


มหาเจติยสถาน

กลางเมือง

ÍÃØ³ÈÑ¡´Ôì ¡Ôè§Á³Õ

นครปฐมโบราณ

 หากเอยถึงปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดนครปฐม

แลว ผูคนสวนใหญคงนึกไปถึงองคพระปฐมเจดียที่

สูงใหญเปนศรีสงาแหงเมืองนครปฐมเปนลำดับแรก 

แตความจริงแลวยังมีเจดียอีกองคหนึ่งที่มีความสำคัญ

ไมยิ่งหยอนไปกวากันเลย พระเจดียองคนี้มีนามวา 

“พระประโทณเจดีย” ซึ่งเปนเจดียที่ตั้งอยูในตำแหนง

กึ่งกลางของเมืองโบราณสมัยทวารวดี เมื่อกวาพันป 

ซึ่งปจจุบันรูจักในชื่อวาเมืองนครปฐมโบราณ ในขณะที่

พระปฐมเจดียนั้นเปนเจดียที่ตั้งอยูนอกกำแพงเมือง

ออกไป แตเนื่องจากองคพระปฐมเจดียไดรับการ

สรางเสริมขึ้นมาใหมในสมัยรัชกาลที่ ๔ จนมีขนาด

ใหญโตและยังถือเปนปุณยริกสถานสำคัญของชาติ 

ในขณะที่พระประโทณเจดียเพิ่งไดรับการขุดแตงและ

บูรณะขึ้นใหม เมื่อราว ป พ.ศ. ๒๕๕๐ มานี้เอง ผูคน

ทั่วไปจึงยังไมทราบถึงความสำคัญของเจดียองคนี้

กันอยางแพรหลายเทาใดนัก

  “...ถึงประโฑณารามพราหมณเขาสราง 

 เปนพระปรางคแตบูราณนานนักหนา

 แตครั้งตวงพระธาตุพระศาสดา   

 พราหมณศรัทธาสรางสรรคไวมั่นคง

 บรรจุพระทะนานทองของวิเศษ   

 พี่นอมเกศโมทนาอานิสงส

 จุดธูปเทียนอภิวันทนดวยบรรจง   

 ถวายธงแพรผาแลวลาจร...”

 

 (นิราศพระแทนดงรัง ของหมื่นพรหมสมพัตร 

(เสมียนมี) สันนิษฐานวาแตงเมื่อราวป พ.ศ. ๒๓๗๙)

