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บทคัดย่อ 
 สุพรรณภูมิเป็นชื่อที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 ซึ่งนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าคือบ้านเมืองในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 19 ร่วมสมัยสุโขทัย มีที่ตั้งอยู่บริเวณที่ปัจจุบันคือเมืองสุพรรณบุรี รัฐสุพรรณภูมิไม่ได้รับ
การถูกกล่าวถึงมาก อาจเรียกได้ว่า หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์กระแสหลักและการรับรู้ของคนทั่วไป 
งานวิจัยนี้ได้ส ารวจหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับรัฐสุพรรณภูมิ ทั้งเอกสาร โบราณสถาน โบราณวัตถุ จากนั้น
ได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะครูในโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีความสนใจ 38 คน มาจัด
ประชุมกลุ่มย่อย 2 ครั้ง ร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมรัฐ
สุพรรณภูมิ จากการวิจัยพบว่า สุพรรณภูมิเป็นรัฐที่ก าเนิดในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 จากการเป็นชุมชน
ทางการค้า แหล่งของป่า แหล่งเพาะปลูก และแหล่งผลิตภาชนะดินเผาบริเวณลุ่มน้ าท่าจีนโดยเป็นพ้ืนที่
ที่เคยถูกท าประโยชน์มาก่อน เอ้ือให้ผู้มาใหม่สามารถใช้ประโยชนจากพ้ืนที่ได้สะดวก รัฐแห่งนี้เติบโต
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 ดังปรากฏในจารึกพ่อขุนรามค าแหง และความเจริญขึ้นในช่วงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 19 จากการปรากฏตัวของผู้น ารัฐคือสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าและเจ้านครอินทร์ ซึ่ง
ต่อมาได้ขยายอ านาจเศรษฐกิจการเมืองไปปกครองกรุงศรีอยุธยา รัฐสุพรรณภูมิมีรูปแบบศิลปกรรม
เฉพาะตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบเจดีย์ที่มีลักษณะส าคัญคือมีส่วนเรือนประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ใน
ผัง 8 เหลี่ยม ต่อมาได้วิวัฒนาการกลายเป็นเจดีย์องค์ระฆังตั้งอยู่ฐาน 8 เหลี่ยมซึ่งเราก็พบเจดีย์ลักษณะนี้
ในพระนครศรีอยุธยาจ านวนมาก สอดรับกับพงศาวดารที่ว่ากษัตริย์ราชวงศ์สุพรรณภูมิได้ไปปกครองกรุง
ศรีอยุธยาในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19–21 
 
ค าส าคัญ: สังเคราะห์, ประวัติศาสตร์,  รัฐสุพรรณภูมิ,  การมีส่วนร่วม 
 
Abstract 
 Suphannabhume is a name, firstly appeared in Sukhothai tablet 1. Historians 
believe it was ancient state during 19-20century BE. It was centered in Suphanburi. 

                                                           
1 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 
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However, Thais mostly have few knowledge on history of Suphannabhume State and its 
significance. This research project explored knowledge of history of Suphannabhume 
State, as well as its significance through evidences such as documents, historical sites and 
artifacts. It set stages of ‘focus group’, inviting teachers from schools in Suphanburi who 
are interested inhistory of Suphanburi, to participate, to analyze and synthesize the 
knowledge of history of Suphannabhume State. The research project found that 
Suphannabhume State was originated in 18 century BE as community of trade and of rice 
suppler, ‘resources from the wood’ suppler, and ceramic suppler. Suphannabhume State 
gradually controlled the economy of all Ta-chin rivers. It raised its power and being 
recognized in 19 century BE when the state leaders named ‘Khun Laung Pao Ngouy’ and 
‘Jao Nakhon In’ extended his political economy to Ayutthaya. The research project also 
found that there was tropical art of Suphannabhume State, especially art of pagoda, having 
Buddha setting on 8 sitesof pagoda above its foundation. It later developed to become 
the typical shape of pagoda in Ayutthaya, ‘O shape’with 8 sites foundation. This art of 
pagoda was corresponded to the historical document which states that the kings of 
Ayutthaya in early period came from Suphannabhume State. 
 
Keywords: synthesis, history, Suphannabhume, Participation 
 
บทน า 
 สุพรรณภูมิเป็นชื่อที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 ซึ่งนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าคือบ้านเมือง
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 ร่วมสมัยสุโขทัย มีที่ตั้งอยู่บริเวณที่ปัจจุบันคือเมืองสุพรรณบุรี รัฐสุพรรณ
ภูมิไม่ได้รับการถูกกล่าวถึงมาก อาจเรียกได้ว่า หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์กระแสหลัก สาเหตุ
เพราะ(1) ไม่พบหลักฐานโบราณสถานและโบราณวัตถุมากนัก หรือหากพบบ้างก็ถูกตีความให้เป็น
ศิลปะเขมร สุโขทัย อยุธยา (2) หลักฐานที่มีอยู่ถูกท าลาย มีการขุดหาของมีค่าในพื้นที่เมืองสุพรรณบุรี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังสมครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา น าโบราณวัตถุไปลักลอบขายต่อ     การ
ลักลอบขุดท าให้โบราณสถานเสียหาย นอกจากนี้หลังปี พ.ศ. 2502 เป็นต้นมา ประเทศเข้าสู่กระแส
การพัฒนาสมัยใหม่ มีการไถร่องรอยโบราณสถานทิ้งเพ่ือใช้ประโยชน์พ้ืนที่ ท าให้หลักฐานที่มีน้อยยิ่ง
สูญหาย 
 อย่างไรก็ดีนับจากปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา มีความก้าวหน้าในเรื่องโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ศิลป์ มีการขุดส ารวจโบราณสถานในเมืองสุพรรณบุรี มีข้อมูลมากพอที่จะก าหนดอายุ
ของโบราณสถานในเมืองสุพรรณ โดยเปรียบเทียบกับโบราณสถานในพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้มี
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การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรมระหว่างล้านนา สุโขทัย อยุธยา นครศรีธรรมราช ท าให้มี
ความเข้าใจมากพอที่จะก าหนดรูปแบบและพัฒนาการเจดีย์ที่พบในเมืองสุพรรณบุรี 

ด้วยสาเหตุดังกล่าว โครงการวิจัยนี้ได้รวบรวมเรื่องราวของเมืองสุพรรณบุรีให้เป็นระบบ
ชัดเจน เพ่ือน ามา วิเคราะห์ อภิปรายให้เกิดองค์ความรู้เรื่องรัฐสุพรรณภูมิ 
 
