
พระพุทธอุบัติภูมิอยูในประเทศไทย-ไมใชที่อินเดียหรือเนปาล 
โดย 

ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ1 
 "ประวัติศาสตร คือส่ิงทีเ่ราทราบ  หากเราทราบมาผิดๆ ประวัติศาสตรก็ผิดดวย"  
 คํากลาวน้ี อาจเปนจริง สําหรับประวัติพระพุทธศาสนา ซ่ึงเกิดในชมพูทวีปและถือวาอยูท่ีดินแดนของไทย 
ลาว เขมร พมา และมอญ แตถูกฝรั่งบิดเบือนวา พุทธศาสนาเกิดขึ้นในอินเดียและเนปาล 

!
!!!!"เม่ือสองรอยปท่ีแลว อินเดียเปนดินแดนที่ไมมปีระวัติศาสตรหรอื
วัฒนธรรม ปจจุบันกลายเปนประเทศที่ไดรบัการยกยองวา เปนเปนดินแดนที่
มีความเจริญรุงเรืองมากอนประวัตศิาสตร มีความโดดเดนในดานวัฒนธรรม
ท่ีมีเอกลักษณและความตอเน่ืองมายาวนาน....” Dervla Murphy แหง Irish 
เขียนแสดงความช่ืนชมหนังสือของ John Keay ช่ือ India Discovered: The 
Recovery of a Lost Civilization. หนังสือเลมนีท้ําใหเราไดทราบความเปนมา
ของการคนควาดานโบราณคดีทีท่ําใหฝร่ังเขียนประวัติพระพุทธศาสนาจนทํา
ใหพระพุทธองคกลายเปนชาวอินเดีย 
 พระเจาของไทย (The Thai God) ทรงพระนามวา Pout หรือ Codom มี
ปรากฏในบันทึกของชาวฝรั่งเศส (M. Simon de le Loubere เอกอัครราชทูต
ฝร่ังเศสประจําสยามในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช) กอนท่ีชาวอังกฤษ
จะเขามามีอํานาจในอินเดีย โดยไดบันทกึไววา “พระเจา” ของไทย เปนที่
เคารพนบัถือในกภูมิภาคตางๆ ในอินเดียเปนพันป และเปนองคเดยีวกับ เทพ
เจาของชาว Ceylon ที่ชื่อ Buddha or Gautama  ผูที่ไดบนัทึกเรื่องนีไ้วคือ ชาว
อังกฤษช่ือ William Chambers ผูคนพบโบสถที ่Mahabalipurum (Keay, 

pp.66-67)  
 ทวา ประเทศอินเดีย กลายเปนอูวัฒนธรรมไดอยางไร และทําไม “พระเจา” ของ”ไทย คือ พระพุทธองค และ
พระพุทธศาสนาจึงถูกโยกยายจากแหลงเกิดในสุวรรณภูมิ ซึ่งเปนที่ตั้งของไทย ลาว เขมร พมา และมอญ ไปยัง
อินเดีย   ทําไมฝร่ังจึงไมเฉลียวใจเก่ียวกับประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาฉบับด้ังเดิมและหลักฐานจารึกและใบ
ลานทีมี่อยูแลวอยางมากมายมหาศาลในประเทศตางๆ ในสุวรรณภูมิ 
 คําตอบก็มีอยูแลวในงานเขียนของนักโบราณคดีอังกฤษ ซึ่งปรากฏอยางชัดเจนหลายแหงในหนังสือของ 
John Keay 

                                                                 
1ศาสตราจารย ระดับ 11 อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช และอดีตผูอํานวยการสํานักฝกอบรม เผบแพรและประชาสัมพันธ 
สถาบันพระปกเกลา ขอเรียนวา  การศกึษาประวัติพระพุทธศาสนาคร้ังน้ี ไมไดคัดคานพุทธประวัติหรือพระธรรมคําส่ังสอนท่ีปรากฏใน
พระไตรปฎก เพราะผูเขียน (ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ ) เปนชาวพุทธท่ีเช่ือวา พระไตรปฎก เปนพระพุทธวจนะท่ีแทจริง มิไดมีพระ
เถระองคใดมาเขียนหรือแตงเตมิขึ้นใหมตามท่ี Dr. Rhys Davis ชาวอังกฤษอางไว  แลวมีนักวชิาการชาวไทยนํามาขยายความ ผูเขียนมคีวามเช่ือ
วา ชาติหนาชาติท่ีแลวมีจริง นรกและสวรรคมีจริง มิใชเพยีงแต  “สวรรคในอก นรกในใจ” ดังท่ีสอนกันในบางสํานัก ดังน้ัน จึงไมมีการ “ตูพระ
ธรรมวินัย” หรือ “ไทยนิยม” ใดๆ ท้ังส้ิน เพียงแตตองการพิสูจนวา เมืองในพระไตรปฎกเชน กบิลพัสดุ ไมไดอยูในอินเดียหรือเนปาล แตอยู ณ 
ดินแดนท่ีเปนท่ีต้ังของไทย ลาวเขมร พมา มอญ ในปจจุบันท่ีเรียกรวมวา สุวรรณภูม ิ

 
ภาท่ี !1 หนาปกหนังสือของ!John Keay 
(2001).!ในหนังสือเลมน้ี มีขอมูลหลาย
ประการท่ีแสดงวา นักโบราณคดีอังกฤษ
รวบรัดและตีความผดิจนนําไปสูความ
เขาใจที่วา พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนใน

อินเดีย!
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 ในบทท่ีวาดวย “ตํานานพระพุทธ”  John Keay ไดกลาวถึงผลงานของCaptain  E. Fell ซึ่งเดินทางไปสาญจี
บอยๆ ไดบรรยายความสวยงามของการแกะสลักหินเลาเร่ืองตางๆ เก่ียวกับเสาหิน วัดหนิ ท่ีนําเสนอเร่ืองราวทาง
ศาสนา และเช่ือวาสถูปท่ีเมืองสาญจี เปนของพุทธ ซ่ึง John Keay ก็สงสัยวา หากสาญจีเปนพุทธ จรงิๆ แลว ชาว
พุทธหายไปไหนหมด Keay บอกวา ชาวพุทธ มีอยูเกือบทุกประเทศ เชน Ladakh, Nepal, Tibet, China, Burma, 
Thailand และศรีลังกา พระพุทธศาสนามีผูนับถือลอมรอบอินเดีย แตในอินเดียเองกลับไมมีใครรูจักศาสนาพุทธ 

   
ทําไมจึงไมมีใครในอนิเดียรูจักพระศาสนาพุทธเลย? 
คําตอบแสดงอยางชัดเจนวา ศาสนาพุทธไมไดอุบัติ
ขึ้นในอินเดีย ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาฮินด ู
 จิตรกร "#$$#%&!'#&()*+!,-./01!ที่ไดเขียนภาพสีน้ํา แสดงใหเห็นภาพสถูปทีเ่มืองสาญจีซึ่งมีรปูปน
หญิงเปลือยแขวนอยูบนประตหูนาสถูป หากเปนโบสถพุทธแลว จะมีภาพหรือหุนหญิงเปลือยไมไดเลย  
 อีกคนหนึ่งคือจิตรกร!23435!,-.-61!ท่ีไดเขยีนภาพสีนํ้าแสดงโบสถพราหมณท่ีพุทธคยา เมื่อเทียบกับเจดีย
ที่มีอยูในปจจุบนั จะเห็นไดวา แตกตางกันมาก เพราะมีการเปลี่ยนแปลงหลายครัง้เพ่ือทําใหโบสถพราหมณ
กลายเปนเจดียพุทธ!
   แลวใครเปนผูทําใหเกิดความสับสน และบดิเบือนขอเท็จจริงระดับโลกนีข้ึ้น?  

 
ภาพท่ี2 Sir Alexander Cunningham(ซาย) ผูเขียนประวัติ
พระพุทธศาสนาใหมวา พระพุทธเจาประสูติในอินเดีย 

 
ภาพท่ี 3 ประวัติ Sir Alexander CunninghamจากEncyclopedia 

Britanica  
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 กอนพ.ศ. ๒๓๙๗ ชาวตะวันตกในยุโรปและอเมริกา ท่ีมีความรูเร่ืองราว ของพุทธศาสนาคงมีไมมากนัก
จนกระทั่งSir Alexander Cunningham (1814-1893) ซ่ึงไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหงโบราณคดีอินเดีย มา
ประจําการในกองทัพอังกฤษท่ีเบง กอล ไดประกาศวา พระพุทธองคประสูตใินประเทศฮินดูสถาน (อินเดียและ
เนปาลในปจจบุัน)!จนเกิดความสับสนข้ึนโดยเฉพาะชาวไทยรุนกอน สวนรุนใหมที่ถูกครอบดวยความคิดที่วา
พระพุทธเจา เปนชาวอินเดียจนฝงแนนไปแลวอาจจะไมรูสึกสับสนอะไร ตรงกันขาม ใครทีพ่ยายามฟนความจริง
ใหปรากฏก็อาจถูกหาวา เพ้ียน เพอเจอ เหลวไหล ดังทีผู่เขียนไดประสบมาแลวในชวงเริ่มตนศึกษาเรือ่งนี ้!
!

ตนเหตุแหงความสงสัยและความสับสน!

