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(ณ) 

บทบรรณาธิการ 

 หนงัสอืเรือ่งเล่าพระไตรปิฎก ไดจ้ดัท าขึน้เนื่องในวาระพเิศษเพือ่เทดิทนูสมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ 
เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทรผ์ูเ้ป็นมหาพุทธมามกะ พระองคท์รงมคีุณูปการต่อ
พระพทุธศาสนาเป็นอนัมาก 

 บทความทีป่รากฏในหนังสอืเล่มนี้ได้รวบรวมบทความทีเ่กีย่วเนื่องกบัเรื่องเล่าพระไตรปิฎก
โดยบทความแรกได้พูดถึงถิ่นก าเนิดภาษาบาล ีซึ่งในสมยัพุทธกาลพระพุทธองค์ได้ตรสัสอนเหล่า
สาวกด้วยภาษาอะไรนัน้มนีักวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามเหน็และได้แสดงหลกัฐานต่าง  ๆ เพื่อให้
ผูส้นใจไดศ้กึษาคน้ควา้ บทความนี้ไดท้ าการวจิยัและไดเ้สนอมุมมองทางวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์เป็น
อยา่งมาก 

 บทความต่อมาไดก้ล่าวถงึการสบืทอดค าสอนจากมุขปาฐะสู่การบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เป็นครัง้แรกในรปูแบบของใบลาน และมกีารปรวิรรตเป็นภาษาทอ้งถิน่นัน้ ๆ โดยมอีกัษรขอมทีใ่ชเ้ป็น
ภาษาในการบนัทกึค าสอนพระไตรปิฎกในกลุ่มประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้มปีระเทศไทยและ
ประเทศกมัพชูา เป็นตน้  

 เรื่องเล่าทีส่ าคญัเกีย่วกบัประเทศไทยคอืการกล่าวถงึพระไตรปิฎกฉบบัพมิพใ์นประเทศไทย
จากรชักาลที ่1 ถงึ ปัจจุบนั ในบทความนี้ไดอ้ธบิายใหผู้อ้่านทราบถงึประวตักิารพมิพพ์ระไตรปิฎกที่
เกดิขึน้ในประเทศไทยตามวโรกาสต่าง ๆ เป็นการเล่าเรื่องทีช่วนตดิตามเหมอืนกบัเราไดย้อ้นอดตีได้
เหน็ความมุมานะอุตสาหะของพระมหากษตัรยิไ์ทยทุกพระองค์ทีท่รงเหน็ความส าคญัในการเผยแพร่
ค าสอนขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สู่ประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนชาวไทยมโีอกาสไดศ้กึษา
พรอ้มกบัน้อมน าค าสอนมาประพฤตปิฏบิตัจินสยามประเทศไดช้ือ่ว่าดนิแดนแหง่พระพทุธศาสนา 

 ความเจรญิทางดา้นเทคโนโลย ีท าใหก้ารตพีมิพพ์ระไตรปิฎกไมไ่ดถู้กจ ากดัเฉพาะในรปูแบบ
ใบลานหรอืหนังสอืเท่านัน้ บทความนี้กล่าวถงึพระไตรปิฎกฉบบัใบลานสู่ฉบบัอเิลก็ทรอนิกสท์ าใหเ้รา
ทราบว่าเมื่อความเจรญิเกดิขึ้น งานทางด้านพระพุทธศาสนาก็สามารถน าความเจรญิเหล่านัน้มา
พฒันาใหเ้กดิความสรา้งสรรคส์ามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งลงตวั 

 เมือ่พระพทุธศาสนาไดร้บัการเผยแพรไ่ปสูด่นิแดนต่าง ๆ เพือ่ใหป้ระชาชนทอ้งถิน่ไดม้โีอกาส
ศกึษาสร้างความเขา้ใจต่อค าสอนพระไตรปิฎกจงึได้รบัการปรวิรรตและบันทกึเป็นอกัษรภาษาถิน่  



(ด) 

เชน่  อกัษรขอม มอญ สงิหล พมา่ ลาว ไทย โรมนั เทวนาคร ีเป็นตน้  นอกจากนี้พระไตรปิฎกบาลยีงั
ได้รบัการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาไทย พม่า ศรลีังกา กมัพูชา ลาว องักฤษ จีน เป็นต้น 
บทความนี้ยงัไดถ้่ายทอดใหเ้หน็ความส าคญัของพระไตรปิฎกอกัษรโรมนั ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความสนใจ
ในการศกึษาพระไตรปิฎกทีข่ยายเป็นวงกวา้งไมก่ าจดัอยูเ่ฉพาะในทวปีเอเชยีเทา่นัน้     

 ยิง่ไปกว่านัน้ในหนังสอืเล่มนี้ยงัได้รวบรวมบทความที่เกี่ยวกบัพระไตรปิฎกภาษาจีนและ
พระไตรปิฎกภาษาทเิบต ซึง่เป็น 2 ใน 3 ของพระไตรปิฎกส าคญัทางพระพุทธศาสนาทีย่งัคงสบืทอด
มาถงึปัจจุบนั  เพือ่ท าใหก้ารเล่าเรือ่งพระไตรปิฎกในองคร์วมสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

 ค าสอนอันล ้าค่าที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมีทัง้ค าสอนที่เป็นปรัชญามีเหตุมีผล ท าให้
พุทธศาสนิกชนสามารถพจิารณาจนเกดิค าตอบด้วยตวัเอง มไิด้สอนเพยีงใหเ้ชื่อเท่านัน้บทความที่
กล่าวถึงพุทธปรชัญาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและบทความเรื่องชาดก : ขุมทรพัย์ในพระไตรปิฎก
สามารถพิสูจน์ให้ผู้อ่านได้รบัรู้ถึงค าสอนขององค์ศาสดาที่เปรียบเหมือนเปิดของที่คว ่า ให้หงาย       
เปิดแสงสว่างในทีม่ดื จนเราเกดิปัญญาและสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นชวีติของเราได้ 

 ปัจจุบนัได้มอีงค์กรที่ท างานเพื่อการเผยแผ่ค าสอนขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้ามี
มากมาย ปรากฏอยู่ในหลายทีห่ลายแห่งทัว่ทุกมุมโลก ทัง้ทีเ่ป็นองคก์รภาครฐัทีใ่หก้ารสนับสนุนและ
องคก์รของเอกชนทีเ่ลง็เหน็ความส าคญัของพระไตรปิฎก ไดร้ว่มกนัสรา้งผลงานทีย่ิง่ใหญ่เป็นรปูธรรม
อนัเป็นประโยชน์ต่อพระพทุธศาสนา องคก์รเหล่านี้ท างานอะไรกนับา้งและตัง้อยู่ทีไ่หน ผูอ้า่นสามารถ
ศกึษาและตดิตามไดใ้นหนงัสอืฉบบันี้ 

 บทความต่าง ๆ ทีป่รากฏในหนังสอืเล่มนี้กองบรรณาธกิารหวงัอย่างยิง่ว่าจะเป็นประโยชน์
และมีคุณูประการต่อผู้ที่ได้อ่านไม่มากก็น้อยและขอเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ค าสอนของ
พระพทุธศาสนาใหอ้ยูคู่ก่บัสงัคมไทยตราบนานเทา่นาน 

      

        

(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.บารม ีอรยิะเลศิเมตตา) 
บรรณาธกิาร 
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การสืบทอดพระไตรปิฎกใบลานอกัษรขอมในประเทศไทยและกมัพชูา 

สชุาดา ศรเีศรษฐวรกลุ1 

1. ท่ีมา 

โครงการพระไตรปิฎกฉบบัวชิาการ2 ใชค้มัภรีใ์บลาน จาก 5 สายจารตี คอื สงิหล พม่า มอญ 
ขอม ธรรม โดยไปสบืหาคมัภรีใ์บลานจากแต่ละในทอ้งถิน่ทีใ่ชอ้กัษรนัน้เป็นหลกั เชน่ อกัษรสงิหลจาก
ประเทศศรลีงักา  ใบลานอกัษรพม่าจากประเทศพม่า อกัษรธรรมจากภาคเหนือและภาคอสีานของ
ประเทศไทย รวมทัง้จากประเทศลาว ส่วนใบลานอกัษรขอมจะใช้ใบลานอักษรขอมจากหอสมุด
แหง่ชาตใินประเทศไทยเป็นหลกั ยงัไมไ่ดน้ าชดุใบลานอกัษรขอมของกมัพชูามาใชเ้นื่องจากมปีระเดน็
ขอ้มูลกล่าวอ้างว่า คมัภีร์ใบลานอกัษรขอมของกมัพูชาได้รบัสบืทอดมาจากสยาม กอปรกบัคมัภรี์     
ใบลานในประเทศกมัพชูาถกูท าลายไปเป็นจ านวนมากในสงครามกลางเมอืงชว่งปี พ.ศ. 2510-2530 

อกัษรขอม เป็นชุดอกัษรที่ใช้ในการบนัทกึคมัภีร์พระไตรปิฎกใบลานในพื้นที่บางส่วนของ
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตใ้นช่วงหลายศตวรรษทีผ่่านมา ครอบคลุมอาณาบรเิวณอาณาจกัรสยามตัง้แต่
ในสมยัสุโขทยั อยุธยาจนถึงรตันโกสินทร์ และรวมไปถึงอาณาจักรเขมรที่ถือเป็นต้นก าเนิดของ    
อกัษรขอม แต่อย่างไรกต็ามกย็งัไม่เป็นทีแ่น่ชดัว่า คมัภรีพ์ระไตรปิฎกใบลานอกัษรขอมทีถู่กจดัสรา้ง
ขึน้ในอาณาบรเิวณดงักล่าวมกีารสบืทอดมาจากแหล่งก าเนิดเดยีวกนัหรอืแตกต่างกนั  

เมื่อถงึยุคทีเ่ทคโนโลยกีารพมิพ์มคีวามเจรญิกา้วหน้า มจีดัสรา้งพระไตรปิฎกฉบบัพมิพข์ึน้ 
โดยในประเทศไทยใชค้มัภรี์พระไตรปิฎกใบลานอกัษรขอมทีส่บืทอดคน้พบในอาณาจกัรสยามเป็น
ต้นฉบบั ส่วนในประเทศกมัพูชาใชค้มัภรี์พระไตรปิฎกใบลานอกัษรขอมทีส่บืทอดในอาณาจกัรเขมร
เป็นหลกั และค าน าของการจดัสรา้งคมัภรีพ์ระไตรปิฎกฉบบัพมิพข์องประเทศกมัพชูา มกีารกล่าวถึง

                                                           

 1 หวัหน้าศูนยศ์กึษาคมัภรีโ์บราณ โครงการพระไตรปิฎกวชิาการ ศูนยพ์ทุธศาสตรศ์กึษา DCI  
 2 โครงการพระไตรปิฎกวิชาการเป็นโครงการทางวิชาการที่ด าเนินการโดยวดัพระธรรมกายมาตัง้แต่ปี    
พ.ศ. 2553 มีว ัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์รวบรวมพระไตรปิฎกบาลีฉบับใบลานทุกสายจารีต จัดท าฐานข้อมูล
พระไตรปิฎกบาลทีัง้ฉบบัใบลานและฉบบัพมิพแ์บบบูรณาการ และจดัท าพระไตรปิฎกบาลเีชงิวเิคราะหฉ์บบัสมบูรณ์ 
มคีณะท างานที่ประกอบด้วยนักวชิาการนานาชาติที่มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา ภาษาบาลี และ
คมัภรีใ์บลานเป็นจ านวนมาก 
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คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานของสยามว่าเป็นอักษรขอมเหมือนกันกับของกัมพูชา จึงไม่ได้น า          
คมัภรีพ์ระไตรปิฎกใบลานของสยามมาเทยีบเคยีงเป็นส่วนหลกัในการจดัสรา้ง แต่จะใส่เชงิอรรถเมื่อ
พบข้อที่แตกต่างเท่านัน้ และมีนักวิชาการชาวไทยและชาวตะวันตกบางท่านให้ความเห็นว่า         
คมัภรีพ์ระไตรปิฎกอกัษรขอมทีม่ใีนกมัพชูานัน้ ไดร้บัการสบืทอดมาจากคมัภรีพ์ระไตรปิฎกอกัษรขอม
ในไทย แต่นักวชิาการบางส่วนกม็คีวามคดิเหน็เรื่องนี้ในแนวทางทีแ่ตกต่างออกไป กอปรกบัยงัไม่มี
การศึกษาเรื่องนี้ ในเชิงประวัติศาสตร์การสืบทอดคัมภีร์ และเทียบเคียงเนื้อหาที่ปรากฏจริงใน       
คมัภรี ์จงึท าใหย้งัไม่สามารถสรุปไดแ้น่ชดัว่าคมัภรีพ์ระไตรปิฎกใบลานอกัษรขอมของทัง้สองประเทศ 
มแีหล่งก าเนิดมาจากทีเ่ดยีวกนั หรอืแตกต่างกนั 

