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The purpose of the thesis is to analytically study internal aesthetic form of fine art in Wat 

Phra Sri Rattana Mahathat in Suphanburi along with archeological evidence and historical data as 

follows 

Wat Phra Sri Rattana Mahathat in Suphanburi was constructed as form of the main Prang, 

layout plan as well as bell-shaped Pagoda with octagonal base as the same form in early Ayudhaya 

period around early 20th Buddhist era when King Naka Rin Trara Ti Raj reigned in Suphanburi. He also 

had relationship with Chinese royal court himself. For this reason, it was the crucial factor that made an 

economy in Suphanburi prosperity. Therefore, a capital temple, Mahathat could be established there. 

In addition, we have discovered evidence inside Wat Phra Sri Rattana Mahathat in 

Suphanburi that the main lateral Prang was renovated. Nevertheless, this renovation can’t be clearly 

identified when it was made. The main lateral Prang might be renovated either before or at the same time 

Chinese design stucco was renovated in the early 21th Buddhist era during which it was in the reign of 

Phra Borom Matrai Lokkanat. This evidence of Chinese design stucco demonstrates that the stucco gets 

aged later than Wat Phra Sri Rattana Mahathat construction. The trace mentioned earlier of this 

renovation is an important evidence that is related to archeological evidence of continuous excavation site 

found inside Wat Phra Sri Rattana Mahathat in Suphanburi. Even though royal court of Suphannaphumi 

was moved into Ayutthaya, it showed Wat Phra Sri Rattana Mahathat was still meaningful. 

The significant conclusion of this study is that Wat Phra Sri Rattana Mahathat in 

Suphanburi had been established in the early 20th Buddhist era as well as was renovated inside the 

temple around in the early 21th Buddhist era accordingly. 
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บทที 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ตาํบลรัวใหญ่ อาํเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี ตงัอยู่

ทางฝังตะวนัตกของแม่นาํท่าจีน เป็นวดัสาํคญัทีแสดงถึงความรุ่งเรืองของเมืองสุพรรณบุรีในสมยั

อยธุยาตอนตน้ ภายหลงัในปี พ.ศ. 2456 ไดมี้การลกัลอบขุดกรุและพบจารึกลานทองจาํนวน 3 แผน่1

ซึงเป็นหลกัฐานลายลกัษณ์อกัษรทีระบุถึงการซ่อมสร้างวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ทาํให้

เกิดความสนใจในการศึกษาคน้ควา้เกียวกบัวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรีโดยแบ่งออกเป็น 2 

แนวความคิดสาํคญั คือ แนวความคิดแรกศึกษาเรืองจารึกลานทองและแนวความคิดทีสองศึกษางาน

ศิลปกรรม ดงันี  

 

การศึกษาเรืองจารึกลานทอง  

หลกัฐานทีนาํมาศึกษา คือ จารึกลานทองจาํนวน 3 แผ่น จากการศึกษาทีผ่านมาของ

นกัวิชาการหลายท่าน เช่น หลวงบริบาลบุรีภณัฑ์2 จิตร ภูมิศกัดิ3 ประเสริฐ ณ นคร4 พิเศษ เจียจนัทร์

                                                             
1สํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี, ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี 

(กรุงเทพฯ: มนสัการพิมพ,์ 2528), 23. 
2หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์, “พระศรีรัตนมหาธาตุ จงัหวดัสุพรรณบุรี,” ศิลปากร 1, 1 

(2500): 40-45. 
3จิตร ภูมิศักดิ, “จักรพรรดิราช กษัตริย ์ผูห้ายไปจากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา,”

ศิลปวฒันธรรม 4, 9 (กรกฎาคม 2526): 6-14. 
4ประเสริฐ ณ นคร, “จารึกลานทอง วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี,” ใน อักษร 

ภาษา จารึก วรรณกรรม: รวมบทนิพนธ์ “เสาหลกัทางวชิาการ” ของศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ 

นคร (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 179-187. 
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พงษ์5 และคงเดช ประพฒัน์ทอง6 เป็นตน้ เสนอแนวความคิดทีแตกต่างกนัเนืองจากจารึกลานทอง

แผน่ที 1 และ แผน่ที 2 ระบุปีมหาศกัราชไม่ตรงกบัปีนกัษตัรจึงมีผลต่อจารึกลานทองในแผน่ที 3 ซึง

ไม่ไดร้ะบุปีมหาศกัราช แต่กล่าวถึงกษตัริยผ์ูพ่้อไดส้ร้างวดั และกษตัริยผ์ูลู้กไดม้าซ่อมจึงทาํให้เกิด

ขอ้สนันิษฐานว่าควรเป็นกษตัริยค์ู่พ่อลกูคู่ใดในสมยัอยธุยาตอนตน้ แต่ดว้ยขอ้มูลดา้นจารึกไม่อาจ

หาข้อสรุปได้อย่างชัดเจนเพราะยงัขาดการพิจารณาร่วมกับหลกัฐานด้านศิลปกรรม หลกัฐาน

โบราณคดี ทีพบภายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

 

การศึกษางานศิลปกรรม 

สันติ เล็กสุขุม ได้นํากระบวนการทางประวติัศาสตร์ศิลปะมาช่วยกาํหนดอายุโดย

วิเคราะห์ลวดลายบัวรัดเกล้าของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรีพบว่าเป็นลวดลายทีมี

พฒันาการมาจากลวดลายในศิลปะเขมรโดยมีลักษณะคลา้ยกับทีพบบนปรางค์ประธานวัด                

ราชบูรณะ อยธุยา สร้างขึนในสมยัสมเด็จพระบรมราชาธิราชที 27ส่วนลวดลายชนัที 4 เป็นลายเฟือง

อุบะ มีลวดลายทีแตกต่างออกไปเพราะปรากฏอิทธิพลลวดลายแบบจีนเช่นเดียวกบัทีพบใน วดั        

จุฬามณี จงัหวดัพิษณุโลก สร้างขึนในสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สรุปไดว้่ากษตัริยผ์ูส้ร้าง 

คือ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที 2 ส่วนกษตัริยผ์ูซ่้อม คือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โดยกาํหนด

อายุสมยัของวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี อยู่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที 20 ถึงตน้พุทธ

ศตวรรษที 218 

จากการศึกษาทีผา่นเกียวกบัวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ยงัขาดการวิเคราะห์

หลกัฐานในดา้นอืนๆ เช่น หลกัฐานศิลปกรรม หลกัฐานจากการขุดคน้ขุดแต่งทางโบราณคดีภายใน

วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี หลกัฐานทางดา้นประวติัศาสตร์และหลกัฐานจากการขุดคน้         

ขุดแต่งผงัเมืองสุพรรณบุรี การศึกษาในครังนีจึงไดน้าํหลกัฐานทงัหมดมาวิเคราะห์ร่วมกนั ดงันี 

                                                             
5พิเศษ เจียจนัทร์พงษ,์ “นครินทราชา ในจารึกลานทอง 3 แผ่น จากกรุพระปรางค์วดั

พระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี,” ศิลปวฒันธรรม 11, 10 (สิงหาคม 2533): 84-95. 
6กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย, เล่ม 5 (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ, 2529), 161. 
7สันติ เล็กสุขุม, วิวัฒนาการของชันประดับลวดลายและลวดลายสมัยอยุธยา

ตอนต้น (กรุงเทพฯ: อมัรินทร์การพิมพ,์ 2522), 55. 

8สันติ เล็กสุขุม, “ลายกรอบสามเหลียมประกอบจากวงโค้ง: อิทธิพลศิลปะจีนใน

รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ,” ใน รวมบทความทางวิชาการ 72 พรรษาท่านอาจารย์

ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ: พิฆเณศพรินทติ์ง เซนเตอร์, 2538), 157. 
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จากการขุดแต่งทางโบราณคดี พบแนวระเบียงคดทีรอบลอ้มปรางค์ประธานทางทิศ

ตะวนัออกมีส่วนของทา้ยวิหารหลงัเก่ายนืลาํเขา้มาภายในระเบียงคดและทางทิศตะวนัตกมีอุโบสถ9

แสดงใหเ้ห็นว่าแผนผงัของวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรีเป็นแผนผงัทีสร้างขึนในสมยัอยุธยา

ตอนตน้ นาํมาวิเคราะห์ร่วมกบัรูปแบบปรางคป์ระธาน ลวดลายปูนปัน พระพุทธรูป และเจดียร์าย

ทรงระฆงัในผงัแปดเหลียมทีตงัอยูด่า้นนอกระเบียงคดเพือกาํหนดอายหุลกัฐานศิลปกรรมภายในวดั

พระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ว่ามีการสร้างขึนเมือใดและซ่อมในสมยัไหน 

หลกัฐานทีกล่าวถึงในขา้งตน้นาํมาตรวจสอบร่วมกบัหลกัฐานทีไดจ้ากการขุดคน้ขุด

แต่งทางโบราณคดี เช่น เศียรพระพุทธรูปอู่ทองรุ่น 3 เครืองถว้ยจากแหล่งเตาบา้นบางปูน เครืองถว้ย

จากเตาสุโขทยั-ศรีสัชนาลยั เครืองถว้ยจากแหล่งเตาแม่นาํน้อย เครืองถว้ยจีนสมยัราชวงศห์ยวน 

เครืองถว้ยจีนสมัยราชวงศ์หมิง และเครืองถว้ยเวียดนาม10 เป็นต้น ว่าสอดคลอ้งกับหลักฐาน

ศิลปกรรมทีกาํหนดไวห้รือไม่  

ทา้ยทีสุดจึงนาํมาพิจารณาร่วมกบัขอ้มลูทางประวติัศาสตร์ของเมืองสุพรรณบุรีว่าสอด

รับกบัหลกัฐานศิลปกรรม หลกัฐานโบราณคดีภายในวดั และหลกัฐานจากการขุดคน้ขุดแต่งผงัเมือง

สุพรรณบุรี เพือนาํผลทีไดม้าพิจารณาร่วมกบัจารึกลานทองทงั 3 แผน่ว่าไดผ้ลสรุปเป็นอยา่งไร 

จากการนาํหลกัฐานในดา้นต่างๆมาวิเคราะห์ร่วมกนั สามารถกาํหนดอายุวดัพระศรี          

รัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี โดยเชือมโยงไปถึงความสาํคญัของเมืองสุพรรณบุรีในช่วงเวลาทีมีการ

สร้างและซ่อมวดัมหาธาตุประจาํเมือง รวมไปถึงอิทธิพลจากภายนอกทีส่งผลต่อรูปแบบงานช่าง  

 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 

1. ศึกษารูปแบบศิลปกรรมวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี เพือกาํหนดอายุสมยั

การสร้าง และการซ่อม 

2. มุ่งเน้นการใช้หลกัฐานโบราณคดีเพือตรวจสอบกับรูปแบบศิลปะเอกสารทาง

ประวติัศาสตร์และจารึกลานทอง 

                                                             
9สํานักศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี,  รายงานเบืองต้น การขุดแต่งทางโบราณคดี

โบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ตําบลรัวใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

(สุพรรณบุรี: สาํนกัศิลปากรที 2 กรมศิลปากร, 2555), 26. 
10เรืองเดียวกนั, 128-130. 
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3. ศึกษาความสมัพนัธข์องเมืองสุพรรณบุรีกบัเมืองอืนๆ ผ่านหลกัฐานทางโบราณคดี 

หลกัฐานศิลปกรรม และหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ เพือให้ทราบถึงบริบทต่างๆทีมีอิทธิพลต่อ

รูปแบบงานช่าง 

 

สมมตฐิานของการศึกษา 

 

การสร้างวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรีพิจารณาจากรูปแบบปรางค์ประธานมี

วิวฒันาการมาจากปรางค์ในสมยัอยุธยาตอนตน้ทีคลีคลายรูปแบบลงแลว้อยู่ในช่วงปลายพุทธ

ศตวรรษที 20 เพราะไม่ปรากฏการทาํตรีมุข และมีการเขา้มาซ่อมเสริมภายในวดัพระศรีรัตนมหา

ธาตุ สุพรรณบุรี ในช่วงตน้พุทธศตวรรษที 21 เพราะพบลวดลายจีนบนชันลวดบัวรัดเกลา้ของ

ปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ซึงสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ที

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดขึ้นไปทาํสงครามกบัลา้นนาและไดรั้บอิทธิพลจีนผ่านทางลา้นนา

ในช่วงเวลานนั 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 

1.ศึกษาปรางค์ประธาน และสถาปัตยกรรมอืนๆภายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 

สุพรรณบุรี 

2. ศึกษารูปแบบงานศิลปกรรมทีเกียวข้องจากทีอืนๆเช่น ลพบุรี อยุธยา ราชบุรี 

กาญจนบุรี ลา้นนา พิษณุโลกทีอยูใ่นช่วงปลายพุทธศตวรรษที 19 จนถึงพุทธศตวรรษที 21 

 

ขันตอนการศึกษา 

 

1. คน้ควา้และรวบรวมผลการศึกษาทีเกียวขอ้งกบัวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

2. ลงพืนทีสาํรวจเก็บขอ้มลูทางดา้นรูปแบบศิลปะและหลกัฐานจากการขุดคน้ขุดแต่ง

ทางโบราณคดีภายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

3. วิเคราะห์รูปแบบศิลปะร่วมกบัหลกัฐานโบราณคดี ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์และ

จารึกลานทอง 

4. นาํขอ้มลูทงัหมดมาวิเคราะห์ร่วมกนัและสรุปผลการศึกษา 
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ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 

1.ทราบถึงความสาํคญัของเมืองสุพรรณบุรีและวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

ในช่วงระยะเวลาการสร้างและซ่อมวดั รวมถึงทีมาของรูปแบบทีปรากฏ 

2. ขยายขอบเขตองคค์วามรู้ของวิวฒันาการปรางค์ ลวดลายปูนปัน และเจดียร์ายทรง

ระฆงัในผงัแปดเหลียม ภายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ทีแตกต่างไปจากวิวฒันาการใน

สมยัอยธุยาตอนตน้ 
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บทที 2 

ประวตัศิาสตร์เมอืงสุพรรณบุรีและข้อมูลทีเกยีวกบัวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

 

ประวตัศิาสตร์เมอืงสุพรรณบุรี 

 

วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี เป็นวดัมหาธาตุประจาํเมืองสุพรรณบุรีในอดีต จึง

จาํเป็นตอ้งศึกษาประวติัศาสตร์และพฒันาการของเมืองสุพรรณบุรี ซึงมีรายละเอียดดงันี  

 

ประวตัศิาสตร์เมอืงสุพรรณบุรีก่อนพุทธศตวรรษที 19  

เมืองสุพรรณบุรี ตังอยู่ในพืนทีราบลุ่มภาคกลางตอนล่างฝั งตะวันตกของแม่นํา

เจา้พระยา  พบหลกัฐานการอยู่อาศยัเก่าทีสุดทีเมืองอู่ทองตังแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์เรือยมา

จนถึงสมยัทวารวดี1 ต่อมาราวพุทธศตวรรษที 16 พบจารึกปราสาทพระขรรค์กล่าวถึงอาํนาจของ

พระเจ้าชยัวรมนัที 7 ได้แผ่ขยายเขา้มายงัเมืองต่างๆ ทางฝังตะวนัตกของแม่นาํเจ้าพระยา เช่น 

เพชรบุรี กาญจนบุรี ราชบุรีรวมถึงเมืองสุพรรณบุรี2 สอดคลอ้งกับบริเวณเนินทางพระ อาํเภอ

สามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี ปรากฏหลกัฐานทีแสดงถึงอิทธิพลเขมรแบบบายนสมยัพระเจา้ชยัวรมนั

ที 73 เป็นจาํนวนมาก เช่น เศียรประติมากรรมบุคคลพระพกัตร์กลมอมยิ ม พระโพธิสัตวอวโลกิเต

ศวรทีแต่งกายดว้ยสมพตสนั เป็นตน้ หลงัจากนนัราวปลายพุทธศตวรรษที 18 อิทธิพลเขมรไดเ้สือม

ลงสันนิษฐานว่าผูค้นคงไดก้ระจายตวัและตงัชุมชนขึนใกลก้บัแม่นาํท่าจีน ทาํให้สะดวกต่อการ

ติดต่อคา้ขายกบัเมืองภายนอกมากยงิขึน 

 

  

                                                             
1รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกูล, “ปุษยศิริ: เขาศกัดิสิทธิของเมืองอู่ทองทีถูกลืมเลือน,” ดํารง

วชิาการ 13, 1 (มกราคม–มิถุนายน 2557): 133 – 158. 
2ตรี อมาตยกุล, “เมืองศมัพกูปัฏฏนะ,” ศิลปากร 17, 2 (กรกฎาคม 2516): 69-70. 
3ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวสัดิ, “เนินทางพระ: แหล่งโบราณคดีเขมรแบบบายนในจงัหวดั

สุพรรณบุรี,” เมอืงโบราณ 13, 4 (ตุลาคม-ธนัวาคม 2530): 23-25. 
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ประวตัศิาสตร์เมอืงสุพรรณบุรีในช่วงพุทธศตวรรษที 19-20 

ราวตน้พุทธศตวรรษที 19 ปรากฏชือเมืองสุพรรณบุรีขึนเป็นครังแรกร่วมกบัชือเมือง

ต่างๆทางฝังตะวนัตกของแม่นาํเจา้พระยา ในศิลาจารึกหลกัที 1 (ปี พ.ศ.1826) ดา้นที 4 บรรทดัที 

17-22 โดยมีเนือหา ดงันี 

 

“...พ่อขนุรามคาํแหงนนัหาเป็นทา้วเป็นพระยา...หาเป็นครูบาอาจารย์...หาคน

จกัเสมอมิไดอ้าจปราบฝูงขา้สึก มีเมืองกวา้งชา้งหลาย ปราบเบืองตะวนัออกรอดสรลวง.....

เบื(อ)งหวันอนรอดคนที พระบาง แพรก สุพรรณภูมิ ราชบุรี เพชรบุรี ศรีธรรมราช ฝังทะเล

สมุทรเป็นทีแลว้...”4 

 

ขอ้ความในจารึกหลกัที 1 ได้กล่าวถึงชือเมืองสุพรรณภูมิ ซึงเป็นชือเดิมของเมือง

สุพรรณบุรีแสดงใหเ้ห็นว่าเมืองสุพรรณบุรีมีมาแลว้ตงัแต่ตน้พุทธศตวรรษที 19 เป็นอย่างน้อย และ

ดว้ยพฒันาการของเมืองทีมีมาอยา่งต่อเนือง รวมถึงการติดต่อคา้ขายกบัเมืองภายนอกจึงทาํให้เมือง

สุพรรณบุรีขยายตวัขึนมาจนกลายเป็นเมืองสาํคญัเมืองหนึงทางฝังตะวนัตกของแม่นาํเจา้พระยา 

ต่อมาราว ปี พ.ศ. 1893 ปรากฏบทบาทสาํคญัของเมืองสุพรรณบุรีร่วมกบัเมืองลพบุรี

ในการสถาปนาอาณาจกัรอยุธยา5 แสดงให้เห็นว่าปลายพุทธศตวรรษที 19 เมืองสุพรรณบุรีน่าจะ

เป็นเมืองสาํคญัทางซีกตะวนัตกของแม่นาํเจา้พระยา เทียบเท่ากบัเมืองลพบุรีซึงเป็นเมืองสาํคญัทาง      

ซีกตะวนัออกของแม่นาํสายเดียวกนั เห็นไดจ้ากการผลดัเปลียนกนัขึนครองราชยที์อยุธยาระหว่าง

กษตัริยจ์ากเมืองสุพรรณบุรีและกษตัริยจ์ากเมืองลพบุรี จนทา้ยทีสุดกษัตริยจ์ากเมืองสุพรรณบุรี

สามารถยดึอาํนาจไดส้าํเร็จและปกครองอยธุยาสืบต่อมาอีกหลายรัชกาลจนกระทงัเสียกรุงศรีอยุธยา

ครังที 1 

จากประวติัศาสตร์เมืองสุพรรณบุรี สะท้อนให้ว่าเมืองสุพรรณบุรีมีพฒันาการลงมา

อยา่งต่อเนืองตงัแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ รวมถึงการติดต่อคา้ขายกบัเมืองภายนอก จึงทาํให้เมือง

สุพรรณบุรีกลายเป็นเมืองสาํคญัทางฝังตะวนัตกของแม่นาํเจา้พระยาในสมยัอยุธยาตอนตน้ และมี

ฐานะเทียบเท่ากบัเมืองลพบุรี จนสามารถสร้างวดัมหาธาตุประจาํเมืองขึนไดใ้นเวลาต่อมา 

 

                                                             
4กรมศิลปากร, ประชุมศิลาจารึกภาคที 1: จารึกสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

2515), 26. 
5คาํให้การชาวกรุงเก่า คาํให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับ

หลวงประเสริฐอกัษรริต ิ(พระนคร: คลงัวิทยา, 2510), 139. 
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ข้อมูลทเีกยีวข้องกบัวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

 

จารึกลานทอง  

จารึกลานทองถูกพบเมือ พ.ศ. 2456 จากการลกัลอบขุดกรุปรางค์ประธานวดัพระศรี  

รัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี6โดยพระยาสุนทรสงคราม (อี กรรณสูต) อดีตผูว้่าราชการจังหวัด

สุพรรณบุรี ไดน้ําจารึกลานทองส่งไปให้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส       

ทรงแปลความ นายเปล่ง สุวรรณโรจน์ เป็นจ่าเมือง ได้คดัสําเนาไวด้ว้ยพิมพดี์ด และนายมนัส     

โอภากุล นาํมาตีพิมพเ์ผยแพร่ จนไดรั้บการตีความทางดา้นวิชาการอยา่งกวา้งขวาง ซึงมีรายละเอียด

ดงันี 

จารึกลานทองแผ่นที 1 สําเนานายเปล่ง สุพรรณโรจน์ “ศุภมสัดุ 1265 ศุกกะระ 

นกัษตัร์มปีเกตุ ปุสย ปฤหสัปติวาร ศุภมุบติั ประมรปรสิทธิ (เจา) รัตน มรลี ศรีไตรโลกยนาม กร อุย 

(เจา) นตรย รัตนนาม”7 

จารึกลานทองแผน่ที 1 สาํเนาคณะกรรมการจดัพิมพเ์อกสารฯ “ศุภมสัดุ 1365 ศกกุรนกั

สัตร ษัษฐีเกด วฤหัสปติวาร ศุภมหูรดี พระวรประสิทธิเจา้ รตนโมลีศรีไตรโลกย นามกรอวย        

เจา้นิตรยรตนนาม8 

จารึกลานทองแผ่นที 1 ของคณะกรรมการการจดัพิมพเ์อกสารถึงแมจ้ะไม่ไดร้ะบุถึง

แหล่งทีมาของจารึกลานทองแผน่นี แต่ดว้ยเนือความทีเหมือนกบัสาํเนาจารึกลานทองแผ่นที 1 ของ

นายเปล่ง สุพรรณโรจน์ จึงเชือว่าเป็นจารึกลานทองแผน่เดียวกนั มีสาระสาํคญัดงันี  

“เมือ ม.ศ. 1365 ปีกุน พระราชทานสมณศกัดิให้เจา้นิตรยรัตน เลือนขึนเป็นเจา้รัตน

โมลีศรีไตรโลกย”9 

                                                             
6สํานักงานจังหวดัสุพรรณบุรี, ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี 

(กรุงเทพฯ: มนสัการพิมพ,์ 2528), 23. 
7มนสั โอภากุล, “อายพุระปรางคว์ดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี,” ศิลปวฒันธรรม 

6,11 (กนัยายน 2528): 96-100. 
8คณะกรรมการจดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์วฒันธรรมและโบราณคดี สาํนัก

นายกรัฐมนตรี, ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาคที 1 (พระนคร: โรงพิมพ์สาํนักทาํเนียบ

นายกรัฐมนตรี, 2510), 30. 
9เรืองเดียวกนั, 90-93. 
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 กรมศิลปากรไดน้าํจารึกลานทองแผน่ที 1 มาตีพิมพใ์หม่ โดยใช้

ชือว่า “จารึกเจา้รัตนโมลีศรีไตรโลกย”์ มีสาระสาํคญัและศกัราชทีเหมือนกบัสาํเนาคณะกรรมการ

จดัพิมพเ์อกสารฯ ซึงศกัราชทีพบทงัสองแหล่งแตกต่างจากมหาศกัราชของสาํเนานายเปล่ง สุพรรณ

โรจน์ทีไม่ตรงกบัปีนกัษตัร เพราะไดมี้การปรับปรุงขึนใหม่ให้ตรงกบัปีกุน อย่างไรก็ตามจารึกทงั

สองแหล่งไม่ระบุถึงแหล่งทีมา10 น่าจะเกิดจากการเก็บรักษาเอาไวเ้ป็นเวลานาน และการจัดทาํ

ทะเบียนอาจยงัไม่ไดม้าตรฐาน จึงทาํใหไ้ม่สามารถระบุถึงแหล่งทีมาของจารึกลานทองแผน่นีได้11 

จารึกลานทองแผน่ที 2 สาํเนานายเปล่ง สุพรรณโรจน์ 

 

“ศุภมสัดุ 1269 ศุกเถาะนกัษตัร์ ปิยเนตพระราชบนัทพารมารบนัทูลพระราช

โองการ สเดจ็บรมราชาธิบดี ศรีมหาจกักระพรรดิราชานุ พระราเมศวรราช สุจริต ศรัทธา 

อนุโมทนานุ พุทธฏีกา เสดจ็พระครูทเทา (ติ) (ศรี) สังฆราช นายกดิลกรัตนมหาสวามิ บรม

ราชาจารย ์พระพรประสิทธิ พระมหาเถรปิยทศัศี ศรีสาริบุตร นามกร วย มหาเถร สาริบุตร

นามา”12 

 

จารึกลานทองแผน่ที 2 สาํเนาคณะกรรมการจดัพิมพเ์อกสารฯ 

 

“ศุภมสัดุ 1.5. ศกเถาะนกัษตัร ปิยเกด....-มานบนัทูล พระราชโองการ เสดจ    

บรมราชาธิบดี ศรีมหาจกัรพรรดิราช นุ พระราเมศวร สุจริต สรัทธา อนุโมทนา นุ พุทธ ดี 

กา เสดจพระครู จุฑามณีศรี สังฆราชนายก ดิลกรัตนมหาสวามีบรมราชาจารย์ พระพรประ

สิทธิ พระมหาเถรปิยทศัศรี สาริบุตร นามกรอวย มหาเถร สาริบุตรนาม”13 

 

สาํเนาคณะกรรมการจดัพิมพเ์อกสารฯ ระบุว่าเป็นสาํเนาจารึกลานทองในกรุพระบรม

ธาตุสุพรรณบุรี โดยสาระสาํคัญเหมือนกับจารึกลานทองแผ่นที 2 ของสาํเนานายเปล่ง สุพรรณ

                                                             
10กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย, เล่ม 5 (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ, 2529), 90-

93. 
11พิเศษ เจียจนัทร์พงษ,์ “พระนครินทราชา ในจารึกลานทอง 3 แผน่ จากกรุพระปรางค์

วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี,” ศิลปวฒันธรรม 11, 10 (สิงหาคม 2533): 84-95.  
12มนสั โอภากุล, “อายพุระปรางคว์ดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี,”, 96-100. 
13คณะกรรมการจดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์วฒันธรรมและโบราณคดี สาํนัก

นายกรัฐมนตรี, ประชุมจดหมายเหตุ สมยัอยุธยา ภาคที 1, 28. 
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โรจน์  ทีกล่าวถึง สมเด็จพระบรมราชาธิบดีศรีมหาจักรพรรดิราชกบัพระราเมศวร มีจิตศรัทธา

อนุโมทนาดว้ยกับ พุทธฎีกาของพระครูจุฑามณีศรีสังฆราชฯ ในการตงัมหาเถรสาริบุตรขึนเป็น 