 ตนเหตแุหงความสับสนหรือการบดิเบอืนประวัติพระพุทธศาสนา เกิดจากฝรั่งที่เปนผูเขียนประวัติ
พระพุทธศาสนาใหม คือ Alexander Cunningham  
 บุคคลผูน้ีไมไดนบัถือพุทธศาสนา ไมไดศึกษาพระไตรปฎก แตมีความสนใจประวัติศาสตรอินเดียและ
เหรียญโบราณ ไดขุดคนสถานทีต่างๆในอนิเดีย  อาท ิเมืองสาญจ ีสารนาถ ฯลฯ ขุดอะไรไดก็นําไปขายให British 
Museum ในชวงเวลาดังกลาว ไดเกิดความรูสึกอยางรุนแรงท่ีจะเขยีนประวัติพระพุทธศาสนาข้ึนมาใหม จากการ
ขุดคนสถานท่ีไมก่ีแหงเขาก็เขยีนประวัติพุทธศาสนาข้ึนใหม โดยไมทราบหรือไมนาํพาตอความจริงทีว่า ประวัติ
พระพุทธศาสนามีอยูแลวท่ีชมพูทวีปซ่ึงไมใชอินเดียแตเปนสุวรรณภูมิ เขาและคณะไดเผยแพรผลงาน ทําให 
กระแสความเช่ือท่ีวา พระพุทธเจาอุบัติขึ้นในฮินดูสถาน (ดินแดนที่เปนประเทศอินเดียและเนปาลในปจจบุัน) ก็
แผกระจายไปทัว่โลก เขาไดรับพระราชทานอิสริยยศเปน “อัศวิน” จากผลงานดังกลาวใน ค.ศ. 1887 
          หลังจากการขุดคนที่ตางๆ ในโครงการศึกษาประวัติศาสตรของประเทศอินเดีย ใน ค.ศ. 1876 (พ.ศ. 2419) 
Cunningham ก็เริ่มเขียน Ancient Geography of India อยางเรงรีบ ผูชวยของเขา คือ A.C. Carvelleyel เดินทางมา
อินเดียในปเดียวกัน และขุดคนทีเ่มือง Sahet Mahet ซ่ึงพวกเขาเช่ือวา เปนสาวัตถี (Sravasti or Savatthi) แตไมพบ
อะไรที่เปนแกนสาร จึงยกกองขุดขึ้นเหนือไปถึงเมือง Bhuilatal ริมฝงแมน้ํา Rawai แลวสรุปวา ที่ตรงนั้น คือ กรุง
กบิลพัสดุ (Kapilavastu) Alexander Cunningham ก็เห็นดวยกับการคนพบของลูกนอง 
          อยางไรก็ตาม ผลการคนพบก็ทําใหเกิดการโตเถียงระหวางอินเดียและเนปาล เนือ่งจากสถานท่ีท่ี
Cunningham ชี้วาเปนที่ประสูติพระพุทธเจาอยูในอินเดีย คือ ทีเ่มือง Pripahawa หางจากตําบล Tilaurakot สถานที่
ถือวาเปนลุมพินีวันประมาณ ๒๔ ไมล  
        ในศตวรรษที ่10 เจาผูครองเนปาล ดวยไมเช่ือวา กบิลพัสดุอยูในอินเดยี ไดเชิญนักโบราณคดีชาวเยอรมันซ่ึง
มีความรูเร่ืองพระไตรปฎกอยางดี มาทําการขุดคนและประกาศวา กบิลพัสดุตั้งอยูที่ตําบล Tilaurakot และสรุปวา 
ที่พบในอินเดียเปนเพียงวิหารแหงหนึ่งเทานัน้ 
 ใน ป 1899 รัฐบาลอินเดียของอังกฤษ ไดสง P. C. Mukherjee มาเนปาลเพ่ือหาขอเท็จจริง Mukherjee ยืนยัน
วา Tilaurakot เปนกบิลพัสดุแนนอน 
          Tilaurakot ไดรับการยอมรับวา เปนกบิลพัสดุเพียง 60 ป ก็ถูกทาทายโดย ในป 1961 รัฐบาลเนปาลไดเชิญ 
Debala Mitra แหง Archaeological Survey of India (ASI) มาทําการศึกษานัยวา ตองการยืนยันวา Tilaurakot คือ 
กบิลพัสดุอยางไมตองสงสัย แตปรากฏวา Mitra สรุปวา Tilaurakot มีอายุไมเกินศตวรรษท่ี ๓ ดังนัน้ จึงระบุไมได
วา กบิลพัสดุอยูท่ีใด 
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          ขอคนพบของ Mitra กระตนนักโบราณคดีอินเดยีคือ K. M. Srivastava จาก ASI ทําการขุดคนPripahawa อีก
ครั้ง ตามรอยของ Mukherjee และ ระบุวา Pripahawa เปนสวนหนึง่ของอาณาจักรศักยะ และยืนยันอีกคร้ังหนึง่วา 
Pripahawa กรุงกบิลพัสดุ  
 รัฐบาลเนปาลไมพอใจเปนอยางมาก ในป 1997 จึงไดขอให UNESCO วาจางนักโบราณคดีชาวอังกฤษช่ือ 
Dr. Robin Coningham จาก Beadford University รวมกับ Dr. Armin Schmidt และ Kosh Acharya เพ่ือทําการขุด
ตนเพิ่มเติม พวกเขาไดพบกองเหรียญกษาปนโบราณ กับเครื่องปนดินเผาโบราณ ก็สรุปวา กบิลพัสดุ อยูที่ 
Tilaurakot  และ UNESCO ก็ประกาศใหบรเิวณนี้ เปนมรดกโลกในปเดียวกัน 
 
 ในประเทศไทยและลาว ดังปรากฏในจารึกและใบลานจาร พงศาวดารทองถิ่นที่แสดงเรือ่งราวในสมัย
พุทธกาลของการเกิดพระเจดีย พระพุทธบาท พระพุทธฉายและพระพุทธรูปของชาวเหนือและชาวลาว แสดงวา 
ประชาชนมีความเช่ือวา พระพุทธเจาของพวกเขา อุบัติขึน้ทีด่ินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งเปนที่ตั้งของประเทศไทยใน
ปจจุบนั 
 .ในการประกาศวา พระพุทธศาสนาอุบัติข้ึนในอินเดียหรือเนปาล ยังความไมพอใจใหชาวชมพูทวีปเปน
อยางย่ิง แตก็ไมกลาแสดงความคิดเห็นโตแยง เพราะสวนใหญเปนเมืองขึน้ขององักฤษหรือฝรั่งเศส ยกเวน
ประเทศไทย 
 พระสงฆชาวไทยท่ีไมพอใจมีจํานวนมาก แตไมกลาประทวงอยางเปดเผย เนื่องจากพระผูใหญและผูใหญ
บางองคในสมัยพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีความเหน็คลอยตามฝรัง่ และหันหลังใหกบัหนังสือโบราณ เชน 
“มหาวงศ” และ “สังคีติยวงศ” เนื่องจากเหน็วา หนักไปในทางปาฏหิารย จึงยึดถือที่ฝรั่งเผยแพร เปนเหตุให “ชาว
โยนก” กลายเปนพวกกรีก พระยามิลินทรและพระนาคเสนก็กลายเปนฝร่ังไปส้ิน โดยไมนําพาความเช่ือของชาว
เหนือที่ถือวา พระยามิลินทรและพระนาคเสนเปนชาวเหนือ 
 อยางไรก็ตาม ในรัชสมัยพระปยมหาราช มีพระเถระรูปหนึ่ง คือ พระเดชพระคณุพระธรรมเจดีย (ปาน) แหง
วัดมหรรณพาราม ไดเขียนหนังสอื “พระเจา 500 ชาติ--ออยตนจืดปลายหวาน กินนานอรอย”  เพ่ือเปนอนุสรณที่
พระปยมหาราช ครองราชยได ๒๙ ป  
 เนื้อหาของหนังสือ ประทวงคณะสงฆท่ียอมเช่ือวา พระพุทธองคประสูติในอินเดีย ตามทีช่าวอินเดียจาก
เมืองกาสี ๘ คนนํามาเสนอ  
 หลวงพอปานฯกลาวหาวา เม่ือชาวอินเดียท้ัง ๘ คนนี้เดนิทางกลับอนิเดีย ไดนําพระไตรปฎก อภิธานศัพท 
และคําสอนในพระพุทธศาสนาไปประเทศอินเดียดวย และ เม่ือชาวอินเดียพวกน้ีกลับมากรุงเทพ ก็กลับมาพรอม
แผนทีป่ระเทศฮินดูสถานฉบบัใหม ท่ีมีช่ือเมือง แมนํ้า ภูเขา ฯลฯ ตามที่ปรากฏในประไตรปฎก ก็ยิ่งทําใหคนไทย
เช่ือวา พระพุทธอุบัติขึ้นในอินเดยีมากยิ่งขึ้น โดยใหการตอนรับอยางดี ไดขายนมเนย ภายหลังก็ไดมีการเร่ียราย
เงินทองเพ่ือไปสรางเจดีย ท่ีสถานท่ีตรัสรู ณ พุทธคยา แตหามีใครสังเกตไมวา ระยะทางและทศิทางระหวางเมือง
ตางๆในอนิเดีย ขัดแยงกับทีป่รากฏในพระไตรปฏกชนดิหนามือเปนหลังมือ 
 ศาสตราจารย ดร.ปรีด ีเกษมทรัพย อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร บอกวา”... ผูเฒาผูแกโกรธมาก
ท่ีมีคนบอกวา พระพุทธเจาเปนอนิเดีย....” 
 นับตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๓ มีนักวิชาและกลุมผูปฏิบัติธรรม ๓ กลุม ไดรับการจุดประกายจากหนังสือ"ออยตน
จืดปลายหวานฯ" ของพระธรรมเจดีย (ปาน) และจากความสงสัยท่ีมีมายาวนานเก่ียวกับคติท่ีวา พระพุทธเขาอุบตัิ
ขึ้นในอินเดีย จึงไดเริ่มศึกษาคนควา ประวัติพระพุทธศาสนาตามคติเดิมเก่ียวกับท่ีประสูติ ตรัสรู ปฐมเทศนา และ
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เผยแผศาสนาขององคพระศาสดาในชวงเวลา ๘๐ พรรษา จนเสด็จดับขนัธปรินิพพาน  ตามเอกสารโบราณ
หลายฉบับ ไดแก (๑) พงศาวดารกรุงเกา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (๒) ประกาศเทวดา คร้ังสังคายนาพระไตรปฎก 
ในรัชกาลที ่๑ พ.ศ. ๒๓๓๑ (๓) หนังสือ “สังคีติยวงศ” ซ่ึงสมเด็จพระวันรัตน (แกว) วัดพระเชตุพน (เปนพระ
อาจารยของพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส) ไดเขียนไวใน พ.ศ. ๒๓๓๒ ไดแสดงใหเหน็ชัดเจนวา 
ชมพูทวีป คือ ดินแดนทีเ่ปนที่ตั้งของ ๕ ประเทศ คือ ไทย ลาว เขมร พมา และมอญ ชาวสุวรรณภูมิถือคติน้ี มา
ต้ังแตบรรพกาล (๔) มูลศาสนา (๕) ศิลาจารึกวัดศรีชุม (๖) คัมภีรอุรังคธาตุ (๗)  มหาวงศ    
 นับตั้งแตที่ Sir Alexander Cunningham เขียนประวัติพระพทุธศาสนาขึ้นใหมและเผยแพรไปทั่วโลกในชวง 
พ.ศ.๒๓๙๗-๒๔๑๙ กอนหนาที่เขาจะเสียชีวิต ๑๗ ป พระพุทธองคก็กลายเปนชาวอินเดีย และชมพูทวีปก็
กลายเปนอินเดยีไป 
  ทั้งๆ ท่ีมีความเช่ือมายาวนานวา ชมพูทวีป คือ ดินแดนที่เปนที่ตัง้ของไทย ลาว เขมร พมา และมอญ ก็หาได
มีผูใดไมวาจะเปนคนไทยหรือใครอื่น กลาที่จะทักทวงขอเทจ็จรงิแตอยางใดไม  อาจดวยเช่ือวา เปนอยางนั้นจรงิ 
หรืออาจเกรงภัยจากการลาอาณานิคมของอังกฤษ ก็ได  เทานั้นไมพอ ชาวไทยบางคน กลับชวยกระพือและ
เผยแพรความคิดไปใหแพรหลายออกไป หากไมมีหลวงพอพระธรรมเจดียปาน เขยีนหนังสือประทวงไว เรื่องก็คง
เงียบหายไป. 
 