  บทความวิชาการนี้ จะน าเสนอข้อมูลทางประวตัิศาสตร์การสบืทอดพระพุทธศาสนาและ   
คมัภรีพ์ระไตรปิฎกในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเน้นในอาณาจกัรสยามและอาณาจกัรเขมร
ในยคุหลงั3 ใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งองิเพือ่หาขอ้สรปุในเรือ่งนี้ใหช้ดัเจนมากขึน้ 

2. ข้อมูลทางประวติัศาสตร์ของพระพุทธศาสนาเถรวาท และการสืบทอดคมัภีร์
พระไตรปิฎกในประเทศไทย 

 2.1 พงศาวดารและเอกสารบนัทึกประวติัศาสตรส์ าคญั ท่ีเก่ียวข้องกบัพระพทุธศาสนา
ในอาณาจกัรสยาม (พทุธศตวรรษท่ี 18-20) 

 พงศาวดาร หรอืเอกสารบนัทกึประวตัศิาสตรเ์กีย่วกบัพระพุทธศาสนา ทีพ่บในอาณาบรเิวณ
อาณาจกัรสยาม โดยทัว่ไปตามประเพณีนิยม เนื้อหาที่ปรากฏมกัจะเริม่ต้นจากสมัยพุทธกาลและ
ด าเนินเรื่องราวมาตามล าดบั จนถงึในยุคสมยัทีร่จนาพงศาวดารหรอืเอกสารบนัทกึประวตัศิาสตรน์ัน้
ขึน้ โดยเอกสารบนัทกึทางประวตัศิาสตรเ์กีย่วกบัพระพุทธศาสนาทีส่ าคญั ในบรเิวณอาณาจกัรสยาม 
ไดแ้ก ่

“ชนิกาลมาลปีกรณ์” (Jinakālamālīpakaraṇaṃ) เป็นคมัภรี์ภาษาบาล ีทีก่ล่าวถงึเหตุการณ์
ส าคญั นบัตัง้แต่สมยัพทุธกาลเรือ่ยมาจนถงึสมยัอาณาจกัรลา้นนา ในรชัสมยัของพระเจา้ตโิลกปนดัดา
หรอืพระเมอืงแกว้ โดยมบีนัทกึลงปีทีร่จนาจบตรงกบัปี พ.ศ. 2060 แต่กไ็ดม้กีารแต่งเพิม่เตมิต่อไปอกี
จนจบบริบูรณ์ในปี พ.ศ. 2071 รจนาเรียบเรียงโดยท่านรัตนปัญญาเถระ พระเถระนิกายสีหล            

                                                           

 3 ประมาณพทุธศตวรรษที ่18 เป็นตน้มา 



  21 สัมมนาวิชาการและนทิรรศการ “พระไตรปิฎกบาลีสูส่ากล” 

ในสมยัอาณาจกัรลา้นนา และคดัลอกสบืทอดคมัภรีส์่งต่อกนัมาเรื่อย ๆ โดยไดแ้ปลจากคมัภรีใ์บลาน
อกัษรขอมเป็นภาษาไทยครัง้แรก ใชช้ื่อว่า ชนิกาลมาลนีี โดยราชบณัฑติในรชัสมยัรชักาลที ่1 แห่ง
กรงุรตันโกสนิทร ์จากนัน้ไดม้กีารแปลเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอกีหลายครัง้ในเวลาต่อมา4   
ชนิกาลมาลีปกรณ์เป็นบนัทกึประวตัิศาสตร์เกี่ยวกบัพระพุทธศาสนาที่ส าคญัที่สุดชิ้นหนึ่งของไทย 
บทความนี้จงึอา้งองิเนื้อหาจากชนิกาลมาลปีกรณ์จ านวนมาก 

 “สัทธัมมสังคหะ ” (Saddhammasaṅgaha) เป็นคัมภีร์ภาษาบาลี ที่ถูกรจนาขึ้นในราว        
พทุธศตวรรษที ่20 โดยพระธรรมกติตมิหาสามเีถระ พระเถระในสมยัอาณาจกัรอยธุยา ตรงกบัรชัสมยั
พระบรมราชาธริาช มเีนื้อหาเกีย่วกบัประวตัศิาสตรพ์ระพุทธศาสนา นับตัง้แต่สมยัพุทธกาลเรื่อยมา
จนถึงยุคการสร้างคัมภีร์อรรถกถา และคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาอื่น ๆ โดยมีร่องรอยทาง
ประวตัศิาสตรท์ีส่ะทอ้นใหเ้หน็พระพทุธศาสนาในยคุทีร่จนาคมัภรีน์ี้ข ึน้อกีดว้ย 

“สงัคตีิยวงศ์” (Saṅgῑtiyavaṁsa) คมัภีร์พงศาวดารเรื่องสงัคายนาพระธรรมวนิัย นิพนธ์เป็น
ภาษาบาลโีดย สมเดจ็พระวนัรตั วดัพระเชตุพน ในสมยัรชักาลที ่1 แห่งกรุงรตันโกสนิทร ์และแปลเป็น
ภาษาไทยโดยพระยาปรยิตัธิรรมธาดา (แพ ตาละลกัษมณ์) มเีนื้อหาว่าดว้ยการสงัคายนาพระธรรมวนิัย  
ตัง้แต่ครัง้ปฐมสงัคายนา ไล่เรยีงมาจนถงึการสงัคายนาในครัง้ต่อ ๆ มาในแต่ละยุคสมยั และอาณาจกัร 
เช่น ในสมยัอาณาจกัรล้านนา กรุงศรอียุธยา จนสิ้นสุดเรื่องเมื่อปี พ.ศ. 2331 ซึ่งตรงกบัเหตุการณ์    
การท าสงัคายนาพระไตรปิฎก ในยุคต้นกรุงรตันโกสนิทร์ โดยมรีายละเอยีดเกี่ยวกบัประวตัิศาสตร์
พระพทุธศาสนา ตลอดจนขอ้มลูเกีย่วกบับา้นเมอืงในแต่ละยคุสมยัสอดแทรกลงไปดว้ย 

“สยามอปุสมัปทา” (Syamupadasampada: the adoption of the Siamese Order of priesthood 

in Ceylon) เรยีบเรยีงโดย Rev. Siddhartha Buddharakhita พระภกิษุชาวศรลีงักา แห่งวดับุปผาราม 
เมืองศิริวัฒนบุรี (แคนดี้) เมื่อปี พ.ศ. 2294 โดยรจนาขึ้นเป็นภาษาสิงหล ต่อมาได้ถูกแปลเป็น
ภาษาองักฤษ โดยมเีนื้อหาเป็นการบนัทกึเรื่องราวเกี่ยวกบัพระพุทธศาสนาในลงักา และเหตุการณ์    
การแลกเปลีย่นทางการทตูและพระพทุธศาสนาระหว่างลงักากบัสยามในชว่งพทุธศตวรรษที ่23   

“เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงษ์ในลังกาทวีป ” เรียบเรียงโดย พระเจ้าบรมวงษ์เธอ      
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ เมื่อปี พ.ศ. 2457 มรีายละเอยีดเนื้อหากล่าวถงึประวตัศิาสตรเ์มอืงลงักา 
และประวตัศิาสตรพ์ระพุทธศาสนาโดยสงัเขป ซึง่กรมพระยาด ารงราชานุภาพไดท้รงเรยีบเรยีงขอ้มลู
เกี่ยวกบัพระพุทธศาสนาในลงักา และการแลกเปลี่ยนและส่งคณะทูตและพระสงฆ์ไทยไปยงัลงักา    

                                                           

 4 อา้งองิจาก ค าชีแ้จงของผูแ้ปล ชนิกาลมาลปีกรณ์ ฉบบัแปลไทย – แสง มนวทิูร (2515: 33-42) 
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โดยรวบรวมขอ้มลูมาจากเอกสารทางประวตัศิาสตรแ์ละหนังสอืต่าง ๆ 8 เรื่องหลกั อาทเิช่น หนังสอื
พงศาวดารลงักา (ภาษาบาล)ี, Ceylon: an account of the island ของ Sir James Emerson Tennent, 
หนงัสอืระยะทางราชทตูลงักาและราชทตูไทย รวมทัง้ Syamupadasampada อกีดว้ย 

“ต านานหอสมดุ หอพระมณเฑยีรธรรม หอวชริญาณ หอพทุธสาสนสงัคหะ แลหอสมดุส าหรบั
พระนคร” เรยีบเรยีงโดย พระเจา้บรมวงษ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ เมือ่ปี พ.ศ. 2459 ในหวัขอ้
ต านานหนงัสอืพระไตรปิฎกหลวง มบีนัทกึขอ้มลู รายละเอยีดการสรา้งและรวบรวมพระไตรปิฎกตัง้แต่
สมยักรงุธนบุรจีนถงึกรงุรตันโกสนิทร ์รชักาลที ่5 ตลอดจนสถานทีจ่ดัเกบ็ คอื หอสมดุต่าง ๆ 

2.2 พระพุทธศาสนาเถรวาท การเคล่ือนไหวของคณะสงฆ์ และคมัภีรพ์ระไตรปิฎกใน
อาณาบริเวณอาณาจกัรสยาม ท่ีปรากฏในพงศาวดารและบนัทึกทางประวติัศาสตร ์

ข้อมูลเกี่ยวกบัพระพุทธศาสนาเถรวาท และเหตุการณ์เกี่ยวเนื่องกบัการเคลื่อนไหวของ    
คณะสงฆใ์นแต่ละยุคสมยั มปีรากฏในคมัภรีแ์ละเอกสารบนัทกึทางประวตัศิาสตรข์องอาณาจกัรสยาม
ฉบบัต่าง ๆ ในหลายครัง้ อาทเิช่น คมัภรีช์นิกาลมาลปีกรณ์5 แสดงใหเ้หน็ถงึขอ้มลูทีน่่าสนใจเกีย่วกบั
พระพุทธศาสนาเถรวาท และความเคลื่อนไหวของคณะสงฆใ์นอาณาจกัรโบราณ โดยเฉพาะอย่างยิง่
อาณาจกัรลา้นนา นับตัง้แต่เริม่ตน้จนถงึในรชัสมยัของพระเมอืงแกว้ ซึง่เป็นอาณาจกัรส าคญัในพืน้ที่
ประเทศไทยในปัจจุบนั ดงันี้ 

“...เมือ่พระเจา้ผายลู่วงลบัไปแลว้ พระราชบุตรของพระองคพ์ระนามว่า พระเจา้กอืนา 
(ครองราชย์ พ.ศ.1899-1929) - ประสูติเมือ่จุลศกัราช 701 (พ.ศ. 1882) ได้ทรงกระท า
ราชาภเิษก เมือ่พระชนมายุ 16 ปี และพระเจ้ากอืนาโปรดใหเ้จา้มหาพรหมผูเ้ป็นอนุชาของ
พระองค์ครองเมืองเชียงราย ครัง้นัน้ เมืองสุโขทัยสยามประเทศ มีกษัตริย์พระนามว่า       
ธรรมราชา 6 ครองราชยส์มบตัอิยู ่

ฝ่ายพระเจ้ากือนามหาราช ทรงเลือ่มใสในพระพุทธศาสนา มีพระประสงค์จะให้
พระภิกษุอรัญวาสีมาอยู่ในนคร (เชียงใหม่) ทรงด าริมาช้านานแล้ว ได้ยินว่า ครัง้นัน้            
พระสมุนเถรชาวเมอืงสโุขทยัไปเมอืง อโยชฌปุระ7 แลว้เล่าเรยีนพระธรรมในส านกัครหูลายคร ู
แล้วกลับมาเมืองสุโขทัยอีก ครัง้นั ้น ท่านมหาสามี ชือ่ อุทุมพร มาจากลังกาทวีปสู่                  

                                                           

 5 ฉบบัทีน่ ามาอา้งองิน้ีเป็นภาษาไทย โดยแปลจากคมัภรีใ์บลานภาษาบาลอีกัษรขอม โดยอาจารยแ์สง มนวทิูร 
 6 เขา้ใจวา่พระเจา้เลอไทย – อา้งองิจากเชงิอรรถ แสง มนวทิูร (2515: 108) 
 7 เขา้ใจวา่เมอืงอโยธยา – อา้งองิจากเชงิอรรถ แสง มนวทิูร (2515: 108) 
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รมัมนะประเทศ8 พระสมุนเถรทราบขา่วนัน้แลว้ จงึไปรมัมนะประเทศกบัพระภกิษุผูเ้ป็นสหาย 
ไดบ้วชอกีครัง้หนึง่ในส านกัของพระอทุมุพรมหาสามแีลว้เล่าเรยีนพระธรรม 

