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“ตำ�นานพุทธเจดีย์สยาม”
พระนิพนธ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
ฉบับภาษาเขมร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ�

๕
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พระนิพนธ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
ฉบับภาษาเขมร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ�*

บทนำ�
“ตำ�นานพุทธเจดีย์สยาม” หรือที่เราคุ้นเคยในชื่อ “ตำ�นาน
พระพุทธเจดีย”์ ซึง่ เป็นชือ่ ทีเ่ ปลีย่ นในการจัดพิมพ์ครัง้ ทีส่ องเป็นต้นมา เป็น
งานพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ที่
ทรงคุณค่าทีส่ ดุ เล่มหนึง่ ในบรรดางานพระนิพนธ์จ�ำ นวนมากของพระองค์
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพทรงนิพนธ์เรือ่ งนีข้ น้ึ เพือ่ พิมพ์ในงาน
พระราชทานเพลิงศพเจ้าจอมมารดาชุม่ ในรัชกาลที่ ๔ พระมารดา เมือ่ ปี
พ.ศ. ๒๔๖๙ ดังทีไ่ ด้ทรงพระนิพนธ์ไว้วา่
“ข้าพเจ้าขออุทศิ กุศลซึง่ ได้แต่งหนังสือเรือ่ งตำ�นานพุทธเจดีย์
สยามนี้ สนองพระคุณเจ้าจอมมารดาชุม่ รัชกาลที่ ๔ ท่านผู้
เปนมารดาให้บงั เกิด แล้วบำ�รุงเลีย้ งระวังสอนมาตัง้ แต่เยาว์
ด้วยรักใครไม่ยง่ิ กว่า แลได้รว่ มสุขทุกข์ดว้ ยกันมาฉันมารดา
กับบุตรคนเดียว จนตราบเท่าท่านถึงอสัญกรรม เมือ่ วันศุกร์ท่ี
๑๓ กรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๖” ๑
อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาภาษาเขมร ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑
สมเด็จฯ กรมพระดำ�รงราชานุภาพ, ตำ�นานพุทธเจดีย์สยาม (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณ
พิพรรฒธนากร, 2469).
*
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เหตุท่ีทรงพระนิพนธ์เรื่องนี้พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
พระมารดา เนือ่ งจากทรงเห็นว่า
“...ด้วยเห็นว่าประกอบพร้อมด้วยประโยชน์ทง้ั ๒ ประการ
คือประโยชน์ในทางสืบอายุพระพุทธสาสนาประการ ๑ กับ
ประโยชน์ในทางบำ�รุงความรูด้ ว้ ยอีกประการ ๑...” ๒
จุดมุง่ หมายสำ�คัญทีท่ รงพระนิพนธ์ต�ำ นานพุทธเจดียส์ ยามก็เพือ่
“...แถลงความแก่ไทยด้วยกันเองเป็นสำ�คัญ เพราะจะพิมพ์
เป็นของแจกในงานศพ ถ้ามีชาวต่างประเทศชอบตอนไหน
จะแปลตอนนัน้ เป็นภาษาฝรัง่ ก็ได้...” ๓
เมื่อหนังสือตำ�นานพุทธเจดีย์สยามได้พิมพ์เผยแพร่ก็ได้รับความ
นิยมมาก จนมีการนำ�พระนิพนธ์เรือ่ งตำ�นานพุทธเจดียส์ ยามไปแปลเป็น
ภาษาเขมรและแปลย่อเป็นภาษาฝรัง่ เศส ๔ อย่างไรก็ตาม สำ�หรับตำ�นาน
พุทธเจดียส์ ยามฉบับภาษาเขมรนัน้ ยังไม่เป็นทีร่ จู้ กั เท่าใดนัก ทัง้ ทีม่ หี ลัก
ฐานและมีการจัดพิมพ์ขน้ึ ณ กรุงพนมเปญ บทความเรือ่ งนีผ้ เู้ ขียนจึงขอ
นำ�เรื่องราวเกี่ยวกับการแปลตำ�นานพุทธเจดีย์สยามฉบับภาษาเขมรมา
นำ�เสนอ

เรื่องเดียวกัน, หน้า ก.
๓
เรื่องเดียวกันหน้าเดียวกัน.
๔
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ, ตำ�นานพระพุทธเจดีย์ (พระนคร : ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
ศิวพร, ๒๕๐๓), หน้า ๑๒.
๒

