงพชิยั เมอืงพจิติร 

67พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา, 78-81. 
68กองวรรณคดแีละประวตัิศาสตร์ กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารฉบบัพระ

ราชหตัถเลขา, 26-29. 
69พระราชพงศาวดารกรงุศรอียธุยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) ว่า พระยารามเดโช 
70ใหพ้ระยามหาเทพและขนุหมืน่ขา้หลวงเอาเมอืงลอง ส่วนพระองคก์เ็อาเมอืงรามต ี

สอดรบักบัพระราชพงศาวดารกรงุศรอียธุยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) 

   ส
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อนิทคริยีอมเขา้สู่พระราชสมภาร พระราชสุภาวดแีละเมอืงสรรคบุรจีงึคุมล่าดง แสนทกัขณิดาล 
แสนบวับาน แสนอภยัมาณ แสนพงิไชย และไพรพ่ล 4671 คนลงมากรงุศรอียธุยา 

อกีทัง้ แผ่นดนิพระบรมราชาธริาชที ่3 (พระบรมโกศ) ตรงกบัความในพระราช
พงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) เมื่อศกัราช 1104 ปีจอ จตัวาศก ตรงกบัปี 
พ.ศ.228572 ครัง้พระยาอภยัในตรวี่าที่สมุหนายกถงึแก่กรรม พระเจา้อยู่หวัจงึพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯ ใหพ้ระยาราชภกัดเีลื่อนเป็นเจา้พระยา ให้ว่าทีส่มุหนายกดว้ย และใหเ้กลี้ยกล่อมเลกจดั
พลดัทีไ่มม่มีลูนาย ทีห่วัเมอืงวเิศษชยัชาญ เมอืงสุพรรณบุร ีเมอืงนครชยัศร ีเมอืงพรหมบุร ีเมอืง
อินทรบุร ีเมอืงสิงคบุร ีเมอืงสรรคบุร ีเมอืงชยันาทบุร ีเมอืงมโนรมย์73 เมอืงอุทยัธานี เมอืง
นครสวรรค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
71พระราชพงศาวดารกรงุศรอียธุยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) ว่า ล าดง แสนทกัขณิ

ดาน แสนบวับาน แสนอภยัมานะ แสนพงิชยั และไพร่พล 46 ส่วนพระราชพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยา ฉบบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด) ว่า คุม ล่าดง แสนทกัขณิดาล แสนบวับาน แสนอภยั
มาณ แสนพงิไชย และไพร่ 40 คน ดูเพิม่เตมิใน พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยุธยา ฉบบัพนั
จนัทนุมาศ (เจิม) กบัพระจกัรพรรดิพงศ ์(จาด), 400 และ 927. 

72กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารฉบับ             
พระราชหตัถเลขา, 115. 

73พระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ)  ว่า เมองมโนรมย ์ดู
เพิม่เตมิใน พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยธุยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจิม) กบัพระจกัรพรรดิ
พงศ ์(จาด), 463. 

   ส
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ตน้ กลาง ปลาย

กฎหมายลกัษณะลกัพา พ.ศ.1898 / / / แพรกศรรีาชาธริาช /

พระราชพงศาวดารกรงุศรอียุธยา ฉบบัปลกี หมายเลข ๒/ก๑๐๔ 
ตน้ฉบบัของหอพระสมุดวชริญาณ (ช าระใหม่)

ไม่ปรากฏ คดัลอกจากตน้ฉบบัเดยีวกบัพระราช
พงศาวดารฉบบัหมายเลข ๒/ก๑๒๕ หรอืฉบบัไม
เคลิ วกิเกอรี

/ / /

เจา้พระยาแพรก

/

พระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสรฐิ ปีวอก โทศก จ.ศ. 1042
(พ.ศ.2223) 
สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช

/ / /

ต าบลชยันาทบุรี

/

พระราชพงศาวดารฉบบัจ าลอง จ.ศ.๑๑๓๖
(พระราชพงศาวดารความเก่าตามตน้ฉบบัหลวงเขยีนครัง้กรงุธนบุรี
 จ.ศ.๑๑๓๖)

จ.ศ.๑๑๓๖ 
(พ.ศ.2317)
สมเดจ็พระเจา้บรมโกศ

/ / /

เมอืงชยันาท,
เมอืงสรรคบุรี /

/ / / เมอืงแพรกศรรีาชา /

/ / / ต าบลชยันาทบุรี /

/ / / เมอืงชยันาทบุร ี /

/ /

พระยาชยันาท,
พระสรรคบุร,ี
เมอืงสรรคบุรี

/

/ /

เมอืงสรรคบุร,ี
เมอืงชยันาท,
เมอืงมโนรมย์

/

/ / เมอืงสรรคบุรี /

/ / /
เมอืงแพรกศรรีาชา

/

/ / / ต าบลชยันาทบุรี /

/ / / เมอืงชยันาทบุรี /

/ / เมอืงสรรคบุรี /

/ / / เมอืงแพรกศรรีาชา /

/ / / ต าบลชยันาทบุรี /

/ / / เมอืงชยันาทบุร ี /

/ /

พระยาชยันาท,
พระสรรคบุร,ี
เมอืงสรรคบุรี

/

พระราชพงศาวดารกรงุศรอียุธยา
ฉบบัความสมเดจ็กรมพระปรมานุชติชโินรส / / /

เมอืงแพรกศรรีาชา
/

/ / /
เมอืงแพรกศรรีาชา

/

/ / / ต าบลชยันาทบุรี /

/ / / เมอืงชยันาทบุร ี /

/ /

พระยาชยันาท,
พระสรรคบุร,ี
เมอืงสรรคบุรี

/

/ /

เมอืงสรรคบุร,ี
เมอืงชยันาท,
เมอืงมโนรมย์

/

กฎหมายตราสามดวง จ.ศ. 1121
(พ.ศ.2302) / / /

ไชยนาฏบุรยี
มะโนรม
เมอืงสรรคบุ์รยี

/

พระราชหตัถเลขาคราวเสดจ็มณฑลฝา่ยเหนือ รตันโกสนิทรศ์ก 
๑๒๐

ร.ศ.120
(พ.ศ.2444)
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั

/ / /

บา้นสรรพยา
เมอืงไชยนาท
ทา่ฉนวนอ าเภอมโนรมย์

/

พระราชหตัถเลขาเรือ่งเสดจ็ประพาสล าน ้า
มะขามเฒ่า ในมณฑลนครสวรรค ์รตันโกสนิทรศ์ก ๑๒๗

ร.ศ.127
(พ.ศ.2451) 
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั

/ / /

แขวงเมอืงชยันาท
ล าน ้ามะขามเฒ่า
เมอืงสรรค์

/

ตารางที ่5 แสดงรายละเอยีดหลกัฐานเอกสารประเภทพระราชพงศาวดาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ช่ือเอกสาร อายุสมยัท่ีเขียนเอกสาร

สมยัท่ีเก่ียวข้องกบัชุมชนโบราณในจ.ชยันาท รชัสมยั ยุคสมยั
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พระราชพงศาวดารกรงุศรอียุธยา
ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ)

จ.ศ.๑๑๕๗ 
(พ.ศ.2338)
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก
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ุธย
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พระราชพงศาวดารกรงุศรอียุธยา
ฉบบัสมเดจ็พระพนรตัน์วดัพระเชตุพน
(พระราชพงศาวดารฉบบัพมิพ ์2 เลม่ 
หรอืพระราชพงศาวดาร ฉบบัหมอบรดัเล)

คาดว่าเริม่ช าระเรยีบเรยีง
พ.ศ.2338

พระราชพงศาวดารกรงุเก่า
ฉบบัพระจกัรพรรดพิงศ ์(จาด)

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั

พระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขา พระบาทสมเดจ็
พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั
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สรปุ 
จากหลกัฐานประเภทพระราชพงศาวดารท าใหเ้ราทราบถงึเหตุการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

ชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาท ดงันี้ แผ่นดนิสมเดจ็พระอนิทรร์าชาธริาชที ่1 (พระนครอนิทร์) 
ศกัราช ๗๖๕ ปีมะแม เบญจศก ตรงกบัปี พ.ศ.1946 ปรากฏชื่อเมอืงแพรกศรรีาชา ความว่า
สมเดจ็พระอนิทรร์าชาธริาชที ่1 ใหส้มเดจ็พระเจา้ลกูเธอเจา้อ้ายพระยากนิเมอืงสุพรรณบุร ีเจา้ยี่
กนิเมอืงแพรกศรรีาชา คอื เมอืงสรรค ์เจา้สามพระยากนิเมอืงชยันาท74 

เหตุการณ์ในแผ่นดนิสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดริาชาธริาช เมื่อศกัราช ๘๙๖ มะเมยี 
ฉศก เดอืน ๘75 ตรงกบัปี พ.ศ.2077 ครัง้ท าการพระราชพธิมีธัยมสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิ
ราชาธริาชเจา้ทีต่ าบลชยันาทบุรี76 และเมื่อศกัราช ๙๐๕77 ปีเถาะ เบญจศก ตรงกบัปี พ.ศ.2086 
ครัง้ที่พระเจา้หงสาวดยีกทพัมาตพีระนครศรอียุธยา แลว้สมเดจ็พระมหาธรรมราชาเกณฑท์พั78 
เมอืงพระพษิณุโลก เมอืงสวรรคโลก เมอืงสุโขทยั เมอืงพชิยั เมอืงพจิติรมาตัง้ค่ายที่เมอืงชยันาท
บุร ีทัง้เป็นสถานที่ที่พระราเมศวรและพระมหนิทราธริาชถูกจบั แล้วสมเดจ็พระเจา้หงสาวดขีอ
ชา้งเผอืกพลายศรมีงคล ชา้งพลายมงคลทวปีแก่สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดเิพื่อแลกกบัพระเจา้ลูก
เธอทัง้สอง79 

                                                 
74พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา, 61; สอดรบักบัพระราชพงศาวดาร

กรุงศรอียุธยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) พระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัสมเดจ็พระพน
รตัน์วดัพระเชตุพน พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด) และพระราช
พงศาวดารกรงุศรอียธุยา ฉบบัความสมเดจ็กรมพระปรมานุชติชโินรส 

75ความนี้สอดรบักบัพระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) 
พระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัสมเดจ็พระพนรตัน์วดัพระเชตุพน พระราชพงศาวดาร
กรุงเก่า ฉบบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด) และพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา แต่พระ
ราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสรฐิว่า ศักราช ๙๑๕ ฉลูศก เดือน ๗ ดูเพิ่มเติมใน ประชุม
พงศาวดาร, 145. 

76พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา, 72. 
77พระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสรฐิ ว่า ศกัราช ๙๑๐ วอกศก ตรงกบั พ.ศ.

2091 ดใูน ประชุมพงศาวดาร, 143-144. 
78พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และพระราช

พงศาวดารฉบบัสมเด็จพระพนรตัน์ว่า ว่า เมอืงพษิณุโลก เมอืงสวรรคโลก เมอืงสุโขทยั เมอืง
พชิยั เมอืงพจิติร ส่วนพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด) ว่า เมอืงพระ
พษิณุโลก เมอืงสุโขทยั เมอืงพชิยั เมอืงพจิติร 

79พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา, 78-81. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
51 

 

                                                                
 

แผ่นดินสมเด็จพระรามาธบิดทีี่ 3 (พระนารายณ์มหาราช) ความตรงกบัพระราช
พงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) ศกัราช 1022 ปีชวด โทศก ตรงกบัปี พ.ศ.
220380 พระเจา้อยู่หวัทรงมพีระราชโองการช่วยเหลอืพระยาแสนหลวง และแสนหลวงแสนหมื่น 
เมอืงเชยีงใหม่ทีถู่กชาวเมอืงจนีฮ่อลอ้มเมอืงไว ้จงึให้พระยาสหีราชเดโช81และพระยาทา้ยน ้ายก
ทพัขึน้ไป โดยมแีสนสุรนิทรไมตรนี าทาง  

เมื่อถึงถงึต าบลฆอ้งชยัแสนสุรนิทรไมตรหีนีไป พระยาหลวง ณ เมอืงเชยีงใหม่ผู้
แต่งหนังสอืให้แสนสุรนิทรไมตรถีอืมาล่อลวงก็หนีไปเช่นกนั พระเจา้อยู่หวัจงึมพีระราชโองการ
ให้ตีเมอืงนครและเมอืงเถิน ซึ่งเป็นเมอืงขึ้นของเชยีงใหม่ ครัง้นี้ปรากฏความ “พระยาชยันาท
เป็นเกยีกกาย” และ “พระสรรคบุรเีป็นยกกระบตัร” เมื่อได้เมอืงนครและเมอืงเถนิแล้ว ก็ให้พระ
ยานครราชสมีา พระราชสุภาวด ีพระสุพรรณบุรยีกไปเอาเมอืงตงั82 ปรากฏความต่อมาว่า “ส่วน
พระราชสุภาวดี และเมอืงสรรคบุร ีครัน้ได้เมอืงตงัแล้วยกทพัไปเอาเมอืงอินทคริี...” พระยา
อนิทคริยีอมเขา้สู่พระราชสมภาร พระราชสุภาวดแีละเมอืงสรรคบุรจีงึคุมล่าดง แสนทกัขณิดาล 
แสนบวับาน แสนอภยัมาณ แสนพงิไชย และไพรพ่ล 4683 คนลงมากรงุศรอียธุยา 

อกีทัง้ แผ่นดนิพระบรมราชาธริาชที่ 3 (พระบรมโกศ) ตรงกบัความในพระราช
พงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) เมื่อศกัราช 1104 ปีจอ จตัวาศก ตรงกบัปี 
พ.ศ.228584 ครัง้พระยาอภยัในตรวี่าที่สมุหนายกถงึแก่กรรม พระเจา้อยู่หวัจงึพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯ ใหพ้ระยาราชภกัดีเลื่อนเป็นเจา้พระยา ให้ว่าทีส่มุหนายกดว้ย และให้เกลี้ยกล่อมเลกจดั
พลดัทีไ่มม่มีลูนาย ทีห่วัเมอืงวเิศษชยัชาญ เมอืงสุพรรณบุร ีเมอืงนครชยัศร ีเมอืงพรหมบุร ีเมอืง

                                                 
80กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารฉบับ                

พระราชหตัถเลขา, เล่ม 2, 26-29. 
81พระราชพงศาวดารกรงุศรอียธุยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) ว่า พระยารามเดโช 
82ใหพ้ระยามหาเทพและขนุหมืน่ขา้หลวงเอาเมอืงลอง ส่วนพระองคก์เ็อาเมอืงรามตี 

สอดรบักบัพระราชพงศาวดารกรงุศรอียธุยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) 
83พระราชพงศาวดารกรงุศรอียธุยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) ว่า ล าดง แสนทกัขณิ

ดาน แสนบวับาน แสนอภยัมานะ แสนพงิชยั และไพร่พล 46 ส่วนพระราชพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยา ฉบบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด) ว่า คุม ล่าดง แสนทกัขณิดาล แสนบวับาน แสนอภยั
มาณ แสนพงิไชย และไพร่ 40 คน ดูเพิม่เตมิใน พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยุธยา ฉบบัพนั
จนัทนุมาศ (เจิม) กบัพระจกัรพรรดิพงศ ์(จาด), 400 และ 927. 

84กองวรรณคดแีละประวตัิศาสตร์ กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารฉบบัพระ
ราชหตัถเลขา, 115. 
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อินทรบุร ีเมอืงสิงคบุร ีเมอืงสรรคบุร ีเมอืงชยันาทบุร ีเมอืงมโนรมย์85 เมอืงอุทยัธานี เมอืง
นครสวรรค ์

พระราชพงศาวดารทีก่ล่าวถงึชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาททัง้หมดเป็นเหตุการณ์
ทีเ่กดิขึน้ในสมยัอยธุยา มทีัง้สมยัอยธุยาตอนตน้ ตอนกลาง และตอนปลาย โดยปรากฏชื่อชุมชน
โบราณ 3 ชุมชน คอื ชยันาท สรรคบุรหีรอืแพรกศรรีาชา และมโนรมย ์

รชัสมยัของสมเด็จพระอนิทร์ราชาธริาชที่ 1 ในพระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา 
ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) กล่าวถึงเหตุการณ์ศกัราช ๗๖๕ ปีมะแมเบญจศก (พ.ศ.1946)              
เมื่อทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็พระเจา้ลูกยาเธอ 3 พระองค์ไปปกครองเมอืงต่างๆ คอื เจา้อ้าย
พระยากนิเมอืงสุพรรณ เจา้ยีพ่ระยากนิเมอืงแพรกศรรีาชาและเจา้สามพระยากนิเมอืงชยันาท  
เหตุการณ์ดงักล่าวปรากฏเช่นกนัในพระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัสมเดจ็พระพนรตัน์
วดัพระเชตุพน พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด) พระราชพงศาวดาร
กรุงศรอียุธยา ฉบบัความสมเด็จกรมพระปรมานุชติชิโนรส และพระราชพงศาวดารฉบบั              
พระราชหตัถเลขา  

รัชสมัยพระบรมราชาธิราชที่  2 ( เจ้าสามพระยา) ในพระราชพงศาวดาร                   
กรุงศรอียุธยาฉบบัปลกี หมายเลข ๒/ก๑๐๔ ต้นฉบบัของหอพระสมุดวชริญาณ (ช าระใหม่)86 
กล่าวถึงเหตุการณ์ในศักราช ๘๐๓ ปีระกาตรี[ศก] (พ.ศ.1984) ครัง้ที่ให้ “พระยาแพรก”              
ไปครองพระนครหลวงแทนเจา้นครอนิทรพ์ระราชโอรส 

รชัสมยัของสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ 
กล่าวถึงการที่พระองค์ทรงท าพระราชพธิมีธัยมกรรมที่ “ต าบลชยันาทบุรี87” ในศกัราช ๙๑๕           
ฉลูศก เดือน ๗ (พ.ศ.2096) เหตุการณ์ดังกล่าวปรากฏเช่นกันในพระราชพงศาวดาร                   
กรุ งศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ ( เจิม )  ฉบับสมเด็จพระพนรัต น์วัดพระเชตุพน                        
พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับพระจกัรพรรดิพงศ์ (จาด) และพระราชพงศาวดารฉบับ              
พระราชหตัถเลขา แต่ทัง้ 4 ฉบบัหลงันี้ระบุศกัราชต่างออกไป คอื ศกัราช ๘๙๖ ปีมะเมยีฉอศก 
เดอืน ๘ (พ.ศ.2077) 
                                                 

85พระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ)  ว่า เมองมโนรมย ์          
ดู เพิ่มเติมใน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ ( เจิม)  กับ                    
พระจกัรพรรดิพงศ ์(จาด), 463. 

86วินัย พงศ์ศรีเพียร ; บรรณาธิการ,  ความยอกย้อนของประวัติศาสตร์:               
พิพิธนิพนธ์เ ชิดชู เ กียรติศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล   (กรุง เทพฯ: 
คณะกรรมการ, 2539), 173-203. 

87ประชุมพงศาวดาร เล่ม 1 (ประชุมพงศาวดาร ภาค 1 ตอนต้น) (พระนคร: 
คุรสุภา, 2506), 145. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
53 

 

                                                                
 

พระราชพงศาวดารฉบบัจ าลอง จ.ศ.๑๑๓๖88 กล่าวถงึเหตุการณ์ในศกัราช ๙๓๐ ปี
มะโรงศก เดอืน ๑๒ (พ.ศ.2111) เมื่อประชาชนเมอืงชยันาทถูกเกณฑแ์ละใช้เมอืงชยันาทเป็น
ค่ายเมือ่พระเจา้หงสาวดยีกทพัตพีระนครศรอียธุยา 

พระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) กล่าวถงึเหตุการณ์ใน
ศกัราช ๙๐๕ ปีเถาะเบญจศก (พ.ศ.2086) เมอืงชยันาทบุรเีป็นค่ายทหารเมื่อพระเจา้หงสาวดยีก
ทพัมาตีพระนครศรอียุธยา เหตุการณ์ดงักล่าวปรากฏเช่นกันในพระราชพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยา ฉบบัสมเดจ็พระพนรตัน์วดัพระเชตุพน พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัพระจกัรพรรดิ
พงศ ์(จาด) และพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา 

รชัสมยัสมเดจ็พระนารายณ์ พระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ 
(เจมิ) กล่าวถงึพระยาชยันาท พระสรรคบุร ี และเมอืงสรรคบุรตีเีมอืงนคร เถนิ และอนิทคริ ิใน
ศกัราช 1022 ปีชวดโทศก (พ.ศ.2203) เหตุการณ์ดงักล่าวปรากฏเช่นกนัในพระราชพงศาวดาร
กรงุเก่า ฉบบัพระจกัรพรรดพิงศ ์(จาด) และพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา 

รชัสมยัสมเดจ็พระบรมโกศ พระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ 
(เจมิ) กล่าวถงึศกัราช 1104 (พ.ศ.2285) พระยาราชภกัดเีกลีย้กล่อมเลกจดัพลดัจากเมอืงสรรค
บุร ีเมอืงชยันาท และเมอืงมโนรมย ์เหตุการณ์ดงักล่าวปรากฏเช่นกนัในพระราชพงศาวดารฉบบั
พระราชหตัถเลขา 

รชัสมยัสมเดจ็พระทีน่ัง่สุรยิาสน์อมรนิทร์ พระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบั
พนัจนัทนุมาศ (เจมิ) กล่าวถงึศกัราช 1128 ปีจออฐัศก เดอืน 10  (พ.ศ.2309) เมื่อประชาชนใน
เมอืงชยันาทอพยพไปค่ายบางระจนัร่วมต่อสูก้บัพม่า เหตุการณ์ดงักล่าวปรากฏเช่นกนัในพระ
ราชพงศาวดารกรงุศรอียธุยา ฉบบัสมเดจ็พระพนรตัน์วดัพระเชตุพน 
 
3. เอกสารอ่ืนๆ (ตารางที ่6) 

3.1 กฎหมายลกัษณะลกัพา พ.ศ.189989 ตรงกบัรชัสมยัของสมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่
1 (พระเจา้อู่ทอง) กฎหมายฉบบันี้รวมบทบญัญตัเิกี่ยวกบัการกระท าความผดิฐานลกัพาเอาขา้
คน ลูกเมยี ทาส (ทาษ) ของผูอ้ื่นไป และปรากฏชื่อเมอืงแพรกทีท่ าใหเ้ขา้ใจได้ว่าสมยันัน้เมอืง

                                                 
88ประชุมพงศาวดาร เล่ม 3 (ประชุมพงศาวดาร ภาค 3 และภาค 4 ต้อนต้น) 

(พระนคร : องคก์ารคา้ของคุรสุภา, 2506), 151-174. 
89หนังสือเรื่องกฎหมายเมืองไทย, เล่ม 1 (พระนคร: หมอบรดัเลย,์ จ.ศ. 1258), 

316-329. 
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เชลียง สุโขทัย และก าแพงเพชรเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจกัรสุโขทัย ส่วนเพชรบุร ีราชบุร ี
สุพรรณบุร ีและแพรกศรรีาชานัน้เป็นเขตการปกครองของกรงุศรอียธุยา90 ความว่า 

 จึง่นายสามขลาเสมยีนพระสุภาวดบีงัคมทลู แด่สมเดจ็พระเจา้รามาธบิดศีร ีบรม
จกัรพรรดริาชาธริาช บรมพติรพระพุทธเจา้อยู่หวัประสงคดว้ยขา้หนีเจา้ ไหร่หนีนาย แล
มีผู้เอาไปถึงเฉลี่ยง ศุกโขไทย ทุ่งย้าง บางยม สองแก้ว สระหลวง ชาวดงราว
ก าแพงเพชร เมอืงทา่นเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัดงันี้ แลมผีูเ้อาทาสเอาไพรท่า่นมาขาย แล
เจา้ทาสเจา้ไพรแ่หง่พระนครศรอียธุยาพบ แลมากล่าวพภิาษ ว่าใหผู้ไ้ถ่ไล่เอาเบี้ยแก่ผูแ้ก่
นัน้คนื ขา้พระพทุธเจา้ขอเรยีนพระราชประตบิตั ิจงึมเดจ็พระบรมพติรพระพทุธเจา้อยู่หวั 
เสด็จภูตากฤตยในเฉลยีงบนอาศนรตันแปรพระภกัตรโดยประจมิาภมิุขสมบูรณ์ มพีระ
ราชโองการพิภาคษา ด้วยพฤฒามาตยราชมนตรีทัง้หลายว่ า  ขายกันแต่ ใน
พระนครศรอียุธยาดงันี้แล สูบงัคบัใหผู้ไ้ถ่ไล่เอาเบี้ยกบัผูข้ายสยิงัยาก, อย่าย่าขา้หนีเจ้า 
ไพร่หนีนาย และเขาลกัไปขายถงึเฉลีย่ง ทุ่งยา้ง บางยม สระหลวง สองแกว้ ชาวดงราว 
ก าแพงเพชร ศุกโขไทย ใต้หลา้ฟ้าเขยีว ขาดจากมอืเจา้ทาสเจา้ไพร่ไปไกล จะมาพภิาษ
ฉนัเมอืงเพชรบุร ีเมอืงราชบุร ีเมอืงสพุรรณบุร ีสะพงคลองพลบั แพรกศรรีาชาธริาช พระ
นครพรหม นัน่บ่มชิอบเลย91 

3.2 กฎหมายตราสามดวง จ.ศ. 1121 ตรงกบัพ.ศ.2302 ปรากฏชื่อของเมอืงชยันาท 
มโนรมย ์และแพรก โดยใชช้ื่อว่า “ไชยนาฏบุรยี” “มะโนรม” และ “เมอืงสรรคบ์ุรยี” ในฐานะเมอืง
จตัวา92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
90จติร ภูมศิกัดิ,์ “อโยทยาศรรีามเทพนคร,” ใน สงัคมไทยลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 

ก่อนสมยัศรีอยธุยา (กรงุเทพฯ: ไมง้าม, 2526), 118-119. 
91หนังสือเร่ืองกฎหมายเมืองไทย, 316-317. 
92กฎหมายตราสามดวง, เล่ม 5 (พระนคร: องค์การการค้าของคุรุสภา ศึกษา

ภณัฑพ์าณชิย,์ 2505), 88-92. 
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ตารางที ่6 แสดงรายละเอยีดหลกัฐานเอกสารประเภทเอกสารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัชุมชนโบราณ               
ในจงัหวดัชยันาท  

ท่ี 
ช่ือ

เอกสาร 

อายุ
สมยัท่ี
เขียน
เอกสาร 

สมยัท่ีเก่ียวข้อง 
กบัชุมชนโบราณ 
ใน จ.ชยันาท 

รชัสมยั 

ยคุ
สมยั 

ค าท่ี
ปรากฏ 

พ.
ศ.
18
99

 

จ.ศ
. 1

12
1 
(พ
.ศ
.

23
02
) 

สม
เด
จ็พ

ระ
รา
มา

ธบิ
ดี

ที ่
1 
(พ
ระ
เจ
า้อ
ู่ทอ

ง) 

สม
เด
จ็พ

ระ
ทีน่

ัง่
สุร
ยิา
สน์

อม
รนิ

ทร
 ์

1. กฎหมาย
ลกัษณะ
ลกัพา 
พ.ศ.
1899 

พ.ศ.
1898 

/  /  อยุธยา
ตอนตน้ 

แพรก 
ศรรีาชา 
ธริาช 

2. กฎหมาย
ตราสาม
ดวง จ.ศ. 
1121 

จ.ศ. 
1121 
(พ.ศ.
2302) 

 /  / อยุธยา
ต อ น
ปลาย 

ไชยนาฏ
บุรยี 
มะโนรม 
เมอืง
สรรค์
บุรยี 

 
สรปุ 
นอกจากหลกัฐานประเภทจารกึและพระราชพงศาวดารแล้ว ส านวนกฎหมายก็ยงั

ปรากฏความเกี่ยวขอ้งกบัชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาท ดงันี้ สมยัอยุธยาตอนต้น ในรชัสมยั
ของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ปรากฏชื่อเมืองแพรกศรีราชา อันเป็นเขต              
การปกครองของกรงุศรอียธุยา ในกฎหมายลกัษณะลกัพา พ.ศ.1899 

สมยัอยุธยาตอนปลาย รชัสมยัสมเดจ็พระทีน่ัง่สุรยิาสน์อมรนิทร์ กฎหมายตราสาม
ดวง จ.ศ. 1121 (พ.ศ.2302) ระบุว่าไชยนาฏบุรยี มะโนรม และเมอืงสรรคบ์ุรยีเป็นเมอืงจตัวา 

จากการศกึษาหลกัฐานลายลกัษณ์อกัษรทัง้จารกึ พระราชพงศาวดาร และเอกสาร
อื่นๆ นัน้ท าให้ทราบว่าชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาทนัน้ปรากฏขึน้ตัง้แต่ราวพุทธศตวรรษที ่
19 - 20 คอื เมอืงแพรก โดยปรากฏหลกัฐานในศลิาจารกึสมยัสุโขทยั และเมื่อกรุงศรอียุธยา
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รุ่งเรอืงขึน้ เมอืงแพรกตกอยู่ภายใต้การปกครองของกรุงศรอียุธยา โดยมตี าแหน่งพระยาแพรก
เป็นผูป้กครอง ต่อมากรุงไชยสถานนามหรอืเมอืงชยันาท (เก่า) กเ็จรญิขึน้ควบคู่กบัเมอืงสรรค-
บุรีหรือเมืองแพรกในอดีต มีพระศรีร ัตนธาตุเป็นศาสนสถานส าคัญและมีพระยาปกครอง             
สมยัอยุธยาตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษที่ 23 ปรากฏชื่อเมอืงมโนรมยข์ึน้ อกีทัง้ยงัปรากฏชื่อ
ชุมชนโบราณอกีหลายชื่อ ดงันี้ บา้นแขก วดัตกึ ขยาย ปากน ้าคุง้ส าเพา หวัดาน พย ูบา้นโคก
พระ บา้นพงัมว่ง บา้นตลุก บา้นออ้ย สรรพยา และพระงาม 
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บทท่ี 4 

หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบในจงัหวดัชยันาท 
 

เนื้อหาในบทนี้เป็นการกล่าวถึงหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในจงัหวัดชยันาท              
โดยแบ่งกลุ่มของหลกัฐานทางโบราณคดเีป็นชุมชนโบราณ โบราณสถาน และโบราณวตัถุ 

 
1. ชุมชนโบราณ 

1.1 เมอืงแพรกศรรีาชา หรอืเมอืงสรรคบุรี1  
ทีต่ัง้และสภาพทีต่ ัง้  
เมอืงแพรกศรรีาชาตัง้อยูท่ีต่ าบลแพรกศรรีาชา อ าเภอสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท 

อยู่ระหว่างเสน้รุง้ที ่15º 3’ เหนือ กบัเส้นแวงที่ 100º 10’ ตะวนัออก บนรมิฝ ัง่ด้านตะวนัตกของ
แม่น ้าน้อย มลี าน ้าสองสายตดัผ่านกนั สายหนึ่งเป็นล าน ้าใหม่ไหลมาจากทศิเหนือ คอื แม่น ้า
น้อยแยกมาจากแม่น ้าเจา้พระยาในเขตบา้นวงัพระธาตุ ซึง่เดมิเป็นทีต่ ัง้เมอืงชยันาทบุรี จากนัน้
จงึไหลผ่านเมอืงแพรกศรรีาชาไปทางทศิตะวนัออกเฉียงใต้ ส่วนอีกสายเป็นล าน ้าเก่าใช้เป็น
เสน้ทางตดิต่อกบัชุมชนสมยัทวารวดไีด ้ล าน ้านี้ไหลมาจากทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของเมอืงตดั
ผ่านแมน่ ้าน้อยและตวัเมอืงไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ปจัจุบนัตื้นเขนิเป็นล าน ้าเลก็ๆ ช่วงทีอ่ยู่ทาง
ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของเมอืงสรรคบุร ีชื่อว่า “คลองหวัหนอง” ช่วงที่ตดัผ่านล าแม่น ้าน้อย
เขา้มาในเมอืงมลีกัษณะตื้นเขนิ แต่เมื่อผ่านเมอืงไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ ชื่อว่า “คลองควาย” 
จากนัน้จงึไหลผ่านบรเิวณวดัใตว้ดัเหนือลงไปทางใต้ ลกัษณะดงักล่าว ท าใหเ้มอืงแพรกศรรีาชา
มลี าแม่น ้าน้อยเป็นคูเมอืงด้านเหนือและตะวนัออก ส่วนล าน ้าเก่าตดัผ่านกลางเมอืงแยกเมอืง
ออกทศิเหนือและทศิใต้ (แผนผงัที ่1) 

                                                 
1ศรศีักร วัลลิโภดม, “แพรกศรรีาชา หรอื สรรค์บุรี,” ใน ค้นหาอดีตของเมือง

โบราณ (กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ, 2538), 20-27. 
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แผนผงัที ่1 ผงัเมอืงแพรกศรรีาชา คดัลอกจากภาพถ่ายทางอากาศ มาตราสว่น 1: 50,000 
ทีม่า: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ปุราณรกัษ์, “รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวดัโตนดหลาย ต าบลแพรกศรรีาชา 
อ าเภอสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท” 7. 

