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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา เร่ือง การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย  
จากเอกสารจดหมายเหตุ ที่มีอายุตั้งแตรัชกาลที่ 4 มาถึงการบูรณะปฏิสังขรณครั้งใหญในรัชกาล 9 
ในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ หมายรับส่ัง จดหมายเหตุ(แบบโบราณ) ในกลุมหนังสือตัวเขียน
และจารึก สํานักหอสมุดแหงชาติ จดหมายเหตุทองถิ่นของวัดพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม และ
สัมภาษณบุคคลผูมีสวนเกี่ยวของ และนํามาจัดทําเปนเครื่องมือชวยคนเอกสารจดหมายเหตุ 
ประเภทปฏิทินเอกสาร เพื่ออํานวยความสะดวกตอการสืบคน ทําใหเขาถึงเอกสารตามที่ตองการ
ไดสะดวกรวดเร็ว และครบถวน นอกจากนี้ยังเปนการชวยอนุรักษเอกสารตนฉบับใหคงอยูยาวนาน
ยิ่งขึ้นดวย 
 ผลการศึกษาวิจัยสามารถรวบรวมขอมูล และนํามาจัดทําเครื่องมือชวยคนเอกสาร  
จดหมายเหตุ ประเภทปฏิทินเอกสาร ไดจํานวน 245 ขอมูล ซึ่งประกอบดวย เอกสารจดหมายเหตุ 
2 ประเภท คือ เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณอักษร ไดแก หมายรับส่ัง จดหมายเหตุ
(แบบโบราณ) สารตรา และหนังสือราชการแบบปจจุบัน และเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ไดแก 
ภาพถาย แถบบันทึกเสียง แผนที่ และแบบแปลน เอกสารจดหมายเหตุเหลานี้ นํามาวิเคราะหและ
จัดทําเครื่องมือชวยคนประเภทปฏิทินเอกสาร ที่ทําใหทราบประวัติการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย 
ตลอดจนสิ่งกอสรางอื่นๆ ที่เกี่ยวของโดยรอบบริเวณพระปฐมเจดียไดตามลําดับเหตุการณ ตั้งแต 
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 The purpose of the thesis is to study the restoration of Prapathomchedi 
Pagoda from archives in the reign of Rama IV to the grand restoration during the reign of 
Rama IX within the National Archives and ancient Thai manuscripts within                    
the Manuscripts and Inscriptions Group at the National Library. Other sources include 
the local archives of Prapathomchedi Temple in Nakhonpathom Province and               
an interview with a staff member of the Fine Arts Department. After studying, the data 
was arranged in a calendar format in order to assist researchers in finding and 
accessing needed documents easily, rapidly and more completely. In addition,           
the calendar helps to preserve the original documents. 

 After collecting and analyzing data from 1853 A.D. to 1981 A.D., a total of 
245 entries were made into the calendar format. The documents can be divided into two 
groups: textual archives which consist of ancient Thai manuscripts and government 
documents, and audio-visual archives which consist of photographs, sound recordings, 
maps and plans. These archives, when arranged in the calendar, allow us to understand 
the chronological history of the restoration of Prapathomchedi Pagoda, along with the 
buildings and other related things in the surrounding areas.  
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กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะห ของผูมีพระคุณหลายทาน คือ  
พระธรรมปริยัติเวที เจาอาวาสวัดพระปฐมเจดีย ซึ่งอนุเคราะหใหผูวิจัยศึกษาเอกสารราชการของทางวัด 
พระศรีสุธรรมเวที (พิพัฒน จนฺทูปโม) ผูชวยเจาอาวาสวัดพระปฐมเจดีย ซึ่งกรุณาสละเวลาคนหา
และรวบรวมเอกสารราชการเรื่อง การบูรณะพระปฐมเจดีย ในสวนของวัดพระปฐมเจดีย และ
สํานักงานจัดประโยชนและรักษาองคพระปฐมเจดีย และกรุณาเปนอยางยิ่งในการจัดทําสําเนา
เอกสารทั้งหมดให ผูชวยศาสตราจารยกรรณิการ วิมลเกษม และอาจารยขนิษฐา วงศพานิช 
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ซึ่งเสียสละเวลาตรวจแกไขวิทยานิพนธ ตลอดจนใหคําแนะนํา
ปรึกษา จนกระทั่งวิทยานิพนธสําเร็จลุลวง ผูชวยศาสตราจารยดร.อรวรรณ บุญยฤทธิ์ และ
รองศาสตราจารย ดร.สมสรวง พฤติกุล ซึ่งใหความชวยเหลือแนะนํา เมื่อเร่ิมดําเนินการในเบื้องตน 
และอาจารยกองแกว วีระประจักษ ซึ่งเมตตาชี้แนะในการอานเอกสารโบราณ ขณะที่ผูวิจัยศึกษาขอมลู 
และใหความอนุเคราะหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบวิทยานิพนธ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ 
ทุกทานที่เอยนาม และทานอื่นๆ ที่มิอาจเอยนามไดหมดในที่นี้ เปนอยางยิ่ง 
 ขอขอบพระคุณ ผูบริหารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เล็งเห็น
ในคุณคาทางการศึกษา เปดโอกาสใหแกบุคคลากรไดเพิ่มพูนความรูและวิทยฐานะ 
 และทายนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม คุณพอ – คุณแมสามี ขอบคุณสามีและลูก ๆ ที่ให
กําลังใจและชวยเหลือตลอดมา รวมทั้งเพื่อนรวมชั้นเรียนทุกคนที่เปนกําลังใจซึ่งกันและกัน จน
วิทยานิพนธนี้สําเร็จบริบูรณ 
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บทที่ ๑ 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

พระปฐมเจดียประดิษฐานอยู ณ จังหวัดนครปฐม ซึ่งเปนเมืองโบราณที่นักวิชาการ
สวนใหญลงความเห็นวา นาจะเปนเมืองหลวงของรัฐทวารวดีในราวพุทธศตวรรษ      ที่ ๑๓ - ๑๖ 
ภายในเมืองโบราณนี้มีโบราณสถานที่สําคัญหลายแหงรวมทั้งพระปฐมเจดีย (ผาสุข  อินทราวุธ 
๒๕๔๒ : ๑๐๑) จากหลักฐานทางโบราณคดี สามารถกลาวไดอยางกวางๆ วา พระปฐมเจดียสราง
มาตั้งแตสมัยทวารวดี โดยเมื่อแรกสรางลักษณะของพระปฐมเจดียมีรูปแบบเปนทรงโอหรอืขันน้าํคว่าํ
คลายสถูปสาญจีในประเทศอินเดีย และเมื่อพบในสมัยรัตนโกสินทรพระเจดียมีลักษณะเปนทรงกลม 
มีพระปรางคซอนอยูขางบน  (หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ๒๕๑๒ : ๗ - ๑๒) 

ในอดีตที่ผานมาเรื่องราวเกี่ยวกับพระปฐมเจดีย นอกจากขอสันนิษฐานของนักวิชาการ ซึ่ง
สันนิษฐานจากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบแลว ยังไมปรากฎหลักฐานใดที่สามารถระบุถึงประวัติ
การสรางและการบูรณะปฎิสังขรณพระเจดียองคนี้ไดอยางชัดเจนแนนอน จนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว(รัชกาลที่ ๔) ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหบูรณะปฏิสังขรณ 
พระปฐมเจดียข้ึน เปนพระเจดียทรงกลมที่เรียกวาเจดียทรงระฆังดังที่ปรากฏมาจนปจจุบัน และ
ภายหลังจากนั้นยังคงมีการซอมแซมและบํารุงรักษาพระปฐมเจดีย อาคารและสิ่งกอสราง ตลอดจน 
ส่ิงอื่นๆ โดยรอบบริเวณ เปนครั้งคราวอยางตอเนื่อง จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๐๙ ในรัชกาลปจจุบัน ได
มีการสํารวจพระปฐมเจดีย พบวาองคพระเจดียอยูในสภาพที่ทรุดโทรมมาก จึงเริ่มทําการสํารวจ
อยางจริงจังตั้งแต พ.ศ.๒๕๑๑ และเริ่มทําการบูรณะปฏิสังขรณคร้ังใหญเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ โดย  
กรมโยธาธิการ ตอมา พ.ศ.๒๕๒๐ กรมโยธาธิการไดโอนงานการบรูณะนัน้ ใหกรมศลิปากรดาํเนนิการ 
จนแลวเสร็จใน พ.ศ.๒๕๒๔ (กรมศิลปากร ๒๕๒๘ : ๒๙๕ - ๓๙๑) 
 การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดียในสมัยรัตนโกสินทร ตั้งแตครั้งพระบาทสมเด็จ      
พระจอมเกลาเจาอยูหัว(รัชกาลที่ ๔) ลงมานั้น มีหลักฐานที่บันทึกเปนลายลักษณอักษรเปน
เอกสารราชการ ที่นับไดวาเปนเอกสารจดหมายเหตุหรือเอกสารชั้นตน (Primary Sources)           
ที่มีความสําคัญ มีคุณคา และความนาเชื่อถือ สามารถนํามาใชเปนหลักฐานอางอิงได แตเอกสาร
เหลานั้นเก็บรักษากระจายในแหลงตาง ๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒ 

 

บทที่ ๑ในเบื้องตนผูวิจัยไดสํารวจเอกสาร เร่ือง การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดียในสมัย
รัตนโกสินทร พบวามีเอกสารที่จะใหขอมูลในเรื่องนี้ ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๔ จนถึงการบูรณะ 
ปฏิสังขรณครั้งใหญ ในรัชกาลปจจุบัน ซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๘ ในแหลงขอมูลของ
ราชการอยางนอย ๒ แหง คือ  กลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก สํานักหอสมุดแหงชาติ และสํานัก 
หอจดหมายเหตุแหงชาติ   

เอกสารที่อยูในกลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก สํานักหอสมุดแหงชาติ เปนเอกสารราชการ
แบบโบราณ  คือ หมายรับส่ังและจดหมายเหตุ และเอกสารที่อยูในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
มีทั้งเอกสารราชการแบบโบราณที่บันทึกในสมุดฝร่ัง คือ สารตรา และเอกสารราชการแบบปจจุบัน 
ที่ผลิตขึ้นเพื่อใชในการปฏิบัติงานของหนวยราชการ เชน หนังสือโตตอบ บันทึกขอความ รายงาน
ของหนวยราชการกระทรวง กรม กอง ตาง ๆ  

นอกจากแหลงขอมูลทั้ง ๒ แหงดังกลาว ผูวิจัยไดสํารวจขอมูลเพิ่มเติม พบวามหีนวยงานที่
เกี่ยวของในการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย อยางนอยอีก ๓ แหง คือ กองหัตถศิลป           
กรมศิลปากร และหนวยงานในทองถิ่น คือ วัดพระปฐมเจดีย และจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ในสวนของ
กองหัตถศิลป กรมศิลปากรนั้น ไดสอบถามขอมูลทราบวา ปจจุบันกรมศิลปากรมีการเปลี่ยนแปลง
และโยกยาย ทั้งในสวนของบุคลากรและหนวยงานตางๆ เอกสารที่เก็บอยูในปจจุบันจึงมีอายุ     
ไมเกามากนัก นอกจากนี้บุคลากรที่ปรับเปล่ียนโยกยาย ตลอดจนเกษียณอายุราชการ มักจะนํา
เอกสารสวนที่เกี่ยวของกับตนเองติดตามไปกับตนดวย เชน รายงานการสํารวจ แบบแปลน         
ซึ่งตนเองเปนผูดําเนินการ เปนตน และเอกสาร เร่ือง การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดียนั้น      
เปนเอกสารที่มีอายุเกามากกวา ๒๐ ป ควรจะตรวจสอบที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ      
(จามร ปรปกษประลัย ๒๕๔๙) อนึ่ง ในสวนของกองหัตถศิลป กรมศิลปากรนี้ ผูวิจัยไดติดตอ
บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ ในการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย ไดรับความอนุเคราะหใหสัมภาษณ
จากนายประเวศ ลิมปรังษี อดีตผูอํานวยการกองหัตถศิลป   ซึ่งเปนผูหนึ่งในคณะสํารวจ และเปน
ผูเขียนรายละเอียดการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย ขณะที่ดํารงตําแหนงหัวหนากองหัตถศิลป 
เมื่อมาทําการสํารวจใน พ.ศ.๒๕๐๙  

ในสวนของหนวยงานในทองถิ่น คือ วัดพระปฐมเจดีย พบวามีเอกสารในเรื่องดังกลาวของ
วัดพระปฐมเจดีย และสํานักงานจัดประโยชนและรักษาองคพระปฐมเจดีย เปนเอกสารราชการ
ประเภทหนังสือโตตอบ รายงานการประชุม บันทึกขอความ คําสั่งแตงตั้ง และอ่ืนๆ โดยเปนเอกสาร
ในชวง พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๒๔ 
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สวนเอกสารของจังหวัดนครปฐมนั้น จากการสอบถามขอมูลทราบวา เมื่อทางจังหวัดยาย
ที่ทําการออกจากพระราชวังสนามจันทร เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๖ ไดมีการทําลายเอกสารราชการ   ที่เกากวา 
พ.ศ.๒๕๔๕ และคงเก็บรักษาเฉพาะเอกสารราชการตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนตนมา (ชุติยา ภูชิติพร 
๒๕๔๙) 

เอกสาร เร่ือง การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย เปนหลักฐานสําคัญที่จะชวยใหเห็น
พัฒนาการของพระปฐมเจดียตามลําดับ อีกทั้งยังเปนขอมูลสําหรับการดําเนินการบูรณะปฏิสังขรณ 
ในอนาคต ตลอดจนใชในการศึกษาคนควาวิจัยสาขาตางๆ แตการเก็บรักษาเอกสารในเรื่องดังกลาว 
นอกจากอาจจะไมครบถวนแลว  เอกสารยังคงกระจายอยูในแหลงขอมูลหลายแหง ตามลักษณะ
การผลิตและการใชงาน ตลอดจนนโยบายการเก็บเอกสารของรัฐ ซึ่งเอกสารสวนที่อยูในแหลงเก็บ
และใหบริการเอกสารของราชการ คือ สํานักหอสมุดแหงชาติ และสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
เปนสวนที่เก็บรักษามานานและจะคงอยูตอไป แตการจะเขาถึงขอมูลเฉพาะเรื่อง การบูรณะ 
ปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย จากเอกสารแตละประเภทในแหลงขอมูลดังกลาวนี้ ไมสามารถเขาถึงได
สะดวกเนื่องจากสาเหตุบางประการ  กลาวคือ 

เอกสารโบราณประเภทหมายรับส่ังและจดหมายเหตุ ในสํานักหอสมุดแหงชาติ สวนที่ให
ขอมูลเร่ือง การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย บันทึกอยูในสมุดไทยดํา โดยมีบัญชีชวยคนตามประเภท 
ของเอกสารแยกตามลําดับปจุลศักราช บัญชีชวยคนนี้ใหรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับเอกสาร ดังนี้ 

หมวด เชน หมายรับสั่ง จดหมายเหตุ หมู เชน ร.๔(รัชกาลที่ ๔) จุลศักราช  คือ ป
ของเนื้อหาเอกสาร เลขที่ คือ ลําดับของเอกสารในแตละกลุมป ชื่อเรื่อง  เรื่อง/ใจความ  
ชนิดของเอกสาร  เชน สมุดไทยดํา สมุดไทยขาว   อักษร – เสน  เชน อักษรไทย เสนดินสอขาว 
จํานวน ไดแก จํานวนบรรทัด หนา เลม ผูก ฉบับ  ตูที่  คือ การบอกแหลงที่เก็บเอกสารฉบับนั้น ๆ 

รายละเอียดตางๆ นี้ สวนที่จะชวยใหผูใชทราบขอมูลที่ตองการได คือ รายละเอียดในสวน
ที่บอก ชื่อเรื่อง ซึ่งหมายถึงชื่อเร่ืองของเอกสาร  หรือ  ชื่อเร่ืองของเรื่องแรกที่ปรากฏในเอกสารนั้น 
ซึ่งบางครั้งชื่อเร่ืองอาจใหรายละเอียดไมเพียงพอกับความตองการ เชน หมายรับส่ัง จ.ศ.๑๒๒๐
เลขที่ ๑๙ ชื่อเร่ือง “กําหนดการเสด็จทางสถลมารค” ชื่อเร่ืองลักษณะนี้ใหรายละเอียดไมชัดเจน 
หากผูใชตองการทราบรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม จะตองดูรายการในลําดับถัดไป คือ เรื่อง/ใจความ  
ซึ่งหมายถึงเนื้อหาของเรื่องยอยในเอกสารเลมนั้น  เชน เร่ืองที่ ๑ “พระฤกษกอพระปฐมเจดียเมือง
นครชัยศรี” 

ทั้งนี้รายการ เรื่อง/ใจความ  บางรายการเขียนดวยขอความสั้นๆ บางครั้งไมสามารถให
รายละเอียดไดเพียงพอเชนกัน  เชน หมายรับส่ัง จ.ศ.๑๒๒๓ เลขที่ ๓๑  ชื่อเร่ือง “เจาจอมไปบาน
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พระยาบําเรอภักดิ” เร่ืองที่ ๗ “ไปนมัสการ”  รายการ เรื่อง/ใจความ ลักษณะนี้ใหรายละเอียดไม
ชัดเจนเพียงพอ ดังนั้นหากผูใชตองการทราบรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม จะตองนําเอกสารมาดู
เนื้อหาภายในวาตรงกับความตองการหรือไม ดังตัวอยางเอกสาร เร่ืองที่ ๗ ไปนมัสการฉบับนี้   
เมื่อดูเนื้อหาจึงทราบวา เปนการเสด็จฯ ทางชลมารคไปนมัสการพระปฐมเจดีย  

อยางไรก็ตาม เร่ือง ไปนมัสการ มิไดมีเฉพาะในหมายรับส่ัง จ.ศ.๑๒๒๓ เลขที่ ๓๑ เร่ืองที่ ๗ 
นี้เทานั้น แตมีในหมายรับส่ังฉบับอ่ืนๆ ดวย และการไปนมัสการในหมายรับส่ังแตละฉบับนั้น    
เปนการไปยังสถานที่ตางๆ ไมเฉพาะแตพระปฐมเจดีย ดังนั้นหากผูใชตองการเฉพาะเรื่อง การไป
นมัสการพระปฐมเจดีย จะตองดูเนื้อหาเอกสาร เร่ือง ไปนมัสการ จากหมายรับส่ังทุกๆ ฉบับ ที่มี
เร่ืองดังกลาว ซึ่งจะพบทั้งเรื่องที่ตรงและไมตรงกับความตองการ และหากเปนเรื่องที่ไมตรงกับ
ความตองการก็จะสิ้นเปลืองเวลา 

นอกจากนี้การบันทึกในสมุดไทย ผูบันทึกมักจะบันทึกเรื่องราวและเหตุการณตางๆ หลายๆ เร่ือง 
เขียนติดตอกันไปตลอดทั้งเลมสมุด บางครั้งเมื่อจบเร่ืองหนึ่งก็จะขึ้นเรื่องใหมในบรรทัดเดียวตอกันไป 
โดยใชเครื่องหมายคั่นเรื่องหนึ่งออกจากเรื่องหนึ่ง ผูใชจะตองสังเกตดวยตนเองอยางรอบคอบ     
ในการคนหา มิฉะนั้นอาจหลงเรื่องได ซึ่งการคนหาเรื่องภายในเลมสมุดนี้ แมผูใชจะทราบ เลขท่ี 
และ เรื่องที่ ที่ตองการจากรายละเอียดของบัญชีชวยคน แตการจะคนหาหนาที่ปรากฎเรื่องตามที่
ตองการภายในเลมสมุด ตองใชเวลามากพอสมควร เนื่องจากลักษณะของสมุดไทยเปนกระดาษ
แผนยาวติดตอกันเปนแผนเดียว พับซอนกลับไปกลับมาเปนเลมสมุด บันทึกเรื่องราวไปทีละหนา 
ทั้งดานหนาและดานหลังตลอดเลมสมุด (กองแกว วีระประจักษ และนิยะดา ทาสุคนธ ๒๕๔๕ : ๑) 
โดยไมมีเลขบอกหนา ทําใหไมสะดวกในการคนหา   

ที่สําคัญ คือ วัสดุที่ใชเขียนสมุดไทย เทาที่ผูวิจัยพบจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของในเรื่อง 
การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย ซึ่งสวนใหญเปนสมุดไทยดํา รูปอักษรที่เขียนดวยลายมือเปน
ตัวอักษรรุนเกาอานยาก และมักเขียนดวยดินสอขาว ซึ่งเสนดินสอขาวนั้นลบเลือนงาย  และเอกสารที่
พบในเรื่องดังกลาวนี้ โดยรวมมีอายุมากกวา ๑๐๐ ป ปจจุบันขอความบางสวนจึงลบเลือนอานยาก 
บางแหงไมสามารถอานไดเลย และเนื่องจากเอกสารดังกลาวเปนเอกสารเกา บางสวนจึงอยูในสภาพ
ที่ชํารุดตามธรรมชาติ บางสวนถูกแมลงกัดแทะ ซึ่งในกรณีที่ตัวเลมสมุดชํารุด หรือถูกแมลงกัดแทะ
ในสวนใดสวนหนึ่ง ผูใชจะไมสามารถใชเอกสารในสวนนั้นๆ ไดเลย  

สวนเอกสารจดหมายเหตุในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ที่ใหขอมูลเร่ือง การบูรณะ  
ปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๔ จนถึงรัชกาลปจจุบัน มีความเกี่ยวของกับ
หนวยงานหลายฝาย เอกสารในเรื่องดังกลาวจึงกระจาย และแทรกอยูในกลุมเอกสารตางๆ หลายกลุม 
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เชน เร่ือง “สารตราวาดวยเกณฑขุนหมื่นเกณฑเกวียนทําพระปฐมเจดีย” อยูในกลุมเอกสารเย็บเลม 
กรมพระกลาโหม รัชกาลที่ ๔ ลําดับที่ ๕๑ รหัส มร.๔ รล-กห / ๕ เร่ือง “ปฏิสังขรณในบริเวณ      
วัดพระปฐมเจดีย” อยูในกลุมเอกสารกระทรวงศึกษาธิการ รัชกาลที่ ๕ รหัส ร.๕ ศ.๖/๓๐(พ) เร่ือง 
“ซอมพระปฐมและวัดพระปฐมเจดีย” อยูในกลุมเอกสารกระทรวงศึกษาธิการ รัชกาลที่ ๕ รหัส ร.๕ 
ศ.๖/๓๒(พ) เร่ือง “ขุดคลองเจดียบูชา(พระปฐมเจดีย)” อยูในกลุมเอกสารกรมราชเลขาธิการ
รัชกาลที่ ๕ กระทรวงเกษตราธิการ รหัส มร.๕ กษ./๑๐ เร่ือง “การกอสรางพระอุโบสถพระปฐม
เจดีย” อยูในกลุมเอกสารกระทรวง ศึกษาธิการ รัชกาลที่ ๗ รหัส  ร.๗ ศ.๙.๑ /๑๒  เปนตน 

การที่เอกสารในเรื่องดังกลาวกระจาย และแทรกอยูในกลุมเอกสารของหนวยงานตางๆ นี้ 
เปนไปตามระบบที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติกําหนดการจัดเก็บเอกสาร ตามหลกัวชิาการจดัการ
จดหมายเหตุ คือ จัดเก็บเอกสารตามหนวยงานที่ผลิต โดยมีบัญชีเอกสารแยกตามหนวยงาน    
เปนเครื่องมือชวยคน เชน บัญชีเอกสารเย็บเลมกรมพระกลาโหม รัชกาลที่ ๓ - ๔ บัญชีเอกสาร
กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ กระทรวงศึกษาธิการ บัญชีเอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ 
กระทรวงมหาดไทย เปนตน 

บัญชีเอกสารซึ่งเปนเครื่องมือชวยคนโดยแยกตามหนวยงานนี้ มิไดจัดทําเพื่อการคนเรื่องใด
เร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ แตเปนการใหรายการทั้งหมดของเอกสารกลุมนั้น โดยแยกเอกสารออกเปน
กลุมยอย เชน เอกสารกระทรวงตางๆ จะแยกเปนกลุมยอยในระดับกรม หรือหนวยงานรอง หรือ
กลุมภารกิจสําคัญของกระทรวง หนวยงานแตละแหงมีรายละเอียดการแยกกลุมเอกสารตางกัน ซึง่
จะแจงไวในสวนตนของบัญชีคนแตละหนวยงาน ภายใตกลุมยอยที่แยกออกนี้ยังแบงเปน หัวเรื่อง 
และบางหัวเรื่องแบงเปนหัวเรื่องยอยๆ ออกไปอีก 

ทั้งนี้หนวยงานแตละแหงมีปริมาณเอกสารเปนจํานวนมาก รายการเอกสารในบัญชีจึงมีปริมาณ 
มากดวยเชนกัน ตัวอยางเชน เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ กระทรวงมหาดไทย 
ระยะเวลาเอกสารตั้งแต พ.ศ.๒๔๐๙ – ๒๔๕๗ มีปริมาณ ๔๗.๙ ฟุต เปนจํานวน ๑๑๙,๖๕๐ แผน 
แยกเปน ๒,๔๓๓ ปก จัดเก็บอยูใน ๓๗๕ กลอง เอกสารชุดนี้แยกเปนกลุมยอย ๒๖ กลุม หรือ ๒๖ 
ภารกิจ  บางกลุมยอย หรือ บางภารกิจ แบงเปนหัวเรื่องอีก ดังนี้ 

 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ กระทรวงมหาดไทย 
 .๑ เบ็ดเสร็จกระทรวงมหาดไทย (แบงเปนหัวเรื่อง คือ ๑.๑ – ๑.๔) 
 .๒ แผนกปกครอง (แบงเปนหัวเรื่อง คือ ๒.๑ – ๒.๒๘) 
 .๕ แผนกราชทัณฑ  
 .๑๒ แผนกสาธารณสุข (อนามยั) 
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 .๑๖ แผนกปาไม 
 .๑๘ แผนกเกษตร 
 .๒๔ แผนกคมนาคม 
 .๒๘ แผนกสรรพากร 
 .๔๐, .๔๒, .๔๓, .๔๕, .๔๖, .๔๗, .๔๘, 
 .๕๐, .๕๑, .๕๒, .๕๓, .๕๕, .๕๗, .๕๘, .๕๙  
 .๖๓ เงี้ยว 
 .๖๔ ฮอ 
 .๙๙ เบ็ดเตล็ด 

การคนบัญชีเอกสารดังกลาว เพื่อที่จะเขาถึงเอกสารเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะตองหา
ความรูจากเอกสารชั้นรอง (Secondary Sources) หรือแหลงอื่นๆ มากอนวา เร่ืองที่ตองการนั้น 
เกี่ยวของกับหนวยงานใด อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานรองใด หรือเปนภารกิจใดของหนวยงาน 
ซึ่งโดยทั่วไปมักทราบเพียงวาเกี่ยวของกับหนวยงานใด สวนรายละเอียดอื่นๆ นั้น บางครั้งไมอาจ
ทราบได กรณีเชนนี้ตองใชการวิเคราะหคาดเดาวา เร่ืองที่ตองการควรจะอยูในภารกิจหรือความรับผิดชอบ 
ของหนวยงานรองใด แลวจึงคนบัญชีในสวนนั้นๆ เชน การตรวจราชการ ของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารง 
ราชานุภาพ สมัยรัชกาลที่ ๕ เร่ืองนี้เกี่ยวของกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อคนบัญชีกรมราชเลขาธิการ 
รัชกาลที่ ๕ กระทรวงมหาดไทย เร่ืองที่ตองการจะอยูในสวนกลุมยอย  คือ  .๒ แผนกปกครอง  เปนตน 
กรณีเชนนี้หากไมทราบรายละเอียดภารกิจของหนวยงาน จะตองใชเวลามากในการวิเคราะหภารกิจ 
ของหนวยงานนั้นๆ เพื่อใหทราบวาจะคนเรื่องที่ตองการในกลุมยอยหรือหนวยงานรองใด ซึง่อาจจะ
ทําใหไดขอมูลจากเอกสารไมครบถวนได 

สําหรับเอกสารทองถิ่น คือ เอกสารของวัดพระปฐมเจดียนั้น ผูวิจัยไดสอบถามจากทาน
ผูชวยเจาอาวาสวัด พระศรีสุธรรมเวที (พิพัฒน จนฺทูปโม) ทานแนะนําใหทําหนังสือขออนุญาต
ศึกษาเอกสารราชการของทางวัด เมื่อไดรับอนุญาตแลวทานจึงดําเนินการรวบรวมและจัดทํา
สําเนาเอกสารในเรื่องดังกลาวให และจากการสอบถามขอมูลเบื้องตน ทําใหทราบวาทางวัดมี
ปริมาณเอกสารสะสมเปนจํานวนมาก จนไมสามารถเก็บรักษาไวได จึงกําจัดเอกสารเหลานั้น  
ดวยการเผาทําลายโดยมิไดตรวจสอบ ทานผูชวยเจาอาวาสไดพบเหตุการณขณะเผาทําลายเอกสาร 
ทานจึงนําเอกสารจากกองที่กําลังรอการเผามาพิจารณา และพบวาเอกสารบางสวนเปนเอกสาร
ราชการที่สําคัญของวัด เชน บันทึกโตตอบ เร่ือง การขอโฉนดที่ดินของวัด ซึ่งเปนขอพิพาทระหวาง
วัดพระปฐมเจดียและพระคลังขางที่ ทานจึงเก็บเอกสารที่ยังคงเหลือจากการเผาทําลายนั้นไว   

 มณฑลตางๆ 
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โดยไมอาจทราบไดเลยวา เอกสารที่ถูกเผาทําลายไปกอนหนาเปนจํานวนไมนอยนั้น มีเอกสาร
สําคัญอ่ืนๆ อีกหรือไม (พระศรีสุธรรมเวที (พิพัฒน จนฺทูปโม)๒๕๔๗) การขาดระบบการจัดการเอกสาร
เชนนี้ มักเปนปญหาที่เกิดข้ึนในหลายๆ องคกร และเปนหนึ่งในอีกหลายสาเหตุของการสูญหาย
และการทําลายเอกสารสําคัญของหนวยงาน ทั้งโดยเจตนาและไมเจตนาโดยรูเทาไมถึงการณ  

จากปญหาของเอกสารเกาซึ่งมีสภาพชํารุด ขอความลบเลือน ปญหาการคนหาและ     
การเขาถึงเอกสาร ตลอดจนปญหาการเก็บรวบรวมเอกสารเฉพาะเรื่อง ซึ่งปจจุบันยังไมมีการ
รวบรวมขอมูล เร่ือง การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย จากแหลงตางๆ ใหอยูรวมกัน ผูวิจัยจึง 
มุงที่จะรวบรวมขอมูลและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย ตั้งแตสมัย
รัชกาลที่ ๔ ถึงการบูรณะปฏิสังขรณคร้ังใหญในรัชกาลปจจุบัน ซึ่งเริ่มดําเนินการเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ 
อันเปนการศึกษาการบูรณะปฏิสังขรณพระเจดียองคปจจุบัน 

ทั้งนี้ผูวิจัยพิจารณาวาการวิจัยเพื่อวิเคราะหรวบรวม และนําขอมูลเอกสารจดหมายเหตุ   
ที่อยูกระจายในหลายหนวยงานและเขาถึงยาก มาจัดทําเครื่องมือชวยคนเอกสารจดหมายเหตุ 
(List of Finding Aids) เพื่ออํานวยความสะดวกตอการสืบคน จะเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความเชื่อมโยง
ระหวางผูใชกับเอกสารจดหมายเหตุ ทําใหผูใชเขาถึงเอกสารตามที่ตองการ (อุบล ใชสงวน ๒๕๔๔ 
: ๑) ไดอยางครบถวนและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และเครื่องมือชวยคนที่เล็งเห็นวาจะเปนประโยชน
อยางยิ่ง คือ เครื่องมือชวยคนประเภทปฏิทินเอกสาร (Calendar) ซึ่งเครื่องมือประเภทนี้นับวามี
ประสิทธิภาพสูง ใหคําอธิบายเอกสารเปนรายชิ้น ดวยการนําเอกสารมาลงรายการ ตามลําดับวัน 
เดือน ป รายการหนึ่งๆ มีชื่อผูเขียนและผูรับเอกสาร มีขอความอธิบายเนื้อเร่ืองยอ อีกทั้งเครื่องมือ
ประเภทนี้ยังชวยใหเขาถึงเอกสารเกาที่เปนภาษาโบราณอานยาก ซึ่งผูใชสามารถใชศึกษาขอมูล
ทดแทนเอกสารตนฉบับที่ชํารุด ลบเลือน หรือฉีกขาดไมสะดวกตอการใช โดยอาจไมจําเปนตอง
ศึกษาจากเอกสารจริง (ทรงสรรค นิลกําแหง ๒๕๑๔ : ๔๒ ; กรมศิลปากร ๒๕๔๒ : ๙ ; อุบล ใชสงวน 
๒๕๔๔ : ๔) การวิจัยเพื่อจัดทําเครื่องมือชวยคนเอกสาร ประเภทปฏิทินเอกสารนี้ จึงเปนการชวยอนุรักษ
เอกสารตนฉบับใหคงอยูเปนมรดกของชาติยาวนานยิ่งขึ้น และชวยใหเขาถึงเอกสารเฉพาะเรื่อง  
ไดสะดวกรวดเร็ว  และครบถวนยิ่งขึ้นดวย 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการวิจัย 

๑. เพื่อศึกษาเอกสารการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย ตลอดจนอาคาร ส่ิงกอสรางและ 
 ส่ิงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยรอบบริเวณพระปฐมเจดีย โดยมุงศึกษาจากเอกสารจดหมายเหตุ 
๒. เพื่อเก็บและรวบรวมขอมูลทองถิ่นจากวัดพระปฐมเจดีย ซึ่งเปนหนวยงานที่เกี่ยวของ

ในเรื่อง การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย 
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๓. เพื่อรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุรูปแบบตาง ๆ จากสํานักหอสมุดแหงชาติ สํานัก  
หอ จดหมายเหตุแหงชาติ วัดพระปฐมเจดีย และบุคคลที่เกี่ยวของในการบูรณะ 
ปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย เพื่อจัดทําเครื่องมือชวยคนเอกสารเฉพาะเรื่อง โดยจัดทํา
เปนปฏิทินเอกสาร(Calendar) เร่ือง การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย 

ขอบเขตของการวิจัย 
๑. ศึกษาเอกสารจดหมายเหตุ เร่ือง การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย ตลอดจน
 อาคารสิ่งกอสรางและ ส่ิงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยรอบบริเวณพระปฐมเจดีย ตั้งแตสมัย
 รัชกาลที่ ๔ ถึงการบูรณะปฏิสังขรณคร้ังใหญในสมัยรัชกาลที่ ๙ ซึ่งแลวเสร็จใน   
 พ.ศ.๒๕๒๔ จากเอกสารกลุมตาง ๆ ดังนี้   
  ๑.๑ เอกสารโบราณในหมวดหมายรับสั่ง  และหมวดจดหมายเหตุ สมัยรัชกาลที ่๔ 
   ที่ใหบริการในกลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก สํานักหอสมุดแหงชาติ    
  ๑.๒ เอกสารจดหมายเหตุเฉพาะที่ใหบริการ ในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
   ตั้ งแตสมัยรัชกาลที่  ๔  ถึง  สมัยรัชกาลที่  ๙  ในกลุมเอกสาร  ดังนี้          
   กลุมเอกสารเย็บเลมกรมพระกลาโหม รัชกาลที่ ๔ กลุมเอกสารกรมราชเลขาธิการ 
   รัชกาลที่ ๕ กระทรวงเกษตราธิการ กลุมเอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ 
   กระทรวงมหาดไทย กลุมเอกสารกระทรวงศึกษาธิการ รัชกาลที่ ๕ กลุมเอกสาร
   กระทรวงศึกษาธิการ รัชกาลที่ ๖ กลุมเอกสารกระทรวงศึกษาธิการ รัชกาลที่ ๗ 
   กลุมเอกสารกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๑.๓ เอกสารของวัดพระปฐมเจดีย และเอกสารของสํานักงานจัดประโยชนและ
   รักษาองคพระปฐมเจดีย สมัยรัชกาลที่ ๙ เฉพาะที่ไดรับความอนุเคราะห
   รวบรวมและจัดทําสําเนาจากวัดพระปฐมเจดีย  
๒. ศึกษาและรวบรวมเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ เร่ือง การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐม 
 เจดีย ตลอดจนอาคารสิ่งกอสรางและ ส่ิงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยรอบบริเวณพระปฐมเจดีย 
 ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕ ถึง สมัยรัชกาลที่ ๙ ประเภทภาพถาย แบบแปลน แผนที่ 
 จากสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ และแถบบันทึกเสียง(สัมภาษณบุคคล) 

ขั้นตอนของการวิจัย 
 ๑. สํารวจและศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ๒. สํารวจบัญชีเอกสาร จากกลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก สํานักหอสมุดแหงชาติ  และ
  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  เฉพาะบัญชีเอกสารราชการของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙

  ในสมัยรัชกาลที่ ๔ - รัชกาลที่ ๙ และคัดเลือกเอกสารเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการบูรณะ 
      ปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย ตลอดจนอาคารสิ่งกอสราง และสิ่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ โดยรอบ
  บริเวณพระปฐมเจดียมาศึกษา 

๓. สอบถามขอมูลเอกสารทองถิ่นจากวัดพระปฐมเจดีย และขอทําสําเนาเอกสารที่เกีย่วกบั
 การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย ตลอดจนอาคารสิ่งกอสรางและสิ่งอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
 โดยรอบบริเวณพระปฐมเจดีย เฉพาะสวนที่ทางวัดดําเนินการรวบรวมและจัดทําสําเนาให 
 และนํามาศึกษา 
๔. สัมภาษณบุคคล คือ นายประเวศ ลิมปรังษี อดีตผูอํานวยการกองหัตถศิลป กรมศิลปากร 
 ซึ่งเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของในการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย โดยเปนผูหนึ่งใน  
 คณะสํารวจ และเปนผูเขียนรายละเอียดการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย ขณะที่
 ดํารงตําแหนงหัวหนากองหัตถศิลป เมื่อมาทําการสํารวจใน พ.ศ.๒๕๐๙  
๕. รวบรวมขอมูลนํามาวิเคราะห และจัดทําคําอธิบายสาระสําคัญของเอกสารจดหมายเหตุ 
 ที่นาํมาศึกษาโดยยอ พรอมจัดทํารายละเอียดขอมูลที่สําคัญ ตามลักษณะของเอกสาร
 จดหมายเหตุแตละประเภท โดยระบุระยะเวลาของเอกสาร รหัสเอกสาร ชื่อเรื่อง 
 ปริมาณ และการพิมพเผยแพรเอกสารจดหมายเหตุดังกลาว 
๖. เรียบเรียงผลการวิเคราะหโดยจัดทําเปนเครื่องมือชวยคนประเภทปฏิทินเอกสาร  (Calendar) 
๗. สรุปผลการวิจัย ปญหาและขอเสนอแนะ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
๑. ทราบประวัติการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย ตลอดจนอาคารสิ่งกอสราง และสิ่งอ่ืน ๆ
 ที่เกี่ยวของ โดยรอบบริเวณพระปฐมเจดีย ครบถวนสมบูรณโดยลําดับตามเหตุการณยิ่งขึ้น 
๒. ทราบประเภทและแหลงขอมูลเอกสารจดหมายเหตุ เร่ือง การบูรณะปฏิสังขรณ 
      พระปฐมเจดีย  
๓. ชวยใหผูสนใจศึกษาคนควาเรื่อง การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย ไดเขาถึงขอมูล 
 จากเอกสารจดหมายเหตุไดอยางสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
๔. ชวยใหผูสนใจศึกษาคนควาเรื่อง การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย ใชศึกษาขอมูล
 ทดแทนเอกสารตนฉบับ โดยอาจไมจําเปนตองศึกษาจากเอกสารจริง 
๕. ชวยอนุรักษเอกสารตนฉบับใหคงอยูเปนมรดกของชาติยาวนานยิ่งขึ้น 
๖. เปนแนวทางใหผูที่เกี่ยวของ ไดเล็งเห็นประโยชนตระหนักในคุณคา และเก็บรักษา
 เอกสารจดหมายเหตุเร่ืองการบูรณะตาง ๆ มากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐ 

บทที่ ๒ 

ประวัติพระปฐมเจดีย และเอกสารที่เกี่ยวของ        

๒.๑ ความเปนมาของเมืองนครปฐมโบราณ 

เมืองนครปฐมโบราณเปนเมืองเกาแกที่สําคัญเมืองหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยูในบริเวณ 
ที่ราบลุมภาคกลาง มีแมน้ําทาจีนไหลผานตัวเมืองทางดานตะวันออก (ผาสุข อินทราวุธ ๒๕๔๕ : ๒๔) 
ตัวเมืองตั้งอยูระหวางเสนรุงที่ ๑๓   ํ  ๔๗‘ เหนือ  และเสนแวงที่ ๑๐๐   ํ  ๖๐‘ ตะวันออก (มานิต วัลลิโภดม 
๒๕๑๕ : ๕๕) เปนเมืองที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบ จัดเปนเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่มีขนาดใหญที่สุด
ในประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ ๓,๘๐๙ ไร มีผังเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาคอนขางมน คูน้ําที่ลอมรอบ
มีลักษณะเปนเสนโคงเกือบตลอด มีสวนที่เปนเสนตรงเฉพาะดานตะวันตกและดานใต คูน้ํา
โดยรอบยาวประมาณ ๑๐ กิโลเมตร กวางประมาณ ๖๐ เมตร  มีเจดียโบราณ คือ พระประโทณเจดีย 
อยูกลางเมือง และมีคลองขุดเปนเสนตรงผาดานตะวันตกของเจดีย เชื่อมคูน้ําดานเหนือกับคูน้ํา
ดานใต เรียกชื่อในปจจุบันวา “คลองพระประโทน” เมืองนครปฐมโบราณนี้นักวิชาการหลายทาน
ลงความเห็นวานาจะเปนศูนยกลางในฐานะเมืองหลวงของอาณาจักรทวารวดี (ผาสุข อินทราวุธ 
๒๕๔๕ : ๒๔ - ๓๐)  การใชคําวา ”ทวารวดี” มาเรียกชื่ออาณาจักรนี้  แซมมวล บีล ไดเร่ิมใชมา
ตั้งแต พ.ศ.๒๔๒๗ หมายถึงชื่อซึ่งนักประวัติศาสตรจีน ใชเรียกอาณาจักรที่ตั้งอยูระหวางประเทศ
พมาและประเทศกัมพูชาในราว พุทธศตวรรษที่ ๑๒ ซึ่งในขณะนั้นการใชชื่อและการกําหนดสถานที่
ของอาณาจักรทวารวดีนี้เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป (มานิต วัลลิโภดม ๒๕๑๕ : ๕๑)  

ตอมาใน พ.ศ.๒๔๘๖ มีการพบเหรียญเงิน ๒ เหรียญ   ที่บริเวณเนินหิน ต.พระประโทน  
อ.เมือง จ.นครปฐม (ผาสุข อินทราวุธ ๒๕๔๕ : ๓๐) เหรียญดังกลาวมีคําจารึกกลาวถึงพระราชา
แหงอาณาจักรทวารวดี ซึ่งศาสตราจารยยอรช เซเดส ไดอานจารึกบนเหรียญนั้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๖ 
มีความวา “ศรีทวารวตีศวร∗......”  จารึกนี้ใชตัวอักษรในระหวางพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๓ (มานิต 
วัลลิโภดม ๒๕๑๕ : ๕๑) การพบเหรียญที่มีจารึกนี้ จึงเปนหลักฐานสนับสนุนวาอาณาจักรทวารวดี 

                                                  
 ∗ คําวา  “ ศรีทวารวตีศวร....”  นี้  ตอมามีผูอานจารึกเพิ่มเติมวา  “ศรีทวารวติศวรปุณยะ”  แปลวา       
“ บุญกุศลของผูเปนใหญแหงทวารวดี” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑ 

มีอยูจริง ในระยะเวลาใกลเคียงกับที่จดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศถัง ซึ่งไดรวบรวมบันทึกของ
พระภิกษุจีน ๒ องค คือ หลวงจีนเหี้ยนจัง (ถังซัมจ๋ัง หรือ ยวนฉาง) และหลวงจีนอี้จิงไว โดยบันทึก
กลาวถึงอาณาจักรทวารวดี ระหวางเดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย โดยหลวงจีน
เหี้ยนจัง เดินทางระหวาง พ.ศ.๑๑๗๒ – ๑๑๘๘ โดยทางบก และหลวงจีนอี้จิงเดินทางระหวาง 
พ.ศ.๑๒๑๔ – ๑๒๓๖  โดยทางเรือสําเภา (มานิต วัลลิโภดม ๒๕๑๕ : ๕๓ – ๕๔) 
 ระยะเวลาตามจดหมายเหตุจีนนี้ อยูในระหวางพุทธศตวรรษเดียวกับระยะเวลาของอักษร
ที่ใชจารึกเหรียญดังกลาวซึ่งอยูในชวงสมัยทวารดี และสันนิษฐานวาในเวลานั้นเมืองนครปฐมโบราณ 
ซึ่งเปนแหลงที่พบศิลปทวารวดีจํานวนมาก นาจะตั้งอยูริมปากอาวฝงตะวันตก (มานิต วัลลิโภดม 
๒๕๑๕ : ๕๔ - ๕๕) และนาจะเปนศูนยกลางดานตะวันตก หรือเปนศูนยกลางในฐานะเมืองหลวง
ของอาณาจักรทวารวดีและมีบทบาทเปนเมืองทาสําคัญดวย เนื่องจากเปนเมืองที่ตั้งอยูใกลทะเล 
มีทางน้ําเขาออกฝงทะเลโดยตรงได (ผาสุข อินทราวุธ ๒๕๔๕ : ๓๐)  ทั้งนี้มีส่ิงยืนยันเปนหลักฐาน
การที่มีเรือสินคาทางทะเลเขามาถึงตัวเมือง คือ ซากสมอเรือที่พบในเขตวัดธรรมศาลา ต.ธรรมศาลา  
อ.เมือง จ.นครปฐม ซึ่งอยูริมคลองบางแกวดานตะวันออกของตัวเมือง (มานิต วัลลิโภดม ๒๕๑๕ : 
๕๖ - ๕๗) นอกจากนี้ยังพบโบราณวัตถุประเภทตราประทับดินเผา ซึ่งเปนของติดตัวพอคาชาว
อินเดียในสมัยหลังคุปตะ (พุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๔) เปนจํานวนมากในบริเวณเมืองนครปฐม
โบราณและบริเวณใกลเคียง (ผาสุข อินทราวุธ ๒๕๔๕ : ๓๐) 

นอกจากบทบาทในการเปนเมืองทาแลว เมืองนครปฐมโบราณยังมีบทบาทเปนศูนยกลาง
ทางพระพุทธศาสนาของอาณาจักรทวารวดีในยุคหลัง(ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ - ๑๖) ดวย  โดยได
พบหลักฐานดานศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาจํานวนมาก  และมีรูปแบบที่งดงามกวาที่เคยพบใน
เมืองโบราณสมัยทวารวดีแหงอื่นๆ เชน พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี ฐานศิลาจําหลักภาพ
พุทธประวัติตอนแสดงธรรม ธรรมจักรศิลาขนาดใหญที่สุดที่พบในประเทศไทย (ผาสุข อินทราวุธ 
๒๕๔๒ : ๑๐๑) นอกจากนี้เมืองนครปฐมโบราณ ยังมีลักษณะเหมือนเมืองโบราณสมัยทวารวดี
อ่ืนๆ คือ มีศาสนสถานที่ใหญโตและสําคัญนอกตัวเมือง  โดยเมืองโบราณแหงนี้มีศาสนสถานที่
สําคัญทางดานตะวันตกของเมืองซึ่งเปนพื้นที่ที่คอนขางสูงอยู ๓ แหง คือ  วัดพระปฐมเจดีย 
วัดพระเมรุ  และวัดพระงาม  โดยวัดพระปฐมเจดียอยูหางจากตัวเมืองไป ๒ กิโลเมตร  ทางดานใต
มีวัดดอนยายหอม  ดานตะวันออกมีวัดธรรมศาลา  และตามลําคลองยังมีวัดอื่น ๆ อีกมากมาย
โดยเฉพาะคลองบางแกว (มานิต วัลลิโภดม ๒๕๑๕ : ๕๗)  

ภายหลังความรุงเรืองของวัฒนธรรมทวารวดี นักวิชาการบางทานสันนิษฐานวา เมอืงนครปฐม
โบราณไดถูกทิ้งรางลงชั่วระยะเวลาหนึ่งในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗  เนื่องจากกษตัรยิแหงอาณาจกัร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒

พุกามของพมาไดยกทัพมาตีและกวาดตอนผูคนไป และมีหลักฐานประเภทตํานานกลาววาในราว 
พ.ศ.๑๗๓๑ พระเจาไชยศิริซึ่งเชื่อกันวาเปนตนราชวงศของพระเจาอูทอง ไดอพยพผูคนมาตั้งที่
เมืองนครปฐมโบราณ โดยมีหลักฐานวาพระนามพระเจาไชยศิรินั้น ตรงกับชื่อเรียกเกาของเมือง
นครปฐมโบราณ คือ  ไชยศิริ  หรือ นครไชยศรี (สรัญญา สุริยรัตนกร ๒๕๔๒ : ๖๔) แตภายหลัง
เมืองก็กลับรางไปอีกเพราะแมน้ําต้ืนเขิน จากนั้นเรื่องราวของเมืองนครปฐมโบราณก็ไดปรากฏอีกครั้ง
ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ราว พ.ศ.๒๐๙๑ พระองคโปรดใหตั้งเมืองนครไชยศรี  โดย
ปรับปรุงบานเมืองเพื่อตอตานพมา และเพื่อความสะดวกในการเรียกระดมพล แตเมืองที่ตั้งขึ้นใหมนี้
อยูริมแมน้ําทาจีน บริเวณตําบลทานา อําเภอนครชัยศรีในปจจุบัน ดังนั้นพระปฐมเจดียจึงยังคง 
ถูกทิ้งรางอยูในปาไมมีผูใดดูแล แตมีพระสงฆยายมาอยู ณ บริเวณนั้น ในสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธเลิศหลานภาลัย (หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล ๒๕๑๒ : ๑๖) 

๒.๒ ประวัติพระปฐมเจดยี 
พระปฐมเจดียเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย ในฐานะปูชนียสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนา 

ของประเทศไทย สันนิษฐานวาเมื่อแรกสราง ลักษณะของพระปฐมเจดียมีรูปแบบเปนทรงโอหรือ
ขันน้ําคว่ําคลายสถูปสาญจีในประเทศอินเดีย (ดูภาพประกอบที่ ๑ หนา ๑๓) และนาจะมีการสราง
เพิ่มเติมกันมาหลายยุคหลายสมัย ทําใหรูปแบบพระเจดียเปลี่ยนแปลงไป เมื่อพบในสมัยรัตนโกสินทร 
พระเจดียมีลักษณะเปนทรงกลม มีพระปรางคซอนอยูขางบน (หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ๒๕๑๒ : 
๗ - ๑๒) (ดูภาพประกอบที่ ๒ หนา ๑๓) 

ประวัติพระปฐมเจดียนอกจากหลักฐานทางโบราณคดี ที่กลาวไดเพียงกวางๆ วาสรางมา
ตั้งแตสมัยทวารวดีแลว มีหลักฐานลายลักษณอักษรประเภทตํานานและพงศาวดาร กลาวถึงเรื่อง
ประวัติการสรางพระปฐมเจดีย โดยฉบับที่มักถูกนํามาใชมีอยูดวยกัน ๓ ฉบับ  คือ 

- เร่ืองพระยากงพระยาพาน∗  คัดจากพงศาวดารเหนือ ในประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑  
(กรมศิลปากร ๒๕๒๘ : ๓๐ - ๓๕) 

- ตํานานพระปฐมเจดีย ฉบับพระยาราชสัมภารากรแลฉบับตาปะขาวรอต∗∗ เจาพระยา
ทิพากรวงศ (ขํา บุนนาค) ๑๒๘ : ๔๙ - ๖๐) 

 

                                                  
               ∗ บางแหงใชวา “พระยาพาล” 

             ∗∗ ตาปะขาวรอต  เกิด พ.ศ.๒๓๒๙  ในรัชกาลที่ ๑  กรุงรัตนโกสินทร  เปนชาวบานอยูที่บานพระปฐมเจดีย
มาตั้งแตครั้งบรรพบุรุษ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓

 
 
ภาพที ่๑ สถูปสาญจี ประเทศอินเดีย มีรูปแบบเปนทรงโอหรือขันน้าํคว่ํา สันนิษฐานวาเปนรูปแบบ
   ของพระปฐมเจดียเมื่อแรกสราง 
ที่มา : วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร, ที่ระลึกในงานฉลองสมโภชองคพระปฐมเจดีย  
ครบ ๑๕๐ ป  (กาญจนบุรี : ธรรมเมธ,ี ๒๕๔๖), ๗๗. 

 

           
 
ภาพที ่๒ รูปจําลองพระปฐมเจดีย เมื่อพบในสมัยรัตนโกสินทรเปนพระเจดียทรงกลม มพีระปรางค
   ซอนอยูขางบน   
ที่มา : วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวหิาร, ที่ระลึกในงานฉลองสมโภชองคพระปฐมเจดยี 
ครบ ๑๕๐ ป  (กาญจนบุรี : ธรรมเมธ,ี ๒๕๔๖), ๗๗. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔

- ตํานานพระปฐมเจดีย ฉบับพระยามหาอรรคนิกร แลฉบับนายทอง (เจาพระยาทิพากรวงศ 
(ขํา บุนนาค) ๑๒๘ : ๓๑ - ๔๘) 

หลักฐานลายลักษณอักษรนอกจากที่กลาวแลว มีจารึกสุโขทัยหลักที่ ๒ ซึ่งกลาวถึงพระเถระ
สุโขทัยหลานพอขุนผาเมืองชื่อพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนี∗ ไดทําการซอมปฏิสังขรณ และ
กอสรางพุทธศาสนสถานหลายแหง ในสถานที่เหลานี้มีสถานที่แหงหนึ่งที่จารึกกลาวถึงวาเปนพระธาตุ 
และ น. ณ ปากน้ํา ไดสันนิษฐานวาอาจเปนพระปฐมเจดีย (น. ณ ปากน้ํา ๒๕๒๕ : ๓) โดยจารึก
กลาววา 

 ขอมเรียกพระธม นั้นแล๐สถิตครึ่งกลางนครพระกริส∗∗ เมื่อจักสทายปูน 
 ในกลางปา นั้นหาปนูยากหนกัหนาหาปนูมิได พระศรรีาชจุฬามุนเีปนเจา 
 จึงอธิษฐานวาดังนี้...กูแลยังจักใหตรัสแกสรรเพุเดญาณเปนพระพุทธจริง 
 วาไซร จงใหพบปูน คร้ันกูอธษิฐานบัดแมงแหงนั้นดายกลายพบโปงปูนอนึ่งทายาด 
 หนักหนาเอามาสทายพระธาตุกอใหมเกาแลวเอามาตอพระพุทธรูปหนิอันหกัอันพัง 
 บริบวรณแลวปูนก็ยงัเหลือเลย...(กรมศิลปากร ๒๕๔๘ : ๑๑๔ - ๑๑๕) 

 ขอความจากจารึกดังกลาว ทําใหเห็นวาในสมัยสุโขทัยนั้น พระธาตุซึ่งขอมเรียกพระธม 
และ น. ณ ปากน้ํา สันนิษฐานวาอาจเปนพระปฐมเจดีย ยังคงเปนพุทธศาสนสถานรางอยูกลางปา 
และพระศรีศรัทธาราชจุฬามุนีไดมาทําการปฏิสังขรณขึ้น กอนที่จะปรากฏหลักฐานการบูรณะอีกครั้ง
ในสมัยรัตนโกสินทร 

ตอมาในสมัยรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๔  เมื่อคร้ังยังทรงผนวชเปนพระวชิรญาณภิกขุ  ได
เสด็จธุดงคมาทรงนมัสการพระปฐมเจดีย พรอมดวยพระสงฆที่ตามเสด็จหลายรูปในป พ.ศ.๒๓๗๔

                                                  
                ∗ พระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนี  เปนลูกพระยาคําแหงพระราม  เจาเมืองสระหลวงสองแคว  เปน
หลานพอขุนผาเมือง  เจาเมืองราด  เปนหลานปูของพอขุนศรีนาวนําถุม  ผูสถาปนาและครองเมืองศรีสัชนาลัย
สุโขทัย กอนที่พอขุนบางกลางหาวจะเสด็จขึ้นครองราชยเปนพอขุนศรีอินทราทิตย  ตนราชวงศพระรวง   

             ∗∗  ไมเคิล ไรท ไดเขียนบทความในวารสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับกุมภาพันธ ๒๕๓๗ เร่ือง  “เมืองราดของ
ผาเมือง อยูนครไชยศรี?”  มีขอความตอนหนึ่งกลาววา “เคยเสนอวา ‘นครพระกริส’ นั้น คือ ‘นครไชยศรี’ หรือ
จังหวัดนครปฐมปจจุบัน ขอเสนอนี้ดูจะไดเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางทั้งนักปราชญฝายซายฝายขวา”  ชื่อเมือง 
ตามที่กลาวถึงในบทความนี้ คือ เมืองนครไชยศรี(เมืองนครปฐมโบราณ) นับเปนประเด็นที่สอดคลองในเรื่อง
เมืองอันเปนที่ตั้งของพระปฐมเจดีย ตามที่ น. ณ ปากน้ํา สันนิษฐานวา “พระธม” ซึ่งตั้งอยูที่ “นครพระกฤษณ” 
นั้นคือ พระปฐมเจดียซึ่งตั้งอยูที่เมืองนครปฐมโบราณ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕

(จ.ศ.๑๑๙๓) ทรงมีพระราชดําริวาพระเจดียองคนี้นาจะมีความสําคัญ ไมควรที่จะทิ้งใหรกรางอยู
กลางปา ทรงนําความกราบทูลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เพื่อใหทรงบูรณะปฏิสังขรณ 
แตพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไมโปรดทรงเห็นวาเปนของอยูในปาการจะบูรณะขึ้นไม
กอใหเกิดประโยชนอันใด เมื่อพระวชิรญาณภิกขุสดับพระกระแส ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัววาไมโปรด ก็มิไดลมเลิกความตั้งพระทัยที่จะบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดียใหกลับคืน
ดังเดิม และทรงปรารถนาที่จะใหเปนสถานที่ที่ผูคนเคารพนับถือ เพราะทรงมั่นพระทัยวาเปนที่
บรรจุพระบรมธาตุพระพุทธเจาและเปนของโบราณ แตเมื่อพระองคยังไมอยูในฐานะที่จะทําการใด
จึงทรงนิ่งเสีย (กรมศิลปากร ๒๕๒๘ : ๖๕ - ๘๕) 

ตอเมื่อพระวชิรญาณภิกขุเสด็จข้ึนครองราชยเปนพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
จึงไดทรงเริ่มการบูรณะตามพระราชประสงค ดวยความเชื่อมั่นของพระองควาพระเจดียองคนี้  
เปนมหาธาตุเจดีย ที่สําคัญที่มีมาแตโบราณเมื่อคร้ังแรกประดิษฐานพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  
พระองคไดส่ังการใหไปสืบดูทั้งพระราชอาณาจักร จากทางเหนือตั้งแตเชียงแสนเชียงใหม ถึงเมือง
นครศรีธรรมราชทางใต และเมืองลาวเมืองเขมรทางตะวันออก ก็ไมพบวามีพระเจดียใดที่มีขนาด
ใหญกวาพระปฐมเจดีย พระองคทรงวิเคราะหดูเห็นวานาจะเปนของเกา มีมากอนพระเจดีย
อื่นๆ ในประเทศ จึงเรียกวา พระปฐมเจดีย (เจาพระยาทิพากรวงศ (ขํา บุนนาค) ๑๒๘ : ๑ - ๒)  
 การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวนี้ 
ในครั้งแรกโปรดเกลาฯ ใหชางทหารในตอตัวอยางถวาย เปนพระเจดียทรงกลมไมมีฐานทักษิณ  
กอเปนหนากระดานและชองกระจกขึ้นไปถึงบัวถลา แลวชักลูกแกวเขาไปทั้งสามชั้นจึงตั้งบัวกลม
ปากระฆัง โดยมีสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ เปนแมกองในการดําเนินการ และพระศรีสมบัติ 
หลวงพิทักษโยธา หลวงนราเรืองเดช เจากรมไพรหลวงอาสาใหม หลวงโยธาไพจิตร ชางทหารใน
เปนนายงาน เมื่อสมเด็จเจาพระยาองคใหญถึงแกพิราลัย จึงโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยารวิวงศ∗ เปน
แมกองทําการตอไป จนถึงปวอกโทศก เดือน ๘ ข้ึน ๑๔ - ๑๕ ค่ํา มีฝนตกหนักอิฐที่กอเลื่อนทรุดลง
มารอบตัว เพราะไมมีฐานทักษิณ จึงตองรื้อออกทําใหม(เจาพระยาทิพากรวงศ (ขํา บุนนาค) ๑๒๘ 
: ๗ - ๑๔)  

ในการบูรณะปฏิสังขรณคร้ังหลังนี้ โปรดเกลาฯ ใหพระวรวงศเธอกรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธุ 
กับ กรมขุนราชสีหวิกรม คิดตัวอยางถวาย (เจาพระยาทิพากรวงศ (ขํา บุนนาค) ๑๒๘ :  ๑๔) โดยสราง

                                                  
                ∗ นามเจาพระยารวิวงศนี้ รัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดเกลาฯ เปล่ียนเปนเจาพระยาทิพากรวงศ เม่ือ พ.ศ.๒๔๐๘ 

เพราะอักษรตนนามเปนกาลกิณี เปนเหตุใหทานเจ็บปวย  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๖

เปนเจดียทรงกลมที่เรียกวาเจดียทรงระฆัง สวนยอดมีปลองไฉนเปนทรงกรวย (สันติ เล็กสุขุม 
๒๕๓๕ : ๒๖) ดังที่ปรากฏมาจนปจจุบัน (ดูภาพประกอบที่ ๓) พระเจดียที่กอใหมนี้ มีความสูง
ตั้งแตพื้นดินถึงยอดมงกุฎ ๓ เสน ๑ คืบ ๖ นิ้ว การบูรณะปฏิสังขรณคร้ังนี้ นอกจากองคพระเจดีย 
โปรดเกลาฯ ใหกอสรางอาคารและสิ่งอ่ืนๆ โดยรอบบริเวณ เชน วิหาร ๔ ทิศ พระระเบียงคดเชื่อมตอ
วิหารทั้ง ๔ ทิศ พระพุทธไสยาสน  หอระฆัง พระอุโบสถ จําลองรูปพระปฐมเจดียองคเดิม และ  
พระเจดียเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อใหประชาชนผูมีศรัทธาสงใจไปนมัสการ พระธาตุเมืองนคร 
เปนตน (เจาพระยาทิพากรวงศ (ขํา บุนนาค) ๑๒๘ :  ๑๔ - ๑๙) 

 
 
 

 
 

 
ภาพที ่๓ พระปฐมเจดียภายหลังการบูรณะปฏิสังขรณ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
   เจาอยูหัว – ปจจุบัน มีลักษณะเปนทรงกลมที่เรียกวาเจดียทรงระฆัง สวนยอดมีปลองไฉน
   เปนทรงกรวย 
ที่มา : วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวหิาร, ที่ระลึกในงานฉลองสมโภชองคพระปฐมเจดยี 
ครบ ๑๕๐ ป  (กาญจนบุรี : ธรรมเมธ,ี ๒๕๔๖), ๑๓๕. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๗

การที่โปรดเกลาฯ ใหเรียกพระเจดียองคนี้วา พระปฐมเจดียนั้น แตเดิมราษฏรเรียกพระเจดียวา 
พระปทม ดังขอความตอนหนึ่งจาก เร่ือง พระปฐมเจดีย ฉบับเจาพระยาทิพากรวงศ (ขํา บุนนาค) 
กลาววา 

 พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงพระราชดาํริวา ที่เมืองนครไชยศรี 
 มีพระเจดียใหญองคหนึง่ เปนพระเจดยียอดปรางคตอนหนึง่ ฐานลางกลม 
 เปนรูประฆังตอนหนึ่ง พิเคราะหดูเหน็จะทาํมาหลายคราว ราษฎรเรียกวา 
 พระปทมดวยความประสงคของคนทัง้หลายวา พระพทุธเจาเสด็จมาบรรทม 
 อยูทีน่ั้น (เจาพระยาทิพากรวงศ (ขํา บุนนาค) ๑๒๘ : ๑) 

นอกจากนี้มีลายพระหัตถของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ กลาวถึงคําเรียก 
ชื่อพระปฐมเจดีย ในหนังสือสาสนสมเด็จ ฉบับวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๔๗๘ เดิมเรียกวาพระประทม  
ดังขอความวา 

 ...ชื่อพระปฐมเจดียนัน้ยอมทรงทราบอยูแลววากอนนี้เรียกกนัวา พระประทม  
   ซ้ํามีนทิานประกอบวาพระเจาเสด็จมาประทม (เขานพิพาน) ที่นัน้ พระประโทน 
 วาเปนที่ฝงทะนานตวงพระสารีริกธาตุ เปนนิทานแตงขึน้ประกอบชื่ออยางโง ๆ 
 ตามเคย เกลากระหมอมสงสัยวาเปนคําเขมร คือ พระธม แปลวาพระ(เจดีย)ใหญ 
 พระโทล แปลวาพระ(เจดีย) แข็งแรงหรือมัน่คง เขมรอานตัว พ. ออกเสยีง ป. 
 จึงเปนประธม ประโทล เปนสิ่งที่ควรสงัเกตวาเขมรไดเขามาวอแวอยูในแขวงนี ้
 คราวหนึ่ง...  (สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
 และสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา ดํารงราชานภุาพ ๒๕๐๔ : ๓๖๖ - ๓๖๗) 

คํากลาวของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานภุาพ 
ไดทรงมีลายพระหัตถอธิบายตอบในหนังสือเร่ืองเดิม ฉบับวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๔๗๘ ทรงเห็นวา
คําเรียกชื่อนั้นควรจะเปน  พระปฐมเจดีย  ดังขอความวา  

 ...ขอที่เรียกชื่อวา “พระปฐม” จะมาแตคํา “ปฐม” ภาษามคธหรือ “ปธม” ภาษาเขมรนัน้ 
 หมอมฉันพิจารณาเห็นวาที่ถูกนาจะเปนคํา “ปฐม” ภาษามคธเชนใชทุกวันนี้ 
 เพราะเปนภาษาทนัสมยัที่สราง เปรียบวาเมื่อสรางบานเมืองมพีระเจดยีข้ึนหลายองค 
 อาจจะขนานนามองคที่สรางกอนเพื่อนวา “ปฐมเจดยี” ทํานองเดียวกบัเราเรยีกชื่อวัดวา 
 “วัดเดิม” แตในสมัยนั้นเองก็เปนได ถาเปนคํา “ปธม” ภาษาเขมรหมายความวา 
 “เจดียใหญ” ก็จะเกิดขึ้นเพราะพวกเขมรที่อยูในแถบนั้นเรียกตอชั้นหลัง เห็นจะไม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๘

 แพรหลาย และคงจะไมมีคาํวา “พระปฐม” เรียกซอนมาแตโบราณ หมอมฉันคิดไป 
 อยางหนึ่งวาคาํ ปธม นั้นนาจะมาแตคํา ปฐม นัน้เอง เกดิแตสําเนียงพวกมอญและ 
 พวกเขมรเรียกแปรงไปจึงกลายเปน ปธม แลวพวกนักปราชญ “ซึมทราบ” ก็เลยเอา 
 สําเนยีงนั้นตีความตอไปวาเปนทีพ่ระพทุธองคนอน...(สมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอเจาฟา 

 กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ และสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารง 
 ราชานุภาพ ๒๕๐๔ : ๓๘๔ - ๓๘๕) 

การเรียกชื่อพระเจดียองคนีน้อกจากปรากฏในหลักฐานเอกสารดังกลาวแลว ยงัมีปรากฏ
ในตํานาน พงศาวดารทีเ่ลาขานถงึประวัตกิารสรางพระเจดีย  อยูหลายฉบับดวยกัน  เชน  

- ตํานานฉบับพระยาราชสัมภารากรแลฉบับตาปะขาวรอต ซึ่งเจาพระยาทพิากรวงศได
คัดรวมเรื่องตํานานที่ตาปะขาวรอตจดหมายไว และอยูในครอบครองของพระยา
ราชสมัภารากร(เทศ) กับ ตาํนานที่ไดจากพระวิเชยีรปรีชา(นอย) เจากรมราชบัณฑติ
ฝายพระราชวงับวร  ในรัชกาลที ่๑  มาประมวลเปนฉบับเดียวกนั  เมื่อปฉลู พ.ศ.๒๔๐๘ 
(จ.ศ.๑๒๒๗) เรียกชื่อพระเจดียองคนี้วา พระบนัธม (กรมศิลปากร ๒๕๒๘ :๑๒ - ๑๙) 

- เร่ืองพระยากงพระยาพาน คัดจากพงศาวดารเหนือ ในประชุมพงศาวดาร ภาคที ่๑ ซึ่ง
กลาวถึงประวตัิการสรางพระเจดียของพระยาพานเพื่อเปนการไถบาปลดทอนโทษที่
กระทาํปตุฆาตลง เรียกชื่อพระเจดียองคนี้วา ประธม ดังขอความวา “ใหเสนาบดีคิด
การสรางพระเจดียใหญสูงชัว่นกเขาเหิน สรางวัดเบื้องสูงทาประธม” (กรมศิลปากร 
๒๕๒๘ : ๓๐ - ๓๓)  

นอกจากนีใ้นบทกวียคุตนกรงุรัตนโกสนิทร ก็ยงัเรยีกชือ่พระเจดียวา พระประธม  เชน  
- นิราศพระประธม  ฉบับกรมหลวงวงศาธิราชสนิท∗ แตงเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๗(จ.ศ.๑๑๙๖) 
       นิราศฉบบันี้แตงขึ้นภายหลงัจากทีพ่ระวชิรญาณภิกขุ เสด็จธุดงคมาในป พ.ศ.๒๓๗๔  

        เปนเวลา ๓ ป  
 

                                                  
                ∗ สมเด็จพระเจานองยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิท พระเจานองยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว  เปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ประสูติในปลายรัชกาลที่ ๑ เมื่อสมเด็จ
พระบรมชนกนาถ เสด็จสวรรคต มีพระชันษา ๑๖ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๙

- นิราศพระแทนดงรัง ฉบับของนายมี∗  ซึง่กลาวไวในบทกวีตอนหนึง่ ขณะจะเดนิทาง
ไปยังพระแทนดงรัง เมื่อ พ.ศ.๒๓๗๙(จ.ศ.๑๑๙๘) โดยผานพระปฐมเจดีย เรียกชื่อ
พระเจดียวา พระประธม   

- นิราศพระประธม  ฉบับของสุนทรภู∗∗  แตงเมื่อ พ.ศ.๒๓๘๕(จ.ศ.๑๒๐๔)  

 คําเรียกชื่อพระเจดียดังไดกลาวนี้ ชี้ใหเห็นวาในยุคตนกรุงรัตนโกสินทร กอนที่รัชกาลที่ ๔ 
จะโปรดเกลาฯ ใหบูรณะพระเจดียนั้น ประชาชนโดยทั่วไป เชน ตาปะขาวรอตซึ่งเปนชาวพื้นเมือง
นครปฐมแตคร้ังบรรพบุรุษ และเปนผูจดบันทึกตํานานการสรางพระเจดีย ตลอดจนกวี เชน สมเด็จ
พระเจานองยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิท นายมี(หมื่นพรหมสมพัตสร) และสุนทรภู เรียกชื่อ 
พระเจดียองคนี้วา พระบันธม หรือ พระประธม นอกจากนี้บุคคลตางๆ เชน เจาพระยา  ทิพากรวงศ 
(ขํา บุนนาค) สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
ไดกลาวถึงในประเด็นการเรียกชื่อพระเจดียแตเดิม วา พระปทม พระประทม  พระธม หรือ ปธม 
 กรณีคําเรียกชื่อ พระเจดีย ซึ่งเดิมเรียกตางๆ กันดังกลาว และคําเรียกชื่อ พระปฐมเจดีย 
ซึ่งเปนคําที่รัชกาลที่ ๔ โปรดเกลาฯ ใหเรียกนั้น ในปจจุบันนอกจากหลักฐานลายลักษณอักษร
ดังกลาวแลว ยังไมปรากฏหลักฐานลายลักษณอักษรอื่นใด ที่จะสามารถยืนยันชื่อที่แทจริงของพระเจดีย 
อยางแนนอนได เชนเดียวกับประวัติการสรางและการบูรณะปฏิสังขรณ กอนสมัยพระบาทสมเด็จ  
พระจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งในปจจุบันมีเพียงหลักฐานลายลักษณอักษร ประเภทตํานานและ
พงศาวดารเทานั้นที่กลาวถึง แตหลักฐานประเภทนี้ไมอาจนํามาใชอยางตรงไปตรงมาทันที เหมือน
เอกสารหลักฐานประเภทอื่น จึงเปนเรื่องคอนขางยากหากจะนํามาใชอางอิง (นิธิ เอียวศรีวงศ  และ 
อาคม พัฒิยะ ๒๕๒๕ : ๖๖)  
 ดังนั้นเอกสารที่ปรากฏในปจจุบัน เร่ือง การบูรณะปฏิสังขรณตั้งแตคร้ังรัชกาลที่ ๔ ลงมา 
ซึ่งมีทั้งบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดบันทึกเปนลายลักษณอักษรไวเปนเอกสารราชการ จึงนับเปน 
เอกสารชั้นตนหรือเอกสารจดหมายเหตุ ที่เปนเอกสารซึ่งสามารถนํามาอางอิงไดอยางนาเชื่อถือประเภทหนึ่ง 
 
 
 

                                                  
 ∗

 นายมี(หมื่นพรหมสมพัตสร)  เปนกวีสมัยตนรัตนโกสินทร มีชีวิตอยูระหวาง ป พ.ศ. ๒๓๕๘ ถึงราว 
พ.ศ.๒๔๑๓ หรือ พ.ศ.๒๔๑๔ 

 ∗∗
 สุนทรภู  เกิด พ.ศ. ๒๓๒๙  ในรัชกาลที่ ๑  กรุงรัตนโกสินทร  ปเดียวกันกับตาปะขาวรอต 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๐

๒.๓ เอกสารที่เกี่ยวของ เรื่อง พระปฐมเจดีย 
 เอกสารเรื่อง พระปฐมเจดีย ตลอดจนอาคารสิ่งกอสรางและสิ่งอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของนั้น เทาที่
ผูวิจัยไดสํารวจ พบวาเอกสารโดยรวมเปนหนังสือ บทความ สารคดีทั่วๆ ไป มีเอกสารที่เปน
งานวิจัยจํานวนไมมาก และงานวิจัยที่พบนั้น สวนมากเปนงานวิจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมของ
พระปฐมเจดีย และส่ิงอื่นๆ รอบบริเวณ สวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับองคพระปฐมเจดียโดยตรงนั้นมี
จํานวนนอยมาก เทาที่พบเปนการศึกษาผลกระทบจากสิ่งแวดลอมตอพระปฐมเจดีย เอกสารที่
เกี่ยวของและนาสนใจ  เร่ือง พระปฐมเจดีย มีดังนี้  

 ๒.๓.๑ เรื่องพระปฐมเจดียกับนําเที่ยว โดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล กลาววา 
 ประเทศไทยเปนดินแดนที่รับนับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแตดึกดําบรรพ มีสถูปเจดียที่
สําคัญทางพระพุทธศาสนาหลายแหง โดยอาจนับวาพระปฐมเจดียเปนเจดียเกาที่สุด พระปฐมเจดีย 
องคเดิมเปนองคที่อยูขางใน ไมใชองคที่เห็นอยูในปจจุบันซึ่ง “เปนพระเจดียที่กอหุมใหมขางนอก” 
(หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ๒๕๑๒ : ๑ - ๒)  ถาพิจารณารูปพระปฐมเจดียองคเกา “จะเห็นวา เปน
ของสรางเพิ่มเติมกันมาหลายยุคหลายสมัย จนรูปพระเจดียเองแปรปรวนไป” (หมอมเจาสุภัทรดิศ 
ดิศกุล ๒๕๑๒ : ๘) และไมปรากฎหลักฐานวาใครเปนผูสราง แตผูที่จะสรางพระเจดียขนาดใหญ
เชนนี้ จะตองเปนผูมีอํานาจวาสนาเปนใหญเปนประธานในประเทศ 
 พระปฐมเจดียอาจไดรับพระบรมธาตุมาบรรจุไว บริเวณนั้นจึงกลายเปนวดั มพีทุธศาสนกิชน
มาบูชากอสรางสิ่งตางๆ ข้ึน มีพระสงฆมาอยูเปนครั้งคราว มีพยาน คือ การขุดพบรากหองกุฏิ
พระสงฆ บริเวณขางองคพระปฐมเจดีย  ตอมาภายหลังมีการสรางเพิ่มเติม ดังมีหลักฐาน เชน 
ตํานานพระปฐมเจดีย ฉบับพระยามหาอรรคนิกร และฉบับนายทอง ตํานานพระปฐมเจดีย        
ฉบับพระยาราชสัมภารากรและตาปะขาวรอต และรูปจําลองพระเจดียองคเกา ซึ่งมียอดปรางค
สรางซอนพระสถูปเดิมนั้น สังเกตไดวาสวนพระปรางคนี้ นาจะมีผูมาซอมแปลงเปนปรางคแบบ
เขมรภายหลัง เนื่องจากนิทานเรื่องพระยากงพระยาพานนั้นเปนเรื่องของมอญ 
 ราว พ.ศ.๑๖๐๐ มีขอความจากพงศาวดารพมากลาววา พระเจาอนุรุธยกทัพมาตีเมืองเสทิม 
ซึ่งนับถือศาสนาพุทธมีเจดียวิหารที่งดงามมาก และไดถายแบบเจดียวิหารไป ขอความนี้นักปราชญ
หลายทานไมเห็นดวย เพราะที่เมืองเสทิมไมปรากฏวามีเจดียวิหารโบราณมากมายตามที่กลาว และ
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐาน วานาจะมาตีเมืองนครปฐมมากกวา เพราะมี
เจดียวิหารโบราณกอนสมัยพระเจาอนุรุธมาก และอานันทเจดียที่เมืองพุกาม ซึ่งสรางภายหลังสมัย
พระเจาอนุรุธที่ ๑ ก็มีแปลนเหมือนกับวัดพระเมรุที่นครปฐม เมื่อพระเจาอนุรุธมาตีเมืองนครปฐม
กวาดตอนผูคนไปแลว ชาวทวารวดีอาจยายไปตั้งเมืองที่อูทอง ตอมาราว พ.ศ.๑๗๓๑ พระเจาไชยศิริ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๑

ตนราชวงศของพระเจาอูทองสูมอญไมได จึงอพยพมาตั้งเมืองที่นครปฐมอีกครั้ง ดังที่พระนามของ
พระเจาไชยศิรินั้น ตรงกับช่ือเกาของเมืองนครปฐม คือ ไชยศิริ หรือ ศิริไชย 
 ตอมาเมืองนครปฐมรางไปอีกเพราะแมน้ําตื้นเขิน จนกระทั่งราว พ.ศ.๒๐๙๑ สมเด็จพระมหา 
จักรพรรดิ ทรงมาปรับปรุงบานเมืองเพื่อตอตานพมาและเรียกระดมพล ทรงตั้งเมืองนครไชยศรีข้ึน 
ที่ริมแมน้ําทาจีน ณ ตําบลทานา และอยูหางจากพระปฐมเจดีย  บริเวณนี้จึงยังรกรางอยูกลางปา 
แตยังมีพระสงฆยายมาอยูบริเวณนั้น ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย จนกระทั่ง
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระวชิรญาณภิกขุเสด็จมานมัสการพระปฐมเจดียหลายครั้ง 
และไดกราบทูลพระเจาอยูหัวใหปฏิสังขรณข้ึนแตไมโปรด เมื่อพระองคเสด็จข้ึนเสวยราชสมบัติเปน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวแลวจึง “โปรดใหปฏิสังขรณกอเสริมเปน พระเจดียใหญหุม
ขางนอก...ราว พ.ศ.๒๓๙๖...ตอมาตองกอองคพระเจดียหุมใหมเพราะฝนตกหนัก ที่กอไวเกาทรุด   
ลงมา...ไดจัดการกอเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๓...” (หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ๒๕๑๒ : ๑๖ - ๑๗) 
 นอกจากนี้ยังไดสรางสิ่งกอสรางอื่นๆ และปรับปรุงบริเวณตางๆ และโปรดเกลาฯ ใหสราง
พระราชวังที่ประทับคูกับวัด คือ วังปฐมนคร ขุดคลองเจดียบูชา แตการสรางในสมัยของพระองค 
ยังไมแลวเสร็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงดําเนินการตอมา และไดเสด็จฯ 
มายกยอดพระเจดีย เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๓ โปรดเกลาฯ ใหประดับกระเบื้องเคลือบทั้งองคพระเจดียแต
มาแลวเสร็จในรัชกาลที่ ๖ ในพ.ศ.๒๔๔๐ โปรดเกลาฯ ใหยายตัวเมืองนครไชยศรี มาอยูบริเวณ
พระปฐมเจดีย  ซึ่งขณะนั้นยังเปนปาอยู มีการสรางเมืองนครปฐมขึ้นใหมทั้งเมือง โดยสรางถนน 
สรางสถานที่ราชการ ที่พักขาราชการ และสรางตลาด หลังจากนั้นบริเวณนี้จึงเจริญขึ้น กระทั่งสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนชื่อเมืองนครไชยศรีมาเปนนครปฐม 
โปรดเกลาฯ ใหประดิษฐานพระรวงโรจนฤทธิ์ไวในซุมพระวิหารทิศเหนือของพระปฐมเจดีย ทรงปฏิสังขรณ
องคพระเจดีย และสิ่งอื่นๆ  ในบริเวณอีกหลายอยาง ตอมาในรัชกาลที่ ๗ โปรดเกลาฯ ใหสราง 
พระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย ในบริเวณองคพระปฐมเจดียซึ่งเริ่มมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๖ จนเสร็จ
บริบูรณ   
 ๒.๓.๒ พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหวั กับงานโบราณคดีในมณฑลนคร
  ชัยศรี โดย ชูสิริ จามรมาน หนงัสือเร่ืองนีก้ลาวถึงงานโบราณคดีของพระบาท 
  สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวในมณฑลนครชัยศรี ดอนเจดีย และอูทอง เนื้อหา
  ที่เกีย่วของกับพระปฐมเจดีย กลาววา 
 นครชัยศรีในฐานะเมืองที่สรางขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ตั้งอยูริมแมน้ําทาจีน 
คือ อําเภอนครชัยศรีปจจุบัน ไมปรากฎวามีความสําคัญดานประวัติศาสตรและโบราณคดี กระทั่ง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๒

พ.ศ.๒๔๔๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหยายเมืองนครไชยศรี มาอยู
บริเวณพระปฐมเจดีย จึงเริ่มมีความสําคัญขึ้น การคนควาประวัติการสรางพระปฐมเจดีย ทําให
ทราบวามีการสรางเพิ่มเติม ตลอดจนปฏิสังขรณหลายครั้งหลายครา จนแบบพระเจดียเปลี่ยนแปลงไป
ตามความนิยมดานสถาปตยกรรม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงสนพระทัยเสาะหา
และรวบรวม เร่ืองเกี่ยวกับโบราณสถานและโบราณวัตถุตางๆ ของเมืองนครปฐม เสด็จฯ มาประทับ
เปนครั้งคราวระหวางดูแลการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย ทรงสรางพระตําหนักบังกาโลขึ้น 
เมื่อทรงมีเวลาก็ทรงศึกษาสภาพภูมิศาสตรของเมือง เพื่อจะไดไตรตรองถึงประวัติศาสตรของเมือง  
ซึ่งมีการสรางเมืองซอนกัน และอยูใกลเคียงเมืองเกาที่รางไปหลายครา 
 เมื่อเสวยราชสมบัติแลว ยงัทรงประดับกระเบื้องพระปฐมเจดียจนแลวเสร็จ นอกจากนี้ยงั
ไดทรงตอเตมิบริเวณโดยรอบ เชน โปรดเกลาฯ ใหสรางและขยายบันไดนาค ดานวหิารทิศเหนือ 
กอนที่จะอัญเชิญพระรวงโรจนฤทธิ์มาประดิษฐานยังวหิารทศินี้ สรางถนน ๔ ดาน นอกบริเวณพระเจดีย 
พรอมพระราชทานชื่อถนน และทรงมีพระราชพินัยกรรมขอสุดทายขอใหแบงพระสรีรางคารสวนหนึ่ง 
บรรจุไวใตฐานพระรวงโรจนฤทธิ ์  

 ๒.๓.๓ เมืองนครปฐมในสมัยทวารวด ี โดย ผาสุข  อินทราวุธ บทความนี้เปนสวนหนึ่ง
  ใน เอกสารประกอบโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ลุมน้ําทาจีนถิน่วัฒนธรรม 
  แหลงสําคัญทวารวดีศรีอาณาจักร เอกลักษณงานศิลปถิ่นสนามจนัทร  เนื้อหาที่
  เกี่ยวของกับพระปฐมเจดีย กลาววา  
 เมืองนครปฐมเปนเมืองเกาแกเมืองหนึ่งของไทย เนื่องจากพบโบราณสถานเปนจํานวนมาก 
เชน เจดียจุลประโทน วัดพระเมรุ พระปฐมเจดีย เมืองนี้นาจะรางไปหลังพุทธศตวรรษที่ ๑๖ เพราะ
แมน้ําซึ่งเคยไหลผานเมืองเปลี่ยนทางเดิน และสันนิษฐานวาเมื่อพระเจาอนุรุธมาตีเมืองนครปฐม
ราว พ.ศ.๑๖๐๐ ไดกวาดตอนผูคนไป ชาวเมืองซึ่งคงจะเปนชาวทวารวดีคงจะยายไปตั้งเมืองที่อูทอง 
เมืองจึงรางไประยะหนึ่ง ตอมาราว พ.ศ.๑๗๓๑ พระเจาไชยศิริตนราชวงศของพระเจาอูทอง         
สูมอญไมไดก็อพยพมาที่เมืองนครปฐมอีกครั้ง โดยมีหลักฐานยืนยันวาพระนามของพระเจาไชยศิริ 
ตรงกับช่ือเกาของเมืองนครปฐม คือ ไชยศิริ หรือ ศิริไชย ตอมาเมืองนครปฐมรางไปอีก เพราะแมน้ํา
ตื้นเขิน และกลับมาต้ังขึ้นใหมสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เพื่อรวบรวมชายฉกรรจ มาเปนทหาร 
โปรดใหตั้งเมืองนครชัยศรี อยูริมแมน้ําทาจีน ปจจุบัน คือ ต.ทานา อ.นครชัยศรี ประวัติของเมือง
นครปฐมนั้น มีตํานานหลายฉบับกลาวถึงเรื่องเมืองนครปฐมโบราณและเจดียสําคัญ เชน พระปฐมเจดีย 
พระประโทณเจดีย ซึ่งพระยาทิพากรวงศไดรวบรวมไว คือ ฉบับพระยามหาอรรคนิกรและฉบับนายทอง 
ฉบับพระยาราชสัมภารากรและตาปะขาวรอต 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๓

 ในสมัยรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ขณะทรงผนวชไดเสด็จธุดงค
ไปพบพระปฐมเจดีย จึงกราบทูลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ใหปฏิสังขรณแตไมโปรด 
ดังนั้นเมื่อพระองคเสด็จเสวยราชยจึงโปรดเกลาฯ ใหปฏิสังขรณพระปฐมเจดียข้ึน โดยใหกอเจดีย
แบบลังกาครอบเจดียองคเดิม และใหจําลองรูปพระเจดียองคเดิมแตขนาดยอกวาไวทางทิศใต ซึ่ง
รูปจําลองนั้นมีรูปทรงคลายองคระฆังมียอดเปนรูปปรางคแบบเขมร จัดเปนรูปแบบที่นาจะมีการ
ซอมแซมตอเติมหลายครั้งหลายหน และการดัดแปลงแกไขเปนยอดปรางคแบบเขมรนั้นคงเพิ่มเติม
เมื่อครั้งที่เขมรมีอํานาจในดินแดนแถบนี้  นอกจากนี้โปรดเกลาฯ ใหบูรณะปฏิสังขรณส่ิงตางๆ    
ทั่วทั้งบริเวณใหงดงามยิ่งขึ้น โปรดเกลาฯ ใหสรางพระราชวังที่ประทับไวคูกับวัดเรียกวา วังปฐมนคร 
และโปรดเกลาฯ ใหขุดคลองเจดียบูชา เพื่อใหการคมนาคมระหวางกรุงเทพฯ กับเมืองนครปฐม
สะดวกขึ้น แตราษฎรยังคงตั้งถิ่นฐานตามริมแมน้ํานครชัยศรีเปนสวนใหญ จนกระทั่งสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหยายเมืองนครชัยศรีมาตั้งที่บริเวณ   
พระปฐมเจดีย โดยสรางอาคารสถานที่ตางๆ ข้ึนหลายแหง และตัดถนนขึ้นใหมอีกหลายสาย 
ราษฎรจึงอพยพมาอยูที่เมืองใหมมากขึ้น นอกจากนี้โปรดเกลาฯ ใหทําทางรถไฟสายใตขึ้นใน  
พ.ศ.๒๔๔๓ ตอมาสมัยรัชกาลที่ ๖ โปรดเกลาฯ ใหสรางพระราชวังสนามจันทรข้ึน ที่ ต.สนามจันทร 
และเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับเสมอ เมืองจึงเจริญขึ้นอยางรวดเร็ว  

 ๒.๓.๔ จารึกที่พระปฐมเจดีย โดย เจษฎ ปรีชานนท กลาววา  
 จารึกที่พระปฐมเจดีย มีอยูในที่ตางๆ ๕ แหงดวยกัน กลาวคือ จารึกที่ฝาพระระเบียงคด  
๔ ดาน จารึกที่หอระฆังรอบระเบียงพระปฐมเจดีย จารึกที่วิหารพระพุทธไสยาสนในเกงจีน จารึกที่
ใบพัทธเสมาสี่ทิศรอบพระอุโบสถ จารึกในแผนโลหะทองสัมฤทธิ์เพื่อเปนอนุสรณแหงพลเสือปาเชื้อ 
 จารึกที่ฝาพระระเบียงคด ๔ ดานและที่หอระฆังซึ่งอยูโดยรอบองคพระเจดีย เปนจารึก
แบบทักษิณาวัตร หรือเวียนขวา เปนวิธีการแสดงความเคารพอยางสูงในทางมงคล  โดยจารึกปูนปน 
อักษรขอมยอที่ฝาพระระเบียงคดทั้ง ๔ ดานนั้น เร่ิมจากวิหารหลวงทิศตะวันออก ไปทางวิหารทิศใต 
วิหารทิศตะวันตก และวิหารทิศเหนือ โดยลําดับ ดานละ ๓๐ หอง รวม ๑๒๐ หอง ผูแตงนับหองที่ 
๑ จากวิหารทิศตะวันออกไปถึงหองที่ ๓๐ จดวิหารทิศใต และนับตอเนื่องไปแตละดานเปนหองที่ 
๓๑ – ๑๒๐ โดยลําดับ จารึกบางบรรทัดปูนหลุดกระเทาะจับความไมได และบางหองปูนหลุดกระเทาะหมด  
 จารึกหองที่ ๑ เปนคาถาสรรเสริญพระพุทธคุณและเหตุผลที่จารึกคาถาธรรมไว ผูแตง
เขาใจวาเปนคาถาที่แตงขึ้นใหม จารึกหองที่ ๒ - ๖๖ เปนคาถาธรรมบท มีเวนไมไดจารึกบางคาถา
จารึกหองที่ ๖๗ – ๙๖ เปนอัฐวรรคคาถา จารึกหองที่ ๙๗ – ๑๑๕ เปนจารึกในปารายนวรรค คาถา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๔

ตั้งแตหองที่ ๒ – ๑๑๕ คือ คาถาธรรมบท อัฐวรรคคาถา ปารายนวรรค นี้ นักปราชญทางภาษา
บาลีรับรองวา เปนภาษาที่เกาที่สุดในพระไตรปฎก จารึกหองที่ ๑๑๖ – ๑๒๐ เปนปกิณณกคาถา 
 จารึกที่หอระฆังรอบระเบียงพระปฐมเจดีย เร่ิมจากวิหารหลวงทิศตะวันออก ไปทางวิหาร
ทิศใต วิหารทิศตะวันตก และวิหารทิศเหนือ โดยลําดับ ดานละ ๖ หอ รวม ๒๔ หอ ทุกหอระฆังมี
จารึกพระนาม และนามผูบริจาคเงินสรางไวในซุมแผนศิลา ตรงดานหนาหอระฆัง  จารึกนี้คงเหลือ
เพียง ๑๖ แผน หลุดไป ๘ แผน และทุกหอระฆังมีศิลาจารึก ๔ แผน ติดอยูที่เสาทั้ง ๔ ของแตละหอ 
รวมเปน ๙๖ แผน จารึกที่เสานี้คงเหลือ ๔๕ แผน หลุดไป ๕๑ แผน จารึกทุกแผน จารึกขอความไว 
๖ บรรทัด ๒ บรรทัดแรกจารึกเปนภาษาบาลี ๔ บรรทัดหลังเปนคําแปลของภาษาบาลี จารึก ๓ 
แผนแรก ดานบนจารึกภาษาบาลีดวยอักษรขอม ดานลางเปนโคลงสี่สุภาพ แปลภาษาบาลดีานบน
ดวยภาษาไทย จารึกแผนที่ ๔ เปนอักษรมอญ หรืออักษรธรรมอีสาน – อักษรไทยอีสาน โดย ๒ 
บรรทัดแรกจารึกเปนภาษาบาลี ๔ บรรทัดหลังเปนคําแปลภาษาบาลี เปนภาษามอญ หรือ
ภาษาไทยอีสาน คําจารึกเปนการประกาศบูชาพระพุทธเจาดวยเสียงระฆัง โดยมีพระเจดียที่
ประดิษฐานนี้เปนพยาน ใหเหลาเทวดาและมนุษยไดระลึกถึงกราบไหวพระสถูปเจดียนี้ ใหเสียง
ระฆังที่บูชานี้สงผลใหเจริญ สําเร็จในมรรคผล ในสวรรคนิพพานแกผูบูชา 
 จารึกที่วิหารพระพุทธไสยาสนในเกงจีน มี ๒ แผน (ดูภาพประกอบที่ ๔ หนา ๒๖)  คือ  
แผนกระเบื้องดินเผา เปนจารึกโบราณ (ดูภาพประกอบที่ ๕ หนา ๒๖)  พบในบริเวณพระปฐมเจดีย 
จารึกนี้ติดอยูบริเวณผนังเหนือพระพุทธไสยาสนในเกงจีน จารึกดวยอักษรคฤนถวา เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา 
เตสํ เหตํ ุ ตถาคโต อาห เตสฺจ โย นิโรโธ เอวํ วาที มหาสมโณ จารึกอีก ๑ แผน เปนศิลา            
(ดูภาพประกอบที่ ๖ หนา ๒๗) ติดอยูบริเวณผนังใตพระพุทธไสยาสนลงมา จารึกดวยอักษรไทย 
คําใดเปนภาษาบาลีจารึกดวยอักษรขอม เปนพระบรมราชาธิบายของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว ทรงอธิบายถึงคาถาแสดงพระอริยสัจ คือ คาถา เย ธมฺมา ซึ่งปรากฏในแผนกระเบื้อง
ดินเผาจารึก ที่ติดอยูบริเวณผนังเหนือพระพุทธไสยาสนนั้น 
 จารึกที่ใบพัทธเสมาสี่ทิศรอบพระอุโบสถ ใบพัทธเสมานี้ทําดวยหินออนอยางดีจากประเทศ
อิตาลี สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศทรงออกแบบ รูปทาวจตุโลกบาลประจําทิศและ
ลวดลายในใบพัทธเสมา พรอมดวยตัวอักษรขอมจารึกนามทาวจตุโลกบาลประจําทิศเปนภาษาบาลี 
และสงไปแกะสลักตามแบบที่ประเทศอิตาลี  
 จารึกในแผนโลหะทองสัมฤทธิ์เพื่อเปนอนุสรณแหงพลเสือปาเชื้อ อยูบริเวณลานดานขวา
ของพระรวงโรจนฤทธิ์ เปนจารึกที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหสรางขึน้ 
โดยจารึกมีขอความโดยสรุปวา สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสาวรียแหงพลเสือปาเชื้อ บุตรนายกล่ํา      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๕

บานเชียงราก สมาชิกกองมาหลวงรักษาพระองค ที่จมน้ําเสียชีวิตขณะทําการซอมรบในหนาที่  
เสือปา ที่คูพระราชวังสนามจันทร เมื่อวันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๔๕๘ เปนตัวอยางผูซื่อตรง
ตอหนาที่ จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย ตั้งใจฝกหัดเปนเยี่ยงอยางแกเสือปา และนักรบไทย  
ในตอนทายเปนจารึกโคลงมหาสินธุมาลี ซึ่งผูเขียนสันนิษฐานวาเปนพระราชนิพนธ ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๖

   
 
ภาพที ่๔ จารึกที่วหิารพระพุทธไสยาสนในเกงจีน บริเวณผนังเหนือพระพุทธไสยาสน ดานบน คือ  
   จารึกโบราณ ดานลาง(หลังพระพุทธรูป) คือ จารึกพระราชนิพนธ รัชกาลที่ ๔ 
ที่มา : วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวหิาร, ที่ระลึกในงานฉลองสมโภชองคพระปฐมเจดยี 
ครบ ๑๕๐ ป  (กาญจนบุรี : ธรรมเมธ,ี ๒๕๔๖), ๗๐.  (กาญจนบุรี : ธรรมเมธี, ๒๕๔๖), ๑๐๐. 
 