ครัง้นัน้ พระธรรมราชา มพีระประสงคจ์ะใคร่ไดพ้ระภกิษุรูส้ามารถกระท าสงัฆกรรม
ได้ทุกอย่าง จึงส่งทูตไปหาพระมหาสามี เพือ่ขอพระภิกษุมีคุณสมบัติเช่นนัน้ ฝ่ายท่าน       
มหาสาม ีอุทุมพรปรารถนา ทีจ่ะใหส้าสนาเจรญิ จงึส่งพระสุมนเถรใหแ้ก่พระเจา้ธรรมราชา
เพือ่ให้ท าสังฆกรรมได้ทุกอย่างในเมืองสุโขทัย พระสุ มนเถรพร้อมด้วยสหายอ าลา                
พระมหาสามแีล้วไปเมอืงสุโขทยั ฝ่ายพระเจ้าธรรมราชาทรงดพีระทยัยิง่นัก โปรดใหส้รา้ง     
วดัอมัพวนาราม9   แลว้นิมนตพ์ระเถระใหอ้ยูใ่นวดันัน้ ทรงทะนุบ ารงุดว้ยปัจจยัทัง้ 4...”10    

“...ไดย้นิว่า ในครัง้นัน้พระเจา้กอืนามหาราช มพีระทยัอยากไดพ้ระภกิษุผูส้ามารถท า
สังฆกรรมได้ทัง้หมดในเมืองเชียงใหม่ จึงส่งทูตไปสู่ส านักท่านมหาสามีอุทุมพรใน                   
ร ัมมนะประเทศ ท่านมหาสามีได้อนุญาตให้พระอานนทเถรศิษย์ของท่านแก่ราชทูต                
พระอานนทเถรนัน้เดนิทางกบัราชทตูสิ้นระยะทาง 20 ประโยชน์ (320 กโิลเมตร) กถ็งึประเทศ
ไทย (ลานนาไทย) 

พระเจ้ากอืนา ทรงดพีระทยัอย่างยิง่ ปฏบิตับิ ารุงพระเถระนัน้ด้วยปัจจยัทัง้ 4 ฝ่าย
พระอานนทเถรนัน้ เมือ่ยงัไม่รบัอนุญาตจากส านักอาจารย์ ก็ไม่ปรารถนาจะท าสงัฆกรรม     
ในป่า และเมือ่ไม่ปรารถนาจะท าสงัฆกรรม จงึถวายพระพรพระราชาว่า มหาบพติร อาจารย์
ของอาตมาภาพไดส้ง่พระเถระมารปูหนึง่แลว้ชือ่ สมุนเถร เดีย๋วนี้อยูใ่นเมอืงสโุขทยั ทา่นผูน้ัน้
แหละ สามารถท าสงัฆกรรมได้ทุกอย่าง ขอใหม้หาบพติรอาราธนาท่านมาทีน่ี ่พวกอาตมา
ภาพจะไดท้ าสงัฆกรรมรว่มกบัทา่น พระราชาทรงสดบัค าพระเถระแลว้ สง่อ ามาตยไ์ปคนหนึง่ 
ทรงก าชับว่าจงไปเมืองสุโขทัย นมัสการท่านสุมนเถรแล้วน าท่านมาตามค าสัง่ของเรา 
อ ามาตยไ์ปเมอืงสโุขทยัโดยล าดบั ไมไ่ดพ้ระสมุนเถรตามความประสงค ์จงึนิมนตพ์ระเถระชือ่
สัทธาดิสมา แต่พระอานนทเถรนัน้ ไม่ต้องการท าสังฆกรรมร่วมกับพระสัทธาดิสเถร            
ฝ่ายพระราชาจึงส่งทูตพร้อมด้วยเครือ่งบรรณาการไปเฝ้าพระเจ้าธรรมราชาอีก เพือ่ขอ      
พระสุมนเถร ราชทตูนัน้ไปถงึเมอืงสุโขทยัแลว้ทลูเรือ่งราวนัน้ใหพ้ระเจา้ธรรมราชาทรงทราบ 
ฝ่ายพระเจา้ธรรมราชาทรงปรารถนาเหตุทีจ่ะใหศ้าสนารุง่เรอืงจงึยอมอนุญาตใหพ้ระสมุนเถร

                                                           

 8 ในพงศาวดารโยนกว่าเมอืงเมาะตะมะ – อา้งองิจากเชงิอรรถ แสง มนวทิูร (2515: 109) 
 9 ตรงกบัขอ้มลูทีป่รากฏในจารกึป่าวดัมะม่วง (พ.ศ. 1904) 
 10 แสง มนวทิูร (2515: 108-109) 
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ไป พระสุมนเถรถวายพระพรลาพระเจา้ธรรมราชาแลว้อญัเชญิพระบรมสารรีกิธาตุของท่าน
ออกเดนิทางมาเมอืงเชยีงใหมก่บัราชทตู...” 11   

 “...ฝ่ายพระเจ้ากือนา โปรดให้สร้างราชอุทยานของพระองค์เป็นวัดบุปผาราม       
มหาวิหาร เมือ่จุลศักราช 733 (พ.ศ. 1915) แล้วนิมนต์พระสุมนเถรมาจากวัดพระยืน           
นคร     หรปิุญชยั มอบถวายวดับุปผารามแก่พระเถระนัน้แลว้ โปรดใหพ้ระเถระจ าพรรษาอยู่
ทีน่ัน่ ต่อจากนัน้ พระสุมนเถรซึง่มีพระเจ้ากือนาทรงอุปถัมภ์ ได้ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุทีท่่านอัญเชิญมาจากเมืองสุโขทัยนัน้ไว้ในวัดบุปผาราม เมือ่วันพุธ เดือน 9           
จุลศกัราช 735 (พ.ศ. 1917) และพระบรมสารรีกิธาตุนัน้ไดเ้ป็นทีก่ราบไหวบ้ชูาของประชาชน 
พระมหากษัตริย์ และคณะพระภิกษุสงฆ์ทัง้หลายตราบเท่าทุกวันนี้  ฝ่ายพระเจ้ากือนา             
มพีระชนมาย ุ46 ปี ครองราชยส์มบตัอิยู ่30 ปี เตม็กส็วรรคต...”12 

 “...ได้ยนิว่า ครัง้ก่อน เมือ่พระสมัมาสมัพุทธเจ้าปรนิิพพานแล้ว ได้ 1967 ปีตรงกบั    
ปีเถาะ จุลศกัราช 785 พระมหาเถระทีอ่ยู่ในเมืองเชียงใหม่นี้  25 องค์ มีพระมหาคัมภีร์            
พระมหาเมธงักร พระมหาญาณมงคล พระมหาสลีวงศ์ พระมหาสารบีุตร พระมหารตนากร 
พระมหาพุทธสาคร เป็นตน้ กบัพระมหาเถระทีอ่ยู่แควน้กมัโพช13 ทีแ่ลว้มา 8 องค ์มพีระมหา
ญาณสิทธิ เป็นต้น รวมทัง้สิ้นเป็นจ านวน 33 องค์ ได้มาประชุมกันแล้วปรึกษาว่า เมือ่            
พระสมัมาสมัพุทธยงัทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ได้เสด็จไปลงักาทวีปถึง 3 ครัง้ โดยจะให้
ศาสนาของพระองค์ตัง้มัน่ในลงักาทวปี แมพ้วกเราควรจะไปลงักาทวปี น าเอาหลกัการแห่ง
ศาสนามาปลกูฝังในประเทศของเรา พระเถระเหล่านัน้ตกลงกนัเป็นเอกฉันท ์จงึไปลงักาทวปี
โดยล าดับ เข้าไปหาท่านมหาสามีวนรตั นมสัการแล้วทกัทายปราศรยัด้วยถ้อยค าสุภาพ
อ่อนหวานแล้วพกัอาศยัอยู่ทีน่ั น่ แม้พระเถระเหล่านัน้นับทัง้มหาเถรชาวรมัมนะ 6 องค์        
รวมเป็น 39 องค์ด้วยกนั พระมหาเถรทัง้หลายได้เล่าเรยีนอกัษรศาสตร์ การอ่านออกเสยีง 
การสวดออกเสียงตามตัวอกัษรทีใ่ช้อยู่ในลงักาทวีป ปรารถนาประโยชน์อนัสูงสุด จึงขอ
อุปสมบท และท่านทัง้หมดเหล่านัน้ก็ได้อุปสมบทโดยคณะสงฆ์ 20 รูป มพีระธรรมาจารย์        
ผูป้ระพฤตธิรรมเป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาสามวีนรตัเป็นพระกรรมวาจาจารย์ บวชกนัใน   
เรือขนานทีพ่ระราชาสีหลทรงจัดขนานให้ทีท่่าเรือยาปา แม่น ้ ากลัยาณี  เมือ่พระศาสดา

                                                           

 11 แสง มนวทิูร (2515: 110-111) 
 12 เรื่องเดยีวกนั (118) 
 13 แควน้กมัโพช ในที่น่ีไม่ไดห้มายถงึกมัพูชาแต่หมายถงึเมอืงละโวห้รอืลพบุร ี โดยอ้างองิตามทศันะของผู้
แปลชนิกาลมาลปีกรณ์ – เรื่องเดยีวกนั (121) 
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ปรนิิพพานได ้1968 ปี ตรงกบัวนัเสาร ์ขึ้น 12 ค า่ เดอืนแปดหลงั ประกอบดว้ยเชฏฐฤกษ์ดถิี   
ที ่13 ปีมะโรง จุลศกัราช 786 พระเถระทัง้หลายเหล่านัน้ ได้อุปสมบทแล้วจึงไปนมสัการ      
พระทนัตธาตุ และรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสมุนกฏูและมหาสถาน 16 แห่ง แลว้กราบลา
พระอาจารยพ์ระอปัุชฌายก์ลบัมาโดยล าดบั... 

 ...และเมือ่จะจากมานัน้ ได้ขอพระเถระ 2 องค์ เพือ่จะเอามาเป็นพระอุปัชฌาย์ คอื 
พระมหาวกิกมพาหแุละพระมหาอตุตมปัญญา กบัทัง้ขอพระบรมธาตุองคห์นึง่ เพือ่เอามาบชูา
กราบไหว ้ครัง้นัน้พระมหาวกิกมพาหมุพีรรษา 15 พระมหาอตุตมปัญญามพีรรษา 10 ...”14 

 “...ไดย้นิว่าในพรรษาตน้ พระเถระเหล่านัน้ จ าพรรษาอยู่ในเรอืท่ามกลางมหาสมทุร 
ต่อมา ในพรรษาที ่2 ที ่3 ที ่4 ที ่5 ไดจ้ าพรรษาอยูใ่นอโยชฌปุระ เป็นตน้15 

ต่อจากนัน้มาพระมหาเถรทัง้หลายไปเมอืงสชัชนาลยั ไดอุ้ปสมบทใหพ้ระพุทธสาคร
เถรในเมอืงนัน้ ภายหลงัได้มาเมอืงสุโขทยัจ าพรรษาอยู่ทีน่ัน่ในพรรษาที ่6 เมือ่พระศาสดา
ปรนิิพพานได ้1974 ปี ตรงกบัปีจอ จุลศกัราช 792 พระเถระเหล่านัน้ มพีระมหาธมัมคมัภรีเ์ถร 
พระมหาเมธงักรเถรเป็นหวัหน้า ไดไ้ปถงึเมอืงเชยีงใหมพ่กัอยูใ่นมหาวหิารวดัป่าแดง 

ไดย้นิว่า ท่านเหล่านัน้อยู่ในมหาวหิารวดัป่าแดงแห่งเดียว องคล์ะ 7 ปีบา้ง 8 ปีบา้ง 
พระมหาเถรเหล่านัน้ ได้ไปนครเขลงค์เมือ่ปีชวด จุลศกัราช 794 (พ.ศ. 1976)...ท่านได้ท า
อุปสมบทกรรมครัง้แรกทีท่่า เรยีกว่า วดัเชยีงยีใ่นแม่น ้าวงัดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของนคร 
พงึทราบว่าผูไ้ดร้บัอปุสมบทกรรมในครัง้นัน้ คอื พระจนัทเถรชาวเมอืงมอบ 

ในปีนัน้เอง พระมหาเถรทัง้หลายไปนครหรภิุญชยั ตอนหลงัได้ท าอุปสมบทกรรม  
ครัง้ที ่2 ทีท่่านครหรภิุญชยั ในแม่น ้ าพงิค์ พงึทราบว่าผูไ้ด้รบัอุปสมบทกรรมในครัง้นัน้ คอื 
พระธรรมรกัขติ พระธรรมรตนะ และพระญาณโพธ ิ... 

...เมือ่พระศาสดาปรนิิพพานได ้1977 ปี ปลายปีฉล ูจุลศกัราช 795 พระเถระเหล่านัน้
ไปเมอืงเชยีงแสน แควน้โยน(โยนก) ไดอ้ปุสมบทกลุบุตรเป็นอนัมากทีเ่กาะดอนแทน่... 

