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“ตำานานพุทธเจดีย์สยาม”

 พระนิพนธ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ 

ฉบับภาษาเขมร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำา*

บทนำา

 “ตำานานพุทธเจดีย์สยาม” หรือที่เราคุ้นเคยในชื่อ “ตำานาน

พระพุทธเจดีย์” ซ่ึงเป็นช่ือท่ีเปล่ียนในการจัดพิมพ์คร้ังท่ีสองเป็นต้นมา เป็น

งานพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ท่ี

ทรงคุณค่าท่ีสุดเล่มหน่ึงในบรรดางานพระนิพนธ์จำานวนมากของพระองค์ 

สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพทรงนิพนธ์เร่ืองน้ีข้ึนเพ่ือพิมพ์ในงาน

พระราชทานเพลิงศพเจ้าจอมมารดาชุ่ม ในรัชกาลท่ี ๔ พระมารดา เม่ือปี 

พ.ศ. ๒๔๖๙ ดังท่ีได้ทรงพระนิพนธ์ไว้ว่า

 “ข้าพเจ้าขออุทิศกุศลซ่ึงได้แต่งหนังสือเร่ืองตำานานพุทธเจดีย์

สยามน้ี สนองพระคุณเจ้าจอมมารดาชุ่ม รัชกาลท่ี ๔ ท่านผู้

เปนมารดาให้บังเกิด แล้วบำารุงเล้ียงระวังสอนมาต้ังแต่เยาว์ 

ด้วยรักใครไม่ย่ิงกว่า แลได้ร่วมสุขทุกข์ด้วยกันมาฉันมารดา

กับบุตรคนเดียว จนตราบเท่าท่านถึงอสัญกรรม เม่ือวันศุกร์ท่ี 

๑๓ กรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๖” ๑ 

* อาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาเขมร ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑ สมเด็จฯ กรมพระดำารงราชานุภาพ, ตำานานพุทธเจดีย์สยาม (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณ

พิพรรฒธนากร, 2469).

๑๐๘
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 เหตุท่ีทรงพระนิพนธ์เร่ืองน้ีพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ

พระมารดา เน่ืองจากทรงเห็นว่า 

“...ด้วยเห็นว่าประกอบพร้อมด้วยประโยชน์ท้ัง ๒ ประการ 

คือประโยชน์ในทางสืบอายุพระพุทธสาสนาประการ ๑ กับ

ประโยชน์ในทางบำารุงความรู้ด้วยอีกประการ ๑...” ๒ 

 จุดมุ่งหมายสำาคัญท่ีทรงพระนิพนธ์ตำานานพุทธเจดีย์สยามก็เพ่ือ 

“...แถลงความแก่ไทยด้วยกันเองเป็นสำาคัญ เพราะจะพิมพ์

เป็นของแจกในงานศพ ถ้ามีชาวต่างประเทศชอบตอนไหน 

จะแปลตอนน้ันเป็นภาษาฝร่ังก็ได้...” ๓ 

 เม่ือหนังสือตำานานพุทธเจดีย์สยามได้พิมพ์เผยแพร่ก็ได้รับความ

นิยมมาก จนมีการนำาพระนิพนธ์เร่ืองตำานานพุทธเจดีย์สยามไปแปลเป็น

ภาษาเขมรและแปลย่อเป็นภาษาฝร่ังเศส ๔  อย่างไรก็ตาม สำาหรับตำานาน

พุทธเจดีย์สยามฉบับภาษาเขมรน้ันยังไม่เป็นท่ีรู้จักเท่าใดนัก ท้ังท่ีมีหลัก

ฐานและมีการจัดพิมพ์ข้ึน ณ กรุงพนมเปญ บทความเร่ืองน้ีผู้เขียนจึงขอ

นำาเร่ืองราวเก่ียวกับการแปลตำานานพุทธเจดีย์สยามฉบับภาษาเขมรมา

นำาเสนอ

๒  เรื่องเดียวกัน, หน้า ก.
๓  เรื่องเดียวกันหน้าเดียวกัน.
๔ สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, ตำานานพระพุทธเจดีย์ (พระนคร : ห้างหุ้นส่วนจำากัด

ศิวพร, ๒๕๐๓), หน้า ๑๒.