  
 
ภาพที่ ๕ จารึกโบราณ คาถา เย ธมฺมา เปนกระเบื้องดินเผา 
ที่มา : วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวหิาร, ที่ระลึกในงานฉลองสมโภชองคพระปฐมเจดยี 
ครบ ๑๕๐ ป  (กาญจนบุรี : ธรรมเมธ,ี ๒๕๔๖), ๗๐. 
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๒๘

 ๒.๓.๕ คลองเจดียบูชากบัผลทางเศรษฐกจิและสังคมที่มีตอชุมชนในเขตเทศบาล
  เมืองนครปฐม โดย บุญนาค ตีวกุล กลาววา   
 คลองเจดียบูชา เปนคลองที่ขุดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เพื่อใช
เดินทางมานมัสการพระปฐมเจดีย คลองนี้ขุดเชื่อมแมน้ํานครชัยศรีเขาสูตัวเมืองนครปฐมผานดาน
ทิศเหนือของพระปฐมเจดีย มีความยาวประมาณ ๑๓ กิโลเมตร เวลาตอมาคลองแหงนี้มีบทบาท
ในทางเศรษฐกิจและสังคม เปนเสนทางเชื่อมชุมชนที่ราบลุมน้ํานครชัยศรีและบริเวณใกลเคียง กับ
ชุมชนที่ดอนรอบบริเวณพระปฐมเจดีย และเปนเสนทางคมนาคมตอไปยังกรุงเทพฯ ทําใหพื้นที่   
ริมคลองดานตะวันออกของพระปฐมเจดียมีชุมชนกอตัวขึ้นอยางถาวร ทาํหนาทีเ่ปนแหลงแลกเปลีย่น 
ซื้อขายสินคาภายในชุมชน และรวบรวมสินคาสงไปจําหนายตอยังกรุงเทพฯ และใหบริการแกผูที่
เดินทางมานมัสการพระปฐมเจดีย  
 ในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีทางรถไฟสายเพชรบุรีผานพระปฐมเจดีย แตไมสามารถสนองตอบ
ความตองการของประชาชนไดอยางครอบคลุม จึงยังไมอาจแทนที่การขนสงทางคลองเจดียบูชาได 
และภายในชุมชนมีการตัดถนน เชื่อมโยงคลองเจดียบูชาและสถานีรถไฟเปนโครงขายตอเนื่องกัน 
ทําใหชุมชนริมคลองดานตะวันออกของพระปฐมเจดียซึ่งเปนตลาดเกา ขยายตัวมาตามลําคลอง
ดานเหนือของพระปฐมเจดียเปนศูนยกลางการคาแหงใหม คือ ตลาดบนและตลาดลาง  
 ตอมาใน พ.ศ.๒๔๘๕ มีการสรางทางหลวงเพชรเกษมจากกรุงเทพฯ มายังชุมชนแหงนี้   
ซึ่งในระยะแรกไมไดรับความนิยม แตเมื่อเกิดภาวะขาดแคลนอาหาร ภายหลังเหตุการณน้ําทวม 
พ.ศ.๒๔๙๕ ความตองการการกระจายอาหารไปยังชุมชนที่ขาดแคลนอยางรวดเร็ว ทําใหการขนสง
ทางถนนที่สามารถทําไดรวดเร็ว และไปสูจุดหมายปลายทางไดทั่วถึงกวาเปนที่นิยม คลองเจดีย
บูชาจึงหมดบทบาทในการขนสงอยางรวดเร็วภายหลังเหตุการณครั้งนี้ และหมดบทบาทลงเกือบ
ส้ินเชิง เมื่อมีการสรางประตูน้ําเจดียบูชาใน พ.ศ.๒๔๙๘ 
 ผลการศึกษาทําใหทราบวาคลองเจดียบูชา เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหชุมชนเมืองนครปฐม
กอตัวขึ้น เปนตัวกําหนดโครงสรางทางกายภาพของชุมชน แตเสนทางถนนใหบริการไดสะดวก
รวดเร็วกวา จึงเขาแทนที่บทบาทของเสนทางเดิม การเปลี่ยนแปลงเสนทางขนสงนี้ สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางกายภาพของชุมชน ซึ่งในอดีตกอนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว จะยายเมืองนครชัยศรีมาที่นครปฐม ทรงวางผังเมืองใหกับชุมชนแหงนี้ การกอสราง    
ส่ิงตางๆ การตัดถนนภายในชุมชน การกําหนดการใชที่ดิน สอดคลองกับหลักการวางผังเมือง ทําให 
ชุมชนขยายตัวไปตามแนวที่วางไว แตภายหลังจากนั้นมาถึงขณะที่ผูวิจัยทําการศึกษา (พ.ศ.๒๕๒๖) 
ยังไมมีการวางผังเมืองใหม ชุมชนจึงขยายตัวไปตามยถากรรมไมมีการกําหนดการใชที่ดิน และ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๙

ขณะนั้นนครปฐมมีเสนทางเลี่ยงเมืองผานทางดานทิศใต และมีแนวโนมวาชุมชนจะขยายตัวมาถึง
เสนทางนี้อยางรวดเร็ว ซึ่งผูวิจัยใหความเห็นวาการศึกษาบทบาทที่แทจริงของชุมชน การวางแผน
ตัดถนนโครงขาย ซึ่งจะเปนตัวกําหนดลักษณะการใชที่ดิน และการพัฒนาชุมชนอยางถูกตอง โดย
คํานึงถึงสภาพแวดลอม เปนสิ่งจําเปนที่สําคัญยิ่ง 
 ผลของถนนเลี่ยงเมืองนี้จะทําใหชุมชนเมืองนครปฐม ตองหันหนาเมืองไปสูเสนทางสายนี้
ในอนาคต ดังนั้นสถานที่สําคัญของชุมชน เชน พระปฐมเจดีย ซึ่งเปนจุดเดนของเมือง (Landmark) 
ซึ่งมีเพียงแหงเดียวในประเทศไทย และพระราชวังสนามจันทร ซึ่งตั้งอยูในชุมชน เปนสถานที่ดึงดูด
ความสนใจของนักทองเที่ยว จึงควรไดรับการปรับปรุงเสนทางเชื่อมโยงสถานที่สําคัญทั้ง ๒ แหง 
กับเสนทางเลี่ยงเมืองนี้ ใหมีความสวยงามรมร่ืน และใหความสะดวกสบายกับคนเดินเทา ซึ่งจะ
เปนการสรางภูมิทัศนที่งามสงาใหกับชุมชน และในสวนของคลองเจดียบูชานั้น ดวยลักษณะการ
วางตัวของลําคลองที่อยูกลางชุมชน มีถนนเชื่อมโยงเปนโครงขาย ทําใหคลองยังมีบทบาทสําคัญ
ในการกําหนดโครงสรางทางกายภาพใหกับชุมชน และยังชวยใหชุมชนมีพื้นที่เปดโลงเปนบริเวณ
กวางขวางทามกลางความแออัด ดังนั้นประชาชนในชุมชนจึงควรรูคุณคา และตระหนักวาจะ
ปฏิบัติหรือมีมาตรการในการอนุรักษคลองแหงนี้อยางไร เพื่อใหชุมชนแหงนี้เปนเมืองที่สามารถ
ใหบริการไดอยางสมบูรณ ในสภาพแวดลอมที่ดี  

 ๒.๓.๖ โครงการถนนพุทธบูชา : ผลกระทบตอโครงสรางองคพระปฐมเจดยี โดย  
  วรศักดิ์ กนกนกุุลชัย∗ กลาววา 
 พระปฐมเจดียเปนปูชนียสถานเกาแก เดิมสรางเปนสถูปรูปบาตรคว่ําแบบเจดียอินเดีย ตอมา 
พ.ศ.๒๓๙๖ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ โปรดเกลาฯ ใหสรางเสริมองคพระเจดียตั้งแตฐานขึ้นไป เปนรูปทรงกลม
เพื่อหุมองคเดิมไว ในรัชกาลตอๆ มาไดมีการปฏิสังขรณและกอสรางเพิ่มเติมโดยตอเนื่อง ตอมา 
พ.ศ.๒๕๐๙ ปรากฏวาองคพระเจดียเกิดมีรอยแตกราวขึ้นหลายแหง กรมโยธาธิการจึงดําเนินการ
สํารวจและศึกษาอยูราว ๙ ป จึงเร่ิมทําการบูรณะซอมแซมครั้งใหญในชวง พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒๕๒๔ 

                                                  
                ∗  ศาสตราจารย วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย เปนนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป ๒๕๔๒ สาขาวิศวกรรมศาสตร
และอุตสาหกรรมวิจัย ประจําอยู ณ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย เปนผูที่ศึกษางานวิจัยดานระบบวิธี Finite 
Element ในงานวิศวกรรมและชีวกลศาสตร โดยประยุกตใชกับคอมพิวเตอรในการออกแบบอยางจริงจังและตอเนื่อง
มาเปนเวลามากกวา ๒๖ ป มีผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
ผลงานวิจัยเปนประโยชนในการพัฒนาเมือง ระบบคมนาคม โครงสรางพื้นฐาน อุบัติภัย โบราณสถาน และอื่นๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๓๐

  ตอมา พ.ศ.๒๕๓๔ กรมโยธาธิการมีโครงการจะจัดสรางถนนพุทธบูชา เปนถนนขนาด ๖ 
ชองจราจร มีสวนประกอบตางๆ รวมเปนถนนกวาง ๖๐ เมตร ยาวประมาณ ๙๐๐ เมตร ตัดตรง
จากถนนเพชรเกษมเขาสูบริเวณพระปฐมเจดีย โดยที่พระปฐมเจดียเปนโบราณสถานที่สําคัญและ
เกาแก ทั้งปรากฎรองรอยการเสื่อมสภาพของโครงสรางอยูหลายแหง ทางวัดพระปฐมเจดียและ
กรมศิลปากรเกรงวา แรงส่ันสะเทือนที่จะเกิดขึ้นจากการจราจรหากมีการสรางถนนสายใหมนี้  
อาจมีผลเสียตอความมั่นคงของพระปฐมเจดียในอนาคตได คณะกรรมการของวัดจึงไดติดตอ 
คณะวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ใหทําการตรวจวัดความสั่นสะเทือนที่เกิดจาก
การจราจรในบริเวณใกลเคียง รวมทั้งตรวจสอบสภาพโครงสรางของพระปฐมเจดียในปจจุบัน เพื่อ
ศึกษาผลกระทบของการสั่นสะเทือนที่มีตอโครงสรางของพระเจดีย การวิเคราะหโครงสรางนี้ทําดวย
วิธีไฟไนตเอลิเมนท (Finite element method) และผลที่ไดจะนําไปใชเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาหามาตรการอันเหมาะสม เพื่อการอนุรักษโบราณสถานอันทรงคุณคานี้  
 ผลการศึกษาแยกเปน ๔ ประเด็น คือ ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดจาก
การจราจรรอบพระปฐมเจดีย ผลการตรวจสอบองคประกอบและสภาพโครงสรางพระปฐมเจดีย ∗  
ในปจจุบัน ผลการวิเคราะหหนวยแรงภายในโครงสรางภายใตน้ําหนักพระปฐมเจดีย และผลกระทบ
ของการสั่นสะเทือนเนื่องจากการจราจรที่มีตอพระปฐมเจดีย สรุปไดวา การสั่นสะเทือนที่เกิดจาก
การจราจรบริเวณใกลเคียงกับพระปฐมเจดีย ไมมีผลที่เปนนัยสําคัญตอความมั่นคงของพระเจดีย 
คือ จะไมเปนเหตุทําใหพระปฐมเจดียเกิดการวิบัติโดยฉับพลันได แตแรงดึงที่เกิดขึ้นจากการโยกตัว
ของปลองไฉนเนื่องจากการสั่นสะเทือน อาจเปนสาเหตุทําใหจุดออนบริเวณปลองไฉน เกิดการ
แตกราวของปูนประสานเพิ่มข้ึนมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน และสามารถขยายขนาดและจํานวน
ไปยังบริเวณใกลเคียง จนทําใหอายุของพระปฐมเจดียส้ันลงเรื่อยๆ ซึ่งการแตกราวของอิฐกอ
ภายใตกระเบื้องอาจมองไมเห็นจากภายนอก แตอาจสังเกตไดจากอาการที่เกิดขึ้น คือ การที่กระเบื้อง
แตกราวหรือหลุดลอนลงมาอยูเนืองๆ 
 
 

                                                  
 ∗

 หมายถึง พระปฐมเจดียซึ่งรัชกาลที่ ๔ โปรดเกลาฯ ใหกอสรางขึ้น ไมนับรวมพระเจดียองคเดิมซ่ึงอยู
ภายใน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๓๑

 ๒.๓.๗ การศกึษาผลกระทบ ขอเสนอแนะดานผังเมอืง สภาพแวดลอม กรณกีาร
  สรางถนนพทุธบูชา จังหวัดนครปฐม โดย อภิชาติ วงศแกว∗ กลาววา 
 การสรางถนนพุทธบูชา เปนถนนขนาด ๖ ชองจราจร เพื่อจะแกปญหาการจราจรรอบๆ 
พระปฐมเจดีย ภายในเขตเทศบาลและรอบๆบริเวณ โครงการนี้มีทั้งผูที่เสียและผูที่ไดรับผลประโยชน 
จึงมีผูคัดคานเปนจํานวนมาก ขณะที่กลุมนักธุรกิจทองถิ่นและตัวแทนของราชการบางสวนเห็นดวย 
การศึกษาและวิเคราะหโครงการจึงทําขึ้น เพื่อหาขอสรุปถึงปญหาและหาทางพัฒนาและอนุรักษ
ใหเมืองนครปฐมคงมีคุณคาทางประวัติศาสตร มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ควบคูกันไปไดในวงกวาง 
 การพิจารณาและวิเคราะหปญหา สรุปวาโครงการดังกลาวจะนํามาซึ่งปญหา ดานการจราจร 
ดานผังเมือง ดานการอนุรักษ ดานสิ่งแวดลอม ทัศนียภาพและภาพทัศน กลาวคือ ถนนพุทธบูชา
จะนํายานพาหนะจากถนนเพชรเกษมใหม ซึ่งสรางขึ้นเพื่อเลี่ยงเมืองทดแทนถนนเพชรเกษมเดิม 
ใหเขาสูพระปฐมเจดียในปริมาณที่มากและรวดเร็วยิ่งขึ้น การสัญจรที่เขามามากนี้จะทําใหการจราจร
ทั้งในและนอกเมืองติดขัด เพราะทางเขาออกของถนนพุทธบูชาไมเหมาะสม และปจจุบันทางเขาออก
ถนนเพชรเกษมเพื่อเขาสูพระปฐมเจดียและเมือง มีอยู ๗ ทาง ซึ่งเพียงพอแลว 
 เมื่อมีการสรางถนนพุทธบูชาแลว จะมีโครงการอาคารขนาดใหญเปนอาคารสูงเกิดขึ้น
บริเวณกลางเมืองรอบพระปฐมเจดีย เปนการบดบังและทําลายสัดสวนของโบราณสถานอันเปน
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ทําลายภาพลักษณของเมืองสําคัญทางศาสนา ทางดานกายภาพ  
ผิวถนนพุทธบูชาจะทําใหเกิดปญหาความรอน บริเวณขางเคียงจะมีอุณหภูมิเพิ่มข้ึน และจะ
สะทอนเสียงดังจากถนนเพชรเกษมเขาสูเมือง โดยมีอาคารที่จะกอสราง ๒ ขางถนนนัน้ชวยสะทอน
เสียงทําใหเกิดเสียงดังรบกวนเปนการทําลายความสงบมากยิ่งขึ้น การตอกเสาเข็มในการสราง
อาคารรอบพระปฐมเจดีย และบริเวณใกลเคียงจะทําใหพระเจดียส่ันสะเทือนและทรุดได  
 ถนนพุทธบูชานี้จะสรางปญหาตอการอนุรักษเมืองใหเปนศูนยกลางที่นาอยู มีรถยนตเขาสู
กลางเมืองนอย การจราจรไมติดขัดไดยาก อีกทั้งมลภาวะทางสิ่งแวดลอมตางๆ เชน ฝุนละออง
และควันเสียจะพัดเขาสูพระปฐมเจดียและเมืองโดยตรง ซึ่งฝุนละอองและควันเสียเหลานี้จะเกาะ
ตามสวนตางๆ ของพระเจดีย เมื่อเกิดความชื้นหรือฝนตกจะกลายเปนกรดทําลายวัสดุกอสรางทําให 
                                                  
                ∗ ดร. อภิชาติ วงศแกว  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทวิศวกรรมผังเมือง และปริญญาเอกวางแผน
พัฒนาเมืองและภาค มหาวิทยาลัยอาคเฮน เยอรมันนี เคยดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญองคการสหประชาชาติ 
ประจําภาคพื้นเอเชีย เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ – ๒๕๒๕ ไดรับรางวัลการประกวดแบบผังเมืองและสถาปตยกรรมทั้งใน
และตางประเทศเปนจํานวนมาก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๓๒

เสียหายอยางรวดเร็ว ถนน สวนประกอบ และสิ่งกอสรางตางๆ ที่ถนนพุทธบชูาจะนาํมานัน้ ไมถกูตอง 
ตามหลักการของการผังเมืองและการอนุรักษ 
 การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดเสนอแนวทางการพัฒนา กลาวคือ ดานการผังเมืองและการใช
ที่ดิน ควรจัดเมืองนครปฐมในเขตผังเมืองรวมใหเปนเมืองมีหลายศูนยกลาง แบงไปตามศักยภาพ
ของสิ่งสําคัญในบริเวณนั้นๆ การเชื่อมเมืองฝงทิศเหนือและทิศใตเพื่อไปยังศูนยกลางเมืองใหญ
ควรทําเพียง ๒ จุด มีการควบคุมจุดเขาออกของถนนเพชรเกษมใหม และใหถนนดังกลาวเปนทาง
รถผานเมือง มีการกําหนดการใชที่ดินใจกลางเมือง กําหนดความสงูของอาคารโดยรอบพระปฐมเจดยี 
ควรนําพระราชวังสนามจันทร พระปฐมเจดีย พระประโทณเจดีย  เปนแกนตะวันออก ตะวันตก 
พื้นที่ถนนโดยรอบพระปฐมเจดียควรจัดเปนสวน พื้นที่ถนนตอเนื่องตลอดจนแนวคลองโดยรอบ
พระปฐมเจดีย ปลูกตนไมใหญ ๒ ขางทาง และเวนเปนพื้นที่สีเขียว  พื้นที่ที่จะทําถนนพุทธบูชาทําเปน 
ลานกวางเปนสวนสาธารณะ เพื่อสงเสริมความสงางามแกพระปฐมเจดีย 
 ดานการพัฒนาเมืองใหเปนศูนยธุรกิจ บริการ เมื่อจัดวางผังเมืองตามแนวทางที่เสนอแลว 
จะทําใหเมืองเปนเมืองหลักตามนโยบายของรัฐบาล เพราะความเจริญกระจายไปทั่วพื้นที่ การขยาย 
เมืองลงมาทางดานใตของถนนเพชรเกษมใหมซึ่งอยูนอกเมือง จะทําใหเกิดการพัฒนาและเปนไปได
อยางรวดเร็วเนื่องจากมีปจจัยสนับสนุน สงผลใหภายในเมืองและรอบพระปฐมเจดียเกิดการชะลอ
ในการขยายตัวลดความแออัดลง สวนการขยายเมืองไปทางดานเหนือซึ่งมีทางรถไฟกั้น นั้นทําได
ยาก และการมีทางขามทางรถไฟหลายๆ จุด จะทําใหการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุได ดานนี้
จึงควรเปนชุมชนขนาดเล็กและศูนยกลางยอย 
 ดานการอนุรักษ และพัฒนารอบพระปฐมเจดีย ควรมีการจัดระเบียบดานตางๆ กลาวคือ 
การจราจร อาคารการกอสรางที่ผิดเทศบัญญัติ หาบเรแผงลอย ความสกปรกรกรุงรัง พรอมปรับปรุง
ภูมิสถาปตยกรรมโดยรอบพระปฐมเจดีย การพัฒนาตามแนวทางที่เสนอนี้ จะทําใหเกิดการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ สังคม การอนุรักษส่ิงแวดลอมและโบราณสถานควบคูกันไป  
 ดานการพัฒนาถนนพุทธบูชาใหเหมาะสมกับเมือง ในประเด็นการเปดมุมมองใหเห็น   
พระปฐมเจดียแตไกล เพื่อชักจูงใหผูที่ผานเมืองนครปฐมเขามานมัสการพระปฐมเจดียนั้น เปน
เจตนารมณที่ดี แตการจะนํารถยนตใหเขาออกตามแนวถนนพุทธบูชานี้ เปนสิ่งสําคัญที่จะสราง
ปญหาเกินกวาที่คาดคิดเอาไวมาก การประกอบพาณิชยกรรม ๒ ขางทาง จะไมสามารถควบคุม
ดวยกฎระเบียบและกฎหมายไดอยางสมบูรณ 
 การศึกษาดานการผังเมือง การจราจรและการขนสงในครั้งนี้สรุปไดวา ไมมีความจําเปนที่
จะนํารถยนตเขามาสูพระปฐมเจดียทางดานนี้ และเสนอใหถนนพุทธบูชานี้จัดทําเปนลานกวาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๓๓

ขนาดเทาที่จะจัดทําถนน ตั้งแตถนนเพชรเกษมใหมถึงพระปฐมเจดีย โดยจัดทําเปนสวนสาธารณะ
พรอมปลูกตนไมใหญใหรมเงา มีน้ําพุ สระน้ํา กันความสั่นสะเทือนที่เกิดจากยานพาหนะบนถนน
เพชรเกษม และจัดพื้นที่ของลานเปนลานเอนกประสงค ซึ่งในแงของเศรษฐศาสตรและผลตอบแทน 
ราคาที่ดินรอบๆ ลานนี้จะมีราคาสูงขึ้นเทาๆ กับการทําเปนถนน อีกทั้งยังทําใหพื้นที่อ่ืนๆ รอบ   
พระปฐมเจดียมีราคาสูงขึ้นดวย  
 ๒.๓.๘ การมีสวนรวมของประชาชนทองถิ่นในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศลิปกรรม 
   กรณีศึกษาองคพระปฐมเจดีย : จังหวัดนครปฐม โดย เอ้ือมพร พูนขวัญ กลาววา 
 ปจจุบันแหลงศิลปกรรมหลายแหงกําลังเสื่อมสภาพและถูกทําลาย วิธีการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
ศิลปกรรมที่นาจะไดผลดีวิธีหนึ่ง คือ การสงเสริมใหประชาชนทองถิ่นมีสวนรวมในการอนุรักษ 
เนื่องจากเปนผูที่อยูในพื้นที่ซึ่งไดรับผลกระทบโดยตรง และไดรับผลประโยชน คือ ความภูมิใจ 
ความเชื่อมั่นศรัทธา รวมทั้งรายไดที่เกิดขึ้นจากการที่นักทองเที่ยวเขาเยี่ยมชม ผูวิจัยไดศึกษาการ 
มีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นที่มีบานพักอาศัยในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม 
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรม
ของพระปฐมเจดีย ระดับปานกลาง และพบวาการมีสวนรวมมีความสัมพันธกับปจจัยดานบุคคล 
คือ ระยะเวลาที่พักอาศัย รายได ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรม พฤติกรรมการ
รับขาวสาร ปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวม คือ การขาดความรูและการเผยแพรขาวสาร 
เกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรม ทําใหประชาชนไมสามารถเขามามีบทบาทรวมในกิจกรรม
การอนุรักษไดอยางถูกตองตามโอกาสและเวลาที่เหมาะสม 
 จากผลการศึกษาประชาชนระบุวา ตองการใหมีการจัดตั้งหนวยงานทองถิ่น ที่เปดโอกาส
ใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ และมีการใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม ศิลปกรรม
ของพระปฐมเจดีย โดยวิธีตางๆ เชน การจัดนิทรรศการ การฝกอบรม รวมทั้งมีการสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนกอนกระทํากิจกรรมใดๆ กับแหลงศิลปกรรม เปนตน  
 ๒.๓.๙  แนวทางการพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ โดยการจัดการระบบ
   โครงสรางพืน้ฐานบริเวณรอบองคพระปฐมเจดยี จังหวัดนครปฐม โดย 
   สรัลชยา ถาวรสันต กลาววา 
 ปจจุบันบริเวณรอบองคพระปฐมเจดีย มีปญหามลทัศนจากสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
ที่เกิดขึ้นจากระบบโครงสรางพื้นฐานที่ไมเปนระเบียบ การศึกษานี้เพื่อเสนอแนวทางการพฒันา โดย
การจัดการระบบโครงสรางพื้นฐาน และวางแผนปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๓๔

 ปญหาที่ควรมีการจัดการและปรับปรุง คือ เปลี่ยนรูปแบบการวางสายไฟฟา สายโทรศัพท 
จากการเดินสายบนอากาศเปนแบบเดินสายใตดิน ปรับปรุงคุณภาพทอประปาและทอระบายน้ํา 
ปรับปรุงทางเดินเทาใหมีความเปนระเบียบ โดยใชขอมูลที่เกี่ยวของกับคาใชจายตางๆ ในการจัดการ 
ขอจํากัดในการพัฒนาดานสาธารณูปโภค เทศบัญญัติ ระยะเวลาทํางาน มาทําการประมวลผล 
คํานวณหาคาใชจายและระยะเวลาที่ส้ันที่สุดในการจัดการและปรับปรุงแตละดาน ซึ่งเมือ่พจิารณา
ระยะเวลาการทํางานรวมทั้งโครงการ พบวาการทํางานบางขั้นตอนสามารถทําพรอมกันได ทําให
ระยะเวลาในการทํางานลดลง จึงเปนแนวทางในการตัดสินใจ และจัดทํางบประมาณแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของได การศึกษาครั้งนี้เปนการอางอิงราคา ณ เดือนเมษายน ๒๕๔๕ ดังนั้นคาใชจายจะมี
การเปลี่ยนแปลงไดตามระยะเวลา 
 เอกสารในสวนที่เกี่ยวของและนาสนใจ  เร่ือง พระปฐมเจดีย ดังกลาวขางตนนั้น นอกจาก
จะแสดงใหเห็นถึงความเปนมาของพระปฐมเจดียและเมืองนครปฐมโบราณแลว ยังสะทอนใหเห็น
ภาพการเกิดเมืองนครปฐมขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการบูรณะปฏิสังขรณ
พระปฐมเจดียของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งนอกจากการบูรณะองคพระเจดีย   
ยังโปรดเกลาฯ ใหขุดคลองเจดียบูชา เพื่อเปนเสนทางเสด็จฯ มานมัสการพระปฐมเจดีย และใน
เวลาตอมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหยายเมืองนครชัยศรี     
มาตั้งที่บริเวณพระปฐมเจดีย พรอมกับวางผังเมืองโดยกําหนดสิ่งตางๆ อยางสอดคลองกับหลักการ
วางผังเมือง ทําใหชุมชนขยายตัวไปตามแนวที่ทรงวางไว ตอมาจึงไดมีราษฎรอพยพมาอยูบริเวณ
พื้นที่ริมคลองดานตะวันออกของพระปฐมเจดีย และกอตัวขึ้นเปนชุมชนอยางถาวร จึงนับวาคลอง
เจดียบูชามีบทบาทสําคัญตอเมืองใหมแหงนี้ดวย และเมื่อเขาสูสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว พระองคโปรดเกลาฯ ใหสรางพระราชวังสนามจันทรข้ึนที่ ต.สนามจันทร และเสด็จฯ      
แปรพระราชฐานมาประทับเสมอ เมืองนครปฐมจึงเจริญขึ้นอยางรวดเร็ว 
 ความเจริญของเมืองนครปฐม อันเนื่องมาจากการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดียนั้น
ยังคงสืบเนื่องมาจนปจจุบัน แตเนื่องจากไมมีการวางผังเมืองใหมใหสอดคลองกับสภาวะในปจจุบัน 
จึงสงผลใหชุมชนขยายตัวไปโดยไรระเบียบ สภาพแวดลอม ตางๆ ที่เกิดขึ้นโดยรอบพระปฐมเจดีย
ในปจจุบัน จึงสงผลกระทบอยางยิ่งตอโบราณสถานแหงนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีถนนพุทธบูชา
ซึ่งกรมโยธาธิการมีโครงการจะจัดสรางเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔ โครงการในครั้งนั้น มีทั้งผูคัดคานและผูที่
เห็นดวย ทั้งนี้การคัดคานนั้นเนื่องจากเกรงวาหากเกิดถนนดังกลาวขึ้น จะสงผลกระทบตอ
โครงสรางของพระปฐมเจดีย ซึ่งเปนโบราณสถานที่สําคัญของชาติ จึงมีการศึกษาผลกระทบอันเกิด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๓๕

จากโครงการดังกลาว พรอมดวยการเสนอแนะดานผังเมืองไปยังจังหวัดนครปฐม โครงการดังกลาว
จึงระงับไป 
 ขอมูลตางๆ จากเอกสารที่เกี่ยวของดังนําเสนอนี้จะเห็นไดวา การบูรณะปฏิสังขรณ      
พระปฐมเจดีย การเกิดและเจริญเติบโตของเมืองนครปฐม ซึ่งสืบเนื่องมาตั้งแตคร้ังพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงตระหนักในความสําคัญของโบราณสถานแหงนี้ และโปรดเกลาฯ ให
บูรณะปฏิสังขรณข้ึน ตลอดมาจนปจจุบันที่พระมหากษัตริยทุกพระองค ก็ยังทรงทํานุบํารุงอยูเสมอ 
มิไดขาด ยอมแสดงใหเห็นวา พระเจดียแหงนี้เปนที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชน จึงสมควร
อยางยิ่งที่จะตองชวยกันอนุรักษในทุกวิถีทาง เพื่อใหพระปฐมเจดียคงอยูเปนสัญลักษณในการสืบทอด 
พระพุทธศาสนา และเปนศรีสงาแหงประเทศสืบไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๖ 

บทที่ 3 

ปฏิทินเอกสาร เรื่อง การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย 

การศึกษา เร่ือง การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย : กรณีศึกษาจากเอกสารจดหมายเหตุ 
ผูวิจัยไดศึกษาจากแหลงขอมูล ๔ แหง คือ ๑ กลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก สํานักหอสมุดแหงชาติ 
๒ คือ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ๓ คือ วัดพระปฐมเจดียและสํานักงานจัดประโยชนและ
รักษาองคพระปฐมเจดีย ๔ คือ ขอมูลบุคคล(การสัมภาษณ) เอกสารในแหลงที่ ๑ และแหลงที่ ๒ นั้น 
บางสวนไดรับการพิมพเผยแพรในหนังสือ เร่ือง พระปฐมเจดีย กรมศิลปากรตรวจสอบชําระใหม
และการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย ซึ่งหนังสือเร่ืองนี้เผยแพรในวงจํากัด เนื่องจากพิมพข้ึนใน
โอกาสพิเศษ คือ ในงานพระราชทานเพลิงศพพระธรรมสิริชัย(ชิต ชิตวิปุลเถร) เจาอาวาสวัด      
พระปฐมเจดีย เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘ การพิมพเผยแพรนั้น ขอมูลบางเรื่องคัดเลือกเฉพาะบางประเด็น
จากเอกสารตนฉบับมาเผยแพร ขอมูลบางเรื่องมีความคลาดเคลื่อนไมชัดเจน และการแจงที่มา
ทายเอกสารแตละเรื่องนั้น ยังคงใชหมายเลขอางอิงเดิมของเอกสาร ซึ่งแตกตางจากหมายเลข
อางอิงของบัญชีคนเอกสารในปจจุบัน ดังจะกลาวถึงเอกสารในแตละแหลงโดยลําดับ ดังนี้ 

กลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก สํานักหอสมุดแหงชาติ  
การศึกษาเอกสาร เร่ือง การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย ในกลุมหนังสือตัวเขียนและ

จารึกซึ่งเปนเอกสารโบราณนี้ ผูวิจัยดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

 ๑. ศึกษาเอกสารโดยการคนหาเรื่องที่ตองการ จากบัญชีชวยคนตามประเภทของ
เอกสาร คือ บัญชีชวยคนหมายรับส่ัง และบัญชีชวยคนจดหมายเหตุ ตามลําดับปจุลศักราช ตั้งแต 
ปเร่ิมตนถึงปส้ินสุดรัชกาล คือ จ.ศ.๑๒๑๓(พ.ศ.๒๓๙๔) - จ.ศ.๑๒๓๐(พ.ศ.๒๔๑๑) พบขอมูล
เกี่ยวกับเร่ืองที่ศึกษา ตั้งแต จ.ศ.๑๒๒๐(พ.ศ.๒๔๐๑) - จ.ศ.๑๒๒๙(พ.ศ.๒๔๑๐) 

   ๒. ศึกษารายละเอียดของบัญชีชวยคน และวิเคราะหความตองการ จากสวนของ 
ชื่อเรื่อง กรณีที่ชื่อเร่ืองใหรายละเอียดไมเพียงพอ จะดูรายการในบัญชีชวยคนในลําดับถัดไป คือ
รายการ เรื่อง/ใจความ  เมื่อพบเรื่องที่ตองการแลว จึงจดหมายเลขอางอิงและนําเอกสารมาศึกษา
รายละเอียดเนื้อหา หากรายการ เรื่อง/ใจความ รายการใดใหรายละเอียดไมเพียงพอ จะนํา
เอกสารมาศึกษาเนื้อหาอยางคราวๆ วาตรงกับความตองการหรือไม นอกจากนี้ไดศึกษารายละเอียด 
อ่ืนๆ ในบัญชีชวยคนที่ใหขอมูลเกี่ยวกับเอกสาร คือ ชนิดของเอกสาร  เชน สมุดไทยดํา สมุดไทยขาว  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๗ 

 

อักษร – เสน  เชน อักษรไทย เสนขาว จํานวน ไดแก จํานวนบรรทัด หนา เลม ผูก ฉบับ ของ
เนื้อหาเอกสาร 

 ๓. ศึกษาเนื้อหาของเอกสาร โดยบางสวนศึกษาจากเอกสารตนฉบับ บางสวนศกึษา 
จากสําเนาไมโครฟลม และในการคนหาเรื่องที่ตองการจากเอกสารแตละฉบับ จะคนตามลําดับที่
ของเรื่องที่แจงไวในบัญชีชวยคน ทั้งนี้ตองสังเกตเครื่องหมายคั่นเรื่องอยางรอบคอบเพื่อมิใหหลง
เร่ือง โดยเฉพาะการศึกษาจากสําเนาไมโครฟลม จะตองใชความรอบคอบและระมัดระวัง เนื่องจาก
การจัดทําสําเนาไมโครฟลม มีการรวมตนฉบับเอกสารที่อยูในปจุลศักราชเดียวกันหลายฉบับ นํามา
จัดทําสําเนาเอกสารโดยตอเนื่องกันในแตละมวน การจัดทําสําเนาเอกสารบางฉบับ มีเอกสารบางสวน
ไมเรียงลําดับหมายเลข ตามที่แจงไวในบัญชีชวยคน เชน เร่ืองที่ ๑๐ อยูในลําดับกอนเรื่องที่ ๙ เปนตน  

 ๔. รวบรวมขอมูล และสรุปสาระสําคัญของเนื้อหาเอกสาร แตละชิ้น 
 ๕. นําสาระสําคัญของเนื้อหาเอกสารแตละชิ้นที่สรุป มาจัดเรียงตามรูปแบบที่

กําหนด โดยเรียงลําดับตามปฏิทิน พรอมทั้งบอกประเภทของเอกสาร จํานวน และระบุหมายเลข
อางอิงของเอกสารเปนรายชิ้น 

เอกสารในกลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก ซึ่งผูวิจัยนํามาศึกษา มีดังนี้ 

 ๑. เอกสารโบราณประเภทหมายรับสั่ง เอกสารประเภทนี้เปนหนังสือที่ขุนนาง
ผูใหญ หรือผูมีหนาที่สนองรับใชใกลเบื้องพระยุคลบาทรับพระบรมราชโองการ จดลงหรือหมายลงไป 
เพื่อนําไปแจงขาวหรือประกาศยังผูมีหนาที่ใหทราบ เพื่อปฏิบัติตามอีกตอหนึ่ง (ประพจน อัศววิรุฬหการ 
๒๕๓๘ : ๘๑) หมายรับส่ังเปนธรรมเนียมปฏิบัติในราชสํานัก และเรียกเชนนี้มาตั้งแตสมัยอยุธยา 
และยังคงใชสืบมา กระทั่งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ มีการแกไขวิธีการปกครอง หนาที่หมายสั่งราชการแต
เดิมซึ่งปฏิบัติทั้งในกรมกลาโหมและมหาดไทย จึงไดเปลี่ยนใหกระทรวงวังสั่งแตกระทรวงเดียว 
และในรัชกาลปจจุบัน (รัชกาลที่ ๙) สํานักพระราชวังโดยเลขาธิการพระราชวัง เปนผูลงนามใน
หมายรับส่ัง (สํานักนายกรัฐมนตรี ๒๕๒๓ : ก-ข) 

 หมายรับสั่งที่พบและใหขอมูล เรื่อง การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย  
มีจํานวน ๒๕ หมาย เปนหมายรับส่ังระหวาง จ.ศ.๑๒๒๐(พ.ศ.๒๔๐๑) - จ.ศ.๑๒๒๙(พ.ศ.๒๔๑๐) 
หมายรับส่ังนี้บันทึกในสมุดไทยดํา ดวยเสนดินสอขาว ตัวอักษรไทย ภาษาไทย เปนเอกสารที่มีอายุ
เกากวา ๑๐๐ ป ซึ่งแมวาจะใชตัวอักษรและภาษาไทย อักขระวิธีที่ใชในเอกสารบางแหง เชน การใช
เครื่องหมายปกกาประกอบรายการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีหัวขอหรืออยูรวมเหตุการณเดียวกัน บางหัวขอ
มีการใชเครื่องหมายปกกาซอนกันหลายชั้น (ดูภาพประกอบที่ ๗(ก) หนา ๓๘) ศัพทสํานวนตางๆ 
แบบแผนการเขียนที่ไมแนนอน การเขียนตามเสียงที่ไดยิน ซึ่งเปนวิธีเขียนที่แตกตางจากปจจุบัน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๓๘

  
 

ภาพที ่๗ (ก) การใชเครื่องหมายปกกาซอนกนัหลายชัน้ 
  (ข) ตําแหนงนักดนตรพีวกหนึง่ ตนฉบับหมายรับส่ัง จ.ศ.๑๒๒๐ เลขที่ ๒๒ เร่ือง ๑ ใชวา 
  “นาลิกา” 
ที่มา : “กําหนดเสด็จพระราชดําเนนิทรงกอพระปฐมเจดยีเมืองนครไชยศรี ปมะเมยี สัมฤทธิศก,”
หอสมุดแหงชาติ, สมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เสนขาว, จ.ศ.๑๒๒๐, เลขที ่๒๒. 

(ข) 

(ก) 

(ก) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๓๙

ตลอดจนลายมือของผูบันทึก ซึ่งแตละฉบับมีลายมือตางกัน บางฉบับเขียนดวยลายมือบรรจง     
(ดูภาพประกอบที่ ๘ หนา ๔๑) บางฉบับเขียนดวยลายมือหวัด (ดูภาพประกอบที่ ๙ หนา ๔๒)   
บางฉบับลบเลือน ไมสามารถอานไดชัดเจน บางฉบับชํารุด เชน มีแมลงกัดแทะ หรือ บางสวน
ขอความลบไปไมสามารถอานได ส่ิงเหลานี้ทําใหเอกสารคอนขางจะอานยากและเปนปญหาใน
การตีความ สําหรับผูที่ไมคุนเคยการอานขอมูลจากเอกสารโบราณ 

หมายรับส่ังที่ใหขอมูลในเรื่องนี้ และไดรับการพิมพเผยแพรแลว มีจํานวน ๕ หมาย  
คือ หมายรับส่ัง จ.ศ.๑๒๒๐ เลขที่ ๒๒ เร่ือง ๑ และ เลขที่ ๒๔   จ.ศ.๑๒๒๒ เลขที่ ๓ เร่ือง ๒๑ 
จ.ศ.๑๒๒๓ เลขที่ ๓๑ เร่ือง ๔  จ.ศ.๑๒๒๘ เลขที่ ๒๔ เร่ือง ๒ ทั้งนี้การเผยแพรนั้นขอมูลบางสวน
ยังไมชัดเจน เชน คําศัพทเรียกตําแหนงนักดนตรีพวกหนึ่ง ในหมายรับส่ัง จ.ศ.๑๒๒๐ เลขที่ ๒๒ 
เร่ือง ๑ ตนฉบับใชวา “นาลิกา” (ดูภาพประกอบที่ ๗ (ข ) หนา ๓๘) ในหนังสือที่เผยแพรใชวา “นาฬิกา”  

๒. เอกสารโบราณประเภทจดหมายเหตุ เอกสารประเภทนี้เปนเอกสารจดหมายเหตุ
ตามความหมายเดิมของไทย หมายถึง หนังสือบอกขาวคราวที่เปนไป รายงาน หรือ บนัทกึเหตกุารณตางๆ
ที่เกิดขึ้น (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒ : ๒๘๖) มีลักษณะเปนบันทึกเหตุการณเร่ืองหนึ่งๆ ที่เกิดขึ้น
ในวัน เดือน ป นั้นๆ โดยเฉพาะเปนเหตุการณที่ผูจดเห็นวาสําคัญ สมควรจะจดจําไว ธรรมเนียม
การจดบันทึกเหตุการณเชนนี้มีมาแตโบราณ เกิดจากราชสํานักโดยเฉพาะพระมหากษัตริย  ทรงโปรดฯ 
ใหอาลักษณจดบันทึกเหตุการณตางๆ ของบานเมืองไว สมัยโบราณผูทําหนาที่ คือ นายเสนห และ
นายสุดจินดา หุมแพรมหาดเล็ก ซึ่งจะจดบันทึกเหตุการณตางๆ เก็บไวในหอศาสตราคม หรือ    
หอหนังสือ นอกจากราชสํานักแลวยังมีเหตุการณที่เขียนโดยบุคคล เชน มิชชันนารี หรือ โหร อีกดวย 
(หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอิสเทิรนเอเชีย ๒๐๐๕) 

 จดหมายเหตุที่พบและใหขอมูล เรื่อง การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย 
มีจํานวน ๒ ฉบับ เปนจดหมายเหตุ จ.ศ.๑๒๒๖(พ.ศ.๒๔๐๗) และจ.ศ.๑๒๒๗ (พ.ศ.๒๔๐๘) 
บันทึกในสมุดไทยดํา ดวยเสนดินสอขาว ตัวอักษรไทย ภาษาไทย เปนเอกสารที่มีอายุเกากวา 
๑๐๐ ป การบันทึกจดหมายเหตุทั้ง ๒ ฉบับ มีความปราณีตและสวยงาม ซึ่งนอกจากจะเขียนดวย
ลายมือบรรจงแลว  แตละหนาสมุดยังเวนระยะบรรทัดหาง ทําใหตัวหนังสือไมเบียดกันสะดวกตอ
การอาน กลาวคือ ฉบับ จ.ศ.๑๒๒๖ เลขที่ ๑๖๔ บันทึกหนาละ ๓ บรรทัด ฉบับ จ.ศ.๑๒๒๗ เลขที่ 
๑๔๒ บันทึกหนาละ ๔ บรรทัด การบันทึกจดหมายเหตุฉบับแรกนั้น เนื้อหาตอนที่กลาวถึงพระคาถา
เย ธมฺมา บันทึกดวยอักษรขอม (ดูภาพประกอบที่ ๑๐ หนา ๔๓) จดหมายเหตุฉบับนี้ ตัวสมุดถูก
แมลงกัดแทะเปนรูพรุนตลอดเลม บางหนามีราขาว แตยังคงเห็นตัวอักษรชัด สวนจดหมายเหตุ
ฉบับที่ ๒ ในสวนปกของสมุดนั้นเขียนเพียงชื่อเร่ือง ๑ บรรทัด ดวยตัวอักษรสีเหลือง  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๔๐

 จดหมายเหตุทั้ง ๒ ฉบับ ไดรับการพิมพเผยแพรแลว แตทั้งนี้การระบุปที่บันทึก
จดหมายเหตุ จ.ศ.๑๒๒๗ เลขที่๑๔๒ นั้น ในหนังสือที่เผยแพรระบุปคลาดเคลือ่น โดยหนงัสอืกลาววา 
“หนังสือเร่ืองนี้ เขียนไวแตป แหงพระศาสดา ดับขันธปรินิพพาน สองพันลวงมา ส่ีรอยเจ็ดพรรษา 
ฉลูชื่อป สัปตศกตกใกล...” ซึ่งตนฉบับกลาววา “...สองพันลวงมา ส่ีรอยแปดพรรษา ฉลูชื่อป       
สัพพศก(๑๕) ตกใกล...” (ดูภาพประกอบที่ ๑๑ หนา ๔๔) ปสัปตศกนั้น คือปจุลศักราชที่ลงทาย
ดวยเลข ๗ เมื่อคํานวณระยะเวลาแลว ปตามที่ตนฉบับระบุตรงกับปจุลศักราช ๑๒๒๗ หรือ 
พุทธศักราช ๒๔๐๘ อันเปนปที่ ๑๕ ในรัชกาลที่ ๔ ตรงตามปที่ระบุในตนฉบับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๔๑

 
 

ภาพที ่๘ ตนฉบับตัวเขียน ลายมือบรรจง 
ที่มา : “กําหนดการเสด็จทางสถลมารค,” หอสมุดแหงชาติ, สมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, 
เสนขาว, จ.ศ.๑๒๒๐, เลขที ่๑๙, เร่ือง ๑. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๔๒

 
 
ภาพที ่๙ ตนฉบับตัวเขียน ลายมือหวัด 
ที่มา : “ทรงรับส่ังเรื่องตาง ๆ,” หอสมุดแหงชาติ, สมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เสนขาว,  
จ.ศ.๑๒๒๙, เลขที่ ๒ , เร่ือง ๖.. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๔๓

 
 
ภาพที ่๑๐ ตนฉบับตัวเขียน  พระคาถาเย ธมฺมา บันทึกดวยอักษรขอม 
ที่มา : “คําจารึกพระคาถาเยธัมมา ฯลฯ ทีพ่ระปฐมเจดีย และที่อ่ืนอกี ๒ แหง,” หอสมุดแหงชาติ, 
สมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เสนขาว, จ.ศ.๑๒, เลขที่ ๑๖๔, เร่ือง จารึกพระปฐมเจดีย.. 
. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๔๔

 
 
ภาพที ่๑๑ จดหมายเหต ุจ.ศ.๑๒๒๗ ตนฉบับระบุปบนัทกึวา “...สองพนัลวงมา ส่ีรอยแปดพรรษา...” 
ที่มา : “ประกาศเรื่องคาถาทําบุญฉลองยุค,” หอสมุดแหงชาติ, สมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, 
เสนขาว, จ.ศ.๑๒๒๗, เลขที ่๑๔๒ เร่ือง ๒.สมุดปถมเจดยีานุสนธ ิปฉลู ๑๒๒๗.. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๔๕

สํานกัหอจดหมายเหตุแหงชาติ  
การศึกษาเอกสาร เร่ือง การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย ในสํานักหอจดหมายเหตุ

แหงชาติ ผูวิจัยดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล ดังนี้   

 ๑.   ศึกษาเอกสารชั้นรอง (Secondary Sources) เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนวา เร่ือง 
การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย เกี่ยวของกับหนวยงานใด อยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน 
รองใด หรือเปนภารกิจใดของหนวยงาน  

 ๒. เมื่อทราบขอมูลเบื้องตนแลว จึงทําการคนหาเอกสารจากบัญชีเอกสารแยก
ตามหนวยงาน ซึ่งบัญชีดังกลาวนี้ใหรายการทั้งหมดของเอกสารกลุมนั้นๆ ในการคนบัญชีจึงตอง
พิจารณาจากสวนนําของบัญชีแตละหนวยงานวา เอกสารที่ตองการนั้นอยูในกลุมยอย ระดับกรม 
หรือหนวยงานรอง หรือกลุมภารกิจสําคัญใดของหนวยงานนั้น และบางครั้งเอกสารกลุมยอยนี้   
ยังแบงออกเปนหัวเรื่อง และบางหัวเรื่องแบงเปนหัวเรื่องยอยๆ ออกไปอีก ข้ึนกับภาระกิจของแตละ
หนวยงาน 

  ๓. ศึกษารายละเอียดของบัญชีชวยคน และวิเคราะหความตองการ จากรายละเอียด 
บัญชีเอกสารของแตละหนวยงาน  จดอักษรยอและหมายเลขประจํากลุมเอกสาร  หมายเลขหวัเรือ่ง 
และหัวเรื่องยอยๆ(กรณีที่มี) ลําดับที่ของปกและกลองเอกสาร หรือ รหัสไมโครฟลม กรณีที่เอกสาร
นั้นจัดทําไมโครฟลมแลว วัน/เดือน/ป และจํานวนของเอกสาร ดังตัวอยาง 

  ๑ ______________  ร.๕ 
  ๒ _________   ม.๒ แผนกปกครอง 
  ๓ ___________.๑๔ ตรวจราชการ 
  ๔ ______________๖๐ – ๘๕ 
  ๕ ______________ กลอง ๔ 
         ๖ _______รหัสไมโครฟลม มร.๕ ม/๒๙/๒ 

๗ ปกที ่  ๘ เร่ือง ๙ ร.ศ. ๑๐ แผน ๑๑ หมายเหต ุ
๖๑ กรมหลวงดํารงฯ ตรวจราชการเมืองนครไชยศรี 

(๒๑ สิงหาคม ๑๑๗) 
๑๑๗ ๓๐ ๑๙/๑๒๑ 

คําอธิบายรายละเอียดบญัชีเอกสาร 
หมายเลข ๑ – ๖  คือ  สวนหัวกระดาษบัญชี  มีรายละเอียด ดังนี ้
 หมายเลข ๑ คือ ชื่อหนวยงานเจาของเอกสารระดับกระทรวง 
    กรณีนี้ คือ เอกสารรัชกาลที ่๕ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๔๖

 หมายเลข ๒ คือ อักษรยอ และหมายเลขประจํากลุมเอกสาร (ระดับกรม / 
    หนวยงานรอง / กลุมภารกิจสําคญั) กรณีนี้อักษรยอ  ม หมายถงึ 
    มหาดไทย หมายเลขประจํากลุมเอกสาร คือ .๒ แผนกปกครอง 

 หมายเลข ๓ คือ หมายเลขประจําเอกสารที่กาํหนดใหเปนหวัเรื่อง 
    กรณีนี้หวัเรื่อง คือ  .๑๔ ตรวจราชการ 
 หมายเลข ๔ คอื จํานวนปกเอกสาร  กรณนีี้ คอื  ปกที่ ๖๐ – ๘๕ 
 หมายเลข ๕ คือ ลําดับที่ของกลองเอกสาร (กรณีที่เอกสารชุดนั้นๆ 
    มีมากกวา ๑ กลองขึ้นไป) กรณีนี้ คือ  กลองที ่๔ 
 หมายเลข ๖ คือ รหัสไมโครฟลม กรณีนี ้คือ  มร.๕ ม/๒๙/๒ 
หมายเลข ๗ – ๑๑  คือ  สวนรายการในบัญช ี มีรายละเอียด ดังนี ้
 หมายเลข ๗ คือ ปกที่  เปนการบอกลําดับที่ของเอกสารในกลุมนัน้ 
 หมายเลข ๘ คือ เร่ือง  เปนการบอกชื่อเรื่องจากปกของเอกสารปกนัน้ 
 หมายเลข ๙ คือ ร.ศ.   เปนการบอกระยะเวลาของเอกสาร 
 หมายเลข ๑๐ คือ แผน  เปนการบอกจํานวนของเอกสารแตละปก 
 หมายเลข ๑๑ คือ หมายเหตุ กรณีนี้ ๑๙/๑๒๑ คือ หมายเลขเดิมของเอกสาร 

 ๔. ศึกษาเนื้อหาของเอกสาร บางสวนศึกษาจากเอกสารตนฉบับ บางสวนศึกษา
จากสําเนาไมโครฟลม การศึกษาจากตนฉบับนั้นสะดวก และสามารถศึกษาไดรวดเร็วกวาสําเนา
ไมโครฟลม แตการใชเอกสารตนฉบับ หากผูใชไมชวยถนอมรักษา อาจจะทําใหเกิดความเสียหาย
กับตนฉบับได ดังพบวาเอกสารตนฉบับบางชุดหนากระดาษมีรอยพับ และเอกสารตนฉบับบางชุด
มีการสลับหนาเอกสารเปนจํานวนมาก ทําใหเอกสารไมเรียงไปตามลําดับที่ ที่หอจดหมายเหตุใหไว
ตามการจัดเรียงเอกสารของหนวยงานเจาของเอกสาร เมื่อทําสําเนามาศึกษาจึงตองนํามาจัดเรียง
ตามลําดับหมายเลขทําใหเสียเวลา แตการเรียงเอกสารตามลําดับหมายเลขเดิมเชนนี้ มีบางกรณีที่
เอกสารมิไดมีการจัดเรียงมาแตเดิมจากหนวยงานเจาของเอกสาร เมื่อหอจดหมายเหตุนําเอกสารมา
จัดและใหลําดับหมายเลขไปตามที่เอกสารถูกสงมา ทําใหเกิดความสับสนและตองเสียเวลาจัดเรียง
ใหมดวยเชนกัน สําหรับการศึกษาจากสําเนาไมโครฟลมนั้นใน ๑ มวน จะรวมตนฉบับเอกสารของ
หนวยงานหนึ่งๆ หลายชุดไวดวยกัน โดยแตละมวนจะมีสวนนํา คือ รายละเอียดบัญชีเอกสารของ
แตละหนวยงาน เชนเดียวกับที่ปรากฎในสมุดบัญชี ตามดวยเนื้อหาเอกสารตามลําดับในบัญชี 
การสําเนาไมโครฟลมนี้จะแยกเอกสารเปนชวงๆ ตามลําดับเร่ืองของเนื้อหาในปริมาณที่พิจารณา
วาเหมาะสมไมยาวมากเกินไป โดยไมมีกําหนดตายตัววาตองจบเรื่องจํานวนเทาไรแลวจึงตัดชวง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๔๗

เมื่อจบแตละชวงจะมีภาพมวนแถบภาพ เปนเครื่องหมายคั่นใหเปนที่สังเกต ตองใชความรอบคอบ
และคอยสังเกต ในการเลื่อนดูแถบไมโครฟลม มิฉะนั้นอาจขามเรื่องที่ตองการได 

 ๕.   รวบรวมขอมูล และสรุปสาระสําคัญของเนื้อหาเอกสาร แตละชิ้น 
 ๖.  นําสาระสําคัญของเนื้อหาเอกสารที่สรุป มาจัดเรียงตามรูปแบบที่กําหนด โดยเรียงลําดับ

ตามปฏิทนิ พรอมทั้งบอกประเภทของเอกสาร จํานวน และระบุหมายเลขอางอิงของเอกสารเปนรายชิ้น 
 ๗. รวบรวมขอมูลโสตทัศนจดหมายเหตปุระเภทภาพถาย ทีม่ิไดเปนสวนประกอบ

ของเอกสาร โดยคนหาขอมูลจากบัตรรายการ ทําสําเนาภาพ และนํามาจัดเรียงในกลุมโสตทัศนจดหมายเหตุ 
โดยเรียงลาํดับตามสมยัรัชกาล ทีป่รากฎในคาํอธิบายภาพ กรณีที่ภาพไมระบรุะยะเวลา จะวิเคราะหระยะเวลา
ดวยการสันนษิฐานจากสิง่กอสรางและสิ่งแวดลอมจากภาพ และจัดเรียงภาพตามทีว่ิเคราะห บอกประเภท
ของภาพ และระบุหมายเลขอางอิง กรณีที่บางภาพไมปรากฎหมายเลขอางอิง จะแจงวา “ไมมีรหัสภาพ”  

เอกสารในสาํนักหอจดหมายเหตุแหงชาต ิซึ่งผูวิจัยนํามาศึกษา มีดังนี ้

 ๑. เอกสารโบราณประเภทสารตรา  หมายถงึ หนงัสือราชการทีเ่ชิญพระบรม
ราชโองการซึ่งประทับตราใหญ หรือหนังสอืราชการทีเ่สนาบดีเจากระทรวง ลงชื่อและประทับตรา
กระทรวงสงไปยังหัวเมือง ซึ่งในสมยัตอมาเรียกวาทองตรา (ราชบณัฑิตยสถาน ๒๕๔๒ : ๑๑๘๒) 

 เอกสารโบราณประเภทสารตราที่พบและใหขอมูล เรื่อง การบูรณะปฏิสังขรณ 
พระปฐมเจดีย มีจํานวน ๖ ฉบับ เปนสารตรา ๔ ฉบับ และหนังสือตอทายสารตรา ๒ ฉบับ เปนเอกสาร 
ในชุดเอกสาร ๑ กลุม คือ เอกสารเย็บเลมกรมพระกลาโหม รัชกาลที่ ๔ จํานวน ๖ หัวเรื่อง เปน
เอกสารระหวาง จ.ศ.๑๒๑๕(พ.ศ.๒๓๙๖) - จ.ศ.๑๒๒๗ (พ.ศ.๒๔๐๘) มีอายุเกากวา ๑๐๐ ป บาง
ฉบับขอความลบเลือน เชน เอกสารเย็บเลมกรมพระกลาโหม รัชกาลที่ ๔ ลําดับที่ ๖๖ เร่ือง 
“สารตราวาดวยเกนเลกโยมสงฆเขาเดือนทําพระปถมเจดี” เร่ืองดังกลาวนี้อยูในหนา ๑๗๘-๑๘๑ 
หนา ๑๗๘-๑๗๙ ขอความเลือนมาก ไมสามารถทําสําเนาไดตองใชวิธีคัดลอก และมีขอความ
บางสวนซึ่งเลือนมากจนไมสามารถอานและคัดลอกได 

 สารตรานี้บันทึกในสมุดฝร่ัง∗ ดวยตัวอักษรไทย ภาษาไทย การบันทึกในสมุดฝร่ัง 
มีวิธีการบันทึกเชนเดียวกับการเขียนสมุดในปจจุบัน คือ เขียนขอความโดยเรียงบรรทัด แตพบวา
ในเอกสารบางฉบับยังคงมีการใชเครื่องหมายปกกา เมื่อมีการกลาวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีหัวขอหรือ
อยูรวมเหตุการณเดียวกัน เชน เอกสารเย็บเลมกรมพระกลาโหม รัชกาลที่ ๔ ลําดับที่ ๔๙ เร่ือง 

                                                  
             ∗  สมุดฝรั่ง คือ สมุดที่นํากระดาษที่ทําจากประเทศตะวันตก เปนแผนๆ มาเย็บรวมกันเปนเลม ลักษณะ
เชนเดียวกับสมุดในปจจุบัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๔๘

“สารตราวาดวยเกนขุนหมื่นเลงทําพระปถมเจดี” ตอนที่กลาวถึงการเกณฑขุนหมื่นไทย ลาว เขมร 
หรือ ตอนที่กลาวถึงการเกณฑขุนหมื่นในกองลาวปอม กองพระประการบริยรักษณ (ดูภาพประกอบ
ที่ ๑๒ ) 

 

          
 
ภาพที ่๑๒ การใชเครื่องหมายปกกา ในสารตราที่บันทึกในสมุดฝร่ัง 
ที่มา : “เร่ือง สารตราวาดวยเกนขุนหมืน่เลงทาํพระปถมเจดี,” เอกสารเย็บเลมกรมพระกลาโหม 
รัชกาลที ่๔ , มร.๔ รล-กห/๖ ลําดับที ่๔๙, หอจดหมายเหตุแหงชาต,ิ หนา ๑๓๒.. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๔๙

 สารตราที่ใหขอมูลในเรื่องนี้ และไดรับการพิมพเผยแพรแลว มีจํานวน ๓ ฉบับ คือ 
เอกสารเย็บเลมกรมพระกลาโหม รัชกาลที่ ๔ ลําดับที่ ๔๙ เร่ือง “สารตราวาดวยเกนขุนหมื่นเกน
เกียนทําพระปถมเจดี” หนังสือตอทายสารตราฉบับนี้ ซึ่งมิไดแจงลําดับที่และชื่อเร่ืองไวในบัญชี
ชวยคน  และ ลําดับที่ ๖๙ เร่ือง “สารตราวาดวยเกนเลกโยมสงฆมาเขาเดือนทําพระปถมเจดี”  

 ๒. เอกสารจดหมายเหตุ (Archival Materials) ตามหลักสากล คือ เอกสาร
ตนฉบับ(Original) ซึ่งสิ้นกระแสการปฏิบัติงานของสวนราชการ หรือ สถาบันเอกชน ที่ผานการ
วินิจฉัยวามีคุณคาควรเก็บรักษาไวตลอดไป (กรมศิลปากร ๒๕๔๒ : ๔) เอกสารประเภทนี้ คือ 
เอกสาร หรือหนังสือราชการในปจจุบัน ไดแก หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ  หนังสือที่สวน
ราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นซึ่งไมใชสวนราชการ  หนังสือที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชสวนราชการ หรือ
ที่บุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐาน และเอกสาร
ที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ เชน หนังสือโตตอบ บันทึกขอความ 
รายงานการประชุม เปนตน (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒ : ๑๒๔๔)  
  เอกสารจดหมายเหตุที่พบและใหขอมูล เรื่อง การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดยี 
เปนเอกสารจดหมายเหตุระหวาง ร.ศ.๑๐๗(พ.ศ.๒๔๓๑) - พ.ศ.๒๕๒๑ มีอายุประมาณ ๒๘ - 
๑๑๘ ป เปนหนังสือโตตอบบันทึกในกระดาษฝรั่ง ดวยตัวอักษรไทย ภาษาไทย อยูในชุดเอกสาร
ของกระทรวงตางๆ ๖ กลุม จํานวน ๑๙ หัวเรื่อง ภายใตหัวเร่ืองแตละหัวเร่ืองนี้ บางหัวเรื่องแยก
ออกไดเปนประเด็นยอยๆ เชน ชุดเอกสารกระทรวงศึกษาธิการ รัชกาลที่ ๕ รหัสเอกสาร ร.๕        
ศ.๖/๓๒(พ) เร่ือง ปฏิสังขรณซอมพระปฐมและวัดพระปฐมเจดีย เอกสารเรื่องนี้มีประเด็นยอย
ตางๆ เชน เร่ืองตัวอักษรพระคาถาที่พระระเบียงคด เร่ืองวัดพระปฐมเจดีย เร่ืองเงินพระราชอุทิศ 
เงินและสิ่งของบริจาค เปนตน 
  เอกสารจดหมายเหตุที่ใหขอมูลในเรื่องนี้ และไดรับการพิมพเผยแพรแลว มี
จํานวน ๗ หัวเรื่อง จากชุดเอกสารของกระทรวงตางๆ ๔ กลุม คือ   
  ชุดเอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ กระทรวงมหาดไทย รหัสเอกสาร ม-ร.๕ 
ม/๒๙/๒ เร่ือง กรมหลวงดํารงตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ซึ่งในเอกสารการตรวจราชการนี้มี
สถานที่และประเด็นที่รายงานหลากหลาย มีทั้งประเด็นที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับพระปฐม
เจดีย หนังสือดังกลาวคัดมาเฉพาะเรื่อง ใหชื่อวา เร่ืองรายงานตรวจราชการเมืองนครไชยศรี เมื่อ 
พ.ศ.๒๔๔๑(ร.ศ.๑๑๗) ของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ตอน พระราชวังปฐมนคร และ
ตอน พระปฐมเจดีย 
  ชุดเอกสารกระทรวงศึกษาธิการ รัชกาลที่ ๕ รหัสเอกสาร ร.๕ ศ.๖/๓๐(พ) เร่ือง 
ปฏิสังขรณในบริเวณวัดพระปฐมเจดีย ใหชื่อวา เร่ืองซอมพระพุทธไสยาสน – พระพุทธปฏิมากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๐

รหัสเอกสาร ร.๕ ศ.๖/๓๑(พ) เร่ือง พระสงฆและอารามวัดพระปฐมเจดีย เมืองนครไชยศรี ใหชื่อวาเรื่อง 
ซอมพระปฐมเจดียและบริเวณ รหัสเอกสาร ร.๕ ศ.๖/๓๒ (พ) เร่ือง ซอมพระปฐมและวัดพระปฐมเจดีย 
หนังสือดังกลาวใหชื่อโดยแยกเปนเรื่องตางๆ  ๘ เร่ือง คือ เร่ืองที่ ๑ ซอมตัวอักษรขอมยอที่ฝาผนัง
พระระเบียงคด ซึ่งเรื่องที่ ๑ นี้ ในหนังสือที่เผยแพรมีการอางอิงเลขที่หนังสือราชการของสมเด็จฯ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ จากศาลาวาการมหาดไทย สลับหมายเลขกัน กลาวคือ ที่ ๒๖๒๑/
๑๑๗๗๗ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ร.ศ.๑๒๑ หนังสือแจงเลขที่เปน ที่ ๒๐๕/๑๖๙๗ ซึ่งเลขที่ดังกลาว
เปนเลขที่ของหนังสือฉบับ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ร.ศ.๑๒๒  เร่ืองที่ ๒ โครงการยายวัดพระปฐมเจดีย 
เร่ืองที่ ๓ พระราชทานเงินพระคลังขางที่ซื้อกระเบื้องประดับองคพระปฐมเจดีย  เร่ืองที่ ๔พระสงฆ
ฝายธรรมยุติกนิกายบริจาคสมณบริขาร รวมในการปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย เร่ืองที่ ๕ เจาพระยา 
สุธรรมมนตรี  บริจาคเงิน  ๖ ,๐๐๐  บาท  รวมในการปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย  เ ร่ืองที่  ๖ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงจัดการแสดงละครพูดเก็บเงินบํารุงพระปฐมเจดีย 
เร่ืองที่ ๗ รายไดในงานเทศกาลนมัสการพระปฐมเจดีย เร่ืองที่ ๘ พระราชทานเงินบํารุงพระปฐมเจดีย 
ปละ ๒,๐๐๐ บาท 
  ชุดเอกสารกระทรวงศึกษาธิการ รัชกาลที่ ๖ รหัสเอกสาร ร.๖ ศ.๙.๑/๘๐ เร่ือง 
ปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย และวัดพระปฐมเจดีย เมืองนครไชยศรี หนังสือดังกลาวใหชื่อโดยแยก
เปนเรื่องตางๆ  ๕ เร่ือง และมีเอกสารบางฉบับมิไดนํามาพิมพในหนังสือที่เผยแพร เร่ืองที่เผยแพร คือ 
เร่ืองที่ ๑ การประดับกระเบื้ององคพระปฐมเจดีย เร่ืองที่ ๒ ซอมและทําเพิ่มเติมที่พระวิหารหลวง 
เร่ืองที่ ๓ รายงานของเจาพระยาศรีวิไชยชนินทร เร่ือง การบูรณะพระปฐมเจดีย เร่ืองที่ ๔  แกวิหาร
พระประสูติเปนวิหารประดิษฐานพระรวงและบันไดใหญพนักนาค เร่ืองที่ ๕ พระอุโบสถเกาชํารุด  
รหัสเอกสาร ร.๖ ศ.๙.๒/๖ เร่ือง พระยาวรสิทธิเสวีวัตรกับตวน ยกที่ดินตําบลบอพลับ ใหเปน
สมบัติของพระปฐมเจดีย  ใหชื่อวา เร่ือง พระยาวรสิทธิ์เสวีวัตร ถวายที่ดินเปนสมบัติของพระปฐมเจดีย   
  ชุดเอกสารกระทรวงศึกษาธิการ รัชกาลที่ ๗ รหัสเอกสาร ร.๗ ศ.๙.๑/๑๒ เร่ือง 
การกอสรางพระอุโบสถพระปฐมเจดีย ใหชื่อวา ทรงสรางพระอุโบสถใหม เร่ืองนี้ในหนังสือที่เผยแพร 
นําเอกสารมาพิมพเพียงบางฉบับ  
  ๓. โสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio – Visual Archives) คือ เอกสารจดหมายเหตุ
ประเภทหนึ่ง ที่ส่ือโดยเสียงหรือภาพ เชน ภาพถาย สไลด โปสเตอร บัตรอวยพร แผนที่ แผนผัง 
แถบบันทึกเสียง แถบภาพ ฯลฯ (กรมศิลปากร ๒๕๔๒ : ๖) 
  โสตทัศนจดหมายเหตุที่ใหขอมูล เร่ือง การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดียที่พบ 
ในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาตินี้ มีทั้งสวนที่อยูในชุดเอกสาร และสวนที่มิไดอยูในชุดเอกสาร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๑

สวนที่อยูในชุดเอกสาร คือ ชุดเอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ กระทรวงเกษตราธิการ   
เ ร่ื อ ง  ขุดคลอง เจดีบู ชา  รหั ส เอกสาร  มร .๕  กษ /๑๑  มี แผนที่  ๑  ฉบับ  ชุ ด เอกสาร
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การบูรณะวัดพระปฐมเจดีย จ.นครปฐม รหัสเอกสาร (๔) ศธ ๒.๒.๑/๘ 
มีแบบแปลนพระที่นั่งทรงโปรย ๑ แผน แบบแปลนประตูทิศกําแพงชั้นลาง    พระปฐมเจดีย ๑ แผน 
รหัสเอกสาร (๔) ศธ ๒.๒.๑/๙ แบบแปลนศาลาโถงดานขวาลานหนาพระรวง ๑ แผน ชุดเอกสาร
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การบูรณะปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดีย จ.นครปฐม รหัสเอกสาร (๔)
ศธ ๒.๓.๖.๗/๑๑ มีภาพถายสรุปผลการสํารวจองคพระปฐมเจดีย พ.ศ.๒๕๑๒ – ๒๕๑๗ จํานวน 
๓๐ ภาพ แบบแปลนฐานพระพุทธรูปศิลาขาว ๕ แผน แบบแปลนบันไดสําหรับข้ึนนมัสการ
พระพุทธรูปศิลาขาว ๔ แผน และมีโสตทัศนจดหมายเหตุซึ่งไมไดอยูในชุดเอกสาร เปนภาพขณะ
ทําการบูรณะ พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒๕๒๔ อีกจํานวน ๒ ภาพ และภาพอื่นๆ ซึ่งบางสวนมีคําอธิบายภาพ 
และระบุระยะเวลาชัดเจน แตสวนมากมีคําอธิบายภาพเพียงสั้นๆ ระบุเพียงสถานที่ หรือเหตุการณ
มิไดระบุระยะเวลา แตสามารถสันนิษฐานจากสิ่งกอสรางและสิ่งแวดลอมตามขอมูลจากเอกสาร 
และวิเคราะหใหคําอธิบายเพิ่มเติมไดวาเปนภาพประมาณ ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕ ลงมา จํานวน 
๑๓ ภาพ อนึ่ง ภาพดังกลาวนี้บางภาพมีภาพซึ่งถายในมุมเดียวกันซ้ําหลายภาพ จะเสนอเพียง ๑ ภาพ 
 วัดพระปฐมเจดียและสํานักงานจัดประโยชนและรักษาองคพระปฐมเจดีย 

การศึกษาเอกสาร เร่ือง การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย ของวัดพระปฐมเจดียและ
สํานักงานจัดประโยชนและรักษาองคพระปฐมเจดีย ผูวิจัยดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

 ๑. ติดตอสอบถามขอมูลเบื้องตน จากทานผูชวยเจาอาวาสวัดพระปฐมเจดีย   
พระศรีสุธรรมเวที (พิพัฒน จนฺทูปโม) ทราบขอมูลวาเอกสารราชการตางๆ ของทางวัด ซึ่งปจจุบัน
อยูในความดูแลของทานนั้น เปนเอกสารที่เก็บรวมกันมาแตเดิม โดยมิไดแยกกลุมหรือหมวดหมูแต
อยางใด และไมสามารถอํานวยความสะดวกใหเขาศึกษาดวยตนเองได ตองทําหนังสือขออนุญาต
จากทานเจาอาวาส เมื่อไดรับอนุญาตแลวทานจึงดําเนินการรวบรวม เร่ืองตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
บูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดียให จํานวนรวม ๒๓๖ แผน 
 ๒. นําเอกสารที่ไดรับความอนุเคราะหจัดทําสําเนาจากทางวัดมาศึกษา เมื่อสํารวจ 
ในเบื้องตนทราบวาเปนเอกสารตั้งแตป พ.ศ.๒๕๐๗ - ๒๕๒๔ แตเอกสารเหลานั้นมิไดมีการ
จัดเรียง ผูวิจัยจึงจัดเรียงโดยลําดับตามวัน - เดือน – ป เพื่อศึกษาและนําเสนอ และเมื่อศึกษาโดย
ละเอียดจึงทราบวาเอกสารดังกลาว เปนหนังสือราชการจากหนวยงานตางๆ คือ วัดพระปฐมเจดีย 
สํานักงานจัดประโยชนและรักษาองคพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม กรมศิลปากร กรมโยธาธิการ 
ประเภทหนังสือโตตอบ รายงานการประชุม บันทึกขอความ คําสั่งแตงตั้ง รายการบูรณะพระปฐมเจดีย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๒

ระยะตางๆ แจงความประกวดราคา หนังสือสัญญา หนังสือสงมอบงาน ใบสําคัญรับเงิน นอกจากนี้มี
เอกสารสวนบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ เชน รายงานการประชุมของคณะกรรมการบูรณะ  เปนตน  

 ๓.  รวบรวมขอมูล และสรุปสาระสําคัญของเนื้อหาเอกสาร แตละชิ้น 
 ๔. นาํสาระสําคัญของเนื้อหาเอกสารที่สรุป มาจัดเรยีงตามรูปแบบทีก่ําหนด โดย
เรียงลําดับตามปฏิทิน บอกประเภท และจํานวนของเอกสารเปนรายชิ้น พรอมกําหนดคําแทนรหัส
เอกสาร คือ เอกสารทองถิน่ ตามดวยปศักราช ของเอกสารนั้นๆ  
 ขอมูลบุคคล(การสมัภาษณ) 

การสัมภาษณ เร่ือง การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย ผูวิจัยดําเนินการศึกษาและ
รวบรวมขอมูล ดังนี ้
 ๑. ติดตอบุคคลซึ่งมีสวนเกีย่วของในการบูรณะพระปฐมเจดีย  โดยไดติดตอขอ
สัมภาษณ นายประเวศ ลิมปรังษี อดีตผูอํานวยการกองหัตถศิลป กรมศิลปากร  ซึ่งเปนผูหนึ่งใน
คณะสํารวจ และเปนผูเขียนรายละเอยีดการบูรณะพระปฐมเจดีย ขณะที่ดํารงตําแหนงหัวหนา 
กองหัตถศิลป เมื่อมาทําการสํารวจใน พ.ศ.๒๕๐๙ และทําการสัมภาษณ  
 ๒. นําแถบบนัทึกเสียงคําสมัภาษณ มาถอดคําสัมภาษณ และสรุปคําสมัภาษณ
เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับ เร่ือง การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดียมาศึกษา 
 ๓. นําคําสมัภาษณที่สรุป มาจัดเรียงตามรปูแบบที่กําหนด โดยเรียงในปฏิทนิ
เอกสารตามลาํดับเหตุการณที่เกี่ยวของ พรอมกาํหนดประเภทเอกสาร คือ สัมภาษณ ตามดวย
เวลาในการสมัภาษณ และวันที่ทีท่ําการสัมภาษณ 

การศึกษาเอกสารราชการ เร่ือง การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย ในหลากรูปแบบ 
ตลอดจนการคนหาเอกสารในตางแหลงขอมูลนี้ อาจเกิดปญหาสงผลให นอกจากจะคนหาและ
รวบรวมขอมูลไมครบถวนแลว ยังไมสะดวกในการเขาถึงดังไดกลาวแลวในบทที่ผานมา ซึ่งแสดง
ใหเห็นความไมสะดวกในหลายประการ นับแตบัญชีชวยคนเอกสารของแตละแหง ซึ่งมีจํานวนมาก
และบางกรณีใหรายละเอียดไมเพียงพอ ลักษณะและสภาพของเอกสาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เอกสารโบราณ ซึ่งเปนเอกสารที่มีสภาพเกาแกและอานยาก นอกจากนี้เอกสารใน เร่ือง การบูรณะ 
ปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย ยังกระจายและแทรกอยูในกลุมเอกสารของหนวยงานที่ผลิตหลายกลุม 
และในสวนของเอกสารทองถิ่นนั้น ผูสนใจไมสามารถเขาถึงเอกสารเพื่อศึกษาขอมูลดวยตนเองได 
ซึ่งการคนควาวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น การเขาถึงขอมูลดวยตนเองจะเกิดความกระจางชัดเจน 
สามารถกลั่นกรองขอมูลที่พบ ไดตรงกับความตองการ และวัตถุประสงคไดดีที่สุด  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๓

 เหตุผลตางๆ ดังกลาวนี้ ลวนเปนอุปสรรคปญหาในการเขาถึง และไดขอมูลจากเอกสาร 
ซึ่งการเขาถึงเอกสารเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในการใชเอกสาร เพราะหากไมสามารถเขาถึงเอกสาร 
แมเอกสารนั้นจะมีขอมูลที่ทรงคุณคาเพียงไร ก็จะหมดคุณคาเพราะไมสามารถนํามาใชประโยชนได 
 การเขาถึงเอกสารหรือการไดรับขอมูลเอกสาร ในทางจดหมายเหตุสามารถทําไดหลายทาง 
แตส่ิงที่นักจดหมายเหตุตองคํานึงถึงเปนสิ่งแรกเพื่อผูใชบริการ คือ เครื่องมือชวยคนเอกสาร เพราะ
เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางผูใชกับเอกสารจดหมายเหตุ ทําใหเขาถึงเอกสาร
ตามที่ตองการ อีกทั้งยังเปนเครื่องมือสําหรับหอจดหมายเหตุ ในการใชเปนหลักฐานควบคุม
เอกสารทั้งหมดที่มีอยู (Controlling Aids) (อุบล ใชสงวน ๒๕๔๔ : ๑) 
 เครื่องมือชวยคนเอกสารจดหมายเหตุ (List of Finding Aids) นั้น จําแนกไดเปน ๖ ประเภท 
(ทรงสรรค นิลกําแหง ๒๕๑๔ : ๓๖ - ๔๓ ; กรมศิลปากร ๒๕๔๒ : ๗ - ๙ ; อุบล ใชสงวน ๒๕๔๔ : ๑ - ๕) คือ 
  ๑. บัญชีสํารวจเอกสาร (Inventory) มี ๒ ประเภท คือ บัญชีสํารวจอยางยอ
(Summary Inventory) บัญชีสํารวจประเภทนี้ จะใหประวัติโดยยอของหนวยงานตนกําเนิดเอกสาร 
และรายละเอียด คือ รหัสประจําเอกสารระยะเวลา ลักษณะทางกายภาพ ประเภท ปริมาณ และ
ชื่อชุดของเอกสาร โดยไมใหรายละเอียดเชิงอธิบายเอกสาร และอีกประเภท คือ บัญชีสํารวจชนิดที่
พรรณาลักษณะเนื้อหา (Descriptive Inventory) บัญชีสํารวจประเภทนี้ จะใหเนื้อหาของเอกสารแตละกลุม
โดยสมบูรณ และใหรายละเอียดเพิ่มเติมจากบัญชีชนิดแรก คือ ใหคําอธิบายของเอกสารแตละชุด 
(Series) และอาจใหรายการเอกสารระดับแฟม (File List) ของเอกสารแตละชุดเพิ่มเติม 
  ๒. คูมือแนะนําเอกสาร (Guide) จัดทําขึ้นเพื่อแนะนําเอกสารทุกกลุมที่มีเกบ็อยู
ในหอจดหมายเหตุนั้นๆ และพรอมที่จะนําออกบริการ  เปนการแนะนําเอกสารแกผูคนควาในเบือ้งตน 
บางกรณีอาจจัดทําคูมือแนะนําเอกสารเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง(Special Guide List) เครื่องมือชนิดนี้
ใหรายละเอียดของเอกสาร คือ ชื่อกลุมเอกสาร รหัสประจํากลุม ระยะเวลา ปริมาณ คําอธิบายเนื้อหาเอกสาร 
ประวัติของหนวยงานเจาของเอกสาร และดัชนีซึ่งจะแสดงใหเห็นหัวเรื่องตาง  ๆของเอกสารที่เสนอในคูมือ 
  ๓.  ดรรชนีเอกสาร (Index) มีจุดมุงหมายเพื่อชี้ใหเห็นถึงตัวเอกสารเทานัน้ ขอความตางๆ  
เกี่ยวกับเอกสารจึงไมจําเปน จึงใหขอมูลเพียงหัวขอเร่ืองที่กําหนดเปนดัชนี และระบุรหัสเอกสาร ซึ่งจะ
เปนสวนอางอิงถึงตัวเอกสารที่ปรากฎขอความตามหัวขอเรื่อง โดยทั่วไปดัชนีมี ๓ ประเภท คือ 
ดัชนีบุคคล (Personal index) ดัชนีสถานที่ (Place index) ดัชนีเนื้อเรื่อง(Topical or subject index) 
  ๔. แคตตาลอก (Items catalog) การทําเครื่องมือชนิดนี้จะดึงความสนใจของ   
ผูคนควาไปอยูที่เอกสารแตละชิ้น ไมสามารถมองภาพรวมเอกสารทั้งกลุมได และใชเวลามากใน
การทํา ปกติมักใชสําหรับเอกสารตัวเขียน (Manuscript Collection) หรือเอกสารที่รวบรวมมาจาก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๔

แหลงตางๆ (Collective Group) เพราะโดยธรรมชาติเอกสารดังกลาว แตละชิ้นมีความสําคัญโดย
ตัวมันเอง ไมไดสัมพันธเชื่อมโยงกันเหมือนกลุมเอกสารทั่วๆ ไป เครื่องมือชนิดนี้มีรายละเอียด คือ 
ชื่อบุคคล/หนวยงานผูผลิตเอกสาร สถานที่เอกสารถูกผลิตขึ้น ประเภท วัน/เดือน/ป รหัสเอกสาร 
คําอธิบายเนื้อหาโดยยอ และ จํานวนหนาของเอกสาร 
  ๕. บัญชีรายการ หรือ บัญชีเอกสาร (List) เปนเครื่องมือชวยคนที่ตองจัดทํา
เปนเบื้องตน เมื่อจัดเอกสารกลุมหนึ่งๆ แลวเสร็จ บัญชีเอกสารแตละกลุมแบงเปน ๒ สวน คือ   
สวนประวัติหนวยงานเจาของเอกสาร ประวัติการรับมอบเอกสาร และสวนรายการเอกสารในกลุมนั้นๆ 
ซึ่งระบุลําดับเร่ือง ชื่อเร่ืองของเอกสารแตละปก ระยะเวลาของเรื่อง และปริมาณเอกสารในปก 
  ๖. ปฎิทินเอกสาร (Calendar) นับเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง เปนเครื่องมือ
ชวยคนที่ใหคําอธิบายเอกสารเปนรายชิ้น นิยมทําเปนหัวเรื่อง เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง โดยนําเอกสาร    
มาลงรายการ ตามลําดับวัน เดือน ป รายการหนึ่งๆ มีชื่อผูเขียนและผูรับเอกสาร มีขอความอธิบาย
เนื้อเร่ืองยอ โดยยอตามความเปนจริงเทาที่มีในเอกสารและใชคําพูดของผูจัดทํา ถอยคําเดิมที่มี
ความสําคัญอาจยอโดยคงคํานั้นๆ ในเครื่องหมายอัญประกาศ การทําเครื่องมือประเภทนี้ มีความ
ละเอียดและใชเวลาในการทํามาก มักใชสําหรับเอกสารที่มีความสําคัญ เขาถึงยากเพราะสภาพ
ของเอกสารที่เกา เอกสารเปนภาษาโบราณอานยาก หรือเปนตนฉบับตัวเขียน ไมสะดวกตอการใช 
เชน เอกสารโบราณ เปนตน เครื่องมือประเภทนี้สามารถใชศึกษาขอมูลทดแทนเอกสารตนฉบับที่
ชํารุด ลบเลือน หรือฉีกขาด ไมสะดวกตอการใช โดยอาจไมจําเปนตองศึกษาจากเอกสารจริง 

 ประเภทเครื่องมือชวยการคนควาดังเสนอนี้ จะเห็นไดวามีเครื่องมือหลายประเภท แตละประเภท
มีลักษณะที่แตกตางกัน ในการศึกษา เร่ือง การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย เอกสารที่เกี่ยวของ
มีหลายประเภท ความยากงายในการเขาถึง ตลอดจนการใชเอกสารมีแตกตางกันไป และที่สําคัญมีเอกสาร
สวนหนึ่งเปนเอกสารโบราณ ซึ่งนับวันจะเสื่อมสภาพไป และอาจจะไมเหลืออยูอีก จึงควรที่จะอนุรักษไว 
 จากประเด็นปญหาและแนวคิดดังนี้ ผูวิจัยพิจารณาวา การทําเครื่องมือชวยการคนควา ที่สามารถ
ใหรายละเอียดโดยอาจทดแทนเอกสารตนฉบับได จะทําใหเกิดประโยชนสูงสุด เพราะสามารถใชศึกษาเพื่อหา
ความรู และอางอิงไดในระดับหนึ่ง อีกทั้งเปนการชวยอนุรักษ เอกสารตนฉบับใหคงอยูยาวนานยิ่งขึ้น และที่สําคัญ 
ในปจจุบันยังไมเคยมีการจัดทําเครื่องมือชวยการคนควาเฉพาะเรื่อง การบูรณะ ปฏิสังขรณพระปฐมเจดยี   
 ดังนั้นในการศึกษา เรื่อง การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย นี้ จะนําผลการศึกษาที่ได
จากตางแหลงขอมูล ในรูปแบบของเอกสารประเภทตางๆ และคําสัมภาษณ มาวิเคราะห สรุป และ
จัดทําเครื่องมือชวย  การคนควาประเภทปฏิทินเอกสาร (Calendar) โดย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๕

๑. จัดแบงขอมูลเอกสารและการสัมภาษณ ตามสมัยรัชกาล คือ รัชกาลที่ ๔ – ๙ 
๒. จัดเรียงขอมูลเอกสารและการสัมภาษณ ตามลําดับ วนั เดือน ป ภายใต    

แตละสมัยรัชกาล 
๓. สรุปสาระสําคญัของเนื้อหาเอกสารและการสัมภาษณโดยยอ พรอมเสนอ 

โสตทัศนจดหมายเหตุที่เปนสวนประกอบของเอกสาร โดยใหคําอธิบายตามที่
ปรากฎในเอกสารนั้นๆ กรณีโสตทัศนจดหมายเหตุ ซึ่งมิไดเปนสวนประกอบ
ของเอกสาร จะจัดเปนกลุมขอมูลโสตทัศนจดหมายเหตุ โดยจัดเปนลําดับ
สุดทายหลังจากเสนอขอมูลเอกสารทุกรัชกาลแลว และจัดเรียงขอมูลตามสมัย
เฉพาะรัชกาลที่พบขอมูล 