ฐานดานลางของพระประโทณเจดีย

เปนลักษณะของฐานเจดียสมัยทวารวดี

พระประโทณเจดีย ภายหลังการขุดแตงและบูรณะ

โดยกรมศิลปากรเมื่อป พ.ศ.๒๕๕๐ พบวาฐานลางเปนเจดีย

สมัยทวารวดี สวนปรางคดานบน สันนิษฐานวามาสราง

เพิ่มเติมในสมัยอยุธยาตอนปลายหรือตนรัตนโกสินทร



เลาขาน...ตำนานองคเจดีย

 คำวา “ปโทณเจติย” ในภาษาบาลี มีความหมายถึง 

อนุสรณแหงกะลามะพราว ที่โทณะพราหมณเคยใชเปน

ทะนานตวงแบงพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค

ใหกับกษัตริยทั้งแปดหัวเมือง ภายหลังการถวาย

พระเพลิงพระบรมศพองคพระสัมมาสัมพุทธเจาในครั้ง

พุทธกาล

 ตำนานและเรื่องเลาของชาวบานที่มีความเกี่ยวของ

กับพระประโทณและพระปฐมเจดียมีอยูหลายฉบับ 

บางฉบับก็มีเนื้อความคลายกัน แตบางฉบับก็เลา

แตกตางกันออกไป อันเปนปกติธรรมดาของตำนาน

ที่แตเดิมเปนเรื่องเลาสืบตอกัน จึงอาจมีการเพิ่มเติม

เนื้อเรื่องใหเหมาะสมกับรสนิยมของผูเลา เมื่อนำมา

บันทึกเปนลายลักษณอักษรจึงทำใหมีเนื้อความตางกัน

ออกไปบาง

 ในสวนของตำนานพระประโทณเจดียที่จะขอนำมา

เลาในครั้งนี้ เปนตำนานฉบับของพระยามหาอรรถนิกร 

ฉบับนายทอง และฉบับนายออง ไวกำลัง ซึ่งมีเนื้อความ

ใกลเคียงกัน โดยเลาถึงมูลเหตุของการสรางมหาเจติย-

สถานพระประโทณเจดียไววา

 ครั้งหนึ่ง เมื่อเมืองนครไชยศรียังมิไดกำเนิดขึ้นนั้น 

มีบานพราหมณอยูตำบลหนึ่งเรียกกันวา บานโทณะ

พราหมณ ซึ่งเปนผูสืบสายสกุลมาจากพราหมณผูที่นำ

โทณะ หรือทะนานทองที่ตวงแบงพระบรมสารีริกธาตุ

ครั้งพุทธปรินิพพานมายังดินแดนแถบนี้ โดยไดนำ

ทะนานทองมาบรรจุไวในเรือนหิน เมื่อครั้งพุทธศักราช

ได ๑๑๓๓ ป

 ครั้นตอมา มีพระยาองคหนึ่งชื่อ ทาวศรีสิทธิไชย-

พรหมเทพ ไดมาสรางเมืองนครไชยศรีขึ้น และปกครอง

บานเมืองนี้อยางสงบสุข ตอมาเจาเมืองลงกาอยากได

ทะนาน (โทณะ) ที่บรรจุอยูในเรือนหินไปไวยังลังกาทวีป 

จึงสงพราหมณนามวา พระกัลยาดิศเถรเจามาเปนผูขอ

ทะนานจากพระเจาศรีสิทธิไชย ซึ่งฝายพระเจาศรีสิทธิไชย

ก็ยินดียกให โดยขอแลกกับพระบรมสารีริกธาตุหนึ่ง

ทะนาน เจาเมืองลงกาก็ยินยอมและสงพระบรมสารีริก-

ธาตุมาใหตามที่ขอไป ฝายพระเจาศรีสิทธิไชยไดไปแจง

แกหมูพราหมณผูรักษาเรือนหินวาขอทะนานทองไปให

เมืองลงกา แตเหลาพราหมณไมยอมใหทะนานดังกลาว

 พระเจาศรีสิทธิไชยโกรธเหลาพราหมณทั้งหลาย  

จึงยกรี้พลออกไปตั้งเมืองใหมชื่อเมืองปาวัน แลวสราง

พระไสยาสนองคใหญเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

ไวภายใน จากนั้นก็ยกทัพมาแยงชิงทะนานทองไปจาก

พราหมณ แลวสงไปใหเจาเมืองลงกา พระเจาลงกาก็นำ

ไปบรรจุไวในสุวรรณเจดีย

 ตอมาเมื่อพุทธศักราชได ๑๑๙๙ ป มีกษัตริยจาก

ละโวชื่อ กากะวรรณดิศราช ไดมากอสรางพระเจดีย

ลอมเรือนหินที่เคยบรรจุทะนานทอง แลวใหชื่อวา 

พระประโทณเจดีย มาตั้งแตครั้งนั้น

ภาพถายเกาของพระประโทณเจดีย กอนการบูรณะ



 สวนตำนานบางเรื่อง กลาวถึง พระประโทณวา

เปนเจดียที่พญาพานสรางขึ้นเพื่อลางบาปจากการ

ที่ไดฆายายหอมผูมีบุญคุณแกตน โดยเลาวา ครั้งหนึ่ง

ที่เมืองศรีวิชัย มีกษัตริยครองราชยชื่อ พญากง 

ในครั้งนั้น มเหสีไดประสูติราชบุตรพระองคหนึ่ง 

(บางเรื่องเลาวาเมื่อประสูติไดเอาพานทองมารองรับ 

แตพระพักตรกระทบกับขอบพานเปนแผล จึงเรียกวา 