การศึกษาคนควาเก่ียวพระพุทธอุบัติภูมิ 
 
 สาระในหนังสือของหลวงพอพระธรรมเจดีย (ปาน) ประกอบกับขอสงสัยดังกลาวในตอนตนคณะผูวิจัยจึง
ไดดําเนินการศึกษาวิจัยในเรื่องนีข้ึ้น  
 การคนควาพระพุทธอุบัตภูิมิน้ี มีคณะผูวิจัย ๔ คณะคือ (๑) คณะของศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ 
และรองศาสตราจารย ดร.นิคมทาแดง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   (๒) คณะของอาจารยศุภรัตน แสงจันทร
และอาจารยโสภณ วงศเทวัน นักปฏิบัติธรรมสายหลวงปูทวด (๓) คณะของอาจารยเอกอิสโร วรุณศรี และ
คณาจารยจากสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา ลาดกระบัง และ (๔) คณะของอาจารยอาตม ศิโรศิริ นักวิชาการ
อิสระ 
 ผูเขียนในฐานะที่เปนแกนกลางการวิจัย ไดทําหนาที่ประสานขอมูลตางๆ และนํามาสรุปเพ่ือนําเสนอใหมี
การเผยแพรความจริงน้ีใหปรากฏแกชาวโลกตอไป 
  วัตถุประสงคการวิจัย มี ๓ ประการ คือ (๑) เพ่ือพิสูจนวา ชมพูทวีป คือ ดินแดนสุวรรณภูมิ และนําไปสูการ
พิสูจนวา พระพุทธอุบัติภูมิอยูในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน (๒) เพ่ือศึกษารองรอยการประสูติ ตรัสรู 
ปฐมเทศนา การเผยแผศาสนา และปรินิพพานขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และ (๓) เพ่ือหาขอสรุป
เก่ียวกับสังเวชนียสถานท้ัง ๔ คือ สถานทีป่ระสูติ ตรัสรู  
ปฐมเทศนา และปรินิพพานขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา และเมืองตางๆ ในพระไตรปฎก 
 ขั้นตอนการวิจัย คณะผูวิจัยแบงการวิจัยเปน ๓ คือ (๑) เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จาก
พระไตรปฎก อรรถกถาจารย เอกสารโบราณทางพระพุทธศาสนา ศิลาจารึก พงศาวดาร และตํานาน และ
สัมภาษณผูสูงอายุท่ีมีอายุเกิน ๙๐ ป หรือผูท่ียังไมถูกครอบงําดวยแนวคิดประวัติพระพุทธศาสนาจากตะวันตกและ
อินเดีย (๒ )เปนการศึกษาภาคสนาม โดยเดินทางไปศึกษาแนวลึกตามสถานทีต่างๆ เพ่ือหารองรอยการประสูต ิ
ตรัสรู เผยแผศาสนา และปรนิิพพานทั้งในประเทศไทยและใกลเคียง รวมทั้งในประเทศอินเดียและเนปาล และ 
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(๓) เปนการวิเคราะหและหาขอสรุปเพ่ือกําหนดสถานท่ีประสูติ ตรัสรู ปฐมเทศนา และปรินิพพาน พรอมทั่งระบุ
เมืองตางๆ จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ไดจากการวิจัยระยะที ่๑ และ ๒ 

 
 
 

สรุปการวิจัยเบื้องตน  
 

 แมจะยังไมมีการสรุปผลการวิจัยอยางเปนทางการ ก็พอสรุปขอคนพบตามประเดน็ตางๆ ๗ ประเด็น ไดแก 
สภาพภูมิศาสตร ขนบธรรมเนียมประเพณี  วิถีชีวิต โบราณสถาน สถาปตยกรรม ภาษา  และหลักฐาน/ตํานาน
ไทย       
1.  สภาพภูมิศาสตร  
 สภาพภูมิประเทศของเนปาลในปจจบุันไมสอดคลองกับทีบ่ันทึกไวในพระไตรปฎกเก่ียวกับปราสาท 3 ฤดู 
ชวงเวลาเขาพรรษา และระยะทางจากเมืองตางๆ ตามทีป่รากฏในพระสูตร และตามที่เปนจริง 
 1.1 ปราสาท 3 ฤดู  ตามพุทธประวัติ เม่ือเจาชายสิทธัตถะเจริญวัย พระราชบิดาไดโปรดใหสรางปราสาท 3 
ฤดู คือ ปราสาทฤดูรอน ปราสาทฤดูฝน และปราสาทฤดหูนาว แตเมื่อดูที่ตั้งดินแดนที่อางวาเปนทีต่ัง้ของกรุงกบิล
พัสดุ ในประเทศเนปาล แลว ปรากฏวา อยูเหนือเสนขนานที ่24 จัดอยูในเขต Tropic of Cancer มี 4 ฤดู  
      ประเทศเนปาลตั้งอยูเชิงเขาหมิาลัยซึ่งโดยทั่วไปจะมีอากาศเย็น ดังนั้นกรุงกบิลพัสดุซึ่งเปนที่ตัง้ของปราสาท 3 
ฤดูจึงไมนาจะอยูในประเทศเนปาล 
 1.2 ชวงฤดูเขาพรรษา ตามพระวินัยกําหนดใหพระอยูประจําพรรษา ๔ เดือนในชวงกลางเดือนกรกฎาคมถึง
กลางเดอืนพฤศจิกายน แตในเนปาลและอินเดียตะวันตกจะมีฝนตกในชวงส้ัน คือ เดือนมิถุนายน ถึง เดือน
กรกฎาคม ดังนั้นการกําหนดชวงเขาพรรษาจึงนาจะไมใชกําหนดใหสอดคลองกับสภาพภูมิศาสตรในเนปาลหรือ
อินเดียตะวันตก แตนาจะกําหนดใหสอดคลองกับสภาพภูมิศาสตร ในดินแดนสุวรรณภูมิซ่ึงเปนทีต้ั่งของไทยลาว 
มอญเขมรในปจจุบัน เพราะแมเหตุการณ จะผานไปกวาสองพันป ชวงเวลาเขาพรรษาก็ยังตรงกับท่ีบญัญัติไวใน
พระวินัย คือ แรม ๑ ค่ําเดือน ๘ (กลางเดอืนกรกฎาคม) จนถึงขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน ๑๒ (กลางเดอืนพฤศจิกายน) 
 1.3 ระยะทางและทิศทางของเมอืงตางๆ ในพระไตรปฎกไดมีการกําหนดระยะทางระหวางเมืองตางๆ ไว
โดยใชหนวยเปนโยชน (1 โยชน=16) เชน สาวัตถีถึงโกสัมพี 3 โยชน  สาเกตถึงสาวัตถี ๗ โยชน  เปนตน  
 เม่ือพิจารณาระยะทางตามความเปนจริงหลายกรณี อาท ิ 
 กรุงพาราณสีหางจากตักสิลา ๑๐ โยชน เปนระยะทางประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร แตถาเทยีบกับระยะทาง
ระหวางตักสิลาซ่ึงอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงอิสลามบัดในปากีสถานซ่ึงอยูหางออกไปเกือบสองพัน
กิโลเมตรก็ไมตรงกับทีร่ะบใุนพระไตรปฎกจงึนาจะเปนคนละเมือง  
 แตหากเทียบกันระหวางเมืองตาก (อําเภอบานตาก ซ่ึงคนไทยเคยเช่ือกันมาแตเดิมวาเปนตกัสิลา) กับบริเวณ
เชิงเขาใหญ (บรเิวณกลางดง ของอําเภอปากชอง) ซ่ึงเช่ือวา เปนท่ีต้ังกรุงพาราณสี แลว ระยะทางประมาณนี ้ มี
ความเปนไปไดสูง 
 พวกเราต้ังสมมติฐานวา ตําบลสาวะถี นาจะเปนเมืองสาวัตถ ีและอําเภอโกสุมพิสัย นาจะเปนโกสัมพี  ตําบล
เสมา อําเภอสูงเนิน โคราช นาจะเปนนครเวสาล ีสวนสาเกตเมืองรอยเอ็ดประต ู ก็คือจังหวัดรอยเอ็ด  (จากอุรังค
นิทาน) เม่ือพิจารณาระยะทางแลว เปนไปไดสูงมาก คือ สาวัตถีถึงโกสัมพี 3 โยชน คือ ๔๘ กิโลเมตร ใกลเคียงกับ
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ระยะทางจากอําเภอโกสุมพิสัยถึงตาํบลสาวะถี ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร สาเกตถึงสาวัตถี ๗ โยชน  มีหลักฐานวา 
สาเกตคอื รอยเอ็ด หางจาก ตําบลสาวะถีซ่ึงสันนิษฐานวา เมืองสาวัตถี ๑๒๐ กิโลเมตร ก็ใกลเคียงกับที่ระบใุน
พระไตรปฎกไว ๗ โยชน คือ ๑๑๘ กิโลเมตร 