พระมหาเถรปิยทศัศรีสาริบุตร14 จะเห็นไดว้่าขอ้ความดงักล่าวจะต่างกนัทีมหาศกัราชของสาํเนานาย

เปล่ง สุพรรณโรจน์ อ่านไดค้รบ แต่ของคณะกรรมการจดัพิมพเ์อกสารฯ อ่านไดเ้พียงสองตวั คือ 1 

กบั 5 ทงันีมหาศกัราชจากสาํเนาของนายเปล่ง สุพรรณโรจน์ไม่ตรงตามปีนักษตัร คณะกรรมการ

จดัพิมพเ์อกสารฯ พยายามปรับปรุงตวัเลขขึนใหม่เป็น ม.ศ. 1357 (พ.ศ. 1978) ซึงตรงกบัปีเถาะ15 

สาํเนาจารึกลานทองแผ่นที 3 ของนายเปล่ง สุพรรณโรจน์ คณะกรรมการจดัพิมพ์

เอกสารฯ ศาสตราจารย ์ฉาํ ทองคาํวรรณและคงเดช ประพฒัน์ทอง16ไดอ่้านเอาไว ้โดยมีสาระสาํคญั

คลา้ยกนัดงันี 

 

“พระราชาแห่งอโยธยา ผู ้ยอดเยียม ทีประชาชนรู้จักโดยพระนามว่า 

“จกัรพรรดิ” ผูสู้งส่งยอดเยียมพระองค์ใด ทรงสร้างพระสถูปนีไว ้ณ ทีนี บรรจุพระบรม

สารีริกธาตุไวภ้ายในพระสถูปองคนี์ ต่อมาพระสถูปไดช้าํรุดลงตามกาลเวลา พระราชาผูเ้ป็น

โอรสจึงไดท้รงปฏิสังขรณ์ใหคื้นดงัเดิมและไวพ้ระบรมสารีริกธาตุ ณ สถูปทีพระองค์ทรง

ซ่อมขึนใหม่ ใหสู้งยิงกวา่พระสถูปองคเ์ดิม พระราชาทรงเลือมใสในพระสถูป ทรงบูชาพระ 

  

                                                             
14เรืองเดียวกนั. 
15เรืองเดียวกนั. 
16กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย, เล่ม 5, 161. 
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สถูปนี17 ดว้ยเครืองบูชา มีทองคาํ เป็นตน้ ทรงกระทาํความปรารถนาวา่ดว้ยบุญของขา้พเจา้

นี ขอขา้พเจา้พึงเป็นพระพุทธเจา้ในอนาคต”18 

 

จากขอ้มลูทีกล่าวในขา้งตน้ พบว่าจารึกลานทองทงั 3 แผ่น คือ จารึกลานทองแผ่นที 1

และ จารึกลานทองแผน่ที 2 ระบุปีมหาศกัราชควบคู่กบัปีนกัษตัรแตกต่างจากจารึกลานทองแผน่ที 3 

ทีไม่มีปีมหาศกัราช แต่จากการเปรียบเทียบสาํเนาของนายเปล่ง สุพรรณโรจน์ กบั คณะกรรมการ

จดัพิมพเ์อกสารฯ ทาํใหท้ราบว่าปีมหาศกัราชในจารึกลานทองแผ่นที 1 และแผ่น 2 ของสาํเนานาย

เปล่ง สุวรรณโรจน์ ทีคดัลอกเอาไวเ้กิดความคลาดเคลือนเพราะไม่ตรงกับปีนักษตัร จึงไดมี้การ

สมมุติตวัเลขใหใ้กลเ้คียงกบัปีนกัษตัรและปีมหาศกัราชของสาํเนานายเปล่ง สุพรรณโรจน์ ดงันี 

จารึกลานทองแผ่นที 1 เป็น ม.ศ. 1365 (พ.ศ. 1986) ซึงตรงกับปีกุน พระราชทาน         

สมณศกัดิใหแ้ก่เจา้นิตรยรัตน ขึนเป็นเจา้รัตนโมลีศรีไตรโลกย 

จารึกลานทองแผน่ที 2 กล่าวถึงพระนามกษตัริยอ์ยุธยา คือ สมเด็จพระบรมราชาธิบดี  

ศรีมหาจกัรพรรดิราช ไดรั้บการตีความว่าหมายถึง สมเด็จพระบรมราชาธิราชที 219 (เจา้สามพระยา) 

และพระองคไ์ม่ไดม้าเพียงลาํพงั  แต่เสด็จมาพร้อมกบัพระราเมศวร น่าจะหมายถึงสมเด็จพระบรม

ไตรโลกนาถ ในขณะทียงัดาํรงตาํแหน่งเป็นพระมหาอุปราช20 

ประเด็นปัญหาของจารึกลานทองแผน่นี อยูที่การตีความปีมหาศกัราชทีแตกต่างกนั จึง

ยงัไม่อาจหาขอ้สรุปไดว้่าตรงกบัปีมหาศกัราชใด แต่หากสงัเกตจะพบว่าการตีความของนักวิชาการ

ไดผ้ลการศึกษาอยูใ่นช่วงรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที 2 (เจา้สามพระยา) และจากการตีความ
                                                             

17คาํว่า “สถปู” ในดินแดนไทยมีความหมายเดียวกบัคาํว่า “เจดีย”์ แปลว่าสิงก่อสร้าง

ศกัดิสิทธิ ซึงคาํว่าเจดียย์งัแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น เจดียท์รงระฆงั เจดียท์รงปรางค ์เจดียท์รง

พุ่มขา้วบิณฑ ์เป็นตน้ สถปูทีปรากฏในจารึกลานทองเป็นหลกัฐานทีพบภายในกรุปรางค์ประธาน

ของวดั ดงันันจึงน่าจะหมายถึงปรางค์ประธาน ดูความหมายของคาํว่าสถูปเจดีย ์ดูใน ประภสัสร์     

ชูวิเชียร, 5 มหาเจดีย์สยาม (นนทบุรี: มิวเซียมเพรส, 2554), 6-9. และสนัติ เลก็สุขุม, การเริมต้นและ

การสืบเนืองงานช่างในศาสนา ประวตัศิาสตร์ศิลปะไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547), 221. 
18กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทยเล่ม5, 90-93. 
19พิเศษ เจียจนัทร์พงษ,์ “พระนครินทราชา ในจารึกลานทอง 3 แผน่ จากกรุพระปรางค์

วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี,”, 88. 
20เรืองเดียวกนั, 88. และดูใน ประเสริฐ ณ นคร, “จารึกลานทอง วดัพระศรีรัตนมหา

ธาตุ สุพรรณบุรี,” ใน อกัษร ภาษา จารึก วรรณกรรม รวมบทนิพนธ์ “เสาหลักทางวิชาการ” ของ 

ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 180. 
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ของนายเทิม มีเต็ม ยงัทาํใหเ้กิดขอ้สนันิษฐานไดอี้กว่า หากซ่อมวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

ในสมยัสมเด็จพระบรมราชาธิราชที 2 (เจา้สามพระยา) ปี พ.ศ. 1990 อาจเสร็จไม่ทนั ปีพ.ศ. 1991 

อนัเป็นปีสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที 2 (เจา้สามพระยา) จึงอาจทาํให้การซ่อมวดัพระ

ศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ล่วงเลยมาถึงรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ21 

เมือนําจารึกลานทองแผ่นที 1 และ 2 มาพิจารณาร่วมกับจารึกลานทองแผ่นที 3 ที

กล่าวถึงกษตัริยผ์ูพ่้อ พระนามว่า “จกัรพรรดิ” ก็น่าจะหมายถึงสมเด็จพระนครินทราชา พระบิดา

ของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที 2 (เจา้สามพระยา) เพราะในจารึกหลกัที 38 ไดก้ล่าวถึงพระนาม

พระนครินทราชา ขณะทีขึนครองราชยที์เมืองกาํแพงเพชร โดยระบุพระนามว่า สมเด็จบพิตร 

(มหาราชบุตร)...ราช ศรีบรมจักรพรรดิราช ซึงเป็นอีกพระนามของสมเด็จพระนครินทราชาที

ปรากฏชือพระจกัรพรรดิดว้ยเช่นกนั22 ในประเด็นนีจิตร ภูมิศกัดิไดเ้คยเสนอบทความเกียวกบัเรือง

พระนามพระจกัรพรรดิ เป็นพระนามของกษตัริยใ์นอยธุยาตอนตน้ทีหายไป23 แทที้จริงแลว้ไม่ไดมี้

กษตัริยอ์ยธุยาตอนตน้องคใ์ดทีหายไป แต่เกิดจากพระนามของสมเด็จพระนครินทราชา ทีปรากฏ

ชือในหลกัฐานต่างๆตามบทบาทในแต่ละช่วงวยัของพระองค์24 จนทาํให้การศึกษาประวติัศาสตร์

ของสมเด็จพระนครินทราชาในภายหลงัเกิดความสบัสนขึนได ้

จากการศึกษาเกียวกับจารึกลานทองทีผ่านมาจะเห็นไดว้่าให้ความสาํคญักบัปีมหา

ศกัราช และการเชือมโยงกบัพระนามกษตัริยใ์นสมยัอยุธยาตอนตน้ เพือกาํหนดอายุสมยัการซ่อม

สร้างวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ทงันีตอ้งคาํนึงดว้ยว่ามหาศกัราชและเนือหาในจารึกลาน

ทองอาจมีความคลาดเคลือนจากความเป็นจริงได้จึงจาํเป็นต้องตรวจสอบร่วมกับรูปแบบทาง

ศิลปกรรม หลกัฐานทางโบราณคดีทีทาํให้ทราบถึงทีมาของรูปแบบงานช่าง และขยายผลสู่การ

กาํหนดอายุการสร้างและซ่อมภายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ไดอ้ย่างชดัเจนซึงจะ

กล่าวถึงในลาํดบัต่อไป 

                                                             
21เรืองเดียวกนั. 
22พิเศษ เจียจนัทร์พงษ,์ “พระนครินทราชา ในจารึกลานทอง 3 แผน่ จากกรุพระปรางค์

วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี,”, 93.  
23ประภากร [นามแฝง], “จกัรพรรดิราช กษตัริยผ์ูห้ายไปจากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา,” 

ศิลปวฒันธรรม 4, 9 (กรกฎาคม, 2526): 7-14.  
24สืบแสง พรหมบุญ, “จักรพรรดิราช: กษัตริยผ์ู ้‘มิได้’ หายไปจากพงศาวดาร,” 

ศิลปวฒันธรรม 6, 12 (ตุลาคม 2528): 106-113. และ สุจิตต์ วงษ์เทศ, “‘จกัรพรรดิ’ กษตัริยก์รุงศรี

อยธุยานอกพงศาวดาร,” สยามรัฐสัปดาห์วจิารณ์ 29, 40 (27 มีนาคม 2526): 26-27. 
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ศิลปกรรมวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

สิ งก่อสร้างภายในวัดพระศรี รัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรีประกอบไปด้วยงาน

สถาปัตยกรรมทีถกูออกแบบขึนตามระบบแผนผงัทีวางตวัตามแนวแกนทิศ ซึงมีหน้าทีการใชง้าน

ในแต่ละตาํแหน่งแตกต่างกนัออกไป ดงันี 

แผนผงัวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

 

 
 

แผนผงัที 1 แผนผงัวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ก่อนการขุดแต่งทางโบราณคดี 

 

ก่อนการขุดแต่งทางโบราณคดีแผนผงัวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี วางตวัตาม

แนวแกนทิศตะวนัออก-ตะวนัตก โดยเบียงจากแนวแกนทิศไปเล็กน้อย มีปรางค์เป็นประธานของ

วดั ทางดา้นทิศตะวนัออกมีวิหารหลงัใหม่ และทางทิศตะวนัตกมีอุโบสถหลงัใหม่ทีไม่มีการใชง้าน

แลว้ ถดัออกไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือและทิศตะวนัออกเฉียงใตจ้ะพบเจดียร์ายทรงระฆงัใน

ผงัแปดเหลียมทีตังขนาบวิหาร ทางทิศใต้ของปรางค์ประธานมีกลุ่มเจดียบ์ริวารทีได้รับการ
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ปฏิสงัขรณ์จนกลายเป็นงานพืนบา้นตงัเรียงรายกนัอย่างเป็นระเบียบ25 ส่วนทางทิศตะวนัออกเป็น

กลุ่มอาคารหลงัคาคลุมทีตงัรายลอ้มวิหารซึงเป็นอาคารทีถกูสร้างขึนใหม่และไดรั้บการปฏิสังขรณ์

แทบทงัสิน 

รูปแบบแผนผงัวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรีทีมีปรางค์เป็นประธานของวดั มี

วิหารอยูท่างทิศตะวนัออกและมีอุโบสถอยูท่างทิศตะวนัตก รายลอ้มไปดว้ยสิงก่อสร้างบริวาร เป็น

ลกัษณะแผนผงัในสมยัอยุธยาตอนตน้ ทงันีศิลปกรรมภายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

ถึงแมจ้ะมีจาํนวนมากแต่ส่วนใหญ่ไดรั้บการบูรณปฏิสงัขรณ์ การศึกษาในครังนีจะศึกษาเฉพาะงาน

สถาปัตยกรรมทีสามารถศึกษารูปแบบได ้ คือ ปรางค์ประธาน และ เจดียร์ายทรงระฆงัในผงัแปด

เหลียม ซึงมีลกัษณะดงันี 

ปรางค์ประธาน ปรางค์ประธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี (ภาพที 1) ส่วน

ฐานประกอบดว้ยชุดฐานบวัลกูฟักซอ้นลดหลนักนัจาํนวน 4 ฐาน ถดัขึนไปเป็นเรือนธาตุทีอยู่ในผงั

ยอ่มุมไมย้สิีบ มีมุมประธานขนาดใหญ่กว่ามุมขนาบขา้ง ทางทิศตะวนัออกมีทางเขา้สู่คูหาเพียงดา้น

เดียวส่วนยอดประดบัดว้ยชนัรัดประคด ซอ้นกนัจาํนวน 6 ชนั แต่ละชนัประดบัดว้ยกลีบขนุนและ

บนัแถลงทียงัไม่แนบชิดติดกบัชนัรัดประคด ส่งผลใหย้อดปรางคย์งัไม่สูงเพรียวมากนกั 

 

                                                             
25จากการขุดแต่งในปี พ.ศ. 2558 พบว่าเจดียห์กเหลียมฐานเดิมเป็นแปดเหลียม ดูใน 

สาํนกัศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี, รายงาน การขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 

สุพรรณบุรี ประจาํปี 2558 (สุพรรณบุรี: สาํนกัศิลปากรที 2 กรมศิลปากร, 2558), 170-171. และยงัมี

การขุดแต่งทางโบราณคดีในปี พ.ศ. 2560 
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ภาพที 1  ปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

 

เจดีย์รายทรงระฆงัในผงัแปดเหลยีม จาํนวน 2 องค ์ฐานล่างประกอบดว้ย ชุดฐานเขียง

ในผงัแปดเหลียมซอ้นกนัรองรับฐานแปดเหลียมทียดืสูงคาดดว้ยลวดบวัลูกฟัก 2 เส้น มีช่องจระนาํ 

1 ช่องและประดบัเสาติดผนงั ถดัขึนไปเป็นฐานแปดเหลียมทีมีขนาดเลก็ลงคาดดว้ยลวดบวัลกูฟัก 2 

เสน้ ต่อดว้ยชุดรองรับองค์ระฆงัในผงักลมคาดดว้ยลวดบวัลูกแกว้ 1 เส้น ส่วนยอดของเจดียท์รง

ระฆงัในผงัแปดเหลียมทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตไ้ดห้ักหายไป (ภาพที 2) มีเพียงส่วนยอดของ

เจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียมทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ (ภาพที 3) ประดบัดว้ยปลอ้งไฉน  
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ภาพที 2  เจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียมทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใต ้
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ภาพที 3  เจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียมทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ  

 

รูปแบบของปรางคป์ระธานและเจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียมทีกล่าวถึงในเบืองตน้

เป็นรูปแบบงานศิลปกรรมในสมยัอยธุยาตอนตน้ราวพุทธศตวรรษที 20 ทีจะนาํไปพิจารณาร่วมกบั

หลกัฐานโบราณคดีภายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี และหลกัฐานทางโบราณคดีจากการ

ขุดคน้กาํแพงเมืองสุพรรณบุรี ในลาํดบัต่อไป 

 

หลกัฐานทีได้จากการขุดค้นทางโบราณคด ี

หลกัฐานโบราณคดีจากการขุดค้นภายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

การขุดคน้ภายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ในปี พ.ศ. 2542 -2543 มีจาํนวน 2 

หลุม ขนาด 3x3 เมตร หลุมที 1 อยูห่่างจากปรางค์ประธานไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตป้ระมาณ 30 

เมตร ส่วนหลุมที 2 อยูบ่ริเวณเบืองหวัพระนอนดา้นทิศใตห่้างจากอุโบสถหลงัใหม่ไปประมาณ 20 

เมตร ทงั 2 หลุม พบหลกัฐานทีคลา้ยกนั แบ่งออกเป็น 5 ชนัดิน ดงันี 
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ชันดินที 5 และชันดินที 4 ปรากฏร่องรอยกิจกรรมในอดีตก่อนการสร้างวดั พบ

หลกัฐานไดแ้ก่ พระพิมพน์ั งขัดสมาธิสวมมงกุฎทรงเทริด แบบเขมรสมยับายน พบร่วมกบัเศษ

เครืองถว้ยเคลือบขาวแบบชิงไป๋ สมยัราชวงศสุ์ง้ กาํหนดอายุราวพุทธศตวรรษที 18-19 เครืองถว้ย           

เซลาดอน สมยัราชวงศ์หยวน กาํหนดอายุราวพุทธศตวรรษที 19-20 เศษเครืองถว้ยจีนเขียนลาย

คราม สมยัราชวงศห์มิงตอนต้น กาํหนดอายุราวพุทธศตวรรษที 2026 เศษภาชนะเครืองถว้ยจาก

แหล่งเตาศรีสชันาลยั และเศษเครืองถว้ยจากแหล่งเตาเวียงกาหลง กาํหนดอายุราวพุทธศตวรรษที 

19-22  

ชนัดินที 3 เป็นชนัดินการก่อสร้างวดั พบการถมอดัทรายและดินเหนียวอย่างแน่นหนา 

เพือรองรับฐานสิงก่อสร้าง หลกัฐานทีพบเป็นโบราณวตัถุประเภทเครืองถว้ย ไดแ้ก่ เครืองถว้ยจีน

เคลือบขาวแบบชิงไป๋ สมยัราชวงศสุ์ง้ กาํหนดอายรุาวพุทธศตวรรษที 18-19 เครืองถว้ยจีนเคลือบสี

เขียวเซลาดอน สมยัราชวงศห์ยวน กาํหนดอายรุาวพุทธศตวรรษที 19-2027 และเครืองถว้ยจากแหล่ง

เตาบา้นบางปูน กาํหนดอายรุาวพุทธศตวรรษที 19-20 

ชนัดินที 2 และชนัดินที 1 เป็นชนัดินหลงัจากการสร้างวดั พบหลกัฐานจาํนวนน้อยลง 

ไดแ้ก่ เศษกระเบืองกาบกลว้ยและเศษกระเบืองเชิงชายลายพนัธุ์พฤกษา พบร่วมกบัเศษเครืองถว้ย  

สงัคโลก และเครืองถว้ยเคลือบสีเขียวมะกอก พบอยา่งละ 1 ชิน กาํหนดอายจุากโบราณวตัถุทีพบใน

ชนัดินนีราวพุทธศตวรรษที 20 -2228 

กล่าวโดยสรุปจากการขุดคน้ทางโบราณคดีภายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

จาํนวน 2 หลุม โดยแบ่งตามระยะเวลาการใชง้าน พบว่ามีการใช้งานในพืนทีก่อนการสร้างวดั     

พระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี และหลงัจากนนัจึงมีการสร้างวดัขึนโดยการถมอดัดินในชนัดินที 

3 พบร่วมกบัเครืองถว้ยจีนเคลือบขาวแบบชิงไป๋ สมยัราชวงศสุ์้ง เครืองถว้ยจีนเคลือบสีเขียวเซลา

ดอน สมยัราชวงศห์ยวนและเครืองถว้ยลายครามสมยัราชวงศห์มิงตอนตน้ จากหลกัฐานการขุดคน้

ทางโบราณคดีทงั 2 หลุม กาํหนดอายวุดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรีอยูร่าวพุทธศตวรรษที 19 

จนถึงพุทธศตวรรษที 20  

 

                                                             
26สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติที 2 สุพรรณบุรี, “การขุดคน้ทาง

โบราณคดีวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี,” ใน ผลการดําเนินทางโบราณคดี กําแพงเมือง

โบราณสุพรรณบุรี วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี  (กรุงเทพฯ: สมาพนัธ,์ 2545), 42, 49. 
27เรืองเดียวกนั. 
28เรืองเดียวกนั. 
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หลกัฐานโบราณคดีจากการขุดค้นกาํแพงเมอืงสุพรรณบุรี 

การขุดแต่งกาํแพงเมืองโบราณสุพรรณบุรี ใน ปี พ.ศ. 2541 จาํนวน 2 หลุม ขนาด 5x10 

เมตร หลุมที 1 อยู่ทางทิศเหนือ บริเวณกาํแพงเมืองเยืองกบัป้อมดา้นทิศเหนือไปทางทิศตะวนัตก

เล็กน้อย และหลุมที 2 ขุดค้นบริเวณกาํแพงเมืองด้านทิศตะวนัออก ทงั 2 หลุม พบหลกัฐานที

คลา้ยกนั แบ่งออกเป็น 4 ชนัดินดงันี 

ชนัดินที 4 ปรากฏร่องรอยกิจกรรมมนุษยใ์นอดีตก่อนการสร้างกาํแพงเมือง พบเศษ

เครืองถว้ยจากแหล่งเตาบ้านบางปูน เศษเครืองถว้ยจีนเคลือบขาวแบบชิงไป๋ สมยัราชวงศ์สุ้ง 

กาํหนดอายรุาวพุทธศตวรรษที 18-19 และเศษเครืองถว้ยจีนเคลือบสีเขียวเซลาดอน สมยัราชวงศ์

หยวน กาํหนดอายรุาวพุทธศตวรรษที 19-2029 

ชนัดินที 3 เป็นชันก่อสร้าง พบการถมอดัดินเพือปรับพืนทีสาํหรับการสร้างกาํแพง

เมือง พบร่วมกับเครืองถ้วยจากแหล่งเตาบ้านบางปูน เครืองถ้วยจากแหล่งเตาสุโขทัยและ          

ศรีสชันาลยั เครืองถว้ยจีนเคลือบสีเขียวเซลาดอน สมยัราชวงศห์ยวน กาํหนดอายโุบราณวตัถุในชนั

ดินนีราวพุทธศตวรรษที 19-2030 

ชนัดินที 2 และชันดินที 1 เป็นชนัทบัถมหลงัการก่อสร้างกาํแพงเมือง มีการรบกวน

ของชันดินจากการขุดลอกคูเมืองในปัจจุบัน จึงทาํให้พบเศษภาชนะจากแหล่งเตาสุโขทัยและ         

ศรีสชันาลยั เศษภาชนะจากแหล่งเตาแม่นาํนอ้ย และเศษเครืองถว้ยจีนเคลือบสีเขียวเซลาดอน สมยั

ราชวงศห์ยวน31 เป็นตน้  

สรุปชันดินทีได้จากการขุดค้นบริเวณกาํแพงเมืองทัง 2 หลุม มีความสอดคลอ้งกัน 

กล่าวคือ ก่อนการสร้างกาํแพงเมืองมีการอยู่อาศยัในบริเวณเมืองสุพรรณบุรี หลงัจากนันจึงมีการ

สร้างกาํแพงเมืองขึน ในระดบัชนัดินที 3 พบหลกัฐาน คือ เครืองถว้ยจากแหล่งเตาบ้านบางปูน 

เครืองถว้ยจากแหล่งเตาสุโขทยัและศรีสัชนาลยั และเครืองถว้ยจีนเคลือบสีเขียวเซลาดอน สมยั

ราชวงศห์ยวน กาํหนดอายกุาํแพงเมืองสุพรรณบุรีอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที 19 ถึงพุทธศตวรรษที 

20 

เมือนําหลกัฐานโบราณคดีทีไดจ้ากการขุดค้นกาํแพงเมืองสุพรรณบุรี มาพิจารณา

ร่วมกบั หลกัฐานจากการขุดคน้ภายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ในระดบัชนัดินก่อสร้าง

พบหลกัฐานทีเหมือนกนั คือ เศษเครืองถว้ยจีนเคลือบสีเขียวเซลาดอน สมยัราชวงศห์ยวน กาํหนด

                                                             
29เรืองเดียวกนั, 19, 26. 
30เรืองเดียวกนั. 
31เรืองเดียวกนั. 
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อายุระหว่าง พ.ศ. 1840-191132 จึงสรุปในขนัต้นไดว้่าวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี น่าจะ

สร้างขึนไม่เกินไปกว่ากลางพุทธศตวรรษที 19 และหลงัสุดราวตน้พุทธศตวรรษที 20 และพร้อม

หรือหลงัลงมาจากการกาํแพงเมืองสุพรรณบุรีเพียงเลก็นอ้ย 

จากหลกัฐานทีกล่าวมาทงัหมด จึงเป็นฐานให้กบัการวิเคราะห์หลกัฐานศิลปกรรมใน

บทถดัไป 

 

                                                             
32ศกัดิชัย สายสิงห์, “บทบาทของศิลปะลงักาทีมีต่อสุโขทัยและลา้นนา: เจดียท์รง

ระฆงั” (เอกสารประกอบโครงการเสวนาวิชาการดา้นประวติัศาสตร์ศิลปะ “ความสัมพนัธ์ไทยกบั

ศรีลงักาผ่านพุทธศาสน์-พุทธศิลป์” ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 14 กรกฎาคม 2555), 130. 
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บทที 3 

วเิคราะห์ศิลปกรรมวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรีร่วมกบัหลกัฐานโบราณคด ี

 

บทนีจะนาํหลกัฐานศิลปกรรมมาวิเคราะห์ร่วมกบัหลกัฐานทางโบราณคดี เพือกาํหนด

อายสุมยัของวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี  

 

วเิคราะห์แผนผงัวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

 

แผนผงัวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ก่อนการขุดแต่งทางโบราณคดี วางตวัตาม

แนวแกนทิศตะวนัออก – ตะวนัตก มีปรางคเ์ป็นประธานของวดั ทางทิศตะวนัออกมีวิหาร ส่วนทาง

ทิศตะวนัตกมีอุโบสถ จากการขุดแต่งทางโบราณคดีเผยใหเ้ห็นแผนผงัของวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 

สุพรรณบุรี อยา่งชดัเจนมากยงิขึน 

 

 
 

แผนผงัที 2 แผนผงัวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี หลงัการขุดแต่งทางโบราณคดี 
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การขุดแต่งทางโบราณคดีทาํใหเ้ห็นแนวระเบียงคดก่อดว้ยอิฐ มีขนาดกวา้ง 5.70 เมตร 

ยาว 52.7 เมตร อยูใ่นผงัสีเหลียมผนืผา้ (แผนผงัที 2) มีปรางคเ์ป็นประธานของวดัตงัอยู่บนฐานไพที

ลอ้มรอบดว้ยแนวระเบียงคด ดา้นหนา้ของปรางคท์างทิศตะวนัออกมีวิหารหลงัใหม่ทีสร้างทบัวิหาร

หลงัเก่าทีส่วนของทา้ยวิหารยนืลาํเขา้มาภายในระเบียงคด1 (ภาพที 4) ส่วนทิศตะวนัตกมีอุโบสถที

ถูกสร้างขึนใหม่ แต่ปัจจุบนัไม่ได้ถูกใชง้านแลว้ (ภาพที 5) รูปแบบแผนผงัของวดัพระศรีรัตน 

มหาธาตุ สุพรรณบุรี ทีกล่าวมาทงัหมดเป็นแผนผงัในสมยัอยธุยาตอนตน้ทีรับรูปแบบมาจากแผนผงั

วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี (แผนผงัที 3) สร้างขึนราวตน้พุทธศตวรรษที 192 และนิยมสืบต่อมา

ยงัสมยัอยธุยาตอนตน้ราวพุทธศตวรรษที 20 เช่น วดัราชบูรณะ อยธุยา พ.ศ.19673 (แผนผงัที 4) ไป

จนถึงราวกลางพุทธศตวรรษที 21 ทีวดัพระศรีสรรเพชญ อยุธยา พ.ศ. 20354 (แผนผงัที 5) และ

หลงัจากนีระเบียบการสร้างแผนผงัรูปแบบนีจะค่อยๆคลีคลายลง  

 

 
 

ภาพที 4 วิหารหลงัใหม่วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี สร้างทบัวิหารหลงัเก่าทีส่วนของทา้ย

วิหารยนืลาํเขา้มาภายในระเบียงคด 
                                                             

1สํานักศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี, รายงานเบืองต้น การขุดแต่งทางโบราณคดี

โบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ตําบลรัวใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

(สุพรรณบุรี: สาํนกัศิลปากรที 2 กรมศิลปากร, 2555), 26. 
2ศกัดิชยั สายสิงห์, พัฒนาการของานศิลปกรรมเมืองลพบุรีตังแต่พุทธศตวรรษที 12 

ถึงพุทธศตวรรษที 24 (มหาวิทยาลยัศิลปากร: สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555), 

31. 
3เรืองเดียวกนั, 441,446. 
4เรืองเดียวกนั, 452. 
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ภาพที 5  อุโบสถวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ตงัอยูท่างทิศตะวนัตก มีสภาพชาํรุดเนืองจาก

ไม่ไดถ้กูใชง้านแลว้ 

 

 
 

แผนผงัที 3  แผนผงัวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรีมีแนวระเบียงคดลอ้มรอบปรางคป์ระธาน  

ทีมา: สนัติ เลก็สุขุม, งานช่างหลวงแห่งแผ่นดนิ ศิลปะอยธุยา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2542), 45. 
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แผนผงัที 4  แผนผงัวดัราชบูรณะ อยธุยา มีแนวระเบียงคดลอ้มรอบปรางคป์ระธาน 

ทีมา: สนัติ เลก็สุขุม, งานช่างหลวงแห่งแผ่นดนิ ศิลปะอยธุยา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2542), 45. 