๕

๑๑๐
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ตำ�นานพุทธเจดีย์ฉบับภาษาเขมร
หลั ก ฐานสำ � คั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแปลตำ � นานพุ ท ธเจดี ย์
ฉบับแปลเป็นภาษาเขมร คือ จดหมายของนางซุยซาน การ์เปอแลส
บรรณารักษ์พทุ ธศาสนบัณฑิตย์ กรุงพนมเปญ ทีไ่ ด้มจี ดหมายมากราบ
บังคมทูลสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ เมือ่ วันที่ ๑๕ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๔๗๐ ความตอนหนึง่ ในจดหมาย ซึง่ ปัจจุบนั เก็บรักษาไว้ทห่ี อ
จดหมายเหตุแห่งชาติ ว่า
“ขอกราบบังคมทูล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำ�รง
ราชานุภาพฯ ขอทรงทราบ
		
ด้ ว ยกรมชุ ม นุ ม กิ จ ราชการพระราชปั ณ์ ณ าลั ย
กัมพุชา มีความยินยอมว่า หนังสือตำ�นานพระเจดีย์ ซึง่
ฝ่าพระบาทได้เรียบเรียงนั้น เปนหนังสือมีประโยชน์อนั
สำ�คัญทางหนึง่ แก่การศึกษาในพระพุทธสาสนาฯ จึงได้จดั
ให้กระหม่อมฉันขอพระอนุญาตแต่ฝา่ พระบาท เพือ่ จะให้
แปลมาเป็นภาษาเขมร พร้อมทัง้ ให้ชา่ งจำ�ลองรูปภาพต่างๆ
แต่หนังสือนัน้ มาด้วยฯ ถ้าฝ่าพระบาทจะทรงอนุญาต กรม
ชุมนุมจะเลือกสรรผู้ท่ีชำ�นาญในการแปลภาษาไทมาเปน
เขมรให้ถกู แท้พอแก่การ และจะให้ลงพิมพ์เปนหนังสือชนิด
หนึง่ สำ�หรับผูศ้ กึ ษาในพระพุทธสาสนา...” ๕
๕

เอกสารจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เลขที่ สบ๒.๔๙/๘๖, หน้า ๒.
ดำ�รงวิชาการ
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สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ได้ทรงมีลายพระหัตถ์ตอบ
อนุญาตเมือ่ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ความตอนหนึง่ ว่า
“แจ้งความ-นางสาวซุยซาน คาร์เปอแลส บรรณารักษ์ใหญ่
แห่งราชบรรณาลัยกรุงกัมพูชา
		
ด้วยฉันได้รบั จดหมายของท่านมีลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๔๗๐ ว่ากรมชุมนุมกิจการราชบรรณาลัยกรุงกัมพูชา
มีความยินดียอมว่าหนังสือเรื่องตำ�นานพุทธเจดีย์ซ่งึ ฉันได้
แต่งเปนหนังสือทีม่ ปี ระโยชน์อนั สำ�คัญทางหนึง่ แก่การศึกษา
ในพระพุทธศาสนา จึงได้มอบฉันทะให้ทา่ นขออนุญาตต่อ
ฉันเพือ่ จะแปลหนังสือตำ�นานพุทธเจดียเ์ ปนภาษาเขมร แล้ว
พิมพ์พร้อมด้วยรูปภาพอันจะจำ�ลองจากทีฉ่ นั พิมพ์ไว้นน้ั ฉัน
ขอให้ทา่ นแจ้งแก่กรมชุมนุมกิจการให้ทราบว่า ฉันรูส้ กึ ว่าเป็น
เกียรติยศทีก่ รมชุมนุมได้ลงมติยกย่องหนังสือซึง่ ฉันแต่งและ
อนุญาตให้แปลและพิมพ์ตามประสงค์ทกุ ประการ...” ๖
ต่อมาสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ถึง
การแปลตำ�นานพุทธเจดีย์สยามเป็นภาษาเขมรในสาส์นสมเด็จ ฉบับ
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๔๗๒ กราบทูลสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์ว่า
๕
๖

เอกสารจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เลขที่ สบ๒.๔๙/๘๖, หน้า ๔–๕.
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“...ขอถวายของประหลาดให้ทอดพระเนตร และ
อวดส่วนตัวด้วย คือหนังสือเรือ่ งตำ�นานพุทธเจดียท์ ห่ี ม่อม
ฉันแต่งแล้วพิมพ์แจกเมือ่ งานศพแม่นน้ั เมือ่ ฉบับหนังสือ
นัน้ แพร่หลายออกไปถึงกรุงกัมพูชา
		