๑๐๙
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ตำานานพุทธเจดีย์ฉบับภาษาเขมร

 หลักฐานสำาคัญท่ีเ ก่ียวข้องกับการแปลตำานานพุทธเจดีย์

ฉบับแปลเป็นภาษาเขมร คือ จดหมายของนางซุยซาน การ์เปอแลส 

บรรณารักษ์พุทธศาสนบัณฑิตย์ กรุงพนมเปญ ท่ีได้มีจดหมายมากราบ

บังคมทูลสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๔๗๐ ความตอนหน่ึงในจดหมาย ซ่ึงปัจจุบันเก็บรักษาไว้ท่ีหอ

จดหมายเหตุแห่งชาติ ว่า

“ขอกราบบังคมทูล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำารง

ราชานุภาพฯ ขอทรงทราบ

  ด้วยกรมชุมนุมกิจราชการพระราชปัณ์ณาลัย

กัมพชุา มีความยินยอมว่า หนังสือตำานานพระเจดีย์ ซ่ึง

ฝ่าพระบาทได้เรียบเรียงนั้น เปนหนังสือมีประโยชน์อัน

สำาคัญทางหน่ึงแก่การศึกษาในพระพุทธสาสนาฯ จึงได้จัด

ให้กระหม่อมฉันขอพระอนุญาตแต่ฝ่าพระบาท เพ่ือจะให้

แปลมาเป็นภาษาเขมร พร้อมท้ังให้ช่างจำาลองรูปภาพต่างๆ 

แต่หนังสือน้ันมาด้วยฯ ถ้าฝ่าพระบาทจะทรงอนุญาต กรม

ชุมนุมจะเลือกสรรผู้ท่ีชำานาญในการแปลภาษาไทมาเปน

เขมรให้ถูกแท้พอแก่การ และจะให้ลงพิมพ์เปนหนังสือชนิด

หน่ึงสำาหรับผู้ศึกษาในพระพุทธสาสนา...” ๕ 

 

๕ เอกสารจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เลขที่ สบ๒.๔๙/๘๖, หน้า ๒.

๑๑๐
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 สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ได้ทรงมีลายพระหัตถ์ตอบ

อนุญาตเม่ือวันท่ี ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ความตอนหน่ึงว่า

“แจ้งความ-นางสาวซุยซาน คาร์เปอแลส บรรณารักษ์ใหญ่

แห่งราชบรรณาลัยกรุงกัมพูชา

  ด้วยฉันได้รับจดหมายของท่านมีลงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๔๗๐ ว่ากรมชุมนุมกิจการราชบรรณาลัยกรุงกัมพูชา

มีความยินดียอมว่าหนังสือเร่ืองตำานานพุทธเจดีย์ซ่ึงฉันได้

แต่งเปนหนังสือท่ีมีประโยชน์อันสำาคัญทางหน่ึงแก่การศึกษา

ในพระพุทธศาสนา จึงได้มอบฉันทะให้ท่านขออนุญาตต่อ

ฉันเพ่ือจะแปลหนังสือตำานานพุทธเจดีย์เปนภาษาเขมร แล้ว

พิมพ์พร้อมด้วยรูปภาพอันจะจำาลองจากท่ีฉันพิมพ์ไว้น้ัน ฉัน

ขอให้ท่านแจ้งแก่กรมชุมนุมกิจการให้ทราบว่า ฉันรู้สึกว่าเป็น

เกียรติยศท่ีกรมชุมนุมได้ลงมติยกย่องหนังสือซ่ึงฉันแต่งและ

อนุญาตให้แปลและพิมพ์ตามประสงค์ทุกประการ...” ๖

 ต่อมาสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ถึง

การแปลตำานานพุทธเจดีย์สยามเป็นภาษาเขมรในสาส์นสมเด็จ ฉบับ

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๔๗๒ กราบทูลสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา

นริศรานุวัดติวงศ์ว่า 

๖ เอกสารจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เลขที่ สบ๒.๔๙/๘๖, หน้า ๔–๕.