 

 
 

แผนผงัที 5  วดัพระศรีสรรเพชญ อยธุยา ปรากฏแนวระเบียงคดทียดืขยายรับกบัเจดียป์ระธานทรง

ระฆงัเรียงต่อกนัจาํนวน 3 องค ์ 

ทีมา: สนัติ เลก็สุขุม, งานช่างหลวงแห่งแผ่นดนิ ศิลปะอยธุยา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2542), 45. 
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จากการขุดแต่งยงัพบว่าทีมุมและทีดา้นของระเบียงคดมีลกัษณะคลา้ยห้อง เรียกว่า 

คดสา้งหรือคดซ่าง5 ทีพงัทลายเหลือแต่ฐาน เช่น คดสา้งทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ (ภาพที 6) คดสา้

งทางทิศใต้ (ภาพที 7) รวมไปถึงวิหารขนาดเล็กทีสร้างขึนใหม่6ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ ทิศ

ตะวนัตกเฉียงใต ้(ภาพที 8) และทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ (ภาพที 9) พบการสร้างทบัฐานคดส้างเดิม 

ซึงแสดงใหว้่าวิหารขนาดเลก็ทีสร้างขึนใหม่เคยเป็นส่วนหนึงของแนวระเบียงคดดว้ยเช่นกนั 

 

 
 

ภาพที 6 ฐานของคดสา้งทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

 

 
 

ภาพที 7 ฐานของคดสา้งทางทิศใต ้วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

                                                             
5สํานักศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี, รายงานเบืองต้น การขุดแต่งทางโบราณคดี

โบราณสถานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ตาํบลรัวใหญ่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุพรรณบุรี, 20. 
6หนา้บนัของคดส่างทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือระบุปีการสร้างใน พ.ศ. 2468 
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ภาพที 8 วิหารขนาดเลก็ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี สร้างทบั

ตาํแหน่งของคดสา้ง 

 

 
 

ภาพที 9 วิหารขนาดเลก็ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี สร้างทบั

ตาํแหน่งของคดสา้ง 

 

หากระเบียงคดทงัหมดยงัอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ สนันิษฐานว่าผนงัดา้นนอกน่าจะปิดทึบ

ทงัสีดา้น พิจารณาร่วมกบัลกัษณะของคดสา้งทีเป็นห้องสีเหลียมก่อผนังดา้นนอกให้ทึบ ส่วนผนัง

ดา้นในก่อเป็นแนวเสารองรับส่วนหลงัคาดา้นบนทีเป็นเครืองไม ้เพราะจากการขุดแต่งพบชินส่วน

กระเบืองกาบกลว้ยและกระเบืองเกล็ดเต่าสําหรับมุงหลงัคากระจายตัวอยู่ภายในระเบียงคด7 

นอกจากนีภายในระเบียงคดพบแนวอาสนะสาํหรับประดิษฐานพระพุทธรูปเรียงรายทงัสองฝัง มี

ทางเดินอยู่ตรงกลาง (ภาพที 10) จากหลกัฐานทีเหลืออยู่จึงสันนิษฐานไดว้่าระเบียงคดของวดั      

                                                             
7สํานักศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี, รายงานเบืองต้น การขุดแต่งทางโบราณคดี

โบราณสถานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ตาํบลรัวใหญ่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุพรรณบุรี, 67. 
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พระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรีน่าจะมีรูปแบบเช่นเดียวกบัระเบียงคดในสมยัอยุธยาตอนตน้ ทีพบ

มาแลว้ตงัแต่ตน้พุทธศตวรรษที 19 ทีวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี และนิยมต่อมาในสมยัอยุธยา

ตอนตน้ที วดัพระราม อยธุยา (ภาพที 11) วดัราชบูรณะ อยธุยา (ภาพที 12) จนกระทงัราวกลางพุทธ

ศตวรรษที 21 ทีวดัพระศรีสรรเพชญ อยธุยา เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที 10  แนวระเบียงคดวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ตรงกลางเป็นทางเดินภายในระเบียง

คด ส่วนดา้นขา้งเป็นอาสนะประดิษฐานพระพุทธรูป  
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ภาพที 11  ระเบียงคดวดัพระราม อยุธยา ก่อผนังด้านนอกทึบส่วนผนังดา้นในมีแนวเสารองรับ

หลงัคาดา้นบน มีพระพุทธรูปประดิษฐานทงัสองฝัง  

ทีมา: อโนชา ทบัทิม, “วดัสองพีน้อง เมืองสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท: การวิเคราะห์หลกัฐานทาง

ศิลปกรรมร่วมกับข้อมูลใหม่ทางโบราณคดี”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

ประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2557), 62. 

 

 
 

ภาพที 12  ระเบียงคดวดัราชบูรณะ อยธุยา ผนงัดา้นนอกก่อทึบตนั พระพุทธรูปหนัพระพกัตร์เขา้

หาปรางคป์ระธาน  
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หลกัฐานพระพุทธรูปภายในแนวระเบียงคดส่วนใหญ่ถูกเคลือนยา้ยออกไปเกือบหมด 

เ ห ลื อ เ พี ย ง พ ร ะ พุ ท ธรู ป เ ก่ า  1  อ ง ค์ ที ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น อ ยู่ภ า ย ใน วิ ห า ร ข น า ด เ ล็ก ด้ า น ทิ ศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือ จากการตรวจสอบขอ้มูลไม่พบว่าถูกเคลือนยา้ยมาจากทีใดเป็นพระพุทธรูป

ประทับนั งปางมารวิชัย (ภาพที 13) มีพระพกัตร์ยาว รัศมีเป็นเปลวไฟ พระวรกายผอมบาง           

ชายสงัฆาฏิเป็นแผน่เลก็ปลายแยกออกเป็นเขียวตะขาบ จดัเป็นพระพุทธรูปอู่ทองรุ่น 3 ทีเชือว่าสร้าง

ขึนคราวเดียวกบัการสร้างวดัราชบูรณะ อยุธยา ในปี พ.ศ. 1967 หรือราวกลางพุทธศตวรรษที 208

(ภาพที 14) การพบพระพุทธรูปอู่ทองรุ่น 3 ประดิษฐานภายในระเบียงคดวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 

สุพรรณบุรี ทาํใหส้กดัอายขุองระเบียงคดวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ควรสร้างขึนไม่เกิน

กลางพุทธศตวรรษที 20 

 

 
 

ภาพที 13  พระพุทธรูปอู่ทองรุ่น 3 ประดิษฐานอยูภ่ายในวิหารขนาดเลก็ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของปรางคป์ระธาน วดัพระรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

 

                                                             
8ศกัดิชยั สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พฒันาการและความเชือของ

คนไทย (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2557), 61. 
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ภาพที 14  พระพุทธรูปอู่ทองรุ่น 3 พบในกรุปรางคป์ระธานวดัราชบูรณะ อยธุยา 

ทีมา: ศกัดิชยั สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พฒันาการและความเชือของคนไทย 

(กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2560), 381. 

 

นอกจากนีจากการขุดแต่งยงัพบขอ้มลูทีสนับสนุนอายุสมยัของระเบียงคดวดัพระศรี-     

รัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรีอีกประการ นั นคือ ระบบการสร้างเจดียป์ระจาํมุมปรากฏร่องรอย

สิงก่อสร้างทีคาดว่าน่าจะเคยเป็นตาํแหน่งของเจดียป์ระจาํมุมตงัอยู่บนฐานไพทีเดียวกับปรางค์

ประธานไดแ้ก่ ตาํแหน่งแรกตงัอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องปรางคป์ระธาน มีลกัษณะเป็นแนว

อิฐจาํนวน 8 แนว (ภาพที 15) ตาํแหน่งทีสองอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ มีลกัษณะเป็นทรง

สีเหลียม (ภาพที 16) ภายในมีร่องรอยการฉาบปูนและถมอดัดิน ตาํแหน่งทีสามอยู่ทางทิศตะวนัตก

เฉียงเหนือ (ภาพที 17) เหลือเพียงชิ นส่วนของอิฐเรียงต่อกันเล็กน้อยพบร่วมกับชิ นส่วนที

สันนิษฐานว่าเป็นส่วนของปลอ้งไฉนทีทาํจากศิลาแลง9 (ภาพที 18) และสุดท้ายคือฐานทางทิศ

ตะวนัตก (ภาพที 19) ทีก่อติดกบัทา้ยปรางคป์ระธาน สนันิษฐานว่าน่าจะเป็นส่วนทีสร้างต่อเติมขึน

ในภายหลงั เปรียบเทียบไดก้บัส่วนฐานของบันไดทางขึนปรางค์ทางทิศตะวนัออกซึงมีลกัษณะ

                                                             
9สํานักศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี, รายงานเบืองต้น การขุดแต่งทางโบราณคดี

โบราณสถานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ตาํบลรัวใหญ่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุพรรณบุรี, 45. 
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คลา้ยกนั10 (ภาพที 20) จึงไม่น่าจะเป็นเจดียป์ระจาํดา้นแต่อย่างใด ดงันันเจดียป์ระจาํมุมวดัพระศรี  

รัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ทีไดจ้ากการขุดแต่งพบว่าเหลือหลกัฐานจาํนวน 3 องค ์

 

 
 

ภาพที 15 ฐานทางทิศตะวนัออกเฉียงใตว้ดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี  

 

 
 

ภาพที 16  ฐานทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี  

 

                                                             
10สาํนักศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี, รายงานการขุดค้นแต่งทางโบราณคดีวัดพระศรี       

รัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ปี 2558 (สุพรรณบุรี: สาํนกัศิลปากรที 2 กรมศิลปากร, 2558), 26. 
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ภาพที 17  ฐานทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี พบร่วมกับส่วนที

สนันิษฐานว่าเป็นปลอ้งไฉนทาํจากศิลาแลง 

ทีมา: สาํนกัศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี 

 

 
 

ภาพที 18   ชินส่วนทีสนันิษฐานว่าน่าจะเป็นส่วนของปลอ้งไฉนทีทาํจากศิลาแลงพบอยูที่ฐานทาง

ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 
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ภาพที 19   ฐานทางทิศตะวนัตก วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ทีมีการสร้างเพิมเติมขึนใน

ภายหลงั  

 

 
 

ภาพที 20   ฐานทางดา้นทิศตะวนัออกของปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ทีมี

การสร้างขยายต่อเติมออกมา 
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ทีมาของการสร้างระบบเจดียป์ระจาํมุมในสมยัอยุธยาตอนต้น เป็นรูปแบบทีไดรั้บ    

แรงบนัดาลใจมาจากศิลปะสุโขทยัพบหลกัฐานการสร้างเจดียป์ระจาํมุม เช่น วดัมหาธาตุ สุโขทยั 

(แผนผงัที 6) มีเจดียป์ระจาํมุม 4 องค ์ประจาํดา้น 4 องค์ รวมเป็นทงัหมด 8 องค์ เจดียห์มายเลข 17 

วดัมหาธาตุ สุโขทยั มีเจดียป์ระจาํมุม ประจาํดา้น จาํนวน 8 องค์ และมีเจดียแ์ทรกอยู่ระหว่างเจดีย ์

ประจาํมุม ประจาํดา้น อีกจาํนวน 8 องค ์รวมทงัหมดเป็น 16 องค์ (แผนผงัที 7) การรับรูปแบบการ

สร้างเจดียป์ระจาํมุมน่าจะเกิดจากการติดต่อสมัพนัธก์นัระหว่างอยธุยาและสุโขทยั จึงทาํให้ปรากฏ

การสร้างระบบเจดียป์ระจาํมุมขึนในแผนผงัสมยัอยธุยาตอนตน้11 เช่น วดัมหาธาตุ อยธุยา สร้างในปี 

191712 (แผนผงัที 8) วดัพระราม อยุธยา สร้างขึนในปี 191213 วดัราชบูรณะ อยุธยา สร้างขึนในปี 

196714 (แผนที 9) ไปจนถึงกลางพุทธศตวรรษที 21 ทีวดัพระศรีสรรเพชญ อยุธยา ทีสร้างขึนใน 

พ.ศ. 203515 (แผน่ที 10) ทงันีการพบเจดียป์ระจาํมุมภายในระเบียงคดของวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 

สุพรรณบุรี แสดงใหเ้ห็นว่าแผนผงัไม่น่าจะสร้างเก่าไปถึงการสร้างวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี 

ราวตน้พุทธศตวรรษที 19 แต่เป็นระเบียบแผนผงัอยธุยาในช่วงพุทธศตวรรษที 20  

 

  

                                                             
11ศกัดิชยั สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย: บทวเิคราะห์หลกัฐานทางโบราณคดี จารึก และ ศิลปกรรม, 

101-109. 
12“พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิติ,” ใน คาํให้การชาวกรุงเก่า 

คาํให้การขุนหลวงหาวดั และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต ิ(พระนคร: 

คลงัวิทยา, 2510), 444. 
13เรืองเดียวกนั, 443.  
14เรืองเดียวกนั, 441, 446. 
15เรืองเดียวกนั, 452. 
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แผนผงัที 6   แผนผงัวดัมหาธาตุ สุโขทยั มีเจดียป์ระจาํมุม – ประจาํดา้น รายรอบเจดียป์ระธาน 

ทีมา: ศกัดิชยั สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย: บทวเิคราะห์หลกัฐานทางโบราณคดีจารึกและศิลปกรรม

(กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจยัและพฒันามหาวิทยาลยัศิลปากร, 2551), 102. 

 

 
 

แผนผงัที 7   แผนผงัเจดียห์มายเลข 17 วดัมหาธาตุ สุโขทยั มีเจดียป์ระจาํมุม – ประจาํดา้น รวมถึง

เจดียแ์ทรก ทงัหมด 16 องค ์

ทีมา: ศกัดิชยั สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีจารึกและศิลปกรรม

(กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจยัและพฒันามหาวิทยาลยัศิลปากร, 2551), 103. 
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แผนผงัที 8  แผนผงัวดัมหาธาตุ อยธุยา ปรากฏการทาํเจดียป์ระจาํมุมทรงปราสาทยอดแบบสุโขทยั 

จาํนวน 4 องค ์

ทีมา: กรมศิลปากร, พระราชวงัและวดัโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา: พร้อมทังรูปถ่ายและ

แผนผงั (กรุงเทพฯ: โรงพิมพส์าํนกัทาํเนียบนายกรัฐมนตรี, 2511), 76. 

 

 
 

แผนผงัที 9  แผนผงัวดัราชบูรณะ อยธุยา มีเจดียป์ระจาํมุมจาํนวน 4 องค ์

ทีมา: กรมศิลปากร, พระราชวงัและวดัโบราณในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา: พร้อมทังรูปถ่ายและ

แผนผงั (กรุงเทพฯ: โรงพิมพส์าํนกัทาํเนียบนายกรัฐมนตรี, 2511), 38. 
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แผนผงัที 10 แผนผงัวดัพระศรีสรรเพชญ อยธุยา มีเจดียป์ระจาํมุมจาํนวน 4 องค ์

ทีมา: สนัติ เลก็สุขุม, งานช่างหลวงแห่งแผ่นดนิ ศิลปะอยธุยา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2542), 46. 

 

สรุปไดว้่าแผนผงัวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี เป็นระเบียบแผนผงัแบบสมยั

อยธุยาตอนตน้ ทีมีระบบการสร้างเจดียป์ระจาํมุม ในช่วงพุทธศตวรรษที 20-21หากพิจารณาร่วมกบั

พระพุทธรูปอู่ทองรุ่น 3 ทีประดิษฐานอยูภ่ายในระเบียงคด ซึงน่าจะสร้างขึนพร้อมกบัระเบียงคด   

จึงสกดัอายรุะเบียงคดวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ควรสร้างขึนราวตน้พุทธศตวรรษที 20 

 

วเิคราะห์รูปแบบปรางค์ประธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

 

ส่วนฐาน 

ปรางค์วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี (ภาพที 22) ประกอบไปด้วย ชุดฐานบัว    

ลกูฟักทีคาดดว้ยแถบลวดบวัลูกฟักขนาดเล็กก่อดว้ยอิฐในผงัสีเหลียมย่อมุมไมย้ีสิบ ซอ้นลดหลนั

กนัจาํนวน 4 ฐาน สนันิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการบูรณะผิด เพราะโดยระเบียบของชุดฐานปรางค์

จะตอ้งประกอบไปดว้ยชุดฐานบวัลกูฟักซอ้นกนัจาํนวน 3 ฐานเสมอ16 โดยชุดฐานบวัลูกฟักแต่ละ

ชนัถกูขยายออกตามแนวกวา้งและลดขนาดของชนัฐานลงอยา่งรวดเร็ว ทาํให้เกิดพืนทีว่างระหว่าง

                                                             
16สันติ เล็กสุขุม, ปรางค์และลายปูนปันประดับวัดจุฬามณี พิษณุโลก (กรุงเทพฯ: 

สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2539), 10. 
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ฐานบวัลกูฟักในแต่ละฐานอย่างชดัเจน17 ส่งผลให้ฐานปรางค์วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี      

ดูไม่ยดืสูงมากนกั ซึงเป็นรูปแบบของชุดฐานปรางค์ทีพบมาแลว้ตงัแต่ตน้พุทธศตวรรษที 19 เช่น 

ฐานปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี (ภาพที 23) และสืบทอดรูปแบบต่อมายงัปรางค์

ทีสร้างขึนในสมยัอยธุยาตอนตน้ 

 

 
 

ภาพที 21 ปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

 

  

                                                             
17ประภัสสร์ ชูวิเชียร, “วดัวรเชตุเทพบาํรุง: แบบอย่างงานช่างของอยุธยาในพุทธ

ศตวรรษที 22” (วิทยานิพนธป์ริญญาดุษฎีนิพนธ ์สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะไทย บณัฑิตวิทยาลยั  

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2552), 113. 
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ภาพที 22  ฐานปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

 

 
 

ภาพที 23  ฐานปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี ยดืออกตามแนวกวา้งและมีการลด

สดัส่วนในแต่ละชนัลงอยา่งรวดเร็ว ฐานจึงยงัไม่สูงมากนกั 
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ทงันีรูปแบบของฐานปรางค์ประธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี มีลกัษณะที

คลีคลายลงมาจากฐานปรางคป์ระธานทีวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรีในเรืองของวสัดุและรูปแบบ

บางประการ อาทิเช่นการเปลียนจากวสัดุศิลาแลงมาเป็นอิฐ ซึงเป็นวสัดุทีหาไดง่้ายในอยุธยาและ

การลดขนาดของแถบบวัลกูฟักใหมี้ขนาดเลก็ลง จากทีมีขนาดใหญ่เกือบเต็มทอ้งไม ้แสดงให้เห็น

ว่าฐานปรางค์ประธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ไม่เก่าไปถึงตน้พุทธศตวรรษที 19 แต่

เป็นระเบียบของชุดฐานปรางคที์สร้างขึนในช่วงพุทธศตวรรษที 20 เช่น ปรางคป์ระธานวดัพระราม 

อยุธยา ปรางค์ประธานวดัส้ม อยุธยา18 (ภาพที 24) ปรางค์ประธานวดัราชบูรณะ อยุธยา จนถึง

ปรางค์ประธานวดัจุฬามณี พิษณุโลก ทีสร้างขึนในช่วงตน้พุทธศตวรรษที 2119 (ภาพที 25) และ

หลงัจากนันรูปแบบของฐานปรางค์จะมีลกัษณะทีเปลียนไป นั นคือ การลดสัดส่วนให้มีขนาดที

ไล่เลียกนั จนทาํใหฐ้านปรางค์มีความยืดสูงมากขึน20 เช่น ปรางค์ประธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 

เชลียงทีสร้างขึนใน ปี พ.ศ. 201721 (ภาพที 26) และปรางค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 

พิษณุโลก สร้างขึนในปี พ.ศ. 202522 ซึงเป็นวิวฒันาการหลงัลงมาจากฐานปรางคป์ระธานวดัพระศรี

รัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี  

 

                                                             
18สมิทธิ ศิริภทัร์, วดัส้ม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพอ์สัสมัชญั, 2519), 7-8, 12. 
19สนัติ เลก็สุขม, ปรางค์และลวดลายปูนปันประดับวดัจุฬามณ ีพษิณุโลก, 10. 
20ประภัสสร์ ชูวิเชียร, “วดัวรเชตุเทพบาํรุง: แบบอย่างงานช่างของอยุธยาในพุทธ

ศตวรรษที 22,” 114. 
21 สนัติ เลก็สุขุม,  ความเป็นมาของเจดีย์ราย “ทรงปราสาทยอด” วดัราชบูรณะ จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: อมรินทร์วิชาการ, 2541), 60. 
22สมเด็จฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ,์ สาส์นสมเด็จ, เล่ม 25 (พระนคร: คุรุสภา

, 2504), 109-122. 
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ภาพที 24 ฐานปรางคป์ระธานวดัสม้ อยธุยา ทีมีการซอ้นชนัของฐานทียงัเตียอยู ่

 

 
 

ภาพที 25 ฐานปรางคป์ระธานวดัจุฬามณี พิษณุโลก ยงัสร้างขึนตามระเบียบของปรางคใ์นสมยั

อยธุยาตอนตน้  
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ภาพที 26 ฐานปรางค์ประธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ  เชลียง แต่ละชันมีขนาดไล่เลียก ัน 

ส่งผลให้ฐานยดืสูงมาก 

ทีมา: พลเวทย ์นิมิตศิริพงษก์ุล 

 

ถดัขึนไปจากชุดฐานบัวลูกฟัก เป็นฐานชันเชิงบาตร (ภาพที 27) อยู่ระหว่างฐาน       

บวัลกูฟักชนับนสุดกบัส่วนเรือนธาตุเป็นรูปแบบทีพบในปรางคช่์วงพุทธศตวรรษที 20 เช่น ปรางค์

ประธานวดัสม้ อยธุยา (ภาพที 28) ปรางคป์ระธานวดัราชบูรณะ อยธุยา และสืบทอดลงมายงัปรางค์

ทีสร้างขึนในช่วงตน้พุทธศตวรรษที 21 เช่น ปรางคป์ระธานวดัจุฬามณี พิษณุโลก ปรางค์ประธาน

วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียงและปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก เป็นตน้ 

รูปแบบฐานปรางค์และฐานชันเชิงบาตรของประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 

สุพรรณบุรี เป็นรูปแบบของปรางคที์สร้างขึนราวตน้พุทธศตวรรษที 20 จนถึงตน้พุทธศตวรรษที 21 
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ภาพที 27 ฐานชนัเชิงบาตรของปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

 

 
 

ภาพที 28 ฐานชนัเชิงบาตรของปรางคป์ระธานวดัสม้ อยธุยา 

 

 
 

ลายเสน้ที 1 ฐานชนัเชิงบาตรของปรางคป์ระธานวดัสม้ อยธุยา  
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ส่วนกลาง 

เรือนธาตุของปรางค์ประธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี (ภาพที 29) อยู่ใน     

ผงัสีเหลียมเพิมมุมไมย้สิีบ มีมุมประธานขนาดใหญ่ ผนงัเรือนธาตุเอนสอบ เป็นระเบียบของปรางค์

ทีสร้างขึนในช่วงพุทธศตวรรษที 20 เช่น ปรางคป์ระธานวดัสม้ อยธุยา (ภาพที 30) ปรางค์ประธาน

วดัราชบูรณะ อยุธยา (ภาพที 31) ก่อนทีมุมประธานจะมีขนาดเท่ากับมุมขนาบข้าง ราวต้น              

พุทธศตวรรษที 21 ดงัเช่น ปรางค์ประธานวดัจุฬามณี พิษณุโลก ปรางค์ประธานวดัพระศรีรัตน  

มหาธาตุ เชลียง (ภาพที 32) ปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก เป็นตน้  

 

 
 

ภาพที 29  เรือนธาตุปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี มีมุมประธานขนาดใหญ่

ผนงัเรือนธาตุเอนสอบ 
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ภาพที 30 เรือนธาตุปรางคป์ระธานวดัสม้ อยธุยา มุมประธานขนาดใหญ่และผนงัเรือนธาตุเอน

สอบ 

 

 
 

ภาพที 31  เรือนธาตุของปรางคป์ระธานวดัราชบูรณะ อยธุยา มีมุมประธานขนาดใหญ่ ผนงัเรือน

ธาตุเอนสอบ 
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ภาพที 32 เรือนธาตุปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง มุมประธานเริมเท่ากบัมุมขนาบ

ขา้ง 

 

นอกจากนีเรือนธาตุของปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี มีทางขึนสู่

คูหาเพียงด้านเดียว คือ ด้านทิศตะวันออก ส่วนอีกสามด้านทําเป็นซุ้มจระนําประดิษฐาน

พระพุทธรูป ซึงไม่เหลือหลกัฐานให้ศึกษาแลว้ ดา้นบนของซุม้จระนาํประดบัดว้ยกรอบหน้าบนั

ทรงสามเหลียมขนาดใหญ่ซึงเป็นซุม้ลดซอ้นกนั 2 ชนั บดบงัชนัรัดประคดชนัแรก (ภาพที 33) เป็น

รูปแบบของหนา้บนัในช่วงพุทธศตวรรษที 20 - 21 เช่น ปรางค์ประธานวดัส้ม อยุธยา (ภาพที 34) 

ปรางคป์ระธานวดัราชบูรณะ อยธุยาปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก (ภาพที 35) 

และปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง เป็นตน้ แตกต่างจากปรางค์ทีสร้างขึนราวพุทธ

ศตวรรษที 19 กรอบหนา้บนัจะไม่บดบงัชนัรัดประคดชนัแรก เช่น ปรางค์ประธานวดัพระศรีรัตน  

มหาธาตุ ลพบุรี และปรางคว์ดันครโกษา ลพบุรี (ภาพที 36) เป็นตน้ 
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ภาพที 33  กรอบหนา้บนัปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี  เป็นซุม้ลดซอ้นกนั 2 

ชนั ชนับนสุดบดบงัชนัรัดประคดชนัแรก 

 

 
 

ภาพที 34  กรอบหนา้บนัปรางคป์ระธานวดัสม้ อยธุยา เป็นกรอบซุม้ทรงสามเหลียม บดบงัชนั

รัดประคดชนัแรก 
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ภาพที 35  กรอบหนา้บนัปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก บดบงัชนัรัดประคดชนั

แรก 

 

 
 

ภาพที 36  กรอบหนา้บนัของปรางคว์ดันครโกษา ลพบุรี ไม่บดบงัชนัรัดประคดชนัแรก 
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รูปแบบเรือนธาตุของปรางค์วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ทีกล่าวมาทงัหมด 

เป็นรูปแบบทีสร้างขึนในช่วงพุทธศตวรรษที 20 แต่ถึงอย่างนันรูปแบบบางประการของเรือนธาตุ

วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี กลบัมีวิวฒันาการทีต่างออกไปจากรูปแบบของปรางค์ในสมยั

อยธุยาตอนตน้ คือ  

การไม่ทาํตรีมุขทางด้านทิศตะวนัออกของปรางค์ประธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 

สุพรรณบุรี (ภาพที 37) ต่างไปจากระเบียบการสร้างปรางคป์ระธานขนาดใหญ่ในอยุธยาตอนตน้ ที

รับรูปแบบมาจากปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี23 (ภาพที 38) เช่น ปรางค์ประธาน

วดัพุทไธสวรรย ์อยุธยา ทีสร้างขึนในปี พ.ศ. 189624 (ภาพที 39) ปรางค์ประธานวดัราชบูรณะ 

อยุธยา (ภาพที 40) และสืบเนืองต่อมาราวต้นพุทธศตวรรษที 21 ทีปรางค์ประธานวดัจุฬามณี 

พิษณุโลก (ภาพที 41) และหลงัจากนันไม่ปรากฏการสร้างตรีมุขอีกเลย เช่น ปรางค์ประธาน               

วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง (ภาพที 42) และปรางค์ประธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก 

เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที 37  ปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ทางทิศตะวนัออกไม่ปรากฏการทาํ    

ตรีมุข    

                                                             
23สนัติ เลก็สุขุม, งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน: ศิลปะ อยุธยา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2550), 55. 
24“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),” ใน พระราช

พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพนัจนัทนุมาศ(เจมิ) พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับพระจกัรพรรดิ

พงษ์เจ้ากรม (จาด) พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) (กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร, 2545), 18. 