๔. บอกประเภทเอกสาร/ภาพ จํานวน รหัสเอกสารเปนรายชิ้น ในสวนของภาพ
จะใสคําบรรยายประวัติภาพในเครื่องหมายคําพูด หากมีรายละเอยีดเพิ่มเติม
จะบรรยายในเครื่องหมายวงเล็บ และกรณีที่ไมปรากฎรหัสเอกสาร จะระบุวา 
”ไมมีรหัสภาพ” ในสวนของเอกสารทองถิน่จะกําหนดคําแทนรหัสเอกสาร คือ 
เอกสารทองถิน่ ตามดวยปศักราชของเอกสาร และการสัมภาษณจะกําหนด
คําบอกประเภทเอกสาร คือ การสัมภาษณ ตามดวยระยะเวลาในการสมัภาษณ 
และวันที่ทีท่ําการสัมภาษณ 

 ทั้งนี้ในการสรปุสาระสําคัญของเนื้อหาเอกสารโดยยอ มีประเด็นที่ตองกลาวถงึ คือ 

  ๑. เอกสารราชการแบบโบราณ มักมีการคัดลอกขอความซ้ํากันไปมาหลายฉบับ 
หลายสํานวน และมักพบวาฉบับที่คัดลอกขอความกันไปมานั้นมีสํานวนตางกันเล็กนอย โดยยังคงมี
สาระสําคัญในประเด็นเดียวกัน กรณีเชนนี้จะเสนอสาระสําคัญโดยยอเพียงครั้งเดียว และระบรุหสัเอกสาร
ที่มีขอความซ้ํากันนั้นทุกฉบับ ตามลําดับรหัสจากนอยไปหามาก เชน  เรื่อง “สารตราวาดวยเกณฑขุนหมื่น
เกณฑเกวียนทําพระปถมเจดี” รหัสเอกสาร มร.๔ รล - กห/๕ ลําดับที่ ๕๑ มีสาระสําคัญซ้ํากับ เร่ือง 
“สารตราวาดวยเกนขุนหมื่นเลงทําพระปถมเจดี” รหัสเอกสาร มร.๔ รล - กห/๖ ลําดับที่๔๙ เปนตน 
  ๒. เอกสารประเภทจดหมายเหตุ ที่ใหบริการในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาตินั้น 
เอกสารบางกลุมจัดแบงตามหัวเรื่อง บางหัวเรื่องเอกสารในปกมีหลายประเด็น บางประเด็นไมเกี่ยวของ
โดยตรงกับเรื่องที่ศึกษา จะไมนําเสนอสาระสําคัญในประเด็นที่ไมเกี่ยวของนั้นในสวนของปฏิทินเอกสาร 
แตจะเสนอรายละเอียดของเอกสารทุกชุด ที่นํามาศึกษาครั้งนี้ในภาคผนวก เพื่อใหผูที่สนใจในประเด็นอ่ืน  ๆ
นอกเหนือจากเรื่องที่ผูวิจัยศึกษา สามารถสืบคนขอมูลตอไปได เชน เอกสารรัชกาลที่ ๕ กระทรวงเกษตราธกิาร 
รหัส มร.๕ กษ/๑๑ ลําดับที่ กษ ๙.๒ /๓๓ เร่ือง ขุดคลองเจดียบูชา เอกสารนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับคลองเจดียบูชา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๖

ในประเด็นตาง  ๆโดยอาจแยกได คือ เร่ืองที่ ๑ ร.ศ.๑๒๐ เร่ือง ปกหลักคลองเจดียบูชา  เร่ืองที่ ๒ ร.ศ.๑๒๒ 
เร่ือง การขุดคลองเจดียบูชา เร่ืองที่ ๓ ร.ศ.๑๒๔ เร่ือง ขุดลําบึงเกาคลองวังตาล ที่ตําบลบานโปง 
เปดน้ําแมกลองมาลงคลองเจดียบูชา เร่ืองที่ ๔ ร.ศ.๑๒๕ เร่ือง จะซอมคลองเจดียบูชา คลองบางตาล 
คลองทาผา คลองมหาสวัสดิ์ และสรางประตูน้ํา รวมทั้งงบประมาณที่จะใช ประเด็นในเอกสาร เร่ือง
ที่ ๓, ๔ ไมเกี่ยวของกับเร่ืองที่ศึกษา จึงไมนําเสนอในสาระสําคัญในสวนของปฏิทินเอกสาร  

สวนประกอบของปฏทิินเอกสาร แตละรายการ มีดังนี ้

  สวนนํา   เอกสาร : บอกวัน เดือน ป ผูเขียนและผูรับเอกสาร 
     การสัมภาษณ : บอกผูสัมภาษณ และผูใหสัมภาษณ 
  สวนเนื้อเรื่อง  มีขอความอธบิายสาระสาํคญัของเนื้อเร่ือง หรือ  
     สรุปคําสัมภาษณโดยยอ 
  สวนลักษณะ  บอกประเภทเอกสาร จาํนวนบรรทัด / แผน / ภาพ / 
     ชั่วโมง และรหสัเอกสาร / วนัที่ทีท่ําการสัมภาษณ 
 การบอกประเภทเอกสารในสวนลักษณะนี้ ปกติหอจดหมายเหตุแตละแหงจะกําหนด    
ตัวยอแทนประเภทเอกสาร แตปจจุบันหนวยงานจดหมายเหตุของไทย ยังไมมีการกําหนดใช ดงันัน้
ในงานวิจัยนี้ จะใชคําเต็มเพื่อบอกประเภทเอกสาร เชน หมายรับส่ัง จดหมายเหตุ(เอกสารราชการ
แบบโบราณ) สารตรา หนังสือตอทายสารตรา พระราชหัตถเลขา หนังสือโตตอบ บันทึกขอความ 
รายงาน โทรเลข คําสั่งแตงตั้ง หนังสือสัญญา สัมภาษณ เปนตน      

สวนประกอบของปฏทิินโสตทัศนจดหมายเหต ุแตละรายการ มีดังนี ้

  สวนนํา   บอกสมัยรัชกาล และปศักราชของภาพ 
  สวนเนื้อเรื่อง  บอกชื่อภาพตามประวัติของหอจดหมายเหตุใน 
     เครื่องหมายคําพดู กรณีทีป่ระวัติของภาพใหรายละเอียด
     ไมชัดเจน จะอธิบายเพิ่มเติมในเครื่องหมายวงเล็บ 
  สวนลักษณะ  บอกที่มาของภาพโดย บอกช่ือภาพในเครื่องหมายคําพดู  
     บอกชนิดของภาพ รหัสภาพ กรณที่ไมมรีหัสจะแจงวา 
     “ไมมีรหัสภาพ” และบอกชื่อแหลงที่มาของภาพ คอื   
     หอจดหมายเหตุ 

ปฏิทินเอกสาร เร่ือง การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย แบงตามสมัยรัชกาล  ไดดังนี้      

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๗

๓.๑ ปฏิทินเอกสาร สมยัรัชกาลที่ ๔ จ.ศ. ๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) – จ.ศ.๑๒๒๙  (พ.ศ.๒๔๑๐) 

 ๓.๑.๑ วันอาทิตย เดอืน ๒ ข้ึน ๓ ค่าํ ปฉลูเบญจศก(๓)  จุลศักราช ๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) 
 เจาพระยาอัครมหาเสนาฯ ถงึ พระยาเทพอรชุนขาหลวง  พระยาราชบรีุกรมการ 

 มีพระบรมราชโองการฯ ตรัสวาพระปฐมเจดียสรางมาแตโบราณชาํรุดหกัพงัมาก ทรงพระราช
ศรัทธาใหปฏิสังขรณข้ึนเปนที่ไหวบูชาสืบอายุพระศาสนา โปรดเกลาฯใหพระศรีสมบัติเปนแมกอง
บูรณะ โดยเกณฑขุนหมื่นไทย ลาว เขมร เมืองราชบุรีที่ไดรับพระราชทานเบี้ยหวัดไปชวยทํา เกณฑ
ขุนหมื่นจากเจาเมือง กรมการ กรมและกองอื่นๆ รวม ๓๔๙ คน แบงเปน ๓ ผลัด ๆ ละ ๑๑๖ คน 
ใหพระราชบุรีจัดกรมการคุมขุนหมื่นไปสงใหพระศรีสมบัติ  ที่พระปฐมเจดียในวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๒, 
เดือน ๓, เดือน ๔  ปฉลูเบญจศก(๓) ตามลําดับผลัด โดยผลัดเปลี่ยนกันทําจนเสร็จ  และโปรดเกลาฯ 
ใหพระยาราชบุรีแตงกรมการเขาไปรับเงินคาปูนขาว ที่กรุงเทพฯ และนํามาจายใหเจาของปูน 

สารตรา  ๑๙ บรรทัด 
มร.๔ รล-กห/๕ ลําดับที่ ๕๑ 
สารตรา  ๒๐ บรรทัด 
มร.๔ รล-กห/๖ ลําดับที่๔๙ 

 ๓.๑.๒ วันพุธ เดือน ๒ แรม ๔ ค่าํ ปฉลูเบญจศก(๓) จุลศักราช ๑๒๑๕  (พ.ศ.๒๓๙๖) 
 หลวงทพิอักษรเสมียนตรากรมพระกลาโหม ถึง เจาคุณเทพอรชุนราชปลัดกรม

  พระกลาโหม และพระยาราชบุรี 
สมเด็จเจาพระยาองคใหญทราบเรื่องจํานวนเกวียนกระบือ เกวียนโค และจํานวนคนที่จะ

เกณฑทําพระปฐมเจดียไดไมครบตามจํานวน ทานอนุญาตและสั่งใหเอาขุนหมื่นไวขับเกวียนบรรทุก
ปูนใหครบเลมเกวียน ที่เหลือจึงไปเขากองพระศรีสมบัติ และใหพระยาราชบุรีทําทางเกวียนจาก
เมืองราชบุรีไปถึงพระปฐมเจดีย ใหบรรทุกปูนไปสงไดสะดวก และเงินคาปูนยังมิไดเบิก เนื่องจาก
พระศรีสมบัติไปพระปฐมเจดียจะกลับกรุงเทพฯ ข้ึน ๕ - ๖ ค่ํา เดือน ๓ ใหพระยาราชบุรีแตง
กรมการเขาไปรับเงิน  

หนงัสือตอทายสารตรา ๒๐ บรรทัด 
มร.๔ รล-กห/๕ ลําดับที่ (ไมปรากฎ) 

เอกสารนี้อยูตอจากเอกสาร ๓.๑.๑ สารตรา รหัส มร.๔ รล-กห/๕ ลําดบัที่ ๕๑   
หนงัสือตอทายสารตรา ๒๐ บรรทัด 
มร.๔ รล-กห/๖ ลําดับที่ (ไมปรากฎ) 

เอกสารนี้อยูตอจากเอกสาร ๓.๑.๑ สารตรา รหัส มร.๔ รล-กห/๖ ลําดบัที่๔๙ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๘

 ๓.๑.๓ วันจนัทร เดือน ๗ แรม ๒ ค่าํ ปขาลฉศก (๔) จุลศักราช ๑๒๑๖ (พ.ศ.๒๓๙๗) 
  เจาพระยาอรรคมหาเสนาฯ ถึงเจาเมืองกรมการ 

มีพระบรมราชโองการฯ ตรัสวาพระปฐมเจดียวัดเมืองนครชัยศรีชํารุดหักพังเศราหมองมานาน 
เปนของโบราณสูงใหญสําหรับแผนดินสืบมาหลายชั่วพระมหากษัตริย  ไมมีพระปรางคแหงใดใน
พระราชอาณาเขตจะเทียบได แตพระมหากษัตริยที่ลวงมามิไดทรงสถาปนา  พระองคทรงพระราช
ศรัทธาจะสถาปนาใหสูงใหญงามขึ้นกวาเกา โปรดเกลาฯ ใหสมเด็จเจาพระยาบรมหาประยูรวงษ
เปนแมกองใหญออกไปดําเนินการใหถางที่ เกณฑคนทําอิฐ กอเตาเผาปูน จางชาวจีนขุดคลอง
ตั้งแตบานทานาไปถึงหลังบานพระปฐมเจดีย ใหเกณฑและขอแรงเลกโยมสงฆตามพระอาราม
แขวงหัวเมืองปากใต หัวเมืองฝายเหนือ ในเมืองสุพรรณ นครไชยศรี สระบุรี สิงหบุรี พรมบุรี 
อางทอง ราชบุรี พนัสนิคม  ผลัดเปลี่ยนกันเขาเดือนหนึ่งออกสามเดือนไปชวยทําจนเสร็จ เพราะ
เลกเหลานี้มิไดเกณฑใชราชการในกรุงเทพฯ  

เลกโยมสงฆที่เปนโยมพี่นองรวมบิดามารดากับพระสังฆราชา พระครูเจาคณะ ใหบอกตอ
กรมธรรมการถาสมควรจะใหยกเวน ใหลงไปพระประถมเจดีย ในวันขึ้น ๑ ค่ํา เดือน ๗, ๘, ๙, ๑๐ 
ปขาลฉศก(๔) ตามลําดับ ผลัด ๑ เมืองสุพรรณ นครไชยศรี ผลัด ๒ เมืองสุพรรณ สระบุรี  ราชบุรี 
ผลัด ๓ เมืองสุพรรณ สิงหบุรี พรมบุรี ผลัด ๔ เมืองสุพรรณ สิงหบุรี พนัสนิคม อางทอง รวม ๔ ผลัด
เปนคน ๒๑๗ คน ใหเจาเมืองกรมการสงเลกโยมสงฆ ใหครบและทันกําหนดเมื่อถึงกําหนดผลัด 
และใหแจงจํานวนคนเพื่อกราบบังคมทูลทุกเดือน ใหมีหนังสือบอกไปถึงพระศรีสมบัติและใหมีผู
คุมไพรไปสงทุกครั้ง ไมอนุญาตใหหัวเมืองเอาเลกโยมสงฆไวทํางานภายหลังมีทองตรา ถาเปนงาน
ที่ทําคางอยูใหเอาเลกไวตามจํานวนงานที่ทําคาง 

สารตรา  ๔๘ บรรทัด 
มร.๔ รล-กห/๗ ลําดับที่ ๖๖ 
สารตรา  ๕๕ บรรทัด 
มร.๔ รล-กห/๘ ลําดับที่ ๖๙ 

 ๓.๑.๔ วันจนัทร เดือน ๓ ข้ึน ๕ ค่ํา ปมะเมยี สัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๒๒๐ (พ.ศ.๒๔๐๑) 
  ไมปรากฎผูบันทกึและผูรับเอกสาร 

เจาพระยารวิวงศมหาโกษาธิบดี รับพระบรมราชโองการฯ มีพระดําริวาพระปฐมเจดียที่
แขวงเมืองนครชัยศรี เปนพระมหาเจดียใหญเกากวาเจดียทุกแหงในประเทศ จึงไดชื่อวาพระปฐมเจดีย 
ทรงวิเคราะหฝมือทําอิฐและกอวาเปนของเกาทํามาหลายคราว รูปพระสถูปเดิมเหมือนพระสถูป
เมื่อแรกตั้งพระพุทธศาสนาในลังกาทวีปและที่อ่ืนๆ แตพระปรางคและบันไดนั้น ทําเพิ่มภายหลัง     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๙

ที่เรียกพระปทมนั้นเปนสําเนียงเขมร มอญ ทราบจากหนังสือเกาๆ วาสรางเมื่อพุทธศักราชลวงได
พรรษาตางๆ กัน จึงเห็นวานาจะมีผูสรางเติมมาหลายครั้งหลายคราว และเปนสถานที่ใหญโตกวา
ที่อ่ืน คงมีพระบรมธาตุบรรจุไว 

พระปฐมเจดียปรากฏอยูกอนพระพุทธบาทและพระฉายปถวีหลายรอยป ไมควรทิ้งใหปรัก 
หักพังจึงโปรดเกลาฯ ใหปฏิสังขรณสรางใหใหญงามขึ้นกวาเกาไดกระทําการไปมากแลว และขณะนี้
มีประชาชนที่ศรัทธาไปนมัสการทําบุญมากขึ้นทุกๆ ป ทรงมีพระราชประสงคที่จะทําพระอุโบสถ   
๑ หลัง วิหารสี่ทิศ ๔ หลัง พระระเบียงรอบเชื่อมตอพระวิหารทิศ กุฏิเจาอธิการหมูหนึ่ง ๔ หลัง กุฏิ
อันดับ ๒๐ หลัง แตการจะสรางสิ่งปลูกสรางตางๆนั้นเปนการสรางครั้งแรก จึงมีพระราชประสงค
แผพระราชกุศล ใหพระบรมวงศานุวงศ จํานวน ๑๑ หลัง ขาทูลละอองฯ จํานวน ๑๔ หลัง ชวยกัน
ตามศรัทธาวาจะสรางสิ่งใด แตไมทรงประสงคใหทําใหญโตเพราะอยูในปา เมื่อเกิดชํารุดลงจะ
ปฏิสังขรณซอมแซมยากและใหดูแลใหชางทํากุฏิใหมั่นคง จะพระราชทานเงินที่ลงทุนใหตามควรแก
ราคา และทรงโปรดฯ อนุญาตใหผูที่มิไดออกนามหากประสงคสรางที่พักอาศัยของพระสงฆรวม
สรางเพิ่มเติมได โดยใหดูแผนที่และตัวอยางจากพระยาสามภพพาย และใหไปเบิกเงินกับพระคลัง
มหาสมบัติจายใหทําไปกอน มีพระราชประสงคใหลงมือทําในเดือน ๔ ปมะเมีย สัมฤทธิศก ใหทัน
รับเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรองคพระปฐมเจดีย 

หมายรับส่ัง ๖๐ บรรทัด 
 จ.ศ.๑๒๒๐ เลขที่ ๒๔ 

 ๓.๑.๕  วันเสาร เดือน ๕ ข้ึน ๖ ค่ํา ปมะเมีย ยังเปนนพศก จุลศักราช ๑๒๒๐ (พ.ศ.๒๔๐๑) 
 หมายเวรนายควร 
พระยาบําเรอภักดิรับพระบรมราชโองการฯ จะเสด็จฯไปพระปฐมเจดีย ทางชลมารคดวย

เรือพระที่นั่งสยามอรสุมพล ในเดือน ๕ ข้ึน ๙ ค่ํา เวลาค่ํา ประทับแรมที่วัดชัยพฤกษมาลา รุงขึ้น
เวลาย่ํารุงเสด็จฯ ทางสถลมารคไปประทับแรมที่พลับพลาบานศาลเจาโรงหวด ๑ คืน รุงขึ้นเวลาเชา
เสด็จฯไปพระปฐมเจดีย ตอนบายพระสงฆสวดพระพุทธมนต ตอนค่ํามีการละเลนหนังและ  
ดอกไมเพลิง ในเดือน ๕ ข้ึน ๑๒ ค่ํา พระราชทานฉันเชาแดพระสงฆ และทรงกอพระปฐมเจดยีตาม
พระฤกษ เวลาบายเสด็จฯ กลับ ประทับแรม ณ เมืองนครชัยศรี และเสด็จฯ กลับมาลงเรือ  พระที่นั่ง
สยามอรสุมพล ที่วัดชัยพฤกษมาลากลับพระราชวัง ในเดือน ๕ ข้ึน ๑๓ ค่ํา เวลาเชา ใหเกณฑเลกสม
ทําการตางๆ และใหยกเรือลงเตรียมในเดือน ๕ ข้ึน ๗ ค่ํา 

หมายรับส่ัง ๑๒ บรรทัด  
จ.ศ.๑๒๒๐  เลขที่ ๑๙  เร่ือง ๑  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๖๐

 ๓.๑.๖ วันเสาร เดือน ๕ ข้ึน ๖ ค่าํ ปมะเมีย  จุลศักราช ๑๒๒๐ (พ.ศ.๒๔๐๑) 
  หมายเวรนายจาํเนยีรและเวรนายควร  

พระยาบําเรอภักดิรับพระบรมราชโองการฯ จะเสด็จฯ จากพระที่นั่งชลังคพิมานไปพระปฐมเจดีย
เวลาค่ํา ทางชลมารค ดวยเรือพระที่นั่งสยามอรสุมพล ในวันอังคาร เดือน ๕ ขึ้น ๙ ค่ํา ปมะเมีย  
ยังเปนนพศก ประทับแรมที่วัดชัยพฤกษมาลา รุงขึ้นเสด็จฯ ทางสถลมารคโดยกระบวนชาง ไป
ประทับแรมที่พลับพลาบานศาลเจาโรงหวด รุงขึ้นเสด็จฯ ทางชลมารคไปพระปฐมเจดีย ตอนบาย
ใหพระสงฆสวดพระพุทธมนต ตอนค่ํามีการละเลนหนังและจุดดอกไมเพลิงเปนเวลา ๒ คืน วันศุกร 
เดือน ๕ ข้ึน ๑๒ ค่ํา พระราชทานฉันเชาแดพระสงฆ และกอพระปฐมเจดียตามพระฤกษ เวลาบาย
เสด็จฯ กลับประทับแรมที่เมืองนครชัยศรี และเสด็จฯ กลับมาลงเรือพระที่นั่งสยามอรสุมพล ที่    
วัดชัยพฤกษมาลา กลับพระราชวัง ในวันเสาร เดือน ๕ ข้ึน ๑๓ ค่ํา เวลาเชา 

ใหผูมีหนาที่ กะระยะทางทูลเกลาฯถวาย เกณฑเรือพระที่นั่งและเรืออ่ืนๆ ในกระบวนเสด็จฯ 
ใหมโหระทึกประโคมรับเสด็จฯ ไปพระปฐมเจดียที่ทาหนาเมืองนครชัยศรี ในวันพฤหัสบดี เดือน ๕ 
ข้ึน ๑๑ ค่ํา เวลาเชา และประโคมบอกเวลาทุกที่ที่เสด็จฯ ประทับแรม ใหกลองแขกไปขึ้นหลงัชาง ที่
วัดชัยพฤกษมาลานําเสด็จฯ ไปพระปฐมเจดีย และหมายบอกทุกฝายที่จะตามเสด็จฯ และผูรักษา
พระบรมมหาราชวัง ใหทําบัญชีสงในวันอาทิตย เดือน ๕ ข้ึน ๗ ค่ํา และใหทํางบบัญชีทูลเกลาฯ ให
หมายบอกเจาพนักงานไปรับเสด็จฯ และเจาพนักงานที่เกี่ยวของเตรียมจัดเครื่องราชบริโภค และ
เครื่องราชูปโภคและสิ่งของตามหนาที่ไปใหพรอม แจงการแตงกายแกผูตามเสด็จฯ และใหตั้งกอง
จุกชองลอมวงรายทางทุกแหง  

หมายรับส่ัง ๓๕ บรรทัด 
จ.ศ.๑๒๒๐  เลขที่  ๒๒  เร่ือง ๑ 

 ๓.๑.๗ วันองัคาร เดือน ๑๒ แรม ๘ ค่ํา ปวอกโทศก จุลศักราช ๑๒๒๒ (พ.ศ.๒๔๐๓) 
  หมายกลาโหมเวรนายฤท ชาววังเวรนายจําเนยีร 

เจาพระยารวิวงศมหาโกษาธิบดีรับพระบรมราชโองการฯ ทรงมีพระราชศรัทธาจะปฏิสังขรณ 
พระปฐมเจดียใหสูงใหญข้ึนไปกวาเดิม ไดทําการถึงพื้นใตพนักราว แตขาดเชือกน้ํามันสําหรับชัก
ไมพนักราวเสาสะพาน ขึ้นบนองคพระปฐมเจดีย ใหหลวงศรีเสารุตเบิกปานไข มาฟนเชือกน้ํามัน 
ขนาดใหญ ๒ นิ้ว ยาว ๔๐ วา ใหพอเสนหนึ่ง แลวจายใหหมื่นวิเศษอักษรนายเวรกรมทา  

หมายรับส่ัง ๙ บรรทัด 
จ.ศ.๑๒๒๒  เลขที่ ๓ เร่ือง ๒๑  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๖๑

 ๓.๑.๘ เดือน ๑ ข้ึน ๑๒ ค่ํา ประกาตรีศก จุลศักราช ๑๒๒๓ (พ.ศ.๒๔๐๔) 
   ไมปรากฎผูบนัทกึและผูรับเอกสาร 
 นายนอยตํารวจวังมาแจงรายละเอียดการเสด็จฯ ทางชลมารค โดยเรือพระที่นั่งกลไฟไปนมัสการ
พระปฐมเจดีย ในเดือน ๑ ข้ึน ๑๕ ค่ํา ใหเจาพนักงานกรมวัง หมายบอกผูเกี่ยวของ ใหเตรียม
เสบียงอาหาร และเชื้อเพลิงตามจํานวน สําหรับเรือพระที่นั่งมณีเมขลา เรือพระที่นั่งสยามอรสุมพล 
และเรือจักรขางตอใหมที่ตามเสด็จฯ ใหนําเสบียงมาสงในเดือน ๑ ข้ึน ๑๔ ค่ํา เวลาเชา 

หมายรับส่ัง ๙ บรรทัด 
จ.ศ.๑๒๒๓  เลขที่ ๓๑  เร่ือง ๕  

 ๓.๑.๙   จุลศักราช ๑๒๒๓  (พ.ศ.๒๔๐๔) 
   ไมปรากฎผูบนัทกึและผูรับเอกสาร 

หลวงเสนาพิมุขรับพระบรมราชโองการฯ จะทรงปดทองคําเปลวแผนอิฐ ศิลา ใน เดือน ๑    
ข้ึน ๑๓ ค่ํา เวลาเชา ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เพื่อเตรียมไวกอฤกษพระวิหาร ๔ ทิศ ที่พระปฐม
เจดีย ใหจัดชางรักมาเตรียมลงรักแผนอิฐและศิลา กอนถวายทรงปดทอง ใหเตรียมทองคําเปลว ทอง 
เงิน นาก ถวายทรงปดทอง และจัดผาขาว ผาชมพู สําหรับปูทรงกอ มารองและพันแผนอิฐ ศิลา  

หมายรับส่ัง ๑๐ บรรทัด 
จ.ศ.๑๒๒๓  เลขที่ ๑๑  เร่ือง ๑๒ 

 ๓.๑.๑๐ เดือน ๑ ข้ึน ๑๓ ค่าํ ประกาตรีศก จุลศักราช ๑๒๒๓ (พ.ศ.๒๔๐๔) 
  ไมปรากฎผูบันทกึและผูรับเอกสาร 

เสมียนตรากรมวังมาแจง กําหนดการเสด็จพระราชดําเนินไปเมืองนครไชยศรี กําหนดจะ
เสด็จฯ ไปใน เดือน ๑ ข้ึน ๑๕ ค่ํา เวลาบาย และกลับใน เดือน ๑ แรม ๒ ค่ํา 

หมายรับส่ัง ๔ บรรทัด 
จ.ศ.๑๒๒๓  เลขที่ ๓๑  เร่ือง ๖ 

๓.๑.๑๑ จุลศักราช ๑๒๒๓  (พ.ศ.๒๔๐๔) 
   ไมปรากฎผูบนัทกึและผูรับเอกสาร 

พระยาบําเรอภักดิรับพระบรมราชโองการฯ จะเสด็จฯ ไปพระปฐมเจดีย ใน เดือน ๑        
ข้ึน ๑๕ ค่ํา ประกา ตรีศก(๑๑) เวลาบาย ใน เดือน ๑ แรม ๑ ค่ํา พระราชทานฉันเชาแดพระสงฆ และ
ทรงกอฤกษพระวิหาร ๔ ทิศ เสด็จฯ กลับกรุงเทพฯ ในวันรุงขึ้น ใหผูมีหนาที่ลวงหนาไปเบิกปน
จํานวน ๖ กระบอก และเรงไปจุกชองลอมวงทางบกใหทันตามเวลาเสด็จฯ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๖๒

หมายรับส่ัง ๗ บรรทัด 
จ.ศ.๑๒๒๓  เลขที่ ๓๑  เร่ือง ๔ 

 ๓.๑.๑๒ เดือน ๑ ข้ึน ๑๓ ค่าํ จุลศักราช ๑๒๒๓  (พ.ศ.๒๔๐๔) 
   ไมปรากฎผูบนัทกึและผูรับเอกสาร 
 นายอยูตํารวจวังมาแจงรายละเอียดเรื่องการเสด็จฯ ทางชลมารค ไปนมัสการพระปฐม
เจดีย ในวันอังคาร เดือน ๑ ข้ึน ๑๕ ค่ํา ประกาตรีศก(๑๑) เวลาเชาทรงประทับแรมในเรือพระที่นั่ง
กลไฟที่แพบานนา แขวงเมืองนครไชยศรี ใหเตรียมปนกระสุนดินดําลงเรือปนไปจุกชองลอมวง ณ 
ที่ประทับ เวลาค่ํา ตั้งแตวันอังคาร เดือน ๑ ขึ้น ๑๕ ค่ํา และวันพุธ เดือน ๑ แรม ๑ ค่ํา เวลาเชา     
มาคอยนําเสด็จฯ ทางชลมารคไปนมัสการพระปฐมเจดีย 

หมายรับส่ัง ๑๕ บรรทัด 
จ.ศ.๑๒๒๓  เลขที่ ๓๑  เร่ือง ๗  

 ๓.๑.๑๓ วนัองัคาร เดือน ๑ ข้ึน ๑๕ ค่ํา ประกาตรีศก จุลศักราช ๑๒๒๓ (พ.ศ.๒๔๐๔) 
  กลาโหมเวรนายจําเนยีร  ชาววงัเวรนายจาํเนยีร 
นายแกวตํารวจวังมาแจงวาจมื่นสรรเพชรภักดีรับพระบรมราชโองการฯ ใหจัดเตรียมเสบียง 

สําหรับเรือพระที่นั่งเสพสหายไมตรี ซึ่งจะตามเสด็จฯ ไปพระปฐมเจดียดวย โดยใหเรงมาสงที่เรือ 
ซึ่งจอดอยูที่บานจมื่นสรรเพชรภักดี ใหทันกําหนดในวันนั้น เวลา ๓ โมงเชา 

หมายรับส่ัง ๑๓ บรรทัด 
จ.ศ.๑๒๒๓  เลขที่ ๓๑  เร่ือง ๘  

 ๓.๑.๑๔ วนัองัคาร เดือน ๑ ข้ึน ๑๕ ค่ํา ประกาตรีศก จุลศักราช ๑๒๒๓ (พ.ศ.๒๔๐๔)  
   กลาโหมเวรนายจําเนยีร ชาววงัเวรนายจาํเนียน 

พระยาเพชรพชิัยรับพระบรมราชโองการฯ จะเสด็จฯ ทางชลมารคไปกอฤกษพระวิหาร   
วัดใหมที่พระปฐมเจดีย ใหขุนหมื่นผูมีหนาที่คุมเลกทีต่องทํางานหลวง อยูในพระบรมมหาราชวงั 
และลอมพระราชวังมาสงเขากองบวรที่จวนใหม เหนือพระที่นั่งสุทไธสวรรย ตั้งแตวันอังคาร เดือน ๑ 
ข้ึน ๑๕ ค่ํา ประกาตรีศก เวลาค่ํา และใหคมุไปสงทุกวนัจนกวาจะเสด็จฯ กลับ 

หมายรับส่ัง ๑๓บรรทัด 
จ.ศ.๑๒๒๓  เลขที่ ๓๑  เร่ือง ๙ 

 ๓.๑.๑๕ จุลศักราช ๑๒๒๔ (พ.ศ.๒๔๐๕) 
   ไมปรากฎผูบนัทกึและผูรับเอกสาร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๖๓

เจาพระยารวิวงศมหาโกษาธิบดีรับพระบรมราชโองการฯ  พระราชทานชื่อคลอง             
วัดชัยพฤกษมาลา ที่ขุดทะลุไปออกแมน้ํานครชัยศรีวา คลองมหาสวัสด์ิ คลองที่เขาไปพระปฐม
เจดียวา คลองเจดียบูชา ใหมหาดไทย กลาโหม กรมพระสัสดี หมายบอกพระบรมวงศานุวงศ 
ขาราชการทุกฝาย และราษฎรใหรูทั่วกัน เมื่อจะอางถึงคลองนี้ในกิจการใดใหเรียกใหถูกตามหมาย
ประกาศมา ณ วันเสาร เดือน ๙  แรม ๑๒ ค่ํา ปจอ จัตวาศก(๑๒) 

หมายรับส่ัง ๑๓ บรรทัด 
จ.ศ.๑๒๒๔  เลขที่ ๒๔  เร่ือง ๑๐ 

 ๓.๑.๑๖ จุลศักราช ๑๒๒๕ (พ.ศ.๒๔๐๖) 
   ไมปรากฎผูบนัทกึและผูรับเอกสาร 

พระเจาราชวรวงศเธอกรมหมืน่ราชศรหีวิกรม มีรับส่ังแกหลวงเสนาพิมุขวา วันอาทิตย เดือน ๑๑ 
แรม ๑๒ ค่ํา เวลาบาย ๕ โมง จะทรงปดทอง เงิน นาก แผนอิฐ และศิลาบนพระทีน่ั่งสมาคม เมื่อทรงปดแลว
จะไดกอพระวหิารทีว่ัดพระปฐมเจดีย ใหชางรักมาลงรักแผนศิลาถวาย และใหจัดทองคําเปลว ทอง 
เงิน นาก มาถวาย และจายผาขาว ชมพู สําหรับพนัและปูรอง อิฐ ศิลา และปทูี่ทรงกอ 

หมายรับส่ัง ๘ บรรทัด  
จ.ศ.๑๒๒๕  เลขที่ ๓  เร่ือง ๑๒ 

 ๓.๑.๑๗ วนัพธุ เดือน ๑๒ ข้ึน ๑ ค่ํา จุลศักราช ๑๒๒๕ (พ.ศ.๒๔๐๖) 
  เวรนายแกวน 

 พระยาบาํเรอภกัดิรับพระบรมราชโองการฯ วาในวนัศกุร เดอืน ๑๒ ข้ึน ๓ ค่ํา ปกนุเบญจศก(๑๓) 
เวลาเที่ยง จะเสด็จฯ โดยขบวนเรือกลไฟไปทรงเรือขบวนทีป่ากคลองเจดยีบูชา ทีพ่ลับพลาวัดพระปฐม
เจดีย ๒ คนื วนัเสาร เดือน ๑๒ ข้ึน ๔ ค่ํา เวลาบาย พระสงฆสวดพระพุทธมนต ในเดือน ๑๒ ข้ึน ๕ ค่ํา 
เวลาเชา จะทรงกอฤกษพระพทุธไสยาสนและพระราชทานพระกฐนิทีว่ัดพระปฐมเจดีย เสร็จแลวเสด็จฯ 
กลับประทับแรมที่พระทีน่ั่งบรมราชวราฤทธทิี่ปากคลองเจดียบูชา ๑ คนื วนัรุงขึ้น เสด็จโดยเรือพระ 
ที่นัง่กลไฟ ไปเมืองสาครบุรีจอดที่ปากน้ําและขามไปบานแหลม แลวจึงเสด็จฯ ขบวนเรือสําปนไป
ประทับแรมที่พระนครคีรี เมืองเพชรบุรี รวม ๖ คืน และเสด็จฯ กลับกรุงเทพ ในเดือน ๑๒ ข้ึน ๑๒ ค่ํา 

ใหผูมีหนาที่เตรียมเรื่องตางๆ คือ จัดเรือพระที่นั่ง และเรือประเภทตาง ๆ รวมทั้งจัดเรือรับ
กลองแขกไปคอยนําเสด็จฯ เตรียมเรือยาวรับเสด็จฯ ที่ปากคลองเจดียบูชา และเตรียมเรือสําปนเกง
รับเสด็จฯ ทีบ่านแหลม ใหรับเลก เรือทุกลําใสเสื้อและหมวกแพร ตกแตงเรือใหพรอมสําหรบันํา
และรับเสด็จฯ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๖๔

ใหผูมีหนาที่ไปรับเงินและของที่จะถวาย แกพระสงฆในวัดพระปฐมเจดียและวัดเมืองเพชรบุรี 
ที่จะรับพระราชทานกฐนิ วดัละ ๒ ตําลึง ใหจัดจงัหนั สํารับคาว หวาน ถวายพระสงฆ ใหจัดอิฐ
นําไปถวายใหทรงปดทอง และใหนาํไปเขาพระมณฑลพิธีทีเ่มืองนครชัยศรี  

ใหจัดเครื่องนมัสการ เครื่องทองทิศ เครื่องบูชา กระบะมกุเชงิ นาํไปตัง้ ณ วัดที่ไดรับพระกฐิน
และตั้งถวายกอฤกษ ในมณฑลพิธีใหจัดน้าํหอมและรับน้ําเชื้อไปต้ัง ในบริเวณทีก่อฤกษใหเตรียม
ดายดิบจับเปนสายสิญจนวงและใหพระสงฆถือสวด ใหปูเสื่อลวด กั้นมานดานหลังพระสงฆสวด
พระพุทธมนต ใหชาวพระคลังในซายจัดแมขันและกระบวยไปดวย ใหจัดรอยดอกไมสดเปนเครื่องแขวน
ที่กอฤกษ ใหเบิกโคม ๒ ชนิด พรอมน้ํามันมะพราวไปแขวนตามโคม ใหเบิกผาขาวทําปะรํา ทําฉนวนน้ํา
ประจําทา ทําหลักผูกเรือพระทีน่ั่งที่พลับพลาพระปฐมเจดีย และตั้งศาลพรอมฉัตร ๒ ศาล 

ใหผูมีหนาที่จายเทียนตามน้าํหนัก และจาํนวน จายผาขาวใหโหร วงเครื่องบัตร ปูศาล 
และใหนุง หม ใหนิมนตพระสงฆสวด ฉัน รับเภสัชอังคาส และใหจัดอาสนะ กระโถน ขันน้าํ สําหรับ
พระสงฆ ใหเตรียมผงเงนิ ทอง ใหปเูสื่อลวดที่พลบัพลา และทีม่ณฑลเสด็จฯ จัดผาไตรไปเตรยีมถวาย 
ใหดนตรีไปคอยเตรียมประโคมเวลาทําพิธตีางๆ  ใหทาํเครื่องบัตร ๓ ชนิด เครือ่งกระยาบวช  
เครื่องบายศรตีอง ศีรษะสุกร สงใหกรมการเมืองนครชัยศรี เพื่อเตรียมใหโหรบูชาเทวดา บูชาฤกษ 
ใหเจาพระยาราชการพิธพีราหมณ จัดน้ํามนต น้าํสรง 

ใหมหาดไทย กลาโหม กรมพระสัสดี หมายบอกเจาพนักงานผูมีหนาที่ในเรื่องตางๆไป
ปฏิบัติกิจของตนใหพรอม ใหหมายบอกขาราชการที่ตองไปรับและตามเสด็จฯ ที่ตองรักษา
พระบรมมหาราชวงั ประจําซอง ทาํบัญชีรายชื่อ สงใหกรมวงัทุกคนื ตัง้แต เดือน ๑๒ ข้ึน ๒ ค่ํา เวลา
บาย ใหสมหุบัญชีมหาดไทย กลาโหม กรมทา กรมพระสัสดี กรมปน ทําบัญชพีนกังานที่จะอยู และ
ตามเสด็จฯ มาขึ้นกรมทกุพนกังาน ถาสงสยัสิ่งใดใหทูลถามสมเด็จพระเจานองยาเธอ  

หมายรับส่ัง ๖๕ บรรทัด 
จ.ศ.๑๒๒๕  เลขที่ ๑๘  เร่ือง ๒ 

 ๓.๑.๑๘ จุลศักราช ๑๒๒๖ (พ.ศ.๒๔๐๗) 
   ไมปรากฎผูบนัทกึ 
 แผนอิฐจารึกอกัษรนี้ขุดไดในบริเวณพระปฐมเจดีย เปนอักษรโบราณอานไดเปนคาถาวา  
“เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตสํ เหตํ ุ ตถาคโต อาห เตสฺจ โย นิโรโธ เอว ํวาที มหาสมโณ” ในเขตพระ
ปฐมเจดียมีจารึกพระคาถานีใ้นแผนศิลา แผนอิฐ หลังพระพิมพ และทีฐ่านพระพมิพทุกองค ที่เมือง
ตะกั่วทุงกม็ีพระสงฆไดพระพุทธรูปทองเหลืองของโบราณ มีกงจกัรปดอยูเบื้องหลังกงจักรจารกึ
คาถาเย ธมฺมา เปนอกัษรพราหมณ มีผูนาํมาทูลเกลาฯ ถวาย เมื่อทอดพระเนตรกท็รงทราบวาเปน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๖๕

คาถาเหมือนกบัที่พระปฐมเจดีย แตอักษรตางกนั ในจลุศักราช ๑๒๒๖ ด็อกเตอรจอหนสไควร  
ชาวองักฤษไดนําใบพระศรีมหาโพธิและพระพิมพมาจากเมืองพทุธคยาเขามาทูลเกลาฯ ถวาย เมื่อ
ทรงทอดพระเนตรอักษรที่จารึกไวหลงัพระพิมพก็มีคาถา เย ธมฺมา เหมือนกัน แตมีคําในคาถา
ตางกนับางแหง ทรงเห็นวาคาํที่ใชตางกนันัน้แปลไดความเหมือนกนั 

มีประวัติเลาวากษัตริยศรีธรรมาโศกราชครองเมืองปาตลีบุตร เมื่อพทุธศักราช ๒๑๘ ป ได
แจกพระบรมธาตุแกเมืองทีน่บัถือพระพุทธศาสนาในหลายประเทศ และใหสรางพระสถูปเจดียไว
เปนที่สักการะบูชา จากสมยัของกษัตริยศรีธรรมาโศกราช ถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา-
เจาอยูหัว เมื่อพบพระคาถานี้ทีพ่ระปฐมเจดียเปนเวลา ๒๑๙๐ ป จงึทรงเห็นวาคาถานี้นาจะไดมา
จากมัชฌิมประเทศคราวเดียวกับพระบรมธาตุ เพราะเมอืงพทุธคยานัน้อยูในมัชฌิมประเทศนับถือ
คาถานี ้ คนครั้งนั้นอยูในเวลาใกลเคยีงกับพระพุทธเจาจึงนับถือเปนของประเสริฐ และไดจารึก    
พระคาถานี้ไวในที่ตางๆ เปนทาน เพื่อประโยชนแกคนตอไปภายหนา คาถานี้แปลความไดสองอยาง 
คือ เปนพระปฏิจจสมุปบาทยออยางหนึง่ เปนพระอริยสัจส่ียอไวอยางหนึ่ง ปฏิจจาอยางเปน
วิปสนานยัของพระพุทธเจา เมื่อไดตรัสแกพระอนตุรสัมมาสัมโพธิญาณ พระองคทรงเห็นวาคาถานี้
ผูที่มานมัสการพระปฐมเจดยีไมควรเหน็เปนของโบราณ ควรนับถอืและเลาเรียนจดจําไวสวดมนต
ภาวนา จะเกดิอานิสงสเปนบุญกุศลทั้งในปจจุบันและอนาคต  

พระองคยกวานักปราชญผูรูอธิบายความวา คาถา เย ธมฺมา ๒ บาทแรกนั้น แสดงทกุขสัจ
และสมุทัยสัจ แตบาทที่ ๓ แสดงนิโรธสัจ แตไมมีมรรคสัจ พระองคทานจงึอธิบายวา “จ” ใน 
เตสฺจ นั้น ประมวญเอามรรคสัจ มาวาดวย จึงเปนอริยสัจส่ี บาทที ่๔ นั้น แสดงวาทานสมณะใหญ 
คือพระพทุธเจาทานตรัสอยางนี ้ ถาจะอธบิายวาเปนพระปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเปนวปิสนานัยของ
พระพทุธเจากไ็ด โดยเปรียบเทียบพระคาถา เย ธมฺมา แตละบาทกับคาถาบาลพีระปฏิจจสมุปบาท  
 ในตอนทายไดแจงแกผูอานประกาศใหพิจารณาพระคาถานีว้า มพียานหลักฐานการจารึก
พระคาถาเหมอืนกนัถึง ๓ ตาํบล คือ ทีพ่ระปฐมเจดีย เมืองตะกัว่ทุง เมืองพทุธคยา จึงควรเปนของ
ประเสริฐ ประกาศนี้ใหไวเมื่อพุทธศักราช ๒๔๐๘ จลุศักราช ๑๒๒๗ ปฉลูสัปตศก ขอความ
ตอนทายตอจากนีเ้ปนการยกพระบาลีคาถา ปฏิจจสมปุบาท มาแสดง 

จดหมายเหต ุ ๖๘ บรรทัด 
จ.ศ.๑๒๒๖  เลขที่ ๑๖๔ 
เร่ือง จารึกพระปฐมเจดีย 

 ๓.๑.๑๙ จุลศักราช ๑๒๒๗ ปฉลู (พ.ศ.๒๔๐๘) 
    ไมปรากฎผูบันทกึ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๖๖

 กลาวถึงประวัติพระปฐมเจดียที่เลาตอกันมา และความเชื่อของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา-
เจาอยูหัววาเปนของโบราณ จากเหตุผล ๔ ประการ คือ ๑ ลวดลายรูปองคที่แปลกกวาพระเจดีย
อ่ืนๆ ๒ แผนดนิในเมืองหนาสูงมาก มีวัดวหิารเจดียหักพงัจมใตดินหลายแหง ๓ พระพุทธรูปทีพ่ิมพ
ปางตางๆ มีอักษรติดอยูแปลกกวาพระในปจจุบัน ๔ หนงัสือที่เขียนเปนภาษาโบราณ คือ ภาษามคธ
ของเกาคนอานไมออก และเชื่อวาเปนของเกาประดิษฐานมานานตั้งแตสมัยพระเจาอโศก บรรจุ
พระบรมธาตุไวภายใน มีขนาดใหญโตกวาพระเจดียอ่ืนๆ ที่มีในราชอาณาเขตสยาม 

นอกจากนีก้ลาวถงึเหตุอัศจรรยเกี่ยวกับพระธาตุ ในศกัราช ๑๑๙๑ ปฉลูเอกศก เมื่อ
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั ยงัทรงผนวชประทับ ณ วัดสมอราย ไดมีรับส่ังใหหลอหุน
พระพทุธรูปข้ึน ถวายพระนามวาพระสมัพุทธพรรณี และปเถาะ ศักราช ๑๑๙๓ ไดไปรับพระเจดีย
หลอดวยทองเหลืองจากวัดศาลาปูนมาเอาเงนิหลอสวมลง เมื่อถงึฤดูแลงเสด็จฯ ไปนมัสการ    
พระปฐมเจดีย เวลาค่าํไดเสด็จฯ ข้ึนไปสวดมนตบนลานพระ เมื่อสวดจบทรงอธษิฐาน ตอเทพยดา
ขอแบงพระธาตุที่ทรงเชื่อวาบรรจุไวใหพระองค ๒ องค เมื่อจะเสดจ็ฯ กลับไปเชญิผอบที่ใหตั้งไว  
ลงมาจากโพรงพระเจดยีก็ไมมีส่ิงใด หลงัจากนั้นประมาณเดือนหรือเดือนเศษ จึงมพีระธาต ุ๒ องค 
มาปรากฏที่ประดิษฐานพระเนาวรัตน ในหอพระวัดมหาธาต ุพระธาตุ ๒ องคนั้นมีลักษณะ เปน
องคเล็กเทาพนัธุผักกาด สีขาวเหมือนดอกพิกุลสด และมีสีขาวเหมือนสังขจุดอยู ๒ แหงตรงกนั   
ทรงอัญเชิญพระธาตุ ๒ องคนั้นเก็บในพระเจดียสุพรรณพฤกษบรรจุในพระสัมพทุธพรรณ ี

ตอมา ปวอกอฐัศก ศักราช ๑๑๙๘ จะเสด็จฯ มาอยู ณ วัดบวรนิเวศ ทรงดําริวาจะแบงเอา
พระธาตทุี่บรรจุไวองคหนึ่ง ใสในพระเจดยีเงนิแหลงมาประดิษฐานไวในวัดบวรนิเวศดวย แตทรง
พระสุบินวามผูีมาหามไมใหเปดพระขึ้นเพราะจะตองอาบัติปาราชิก จึงประดิษฐานพระไวตามเดิม 
จนกระทั่งเสดจ็ฯ เสวยราชสมบัติ ทรงรับส่ังใหอัญเชิญพระสัมพทุธพรรณี มาประดิษฐานใน       
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

เมื่อเสวยราชสมบัติได ๒ ป โปรดเกลาฯ ใหปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย ในศักราช ๑๒๑๔ ป
ชวดจัตวาศก ขณะทําการไดพบวัตถุโบราณในพระปฐมเจดียและวัดอืน่ในเมือง ๔ อยาง ที่ทาํให
ทรงเชื่อวาพระเจดียนี้ประดิษฐานกอนพระเจดียอ่ืนๆ คือ ๑ พระพิมพแตไมมีผาพาด มีพระพกัตร
แปลกกวาพระที่เคยม ี ๒ พระทําปาฏหิาริยนั่งในสระบนดอกบวั มีเทวราชกบับริวารถือดอกบัว    
มาบูชา ๓ พระยนืมีรูปเทวดายนืแอบอยูขางละองค มหีนงัสือโบราณแกะในพมิพติดอยูทกุองค  
พบแผนอิฐ แผนศิลา จารึกเหมือนกับหนงัสือที่องคพระวา เยธมฺมา เหตุปปภวา ไปจนถึงมหาสมโณ 
บรรจไุวในพระเจดีย ๔ ขุดไดจักรศิลาที่จมอยูใตดินหลายอัน ทรงสนันษิฐานวาทีพ่ระปฐมเจดียนี ้
เคยเปนมหานครใหญที่ตั้งมานาน มีกษัตริยปกครองและไดทําจักรศิลาไวบูชาพระรัตนไตรเปนพุทธบูชา  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๖๗

กลาวถึงความเชื่อเร่ืองพระยากงพระยาพาล ซึ่งเลากนัวานครไชยศรีเมืองหลวงในเวลานั้น 
มีเมืองขึ้นทุกทิศ พระยาพาลเปนบุตรเลี้ยงเจาเมืองราชบุรี เมื่อโตสมคบกันแข็งเมืองไมสงสวย และ
ยกทัพมาชนชางฆาบิดาตาย แลวไปจับยายหอมฆาเพราะไมบอกความจริงทําใหตนตองฆา 
พระยากง ยายหอมรําเยยพอตายแรงลงกิน สถานทีน่ั้นจงึเรียกวาอีรําทาแรง แลวจึงสรางพระปรางค
ขึ้นไวเพื่อแกบาปบนปฐมเจดีย หลังจากนั้นมาเมืองนีก้เ็สื่อมสูญอันตรธานไป ซึ่งตรงกับนทิานใน
มหาวงศวา คร้ังหนึ่งกษัตริยใหจับพระสงฆที่เขาไปบิณฑบาตทอดน้ํามัน เมืองนั้นจึงเกิดวิบัติน้ําทวม
ลมอันตรธานไป 

นอกจากนี้ไดกลาวถึง ศิลาจารึกเลาเรือ่งเมืองศรีสัชนาลัยสโุขทัย วามีหวัเมอืงปากใต
ชายทะเลฝงสมุทรพระบางแพรก สุพรรณภูมิ ราชบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราชสุดที่ชวา แตไมปรากกฎ
ชื่อเมืองนครไชยศรี สันนิษฐานวาในครั้งนั้น เมืองคงจะสูญอันตรธานไปกอนพงศาวดารเมืองเหนือ 
คําเรยีกชือ่เมอืงนครไชยศรนีัน้ ตั้งขึน้ใหมในแผนดนิพระมหาจักรพรรดิในศกัราช ๙๐๕ ปเถาะเบญจศก 
เมื่อพระเจาหงสาวดีเลิกทัพไปแลว เนื่องจากทรงเหน็วา พลเมืองปากใตที่ตอนเขาพระนครนัน้ไดนอย 
จึงใหยกบานทาจนีตัง้เปนเมอืงสาครบุรี บานตลาดขวัญตั้งเปนเมืองนนทบุรี ใหแบงแขวงเมืองราชบุรี 
แขวงเมืองสพุรรณบุรี ตั้งเปนเมืองนครไชยศรี นับถงึเวลาที่จดหมายเหตุนัน้ได ๓๒๒ ป  

ตอมา จุลศักราช ๑๒๒๖ หมออังกฤษชือ่จอหนสไควร ไดนําส่ิงของเนื่องในพทุธศาสนา
จากพุทธคยาเขามาถวาย คอื กิ่งใบพระมหาโพธ ิศิลาจาํหลักเปนรูปพระสมาธิสามแถว ทาํประดับ
ไวที่แทนพทุธอาสนแผนหนึง่ กับพระเจดยีดินเล็กๆ ๒ องค มีแผนอกัษรทําดวยดินแกะเปนหนงัสอื
โบราณตัวเล็กๆลอมพระเจดยีที่มยีอด จอหนสไควรเลาวาเปนของอยูในพระเจดียที่วัดนั้น มีอายุ 
๒๐๐๐ ปเศษ นาจะเปนเจดียเกาครั้งพระเจาอโศกสรางไว ทรงเกดิความเลื่อมใสวาของที่นาํมา 
เปนเครื่องยนืยันวาพระปฐมเจดียเปนของเกามีมานานเทียบเทาสิง่ของนัน้ เพราะของทีท่ําไวเปน
เครื่องสงัเกตคลายกนั อักษร เย ธมฺมา ที่จารึกในวัตถุนัน้กบัทีพ่บในบริเวณพระปฐมเจดียก็เหมือนกนั 
นอกจากนี้ไดกลาวอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาท กับอริยสัจที่ตีความจากวัตถุทีพ่บนัน้ 

กลาวถึงเหตุทีย่กเรื่องสิ่งของและคําจารึกมาแสดง เพื่อยืนยันวาพระปฐมเจดียเปนปูชนียสถาน 
ที่ประเสริฐใหญและเกาแกมานานสมควรเปนที่ตัง้แหงความเลื่อมใส พระเจดียโบราณรูปแบบนี้มี
อยูในประเทศลังกาอกีองคหนึ่ง ซึ่งกม็ีเพยีงองคเดียวที่แปลกกวาพระเจดียอ่ืนในลงักา เมื่อทูตไทย
ออกไปได[ภาพ]มาถวายในสมัยพระนั่งเกลาเจาอยูหวั ลวดลายเหมือนกนัเหน็ก็รูได จงึยกตวัอยาง
ใหเหน็วาพระเจดียเชนนี้เปนของหายาก ที่ยงัเหลือมาใหเหน็นี้จงึนับเปนลาภทีค่วรเลื่อมใสยนิดี 
ผูเขียนจดหมายเหตุสรุปจบ ปฐมจติยานุสนธิกถา ดวยคาถา เย ธมฺมา วามีหนงัสือมาจากเมืองพุทธคยา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๖๘

เขียนไวดังนัน้ ตอนทายบันทึกไววาเขียนในปพระศาสดาดับขันธนิพพาน สองพันลวงมาสี่รอยแปด
พรรษาปฉลู สัปตศก(๑๕)  

จดหมายเหต ุ ๒๑๒ บรรทัด 
จ.ศ.๑๒๒๗  เลขที่ ๑๔๒ 

เร่ือง ๒ สมุดปถมเจดียานุสนธิ ปฉลู ๑๒๒๗ ฯฯะ 
 ๓.๑.๒๐ วนัศกุร เดือน ๑ ข้ึน ๗ ค่ํา จุลศักราช ๑๒๒๘ (พ.ศ.๒๔๐๙) 

  กลาโหมเวรนายบริยบาล ชาววงัเวรนายสวัต 
 พระยาเทวารังสรรคกรมชางหลอในพระบวรราชวัง รับพระบรมราชโองการฯ ใหชางหลอๆ 
ยอดนภศูลใสพระปฐมเจดีย ใหจายอิฐ ขนาดกลาง ๘๐๐๐ แผน ในวันอาทิตย เดอืน ๑ ข้ึน ๘ ค่ํา 
ปขาล อัฐศก เพื่อกอเตาเผาฟนเตรียมหลอยอดนภศูล 

หมายรับส่ัง ๖ บรรทัด 
จ.ศ.๑๒๒๘  เลขที่ ๒๒  เร่ือง ๑๒ 

 ๓.๑.๒๑ จุลศักราช ๑๒๒๘ (พ.ศ.๒๔๐๙) 
   ไมปรากฎผูบนัทกึและผูรับเอกสาร 

หมอมเจาดษิรับพระบรมราชโองการฯ ใหพระยาเทวารงัสรรคจางวางชาง ๑๐ หมู ในพระบวร
ราชวงั หลวงโลหะการพเิศษจางวางชางหลอ ใหหลอกิง่ยอดนภศลู ๘ กิง่ ใสพระปฐมเจดีย ทีโ่รงหลอ
ในพระบรมมหาราชวัง กําหนดเททองวนัพฤหัสบดี เดอืน ๑ ข้ึน ๑๓ ค่ํา ปขาล อัฐศก(๑๖)ใหจาย
ผาขาวสําหรับปูและวงศาล จายฟนแสมลอนขนาดใหญสําหรับใสเตาเผาที่จะหลอ ใหจัดหาสิ่งของ
ตางๆ คือ ไตเหนือสําหรับสองดูในกลางคนื ถานไมซาก ทองแดง สังกะสี  ใหเตรียมยกอางน้าํมาตั้ง
ตักน้ําใสใหเตม็สําหรับใชดบัไฟ จัดหมอขะนน อางดนิขนาดใหญ สําหรับใชใสน้ํารองขี้ผ้ึง เบิก
ขาวสารซอมสําหรับหุงทําขาวหอใหผูตองเกณฑชักสูบ และเลี้ยงชางหลอที่โรงหลอในวนัเททอง  

หมายรับส่ัง ๒๓ บรรทัด 
จ.ศ.๑๒๒๘  เลขที่ ๒๔  เร่ือง ๒ 

 ๓.๑.๒๒ วันพธุ เดือน ๗ แรม ๘ ค่าํ ปขาลอัฐศก จุลศักราช ๑๒๒๘ (พ.ศ.๒๔๐๙)  
  กลาโหมเวรนายวิสุท กรมวงัเวรนายจําเนียร 

 หลวงเสนาพมิขุ รับส่ังพระเจานองยาเธอกรมหมืน่วรศกัดาพิศาลวา พระศรีอารยเมตตรัย 
ทีห่ลอข้ึนใหม มีพระบรมราชโองการใหเอาไปไวทีว่ัดพระปฐมเจดีย ยงัมิไดลงรักปดทอง ใหจัดชางรัก
มาลงรักที่โรงงานหลวงเสนาพิมุขใน เดือน ๗  แรม ๙  และ ๑๐ ค่าํ  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๖๙

หมายรับส่ัง ๗ บรรทัด 
จ.ศ.๑๒๒๘  เลขที่ ๓๘  เร่ือง ๖๕ 

 ๓.๑.๒๓ จุลศักราช ๑๒๒๘ (พ.ศ.๒๔๐๙) 
   ไมปรากฎผูบนัทกึและผูรับเอกสาร 
 พระยาบําเรอภักดิรับพระบรมราชโองการฯ ใหนิมนตพระสงฆเจริญพระพุทธมนตบน   
พระทีน่ั่งชลงัคพิมาน ในเดือน ๑๒ แรม ๖ ค่ํา เวลาบาย ตอนค่ํามีดอกไมเพลงิ มีการละเลนเพลง  
และสักวาชายหญิงเลนสมโภชพระพทุธรปู ๑ คนื ในเดือน ๑๒ แรม ๗ ค่ํา พระราชทานฉันเชาแด
พระสงฆ และเชิญพระพุทธรูปทรงเหนือเรือสีเขียน ตั้งขบวนแหไปพระปฐมเจดีย ใหหมายบอก 
พระสงฆจัดเรอืตามยศไปแห ใหแจงจํานวนพระสงฆตอ สมเด็จพระเจานองยาเธอ ใหเกณฑดนตรี
ชนิดตางๆ ลงเรือขบวน ใหจายเลกไปตัง้กองจุกชองลอมวงตัง้กองรายทาง ใหดนตรีประโคม เชา 
บาย ใหจัดสาํรับคาว หวาน จัดเครื่องนมัสการและเครื่องกระบะสาํหรับเชิญไปตัง้ถวายเชาบาย 
และไปตั้งในเรือสีบูชาพระพทุธรูปไปพระปฐมเจดีย ใหจายดายดิบจับเปนสายสิญจนวงในเรือสีและ
ใหพระสงฆถือสวด ใหนิมนตพระสงฆสวด ฉัน รับเภสัชอังคาส จัดของถวาย กระโถน ขันน้ําจัดอาสนะ 
เส่ือลวดปทูีพ่ระสงฆ ใหจายขาวสารซอมใหหงุ จัดน้าํรอน น้ําชา ดอกไม ธูปเทยีน จายน้าํมนัมะพราว
ตามโคมไปแขวนที่พระทีน่ั่ง มีส่ิงใดสงสัยใหทูลถามสมเด็จพระเจานองยาเธอ 

หมายรับส่ัง ๓๐ บรรทัด 
จ.ศ.๑๒๒๘  เลขที่ ๒๒  เร่ือง ๒ 

 ๓.๑.๒๔ วันอาทิตย เดือน ๒ ข้ึน ๑๑ ค่ํา ปเถาะนพศก จลุศักราช ๑๒๒๙ (พ.ศ.๒๔๑๐) 
   ไมปรากฎผูบนัทกึและผูรับเอกสาร 

พระยาเทวารังสรรคจางวางชาง ๑๐ หมู ในพระบวรราชวงั รับพระบรมราชโองการฯ ให 
ชางหลอๆ ลําพูขัน ใสยอดพระปฐมเจดีย ที่โรงหลอในพระบรมมหาราชวงั กําหนดเขาทอง         
วันพฤหัสบดี เดือน ๒ ข้ึน ๑๕ ค่ํา ปเถาะ นพศก(๑๗) เวลาเชา ๓ โมง ใหเอาอางเขียวมาตั้ง ตักน้าํ
ใสอางใหเต็มทุกใบใชดับไฟเขาทอง ใหจายฟนแสมลอนขนาดใหญ เพื่อใชสุมฟนหลอยอดลําพูขัน 
จายขาวสารนาสวนสําหรับหุงเลีย้งชางหลอ  

หมายรับส่ัง ๑๔ บรรทัด 
จ.ศ.๑๒๒๙  เลขที่ ๒  เร่ือง ๖ 

 ๓.๑.๒๕ วันอาทิตย เดือน ๒ ข้ึน ๑๑ ค่ํา ปเถาะนพศก จุลศักราช ๑๒๒๙ (พ.ศ.๒๔๑๐) 
   ไมปรากฎผูบนัทกึและผูรับเอกสาร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๗๐

 พระยาเทวารังสรรคจางวางชาง ๑๐ หมู ในพระบวรราชวงั รับพระบรมราชโองการฯ ให 
ชางหลอๆ ลําพูขันใสยอดพระปฐมเจดยี ที่โรงหลอในพระบรมมหาราชวัง กาํหนดเททองใน        
วันพฤหัสบดี เดือน ๒ ข้ึน ๑๕ ค่ํา ปเถาะ นพศก(๑๗) เวลา ๓ โมงเชา ใหเกณฑสูบนอนใหญ    
กรมชางซายขวา กรมนาซายขวา ไพรหลวงมหาดเลก็ และเจาพนกังานอืน่ๆที่เกีย่วของ ใหคน     
ชักสูบๆ ละ ๖ คน ใหเอาสูบมาตั้งในวันพฤหัสบดี เดือน ๒ ข้ึน ๑๕ ค่ํา เวลาย่ํารุง ใหผูตองเกณฑสูบ
มารับ...ผา ...ตั๋วกอนทองตอเจาพนักงานชางหลอ  

หมายรับส่ัง ๑๐ บรรทัด  
จ.ศ.๑๒๒๙  เลขที่ ๒  เร่ือง ๗ 

 ๓.๑.๒๖ วนัอาทติย เดือน ๕ แรม ๙ ค่าํ ปเถาะนพศก จุลศักราช ๑๒๒๙ (พ.ศ.๒๔๑๐) 
   ไมปรากฎผูบนัทกึและผูรับเอกสาร 
 เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธบิดี รับพระบรมราชโองการฯ ตามที่ไดออกไปกอสราง
พระปฐมเจดียใหสูงใหญข้ึนกวากอน และสรางวังพระปฐมนครสําหรับเสด็จฯ ประทับแรม รางที่สรง
บนพระทีน่ั่งทาํใกลเสร็จแลว ใหเจากรมชางดีบุกออกไปหุมรางที่สรง ในเดือน ๕ แรม ๑๑ ค่ํา        
ปเถาะนพศก(๑๗) เวลาเชา ใหเสร็จทนัเสด็จฯ ออกไปยกยอดพระปฐมเจดีย ในเดือน ๖  

หมายรับส่ัง ๑๑ บรรทัด  
จ.ศ.๑๒๒๙  เลขที่ ๒๔  เร่ือง ๑ 

 ๓.๑.๒๗ วันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ ข้ึน ๔ ค่ํา ปเถาะนพศก จุลศักราช ๑๒๒๙ (พ.ศ.๒๔๑๐) 
      หมายเวรนายพัน 
 พระยาบําเรอภักดิ รับพระบรมราชโองการฯ จะเสด็จฯ ทรงเรือพระทีน่ั่งกลไฟวนัอาทิตย 
เดือน ๑๒ ข้ึน ๗ ค่ํา เวลาเชา ไปพระราชทานพระกฐินวัดชุมพลนิกายาราม และวดัตางๆ ที่กรุงเกา  
จะเสด็จฯ ประทับที่วงัจนัเกษม และเสด็จฯ กลับกรุงเทพฯ เปลีย่นเรือพระทีน่ัง่กลไฟไปพระปฐมเจดีย 
วันพุธ เดือน ๑๒ ข้ึน ๑๐ คํ่า เวลากลางคืน วนัพฤหัสบดี เดือน ๑๒ ข้ึน ๑๑ ค่ํา ยกยอดกอฤกษ 
พระเจดีย พระราชทานพระกฐิน รุงขึ้นเสด็จกลับกรุงเทพฯ ใหเกณฑเลกรวม ๑,๐๔๒ คน เขาประจําการ
ในหมูพายเรือตางๆ ใหลองขึน้ไปรับเสดจ็ฯ ที่กรุงเกา ใหระดมฝพาย พายเรือพระทีน่ัง่ เรือติดตามอืน่ๆ 
รวม ๓ ประเภท ๔๔๐ ฝพาย และระดมฝพายสาํหรับเรือขบวนอื่น ๆ อีกตามจํานวน 

หมายรับส่ัง ๑๒ บรรทัด  
จ.ศ.๑๒๒๙  เลขที่ ๑๖  เร่ือง ๑๕ 

 ๓.๑.๒๘ จุลศักราช ๑๒๒๙  (พ.ศ.๒๔๑๐) 
   ไมปรากฎผูบนัทกึและผูรับเอกสาร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๗๑

 พระยาบําเรอภักดิรับพระบรมราชโองการฯจะเสด็จฯ เรือพระที่นั่งกลไฟจากทาราชวรดิษวินิจฉัย 
ไปประทับบางออจีน พระราชทานพระกฐนิวัดชุมพลนิกายาราม  แลวเสด็จไปประทับวังจันเกษม 
ในเดือน ๑๒ ข้ึน ๘-๙ ค่ํา ปเถาะนพศก(๑๗) พระราชทานพระกฐินวัดตางๆ ที่กรุงเกา แลวเสดจ็ฯ 
กลับกรุงเทพฯ เปลี่ยนเรือพระที่นัง่กลไฟไปพระปฐมเจดยี ถงึวนัพุธ เดือน ๑๒ ข้ึน ๑๐ ค่ํา เวลา
กลางคนื วันพฤหัสบดี เดอืน ๑๒ ข้ึน ๑๑ ค่ํา ยกยอดพระเจดยี ทรงกอฤกษพระเจดียแลว
พระราชทานพระกฐินวัดพระปฐมเจดียในวนันัน้ วนัรุงขึน้เสด็จฯ กลบักรุงเทพฯ ใหหมายบอก   
นายเรือด้ัง เรือรูปสัตว เกณฑเรือตางๆ ใหจัดคนถือปนลงเรือด้ังทีท่าพระ ใหลองปนและไปรับใน
เดือน ๑๒ ข้ึน ๘ ค่ํา เวลาเชาโมง ๑ ที่วงัจนัเกษม 

หมายรับส่ัง ๒๓ บรรทัด 
จ.ศ.๑๒๒๙  เลขที่ ๔๒  เร่ือง ๒๔ 

 ๓.๑.๒๙ จุลศักราช ๑๒๒๙  (พ.ศ.๒๔๑๐) 
   ไมปรากฎผูบนัทกึและผูรับเอกสาร 
 เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธบิดี รับพระบรมราชโองการฯ ทีท่รงพระราชศรัทธาให
ปฏิสังขรณพระปฐมเจดียใหสูงขึ้นไปกวาเกานัน้ ไดกอข้ึนไปถึงที่จะยกแกนยอดเหล็กแลว กาํหนด
เสด็จฯ ไปยกยอด ใน เดือน ๑๒ ข้ึน ๑๑ ค่ํา ปเถาะนพศก (๑๗) ใหจดัพวกไมสูง สํารับผูกเชือกและ
ลวดเรงทดลองผูกใหทนัสําหรับยกยอดพระปฐมเจดีย  

หมายรับส่ัง ๑๒ บรรทัด 
จ.ศ.๑๒๒๙  เลขที่ ๓๑  เร่ือง ๔  

 ๓.๑.๓๐ จุลศักราช ๑๒๒๙  (พ.ศ.๒๔๑๐) 
   ไมปรากฎผูบนัทกึและผูรับเอกสาร 
 เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี รับพระบรมราชโองการฯ ที่ทรงพระราชศรัทธาให
ปฏิสังขรณกอเสริมพระปฐมเจดียใหสูงใหญข้ึนไปกวาเกานัน้ ไดกอข้ึนไปถึงที่จะยกยอดแกนเหลก็ 
กําหนดจะเสดจ็ฯ ไปยกยอด ในวันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ ข้ึน ๑๑ ค่ํา ปเถาะ นพศก(๑๗) ใหจัดพวก
ไมสูง สํารับผูกเชือกและลวดเรงทดลองผกูใหทนัสาํหรบัยกยอดพระปฐมเจดีย และใหพนักงานเรง
ออกไปถึงพระปฐมเจดีย ในวันพฤหัสบดี∗เดือน ๑๒ ข้ึน ๕ ค่ํา หมายมาในวันจนัทร เดือน ๑๒    

                                                  
 ∗

  วันพฤหัสบดี ขึ้น ๕ ค่ํา เดือน ๑๒ นี้ นาจะเกิดความคลาดเคลื่อนในการบันทึกหมาย หากดูจากวัน
อื่นๆ ในหมาย คือ หมายมาในวัน ๒ ขึ้น ๑ ค่ํา คือวันจันทร ขึ้น ๑ ค่ํา วันที่จะเสด็จฯ คือ วัน ๕ ขึ้น ๑๑ ค่ํา คือวัน
พฤหัสบดี ขึ้น ๑๑ ค่ํา วันขึ้น ๕ ค่ํา ควรจะเปนวัน ๖ คือวันศุกร มิใชวัน ๕ ตามที่บันทึก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๗๒

ข้ึน ๑ ค่ํา ปเถาะ นพศก(๑๗) ทายหมายรับส่ังฉบับนี้มีขอความหลังจบหมายอีก ๑ บรรทัด ความวา 
“เปนการใหญใหเรงรักษาบานเมืองเปนการหลวงใหพระราชทาน” 

หมายรับส่ัง ๑๕ บรรทัด 
จ.ศ.๑๒๒๙  เลขที่ ๓๑  เร่ือง ๖ 

๓.๒ ปฏิทินเอกสาร สมยัรัชกาลที่ ๕ ร.ศ.๑๐๗ (พ.ศ.๒๔๓๑) - ร.ศ.๑๒๘ (พ.ศ.๒๔๕๒) 
 ๓.๒.๑ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ร.ศ.๑๐๗ (พ.ศ.๒๔๓๑) 
  รัชกาลที ่๕ ถึง กรมหลวงเทวะวงษวโรประการ 
 ตอบหนงัสือฉบับที่อนุญาตใหขุดคลอง ถึงกรมหลวงเทวะวงษวโรประการ อางถึงจดหมาย
ที ่๒๗ /๔๓๘ สงถงึพระนริศรราชกิจ เร่ืองขอใหนักโทษเมอืงนครชยัศรีขุดคลองเจดียบชูา ทรงอนุญาต
ใหขุดเพราะมปีระโยชนตอประชาชน ใหตอบไป ร.ที่ ๒๐๕/๕๐ ท.ว.๒๕ ลงวันที่ 29 May 1888 

พระราชหัตถเลขา ๑ แผน 
มร.๕ กษ/๑๐ เลขที่ กษ ๙.๒ /๑ 

 ๓.๒.๒ วันที่ ๑๕ มกราคม ร.ศ.๑๑๕ (พ.ศ.๒๔๓๙) 
 พระปฐมเจติยานุรักษ เจาอาวาสวัดพระปฐมเจดีย ลิขิต ถึงเจาพระยาภาสกรวงษ

  เสนาบด ีกระทรวงธรรมการ พระยาวุฒิการบดีกรมพระธรรมการ 
ใหนาํความขึ้นกราบบังคมทูล เร่ือง ที่ทานและไวยาวัจกรประชุมทายก ไดปฏิสังขรณ

พระพทุธไสยาสน มรว.พลัด นองหญิงพระยาวฒุิการบดอุีปการะถวายรัก ทอง และสนี้ํามนั ปฏิสังขรณ 
พระนพิพาน และพระสาวก และซอมแซมสวนตางๆ ในพระวิหาร การปฏิสังขรณเสร็จแลว จะขอ
พระบรมราชานุญาตทาสีเพดาน บานประตูหนาตาง และพระระเบียงรอบพระปฐมเจดียตอไป 

หนังสอืโตตอบ (สําเนา)     ๑  แผน  
ร.๕ ศ.๖/๓๐(พ) 

 ๓.๒.๓ วันที ่๒๒ กุมภาพนัธ ร.ศ.๑๑๕ (พ.ศ.๒๔๓๙) 
  เจาพระยาภาสกรวงษ เสนาบดีกระทรวงธรรมการ กราบทูล พระเจานองยาเธอ
  กรมหมืน่สมมตอมรพันธุราชเลขานุการ 

ใหนาํความขึ้นกราบบังคมทูล เร่ือง ปฏิสังขรณพระพุทธไสยาสน และซอมแซมสวนตางๆ 
ในพระวิหาร และขอพระบรมราชานุญาตทาสีเพดาน บานประตูหนาตาง และพระระเบียงรอบ
พระปฐมเจดีย 

หนังสอืโตตอบ      ๑  แผน  
ร.๕ ศ.๖/๓๐(พ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๗๓

 ๓.๒.๔ วันที ่๒๓ กุมภาพนัธ ร.ศ.๑๑๕ (พ.ศ.๒๔๓๙) 
  กรมราชเลขาธิการ ถึง เจาพระยาภาสกรวงษ เสนาบดกีระทรวงธรรมการ 

ทรงมพีระราชดําริเห็นชอบ เร่ืองที่ขอพระบรมราชานุญาตทาสเีพดาน บานประตหูนาตาง 
และพระระเบียงรอบพระปฐมเจดีย และทรงอนุโมทนาในการกุศลเรื่อง ปฏิสังขรณพระพุทธไสยาสน 
และซอมแซมสวนตางๆ ดวย 

หนังสอืโตตอบ(สําเนา) บนัทกึขอความ    ๒  แผน  
ร.๕ ศ.๖/๓๐(พ) 

 ๓.๒.๕ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ร.ศ.๑๑๗  (พ.ศ.๒๔๔๑) 
  พระยาสฤษดิพ์จนกร กราบทูล พระเจานองยาเธอกรมหมื่นสมมตอมรพันธุ 
  ราชเลขานกุาร 
 ไดรับหนังสือรายงานตรวจราชการเมืองนครชัยศรี จากพระเจานองยาเธอกรมหลวงดํารง
ราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ลงวนัที่ ๑๙ สิงหาคม ร.ศ.๑๑๗ รายงานตรวจราชการ
สถานที่ตางๆ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ร.ศ.๑๑๗ ไดไปตรวจพระปฐมเจดียโดยเดินทางมาทางคลอง
เจดียบูชา พักอยูที่พระราชวังซึ่งเวลานั้นชาํรุดทรุดโทรมมาก ทั่วทั้งบริเวณใชไดเพียงพระที่นั่ง ๒ ชัน้
หลังหนึง่ กับเพลิงพลดานตะวันตกและดานเหนือ หากจะซอมแซมตองรื้อลงทาํใหมทั้งหลงั แตเห็น
วาไมมีประโยชนเพราะเปนที่คับแคบ ควรรื้อพระทีน่ั่งและตําหนักทีช่ํารุดออกใหหมด และปลกู
สรางเพิม่เติมเล็กนอยทําเปนทีว่าการมณฑลนครไชยศรี หากพระเจาอยูหัวเสด็จฯ พระปฐมเจดีย
คราวหนา  จะปลูกพลับพลารับเสด็จฯ หรือสรางวังบริเวณดานหลังพระปฐมเจดียก็ได เพราะ
บริเวณนัน้เปนวงัโบราณของกษัตริยที่สรางพระปฐมเจดยี เปนที่กวางมีคลองมีโคกเปนปาละเมาะ 
ขณะนั้นที่วาการมณฑลและวาการอําเภอพระปฐม ต้ังทําการอยูที่พระระเบียงชั้นในพระปฐมเจดยี 
สะอาดเรียบรอยดีแตเบียดเบียนวัดจะตองคิดหาที่ใหมโดยเร็ว  

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ร.ศ.๑๑๗ ไปดูตลาด ๒ ฟากคลองเจดียบูชา เปนตลาดสําคญัใน      
หัวเมืองทีม่ีการคามาก มีรานคา โรงบอน โรงสุรา ตลาดของสด มีเรือสินคาจากกรุงเทพฯและที่อ่ืนๆ 
มาจําหนายใหรานคาไวขายชาวบานนอก ซึ่งจะนําสนิคาเขามาตั้งขายที่ลานพระปฐมเจดียและ
ตามตลาด ทกุๆ เชาจงึมีคนคับค่ังหลายพันคน พระยาสุนทรบุรีใหลองเก็บจํานวนและราคาผลไม 
ที่ซื้อขายกันในตลาดเพยีง ๑ เดือนไดเปนเงนิจาํนวนหมื่นเศษ โดยไมรวมสินคาอยางอืน่  การคาใน
ตลาดพระปฐมมั่งคั่งมีผูตองการโรงรานขายของมาก รอบพระราชวงัจึงมีผูมาปลูกเพงิคาขายกัน
โดยรอบ เปนตลาดใหญโตแตไมเปนระเบียบและสกปรก เพราะคนของรัฐบาลไมเอาใจใสมาแตแรก 
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และหากจะแกไขขับไลไปในเวลาที่ตลาดกาํลังเจริญนี้ก็จะเกิดความเดอืดรอน จึงควรสรางที่แทน
ใหตลาดขยายออกไปกอนแลวจึงคอยกอสรางแกไข 
 การจัดเรื่องตลาดพระปฐมเจดียนี ้ ไดสงพนกังานทําแผนที่มาดําเนนิการแตยงัไมแลวเสร็จ 
จะตองรอเอาแผนที่เปนหลกัในการกําหนดที่ตัดถนนและที่สรางตลาด ไดใหพระยาสุนทรบุรีเรงทาํ
ตะรางทีพ่ระปฐมเจดียเพื่อสงนกัโทษเมืองสุพรรณ และเมืองนครชัยศรทีี่โทษเกนิ ๓ เดือนมาไวเพื่อ
ใชแรงงานทาํถนน สวนการสรางตลาดนัน้เมื่อยายโรงบอนไป ตลาดของสดและรานชําซึ่งจะหาคน
มีทุนทาํไดงายก็จะตามไป แลวจึงคอยคดิทําตึกในทีห่ลวงนี้ ซึง่จะทาํเองหรือขายทีห่ลวงใหราษฎร
ทําก็ได ทรงเหน็วาการคิดทาํนี้จะเปนเมืองขึ้นไดภายใน ๓ ป โดยเฉพาะเมื่อมทีางรถไฟเขามาถงึใน
ตอนคลองเจดยีบูชา ซึ่งพวกพอคาเหน็วาจะชวยใหมีความบริบูรณข้ึนอีกมาก เพราะขณะนั้น
เสนทางคมนาคมยังไมสะดวกทัง้ในฤดูฝนและฤดูแลง เวลาบายไดไปตรวจดูพื้นทีท่างหลงัพระปฐม
เจดียถึงตาํบลอุหลม เปนทีป่าละเมาะทิ้งรางมีไรสวนหางๆ เปนชานเมอืงโบราณมีคูเชิงเทนิ และสระ 
ที่ขุดเอาดินขึน้ ซึ่งทรงสนันษิฐานวาอาจจะนําไปทาํพระปฐมเจดียก็เปนได 

วันที ่ ๑๖ สิงหาคม ร.ศ.๑๑๗ เวลาบายไดไปเวียนเทยีนสมโภชที่พระปฐมเจดีย ซึ่งการ
บูรณะปฏิสังขรณตั้งแตคร้ังรัชกาลที่ ๔ ถึงขณะนั้นผานมานาน จึงทรุดโทรมลงโดยเฉพาะกระเบื้อง
ที่ประดับสวนระฆังองคพระนั้นรวงลงมากวาครึ่ง และยังมีตนไมข้ึนในสวนนี้ดวย นอกจากนี้     
พระระเบียงทางดานทิศตะวนัตกเฉียงใต ซึ่งสรางในรัชกาลที ่๕ นี ้หลังคาพงัลงแถวหนึ่ง ประมาณ 
๑ ใน ๘ สวนของระเบยีงโดยรอบ บริเวณอื่นๆ ชํารุดเล็กนอย พระปฐมเจติยานุรักษเร่ียไร
ปฏิสังขรณไดในสวนพระประทานและพระพุทธรูปตามวหิารทิศ แตไมมีเงินพอจะบูรณะทั้งหมด 
เพราะการจะรักษาไมใหทรุดโทรมมาก จะตองคอยซอมแซมอยูเสมอ หากหลวงจายเงินปละ ๕๐ ชั่ง 
รวมกับเงินเรี่ยไรตามเทศกาลปละ ๓๐๐๐ บาท กจ็ะพอทําได แตไมพอประดับกระเบื้องทัง้องค  

การมาตรวจราชการครั้งนี ้ สืบคนไดพระพิมพของโบราณหลายองค ศิลาจําหลกัที่ตั้งใน
ลานพระปฐมเจดียนัน้มีฝมือคลายในชวา นาจะเปนขอยืนยนัการสันนษิฐานไดวาพระปฐมเจดยีนี้
ชาวมัชฌิมประเทศเปนผูสรางหรือเอาแบบการสรางมา แตเทวรูปที่ขุดไดเปนแบบเขมร อาจเปนได
วาเมื่อคร้ังที่นบัถือศาสนาพราหมณมีความเกี่ยวของกับเขมร เมื่อรับพระพุทธศาสนาเขามาจึงเปลี่ยนไป 
ไดพบของสาํคญั คือ เหรยีญเงนิโบราณซึง่พวกจนีขุดไดทางคลองพระประโทนและจนีพุกผูใหญบาน  
นํามาใหด ูมีตราเปนรูปปราสาทมีรูปปลาอยูใตนัน้ดานหนึ่ง อีกดานเปนอุณาโลมกบัรูปอะไรไมทราบ 
จึงสั่งใหนาํเขาไปในกรุงเทพฯ จะไดนาํเขาทูลเกลาฯ ถวาย 

 หนงัสือโตตอบ รายงาน      ๓๐ แผน  
ม-ร.๕ ม/๒๙/๒ เลขที ่ม.๒.๑๔ /๖๑ 
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 ๓.๒.๖ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ร.ศ.๑๑๘ (พ.ศ.๒๔๔๒) 
  พระยาสนุทรบุรี ขาหลวงเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลนครไชยศรี กราบบังคมทูล 

อางถงึใบบอกที่มีมา เมื่อวนัที่ ๒๙ เมษายน ร.ศ.๑๑๘ เร่ือง ตรวจพบพระปฐมเจดียชํารุด 
กระเบื้องประดับองคพระหลุดทั้ง ๔ ทิศ ตอนทกัษิณลงมาถึงพื้นปนูสวนหนึ่งอฐิแตกราวและทรุด 
พระระเบยีงชัน้บนหลงัคารัว่และขื่อขาด บานประตู พืน้ เสาระเบยีงดานหนาชาํรุดมตีนไมข้ึนบางสวน 
หอระฆังชาํรุดหมดบางสวนหายและแตก พืน้และเสาประตูหนาตางวิหาร ๔ ทิศชาํรุด พื้นลานองคพระ 
นอกพระระเบยีงชัน้บนถึงกาํแพงแกวเปนหลุม และกาํแพงแกวชํารุด พระระเบียงชั้นลางหลงัคารั่ว 
ดานหนึง่บางสวนพังลง ที่ที่แตกราวมตีนไมข้ึนเปนอันตราย พระยาสนุทรบุรีประมาณการซอม
ทั้งหมดเปนเงนิไมต่ํากวาแสนบาท จะขอพระราชทานเงินหลวงก็ตองใชจายการอื่น แตเกรงวาหาก
ชํารุดมากขึน้กจ็ะสิ้นเปลืองกวา จงึเร่ียไรภายในมณฑลนครไชยศรีและที่กรุงเทพฯ ผูบริจาคตั้งแต 
๔๐ บาทขึ้นไป รวมเปนเงนิ ๑๙,๕๐๘ บาท ไดจารึกชื่อและจํานวนเงนิในแผนศลิา ติดไวที่เสา  
พระระเบียงชัน้บนรอบองคพระ สวนที่ต่าํกวา ๔๐ บาทไดออกใบเสร็จเปนที่ระลึก รวมเปนเงิน 
๑๙,๕๐๘ บาท ไดนําเงินมาบูรณะพระระเบียงชัน้บนกับวหิาร ๔ ทิศ ซอมหลังคาบานประตู
หนาตางและโบกปูนเสาระเบียง รวมเปนเงิน ๑๘,๘๘๐ บาท คงเหลือเงิน ๖๒๘ บาท ไดทําสัญญา
รับเหมาและลงมือทําในเดือนพฤษภาคม แลวเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ร.ศ.๑๑๘ 

หนงัสือโตตอบ(สําเนา) ๕ แผน  
ร.๕ ศ.๖/๓๑(พ) 

 ๓.๒.๗ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๐ (พ.ศ.๒๔๔๔) 
 พระยาศรีสหเทพ ราชปลัดทลูฉลอง กราบทูลพระเจานองยาเธอกรมขนุ - 
 สมมตอมรพนัธุ ราชเลขานุการ 
ไดรับโทรเลขจากพระเจานองยาเธอกรมหลวงดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 

ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๐ วาเสด็จถึงพระปฐมเจดีย พระยาสุนทรบุรีมีอาการสบายขึ้นมาก 
การโยธาตางๆ ทั้งถนนและการกอสรางเจริญเรียบรอยขึ้น การอาํเภอเรียบรอยดี และงานนมัสการ
พระปฐมเจดียมีประชาชนมามากในวันจนัทร ไดสงสาํเนาโทรเลขมาพรอมเพื่อนาํความขึ้นกราบ
บังคมทูล 

หนงัสือโตตอบ โทรเลข   ๓ แผน 
ม-ร.๕ ม/๒๙/๒ เลขที ่ม.๒.๑๔ / ๘๐ 

 ๓.๒.๘ วันที่ ๑๖ ธนัวาคม ร.ศ.๑๒๐ (พ.ศ.๒๔๔๔) 
  กรมหลวงดาํรงราชานุภาพ เสนาบดกีระทรวงมหาดไทย กราบบงัคมทูล รัชกาลที่ ๕ 
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ไดรับใบบอกจากพระยาสนุทรบุรีศรีพิไชยสงคราม ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครไชยศรี  
แจงการปกหลักคลองเจดียบูชาเปนเครื่องหมายระยะหางกัน ๕๐ เสนและเสนอใหปกหลักคันคลอง 
มหาสวัสด์ิเขตเมืองนนทและกรุงเทพฯดวย กรมหลวงดํารงราชานุภาพเห็นดวย จึงขอพระบรม    
ราชานุญาต มพีระราชกระแส “อนุญาต” และสําเนาหนงัสือตอบประทานอนุญาต 

 หนงัสือโตตอบ พระราชหัตถเลขา    ๓ แผน 
มร.๕ กษ/๑๑ ลําดับที่ กษ ๙.๒ /๓๓ 

 ๓.๒.๙ วันที่ ๒๙ มกราคม ร.ศ.๑๒๑ (พ.ศ.๒๔๔๕) 
  สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ กราบทูล พระเจานองยาเธอกรมขุน -  
  สมมตอมรพันธุราชเลขานุการ 

การซอมตัวอักษรพระคาถาทีฝ่าผนงัพระระเบียงคดพระปฐมเจดียใกลเสร็จ เกรงวาตัวอักษร
พระคาถาจะไมถูกตอง เพราะบางแหงมีรอยปนูกะเทาะออกขอใหผูรูไปตรวจสอบ พระองคจงึได
อาราธนาพระสาสนโสภณ วัดราชประดิษฐ ออกไปตรวจสอบพบที่ชาํรุดและชางทาํผิด ๙๕๘ แหง 
ไดแกลงกระดาษปดไวและมีจดหมายอายัดตัวอักษรทีแ่กใหพระยาสนุทรบุรี มีพระราชกระแสวา 
“ผิดเสียอาการลึกซึ้ง”  

หนงัสือโตตอบ พระราชหัตถเลขา     ๓  แผน  
ร.๕ ศ.๖/๓๒(พ) 

 ๓.๒.๑๐ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ร.ศ.๑๒๒ (พ.ศ.๒๔๔๖) 
   สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ กราบทูล พระเจานองยาเธอกรมขุน -  
   สมมตอมรพนัธุราชเลขานกุาร 
 ไดรับใบบอกพระยาสนุทรบุรีศรีพิไชยสงคราม ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครไชยศรี เร่ือง 
วัดพระปฐมเจดียซึ่งอยูริมองคพระปฐมเจดยีชํารุด กุฏิของวัดเปนแบบเกาซอมแซมแลวก็จะไมงาม 
และกดีขวางการตัดถนนจากองคพระตรงไปยงัสถานีรถไฟ และการสรางสวนและสนามรอบองคพระ
ตามแบบแปลนทีก่ระทรวงโยธาทําไว ควรจะยายกุฏิไปถนนดานทิศเหนือ โดยจะเรี่ยไรเงิน หากมี
สวนขาดจะขอพระราชทานภายหลงั 

หนงัสือโตตอบ   ๒  แผน  
ร.๕ ศ.๖/๓๒(พ) 

 ๓.๒.๑๑ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ร.ศ.๑๒๒ (พ.ศ.๒๔๔๖) 
   กรมราชเลขาธิการ ถึง สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และเจาฟากรมขุน - 
   นริศรานวุัดตวิงษ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๗๗

 ทรงเห็นดวย ถงึสมเด็จฯ ในเรื่องการยายกุฏิไปถนนดานทิศเหนือพระปฐมเจดีย แตควรใหพนักงาน
กรมโยธาออกไปทําแปลนและประมาณราคา ทรงมพีระราชกระแส “ใหทาํจดหมายสัง่กรมโยธาใหไป
คิดการ” และมพีระราชหัตถเลขา ใหเจาฟากรมขุนนริศรานุวดัติวงษ ส่ังกรมโยธาออกไปตรวจประมาณราคา  

หนงัสือโตตอบ พระราชหัตถเลขา(สําเนา)     ๔  แผน  
ร.๕ ศ.๖/๓๒(พ) 

 ๓.๒.๑๒ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ร.ศ.๑๒๒ (พ.ศ.๒๔๔๖) 
    สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดกีระทรวงมหาดไทย 
    กราบบังคมทลู รัชกาลที ่๕ 
 ไดทราบจากพระปฐมเจติยานุรักษ และพระยาสนุทรบุรีศรีพิไชยสงคราม ขาหลวงเทศาภิบาล 
มณฑลนครไชยศรีวา น้ําในคลองเจดียบูชานัน้เมื่อถึงฤดูน้ํา จะมนี้ําหลากเขามาลางคลองให
สะอาดทุกป แตไมมีน้ําหลากมาหลายปแลว สมเด็จกรมพระยาดํารงฯ เห็นควรใหวิศวกรกระทรวง    
เกษตราธกิารไปตรวจหาสาเหตุเพื่อแกไข ทรงมพีระราชหตัถเลขาอนญุาต และแจงใหวศิวกรไปตรวจ 