หม่อมฉันได้รับจดหมายมีมาจากเมืองพนมเพ็ญ
ฉบับหนึง่ ว่า คณะพุทธศาสนากัมพุชฐานปริยตั ธิ รรมประทุม
วดีปรึกษากันเห็นว่าหนังสือเรือ่ งตำ�นานพุทธเจดีย์ สมควร
จะใช้เป็นหนังสือสอนพระพุทธศาสนาในกรุงกัมพูชาได้
เรือ่ งหนึง่ ขออนุญาตทีจ่ ะแปลและพิมพ์เป็นภาษาเขมร
		
หม่อมฉันตอบอนุญาตไปตามประสงค์แล้วเงียบ
หายไปนาน พึง่ ได้รบั หนังสือนัน้ ทีแ่ ปลและพิมพ์เป็นภาษา
เขมรส่งมาให้ ๒ เล่ม...” ๗

พระมหาพิทูร กรอเสม ผู้แปลตำ�นานพุทธเจดีย์
เมื่อได้รับพระอนุญาตจากสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
แล้ว พระราชบรรณาลัย กรุงกัมพูชา จึงได้มอบหมายให้พระมหาพิทูร
กรอเสม คันธบัณฑิตในพระราชบรรณาลัย กัมพูชาเป็นผูแ้ ปล พระมหา
พิทรู ต่อมาได้ลาสิกขาแล้วรับราชการได้มตี �ำ แหน่งเป็นที่ ออกญาเทพพิทรู
(กรอเสม) ประวัติของพระมหาพิทูร หรือ ออกญาเทพพิทู (กรอเสม) มี
ดังนี้
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ,
สาส์นสมเด็จ เล่ม ๒ (พระนคร : คุรุสภา, ๒๕๐๕), หน้า ๓๙–๔๐.

๗

ดำ�รงวิชาการ
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ออกญาเทพพิทู (อุกญาเทพพิทู) นามเดิมว่า “ฌึม กรอเสม
(ฌึม กฺรเสม)” เข้าทำ�งานเป็น “คันถบัณฑิต” ในพระราชบรรณาลัย
กัมพูชา (ซึง่ ต่อมาได้ยกฐานะเป็นพุทธศาสนบัณฑิตย์) โดยมีต�ำ แหน่ง
เป็นพระมหาพิทรู (กรอเสม) ในระหว่างนัน้ ท่านได้อา่ นและแปล รวมทัง้
จัดทำ�ปทานุกรมศิลาจารึกนครวัดสมัยหลังพระนคร ภายใต้การนำ�ของ
ศาสตราจารย์ ยอช เซเดส์ (G.Coedes) และนางสาวซุยซาน การ์เปอแลส์
(S.Karpels) ซึง่ เป็นบรรณารักษ์ใหญ่ของราชบรรณาลัยกัมพูชา ตัง้ แต่ปี
ค.ศ. ๑๙๓๖ (๒๔๗๙) หนังสือเรือ่ งนีจ้ ดั พิมพ์ครัง้ แรกในปี ค.ศ. ๑๙๓๘
(พ.ศ. ๒๔๘๑)
พระมหาพิทรู (กรอเสม) ทำ�งานในพระราชบรรณาลัยเป็นเวลา
๑๒ ปี ด้วยเหตุทท่ี า่ นมีความรูท้ างด้านภาษาไทย ท่านได้แปลหนังสือ
จำ�นวนหนึง่ ลงพิมพ์ในวารสารกัมพุชสุรยิ า นอกจากนีท้ า่ นได้เขียนเกีย่ ว
กับประวัตพิ ระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ ศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี เป็นต้น เพือ่ พิมพ์เผยแพร่ ต่อมาท่านจึงได้เลือ่ นตำ�แหน่งเป็น
ออกญาเทพพิทู
ผลงาน ของพระมหาพิทรู (กรอเสม) เท่าทีพ่ บในปัจจุบนั ได้แก่
ศิลาจารึกนครวัด (สิลาจาริกนครวตฺต) ตำ�นานพุทธเจดีย์ (ฎํณาลพุทธฺ
เจตีย)์ แปลจากหนังสือตำ�นานพุทธเจดียส์ ยาม พระนิพนธ์สมเด็จฯ กรม
พระยาดำ�รงราชานุภาพ) พระราชพิธที วาทศมาส (ภาคที่ ๑ – ๒) (พฺระ
ราชพิธที วฺ าทสมาส ภาค ๑ – ๒) ขนบธรรมเนียมพราหมณ์ (ทํเนียมทมฺ ๕
ลาบ่พรฺ าหฺมณ์) มหาภารตยุทธ์ (มหาภารตยุทธฺ ) (แปลจาก มหาภารต
ยุทธ์ ฉบับภาษาไทยของหลวงบวรบรรณารักษ์) เป็นต้น