50 

 

 
 

ภาพที 38 ปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี ทางทิศตะวนัออกปรากฏตรีมุขเป็น

ทางเขา้-ออก 3 ทาง  

 

 
 

ภาพที 39  ปรางคป์ระธานวดัพุทไธสวรรย ์อยธุยาทางทิศตะวนัออกของปรางคย์งัปรากฏตรีมุข 

ถึงแมจ้ะผา่นการบูรณะมาแลว้หลายครัง 
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ภาพที 40  ปรางคป์ระธานวดัราชบูรณะ อยธุยา ทางทิศตะวนัออกปรากฏตรีมุข 

 

 
 

ภาพที 41  ปรางคป์ระธานวดัจุฬามณี พิษณุโลก ทางทิศตะวนัออกปรากฏตรีมุข 
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ภาพที 42  ปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง  ทางทิศตะวนัออกไม่ปรากฏการทาํตรีมุข 

ทาํเป็นทางเขา้คูหาเพียงทางเดียว 

 

จากการสํารวจพบว่าปรางค์ทีสร้างขึนก่อนพุทธศตวรรษที 21 ทางฝังตะวนัตกของ

แม่นําเจ้าพระยา คือ เมืองสุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และชัยนาท ไม่ปรากฏการทาํตรีมุข 

เนืองจากเมืองในบริเวณนีเคยปรากฏวฒันธรรมเขมรแพร่ขยายเขา้มาในช่วงพุทธศตวรรษที 16-18

และมีการสร้างปราสาทเขมรขึน เช่น ปราสาทเมืองสิงห์ จงัหวดักาญจนบุรี (ภาพที 43) ซึงไม่มีการ

ทาํตรีมุขยืนออกมาทางทิศตะวนัออก25 สันนิษฐานว่าหลงัจากอิทธิพลเขมรได้เสือมลงช่างใน

ทอ้งถินยงัติดอยูก่บัการสร้างปราสาทเขมรแบบไม่มีตรีมุข มาสร้างกบัปรางคใ์นสมยัอยธุยาตอนตน้

พบตวัอยา่ง เช่น ปรางคว์ดัขุนแผน กาญจนบุรี (ภาพที 44) ปรางคว์ดัเขารักษ ์กาญจนบุรี (ภาพที 45) 

ปรางคว์ดัอรัญญิก ราชบุรี (ภาพที 46) ซึงเป็นปรางคที์ผา่นการบูรณะมาแลว้ แต่ลกัษณะโดยรวมจดั

ว่าเป็นปรางค์ทีสร้างขึนในสมยัอยุธยาตอนต้น รวมไปถึงปรางค์วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชบุรี 

                                                             
25ปราสาทเขมรจะทําอันตราละและมณฑปยืนออกมาทางทิศตะวันออก  เช่น 

ปราสาทพิมาย จงัหวดันครราชสีมา และพฒันาจนกลายเป็นตรีมุข ดงัเช่น ปรางคป์ระธานวดัพระศรี

รัตนมหาธาตุ ลพบุรี 



53 

 

กาํหนดอายรุาวตน้พุทธศตวรรษที 2026 (ภาพที 47) ก็ไม่ปรากฏการทาํตรีมุขส่วนทียืนออกมาคลา้ย

ตรีมุขเป็นส่วนทีมีการต่อเติมขึนในสมยัรัตนโกสินทร์27 และทา้ยสุดปรางค์ประธานวดัสองพีน้อง 

ชัยนาท กาํหนดอายุอยู่ราวกลางพุทธศตวรรษที 20 (ภาพที 48) ก็ไม่ปรากฏการทาํตรีมุขด้วย

เช่นกนั28 

ดว้ยตาํแหน่งของเมืองสุพรรณบุรีทีตงัอยูท่างฝังตะวนัตกของแม่นาํเจา้พระยาและเคย

ปรากฏอิทธิพลเขมรแผ่ขยายเขา้มาส่งผลให้งานช่างในทอ้งถินยงัติดอยู่กบัการสร้างปราสาทหรือ

ปรางค์แบบไม่มีตรีมุขดงันันปรางค์ประธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี จึงจดัไดว้่าเป็น

ปรางคที์สร้างขึนในช่วงพุทธศตวรรษที 20  

 

 
 

ภาพที 43  ปราสาทเมืองสิงห์ กาญจนบุรี ไม่มีการทาํตรีมุข 

                                                             
26สนัติ เลก็สุขุม, รวมบทความ มุมมอง ความคดิและความหมาย: งานช่างไทยโบราณ 

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 9-20. 
27ปติสร เพญ็สุต, “ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในเขตพุทธาวาสวดัมหาธาตุวรวิหาร 

ราชบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะไทย บณัฑิตวิทยาลยั  

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555), 80. 
28อโนชา ทบัทิม, “วดัสองพีนอ้ง เมืองสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท: การวิเคราะห์หลกัฐาน

ทางศิลปกรรมร่วมกับข้อมูลใหม่ทางโบราณคดี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

ประวติัศาสตร์ศิลปะไทย บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2557), 17. 
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ภาพที 44  ปรางคป์ระธานวดัขนุแผน กาญจนบุรี 

 

 
 

ภาพที 45 ปรางคป์ระธานวดัเขารักษ ์กาญจนบุรี 
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ภาพที 46  ปรางคว์ดัอรัญญิก ราชบุรี 

 

 
 

ภาพที 47  ปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชบุรี 
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ภาพที 48  ปรางคป์ระธานวดัสองพีนอ้ง ชยันาท  

 

ส่วนยอด 

ส่วนยอดของปรางคว์ดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี (ภาพที 49) ชนัแรก คือ ชนัเชิง

บาตรครุฑแบก ประดบัด้วยประติมากรรมครุฑทีมุมและขนาบขา้งดว้ยประติมากรรมยกัษ์ แต่

ปัจจุบนัเหลือหลกัฐานเฉพาะประติมากรรมยกัษ์ จาํนวน 6 ตัว (ภาพที 50) อยู่ในท่าทางยืนถือ

กระบองทีพนัเป็นเกลียว สวมใส่ผา้นุ่งสนัแบบเขมรและบริเวณลาํตวัคาดพนัดว้ยเชือกเปรียบเทียบ

ไดก้บัประติมากรรมยกัษ์ทีสร้างขึนในสมยัอยุธยาตอนตน้ เช่น ประติมากรรมยกัษ์แบกทีฐานปีก

ปรางค์วดัราชบูรณะ อยุธยา (ภาพที 51) สร้างในปี พ.ศ. 196729 และประติมากรรมยกัษ์ทีชนัเชิง

บาตรครุฑแบกทีปรางคป์ระธานวดัลงักา อยธุยา (ภาพที 52) กาํหนดอายรุาวตน้พุทธศตวรรษที 2030

                                                             
29“พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิติ,” ใน คาํให้การชาวกรุงเก่า 

คาํให้การขุนหลวงหาวดั และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอกัษรนิต,ิ 441, 446. 
30นฤดล แมน้สุวรรณ, “พระปรางค์สมยัอยุธยาตอนตน้: การเปรียบเทียบแบบอย่าง

ศิลปะโดยใช้พระปรางค์วดัลังกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหลกั” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะไทย บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548), 63. 
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ดงันนัประติมากรรมยกัษที์ชนัเชิงบาตรครุฑของปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

จึงควรกาํหนดอายอุยูใ่นช่วงพุทธศตวรรษที 20 

ถดัขึนไปเป็นชนัรัดประคดซอ้นกนัจาํนวน 6 ชนั แต่ละดา้นของชนัรัดประคดประดบั

ดว้ยช่องบญัชรทีปิดทบัดว้ยบนัแถลง และกลีบขนุนทียงัไม่แนบชิดติดกนั (ภาพที 53) จึงทาํให้ส่วน

ยอดปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี มีลกัษณะเป็นทรงพุ่มสูงขนาดใหญ่ซึงเป็น

รูปแบบของยอดปรางค์ในช่วงพุทธศตวรรษที 20 เช่น ปรางค์ประธานวดัส้ม อยุธยา ปรางค์

ประธานวดัราชบูรณะ อยธุยา (ภาพที 54) แตกต่างจากยอดปรางคใ์นช่วงตน้พุทธศตวรรษที 21 เช่น 

ปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง (ภาพที 55) ปรางค์ประธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 

พิษณุโลก ทีกลีบขนุนและบันแถลงแนบชิดติดกับชนัรัดประคดจึงทาํให้ยอดปรางค์มีความสูง

เพรียวคลา้ยกบัฝักขา้วโพด 

 

 
 

ภาพที 49  ส่วนยอดปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 



58 

 

 
 

ภาพที 50  ประติมากรรมยกัษใ์นชนัเชิงบาตรครุฑแบกของปรางคว์ดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 

สุพรรณบุรี 

 

 
 

ภาพที 51  ยกัษแ์บกทีปีกปรางค ์วดัราชบูรณะ อยธุยา คาดเชือกบริเวณหนา้อก 
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ภาพที 52  ประติมากรรมยกัษค์าดเชือกบริเวณหนา้อกทีชนัเชิงบาตรครุฑแบก ปรางคป์ระธาน       

วดัลงักา อยธุยา 

 

 
 

ภาพที 53  ชนัรัดประคดของปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี มีลกัษณะเป็นทรง

พุ่มขนาดใหญ่ 
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ภาพที 54  ยอดปรางคป์ระธานวดัราชบูรณะ อยธุยา มีลกัษณะเป็นทรงพุ่มขนาดใหญ่ 

 

 
 

ภาพที 55  ยอดปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง มีทรงสูงคลา้ยฝักขา้วโพด 
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ปีกปรางค์ 

ปีกปรางค์ของปรางค์ประธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ตงัขนาบปรางค์

ประธานทางทิศเหนือ (ถกูบูรณะแลว้) (ภาพที 56)31 และทิศใตบ้นฐานไพทีเดียวกนั (ภาพที 57) ที

เหลือเฉพาะส่วนฐานสนันิษฐานว่าแต่เดิมน่าจะเป็นปรางคข์นาดเล็กตงัขนาบปรางค์ประธานอีก  2 

องค์ เพราะมีวิวฒันาการมาจากการสร้างปราสาทสามหลงัในศิลปะเขมร พฒันาจนกลายเป็นปีก

ปรางคที์ปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี และต่อมาไดส่้งอิทธิพลการสร้างปีกปรางค์

ใหก้บัปรางคข์นาดใหญ่ในสมยัอยธุยาตอนตน้  

ปัจจุบนัปีกปรางคใ์นสมยัอยธุยาตอนตน้เหลือหลกัฐานจาํนวน 3 วดั คือ ปีกปรางค์วดั

พุทไธสวรรย ์อยธุยา ถกูบูรณะซ่อมแซมจนกลายเป็นมณฑป ปีกปรางค์วดัพระราม อยุธยาและปีก

ปรางค์วดัราชบูรณะ อยุธยาหลกัฐานทีเหลืออยู่แสดงถึงวิวฒันาการของปีกปรางค์ในสมยัอยุธยา

ตอนตน้ไดอ้ยา่งชดัเจน กล่าวคือ ปีกปรางคว์ดัพระราม อยธุยา (ภาพที 58) สร้างขึนในปี 191232 เป็น

ปีกปรางคที์ไม่ไดส้ร้างติดกบัฐานปรางคอี์กต่อไป แต่เวน้ระยะห่างออกจากปรางคป์ระธานเล็กน้อย

จนมาถึงวดัราชบูรณะ อยธุยา (ภาพที 59)  ทีสร้างขึนในปี พ.ศ. 196733 ปีกปรางค์ถูกลดความสาํคญั

ลงไม่ไดส้ร้างติดกบัปรางคป์ระธาน แต่สร้างติดกบัฐานไพทีดา้นล่างและหลงัจากนีไม่พบการสร้าง

ปีกปรางคร่์วมกบัปรางคที์สร้างขึนในช่วงตน้พุทธศตวรรษที 2134 

ปีกปรางคใ์นสมยัอยธุยาตอนตน้สามารถเทียบไดก้บัปีกปรางคว์ดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 

สุพรรณบุรี แต่ทงันีปีกปรางค์วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี พบการเชือมติดกบัฐานปรางค์

ประธาน น่าจะเป็นส่วนทีถูกซ่อมเสริมขึน เพราะพบว่าบริเวณทีเชือมต่อกนันันไดปิ้ดทบัทางขึน

บนัไดทิศเหนือและทิศใตข้องปรางคป์ระธาน (ภาพที 60) ซึงไม่ควรจะเกิดขึนในงานคราวแรกสร้าง 

แต่ควรเกิดจากการซ่อมเสริมขึนในภายหลงัดงันนัปีกปรางคว์ดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี จึง

ควรสร้างขึนพร้อมปรางคป์ระธานราวพุทธศตวรรษที 20  

 

                                                             
31วีระ โรจน์พจนรัตน์,  โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ปรางค์ประธานและเจดีย์ทิศ วดัพระ

ศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, ม.ป.ป.), 1. 
32“พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิติ,” ใน คาํให้การชาวกรุงเก่า 

คาํให้การขุนหลวงหาวดั และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอกัษรนิต,ิ 444. 
33เรืองเดียวกนั, 446. 
34ศกัดิชยั สายสิงห์, พฒันาการของานศิลปกรรมเมืองลพบุรีตังแต่พุทธศตวรรษที 12 

ถึงพุทธศตวรรษที 24, 12. 
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ภาพที 56  ปีกปรางคท์างทิศใต ้ 

 

 
 

ภาพที 57  ปีกปรางคท์างทิศเหนือ ถกูบูรณะขึนใหม่ 
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ภาพที 58  ปีกปรางคว์ดัพระราม อยธุยา ทีไม่ไดติ้ดกบัฐานปรางคป์ระธาน 

 

 
 

ภาพที 59  ปีกปรางคว์ดัราชบูรณะ อยธุยา ทีสร้างติดกบัฐานไพที 
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ภาพที 60  ปีกปรางคท์างทิศใตข้องปรางคว์ดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี พบร่องรอยการถกู

ซ่อมปิดทบับนัได 

 

สรุปผลการศึกษารูปแบบปรางค์ประธานร่วมกบัแผนผงัวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

จากการวิเคราะห์รูปแบบปรางค์ประธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี พบว่า

ยงัคงระเบียบการสร้างปรางครุ่์นเก่าในสมยัอยธุยาตอนตน้ เช่น การสร้างฐานปรางค์ทียงัไม่สูงมาก

นกั ขนาบดว้ยปีกปรางค ์ผนงัเรือนธาตุเอนสอบ มีมุมประธานขนาดใหญ่ ไม่ทาํตรีมุข และยอดของ

ปรางคเ์ป็นทรงพุ่มสูงขนาดใหญ่ ซึงเป็นรูปแบบของการสร้างปรางค์ในช่วงพุทธศตวรรษที 20 แต่

หากพิจารณาร่วมกบัการกาํหนดอายแุผนผงัของวดัซึงเป็นงานทีสร้างขึนในระยะเดียวกนั สามารถ

สกดัอายขุองปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ควรสร้างขึนราวตน้พุทธศตวรรษที 

20 
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วเิคราะห์ลวดลายปูนปันประดบัปรางค์ประธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

 

ปูนปันประดบัปรางค์ประธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรียงัเหลือหลกัฐาน

ของชนัลวดบวัรัดเกลา้ทางทิศตะวนัออก (ภาพที 61, ลายเส้นที 2) ลวดลายมีปริมาตรไม่นูนหนา 

จากการใชว้ิธีการกดลายดว้ยเครืองมือปลายมน เป็นเทคนิคการสร้างลายในสมยัอยุธยาตอนตน้35

ทงันีลวดลายทีเหลืออยู่ประดบัตกแต่งดว้ยลวดลายแบบเขมรร่วมกบัลวดลายทีไดรั้บอิทธิพลจีน 

แตกต่างออกไปจากลายประดบัปรางคใ์นสมยัอยธุยาตอนตน้ทีสืบทอดลวดลายแบบเขมรเป็นสาํคญั

โดยลวดลายบวัรัดเกลา้ทีเหลืออยู ่มีรายละเอียดตามลาํดบัดงัต่อไปนี 

 

 
 

ภาพที 61  ลวดบวัรัดเกลา้ทางทิศตะวนัออก ปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

 

                                                             
35 สนัติ เลก็สุขมุ, ววิฒันาการของชันประดับลวดลายและลวดลายสมัยอยุธยาตอนต้น 

(กรุงเทพฯ: อมัรินทร์การพิมพ,์ 2522), 62. 
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ลายเสน้ที 2  ชนัลวดบวัรัดเกลา้ของปรางคว์ดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

 

ลายหน้ากระดาน 

ลายหน้ากระดาน (ภาพที 62, ลายเส้นที 3) เป็นลายสีเหลียมขนมเปียกปูน ภายใน

ประดบัดว้ยช่อดอกไมซ้อ้นกนัอยูใ่นกรอบสีเหลียมวงโคง้สลบักบัลายดอกกลมทีมีกนกหันหัวชน

กนัเป็นลายทีปรับปรุงมาจากลายดอกกลมสลบัสีเหลียมขนมเปียกปูน ซึงเป็นลายในสมยัทวารวดี ที

กลบัมานิยมอีกครังในสมยัอยธุยาตอนตน้ปรากฏหลกัฐานอยูบ่นลายสลกัหิน ทีวดัมหาธาตุ อยธุยา36 

(ภาพที 63, ลายเสน้ที 4) 

 

 
 

ภาพที 62  ลายหนา้กระดาน ลายดอกกลมสลบัสีเหลียมขนมเปียกปูนของปรางคป์ระธาน               

วดัพระศรี รัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

 

                                                             
36เรืองเดียวกนั. 
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ลายเสน้ที 3  ลายหนา้กระดานของปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

 

 
 

ภาพที 63  ลายดอกกลมสลบัสีเหลียมขนมเปียกปูน พบทีลายสลกัหินภายในวดัมหาธาตุ อยธุยา 

ทีมา: น. ณ ปากนาํ [นามแฝง], ววิฒันาการลายไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2550), 45. 

 

 
 

ลายเสน้ที 4  ลายดอกกลมสลบัสีเหลียมขนมเปียกปูน พบทีลายสลกัหินภายในวดัมหาธาตุ อยธุยา 

ทีมา: สนัติ เลก็สุขุม, ววิฒันาการของชันประดับลวดลาย และลวดลายสมยัอยุธยาตอนต้น (กรุงเทพฯ: 

อมัรินทร์การพิมพ,์ 2522), 51. 

 

ส่วนลายกรอบสีเหลียมวงโคง้ทีประดบัร่วมกบัลายสีเหลียมขนมเปียกปูนเป็นลายแบบ

จีนเรียกว่า “ลายกระจก” พบมาแล้วในศิลปะสุโขทัยราวปลายพุทธศตวรรษที 19 เช่น แผ่น
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หินชนวนวดัศรีชุม สุโขทยั (ลายเส้นที 5)37 ในศิลปะลา้นนาทีเจดียป์ระธานวดัป่าสัก เชียงแสน 

(ภาพที 64) กาํหนดอายรุาวปลายพุทธศตวรรษที 1938 และในอยธุยาทีชินส่วนลายสลกัหินภายในวดั

มหาธาตุ อยธุยา (ภาพที 65) ทีสร้างขึนในปี พ.ศ. 191739 ราวตน้พุทธศตวรรษที 20  

ดงันนัลายหนา้กระดานปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี จึงเป็นลาย

ทีเกิดจากการผสมผสานกนัระหว่างลายดอกกลมสลบัสีเหลียมขนมเปียกปูนกบัลวดลายแบบจีนที

พบร่วมกนัทีวดัมหาธาตุ อยธุยาสร้างขึนในปี พ.ศ. 1917 ฉะนันลวดลายหน้ากระดานทีวดัพระศรี 

รัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรีน่าจะสร้างขึนพร้อมหรือหลงัลงมาจากลายสลกัหินทีวดัมหาธาตุ อยธุยา 

 

 
 

ลายเสน้ที 5  ลายกรอบสีเหลียมวงโคง้ทีแผน่หินชนวน วดัศรีชุม สุโขทยั 

ทีมา: สนัติ เลก็สุขุม, ปรางค์และลายปูนปันประดับ วดัจุฬามณี พิษณุโลก (กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจยั

และพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2539), 34. 

 

 

                                                             
37สนัติ เลก็สุขุม, “ลายจีนในกรุงสุโขทยั,” ศิลปวัฒนธรรม 13, 4 (กุมภาพนัธ์ 2535): 

150-155. 
38ศกัดิชยั สายสิงห์, “ศิลปะลา้นนา” (เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 310 333 และ

รายวิชา 317 405 ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2527), 49. 
39“พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิติ,” ใน คาํให้การชาวกรุงเก่า 

คาํให้การขุนหลวงหาวดั และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอกัษรนิต,ิ 444. 
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ภาพที 64 ลายกรอบสีเหลียมวงโคง้ทีชนัหนา้กระดานเจดียว์ดัป่าสกั เชียงแสน  

 

 
 

ภาพที 65 ลายกรอบสีเหลียมวงโคง้สลกับนหิน พบในวดัมหาธาตุ อยธุยา 

ทีมา: น. ณ ปากนาํ [นามแฝง], ววิฒันาการลายไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2550), 45. 

 

ลายกลบีบัว 

ลายกลีบบวั (ภาพที 66, ลายเสน้ที 6) ทีชนัลวดบวัรัดเกลา้ปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัต

นมหาธาตุ สุพรรณบุรี พบลายกลีบบวัทีเก่าทีสุด คือ ลายกลีบบวั ทีแบ่งลวดลายภายในออกเป็น 3 

ส่วน คือ มีลายประธานอยูต่รงกลาง ส่วนดา้นขา้งเป็นลายขนาบลายประธาน ทงัหมดตงัอยู่บนบงั

สามเหลียมขนาดเล็ก จดัว่าเป็นลายกลีบบวัแบบเขมรทีพบไดท้ั วไปในสมยัอยุธยาตอนตน้40 เช่น 

ปรางคป์ระธานวดัส้ม อยุธยา (ลายเส้นที 7) ปรางค์หมายเลข 8 วดัมหาธาตุ อยุธยา (ลายเส้นที 8) 

เป็นตน้ 

 

                                                             
40สนัติ เลก็สุขมุ, ววิฒันาการของชันประดับลวดลายและลวดลายสมยัอยุธยาตอนต้น, 

58-59. 
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ภาพที 66 ลายกลีบบัวบนชันลวดบัวรัดเกล้าของปรางค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 

สุพรรณบุรี 

 

 
 

ลายเสน้ที 6  ลายกลีบบวับนชนัลวดบวัรัดเกลา้ปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

ทีมา: สนัติ เลก็สุขุม, ววิฒันาการของชันประดับลวดลาย และลวดลายสมยัอยุธยาตอนต้น (กรุงเทพฯ: 

อมัรินทร์การพิมพ,์ 2522), 59. 

 

 
 

ลายเสน้ที 7 ลายกลีบบวัทีปรางคป์ระธานวดัสม้ อยธุยา 

ทีมา: สนัติ เลก็สุขุม, ววิฒันาการของชันประดับลวดลาย และลวดลายสมยัอยุธยาตอนต้น (กรุงเทพฯ: 

อมัรินทร์การพิมพ,์ 2522), 58. 
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ลายเสน้ที 8  ลายกลีบบวัทีปรางคห์มายเลข 8 วดัมหาธาตุ อยธุยา 

ทีมา: สนัติ เลก็สุขุม, ววิฒันาการของชันประดับลวดลาย และลวดลายสมยัอยุธยาตอนต้น (กรุงเทพฯ: 

อมัรินทร์การพิมพ,์ 2522), 58. 