 
หลกัฐานทางโบราณคด ี 
ผงัเมอืงแพรกศรรีาชาทางทศิเหนือกินอาณาเขตตัง้แต่บ้านวงัทองลงมาถึง

บา้นแพรกศรรีาชา มลีกัษณะเป็นรปูสีเ่หลีย่มไม่สม ่าเสมอขนาดประมาณ 1,450 x 1,400 เมตร 
มลี าแม่น ้าน้อยเป็นคูเมอืงทศิเหนือ ด้านทศิตะวนัออกและทศิใต้มรี่องรอยคูน ้าคนัดนิแยกออก
จากล าแม่น ้าน้อยขนานไปกบัแม่น ้าน้อยและล าน ้าเก่าซึ่งผ่านทางตอนใต้ของเมอืงไปบรรจบ              
กบัคูเมอืงด้านทศิตะวนัตก ซึ่งปจัจุบนัเป็นล าคลอง และมคีลองใต้กบัคลองล านาไหลมาจาก            
ทศิตะวนัตกมาบรรจบกนั โดยภายในตวัเมอืงดา้นทศิเหนือเป็นทีต่ ัง้ของวดัโตนดหลาย 

ทศิใต้อยู่ในเขตบ้านหวัเมอืง ซึง่อยู่ต ่ากว่าล าน ้าเก่าที่ไหลไปทางทศิตะวนัตก            
ใชล้ าแมน่ ้าเก่าเป็นคเูมอืงทศิเหนือ ล าแมน่ ้าน้อยเป็นคูเมอืงดา้นตะวนัออก ดา้นทศิตะวนัตกและ
ใต้มีคูน ้ าคันดิน ก าแพงและคูเมืองเริ่มตัง้แต่ริมน ้ าเก่า ตอนกลางเป็นคลองควายผ่าน                  
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คนัชลประทานไปจดบรเิวณหน้าวดัพระแก้วแล้ววกขึน้เหนือไปบรรจบกบัแม่น ้าน้อย ตวัเมอืง   
ทศิใตม้ขีนาด 2,200 x 800 เมตร 

นอกจากนี้ ทางดา้นทศิใต้ของเมอืงยงัพบร่องรอยคูน ้าคนัดนิสูงราว 3-4 เมตร 
กวา้ง 5-6 เมตร ดา้นทศิตะวนัตกและใต้ตัง้แต่วดัพระแก้วขนานกบัคลองแพรกศรรีาชาไปถงึทุ่ง
พนัง2 นอกจากนี้ยงัพบก าแพงเมอืงด้านทศิใต้ และเป็นที่ตัง้ของวดัมหาธาตุ วดัพระยาแพรก  
วดัสองพีน้่อง ตลอดจนโคกเนินเจดยีก์ระจายอยูท่ ัว่ไปในบรเิวณตวัเมอืง 

ภายในตวัเมอืงพบหลกัฐานทางโบราณคด ีดงันี้ ชิ้นส่วนเทวรูปกุเวรดนิเผา 
ศลิปะแบบทวารวด ีเศษเครือ่งป ัน้ดนิเผาสุโขทยั ลกูปดัพบทางทศิตะวนัตกของตวัเมอืง และเศษ
เครือ่งป ัน้ดนิเผาสมยัทวารดพีบเช่นเดยีวกบับรเิวณนอกคเูมอืงดา้นทศิตะวนัออก 

นอกเมืองออกไปทางด้านทิศใต้พบอิฐขนาดใหญ่และหนาที่โคกเนิน       
ศาสนสถานขนาดใหญ่ อกีทัง้ยงัมีเมอืงโบราณดงคอน ซึ่งทีโ่คนเนินบ้านดงคอนนี้พบฐานวหิาร 
ฐานเจดยี ์วหิารรา้ง และพระพุทธรปูหนิทรายสมยัอยธุยา 

เมอืงแพรกศรรีาชาพบหลกัฐานทางโบราณคดีสมยัทวารวด ีลพบุร ีสุโขทยั 
และพบศาสนาสถานทีส่รา้งขึน้ในสมยัอยธุยาดว้ย 

1.2  เมอืงชยันาท (เก่า)3 
ทีต่ัง้และสภาพทีต่ ัง้ 
เมอืงชยันาทเก่าตัง้อยู่ที่ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืง4 จงัหวดัชยันาท ด้านทศิ

ตะวนัตกตรงทางแยกฝ ัง่ขวาของแม่น ้าเจา้พระยาที่ปากน ้าเมอืงสรรค์ หรอืปากคลองแพรกศรี
ราชา5 

หลกัฐานทางโบราณคด ี
ทิศเหนือและทิศตะวันตกมีสันคูเมืองสร้างด้วยวิธีพูนดินให้สูง ปรากฏใน

หนังสอืทะเบยีนโบราณวตัถุสถานทัว่ราชอาณาจกัรว่า สนัคูเมอืงนี้สูงตัง้แต่ 2-8 ศอก ยาว 13 

                                                 
2กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณวัตถุสถานทัว่ราชอาณาจักร  (กรุงเทพฯ:              

โรงพมิพค์ุรสุภาพระสุเมร,ุ 2516), 144-145. 
3เรื่องเดียวกัน, 141; กองโบราณคดี กรมศิลปากร; บรรณาธิการ, ทะเบียน

โบราณสถานในเขตหน่วยศิลปากรท่ี 1, 594. 
4เดมิ คอื ต าบลทา้ยเมอืง อ าเภอบา้นกลว้ย 
5ราชบณัฑติยสถาน, อกัขรานุกรมศาสตร ์ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน เล่ม 2 ก ถึง 

บ (พระนคร: โรงพมิพพ์ระจนัทร์, 2507), 284; กรมศลิปากร, “สมันาทางโบราณคดขีองเมอืง
ชยันาทของกรมศลิปากร วนัที ่20-24 กุมภาพนัธ ์2510,” ศิลปากร 11, 1 (พฤษภาคม 2510): 
81. 
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เสน้ 10 วา6 (ภาพที ่6) โดยชื่อเมอืงชยันาทปรากฏในจารกึหลกัที ่487 ทีว่ดัส่องคบ โดยเรยีกว่า 
“กรุงไชยสถาน” ระบุศกัราชเป็น จ.ศ.770 ตรงกบั พ.ศ.1951 รชักาลสมเดจ็พระนครนิทราธริาช 
และจารกึหลกัที่ 978 พบที่วดัพระบรมธาตุชยันาท ว่า “ใชยนาฏฐบุร”ี ระบุปี พ.ศ.2260 จงึ
ก าหนดอายสุมยัเมอืงชยันาทเก่าไดส้มยัอยธุยา9 

 

  
 
ภาพที ่6 แนวคนัดนิคเูมอืงเก่าเมอืงชยันาท 
ทีม่า : กองโบราณคด ีกรมศลิปากร; บรรณาธกิาร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหน่วยศิลปากรท่ี 1  
(กรุงเทพฯ: กองโบราณคด,ี 2537), 595. 

                                                 
6กรมศลิปากร, ทะเบียนโบราณวตัถสุถานทัว่ราชอาณาจกัร, 141. 
7ฉ ่า ทองค าวรรณ, “ค าจารกึอกัษรขอม ภาษาไทย บนลานทอง จ.ศ.๗๗๐ (พ.ศ.

๑๙๕๑ ตรงในรัชกาลสมเด็จพระรามราชาธิราช) พบที่เจดีย์ว ัดส่องคบ จังหวัดชัยนาท,” 
ศิลปากร 3, 2 (ก.ค. 2502) : 67-70; ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี 3 : ประมวลจารึกท่ีพบใน
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคกลางของประเทศไทย อนั
จารึกด้วยอกัษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสนัสกฤต, 77-80. 

8ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี  4 : ประมวลจารึกท่ีพบในภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคกลางของประเทศไทย อนัจารึกด้วยอกัษร 
และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสนัสกฤต (พระนคร: คณะกรรมการจดัพมิพเ์อกสารทาง
ประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม และโบราณคด ีส านกันายกรฐัมนตร,ี 2513), 70, 73. 

9กองโบราณคด ีกรมศลิปากร; บรรณาธกิาร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหน่วย
ศิลปากรท่ี 1, 594. 
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1.3  เมอืงมโนรมย ์
ทีต่ัง้และสภาพทีต่ ัง้ 
มโนรมยต์ัง้อยู่ที่อ าเภอมโนรมยร์มิฝ ัง่ทศิตะวนัออกของแม่น ้าเจา้พระยา ทศิ

เหนือของเมอืงชยันาท (เก่า) 
หลกัฐานทางโบราณคด ี
เมอืงมโนรมย์ปรากฏชื่อในหลกัฐานลายลกัษณ์อกัษรหลายฉบบั คือ จารกึ

หลกัที ่97 (พ.ศ.2260) เรยีกว่า “บานมโนรม”10 ต่อมาในปี พ.ศ.2285 มฐีานะเป็นเมอืงดงัปรากฏ
ในพระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยาฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ)11 และพระราชพงศาวดารฉบบั                     
พระราชหตัถเลขา12 

สภาพของชุมชนมีความเก่าแก่และเจริญขึ้นเนื่ องจากตัง้อยู่ติดกับแม่น ้ า
เจ้าพระยาซึ่งเป็นเส้นทางการคมนาคม ปจัจุบันร่องรอยหลกัฐานที่คงเหลือเป็นซากเจดีย ์             
ทรงระฆงัทีม่ฐีานและเรอืนธาตุเป็นแปดเหลีย่ม (ภาพที ่7 ก) เจดยีร์ปูทรงระฆงัฐานกลม (ภาพที ่
7 ข) เจดยีเ์พิม่มมุ (ภาพที ่8 ก-ค) และซากอฐิ ปนูจากอาคารเก่าในวดัศรสีทิธกิาราม (ภาพที ่9)  
ที่ชาวบ้านเรยีกกันว่า วดัเหนือ อีกทัง้ ยงัมวีดัโพธิศ์รศีรทัธาธรรม หรอื วดักลาง และวดั                    
ศรมีณวีรรณ หรอื วดัใตต้ัง้อยูเ่รยีงตวัไปตามแนวแมน่ ้าเจา้พระยาดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี  4: ประมวลจารึกท่ีพบในภาคเหนือ ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคกลางของประเทศไทย อนัจารึกด้วยอกัษร 
และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสนัสกฤต (พระนคร: คณะกรรมการจดัพมิพเ์อกสารทาง
ประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม และโบราณคด ีส านกันายกรฐัมนตร,ี 2513), 70, 73. 

11พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ ( เ จิม)  กับ                   
พระจกัรพรรดิพงศ ์(จาด) (พระนคร: คลงัวทิยา, 2507), 463. 

12กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารฉบับ             
พระราชหตัถเลขา, เล่ม 2 (กรงุเทพฯ: กรม, 2535), 115. 
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                                 (ก)                                                         (ข) 

 
ภาพที ่7 (ก-ข) ซากเจดยีท์รงระฆงัทีม่ฐีานและเรอืนธาตุเป็นแปดเหลีย่ม วดัศรสีทิธกิาราม 
ภาพถ่ายเมื่อ 7 เมษายน 2556 
 

 
 

             
                    (ก)                                        (ข)                                       (ค) 
 
ภาพที ่8 (ก – ค) เจดยีเ์พิม่มุม วดัศรสีทิธกิาราม  
ภาพถ่ายเมื่อ 7 เมษายน 2556 
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ภาพที ่9 ซากอาคารในวดัศรสีทิธกิาราม 
ภาพถ่ายเมื่อ 7 เมษายน 2556 
 

1.4  บา้นหวัดาน 
ทีต่ัง้และสภาพทีต่ ัง้ 
บา้นศลิาดาน หรอืทีช่าวบา้นเรยีกกนัว่า “หวัดาน” ตัง้อยูท่ีบ่า้นศลิาดาน ต าบล

ศลิาดาน อ าเภอมโนรมย์อยู่ทางรมิฝ ัง่ทศิตะวนัออกของแม่น ้าเจา้พระยา บรเิวณกลางแม่น ้ามี
เกาะดนิดานอยูจ่งึเป็นทีม่าของชื่อชุมชน (ภาพที ่10) 

 

 
 

ภาพที ่10 เกาะดานบรเิวณกลางแม่น ้าเจา้พระยา บา้นศลิาดาน 
ภาพถ่ายเมื่อ 7 เมษายน 2556 
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หลกัฐานทางโบราณคด ี
ชื่อชุมชนศลิาดานปรากฏในศลิาจารกึหลกัที่ 97 หลกัเดยีวกบัที่ปรากฏชื่อ

บา้นมโนรมย ์โดยเรยีกบา้นศลิาดานในปจัจบุนัว่า “หวดาน”13  
จากการส ารวจพบวดั 2 แห่ง คอื วดัศรเีจรญิ หรอื วดัเหนือ และวดัธรรมขนัธ ์

หรอื วดัใต ้โดยวดัทัง้สองตัง้อยูต่ดิกบัแมน่ ้าเจา้พระยาและหนัหน้าไปทางแมน่ ้า  
วดัศรเีจรญิเดมิชื่อ วดัศรโีพธิ ์หรอืวดัท่าศรโีพธิ ์ดา้นหน้าของวดัเป็นคุง้น ้าหกั

ไปทางตะวนัตก จากการสมัภาษณ์มรรคนายกและชาวบา้นในพืน้ทีท่ าใหท้ราบว่า เดมิดา้นหน้า
วดัที่รมิแม่น ้าเจ้าพระยาเคยมซีากเจดยี์องค์หน่ึง ซึ่งปจัจุบนัชาวบ้านที่ตัง้บ้านบนพื้นที่นัน้ได้
สรา้งเจดยีอ์งคใ์หมข่ึน้แทนองคเ์ดมิเป็นเจดยีเ์พิม่มมุ ส่วนสภาพอาคารต่างๆ ภายในวดัลว้นผ่าน
การบรูณะซ่อมแปลงแลว้ทัง้สิน้ ประกอบดว้ยอุโบสถทีฐ่านท าเป็นขาสงิห์ (ภาพที ่11) ศาลาการ
เปรยีญหลงัเก่าสรา้งดว้ยไมด้า้นบนเกบ็รกัษาประตมิากรรมหลายองค ์มปีระตมิากรรมองคห์นึ่ง
เป็นของดัง้เดมิ ซึง่ประตมิากรรมดงักล่าวปจัจุบนัเป็นปนูป ัน้ พระพกัตรเ์ป็นวงร ีเมด็พระศกเลก็
แบบหนามขนุน พระขนงโก่ง เปลอืกพระพกัตร์ใหญ่ นาสกิโด่งงุ้มปลาย พระโอษฐ์อิ่มอมยิ้ม 
ลกัษณะดงักล่าวเป็นรูปแบบของพระพุทธรูปแบบอยุธยาตอนปลาย แต่ประตมิากรรมองคน์ี้ ไม่
ทรงเครื่องใหญ่แบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายและไม่ปรากฏลักษณะมหาบุรุษจึง
สนันิษฐานว่าเป็นพุทธสาวก (ภาพที ่12) 

 

                                                 
13ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี  4: ประมวลจารึก ท่ีพบในภาคเหนือ                                

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคกลางของประเทศไทย อนัจารึกด้วย
อกัษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสนัสกฤต, 70, 73. 
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ภาพที ่11 อโุบสถวดัศรเีจรญิคงคาราม บา้นศลิาดาน 
ภาพถ่ายเมื่อ 7 เมษายน 2556 
 

 
 
ภาพที ่12 ประตมิากรรมพุทธสาวกบนศาลาการเปรยีญไม ้วดัศรเีจรญิ บา้นศลิาดาน 
ภาพถ่ายเมื่อ 7 เมษายน 2556 
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วดัธรรมขนัธ ์หรอื วดัใต้ตัง้อยู่ทางเหนือถดัขึน้ไป สภาพอาคารภายในวดัผ่านการ
บูรณะซ่อมแปลงแล้วเช่นกัน ประกอบด้วยอุโบสถ  (ภาพที่ 13) หอกลอง ศาลาก่ออิฐถือปูน 
อาคารที่ใช้เป็นกุฏ ิและเจดยี์เพิ่มมุมที่ท าเป็นฐานสงิห์ 3 องค์ (ภาพที่ 14) ซึ่งอาจเป็นเจดีย์
ดัง้เดมิ เพราะรปูแบบเจดยีเ์พิม่มุมนี้พบในช่วงสมยัอยุธยาตอนปลาย14ซึง่สอดคลอ้งกบัอายุสมยั
ของจารกึหลกัที ่97 นัน่เอง  

 

 
 

ภาพที ่13 อโุบสถ วดัธรรมขนัธ ์บา้นศลิาดาน 
ภาพถ่ายเมื่อ 7 เมษายน 2556 
 

   
                                    (ก)                                                      (ข) 
 
ภาพที ่14 (ก-ข) เจดยีเ์พิม่มุมฐานสงิห ์วดัธรรมขนัธ ์บา้นศลิาดาน 
ภาพถ่ายเมื่อ 7 เมษายน 2556 

                                                 
14ดูเพิ่มเติมใน สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา: งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน 

(กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ, 2550), 98-100. 



 

                                                            
 

 
                                                                                                                                 67 

1.5  บา้นตลุก 
ทีต่ัง้และสภาพทีต่ ัง้ 
บา้นตลุกตัง้อยู่ที่ต าบลตลุก อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท อยู่ทางรมิฝ ัง่ทศิ

ตะวนัออกของแมน่ ้าเจา้พระยา (ภาพที ่15) 
 

 
 
ภาพที ่15 แม่เจา้พระยาทีบ่า้นตลุก 
ภาพถ่ายเมื่อ 6 เมษายน 2556 
 

หลกัฐานทางโบราณคด ี
บา้นตลุก หรอื “บานตหลุก” เป็นอกีชื่อหนึ่งที่ปรากฏในศลิาจารกึหลกัที่ 97 

เช่นเดยีวกบับา้นมโนรมย ์หวัดาน และบา้นอ้อย ซึง่ตัง้อยู่ฝ ัง่ตรงขา้มบา้นตลุก ซึง่ปรากฏชื่อว่า 
“บานออย”15 

จากการส ารวจพบว่าบ้านตลุกเป็นชุมชนที่ตัง้อยู่รมิแม่น ้าเจา้พระยา บรเิวณ
ดงักล่าวมวีดัอนิทรารามตัง้อยูโ่ดยเชื่อกนัว่าวดัโบราณ16 

                                                 
15ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี  4: ประมวลจารึก ท่ีพบในภาคเหนือ                                

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคกลางของประเทศไทย อนัจารึกด้วย
อกัษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสนัสกฤต, 70, 73. 
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วดัอนิทราราม เดมิชื่อ วดัตลุก ภายในประกอบดว้ย เช่น อุโบสถ 2 หลงั หอ
พระไตรปิฎกทรงไทย ศาลาการเปรยีญ วหิารเก่า 3 หลงั หอสวดมนต์ และเจดยีเ์พิม่มุมซึง่แม้
ได้รบัการบูรณะแล้ว แต่สังเกตว่า ส่วนเรอืนธาตุมีการเจาะซุ้มจระน า 4 ทิศประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางต่างๆ ได้แก่ ปางประทานอภยัด้วยพระหตัถ์ขวา และปางถวายเนตร ซึ่งมี
ลกัษณะเหมอืนกบัพระพุทธรปูในเมอืงแพรกศรรีาชา (ภาพที ่16 ก-ค)  

 

           
                       (ก)                                           (ข)                                   (ค) 

 
ภาพที ่16 (ก) เจดยีเ์พิม่มุม วดัอนิทราราม บา้นตลุก 

 (ข) พระพุทธรปูปางปางถวายเนตร 
 (ค) พระพุทธรปูปางประทานอภยัดว้ยพระหตัถข์วา  
ภาพถ่ายเมื่อ 6 เมษายน 2556 
 
สรปุ 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าจงัหวดัชยันาทในปจัจุบนัปรากฏร่องรอยของชุมชน
โบราณหลายแห่ง ไดแ้ก่  

เมอืงแพรกศรรีาชาเป็นเมอืงทีเ่กดิขึน้ก่อนเมอืงอื่นๆ โดยตัง้อยูร่มิฝ ัง่แม่น ้าน้อย และ
พบหลกัฐานทางโบราณคดตีัง้แต่สมยัทวารดเีป็นต้นมา กระทัง่สมยัสุโขทยัปรากฏชื่อเมอืงใน
ศลิาจารกึหลกัที ่1 ราวพุทธศตวรรษที ่19 จากการด าเนินงานทางโบราณคดทีีผ่่านมาบอกไดว้่า
เมอืงแพรกศรรีาชาเป็นชุมชนที่มกีารอาศยัอยู่อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาดงักล่าว อกีทัง้จากการ
                                                                                                                                            

16เชื่ อว่ า เ ป็นส านัก เรียนภาษาบาลีสมัยอยุธยาตอนปลาย ดู เพิ่ม เติมใน                      
กรมศลิปากร, วฒันธรรม พฒันาการทางประวติัศาสตร ์เอกลกัษณ์และภมิูปัญญา จงัหวดั
ชยันาท (กรงุเทพฯ: คณะกรรมการฝา่ยประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2542), 97. 
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ขุดแต่งโบราณสถานหลายแห่งพบว่าวัดส่วนใหญ่ต่างก็สร้างขึ้นบนพื้นที่ศาสนสถานเดิม              
ทัง้วดัโตนดหลายซึ่งมเีจดยีท์รงพุ่มขา้วบณิฑเ์ป็นประธาน วดัพระแก้ว วดัมหาธาตุ วดัพระยา
แพรก และวดัสองพีน้่องซึ่งโบราณสถานเหล่านี้ลว้นบ่งชีถ้งึความรุ่งเรอืงในสมยัอยุธยาตอนต้น
ไดเ้ป็นอยา่งด ี

เมอืงชยันาท (เก่า) เจรญิขึ้นหลงัเมอืงแพรกศรรีาชา ดงัพบจารกึหลกัที่ 4817 
ระบุ จ.ศ.770 ตรงกบั พ.ศ.1951 กล่าวถงึ การประดษิฐานพระศรรีตันธาตุ แห่งกรุงไชยสถาน
นามและศิลาจารึกหลักที่ 97 ปรากฏปี พ.ศ.2260 กล่าวถึง การปฏิสังขรณ์ซ่อมแปลง                    
พระบรมธาตุ หวัเมอืงชยันาท18 แมจ้ารกึทัง้สองแผ่นจะมาจากต่างสถานที่กนั คอื จารกึหลกั               
ที ่48 พบทีว่ดัส่องคบ ส่วนศลิาจารกึหลกัที ่97 พบทีว่ดัพระบรมธาตุวรวหิาร แต่สถานทีท่ ัง้สอง
ก็ตัง้อยู่ตรงปากแม่น ้าน้อยที่ไหลแยกมาจากแม่น ้าเจ้าพระยา หลกัฐานดงักล่าวสนับสนุนว่า
ตัง้แต่พุทธศตวรรษที่ 20 เมอืงชยันาท (เก่า) ได้เจรญิขึ้นแล้ว และมพีระบรมธาตุเป็นศาสนา
สถานส าคญั 

นอกจากนี้ ในศิลาจารึกหลักที่ 97 ยังบอกถึงการเรี่ยไรเงินจากชุมชนต่างๆ                
เพื่อบูรณะพระบรมธาตุ จากการส ารวจพบว่า ชื่อชุมชนในจารกึยงัปรากฏอยู่ เช่น มโนรมย ์        
หวัดาน บ้านตลุก และบ้านอ้อย เป็นต้น แม้ในการศึกษาครัง้นี้จะไม่สามารถส ารวจพื้นที่ได้
ทัง้หมด แต่จากการศกึษาภาพถ่ายทางอากาศแลว้เป็นทีน่่าสงัเกตว่าชื่อชุมชนสิน้ 14 ชุมชนใน
ศลิาจารกึ ยงัมชีื่อชุมชน 12 ชุมชนคงปรากฏอยู ่โดยชุมชนส่วนใหญ่ตัง้รมิแมน่ ้าเจา้พระยา คอื  

วดปาเขาเปิอก คอื วดัปา่ขา้วเปลอืก ปจัจบุนัเป็นประตูน ้าวดัพระบรมธาตุ  
พรบริ มมธาตุ   คอื พระบรมธาตุ วดัพระบรมธาตุวรวหิาร 
หวแัลม คอื บา้นหวัแหลม อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยันาท 
ขยาย คอื บา้นขยาย อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยันาท 
ปากน าคุงส่ าเพา คอื ปากน ้าคุง้ส าเภา อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท 

                                                 
17ฉ ่า ทองค าวรรณ, “ค าจารกึอกัษรขอม ภาษาไทย บนลานทอง จ.ศ.๗๗๐ (พ.ศ.

๑๙๕๑ ตรงในรัชกาลสมเด็จพระรามราชาธิราช) พบที่เจดีย์ว ัดส่องคบ จังหวัดชัยนาท,” 
ศิลปากร 3, 2 (ก.ค. 2502): 67-70; ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี 3: ประมวลจารึกท่ีพบใน
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคกลางของประเทศไทย อนั
จารึกด้วยอกัษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสนัสกฤต (พระนคร: คณะกรรมการ
จดัพมิพเ์อกสารทางประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม และโบราณคด ีส านักนายกรฐัมนตรี, 2508), 77-
80. 

18ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี  4: ประมวลจารึก ท่ีพบในภาคเหนือ                                
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคกลางของประเทศไทย อนัจารึกด้วย
อกัษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสนัสกฤต, 70, 73. 
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บานมโนรม คอื บา้นมโนรมย ์อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท 
หวดาน คอื หวัดาน บา้นศลิาดาน อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท 
พย ุ คอื พยหุะครี ีอ าเภอพยหุะครี ีจงัหวดันครสวรรค์ 
บานโคกพร คอื ต าบลโกรกพระ อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์
บานตหลุก คอื บา้นตลุก อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 
บานออย คอื บา้นออ้ย อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 
สพพยา คอื อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 
เมอิงแพรก คอื เมอืงแพรกศรรีาชา อ าเภอสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท 
พรงาม คอื ต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุร ีจงัหวดัสงิหบ์ุร ี 
จากการศึกษาดงักล่าว จะเห็นได้ว่าการกล่าวถึงชื่อชุมชนต่างๆ ในจารกึเป็นไป

อย่างมรีะบบโดยเรยีงจากจุดศูนยก์ลาง คอื วดัพระบรมธาตุวรวหิาร เมอืงชยันาท แล้วกล่าวถึง
ชุมชนทีอ่ยูท่างเหนือ คอื บานแขก วดตกึ ขยาย ปากน าคุง่ส าเพา บานมโนรม หวดาน พย ูและ
บานโคกพร จากนัน้จงึยอ้นกลบัมาทางทศิตะวนัออก คอื บานตหลุก บานออย สพพยา เมอิง
แพรก และพรงามซึง่เป็นเสน้ทางทีบ่รรจบกบัแมน่ ้าน้อยได ้(แผนททีี ่5) 
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สรรพยา 

แพรก 

พระงาม 

ตลุก 

บา้นออ้ย 

โกรกพระ 

พยุหะครี ี

ศลิาดาน 

มโนรมย ์
ปากน ้าคุง้ส าเภา 

วดัปากคลองมะขามเฒ่า 
วดัธรรมามลูวรวหิาร 

บา้นขยาย 
บา้นหวัแหลม 

วดับรมธาตุวรวหิาร 
วดัปา่ขา้วเปลอืก 

 
แผนทีท่ี ่5 แสดงต าแหน่งชุมชนโบราณตามทีป่รากฏในจารกึหลกัที ่97 
ทีม่า: ดดัแปลงจาก Google, “แผนที”่ เขา้ถงึเมื่อ 21 พฤษภาคม 2556, เขา้ถงึไดจ้าก http://maps.google.co. 
th/maps?hl=th&tab=wl  
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2. โบราณสถาน 
2.1 โบราณสถานเมอืงแพรกศรรีาชา 

  2.1.1 วดัมหาธาตุ19  
ทีต่ัง้และสภาพทีต่ ัง้ 
วดัมหาธาตุตัง้อยู่ที่หมู่ 8 ต าบลแพรกศรรีาชา อ าเภอสรรคบุร ีจงัหวดั

ชยันาท อยู่เกือบกลางเมอืงสรรคบุร ีชาวบ้านเรยีกกันว่า “วดัหน้าพระธาตุ” หรอื “วดัศีรษะ
เมือง”20 อยู่ร ิมฝ ัง่ตะวันตกของแม่น ้ าน้อยหรือแม่น ้ าสรรค์ตรงโค้งหักไปทางทิศตะวันออก 
ดา้นหน้าของวดับางส่วนขนาบไปตามล าน ้า21 (ภาพที ่17) 

 

 
 

ภาพที ่17 แม่น ้าน้อยหรอืแม่น ้าสรรคด์า้นหน้าของวดัมหาธาตุ เมอืงสรรคบรุ ี
ภาพถ่ายเมื่อ 11 มถุินายน 2554 

                                                 
19ทรงวุฒ ิธรรมขนัตพิงศ์ และสรศกัดิ ์นิลพตัร,์ “รายงานการขุดแต่งและออกแบบ

เพื่อการบูรณะโบราณสถานวดัมหาธาตุ ต าบลแพรกศรรีาชา อ าเภอสรรคบุร ีจังหวดัชยันาท 
สญัญาเลขที ่2/2546” 

20น. ณ ปากน ้า [นามแฝง], เท่ียวเมืองศิลปะอู่ทอง (กรุงเทพฯ: เกษมบรรณกจิ, 
2516), 3. 

21คงเดช ประพฒัน์ทอง, “ชยันาท,” โบราณคดี 1, 1 (กรกฎาคม-กนัยายน 2510): 
92-93; กรมศิลปากร กองโบราณคดี, บรรณาธกิาร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหน่วย
ศิลปากรท่ี 1 (กรุงเทพฯ: กองโบราณคด,ี 2537), 610; ทรงวุฒ ิธรรมขนัตพิงศ์ และสรศกัดิ ์
นิลพตัร,์ “รายงานการขุดแต่งและออกแบบเพื่อการบูรณะโบราณสถานวดัมหาธาตุ ต าบลแพรก
ศรรีาชา อ าเภอสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท สญัญาเลขที ่2/2546”, 1, 66. 
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หลกัฐานทางโบราณคด ี
ผงัวดัมหาธาตุวางตวัตามแนวตะวนัออก-ตะวนัตก โดยหนัหน้าสู่ทิศ

ตะวนัออกซึง่เป็นทางทีแ่มน่ ้าน้อยไหลผ่าน (แผนผงัที ่2)  
 

 
 

แผนผงัที ่2 แผนผงัวดัมหาธาตุ เมอืงสรรคบุร ี
๑. เจดยีป์ระธาน    ๒. โบสถ ์    ๓. วหิาร   
๔. วหิารน้อย     ๕. วหิารหลวงพ่อหลกัเมอืง  ๖. เจดยีร์าย  
๗. ปรางค ์    ๘. ปรางค ์    ๙. ปรางค ์ 
๑๐. อาคารพพิธิภณัฑ ์  ๑๑. หมู่กุฏสิงฆ ์   ๑๒. หอระฆงั  
๑๓. อาคารศาลา    ๑๔. สขุา     ๑๕. ศาลาการเปรยีญ 
๑๖. ศนูยอ์บรมเดก็  ๑๗. บา้นพกัอาศยั   ๑๘. อาคารพาณิชย ์

ที่มา: ทรงวุฒิ ธรรมขนัติพงศ์ และสรศกัดิ ์นิลพัตร์, “รายงานการขุดแต่งและออกแบบเพื่อการบูรณะ
โบราณสถานวดัมหาธาตุ ต าบลแพรกศรรีาชา อ าเภอสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท สญัญาเลขที ่2/2546”. 