๑๑๔
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“อารัมภกถา” ของตำ�นานพุทธเจดีย์ ฉบับภาษาเขมร
หนังสือเรื่องตำ�นานพุทธเจดีย์ ฉบับภาษาเขมรมีข้อความใน
อารัมภกถา ของพระมหาพิทูร กรอเสม ดังความที่แปลมาต่อไปนี้
		
“...เรือ่ งนีแ้ ปลจากเรือ่ งตำ�นานพุทธเจดียส์ ยาม ซึง่
เป็นภาษาสยามมาเป็นเขมรภาษา เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๑ ให้ชอ่ื
ว่า ตำ�นานพุทธเจดีย์ เพราะมีความกล่าวถึงเรือ่ งพุทธศาสนา
พร้อมทัง้ พุทธเจดีย์ ซึง่ แผ่ไปเกิดมีในนานาประเทศ มีประเทศ
มคธในแดนดินอินเดีย เป็นต้น จากเพียงหลังพุทธกาลมา
ถึงปัจจุบนั นี้
ไม่จ�ำ เพาะกล่าวแต่ในประเทศสยามเท่านัน้
แต่ในภาคที่ ๘ และที่ ๙ กล่าวเกีย่ วกับเรือ่ งราวพุทธเจดีย์
ในประเทศสยามโดยพิสดาร เรือ่ งนีเ้ ป็นคติควรรู้ นักศึกษา
โบราณคดี ควรมีหนังสือนีไ้ ว้เล่มหนึง่ เป็นเครือ่ งประดับ
สำ�หรับทำ�ให้ความคิดสว่าง วันขึน้ ๓ ค่�ำ เดือนมิคสิร ปีมะโรง
สัมฤทธิศก พ.ศ. ๒๔๗๑ พระมหาพิทรู กรอเสม...” ๘

ตำ�นานพุทธเจดีย์
ฉบับภาษาเขมรแปลจากตำ�นานพุทธเจดียส์ ยามฉบับใด ?
ดังได้กล่าวไปแล้วว่า ตำ�นานพุทธเจดียส์ ยามได้พมิ พ์ขน้ึ ครัง้ แรก
เมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๙ แต่ตอ่ มาหลังจากพิมพ์ครัง้ ที่ ๑ แล้ว สมเด็จฯ กรม
พระยาดำ�รงราชานุภาพทรงชำ�ระแก้ไขตำ�นานพระพุทธเจดียอ์ กี ครัง้ หนึง่
๘

ฎํณาลพุทฺธเจดีย์ (ภฺนํเพญ พฺระราชบณฺณาลัยกมฺพูชา, ๑๙๒๙), หน้า อารมฺภกถา.
ดำ�รงวิชาการ