การตีความหลักฐาน 
 การวิจัยเรื่องรัฐสุพรรณภูมิอิงอยู่บนหลักฐาน 3 ส่วน (1) หลักฐานพงศาวดารสมัยอยุธยา 
ในช่วงรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราช หรือขุนหลวงพ่องั่ว สมเด็จพระนครินทร์ หรือเจ้านครอินทร์ 
ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก าหนดให้เป็นช่วงยุคปลายของรัฐสุพรรณภูมิ ก่อนที่สุพรรณจะลดความส าคัญลง 
และกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จเจ้าสามพระยาและสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ  นอกจากพงศาวดารดังกล่าว ยังมีจารึกที่เก่ียวข้อง เช่น ศิลาจารึกหลักที่ 1 จารึกลานทองวัด
ส่องคบ จารึกลานทองวัดปู่บัว ฯลฯ (2) หลักฐานโบราณสถานเจดีย์ พบในเมืองสุพรรณและ
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรม ประกอบกับหลักฐาน
ภาชนะดินเผาที่พบในการส ารวจขุดค้นในบริเวณโบราณสถานดังกล่าว (3) หลักฐานในพื้นที่ พบเตา
ภาชนะดินเผาจ านวนมากที่บ้านบางปูนที่ท าให้ท้องถิ่นเป็นแหล่งผลิตผลิตภาชนะดินเผาที่ส าคัญ พบ
สภาพพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการเพาะปลูกข้าวที่ท าให้ท้องถิ่นเป็นแหล่งเพาะปลูกส าคัญ และพบหลักฐานการ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรในพ้ืนที่ป่า อ.อู่ทอง และ อ.ด่านช้าง ที่สะท้อนให้เห็นว่าท้องถิ่นเป็นแหล่ง
ทรัพยากรส าคัญ 
 การตีความหลักฐานน ามาสู่ข้อสมมุติฐานว่า รัฐสุพรรณภูมิมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19 
และ 20 ปรากฏเจ้าเมืองในพงศาวดารอย่างน้อย 2 พระองค์คือ (1) ขุนหลวงพ่องั่วซึ่งต่อมาเป็น
กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาพระนามสมเด็จพระบรมราชาธิราช และ (2) เจ้านครอินทร์ซึ่งต่อมาเป็นกษัตริย์
กรุงศรีอยุธยาพระนามสมเด็จพระนครินทราธิราช ส่วนอีกพระองค์คือ พระบิดา/พระญาติของเจ้านคร
อินทร์ยังไม่ปรากฏพระนามแน่ชัด 
 ผู้วิจัยศึกษารูปแบบศิลปะเจดีย์ในพระนครศรีอยุธยาซึ่งกรมศิลปากรได้ระบุว่าสร้างในช่วง
พุทธศวรรษที่ 19- 20 แล้วน ามาเปรียบเทียบกับรูปแบบเจดีย์ที่พบในเมืองสุพรรรณบุรี ขณะเดียวกัน 
ก็น าผลการขุดค้นภาชนะดินเผามาเปรียบเทียบ ผลการศึกษาพบว่า เจดีย์เมืองสุพรรรณบุรีมีรูปแบบ
เก่าแก่กว่าเจดีย์ที่พบในพระนครศรีอยุธยาเล็กน้อย แต่ทั้งสองแห่งมีรูปแบบสืบเนื่องกัน มีส่วนที่
แตกต่างกันบางประการและเหมือนกันบางประการ ผลการเปรียบเทียบฯ น ามาสู่ข้อวินิจฉัยว่าเจดีย์ที่
พบในเมืองสุพรรณบุรีบางแห่งน่าจะสร้างร่วมสมัยกับอยุธยาตอนต้น คือปลายพุทธศวรรษที่ 19- 20 
หรือก่อนหน้านั้นเล็กน้อย แต่ไม่น่าจะเก่าไปถึงพุทธศตวรรษที่ 18 
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กระบวนการศึกษา 
 งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ต้องการกระตุ้นให้เกิดการสืบค้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นรัฐสุพรรณภูมิ 
โดยใช้กระบวนการศึกษาวิจัยทีแ่บ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน (1) ศึกษาเอกสารชั้นต้น ได้แก่ พงศาวดารอยุธยา 
จารึกเขมร และจารึกสุโขทัย (2) ศึกษาเอกสารวิพากษ์ ได้แก่ งานศึกษารัฐสุพรรณภูมิ งานศึกษารูปแบบ
ศิลปกรรมเขมร สุโขทัย อยุธยา (3) ลงพ้ืนที่ส ารวจรวม 54 ครั้ง โดยเป็นการลงพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ก่อนได้รับทุนวิจัย และหลังได้รับทุนวิจัย (4) จัดการเสวนากลุ่ม 2 ครั้ง ครั้งแรกโดยด าเนินงานร่วมกับ
ฝ่ายการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี (5) น าเสน
ผลงานการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
สุพรรณภูมิที่ปรากฏในจารึก 
 สุพรรณภูมิ ปรากฏนามขึ้นครั้งแรกในจารึกสุโขทัยหลักที่1 ศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง(ด้านที่ 4 
บรรทัดที่ 17-22) บอกเล่าเรื่องราวของเมืองสุโขทัยในรัชสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราชซึ่งเสวยราช
สมบัติที่เมืองสุโขทัยในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ความว่า“....ปราบเบื่องตะวันออก รอด สรลวง สองแคว 
ลุมบาจาย สคา เท้าฝั่งของเถีงเวียงจันทร์ เวียงค าเป็นที่แล้ว เบื้(อ)งหัวนอน รอดคนที พระบาง แพรก 
สุพรรณภูมิ ราชบุรี เพชรบุรี  ศรีธรรมราช ฝั่งทะเลสมุทรเป็นที่แล้ว...” 
 จากข้อความในจารึกท่ีระบุชื่อเมืองสุพรรณภูมินั้นชี้ให้เห็นว่า เมืองสุพรรณภูมิมีปรากฏมาแล้ว
ตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาเมื่อได้มีการค้นพบจารึกหลักท่ี 48 เป็นจารึกท่ีลานทองวัดส่องคบ 
จังหวัดชัยนาท (ในหนังสือจารึกประเทศไทย เล่ม5 ใช้ชื่อว่า จารึกวัดส่องคบ1) ซึ่งระบุศักราชที่จารึกขึ้น
เมื่อปี พ.ศ.1951 ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระรามราชาธิราช (พ.ศ.1938-1952) แห่งกรุงศรีอยุธยา มี
ข้อความระบุชื่อเมืองสุพรรณภูมิไว้ 2 ครั้งดังนี้ 
 ด้านที่ 1 (บรรทัดที่5-6) “…แต่ปีชวดนักษัตรสัมฤทธิศก ไพสาขวันอาทิตย์ตราเอกาทศเกต จึง
พระสงฆ์ทั้งหลาย แต่ ธ เจ้าเมืองประดิษฐาพระศรีรัตนธาตุ แห่งกรุงไชยสถานนาม มาตราหนึ่ง แต่ ธ เจ้า
เมืองกระท ากุศลมาแต่กระโน้นในสุพรรณภูมิ ธ ให้ทานเรือนอัน ธ กระท ากุฏีพิหารในศรี อโยธยา ให้ข้า
ทั้งสองคน แม่ลูก พระสงฆ์สี่ตน ตกเสิก...” 
 ด้านที่ 2 (บรรทัดที่ 2-4) “...ผ้าขาวผู้หนึ่งท่านให้บ าเรอแด่พระศรีรัตนมหาธาตุแห่งนครพระราม
โสด ผ้าขาวครัวหนึ่งชื่อยี่ช้างท่านให้บ าเรอแด่พระมหาเถรธรรมบุตรแห่งศรีสุพรรณภูมิ มาแล้ว แต่ท าบุญ
อันเริ่มล้นพ้นไป พระเจ้าหากตรัส ชแล...” 

ข้อความในจารึกนี้ท าให้ได้ทราบว่าเมืองสุพรรณภูมิที่ปรากฏชื่อในจารึกพ่อขุนรามค าแหง
มหาราชยังคงมีพัฒนาการสืบเนื่องมาจนถึงสมัยอยุธยาโดยไม่ได้ร้างไป 

นอกจากนี้ในเอกสารชินกาลมาลีปกรณ์ ซึ่งแต่งโดยพระรัตนปัญญาเถระ พระภิกษุชาวล้านนา 
เมื่อพ.ศ.2060 ได้เล่าเรื่องพระสีหลปฏิมาหรือพระพุทธสิหิงค์ มีความตอนหนึ่งได้กล่าวถึงเรื่องราวการ
ขยายอ านาจของกรุงศรีอยุธยาไปยังสุโขทัย สมัยที่พระมหาธรรมราชาลิไทครองเมืองสุโขทัย ความว่า 
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“...ครั้งหนึ่งเมืองชัยนาท (พิษณุโลก) เกิดทุพภิกขภัย พระเจ้ารามาธิบดี กษัตริย์อโยชชปุระเสด็จ
มาจากแคว้นกัมโพช ทรงยึดเมืองชัยนาทนั้น โดยท าทีว่าเอาข้าวมาขาย ครั้นยึดได้แล้วทรงตั้งมหา
อ ามาตย์ของพระองค์ชื่อว่า วัตติเดช ซึ่งครอง เมืองสุพรรณภูมิ ให้มาครองเมืองชัยนาทส่วนพระองค์เสด็จ
กลับ อโยชชปุระ ต่อแต่นั้นมาพระเจ้าธรรมราชาก็ส่งบรรณาการเป็นอันมากไปถวายพระเจ้ารามาธิบดีทูล
ขอเมืองชัยนาทคืน ฝ่ายพระเจ้ารามาบดีก็ทรงประทานคืนแก่พระเจ้าธรรมราชา วัตติเดชอ ามาตย์ก็
กลับไปเมืองสุพรรณภูมิ...”ทั้งนี้ วัตติเดชอ ามาตย์ผู้นี้ น่าจะหมายถึง ขุนหลวงพะงั่ว ขณะที่ครองอยู่เมือง
สุพรรณบุรีก่อนจะเสวยราชสมบัติในกรุงศรีอยุธยา  