๑๑๑



112

ดำ�รงวิช�ก�ร 
ฉบับพิเศษ : ธันว�คม ๒๕๕๕

  “...ขอถวายของประหลาดให้ทอดพระเนตร และ

อวดส่วนตัวด้วย คือหนังสือเร่ืองตำานานพุทธเจดีย์ท่ีหม่อม

ฉันแต่งแล้วพิมพ์แจกเม่ืองานศพแม่น้ัน เม่ือฉบับหนังสือ

น้ันแพร่หลายออกไปถึงกรุงกัมพูชา 

  หม่อมฉันได้รับจดหมายมีมาจากเมืองพนมเพ็ญ

ฉบับหน่ึงว่า คณะพุทธศาสนากัมพุชฐานปริยัติธรรมประทุม

วดีปรึกษากันเห็นว่าหนังสือเร่ืองตำานานพุทธเจดีย์ สมควร

จะใช้เป็นหนังสือสอนพระพุทธศาสนาในกรุงกัมพูชาได้

เร่ืองหน่ึง ขออนุญาตท่ีจะแปลและพิมพ์เป็นภาษาเขมร 

  หม่อมฉันตอบอนุญาตไปตามประสงค์แล้วเงียบ

หายไปนาน พ่ึงได้รับหนังสือน้ันท่ีแปลและพิมพ์เป็นภาษา

เขมรส่งมาให้ ๒ เล่ม...” ๗ 

พระมหาพิทูร กรอเสม ผู้แปลตำานานพุทธเจดีย์

 เมื่อได้รับพระอนุญาตจากสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ

แล้ว พระราชบรรณาลัย กรุงกัมพูชา จึงได้มอบหมายให้พระมหาพิทูร 

กรอเสม คันธบัณฑิตในพระราชบรรณาลัย กัมพูชาเป็นผู้แปล พระมหา

พิทูร ต่อมาได้ลาสิกขาแล้วรับราชการได้มีตำาแหน่งเป็นท่ี ออกญาเทพพิทูร 

(กรอเสม) ประวัติของพระมหาพิทูร หรือ ออกญาเทพพิทู (กรอเสม) มี

ดังนี้

๗ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, 

สาส์นสมเด็จ เล่ม ๒ (พระนคร : คุรุสภา, ๒๕๐๕), หน้า ๓๙–๔๐.

๑๑๒
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 ออกญาเทพพิทู (อุกญาเทพพิทู) นามเดิมว่า “ฌึม กรอเสม

(ฌึม กฺรเสม)” เข้าทำางานเป็น “คันถบัณฑิต” ในพระราชบรรณาลัย

กัมพูชา (ซ่ึงต่อมาได้ยกฐานะเป็นพุทธศาสนบัณฑิตย์) โดยมีตำาแหน่ง

เป็นพระมหาพิทูร (กรอเสม) ในระหว่างน้ันท่านได้อ่านและแปล รวมท้ัง

จัดทำาปทานุกรมศิลาจารึกนครวัดสมัยหลังพระนคร ภายใต้การนำาของ

ศาสตราจารย์ ยอช เซเดส์ (G.Coedes) และนางสาวซุยซาน การ์เปอแลส์ 

(S.Karpels) ซ่ึงเป็นบรรณารักษ์ใหญ่ของราชบรรณาลัยกัมพูชา ต้ังแต่ปี 

ค.ศ. ๑๙๓๖ (๒๔๗๙) หนังสือเร่ืองน้ีจัดพิมพ์คร้ังแรกในปี ค.ศ. ๑๙๓๘ 

(พ.ศ. ๒๔๘๑) 

 พระมหาพิทูร (กรอเสม) ทำางานในพระราชบรรณาลัยเป็นเวลา 

๑๒ ปี ด้วยเหตุท่ีท่านมีความรู้ทางด้านภาษาไทย ท่านได้แปลหนังสือ

จำานวนหน่ึงลงพิมพ์ในวารสารกัมพุชสุริยา นอกจากน้ีท่านได้เขียนเก่ียว

กับประวัติพระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ ศาสนา ขนบธรรมเนียม

ประเพณี เป็นต้น เพ่ือพิมพ์เผยแพร่ ต่อมาท่านจึงได้เล่ือนตำาแหน่งเป็น

ออกญาเทพพิทู 

 ผลงาน ของพระมหาพิทูร (กรอเสม) เท่าท่ีพบในปัจจุบันได้แก่ 

ศิลาจารึกนครวัด  (สิลาจาริกนครวตฺต) ตำานานพุทธเจดีย์ (ฎำณาลพุทฺธ

เจตีย์) แปลจากหนังสือตำานานพุทธเจดีย์สยาม พระนิพนธ์สมเด็จฯ กรม

พระยาดำารงราชานุภาพ) พระราชพิธีทวาทศมาส (ภาคท่ี ๑ – ๒) (พฺระ

ราชพิธีทฺวาทสมาส ภาค ๑ – ๒) ขนบธรรมเนียมพราหมณ์ (ทำเนียมทมฺ

ลาบ่พฺราหฺมณ์) มหาภารตยุทธ์ (มหาภารตยุทฺธ) (แปลจาก มหาภารต

ยุทธ์ ฉบับภาษาไทยของหลวงบวรบรรณารักษ์) เป็นต้น

๑๑๓
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“อารัมภกถา” ของตำานานพุทธเจดีย์ ฉบับภาษาเขมร