ฉบับพิเศษ : ธันวาคม ๒๕๕๕

“ตำ�นานพุทธเจดียส์ ยาม” พระนิพนธ์
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ฉบับภาษาเขมร
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ก่อนสิน้ พระชนม์ และประทานฉบับไว้กบั หลวงบริบาลบุรภี ณ
ั ฑ์ ฉบับทีท่ รง
ชำ�ระแก้ไขนีไ้ ด้พมิ พ์เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ๙ หลังจากนัน้ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำ�รัสสั่งให้หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ
ดิศกุล ทรงชำ�ระใหม่ ๑๐ พระนิพนธ์ต�ำ นานพระพุทธเจดียท์ ง้ั ๓ ฉบับจึงมี
ความแตกต่างกันในรายละเอียด เช่น สารบัญของตำ�นานพระพุทธเจดียใ์ น
ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ ๑ ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ ๒ และฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ ๓ มีความแตก
ต่างกัน
ด้วยเหตุนต้ี �ำ นานพุทธเจดียฉ์ บับภาษาเขมรทีแ่ ปลเมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๑
จึงน่าจะแปลจากตำ�นานพุทธเจดียส์ ยามฉบับพิมพ์ครัง้ แรก สอดคล้องกับ
อารัมภกถาของพระมหาพิทรู กรอเสม ว่า หนังสือเรือ่ งนีแ้ ปลจาก ตำ�นาน
พุทธเจดีย์สยาม ซึ่งเป็นชื่อของฉบับพิมพ์ครั้งแรก ซึง่ ในเวลาต่อมาได้
เปลีย่ นชือ่ เป็น “ตำ�นานพระพุทธเจดีย”์ ในฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ ๒ เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบนั
นอกจากนีเ้ มือ่ เปรียบเทียบเนือ้ หาในเรือ่ ง รวมทัง้ สารบัญเรือ่ งของ
ตำ�นานพุทธเจดียส์ ยามฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ ๑ กับตำ�นานพุทธเจดียฉ์ บับภาษาเขมร
พบว่ามีเนือ้ หาตรงกัน และหากนำ�ไปเปรียบเทียบกับฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ ๒ หรือ
ครัง้ ที่ ๓ จะพบรายละเอียดความแตกต่างกัน ดังนัน้ “ตำ�นานพุทธเจดีย”์ ฉบับ
ภาษาเขมรทีพ่ ระมหาพิทรู กรอเสม แปลจึงน่าจะแปลจากฉบับพิมพ์ครัง้ แรก
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ, ตำ�นานพระพุทธเจดีย์ (พระนคร : พิมพ์ในงาน
ฌาปนกิจศพ นายมังกร สามเสน, ๒๔๙๐), หน้า ก.
10
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ, ตำ�นานพระพุทธเจดีย์ (พระนคร : ห้างหุ้นส่วน
จำ�กัดศิวพร, ๒๕๐๓), หน้า ง.
9

๕
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ความแตกต่างระหว่าง “ตำ�นานพุทธเจดีย์สยาม”
กับ “ตำ�นานพุทธเจดียฉ์ บับภาษาเขมร”
อย่างไรก็ตามแม้วา่ ตำ�นานพุทธเจดีย์ ฉบับภาษาเขมรจะแปลจาก
ตำ�นานพุทธเจดียส์ ยาม แต่จากการเปรียบเทียบพบว่า ตำ�นานพุทธเจดีย์
ฉบับภาษาเขมร มีการเพิม่ เติมภาคผนวก คือ “สารบัญอธิบายสมัยที่
พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปนานาประเทศ (สารบานบนฺยล่สมัยแฎลพฺระ
พุทธฺ สาสนาผฺสายเทากฺนงุ นาๆ ปฺรเทส)” และ สารบัญอธิบายสมัยของ
พุทธเจดียใ์ นนานาประเทศ (สารบานบนฺยล่อํพีสมัยไนพุทฺธเจตียก์ นฺ งุ
นาๆ ปฺรเทส)” ซึง่ น่าจะเป็นเนือ้ หาทีพ่ ระมหาพิทรู กรอเสม เพิม่ เติมเข้ามา
เพื่อช่วยอธิบายลำ�ดับเวลาทางพระพุทธศาสนาให้มีความชัดเจนมากขึ้น
ดังความทีแ่ ปลมาจากภาษาเขมรว่า
สารบัญบอกสมัยทีพ่ ระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปนานาประเทศ
		
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
บวชในพระพุทธศาสนาเป็นจำ�นวนมาก พระสงฆ์แตกกัน
มาก
		
๔. เมื่อ พ.ศ. ๒๒๑ – ๓๕๐ พระบาทธรรมาโศก
ราชทรงกำ�จัดพวกบวชปลอมและทรงทำ�นุบำ�รุงให้รุ่งเรือง
ยิ่งกว่ากาลใดๆ ทั้งสิ้น
ดำ�รงวิชาการ

ฉบับพิเศษ : ธันวาคม ๒๕๕๕

“ตำ�นานพุทธเจดียส์ ยาม” พระนิพนธ์
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ฉบับภาษาเขมร

		
๕. เมือ่ พ.ศ. ๒๓๖ ในรัชกาลพระบาทธรรมาโศก
ราชพระพุทธศาสนาแผ่ไปในนานาประเทศ
		
๖. เมือ่ พ.ศ. ๔๐๐ พระพุทธศาสนาไปรุง่ เรืองใน
ประเทศคันธาระ ในรัชกาลพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์
		