ส่วนเอกสารที่เรียกชื่อเมือง “สุพรรณบุรี” เป็นครั้งแรกคือ พงศาวดารฉบับวันวลิต ที่เขียนโดย
ชาวฮอลันดาชื่อ วันวลิต ที่เข้ามากรุงศรีอยุธยาช่วงรัชกาลพระเจ้าปราสาททอง ในปีพ.ศ. 2182 และ
เอกสารของไทยที่เรียกชื่อเมือง “สุพรรณบุรี” เป็นครั้งแรกคือ พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ
อักษรนิติ์ ซึ่งเป็นเอกสารที่เขียนขึ้นในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีเจ้า (พระเจ้าอู่ทอง) เสด็จนฤพาน 
และให้พระราชกุมาร (สมเด็จพระราเมศวร) เสวยราชสมบัติต่อมา ต่อมาสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้า 
(ขุนหลวงพะงั่ว) เสด็จมาจากเมืองสุพรรณบุรีขึ้นเสวยราชสมบัติที่กรุงศรีอยุธยา และให้สมเด็จพระราเม
ศวรไปเสวยราชสมบัติที่ลพบุรีแทน 

รัฐสุพรรณภูมิในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 
ผู้วิจัยเห็นด้วยกับสมมุติฐานเดิมที่ว่า รัฐสุพรรณภูมิได้รับอิทธิพลความเจริญมาจากเมืองละโว้

และอาณาจักรเขมรในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กลางพุทธศตวรรษท่ี 18ตามที่ปรากฏค าว่า“สุพรรณปุ
ระ” ในจารึกควบคู่ไปกับเมืองอ่ืนๆ ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี ฯลฯ อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า 
ในช่วงนี้ท้องถิ่นอาจเผชิญปรากฏการณ์ส าคัญคือ มีผู้คนจากตอนเหนือเคลื่อนย้ายลงมาท ามาหากินและ
ตั้งถิ่นฐาน เช่นเดียวกับท้องถิ่นอ่ืนๆ เช่น เมืองสุโขทัย และล้านนา 

หลักฐานที่น ามาวิเคราะห์ในที่นี่แบ่งเป็น 2 ส่วน 
ส่วนที่ 1 รูปแบบศิลปกรรมอิทธิพลเขมร พบอย่างน้อย 2 แห่ง แห่งที่ 1คือ เนินทางพระ กรม

ศิลปากรได้พบพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และเครื่องประดับศาสนาสถานประจายอยู่ในพ้ืนที่ ปัจจุบัน
แสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุพรรณบุรี แห่งที่  2 คือ บ้านหนองแจง ผู้วิจัยพบเครื่องประดับ
ศาสนาสถาน พระพุทธรูปนาคปรกศิลาแลง จ านวน 2องค์พระพิมพ์และพระพุทธรูปส าริด กระจายอยู่ใน
พ้ืนที่ ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในโรงเรียนวัดตาพระยา บ้านหนองแจง นอกจากโบราณสถานทั้งสองแห่งยัง
พบโบราณวัตถุศิลปะเขมรกระจายอยู่ในเขตอ าเภออู่ทองปัจจุบันโบราณสถานทั้ง 2 แห่งถูกท าลายไป
มาก ศิลาแลงจากเนินทางพระถูกชาวบ้านขนย้ายไปยังสถานทีอ่ื่นเพ่ือใช้ในการก่อสร้างศาสนาสถาน ส่วน
ศิลาแลงจากบ้านหนองแจงถูกขนย้ายไปยังวัดวังกุ่ม อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี ส่วนที่เหลือถูกเก็บรวบรวม
อยู่ที่โรงเรียนวัดหนองแจงนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานรูปแบบของโบราณสถานว่าน่าจะคล้ายกับรูปแบบ
โบราณสถานที่พบในปราสาทเมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรีและวัดก าแพงแลง จังหวัดเพชรบุรี  
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ส่วนที่ 2 โบราณสถานอิทธิพลศิลปะปาละพบอย่างน้อย 2 แห่ง แห่งที่ 1 คือ วัดปู่บัว บ้านบาง
ปูน พบเจดีย์อิทธิพลศิลปะปาละในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18 เจดีย์แห่งนี้ส านักศิลปากรที่ 2 ได้ขุดค้นฐาน
รากและบูรณะองค์เจดีย์ ในการบูรณะได้พบ อิฐดินเผามีจารึกตัวอักษร ซึ่งผู้วิจัยได้น าอิฐนี้ไปขอข้อ
วินิจฉัยจาก อาจารย์เทิม มีเต็ม ได้ข้อวินิจฉัยว่า เป็นรูปอักษรอิทธิพลเขมร มักปรากฏรูปอักษรอย่างนี้ใน
สมัยที่ศิลปะเขมรรุ่งเรือง พบมากในอีสานใต้ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 16–18 นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ พบ
เอกสารตกส ารวจเป็นเอกสารจารึกลานทองวัดปู่บัวที่ได้รับการท าส าเนาอยู่ในหอสมุดแห่งชาติ กล่าวถึง
บุคคลจากเมือง หริภุญชัยได้มาสร้างพระศาสนา(เจดีย์?)ขึ้นที่เมืองสุพรรณภูมแิห่งที่ 2 คือ บริเวณอ าเภอ
ด่านช้าง พบฐานเจดีย์ก่อสร้างด้วยอิฐ เคยขุดพบพระพิมพ์สวมเทริดขนนก อิทธิพลศิลปะปาละ ปัจจุบัน
นี้ฐานเจดีย์ดังกล่าว ถูกขุดรื้อท าลายไป เนื่องจากชาวบ้านขุดหาพระพิมพ์ 

จากหลักฐานดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า รัฐสุพรรณภูมิได้รับอิทธิพลความเจริญมาจากเมืองละโว้ และ
อาณาจักรเขมรเป็นหลักตามสมมุติฐานเดิมที่เชื่อกันมา อย่างไรก็ดี การพบหลักฐานโบราณสถานและ
โบราณวัตถุศิลปะปาละช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งนอกจากจะพบในลพบุรีแล้ว ยังพบมากในอาณาจักร
พุกามและเมืองหริภุญชัย ได้ท าให้เกิดข้อสงสัยได้ว่า รัฐสุพรรณในช่วงต้นมีความเกี่ยวข้องกับบ้านเมือง
ตอนเหนือบ้างหรือไม่อย่างไร 

รัฐสุพรรณภูมิในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 
ผู้วิจัยเห็นด้วยกับสมมุติฐานเดิมที่ว่า รัฐสุพรรณภูมิได้รับความเจริญจากอาณาจักรสุโขทัยและ

ล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19ด้วย “สุพรรณภูมิ” ปรากฏชื่อครั้งแรกจาก จารึกหลักที่ 1หรือจารึกพ่อ
ขุนรามค าแหง ซ่ึงเป็นช่วงที่อาณาจักรและบ้านเมืองตอนเหนือก าลังขยายอ านาจเศรษฐกิจ-การเมือง 

จากการส ารวจพ้ืนที่ พบมีหลักฐานคือ วิหารวัดป่าเลไลยก์ที่สร้างเป็นมณฑปมีขนาดพอดี
พระพุทธรูปเหมือนกับที่พบในโบราณสถานรอบเมืองสุโขทัย นอกจากนี้ยังพบโบราณสถานที่กล่าวกันว่า
เป็นวัดมอญโบราณ 2 แห่ง มีพระประธานหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ซึ่งก็นับว่าสอดคล้องกับเหตุการณ์
ช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 ถึง 20 ทีอ่าณาจักรสุโขทัยติดต่อสัมพันธ์กับเมืองพันในอาณาจักรมอญ 