                                                           

 14 แสง มนวทิูร (2515: 121-122) 
 15 ตรงในสมยัรชักาลสมเดจ็พระบรมราชาธริาชที ่2 (พ.ศ. 1967-1991) - อา้งองิจากเชงิอรรถ เรื่องเดยีวกนั (122) 
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...พระมหาเถรเหล่านัน้ภายหลงัไดท้ าอปุสมบทกรรมในปีนัน้เอง ทีส่วุรรณปาสาณกะ
ในเมอืงเชยีงราย ขอใหท้ราบว่าพระเถระทีไ่ดอุ้ปสมบทคราวนัน้ คอื พระธรรมทนินะ เป็นตน้ 
ต่อจากนัน้มา พระสงฆ์ในราชอาณาจกัรของพระเจ้าดสิ(สามฝัง่แกน) ได้ท าอุปสมบทกรรม
หลายครัง้หลายหน ครัง้นัน้ พระภกิษุชาวลงักายงัมอียูห่ลายองค์...”16 

“...พระโสมจติเถรได้ประดษิฐานศาสนานิกายสหีล ในแคว้นเชยีงตุงเมือ่จุลศกัราช 
810 (พ.ศ. 1992) ... 

 ...พระเจา้สริธิรรมจกัรดพิลิกราชาธริาช โปรดใหส้รา้งโรงอุโบสถหลงัหนึง่ในอาราม
วดัป่าแดงหลวง ซึง่เป็นทีถ่วายพระเพลงิพระบรมศพพระราชบดิาและพระราชมารดาของ
พระองค์ เมือ่ปีมะแม จุลศกัราช 813 ตรงกบัพระศาสดาปรนิิพพานได ้1995 ปี เพือ่เป็นบุญ
ถาวรแก่พระราชบิดาพระราชมารดา จากนัน้ รุ่งขึ้นปีที ่2 เป็นปีวอก ในวันมหาปวารณา     
พระเจ้าพลิกราชาธิราชทรงสละเนื้อทีป่ระมาณ 20 วา รอบโรงอุโบสถ ... แล้วท่านก็สวด
กรรมวาจาสมีาสมมตดิว้ยตนเอง ครัน้สมีาสมมตกิรรมเสรจ็ลงแลว้ พระธรรมราชาทรงฉลอง
ใหญ่ถึง 7 วัน ต่อจากนัน้ พระมหาเถรทัง้หลาย เมือ่ครัง้ก่อนๆ เคยท าอุปสมบทกรรม        
อุทกุกเขปสีมา(เขตสีมาใช้น ้ าล้อมรอบ) ในแม่น ้ าพงิค์ แต่พอสมมติพทัธสมีาของพระเจ้า        
สริธิรรมจกัรพรรดิเสร็จแล้วในปีวอกนัน้เอง พระผู้เป็นเจ้าทัง้หลาย ก็ให้อุปสมบทกุลบุตร     
เป็นอนัมาก... 

 ...ตัง้แต่ปีวอกนัน้มากระทัง่ถงึเดีย๋วนี้ (พ.ศ. 1996 - พ.ศ. 2060) พระภกิษุสหีลทัง้ปวง
ในนครของพระเจ้าเชียงใหม่ ได้พาบุคคลทีเ่ป็นอุปสมัปทาเปกข์  (ผู้มุ่งต่อการอุปสมบท)      
จากนครทัว่  ๆ ไป มายังเมืองเชียงใหม่ แล้วอุปสมบทให้ในสีมาทีพ่ระเจ้าสิริธรรม         
จกัรพรรดพิลิกผกูไวแ้ลว้ทกุ ๆ ปี...”17 

จากขอ้มลูในชนิกาลมาลปีกรณ์นี้ท าใหท้ราบว่า อาณาจกัรโบราณหลายแห่งเคยเจรญิรุง่เรอืง
อยู่ในบรเิวณประเทศไทยในปัจจุบนั โดยอาณาจกัรโบราณเหล่านี้ ล้วนมวีฒันธรรม ประเพณี และ
ศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงซึ่งกันและกนั          
มาตลอดระยะเวลาอนัยาวนาน โดยราชาผู้ครองอาณาจกัรมสี่วนส าคญัในการส่งเสรมิและอุปถมัภ์
พระพทุธศาสนาเป็นอยา่งดมีาอยา่งต่อเนื่อง 

                                                           

 16 เรื่องเดยีวกนั (122-123) 
 17 แสง มนวทิูร (2515: 126-127) 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากข้อมูลเกี่ยวกับพระสุมนเถร พระเถระองค์ส าคัญในรัชกาล              
พระธรรมราชาลิไทแห่งสุโขทยั และพระเจ้ากือนาแห่งล้านนา เป็นข้อมูลส าคญัที่แสดงให้เห็นถึง      
การมอียู่ของพระพุทธศาสนาเถรวาทในอาณาจกัรโบราณเหล่านี้ โดยมมีาตัง้แต่ก่อนพุทธศตวรรษ     
ที ่19 แลว้ แมจ้ะไมไ่ดม้ขีอ้มลูแหล่งทีม่าและชว่งเวลาทีเ่ขา้มาของพระพุทธศาสนาเถรวาทในภมูภิาคนี้
กล่าวไวอ้ย่างชดัเจน แต่กม็ขีอ้มลูของกลุ่มคณะสงฆห์ลากหลายกลุ่ม อยู่ในเมอืงต่าง ๆ เช่น อโยธยา 
สโุขทยั เชยีงใหม ่เป็นตน้ โดยมขีอ้มลูทีน่่าสนใจซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ภาพการคณะสงฆใ์นยคุนัน้ไดช้ดัเจน
มากขึน้ อาทเิช่น ความเจรญิรุ่งเรอืงของพระพุทธศาสนาในอโยธยา ทีม่สี านักเรยีนพระธรรมหลาย
ส านัก ซึง่พระสงฆต์่างถิน่ใหค้วามสนใจไปศกึษาเล่าเรยีน ตลอดจนมปีรากฏหลายนิกายหลายส านัก
ในแต่ละท้องถิ่น และกล่าวถึงการแยกกนัท าสงัฆกรรมของคณะสงฆ์ของแต่ละนิกายอีกด้วย โดย       
ในอาณาจักรล้านนา ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกบัคณะสงฆ์หลัก 3 คณะ  คือ นครวาสี (Nagaravāsī)18        
บุปผารามวาส ี(Pupphārāmavāsī)19  และอรญัญวาส ี(Araññavāsī)20  เป็นตน้ 

นอกจากนี้ ยงัปรากฏขอ้มูลเกีย่วกบัคณะสงฆท์ีร่วมกลุ่มกนัมาจากหลายแว่นแควน้ น าโดย
พระมหาคมัภรีแ์ละคณะสงฆจ์ากเมอืงเชยีงใหม ่เดนิทางไปศกึษาพระธรรมเพิม่เตมิ และอปุสมบทใหม่
ทีเ่มอืงลงักา เนื่องดว้ยคณะสงฆบ์างกลุ่มมแีนวคดิว่าพระพุทธศาสนาทีส่บืทอดโดยตรงมาจากลงักามี
ความบรสิทุธิบ์รบิรูณ์กว่า จงึเป็นทีน่ิยม ยอมรบัมากกว่านิกายดัง้เดมิในทอ้งถิน่ โดยหลงัจากคณะสงฆ์
คณะนี้กลบัมาจากเมอืงลงักาแลว้ กน็ านิกายสหีลใหม่มาเผยแผ่ในภูมภิาคนี้ และมกีารอุปสมบทใหม่
กนัอยา่งกวา้งขวาง โดยการสนบัสนุนจากเจา้เมอืง และพระราชาผูค้รองอาณาจกัรต่าง ๆ  

ขอ้มูลที่เกี่ยวกบัพระพุทธศาสนาเถรวาท และความเคลื่อนไหวของคณะสงฆ์ในอาณาจกัร
โบราณ ยงัปรากฏในคมัภรีอ์ืน่ ๆ เชน่ คมัภรีส์งัคตียิวงศด์ว้ยเชน่กนั เชน่ เรือ่งราวของพระสมุนเถระ21 
และเรื่องคณะสงฆ์ที่รวมกลุ่มกนัมาจากหลายแว่นแคว้น น าโดยพระมหาคมัภีร์และคณะสงฆ์จาก    

                                                           

 18 หรอืนิกายทอ้งถิน่ทีส่บืทอดกนัมาในดนิแดนน้ีตัง้แต่แรกเริม่ แต่กย็งัไมม่ขีอ้สรปุทีช่ดัเจนว่ามตีน้ก าเนิดมา
จากทีใ่ด 
 19 หรอืนิกายสหีลเก่า ตามขอ้มูลที่ปรากฏในชนิกาลมาลปีกรณ์ เป็นนิกายที่น าเขา้มาจากทางฝัง่มอญ หรอื
เมอืงเมาะตะมะ โดยเมื่อน าเข้ามาแล้ว พระเจ้ากือนาได้สร้างวดับุปผารามถวายให้แก่คณะสงฆค์ณะน้ี จงึมอีีกชื่อ
เรยีกวา่นิกายวดัสวนดอก 
 20 หรอืนิกายสหีลใหม ่ตามขอ้มลูทีป่รากฏในชนิกาลมาลปีกรณ์ เป็นนิกายทีค่ณะสงฆใ์นภูมภิาคน้ีรวมตวักนั
ไปสบืทอดศาสนาจากลงักาโดยตรง เมื่อกลบัมาคณะสงฆค์ณะน้ี ไดจ้ าพรรษาที่วดัป่าแดงเป็นหลกั จงึมอีกีชื่อเรยีกว่า
นิกายวดัป่าแดง 
 21 พระยาปรยิตัธิรรมธาดา (แพ ตาละลกัษมณ์) (2521: 271-280) 
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เมอืงเชยีงใหม่ เดนิทางไปศกึษาพระธรรมเพิม่เตมิ และอุปสมบทใหม่ทีเ่มอืงลงักา 22 เป็นต้น โดยม ี 
การเพิม่เตมิรายละเอยีดบางประการลงไปอกีด้วย  สงัเกตได้ว่าขอ้มูลดงักล่าวอาจจะได้รบัอทิธิพล    
มาจากคมัภรีช์นิกาลมาลปีกรณ์  

กล่าวโดยสรุป ปรากฏขอ้มลูและหลกัฐานว่า การสบืทอดพระพุทธศาสนาเถรวาทในดนิแดน
แถบนี้ มคีวามเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลายาวนานทัว่อาณาเขตโดยรอบ ในระหว่าง
บุคคลหลายกลุ่ม เชน่ พระราชา อบุาสก อบุาสกิา และกลุ่มคณะสงฆด์ว้ยกนัเอง 

นอกจากนี้ ยงัปรากฏขอ้มูลเกี่ยวกบัพระไตรปิฎกในคมัภรี์ พงศาวดารและเอกสารบนัทกึ
ประวตัศิาสตรส์ าคญั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพระพทุธศาสนาในอาณาจกัรสยาม ดงันี้ 

“...พระเจา้จกัรพรรดมิพีระธดิาองคห์นึง่พระนามว่า พระนางจมัมเทว ีเป็นอคัรมเหสี
ของเจ้าประเทศราชในเมืองรามญั ก าลังทรงครรภ์ได้ 3 เดือน พระเจ้าจักรพรรดิทรงส่ง        
พระนางจมัมเทว ีพระธดิาของพระองคใ์หม้าครองราชยส์มบตัใินทีน่ี้  (หรปิุญชยั) ฝ่ายพระนาง
พรอ้มดว้ยบรวิารหมูใ่หญ่จ าพวกละ 500 องค ์กบัพระมหาเถรทรงไตรปิฎก 500 องค ์ลงเรอืมา
ตามแมน่ ้าพงิค ์7 เดอืนจงึบรรลุถงึเมอืงนี้ ทา่นวาสเุทพและทา่นสุกกทนต์พรอ้มดว้ยชาวเมอืง
ทัง้ปวง ไดอ้ญัเชญิพระนางจมัมเทวนีัน้นัง่บนกองทองค าแลว้อภเิษก อาศยัเหตุทีพ่ระนางนัง่
บนกองทองค าอภเิษก นครนัน้จงึชือ่ว่าหรปิุญชยั สบืมาจนถงึทกุวนันี้ ...”23   

“...(พ.ศ. 1967 - พระเถระจากเชยีงใหม่ไปลงักา) พระมหาเถรทัง้หลายไดเ้ล่าเรยีน
อกัษรศาสตร ์การอา่นออกเสยีง การสวดออกเสยีงตามตวัอกัษรทีใ่ชอ้ยูใ่นลงักาทวปี...”24   