พญาพาน) โหราจารยทำนายวาราชบุตรมีบุญญาธิการ

มาก แตจะทำปตุฆาต พญากงจึงใหทหารนำทารก

ไปทิ้งในปา ปรากฏวายายหอมซึ่งเปนชาวบานแถบนั้น

ไปพบจึงไดเก็บไปเลี้ยงไวจนเติบโตเปนหนุม ก็นำไป

ถวายใหกับเจาเมืองราชบุรีเลี้ยงเปนบุตรบุญธรรม

 ขณะนั้น เมืองราชบุรียังถือเปนเมืองขึ้นของ

เมืองศรีวิชัยอยู ครั้งหนึ่งเมื่อถึงคราวตองสงเครื่องราช

บรรณาการ ราชบุตรไมเห็นดวย จึงประกาศแข็งเมือง 

จนในที่สุดไดมีการรบกันระหวางพญากงกับราชบุตร 

ผลปรากฏวาราชบุตรเปนฝายไดชัยชนะและประหาร

พญากงในสงคราม จากนั้นจึงเขายึดเมืองศรีวิชัย

 เมื่อเขาเมืองได พบกับมเหสีของพระเจาศรีวิชัย 

(ซึ่งเปนพระราชมารดาของตน แตราชบุตรไมทราบ) 

มีความประสงคอยากไดเปนชายาของตน เทพยดาจึง

แปลงกายมาเปนแมวทำอุบายใหราชบุตรรูวาเปน

มารดาแหงตน และทราบวาพญากงเปนพระราชบิดา 

พญาพานโกรธแคนยายหอมที่ไมเลาเรื่องทั้งหมดให

ตนทราบ และทายสุดไดนำยายหอมไปฆา คนทั้งปวง

จึงเรียกราชบุตรวา พญาพาน เพราะไมรูจักบุญคุณคน 

 ตอมาพญาพานสำนึกผิด จึงอยากลางบาปในการ

ฆาผูมีบุญคุณ พระสงฆจึงขอใหสรางเจดียชดใชบาป 

โดยพญาพานไดสรางเจดียที่สูงชั่วนกเขาเหิน 

(พระปฐมเจดีย) เพื่อลางบาปที่กระทำปตุฆาต และ

สรางพระประโทณเพื่อลางบาปในการฆายายหอม

ผูเลี้ยงดูตนมา

ภาพถายทางอากาศบริเวณเมืองนครปฐมโบราณ



เมืองนครปฐมโบราณ...เมืองทวารวดีที่ใหญที่สุด

ของไทย

 เมืองนครปฐมโบราณ (บางทานเรียกเมืองนคร-

ไชยศรีโบราณ) เปนเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่มีอายุ

ตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๕ เปนตนมา หรือมี

อายุเกากวาพันปมาแลว เมืองแหงนี้ถือเปนเมืองโบราณ

สมัยทวารวดีที่มีขนาดใหญที่สุดของไทย โดยมีลักษณะ

ผังเมืองเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผามุมมน กวางประมาณ 

๒,๐๐๐ เมตร และยาวประมาณ ๓,๖๐๐ เมตร

 เมืองโบราณแหงนี้ มีพระประโทณเจดียอยูใน

ตำแหนงศูนยกลางของเมือง และนาจะมีเจดียอีกหลาย

องคอยูภายในเมือง แตสวนใหญถูกบุกรุกทำลายไป

เกือบหมดแลว นอกจากนี้ ทางดานทิศตะวันตกนอก

ตัวเมือง หางออกไปประมาณ ๒ กิโลเมตร เปนที่ตั้ง

ของพระปฐมเจดีย ซึ่งแตเดิมคงเปนศาสนสถานสำคัญ

สมัยทวารวดีอีกแหงหนึ่ง จึงมีความเปนไดวา ในครั้ง

สมัยทวารวดีมีการแบงพื้นที่ของพุทธสถาน โดยมีวัด

คามวาสีอยูในเมือง และวัดอรัญวาสี (วัดปา) ที่อยู

นอกเมือง ดังเชนที่เคยพบกันมาแลวทั้งในอินเดียและ

ลังกา

พระประธม-พระประโทณ : 

ศรีพระมหานครกรุงศรีอยุธยา 

 พระปฐมเจดียและพระประโทณเจดียที่เปน

ศาสนสถานในสมัยทวารวดี เมื่อผานกาลเวลาอัน

ยาวนานก็ยอมทรุดพังลงมาบางอันเปนเรื่องปกติ

ธรรมดาของโลก อยางไรก็ตาม เมื่อผานมาถึงสมัย

กรุงศรีอยุธยานั้น เจดียทั้งสองก็ยังถือเปนศาสนสถาน

ศักดิ์สิทธิ์ที่ผูคนในสมัยอยุธยาใหความเคารพเปน

อยางสูง ดังเชนที่ปรากฏในเอกสารหอหลวง (บันทึก

คำใหการชาวกรุงเกา) สมัยอยุธยา ที่ระบุถึงปูชนีย-

สถานซึ่งเปนหลักเปนประธานพระนคร และเปนที่

เฉลิมพระเกียรติยศกรุงศรีอยุธยา โดยระบุชื่อของ 

“พระประธมพระประโทณ” วา “...เปนมหาธาตุใหญ

อยูที่แขวงนครไชยศรี ๒ องค ...สิ่งนี้เปนศรีพระมหา

นครกรุงศรีอยุธยาสืบมาแตโบราณ...”

 สมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยา ที่เปนเอกสารสมัย

อยุธยาตอนปลาย ไดเขียนภาพของพระปทม (ประธม) 

และพระปโทณ (ประโทณ) เอาไวดวย โดยดานลาง

ใตภาพพระปโทณ มีขอความเขียนวา “ปโทนเมื่อสาง

สาศนาได ๑๑๙๙ ป”  ซึ่งเปนป พ.ศ. ที่สอดคลองกับ

เรื่องราวในตำนานที่กลาวมาแลว โดยในภาพเขียน

ดังกลาว รูปทรงของพระประโทณมีสวนยอดดานบน

เปนทรงปรางค ซึ่งแสดงใหเห็นวา องคพระประโทณ

เจดียมีการกอเสริมดานบนเปนเจดียทรงปรางคมา

ตั้งแตสมัยอยุธยาแลว และยอมแสดงใหเห็นถึงความ

สำคัญของพระประธมและพระประโทณที่มีมาครั้ง

สมัยอยุธยาดวย
ภาพจากสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยา

ที่เขียนภาพของ พระประธม-พระประโทณ เอาไว



รูปลักษณะ...พระประโทณเจดีย

 แตเดิมนั้น พระประโทณเจดียมีลักษณะเปน

เนินดินสูงใหญ โดยมีพระปรางคขนาดยอมอยูบนยอด 

ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐ กรมศิลปากรโดย

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี ไดดำเนินการขุดแตง

และบูรณะโบราณสถานแหงนี้ ผลการขุดแตงทาง

โบราณคดีพบวา บริเวณใตเนินดินดานลางเปน

ฐานเจดียสมัยทวารวดีขนาดใหญ ที่มีอายุกวาพันป

มาแลวหลงเหลืออยูภายใน

 ลักษณะของฐานเจดียสมัยทวารวดีที่ขุดคนพบ 

เริ่มตนจากลานปูอิฐ ซึ่งบริเวณมุมทั้งสี่ของเจดีย มีฐาน

ทรงกลมรูปทรงคลายดอกบัวบาน เสนผานศูนยกลาง

ประมาณ ๕๐ เซนติเมตร อยูโดยสันนิษฐานวาอาจเปน

หลักมุมเขตศักดิ์สิทธิ์ หรือเสาโคมไฟก็เปนได

 พระประโทณสมัยทวารวดี มีฐานเริ่มตนเปนฐาน

เขียงเรียบ รองรับฐานยกเก็จซอนกันสองชั้น จากนั้น

จึงเปนลานประทักษิณที่มีเจดียประจำมุมทั้งสี่มุม 

สวนกลางเปนฐานยอเก็จสี่เหลี่ยม ที่ตรงกลางทำเปน

จระนำเวาเขาไป โดยแตเดิมอาจประดิษฐานพระพุทธรูป

ยืนในแตละซุม สวนตอขึ้นไปพังทลายไปมากจนยาก

ที่จะสันนิษฐานรูปแบบแนชัด ดานบนสุดเปนเจดีย

ทรงปรางคที่สรางในสมัยอยุธยาตอนปลายและอาจมี

การบูรณะเพิ่มเติมในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนดวย

 บริเวณกึ่งกลางของเจดียแตละดาน มีบันไดกอดวย

อิฐเพื่อใชเปนทางขึ้นสูลานประทักษิณดังที่กลาวมาแลว 

