Four sacred ponds in suphan buri
There have been many water resources of which
the water was used in Royal ceremonies from the past
to the present. Among the most famous resources are
the “four sacred ponds in suphan buri.” Their names
are Kaew, Ka, Yommana and Kes.
Water from the four sacred ponds has been used
in royal ceremonies since the Ayutthaya period. In the
Rattanakosin period, King Rama 5 visited the four ponds.
Nowadays, the four sacred ponds are renovated and
reserved as a national archeological site.

บริเวณทางเขาแหลงน้ำสระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

“แหลงน้ำศักดิ์สิทธิ์” ที่ใชในพระราชพิธีของพระมหากษัตริย
ตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบันนั้น มีอยูหลายแหลง ซึ่งบางแหงก็
เปนแหลงน้ำใหมที่นำมาใชเพิ่มเติมขึ้นในสมัยหลังเมื่อไมนาน
มานี้ แตสำหรับแหลงน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามโบราณราชประเพณี
ที่ใชสืบตอกันมาอยางยาวนานที่สุดแหงหนึ่ง คงไดแก แหลง
น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อวา “สระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่” แหงเมืองสุพรรณบุรี
ที่มีเรื่องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตรที่นาสนใจอยางยิ่ง

สระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่
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ภูมิสถานของสระโบราณทั้งสี่
สระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ ตั้งอยูที่บานทาเสด็จ ตำบลสระแกว
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี หางจากตัวเมืองสุพรรณบุรี
มาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร โดยอยู
ใกลกับลำน้ำทาวา ซึ่งเปนลำน้ำสายเกาของแมน้ำสุพรรณบุรี
สระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ ประกอบดวย สระน้ำโบราณทรง
สี่เหลี่ยมผืนผา จำนวน ๔ สระอยูในปริมณฑลเดียวกัน มีชื่อวา
สระแกว สระคา สระยมนา และสระเกษ โดย สระแกว อยู
ดานเหนือสุด ถัดลงมาเปน สระคา สวน สระยมนา อยูทาง
ทิศตะวันตกของ สระคา และดานลางทางทิศใตเปนที่ตั้งของ
สระเกษ ที่มีขนาดใหญที่สุด นอกจากนี้ ในปจจุบันยังพบสระ
ขนาดเล็กอีก ๒ สระ ตั้งอยูระหวางสระยมนา และสระเกษ
บางทานเรียกวา สระอมฤต ๑ และ ๒ แมวาตำแหนงของสระ
ทั้งสองแหงนี้จะปรากฏอยูในผังของกรมศิลปากร มาตั้งแตป
พ.ศ.๒๕๐๙ แลว แตกลับไมปรากฏอยูในเอกสารจดหมายเหตุ
รุนเกาแตอยางใด จึงสันนิษฐานวานาจะเปนสระที่ขุดขึ้นใหม
ในระยะหลัง และมิไดมีความสัมพันธกับสระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่แต
อยางใด
บริเวณใกลกับสระเกษ มีคันดินอยู ๑ แนว กลาวกันวา
แนวคันดินดังกลาวนี้มีทอดตัวยาวไปทางทิศใต จนถึงเมืองเกา
แตปจจุบันถูกไถรื้อปรับพื้นที่จนเกือบสิ้นสภาพแลว คงเหลือ
เพียงไมมากนัก ดานบนของคันดินมีเจดียที่สรางใหมเมื่อ
ประมาณ ๔๐ ปตั้งอยู อยางไรก็ตามผลจากการขุดแตงทาง
โบราณคดีของกรมศิลปากร เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๙ พบวาดานลาง
ของเจดียมีฐานโบราณสถาน ๑ หลัง กอดวยอิฐ ลักษณะคลาย
ฐานของมณฑป แตไมสามารถศึกษารูปแบบที่สมบูรณได
เนื่องจากพบหลักฐานหลงเหลืออยูคอนขางนอย