จากการส ารวจพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียงคือเมืองสรรค์บุรีจังหวัดชัยนาท พบโบราณสถานวัดโตนด
หลาย มเีจดีย์ศิลปะสุโขทัย ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ก าหนดอายุช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19–20 โบราณสถาน
แห่งนี้อาจสะท้อนถึงความพยายามของผู้น ารัฐในอาณาจักรสุโขทัยที่จะขยายอ านาจการเมืองลงมายังลุ่ม
น้ าท่าจีน ซึ่งก็ได้ถือว่ารุกเข้ามาติดประชิดศูนย์อ านาจรัฐสุพรรณภูมิ ซึ่งก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งให้ผู้น ารัฐ
คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าได้ยกทัพไปล้อมเมืองพิษณุโลกและตีเมืองชากังราวในเวลาต่อมา 

ขณะเดียวกันก็เท่ากับว่า รัฐสุพรรณภูมิช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 19คือช่วงก่อนที่สมเด็จพระ
บรมราชาธิราชเจ้าจะยกทัพขึ้นไปยึดเมืองพิษณุโลกนั้น น่าจะมีขอบเขตหลักอยู่แค่บริเวณลุ่มน้ าท่าจีน
จังหวัดสุพรรณบุรี หรืออย่างมากก็ไปถึงบริเวณลุ่มน้ าแควจังหวัดกาญจนบุรีรัฐสุพรรณภูมิในช่วงนี้ไม่
น่าจะมีอ านาจผูกขาดไปถึงเมืองสรรค์บุรีในบริเวณลุ่มแม่น้ าน้อย สอดรับกับจารึกหลักท่ี 1 ที่กล่าวถึง
เมืองแพรกแยกออกจากเมืองสุพรรณภูมิ 
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แต่ผู้วิจัยมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า ลุ่มน้ าท่าจีนยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สร้างประโยชน์ต่อผู้น ารัฐฯ 
กล่าวคือนอกจากจะเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวและแหล่งภาชนะดินเผาดังที่ทราบกัน ที่นี่ยังเป็นแหล่งหา
ของป่าที่ส าคัญ  ทั้งนี้กรมศิลปากรได้ขุดส ารวจแหล่งโบราณคดีในอ าเภอด่านช้าง พบว่าด่านช้างเป็น
พ้ืนที่ที่มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรของป่ามาตั้งแต่สมัยโบราณ สืบเนื่องมาถึงพุทธศตวรรษที่ 18 โดยพบ
โบราณสถานและพระพิมพ์พุทธศตวรรษที่ 18 และยิ่งคับคั่งมากในสมัยอยุธยาพุทธศตวรรษท่ี 20–23
ดังนั้น ป่าตะวันตกในลุ่มน้ าท่าจีนจึงท าหน้าที่เป็นแหล่งทรัพยากรซึ่ง “ผู้มาใหม่” สามารถหาประโยชน์
จากป่าไม้แทบจะโดยทันทีโดยไม่ต้องบุกเบิกพ้ืนที่มาก 

จากการลงพ้ืนที่ส ารวจอ าเภอด่านช้าง (ส ารวจผิวดิน) ผู้วิจัยพบภาชนะดินเผา ก าหนดอายุช่วง
พุทธศตวรรษท่ี 19–21 กระจายอยู่ทั่วบริเวณเทือกเขาอ าเภออู่ทองรวม 15 แห่ง และพบชุมทางป่าที่
เชื่อมระหว่างล าน้ ากระเสียวและล าน้ าตะเพินคี่ ครอบคลุมจากลุ่มน้ าท่าจีนไปถึงลุ่มน้ าแคว ซึ่งอาจ
สะท้อนให้เห็นว่า มีการใช้ประโยชน์จากป่าไม้บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่วงกว้าง ซึ่งถึงแม้ผลการส ารวจจะไม่ได้
ท าอย่างเป็นระบบ และไม่ได้ชี้ขาดว่าพ้ืนที่แถบอู่ทองเป็นแหล่งทรัพยากรของรัฐสุพรรณภูมิ แต่การ
ส ารวจนี้ก็ถือได้ว่าสอดคล้องกับสมมุติฐาน 

รัฐสุพรรณภูมิช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19–20 
 ในช่วงยุคทองนี้มีเจ้าเมืองปกครองเมืองสุพรรณอยู่อย่างน้อย 3 พระองค์ คือ 1.ขุนหลวงพ่องั่ว 

พ.ศ. 1895 – 1913 ต่อมาได้ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าปกครองกรุงศรีอยุธยา 2.พระบิดา/
พระญาติเจ้านครอินทร์ พ.ศ.1913– 1938 ปกครองในช่วงที่เจ้านครอินทร์ยังมีอายุน้อย 3.พระนคร
อินทร์ พ.ศ.1938–1952 ต่อมาได้ขึ้นเป็นสมเด็จพระนครอินทร์ปกครองกรุงศรีอยุธยา 

1. สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าหรือขุนหลวงพ่องั่ว พ.ศ. 1895 – 1913 
รัฐสุพรรณภูมิไม่มีการบันทึกเรื่องราวหรือเหตุการณ์ จึงต้องอาศัยหลักฐานจารึก พงศาวดาร 

บันทึกจากบ้านเมืองอ่ืน เช่น จารึกของสุโขทัย พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา บันทึกชินกาลมาลีปกรณ์ของ
ล้านนา เป็นต้น รัฐสุพรรณภูมิปรากฏตัวชัดขึ้นในช่วงรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชหรือขุนหลวงพ่องั่ว 
ซึ่งพระองค์ได้ปกครองเมืองสุพรรณอยู่ในขณะนั้นและได้เสด็จไปช่วยพระราเมศวรรบในศึกเขมร และขยาย
อ านาจไปยังพิษณุโลก ก่อนที่ต่อมาจะเสด็จครองกรุงศรีอยุธยา และยกข้ึนทัพขึ้นไปตีก าแพงเพชร และ
เชียงใหม่ ซึ่งท าให้เมืองสุพรรณมีความเจริญรุ่งเรือง และยังถือเป็นช่วงยุคทองของเมืองสุพรรณอีกด้วย 

 ระหว่างปี 1893–1896พงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ ระบุว่า (สมเด็จพระรามาธิบดี)      
“มีพระราชโองการให้ขุนต ารวจออกไปเชิญสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้า(ขุนหลวงพ่องั่ว)    
ผู้เป็นพระเชษฐา อยู่ ณ เมืองสุพรรณบุรี ครั้นเสด็จเข้ามาถึงพระนครแล้ว พระเจ้าอยู่หัว   
ตรัสว่า ให้อัญเชิญท่านออกไปช่วยหลานท่าน สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้า จึงยกทัพรับ
ออกไปถึงกรุงกัมพูชาธิบดี ได้รบเอาชัยชนะได้ ให้กวาดเอาครัวชาวกรุงกัมพูชาธิบดีเข้าพระ
นครเป็นอันมาก” ในพงศาวดารฯ ใช้ค าว่า “ไปช่วยหลาน” นักประวัติศาสตร์เชื่อว่า ก่อน
หน้านี้ สมเด็จพระรามาธิบดีน่าจะอภิเษกกับพระขนิษฐาของสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้า
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ด้วยเพราะการดองญาติด้วยการอภิเษกระหว่างสองเมือง ถือเป็นที่นิยมของผู้น ารัฐ แม้
สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าเองก็ทรงใช้การดองญาติด้วยการอภิเษกอย่างนี้ ระหว่าง
สุพรรณภูมิกับสุโขทัยคือพระขนิษฐาของพญาลิไท 

 ปี 1897ปีจุลศักราช 716 ตามชินกาลมาชีปกรณ์ สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้ายกทัพไปยึด
เมืองสรรค์ และล้อมพิษณุโลก โดยท าทีว่าจะไป “ขายข้าว”พระมหาธรรมราชาลิไทขอท าไม
ตรี และถวายเครื่องบรรณาการสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าได้อภิเษกกับพระมหาเทวีซึ่ง
เป็นพระขนิษฐาของพระมหาธรรมราชาลิไทและพระมหาเทวีอาจเป็นผู้ปกครองปกครอง
เมืองสุโขทัยในช่วงนั้น 