“. . . เบื้ องหน้าแต่นั ้นมา  ศักราช 845 ปี เถาะ  วันพุธ  ขึ้นสามค ่า เดือนแปด                   
สตพิสชนักษัตร พระราชาสิริธรรมจักรพรรดิพิลกราชาธิราช ได้มอบราชภาระให้                                        
สีหโคตตเสนาบดีมกาอ ามาตย์ ผู้เป็นอธิบดีบังคับการงานให้หล่อพระพุทธปฏิมาด้วย           
ทองส าฤทธอิงค์ใหญ่ มอีาการเท่าพระลวะปฎิมา ประมาณส าฤทธแิสนหนึงคูณดว้ย 33 ใกล้
ตาลวนัมหาวหิารระหว่างทศิปัจฉิมแลทกัษณิ แหง่นพัพสิริาชธานี 

                                                           

 22 เรื่องเดยีวกนั (303-311) 
 23 แสง มนวทิูร (2515: 92) โดยขอ้มลูในสว่นน้ีกม็ปีรากฏในสงัคตียิวงศเ์ช่นกนั 
 24 เรื่องเดยีวกนั (121) 
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ครัน้เททองแลว้พระราชาเจา้ ใหเ้ชญิพระธาตุทัง้หลาย 500 องค์ กบัพระปฏมิาทอง
ปฏมิาเงนิออกมา แต่ธาตุมณเฑยีรของพระองคใ์หป้ระดษิฐานไวใ้นมหากงัสพทุธปฏมิา 

ดงัได้สดบัมา คราวนัน้มพีระมหาเถรองค์หนึง่ทรงนามว่า พระธรรมทนิ เป็นภิกษุ
คณาจารย ์แลเปนพระอปัุชฌายด์ว้ย ไดส้ านกัอยูใ่นอารามนัน้ 

คราวนัน้พระเจ้าสิริธรรมจักรวรรติพิลกราชาธิราช ได้อาราธนาพระภิกษุทรง
พระไตรปิฎกหลายรอ้ยรูป ให้ช าระอกัษรพระไตรปิฎกในมหาโพธารามปี 1 จึงส าเร็จ แล้ว
พระองค์ก็ได้ทรงบูชาพระธรรมวินัยแลพระภิกษุวงฆ์ ด้วยนานาสกัการทัง้หลายแล้วก็ท า      
การฉลองสมโภชและไดส้รา้งพระมนเทยีรในมหาโพธาราม เพือ่ประดษิฐานปิฎกไตรย...”25  

 “...ต่อจากสมยันัน้มาอีก มีเจ้าประเทศราช 2 คน คือ เจ้าเมืองนายและเจ้าเมอืง     
เชยีงทอง พรอ้มด้วยบรวิารเป็นอนัมาก ไปถงึเมอืงเชยีงใหม่ เมือ่วนัศุกร์ ขึ้น 7 ค า่ เดอืน 9    
(จ.ศ. 879 - พ.ศ. 2060) กราบบาทพระเจา้ราชาธริาชแลว้มอบถวายสมบตัคิอืพลนิกายของตน
และตนเอง วนันัน้ พระราชาธริาชทรงป่าวประกาศใหท้ราบทัว่กนัว่าพระราชาธบิด ีทรงหวงั
ความเจริญอนัยิง่ใหญ่แก่เจ้าประเทศราชทัง้ 2 พร้อมทัง้พลนิกาย จึงในวันเพ็ญเดือน 9 
พระองคต์รสัใหเ้จา้ประเทศราชกบัพลนิกายเหล่านัน้ นมสัการคณะสงฆท์ัง้ 3 มพีระสหีลปฏมิา
เป็นประมขุและคมัภรีไ์ตรปิฎก แลว้ใหก้ล่าวค าสตัยป์ฏญิญาท่ามกลางพระรตันตรยัแลว้ใหด้ืม่
น ้ าพิพฒัน์สตัยา เมือ่ครัง้เดิมพระเจ้าสิริธรรมจักรพรรดิพิลกราชาธิราช (พระราชปัยกา)        
ทรงคัดเลือกพระมหาเถรผู้ทรงพระไตรปิฎก แล้วโปรดให้ช าระอักษรพระไตรปิฎก 
พระมหากษตัรยิพ์ลิกปนัดดาธริาชทรงอบรมสมโภชหอไตรในวดัมหาโพธารามเป็นการใหญ่ 
เพือ่ใหเ้ป็นทีไ่วพ้ระไตรปิฎกฉบบัช าระแลว้ครัง้พระเจา้พลิกนัน้...” 26  

 “...พระเจ้าพลิกปนัดดาธริาชองค์นี้  หลงัจากอภิเษกแล้วในปีที ่2 ได้โปรดให้สรา้ง
อารามขึน้อารามหนึง่ในหมูบ่า้นทีพ่ระราชปัยกาครัง้เป็นยพุราช และพระบดิาของพระองคเ์คย
ประทบัมาก่อน เมือ่วนัองัคาร ขึ้น 7 ค า่ เดอืน 5 ปีมะโรง จุลศกัราช 858 (พ.ศ. 2040) และ
พระองคต์ัง้ชือ่อารามนัน้ว่าปุพพาราม แปลว่าอารามตะวนัออก โดยหมายถงึอารามนัน้มอียู่
ด้านทิศบูรพา แห่งราชธานี นครเชียงใหม่ ต่อแต่นัน้มา ย่างเข้าปีที ่3 ปีมะเมีย พระองค์         
ทรงสร้างปราสาทขึ้นองค์หนึง่ท่ามกลางมหาวิหารในอารามนัน้ เพือ่เป็นทีป่ระดิษฐาน         

                                                           

 25 พระยาปรยิตัธิรรมธาดา (แพ ตาละลกัษมณ์) (2521: 340-342) 
 26 แสง มนวทิูร (2515: 148-149) 
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พระพุทธปฏิมา ต่อแต่นัน้ ย่างเข้าปีที ่4 เป็นปีระกา พระเจ้าพิลกปนัดดาธิราชทรงฉลอง
พระไตร ปิฎกฉบับลงทองและหอมนเทีย รธรรมที ่พ ร ะองค์ โปรด ให้ส ร้า ง ไว้ ใน                                
วดัปุพพาราม27  ...”28   

 “…Dhammakittyābhidhāno ca silācāraguṇākaro, Pākaṭo Sīhale dīpe gagane 

viya candimā 

 Piṭakesu ca sabbattha sadd- satthādikesu ca, Pārappatto mahāpañño Laṅkā-

dīpappasādako 

 Tassa sisso Dhammakitti- Mahāsāmīti vissuto, Laṅkāgamana- ussāho patvā 

Laṅkaṃ manoramaṃ 

 Tattha puññaṃ bahuṃ katvā laddha- therupasampadaṃ, Punāgato sakaṃ 

desaṃ sampatto Yodayaṃ puraṃ…”29 

 “...พระธรรมกติตผิูม้คีุณากรคอืศลีและอาจาระ โดดเด่นในเกาะสหีล ดุจพระจนัทรโ์ดด
เด่นในทอ้งฟ้าฉะนัน้, ท่านผูถ้งึฝัง่ในพระไตรปิฎก และในคมัภรีท์ัง้หลาย มคีมัภรี์สทัทศาสตร ์
เป็นต้น มีปัญญามาก ยังชาวลังกาเป็นต้นให้เลือ่มใสแล้ว , ศิษย์ของท่าน ปรากฏว่า                  
พระธรรมกิตติมหาสามี มีความอุสสาหะไปลังกา ถึงลังกาอันน่ารืน่รมยใจ , ท่านท าบุญ             
ในเกาะนัน้เป็นอนัมาก ได้รบัการอุปสมบทใหม่จากพระเถระ กลับมาสู่ประเทศของตนอกีถึง    
เมอืงอโยธยา...”30   

 “…The king ordered also to be sent to Ceylon a gold image of Buddha, the 

‘Karmawakya" (formulas) prescribed for the fourfold religious acts of priests, written 

on leaves made of gold, copies of Pratimokkha, Mahaniddesa, written in native 

characters, Pratisambheda and many other doctrinal books which were not found in 

Ceylon, offerings to the sacred foot print and to the shrines; and also presents and 

letters to King Kirtisri…” 31 

                                                           

 27 ตรงกบัขอ้มลูทีป่รากฏในจารกึหรภิุญไชย (พทุธศตวรรษที ่20) 
 28 แสง มนวทิูร (2515: 135) 
 29 Saddhānanda (1978: 90)ก 
 30 พระมหาวริตัน์ รตนญาโณ (ณุศรจีนัทร)์ (2549: 219)   
 31 Pieris and Siddhartha (1914: 57)ก 



  31 สัมมนาวิชาการและนทิรรศการ “พระไตรปิฎกบาลีสูส่ากล” 

 “... (มหาศกัราช 167432) พระเจ้าแผ่นดนิตรสัสัง่ใหส้่งพระพุทธรูปทองค าองค์หนึง่   
ไปยงัลงักา รวมทัง้พระคมัภีร์ “กรรมวากย” คอื ญตัิติจตุตถกมัมูปสมัปทา ซึง่จารกึลงบน          
แผ่นทองค า พระคัมภีร์ปาฏิโมกข์ คัมภีร์มหานิทเทศ ซึง่ เขียนด้วยอักษรพื้นเมือง                
คมัภีร์ประติสมัเภทะ และคมัภีร์อืน่ ๆ อีกหลายเล่มซึง่ไม่มีในลงักาด้วย และตรสัสัง่ให้ส่ง   
เครือ่งสกัการะไปถวายแด่รอยพระพุทธบาทศกัดิส์ทิธิ ์และศาสนสถานในลงักา ทัง้โปรดเกลา้
ใหส้ง่เครือ่งบรรณาการกบัราชสาสน์ไปถวายพระเจา้กติสิริริาชสงิหะดว้ย...”33    

 “...(พ.ศ. 2294) ณวนัพุฒที ่7 เดอืนสุรยิคต ิตุลา(คม) เวลาเชา้ ขา้ราชการไทย 2 คน 
เอาเรอืมารบัพวกทูตานุทูตไป ณ ทีแ่ห่ง 1 ซึง่ไม่ห่างจากจวนเจ้าพระยามหาอุปราช ทีน่ัน้มี  
หอ 8 เหลีย่มหลงัคา 2 ชัน้ ขา้งในผูกม่านสตี่าง ๆ แลปูพรมลายทอง เจ้าพระยามหาอุปราช   
นัง่อยู่บนเตียง มเีครือ่งยศตัง้อยู่ทัง้ 2 ขา้ง คอื ดาบฝักทอง พานทอง เปนต้น มมี่าน 2 ไข       
อยู่ขา้งน่า น่าม่านออกมามขีา้ราชการหมอบอยู่หลายคน เจา้พนักงาน พาพวกทตูานุทูตเขา้
ไปหาเจา้พระยามหาอุปราชๆ ทกัทายปราศรยัแลเลี้ยงหมากพลูแลว้ จงึใหดู้คมัภรีต์่าง  ๆ ซึง่
ในลังกาทวีปหาฉบับไม่ได้ บอกว่าพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาจะพระราชทานหนังสือคมัภีร์            
ทัง้ปวงนี้ใหอ้อกไปกบัคณะสงฆ ์ทีจ่ะใหไ้ปอปุสมบทในลงักาทวปี...”34   

 “...สมเดจ็พระเจา้บรมโกษฐเสดจ็ออกรบัราชทตูทีพ่ระวหิารสมเดจ็ แลว้มกีารสมโภช
พระทนัตธาตุ พระแกว้ 3 วนั ต่อนัน้มา โปรดใหเ้จา้พนักงานพาทตูานุทตูลงักาไปเฝ้าสมเด็จ
พระสงัฆราช ณ วดัพระศรรีตันมหาธาตุ แลน าเครือ่งราชบรรณาการไปถวายพระพุทธบาท
ด้วย เมือ่ทูตานุทูตลังกาจะกลับได้เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมลาทีพ่ระทีน่ัง่สุริยามรินทร์            
แลได้ร ับพระราชทานบ า เหน็จรางวัล เปนอันมาก โปรดให้ทูตา นุทูตลังกา เชิญ                        
เครือ่งราชบรรณาการแลคมัภรีพ์ระธรรม ซึง่ยงัไมม่ใีนลงักาทวปีรวม 97 คมัภรี ์แลมศีภุอกัษร
ของอรรคมหาเสนาบดีกรุงศรีอยุทธยาไปถึงเสนาบดี ณ กรุงศิริวัฒนบุรี ทูตานุทูตลังกา          
ไดก้ลบัไปเมือ่ ณ เดอืน 11 ปีชวดอฐัศก จุลศกัราช 1118 พ.ศ. 2299...”35   