 หนังสือโตตอบ พระราชหัตถเลขา(สําเนา)     ๗  แผน  
มร.๕ กษ/๑๑ ลําดับที่ กษ ๙.๒ /๓๓ 

 ๓.๒.๑๓ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๒ (พ.ศ.๒๔๔๖) 
    มิสเตอรกิบลิน เจากรมแผนที ่ถงึ เจาพระยาเทเวศรวงษวิวฒัน 
    เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ 
 ไดรับรายงานจากวิศวกร ทีส่งไปตรวจในตําบลปลายคลองเจดียบูชาตอวังตาลแมน้ําเมือง
ราชบุรีแลว และไดทําแผนที่แสดงแนวลาํคลองที่ตนัและตื้นเขิน กับแนวทีจ่ะขุดใหม ตามที่วิศวกร
เสนอใหขุดตอจากคลองเจดียบูชาไปยงัแมน้ําราชบุรี สมเด็จกรมพระยาดํารงฯ เหน็ควรใหแกไข 
ทรงมพีระราชหัตถเลขาอนญุาต และแจงใหวิศวกรไปตรวจ เจาพระยาเทเวศรวงษวิวฒันไดกราบ
ทูลใหทรงทราบ ทรงมีพระราชหัตถเลขา ใหหารือกับกระทรวงมหาดไทย แกไขตามทีเ่ห็นควร 

 หนังสือโตตอบ รายงาน พระราชหัตถเลขา(สําเนา)   ๘  แผน   แผนที ่๑ แผน  
มร.๕ กษ/๑๑ ลําดับที่ กษ ๙.๒ /๓๓ 

 
แผนที่ ๑ แผน (ดูภาพประกอบที่ ๑๓ หนา ๗๘) 

 
ภาพที ่๑๓  แผนที่แสดงแนวลําคลองเจดียบูชาตอวงัตาลแมน้ําเมืองราชบุรี 
ที่มา : “ขุดคลองเจดีบูชา,” ๑๖ ธันวาคม ร.ศ.๑๒๐ – ๒๐ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๒, เอกสารกรมราชเลขาธิการ 
รัชกาลที่ ๕ กระทรวงเกษตราธิการ, มร.๕ กษ/๑๑ ลําดับที ่กษ ๙.๒ /๓๓, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๗๘

ภาพที ่๑๓ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๗๙

 ๓.๒.๑๔ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ร.ศ.๑๒๓ (พ.ศ.๒๔๔๗) 
    พระบรมราชโองการ 
 ทรงโปรดเกลาฯ ดํารัสส่ังใหนําเงนิผลประโยชนจากตลาดทีพ่ระปฐมเจดียของพระคลงัขางที ่
อุทิศถวายสาํหรับบูรณะพระปฐมเจดียเดอืนละ ๑๖๐ บาท และพระราชทานยกคาเชาบานพกั      
ที่กรุงเทพฯ ใหพระยาสนุทรบุรีอยูเปลาตลอดระยะเวลาที่ดูแลตลาด  

พระบรมราชโองการ(สําเนา) ๑  แผน  
ร.๕ ศ.๖/๓๒(พ) 

 ๓.๒.๑๕ วันที ่๒๘ เมษายน ร.ศ.๑๒๔ (พ.ศ.๒๔๔๘) 
   สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ กราบทูล พระเจานองยาเธอกรมขุน -  
   สมมตอมรพนัธุราชเลขานกุาร 
 ไดรับใบบอกจากพระยาสนุทรบุรีศรีพิไชยสงคราม ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครไชยศรี  
แจงเรื่องไดรับลายพระหัตถ พระเจานองยาเธอกรมหมืน่วชริญาณวโรรส วาพระสงฆฝายธรรมยุตกินิกาย
ที่ออกไปนมัสการพระปฐมเจดียไดบริจาคสมณบริขารไว ซึ่งพระยาสุนทรบุรีไดรับไปจําหนายเอาเงนิ
เพื่อรวมในการปฏิสังขรณ หักคาพาหนะในการเดนิทางแลวคงเหลือเงิน ๔๐๘.๓๑ บาท และ
คงเหลือส่ิงของสําหรับใชทีพ่ระปฐมเจดีย 

หนงัสือโตตอบ    ๒  แผน  
ร.๕ ศ.๖/๓๒(พ)  

 ๓.๒.๑๖ วนัที ่๑๓ มถิุนายน ร.ศ.๑๒๕ (พ.ศ.๒๔๔๙) 
   สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ กราบทูล พระเจานองยาเธอกรมขุน -  
   สมมตอมรพนัธุราชเลขานกุาร 
 ไดรับพระโทรเลขพระเจานองยาเธอฯวา เจาพระยาสุธรรมมนตรี บริจาคเงนิ ๖,๐๐๐ บาท
รวมในการซอมแซมวิหารพระนอน ทีพ่ระปฐมเจดีย ตอมาสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ   
มีหนงัสือกราบทูลพระเจานองยาเธอฯ ราชเลขานุการ วาเงนิบริจาครายนี้ไดทาํการลงรักปดทอง
พระพทุธไสยาสน พระนพิพาน พระสาวก และบูรณะสวนตางๆ ของพระวิหาร ตั้งแตวันที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๕ แลวเสร็จเมื่อ ๒๖ กรกฏาคม ร.ศ.๑๒๖ ทรงมีพระราชกระแส “อนุโมทนา” 

 หนังสือโตตอบ พระราชหัตถเลขา (สําเนา)      ๗ แผน  
ร.๕ ศ.๖/๓๒(พ) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๘๐

 ๓.๒.๑๗ วันที ่๒๙ สิงหาคม ร.ศ.๑๒๕ (พ.ศ.๒๔๔๙) 
  พระยาศรีสหเทพ ราชปลัดทลูฉลอง กราบทูล พระเจานองยาเธอกรมขุน - 
  สมมตอมรพนัธุ  ราชเลขานกุาร 

 พระยาสนุทรบรีุไดนําเงนิพระราชอทุิศประดบักระเบือ้งพระปฐมเจดยีใหม เปนเงิน ๔,๑๖๐ บาท 
มีหนงัสือถงึสมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพแจงเรื่อง ทรงมพีระราชกระแส “มีความยนิดี” 
เร่ืองพระยาสนุทรบุรีดําเนินการตามพระราชประสงคสําเร็จ วนัที ่๑๒ กันยายน ร.ศ.๑๒๕ 

หนงัสือโตตอบ พระราชหัตถเลขา(สําเนา)      ๔ แผน  
ร.๕ ศ.๖/๓๒(พ) 

 ๓.๒.๑๘ วันที ่๓๑ ธันวาคม ร.ศ.๑๒๕ (พ.ศ.๒๔๔๙) 
   พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ๖ (สมเด็จพระยุพราช) ถึง เจาพระยาวชิิตวงษวฒุิไกร 
 ทรงจัดการแสดงละครพูดเกบ็เงินบาํรุงพระปฐมเจดีย เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ โดยคิดคาทีน่ั่ง 
รวมเงนิจากคาทีน่ั่งราคา ๑๖ อัฐ และผูมีศรัทธาบริจาคเพิ่มจากนัน้ ตลอดจนกรรมการจัดงาน
บริจาค ๖๙๙ บาท ๘ อัฐ และเงินรางวัลละครอีก ๕๘ บาท รวมทั้งสิ้น ๗๕๗ บาท ๘ อัฐ ทรงพระราชอุทิศ
สวนพระองคอีก ๑๙๒ บาท ไดมอบใหเทศาภิบาลเพื่อบํารุงองคพระแลว 

พระราชหัตถเลขา(สําเนา)      ๗  แผน  
ร.๕ ศ.๖/๓๒(พ) 

 ๓.๒.๑๙ วันที ่๑๘ มกราคม ร.ศ.๑๒๕ (พ.ศ.๒๔๔๙) 
   เจาพระยาวิชติวงษวุฒิไกร กระทรวงธรรมการ กราบทูล พระเจานองยาเธอ-  
  กรมขุนสมมตอมรพันธุ ราชเลขานุการ  
 สมเด็จพระยพุราชทรงจัดการแสดงละครพูดเก็บเงนิบํารุงพระปฐมเจดีย ทรงมพีระราชกระแส
ในวนัเดยีวกนันัน้วา “อนุโมทนา”  และมหีนงัสือตอบภายหลงัลงวันที ่๒๒ มกราคม ร.ศ.๑๒๕ 

หนงัสือโตตอบ พระราชหัตถเลขา(สําเนา)      ๓ แผน  
ร.๕ ศ.๖/๓๒(พ) 

 ๓.๒.๒๐ วันที ่๒๗ สิงหาคม ร.ศ.๑๒๖ (พ.ศ.๒๔๕๐) 
   พระยาศุภกรณบรรณสาร กราบบังคมทลู สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ผูสําเร็จ
   ราชการรักษาพระนคร 
 พระยาศรีสหเทพแจงเรื่อง สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถทรงพระราชอุทิศกระเบื้อง 
ประดับองคพระปฐมเจดีย โดยใหสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพสั่งกระเบื้องเขามาและ
ขอรับเงินคากระเบื้องเปนเงนิ ๑๘,๐๐๐ บาท แตสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชนิีนาถทรงระลกึ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๘๑

ไมไดวาจะพระราชทาน พระยาศรีสหเทพยืนยนัพระบรมราชโองการจะขอรับเงินพระคลังขางที่ แต
พระยาศุภกรณบรรณสารไมทราบเรื่องดงักลาว เมือ่นาํความกราบบงัคมทลู มพีระราชกระแสให
พระราชทานในสวนเงินพระคลังขางที่ พระเจานองยาเธอกรมขุนสมมตอมรพันธุ ไดมีหนังสือทูลถาม
ไปยังสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ก็ไมทรงทราบเรื่องการสัง่กระเบื้องเชนกนั 

หนงัสือโตตอบ พระราชหัตถเลขา(สําเนา)      ๕ แผน  
ร.๕ ศ.๖/๓๒(พ)  

 ๓.๒.๒๑ วันที ่๓๑ ธันวาคม ร.ศ.๑๒๖ (พ.ศ.๒๔๕๐) 
   สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ กราบทูล พระเจานองยาเธอกรมขุน -  
   สมมตอมรพนัธุราชเลขานกุาร 
 เงินรายไดจากคาเชาที่และการปลูกรานใหราษฏรจําหนายสิ่งของ ตลอดจนเงนิบํารุงอื่นๆ  
ในงานเทศกาลนมัสการพระปฐมเจดีย ร.ศ.๑๒๖ มีงานวันที ่๑๖ - ๒๐ พฤศจิกายน ประชาชนมารวมงาน
ประมาณ ๒๐,๐๐๐ คนเศษ ไดเงนิจาํนวน ๑,๐๗๘ บาท ๖๐ อัฐ หกัคาใชจายแลวคงเหลือ ๖๖๕ บาท 
๓๒ อัฐ รายไดจากคาโดยสารรถไฟพิเศษ ๑๒,๕๒๗ บาท ๑๕ อัฐ ต่ําลง ๒๔,๔๑๙ บาท  

หนงัสือโตตอบ      ๒  แผน  
ร.๕ ศ.๖/๓๒(พ) 

 ๓.๒.๒๒ วนัที ่๒ มกราคม ร.ศ.๑๒๗ (พ.ศ.๒๔๕๑) 
   สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ กราบทูล พระเจานองยาเธอกรมขุน -  
   สมมตอมรพนัธุราชเลขานกุาร 
 เงนิรายไดจากคาเชาที่และการปลกูรานใหราษฏรจําหนายสิ่งของ ตลอดจนเงินบํารุงอื่นๆ  
ในงานเทศกาลนมัสการพระปฐมเจดีย ร.ศ.๑๒๗ มีงานวันที่ ๕ - ๙ พฤศจิกายน มีเงินรายได
เปนเงิน ๑,๒๑๓ บาท ๔๔ อัฐ หักคาใชจายแลวคงเหลือ ๙๓๗ บาท ๓๒ อัฐ มีพระราชกระแส
อนุโมทนาในการถวายพระราชกุศลจัดงาน 

หนงัสือโตตอบ พระราชหัตถเลขา(สําเนา)      ๔  แผน  
ร.๕ ศ.๖/๓๒(พ) 

 ๓.๒.๒๓ วนัที ่๒ มถิุนายน ร.ศ.๑๒๗ (พ.ศ.๒๔๕๑) 
   สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ กราบบงัคมทลู รัชกาลที ่๕ 
 ไดรับใบบอกจากพระยาสนุทรบุรี ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครไชยศรี วาเดิมเลก      
พระปฐมเจดียและเลกวัดปาเลไลยจังหวัดสุพรรณบุรี นั้นตองเกณฑรักษาและแผวถางในบริเวณวัด
ปละ ๓ เดือน ตอมาใหจดัเก็บเปนเงนิคาราชการคนละ ๖ บาท จึงตั้งงบประมาณรายไดและ
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รายจายเลกและจายตามงบประมาณ ตอมากระทรวงพระคลังมหาสมบัต ิ ใหแยกออกจากงบประมาณ
รายจาย ใหนายหมวดเก็บเงินคาราชการเลกปละ ๖ บาทตอคน ตั้งแต ร.ศ.๑๒๑ เลกพระปฐมเจดีย 
๓๔๒ คน เปนเงนิ ๒,๐๕๒ บาท เลกวัดปาเลไลย ๑๐๓ คน เปนเงนิ ๖๑๘ บาท เพื่อใชซอมแซม
พระปฐมเจดีย วัดปาเลไลยและบริเวณทั่วไป ตอมาเมื่อมีการจัดเก็บเงินคาราชการในมณฑลนครไชยศรี 
เลกวัดจึงตองจายเงินดงักลาว และนําสงเปนเงนิรายไดเชนราษฎรทัว่ไป จึงไมมีเงินเพื่อใชซอมแซม
พระปฐมเจดียและวัดปาเลไลยเชนเดิม จึงเหน็วาควรจะทรงอทุศิเงินสาํหรับบํารุงพระปฐมเจดีย   
ปละ ๒,๐๐๐ บาท วัดปาเลไลย ๘๐๐ บาท ทรงมพีระราชกระแส “ดีแลวใหสงไป” และมีสําเนา
หนงัสือลงวันที่ ๓ มิถนุายน ร.ศ.๑๒๗ แจงพระราชกระแสดังกลาว พรอมส่ังการกระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติ ใหตั้งเงนิทรงพระราชอุทิศ ตามจํานวนดังกลาวตั้งแต ร.ศ.๑๒๗ เปนตนไป 

หนงัสือโตตอบ พระราชหัตถเลขา(สําเนา)      ๗  แผน  
ร.๕ ศ.๖/๓๒(พ) 

 ๓.๒.๒๔ วนัที ่๒๓ กรกฏาคม ร.ศ.๑๒๗ (พ.ศ.๒๔๕๑) 
  สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ กราบบังคมทูล รัชกาลที ่๕ 
กราบบังคมทลูเร่ือง เงนิรายปสําหรับซ้ือกระเบื้องประดับพระปฐมเจดียใน ร.ศ.๑๒๗ จะ

พระราชทานเทาจาํนวนใน ร.ศ.๑๒๖ ซึง่พระราชทาน ๑๘,๐๐๐ บาท หรือไม มีพระราชกระแสวา   
“จําไมไดวาพระราชทานอะไรถามกรมสมมต”  

หนงัสือโตตอบ พระราชหัตถเลขา(สําเนา)      ๒  แผน  
ร.๕ ศ.๖/๓๒(พ) 

 ๓.๒.๒๕ วนัที ่๖ สิงหาคม ร.ศ.๑๒๗ (พ.ศ.๒๔๕๑) 
    สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ กราบทูล พระเจานองยาเธอกรมขุน -  
    สมมตอมรพนัธุราชเลขานกุาร 

มีหนงัสือช้ีแจงพระบรมราชโองการวา การปฏิสังขรณวัดพระปฐมเจดียใหเร่ียไร แตสวน
พระปฐมเจดียนั้นจะทรงปฏิสังขรณเอง เงินทีท่รงพระราชอุทิศจากผลประโยชนตลาดทีพ่ระปฐม
เจดียถวายเพือ่บูรณะในตน ร.ศ.๑๒๔ ใชประดับกระเบือ้งและกระเบือ้งหมดลงแลว ยังขาดที่จะใช
ประดับทั้งองคประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ แผน ราคาที่เมืองจนี ๑,๐๐๐ ละ ๙๐ บาท ทรงใหแบงประดับ
ปละ ๒๐๐,๐๐๐ แผน กระเบื้องมาแลวเมื่อปลาย ร.ศ.๑๒๖ ขณะเสด็จตางประเทศ กระทรวง 
มหาดไทยขอรับเงินพระคลังขางที ่ เพราะเขาใจวาสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงถวาย สมเด็จฯ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดแจงวาเปนของหลวงและไดมีหนงัสอืลงวนัที่ ๒๓ กรกฏาคม      
ร.ศ.๑๒๗ มาทูลวายังมีกระเบื้องพอประดับจะโปรดเกลาฯ ใหส่ังกระเบื้องหรือไม ทรงมีพระราชกระแสวา 
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เขาใจวาไมใชเงินพระคลังขางทีท่ี่จะซื้อกระเบื้องประดับ แตเปนเงนิผลประโยชนจากที่ที่อุทิศถวาย
พระปฐมเจดียเชนเดียวกับทีพ่ระพทุธบาท แตหากจะใหทรงสั่งกระเบื้องก็ไมทรงรังเกียจ แตทรง
ถามใหแนชัดวาเมื่อใดจะแลวเสร็จ 

หนงัสือโตตอบ พระราชหัตถเลขา(สําเนา)      ๔  แผน  
ร.๕ ศ.๖/๓๒(พ) 

 ๓.๒.๒๖ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ร.ศ.๑๒๘ (พ.ศ.๒๔๕๒) 
    สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ กราบทูล พระเจานองยาเธอกรมขุน -  
    สมมตอมรพนัธุราชเลขานกุาร 

แจงเรื่องกระเบื้องประดับพระปฐมเจดียทีส่ั่งเขามาเมื่อปลาย ร.ศ.๑๒๖ ยงัมีเหลอืพอใช 
ไดจายเงนิใหหางครูเซอผูสงแลว ๑๗,๕๖๙.๔๐ บาท ยงัคงคางชําระแตเมื่อหักสวนที่แตกชํารุดแลว 
คงเหลือเงินทีต่องจายอกี ๒,๓๐๖.๕๗ บาท จึงขอเบิกเงนิจํานวนนี้ ทรงมหีนังสือลงวนัที ่ ๒ 
พฤศจิกายน ร.ศ๑๒๘ รับส่ังใหพระเจานองยาเธอกรมขนุสมมตอมรพนัธุจายเงินจาํนวนนี ้

หนงัสือโตตอบ พระราชหัตถเลขา(สําเนา)      ๕ แผน  
ร.๕ ศ.๖/๓๒(พ) 

 ๓.๒.๒๗ วนัที ่๓๐ ธันวาคม ร.ศ.๑๒๘ (พ.ศ.๒๔๕๒) 
    สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ กราบทูล พระเจานองยาเธอกรมขุน -  
    สมมตอมรพนัธุราชเลขานกุาร 
 เงินรายไดจากคาเชาที่และการปลูกรานใหราษฏรจําหนายสิ่งของ ตลอดจนเงนิบํารุงอื่นๆ  
ในงานเทศกาลนมัสการพระปฐมเจดีย ร.ศ.๑๒๘ มงีานวนัที ่๒๔ - ๒๘ พฤศจิกายน มีเงินรายได
จากการตางๆ เชนทุกป เปนเงนิ ๑,๙๖๖ บาท ๑๗ สตางค หกัคาใชจายแลวคงเหลือ ๗๕๑ บาท 
๗๕ สตางค ทรงมีหนังสือตอบอนุโมทนาในสวนกุศลนั้น  

หนงัสือโตตอบ พระราชหัตถเลขา(สําเนา)      ๓  แผน  
ร.๕ ศ.๖/๓๒(พ) 

๓.๓ ปฏทิินเอกสาร สมยัรัชกาลที่ ๖ ร.ศ.๑๒๙ (พ.ศ.๒๔๕๓) - พ.ศ.๒๔๖๗ 
 ๓.๓.๑ วันที่ ๙ มกราคม ร.ศ.๑๒๙ (พ.ศ.๒๔๕๓) 

 สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  
 กราบบังคมทลู รัชกาลที่ ๖ 
เร่ือง การปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย สวนการประดับกระเบื้องนั้น เคยกราบทูลรัชกาลที ่๕

วาเปนงานใหญ แตจะทําใหสําเร็จไดไมยาก เนื่องจากเมือ่มีรถไฟมาถึงที่พระปฐมเจดยี ซึ่งเปนที่วาการ
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มณฑลแลว เมืองนี้จะเจริญข้ึนอยางรวดเรว็ จะหาผูมีศรัทธามาชวยในการปฏิสังขรณไดงาย แต
รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชดํารัสวา การปฏิสังขรณสวนองคพระเจดียนั้น เปนพระราชภาระของพระองค
เนื่องจากรัชกาลที่ ๔ ทรงตรัสฝากไว จึงมิใหเร่ียไรผูอ่ืน ใหบอกบุญเฉพาะการปฏสัิงขรณสวนอืน่ที่
ไมใชองคพระเจดีย และไดทรงพระราชทานเงินหลวง เปนคากระเบื้องและคาดําเนินการมาจนสวรรคต 
ตอไปพระองคจะทรงเหน็ควรอยางไรเนื่องจากการยังคงคางอยู 

หนงัสือโตตอบ     ๒ แผน  
ร.๖ ศ.๙.๑/๘๐ (พ) 

 ๓.๓.๒ วันที่ ๑๑ มกราคม ร.ศ.๑๒๙ (พ.ศ.๒๔๕๓) 
 พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ๖ ถงึ สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ 
 เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  
การปฏิสังขรณสวนองคพระปฐมเจดีย ซึง่เคยไดรับพระราชทานเงนิหลวง เปนคากระเบื้อง

และคาดําเนนิการมานัน้ ทรงมีพระราชกระแส “จะรับทาํตอไปจนตลอด” และมีพระราชหัตถเลขา
แจงแกสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

พระราชหัตถเลขา(สําเนา)      ๒ แผน  
ร.๖ ศ.๙.๑/๘๐ (พ) 

 ๓.๓.๓ วันที่ ๒๘ กุมภาพนัธ ร.ศ.๑๒๙ (พ.ศ.๒๔๕๓) 
 กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์ กระทรวงโยธาธิการ กราบบงัคมทูล รัชกาลที ่๖ 
ขอรับพระราชทานเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เพือ่ใชคืนเงินรองจายของกระทรวงโยธาธิการ ซึ่งจาย

เปนคาแรงและคาสิ่งของ และดําเนนิการซอมและทําสิง่ตางๆ ในพระวิหาร(หลวง)ที่พระปฐมเจดยี
เพิ่มเติม ตามพระบรมราชโองการ ซึ่งมีส่ิงที่ดําเนินการแลว คือ ร้ือผนังเกาออกทําใหม เลื่อนฐานพระ
มาขางหนา ปนฐานและทาํเรือนแกวพระนิรันตรายที่ผนังประจนัหองใหม ร้ือผนงัดานในเจาะเปน
ชองคูหาใหญปนลวดลาย ปดทองลายฉลุเพดาน กับปูพืน้หนิออน 

หนงัสือโตตอบ      ๑  แผน  
ร.๖ ศ.๙.๑/๘๐ (พ) 

 ๓.๓.๔ วันที่ ๗ มนีาคม ร.ศ.๑๓๐ (พ.ศ.๒๔๕๔) 
  พระยามหาอํามาตย∗ ราชปลัดทูลฉลอง ถงึ พระเจาพี่ยาเธอกรมหลวง 
  ปราจิณกิติบดี ราชเลขานุการ 

                                                  
 ∗

  พระยามหาอํามาตยาธิบดี (เส็ง วิรยศิริ) 
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 กระทรวงมหาดไทยไดรับใบบอกพระยาสนุทรบุรี ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครไชยศรี   
ลงวนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ ร.ศ.๑๓๐ วาพระยาวรสทิธิ์เสววีัตร∗ กับตวนภรรยา  ยกทีด่ินไรนอยหนาที่ 
ต.บอพลับ อ.พระปฐมเจดีย จํานวน ๒๓ ไร ๒ งาน ๒๐ วา เก็บคาเชาไดปละ ๔๐ บาท ใหเปน
สมบัติของพระปฐมเจดีย และไดโอนกรรมสิทธิใหพระปฐมเจดียแลว 

หนงัสือโตตอบ      ๑  แผน  
ร.๖ ศ.๙.๒/๖ (พ) 

 ๓.๓.๕ วันที่ ๓ พฤษภาคม ร.ศ.๑๓๐ (พ.ศ.๒๔๕๔) 
 กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์ กระทรวงโยธาธิการ กราบทูล พระเจาบรมวงศเธอ 
 กรมขุนสมมตอมรพันธุ ราชเลขานุการ 
ขอใหนําความขึ้นกราบทูล เร่ือง ขอพระราชทานเงินทีจ่ายเปนคาซอมส่ิงตางๆ ในพระ

วิหารหลวงที่พระปฐมเจดีย ตามที่ไดสงหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๘ กุมภาพนัธ ร.ศ.๑๒๙∗∗ มาเมื่อศก
กอน ซึ่งคาดวาหนงัสือดังกลาวอาจหลงอยูยังมิไดทูลเกลาฯ จงึยังไมไดรับเงินดังกลาว และ
ขณะนั้นทางกระทรวงฯ ไมมเีงินพอจะจายได 

หนงัสือโตตอบ     ๑  แผน  
ร.๖ ศ.๙.๑/๘๐ (พ) 

 ๓.๓.๖ วันที่ ๓ พฤษภาคม ร.ศ.๑๓๐ (พ.ศ.๒๔๕๔) 
 กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์ กระทรวงโยธาธิการ กราบบงัคมทูล รัชกาลที ่๖ 
ขอพระราชทานตัง้เงนิเปนการจรทาํการปฏสัิงขรณพระพทุธรูปยนื(พระรวง) ซึง่เชิญพระเศยีร 

กับพระหัตถขาง ๑ และพระบาท มาจากเมืองสวรรคโลก จะประดิษฐานที่หนาวหิาร(พระประสูติ)
พระปฐมเจดีย ชางประมาณเงินที่จะปนและหลอกับตกแตงพระพุทธรูปยืนสงู ๔ วา รวมทั้งนําไป
ประดิษฐานและลงรักปดทอง เปนเงนิ ๒๑,๒๐๕ บาท ๙๕ สตางค การปฏิสังขรณหรือหลอพระยืน
ขนาดใหญเชนนี้ ชางยังไมเคยทาํ และพระยืนแตโบราณมาก็มนีอยองค และการหลอพระขนาดใหญ
ไมไดทํานานแลว สมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงจาํลองหลอพระพทุธชนิราชเปนพระนัง่ งานไมยากลาํบากเทา 

                                                  
    ∗ พระยาวรสิทธิ์เสวีวัตร (เขง สุเสวี) 
 ∗∗

 หนังสือฉบับลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ร.ศ.๑๒๙ ซึ่งกรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์ อางถึงในหนังสือฉบับนี้ 
แจงวันที่เปนวันที่ ๒๔ เม่ือตรวจสอบกับหนังสือฉบับที่อางถึงนั้น และหนังสือฉบับอื่นๆ ที่กลาวถึงหนังสือฉบับนี้ 
วันที่ ที่ถูกตองควรเปนวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ร.ศ.๑๒๙ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๘๖

งานครั้งนี้จงึนบัเปนการใหญในพระพุทธศาสนา และเปนการบํารุงวิชาชางโบราณ จึงควรใชเงิน
แผนดิน ทรงมพีระราชกระแส “อนุญาตไป” ในวนัเดียวกนันัน้ 

หนงัสือโตตอบ     ๖  แผน  
ร.๖ ศ.๙.๑/๘๑ (พ) 

 ๓.๓.๗ วันที่ ๙ พฤษภาคม ร.ศ.๑๓๐ (พ.ศ.๒๔๕๔) 
  กรมราชเลขาธิการ กราบทลู กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ ์
 รัชกาลที ่ ๖ ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหกรมพระคลังขางที่จายเงนิ จํานวน 
๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อใชคืนเงนิรองจายของกระทรวงโยธาธิการ จาํนวน ๖,๕๘๒ บาท ๙๘ สตางค    
ที่จายเปนคาซอมและเปนคาทําสิง่ตางๆ ในพระวหิารหลวงทีพ่ระปฐมเจดีย ทีย่ังไมเสร็จตอไป 

หนงัสือโตตอบ(สําเนา)      ๑  แผน  
ร.๖ ศ.๙.๑/๘๐ (พ) 

 ๓.๓.๘ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ร.ศ.๑๓๐ (พ.ศ.๒๔๕๔) 
  พระราชกระแสรัชกาลที ่๖ ทูล กรมขนุสมมตอมรพันธุ 
 ใหจายเงนิจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ทีท่รงพระราชทานพระบรมราชานุญาต เพื่อใชเปน    
คาซอมและทาํสิ่งตางๆ ในพระวหิารหลวงทีพ่ระปฐมเจดีย ใหกรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์รับไป 

หนงัสือโตตอบ(สําเนา)      ๑  แผน  
ร.๖ ศ.๙.๑/๘๐ (พ) 

 ๓.๓.๙ วันที่ ๑ สิงหาคม ร.ศ.๑๓๐ (พ.ศ.๒๔๕๔) 
 สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  
 กราบบังคมทลู รัชกาลที่ ๖ 
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ส่ังกระเบื้องประดบัองคพระปฐมเจดียทีย่ังคงคางอยู 

จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ แผน ตามราคาจากหางครูเซอรที่เคยรับสงกระเบื้องมากอน ซึง่ทางหางรับปาก
จะสงกระเบื้องชนิดเดิม รวมคาสงถงึพระปฐมเจดีย ในราคา ๑๐๐ ละ ๑๐ บาท ๕๐ สตางค      
รวมเงนิ ๔๒,๐๐๐ บาท จะสงใหเดือนละ ๓๐,๐๐๐ แผน ตั้งแตเดือนกันยายน ไปจนครบจํานวน 

หนงัสือโตตอบ(สําเนา)      ๒  แผน  
ร.๖ ศ.๙.๑/๘๐ (พ) 

 ๓.๓.๑๐ วันที่ ๗ สิงหาคม ร.ศ.๑๓๐ (พ.ศ.๒๔๕๔) 
 พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ๖ ถงึ สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ 
 เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๘๗

ทรงมพีระราชกระแส “อนุญาต” และมพีระราชหัตถเลขา แจงอนญุาตการสั่งกระเบื้อง
ประดับองคพระปฐมเจดีย จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ แผน ราคา ๔๒,๐๐๐ บาท 

พระราชหัตถเลขา(สําเนา)      ๒  แผน  
ร.๖ ศ.๙.๑/๘๐ (พ) 

 ๓.๓.๑๑ วันที่ ๗ สิงหาคม ร.ศ.๑๓๐ (พ.ศ.๒๔๕๔) 
 พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ๖ ถงึ พระยาศภุกรณบรรณสาร 
ใหจายเงนิใหกระทรวงมหาดไทย เมื่อตัง้เบกิคากระเบื้องประดับองคพระปฐมเจดีย ซึง่ทรงรับ

เปนธุระไว จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ แผน เปนเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท 
พระราชหัตถเลขา(สําเนา)      ๑  แผน  

ร.๖ ศ.๙.๑/๘๐ (พ) 
 ๓.๓.๑๒ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๔๕๖ 

  (ไมปรากฎผูบันทกึ) ถงึ เจาพระยาธรรมาธิกรณ อธบิดีกรมศิลปากร  
 สงนามพระรวงทีท่รงพระราชทานมาพรอมหนังสือ ทรงพระราชทานนามวา “พระรวงธรรมสามี 
ศรีอินทราทิตยกิติอุดม สถติยปฐมเจติยสถาน วชิรราชสมภารปูชนียบพิตร”∗ 

หนงัสือโตตอบ(สําเนา)     ๒  แผน  
ร.๖ ศ.๙.๑/๘๐ (พ) 

 ๓.๓.๑๓ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๖ 
 เจาพระยาธรรมาธิกรณ อธิบดีกรมศิลปากร  กราบบงัคมทูล รัชกาลที ่๖ 
 ขอรับพระราชทานเงนิประมาณการจาํนวน ๖๑,๕๐๐ บาท เพื่อแกไขพระวิหาร

พระประสูติ เปนวหิารสาํหรับประดิษฐานพระรวง ซึง่โปรดเกลาฯ ใหกรมศิลปากรจัดการหลอ
ปฏิสังขรณ และแกบันไดใหญพนักนาคขึ้นบนลานทีพ่ระปฐมเจดีย โดยใหแกตามแบบใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๗ มีรายการที่ตองแกไข คือ พระวหิารรื้อของเกาตัง้แตมุขดานนอก
ถึงหองประธาน ๑ หอง ทําฐานรากและทาํเสาแตละหอง ตลอดจนบันไดดวยแฟโรคอนกรีต หลงัคา
มุงกระเบื้องเคลือบสีพื้น บนัไดรื้อของเกาปูหินออนฝร่ังทั้ง ๒ ชั้น ทําชานพักและพนกั ๒ ขาง
หลอแฟโรคอนกรีตลูกมะหวด ราวพนักหลอซีเมนตปนเปนตัวนาคมหีวัและหางตามแบบ หลอที่ตั้ง
พระพทุธรูปดวยแฟโรคอนกรีต ทําเปนซุมเรือนแกวลงรักปดทองประดับกระจก ปนลายชอฟา 

                                                  
 ∗  ตอมามีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๖ ทรงพระราชทานนามพระรวงวา 
“พระรวงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตยธรรโมภาส มหาวชิราวุธราชบูชนียบพิตร” ซึ่งปนนามที่ใชมาจนปจจุบัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๘๘

ใบระกา หนาบัน บัวปลายเสา คอสอง และชองคูหาตามแบบ ทาสีผนังหลังพระ เพดานทาสีปดทอง
ลายฉลุ แกชองหนาตางเกาเปนประตู มทีางเดินเขาทัง้ ๒ ประตู  

หนงัสือโตตอบ    ๓  แผน  
ร.๖ ศ.๙.๑/๘๐ (พ) 

 ๓.๓.๑๔ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๖ 
  พระยาเทพทวารวดี∗ จางวางมหาดเลก็ กราบบังคมทลู รัชกาลที่ ๖ 

 ขอพระราชทานเบิกเงนิพระคลังขางที่เปนพิเศษ จํานวน ๑,๕๒๕ บาท ๕๐ สตางค และ
เงินซึง่ขาราชการในกรมมหาดเล็กเรี่ยไรสงไวที่พระคลงัขางที่ จํานวน ๔๓๔ บาท ๒๕ สตางค เพือ่
จายใหพระยาอนุศาสนจิตรกร∗∗ จายคาจางเหมาจีนประดับหินออน ขอบฝาผนังทีพ่ระวหิารหลวง
พระปฐมเจดีย 

หนงัสือโตตอบ          ๒  แผน  
ร.๖ ศ.๙.๑/๘๐ (พ) 

 ๓.๓.๑๕ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๕๖ 
  พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ๖ ถงึ พระยาศภุกรณบรรณสาร 
ใหจายเงนิพระคลังขางที่เพิม่เติม จาํนวน ๑,๕๒๕ บาท ๕๐ สตางค และเงินซึง่ขาราชการ

ในกรมมหาดเล็กเรี่ยไรฝากไว จาํนวน ๔๓๔ บาท ๒๕ สตางค เพื่อจายใหพระยาอนศุาสนจิตรกร 
รับไปจายคาจางเหมาจีนประดับหินออน ขอบฝาผนังทีพ่ระวหิารหลวงพระปฐมเจดยี 

พระราชหัตถเลขา(สําเนา)      ๑  แผน  
ร.๖ ศ.๙.๑/๘๐ (พ) 

 ๓.๓.๑๖  วนัที ่๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๕๖ 
   พระยาเทพทวารวดี อธิบดีกรมมหาดเล็ก กราบบงัคมทลู รัชกาลที่ ๖ 
 ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกเงินพระคลังขางที่ จํานวน ๔,๔๖๖ บาท ใหพระยา
อนุศาสนจิตรกร เปนคาลงรักปดทองหนาตาง ประตู และเขียนพระวหิารหลวงทีพ่ระปฐมเจดีย 

หนงัสือโตตอบ(สําเนา)     ๑  แผน  
ร.๖ ศ.๙.๑/๘๐ (พ) 

 

                                                  
                ∗ พระยาเทพทวารวดี (สาย ณ มหาชัย)  ภายหลังเปนพระยาบําเรอบริรักษ 
              ∗∗  พระยาอนุศาสนจิตรกร (จัน จิตรกร) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๘๙

 ๓.๓.๑๗  วนัที ่๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๕๖ 
   ราชเลขานุการ ถึง พระยาเทพทวารวดี อธิบดีกรมมหาดเล็ก 
 พระราชทานพระบรมราชานญุาตใหเบิกเงนิพิเศษ จาํนวน ๔,๔๖๖ บาท ใหพระยา
อนุศาสนจิตรกร เปนคาลงรักปดทองหนาตาง ประตู และเขียนพระวหิารหลวงทีพ่ระปฐมเจดีย 

หนงัสือโตตอบ(สําเนา)     ๑  แผน  
ร.๖ ศ.๙.๑/๘๐ (พ) 

 ๓.๓.๑๘  วันที ่๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๕๖ 
   พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ๖ ถงึ พระยาศภุกรณบรรณสาร 

 อนุญาตใหจายเงนิพิเศษ จาํนวน ๔,๔๖๖ บาท ใหกรมมหาดเลก็รับไป จายใหพระยา
อนุศาสนจิตรกร เปนคาลงรักปดทองหนาตาง ประตู และเขียนพระวหิารหลวงทีพ่ระปฐมเจดีย 

พระราชหัตถเลขา(สําเนา)       ๑  แผน  
ร.๖ ศ.๙.๑/๘๐ (พ) 

 ๓.๓.๑๙  วันที ่๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๗ 
    กรมราชเลขาธิการ ถงึ เจาพระยาธรรมาธิกรณ อธิบดีกรมศิลปากร  
 แจงใหกรมพระคลังขางที่จายเงนิจํานวน ๖๑,๕๐๐ บาท เพื่อแกไขพระวิหารพระประสูติ 
และแกบันไดใหญพนักนาค  ที่พระปฐมเจดียแลว และในวนัเดียวกันนี้ไดมีหนงัสือถึง พระยา
ศุภกรณบรรณสาร ใหจายเงนิจํานวนดังกลาว แกกรมศลิปากร 

หนงัสือโตตอบ(สําเนา)    ๒  แผน  
ร.๖ ศ.๙.๑/๘๐ (พ) 

 ๓.๓.๒๐  วันที ่๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๕๗ 
   เจาพระยาธรรมาธิกรณ อธบิดีกรมศิลปากร กราบบงัคมทูล รัชกาลที ่๖ 
หมอมเจาอนุชาติศุขสวัสดิ์ เจากรมโยธาแผนกใหญกรมศิลปากร ไดตรวจประมาณการซอม

และแกหลังคาพระวิหารหลวง ทีพ่ระปฐมเจดีย เปน ๒ อยาง คือ เปลี่ยนเครื่องบนเปนแฟโรคอนกรีต
ทั้งหมด ใชกลอนระแนงไมสัก เปนเงนิ ๒๕,๐๐๐ บาท หรือซอมส่ิงทีช่ํารุดดวยเครือ่งไมอยางเดมิ 
เปนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท หากทรงมพีระราชดําริตามรายการใด ขอรับพระราชทานเงินตามรายการ 
เพื่อดําเนินการ พระวิหารนี้กวาง ๑๐ เมตร ยาว ๒๗ เมตร ๕๐ เซนติเมตร สูงจากพื้นถึงเพดาน ๗ เมตร 
๒๕ เซนติเมตร ทายหนังสือมีรายการประมาณการซอมและแกหลังคาทั้ง ๒ อยาง 

หนงัสือโตตอบ      ๔  แผน  
ร.๖ ศ.๙.๑/๘๐ (พ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙๐

 ๓.๓.๒๑  วันที ่๓ กนัยายน พ.ศ.๒๔๕๗ 
   กรมราชเลขาธิการ ถงึ  เจาพระยาธรรมาธิกรณ อธบิดีกรมศิลปากร  
ทรงโปรดเกลาฯ ใหเปลีย่นเครื่องบนหลงัคาพระวหิารหลวง ที่พระปฐมเจดีย เปนอยางที ่๑ 

คือ เปนแฟโรคอนกรีต และใชกลอนระแนงไมสัก ทรงพระราชทานพระราชหัตเลขา ส่ังกรมพระคลงั
ขางทีจ่ายเงนิ จาํนวน ๒๕,๐๐๐ บาทแลว และในวนัเดียวกันนี้ไดมีหนงัสือถงึ พระยาศุภกรณ
บรรณสาร ใหจายเงินจาํนวนดังกลาว แกเจาพระยาธรรมาธิกรณ  

หนงัสือโตตอบ(สําเนา)  ๒  แผน  
ร.๖ ศ.๙.๑/๘๐ (พ) 

 ๓.๓.๒๒  วนัที ่-  ธนัวาคม พ.ศ.๒๔๕๗∗ 
   เจาพระยาธรรมาธิกรณ อธบิดีกรมศิลปากร กราบบงัคมทูล รัชกาลที ่๖ 

 ขอพระบรมราชานุญาตเพิม่เติม เร่ืองแกไขพระวหิารพระประสูติ ทีน่ครปฐม ซึง่กรมศลิปากร 
ดําเนินการอยู เนื่องจากมีส่ิงที่ตองทําเพิ่มเติม คือ หลอฐานทองเหลืองเพื่อประดิษฐานพระรวง และ
ปูพื้นหินออนทีช่านระหวางบนัไดนาคกับหนาพระวิหาร และสิ่งอ่ืนๆ เปนจํานวนเงิน ๑๗,๓๒๐ บาท 

หนงัสือโตตอบ      ๒  แผน  
ร.๖ ศ.๙.๑/๘๐ (พ) 

 ๓.๓.๒๓  วนัที ่๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๗∗∗   
   กรมราชเลขาธิการ ถงึ เจาพระยาธรรมาธิกรณ อธิบดีกรมศิลปากร  
ทรงพระราชทานพระราชหัตเลขาลงวนัที ่ ๓๐ ธันวาคม ส่ังพระยาศุภกรณบรรณสาร    

กรมพระคลังขางที่ใหจายเงนิ จาํนวน ๑๗,๓๒๐ บาท ใหเปนคาสิง่ที่ตองทําเพิ่มเติม ในการแกไข
พระวหิารพระประสูติ ทีน่ครปฐมแลว 

หนงัสือโตตอบ(สําเนา)       ๒  แผน  
ร.๖ ศ.๙.๑/๘๐ (พ) 

 

                                                  
    ∗  หนังสือฉบับนี้มิไดลงวันที่ คงมีแตเดือน และป พ.ศ. ตามที่ปรากฎ 
 ∗∗

  ในตนฉบับชุดเอกสาร มีเอกสารตอจากเอกสารวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๗  นี้ ๑ แผน 
สันนิษฐานวาพลัดออกจากเรื่อง มีขอความวา “หมายเหตุ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๗๕/๔๔๙๓ ลงวันที่ 
๒๔ สิงหาคม แลที่ ๒๐๔/๕๔๔๙ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๔๕๘ เร่ือง ยายศาลเจาดานตะวันออกองคพระ
ปฐมเจดีย เพื่อสรางบันไดใหม (หนังสือเก็บเบ็ดเตล็ดแผนกเรื่องที่ ๕๕/๓๐)” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙๑

 ๓.๓.๒๔  วนัที ่๘ มนีาคม พ.ศ.๒๔๕๘ 
   เจาพระยาศรีวิไชยชนนิทร กราบบงัคมทลู รัชกาลที่ ๖ 
เจาพระยาศรีวไิชยชนินทร เปนผูวาราชการเมืองนครไชยศรี เมื่อพ.ศ.๒๔๓๘ ในเดือนเมษายน 

พ.ศ.๒๔๓๙ ไดทําพธิีถือน้ําพระพพิัฒนสตัยา ทีพ่ระระเบียงพระปฐมเจดีย พบวากระเบื้องประดบั
องคพระแตกหลนลงมา เหลอืเพยีง ๑ ใน ๘ และมีตนไมตางๆ ข้ึนทัว่ไป พระวหิารทิศ และพระระเบยีง
ชั้นบนชํารุดทรุดโทรมมาก ไดสอบถามกรมการที่ทําการมาตั้งแตคร้ังเจาพระยาทิพากรวงศ ทราบวา
เดิมการประดบักระเบื้อง ใชเสาหลกัแพและไมเบญจพรรณทํานั่งราน ตอมาพวกไมสูงขึ้นซอมแซม 
โดยใชเหล็กยาวตีติดกับที่ๆ จะติดกระเบือ้ง แลวใชไมพะองพาดทําการ เสร็จแลวจึงถอนเหล็กร้ือ
นั่งรานลงเปนตอนๆ เมื่อกะประมาณการใชเสาหลกัแพไมเบญจพรรณทํานั่งรานจะตองใชเงนิมาก 

ตอมาพ.ศ.๒๔๔๑ ไดเล่ือนเปนสมุหเทศาภิบาลมณฑล จึงปรึกษาขาราชการเรื่องบํารุงพระปฐม
เจดีย โดยเรี่ยไรเงนิซอมพระวหิารทิศ เปนเงนิ ๘,๐๐๐ บาท และพระระเบยีงชั้นบน เปนเงนิ ๑๗,๓๖๐ บาท 
แตการซอมแซมพระวหิารทิศครั้งนี้บางสิ่งยงัมิไดซอมแซม จึงมีผูบริจาคทรัพยดาํเนนิการตอมา 

พ.ศ.๒๔๔๒ สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ เสดจ็มาตรวจราชการในปนัน้ไดทอดพระเนตร
เห็นการซอมแซมดังกลาว และใหวิศวกรมาตรวจจัดการการประดับกระเบื้อง โดยฝงเหล็กที่คอระฆัง
ชั้นบนมีบันไดพาดสําหรับข้ึนประดับ สวนกระเบื้องและปูนซิเมนตใชชักรอกขึ้น ใหพวกไมสูงทดลอง
ก็ประดับไดดี แตการประดับจะตองทาํการนานป เสียเงนิคาจางมาก จึงใหหลวงไชยราษฏรรักษา 
พระธํามรงคเรือนจํามณฑล จายนักโทษทาํการวันละ ๓๐ – ๔๐ คนทกุวัน 

หอระฆงัโดยรอบชาํรุดทรุดโทรมมาก ชางรบัเหมาซอมราคาหลงัละ ๒๔๐ บาท มีบุคคลตางๆ 
รวมบริจาคทรพัยซอมแซมจนแลวเสร็จ เมื่อเปดการเดนิรถไฟสายใตใน พ.ศ.๒๔๔๕ รัชกาลที่ ๕ 
เสด็จมานมัสการทางรถไฟ ทรงทอดพระเนตรการปฏสัิงขรณที่ไดทาํแลวทรงอนโุมทนา และทรงมี
พระบรมราชานุญาต ใหบอกบุญทายกปฏิสังขรณการอื่นๆ ได สวนการประดับกระเบื้องพระปฐม
เจดียจะทรงทาํเอง เนื่องจากรัชกาลที่ ๔ ทรงรับส่ังฝากไว  เมื่อไดรับพระบรมราชานุญาต ใหบอก
บุญเรี่ยไรปฏิสังขรณการอื่นๆ จึงเหน็วาจะตองมีพนักงานดูแลการกอสรางซอมแซม และเปนผูรับ
เงินเรีย่ไร จึงใหหลวงพุทธเกษตรานุรักษ เปนเจาพนักงานรักษาองคพระปฐมเจดีย 

อักษรขอมที่ผนังพระระเบียงคดชํารุดหลดุลบเลือนมาก ไดขอใหพระสาสนโสภณ(ออน) 
วัดราชประดิษฐ จัดสงฆออกมาตรวจแก ไดบอกบุญเรี่ยไรตามราคาเหมารวม ๒๔ หอง เปนเงนิ 
๒,๔๘๐ บาท ไดจารึกนามผูบริจาคในแผนศิลาติดที่ผนงั นอกจากนีพ้ระเจาบรมวงศเธอกรมพระ 
เทวะวงศวโรปการ ทรงซอมแซมพระที่นั่งทรงโปรย และมีผูบริจาคซอมแซมศาลาการเปรียญชั้นลาง  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙๒

เมื่อมีการเดนิรถไฟ ไดคิดอานที่จะตัดถนนจากสถานี ตรงมาถงึพระระเบียงชัน้ลาง เมื่อ
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินนีารถ เสด็จมาประทบัที่เมืองนครปฐม ไดเสด็จพระราชดําเนนิ
ประพาสถนน จึงนําความกราบทูลฯ เร่ืองกฏิุสงฆซึง่กดีขวางอยู หากจะเรี่ยไรก็เปนเงนิมาก จึงทรงรบั
เร่ียไรพระบรมวงษานวุงศฝายใน หากไมพอใหเร่ียไรภรรยาขาราชการตอไป ไดทําการยายศาลา
การเปรียญเปนเงนิ ๒,๐๐๐ บาท ยายกุฏิ หอระฆัง หอสวดมนต รวม ๒๑ หลัง เปนเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท 
ขณะนั้นสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ เสด็จออกมาดวย ทรงตรวจที่ๆ จะสรางวัดและไดให
ยายมาสรางทีถ่นนขวาพระ 

เมื่อยายกุฏิมาสรางทีถ่นนขวาพระแลว จงึไดตัดถนนจากสถานีรถไฟ ตรงมาถงึบันไดพระ
ปฐมเจดีย สมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินนีารถ ทรงพระราชทานเงนิ ๑๒,๐๐๐ บาท สราง
บันไดนาคอีกตอนหนึ่ง และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงบริจาคทรัพยสรางโฮเตล็
ถวายเปนสมบัติของพระปฐมเจดีย สําหรับเก็บเงนิคาเชาบํารุงองคพระ และใหเปลี่ยนใชศิลาปพูื้น
พระระเบียงชัน้บนแทนกระเบื้องซิเมนต 

เงินพระราชทานเดือนละ ๑๖๐ บาท และเงินการกุศลทีรั่บบริจาคไว เมื่อหักจายแลว รวม 
๒ ประเภท คงเหลือ ๒๘,๘๓๗ บาท ๖๘ สตางค จึงเหมาใหเปลี่ยนพระระเบียงชัน้ลาง ซึ่งทรุดโทรมมาก
ซอมไมได โดยเปลี่ยนเปนกาํแพงรอบ ๔ ดาน รวม ๑๕๗ หอง เปนเงนิ ๑๒,๒๒๖ บาท ๔๐ สตางค 
และไดขอใหพนักงานกรมศลิปากรมาตรวจจัดการ ทาํประตูใหญทางบันไดนาค และบันไดยักษ   
๒ ประตู ประตูเล็กดานถนนขวาพระและหลังพระ ๒ ประตู เปนเงนิ ๖,๖๕๗ บาท ๗๖ สตางค เมื่อ
รวมคาใชจาย ๒ รายการแลว คงขาดเงิน ๕๗๔ บาท ๘๘ สตางค ไดยืมเงนิที่รัชกาลที่ ๕ 
พระราชทานไวมาดาํเนนิการ เมื่อมีผูบริจาคเพิ่มเติมไดใชคืนเงนิดังกลาว จนงานแลวเสร็จ 

ทายหนังสือนี ้ ไดกราบทูลถึงขาราชการที่ทาํหนาที่บาํรุงพระปฐมเจดีย คือ หลวงพทุธ - 
เกษตรานุรักษ ซึ่งถึงแกกรรมแลว และเปนผูที่เอาใจใสตอหนาที่อยางดีเยีย่ม มคีวามประพฤติดี
เปนทีเ่ชื่อถือ จึงมีผูเต็มใจบริจาคเงินบํารุง และยังชอบเสาะแสวงหาโบราณวัตถุมาตั้งไว ใหผูมา
นมสัการพระปฐมเจดียไดชม นอกจากนีห้ลวงไชยราษฏรรักษา พระธาํมรงคเรือนจาํกเ็ปนผูที่เอาใจใส
ดูแลชวยเหลืองานของหลวงพุทธเกษตรานรัุกษมาก  โดยเลือกนกัโทษที่เหมาะกับงานไมหลบหน ี
เปนการเบาแรงหลวงพุทธเกษตรานุรักษ นอกจากนีข้าราชการอืน่ๆ ในมณฑลก็เอาใจใสในการ
บํารุงพระปฐมเจดียทุกอยาง 

หนงัสือโตตอบ  ๑๖  แผน  
ร.๖ ศ.๙.๑/๘๐ (พ) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙๓

 ๓.๓.๒๕  วนัที ่๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๘ 
   กรมศิลปากร(ไมปรากฎผูบันทกึ)∗ กราบบังคมทูล รัชกาลที ่๖ 
การแกไขพระวิหารพระประสูติเพื่อประดิษฐานพระรวง ทีว่ัดพระปฐมเจดีย มีส่ิงที่ตองขอ

พระบรมราชานุญาตเพิ่มเตมิอีก คือ ทาสีปดทองลายดาวเพดาน บัวกรอบแวนและเฟองคอสอง 
เปนจํานวนเงนิ ๕,๐๐๐ บาท 

หนงัสือโตตอบ(สําเนา)       ๑  แผน  
ร.๖ ศ.๙.๑/๘๐ (พ) 

 ๓.๓.๒๖  วันที ่๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๘ 
   ไมปรากฎผูบันทกึ  ถึง  เจาพระยาธรรมาธิกรณ อธบิดีกรมศิลปากร 
ทรงโปรดเกลาฯ ใหกรมพระคลังขางที่จายเงินเพิ่มเตมิ เปนจํานวน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อทํา

พระวหิารสําหรับประดิษฐานพระรวง ที่พระปฐมเจดยีแลว และในวนัเดียวกันนี้ไดมีหนังสือถึง   
พระยาศุภกรณบรรณสาร ใหจายเงนิจาํนวนดังกลาว แกกรมศิลปากร 

หนงัสือโตตอบ(สําเนา)     ๒  แผน  
ร.๖ ศ.๙.๑/๘๐ (พ) 

 ๓.๓.๒๗  วนัที ่๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๓ 
   พระยาประสทิธิ์ศุภการ จางวางเอก ผูสําเร็จราชการมหาดเล็ก 
   กราบบังคมทูล รัชกาลที ่๖ 
จางวางตรีพระยามหนิทรเดชานวุัตร สมหุเทศาภิบาลมณฑลนครไชยศรี แจงวาพระอโุบสถ 

บนลานพระปฐมเจดียชํารุดมาก จะจัดการซอมแตบางอยางเกรงวาจะไมมั่นคงถาวรพอ และไมทราบวา 
จะทรงพระราชศรัทธาปฏิสังขรณหรือไม หากไมแลวจะไดบอกบุญเรี่ยไร และทําขึน้ใหมในทีเ่ดิม  

หนงัสือโตตอบ     ๑  แผน  
ร.๖ ศ.๙.๑/๘๐ (พ) 

 ๓.๓.๒๘  วนัที ่-  กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๓∗∗  
   กรมราชเลขาธิการ พระราชวังบางปะอิน∗∗∗ ถึง พระยาประสิทธิ์ศุภการ 

                                                  
       ∗  สันนิษฐานวา คือ เจาพระยาธรรมาธิกรณ เนื่องจากเปนผูดูแลการแกไขพระวิหารพระประสูติ 
   ∗∗  หนังสือฉบับนี้มิไดลงวันที่ คงมีแตเดือน และป พ.ศ. ตามที่ปรากฎ 

 ∗∗∗ ผูบันทึกลงนามดวยอักษรยอ “ธ” ลงนามแทนราชเลขาธิการ และในหนังสือที่พิมพเผยแพร ได
พิมพนามเต็มวา “ธานีนิวัต” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙๔

มีบันทึกพระราชกระแส เร่ือง การปฏิสังขรณพระอุโบสถบนลานพระปฐมเจดีย วนัที ่ ๑๐ 
กรกฎาคม วา “ใหบอกบุญเรี่ยไรเถิด เราจะเขาดวย สวนการทีจ่ะปฏิสังขรณ ขอใหชางกรมศิลปากร 
ออกไปตรวจและออกความเห็นกอนจะด”ี กรมราชเลขาธิการ จึงมีหนังสือถึง พระยาประสิทธิ์ศุภการ 
แจงพระราชกระแสดังกลาว และแจงเพิม่เติมวาไดแจงอธิบดีกรมศลิปากร เพื่อทําความตกลงกับ
พระยาประสิทธิ์ศุภการแลว และมีสําเนาหนังสืออีก ๑ ฉบับ ถงึ  เจาพระยาธรรมาธิกรณ อธิบดีกรม
ศิลปากร เขียนโดยบุคคล สถานที ่ และระบุวันเวลาเชนดียวกัน แจงเรื่องดังกลาว และใหทาํความ
ตกลงกับเจาหนาที่ตอไป 

หนงัสือโตตอบ(สําเนา)   ๓  แผน  
ร.๖ ศ.๙.๑/๘๐ (พ) 

 ๓.๓.๒๙  วนัที ่๙ มนีาคม พ.ศ.๒๔๖๓∗ 
   พระยาประสทิธิ์ศุภการ จางวางเอก ผูสําเร็จราชการมหาดเล็ก 
   กราบบังคมทูล รัชกาลที ่๖ 

 การปฏิสังขรณพระอุโบสถบนลานพระปฐมเจดีย ไดแจงพระบรมราชโองการแกสมหุเทศาภิบาล 
มณฑลนครไชยศรีแลว และทางมณฑลไดแจงมาเมื่อเดือนธนัวาคมศกวานี ้สมเด็จพระมหาสมณะ∗∗ 
เสด็จฯ ทีน่ครปฐม ทรงทราบเรื่องดังกลาว รับส่ังใหกราบทูล หากจะทรงโปรดเกลาฯ ใหพระองครับ
เปนแมกองจัดการปฏิสังขรณก็จะทรงยนิดี จะทรงหาพระที่เปนผูชํานาญมาเปนนายงาน ซึ่งอาจจะ
ใชจายเงินนอยลง ในวันเดยีวกนันัน้ ทรงมีพระราชกระแส “ไมขัดของ อนุ.” และลงพระปรมาภิไธย 
“ราม ๖” และมีหนงัสือกรมราชเลขาธิการ ลงนามโดย จักรปาณี ลงวันที่ ๑๒ มนีาคม ถึงพระยา
ประสิทธิ์ศุภการ แจงพระราชกระแสวาไมทรงขัดของ และพระราชทานพระบรมราชานุญาต 

หนงัสือโตตอบ หนังสือโตตอบ(สําเนา)   ๓  แผน  
ร.๖ ศ.๙.๑/๘๐ (พ) 

 
  

                                                  
    ∗ สังเกตวาเอกสารลําดับที่ ๓.๓.๒๘  ลงวันที่ -  กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๓  กับหนังสือฉบับนี้ ลงวันที่  ๙ 
มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๓ ซึ่งเปนวัน เดือน ป แบบเกา เนื่องจากหนังสือฉบับนี้เขียนในปรุงขึ้น แตยังไมเขาสูวัน
มหาสงกรานต ในเดือนเมษายน ซึ่งนับเปนปใหมแบบไทย จึงยังคงใชปพ.ศ.๒๔๖๓ 

 ∗∗
 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙๕

 ๓.๓.๓๐  วันที ่-  ธนัวาคม พ.ศ.๒๔๖๗∗   
   พระราชสุธ ีเจาอาวาสวัดพระปฐมเจดีย กราบบังคมทลู รัชกาลที่ ๖ 

 ขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตพิเศษ ใหการออกโฉนดที่วัดพระปฐมเจดียรวมถนนขวาพระ
เขาดวย เพื่อเชื่อมบริเวณที่ตั้งเสนาสนะ กับบริเวณที่ตั้งพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย ใหเปนผืนเดียวกนั 
เนื่องจากขณะนั้นยังไมมกีารกําหนดเขตพระอารามที่แนนอน และถนนขวาพระคัน่กลางอยู 

หนงัสือโตตอบ        ๔  แผน  
ร.๖ ศ.๙.๒/๓๓ (พ) 

 ๓.๓.๓๑  วันที ่๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๗ 
   เจาพระยามหิธร ราชเลขาธิการ ถึง เจาพระยาธรรมาธิกรณ อธิบดีกรมศิลปากร  

 สอบถามความเหน็ในหนาที ่ เร่ือง พระราชสุธ ี เจาอาวาสวัดพระปฐมเจดีย ขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตพเิศษ ใหการออกโฉนดที่วัดพระปฐมเจดียรวมถนนขวาพระเขาดวย  

หนงัสือโตตอบ(สําเนา)    ๑  แผน  
ร.๖ ศ.๙.๒/๓๓ (พ) 

 ๓.๓.๓๒  วนัที ่๒๔ ธนัวาคม พ.ศ.๒๔๖๗ 
   พระราชสุธ ีเจาอาวาสวัดพระปฐมเจดีย ถึง เจาพระยามหิธร ราชเลขาธิการ  

 ขอถอนหนงัสอืฉบับลงวนัที ่๘ ธนัวาคม พ.ศ.๒๔๖๗ ซึ่งขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
พิเศษ ใหการออกโฉนดที่วัดพระปฐมเจดียรวมถนนขวาพระเขาดวย เนื่องจากเห็นวาเปนการไมสมควร 
ที่จะรบกวนฝาละอองธุลีพระบาท หนังสือฉบับนี้ดานหลังซอง มีการเขียนโตตอบระหวางผูลงลายมือชื่อ
ดวยอักษรยอวา “ม.ธ.” และผูลงลายมือชื่อวา “ประสิทธ”ิ สันนษิฐานวาบุคคลแรกคือ เจาพระยามหิธร 
ซึ่งแจงใหถอนเรื่องไดโดยใหบอกกระทรวงวัง และมีขอความในวงเล็บกลาววา “อนึ่งตรวจดูลายเซนต∗∗ 
เห็นผิดกันมาก ขอใหเจาคุณประสิทธิถามธรรมการดูดวย ถาไมเปนที่สงสยัก็แลวไป” ลงวนัที่ ๒๔/
๙/๖๗ และบคุคลที่ ๒ ไดตอบวา “ลิขิตพระราชสุธีฉบับนี ้ทานนํามามอบพระพพิิธ เพราะฉะนัน้ไม
ตองสอบธรรมการ ไดกราบเรียนแลว ” 
                                                  
   ∗ หนังสือฉบับนี้มิไดลงวันที่ คงมีแตเดือน และป พ.ศ. ตามที่ปรากฎ และมีหนังสือเจาอาวาสวัดพระ
ปฐมเจดีย ฉบับลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๗ (ลําดับที่ ๓.๓.๓๒  ) กลาวถึงหนังสือฉบับนี้ โดยกลาวถึงวา
เปนหนังสือลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๗ 

 ∗∗
 ลายเซนตในหนังสือฉบับนี้ ตางจากฉบับกอนหนา คือ ฉบับที่กลาวถึงวาเปนหนังสือลงวันที่ ๘ 

ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๗(ลําดับที่ ๓.๓.๒๓) โดยฉบับนี้มีลักษณะเปนลายเซนต แตฉบับกอนหนาเปนลายมือเขียน
ตัวบรรจง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙๖

หนงัสือโตตอบ    ๓ แผน  
ร.๖ ศ.๙.๒/๓๓ (พ) 

 ๓.๓.๓๓  วนัที ่๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๗ 
   เจาพระยามหิธร ราชเลขาธิการ ถึง เจาพระยาธรรมาธิกรณ อธิบดีกรมศิลปากร  

 แจงเรื่องทีเ่คยสอบถามความเหน็ในหนาที ่ เร่ือง พระราชสุธี เจาอาวาสวัดพระปฐมเจดีย 
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตพิเศษ ใหการออกโฉนดทีว่ัดพระปฐมเจดียรวมถนนขวาพระ
เขาดวยนั้น บดันี้พระราชสธุ ีไดขอถอนหนงัสือฉบับดังกลาวแลว 

หนงัสือโตตอบ    ๑ แผน  
ร.๖ ศ.๙.๒/๓๓ (พ) 

๓.๔ ปฏทิินเอกสาร สมยัรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๗๑ - พ.ศ.๒๔๗๕ 
 ๓.๔.๑ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ 

 สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ นายกราชบัณฑติยสภา ทูล สมเด็จเจาฟา
  กรมพระนริศรานวุัตติวงศ 

ไดรับเร่ืองรองทุกขจากจีนกวงผูรับเหมาทาํพระอุโบสถ ซึ่งไปขอเงินทดแทนเพื่อเลิกสัญญา
จากเทศาภิบาลและไดรับแจงวาไมมีเงิน แตถาอนุญาตใหทําตามแบบเดิมจะรับทํา เร่ืองนี้ ม.จ.ธํารงศิริ∗ 
สมหุเทศาภิบาล มณฑลนครไชยศร ี แจงวาพระเจาอยูหวัมีดํารัสถามถงึเรื่องพระอุโบสถ ไดกราบทูล
ใหทรงทราบจงึมีพระราชดํารัสใหมาเรงรัดราชบัณฑิตยสภา สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ทรงเห็นวา หากไมสามารถเรงทาํแบบใหมได ก็ควรใหเขาทําตามแบบเดิม 

หนงัสือโตตอบ(สําเนา)   ๕  แผน  
ร.๗ ศ.๙.๑/๑๒ 

๓.๔.๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ 
 สมเด็จเจาฟากรมพระนริศรานวุัตติวงศ ทลู สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  
ทูลวาชางที่จะทําการออกแบบพระอุโบสถในศิลปากรสถานมีคนเดียว จึงตองทํางานที่มี

กําหนดกอน แตจะเรงทาํแบบพระอุโบสถใหแลวภายใน ๓๐ วัน 
หนงัสือโตตอบ   ๑  แผน  

ร.๗ ศ.๙.๑/๑๒ 
 

                                                  
 ∗

 ม.จ.ธํารงศิริ ศรีธวัช 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙๗

๓.๔.๓ วันที ่๘ กรกฏาคม พ.ศ.๒๔๗๑ 
 สมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ทูล สมเด็จเจาฟากรมพระนริศรานวุัตติวงศ 
ม.จ.ธํารงศิริ มาเตือนเรื่องแบบพระอุโบสถใหมซึง่เกนิกาํหนด ๑ เดือน ตามที่นัดผูรับเหมา

เกรงจะถูกเรียกคาเสียหายเพิ่มเติม 
หนงัสือโตตอบ(สําเนา) ๑  แผน  

ร.๗ ศ.๙.๑/๑๒ 
๓.๔.๔ วันที ่๑๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๔๗๑ 
 สมเด็จเจาฟากรมพระนริศรานวุัตติวงศ  ทลู สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  
สงแบบพระอโุบสถใหม โดยใหความเหน็เพิม่เติมวา พระอโุบสถเกาตั้งพระประธานริมหองกลาง

หันพระพกัตรไปทิศตะวนัออก ทําใหทีห่นาพระแคบไมสะดวกตอการทาํสังฆกรรม ควรวางหนัไป
ทางเหนือตามอยางวัดสําคญัในพระนคร และเปดพระอุโบสถออกทางเหนือ สวนตรงกลางกท็ํา
ประตูไวตามเดิมจะสะดวกขึ้นมาก แตมี ๒ ส่ิงที่จะตองพิจารณาภายหลัง คือ ๑ ฐานพระประธาน
ยังไมสามารถกําหนดขนาดได เพราะองคพระรื้อกองไวเปนทอนๆ ๒ บัวฐานใบเสมายังไมสามารถ
กําหนดขนาดได เพราะยังไมสรุปวาจะใชเสมาของเกาหรือทําขึน้ใหม เขตเสมาเกาใตดินกับเขต
เสมาใหมบนชานชาลาไมตรงแนวกัน พระอุโบสถที่จะปลูกใหมนี้ตองทําตามแนวเสมาใหมจึงจะงาม 
และหากผูรับเหมาสงสัยในแบบหรือการสราง ใหสอบถามจากหลวงสมิทธิเลขาที่ศิลปากรสถาน 

หนงัสือโตตอบ(สําเนา)   ๓  แผน  
ร.๗ ศ.๙.๑/๑๒ 

๓.๔.๕ วันที ่๑๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๔๗๑ 
 สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ  ทลู  ม.จ. ธาํรงศิริ สมุหเทศาภิบาลมณฑล

  นครชัยศรี 
ประทานแบบพระอุโบสถ และลายพระหัตถสมเด็จเจาฟากรมพระนริศรานุวัตติวงศ ที่ทรงชี้แนะ

เร่ืองตางๆ โดยใหพิจารณาเรื่องฐานพระประธานและฐานใบเสมาภายหลงั เมื่อสรางพระอโุบสถ
และตั้งพระประทานแลว 

หนงัสือโตตอบ(สําเนา)   ๓  แผน  
ร.๗ ศ.๙.๑/๑๒ 

๓.๔.๖ วันที ่๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๑ 
 สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ  ทลู  ม.จ. ธาํรงศิริ สมุหเทศาภิบาลมณฑล

  นครชัยศรี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙๘

แจงวาแบบพระอุโบสถที่ไดใหมนี ้ ผูรับเหมาสามารถทาํตามเหมาเดิมได และใหสมหุเทศาภิบาล 
จัดหากระเบื้องเคลือบหลังคา ที่เปลี่ยนจากคอนกรีตเดิม แตไมไดรับความเห็นชอบ สมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ จงึมีหนงัสอืช้ีแจงวาไมควรทําหลงัคาคอนกรีต เพราะเกรงวาถาราวจะยาไมได และ
ควรทําเปนหลังคากระเบื้องใหเหมือนสิ่งปลกูสรางอื่นๆ ในวัด โดยใหตกลงกับผูรับเหมาและเรงลงมือทํา  

หนงัสือโตตอบ(สําเนา)   ๒  แผน  
ร.๗ ศ.๙.๑/๑๒ 

๓.๔.๗ วันที ่๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๑ 
 นายเวรวเิศษ กราบทูล  ม.จ. ธาํรงศิริ สมหุเทศาภิบาลมณฑลนครไชยศรี 
สงลายพระหตัถ รายการและแบบประกอบการกอสรางพระอุโบสถ จากสมเด็จเจาฟา  

กรมพระนริศรานวุัตติวงศ ให ม.จ.ธํารงศิริ  
หนงัสือโตตอบ(สําเนา)   ๑  แผน  

ร.๗ ศ.๙.๑/๑๒ 
๓.๔.๘ วันที ่๔ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๔๗๑ 
 สมเด็จเจาฟากรมพระนริศรานวุัตติวงศ  ทลู สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  
แจงเรื่องที่สมหุเทศาภิบาลมณฑล(ม.จ.ธาํรงศิริ) ไมตัดสินใจหลายประการ และทลูปรึกษา

เร่ืองหนิเสมา วาทรงเห็นสมควรใชอยางไร คือ ใชหินเสมาที่ขุดพบซึ่งเขาใจวาเปนของเกาสมัย
ทวารวดี จะไดชื่อทางโบราณคดี ใชหินเสมาพระอุโบสถเกาซึง่เขาใจวาทาํขึ้นในรัชกาลที ่๔ จะเปน
การรักษาพระเกียรติยศ แตหากสรางขึน้ใหมก็จะไดความงาม ทั้งนีห้ากสมเด็จฯ กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพทรงดําริวาควรใชหนึง่ในของเกา ๒ สํารับนัน้ ใหสงตวัอยางใหดูดวย และกระเบื้อง
เคลือบสีเหลืองที่จะใชมุงหลงัคานัน้หากมอียูแลวก็ขอใหสงตัวอยางใหดูดวย  

หนงัสือโตตอบ   ๑  แผน  
ร.๗ ศ.๙.๑/๑๒ 

๓.๔.๙ วันที ่(ไมปรากฏ)∗ 
 สมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ทูล สมเด็จเจาฟากรมพระนริศรานวุัตติวงศ 

                                                  
 ∗

  เอกสารฉบับนี้ มีการเขียนเชิงอรรถทายเอกสาร ดวยดินสอวา “ลายพระหัตถฉบับนี้ ไมปรากฎวัน 
เดือน ป”  เปนเอกสารที่เรียงตอจาก เอกสารลําดับที่ ๓.๔.๘ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๑ ในการนํามา
จัดเรียงในงานวิจัยนี้ จึงจัดเรียงตามแฟมเอกสารเดิม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙๙

ไดไปดูใบเสมาเกาทีพ่ระปฐมเจดีย เปนเสมาศิลาแดงเหมือนพบที่แหงอื่นๆ และมไิดเปน
หลักที่ดีที่สุดของเสมาชนิดนีเ้ชนที่พบที่วัดมหาธาตุเมืองเพชรบุรี สันนษิฐานวาพระอุโบสถจะไมได
สรางสมัยทวารวดี แตสรางขึน้สมัยลังกาวงศเขามาเมื่อเมอืงอูทองยังเปนประเทศราช เพราะวัดในสมยั
ทวารวดี หรือสมัยตอมากอนลัทธิลังกาวงศ นาจะไมมีโบสถหรือมีก็ไมปกใบเสมา ปราสาทหินทีน่ครธม 
ซึ่งสรางเปนวดัในพระพทุธศาสนาก็ไมมีโบสถเชนกัน โบสถทีม่ีใบเสมาสรางขึน้หลงัลัทธิลังกาวงศ
ทุกแหง เชน วดัที่สรางขึน้ ๔ ทิศปราสาทบายน จึงเหน็วาทีพ่ระปฐมเจดียควรใชใบเสมาของรัชกาลที่ ๔ 
เพื่อรักษาพระเกียรติยศจะดทีี่สุด และสําหรับกระเบื้องนัน้จะสัง่ทาํตองการสีใดใหแจง  

หนงัสือโตตอบ(สําเนา)   ๓ แผน  
ร.๗ ศ.๙.๑/๑๒ 

 ๓.๔.๑๐  วนัที ่๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๑ 
   อํามาตยโทพระยาจนิดารักษ ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม กราบทูล 
   สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ นายกราชบัณฑิตยสภา 
 จัดสงพทัธสมีาขางบนตรงมมุ และตรงกลาง ตามคาํสัง่สมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ 
เพื่อใหเพื่อใหชางเขียนแบบ เมื่อไดรับแลวทรงสงไปใหสมเด็จเจาฟากรมพระนริศรานุวตัติวงศตรวจสอบ 
ทรงมีความเหน็และปรกึษารวมกนัวา เสมานี้ไมเหมาะกบัพระอุโบสถทีท่ําใหม จึงทรงเขียนแบบใหม
และสงคืนเสมาเดิม 

หนงัสือโตตอบ บันทึกขอความ     ๒ แผน 
(๔) ศธ๒.๑.๑/๓๒ 

 ๓.๔.๑๑  วนัที ่๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๑  
   รองอํามาตยตรี ม.ล.ทองอยู เสนวีงศ ณ อยุธยา รักษาการแทนภัณฑารักษ ถงึ
   พระยาจนิดารักษ ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม 
 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ นายกราชบัณฑิตยสภา ประสงคศิลาธรรมจักรที่
พระปฐมเจดียมาเกบ็ในพพิธิภัณฑสถานสําหรับพระนคร และใหสงคืนพทัธสีมา ๒ หลกัและพระหัตถ
พระพทุธรูป ๑ คู ซึง่ทอดพระเนตรแลวไมทรงโปรด และสงเครื่องศลิาของพพิิธภณัฑสถานสําหรับ
พระนครตามบัญชีส่ิงของรวม ๔ รายการใหมาเก็บรักษาทีพ่ระปฐมเจดียดวย 

หนงัสือโตตอบ(สําเนา)     ๒ แผน 
(๔) ศธ๒.๑.๑/๓๒ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐๐

 ๓.๔.๑๒  วนัที ่๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๕ 
  รองอํามาตยโทสมบุญ โชติจิตร นายเวรวเิศษ กราบทูล พระองคเจาอาทิตย - 
  ทพิยอาภาผูวาราชการจังหวัดนครปฐม 
แจงการเสด็จไปตรวจการตั้งพระประธานในพระอุโบสถพระปฐมเจดีย ของสมเด็จฯ กรมพระยา

ดํารงราชานุภาพ พรอมดวยนายชางแผนกศิลปากร ในวันเสารที ่ ๒๘ พฤษภาคม โดยทางรถไฟ  
ในเวลาเชา และเสด็จกลับกรุงเทพฯ โดยรถไฟดวนปนงั ไปเสวยกลางวันที่กรุงเทพฯ ใหจัดรถยนต
มาคอยรับเสดจ็ที่สถานีรถไฟ และใหส่ังผูรับเหมามาคอยเฝาฟงพระดาํริดวย  

หนงัสือโตตอบ(สําเนา)     ๑ แผน  
ร.๗ ศ.๙.๑/๑๒ 

 ๓.๔.๑๓  วนัที ่๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๕ 
  รองอํามาตยโทสมบุญ โชติจิตร นายเวรวเิศษ ทูล ม.จ.วรวิรากร วรวรรณ 
  หวัหนาแผนกโดยสาร กรมรถไฟหลวง 
 แจงกาํหนดเสด็จไปนครปฐมตรวจการตัง้พระประธานในพระอุโบสถพระปฐมเจดีย ของ

สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ใหจัดรถสํารองถวายทัง้ไปและกลับในชัน้ที ่๑ และชัน้ที ่๓ 
หนงัสือโตตอบ   ๒ แผน  

ร.๗ ศ.๙.๑/๑๒ 
๓.๕ ปฏทิินเอกสาร สมยัรัชกาลที่ ๘ 

  วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๓ 
  หลวงนรกิจบริหาร ขาหลวงประจําจังหวัด แผนกธรรมการจังหวัดนครปฐม 
 คําสั่งแผนกธรรมการจังหวัดนครปฐม ที่ ๑๖/๒๔๘๓ เร่ือง ยุบและแตงตั้งเจาพนักงานรักษา
องคพระปฐมเจดีย อางถงึหนังสอืกรมธรรมการ ที่ ๒๖๐๐/๒๔๘๓ ลงวนัที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๓ 
ใหปรับปรุงงบประมาณองคพระปฐมเจดีย พ.ศ.๒๔๘๓ โดยใหยุบตําแหนงขุนพุทธจกัรรักษา และ
ใหพนจากหนาที่เจาพนักงานรักษาองคพระปฐมเจดีย และแตงตั้งให นายแสวง มสัีตย เปนหัวหนา
สํานกังานจัดประโยชนและรักษาองคพระปฐมเจดีย ใหหมื่นฐานาภิบาล ไวยาวจักรวดัพระปฐมเจดยี 
เปนผูชวย ตัง้แตวันที ่๑ พฤษภาคม ๒๔๘๓ เปนตนไป 

คําสั่งแตงตั้ง ๑ แผน 
(๒) ศธ ๒๕ /๙๐๓ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐๑

๓.๖ ปฏิทนิเอกสาร สมยัรัชกาลที่ ๙ พ.ศ.๒๔๙๖ - พ.ศ.๒๕๒๔ 
 ๓.๖.๑ วันที่ ๓ มิถนุายน พ.ศ.๒๔๙๖  

 ขุนคําณวนวิจติร ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ถงึอธิบดีกรมศิลปากร 
 แจงเรื่องไดรับโอนเงนิคาใชสอยจากกรมการศาสนา ประเภทคาบํารุงพระพทุธศาสนา พ.ศ. ๒๔๙๖ 
จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการควบคุมเงนิอุดหนนุศาสนา(บูรณะวัด) สวนภูมิภาค จึงให
จัดซอมพระทีน่ั่งทรงโปรย ๑ หลัง และซุมประตู ๒ ซุม ดานทิศตะวนัออกของพระปฐมเจดีย จึงสง
หนงัสือเพื่อขออนุมัติ และใหจัดสงนายชางไปทําการตรวจและประมาณการซอม ตามระเบียบการซอม
โบราณสถานโดยดวน เพื่อใหทนังานเทศกาลนมัสการประจําป ๒๔๙๖ 

หนงัสือโตตอบ   ๑ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๒ วันที่ ๑๘ มิถนุายน พ.ศ. ๒๔๙๖  
  พนัโทหลวงรณสิทธิชัย อธบิดีกรมศิลปากร ถึง ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม  

   ทางกรมศิลปากรมอบหมายใหนายจิตร พิมพโกวิทไปดําเนินการตรวจและประมาณ
การซอมพระที่นั่งทรงโปรยและซุมประตู 

หนงัสือโตตอบ ๑ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๓ วันที่ ๒๓ มิถนุายน พ.ศ. ๒๔๙๖ 
  นายอทุิศ ชมภูนิช วฒันธรรมจังหวัด ถึงผูวาราชการจงัหวัดนครปฐม 
 แจงวานายกรฐัมนตรีมานมสัการพระปฐมเจดีย เมื่อวนัที่ ๒๑ มิถนุายน ไดสังเกตศาลาเหลือง
(ศาลาโถง)ดานขวาพระรวงทรุดโทรม และใหความเหน็วาควรบูรณะกอนพระทีน่ัง่ทรงโปรย และ
ซุมประตู เพราะเปนทีท่ี่ผูมานมัสการพบเห็นเปนสิง่แรกและจําเปนใชเสมอ นายอุทศิ จึงมีหนงัสอื
ขอความเหน็ชอบ และแจงวาจะนําเรื่องปรกึษาคณะกรรมการควบคุมเงินฯ และขอใหนายสานนท 
สายสวาง ผูแทนราษฎรไปตดิตอกับกรมศลิปากร ขอนายชางมาประมาณการและทาํรูปแบบโดยดวน 
เมื่อเงนิที่ไดรับโอนมาเหลือ จึงคอยดําเนินการซอมพระทีน่ั่งทรงโปรย และซุมประตู  

บันทกึขอความ(สําเนา)   ๑ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๔ วันที่ ๒๖ มิถนุายน พ.ศ.๒๔๙๖ 
    ขุนคําณวนวิจติร ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ถงึ อธิบดีกรมศิลปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐๒

 ขอเปลี่ยนแปลงการซอมพระทีน่ั่งทรงโปรย และซุมประตู และขอใหนายชางออกไปทําการ
สํารวจพื้นที่ ทาํแบบรูปรายการศาลาโถงดานขวาพระรวง ประมาณการปลูกสรางเปนแบบไทยผสม 
หลังคามีชอฟาคลายตึกทีท่าํการองคการสหประชาชาต ิ กรุงเทพฯ และใหเรงดําเนินการประกวด
ราคาภายในเดือนกรกฏาคม เนื่องจากใกลส้ินปงบประมาณ พรอมนีใ้หจัดทํารายการประมาณการ
ซอมพระที่นัง่ทรงโปรย และซุมประตูดวย  

หนงัสือโตตอบ   ๑ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๕ วันที่ ๒ กรกฏาคม พ.ศ.๒๔๙๖ 
  กรมศิลปากร ถึง ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม 
 มอบหมายใหนายอุณห เศวตะมาลย ไปดาํเนนิการตรวจและทํารายการประมาณการซอม 
พระทีน่ั่งทรงโปรยและซุมประตู พรอมสํารวจพืน้ทีท่ําแบบรูปรายการปลูกสราง ศาลาโถงดานขวา
พระรวงเพื่อใชรับแขก เมื่อนายอุณหดาํเนนิการแลวเสร็จ ไดรับหนงัสือชมเชยจากผูวาราชการจงัหวดั 
ในการปฏิบัติงานอยางเขมแข็ง 

หนงัสือโตตอบ รายละเอียดการซอม   ๔ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๖ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๖ 
  คณะกรรมการบูรณะวัด 
 มีการประชุมพิเศษของ คณะกรรมการบูรณะวัด (สวนกลาง) ณ กระทรวงวฒันธรรม
พิจารณาการบูรณะพระปฐมเจดีย โดยมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงวัฒนธรรม ทําหนาที่แทน
ประธานกรรมการ ที่ประชุมมีมติใหทําการบูรณะในวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยลําดับกอนหลัง
รวม ๕ รายการ คือ ๑.สรางศาลาเหลืองดานขวาพระรวง ๒.ร้ือยายอาคารสํานักงานและที่อยูอาศยั
คนงาน ดานลางซายมือของพระปฐมเจดีย ไปไวทีเ่รือนแพใหเสร็จทนังานนมัสการ และใหขายสิง่ของ
ที่ไมมปีระโยชนไมจาํเปนใชนําเงนิสมทบทนุพระปฐมเจดยี ๓.บูรณะพระทีน่ัง่ทรงโปรย และซุมประตู 
๔.ใหกรมศิลปากรสงชางไปสํารวจ โดยรวมกับทางจังหวัดจัดซอมพระระเบียงคด ประตูไมใหญ  
ทั้ง ๔ ทิศ ๕.ดัดแปลงพระวิหารหนาพระอุโบสถเปนโรงเรียนพระปริยตัิธรรม นอกจากนีย้ังมีมติให
ร้ือส่ิงปลูกสรางของเทศบาล คือ หองแถวชั้นเดียวริมคลองติดเขตพระปฐมเจดีย และโรงภาพยนตร
ในพืน้ทีพ่ระปฐมเจดีย ใหเสร็จส้ินภายในป ๒๔๙๖ พรอมจัดทําร้ัวรอบบริเวณพระปฐมเจดีย เพือ่
ความสงางาม และปรับปรุงบริเวณภายในไมใหปลูกสรางอาคาร และใหถือปฏิบตัิตามมตินี้เปน
หลักการในการจัดทําปตอๆ ไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐๓

รายงาน  ๒ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๗  วนัที ่๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๖ 
    ขุนคําณวนวจิิตร ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ถงึ อธิบดีกรมศิลปากร 

สอบถามคาใชจายที่จงัหวัดตองกนัเงนิไวจายเปนคาแบบพิมพเขียว และแบบละเอยีดอาคาร
คอนกรีตศาลาโถงแบบไทยบนองคพระปฐมเจดีย ซึ่งยังไมไดรับคําตอบหลังจากไดถามมาแลวครั้งหนึง่
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม และแจงการประกวดราคาซึ่งมีผูยื่นประกวด ๗ ราย ราคาต่ําสุด ๑๙๖,๓๐๐ บาท 
สูงกวาราคาทีน่ายชางกรมศลิปากรประมาณไวเดิม ๑๐๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการบูรณวดั    
สวนภูมิภาค จึงมอบใหทางกรมจัดชางออกไปดําเนนิการปลูกสราง โดยเพิ่มรายการติดไฟฟาและ
น้ําประปา ในวงเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท และใหเสร็จทนัปงบประมาณ ๒๔๙๖ กรมศลิปากรมหีนงัสือ
ตอบยินดีรับดําเนนิการ และใหจัดเงนิสาํรองจายจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพือ่สะดวกตอการ
ดําเนนิงานและรวดเร็วยิง่ขึ้น  

หนงัสือโตตอบ    ๒ แผน     แบบแปลน ๑ แผน 
(๔) ศธ๒.๒.๑/๙ 

 
แบบแปลน ๑ แผน (ดูภาพประกอบที่ ๑๔ หนา ๑๐๔) 

 
ภาพที ่๑๔  แบบแปลน  ศาลาโถงดานขวาลานหนาพระรวงโรจนฤทธิ์ 
ที่มา : “การสรางอาคารคอนกรีตศาลาโถงแบบไทย ที่องคพระปฐมเจดยี จ.นครปฐม,”              
๒๙ สิงหาคม ๒๔๙๖ – ๑ สิงหาคม ๒๕๐๔, เอกสารกระทรวงศึกษาธกิาร, (๔) ศธ๒.๒.๑/๙,      
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐๔

  
ภาพที ่๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐๕

 ๓.๖.๘  วนัที ่๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๖  
    ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ถงึ อธิบดีกรมศิลปากร 
 ติดตามเรื่องประมาณราคาและรายการบูรณะพระทีน่ัง่ทรงโปรยกับซุมประตู กรมศิลปากร
มีหนงัสือตอบลงวนัที ่๑๒ กนัยายน โดยกะประมาณราคาเปนเงนิ ๑๓๐,๐๐๐ บาท และคาพมิพเขียว
แบบรูปพระทีน่ั่งเปนเงิน ๒๒๕ บาท 

หนงัสือโตตอบ รายงาน(สําเนา)   ๓ แผน     แบบแปลน ๑ แผน 
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 
แบบแปลน ๑ แผน (ดูภาพประกอบที่ ๑๕ หนา ๑๐๖) 

 
ภาพที ่๑๕ แบบพระทีน่ั่งทรงโปรย โดยสงัเขป 
ที่มา : “การบูรณะวัดพระปฐมเจดีย จ.นครปฐม,” ๓ มิถนุายน ๒๔๙๖ – ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๐๙, 
เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ, (๔) ศธ๒.๒.๑/๘, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐๖

ภาพที ่๑๕ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐๗

 ๓.๖.๙  วนัที ่๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๖  
    ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ถงึ อธิบดีกรมศิลปากร 
 ขอใหนายจิตร พิมพโกวิท ซึง่ออกมาดูแลการปลูกสรางศาลาโถง ใหเปนนายชางตรวจงาน 
และใหคําแนะนําชางที่กาํลงับูรณะพระทีน่ัง่ทรงโปรยอกีแหง 

หนงัสือโตตอบ    ๑ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๑๐  วนัที ่๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๖  
    ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ถงึ อธิบดีกรมศิลปากร 
 แจงคาใชจายการปลูกสรางศาลาโถงเปนเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท ร้ือยายอาคารสํานกังาน
และบานพักพนักงานเปนทีต่ั้งสํานกังานจดัประโยชนองคพระปฐมเจดยีเปนเงนิ ๕๖,๕๐๐ บาท 
ซอมพระที่นัง่ทรงโปรยและซุมประตูเปนเงิน ๑๒๗,๔๘๐ บาท  คงเหลือเงินจาํนวน ๘๖,๐๒๐ บาท 
และแจงใหบูรณะสิ่งอื่นๆ ในลําดับถัดไป 

หนงัสือโตตอบ   ๑ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๑๑  วนัที ่๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๖  
   ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ถงึ อธิบดีกรมศิลปากร 
 นําสงภาพถายประตูดานหนาพระรวงที่จะเขียนแบบแปลนประตูใหม ตามที่นายอุณห เศวตะมาลย 
นายชางกองหตัถศิลปรองขอ และใหกันเงินคาถายรูปจํานวน ๘๐ บาท จากยอดเงินคงเหลือ วันที ่๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๔๙๖ มีหนงัสอืแจงการใชเงินเปนคาดําเนนิการสวนอื่นๆ เพิ่มเติมอีกรวม ๕๑๖.๘๐ บาท 
คงเหลือเงินจาํนวน ๘๕,๔๒๓.๒๐ บาท และใหทางกรมศิลปากรจัดสงชางไปดําเนนิการบูรณะ
ตามวงเงนิที่เหลือ 

หนงัสือโตตอบ   ๒ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๑๒  วนัที ่๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๗ 
   นายอุทิศ ชมภูนิช วฒันธรรมจังหวัด ถงึ อธิบดีกรมศิลปากร 
 ขอรับแบบร้ัวแกวองคพระปฐมเจดีย ซึ่งไดตดิตอใหนายอุณห เศวตะมาลย นายชางกองหัตถศิลป 
ออกแบบ โดยทางจังหวัดไดเร่ียไรผูมีจิตศรัทธารวมบริจาค และกําหนดจะเริ่มสรางตั้งแตเดือน
มกราคมนี้เปนตนไป  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐๘

หนงัสือโตตอบ   ๑ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๑๓  วนัที ่๒๐ มกราคม ๒๔๙๗ 
   ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ถึง อธิบดีกรมศิลปากร  
 สอบถามยอดเงินที่จะคงเหลือ ภายหลงัจากทาํประตดูานหนาพระรวง เพื่อรายงานขอ
งบประมาณไปยังกรมศาสนา 

หนงัสือโตตอบ    ๑  แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๑๔  วนัที ่๔ กุมภาพนัธ ๒๔๙๗ 
   ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ถึง อธิบดีกรมศิลปากร 
 แจงใหนายจิตร พิมพโกวิท นายชางกรมศิลปากร ออกไปตรวจรับงานบูรณะพระทีน่ัง่ทรงโปรย 
ทางกรมแจงขอเลื่อนกําหนดไป เนื่องจากนายจิตรไปตรวจงานยกฉัตรยอดพระธาตพุนม 

หนงัสือโตตอบ    ๑  แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๑๕  วนัที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๔๙๗ 
   ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ถึง อธิบดีกรมศิลปากร  
 ติดตามแบบรัว้แกวองคพระปฐมเจดยี และใหออกแบบบูรณะสระน้ํา รอบลานองคพระปฐม
เจดีย รวม ๖ สระ 