แตสิ่งที่นาสังเกตคือ บันไดดังกลาวไมนาจะสราง

พรอมกับเจดียสมัยแรก เนื่องจากเปนการทำบันได

ไปแปะติดไวกับผนังเจดียเทานั้น

 หลักฐานจากการขุดแตงทางโบราณคดี พบวา 

พระประโทณเจดียหลังจากมีการกอสรางในสมัยทวารวดี 

เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ แลว คงมีการบูรณะ 

โดยการกอพอกเพิ่มเติมจากเดิมที่เปนฐานซอนสองชั้น 

เปนสามชั้นและสรางบันไดเพิ่ม แตการกอสรางดังกลาว

คงมีระยะไมหางจากการกอสรางครั้งแรกมากนัก และ

ตอมาคงถูกทิ้งรางไปนาน จนในสมัยอยุธยาตอนปลาย 

จึงมีการเกลี่ยอิฐบนยอดเนินเจดียที่พังทลายลงมาแลว 

และสรางพระปรางคขึ้นไวบนยอดดานบน ดังที่ปรากฏ

จากสมุดภาพไตรภูมิดังที่ไดกลาวถึงมาแลว

 ศาสตราจารย ดร.สันติ เล็กสุขุม ผูเชี่ยวชาญดาน

ประวัติศาสตรศิลปะไทย ไดใหขอสันนิษฐานของรูปทรง

เจดียสมัยทวารวดีที่พระประโทณเจดีย ในบทความ

เรื่อง “รูปแบบสันนิษฐานจากซากเจดียสมัยทวารวดี

ที่นครปฐม”  ไวอยางนาสนใจวา “...รูปแบบที่นาเปน

ไปได ไดแกสวนลางฐาน ๒ ชั้นซอนลดหลั่น ชั้นบนมี

ยอดบริวารประจำมุมบนลาน ลานฐานกวางของชั้นนี้

รองรับสวนกลาง ซึ่งมีจระนำประดิษฐานพระพุทธรูป 

มุมบนทั้งสี่ของสวนกลางมียอดบริวารประจำมุมดวย

เชนกัน สวนบนมียอดบริวารและประธานทรงมะนาว

ตัด...”

รูปลักษณสันนิษฐานของเจดียพระประโทณ ในสมัยทวารวดี

(ภาพสันนิษฐาน โดย ศาสตราจารย ดร. สันติ เล็กสุขุม)



อนุสาวรียหลวงพอชุม : 

พิพิธภัณฑกลางแจงภายในวัด

 บริเวณใกลกับหมูกุฏิสงฆ มีเจดียขนาดเล็กหรือ

อนุสาวรียแหงหนึ่งใชเปนที่บรรจุอัฐิของพระครูสมถ-

กิตติคุณ (ชุม) อดีตเจาอาวาสวัดพระประโทณเจดีย 

อนุสาวรียแหงนี้มีความสำคัญในทางโบราณคดี 

เนื่องจากเมื่อครั้งอดีตที่หลวงพอชุมยังมีชีวิตอยู 

ทานไดเก็บรวบรวมโบราณวัตถุจำนวนหนึ่งที่พบใน

บริเวณวัดพระประโทณเจดีย รวมถึงสิ่งของที่ีพบใน

บริเวณใกลเคียงที่มีผูนำมาถวาย ทานเห็นวาหาก

เก็บไวก็อาจสูญหายไปได จึงไดนำโบราณวัตถุเหลานั้น

มาโบกดวยปูนประดับติดไวที่ผนังของอนุสาวรีย และ

บริเวณโดยรอบ ในปจจุบันอนุสาวรียแหงนี้ จึงถือเปน

เสมือนพิพิธภัณฑกลางแจง ที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่มี