 “…เมือ่พุทธศกัราชล่วงได้ 2310 ปีกุนกบัปีจอต่อกนัเดอืนสาม ขัน้ 9 ค า่ วนัองัคาร
ยามเสาร์เพลาราตรี ก็เป็นทีสุ่ดการสงคราม พระนครนัน้ ก็ฉิบหายตามกาลอย่างใด                

                                                           

 32 พ.ศ. 2295 (พ.ศ. = ม.ศ. +621) 
 33 นนัทา วรเนตวิงศ ์(2515: 183) 
 34 กรมพระยาด ารงราชานุภาพฯ (2459: 137) 
 35 เรื่องเดยีวกนั (208-209) 
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สิ้นอายุแล้วอย่างใด แปรปวนแล้วอย่างใด สาบสูญโดยประการใด (พม่าฆ่าศึก) จับเอา
ประชาชนทัง้หลายมรีาชวงศ์เป็นต้นดว้ย เกบ็ทรพัย์ทัง้หลายมปีระการเป็นอนัมากดว้ย และ
เผาพระนครแลปราสาทสามองค์ และพระอารามวิหารเสยีด้วย แล้วท าลายก าแพงเมอืง       
เสยีด้วย แล้วท าพสัดุของกรุงอโยธยนคร มพีระธรรมแลพระวินัย คอืพระไตรปิฎกเปนต้น       
ใหพ้นิาศเสยีแลว้ กก็ลบัไปสูเ่มอืงของตน...’’36 

 “...จ าเดมิแต่เมือ่กรงุเกา่เสยีแกพ่มา่ขา้ศกึ ครัง้นัน้วดัวงับา้นเรอืนถกูขา้ศกึเผายบัเยนิ
ไปทุกแห่ง หนังสอืพระไตรปิฎกแลหนังสอือืน่ ๆ จงึเปนอนัตรายสูญไปเสยีเปนอนัมาก เมือ่   
ขุนหลวงตากตัง้เมืองธนบุรเีปนราชธานีแล้ว จึงมีรบัสัง่ให้เสาะหาหนังสือต่าง ๆ มีคมัภีร์
พระไตรปิฎกเปนต้น มารวบรวมตัง้หอหลวงขึ้นใหม่ ความปรากฏในหนังสือพระราช      
พงษาวดารว่า เมือ่ปีฉลูเอกศก พ.ศ. 2312 พระเจ้ากรุงธนบุร ีเสด็จยกทพัหลวง ลงไปตีถึง
เมอืงนครศรธีรรมราชมาก ด้วยคราวเสยีกรุง พม่าหาได้ลงไปตถีงึเมอืงนครศรธีรรมราชไม่ 
พระเจ้ากรุงธนบุรจีึงมรีบัสัง่ให้ยมืคมัภีร์พระไตรปิฎกทีเ่มอืงนครศรธีรรมราชขนเขา้มายงั    
กรุงธนบุรี แลต่อมาโปรดให้พระราชาคณะไปเทีย่วหาหนังสือซึง่ยังขาดต้นฉบับ ถึง               
กรงุกมัพชูาแลเมอืงอืน่ ๆ อกี... ”37 

 “...ลุพระพุทธศกัราช 2331 แลว้ปีวอก (พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รชักาลที ่1) จงึได้
ทรงหารือเหตุการณ์นัน้ด้วยพระราชาคณะทัง้หลาย มีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน        
ครัง้เลง็เหน็เหตุการณ์นัน้แลว้ กร็บัพระราชโองการว่าสาธุ แลว้จงึมาเลอืกสรรไดภ้กิษุทัง้หลาย 
2 1 8  รู ป  ร า ชบัณฑิต ไ ด้  3 2  น า ย  พ ร ะ เ ถ ร เ จ้ า ทั ้ง ห ล า ย ไ ด้ ย ก เ หตุ ก า ร ณ์นั ้น                                       
ของพระบรมกษตัราธริาชเจา้ทัง้ 2 พระองค ์ท าสงัคายนา พระธรรมวนิัย ในวนัเพญ็เดอืน 12 
ณ วดัพระศรสีรเพชดุาราม...”38 

 จากขอ้มลูทีป่รากฏในชนิกาลมาลปีกรณ์พบว่า ในพุทธศตวรรษที ่ 12 หรอืในช่วงทีเ่ริม่สรา้ง
เมืองหริภุญไชย ยงัไม่มีการกล่าวอ้างถึงพระไตรปิฎกที่เป็นเอกสารโดยตรง แต่มีข้อมูลเกี่ยวกบั         
ตปิิฎกธร (Tipiṭakadhara) หรอืพระผูท้รงพระไตรปิฎกปรากฏอยู่39 

                                                           

 36 พระยาปรยิตัธิรรมธาดา (แพ ตาละลกัษมณ์) (2521: 407-408) 
 37 ข้อมูลจากหวัข้อต านานหนังสือพระไตรปิฎกหลวง ในหนังสือต านานหอสมุด หอพระมณเฑียรธรรม    
หอวชริญาณ หอพทุธสาสนสงัคหะ แลหอสมดุส าหรบัพระนคร, กรมพระยาด ารงราชานุภาพฯ (2459: 4)  
 38 พระยาปรยิตัธิรรมธาดา (แพ ตาละลกัษมณ์) (2521: 445-446) 
 39 คาดวา่ชนิกาลมาลปีกรณ์น่าจะอา้งองิขอ้มลูสว่นน้ีจากคมัภรีจ์ามเทววีงศ์ 



  33 สัมมนาวิชาการและนทิรรศการ “พระไตรปิฎกบาลีสูส่ากล” 

 นอกจากนี้ ในคมัภีร์ พงศาวดารและเอกสารบันทึกประวัติศาสตร์ส าคญั ที่เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาในอาณาจักรสยาม เช่น ชินกาลมาลีปกรณ์ , สัทธัมมสังคหะ , สังคีติยวงศ์,            
สยามอุปสมัปทา, เรื่องประดษิฐานพระสงฆ์สยามวงษ์ในลงักาทวปี ยงัมกีารกล่าวอา้งถงึเหตุการณ์
เกี่ยวกบัการจดัสร้าง และตรวจช าระพระไตรปิฎกครบชุดในสยาม อยู่หลายเหตุการณ์ ตลอดจนมี     
การสบืทอด แลกเปลี่ยนพระพุทธศาสนา คมัภรี์ทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ในช่วง
พทุธศตวรรษที ่20-21 ระหว่างอาณาจกัรในแถบนี้ กบัเมอืงลงักาในหลายครัง้ อาทเิชน่ 

 สมัยอาณาจักรล้านนา ในปี พ.ศ. 202640 พระไตรปิฎกถูกจัดสร้างขึ้นโดยค าสัง่ของ           
พระเจา้ตโิลกราช ทีว่ดัมหาโพธาราม41  ต่อมาในปี พ.ศ. 2043 พระไตรปิฎกถูกจดัสรา้งขึน้โดยค าสัง่
ของพระเจา้ตโิลกปนดัดาอกีครัง้ และในปีต่อมา (พ.ศ. 2044) พระเจา้ตโิลกปนดัดา ไดเ้ป็นองคอ์ปุถมัภ์
พธิีฉลองสมโภชพระไตรปิฎกฉบบัทอง และหอเก็บรกัษาพระไตรปิฎก ที่วดัปุพพาราม นอกจากนี้      
ยังปรากฏเรื่องราวคณะสงฆ์ในภูมิภาคนี้  รวมตัวกันและออกเดินทางไปศรีลังกาเพื่อศึกษา
พระพทุธศาสนา และอปุสมบทใหม ่ในนิกายสหีล ไดเ้ล่าเรยีนอกัษรศาสตร ์การอา่นออกเสยีง การสวด
ออกเสยีงตามตวัอกัษรทีใ่ชอ้ยูใ่นลงักาทวปีอกีดว้ย 

สมยักรุงศรอียุธยา ราวพุทธศตวรรษที ่20 หรอืกรุงศรอียุธยาตอนตน้-กลาง ปรากฏเรื่องราว
ของพระธรรมกิตติเป็นพระเถระจากกรุงศรีอยุธยา แล้วไปอุปสมบทใหม่ที่เมืองลงักา 42 ตลอดจน        
มขีอ้มูลเกีย่วกบัพระราชาผูป้กครองแว่นแควน้ในยุคนัน้ ส่งคณะทูตไปเพื่อกจิการพระศาสนาต่าง  ๆ 
เชน่  ในปี พ.ศ. 2294 สมยักรงุศรอียธุยาตอนปลาย ตรงกบัรชัสมยัของสมเดจ็พระเจา้บรมโกษฐ ์โดยมี
เรื่องราวเกี่ยวกบัการแลกเปลี่ยนคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนาระหว่างสยามและลงักา และเรื่องราว     
การแลกเปลีย่นพระพุทธศาสนาระหว่างทัง้สองประเทศ มปีรากฏทัง้ในบนัทกึทางประวตัศิาสตร์ของ
สยามและลังกา แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามีการสืบทอด แลกเปลี่ยนคัมภีร์พระพุทธศาสนาบ้าง            

                                                           

 40 พระยาปรยิตัิธรรมธาดา (แพ ตาละลกัษมณ์) (2521: 340) กล่าวถึง ในปี(จุล)ศกัราช 845 ซึ่งตรงกบั
พุทธศกัราช 2026 พระเจา้สริธิรรมจกัรวรรติพลิกราชาธริาช ไดอ้าราธนาพระภกิษุทรงพระไตรปิฎกหลายรอ้ยรูป ให้
ช าระอกัษรพระไตรปิฎกในมหาโพธารามปี 1 จงึส าเรจ็ ซึ่งแตกต่างจากขอ้มูลที่ใช้อ้างองิกนัโดยทัว่ไป ที่มกัอ้างถงึปี 
พ.ศ. 2020 ตามพงศาวดารฉบบัราชหตัถเลขา และเมื่อสบืคน้รายละเอยีดในชนิกาลบาลปีกรณ์ (แสง มนวทิูร 2515: 
128) ข้อมูลในปีพุทธศกัราช 2020 กลบัไม่มกีล่าวถึงเรื่องการสงัคายนาพระไตรปิฎกแต่อย่างใด พบเพยีงเรื่องการ
สรา้งมหาวหิารไวใ้นวดัมหาโพธารามเท่านัน้   
 41 ไมม่กีารกล่าวเรื่องน้ีโดยตรงในชนิกาลมาลปีกรณ์ แต่มกีล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนในสงัคตียิวงศ์ 
 42 ช่วงเวลาใกล้เคยีงกบัที่กลุ่มคณะสงฆจ์ากเชยีงใหม่ และหวัเมอืงใกล้เคยีงรวมตวักนัเดนิทางไปยงัเมอืง
ลงักา ตามทีป่รากฏในชนิกาลมาลปีกรณ์ แต่ไมม่ขีอ้มลูวา่เป็นกลุ่มเดยีวกนัหรอืไม่ 
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ในบางครัง้ แต่กย็งัไม่มหีลกัฐานชดัเจนเกีย่วกบัการแลกเปลี่ยนพระไตรปิฎกครบชุด ระหว่างสยาม
และลงักาในสมยันัน้   

เมือ่กรงุศรอียธุยาถกูท าลายลงใน พ.ศ. 2310 โดยกองทพัพมา่ มปีรากฏขอ้มลูพระไตรปิฎก
ถกูท าลายลงไปเป็นอนัมากในชว่งเวลานัน้ แต่อยา่งไรกต็าม ในปี พ.ศ. 2312 พระเจา้กรงุธนบุร ี         
ไดเ้สดจ็ยกทพัตถีงึเมอืงนครศรธีรรมราช และมรีบัสัง่ใหย้มืคมัภรีพ์ระไตรปิฎกทีเ่มอืงนครศรธีรรมราช 
ขนเขา้มายงักรงุธนบุร ี ตลอดจนโปรดใหพ้ระราชาคณะไปตามหาตน้ฉบบัเพิม่เตมิ ถงึกรงุกมัพชูาและ
เมอืงอืน่ ๆ โดยรอบ 

 สมยักรุงรตันโกสนิทร์ ในปี พ.ศ. 2331 มกีารสงัคายนาพระไตรปิฎกโดยการอุปถมัภ์ของ   
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ในสมัยรตันโกสินทร์ ที่ว ัดมหาธาตุ และมีข้อมูล         
การติดต่อแลกเปลี่ยนทางการคณะสงฆ์ ระหว่างสยามและลงักา ในช่วงสมยัตัง้แต่รชักาลที่ 1 ถึง
รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์อีกด้วย 43  นอกจากนี้  คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานอักษรขอม            
ถกูจดัสรา้งอยา่งต่อเนื่อง ภายใตก้ารอปุถมัภโ์ดยพระมหากษตัรยิแ์ต่ละรชักาล นบัตัง้แต่รชักาลที ่1 ถงึ 
รชักาลที ่5 แหง่กรงุรตันโกสนิทร4์4  

