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๓
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กับสุวรรณภูมิศึกษา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
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 เรื่องราวของดินแดนที่มีนามว่า “สุวรรณภูมิ” อยู่ในความสนใจ

ของนักวิชาการทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยมาช้านาน หนึ่งในนั้นคือ

สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ พระองค์เป็นผู้มีบทบาทต่อ 

“สุวรรณภูมิศึกษา” ของนักวิชาการไทยอย่างแท้จริง พระวินิจฉัยหลาย

ประการยังคงได้รับการอ้างอิงถึงตราบจนกระทั่งปัจจุบัน 

 เป็นท่ีทราบกันดีว่าดินแดนสุวรรณภูมิหรือแผ่นดินทองปรากฏ

นามอยู่ในหลักฐานลายลักษณ์อักษรต่างๆมาเน่ินนานนับพันปี บ้างเขียน

ข้ึนในประเทศอินเดีย ศรีลังกา จีน เปอร์เซีย และชาติตะวันตก แต่ละ

ชาติเรียกช่ือดินแดนแห่งน้ีแตกต่างกันออกไป แต่ล้วนมีความหมายเช่น

เดียวกันว่าเป็น “ดินแดนทอง” 

 นักวิชาการท่ีค้นคว้าเร่ืองราวของสุวรรณภูมิต่างเช่ือว่าบ้านเมือง

แห่งน้ีคงมีศูนย์กลางอยู่ท่ีใดท่ีหน่ึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บาง

ท่านเช่ือว่าอยู่ในดินแดนประเทศพม่า โดยมีเมืองสะเทิมเป็นศูนย์กลาง

สำาคัญ ทว่านักวิชาการชาวไทยหลายท่านเห็นว่าศูนย์กลางน่าจะอยู่ใน

พ้ืนท่ีภาคกลางของไทยมากกว่า คงไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่าความคิดน้ีมี

รากฐานจากพระวินิจฉัยของสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ พระ

วินิจฉัยของพระองค์ทรงเน้นให้เห็นว่าสุวรรณภูมิเป็นสถานท่ีท่ีพระสมณทูต

ของพระเจ้าอโศกมหาราชมาเผยแผ่พุทธศาสนา ทำาให้สุวรรณภูมิในฐานะ

สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพกับสุวรรณภูมิศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง*

* ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
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๓

ดังกล่าวฉายแสงชัดตราบจนปัจจุบัน 

 สุวรรณภูมิศึกษาของสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ท้ังใน

ฐานะท่ีมีภาคกลางเป็นศูนย์กลาง และเป็นสถานท่ีต้ังม่ันพุทธศาสนา จะ

เป็นประเด็นหลักท่ีจะกล่าวถึงต่อไปข้างหน้า 

๑. สุวรรณภูมิศึกษาของสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ

   
กับความสำาคัญของเมืองนครปฐมและเมืองอู่ทอง   

 ความคิดเรื่องสุวรรณภูมิมีศูนย์กลางอยู่ที่ภาคกลางของไทยเกิด

ขึ้นจากพระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

หลักฐานที่เก่าที่สุดเท่าที่ทราบในขณะนี้ย้อนกลับไปได้ถึง พ.ศ. ๒๓๘๗ 

คือพระสมณศาส์นที่ส่งไปยังศรีลังกา พระองค์พระราชนิพนธ์ขึ้นตั้งแต่ยัง

ทรงผนวชอยู่ มีข้อความหนึ่งกล่าวถึงสุวรรณภูมิที่ชวนให้เข้าใจว่าหมาย

ถึงดินแดนประเทศไทยว่า 

“...ครั้นเมื่อพระราชธานีได้ประดิษฐานอยู่ในสยาม

รัฐ อันบังเกิดเปนที่ตั้งแห่งประวัติของอุดมรัตน์คือ

พระสาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ทั้งได้เปน

พระนิวาสสฐานอันประเสริฐที่ประทับเนืองนิตย์

แห่งสมเดจพระเจ้ามหาราชาธิราช บรมธรรมิก ผู้

เปนเจ้าเปนใหญ่ยิ่งอันประเสริฐของรัฐทั้งหลาย 

คือแคว้นสุวรรณภูมิตั้งแต่แคว้นลาวทั้งสิ้นมา...” ๑

๑  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. สมณศาสน พระเถระธรรมยุติกา มีไปยังลังกา

ทวีป. (พระนคร :  บำารุงกิจนุกูลกิจ, ๒๔๖๘.), หน้า ๒๐.

๔๓
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 เม่ือพระองค์ข้ึนครองราชสมบัติพระบรมราชวินิจฉัยเก่ียวกับ

สุวรรณภูมิว่ามีศูนย์กลางอยู่ในดินแดนไทยก็มีมากข้ึน ขอบเขตการศึกษา

ค้นคว้าของพระองค์มุ่งเน้นในเร่ืองการเผยแผ่พุทธศาสนาของพระเจ้า

อโศกมหาราชไปสู่บ้านเมืองอ่ืนๆ พระองค์มีพระบรมราชวินิจฉัยว่าพระ

ปฐมเจดีย์เป็นสถูปท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศไทย สร้างข้ึนต้ังแต่ พ.ศ. ๒๑๘ 

ต้ังแต่คร้ังท่ีพระเจ้าอโศกมหาราชแบ่งพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานยัง

ดินแดนต่างๆ ๒  นอกจากน้ีพระองค์ทรงกล่าวถึงจารึกคาถาเย ธมฺมา ท่ีพบ

จากบริเวณพระปฐมเจดีย์ว่าเก่าแก่จนถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชด้วย ๓

 พระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ี

ช้ีให้เห็นถึงความเก่าแก่ของนครปฐมและพระปฐมเจดีย์ จะเป็นฐานสำาคัญ

ต่อพระวินิจฉัยเร่ืองสุวรรณภูมิของสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ มี

การขยายความและเสนอข้อคิดเห็นใหม่ๆตามหลักฐานท่ีค้นพบภายหลัง 

ท่ีน่าสนใจคือการเช่ือมโยงนครปฐมหรือเมืองโบราณอ่ืนๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียง

กัน อาทิ เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้ากับสุวรรณภูมิอย่างชัดเจน 

 พระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ในเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนาสู่ดินแดนไทยตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศก

มหาราช เป็นพื้นฐานสำาคัญต่อพระวินิจฉัยของสมเด็จฯ กรมพระยา

ดำารงราชานุภาพ พบได้ในพระนิพนธ์หลายเรื่อง อาทิ “ตำานานหนังสือ

พระราชพงศาวดาร” ซึ่งพระองค์นิพนธ์ขึ้นเป็นส่วนนำาของพระราช-

๒ เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, เรื่องพระปฐมเจดีย์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (พระนคร : โรงพิมพ์ไทยแบบ

เรียน, ๒๕๑๑), หน้า ๔.
๓ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, “ศิลาจารึกที่ศาลเจ้า พระปฐมเจดีย์” ใน ประชุม

ศิลาจารึกสยามภาคที่ ๒ (พระนคร : โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๒), หน้า ๖-๘.