 ปี 1906 พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ บันทึกว่า ศักราช 725 ปีเกาะเบญจศก 
(สมเด็จพระรามาธิบดี)“ทรงพระกรุณาตรัสว่าเจ้าแก้วไทยออกอหิวาตกโรคตายให้ขุดขึ้เผา
เสีย ที่ปลงศพนั้นให้สถาปนาเจดีย์วิหารเป็นพระอารามแล้วให้นามชื่อว่าป่าแก้ว”  นัก
ประวัติศาสตร์เชื่อวัดป่าแก้วคือวัดใหญ่ชัยมงคลในปัจจุบัน วัดนี้มีเจดีย์ประธานที่มีรูปแบบ
ศิลปกรรมคล้ายกับวัดพระแก้วเมืองสรรค์บุรี และวัดพระรูปเมืองสุพรรณบุรี เชื่อว่าน่าจะมี
ความเกี่ยวข้องกับรัฐสุพรรณภูมิและสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้า 

 ปี 1912เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านอ านาจ สมเด็จพระรามาธิบดีเสด็จสวรรคต สมเด็จพระราเมศวร
ขึ้นครองราชย์ ส่วนสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท “ยกพลมานมัสการ” พระพุทธบาทพร้อม
ไพร่พลสันนิษฐานว่า สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าทรงใช้เวลาเตรียมไพร่พลและสร้าง
ก าแพงเมืองสุพรรรณข้ึนทั้งนี้ก าแพงเมืองและตัวเมืองสุพรรณตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่
น้ าท่าจีน สามารถใช้แม่น้ าท่าจีนเป็นปราการธรรมชาติรับศึกที่มาจากอยุธยาได้ดีโดยผลจาก
การขุดค้นก าแพงเมืองสุพรรณยังพบด้วยว่า น่าจะสร้างขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19–
20 (อรุณศักดิ์ กิ่งมณี ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่งเป็นนักวิชาการ ส านักศิลปากรที่ 2 ให้
ความเห็นว่า ก าแพงเมืองโบราณสุพรรณบุรีน่าจะถูกสร้างขึ้นในช่วงอยุธยาตอนต้น ปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 19 – 20) 

 สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าหลังครองราชย์อยุธยา 
 ในช่วงที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าครองราชย์กรุงศรีอยุธยา เมืองสุพรรณขยายอ านาจทาง
การค้าและการเมืองโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าพร้อมด้วยเจ้าเมืองสุพรรณในขณะนั้นได้ส่งเจ้านคร
อินทร์พร้อมคณะทูตไปสร้างสัมพันธไมตรีกับพระเจ้ากรุงจีน ขณะเดียวกันนั้น สมเด็จพระบรมราชาธิราช
เจ้าได้พยายามรวมเมืองพิษณุโลกและก าแพงเพชรเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักร โดยเข้าตีเมืองชา
กังราว 3 ครั้ง และยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ในช่วงปลายรัชกาล (เมืองชากังราวเป็นเมืองโบราณในลุ่ม
แม่น้ าปิงจังหวัดก าแพงเพชร อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ซึ่งท่านได้เสนอว่า
น่าจะเป็นเมืองโบราณในลุ่มแม่น้ าน่านในจังหวัดอุตรดิตถ์ ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เมืองชา
กังราวเป็นเมืองในลุ่มแม่น้ าปิงจังหวัดก าแพงเพชร) 
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 ปี 1913หลังสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 สวรรคต 1 ปี สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าเสด็จมา
กรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระราเมศวรจึงอัญเชิญพระองค์ซึ่งเป็นพระมาตุลาขึ้นครองราชย์ ทั้งนี้
สันนิษฐานว่า ในช่วงนี้พระบิดา/พระญาติของเจ้านครอินทร์คงจะได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองสุพรรณ
ภูมิแทนด้วยในขณะนั้นเจ้านครอินทร์อายุเพียง11พรรษามีอายุน้อยเกินไปกว่าที่จะครอง
เมืองสุพรรณ นอกจากนี้เจ้านครอินทร์ยังเดินทางไปจีนถึง 3 ครั้ง หากไม่มีผู้ครองเมือง
สุพรรณ ก็เป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการถูกยึดเมือง 

 ปี 1916สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าเสด็จไปตีชากังราวครั้งที่ 1โดยพระราชพงศาวดาร
ฉบับหลวงประเสริฐระบุว่า“เสด็จไปเมืองชากังราว และพญาไสแก้วพญาค าแหงเจ้าเมืองชา
กังราวออกรบต่อท่านท่านได้ฆ่าพระยาไสแก้วตาย พญาค าแหงและพลทั้งปวงหนีเข้าเมืองได้ 
ทัพหลวงเสด็จกลับคืนมา” ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดในช่วงที่พญาลิไทแห่งสุโขทัย
สวรรคต  

 ปี 1918พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐระบุว่า สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้า 
“เสด็จไปเอาเมืองพิษณุโลก และได้ตัวขุนสามแก้วเจ้าเมืองและครัวอพยพมาครั้งนั้นมาก”  

 ปี 1919สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้า ตีชากังราวครั้งที่ 2 มีทัพพระยาค าแหงและทัพ
ท้าวผ่าคองตั้งรับ สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้า ตีทัพท้าวผ่าคองแตก ได้เชลยยกกลับ
พระนครศรีอยุธยา 

 ปี 1921สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้า ตีชากังราวครั้งที่ 3 ได้เผชิญกับทัพของพระมหาธรรม
ราชา(ที่ 2) หรือพญาลือไทที่ออกมาถวายบังคม พระองค์ทรงให้ครองเมืองพิษณุโลกต่อใน
ฐานะประเทศราช 

 ปี 1929สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้า ยกทัพขึ้นไปตีเชียงใหม่ ตั้งทัพอยู่ที่ล าปาง พระราช
พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐบันทึกว่า “เสด็จไปเอาเมืองเชียงใหม่ และให้เข้าปล้นเมือง
นครล าปาง มิได้ จึงแต่งหนังสือให้เข้าไปแก่หมื่นนครเจ้าเมืองนครล าปาง เจ้าเมืองนคร
ล าปางนั้นจึงออกมาถวายบังคม และทัพหลวงเสด็จกลับคืน” 

 ปี 1931สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าสวรรคต พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐบันทึกว่า 
“เสด็จไปเอาเมืองชากังราว ครั้งนั้นสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าทรงพระประชวรหนักและ
เสด็จกลับคืน ครั้นถึงกลางทางสมเด็ตพระบรมราชาเจ้านฤพาน” 

 2. พระบิดา/พระญาติของเจ้านครอินทร์  พ.ศ.1913–1938 
พระบิดา/พระญาติของเจ้านครอินทร์  เป็นบุคคลที่หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ไทย เนื่องจาก

มิได้เป็นกษัตริย์กรุงศรีอยุธยา อย่างไรก็ดีมีกล่าวไว้ในเอกสารโบราณจีนที่กล่าวถึงเสียนหลอว่า พระบิดา
ของเจ้านครอินทร์สวรรคตในปี พ.ศ. 1938 ซึ่งนักวิชาการบางท่านคิดว่าหมายถึง สมเด็จพระบรม
ราชาธิราชเจ้า หรือขุนหลวงพ่องั่ว แต่นักประวัติศาสตร์บางท่านก็คิดว่าเป็นเจ้าเมืองสุพรรณภูมิที่
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ปกครองเมืองต่อสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้า หากเป็นกรณีหลัง ก็ถือเป็นการยืนยันตัวตนพระบิดา/
พระญาติของเจ้านครอินทร์ และอาจเป็นผู้ที่ปกครองเมืองสุพรรณในช่วงที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้า
เสด็จไปปกครองกรุงศรีอยุธยา  

 ปี 1917ส่งเจ้านครอินทร์ หรือ “เจาลู่ควนอิง” ส่งทูตไปถวายสาส์นและถวายสิ่งของให้แก่
ไทจือ หรือองค์รัชทายาทจีน 