 
 
 
 

N 
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อาคารต่างๆ ซึ่งผ่านการบูรณะซ่อมแซมแล้วภายในวดัประกอบด้วย เจดีย์
ประธานตัง้อยูท่างทศิตะวนัตกของอุโบสถ (ภาพที ่18) เป็นเจดยีฐ์านล่างสุดเป็นฐานบวัลูกฟกั 2 
เส้น ฐานบวัชัน้ที่สองประกอบด้วยฐานเขยีง 2 ชัน้รองรบัท้องไมค้าดด้วยลูกแก้วอกไก่ 2 เส้น 
ระหว่างลูกแก้วประดบัด้วยปูนป ัน้รูปสีเ่หลี่ยมเป็นช่องๆ22 เหนือขึน้ไปเป็นแนวเอนซอ้นทบักนั
เป็นรปูกากบาท 8 อนั23 ส่วนฐานดา้นทศิตะวนัออก มแีนวบนัไดขึน้ไปถงึส่วนเรอืนธาตุ ส่วน
เรอืนธาตุและยอดไมส่ามารถสนันิษฐานรปูแบบเดมิได ้

 

 
 

ภาพที ่18 เจดยีป์ระธานวดัมหาธาตุ เมอืงสรรคบุร ี
ภาพถ่ายเมื่อ 12 กรกฎาคม 2555 
 
 
 
 
 

                                                 
22น. ณ ปากน ้ า กล่าวว่า ลักษณะช่องสี่เหลี่ยมนี้มีล ักษณะคล้ายกับเจดีย์สมัย               

ทวารวด ีดเูพิม่เตมิใน น. ณ ปากน ้า [นามแฝง], เท่ียวเมืองศิลปะอู่ทอง, 9. 
23จึงท าให้สันนิษฐานว่า มีลักษณะเป็นแปดเหลี่ยม ดู เพิ่มเติมใน ทรงวุฒ ิ            

ธรรมขันติพงศ์ และสรศักดิ ์ นิลพัตร์, “รายงานการขุดแต่งและออกแบบเพื่อการบูรณะ
โบราณสถานวดัมหาธาตุ ต าบลแพรกศรรีาชา อ าเภอสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท สญัญาเลขที ่
2/2546”, 11-13. 
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อุโบสถอยูด่า้นทศิตะวนัออกหน้าเจดยีป์ระธาน ภายนอกระเบยีงคด หนัหน้าสู่
แม่น ้าน้อย ผ่านการบูรณะใหม่ในช่วงปลายอยุธยา ปรากฏฐานปทัมเ์ป็นเส้นโค้งคล้ายท้องเรอื
ส าเภา24 (ภาพที ่19) 

   

 
 

ภาพที ่19 อโุบสถวดัมหาธาตุ เมอืงสรรคบุร ี
ภาพถ่ายเมื่อ 18 กรกฎาคม  2552 
 
 
 
 
 

 

                                                 
24ทรงวุฒ ิธรรมขนัตพิงศ์ และสรศกัดิ ์นิลพตัร,์ “รายงานการขุดแต่งและออกแบบ

เพื่อการบูรณะโบราณสถานวดัมหาธาตุ ต าบลแพรกศรรีาชา อ าเภอสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท 
สญัญาเลขที ่2/2546”, 5. 
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วหิารอยู่ทางทศิตะวนัออกของวดั (ภาพที่ 20) ทางทศิเหนือของอุโบสถ หนั
หน้าไปทางแม่น ้าน้อย อาคารสมยัแรกผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนมุขด้านทิศตะวันตกและ
ตะวนัออกสร้างเพิม่ขึ้นในสมยัต่อมา ทางเข้าด้านทิศตะวนัตกท าเป็นฐานสิงห์ประดบัปูนป ัน้
เชื่อมต่อกบัระเบยีงคด (ภาพที ่21)  

 

 
 

ภาพที ่20 วหิารวดัมหาธาตุ เมอืงสรรคบุร ี
ภาพถ่ายเมื่อ 12 มถุินายน 2554 

 

 
 

ภาพที ่21 ฐานสงิหท์างเขา้ดา้นทศิตะวนัตก 
ภาพถ่ายเมื่อ 12 มถุินายน 2554 
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ระเบยีงคด25 มผีงัเป็นรปูสีเ่หลี่ยมผนืผ้าล้อมรอบเจดยีป์ระธาน มทีางเขา้ทาง
ทศิใต้ 2 ทางเชื่อมกบัท้ายวหิาร ที่มุมท าเป็นหอ้งวหิารในผงักากบาทประดษิฐานพระพุทธรูป 
ปจัจุบนัทางทิศใต้เป็นวหิารน้อย ประดิษฐานพระพุทธรูปสมยัอยุธยา (ภาพที่ 22) ทิศเหนือ
บูรณะขึน้ใหม่เป็นวหิารพระพุทธสรรค์สทิธิ ์มุมทศิตะวนัตกเป็นวหิารหลวงพ่อหมอสรา้งทบับน
วหิารเดมิ (ภาพที ่23) ภายในระเบยีงคดมเีจดยีข์นาดเลก็ 3 องคต์ัง้อยู่ดา้นทศิเหนือวางตวัตาม
แนวแกนทศิตะวนัออก – ตะวนัตก (ภาพที ่24) 

 

 
 

ภาพที ่22 พระพุทธรปูประทบันัง่ปางมารวชิยั ในวหิารน้อย วดัมหาธาตุสรรคบุร ี
ทีม่า: คงเดช ประพฒัน์ทอง, “ชยันาท,” โบราณคดี 1, 1 (กรกฎาคม – กนัยายน 2510):  91. 

                                                 
25พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวัเสดจ็ประพาสวดันี้เมื่อวนัที่ 8 ตุลาคม 

พ.ศ.2444 และทรงบนัทกึไว้ว่า “พระระเบยีง เดมิเปนพระศลิานัง่เวน้หอ้งหนึ่งมหีอ้งหนึ่ง ครัน้
ภายหลงัท าแทรกลงในห้องว่างทุกๆ ห้องเปนพระก่ออฐิแลขยายระเบยีงต่อออกไปเอามุมเปน 
กลาง อย่างเช่นวัดพระศรีร ัตนศาสดารามสร้างพระวิหารใหญ่ขึ้นใหม่ ”  ดู เพิ่มเติมใน 
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั, พระราชหตัถเลขาคราวเสดจ็มณฑลฝ่ายเหนือ
ในรชักาลท่ี 5, พมิพ์ในงานฌาปนกจิศพ นายยนืยง วรโพธิ ์และ เดก็หญงิสุภาวด ีวรโพธิ ์17 
ม.ิย. 2508 (กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร, 2508), 9. 
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ภาพที ่23 หลวงพ่อหมอ 
ภาพถ่ายเมื่อ 18 กรกฎาคม 2552 
 

 
 
ภาพที ่24 เจดยีข์นาดเลก็ 3 องคต์ัง้อยู่ดา้นทศิเหนือ 
ภาพถ่ายเมื่อ 18 กรกฎาคม 2552 
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เจดยีท์รงยอดกลบีมะเฟืองทีมุ่มทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของวดั เดมิม ี3 องค์
แต่ถูกท าลายเมือ่ประมาณ พ.ศ.2490 อยูใ่กลก้บัแมน่ ้าน้อย องคเ์จดยีก่์ออฐิไมส่อปนู26 ส่วนเรอืน
ธาตุมซีุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป 4 ทิศ (ภาพที่ 25) ด้านทศิตะวนัออกเป็นพระพุทธรูปปาง
ถวายเนตรประทบัยนืบนดอกบวั (ภาพที ่26) อกีดา้นเป็นพระพุทธรปูปางประทานอภยัดว้ยพระ
หตัถ์ขวา พระกรอ่อนช้อย พระพกัตร์กลมมน ประทบัยนืพักพระบาทข้างหนึ่ง (ภาพที่ 27)     
ตรงเชงิกลบีมะเฟืองประดบัดว้ยปนูป ัน้รปูเทพพนมปรากฏออกมาจากดอกบวั โดยเหน็องคด์า้น
ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือได้ชดัเจน ใบหน้าเป็นสี่เหลี่ยมอวบอิม่ ปากหนา คิ้วหกัมุมเป็นเหลี่ยม
เป็นลกัษณะศลิปะอู่ทองรุน่ 227 ดา้นทศิตะวนัตกของเจดยีท์รงยอดกลบีมะเฟืองมแีกนเจดยีแ์ปด
เหลีย่ม 2 องค ์(ภาพที ่28-29) 

 
 

                                                 
26น. ณ ปากน ้า กล่าวว่า การก่ออฐิไม่สอปูนนี้เป็นเทคนิคร่วมสมยักบัศลิปะอู่ทอง

และอโยธยา-สุพรรณภูม ิดูใน น. ณ ปากน ้า [นามแฝง], สมุดภาพประวติัศาสตรศิ์ลปะสยาม
ประเทศ: ศิลปะก่อนกรงุศรีอยธุยา (กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ, 2541), 149. 

27น. ณ ปากน ้า [นามแฝง], “สรรค์บุรนีครแห่งความฝนั,” เมืองโบราณ, 1, 1 
(กนัยายน 2517), 55. 
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ภาพที ่25 เจดยีท์รงยอดกลบีมะเฟือง วดัมหาธาตุ เมอืงสรรคบุร ี
ทีม่า: น. ณ ปากน ้า, สมุดภาพประวติัศาสตรศิ์ลปะสยามประเทศ: ศิลปะก่อนกรงุศรีอยุธยา 
(กรุงเทพฯ: เมอืงโบราณ, 2541), 146. 
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ภาพที ่26 พระพุทธรปูปางถวายเนตร 
ทีม่า: น. ณ ปากน ้า, สมุดภาพประวติัศาสตรศิ์ลปะสยามประเทศ: ศิลปะก่อนกรงุศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: 
เมอืงโบราณ, 2541), 148. 

 

 
 

ภาพที ่27 พระพุทธรปูปางประทานอภยั 
ทีม่า: น. ณ ปากน ้า, สมุดภาพประวติัศาสตรศิ์ลปะสยามประเทศ: ศิลปะก่อนกรงุศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: 
เมอืงโบราณ, 2541), 150. 
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ภาพที ่28 แกนเจดยีฐ์านแปดเหลีย่ม 
ภาพถ่ายเมื่อ 12 กรกฎาคม 2555 

 

 
 
ภาพที ่29 แกนเจดยีฐ์านแปดเหลีย่ม 
ภาพถ่ายเมื่อ 12 กรกฎาคม 2555 
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เจดยีท์รงปราสาทยอดมเีรอืนธาตุเป็นแปดเหลี่ยมขนาดเลก็ 7 องคต์ัง้อยู่ดา้น
ทศิใต้ของเจดยี์ทรงยอดกลบีมะเฟือง มรีูปทรงค่อนข้างสมบูรณ์เนื่องจากได้รบัการบูรณะเมื่อ 
พ.ศ.2496 ในทีน่ี้เรยีกเจดยีเ์หล่านี้เป็นหมายเลข 1-7 โดยเริม่จากองคท์ีอ่ยู่ทางทศิตะวนัออกสุด
ไปกระทัง่องคท์ีอ่ยูท่างทศิตะวนัตกสุด (ภาพที ่30) 

ฐานของเจดยีท์ุกองค์มผีงัเป็นแปดเหลี่ยมซ้อนกนัหลายชัน้ ชัน้ล่างเป็นฐาน
เขยีงซอ้นกนั 2-3 ชัน้ รองรบัชุดฐานบวั เจดยีห์มายเลข 1 2 5 และ 7 มชีุดฐานบวั 1 ฐานและต่อ
ดว้ยฐานสงิหม์ทีอ้งไมสู้ง ส่วนเจดยีห์มายเลข 3 4 และ 6 มฐีาน 2 ชัน้ซอ้นกนั คอื ชุดฐานบวั
รองรบัทอ้งไมส้งู  

เรอืนธาตุอยู่ในผงัแปดเหลีย่ม ส่วนใหญ่เริม่ดว้ยชัน้เขยีงชัน้เดยีว มจีระน าแปด
ทศิ เจดยีห์มายเลข 2 และ 3 มทีัง้เสากรอบจระน าและเสาอิงที่มุม ภายในจระน าของเจดยีท์ุก
องคป์ระดษิฐานพระพุทธรปูยนืและพระพุทธรปูลลีา ปางต่างๆ ไดแ้ก่ ปางประทานอภยั ปางอุ้ม
บาตร ปางถวายเนตร เป็นต้น โดยรอบทัง้แปดทศิ ยกเว้นเจดยี์หมายเลข 2 และ 3 เป็นผนัง
เรยีบ และเจดยีห์มายเลข 6 ประดษิฐานพระพุทธรปูเฉพาะทศิหลกั ดา้นบนเป็นชัน้ซอ้นชัน้เดยีว 
ยกเวน้เจดยีห์มายเลข 2 เป็นชัน้ซอ้นสองชัน้ ประดบัซุม้ทัง้แปดทศิ โดยเจดยีท์ุกองคซ์ุม้จะแยก
ออกจากจระน า ยกเวน้เจดยีห์มายเลข 7  

ส่วนบนประกอบด้วยบวัทรงคลุ่มรองรบัองค์ระฆงั ยอดเป็นบวัทรงคลุ่มเถา
ซอ้นกนั และปล ีลกูแกว้และปลยีอด แต่เจดยีห์มายเลข 7 ท าเป็นยอดกลบีมะเฟือง 

พืน้ทีร่ะหว่างวหิารกบัเจดยีท์รงยอดกลบีมะเฟืองและเจดยีแ์ปดเหลีย่มองคเ์ลก็ 
7 องค์พบแนวอิฐรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่บนพื้นร่วมสมยักับโบราณสถานด้านนอกระเบียงคด 
ภายในพบฐานอฐิสีเ่หลีย่ม 4 ฐานเรยีงตวัตามแนวตะวนัออก - ตะวนัตก 
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ภาพที ่30 แนวเจดยีด์า้นทศิใต ้7 องค ์
ภาพถ่ายเมื่อ 18 กรกฎาคม 2552 
 

   
                                   (ก)                                                     (ข) 
 
ภาพที ่31  (ก) จระน าประดษิฐานพระพุทธรปูปางถวายเนตร และปางประทานอภยั 

 (ข) จระน าประดษิฐานพระพุทธรปูปางลลีา 
ภาพถ่ายเมื่อ 18 กรกฎาคม 2552 
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จากการขดุแต่งพบหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการใชง้าน 4 สมยั ดงันี้ สมยัที ่1 
พบเศษภาชนะดนิเผาเนื้อดนิล าตวัเรยีบ และตกแต่งด้วยลายขูดขดี ลายกดประทบั ลายเชอืก
ทาบ เศษภาชนะดนิเผาจากแหล่งเตาแม่น ้าน้อย เตาบา้นบางปนู เตาสุโขทยั-ศรสีชันาลยั อกีทัง้
ชิน้ส่วนล าตวัและปากชามเคลอืบเขยีว 2 ชิน้ และกน้ลายครามสมยัราชวงศ์หมงิ 1 ชิน้ในระดบัที่
ลกึกว่าพื้นเจดยี์ประธาน อายุสมยัราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 สมยัที่ 2 เป็นช่วงสร้างเจดีย์
ประธาน วหิาร เจดยีฐ์านแปดเหลีย่ม 2 องคท์ีต่ ัง้อยู่แนวเดยีวกบัเจดยีก์ลบีมะเฟือง ก าหนดอายุ
สมยัราวพุทธศตวรรษที ่21-22 สมยัที่ 3 จงึสรา้งระเบยีงคดลอ้มรอบเจดยีป์ระธาน โดยไม่พบ
เศษภาชนะดนิเผาเนื้อดนิลายเชอืกทาบแบบสมยัที่ 1 ทัง้ยงัพบเศษภาชนะดนิเผาเคลอืบเขยีว
จากเตาหลงฉวน ราชวงศ์หยวน และเศษเครื่องลายครามจากเตาจงิเต๋อเจิน้ ราชวงศ์หมงิ  และ
แบบเขยีนลาย จงึก าหนดอายสุมยัราวพุทธศตวรรษที ่22 ลงไป และสมยัที ่4 เป็นช่วงปรบัพืน้ที่
ภายในระเบยีงคดอีกครัง้ ก่อน พ.ศ.2444 ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเสด็จ
ประพาส พบเศษภาชนะดนิเผาเนื้อดนิตกแต่งดว้ยลายกดประทบั เศษภาชนะดนิเผาจากแหล่ง
เตาแมน่ ้าน้อย เตาบา้นบางปนู เตาสุโขทยั-ศรสีชันาลยั เศษเครื่องถ้วยจากเตาเต๋อฮัว้ มณฑลฝู
เจีย๋น ราชวงศช์งิ และเศษเครือ่งถว้ยเบญจรงคล์ายเทพพนม พุทธศตวรรษที ่2328 

2.1.2 วดัพระยาแพรก  
ทีต่ัง้และสภาพทีต่ ัง้ 
วดัพระยาแพรกอยู่ทีห่มู่ 8 ต าบลแพรกศรรีาชา อ าเภอสรรคบุร ีจงัหวดั

ชยันาท ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของวดัมหาธาตุ 
หลกัฐานทางโบราณคดี29  
แผนผังวดัวางตัวในแนวตะวนัออก – ตะวนัตกประกอบด้วยอาคาร 

เจดยีแ์ปดเหลีย่มดา้นหน้าและหลงัวหิาร วหิาร โดยรอบมเีจดยีร์าย และแท่นต่างๆ (แผนผงัที ่3) 
ดงันี้  

 
 
 
 
 

                                                 
28ทรงวุฒ ิธรรมขนัตพิงศ์ และสรศกัดิ ์นิลพตัร,์ “รายงานการขุดแต่งและออกแบบ

เพื่อการบูรณะโบราณสถานวดัมหาธาตุ ต าบลแพรกศรรีาชา อ าเภอสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท 
สญัญาเลขที ่2/2546,” 53-70. 

29หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ปุราณรกัษ์, “รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวดัพระยาแพรก 
ต าบลแพรกศรรีาชา อ าเภอสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท”, 1-2. 
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แผนผงัที ่3 แผนผงัวดัพระยาแพรก เมอืงสรรคบุร ี
ทีม่า: หา้งหุน้สว่นจ ากดั ปุราณรกัษ์, “รายงานการขดุแต่งโบราณสถานวดัพระยาแพรก ต าบลแพรกศรรีาชา 
อ าเภอสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท”, 121. 



 
87 

 

เจดีย์ประธานทรงแปดเหลี่ยมตัง้อยู่ด้านทศิตะวนัออกหรอืหน้าวิหาร 
(ภาพที ่32) ชุดฐานจนถงึเรอืนธาตุและชัน้รองรบัองคร์ะฆงัอยู่ในผงัแปดเหลีย่ม ส่วนเรอืนธาตุมี
การประดบัซุ้มจระน าประดษิฐานพระพุทธรูปทัง้ 8 ด้าน (ภาพที่ 33) คงเหลือเฉพาะด้านทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นพระพุทธรปูปางถวายเนตร (ภาพที ่34) เหนือขึน้ไปเป็นชัน้แปดเหลีย่ม
พบรอ่งรอยซุม้เหนือต าแหน่งซุม้จระน าในชัน้เรอืนธาตุทัง้ 8 ดา้น ดา้นบนเป็นองคร์ะฆงั  

 

 
 

ภาพที ่32 เจดยีแ์ปดเหลีย่มและซุม้จระน าสว่นเรอืนธาตุ วดัพระยาแพรก เมอืงสรรคบุร ี
ที่มา: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, บรรณาธิการ, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหน่วยศิลปากรท่ี 1 
(กรุงเทพฯ: กองโบราณคด,ี 2537), 619. 

 

 
 

ภาพที ่33 เจดยีแ์ปดเหลีย่ม วดัพระยาแพรก          
ภาพถ่ายเมื่อ 18 กรกฎาคม 2552 
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ภาพที ่34 พระพุทธรปูปางถวายเนตร วดัพระยาแพรก 
ภาพถ่ายเมื่อ 18 กรกฎาคม 2552 

 
วหิารผงัเป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้วางตวัตามแนวตะวนัออก – ตะวนัตก ตัง้อยู่

ระหว่างเจดยีแ์ปดเหลีย่มองคห์น้าและองคห์ลงั (ภาพที ่35) 
 

 
 

ภาพที ่35 วหิาร วดัพระยาแพรก          
ภาพถ่ายเมื่อ 18 กรกฎาคม 2552 
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เจดีย์แปดเหลี่ยมด้านทศิตะวนัตกหรอืท้ายวหิาร (เจดยี์หมายเลข 2) 
ฐานล่างสุดผงัสี่เหลี่ยม รองรบัฐานเขยีงแปดเหลี่ยม 2 ชัน้ เรอืนธาตุมซีุ้มพระทัง้ 8 ด้าน 
นอกจากนี้ยงัมเีจดยีฐ์านแปดเหลีย่มดา้นทศิตะวนัตกเฉียงใต้ของวหิารอกี 2 องค ์ทศิตะวนัออก
ของวหิารอกี 2 องค ์และอกี 2 องคท์ีก่ าแพงแกว้ดา้นทศิเหนือ 

จากการขดุแต่งพบชัน้วฒันธรรม 2 สมยั คอื สมยัที ่1 เป็นช่วงก่อนการ
สรา้งวดัพระยาแพรก พบโบราณวตัถุเป็นเศษภาชนะดนิเผาเนื้อดนิ เศษภาชนะดนิเผาเนื้อแกร่ง
จากแหล่งเตาบ้านบางปนู เศษภาชนะดนิเผาเนื้อแกร่งจากแหล่งเตาแม่น ้าน้อย เศษภาชนะดนิ
เผาจากแหล่งเตาเผาสุโขทยั และชิน้ส่วนเครื่องถ้วยจนีราชวงศ์หมงิ อายุราวพุทธศตวรรษที ่20 
และสมยัที ่2 เป็นช่วงการสรา้งวดัพระยาแพรก โดยเริม่ตัง้แต่ชัน้ถมดนิ พบโบราณวตัถุเป็นเศษ
ภาชนะดนิเผาเนื้อดนิ เศษภาชนะดนิเผาเนื้อแกร่งจากแหล่งเตาบา้นบางปนู เศษภาชนะดนิเผา
เนื้อแกร่งจากแหล่งเตาแม่น ้าน้อย เศษภาชนะเครื่องเคลอืบ คอื เศษภาชนะส่วนก้นเครื่องถ้วย
เวยีดนาม และเศษภาชนะเครือ่งถว้ยจนีสมยัราชวงศช์งิ อายรุาวปลายพุทธศตวรรษที ่22 

2.1.3 วดัโตนดหลาย30 
ทีต่ัง้และสภาพทีต่ ัง้ 
วัดโตนดหลายตัง้อยู่ที่หมู่ 7 ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุร ี

จงัหวดัชยันาท เดมิอยู่บรเิวณเมอืงดา้นเหนือ31 โดยตวัวดัอยู่รมิตลิง่ดา้นทศิตะวนัตกของคลอง
หวัหนองซึง่เป็นรอ่งน ้าเก่า ห่างจากวดัสองพีน้่องไปทางทศิเหนือ 500 เมตร 

หลกัฐานทางโบราณคดี32 
โบราณสถานแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มโบราณสถานในก าแพงแก้ว

ดา้นทศิเหนือและกลุ่มโบราณสถานในก าแพงแกว้ดา้นทศิใต้ (แผนผงัที ่4) 
 

                                                 
30สนัติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา: งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน (กรุงเทพฯ: เมอืง

โบราณ, 2544), 52. 
31ศรศีกัร วลัลโิภดม, “แพรกศรรีาชาหรอืสรรคบ์ุร,ี” เมืองโบราณ, 1, 1 (กนัยายน 

2517): 43.  
32เรือ่งเดยีวกนั, 29-106. 
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แผนผงัที ่4 แผนผงัวดัโตนดหลาย เมอืงสรรคบุร ี
ทีม่า: หา้งหุน้สว่นจ ากดั ปุราณรกัษ์, “รายงานการขดุแต่งโบราณสถานวดัโตนดหลาย ต าบลแพรกศรรีาชา 
อ าเภอสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท”, 19. 
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กลุ่มโบราณสถานในก าแพงแก้วด้านทศิเหนือ อาคารหลกั คือ เจดีย์
ประธานทรงพุ่มขา้วบณิฑแ์ละวหิาร วางตวัตามแนวทศิตะวนัออก – ตะวนัตก โดยมรีายละเอยีด 
ดงันี้ 

เจดยีท์รงพุ่มขา้วบณิฑ์ก่อด้วยอฐิ ส่วนบนได้รบัการบูรณะใหม่ ฐานผงั
เป็นสี่เหลี่ยม ฐานเขยีง 3 ชัน้รองรบัฐานบวัลูกแก้วอกไก่ซึ่งประดบัด้วยลูกแก้วอกไก่ 2 เส้น 
เรอืนธาตุมผีงัเป็นสีเ่หลีย่มเพิม่ โดยประกอบดว้ยชุดฐานบวัลกูฟกั 2 ฐานรองรบัเรอืนธาตุประดบั
ลูกแก้วอกไก่ 2 เสน้ ดา้นบนประดบัดว้ยบนัแถลงทัง้ 4 ทศิประดบัดว้ยลวดลายปนูป ัน้กรอบซุม้
ซอ้นชัน้ 3 ชัน้ และปลายซุม้รปูมกร มกีลบีขนุนทีมุ่ม อายุราวกลางพุทธศตวรรษที ่2033 (ภาพที ่
36-37) 

 

 
 

ภาพที ่36 เจดยีท์รงดอกบวัตมู วดัโตนดหลาย เมอืงสรรคบุร ี
ทีม่า: ศรศีกัร วลัลโิภดม, “แพรกศรรีาชา หรอื สรรคบ์ุร,ี” ใน ค้นหาอดีตของเมอืงโบราณ (กรุงเทพฯ: เมอืง
โบราณ, 2538), 21. 

 

                                                 
33โทโมฮิโตะ   ทะคะตะ, “แบบอย่างของเจดีย์ในเมืองสรรคบุรี กับการสะท้อน

ความสมัพนัธ์ทางประวตัศิาสตร์,” (วทิยานิพนธ์ปรญิญามหาบณัฑติ สาขาวชิาประวตัิศาสตร์
ศลิปะ ภาควชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2549), 66. 
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ภาพที ่37 เจดยีท์รงดอกบวัตมู วดัโตนดหลาย เมอืงสรรคบุร ี
ภาพถ่ายเมื่อ 18 กรกฎาคม 2552 

 
วหิาร (หมายเลข 1) ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกของเจดยี์ประธานผงัเป็น

สีเ่หลีย่มผนืผา้ มปีระตูเขา้ออก 1 ทาง (ภาพที ่38 ก) ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงใต้ของวหิารยงั
มเีจดยีท์รงปรางค ์2 องค ์(หมายเลข 2 และ 3) (ภาพที ่38 ข) 

 

  
                             (ก)                                                             (ข) 
 
ภาพที ่38  (ก) วหิาร (หมายเลข 1) วดัโตนดหลาย เมอืงสรรคบุร ี
 (ข) เจดยีท์รงปรางค ์(หมายเลข 2 และ 3) 
ภาพถ่ายเมื่อ 12 มถุินายน 2554 
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จากการขดุแต่งพบชัน้วฒันธรรม 2 สมยั คอื สมยัที ่1 เป็นช่วงก่อนการ
สร้างวัดโตนดหลายพบโบราณวัตถุเป็นเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน ส่วนใหญ่ขึ้นรูปด้วยมือ                      
ทรงหมอ้มสีนั หมอ้ก้นกลม ตกแต่งด้วยการตปีระทบัลายเชอืกทาบ ลายเส้นขนาน ลายขูดขดี
แบบเดยีวกบัในวฒันธรรมทวารวด ีและสมยัที่ 2 พบโบราณวตัถุคล้ายคลงึกบัสมยัที ่1 มาก จงึ
อาจเป็นชัน้อยู่อาศยัต่อเนื่อง พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดนิ เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งจาก           
เตาบ้านบางปูน และเศษภาชนะเคลอืบจากแหล่งเตาสุโขทยั ก าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที ่
2034 

2.1.4 วดัสองพีน้่อง35 
ทีต่ัง้และสภาพทีต่ ัง้ 
วดัสองพีน้่องตัง้อยู่ต าบลแพรกศรรีาชา อ าเภอสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท

วดันี้อยู่เกอืบกึ่งกลางของเมอืงสรรคบุร ีใกล้กบัวดัโตนดหลาย อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของวดัมหาธาตุ 

หลกัฐานทางโบราณคด ี
ปจัจุบนัโบราณสถานในวดัสองพี่น้องเหลอืเพยีง เจดยี์ทรงปรางค์เป็น

ประธานของวดัและเจดยีท์รงปราสาทยอด36 
ปรางค์ประธาน (ภาพที่ 39-40) ก่ออิฐสอดนิตัง้อยู่บนฐานเขยีงผงั

สีเ่หลี่ยมจตุัรสัรองรบัฐานบวัลูกฟกั เรอืนธาตุผงัเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุัรสั เจาะช่องและท าซุ้มคูหา
เข้าสู่ครรภธาตุทางด้านทิศตะวนัออก ส่วนทางทศิเหนือ ทศิใต้ และทศิตะวนัตกมซีุ้มจระน า
ประดิษฐานพระพุทธรูป พระพุทธรูปปางลลีาด้านทศิใต้แสดงอิทธพิลสุโขทยั ราวต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 20 ส่วนพระพักตร์เป็นแบบอู่ทอง37 (ภาพที่ 41) และทิศตะวันตกประดิษฐาน

                                                 
34ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ปุราณรกัษ์, “รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวดัโตนดหลาย 

ต าบลแพรกศรรีาชา อ าเภอสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท,” 107-149.  
35กองโบราณคด ีกรมศลิปากร, บรรณาธกิาร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหน่วย

ศิลปากรท่ี 1, 614. 
36ในอดีตยังปรากฏเจดีย์ทรงปรางค์ยอดกลีบมะเฟืองตัง้อยู่ที่มุมโบราณสถาน                

ฐานรากพระวหิาร และเจดยี์บรวิารหลายองค์ ดูเพิม่เติมใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า-
เจ้าอยู่หวั, พระราชหตัถเลขาคราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือในรชักาลท่ี 5, 9; ศรศีกัร                
วลัลโิภดม, “แพรกศรรีาชา หรอื สรรคบุร”ี เมืองโบราณ: 43; น. ณ ปากน ้า, เท่ียวเมืองศิลปะ 
อู่ทอง, 10. 

37สนัต ิเลก็สุขุม, วิวฒันาการของชัน้ประดบัลวดลายและลวดลายสมยัอยุธยา
ตอนต้น (กรงุเทพฯ: อมัรนิทรก์ารพมิพ,์ 2522), 14, 193. 
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พระพุทธรปูประทบัยนื พระพกัตรเ์ป็นแบบอู่ทองรุ่น 238 (ภาพที ่42) ถดัขึน้ไปเป็นส่วนของชัน้
รดัประคด ประดบัด้วยลวดลายปูนป ัน้ซึ่งก าหนดอายุได้สมยัอยุธยาตอนต้น ราวปี พ.ศ.1913-
195239 องคป์รางคค์่อนขา้งสงูและมขีนาดเลก็40  บรเิวณดา้นทศิตะวนัออกเป็นอุโบสถซึง่ปจัจุบนั
เลกิใชง้านแลว้ ส่วนดา้นทศิตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นเจดยีท์รงปราสาทยอด  

 

 
 

ภาพที ่39 เจดยีท์รงปรางคว์ดัสองพีน้่อง อ าเภอสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท 
ทีม่า: คงเดช ประพฒัน์ทอง, “การส ารวจร่องรอยทางโบราณคด ีอ่างทอง สงิหบ์ุร ีชยันาท,” โบราณคดี 2, 2 
(ตุลาคม-ธนัวาคม 2511): ไม่มเีลขหน้า. 

 

                                                 
38สนัต ิเลก็สุขุม, วิวฒันาการของชัน้ประดบัลวดลายและลวดลายสมยัอยุธยา

ตอนต้น,14 และ 194; น. ณ ปากน ้าว่าเป็นแบบอู่ทองรุ่นแรก ดูใน น. ณ ปากน ้า, เท่ียวเมือง
ศิลปะอู่ทอง, 10; พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่5 ทรงมพีระราชวนิิจฉัย
ว่า “หน้าตาเป็นพระชัน้นครไชยศรี” ดูใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั , พระ
ราชหตัถเลขาคราวเสดจ็มณฑลฝ่ายเหนือในรชักาลท่ี 5, 9. 

39สนัต ิเลก็สุขุม, วิวฒันาการของชัน้ประดบัลวดลายและลวดลายสมยัอยุธยา
ตอนต้น, 79, 85.  

40คงเดช ประพัฒน์ทอง, “การส ารวจร่องรอยทางโบราณคดี อ่างทอง สิงห์บุร ี
ชยันาท,” โบราณคดี 2, 2 (ตุลาคม.-ธนัวาคม. 2511): 83. 
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ภาพที ่40 ปรางคป์ระธานวดัสองพีน้่อง เมอืงสรรคบุร ี
ภาพถ่ายเมื่อ 18 กรกฎาคม 2552 

 

 
 

ภาพที ่41 พระพุทธรปูประทบัยนืในซุม้จระน าดา้นทศิตะวนัตก พระพกัตรเ์ป็นแบบอู่ทองรุ่น 2 
ทีม่า: สนัต ิเลก็สขุมุ, วิวฒันาการของชัน้ประดบัลวดลายและลวดลายสมยัอยุธยาตอนต้น (กรุงเทพฯ: 
อมัรนิทรก์ารพมิพ,์ 2522), 194. 
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ภาพที ่42 พระพุทธรปูปางลลีาในซุม้จระน าดา้นทศิใตแ้สดงอทิธพิลสโุขทยั  
ทีม่า: สนัต ิเลก็สขุมุ, วิวฒันาการของชัน้ประดบัลวดลายและลวดลายสมยัอยุธยาตอนต้น (กรุงเทพฯ : 
อมัรนิทรก์ารพมิพ,์ 2522), 193. 
 