๔๔
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๓

พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา พิมพ์เผยแพร่คร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. ๒๔๕๕ 

พระองค์กล่าวถึงโบราณวัตถุสถานในพุทธศาสนาท่ีพบมากทางพ้ืนท่ีด้าน

ตะวันตกของลุ่มแม่น้ำาเจ้าพระยา ว่าเป็นของเก่าแก่ต้ังแต่คร้ังพระเจ้าอโศก

มหาราช ๔   

 พระนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับสุวรรณภูมิของสมเด็จฯ  กรมพระยา

ดำารงราชานุภาพ มักเน้นในประเด็นพุทธศาสนาเป็นสำาคัญ โดยเฉพาะ

เรื่องราวที่พระเจ้าอโศกมหาราชโปรดให้สังคายนาพุทธศาสนาครั้งที่ ๓ 

และพระโมคคัลลีบุตรส่งพระโสณเถระและพระอุตตรเถระมาเผยแผ่

พุทธศาสนายังสุวรรณภูม ิ ทว่านอกเหนือไปจากการอ้างอิงคัมภีร์พุทธ

ศาสนาแล้ว พระองค์ยังทรงอ้างอิงผลงานวิชาการท่ีทำาโดยนักวิชาการต่าง

ประเทศ เช่น Rysh Davids 

 ข้อวินิจฉัยของ Rysh Davids ระบุว่าสุวรรณภูมิน่าจะได้แก่พ้ืนท่ี

ประเทศพม่าต้ังแต่ย่างกุ้งจนถึงสิงคโปร์ในคาบสมุทรมลายู ๕  ความคิดน้ี

ส่งผลต่อพระวินิจฉัยของสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพเป็นอย่าง

ย่ิง เห็นได้จาก  “ตำานานหนังสือพระราชพงศาวดาร” ซ่ึงเป็นส่วนนำา

ของพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา พระองค์ทรงอ้างถึงท่ีต้ัง

ของสถานท่ีท่ีสมณทูตของพระเจ้าอโศกมหาราชเดินทางไปเผยแผ่พุทธ

ศาสนาไว้ตามความเห็นของ Rysh Davids โดยในส่วนของสุวรรณภูมิพระ

ราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา พระองค์ทรงอ้างถึงที่ตั้งของ

๔ สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, “ตำานานหนังสือพระราชพงศาวดาร” ใน  พระราช-

พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๐๕), หน้า ๓๒-๔๒.
๕ T. W. Rhys Davids, Buddhism: Being a Sketch of The Life and Teachings of Guata-

ma, The Buddha (Delhi : Indological Book House, 1973), p. 227.

๔๕
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สถานที่ที่สมณทูตของพระเจ้าอโศกมหาราชเดินทางไปเผยแผ่พุทธ-

ศาสนาไว้ตามความเห็นของ Rysh Davids โดยในส่วนของสุวรรณภูมิ

พระองค์ระบุไว้ว่าได้แก่เมืองมอญและแหลมมลายู ๖  พระองค์ประทาน

ความเห็นต่อไปว่า สุวรรณภูมิอาจเป็นชื่อเรียกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทั้งหมดก็ได้ ความว่า 

  “...ความจริงจะเป็นดังอธิบาย ของอาจารย์ริส

เดวิดส์ คำาท่ีเรียกว่าสุวรรณภูมิประเทศจะหมายความ

ว่าประเทศทางน้ี ต้ังแต่ประเทศรามัญลงมาจนถึง

ประเทศสยามข้างฝ่ายตะวันตก หรือบางทีจะตลอด

ออกไปจนถึงเมืองญวนทุกวันน้ี ในคร้ังน้ันจะรวม

เรียกกันว่า สุวรรณภูมิประเทศท้ังส้ิน...” ๗

 ทว่าขณะเดียวกันพระองค์ทรงขยายความถึงหลักฐานในภาค

กลางของดินแดนไทยว่าชัดเจนกว่าดินแดนมอญ หน่ึงในหลักฐานท่ีทรง

นำามาใช้คือการอ้างอิงถึงช่ือของเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ซ่ึงอาจนับได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของการเช่ือมโยงเมืองโบราณอู่ทองเข้ากับ

สุวรรณภูมิ ความว่า 

  “...เมืองโบราณชื่อว่าสุวรรณภูมิ คือเมือง

อู่ทองของเรามี แม้จะว่าด้วยเร่ืองทองท่ีเป็นเหตุให้

เรียกว่า ประเทศสุวรรณภูมิ ในเมืองมอญไม่มีบ่อทอง

๖  เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๙. 
๗ สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, “ตำานานหนังสือพระราชพงศาวดาร” ใน  พระราช

พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๐๕), หน้า ๔๐.
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๓

มามีในเมืองเรา ก็เป็นพยานอยู่...” ๘  

 พระนิพนธ์เรื่องอื่นๆ ของพระองค์ย้ำาให้เห็นความสำาคัญของ

เมืองโบราณอู่ทองอยู่หลายครั้งหลายหน โดยเฉพาะความเป็นเมือง

เก่าแก่เทียบได้กับเมืองนครปฐมโบราณ ซ่ึงเก่าแก่แต่คร้ังพระเจ้าอโศก

มหาราชทรงเผยแผ่พุทธศาสนาเข้ามา และทรงย้ำาว่าชื่อเมืองอู่ทองก็

คือคำาเดียวกันกับสุวรรณภูมินั่นเอง 

 พระวินิจฉัยถึงอายุสมัยของเมืองอู่ทองมีตัวอย่างดังความท่ีคัด

มา ดังน้ี 

  “...ตรวจดูภูมิสถานเห็นเป็นเมืองใหญ่ มีกำาแพง

เมือง ๒ ช้ัน และมีสระใหญ่ๆ ขุดไว้หลายสระคล้าย

กับเมืองสุโขทัยเก่า ข้างในเมืองมีโคกอิฐซ่ึงพึงเห็นได้

ว่าเป็นวัดวาของเก่าแก่มากมายหลายแห่ง พระเจดีย์

ท่ียังคงรูปอยู่ก็มีบ้าง ได้ตรวจค้นดูของเก่าท่ีจะเป็น

พยานอายุของเมืองน้ี ได้พระพุทธรูปท่ีเป็นฝีมือเดียว

กับพระทางพระปฐมเจดีย์มีอยู่บ้าง    และได้สืบถาม

ตามชาวบ้าน   ถึงส่ิงของโบราณท่ีขุดได้ในเมืองน้ี ก็ได้

เงินเหรียญตราสังข์อย่างเดียวกับท่ีขุดได้ท่ีพระประ

โทน จึงสันนิษฐานว่า เมืองน้ีจะเป็นเมืองสมัยเดียว

กับเมืองโบราณท่ีพระปฐมเจดีย์...” ๙

๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า๔๐.
๙  สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, “เร่ืองเมืองอู่ทอง จากรายงานเสด็จตรวจราชการเมือง

สุพรรณบุรี” ใน โบราณวิทยาเร่ืองเมืองอู่ทอง (พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๐๙), หน้า ๒๘.