 หนังสือเรื่องตำานานพุทธเจดีย์ ฉบับภาษาเขมรมีข้อความใน

อารัมภกถา ของพระมหาพิทูร กรอเสม ดังความที่แปลมาต่อไปนี้

  “...เร่ืองน้ีแปลจากเร่ืองตำานานพุทธเจดีย์สยาม ซ่ึง

เป็นภาษาสยามมาเป็นเขมรภาษา เม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๑ ให้ช่ือ

ว่า ตำานานพุทธเจดีย์ เพราะมีความกล่าวถึงเร่ืองพุทธศาสนา

พร้อมท้ังพุทธเจดีย์ ซ่ึงแผ่ไปเกิดมีในนานาประเทศ มีประเทศ

มคธในแดนดินอินเดีย เป็นต้น จากเพียงหลังพุทธกาลมา

ถึงปัจจุบันน้ี ไม่จำาเพาะกล่าวแต่ในประเทศสยามเท่าน้ัน 

แต่ในภาคท่ี ๘ และท่ี ๙ กล่าวเก่ียวกับเร่ืองราวพุทธเจดีย์

ในประเทศสยามโดยพิสดาร เร่ืองน้ีเป็นคติควรรู้ นักศึกษา

โบราณคดี ควรมีหนังสือน้ีไว้เล่มหน่ึง เป็นเคร่ืองประดับ

สำาหรับทำาให้ความคิดสว่าง วันข้ึน ๓ ค่ำา เดือนมิคสิร ปีมะโรง

สัมฤทธิศก พ.ศ. ๒๔๗๑  พระมหาพิทูร กรอเสม...” ๘

ตำานานพุทธเจดีย์ 
ฉบับภาษาเขมรแปลจากตำานานพุทธเจดีย์สยามฉบับใด ?

 ดังได้กล่าวไปแล้วว่า ตำานานพุทธเจดีย์สยามได้พิมพ์ข้ึนคร้ังแรก

เม่ือ พ.ศ. ๒๔๖๙ แต่ต่อมาหลังจากพิมพ์คร้ังท่ี ๑ แล้ว สมเด็จฯ กรม

พระยาดำารงราชานุภาพทรงชำาระแก้ไขตำานานพระพุทธเจดีย์อีกคร้ังหน่ึง

๘ ฎำณาลพุทฺธเจดีย์ (ภฺนำเพญ พฺระราชบณฺณาลัยกมฺพูชา, ๑๙๒๙), หน้า อารมฺภกถา.

๑๑๔
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ก่อนส้ินพระชนม์ และประทานฉบับไว้กับหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ ฉบับท่ีทรง

ชำาระแก้ไขน้ีได้พิมพ์เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ๙  หลังจากน้ันในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำารัสส่ังให้หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ 

ดิศกุล ทรงชำาระใหม่ ๑๐  พระนิพนธ์ตำานานพระพุทธเจดีย์ท้ัง ๓ ฉบับจึงมี

ความแตกต่างกันในรายละเอียด เช่น สารบัญของตำานานพระพุทธเจดีย์ใน

ฉบับพิมพ์คร้ังท่ี ๑ ฉบับพิมพ์คร้ังท่ี ๒ และฉบับพิมพ์คร้ังท่ี ๓ มีความแตก

ต่างกัน 

 ด้วยเหตุน้ีตำานานพุทธเจดีย์ฉบับภาษาเขมรท่ีแปลเม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๑ 