เจดยี์ทรงปราสาทยอดมฐีานและเรอืนธาตุเป็นแปดเหลี่ยมไปจนถึงปากระฆงั 
ส่วนเรอืนธาตุมซีุ้มจระน า 8 ทศิ ไม่ปรากฏพระพุทธรูปประดษิฐานในซุ้มจระน า ปจัจุบนัอยู่ใน
สภาพผ่านการบรูณะมาแลว้ (ภาพที ่43) 

 

 
 

ภาพที ่43 เจดยีท์รงแปดเหลีย่มวดัสองพีน้่อง เมอืงสรรคบุร ี
ภาพถ่ายเมื่อ 18 กรกฎาคม 2552 
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จากรปูแบบสถาปตัยกรรมก าหนดอายุสมยัจากปรางคป์ระธานวดัสองพี่

น้องไดใ้นสมยัอยธุยาตอนตน้ ราวกลางพุทธศตวรรษที ่2041 
2.1.5 วดัวหิารทอง 

ทีต่ัง้และสภาพทีต่ ัง้  
วดัวหิารทองอยู่ทีห่มู่ 10 ต าบลเทีย่งแท ้อ าเภอสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท 

รมิฝ ัง่ตะวนัออกของแม่น ้าน้อย หรอืแม่น ้าสรรค์ตรงโค้งหกัไปทางทศิตะวนัออก คนละฟากฝ ัง่
และเยือ้งกบัวดัมหาธาตุ เมอืงสรรคบุร ี 

หลกัฐานทางโบราณคด ี
โบราณสถานภายในประกอบดว้ยอุโบสถ (ภาพที ่44 ก) เจดยีย์่อมุมสบิ

สอง42 (ภาพที ่44 ข) มณฑป (ภาพที ่44 ค) และพระพุทธบาท (ภาพที ่44 ง) โดยสภาพอาคาร
ต่างๆ ลว้นแต่ผ่านการบูรณะแล้ว แต่กย็งัแสดงลกัษณะสถาปตัยกรรมสมยัอยุธยาตอนปลายไว ้
ดงัพบว่า อุโบสถเป็นอาคารก่ออฐิถอืปนูมฐีานแอ่นดงัทอ้งส าเภา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
41สนัต ิเลก็สุขุม, วิวฒันาการของชัน้ประดบัลวดลายและลวดลายสมยัอยุธยา

ตอนต้น, 85; คงเดช ประพฒัน์ทอง, “การส ารวจร่องรอยทางโบราณคด ีอ่างทอง สงิห์บุร ี
ชยันาท,” โบราณคดี 2, 2: 84-85; น. ณ ปากน ้า, เท่ียวเมืองศิลปะอู่ทอง, 10; โทโมฮโิตะ   
ทะคะตะ, “แบบอยา่งของเจดยีใ์นเมอืงสรรคบุร ีกบัการสะทอ้นความสมัพนัธท์างประวตัศิาสตร์,” 
49. 

42เป็นเจดยีผ์งัสีเ่หลีย่มเพิม่มมุตัง้แต่ส่วนฐานกระทัง่บลัลงัก์ซึง่ น. ณ ปากน ้าเรยีกว่า 
“เจดยีย์อ่มมุไมส้บิสอง” ดเูพิม่เตมิใน น. ณ ปากน ้า [นามแฝง], เท่ียวเมืองศิลปะอู่ทอง, 10. 
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                                    (ก)                                                              (ข) 

 

    
                             (ค)                                                               (ง) 

 
ภาพที ่44  (ก) อุโบสถ วดัวหิารทอง เมอืงสรรคบุร ี
  (ข) เจดยีย์่อมุมสบิสอง วดัวหิารทอง 
  (ค) มณฑปพระพุทธบาท 
  (ง) พระพุทธบาท 
ภาพถ่ายเมื่อ 12 มถุินายน 2554 
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2.1.6 วดัพระแกว้  
ทีต่ัง้และสภาพทีต่ ัง้ 
วดัพระแก้วอยู่หมู่ 10 ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จงัหวัด

ชัยนาท43 นอกคูเมืองโบราณแพรกศรีราชา44 ห่างจากวัดมหาธาตุสรรคบุรีซึ่งตัง้อยู่เกือบ
ศูนยก์ลางของเมอืงไปทางทศิใตป้ระมาณ 3 กโิลเมตร45  

หลกัฐานทางโบราณคดี46 
อาคารเดมิที่ยงัคงเหลอือยู่47 คอื อาคารก่ออิฐถือปูนซึ่งสนันิษฐานว่า

เป็นอุโบสถอยู่ทางทศิตะวนัตกของเจดยีป์ระธาน และเจดยีป์ระธาน โดยสนันิษฐานว่าแผนผงั
เดมิของวดัน่าจะวางตวัในแนวตะวนัออก - ตะวนัตก ประกอบด้วยวหิาร เจดีย์ประธาน และ
อุโบสถ48 (แผนผงัที ่5) 

                                                 
43ส านักศลิปากรที ่4 ลพบุร,ี “โครงการบูรณะเจดยีว์ดัพระแก้ว ต าบลแพรกศรรีาชา 

อ าเภอสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท ปีงบประมาณ 2552,” 15. 
44วดัพระแก้วนี้ตัง้อยู่นอกเมอืง ไม่ห่างจากเมอืงนักคล้ายกบัวดัอรญัญกิ ดูใน น. ณ 

ปากน ้า [นามแฝง], เท่ียวเมืองศิลปะอู่ทอง, 24-34. 
45คงเดช ประพฒัน์ทอง, “ชยันาท,” โบราณคดี 1, 1: 95. 
46ส านักศลิปากรที ่4 ลพบุร,ี “โครงการบูรณะเจดยีว์ดัพระแก้ว ต าบลแพรกศรรีาชา 

อ าเภอสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท ปีงบประมาณ 2552,” 21, ภาคผนวก 2. 
47พบพระปรางค์ศิลาด้วย ดูเพิ่มเติมใน คงเดช ประพัฒน์ทอง , “ชัยนาท, ” 

โบราณคดี 1, 1: 96. 
48คงเดช ประพฒัน์ทอง, “ชยันาท,” โบราณคดี 1, 1: 96. 



 
100 

 

 
 
แผนผงัที ่5 แผนผงัวดัพระแกว้ เมอืงสรรคบุร ี
ทีม่า: ส านกัศลิปากรที ่4 ลพบุร,ี “โครงการบรูณะเจดยีว์ดัพระแกว้ ต าบลแพรกศรรีาชา อ าเภอสรรคบุร ี
จงัหวดัชยันาท ปีงบประมาณ 2552”, ภาคผนวก. 
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วหิารหลงัปจัจุบนัสรา้ง เมื่อพ.ศ.2508 อยู่ทางทศิตะวนัออกของเจดยี์
ประธาน โดยสร้างขึ้นบนโบราณสถานที่คาดว่าเป็นวหิารเดมิ ภายในประดษิฐานพระพุทธรูป 
ประทบันัง่สมาธริาบปางมารวชิยั สกุลช่างทอ้งถิน่ ชาวบา้นเรยีกกนัว่า “หลวงพ่อฉาย” (ภาพที ่
45 ก) ด้านหลังมีทับหลังศิลาจ าหลักศิลปะขอมแบบบาปวน (ราว พ.ศ.1560-1630)49                       
รปูพระอนิทรท์รงชา้งเอราวณัประทบัอยูเ่หนือหน้ากาล ตดิกลบัหวัอยู่50 (ภาพที ่45 ข) 

 

  
                                          (ก)                                                   (ข) 

 
ภาพที ่45  (ก) หลวงพ่อฉาย วดัพระแกว้  

(ข) ทบัหลงัดา้นหลงัหลวงพ่อฉาย ศลิปะขอมแบบบาปวน 
ภาพถ่ายเมื่อ 18 กรกฎาคม 2552 
 

อุโบสถซึง่คาดว่าเป็นหลงัเดมิอยู่ดา้นทศิตะวนัตกของเจดยีป์ระธานเป็น
ซากอาคาร โครงสร้างมีระบบการตัง้เสารบัน ้ าหนักหลังคาจริง โดยก่อผนังเฉพาะ 2 ห้อง
ส่วนทา้ยเสา ซึง่สนันิษฐานว่าเป็นทีป่ระดษิฐานพระประธาน ส่วนอกี 3 ห้องมรี่องรอยของรเูต้า

                                                 
49ดูลกัษณะทบัหลงัสมยับาปวน ใน สมทิธ ิศริภิทัร และมยุร ีวรีะประเสรฐิ, ทบัหลงั 

(กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร, 2533), 24. 
50คงเดช ประพฒัน์ทอง, “ชยันาท,” โบราณคดี 1, 1: 95-96. 
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ส าหรบัเสยีบผนังไมเ้ตี้ยๆ ระหว่างเสา ซึง่รเูสยีบเต้าบนเสามกีารลดระดบัไปทางทศิตะวนัตก 51 
เช่นเดยีวกบัพืน้ทีท่ีท่ าลดระดบัไปทางทศิเดยีวกนั52 (ภาพที ่46) 

 

      
                                         (ก)                                                            (ข) 

 
ภาพที ่46 (ก-ข) อุโบสถ (เดมิ) วดัพระแกว้ เมอืงสรรคบุร ี
ภาพถ่ายเมื่อ 18 กรกฎาคม 2552 
 

เจดยีป์ระธานของวดัเป็นเจดยีก่์ออฐิไม่สอปูน ได้รบัการบูรณะแล้วใน 
พ.ศ.2440 2498 2525 และ 2552 ท าให้รูปแบบของเจดยีม์คีวามเปลี่ยนแปลงไป แต่จาก
ภาพถ่ายเก่าท าให้ทราบถึงรูปแบบดัง้เดิมของเจดีย์ได้53 (ภาพที่ 47) คือ ส่วนฐานอยู่ในผัง
                                                 

51ส านักศลิปากรที ่4 ลพบุร,ี “โครงการบูรณะเจดยีว์ดัพระแก้ว ต าบลแพรกศรีราชา 
อ าเภอสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท ปีงบประมาณ 2552”, 16-17. 

52ลกัษณะดงักล่าวท าใหน้ายธนธร กติตกิานตต์ัง้ขอ้สนันิษฐานว่า อาคารหลงันี้น่าจะ
หนัหน้าไปทางทศิตะวนัตก ซึ่งคงเดช ประพฒัน์ทอง กล่าวว่า เดมิอุโบสถหนัหน้าไปทางทิศ
ตะวนัตก เนื่องจากเคยมลี าแม่น ้าเดมิอยู่ ดูใน ธนธร กิตติกานต์, “เจดยี์วดัพระแก้ว สรรคบุร ี
จงัหวดัชยันาท,” (วิทยานิพนธ์ปรญิญามหาบณัฑติ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ ภาควิชา
ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2549), 22; คงเดช ประพฒัน์ทอง, 
“ชยันาท,” โบราณคดี 1, 1: 96. 

53โทโมฮิโตะ ทะคะตะ, “แบบอย่างของเจดีย์ในเมืองสรรคบุรีกับการสะท้อน
ความสมัพนัธท์างประวตัศิาสตร์ ”, 12-28; คงเดช ประพฒัน์ทอง, “ชยันาท,” โบราณคดี 1, 1: 
95-96. 
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สี่เหลี่ยมจตุัรสั ฐานล่างสุดเป็นฐานเขยีงเตี้ยๆ 3 ชัน้ ชัน้ที่สองเป็นฐานบวัผงัสี่เหลี่ยมจตุัรสัยดื
ทอ้งไมส้งูประดบัลวดบวัเป็นลกูแกว้อกไก่ 2 เสน้  

เรอืนธาตุชัน้แรกมผีงัสี่เหลี่ยม มเีสาอิงแบ่งผนังแต่ละด้านออกเป็น 5 
ช่อง ช่องกลางเจาะเป็นจระน าประดษิฐานพระพุทธรูปยนื ทางทศิเหนือและใต้แสดงปางถวาย
เนตร (ภาพที ่48) องคท์ศิตะวนัตกพระเศยีรและพระกรช ารดุหกัหายไป54 ส่วนองคท์ศิตะวนัออก
ไม่ปรากฏแล้ว ด้านข้างซ้ายขวาช่องจระน าประธานเป็นจระน าเล็กขนาบอยู่ประดิษฐาน
พระพุทธรปูยนืปางประทานอภยัดว้ยพระหตัถ์ขวา (ภาพที ่48) ดา้นบนช่องจระน าเจาะเวา้ขึน้มี
ลกัษณะเป็นซุม้ ส่วนพืน้ทีผ่นงัทีเ่หลอืถดัจากช่องจระน าซา้ยขวาเป็นผนงัโล่ง  

เรือนธาตุชัน้ที่ 2 ผังเป็นแปดเหลี่ยมมีการเจาะจระน าทิศหลักสี่ทิศ
ประดษิฐานพระพุทธรปูยนื องคด์า้นทศิเหนือและใต้แสดงปางถวายเนตร องคท์ศิตะวนัตกแสดง
ปางประทานอภยัดว้ยพระหตัถ์ขวา และองค์ทศิตะวนัออกไม่ปรากฏ55 กรอบซุม้จระน ายงัเหลอื
เคา้โครงมากกว่าเรอืนธาตุชัน้แรก มเีค้าโครงกรอบหน้านางที่ปรากฏในศลิปะสุโขทยั56 (ภาพที ่
49) ทีม่มุทัง้ 4 มเีจดยีจ์ าลองประดบัอยู ่ 

ส่วนยอดเป็นองคร์ะฆงัค่อนขา้งสงูเพรยีวยาวและค่อนขา้งเลก็ บลัลงัก์มี
ผงัแปดเหลี่ยมประดบัลายปูนป ัน้กระจงัสามเหลี่ยมภายในเป็นภาพเทพพนม57 (ภาพที่ 50) 
เหนือขึน้ไปปลอ้งไฉน58 

                                                 
54แต่ปรากฏรสู าหรบัเสยีบเดอืยแสดงลกัษณะการต่อส่วนพระพาหาในแนวยกขึน้ ดู

เพิม่เติมใน ส านักศลิปากรที่ 4 ลพบุร,ี “โครงการบูรณะเจดียว์ดัพระแก้ว ต าบลแพรกศรรีาชา 
อ าเภอสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท ปีงบประมาณ 2552”, 23. 

55บา้งระบุว่า ประดษิฐานพระพุทธรปูปางถวายเนตรประทบัยนืทัง้ 4 ทศิ ดูเพิม่เตมิ
ใน คงเดช ประพฒัน์ทอง, “ชยันาท,” โบราณคดี 1, 1: 95-96; หรอืประดษิฐานพระพุทธรปูปาง
หา้มสมทุร ดใูน ธนธร กติตกิานต,์ “เจดยีว์ดัพระแกว้ สรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท”, 26.  

56สนัต ิเลก็สุขมุ, ศิลปะสโุขทยั (กรงุเทพ: เมอืงโบราณ, 2540), 91. 
57น. ณ ปากน ้า [นามแฝง], สมดุภาพประวติัศาสตรศิ์ลปะสยามประเทศ: ศิลปะ

ก่อนกรงุศรีอยุธยา, 156-157; ส านักศลิปากรที่ 4 ลพบุร,ี “โครงการบูรณะเจดยีว์ดัพระแก้ว 
ต าบลแพรกศรรีาชา อ าเภอสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท ปีงบประมาณ 2552”, 23. 

58สนัต ิเลก็สุขมุ, ศิลปะอยธุยา: งานช่างหลวงแห่งแผน่ดิน, 75. 
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ภาพที ่47 เจดยีว์ดัพระแกว้ เมอืงสรรคบุร ี
ทีม่า: น. ณ ปากน ้า [นามแฝง], “สรรคบ์ุร ีนครแห่งความฝนั,” เมืองโบราณ, 1, 1 (กนัยายน 2517): 48. 
 

 
 
ภาพที ่48 เรอืนธาตุจระน าประธานประดษิฐานพระพุทธรปูยนืปางถวายเนตรสองขา้งขนาบดว้ยพระพุทธรปู 
 ปางประทานอภยั 
ทีม่า: น. ณ ปากน ้า [นามแฝง], สมุดภาพประวติัศาสตรศิ์ลปะสยามประเทศ: ศิลปะก่อนกรงุศรีอยุธยา 
(กรุงเทพฯ: เมอืงโบราณ, 2541), 156. 
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ภาพที ่49 กรอบซุม้บนเรอืนธาตุแปดเหลีย่ม เจดยีว์ดัพระแกว้ เมอืงสรรคบุร ี
ทีม่า: ส านกัศลิปากรที ่4 ลพบุร,ี “โครงการบรูณะเจดยีว์ดัพระแกว้ ต าบลแพรกศรรีาชา อ าเภอสรรคบุร ี 
จงัหวดัชยันาท ปีงบประมาณ 2552”, 31. 

 

 
 

ภาพที ่50 เทพพนมปนูป ัน้ประดบัทีมุ่มบลัลงัก ์เจดยีว์ดัพระแกว้ เมอืงสรรคบุร ี
ทีม่า: น. ณ ปากน ้า [นามแฝง], สมุดภาพประวติัศาสตรศิ์ลปะสยามประเทศ: ศิลปะก่อนกรงุศรีอยุธยา 
(กรุงเทพฯ: เมอืงโบราณ, 2541), 156. 

 
จากการขุดแต่งแสดงให้เหน็ชัน้วฒันธรรมทัง้สิ้น 4 สมยั คอื สมยัที่ 1 

เป็นช่วงการใชง้านเดมิรว่มสมยักบัการสรา้งแนวก าแพง ก าหนดอายสุมยัราวพุทธศตวรรษที ่18-
1959 สมยัที ่2 เป็นชัน้พงัทลายของแนวก าแพง พบร่องรอยแนวก าแพงทีว่างตวัในแนวเหนือ-ใต ้
ก่อด้วยอฐิแบบสลบัด้านสัน้ด้านยาว สอด้วยดนิ สูงประมาณ 0.50 เมตร หนา 1 เมตรก าหนด
อายสุมยัราวพุทธศตวรรษที ่20 สมยัที ่3 เป็นชัน้การบูรณะ พบเศษอฐิหกักากปนูกระจายตวัอยู่

                                                 
59สนัต ิเลก็สุขมุและธนธร กติตกิานตไ์ดก้ าหนดอายุของเจดยี์ประธานวดัพระแก้วไว้

ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที ่19 ดเูพิม่เตมิใน สนัต ิเลก็สุขมุ, ศิลปะอยธุยา: งานช่างหลวงแห่ง
แผน่ดิน, 75; ธนธร กติตกิานต์, “เจดยีว์ดัพระแกว้ สรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท”, 77. 
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อย่างหนาแน่น หนาประมาณ 5-20 เซนตเิมตร และสมยัที่ 4 เป็นชัน้การใช้งานปจัจุบนัของวดั 
พบชัน้ดนิทีท่บัถมอยา่งราบเรยีบทีเ่กดิจากการถมปรบัพืน้ทีก่ารใช้งาน 

2.2 โบราณสถานเมอืงชยันาท (เก่า) 
2.2.1 วดัพระบรมธาตุวรวหิาร  

ทีต่ัง้และสภาพทีต่ ัง้ 
วดัพระบรมธาตุวรวหิารอยู่ที่ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยันาท

วดันี้อยู่ในเมอืงชยันาทเดมิซึ่งตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออก (ฝ ัง่ขวา) ของแม่น ้าเจ้าพระยา60 ตรง
ปากน ้าเมอืงสรรค์ไปทางทศิใต้ ห่างจากเมอืงสรรคบุรปีระมาณ 16 กิโลเมตร61 เดมิมเีชงิเทนิ
เมอืงเก่าอยูข่า้งวดั62 เดมิชื่อวดัพระธาตุ หรอืวดัหวัเมอืง (ภาพที ่51) 

 

 
 

ภาพที ่51 ดา้นทศิเหนือตดิกบัแม่น ้าเจา้พระยา 
ภาพถ่ายเมื่อ 11 มถุินายน 2554 
 

                                                 
60ราชบณัฑติยสถาน, อกัขรานุกรมศาสตร ์ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน เล่ม 2 ก ถึง 

บ, 284. 
61ประมาณ 400 เส้น ดูใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , เสด็จ

ประพาสต้น ร.ศ.๑๒๕ (กรงุเทพฯ: อมรนิทป์ริน้ติง้แอนดพ์ลบับลชิชิง่ จ ากดั, 2543), 264. 
62พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชหัตถเลขาคราวเสด็จ

มณฑลฝ่ายเหนือในรชักาลท่ี 5, 7. 
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หลกัฐานทางโบราณคด ี
อาคารหลกัในวดัที่คงเหลอืในปจัจุบนั ได้แก่ พระบรมธาตุก่อด้วยศลิา

แลง63 ตัง้อยู่บนฐานสี่เหลีย่มจตุัรสัย่อมุมรองรบัส่วนเรอืนธาตุที่มซีุ้มจระน า 4 ทศิประดษิฐาน
พระพุทธรูป ด้านทศิตะวนัออกเป็นพระพุทธรูปปูนป ัน้นูนต ่าประทบันัง่ขดัสมาธริาบ แสดงปาง
สมาธิ พระพกัตร์และพระเศียรเป็นศิลปะแบบลพบุรหีรืออู่ทองรุ่นแรก 64 เหนือซุ้มมหีน้าบัน
ประดบัซอ้นสองชัน้ เหนือขึน้ไปประดบัดว้ยเจดยีข์นาดเลก็ ช่องระหว่างซุม้ท าเป็นมุมย่อเหลีย่ม
ขึน้ไป เหนือขึ้นไปพื้นที่ระหว่างซุ้มจระน าประดบัด้วยเจดยีข์นาดเล็กประดษิฐานพระพุทธรูป
ภายใน รองรบัองคร์ะฆงั เหนือขึน้ไปเป็นบวักลบีซอ้นทรงกลมรองรบัปลยีอด ส่วนยอดมลีกัษณะ
เป็นเฟืองโลกประดบัท านองจะเป็นฉตัรประดบัอกีทหีนึ่ง (ภาพที ่52) 
   

 
 

ภาพที ่52 พระบรมธาตุ วดัพระบรมธาตุวรวหิาร เมอืงชยันาท 
ทีม่า: พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั, เสดจ็ประพาสต้น ร.ศ.๑๒๕ (กรุงเทพฯ: อมรนิทป์ริน้ติ้ง
แอนดพ์ลบับลชิชิง่ จ ากดั, 2543), 34-36. 

                                                 
63กองโบราณคด ีกรมศลิปากร, บรรณาธกิาร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหน่วย

ศิลปากรท่ี 1, 591. 
64คงเดช ประพฒัน์ทอง, “ชยันาท,” โบราณคดี 1, 1: 100-101. 
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พระอุโบสถก่ออฐิถือปูน กว้าง 9 เมตร ยาว 24 เมตร พระประธาน

ภายในเป็นพระพุทธรปูปางมารวชิยั65 
วหิารก่ออิฐถือปูน สนันิษฐานว่าสร้างขึ้นราว พ.ศ.2410 ประดิษฐาน

พระพุทธรูปยนื หล่อดว้ยทองเหลอืง แสดงปางห้ามสมุทร พระพุทธรปูประสาทพรพมินต์ อ่าง
ศลิา และพระประจ าวนั 9 องค์66 (ภาพที ่53-54) ทีด่า้นหน้าวหิารพบศลิาจารกึวดัพระบรมธาตุ
ชยันาทหรอืจารกึหลกัที ่9767 เนื้อหากล่าวถงึการเรีย่ไรปฏสิงัขรณ์พระธาตุในปี พ.ศ.2260 ตรง
กบัรชัสมยัของสมเดจ็พระเจา้ทา้ยสระ โดยเรยีกเมอืงสรรคว์่าเมอืงแพรก (ภาพที ่1) 

 

    
                                 (ก)                                                               (ข) 

 
ภาพที ่53 (ก-ข) วหิาร วดัพระบรมธาตุวรวหิาร เมอืงชยันาท 
ทีม่า: พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั, เสดจ็ประพาสต้น ร.ศ.๑๒๕ (กรุงเทพฯ: อมรนิทป์ริน้ติ้ง
แอนดพ์ลบับลชิชิง่ จ ากดั, 2543), 34, 36. 

 
 

                                                 
65กองพุทธศาสนสถาน, ประวติัวดัทัว่ราชอาณาจกัร (กรุงเทพฯ: กองพุทธศาสน

สถาน, 252), 446. 
66เรือ่งเดยีวกนั. 
67ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี  4: ประมวลจารึกท่ีพบในภาคเหนือ ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคกลางของประเทศไทย อนัจารึกด้วยอกัษร 
และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสนัสกฤต, 68-76. 
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2.2.2 วดัส่องคบ68  
ทีต่ัง้และสภาพทีต่ ัง้ 
วดัส่องคบอยู่หลงัเมอืงชยันาทเก่า ต าบลชยันาท อ าเภอเมอืงชยันาท 

(ภาพที ่54) ตัง้อยู่ตดิกบัสนัคูเมอืงด้านทิศตะวนัตก ทางดา้นทศิตะวนัตกของวดัคอืแม่น ้าน้อย 
ส่วนดา้นทศิตะวนัออกเป็นแมน่ ้าเจา้พระยา  

หลกัฐานทางโบราณคด ี
อาคารต่างๆ ภายในวัดเป็นสิ่งก่อสร้างใหม่ทัง้หมด ได้แก่ อุโบสถ 

(บูรณะใหม่) (ภาพที่ 55) และพระปรางค์ อย่างไรก็ตามการส ารวจในอดตียงัคงพบเจดยีเ์ก่าที่
ปลายสนัคทูศิตะวนัตก รอ่งรอยอุโบสถหลงัเดมิ ปรางคแ์ละเจดยี ์
 

   
(ก) 
 

 
(ข) 
 

ภาพที ่54  (ก) บรเิวณทีเ่คยเป็นโบราณสถานเก่าทีว่ดัสอ่งคบ 
 (ข) อุโบสถใหม่ทีส่รา้งทบัอุโบสถหลงัเก่า วดัสอ่งคบ 
ที่มา: กองโบราณคด ีกรมศลิปากร, บรรณาธกิาร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหน่วยศิลปากรท่ี 1 
(กรุงเทพฯ: กองโบราณคด,ี 2537), 600-601. 

                                                 
68กองโบราณคด ีกรมศลิปากร, บรรณาธกิาร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหน่วย

ศิลปากรท่ี 1, 600-601; กรมศลิปากร, ทะเบียนโบราณวตัถสุถานทัว่ราชอาณาจกัร, 143. 
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2.2.3 วดัธรรมามลูวรวหิาร69  
ทีต่ัง้และสภาพทีต่ ัง้  
วดัธรรมามูลวรวิหารตัง้อยู่ที่เลขที่ 1 ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมอืง

ชยันาท จงัหวดัชยันาท รมิฝ ัง่แม่น ้าเจา้พระยาด้านทศิตะวนัออก ที่เชงิเขาธรรมามูล70 (ภาพที ่
55-56) 

 

 
 

ภาพที ่55 รปูล าแม่น ้าถ่ายจากเขาธรรมามลู 
ทีม่า: พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั. พระราชหตัถเลขาคราวเสดจ็มณฑลฝ่ายเหนือในรชักาล
ท่ี 5, พมิพใ์นงานฌาปนกจิศพ นายยนืยง วรโพธิ ์และ เดก็หญงิสุภาวด ีวรโพธิ ์17 ม.ิย. 2508 (กรุงเทพฯ: 
กรมศลิปากร, 2508), 10 
 

    
                                  (ก)                                                               (ข) 

 
ภาพที ่56  (ก) ภูมสิถานบรเิวณวดัเขาธรรมามลู ถ่ายจากทศิตะวนัออกไปตะวนัตก 
 (ข) ภูมสิถานบรเิวณวดัเขาธรรมามลู ถ่ายจากทศิตะวนัตกไปตะวนัออก 
ภาพถ่ายเมื่อ 11 มถุินายน พ.ศ.2554 
                                                 

69กองโบราณคด ีกรมศลิปากร, บรรณาธกิาร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหน่วย
ศิลปากรท่ี 1, 606. 

70กองพุทธศาสนสถาน, ประวติัวดัทัว่ราชอาณาจกัร, 448-449. 
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หลกัฐานทางโบราณคด ี
พระอุโบสถเดมิเป็นโถง มเีสาอฐิหลงัคาเครื่องประดุ มุงกระเบื้องกูบ71 

ภายในประดษิฐานพระประธานภายในอุโบสถเป็นพระพุทธรปูส ารดิปางมารวชิยั อญัเชญิมาจาก
เมอืงสรรคบุรตีามพระราชด ารสัในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจา้อยูห่วั72 

ใบเสมารอบพระอุโบสถ มทีัง้ใบเสมาศลิาทรายขาวลวดลายที่ฐานเป็น
เครอืเถา ระเบยีบลายเป็นศลิปะก่อนอยุธยา คอื สมยัอโยธยา – สุพรรณภูม ิอู่ทอง และลพบุรี
ตอนปลาย (ภาพที่ 57)  และใบเสมาศิลาทรายสแีดงจ าหลกัลายกนกเป็นที่นิยมกนัในรชักาล
สมเดจ็พระเจา้ปราสาททอง ราวพุทธศตวรรษที ่22-2373 (ภาพที ่58-59)  

 

 
 

ภาพที ่57 ใบเสามาศลิาทรายขาวลายเครอืเถา วดัธรรมามลูวรวหิาร 
ทีม่า: น. ณ ปากน ้า [นามแฝง], สมุดภาพประวติัศาสตรศิ์ลปะสยามประเทศ: ศิลปะก่อนกรงุศรีอยุธยา 
(กรุงเทพฯ: เมอืงโบราณ, 2541), 164. 
 

 
 

 
 
 
 

                                                 
71คงเดช ประพฒัน์ทอง, “ชยันาท,” โบราณคดี 1, 1: 79. 
72พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระราชหัตถเลขาคราวเสด็จ

มณฑลฝ่ายเหนือในรชักาลท่ี 5, 10; กรมศิลปากร, วฒันธรรม พัฒนาการทาง
ประวติัศาสตร ์เอกลกัษณ์และภมิูปัญญา จงัหวดัชยันาท (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการฝ่าย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2542), 69. 

73คงเดช ประพฒัน์ทอง, “ชยันาท,” โบราณคดี 1, 1: 81. 
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                                 (ก)                                                               (ข) 

 
ภาพที ่58 (ก-ข) ใบเสมาศลิาทรายสแีดงรอบพระอุโบสถ วดัธรรมามลูวรวหิาร 
ภาพถ่ายเมื่อ 18 กรกฎาคม 2552 

 
วิหารเป็นอาคารผงัสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบ่งเป็นสองตอน 74 ห้องหน้าประดิษฐาน

พระพุทธรปูประจ าวดั “หลวงพ่อธรรมจกัร” 75 (ภาพที ่59) เป็นพระพุทธรปูประทบัยนืแสดงปาง
ประทานอภยั ที่ตรงฝ่าพระหตัถ์เบื้องขวาที่แสดงปางนัน้ปรากฏรูปธรรมจกัร ซึ่งสมเดจ็เจา้ฟ้า
กรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศต์รสัเกีย่วกบัหลวงพ่อธรรมจกัรไวว้่า 

             เป็นพระยนืผลกัมอืขวา กลางใจมอืมตีราบวัเรยีกว่าตราธรรมจกัร พระนี้ท า
ดว้ยอฐิปนูกอ่ตดิกบัฝามคีรึง่ซกี เป็นพระฝีมอืเกา่แต่ทหีลงัในโบสถ ์ในการตตีราธรรมจกัร
ไปคนละอนัสองอนันัน้ ท าใหม้อืพระหกั ตอ้งเอาเหลก็ท าหลกัค า้ไว้76 

 

                                                 
74วหิารนี้เคยบูรณะมาแล้วเมื่อ พ.ศ.2497 และ 2522 ดูเพิม่เตมิใน กองพุทธศาสน

สถาน, ประวติัวดัทัว่ราชอาณาจกัร, 449. 
75คงเดช ประพฒัน์ทอง, “ชยันาท,” โบราณคดี 1, 1: 78. 
76เรือ่งเดยีวกนั, 79. 
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ภาพที ่59 หลวงพ่อธรรมจกัร วดัธรรมามลูวรวหิาร 
ภาพถ่ายเมื่อ 11 มถุินายน 2554 
 

ส่วนห้องหลงัเป็นโถงยาวมฐีานชุกชปีระดษิฐานพระพุทธรูปประธานองค์ใหญ่
ศลิา พระพุทธรูปศลิาขนาดเลก็หลายองค์77 และพระพุทธบาทจ าลองศลิาจ าหลกั เมื่อครัง้ที่
สมเดจ็เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์เสดจ็ ทรงตรสัถงึพระพุทธบาทจ าลองน้ีไวว้่า “....พระ
บาทท าดว้ยศลิา ลายลกัษณ์สลกัโปนรปูกลมตามวงจกัร ศลิารอยพระบาทแผ่นน้ีเก่ามาก...”78 

เจดยีด์้านหลงัวหิารนัน้ก่ออฐิถอืปูนอยู่ในสภาพทรุดโทรมมาก เหลอืเพยีงส่วน
ฐานและเจดยีร์ายทีต่ ัง้อยูบ่นฐาน79 (ภาพที ่60) 
                                                 

77ปจัจุบนัพระเศียรเป็นของจ าลองเพราะถูกคนรา้ยลกัลอบตดัไป ดูเพิม่เตมิใน คง
เดช ประพฒัน์ทอง, “ชยันาท,” โบราณคดี 1, 1: 79-81. 