 

ลายตุ่มแหลม 

ลายตุ่มแหลม (ภาพที 67) เป็นลายทีคลีคลายมาจากลายดอกบวัตูมในศิลปะเขมร โดย

ลดขนาดและจาํนวนกลีบใหน้อ้ยลง จนกลายเป็นลายตุ่มแหลมในทีสุดพบไดท้วัไปในชนัลวดลาย

ประดบัปรางคส์มยัอยธุยาตอนตน้41เช่น ปรางคป์ระธานวดัสม้ อยธุยา (ภาพที 68) ปรางค์หมายเลข 

8 วดัมหาธาตุ อยธุยา ปรางคป์ระธานวดัสองพีนอ้ง ชยันาท (ภาพที 69) เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที 67 ลายตุ่มแหลม ประดับชันลวดบัวรัดเกลา้ ปรางค์ประธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 

สุพรรณบุรี 

 

 
 

ภาพที 68 ลายตุ่มแหลม (ลายดอกบวัตูม) ประดบัชนัลวดบวัรัดเกลา้ ปรางคป์ระธานวดัสม้ อยธุยา 

 

                                                             
41เรืองเดียวกนั, 77. 
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ภาพที 69 ลายตุ่มแหลม ประดบัชนัลวดบวัรัดเกลา้ ปรางคป์ระธานวดัสองพีนอ้ง ชยันาท 

 

ลายสามเหลยีมห้อยหัวลงขนาดเลก็ 

ลายสามเหลียมห้อยหัวลงขนาดเล็ก (ภาพที 70) สันนิษฐานว่าเป็นลายทีปรับปรุงมา

จากลายแถบคอเฆมของจีนใชป้ระดบัตกแต่งเครืองถว้ยลายครามในสมยัราชวงศห์ยวน จนถึงสมยั

ราชวงศห์มิง42 (ภาพที 72) และคลีคลายลงในงานปูนปันประดบั พบหลกัฐานทีปรางค์ประธานวดั

พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก (ภาพที 71) ระบุว่าสร้างขึน พ.ศ. 200743ราวตน้พุทธศตวรรษที 21 

สมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

 

 
 

ภาพที 70  ลายสามเหลียมหอ้ยหวัลงขนาดเลก็บนชนัลวดบวัรัดเกลา้ของปรางคว์ดัพระศรี          

รัตน มหาธาตุ สุพรรณบุรี 

 

                                                             
42ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, “การใช้เครืองถว้ยจีนและเครืองถว้ยเวียดนามในการ

กาํหนดอายุหลกัฐานทางโบราณคดีและรูปแบบศิลปะ: กรณีศึกษาลวดลายปูนปันประดับบน

โบราณสถานในประเทศไทยระหว่างพุทธศตวรรษที 19-24” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั, 2547), 241. 
43คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ ว ัฒนธรรม และโบราณคดี ,  

ประชุมจดหมายเหตุ สมยัอยุธยา ภาคที 1 (พระนคร: โรงพิมพส์าํนกัทาํเนียบนายกรัฐมนตรี, 2510), 

32. 
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ภาพที 71 ลายสามเหลียมหอ้ยหวัลงขนาดเลก็ วดัจุฬามณี พิษณุโลก 

 

 
 

ภาพที 72  เครืองถว้ยลายครามจีนสมยัพระเจ้าหงวู่ราชวงศห์มิง (ครองราชยอ์ยู่ระหว่างปี พ.ศ. 

1911- พ.ศ. 1941) 

ทีมา: อชิรัชญ ์ไชยพจน์พานิช, “ลวดลายกบัการกาํหนดอายุไหสมยัราชวงศห์ยวนทีพบในประเทศ

ไทย,” ดํารงวชิาการ 9, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2553): 124. 

 

 
 

ภาพที 73 ลายแถบคอเมฆบนเครืองถว้ยลายครามจีนสมยัพระเจา้หงวู่ราชวงศห์มิง 

ทีมา: อชิรัชญ ์ไชยพจน์พานิช, “ลวดลายกบัการกาํหนดอายุไหสมยัราชวงศห์ยวนทีพบในประเทศ

ไทย,” ดํารงวชิาการ 9, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2553): 124. 
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ลายเฟืองอุบะ 

ลายเฟืองอุบะเป็นลายสามเหลียมประกอบขึนจากวงโคง้ ภายในประดบัดว้ยลายช่อ

ดอกไมที้มีดอกกลมอยู่กึงกลางต่อก้านประดับดว้ยลายกนกขนาดเล็กคลา้ยใบไมเ้ลียนแบบช่อ

ดอกไมแ้บบธรรมชาติ เป็นลวดลายทีไดรั้บอิทธิพลแบบจีน (ภาพที 74, ลายเส้นที 9) แตกต่างจาก

ลายเฟืองอุบะของปรางคใ์นสมยัอยธุยาตอนตน้ทีเป็นลายประดิษฐรู์ปสามเหลียม แบบเขมร ภายใน

แบ่งลายออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนประธานและส่วนขา้งทีขนาบลายประธาน ดงัเช่น ลายเฟืองอุบะ

บนปรางคป์ระธานวดัสม้ อยธุยา (ภาพที 74, ลายเสน้ที 10)  

 

 
 

ภาพที 74 ลายเฟืองอุบะบนชันลวดบัวรัดเกลา้ของปรางค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 

สุพรรณบุรี 

 

 
 

ลายเสน้ที 9  ลายสามเหลียมประกอบขึนจากวงโค้งของปรางค์ประธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 

สุพรรณบุรี  

ทีมา: ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลยัศิลปากร, ประมวลผลงานด้านประวตัศิาสตร์ศิลปะ

ของศาสตราจารย์ ดร.สันติ เล็กสุขุม (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2554), 111. 
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ภาพที 75 ลายเฟืองอุบะ ปรางคป์ระธานวดัสม้ อยธุยา 

 

 
 

ลายเสน้ที 10 ลายเฟืองอุบะ ปรางคป์ระธานวดัสม้ อยธุยา 

ทีมา: ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลยัศิลปากร, ประมวลผลงานด้านประวตัศิาสตร์ศิลปะ

ของศาสตราจารย์ ดร.สันติ เล็กสุขุม (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2554), 111. 

 

หากพิจารณาถึงลายกรอบสามเหลียมประกอบขึนจากวงโคง้ คงตอ้งกล่าวยอ้นไปถึง

ทีมาของลวดลายกรอบสามเหลียมประกอบขึนจากวงโคง้ ซึงเป็นลายทีพฒันามาจาก “ลายหัวยู่อี” 

ประดบัตกแต่งอยูบ่นเครืองถว้ยลายครามของจีนทีพบมาแลว้ตงัแต่สมยัราชวงศห์ยวนจนถึงสมยั

ราชวงศห์มิง44 โดยสนันิษฐานว่าลายหวัยูอี่ปรากฏขึนพร้อมกบัการเกิดขึนของเครืองถว้ยลายคราม

ของจีน สมยัราชวงศห์ยวน ในปลายพุทธศตวรรษที 19 พบหลกัฐานแจกนัจาก Collection Percival 

                                                             
44สนัติ เลก็สุขุม, ความสัมพนัธ์จนี-ไทย โยงในลวดลายประดับ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2550), 22. 
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David จดัแสดงอยู่ทีประเทศองักฤษ มีจารึกระบุว่าทาํขึนเพือถวายลทัธิเต๋าใน ค.ศ. 1351 (พ.ศ. 

1894)45 ซึงเป็นหลกัฐานยืนยนัไดว้่าเครืองถว้ยลายครามของจีนปรากฏขึนครังแรกราวปลายพุทธ

ศตวรรษที 19 หรือ ในสมยัราชวงศห์ยวนตอนปลาย และมีการผลิตเพือส่งออกมายงัดินแดนต่างๆ

รวมถึงไทยดว้ย 

จากการขุดคน้ขุดแต่งทางโบราณคดีในประเทศไทยพบเครืองถว้ยลายครามทีเก่าทีสุด

ในดินแดนไทย สมยัราชวงศห์ยวนจาํนวนหลายชิน เช่น ไหทรงกลมจากเวียงท่ากาน ไหทรงกลม

จากวดัพระธาตุหริภุญชยั ไหทรงกลมในกรุวดัพระพายหลวง สุโขทยั และไหทรงกลมลายคราม 

พบจากแม่นาํเจา้พระยา อาํเภอป้อมเพชร จงัหวดัอยธุยา (ภาพที 76) กาํหนดอายเุครืองถว้ยลายคราม

สมยัราชวงศห์ยวนทีพบทงัหมดราวปลายพุทธศตวรรษที 19 จนถึงตน้พุทธศตวรรษที 20 (พ.ศ. 

1911) อนัเป็นปีสุดทา้ยของราชวงศห์ยวน46 

จากการขุดคน้ทางโบราณคดีในอยธุยา ยงัพบไหลายครามจีนทรงแปดเหลียมในกรุวดั

มหาธาตุ อยธุยา (ภาพที 77) แต่เดิมเชือว่าเป็นเครืองถว้ยจีนสมยัราชวงศห์ยวน แต่จากการศึกษาใหม่

พบว่าลวดลายประดบับนเครืองถว้ยชินนี เป็นลวดลายทีเกิดขึนครังแรกในสมยัพระจกัรพรรดิหงหวู ่

จกัรพรรดิพระองค์แรกของราชวงศ์หมิงทีครองราชยใ์น ปี พ.ศ. 1911-1942 สอดคลอ้งกบัปีการ

สร้างวดัมหาธาตุ อยธุยา ใน พ.ศ.1917 ซึงเป็นปีทีหกในการครองราชยข์องจกัรพรรดิหงหวู่47 แสดง

ใหเ้ห็นว่าในสมยัสมเด็จพระบรมราชาธิราชที 1 ไดมี้การติดต่อกบัจีนสมยัราชวงศห์มิงตอนตน้แลว้ 

 

                                                             
45ณัฏฐภัทร จันทวิช, เครืองถ้วยจีนทีพบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย 

(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2537), 144. 
46เรืองเดียวกนั, 49. 
47อชิรัชญ ์ไชยพจน์พานิช, “ลวดลายกบัการกาํหนดอายุไหสมยัราชวงศห์ยวนทีพบใน

ประเทศไทย,” ดํารงวชิาการ 9, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2553): 117-132. 
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ภาพที 76 ไหทรงกลมลายคราม พบจากแม่นาํเจา้พระยา อาํเภอป้อมเพชร จงัหวดัอยธุยา 

ทีมา: อชิรัชญ ์ไชยพจน์พานิช, “ลวดลายกบัการกาํหนดอายุไหสมยัราชวงศห์ยวนทีพบในประเทศ

ไทย,” ดํารงวชิาการ 9, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2553): 121. 

 

 
 

ภาพที 77 ไหลายครามทรงแปดเหลียม สมยัราชวงศห์มิงตอนตน้ พบในกรุวดัมหาธาตุ อยธุยา 

ทีมา: อชิรัชญ ์ไชยพจน์พานิช, “ลวดลายกบัการกาํหนดอายุไหสมยัราชวงศห์ยวนทีพบในประเทศ

ไทย,” ดํารงวชิาการ 9, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2553): 120. 

 

ถึงแมเ้ครืองถว้ยลายครามจีนสมยัราชวงศห์ยวนและราชวงศห์มิงตอนตน้ทีพบจาก

แหล่งโบราณคดีในประเทศไทย จะไม่มีการประดบัตกแต่งดว้ยลายหัวยู่อี แต่อย่างน้อยก็แสดงให้

เห็นว่ามีการติดต่อระหว่างจีนกับอยุธยาตังแต่ปลายพุทธศตวรรษที 19 ซึงมีสิทธิทีเครืองถว้ย         

ลายครามของจีนทีประดบัดว้ยลายหัวยู่อีจะเข้ามาดว้ย เพียงแต่ไม่เหลือหลกัฐานให้เห็นแลว้ใน

ปัจจุบนั แต่ถึงอยา่งนนัก็ไม่อาจปฏิเสธไดว้่าลวดลายกรอบสามเหลียมประกอบขึนจากวงโคง้เป็น

ลวดลายทีไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากลายหวัยูอี่ของจีน  
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ทงันีการพบหลกัฐานเครืองถว้ยลายครามสมยัราชวงศห์ยวนในดินแดนไทย ทาํให้ตงั

สมมุติฐานไดว้่าลวดลายหวัยูอี่น่าจะเขา้มาอยา่งเร็วทีสุดราวปลายพุทธศตวรรษที 19 ดงันันลวดลาย

กรอบสามเหลียมทีประกอบขึนจากวงโคง้ทีประดบัปรางค์วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี จึง

ไม่ควรเก่าเกินไปกว่าปลายพุทธศตวรรษที 19 อนัเป็นปีแรกของการผลิตเครืองถว้ยลายครามสมยั

ราชวงศห์ยวน แต่การศึกษาลวดลายหัวยู่อีทีประดบับนเครืองถว้ยจีนเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถ

อธิบายถึงวิวฒันาการของลวดลายกรอบสามเหลียมประกอบขึนจากวงโคง้ไดท้งัหมด เพราะราว

ปลายพุทธศตวรรษที 19 ถึงแมจ้ะมีลวดลายหวัยูอี่แบบจีนเขา้มาแลว้ แต่ลวดลายทีประดบับนปรางค์

ในสมยัอยธุยาตอนตน้ยงัเป็นลวดลายเขมรอยา่งชดัเจน 

จนกระทั งราวตน้พุทธศตวรรษที 20 ปรากฏลวดลายจีนทีลายสลกัหิน (ภาพที 78, 

ลายเสน้ที 11) ภายในวดัมหาธาตุ อยธุยา สร้างขึนในปี พ.ศ. 191748 สมยัสมเด็จพระบรมราชาธิราช

ที 1 ลายสลกัหินชินดงักล่าว น่าจะเป็นงานทีสร้างขึนร่วมสมยักบัการสร้างวดั เนืองจากการสลกั

ลวดลายลงบนหินเป็นเทคนิคทีนิยมอยู่ในวฒันธรรมขอมสอดคลอ้งกบัช่วงเวลานันทียงัมีความ

ใกลชิ้ดกบัวฒันธรรมเขมรค่อนขา้งมาก จึงเป็นหลกัฐานชินสาํคญัทีแสดงถึงความสัมพนัธ์กบัจีนที

เขา้มาในอยธุยาตอนตน้ แต่ทงันีลวดลายประดบับนปรางคภ์ายในวดัมหาธาตุ อยุธยา ยงัคงระเบียบ

ของลวดลายแบบเขมรอยู ่ดงันนัลวดลายกรอบสามเหลียมประกอบขึนจากวงโคง้ทีประดบัอยู่ทีลาย

เฟืองอุบะของปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี จึงควรมีอายหุลงัลงมาจาก ปี พ.ศ. 

1917 หรือหลงัจากการสร้างวดัมหาธาตุ อยธุยา ในสมยัสมเด็จพระบรมราชาธิราชที 1 

 

 
 

ภาพที 78 ลวดลายแบบจีน ทีพบภายในวดัมหาธาตุ อยธุยา 

ทีมา: น. ณ ปากนาํ [นามแฝง], ววิฒันาการลายไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2550), 45. 

 

                                                             
48“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบบัหลวงประเสริฐ,” ใน คําให้การชาวกรุงเก่า 

คาํให้การขุนหลวงหาวดั และ พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอกัษรนิต,ิ 444. 



79 

 

 
 

ลายเสน้ที 11 ลวดลายช่อดอกโบตนัและลายกรอบสีเหลียมวงโคง้ พบภายในวดัมหาธาตุ อยธุยา 

ทีมา: สันติ เล็กสุขุม, ความสัมพันธ์จีน-ไทย โยงใยในลวดลายประดับ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2550), 58-59. 

 

ความนิยมลวดลายจีนในสมยัอยธุยาตอนตน้ยงัคงมีลงมาอยา่งต่อเนือง พิจารณาร่วมกบั

ลวดลายจีนทีพบภายในกรุปรางคป์ระธานวดัราชบูรณะ อยุธยา สร้างขึนในปี พ.ศ. 196749 ในสมยั

พระบรมราชาธิราชที 2 หรือ เจา้สามพระยา พระโอรสของสมเด็จพระนครินทราชา สามารถยืนยนั

ถึงการติดต่อสมัพนัธก์บัจีนไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัทีพบหลกัฐานลายช่อดอกโบตนั (ภาพที 79, ลายเส้นที 

12) ลายกลีบบวัประดบัลายช่อดอกโบตนั (ภาพที 80, ลายเสน้ที 13) ซึงเป็นลวดลายจีนทีพบมาก่อน

แลว้ทีลายสลกัหินวดัมหาธาตุ อยุธยา สอดคลอ้งกบัจิตรกรรมภายในกรุทีประดบัตกแต่งดว้ยรูป

บุคคลจีน ซึงมีการศึกษาว่าเกียวขอ้งกบักองทพัเรือของแม่ทพัเจิ งเหอทีเคยเดินทางเขา้มายงัอยุธยา50  

ในสมยัสมเด็จพระนครินทราชา จึงทาํใหเ้ชือว่าโบราณวตัถุทีประดบัตกแต่งดว้ยลวดลายแบบจีนที

พบในกรุส่วนใหญ่ น่าจะเป็นงานทีสร้างขึนในสมยัสมเด็จพระนครินทราชา51 ราวตน้พุทธศตวรรษ

ที 20 และสมเด็จพระบรมราชาธิราชที 2 ไดน้าํมาบรรจุไวภ้ายในกรุปรางค์ประธานวดัราชบูรณะ 

อยธุยา ทีสร้างขึนราวกลางพุทธศตวรรษที 20 และต่อมาไดก้ลายเป็นแรงบนัดาลใจสาํคญัใหก้บัการ

                                                             
49เรืองเดียวกนั, 441, 446. 
50สิรินุช เรืองชีวิน, “จิตรกรรมฝาผนังสมยัอยุธยาตอนตน้ในกรุพระปรางค์วดัราช

บูรณะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา”(วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ 

บณัฑิตวิทยาลยั, 2549), 21.  
51วรวิทย ์สินธุรหสั,“รูปแบบและลวดลายเครืองประดบัทองคาํจากกรุปรางค์ประธาน

วดัราชบูรณะ พระนครศรีอยธุยา” (วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ 

บณัฑิตวิทยาลยั, 2555),156. 
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คลีคลายลวดลายแบบเขมรมาเป็นลวดลายแบบจีน ดงัเช่น ลวดลายประดบัปรางค์ประธานวดัราช

บูรณะ อยธุยา52 

 

 
 

ภาพที 79  ลายช่อดอกโบตนับนจอกทองคาํ พบภายในกรุปรางคป์ระธานวดัราชบูรณะ อยธุยา 

ทีมา: สันติ เล็กสุขุม, ความสัมพันธ์จีน-ไทย โยงใยในลวดลายประดับ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2550), 61-61. 

 

 
 

ลายเสน้ที 12 ลายช่อดอกโบตนั ทีประดบัจอกทองคาํ พบในกรุปรางคป์ระธานวดัราชบูรณะ อยธุยา 

ทีมา: สันติ เล็กสุขุม, ความสัมพันธ์จีน-ไทย โยงใยในลวดลายประดับ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2550), 61-61. 

                                                             
52สนัติ เลก็สุขุม, “ลายกรอบสามเหลียมประกอบขึนจากวงโคง้: อิทธิพลจีนในรัชกาล

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ” ใน รวมบทความวิชาการ 72 พรรษาท่านอาจารย์ศาสตราจารย์    

หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ: มติชน, 2538), 93-97.  
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ภาพที 80  ลายช่อดอกโบตั นบนแผ่นชิ นส่วนปรางค์จ ําลอง พบภายในกรุปรางค์ประธาน               

วดัราชบูรณะ อยธุยา 

ทีมา: สันติ เล็กสุขุม, ความสัมพันธ์จีน-ไทย โยงใยในลวดลายประดับ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2550), 61-61. 

 

 
 

ลายเสน้ที 13 ลายช่อดอกโบตนับนแผน่ชินส่วนปรางคจ์าํลองพบในกรุปรางคป์ระธานวดัราชบูรณะ 

อยธุยา 

ทีมา: สันติ เล็กสุขุม, ความสัมพันธ์จีน-ไทย โยงใยในลวดลายประดับ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2550), 61-61. 

 

เมือยา่งเขา้สู่ครึงแรกของพุทธศตวรรษที 21 รูปแบบของลายไดเ้ปลียนไปจากลวดลาย

สามเหลียมประดิษฐแ์บบเขมรมาเป็นลายกรอบสามเหลียมประกอบขึนจากวงโคง้ ภายในประดบั

ดว้ยลายพรรณพฤกษา ซึงเป็นลวดลายทีไดรั้บอิทธิพลมาจากจีนสอดคลอ้งกบัเอกสารประวติัศาสตร์
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ทีกล่าวถึงอยธุยาไดท้าํสงครามกบัลา้นนา53 ซึงตรงกบัช่วงทีอาณาจกัรทงัสองกาํลงันิยมอิทธิพลจาก

จีน เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ในครังนีน่าจะเป็นจุดปะทะสาํคญัของลวดลายกรอบสามเหลียม

ประกอบขึนจากวงโคง้ทีนิยมขึนอย่างแพร่หลายในช่วงตน้พุทธศตวรรษที 21 ปรากฏตัวอย่างที    

ลายกรวยเชิงของปรางคป์ระธานวดัจุฬามณี พิษณุโลก ระบุการสร้างวดัในปี พ.ศ. 2007 สมยัสมเด็จ

พระบรมไตรโลกนาถ54 (ภาพที 81, ลายเสน้ที 14) 

 

 
 

ภาพที 81  ลายกรอบสามเหลียมประกอบขึนจากวงโคง้ วดัจุฬามณี พิษณุโลก 

 

  
 

ลายเสน้ที 14 ลายกรอบสามเหลียมประกอบขึนจากวงโคง้ วดัจุฬามณี พิษณุโลก 

ทีมา: สนัติ เลก็สุขุม, ปรางค์และลายปูนปันประดับ วดัจุฬามณี พิษณุโลก (กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจยั

และพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2539), 80. 

 

                                                             
53อุษณีย ์ธงไชย, “ความสมัพนัธอ์าณาจกัรลา้นนาไทยและอาณาจกัรอยธุยา พ.ศ. 1893-

2310,” ใน ล้านนาไทย (เชียงใหม่: ทิพยเนตรการพิมพ,์ 2527), 245-246. 
54คณะกรรมการจดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และโบราณคดี สาํนัก

นายกรัฐมนตรี, ประชุมจดหมายเหตุสมยั ภาค 1, 32. 
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นอกจากงานปูนปันประดบัปรางคแ์ลว้ ยงัพบว่าลายกรอบสามเหลียมประกอบขึนจาก

วงโคง้สลกัอยูบ่นแผน่ไม ้ทีเคยเป็นดาวเพดานประดบัคูหาปรางค์ประธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ

เชลียง ศรีสชันาลยั (ภาพที 82, ลายเสน้ที 15) จึงควรเป็นงานทีสร้างขึนพร้อมกบัปรางค์ประธานวดั

พระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง ในสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ราวปี พ.ศ. 201755 เป็นช่วงที

พระองคส์ามารถยดึเมืองศรีสชันาลยัจากลา้นนาไดส้าํเร็จ  

 

 
 

ภาพที 82 ดาวเพดานสลกัไม ้จากคูหาปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง ศรีสชันาลยั  

ทีมา: สนัติ เล็กสุขุม, “ลายกรอบสามเหลียมประกอบขึนจากวงโคง้: อิทธิพลจีนในรัชกาลสมเด็จ

พระบรมไตรโลกนาถ,” ใน รวมบทความวิชาการ 72 พรรษาท่านอาจารย์ศาสตราจารย์หม่อมเจ้า   

สุภัทรดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ: มติชน, 2538), 93-97. 

 

                                                             
55วินัย พงศ์ศรีเพียร, แถลงงานประวัติศาสตร์เอกสารโบราณคดี (กรุงเทพฯ: คณะ, 

2520-2532), 99-100. 
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ลายเสน้ที 15 ลายกรอบสามเหลียมประกอบขึนจากวงโคง้ ทีดาวเพดานปรางค์ประธานวดัพระศรี

รัตนมหาธาตุ เชลียง ศรีสชันาลยั  

ทีมา: สนัติ เล็กสุขุม, “ลายกรอบสามเหลียมประกอบขึนจากวงโคง้: อิทธิพลจีนในรัชกาลสมเด็จ

พระบรมไตรโลกนาถ,” ใน รวมบทความวชิาการ 72 พรรษาท่านอาจารย์ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุ

ภัทรดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ: มติชน, 2538), 93-97. 

 

ทา้ยสุดยงัพบลายกรอบสามเหลียมประกอบขึนจากวงโคง้ ภายในประดบัดว้ยลายช่อ

ดอกไมพ้นัธุ์พฤกษาบนงานสลกัไม้ จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วดัพระศรีรัตน   

มหาธาตุ พิษณุโลก (ภาพที 83, ลายเสน้ที 16) ไม่ทราบแน่ชดัว่าเคยประดบัอยู่ภายในอาคารหลงัใด 

ภายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก แต่สนันิษฐานไดว้่าอาจถูกสลกัขึนในคราวทีมีงานฉลอง

พระศรีรัตนมหาธาตุ ทีวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ในปี พ.ศ. 202556 ราวตน้พุทธศตวรรษที 

21สมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และลวดลายดังกล่าวยงัมีความคลา้ยคลึงกบัลวดลายแบบ

เดียวกนัทีมีเอกสารระบุการสร้างชดัเจนในขา้งตน้ จึงอาจกาํหนดอายลุายสลกัไมนี้ โดยอิงกบัปีงาน

ฉลองวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลกหรือราวตน้พุทธศตวรรษที 2157 

 

                                                             
56“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบบัหลวงประเสริฐ,” ใน คําให้การชาวกรุงเก่า 

คาํให้การขุนหลวงหาวดั และ พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอกัษรนิต,ิ 451. 
57สนัติ เลก็สุขุม, “ลายกรอบสามเหลียมประกอบขึนจากวงโคง้: อิทธิพลจีนในรัชกาล

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ,” 93-97.  
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ภาพที 83  ลายกรอบสามเหลียมประกอบขึนจากวงโค้งพบภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 

พิษณุโลก  

ปัจจุบนัจดัแสดงทีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก 

ทีมา: สนัติ เล็กสุขุม, “ลายกรอบสามเหลียมประกอบขึนจากวงโคง้: อิทธิพลจีนในรัชกาลสมเด็จ

พระบรมไตรโลกนาถ,” ใน รวมบทความวิชาการ 72 พรรษาท่านอาจารย์ศาสตราจารย์หม่อมเจ้า                  

สุภัทรดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ: มติชน, 2538), 96. 

 

 
 

ลายเส้นที 16 ลายกรอบสามเหลียมประกอบขึนจากวงโค้ง พบภายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 

พิษณุโลก  

ทีมา: สนัติ เล็กสุขุม, “ลายกรอบสามเหลียมประกอบขึนจากวงโคง้: อิทธิพลจีนในรัชกาลสมเด็จ

พระบรมไตรโลกนาถ,” ใน รวมบทความวชิาการ 72 พรรษาท่านอาจารย์ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุ

ภัทรดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ: มติชน, 2538), 96. 