จึงน่าจะแปลจากตำานานพุทธเจดีย์สยามฉบับพิมพ์คร้ังแรก สอดคล้องกับ

อารัมภกถาของพระมหาพิทูร กรอเสม ว่า หนังสือเร่ืองน้ีแปลจาก ตำานาน

พุทธเจดีย์สยาม ซึ่งเป็นชื่อของฉบับพิมพ์ครั้งแรก ซ่ึงในเวลาต่อมาได้

เปล่ียนช่ือเป็น “ตำานานพระพุทธเจดีย์” ในฉบับพิมพ์คร้ังท่ี ๒ เป็นต้นมา

จนถึงปัจจุบัน

 นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบเน้ือหาในเร่ือง รวมท้ังสารบัญเร่ืองของ

ตำานานพุทธเจดีย์สยามฉบับพิมพ์คร้ังท่ี ๑ กับตำานานพุทธเจดีย์ฉบับภาษาเขมร 

พบว่ามีเน้ือหาตรงกัน และหากนำาไปเปรียบเทียบกับฉบับพิมพ์คร้ังท่ี ๒ หรือ

คร้ังท่ี ๓ จะพบรายละเอียดความแตกต่างกัน ดังน้ัน “ตำานานพุทธเจดีย์” ฉบับ

ภาษาเขมรท่ีพระมหาพิทูร กรอเสม แปลจึงน่าจะแปลจากฉบับพิมพ์คร้ังแรก

9  สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, ตำานานพระพุทธเจดีย ์ (พระนคร : พิมพ์ในงาน

ฌาปนกิจศพ นายมังกร สามเสน, ๒๔๙๐), หน้า ก.
10 สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, ตำานานพระพุทธเจดีย ์ (พระนคร : ห้างหุ้นส่วน

จำากัดศิวพร, ๒๕๐๓), หน้า ง. 

๑๑๕
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ความแตกต่างระหว่าง “ตำานานพุทธเจดีย์สยาม” 
กับ “ตำานานพุทธเจดีย์ฉบับภาษาเขมร”

 อย่างไรก็ตามแม้ว่า ตำานานพุทธเจดีย์ ฉบับภาษาเขมรจะแปลจาก

ตำานานพุทธเจดีย์สยาม แต่จากการเปรียบเทียบพบว่า ตำานานพุทธเจดีย์ 

ฉบับภาษาเขมร มีการเพ่ิมเติมภาคผนวก คือ “สารบัญอธิบายสมัยท่ี

พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปนานาประเทศ (สารบานบนฺยล่สมัยแฎลพฺระ

พุทฺธสาสนาผฺสายเทากฺนุงนาๆ ปฺรเทส)” และ สารบัญอธิบายสมัยของ

พุทธเจดีย์ในนานาประเทศ (สารบานบนฺยล่อำพีสมัยไนพุทฺธเจตียกฺ์นุง

นาๆ ปฺรเทส)” ซ่ึงน่าจะเป็นเน้ือหาท่ีพระมหาพิทูร กรอเสม เพ่ิมเติมเข้ามา

เพ่ือช่วยอธิบายลำาดับเวลาทางพระพุทธศาสนาให้มีความชัดเจนมากข้ึน 

ดังความท่ีแปลมาจากภาษาเขมรว่า

ส�รบัญบอกสมัยท่ีพระพุทธศ�สน�เผยแผ่ไปน�น�ประเทศ

  ๑. เมื่อ พ.ศ. ๑ – ๙๙ พระสงฆ์บริษัทยังถือลัทธิ

ศาสนาแบบเดียวกัน

  ๒. เมื่อ พ.ศ. ๑๐๐ พระสงฆ์ในอินเดียแตกกันเป็น

สองพวก คือ พวกเดิม และพวกวัชชีบุตร

  ๓. เมื่อ พ.ศ. ๒๐๕ – ๒๒๑ พวกเดียรถีย์เข้าปลอม

บวชในพระพุทธศาสนาเป็นจำานวนมาก พระสงฆ์แตกกัน

มาก

  ๔. เมื่อ พ.ศ. ๒๒๑ – ๓๕๐ พระบาทธรรมาโศก

ราชทรงกำาจัดพวกบวชปลอมและทรงทำานุบำารุงให้รุ่งเรือง

ยิ่งกว่ากาลใดๆ ทั้งสิ้น

๑๑๖
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  ๕. เม่ือ พ.ศ. ๒๓๖ ในรัชกาลพระบาทธรรมาโศก