78เรือ่งเดยีวกนั, 81. 
79พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระราชหัตถเลขาคราวเสด็จ

มณฑลฝ่ายเหนือในรชักาลท่ี 5, (5) – 10. 
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ภาพที ่60 เจดยีด์า้นหลงัวหิาร วดัธรรมามลูวรวหิาร 
ภาพถ่ายเมื่อ 11 มถุินายน 2554 

 
นอกจากนี้อยู่บนยอดเขายังมีโบราณสถานอีกกลุ่มหนึ่ง80 (ภาพที่ 61 ก) 

สนันิษฐานว่าเดมิน่าจะเคยเป็นวดัมาก่อน สมยัหลงัจงึลดลงไปตัง้ตรงไหล่เขาร่องรอยโบราณ
สถานที่พบมดีงันี้  ฐานเจดยี์ทรงแปดเหลี่ยม 2 องค์ และวิหารตอน 1 หลงัตัง้อยู่ทางทศิใต้               
(ภาพที ่61 ข) 
 

    
                                  (ก)                                                                (ข) 
 
ภาพที ่61 (ก) ซากโบราณสถานทศิตะวนัออก บนเขาธรรมามลู 

(ข) วหิารบนเขาธรรมามลู  
ภาพถ่ายเมื่อ 11 มถุินายน 2554 

                                                 
80 เรือ่งเดยีวกนั, 82-83. 
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สรปุ 
โบราณสถานเมืองแพรกศรีราชาก าหนดอายุสมัยได้ว่าอยู่ในสมยัอยุธยา

ตอนต้น สอดคลอ้งกบัหลกัฐานเอกสารดงัที่กล่าวมาแล้ว รปูแบบทางสถาปตัยกรรมชีใ้หเ้หน็ว่า 
วดัพระแก้วเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุด ราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 ส่วนวดัมหาธาตุมอีายุราวพุทธ
ศตวรรษที ่19-20 วดัพระยาแพรก วดัโตนดหลาย และวดัสองพีน้่องมอีายรุาวพุทธศตวรรษที ่20 

อกีทัง้ ยงัสามารถแบ่งกลุ่มตามรปูแบบเจดยีไ์ด ้ดงันี้ 
เจดยีท์รงปราสาทยอดมเีรอืนธาตุเป็นแปดเหลีย่ม (ตารางที ่7) นับเป็นรปูแบบ

ทีน่ิยมมากในเมอืงแพรกศรรีาชา ไดแ้ก่ เจดยีป์ระธานวดัพระแก้วซึง่เป็นเจดยีท์รงปราสาทยอดมี
เรอืนธาตุสีเ่หลีย่มรองรบัเรอืนธาตุแปดเหลีย่ม ส่วนเจดยีเ์จดยีป์ระธานวดัพระยาแพรก เจดยีร์าย
วดัมหาธาตุ 7 องค์ และเจดยี์รายวดัสองพี่น้องเป็นเจดยีท์รงปราสาทยอดมเีรอืนธาตุเป็นแปด
เหลีย่ม 

เจดีย์ทรงปรางค์ (ตารางที่ 8)  ได้แก่ เจดีย์รายวดัมหาธาตุเป็นเจดีย์ทรง
ปรางคย์อดกลบีมะเฟือง และเจดยีป์ระธานวดัสองพีน้่อง 

เจดยีท์รงพุ่มขา้วบณิฑ ์(ตารางที ่9) ไดแ้ก่ เจดยีป์ระธานวดัโตนดหลาย 
สมยัต่อมา พบโบราณสถานสมยัอยุธยาตอนปลายที่เมอืงแพรกศรรีาชาและ

เมอืงชยันาท (เก่า) ไดแ้ก่ วดัวหิารทอง วดัพระบรมธาตุวรวหิาร วดัส่องคบ วดัธรรมามลู และวดั
ป่าขา้วเปลอืกซึ่งปจัจุบนับรเิวณวดักลายเป็นประตูส่งน ้า แต่ปรากฏชื่อในจารกึหลกัที่ 97 และ
เป็นทีน่่าสงัเกตว่าโบราณสถานส่วนใหญ่ตัง้อยูใ่กลก้บัแมน่ ้าทัง้สิน้ (แผนทีท่ี ่6) 
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ชื่อ
โบราณสถาน

ทีต่ ัง้
เจดยีป์ระธาน เจดยีร์าย

ฐาน ฐานชัน้ลา่งสุด ฐานชัน้ทีส่อง เรอืนธาตุ เรอืนธาตุชัน้แรก เรอืนธาตุชัน้ทีส่อง อายสุมยั

วดัพระแก้ว 
เมืองสรรค์

นอกเมอืงสรรค์ / ผงัสีเ่หลีย่มจตุัรสั
ก่ออฐิไม่สอปนู

ฐานเขยีง 3 ชัน้ ผงัสีเ่หลีย่มจตุัรสัยดืทอ้งไม้
ประดบับวัลกูแกว้อกไก่ 2 
เสน้

2 ชัน้ ผงัสีเ่หลีย่ม
ฐานเขยีง 2 ชัน้
จระน า 4 ทศิ
  N ปางถวายเนตร
  S ปางถวายเนตร
  W ช ารดุ
  E ไม่พบ
ขนาบดว้ยจระน าเลก็
  ปางประทานอภยั-ขวา

ผงัแปดเหลีย่ม
จระน า 4 ทศิหลกั
  N ปางถวายเนตร
  S ปางถวายเนตร
  W ปางประทานอภยั-ขวา
  E ไม่พบ
มุมทัง้ 4 ประดบัเจดยีจ์ าลอง

ปากระฆงั
เป็นฐานบวั
ลกูแกว้
อกไก่ 2 ชัน้

องคร์ะฆงั-
สงูเพรยีว

บลัลงัก์
ผงัแปดเหลีย่ม
ประดบักระจงั
สามเหลีย่มรปู
เทพพนม

ปลอ้งไฉน พศต. 18-19

วดัพระยา
แพรก

ในเมอืงสรรค์ / พศต. 20 ก่อน
สรา้งวดั
พศต. 20-21 
สรา้งวดั

วดัมหาธาตุ ในเมอืงสรรค์ / ผงัแปดเหลีย่ม จระน า 8 ทศิ ประดษิฐานพระพทุธรปู 8 ทศิ มชี ัน้ซ้อน 1 ชัน้ท าเป็นซุ้ม 8 ทศิ บวัทรงคลุ่ม องคร์ะฆงั บวัทรงคลุ่มเถา ปลี ลกูแกว้ ปลยีอด

7 องค์ ผงัแปดเหลีย่ม จระน า 8 ทศิ ในจระน าเป็นผงัเรยีบ มชี ัน้ซ้อน 2 ชัน้ท าเป็นซุ้ม 8 ทศิ

ผงัแปดเหลีย่ม จระน า 8 ทศิ ในจระน าเป็นผงัเรยีบ มชี ัน้ซ้อน 1 ชัน้ท าเป็นซุ้ม 8 ทศิ บวัทรงคลุ่ม องคร์ะฆงั บวัทรงคลุ่มเถา ปลี ลกูแกว้ ปลยีอด

ผงัแปดเหลีย่ม จระน า 8 ทศิ ประดษิฐานพระพทุธรปู 8 ทศิ มชี ัน้ซ้อน 1 ชัน้ท าเป็นซุ้ม 8 ทศิ บวัทรงคลุ่ม องคร์ะฆงั บวัทรงคลุ่มเถา ปลี ลกูแกว้ ปลยีอด

ผงัแปดเหลีย่ม ประดษิฐานพระพทุธรปู 8 ทศิ
พระพทุธรปูลลีา
ปางประทานอภยั

มชี ัน้ซ้อน 1 ชัน้ท าเป็นซุ้ม 8 ทศิ บวัทรงคลุ่ม องคร์ะฆงั บวัทรงคลุ่มเถา ปลี ลกูแกว้ ปลยีอด

ผงัแปดเหลีย่ม จระน า 8 ทศิ ประดษิฐานพระพทุธรปู 8 ทศิ มชี ัน้ซ้อน 1 ชัน้ท าเป็นซุ้ม 8 ทศิ บวัทรงคลุ่ม องคร์ะฆงั บวัทรงคลุ่มเถา ปลี ลกูแกว้ ปลยีอด

ผงัแปดเหลีย่ม จระน า 8 ทศิ ประดษิฐานพระพทุธรปู 8 ทศิ มชี ัน้ซ้อน 1 ชัน้ท าเป็นซุ้ม 8 ทศิ
จระน าตดิกบัซุ้ม "ซุ้มหน้านาง"

บวัทรงคลุ่ม องคร์ะฆงั บวัทรงคลุ่มเถา ปลี ลกูแกว้ ปลยีอด

วดัสองพีน้่อง ในเมอืงสรรค์ / ผงัแปดเหลีย่ม จระน าแปดทศิ ในจระน าเป็นผงัเรยีบ มชี ัน้ซ้อน 1 ชัน้ท าเป็นซุ้ม 8 ทศิ องคร์ะฆงั บวัทรงคลุ่มเถา

เจดยี์
พระบรมธาตุ
วรวหิาร

ในเมอืงชยันาท

/ จระน า 4 ทศิมหีน้าบนัซ้อน 2 ชัน้

เหนือจระน าทัง้สีป่ระดบัเจดยี์
จ าลอง
มุมทีย่อ่ท าเป็นเจดยีข์นาดเลก็

องคร์ะฆงั

กลบีบวัทรงกลมซ้อน

ปลยีอดและฉตัร

ฐานเขยีงรบัฐานบวัและฐานสงิห์ กลบีมะเฟือง

ฐานเขยีงรบัฐานบวัทอ้งไมส้งู

ฐานเขยีงรบัฐานบวัทอ้งไมส้งู

ฐานเขยีงรบัฐานบวัและฐานสงิห์

ฐานเขยีงรบัฐานบวัทอ้งไมส้งู

ฐานเขยีงรบัฐานบวัและฐานสงิห์

พศต. 19-20 
สรา้งวดับนศา
สนสถานเดมิ
พศต. 22 ลงมา 
สรา้งระเบยีงคด
 และเจดยีร์าย
ในระเบยีงคด

ฐานเขยีงรบัฐานบวัทอ้งไมส้งู

ตารางที ่7 แสดงองคป์ระกอบต่างๆ ของเจดยี์ทรงปราสาทยอดทีพ่บในจงัหวดัชยันาท

ผงัแปดเหลีย่ม
จระน า 8 ทศิ
  N ปางถวายเนตร
เหนือจระน าเป็นซุ้ม 8 ทศิ

ผงัสีเ่หลีย่มจตุัรสัยอ่มุม

องคร์ะฆงัผงัแปดเหลีย่ม

ฐานเขยีงรบัฐานบวัและฐานสงิห์

ส่วนยอด
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ตารางที ่8 แสดงองคป์ระกอบต่างๆ ของเจดยีท์รงปรางคท์ีพ่บในจงัหวดัชยันาท 
สถานท่ี
พบ 

เจดีย์
ประธาน 

เจดีย์
ราย 

ฐาน เรอืนธาต ุ ส่วนยอด อายสุมยั 

วดัมหาธาตุ 

  / 
 

ฐานเขยีง 
ฐานบวัลกูฟกั 3 
ฐาน 
มบีนัไดทุกดา้น
ถงึเรอืนธาตุ 

ผงัสีเ่หลีย่มเพิม่มมุ 
จระน า 4 ทศิหลกัมซีุม้
สามเหลีย่มและซุม้ลด 
  N ปางถวายเนตร 
  S, W พระพุทธรปูลลีา 
  E พระพุทธรปูลลีา-
ประทานอภยั-ขวา 

ทรงกลบีมะเฟือง
สงูเพรยีว 
เชงิยอดกลบี
มะเฟืองประดบั
รปูเทวดา 

พศต. 21-
22 

วดัสองพี่น้อง 
/   ช ารุดมาก 

ผงัสีเ่หลีย่ม 
สงูเกอืบถงึ
ครึง่หนึ่งของ
ความสงู
ทัง้หมด 

ผงัสีเ่หลีย่มเพิม่มมุ 
  E คหูา 
  N ไม่พบ 
  S พระพุทธรปูลลีา 
  W ยนื, พระพกัตรอ์ู่
ทองรุ่น 2 

ชัน้ซอ้น  
  บนัแถลง 
  กลบีขนุน 
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ตารางที ่9 แสดงองคป์ระกอบต่างๆ ของเจดยีท์รงพุ่มขา้วบณิฑท์ีพ่บในจงัหวดัชยันาท 
สถานท่ี
พบ 

เจดีย์
ประธาน 

เจดีย์
ราย 

ฐาน เรอืนธาต ุ
ส่วนยอด 

 
อายสุมยั 

วดัโตนดหลาย 

/ 

  

ฐานชัน้ลา่งสุด
ผงัสีเ่หลีย่ม
จตุัรสั 
ฐานเขยีง 3 ชัน้
ฐานชัน้ท่ีสอง
ฐานบวัลกูแกว้
อกไก ่2 เสน้ 

เรอืนธาตชุัน้
แรก 
ผงัสีเ่หลีย่มเพิม่
มุม 
เรอืนธาตชุัน้ท่ี
สอง 
บนัแถลง 4 ทศิ 
กลบีขนุนทีม่มุ 

ส่วนยอด 
ทรงพุ่มขา้วบณิฑ ์
ปลอ้งไฉนและปลยีอด 

พศต. 20 
สรา้งวดับน
ชุมชน
ทวารวด ี
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แผนทีท่ี ่6 แสดงต าแหน่งโบราณสถานเมอืงแพรกศรรีาชา และเมอืงชยันาทเก่า 
ทีม่า: ดดัแปลงจาก กรมแผนทีท่หาร, จงัหวดัชยันาท, ระวาง 5039 III, แผนที่ประเทศไทย พมิพค์รัง้ที ่1-
NIMA, มาตราสว่น 1: 50,000.  
 
 

วดัธรรมามลูวรวหิารวรวหิาร 

วดัสอ่งคบ 

วดัวหิารทอง 

วดัพระแกว้ 

วดัพระยาแพรก 
วดัสองพีน้่อง 
วดัโตนดหลาย 

วดัมหาธาตุ 

วดัปา่ขา้วเปลอืก 
วดัพระบรมธาตุวรวหิาร 
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3.โบราณวตัถ ุ
3.1 พระพุทธรปู 

3.1.1 พระพุทธรปูปางมารวชิยั มคีวามสูง 49 เซนตเิมตร พบทีเ่มอืงสรรคบุร ี
ปจัจบุนัอยูท่ีพ่พิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร  

พระพกัตรม์ลีกัษณะเป็นเหลีย่ม เมด็พระศกเลก็ รศัมเีป็นปุ่ม มขีอบไร
พระศก พระขนงค่อนขา้งตรง พระโอษฐ์กว้าง ทรงจวีรห่มเฉียง ชายสงัฆาฏยิาวจรดพระนาภ ี
ปลายตดัตรง ประทบันัง่ขดัสมาธริาบท าพระชงฆเ์ป็นสนั พระหตัถ์ขวาคว ่าเหนือพระเพลา ส่วน
พระหตัถซ์า้ยวางหงายเหนือพระเพลา ลกัษณะดงักล่าวเป็นการผสมระหว่างศลิปะสมยัทวารวดี
และลพบุร ีจดัเป็นศลิปะอู่ทองรุน่ 1 ราวตน้พุทธศตวรรษที ่1981 (ภาพที ่62) 

 

 
 

ภาพที ่62 พระพุทธรปูปางมารวชิยัพบทีเ่มอืงสรรคบุร ี
ภาพถ่ายเมื่อ 18 พฤษภาคม 2556 
 

                                                 
81ม.จ.สุภทัรดศิ ดศิกุล, ศิลปะในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศลิปากร, 

2539), 154. 
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3.1.2 พระพุทธรูปปางมารวชิยั พบที่วดัมหาธาตุ เมอืงสรรคบุร ีปจัจุบนั
ประดษิฐานอยูท่ีม่มุระเบยีงคดดา้นทศิตะวนัตกเฉียงใต ้วดัเบญจมบพติร  

พระพกัตรม์ลีกัษณะเป็นเหลีย่ม เมด็พระศกเลก็แหลม รศัมเีป็นเปลวอนั
เป็นลกัษณะของพระพุทธรปูสุโขทยัหมวดวดัตระกวน พระขนงค่อนขา้งตรง พระโอษฐแ์บะกวา้ง 
ครองจวีรห่มเฉียง ชายสงัฆาฏยิาวจรดพระนาภ ีปลายตดัเป็นแนวโคง้ มขีอบสบงทีบ่ ัน้พระองคม์ี
หยกัตรงขอ้พระบาทมขีอบสบงเป็นเส้นคู่ พระหตัถ์ขวาคว ่าเหนือพระเพลา ส่วนพระหตัถ์ซ้าย
วางหงายเหนือพระเพลา จดัเป็นศลิปะอู่ทองรุน่ 2 ราวตน้พุทธศตวรรษที ่19 – 2082 (ภาพที ่63) 

 

 
 

ภาพที ่63 พระพุทธรปูปางมารวชิยัพบทีว่ดัมหาธาตุ เมอืงสรรคบุร ี
ภาพถ่ายเมื่อ 18 พฤษภาคม 2556 

 
 

                                                 
82ดเูพิม่เตมิใน ม.จ.สภุทัรดศิ ดศิกุล, ศิลปะในประเทศไทย, 151-152, 155. 
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3.1.3 พระพุทธรูปปางมารวชิยั “หลวงพ่อเพชร” เลขทะเบยีน ชน.15 เป็น
พระพุทธรปูส ารดิ ขนาดหน้าตกักวา้ง 72 เซนตเิมตร สงูพรอ้มฐาน 75 เซนตเิมตร83 

พระพุทธรูปองค์นี้มพีระพกัตร์ค่อนขา้งเป็นรูปไข่ เมด็พระศกใหญ่เป็น
รูปก้นหอยเวยีนขวา อุษณีษะนูนสูง พระรศัมเีป็นต่อมกลมคล้ายดอกบวัตูม พระขนงโก่ง พระ
ปรางอิม่ พระโอษฐอ์ิม่ พระหนุเป็นปม บัน้พระองคเ์ลก็ ครองจวีรห่มเฉียง พาดผา้สงัฆาฏบินพระ
องัสาซ้าย ชายสงัฆาฏอิยู่เหนือพระถนัปลายเป็นเขีย้วตะขาบซึ่งเป็นลกัษณะของพระพุทธรูป
สุโขทยั ที่เรยีกว่า หมวดวดัตระกวน อายุราวครึง่แรกพุทธศตวรรษที่ 1984 ประทบันัง่ขดัสมาธิ
เพชรซึง่เป็นลกัษณะของพระพุทธรปูในศลิปะลา้นนา แบบเชยีงแสนสงิหห์นึ่ง อายุราวปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 19 - ต้นพุทธศตวรรษที่ 2085 ส่วนพระหตัถ์ขวาที่แสดงปางมารวชิยันัน้วางคว ่าไว้
เหนือพระชานุ (ภาพที ่64) เนื่องจาก พระพกัตรท์ีย่งัไม่เป็นรปูไข่เตม็ที ่และพระองคไ์ม่อวบอ้วน
มากจงึก าหนดอายุพระพุทธรูปองค์นี้เป็นแบบอยุธยา โดยมอีิทธพิลศิลปะสุโขทยัและล้านนา 
ก าหนดอายรุาวกลางพุทธศตวรรษที ่2086 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
83เสน่ห์ ประกอบทอง, บรรณาธกิาร, โบราณวตัถช้ิุนส าคญัในพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติ ชยันาทมนีุ, 28-29. 
84ม.จ.สุภทัรดศิ ดศิกุล, ศิลปะในประเทศไทย, 104; สนัต ิเลก็สุขุม, ศิลปะสุโขทยั 

(กรงุเทพ: เมอืงโบราณ, 2555), 78-79. 
85ม.จ.สุภทัรดิศ ดศิกุล, ศิลปะในประเทศไทย, 124; สนัติ เล็กสุขุม, ศิลปะ

ภาคเหนือ: หริภญุชยั – ล้านนา (กรงุเทพ: เมอืงโบราณ, 2555), 136-139. 
86ดูเพิ่มเติมใน ศักดิช์ ัย สายสิงห์, “พระพุทธรูปขัดสมาธิเพชร ศิลปะอยุธยา: 

กรณีศกึษาพระพุทธรปูทีพ่บในองคพ์ระมงคลบพติร,” เมืองโบราณ  34, 1 (มกราคม–มนีาคม 
2551): 132-141. 
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 ภาพที ่64 พระพุทธรปูปางมารวชิยั “หลวงพ่อเพชร” 
ทีม่า: พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิชยันาทมุนี 
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3.2 พระพมิพ ์
3.2.1 พระพมิพบ์ุทองค า พบทีว่ดัมหาธาตุ เมอืงสรรคบุร ี 

ลักษณะเป็นแผ่นทอง บุเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพักตร์ร ี
ปรากฏเสน้พระเกศา และมวยพระเกศา ครองจวีรห่มเฉียง พาดผา้สงัฆาฏบินพระองัสาซา้ย ชาย
สงัฆาฏติดัตรง ประทบันัง่ขดัสมาธริาบเหนือฐานบวั เบื้องหลงัพระเศยีรท าเป็นประภามณฑล
เรยีบๆ แบบสุโขทยั ด้านหลงัเป็นพุ่มโพธิพ์ฤกษ์ทรงกลม ก าหนดอายุสมยัอยุธยาตอนต้น ราว
ครึง่หลงัพุทธศตวรรษที ่20 (ภาพที ่65) 

 

 
 

ภาพที ่65 พระพมิพบ์ุทอง 
ทีม่า: พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิชยันาทมุนี 
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3.2.2 พระพมิพ์เนื้อชนิ เลขทะเบยีน ชน.18987 พบจากการขุดคน้ในบรเิวณ 
วดัพระบรมธาตุวรวหิาร เมอืงชยันาท (เก่า) 

ลกัษณะเป็นพระพมิพ์บุแสดงปางมารวชิยั พระพกัตร์ร ีครองจวีรห่ม
เฉียงพาดผา้สงัฆาฏบินพระองัสาซา้ย ประทบันัง่ขดัสมาธริาบบนฐานบวัคว ่าบวัหงายภายใต้ซุ้ม
หน้านางแบบศลิปะสุโขทยั แต่ปลายซุ้มเป็นลายกระหนกแบบอยุธยาตอนต้น ประดบัเสาซุ้มทัง้
สองข้างด้วยแจกนัดอก ซุ้มปรกโพธิพ์ฤกษ์ จดัเป็นพระพมิพ์สมยัอยุธยาที่ได้รบัอทิธพิลศลิปะ
สุโขทยั อายรุาวครึง่หลงัพุทธศตวรรษที ่20 (ภาพที ่66) 

 

 
 

ภาพที ่66 พระพมิพ ์
ทีม่า: พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิชยันาทมุนี 

 
สรปุ 
โบราณวตัถุทีศ่กึษาทัง้พระพุทธรปูและพระพมิพม์อีายุตัง้แต่ราวพุทธศตวรรษ

ที ่19-20 หรอืสมยัอยุธยาตอนต้นซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัฐานทางโบราณคดปีระเภทอื่นๆ ทีก่ล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ ทัง้นี้ ยงัแสดงใหเ้หน็ถงึอทิธพิลศลิปะลา้นนาและสุโขทยั อกีดว้ย 

                                                 
87เสน่ห์ ประกอบทอง, บรรณาธกิาร, โบราณวตัถช้ิุนส าคญัในพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติ ชยันาทมนีุ, 38-39. 
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บทท่ี 5 

การวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาทกบัชุมชนภายนอก 
ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 19 – ต้นพทุธศตวรรษท่ี 24 

 
จากหลกัฐานทางโบราณคดีทัง้ประเภทเอกสาร โบราณสถาน และโบราณวตัถุที่

เกีย่วขอ้งกบัแหล่งโบราณคดใีนจงัหวดัชยันาทท าใหส้นันิษฐานว่าอาจมชีุมชนมาตัง้แต่สมยัก่อน
ประวตัศิาสตรท์ีแ่หล่งโบราณคดเีขาพลอง อ าเออเมอืง ร่องรอยการอยู่อาศยัชดัเจนอย่างมากใน
สมยัทวารวดทีี่เมอืงดงคอน อ าเออสรรคบุร ีแหล่งโบราณคดบี้านหนองบวั เมอืงแพรกศรรีาชา 
อ าเออสรรคบุร ีเมอืงนครน้อย เมอืงนางเหลก็ เมอืงอู่ตะเอา อ าเออมโนรมย ์แหล่งโบราณคดี
บา้นโพธิง์าม อ าเออสรรพยา และแหล่งโบราณคดเีขาขยาย อ าเออเมอืง สมยัลพบุรนีัน้ปรากฏ
หลกัฐานเป็นโบราณวตัถุ ได้แก่ ทบัหลงัแบบบาปวนที่ด้านหลงัหลวงพ่อฉายในวดัพระแก้ว 
พระพุทธรปูส ารดิปางมารวชิยั จากวดัมหาธาตุ อ าเออสรรคบุร ี(ปจัจุบนัอยู่ในพพิธิอณัฑสถาน
แห่งชาติ ชยันาทมุนี) และพระพุทธรูปนาคปรกขนาดใหญ่ 4 องค์ (ก าหนดอายุได้ราวพุทธ
ศตวรรษที ่18-19) พบบรเิวณพระบรมธาตุเจดยี ์วดัพระบรมธาตุวรวหิาร อ าเออเมอืง  

ในยุคต่อมา หลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าชุมชนโบราณ          
ในจงัหวดัชยันาทเจรญิรุง่เรอืงขึน้โดยไดร้บัอทิธพิลจากลา้นนา สุโขทยั และอยธุยา 

อนัเป็นเหตุการณ์ที่ร่วมสมยักบัช่วงที่อาณาจกัรกมัพูชาโบราณเสื่อมอ านาจลงเมื่อ
ราวพุทธศตวรรษที่ 18 บ้านเมอืงบรเิวณลุ่มแม่น ้ายมก็เจรญิขึ้น และสถาปนาเป็นอาณาจกัร
สุโขทยัเมื่อ พ.ศ.1800 ที่ตัง้ของอาณาจกัรสุโขทยันี้อยู่ระหว่างราชธานีฝ ัง่เหนือ คอื ล้านนาที่
สถาปนาเมอืงเชยีงใหม่ขึน้เมื่อ พ.ศ.18391 และราชธานีฝ ัง่ใต้ คอื กรุงศรอียุธยาที่สถาปนาขึน้
เมื่อ พ.ศ.1893 เนื่องจากทัง้สามอาณาจกัรเจรญิขึน้ร่วมสมยักนั จงึท าใหม้กีารตดิต่อสมัพนัธท์ัง้
ทางสงัคมและวฒันธรรม 

 
ความสมัพนัธข์องชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาทกบัอาณาจกัรสโุขทยั 

ความสมัพนัธร์ะหว่างชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาทกบัอาณาจกัรสุโขทยัปรากฏใน
ศลิาจารกึหลกัที่ 1 (สท./1) มอีายุสมยัพุทธศตวรรษที่ 19 กล่าวถงึเมอืง “แพรก” ซึ่งเชื่อกนัว่า 
คอื เมอืงแพรกศรรีาชา หรอืเมอืงสรรคบุรใีนปจัจุบนัมฐีานะเป็นหวัเมอืงของอาณาจกัรสุโขทยั 

                                                 
1สุรพล ด ารหิกุ์ล, แผ่นดินล้านนา: รวมบทความทางประวติัศาสตร ์โบราณคดี 

สงัคม และวฒันธรรมของล้านนา (กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ, 2545), 25. 
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เช่นเดยีวกบัสองแคว (พษิณุโลกโบราณ) ลุมบาจาย สคา คนท ีพระบาง (นครสวรรค์โบราณ) 
และสุพรรณบุร ีเป็นตน้2

 

อาณาจกัรสุโขทยัตัง้อยู่บรเิวณลุ่มน ้าปิง ยม และน่านตอนล่างเจรญิขึน้จากชุมชนที่
ตัง้อยู่ในพื้นที่จุดผ่านการตดิต่อระหว่างเมอืงเหนือ-ใต้ ตะวนัออก-ตะวนัตก กระทัง่พฒันาเป็น
อาณาจกัรเมื่อพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวช่วยกันขบัไล่ขอมสมาดโขลญล าพง
ประกาศตัง้กรงุสุโขทยัขึน้ในปี พ.ศ.1800 โดยใหพ้่อขุนบางกลางหาวปกครองโดยใชพ้ระนามว่า 
พ่อขนุศรอีนิทราทติย ์

กระทัง่รชัสมยัของพ่อขุนรามค าแหง ซึ่งเป็นกษัตรยิ์พระองค์ที่ 3 แห่งอาณาจกัร
สุโขทยั บา้นเมอืงมคีวามเจรญิรุง่เรอืงเป็นอยา่งมากและอาณาเขตของเมอืงก็ขยายไปไพศาล ดงั
ปรากฏในศลิาจารกึหลกัที่ 1 (สท./1) คอื ทางตะวนัตกมเีมอืงฉอดในเขตอ าเออแม่สอด จงัหวดั
ตากปจัจุบนั ทางตะวนัออกไปถึงเมอืงสะค้าใกล้กบัแม่น ้าโขงในเขตอาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ทางเหนือสุดมเีมอืงแพรใ่นเขตจงัหวดัแพรป่จัจบุนั และทางใตสุ้ดคอืนครศรธีรรมราช3 

โดยเมอืงแพรกเป็นชื่อหนึ่งที่ปรากฏในศิลาจารกึหลกันี้ในวรรคที่กล่าวถึงเมอืง
ทางดา้นทศิใต้ของอาณาจกัรสุโขทยั ใต้เมอืงพระบางซึ่งเชื่อกนัว่าอยู่ในเขตจงัหวดันครสวรรค์
ปจัจบุนัลงมา อกีทัง้ยงัปรากฏความว่าเมอืงแพรกศรรีาชา คอื เมอืงสรรค ์ในพระราชพงศาวดาร
ฉบบัพระราชหตัถเลขา รชักาลสมเด็จพระอินทราราชาธริาชที่ 1 ความตอนหนึ่งว่า “... พระ
เจา้อยูห่วักเ็สดจ็กลบัพระนคร แลว้จงึใหส้มเดจ็พระเจา้ลูกเธอเจา้อ้ายพระยากนิเมอืงสุพรรณบุร ี
เจา้ยีก่นิเมอืงแพรกศรรีาชา คอื เมอืงสรรค ์เจา้สามพระยากนิเมอืงชยันาท”4 

หลกัฐานดงักล่าวท าใหเ้ชื่อว่าค าว่า แพรก ในศลิาจารกึหลกัที ่1 คอื เมอืงแพรกศรี
ราชาหรอืเมอืงสรรค ์อ าเออสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาทในปจัจบุนันัน่เอง 

                                                 
2กรมศิลปากร, ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี 1: จารึกกรุงสุโขทยั (กรุงเทพฯ: กรม

ศลิปากร, 2515), 26. 
3สรุปความจาก วินัย พงศ์ศรีเพียร , บรรณาธิการ ,  ความยอกย้อนของ

ประวัติศาสตร์: พิพิธนิพนธ์เชิดชูเกียรติศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล 
(กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ, 2539), 173-203; ศรศีกัร วลัลโิภดม, เมืองโบราณในอาณาจกัร
สโุขทยั (กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ, 255). 

4พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2534), 
60-61. 
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แมก้ระนัน้ การด าเนินงานทางโบราณคดใีนเมอืงแพรกศรรีาชาบ่งชีไ้ดว้่าเมอืงแพรก
เป็นชุมชนมาตัง้แต่สมยัทวารวด ี(พุทธศตวรรษที ่12-16)5 กระทัง่สมยัสุโขทยัทีป่รากฏชื่อเมอืง
ในศิลาจารกึหลักที่ 1 นี้ ปรากฏหลกัฐานที่ชี้ได้ถึงความเกี่ยวข้องกับอาณาจกัรสุโขทยั คือ 
พระพุทธรปูลลีาซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของงานช่างสุโขทยั ดงัพบการประดบัพระพุทธรปูลลีาบนซุ้ม
จระน าของเจดยี์หลายองค์ ได้แก่ เจดยี์ทรงปราสาทยอดที่มเีรอืนธาตุเป็นแปดเหลี่ยม (พุทธ
ศตวรรษที่ 19-20) เจดยีท์รงปรางค์ยอดกลบีมะเฟือง (อาพที่ 27) วดัมหาธาตุ และเจดยีท์รง
ปรางค ์(ราวกลางพุทธศตวรรษที ่20) วดัสองพีน้่อง (อาพที ่42) แต่พระพุทธรปูลลีาเมอืงสรรคน์ี้
กม็เีอกลกัษณ์ของตนแตกต่างจากสุโขทยั คอื พระพุทธรปูลลีาแบบสุโขทยันิยมท าปางประทาน
ออยัดว้ยพระหตัถซ์า้ย ส่วนเมอืงสรรคจ์ะท าปางดว้ยพระหตัถข์วา  

การท าซุ้มจระน าเป็นซุ้มหน้านางแบบสุโขทยั6 (อายุราวครึ่งหลงัพุทธศตวรรษที ่
19)7 พบทีเ่รอืนธาตุของเจดยีร์ายทรงปราสาทยอดมเีรอืนธาตุเป็นแปดเหลีย่ม วดัมหาธาตุ (ภาพ
ที ่21) ซุม้บนเรอืนธาตุแปดเหลีย่ม เจดยีว์ดัพระแก้ว เมอืงสรรคบุร ี(อาพที ่49) เช่นเดยีวกบัซุม้
ของเจดยีท์รงปราสาทประจ าทศิตะวนัออก วดัมหาธาตุ สุโขทยั (อาพที่ 67 ก-ข) และซุม้เจดยี์
ราย วดัเจดยีเ์จด็แถว ศรสีชันาลยั (อาพที ่68) 
 

                                                 
5นอกจากนี้ยงัพบชุมชนสมยัทวารวดอีื่นๆ ด้วย คอื เมอืงอู่ตะเภา เมอืงนครน้อย 

เมอืงนางเหลก็ อ าเภอมโนรมย ์เมอืงดงคอน แหล่งโบราณคดบีา้นหนองบวั อ าเภอสรรคบุร ีบา้น
โพธิง์าม อ าเภอสรรพยา และแหล่งโบราณคดเีขาขยาย อ าเภอเมอืง                  

6สนัต ิเลก็สุขมุ, ศิลปะสโุขทยั (กรงุเทพ: เมอืงโบราณ, 2555), 116-117. 
7โทโมฮิโตะ ทะคะตะ,  “แบบอย่างของเจดีย์ในเมืองสรรคบุรีกับการสะท้อน

ความสมัพนัธ์ทางประวตัศิาสตร์”, วทิยานิพนธ ์ปรญิญามหาบณัฑติ สาขาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ 
ภาคประวตัศิาสตรศ์ลิปะ บณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศลิปากร, 2549, 21. 
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                              (ก)                                                             (ข) 
 
อาพที ่67  (ก) เจดยีท์รงปราสาทประจ าทศิตะวนัออก วดัมหาธาตุ สโุขทยั 
 (ข) ซุม้เจดยีท์รงปราสาทประจ าทศิตะวนัออก วดัมหาธาตุ สโุขทยั 
ทีม่า: สนัต ิเลก็สขุมุ, ศิลปะสุโขทยั (กรุงเทพ: เมอืงโบราณ, 2555), 53, 117. 
 