 

ดงันนัลวดลายกรอบสามเหลียมประกอบขึนจากวงโคง้ ทีประดบัปรางค์ประธานวดั

พระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี จึงควรเป็นงานทีสร้างขึนช่วงตน้พุทธศตวรรษที 21 หรือ สมยั

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เพราะมีลกัษณะสาํคญัร่วมกนัคือ กรอบสามเหลียมประกอบขึนจากวง
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โคง้ ถึงแมว้่ารายละเอียดบางประการจะมีความแตกต่างกนัออกไป58ทงันีอาจตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัที

อาจเกิดจากความคิดสร้างสรรคแ์ละความยดืหยุน่ของงานช่าง 

 

สรุปผลการศึกษาลวดลายปูนปันประดับบนปรางค์ประธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

การศึกษาลวดบัวรัดเกลา้ของปรางค์ประธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

ปรากฏลวดลายทีนิยมอยูใ่นสมยัอยธุยาตอนตน้ เช่น ลายกลีบบวั ลายตุ่มแหลม ลายดอกกลมสลบั

สีเหลียมขนมเปียกปูนและลายกรอบสีเหลียมวงโคง้ทีไดรั้บอิทธิพลจีนเป็นลวดลายทีพบตงัแต่ตน้

พุทธศตวรรษที 20 ในขณะเดียวกันก็พบลวดลายปูนปันทีน่าจะเป็นงานซ่อม นั นคือ ลายกรอบ

สามเหลียมประกอบขึนจากวงโคง้ และลายสามเหลียมหอ้ยหวัลงขนาดเล็ก ซึงเป็นลวดลายทีไดรั้บ

อิทธิพลจีนทีมีวิวฒันาการหลงัลงมา เพราะพบแพร่หลายอยูใ่นช่วงครึงแรกของพุทธศตวรรษที  21 

 

สรุปผลการศึกษารูปแบบปรางค์ประธานและลวดลายปูนปันประดับปรางค์ประธาน วัดพระศรี   

รัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

จากการศึกษารูปแบบปรางคป์ระธานและลวดลายปูนปันประดบับนชนัลวดบวัรัดเกลา้

ทางทิศตะวันออกพบว่าปรางค์ประธานเป็นรูปแบบทีสร้างขึนในช่วงต้นพุทธศตวรรษที 20 

สอดคลอ้งกบัลวดลายปูนปันทีพบตงัแต่ตน้พุทธศตวรรษที 20 ในขณะทีงานปูนปันบางส่วน คือ 

ลวดลายกรอบสามเหลียมประกอบขึนจากวงโคง้ และลายสามเหลียมห้อยหัวลงขนาดเล็ก แสดงถึง

งานซ่อมแซมในช่วงตน้พุทธศตวรรษที 21 ดงันนัลวดลายปูนปันบางส่วนน่าจะเป็นงานทีสร้างขึน

พร้อมปรางคป์ระธานในช่วงตน้พุทธศตวรรษที 20 และมีการเขา้มาซ่อมแซมลวดลายปูนปันอีกครัง

ในช่วงตน้พุทธศตวรรษที 21 

 

วเิคราะห์เจดีย์รายทรงระฆงัในผงัแปดเหลยีม 

 

เจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียมวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี มีจาํนวน 2 องค์

และมีรูปแบบทีเหมือนกัน ตังขนาบวิหารทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ (ภาพที 84) และทิศ

ตะวนัออกเฉียงใต้ (ภาพที 85) ทัง 2 องค์ผ่านการบูรณะมาแลว้โดยเฉพาะองค์ทีตังอยู่ทางทิศ

                                                             
58พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, “ชมเชย ดร. สันติ เล็กสุขุม ใน หนังสือ ท่านสุภัทรดิศ,” 

ศิลปวฒันธรรม 17, 7 (พฤษภาคม 2539): 184-190.  
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ตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนองค์ทีอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตมี้การบูรณะเพียงเล็กน้อย สามารถ

นาํมาวิเคราะห์รูปแบบไดด้งันี  

 

 
 

ภาพที 84 เจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียม วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 

 
 

ภาพที 85  เจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียม วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ทางทิศตะวนัออก

เฉียงใต ้
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ส่วนฐาน เจดียท์างทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านการบูรณะมาแล้ว ส่วนเจดียท์าง        

ทิศตะวนัออกเฉียงใตมี้สภาพชาํรุดแต่จากการขุดแต่งพบฐานล่างสุดเป็นฐานเขียงในผงัแปดซอ้นชนั 

ถดัขึนไปเป็นชุดฐานแปดเหลียมซอ้นกนัจาํนวน 2 ฐาน โดยฐานชนัล่างอยูใ่นผงัแปดเหลียมประดบั

ดว้ยลวดบวัลกูฟัก 2 เส้น เจาะเป็นช่องคูหา 1 ช่อง และประดบัเสาติดผนัง ถดัขึนไปเป็นฐานแปด

เหลียมทีมีขนาดเลก็ลงและคาดดว้ยลวดบวัลกูฟัก 2 เสน้ 

ส่วนกลาง คือ ชุดรองรับองคร์ะฆงัอยูใ่นผงักลมคาดดว้ยลวดบวัลกูแกว้ 1 เสน้ 

ส่วนยอด เจดียแ์ปดเหลียมทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ไดห้ักหายไปแลว้ ส่วนเจดียท์าง

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือมีเพียงปลอ้งไฉน ซึงน่าจะเกิดจากการบูรณะผิด โดยปกติกลุ่มเจดียท์รง

ระฆงัในผงัแปดเหลียมจะมีบลัลงักใ์นผงัแปดเหลียมต่อยอดดว้ยปลอ้งไฉนเสมอ สันนิษฐานไดว้่า

ส่วนยอดของเจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียมวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรีก็น่าจะมีรูปแบบนี

ดว้ยเช่นกนั 

จากการศึกษาพบว่าเจดียร์ายทรงระฆงัในผงัแปดเหลียมวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 

สุพรรณบุรี มีวิวฒันาการมาจากกลุ่มเจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียมทีมีเรือนธาตุซอ้นกนั 2 ซอ้น 

ในศิลปะอยธุยา ทีไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากเจดียว์ดัพระรูป สุพรรณบุรี และเจดียว์ดัพระแกว้ เมือง

สรรคบุรี ชยันาท59 ดงันนัจึงขอกล่าวถึงกลุ่มเจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียมทีมีเรือนธาตุซอ้นกนั 2 

ชนั เพือประกอบการวิเคราะห์ในส่วนต่อไป 

รูปแบบเจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียมทีมีเรือนธาตุซอ้นกนั 2 ชนั มีวิวฒันาการมา

จากเจดียท์รงปราสาทยอดทีมีเรือนธาตุในผงัแปดเหลียมในศิลปะลา้นนา เช่น รัตนเจดีย ์ทีวดัจาม

เทวี เมืองลาํพูน กาํหนดอายุอยู่ราวพุทธศตวรรษที 1860 กับเจดียท์รงปราสาทห้ายอดทีพบใน

ระยะแรกของลา้นนา เช่น เจดียว์ดัป่าสัก กาํหนดอายุราวปลายพุทธศตวรรษที 1961ผสมผสานจน

กลายเป็นเจดียว์ดัพระรูป สุพรรณบุรี (ภาพที 86) และเจดียว์ดัพระแกว้ เมืองสรรคบุรี (ภาพที 87)

                                                             
59ศักดิชัย สายสิงห์,  “ว ัดใหญ่ชัยมงคล: ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ,” ใน 

ประมวลผลงานด้านประวตัศิาสตร์ศิลปะของศาสตราจารย์ ดร. สันต ิเลก็สุขุม (กรุงเทพฯ: ภาควิชา

ประวติัศาสตร์ศิลปะ, 2554), 152-156. 
60 สนัติ เลก็สุขุม, ศิลปะภาคเหนือ: หริภุญชัย – ล้านนา, พิมพค์รังที 2 (กรุงเทพฯ: เมือง

โบราณ, 2549), 24. 
61ศกัดิชยั สายสิงห์, “ศิลปะลา้นนา” (เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 310 333 ศิลปะ

สุโขทยัและลา้นนา และรายวิชา 317 405 ศิลปะในประเทศไทยตงัแต่พุทธศตวรรษที 19 – 21), 46-

49. 
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กาํหนดอายอุยูร่าวปลายพุทธศตวรรษที 1962 ซึงเจดียท์งั 2 องค์นีถือว่าเป็นตน้แบบให้กบัเจดียท์รง

ระฆงัในผงัแปดเหลียมทีมีเรือนธาตุซอ้นกนั 2 ชนั ในศิลปะอยุธยา เช่น วดัเดิม อยุธยา วดัใหญ่ชยั

มงคล อยธุยา และวดัขุนเมืองใจ อยธุยาโดยมีรูปแบบร่วมกนัดงันี 

 

 
 

ภาพที 86  เจดียแ์ปดเหลียมวดัพระรูป สุพรรณบุรี 

 

                                                             
62สันติ เล็กสุขุม, “เจดียว์ดัพระรูป อาํเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี หลกัฐานใหม่ที

คน้พบ,” เมอืงโบราณ 17, 3 (กรกฎาคม– กนัยายน 2534): 107. 
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ภาพที 87 เจดียแ์ปดเหลียมวดัพระแกว้ เมืองสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท 

 

ส่วนฐาน เจดียว์ดัพระรูป สุพรรณบุรี และ เจดียว์ดัพระแกว้ เมืองสรรคบุรี ฐานชนัล่าง

เป็นเรือนธาตุในผงัสีเหลียมยืดสูง ประดบัสถูปิกะทงั 4 มุม และมีจระนาํประดิษฐานพระพุทธรูป

แสดงถึงความเป็นเรือนธาตุ ส่งแรงบนัดาลใจให้กบัเจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียมทีมีเรือนธาตุ

ซอ้นกนั 2 ชนั ในอยธุยา เช่น วดัขุนเมืองใจ อยธุยา  (ภาพที 88) ทีสร้างขึนก่อนการสถาปนาอยุธยา 

ฐานล่างอยูใ่นผงัสีเหลียมยกเก็จยดืสูงประดบัเสาติดผนงัประดิษฐานพุทธรูป63 ส่วนเจดียป์ระธานวดั

ใหญ่ชัยมงคล อยุธยา (ภาพที 89) และเจดียว์ดัเดิม อยุธยา ไม่ปรากฏการทาํจระนําประดิษฐาน

พระพุทธรูป ซึงอาจจะเกิดจากการคลีคลายรูปแบบลงมาแลว้ หรือเป็นผลมาจากการถูกบูรณะ

ซ่อมแซมหลายครังจนทาํใหส่้วนนีหายไป 

 

                                                             
63สนัติ เลก็สุขุม, “วดัขุนเมืองใจ,” เมืองโบราณ 31, 2 (เมษายน–มิถุนายน 2548): 87–

94. 
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ภาพที 88 เจดียแ์ปดเหลียมวดัขุนเมืองใจ อยธุยา  

 

 
 

ภาพที 89 เจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียม วดัใหญ่ชยัมงคล อยธุยา 

 

ส่วนกลาง เจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียมทีมีเรือนธาตุซ้อนกัน 2 ชัน ในอยุธยา 

แตกต่างจากเจดียว์ดัพระรูป สุพรรณบุรี (ภาพที 90) และ เจดียว์ดัพระแกว้ เมืองสรรคบุรี คือ ไม่

ปรากฏความเป็นเรือนธาตุชดัเจน พบเพียงเคา้โครงทีแสดงถึงความเป็นเรือนธาตุ เช่น เจดียป์ระธาน

วดัใหญ่ชยัมงคล อยธุยา ทีมีการเจาะช่องคูหา 1 ช่อง ทงันีรูปแบบของชุดฐานรองรับองคร์ะฆงัยงัคง

เหมือนกนัคือ ชุดรองรับองคร์ะฆงัซอ้นกนัจาํนวน 3 ฐาน แบ่งเป็นฐานในผงัแปดเหลียมซอ้นกนั 2 

ฐานคาดดว้ยลวดบวัลกูฟัก 2 เสน้ และชุดรองรับองคร์ะฆงัในผงักลมคาดดว้ยลวดบวัลูกแกว้ 1 เส้น 

(ภาพที 91) รูปแบบการคาดลวดบวั 2 เส้น (ภาพที 92) เป็นรูปแบบทีรับมาจากเจดียว์ดัพระรูป 

สุพรรณบุรีและ เจดียว์ดัพระแกว้ เมืองสรรคบุรี แต่เปลียนจากลกูแกว้อกไก่ซอ้นกนั 2 เสน้ เป็นลวด

บวัลกูฟักแสดงถึงอิทธิพลทีอยธุยารับมาจากศิลปะเขมร64 

                                                             
64ศกัดิชัย สายสิงห์,  “วดัใหญ่ช ัยมงคล: ข ้อมูลด ้านประวตัิศาสตร์ศิลปะ,” ใน 

ประมวลผลงานด้านประวตัศิาสตร์ศิลปะ ของ ศาสตราจารย์ ดร.สันต ิเลก็สุขุม, 154. 
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ส่วนยอด ประกอบดว้ยบลัลงักอ์ยูใ่นผงัแปดเหลียมต่อยอดดว้ยปลอ้งไฉน พบหลกัฐาน

ทีเจดียว์ดัพระแกว้ เมืองสรรคบุรี และ เจดียป์ระธานวดัใหญ่ชยัมงคล อยุธยา ซึงเป็นรูปแบบเฉพาะ

ของเจดียใ์นกลุ่มนี  

 

 
 

ภาพที 90  ฐานชนัที 2 ของเจดียว์ดัพระรูป สุพรรณบุรี ประดบัดว้ยลกูแกว้อกไก่ 2 เสน้ 

 

 
 

ภาพที 91  ฐานชันที 2 ของเจดีย ์ประธานวัดเดิม อยุธยา รับรูปแบบมาจากเจดีย ์ว ัดพระรูป 

สุพรรณบุรี และ วดัพระแกว้ เมืองสรรคบุรี 

ผงัแปดเหลียม 

ผงัแปดเหลียม 

ผงักลม 
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ภาพที 92 ฐานบวัลกูฟัก 2 เสน้ ทีวดัเดิม อยธุยา 

 

จากการเปรียบเทียบในขา้งตน้จะเห็นว่าเจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียมทีมีเรือนธาตุ

ซอ้นกนั 2 ชนั ในอยุธยา ยงัปรากฏรูปแบบทีสาํคญัคลา้ยคลึงกบัเจดียว์ดัพระรูป สุพรรณบุรี และ 

เจดียว์ดัพระแกว้ เมืองสรรคบุรี จึงควรกาํหนดอายุเจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียมทีมีเรือนธาตุ

ซอ้นกนั 2 ชนั ในอยธุยา อยูใ่นช่วงปลายพุทธศตวรรษที 19 ถึงตน้พุทธศตวรรษที 20  

จากการวิเคราะห์รูปแบบเจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียมทีมีเรือนธาตุซอ้นกนั2 ชนั 

ในอยธุยา ทาํใหเ้ห็นถึงลกัษณะสาํคญัทีสามารถนาํมาเปรียบเทียบกบัเจดียร์ายทรงระฆงัในผงัแปด

เหลียมทีวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี เพือกาํหนดอายไุดด้งันี 

ส่วนล่าง เจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียม วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี (ภาพที 

93) ไม่ทาํฐานล่างเป็นเรือนธาตุในผงัสีเหลียมยดืสูง แบบเจดียว์ดัพระรูป สุพรรณบุรี และ เจดียว์ดั

พระแกว้ เมืองสรรคบุรี รวมถึงกลุ่มเจดียแ์ปดเหลียมทีมีเรือนธาตุซอ้นกนั 2 ชนัในอยุธยา จึงทาํให้

เจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียมวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี มีเพียงฐานในผงัแปดเหลียม

ซอ้นกนั 3 ฐานโดยฐานชนัล่างอยูใ่นผงัแปดเหลียมคาดดว้ยลวดบวัลูกฟัก 2 เส้น มีเสาติดผนังและ

เจาะช่องจระนาํ 1 ช่อง (ภาพที 94) แสดงถึงความเป็นเรือนธาตุทีคลีคลายลงจากเจดียว์ดัพระรูป 

สุพรรณบุรี และ เจดียว์ดัพระแกว้ เมืองสรรคบุรี ซึงพบความคลีคลายลกัษณะนีมาแลว้ทีเจดียว์ดั

ใหญ่ชยัมงคล อยธุยา  

ถดัขึนไปเป็นชุดฐานในผงัแปดเหลียมขนาดเล็กลงคาดดว้ยลวดบวัลูกฟัก 2 เส้น การ

คาดดว้ยลวดบวัลกูฟัก 2 เสน้ พบในกลุ่มเจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียมทีมีเรือนธาตุซอ้นกนั 2 ชนั 

ในศิลปะอยธุยา 
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ภาพที 93  เจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียม วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ดา้นทิศตะวนัออก

เฉียงใตไ้ม่ทาํฐานสีเหลียมยืดสูง ประดบัเสาติดผนังและเจาะช่องจระนาํ  แสดงถึงเค้า

โครงความเป็นเรือนธาตุ 

 

 
 

ภาพที 94  เจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียมทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 

สุพรรณบุรี ประดบัลวดบวัลกูฟัก 2 เสน้  

 

ผงักลม 

ผงัแปดเหลียม 

ผงัแปดเหลียม 
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ส่วนกลาง  เจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียมวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี เป็น

ส่วนรองรับองค์ระฆงัในผงักลม คาดดว้ยลวดบวัลูกแกว้ 1 เส้นซึงมีลกัษณะเช่นเดียวกบัเจดียว์ดั  

พระรูป สุพรรณบุรี เจดียว์ดัพระแกว้ เมืองสรรคบุรีและกลุ่มเจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียมทีมี

เรือนธาตุซอ้นกนั 2 ชนั ในอยธุยา เช่น วดัเดิม อยธุยา  เจดียว์ดัใหญ่ชยัมงคล อยธุยา เป็นตน้ 

ส่วนยอด เจดียร์ายวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรีไดห้ักหายและมีการบูรณะผิด 

ทาํให้สันนิษฐานไดว้่าน่าจะเคยมีบลัลงัก์ในผงัแปดเหลียมต่อยอดดว้ยปลอ้งไฉนดงัเช่นทีพบใน

เจดียก์ลุ่มนี 

จากการวิเคราะห์รูปแบบเจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียมของวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 

สุพรรณบุรี พบว่าไม่ทาํฐานล่างในผงัสีเหลียมยดืสูง ทาํเพียงฐานแปดเหลียมซอ้นกนัจาํนวน 2 ฐาน 

ประดบัด้วยลวดบัวลูกฟัก 2 เส้น ถดัขึนไปเป็นชุดรองรับองค์ระฆงัในผงักลมคาดด้วยลวดบัว

ลกูแกว้ 1 เสน้ เปรียบเทียบไดก้บัฐานเรือนธาตุชนัที 2 ของเจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียมทีมีเรือน

ธาตุซ้อนกัน 2 ชันในอยุธยา ดังนันเจดีย ์ทรงระฆังในผงัแปดเหลียมวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 

สุพรรณบุรี น่าจะสร้างขึนหลงักลุ่มเจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียมทีมีเรือนธาตุซอ้นกนั 2 ชนั ใน

อยธุยา 

จุดสกดัในการกาํหนดอายุเจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียมวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 

สุพรรณบุรี อยูที่เจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียมอีกกลุ่มหนึงทีไม่มีการทาํฐานในผงัสีเหลียมยืดสูง 

ซึงพบมากในอยธุยาปรากฏหลกัฐานชดัเจนทีเจดียป์ระจาํมุมทรงแปดเหลียมวดัราชบูรณะ อยุธยา 

(ภาพที 95) สร้างในปี พ.ศ. 1967 ในสมยัพระบรมราชาธิราชที 2 หรือ เจา้สามพระยา65มีลกัษณะ

คลา้ยกบัเจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียมวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี แต่หากเปรียบเทียบ

รายละเอียดของชุดฐานจะพบว่าเจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียมของวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 

สุพรรณบุรีประกอบไปดว้ย ฐานแปดเหลียมซอ้นกนัจาํนวน 2 ฐาน มีชุดรองรับองคร์ะฆงัในผงักลม

เป็นรูปแบบทีมีมาก่อนเจดียป์ระจาํมุมวดัราชบูรณะ อยุธยาทีประกอบไปดว้ยชุดฐานในผงัแปด

เหลียมซอ้นกนัจาํนวน 3 ฐาน ซึงเป็นวิวฒันาการทีหลงัลงมาแลว้ แสดงใหเ้ห็นว่าเจดียท์รงระฆงัใน

ผงัแปดเหลียมทีมีส่วนรองรับองคร์ะฆงัอยูใ่นผงักลมเป็นรูปแบบทีเก่ากว่ากลุ่มทีมีส่วนรองรับองค์

ระฆงัในผงัแปดเหลียม ดงัเช่น เจดียป์ระจาํมุมวดัราชบูรณะ อยธุยา 

 

                                                             
65“พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิติ,” ใน คาํให้การชาวกรุงเก่า 

คาํให้การขุนหลวงหาวดั และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอกัษรนิต,ิ 444. 
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ภาพที 95  เจดียป์ระจาํมุมทรงระฆงัในผงัแปดเหลียมวดัราชบูรณะ อยธุยา 

 

สรุปได้ว่าเจดีย ์ทรงระฆังในผงัแปดเหลียมวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี มี

รูปแบบทีหลงัลงมาจากเจดียท์รงระฆงัในผงัแปดเหลียมทีมีเรือนธาตุซ้อนกนั 2 ชัน ในอยุธยา 

กาํหนดอายรุาวปลายพุทธศตวรรษที 19 ถึงตน้พุทธศตวรรษที 20 และมีรูปแบบก่อนเจดียป์ระจาํมุม

วดัราชบูรณะ อยุธยา สร้างขึนในปี พ.ศ. 1967 ราวกลางค่อนปลายพุทธศตวรรษที 20 ดงันันเจดีย ์

รายทรงระฆงัในผงัแปดเหลียมวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี จึงควรสร้างขึนในช่วงตน้พุทธ

ศตวรรษที 20 

 

สรุปผลการศึกษารูปแบบศิลปกรรมภายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

 

จากการวิเคราะห์รูปแบบแผนผงั ปรางค์ประธาน ปีกปรางค์ ลวดลายประดบัปรางค์

ประธานและเจดียร์ายทรงระฆงัในผงัแปดเหลียม กาํหนดอายุสอดคลอ้งกันว่าวดัพระศรีรัตน   

มหาธาตุ สุพรรณบุรีน่าจะสร้างขึนราวตน้พุทธศตวรรษที 20โดยพบหลกัฐานทีมีอายุหลงัลงมาจาก

วดัมหาธาตุ อยุธยา ทีสร้างขึนใน พ.ศ. 1917 สมยัสมเด็จพระบรมราชาธิราชที 1 และก่อนวดัราช

บูรณะ อยุธยา ทีสร้างขึนในปี พ.ศ. 1967 ในสมยัสมเด็จพระบรมราชาธิราชที 2 ดังนันรูปแบบ



97 

 

ศิลปกรรมวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี จึงควรสร้างขึนราวต้นพุทธศตวรรษที 20 หรือ 

ระหว่างปี พ.ศ. 1917 จนถึงปี พ.ศ. 1967 ในช่วงเวลา 50 ปี 

หลงัจากการสร้างวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรีเสร็จแลว้น่าจะมีการเขา้มาใชง้าน

ภายในวดั เพราะปรากฏร่องรอยการซ่อมเสริมบริเวณปีกปรางคท์างทิศเหนือและทางทิศใต ้รวมถึง

ลวดลายปูนปันประดบัปรางคป์ระธานทีไดรั้บอิทธิพลจีน กาํหนดอายอุยูร่าวตน้พุทธศตวรรษที 21 

หลกัฐานศิลปกรรมทีกล่าวมาทงัหมด นาํมาวิเคราะห์ร่วมกบัหลกัฐานทางโบราณคดีที

พบภายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรีและหลักฐานทีได้จากการขุดค้นกาํแพงเมือง

สุพรรณบุรี มีรายละเอียดดงันี 

 

วเิคราะห์หลกัฐานทไีด้จากการขดุค้นขุดแต่งทางโบราณคดภีายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 

สุพรรณบุรีและกาํแพงเมอืงสุพรรณบุรี 

 

ก่อนการขุดแต่งภายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี พืนทีบริเวณรอบปรางค์ มี

การรบกวนของชนัหน้าดิน (Surface) จากการปรับถมพืนทีภายในบริเวณวดัจึงไดมี้การขุดหลุม

ทดสอบจาํนวน 1 หลุม (Test pits) เพือหาระดบัพืนทีใชง้านเดิมแลว้จึงขุดลอกหนา้ดินทงัหมดออก66

จากการดําเนินงานดังกล่าวทําให้พบหลักฐานโบราณวัตถุจ ํานวนหนึงแต่เป็นทีน่าเสียดาย

โบราณวัตถุทีพบไม่มีการจดบันทึกระดับชันดินเอาไว้จึงไม่สามารถนํามากําหนดอายุสมัย            

วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ไดโ้ดยตรง แต่จะตอ้งนาํมาพิจารณาร่วมกบัหลกัฐานทีไดจ้าก

การขุดคน้ทางโบราณคดีภายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี และการขุดคน้กาํแพงเมือง

สุพรรณบุรี  

โบราณวตัถุทีไดจ้ากการขุดแต่ง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ โบราณวตัถุประเภทรูป

เคารพและโบราณวตัถุประเภทเครืองถว้ย  

  

                                                             
66สํานักศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี,  รายงานเบืองต้น การขุดแต่งทางโบราณคดี

โบราณสถานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ตาํบลรัวใหญ่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุพรรณบุรี, 16. 
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โบราณวตัถุประเภทรูปเคารพ 

พระพิมพ์ดินเผาตรีกาย พบใกลก้ับปรางค์ประธานทางทิศใต้ จาํนวน 2 ชิ นเป็น

พระพุทธรูปทรงเครือง ประทบันงัปางมารวิชยัภายในซุม้เรียงกนั 3 องค์ เป็นพระพิมพที์ทาํขึนใน

ศาสนาพุทธมหายาน ศิลปะเขมร กาํหนดอายอุยูใ่นช่วงพุทธศตวรรษที 1867 (ภาพที 96) 

 

 
 

ภาพที 96 พระพิมพต์รีกายพบจากการขุดแต่งภายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

ทีมา: สาํนกัศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี 

 

 
 

ภาพที 97 พระพิมพต์รีกาย ศิลปะเขมร 

ทีมา: ม.จ. สุภทัรดิศ ดิศกุล, ศิลปะลพบุรี (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 88. 

 

พระพุทธรูปอู่ทองรุ่น 3 พบโดยรอบปรางค์ประธานจํานวน 25 องค์68 เป็นเศียร

พระพุทธรูปสาํริด (ภาพที 98) เศียรพระพุทธรูปหินทราย (ภาพที 99) และพระพุทธรูปสาํริดขนาด

                                                             
67ม.จ. สุภทัรดิศ ดิศกุล, ศิลปะลพบุรี (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 88. 
68สํานักศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี,  รายงานเบืองต้น การขุดแต่งทางโบราณคดี

โบราณสถานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ตาํบลรัวใหญ่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุพรรณบุรี, 16. 
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เล็กจาํนวน 1 องค์ (ภาพที 100) พบทางทิศเหนือใกลป้รางค์ประธาน มีลกัษณะพระพกัตร์ยาว          

ชายสงัฆาฏิยาวปลายแตกออกเป็นเขียวตะขาบ นั งขดัสมาธิราบกาํหนดอายุพระพุทธรูปกลุ่มนีอยู่

ในช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที 2069 

 

 
 

ภาพที 98  เศียรพระพุทธรูปอู่ทองรุ่น 3 ทาํจากสาํริดพบจากการขุดแต่งภายในวดัพระศรีรัตนมหา

ธาตุ สุพรรณบุรี 

ทีมา: สาํนกัศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี 

 

 
 

ภาพที 99  เศียรพระพุทธรูปอู่ทองรุ่น 3 ทาํจากหินทรายพบจากการขุดแต่งภายในวดัพระศรีรัตน   

มหาธาตุ สุพรรณบุรี 

ทีมา: สาํนกัศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี 

 

                                                             
69ศกัดิชยั สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พฒันาการและความเชือของ

คนไทย, 389-394. 
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(ก)                                                                 (ข) 

 

ภาพที 100 พระพุทธรูปอู่ทองรุ่น 3  

(ก) พระพุทธรูปอู่ทองรุ่น 3 พบจากการขุดแต่งภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 

สุพรรณบุรี 

(ข) ตัวอย่างพระพุทธรูปอู่ทองรุ่น 3 พบในกรุปรางค์ประธานวดัราชบูรณะ อยุธยา 

กาํหนดอายกุลางพุทธศตวรรษที 20 

ทีมา: (ก) สาํนักศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี; (ข) ศกัดิชยั สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: 

รูปแบบ พัฒนาการและความเชือของคนไทย (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะ

โบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556), 381. 