๔๗
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ส่วนการย้ำาช่ือเมืองอู่ทองว่าสัมพันธ์กับสุวรรณภูมิ มีว่า   

  “...ในหนังสือโบราณเช่นหนังสือจารึกหลักศิลา

ท่ีเมืองสุโขทัยเป็นต้น เม่ือกล่าวถึงเมืองสุพรรณ ย่อม

เรียกว่าเมืองสุวรรณภูมิ หาได้เรียกว่าเมืองสุพรรณบุรี

ไม่ คำาว่า อู่ ย่อมแปลได้เป็น ๒ นัย แปลว่าเปลก็ได้ 

หรือจะแปลว่าเป็นท่ีมีท่ีเกิด ดังเช่นคำาท่ีใช้พูดกันอยู่ว่า 

อู่น้ำาอู่ข้าว เช่นน้ีก็แปลได้ เพราะเหตุน้ันคำาว่าสุวรรณภูมิ 

ถ้าจะแปลว่าอู่ทองจะใช้ได้หรือไม่ ถ้าใช้ได้ เมืองโบราณ

น้ีช่ือเดิมท่ีเรียกภาษาไทยคงเรียกว่าเมืองอู่ทอง เม่ือไป

เรียกในภาษาบาลีจึงใช้ว่าสุวรรณภูมิ...” ๑๐ 

และ 

  “...เหตุไฉนในจารึกของพ่อขุนรามคำาแหงจึง

เรียกช่ือ เมืองท้าวอู่ทองว่า เมืองสุพรรณภูมิ ก็ศัพท์ ๒ 

ศัพท์น้ันเป็นภาษามคธ คำาว่า สุพรรณ แปลว่า ทองคำา

และคำา ภูมิ แปลว่า แผ่นดิน รวมกันหมายความว่า 

แผ่นดินอันมีทองคำามาก ถ้าใช้เป็นช่ือเมืองก็ตรงกับ

ว่าเป็นเมืองอันมีทองมาก พอนึกข้ึนเท่าน้ัน ก็คิดเห็น

ทันทีว่า สุพรรณภูมิ น้ันตรงกับช่ือ อู่ทอง ในภาษา

ไทยน่ันเอง...” ๑๑

๑๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๐.
๑๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๑.

๔๘
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๓

 สำาหรับพระวินิจฉัยเรื่องเมืองนครปฐมโบราณกับการเป็น

ศูนย์กลางของสุวรรณภูมินั้น สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ 

ทรงได้รับพระดำารินี้มาจากพระบรมราชวินิจฉัยเรื่องพระปฐมเจดีย์

ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่พระองค์ก็ทรงอธิบาย

ขยายความเพิ่มเติมไปอีก ดังความว่า 

  “...ความจริงมีอยู่อย่าง ๑ ซ่ึงผู้ศึกษาโบราณคดี

ในประเทศอื่นยังไม่ทราบ คือว่าในสยามประเทศ

ทางตะวันตก มีเมืองโบราณอยู่เมือง ๑ มีรอยพระ

สถูปเจดีย์วิหารมากมายบรรดาเมืองทางสุวรรณภูมิ

ประเทศน้ี ท้ังเมืองพม่ารามัญจนตลอดแหลมมลายู 

ไม่มีเมืองไหนใหญ่โตเก่าแก่กว่าเมืองท่ีว่าน้ี... ทุกวันน้ี

เรียกช่ือว่าเมืองนครปฐม...” ๑๒ 

 พระองค์มีพระวินิจฉัยต่อไปว่า เมืองนครปฐมเป็นสถานท่ีรับ

พุทธศาสนามาแต่ครั้งพระเจ้าอโศกมหาราช เพราะมีหลักฐานต่างๆ

ปรากฏอยู่ชัด ประการแรกคือรูปทรงของพระปฐมเจดีย์องค์เดิมเป็นไป

อย่างสถูปสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ประการท่ีสองคือได้พบธรรมจักร

ศิลาจำานวนมาก ซ่ึงเป็นปูชนียวัตถุแทนองค์พระพุทธรูป สอดคล้องกับ

การค้นคว้าเร่ืองโบราณคดีของอินเดียว่าคร้ังพระเจ้าอโศกมหาราชยัง

ไม่มีการสร้างพระพุทธรูป แต่ใช้สัญลักษณ์อ่ืนๆ แทน ๑๓

๑๒ สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, “ตำานานหนังสือพระราชพงศาวดาร” ใน พระราช-

พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๐๕), หน้า ๔๐-๔๑.
๑๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๑. 

๔๙
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๑๔ สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, ตำานานพุทธเจดีย์สยาม (พระนคร : โรงพิมพ์โสภณ

พิพรรฒธนากร, ๒๔๖๙), หน้า ๒๙.

   พระดำาริข้างต้นปรากฏอยู่ในพระนิพนธ์เร่ืองอ่ืนๆ อีก อาทิ “ตำานาน

พุทธเจดีย์สยาม” พิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ พระองค์ทรงทำาเชิงอรรถ

อธิบายว่า

  “...ท่ีเรียกสุวรรณภูมิน้ี พวกพม่ามอญอ้างเอา

ว่าเมืองสะเทิม อันเป็นเมืองมอญข้างฝ่ายใต้ แต่ก็ไม่

ปรากฏว่ามีส่ิงสำาคัญอันใดสมกับคำาอ้าง ข้าพเจ้าเห็นว่า

น่าอ้างเอาเมืองท่ีพระปฐมเจดีย์ย่ิงกว่า เพราะมีโบราณ

วัตถุเช่นศิลาธรรมจักรเป็นต้น ทันช้ันสมัยพระเจ้าอโศก 

และมีช่ือเมืองสุพรรณภูมิเป็นสำาคัญ...” ๑๔

 พระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ทำาให้

นครปฐมและอู่ทองกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิ ได้

รับการอ้างอิงและอธิบายขยายความต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยบางครั้ง 

รายละเอียดที่ขยายออกไปจะผันแปรไปตามหลักฐานที่ค้นพบใหม่

๕๐
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๓

๒. นครปฐมและอู่ทองกับสุวรรณภูมิศึกษาของนักวิชาการรุ่นหลัง

 การศึกษาเร่ืองสุวรรณภูมิของนักวิชาการไทยรุ่นหลังมักอ้างอิงถึง

ความสำาคัญของเมืองนครปฐมและอู่ทอง ซ่ึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าส่ิงน้ีคือ

การต่อยอดพระวินิจฉัยของสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ 

 ตัวอย่างงานสุวรรณภูมิศึกษาท่ีอ้างถึงนครปฐมและอู่ทอง เช่น เร่ือง 

“โบราณวัตถุอันเป็นหลักฐานของสมัยทวารวดีและสุวรรณภูมิประเทศ” 

ของหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ กล่าวถึงเมืองนครปฐมโดยใช้ฐานจากพระ

วินิจฉัยของสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพอย่างเห็นได้ชัด ความว่า

  “...จังหวัดนครปฐมเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุด

เมืองหนึ่งของประเทศไทย มีของโบราณทำาตามคติ

ครั้งพระเจ้าอโศกอยู่เป็นจำานวนมาก เช่น สถูป 

ธรรมจักร รอยพระพุทธบาท และพระแท่น... โบราณ

สถานคือสถูปโอคว่ำาท่ีเรายังเห็นได้ในเวลาน้ี ก็มีอยู่

ถึง ๕ องค์ด้วยกัน... ทำาตามแบบอย่างสถูปโอคว่ำาคร้ัง

สมัยพระเจ้าอโศก...” ๑๕

 เร่ือง “แหลมอินโดจีนสมัยโบราณ” ของ เสถียรโกเศศ เขียนถึง

เมืองอู่ทองโดยเพ่ิมเติมหลักฐานทางโบราณคดีเข้าไปว่า

  “...ประชาชนอู่ทอง แม้การหาเลี้ยงชีพส่วน

ใหญ่จะเป็นไปในทางกสิกรรมก็ดี แต่ชาวเมืองจะมี

๑๕ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์, “โบราณวัตถุอันเป็นหลักฐานของสมัยทวารวดีและสุวรรณภูมิประเทศ” 

ศิลปากร ปีที่ ๗, ฉบับที่ ๕ (มกราคม ๒๕๐๗), หน้า ๔๔-๔๕.