หนงัสือโตตอบ   ๑ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๑๖  วนัที ่๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๗ 
    นายอุณห เศวตะมาลย ถงึ หัวหนากองหตัถศิลป 
 แจงผลการสอบราคาจางเหมาทาํประตูร้ัวดานหนาพระรวง ของผูรับจางเหมา ๓ ราย โดย 
หางตั้งติ๊กเสง็หุนสวน จํากัด เสนอราคาต่ําสุดในราคา ๔๗,๖๐๐ บาท 

บันทกึขอความ หนังสือเสนอราคา      ๕ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๙ 

 ๓.๖.๑๗  วนัที ่๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
   กรมศิลปากร ถึง ปลัดกระทรวงวฒันธรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐๙

 บันทึกเพือ่พจิารณาอนุมัติหางตั้งติก๊เสง็หุนสวน จาํกัด ทําประตูร้ัวดานหนาพระรวง เสนอตอ
จอมพล ป. พบิูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ลงนามในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๙๗ 

บันทกึขอความ    ๒ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๑๘  วนัที ่๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ 
    กรมศิลปากร ถึง ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม 
 แจงการอนุมัตทิําประตูร้ัวดานหนาพระรวง และใหสงเงนิจํานวน ๔๗,๖๐๐ บาท ให    
กรมศิลปากรเพื่อเตรียมจายแกผูรับเหมา 

หนงัสือโตตอบ    ๑ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๑๙  วนัที ่๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๗ 
   ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ถงึ กรมศิลปากร 
 ทางจังหวัดทวงติงการอนุมัติทําประตูร้ัวดานหนาพระรวง เนื่องจากคณะกรรมการบูรณะวัด 
ในสวนภูมิภาค ประสงคใหกรมศิลปากร จัดชางของกรมออกไปดําเนนิการสรางประตูไมทั้ง ๔ ทศิ 
โดยใชเงินคงเหลือตามจํานวน อีกทัง้ไมทราบรูปแบบและรายการที่จะทําการบูรณะตามที่อนุมัตินั้น 
จึงขอใหจัดสงแบบรูปและรายการที่จะบูรณะประตูร้ัวทัง้ ๔ ทิศ เพื่อใหกรรมการไดพิจารณากอนจะ
โอนเงนิไปตั้งจาย กรมศิลปากรไดสงแบบรูปและรายการมาให เมื่อวนัที่ ๔ มถิุนายน พรอมช้ีแจง
การสรางวาในชั้นนี้จะดําเนินการเฉพาะประตูดานหนาพระรวง สวนอกี ๓ ดานนัน้จะดําเนนิการ
ระยะตอไปตามจํานวนเงนิคงเหลือ 

หนงัสือโตตอบ    ๔  แผน     แบบแปลน ๑ แผน 
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 
แบบแปลน ๑ แผน (ดูภาพประกอบที่ ๑๖ หนา ๑๑๐) 

 
ภาพที ่๑๖  แบบละเอียด ประตูทิศกําแพงชั้นลางองคพระปฐมเจดีย 
ที่มา : “การบูรณะวัดพระปฐมเจดีย จ.นครปฐม,” ๓ มิถนุายน ๒๔๙๖ – ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๐๙, 
เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ, (๔) ศธ๒.๒.๑/๘, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑๐

ภาพที ่๑๖ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑๑

 ๓.๖.๒๐ วนัที่ ๑๙ มถิุนายน พ.ศ.๒๔๙๗ 
   ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ถงึ กรมศิลปากร 

วันที่ ๑๑ มิถนุายน ๒๔๙๗ ผูวาราชการเรียกประชุมและแจงใหคณะกรรมการบูรณะวัด 
ในสวนภูมิภาคทราบ เร่ืองทีก่รมศิลปากรอนุมัติจางเหมาทาํประตูร้ัวดานหนาพระรวง และใหจัดสง
เงินจาํนวน ๔๗,๖๐๐ บาท ที่ประชุมมมีติเห็นชอบในแบบรูปรายการ แตเห็นควรใหมีการประกวด
ราคาทางจงัหวัด ใหมกีารซอมประตูตามแบบพรอมกนัทัง้ ๔ ดาน ดวยเหน็วาการทํางานใน
ปริมาณมากครั้งเดียว ผูประมูลจะกาํหนดราคารับเหมาไดถูกกวาทีก่รมศิลปากรสืบราคาไว โดยขอ
อนุมัติเรียกประกวดราคาในเดือนมิถนุายน และใหทางกรมจัดสงชางผูชาํนาญงานมารวมเปน
กรรมการ โดยใหเชิญหางตัง้ติ๊กเส็งหุนสวน จํากัด เขารวมประกวดราคา ดวย และใหแจงระงับการ
สงเงนิไวกอน ทางจังหวัดมหีนงัสือแจงไปยังกรมศิลปากร โดยกําหนดวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๔๙๗ 
เปนวนัเปดซองประกวดราคา 

หนงัสือโตตอบ รายงาน     ๒  แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๒๑  วนัที ่๒๘ มิถนุายน ๒๔๙๗ 
  อธิบดีกรมศิลปากร ถึง ผูวาราชการจงัหวดันครปฐม 
ชี้แจงจังหวัดนครปฐมเรื่องประตูร้ัวดานหนาพระรวง เมื่อทางกรมไดรับหนงัสือดวนจาก

จังหวัดขอใหจดัสงชางออกมาดําเนินการบรูณะ และเมื่อพิจารณาวงเงนิคงเหลือแลวเหน็วาควร
ซอมเฉพาะประตูดานหนาพระรวงกอน แตทางจังหวัดมกีารประชุมภายหลังไดรับแจงการอนมุัติ
เชนนี้ ยอมกอใหเกิดความเสียหายแกผูรับจางเหมา จงึขอใหการดําเนินการครั้งนี้ผานไปกอน สวน
ประตูที่เหลือนัน้ ใหทางจงัหวัดดําเนนิการตามเหน็สมควร  

หนงัสือโตตอบ    ๑  แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๒๒  วนัที ่๑๔ กรกฎาคม ๒๔๙๗ 
   ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ถงึ กรมศิลปากร 

จังหวัดพิจารณาแลวเห็นชอบการซอมประตูดานหนาพระรวง ตามที่กรมศิลปากรเสนอ และ 
ขอใหจัดสงชางออกมาดาํเนนิการบูรณะตามที่ไดรับอนมุัติ โดยทางจงัหวัดมีหนังสอืสงเงนิงวดแรก
ไปยังกรมศิลปากร  และจะสงที่เหลือใหภายหลงั  

หนงัสือโตตอบ    ๑  แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑๒

 ๓.๖.๒๓  วนัที ่๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๗  
   พระธรรมวโรดม เจาอาวาสวัดพระปฐมเจดีย ถงึ อธิบดีกรมศิลปากร 
 ขอใหซอมพระประธานในพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย ซึ่งปูนที่รอยตอพระกรขางขวาที่
ยกขึ้นชาํรุดแตกราว และไดใชลวดผูกโยงไวชั่วคราว พระพทุธรูปดังกลาวเปนพระพุทธรูปโบราณ 
อยูในความดแูลของทางกรมศิลปากร จงึประสงคใหสงชางมาทาํการซอมโดยดวน เพื่อใหทนังาน
พระราชทานผาพระกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีกาํหนดจะเสด็จพระราชดําเนนิใน 
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ณ พระอโุบสถนี้ กรมศิลปากรสงนายจติร พิมพโกวทิ ไปตรวจซอมและประมาณการ 
งบประมาณ นายจิตรแจงในวนัที ่ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๙๗ วาจะตองไปตรวจครั้งหนึง่ และไปซอม
ภายหลงั และขอยืมเงนิรองจายจํานวน ๒๐๐ บาท เพื่อเปนคาหาหนะเดนิทางและสิ่งของในการซอม 

หนงัสือโตตอบ    ๑ แผน 
(๔) ศธ๒.๒ /๙  

 ๓.๖.๒๔  วนัที ่๘  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๗ 
  นายจิตร พิมพโกวิท ถงึ อธบิดีกรมศิลปากร 
รายงานการกอสรางศาลาโถงที่องคพระปฐมเจดียแลวเสร็จ และสงมอบงานกับวฒันธรรม

จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๘ มนีาคม ๒๔๙๗ ใชงบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท  
บันทกึขอความ บัญชีคาใชจาย    ๒ แผน  

(๔) ศธ๒.๒.๑/๙ 
 ๓.๖.๒๕  วนัที ่๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๗∗ 
   คณะกรรมการบูรณะวัด สวนภูมิภาค 
 มีการประชุม ในเรื่องตางๆ และมีมติใชเงนิงบประมาณประจําป ๒๔๙๘ ทาํร้ัวแกว และให
ใชเงินรายไดจากการจัดงานเทศกาลประจาํป ๒๔๙๗ ทําถนนคอนกรีตทางดานทศิตะวันออกและ
ทิศตะวนัตกของพระปฐมเจดีย และเรงใหผูอาศัยปลกูสรางอาคารบานพักเคลื่อนยายออกจากเขต
ลานพระปฐมเจดีย นายแสวง มีสัตย หวัหนาสาํนกังานจัดประโยชนและรักษาองคพระปฐมเจดีย 
เสนอวาควรนาํเงนิดังกลาวบูรณะดานภายในกาํแพงแกว โดยลาดชานคอนกรีตรอบฐานกําแพง 
เมื่อมีเงนิเหลือ ใหจัดปูกระเบื้องในพระระเบียงคดชัน้ใน จากวหิารปญจวัคคียถึงวิหารพระนอน
                                                  
 ∗

  รายงานการประชุม วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๗ นี้ มีหนังสือจากผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ถึง 
อธิบดีกรมศิลปากร  ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๘ ระบุวาทางจังหวัดไดเสนอรายงานมาพรอม หนังสือที่ 
๑๓๘๗๖/๒๔๙๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๗ แตไมปรากฎหนังสือฉบับดังกลาวในชุดเอกสาร คงพบแต
รายงานการประชุมนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑๓

เสียกอน ที่ประชุมเหน็ชอบในขอเสนอทัง้สอง แตใหทาํงบบัญชกีอน จงึคอยพจิารณาวาจะทาํได
เพยีงใด นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให กรมศิลปากรแกไขออกแบบเหลก็ลูกกรงรัว้แกวรอบลานสนาม
พระปฐมเจดียชั้นนอกใหม ใหมีลวดลายสวยงามกวาแบบที่สงให แจงผลการตรวจการซอมประตูร้ัว 
ดานหนาพระรวง วามีขอผิดพลาด ๔ รายการ คือ บานพับติดไมไดระดับทุกประตูและประตูเล็กใส
ไมครบจํานวน ลูกฟกประตูร้ัวใหญใชไมไมไดขนาด ไมลูกตั้งประตเูล็กหกักลาง จึงใหแจงกรม
ศิลปากรทราบ และรวมกนัพิจารณาแบบรูปรายการประตูไม ๓ ทศิที่เหลือ ซึง่กรมศิลปากรสงให 
เห็นวาไมควรเปลี่ยนบานพับของเดิมที่มีคณุภาพดีและยงัใชงานได 

รายงาน  ๓  แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๒๖  วนัที ่๑๒ ธนัวาคม ๒๔๙๗ 
 นายอุณห เศวตะมาลย ถงึ หัวหนากองหตัถศิลป 
รายงานการไปตรวจดงูานที่ผูรับเหมาไดซอมประตูร้ัวดานหนาพระรวง แลวเสร็จในวันที่ ๒๙ 

พฤศจิกายน ๒๔๙๗ งานเรียบรอย เห็นควรรับงานตามที่ผูรับเหมาสงรายงานและแจงเบิกเงนิ  
บันทกึขอความ หนังสือโตตอบ ๒  แผน  

(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 
 ๓.๖.๒๗  วนัที ่๓๐ ธนัวาคม พ.ศ.๒๔๙๗ 
   นายอุณห เศวตะมาลย ถงึ หัวหนากองหตัถศิลป 

  ชี้แจงเหตุผลตามขอทวงติงการซอมประตูร้ัวดานหนาพระรวง ๔ รายการ ของ
คณะกรรมการบูรณะวัด สวนภูมิภาค สวนการแกไขประตูไม ๓ ทิศ โดยใชบานพับของเดิมนัน้เหน็
วาควรยกเลิกรายการของกรมศิลปากร และใชรายการของจังหวัดดําเนินการ กับไดสงแบบรั้วแกว
ที่แกไขโดยละเอียดเหมาะสมใหจังหวัดนครปฐม ๒ แบบ พรอมแบบสระน้ํา และไดรับแจงวาแบบ
เปนทีพ่อใจแลว หากเหน็ควรใหแกไขอีกขอใหทางคณะกรรมการบูรณะวัด สวนภมูิภาค หาแบบสง
มาใหทางกรมพิจารณาจะไมเปนการเสียเวลากรมศิลปากร  

บันทกึขอความ     ๒ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๒๘  วนัที ่๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๘ 
  พนัเอก หลวงรณสิทธิชัย อธบิดีกรมศิลปากร  ถงึ ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม 
ชี้แจงการซอมประตูร้ัวดานหนาพระรวง รายการที่ ๑ - ๔ ตามทีน่ายอณุห เศวตะมาลยได

มีบันทึกแจง สวนการแกไขประตูไม ๓ ทิศ กรมศิลปากรไมขัดของใหจังหวัดแกเอง เพราะจังหวัดจะ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑๔

เปนผูจัดทาํ และใหทางจังหวัดใหแนวคิดวาจะแกแบบร้ัวแกวใหเปนลวดลายอยางไร เนื่องจากทาง
กรมเหน็วาแบบที่จัดทาํสวยงามดีแลว 

หนงัสือโตตอบ     ๒ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๒๙  วนัที ่๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๘∗ 
  ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ถงึ อธิบดีกรมศิลปากร   
นําสงเงนิคาซอมประตูร้ัวดานหนาพระรวงสวนที่ยงัคางจาย จํานวน  ๗,๖๐๐ บาท และคา

แบบรูปรายการซอมประตูไม ๓ ทิศ จํานวน ๓๖๐ บาท และขอทราบผลการแกไขการซอมประตูร้ัว
ดานหนาพระรวงซึง่ยงัไมไดรับคําตอบ  

หนงัสือโตตอบ    ๑ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๓๐ วนัที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
  ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ถงึ อธิบดีกรมศิลปากร 
แจงใหสรางรั้วแกวรอบลานพระปฐมเจดีย ทีน่ายอุณห เศวตะมาลย เปนผูออกแบบตาม

แบบที่ ๒ และใหกรมศิลปากรเสนอแบบไปขอความเห็นชอบ จากกรมการศาสนาและกระทรวง
วัฒนธรรม ผลเปนอยางไรใหแจงทางจังหวัดเพื่อดําเนนิการโดยดวน โดยไมตองขอความเห็นจาก
จังหวัดอีก เพราะเปนถาวรวัตถุแสดงวิวฒันาการดานวัฒนธรรมของประเทศโดยสวนรวม ตอง
จัดสรางใหสวยงามเปนทีพ่อใจแกคนหมูมาก 

หนงัสือโตตอบ    ๑ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๓๑  วนัที ่๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๙๘  
   นายจิตร พิมพโกวิท ถงึ หัวหนากองหัตถศิลป 

 ไดไปซอมพระประธานทาํดวยหนิ ขนาดประมาณ ๓ เทาคน ปางปฐมเทศนา ซึง่ตรงขอ
พระหัตถดานยกหลุดออกจากกนั เรียบรอยแลวตั้งแตวนัที ่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๙๘ สวน
คาใชจายพาหนะเดนิทางจาํนวน ๑๒๐ บาทนั้น ทางวัดไดจายเงนิใหแลว หัวหนากองหัตถศิลปได
ลงนามรับทราบในวนัที ่๑ มนีาคม  

                                                  
 ∗

 หนังสือตอบจากกรมศิลปากร ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๔๙๘ และหนังสือสอบถามของทางจังหวัดลง
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๔๙๘ สันนิษฐานวา เร่ืองจากกรมศิลปากรอยูในระหวางการสง ทางจังหวัดยังไมไดรับเรื่อง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑๕

บันทกึขอความ   ๑ แผน  
 (๔) ศธ๒.๒ /๑๒ 

 ๓.๖.๓๒  วนัที ่๑๗ มนีาคม พ.ศ.๒๔๙๘  
   กรมศิลปากร ถึง อธิบดีกรมการศาสนา 
สงแบบรั้วแกวเพื่อขอความเห็นชอบไปยงัอธิบดีกรมการศาสนา ตามความประสงคของ

จังหวัดนครปฐม ตอมาวนัที่ ๑๑ เมษายน ทางจงัหวัดมีหนังสือทวงแบบการสราง มายังอธิบดี  
กรมศิลปากร 

หนงัสือโตตอบ    ๒ แผน 
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๓๓  วนัที ่๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๘  
  กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม ถึง อธิบดีกรมศิลปากร 
ใหสรางรั้วแกวตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวัด ในแบบที่ ๒ แตแกซุมไฟหัวเสาตามแบบ

ที่ ๓ โดยใหดําเนินการและสงแบบรูปทีเ่สนอไวเดิมและที่แกไขใหทางกรมศาสนา เมื่อกรมศิลปากร
ดาํเนนิการแลวเสร็จไดสงใหอธิบดีกรมศาสนา และผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ตามหนังสอืลง
วันที่ ๑๖ มิถนุายน  พรอมเบิกคาพิมพเขียวจํานวน ๑๒ ชดุ เปนเงิน ๓๖๐ บาท จากทางจังหวัด  

หนงัสือโตตอบ    ๓ แผน 
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๓๔  วนัที ่๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๘  
    ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ถงึ อธิบดีกรมศิลปากร 
จังหวัดนครปฐมไดรับโอนเงนิจากกระทรวงวัฒนธรรม จํานวน ๓๖๕,๐๐๐ บาท จงึมี

หนังสอืแจงขอความรวมมือจากกรมศิลปากร จดัสงเจาหนาที่ผูมีความรูทางชางไปรวมกบัทางจงัหวดั 
กําหนดเขตที่จะสรางรั้วแกวรอบลานพระปฐมเจดีย 

หนงัสือโตตอบ    ๒ แผน 
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๓๕  วนัที ่๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๘  
  นายอุณห เศวตะมาลย ถึง หัวหนากองหตัถศิลป 
รายงานการกาํหนดแนวรัว้ดานเหนือหนาพระรวง ที่ไดประชุมรวมกบัทางจังหวัด 

บันทกึขอความ รายละเอียดการสราง    ๔ แผน 
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑๖

 ๓.๖.๓๖  วนัที ่๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๘  
  จังหวัดนครปฐม ถงึ อธิบดีกรมศิลปากร 
ใหนายอุณห เศวตะมาลย ไปตรวจผังวางรากฐานกาํแพงชั้นนอกพระปฐมเจดีย ซึ่งสงสัยวา

ผูรับเหมาวางผงัไมถูกตองตามแบบ 
หนงัสือโตตอบ    ๑  แผน  

(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 
 ๓.๖.๓๗  วนัที ่๒๖ กนัยายน พ.ศ.๒๔๙๘ 
     ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ถงึ อธิบดีกรมศิลปากร 
 คําสั่งที ่ ๓๒๐/๒๔๙๘ แตงตั้งนายอุณห เศวตะมาลย เปนกรรมการตรวจการจาง และ
ควบคุมการสรางถนนคอนกรีตทางเขาพระปฐมเจดีย ซึง่มีนายเง็ก แซจิว เปนผูรับเหมา 

หนงัสือโตตอบ คําสั่งแตงตัง้ ๒ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๓๘  วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๔๙๘ 
   พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ รายงาน พระสริิชัยมุน ีเจาอาวาสวัดพระปฐมเจดีย 
 รายงานขอบกพรองในงานกอสรางศาลาโถง ๘ เหลี่ยม และถนนเชื่อมศาลากับโรงเรียน
พระปริยัติธรรม ซึ่งนายพิชัย เลาหสุวรรณ เปนผูรับเหมา ๔ รายการ ไดทักทวงแตผูรับเหมาไมเชื่อฟง 
จึงเชิญวฒันธรรมจังหวัดมาตรวจ และสั่งหามปฎิบัตติามขอบกพรองทีท่ักทวง ภายหลงัเมื่อ
วัฒนธรรมจังหวัดเดินทางกลับ ตลอดจนวนัถัดมาผูรับเหมายงัคงดําเนนิการตอเชนเดิมอีก  

หนงัสือโตตอบ    ๒ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๓๙  วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๙๘ 
   ผูวาราชการจังหวัด ถงึ อธบิดีกรมศิลปากร 
 แจงพฤตกิารณไมเหมาะสมของผูรับเหมาในงานกอสรางศาลาโถง ๘ เหลีย่ม เกรงวาจะเกิด
ความเสยีหาย ใหกรมศิลปากร แจงนายชางกองหัตถศิลปออกไปตรวจงานกอสรางในวนัรุงขึ้น 

หนงัสือโตตอบ    ๑ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๔๐ วันที่ ๗ กุมภาพนัธ ๒๔๙๙ 
   ผูวาราชการจังหวัด ถงึ นายอุณห เศวตะมาลย 
 แจงใหไปตรวจรับงานกอสรางศาลาโถง ๘ เหลีย่ม วนัที ่๘ กุมภาพนัธ ๒๔๙๙ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑๗

หนงัสือโตตอบ    ๑ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๔๑ วนัที่ ๑๙ มนีาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ 
   นายแสวง มสัีตย หัวหนาสํานักงานจัดประโยชน และรักษาองคพระปฐมเจดีย 
   ถึง วฒันธรรมจังหวัดนครปฐม 
 พระแทนทรงโปรยในวหิารหลวง ซึง่สรางตั้งแตสมัยรัชกาลที ่ ๔ ชํารุดทรุดโทรมมาก ได
หารือเพื่ออนุมตัิจากเจาอาวาสวัดพระปฐมเจดียแลว ขอใหจังหวัดตดิตอกรมศิลปากรจัดนายชาง
มาทาํการตรวจและประมาณรายการซอม  

หนงัสือโตตอบ    ๑  แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๔๒  วนัที ่๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๙ 
     ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ถงึ อธิบดีกรมศิลปากร 
 ขออนุมัติซอมพระแทนทรงโปรยในวหิารหลวง โดยใหขออนุมัติตอไปยังกรมการศาสนา 
และใหจัดสงนายชางออกมาดําเนนิการ ทางกรมไดสงนายอุณห เศวตะมาลย มาดาํเนินการ 

หนงัสือโตตอบ    ๑  แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๔๓  วนัที ่๒๗ มิถนุายน พ.ศ.๒๔๙๙ 
  อธิบดีกรมศิลปากร ถงึ ผูวาราชการจงัหวดันครปฐม  

 อนุญาตใหทําการซอมพระแทนทรงโปรยในวหิารหลวง โดยประมาณราคาเปนเงนิ ๓๘,๐๐๐ บาท 
พรอมสงรายการประมาณการ 

หนงัสือโตตอบ รายการประมาณการ    ๒ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๔๔  วนัที ่๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ 
    จงัหวัดนครปฐม ถงึ นายอุณห เศวตะมาลย 

การกอสรางกําแพงรั้วแกวรอบลานพระปฐมเจดียในแตละดานแลวเสร็จ ทางจังหวัดนครปฐม
ไดมีหนังสือเชญินายอุณห เศวตะมาลย มาตรวจรับดานทิศเหนือ วนัที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๔๙๙   
ดานทิศตะวนัออก วนัที ่๒๖ ตุลาคม ๒๔๙๙ 

หนงัสือโตตอบ    ๒ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑๘

 ๓.๖.๔๕  วนัที ่๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๐ 
   ขุนคาํณวนวจิิตร ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม 
คําสั่งที ่ ๒ /๒๕๐๐ แตงตั้งกรรมการรับซอง และเปดซองประกวดราคา รับเหมากอสราง

กําแพงชั้นนอกรอบลานพระปฐมเจดยี ดานทิศตะวันตกและทิศใต 
คําสั่งที่ ๓ /๒๕๐๐ แตงตั้งกรรมการพจิารณาบูรณะองคพระปฐมเจดีย เพื่อดําเนินการ

ซอมพระระเบยีงคดเฉพาะทีช่ํารุด และโบราณสถานอื่นๆ บนพระปฐมเจดีย เพื่อใหทนัวนัฉลอง
ครบรอบ ๒๕ พุทธศตวรรษ 

คําสั่งแตงตั้ง ๒ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๔๖  วนัที ่๖ กมุภาพันธ พ.ศ.๒๕๐๔ 
   นายพล วงศาโรจน ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ถึง อธบิดีกรมศิลปากร  
ใหชวยออกแบบศาลาโถงแบบไทย สรางเปน ๒ หลงัคูกนั บริเวณริมถนนดานหนาพระรวง 

พระปฐมเจดีย เพื่อใชแทนศาลาสัจธรรมซึ่งเปนเรือนไมและแบบที่สรางไมเหมาะสมกับสภาพ 
แวดลอม ซึ่งขณะนัน้กระทรวงศึกษาธกิารและจังหวดักําลังเรงปรับปรุงบริเวณพระปฐมเจดียให
เปนสวนสาธารณะ  และไดมีหนงัสือลงวนัที ่๒๐ กรกฎาคม ขอใหออกแบบรูปรายการเพื่อขายใหผู
ยื่นซองประกวดราคา 

หนงัสือโตตอบ     ๒ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๙ 

 ๓.๖.๔๗  วนัที ่๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗ 
   นายวิชัย รุจจนเวท ผูรักษาการในตาํแหนงหวัหนาสํานักงานจัดประโยชนและ

    รักษาองคพระปฐมเจดีย ถงึ ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม 
ใหทางจงัหวัดหารือเร่ืองการบูรณะพระปฐมเจดีย ซึ่งขึน้ทะเบียนเปนโบราณสถานหากจะ

ซอมแซมส่ิงใดเพียงเล็กนอย จะตองไดรับอนุมัติจากกรมศิลปากรกอนหรือไม เนื่องจากการ
ซอมแซมบางกรณีเปนการรีบดวน เกรงวาจะไมสามารถดําเนนิการไดทันตอความจาํเปน 

หนงัสือโตตอบ    ๑ แผน  
 เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

 ๓.๖.๔๘  วนัที ่๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๘ 
   นายวิชัย รุจจนเวท ผูรักษาการในตาํแหนงหวัหนาสํานักงานจัดประโยชนและ

    รักษาองคพระปฐมเจดีย ถงึ ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑๙

เร่ืองกระทรวงมหาดไทย ใหทุกจังหวัดแจงโครงการบูรณะซอมแซมปชูนียสถานที่สําคัญ 
และใหแจงรายละเอียดการบูรณะพระปฐมเจดีย ทางสาํนักงานฯ ตรวจสอบแลวพบวาตองทําการ
บูรณะเปนอันมาก ใหทางจงัหวัดขอชางจากกรมศิลปากร มาทําการสํารวจ 

หนงัสือโตตอบ    ๑ แผน  
 เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

 ๓.๖.๔๙  วนัที ่๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๙  
   พระธรรมสิริชัย เจาอาวาสวัดพระปฐมเจดีย ถงึอธิบดีกรมศิลปากร 
ขอชางจากกรมศิลปากร มาทาํการสาํรวจพระปฐมเจดยี ซึ่งอยูในสภาพที่ทรุดโทรมมาก

ตอนบนชวงคอระฆังมีรอยแตกราว โดยทางวัดจะเปนผูออกคาใชจายในการดําเนนิการทั้งหมด  
หนงัสือโตตอบ     ๑ แผน 

เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 ๓.๖.๕๐  วนัที ่๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ 
   นายพล วงศาโรจน ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม  ถงึ อธบิดีกรมศิลปากร 
 หัวหนาสาํนกังานจัดประโยชนและรักษาองคพระปฐมเจดยี รายงานวาตอนบนดานนอกของ 
องคพระมีรอยราว ขอใหทางกรมสงสถาปนิกไปตรวจสอบสภาพ วาควรจะทาํการบูรณะซอมแซม
พระปฐมเจดียหรือไมอยางไร โดยทางสาํนกังานจัดประโยชนและรักษาองคพระปฐมเจดีย จะเปน
ผูออกคาใชจายในการสํารวจ 

หนงัสือโตตอบ    ๑ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๕๑  วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ 
   นายอุณห เศวตะมาลย นายชางกองสถาปตยกรรม ถงึ หัวหนากองหตัถศิลป 
   กรมศิลปากร 
 นายอุณห เศวตะมาลย และนายวทิยากร สุริยนต นายชางกองสถาปตยกรรม บันทกึ
รายงานการตรวจสอบสภาพชํารุดขององคพระปฐมเจดียวา การแตกราวและผุพงัหลุดเปนแหงๆ ทีพ่บ 
เกิดจากปนูที่โบกผิวและปนูที่ประดับกระเบื้องเคลือบเส่ือมคุณภาพ น้ําฝนขังซมึเขาในปนู และ
ตนไมข้ึนดันใหกระเบื้องกับปูนแตกราวทัว่ไปตามผิวองคพระเจดีย กระเบื้องประดบัเสื่อมและชํารุด
ทั่วทัง้องค ตอนระฆังถึงยอดสุดเสียประมาณ ๔๐ เปอรเซ็นต ควรไดรับการบูรณะทั้งองคเปน ๔ สวน 
คือ ๑.โบกปนูผิวใหมบางตอน และที่ชาํรุดทั่วทั้งองค ๒.ซอมกระเบื้องประดับที่เสียทัง้หมด และ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๐

เปลี่ยนใหมบางตอน ๓.ใชคอนกรีตแทรกเขาแทนที่อิฐทีแ่ตกราว ๔.ทําเครื่องประกอบองคเจดีย เชน 
สายลอฟา ไฟฟา บันได ทอน้ํา 

บันทกึขอความ     ๑ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๕๒  วนัที ่๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๙  
  นายกฤษณ อินทโกศัย รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธบิดีกรมศิลปากร ถึง 
  ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม   
แจงรายการซอมบูรณะปฎิสังขรณพระปฐมเจดีย ตามที่ไดสงนายชางและวิศวกรมาตรวจ

ทํารายการบูรณะเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๐๙ โดยแบงการซอมเปน ๔ ตอน และแจงวา
ไดถวายรายการซอมบูรณะ ใหเจาอาวาสวดัพระปฐมเจดยีแลว 

หนงัสือโตตอบ(สําเนา)    ๑ แผน 
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๕๓  วนัที ่๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๙ 
  นายกฤษณ อินทโกศัย รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธบิดีกรมศิลปากร  

   นมัสการ พระธรรมสิริชัย เจาอาวาสวัดพระปฐมเจดีย 
แจงรายการซอมบูรณะปฎิสังขรณพระปฐมเจดีย ตามที่ไดสงนายชางและวิศวกรมาตรวจ

ทํารายการบูรณะเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๐๙ โดยแบงการซอมเปน ๔ ตอน  
หนงัสือโตตอบ รายงาน     ๕ แผน 

เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 ๓.๖.๕๔  วนัที ่๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๙  
   พระธรรมสิริชยั เจาอาวาสวดัพระปฐมเจดยี ถงึ บุคคลตางๆ  
 เจาอาวาสวัดพระปฐมเจดีย เชิญผูแทนกรมศิลปากร กรมศาสนา ผูวาราชการจังหวัด
บุคคลจากสวนราชการ และประชาชนในจังหวัดนครปฐมหลายฝาย จํานวน ๒๗ คน รวมประชุม
ในวนัที่ ๑ มิถนุายน พ.ศ.๒๕๐๙ พจิารณาการบูรณะปฎิสังขรณพระปฐมเจดีย ตามที่กรมศิลปากร
สงรายงาน เนื่องจากทางวดัเห็นวาการบรูณะครั้งนี้เปนงานใหญ โดยทานเจาอาวาสวัดพระปฐม
เจดียเปนประธานการประชุม ผูวาราชการจังหวัดขอใหผูแทนอธิบดีกรมศิลปากร แถลงตอที่ประชุม
ถึงลักษณะการซอม งบประมาณและวัสดุที่จะใช ไดรับคําชี้แจงวายงัไมสามารถแถลงตอที่ประชุม
ไดตองตรวจสอบโดยละเอียดถี่ถวนอีกครั้ง ผูเขารวมประชุมไดแสดงความเหน็หลายประการ ผูแทน
อธิบดีกรมศาสนา สอบถามถงึวิธกีารทีจ่ะตรวจสอบสภาพโดยละเอยีดถี่ถวน เพือ่ปองกันความ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๑

เสียหายและอปุสรรคในการจัดซอมที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ไดรับคําชี้แจงวา การตรวจสอบโดยละเอียด 
หากทราบการกอสรางชัน้เดมิก็จะทําใหสามารถปองกันการชํารุดเสียหาย ใหมีสภาพคงทนไดนาน
ยิ่งขึ้น หมืน่ฐานาภิบาล ใหความเหน็เรื่องการเอียงขององคพระในทางทศิใตสังเกต พบวากระเบื้อง
ชั้นยอดปลองไฉนทั้งหมดมกีารชํารุดนอยมาก ตั้งแตเร่ิมประดับในสมัยรัชกาลที ่ ๕ ยงัไมเคย
ซอมแซม มบีางเลก็นอยตอนบัวถลาหนากระดานหรือตอนบัลลังก จึงไมควรบรูณะเฉพาะตอน
ปลองไฉน สวนกระเบื้องตั้งแตฝาละมีหลดุรวงเพราะปนูเสื่อมคุณภาพตั้งแตสมัยสงคราม เพราะมี
การนาํทางมะพราวขึน้ไปคลุมไวเมื่อฝนตกมีความชืน้น้ําระเหยไดยากจึงซึมลงทาํใหปูนผุ กระเบื้อง
ที่ดางดาํเกิดจากตะไครน้าํ ผิวกระเบื้องกระเทาะแตกงาย เพราะชางฝรั่งที่รับเหมาทาํลอเลื่อนไปตาม
ผิวกระเบื้องเพือ่ทําการประดบั เมื่อชางไทยมารับเหมาตอ ใชวิธีเจาะรูองคพระเจดียใหเปนชองอากาศ
โดยรอบเพื่อทาํนัง่ราน กระเบื้องสวนหลงัจึงมีอายุอยูนาน และอธิบายการสรางในสมัยรัชกาลที ่ ๔ 
ตามหลกัฐาน เร่ืองพระปฐมเจดีย ฉบับเจาพระยาทิพากรวงศ  ทีป่ระชุมมีมติใหกรมศิลปากร
ดําเนนิการตรวจใหมโดยละเอยีดอีกครั้ง ผูแทนกรมศิลปากรแจงวา การตรวจใหมตองอาศยัพนกังาน
โบราณวัตถุของกรมและทองถิ่นรวมกนั โดยใชเงนิของวัดเปนคาใชจายในการสํารวจ ทานเจาอาวาส
อนุมัติตามเสนอ 

หนงัสือโตตอบ รายงาน     ๗ แผน 
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

 ๓.๖.๕๕  วนัที ่๘ มิถนุายน พ.ศ.๒๕๐๙  
   พระธรรมสิริชยั เจาอาวาสวดัพระปฐมเจดยี ถงึ อธิบดีกรมศิลปากร  
 มีหนงัสือสงบนัทกึรายงานการประชุม และรายงานการบูรณะปฎิสังขรณพระปฐมเจดีย 
เมื่อวันที่ ๑ มถิุนายน พ.ศ.๒๕๐๙ ผลการประชุมสรุปให กรมศิลปากรทําการตรวจโดยละเอียดใหม
อีกครั้ง  

หนงัสือโตตอบ รายงาน     ๕ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๕๖  วนัที ่๒๓ มิถนุายน พ.ศ.๒๕๐๙  
   หัวหนากองหตัถศิลป (ผูบันทึกใชลายเซนต) ถึง อธิบดีกรมศิลปากร 

รายงานการสํารวจสภาพชํารุดขององคพระปฐมเจดียของคณะสํารวจ คือ ผูบันทกึ นายไพรัช ชุติกุล 
นายประเวศ ลิมปรังษ ี นายถาวร ทิชินพงศ นายยทุธศักดิ์ บรรจงทัศน และเจาหนาที่สํารวจของ 
กสก. ๒ คน ซึง่กรมศิลปากรสงไปสาํรวจเมือ่ วนัเสารที ่๑๘ มถินุายน พ.ศ.๒๕๐๙ ไดทําการถายภาพ
สวนที่ชํารุด เพื่อใชประกอบการทาํรายละเอียดการซอม วัดสวนตางๆ ตั้งแตยอดถึงฐานลาง เพื่อ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๒

ประกอบการเขียนแบบรายละเอียดการซอม และตั้งกลองหาแนวดิ่งขององคพระปฐมเจดยี      
ดานทิศเหนือ ทิศตะวนัออก และหาแนวราบของหนากระดานฐานบัลลังก ดานทิศเหนือ และทิศใต 
การสํารวจคร้ังนี้สรุปไดวาพระปฐมเจดียเอียงไปทางทิศใต แตยังไมสามารถระบุจุดที่เร่ิมตนเอียงได  

บันทกึขอความ     ๑ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๕๗  วนัที ่๒๙ มิถนุายน พ.ศ.๒๕๐๙  
   บันทกึขอความจากกองหัตถศิลป (ผูบันทกึใชลายเซนต) ถึง อธิบดีกรมศิลปากร 

รายงานการสาํรวจสภาพชํารุดขององคพระปฐมเจดยีของคณะสาํรวจ คอื ผูบนัทกึ นายประเวศ 
ลิมปรังษี นายถาวร ทชิินพงศ นายยุทธศักดิ์ บรรจงทศัน ซึ่งมีการสํารวจอีกครั้งในวนัเสารที่ ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๐๙ เพื่อหาขอเท็จจริงของการทรุดเอียง สํารวจครั้งนี้ไดหาระดับแนวราบของชั้นตางๆ 
๕ ชั้นดวยระดบัน้ํา มีผลตางระหวางระดับแตละชั้นเล็กนอย ซึ่งไมเกิดผลตอการทรุดของพระเจดีย
ขนาดใหญ พระเจดียบางสวนเชนแทนบัลลังกแตละดานมีขนาดผดิกัน ๑๐ เซนติเมตร จึง
สันนษิฐานวาไมไดระดับการกอสรางมาแตเดิม การแตกอาของชัน้ลกูแกวที่เขาใจวาพระเจดยีทรุด 
เปนเพราะปูนกอมาลัยลูกแกวเสื่อมสภาพ ไมสามารถตานน้ําหนักตัวเองจึงทรุดตัวทําใหตอนบนอา 
เมื่อเสร็จส้ินการสํารวจในวนันัน้ คณะผูสํารวจไดเขาพบเจาอาวาส เพื่อแจงผลการสํารวจใหทราบ
และไดปรึกษาเรื่องการบูรณะ ซึ่งทานประสงคใหประหยัด โดยรื้อกระเบื้องของเดมิออกทัง้หมด 
คัดเลือกเฉพาะแผนที่ดีใชปูใหมเปนตอนๆ ใหเปนสีเดยีวกัน เมื่อไมพอจึงใชของใหม  

บนัทกึขอความ     ๒ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๕๘  วนัที ่- มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๙ 
    ผูวิจยั สัมภาษณ นายประเวศ ลิมปรังษ ี
 การสํารวจสภาพชาํรุดขององคพระปฐมเจดียนี้ นายประเวศ ลิมปรังษ ีไดมาทําการสาํรวจ
พรอมคณะเมือ่วันเสารที ่๑๘ และวนัเสารที่ ๒๕ มิถนุายน พ.ศ.๒๕๐๙  เนื่องจากทางกรมศิลปากร
ไดรับหนงัสอืแจงจากวัดพระปฐมเจดีย วาพระปฐมเจดยีมีการทรุดเอียงไปทางดานตะวันตกใหมา
ตรวจดู แตเนือ่งจากองคพระเจดียมีความสูงและขนาดใหญมาก ประกอบกับไมมทีางใหข้ึนสํารวจ
บนองคพระเจดีย และไดสังเกตเห็นวาโดยรอบองคพระเจดียมีการเจาะรูไว โดยรูทีเ่จาะนี้นกัโทษ
เปนผูปนขึ้นเจาะ ตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที ่๒ เพื่อนาํซุงใสสําหรับปนขึ้นแขวนทางมะพราวคลุม
พระเจดีย เพื่อพลางตาจากเครื่องบินทิง้ระเบิด ในการสาํรวจครั้งนัน้จึงใชประโยชนจากรูซึ่งยังไมได
ปดนี้ โดยนําทอนไมเสียบในรูแลวผูกเชือกปนขึ้นสาํรวจ ใชสายพลาสติกยาวประมาณ ๑๒๐ เมตร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๓

ทําเปนเครื่องวดัระดับน้ํา ไตเชือกที่ผูกไวเพื่อวัดความแตกตางของแตละทิศโดยรอบ และจดบันทึก 
เมื่อนําผลที่บนัทกึมาตรวจสอบจึงพบวา มาลยัเถาแตละดานนั้นแตละดานมีระดบัตางๆ ไมเทากัน 
บางชวงทางดานตะวันตกที่เขาใจวาทรุดเอียง มีความสงูมากกวาทางดานตรงขาม เนื่องจากเปน
ส่ิงกอสรางขนาดใหญ และชางในสมัยโบราณไมมีเครื่องมือทนัสมยัเชนปจจุบนัชวยในการกอสราง 
การเอียงจึงอาจเกิดขึ้นไดแตไมใชเอียงจนพังลง จึงสรุปไดวาพระเจดียไมไดทรุดเอียงตามที่เขาใจ 
นอกจากนีเ้มื่อสํารวจถงึเสาหาน ไดใชกลองสองดูสวนยอดพระมงกุฎไมพบวาชํารุด ในการสํารวจ
คร้ังนี้พบโซขนาดใหญทีม่ีขอโซหนาประมาณ ๑ นิว้เศษ บริเวณรูทีถู่กเจาะไวบางสวน ที่บงัเอนิ
เจาะมาตรงระดับที่มกีารผูกโซรัดซุงไวเปนชัน้ๆ โดยแตละระดับนับโซที่รัดได ๗ รอบบาง ๕ รอบบาง
ไมเทากัน โซขนาดใหญที่พบนี้ พบตั้งแตชั้นลูกแกว มาลัยเถา ถงึปลองไฉน แตซงุนั้นผหุมดแลว ใน
การบูรณะครั้งนี้ จงึพิจารณาวาไมควรเทปูนลงไปในโพรงทีซุ่งผนุั้น เนื่องจากปูนจะทําใหเกดิ
ความชืน้กระจายไปทัว่ในองคพระเจดีย และโพรงนี้ก็มปีระโยชน ในการชวยระบายลมออกจาก
ภายในองคพระเจดีย เชนเดียวกับบริเวณชองบัวใบเทศทัง้ ๔ ดาน ที่เปนชองทางชวยระบาย
อากาศ โดยลมสามารถเขาออกไดทุกทิศซึ่งเชื่อมตอทะลุถึงกนั สามารถเดินภายในวนรอบแกน ที่
เขาใจวาเปนสวนยอดปรางคของพระเจดียเดิม ซึ่งมีการกออิฐลอมและฉาบปนูไว การสํารวจใช
เวลาประมาณ ๑๕ วนั หลังจากนัน้จงึนาํผลที่ไดจากการสํารวจ มาเขียนรายละเอียดในการบูรณะ 

สัมภาษณ ๒ ชั่วโมง ๔๐ นาท ี
๒๓ เมษายน ๒๕๔๙ 

 ๓.๖.๕๙  วนัที ่๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๙  
    บนัทกึขอความจากแผนกชางสิบหมู (ผูบันทกึใชลายเซนต) ถงึ หัวหนาแผนก 
    ชางสิบหมู กรมศิลปากร 

ขออนุมัติปฏิบัติงานลวงเวลาในวันราชการ ตั้งแต ๑๖.๓๐ – ๒๐.๓๐ น.เพือ่เขียนแบบโครงสราง 
ขยายรายละเอยีดเกี่ยวกับการกอสราง และคิดราคาในการบูรณะพระปฐมเจดีย นายประเวศ ลิมปรังษี 
หัวหนาแผนกชางสิบหมู ไดเสนอบันทกึขออนุมัติ ตอไปยังหวัหนากองหัตถศิลปใหตนเองและ   
นายชางอีก ๓ คน ปฏิบัติงานลวงเวลา ดงักลาว 

บันทกึขอความ     ๑ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๖๐  วนัที ่๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๙  
   หัวหนากองหตัถศิลป ถึง อธิบดีกรมศิลปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๔

บันทกึขออนุมตัิใหนายประเวศ ลิมปรังษี หัวหนาแผนกชางสิบหมู และนายชางอีก ๓ คน 
ปฏิบัติงานลวงเวลา ตัง้แต ๑๖.๓๐ – ๒๑.๐๐น. เพื่อเขยีนรายละเอียดตางๆ และประมาณราคาใน
การบูรณะพระปฐมเจดียซึ่งเปนงานใหญ เนื่องจากเปนสถาปตยกรรมชิ้นสําคัญของชาติ ตองใช
หลักวิชาการอยางรอบคอบรัดกุม เพื่อทรงไวซึ่งความงดงามและมั่นคงในการซอมแซม การปฏิบัติ
เฉพาะเวลาราชการจะลาชาเกินไป อธิบดีกรมศิลปากร ลงนามอนมุัติวันที่ ๒๓ ธนัวาคม 

บันทกึขอความ     ๑ แผน  
(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 

 ๓.๖.๖๑  วนัที ่๒๗ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๐๙  
   หวัหนากองหัตถศิลป ถงึ หัวหนาแผนกชางสิบหมู 
สอบถามระยะเวลาและคาใชจายในการทําลวงเวลา เร่ือง การบูรณะพระปฐมเจดีย     

นายประเวศ ลิมปรังษ ีแจงปฏิบัติงานวนัที ่๕ มกราคม – ๓๑ มนีาคม ๒๕๑๐ คาใชจาย ๓,๖๖๐ บาท  
บันทกึขอความ     ๑ แผน  

(๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 
 ๓.๖.๖๒  วนัที ่๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ 
    นายธนิต อยูโพธิ ์อธิบดีกรมศิลปากร นมสัการ พระธรรมสิริชัย เจาอาวาส 
    วัดพระปฐมเจดีย 
 กรมศิลปากรไดติดตามชิ้นสวนพระพุทธรูปศิลาขาว ประกอบขึ้นเปนองคพระพุทธรูปได ๓ องค 
ประดิษฐานในพพิิธภัณฑสถานแหงชาตทิี่พระนครและเจาสามพระยา พระนครศรีอยุธยา และจะ
ประกอบอีก ๑ องค พระพทุธรูปนี้เคยประดิษฐานในจงัหวัดนครปฐม จึงเหน็ควรนาํมาประดิษฐาน
ที่พระปฐมเจดยี ไดออกแบบที่ประดิษฐานและคํานวณคาใชจาย แตไมมีงบประมาณจะสรางถวาย 
หากทางวัดเหน็สมควรและมีเงนิพอจัดสรรได จะรีบดําเนินการใหเสร็จทันงานนมัสการในปนั้น  

หนงัสือโตตอบ    ๑ แผน แบบแปลน ๕ แผน 
(๔)ศธ๒.๓.๖.๗/๑๑ 

 
แบบแปลน ๕ แผน (ดูตัวอยางแบบแปลน ภาพประกอบที่ ๑๗ หนา ๑๒๕) 

 
ภาพที ่๑๗ แบบฐานสาํหรับประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาขาวบนลานพระปฐมเจดีย จ.นครปฐม
ที่มา : “การบูรณะปฏิสังขรณองคพระ ปฐมเจดีย จ.นครปฐม,” ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๑๐ –  
๘ กุมภาพนัธ ๒๕๒๑, เอกสารกระทรวงศกึษาธกิาร, (๔)ศธ๒.๓.๖.๗/๑๑, หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๕

ภาพที ่๑๗ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๖

 
 ๓.๖.๖๓  วนัที ่๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ 
    นายไพรัช ชตุิกุล กองสถาปตยกรรม ถงึ อธิบดีกรมศิลปากร 
 ไดสืบราคาคาทําแทนฐานและประกอบองคพระพุทธรูปศิลาขาว ที่พระปฐมเจดีย มผูีเสนอ
๓ ราย โดยหางหุนสวนจํากดั แชฟา เสนอราคาต่ําสุดและขอลดราคาได คงเหลือ ๘๐,๐๐๐ บาท 
อธิบดีกรมศิลปากร เห็นชอบใหดําเนินการโดยใหติดตอทางวัดกอน 

บันทกึขอความ(สําเนา) หนงัสือเสนอราคา     ๔ แผน 
(๔)ศธ๒.๓.๖.๗/๑๑ 

 ๓.๖.๖๔  วนัที ่๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ 

   พระธรรมสิริชยั เจาอาวาสวดัพระปฐมเจดยี ถงึ อธิบดีกรมศิลปากร 
 แจงความประสงคออกคาใชจายประกอบองคพระศิลาขาว กรมศิลปากรจึงทาํสัญญาจาง
เหมาหางหุนสวนจาํกัด แชฟา และตัง้กรรมการตรวจรับงาน โดยอธบิดีกรมศิลปากรเปนประธาน 
เจาอาวาสวัดพระปฐมเจดียเปนกรรมการ รวมกับเจาหนาที่ของกรมอีก ๒ คน บริษทัไดทําแทนฐาน
สงเบิกเงินงวดที่ ๑ ในวนัที ่๖ กันยายน และตรวจรับงาน วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๑๐  

หนงัสือโตตอบ บันทึกขอความ     ๖ แผน 
(๔)ศธ๒.๓.๖.๗/๑๑ 

 ๓.๖.๖๕  วนัที ่๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๐ 
   หางหุนสวนจาํกัด แชฟา ถึง หวัหนากองสถาปตยกรรม กรมศิลปากร 
 สงมอบงานทาํแทนฐานและประกอบองคพระศิลาขาว ที่พระปฐมเจดยี โดยมงีานเพิ่มเติม
นอกรายการ คือ ขยายบนัไดทางขึน้นมัสการใหกวางจากเดิม ๔ เมตรเปน ๙ เมตร  

หนงัสือโตตอบ     ๒ แผน 
(๔)ศธ๒.๓.๖.๗/๑๑ 

 ๓.๖.๖๖  วนัที ่๑๔ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๑๐ 
  นายดํารง สุนทรศารทูล ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ถงึ หมื่นฐานาภบิาล 

 หนังสอืเชญิและรายงานการประชุมการบูรณะพระปฐมเจดีย ในวนัที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๑๐ โดยม ี
ผูเขารวมหารอืจํานวน ๓๖ คน คือ เจาอาวาสวัดพระปฐมเจดีย ผูวาราชการจังหวัด และบุคคลอื่นๆ 
ในจังหวัดหลายฝาย ผูวาราชการฯ แจงวาทราบเรื่องกรมศิลปากรมาตรวจและวางโครงการซอมแซม
พระปฐมเจดีย หลังจากการประชุมของทางวัดเมื่อวันที่ ๑ มถิุนายน ๒๕๐๙ แตเวลาลวงมา ๑ ป ๖ เดือน 
ทางวัดยังไมไดรับรายงานเพิ่มเติม ตนไดขอเรื่องไปพิจารณาเนื่องจากเปนเรื่องใหญ มีการชี้แจงโครงการซอม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๗

ซึ่งกรมศิลปากรไดวางไว หมื่นฐานาภิบาล หัวหนาสวนสาธารณะองคพระปฐมเจดีย ใหความเห็นวา
ความเสยีหายสวนใหญ เปนตั้งแตเสาหานลงมาสวนยอดพระเจดียเสียหายนอย การบูรณะควรจะ
ดําเนนิการจากฐานขึ้นไปหายอดเจดีย ทัง้นี้เพื่อใหสมพระเกียรติในการบูรณะใหญ ควรทูลเกลาฯ 
ขอพระบรมราชูปถัมภจะชวยใหการบูรณะสําเร็จโดยงาย และควรเชญิเสด็จฯ ยกยอดเมื่อแลวเสร็จ 
ที่ประชุมหารือเร่ืองการทรุดตัวขององคพระ และกลาวถงึรายงาน ซึ่งสํานักงานจัดประโยชนและ
รักษาองคพระปฐมเจดยีไดจัดทาํ เมื่อกรมศิลปากรสงนายชางและวิศวกรมาสาํรวจ ที่ประชุมมีมติให
เชิญวิศวกรและนายชาง จากหนวยงานตางๆ ซึง่มคีวามชาํนาญในแตละสาขามาดาํเนนิการ มีผูเสนอ
ใหขอพระบรมราชูปถัมภ เร่ือง งบประมาณ และขอความอุปถัมภไปยังรัฐบาล ประธานเสนอให
ติดตอกระทรวงมหาดไทย หากดาํเนินการในนามของจงัหวัด ซึ่งคาดวาจะมีความสะดวกรวดเรว็
มากกวากระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมเหน็ชอบ และเสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
เปนประธานการบูรณะ และใหขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภโดยผานรัฐบาล 

หนงัสือโตตอบ รายงาน     ๑๒ แผน 
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

 ๓.๖.๖๗  วนัที ่๑๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐∗ 
   กองสถาปตยกรรม ถึง อธิบดีกรมศิลปากร 
 ขออนุมัติจางเหมาโดยวธิีพิเศษ พรอมคาใชจายเพิ่มเติมจํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท จาก
เงินกองทุนโบราณคดี ใหหางหุนสวนจาํกดั แชฟา ซึง่ทําการกอสรางแทนฐานและประกอบองค
พระพทุธรูปศิลาขาวอยูแลว เปนผูรับขยายบนัไดทางขึ้นนมัสการ ซึง่เปนงานเพิ่มเติมข้ึนภายหลงั 
เพื่อใหองคพระมีความสงางามเหมาะสมยิ่งขึ้น กรรมการไดตรวจรับงานงวดสุดทายในวันเดียวกนันี ้

หนงัสือโตตอบ บันทึกขอความ    ๒ แผน แบบแปลน ๔ แผน 
(๔)ศธ๒.๓.๖.๗/๑๑ 

 

แบบแปลน ๔ แผน (ดูตัวอยางแบบแปลน ภาพประกอบที่ ๑๘ หนา ๑๒๘) 
 

ภาพที ่๑๘  รูปตัดดานขางบันไดสําหรับข้ึนไปนมัสการพระพทุธรูปศิลาขาว จ.นครปฐม 
ที่มา : “การบูรณะปฏิสังขรณองคพระ ปฐมเจดีย จ.นครปฐม,” ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๑๐ – ๘ กุมภาพนัธ 
๒๕๒๑, เอกสารกระทรวงศกึษาธกิาร, (๔)ศธ๒.๓.๖.๗/๑๑, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

                                                  
 ∗

  สังเกตไดวา บนัทึกขอความขออนุมัติจางเหมาพรอมคาใชจายเพิ่มเติม เพื่อขยายบันไดทางขึ้นนมัสการ
พระศิลาขาวนี้ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐  ซึ่งเปนการทําบันทึกภายหลังจากที่ผูรับเหมา สงมอบงานตาม
สัญญาพรอมงานเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๐  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๘

ภาพที ่๑๘ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๙

 ๓.๖.๖๘  วนัที ่๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ 
  นายดํารง สุนทรศารทูล ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ถงึ หัวหนาสํานกังาน 
   จัดประโยชนและรักษาองคพระปฐมเจดีย 

 ใหเจาหนาที่รวมมือและประสานงานกับกรมโยธาเทศบาล และแจงใหเจาอาวาสทราบ 
เร่ืองกระทรวงมหาดไทยรับอุปถัมภการบรูณะและปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย โดยทางกระทรวงได
ขอความเหน็ชอบตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงแลว และไดมอบหมายใหกรมโยธาเทศบาลเปนเจาของ 
เร่ืองดําเนนิการ โดยขอความรวมมือจากกรมศิลปากร กรมการศาสนา คณะกรรมการควบคุมการ
ประกอบอาชพีวิศวกรรม และการประกอบอาชีพสถาปตยกรรม  นายสุวัฒน สุธรรมาภรณ เสนอ
เจาอาวาสวัดพระปฐมเจดีย เพื่อทราบวนัที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ 

หนงัสือโตตอบ     ๒ แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

 ๓.๖.๖๙  วนัที่ ๕ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ 
  การประชุม การบูรณะและปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดยี ณ หองประชุม 
  กรมโยธาเทศบาล 
กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย ใหกรมโยธาเทศบาลเปนเจาของเรื่องดําเนนิการพิจารณา 

อธิบดีกรมโยธาเทศบาล จึงไดเชิญผูเขาประชุมจํานวน ๑๓ คน หารือเร่ือง การบูรณะและปฏิสังขรณ 
องคพระปฐมเจดีย ที่ประชุมกําหนดโครงการบูรณะกวางๆ เปน ๒ รายการ คือ การบูรณะและ
ปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดยี และการบรูณะตัวอาคารตางๆ ขององคพระปฐมเจดีย โดยแบง
ผูทรงคุณวฒุิดําเนนิการเรื่องทางเทคนิคและสํารวจขอมูลข้ันตน เพื่อจดัทําโครงการและประมาณการ 
เปน ๒ คณะ คือ ฝายวิศวกรรม และฝายสถาปตยกรรม แลวจึงนําผลเสนอตอที่ประชุม เพื่อจัดวาง 
โครงการและจัดทําประมาณการรวมกนั เมื่อเหน็ชอบแลวจึงเสนอกระทรวงมหาดไทยตอไป ในการ
ประชมุไดแตงตั้งผูทรงคุณวฒุิฝายวิศวกรรมม ีพระประกอบยนัตรกิจเปนประธาน ฝายสถาปตยกรรม
มี พ.อ.หลวงบุรกรรมโกวทิ เปนประธาน โดยแตละฝายมีกรรมการอีก ๗ คน กาํหนดระยะเวลา
สํารวจขั้นตน ๒ เดือน เร่ิมวนัที ่๑๕ มนีาคม ๒๕๑๑  

รายงาน  ๓ แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

 ๓.๖.๗๐  วนัที ่๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ 
  นายสําราญ ปกปอง ศกึษาธิการจงัหวัดนครปฐม ถึง หวัหนาสํานักงาน 
  จัดประโยชนและรักษาองคพระปฐมเจดีย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓๐

แจงใหทราบเพื่อประสานงานและใหแจงเจาอาวาสทราบ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณา เร่ือง การบูรณะและปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดีย และสําเนาคําสัง่กระทรวงมหาดไทย 
โดย พลเอกประภาส จารุเสถียร รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ลงวนัที ่๒๒ เมษายน ๒๕๑๑ 
แตงตั้งคณะกรรมการจํานวน ๑๖ คน มีนายกาญจนา เฮงสวุนชิ อธิบดีกรมโยธาเทศบาล เปน
ประธานกรรมการ ทาํหนาที่ตรวจสอบทางวิชาการ เสนอความคิดเห็นตลอดจนงบประมาณใน  
การบูรณะ ใหกระทรวงมหาดไทยทราบเพือ่พิจารณาดาํเนินการ  

หนงัสือโตตอบ คําสั่งแตงตัง้     ๒ แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

 ๓.๖.๗๑  วนัที ่๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ 
  นายดํารง สุนทรศารทูล ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ถงึ หัวหนาสํานกังาน 
  จัดประโยชนและรักษาองคพระปฐมเจดีย 
แจงขออนุมัตจิายเงินขององคพระปฐมเจดียจํานวน ๒๙,๐๐๐ บาท ใหกรมโยธาเทศบาล 

เพื่อจางบริษทัเจาะสาํรวจ เพื่อทดสอบคุณสมบัติตางๆ ของชัน้ดินบริเวณองคพระปฐมเจดีย 
เนื่องจาก ระยะแรกไมมีงบประมาณ และการสํารวจเปนสิ่งจาํเปน และเปนหลักฐานทางวิศวกรรม 
ที่จะชวยในการพิจารณาดําเนินงานเกีย่วกบัความมัน่คงแข็งแรงขององคพระเจดียไดถูกตอง ทาง
วัดมีหนังสือวนัที ่๑๗ พฤษภาคม สงเงนิจํานวนดงักลาว ถงึผูวาราชการจังหวัดเพื่อจัดสงตอไป 

หนงัสือโตตอบ     ๒ แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

 ๓.๖.๗๒  วนัที ่๒๕ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๑๑ 
  นายดํารง สุนทรศารทูล ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ถงึ หวัหนาสํานกังาน 
  จัดประโยชนและรักษาองคพระปฐมเจดีย 
แจงเรื่องกรมโยธาเทศบาลจะทําการสํารวจเจาะดินที่ฐานองคพระปฐมเจดีย และตรวจสอบ 

การรับน้ําหนักของดิน โดยเจาะฐานองคพระปฐมเจดียรวม ๔ แหง และใหแจงเจาอาวาสทราบ
ดวย วนัที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๑ จังหวัดนครปฐม มีหนังสือสงใบสําคญัคูจายเงนิ ใบเสร็จรับเงินคา
เจาะสาํรวจชัน้ดินบริเวณองคพระปฐมเจดีย ของบริษทักรุงเทพเอ็นจิเนียร่ิงคอนซลัแตนท จํานวน 
๑ ฉบับ เปนเงิน ๒๙,๐๐๐ บาท พรอมหนงัสือตรวจรบัการจางลงวนัที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๑๑ ให
สํานักงานจัดประโยชนและรักษาองคพระปฐมเจดียเก็บเปนหลกัฐาน 

หนงัสือโตตอบ ใบสําคัญรับเงิน     ๕ แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓๑

 ๓.๖.๗๓  วนัที ่๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๒ 
  นายดํารง สุนทรศารทูล ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม นมัสการ 
  เจาอาวาสวัดพระปฐมเจดีย 
สงสําเนาหนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๑๑ ตัง้

คณะกรรมการบูรณะและปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดีย โดยมีคณะกรรมการ ๒ ชุด คือ คณะ 
กรรมการอํานวยการ จาํนวน ๑๑ คน มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน ทําหนาที่
บริหารงาน จดัหาเงินและสิง่ของเพื่อการบูรณะ กับคณะกรรมการดําเนนิการ จาํนวน ๑๗ คน มี
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน ทําหนาที่ดําเนินการตามมติคณะกรรมการอํานวยการ และมี
หนาที่ตรวจสอบทางวิชาการ เสนอความเห็นตลอดจนงบประมาณในการบูรณะ 

หนงัสือโตตอบ(สําเนา)      ๓ แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๒ 

 ๓.๖.๗๔  วนัที ่๑๙ กมุภาพันธ พ.ศ.๒๕๑๒ 
    นายดาํรง สุนทรศารทูล ผูวาราชการจงัหวัดนครปฐม ถึง  
    นายสวุัฒน สุธรรมาภรณ 

เชิญเขารวมประชุมและแจงวาระการประชุม พิจารณาการดําเนินการบูรณะและปฏิสังขรณ 
องคพระปฐมเจดีย ในวันที่ ๒๖ กมุภาพนัธ ๒๕๑๒ ณ ศาลาประชุมองคพระปฐมเจดีย  

หนงัสือโตตอบ(สําเนา)      ๒ แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๒ 

 ๓.๖.๗๕  วนัที ่๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๒ 
  นายดํารง สุนทรศารทูล ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ถงึ 
  นายสุวฒัน สุธรรมาภรณ, หมื่นฐานาภิบาล 
สงรายงานการประชมุ เมือ่วนัที่ ๒๖ กุมภาพนัธ ๒๕๑๒ การประชุมมีผูแทนกรมการปกครอง 

กรมศิลปากร เจาอาวาสวัดพระปฐมเจดีย และกรรมการบูรณะปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดยี   
สวนจงัหวัด รวม ๓๒ คน ประธานไดยอนลําดับเหตุการณใหที่ประชุมทราบวา ภายหลังจากที่ทาง
จังหวัดไดเชิญประชุม เมื่อวันที ่ ๒๒ ธนัวาคม ๒๕๑๐ ที่มีมติใหการบูรณะเปนโครงการของ
กระทรวงมหาดไทย ทางจงัหวดัไมไดมีการประชุมอีก แตไดแจงไปยงักระทรวงมหาดไทยใหรับดําเนนิการ 
กระทรวงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา เร่ือง ดําเนินการบูรณะและปฏิสังขรณองคพระปฐม
เจดีย เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๑๑ โดยกรมโยธาเทศบาลเปนเจาของเรื่อง ทาํหนาที่ตรวจสอบ
ทางวิชาการ เสนอความเหน็ตลอดจนงบประมาณในการบูรณะ ตอมาคณะกรรมการชุดนี้แยกเปน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓๒

คณะอนุกรรมการฝายสถาปตยกรรมกําหนดหลักการ ใหเปนการบูรณะโบราณสถานประเภทที่ใชงานอยู 
และคณะอนุกรรมการฝายวิศวกรรม ไดสํารวจและกาํหนดหลักการใหเปนการเสริมความมั่นคงแข็งแรง
ใหมีลักษณะเหมือนเดิม มีการสํารวจการทรุดตัวไมปรากฎวาทรุด แตการสํารวจความตานทานดิน
ปรากฎวาตองระวังการเพิม่น้ําหนกั ยงัไมสามารถประมาณการคาใชจายได ตองสํารวจขอมูล
ละเอียดอีกครั้ง คณะกรรมการทั้ง ๒ ฝาย เสนอผลการสาํรวจไปยังกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๑๑ คณะรัฐมนตรีจึงมมีติใหตั้งคณะกรรมการขึ้น ๒ คณะ คือ คณะกรรมการ
อํานวยการ และคณะกรรมการดําเนินการ 

หลังจากนั้นที่ประชุมไดหารือเร่ืองการจัดหาเงินเพื่อบูรณะ ซึ่งมติของคณะกรรมการอํานวยการ
ยังไมสามารถประมาณคาใชจายได แตกรมศิลปากรเคยประมาณการไว ๒๐ ลานบาท จึงให
กําหนดยอดการหาเงนิบูรณะเปนแนวทางตามนี ้ โดยจะไดเงินจากงบประมาณแผนดิน เงินรายได
ขององคพระปฐมเจดีย เงินบริจาคจากประชาชน ซึ่งในสวนที่ ๓ นี้ คณะกรรมการอํานวยการเห็นวา
ควรสรางพระเครื่องหรือของที่ระลกึจาํหนายเปนการตอบแทน จงึมอบใหผูวาราชการจังหวดันครปฐม
พิจารณากําหนดแนวปฏิบัต ิ และมอบอํานาจใหแตงตั้งอนุกรรมการ ที่ประชุมไดหารือถงึสิ่งที่จะ
จัดสรางเปนสิง่ตอบแทน และลงความเห็นใหสรางพระแบบทวารวดขีนาดและชนดิตางๆ มีการ
เสนอชื่ออนกุรรมการสวนจังหวัด โดยมีผูวาราชการเปนประธาน 

หนงัสือโตตอบ รายงาน   ๑๕ แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๒ 

 ๓.๖.๗๖  วนัที ่๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๒ 
  นายดํารง สุนทรศารทูล ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ถงึ 
  พระครูปฐมเจติยาทร วัดพระปฐมเจดีย 
เชิญอนุกรรมการพิจารณา รางโครงการจดัหาเงินบูรณะและปฎิสังขรณองคพระปฐมเจดีย 

สวนจงัหวัด ประชุม วันที ่ ๕ มีนาคม ๒๕๑๒ พรอมสงคําสัง่แตงตั้งอนกุรรมการดังกลาวซึง่       
นายดาํรง สุนทรศารทูล ผูวาราชการจงัหวัดนครปฐม มีคําสัง่แตงตั้งเมื่อวันที ่ ๒๘ กุมภาพนัธ 
๒๕๑๒ จาํนวน ๑๔ คน  

หนงัสือโตตอบ คําสั่งแตงตัง้ ๒ แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๒ 

 ๓.๖.๗๗  วนัที ่๑๒ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ 
   คณะกรรมการดําเนินการบรูณะและปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดีย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓๓

 การประชุมคณะกรรมการดําเนินการบูรณะและปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดีย ณ หองประชุม
มหาดไทย มีผูเขารวมประชุม ๑๑ คน ประธานแจงวาจะพิจารณาเรื่องซึ่งไดรับมติจาก
คณะกรรมการอํานวยการใหดําเนินการ คือ ๑.ทําการสํารวจขอมูลโดยละเอียด เพื่อกําหนดแนวทาง
วีธีการและประมาณการคาใชจาย ๒.กําหนดชนิดและขนาดกระเบื้องเคลือบทีจ่ะใช เพื่อใหประชาชน
ซื้อถวาย ๓.จัดทําผังบริเวณและโครงการปรับปรุงบริเวณโดยรอบ ๔.กําหนดสถานที่จัดงานเทศกาล
นมัสการประจาํป เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการดําเนนิงาน  

ที่ประชุมไดแตงตั้งคณะอนกุรรมการขึ้น ๒ ฝาย เพื่อดําเนินการในรายละเอียด คือ ฝาย
วิศวกรรม ฝายสถาปตยกรรม ใหโยธาเทศบาลอํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการอํานวยการ  
และเนื่องจากการบูรณะตั้งแตโบราณมา เกี่ยวเนื่องกบัพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ประชุมจึง 
มีความเหน็ใหกราบบังคมทลูใหทรงทราบ และใหมีพธิีบวงสรวงเพือ่สักการะบูชากอนดําเนนิการ 
ในวนัที ่๒๒ มนีาคม ๒๕๑๒ เมื่อกรมโยธาเทศบาลไดสรางนั่งรานถงึเสาหานแลว  

รายงาน       ๕  แผน 
(๔)ศธ๒.๓.๖.๗/๑๑ 

 ๓.๖.๗๘  วนัที ่๑๘ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ 
  นายดํารง สุนทรศารทูล ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ถงึ 
  นายธีรพันธ นอยสัมฤทธิ ์
เชิญกรรมการบูรณะปฎิสังขรณองคพระปฐมเจดียสวนจงัหวัด รวมงานและรวมตอนรับ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีบวงสรวงเทพยดาขอเจาะสาํรวจองคพระปฐมเจดีย พรอม
กําหนดการ ในวนัที ่๒๒ มีนาคม ๒๕๑๒ ณ องคพระปฐมเจดีย 

หนงัสือโตตอบ     ๒ แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๒ 

 ๓.๖.๗๙  วนัที ่๑๘ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๒  
  นายเชื้อ ไชยอนันต สรรพสามิตจังหวัดนครปฐม ถึง ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม 
ขอยืมเงนิทดรองจํานวน ๑,๐๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจายของโหรและพราหมณ ซึ่งจะ

เดินทางจากกรุงเทพฯ มาทําพิธีบวงสรวงเทพยดา ณ องคพระปฐมเจดยี 
หนงัสือโตตอบ     ๑ แผน  

เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๒ 
 ๓.๖.๘๐  วนัที ่๒๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ 

  นายเชื้อ ไชยอนันต สรรพสามิตจังหวัดนครปฐม ถึง ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓๔

ขอเบกิเงนิคาใชจายพธิีบวงสรวงเทพยดา ณ องคพระปฐมเจดีย เพิ่มเติม จาํนวน ๖๒๕ บาท 
บันทกึขอความ     ๑ แผน  

เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๒ 
 ๓.๖.๘๑  วนัที ่๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๒∗ 

  นายอุรา สุนทรศาลทูล อนุกรรมการและเลขานุการฝายสถาปตยกรรม ถึง 
  นายไพรัช ชุติกุล 
เชิญคณะอนุกรรมการฝายสถาปตยกรรม ประชุมพิจารณาการบูรณะและปฏิสังขรณ  

พระปฐมเจดีย วนัพฤหัสบดีที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๑๒ เพือ่กําหนดกระเบื้องที่จะใช จดัทําผังบริเวณ
และโครงการปรับปรุงบริเวณโดยรอบ กําหนดสถานที่จดังานเทศกาลประจําป 

หนงัสือโตตอบ     ๑  แผน 
(๔)ศธ๒.๓.๖.๗/๑๑ 

 ๓.๖.๘๒  วนัที ่๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ 
  นายพจน กนัธมาลา อนุกรรมการและเลขานุการฝายวศิวกรรม ถงึ 
  คณะอนุกรรมการฯ ฝายสถาปตยกรรม 
เชิญฝายสถาปตยกรรมรวมเดินทางไปตรวจดูสภาพขององคพระปฐมเจดีย วนัที ่ ๒๐ 

พฤษภาคม ๒๕๑๒ นายอุรา สุนทรศาลทูล อนุกรรมการและเลขานุการฝายสถาปตยกรรม มี
หนงัสือแจง นายไพรัช ชุตกิลุ อนุกรรมการฝายสถาปตยใหรวมเดนิทาง 

หนงัสือโตตอบ     ๒  แผน 
(๔)ศธ๒.๓.๖.๗/๑๑ 

 ๓.๖.๘๓  วนัที ่๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
    นายประพจน เรขะรุจิ ผูวาราชการจงัหวดันครปฐม นมัสการ เจาอาวาส 
    วัดพระปฐมเจดีย 
 มอบหมายใหปลัดจังหวัด ศึกษาธกิารจงัหวัด และหวัหนาสํานักงานจัดผลประโยชนและ
รักษาองคพระปฐมเจดีย เปนผูประสานงานและอาํนวยความสะดวก แกผูแทนบริษทัหลยุส         
ทีเลียวโนเวนส ซึง่จะมาทาํการทดลองวัสดุและวิธีบูรณะบนผิวองคพระปฐมเจดีย ดวยการยึดเกาะ
กระเบื้องประดับและการประสานรอยแยก ในวนัที่ ๘ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๕ 

 
                                                  
 ∗ วันที่ออกหนังสือ และวันที่เชิญประชุมปรากฏตามตนฉบับดังนั้น 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓๕

หนงัสือโตตอบ     ๑ แผน 
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 ๓.๖.๘๔  วนัที ่๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 
    นายประพจน เรขะรุจิ ผูวาราชการจงัหวดันครปฐม นมัสการ เจาอาวาส 
    วัดพระปฐมเจดีย 
 เร่ืองกรมโยธาธิการเสนอขอตั้งงบประมาณ เพื่อบูรณะและปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดีย 
ในปพ.ศ.๒๕๑๕ และพ.ศ.๒๕๑๖ แตไมไดรับอนุมัติ แตทางกรมไดใหเจาหนาที่ติดตามตรวจสอบ
สภาพชํารุดขององคพระปฐมเจดียตลอดมา พบการทรุดโทรมเปนไปอยางรวดเร็วตอเนื่องกนั ตั้งแต
มีการสํารวจในป พ.ศ.๒๕๑๒ จึงตั้งคณะทํางานสํารวจขึ้น พบวาหากไมรีบแกไขโครงสรางจะชํารุด
หนกัจนไมสามารถแกไขได รอยแตกแยกตอนบนขององคพระเจดีย ซึ่งเดิมตองใชกลองสอง
ทางไกลดู การสํารวจครั้งนี้มองจากฐานพระเจดยีเหน็ดวยตาเปลาชัดเจน เมื่อข้ึนไปตรวจพบวา
รอยแตกไดขยายออกไป รวมทั้งบริเวณอืน่ๆ โดยรอบที่ชํารุดอยางมาก การบูรณะไมสามารถทํา
ตามรายการเดิมได ตองเสริมรัดองคพระเจดียใหแข็งแรงคงรูปกอน ไดเสนอใหยกเลิกวิธกีารที่เสนอ
ไวเมื่อวนัที่ ๖ กุมภาพนัธ ๒๕๑๒ ดําเนนิการวิธีใหมตามสภาพปจจุบัน โดยลาํดบัความสาํคัญ
กอนหลังของสวนที่ตองบูรณะ พรอมเสนอแนะแนวทาง วิธีแกไข และประมาณการคาใชจาย รวม
เปนเงินทั้งสิน้ ๒๑,๕๑๓,๔๔๑ บาท โดยในป ๒๕๑๗ นี้ กรมโยธาธิการไดเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจายจํานวน ๕,๙๗๙,๗๔๐ บาท เปนคาสํารวจและกอสรางระยะที่ ๑ เพื่อปองกัน
มิใหพระเจดียพังลงมา ทางสาํนักงบประมาณมีความเหน็วาเงินคาใชจายนี้ควรจายจากเงิน
แผนดินสวนหนึ่ง และนําเงนิรายไดขององคพระปฐมเจดียสมทบ กรมโยธาธกิารจงึขอทราบจํานวน
เงนิรายไดขององคพระปฐมเจดียทีจ่ะสมทบในป ๒๕๑๗ และปตอๆ ไป 

หนงัสือโตตอบ รายงาน     ๙  แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๖ 

 ๓.๖.๘๕  วนัที ่๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 
  สํานักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร 
แจงเจาหนาทีก่องโบราณคดีและกองสถาปตยกรรม กรมศิลปากร ๖ นาย ใหเดนิทางไป

สํารวจสภาพองคพระปฐมเจดีย ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๑๖ 
 

บันทกึขอความ       ๑  แผน 
(๔)ศธ๒.๓.๖.๗/๑๑ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓๖

 ๓.๖.๘๖  วนัที ่๒๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 
  พระอาจารยฉัตร ปสฎโฐ กราบเรียน เจาอาวาสวัดพระปฐมเจดีย 
เสนอใหยายโบราณวัตถุทีป่ระดับโดยรอบองคพระปฐมเจดีย ไปเกบ็รักษาในที่ปลอดภัย 

กอนจะเริ่มดําเนินการบูรณะ และเสนอใหตั้งพระเจริญ สุขวัฒฑโน เปนผูรับผิดชอบดําเนนิการทาํ
แผนผังจุดที่ตัง้ ตลอดจนทําบัญชีและทะเบียนประวัติโบราณวัตถุทัง้หมดเพื่อเก็บเปนหลกัฐาน เมือ่
งานบูรณะเสรจ็เรียบรอยจึงคอยนําไปตั้งตามเดิม เจาอาวาสวัดพระปฐมเจดียเห็นชอบตามที่เสนอ 

หนงัสือโตตอบ(สําเนา) ๑  แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๖ 

 ๓.๖.๘๗  วนัที ่๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 
    นายดวง ยศสุนทร ผูอํานวยการกองแบบแผน กรมโยธาธิการ นมัสการ 
    เจาอาวาสวดัพระปฐมเจดยี 
 ขอยืมเงนิรองจายจาํนวน ๑๘,๐๐๐ บาท จากเงินรายไดขององคพระปฐมเจดียซึง่ทางวัด
จะสมทบเปนคาบูรณะจํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในปงบประมาณ ๒๕๑๗ และสมทบอีกปละ 
๖๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใชในการดําเนินการสํารวจเก็บรายละเอียด องคพระปฐมเจดียและบริเวณ
โดยรอบชั้นบน พรอมถายบันทกึภาพ เพื่อใชประกอบการซอมเมื่อมีการรื้อถอน ซึ่งเปนงานที่ตอง
ดําเนนิการโดยดวน เนือ่งจากเงนิที่จะไดรับอนุมัติจากสาํนักงบประมาณอยูในระหวางดําเนนิการ  

หนงัสือโตตอบ      ๒ แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 ๓.๖.๘๘  วนัที ่๑๔ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 
    นายดวง ยศสุนทร ผูอํานวยการกองแบบแผน กรมโยธาธิการ นมัสการ 
    เจาอาวาสวดัพระปฐมเจดยี 

ขอรับเงินรองจายจาํนวน  ๑๑,๑๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจายใหเจาหนาที่มาดําเนนิการ
สํารวจและเกบ็รายละเอียดพระปฐมเจดียเปนเวลา ๒๖ วัน  

หนงัสือโตตอบ     ๒ แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 ๓.๖.๘๙  วนัที ่๒๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๑๗ 
  นายวทิุร จกัพาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓๗

คําสั่งคณะกรรมการบูรณะและปฎิสังขรณองคพระปฐมเจดีย คร้ังที่ ๑/๒๕๑๗ แตงตั้ง
อนุกรรมการบรูณะและปฎิสังขรณองคพระปฐมเจดีย จาํนวน ๙ คน โดยมีอธิบดีกรมโยธาธิการ
เปนประธาน 

คําสั่งแตงตั้ง ๒ แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 ๓.๖.๙๐  วนัที ่๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 
   สํานักงานจัดประโยชนและรักษาองคพระปฐมเจดีย(ไมปรากฎผูบันทึก) 
   เสนอตอ  เจาอาวาสวัดพระปฐมเจดีย 

 ผูบันทึกรายงานไดเขารวมประชุม เร่ือง บูรณะองคพระปฐมเจดีย ที่กรมโยธาธิการ ในฐานะ 
ผูแทนวัดพระปฐมเจดีย พรอมคณะ ๒ คน มีผูแทนจากฝายตางๆ รวม ๘ ฝาย นายดํารง ชลวิจารณ 
อธิบดีกรมโยธาธิการ ประธานที่ประชมุกลาวถึงการบูรณะองคพระปฐมเจดีย วาเริ่มมานาน
แลวแตชะงักไปบางจากเหตุตางๆ แตกรมก็ยังคงทําการสํารวจอยูเสมอ ไดสงผลการสํารวจไป
ใหยูเนสโกชวยเหลือวิจัย แตติดปญหางบประมาณซึ่งถูกตัดทําใหงานลาชา ฝายสํารวจได
สรุปผลแลว เมื่อไดรับงบประมาณในป๒๕๑๗ จึงจะเริ่มดําเนนิการในระยะแรก โดยกระทรวง 
มหาดไทยไดมคีําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการไปแลว มีการสรุปความเปนมาของโครงการตั้งแตตนจนถงึ
ปจจุบันโดยสถาปนกิฝายวิศวกรรม ฝายดําเนินการซอมชี้แจงหลกัการซอมแซมในสวนตางๆ ตลอดจน 
แผนงานสําหรบัการบูรณะระยะที่ ๑ ตลอดทั้งโครงการ ไดมีการพิจารณาเรื่องการประกวดราคา
จางเหมา ผูเขาประชุมเสนอแนะและสอบถามเรื่องตางๆ ฝายชางผูดําเนนิการสํารวจชี้แจงจนเปนที่
เขาใจ ผูแทนฝายวัดสอบถาม เร่ืองการใชเงินสมทบจากทางวัดและเรื่องอนุกรรมการจัดหาทุนเพือ่
บูรณะ ประธานแจงวาจะใชงบประมาณที่ไดรับจากรัฐบาลกอน และเรื่องอนุกรรมการจัดหาทุน
กระทรวงจะเปนผูดําเนินการ ประธานไดสอบถามเรื่องแหลงและราคากระเบื้องซึ่งทางวัดเคยซื้อ 
ผูแทนวัดขอหาขอมูลและจะแจงภายหลัง 

บันทกึขอความ        ๓ แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 ๓.๖.๙๑  วนัที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๘ 
  นายชลอ วนภูติ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ถึง อธิบดีกรมศิลปากร 
กระทรวงมหาดไทยขออนุมตัิตอกรมศิลปากร ใหกรมโยธาธิการดําเนนิการบูรณะพระปฐม

เจดีย เนื่องจากเปนโบราณสถานที่ข้ึนทะเบียนแลว กรมศิลปากรใหกองสถาปตยกรรมเปน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓๘

เจาของเรื่อง พิจารณารวมกับกองโบราณคดี โดยใหกรมโยธาธิการสงรายละเอียดและวิธีการบูรณะ      
พระปฐมเจดีย มาใหพิจารณากอนทุกครั้ง เพื่อปองกนัการผิดพลาด 

หนงัสือโตตอบ     ๒  แผน 
(๔)ศธ๒.๓.๖.๗/๑๑ 

 ๓.๖.๙๒  วนัที ่๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๘ 
  คณะกรรมการเปดซองประกวดราคาจางเหมาบูรณะและปฎิสังขรณ - 
  องคพระปฐมเจดีย ถงึ อธบิดีกรมโยธาธิการ 
แจงผลการประกวดราคา เมื่อวันที ่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ มีผูยืน่เสนอราคา ๔ ราย  

หางหุนสวนจาํกัด แชฟา เปนผูเสนอราคาต่ําสุด แตสูงกวาราคาปานกลางที่ประมาณการไวใน
งบประมาณรายจายป ๒๕๑๗ คณะกรรมการตอรองราคาและตดัรายการบางสวน คงเหลอื 
๔,๔๘๙,๐๐๐ บาท และทางหางฯ จะยกตาขายลวดเหล็กปองกันอนัตรายจากสิง่ของตกระหวาง
การบูรณะ ใหกับทางราชการภายหลงัเสร็จการบูรณะในระยะแรก กาํหนดระยะเวลาเสร็จภายใน 
๑๘ เดือน มงีานที่ตองดําเนินการ คือ ๑.กอสรางนั่งรานโครงเหล็กรอบองคระฆัง ๒.ติดตั้งรอก     
สงของ ๓.ติดตั้งเหล็กรัดรอบมาลัยลูกแกวและองคระฆังบูรณะ ๔.ซอมแซมเสาหาน ๕.กอสราง
คลังเก็บพัสดุชั่วคราว ๑ หลงั 

บันทกึขอความ     ๒ แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 ๓.๖.๙๓  วนัที ่๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๘ 
  นายดํารงค ชลวิจารณ อธิบดีกรมโยธาธิการ ถงึ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ขอความเหน็ชอบการประกวดราคา และแตงตั้งกรรมการตรวจการจางการบูรณะและ 

ปฎิสังขรณองคพระปฐมเจดยี(ระยะแรก) เพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติตอไป 
หนงัสือโตตอบ     ๑  แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 ๓.๖.๙๔  วนัที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๘ 
  อธิบดีกรมศิลปากร ถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
อนุมัติการบูรณะพระปฐมเจดีย โดยใหสงรายละเอยีดและวิธีการซอมใหพิจารณากอนทกุครั้ง 

หนงัสือโตตอบ     ๑  แผน 
(๔)ศธ๒.๓.๖.๗/๑๑ 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓๙

 ๓.๖.๙๕  วนัที ่๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๘ 
  พระมหาสาํลี เอกายโน เลขานุการวัดพระปฐมเจดีย ถงึ สัตวแพทยจงัหวดันครปฐม 
เชิญรวมทําบญุเลี้ยงพระเพือ่อุทิศสวนกุศล แกผูกอสรางและซอมแซมพระปฐมเจดียในอดีต 

เปนปฐมฤกษเร่ิมการบูรณะในวนัที ่ ๑๖ มนีาคม ๒๕๑๘ ณ พระวหิารหลวงและพระระเบียงคด 
รอบองคพระปฐมเจดีย  

หนงัสือโตตอบ     ๑ แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 ๓.๖.๙๖  วนัที ่๑๔ มนีาคม พ.ศ.๒๕๑๘ 
  นายวจิิตร นุตสาระ เลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณะและปฎิสังขรณ 
  องคพระปฐมเจดีย  นมัสการ  เจาอาวาสวดัพระปฐมเจดยี 
ขอตัวอยางกระเบื้องโดยใหเก็บจากบริเวณปลองไฉน เพื่อเสนอคณะกรรมการประกอบ 

การพิจารณากําหนดมาตรฐานกระเบื้องประดับซอมผิวองคพระปฐมเจดีย 
หนงัสือโตตอบ     ๑  แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 ๓.๖.๙๗  วนัที ่๓๑ มนีาคม พ.ศ.๒๕๑๘ 
  นายวจิิตร นุตสาระ เลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณะและปฎิสังขรณ 
  องคพระปฐมเจดีย  นมัสการ  เจาอาวาสวดัพระปฐมเจดยี 
ขอตัวอยางกระเบื้องเพิ่มเตมิ จากบริเวณปลองไฉนพระปฐมเจดีย ซึง่มีสีเดียวกับตัวอยาง

แผนที่สงกลับมาเพื่อใชในการเทียบส ี
หนงัสือโตตอบ     ๑  แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 ๓.๖.๙๘  วนัที ่๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๘ 
  นายดํารง ชลวิจารณ อธิบดีกรมโยธาธิการ นมัสการ เจาอาวาสวัดพระปฐมเจดีย 
แจงการเริ่มดําเนินการบูรณะและปฎิสังขรณองคพระปฐมเจดีย (ระยะที่๑) ตั้งแตวนัที่ ๑๐ 

เมษายน ๒๕๑๘ มีกาํหนด ๑๘ เดือน มีงานที่จะดําเนินการ คือ กอสรางคลังเก็บพัสดุชั่วคราว 
ติดตั้งรอกสงของ กอสรางนั่งรานเหล็กรอบองคระฆัง ติดตั้งตาขายปองกนัอันตราย ติดตั้งเหล็ก
เสริมความมัน่คงรอบมาลัยลูกแกวและองคระฆัง ซอมแซมเสาหาน และใหนายวิจิตร นุตสาระ 
นายชางเอก กองแบบแผน เปนนายชางหวัหนาโครงการและประสานงานกบัทางวัด  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔๐

หนงัสือโตตอบ     ๒  แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 ๓.๖.๙๙   วนัที ่๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๘ 
  พระธรรมสิริชยั เจาอาวาสวดัพระปฐมเจดีย 
คําสั่งแตงตั้งและหนังสือเชญิบุคคลตางๆ เปนกรรมการฝายวัด ในงานซอมบูรณะพระปฐม

เจดีย ระยะที ่ ๑ โดยม ี พระราชปญญาภรณ เปนประธาน พรอมดวยพระสงฆอีกจํานวน ๗ รูป 
และฆาราวาสอีก ๒ คน ใหทาํหนาที่ตรวจตราการจัดซอม ประชุมหารอืใหขอแนะนาํแกวัด เพื่อทาง
วัดจะไดประสานงานกับกรมโยธาธิการตอไป 

หนงัสือโตตอบ คําสั่งแตงตัง้ ๒  แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 ๓.๖.๑๐๐  วันที่ ๒๙  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๘ 
                นายดวง ยศสุนทร ผูอํานวยการกองแบบแผน กรมโยธาธิการ นมัสการ 

     เจาอาวาสวัดพระปฐมเจดีย 
 ใหแตงตั้งผูแทนวดัรวมเปนกรรมการ ตรวจการจางเหมาบรูณะและปฎิสังขรณพระปฐมเจดีย
(ระยะแรก) มสํีาเนาหนงัสือสัญญา ๑ ฉบับ ลงวนัที ่๗ เมษายน ๒๕๑๘ ระหวางนายดํารง ชลวจิารณ 
อธิบดีกรมโยธาธิการ และหางหุนสวนจาํกดั แชฟา โดยนายชัชวาลย สมิทธพิงศ หุนสวนผูจัดการ 
เปนผูลงนามรับจาง รวม ๕ รายการ เปนเงิน  ๔,๔๘๙,๐๐๐ บาท โดยแบงจายเปนงวดๆ รวม ๖ งวด 
กําหนดแลวเสร็จภายใน ๒๘ กันยายน ๒๕๑๙  

หนงัสือโตตอบ หนังสือสัญญา     ๑๐  แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 ๓.๖.๑๐๑  วันที่ ๑๒ มถิุนายน พ.ศ.๒๕๑๘ 
      ไมปรากฎผูบันทกึและผูรับเอกสาร 

ผูบันทกึรายงานการเขารวมประชุม เร่ือง การบูรณะองคพระปฐมเจดีย และการวางผงั
บริเวณ ณ หองประชุมกรมโยธาธิการ ผูแทนฝายวัดพระปฐมเจดีย ที่เขารวมประชุม คือ พระราช
ปญญาภรณ พระมหาสําลี เอกายโน พระเจริญ สุขวัฑฒโน นายสุวัฒน สุธรรมาภรณ และ       
นายสงัด ไทยปรีชา โดยมีรองอธิบดีกรมโยธาธิการเปนประธานที่ประชุม แจงผลการดําเนินงาน    
ที่ทาํไป และหารือผูแทนวดัเรื่องสถานทีจ่ัดเก็บกระเบือ้ง ที่จะมีจาํนวนมากเมื่อร้ือลงและตองเก็บ
อยูนาน ผูแทนวัดขอกลับมาหารือและแจงใหทราบภายหลัง มีการหารือ เร่ือง ผังบริเวณรอบนอก
องคพระปฐมเจดียที่ควรปรับปรุงใหเสร็จในคราวเดียวกนั โดยผงัเมืองกระทรวงมหาดไทยเคย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔๑

ประชุมเร่ืองนี ้ และเหน็วาควรจัดบริเวณภายนอก จากกาํแพงไปทางทิศใตจรดถนนเพชรเกษม    
ร้ือส่ิงกอสรางตางๆ ออก ใหมีเพยีงสวนตนไมเปดคลายทัชมาฮาล ประเทศอินเดยี หามรถผาน   
เขาออก เมื่อรถผานดานถนนเพชรเกษมกจ็ะเหน็องคพระเจดีย ประเดน็นี้มีผูเสนอความเห็นตางๆ ไป 
ประธานจึงใหทางวัดแจงความประสงค เพื่อรวบรวมความเหน็เสนอคณะกรรมการอํานวยการ 
ผูแทนวัดหารอืเร่ืองผูมีศรทัธาจะสราง ศาลาที่ตั้งถาวรสํานักงานพุทธสมาคมจงัหวัดนครปฐม ใน
บริเวณพระปฐมเจดีย และเรื่องการเก็บเงินชาวตางประเทศที่มาเทีย่วชม ผูแทนกรมศิลปากรแจง
ใหขออนุญาตจากกรมศิลปากรเรื่องสรางศาลาเพราะเปนโบราณสถาน สวนการเกบ็เงนิเหน็ควรทําได 
ประธานสอบถาม เร่ืองจะดําเนนิการสาํนักอุบาสิกาดานทิศตะวนัออกเฉียงใตอยางไร เมื่อการ
บูรณะมาถึง ผูแทนวัดขอรับเรื่องมาหารือเพื่อแกไขตอไป ประธานแจงวาจะพยายามใชงบประมาณ
แผนดินซอม เพราะเมื่อเสร็จการบูรณะองคพระเจดยีแลว ทางวดัจะตองบูรณะสิ่งอื่นๆ อีกมาก 
และจะถายภาพการบูรณะบนัทกึไวเปนวิชาการตอไป 