 

พระพุทธรูปทรงเครือง พบใกลปี้กปรางค์ทางทิศเหนือ จาํนวน 2 องค์ (ภาพที 101) 

เป็นพระพุทธรูปสําริดขนาดเล็กสวมกรัณฑมงกุฎ  กาํหนดอายุพระพุทธรูปกลุ่มนีอยู่ในช่วงต้น          

พุทธศตวรรษที 21 ถึงตน้พุทธศตวรรษที 2270 

                                                             
70เรืองเดียวกนั, 408-415. 
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ภาพที 101  พระพุทธรูปทรงเครือง พบจากการขุดแต่งภายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี  

ทีมา: สาํนกัศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี 

 

โบราณวตัถุประเภทเครืองถ้วยจากแหล่งเตาในประเทศ 

เครืองถ้วยจากแหล่งเตาบ้านบางปูน (ภาพที 102) พบโดยรอบปรางค์ประธานจาํนวน 

361 ชิน71 มีแหล่งผลิตอยูที่อาํเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นเครืองถว้ยทีมีสีเทา ตกแต่งดว้ย ลาย

เรขาคณิต ลายกา้นขด และลายใบเสมา กาํหนดอายรุาวพุทธศตวรรษที 19 ถึงพุทธศตวรรษที  2172 

 

 
 

ภาพที 102  เครืองถว้ยจากแหล่งเตาบา้นบางปูน พบจากการขุดแต่งภายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 

สุพรรณบุรี 

ทีมา: สาํนกัศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี 

 

                                                             
71สํานักศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี,  รายงานเบืองต้น การขุดแต่งทางโบราณคดี

โบราณสถานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ตาํบลรัวใหญ่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุพรรณบุรี, 16. 
72กรมศิลปากร, แหล่งเตาเผาบ้านบางปูน (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2531), 10-12. 
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เครืองถ้วยจากแหล่งเตาสุโขทัย (ภาพที 103) พบรอบปรางค์ประธานจาํนวน 53 ชิน73

เป็นชินส่วนภาชนะสีขาวขุ่นเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบ ประดบัตกแต่งดว้ยลายปลา ลายพืช และลายจุด 

มีระยะเวลาการผลิตอยูร่ะหว่างปลายพุทธศตวรรษที 19 ถึงปลายพุทธศตวรรษที 2174 

 

 
 

ภาพที 103  เครืองถว้ยประเภทจานเขียนลายสีดาํใต ้จากแหล่งเตาสุโขทยั พบจากการขุดแต่งภายใน

วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี  

ทีมา: สาํนกัศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี 

 

 
 

ภาพที 104  ตวัอยา่งเครืองถว้ยเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบ จากแหล่งเตาสุโขทยั ตกแต่งดว้ยลายปลา  

ทีมา: กฤษฎา พิณศรีและคณะ, เครืองถ้วยสุโขทัย: พัฒนาการของเครืองถ้วยไทย (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์ พรินติงกรุ๊ฟ, 2535), 35. 

                                                             
73สํานักศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี,รายงานเบืองต้น การขุดแต่งทางโบราณคดี

โบราณสถานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ตาํบลรัวใหญ่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุพรรณบุรี, 16. 
74กฤษฎา พิณศรี และคณะ, เครืองถ้วยสุโขทัย: พัฒนาการของเครืองถ้วยไทย 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พรินติงกรุ๊ฟ, 2535), 35. 
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เครืองถ้วยจากแหล่งเตาศรีสัชนาลยั (ภาพที 105) พบโดยรอบปรางค์ประธานจาํนวน 

53 ชิน75 จากแหล่งเตาเกาะนอ้ยและป่ายางเมืองศรีสชันาลยั เป็นแหล่งเตาทีมีคุณภาพดีผลิตเพือการ

ส่งออกพบทงัเครืองถว้ยเคลือบสีเขียว ตกแต่งดว้ยการเซาะร่องใตเ้คลือบไม่เคลือบฐานภาชนะและ

เครืองถว้ยเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบ กาํหนดอายรุาวพุทธศตวรรษที 20 ถึงพุทธศตวรรษที 2276 

 

 
 

ภาพที 105 เครืองถว้ยจากแหล่งเตาศรีสัชนาลยัพบจากการขุดแต่งภายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 

สุพรรณบุรี 

ทีมา: สาํนกัศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี 

 

 
 

ภาพที 106 ตวัอยา่งเครืองถว้ยเคลือบสีเขียว และ เครืองถว้ยเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบ จากแหล่งเตา

ศรีสชันาลยั  

ทีมา: กฤษฎา พิณศรี และคณะ, เครืองถ้วยสุโขทัย: พัฒนาการของเครืองถ้วยไทย (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์ พรินติงกรุ๊ฟ, 2535), 35. 

                                                             
75สํานักศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี,  รายงานเบืองต้น การขุดแต่งทางโบราณคดี

โบราณสถานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ตาํบลรัวใหญ่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุพรรณบุรี, 16. 
76กรมศิลปากร, โบราณคดีสีคราม 2 เครืองถ้วยจากทะเล (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

2533), 22, 31. 
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เครืองถ้วยจากแหล่งเตาแม่นําน้อย (ภาพที 107) พบโดยรอบปรางค์ประธาน จาํนวน 

27 ชิน77 มีแหล่งผลิตอยูที่ อาํเภอบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรีเป็นเครืองถว้ยเนือแกร่งสีนาํตาลอ่อนไป

ถึงสม้แก่ ผลิตอยูใ่นช่วงพุทธศตวรรษที 21 ถึงพุทธศตวรรษที 2278 

 

 
 

ภาพที 107  เครืองถว้ยจากแหล่งเตาแม่นาํนอ้ย พบจากการขุดแต่งภายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 

สุพรรณบุรี 

ทีมา: สาํนกัศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี 

 

โบราณวตัถุประเภทเครืองถ้วยจากแหล่งเตาต่างประเทศ 

เครืองถว้ยจากแหล่งเตาต่างประเทศมกัจะพบในแหล่งโบราณคดีของประเทศไทยอยู่

เสมอ รวมไปถึงการขุดคน้ขุดแต่งภายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ซึงมีผลต่อการกาํหนด

อายสุมยั เนืองจากมีช่วงเวลาการผลิตทีค่อนขา้งชดัเจน ดงันี 

เครืองถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หยวน (ภาพที 108) พบเครืองถว้ยจีนเคลือบเขียว หรือ 

เครืองถว้ยเซลาดอนจาํนวน 2 ชิน79 ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของปรางค์ประธานเป็นเครืองถว้ย

ทีผลิตจากแหล่งเตาหลงเฉวียน มณฑลเจอ้เจียงซึงเป็นแหล่งเตาทีผลิตเครืองถว้ยเคลือบเขียวทีมี

คุณภาพดีประดบัตกแต่งดว้ย ลายช่อดอกไม ้ลายดอกโบตนั ลายปลาคู่ ผลิตอยู่ในช่วงปลายพุทธ

ศตวรรษที 19 ถึง ตน้พุทธศตวรรษที 2080 

                                                             
77สํานักศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี,  รายงานเบืองต้น การขุดแต่งทางโบราณคดี

โบราณสถานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ตาํบลรัวใหญ่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุพรรณบุรี, 16. 
78กรมศิลปากร, เตาแม่นําน้อย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2531), 60-66. 
79สํานักศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี,  รายงานเบืองต้น การขุดแต่งทางโบราณคดี

โบราณสถานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ตาํบลรัวใหญ่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุพรรณบุรี, 16. 
80ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, เครืองปันดินเผาจนีในประเทศไทย ความรู้ใหม่เกยีวกบัการ

กาํหนดอายุและแหล่งผลติ (เอกสารอดัสาํเนา), 44. 
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ภาพที 108 เครืองถว้ยจีนเคลือบเขียว หรือ เครืองถว้ยจีนเซลาดอน สมยัราชวงศห์ยวนจากแหล่งเตา

หลงเฉวียน มณฑลเจ้อเจียง พบจากการขุดแต่งภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 

สุพรรณบุรี 

ทีมา: สาํนกัศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี 

 

 
 

ภาพที 109  ตวัอยา่งเครืองถว้ยเคลือบเขียว หรือ เครืองถว้ยจีนเซลาดอน จากแหล่งเตาหลงเฉวียน 

มณฑลเจอ้เจียง สมยัราชวงศห์ยวน 

ทีมา: ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, “การใชเ้ครืองถว้ยจีนและเครืองถว้ยเวียดนามในการกาํหนดอายุ

หลกัฐานทางโบราณคดีและรูปแบบศิลปะ: กรณีศึกษาลวดลายปูนปันประดบับนโบราณสถานใน

ประเทศไทยระหว่างพุทธศตวรรษที 19-24” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

ประวติัศาสตร์ศิลปะไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 117, 119. 
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นอกจากนียงัพบชิ นส่วนเครืองถว้ยจีนสมยัราชวงศ์หยวนประเภทเคลือบสีนาํตาล 

จาํนวน 4 ชิน81 ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องปรางค์ประธาน  สีของภาชนะเป็นสีเหลืองไปจนถึง

นาํตาลเขม้ สีเคลือบไม่สมาํเสมอ และหลุดลอกไดง่้าย82 (ภาพที 110) ผลิตจากกลุ่มเตาฉีสือ มณฑล

กว่างตง เป็นแหล่งเตาทีมีคุณภาพปานกลางผลิตเพือการส่งออก กาํหนดอายุแหล่งเตาอยู่ราวปลาย

พุทธศตวรรษที 18 ถึง ตน้พุทธศตวรรษที 1983 

 

 

 
             (ก)                                                             (ข) 

 

ภาพที 110 ไหเคลือบสีนาํตาล 

(ก) ไหเคลือบสีนาํตาล จากแหล่งเตาฉีสือ มณฑลกว่างตง สมยัราชวงศห์ยวนพบจากการ

ขุดแต่งภายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี  

(ข) ตัวอย่างไหเคลือบสีนําตาลทีพบจากแหล่งเตาฉีสือ มณฑลกว่างตงสมยัราชวงศ์

หยวน 

ทีมา: (ก) สาํนกัศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี; (ข) พิพิธภณัฑสถานเครืองถว้ยเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 

                                                             
81สํานักศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี,  รายงานเบืองต้น การขุดแต่งทางโบราณคดี

โบราณสถานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ตาํบลรัวใหญ่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุพรรณบุรี, 16. 
82ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, เครืองปันดินเผาจนีในประเทศไทย ความรู้ใหม่เกยีวกบัการ

กาํหนดอายุและแหล่งผลติ (เอกสารอดัสาํเนา), 44. 
83เรืองเดียวกนั. 
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เครืองถ้วยจนีสมยัราชวงศ์หมงิ พบชินส่วนภาชนะเคลือบขาวจาํนวน 1 ชิน ทางทิศใต้

ของปรางคป์ระธาน  (ภาพที 111)  ลกัษณะเด่นของเครืองถว้ยชินนี คือ ลายขูดขีดช่อดอกไม ้ผลิต

จากเตาจิงเต๋อเจิ น มณฑลเจียงซี เป็นแหล่งเตาทีมีคุณภาพดีกําหนดอายุแหล่งเตาอยู่ราวกลาง           

พุทธศตวรรษที 2184 

 

 

 
(ก)                                                                  (ข) 

 

ภาพที 111  ภาชนะเคลือบขาว 

(ก) ชินส่วนภาชนะเคลือบขาว ผลิตจากเตาจิงเต๋อเจิ น มณฑลเจียงซี สมยัราชวงศห์มิง 

พบจากการขุดแต่งภายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี  

(ข) ตัวอย่างไหเคลือบขาว ผลิตจากเตาจิงเต๋อเจิ น มณฑลเจียงซี สมยัราชวงศ์หมิง 

กาํหนดอายรุาวปลายพุทธศตวรรษที 21 

ทีมา: (ก) สาํนกัศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี; (ข) ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, “การใชเ้ครืองถว้ยจีนและ

เครืองถว้ยเวียดนามในการกาํหนดอายุหลกัฐานทางโบราณคดีและรูปแบบศิลปะ: กรณีศึกษา

ลวดลายปูนปันประดับบนโบราณสถานในประเทศไทยระหว่างพุทธศตวรรษที 19-24” 

(วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะไทย บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, 2547), 129. 

 

                                                             
84ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, “การใช้เครืองถว้ยจีนและเครืองถว้ยเวียดนามในการ

กาํหนดอายุหลกัฐานทางโบราณคดีและรูปแบบศิลปะ: กรณีศึกษาลวดลายปูนปันประดับบน

โบราณสถานในประเทศไทยระหว่างพุทธศตวรรษที 19-24,” 129. 
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เครืองถว้ยจีนเคลือบสีเขียว พบจาํนวน 1 ชิน ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของปรางค์

ประธาน มีรูปแบบคลา้ยกับเครืองถว้ยจีนทีพบจากแหล่งเตาฉือเส้า มณฑลฝู้ เจียน (ภาพที 112) 

กาํหนดอายรุาวตน้พุทธศตวรรษที 2285 

เครืองถ้วยจีนเขียนสีนําเงินใต้เคลือบ จากแหล่งเตาจิ งเต๋อเจิ น มณฑลเจียงซี พบ

โดยรอบปรางคป์ระธานจาํนวน 33 ชิน86 กาํหนดอายรุาวกลางพุทธศตวรรษที 2187 (ภาพที 113) 

 

 

 
(ก)                                                                     (ข) 

 

ภาพที 112  ภาชนะเคลือบสีเขียว 

(ก) เศษเครืองถว้ยจีนจากเตาฉือเสา้ มณฑลฝู้ เจียน พบจากการขุดแต่งภายในวดัพระศรี

รัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

(ข) ตวัอยา่งคนฑีเคลือบสีเขียวจากแหล่งเตาฉือเสา้ มณฑลฝู้ เจียน กาํหนดอายรุาวตน้ถึง

กลางพุทธศตวรรษที 22 

ทีมา: (ก) สาํนกัศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี; (ข) พิพิธภณัฑสถานเครืองถว้ยเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

                                                             
85ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, เครืองปันดินเผาจนีในประเทศไทย ความรู้ใหม่เกยีวกบัการ

กาํหนดอายุและแหล่งผลติ (เอกสารอดัสาํเนา), 44. 
86สํานักศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี,  รายงานเบืองต้น การขุดแต่งทางโบราณคดี

โบราณสถานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ตาํบลรัวใหญ่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุพรรณบุรี, 16. 
87ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, “การใช้เครืองถว้ยจีนและเครืองถว้ยเวียดนามในการ

กาํหนดอายุหลกัฐานทางโบราณคดีและรูปแบบศิลปะ: กรณีศึกษาลวดลายปูนปันประดับบน

โบราณสถานในประเทศไทยระหว่างพุทธศตวรรษที 19-24,” 146.  
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(ก)                                                                     (ข) 

 

ภาพที 113 เครืองถว้ยจีนเขียนสีนาํเงินใตเ้คลือบ 

(ก) ชินส่วนเครืองถว้ยจีนเขียนสีนาํเงินใตเ้คลือบ แหล่งเตาจิงเต๋อเจิน มณฑลเจียงซีพบ

จากการขดุแต่งภายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

(ข) ตวัอยา่งเครืองถว้ยจีนเขียนสีนาํเงินใตเ้คลือบ จากแหล่งเตาจิงเต๋อเจิน มณฑลเจียงซี 

ทีมา: (ก) สาํนกัศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี; (ข) ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, “การใชเ้ครืองถว้ยจีนและ

เครืองถว้ยเวียดนามในการกาํหนดอายุหลกัฐานทางโบราณคดีและรูปแบบศิลปะ: กรณีศึกษา

ลวดลายปูนปันประดับบนโบราณสถานในประเทศไทยระหว่างพุทธศตวรรษที 19-24” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวติัศาสตร์ศิลปะไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, 2547), 146. 

 

เครืองถ้วยจนีสมัยราชวงศ์ชิง พบโดยรอบปรางค์ประธานจาํนวน 30 ชิน เป็นเครือง

ถ้วยเขียนสีนําเงินใต้เคลือบและพบ 1 ชิ นทีก้นภาชนะมีอักษรจีนเขียนระบุว่าผลิตในสมัย            

พระจกัรพรรดิคงัซี88 (ภาพที 114) กาํหนดอายรุาวตน้พุทธศตวรรษที 23 ถึงกลางพุทธศตวรรษที  23 

 

 

                                                             
88แปลอักษรจีน โดย อาจารย์อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช อาจารย์ประจําภาควิชา

ประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
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ภาพที 114 ชิ นส่วนภาชนะเขียนสีนําเงินใต้เคลือบ ทีก้นภาชนะมีอกัษรจีนระบุว่าผลิตในสมยั

จกัรพรรดิคงัซี พบจากการขุดแต่งภายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

ทีมา: สาํนกัศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี 

 

เครืองถ้วยจนีสมยัสาธารณรัฐพบโดยรอบปรางคป์ระธานจาํนวน 37 ชิน (ภาพที 115) 

จากเตาอนัซี มณฑลฝู้ เจียน นิยมเขียนลายดอกไมด้ว้ยสีเขียวหรือสีนาํเงิน กาํหนดอายุอยู่ราวปลาย

พุทธศตวรรษที 2589 

 

                                                             
89ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, เครืองปันดินเผาจนีในประเทศไทย ความรู้ใหม่เกยีวกบัการ

กาํหนดอายุและแหล่งผลติ (เอกสารอดัสาํเนา), 87. 
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(ก) 

 
(ข) 

 

ภาพที 115 ตวัอยา่งชามจากกลุ่มเตาอนัซี 

(ก) ชิ นส่วนภาชนะ จากกลุ่มเตาอนัซี มณฑลฝู้ เจียน สมัยสาธารณรัฐ พบจากการ         

ขุดแต่งภายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

(ข) ตวัอยา่งชามจากกลุ่มเตาอนัซี มณฑลฝู้ เจียน สมยัสาธารณรัฐ 

ทีมา: (ก) สาํนกัศิลปากรที 2 สุพรรณบุรี; (ข) พิพิธภณัฑสถานเครืองถว้ยเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 

เครืองถ้วยเวยีดนามสมยัราชวงศ์เตริน พบจาํนวน 2 ชิน (ภาพที 116) บริเวณทิศตะวนัออก

ของปรางคป์ระธานเป็นกลุ่มเตาได่ลา และกลุ่มเตาตุ๊กหมาก กาํหนดอายุอยู่ราวตน้พุทธศตวรรษที 

2090 

 

                                                             
90ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, เครืองถ้วยเวยีดนาม (เอกสารอดัสาํเนา), 24. 
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(ก)                                                (ข) 

 

ภาพที 116  ชินส่วนภาชนะ กลุ่มเตาได่ลา 

(ก) ชินส่วนภาชนะ กลุ่มเตาได่ลา สมยัราชซงศเ์ตริน ทีไดจ้ากการขุดแต่งภายในวดัพระ

ศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

(ข) ตวัอยา่งภาชนะ กลุ่มเตาได่ลา สมยัราชวงศเ์ตริน 

ทีมา: ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, “การใชเ้ครืองถว้ยจีนและเครืองถว้ยเวียดนามในการกาํหนดอายุ

หลกัฐานทางโบราณคดีและรูปแบบศิลปะ: กรณีศึกษาลวดลายปูนปันประดบับนโบราณสถานใน

ประเทศไทยระหว่างพุทธศตวรรษที 19-24” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

ประวติัศาสตร์ศิลปะไทย บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 202. 

 

สรุปหลกัฐานโบราณคดีทีได้จากการขุดค้นขุดแต่งภายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี และ

กาํแพงเมอืงสุพรรณบุรี 

หลกัฐานทีไดจ้ากการขุดแต่งภายในวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี วิเคราะห์อย่าง

กวา้งๆ ไดว้่า ปลายพุทธศตวรรษที 18 ถึงตน้พุทธศตวรรษที 19 น่าจะมีการเขา้มาใชพื้นทีภายใน

บริเวณวดัพบหลกัฐาน พระพิมพต์รีกาย  และ ไหสีนาํตาล สมยัราชวงศห์ยวน ต่อมาพบเครืองถว้ย

จีนเซลาดอน สมยัราชวงศห์ยวน  เครืองถว้ยเวียดนามสมยัราชวงศเ์ตรินและเศียรและพระพุทธรูป   

อู่ทองรุ่น 3 เป็นหลกัฐานทียืนยนัร่วมกบัพระพุทธรูปอู่ทองรุ่น 3 ทีประดิษฐานภายในวิหารขนาด

เลก็ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ กาํหนดอายหุลกัฐานทีพบนีอยูร่าวปลายพุทธศตวรรษที 19  ถึงตน้

พุทธศตวรรษที 20 มีอายตุรงกบัสมยัอยุธยาตอนตน้หลงัจากนันมีการใชล้งมาอย่างต่อเนืองเพราะ

พบพระพุทธรูปทรงเครือง และเครืองถ้วยจีนทีมีอายุตรงกับสมัยอยุธยาตอนกลางถึงสมัย

รัตนโกสินทร์หรือราวพุทธศตวรรษที 21-25 คือ เครืองถว้ยจีนสมยัราชวงศห์มิง เครืองถว้ยจีน
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ราชวงศ์ชิง และเครืองถว้ยจีนสมยัสาธารณรัฐ ร่วมกับเครืองถว้ยจากแหล่งเตาในประเทศทีมี         

การผลิตตงัแต่ปลายพุทธศตวรรษที 19 จนถึงพุทธศตวรรษที 22 เช่น เครืองถว้ยจากแหล่งเตาบา้น

บางปูน เครืองถว้ยจากแหล่งเตาศรีสัชนาลยั เครืองถว้ยจากแหล่งเตาสุโขทยั และเครืองถว้ยจาก

แหล่งเตาแม่นาํนอ้ย  

ประเด็นสาํคญัทีไดจ้ากการขุดแต่ง คือ การพบเครืองถว้ยจีนเซลาดอน สมยัราชวงศ์

หยวนกาํหนดอายอุยูร่าวปลายพุทธศตวรรษที 19 ถึงตน้พุทธศตวรรษที 20 และเครืองถว้ยเวียดนาม 

สมยัราชวงศเ์ตรินกาํหนดอายอุยูใ่นช่วงตน้พุทธศตวรรษที 20 สอดคลอ้งกบัหลกัฐานทีไดจ้ากการ

ขุดค้นทางโบราณคดีในระดับชนัดินการก่อสร้างวดั ทีพบเครืองถว้ยจีนเซลาดอน สมยัราชวงศ์

หยวน สามารถกาํหนดอายวุดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรีน่าจะสร้างขึนราวตน้พุทธศตวรรษที 

20 สอดคลอ้งกบัหลกัฐานศิลปกรรมทีกาํหนดอายอุยูร่าวตน้พุทธศตวรรษที 20 

นอกจากนีหลกัฐานโบราณคดีภายในวดั ยงัสอดคลอ้งกบัหลกัฐานทีไดจ้ากการขุดคน้

กาํแพงเมืองสุพรรณบุรี ในระดบัชนัดินก่อสร้าง เพราะพบเครืองถว้ยจีนเซลาดอน สมยัราชวงศ์

หยวนจึงตงัสมมุติฐานไดว้่ากาํแพงเมืองสุพรรณบุรีน่าจะสร้างขึนราวตน้พุทธศตวรรษที 20  

จากหลักฐานศิลปกรรมและหลกัฐานโบราณคดีภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 

สุพรรณบุรี มีความสอดคลอ้งกนัว่าวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี น่าจะสร้างขึนในช่วงตน้

พุทธศตวรรษที 20 ทังนีจากการขุดแต่งยงัพบหลักฐานทีมีลงมาอย่างต่อเนืองในช่วงต้น               

พุทธศตวรรษที 21 สอดรับกบัลวดลายปูนปันทีมีการซ่อมแซมในช่วงตน้พุทธศตวรรษที 21ดว้ย

เช่นกนั 

ขอ้มลูทีกล่าวมาทงัหมดเป็นฐานให้กบัการวิเคราะห์หลกัฐานทางดา้นประวติัศาสตร์ 

ในลาํดบัต่อไป 
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บทที 4 

วเิคราะห์หลกัฐานประวตัศิาสตร์ร่วมกบัหลกัฐานศิลปกรรม โบราณคดี  

 

หลกัฐานศิลปกรรมและหลกัฐานโบราณคดีของวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 

พิจารณาร่วมกบัหลกัฐานทางประวติัศาสตร์และหลกัฐานดา้นอืนๆ ดงันี 

 

วเิคราะห์หลกัฐานประวตัศิาสตร์ร่วมกบัหลกัฐานศิลปกรรมโบราณคดีและผงัเมอืงสุพรรณบุรี 

 

เมืองสุพรรณบุรีมีความเจริญขึนมาจากการเป็นเมืองท่าการคา้ เพราะตงัอยู่ไม่ไกลจาก

ทะเลมากนกั และยงัสามารถควบคุมเสน้ทางการคา้ทางทะเล บริเวณด่านเจดียส์ามองค์ทีออกไปยงั

เมืองทวาย และเมืองนครศรีธรรมราชบริเวณข้ามสมุทรช่องสิงขร1 จึงทาํให้เมืองสุพรรณบุรีเป็น

เมืองขนาดใหญ่ทางฝังตะวนัตกของแม่นาํเจา้พระยาเทียบเท่ากบัเมืองลพบุรีทีเป็นเมืองขนาดใหญ่

ทางฝังตะวนัออกของแม่นาํสายเดียวกนั  

ต่อมาไดป้รากฏความร่วมมือกนัของทงัสองเมืองในการสถาปนาอาณาจกัรอยุธยา โดย

เมืองลพบุรีปกครองดว้ยราชวงศล์ะโว ้ในขณะทีเมืองสุพรรณบุรีปกครองดว้ยราชวงศสุ์พรรณภูมิ

ทงัสองเมืองต่างแข่งขนักนัขึนครองราชยที์อยธุยา โดยกษตัริยพ์ระองค์แรกของอยุธยามาจากเมือง

ลพบุรี พระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที 1 (พระเจา้อู่ทอง) ส่วนเมืองสุพรรณบุรีปกครองโดย

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที 1 (ขุนหลวงพะงวั) 

ในปี พ.ศ. 1912 สมเด็จพระรามาธิบดีที 1 (พระเจา้อู่ทอง) สวรรคตสมเด็จพระบรม

ราชาธิราชที 1 (ขุนหลวงพะงวั) ยกทพัมาจากเมืองสุพรรณบุรีและขึนครองราชยที์อยุธยาในปี พ.ศ.