๕๑
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ฝีมือในการช่างโลหะอยู่ด้วย เพราะได้พบก้อนตะก่ัว 

ทองเหลือง และโลหะอย่างอ่ืน อยู่บริเวณท่ีเป็นกะ

บานบ้านหรือโรงงาน ลางทีก้อนโลหะเหล่าน้ีจะเป็น

ของโรงงานช่างหล่อก็ได้ เพราะยังพบเบ้าดินเผา

ขนาดเล็กของช่างทอง ท้ิงอยู่เกล่ือนกลาดปะปนกับ

กระดูกคน... ได้พบเศษทองคำาสองสามช้ินเท่าน้ัน มา

ได้ความในเวลาต่อมาไม่ช้า ว่าเม่ือฝนตกใหญ่ชะล้าง

ดิน ชาวบ้านพากันมาหา ได้เศษทองและแหวนอยู่

บ่อยๆ ท่ีเรียกว่าเมืองอู่ทองช่างเหมาะจริงๆ นับว่า

เป็นสุวรรณภูมิโดยแท้...” ๑๖  

 เร่ือง “สุวรรณภูมิอยู่ท่ีไหน” ของ มานิต วัลลิโภดม นอกจากจะ

เขียนถึงเมืองอู่ทองและนครปฐมโดยใช้พระวินิจฉัยของสมเด็จฯ กรม

พระยาดำารงราชานุภาพแล้ว ยังเพ่ิมเติมข้อมูลจากเอกสารตะวันตกและ

หลักฐานทางโบราณคดีใหม่ๆ เข้าไปด้วย ความว่า

  “...จดหมายเหตุปโตเลมีระบุว่าไครเสเคอร

โสเนโสส หรือเกาะทองติดต่อกับแผ่นดินใหญ่ชื ่อ

ไครเส... พ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทยอันเรียกท่ีราบ

ลุ่มแม่น้ำาเจ้าพระยาอันเป็นที่ตั้งของเมืองร้างอำาเภอ

อู่ทองกับเมืองละโว้ ซึ ่งมีอายุทันกับจดหมายเหตุ

กรีก...สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ เป็น 

๑๖ พระยาอนุมานราชธน (เสถียรโกเศศ), แหลมอินโดจีนในสมัยโบราณ (พระนคร : กรมศิลปากร, 

๒๔๙๖), หน้า ๓๐๐. 

๕๒
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๓

บุคคลแรกที่ทรงมีพระมติว่าแว่นแคว้นสุวรรณภูมิอยู่ 

ในลุ่มน้ำาเจ้าพระยา และมีนครปฐมเป็นเมืองสำาคัญ

ทางศาสนา ต่อมาขุนศิริวัฒนอาณาทร (เนติบัณฑิต) 

อุตส่าห์ค้นคว้าจดหมายเหตุกรีก โรมัน อินเดีย แลจีน

เขียนเร่ืองเมืองทองหรือสุวรรณภูมิ สนับสนุนพระมติ

ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ... เมือง

นครชัยศรีโบราณสร้างเป็นราชธานีเม่ือ พ.ศ.๑๑๓๓ 

ซ่ึงอายุตกต้องตรงกับอายุศิลปะทวารวดี... อายุเมือง

และโบราณวัตถุสถานอ่อนกว่าเมืองร้างอำาเภออู่ทอง

กับเมืองละโว้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐-๕๐๐ ปี... ” ๑๗

และ 

  “...ในบ้านเมืองของเรามีแคว้นสุวรรณภูมิจริง 

และมีเมืองสุวรรณภูมิมหานครเป็นราชธานี คือตาม

อายุของเมืองละโว้กับเมืองร้างอำาเภออู่ทอง ต้ังข้อ

สังเกตจากโบราณวัตถุรุ่นพุทธศตวรรษท่ี  ๖-๗  เมือง

หน่ึงเมืองใดควรเป็นราชธานีของแคว้นสุวรรณภูมิ... 

เมืองร้างอำาเภออู่ทองเรียกขานตามพ้ืนบ้านว่า เมือง

อู่ทอง เมืองท้าวอู่ทอง โดยนัยของความหมายตรง

กับชื่อของสุวรรณภูมิมหานครนั่นเป็นแน่แท้... ใน

พิพิธภัณฑ์ที่บ้าน พล.อ.ท. มนตรี หาญวิชัย จังหวัด

๑๗  มานิต วัลลิโภดม, สุวรรณภูมิอยู่ที่ไหน (กรุงเทพฯ : การเวก, ๒๕๒๑), หน้า ๕๒-๕๕.
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นครปฐม มีบ้าน พล.อ.ท. มนตรี หาญวิชัย จังหวัด

นครปฐม มีจานประทีปดินเผาขนาดปากกว้างราว 

๕-๖ ซ.ม. ใบหน่ึง ขุดพบท่ีเมืองสุวรรณภูมิมหานคร 

อำาเภออู่ทอง ท่ีก้นมีจารึกอักษรอินเดีย ๑ บรรทัด จะ

มีเน้ือความประการใดไม่ทราบ... ข้าพเจ้าสังเกตเห็น

ตัว “ม” มีลักษณะฐานค่อนข้างจะกลมคล้ายอักษรรุ่น

พระเจ้าอโศก จานประทีปน้ีอาจเป็นประโยชน์หลัก

ฐานอีกช้ินหน่ึงท่ียืนยันอายุของเมืองน้ี...” ๑๘  

 งานวิชาการของ ศรีศักร วัลลิโภดม ได้เพิ่มเติมหลักฐานทาง

โบราณคดีใหม่ๆ ทำาให้เห็นภาพความเคล่ือนไหวของพ้ืนท่ีแถบลุ่มน้ำาท่า

จีน-แม่กลอง จนได้ข้อสรุปว่าเป็นพ้ืนท่ีสำาคัญมาแต่คร้ังก่อนประวัติศาสตร์

ตอนปลายหรือก่ึงก่อนประวัติศาสตร์ โดยเมืองท่ีสำาคัญในพ้ืนท่ีน้ีคือเมือง

อู่ทอง แต่ฐานความคิดที่มาจากพระวินิจฉัยของสมเด็จฯ กรมพระยา

ดำารงราชานุภาพก็ยังปรากฏให้เห็นได้ เช่น

  “...สุวรรณภูมิท่ีพระโสณะและพระอุตระมา

สอนพุทธศาสนาน้ัน น่าจะอยู่ในเขตบริเวณลุ่มน้ำาท่า

จีน-แม่กลอง ท่ีต่อมามีเมืองอู่ทองเป็นเมืองท่าท่ีเป็น

ศูนย์กลางในสมัยฟูนันน่ันเอง และจากอู่ทองก็แลเห็น

การสืบเน่ืองของเมืองสำาคัญทางพุทธศาสนา อันได้แก่ 

เมืองนครปฐมโบราณ หรือเมืองนครชัยศรี...” ๑๙ 

๑๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๘-๕๙.
๑๙ ศรีศักร วัลลิโภดม, “สุวรรณภูมิ ดอนตาเพชร-อู่ทอง และชิน อยู่ดี” ใน สุวรรณภูมิอยู่ที่นี่ 