 ในสวนที่เกี่ยวกับทิศทางในอนิเดยีก็มี
พิรุธหลายแหง อาท ิ
 -ในพระไตรปฎก ทศิทางระหวางกุสินา
ราย ไปราชคฤห ตองผานเมืองสาวัตถี แตใน
อินเดีย สาวัตถีอยูเหนือ กุสินารายอยูกลาง และ
ราชคฤหอยูทางใต 
 -จากแผนท่ีอินเดยีกุสินาราอยูใกลสาวัตถี
และกบิลพัสดุมาก ไมตรงกับที่ระบุไวใน
พระไตรปฎก เพราะเมืองกบิลพัสดอยูแควน
สักกะ สวนกุสินาราย (ปจจบุันฝรั่งทําใหเพ้ียน
ไปเปน “กุสินารา”) อยูท่ีแควนมัลละ สวน
สาเกตซ่ึงทานเศรษฐีธนัญชัยยกพล มาต้ังเมือง
ตามคําขอ ของพระราชาปทีปเสน อยูในแควน
โกศลติดเขตแดนเมืองสาวัตถี ดังน้ันกุสินาราย 
ตองอยูไกลจากกบิลพัสดุมาก  
    -เมืองกัสมีระ อยูใกลทะเล แตฝร่ังเขาใจวา 
เปนแคชเมีย ซ่ึงอยูไกลจากทะเลเปนพัน
กิโลเมตร 

-เมืองปาตาลีบุตรตัง้อยูฝงทะเลโดยมีทาเรือ
ปฏนะ (ปฏนะ แปลวา ทาเรือ) ซ่ึงพระพุทธ
โฆษาจารยเดินทางจากทาเรือนี้ไปลังกา ฝรั่ง
เห็นคําวา “ปฏนะ” เขาก็ไประบุวา เมือง Patna 
คือปาตาลีบุตร ท่ีศรีลังกาก็มีทาเรือช่ือโปล 

(โปลปฏนะ) 
 การนํา “กัสมิร” ไปเปน Kashmir และ คําวา ปฏนะ ไปเปน Patna และการระบุสถานท่ีคนขดุพบเปนเมือง
โนนเมืองนี้ โดยไมคํานึงถึงระยะทางระหวางเมืองและทิศทางของเมืองตางๆ ที่ระบุไวในพระไตรปฎก แสดงให
เห็นถึงการลากเขาขางตัวเองอยางขางๆ คูๆ  โดยไมดบูริบทที่อยูในพระคัมภีรทางศาสนา 
 จึงเห็นไดวา หากพิจารณาระยะทาง ทศิทางที่เปนจรงิในอนิเดีย กับท่ีปรากฏในพระไตรปฎกแลวไม
สอดคลองกันเลย 
 
2. ขนบธรรมเนียมประเพณี     
 ประเพณีทีป่รากฏในพระไตรปฎกยังถือปฏิบตัิในดินแดนสุวรรณภูม ิ โดยชาวไทย ลาว เขมร พมา มอญ 
รวมท้ังชาวจีนทางใตบริเวณคุนหมิง สิบสองปนนา ฯลฯ ท่ีใชภาษาไทยเหนอื  