ความงดงามหลากสมัยหลายประเภท เชน ศิวลึงค 

ที่พบจากบานสองตอนใกลกับวัดพระประโทณเจดีย 

ชิ้นสวนปูนปนรูปบุคคล ชิ้นสวนแมพิมพที่ใชในการหลอ

เครื่องประดับ เปนตน ทั้งนี้ผูเขาชมสามารถเดินวนรอบ

เพื่อชมโบราณวัตถุไดอยางใกลชิด

อนุสาวรียหลวงพอชุม ภายในเขตวัดพระประโทณ



ทายบท

 ภายในวัดพระประโทณเจดียวรวิหาร นอกจาก

จะมีพระมหาเจติยใหญเปนประธานของพระอาราม 

ยังมีสิ่งกอสรางอีกหลายอยางที่ควรคาแกการสักการะ

เพื่อความเปนมงคลแหงชีวิต ตัวอยางเชน พระวิหาร

และพระอุโบสถที่ตั้งคูกันอยูทางดานหนาขององคเจดีย 

โดยเฉพาะใบเสมาหินทรายแดงที่ตั้งอยูโดยรอบของ

พระอุโบสถนั้น มีการสลักลวดลายอยางสวยงาม 

เปนงานศิลปกรรมสมัยอยุธยาที่มีคุณคายิ่ง นอกจากนี้

บริเวณมุมดานทิศใตของวิหารใกลรอยพระพุทธบาท

จำลอง มีศาลาที่ตั้งรูปปนยายหอม ที่มีประวัติเชิง

ตำนานเกี่ยวของกับพระประโทณเจดีย รูปยายหอมนี้

มักมีผูมานิยมบนบานศาลกลาวกันเปนประจำ เมื่อได

ผลสำเร็จตามความปรารถนาก็จะนำตุกตารูปเปดมา

ถวาย จนวางเรียงกันเปนแถวยาวทั้งดานหนาศาลา

และแนวกำแพงแกว โดยชาวบานเชื่อกันวายายหอมนั้น

แตเดิมเคยเลี้ยงเปดมากอน

 และดวยความสำคัญขององคประประโทณเจดีย

ดังที่กลาวมาแลว ทางกรมศิลปากรจึงไดประกาศ

ขึ้นทะเบียนพระประโทณเจดียเปนโบราณสถานสำคัญ

ของชาติ มาตั้งแตเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘

อางอิง

 ๑.   กรมศิลปากร, พระปฐมเจดีย กรมศิลปากร

ตรวจสอบชำระใหม และการบูรณปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย  

(โดยเสด็จพระราชกุศล ในงานพระราชทานเพลิงศพ 

พระธรรมสิริชัย (ชิต ชิตวิบูลเถร) วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๘), 

กรุงเทพ : บริษัท ยูนิตี้ โพรเกรส, ๒๕๒๘ (พิมพครั้งที่ ๒)

 ๒.   วัดพระประโทณเจดีย, ประวัติวัดพระประโทณ

เจดียวรวิหาร องคพระประโทณเจดีย จุลประโทณเจดีย 

(ที่ระลึกเนื่องในงานพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธธีรธรรม), 

กาญจนบุรี : สหายการพิมพ, ๒๕๔๑

 ๓.   สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี, 

รายงานเบื้องตนการขุดศึกษาทางโบราณคดีและ

บูรณะโบราณสถานวัดพระประโทณเจดีย จังหวัดนครปฐม, 

เอกสารพิมพคอมพิวเตอร, ๒๕๕๐

 ๔.   ศ.ดร. สันติ เล็กสุขุม, “รูปแบบสันนิษฐานจาก

ซากเจดียสมัยทวารวดีที่นครปฐม” ปกิณกศิลปวัฒนธรรม 

เลม ๑๕ จังหวัดนครปฐม, กรุงเทพ : หางหุนสวนจำกัด 

ไซออนมีเดีย, ๒๕๕๒, หนา ๖๓-๘๔

 ๕. วสันต เทพสุริยานนท, “พระประโทณเจดีย: 

จากการขุดศึกษาทางโบราณคดี “ปกิณกศิลปวัฒนธรรม 

เลม ๑๕ จังหวัดนครปฐม, กรุงเทพ : หางหุนสวนจำกัด 

ไซออนมีเดีย, ๒๕๕๒, หนา ๔๗-๖๒

 ๖. สำนักงานจังหวัดนครปฐม , ประวัติมหาดไทย

สวนภูมิภาค จังหวัดนครปฐม, กรุงเทพ : โรงพิมพอักษรสมัย,

๒๕๒๘

 ๗. Piriya Krairiksh, “The Phra pathon chedi” 

สิ่งละอันพันละนอย ๖๐ ป วารุณี โอสถารมย, กรุงเทพ : 

โรงพิมพภาพพิมพ, ๒๕๕๗, หนา ๒๓๑-๒๘๒

อรุณศักดิ์ กิ่งมณี

จบการศึกษาปริญญาตรีและโท 

จากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

สนใจเปนพิเศษเกี่ยวกับเรื่องเทพฮินดู รวมถึงประติมานวิทยาของพุทธ

และฮินดู ปจจุบันรับราชการตำแหนงนักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ 

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

โบราณวัตถุที่ติดประดับ

อยูที่อนุสาวรียหลวงพอชุม