ตำนานเรื่องเลาของชาวบาน
นิทานเชิงตำนานเลาถึงสระศักดิ์สิทธิ์แหงนี้วา ครั้งหนึ่ง
มีเจาเมืองผูครองนครองคหนึ่ง มีธิดา ๔ องค ชื่อ แกว คา
ยมนา และ เกต พระธิดาสามองคแรกมีสวามีเปนคนธรรมดา
แตธิดาองคสุดทองมีสวามีเปนลิงเผือก
ตอมาเมื่อเจาเมืองรูวาตนเองชราภาพลงมาก จึงคิดจะ
ยกเมืองใหกับลูกเขยครองแทน โดยตั้งกติกาวา ใหพระธิดา
ชวยกันขุดสระใหเสร็จภายใน ๗ วัน ผูใดขุดสระไดใหญที่สุด
ก็จะใหสวามีของธิดาองคนั้นเปนเจาเมืองแทน
ธิดาและสวามี ๓ คูแรก ตางชวยกันขุดสระ ยกเวนธิดา
องคสุดทองที่ตองขุดเพียงคนเดียว และก็ยังถูกพวกพี่กลั่นแกลง
โดยนำดินมาถมใส จนกระทั่งในคืนสุดทาย ธิดาเกตจึงออน
วอนใหลิงเผือกชวยเหลือ พญาลิงจึงพาพลพรรคลิงมาชวยขุด
จนไดสระใหญกวาสระของธิดาผูพี่ทั้งสาม และยังทำเปนเกาะ
กลางน้ำปลูกตนเกตเพื่อเปนสัญลักษณไวดวย
พอรุงเชา เจาเมืองเกิดสวรรคตไปกอน บรรดาเสนา
อำมาตยพิจารณากันแลว เห็นวา สระของเกตกับลิงเผือก
ใหญกวาของคูอื่น จึงมีมติมอบราชสมบัติใหครอบครองแทน
ธิดาองคพี่ทั้งสามและสวามีไมพอใจ จึงขโมยพระขรรค
ศักดิ์สิทธิ์หนีไป พญาลิงเผือกออกติดตามไปทันกันที่สระเกต
พวกพี่จึงขวางพระขรรคลงสระ บังเอิญถูกตนเกตขาดสะบั้น
ลมลง และพระขรรคก็จมสูญหายไปดวย ตั้งแตนั้นมาสระ
ดังกลาวจึงกลายเปนสระศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากมีพระขรรค
ศักดิ์สิทธิ์อยูภายในสระแหงนี้
ตำนานดังกลาว คงเปนการแตงขึ้นโดยผูคนในรุนหลัง
เพื่อเลาถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสระทั้งสี่ ซึ่งเรื่องเลาประเภทนี้
ถือเปนขนบอยางหนึ่งที่มักพบอยูเสมอในสังคมไทยครั้งอดีต
เพื่อแสดงใหเห็นถึงมูลเหตุแหงความศักดิ์สิทธิ์ของบริเวณพื้นที่
ตางๆ นั่นเอง

แหลงน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีที่หลากหลาย
สระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ของเมืองสุพรรณบุรี เปนแหลงน้ำ
ศักดิ์สิทธิ์ตามโบราณราชประเพณี ที่ใชเปนน้ำสรงมุรธาภิเษก
ของพระมหากษัตริยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มาตั้งแต
สมัยอยุธยาสืบตอกันมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร โดยมีเอกสาร
จดหมายเหตุระบุเอาไวอยางชัดเจน ขั้นตอนทั่วไปในการนำ
น้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระทั้งสี่จะมีการทำพิธีพลีกรรมตักน้ำ แลวจึง
ประกอบพิธีเสกน้ำดวยพระพุทธมนตหรือเทพมนตเพื่อความ
เปนสวัสดิมงคล ในลำดับตอไป กอนที่จะนำไปผสมกับน้ำจาก
แหลงน้ำศักดิ์สิทธิ์แหงอื่นเพื่อนำไปเขาใชในพระราชพิธีอันเปน
มงคลตางๆ
แตเดิมน้ำจากสระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่คงใชเฉพาะในพระราชพิธีหรือรัฐพิธีสำคัญ ดังเชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระ
ราชพิธีมหาอุปราชาภิเษก และพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒนสัตยา
ซึ่งพระราชพิธีเหลานี้ลวนมีความสำคัญระดับสูงทั้งสิ้น
สำหรับขั้นตอนในการพลีกรรมตักน้ำจากสระศักดิ์สิทธิ์
ทั้งสี่นั้น เอกสารจดหมายเหตุแตเดิมไมไดระบุขั้นตอนที่ชัดเจน
เทาใดนัก แตมาพบในจดหมายเหตุครั้งรัชกาลที่ ๔ เมื่อ พ.ศ.
๒๔๐๗ ที่ใหรายละเอียดขั้นตอนเอาไววา เมื่อจะกระทำพิธี
ตักน้ำ ไดใหหมอยอดสี่กรมชาง และขุนพิไชยฤกษโหร เชิญ
ทองตราออกมายังพญาสุพันและกรมการ โดยใหจัดการปลูก
ศาลที่สระๆ ละศาล และจัดบายศรี ๔ สำรับ ศีรษะสุกร ๔
ศีรษะ เครื่องกระยาบวช และใหจัดผาขาว เพื่อใหโหรนุงหม
จากนั้นเมื่อถึงวันที่กำหนดก็ใหพญาสุพันและกรมการพรอมกับ
หมอยอดสี่ และขุนพิไชยฤกษออกไปที่สระเพื่อตั้งการบวงสรวง
เมื่อโหรบอกฤกษแลวใหยิงปนเปนสัญญาน จึงตักน้ำจากสระ
ทั้งสี่ที่ใสสะอาดดี ใชผาขาวกรองอยาใหมีผง นำน้ำใสในกระถาง
เอาผาขาวปดปากกระถางแลวเอาเชือกผูกประทับตราใหมั่นคง
และมอบใหหมอยอดสี่กับขุนพิไชยฤกษ นำเขาไปยังกรุงเทพ
โดยเร็ว