กล่าวโดยสรุป มีข้อมูลเกี่ยวกบัพระพุทธศาสนาเถรวาทและคมัภีร์พระไตรปิฎก ปรากฏ            
อย่างชดัเจนโดยต่อเนื่อง ในอาณาจกัรโบราณที่อยู่ในดินแดนประเทศไทยในปัจจุบนั โดยเฉพาะ    
อย่างยิง่ คมัภรีพ์ระไตรปิฎกอกัษรขอม มกีารสบืทอดมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยไดร้บัการเอาใจใส่
และอุปถมัภ์จากพระมหากษตัรยิ ์ในการรวบรวมและจดัสรา้งใหม่ใหค้รบชุดอยู่เนือง ๆ ซึง่มหีลกัฐาน
ปรากฏชดัเจนมานับตัง้แต่ในสมยักรุงศรอียุธยา ธนบุร ีและรตันโกสนิทร์  ตราบจนเมื่อมเีทคโนโลยี
การพมิพเ์ขา้มาสู่สยาม ในสมยัรชัสมยัของพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัรชักาลที ่5 จงึไดเ้ปลีย่นรปูแบบ
การสบืทอดพระไตรปิฎก จากคมัภรี์ใบลานอกัษรขอม มาปรวิรรตจดัสรา้งเป็นหนังสอืพระไตรปิฎก
ฉบบัพมิพ์ อกัษรไทยเป็นครัง้แรกแทน โดยในปัจจุบนั ยงัมคีมัภีร์พระไตรปิฎกใบลานอกัษรขอม        
ทีห่ลงเหลอือยู ่ถกูเกบ็อนุรกัษ์ในหอสมดุ และวดัต่าง ๆ ในประเทศไทย อยูเ่ป็นจ านวนมากพอสมควร      

                                                           

 43 ขอ้มูลปรากฏในเรื่องประดษิฐานพระสงฆส์ยามวงษ์ในลงักาทวปี หวัขอ้ เรื่องสมณทูตไทยไปลงักาในชัน้
กรงุรตันโกสนิทร กรมพระยาด ารงราชานุภาพฯ (2459: 299) 
 44 ข้อมูลปรากฏในต านานหอสมุด หอพระมณเฑยีรธรรม หอวชิรญาณ หอพุทธสาสนสงัคหะ แลหอสมุด
ส าหรบัพระนคร กรมพระยาด ารงราชานุภาพฯ (2459: 5-14) 
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3. ข้อมูลทางประวติัศาสตร์ของพระพุทธศาสนาเถรวาท และการสืบทอดคมัภีร์
พระไตรปิฎก ในประเทศกมัพชูา 

3.1 พงศาวดาร และเอกสารบนัทึกประวติัศาสตรข์องอาณาจกัรเขมร (พทุธศตวรรษท่ี 18-20) 

 ในบทความ Cambodia and Its Neighbors in the 15 th Century ของ Michael Vickery 
กล่าวถงึบนัทกึหรอืขอ้มลูทางประวตัศิาสตรข์องกมัพชูาในชว่งพทุธศตวรรษที ่18-20 ไวด้งันี้ 

“…If the 15 th century is a difficult period for all of Southeast Asian history, it 

is very nearly a blank for Cambodia.  There are no inscriptions, and the extant local 

‘historical’ sources, the chronicles, are fiction until roughly mid-16 th century (we do 

not even know the title or true dates of a king), except for one crucial event in mid-15th 

century, to be discussed below.  Not only are sources very sparse for Cambodia itself 

in the 14th -15th centuries, but sources from neighboring countries are also of little help. 

Vietnam was still too far away to be concerned with, or of concern to, Cambodia; that 

part of modern Vietnam adjoining Cambodia and southern Laos was still Champa, 

which in the 15th century was preoccupied with relations with Vietnam, although there 

is some slight evidence for the same type of Champa-Cambodian rivalry seen in earlier 

and later centuries. 

Ayutthaya, to the West, was certainly in continuous contact with Cambodia, 

and this is seen in Ayutthayan sources, but the references are not straightforward and 

require careful analysis and dissection before they can be used in reconstruction of 

Cambodian history.   Because of the dearth of Cambodian sources, the history of the 

polity for the 15th century, and indeed from the early 13th to early 16th century depends 

entirely – even for such details as titles and names of kings and their approximate dates 

– on what may be gleaned from foreign documents, preeminently Chinese, concerning 

Cambodia itself and its close neighbors, especially those which now make up 

Thailand…”45   

 จากงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง และขอ้มูลที่ปรากฏพบว่า จารกึ พงศาวดาร หรอืเอกสารบนัทึก
ประวตัศิาสตรเ์กีย่วกบัอาณาจกัรเขมรในช่วงพุทธศตวรรษที ่ 18-20 ถูกคน้พบน้อยมาก หรอืแทบจะ   

                                                           

 45 Vickery (2006: 1) 
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ไม่มีเลย แม้จะมีข้อมูลจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ประเทศใกล้เคียงบ้าง แต่ก็ไม่ได้มีกล่าวถึง
รายละเอยีดของอาณาจกัรเขมรในชว่งนัน้มากนกั   

แมใ้นเอกสารบนัทกึทางประวตัศิาสตรข์องทางฝัง่สยามหรอืกรงุศรอียธุยาในชว่งเวลาดงักล่าว 
จะมเีรือ่งราวการตดิต่อกบัเขมรมาอยา่งตลอดต่อเนื่อง แต่กไ็มม่ขีอ้มลูทีเ่ป็นขอ้มลูหลกัมากพอทีจ่ะรูถ้งึ
รายละเอยีดประวตัศิาสตรข์องอาณาจกัรเขมรในชว่งเวลานัน้   ดงันัน้ ดว้ยความขาดแคลนแหล่งขอ้มลู
ทางประวตัศิาสตรข์องอาณาจกัรเขมรนี้เอง ท าใหแ้มแ้ต่ประวตัศิาสตรท์างการปกครองของอาณาจกัร
เขมรในช่วงพทุธศตวรรษที ่18-20 รายนามกษตัรยิแ์ละปีครองราชยโ์ดยประมาณ ยงัตอ้งอาศยัอา้งองิ
มาจากเอกสารบนัทกึทางประวตัศิาสตรข์องชาตอิืน่ เชน่ เอกสารของจนี และไทย เป็นตน้ 

 3.2 พระพุทธศาสนาเถรวาท การเคล่ือนไหวของคณะสงฆ์ และคมัภีรพ์ระไตรปิฎกใน
บริเวณอาณาจกัรเขมร ท่ีปรากฏในพงศาวดารและบนัทึกทางประวติัศาสตร์ และทฤษฎีท่ี
เก่ียวข้อง 

เนื่องจากพงศาวดาร หรอืเอกสารบนัทกึทางประวตัศิาสตรเ์กีย่วกบัเขมรในช่วงพุทธศตวรรษ
ที ่18-20 หาไดค้อ่นขา้งยาก ดงันัน้จงึไมค่อ่ยปรากฏขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัพระพุทธศาสนาในเขมรในยุคนัน้
เช่นกนั แต่อย่างไรกต็าม ยงัพอมหีลกัฐานโดยทางออ้มทีก่ล่าวถงึพระพุทธศาสนาในช่วงนัน้อยู่บา้ง 
ดงันี้ 

ในเอกสาร A Record of Cambodia: The Land and Its People by Zhou Daguan ทีถ่กูบนัทกึ
โดยทตูจนี Zhou Daguan ทีเ่ขา้มาอาศยัอยู่ในเขมรในช่วงปี พ.ศ 1839-1840 โดย Zhou Daguan ได้
อธบิายเรือ่งราวเกีย่วกบัพระสงฆเ์ถรวาทและคมัภรีใ์บลานไวด้งันี้ 

“Zhugu shave their heads and dress in yellow.  They leave their right shoulder 

uncovered, and otherwise wrap themselves in a robe made of yellow cloth and go 

barefoot.  …They chant a very large number of scriptures, which are all written on piles 

of plamyra leaves put together in an extremely orderly way.” 46 

“เจา้คร ูโกนศรีษะ นุ่งห่มดว้ยสเีหลอืง โดยเปิดไหล่ทางดา้นขวา และพนัตวัดว้ยจวีร
ท าด้วยผ้าสเีหลอืง เดินเท้าเปล่า ...พวกเขาสวดคมัภรี์จ านวนมาก ซึง่ทัง้หมดถูกเขยีนบน
ใบลานทีน่ ามารวมกนัไวเ้ป็นมดัอยา่งเป็นระบบระเบยีบมาก...” 

                                                           

 46 Zhou and Peter (2007: 52-53) 
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 แมว้่าจะปรากฏขอ้มลูเกีย่วกบัพระสงฆเ์ถรวาท และคมัภรีใ์บลานในเขมร ในช่วงเวลานัน้ ใน
บนัทกึของทูตจนี แต่อย่างไรกต็าม Zhou Daguan ใชค้ าเรยีกพระสงฆ์เหล่านัน้ว่า “Zhugu” ตรงกบั
ภาษาไทยว่า “เจา้คร”ู ซึง่ Chandler

47  และ Reid
48 สนันิษฐานว่าอาจจะเป็นพระสงฆจ์ากไทย ซึง่ยงั

ไมไ่ดร้บัการอปุถมัภอ์ยา่งเป็นทางการจากราชส านกัของเขมรในชว่งเวลานัน้ 

 นอกจากนี้ ในพงศาวดารลาว ซึง่แต่งขึน้ในยคุสมยัใหมโ่ดย มหาสลีะ วรีะวง กล่าวว่า ในสมยั
พระเจา้ฟ้างุม้ (พ.ศ. 1896) อาณาจกัรลา้นชา้งมคีวามเจรญิรุง่เรอืงมาก ไดแ้ผ่ขยายอาณาจกัรออกไป
กวา้งขวางโดยไดร้บัการสนับสนุนจากกษตัรยิเ์ขมร และพระเจา้ฟ้างุม้ไดร้บัเจา้หญงิเขมรมาเป็นมเหส ี
โดยพระเจา้ฟ้างุม้ไดน้ าพระพทุธศาสนามาสูป่ระเทศลาว โดยการแนะน าจากพระมเหสชีาวเขมรนี้เอง 
แต่อยา่งไรกต็าม Stuart-Fox ไดใ้หค้วามเหน็ ในประเดน็นี้ว่า 

 “…Fā Ngum is also credited with introducing Buddhism into Laos, though this 

is manifestly incorrect.  Discoveries at Luang Phrabāng make it certain that Buddhism 

was known well before the time of Fā Ngum…”49 

 “...พระเจ้าฟ้างุม้ ได้รบัการยกย่องว่าเป็นผู้น าพระพุทธศาสนามาสู่ลาว ซึง่ขอ้มูล
ดังกล่าวเป็นข้อมูลทีม่ ีความผิดพลาดอย่างชัดเจน เพราะตามหลักฐานทีค่้นพบที ่                   
หลวงพระบาง ท าให้รู้อย่างแน่ชดัว่า พระพุทธศาสนาเป็นทีรู่้จกักนัอย่างแพร่หลายในลาว     
มาตัง้แต่กอ่นรชัสมยัของพระเจา้ฟ้างุม้...” 