ราชพระพุทธศาสนาแผ่ไปในนานาประเทศ

  ๖. เม่ือ พ.ศ. ๔๐๐ พระพุทธศาสนาไปรุ่งเรืองใน

ประเทศคันธาระ ในรัชกาลพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์

  ๗. เม่ือ พ.ศ. ๖๒๐ – ๙๕๐ ลัทธิอาจารยวาทหรือ

เรียกว่า มหายาน ไปเจริญรุ่งเรืองในประเทศคันธาระ

  ๘. เม่ือ พ.ศ. ๙๐๐ พระพุทธศาสนาในอินเดียร่วง

โรยลงไปจนถึงปัจจุบันน้ี

  ๙. เม่ือ พ.ศ. ๒๓๘ (๒๓๖) ในร ัชกาลพระบาท

เทวานัมปิยติสสะพระพุทธศาสนาลัทธิหีนยาน ไปประดิษฐาน

ในลังกาทวีปแล้วรุ่งเรืองส้ินกาลเวลายาวนาน

  ๑๐. เม่ือ พ.ศ. ๑๖๐๐ พระพุทธศาสนาในลังกาทวีป

เส่ือม

  ๑๑. เม่ือ พ.ศ. ๑๖๐๘ – ๑๖๖๒ ในรัชกาลพระบาท

วิชัยพาหุเป็นต้นเหตุให้พระพุทธศาสนากลับรุ่งเรืองข้ึนอีก

  ๑๒. เม่ือ พ.ศ. ๑๖๖๓ – ๑๖๙๕ ระหว่างน้ีพระพุทธ

ศาสนาเส่ือม

  ๑๓. เม่ือ พ.ศ. ๑๖๙๖ ในรัชกาลพระเจ้าปรักกรม

พาหุ พระพุทธศาสนากลับรุ่งเรืองข้ึนอีก

  ๑๔. เม่ือ พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐ พระพุทธศาสนา

ในลังกาทวีปเส่ือมลงอีก

  ๑๕. เม่ือประมาณ พ.ศ. ๕๐๐ พระพุทธศาสนาลัทธิ

หีนยานมาประดิษฐานในประเทศทวารวดี แล้วเจริญรุ่งเรือง

มาเป็นเวลายาวนาน

๑๑๗
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  ๑๖. เม่ือ พ.ศ. ๑๒๐๐ – ๑๕๐๐ สยามและเขมรนับถือ

ลัทธิมหายาน (อย่างสมัยลพบุรี) แล้วเจริญรุ่งเรืองต่อมา

  ๑๗. เมื่อ พ.ศ. ๑๖๐๐ ในรัชกาลพระบาทอนุรุทธ

มหาราช (พม่า) พระพุทธศาสนาลัทธิหีนยานเจริญรุ่งเรืองใน

ประเทศพุกามและเชียงแสน

  ๑๘. เม่ือ พ.ศ. ๑๖๐๐ เวลาเดียวกันน้ีสยามกลับ

นับถือลัทธิหีนยานอย่างพม่า

  ๑๙. เม่ือ พ.ศ. ๑๘๐๐ – ๑๘๙๓ สยามและเขมรถือ

ลัทธิหีนยานอย่างลังกา

  ๒๐. เม่ือ พ.ศ. ๑๙๕๐ – ๒๒๐๐ พระพุทธศาสนา

ลัทธิหีนยานเจริญรุ่งเรืองในประเทศเชียงแสน (ลาว)

  ๒๑. ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๒๐๐ มา พระพุทธศาสนาในแดน

เชียงแสนเส่ือมลงโดยลำาดับ

  ๒๒. เม่ือ พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๐๐ พระพุทธศาสนา

ลัทธิหีนยานในนครศรีอยุธยา ข้างต้นรุ่งเรืองตามสมควร ข้าง

ปลายร่วงโรยลง

  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๒๕ มา พระพุทธศาสนากรุง

รัตนโกสินทร์ในชั้นเดิมเสื่อม จนถึงรัชกาลพระจอมเกล้ามา

รุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันน้ี...” ๑๑

  

๑๑  ฎำณาลพุทฺธเจดีย์, หน้า ๒๗๓–๒๗๖.