สมุดไทดำ จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔ จ.ศ.๑๒๑๗ เลขที่ ๖๘
เรื่อง หนังสือถึงพระยาสุพรรณบุรี
ใหนายกองชางถือหนังสือมาตองพระราชประสงคน้ำ
(สำเนาภาพจาก สำนักหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร)

รัชกาลที่ ๕ กับการเสด็จประพาสสระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๑ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดำเนินมายังสระ
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ของเมืองสุพรรณบุรี ในครั้งนั้นทรงมีพระราช
หัตถเลขา พระราชทานไปยังสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับสระศักดิ์สิทธิ์อยูดวย
ในที่นี้ขอคัดสำเนาจากตนฉบับพระราชหัตถเลขาพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่เก็บรักษาไวที่สำนักหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ โดยรักษาอักขรวิธีตามตนฉบับเดิม
ดังนี้

แนวคันดินใกลกับสระเกษ ดานลางมีฐานอาคารกอดวยอิฐ
แตเจดียดานบนเปนสิ่งกอสรางใหม

“... ที่สระนั้นมีสัญฐานตางๆ อยูอยางไมเปนระเบียบ
ตรงทางที่ขึ้นไปถึงสระคากอน สระยมนาอยูขางเหนือ สระแกว
อยูตวันตกเกือบจะตรงกับสระคา สระเกษอยูขางใตแนวเดียว
กับสระแกว แลเห็นปรากฏวาเปนสระที่ขุด มีเจดียซึ่งวามีพร
รูปหนึ่ง ไลเลียงเอาชื่อไมได ไปกอเสริมฐานของเกา ที่สระคา
แหงหนึ่ง สระยมนาแหงหนึ่ง ที่สระแกวเปนศาลเจา ที่ซึ่งสำหรับ
บวงสรวงกอนตักน้ำสรง แตที่สระเกษนั้นมีคันดินสูงยาวไปมาก
ที่บนนั้นมีรากกอพื้นดินสูงจะเปนเจดียมณฑป ซึ่งถูกแกแต
ไมสำเร็จ สงไสยวาที่เหลานี้นาจะเปนเทวสถานมิใชวัด สระที่
ขุดไวเหลานี้เปนสระสำหรับพราหมณลงชุบน้ำ ใหผาเปยกเสีย
กอนที่จะเขาไปมัสการตามลัทธิสาศนาพราหมณ จึงจะไดเปน
สระที่ศักดิ์สิทธิ์ คันดินที่กลาวนี้วามียาวไปมาก นาจะเปนถนน
ถึงเมืองเกา ที่นี่นาจะเปนเทวสถานวัดพราหมณที่ศักดิ์สิทธิ์
แหงหนึ่งมาแตสุพรรณเกา จึงไดใชน้ำนี้เปนน้ำอภิเษกสืบมา
แตโบราณ กอนพรพุทธสาศนามาประดิษฐานในประเทศแถบนี้
มีเรื่องที่เกี่ยวถึงหลายเรื่อง เชนพรเจาประทุมสุริวงษ เปนเจาที่
เกิดในดอกบัว มาแตประเทศอินเดีย อันเปนเจาแผนดินที่ ๑
ที่ ๒ ในวงษพรอินทรที่ครองกรุงอินทปถพรนครหลวงเจา
ของพรนครวัด กอนพุทธสาศนากาลจะราชาภิเศกตองใหมา
ตักน้ำสี่สระนี้ไป แลในการพรราชาพิธีอภิเศกตางๆ ตองใชน้ำ
สี่สระนี้ พรเจาสินธพอมรินทรพรยาแกรกราชาภิเศก กรุงละโว
ประมาณ ๑๔๐๐ ปก็วาใชน้ำสี่สระนี้ราชาภิเศก พรเจาอรุณ
มหาราชกรุงศุโขทัยจะทำการราชาภิเศกก็ตองลงมาตีเมือง
เหลานี้ใหอยูในอำนาจ แลวจึงตักน้ำไปราชาภิเศก จึงเปน
ธรรมเนียมเจาแผนดินสยามทุกพระองค สรงมุรธาภิเศกแรก
เสวยราชแลตลอดมาดวยน้ำสี่สระนี้ มีเลขประจำเฝาสระรักษา