 
 

อาพที ่68 ซุม้เจดยีร์าย วดัเจดยีเ์จด็แถว ศรสีชันาลยั 
ทีม่า: สนัต ิเลก็สขุมุ, ศิลปะสุโขทยั (กรุงเทพ: เมอืงโบราณ, 2555), 117. 

 
อกีทัง้เจดยีท์รงพุ่มขา้วบณิฑ์ (ตารางที่ 9) เจดยีป์ระธาน วดัโตนดหลายซึง่เป็นวดั

รา้งตัง้อยูท่างดา้นเหนือของเมอืงแพรกศรรีาชา ห่างจากวดัสองพีน้่องไปทางทศิเหนือ 500 เมตร 
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รปูแบบทางสถาปตัยกรรม  
ฐานมผีงัเป็นสีเ่หลีย่มและสูงเกอืบถงึครึง่หนึ่งของความสูงทัง้หมด สภาพช ารุดมาก 

เรอืนธาตุอยูใ่นผงัสีเ่หลีย่มเพิม่มมุ ดา้นทศิตะวนัออกเป็นช่องคหูา ส่วนทศิหลกัดา้นอื่นๆ ท าเป็น
จระน าประดษิฐานพระพุทธ 

เจดยี์ทรงพุ่มข้าวบณิฑ์อนัถือเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะในศิลปะสุโขทยัช่วงราวพุทธ
ศตวรรษที่ 208 ซึ่งพบในสุโขทยั ศรสีชันาลยั และเมอืงเครอืข่าย ได้แก่ วดัมหาธาตุ สุโขทยั 
เจดยี์ประธานวดัเจดยี์เจด็แถว ศรสีชันาลยั เจดยี์ประธานวดัเจดยี์ทอง พษิณุโลก เจดยี์ที่วดั 
กโลทยั ก าแพงเพชร และเจดยีท์ีว่ดัสวนตาล น่าน  

จากการเปรยีบเทยีบรปูแบบเจดยีท์รงพุ่มขา้วบณิฑท์ าให้เหน็ถงึอทิธพิลของศลิปะ
สุโขทยั แต่กม็คีวามเป็นอยธุยาผสมผสานดงัจะกล่าวถงึต่อไป 

 
 
 

                                                 
8ม.จ.สุภทัรดศิ ดศิกุลก าหนดอายุเจดียแ์บบสุโขทยัแทห้รอืเจดยีท์รงพุ่มขา้วบณิฑน์ี้

ไวร้าวพุทธศตวรรษที ่19 แต่ศกัดิช์ยั สายสงิหเ์สนอน่าจะมอีายหุลงักว่านัน้เพราะเป็นรปูแบบทีม่ ี
พฒันาการมาแล้วโดยรูปแบบในช่วงแรกควรจะเป็นทรงปราสาท ดูเพิม่เติมใน ม.จ.สุภทัรดศิ 
ดศิกุล, ศิลปะในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2550), 158-159; ศกัดิช์ยั สายสงิห,์ ศิลปะ
สุโขทยั: บทวิเคราะห์หลกัฐานทางโบราณคดี จารึกและศิลปกรรม (กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2547), 95-100. 
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แผนทีท่ี ่7 แสดงความสมัพนัธข์องเจดยีท์รงพุ่มขา้วบณิฑก์บัอาณาจกัรสโุขทยั 
ทีม่า: ดดัแปลงจาก Google, “แผนที”่ เขา้ถงึเมื่อ 21 พฤษภาคม 2556, เขา้ถงึไดจ้าก http://maps.google.co. 
th/maps?hl=th&tab=wl  
 

อกีทัง้ พระพุทธรูปปางมารวชิยั “หลวงพ่อเพชร” อิทธพิลศิลปะสุโขทยัและล้านนา 
ก าหนดอายรุาวกลางพุทธศตวรรษที ่209 (ภาพที ่64) 

พระพุทธรปูองคน์ี้มลีกัษณะทีร่บัเอาอทิธพิลศลิปะสุโขทยัทีเ่รยีกว่า หมวดวดัตระกวน 
อายรุาวครึง่แรกพุทธศตวรรษที ่1910 คอื พระพกัตรค์่อนขา้งเป็นรปูไข่ อุษณีษะนูนสูง พระรศัมี
เป็นต่อมกลมคล้ายดอกบวัตูม พระขนงโก่ง พระปรางอิม่ พระโอษฐ์อิ่ม พระหนุเป็นปม ส่วน
ครองจวีรห่มเฉียง พาดผา้สงัฆาฏบินพระองัสาซา้ย ชายสงัฆาฏอิยู่เหนือพระถนัปลายเป็นเขีย้ว

                                                 
9ดูเพิ่มเติมใน ศักดิช์ ัย สายสิงห์, “พระพุทธรูปขัดสมาธิเพชร ศิลปะอยุธยา : 

กรณีศกึษาพระพุทธรปูทีพ่บในองคพ์ระมงคลบพติร,” เมืองโบราณ  34, 1 (มกราคม–มนีาคม 
2551): 132-141. 

10ม.จ.สุภทัรดศิ ดศิกุล, ศิลปะในประเทศไทย, 104; สนัต ิเลก็สุขุม, ศิลปะสุโขทยั 
(กรงุเทพ: เมอืงโบราณ, 2555), 78-79. 
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ตะขาบและท่าประทบันัง่ขดัสมาธเิพชรเป็นลกัษณะของพระพุทธรูปในศลิปะลา้นนา แบบเชยีง
แสนสงิหห์นึ่ง อายรุาวปลายพุทธศตวรรษที ่19 - ตน้พุทธศตวรรษที ่2011 

ลกัษณะการผสมผสานของอิทธิพลสุโขทยัและล้านนาพบเช่นกันในพระพุทธรูป
ขดัสมาธิเพชร ศิลปะอยุธยาจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ (ภาพที่ 69) แต่อย่างไรก็ตาม
ลกัษณะของหลวงพ่อเพชรและพระพุทธรูปจากกรุพระปรางค์วดัราชบูรณะก็แตกต่างกนัโดย
สิน้เชงิจนไมส่ามารถเชื่อมโยงความสมัพนัธก์นัไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

 
 

ภาพที ่69 พระพุทธรปูขดัสมาธเิพชร ศลิปะอยุธยาจากกรุพระปรางคว์ดัราชบรูณะ 
ทีม่า: ศกัดิช์ยั สายสงิห,์ “พระพุทธรูปขดัสมาธเิพชร ศลิปะอยุธยา: กรณีศกึษาพระพุทธรูปทีพ่บในองคพ์ระ
มงคลบพติร,” เมืองโบราณ 34, 1 (มกราคม–มนีาคม 2551): 133. 

 
อยา่งไรกต็าม จากหลกัฐานทางโบราณคดเีหน็ไดอ้ยา่งเด่นชดัว่าเมอืงแพรกศรรีาชา

เจรญิรุง่เรอืงเป็นอยา่งมากในช่วงพุทธศตวรรษ 20 ส่วนช่วงพุทธศตวรรษ 19 ซึง่เป็นช่วงที่เมอืง
แพรกถูกกล่าวถงึในศลิาจารกึหลกัที ่1 นัน้ แมใ้นปจัจุบนัจะไม่พบหลกัฐานมากนัก แต่จากการ
ขุดแต่งวดัมหาธาตุ วดัพระยาแพรก และโตนดหลายซึ่งมเีจดยี์ทรงพุ่มข้าวบณิฑเ์ป็นประธาน
ของวดัพบความต่อเนื่องของชัน้วฒันธรรมก่อนหน้าการสรา้งวดั จงึเป็นไปได้ว่าช่วงก่อนหน้า
การสรา้งวดัในเมอืงแพรกศรรีาชานัน้พื้นที่ดงักล่าวอาจเป็นศาสนสถานหรอืชุมชนเดมิในช่วง
พุทธศตวรรษ 19 และต่อมาจงึสรา้งวดัหรอืซ่อมแปลงศาสนสถานในสมยัหลงัต่อมา 
 

                                                 
11ม.จ.สุภทัรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, 124; สนัติ เล็กสุขุม, ศิลปะ

ภาคเหนือ: หริภญุชยั – ล้านนา (กรงุเทพ: เมอืงโบราณ, 2555), 136 - 139. 
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ความสมัพนัธข์องชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาทกบัอาณาจกัรหริภญุชยั-ล้านนา 
อทิธพิลจากอาณาจกัรลา้นนาทีป่รากฏในชุมชนโบราณจงัหวดัชยันาทแสดงใหเ้หน็

จากรปูแบบทางศลิปกรรมจากทัง้โบราณสถานและโบราณวตัถุ ดงันี้  
พระพุทธรปูปางถวายเนตรเป็นรปูแบบทีน่ิยมมากในเมอืงแพรกศรรีาชา ดงัพบการ

ท าพระพุทธรปูรปูแบบนี้ในซุม้จระน าดา้นทศิเหนือและทศิใต้เจดยีป์ระธาน วดัพระแก้ว  (ภาพที ่
48) ซุม้จระน าดา้นทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ เจดยีป์ระธาน วดัพระยาแพรก (ภาพที ่34) จระน า
เจดยี์รายทรงปราสาทยอด วดัมหาธาตุ (ภาพที่ 31 ก) เจดยี์ทรงปรางค์ยอดกลบีมะเฟือง วดั
มหาธาตุ สรรคบุร ี(ภาพที่ 26) ซึ่งเทยีบได้กบัพระพุทธรูปรูปบนแผ่นทองจงัโกขององค์ระฆงั
พระธาตุหรภิุญชยั (อายรุาวปลายพุทธศตวรรษที ่19 หรอืตน้พุทธศตวรรษที ่20) (ภาพที ่70)  
 

 
 

ภาพที ่70 พระพุทธรปูยนืปางถวายเนตรบนแผ่นทองจงัโกขององคร์ะฆงัพระธาตุหรภิุญชยั 
ทีม่า: Caraol Stratton, Buddhist sculpture of northern Thailand (Chiang Mai: Silkworm 
Books/Buppha Press, c2004), Fig. 6.13 อ้างถงึใน โทโมฮโิตะ ทะคะตะ, “แบบอย่างของเจดยี์
ในเมอืง    สรรคบุรกีบัการสะท้อนความสมัพนัธ์ทางประวตัิศาสตร์,” (วทิยานิพนธ์ ปรญิญา
มหาบณัฑติ สาขาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ ภาคประวตัศิาสตรศ์ลิปะ บณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยั
ศลิปากร, 2549), 105. 
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อกีทัง้ พระพุทธรปูปางมารวชิยั “หลวงพ่อเพชร” (ภาพที ่64) นอกจากจะมลีกัษณะ
ทีแ่สดงอทิธพิลศลิปะสุโขทยัหมวดวดัตระกวน อายรุาวครึง่แรกพุทธศตวรรษที ่1912 แลว้นัน้การ
ครองจวีรห่มเฉียง พาดผา้สงัฆาฏบินพระองัสาซา้ย ชายสงัฆาฏอิยู่เหนือพระถนัปลายเป็นเขีย้ว
ตะขาบและท่าประทบันัง่ขดัสมาธเิพชรเป็นลกัษณะของพระพุทธรูปในศลิปะลา้นนา แบบเชยีง
แสนสงิห์หนึ่ง อายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19-ต้นพุทธศตวรรษที่ 2013 แต่อย่างไรก็ตาม
ลกัษณะการท าพระพุทธรปูขดัสมาธเิพชรนี้กพ็บในศลิปะอยธุยาดงัทีก่ล่าวมาแลว้ดว้ย 

ความสมัพนัธ์ดงักล่าว คงเป็นผลจากการที่ชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาทนี้ตัง้บน
เส้นทางการตดิต่อระหว่างกรุงศรอียุธยา อาณาจกัรสุโขทยั และหรภิุญชยั-ล้านนา ดงัที่กล่าว
มาแล้วว่าทัง้สามราชธานีมกีารติดต่อสมัพนัธ์กนัอย่างชดัเจน โดยผลที่ท าให้ปรากฏอิทธพิล
ศลิปะหรภิุญชยั-ล้านนาในชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาทนัน้ อาจเป็นผลมาจากการที่กรุงศรี
อยุธยา และอาณาจกัรสุโขทัยพยายามจะขยายอ านาจการปกครองของตนไปยงัทางเหนือ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การเอาเมอืงเหนือของพระมหากษตัรยิอ์ยุธยา ดงัปรากฏหลกัฐานการขยาย
พระราชอ านาจตัง้แต่ศกัราช ๗๓๓ กุญศก ตรงกบัพ.ศ.1914 ครัง้ทีขุ่นหลวงพะงัว่ (สมเดจ็พระ
บรมราชาธริาชที ่1) เสดจ็ไปเอาเมอืงเหนือและไดเ้มอืงเหนือทัง้ปวง14 ซึง่ในจงัหวดัชยันาทเองก็
พบหลกัฐานทีร่ว่มสมยักนัน้ีดว้ย15 
 
ความสมัพนัธข์องชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาทกบักรงุศรีอยธุยา 

ร่องรอยของชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาทสมยัอยุธยาปรากฏหลกัฐานตัง้แต่สมยั
อยุธยาตอนต้นว่ามชีุมชนโบราณแล้วหลายชุมชน ได้แก่ เมอืงแพรกศรรีาชาหรอืเมอืงสรรค 
เมอืงชยันาท (เก่า) เมอืงมโนรมย ์บา้นหวัแหลม บา้นขยาย ปากน ้าคุง้ส าเอา หวัดาน บา้นศลิา
ดาน บา้นตลุก บา้นออ้ย บา้นสรรพยา โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

                                                 
12ม.จ.สุภทัรดศิ ดศิกุล, ศิลปะในประเทศไทย, 104; สนัต ิเลก็สุขุม, ศิลปะสุโขทยั 

(กรงุเทพ: เมอืงโบราณ, 2555), 78-79. 
13ม.จ.สุภทัรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, 124; สนัติ เล็กสุขุม, ศิลปะ

ภาคเหนือ: หริภญุชยั – ล้านนา (กรงุเทพ: เมอืงโบราณ, 2555), 136 - 139. 
14

 พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยธุยา (ฉบบัหลวงสารประเสริฐ และฉบบักรม
พระปรมานุชิตฯ) และพงศาดารเหนือ ฉบบัพระวิเชียรปรีชา (น้อย) (พระนคร: องคก์ารคา้
ของคุรสุภา, 2504), 1-2. 

15
 จารกึหลกัที ่44 ระบศุกัราช 1916 
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“แพรกศรรีาชา” ปรากฏในกฎหมายลกัษณะลกัพา พ.ศ.1899 ตรงกบัรชัสมยัของ
สมเดจ็พระรามาธบิดทีี่ 1 (พระเจา้อู่ทอง)16 ว่าเป็นเมอืงในเขตการปกครองของกรุงศรอียุธยา
แล้ว ซึ่งเดมิจากศิลาจารกึหลกัที่ 1 จะเห็นได้ว่าในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 19 เมอืงแพรกศรี
ราชาอยู่ในเขตการปกครองของอาณาจกัรสุโขทยั ดงันัน้จงึท าให้ทราบว่าภายหลงัจากนัน้กว่า
หลายสบิปีเมอืงนี้กก็ลายเป็นเขตอ านาจการปกครองของกรงุศรอียธุยา 

รชัสมยัของสมเดจ็พระอนิทรร์าชาธริาชที ่1 ศกัราช ๗๖๕ ปีมะแมเบญจศก ตรงกบั
พ.ศ.1946 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็พระเจ้าลูกยาเธอ 3 พระองค์ไปปกครองเมอืงต่างๆ คอื 
เจา้อ้ายพระยากนิเมอืงสุพรรณ เจา้ยีพ่ระยากนิเมอืงแพรกศรรีาชาและเจา้สามพระยากนิเมอืง
ชยันาท (พษิณุโลก)17

 ท าใหเ้มอืงแพรกศรรีาชามฐีานะเป็นเมอืงลูกหลวงเทยีบเท่าเมอืงสุพรรณ 
และพษิณุโลก 

รชัสมยัพระบรมราชาธริาชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) ในศกัราช ๘๐๓ ปีระกาตร[ีศก] 
ตรงกบัพ.ศ.198418 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ “พระยาแพรก” ไปครองพระนครหลวงแทนเจา้นคร
อนิทรพ์ระราชโอรส 

รชัสมยัสมเดจ็พระนารายณ์ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ 
(เจมิ) กล่าวถงึพระยาชยันาท พระสรรคบุร ี และเมอืงสรรคบุรตีเีมอืงนคร เถนิ และอนิทคริ ิใน
ศกัราช 1022 ปีชวดโทศก ตรงกบัพ.ศ.220319  

รชัสมยัสมเด็จพระบรมโกศ ในศักราช 1104 ตรงกับพ.ศ.2285 พระยาราชภกัดี
เกลีย้กล่อมเลกจดัพลดัจากเมอืงสรรคบุร ีเมอืงชยันาท และเมอืงมโนรมย์20 

                                                 
16หนังสือเร่ืองกฎหมายเมืองไทย, เล่ม 1 (พระนคร: หมอบรดัเลย,์ จ.ศ. 1258), 

316-329. 
17พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยธุยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจิม) กบั                     

พระจกัรพรรดิพงศ ์(จาด), 10; ความนี้สอดรบักบัพระราชพงศาวดารกรงุศรอียธุยา ฉบบั
สมเดจ็  พระพนรตัน์วดัพระเชตุพน พระราชพงศาวดารกรงุเก่า ฉบบัพระจกัรพรรดพิงศ ์(จาด) 
พระราชพงศาวดารกรงุศรอียธุยา ฉบบัความสมเดจ็กรมพระปรมานุชติชโินรส และพระราช
พงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา 

18 พระราชพงศาวดารกรงุศรอียธุยา ฉบบัความสมเดจ็กรมพระปรมานุชติชโินรส 
ระบุศกัราช ๗๘๓ ปีฉลตูรศีก ตรงกบัปีพ.ศ. 1964 ดเูพิม่เตมิใน พระราชพงศาวดารกรงุศรี
อยธุยา ฉบบัความสมเดจ็กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, 41-42. 

19 พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยธุยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจิม) กบั                   
พระจกัรพรรดิพงศ ์(จาด), 393-400; ความนี้สอดรบักบัพระราชพงศาวดารกรงุศรอียธุยา ฉบบั
พระจกัรพรรดพิงศ ์(จาด). 
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จากหลกัฐานขา้งตน้จะเหน็ไดว้่า ช่วงพุทธศตวรรษที ่19-20 นัน้ เมอืงแพรกศรรีาชา
หรอืเมอืงสรรคบุรปีจัจุบนัได้เจรญิขึ้นแล้ว โดยเดิมทีอยู่ในอาณาเขตของอาณาจกัรสุโขทัย 
กระทัง่สมยัอยุธยาตอนต้นเมอืงนี้กลายเป็นเมอืงในเขตปกครองของกรุงศรอียุธยา กระทัง่ปี 
พ.ศ.1946 เมอืงแพรกมฐีานะชดัเจนว่าเป็นเมอืงลูกหลวง เมื่อครัง้ทีส่มเดจ็พระอนิทรร์าชาธริาช
ที ่1 ส่งพระเจา้ลกูเธอเจา้ยีพ่ระยามาปกครอง และคงเป็นเมอืงใหญ่ซึง่ส าคญัดงัปรากฏต าแหน่ง
เจา้เมอืง “พระยาแพรก” ปกครองในสมยัต่อมา 

หลักฐานข้างต้นสอดคล้องกับหลักฐานทาง โบราณคดีทัง้โบราณสถานและ
โบราณวตัถุจ านวนมากทีพ่บในเมอืงแพรกศรรีาชาซึง่สามารถก าหนดอายุจากไดต้ัง้แต่ราวปลาย
พุทธศตวรรษที ่19-กลางพุทธศตวรรษที ่20 

กลุ่มโบราณสถานเมอืงแพรกศรรีาชา คอื วดัมหาธาตุ วดัพระยาแพรก วดัโตนด
หลาย วัดสองพี่น้อง วัดวิหารทอง และวัดพระแก้ว ล้วนผ่านการบูรณะแล้วทัง้สิ้น ดังนัน้
การศกึษาและวเิคราะหใ์นครัง้นี้จงึวเิคราะหจ์ากหลกัฐานเอกสารเดมิจากการส ารวจ ขุดแต่ง และ
ขุดตรวจเป็นส าคญั ท าให้เหลอืหลกัฐานที่สามารถศกึษาได้ถึงรูปแบบทางสถาปตัยกรรมและ
แบ่งกลุ่มได ้ดงันี้  

2.1.  เจดยีท์รงปราสาทยอดมเีรอืนธาตุสีเ่หลีย่มรองรบัเรอืนธาตุแปดเหลีย่ม (ตาราง
ที ่7) 

 เจดยีป์ระธาน วดัพระแกว้ 
วดัพระแก้วตัง้อยู่นอกคูเมอืงแพรกศรรีาชา ห่างจากวดัมหาธาตุไปทางทศิใต้

ประมาณ 3 กโิลเมตร โดยการศึกษาที่ผ่านมามนีักวชิาการหลายท่านได้กล่าวถงึรูปแบบและ
ศลิปะของเจดยีว์ดัพระแกว้ซึง่มคีวามแตกต่างกนัออกไป ดงันี้ 

คงเดช ประพัฒน์ทองได้กล่าวถึงพระพุทธรูปในซุ้มจระน าบนเรือนธาตุ
สีเ่หลีย่มว่าเป็นศลิปะสมยัอยุธยาตอนต้น โดยมศีลิปะสุโขทยัผสมอยู่ในพระพุทธรปูทีม่รีศัมเีป็น
เปลว และองค์เจดีย์มีล ักษณะคล้ายเจดีย์ที่ล้อมรอบเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ที่ว ัดมหาธาตุ 
สุโขทยั21 

น. ณ ปากน ้า เสนอว่า เจดยี์องค์นี้ได้รบัเทคนิคการก่ออิฐมาจากวฒันธรรม
ทวารวด ีคอืก่อโดยไมส่อปนูและสลบัอฐิแบบเดยีวกนั22 ส่วนรปูแบบของเจดยีว์วิฒันาการมาจาก

                                                                                                                                            
20เรื่องเดียวกัน, 927; ความนี้สอดรบักับพระราชพงศาวดารฉบับพระราช

พงศาวดารฉบบัราชหตัถเลขา. 
21คงเดช ประพฒัน์ทอง, “ชยันาท,” โบราณคดี 1, 1 (กรกฎาคม-กนัยายน 2510): 

95. 
22น. ณ ปากน ้า [นามแฝง], เท่ียวเมืองศิลปะอู่ทอง (กรุงเทพฯ: เกษมบรรณกจิ, 

2516), 24. 
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เจดีย์ในศิลปะอินเดียแบบปาละผ่านทางละโว้ซึ่งเป็นทรงแปดเหลี่ยมสูง มอีายุระหว่างพุทธ
ศตวรรษที ่14-15 หรอืพุทธศตวรรษที ่16-18 เป็นศลิปะก่อนกรุงศรอียุธยา เรยีกว่า “ศลิปะอโย-
ธยาสุพรรณอูม”ิ23 มฐีานส่วนล่างทรงสี่เหลีย่มและซุม้ไว้พระพุทธรปูปนูป ัน้เหมอืนกบัฐานเจดยี์
วดัขุนเมอืงใจ ในเกาะเมอืงพระนครศรอียุธยา และมขีนาดใหญ่เท่ากบัเจดยี์วดัใหญ่ชยัมงคล 
เจดยีว์ดัขนุเมอืงใจ พระนครศรอียธุยา และเจดยีว์ดันครโกษา จงัหวดัลพบุรี24 

สนัต ิเลก็สุขมุก าหนดอายไุวร้าวปลายพุทธศตวรรษที ่19– ต้นพุทธศตวรรษที ่
20 โดยเปรยีบเทยีบกบัรปูแบบเจดยีว์ดัพระรปู จงัหวดัสุพรรณบุรี25 

ธนธร กติตกิานตไ์ดศ้กึษารปูแบบเจดยีว์ดัพระแก้วและเสนอว่าควรจะสรา้งขึน้
ในช่วงปลายสุดของพุทธศตวรรษที่ 19 หรือช่วงเวลาเดียวกับการสถาปนากรุงศรีอยุธยา
นัน่เอง26 

โทโมฮิโตะ ทะคะตะได้ศึกษาแบบอย่างของเจดีย์ในเมืองสรรคบุรีกับการ
สะทอ้นความสมัพนัธท์างประวตัศิาสตร ์และก าหนดอายุไวร้าวปลายพุทธศตวรรษที ่19 หรอืต้น
พุทธศตวรรษที ่2027 

รปูแบบทางสถาปตัยกรรม 
เจดยี์ประธานวดัพระแก้ว (ภาพที่ 47) มฐีานชัน้แรกเป็นฐานสี่เหลี่ยมจตุัรสั

ซอ้นกนั 3 ชัน้ ฐานชัน้ทีส่องผงัสีเ่หลีย่มจตุัรสัยดืทอ้งไม ้ส่วนเรอืนธาตุแบ่งเป็น 2 ชัน้ เรอืนธาตุ
ชัน้แรกผงัเป็นสี่เหลี่ยมมเีสาอิงแบ่งผนังแต่ละด้านออกเป็น 5 ช่อง ช่องกลางเจาะเป็นจระน า
ประดิษฐานพระพุทธรูปยืน เรอืนธาตุชัน้ที่สองผังเป็นแปดเหลี่ยมเจาะจระน าทิศหลักสี่ทิศ
                                                 

23 น. ณ ปากน ้า [นามแฝง], ความเป็นมาของสถปูเจดีย์ในสยามประเทศ 
(กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ, 2529), 77-78, 83. 

24น. ณ ปากน ้า [นามแฝง], สมดุภาพประวติัศาสตรศิ์ลปะสยามประเทศ: ศิลปะ
ก่อนกรงุศรีอยธุยา (กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ, 2541), 103, 156-157. 

25 สนัต ิเลก็สุขุม, “เจดยีว์ดัพระรปู อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุพรรณบุร ีหลกัฐานใหม่ที่
ค้นพบ,” ใน รวมบทความ มุมมอง ความคิดและความหมาย: งานช่างไทยโบราณ 
(กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ, 2548), 66-70. 

26ธนธร กิตติกานต์, “เจดีย์วดัพระแก้ว สรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท,” (วิทยานิพนธ ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวตัิศาสตร์ศิลปะ ภาคประวตัิศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2549), 22; คงเดช ประพฒัน์ทอง, “ชยันาท,” โบราณคดี 1, 1 
(กรกฎาคม-กนัยายน 2510): 77. 

27โทโมฮิโตะ ทะคะตะ, “แบบอย่างของเจดีย์ในเมืองสรรคบุรีกับการสะท้อน
ความสมัพนัธท์างประวตัศิาสตร์,” (วทิยานิพนธ ์ปรญิญามหาบณัฑติ สาขาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ 
ภาคประวตัศิาสตรศ์ลิปะ บณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศลิปากร, 2549), 29. 
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ประดษิฐานพระพุทธรปูยนื ส่วนยอดเป็นองคร์ะฆงัค่อนขา้งสูงเพรยีวยาวและค่อนขา้งเลก็ เหนือ
ขึน้ไปเป็นบลัลงัก์และปลอ้งไฉน28 เรยีกรปูแบบของเจดยีน์ี้ว่าเจดยี์ทรงปราสาทยอดมเีรอืนธาตุ
สีเ่หลีย่มรองรบัเรอืนธาตุแปดเหลีย่มเป็นรปูแบบเดยีวกนักบัเจดยีว์ดัพระรปู จงัหวดัสุพรรณบุรี29 
(อาพที ่71) 

 

 
 
ภาพที ่71 เจดยีว์ดัพระรปู 
ทีม่า: น. ณ ปากน ้า, ความเป็นมาของสถปูเจดียใ์นสยามประเทศ (กรุงเทพฯ: เมอืงโบราณ, 2529), 78. 
 

อกีทัง้ ยงัปรากฏการท าพระพุทธรปูปางถวายเนตรประจ าบนซุม้จระน า (อาพ
ที่ 48) ซึ่งเทยีบได้กบัเจดยี์ในเมอืงแพรกศรรีาชาเอง คอื พระพุทธรูปในซุ้มจระน าด้านทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เจดยี์ประธาน วดัพระยาแพรก (ภาพที่ 34) พระพุทธในซุ้มจระน าเจดยี์
รายทรงปราสาทยอด วดัมหาธาตุ (ภาพที ่31 ก) เจดยีท์รงปรางค์ยอดกลบีมะเฟือง วดัมหาธาตุ 
สรรคบุร ี(ภาพที ่26)  

จากการเปรยีบเทยีบรปูแบบเจดยี์ประธานวดัพระแก้วสามารถก าหนดอายุได้
ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19-20 โดยแสดงถึงอิทธพิลของศิลปะอยุธยาในช่วงร่วมสมยักัน 

                                                 
28สนัต ิเลก็สุขมุ, ศิลปะอยธุยา: งานช่างหลวงแห่งแผน่ดิน, 75. 
29สนัต ิเลก็สุขุม, “เจดยี์วดัพระรูป อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุพรรณบุร ีหลกัฐานใหม่ที่

ค้นพบ,” ใน รวมบทความ มุมมอง ความคิดและความหมาย: งานช่างไทยโบราณ 
(กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ, 2548), 59. 
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โดยเฉพาะอย่างยิง่กบัเจดยีว์ดัพระรูป จงัหวดัสุพรรณบุร ีอกีทัง้ยงัพบว่าพระพุทธรูปปางถวาย
เนตรเป็นทีน่ิยมอยา่งมากในเมอืงแพรกศรรีาชานี้ 

 

 
 
แผนทีท่ี ่8 แสดงความสมัพนัธข์องเจดยีท์รงปราสาทยอดมเีรอืนธาตุสีเ่หลีย่มรองรบัเรอืนธาตุแปดเหลีย่ม 
ทีม่า: ดดัแปลงจาก Google, “แผนที”่ เขา้ถงึเมื่อ 21 พฤษภาคม 2556, เขา้ถงึไดจ้าก http://maps.google.co. 
th/maps?hl=th&tab=wl  
 

2.2  เจดยีท์รงปราสาทยอดมเีรอืนธาตุเป็นแปดเหลี่ยม (ตารางที่ 7) ได้แก่ เจดยี์
ประธานวดัพระยาแพรก และเจดยีร์าย 7 องคท์ีว่ดัมหาธาตุ 

เจดยีป์ระธาน วดัพระยาแพรก 
เจดีย์ประธานวดัพระยาแพรกตัง้อยู่ด้านทศิตะวนัออกหรอืหน้าวิหาร

ปจัจบุนัผ่านการบรูณะแลว้ สภาพก่อนการบรูณะขดุแต่งนัน้ช ารดุมาก 
รปูแบบทางสถาปตัยกรรม  
ฐานจนถงึเรอืนธาตุและชัน้รองรบัองค์ระฆงัอยู่ในผงัแปดเหลี่ยม เรอืน

ธาตุประดบัซุ้มจระน าประดิษฐานพระพุทธรูปทัง้ 8 ด้าน เหนือขึ้นไปเป็นชัน้แปดเหลี่ยมพบ
รอ่งรอยซุม้เหนือต าแหน่งซุม้จระน าในชัน้เรอืนธาตุทัง้ 8 ดา้น ดา้นบนเป็นองคร์ะฆงัส่วนยอดคอื
ปลอ้งไฉน 
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พระพุทธรูปในซุ้มจระน าด้านทศิตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นพระพุทธรูป
ปางถวายเนตร (ภาพที่ 34) ซึ่งพบเช่นกนัที่พระพุทธปูนป ัน้ในซุม้จระน าเจดยีร์ายทรงปราสาท
ยอด วดัมหาธาตุ (ภาพที ่31 ก) พระพุทธรปูบนเรอืนธาตุผงัสีเ่หลีย่มของเจดียท์รงปราสาทยอด
ดา้นทศิเหนือและทศิใต้ วดัพระแก้ว จระน าทศิเหนือของเจดยีว์ดัพระยาแพรก และเจดยีท์รง
ปรางคย์อดกลบีมะเฟือง วดัมหาธาตุ สรรคบุร ี(ภาพที ่26) 

เนื่องจากเจดีย์องค์นี้ผ่านการบูรณะมาแล้ว จึงเป็นผลให้ผู้ศึกษาไม่
สามารถตรวจสอบรูปแบบดัง้เดิมได้อย่างเต็มที่ จากการเปรียบเทียบรูปแบบเจดีย์รายวัด
มหาธาตุนี้ท าให้เห็นว่ารูปทรงจดัเป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดมเีรอืนธาตุเป็นแปดเหลี่ยมแต่
สดัส่วนนัน้แตกต่างกบัเจดยีอ์งคอ์ื่นๆ อยา่งชดัเจน  

เจดยีร์าย วดัมหาธาตุ 
อายในวัดมหาธาตุทางทิศ เหนือนอกระเบียงคดปรากฏเจดีย์ทรง

ปราสาทยอดมเีรอืนธาตุเป็นแปดเหลี่ยมขนาดเล็ก 7 องค์ เรยีงตวักนัตามแนวทศิตะวนัออก–
ตะวนัตก 

การศกึษาทีผ่่านมามนีกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถงึรปูแบบและศลิปะ
ของเจดยีน์ี้ซึง่มคีวามแตกต่างกนัออกไป ดงันี้ 

น. ณ ปากน ้า เสนอว่า เจดยี์ทรงปราสาทยอดที่มเีรอืนธาตุเป็นแปด
เหลี่ยมตัง้แต่ฐานจนถงึเรอืนธาตุสบืทอดมาจากเจดยีแ์บบปาละ ส่งให้ละโว้ และต่อมายงัศลิปะ 
อโยธยาและสุพรรณอมู ิ(ศลิปะอู่ทอง) โดยจดัใหเ้จดยีร์ายแปดเหลีย่มวดัมหาธาตุนี้เป็นสายหนึ่ง
รว่มกบัเจดยีแ์ปดเหลีย่มในถ ้าเขาหลวง จงัหวดัเพชรบุร ี(อาพที ่72) เจดยีแ์ปดเหลีย่มกลางเกาะ
ลอย บงึพระราม (อาพที ่73) เจดยีแ์ปดเหลีย่มทรงสูงวดัมณฑป และเจดยีป์ระธานเดมิอยู่ที่วดั
อินทราราม จงัหวดัอยุธยา30 ส่วนซุ้มแสดงถึงอิทธิพลศิลปะสุโขทยั เสาแปดเหลี่ยมข้างซุ้ม
เหมอืนกบัเจดยี์ด้านทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของวดัมหาธาตุ ลพบุร ีและเจดยี์ในบงึพระราม 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา31 
 

                                                 
30น. ณ ปากน ้า, ความเป็นมาของสถปูเจดียใ์นสยามประเทศ (กรุงเทพฯ: เมอืง

โบราณ, 2529), 78; น. ณ ปากน ้า [นามแฝง], เท่ียวเมืองศิลปะอู่ทอง (กรุงเทพฯ: เกษมบรรณ
กจิ, 2516), 2. 