ที่แผ่นดินสยาม (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๕), หน้า ๑๗๘-๑๗๙. 
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๓

 จากตัวอย่างที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าการศึกษาเรื่องราวของ

สุวรรณภูมิต้องอ้างอิงถึงเมืองอู่ทองและเมืองนครปฐมอยู่เสมอ และ

เนื้อหาที่มักอ้างอิงถึงล้วนมีพื้นฐานมาจากพระวินิจฉัยของสมเด็จฯ

กรมพระยาดำารงราชานุภาพ

๓. สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพกับสุวรรณภูมิ

    
ในฐานะที่ตั้งมั่นพุทธศาสนาครั้งพระเจ้าอโศกมหาราช

 หากกล่าวถึงภาพพจน์ของดินแดนสุวรรณภูมิท่ีประจักษ์ชัดใน

ผลงานของวิชาการปัจจุบัน จะเห็นภาพพจน์ของสุวรรณภูมิใน ๒ มิติ

หลัก ประการแรก คือ มิติด้านการเป็นเมืองท่าค้าขายกับดินแดนโพ้น

ทะเล ประการท่ีสอง คือ เป็นดินแดนท่ีพุทธศาสนาเข้ามาต้ังม่ันต้ังแต่คร้ัง

พระเจ้าอโศกมหาราช มิติท้ังสองได้รับการกล่าวถึงควบคู่กันไป

 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาพระดำาริของสมเด็จฯ กรมพระยาดำารง

ราชานุภาพ จะเห็นได้ว่าเร่ืองราวของสุวรรณภูมิได้รับการเน้นย้ำาเฉพาะ

ประเด็นการเป็นดินแดนท่ีพุทธศาสนาเข้ามาต้ังม่ัน พระนิพนธ์เช่นน้ีพบได้

บ่อยคร้ัง อาทิ หนังสือ “เร่ืองประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป” 

พระองค์เน้นย้ำาเร่ืองสุวรรณภูมิเป็นสถานท่ีท่ีพระโสณะและพระอุตตระซ่ึง

เป็นพระสมณทูตของพระเจ้าอโศกมหาราชเดินทางมาเผยแผ่พุทธศาสนา 

โดยกำาหนดขอบเขตสุวรรณภูมิว่าอยู่ใน “ลุ่มน้ำาสยามประเทศ” ๒๐

 สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ มีพระดำาริถึงการส่งสมณ-

ทูตมายังสุวรรณภูมิมากถึง ๒ รูป ในขณะที่สมณทูตที่ไปยังสถานที่อื่นๆ

๒๐ สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป 

(พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๐๓), หน้า ๔๒.

๕๕
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มีเพียงรูปเดียว ว่าเป็นเพราะสุวรรณภูมิเป็นพ้ืนท่ีกว้างขวาง ดังตัวอย่าง

ลายพระหัตถ์ซ่ึงประทานสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ลง

วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๙ รวบรวมไว้ในสาส์นสมเด็จ ทรงอธิบาย

ว่าเหตุท่ีส่งท้ังพระโสณะและพระอุตตระมายังสุวรรณภูมิอาจหมายความ

ว่าส่งพระสงฆ์มา ๒ คณะเพ่ือแยกกันอุปสมบทผู้คนในท่ีห่างไกลกัน ๒๑

 ต่อมาในลายพระหัตถ์ลงวันท่ี ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ สมเด็จฯ 

กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ถวายสำาเนาพระวินิจฉัยเร่ืองพระเชตุพนแด่

สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เน้ือหาส่วนหน่ึงอ้างอิงถึง

สุวรรณภูมิด้วย พระองค์ทรงขยายความถึงเหตุผลท่ีส่งพระสมณทูตพร้อม

กันถึง ๒ รูปมายังสุวรรณภูมิว่าเป็นเพราะสุวรรณภูมิครอบคลุมพ้ืนท่ี

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังน้ี 

  “ . . . ในหนังสือมหาวงศ์ เรียกว่าประเทศ

สุวรรณภูมิน้ัน พวกมอญอ้างว่าเมืองสะเทิมในรามัญ

ประเทศ แต่พวกนักปราชญ์โบราณคดีตีความว่าประเทศ

อินโดจีน (คือแผ่นดินที่ต่อกับอินเดียไปจนต่อแดน

จีน) ทั้งหมด ไม่เฉพาะแต่เมืองมอญ ข้อนี้มีเค้าเงื่อน

อย่างหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะมิใคร่มีใครได้สังเกต คือพระ

มหาเถรท่ีเป็นสังฆนายกไปประดิษฐานพระพุทธศาสนา

ท่ีแห่งอ่ืนไปแต่แห่งละองค์เดียวเท่าน้ัน แต่ประเทศสุวรรณ-

ภูมิว่าไป  ๒ องค์ด้วยกัน ข้อน้ีส่อว่าน่าจะเป็นพระสงฆ์ 

๒๑ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, 

สาส์นสมเด็จ เล่ม ๘ ( กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๐๕), หน้า ๑๘๘.
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๓