อยางกวดขัน เพราะเหตุที่มีเจาแผนดินเมืองใกลเคียงมาลัก
ตักน้ำไปกระทำอภิเษก จนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้ พรเจากาวิโลรส
เปนพรเจาขึ้นใหมๆ ไดใหมาลักน้ำสี่สระนี้ขึ้นไปทำอภิเศกเปน
ขอหนึ่งในคำที่ตองหาวาเปนขบถ
“ลัทธิที่ถือน้ำสระเปนน้ำอภิเษกนี้ ปรากฏชัดวา เปนตำรา
พราหมณเชนกับมหาภาระตะ อรชุณตองไปเที่ยวปราบปราม
เมืองทั้งปวง แลสรงน้ำในสระที่เมืองนั้นหามหวงตลอดจนถึง
สระในปาพรหิมพานตเปน ๖๔,๖๕ สระ จึงไดมาทำอัศวเมศ
ซึ่งเปนพิธีสำหรับเปนจักรพรรดิ แตเหตุไฉนที่สี่สระนี้จึงขลังนัก
ไมปรากฏ คงจะมีตัวครูบาที่สำคัญเปนที่นับถือทั่วไป มาขุดสระ
แลมาผูกเวทมนตไวอยางหนึ่งอยางใด ราษฎรในเมืองนี้มี
ความกลัวเกรงเปนอันมาก น้ำในสระก็ไมใช ปลาในสระก็ไมกิน
มีหญาขึ้นรกเต็มอยูในสระ มีจรเขอยูทั้งสี่สระ ไดทราบมาแรก
ที่ทูลกระหมอมรับสั่งวาน้ำทวมถึง แตเวลานี้ซึ่งเปนเวลาน้ำมาก
พอปริ่มๆ ไมทวม เห็นจะเปนบางปจึงจะทวม แตน้ำลนขอบสระ
ทางที่เดินตองพูนขึ้นหนอยหนึ่งแตกระนั้นก็ชื้นๆ นาจะทวม
ไดจริง น้ำสระคา สระยมนาไมสูสอาดมีสีแดง แตน้ำสระแกว
สระเกษใสสอาด
“ไดหยุดบวงสรวงแลตักน้ำแลวขึ้นไปกินเขา พรยาสุนทร
บุรีเลี้ยงที่บนคันดิน ชาวสุพรรณอยูขางจะ เปนคนนับถือ
เจานายจัด นับถือบูชาอธิฐานไดจะถวายอไรเจาดูเหมือนจะ
ไดบุญที่สุดจนเสื่อที่สานมาสำหรับใหนั่งก็มีคำอธิฐานติด
ใกลไปขางพรพุทธเจามากกวาอยางอื่น
“เมื่อวานนี้มีผูหญิงแกคนหนึ่งลงเรือ มีตนไมตั้งมาในเรือ
พายตามมา แตไมไดชอง พึ่งมาไดชองวันนี้ นำตนไมนั้นเขามา
ใหเปนตนโพ ถามวาเหตุใดจึงไดเอาตนโพนี้มาให บอกวา
ตนโพนี้เกิดขึ้นที่ทานไมเขาใจถามวาเหตุไรจึงวาเชนนั้น บอกวา
ไดไปซื้อทานที่อยูในกระจกไปติดไวที่เรือน ตนโพก็งอกขึ้นบน
หลังหีบที่ตรงรูปนั้นเปน ๗ ตน จึงไดเอากากมพราวแลดินมา
ประกอบเขาไว สูงถึง ๒ ศอกเศษ พอเสด็จจึงไดนำมาให
เห็นวาเขาทีดีอยู จึงไดใหเอาไปดวย ไดแยกออกเปนตนปลีก
๓ ตน รวมเปนกอ ๔ ตนไวกอหนึ่ง ปลูกประจำสระทั้งสี่เปน
ที่รฤกวาไดขึ้นไปถึงทั้งสี่นั้น...”

สระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ในอดีต
พื้นที่บริเวณแหลงน้ำสระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ ซึ่งมีความสำคัญ
มาตั้งแตสมัยอยุธยานั้น สันนิษฐานวาคงมีการแตงตั้งเจาหนาที่
ผูดูแลรักษาสระมาตั้งแตแรก เพื่อปองกันไมใหเจาเมืองอื่นมา
ลักลอบตักน้ำไปใช แตก็ไมปรากฏรายชื่อผูรักษาสระอยาง
ชัดเจน
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๓-๔ เริ่มพบเอกสารจดหมายเหตุ
กลาวถึง ชื่อของ “ขุนคงคา” วาเปนผูดูแลรักษาสระศักดิ์สิทธิ์
ทั้งสี่ โดยมีเลกในสังกัดจำนวนหนึ่งในเขตชุมชนโดยรอบ เพื่อ
ชวยกันดูแลรักษาสระเหลานี้
สำหรับตำแหนงพนักงานดูแลพิทักษสระนั้น มีการรับ
ราชการติดตอกันเรื่อยมา จนกระทั่งถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว จึงไดยุบเลิกตำแหนงดังกลาว

อรุณศักดิ์ กิ่งมณี
จบการศึกษาปริญญาตรีและโท
จากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนใจเปนพิเศษเกี่ยวกับเรื่องเทพฮินดู
รวมถึงประติมานวิทยาของพุทธและฮินดู ปจจุบันรับราชการตำแหนง
นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

อางอิง
๑. ทรงสรรค นิลกำแหง, “น้ำศักดิ์สิทธิ์” โลกประวัติศาสตร ปที่ ๖
ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม) ๒๕๔๓, หนา ๕-๑๘
๒. นุชนารถ กิจงาม (บรรณาธิการ) “น้ำศักดิ์สิทธิ์ (ภาคผนวก๓)
“ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก : ประวัติศาสตรจากจารีตประเพณี
จากพระราชนิพนธ “ยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย รัชกาลที่ ๒” พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ , กรุงเทพ : บริษัทเอดิสัน เพรสโพรดักส
จำกัด, ๒๕๔๖
๓. ตรี อมาตยกุล, “สระแกว สระคา สระยมนา สระเกต” โบราณวิทยา
เรื่องเมืองอูทอง ,พระนคร : หางหุนสวนจำกัดศิวพร, ๒๕๐๙
๔. ส.พลายนอย, “น้ำสรงมุรธาภิเษก “ศิลปวัฒนธรรม ปที่ ๑๓ ฉบับ
ที่ ๗ (พฤษภาคม ๒๕๓๕) ,หนา ๑๐๔-๑๑๓
๕. มนัส โอภากุล, ประวัติศาสตรและโบราณคดีเมืองสุพรรณบุรี
กรุงเทพ : จินดาสาสนการพิมพ, ไมปรากฏปพิมพ
๖. วารุณี โอสถารมย, เมืองสุพรรณบนเสนทางการเปลี่ยนแปลงทาง
ประวัติศาสตร พุทธศตวรรษที่ ๘ – ตน พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ,
กรุงเทพ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๗
๗. อัตถสิทธิ์ สุขขำ และ เยาวลักษณ บุนนาค , รายงานเบื้องตน
การดำเนินงานทางโบราณคดี สระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ ประจำป
งบประมาณ ๒๕๔๙ , เอกสารพิมพคอมพิวเตอร, ๒๕๔๙
เอกสารชั้นตน
๑. หอวชิรญาน แผนกตัวเขียนและจารึก หอสมุดแหงชาติ,
จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔ จ.ศ.๑๒๑๗ (พ.ศ.๒๓๙๘) เลขที่ ๖๘
เรื่องหนังสือถึงพระยาสุพรรณบุรี ใหนายกองชางถือหนังสือมา
ตองพระประสงคน้ำ
๒. หอวชิรญาน แผนกตัวเขียนและจารึก หอสมุดแหงชาติ,
จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔ จ.ศ.๑๒๒๒ (พ.ศ.๒๔๐๓) เลขที่ ๑๕๙
เรื่องหนังสือพระศรีสหเทพราช ปลัดกรมมหาดไทยมาถึงพญาสุพัน
๓. หอวชิรญาน แผนกตัวเขียนและจารึก หอสมุดแหงชาติ,
จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔ จ.ศ. ๑๒๑๖ (พ.ศ.๒๓๙๗) เลขที่ ๔๑
เรื่องรางตราถึงพระยาสุพรรณ เรงใหทำพระปรางคทั้งสี่สระ
๔. หอจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔ จ.ศ. ๑๒๒๖
เลขที่ ๖๑ เรื่องสารตราถึงเมืองสุพัน ใหหมายขุนพิไชย ฤกษโหร
ออกไปตักน้ำ สระแกว คา ยมนา เกษ ปชวด
๕. หอจดหมายเหตุแหงชาติ, ใบบอกเมืองสุพรรณบุรี วันอาทิตยที่
๑๕ กันยายน ร.ศ.๑๐๘ รหัสเอกสารที่ ร.๕ ม.๒.๑๒ ก/๔
๖. หอจดหมายเหตุแหงชาติ,ขาวตัดหนังสือพิมพ (๒ พ.ค. ๒๔๗๑ –
๑๖ พ.ย. ๒๔๗๒) รหัสเอกสาร ร.๗ ม.๒๖.๕ ก/๙