๗. เมือ่ พ.ศ. ๖๒๐ – ๙๕๐ ลัทธิอาจารยวาทหรือ
เรียกว่า มหายาน ไปเจริญรุง่ เรืองในประเทศคันธาระ
		
๘. เมือ่ พ.ศ. ๙๐๐ พระพุทธศาสนาในอินเดียร่วง
โรยลงไปจนถึงปัจจุบนั นี้
		
๙. เมือ่ พ.ศ. ๒๓๘ (๒๓๖) ในรั ช กาลพระบาท
เทวานัมปิยติสสะพระพุทธศาสนาลัทธิหนี ยาน ไปประดิษฐาน
ในลังกาทวีปแล้วรุง่ เรืองสิน้ กาลเวลายาวนาน
		
๑๐. เมือ่ พ.ศ. ๑๖๐๐ พระพุทธศาสนาในลังกาทวีป
เสือ่ ม
		
๑๑. เมือ่ พ.ศ. ๑๖๐๘ – ๑๖๖๒ ในรัชกาลพระบาท
วิชยั พาหุเป็นต้นเหตุให้พระพุทธศาสนากลับรุง่ เรืองขึน้ อีก
		
๑๒. เมือ่ พ.ศ. ๑๖๖๓ – ๑๖๙๕ ระหว่างนีพ้ ระพุทธ
ศาสนาเสือ่ ม
		
๑๓. เมือ่ พ.ศ. ๑๖๙๖ ในรัชกาลพระเจ้าปรักกรม
พาหุ พระพุทธศาสนากลับรุง่ เรืองขึน้ อีก
		
๑๔. เมือ่ พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐ พระพุทธศาสนา
ในลังกาทวีปเสือ่ มลงอีก
		
๑๕. เมือ่ ประมาณ พ.ศ. ๕๐๐ พระพุทธศาสนาลัทธิ
หีนยานมาประดิษฐานในประเทศทวารวดี แล้วเจริญรุง่ เรือง
มาเป็นเวลายาวนาน

๑๑๗
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๕
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๑๖. เมือ่ พ.ศ. ๑๒๐๐ – ๑๕๐๐ สยามและเขมรนับถือ
ลัทธิมหายาน (อย่างสมัยลพบุร)ี แล้วเจริญรุง่ เรืองต่อมา
		
๑๗. เมื่อ พ.ศ. ๑๖๐๐ ในรัชกาลพระบาทอนุรุทธ
มหาราช (พม่า) พระพุทธศาสนาลัทธิหนี ยานเจริญรุง่ เรืองใน
ประเทศพุกามและเชียงแสน
		
๑๘. เมือ่ พ.ศ. ๑๖๐๐ เวลาเดียวกันนีส้ ยามกลับ
นับถือลัทธิหนี ยานอย่างพม่า
		
๑๙. เมือ่ พ.ศ. ๑๘๐๐ – ๑๘๙๓ สยามและเขมรถือ
ลัทธิหนี ยานอย่างลังกา
		
๒๐. เมือ่ พ.ศ. ๑๙๕๐ – ๒๒๐๐ พระพุทธศาสนา
ลัทธิหนี ยานเจริญรุง่ เรืองในประเทศเชียงแสน (ลาว)
		
๒๑. ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๒๐๐ มา พระพุทธศาสนาในแดน
เชียงแสนเสือ่ มลงโดยลำ�ดับ
		
๒๒. เมือ่ พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๐๐ พระพุทธศาสนา
ลัทธิหนี ยานในนครศรีอยุธยา ข้างต้นรุง่ เรืองตามสมควร ข้าง
ปลายร่วงโรยลง
		
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๒๕ มา พระพุทธศาสนากรุง
รัตนโกสินทร์ในชั้นเดิมเสื่อม จนถึงรัชกาลพระจอมเกล้ามา
รุง่ เรืองจนถึงปัจจุบนั นี.้ ..” ๑๑
		

๑๑

ฎํณาลพุทฺธเจดีย์, หน้า ๒๗๓–๒๗๖.
ดำ�รงวิชาการ

ฉบับพิเศษ : ธันวาคม ๒๕๕๕
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สารบัญอธิบายสมัยของพุทธเจดียใ์ นนานาประเทศ
		