 
ภาพท่ี 4 ทิศทางระหวางสาวัตถีกับราชคฤหจากกสิุนาราย ในพระไตรปฎกระบุ
วา พระอานนทอุมบาตรพระพุทธเจา จากท่ีถวายพระเพลิง ไปราชคฤหผานสาวัต
ถี แตในแผนท่ีกุสินารายอยูกลางระหวางสาวัตถีกับราชครฤห  
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 ประเพณีท่ีถือวา เปนลักษณะเดนของดนิแดนสุวรรณภูม ิ ที่ถือปฏบิัติกันในไทย ลาว เขมร พมา และมอญ 
คือ พิธีแรกนาขวัญ พิธีแตงงาน พิธีเผาศพ วรรณะท้ัง ๔ และการต้ังศาลพระภูมิ 
 2.1 พิธแีรกนาขวัญ  เปนพิธีท่ีพระมหากษัตริยจะเปนผูนําทําพิธีแรกนา กอนท่ีไพรฟา จะลงมือทาํไรไถ
นาจริงๆ  เปนราชประเพณีของประเทศในสุวรรณภูมิ ไมปรากฏวา เปนประเพณีที่ปฏิบัติกันในอินเดียหรือ
เนปาล                
  ในพระพุทธประวัต ิ เม่ือเจาชายสิทธัตถะ เสด็จตามพระราชบิดาไปทําพิธีแรกนาขวัญ และพระองคเสดจ็ไป
น่ังสมาธิท่ีใตตนหวา (ตนหวาชมพู) เวลาผานไปถึงหาโมงเย็นแลว เงาตนหวาก็ไมทอดไปตามแสงตะวัน แตยังคง
ปกคลุมเจาชายสิทธัตถะอยูตลอดเวลา 
 2.2 ประเพณกีารแตงงาน ในประเทศไทย ลาว เขมร พมา และมอญ ฝายชายจะไปสูขอเจาสาวจากฝายหญิง 
แตในอินเดีย ฝายหญงิจะเปนผูไปสูขอฝายชาย  
 ประเพณีการท่ีฝายชายไปสูขอฝายหญิงตรงกับท่ีปรากฏในพระปฐมสมโพธิกถา ท่ีกลาววา พระเจาสีหหนุ
ราช พระราชบิดาของเจาชายสิริสุทโธทนะ เปนผูใหทานโกณทัญญพราหมณเปนผูนําพราหมณอีก ๗ คน ไป
แสวงหาธิดามาเปนคูครองใหราชบุตรคือ เจาชายสิริสุทโธทนะ 
 เม่ือไดพบพระนางสิริมหามายาซ่ึงมีพระชนมายุ ๑๖ พรรษา ตองดวยคุณลักษณะอันเลิศ พระเจาสีหหนรุาช 
ก็ไดกรีฑาพลไปสูขอและกระทําพิธีอาวาหมงคล อภิเษกสมรส  ณ สถานที่ที่เปนพระธาตุศรีสมรัก (ปจจบุัน
เปลี่ยนเปนศรีสองรัก) ริมฝงแมน้าํหมัน ชายแดนกรุงเทวทหะ และกรุงกบิลพัสดุ 
 จะเห็นวา มิใชฝายพระนางสิริมหามายามาสูขอพระเจาสิริสุทโธทนะ ตามประเพณีที่ฝายหญิงไปสูขอฝาย
ชายดังที่เปนประเพณีในอนิเดีย  
 ประเพณีแตงงานในสมัยพุทธกาลจึงนาจะเปนประเพณีที่พบเหน็ในดินแดนสุวรรณภูม ิ
 ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ไปสูขอนางสุชาดา นองสาวนางวิสาขามาเปนภริยาบุตรชายของตนเชนเดียวกัน 
 2.3 ประเพณีเผาศพแบบอินเดียกับแบบพุทธ ชาวไทย ลาว เขมร ทําพิธีเผาศพใหไหมจนเหลือแตกระดูก 
แลวเก็บกระดูกไวบูชาสวนหน่ึง ฝงไวท่ีวัดสวนหน่ึง ตรงตามเรื่องราวที่ปรากฏในพระไตรปฎก... แตที่อินเดีย จะ
นําศพไปเผาใหไหมแตไมหมดแลวปลอยศพลอยแมน้ํา  
 หลักฐานในพระไตรปฎกปรากฏในอรรถกถาปุณโณวาทสูตร มัชฌิมนิกาย ท่ีวา เม่ือพระเถระปรินิพพานท่ีสุ
นาปรันตะ ประชาชนไดบูชาพระสรีระ เผาสรีระแลวเก็บธาตุ (กระดูก) แลวสรางเจดีย 
 2.4 ประเพณีการถือวรรณะ ชาวพุทธในประเทศไทยบางคนอาจจะยังไมเขาใจความหมายของวรรณะ ตามที่
ปรากฏในพระไตรปฏกดีนัก วรรณะในพระพุทธศาสนาแตกตางจากวรรณะของฮินดู 
 วรรณะของชาวฮินดมีู ๔ คือ พราหมณ กษตัริย แพทย และศทูร  
 วรรณะสูงสุดคือ พราหมณ ท่ีวรรณะอ่ืนถือวา ตํ่ากวา ตองเคารพนับถือ เพราะพราหมณ เปนเจาพิธีกรรม 
แมแตการ “เปดสาว” ก็ตองนํามาใหพราหมณ เปนผูทําพิธีให ถือวา วรรณะพราหมณอยากไดอะไร วรรณะอ่ืน
ตองหามาสังเวย สักการะ (เดียวนี้ บางประเพณีอาจไมมีแลว) 
 วรรณะตํ่าท่ีสุดคือ พวกศูทร และจัณฑาล ซ่ึงเปนผูท่ีเกิดจากการผสมวรรณะ พวกศูทรไมสามารถจะอยู
รวมกับวรรณะท่ีสูงกวา ได เชน ด่ืมนํ้าในบอเดียวกับวรรณะอ่ืนไมได ไมสามารถแตะตองเส้ือผาของใชของ
วรรณะอ่ืนได มีชีวิตตํ่ากวาสุนัขดวยซํ้า เชน สุนัขลงดื่มน้ําในหวย ก็ไมเปนท่ีรังเกียจของวรรณะทีสู่งกวา แตหาก
พวกศูทรหรือจณัฑาลลงด่ืมแลว ถือเปนของแตะตองไมไดเลย 
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 แตตามท่ีปรากฏในพระไตรปฎก เร่ืองท่ียกมาอางประกอบคาํสอน สะทอนใหเห็นวา วรรณะท้ัง ๔ คือ 
กษตัริย พราหมณ แพทย และศทูรนั้น เดนชัดวา กษัตริยเกิดข้ึนกอน (ตามอัคคัญญสูตร ทีห่มายถึง ผูดูแลเขต
เกษตร และเปนราชา คือผูยังความยินดีแกพสกนิกร) สวนพราหมณ เปนราชคร ูซ่ึงกษัตริยก็ใหความเคารพอยูแลว 
สวนวรรณะแพทยหมายถึงพอคา นักธุรกิจ สวนศูทร หมายถึง กรรมกร เกษตรกร ผูใชแรงงาน  
 ในพระไตรปฎก ไมมีเร่ืองใดเลยท่ีแสดงความรังเกียจวรรณะศูทรและจัณฑาล เพราะพวกศูทรก็ทําหนาเปน
คนรับใชในบาน (นางทาสี) บางเปนชาวนาบาง เรื่องตอไปนี้แสดงวา ไมมีความรังเกียจเร่ืองวรรณะ 
 -นางทาสีไปตักนํ้าจากบอบาดาลมาใสตุมใหนายใช เรื่องของนางทาสีที่หลงรักพระอานนท และภายหลังได
บวชและบรรลุเปนพระอรหันต 
 -ชาวนาท่ีไถนา ไดถวายภัตตาหารเชาพระสารีบุตร และนึกอยากใหกอนดินไถเปนทองคํา กอนดินก็เปน
ทองคํา ในที่สุดก็ไดรับแตงตั้งจากพระราชาใหเปนเศรษฐีมหาศาล(Billionaire) หากเปนฮินด ู ศทูรคนนี้จะไมมี
สิทธิ์แมแตจะไดเขาเฝาพระเขาแผนดิน 
 -เร่ืองของนางทาสีท่ีไดรับมอบหมายจากเศรษฐีใหดูแลนายสาวอายุ 16 ป ใหอยูบนปราสาทช้ัน ๗ นายสาว
สมสูกับวิทยาธรที่เหาะมาพบเขาเกิดปฏิพัทธ์ิ ภายหลังคลอดบุตรชาย จึงสั่งใหหญิงรับใชไปหาภาชนะใหมมา นาง
เอาทารกใสในภาชนะ เอาฝาปดและวางดอกไมขางบน กําชับให “เทินหัว” ไปลอยคงคา หากเปนทาสีในอินเดีย 
หญิงรับใชจะอยูรวมกับนายไมไดเลย (ประวัติพระชฎิลดาบส) 
 -ครั้งพระเจาอโศก ส่ังประหารพ่ีนองรวมบิดา 99 คนเหลือไวเพียงนองรวมมารดาเทาน้ัน สามเณรนิโครธ ซ่ึง
มารดาของทานกําลังต้ังครรภหนีออกจากวังไปนอกเมือง ไปคลอดทานทีใ่ตตนมะเดื่อมีจัณฑาลคนหนึ่งมาพบและ
ชวยเหลือใหทีอ่ยูอาศัย ต้ังช่ือเดก็วา นิโครธ เพราะเกิดใตตนมะเดือ่ เขารักนางเหมือนนองสาว เลี้ยงดูนางและบุตร
เม่ือเด็กชายนิโครธโตข้ึนก็ใหบวชเรียน จนเปนผูกลอมพระเจาอโศกใหนับถือศาสนาพุทธ หากเปนในอินเดีย 
มารดาของนิโครธสามเณร คงไปอยูกับจัณฑาลไมได 
 2.5 ศาสนาพราหมณ ของไทยกับพราหมณของอนิเดีย (ฮินดู)ไมเหมือนกัน มีการสอนมาผิดๆ วา ชาวไทย
รับศาสนาพราหมณจากอินเดีย 
 ศาสนาพราหมณของไทย เช่ือวา พวกเราสิบเช้ือสายมาจากพระพรหมมีแสง (อิสานเรียก “ผีฟาแสง”) คือ 
พรหมประกายมาศ หรือพรหมประกาย หรือ อาภัสราพรหม คือ ขุนสรวงและนางสาง ซ่ึงลงมากินงวนดิน แลว
เหาะกลับวิมานไมได กลายเปนคน ท้ังสองไดอยูกินเปนสามีภรรยาและมีลูก ๘ คน ๒ คนแรกถูกพอแมฉีกเน้ือกิน 
แตท่ีเหลือนางสางสงสารลูกไดขอไว เมื่อโตขึ้นไดจับคูชาย ๓ หญิง ๓ และมีลูกหลาน ตอมาเปนชาวไทยลวา 
(ไทยกับลาว) ขุนสรวงเมื่อตายแลวก็กลับไปเปนอาภัสราพรหมดงัเดิม ก็ลงมาบอกลูกหลานใหตัง้กองฟน (กอง
ฟอน) เผาศพ เก็บกระดูก สอนใหเอาดินเหนียวมาปนเปนรปูพอแม ตายาย และต้ังศาลพระภูมิเพ่ือวิญญาณพอแม 
ปูยาตายายจะไดลงมาดูแล ปกปองได คนไทยลาว จึงมีความปรารถนาอยูเบื้องลึกทีจ่ะตัง้ศาลพระพรหม และก็เปน
เชนนั้น คือ มีศาลพระพรหมใหกราบไหวบูชาอยูท่ัวไป แตท่ีอินเดียไมมีศาลพระภูมิ หรือศาลพระพรหม 
 พระพรหมท่ีกลาวถึงในพระไตรปฎก จึงเปนคนละพรหมกับศาสนาฮินด ู ดังทานมหาพรหมที่เขาเฝาและ
ตามเสด็จพระพทุธเจา ก็ไมใชพระพรหมของฮินดูท่ีเช่ือวา เปนพระผูสราง ดังน้ันการทีก่ลาววา ชาวไทยนําศาสนา
พราหมณมาจากอินเดียก็ไมนาจะถูกตอง จึงเปนเร่ืองท่ีนักวิชาการไทยจะตองไปศกึษาและทําความเขาใจเสียใหม 
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3. วิถีชีวิตในสมัยพระพุทธกาล  
 วิถีชีวิตไทยแตกตางจากวิถีชีวิตของชาวอินเดยี ของไทยกลมกลืน และสอดคลองกับทีป่รากฏใน
พระไตรปฎกในทุกเรื่อง ไมวา จะเปนเร่ืองความใจบุฯ ขาวทีบ่ริโภค การทํานาขาวเหนียว พืชพันธุ นกเขาคทูี่รอง
วา ของกู และการวัดระยะทางลวนสอดคลองกับพระไตรปฎก 
 3.1 ชนชาวสุวรรณภูมิและชาวอินเดียมีนิสัยเร่ืองความใจบุญแตกตางกัน คนสุวรรณภูมิ  พวกเราในถ่ินไทย
น้ีไดช่ือวา เปนคนใจบุญมาแตโบราณ ดังนั้นเมื่อมเีรื่องเศรษฐีใจบุญที่ตัง้โรงทานแจกทานคนยากจน สรางมหา
วิหารถวายพระพุทธองค ปรากฏในพระไตรปฎก เชน ทานเศรษฐีธนัญชัยท่ีเมืองสาเกตบดิาของนางวิสาขาก็จะ
เห็นวา เศรษฐีใจบุญเหลานัน้ เปนคนไทยหรือคนที่อยูในดนิแดนสุวรรณภูม ิ 
 3.2 ขาวที่พระสงฆในสมัยพระพทุธกาลฉัน     พระพุทธองคและเหลาพระภิกษุในสมัยพุทธกาลเสวยหรือ
ฉันขาวเหนียว มิใชโรตี หรือขาวจาว มีหลักฐานใน พระวินัยท่ีบญัญัติ (โภชนปฏิยุกต) ไววา ภิกษุพึงสําเนียกอยาง
น้ีวา "เราจักไมทําคําขาวใหใหญนัก ...  เราจักทํากอนขาวใหกลมกลอม ...เราจักไมโยนขาวเขาปาก ...เราจักไม
ฉันขาวกัดคําขาว ...เราจักไมโปรยเมล็ดขาวลงในบาตร (เม่ือมือเปยกนํ้าขาวเหนียวจะรวน) ...เราจักไมเอากอนขาว
กลบแกงโดยหวังจะไดแกงมาก ... "  
ก็จะเห็นวา “ขาว” ท่ีพระภิกษุในสมัยพุทธกาลฉันเปน “ขาวเหนียว” 
 3.3 ทํานาขาวเหนียวในเมืองโกสัมพี และเมืองสาวัตถ ี พระพุทธองคและพระภิกษุในสมัยพระพุทธกาลเสวย
และฉันขาวเหนียว ทหีลักฐานปรากฏในพระไตรปฎกหลายแหง กลาวคือ  อรรถกถาวินัยปฎก มหาวิภังค ทุติยภาค 
วินัยปฎกเลมท่ี 2 มหาวิภังค ทุติยภาค และวินัยปฎกเลมท่ี 3 ภิกขุนวิีภังค 
 นอกจากน้ี คําวา “บิณฑบาตร” ก็แปลวา “กอนขาว” ทั้งนี ้ รวมทัง้ขาวมธุปายาส หรือขาวทิพ (ไมไดเขียน 
“ขาวทิพย” ) ซ่ึงนาวสาวทิพพาคิดข้ึน ในสมัยสุวรรณภูมิ ก็ทําจากขาวเหนยีว  
 3.4 พืชพันธุไมในพระไตรปฎก กวา ๒๖๔ ชนิด ลวนเปนพืชที่มีอยูในเมืองไทยทั้งนั้น แมช่ือจะเปล่ียนแปลง
ไปแตพบเห็นไดในปจจุบนัอาท ิ หญาชนิดหนึง่ที่พระพทุธองคเสวยแทนอาหารหลังจากทรงหยุดอดอาหาร เมื่อ
คร้ังแสวงหาสัจธรรม คือ "หญากับแก" (“กับแก” เปนภาษาอีสาน ภาษากลางคือ ตุกแก) และลูกกะเบา (โกลียะ) ก็
เปนพืชทีเ่กิดขึน้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ลูกกะเบาใชรักษาโรคเร้ือนได เมือ่พระพุทธองคเริ่มเสวยพระกระยาหาร ถัดจากเสวยหญากับแกแลว ก็มาเสวยเนื้อ
ลูกกระเบา ชวงเวลาหนึ่ง จึงเร่ิมเสวยโภชนาหาร ซ่ึงปรกติพระพุทธองคจะบริโภคได ๔๙ คํา เนื่องจากทรงมี
พระวรกายทรงสูง ๔ เมตร (๘ ศอก) ปรกติพวกเราจะรบัประทานขาวเหนียวไดเพียง ๒๐๒๕ คํา 
 3.5 นกมัยหกะ (นกเขาคู)ที่รอง จุกๆ กู ที่มาของ "ของกูๆ" ตามเสียงรอง และพระนําไปสอนเปนปริศนา
ธรรม แสดงวา เสียงรองของนกเขา สอดคลองกับเสียงในภาษาไทย คือ กู  หาก ชาวเมืองสาวัตถีมีคําศัพทวา “ กู ” 
ท่ีมีความหมายวา    “ เรา – ขาฯ  ( I ) ” ก็แสดงวาเมืองสาวัตถีไมไดอยูท่ีอินเดยี เพราะที่อินเดียคาํวา กู หรือ ค ู
(เสียงรองของนกเขา) มิไดมีความหมายวา เรา–ขาฯ ( I ) เลย ..  
 3.6 การวัดระยะทางโดยใช "โยชน"  "เสน" "วา"  เปนการวัดระยะท่ีปรากฏในพระไตรปฎก และยังคงใชกัน
อยูในประเทศไทยในปจจุบัน ในขณะท่ีในอินเดยีไมมีการวัดระยะทางเชนน้ีมาต้ังแตบรรพกาล การวัดระยะทาง
เปน กิโลเมตร หรือ ไมล เพิ่งใชเมื่ออิทธิพลของตะวันตกเขามาในประเทศไทยเมื่อประมาณรอยปมานี้เอง 
 