 ปี 1918ให้เจ้านครอินทร์ น าทูตชุดแรกไปเฝ้าจักรพรรดิหงหวู่ 

 ปี 1920ให้เจ้านครอินทร์ เข้าเฝ้าจักรพรรดิหงหวู่เพ่ือถวายสุพรรณบัฏ ถวายช้าง งาช้าง 
พริกไทย ไม้ฝาง เป็นเครื่องราชบรรณาการ จากนั้น จักรพรรดิหงหวู่จึงมอบ “ตราส าหรับ
กษัตริย์แห่งเสียนหลอ” เสื้อยศแพรพรรณ และค่าเดินทางให้ และนับจากนั้น จักรพรรดิ
หงหวู่ ก็มีพระบรมราชโองการให้เสียนหลอถวายบรรณาการได้ปีละครั้ง (ในขณะที่รัฐอื่นๆ 
เช่น จัมปา อันนัม เจินละ ฯลฯ ให้ถวายได้สามปีต่อครั้ง) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่
แน่นแฟ้นระหว่างกัน 

 ปี 1926จักรพรรดิหงหวู่ มอบระบบหนังสือเดินทางให้เสียนหลอเป็นอาณาจักรแรกก่อนรัฐ
อ่ืนๆ  

 ปี 1932ส่งทตูไปจีน และถวายบรรณาการ 

 ปี 1934จักรพรรดิหงหวู่ มอบเครื่องชั่ง ตวง วัดมาตรฐานให้เสียนหลอ ท าให้ทูตเดินทางไป
ติดต่อท าการค้าได้สะดวกขึ้น 

3. เจ้านครอินทร์ พ.ศ. 1938 – 1952 
          ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า เจ้านครอินทร์ได้ขึ้นครองเมืองสุพรรณในปี พ.ศ. 1938 ภายหลังจากท่ีเจ้า
เมืององค์เดิมได้เสียชีวิตลง ผู้วิจัยไม่คิดว่า เจ้านครอินทร์จะขึ้นครองเมืองสุพรรณตั้งแต่ปี พ.ศ. 1913 
เนื่องจากขณะนั้นเจ้านครอินทร์ยังมีอายุน้อย คือมีอายุเพียง 11 พรรษา ทั้งนี้หลังจากท่ีพระองค์ได้ขึ้น
ครองเมืองสุพรรณ ก็ได้สร้างสัมพันธไมตรีกับจีนอย่างต่อเนื่อง ทรงขยายพระราชอ านาจบารมีของ
พระองค์ไปถึงยังเมืองก าแพงเพชร และครองเมืองก าแพงเพชรได้ในปี พ.ศ. 1940 ก่อนที่จะได้ครองกรุง
ศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 1952 

 ปี 1939 เมื่อพระบิดาของเจ้านครอินทร์ และพระราเมศวร สวรรคต เจ้านครอินทร์ส่งทูตไป
แจ้งจีนว่ากษัตริย์เสียนหลอสวรรคต และในปีเดียวกัน จักรพรรดิหงหวู่ได้ส่งราชทูตคือกอง
เรือ “เจิ้งเหอ” พร้อมกับอัญเชิญตราตั้งให้พระนครอินทร์เป็นกษัตริย์ เจิ้งเหอได้ถวายพระ
เกียรติแสดงความอาลัยต่อพระบิดาของพระนครอินทร์ที่สวรรคต 

 ปี 1940เจ้านครอินทร์ได้ไปครองเมืองก าแพงเพชร จารึกกฏหมายลักษณะโจรที่พบใน
ก าแพงเพชร กล่าวถึงว่าเจ้านครอินทร์ว่าเป็น “ศรีบรมจกรพรรดิราช ท่านได้เสด็จขึ้นเสวย..
ภิรมย์สมดังพระราชมโนรถทดแทนแดนพระธรรมราชสีมานี้ดุจดาวติงสา” 
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 ปี 1952 เมื่อพระรามราชาธิราชเกิดข้อพิพาทกับเจ้าพระยามหาเสนาบดี เป็นเหตุให้พระ
ยามหาเสนาบดีหนีมาขึ้นกับพระองค์ และยกพลเข้ายึดกรุงศรีอยุธยา แล้วทูลเชิญพระองค์
ขึ้นครองราชย์ พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐบันทึกว่า “เจ้าเสนาบดียกพลเข้าไป
ปล้นเอาพระนครศรีอยธยาได้ จึงเชิญสมเด็จพระอินทราชาเจ้าขึ้นเสวยราชสมบัติ” 

 สมเด็จพระนครอินทร์ หลัง พ.ศ. 1952 เม่ือสุพรรณภูมิกลายเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยา 

 ปี 1962พระมหาธรรมราชาธิราช (ที่ 3) ของสุโขทัยสวรรคต พระยาบาลและพระยาราม 
โอรสพระมหาธรรมราชาธิราชที่ 3 แย่งชิงราชสมบัติ พระองค์เสด็จขึ้นไปเมืองพระบาง 
(เมืองพระบาง หมายถึง เมืองนครสวรรค์ในปัจจุบัน) แล้วไกล่เกลี่ยความ โดยให้พระยา
บาลเป็นกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย นอกจากนี้ สมเด็จพระนครอินทร์ยังให้พระโอรสครอง
เมืองลูกหลวง 3 แห่ง ได้แก่เจ้าอ้ายครองเมืองสุพรรณ เจ้ายี่ครองเมืองแพรก (เมืองแพรก 
หมายถึง เมืองสรรค์บุรีในปัจจุบัน) เจ้าสามครองเมืองชัยนาท (นักประวัติศาสตร์เชื่อว่า
เป็นเมืองทางฝั่งตะวันตกของพิษณุโลก) หลังจากนั้นเป็นต้นมา เมืองสุพรรณจึงรับอิทธิพล
จากกรุงศรีอยุธยา ทั้งในด้านศิลปกรรม การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจการค้าจนใน
ที่สุดกลายเป็นหัวเมืองหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา 

 
ข้อสังเกต 

ข้อสังเกตเรื่องเจ้าเมืองสุพรรณ 
 รัฐสุพรรณภูมิเป็นแหล่งเศรษฐกิจ ได้แก่ แหล่งเพาะปลูกแหล่งของป่า และแหล่งผลิตภาชนะดิน
เผา มีผู้น ารัฐในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 เช่น สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าเป็นผู้น ารัฐที่สามารถใช้
ประโยชน์จากศักยภาพดังกล่าวโดยท าสมครามปราบบ้านเมืองอ่ืนๆ ได้แก่ อาณาจักรเขมร เมือง
พิษณุโลก เมืองชากังราว อาจรวมถึงเมืองตะนาวศรี ในขณะที่เจ้านครอินทร์เป็นผู้น ารัฐที่น าผลผลิตของ
ป่าส่งไปเจริญไมตรีกับจีน สร้างการยอมรับและอ านาจทางการเมืองจนต่อมาได้ปกครองก าแพงเพชรและ
กรุงศรีอยุธยาในที่สุด 
 ผู้วิจัยเชื่อว่าน่าจะมีเจ้าเมืองปกครองเมืองสุพรรณหรือรัฐสุพรรณภูมิมาตั้งแต่ช่วงต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 19 ดังที่ปรากฏในจารึกพ่อขุนรามค าแหง แต่น่าเสียดายว่าไม่มีการบันทึกรายพระนามเจ้า
เมืองผู้ที่ปกครองก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ นักประวัติศาสตร์หลายท่านสันนิษฐานว่า เจ้าเมืองสุพรรณอาจสืบ
สกุลหรือดองญาติกับกษัตริย์สุโขทัยหรือเจ้าเมืองก าแพงเพชรก็เป็นได้  ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่
ควรต้องสืบค้นกันต่อไป 

ข้อสังเกตเรื่องก าแพงเมืองสุพรรณ 
รัฐสุพรรณภูมิมีศูนย์อ านาจส าคัญอยู่บริเวณก าแพงเมืองโบราณที่พบในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  

อยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ าท่าจีน มีวัดพระรูป-วัดพระศรีมหาธาตุเป็นศูนย์กลาง ลักษณะแผนผัง
เมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดกว้างประมาณ 920 เมตร ยาวประมาณ 3,600 เมตร มีคูเมือง ก าแพง
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เมือง และป้อมกลางคูเมือง 6 ป้อม ทิศตะวันออก 1 ป้อม ทิศเหนือ 1 ป้อม ทิศตะวันตก 3 ป้อม ทิศใต้ 1 
ป้อม ส่วนทิศตะวันออกไม่มีป้อม อาจใช้แม่น้ าสุพรรณบุรีเป็นคูเมืองธรรมชาติ  