                                                             
1รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกลู, “ลุ่มแม่นาํเจา้พระยา ช่วงหลงัสินรัชกาลพระเจา้ชยัวรมนัที 7,” 

ใน ยุคมืดของประวัติศาสตร์ไทย หลังบายน พุทธเถรวาท การเข้ามาของคนไท (ปทุมธานี: ฝ่าย

วิชาการ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2557), 61-103. 
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19132 ส่วนเมืองสุพรรณบุรีทรงโปรดให้สมเด็จพระนครินทราชา (เจา้นครอินทร์)โอรสทีเกิดจาก

พระชายาชาวสุโขทยัมาปกครองเมืองสุพรรณบุรี ซึงเป็นช่วงเวลาทีราชวงศสุ์พรรณบุรีมีอาํนาจ  

การปกครองเต็มพืนทีทังในอยุธยา สุพรรณบุรี และแควน้สุโขทัย เพราะพระมารดาของสมเด็จ          

พระนครินทราชา ไดป้กครองหวัเมืองเหนือหลงัจากพระมหาธรรมราชาลิไทสินพระชนม์3 

ในขณะทีสมเด็จพระนครินทราชา เป็นเจา้เมืองสุพรรณบุรี ตรงกบัช่วงทีจกัรพรรดิ

หงหวู่  (พ.ศ. 1911-1941) ปฐมจกัรพรรดิแห่งราชวงศห์มิง ส่งคณะทูตมายงัอยุธยาในปี พ.ศ. 1913 

เพือแจง้ข่าวการขึนครองราชยข์องพระองค์4 ต่อมาในปี พ.ศ. 1914 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที 1 

ทรงโปรดให้สมเด็จพระนครินทราชา ร่วมเดินทางไปกับคณะทูตจีนคณะนี เพือไปถวายเครือง   

ราชบรรณาการแด่พระจกัรพรรดิหงหวู่5  ต่อมาในปี พ.ศ. 1918 สมเด็จพระนครินทราชา นาํคณะทูต

เดินทางไปยงัราชสานกัจีนดว้ยพระองคเ์องเป็นครังแรก6 

ในปี พ.ศ. 1920 สมเด็จพระนครินทราชา ไดรั้บคาํสั งจากสมเด็จพระบรมราชาธิราชที 

1 พระราชบิดาใหเ้ดินทางไปเขา้เฝ้าจกัรพรรดิหงหวู่ดว้ยพระองค์เองอีกครัง7 การติดต่อสัมพนัธ์กบั 

ราชสาํนกัจีนดว้ยพระองคเ์องของสมเด็จพระนครินทราชา กลายเป็นทีโปรดปรานของจกัรพรรดิ

หงหวู่เป็นอย่างมาก จึงพระราชทานเอกสารคาํหับซึงเป็นเอกสารสาํคัญทีใชแ้สดงตนในการส่ง  

คณะทูตไปยงัราชสํานักจีน และยงัให้สิทธิพิเศษในการเข้ามาถวายเครืองราชบรรณาการแก่                

                                                             
2พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพนัจนัทนุมาศ (เจิม) และ พระราชพงศาวดารกรุงศรี

อยุธยาฉบับหลวงประเสริฐ คาํให้การชาวกรุงเก่า คาํให้การขุนหลวงหาวดั (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

2545), 390. 
3พิเศษ เจียจนัทร์พงษ,์ การเมอืงในประวตัศิาสตร์ยุคสุโขทัย-อยุธยาพระมหาธรรมราชา

กษัตราธิราช (กรุงเทพฯ: มติชน, 2553), 37. 
4วินยั พงศศ์รีเพียร, หมงิลอืสู่-ชิงสือสู่ บันทึกเรืองจริงแห่งราชวงศ์หมงิและราชวงศ์ชิง

ฯ (กรุงเทพ: มลูนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2559), 84. 
5เรืองเดียวกนั.  
6สืบแสง พรหมบุญ, ความสัมพนัธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนกับไทย ค.ศ. 1282-

1853 (กรุงเทพฯ: มลูนิธิโครงการตาํราสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2525), 91. 
7วินัย พงศศ์รีเพียร, หมิงลือสู่-ชิงสือสู่ บันทึกเรืองจริงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์

ชิงฯ, 98. 
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ราชสาํนักจีนปีละ 1-2 ครังในขณะทีรัฐอืนๆจีนกาํหนดให้เขา้มาถวายเครืองบรรณาการ 3 ปีต่อ 1 

ครัง8 

การติดต่อสมัพนัธก์บัราชสาํนกัจีนในสมยัพระนครินทราชา ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจภายใน

เมืองสุพรรณบุรีมีความแข็งแกร่งมากยิงขึน เนืองจากการถวายเครืองราชบรรณาการแก่ราชสาํนัก

จีนในแต่ละครัง ราชวงศสุ์พรรณภูมิจะไดรั้บเครืองบรรณาการจากจีนตอบแทนกลบัมาเป็นจาํนวน

มาก ดงัเช่น ผา้แพรสีต่างๆ จาํนวน 90 พบั ผา้แพรสีลายดอกกรองทองจาํนวน 32 พบั รวมถึงเครือง

ถว้ยจีนจาํนวน 19,000 ชิน9 เป็นต้น จึงเป็นปัจจัยสําคญัทีทาํให้เมืองสุพรรณบุรีมีทรัพยากรเป็น

จาํนวนมากจนสามารถสร้างวดัมหาธาตุประจาํเมืองขึนได ้

จากการติดต่อกับราชสํานักจีนโดยตรงในช่วงเวลานัน ส่งผลต่อรสนิยมภายใน           

ราชสํานักสุพรรณภูมิในเวลาต่อมา ดังทีปรากฏลวดลายแบบจีนจาํนวนมากภายในกรุปรางค์

ประธานวดัราชบูรณะ อยธุยา จึงเป็นสาเหตุสาํคญัของการคลีคลายจากลวดลายประดบัปรางค์แบบ

เขมรมาเป็นลวดลายแบบจีนในสมยัอยธุยาตอนตน้ จนกระทงัตน้พุทธศตวรรษที 21 ลวดลายแบบ

จีนไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลายมากยิงขึน จากความสัมพนัธ์ของลา้นนาและอยุธยาทีต่างฝ่าย  

ต่างได้รับอิทธิพลจีนเป็นแรงบันดาลใจสําคัญ จนท้ายทีสุดได้พฒันาลายหัวยู่อีแบบจีนมาเป็น

ลวดลายกรอบสามเหลียมประกอบขึนจากวงโคง้  

การประทบัของสมเด็จพระนครินทราชาทีเมืองสุพรรณบุรี น่าจะสินสุดลงในปี พ.ศ. 

1927 เมือพระราชมารดาของสมเด็จพระนครินทราชาสวรรคตทาํให้พระองค์ต้องเสด็จขึนไป

ปกครองสุโขทยัแทนพระมารดา แต่การปกครองไม่ราบรืนนัก10 จนสมเด็จพระบรมราชาธิราชที 1 

ตอ้งยกกองทพัขึนมาปราบปรามอยู่หลายครังจนในปี พ.ศ. 1931 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที 1 

สวรรคต11การขึนครองราชยอ์ยธุยาตกอยู่ในอาํนาจของราชวงศล์ะโว ้เนืองจากสมเด็จพระนคริน- 

ทราชายงัไม่สามารถรวบรวมหวัเมืองเหนือไดส้าํเร็จ จึงตอ้งถอนอาํนาจจากสุโขทยั ยา้ยไปตงัมนัอยู่

ทีเมืองกาํแพงเพชร จนถึง พ.ศ. 1940 ปรากฏหลกัฐานจารึกหลกัที 38 กฎหมายลกัษณะโจร เป็น

                                                             
8ปริวฒัน์จนัทร, เจงิเหอ แม่ทัพขันที ซําปอกง (กรุงเทพฯ: มติชน, 2546), 104-116. 
9วินัย พงศศ์รีเพียร, หมิงลือสู่-ชิงสือสู่ บันทึกเรืองจริงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์

ชิงฯ, 103. 
10พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์, การเมืองในประวัติศาสตร์ยุคสุโขทัย-อยุธยาพระมหาธรรม

ราชากษัตราธิราช, 37. 
11พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) และ พระราชพงศาวดารกรุงศรี

อยุธยาฉบับหลวงประเสริฐ คาํให้การชาวกรุงเก่า คาํให้การขุนหลวงหาวดั, 393. 
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จารึกพระราชไอยการลกัษณะลกัพา กาํหนดกฎระเบียบลงโทษผูฝ่้าฝืนเรืองไพร่หนีขา้หนีนาย12 

และกล่าวถึงการสถาปนาเมืองกาํแพงเพชรและการทาํพิธีราชาภิเษกกษตัริยพ์ระองค์หนึงของ

อยธุยา13 เพือขึนเสวยราชยที์เมืองกาํแพงเพชร พระนามกษตัริยใ์นจารึกหลกันีไดรั้บการตีความว่า

หมายถึงสมเด็จพระนครินทราชา ในขณะทียงัไม่ไดขึ้นครองราชยที์อยุธยาแต่ขึนครองราชยที์เมือง

กาํแพงเพชรจนสามารถรวบรวมหวัเมืองเหนือไดส้าํเร็จ14 

จากนันในปี พ.ศ. 1952 สมเด็จพระนครินทราชาจึงเขา้ยึดอาํนาจจากสมเด็จพระราม

ราชาธิราช ราชวงศ์ละโวแ้ละขึนครองราชยเ์ป็นกษตัริยอ์ยุธยาพระนามว่าสมเด็จพระนครินทรา        

ธิราช15 การขึนครองราชยใ์นครังนีนอกจากจะทรงรวบรวมอาํนาจจากแควน้สุพรรณบุรี แควน้       

หวัเมืองเหนือ ยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากราชสาํนกัจีนสมยัราชวงศห์มิงเพราะพบบนัทึกการเดินเรือ

ครังที 2 ของแม่ทพัขนัทีเจิ งเหอทีเดินทางมายงัอยุธยาในปี พ.ศ. 1951 และคงเดินทางมาถึงในปีที

สมเด็จพระนครินทราชาหรือเจ้านครอินทร์ทรงขึนเป็นกษัตริยอ์ยุธยาแลว้ การมาของเจิ งเหอ 

นอกจากมาช่วยสนับสนุนการขึนครองราชยข์องสมเด็จพระนครินทราชาให้เป็นกษตัริยอ์ยุธยา16  

น่าจะมีส่วนช่วยถอดถอนอาํนาจเก่าอย่างราชวงศล์ะโวไ้ดอ้ย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจึงทาํให้สมเด็จ        

พระนครินทราชาสามารถยา้ยราชสาํนกัจากเมืองสุพรรณบุรีไปอยูที่อยธุยาไดส้าํเร็จและลดบทบาท

เมืองสุพรรณบุรีเป็นเพียงเมืองลกูหลวง 

ในขณะทีสมเด็จพระนครินทราชาทรงครองราชย์อยู่ทีอยุธยา สมเด็จพระบรม

ราชาธิราชที 2 (เจา้สามพระยา) ประทบัอยูก่บัพระมารดาทีเมืองพิษณุโลกจนถึงพ.ศ. 1952 จึงไดรั้บ

แต่งตงัเป็นอุปราชครองเมืองพิษณุโลก17 ต่อมาในปี พ.ศ. 1967 สมเด็จพระนครินทราชาสวรรคต 

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที 2 (เจา้สามพระยา) จึงเสด็จลงมาจากเมืองพิษณุโลกเพือขึนครองราชยที์

                                                             
12กรมศิลปากร, จารึกสมยัสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2527), 153-154. 
13ประเสริฐ ณ นคร, ผลงานค้นคว้าประวัติศาสตร์ไทยและเรืองของเกลือ (ไม่) เค็ม 

(พระนคร: โรงพิมพอ์กัษรสมยั, 2514), 52-53. 
14พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์, การเมืองในประวัติศาสตร์ยุคสุโขทัย-อยุธยา พระมหาธรรม

ราชากษัตราธิราช, 37-46.  
15เรืองเดียวกนั, 66. 
16ปริวฒัน์จนัทร, เจงิเหอ แม่ทัพขันที ซําปอกง, 102. 
17พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์, การเมืองในประวัติศาสตร์ยุคสุโขทัย-อยุธยา พระมหาธรรม

ราชากษัตราธิราช, 71. 
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อยุธยาเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที 2 จนถึงปี พ.ศ. 1991 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที 2

สวรรคต18 

ขณะนันสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถประทับอยู่ทีพิษณุโลกในตาํแหน่งอุปราชได้

เสด็จลงมาครองราชยที์อยธุยา เป็นเวลา 15 ปีและหลงัจากนันในปี พ.ศ. 2006 พระองค์จึงเสด็จขึน

ไปครองเมืองพิษณุโลกตลอดรัชกาลของพระองค์เพือควบคุมหัวเมืองเหนือ ในขณะทีทางอยุธยา

ทรงรวบรวมอาํนาจเขา้สู่ศนูยก์ลาง และลดความสาํคญัของเมืองสุพรรณบุรีเป็นเพียงหัวเมืองชนัใน 

และโปรดใหพ้ระราชโอรสคือสมเด็จพระอินทราชาทรงกาํกบัดูแล19 

จากหลกัฐานประวติัศาสตร์ชีให้เห็นว่าหลงัจากสมเด็จพระบรมราชาธิราชที 1 (ขุน

หลวงพะงั ว) ได้ขึนครองราชยที์อยุธยา ทรงโปรดให้สมเด็จพระนครินทราชา มาปกครองเมือง

สุพรรณบุรี และทา้ยทีสุดสามารถยา้ยราชสาํนกัสุพรรณบุรีไปอยู่ทีอยุธยาไดส้าํเร็จ และลดบทบาท

ของเมืองสุพรรณบุรีลง หลงัจากนนัแทบไม่มีกษตัริยพ์ระองค์ใดในอยุธยาทีเคยมาครองราชยอ์ยู่ที

เมืองสุพรรณบุรีอีกเลย 

อย่างไรก็ตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ทีกล่าวมาทงัหมด สามารถยืนยนัร่วมกับ      

ผงัเมืองสุพรรณบุรี ทีตงัอยูท่างฝังตะวนัตกใกลก้บัแม่นาํท่าจีน (ภาพที 117) มีวดัพระศรีรัตนมหา

ธาตุ สุพรรณบุรีตงัอยูเ่กือบกึงกลางเมือง ลอ้มรอบดว้ยคูนาํคนัดินในผงัสีเหลียมผืนผา้อาศยัการชกั

นาํจากแม่นําท่าจีนเข้าสู่ตัวเมือง เป็นเอกลกัษณ์สําคญัของการตังเมืองสุพรรณบุรี20 ซึงพบว่ามี

ลกัษณะเช่นเดียวกบัระบบผงัเมืองกาํแพงเพชร ทีตงัอยู่ในพืนทีราบริมแม่นําปิง มีคูนาํคันดินรูป

สีเหลียมผนืผา้ลอ้มรอบ อาศยัการชกันาํจากแม่นาํปิงเขา้สู่ตวัเมือง21 

 

 

                                                             
18พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) และ พระราชพงศาวดารกรุงศรี

อยุธยาฉบับหลวงประเสริฐ คาํให้การชาวกรุงเก่า คาํให้การขุนหลวงหาวดั, 51. 
19คณะกรรมการจดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์วฒันธรรมและโบราณคดีสานัก

นายกรัฐมนตรี,ประชุมจดหมายเหตุสมัยอยุธยา ภาค 1 (พระนคร: โรงพิมพ์สาํนักทาํเนียบ

นายกรัฐมนตรี, 2510), 95. 
20พิเศษ เจียจนัทร์พงษ,์ “นครชุมกบักาํแพงเพชร ความแตกต่างในการเลือกทาํเลทีตงั

เมือง,” ใน ข้อมูลและทัศนะใหม่ด้านสุโขทัยศึกษา (กรุงเทพฯ: โครงการศูนยสุ์โขทัยศึกษา  

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2539), 29-44. 
21เรืองเดียวกนั. 
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(ก)                                                                            (ข) 

 

ภาพที 117  ผงัเมืองทีมีคนูาํคนัดิน 

(ก) ผงัเมืองสุพรรณบุรี มีคูนาํคนัดินทรงสีเหลียมผนืผา้ลอ้มรอบวดัพระศรีรัตนมหา

ธาตุ สุพรรณบุรี 

(ข) ผงัเมืองกาํแพงเพชรมีคูนาํคนัดินทรงสีเหลียมผนืผา้รอบลอ้ม  

ทีมา: (ก) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี, เข้าถึงเมือ 29 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก 

https://www.google.co.th/maps/place/วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ/@14.4787782,100.1085046,4228m; 

(ข) กรมศิลปากร 

 

การทีระบบผงัเมืองกาํแพงเพชรมีลกัษณะเช่นเดียวกับระบบผงัเมืองสุพรรณบุรี 

พิจารณาจากหลกัฐานศิลาจารึกหลกัที 38 กล่าวถึงการสถาปนาเมืองกาํแพงเพชรขึนในปี พ.ศ. 1940 
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และทาํพิธีราชาภิเษกกษตัริยพ์ระองค์หนึงขึนครองราชยที์เมืองกาํแพงเพชรเชือกนัว่าเป็นสมเด็จ

พระนครินทราชา22 

เมือนาํค่าอายุเมืองกาํแพงเพชรทีจารึกระบุว่าสร้างขึนในปี พ.ศ. 1940 หรือราวกลาง

พุทธศตวรรษที 20 มากาํหนดอายผุงัเมืองสุพรรณบุรี ซึงเป็นผงัเมืองตน้แบบจากภาคกลาง จึงตอ้ง

สร้างขึนก่อนเมืองกาํแพงเพชร โดยมีค่าอายุตกอยู่ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที 20 สอดคลอ้งกับ

หลกัฐานโบราณคดีทีกาํหนดอายุอยู่ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที 2023 สามารถนํามากาํหนดอาย ุ          

ผงัเมืองสุพรรณบุรี และวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ซึงเป็นวดัมหาธาตุประจาํเมือง ว่าควร

สร้างขึนพร้อมกนั ในช่วงตน้พุทธศตวรรษที 20  

 

สรุปผลการศึกษาเอกสารทางประวตัศิาสตร์ 

 

เอกสารทางประวติัศาสตร์มีความสัมพนัธ์กนัเป็นอย่างดีกบัหลกัฐานศิลปกรรม และ

หลกัฐานโบราณคดีว่าวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี น่าจะสร้างขึนในช่วงตน้พุทธศตวรรษที 

20 ซึงตรงกบัช่วงทีสมเด็จพระนครินทราชาครองราชยอ์ยู่ทีเมืองสุพรรณบุรีจนทาํให้เศรษฐกิจ

ภายในเมืองมีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จากการติดต่อกับราชสํานักจีนสมยัราชวงศห์มิงด้วย

พระองคเ์องรวมถึงการควบคุมเสน้ทางการคา้ทางฝังตะวนัตกของแม่นาํเจา้พระยาจึงน่าจะเป็นปัจจยั

สาํคญัทีทาํให้สามารถสร้างวดัมหาธาตุประจาํเมืองขึนได ้โดยพิจารณาประกอบร่วมกบัผงัเมือง

สุพรรณบุรี ทีน่าจะสร้างขึนพร้อมกนัในช่วงตน้พุทธศตวรรษที 20 

                                                             
22สมเด็จพระนครินทราชา จากราชวงศสุ์พรรณภูมิน่าจะเป็นกษตัริยที์สถาปนาเมือง

กาํแพงเพชรเพราะมีความเกียวดองอยูก่บัหวัเมืองเหนือ อีกทงัปีการสถาปนาเมืองกาํแพงเพชรเป็นปี

ทีหลงัลงมาจากปีสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที 1 ถึง 9 ปี และเป็นปีก่อนทีสมเด็จ       

พระบรมราชาธิราชที 2 (เจา้สามพระยา) ขึนครองราชยเ์มืองพิษณุโลกในปี พ.ศ. 1952 ถึง 12 ปี ช่วง

ระยะเวลาดงักล่าวนีจึงตรงกบัช่วงอายุของสมเด็จพระนครินทราชาอย่างพอดีดูเพิมเติมใน พิเศษ  

เจียจนัทร์พงษ,์ การเมอืงในประวตัศิาสตร์ยุคสุโขทัย-อยุธยา พระมหาธรรมราชากษัตราธิราช, 37-

46.  
23สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติที 2 สุพรรณบุรี, “การดาํเนินงาน

ขุดคน้และขุดแต่งทางโบราณคดีทีกาํแพงเมืองโบราณสุพรรณบุรี,” ใน ผลการดําเนินทางโบราณคดี 

กําแพงเมืองโบราณสุพรรณบุรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี (กรุงเทพฯ: สมาพนัธ์ จาํกดั, 

2545), 19, 26. 
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นอกจากนีหลงัจากการสร้างวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรีเสร็จแลว้ ยงัพบร่อย

รอยการซ่อมปีกปรางค ์ทีอาจถกูซ่อมขึนก่อนหรือพร้อมกบัการซ่อมลวดลายปูนปันประดบัปรางค์

ประธานทีเป็นลวดลายแบบจีน ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที 21 หลกัฐานการซ่อมแซมภายใน            

วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 

สุพรรณบุรีทียงัมีอยู่อย่างต่อเนืองสอดคลอ้งกับหลกัฐานโบราณคดีทีพบก็มีอายุหลงัลงมาด้วย

เช่นกนั ถึงแมว้่าหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ไดก้ล่าวถึงการลดบทบาทเมืองสุพรรณบุรีลง หลงัจาก

การยา้ยศนูยก์ลางอาํนาจไปอยูที่อยธุยา 
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บทที 5 

บทสรุป 

 

จากการศึกษาทีผา่นเกียวกบัวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ไดอิ้งอยู่กบัจารึกลาน

ทองเป็นสาํคญั ดงันนั การศึกษาในครังนีจึงนาํเอารูปแบบศิลปกรรม หลกัฐานโบราณคดี และขอ้มลู

ประวติัศาสตร์ เขา้มาช่วยตรวจสอบจารึกลานทอง ซึงมีรายละเอียดดงันี 

แผนผงัวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี เป็นแผนผงัสมยัอยุธยาตอนต้น คือ มี

ปรางคเ์ป็นประธานของวดั ลอ้มรอบดว้ยแนวระเบียงคด มีวิหารตงัอยู่ทางทิศตะวนัออกทา้ยวิหาร

ยนืลาํเขา้มาภายในระเบียงคด และมีอุโบสถตงัอยูท่างทิศตะวนัตก นอกจากนีภายในระเบียงคดยงั

พบพระพุทธรูปอู่ทองรุ่น 3 จาํนวน 1 องคแ์ละจากการขุดแต่งยงัพบชินส่วนเศียรพระพุทธรูปอู่ทอง

รุ่น 3 เพิมเติมอีกจาํนวน 25 เศียร สามารถนาํมายืนยนัร่วมกบัพระพุทธรูปอู่ทองรุ่น 3 ทีพบภายใน

ระเบียงคด ว่าน่าจะเคยมีพระพุทธรูปอู่ทองรุ่น 3 ประดิษฐานอยู่ภายในระเบียงคดอีกหลายองค์ จึง

กาํหนดอายแุผนผงัวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ว่าควรสร้างขึนราวตน้พุทธศตวรรษที 20  

ส่วนปรางคป์ระธาน มีรูปแบบจดัอยูใ่นสมยัอยธุยาตอนตน้ เช่น ฐานปรางค์ไม่สูงมาก

นัก ผนังเรือนธาตุเอนสอบ ไม่มีตรีมุข ยอดปรางค์เป็นทรงพุ่มสูงขนาดใหญ่ ขนาบข้างด้วยปีก

ปรางค ์(ทีมีร่องรอยการซ่อม) ประดบัดว้ยลวดลายปูนปันแบบเขมรทีน่าจะสร้างขึนพร้อมกบัปรางค์

ประธาน เช่น  ลายกลีบบวั ลายตุ่มแหลม ส่วนลวดลายปูนปันแบบจีนเป็นลวดลายซ่อมในช่วงตน้

พุทธศตวรรษที 21 ถึงแมว้่าลวดลายปูนปันประดับเป็นงานทีทาํขึนสองสมยั แต่รูปแบบปรางค์

ประธานสามารถกาํหนดอายรุ่วมกบัแผนผงัของวดั ซึงเป็นงานทีสร้างขึนในระยะเดียวกนั รวมถึง

เจดียร์ายระฆงัในผงัแปดเหลียม ทีมีรูปแบบก่อนกลางพุทธศตวรรษที 20 จึงกาํหนดอายุวดัพระศรี

รัตนมหาธาตุสุพรรณบุรี อยู่ราวต้นพุทธศตวรรษที 20 สอดคลอ้งกับหลกัฐานโบราณคดีทีพบ

ภายในวดัคือ เศษเครืองถว้ยเซลาดอน สมยัราชวงศห์ยวน และเศษเครืองถว้ยเวียดนาม สมยัราชวงศ์

เตรินกาํหนดอายอุยูใ่นช่วงตน้พุทธศตวรรษที 20 และจากการขุดแต่งยงัพบเศษเครืองถว้ยจีนทีมีอายุ

หลงัลงมาราวอยธุยาตอนกลางจนถึงรัตนโกสินทร์ หรือ พุทธศตวรรษที 21–25 สอดรับกบัหลกัฐาน

การซ่อมปีกปรางคแ์ละลวดลายปูนปันแบบจีนทีเป็นงานซ่อมขึนในภายหลงั 
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หลกัฐานศิลปกรรม และหลกัฐานโบราณคดี ทีกล่าวในขา้งตน้สัมพนัธ์กบัหลกัฐาน

ทางประวติัศาสตร์ในช่วงตน้พุทธศตวรรษที 20 คือ จากรูปแบบศิลปกรรมทีมีอายอุยูใ่นช่วงเดียวกบั

วดัมหาธาตุ อยธุยา สร้างในปี พ.ศ. 1917 และก่อนวดัราชบูรณะ อยุธยา ทีสร้างขึนในปี พ.ศ. 1967 

ในสมยัสมเด็จพระบรมราชาธิราชที 2 ช่วงเวลาตงัแต่ ปี พ.ศ. 1917-1967 มีระยะห่างกนัถึง 50 ปีซึง

ตรงกบัช่วงทีสมเด็จพระนครินทราชาไดเ้สด็จมาครองราชยที์เมืองสุพรรณบุรี  

หลงัจากนนัสมเด็จพระนครินทราชาไดเ้สด็จขึนไปครองราชยที์สุโขทยั กาํแพงเพชร 

และยา้ยศูนยก์ลางอาํนาจไปอยู่ทีอยุธยาจึงไม่มีเหตุผลใดเลยทีสมเด็จพระนครินทราชาจะกลบัมา

สร้างวดัมหาธาตุประจาํเมืองขึนในภายหลงั รวมทงักษตัริยที์ขึนครองราชยอ์ยธุยาต่อจากสมเด็จพระ

นครินทราชา ไม่ปรากฏว่ามีกษตัริยพ์ระองคใ์ดเคยมาครองทีเมืองสุพรรณบุรี จากหลกัฐานทีกล่าว

มาทงัหมดจึงยนืยนัไดว้่าวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี น่าจะสร้างขึนในสมยัสมเด็จพระนคริ

นทราชาครองราชยอ์ยูที่เมืองสุพรรณบุรีจนถึงปี พ.ศ. 1927 ทีพระองคจ์ะตอ้งเสด็จขึนไปครองราชย์

ทีหวัเมืองเหนือ ดงันนัวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี น่าจะสร้างขึนราวตน้พุทธศตวรรษที 20 

คือ ตงัแต่ปี พ.ศ. 1917-1927 หรือในช่วงระยะเวลา 10 ปีและน่าจะสร้างขึนพร้อมกบัการสร้างผงั

เมืองสุพรรณบุรีดว้ยเช่นกนั 

หลกัฐานทงัหมดนาํมาพิจารณาร่วมกบัจารึกลานทองทงั 3 แผน่ พบว่ามีความใกลเ้คียง

กบัการตีความจารึกลานทอง กล่าวคือ วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี น่าจะสร้างขึนในสมยั

พระนครินทราชา ส่วนการซ่อมในจารึกลานทองระบุว่าพระโอรสของพระจกัรพรรดิทีตีความกนัวา่

หมายถึงสมเด็จพระบรมราชาธิราชที 2 (เจา้สามพระยา) ไดเ้ขา้มาซ่อมสถูปทีพระบิดาไดส้ร้างไว้

จากการศึกษาในครังนียงัไม่ปรากฏหลกัฐานชดัเจน ทาํไดเ้พียงตงัขอ้สนันิษฐานว่าร่องรอยการซ่อม

ปีกปรางคป์รางคป์ระธานอาจทาํขึนสมยัสมเด็จพระบรมราชาธิราชที 2 หรือในคราวเดียวกบัการ

ซ่อมลวดลายปูนปันแบบจีนในช่วงตน้พุทธศตวรรษที 21สมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

การศึกษาวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรีในครังนี ยังไม่ใช่คําตอบสุดท้าย เพราะ

ยงัมกีารขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดีภายในวดัอย่างต่อเนืองและได้พบหลกัฐานทีน่าสนใจเพิมเติม

อกีเป็นจาํนวนมากซึงอาจนําไปสู่การวเิคราะห์ตคีวามใหม่ให้มคีวามครบถ้วนรอบด้านมากยงิขึน 
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