๑. สมัย พ.ศ. ปีท่ี ๑ มีพระสถูปเจดียใ์ นพุทธศาสนา
๘ แห่ง ในมัชฌิมประเทศเป็นครัง้ แรก
		
๒. สมั ย พ.ศ. ๒๒๓ ระหว่ า งรั ช กาลพระบาท
ธรรมาโศกราช เกิดมีพระสถูปเจดีย์ซึ่งสร้างโดยอิฐและหิน
เป็นจำ�นวนมาก (อินเดียกลาง)
		
๓. สมัย พ.ศ. ๔๐๐ ในรัชกาลพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์
เกิดมีพระพุทธรูปขึน้ ในโลกเป็นครัง้ แรก (อินเดียเหนือ)
		
๔. สมัย พ.ศ. ๖๒๐ ในรัชกาลพระเจ้ากนิษกมหาราช
ได้สร้างพระพุทธรูปด้วยหินแพร่หลายทั่วไปในดินเดียเป็น
อันมาก
		
๕. สมัย พ.ศ. ๖๒๐ ครั้งนั้นเกิดมีรูปพระอาทิพุทธ
ธยานีพทุ ธ โพธิสตั ว์ในลัทธิมหายาน (อินเดียเหนือ)
		
๖. สมัย พ.ศ. ๖๒๐ เป็นต้นมา เกิดมีพระปรางค์ใน
พระพุทธศาสนาอย่างหนึง่ เกิดขึน้ อีก (อินเดียเหนือ)
		
๗. สมัย พ.ศ. ๙๐๐ ในรัชกาลจันทรคุปตราชวงศ์เกิด
มีพระพุทธรูปในนครมคธ (อินเดียกลาง)
		
๘. สมัย พ.ศ. ๕๐๐ – ๑๑๐๐ เกิดมีแบบพุทธเจดียใ์ น
นครทวารวดี (ลาวแต่เดิม)
		
๙. สมัย พ.ศ. ๑๑๐๐ – ๒๐๐ เกิดมีพทุ ธเจดียแ์ บบ
ลัทธิมหายานในนครศรีวชิ ยั (ชวา)
		
๑๐. สมัย พ.ศ. ๑๔๐๐ เกิดมีพทุ ธเจดียแ์ บบลัทธิ
หีนยาน และมหายานในนครลพบุรี (เขมร)

๕
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๑๑. สมัย พ.ศ. ๑๖๐๐ – ๒๐๕๐ เกิดมีพทุ ธเจดียแ์ บบ
ลัทธิหนี ยานในนครเชียงแสน (ลาว)
		
๑๒. สมัย พ.ศ. ๑๘๐๐ – ๑๘๙๓ เกิดมีพทุ ธเจดียใ์ น
ลัทธิมหายานอย่างลังกาวงศ์ ในนครสุโขทัย (สยาม)
		
๑๓. สมัย พ.ศ. ๑๙๐๐๐ – ๒๓๑๐ เกิดมีพทุ ธเจดียใ์ น
ลัทธิหนี ยานในนครศรีอยุธยา (สยามหนองโสน)
		
๑๔. พ.ศ. ๒๓๒๕ เกิดมีแบบพุทธเจดีย์ในลัทธิ
หีนยานในนครรัตนโกสินทร์ (สยามบางกอก)...” ๑๒
จากข้อความทีแ่ ปลมา แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลการจัดตามลำ�ดับ
กาลของพุทธเจดีย์ของไทยตามพระมติของสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รง
ราชานุภาพที่มีต่อความคิดของนักวิชาการชาวกัมพูชา (พระมหาพิทรู
กรอเสม) ในการสรุปพระมติดงั กล่าวมาไว้ตอนท้ายหนังสือเล่มนี้ แต่กม็ ี
ความแตกต่างทางความคิดทีเ่ ห็นได้ชดั เช่น การอ้างว่า “นครลพบุร”ี เป็น
“เขมร” เป็นต้น ดังนัน้ จึงเห็นได้วา่ ในความคิดของกัมพูชาตัง้ แต่เมือ่ มีการ
แปลหนังสือตำ�นานพุทธเจดียก์ ถ็ อื ว่า “ลพบุร”ี เป็น “เขมร” แต่ในฉบับ
ภาษาไทยกล่าวว่าเป็น “ขอม” ซึง่ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งศึกษากันต่อไป
บทสรุป
ตำ�นานพุทธเจดียส์ ยาม หรือ ตำ�นานพระพุทธเจดีย์ เป็นงานพระ
นิพนธ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพเล่มหนึ่ง ทีท่ รงคุณปู การต่อ
๑๒