กรมศิลปากรโดยส านักศิลปากรที่ 2ได้ขุดค้นบริเวณก าแพงเมืองโบราณด้านทิศเหนือ ใต้ และ
ตะวันออก และพบผลการศึกษาใกล้เคียงกัน  ในที่นี้ขอน าเสนอข้อมูลจากทิศตะวันออก ซึ่งพบว่าน่าจะ
สร้างในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19–20ก่อนที่ปรับเปลี่ยนรื้อย้ายหลังจากนั้น  

ในการวิเคราะห์ฯ ได้มีการแบ่งชั้นทับถมทางโบราณคดีออกเป็น 4 ชั้นคือ  
ชั้นที่ 1เป็นชั้นดินที่ 1 และ 2 เกิดจากการขุดลอกคูเมืองสุพรรณบุรีขึ้นมาถมบริเวณก าแพง

เมือง จนถึงชั้นดินที่พบกิจกรรมมนุษย์ในสมัยปัจจุบัน และในระดับชั้นดินดังกล่าวพบเศษอิฐกระจาย
อยู่ทั่วทั้งชั้น รวมทั้งแนวก าแพงอิฐ  

ชั้นที่ 2 จัดอยู่ในชั้นดินที่ 3 โดยชั้นดินนี้จัดเป็นชิ้นดินที่พบกิจกรรมของมนุษย์ในอดีต ดั้งแต่
ร่วมสมัยการก่อสร้างก าแพงเมือง จนถึงสมัยที่ร่วมกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากก าแพงเมืองหลักฐาน
ที่พบได้แก่ เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินจากแหล่งเตาพ้ืนเมือง เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งไม่เคลือบจาก
แหล่งเตาเผาโบราณสุพรรณบุรีบ้านบางปูน เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งจากแหล่งเตาสุโขทัย–ศรีสัชนาลัย 
เศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาแม่น้ าน้อย เศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาล้านนา  และเศษภาชนะ
เครื่องถ้วยจีนเคลือบสีเขียวสมัยราชวงศ์หยวน 

ชั้นที่ 3จัดอยู่ในชั้นดินที่ 4 ซึ่งเป็นชั้นดินที่เกิดจากการถมอัดเพ่ือปรับพ้ืนส าหรับท าฐานราก
ก าแพงเมือง โดยลักษณะดินในชั้นนี้จะแน่นแข็ง และพบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน เนื้อแกร่ง จากแหล่ง
ผลิตเตาบ้านบางปูน แหล่งเตาล้านนา และแหล่งเตาสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย ซึ่งก าหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 – 22 นอกจากนี้ยังพบเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งและเนื้อกระเบื้องซึ่งมีแหล่งผลิตใน
ประเทศจีนสมัยราชวงศ์สุ้ง (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 – 19) ราชวงศ์หยวน (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 
19 – 20) อีกทั้งยังพบเศษถ่านกระจายอยู่เป็นหย่อม ๆ ในชั้นดินแทรก อันแสดงว่าได้ท าการขุดเอาดินที่
มีร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ในอดีตก่อนการสร้างก าแพงเมือง และขณะท าการก่อสร้างก าแพงเมืองมา
ถมอัดพ้ืนที่ ชั้นทับถมนี้จัดอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 20เป็นต้นมา 

ชั้นที่ 4จัดอยู่ในชั้นดินที่ 5 และ 6 ซึ่งพบกิจกรรมของมนุษย์ในอดีตก่อนการก่อสร้างก าแพง
เมืองโบราณสุพรรณบุรี โดยหลักฐานที่พบได้แก่ เศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง 
ซึ่งได้แก่ เศษภาชนะดินเผาแหล่งเตาบ้านบางปูน (ก าหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 19 – 22) 
นอกจากนี้ ยังพบเศษเครื่องถ้วยจีนเคลือบขาวแบบชิงไป๋ สมัยราชวงศ์สุ้ง (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 – 
19) และเครื่องถ้วยจีนเคลือบเขียวเซลาดอน ราชวงศ์หยวน (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 19 – 20) 
นอกจากนี้ ยังพบเศษกระดูกสัตว์ ก้อนดินเผาไฟ ตะกรันโลหะ และเศษเปลือกหอย 

ผลการขุดค้นทางโบราณคดี ท าให้เราสามารถก าหนดอายุช่วงแรกสร้างก าแพงว่าน่าจะอยู่ชั้นดิน
ที่ 3 ซึ่งเราได้พบภาชนะจากแหล่งผลิตเตาบ้านบางปูน แหล่งเตาล้านนาและแหล่งเตาสุโขทัย–ศรีสัชนาลัย 
ซึ่งก าหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 – 22 ภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งและเนื้อกระเบื้องซึ่งมีแหล่งผลิต



284              JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.11  No.1  January – April  2017                  . 

ในประเทศจีนสมัยราชวงศ์สุ้ง พุทธศตวรรษที่ 18 – 19 และราชวงศ์หยวน ประมาณพุทธศตวรรษที่     
19 – 20 ดังนั้น เมื่อน ามาประมวลภาพรวมเข้าด้วยกัน จึงสันนิษฐานได้โดยสังเขปว่าก าแพงเมืองโบราณ
อาจสร้างอยู่ในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19 – 20 
 ข้อสังเกตเรื่องเจดีย์ในเมืองสุพรรณ 

เจดีย์ในเมืองสุพรรณถูกตั้งข้อสังเกตโดยนักประวัติศาสตร์ยุคแรกๆ เช่น หม่อมเจ้า สุภัทรดิส 
ดิสกุล ว่ามีรูปแบบศิลปกรรมเฉพาะตัวแตกต่างจากศิลปะสุโขทัยและอยุธยา ชาวบ้านเรียกว่า ศิลปะ 
อู่ทอง ก าหนดอายุช่วงพุทธศตวรรษที่ 18–19 หรือเก่ากว่านั้น 

น.ณ ปากน้ า ได้ส ารวจศิลปกรรม เจดีย์ พระพุทธรูป ลวดลายปูนปั้นในเมืองสุพรรณบุรี-
ชัยนาท และพบลักษณะบางประการเก่าแก่กว่าศิลปะที่พบในพระนครศรีอยุธยาท าให้เกิดสมมุติฐานว่า 
รัฐสุพรรณภูมิมีบทบาทในการบ่มเพาะศิลปะอยุธยาตอนต้น และได้ก าหนดให้ศิลปะอู่ทองมีอายุอยู่
ก่อนปลายพุทธศตวรรษที่ 19 

อย่างไรก็ดใีนงานวิจัย ผู้วิจัยไดก้ าหนดอายุเจดีย์ศิลปะรัฐสุพรรณภูมิ หรือศิลปะอู่ทอง       อยู่
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19–21 โดยส่วนมากก าหนดอายุให้อยู่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 – 20 อยู่
ในช่วงที่นักประวัติศาสตร์ทั่วไปเรียกว่า สมัยอยุธยาตอนต้น 

การก าหนดอายุดังกล่าว สืบเนื่องมาจากการพบหลักฐานแวดล้อม ดังนี้ 

 ในแง่โบราณคดี รายงานการส ารวจขุดค้นและขุดแต่งโบราณสถานส่วนใหญ่พบว่า
โบราณสถานในเมืองสุพรรณบุรี  มีรูปแบบภาชนะดินเผาคล้ายกันกับที่พบในโบราณสถาน
พระนครศรีอยุธยา ไม่พบอย่างชัดเจนว่า โบราณสถานในเมืองสุพรรณบุรี มีความเก่าแก่กว่า 

 ในแง่ประวัติศาสตร์ศิลป์ จากการเปรียบเทียบรูปแบบเจดีย์ที่พบในโบราณสถาน ที่เชื่อว่า
สร้างในสมัยปลายพุทธศตวรรษที่ 20–21 ในพระนครศรีอยุธยากับโบราณสถานในเมืองสุพรรณบุรี 
พบว่า มีความใกล้เคียงกัน โดยแตกต่างกันตรงบริเวณส่วนฐานและส่วนตัว เรือน แต่ไม่มากนัก 
สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นความต่อเนื่องของงานศิลปกรรม  