บน : เจาพอเทพารักษที่ประดิษฐานภายในศาล
ลาง : ศาลเจาพอเทพารักษ (สรางใหม) ภายในบริเวณสระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่

บนซาย :
พิธีพลีกรรมตักน้ำ เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
กระทำพิธีตักน้ำที่สระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ลางซาย :
สมุดไทดำ จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔ จ.ศ.๑๒๑๖ เลขที่ ๔๑
เรื่อง รางตราถึงพระยาสุพรรณ เรงใหทำพระปรางคทั้งสี่สระ
(สำเนาภาพจาก สำนักหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร)

ปจจุบันของสระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่
สระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ ไดรับการประกาศขึ้นทะเบียนเปน
โบราณสถานสำคัญของชาติตั้งแตป พ.ศ.๒๔๗๘ และมีการ
กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๘ โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๙๘ ง. วันที่ ๒๒
เมษายน ๒๕๔๘ มีพื้นที่โบราณสถานประมาณ ๔๕ ไร ๗๐
ตารางวา
เมื่อราวป พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๔ กรมศิลปากรไดดำเนินการ
ขุดลอกสระศักดิ์สิทธิ์มาแลวครั้งหนึ่งและปลูกตนไมเพิ่มเติมกวา
๘๐๐ ตน แตเมื่อเวลาผานมานาน สภาพของสระศักดิ์สิทธิ์ก็
ทรุดโทรมลงไปอีก
จนในป พ.ศ.๒๕๔๙ จังหวัดสุพรรณบุรี รวมกับสำนัก
ศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี กรมศิลปากร ไดดำเนินการอนุรักษ
และพัฒนาโบราณสถานแหงนี้ขึ้นอีกครั้งโดยทำการขุดลอก
สระทั้งหมด รวมถึงปรับปรุงสภาพภูมิทัศนใหมีความงดงาม
อีกทั้งยังไดมีการถายโอนภารกิจขั้นพื้นฐานในการบำรุงรักษา
ใหกับเทศบาลตำบลทาเสด็จเปนผูดูแลรักษา ซึ่งทางเทศบาล
ตำบลทาเสด็จก็ไดดูแลรักษาพื้นที่ไดเปนอยางดียิ่ง ทำให
แหลงน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ๔ สระ มีความงดงามและทรงคุณคา
ดังที่ปรากฏอยูในปจจุบันนี้