31 น. ณ ปากน ้า [นามแฝง], สมุดภาพประวติัศาสตรศิ์ลปะสยามประเทศ: 
ศิลปะก่อนกรงุศรีอยธุยา (กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ, 2541), 153. 
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ภาพที ่72 เจดยีใ์นถ ้าเขาหลวง จงัหวดัเพชรบุร ี
ทีม่า:  น. ณ ปากน ้า, สมุดภาพประวติัศาสตรศิ์ลปะสยามประเทศ: ศิลปะก่อนกรงุศรีอยุธยา 
(กรุงเทพฯ: เมอืงโบราณ, 2541), 54. 
 

  
 

ภาพที ่73 เจดยีใ์นเกาะบงึพระราม จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ภาพถ่ายเมื่อ 21 ธนัวาคม 2555 
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สนัต ิเลก็สุขุม กล่าวว่าเจดยีท์รงแปดเหลี่ยมแบบค่อนขา้งสูงที่เกดิจาก

ผงัแปดเหลี่ยมซ้อนกนัเป็นชุดขึ้นไป จากนัน้เป็นบวัปากระฆงัรบัองค์ระฆงันี้เป็นที่นิยมในราว
กลางพุทธศตวรรษที่ 2032 โดยรบัต้นแบบมาจากรตันเจดีย์ วดัจามเทวี ส่วนลวดลายหน้า
กระดานของเจดีย์แปดเหลี่ยมในถ ้าเขาหลวง จงัหวดัเพชรบุรยีงัสบืสายมายงัเจดยี์วดัไก่เตี้ย 
จงัหวดัสุพรรณบุร ีและเจดยีว์ดัมหาธาตุ สรรคบุรี33  

โทโมฮโิตะ ทะคะตะไดศ้กึษาแบบอยา่งของเจดยีใ์นเมอืงสรรคบุรกีบัการ
สะท้อนความสมัพนัธ์ทางประวตัศิาสตร ์และเจดยีท์รงปราสาท วดัมหาธาตุก าหนดอายุไว้ราว
กลางพุทธศตวรรษที ่20 โดยสามารถเชื่อมโยงกบักลุ่มเจดยีท์รงปราสาทยอดทีม่เีรอืนธาตุเป็น
แปดเหลีย่มในอาคกลาง และเจดยีท์รงปราสาทยอดในศลิปะหรอิุญชยั ลา้นนา ตลอดจนปรางค์
ประธานวดัราชบูรณะ อยุธยา ส่วนพระพุทธรูปเชื่อมโยงได้กบัเจดยีบ์างองคใ์นเมอืงลพบุร ีโดย
น่าจะไดร้บัอทิธพิลมาจากศลิปะสุโขทยั บางองคแ์สดงอทิธพิลจากศลิปะลา้นนา34 

รปูแบบทางสถาปตัยกรรม  
ส่วนฐาน เจดยีห์มายเลข 1 2 5 และ 7 มชีุดฐานบวั 1 ฐานและต่อดว้ย

ฐานสงิหท์อ้งไมสู้ง ส่วนเจดยีห์มายเลข 3 4 และ 6 มฐีาน 2 ชัน้ซอ้นกนั คอื ชุดฐานเขยีงรองรบั
ฐานบวัทอ้งไมส้งู  

เรอืนธาตุ เจดยีห์มายเลข 1 4 5 และ 6 มเีรอืนธาตุเป็นซุม้จระน า
สีเ่หลีย่มเสาองิแปดเหลี่ยม ส่วนเจดยีห์มายเลข 2 และ 3 มเีรอืนธาตุเป็นซุม้จระน าสีเ่หลีย่มแต่
เสาองิไมใ่ช่เสาแปดเหลีย่ม และเจดยี์หมายเลข 7 มเีรอืนธาตุเป็นซุม้จระน าทีส่่วนบนเป็นซุม้โคง้ 
และเสาองิแปดเหลีย่ม (อาพที ่31 ข) 

ส่วนยอด เจดยี์ทุกองค์มสี่วนยอดเป็นบวัทรงคลุ่มใต้องค์ระฆงั ยกเว้น
เจดยีห์มายเลข 2 ทีเ่ป็นยอดกลบีมะเฟือง  

ส่วนฐานของเจดยีห์มายเลข 1 เป็นฐานสงิหม์คีรบีประดบัทีน่่องและทอ้ง
สงิห์เหมอืนกับขาสิงห์ในเมรุทิศตะวนัออก วดัไชยวฒันาราม (สมยัอยุธยายุคปลาย รชักาล
สมเดจ็พระเจา้ปราสาททอง)35 (อาพที ่74) 

 
                                                 

32สนัต ิเลก็สุขมุ, ศิลปะอยธุยา (กรงุเทพ: เมอืงโบราณ, 2550), 79. 
33สนัต ิเลก็สุขุม, วิวฒันาการของชัน้ประดบัลวดลายและลวดลายสมยัอยุธยา

ตอนต้น (กรงุเทพฯ: อมัรนิทรก์ารพมิพ,์ 2522), 55. 
34โทโมฮิโตะ ทะคะตะ, “แบบอย่างของเจดีย์ในเมืองสรรคบุรีกับการสะท้อน

ความสมัพนัธท์างประวตัศิาสตร ์”, 42. 
35สนัต ิเลก็สุขมุ, ศิลปะอยธุยา, 103. 
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ภาพที ่74 ขาสงิหใ์นเมรุทศิตะวนัออก วดัไชยวฒันาราม 
ทีม่า: สนัต ิเลก็สขุมุ, ศิลปะอยุธยา (กรุงเทพ: เมอืงโบราณ, 2550), 103. 

 
ส่วนฐานของเจดยีห์มายเลข 3 4 และ 6 ทีท่ าทอ้งไมสู้งนัน้คลา้ยกบั

เจดยีว์ดัไก่เตี้ย จงัหวดัสุพรรณบุร ี (ราวพุทธศตวรรษที ่19-20)36 (อาพที ่75) และเจดยีใ์นเกาะ
บงึพระราม จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (สมยัอยธุยาตอนตน้)37 (อาพที ่76) 
 
 

                                                 
36เรือ่งเดยีวกนั, 77. 
37เรือ่งเดยีวกนั, 78. 
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ภาพที ่75 เจดยีแ์ปดเหลีย่มวดัไก่เตีย้ จงัหวดัสพุรรณบุร ี
ทีม่า:  สนัต ิเลก็สขุมุ, วิวฒันาการของชัน้ประดบัลวดลายและลวดลายสมยัอยุธยาตอนต้น (กรุงเทพฯ: 
อมัรนิทรก์ารพมิพ,์ 2522), 189. 
 

เรอืนธาตุเจดยีห์มายเลข 1 4 5 และ 6 มซีุม้จระน าสีเ่หลีย่มเสาองิแปด
เหลีย่มพบลกัษณะเรอืนธาตุแบบน้ีทีเ่จดยีว์ดัไก่เตีย้ จงัหวดัสุพรรณบุร ี(อาพที ่75) 

เรอืนธาตุเจดยีห์มายเลข 2 และ 3 มซีุ้มจระน าสี่เหลี่ยมแต่เสาอิงไม่ใช่
เสาแปดเหลีย่มเช่นเดยีวกบัเจดยีใ์นถ ้าเขาหลวง จงัหวดัเพชรบุร ี(อาพที ่72) 
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ส่วนเรอืนธาตุเจดยีห์มายเลข 7 มซีุม้จระน าทีส่่วนบนเป็นซุม้โคง้และเสา
อิงแปดเหลี่ยมเช่นเดียวกับเจดีย์ในเกาะบึงพระราม (ภาพที่ 76) และเจดีย์วดัจนัทราราม38 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (ภาพที ่77) 

 

 
 

ภาพที ่76 เจดยีใ์นเกาะบงึพระราม จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ภาพถ่ายเมื่อ 21 ธนัวาคม 2555 

 

 
 

ภาพที ่77 เจดยีว์ดัจนัทราราม อยุธยา 
ทีม่า: น. ณ ปากน ้า, สมุดภาพประวติัศาสตรศิ์ลปะสยามประเทศ: ศิลปะก่อนกรงุศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: 
เมอืงโบราณ, 2541), 49. 

                                                 
38น. ณ ปากน ้า [นามแฝง], สมดุภาพประวติัศาสตรศิ์ลปะสยามประเทศ: ศิลปะ

ก่อนกรงุศรีอยธุยา (กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ, 2541), 49. 
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พระพุทธรปูในซุม้จระน าของเจดยีบ์างองคไ์ดร้บัการบูรณะแลว้ แต่บาง

องคก์ย็งัคงรปูแบบดัง้เดมิไว ้ไดแ้ก่ เจดยีห์มายเลข 5 ปรากฏพระพุทธรปู 8 องคเ์ป็นพระพุทธรปู
ลีลา 4 องค์ พระพุทธรูปปางประทานอภัย 2 องค์ พระพุทธรูปปางเปิดโลก 1 องค์และ
พระพุทธรปูปางถวายเนตร 1 องค ์

ลกัษณะของพระพุทธรปูลลีาคล้ายกบัพระพุทธรูปลลีาที่เจดยีป์ระจ ามุม 
วดัพระราม จงัหวดัพระนครศรอียุธยา (ภาพที ่78 ก-ข) และเจดยีห์มายเลข 6 ข วดัพระศรรีตัน 
มหาธาตุ จงัหวดัลพบุร ี(ภาพที ่79) 
 

      
        (ก)  (ข) 
 
ภาพที ่78  (ก) พระพุทธรปูลลีา เจดยีป์ระจ ามุม วดัพระราม จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
   (ข) พระพุทธรปูลลีา เจดยีป์ระจ ามุม วดัพระราม จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ภาพถ่ายเมื่อ 21 ธนัวาคม 2555 
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ภาพที ่79 พระพุทธรปูลลีา เจดยีห์มายเลข 6 ข วดัพระศรรีตันมหาธาตุ จงัหวดัลพบุร ี
ภาพถ่ายเมื่อ 31 มนีาคม 2556 

จากการเปรยีบเทยีบรปูแบบเจดยีร์ายวดัมหาธาตุนี้ท าใหเ้หน็ถงึอทิธพิล
ของศิลปะอยุธยา โดยมคีวามสมัพนัธ์กับกลุ่มโบราณสถานสมยัอยุธยาตอนต้นอย่างชดัเจน 
ได้แก่ เจดยีว์ดัไก่เตี้ย จงัหวดัสุพรรณบุร ี เจดยีใ์นเกาะบงึพระราม จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
เจดยีใ์นถ ้าเขาหลวง จงัหวดัเพชรบุร ีและเจดยีห์มายเลข 6 ข วดัพระศรรีตันมหาธาตุ จงัหวดั
ลพบุร ี 
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แผนทีท่ี ่8 แสดงความสมัพนัธข์องเจดยีท์รงปราสาทยอดทีม่เีรอืนธาตุแปดเหลีย่ม 
ทีม่า: ดดัแปลงจาก Google, “แผนที”่ เขา้ถงึเมื่อ 21 พฤษภาคม 2556, เขา้ถงึไดจ้าก http://maps.google.co. 
th/maps?hl=th&tab=wl  
 

2.3 เจดยีท์รงปรางค์ (ตารางที ่8) ไดแ้ก่ เจดยีท์รงประธานวดัสองพีน้่อง และเจดยี์
ทรงปรางคย์อดกลบีมะเฟืองเจดยีร์าย วดัมหาธาตุ 

เจดยีป์ระธาน วดัสองพีน้่อง  
ปจัจบุนัภายในวดัปรากฏเจดยีเ์ก่า 2 องค ์คอื เจดยีท์รงปรางคเ์ป็นเจดยี์

ประธาน (ภาพที ่80-81) และเจดยีท์รงปราสาทยอดมเีรอืนธาตุเป็นแปดเหลีย่ม 
การศกึษาทีผ่่านมา 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  5 ทรงม ี                   

พระราชหตัถเลขาคราวเสดจ็มณฑลฝ่ายเหนือ รตันโกสนิทรศ์ก ๑๒๐39 ตรงกบั พ.ศ.2444 ครัง้
นัน้เสดจ็ถงึเมอืงไชยนาท และในวนัที่ 6 ตุลาคม พระองค์เสดจ็ทอดพระเนตรวดัสองพี่น้อง ดงั
ความในพระราชหตัถเลขาว่า  

                                                 
39พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชหัตถเลขาคราวเสด็จ

มณฑลฝ่ายเหนือในรชักาลท่ี 5, พมิพใ์นงานฌาปนกจิศพ นายยนืยง วรโพธิ ์และเดก็หญงิสุภา
วด ีวรโพธิ ์17 มถุินายน 2508 (กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร, 2508), (5) – 10. 
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ถดัเขา้ไปจงึถงึวดัสองพีน้่องและวดัจนัทน์ วดัสองพีม่พีระปรางคเ์ขมรยงัดอียู่ไม่ทลาย ใน
หอ้งปรางคม์พีระพทุธรปูซึง่ช ารดุตอนล่างองคห์นึ่ง ตอนบนด ีหน้าตาเป็นพระชัน้นครไชยศร ี
บางทจีะช ารดุมาเกา่แลว้ จงึเอาขึน้ไปซ่อนไวเ้สยีบนพระปรางค ์ตอนล่างกเ็หน็จะกอ่ประกอบ 
ไดใ้หค้น้ดหูนกักไ็มพ่บ พบแต่พระชงฆ ์2 ขา้ง เป็นพระแปลกดมีาก ไม่เคยเหน็ใหญ่ถงึเท่านี้ 
ไดใ้หส้ง่ไปกรงุเทพ ฯ อาการกริยิาทีส่รา้งวดัในทีน่ี้เหมอืนเมอืงลพบุรทีกุอย่าง คอืมพีระเจดยี์
รปูต่าง ๆ รายรอบ 2 รอบ และพระปรางคเ์พอืงตามมุมเป็นตน้ วดัสองพีน้่องนัน้เหน็จะไม่ใช่
สองคนพี่น้องสร้าง เป็นวัดสองวดัติดกนั และเห็นก าแพงเหลื่อมกนัอยู่ วัดเหล่านี้ไม่เก่า
เหมอืนวดัพระมหาธาตุ 

น. ณ ปากน ้า กล่าว่าเป็นวดัที่มปีรางค์และเจดยีก่์ออฐิอยู่มากมาย องค์
ปรางคใ์หญ่ก่ออฐิไมส่อปนูมพีระพุทธรปูปนูป ัน้แบบอู่ทองรุ่นแรกอยู่ในซุม้ แสดงถงึอายุทีเ่ก่ากว่า
ปรางคย์อดกลบีมะเฟือง วดัมหาธาตุ สรรคบุร ีโดยรอบปรางคป์ระธานมเีจดยีบ์รวิารอกีมาก40 

สนัติ เล็กสุขุม เห็นว่าปรางค์ประธานวดัสองพี่น้องนี้แสดงถึงอิทธพิล
ศลิปะสุโขทยัและอู่ทองทัง้ในพระพุทธรปูและลวดลายปนูป ัน้41 

รปูแบบทางสถาปตัยกรรม  
ส่วนฐานช ารุดมากจนไม่สามารถบอกถึงรูปแบบได้ แต่องค์ปรางค์มี

สดัส่วนค่อนข้างสูงจนเกือบครึ่งหนึ่งของความสูงทัง้หมด องค์ปรางค์มขีนาดย่อม เรอืนธาตุ 
ปรากฏช่องจระน า 4 ทศิ เป็นทางเขา้ 1 ทาง ภายในซุ้มจระน าด้านทศิตะวนัตกประดษิฐาน
พระพุทธรปูประทบัยนื ส่วนยอดเป็นชัน้ซอ้นลดหลัน่สงูและมขีนาดเลก็ 

สดัส่วนทีค่่อนขา้งสูงและเพรยีวนี้เป็นลกัษณะของเจดยีท์รงปรางคส์มยั
อยธุยาตอนตน้42 เทยีบไดก้บัปรางคป์ระธาน วดัพระศรรีตันมหาธาตุ ลพบุร ี(ราวพุทธศตวรรษที ่
19-20)43 

ซุม้จระน าบนเรอืนธาตุด้านทศิตะวนัตกประดษิฐานพระพุทธรูปประทบั
ยนื พระพกัตรเ์ป็นแบบอู่ทองรุ่น 244 (ภาพที่ 41) ดา้นทศิใต้เป็นพระพุทธรูปลลีา (ภาพที ่42)  

                                                 
40น. ณ ปากน ้า [นามแฝง], เท่ียวเมืองศิลปะอู่ทอง (กรุงเทพ: เกษมบรรณกจิ, 

2516), 12. 
41สนัต ิเลก็สุขุม, วิวฒันาการของชัน้ประดบัลวดลายและลวดลายสมยัอยุธยา

ตอนต้น, 14. 
42สนัต ิเลก็สุขมุ, ศิลปะอยธุยา, 55. 
43สันติ  เ ล็กสุ ขุม ,  ประวัติศาสตร์ ศิลปะไทย  (ฉบับ ย่อ ) :  การเ ร่ิมต้น                       

และการสืบเน่ืองงานช่างในศาสนา (กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ, 2554), 157. 
44สนัต ิเลก็สุขุม, วิวฒันาการของชัน้ประดบัลวดลายและลวดลายสมยัอยุธยา

ตอนต้น, 14, 194; น. ณ ปากน ้าว่าเป็นแบบอู่ทองรุ่นแรก ดูใน น. ณ ปากน ้า [นามแฝง], เท่ียว
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ซึง่เทยีบไดก้บัพระพุทธรปูลลีาบางองคท์ีเ่จดยีป์ระจ ามุม วดัพระราม จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
(ภาพที่ 78 ก-ข) เจดยี์ทรงปรางค์ยอดกลบีมะเฟืองหมายเลข 6 ข วดัพระศรรีตันมหาธาตุ 
จงัหวดัลพบุรี45 (ภาพที ่79) และเจดยีร์ายวดัมหาธาตุ สรรคบุร ี

จากการเปรยีบเทยีบรปูแบบเจดยีท์างปรางค ์วดัสองพีน้่องท าใหเ้หน็ถงึ
อทิธพิลของศลิปะอยุธยา โดยมคีวามสมัพนัธก์บักลุ่มโบราณสถานในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
และจงัหวดัลพบุร ีไดแ้ก่เจดยีป์ระจ ามุม วดัพระราม จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ปรางคป์ระธาน 
และปรางคย์อดกลบีมะเฟืองหมายเลข 6 ข วดัพระศรรีตันมหาธาตุ จงัหวดัลพบุร ี

 

  
 
แผนทีท่ี ่9 แสดงความสมัพนัธข์องเจดยีท์รงปรางคย์อดกลบีมะเฟือง 
ทีม่า: ดดัแปลงจาก Google, “แผนที”่ เขา้ถงึเมื่อ 21 พฤษภาคม 2556, เขา้ถงึไดจ้าก http://maps.google.co. 
th/maps?hl=th&tab=wl  

                                                                                                                                            

เมืองศิลปะอู่ทอง, 10; พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั รชักาลที ่5 ทรงมพีระราช
วนิิจฉัยว่า “หน้าตาเป็นพระชัน้นครไชยศรี” ดูใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, 
พระราชหตัถเลขาคราวเสดจ็มณฑลฝ่ายเหนือในรชักาลท่ี 5, 9. 

45โทโมฮิโตะ ทะคะตะ, “แบบอย่างของเจดีย์ในเมืองสรรคบุรีกับการสะท้อน
ความสมัพนัธท์างประวตัศิาสตร ์”, 47. 
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เจดยีร์ายทรงปรางคย์อดกลบีมะเฟือง วดัมหาธาตุ  
ภายในวดัมหาธาตุพบเจดยีท์รงปรางค์กลบียอดกลบีมะเฟือง 2 องค ์

องคห์นึ่งมขีนาดใหญ่กว่าอยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของวดั อกีองคห์นึ่งมขีนาดเลก็กว่าจดั
อยูใ่นกลุ่มเจดยีท์รงปราสาททีม่เีรอืนธาตุเป็นแปดเหลีย่ม 

รปูแบบทางสถาปตัยกรรม 
ฐานเป็นฐานบวัลูกฟกั 3 ฐาน มบีนัไดทุกดา้นถงึเรอืนธาตุ ทีเ่รอืนธาตุ

ปรากฏพระพุทธรูปในซุ้มจระน า ด้านทิศตะวนัออกเป็นพระพุทธรูปลีลาแต่ปรากฏลักษณะ
ทอ้งถิน่คอืการท าแขง้คม ด้านทศิเหนือเป็นพระพุทธรูปปางถวายเนตร (ภาพที่ 26)  ส่วนยอด
เป็นยอดกลบีมะเฟือง ลวดลายปูนป ัน้ตรงเชงิกลบีมะเฟืองเป็นรูปเทพพนมปรากฏออกมาจาก
ดอกบวั ใบหน้าเป็นสี่เหลีย่มอวบอิม่ ปากหนา คิ้วหกัมุมเป็นเหลีย่มเป็นลกัษณะศลิปะอู่ทองรุ่น 
246 (ภาพที ่80) 
 

 
 

ภาพที ่80 ลวดลายปนูป ัน้ตรงเชงิกลบีมะเฟืองปรางคร์ายทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ วดัมหาธาตุ ลพบุร ี
ทีม่า : น. ณ ปากน ้า, สมุดภาพประวติัศาสตรศิ์ลปะสยามประเทศ: ศิลปะก่อนกรงุศรีอยุธยา 
(กรุงเทพฯ : เมอืงโบราณ, 2541), 184. 
 

                                                 
46น. ณ ปากน ้า [นามแฝง], “สรรค์บุรนีครแห่งความฝนั,” เมืองโบราณ, 1, 1 

(กนัยายน 2517): 55. 
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพได้กล่าวถึง
เจดยีท์รงปรางค์บอดกลบีมะเฟืองไว้ว่า พบปรางค์ไทยทรงแปลกอกีทรงหนึ่งท าเป็นทรงเฟือง 
พบทีพ่ระมหาธาตุเมอืงสรรค ์1 องค ์และพระปรางคร์ายวดัมหาธาตุ เมอืงลพบุรอีกี 1 องค ์หรอื 
2 องค ์ไดแ้ก่ เจดยีห์มายเลข 1 ข เจดยีห์มายเลข 6 ข และเจดยีห์มายเลข 32 ค47  

ส่วนลวดลายปูนป ัน้ตรงเชงิกลบีมะเฟืองเป็นรูปเทพพนมเหมอืนกบัที่
ปรางคร์ายทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ วดัมหาธาตุ ลพบุรี48  

เจดีย์รายทรงปรางค์ยอดกลีบมะเฟือง วัดมหาธาตุก าหนดอายุจาก
ลวดลายปูนป ัน้ที่ยงัหลงเหลือได้ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 20 และจากรูปแบบท าให้เห็นถึง
ความสมัพนัธเ์มอืงลพบุรอียา่งชดัเจน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีว่ดัมหาธาตุ 

จากการเปรยีบเทยีบรปูแบบเจดยีท์รงปรางค ์วดัสองพีน้่องท าใหเ้หน็ถงึอทิธพิลของ
ศลิปะอยุธยา โดยมคีวามสมัพนัธก์บักลุ่มโบราณสถานในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา และจงัหวดั
ลพบุร ีไดแ้ก่เจดยีป์ระจ ามุม วดัพระราม จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ปรางคป์ระธาน และปรางค์
ยอดกลบีมะเฟืองหมายเลข 6 ข วดัพระศรรีตันมหาธาตุ จงัหวดัลพบุร ี

 

                                                 
47โทโมฮิโตะ ทะคะตะ, “แบบอย่างของเจดีย์ในเมืองสรรคบุรีกับการสะท้อน

ความสมัพนัธท์างประวตัศิาสตร ์”, 50. 
48น. ณ ปากน ้า [นามแฝง], สมดุภาพประวติัศาสตรศิ์ลปะสยามประเทศ: ศิลปะ

ก่อนกรงุศรีอยธุยา, 183. 
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แผนทีท่ี ่10 แสดงความสมัพนัธข์องเจดยีท์รงปรางค ์
ทีม่า: ดดัแปลงจาก Google, “แผนที”่ เขา้ถงึเมื่อ 21 พฤษภาคม 2556, เขา้ถงึไดจ้าก http://maps.google.co. 
th/maps?hl=th&tab=wl  
 

2.4 เจดยีท์รงพุ่มขา้วบณิฑ ์(ตารางที ่9) 
    เจดยีป์ระธาน วดัโตนดหลาย 

วดัโตนดหลายเป็นวดัรา้งตัง้อยู่ทางด้านเหนือของเมอืงแพรกศรรีาชา 
ห่างจากวดัสองพีน้่องไปทางทศิเหนือ 500 เมตร 

ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ว่าเจดยีท์รงพุ่มขา้วบณิฑน์ี้ถอืเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะใน
ศลิปะสุโขทยั (ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 19) โดยเจดยีป์ระธานวดัโตนดหลายถอืเป็นเจดยีท์รง
พุ่มขา้วบณิฑท์ีพ่บทางใตท้ีสุ่ดของพืน้ทีท่ีเ่ป็นเขตอ านาจการปกครองของกรุงศรอียุธยา แต่แมจ้ะ
เป็นเจดยีศ์ลิปะสุโขทยัแต่ซุม้บนัแถลงทัง้ 4 ทศิซึง่เป็นของดัง้เดมิ (ภาพที ่36) มลีกัษณะคดโคง้
แบบศิลปะก่อนสมยัอยุธยา-อยุธยาตอนต้น เทยีบได้กบัที่เจดยี์ประธานวดัราชบูรณะ จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา (พ.ศ.1967)49 (ภาพที ่81) 

 

                                                 
49สนัต ิเลก็สุขมุ, ศิลปะอยธุยา, 43. 
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ภาพที ่81 ซุม้บนัแถลงเจดยีป์ระธานวดัราชบรูณะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ทีม่า: น. ณ ปากน ้า, สมุดภาพประวติัศาสตรศิ์ลปะสยามประเทศ: ศิลปะก่อนกรงุศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: 
เมอืงโบราณ, 2541), 127. 
 

ดงันัน้จากการเปรยีบเทยีบรปูแบบเจดยีท์รงพุ่มขา้วบณิฑท์ าให้เหน็ถงึอทิธพิลของ
ศลิปะสุโขทยัโดยมคีวามเป็นอยุธยาผสมผสาน และแสดงถงึความสมัพนัธ์กบัเจดยีป์ระธานวดั
ราชบรูณะ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
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แผนทีท่ี ่11 แสดงความสมัพนัธข์องเจดยีท์รงพุ่มขา้วบณิฑ ์
ทีม่า: ดดัแปลงจาก Google, “แผนที”่ เขา้ถงึเมื่อ 21 พฤษภาคม 2556, เขา้ถงึไดจ้ากhttp://maps.google.co. 
th/maps?hl=th&tab=wl  
 

นอกจากนี้ ยงัพบพระพุทธรูปอู่ทองรุ่น 1 จ านวนหลายองค์ที่เมอืงสรรคบุร ีโดยมี
ลกัษณะผสมผสานระหว่างศลิปะแบบทวารวดแีต่จะแสดงอทิธพิลศลิปะลพบุรอียู่มาก คอื พระ
พกัตรค์่อนขา้งเหลี่ยม พระนลาฏกว้าง มไีรพระศก ความกว้างพระนลาฏรบักบัแนวพระขนงที่
ต่อกนัคลา้ยปีกกา พระรศัมเีหนือพระอุษณีษะเป็นทรงกรวย ทรงจวีรเฉียง ปลายสงัฆาฏติดัตรง 
ประทบัขดัสมาธริาบ  

โดยในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนครจดัแสดงพระพุทธรูปอู่ทองรุ่น 1 จาก
ชยันาท 2 องค ์โดยองคห์นึ่งมาจากเมอืงสรรคบ์ุร ี(อาพที ่62) และอกีองคห์นึ่งพบทีว่ดัพระบรม
ธาตุวรวิหาร (อาพที่ 82) ซึ่งมรีูปแบบเทียบได้กับพระพุทธรูปปูนป ัน้ที่หน้าบนัทิศใต้ปรางค์
ประธานวัดพระศรีร ัตนมหาธาตุ  ลพบุรี (ภาพที่  83)  เศียรพระพุทธรูปที่จ ัดแสดงใน
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิสุพรรณบุรี50 (ภาพที ่84) และพระพุทธรปูยนืส ารดิในพพิธิภณัฑสถาน
แห่งชาต ิสมเดจ็พระนารายณ์51 (ภาพที ่85)  

 

 
 

ภาพที ่82 พระพุทธรปูศลิปะอู่ทองรุ่น 1 พบทีว่ดัพระบรมธาตุวรวหิาร จงัหวดัชยันาท 
ภาพถ่ายเมื่อ 18 พฤษภาคม 2556 

                                                 
50ศกัดช์ยั สายสงิห,์ “เศยีรธรรมกิราช จากวดัธรรมกิราชควรมอีายุอยู่ในช่วงเวลาใด

,” ด ารงวิชาการ, 6, 1 (มกราคม-มถุินายน 2550): 104-105. 
51ศกัด์ชยั สายสงิห์, “พฒันาการศลิปกรรมสมยัก่อนอยุธยาและสมยัอยุธยา (พุทธ

ศตวรรษที ่18-23),” โครงการลพบุรศีกึษาเชงิบูรณาการเพื่อพฒันาการของสงัคมและเศรษฐกจิ
ไทย, 48-49. 
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ภาพที ่83 พระพุทธรปูปนูป ัน้ทีห่น้าบนัทศิใตป้รางคป์ระธานวดัพระศรรีตันมหาธาตุ ลพบุร ี
ทีม่า: Somsak Ratanakul, editor, Phra Narai Ratchanivet (Bangkok: Department of Fine Arts, 1988): 
75. 
 

 
 

ภาพที ่84 เศยีรพระพุทธรปูทีจ่ดัแสดงในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิสพุรรณบุร ี
ทีม่า: ศกัดช์ยั สายสงิห,์ “เศยีรธรรมกิราช จากวดัธรมมกิราชควรมอีายุอยู่ในช่วงเวลาใด,” ด ารงวิชาการ, 6, 
1 (มกราคม-มถุินายน 2550): 111. 
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ภาพที ่85 พระพุทธรปูยนืส ารดิในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิสมเดจ็พระนารายณ์ 
ทีม่า: รองศาสตราจารย ์ดร.ศกัดช์ยั สายสงิห์, “พฒันาการศลิปกรรมสมยัก่อนอยุธยาและสมยัอยุธยา (พุทธ
ศตวรรษที ่18-23),” โครงการลพบุรศีกึษาเชงิบรูณาการเพื่อพฒันาการของสงัคมและเศรษฐกจิไทย, 48-49. 
 