4. โบราณสถานและโบราณวัตถ ุ
 โบราณสถานและโบราณวัตถุเปนหลักฐานท่ียินยันวาสุวรรณภูมิเปนท่ีอุบติัของพุทธศาสนา 

http://chaiyongb.hypermart.net/BuddhaBirthplace/stickyrice-1.pdf
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 4.1 ในประเทศอินเดียและเนปาล มีโบราณสถานหรือโบราณวัตถุ จํานวนนอยกวาในเมืองไทย นอกจาก
โบราณสถานท่ีอางวา เปนทีป่ระสูติ  ตรัสรู แสดงพระปฐมเทศนา ปรินิพพาน และอีก 3 แหงทีเ่มืองสาญจ ี ถํ้าอา
ชันตา นาลันทาและท่ีเล็กๆ นอยๆ อีกไมก่ีสิบแหงแลว แทบจะไมมีโบราณสถานอ่ืนๆ เชน พระพุทธบาท เจดีย 
วิหาร ฯลฯ เหลือใหเห็นเลย หากรวมกันแลวประมาณ ๑๒๐ แหง 
 4.2 ในดินแดนสุวรรณภูม ิ มีโบราณสถาน และโบราณวัตถุเปนจํานวนมาก  อาท ิ เจดีย พุทธวิหาร พระบรม
สาริกธาตุ พระพุทธบาท พระพุทธฉาย รวมกันก็เปนหมื่นแหง   
 4.3 มีความขัดแยงกันระหวางขอมูลกับหลักฐานที่หลงเหลือในอินเดีย  ท่ีอางวา พระเจาอโศกมหาราชสราง
วิหาร 84,000 วิหาร ใน 84,000 เมือง เพ่ือถวายเปนพุทธบูชา เม่ือถามวา ในอินเดียอยูที่ไหนบาง ก็ไมมีทางจะตอบ
ได แตถาถามเร่ืองของพระเจาอโศกของไทย คือ พระเจาศรีธรรมาโศกราช ผูครองเมืองอโศกไทย (ใกลสุโขทัย) ซึ
มีพระมหินทรเถระ เปนพระโอรส และพระนางสังฆอมิตตาเปนพระธิดา ก็มีหลักฐานวัดวิหารท่ีหลงเหลือใน
สุวรรณภูมิ สวนพระเจาเทวานัมปยะ ปยทสัสี ที่ James Prinsep ซ่ึงเช่ือ George Turnour บอกวา เปนพระเจาอโศก
ก็ยืนยันวา เปนคนละองคกับพระเจาอโศกมหาราชซ่ึงเปนคนไทย 
 ขอคนพบที่สําคัญอีกประการหนึง่คือ ขอมูลเกี่ยวกับพระเจาอโศกอินเดีย คือ  
 (๑) วันข้ึนครองราชย และส้ินพระชนมของพระเจาอโศกอินเดยี (พ.ศ. 311 บางตําราวา พ.ศ. 306) ไมตรงกับ
ที่ระบุไวในพระคัมถีร ทางพระพุทธศาสนา ที่ระบุวา พระเจาอโศกสวรรคต พ.ศ. 259 
 (๒) ชื่อที่ปรากฏในเสาหนิพระเขาอโศก คือ "พระเทวานัม ปยะ ปยทสัสี" ซ่ึงเปนสมัยเดยีวกันและช่ือเดียว 
กับกษัตริยศรีลังกา ช่ือ พระเจาเทวนัมปย ปยะทัสสะ จึงเปนไปไดวา กษัตริยศรีลังกาองคนีจ้ะแผอิทธิพลไปถึง
อินเดีย 
 (๓) ไมปรากฏการสังคายนาพระไตรปฏกในเสาหินพระเจาอโศก รวมท้ังไมมีการเอยถึงการสงพระราช
โอรส(พระมหินทรเถระ) และพระราชธิดา(สังฆอมิตตาเถรี) ซึ่งบวชและบรรลุเปนพระอรหันตทั้งคู ไปฟนฟู
พระพุทธศาสนาในลังกาเลย 
 จึงนาประหลาดใจมากท่ีไมไดบนัทึกไวเร่ืองสําคัญอยางน้ีอยางน้ี เพราะเปนสาระสําคัญในชีวิตของ
พระมหากษัตริยพระองคนี ้แตหากเปนพระเจาอโศกไทย คือ พระเจาศรีธรรมาโศกราชแลว มีการบนัทึกขอมูลไว
ตรงกับพระคมัภีรทางพระพุทธศาสนา 
 ในประวัติพระเจาเทวานัมฯ หรืออโศกแขก ปรากฏวา มเหสีทานควักนัยนตาบุตรตนเองอยางเหี้ยมโหด พระ
เจาอโศกแขกเอง ตามประวัติโหดรายมาก สวนพระเจาศรีธรรมาโศกราช ทรงดุแตไมโหดราย เมื่อจับพระสึก 
60,000 รูปเพราะตอบปญหาหัวใจของพุทธศาสนาไมได ก็ส่ังจับสึก หมขาว และสงไปเล้ียงชาง สวนพระเจาอโศก
แขก สั่งประหารทั้งหมด แมแตอํามาตยท่ีไมเห็นดวยกับคนก็ใชดาบประหารดวยตนเองอยางโหดราย 
 