๒ คณะ พระโสณเป็นนายก คณะ ๑ พระอุตรเป็นนายก

คณะ ๑ มาประดิษฐานพระพุทธศาสนา ณ ท่ี ๒ แห่งห่าง

ไกลกันในสุวรรณภูมิประเทศ ถ้าพิจารณาประกอบกับ

โบราณวัตถุท่ียังปรากฏอยู่ น่าลงความเห็นเป็นยุติว่าท่ี ๒ 

แห่งน้ัน คือประเทศรามัญแห่ง ๑ กับประเทศทวารวดี (ท่ี

นครปฐม) แห่ง ๑ ท้ัง ๒ แห่งน้ีได้รับพระพุทธศาสนามา

ต้ังแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช...” ๒๒

 แม้ว่าประเด็นเก่ียวกับสุวรรณภูมิท่ีพระองค์ทรงสนพระทัยเป็นเร่ือง

ของการเป็นสถานท่ีท่ีประดิษฐานพุทธศาสนาแต่คร้ังพระเจ้าอโศกมหาราช 

แต่การวิเคราะห์ข้อมูลของพระองค์มิได้จำากัดแต่เฉพาะแต่คัมภีร์ในพุทธ

ศาสนาเท่าน้ัน ทว่ายังใช้การค้นคว้าของนักวิชาการต่างชาติ วิพากษ์วิจารณ์

หลักฐานและเปรียบเทียบหลักฐานชนิดต่างๆ ที่สำาคัญประการหนึ่งคือ

การเปรียบเทียบข้อความในคัมภีร์พุทธศาสนาเข้ากับจารึกของพระเจ้าอโศก

มหาราช แล้วทรงเห็นว่ามีความแตกต่างกัน แต่ความต่างน้ันจะมองว่าเป็น

เร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกันก็ได้ ดังความว่า

  “...แม้เรื่องที่ปรากฏในศิลาจารึกของพระเจ้า

อโศกกับเรื่องที่กล่าวในหนังสือมหาวงศ์พงศาวดาร

ลังกาต่างกันอยู่บ้าง แต่พิเคราะห์เนื้อเรื่องถ้าเรียง

เป็นลำาดับกันก็เข้ากันได้ คือ ในชั้นแรกพระเจ้าอโศก    

ทรงตั้งกระทรวงธรรมการให้มีขึ้น   ในรัฐบาลเป็นเจ้า

๒๒ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, 

สาส์นสมเด็จ เล่ม ๑๔, กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๐๕, หน้า๑๕๓-๑๕๔. 
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หน้าท่ีจัดการส่ังสอนประชาชน   ให้ประพฤติตามพระ

ธรรมในพระพุทธศาสนา และโปรดให้จารึกพระ

ราโชวาทแสดงพระธรรมจำาหลักศิลาประดิษฐานไว้

ตามบ้านเมืองต่างๆ ในพระราชอาณาเขตเป็นอัน

มาก แห่งใดมีจำานวนคนเล่ือมใสพระพุทธศาสนามาก 

ก็ทรงอาราธนาพระโมคลีบุตรดิสสะเถระ ให้เลือกสรร

พระเถระซ่ึงรอบรู้พระธรรมวินัยเป็นสังฆนายกพา

คณะสงฆ์ไปยังท่ีแห่งน้ัน เพ่ือให้บรรพชาอุปสมบทแก่

พวกชาวเมือง ในหนังสือมหาวงศ์ระบุนามพระมหา

เถรท่ีเป็นนายกไปคร้ังน้ัน ๑๐ องค์... แต่ในจารึกของ

พระเจ้าอโศกหากล่าวถึงเร่ืองส่งคณะสมณสงฆ์ไปยัง

ท่ีต่างๆ ไม่... ในจารึกของพระเจ้าอโศกออกนามแต่

ประเทศต่างๆ ที่แต่งทูตไปทางฝ่ายตะวันตกจนถึง

ยุโรป หาออกนามประเทศใดทางตะวันออกไม่ แต่ใน

หนังสือมหาวงศ์มีนามพระมหาเถรท่ีเป็นสังฆนายก

ไปประดิษฐานพระพุทธศาสนาในประเทศทางตะวัน

ออก...” ๒๓

และ

  “...ความในศิลาจารึกกับหนังสือมหาวงศ์ผิด

กันด้วยเหตุนี้คือ...   แต่งราชทูตไปยังประเทศซึ่งเป็น

๒๓  เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๑-๑๕๒.

๕๘
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๓

มิตรไมตรี... ราชทูตที่ไปตามประเทศทางตะวันตก

จนถึงยุโรป เห็นจะไม่ทำาประโยชน์ได้ดังพระราช-

ประสงค์เท่าใดนัก  ไม่เหมือนราชทูตที่ลงมาในชมพู

ทวีปข้างฝ่ายใต้... ข้อความที่กล่าวถึงในหนังสือ

มหาวงศ์ว่า พระโมคคลีบุตรดิสเถระแต่งพระเถระไป

ยังนานาประเทศน้ัน เห็นจะเป็นเม่ือความเล่ือมใสใน

พระพุทธศาสนาเกิดมีข้ึนในประเทศน้ันๆ แล้ว เพ่ือจะ

ประดิษฐานสงฆมณฑลให้มีข้ึน พระเจ้าอโศกมหาราช

จึงทรงอาราธนาพระโมคคลีบุตรดิสเถระให้จัดคณะ

สงฆ์ส่งไปยังประเทศน้ันๆ ...” ๒๔

 ข้อมูลเปรียบเทียบความต่างระหว่างจารึกพระเจ้าอโศกมหาราช

กับคัมภีร์พุทธศาสนาในเร่ืองของการเผยแผ่พุทธศาสนาน้ี นักวิชาการรุ่น

หลังยังนำามาอ้างอิงอยู่เสมอ 

 พระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพท่ีให้ภาพว่า

ดินแดนไทยเป็นส่วนหน่ึงของสุวรรณภูมิ เป็นสถานท่ีท่ีประดิษฐานพุทธ

ศาสนาแต่คร้ังพระเจ้าอโศกมหาราช ยังคงได้รับการสืบทอดต่อมาจนถึง

ปัจจุบัน แม้มีรายละเอียดที่แตกต่างออกไปแต่โครงหลักก็ยังอิงได้กับ

พระวินิจฉัยดังกล่าว

 อนึ่ง สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ทรงตั้งข้อสังเกตว่า

ภาษาเป็นสื่อสำาคัญสำาหรับเผยแผ่พุทธศาสนา  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปได้ที่

๒๔ สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป 

(พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๐๓), หน้า ๔๔-๔๕.

๕๙
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พระสมณทูตจะเผยแผ่หลักธรรมคำาสอนกับชาวอินเดียท่ีมาต้ังถ่ินฐาน

ก่อน ความว่า

  “...ข้าพเจ้าเชื ่อว่า ได้มาสั่งสอนพระพุทธ-

ศาสนาแก่พวกชาวอินเดียท่ีมีอำานาจอยู่แล้วท่ีเมือง

นครปฐม ให้เล่ือมใสในพระพุทธศาสนาก่อน แล้วพระ

ศาสนาจึงได้แพร่หลายไปถึงคนพ้ืนเมือง ข้อน้ีจะลืมเสีย

ไม่ได้ว่า การสอนศาสนาต้องพูดเข้าใจภาษากัน...” ๒๕    

 และ

  “...มีความจริงอย่าง ๑ ซึ่งผู้แต่งหนังสือทาง

ประเทศตะวันออกนี้ลืมเสีย หรือมิได้เอาใจใส่มา

แต่ก่อน คือ เรื่องภาษาที่ต่างกัน ไม่ปรากฏในเรื่อง

ใดว่าต้องใช้ล่ามพูดกันในระหว่างชนชาติต่างเมือง 

แม้จะอยู่ห่างไกลกันสักเท่าใดๆ ดูผู้แต่งหนังสือ

เข้าใจไปเสียว่าพูดภาษาเดียวกันหมด ยกตัวอย่าง

ดังเรื่องพระโสณะ พระอุตร ที่มาสอนพระพุทธ

ศาสนาในสุวรรณภูมิประเทศ... น่าคิดเห็นว่า การ

ที่พระโมคคลีบุตรดิสเถระส่งคณะสงฆ์ไปครั้งนั้น 

เห็นจะไปให้บรรพชาอุปสมบทแก่ชาวชมพูทวีป 

ซึ่งไปตั้งภูมิลำาเนาอยู่ในประเทศนั้นๆ ก่อน หรือมิ

ฉะนั้นพระสงฆ์ที่ไปจากมคธราษฎร์ไปอยู่ศึกษาจน

๒๕ สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, “ตำานานหนังสือพระราชพงศาวดาร” ใน  พระราช-

พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๐๕), หน้า ๖. 
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๓

รู้ภาษาของชาวเมืองก่อน... ให้พูดกันเข้าใจได้เสียก่อน 

เม่ือพูดเข้าใจภาษากันแล้วจึงจะส่ังสอนศาสนากันได้...