รายงาน  ๒  แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 ๓.๖.๑๐๒ วนัที่ ๒๖ มถิุนายน พ.ศ.๒๕๑๘ 
     นายดวง ยศสุนทร ผูอํานวยการกองแบบแผน ถึงอธิบดีกรมศิลปากร 
แจงใหแตงตั้งผูแทนกรมตรวจรับงานบูรณะองคพระปฐมเจดีย ระยะที่ ๑ ซึ่งเริ่มเมือ่วันที่ ๗ 

เมษายน ๒๕๑๘ แลวเสร็จและนัดตรวจรับงานในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘ 
หนงัสือโตตอบ     ๑  แผน 

(๔)ศธ๒.๓.๖.๗/๑๑ 
 ๓.๖.๑๐๓ วนัที่ ๒๖ มิถนุายน พ.ศ.๒๕๑๘ 

     นายสวุัฒน สุธรรมาภรณ เลขานุการคณะกรรมการฝายวัดในงานซอมบูรณะ
      องคพระปฐมเจดีย ระยะที่ ๑  

เชิญคณะกรรมการฝายวัดในงานซอมบูรณะองคพระปฐมเจดีย ระยะที่ ๑ ประชุมในวนัที ่
๒๗ มิถนุายน ๒๕๑๘  ณ ศาลาโถง บนลานองคพระปฐมเจดีย 

หนงัสือโตตอบ     ๑  แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 ๓.๖.๑๐๔ วนัที่ ๑๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
     นายวิจิตร นุตสาระ นายชางหัวหนาโครงการฯ นมัสการ เจาอาวาส 
     วัดพระปฐมเจดีย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔๒

เชิญคณะทํางานเขารวมประชุมวนัที ่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๑๘ ผูเขารวมประชุมโดย       
พระมหาสําลี เอกายโน ไดบันทกึรายงาน แจงชื่อผูแทนวัดที่เขาประชุม คือ ผูบันทกึ พระเจริญ 
สุวัฑฒโน และนายสงัด ไทยปรีชา พรอมผูเขารวมประชุมอ่ืนอีก ๘ คน มีนายสนทิ ฉิมโฉม 
สถาปนิกพเิศษประจํากรม เปนประธานที่ประชุม สรุปการบูรณะงวดที่ ๑ ที่ดาํเนนิการไปแลว 
พิจารณากําหนดหลักการวางผังบริเวณ ผูแทนวัดแจงมติคณะกรรมการฝายวัดใหจัดเปนสวนปา 
ผูแทนกรมชีแ้จงเรื่องฟุตบาทรอบกาํแพงชัน้ใน ทีท่างวัดเทปูนโดยรอบบางแหงขัดกับการวางผังครั้งนี้ 
หากจะทําการกอสรางสิง่ถาวรใด ใหปรึกษาทางกรมสงชางวางผังรวมปรึกษากับทางวัดกอน เร่ือง
เศษวัสดุใหนําไปถมบริเวณเขตสังฆาวาสแทนสระในองคพระ การพิจารณาเรื่องอื่นๆ มีเร่ืองบริเวณ
สําหรับจัดงานเทศกาล เร่ืองรางมาตรฐานกระเบื้องประดับ ใหสงแบบรางใหโรงงานผลิตดูและ
นํามาพจิารณากอน สวนปญหาการติดตั้งเหล็กรัดเสริมความมัน่คง ที่มาลยัลูกแกวบริเวณ
ดานหลังพระพุทธสหิงิคใหเจาะผานดานหลัง สวนที่สกัดผิวตัวองคเจดียเมื่อเจาะไปแลวพบโซ
ของเดิมรัดไว ขออนุมัตทิี่ประชุมเปลีย่นแนวใหม และหากโซเดิมชํารุดจะซอมใหเหมือนเดิม 
นอกจากนีพ้ิจารณาเรื่องติดตั้งสายลอฟาลงทางดานทศิใต ใหผูรับเหมารายใหมสงแบบการตั้ง
นั่งรานที่ปลองไฉนใหพิจารณา สวนยอดพระมงกุฏจะนําลงมาซอมหรือไม ยงัไมลงมต ิ

หนงัสือโตตอบ รายงาน   ๓  แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 ๓.๖.๑๐๕ วนัที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๘ 
     นายสวุัฒน สุธรรมาภรณ เลขานุการคณะกรรมการฝายวัดในงานซอมบูรณะ

      องคพระปฐมเจดีย ระยะที่ ๑  
สงรายงานการประชุมวันที ่ ๒๗ มถิุนายน ๒๕๑๘ ของคณะกรรมการฝายวัดในงานซอม

บูรณะองคพระปฐมเจดีย ระยะที่ ๑ ในการประชุมคร้ังนีน้ายวิจิตร นุตสาระ นายชางเอกกรมโยธาธิการ
เขารวมประชมุดวย มีพระราชปญญาภรณเปนประธาน ไดแจงเรื่องพระมหาสาํล ี  เอกายโน 
เลขานุการวัดพระปฐมเจดีย ไดรับมอบหมายเปนผูแทนตรวจการจาง นายวิจิตรชีแ้จงรายละเอยีด
การซอมระยะที่ ๑ และหารือปญหาการเจาะรัดเหล็กไรสนิมตรงมาลัยลูกแกวและองคระฆัง ที่
ประชมุใหเจาะผานไปดานหลงัทีป่ระดิษฐานพระพทุธสิหงิค และเรื่องสถานทีเ่กบ็กระเบื้องเกาที่ร้ือลง
ใหแยกกระเบือ้งรุนเกาทีม่ีสภาพดี ไวบริเวณคตปกกาดานตะวันตกเฉยีงเหนือ เพราะอาจจะใชอีก 
สวนกระเบื้องรุนใหมใหแยกไวแตจะไมนํากลับมาใช สวนเศษกระเบื้องและอิฐปูนใหเปนหนาที่
ผูรับเหมานําไปถมบอในเขตสังฆาวาส ทางวัดใหวางผงับริเวณในเขตพุทธาวาสแบบสวนปามี
ตนไมใหญ โดยใหคงสนามหญาทุกแหงไวเพื่อใชจัดงานเทศกาลประจําป ใหทางกรมปลูกพืชตาม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔๓

แนวถนนตามเหน็ควร เร่ืองบอน้าํที่ขุดไวทางวดัจะกลบตอไป สวนบอน้ําทางดานตะวนัตกเฉยีงเหนือ
ทางเทศบาลปรารภวาจะทําสระวายน้ําสาํหรับเด็ก ที่ประชุมไมเหน็ดวย ที่ประชุมหารือเร่ือง
ผูรับเหมาใหดาํเนนิการ ทําครอบปองกันความเสยีหายแกโบราณวัตถุ ภายในพระระเบียงคดชั้นใน 
แจงคนงานรกัษาความสะอาดบริเวณโดยรอบ และหามคนงานหญิงขึ้นไปทํางานบนองคพระ ให
หยุดงานในวนัสําคัญทางศาสนาเพราะมีการเวียนเทียน และใหดูแลรับผิดชอบหามคนภายนอก
เขาไปในบริเวณที่ปฏิบัติงาน กรณีการสรางที่ตัง้ถาวรสํานักงานพทุธสมาคมจังหวัดนครปฐม ที่
ประชุมใหขออนุมัติตอเจาอาวาส  

หนงัสือโตตอบ รายงาน   ๔  แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 ๓.๖.๑๐๖ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๘ 
      นายวิจิตร นตุสาระ อนกุรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบูรณะฯ ถึง 
      นายสวุิชญ รัศมิภูติ 

เชิญคณะกรรมการบูรณะและปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดีย ประชุมแจงผลงานบูรณะ
ระยะที ่๑ และแผนงานที่จะดําเนนิการในงานบูรณะระยะที ่๒ ในวนัที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘ 

หนงัสือโตตอบ     ๑  แผน 
(๔)ศธ๒.๓.๖.๗/๑๑ 

 ๓.๖.๑๐๗ วนัที่ ๒ กนัยายน พ.ศ.๒๕๑๘ 
     ผูบันทึกใชลายเซน็ ถึง หวัหนาสาํนกังานจัดประโยชนและรักษา    

      องคพระปฐมเจดีย 
การประชุมผูเขาประมูลราคาบูรณะพระปฐมเจดีย ระยะที่ ๒ มีผูมาดูสถานที่และรับฟง

การชี้แจงแผนงานประมาณ ๗ ราย โดยนายชางผูควบคุมงานเปนประธาน พระเจริญ สุวัฑฒโน 
และผูแทนกรมศิลปากรเปนกรรมการ  

บันทกึขอความ   ๑  แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 ๓.๖.๑๐๘ วนัที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๘ 
     นายวิจิตร นุตสาระ ถึง หวัหนาสาํนกังานจัดประโยชนและรักษา 
     องคพระปฐมเจดีย 
กองแบบแผน กรมโยธาธิการ  สงมอบกระเบื้องและเศษอิฐจากการบูรณะ ใหวัดพระปฐม

เจดีย โดยหัวหนาสาํนักงานจัดประโยชนและรักษาองคพระปฐมเจดีย มอบใหนายสงัด ไทยปรีชา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔๔

เปนผูตรวจรับ ในวนัที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๘ 
หนงัสือโตตอบ     ๑  แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 ๓.๖.๑๐๙ วนัที่๔ มนีาคม พ.ศ.๒๕๑๙ 
     นายสวุัฒน สุธรรมาภรณ เลขานุการคณะกรรมการฝายวัดในงานซอมบูรณะ

      องคพระปฐมเจดีย ระยะที่ ๑  
 คณะกรรมการฝายวัดในงานซอมบูรณะองคพระปฐมเจดยี ระยะที ่๑ มพีระราชปญญาภรณ 
รองเจาคณะภาค ๑๔ วัดพระงาม เปนประธาน ประชุมพจิารณาการปรับปรุงบริเวณ ซึ่งทางจงัหวัด
ไดเรียกประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหดาํเนนิการตางๆ บริเวณองคพระปฐมเจดีย คือ ใหแบงเขต
จัดงานเทศกาลนมัสการประจําป ใหเทศบาลเมืองจัดรถขนขยะ ใหกองกํากับการตํารวจภูธร
นครปฐมวางแผนการรักษาความปลอดภัย ใหกรมโยธาธกิารจัดทาํแผนผังการปรับปรุงบริเวณ 
โดยวางผังปลกูตนไมไปทีละดานเริ่มจากดานเหนือ ใชงบประมาณ จากเทศบาล องคการบริหาร
สวนจงัหวัดและจากรัฐบาล  

รายงาน  ๓  แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 ๓.๖.๑๑๐ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๙ 
     นายสวุัฒน สุธรรมาภรณ เลขานุการคณะกรรมการฝายวัดในงานซอมบูรณะ

      องคพระปฐมเจดีย ระยะที่ ๑  
คณะกรรมการฝายวัดในงานซอมบูรณะองคพระปฐมเจดีย ระยะที่ ๑ มีการประชุมโดย

พระราชปญญาภรณ เปนประธาน ไดแจงเรื่องผังบริเวณองคพระปฐมเจดีย ที่ไดประชุมไปแลวยงั
มิไดนําเสนอทานเจาอาวาสพิจารณา  แตทางกรมโยธาธิการไดวางผังไวแลว จงึไดเชิญประชุม
พิจารณาอกีครั้ง นายไพฑูรย โอศิริ นายชางผูวางผัง ไดชี้แจงวาการจัดบริเวณเพื่อใหกลมกลนืกบั
องคพระปฐมเจดีย จะเนนความสาํคัญโดยจําลองสงัเวชนยีสถานทางพุทธประวัต ิ ไวบริเวณมมุ
พระปฐมเจดียโดย ดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือเปนที่ประสูติ ดานทิศตะวันออกเฉียงใตเปนที่ตรัสรู 
ดานทิศตะวนัตกเฉียงใตเปนที่แสดงปฐมเทศนา ดานทศิตะวันตกเฉยีงเหนือเปนที่ปรินิพพาน แต
ละมุมจะมปีระติมากรรมแกะสลักดวยหนิทรายขนาดใหญ ปลูกตนไมเกี่ยวกับพุทธประวัติ และ
ตนไมในวรรณคดีไวรอบนอก โดยจัดทําไปพรอมกันทัง้ ๔ ดาน  คาใชจายประมาณ ๓ ลานบาท ใช
งบประมาณตามที่ไดประชุมไวเดิม สวนหองสุขาถาวรนั้น ทางกรมโยธาธิการไดกําหนดใหใช
บริเวณกําแพงแกวชั้นใน และที่ดานหลงัศาลากตัญธูรรมหรือ ศาลาสัจจธรรม ซึ่งจะเขียนแบบ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔๕

และกําหนดสถานทีท่ี่แนนอนใหทางวัดจัดสรางเองตอไป ที่ประชุมเหน็ชอบตามเสนอ นายวิจิตร 
นุตสาระ นายชางผูควบคมุโครงการฯ แจงเพิ่มเติมวาสาํนักงานสิ่งแวดลอมแหงชาติ หามรถบรรทุก
วิ่งบนถนนรอบองคพระปฐมเจดีย หากจาํเปนใหจํากัดความเร็ว  

รายงาน  ๓  แผน 
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

 ๓.๖.๑๑๑ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๙ 
     นายดาํรง ชลวิจารณ อธบิดีกรมโยธาธกิาร ถงึ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
แจงผลการประกวดราคาจางเหมาบูรณะและปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดีย เมื่อวนัที่ ๔ 

กันยายน ๒๕๑๘ มีผูสนใจซื้อแบบใบประกวดราคาและไปดูสถานที ่ ๘ ราย แตมผูียื่นเสนอราคา
เพียงรายเดยีว คือ หางหุนสวนจาํกัด แชฟา เสนอราคารวม ๕ รายการ เปนเงิน ๓,๙๐๔,๐๐๐ บาท 
กําหนดแลวเสร็จใน ๔๕๕ วัน สูงกวางบประมาณที่มีอยูและไมสามารถตอรองราคาไดอีก 
คณะกรรมการเห็นวาราคาคาวัสดุสูงขึ้นกวาที่ประมาณไวเดิม หากจะตัดบางรายการก็จะตองแบง
การบูรณะระยะที่ ๒ ออกเปน ๒ ข้ันตอนและราคาจะสูงขึ้นกวาทาํในคราวเดียว จึงยกเลิกการ
ประกวดราคาครั้งนี้ และนาํงบประมาณในป ๒๕๑๘ ไปรวมกับงบประมาณป ๒๕๑๙ และ
ประกวดราคาใหม กรมโยธาธิการพิจารณาแลว จึงเสนอขออนุมตัิตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทย โดยนายสมัคร สุนทรเวช รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทนไดลงนามอนมุัติใน
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๑๙  

บันทกึขอความ     ๒  แผน 
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

 ๓.๖.๑๑๒ วนัที่ ๖ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๑๙ 
     นายดาํรง ชลวิจารณ อธบิดีกรมโยธาธกิาร ถงึ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ขออนุมัติจางเหมาบูรณะและปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดีย ระยะที ่ ๒ จากการประกวด

ราคาครัง้ใหมเมื่อวนัที่ ๗ มถินุายน ๒๕๑๙ มีผูสนใจซื้อแบบใบประกวดราคาและไปดสูถานที ่๘ ราย 
ยื่นเสนอราคา ๒ ราย คือ หางหุนสวนจาํกัด แชฟา และหางหุนสวนจํากัด ทรงศลิปชัย โดยหาง
หุนสวนจาํกัด แชฟา เสนอราคาต่ําสุดในการจางเหมารวม ๗ รายการ เปนเงิน ๗,๗๒๕,๕๓๒ บาท 
กําหนดแลวเสร็จใน ๖๐๐ วนั คณะกรรมการใหผูเสนอราคาทัง้ ๒ รายแยกรายละเอียดคาบูรณะ
เพื่อขอตอรองราคา หางหุนสวนจาํกัด ทรงศิลปชัย เสนอรายละเอียดมาโดยไมอาจลดราคาลงอีก
และไมรับทํางานเฉพาะบางรายการ หางหุนสวนจาํกัด แชฟา เสนอรายละเอียดพรอมลดราคาลง
เปนเงิน ๗,๖๑๓,๕๐๐ บาท คณะกรรมการเห็นวาราคาที่เสนอเปนราคาพอสมควร แตงบประมาณ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔๖

ที่มีไมพอดาํเนนิการ จงึใหเสนอราคาเฉพาะคาซอมปลองไฉนเปนราคาตอตารางเมตร เนื่องจากยงั
ไมสามารถคาํนวณพื้นที่ได และใหลดปริมาณงานในสวนนี้ลงใหพอกับงบประมาณ หากยงัไมแลว
เสร็จใหดําเนินการในระยะตอไป กรมโยธาธิการพิจารณาแลว จึงเสนอขออนุมัติตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย โดยนายสมัคร สุนทรเวช รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทนไดลงนาม
อนุมัติในวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๑๙  

บันทกึขอความ     ๓  แผน 
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

 ๓.๖.๑๑๓ วนัที่ ๑๕ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๑๙ 
     พระครูปฐมเจติยานุรักษ เลขานุการวัดพระปฐมเจดีย 
เชิญรวมทําบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศสวนกุศล ใหผูที่ไดกอสรางซอมแซมพระปฐมเจดียในอดีต 

เปนปฐมฤกษการจัดซอมระยะที่ ๒ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๙ ณ พระวิหารหลวงองคพระปฐม
เจดีย  

หนงัสือโตตอบ     ๑  แผน 
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

 ๓.๖.๑๑๔ วนัที่ ๑๕ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๑๙ 
    นายวิจิตร นตุสาระ นายชางหัวหนาโครงการฯ ถึง หัวหนาสํานักงาน 
    จัดประโยชนและรักษาองคพระปฐมเจดีย 
สงรายงานการประชุมคณะทาํงานสาํรวจพระปฐมเจดีย ๓ ครั้ง คือ คร้ังที ่๑๓/๒๕๑๙ วนัที่ 

๒ เมษายน ๒๕๑๙ มีการรายงานผลการสํารวจเสาหาน ที่ตองแกไขรายการซอมตามสภาพความ
เปนจริงใหม ที่ประชุมใหตัดการซอมรายการนี้ออกจากงานระยะที ่๑  และทาํการสํารวจ ทาํแบบ
และรายการซอมแซมใหม และใหดําเนนิการซอมแซมในระยะที่ ๒ การจัดทาํสลกัเกลียวเหลก็ไรสนิม
เพิ่มเติมจากผูผลิตในประเทศ ที่ประชุมใหนําตัวอยางใหงานสํารวจและวิจัย กองกอสราง ตรวจสอบ
กอนจัดซื้อ มกีารกําหนดทีส่รางหองน้าํ หองสวม การสรางศาลาประชุมหลงัใหม บริเวณดานทศิใต
ตรงขามอาคารพิพิธภัณฑ เมื่อสรางเสร็จใหร้ือหลังเกาออก ไมใหกอสรางสิ่งใดบริเวณนั้นอีก ให
ยายรานของทีร่ะลึกไปสรางชิดกําแพงชั้นนอกดานทิศเหนือ  

การประชุมคร้ังที่ ๑๔/๒๕๑๙ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๙ มีการเปลี่ยนแปลงการ
ซอมแซมโครงสรางเสาหาน ภายหลังจากสกัดบางสวนออกพบวา สวนในรวมทั้งรายละเอียดอืน่ๆ 
ชํารุดตองทําการซอมแซมเพิ่มเติม ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ ตามกําหนดของงานระยะที่ ๑ 
จึงขอตัดรายการซอมแซมโครงสรางเสาหานบางรายการออก และยกไปดําเนนิการในระยะตอไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔๗

งานติดตั้งเหลก็เสริมความมัน่คงที่องคระฆังแลวเสร็จจํานวน ๔ รอบ คงเหลืออีก ๓ รอบ  การ
จัดซื้อสลักเกลยีวเหล็กไรสนมิจากผูผลิตในประเทศ กาํลังดําเนนิการอยู การรวบรวมขอมูลเพื่อ
จัดซื้อกระเบื้องประดับ ไดตรวจสอบรายละเอียดจากโรงงานผลิตหลายแหง สวนใหญทําสีไดแต
ผลิตตามคุณสมบัติบางขอไมได เร่ืองนี้จะพจิารณาในครั้งตอไป ในการจางเหมางานบูรณะระยะที่ ๒ 
มีผูเสนอแกไขรายละเอียดการซอมรอยแตก ในรายการซอมที่จะใชประกวดราคา และเสนอใหจัดซื้อ
เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เพราะมีความจําเปนตองใช และการจาง AIT จะตองจายเงนิตอครั้ง
คอนขางสงู ทีป่ระชุมใหจัดซือ้โดยตั้งในงบบูรณะประจําป ๒๕๒๐   

การประชุมคร้ังที ่๑๕/๒๕๑๙ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๑๙ หัวหนาโครงการฯ สรุปผลการ
ดําเนนิงานตัง้แตเร่ิมงานบูรณะระยะที่ ๑ ซึ่งจะเสร็จในเดือนกนัยายน ๒๕๑๙ ปญหาการซอมเสาหาน
ใหยกงานทีเ่หลือไปดําเนินการตอ ในงานบูรณะระยะที ่ ๒ ที่ประชุมใหซอมแซมโครงสรางเสาหาน 
ที่ทาํได ใหมากที่สุดในระยะที่ ๑ และใหจดัทําประมาณการ งานที่ตองแกไขและยกไปในงานระยะ
ที่ ๒ รายงานตออธิบดี การเปดซองประกวดราคางานบูรณะระยะที ่ ๒ เมื่อวนัที ่ ๗ มิถนุายน         
หางหุนสวนจาํกัดแชฟา คงเสนอราคาต่าํสดุ แตยังเกนิวงเงนิงบประมาณ อธิบดีใหเชิญหางฯมาตกลง
รายละเอยีดเพือ่ยุติ สวนวงเงินในการซอมแซมผิวปลองไฉน มาลัยเถา ใหถือราคาซอมตอหนวย
พื้นที่ โดยประมาณพื้นที่ใหนอยลงพอกับงบประมาณทีม่ีอยู หากไมพอใหของบประมาณเพิม่เตมิ
ภายหลงั ใหเรงดําเนนิงานบูรณะระยะที ่ ๒ และจัดลําดับงานใหตรวจรับงานงวดที่ ๑ ไดภายใน
เดือนกันยายน เพื่อใชงบประมาณป ๒๕๑๘ ไดทนัตามกําหนด ใหเรงพิจารณาเรื่องกระเบื้อง
เพื่อใหทันใชในงานบูรณะระยะที่ ๒ ผูอํานวยการกองกอสราง เสนอใหหักคาสิ่งของบางรายการที่
หางจะนําคนืเมื่อร้ือถอนนัง่ราน เพื่อใหคากอสรางนั่งรานลดลง  

บันทกึขอความ รายงาน     ๑๒  แผน 
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

 ๓.๖.๑๑๕ วนัที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๙ 
     คณะทาํงานสํารวจรายละเอียดตรวจสอบสภาพชํารุดทรุดโทรมขององคพระ

      ปฐมเจดยี ถึง อธิบดีกรมโยธาธิการ 
แจงการบูรณะซอมแซมโครงสรางเสาหานพระปฐมเจดีย เนื่องจากตรวจพบรอยแตกราว

ทางโครงสรางภายในที่ชํารุดมาก เมื่อสกัดเสาติดผนังแกนยอดออกพบวา มีเสานางเรียงในแกนยอด
ซึ่งเปนไมเนื้อแข็งอีกชั้นหนึง่ โคนเสาผขุาดและมีโซเหล็กที่สภาพผกุรอนรัดไว ตองเปลี่ยนแปลง
วิธีการบูรณะจากที่กําหนดไวเดิมใหม ใหสอดคลองกับสภาพที่เปนจริงและเพียงพอกับงบประมาณ 
โดยลดรายการที่ยังไมสามารถทําไดในระยะแรกออก ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงรายการในสัญญา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔๘

หลังประมูล โดยไมเพิ่มวงเงินและไมทําใหราชการเสียประโยชน จงึเสนอเพื่อพจิารณาขออนุมตัิ
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

บันทกึขอความ     ๔  แผน 
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

 ๓.๖.๑๑๖ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๙ 
     นายดาํรง ชลวิจารณ อธบิดีกรมโยธาธกิาร ถงึ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการในสัญญา การบูรณะซอมแซมโครงสรางเสาหาน     

พระปฐมเจดียหลังประมูล และใหเสนอตอไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ตามที่
คณะทํางานเสนอ นายสมคัร สุนทรเวช รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัตริาชการแทนไดลงนามอนุมตัิ
ในวนัที ่๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๙  

บันทกึขอความ     ๒  แผน 
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

 ๓.๖.๑๑๗ วนัที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๙ 
     นายดาํรง ชลวิจารณ อธบิดีกรมโยธาธกิาร 
กรมโยธาธิการ โดย นายดํารง ชลวิจารณ อธิบดีกรมโยธาธิการ ไดทําหนังสือสัญญา

วาจาง หางหุนสวนจํากัด แชฟา โดยนายชัชวาลย สมิทธิพงศ หุนสวนผูจัดการ เปนผูลงนามรับจาง 
เพื่อดําเนินการบูรณะและปฎิสังขรณองคพระปฐมเจดีย (ระยะที ่ ๒) รวม ๗ รายการ เปนเงนิ  
๖,๖๘๖,๓๗๕ บาท โดยแบงจายเปนงวดๆ รวม ๗ งวด กาํหนดแลวเสร็จภายใน ๒๑ เมษายน ๒๕๒๑  

หนงัสือสัญญา     ๘  แผน 
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

 ๓.๖.๑๑๘ วนัที่ ๒๒ กนัยายน พ.ศ.๒๕๑๙ 
     นายชัชวาลย สมทิธพิงศ ถึง ประธานกรรมการตรวจการจาง 
หางหุนสวนจาํกัด แชฟา มหีนงัสือสงมอบงานบูรณะพระปฐมเจดีย (ระยะแรก) งวดที่ ๕ 

เปนเงินจํานวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท งวดที ่๖ เปนเงินจํานวน ๗๘๐,๒๐๐ บาท และสงมอบงานบูรณะฯ 
(ระยะที่ ๒) ก.งานบูรณะทั่วไป งวดที่ ๑ เปนเงินจํานวน ๑,๙๘๒,๓๕๐ บาท 

 
หนงัสือโตตอบ     ๓  แผน 
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔๙

 ๓.๖.๑๑๙ วนัที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๐ 
     นายภิญโญ สาธร รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร ถึง เลขาธิการ 
     คณะรัฐมนตรี 
 แจงการรับโอนงานบูรณะและปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดีย ตามที่กระทรวงมหาดไทย
จะสงมอบ และเสนอรายชือ่คณะกรรมการ ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง จํานวน ๑๔ คน มี
ปลัดกระทรวงศึกษาธกิารเปนประธานกรรมการ 

หนงัสือโตตอบ     ๑ แผน 
(๔)ศธ๒.๓.๖.๗/๑๑ 

 ๓.๖.๑๒๐ วนัที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๐ 
      นายปลั่ง มจีุล เลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ถึง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 แจงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๐ ใหโอนงานบูรณะและ
ปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดีย มาอยูในความรับผิดชอบกระทรวงศึกษาธิการ ใหกระทรวงมหาดไทย
ดําเนนิการบูรณะไปจนหมดเงินงบประมาณที่ไดรับอยู และใหกระทรวงศกึษาธิการแจงกระทรวง 
มหาดไทย กระทรวงการคลัง และสํานักงบประมาณทราบ 

หนงัสือโตตอบ     ๑ แผน 
(๔)ศธ๒.๓.๖.๗/๑๑ 

 ๓.๖.๑๒๑ วนัที่ ๕ กนัยายน พ.ศ.๒๕๒๐ 
      นายคนึง ฤาไชย รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัตริาชการแทน รัฐมนตรวีาการ 
      กระทรวงมหาดไทย ถงึ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ใหส่ังการหนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะรับโอนงานบูรณะและปฏิสังขรณ
องคพระปฐมเจดีย ไปติดตอประสานงานกบักรมโยธาธิการ เพื่อรับมอบงาน 

หนงัสือโตตอบ     ๑ แผน 
(๔)ศธ๒.๓.๖.๗/๑๑ 

 ๓.๖.๑๒๒ วนัที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๑ 
     นายดาํรง ชลวิจารณ อธบิดีกรมโยธาธกิาร ถงึ อธิบดีกรมศิลปากร 

 ชี้แจงตามมติคณะกรรมการบรูณะและปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดยี ที่ใหรับงานบรูณะและ 
รับโอนเงินงบประมาณคาบูรณะประจําปงบประมาณ ๒๕๒๑ จากกรมกรมโยธาธิการมาดําเนินการ
ตอไปนั้น การบูรณะระยะที่ ๒ ทีท่าํอยู คือ สวนปลองไฉน มาลัยเถานัน้ เปนคนละสวนกบัที่     
กรมศิลปากรจะตองทาํตอไปในระยะที่ ๓ คือ สวนบัลลังกและองคระฆัง กรมศิลปากรสามารถทาํ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕๐

ตอไปไดทันที ไมตองรองานของกรมโยธาธิการ ซึ่งคาดวาจะแลวเสรจ็ประมาณเดอืนเมษายน ทาง
กรมโยธาธิการมีความหวงใยงานระยะที ่๓ ซึ่งกรมศิลปากรจะตองทําตอ และยินดีใหความรวมมอื 
หากกรมศิลปากรไดดําเนนิการไปแลวอยางไรใหแจงใหทราบดวย เนือ่งจากงบประมาณประกาศ  
ใชมา ๓ เดือนกวาแลว 

หนงัสือโตตอบ     ๑ แผน 
(๔)ศธ๒.๓.๖.๗/๑๑ 

 ๓.๖.๑๒๓ วนัที่ ๘ กุมภาพนัธ พ.ศ.๒๕๒๑ 
      นายเดโช สวนนานนท อธบิดีกรมศิลปากร ถึง อธิบดีกรมโยธาธิการ 
 ขอผลการสํารวจขอมูล และงานตางๆ ทีเ่กี่ยวกับการบูรณะที่ไดดําเนนิการไปแลว เพื่อใช
ประโยชนและเพื่อเปนการประหยัดเวลาในการดําเนนิการ รายงานสรุปผลการดําเนินงานบูรณะ
และปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดีย ซึง่กรมโยธาธิการจัดทําขึ้น กลาวถงึประวัตกิารสรางและการ
บูรณะปฎิสังขรณองคพระปฐมเจดียในแตละยุคสมัยจนกระทัง่ถึงสมัยรัตนโกสินทร มีการบูรณะมา
ตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว แตเสด็จสวรรคตกอน พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาฯ ใหบูรณะตอมา นับจากเสด็จฯ ทําพิธียกยอด พ.ศ.๒๔๑๓ 
มาถงึป พ.ศ.๒๕๑๗ เปนระยะเวลา ๑๐๔ ป มกีารซอมบํารุงรักษาเล็กนอยเปนครัง้คราว โครงสราง
ของพระเจดียซึ่งทาํดวยอิฐกอ เมื่อผานเวลามายาวนานจงึเกิดการชํารุดทรุดโทรมเปนอยางมาก
โดยทัว่บริเวณ เมื่อกระทรวงมหาดไทยไดรับรายงานจากจังหวัดนครปฐม จึงตัง้คณะกรรมการขึน้ 
และมอบใหกรมโยธาธิการสาํรวจขอมูลพิจารณาวางแผนบูรณะ ไดทาํการตรวจสอบอยูเสมอเพื่อ
ทํารายละเอียดสําหรับการซอมบูรณะ 

การสํารวจองคพระปฐมเจดยี ๓ คร้ัง ในป ๒๕๑๒, ๒๕๑๕ และ๒๕๑๗ สรุปไดวาการเอียง
ของยอดองคพระเจดียคงเดิมจากที่สํารวจครั้งแรกในป ๒๕๑๒ การทรุดตัวของฐานองคพระเจดยี
บริเวณที่มีใบเสมา ไมมีลักษณะการทรุดตัวที่จะเกิดอันตรายตอโครงสราง การแตกชํารุดขององค
พระเจดียเกิดเพราะเหตุตางๆ กระเบื้องทีห่ลุดออกเพราะปูนฉาบหมดอายุ รอยแตกที่ขยายมากขึ้น
ทําใหพระเจดยีทรุดโทรม ภายในองคพระเจดีย มีความชื้นมาก แตผิวภายนอกแหงและรอนเพราะ
แสงแดด จึงเกิดการขยายและหดตัวทาํใหรอยแตกตางๆ ที่เกิดขึ้นขยายตวักวางขึน้ทกุป การ
ทดลองซอมทีบ่ริเวณรอยแตกตัวอยาง พบวารอยแตกไมเพิ่มมากขึน้ แสดงวาผลการทดลองพอจะ
เชื่อไดวาไดผลดี 

เมื่อเกิดเหตกุารณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ คณะกรรมการดังกลาวไดยกเลิกไป คณะรฐัมนตรี
มีมติแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหมข้ึนดําเนินการตอ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๑๗ กรมโยธาธิการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕๑

ไดรับมอบหมายใหดาํเนนิการ จึงจัดทําแผนงานบูรณะ พ.ศ.๒๕๑๘ – ๒๕๒๓ แบงเปน ๕ ระยะ มี
งานที่ดาํเนนิการ คือ กอสรางนัง่รานโครงเหลก็รอบองคระฆัง และรอบปลองไฉน มาลัยเถาโดย
ตลอดสําหรับข้ึนไปทําการซอม ทาํการตดิแถบเหล็กไรสนิมทีม่าลยัลกูแกว และโดยรอบองคระฆงั 
เพื่อปองกนัการพงัทลาย ทาํการติดแถบเหล็กไรสนมิและซอมแซมปลองไฉน มาลยัเถา และซอมแซม 
โครงสรางของเสาหานใหมัน่คงแข็งแรง คาบูรณะปฎิสังขรณตลอดโครงการประมาณ ๓๕ ลานบาท 
กรมโยธาธกิารดําเนนิงานตัง้แตปงบประมาณ ๒๕๑๗ – ๒๕๒๐ ไดรับงบประมาณรวม ๔ ป เปนเงนิ 
๑๔.๒ ลานบาท และปงบประมาณ ๒๕๒๑ ตั้งงบประมาณไวจํานวน ๗,๖๔๙,๗๐๐ บาท งานที่จะ
ดําเนนิการขั้นตอไปเปนการตกแตงดานความสวยงาม เปลี่ยนกระเบื้องที่คลุมองคพระปฐมเจดยี 
วันที ่๒๗ กรกฏาคม ๒๕๒๐ คณะรัฐมนตรีไดแตงตั้งกรรมการบูรณะและปฏิสังขรณองคพระปฐม
เจดียข้ึนใหม โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธกิารเปนประธาน และตัง้แตปงบประมาณ ๒๕๒๑ เปนตนไป 
กรมโยธาธิการไดมอบหมายใหกรมศิลปากรเปนผูดาํเนินการ  

หนงัสือโตตอบ รายงาน   ๑๑  แผน ภาพถาย      ๓๐ ภาพ 
(๔)ศธ๒.๓.๖.๗/๑๑ 

 
ภาพถาย ๓๐ ภาพ (ดูภาพประกอบที่ ๑๙ - ๔๘ หนา ๑๕๒ - ๑๖๕ ) 

 
ภาพประกอบที่ ๑๙ - ๔๘ 
ที่มา : “การบูรณะปฏิสังขรณองคพระ ปฐมเจดีย จ.นครปฐม,” ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๑๐ – ๘ กุมภาพนัธ 
๒๕๒๑, เอกสารกระทรวงศกึษาธกิาร, (๔)ศธ๒.๓.๖.๗/๑๑, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕๒

 
 

 
 

ภาพที ่๑๙ แสดงลักษณะมาลัยเถาซึง่ในการสํารวจเมื่อป ๒๕๑๒ มีการเลื่อนตัวเพยีงชัน้เดียว 
     แตในภาพนี้แสดงใหเหน็ภาพของมาลยัเถาเคลื่อนตวัลงเกือบทกุชัน้ 
 
 
 

 
 

ภาพที ่๒๐ ขยายตรงบริเวณที่มาลยัเถาเคลื่อนตัวลงเปนตําแหนงเดียวกับภาพ ๑๙ ซึง่ถายเมื่อ 
      ป ๒๕๑๒ จะเหน็วามาลยัเถาบนเคลื่อนลงมาดวย 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕๓

 

 
 

ภาพที ่๒๑ การเคลื่อนของผิวองคพระปฐมเจดียเกิดขึ้นอีกตําแหนง ซึง่เพิง่จะพบอยูทาง 
     ดานตะวนัออกของคอระฆังเปนบริเวณกวาง นากลัวอันตรายมากกวาการเคลื่อนตัวที่
     กลาวมาแลวในรูปที ่๑๙ และ ๒๐ 
 
 

 
 

ภาพที ่๒๒ รอยแตกที่เชื่อมโยงกับบริเวณเคลื่อนตัวในภาพที่ ๒๑ รอยแตกนี้มีแนวมุงลงมา 
      ตามมาลยัเถาสูฐานขององคพระปฐมเจดีย 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕๔

 
 

 
 

ภาพที ่๒๓ รอยแตกซึ่งเห็นมอียูทั่วไป เมื่อเปดกระเบื้องออกแลวจะพบวาภายใตกระเบื้อง 
     อิฐทีก่อเปนองคพระปฐมเจดียจะแตกกวางกวาทีเ่หน็บนกระเบื้องมากตามรูปที่ ๒๔ 
 
 
 

 
 

ภาพที ่๒๔ รอยแตกกวางมากเมื่อเปดกระเบื้องออกแลว (แสดงวารอยแตกเหลานี้ เกดิจาก 
     ภายในองคพระเจดีย แลวขยายตัวออกมายงัผิวองค) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕๕

 
 

 
 

ภาพที ่๒๕ 
 
 
 

                        
 
         ภาพที ่๒๖           ภาพที่ ๒๗ 
ภาพที ่๒๕, ๒๖, ๒๗ ความเสียหายทีเ่หน็ทั่วๆไปขององคพระปฐมเจดยี 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕๖

 
 

 
 

ภาพที ่๒๘ เศษกระเบื้องและอิฐทีห่ลุดลงมาเกลื่อนอยูบนทางเดนิเมือ่ป ๒๕๑๖ไมเคยพบ แสดงให
     ทราบวาองคพระปฐมเจดยีขาดการดูแลรักษา เศษอิฐเหลานี้จะอุดทางระบายน้ํา ทําให
     น้าํไมสามารถไหลลงสูเบือ้งลางได 
 
 
 

 
 

ภาพที ่๒๙ รอยแตกประมาณ ๓๐ รอย รอบๆองคพระไดรับการติดกระจก เพื่อศึกษาการเคลื่อนตัว
     ของรอยแตกเหลานี ้
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕๗

 
 
 

 
 

ภาพที ่๓๐ ใชเหล็ก STAINLESS รัดรอยแตก โดยเจาะรูครอมรอยแตกฝงเหล็ก STAINLESS ลงไป
      ยึดรอยแตกไว แลวใชตะแกรงทําดวยเหล็ก STAINLESS ปดทับลงไป 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่๓๑ จุด          แสดงใหเหน็การเคลือ่นตัวของสวนที่แตก ซึ่งหางจากจุดที่ไมเคลื่อนตัว  
     ประมาณ ๓ ซม. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕๘

 
 

 

 
 

ภาพที ่๓๒ แสดงลกัษณะของมาลยัเถา ทีเ่คลื่อนตวัลงมาทุกชัน้ และความทรุดโทรมทีเ่พิม่มากขึ้น
     กวาเมื่อป ๒๕๑๕ 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่๓๓ ขยายใหเหน็ความทรุดโทรมของมาลยัเถา 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕๙

 

 
 

ภาพที ่๓๔ การเคลื่อนของผิวองคพระเจดียจะเห็นรอยแตกเพิ่มข้ึนเล็กนอย 
 

 
 

 
 

ภาพที ่๓๕ และ ๓๖ ขยายบริเวณรอยแตกที่ตอกับบริเวณรอยแตกเคลื่อนตัว 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๖๐

 
 

 
 

ภาพที ่๓๗ แสดงรอยแตกที่ไมเพิ่มข้ึนเลย 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่๓๘ แสดงใหเห็นกระจกที่ติดครอมรอยแตกไว ยังอยูในสภาพเรียบรอย 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๖๑

 
 

 

 
 

ภาพที ่๓๙ ไมมีการเคลื่อนตวัเพิ่มเติมอีก 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่๔๐ แสดงใหเห็นถึงการทรุดโทรมที่เพิ่มข้ึน รอยแตกตางเปนเพราะพืชเจริญงอกงาม ราก
     ของพืชชอนไชไปในรอยแตกเล็กๆ ทาํใหรอยแตกขยายมากขึ้น เปรียบกับภาพ ๒๔ 
     ซึ่งถายไวเมือ่ ๒๕๑๕  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๖๒

 

 
 
 
 

 
 

ภาพที ่๔๑ และ ๔๒ แสดงหวัเสาสภาพทรดุโทรมเพิม่มากขึ้น 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๖๓

 
 

ภาพที ่๔๓ ภาพหวัเสาหานซึง่แตกเหน็เสาไมขางใน และมีคานไมพาดผาน จะเห็นวาตรงหวัเสา
     และคานไม มีรอยผุกรอนของไมเกิดขึ้น ภาพนีถ้ายตําแหนงเดียวกับ ภาพ ๔๒ เมื่อป  
     ๒๕๑๒ ขณะนัน้ไมยังไมมรีอยผุกรอน 
 

 
 
ภาพที ่๔๔ ขยายตรง           จากภาพที ่๔๓ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๖๔

 

 
 

ภาพที ่๔๕ คานทับหลังเสาหานและเหล็กรัด ซึ่งทรุดโทรมมากขึน้ 
 
 
 

 
 
ภาพที ่๔๖ คานรับปลองไฉนผุและทรุดโทรมมากขึ้น 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๖๕

 
 

 
 

ภาพที ่๔๗ ภาพเหลก็รัดรอบคานใตที่รับฐานของปลองไฉน แสดงใหเหน็นอตที่ยึดแผนเหลก็ 
     ใหติดกนัหลุด ดังนัน้แผนเหล็กนี้จึงหมดสภาพ เพราะไมสามารถจะรัดคานไดตอไปอีก 
 
 
 

 
 

ภาพที ่๔๘ คานไมรับฐานปลองไฉน วางอยูบนหัวเสาหานแสดงใหเหน็รอยผุกรอน 
     ที่ปลายอยางชัดเจน 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๖๖

 ๓.๖.๑๒๔ วนัที่ ๑๖ มิถนุายน พ.ศ.๒๕๒๑ 
     นายสวุิชญ รัศมิภูติ ผูอํานวยการกองสถาปตยกรรม กรมศิลปากร 
     นมัสการ  เจาอาวาสวัดพระปฐมเจดีย 

 แจงเปดประกวดราคางานบรูณะองคพระปฐมเจดีย ระยะที ่ ๓ พรอมสง แบบรูปรายการ 
ซึ่งมีรายละเอียดที่จะดําเนนิการบูรณะ คือ เสาหาน บัลลังก องคระฆงั บวัปากฐานถงึฐานบวัฐานปทม
(ชั้นเสมา) ฐานทักษิณ พืน้ลานและรางระบายน้ํา สําเนาแจงความเปดประกวดราคาของกรมศิลปากร 
ลงวนัที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑ โดยรบัซองประกวดราคา วนัที่ ๒๖ มถิุนายน และมีคําสัง่ตั้ง
กรรมการปฏิบัติการจางโดยวิธีประกวดราคา ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑  

หนงัสือโตตอบ รายงาน คําสั่งแตงตั้ง   ๓๒ แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 ๓.๖.๑๒๕ วนัที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๔ 
     เจาอาวาสวัดพระปฐมเจดีย  ถึง อธิบดีกรมการศาสนา 
 แจงไดรับเช็คธนาคารแหงประเทศไทย จาํนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อบูรณะองคพระปฐมเจดีย 

หนงัสือโตตอบ     ๑  แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

 ๓.๖.๑๒๖ วนัที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๔ 
     นายสวุิชญ รัศมิภูติ ผูอํานวยการกองสถาปตยกรรม กรมศิลปากร 
     นมัสการ  เจาอาวาสวัดพระปฐมเจดีย 

 ใหรวมตรวจรบังานการบูรณะองคพระปฐมเจดีย ระยะที่ ๓ งวดที่ ๑๓ และ ๑๕ ซึ่งเปน
งานงวดสุดทายของการบูรณะ ในวันศุกรที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๔ และพระธรรมสิริชัยเจาอาวาส
ไดมอบใหเลขานุการตรวจรบังาน 

หนงัสือโตตอบ     ๑  แผน  
เอกสารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๖๗

๓.๗ ปฏิทนิโสตทัศนจดหมายเหตุ สมยัรัชกาลที ่๕ ร.ศ.๘๗(๒๔๑๑) - ร.ศ.๑๒๙(พ.ศ.๒๔๕๓) 
 

 
 

ภาพที ่๔๙ “พระปฐมเจดีย” (สังเกตไดวาพระเจดียมียอดนภศูล ซึ่งรัชกาลที ่๕ ทรงเปนผูประกอบ
 พิธียกยอดเมือ่ ร.ศ.๘๙(พ.ศ.๒๔๑๓) และมีพระระเบยีงชั้นลางทีท่รงใหสรางขึน้ในตน
 รัชกาล ในร.ศ.๘๘(พ.ศ.๒๔๑๒)) (วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวหิาร ๒๕๔๖ : ๘๓) 
ที่มา : “พระปฐมเจดีย,” ภาพถาย, ฉ/น/๑๓๘๑๑, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 

 
 

ภาพที ่๕๐ “วัดพระปฐมเจดยี นครปฐม” (สังเกตจากพระระเบียงชั้นลางสนันษิฐานวา เปน
 ระยะเวลาใกลเคียงกับภาพที่ ๔๙) 
ที่มา : “วัดพระปฐมเจดีย นครปฐม,” ภาพถาย, หจช.๓๐๘-๑๐๑๘๐, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๖๘

 
 

ภาพที ่๕๑ “รัชกาลที่ ๕ เสดจ็ฯ นครปฐม”  
ที่มา : “รัชกาลที่ ๕ เสด็จนครปฐม,” ภาพถาย, ไมมีรหสัภาพ, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
 

 
 
ภาพที ่๕๒ “วัดพระปฐมเจดยี นครปฐม” (สังเกตจากสนามทีม่ีการจัดตบแตงแลว สันนษิฐานวา 
 เปนภาพตั้งแต ร.ศ.๑๒๒(พ.ศ.๒๔๔๖) เปนตนมา เนื่องจากในปดงักลาวตามปฏิทนิ
 เอกสารลําดับที่ ๓.๒.๑๐ มกีารกลาวถงึการตัดถนน สรางสวนและสนามรอบพระปฐม
 เจดีย) 
ที่มา : “วัดพระปฐมเจดีย นครปฐม,” ภาพถาย, หจช.๕๖๙-๑๙๗๖๑, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๖๙

 
 

ภาพที ่๕๓ “พระปฐมเจดีย นครปฐม” (สังเกตจากสนามที่มีการจัดตบแตงแลว สันนษิฐานวา เปน
 ระยะเวลาใกลเคียงกับภาพที่ ๕๒) 
ที่มา : “พระปฐมเจดีย นครปฐม,” ภาพถาย, หจช.๒๑-๐๖๗๖, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 

 
 

ภาพที ่๕๔ “พระปฐมเจดีย นครปฐม” (สังเกตจากสนามที่มีการจัดตบแตงแลว สันนษิฐานวา เปน
 ระยะเวลาใกลเคียงกับภาพที่ ๕๒ และ ๕๓ แตในภาพนี้สวนยอดพระเจดียมนีั่งราน ซึง่
 อาจสรางเพื่อซอม หรือ ประดับกระเบื้อง บริเวณสวนยอดพระเจดีย) 
ที่มา : “พระปฐมเจดีย นครปฐม,” ภาพถาย, ไมมีรหัสภาพ, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๗๐

 
 

ภาพที ่๕๕ “วิหารทิศ วัดพระปฐมเจดีย นครปฐม” (สังเกตจากพระประสูติซึง่ประดิษฐานบนฐานขนาดใหญ 
 สันนิษฐานวาเปนภาพกอนทีจ่ะมกีารแกไขวิหารพระประสูติ เปนวหิารสาํหรับประดิษฐาน
 พระรวง ในรัชกาลที ่๖ ตามที่ระบุการแกไขวิหารในปฏิทนิเอกสารลําดบัที่  ๓.๓.๑๓) 
ที่มา : “วิหารทศิ วดัพระปฐมเจดีย นครปฐม,” ภาพถาย, ๖๙๖๕๖ – กจช(ส)๒๑๒๘, หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. 

 

 
 

ภาพที ่๕๖ “ราษฎรรอรับเสดจ็ฯ ทีต่ลาดพระปฐมเจดีย” (สังเกตจากสภาพของตลาดและการแตงกาย
 ของราษฎร สันนิษฐานวาเปนภาพในสมัยรัชกาลที่ ๕ ดังที่สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
 ทรงบรรยายสภาพตลาดเมือ่มาตรวจราชการ ในปฏิทินเอกสารลําดับที่ ๓.๒.๕) 
ที่มา : “ราษฎรรอรับเสดจ็ ที่ตลาดพระปฐมเจดีย,” ภาพถาย, หจช.๒๖๑-๘๖๔๕, หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๗๑

๓.๘ ปฏิทินโสตทัศนจดหมายเหตุ สมยัรัชกาลที ่๖ ร.ศ.๑๒๙(พ.ศ.๒๔๕๓) – พ.ศ.๒๔๖๘ 
 

 
 

ภาพที ่๕๗ “รัชกาลที่ ๖ เสด็จฯ นครปฐม” (สังเกตการแตงกายของบุคคลในภาพ มีฝายชาย ๔ ทาน
 ใสปลอกแขนทกุข สวมเครื่องแบบปกติขาว และนุงโจงสวมเสื้อราชปะแตน บนัไดดานนี้
 สันนิษฐานวา เปนดานทิศเหนือ กอนการแกบันไดใหญพนกันาค ในสมยัรัชกาลที่ ๖ ตาม
 ปฏิทินเอกสารลําดับที่ ๓.๓.๑๓) 
ที่มา : “รัชกาลที่ ๖ เสด็จนครปฐม,” ภาพถาย, หจช.๔๔๐ - ๑๔๙๗๓, หอจดหมายเหตุแหงชาต.ิ 
 

 
 

ภาพที ่๕๘ “พระปฐมเจดีย” (สังเกตจากการประดับตบแตงสะพาน สันนิษฐานวาอาจเปนพระราช
 พิธีเสด็จฯ เปดสะพานเจริญศรัทธา ซึง่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที ่๖) 
ที่มา : “พระปฐมเจดีย,” ภาพถาย, ฉ/จ/๑๓๘๑๓, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๗๒

 
 

ภาพที ่๕๙ “พระปฐมเจดีย” (สังเกตวามีสะพานเจริญศรัทธา  และมีพระรวง ซึ่งรัชกาลที่ ๖ 
 โปรดเกลาฯ ใหปฏิสังขรณข้ึน และเชิญมาประดิษฐาน ในวหิารดานทศิเหนือแลว จงึ
 สันนษิฐานวาเปนภาพตัง้แตสมัยรัชกาลที่ ๖ ลงมา) 
ที่มา : “พระปฐมเจดีย,” ภาพถาย, ฉ/จ/๑๓๘๑๔, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 

 
 

ภาพที ่๖๐ “พระปฐมเจดีย” (สันนิษฐานวาเปนภาพตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๖ ลงมา จากสิ่งแวดลอม
 เชนเดียวกับภาพที่ ๕๙) 
ที่มา : “พระปฐมเจดีย,” ภาพถาย, ฉ/จ/๑๓๘๑๒, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๗๓

๓.๙ ปฏทิินโสตทัศนจดหมายเหตุ สมยัรัชกาลที ่๙ พ.ศ.๒๔๘๙ – พ.ศ.๒๕๒๔ 
 
 
 

 
 

ภาพที ่๖๑ “พระปฐมเจดีย จ.นครปฐม” (สังเกตจากรั้ว และประตูทิศดานหนาวหิารพระรวง 
 ใกลเคียงกบัแบบแปลนที่เขยีนขึ้นใหม โดยกรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๗ ตามปฏทิิน
 เอกสารลําดับที่ ๓.๖.๑๙ จึงสันนษิฐานวาเปนภาพสมัยรัชกาลที่ ๙) 
ที่มา : “พระปฐมเจดีย จ.นครปฐม,” ภาพถาย, ภ.๐๐๒ หวญ.๓๕/๓๘, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๗๔

 
 

ภาพที ่๖๒ “พระปฐมเจดีย ขณะทําการบรูณะ” (สังเกตจากนั่งรานเหล็กที่สรางขึ้นโดยรอบทุกชัน้
 แลว สันนิษฐานวาเปนภาพขณะทําการบูรณะประมาณตั้งแต พ.ศ.๒๕๑๘ เปนตนมา 
 ซึ่งในปนี้ไดมีการแจงการเริ่มดําเนนิการบูรณะ ระยะที่ ๑ และการสรางนั่งรานเหล็กเปน
 งานที่อยูในระยะนี ้และงานระยะที ่๑ นี ้ไดแลวเสร็จในปเดียวกนันัน้เอง ดังที่ระบุใน
 ปฏิทินเอกสารลําดับที่ ๓.๖.๙๘ และ ๓.๖.๑๐๒ ตามลาํดับ) 
ที่มา : “พระปฐมเจดีย ขณะทําการบูรณะ,” ภาพถาย, ฉ/๐๑/๒๖๓๙, หอจดหมายเหตุแหงชาต.ิ 

 

 
 

ภาพที ่๖๓ “พระปฐมเจดีย ขณะทําการบรูณะ”  
ที่มา : “พระปฐมเจดีย ขณะทําการบูรณะ,” ภาพถาย, ฉ/๐๑/๒๖๓๗, หอจดหมายเหตุแหงชาต.ิ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๗๕

ดัชนีปฏิทนิเอกสาร เรื่อง การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดยี 
เอกสารภายใตแตละรัชกาลมีลําดับที่ดงันี ้
รัชกาลที ่๔  ลําดับที่ ๓.๑.๑ – ๓.๑.๓๐ รัชกาลที ่๕  ลําดับที่ ๓.๒.๑ – ๓.๒.๒๗  
รัชกาลที ่๖  ลําดับที่ ๓.๓.๑ – ๓.๓.๓๓ รัชกาลที ่๗  ลําดับที่ ๓.๔.๑ – ๓.๔.๑๓  
รัชกาลที ่๘  ลําดับที่ ๓.๕   รัชกาลที ่๙  ลําดับที่ ๓.๖.๑ – ๓.๖.๑๒๖  
 

คํา / ความ ลําดับที่เอกสาร 
กรมการศาสนา ๓.๖.๖๘ ๓.๖.๑๒๕    
กรมโยธาเทศบาล ๓.๖.๖๘ 

๓.๖.๗๗  
๓.๖.๖๙ 
๓.๖.๘๔ 

๓.๖.๗๐ 
 

๓.๖.๗๒ 
 

๓.๖.๗๕ 
 

กรมโยธาธิการ ๓.๖.๘๔ 
๓.๖.๙- 
๓.๖.๑๐๘ 
๓.๖.๑๑๕ 

๓.๖.๘๗ 
๓.๖.๙๓ 
๓.๖.๑๐๙ 
๓.๖.๑๒๑ 

๓.๖.๘๘  
๓.๖.๙๙ 
๓.๖.๑๑๐ 
๓.๖.๑๒๒ 

๓.๖.๙๐ 
๓.๖.๑๐๐ 
๓.๖.๑๑๑ 
๓.๖.๑๒๓ 

๓.๖.๙๑ 
๓.๖.๑๐๑ 
๓.๖.๑๑๒ 
 

กรมศิลปากร ๓.๓.๑๓ 
๓.๓.๒๓ 
๓.๖.๑ 
๓.๖.๖ 
๓.๖.๑๑ 
๓.๖.๑๙ 
๓.๖.๒๔ 
๓.๖.๓๐ 
๓.๖.๓๙ 
๓.๖.๔๗  
๓.๖.๕๒ 
๓.๖.๕๗ 
๓.๖.๖๓ 
๓.๖.๗๕ 
๓.๖.๑๐๗ 

๓.๓.๑๙ 
๓.๓.๒๔ 
๓.๖.๒ 
๓.๖.๗ 
๓.๖.๑๒ 
๓.๖.๒๐ 
๓.๖.๒๕ 
๓.๖.๓๒ 
๓.๖.๔๑ 
๓.๖.๔๘ 
๓.๖.๕๓ 
๓.๖.๕๘ 
๓.๖.๖๔ 
๓.๖.๘๕ 
๓.๖.๑๒๒ 

๓.๓.๒๐ 
๓.๓.๒๕ 
๓.๖.๓ 
๓.๖.๘ 
๓.๖.๑๕ 
๓.๖.๒๑ 
๓.๖.๒๗ 
๓.๖.๓๓ 
๓.๖.๔๒ 
๓.๖.๔๙ 
๓.๖.๕๔ 
๓.๖.๕๙ 
๓.๖.๖๕ 
๓.๖.๙๑ 
๓.๖.๑๒๓ 

๓.๓.๒๑ 
๓.๓.๒๖ 
๓.๖.๔ 
๓.๖.๙ 
๓.๖.๑๗ 
๓.๖.๒๒ 
๓.๖.๒๘ 
๓.๖.๓๔ 
๓.๖.๔๓ 
๓.๖.๕๐ 
๓.๖.๕๕ 
๓.๖.๖๐ 
๓.๖.๖๖ 
๓.๖.๙๔ 
๓.๖.๑๒๔ 

๓.๓.๒๒ 
๓.๓.๒๘ 
๓.๖.๕ 
๓.๖.๑๐ 
๓.๖.๑๘ 
๓.๖.๒๓ 
๓.๖.๒๙ 
๓.๖.๓๖ 
๓.๖.๔๖ 
๓.๖.๕๑ 
๓.๖.๕๖ 
๓.๖.๖๒ 
๓.๖.๖๗ 
๓.๖.๑๐๑ 
๓.๖.๑๒๖ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๗๖

คํา / ความ ลําดับที่เอกสาร 
กรมหลวงเทวะวงษวโรประการ ๓.๒.๑     
กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ ์ ๓.๓.๓ ๓.๓.๕ ๓.๓.๖ ๓.๓.๗ ๓.๓.๘ 
กระทรวงการคลัง ๓.๖.๑๒๐     
กระทรวงมหาดไทย ๓.๖.๖๖ 

๓.๖.๗๕ 
๓.๖.๙๔ 
๓.๖.๑๒๐ 

๓.๖.๖๘ 
๓.๖.๘๙ 
๓.๖.๑๐๑ 
๓.๖.๑๒๓ 

๓.๖.๖๙ 
๓.๖.๙๐ 
๓.๖.๑๑๕ 
 

๓.๖.๗๐ 
๓.๖.๙๑ 
๓.๖.๑๑๖ 
 

๓.๖.๗๓ 
๓.๖.๙๓ 
๓.๖.๑๑๙ 
 

กระทรวงศึกษาธิการ ๓.๖.๑๑๙ ๓.๖.๑๒๐ ๓.๖.๑๒๑   
กฤษณ อินทโกศัย ๓.๖.๕๒     
กอฤกษพระปฐมเจดีย ๓.๑.๕ ๓.๑.๖ ๓.๑.๒๗ ๓.๑.๒๘  
กาญจนา เฮงสุวนิช ๓.๖.๗๐     
กําแพงรอบ ๔ ดาน ๓.๓.๒๔     
ขุนคําณวนวิจติร ๓.๖.๑ ๓.๖.๔ ๓.๖.๗ ๓.๖.๔๕  
ขุนพทุธจักรรักษา ๓.๕     
คณะกรรมการบูรณะและ
ปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดยี 

๓.๖.๗๓ 
 

๓.๖.๗๕ 
 

๓.๖.๗๗  
 

๓.๖.๘๙ 
 

 
 

คณะกรรมการบูรณะวดั(สวนกลาง) ๓.๖.๖     
คณะกรรมการบูรณะวัด(สวนภูมิภาค) ๓.๖.๑๙ ๓.๖.๒๐ 

 
๓.๖.๒๕ ๓.๖.๒๗  

คนึง ฤาไชย ๓.๖.๑๒๑     
คลองเจดียบูชา ๓.๑.๑๕ 

๓.๒.๑๒ 
๓.๑.๑๗ 
๓.๒.๑๓ 

๓.๒.๑ 
 

๓.๒.๕ 
 

๓.๒.๘ 
 

คลองพระประโทน ๓.๒.๕     
คลองมหาสวสัด์ิ ๓.๑.๑๕ ๓.๒.๘    
คาถาเย ธมฺมา ๓.๑.๑๘ ๓.๑.๑๙    
เงินคาราชการ ๓.๒.๒๓     
เงินพระราชอทุิศ ๓.๒.๒๓ ๓.๒.๒๕ ๓.๓.๑ ๓.๓.๒ ๓.๓.๒๔ 
จมื่นสรรเพชรภักดี ๓.๑.๑๓     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๗๗

คํา / ความ ลําดับที่เอกสาร 
จอมพลป. พิบลูสงคราม ๓.๖.๑๗     
จิตร พิมพโกวิท ๓.๖.๒ 

๓.๖.๓๑ 
๓.๖.๙ ๓.๖.๑๔ ๓.๖.๒๓ ๓.๖.๒๔  

เจาคุณเทพอรชุนราชปลัดกรม 
พระกลาโหม 

๓.๑.๒     

เจาพนักงานรักษาองคพระปฐมเจดีย ๓.๓.๒๔ ๓.๕    
เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี ๓.๑.๔ 

๓.๑.๓๐ 
๓.๑.๗ 
๓.๓.๒๔ 

๓.๑.๑๕ 
๓.๖.๕๔ 

๓.๑.๒๖ ๓.๑.๒๙ 

เจาพระยาเทเวศรวงษวิวฒัน ๓.๒.๑๓     
เจาพระยาธรรมาธิกรณ ๓.๓.๑๒ 

๓.๓.๒๒ 
๓.๓.๑๓ 
๓.๓.๒๓ 

๓.๓.๑๙ 
๓.๓.๓๑ 

๓.๓.๒๐ 
๓.๓.๓๓ 

๓.๓.๒๑ 
 

เจาพระยาภาสกรวงษ ๓.๒.๒ ๓.๒.๓ ๓.๒.๔   
เจาพระยามหธิร ๓.๓.๓๑ ๓.๓.๓๒ ๓.๓.๓๓   
เจาพระยารววิงศมหาโกษาธบิดี 

ดูที่ 
เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี 

 
                                      -- 

เจาพระยาราชการพิธพีราหมณ ๓.๑.๑๗     
เจาพระยาวิชติวงษวุฒิไกร ๓.๒.๑๘ ๓.๒.๑๙    
เจาพระยาศรวีิไชยชนนิทร ๓.๓.๒๔     
เจาพระยาสุธรรมมนตรี ๓.๒.๑๖     
เจาพระยาอัครมหาเสนา  ๓.๑.๑    ๓.๑.๓    
เจาฟากรมขนุนริศรานุวัดตวิงษ 

ดูที่ 
สมเด็จเจาฟากรมพระนริศรานุวตัติวงศ 

 
                                       -- 

โฉนดที่วัดพระปฐมเจดยี ๓.๓.๓๐ ๓.๓.๓๑ ๓.๓.๓๒ ๓.๓.๓๓  
ชลอ วนภูติ ๓.๖.๙๑     
เชื้อ ไชยอนนัต ๓.๖.๗๙ ๓.๖.๘๐    
      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๗๘

คํา / ความ ลําดับที่เอกสาร 
ซุมประตู ๓.๖.๑ 

๓.๖.๖ 
๓.๖.๒ 
๓.๖.๘ 

๓.๖.๓ 
๓.๖.๑๐ 

๓.๖.๔ 
 

๓.๖.๕ 
 

ดวง ยศสุนทร ๓.๖.๘๗ ๓.๖.๘๘  ๓.๖.๑๐๐ ๓.๖.๑๐๒  
ด็อกเตอรจอหนสไควร ๓.๑.๑๘ ๓.๑.๑๙    
ดํารง   ชลวจิารณ ๓.๖.๙๐ 

๓.๖.๑๑๖ 
๓.๖.๙๓ 
๓.๖.๑๑๗ 

๓.๖.๙๘ 
๓.๖.๑๒๒ 

๓.๖.๑๑๑ 
 

๓.๖.๑๑๒ 
 

ดํารง สุนทรศารทูล ๓.๖.๖๖ 
๓.๖.๗๔ 

๓.๖.๖๘ 
๓.๖.๗๖ 

๓.๖.๗๑ 
๓.๖.๗๘  

๓.๖.๗๒ 
 

๓.๖.๗๓ 
 

เดโช สวนนานนท ๓.๖.๑๒๓     
ตลาดพระปฐมเจดีย ๓.๒.๕ ๓.๒.๑๔ ๓.๒.๒๕   
ตัวอักษรขอมทีฝ่าผนงัพระระเบียงคด ๓.๒.๙ ๓.๓.๒๔    
ตําบลอุหลม ๓.๒.๕     
ถนนคอนกรีตทางเขาพระปฐมเจดีย ๓.๖.๒๕ ๓.๖.๓๗    
ทาพระ ๓.๑.๒๘     
ทาราชวรดิษวนิิจฉัย ๓.๑.๒๘     
ธนิต อยูโพธิ ์ ๓.๖.๖๑     
ธรรมจักรศิลา ๓.๔.๑๑     
ธีรพันธ นอยสมัฤทธิ ์ ๓.๖.๗๗     
บริษัทหลยุสทเีลียวโนเวนส ๓.๖.๘๒     
บันไดพนักนาค ๓.๓.๑๓ ๓.๓.๑๙ ๓.๓.๒๒ ๓.๓.๒๔  
บานตลาดขวญั ๓.๑.๑๙     
บานทาจนี ๓.๑.๑๙     
บานทานา ๓.๑.๓     
ใบเสมา ๓.๔.๔ 

๓.๔.๑๑ 
๓.๔.๕ 
 

๓.๔.๘ 
 

๓.๔.๙ 
 

๓.๔.๑๐ 
 

ปฐมฤกษการจัดซอม ๓.๖.๑๑๒     
ปฐมฤกษเร่ิมการบูรณะ ๓.๖.๙๔     
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๗๙

คํา / ความ ลําดับที่เอกสาร 
ประตูดานหนาพระรวง ๓.๖.๑๑ 

๓.๖.๑๙ 
๓.๖.๒๖ 

๓.๖.๑๓ 
๓.๖.๒๐ 
๓.๖.๒๗ 

๓.๖.๑๖ 
๓.๖.๒๑ 
๓.๖.๒๘ 

๓.๖.๑๗ 
๓.๖.๒๒ 
๓.๖.๒๙ 

๓.๖.๑๘ 
๓.๖.๒๕ 
 

ประตูไม ๔ ทศิ ๓.๖.๖ 
๓.๖.๒๙  

๓.๖.๑๙ 
 

๓.๖.๒๐ 
 

๓.๖.๒๗ 
 

๓.๖.๒๘ 
 

ประตูเล็กดานถนนขวาพระ ๓.๓.๒๔     
ประตูเล็กดานถนนหลงัพระ ๓.๓.๒๔     
ประตูใหญทางบันไดนาค ๓.๓.๒๔     
ประตูใหญทางบันไดยักษ ๓.๓.๒๔     
ประพจน เรขะรุจิ ๓.๖.๘๓ ๓.๖.๘๔    
ประเวศ ลิมปรังษ ี ๓.๖.๕๖ 

๓.๖.๖๑ 
๓.๖.๕๗ ๓.๖.๕๘ ๓.๖.๕๙ ๓.๖.๖๐ 

แผนอิฐจารึก ๓.๑.๑๘ ๓.๑.๑๙    
พ.อ.หลวงบุรกรรมโกวทิ ๓.๖.๖๙     
พจน กนัธมาลา ๓.๖.๘๒     
พระครูปฐมเจติยาทร ๓.๖.๗๖     
พระครูปฐมเจติยานุรักษ ๓.๖.๑๑๓     
พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ ๓.๖.๓๘      
พระคาถาที่ฝาผนงัพระระเบยีงคด 

ดูที่ 
ตัวอักษรขอมทีฝ่าผนงัพระระเบียงคด 

 
                                      -- 

พระเจดียสุพรรณพฤกษ ๓.๑.๑๙     
พระเจริญ สุขวัฒฑโน ๓.๖.๘๖ ๓.๖.๑๐๑ ๓.๖.๑๐๔ ๓.๖.๑๐๗  
พระเจานองยาเธอกรมขนุ -  
สมมตอมรพันธุ 

๓.๒.๓ 
๓.๒.๑๕ 
๓.๒.๒๑ 
๓.๒.๒๗ 

๓.๒.๕ 
๓.๒.๑๖ 
๓.๒.๒๒ 
๓.๓.๕ 

๓.๒.๗ 
๓.๒.๑๗ 
๓.๒.๒๔ 
๓.๓.๘ 

๓.๒.๙ 
๓.๒.๑๙ 
๓.๒.๒๕ 
 

๓.๒.๑๐ 
๓.๒.๒๐ 
๓.๒.๒๖ 
 

      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๘๐

คํา / ความ ลําดับที่เอกสาร 
พระเจานองยาเธอกรมหมืน่วชิรญาณวโรรส ๓.๒.๑๕     
พระเจานองยาเธอกรมหมื่นวรศักดา-
พิศาล 

๓.๑.๒๒     

 
                   
                                            -- 

พระเจานองยาเธอกรมหมืน่สมมตอมร
พนัธุ 
ดูที่ 

พระเจานองยาเธอกรมขนุ - 
สมมตอมรพันธุ 

 

พระเจานองยาเธอกรมหลวงดํารงราชานุภาพ 
ดูที่ 

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

 
                                  -- 

พระเจาบรมวงศเธอกรมพระเทวะวงศ-
วโรปการ 

๓.๓.๒๔     

พระเจาพี่ยาเธอกรมหลวงปราจณิกิติบดี ๓.๓.๔     
พระเจาราชวรวงศเธอกรมหมื่น - 
ราชศรีหวิกรม 

๓.๑.๑๖     

พระทีน่ั่งชลงัคพิมาน ๓.๑.๖ ๓.๑.๒๓    
พระที่นั่งทรงโปรย ๓.๓.๒๔ 

๓.๖.๕ 
๓.๖.๑๔ 

๓.๖.๑ 
๓.๖.๖ 
 

๓.๖.๒ 
๓.๖.๘ 
 

๓.๖.๓ 
๓.๖.๙ 
 

๓.๖.๔ 
๓.๖.๑๐ 
 

พระทีน่ั่งบรมราชวราฤทธ ิ ๓.๑.๑๗     
พระทีน่ั่งสมาคม ๓.๑.๑๖     
พระทีน่ั่งสทุไธสวรรย ๓.๑.๑๔     
พระทีน่ั่งอนนัตสมาคม ๓.๑.๙       
พระแทนทรงโปรย ๓.๖.๔๑ ๓.๖.๔๒ ๓.๖.๔๓   
พระธรรมวโรดม เจาอาวาสวดัฯ ๓.๖.๒๓      
  
     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๘๑

 คํา / ความ ลําดับที่เอกสาร 
พระธรรมสิริชัย เจาอาวาสวดัฯ ๓.๖.๓๘ 

๓.๖.๕๔ 
๓.๖.๖๖ 
๓.๖.๗๕ 
๓.๖.๘๘  
๓.๖.๙๙ 
๓.๖.๑๒๔ 

๓.๖.๔๑ 
๓.๖.๕๕ 
๓.๖.๖๘ 
๓.๖.๘๓ 
๓.๖.๙๐ 
๓.๖.๑๐๐ 
๓.๖.๑๒๕ 

๓.๖.๔๙ 
๓.๖.๕๗ 
๓.๖.๗๐ 
๓.๖.๘๔ 
๓.๖.๙๖ 
๓.๖.๑๐๔ 
๓.๖.๑๒๖ 

๓.๖.๕๒ 
๓.๖.๖๒ 
๓.๖.๗๒ 
๓.๖.๘๖ 
๓.๖.๙๗ 
๓.๖.๑๐๕ 
 

๓.๖.๕๓ 
๓.๖.๖๔ 
๓.๖.๗๓ 
๓.๖.๘๗ 
๓.๖.๙๘ 
๓.๖.๑๑๐ 
 

พระนริศรราชกิจ ๓.๒.๑     
พระนพิพาน ๓.๒.๒ ๓.๒.๑๖    
พระนิรันตราย ๓.๓.๓     
พระเนาวรัตน  ๓.๑.๑๙     
พระบรมธาต ุ ๓.๑.๔ ๓.๑.๑๘ ๓.๑.๑๙   
พระบรมมหาราชวงั ๓.๑.๖ 

๓.๑.๒๔ 
๓.๑.๑๔ 
๓.๑.๒๕ 

๓.๑.๑๗ ๓.๑.๒๐ 
 

๓.๑.๒๑ 

พระบวรราชวงั ๓.๑.๒๐ ๓.๑.๒๑ ๓.๑.๒๔ ๓.๑.๒๕  
พระปฐมเจดีย ๓.๑.๑ 

๓.๑.๖ 
๓.๑.๑๓ 
๓.๑.๒๐ 
๓.๑.๒๕ 
๓.๑.๓๐ 
๓.๒.๑๔ 
๓.๒.๒๐ 
๓.๒.๒๕ 
๓.๓.๔ 
๓.๖.๓ 
๓.๖.๕๐ 
๓.๖.๕๕ 

๓.๑.๒ 
๓.๑.๗ 
๓.๑.๑๖ 
๓.๑.๒๑ 
๓.๑.๒๖ 
๓.๒.๕ 
๓.๒.๑๕ 
๓.๒.๒๑ 
๓.๒.๒๖ 
๓.๓.๙ 
๓.๖.๖ 
๓.๖.๕๑ 
๓.๖.๕๖ 

๓.๑.๓ 
๓.๑.๘ 
๓.๑.๑๗ 
๓.๑.๒๒ 
๓.๑.๒๗ 
๓.๒.๖ 
๓.๒.๑๗ 
๓.๒.๒๒ 
๓.๒.๒๗ 
๓.๓.๑๐ 
๓.๖.๔๗ 
๓.๖.๕๒ 
๓.๖.๕๗ 

๓.๑.๔ 
๓.๑.๑๑ 
๓.๑.๑๘ 
๓.๑.๒๓ 
๓.๑.๒๘ 
๓.๒.๗ 
๓.๒.๑๘ 
๓.๒.๒๓ 
๓.๓.๑ 
๓.๓.๑๑ 
๓.๖.๔๘ 
๓.๖.๕๓ 
๓.๖.๕๘ 

๓.๑.๕ 
๓.๑.๑๒ 
๓.๑.๑๙ 
๓.๑.๒๔ 
๓.๑.๒๙ 
๓.๒.๑๑ 
๓.๒.๑๙ 
๓.๒.๒๔ 
๓.๓.๒ 
๓.๓.๒๔ 
๓.๖.๔๙ 
๓.๖.๕๔ 
๓.๖.๕๙ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๘๒

คํา / ความ ลําดับที่เอกสาร 
๓.๖.๖๐ ๓.๖.๖๑ ๓.๖.๖๒ ๓.๖.๖๓ ๓.๖.๖๖ 
๓.๖.๖๘ ๓.๖.๖๙ ๓.๖.๗๐ ๓.๖.๗๑ ๓.๖.๗๒ 
๓.๖.๗๓ ๓.๖.๗๔ ๓.๖.๗๕ ๓.๖.๗๖ ๓.๖.๗๗ 
๓.๖.๗๘ ๓.๖.๗๙ ๓.๖.๘๐  ๓.๖.๘๑ ๓.๖.๘๒ 
๓.๖.๘๓ ๓.๖.๘๔ ๓.๖.๘๕ ๓.๖.๘๖ ๓.๖.๘๗  
๓.๖.๘๘ ๓.๖.๙๐ ๓.๖.๙๑ ๓.๖.๙๒ ๓.๖.๙๔ 
๓.๖.๙๕ ๓.๖.๙๖ ๓.๖.๙๗ ๓.๖.๙๘ ๓.๖.๙๙ 
๓.๖.๑๐๐ ๓.๖.๑๐๑ ๓.๖.๑๐๒ ๓.๖.๑๐๓ ๓.๖.๑๐๕ 
๓.๖.๑๐๖ ๓.๖.๑๐๗ ๓.๖.๑๐๘ ๓.๖.๑๐๙ ๓.๖.๑๑๐ 
๓.๖.๑๑๑ ๓.๖.๑๑๒ ๓.๖.๑๑๓ ๓.๖.๑๑๔ ๓.๖.๑๑๕ 
๓.๖.๑๑๖ ๓.๖.๑๑๗ ๓.๖.๑๑๘ ๓.๖.๑๑๙ ๓.๖.๑๒๐ 

พระปฐมเจดีย (ตอ) 

๓.๖.๑๒๑ ๓.๖.๑๒๒ ๓.๖.๑๒๓ ๓.๖.๑๒๔ ๓.๖.๑๒๕ 
พระปฐมเจติยานุรักษ เจาอาวาสวัดฯ ๓.๒.๒ ๓.๒.๕ ๓.๒.๑๒   
พระปทม ๓.๑.๔     
พระประกอบยันตรกิจ ๓.๖.๖๘     
พระประธาน 
พระประธาน (ตอ) 

๓.๔.๔ 
๓.๖.๓๑ 

๓.๔.๕ ๓.๔.๑๒ ๓.๔.๑๓ ๓.๖.๒๓  

พระพุทธรูปศิลาขาว ๓.๖.๖๒ 
 

๓.๖.๖๓ ๓.๖.๖๔ ๓.๖.๖๕ ๓.๖.๖๗ 

พระพทุธสหิิงค ๓.๖.๑๐๔ ๓.๖.๑๐๕    
พระพทุธไสยาสน ๓.๑.๑๗ ๓.๒.๒ ๓.๒.๓ ๓.๒.๔ ๓.๒.๑๖ 
พระมหาสาํล ีเอกายโน ๓.๖.๙๕ ๓.๖.๑๐๑ ๓.๖.๑๐๔ ๓.๖.๑๐๕  
พระยากง ๓.๑.๑๙     

พระยาจินดารกัษ 
ดูที่ 

อํามาตยโทพระยาจนิดารักษ 

                                    
                                      -- 

พระยาเทพทวารวดี (สาย ณ มหาชัย)  ๓.๓.๑๔ ๓.๓.๑๖ ๓.๓.๑๗   
พระยาเทพอรชุน ๓.๑.๑        

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๘๓

คํา / ความ ลําดับที่เอกสาร 
พระยาเทวารังสรรค ๓.๑.๒๐ ๓.๑.๒๑ ๓.๑.๒๔ ๓.๑.๒๕  
พระยาบําเรอภักดิ ๓.๑.๕ 

๓.๑.๒๗ 
๓.๑.๖ 
๓.๑.๒๘ 

๓.๑.๑๑ 
 

๓.๑.๑๗ 
 

๓.๑.๒๓ 
 

พระยาประสิทธิ์ศุภการ ๓.๓.๒๗ ๓.๓.๒๘ ๓.๓.๒๙   
พระยาพาล ๓.๑.๑๙     
พระยาเพชรพชิัย ๓.๑.๑๔     
พระยามหาอํามาตยาธบิดี (เส็ง วิรยศิริ) ๓.๓.๔     
พระยามหินทรเดชานุวัตร ๓.๓.๒๗     
พระยาราชบุรีกรมการ ๓.๑.๑    ๓.๑.๒    
พระยาวรสิทธิเ์สวีวัตร (เขง สุเสวี) ๓.๓.๔     
พระยาวุฒกิารบดี ๓.๒.๒     
พระยาศรีสหเทพ ๓.๒.๗ ๓.๒.๑๗ ๓.๒.๒๐   
พระยาศุภกรณบรรณสาร 
พระยาศุภกรณบรรณสาร (ตอ) 

๓.๒.๒๐ 
๓.๓.๒๑ 

๓.๓.๑๑ 
๓.๓.๒๓ 

๓.๓.๑๕ 
๓.๓.๒๖ 

๓.๓.๑๘ 
 

๓.๓.๑๙ 
 

พระยาสฤษดิพ์จนกร ๓.๒.๕     
พระยาสามภพพาย ๓.๑.๔     
พระยาสนุทรบุรีศรีพิไชยสงคราม 
พระยาสนุทรบุรีศรีพิไชยสงคราม (ตอ) 

๓.๒.๕ 
๓.๒.๑๐ 
๓.๒.๒๓ 

๓.๒.๖ 
๓.๒.๑๒ 
๓.๓.๔ 

๓.๒.๗ 
๓.๒.๑๔ 
 

๓.๒.๘ 
๓.๒.๑๕ 
 

๓.๒.๙ 
๓.๒.๑๗ 
 

พระยาอนุศาสนจิตรกร (จนั จิตรกร) ๓.๓.๑๔ ๓.๓.๑๕ ๓.๓.๑๖ ๓.๓.๑๗ ๓.๓.๑๘ 
พระรวงโรจนฤทธิ ์ ๓.๓.๖ 

๓.๓.๒๖ 
๓.๓.๑๒ ๓.๓.๑๓ ๓.๓.๒๒ ๓.๓.๒๕ 

 
พระระเบียงคด ๓.๖.๖ 

 
๓.๖.๒๕ 
 

๓.๖.๔๕ 
 

๓.๖.๙๕ 
 

๓.๖.๑๐๕ 
 

พระระเบียงชัน้บน ๓.๑.๔ 
๓.๓.๒๔ 

๓.๒.๒ 
๓.๓.๒๔ 

๓.๒.๓ 
 

๓.๒.๔ 
 

๓.๒.๖ 
 

พระระเบียงชัน้ลาง ๓.๒.๖ ๓.๓.๒๔    
พระราชปญญาภรณ ๓.๖.๙๙ ๓.๖.๑๐๑ ๓.๖.๑๐๕ ๓.๖.๑๐๙ ๓.๖.๑๑๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๘๔

คํา / ความ ลําดับที่เอกสาร 
พระราชสุธ ีเจาอาวาสวัดฯ ๓.๓.๓๐ ๓.๓.๓๑ ๓.๓.๓๒ ๓.๓.๓๓  
พระวหิาร ๔ ทศิ ๓.๑.๔ 

๓.๒.๒ 
๓.๑.๙ 
๓.๒.๖ 

๓.๑.๑๑ 
๓.๓.๒๔ 

๓.๑.๑๔ 
 

๓.๑.๑๖ 
 

พระวหิารปญจวัคคีย ๓.๖.๒๕     
พระวหิารพระประสูติ ๓.๓.๖ 

๓.๓.๒๕ 
๓.๓.๑๓ ๓.๓.๑๙ ๓.๓.๒๒ ๓.๓.๒๓ 

พระวหิารพระพุทธไสยาสน ๓.๒.๓ ๓.๒.๑๖ ๓.๖.๒๕   
พระวหิารพระรวง ๓.๓.๒๖     
พระวหิารหนาพระอุโบสถ ๓.๖.๖     
พระวหิารหลวง ๓.๓.๓ 

๓.๓.๑๕ 
๓.๓.๒๑ 

๓.๓.๕ 
๓.๓.๑๖ 
๓.๖.๙๕ 

๓.๓.๗ 
๓.๓.๑๗ 
๓.๖.๑๑๓ 

๓.๓.๘ 
๓.๓.๑๘ 
 

๓.๓.๑๔ 
๓.๓.๒๐ 

พระศรีมหาโพธิ ๓.๑.๑๘     
พระศรียอารยเมตตรัย ๓.๑.๒๒     
พระศรีสมบัต ิ  ๓.๑.๑    ๓.๑.๒ ๓.๑.๓   
พระสงฆฝายธรรมยุติกนกิาย ๓.๒.๑๕     
พระสัมพทุธพรรณี ๓.๑.๑๙     
พระสาวก ๓.๒.๒ ๓.๒.๑๖    
พระสาสนโสภณ(ออน)  วัดราชประดิษฐ ๓.๒.๙ ๓.๓.๒๔    
พระสิริชัยมนุี  ดูที่  พระธรรมสิริชัย                                      -- 
พระองคเจาอาทิตยทิพยอาภา ๓.๔.๑๒     
พระอาจารยฉัตร ปสฎโฐ ๓.๖.๘๕     
พระอุโบสถ ๓.๑.๔ 

๓.๔.๒ 
๓.๔.๗ 
๓.๔.๑๓ 

๓.๓.๒๗ 
๓.๔.๓ 
๓.๔.๘ 
๓.๖.๒๓  

๓.๓.๒๙ 
๓.๔.๔ 
๓.๔.๙ 
 

๓.๓.๓๐ 
๓.๔.๕ 
๓.๔.๑๐ 
 

๓.๔.๑ 
๓.๔.๖ 
๓.๔.๑๒ 
 

พล วงศาโรจน ๓.๖.๔๖ ๓.๖.๕๐    
พลเอกประภาส จารุเสถยีร ๓.๖.๗๐     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๘๕

คํา / ความ ลําดับที่เอกสาร 
พลับพลาบานศาลเจาโรงหวด ๓.๑.๕ ๓.๑.๖    
พลับพลาพระปฐมเจดีย ๓.๑.๑๗     

พัทธสมีา  ดูที ่ ใบเสมา                                        -- 
พันโทหลวงรณสิทธิชัย ๓.๖.๒     
ไพฑูรย โอศิริ ๓.๖.๑๑๐     
ไพรัช ชุติกุล ๓.๖.๖๓ ๓.๖.๘๑ ๓.๖.๘๒   
ภิญโญ สาธร ๓.๖.๑๑๙     
ม.จ.ธํารงศิริ ศรีธวัช ๓.๔.๑ ๓.๔.๕ ๓.๔.๖ ๓.๔.๗ ๓.๔.๘ 
ม.จ.วรวิรากร วรวรรณ ๓.๔.๑๓     
มณฑลนครไชยศรี ๓.๒.๕ ๓.๒.๖ ๓.๒.๒๓   
มิสเตอรกิบลิน  ๓.๒.๑๓     
เมืองนครชยัศรี ๓.๑.๔ 

๓.๒.๑ 
๓.๑.๕ 
๓.๒.๕ 

๓.๑.๖ 
๓.๓.๒๔ 

๓.๑.๑๗ 
 

๓.๑.๑๙ 
 

เมืองสวรรคโลก ๓.๓.๖     
แมน้ํานครชัยศรี ๓.๑.๑๕     
ยกแกนยอดเหล็ก ๓.๑.๒๙ ๓.๑.๓๐    
ยกยอดพระปฐมเจดีย ๓.๑.๒๖ ๓.๑.๒๗ ๓.๑.๒๘ ๓.๑.๒๙ ๓.๑.๓๐ 
ยอดนภศูล ๓.๑.๒๐ ๓.๑.๒๑    
ยายหอม ๓.๑.๑๙     
ยูเนสโก ๓.๖.๙๐     
รถไฟสายใต ๓.๓.๒๔     
รองอํามาตยตรี ม.ล.ทองอยู     
เสนีวงศ ณ อยุธยา 

๓.๔.๑๑     

รองอํามาตยโทสมบุญ โชติจิตร ๓.๔.๑๒ ๓.๔.๑๓    
รัชกาลที ่๔ ๓.๒.๕ 

๓.๖.๔๑ 
๓.๓.๑ 
๓.๖.๕๔ 

๓.๓.๒๔ 
๓.๖.๑๒๓ 

๓.๔.๘ 
 

๓.๔.๙ 
 

รัชกาลที ่๕ ๓.๒.๑ 
๓.๒.๒๔ 

๓.๒.๕ 
๓.๓.๑ 

๓.๒.๘ 
๓.๓.๒๔ 

๓.๒.๑๒ 
๓.๖.๕๔ 

๓.๒.๒๓ 
๓.๖.๑๒๓ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๘๖

คํา / ความ ลําดับที่เอกสาร 
รัชกาลที ่๖ ๓.๒.๑๘ 

๓.๓.๖ 
๓.๓.๑๑ 
๓.๓.๑๘ 
๓.๓.๒๗ 

๓.๒.๑๙ 
๓.๓.๗ 
๓.๓.๑๓ 
๓.๓.๒๐ 
๓.๓.๒๙ 

๓.๓.๑ 
๓.๓.๘ 
๓.๓.๑๔ 
๓.๓.๒๒ 
๓.๓.๓๐ 

๓.๓.๒ 
๓.๓.๙ 
๓.๓.๑๕ 
๓.๓.๒๔ 
 

๓.๓.๓ 
๓.๓.๑๐ 
๓.๓.๑๖ 
๓.๓.๒๕ 
 

รัชกาลที ่๙ ๓.๖.๒๓     
ร้ัวแกวองคพระปฐมเจดีย ๓.๖.๖ 

๓.๖.๓๐ 
๓.๖.๓๖ 

๓.๖.๑๒ 
๓.๖.๓๒ 
๓.๖.๔๔ 

๓.๖.๑๕ 
๓.๖.๓๓ 
๓.๖.๔๕ 

๓.๖.๒๕ 
๓.๖.๓๔ 
 

๓.๖.๒๗ 
๓.๖.๓๕ 
 

ร้ัวรอบบริเวณพระปฐมเจดีย 
ดูที่ 

ร้ัวแกวองคพระปฐมเจดีย 

     

เรือจักรขางตอใหม ๓.๑.๘     
เรือด้ัง  ๓.๑.๒๘     
เรือพระทีน่ั่งกลไฟ ๓.๑.๑๒ ๓.๑.๑๗ ๓.๑.๒๗ ๓.๑.๒๘  
เรือพระทีน่ั่งมณีเมขลา ๓.๑.๘     
เรือพระทีน่ั่งสยามอรสุมพล ๓.๑.๕ ๓.๑.๖ ๓.๑.๘   
เรือพระทีน่ั่งเสพสหายไมตรี ๓.๑.๑๓     
เรือรูปสัตว ๓.๑.๒๘     
เรือสําปน ๓.๑.๑๗     
เรือสําปนเกง ๓.๑.๑๗     
เรือสีเขียน ๓.๑.๒๓     
โรงงานหลวงเสนาพิมุข ลงรัก ๓.๑.๒๒     
โรงเรียนพระปริยัติธรรม ๓.๖.๖     
โรงหลอในพระบรมมหาราชวัง ๓.๑.๒๑ ๓.๑.๒๔ ๓.๑.๒๕   
เลก ๓.๑.๓ 

๓.๒.๒๓ 
๓.๑.๑๔ ๓.๑.๑๗ ๓.๑.๒๓ ๓.๑.๒๗ 

เลกโยมสงฆ ๓.๑.๓     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๘๗

คํา / ความ ลําดับที่เอกสาร 
เลกสม ๓.๑.๕     
เลกหลวง ๓.๑.๑๔     
วังพระปฐมนคร ๓.๑.๒๖     
วัดชัยพฤกษมาลา ๓.๑.๕ ๓.๑.๖ ๓.๑.๑๕   
วัดบวรนิเวศ ๓.๑.๑๙     
วัดพระปฐมเจดีย ๓.๑.๑๗ ๓.๑.๒๘ ๓.๒.๑๐   
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ๓.๑.๑๙     
วัดมหาธาต ุ ๓.๑.๑๙     
วัดศาลาปนู ๓.๑.๑๙     
วัดสมอราย ๓.๑.๑๙     
วิจิตร นุตสาระ ๓.๖.๙๖ 