 นอกจากน้ี ก็มีพิรุธหลายประการ กับการอางวา พระเจาอโศก คือ พระเจาเทวานัม ปยันปยทัสสี เพราะในเสา
หินไมมีการเอยพึงพระเจาอโศกเลย 
 
 4.4  หลักฐานจากจารึกวัดศรชุีม ยืนยันวา ปาตาลีบุตรหางจากศรีสัชนาลัย ๒๓ คืน  ในจารึกวัดศรีชมุ หลัก ๑ 
๓ และ ๔ มีขอความท่ียืนยันวา เม่ือไดมีการสรางวัดศรีชุม พระมหาเถระพระองคหน่ึงนามวา พระมหาเถรศรีสรัท
ธาราชจุฬามุณี หลานพอขุนผาเมอืงได อธิษฐานวา “....(หาก) กูแลยังจักไดแกสัพพัญุตญาณเปนพระพุทธจริงวา
ไซร จุงใหพบปูน.....อธิษฐานบดัแปรแหงนั้น ดายกลายพบสังปูนอันหนึง่ทายาทหนักหนา เอามาสทายพระธาตุ
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กอใหม เกาแลวเอามาตอพระพุทธรูปหินอันหักอันพังบริบูรณแลวปูนกอยังเหลือเลย พระมหาธาตุหลวงนั้น
กระทะทําปาฏิหาริยอศัจรรยหนักหนา และมีพระธาตุอันใหญลอมหลายแกกม ฉลองมหาพิหารใหญดวยอิฐเสร็จ
บริบูรณแลวจึงไปหาเอาพระพุทธรูปหินเกาแตกมาบูชาดวย ไกลช่ัวสองสามคืนเอามาประดิษฐานไวในมหาพิหาร
บางแหง ไดคอไดตน บางแหง ไดผลไดแขนไดอก บางแหง ไดหวัตกไกล แลส่ีคนหาบเอามาจงึได บางแหง ได
แขงไดขาบางแหง ไดมือได ตีนญอมพระหินอนัใหญ ชักมาดวยลอดวยเกวียน เข็นเจามาในมหาพิหารเอามาตอติด
ประกิดดวยปนู มีรูปโฉมพรรณอันงามพิจิตรดงัอินทรนิรมิต เอามาประกิดชิดชนเปนตนพระพุทธรูปอันใหญอัน
ถาวอัน....งามหนักหนา เอาไวเตม็มหาพิหารเรียงหลายกองชองงามหนักหนาแกกม ในมัชฌิมประเทศในปาตลี
บุตรนครใกลฝงน้ําอโนมานที ....” 
 จากหลักฐานน้ีแสดงวา เมืองปาตาลีบุตรและแมนํ้าอโนมานที ท่ีเจาชายสิทธัตถะทรงปลงพระเกศาอยูหาง
จากสุโขทัยเพียง ๒ - ๓ คืนเทานี้ จึงสามารถขนพระพุทธรูปทีแ่ตกหักจากวัดอโศกราม มาปฏิสังขรใหมได  
       4.5 มีหลักฐานวา พระนารายณ พระกฤษณะ เกิดในชมพูทวีป คอื ไทย ดังปรากฏในจารึกวัดศรีชุมที่ระบุวา 
พระมหาเถระ คือ พระกฤษณะ มาจุต ิเปนพระนารายณ  พระราม และจะไดบรรลุสัมมาสัมโพธยานเปน "พระราม
พุทธ" ในมัณฑกัปป ตอจากพระศรีอารยเมตไตรย  ในจารึกวัดศรชุีม หนา ๓ ระบุวา   “... พระกฤษณพระเจาหาก
ประดษิฐาน พระกฤษณน้ันคือ ตนพระมหาสามีศรีสรัทธา ราชจุฬามุณีศรีรัตนลังกาทีปเปนเจา คือตนพระราม 
พระนารายณ เทพจยุตหิากทองเทีย่วในสงสารภพอันโทลเกิดไปมาแล เมดไตโย...” 
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  4.6 มีการกลาวถงึ รอยพระพุทธบาท อยู ๕ แหง   ซ่ึง มีอยางนอย 
๔ แหงท่ียืนยันวาอยูในดนิแดนสุวรรณภูมิ คือ (๑)ท่ีสุวรรณบรรพต คือ 
พระพุทธบาทสระบรีุ (๒) ที่เมอืงโยนกบุรี คือพระพุทธบาทตากผาที่
ลําพูน  (๓) เขาสุวรรณมาลิก (พระพุทธบาทท่ีเมืองลังกาพะโค วัดหลวง
ปูทวด ภาคใตของไทย)  (๔) ยอดเขาสุมนะกูฏ (ตามศิลาจารุกหลักท่ี ๘ 
หนา ๔ ที่ ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร แปลไว ระบุวา พระเจาลิ
ไทย “...พาบริวารไปนมัสการพระบาทลักษณ บนยอดเขาสมนกูฏ...” 
ซ่ึงสันนิษฐานวา เปนเขาสมอแครงในจังหวัดพิษณุโลกเพราะเปนยอด
เขาเพียงแหงเดยีวในละแวกน้ันท่ีมีพระพุทธบาทจริง ไมใชจําลอง แต
ชาวพุทธท่ัวไปเขาใจวา เปนเขาสมนกูฏ ที่อยูใกลเมืองอนุราชปุระในศรี
ลังกา) และ (๕) ที่แมน้ําชื่อนัมทานท ี (สันนิษฐานวา เปนพุทธบาทที่เขา
ตะเกียบ หัวหิน ซ่ึงอยูใกลสุนาปรันต คือ สวนปราณ หรือ ปราณบรุ)ี.  
    4.6 มีการเอยถึงคําสําคัญในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาหลาย
แหง  อาท ิคําวา ชมพูทวีป กุรุราฐ ปจจันตชนบท ฯลฯ ซ่ึงแสดงวา เมือง
เหลาน้ีอยูในดินแดนสุวรรณภูมิ ดังน้ันชมพูทวีป (อิสานเรียก “ทีปซมพู” 
หรือ “ซมพูทีป” ดังปรากฏอยูในนิทานและใบลานธรรมเปนจาํนวน
มาก) 
 
5.  พุทธสถาปตยกรรม  
 รูปรางวัด โบสถ และเจดียทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏใน
ดินแดนสุวรรณภูมิ มีลักษณะเดน แตกตางจากของอินเดียอยางส้ินเชิง 
 5.1 รูปรางวัด  ในดินแดนสุวรรณภูม ิ  มีวัด วิหาร และโบสถเปน
จํานวนหลายหมืน่แหง  บางวัดมีอายุกวาสองพันป ซ่ึงมีรูปราง
ลักษณะเฉพาะ เชน ชอฟา ใบระกา ฯลฯลักษณะเดนเหลานี ้ ถายทอด

มาถึงวัดไทยในปจจุบัน แมจะมีความแตกตางกันบางในแตละภูมิภาค แตองคประกอบใหญๆ ก็ยังคงเหมือนกัน 
สวนวัดในอินเดียหรือเนปาล  มีลักษณะออกไปทางฮินดู  
      5.2 พุทธศิลปะ มีความละเอียดออนมาก  ตองใชชางศิลป ท่ีมีจติศรัทธาในการสรางสรรคผลงาน และมีนายทุน
ท่ีมีความเล่ือมใสศรัทธา จึงจะสามารถสรางผลงานพุทธสถาปตยกรรมท่ีประณีต โดดเดน ดังที่พบเห็นในวัด
โบราณทั้งในตางจงัหวัดและในเมืองกรุง หากพุทธสถาปตยกรรมมาจากอินเดยี ก็ควรมีอะไรหลงเหลือไวใหเหน็ 
แมแตสถูปท่ีพุทธคยาก็มีรูปรางแปลก ฝมือการกอสรางก็ไมประณีต หากเทียบกับพระเจดียในประเทศไทยก็
หางไกลกันมาก   
 5.3 สถานท่ีสรางครอบพระพุทธรปูปางไสยยาสนจําลองในอินเดีย ก็ไมตรงกับท่ีบรรยายไวใน
พระไตรปฎก  ณ เมืองซึ่งอินเดียอางวา เปนกุสินาราย ก็สรางพระพุทธรูปปางไสยาสนที่พระเศียรหนนุหมอน แต
ในพระคัมภีรบรรยายวา ซึ่งประทบันอนโดยใชพระหตัถขวาหนนุพระเศียร เพียงเพราะทีมของ Cunningham ขุด
เจอพระนอนทีต่ําบลกูเซีย ก็ประกาศวา เปนกุสินารา โดยไมดูบรบิทระหวางเมืองตางๆ วา สอดคลองกับพระ
ไตรปฏกหรือไม 