 ข้อมูลโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลป์นี้สอดคล้องกับพงศาวดารฯ ที่กล่าวว่า กษัตริย์
อยุธยาในราชวงศ์สุพรรณภูมิ สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้า-เจ้านครอินทร์ ปะทะสังสรรค์กับกษัตริย์
สุโขทัยและล้านนา ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19–20 

ประเด็นข้างต้น เป็นหลักฐานแวดล้อมที่ท าให้ผู้เขียนก าหนดอายุเจดีย์ทรงฐาน 8 เหลี่ยมที่พบ
มากใน อ.เมืองสุพรรณบุรี ให้อยู่ในช่วงสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าเป็นต้นมา จนกระทั่งเมือง
สุพรรณกลายเป็นเมืองลูกหลวงของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งก็ท าให้อายุของเจดีย์ฯ ถูกดึงลงมาให้อยู่ในช่วง
ปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 ถึง พุทธศตวรรษที่ 20 
 เจดีย์ทรงฐาน 8 เหลี่ยมศิลปะรัฐสุพรณณภูมิ 

เจดีย์ที่พบในเขต อ.เมืองสุพรรณบุรี มีหลายรูปแบบ แต่รูปแบบที่นักประวัติศาสตร์ศิลป์สนใจ
คือเจดีย์ฐาน 8 เหลี่ยม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวกล่าวคือ เป็นเจดีย์ทรงสูงตั้งอยู่บนฐาน 8 เหลี่ยม(หรือ
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หลายเหลี่ยม) รองรับองค์ระฆัง ผู้วิจัยน ารูปแบบเจดีย์ในเมืองสุพรรณบุรี มาเปรียบเทียบกับรูปแบบที่พบ
ในเมืองสุโขทัย เชียงใหม่ และพระนครศรีอยุธยา จากนั้นก าหนดพัฒนาการของเจดีย์ทรงดังกล่าวดังนี้ 

 ช่วงที่ 1เจดีย์ที่ประกอบด้วยส่วนเรือนอยู่ในผังแปดเหลี่ยม เจดีย์รูปแบบนี้ยังมีอิทธิพลพุทธ
มหายาน ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูปหลายองค์ ก าหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19–20 ตัวอย่างเช่น 
เจดีย์ในวัดพระรูป เจดีย์วัดพระอินทร์ เจดีย์วัดไก่เตี้ยเป็นต้น สันนิษฐานว่า เจดีย์รูปแบบดังกล่าวได้รับ
อิทธิพลมาจากล้านนาเนื่องจากพบมีรูปทรงพ้ืนฐานคล้ายกับเจดีย์เชียงยันในจังหวัดล าพูน ซึ่ง ศ.ดร.สันติ 
เล็กสุขุม และ ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ก าหนดอายุอยู่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18–19 

 ช่วงที่ 2เจดีย์ที่ประกอบด้วยฐานบัวในผังแปดเหลี่ยม ไม่มีส่วนตัวเรือนหรือถ้ามีก็มี
พระพุทธรูปเพียงองค์เดียว เจดีย์ลักษณะนี้ได้รับอิทธิพลพุทธเถรวาทที่เน้นการประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป
เพียงองค์เดียว ก าหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20–21 ตัวอย่างเช่น เจดีย์วัดมรกต เจดีย์วัดแร้ง 
เจดีย์วัดเถลไถล เป็นต้น สันนิษฐานว่า เจดีย์รูปแบบนี้พัฒนามาจากเจดีย์รูปแบบแรก โดยเป็นการปรับ
รูปแบบให้เข้ากับคติพุทธเถรวาทมากข้ึน และนอกจากนี้ยังพบเจดีย์รูปแบบนี้อยู่ในกรุงศรีอยุธยาหลาย
แห่ง 

 ช่วงที่ 3เจดีย์ทรงระฆังคว่ าอยู่ในผังกลม มีมาลัยเถา 3 ชั้น เจดีย์ลักษณะนี้รับอิทธิพลพุทธ
เถรวาทลังกาที่มาจากกรุงศรีอยุธยา ก าหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20–21 ตัวอย่างเช่น เจดีย์วัด
ชุมนุมสงฆ์ เจดีย์วัดกุฎิสงฆ์ เป็นต้น สันนิษฐานว่า เจดีย์รูปแบบนี้เป็นการรับคติลังกาที่ได้มาจากอยุธยา 
โดยเฉพาะเจดีย์ระฆังคว่ ามีมาลัยเถา 3 ชั้นซึ่งเป็นที่นิยมในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 20–21 อย่างไรก็ดี 
เจดีย์วัดชุมนุมสงฆ์ และเจดีย์วัดกุฎิสงฆ์ในสุพรรณบุรีจะมีลักษณะเฉพาะคือมีฐานบัวซ้อนกันถึง 3 ชั้น 
ในขณะที่เจดีย์ทรงระฆังคว่ าในอยุธยาจะมีฐานบัวเพียง 1 ชั้น 
 ผู้วิจัยพบว่า เจดีย์แปดเหลี่ยมในเมืองสุพรรณบุรีมีความเก่าแก่ว่ารูปแบบเจดีย์ที่พบใน
พระนครศรีอยุธยาจริง แต่ทว่าก็มีลักษณะสืบเนื่องกัน โดยพบเจดีย์รูปแบบแรกในพระนครศรีอยุธยาด้วย 
เช่น โบราณสถานวัดมณฑปและวัดสังฆปัต และพบเจดีย์รูปแบบที่ 2 ในวัดจงกลมและวัดพระงาม เป็นต้น 
 
บทสรุป 
 สุพรรณภูมิเป็นรัฐที่ก าเนิดในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 จากการเป็นชุมชนทางการค้า แหล่งของป่า 
แหล่งเพาะปลูก และแหล่งผลิตภาชนะดินเผาบริเวณลุ่มน้ าท่าจีนโดยเป็นพื้นที่ที่เคยถูกท าประโยชน์มา
ก่อน เอ้ือให้ผู้มาใหม่สามารถใช้ประโยชนจากพ้ืนที่ได้สะดวก รัฐแห่งนี้เติบโตในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 
ดังปรากฏในจารึกพ่อขุนรามค าแหง และความเจริญขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 จากการปรากฏ
ตัวของสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าหรือขุนหลวงพ่องั่วและเจ้านครอินทร์ ซึ่งต่อมาได้ขยายอ านาจ
เศรษฐกิจการเมืองไปปกครองยังกรุงศรีอยุธยา 
 รัฐสุพรรณภูมิมีรูปแบบศิลปกรรมเฉพาะตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบเจดีย์ มีลักษณะส าคัญคือ
มีส่วนเรือนประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ในผัง 8 เหลี่ยม ต่อมาได้วิวัฒนาการกลายเป็นเจดีย์ที่เน้นองค์
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ระฆังตั้งอยู่ฐาน 8 เหลี่ยม ซึ่งเราก็พบเจดีย์ลักษณะนี้ในพระนครศรีอยุธยาสอดรับกับพงศาวดารที่ว่า
กษัตริย์ราชวงศ์สุพรรณภูมิได้ไปปกครองกรุงศรีอยุธยาในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19–21 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงอาณาเขตรัฐสุพรรณภูมิช่วงก่อนรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้า  

หรือก่อน พ.ศ. 1801–1898 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงอาณาเขตรัฐสุพรรณภูมิช่วงที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าครองเมืองสุพรรณบุรี 

พ.ศ. 1898 – 1912 
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ภาพที่ 3 แสดงอาณาเขตรัฐสุพรรณภูมิช่วงที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าครองกรุงศรีอยุธยา  

และพระบิดา/พระญาติเจ้านครอินทร์ครองเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ. 1913 – 1931 
 
 

 
ภาพที่ 4 แสดงอาณาเขตรัฐสุพรรณภูมิในช่วงที่เจ้านครอินทร์ขยายอ านาจรัฐสุพรรณภูมิ 

พ.ศ. 1931 – 1952 



288              JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.11  No.1  January – April  2017                  . 

 
ภาพที่ 5 แสดงอาณาเขตเมื่อรัฐสุพรรณภูมิและรัฐละโว้ กลายเป็นส่วนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา  

หลัง พ.ศ. 1952 
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