๑๑๘
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สารบัญอธิบายสมัยของพุทธเจดีย์ในนานาประเทศ

  ๑. สมัย พ.ศ. ปีท่ี ๑ มีพระสถูปเจดีย์ในพุทธศาสนา 

๘ แห่ง ในมัชฌิมประเทศเป็นคร้ังแรก

  ๒. สมัย พ.ศ. ๒๒๓ ระหว่างร ัชกาลพระบาท

ธรรมาโศกราช เกิดมีพระสถูปเจดีย์ซึ่งสร้างโดยอิฐและหิน

เป็นจำานวนมาก (อินเดียกลาง)

  ๓. สมัย พ.ศ. ๔๐๐ ในรัชกาลพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์ 

เกิดมีพระพุทธรูปข้ึนในโลกเป็นคร้ังแรก (อินเดียเหนือ)

  ๔. สมัย พ.ศ. ๖๒๐ ในรัชกาลพระเจ้ากนิษกมหาราช 

ได้สร้างพระพุทธรูปด้วยหินแพร่หลายท่ัวไปในดินเดียเป็น

อันมาก

  ๕. สมัย พ.ศ. ๖๒๐ ครั้งนั้นเกิดมีรูปพระอาทิพุทธ

ธยานีพุทธ โพธิสัตว์ในลัทธิมหายาน (อินเดียเหนือ)

  ๖. สมัย พ.ศ. ๖๒๐ เป็นต้นมา เกิดมีพระปรางค์ใน

พระพุทธศาสนาอย่างหน่ึงเกิดข้ึนอีก (อินเดียเหนือ)

  ๗. สมัย พ.ศ. ๙๐๐ ในรัชกาลจันทรคุปตราชวงศ์เกิด

มีพระพุทธรูปในนครมคธ (อินเดียกลาง)

  ๘. สมัย พ.ศ. ๕๐๐ – ๑๑๐๐ เกิดมีแบบพุทธเจดีย์ใน

นครทวารวดี (ลาวแต่เดิม)

  ๙. สมัย พ.ศ. ๑๑๐๐ – ๒๐๐ เกิดมีพุทธเจดีย์แบบ

ลัทธิมหายานในนครศรีวิชัย (ชวา)

  ๑๐. สมัย พ.ศ. ๑๔๐๐ เกิดมีพุทธเจดีย์แบบลัทธิ

หีนยาน และมหายานในนครลพบุรี (เขมร)

๑๑๙



120

ดำ�รงวิช�ก�ร 
ฉบับพิเศษ : ธันว�คม ๒๕๕๕

  ๑๑. สมัย พ.ศ. ๑๖๐๐ – ๒๐๕๐ เกิดมีพุทธเจดีย์แบบ

ลัทธิหีนยานในนครเชียงแสน (ลาว)

  ๑๒. สมัย พ.ศ. ๑๘๐๐ – ๑๘๙๓ เกิดมีพุทธเจดีย์ใน

ลัทธิมหายานอย่างลังกาวงศ์ ในนครสุโขทัย (สยาม)

  ๑๓. สมัย พ.ศ. ๑๙๐๐๐ – ๒๓๑๐ เกิดมีพุทธเจดีย์ใน

ลัทธิหีนยานในนครศรีอยุธยา (สยามหนองโสน)

  ๑๔. พ.ศ. ๒๓๒๕ เกิดมีแบบพุทธเจดีย์ในลัทธิ

หีนยานในนครรัตนโกสินทร์ (สยามบางกอก)...” ๑๒

 จากข้อความท่ีแปลมา แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลการจัดตามลำาดับ

กาลของพุทธเจดีย์ของไทยตามพระมติของสมเด็จฯ กรมพระยาดำารง

ราชานุภาพที่มีต่อความคิดของนักวิชาการชาวกัมพูชา (พระมหาพิทูร 

กรอเสม) ในการสรุปพระมติดังกล่าวมาไว้ตอนท้ายหนังสือเล่มน้ี แต่ก็มี

ความแตกต่างทางความคิดท่ีเห็นได้ชัด เช่น การอ้างว่า “นครลพบุรี” เป็น 

“เขมร” เป็นต้น ดังน้ันจึงเห็นได้ว่าในความคิดของกัมพูชาต้ังแต่เม่ือมีการ

แปลหนังสือตำานานพุทธเจดีย์ก็ถือว่า “ลพบุรี” เป็น “เขมร” แต่ในฉบับ

ภาษาไทยกล่าวว่าเป็น “ขอม” ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีต้องศึกษากันต่อไป

บทสรุป

 ตำานานพุทธเจดีย์สยาม หรือ ตำานานพระพุทธเจดีย์ เป็นงานพระ

นิพนธ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพเล่มหนึ่ง ท่ีทรงคุณูปการต่อ

๑๒  ฎำณาลพุทฺธเจดีย์, หน้า ๒๖๙–๒๗๑.