อีกทัง้ พระพุทธรูปอู่ทองรุ่น 2 (พุทธศตวรรษที่ 19-20)52 จากวัดมหาธาตุ 
เมอืงสรรคบุร ี(ภาพที่ 63) ปจัจุบนัประดษิฐานอยู่ที่มุมระเบยีงคดด้านทศิตะวนัตกเฉียงใต้ วดั
เบญจมบพติร พระพุทธรปูแบบน้ีแสดงถงึอทิธพิลของศลิปะสุโขทยัเขา้มาผสมผสาน กล่าวคอื มี
พระรศัมเีป็นเปลวอนัแสดงถงึความเกี่ยวขอ้งกบัพระพุทธรปูสุโขทยัหมวดใหญ่ และเทยีบไดก้บั
พระพุทธรปูหลายองคใ์นพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิเจา้สามพระยา (ภาพที ่86 ก-ข) ซึง่องคห์นึ่ง
มาจากกรุพระปรางคว์ดัราชบูรณะ (ภาพที่ 86 ค) รวมทัง้เศยีรพระพุทธรปูส ารดิจากวดัธรรมกิ
ราช (ภาพที ่86 ง) และพระพุทธรปูปางมารวชิยัส ารดิ พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนครซึง่องค์
หนึ่งมาวัดเสาธงทอง จงัหวัดลพบุรี และอีกองค์หนึ่งขุดพบที่ว ัดพระศรีสรรเพชญ์ จงัหวัด
พระนครศรอียธุยา (ภาพที ่87 ก-ค) 

 
 

                                                 
52สันติ  เ ล็กสุ ขุม ,  ประวัติศาสตร์ ศิลปะไทย  (ฉบับ ย่อ ) :  การเ ร่ิมต้น                       

และการสืบเน่ืองงานช่างในศาสนา (กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ, 2554), 152, 155. 
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                                              (ก)                                        (ข) 
 

              
                                      (ค)                                                  (ง)                             

 

ภาพที ่86 (ก) พระพุทธรปูอู่ทองรุ่น 2 พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิเจา้สามพระยา 
   (ข) พระพุทธรูปอู่ทองรุ่น 2 ได้จากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิเจา้สามพระยา 

  (ค) พระพุทธรปูอู่ทองรุ่น 2 พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิเจา้สามพระยา 
  (ง) เศยีรพระพุทธรปูส ารดิจากวดัธรรมกิราช 

ทีม่า: สริพิรรณ ธริศรโิชติ, น าชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา (กรุงเทพฯ: ส านักโบราณคดี
และพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2548), 49, 90, 92, 149. 
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                                       (ก)                                                       (ข) 
 

 
(ค) 

 
ภาพที ่87  (ก) พระพุทธรปูปางมารวชิยัส ารดิ เดมิอยู่ทีว่ดัเสาธงทอง จงัหวดัลพบุร ี 
 พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร 
 (ข) พระพุทธรปูปางมารวชิยัส ารดิ พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร 
 (ค) พระพุทธรปูปางมารวชิยัส ารดิ ขดุพบทีว่ดัพระศรสีรรเพชญ ์จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
 พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร 
ภาพถ่ายเมื่อ 18 พฤษภาคม 2556 
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“เมอืงชยันาท (เก่า)” ปรากฏชื่อตัง้แต่สมยัอยุธยาตอนต้นเช่นกบัเมอืงแพรกศรรีาชา 
ว่า “กรุงไชยสถาน” ในจารกึหลกัที่ 48 ระบุศกัราชเป็น จ.ศ.770 ตรงกบั พ.ศ.1951 รชักาล
สมเดจ็พระนครนิทราธริาช เนื้อหากล่าวถงึ การประดษิฐานพระศรรีตันธาตุแห่งกรุงไชยสถาน
นาม เพื่ออุทศิแด่บรรพบุรษุของเจา้เมอืงซึง่กระท าไวแ้ต่ครัง้สุพรรณอมู ิโดยถวายเครื่องบูชา คน 
และใหค้รอบครวัยีช่า้งดแูลพระมหาเถรธรรมบุตรแห่งพระศรสีุพรรณอมู ิ 

จารกึนี้พบจากพระเจดยีอ์งคห์นึ่งทีว่ดัส่องคบซึง่ตัง้อยู่หลงัเมอืงชยันาทเก่าพรอ้มกบั
จารกึหลกัที ่ 44 ระบุศกัราช 1916 ตรงกบัรชักาลสมเดจ็พระบรมราชาธริาชที ่1 ขุนหลวงพะงัว่ 
กล่าวถงึ การก่อพระเจดยีพ์รอ้มบรรจเุครือ่งบชูาต่าง และจารกึอกี 2 หลกัทีร่ะบุศกัราชตรงกบัรชั
สมยัของสมเดจ็พระนครนิทราธริาช ไดแ้ก่ จารกึหลกัที่ 50 ระบุศกัราช 1956 กล่าวถงึการประจุ
เครื่องบูชาต่างๆ ถวายแก่พระธาตุ 2 องค ์และจารกึหลกัที ่51 ระบุศกัราช 1956 กล่าวถงึการ
รว่มกนัก่อบรรจพุระธาตุ 2 องค ์ซึง่ท าใหเ้ขา้ใจว่ามพีระธาตุ 2 องค ์เป็นทีน่่าเสยีดายทีเ่ราไม่พบ
เจดยีห์รอืโบราณสถานใดทีน่่าจะหมายถงึพระธาตุที่กล่าวถงึในจารกึเลย หากแต่บรเิวณใกลก้นั
นัน้ซึง่เป็นปากแม่น ้าน้อยทีแ่ยกจากแม่น ้าเจา้พระยาและไหลไปทางเมอืงแพรกศรรีาชาไดพ้อดี
นัน้เป็นทีต่ ัง้ของวดัพระบรมธาตุวรวหิาร ซึง่มเีจดยีท์รงปราสาทยอดหรอืทีเ่รยีกกนัว่า “พระบรม
ธาตุ” เป็นประธานของวดัตัง้อยูจ่งึเป็นไปไดว้่าพระธาตุในจารกึอาจหมายถงึพระบรมธาตุ วดัพระ
บรมธาตุวรวหิารนี้กเ็ป็นได ้

วดัพระบรมธาตุวรวหิารตัง้อยู่ทางทางทศิตะวนัออก (ฝ ัง่ขวา) ของแม่น ้าเจา้พระยา 
และห่างจากเมอืงสรรคบุรปีระมาณ 16 กโิลเมตร  

การศกึษาทีผ่่านมา  
องคเ์จดยีพ์ระธาตุนี้ไม่มหีลกัฐานปรากฏแน่ชดัว่าสรา้งเมื่อใด  แต่ไดพ้บจารกึอกัษร

ขอม ภาษาไทย53 ท าให้ทราบว่ามกีารบูรณะเจดยีอ์งคน์ี้ในสมยัอยุธยาตอนปลายในรชักาลของ
พระเจา้อยูห่วัทา้ยสระ  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รชักาลที่ 5 พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎ
เกล้าเจา้อยู่หวั รชักาลที ่6 และสมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุภาพ มพีระราชวนิิจฉัยตรงกนัว่า 
รปูแบบของเจดยีพ์ระบรมธาตุแสดงใหเ้หน็ถงึอทิธพิลของศลิปะขอมปะปนอยูด่ว้ย54 

น. ณ ปากน ้า กล่าวว่าเดมิเจดยีห์ลงัพระวหิารวดัไลย ์อ าเภอท่าวุ้ง จงัหวดัลพบุรมีี
รูปแบบเช่นเดียวกับเจดีย์พระบรมธาตุ ซึ่งเ ป็นเจดีย์รุ่นเ ก่ าที่ได้พบจากเจดีย์โลหะที่

                                                 
53ประสาร บุญประคอง, “ค าอ่านศลิาจารกึอกัษรขอม ภาษาไทย ไดจ้ากวดัพระบรม

ธาตุ ต.ชยันาท อ.เมอืงชยันาท จ.ชยันาท,” ศิลปากร 8, 4 (พฤศจกิายน 2507): 81-89. 
54กรมศลิปากร, วฒันธรรม พฒันาการทางประวติัศาสตร ์เอกลกัษณ์และภมิู

ปัญญา จงัหวดัชัยนาท (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 
2542), 91. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
161 

 

                                                                
 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ พระราชวังราชนิ เวศน์ ลพบุรี และ
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร ววิฒันาการมาจากเจดยีส์มยัทวารวดแีละเจดยีป์าละทีเ่ป็น
เจดยีท์รงระฆงักลมสูง มบีวัลูกแก้วเป็นลอนใหญ่แทนบลัลงัก์รองรบัปลยีอดหรอืกรวยแหลมและ
ปลอ้งไฉน รปูแบบทีแ่ตกต่างจากแบบแผนเจดยีท์ุกสมยัท าใหส้นันิษฐานว่าน่าจะไดร้บัการบูรณะ
ต่อเติมหลายครัง้ ด้วยการเสรมิซุ้มยื่นออกมาทัง้สี่ทศิ ลดชัน้ตรงมุมทัง้สี่ ท าเป็นย่อมุมไมย้ีส่บิ 
ประดบัเจดยีเ์ลก็ๆ แบบเดยีวกบัพระบรมธาตุที่ปรากฏตัง้แต่องคร์ะฆงั บวัลูกแก้วลอนใหญ่และ
ปลยีอดที่เหนือและระหว่างซุ้มจระน า นอกจากน้ีลายปนูป ัน้ตรงเชงิป ัน้ลมเป็นรูปกระจงัตาอ้อย
นัน้เดมิน่าจะเป็นหวันาคแบบเดยีวกนักบัในศลิปะลพบุรแีละสุโขทยั55 

รปูแบบทางสถาปตัยกรรม (ตารางที ่7) 
เจดยี์พระบรมธาตุก่อด้วยศิลาแลงตัง้อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจตุัรสัย่อมุมรองรบัส่วน

เรอืนธาตุทีม่ซีุม้จระน าแคบและเตี้ยทัง้ 4 ทศิ หน้าบนัประดบัซุม้จระน าซอ้นสองชัน้ เหนือขึน้ไป
ประดบัด้วยเจดยีข์นาดเลก็ ช่องระหว่างซุ้มท าเป็นมุมย่อเหลี่ยมขึน้ไป เรอืนธาตุเป็นองค์ระฆงั
ประดบัดว้ยเจดยีข์นาดเลก็ประดษิฐานพระพุทธรปูภายใน เหนือขึน้ไปเป็นบวักลีบซอ้นทรงกลม
รองรบัปลยีอด ส่วนยอดมลีกัษณะเป็นเฟ้ืองโลกประดบัท านองจะเป็นฉตัรประดบัอกีทหีนึ่ง (ภาพ
ที ่52) 

รปูแบบของพระบรมธาตุปจัจุบนัคงเป็นผลมาจากการซ่อมแปลงในหลายยุคหลาย
สมยัดงัปรากฏหลกัฐานการบูรณะตัง้แต่สมยัอยุธยาแลว้ ท าใหไ้ม่สามารถหารปูแบบดัง้เดมิเพื่อ
ก าหนดอายุสมยัและเชื่อมโยงความสมัพนัธก์บัชุมชนอื่นได ้แต่การเป็นทีน่่าสนใจว่าการประดบั
เจดยีเ์ล็กๆ รอบองค์ระฆงันัน้เป็นศลิปะแบบศรวีชิยั ส่วนพระพุทธรูปในซุ้มจระน ามพีระพกัตร์
และพระเศยีรเป็นศลิปะแบบลพบุรหีรอือู่ทองรุน่แรกซึง่มอีายรุาวตน้พุทธศตวรรษที ่1956 

หลกัฐานดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่าเมอืงชยันาทเกดิขึน้แลว้อย่างน้อยตัง้แต่พ.ศ.1951 
จากนัน้สมยัอยุธยาตอนกลาง รชัสมยัของสมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิพระองคท์รงท าพระราชพธิี
มธัยมกรรมที ่“ต าบลชยันาทบุร”ี ในศกัราช ๘๙๖ ปีมะเมยีฉอศก ตรงกบัปี พ.ศ.207757 และเมื่อ

                                                 
55น. ณ ปากน ้า [นามแฝง], สมดุภาพประวติัศาสตรศิ์ลปะสยามประเทศ: ศิลปะ

ก่อนกรงุศรีอยธุยา, 145. 
56ม.จ.สุภทัรดศิ ดศิกุล, ศิลปะในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศลิปากร, 

2539), 154. 
57พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ ( เ จิม)  กับ                   

พระจกัรพรรดิพงศ์ (จาด) (พระนคร: คลงัวทิยา, 2507), 540; ความนี้สอดรบักบัพระราช
พงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัสมเด็จพระพนรตัน์วดัพระเชตุพน  พระราชพงศาวดารกรุงเก่า 
ฉบบัพระจกัรพรรดิพงศ์ (จาด) และพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา แต่พระราช
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พระเจ้าหงสาวดยีกทพัมาตีพระนครศรอียุธยา เมอืงชยันาทบุรถีูกใช้เป็นค่ายทหารในศกัราช 
๙๐๕ ปีเถาะเบญจศก ตรงกบั พ.ศ.2086 และศกัราช ๙๓๐ ปีมะโรงศก เดอืน ๑๒ ตรงกบั พ.ศ.
2111 ประชาชนเมอืงชยันาทถูกเกณฑ ์โดยเมอืงชยันาทยงัคงเป็นค่ายอยู ่

สมยัอยุธยาตอนปลาย รชัสมยัสมเดจ็พระนารายณ์โปรดเกลา้ ฯ ให้พระยาชยันาท 
พระสรรคบุร ีและเมอืงสรรคบุรตีเีมอืงนคร เถนิ และอนิทคริ ิเมื่อศกัราช 1022 ปีชวดโทศก ตรง
กบั พ.ศ.2203 

ในรชัสมยัของสมเด็จพระเจ้าท้ายสระพบจารกึที่ว ัดพระบรมธาตุวรวิหาร เมือง
ชยันาทเก่า คอื จารกึหลกัที่ 97 ระบุ พ.ศ.2260 กล่าวถึงการเรีย่ไรจากชุมชนต่างๆ เพื่อ
ปฏสิงัขรณ์ซ่อมแปลงพระบรมธาตุที ่“ใชยนาฏฐบุร”ี 

รชัสมยัสมเดจ็พระบรมโกศ ในศกัราช 1104 ตรงกบัพ.ศ.2285 พระยาราชภกัดเีกลีย้
กล่อมเลกจดัพลดัจากเมอืงสรรคบุร ีเมอืงชยันาท และเมอืงมโนรมย์58 

รชัสมยัสมเดจ็พระทีน่ัง่สุรยิาสน์อมรนิทร์ กฎหมายตราสามดวง จ.ศ. 1121 ตรงกบั 
พ.ศ.2302 ระบุว่าไชยนาฏบุรยี มะโนรม และเมอืงสรรคบ์ุรยีเป็นเมอืงจตัวา และในศกัราช 1128 
ปีจออฐัศก เดอืน 10 ตรงกบั พ.ศ.2309 ประชาชนในเมอืงชยันาทอพยพไปค่ายบางระจนัร่วม
ต่อสูก้บัพมา่59 

ความจากหลักฐานเอกสารข้างต้นสอดคล้องกับการพบร่องรอยหลักฐานทาง
โบราณคดสีมยัอยุธยาตอนปลายจ านวนมากในเขตเมอืงชยันาท (เก่า) และชุมชนโดยรอบล้อม
นอกจากเมอืงสรรคบุรแีละเมอืงชยันาทแลว้ ยงัปรากฏชื่อเมอืงมโนรมยอ์กีเมอืงหนึ่งดว้ย  

เมอืงมโนรมย์อยู่รมิฝ ัง่ทิศตะวนัออกของแม่น ้าเจ้าพระยาทางทิศเหนือของเมอืง
ชัยนาท (เก่า) ปรากฏชื่อ “บานมโนรม” ในรายนามชุมชนต่างๆ ที่โดนเรี่ยไรเงินเพื่อ
บูรณะปฏสิงัขรณ์ซ่อมแปลงพระบรมธาตุ หวัเมอืงชยันาท (ใชยนาฏฐบุร)ี ในจารกึหลกัที ่97 แม้
ปจัจุบันหลักฐานที่ชุมชนมโนรมย์เป็นชุมชนเก่าแก่ที่เจริญขึ้นเนื่ องจากตัง้อยู่ติดกับแม่น ้ า
เจา้พระยาซึง่เป็นเสน้ทางการคมนาคม ปจัจุบนัร่องรอยหลกัฐานทีค่งเหลอืเป็นซากเจดยีร์ปูทรง
ต่างๆ (ภาพที)่ ในวดัศรสีทิธกิาราม หรอืทีช่าวบา้นเรยีกกนัว่า วดัเหนือ อกีทัง้ ยงัมวีดัโพธิศ์รี
ศรทัธาธรรม หรอื วดักลาง และวดัศรมีณีวรรณ หรอื วดัใต้ตัง้อยู่เรยีงตัวไปตามแนวแม่น ้า
เจา้พระยาดว้ย 

                                                                                                                                            

พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐว่า ศักราช ๙๑๕ ฉลูศก เดือน ๗ ดูเพิ่มเติมใน  ประชุม
พงศาวดาร, 145. 

58 เรือ่งเดยีวกนั, 927; ความนี้สอดรบักบัพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา. 
59 พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยธุยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจิม) กบั                     

พระจกัรพรรดิพงศ ์(จาด), 477 – 492; เหตุการณ์ดงักล่าวปรากฏเช่นกนัในพระราช
พงศาวดารกรงุศรอียธุยา ฉบบัสมเดจ็พระพนรตัน์วดัพระเชตุพน. 
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เมอืงมโนรมยป์รากฏชื่อในหลกัฐานลายลกัษณ์อกัษรหลายฉบบั คอื จารกึหลกัที ่97 
ระบุ พ.ศ.2260 เรยีกว่า “บานมโนรม” เป็นชุมชนหนึ่งทีไ่ดเ้รีย่ไรเงนิเพื่อบูรณปฏสิงัขรณ์พระบรม
ธาตุ หวัเมอืงชยันาท  

พระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยาฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) กล่าวว่าปีจอจตัวาศก 
ตรงกบั จ.ศ. 1104 หรอืพ.ศ.228560 พระยาออยัในตรวี่าทีส่มุหนายกถงึแก่กรรม สมเดจ็พระบรม
โกศทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยาราชอกัดเีกลี้ยกล่อมเลกจดัพลดัทีไ่ม่มมีลูนายทีห่วัเมอืง
และเมอืงต่าง คอื หวัเมอืงวเิศษชยัชาญ เมอืงสุพรรณบุร ีเมอืงนครชยัศร ีเมอืงอนิทรบุร ีเมอืง
พรหมบุร ีเมอืงสงิหบุร ีเมอืงสรรคบุร ีเมอืงชัยนาท เมอืงมโนรมย์61 เมอืงอุทยัธานี และเมอืง
นครสวรรค ์

ทัง้การศึกษาอาพถ่ายทางอากาศพบว่าชุมชนเหล่านี้ตัง้อยู่รมิแม่น ้าเป็นส่วนใหญ่ 
และการกล่าวถงึชื่อชุมชนต่างๆ ในจารกึเป็นไปอย่างมรีะบบโดยเรยีงจากจุดศูนยก์ลาง คอื วดั
พระบรมธาตุวรวหิาร เมอืงชยันาท แล้วกล่าวถงึชุมชนที่อยู่ทางเหนือแล้วจงึยอ้นกลบัมาทางทศิ
ตะวนัออก (แผนททีี่ 5) โดยสามารถสนันิษฐานถึงที่ตัง้ของชุมชนโดยเรยีงตามล าดบัที่จารกึ
กล่าวไวไ้ดด้งันี้  

ชุมชนที่ตัง้อยู่ในเขตอ าเออเมอืง จงัหวดัชยันาทปจัจุบนั คอื วดัป่าข้าวเปลอืก 
ปจัจบุนัเป็นประตูน ้าวดับรมธาตุ พระบรมธาตุ วดัพระบรมธาตุวรวหิาร บา้นหวัแหลม บา้นขยาย  

ชุมชนที่ตัง้อยู่ในเขตอ าเออมโนรมย ์ จงัหวดัชยันาทปจัจุบนั คอื ปากน ้าคุ้งส าเอา 
บา้นมโนรมย ์หวัดาน บา้นศลิาดาน  

ชุมชนทีต่ ัง้อยูใ่นเขตอ าเออพยหุะครี ีจงัหวดันครสวรรคป์จัจบุนั คอื พยหุะครี ี 
ชุมชนที่ตัง้อยู่ในเขตอ าเออโกรกพระ อ าเออโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ปจัจุบนั 

คอื บา้นโกรกพระ (โคกพร) 
ชุมชนที่ตัง้อยู่ในเขตอ าเอออ าเออสรรพยา จงัหวดัชยันาทปจัจุบนั คอื บา้น ตลุก 

บา้นออ้ย บา้นสรรพยา 
ชุมชนที่ตัง้อยู่ในเขตอ าเอออ าเออสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาทปจัจุบนั คอื เมอืงแพรก

ศรรีาชา  
ชุมชนทีต่ ัง้อยูใ่นเขตอ าเภออ าเภออ าเภอพรหมบุร ีจงัหวดัสงิหบุ์รปีจัจุบนั คอื ต าบล

พระงาม 
อย่างไรกต็าม อาจเป็นผลมาจากอาวะศกึสงครามครัง้ทีพ่ระเจา้หงสาวดยีกทพัมาตี

พระนครศรอียุธยา ซึ่งเมอืงชยันาทถูกใช้เป็นค่ายทหารจงึเป็นเหตุให้หลกัฐานสมยัอยุธยาตอน
ปลายสูญสิ้น จากความไม่สมบูรณ์ของหลกัฐานทางโบราณคดทีี่หลงเหลอือยู่เพยีงร่องรอยและ

                                                 
60เรือ่งเดยีวกนั, 463; ความสอดรบักบัพระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขา. 
61ตน้ฉบบัเขยีนว่า “เมองมโนรมย”์ เรือ่งเดยีวกนั, 463. 
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ซากโบราณสถานที่ได้รบัการซ่อมแปลงแล้วทัง้สิ้นท าให้ไม่สามารถก าหนดอายุและเชื่อมโยง
ความสมัพนัธไ์ด ้ 
 
สรปุ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาทกบัชุมชนอายนอก เป็นผลมา
จากต าแหน่งของเมอืงที่ตัง้อยู่ระหว่างอาณาจกัรสุโขทยัซึง่อยู่ทางทศิเหนือ เมอืงลพบุรทีางทศิ
ตะวนัออก เมอืงสุพรรณ และกรุงศรอียุธยาทางทศิใต้ จงึส่งผลให้การตดิต่อสมัพนัธ์กนัระหว่าง
เมอืงเหล่านี้ส่งผลต่อชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาทดว้ย 

ความสมัพนัธก์บัอาณาจกัรสุโขทยัปรากฏหลกัฐานทีเ่มอืงแพรกศรรีาชาว่าเป็นเมอืง
ที่อยู่ในอาณาเขตของอาณาจกัรสุโขทยัและพบหลกัฐานที่แสดงถงึอทิธพิลสุโขทยั คอื การท า
พระพุทธรปูลลีาบนซุม้จระน าเจดยีห์ลายองค์ แต่พระพุทธเมอืงสรรคน์ี้มเีอกลกัษณ์ของตนดว้ย
การท าปางประทานออยัด้วยพระหตัถ์ขวา การท าซุ้มจระน าเป็นซุ้มหน้านางแบบสุโขทยั การ
ปรากฏเจดยีท์รงพุ่มขา้วบณิฑ ์และพระพุทธรปูทีม่พีุทธลกัษณะหมวดวดัตระกวน 

ส่วนความสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยา หลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็นถึง
ความสมัพนัธร์ะหว่างเมอืงสุพรรณบุร ีลพบุร ีและกรุงศรอียุธยาอนัสอดคลอ้งกบัหลกัฐานในพระ
ราชพงศาวดารทีส่มเดจ็พระนครนิทราธริาชทรงโปรดเกลา้ฯ สมเดจ็พระเจา้ลูกยาเธอ 3 พระองค์
ไปปกครองเมอืงต่างๆ คอื เจา้อ้ายพระยากนิเมอืงสุพรรณ เจา้ยีพ่ระยากนิเมอืงแพรกศรรีาชา 
และเจา้สามพระยากนิเมอืงชยันาท (พษิณุโลก) เมือ่ปี พ.ศ.1946  

เหตุการณ์ดงักล่าว มเีหตุผลเพื่อขยายพระราชอาณาจกัรไปยงัหวัเมอืงเหนือเมอืง
สุพรรณอูมอินัเคยเป็นทีป่ระทบัของเชือ้พระวงศ์สุพรรณอูมมิาก่อนซึ่งเป็นฐานก าลงัส าคญัของ
ราชวงศท์ีจ่ะสนบัสนุนความมัน่คงพระราชอ านาจของพระมหากษตัรยิร์าชวงศ์สุพรรณอูมใินกรุง
ศรอียุธยาซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการพบจารกึหลกัที่ 48 จากวดัส่องคบ หลงัเมอืง
ชยันาท (เก่า) ระบุจ.ศ.770 ตรงกบั พ.ศ.1951 รชัสมยัสมเด็จพระนครนิทราธริาชเช่นกัน ที่
กล่าวถงึการประดษิฐานพระศรรีตันธาตุ แห่งกรุงไชยสถานนามเพื่ออุทศิแด่ขุนหลวงพระศรแีละ
แม่นางจกง พ่อตาแม่ยายของเจา้เมอืงซึ่งกระท าไวแ้ต่ครัง้สุพรรณอูม ิพรอ้มถวายสิง่ของต่างๆ 
รวมทัง้คน ใหค้รอบครวัยีช่า้งดูแลพระมหาเถรธรรมบุตรแห่งพระศรสีุพรรณอูม ิแก่พระศรรีตัน
ธาตุ  

หลกัฐานทัง้หมดขา้งต้นจงึท าใหท้ราบว่าในช่วงพุทธศตวรรษที ่19-20 เมอืงแพรก
ศรรีาชามคีวามสมัพนัธ์กบัเมอืงสุพรรณในฐานะทีเ่ป็นเมอืงลูกหลวงเช่นกนั โดยเป็นหวัเมอืงซึ่ง
เคยมพีระราชวงศส์ุพรรณอมูปิกครองมาก่อนนัน่เอง 
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ความสมัพนัธ์กบักรุงศรอียุธยานัน้ สะท้อนได้จากรปูแบบศลิปกรรมที่คล้ายคลงึกบั
วดัพระราม โดยวดัพระรามสรา้งขึน้ในปี พ.ศ.1912 ตรงกบัสมยัของสมเดจ็พระราเมศวร62  

ส่วนความสมัพนัธก์บัลพบุร ีปรากฏอยา่งชดัเจนว่ามรีปูแบบศลิปกรรมคลา้ยกบัที่วดั
พระศรรีตันมหาธาตุ ลพบุรซีึง่สรา้งขึน้ในรชัสมยัของขนุหลวงพะงัว่ ปี พ.ศ. 191763 

ในช่วงดงักล่าวเป็นช่วงที่สมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่1 (พระเจา้อู่ทอง) สวรรคต สมเดจ็
พระราเมศวรพระราชโอรสจงึขึง้ครองราชยแ์ทน แต่ในปี พ.ศ. 1913 ขุนหลวงพะงัว่ (สมเดจ็พระ
บรมราชาธริาชที ่1) เสดจ็มาจากเมอืงสุพรรณบุรแีลว้ขึน้เสวยราชสมบตัแิทนสมเดจ็พระราเมศวร 
แล้วให้สมเด็จพระราเมศวรไปเสวยราชที่เมอืงลพบุรี64 ซึ่งเหตุการณ์นี้อธิบายได้ถึงการพบ
ความสมัพนัธร์ะหว่างเมอืงแพรกศรรีาชา สุพรรณ และกรงุศรอียธุยาไดเ้ป็นอยา่งด ี

นอกจากนี้ เป็นที่น่าสงัเกตว่าช่วงดงักล่าวเป็นช่วงเปลี่ยนราชวงศ์ปกครองกรุงศรี
อยุธยา พรอ้มกนันี้พบจารกึทีว่ดัส่องคบหลงัเมอืงชยันาท (เก่า) คอื จารกึหลกัที ่44 เนื้อความ
กล่าวถงึการก่อพระธาตุ อาจเป็นนัยยะของการเปลี่ยนฐานอ านาจเดมิซึ่งตัง้อยู่ที่เมอืงแพรกศรี
ราชามาเป็นเมอืงชยันาทพรอ้มกบัการช่วงเปลีย่นราชวงศใ์นกรงุศรอียธุยา 

นอกจากนี้หลกัฐานทางโบราณคดแีสดงเห็นได้ว่าชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาท
ปจัจุบนันัน้มหีลายเมอืง คอื เมอืงแพรกศรรีาชาหรอืเมอืงสรรคบุรเีป็นเมอืงแรกทีเ่จรญิขึน้รมิฝ ัง่
แม่น ้าน้อย จากนัน้ในสมยัอยุธยาตอนต้น เมอืงชยันาท (เก่า) จงึเจรญิขึน้ตรงปากแม่น ้าแม่น้อย
ที่ไหลแยกจากแม่น ้าเจา้พระยา โดยมวีดัพระบรมธาตุวรวหิารเป็นศาสนสถานส าคญัของเมอืง 
กระทัง่สมยัอยุธยาตอนปลายเมอืงชยันาท (เก่า) กย็งัคงความส าคญัอยู่ โดยมชีุมชนใหญ่น้อยที่
ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าเจา้พระยาลอ้มรอบ 

ความสมัพนัธก์บัอาณาจกัรลา้นนาปรากฏจากการพบพระพุทธรปูปางถวายเนตรอนั
เป็นรูปแบบที่นิยมมากในเมอืงแพรกศรรีาชาโดยเทยีบได้กบัพระพุทธรูปรูปบนแผ่นทองจงัโก
ขององค์ระฆงัพระธาตุหรภิุญชยั และพระพุทธรูปปางมารวชิยั “หลวงพ่อเพชร” ที่นอกจากจะมี
ลกัษณะที่แสดงอิทธิพลศิลปะสุโขทัยหมวดวัดตระกวนแล้ว การครองจวีรห่มเฉียง พาดผ้า
สงัฆาฏบินพระอังสาซ้าย ชายสงัฆาฏิอยู่เหนือพระถันปลายเป็นเขี้ยวตะขาบและท่าประทบั
นัง่ขดัสมาธเิพชรนัน้ปรากฏในศลิปะล้านนา แบบเชยีงแสนสงิหห์นึ่งซึง่คงเป็นผลจากการขยาย
อ านาจการปกครองของกรงุศรอียธุยาไปยงัหวัเมอืงทางเหนือ 

 

                                                 
62พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยธุยา (ฉบบัหลวงสารประเสริฐ และฉบบักรม

พระปรมานุชิตฯ) และพงศาดารเหนือ ฉบบัพระวิเชียรปรีชา (น้อย) (พระนคร: องคก์ารคา้
ของคุรสุภา, 2504), 1-2. 

63 เรือ่งเดยีวกนั. 
64 เรือ่งเดยีวกนั. 
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บทท่ี 6 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 
บทสรปุ 
 

ความสมัพนัธ์ระหว่างชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาทกบัชุมชนภายนอกเป็นผลมา
จากต าแหน่งของเมอืงที่ตัง้อยู่ระหว่างอาณาจกัรสุโขทยัซึ่งอยู่ทางทศิเหนือ เมอืงลพบุรทีางทศิ
ตะวนัออก เมอืงสุพรรณและกรุงศรอียุธยาทางทศิใต้ จงึส่งผลให้การตดิต่อสมัพนัธ์กนัระหว่าง
เมอืงเหล่านี้ส่งผลต่อชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาทดว้ย 

ความสมัพนัธก์บัอาณาจกัรสุโขทยัปรากฏหลกัฐานทีเ่มอืงแพรกศรรีาชาว่าเป็นเมอืง
ทีอ่ยูใ่นอาณาเขตของอาณาจกัรสุโขทยั อนัสอดคลอ้งหลกัฐานทางโบราณคดซีึง่ก าหนดอายุสมยั
ไดร้าวพุทธศตวรรษที ่19-20  

ความสมัพนัธก์บัอาณาจกัรหรภิุญชยั-ลา้นนาสะทอ้นไดจ้ากรปูแบบศลิปกรรมซึง่คง
เป็นผลจากการขยายอ านาจการปกครองของกรงุศรอียธุยานัน่เอง 

ความสมัพนัธก์บักรงุศรอียธุยาในสมยัอยธุยาตอนต้นเมอืงแพรกศรรีาชามฐีานะเป็น
เมอืงลูกหลวงซึ่งหลกัฐานทางโบราณคดแีสดงให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์ระหว่างเมอืงสุพรรณบุร ี
ลพบุร ีและกรุงศรอียุธยา ผลดงักล่าวอาจเป็นผลมากจากการขยายพระราชอาณาจกัรไปทาง
เหนือ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรมกีารขุดค้นทางโบราณคดใีนพื้นทีอ่ื่นๆ ทัง้ในเมอืงและนอกเมอืงแพรกศรี
ราชา เนื่องจากทีผ่่านมามกีารขุดคน้เฉพาะบรเิวณวดัต่างๆ ในเมอืงแพรกศรรีาชาเท่านัน้ ซึง่จะ
ท าใหก้ารตอบค าถามเกีย่วกบัชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาทนัน้ชดัเจนมากยิง่ขึน้ 

2. ควรมกีารศกึษาเรื่อง “พฒันาการชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาท” เนื่องจาก
หลกัฐานทางโบราณคดีที่พบภายในเมอืงแพรกศรรีาชากับที่พบนอกเมอืงแพรกศรรีาชานัน้
แตกต่างกนัอยา่งชดัเจน 
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