แมว้่าในยคุทองของอาณาจกัรเขมร ศาสนาฮนิด ูและ พระพทุธศาสนามหายานรุ่งเรอืง และมี
อทิธพิลในดนิแดนแถบนี้ แต่อย่างไรกต็าม ในช่วงเวลาทีพ่ระพุทธศาสนาเถรวาท เริม่เจรญิรุ่งเรอืงใน
ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้อาณาจกัรเขมรได้เริม่เสื่อมอ านาจลง และอยู่ในฐานะเมอืงประเทศ
ราชของอาณาจกัรทีแ่ขง็แกรง่กว่า และมเีพยีงขอ้มลูทางออ้มเกีย่วกบัพระพทุธศาสนาเถรวาทในเขมร
ทีห่ลงเหลอืมาจนถงึปัจจุบนั  

นอกจากนี้  แม้ดูเหมือนว่าพระพุทธศาสนาเถรวาทจะแผ่ขยายมาถึงเขมรมานานแล้ว 
เช่นเดยีวกนักบัอาณาจกัรอื่น ๆ ในดนิแดนแถบนี้ แต่กไ็ม่มขีอ้มูลหรอืหลกัฐานทีช่ดัเจน ทีก่ล่าวถงึ  
การจดัสรา้ง หรอืการแลกเปลีย่นคมัภรีพ์ระไตรปิฎกในเขมร แมใ้นพงศาวดารลาวจะมขีอ้มลูเกีย่วกบั     

                                                           

 47 Chandler (2008: 84) 
 48 Reid (2015: 99) 
 49 Stuart-Fox (2014: 10) 
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พระเจ้าฟ้างุม้ ทีไ่ด้แนะน าพระพุทธศาสนามาสู่ยงัอาณาจกัรล้านชา้งผ่านอาณาจกัรเขมร แต่กไ็ม่มี   
การกล่าวถงึรายละเอยีดเรือ่งพระไตรปิฎกเอาไวแ้ต่อยา่งใด  

แต่อย่างไรกต็าม ขอ้มลูทีเ่กีย่วเนื่องกบัพระไตรปิฎกในกมัพชูา กม็ปีรากฏอยู่บา้ง ในเอกสาร
ทางประวัติศาสตร์ในช่วงธนบุรแีละรตันโกสินทร์ของสยาม  อาทิเช่น จากหวัข้อ ต านานหนังสอื
พร ะ ไตร ปิฎกหลวง  ในหนั ง สือต าน านหอสมุ ด  หอ พระมณเฑีย ร ธร รม  หอวชิรญาณ                              
หอพุทธสาสนสงัคหะ แลหอสมุดส าหรบัพระนคร50 ได้กล่าวถงึ เรื่องพระเจ้ากรุงธนบุรมีรีบัสัง่ใหย้มื
คมัภีร์พระไตรปิฎกที่เมืองนครศรีธรรมราชมายงักรุงธนบุรี และต่อมาโปรดให้พระราชาคณะไป     
เทีย่วหาหนงัสอืซึง่ยงัขาดตน้ฉบบัถงึกรุงกมัพชูา โดยหนงัสอืในทีน่ี้ น่าหมายถงึคมัภรีพ์ระพทุธศาสนา
รวมทัง้พระไตรปิฎกด้วย แสดงใหเ้หน็ว่าในยุคกรุงศรอียุธยา ซึ่งเป็นยุคก่อนหน้ากรุงธนบุร ีน่าจะมี
พระไตรปิฎกอยูบ่า้งแลว้ในกมัพชูา โดยในขณะนัน้กมัพชูาเป็นเมอืงประเทศราชของสยาม  

นอกจากนี้ ในงานวจิยัเรือ่ง The Status of Pāli in Cambodia: from Canonical to Esoteric 

Language ของ Olivier de Bernon ได้กล่าวถึงความหมายของค าว่า “ติปิฏก” ในกมัพูชาว่า ไม่ได้   
ถูกใชเ้ฉพาะในความหมาย พระไตรปิฎกเท่านัน้ แต่ถูกใชใ้นความหมายทีร่วมไปถงึคมัภรี์ทีเ่กีย่วกบั
พระพุทธศาสนาทุกประเภท และอ้างว่าคัมภีร์พระไตรปิฎกครบชุดชุดแรก ได้ถูกส่งไปให้            
กษตัรยิอ์งคด์ว้งแห่งกมัพชูา ในปี พ.ศ. 2397 โดยพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่4 
แหง่กรงุรตันโกสนิทรน์ี้เอง 

ในหนังสือ  Cambodian Buddhism เขียนโดย Ian Harris ได้กล่ าวถึง เหตุผล การใช้         
อกัษรขอมในการบนัทกึวรรณกรรมเกีย่วกบัพระพุทธศาสนาของไทยว่า เพราะประเพณีไทยเชื่อว่า
อกัษรขอมเป็นอกัษรศกัดิส์ทิธิม์านานหลายศตวรรษ ในประเดน็เกีย่วกบัพระไตรปิฎก มขีอ้มลูชดัเจน
ว่าในปี พ.ศ. 2397 กษตัรยิอ์งคด์ว้งแหง่กมัพชูา ขอใหท้างกรงุเทพฯ สง่พระไตรปิฎกบาลคีรบชดุมายงั
กมัพชูา โดยมคีณะสงฆไ์ทยทยอยน าคมัภรีใ์บลานจ านวน 80 ชดุ มายงัเมอืงอดุง (Udong)  

แมว้่าการสบืทอดพระไตรปิฎกใบลานอกัษรขอมในกมัพชูา ไมม่หีลกัฐานทางเอกสารทีช่ดัเจน
นัก แต่จากขอ้มลูขา้งตน้ดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ถงึร่องรอยการมอียู่ของพระไตรปิฎกใบลานอกัษรขอม  
ในกมัพชูามาตัง้แต่สมยักรุงศรอียุธยา ซึง่มคีวามเป็นไปไดว้่าน่าจะไดร้บัอทิธพิลจากสยาม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีหลักฐานชัดเจนที่กษัตริย์ของกัมพูชาขอให้สยาม ส่ง
พระไตรปิฎกครบชดุไปยงักมัพชูา  

                                                           

 50 กรมพระยาด ารงราชานุภาพฯ (2459: 4) 
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4. สถานการณ์ปัจจบุนัของคมัภีรพ์ระไตรปิฎกใบลานอกัษรขอมในประเทศไทยและ
กมัพชูา  

 คมัภีร์ใบลานอกัษรขอมที่ค้นพบในประเทศไทยในปัจจุบนั เป็นชุดคมัภีร์ที่ถูกจดัสร้างขึ้น      
ในสมยัอยุธยาตอนปลายถงึสมยัพระจุลจอมเกล้า รชักาลที ่5 ในสมยัรตันโกสนิทร์ โดยทัว่ไปเราจะ
สามารถทราบอายุปีและแหล่งก าเนิดของคมัภรี์ใบลาน โดยดูจากใบจดหมายเหตุใบลานของคมัภีร์    
ใบลาน (colophon) แต่ละชุด แต่อย่างไรกต็าม มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของคมัภรีใ์บลานอกัษรขอม 
ไม่มใีบจดหมายเหตุใบลาน จงึท าใหย้ากทีจ่ะทราบอายุ และแหล่งก าเนิดของคมัภรี์ใบลานชุดนัน้ได้
อย่างชดัเจนแมน่ย า51 โดยเราสามารถท าไดเ้พยีงคาดคะเนอายุของคมัภรีใ์บลานนัน้ ๆ จากลายเขยีน
ทีป่รากฏในใบลานหน้าแรกหรอืหน้าสดุทา้ย หรอืประมาณการจากพระลญัจกร หรอืตราประทบัประจ า
รชัสมยัของกษัตริย์ที่จ ัดสร้าง ลักษณะลวดลายด้านขา้งหรือฉบับ (edition) ลักษณะลายมือ หรือ
ตวัอกัษรทีจ่ารลงบนคมัภรีใ์บลานนัน้ ๆ 

 ดา้นสถานการณ์คมัภรีใ์บลานอกัษรขอมในประเทศกมัพชูาในปัจจุบนั ส่วนงานคมัภรีใ์บลาน
เป็นเพียงแผนกเล็ก ๆ ในหอสมุดแห่งชาติกัมพูชา และมีส านักงานศึกษาคัมภีร์ใบลานตัง้อยู่ที่           
วัด   อุณาโลม และวัดสาลาวอน โดย École française d'Extrême-Orient (EFEO) and Fonds 

d'édition des manuscrits du Cambodge (FEMC) ซึ่งเป็นองค์กรจากประเทศฝรัง่เศสที่เข้ามาท า    
การส ารวจ จดัท าส าเนาคมัภรี์ใบลานทีพ่บในประเทศกมัพูชาบางส่วนในรูปแบบไมโครฟิลม์ โดยมี
คมัภีร์ใบลานเก็บรกัษาไว้ด้วยจ านวนไม่มากนัก มคีวามเป็นไปได้ว่า คมัภีร์ใบลานส่วนใหญ่ได้ถูก
ท าลายลงในสงครามกลางเมอืงที่ผ่านมา ท าใหเ้หลอืคมัภรี์ใบลานในปัจจุบนัอยู่ไม่มาก โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ คมัภรีพ์ระไตรปิฎกใบลานอกัษรขอมหลงเหลอือยูแ่คเ่พยีงเลก็น้อย 

บทสรปุ 

ในพงศาวดารและเอกสารบันทึกทางประวัติศาสตร์ของสยาม มีข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับ         
การสบืทอดพระพุทธศาสนาและการจดัสรา้งคมัภรี์พระไตรปิฎกในพื้นทีป่ระเทศไทยอย่างต่อเนื่อง   
เป็นจ านวนมาก แต่ในทางกลับกัน พงศาวดาร และเอกสารบันทึกทางประวัติศาสตร์ของเขมร      

                                                           

 51 ข้อมูลรายการคมัภีร์พระไตรปิฎกใบลานอักษรขอมที่ถูกเก็บรกัษาไว้ที่ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ      
จากจ านวน 1,192 มดั มเีพยีง 151 มดัที่มจีดหมายเหตุใบลาน (colophon) (ข้อมูลจากการส ารวจจากบตัรรายการ 
หอสมดุแหง่ชาต ิกรงุเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2557) 
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ในช่วงเวลาใกล้เคยีงกนันัน้มจี านวนน้อย จึงมขีอ้มูลการสบืทอดพระพุทธศาสนา และการจดัสรา้ง
คมัภีร์พระไตรปิฎกในพื้นที่ประเทศกมัพูชาเหลือตกทอดถึงปัจจุบันแค่เพียงเล็กน้อย และข้อมูล
ทัง้หมด ลว้นเป็นขอ้มลูโดยทางออ้ม และไมช่ดัเจน 

คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานอักษรขอมจ านวนมากถูกค้นพบในประเทศไทย ในขณะที่            
ในกมัพูชามคีมัภีร์พระไตรปิฎกใบลานที่ถูกค้นพบเพยีงเล็กน้อย โดยหากพจิารณาในบรบิทอื่น  ๆ 
ประกอบ พบว่าในอดตี การจดัสรา้งพระไตรปิฎกครบชุดถอืว่าเป็นเรื่องทีเ่กดิขึน้ได้ยาก โดยทัว่ไป
พระไตรปิฎกครบชุด มกัถูกสร้างขึ้นในสมยัของกษัตริย์ที่มีอ านาจมาก หรือในยุคที่อาณาจักรมี      
ความเจริญรุ่งเรอืงอย่างสูง มกัไม่พบการจดัสร้างพระไตรปิฎกครบชุดในหวัเมอืงขนาดเล็ก และ        
ในบางกรณีคมัภรีพ์ระไตรปิฎกยงัถูกใชเ้ป็นเครื่องมอืทางการเมอืง เช่น เป็นเครื่องมอืในการแสดงถงึ
บุญบารมขีองกษตัรยิ ์ใชเ้พือ่การยอมรบัจากฝ่ายศาสนจกัร และบางครัง้กใ็ชใ้นทางการทตูอกีดว้ย 

กล่าวโดยสรุป จากขอ้มลูทางประวตัศิาสตร ์และสถานการณ์ปัจจุบนัของคมัภรีพ์ระไตรปิฎก
ใบลานอกัษรขอม ของทัง้สองประเทศ แสดงให้เห็นถึง หลกัฐานการปรากฏมอียู่ของพระไตร ปิฎก    
ในสยามมานับแต่อดีต และการยงัคงอยู่ของคมัภีร์พระไตรปิฎกใบลานอกัษรขอมในประเทศไทย      
มาจนถึงปัจจุบัน ในขณะที่หลักฐานการปรากฏมีอยู่ของพระไตรปิฎก และการยังคงอยู่ของ              
คมัภรีพ์ระไตรปิฎกใบลานอกัษรขอมในประเทศกมัพชูาในปัจจุบนัอยูใ่นสถานการณ์ตรงกนัขา้ม 

นอกจากนี้ ยงัปรากฏหลกัฐานและขอ้มูลเกี่ยวกบัพระไตรปิฎกทีป่รากฏในพงศาวดารและ
บนัทกึประวตัศิาสตรห์ลายแห่ง ตลอดจนงานวจิยัหลายชิ้น ทีดู่เหมอืนจะสนับสนุนทฤษฎทีีเ่กีย่วกบั 
คมัภรีพ์ระไตรปิฎกใบลานอกัษรขอมในกมัพชูาน่าจะไดร้บัอทิธพิลจากไทย แต่อย่างไรกต็าม การหา
ขอ้สรุปที่ชดัเจนเกี่ยวกบัแหล่งก าเนิด ที่มา ของคมัภีร์พระไตรปิฎกใบลานอกัษรขอม ของทัง้สอง
ประเทศ จ าเป็นต้องศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบเนื้อหา ระหว่างชุดคมัภรี์พระไตรปิฎกใบลานอกัษรขอม    
ทีพ่บในทัง้สองประเทศ โดยของประเทศไทย จะใชจ้ากวดัพนัญเชงิ และหอสมุดแห่งชาต ิส่วนของ
กัมพูชา จะใช้พระไตรปิฎกใบลานจาก Wat Saravorn โดยศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาเบื้องต้น           
ในบางส่วน รายละเอยีดและผลสรุปของการเปรยีบเทยีบเนื้อหาดงักล่าว จะได้น าเสนอในงานวจิยั     
ชิน้ต่อไป 
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