  ...แลเห็นได้ว่าเหตุใดการท่ีไปส่ังสอนพระ

ศาสนาในยุโรปแลอาฟริกาจึงไม่ใคร่สำาเร็จ แลเหตุใดท่ี

ลงมาส่ังสอนทางชมพูทวีปข้างฝ่ายใต้ตลอดจนสิงหฬ

ทวีปจึงสำาเร็จได้ง่าย... ส่วนสุวรรณภูมิประเทศก็คงจะ

มีชาวชมพูทวีปมาต้ังภูมิลำาเนาอยู่มากด้วยกันแล้ว จึง

ได้ส่งคณะสงฆ์ออกมาเพ่ือการบรรพชาอุปสมบท หรือ

ส่ังสอนพระศาสนาแก่คนจำาพวกน้ันก่อน คนจำาพวก

น้ันย่อมรู้ภาษาของชาวเมือง เม่ือรับพระพุทธศาสนา

เป็นศาสนาของตนแล้ว จึงได้ส่ังสอนกันต่อๆ ไป...” ๒๖    

 ความหมายที่แฝงอยู่ในพระวินิจฉัยของ สมเด็จฯ กรมพระยา

ดำารงราชานุภาพที่คัดมาข้างต้นคือ ก่อนที่พุทธศาสนาจะเข้ามานั้น

สุวรรณภูมิเป็นดินแดนที่มีชาวอินเดียชมพูทวีปมาตั้งถิ่นฐานบ้าน

เรือนหนาแน่น พระวินิจฉัยข้างต้นได้รับการยืนยันจากหลักฐานทาง

โบราณคดีที่พบในระยะหลัง ข้อสรุปจากนักวิชาการยุคปัจจุบันซึ่งอิง

กับหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบใหม่ช่วยสร้างภาพให้พระนิพนธ์

ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ครบถ้วนและสมบูรณ์ขึ้น 

เช่น ความเห็นของศรีศักร วัลลิโภดม เกี่ยวกับการเผยแผ่วัฒนธรรม

อินเดียในครั้งสุวรรณภูมิว่า  

๒๖ สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป 

(พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๐๓), หน้า ๔๕-๔๖.

๖๑
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  “...ดินแดนเอเชียอาคเนย์ท่ีคนอินเดียสมัยน้ัน

เรียกว่าสุวรรณภูมิน้ัน มีพัฒนาการเป็นบ้านเป็นเมือง 

มีหัวหน้าและผู้ปกครองบ้านเมืองอยู่แล้ว การติดต่อ

กับคนอินเดียท้ังการค้าขายและด้านวัฒนธรรมน้ัน

เป็นส่ิงท่ีต้องผ่านการรู้เห็นและการยินยอมของบุคคล

ท่ีมีอำานาจและเป็นหัวหน้าก่อนเสมอ... ในกรณีพระ

โสณะและพระอุตระท่ีเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ในสุวรรณภูมินั้น ก็คงไม่ใช่เป็นผู้เผยแพร่พระพุทธ-

ศาสนาของพระสงฆ์เพียงกลุ่มเดียว... การรับนับถือ

ศาสนาก็ดูเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในอำานาจดุลพินิจของบุคคล

ท่ีเป็นเจ้าเมืองและผู้ปกครองด้วย...” ๒๗

๔. สุวรรณภูมิในฐานะที่ตั้งมั่นพุทธศาสนา

   
ครั้งพระเจ้าอโศกมหาราชของนักวิชาการรุ่นหลัง

 พระนิพนธ์ด้านสุวรรณภูมิศึกษาของ สมเด็จฯ กรมพระยาดำารง

ราชานุภาพ ในฐานะที่ตั้งมั่นของพุทธศาสนาแต่ครั้งที่พระเจ้าอโศก

มหาราชส่งสมณทูตมาเผยแผ่พุทธศาสนา ได้รับการอ้างอิงถึงหรือ

อธิบายขยายความจากนักวิชาการรุ่นหลังสืบมาจนถึงปัจจุบัน 

 งานเขียนช้ินแรกๆ อาทิ “เมืองทองหรือสุวรรณภูมิ” โดย ขุนศิริ

วัฒนอาณาทร เรียบเรียงเม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๙ กล่าวถึงพุทธศาสนาในภาค

กลางของประเทศไทยซ่ึงเป็นนิกายเถรวาทมาแต่เดิมว่า 

๒๗ ศรีศักร วัลลิโภดม, “สุวรรณภูมิ ศูนย์กลางอยู่ลุ่มน้ำาท่าจีน-แม่กลอง” ใน สุวรรณภูมิอยู่ที่นี่ 

ที่แผ่นดินสยาม (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๕), หน้า ๑๒๖.  

๖๒
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๓

  “...พระพุทธศาสนานิกายสาวกยานท่ีชาวลุ่ม

น้ำาเจ้าพระยานับถืออยู่น้ัน ได้นับถือติดต่อเร่ือยมา

ต้ังแต่คร้ังพระเจ้าอโศกมหาราชโน้นแล้ว และเพราะ

ฉะน้ันดินแดนลุ่มน้ำาสยามประเทศจ่ึงมีเหตุผลน่าเช่ือ

ว่าเป็นสุวรรณภูม ิ การที่ชาวดินแดนนี้มุ่งมั่นรักษา

พระพุทธศาสนานิกายสาวกยานไว้ นอกจากจะเห็น

ความดีงามแห่งพระธรรมคำาส่ังสอนแล้ว อาจจะเป็น

เพราะเห็นว่าตนนับถือมาจากพระเถระชาวมัธยม

ประเทศและพระเจ้าอโศกมหาราช...” ๒๘

 “สุวัณณภูมิ” โดยธนิต อยู่โพธ์ิ เขียนเม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๐ กล่าวถึง

พระปฐมเจดีย์ความว่า 

  “...เม่ือพระโสณเถระและพระอุตตรเถระกับ

คณะเดินทางเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสุวัณณ

ภูมิน้ี ก็คงจะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุซ่ึงพระเจ้า

อโศกโปรดแบ่งประทานมาด้วย และถ้าจะได้มีการ

สร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุไว้ในคร้ังกระน้ัน 

อาจสร้างข้ึนไว้ ณ ตรงท่ีสร้างพระปฐมเจดีย์ก็ได้... พระ

ธรรมคำาส่ังสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็คงจะได้

เข้ามากล่อมเกลาชโลมจิตใจของประชาชนบนแผ่นดิน

น้ี มาแต่รัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช...” ๒๙   

 
๒๘  ขุนศิริวัฒนอาณาทร, เมืองทองหรือสุวรรณภูมิ (พระนคร : ช.ชุมนุมช่าง, ๒๕๑๔), หน้า ๑๕๖-๑๕๗. 