๓.๖.๑๐๖ 
๓.๖.๙๗ 
๓.๖.๑๐๘ 

๓.๖.๙๘ 
๓.๖.๑๑๐ 

๓.๖.๑๐๔ 
๓.๖.๑๑๔ 

๓.๖.๑๐๕ 
 

วิชัย รุจจนเวท ๓.๖.๔๗ ๓.๖.๔๘    
วิทยากร สุริยนต ๓.๖.๕๑     
วิทุร จกัพาก ๓.๖.๘๙     

วิหาร ๔ ทิศ ดูที่ 
พระวหิาร ๔ ทศิ 

                                     
                                                -- 

วิหารพระนอน  ดูที ่
พระวหิารพระพุทธไสยาสน 

                            
                                           -- 

ไวยาวัจกร ๓.๒.๒ ๓.๕    
ศาลาการเปรียญ ๓.๓.๒๔     
ศาลาโถง ๓.๖.๓ 

๓.๖.๙ 
๓.๖.๔ 
๓.๖.๑๐ 

๓.๖.๕ 
๓.๖.๒๔  

๓.๖.๖ 
 

๓.๖.๗ 
 

ศาลาโถง ๘ เหลี่ยม ๓.๖.๓๘ ๓.๖.๓๙  ๓.๖.๔๐   
ศาลาโถงแบบไทยริมถนนดานหนา
พระรวง 

๓.๖.๔๖     

ศาลาสัจธรรม ๓.๖.๔๖     
ศาลาเหลือง  ดูที่  ศาลาโถง                                       -- 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๘๘

คํา / ความ ลําดับที่เอกสาร 
ศิลาจําหลัก ๓.๒.๕     
ศิลาธรรมจักร  ดูที่  ธรรมจักรศิลา                                       -- 
สงัด ไทยปรีชา ๓.๖.๑๐๑ ๓.๖.๑๐๔ ๓.๖.๑๐๘   
สถานีรถไฟ ๓.๒.๑๐ ๓.๓.๒๔    
สนิท ฉิมโฉม ๓.๖.๑๐๔     
สมเด็จเจาพระยาบรมหาประยูรวงษ   ๓.๑.๒ ๓.๑.๓    

สมเด็จเจาพระยาองคใหญ 
ดูที่ 

สมเด็จเจาพระยาบรมหาประยูรวงษ

 
                                      -- 

สมเด็จเจาฟากรมพระนริศรานุวตัติวงศ ๓.๒.๑๑ 
๓.๔.๕ 

๓.๔.๑ 
๓.๔.๗ 

๓.๔.๒ 
๓.๔.๘ 

๓.๔.๓ 
๓.๔.๙ 

๓.๔.๔ 
๓.๔.๑๐ 

สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยา-
วชิรญาณวโรรส 

๓.๓.๒๙     

สมเด็จพระมหาสมณะ 
ดูที่ 

สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยา-
วชิรญาณวโรรส 

 
                                        -- 

สมเดจ็พระยพุราช  ดูที ่ รัชกาลที ่๖                                        -- 
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ ๓.๒.๒๐ ๓.๒.๒๕ ๓.๓.๒๔   
สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรง -        
ราชานุภาพ  
  
 
 

๓.๒.๕ 
๓.๒.๑๑ 
๓.๒.๑๗ 
๓.๒.๒๔ 
๓.๓.๒ 
๓.๔.๒ 
๓.๔.๘ 
๓.๔.๑๓ 

๓.๒.๗ 
๓.๒.๑๒ 
๓.๒.๒๐ 
๓.๒.๒๕ 
๓.๓.๙ 
๓.๔.๓ 
๓.๔.๙ 
 

๓.๒.๘ 
๓.๒.๑๓ 
๓.๒.๒๑ 
๓.๒.๒๖ 
๓.๓.๑๐ 
๓.๔.๔ 
๓.๔.๑๐ 
 

๓.๒.๙ 
๓.๒.๑๕ 
๓.๒.๒๒ 
๓.๒.๒๗ 
๓.๓.๒๔ 
๓.๔.๕ 
๓.๔.๑๑ 
 

๓.๒.๑๐ 
๓.๒.๑๖ 
๓.๒.๒๓ 
๓.๓.๑ 
๓.๔.๑ 
๓.๔.๖ 
๓.๔.๑๒ 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๘๙

คํา / ความ ลําดับที่เอกสาร 
สมัคร สุนทรเวช ๓.๖.๑๑๑ ๓.๖.๑๑๒ ๓.๖.๑๑๖   
สระน้ํารอบลานองคพระปฐมเจดีย ๓.๖.๑๕ ๓.๖.๒๗    
สานนท สายสวาง ๓.๖.๓     
สํานักงบประมาณ ๓.๖.๘๔ ๓.๖.๘๗ ๓.๖.๑๒๐   
สํานักงานจัดประโยชนและรักษา – 
องคพระปฐมเจดีย 

๓.๕ 
๓.๖.๗๐ 
๓.๖.๑๐๗ 

๓.๖.๑๐ 
๓.๖.๗๑  
๓.๖.๑๐๘ 

๓.๖.๒๕ 
๓.๖.๗๒ 
๓.๖.๑๑๔ 

๓.๖.๕๐ 
๓.๖.๘๓ 
 

๓.๖.๖๘ 
๓.๖.๙๐ 
 

สํานักงานพุทธสมาคมจงัหวัด
นครปฐม 

๓.๖.๑๐๑ ๓.๖.๑๐๕    

สํานักงานสิง่แวดลอมแหงชาติ ๓.๖.๑๑๐     
สํานักอุบาสิกา ๓.๖.๑๐๑     
สําราญ ปกปอง ๓.๖.๗๐     
สุวัฒน สุธรรมาภรณ ๓.๖.๖๘ 

๓.๖.๑๐๕ 
๓.๖.๗๔ 
๓.๖.๑๐๙ 

๓.๖.๗๕ 
๓.๖.๑๑๐ 

๓.๖.๑๐๑ 
 

๓.๖.๑๐๓ 
 

สุวิชญ รัศมิภูติ ๓.๖.๑๐๖ ๓.๖.๑๒๔ ๓.๖.๑๒๖   
แสวง มีสัตย ๓.๕ ๓.๖.๒๕ ๓.๖.๔๑   
หมอมเจาดิษ ๓.๑.๒๑     
หมอมเจาอนุชาติศุขสวัสด์ิ ๓.๓.๒๐     
หมื่นฐานาภิบาล ๓.๕ ๓.๖.๕๔ ๓.๖.๖๖ ๓.๖.๗๕  
หลวงไชยราษฏรรักษา  ๓.๓.๒๔     
หลวงทิพอักษร เสมยีนกรมพระ
กลาโหม 

๓.๑.๒     

หลวงนรกิจบริหาร ๓.๕     
หลวงพทุธเกษตรานุรักษ ๓.๓.๒๔     
หลวงโลหะการพิเศษ ๓.๑.๒๑     
หลวงศรีเสารุต ๓.๑.๗     
หลวงสมทิธิเลขา ๓.๔.๔     
หลวงเสนาพมิขุ ๓.๑.๙   ๓.๑.๑๖ ๓.๑.๒๒   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๙๐

คํา / ความ ลําดับที่เอกสาร 
หอพระวัดมหาธาต ุ ๓.๑.๑๙     
หอระฆัง ๓.๒.๖ ๓.๓.๒๔    
หอสวดมนต ๓.๓.๒๔     
หางหุนสวนจาํกัด แชฟา ๓.๖.๖๓ 

๓.๖.๖๗ 
๓.๖.๑๑๗ 

๓.๖.๖๔ 
๓.๖.๙๒ 
๓.๖.๑๑๘ 

๓.๖.๖๕ 
๓.๖.๑๐๐ 
 

๓.๖.๖๗ 
๓.๖.๑๑๑ 
 

๓.๖.๙๒ 
๓.๖.๑๑๒ 
 

หางหุนสวนจาํกัด ทรงศิลปชัย ๓.๖.๑๑๒     
หินเสมา  ดูที ่ ใบเสมา                                           -- 

เหรียญเงนิโบราณ ๓.๒.๕     
อนุกรรมการฝายวิศวกรรม ๓.๖.๖๙ ๓.๖.๗๕ ๓.๖.๗๗  ๓.๖.๘๒  
อนุกรรมการฝายสถาปตยกรรม ๓.๖.๖๙ 

 
๓.๖.๗๕ 
 

๓.๖.๗๗ 
  

๓.๖.๘๑ 
 

๓.๖.๘๒ 
 

อนุกรรมการพจิารณารางโครงการ   
จัดหาเงินบูรณะฯ 

๓.๖.๗๕ ๓.๖.๗๖    

อําเภอพระปฐม ๓.๒.๕     
อํามาตยโทพระยาจนิดารักษ ๓.๔.๑๐ ๓.๔.๑๑    
อีรําทาแรง ๓.๑.๑๙     
อุณห เศวตะมาลย ๓.๖.๕ 

๓.๖.๒๗ 
๓.๖.๓๗ 

๓.๖.๑๑ 
๓.๖.๒๘ 
๓.๖.๔๐ 

๓.๖.๑๒ 
๓.๖.๓๐ 
๓.๖.๔๒ 

๓.๖.๑๖ 
๓.๖.๓๕ 
๓.๖.๔๔ 

๓.๖.๒๖ 
๓.๖.๓๖ 
๓.๖.๕๑ 

อุทิศ ชมภูนชิ ๓.๖.๓ ๓.๖.๑๒    
อุรา สุนทรศาลทูล ๓.๖.๘๑ ๓.๖.๘๒    

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๙๑ 

บทที่ ๔ 

สรุปผลการวจิัย ปญหาและขอเสนอแนะ 

สรุปผลการวจิัย  

 การวิจัย เร่ือง การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย : กรณีศึกษาจากเอกสารจดหมายเหตุ 
ไดขอมูลเอกสารจดหมายเหตุ จากแหลงขอมูล ๔ แหง คือ ๑ กลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก 
สํานักหอสมุดแหงชาติ ๒ คือ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ๓ คือ วัดพระปฐมเจดียและ
สํานักงานจัดประโยชนและรักษาองคพระปฐมเจดีย จํานวน ๒๔๕ ขอมูล และ ๔ ขอมูลบุคคล 
(การสัมภาษณ) ๑ ขอมูล เอกสารในเรื่องดังกลาว นํามาวิเคราะหจัดทําคําอธิบายสาระ สําคัญของ
เอกสารจดหมายเหตุโดยยอ และจัดเรียงเปนเครื่องมือชวยคนประเภทปฏิทินเอกสาร (Calendar) 
ตั้งแตรัชกาลที่ ๔ - รัชกาลที่ ๙ (พ.ศ.๒๓๙๖ - ๒๕๒๔) โดยมีรายละเอียดขอมูล ดังนี้ 

๒. รัชกาลที่ ๔  มีขอมูลต้ังแต จ.ศ.๑๒๑๕(พ.ศ.๒๓๙๖) - จ.ศ.๑๒๒๙(พ.ศ.๒๔๑๐) 
จํานวนทั้งสิน้ ๓๐ ขอมูล (คือ ขอมูลลําดับที่ ๓.๑.๑ – ๓.๑.๓๐) ขอมูลใน
จํานวนนี้แยกเอกสารออกไดเปน ๓ ประเภท คือ สารตรา หมายรับส่ัง และ 
จดหมายเหต ุ

๓. รัชกาลที ่๕  มีขอมูลต้ังแต ร.ศ.๑๐๗ (พ.ศ.๒๔๓๑) - ร.ศ.๑๒๘ (พ.ศ.๒๔๕๒)
จํานวนทั้งสิน้ ๒๗ ขอมูล (คือ ขอมูลลําดับที่ ๓.๒.๑ – ๓.๒.๒๗) ขอมูลใน
จํานวนนี้แยกเอกสาร ออกไดเปน ๗ ประเภท คือ พระราชหัตถเลขา หนงัสือ -
โตตอบ บันทึกขอความ รายงาน โทรเลข พระบรมราชโองการ และ แผนที ่

๔. รัชกาลที่ ๖  มีขอมูลต้ังแต ร.ศ.๑๒๙ (พ.ศ.๒๔๕๓) - พ.ศ.๒๔๖๗ จํานวน
ทั้งสิน้ ๓๓ ขอมูล (คือ ขอมูลลําดับที ่๓.๓.๑ – ๓.๓.๓๓) ขอมูลในจํานวนนี้
แยกเอกสารออกไดเปน ๒ ประเภท คือ พระราชหัตถเลขา หนังสือโตตอบ  

๕. รัชกาลที ่๗  มีขอมูลต้ังแต พ.ศ.๒๔๗๑ - พ.ศ.๒๔๗๕ จาํนวนทัง้สิน้ ๑๓ ขอมูล
(คือ ขอมูลลําดับที่ ๓.๔.๑ – ๓.๔.๑๓) ขอมูลในจํานวนนี้แยกเอกสารออกได
เปน ๒ ประเภท คือ หนงัสือโตตอบ บันทกึขอความ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๙๒ 

๖. รัชกาลที ่๘ มีขอมูล พ.ศ.๒๔๘๓ จาํนวน ๑ ขอมูล คอื ขอมูลลําดบัที่ ๓.๕
เปนเอกสารประเภทคําสั่งแตงตั้ง 

๗. รัชกาลที่ ๙ มีขอมูลต้ังแต พ.ศ.๒๔๙๖ - พ.ศ.๒๕๒๔ จํานวนทัง้สิ้น ๑๒๖ 
ขอมูล (คือ ขอมูลลําดับที ่๓.๖.๑ – ๓.๖.๑๒๖) ขอมูลในจํานวนนี้แยกเอกสาร
ออกไดเปน ๑๒ ประเภท คือ หนังสือโตตอบ บันทึกขอความ รายงาน คาํสั่ง -
แตงตั้ง หนงัสอืเสนอราคา หนงัสือสัญญา บัญชีคาใชจาย ใบสําคญัรับเงิน 
รายการประมาณการ รายละเอียดการซอม/การสราง แบบแปลน ภาพถาย 
นอกจากนี้ผูวจิัยไดเพิ่มในสวนการสัมภาษณ นายประเวศ ลิมปรังษ ี หนึ่งใน
คณะสํารวจ ซึ่งกรมศิลปากรสงไปสํารวจ สภาพชาํรุดขององคพระปฐมเจดีย 
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถนุายน พ.ศ.๒๕๐๙ และทําการสํารวจอีกครั้ง ในวนัที ่ ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๐๙ โดยปรากฎในปฏิทินเอกสารลําดับที่ ๓.๖.๕๘ 

๘. โสตทัศนจดหมายเหตุ มขีอมูลสมัยรัชกาลที ่๕ รัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๙ 
ประเภทภาพถาย จาํนวนทัง้สิ้น ๑๕ ภาพ 

 จากการศึกษาเนื้อหาของเอกสารจดหมายเหตุ เร่ือง การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย 
ดังกลาว ทําใหทราบประวัติการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย ตลอดจนอาคารสิ่งกอสราง และ
ส่ิงอื่นๆ ที่เกี่ยวของโดยรอบบริเวณพระปฐมเจดีย ตามลําดับเหตุการณ โดยสรุปไดดังนี้ 

 สมัยรัชกาลที่ ๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเร่ิมการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย 
เมื่อ จ.ศ.๑๒๑๕(พ.ศ.๒๓๙๖) – จ.ศ.๑๒๒๙(พ.ศ.๒๔๑๐) โดยการเกณฑไพรและเลกโยมสงฆ 
จากสวนตางๆ ผลัดเปลี่ยนกันมาทําการบูรณะ ตั้งแตเดือน ๒ แรม ๑ ค่ํา ปฉลูเบญจศก(๓) จ.ศ.๑๒๑๕
ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหทําทางคมนาคม เชน ทําทางเกวียนจากเมืองราชบุรีไปถึง
พระปฐมเจดีย ใหจางชาวจีนขุดคลองตั้งแตบานทานาไปถึงหลังบานพระปฐมเจดีย ใหชื่อวา คลอง
เจดียบูชา และขุดคลองวัดชัยพฤกษมาลา ทะลุไปออกแมน้ํานครชัยศรี ใหชื่อวา คลองมหาสวัสด์ิ  
 การดําเนินการเรื่องตางๆ ที่สําคัญ คือ จ.ศ.๑๒๒๐(พ.ศ.๒๔๐๑) ทรงกอพระปฐมเจดีย
ตามพระฤกษ เมื่อเดือน ๕ ข้ึน ๑๒ ค่ํา ตอมา จ.ศ.๑๒๒๓(พ.ศ.๒๔๐๔) และจ.ศ.๑๒๒๕(พ.ศ.๒๔๐๖) 
ทรงกอฤกษพระวิหาร ๔ ทิศ และใน จ.ศ.๑๒๒๕ นี้ ยังทรงกอฤกษพระพุทธไสยาสนดวย การสราง
ส่ิงตางๆ นี้ ดําเนินการไปพรอมๆ กับการบูรณะองคพระเจดีย ซึ่งยังไมแลวเสร็จทั้งหมด ยังคงมีการ
สรางสิ่งตางๆ เพิ่มเติมอยู ดังใน จ.ศ.๑๒๒๘(พ.ศ.๒๔๐๙) ทรงกําหนดใหเททองหลอกิ่งยอดนภศูล 
ทรงใหหลอพระศรีอารยเมตไตรยและเชิญไปไวที่วัดพระปฐมเจดีย ในเดือน ๑๒ แรม ๗ ค่ํา และ   
ใน จ.ศ.๑๒๒๙(พ.ศ.๒๔๑๐) ทรงเททองหลอลําพูขัน ใสยอดพระปฐมเจดีย ในวันพฤหัสบดี เดือน ๒ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๙๓

ข้ึน ๑๕ ค่ํา และเสด็จฯ ยกแกนยอดเหล็กพระเจดีย ทรงกอฤกษพระเจดีย และพระราชทาน      
พระกฐิน ในวันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ ข้ึน ๑๑ ค่ํา อันเปนพระราชภารกิจกอนสิ้นรัชกาลใน จ.ศ.๑๒๓๐
(พ.ศ.๒๔๑๑) 
 นอกจากการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดียแลว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหบูรณะ
และสรางอาคารสิ่งกอสราง และสิ่งอ่ืนๆ โดยรอบบริเวณพระปฐมเจดีย ไดแก พระอุโบสถ วิหารสี่ทิศ 
พระระเบียงรอบเชื่อมตอพระวิหารทิศ กุฏิพระ และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางวังพระปฐมนคร
สําหรับเสด็จฯ ประทับแรม อนึ่ง ในการบูรณะปฏิสังขรณบริเวณพระปฐมเจดีย ไดขุดพบแผนอิฐ
จารึกอักษรโบราณเปนคาถา “เย ธมฺมา” ซึ่งเปนหลักฐานสําคัญชิ้นหนึ่ง ที่ทําใหนักวิชาการทาง
โบราณคดี สันนิษฐานวา บริเวณเมืองนครปฐมโบราณนี้ เคยเปนเมืองสําคัญตั้งแตคร้ังทวารวดี 
 สมัยรัชกาลที่ ๕ พบเอกสารการบูรณะตั้งแต ร.ศ.๑๐๗(พ.ศ.๒๔๓๑) – ร.ศ.๑๒๘(พ.ศ.๒๔๕๒) 
ในร.ศ.๑๐๗(พ.ศ.๒๔๓๑) ทรงอนุญาตใหนักโทษเมืองนครชัยศรี ขุดคลองเจดียบูชาเพื่อใหประชาชน 
ไดใชประโยชนเพิ่มข้ึน ในสวนของพระปฐมเจดียนั้น ส่ิงกอสรางตางๆ ทั้งที่ทรงบูรณะและสรางขึ้น 
ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๔ ชํารุดทรุดโทรมลงอยางมาก โดยเฉพาะองคพระเจดียสวนระฆังมีตนไมข้ึน 
และกระเบื้องที่ประดับรวงลงมาจํานวนมาก และหลังคาพระระเบียงซึ่งสรางในรัชกาลที่ ๕ นี้ 
บางสวนพังลง ทางวัดจึงเรี่ยไรปฏิสังขรณส่ิงตางๆ ไดเพียงบางสวน เชน พระประธาน พระพุทธรูป
ตามวิหารทิศ และใน ร.ศ.๑๑๗(พ.ศ.๒๔๔๑) ที่พระระเบียงชั้นในพระปฐมเจดีย เปนที่ตั้งที่วาการ
มณฑลและวาการอําเภอพระปฐม สวนพระราชวังปฐมนครทรุดโทรมลงมาก ใชไดเพียงบางสวน 
ในสมัยนี้มีตลาด ๒ ฟากคลองเจดียบูชา เปนตลาดสําคัญในหัวเมือง มีการนําสินคามาตั้งขาย     
ที่ลานพระปฐมเจดียและที่ตลาดทุกๆ เชา จึงมีการวางแผนจัดการเรื่องตลาดพระปฐมเจดีย ใหพนักงาน
ทําแผนที่กําหนดที่ตัดถนนและที่สรางตลาด มีการสรางตะรางที่พระปฐมเจดีย เพื่อสงนักโทษ   
เมืองสุพรรณและเมืองนครชัยศรีมาไวใชแรงงานทําถนน  
 ร.ศ.๑๑๘(พ.ศ.๒๔๔๒)  ตรวจพบพระปฐมเจดียชํารุดหลายแหง เชน กระเบื้องประดับหลุด 
อิฐแตกราวและทรุด ส่ิงกอสรางอื่นๆ เชน พระเบียงชั้นบนและชั้นลาง หอระฆัง วิหาร ๔ ทิศ  
กําแพงแกว ชํารุดลงทั้งสิ้น ทางจังหวัดจัดการเรี่ยไรแตสามารถซอมไดเพียงบางสวน  

ร.ศ.๑๒๑(พ.ศ.๒๔๔๕) มีการซอมตัวอักษรพระคาถา ที่ผนังพระระเบียงคด ตอมา ร.ศ.๑๒๒
(พ.ศ.๒๔๔๖) ไดสรางวัดและยายกุฏิที่ชํารุดจากทิศเหนือมาสรางที่ถนนขวาพระ แลวจึงตัดถนน
จากองคพระตรงไปยังสถานีรถไฟ พรอมสรางสวนและสนามรอบองคพระ นอกจากนี้สมเด็จฯ   
กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงบริจาคทรัพยสรางโรงแรมถวายเปนสมบัติของพระปฐมเจดีย 
สําหรับเก็บเงินคาเชาบํารุงองคพระดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๙๔

 ร.ศ.๑๒๓(พ.ศ.๒๔๔๗) ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนําเงินผลประโยชนจากตลาดที่  
พระปฐมเจดียของพระคลังขางที่ อุทิศถวายสําหรับบูรณะพระปฐมเจดีย เดือนละ ๑๖๐ บาท 
ตอมาต้ังแต ร.ศ.๑๒๗ ทรงใหกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ตั้งเงินพระราชอุทิศสําหรับบํารุงปละ 
๒,๐๐๐ บาท 
 ร.ศ.๑๒๕(พ.ศ.๒๔๔๙) มีการซอมแซมพระพุทธไสยาสน พระนิพพาน พระสาวก และ
บูรณะสวนตางๆ ของพระวิหาร ซึ่งเคยปฏิสังขรณแลวครั้งหนึ่งเมื่อ ร.ศ.๑๑๕  
 ใน ร.ศ.๑๒๖(พ.ศ.๒๔๕๐) ประชาชนโดยสารรถไฟ มารวมงานนมัสการประจําป ซึ่งใน 
พ.ศ.๒๔๔๕ เมื่อเปดการเดินรถไฟสายใตแลว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ เสด็จฯ 
มานมัสการพระปฐมเจดียทางรถไฟเชนกัน ในปนี้เงินพระราชอุทิศเพื่อใชประดับกระเบื้องและกระเบื้อง 
ไดหมดลง และยังขาดอีกประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ แผน จึงมีพระราชบัญชาใหแบงประดับปละ 
๒๐๐,๐๐๐ แผน จนกระทั่ง ร.ศ๑๒๘ มีหลักฐานวายังคงมีการสั่งกระเบื้องเขามา ทําใหทราบวา
การประดับกระเบื้องยังไมแลวเสร็จ จนสิ้นรัชกาลใน ร.ศ.๑๒๙(พ.ศ.๒๔๕๓) 
 สมัยรัชกาลที่ ๖ พบเอกสารการบูรณะตั้งแต ร.ศ.๑๒๙ (พ.ศ.๒๔๕๓) - พ.ศ.๒๔๖๗       
ใน ร.ศ.๑๒๙  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหประดับกระเบื้อง ซึ่งเปนงานที่ยังคงคางมาจากรัชกาลที่ ๕ 
และมีการสั่งกระเบื้องมาเพิ่มเติม ใน ร.ศ.๑๓๐(พ.ศ.๒๔๕๔) นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหซอมและทําสิ่งตางๆ ในพระวิหารหลวง คือ ร้ือทําผนังใหม เลื่อนฐานพระมาขางหนา ปนฐาน
และทําซุมเรือนแกวพระนิรันตรายที่ผนังประจันหองใหม ร้ือผนังดานในเจาะเปนชองคูหาใหญ  
เปดโลงมองเห็นองคพระเจดีย ปนลวดลาย ปดทองลายฉลุเพดาน ปูพื้นหินออน และโปรดเกลาฯ ให
จางเหมาชาวจีนประดับหินออนขอบฝาผนัง และใหพระยาอนุศาสนจิตรกรลงรักปดทอง หนาตาง 
ประตู เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหาร และในปนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมศิลปากร
ปฏิสังขรณพระพุทธรูปยืน(พระรวงโรจนฤทธิ์) ซึ่งเชิญพระเศียรกับพระหัตถขาง ๑ และพระบาท  
มาจากเมืองสวรรคโลก เพื่อประดิษฐานที่หนาวิหารพระประสูติ ตอมา พ.ศ.๒๔๕๖ ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหแกไขวิหารพระประสูติ เปนวิหารสําหรับประดิษฐานพระรวงโรจนฤทธิ์ และแกบนัได
ใหญพนักนาคขึ้นบนลานพระปฐมเจดีย 
 พ.ศ.๒๔๕๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหซอมและแกหลังคาพระวิหารหลวง เปลี่ยน
เครื่องบนหลังคาเปนเฟโรคอนกรีต ใหหลอฐานทองเหลืองเพื่อประดิษฐานพระรวงโรจนฤทธิ์  และ
ปูพื้นหินออนที่ชานระหวางบันไดนาค กับหนาพระวิหารสําหรับประดิษฐานพระรวงโรจนฤทธิ์ การ
แกไขพระวิหารนี้  ยังคงดําเนินการเพิ่มเติมมาจนกระทั่ง พ.ศ.๒๔๕๘  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๙๕

 พ.ศ.๒๔๖๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหบอกบุญเรี่ยไร ซอมพระอุโบสถซึ่งชํารุดมาก 
และทรงพระราชอุทิศเงินรวมดวย และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยา 
วชิรญาณวโรรส ทรงเปนแมกองปฏิสังขรณตามที่ไดกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต 

พ.ศ.๒๔๖๗ พระราชสุธี เจาอาวาสวัดพระปฐมเจดีย ไดมีหนังสือขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตพิเศษ ใหออกโฉนดที่วัดพระปฐมเจดียรวมถนนขวาพระเขาดวย เพื่อเชื่อมบริเวณที่ตั้ง
เสนาสนะ กับบริเวณที่ตั้งพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดียใหเปนผืนเดียวกัน เนื่องจากขณะนั้นยังไมมี
การกําหนดเขตพระอารามที่แนนอน และมีถนนขวาพระคั่นกลางอยู แตตอมาพระราชสุธีไดถอนหนังสือ
ที่ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนั้น เนื่องจากเห็นวา เปนการไมสมควรรบกวนเบื้องพระยุคลบาท 
 สมัยรัชกาลที่ ๗ พบเอกสารการบูรณะตั้งแต พ.ศ.๒๔๗๑ - พ.ศ.๒๔๗๕ ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหบูรณะพระอุโบสถใหม ในพ.ศ.๒๔๗๑ สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ 
ทรงเปนผูออกแบบการสราง โดยทรงปรึกษาเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการบูรณะพระอุโบสถ กับสมเด็จฯ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เชน การสรางพระอุโบสถจะสรางตามแนวเขตเสมาเกาใตดิน หรือ 
เขตเสมาใหมบนชานชาลาซึ่งแนวไมตรงกัน ซึ่งสรุปวาใหสรางตามแนวเสมาใหมเพื่อความงาม 
การตั้งพระประธานในพระอุโบสถ การใชหินเสมาซึ่งมีของพระอุโบสถเกา และของที่เขาใจวาทําขึ้น
ในรัชกาลที่ ๔ แตเมื่อพิจารณาแลวเห็นวาเสมาของเกาทั้ง ๒ สํารับ ไมเหมาะกับพระอุโบสถจึงทรง
เขียนแบบขึ้นใหม เมื่อพระอุโบสถแลวเสร็จมีการตั้งพระประธานใน พ.ศ.๒๔๗๕ 
 สวนการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ ๘ นั้น ไมพบเอกสารที่เกี่ยวของกับการบูรณะโดยตรง   
พบเพียงเอกสารซึ่งเปนคําสั่งยุบและแตงตั้งเจาพนักงาน คือ ใหยุบตําแหนงขุนพุทธจักรรักษา และ
ใหพนจากหนาที่เจาพนักงานรักษาองคพระปฐมเจดีย และแตงตั้ง นายแสวง มีสัตย เปนหัวหนา
สํานักงานจัดประโยชนและรักษาองคพระปฐมเจดีย ใหหมื่นฐานาภิบาล ไวยาวัจกรวัดพระปฐมเจดีย 
เปนผูชวย ตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๘๓ เปนตนไป ซึ่งตําแหนงหัวหนาสํานักงานจัดประโยชน
และรักษาองคพระปฐมเจดียนี้ คงใชสืบมาจนปจจุบัน 
 สมัยรัชกาลที่ ๙ พบเอกสารการบูรณะตั้งแต พ.ศ.๒๔๙๖ - พ.ศ.๒๕๒๔ ซึ่งป ๒๕๒๔ เปน
ปที่การบูรณะครั้งใหญแลวเสร็จ และเปนปสุดทายของขอมูลของผูวิจัย มีการบูรณะ คือ พ.ศ.
๒๔๙๖ จังหวัดนครปฐมมีโครงการจะซอมพระที่นั่งทรงโปรยและซุมประตู แตเมื่อนายกรัฐมนตรีมา
นมัสการพระปฐมเจดีย สังเกตเห็นศาลาโถงดานขวาของพระรวงโรจนฤทธิ์ทรุดโทรม จึงใหบูรณะ
ในสวนนี้กอน กรมศิลปากรเปนผูดําเนินการปลูกสราง ศาลาโถงดานขวาของพระรวงโรจนฤทธิ์ 
พระที่นั่งทรงโปรย และซุมประตู โดยศาลาโถงแลวเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๔๙๗ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๙๖

 พ.ศ.๒๔๙๗ ทางจังหวัดจะสรางกําแพงแกวพระปฐมเจดีย และประตูไมทั้ง ๔ ทิศ แต   
กรมศิลปากรเห็นวา ควรทําประตูดานหนาพระรวงกอน จึงดําเนินการจนแลวเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 
นอกจากนี้ ทางวัดไดแจงกรมศิลปากรใหซอมพระประธานในพระอุโบสถ ซึ่งปูนที่รอยตอพระหัตถ
ขางที่ยกขึ้นหลุดออกจากกัน แตการซอมมาแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๔๙๘ สวนสิ่งกอสราง
อ่ืนๆ ที่ดําเนินการในปนี้มี ถนนคอนกรีตทางดานทิศตะวันออก และทิศตะวันตกของพระปฐมเจดีย 
ชานคอนกรีตรอบฐานภายในกําแพงแกว ปูกระเบื้องในพระระเบียงคดชั้นใน  

พ.ศ.๒๔๙๘ มีส่ิงกอสราง คือ ถนนคอนกรีตทางเขาพระปฐมเจดีย กําแพงชั้นนอกรอบลาน
พระปฐมเจดีย ซึ่งมีกําแพงที่เสร็จในปนี้ คือ ดานทิศเหนือและตะวันออก 

พ.ศ.๒๔๙๙ สรางศาลาโถง ๘ เหลี่ยม เสร็จในเดือนกุมภาพันธ สรางถนนเชื่อมศาลากับ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม และซอมพระแทนทรงโปรยในวิหารหลวง  

พ.ศ.๒๕๐๐ สรางกําแพงชั้นนอกรอบลานพระปฐมเจดีย ดานทิศตะวันตกและทิศใต และ
ซอมพระระเบียงคดและโบราณสถานอื่นๆ บนพระปฐมเจดีย 

พ.ศ.๒๕๐๔ จังหวัดขอใหกรมศิลปากรออกแบบศาลาโถงแบบไทย ๒ หลัง บริเวณริมถนน
ดานหนาพระรวงโรจนฤทธิ์ เพื่อใชแทนศาลาสัจธรรม 

พ.ศ.๒๕๐๘ วัดพระปฐมเจดียพบวาองคพระปฐมเจดียชํารุดมาก จึงใหกรมศิลปากร     
มาสํารวจเพื่อบูรณะ ตอมา พ.ศ.๒๕๐๙ พระปฐมเจดียมีสภาพทรุดโทรมมากขึ้น กรมศิลปากรจึง
มาสํารวจอีกครั้ง พบวามีรอยแตกราวและผุพังหลุดเปนแหงๆ ทั่วไปตามผิวองคพระเจดยี เนือ่งจาก
ปูนและกระเบื้องประดับเสื่อมคุณภาพ มีตนไมข้ึนดันทําใหแตกราวและชํารุด ตองทําการบูรณะทั้งองค 
การบูรณะครั้งนี้เปนงานใหญ วัดพระปฐมเจดียและจังหวัดจึงเชิญบุคคลจากสวนตางๆ รวมพิจารณา 
หลังจากนั้นกรมศิลปากรไดมาสํารวจอีกครั้งและทําการถายภาพสวนที่ชํารุด เพื่อทํารายละเอียด
การซอม การสํารวจครั้งนี้สรุปไดวาพระปฐมเจดียเอียงไปทางทิศใต แตยังไมสามารถระบุจุด        
ที่เร่ิมตนเอียงได จึงมีการสํารวจหาขอเท็จจริงอีกครั้ง ผลสํารวจสันนิษฐานไดวา การกอสรางไมได
ระดับมาแตเดิม และเหตุที่เขาใจวาพระเจดียทรุดเปนเพราะปูนที่ใชกอเสื่อมสภาพ  

พ.ศ.๒๕๑๐ กรมศิลปากรไดติดตามพบชิ้นสวนของพระพุทธรูปศิลาขาว จึงประกอบขึ้น
เปนองค และนํามาประดิษฐานที่พระปฐมเจดีย พรอมขยายบันไดทางขึ้นนมัสการ ในปนี้ทางวัด 
ยังไมไดรับรายงานเรื่องการบูรณะเพิ่มเติมจากกรมศิลปากรซึ่งมาสํารวจเมื่อปกอน จังหวัดจึงนํา
เร่ืองไปพิจารณา และเสนอใหกระทรวงมหาดไทยรับอุปถัมภการบูรณะ โดยมีกรมโยธาเทศบาล
เปนเจาของเรื่อง ตอมาวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๑๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา เร่ือง ดําเนินการบูรณะและปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดีย ซึ่งตอมา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๙๗

แยกเปนคณะอนุกรรมการฝายสถาปตยกรรม กําหนดหลักการใหเปนการบูรณะโบราณสถาน
ประเภทที่ใชงานอยู และคณะอนุกรรมการฝายวิศวกรรม ไดสํารวจและกําหนดหลักการใหเปนการ
เสริมความมั่นคงแข็งแรงใหมีลักษณะเหมือนเดิม มีการสํารวจการทรุดตัวไมปรากฎวาทรุด แตการ
สํารวจความตานทานดินปรากฎวาตองระวังการเพิ่มน้ําหนัก  

พ.ศ.๒๕๑๒ มีการตั้งคณะกรรมการบูรณะและปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดีย ซึ่งขณะนั้น
ยังไมสามารถประมาณคาใชจายได จึงกําหนดเงินบูรณะตามที่กรมศิลปากรประมาณการไว ๒๐ 
ลานบาท ตอมา พ.ศ.๒๕๑๕ มีการทดลองวัสดุและวิธีบูรณะบนผิวองคพระปฐมเจดีย ดวยการ  
ยึดเกาะกระเบื้องประดับและการประสานรอยแยก พ.ศ.๒๕๑๖ กรมโยธาธิการขอตั้งงบประมาณ 
เพื่อบูรณะแตไมไดรับอนุมัติ แตยังคงติดตามตรวจสอบสภาพการชํารุดตลอดมา พบวาเปนไป
อยางรวดเร็วและตอเนื่องตั้งแตสํารวจในป ๒๕๑๒ จึงตั้งคณะทํางานสํารวจข้ึนอีก และพบวาหาก
ไมรีบแกไข โครงสรางจะชํารุดหนักจนไมสามารถแกไขได นอกจากนี้ไดสงผลการสํารวจไปให
ยูเนสโกชวยวิจัย แตการดําเนินงานลาชาเนื่องจากถูกตัดงบประมาณ ฝายสํารวจสรุปผลวาจะเริ่ม
ดําเนินการระยะแรกเมื่อไดรับงบประมาณในป ๒๕๑๗ โดยยกเลิกวิธีการบูรณะที่เสนอไวเมื่อป ๒๕๑๒ 
และดําเนินการวิธีใหมตามสภาพปจจุบัน  

พ.ศ.๒๕๑๗ กรมโยธาธิการจะสํารวจรายละเอียดองคพระปฐมเจดีย และบริเวณโดยรอบ
ชั้นบน พรอมบันทึกภาพเพื่อใชประกอบการซอมซ่ึงเปนงานเรงดวน แตยังไมไดรับเงินจากสํานัก
งบประมาณ จึงขอยืมเงินรองจายจากวัดพระปฐมเจดีย และทางวัดไดสมทบเพิ่มเติมอีกบางสวน  

พ.ศ.๒๕๑๘ กระทรวงมหาดไทยขออนุมัติตอกรมศิลปากร ใหกรมโยธาธิการดําเนินการ
บูรณะพระปฐมเจดีย เนื่องจากเปนโบราณสถานที่ข้ึนทะเบียนแลว กรมศิลปากรไดอนุมัติโดยให
กรมโยธาธิการสงรายละเอียด และวิธีการบูรณะมาใหพิจารณากอนทุกครั้ง เพื่อปองกันการผิดพลาด 
การบูรณะพระปฐมเจดีย(ระยะที่๑) เร่ิมเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๑๘ แลวเสร็จและนัดตรวจรับงาน
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘  

พ.ศ.๒๕๑๙ กรมโยธาธิการไดวางผังบริเวณพระปฐมเจดีย โดยจําลองสังเวชนียสถานทาง
พุทธประวัติ และประดับตบแตงสิ่งตางๆ ในบริเวณรอบนอกพระปฐมเจดียทั้ง ๔ ดาน และ
สํานักงานสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดหามรถบรรทุกวิ่งบนถนนรอบพระปฐมเจดีย หากจําเปนใหจํากัด
ความเร็ว ในปนี้งบประมาณที่ตั้งไวไมพอสําหรับจางเหมาบูรณะระยะที่ ๒ จึงนํางบประมาณไป
รวมกับป ๒๕๑๙ และขออนุมัติจางเหมาเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๑๙ การบูรณะระยะนี้เปนการ
ซอมแซมโครงสรางเสาหาน ซึ่งตรวจพบวาโครงสรางภายในชํารุดมาก จึงตองเปลี่ยนวิธีการบูรณะ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๙๘

จากที่กําหนดไวเดิม ใหสอดคลองกับสภาพที่เปนจริง และเพียงพอกับงบประมาณ โดยตัดรายการ
ที่ยังไมสามารถทําไดในระยะแรกออก 
 พ.ศ.๒๕๒๐ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๐ ใหโอนงานบูรณะและ
ปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย มาอยูในความรับผิดชอบกระทรวงศึกษาธิการ และใหกระทรวงมหาดไทย 
ดําเนินการบูรณะไปจนหมดเงินงบประมาณที่ไดรับอยู 
 พ.ศ.๒๕๒๑ กรมโยธาธิการชี้แจงการบูรณะระยะที่ ๒ ที่ทําอยู ตอกรมศิลปากร ซึ่งเปน  
คนละสวนกับที่กรมศิลปากรจะตองทําในระยะที่ ๓ และยินดีที่จะใหความรวมมือกับกรมศิลปากร 
กรมศิลปากรไดขอผลการสํารวจขอมูลและงานบูรณะที่ไดดําเนินการไปแลว กรมโยธาธิการจึงจัดทํา 
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ซึ่งกลาวถึงประวัติการสรางและการบูรณะปฎิสังขรณพระปฐมเจดีย
ในแตละยุคสมัยจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร และรายงานผลการสํารวจในป ๒๕๑๒, ๒๕๑๕ 
และ ๒๕๑๗ สรุปไดวา การเอียงของยอดองคพระเจดียคงเดิมจากที่สํารวจครั้งแรกในป ๒๕๑๒ 
การทรุดตัวของฐานองคพระเจดียบริเวณที่มีใบเสมาไมทําใหเกิดอันตรายตอโครงสราง การแตก
ชํารุดขององคพระเจดียเกิดเพราะเหตุตางๆ กระเบื้องที่หลุดออกเพราะปูนฉาบหมดอายุ รอยแตกที่
ขยายมากขึ้นทําใหพระเจดียทรุดโทรม นอกจากนี้ภายในองคพระเจดียมีความชื้นมาก แตผิว
ภายนอกแหงและรอนเพราะแสงแดด จึงเกิดการขยายและหดตัวทําใหรอยแตกตางๆ ที่เกิดขึ้น
ขยายตัวกวางขึ้นทุกป การทดลองซอมที่บริเวณรอยแตกตัวอยาง พบวารอยแตกไมเพิ่มมากขึ้น 
แสดงวาผลการทดลองพอจะเชื่อไดวาไดผลดี ตอมาภายหลังเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ 
คณะรัฐมนตรีมีมติแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๑๗ กรมโยธาธิการ
ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ จึงจัดทําแผนงานบูรณะ พ.ศ.๒๕๑๘ – ๒๕๒๓ แบงเปน ๕ ระยะ  
คาบูรณะปฎิสังขรณตลอดโครงการประมาณ ๓๕ ลานบาท กรมโยธาธิการดําเนินงานตั้งแตปงบประมาณ 
๒๕๑๗ – ๒๕๒๐ ไดรับงบประมาณรวม ๔ ป เปนเงิน ๑๔.๒ ลานบาท และปงบประมาณ ๒๕๒๑ 
ตั้งงบประมาณไวจํานวน ๗,๖๔๙,๗๐๐ บาท งานที่จะดําเนินการขั้นตอไปเปนการตกแตง       
ดานความสวยงามโดยเปลี่ยนกระเบื้องประดับ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติแตงตั้งกรรมการบูรณะและ
ปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดียข้ึนใหม ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๒๑ กรมโยธาธิการจึงมอบหมายให
กรมศิลปากรเปนผูดําเนินการบูรณะตอมา ในระยะที่ ๓ งานแลวเสร็จและมีการตรวจรับงานการ
บูรณะงวดสุดทาย ในวันศุกรที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๔ 
 การศึกษาเอกสารจดหมายเหตุ เร่ือง การบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย นอกจากจะ
ทราบประวัติการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดียและสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวของแลว เอกสารที่ศึกษายัง
สามารถใชเปนแหลงขอมูลที่ใหความรูดานตางๆ อีก ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๙๙

๑. ลักษณะเอกสารราชการสมยัรัชกาลที่ ๔ – รัชกาลปจจุบัน เอกสารทีพ่บทาํใหทราบวา
เอกสารราชการในสมัยรัชกาลที่ ๔ เปนแบบธรรมเนียมโบราณของไทย ประเภทหมายรับส่ัง 
จดหมายเหตุ(ตามความหมายเดิมของไทย) สารตรา สวนเอกสารในสมัยรัชกาลที ่๕ – 
รัชกาลปจจุบนั เปนเอกสารราชการแบบปจจุบัน เชน หนงัสือโตตอบ บันทกึขอความ 
รายงาน คําสั่งตางๆ เปนตน 

๒. เร่ืองเกี่ยวกับราชสํานัก เอกสารโบราณประเภทหมายรับส่ัง ใชเปนแหลงขอมูลในเรือ่ง
ตางๆ เชน พิธกีารตางๆ ในราชสาํนัก เชน การเสดจ็ฯ พระราชทานพระกฐนิ การเสด็จฯ
ทางชลมารค การละเลนสมโภชตางๆ ตําแหนงราชการในราชสํานัก และหนาที่ใน
ตําแหนงนั้นๆ ดานวิชาชางไทย เชน ชางสบิหมูมีหนาที่เร่ืองงานชางสบิหมูในราชสํานัก 
เปนตน 

๓. การเกดิชุมชนทีพ่ระปฐมเจดีย ชมุชนแหงนีเ้กิดและเจริญเติบโต เปนเมืองขึน้ใหมอีกครั้ง 
และพัฒนามาเปนจงัหวดันครปฐมในปจจุบนั เปนผลสืบเนือ่งนับจากการบูรณะปฏิสังขรณ 
พระปฐมเจดีย ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ในสมัยรัตนโกสินทร ซึ่ง
นอกจากการบูรณะองคพระเจดียแลว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สรางสิ่งตางๆ 
จนกระทั่งบริเวณโดยรอบพระปฐมเจดียทีเ่คยรกรางอยูกลางปา มีราษฎรอพยพมาอยู
มากขึ้นโดยลําดับ และขยายแนวออกไปในวงกวาง กลายเปนตลาดของสดในหวัเมือง
ที่สําคัญ ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕ เปนตนมา โดยมพีระปฐมเจดียเปนศูนยกลางที่สําคัญ
ของเมือง 

๔. การคมนาคม มีการขุดคลองเจดียบูชา คลองมหาสวัสด์ิ เปนเสนทางเสด็จฯ และ
เสนทางคมนาคม นอกจากนี้มกีารสรางทางเกวียน จากเมืองราชบุรีมายังพระปฐม
เจดีย ในสมยัรัชกาลที่ ๔ ตอมาสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสราง
ทางรถไฟสายใตผานพระปฐมเจดีย และใชเปนเสนทางเสด็จฯ และเสนทางคมนาคม
ที่สําคัญเสนทางหนึง่ ตัง้แตสมัยรัชกาลที ่ ๕ มาจนปจจุบัน และตอมาภายหลังมกีาร
ตัดถนนเสนอืน่ๆ เพิ่มข้ึนอีก 

๕. นามสถานที่และเรือพระทีน่ัง่ สถานที่ตางๆ นี้ มทีัง้พระทีน่ั่งในพระบรมมหาราชวัง 
พระทีน่ั่งและที่ประทับนอกพระบรมมหาราชวงั ซึง่พระทีน่ั่ง ที่ประทับที่กลาวถงึใน
เอกสารจดหมายเหตุนี ้ บางแหงยังคงอยู บางแหงปรับเปลี่ยน ร้ือลงแลวในปจจุบัน 
นอกจากนี้การเสด็จฯ โดยทางชลมารค เพื่อมาดาํเนนิการตางๆ เกีย่วกับการบูรณะ
พระปฐมเจดีย ของรัชกาลที ่๔ ยงัทาํใหทราบชื่อ ประเภท ลักษณะ ของเรือพระทีน่ั่ง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๐๐

ตางๆ เชน เรือพระทีน่ัง่สยามอรสุมพล เรือพระที่นัง่กลไฟ เรือพระที่นัง่จกัรขาง        
เรือพระทีน่ั่งสาํปนเกง เรือพระที่นัง่สีเขียน เปนตน 

๖. คําศัพทโบราณ ในเอกสารโบราณประเภทหมายรับส่ัง ใชเปนแหลงขอมูลที่จะศกึษา
ดานคําศพัทโบราณไดเปนจาํนวนมาก  

ปญหาที่พบจากการวิจัย 
จากการศึกษาขอมูลในแหลงเกบ็เอกสารตาง ๆ ทาํใหพบปญหา คือ 
๑. การชํารุดของเอกสาร เอกสารโบราณบางสวนชาํรุด เชน ตนฉบับบางบรรทัด หรือ

ขอความบางสวน ขาดหายไป ตัวอักษรลบเลือน บางฉบับเลือนจนไมสามารถทาํ
สําเนาได ตัวเลมสมุดบางเลมถกูแมลงกัดแทะเปนรูพรุนตลอดเลม และบางหนามีราขาว 

๒. ลักษณะการบนัทกึเอกสาร เอกสารโบราณบางฉบับลายมือเขียนหวัด วัสดุที่ใชเขียน
คือดินสอขาวเสนดินสอจาง เขียนตัวหนังสือเบยีดบรรทัดติดกัน ทําใหอานยาก 
นอกจากนีบ้างฉบับมีความคลาดเคลื่อน ของการบันทึกวัน เดือน ป และรายละเอยีด
อ่ืนๆ เปนตน 

๓. การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหต ุ เอกสารบางสวนขาดระบบการจัดเรียงที่ดีจาก
หนวยงานเจาของเอกสาร เมื่อหอจดหมายเหตุรับมาและนํามาดําเนนิการ ตามระบบ
การจัดเอกสารแบบคงรูปแบบเดิม(Original Order) จึงทาํใหพบวา เอกสารบางสวน
ทั้งที่เปนเรื่องเดียวกนัปเดียวกันและตางปจัดเรียงปะปนสลับไปมา อนึ่ง วิธีการจัด
เอกสารแบบคงรูปแบบเดิมนี ้ เปนวิธกีารจดัหมวดหมูเอกสารรูปแบบหนึง่ ที่มกัใชใน
บางประเทศหรือบางหนวยงานที่วางระบบการจัดเก็บเอกสาร สําหรบัเอกสารทีม่ีการ
จัดเรียงเพื่อใชในการปฏิบัติงานประจาํเปนอยางดีแลว (กรมศิลปากร ๒๕๔๒ : ๑๒๓) 

๔. ประวัติเอกสาร เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทภาพทีพ่บ สวนใหญบอกเพยีง
ชื่อสถานที ่หรือเหตุการณ สวนระยะเวลาของภาพระบนุอยมาก ทาํใหเสียเวลาในการ
วิเคราะหภาพ  

๕. เครื่องมือชวยการคนควา 
 ๔.๑ บัญชีเอกสารไมชัดเจน ไมระบุเนื้อหาอยางครอบคลุม เชน เอกสารบางสวน
  มีเร่ืองตางประเด็นอยูในกลุมเดียวกนั แตบัญชีชวยคนใหรายละเอียดเพียง
  ส้ันๆ ทําใหตองใชเวลาอานเอกสารมาก เชน บัญชีเอกสารจดหมายเหตุให
  ชื่อวาเรื่อง “คลองเจดียบูชา” มีเนื้อหาหลกัเกี่ยวกับคลองเจดียบูชา และมี
  เนื้อหาบางสวนกลาวถึงเรื่องการสํารวจทางรถไฟสายเพชรบุรี ซึ่งมีความเห็น
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  สวนหนึง่เกีย่วของกับคลองเจดียบูชา หรือบางกรณีระบุเร่ืองในบัญชีชวยคน
  ไมตรงกับเร่ืองที่ปรากฎหนาเลมสมุด เชน เอกสารโบราณบัญชีชวยคนระบุ
  เร่ืองวา “ทรงรับส่ังเรื่องตางๆ ” ปกสมุดใหชื่อเร่ืองวา “ใหชางหลอๆ ลําพูขันธุ 
  ใสยอดพระปฐมเจดีย, ทรงรับส่ังเรื่องตาง ๆ” 
 ๔.๒ การแจงลําดบัเลขในบัญชีไมถกูตอง ทาํใหผูคนควาเสยีเวลาอานเอกสารผดิหนา 
 ๔.๓ การถายไมโครฟลมไมเรียงลําดับ โดยเฉพาะอยางยิง่เอกสารโบราณ ซึ่งปกติ
  ตองใชทักษะในการอานมากอยูแลว เมื่อเกิดความผิดพลาดดังกลาว ทําให
  ผูคนควาเสยีเวลาอานผิดหนา และบางครั้งอาจไมพบหนาที่ตองการเลย
 ๔.๔ เครื่องอานไมโครฟลมมีไมเพยีงพอ หรือชํารุดไมสามารถใหบริการได ทําให
  การคนขอมูลลาชา 
 ๔.๕ ราคาในการทําสําเนาเอกสารคอนขางแพง ทําใหผูคนควาไมสามารถทําสําเนา
  ขอมูล ไปศึกษาไดตามที่ตองการ กลาวคือ สําเนาเอกสารโบราณ ราคา ๑๐ บาท /  
  ๑ หนา สําเนาเอกสารจดหมายเหตุที่จดัทาํเปนไมโครฟลมแลว ราคา ๕ บาท / 
  ๑ หนา สําเนาเอกสารจดหมายเหตุตนฉบบั ราคา ๓ บาท/ ๑ หนา 
๖. ปญหาการทาํลายเอกสาร 
 ๕.๑ เอกสารถูกทาํลายโดยรูเทาไมถงึการณ เหน็ไดจากกรณีที่วัดพระปฐมเจดีย 
  เผาทาํลายเอกสารบางสวนของวัดโดยมิไดตรวจสอบกอน 
 ๕.๒ ผูใชขาดความระมัดระวังในการใชเอกสาร เชน จัดเกบ็เอกสารคืนโดยไม
  ระวังทําใหหนาเอกสารพับเปนรอย ทําใหฉีกขาดไดงาย 

ขอเสนอแนะ  
๑. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 ๑.๑ หอจดหมายเหตุควรมีการติดตาม รวบรวมเอกสารจดหมายเหตุเร่ือง การบูรณะ 
  ปฏิสังขรณพระปฐมเจดียจากหนวยงาน ตลอดจนบุคลากรทีเ่กีย่วของมาเกบ็
  รักษาใหครบถวนยิง่ขึ้น 
 ๑.๒ หนวยงานที่ใหบริการเอกสารโบราณ และเอกสารจดหมายเหตุ ควรมีการ
  ปรับปรุงเครื่องมือชวยคนใหสมบูรณ หรือจัดทําเครื่องมือชวยคนประเภท
  อ่ืนๆ ใหหลากหลายยิง่ขึ้น เพื่อชวยใหเขาถึงขอมูลไดงาย ทําใหไดขอมูล
  ครบถวน และสะดวกยิง่ขึ้น 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๐๒

๒. ขอเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 ควรมีการศึกษาวิจยัเอกสารโบราณ เอกสารจดหมายเหตุ เอกสารสวนทองถิ่น 
และเอกสารสวนบุคคล รวมทั้งสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ ตลอดจนเก็บรวบรวมโสตทัศน
จดหมายเหต ุ เร่ือง การบูรณะโบราณสถานที่สําคัญแหงอื่นๆ ของประเทศไทย เพือ่จัดทํา
เครื่องมือชวยคนเอกสารเฉพาะเรื่องใหมากยิง่ขึน้ ทัง้นีเ้พื่อเปนการเกบ็รักษาขอมูลที่สําคัญ
ของชาติ ชวยใหผูสนใจในเรื่องนัน้ๆ เขาถงึขอมูลไดรวดเร็ว และครบถวนยิ่งขึน้ อีกทัง้ยัง
เปนการเผยแพรขอมูลใหแพรหลาย และที่สําคัญเปนการอนุรักษตนฉบับเอกสาร ใหคงอยู
เปนมรดกทางวัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปไดใชประโยชนในภายหนาใหยาวนานยิง่ขึ้น 
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ประพจน อัศววิรุฬหการ.  “ประชุมหมายรับส่ังภาคตางๆ  การพิจารณและประเมินคณุคา.”  
 วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  ๘,๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๓๘) : ๘๑ – ๙๗.           
ประเวศ ลิมปรังษ.ี  อดีตผูอํานวยการกองหตัถศิลป กรมศิลปากร.  สัมภาษณ, ๒๓ เมษายน ๒๕๔๙.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๕

“ปดแผนอิฐ ศลิา ดวยคําเปลว ทอง เงนิ นาก จะทรงกอพระฤกษวหิาร ๔ ทิศ ทีพ่ระปฐมเจดีย .”  
 สํานักหอสมุดแหงชาติ.  สมดุไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนขาว.  จ.ศ.๑๒๒๓.
 เลขที่ ๑๑. 
“ไปนมัสการ.”  สํานักหอสมดุแหงชาต.ิ  สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนขาว.  
 จ.ศ.๑๒๒๓.  เลขที่ ๓๑. 
ผาสุข  อินทราวุธ.  ทวารวดี  การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี .  กรุงเทพฯ  
 โรงพิมพอักษรสมัย, ๒๕๔๒. 
-------------. “เมืองนครปฐมในสมัยทวารวดี.”   ใน  เอกสารประกอบโครงการสัมมนา 
 ทางวชิาการเรื่อง ลุมน้าํทาจีนถิ่นวัฒนธรรม แหลงสําคัญทวารวดีศรีอาณาจกัร      
 เอกลักษณงานศิลปถิน่สนามจันทร, ๑๕ - ๓๘. นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๕. 
พรหมสมพัตสร(มี), หมืน่.  นิราศพระแทนดงรัง.  พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๐๔. 
“พระราชทานพระกฐนิวัดชมุพลนกิายาราม เสนาฏ ศาลาปูน ขุนญวน แลวัดพนัญเชิง พระปฐม
 เจดียยกยอด กอพระฤกษพระเจดีย พระราชทานพระกฐนิ.”  สํานกัหอสมุดแหงชาติ. 
 สมุดไทยดาํ.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนขาว.  จ.ศ.๑๒๒๙.  เลขที ่๑๖. 
“พระฤกษกอพระปฐมเจดีย เมืองนครชัยศรี.”  สํานักหอสมุดแหงชาติ.  สมุดไทยดาํ.  อักษรไทย.  
 ภาษาไทย.  เสนขาว.  จ.ศ.๑๒๒๐.  เลขที่ ๑๙. 
“พระสงฆเจริญพระพทุธมนตบนพระทีน่ัง่ฉลังคพมิาน สมโภชพระพทุธรูปคืน ๑ ตั้งกระบวนแห
 พระพทุธรูปไปพระปฐมเจดีย.”  สํานกัหอสมุดแหงชาติ.  สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  
 ภาษาไทย.  เสนขาว.  จ.ศ.๑๒๒๘.  เลขที่ ๒๒. 
มานิต วัลลิโภดม.  “ทวารวดีอยูที่ไหน,”  ศิลปากร  ๑๖,๒ (กรกฎาคม ๒๕๑๕)  :  ๕๐ - ๗๐. 
ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒.  กรุงเทพฯ : 
 นานมีบุคสพับลิเคชั่น, ๒๕๔๒. 
วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร.  ที่ระลกึในงานฉลองสมโภชองคพระปฐมเจดียครบ ๑๕๐ ป. 
                 กาญจนบุรี : ธรรมเมธี, ๒๕๔๖. 
-------------.  “ เอกสารเรื่องการบูรณะพระปฐมเจดีย.”  ๒๕๐๘-๒๕๓๕.  (พิมพดีด). 
วงษาธิราชสนทิ, พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวง.  นิราศพระประธม.  พิมพคร้ังที ่๖.  กรุงเทพฯ : 
 บริษัทประยูรวงศ, ๒๕๒๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๖

วรศักดิ์ กนกนกุุลชัย  .”โครงการถนนพุทธบูชา : ผลกระทบตอโครงสรางองคพระปฐมเจดีย.”  
 วารสารราชบัณฑิตยสถาน  ๒๘, ๒ (กุมภาพนัธ - พฤษภาคม ๒๕๔๒) : ๗๙ – ๘๙. 
ศรีสุธรรมเวที (พิพัฒน จนทฺปูโม), พระ.  ผูชวยเจาอาวาสวัดพระปฐมเจดีย. สัมภาษณ,  
 ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๗. 
สมมตอมรพันธุ, พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระ.  เรื่องต้ังเจาพระยาในกรุงรัตนโกสินทร.  
 พิมพคร้ังที ่๕.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๕. 
“สมุดปฐมเจดยีานุสนธ ิปฉลู ๑๒๒๗.”  สํานักหอสมุดแหงชาติ.  สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  
 ภาษาไทย.  เสนขาว.  จ.ศ.๑๒๒๗.  เลขที่ ๑๔๒. 
สรัญญา สุริยรัตนกร.  “นครปฐมภายหลังความรุงเรืองของวัฒนธรรมทวารวด.ี”  ใน  พพิิธภณัฑ- 
 สถานแหงชาติพระปฐมเจดีย, ๖๔. ประภัสสร  โพธิ์ศรีทอง, บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ 
 : อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชช่ิง, ๒๕๔๒. 
สรัลชยา ถาวรสันต.  “แนวทางการพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ โดยการจัดการระบบ
 โครงสรางพื้นฐานบริเวณรอบองคพระปฐมเจดีย จงัหวดันครปฐม.”  วิทยานิพนธ
 มหาบัณฑิต สาขาการวางแผนสิ่งแวดลอมเพื่อพฒันาชมุชนและชนบท บัณฑิต
 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๕. 
สันติ เล็กสุขุม.  เจดีย : ความเปนมาและคําศัพทเรียกองคประกอบเจดียในประเทศไทย. 
 กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๓๕. 
สุภัทรดิศ ดิศกุล, หมอมเจา.  เรื่องพระปฐมเจดียกับนําเที่ยว.  พิมพคร้ังที่ ๑๕.  พระนคร : 
 โรงพิมพไทยแบบเรียน, ๒๕๑๒. 
สุนทรภู.  นิราศพระประธม.  พิมพคร้ังที ่๒๐.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๔. 
“เสด็จกอพระฤกษ พระวิหารทั้ง 4 ทิศ ทีพ่ระปฐมเจดีย เสด็จนมัสการพระปฐมเจดีย.”  สํานกั 
 หอสมุดแหงชาติ. สมุดไทยดาํ.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนขาว.  จ.ศ.๑๒๒๓.  เลขที ่๓๑. 
“เสด็จชลมารค.”  สํานกัหอสมุดแหงชาติ.  สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนขาว.  
 จ.ศ.๑๒๒๓.  เลขที่ ๓๑. 
“เสด็จชลมารคกอฤกษวิหาร.”  สํานกัหอสมุดแหงชาติ.  สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสน
 ขาว.  จ.ศ.๑๒๒๓.  เลขที่ ๑๑. 
“เสด็จพระราชดําเนนิทรงกอพระฤกษพระปฐมเจดีย เมอืงนครไชยศรี.”  สํานักหอสมุดแหงชาติ.  
 สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนขาว.  จ.ศ.๑๒๒๐.  เลขที่ ๒๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๗

“เสด็จฯ พระราชทานพระกฐิน ณ กรุงเกาแลวเสด็จฯ เมอืงนครชัยศรีทรงบาตร.”  สํานักหอสมุด
 แหงชาติ.   สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนขาว.  จ.ศ.๑๒๒๙.  เลขที ่๔๒. 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  ภาพถาย.  ฉ/๐๑/๒๖๓๗.  “พระปฐมเจดีย ขณะทําการบูรณะ.” 
-------------.  ภาพถาย.  ฉ/๐๑/๒๖๓๙.  “พระปฐมเจดีย ขณะทําการบรูณะ,” 
-------------.  ภาพถาย.  ฉ/จ/๑๓๘๑๒.  “พระปฐมเจดีย.” 
-------------.  ภาพถาย.  ฉ/จ/๑๓๘๑๓.  “พระปฐมเจดีย.” 
-------------.  ภาพถาย.  ฉ/จ/๑๓๘๑๔.  “พระปฐมเจดีย.” 
-------------.  ภาพถาย.  ฉ/น/๑๓๘๑๑.  “พระปฐมเจดีย.” 
-------------.  ภาพถาย.  ภ.๐๐๒ หวญ.๓๕/๓๘.  “พระปฐมเจดีย จ.นครปฐม.” 
-------------.  ภาพถาย.  “พระปฐมเจดีย นครปฐม.” 
-------------.  ภาพถาย.  หจช.๒๑-๐๖๗๖.  “พระปฐมเจดยี นครปฐม.” 
-------------.  ภาพถาย.  “รัชกาลที ่๕ เสด็จนครปฐม.” 
-------------.  ภาพถาย.  หจช.๔๔๐ – ๑๔๙๗๓.  “รัชกาลที่ ๖ เสด็จนครปฐม.” 
-------------.  ภาพถาย.  หจช.๒๖๑-๘๖๔๕.  “ราษฎรรอรบัเสด็จฯ ทีต่ลาดพระปฐมเจดีย.” 
-------------.  ภาพถาย.  หจช.๓๐๘-๑๐๑๘๐.  “วัดพระปฐมเจดีย นครปฐม.” 
-------------.  ภาพถาย.  หจช.๕๖๙-๑๙๗๖๑.  “วัดพระปฐมเจดีย นครปฐม.” 
-------------.  ภาพถาย.  ๖๙๖๕๖ – กจช(ส)๒๑๒๘.  “วหิารทิศ วัดพระปฐมเจดีย นครปฐม.” 
-------------.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่๕.  กระทรวงเกษตราธิการ.  (ร.ศ.๑๐๗) มร.๕ 
 กษ/๑๐. 
-------------.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่๕. กระทรวงเกษตราธิการ.  (ร.ศ.๑๒๐) มร.๕ 
 กษ / ๑๑. 
-------------.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่๕. กระทรวงมหาดไทย.  (ร.ศ.๑๑๗) มร.๕ 
 ม / ๒๙ / ๒. 
-------------.  เอกสารกระทรวงศึกษาธกิาร กรมศิลปากร.  (พ.ศ.๒๔๗๑) (๔)   ศธ.๒.๑.๑ / ๓๒. 
-------------.  เอกสารกระทรวงศึกษาธกิาร กรมศิลปากร.  (พ.ศ.๒๔๙๖) (๔) ศธ.๒.๒.๑ / ๘. 
-------------.  เอกสารกระทรวงศึกษาธกิาร กรมศิลปากร.  (พ.ศ.๒๔๙๖) (๔)  ศธ.๒.๒.๑ / ๙. 
-------------.  เอกสารกระทรวงศึกษาธกิาร กรมศิลปากร.  (พ.ศ.๒๔๙๗) (๔) ศธ.๒.๒ / ๙. 
-------------.  เอกสารกระทรวงศึกษาธกิาร กรมศิลปากร.  (พ.ศ.๒๔๙๗) (๔)  ศธ.๒.๒ / ๑๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๘

สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงศกึษาธิการ กรมศิลปากร.  (พ.ศ.๒๕๑๐) (๔) 
 ศธ.๒.๓.๖.๗ / ๑๑. 
-------------.  เอกสารกระทรวงศึกษาธกิาร กรมศิลปากร.  (พ.ศ.๒๕๓๔) (๔) ศธ.๒.๓.๘ / ๗๑. 
-------------.  เอกสารกระทรวงศึกษาธกิาร รัชกาลที่๕.  (รศ.๑๑๕) ร.๕ ศ.๖ / ๓๐(พ) 
-------------.  เอกสารกระทรวงศึกษาธกิาร รัชกาลที่๕.  (รศ.๑๑๘) ร.๕ ศ.๖ / ๓๑(พ) 
-------------.  เอกสารกระทรวงศึกษาธกิาร รัชกาลที่๕.  (รศ.๑๒๑) ร.๕ ศ.๖ / ๓๒(พ) 
-------------.  เอกสารกระทรวงศึกษาธกิาร รัชกาลที่๗.  (พ.ศ.๒๔๗๑) ร.๗ ศ.๙.๑ / ๑๒. 
-------------.  เอกสารเย็บเลมกรมพระกลาโหม รัชกาลที่๔.  (จ.ศ.๑๒๑๕) มร.๔ รล-กห / ๕. 
-------------.  เอกสารเย็บเลมกรมพระกลาโหม รัชกาลที่๔.  (จ.ศ.๑๒๑๕) มร.๔รล-กห / ๖. 
-------------.  เอกสารเย็บเลมกรมพระกลาโหม รัชกาลที่๔.  (จ.ศ.๑๒๑๖) มร.๔รล-กห / ๗. 
                .  เอกสารเย็บเลมกรมพระกลาโหม รัชกาลที่๔.  (จ.ศ.๑๒๑๖) มร.๔ รล-กห / ๘. 
หอจดหมายเหตุมหาวทิยาลัยอิสเทิรนเอเชีย.  จดหมายเหตุคืออะไร  [Online].  Accessed 20  
 December 2005.  Available from http://course.eau.ac.th/newlib/web/what.html 
“ใหกอสรางพระปฐมเจดียใหสูงใหญข้ึนกวาแตกอน แลสรางวงัไวสําหรับจะไดเสด็จไปประทับแรม,
 ยกยอดพระปฐมเจดียในเดอืน ๖.”  สํานกัหอสมุดแหงชาติ.  สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  
 ภาษาไทย.  เสนขาว.  จ.ศ.๑๒๒๙.  เลขที่ ๒๔. 
“ใหชางลงรักปดทองพระศรีอารยเมตตรัย ทีห่ลอข้ึนใหม มพีระบรมราชโองการจะใหเอาไปไวที่พระ
 ปฐมเจดีย.”  สํานักหอสมุดแหงชาติ.  สมดุไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนขาว. 
 จ.ศ.๑๒๒๘.  เลขที่ ๓๘ 
“ใหชางหลอ  หลอทองกิง่ยอดนภศูล ๘ กิง่.”  สํานักหอสมุดแหงชาติ.  สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  
 ภาษาไทย.  เสนขาว.  จ.ศ.๑๒๒๘.  เลขที่ ๒๔. 
“ใหชางหลอ  หลอลําภูขันใสยอดพระปฐมเจดียที่โรงหลอในพระบรมมหาราชวัง.”  สํานักหอสมุด
 แหงชาติ.  สมดุไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เสนขาว.  จ.ศ.๑๒๒๙.  เลขที่ ๒. 
“ใหปฏิสังขรณกอเสริมพระปฐมเจดียใหสูงใหญข้ึนไปกวาเกา กาํหนดวันเสด็จยกยอดแกนยอด
 เหล็กพระปฐมเจดีย.”  สํานักหอสมุดแหงชาติ.  สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย. 
 เสนขาว.  จ.ศ.๑๒๒๙.  เลขที่ ๓๑. 
อภิชาติ วงศแกว.  การศึกษาผลกระทบ ขอเสนอแนะดานผังเมือง สภาพแวดลอม กรณกีาร
 สรางถนนพทุธบชูา จงัหวดันครปฐม.  กรุงเทพฯ : คณะสงัคมศาสตร มหาจุฬาลงกรณ
 ราชวิทยาลยัฯ, ๒๕๓๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๙

อุบล ใชสงวน.  “การจัดทาํเครื่องมือชวยคนเอกสารจดหมายเหตุ.”  เอกสารประกอบวิชา ๓๓๖  
 ๕๐๓ การจัดหา จัดเรียง จดัทําคําอธิบาย วัสดุจดหมายเหตุและคูมือชวยคน ภาควชิา 
 ภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๔. (อัดสําเนา) 
เอื้อมพร พูนขวัญ.  “การมีสวนรวมของประชาชนทองถิน่ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรม 
 กรณีศึกษาองคพระปฐมเจดยี : จังหวัดนครปฐม.”  วทิยานพินธมหาบณัฑิต         
 สาขาสิ่งแวดลอมศึกษา บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล, ๒๕๔๒. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๐

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๑

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
ประเภทเอกสารที่ปรากฎในปฎิทินเอกสาร 

สมัยรัชกาลที่ ๔ – รัชกาลที่ ๙ 
และโสตทัศนจดหมายเหต ุ
สมัยรัชกาลที่ ๕, ๖, ๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๒

ประเภทเอกสารทีป่รากฎในปฎิทนิเอกสาร 
สมัยรชักาลที่ ๔ – รัชกาลที่ ๙ 

สมัยรชักาลที่ ๔ 

ประเภทเอกสารสมัยรชักาลที่ ๔ 

ประเภท 
ปขอมลู 

จุลศักราช (พทุธศักราช) จํานวน ลําดับทีข่อมลู 

สารตรา ๑๒๑๕ (๒๓๙๖) -  ๑๒๑๖ (๒๓๙๗) ๓ ๓.๑.๑ – ๓.๑.๓∗ 

หมายรับส่ัง ๑๒๒๐ (๒๔๐๑) - ๑๒๒๙ (๒๔๑๐) ๒๕ ๓.๑.๔ – ๓.๑.๑๗, ๓.๑.๒๐ – ๓.๑.๓๐ 
จดหมายเหต ุ ๑๒๒๖ (๒๔๐๗) – ๑๒๒๗ (๒๔๐๘) ๒ ๓.๑.๑๘ – ๓.๑.๑๙ 

∗หมายเหต ุ ขอมูลลําดับที่ ๓.๑.๑ – ๓.๑.๓ มีเอกสารตนฉบับจํานวน ๖ ฉบับ เปนสารตรา 
 ๔ ฉบับ  และหนังสอืตอทายสารตรา  ๒ ฉบับ เมื่อศกึษาสาระสาํคัญของเนื้อหา 
 จากเอกสารตนฉบับ พบวาสารตรา ๔ ฉบับนัน้มสีาระสาํคัญแยกไดเปน ๒ ประเด็น 
 แตละประเดน็มีการคัดลอกเปน ๒ สํานวน จึงนําสารตราฉบับที่มีประเด็นเดียวกัน 
 ซึ่งคัดลอกเปน ๒ สํานวนนัน้มาจัดรวมตามประเด็น และจัดทําเปนปฏิทนิเอกสาร 
 ได ๒ ขอมูล คือ ขอมูลลําดับที่ ๓.๑.๑ และ ๓.๑.๓ และหนังสือตอทายสารตรา 
 ๒ ฉบับนั้น มีลักษณะเชนเดียวกัน จึงนํามาจัดรวมและทําเปนปฏิทินเอกสารได 
 ๑ ขอมูล คือ ขอมูลลําดับที ่๓.๑.๒ 

 
สมัยรชักาลที่ ๕ – รัชกาลที่ ๙ 

 ขอมูลเอกสารสมัยรัชกาลที่ ๕ – รัชกาลที่ ๙ นี้ ขอมูลแตละลําดับที่อาจมีประเภทเอกสาร
มากกวา ๑ ประเภทปรากฏอยูในขอมูลเดียวกัน เชน ขอมูลลําดับที่ ๓.๒.๘ มีประเภทเอกสาร คือ 
พระราชหัตถเลขา หนังสือ  โตตอบ เปนตน ดังนั้นการแจงขอมูลเอกสารแตละประเภท จะแจง
ลําดับที่ ที่เอกสารประเภทนั้นๆ ปรากฏอยู โดยไมนับเปนจํานวนขอมูล ซึ่งการแจงขอมูลใน
ลักษณะนี้จะใชกับเอกสารสมัยรัชกาลที่ ๕ – รัชกาลที่ ๙ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๓

ประเภทเอกสารในสมยั รัชกาลที่ ๕ 

ประเภท 
ปขอมูล 

รัตนโกสินทรศก (พทุธศักราช) ลําดับทีข่อมลู 

พระราชหัตถเลขา ๑๐๗ (๒๔๓๑) – ๑๒๘ (๒๔๕๒) ๓.๒.๑, ๓.๒.๘ - ๓.๒.๙, ๓.๒.๑๑ - ๓.๒.๑๓, 
๓.๒.๑๖ - ๓.๒.๒๐, ๓.๒.๒๒ - ๓.๒.๒๗ 

หนงัสือโตตอบ ๑๑๕ (๒๔๓๙) - ๑๒๘ (๒๔๕๒) ๓.๒.๒ - ๓.๒.๑๐, ๓.๒.๑๒ - ๓.๒.๑๓, 
๓.๒.๑๕ - ๓.๒.๑๗, ๓.๒.๑๙ - ๓.๒.๒๗ 

บันทกึขอความ ๑๑๕ (๒๔๓๙) ๓.๒.๔ 
รายงาน ๑๑๗ (๒๔๔๑), ๑๒๒ (๒๔๔๖) ๓.๒.๕, ๓.๒.๑๓ 
โทรเลข ๑๒๐ (๒๔๔๔) ๓.๒.๗ 

พระบรมราชโองการ ๑๒๓ (๒๔๔๗) ๓.๒.๑๔ 
แผนที ่ ๑๒๒ (๒๔๔๖) ๓.๒.๑๓ 

ประเภทเอกสารในสมยั รัชกาลที่ ๖ 
พระราชหัตถเลขา ร.ศ.๑๒๙ (๒๔๕๓) - ๒๔๕๖ ๓.๓.๒, ๓.๓.๑๐, ๓.๓.๑๑, ๓.๓.๑๕, ๓.๓.๑๘ 
หนงัสือโตตอบ ร.ศ.๑๒๙ (๒๔๕๓) - ๒๔๖๗ ๓.๓.๑, ๓.๓.๓ – ๓.๓.๙, ๓.๓.๑๒ - ๓.๓.๑๔, 

๓.๓.๑๖ - ๓.๓.๑๗,๓.๓.๑๙ – ๓.๓.๓๓ 
ประเภทเอกสารในสมยั รัชกาลที่ ๗ 

หนงัสือโตตอบ ๒๔๗๑ - ๒๔๗๕ ๓.๔.๑ - ๓.๔.๑๓ 
บันทกึขอความ ๒๔๗๑ ๓.๔.๑๐ 

ประเภทเอกสารในสมยั รัชกาลที่ ๘ 
คําสั่งแตงตั้ง ๒๔๘๓ ๓.๕ 

ประเภทเอกสารในสมยั รัชกาลที่ ๙ 
หนงัสือโตตอบ ๒๔๙๖ - ๒๕๒๔ ๓.๖.๑ - ๓.๖.๒, ๓.๖.๔ - ๓.๖.๕, ๓.๖.๗ - ๓.๖.๑๕, 

๓.๖.๑๘ - ๓.๖.๒๓, ๓.๖.๒๖, ๓.๖.๒๘ - ๓.๖.๓๐, 
๓.๖.๓๒ - ๓.๖.๓๔, ๓.๖.๓๖ - ๓.๖.๔๔, 
๓.๖.๔๖ - ๓.๖.๕๐, ๓.๖.๕๒ - ๓.๖.๕๕, 
๓.๖.๖๑, ๓.๖.๖๓ - ๓.๖.๖๗, ๓.๖.๖๙ - ๓.๖.๗๕, 
๓.๖.๗๗ - ๓.๖.๗๘, ๓.๖.๘๐ - ๓.๖.๘๓, 
๓.๖.๘๕ - ๓.๖.๘๗, ๓.๖.๙๐, ๓.๖.๙๒ - ๓.๖.๙๙,  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๔

ประเภทเอกสารในสมยั รัชกาลที่ ๙ (ตอ) 

ประเภท 
ปขอมูล 
พุทธศกัราช ลําดับทีข่อมลู 

หนงัสือโตตอบ(ตอ) ๒๔๙๖ - ๒๕๒๔(ตอ) ๓.๖.๑๐๒ - ๓.๖.๑๐๖, ๓.๖.๑๐๘, 
๓.๖.๑๑๓, ๓.๖.๑๑๘ - ๓.๖.๑๒๖ 

บันทกึขอความ ๒๔๙๖ - ๒๕๑๙ ๓.๖.๓,  ๓.๖.๑๖ - ๓.๖.๑๗, ๓.๖.๒๔, 
๓.๖.๒๖ - ๓.๖.๒๗, ๓.๖.๓๑, ๓.๖.๓๕, 
๓.๖.๕๑, ๓.๖.๕๖ - ๓.๖.๕๗, ๓.๖.๕๙ - ๓.๖.๖๑, 
๓.๖.๖๓ - ๓.๖.๖๔, ๓.๖.๖๗, ๓.๖.๘๐, 
๓.๖.๘๕, ๓.๖.๙๐, ๓.๖.๙๒, ๓.๖.๑๐๗, 
๓.๖.๑๑๑ - ๓.๖.๑๑๒, ๓.๖.๑๑๔ - 
๓.๖.๑๑๖ 

รายงาน ๒๔๙๖ - ๒๕๑๘ ๓.๖.๖, ๓.๖.๘, ๓.๖.๒๐, ๓.๖.๒๕, 
๓.๖.๕๓ - ๓.๖.๕๕, ๓.๖.๖๖, ๓.๖.๖๙, 
๓.๖.๗๕, ๓.๖.๗๗, ๓.๖.๘๔, ๓.๖.๑๐๑, 
๓.๖.๑๐๔ - ๓.๖.๑๐๕ 

คําสั่งแตงตั้ง ๒๔๙๘ - ๒๕๒๑ ๓.๖.๓๗, ๓.๖.๔๕, ๓.๖.๗๐, ๓.๖.๗๖, 
๓.๖.๘๙, ๓.๖.๙๙, ๓.๖.๑๒๔ 

หนงัสือเสนอราคา ๒๔๙๗, ๒๕๑๐ ๓.๖.๑๖, ๓.๖.๖๓ 
หนงัสือสัญญา ๒๕๑๘, ๒๕๑๙ ๓.๖.๑๐๐, ๓.๖.๑๑๗ 
บัญชีคาใชจาย ๒๔๙๗ ๓.๖.๒๔ 
ใบสําคัญรับเงนิ ๒๕๑๑ ๓.๖.๗๒ 

รายการประมาณการ ๒๔๙๙ ๓.๖.๔๓ 
รายละเอียดการซอม 

/ การสราง 
๒๔๙๖, ๒๔๙๘ ๓.๖.๕, ๓.๖.๓๕ 

แบบแปลน ๒๔๙๖, ๒๔๙๗, ๒๕๑๐ ๓.๖.๗, ๓.๖.๘, ๓.๖.๑๙, ๓.๖.๖๒, ๓.๖.๖๗ 
ภาพถาย ๒๕๒๑ ๓.๖.๑๒๔ 
สัมภาษณ ๒๕๐๙ ๓.๖.๕๘ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๕

      โสตทศันจดหมายเหตุ สมัยรชักาลที่ ๕, ๖, ๙ 

โสตทัศนจดหมายเหต ุสมัยรัชกาลที่ ๕ 

ประเภท 
ปขอมลู 

รัตนโกสินทรศก (พทุธศักราช) / พุทธศักราช จํานวน ลําดับทีข่อมลู 

ภาพ ๘๗(๒๔๑๑) -  ๑๒๙(๒๔๕๓) ๘ ๓.๗ 
โสตทัศนจดหมายเหต ุสมัยรัชกาลที่ ๖ 

ภาพ ๑๒๙(๒๔๕๓) - ๒๔๖๘ ๔ ๓.๘ 
โสตทัศนจดหมายเหต ุสมัยรัชกาลที่ ๙ 

ภาพ ๒๔๘๙ - ๒๕๒๔ ๓ ๓.๙ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
รายละเอยีดเอกสารที่นํามาศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๗

เอกสารกลุมที่ ๑ 
หมายรับส่ัง 

รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ.๑๒๒๐ เลขที่ ๑๙ 
ชื่อเร่ือง             กําหนดการเสด็จทางสถลมารค 
เร่ือง/ใจความ    ๑.พระฤกษกอพระปฐมเจดียเมืองนครชัยศรี 
ประเภทเอกสาร หมายรับส่ัง  
วัสดุที่ใชบนัทกึ   สมุดไทยดาํ เสนดินสอขาว 
ตัวอักษร/ภาษา   ไทย/ไทย  
จํานวน              ๑๒ บรรทัด 
ระยะเวลาเอกสาร  วนัเสาร เดือน ๕ ข้ึน ๖ ค่าํ ปมะเมีย ยงัเปนนพศก  
การเผยแพร         - 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

หมายรับส่ัง ฉบับนี้เปนหมายเวรนายควร ตนฉบับบรรทดัที่ ๑๐ – ๑๒ 
ขาดหายไป ทาํใหใจความไมสมบูรณ 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ.๑๒๒๐ เลขที่  ๒๒ 
ชื่อเร่ือง             กําหนดเสดจ็พระราชดําเนินทรงกอพระปฐมเจดีย 
                        เมืองนครไชยศรี ปมะเมยี สัมฤทธิศก 
เร่ือง/ใจความ    ๑.เสด็จพระราชดําเนนิทรงกอพระฤกษพระปฐมเจดีย 
                        เมืองนครชัยศรี 
ประเภทเอกสาร หมายรับส่ัง  
วัสดุที่ใชบนัทกึ   สมุดไทยดาํ เสนดินสอขาว 
ตัวอักษร/ภาษา   ไทย/ไทย  
จํานวน              ๓๕ บรรทัด  
ระยะเวลาเอกสาร ไมปรากฎวนัที่ ที่บนัทึกหมาย 
การเผยแพร       เผยแพรในหนังสือ “พระปฐมเจดียกรมศิลปากรตรวจสอบ    
                           ชําระใหมและการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย” เร่ือง   
                          เสดจ็พระราชดําเนนิทรงกอพระปฐมเจดีย เมืองนครไชยศรี  
                              ปมะเมยี  สัมฤทธิศก(๘) หนา ๑๒๖ - ๑๒๙ ระบุที่มาจาก   
                          หมายรับสัง่ ร.๔ จ.ศ.๑๒๒๐ เลขที่ ๔๑/๓ เมื่ออานเนื้อหา  
                            เทียบกับตนฉบับหมายรับส่ังแลว พบวามีความคลาดเคลื่อน  

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๘

เอกสารกลุมที่ ๑ 
หมายรับส่ัง 

รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ.๑๒๒๐ เลขที่  ๒๒ 
ชื่อเร่ือง             กําหนดเสดจ็พระราชดําเนินทรงกอพระปฐมเจดีย 
                        เมืองนครไชยศรี ปมะเมยี สัมฤทธิศก 
เร่ือง/ใจความ    ๑.เสด็จพระราชดําเนนิทรงกอพระฤกษพระปฐมเจดีย 
                        เมืองนครชัยศรี (ตอ) 
การเผยแพร(ตอ) และตางกันในบางจุด ทั้งที่เปนสาระสําคัญ เชน วนัที ่ 
                         หรือ การสะกดคําเรียกตาํแหนง เชน นกัดนตรีพวกหนึ่ง  
                         ตนฉบับใชคําวา “นาลิกา” แตในหนังสือใชคําวา“นาฬิกา”  
                          และบางสวนที่ไมใชสาระสําคัญ เชน คําเชื่อมตางๆ ซึ่ง 
                          บางแหงไมปรากฏในตนฉบับแตมีในหนังสือ เปนตน 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห(ตอ) 

ตนฉบับมี ๒ ลายมือ บรรทัดที่ ๑ – ๓๐ เปนการบันทึกหมายเวรนายจาํเนยีร
และเวรนายควร สวนบรรทัดที่ ๓๑ – ๓๕ ซึ่งเปนการบอกรายละเอียดเรื่องคน 
และเรือ เปนคนละลายมือ มไิดระบุชื่อบุคคลที่เปนเวรบนัทกึหมาย เขยีน
ดวยลายมือคอนขางหวัด ประกอบกับตัวหนังสือไมคมชัด รายละเอียดมีมาก 
เขียนในเครื่องหมายปกกาหลายชั้น และเขียนเบียดบรรทัด อานคอนขางยาก 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

รหัสเอกสาร       หมายรับส่ัง จ.ศ.๑๒๒๐ เลขที่ ๒๔  
ชื่อเร่ือง             ประกาศแผพระราชกุศลใหพระบรมวงศานุวงศ แลขาทูล 
                        ละอองฯ ใหชวยปลูกสรางวัดพระปฐมเจดีย 
เร่ือง/ใจความ     - 
ประเภทเอกสาร หมายรับส่ัง  
วัสดุที่ใชบนัทกึ   สมุดไทยดาํ เสนดินสอขาว 
ตัวอักษร/ภาษา   ไทย/ไทย  
จํานวน               ๖๐ บรรทดั  
ระยะเวลาเอกสาร  วนัจนัทรเดอืน ๓ ข้ึน ๕ ค่ํา ปมะเมยี สัมฤทธิศก จ.ศ.๑๒๒๐ 
การเผยแพร       เผยแพรในหนังสือ “พระปฐมเจดียกรมศิลปากรตรวจสอบ    
                           ชําระใหมและการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย” เร่ือง   
                        ประกาศแผพระราชกุศลใหพระบรมวงศานวุงศ แลขา 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๙

เอกสารกลุมที่ ๑ 
หมายรับส่ัง 

รหัสเอกสาร       หมายรับส่ัง จ.ศ.๑๒๒๐ เลขที่ ๒๔  
ชื่อเร่ือง             ประกาศแผพระราชกุศลใหพระบรมวงศานุวงศ แลขาทูล 
                        ละอองฯ ใหชวยปลูกสรางวัดพระปฐมเจดีย (ตอ) 
การเผยแพร(ตอ) ทูลละอองฯ ใหชวยปลกูสรางวัดพระปฐมเจดีย หนา  
                        ๑๓๐ - ๑๓๔ ระบทุี่มาจากหมายรับส่ัง วันจนัทรข้ึน ๕ ค่ํา  
                        เดือน ๓ ปมะเมีย สัมฤทธศิก และหนังสอื “ประชุม 
                        ประกาศรัชกาลที ่๔ (พ.ศ.๒๔๐๑-๒๔๐๔) เลม ๒ ”  
                        เร่ือง ประกาศแผพระราชกศุลใหพระบรมวงศานุวงศ แล  
                        ขาทูลละอองฯ ใหชวยปลกูสรางวัดพระปฐมเจดีย หนา  
                        ๘๕ ระบุวาคดัจากหมายรับส่ัง แตมิไดระบหุมายเลขอางองิ 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห(ตอ) 

หมายรับส่ังฉบับนี้เปนหมายประกาศ 
รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๒ เลขที่ ๓ 
ชื่อเร่ือง             เสด็จพระราชทานพระกฐนิทกุพระอารามหลวง 
เร่ือง/ใจความ    ๒๑. ทรงพระราชศรัทธาใหปฏิสังขรณพระปฐมเจดียให 
                        สูงใหญข้ึนกวาเกา 
ประเภทเอกสาร หมายรับส่ัง  
วัสดุที่ใชบนัทกึ   สมุดไทยดาํ เสนดินสอขาว 
ตัวอักษร/ภาษา   ไทย/ไทย  
จํานวน               ๙ บรรทัด  
ระยะเวลาเอกสาร  วนัอังคาร เดือน ๑๒ แรม ๘ ค่ํา ปวอกโทศก 
การเผยแพร       เผยแพรในหนังสือ “พระปฐมเจดียกรมศิลปากรตรวจสอบ    
                           ชําระใหมและการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย” เร่ือง   
                        กอเสริมพระปฐมเจดยีใหสูงใหญข้ึน หนา ๑๔๑ ระบุทีม่า  
                        จาก หมายรบัส่ัง ร.๔ จ.ศ.๑๒๒๒ เลมที ่๑๘ 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

ตนฉบับลายมอืบรรจง เขียนเปนระเบียบ ตวัอักษรผอมเบยีดกัน บาง
ตอนจึงอานยาก 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๐

เอกสารกลุมที่ ๑ 
หมายรับส่ัง 

รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๓ เลขที่ ๑๑ 
ชื่อเร่ือง             เลีย้งพระในงานฉลองไตร ฯลฯ 
เร่ือง/ใจความ    ๑๒.ปดแผนอิฐ ศิลา ดวยคําเปลว ทอง เงิน นาก จะทรง 
                        กอพระฤกษวิหาร ๔ ทิศ ทีพ่ระปฐมเจดีย 
ประเภทเอกสาร หมายรับส่ัง  
วัสดุที่ใชบนัทกึ   สมุดไทยดาํ เสนดินสอขาว 
ตัวอักษร/ภาษา   ไทย/ไทย  
จํานวน               ๑๐ บรรทดั  
ระยะเวลาเอกสาร  ไมปรากฎวนัที่ ที่บนัทึกหมาย 
การเผยแพร       -                         

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

เปนหมายสั่งการใหเตรียมสิง่ของ เพื่อถวายทําพิธีปดทองแผนอิฐ และ
ศิลา เพื่อเตรียมไวกอฤกษพระวิหาร ๔ ทิศ ทีพ่ระปฐมเจดีย  

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๓ เลขที่ ๓๑ 
ชื่อเร่ือง             เจาจอมไปบานพระยาบาํเรอภักดิ์ 
เร่ือง/ใจความ    ๔. เสด็จกอพระฤกษพระวิหารทั้ง ๔ ทิศ ที่พระปฐมเจดีย  
                        เสด็จนมัสการพระปฐมเจดีย 
ประเภทเอกสาร หมายรับส่ัง  
วัสดุที่ใชบนัทกึ   สมุดไทยดาํ เสนดินสอขาว 
ตัวอักษร/ภาษา   ไทย/ไทย  
จํานวน              ๗ บรรทัด  
ระยะเวลาเอกสาร  ไมปรากฎวนัที่ ที่บนัทึกหมาย 
การเผยแพร       เผยแพรในหนังสือ “พระปฐมเจดียกรมศิลปากรตรวจสอบ    
                           ชําระใหมและการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย” เร่ือง   
                        เสด็จพระราชดําเนนิพระปฐมเจดีย เพื่อทรงกอฤกษ   
                        พระวิหารทั้ง ๔ ทิศ หนา ๑๕๐ ระบุที่มาจาก หมายรับส่ัง  
                        ร.๔ จ.ศ.๑๒๒๓ เลมที่ ๑๒ 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๑

เอกสารกลุมที่ ๑ 
หมายรับส่ัง 

รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๓ เลขที่ ๓๑ 
ชื่อเร่ือง             เจาจอมไปบานพระยาบาํเรอภักดิ์ 
เร่ือง/ใจความ    ๔. เสด็จกอพระฤกษพระวิหารทั้ง ๔ ทิศ ที่พระปฐมเจดีย 
                        เสด็จนมัสการพระปฐมเจดีย (ตอ) 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห(ตอ) 