ฎํณาลพุทฺธเจดีย์, หน้า ๒๖๙–๒๗๑.
ดำ�รงวิชาการ
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การศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์ในประเทศไทยอย่างยิ่ง และถือเป็นตำ�รา
ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะในประเทศไทย “เล่มแรก” ทีม่ กี ารศึกษาและมีรปู แบบ
การเขียนอย่างเป็นระบบ หลังจากตำ�นานพุทธเจดียส์ ยามพิมพ์เผยแพร่
ในปี พ.ศ. ๒๔๖๙
ต่ อมาเมื ่ อ หนัง สือ เล่ม นี้เผยแพร่ไปถึ งกรุงกัมพูชา พระราชบรรณาลัยกัมพูชาเห็นประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ จึงมีจดหมายมาขอ
ประทานพระอนุญาตจากสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ได้ทรง
อนุญาต พระราชบรรณาลัยกัมพูชาจึงให้พระมหาพิทรู กรอเสม เป็นผู้
แปลเป็นภาษาเขมรและจัดพิมพ์เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๑ โดยใช้ชอ่ื ว่า “ตำ�นาน
พุทธเจดีย”์
ตำ�นานพุทธเจดีย์ฉบับที่แปลเป็นภาษาเขมรเป็นฉบับที่แปลจาก
ตำ�นานพุทธเจดียส์ ยาม ฉบับพิมพ์ครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๙ จึงมีความ
แตกต่างจากตำ�นานพระพุทธเจดีย์ ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ ๒ และครัง้ ที่ ๓
เนื่องจากหลังจากการพิมพ์ครั้งแรกแล้ว สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รง
ราชานุภาพได้ทรงขยายความแก้ไขตำ�นานพระพุทธเจดีย์ท้งั เนื้อหาและ
เชิงอรรถ และประทานต้นฉบับไว้แก่หลวงบริบาลบุรภี ณ
ั ฑ์จนได้พมิ พ์ครัง้
ที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ ๒ เป็นต้นฉบับทีศ่ าสตราจารย์
หม่อมเจ้าสุภทั รดิศ ดิศกุล ทรงทำ�เชิงอรรถเพิม่ เติม และพิมพ์เป็นครัง้ ที่ ๓
ดังนัน้ ตำ�นานพุทธเจดีย์ ฉบับภาษาเขมรจึงใกล้เคียงกับตำ�นาน
พุทธเจดียส์ ยาม ฉบับพิมพ์ครัง้ แรก อย่างไรก็ตามนอกจากจะมีการแปล ๕
พระนิพนธ์เป็นภาษาเขมรแล้ว พระมหาพิทรู กรอเสม ยังได้เพิม่ ภาค
ผนวกไว้ทา้ ยเรือ่ งอีกสองตอน คือ “สารบัญอธิบายสมัยทีพ่ ระพุทธศาสนา
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เผยแผ่ไปนานาประเทศ (สารบานบนฺ ย ล่ส มั ย แฎลพฺ ร ะพุ ท ฺ ธ สาสนา
ผฺสายเทากฺนงุ นาๆ ปฺรเทส)” และ “สารบัญอธิบายสมัยของพุทธเจดียใ์ น
นานาประเทศ (สารบานบนฺยล่อํพีสมัยไนพุทฺธเจตีย์กฺนุงนาๆ ปฺรเทส)”
ซึ่ ง เป็ น การสรุ ป สมั ย กาลของการเผยแพร่ พ ระพุ ท ธศาสนารวมทั้ ง
พระพุทธเจดียไ์ ปยังประเทศต่างๆ เพือ่ ความเข้าใจแก่ผอู้ า่ นยิง่ ขึน้ อีกด้วย
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๕
ใบรองปกหนังสือตำ�นานพุทธเจดียส์ ยามฉบับภาษาเขมร
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ปกตำ�นานพุทธเจดียส์ ยาม ฉบับภาษาเขมร
ดำ�รงวิชาการ
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๕
อารัมภกถา หนังสือตำ�นานพุทธเจดียส์ ยาม ฉบับภาษาเขมร
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