๑๒๐
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๕

การศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์ในประเทศไทยอย่างยิ่ง และถือเป็นตำารา

ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย “เล่มแรก” ท่ีมีการศึกษาและมีรูปแบบ

การเขียนอย่างเป็นระบบ หลังจากตำานานพุทธเจดีย์สยามพิมพ์เผยแพร่

ในปี พ.ศ. ๒๔๖๙

 ต่อมาเมื ่อหนังสือเล่มนี ้เผยแพร่ไปถึงกรุงกัมพูชา พระราช-

บรรณาลัยกัมพูชาเห็นประโยชน์ของหนังสือเล่มน้ี จึงมีจดหมายมาขอ

ประทานพระอนุญาตจากสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ได้ทรง

อนุญาต พระราชบรรณาลัยกัมพูชาจึงให้พระมหาพิทูร กรอเสม เป็นผู้

แปลเป็นภาษาเขมรและจัดพิมพ์เม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๑ โดยใช้ช่ือว่า “ตำานาน

พุทธเจดีย์”

 ตำานานพุทธเจดีย์ฉบับท่ีแปลเป็นภาษาเขมรเป็นฉบับท่ีแปลจาก

ตำานานพุทธเจดีย์สยาม ฉบับพิมพ์คร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. ๒๔๖๙ จึงมีความ

แตกต่างจากตำานานพระพุทธเจดีย์ ฉบับพิมพ์คร้ังท่ี ๒ และคร้ังท่ี ๓ 

เนื่องจากหลังจากการพิมพ์ครั ้งแรกแล้ว สมเด็จฯ กรมพระยาดำารง

ราชานุภาพได้ทรงขยายความแก้ไขตำานานพระพุทธเจดีย์ท้ังเน้ือหาและ

เชิงอรรถ และประทานต้นฉบับไว้แก่หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์จนได้พิมพ์คร้ัง

ท่ี ๒ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ฉบับพิมพ์คร้ังท่ี ๒ เป็นต้นฉบับท่ีศาสตราจารย์

หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงทำาเชิงอรรถเพ่ิมเติม และพิมพ์เป็นคร้ังท่ี ๓ 

 ดังน้ันตำานานพุทธเจดีย์ ฉบับภาษาเขมรจึงใกล้เคียงกับตำานาน

พุทธเจดีย์สยาม ฉบับพิมพ์คร้ังแรก อย่างไรก็ตามนอกจากจะมีการแปล

พระนิพนธ์เป็นภาษาเขมรแล้ว พระมหาพิทูร กรอเสม ยังได้เพ่ิมภาค

ผนวกไว้ท้ายเร่ืองอีกสองตอน คือ “สารบัญอธิบายสมัยท่ีพระพุทธศาสนา

๑๒๑



122

ดำ�รงวิช�ก�ร 
ฉบับพิเศษ : ธันว�คม ๒๕๕๕

เผยแผ่ไปนานาประเทศ (สารบานบนฺยล่สมัยแฎลพฺระพุทฺธสาสนา

ผฺสายเทากฺนุงนาๆ ปฺรเทส)” และ “สารบัญอธิบายสมัยของพุทธเจดีย์ใน

นานาประเทศ (สารบานบนฺยล่อำพีสมัยไนพุทฺธเจตีย์กฺนุงนาๆ ปฺรเทส)”

ซ่ึงเป็นการสรุปสมัยกาลของการเผยแพร่พระพุทธศาสนารวมท้ัง

พระพุทธเจดีย์ไปยังประเทศต่างๆ เพ่ือความเข้าใจแก่ผู้อ่านย่ิงข้ึนอีกด้วย

๑๒๒
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๕

ใบรองปกหนังสือตำานานพุทธเจดีย์สยามฉบับภาษาเขมร

๑๒๓
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ปกตำานานพุทธเจดีย์สยาม ฉบับภาษาเขมร

๑๒๔
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๕

อารัมภกถา หนังสือตำานานพุทธเจดีย์สยาม ฉบับภาษาเขมร

๑๒๕
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