๒๙ ธนิต อยู่โพธิ์, สุวัณณภูมิ (พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๑๐), หน้า ๘๑.

๖๓
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 “สู่สุวรรณภูมิ” โดย นาวาโท โปร่ง ช่ืนใจ เขียนเม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

กล่าวถึงพระปฐมเจดีย์ว่า 

  “...พยานหลักฐานสำาคัญในข้อท่ีว่าพระพุทธ

ศาสนามาถึงกรุงทวารวดีสุวรรณภูมิก่อนแห่งอ่ืน ใน

สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชน้ัน ก็คือโบราณวัตถุ ท่ี

เรียกว่า “พระปฐมเจดีย์” (องค์เดิมท่ีอยู่ข้างในองค์

ปัจจุบัน) ซ่ึงคงจะได้จัดสร้างข้ึนในยุคน้ัน อันทำาให้

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 

4 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์) ทรงแน่พระราชหฤทัย

ถึงทรงจารึกไว้ท่ีพระปฐมเจดีย์ว่า “เมืองน้ีเป็นท่ีรับ

พระพุทธศาสนาแต่คร้ังพระเจ้าอโศก”...” ๓๐

 นอกจากน้ี พระวินิจฉัยของสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ

เก่ียวกับภาษาท่ีใช้เทศนาส่ังสอนธรรม หรือการส่ังสอนธรรมท่ีต้องเผยแผ่

ยังชาวอินเดียท่ีมาต้ังถ่ินฐานอยู่ก่อนตามท่ีได้คัดมา ยังคงได้รับการอ้างอิง

ถึง อาทิ “โบราณวัตถุอันเป็นหลักฐานของสมัยทวารวดีและสุวรรณภูมิ

ประเทศ” ของหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ และ “สู่สุวรรณภูมิ” โดย นาวาโท 

โปร่ง ช่ืนใจ ดังข้อความท่ีคัดมาน้ี

  “...พระสูตรท่ีพระโสณหรือพระอุตตรแสดงน้ัน 

ช่ือว่า  พรหมชาลสูตร  พรหมชาลสูตรน้ีอย่าว่าแต่แขก

30 นาวาโท โปร่ง ชื่นใจ, สู่สุวรรรภูมิ (พระนคร : โรงพิมพ์กรมสารบรรณทหารเรือ, ๒๕๑๑), 

หน้า ๑๕๖.

๖๔



สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ
กับสุวรรณภูมิศึกษา 65

๓

เทศน์ให้คนไทยฟังเลย ถึงแม้พระไทยเทศน์และคน

ไทยเป็นผู้ฟัง ก็ยากท่ีจะเข้าใจ แต่ผู้ท่ีฟังเทศน์ของพระ

โสณ หรือพระอุตตร เข้าใจถึงเกิดศรัทธาเล่ือมใสใน

พระพุทธศาสนาเป็นจำานวนมาก เพราะฉะน้ันผู้ฟังจะ

ต้องเป็นชาวอินเดียด้วยกัน หรือไม่ก็เป็นชาวพ้ืนเมือง

ท่ีได้รับวัฒนธรรมจากอินเดีย เฉพาะอย่างย่ิงทาง

ภาษาเป็นอย่างดี จึงจะฟังเทศน์เข้าใจ...” ๓๑

 และ

  “...ความจริงน่าจะเป็นอย่างท่ีเสด็จในกรมบรม

ครูทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีทรงสันนิษฐาน

ไว้ เพราะภาษาเป็นส่ือสำาคัญสำาหรับทำาความเข้าใจ

ระหว่างคนพวกเดียวกัน และคนต่างถ่ินต่างประเทศ 

ถ้าไม่รู้ภาษาหรือเข้าใจภาษากันไม่ได้ก็ทำาความเข้าใจ

ระหว่างกันไม่ได้... ถ้าพระเถระท้ังสองสอนธรรมด้วย

ภาษามคธ ผู้ท่ีฟังรู้เร่ืองและเข้าใจเร่ืองก็คงจะเป็นชาว

ชมพูทวีปที่มาอยู่สุวรรณภูม ิ หรือชาวสุวรรณภูมิท่ี

เรียนรู้ภาษามคธจากชาวชมพูทวีปอยู่ก่อนแล้ว หรือมิ

ฉะน้ันชาวชมพูทวีปรับสอนจากพระเถระท้ังสองแล้ว 

ถ่ายทอดสู่ชาวสุวรรณภูมิอีกต่อหนึ่ง    ถ้าสอนด้วย

ภาษาของชาวสุวรรณภูมิ ก็จะต้องหมายความว่า

๓๑ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์, “โบราณวัตถุอันเป็นหลักฐานของสมัยทวารวดีและสุวรรณภูมิ

ประเทศ” ศิลปากร ปีที่ ๗, ฉบับที่ ๕ (มกราคม ๒๕๐๗), หน้า ๔๒. 
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หมายความว่า พระเถระทั้งสองนั้นน่าจะเป็นชาว

สุวรรณภูมิเองท่ีอาจจะเส่ียงอันตรายด้นด้ันไปจนถึง

ชมพูทวีป และปฏิบัติธรรมบรรลุอรหัตผลแล้วก็ได้ 

หรือมิฉะน้ัน ก็จะต้องเรียนรู้ภาษาชาวสุวรรณภูมิก่อน

แล้วสอนเขาในภายหลังก็ได้...” ๓๒ 

๕. สรุป

 เรื่องราวทางวิชาการด้านต่างๆ ของสุวรรณภูมิที่ปรากฏอยู่ใน

ปัจจุบัน ยังคงเห็นได้ชัดว่าหลายประการมีพื้นฐานสำาคัญมาจากพระ

วินิจฉัยของสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ จึงนับว่าพระองค์เป็น

ผู้มีคุณูปการต่อ “สุวรรณภูมิศึกษา” อย่างแท้จริง 

 

๓๒ นาวาโท โปร่ง ชื่นใจ, สู่สุวรรณภูมิ (พระนคร : โรงพิมพ์กรมสารบรรณทหารเรือ, ๒๕๑๑), 

หน้า ๑๔๖.
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จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. “ศิลาจารึกที่ศาลเจ้า พระปฐม

 เจดีย์” ใน ประชุมศิลาจารึกสยามภาคที่ ๒ พระนคร: โสภณ

 พิพรรฒธนากร, ๒๔๗๒.

จอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. สมณศาสน พระเถระ

 ธรรมยุติกามีไปยังลังกาทวีป. พระนคร :  บำารุงกิจนุกูลกิจ,

  ๒๔๖๘.

ดำารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. ตำานานพุทธเจดีย์สยาม.

 พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๙.

________________. “ตำานานหนังสือพระราชพงศาวดาร” ในพระ

 ราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,

  ๒๕๐๕.

________________. เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป. 

 พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๐๓.
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ทิพากรวงศ์, เจ้าพระยา. เรื่องพระปฐมเจดีย์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, พระนคร
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ธนิต อยู่โพธิ์. สุวัณณภูมิ. พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๑๐.
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