ตนฉบับบรรทดัที่ ๕ อักษรบางตัวเลือน แตยังคงอานจับความไดวาเปน
หมายแจงพระบรมราชโองการฯ จะเสด็จฯ ไปพระปฐมเจดีย เพื่อทรงกอ
ฤกษพระวหิาร ๔ ทิศ ในเดือน ๑ ข้ึน ๑๕ ค่าํประกา ตรีศก และจะเสดจ็ฯ 
กลับในเดือน ๑ แรม ๒ ค่ํา ใหผูมีหนาที่ไปจุกชองลอมวงทางบกตาม
เวลาเสด็จฯ 
รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๓ เลขที่ ๓๑ 
ชื่อเร่ือง             เจาจอมไปบานพระยาบาํเรอภักดิ์ 
เร่ือง/ใจความ    ๕. ไปนมัสการ 
ประเภทเอกสาร หมายรับส่ัง  
วัสดุที่ใชบนัทกึ   สมุดไทยดาํ เสนดินสอขาว 
ตัวอักษร/ภาษา   ไทย/ไทย  
จํานวน               ๙ บรรทัด  
ระยะเวลาเอกสาร  เดือน ๑ ข้ึน ๑๒ ค่ํา ประกาตรีศก 
การเผยแพร       -                      

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

เปนหมายแจงรายละเอียดใหผูเกีย่วของเตรียมเสบียงและสิ่งของสาํหรับ
เรือขบวนเสด็จฯ ทางชลมารคไปนมัสการพระปฐมเจดีย ใน เดือน ๑ ข้ึน 
๑๕ ค่ํา ประกาตรีศก 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๓ เลขที่ ๓๑ 
ชื่อเร่ือง             เจาจอมไปบานพระยาบาํเรอภักดิ์ 
เร่ือง/ใจความ    ๖. (ไมปรากฏชื่อ) 
ประเภทเอกสาร หมายรับส่ัง  
วัสดุที่ใชบนัทกึ   สมุดไทยดาํ เสนดินสอขาว 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๒

เอกสารกลุมที่ ๑ 
หมายรับส่ัง 

รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๓ เลขที่ ๓๑ 
ชื่อเร่ือง             เจาจอมไปบานพระยาบาํเรอภักดิ์ 
เร่ือง/ใจความ    ๖. (ไมปรากฏชื่อ) (ตอ) 
ตัวอักษร/ภาษา   ไทย/ไทย  
จํานวน               ๔ บรรทัด  
ระยะเวลาเอกสาร  เดือน ๑ ข้ึน ๑๓ ค่ํา ประกาตรีศก 
การเผยแพร       - 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห(ตอ) 

เปนหมายแจงกําหนดการ และวันที่จะเสด็จพระราชดําเนินไปเมือง   
นครไชยศรี ในเดือน ๑ ข้ึน ๑๕ ค่ํา ประกาตรีศก เวลาบาย และกลับใน
เดือน ๑ แรม ๒ ค่ํา  
รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๓ เลขที่ ๓๑ 
ชื่อเร่ือง             เจาจอมไปบานพระยาบาํเรอภักดิ์ 
เร่ือง/ใจความ    ๗. ไปนมัสการ 
ประเภทเอกสาร หมายรับส่ัง  
วัสดุที่ใชบนัทกึ   สมุดไทยดาํ เสนดินสอขาว 
ตัวอักษร/ภาษา   ไทย/ไทย  
จํานวน               ๑๕ บรรทดั  
ระยะเวลาเอกสาร  เดือน ๑ ข้ึน ๑๓ ค่ํา ประกาตรีศก(๑๑) 
การเผยแพร       - 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

เปนหมายแจงรายละเอียดเรือ่งการเสด็จฯ ทางชลมารค ไปนมัสการ 
พระปฐมเจดีย ในวนัอังคาร เดือน ๑ ข้ึน ๑๕ ค่ํา ประกาตรีศก(๑๑)  
แจงสถานทีป่ระทับแรมและสั่งการเรื่องอืน่ๆ 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๓ เลขที่ ๓๑ 
ชื่อเร่ือง             เจาจอมไปบานพระยาบาํเรอภักดิ์ 
เร่ือง/ใจความ    ๘. เสด็จชลมารค 
ประเภทเอกสาร หมายรับส่ัง  
วัสดุที่ใชบนัทกึ   สมุดไทยดาํ เสนดินสอขาว 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๓

เอกสารกลุมที่ ๑ 
หมายรับส่ัง 

รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๓ เลขที่ ๓๑ 
ชื่อเร่ือง             เจาจอมไปบานพระยาบาํเรอภักดิ์ 
เร่ือง/ใจความ    ๘. เสด็จชลมารค(ตอ) 
ตัวอักษร/ภาษา   ไทย/ไทย  
จํานวน               ๑๓ บรรทดั  
ระยะเวลาเอกสาร  วนัอังคาร เดือน ๑ ข้ึน ๑๕ ค่ํา ประกาตรีศก 
การเผยแพร       - 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห(ตอ) 

เปนหมายสั่งการใหจัดเตรียมเสบียง สําหรับเรือพระที่นัง่ที่จะตามเสดจ็ฯ 
ไปพระปฐมเจดีย ในวันองัคาร ข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือน ๑ ประกาตรีศก(๑๑) 
รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๓ เลขที่ ๓๑ 
ชื่อเร่ือง             เจาจอมไปบานพระยาบาํเรอภักดิ์ 
เร่ือง/ใจความ    ๙. เสด็จฯ ชลมารคกอฤกษวิหาร 
ประเภทเอกสาร หมายรับส่ัง  
วัสดุที่ใชบนัทกึ   สมุดไทยดาํ เสนดินสอขาว 
ตัวอักษร/ภาษา   ไทย/ไทย  
จํานวน               ๑๓ บรรทดั  
ระยะเวลาเอกสาร  วนัอังคาร เดือน ๑ ข้ึน ๑๕ ค่ํา ประกาตรีศก 
การเผยแพร       - 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

เปนหมายสั่งการใหผูมหีนาทีคุ่มเลกที่ตองทํางานหลวงในที่ตางๆ ไปสง
ทุกวนั ตั้งแตวนัอังคาร เดือน ๑ ข้ึน ๑๕ ค่าํ ประกาตรีศก เวลาค่ํา จนกวา
จะเสด็จฯ กลบัจากการเสดจ็ฯ ทางชลมารคไปกอฤกษพระวหิารที่พระ
ปฐมเจดีย หมายรับส่ังฉบับนี้เปนการสัง่การในวนัเดียวกับที่จะเสด็จฯ 
คือ วันอังคาร เดือน ๑ ข้ึน ๑๕ ค่ํา ประกาตรีศก และเมื่อตรวจสอบ 
หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๓ เลขที่ ๓๑ เร่ืองที ่๔ – ๙ ทาํใหทราบวาหมาย
รับส่ังทั้ง ๖ ฉบับนั้น เปนเรือ่งที่จะตองดําเนินการเพื่อเหตุเดียวกนั คือ
เพื่อการเสด็จฯ กอพระฤกษพระวหิารทั้ง ๔ ทิศ และนมสัการพระปฐม
เจดีย ซึง่หมายรับส่ัง เร่ืองที ่๔ นั้น แจงพระราชประสงค และกําหนดวนัที ่

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๔

เอกสารกลุมที่ ๑ 
หมายรับส่ัง 

รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๓ เลขที่ ๓๑ 
ชื่อเร่ือง             เจาจอมไปบานพระยาบาํเรอภักดิ์ 
เร่ือง/ใจความ    ๙. เสด็จฯ ชลมารคกอฤกษวิหาร(ตอ) 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห(ตอ) 

ที่จะเสด็จฯ ไปและกลับ สวนหมายรับส่ัง เร่ืองอื่นๆ นั้น เปนหมายยอยที่
ส่ังการหรือแจงรายละเอียด เร่ืองที่เกีย่วของใหผูมหีนาทีท่ราบและรับไป
ดําเนนิการ ซึ่งหมายยอยลกัษณะนี้เรียกวา การตัดหมาย 
รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๔ เลขที่ ๒๔ 
ชื่อเร่ือง             โอนเลกกรมพระพพิิธ เปนเลกคงเมืองศรีสําโรง ข้ึนกับ 
                        เมืองสุโขทัย 
เร่ือง/ใจความ    ๑๐. ทรงพระราชทานชื่อคลองขุดใหม วัดชัยพฤกษมาลา  
                        วาคลองมหาสวัสดิ์; คลองเขาไปพระปฐมวา คลองเจดียบูชา 
ประเภทเอกสาร หมายรับส่ัง  
วัสดุที่ใชบนัทกึ   สมุดไทยดาํ เสนดินสอขาว 
ตัวอักษร/ภาษา   ไทย/ไทย  
จํานวน               ๑๓ บรรทดั  
ระยะเวลาเอกสาร  ไมปรากฎวนัที่ ที่บนัทึกหมาย 
การเผยแพร       - 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

หมายรับส่ังฉบับนี้ เปนหมายประกาศ ตนฉบับบรรทัดที่ ๙ คําแรกเลือน
อานไมชัด และลําดับเร่ืองตามบัญชีคน ระบุวาเปนเรื่องที่ ๘ แตพบวาใน
ตนฉบับเปนเรื่องที ่๑๐ 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๕ เลขที่ ๓ 
ชื่อเร่ือง             พระราชทานพระกฐินหลวงใหพระเจาลกูเธอเสด็จไป 
                        ทอด ๓ วัด 
เร่ือง/ใจความ    ๑๒. ทรงปดทอง เงิน นาก แผนอิฐ แผนศิลา บนพระที่นัง่  
                        สมาคม ทรงปดแลวจะไดกอพระวหิารวัดพระปฐมเจดีย 
ประเภทเอกสาร หมายรับส่ัง  
วัสดุที่ใชบนัทกึ   สมุดไทยดาํ เสนดินสอขาว 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๕

เอกสารกลุมที่ ๑ 
หมายรับส่ัง 

รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๕ เลขที่ ๓ 
ชื่อเร่ือง             พระราชทานพระกฐินหลวงใหพระเจาลกูเธอเสด็จไป 
                        ทอด ๓ วัด 
เร่ือง/ใจความ    ๑๒. ทรงปดทอง เงิน นาก แผนอิฐ แผนศิลา บนพระที่นัง่  
                        สมาคม ทรงปดแลวจะไดกอพระวหิารวัดพระปฐมเจดีย(ตอ) 
ตัวอักษร/ภาษา   ไทย/ไทย  
จํานวน               ๘ บรรทัด  
ระยะเวลาเอกสาร  ไมปรากฎวนัที่ ที่บนัทึกหมาย 
การเผยแพร       - 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห(ตอ) 

เปนหมายสั่งการใหเตรียมสิง่ของเพื่อทรงทาํพิธีปดแผนอฐิ และศิลา เพือ่
กอพระวหิารทีว่ัดพระปฐมเจดีย 
รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๕ เลขที่ ๑๘  
ชื่อเร่ือง             รับส่ังกอฤกษประถมเจดีย และพระราชทานพระกถนิ  
                        เมืองลพบุรี นครไชยศรี กรุงเกา ปชวดฉศก (๑๔) 
เร่ือง/ใจความ    ๒. ทรงกอฤกษพระพุทธไสยาสน แลวพระราชทาน 
                        พระกฐนิที่วดัพระปฐมเจดยี, วัดเมืองเพชรบุรี 
ประเภทเอกสาร หมายรับส่ัง  
วัสดุที่ใชบนัทกึ   สมุดไทยดาํ เสนดินสอขาว 
ตัวอักษร/ภาษา   ไทย/ไทย  
จํานวน               ๖๕ บรรทดั  
ระยะเวลาเอกสาร  วนัพุธ เดือน ๑๒ ข้ึน ๑ ค่าํ ปกนุเบญจศก 
การเผยแพร       - 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

หมายรับส่ังฉบับนี้ลายมือบรรจง และเขียนเปนระเบียบเรียบรอย 
สันนษิฐานวาอาจเปนการคดัลอกใหม 

  
  
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๖

เอกสารกลุมที่ ๑ 
หมายรับส่ัง 

รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๘ เลขที่ ๒๒  
ชื่อเร่ือง             ทรงรับส่ังเรื่องตาง ๆ 
เร่ือง/ใจความ    ๒. พระสงฆเจริญพระพทุธมนตบนพระที่นัง่ฉลังคพิมาน  
                        สมโภชพระพุทธรูปคืน ๑ ตั้งกระบวนแหพระพทุธรูปไป 
                        พระปฐมเจดีย 
ประเภทเอกสาร หมายรับส่ัง  
วัสดุที่ใชบนัทกึ   สมุดไทยดาํ เสนดินสอขาว 
ตัวอักษร/ภาษา   ไทย/ไทย  
จํานวน               ๓๐ บรรทดั  
ระยะเวลาเอกสาร  ไมปรากฎวนัที่ ที่บนัทึกหมาย 
การเผยแพร       - 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๘ เลขที่ ๒๒ นี ้ตามบัญชีคนระบชุื่อวา “ทรง
รับส่ังเร่ืองตางๆ” แตชื่อที่พบบนปายชื่อซ่ึงติดอยูหนาเลมสมุดระบุวา 
“ชางหลอๆ ยอดนภศูล ใสพระปฐมเจดีย” หมายรับส่ังฉบับนี้ เขียนดวย
ลายมือคอนขางสวย แตตัวหนงัสือไมคมชัด เพราะเสนดินสอหนา บาง
บรรทัดตัวหนงัสือเขียนติดกนัทาํใหอานยาก บรรทัด ๔, ๙, ๒๔, ๒๗ 
ตนฉบับบางคําลบเลือน และบรรทัดที่ ๑๒ ตนฉบับขาด 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๘ เลขที่ ๒๒  
ชื่อเร่ือง             ทรงรับส่ังเรื่องตาง ๆ 
เร่ือง/ใจความ    ๑๒. ชางหลอ หลอยอดนภศูล ใสพระปฐมเจดีย 
ประเภทเอกสาร หมายรับส่ัง  
วัสดุที่ใชบนัทกึ   สมุดไทยดาํ เสนดินสอขาว 
ตัวอักษร/ภาษา   ไทย/ไทย  
จํานวน               ๖ บรรทัด  
ระยะเวลาเอกสาร  วนัศุกร เดอืน ๑ ข้ึน ๗ ค่าํ ปขาล อัฐศก 
การเผยแพร       - 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๗

เอกสารกลุมที่ ๑ 
หมายรับส่ัง 

รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๘ เลขที่ ๒๒  
ชื่อเร่ือง             ทรงรับส่ังเรื่องตาง ๆ 
เร่ือง/ใจความ    ๑๒. ชางหลอ หลอยอดนภศูล ใสพระปฐมเจดีย(ตอ) 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห(ตอ) 

หมายรับส่ังฉบับนี้ ลําดับเร่ืองตามบัญชีคน ระบวุาเปนเรื่องที่ ๑๑ แต
พบวาในตนฉบับเปนเรื่องที่ ๑๒  
เปนพระบรมราชโองการฯ เร่ือง การหลอยอดนภศูลใสพระปฐมเจดีย ซึ่ง
ตอนตนของหมายผูทําหนาที่เวรบนัทกึ ระบุวันวา “รุงขึ้น ณ วนั ๖ เดือน 
๑ ข้ึน ๗ ค่าํ” ใหผูมีหนาที่จายสิ่งของเพื่อเตรียมการ โดยระบุวนัที่ใหจาย
วา “จายแต ณ วัน ๑ เดือน ๑ ข้ึน ๘ ค่ําปขาล อัฐศก” สังเกตวาวนัที่ที่
ระบุใหจายสิ่งของ คือ วนั ๑ นัน้ ตรงกับวนัอาทิตย ซึง่เมื่อเทียบดกูับวันที่
บันทกึหมายรบัส่ัง คือวนั ๖ นั้น ตรงกับวันศุกร สันนิษฐานวานาจะมี
ความคลาดเคลื่อน ของการบันทกึวนัใดวนัหนึ่ง เพราะหากวนัขึ้น ๗ ค่ํา 
เปนวนั ๖ คือ วันศุกรแลว วนัขึ้น ๘ ค่ํา ควรจะเปนวนั ๗ คือ วันเสาร แต
ในหมายแจงวาวนั ๑ ข้ึน ๘ ค่ํา 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๘ เลขที่ ๒๔ 
ชื่อเร่ือง             ทรงรับส่ังเรื่องตาง ๆ 
เร่ือง/ใจความ    ๒. ใหชางหลอ หลอทองกิง่ยอดนภศูล ๘ กิ่ง 
ประเภทเอกสาร หมายรับส่ัง  
วัสดุที่ใชบนัทกึ   สมุดไทยดาํ เสนดินสอขาว 
ตัวอักษร/ภาษา   ไทย/ไทย  
จํานวน               ๒๓ บรรทดั  
ระยะเวลาเอกสาร  ไมปรากฎวนัที่ ที่บนัทึกหมาย 
การเผยแพร       เผยแพรในหนังสือ “พระปฐมเจดียกรมศิลปากรตรวจสอบ    
                           ชําระใหมและการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย” เร่ือง   
                         หลอยอดนพศูลพระปฐมเจดีย หนา ๑๖๓ - ๑๖๔ ระบุ  
                         ทีม่าจาก หมายรับส่ัง ร.๔ จ.ศ.๑๒๒๘ เลมที่ ๑๕ 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๘

เอกสารกลุมที่ ๑ 
หมายรับส่ัง 

รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๘ เลขที่ ๒๔ 
ชื่อเร่ือง             ทรงรับส่ังเรื่องตาง ๆ 
เร่ือง/ใจความ    ๒. ใหชางหลอ หลอทองกิง่ยอดนภศูล ๘ กิ่ง(ตอ) 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห(ตอ) 

หมายรับส่ังฉบับนี้ตนฉบับเลือนมาก ไมสามารถทําสาํเนาได การสั่งการ
ในหมายรับส่ังฉบับนี้มีคําเรยีกบุคคลตําแหนงตางๆ หลายตําแหนง ใน
บรรทัดที่ ๙ ชือ่ตําแหนงชาวพนกังานที่ทาํหนาทีห่าถานไมซาก ตวัอักษร
ลบเลือนไมสามารถอานได นอกจากนี ้ในหนงัสือที่เผยแพร มีการถอดคํา 
เรียกบุคคลตําแหนงตางๆ และส่ิงของที่ตองเตรียมใชบางสวน แตกตาง
จากคําอานจากตนฉบับ กลาวคือ ตําแหนงจางวางชางหลอ ตนฉบับใชวา 
มิไดอานคา คงเขียนตวัเลข ๑๕ อยูตรงกลางเหนือเครื่องหมาย “+”  ซึ่ง
หมายถงึ ๑๕ ชั่ง และ คําวา “หมอขะนน” ซึ่งสันนิษฐานวานาจะ
หมายถงึ “หมอทะนน” ซึ่งมีความหมายตามพจนานกุรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน หมายถงึ หมอดินขนาดใหญสําหรับใสน้ํา น้ําตาล
โตนด เปนตน ภาษาปากเรยีกวา “หมอคะนน” แตในหมายรบัส่ังบนัทึก
ดวย อักษร “ข” ซึ่งเปนไดวาผูจดจดตามเสยีงที่ไดยินจึงเหน็ในรูปอักษรนั้น 
และในหนังสือ พระปฐมเจดียฯ คงใชวา “หมอขะนน” 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๘ เลขที่ ๓๘ 
ชื่อเร่ือง             ทรงรับส่ังเรื่องตาง ๆ 
เร่ือง/ใจความ    ๖๕. ใหชางรักลงรักปดทองพระศรีอารยเมตตรัยที่หลอ 
                        ข้ึนใหม มพีระบรมราชโองการจะใหเอาไปไวทีพ่ระปฐมเจดีย 
ประเภทเอกสาร หมายรับส่ัง  
วัสดุที่ใชบนัทกึ   สมุดไทยดาํ เสนดินสอขาว 
ตัวอักษร/ภาษา   ไทย/ไทย  
จํานวน               ๗ บรรทัด  
ระยะเวลาเอกสาร  วนัพุธ เดือน ๗ แรม ๘ ค่าํ ปขาล อัฐศก 
การเผยแพร       - 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๙

เอกสารกลุมที่ ๑ 
หมายรับส่ัง 

รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๘ เลขที่ ๓๘ 
ชื่อเร่ือง             ทรงรับส่ังเรื่องตาง ๆ 
เร่ือง/ใจความ    ๖๕. ใหชางรักลงรักปดทองพระศรีอารยเมตตรัยที่หลอ 
                        ข้ึนใหม มพีระบรมราชโองการจะใหเอาไปไวที่พระปฐม    
                        เจดีย(ตอ) 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห(ตอ) 

ลําดับเร่ืองตามบัญชีคนหมายรับส่ัง ระบวุาเปนเรื่องที่ ๖๑ แตพบวาใน
ตนฉบับเปนเรื่องที ่๖๕ ตนฉบับมีการระบชุื่อเวรกลาโหม และกรมวัง     
ผูบันทกึหมาย แตตํารวจวงัผูมาสั่ง คงเขียนคางไวเพียงแค นาย...มิได
ระบุชื่อ และนามพระพทุธรปูที่หลอข้ึนใหมนี้ ในหมายรบัส่ังเขียนวา “พระ
ศรีอาน” แตบัญชีชวนคนเขยีนดังปรากฎ คือ “พระศรีอารยะเมตตรัย” 
รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๙ เลขที่ ๒  
ชื่อเร่ือง             ทรงรับส่ังเรื่องตาง ๆ 
เร่ือง/ใจความ    ๖. ใหชางหลอ หลอลําพูขัน ใสยอดพระปฐมเจดีย ที่โรง  
                        หลอในพระบรมมหาราชวงั 
ประเภทเอกสาร หมายรับส่ัง  
วัสดุที่ใชบนัทกึ   สมุดไทยดาํ เสนดินสอขาว 
ตัวอักษร/ภาษา   ไทย/ไทย  
จํานวน               ๑๔ บรรทดั  
ระยะเวลาเอกสาร  วนัอาทิตย เดือน ๒ ข้ึน ๑๑ ค่ํา ปเถาะ นพศก 
การเผยแพร       -                         

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

หมายรับส่ังฉบับนี ้ปกสมดุระบุชื่อเร่ืองวา “ใหชางหลอๆ ลําพูขันธุ ใสยอด
พระปฐมเจดีย, ทรงรับส่ังเรื่องตาง ”ๆ แตบัญชีชวยคนระบุเพียง เร่ือง “ทรงรับส่ัง
เร่ืองตาง ๆ” เปนหมายสัง่การใหเตรยีมหลอ “ลําพูขัน ใสยอดพระปฐมเจดีย” 
คําวา “ลําพูขัน” สันนิษฐานวา หมายถึง“ลําภุขัน” ซึ่งมีความหมายตาม
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน เชนเดียวกับ นพศลู หรือ นภศูล ซึ่ง
หมายถงึเครื่องประดับยอดปรางค ทาํเปนรูปหอก มกีิง่เปนรูปดาบแตก
สาขาออกไป ๔ ทิศ หรือเรียกวา แงงขิง ฝกเพกา ลําภุขัน สลัดได 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๐

เอกสารกลุมที่ ๑ 
หมายรับส่ัง 

รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๙ เลขที่ ๒  
ชื่อเร่ือง             ทรงรับส่ังเรื่องตาง ๆ 
เร่ือง/ใจความ   ๗. (ไมปรากฎชื่อ) 
ประเภทเอกสาร หมายรับส่ัง  
วัสดุที่ใชบนัทกึ   สมุดไทยดาํ เสนดินสอขาว 
ตัวอักษร/ภาษา   ไทย/ไทย  
จํานวน               ๑๐ บรรทดั  
ระยะเวลาเอกสาร  วนัอาทิตย เดือน ๒ ข้ึน ๑๑ ค่ํา ปเถาะนพศก 
การเผยแพร       -  

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

เปนหมายเกณฑสูบนอนใหญ และแจงเจาพนักงานทีเ่กี่ยวของกับการ
หลอ “ลําพูขัน” ใสยอดพระปฐมเจดีย ใหเตรียมการตางๆ  
รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๙ เลขที่ ๑๖  
ชื่อเร่ือง             พระราชทานผาพระกฐนิ ณ วัดระฆังโฆษิตาราม,         
                        วัดสุวรรณาราม, วัดคีรีสุดาราม 
เร่ือง/ใจความ   ๑๕. พระราชทานพระกฐินวัดชุมพลนิกายาราม  เสนาฎ   
                       ศาลาปูน ขุนญวน แลวัดพนัญเชิง พระปฐมเจดียยกยอด  
                       กอพระฤกษพระเจดีย พระราชทานพระกฐิน 
ประเภทเอกสาร หมายรับส่ัง  
วัสดุที่ใชบนัทกึ   สมุดไทยดาํ เสนดินสอขาว 
ตัวอักษร/ภาษา   ไทย/ไทย  
จํานวน               ๑๒ บรรทดั  
ระยะเวลาเอกสาร  วันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ ข้ึน ๔ ค่ํา ปเถาะ นพศก 
การเผยแพร       - 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

ลําดับเร่ืองตามบัญชีคน ระบุวาเปนเรื่องที่ ๖ แตพบวาในตนฉบับเปน
เร่ืองที่ ๑๕ ตนฉบับบรรทัดที่ ๙ บางแหงลบเลือนจึงอานความบางตอน
ไมชัด เชน ตัวเลข บอกวนั เดอืน ป 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๑

เอกสารกลุมที่ ๑ 
หมายรับส่ัง 

รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๙ เลขที่ ๒๔ 
ชื่อเร่ือง             ทรงเครื่องเจาฟาจุฬาฯ 
เร่ือง/ใจความ    ๑. ใหกอสรางพระปฐมเจดียใหสูงใหญข้ึนกวาแตกอน  
                        แลสรางวงัไวสําหรับจะไดเสด็จไปประทบัแรม, ยกยอด 
                        พระปฐมเจดีย ในเดือน ๖ 
ประเภทเอกสาร หมายรับส่ัง  
วัสดุที่ใชบนัทกึ   สมุดไทยดาํ เสนดินสอขาว 
ตัวอักษร/ภาษา   ไทย/ไทย  
จํานวน              ๑๑  บรรทดั  
ระยะเวลาเอกสาร  วนัอาทิตย เดือน ๕ แรม ๙ ค่าํ ปเถาะนพศก 
การเผยแพร       -                         

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

หมายรับส่ังฉบบันี้ ปกสมุดระบุชือ่เร่ืองวา “ทรงเครื่องสมเดจ็พระเจาลกูยาเธอเจาฟา
จุฬาลงกรณ ที่ตําหนกัในพระราชวงั” แตบัญชีชวยคนระบุเพียง เรื่อง “ทรงเครื่องเจาฟาจฬุาฯ”  
รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๙ เลขที่ ๓๑ 
ชื่อเร่ือง             ทรงรับส่ังเรื่องตางๆ 
เร่ือง/ใจความ    ๔. ใหปฏิสังขรณกอเสริมพระปฐมเจดียใหสูงใหญข้ึนไป 
                        กวาเกา กําหนดวันเสด็จยกยอดแกนยอดเหล็กพระปฐมเจดีย 
ประเภทเอกสาร หมายรับส่ัง  
วัสดุที่ใชบนัทกึ   สมุดไทยดาํ เสนดินสอขาว 
ตัวอักษร/ภาษา   ไทย/ไทย  
จํานวน               ๑๒ บรรทดั  
ระยะเวลาเอกสาร  ไมปรากฎวนัที่ ที่บนัทึกหมาย 
การเผยแพร       -                         

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

หมายรับส่ังฉบับนี้ ปกสมุดระบุชื่อเรื่องและและเครื่องหมาย ดังนี้ “ฝร่ังเศส
แตงราชทูตเขามาเจริญทางพระราชไมตรี ณ กรุงเทพมหานคร, [ทรงรับส่ัง
เร่ืองตางๆ ]” แตบัญชีชวยคนระบุเพียง เร่ือง ”ทรงรับส่ังเรื่องตางๆ” และ
ลําดับเร่ืองตามบัญชีคน ระบวุาเปนเรื่องที ่๓ แตพบวาในตนฉบับเปนเรื่องที ่๔ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๒

เอกสารกลุมที่ ๑ 
หมายรับส่ัง 

รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๙ เลขที่ ๓๑ 
ชื่อเร่ือง             ทรงรับส่ังเรื่องตางๆ 
เร่ือง/ใจความ    ๖. (ไมปรากฎชื่อ) 
ประเภทเอกสาร หมายรับส่ัง  
วัสดุที่ใชบนัทกึ   สมุดไทยดาํ เสนดินสอขาว 
ตัวอักษร/ภาษา   ไทย/ไทย  
จํานวน               ๑๕ บรรทดั  
ระยะเวลาเอกสาร  ไมปรากฎวนัที่ ที่บนัทึกหมาย 
การเผยแพร       -                         

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

ลําดับเร่ืองของเอกสารนี้ตามตนฉบับ ดานหนาเครื่องหมายฟองมนั ซึง่
เปนเครื่องหมายคั่นเรื่องในแตละลําดับ มเีลข ๖ กํากับ และดานบน
เครื่องหมาย มีเลข ๙ กํากบั 
รหัสเอกสาร      หมายรับส่ัง จ.ศ. ๑๒๒๙ เลขที่ ๔๒ 
ชื่อเร่ือง             ทรงรับส่ังเรื่องตางๆ  พระราชทาน ผาพระกฐิน ณ วัด 
                        ในกรุงเกา แลวเสด็จฯ เมืองนครชัยศรีทรงบาตรพระ 
เร่ือง/ใจความ    ๒๔. (ไมปรากฎชื่อ) 
ประเภทเอกสาร หมายรับส่ัง  
วัสดุที่ใชบนัทกึ   สมุดไทยดาํ เสนดินสอขาว 
ตัวอักษร/ภาษา   ไทย/ไทย  
จํานวน               ๒๓ บรรทดั  
ระยะเวลาเอกสาร  ไมปรากฎวนัที่ ที่บนัทึกหมาย 
การเผยแพร       -                         

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

หมายรับส่ังฉบับนี้เปนการเสด็จฯ พระราชทานพระกฐนิวัดตางๆ  และ
การกอฤกษพระปฐมเจดีย ใหหมายบอกเกณฑผูเกีย่วของเรื่องตางๆ 
และตนฉบับบรรทัดที่ ๑๙ บางแหงเลือนไมสามารถอานได ความวา 
“กรมเกณฑหดัแสงปนจัดคนถือปนลงเรือด้ังทีท่าพระ ใหผูตองเกณฑรับ
เลกตอพันพุฒ พนัเทพราช.......(ตนฉบับเลอืน)....... ใหลองปน”  

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๓

เอกสารกลุมที่ ๒ 
จดหมายเหต ุ

รหัสเอกสาร      จดหมายเหตุ จ.ศ.๑๒๒๖ เลขที่ ๑๖๔ 
ชื่อเร่ือง             คาํจารกึพระคาถาเยธมัมา ฯลฯ ทีพ่ระปฐมเจดีย และ 
                         ที่อ่ืนอีก ๒ แหง 
เร่ือง/ใจความ    จารึกพระปฐมเจดีย 
ประเภทเอกสาร จดหมายเหตุ  
วัสดุที่ใชบนัทกึ   สมุดไทยดาํ เสนดินสอขาว 
ตัวอักษร/ภาษา   ไทย/ไทย  
จํานวน               ๖๘ บรรทดั  
ระยะเวลาเอกสาร  ไมปรากฎวนัที่ ที่บนัทึกจดหมายเหต ุ
การเผยแพร       เผยแพรในหนังสือ “พระปฐมเจดียกรมศิลปากรตรวจสอบ    
                           ชําระใหมและการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย” เร่ือง   
                              ศิลาจารึก ที่ศาลเจา พระปฐมเจดีย หนา ๖๖ - ๖๙  
                         ระบุวาเปน พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จ –  
                         พระจอมเกลาเจาอยูหวั ระบุที่มาจาก ประชุมศิลาจารกึ 
                         สยาม ภาคที่ ๒ พ.ศ.๒๔๗๒ หนา ๖ -๘ คําที่ใชตาง  
                         จากตนฉบบับางเลก็นอย แตเปนคําที่ไมทําให 
                         ความหมายหรือเนื้อความผิดไป เชน ตนฉบับใชวา  
                         “ทูลเกลาฯ” ในหนงัสือใชคําเต็มวา “ทูลเกลา 
                          ทูลกระหมอม” เปนตน 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

จดหมายเหตฉุบับนี้เขียนอกัษรเพียงหนาละ ๓ บรรทัด ลายมือบรรจง 
และเขียนเปนระเบียบเรียบรอยมาก สันนษิฐานวาเปนการคัดลอกใหม 
ตัวเลมสมุดถกูแมลงกัดแทะเปนรูพรุนตลอดเลม และบางหนามีราขาว 
แตยังคงเห็นตวัอักษรชัดตอนใดที่กลาวถึงพระคาถาเย ธมัมา จะจารกึ
ดวยอักษรขอม เนื้อหากลาวถึงพระคาถาเย ธมัมา ทีม่จีารึกไวในที่ตางๆ 
และมีการยกพระคาถาเย ธมัมา ซึ่งเขียนดวยอักษรขอม มาอธิบาย
เทียบเคยีงกับ พระปฏิจจสมปุบาท และในตอนทายของจดหมายเหตุ
ฉบับนี ้ไดยกบาลีคาถาพระปฏิจจสมุปบาท มาแสดงไวดวย  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๔

เอกสารกลุมที่ ๒ 
จดหมายเหต ุ

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

รหัสเอกสาร      จดหมายเหตุ จ.ศ.๑๒๒๗ เลขที่ ๑๔๒ 
ชื่อเร่ือง             ประกาศเรื่องคาถาทาํบุญฉลองยุค  
เร่ือง/ใจความ    ๒. สมุดปถมเจดียานุสนธ ิปฉลู ๑๒๒๗ ฯฯะ 
ประเภทเอกสาร จดหมายเหตุ  
วัสดุที่ใชบนัทกึ   สมุดไทยดาํ เสนดินสอขาว 
ตัวอักษร/ภาษา   ไทย/ไทย  
จํานวน               ๒๑๒ บรรทัด  
ระยะเวลาเอกสาร  ปฉลู ๑๒๒๗ 
การเผยแพร       เผยแพรในหนังสือ “พระปฐมเจดียกรมศิลปากรตรวจสอบ    
                           ชําระใหมและการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย” เร่ือง 
                          พระปฐมเจดีย หนา ๗๐ - ๘๑ ระบุวาเปน พระนพินธ  
                         ของสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาปวเรศ –  
                         วริยาลงกรณ ระบุที่มาจากจดหมายเหตุ ร.๔  
                         เลขที ่๒๒๕ ในหนงัสือที่ตพีิมพนี้ไมปรากฎขอความ      
                         บรรทัดที ่๗๙ – ๘๙ จากตนฉบับ คําที่ใชบางคาํตาง  
                         จากตนฉบบับางเลก็นอย เชน คําเชื่อมตางๆ ทั้งที ่
                         ตนฉบับมีในหนังสือขาด และตนฉบับไมมีแตมีใน 
                         หนงัสือ บางคํามีขอผิดพลาดซึ่งอาจเกดิจากการพิมพ 
                         หรืออานตนฉบับ แตไมทาํใหความหมายหรือเนื้อความ 
                         ผิดไปมากนัก เชน ตนฉบับใชวา “พระพุทธรูปที่ พิมพ 
                         เปนปางตางๆ” ในหนงัสือใชวา “พระพุทธรูปตี พิมพ 
                         เปนปางตางๆ” หรือช่ือบุคคลที่ในตนฉบับกลาวเพยีง 
                         ส้ันๆ แตในหนงัสือกลาวนามเต็ม เชน “ขุนอิน” ใชวา  
                         “ขุนอินทรพนิิต” เปนตน นอกจากนี้มีการระบุปที่บันทึก 
                         จดหมายเหตุคลาดเคลื่อน โดยหนงัสือกลาววา “หนังสอื 
                         เร่ืองนี้ เขียนไวแตป แหงพระศาสดา ดับขันธปรินิพพาน 
                         สองพันลวงมา ส่ีรอยเจ็ดพรรษา ฉลูชื่อป สัปตศกตก 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๕

เอกสารกลุมที่ ๒ 
จดหมายเหต ุ

รหัสเอกสาร      จดหมายเหตุ จ.ศ.๑๒๒๗ เลขที่ ๑๔๒ 
ชื่อเร่ือง             ประกาศเรื่องคาถาทาํบุญฉลองยุค  
เร่ือง/ใจความ    ๒. สมุดปถมเจดียานุสนธ ิปฉลู ๑๒๒๗ ฯฯะ (ตอ) 
การเผยแพร(ตอ) ใกล...” ซึ่งตนฉบับกลาววา “...สองพันลวงมา ส่ีรอยแปด 
                       พรรษา ฉลูชื่อป สัพพศก(๑๕) ตกใกล...” ปสัปต ศกนั้น 
                          คือ ปจุลศักราชที่ลงทายดวยเลข ๗ เมือ่คํานวณ 
                         ระยะเวลาแลว ปตามที่ตนฉบับระบุตรงกบัปจุลศักราช  
                         ๑๒๒๗ หรือ พทุธศักราช ๒๔๐๘ อันเปนปที ่๑๕ ใน 
                         รัชกาลที ่๔ ตรงตามปที่ระบุในตนฉบบั คอื สัพพศก(๑๕)  

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห(ตอ) 

 จดหมายเหตฉุบับนี้ ปกสมดุระบุชื่อเรื่องวา “คําประกาศทําบุญฉลอง
ยุคฯะ” แตบัญชีชวยคนระบุวา “ประกาศเรือ่งคาถาทาํบญุฉลองยุค” 
จดหมายเหตฉุบับนี้เขียนอกัษรหนาละ ๔ บรรทัด ตลอดเลมสมุดทั้งหนา
ตน และหนาปลาย สวนที่แจงชื่อเร่ืองในเลมสมุดระบุวา “สมุดปถมเจ
ดียานุสนธ ิปฉลู ๑๒๒๗ ฯฯะ” เขียนอยูกลางหนาสมุด ๑ บรรทัดใน ๑ 
หนา บอกช่ือ เพียงอยางเดียว จดหมายเหตุฉบับนี้ลายมอืบรรจง และ
เขียนเปนระเบยีบเรียบรอยมาก  สันนิษฐานวาเปนการคดัลอกใหม 

เอกสารกลุมที่ ๓ 
เอกสารเย็บเลม กรมพระกลาโหม รัชกาลที่ ๔ 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

รหัสเอกสาร       มร.๔ รล-กห/๕ ลําดับที ่๕๑ 
เร่ือง               สารตราวาดวยเกนฑขุนหมื่นเกนฑเกวียนทําพระปฐมเจดีย 
ประเภทเอกสาร  สารตรา 
ตัวอักษร/ภาษา   ไทย/ไทย  
จํานวน               ๑๙ บรรทัด หนา ๑๔๒ – ๑๔๓ 
ระยะเวลาเอกสาร  วนัอาทิตย เดือน ๒ ข้ึน ๓ ค่ํา ปฉลูเบญจศก(๓) 
                          จลุศักราช ๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) 
การเผยแพร         - 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๖

เอกสารกลุมที่ ๓ 
เอกสารเย็บเลม กรมพระกลาโหม รัชกาลที่ ๔ (ตอ)  
รหัสเอกสาร       มร.๔ รล-กห/๕ ลําดับที ่๕๑ 
เร่ือง               สารตราวาดวยเกนฑขุนหมื่นเกนฑเกวยีนทําพระปฐม     
                         เจดีย(ตอ) 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห(ตอ) 

สารตราฉบับนี้ เขียนอยูในสมุดฝร่ัง ขอความบางอยางซึ่งปกติการเขียน
แบบโบราณเขียนในเครื่องหมายปกกา ในสารตราฉบับนี้บางแหงยังคงใช 
แบบโบราณ บางแหงเขียนเรียงบรรทัด เชน การเกณฑคน จากกรมกองตางๆ  
รหัสเอกสาร       มร.๔ รล-กห/๕ ลําดับที ่- 
เร่ือง               -   
ประเภทเอกสาร  หนงัสือตอทายสารตรา 
จํานวน               ๒๐ บรรทัด หนา ๑๔๓ – ๑๔๔ 
ระยะเวลาเอกสาร  วนัพุธ เดือน ๒ แรม ๔ ค่าํ ปฉลูเบญจศก(๓) 
                          จลุศักราช ๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) 
การเผยแพร         - 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

เอกสารนี้ เปนหนงัสือตอทายสารตรา รหัส มร.๔ รล-กห/๕ ลําดับที่ ๕๑ 
แตไมมีลําดับที่และชื่อเร่ืองแจงไวในบัญชคีน 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

รหัสเอกสาร       มร.๔ รล-กห/๖ ลําดับที ่๔๙ 
เร่ือง               สารตราวาดวยเกนฑขุนหมื่นเลงทําพระปฐมเจดีย   
ประเภทเอกสาร  สารตรา 
จํานวน               ๒๐ บรรทัด หนา ๑๓๑ - ๑๓๒ 
ระยะเวลาเอกสาร  วนัอาทิตย เดือน ๒ ข้ึน ๓ ค่ํา จุลศักราช ๑๒๑๕ ปฉลู 
                          เบญจศก(๓) 
การเผยแพร       เผยแพรในหนังสือ “พระปฐมเจดียกรมศิลปากรตรวจสอบ    
                           ชําระใหมและการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย” เร่ือง 
                          ส่ังใหดําเนนิงานบุรณพระปฐมเจดีย หนา ๑๒๑ - ๑๒๒  
                         ระบุทีม่าจากเอกสาร ร.๔ พ.๑/๒ 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๗

เอกสารกลุมที่ ๓ 
เอกสารเย็บเลม กรมพระกลาโหม รัชกาลที่ ๔ (ตอ) 
รหัสเอกสาร       มร.๔ รล-กห/๖ ลําดับที ่๔๙ 
เร่ือง               สารตราวาดวยเกนฑขุนหมื่นเลงทําพระปฐมเจดีย(ตอ) 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห(ตอ) 

สารตราฉบับนี้มเีนื้อหาเดียวกับ สารตรา รหัส มร.๔ รล-กห/๕ ลําดับที ่๕๑ แตฉบับ
นี้ลายมือบรรจงและเขียนเปนระเบียบมากกวา หนา ๑๓๑ ตวัหนงัสือ เลือนอาน
คอนขางยาก โดยภาพรวมใชคําและความเดียวกัน ตางกันที่การสะกดคําบางคํา 
และรายละเอียดบางแหง เชน สารตราลําดับที ่๕๑ เรียกพระยาราชบุรีกรมการ 
ฉบับนี้เรียกสัน้  ๆเพียงพระยาราชบุรี การเขียนขอความยงัใชเครือ่งหมายปกกาบาง
บางแหง สวนใหญเขียนเรียงบรรทัด การบอกวนัเดือนปทายสารตราฉบับนี้บอกป
จุลศักราชเพิม่เติม รายละเอียดที่เปนสาระสําคญัเชนเดียวกับสารตราลําดับที ่๕๑ 
รหัสเอกสาร       มร.๔ รล-กห/๖ ลําดับที ่- 
เร่ือง               - 
ประเภทเอกสาร  หนงัสือตอทายสารตรา 
จํานวน               ๒๐ บรรทัด หนา ๑๓๒ - ๑๓๓ 
ระยะเวลาเอกสาร  วนัพุธ เดือน ๒ แรม ๔ ค่าํ จุลศักราช ๑๒๑๕ ปฉลู 
                          เบญจศก(๓) 
การเผยแพร       เผยแพรในหนังสือ “พระปฐมเจดียกรมศิลปากรตรวจสอบ    
                           ชําระใหมและการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย” เร่ือง 
                              ส่ังใหดําเนนิงานบุรณพระปฐมเจดีย หนา ๑๒๒ - ๑๒๓  
                         ระบุทีม่าจากเอกสาร ร.๔ พ.๑/๒  

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

เอกสารนี ้เปนหนังสอืตอทายสารตรา รหัส มร.๔ รล-กห/๖ ลําดับที ่๔๙ แตไม
มีลําดับที่และชื่อเร่ืองแจงไวในบัญชีคน มเีนือ้หาเดียวกบั หนังสอืตอทาย
สารตรา รหัส มร.๔ รล-กห/๕ ลําดับที่ ๕๑ แตฉบับนีล้ายมอืบรรจงและเขยีน
เปนระเบียบมากกวา โดยภาพรวมใชคําและความเดียวกนั ตางกันทีก่ารสะกดคํา
บางคํา และรายละเอียดบางแหง เชน บางแหงหนังสือฉบับนี้คงเรียกพระปฐมเจดีย
วา พระบนัทม หนังสอืตอทายสารตราลาํดับที่ ๕๑ แจงกาํหนดกลับกรุงเทพฯ 
ของพระศรีสมบัติ ในเดือน ๓ ข้ึน ๕ ค่ํา หนังสือฉบับนี้แจงวากลับ เดือน ๓ 
ข้ึน ๕ – ๖ ค่าํการบอกวนัเดือนปทายหนงัสอืฉบับนี้บอกจุลศักราชเพิ่มเติม 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๘

เอกสารกลุมที่ ๓ 
เอกสารเย็บเลม กรมพระกลาโหม รัชกาลที่ ๔ (ตอ) 
รหัสเอกสาร       มร.๔ รล-กห/๗ ลําดับที ่๖๖ 
เร่ือง                 สารตราวาดวยเกนฑเลกโยมสงฆเขาเดือนทําพระปฐมเจดีย
ประเภทเอกสาร  หนงัสือตอทายสารตรา 
จํานวน               ๔๘ บรรทัด หนา ๑๗๘-๑๘๑ 
ระยะเวลาเอกสาร  วนัจนัทร เดอืน ๗ แรม ๒ ค่าํ จุลศักราช ๑๒๑๖ ปขาลฉศก(๔) 
การเผยแพร        -  

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

สารตราฉบับนี้ หนา ๑๗๘-๑๗๙ ตวัหนงัสือเลือนมากตองคัดลอกไม
สามารถทําสาํเนาไดและบางชวงไมสามารถคัดลอกได เชน คาํเรียก
สมเด็จเจาพระยาบรมหาประยูรวงษ ซึ่งตนฉบับเขียนนามดวยขอความ
ยาวประมาณ ๑ บรรทัด สันนิษฐานวาเปนการเขียนนามบรรดาศักดิ์
อยางเตม็ แตตนฉบับเลือนอานไมได และตอนทีก่ลาวถึงการเกณฑเลก
หัวเมือง ตัวอักษรเลือนบางแหง อานไมไดความสมบูรณ บางแหงคง
เรียกพระปฐมเจดียวา พระบันทม หนา ๑๘๐ – ๑๘๑ คอนขางเลอืน 
อานยาก การเขียนขอความยังใชเครื่องหมายปกกาแบบโบราณ 
รหัสเอกสาร       มร.๔ รล-กห/๘ ลําดับที ่๖๙ 
เร่ือง                 สารตราวาดวยเกนฑเลกโยมสงฆมาเขาเดือนทํา 
                         พระปฐมเจดีย 
ประเภทเอกสาร  หนงัสือตอทายสารตรา 
จํานวน               ๕๕ บรรทัด หนา ๑๘๗-๑๙๑   
ระยะเวลาเอกสาร  วนัจันทร เดือน ๗ แรม ๒ ค่ํา ปขาลฉอศก(๔) 
การเผยแพร       เผยแพรในหนังสือ “พระปฐมเจดียกรมศิลปากรตรวจสอบ    
                           ชําระใหมและการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย” เร่ือง 
                         ส่ังใหดําเนนิงานบุรณพระปฐมเจดีย หนา ๑๒๓ - ๑๒๔  
                         ระบุทีม่าจากเอกสาร ร.๔ พ.๑/๓ 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

สารตราฉบับนี้มีเนื้อหาเดียวกับ สารตรา รหัส มร.๔ รล-กห/๗ ลําดับที ่
๖๖ แตลายมอืบรรจงเขียนเปนระเบียบมากกวา ตวัหนงัสือชัดเจน สวน
ใดที่สารตราลาํดับที ่๖๖ ลบเลือน ฉบับนี้อานได เชน นามบรรดาศักดิ์ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๙

เอกสารกลุมที่ ๓ 
เอกสารเย็บเลม กรมพระกลาโหม รัชกาลที่ ๔ (ตอ) 
รหัสเอกสาร       มร.๔ รล-กห/๘ ลําดับที ่๖๙ 
เร่ือง                 สารตราวาดวยเกนฑเลกโยมสงฆมาเขาเดือนทํา 
                         พระปฐมเจดีย (ตอ) 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห(ตอ) 

สมเด็จเจาพระยาบรมหาประยูรวงษ การเกณฑเลกหวัเมือง โดย
ภาพรวมเอกสารทั้ง ๒ใชคําและความเดียวกัน ตางกนัทีก่ารสะกดคําบาง
คําซึ่งฉบับหลงันี้มกีารสะกดคําตามเสียงมากกวา สารตราลําดับที ่๖๖ 
การเขียนขอความยังใชเครื่องหมายปกกาแบบโบราณเชนกนั  แตการ
บอกวันเดือนปทายสารตราฉบับนี้มิไดบอกจุลศักราช 

เอกสารกลุมที่ ๔ 
กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ กระทรวงเกษตราธกิาร 

.๙ กรมคลอง .๒ การขุดคลอง 
รหัสเอกสาร       มร.๕ กษ/๑๐  เลขที่ กษ ๙.๒ /๑  
เร่ือง               ขุดคลองเจดีบูชา (พระปถมเจดี) 
ประเภทเอกสาร  พระราชหตัถเลขา 
จํานวน               ๑ แผน 
ระยะเวลาเอกสาร  ๒๙ พฤษภาคม ร.ศ.๑๐๗ (พ.ศ.๒๔๓๑) 
การเผยแพร         - 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

เอกสารเรื่อง “ขุดคลองเจดีบูชา (พระปถมเจดี)”นี้ เปนรางลายมือเขียน
บนซองจดหมาย ซึง่ในการศกึษาพบเอกสารฉบับนีเ้พียงฉบับเดียวที่เปน
รางหนงัสือโตตอบบนซองจดหมาย มกีารเขียนขอความทั้งดานหนาและ
ดานหลัง ดานหนามีขอความจาหนาซองวา “ขอพระราชทานทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวาย ขอเดชะ” และมีตราประทับขอความวา “ออฟฟส
กรมวัง วนัที่...(เลือน) MAY88 พระบรมมหาราชวัง” ขอความบางสวน
เขียนทับบนขอความที่จาหนาซอง ตัวอักษรคอนขางเลอืนและลายมอื
คอนขางหวัด จากคําสรรพนามที่ใช และเรือ่งตางๆ ที่บนัทึก ตลอดจน
รายละเอียดอืน่ๆ สันนิษฐานวาอาจเปนลายพระหัตถ รัชกาลที่ ๕  
นอกจากเรื่องขุดคลองฯ มีรางเรื่องอืน่บนซองทัง้ดานหนาและหลัง            

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๐

เอกสารกลุมที่ ๔ 
กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ กระทรวงเกษตราธกิาร 

.๙ กรมคลอง .๒ การขุดคลอง (ตอ) 
รหัสเอกสาร       มร.๕ กษ/๑๐  เลขที่ กษ ๙.๒ /๑ 
เร่ือง               ขุดคลองเจดีบูชา (พระปถมเจดี) (ตอ) 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห(ตอ) 

ใจความสําคญัสรุปได ๓ เร่ือง คือ 
             เร่ืองที่ ๑ เขียนขอความดานหลงัซอง สรุปความไดวาไมใหทาํ
ตามคําอางคําสั่งของลูก เพราะราษฎรจะถกูขมข่ีใหเดือดรอนได ใหฟง  
คําสั่งพระองคเทานัน้ ดังความวา “...เพราะฉนัน้ถาจะมผูีใดอาง...หรือจะ  
เอาหนังสือคําสั่งลูกไปบอกทานประการใด อยาเพิ่งใหทานทําตามกอน 
ใหบอกใหฉันทราบทุกครั้ง จะไดไมเปนชองแหงคนพาลที่จะเอา...ขมข่ี
ราษฎรใหไดความเดือดรอนได” 
              เร่ืองที่ ๒ เปนรางหนังสือถงึเจาพระยาพลเทพ เขียนขอความ
ตอจากเร่ืองแรก ดานหลงัซองและเขยีนตอไปดานหนาซอง เปนเรื่อง
เกี่ยวกับทีน่ากรุงเกา มีการกลาวถงึบุคคลที่ ๓ วา “...แจงความวาลกู
ชายใหญใหไปขอที่นา...เร่ืองนี้ฉันไดมีความวิตกอยูแลว...ยงัไมใหบังคับ
การอันใดกวาจะมีอายุสมควร...ฉันจงึไดส่ังเปนอนัขาดวา แตนี้สืบไปถา
ใครจะมาวาจะใชขอใหส่ังการอันใด ใหบอกใหฉันทราบเสียกอนทุกอยาง 
             เร่ืองที่ ๓ เปนรางหนังสืออยูดานหนาซอง มีขอความขึ้นตนวา 
“ตอบหนงัสือฉบับที่อนุญาตใหขุดคลอง” ลงวนัที่ทายวา ๒๙ May 
๑๘๘๘ เร่ืองขุดคลองเจดียบชูา 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 
 

รหัสเอกสาร       มร.๕ กษ/๑๑    เลขที่ กษ ๙.๒ /๓๓ 
เร่ือง                  ขุดคลองเจดีบูชา 
ประเภทเอกสาร  หนงัสือโตตอบ(ตนฉบับ/ราง/สําเนา) บนัทกึขอความ  
                         พระราชหัตถเลขา แผนที ่
จํานวน            ๕๓ แผน (ตามบัญชีชวยคน)  หนาปกเอกสารแจงจํานวน   
                         ๕๒ แผน จาํนวนจรงิมี ๖๔ แผน แผนที ่๑ ฉบับ 
ระยะเวลาเอกสาร ๑๖ ธันวาคม ร.ศ.๑๒๐(.๒๔๔๔) – ๒๐ พฤศจกิายน   
                         ร.ศ.๑๒๒ (๒๔๔๖) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๑

เอกสารกลุมที่ ๔ 
กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ กระทรวงเกษตราธกิาร 

.๙ กรมคลอง .๒ การขุดคลอง (ตอ) 
รหัสเอกสาร       มร.๕ กษ/๑๑    เลขที่ กษ ๙.๒ /๓๓ 
เร่ือง                  ขุดคลองเจดีบูชา (ตอ) 
การเผยแพร        - 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห(ตอ) 

เอกสารเรื่องนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกบัคลองเจดียบชูา ๔๖ แผน สวนที่เหลือ ๑๘ แผน 
เปนเรื่องการสํารวจทางรถไฟสายเพชรบุรี โดยมีความเหน็สวนหนึ่งเกี่ยวของกับ 
คลองเจดียบูชา เอกสารชดุนีไ้มไดจัดเรียง พบวาในกลุมเอกสารปเดียวกัน 
วันทีเ่รียงสลบัไปมา ปของเอกสารมีตางกนั แตละปเปนเร่ืองเกีย่วกับคลอง 
เจดียบชูาแตตางประเดน็ ประเดน็เรื่องที ่๓-๔ ไมเกีย่วของกับเร่ืองที่ศึกษา 
จึงไมนําเสนอในสาระสําคัญ ประเด็นจากเอกสารชุดนี้ผูวิจัยแยกออกเปน 
             เร่ืองที่ ๑  ร.ศ.๑๒๐ เร่ือง ปกหลกัคลองเจดียบชูา 
             เร่ืองที่ ๒  ร.ศ.๑๒๒ เร่ือง การขดุคลองเจดียบชูา มีเอกสาร ตาง
จากสวนอืน่คือ  สําเนารายงาน บัญชีสําเนาหนงัสือโตตอบ และแผนที ่      
               เร่ืองที่ ๓ ร.ศ.๑๒๔ เร่ือง ขุดลําบงึเกาคลองวงัตาล ที่ตาํบลบานโปง 
เปดน้ําแมกลองมาลงคลองเจดียบูชา 
             เร่ืองที่ ๔ รศ.๑๒๕ เร่ือง จะซอมคลองเจดียบูชา คลองบางตาล 
คลองทาผา คลองมหาสวัสด์ิ และสรางประตูน้ํา รวมทัง้งบประมาณที่จะใช 

เอกสารกลุมที่ ๕ 
กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ กระทรวงมหาดไทย 

.๒ แผนกปกครอง .๑๔ ตรวจราชการ 
รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 
 

รหัสเอกสาร        ม-ร.๕ ม/๒๙/๒  เลขที่ ม.๒.๑๔ /๖๑ 
เร่ือง                   กรมหลวงดํารงตรวจราชการเมืองนครไชยศรี 
ประเภทเอกสาร  หนงัสือโตตอบ รายงาน 
จํานวน               ๓๐ แผน 
ระยะเวลาเอกสาร  ๑๒ - ๒๑ สิงหาคม ร.ศ.๑๑๗ (พ.ศ.๒๔๔๑) 
การเผยแพร         เผยแพรในหนังสือ “พระปฐมเจดีย กรมศิลปากรตรวจสอบ   
                         ชําระใหม และการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย”  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๒

เอกสารกลุมที่ ๕ 
กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ กระทรวงมหาดไทย 

.๒ แผนกปกครอง .๑๔ ตรวจราชการ (ตอ) 
รหัสเอกสาร        ม-ร.๕ ม/๒๙/๒  เลขที่ ม.๒.๑๔ /๖๑ 
เร่ือง                   กรมหลวงดํารงตรวจราชการเมืองนครไชยศรี(ตอ) 
การเผยแพร(ตอ) เร่ือง รายงานตรวจราชการเมืองนครไชยศรี เมื่อ พ.ศ.  
                         ๒๔๔๑(ร.ศ.๑๑๗) ของสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชา -  
                           นุภาพ ครั้งทรงดํารงตาํแหนงเสนาบดกีระทรวงมหาดไทย 
                         โดย คัดมาเฉพาะเรื่อง ใหชื่อวา (ตอน) พระราชวงัปฐม- 
                         นคร และ(ตอน) พระปฐมเจดีย หนา ๑๘๓ - ๑๘๖ ระบ ุ
                         ทีม่าจากเอกสาร ร.๕ เลขที่๑๓๗/๑๓        

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห(ตอ) 

เอกสารเรื่องนี ้ มีหนังสือโตตอบ ๑ ฉบับ นอกจากนัน้เปนสําเนาหนังสือ
รายงานตรวจราชการเมืองนครชัยศรี ของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๗ สิงหาคม ร.ศ.๑๑๗ การตรวจราชการครั้งนี้  
มีสถานที่และประเด็นที่รายงานหลากหลาย การนําเสนอสาระสาํคัญใน 
ปฎิทินเอกสารกลาวถึงรายละเอียดเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่ศึกษา 
รหัสเอกสาร       ม-ร.๕ ม/๒๙/๒  เลขที่ ม.๒.๑๔ /๘๐ 
เร่ือง                  หมายเหตุแลเบ็ดเตล็ด (กรมหลวงดํารงฯ เสด็จ 
                         พระปฐมเจดีย) 
ประเภทเอกสาร  หนงัสือโตตอบ โทรเลข 
จํานวน               ๒  แผน 
ระยะเวลาเอกสาร  ๒๕ พฤศจกิายน ร.ศ.๑๒๐ (พ.ศ.๒๔๔๔) 
การเผยแพร         - 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 
 

เอกสารเรื่องนี ้มีหนังสือโตตอบ ๑ ฉบับ และสําเนาโทรเลขภาษาอังกฤษ
ของกรมพระยาดํารงราชานภุาพ ๑ ฉบับ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๓

เอกสารกลุมที่ ๖ 
กระทรวงศึกษาธิการ รัชกาลที่ ๕ 

ศ.๖ วัด (พ) 
รหัสเอกสาร        ร.๕ ศ.๖/๓๐(พ) 
เร่ือง                   ปฏิสังขรณในบริเวณวัดพระปฐมเจดีย 
ประเภทเอกสาร  หนงัสือโตตอบ(ตนฉบับ/สําเนา) บนัทึกขอความ     
จํานวน               ๕ แผน 
ระยะเวลาเอกสาร  ๑๕ มกราคม – ๒๓ กุมภาพันธ ร.ศ.๑๑๕ (พ.ศ.๒๔๓๙) 
การเผยแพร          เผยแพรในหนังสือ “พระปฐมเจดีย กรมศิลปากรตรวจสอบ  
                         ชําระใหม และการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย”  
                         เร่ือง ซอมพระพุทธไสยาสน – พระพทุธปฏิมากร หนา  
                         ๑๘๐ - ๑๘๒ ระบุทีม่าจากเอกสาร ร.๕ พ.๑๓ /๑ 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

ผูบันทกึสรุปความ เร่ือง ซอมพระพุทธไสยาสนฯ ข้ึนทูลเกลาฯ เพื่อขอ
พระราชทานพระราชกระแสจากรัชกาลที ่๕ แตไมทรงมคีวามเห็นใน
บันทกึ แตมีพระราชดําริในรางหนงัสือโตตอบ 
รหัสเอกสาร        ร.๕ ศ.๖/๓๑(พ) 
เร่ือง                   พระสงฆและอารามวัดพระปฐมเจดีย เมืองนครชัยศร ี
ประเภทเอกสาร  หนงัสือโตตอบ(ราง/สําเนา)      
จํานวน               ๕  แผน 
ระยะเวลาเอกสาร  ๑๖ พฤษภาคม ร.ศ.๑๑๘ (พ.ศ.๒๔๔๒) 
การเผยแพร         เผยแพรในหนังสือ “พระปฐมเจดีย กรมศิลปากรตรวจสอบ  
                        ชาํระใหม และการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย”  
                        เร่ือง ซอมพระปฐมเจดียและบริเวณ หนา ๑๘๗ - ๑๘๙  
                        ระบทุี่มาจากเอกสาร ร.๕ พ.๑๓ / ๒ 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

เอกสารเรื่องนี ้สันนิษฐานวาเปนรางหนังสอืโตตอบ หรือ สําเนาหนงัสือ
โตตอบอยางใดอยางหนึง่ เนื่องจากไมมกีารลงนามทายหนงัสือ 

 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๔

เอกสารกลุมที่ ๖ 
กระทรวงศึกษาธิการ รัชกาลที่ ๕ 

ศ.๖ วัด (พ) (ตอ) 
รหัสเอกสาร        ร.๕ ศ.๖/๓๒(พ) 
เร่ือง                   ซอมพระปฐมและวัดพระปฐมเจดีย 
ประเภทเอกสาร  หนงัสือโตตอบ(ตนฉบับ/ราง/สําเนา) พระราชหัตถเลขา 
จํานวน              ๔๙ แผน (ตามบัญชีชวยคน) จํานวนจรงิมี ๖๓ แผน 
ระยะเวลาเอกสาร  ๒๙ มกราคม ร.ศ.๑๒๑ (พ.ศ.๒๔๔๔) –  
                         ๓ พฤศจกิายน ร.ศ.๑๒๘ (พ.ศ.๒๔๕๒) 
การเผยแพร         เผยแพรในหนังสือ “พระปฐมเจดีย กรมศิลปากรตรวจสอบ   
                         ชําระใหม และการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย”  
                         หนา ๑๙๐ - ๒๑๗ ระบุทีม่าจากเอกสาร ร.๕ พ.๑๓ /๓,  
                               ร.๕ ๑พ.๓ /๓ และร.๕ เลขที่ ๒๐/๒๕ โดยแยกเปนเรื่องตาง  ๆ

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

เอกสารเรื่องนี ้มีเร่ืองเกี่ยวกบัพระปฐมเจดยี และวัดพระปฐมเจดีย ใน
ประเด็นตางๆ ผูวิจัยแยกประเด็น ไดดังนี ้ 
     เร่ืองที ่๑ ตัวอักษรพระคาถาที่คดระเบยีง  เร่ืองที ่๒ วดัพระปฐมเจดยี 
     เร่ืองที ่๓ เงินพระราชอทุศิ  เร่ืองที่ ๔ กระเบื้องประดบั  
     เร่ืองที ่๕ เงินและสิง่ของบริจาค  เร่ืองที่ ๖ วิหารทิศ 
     เร่ืองที ่๗ งานเทศกาลนมัสการพระปฐมเจดีย 

เอกสารกลุมที่ ๗ 
กระทรวงศึกษาธิการ รัชกาลที่ ๖ 
ศ.๙ วัด .๑ สรางและปฎิสังขรณ 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

รหัสเอกสาร       ร.๖ ศ.๙.๑/๘๐ (พ)   
เร่ือง                  ปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย และวัดพระปฐมเจดีย  
                         นครปฐม 
ประเภทเอกสาร  หนังสือโตตอบ(ตนฉบับ/สําเนา) พระราชหัตถเลขา(สําเนา) 
จํานวน               ๖๖  แผน(ตามบัญชีชวยคน) จํานวนจรงิมี ๖๙  แผน 
ระยะเวลาเอกสาร  ๙ มกราคม ๒๔๕๓ – ๑๒ มีนาคม ๒๔๖๓ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๕

เอกสารกลุมที่ ๗ 
กระทรวงศึกษาธิการ รัชกาลที่ ๖ 

ศ.๙ วัด .๑ สรางและปฎิสังขรณ (ตอ) 
รหัสเอกสาร       ร.๖ ศ.๙.๑/๘๐ (พ)   
เร่ือง                  ปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย และวัดพระปฐมเจดีย  
                         นครปฐม(ตอ) 
การเผยแพร         เผยแพรในหนังสือ “พระปฐมเจดีย กรมศิลปากรตรวจสอบ   
                        ชาํระใหม และการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย”  
                           เร่ือง การประดับกระเบื้ององคพระปฐมเจดีย เร่ือง ซอมและ  
                           ทาํเพิ่มเติมที่พระวิหารหลวง และ เร่ือง แกวิหารพระประสูติ  
                            เปนวิหารประดิษฐานพระรวงและบันไดใหญพนักนาค 
                        หนา ๒๒๑ – ๒๓๐,๒๓๖ – ๒๔๐ ระบทุีม่าจากเอกสาร   
                          ร.๖ พ.๑๒ /๑ เร่ือง รายงานของเจาพระยาศรีวิไชยชนนิทร  
                        เร่ืองการบูรณะพระปฐมเจดีย และ เร่ือง พระอุโบสถเกา  
                        ชาํรุด หนา  ๒๔๑ – ๒๕๘ ไมระบุที่มาของเอกสาร 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห(ตอ) 

เอกสารเรื่องนี้ มเีร่ืองเกี่ยวกับพระปฐมเจดีย และวัดพระปฐมเจดีย ในประเดน็ตางๆ  
ดังเร่ืองทีห่นงัสอืซ่ึงเผยแพรเลมดังกลาวไดเสนอไว นอกจากนี ้ มบีางประเด็น
และเอกสารบางฉบับทีห่นังสือดังกลาวมิไดกลาวถงึ เชน นามพระรวงนามหนึ่ง
ซึ่งพระราชทานตามสําเนาหนงัสือลงวนัที ่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๔๕๖ การยาย  
ศาลเจาดานตะวันออกเพื่อสรางบันไดใหม หนงัสือลงวนัที่ ๓ พฤษภาคม ร.ศ.๑๓๐ 
ซึ่งกรมหลวงนเรศวรฤทธิ์กราบทูล ตามทีม่หีนงัสือมาเมื่อ ๒๔ กุมภาพนัธ 
ศกกอน เร่ือง ขอพระราชทานเงนิไปใชจายซอมส่ิงตาง  ๆในพระวหิารหลวงนัน้ 
ยังไมไดรับอนญุาต นอกจากนี้มีเอกสารที่มิไดเผยแพรฉบับอ่ืน  ๆอีก เอกสารที่
พบในเรื่องนี ้ระยะปแรก  ๆที่รัชกาลที ่๖ ทรงครองราชย คือ  ร.ศ.๑๒๙ ยงัคงใช 
ปรัตนโกสนิทรศก ตัง้แต ร.ศ.๑๒๙ – ร.ศ.๑๓๐ (พ.ศ.๒๔๕๓ - พ.ศ.๒๔๕๔) แต
ภายหลงัจากนัน้พบวาเอกสารตั้งแตป พ.ศ.๒๔๕๖ - พ.ศ.๒๔๖๓ คงใชป
พุทธศักราชตลอดมา และพบเอกสารของกรมศิลปากรกราบบังคมทูล 
รัชกาลที่ ๖  พ.ศ.๒๔๕๖ -  พ.ศ.๒๔๕๘ มีการใชตราครุฑบนหัวจดหมาย
โดยอยูบริเวณมุมซายดานบนระหวางบรรทดัชื่อหนวยงาน กับเลขทีห่นังสือ  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๖

เอกสารกลุมที่ ๗ 
กระทรวงศึกษาธิการ รัชกาลที่ ๖ 

ศ.๙ วัด .๑ สรางและปฎิสังขรณ (ตอ) 
รหัสเอกสาร       ร.๖ ศ.๙.๑/๘๑ (พ)   
เร่ือง                  ปฏิสังขรณพระพทุธรูปยนืที่จะเชิญมาแตเมืองสวรรคโลก 
ประเภทเอกสาร  หนงัสือโตตอบ พระราชหัตถเลขา 
จํานวน               ๕  แผน(ตามบัญชีชวยคน) จํานวนจรงิมี ๖ แผน 
ระยะเวลาเอกสาร  ๓ พฤษภาคม ร.ศ.๑๓๐ (พ.ศ.๒๔๕๔) 
การเผยแพร         - 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห(ตอ) 

เอกสารเรื่องนี้ มหีนงัสือโตตอบ ๑ ฉบับ บันทึกพระราชกระแส ๑ ฉบับ และรายการ
ประมาณการปนหุนและหลอพระพทุธรูปยนื พรอมปดทองและประดิษฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ รัชกาลที่ ๖ 
ศ.๙ วัด .๒ ทีธ่รณีสงฆ 

รหัสเอกสาร       ร.๖ ศ.๙.๒/๖ (พ)      
เร่ือง                  พระยาวรสิทธิ์เสวีวัตรกับตวน ยกที่ดิน ตําบลบอพลับ  
                         ใหเปนสมบตัิของพระปฐมเจดีย                           
ประเภทเอกสาร  หนังสือโตตอบ 
จํานวน               ๑  แผน 
ระยะเวลาเอกสาร  ๗ มนีาคม ร.ศ.๑๓๐ (พ.ศ.๒๔๕๔) 
การเผยแพร         - 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

เอกสารเรื่องนี ้มีหนังสือโตตอบ ๑ ฉบับ 
รหัสเอกสาร       ร.๖ ศ.๙.๒/๓๓ (พ)   
เร่ือง                  ทีธ่รณีสงฆ และกัลปนา “วัดพระปฐมเจดีย“ 
ประเภทเอกสาร  หนังสือโตตอบ(ตนฉบับ/สําเนา) 
จํานวน               ๗  แผน (ตามบัญชีชวยคน) จํานวนจรงิมี ๑๐ แผน 
ระยะเวลาเอกสาร  ๑๓  - ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๗ 
การเผยแพร         - 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

เอกสารเรื่องนี ้เปนหนังสือโตตอบ และมีการเขียนโตตอบของผูเกี่ยวของ 
บนซองจดหมายที่สงเรื่องมา  

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๗

เอกสารกลุมที่ ๘ 
กระทรวงศึกษาธิการ รัชกาลที่ ๗ 

ศ.๙ พระสงฆและอารามตางๆ .๑ สรางและปฏิสังขรณ 
รหัสเอกสาร       ร.๗ ศ.๙.๑/๑๒  
เร่ือง                  การกอสรางพระอุโบสถพระปฐมเจดีย   
ประเภทเอกสาร หนังสือโตตอบ (ตนฉบับ/สําเนา/ราง) 
จํานวน              ๒๓ แผน (ตามบัญชีชวยคน) จํานวนจรงิมี ๒๔ แผน 

ระยะเวลาเอกสาร ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ - ๒๔ พฤษภาคม 
                         พ.ศ. ๒๔๗๕ 
การเผยแพร         เผยแพรในหนังสือ “พระปฐมเจดีย กรมศิลปากรตรวจสอบ   
                        ชาํระใหม และการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย”  
                        เร่ือง ทรงสรางพระอโุบสถใหม หนา ๒๕๘ - ๒๖๕ ระบทุีม่าจาก  
                                 เอกสาร ร.๗ พ.๑ หนงัสือบับนี ้นําเอกสารมาพมิพเพียงบางฉบบั 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

เอกสารเรื่องนี ้เปนหนังสือโตตอบที่มีทัง้ตนฉบับ รางหนังสือโตตอบซึ่งบาง
ฉบับมีทัง้รางทีเ่ปนฉบับรางลายมือและรางพิมพขอความเดียวกนั บาง
ฉบับมีเพียงฉบับรางลายมือ 

เอกสารกลุมที่ ๙ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร กองกลาง 
รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

รหัสเอกสาร       (๒) ศธ๒๕/๙๐๓ 
เร่ือง                  ขอบําเหน็จใหขุนพทุธจกัรรักษา  เจาพนกังานรักษา - 
                            องคพระปฐมเจดีย 
ประเภทเอกสาร หนังสือโตตอบ (ตนฉบับ/ราง/สําเนา) หนงัสือรองทุกข 
                         คํารองขอรับบําเหน็จ บํานาญ ใบบันทึกความเห็นเจาหนาที่  
                                      แบบกรอกเพื่อขอรับบําเหน็จ บํานาญ คอื แบบ”ส” แบบ ก.๒ 
จํานวน               ๗๕ แผน เอกสารที่เกี่ยวของมี ๑ แผน 
ระยะเวลาเอกสาร  ๑๗ พฤศจกิายน ๒๔๘๓ - ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๔ 

การเผยแพร           -                         
  
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๘

เอกสารกลุมที่ ๙ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร กองกลาง (ตอ) 
รหัสเอกสาร       (๒) ศธ๒๕/๙๐๓ 
เร่ือง                  ขอบําเหน็จใหขุนพทุธจกัรรักษา  เจาพนกังานรักษา - 
                            องคพระปฐมเจดีย(ตอ) 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห(ตอ) 

เอกสารเรื่องนี ้เปนเรื่องการรองทุกขขอรับบําเหน็จ บํานาญ ของขุนพทุธ-
จักรรักษา  ซึ่งแตเดิมรับราชการในตําแหนงครูและมีคําสัง่โอนยายมา
เปนสมหุบัญชพีระปฐมเจดีย จนไดรับบรรดาศักดิ์เปน ขุนพทุธจกัรรักษา  
เจาพนักงานรกัษาองคพระปฐมเจดีย กระทั่งไดรับคําสั่งแผนกธรรมการ
จังหวัดนครปฐม ใหพนจากหนาที ่เพราะยบุตําแหนง โดยใหรับบําเหนจ็
เทาเงนิเดือน ๓ เดือน ในฐานะที่รับราชการมานานและทุพพลภาพ 
เอกสารเร่ืองนี้โดยรวม เปนเรื่องการรองทุกขดังกลาว มีเอกสารที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับเร่ืองที่ศึกษา เพยีงคําสั่งแผนกธรรมการ ฯ ที่ส่ังใหยุบตําแหนง
เจาพนักงานรกัษาองคพระปฐมเจดีย และแตงตั้งหวัหนาสํานักงานจัด -
ประโยชนและรักษาองคพระปฐมเจดียข้ึนแทน และคงตาํแหนงดังกลาว
นี้มาจนปจจุบนั  การนาํเสนอสาระสําคัญในปฎิทินเอกสารจึงเสนอ
เฉพาะเรื่องคําสั่งแผนกธรรมการ ฯ ดังกลาว 

กระทรวงศึกษาธิการ 
(๔)ศธ.๒ กรมศิลปากร .๑ ราชบัณฑิตยสภา .๑ พิพิธภณัฑสถานและโบราณคดี 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

รหัสเอกสาร       (๔) ศธ๒.๑.๑/๓๒ 
เร่ือง                  ขอรับศิลาธรรมจักร แลนําเครื่องศิลาของพิธภัณฑสถานฯ  
                            ไปไวที่นครปฐม พรอมทั้งพัทธเสมาดวย 
ประเภทเอกสาร หนังสือโตตอบ (ตนฉบับ/ราง/สําเนา) บันทกึขอความ 
                         บัญชีส่ิงของ 
จํานวน               ๑๗ แผน (ตามบัญชีชวยคน) เอกสารที่เกี่ยวของมี ๔ แผน 
ระยะเวลาเอกสาร  ร.ศ.๑ (พ.ศ.๒๔) 

การเผยแพร           -                         
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๙

เอกสารกลุมที่ ๙ 
กระทรวงศึกษาธิการ  

(๔)ศธ.๒ กรมศิลปากร .๑ ราชบัณฑิตยสภา .๑ พิพิธภณัฑสถานและโบราณคดี (ตอ) 
รหัสเอกสาร       (๔) ศธ๒.๑.๑/๓๒ 
เร่ือง                  ขอรับศิลาธรรมจักร แลนําเครื่องศิลาของพิธภัณฑสถานฯ  
                            ไปไวที่นครปฐม พรอมทั้งพัทธเสมาดวย(ตอ) 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห(ตอ) 

เอกสารเรื่องนี ้อาจแยกประเด็นได คือ เร่ืองที่ ๑ เสมาของพระอุโบสถที่
สรางใหม เร่ืองที่ ๒ เสมาธรรมจักร เร่ืองหลงันีเ้ปนเรื่องเกีย่วกับสมเด็จกรม 
พระยาดํารงราชานุภาพ ซึ่งทรงประสงคศิลาธรรมจักรที่พระปฐมเจดียมาเก็บ 
ในพพิิธภัณฑสถานสาํหรับพระนคร การซอมแซมเสมาธรรมจักรขนาดใหญ 
ที่แตกหายไปสวนหนึง่ และเรื่องอื่นๆ ซึง่ไมเกี่ยวของกับเร่ืองที่ศึกษา การ
นําเสนอสาระสําคัญในปฎทินิเอกสารกลาวถงึรายละเอยีดเฉพาะเรื่องที ่๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
(๔)ศธ.๒ กรมศิลปากร .๒ กองหัตถศิลป 

รหัสเอกสาร       (๔) ศธ๒.๒ /๙ 
เร่ือง                  การบูรณะซอมแซมพระประธานในพระอุโบสถวัด 
                         พระปฐมเจดีย จ.นครปฐม 
ประเภทเอกสาร หนังสือโตตอบ 
จํานวน               ๒ แผน 
ระยะเวลาเอกสาร  ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ – ๑๙ กรกฎาคม 
                          พ.ศ. ๒๔๙๘ 

การเผยแพร           -                         

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

เอกสารเรื่องนี้ เปนหนังสือโตตอบ เร่ือง ซอมพระประธานที่ใน       
พระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม ซึ่งทางกรมศิลปากร 
ไดสงนายชางไปตรวจซอมและกะงบประมาณในป๒๔๙๗ แตการ
ซอมแลวเสร็จในปถัดมา 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๐

เอกสารกลุมที่ ๙ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

(๔)ศธ.๒ กรมศิลปากร .๒ กองหัตถศิลป (ตอ) 
รหัสเอกสาร       (๔) ศธ๒.๒ /๑๒ 
เร่ือง                  การซอมพระประธานทาํดวยหนิปางปฐมเทศนา  
                           ที ่จ.นครปฐม 
ประเภทเอกสาร บันทึกขอความ 
จํานวน              ๑ แผน 
ระยะเวลาเอกสาร  ๒๕ กมุภาพันธ – ๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
                          พ.ศ. ๒๔๙๘ 

การเผยแพร           -                         

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

เอกสารเรื่องนี้ มีบันทึกขอความ ๑ แผน และเปนเรื่องเดียวกับ
เอกสารรหัส (๔) ศธ๒.๒ /๙  ซึ่งเสนอในลาํดับกอนหนา เอกสารทั้ง 
๒ รหัสนั้น มาจากเอกสารชุดเดียวกัน แตอยูคนละปกเอกสาร โดย
เอกสารลาํดับกอนหนาอยูในเอกสารปกที่ ๙ และเอกสารเรื่องนี้อยู
ในเอกสารปกที่ ๑๒ การที่เอกสารอยูโดยแยกปกเชนนี้ ทาํใหทราบ
วาเอกสารมิไดมีการจัดเรียง จึงทาํใหเอกสารกระจายอยูคนละแหง 

กระทรวงศึกษาธิการ 
(๔)ศธ.๒ กรมศิลปากร .๒ กองหัตถศิลป .๑ แผนกชางสบิหมู 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

รหัสเอกสาร       (๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 
เร่ือง                  การบูรณะวดัพระปฐมเจดยี จ.นครปฐม 
ประเภทเอกสาร หนังสือโตตอบ(ตนฉบับ/สําเนา) บนัทกึขอความ 
                         (ตนฉบับ/สําเนา) รายงาน(ตนฉบบั/สําเนา) คําส่ังแตงตัง้  
                         หนงัสือเสนอราคา รายการประมาณการ  แบบแปลน 
                         รายละเอียดการซอม / สราง ใบสําคัญรับเงิน 
จํานวน              ๑๗๘ แผน + ๒ แปลน 
ระยะเวลาเอกสาร ๓ มถิุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖ – ๒๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ 

การเผยแพร           -                         
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๑

เอกสารกลุมที่ ๙ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

(๔)ศธ.๒ กรมศิลปากร .๒ กองหัตถศิลป .๑ แผนกชางสบิหมู (ตอ) 
 รหัสเอกสาร       (๔) ศธ๒.๒.๑/๘ 
เร่ือง                  การบูรณะวดัพระปฐมเจดยี จ.นครปฐม(ตอ) 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห(ตอ) 

เอกสารเรื่องนี ้แบงเปนปกยอยๆ ๓ ปก พจิารณาจากการลําดับเลขทีข่อง
หอจดหมายเหตุ ทําใหทราบวาเอกสารมิไดมกีารจัดเรียง เชน เร่ิมลําดับจาก 
เอกสารที่ไมมวีนัที่ในตนเรื่องเปนลําดับที่ ๑,๒ แตทั้งนี้เอกสารทั้ง ๒ ชิน้ มีวนัที่
ระบุในเรื่อง สวนเอกสารซึ่งบัญชีระบุเปนระยะเวลาเริ่มตนเอกสาร คือ ๓ 
มิถุนายน ๒๔๙๖นัน้ จัดเรยีงเปนลาํดับที ่๑๐ และเมื่อสํารวจระยะเวลา
ตลอดเอกสารตามที่ระบุในบัญชี ปรากฏวาเอกสารในชวงปดังกลาวทัง้
ในสวนที่เปนปเดียวกนั และตางปจัดเรียงปะปนสลับไปมา จงึลําดับ
เอกสารใหมตามวนัที ่ สวนเนื้อหาของเอกสารผูวิจัยแยกประเด็น ไดดังนี ้
     เร่ืองที ่๑ พระทีน่ั่งทรงโปรย  เร่ืองที่ ๒ ประตู ๔ ทิศ 
     เร่ืองที่ ๓ กาํแพงรั้วแกวพระปฐมเจดีย 
     เร่ืองที ่๔ ถนนคอนกรีตทางเขาพระปฐมเจดีย  เร่ืองที่ ๕ ศาลาโถง ๘ เหลีย่ม  
     เร่ืองที ่๖ พระแทนทรงโปรย  เร่ืองที ่๗ คดพระระเบยีง และสิง่กอสรางอืน่  ๆ 
     บนพระปฐมเจดีย  เร่ืองที ่๘ การบูรณะพระปฐมเจดีย 
รหัสเอกสาร       (๔) ศธ๒.๒.๑/๙ 
เร่ือง                  การสรางอาคารคอนกรีตศาลาโถงแบบไทย ที่องค - 
                         พระปฐมเจดีย จ.นครปฐม 
ประเภทเอกสาร หนังสือโตตอบ บันทึกขอความ บัญชคีาใชจาย 
                         หนงัสือเสนอราคา สําเนาใบสําคัญรับเงนิ แบบแปลน 
จํานวน              ๓๒ แผน + ๑ แปลน 
ระยะเวลาเอกสาร ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๖ – ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๔ 

การเผยแพร           -                         

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

เนื้อหาของเอกสารผูวิจยัแยกได ๒ ประเดน็ คือ เร่ืองที่ ๑ การสรางอาคาร
คอนกรีตศาลาโถงแบบไทยบนองคพระปฐมเจดีย เร่ืองที่ ๒ ใหกรมศิลปากร
ออกแบบศาลาโถงแบบไทยริมถนนดานหนาพระรวง 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๒

เอกสารกลุมที่ ๙ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

(๔)ศธ.๒ กรมศิลปากร .๓ กองสถาปตยกรรม .๖ ฝายควบคุมและประมาณราคา .๗ วัด 
รหัสเอกสาร       (๔) ศธ๒.๓.๖.๗/๑๑ 
เร่ือง                  การบูรณะปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดยี จ.นครปฐม
ประเภทเอกสาร หนังสือโตตอบ บันทึกขอความ (ตนฉบับ/สําเนา)  
                        คาํสัง่แตงตั้ง รายงาน หนงัสือเสนอราคา หนังสอืลงนาม -  
                        ตรวจการจาง ใบสําคัญรับเงิน แบบแปลน ภาพถาย 
จํานวน              ๑๐๘ แผน + แบบแปลน ๙ แผน, ภาพถาย ๓๐ ภาพ 
ระยะเวลาเอกสาร ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๘ กุมภาพนัธ 
                         พ.ศ. ๒๕๒๑ 

การเผยแพร           -                         

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

เอกสารเรื่องนีแ้บงเปน ๒ ปกยอย พิจารณาจากการลาํดับเลขที่ของหอ
จดหมายเหต ุทําใหทราบวาเอกสารมิไดมกีารจัดเรียง เชน เอกสารที่ตาม
บัญชีระบุเปนระยะเวลาเริ่มตน คือ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เปน
ลําดับที่ ๘๓ สวนเอกสารที่ระบุเปนระยะเวลาสิน้สุด คือ ๘ กมุภาพนัธ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ เปนลําดับที่ ๓๗ เนื้อหาของเอกสารผูวิจัยแยกได ๒ 
ประเด็น คือ เร่ืองที ่๑ การประดิษฐานพระศิลาขาวและขยายบนัได
สําหรับข้ึนนมสัการ เร่ืองที่ ๒ การบูรณะและปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย 

เอกสารกลุมที่ ๑๐ 
เอกสารทองถิน่ พ.ศ.๒๕๐๗ - ๒๕๒๔ 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

รหัสเอกสาร       - 
เร่ือง                  -  
ประเภทเอกสาร หนังสือโตตอบ(ตนฉบับ/สําเนา) บนัทกึขอความ  
                        รายงาน คําสั่งแตงตั้ง หนงัสือสัญญา ใบสําคัญรับเงนิ 
                         แจงความประกวดราคา หนงัสือสงมอบงาน 
จํานวน             ๒๓๖ แผน 
ระยะเวลาเอกสาร พ.ศ.๒๕๐๗ - ๒๕๒๔ 

การเผยแพร           -                         
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๓

เอกสารกลุมที่ ๑๐ 
เอกสารทองถิน่ พ.ศ.๒๕๐๗ – ๒๕๒๔(ตอ) 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห(ตอ) 

เอกสารของวัดพระปฐมเจดีย สํานักงานจัดประโยชนและรักษาองคพระปฐม
เจดีย เปนเอกสารของหนวยงานในทองถิ่นแหงเดียวที่ผูวิจยัพบ และยังไดรับ
การเก็บรักษาอยู นอกจากเอกสารราชการประเภทตางๆ แลว มีเอกสารสวน
บุคคลบางสวน เชน รายงานการประชุมของผูที่เปนคณะกรรมการบูรณะ 
เปนตน  เอกสารเหลานี้มิไดมีการจัดเรียง ผูวิจัยจึงจัดเรียงโดยลําดับตาม  
วัน/เดือน/ป เพื่อศึกษาและนําเสนอ เอกสารบางฉบับเปนตนฉบับ หรือ 
สําเนาของเอกสารที่ไดกลาวถึงในเอกสารอื่นๆ  

กลุมที ่๑๑ 
โสตทัศนจดหมายเหต ุ

รหัสเอกสาร       - 
เร่ือง                  -  
ประเภทเอกสาร ภาพถาย, แถบบันทกึเสยีง 
จํานวน             ภาพ, ๒ ชั่วโมง ๔๐ นาท ี
ระยะเวลาเอกสาร ประมาณ พ.ศ.๒๔๓๑ - ๒๕๐๙ 

การเผยแพร           -                         

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห 

ภาพถายที่เสนอในกลุมนี ้ เปนการทาํสําเนาจากโสตทัศนจดหมายเหต ุ 
ที่ใหบริการในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ซึ่งมิไดเปนภาพประกอบที่
อยูในชุดเอกสาร ภาพเหลานี้เกีย่วของกับเร่ืองการบูรณะปฏิสังขรณพระ
ปฐมเจดีย โดยเปนภาพสมยัรัชกาลที่ ๕, ๖, ๙  
สวนแถบบันทกึเสียง ผูวิจยัไดทําการสัมภาษณนายประเวศ ลิมปรังษี 
อดีตผูอํานวยการกองหัตถศลิป กรมศิลปากร ซึ่งเปนผูหนึ่งในคณะ
สํารวจของกรมศิลปากร ทีม่าทาํการสํารวจพระปฐมเจดียในป ๒๕๐๙ 
ซึ่งขณะนัน้มีตาํแหนงเปนหวัหนากองหัตถศิลป กรมศิลปากร และเปน
ผูเขียนรายละเอียดการบูรณะพระปฐมเจดีย โดยทําการสัมภาษณ เมือ่
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๔๐ น. ณ สถานที่เกบ็
เอกสารสวนบคุคล ของนายประเวศ ลิมปรังษี จากการอนุเคราะหให
ผูวิจัยสัมภาษณคร้ังนี้ ทําใหผูวิจัยพบวา เอกสารสวนบคุคล ของนาย 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๔

กลุมที ่๑๑ 
โสตทัศนจดหมายเหตุ (ตอ) 

รหัสเอกสาร       - 
เร่ือง                  -  
ประเภทเอกสาร ภาพถาย, แถบบันทกึเสยีง(ตอ) 

รายละเอียดเอกสาร 
และการวิเคราะห(ตอ) 

ประเวศ ลิมปรังษีนัน้ มเีปนจํานวนมาก ทัง้เอกสารซึง่เปนงานเขยีนทาง
วิชาการตางๆ และที่สําคัญ แบบแปลน แบบราง และวสัดุอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับ
การทาํงาน การศึกษาคนควาสวนตัว เอกสารและผลงานของนาย
ประเวศ ลิมปรังษี เปนทรัพยสินทางปญญา ซึ่งจะเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สําคัญของชาติ โดยเฉพาะในงานดานสถาปตยกรรมไทย ซึ่ง
จะเปนประโยชนอยางยิง่แกประเทศชาต ิและคนรุนตอไป ตลอดจนเปน
เกียรติประวัตแิกผูประกอบคุณงามความดีแกราชการไทย ดงัทีท่านได
ปฏิบัติมาตลอดอายุราชการ จนไดรับพระราชทานเข็มดุษฏีมาลา
ศิลปวิทยา เทยีบเทาบุคคลชั้นครูของทาน คือ ศาสตราจารยศิลป พีระศรี 
จึงควรอยางยิง่ที่จะไดรับการอนุรักษไวเพือ่เปนสมบัติของแผนดินสืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๕

ประวัติผูวิจัย 

ชื่อ - สกุล   นางนฤมล   บญุญานิตย 
ที่อยู    ๒๕ / ๑๙๔ หมู ๒ ต.สนามจันทร อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ 
ที่ทาํงาน   หอสมุดพระราชวงัสนามจนัทร สํานักหอสมุดกลาง  
    มหาวิทยาลยัศิลปากร  อ.เมือง จ.นครปฐม 
    โทรศัพท (๐๓๔)๒๕๓๘๔๐ ตอ ๒๘๕๔ 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ.๒๕๓๐  สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบันฑิต 
    สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร  จากมหาวทิยาลัยขอนแกน 
 พ.ศ.๒๕๔๔  ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
    จดหมายเหตุและเอกสาร  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัย 
    ศิลปากร  
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ.๒๕๓๐ - ๒๕๔๐ บรรณารักษ หอสมุดพระราชวังสนามจนัทร มหาวทิยาลัย 
    ศิลปากร 
 พ.ศ.๒๕๔๑ - ๒๕๔๗ บรรณารักษ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 พ.ศ.๒๕๔๗ - ปจจุบัน บรรณารักษ หอสมุดพระราชวังสนามจนัทร มหาวทิยาลัย 
    ศิลปากร 
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