 
 

 
ภาพท่ี 5 พระแทนดงรัง อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี สถานท่ีปรินิพพาน โปรดสังเกตลําแสง
ประหลาด (แสงบุญ) ท่ีถายภาพดวยกลองดจิิทัล เมื่อ

ผูเขียนไปนมัสการพระแทนในพ.ศ.2544 
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 สวนในเมืองไทย ท่ีตําบลเสมา อําเภอสูงเนิน ก็มีพระพุทธไสยาสนสรางจากหินทรายทีมี่ลักษณะตรงตาม
พระไตรปฏก ก็ไมมีใคร “ตู” วา เปนทีป่รินิพพาน เหมือนฝรั่งทีมนัน้ 
 อนึ่ง สถูป เจดีย หรือซากวัด เชน ที่เชตวัน ก็สรางจากกอนอิฐท่ีมีลักษณะและขนาดไมแตตางจากอิฐในสมัย
ปจจุบนั หากเปนส่ิงปลูกสรางในสมัยพุทธกาล แลวจะเปนกอนดนิเผาที่มขีนาดใหญ 16 X 32 ซ.ม. ขึ้นไปดังที่พบ
เห็น ณ สถูปองคแรกของพระธาตุพนมท่ีพังลงมาเม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๘ เพราะคนในสมัยพุทธกาลมีขนาดสูงใหญกวา
คนในปจจบุัน 
 
6.  ภาษามคธ หรือภาษาบาล ี
        ภาษามคธ เปนภาษาของชนชาติไทยโบราณ เนื่องจากเปนภาษาที่บันทึกคําสอนของพระพทุธเจา จึงเรียกวา 
บาล ีซ่ึงแปลวา คําสอน ภาษามคธจงึนิยมเรียกวา ภาษาบาลี 
 ภาษาบาลี เปนของชาวสุวรรณภูมิ แตกลายเปนของอนิเดีย เพราะฝรั่ง เชนกัน หนึง่ใจจํานวนนั้นคือ หมอ 
บลัดเลย ผูรวมกอต้ังโรงพยาบาลศิริราช  และผูกอตั้งโรงเรียนอรุณประดษิฐ จังหวัดเพชรบุรี และเปนผูตั้งโรง
พิมพแหงแรกในประเทศสยาม หมอบลัดเลยเปนผูบอกวา อักษรไทยมาจากอินเดยีใน พ.ศ. ๒๔๑๓2  
 ภาษามคธ มีอักษรที่ใชจารึก เรียกวา อักษรธรรม ซ่ึงออกแบบใหเขยีนตามหลักไวยกรณและหลักการสังโยค
ภาษาบาลี เชน ตําแหนงพยัญชนะและสระจม สระลอย ใบลานสวนใหญที่พบเห็นที่อิสานหรือทางเหนือ ลวนเปน
พระคัมภีรทางพระพุทธศาสนาหรือเก่ียวเน่ืองกันท้ังน้ัน 
 หากภาษาบาลีไมใชภาษาของชาวเหนอืและอิสานแลว เหตุใดการประดิษฐอักษร จึงสอดคลองความตองการ
ใชในภาษาบาลี 
 อักษรขอมก็เชนเดียวกัน เปนอกัษรไทยทีขุ่นขอมไทยประดษิฐขึน้ 15 ปหลังจากนองชายของทาน คอื 
ขุนสือไทย คดิลายสือไทยขึ้นเมือ่ปอิน 1235 (6,765 ปมาแลว)  ลายสือไทยและลายขอมไทยจงึเปนอักษรไทย 
ไมใชของเขมร และไมคําวา “ภาษาขอม”  มีเฉพาะ “อักษรขอม” นักภาษาไทยควรใชคําใหถูกตอง 
 ดังนั้น ภาษาธรรมท่ีใชบันทกึคําส่ังสอนของพระพุทธองคต้ังแตเร่ิมตน ซ่ึงมีหลักฐานวา มีภาษาเขียนแลว 
เพราะพระพุทธองคทรงตรัสคําวา “ใบลานเปลา” “มา ปฎก...ไมใหเช่ือตํารา....” มาต้ังแตคร้ังท่ีทรงพระชนมอยู 
 การสังคายนาพระไตรปฎกคร้ังท่ี ๑ ตองมีการบนัทึกลงใบลานแลว มิใชจดจําหรือเปน “มุขปาฐะ” ดังที่สั่ง
สอนกันวา มีการบันทึกลงใบลานครั้งแรกในสังคายนาครัง้ที่ ๔ ท่ีลังกา 
 ตอไปนี้ แสดงใหเห็นวา ภาษาบาลี อยูในสุวรรณภูมิ 
 6.1 ช่ือเมือง แมน้ํา ปา คนฯลฯ ในสุวรรณภูมิสวนมากใชภาษาบาลี เชนแมนํ้ากุกกนที (แมนํ้ากก) แมนํ้า 
ขรนท ีหรือ แมนํ้าธนนท ี (แมน้ําโขง) ธนมูลนที (แมนํ้ามูล) ชีวายนที (แมนํ้าชี) ลัมภคารีวัลย (ลําปางหลวง) ฯลฯ 
จึงมั่นใจวา ภาษามคธหรือภาษาบาลี เปนภาษาด้ังเดมิท่ีชาวไทยลาวใชในแดนสุวรรณภูมิ ดังนั้นแควนมคธ จึง
นาจะอยูในแดนสุวรรณภูมิมากกวาอยูในอินเดีย 
 แมแตคําวา “ของลับ” ทีใ่ชกันในภาษาไทยและลาว ก็เปนภาษาบาลี คือ “คุยห” ท่ีมีการแผลงสระอุ เปน ว 
(ภาษากลาง) หรือ ตัดไปเลย (ภาษาอิสาน) สวน “ห” เสียงหายไป  

                                                                 
2 มีฝร่ัง ๓ คนในเมืองไทยท่ีไดสรางความสับสนเก่ียวกับภาษา ศาสนา และประวัติศาสตรไทย คือ หมอบลัดเลย ท่ีบอกวา อักษรไทย
มาจากอินเดีย อเล็กซานเดอร คันนิงแฮมท่ีเขียนประวัติพระพุทธศาสนาและทําใหพระพุทธเจากลายเปนชาวอินเดีย และยอรช เซเดย 
คนหลังสดุนี่ ทําใหบรรพบุรุษไทย หนีหัวซุกหัวซุนมาจากทางใตของจนี และบอกวา ชาวไทยเปนเผามงโกล 
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 อีกคําหนึ่งคือ กาลามะ ที่มาของ “กาลามสูตร” ก็มาจากพวก “กุลา” แผลง อุ เปน อะ และเปนอา ชาวกุลาเปน
ชนเผาหน่ึงทางภาคอิสาน อาศัยอยูแถวทุงกุลารองไห 
 หลักฐานเอกสารหน่ึงท่ีแสดงวา ภาษาบาลีเกิดขึ้นในดนิแดนไทย คือ หนงัสือ Seleced Papers on Pali 
Studies ของ O. von Hinuber สํานกัพิมพ The Pali Text Socity , Oxford, 1994. ท่ีมีเน้ีอหาบางตอนไดกลาวถึง คํา
วา "บาล"ี วา ชาวตะวันตกไดรูจักคําวา "บาล"ี หรือ "ภาษาบาลี" เปนครัง้แรกในศตวรรษที ่17 โดย M.  Simon de 
la Loubere ซึ่งเปนเอกอัครราชฑูตของพระเจาหลุยสที่ 14 แหงราชอาณาจักรฝร่ังเศส ไดถูกสงมาประจําที่ไทย ใน
สมัยสมเดจ็พระนารายณมหาราช เมื่อ ค.ศ.1687 (พ.ศ. 2230) โดยกลาววา บาลีเปนภาษาทีค่ณะสงฆไดใชกันอยาง
แพรหลาย หลักฐานน้ีสนับสนุนวา ภาษาบาลีเกิดในประเทศไทย และแสดงใหเหน็วา ชาวตะวันตกไดรูจักภาษา
บาลีครั้งแรกจากประเทศไทย จึงเปนทีน่าสงสัยวา ทําไมฝร่ังไมไดรูจักช่ือ "บาล"ี นี้จากที่อืน่ ทั้งๆ ที่ในสมัยนัน้
ฝร่ังตะวันตกจากประเทศตาง ๆ ไดออกไปลาอาณานิคมในเอเชีย โดยเฉพาะอยางยิ่งในศรีลังกาและอินเดีย ฯลฯ 
แตก็ไมมีการกลาวถึงภาษาบาลีเลย มีท่ีกลาวถึงก็เฉพาะภาษาสันสกฤต (ท่ีชาวอังกฤษบางคนช่ือ James Prinsep 
เปนผูเช่ียวชาญ) อาจเปนไปไดวา ภาษาบาลีที่คณะสงฆในแถบประเทศอืน่ ๆ ใชนั้น ไมไดมีการใชกันอยาง
กวางขวาง หรือเดนชัดเทากับทีใ่ชในประเทศไทย เพราะประเทศไทยเปนตนฉบับของภาษาบาลี จึงมีการใชภาษา
บาลีกันอยางแพรหลาย แมวาเวลาจะหางจากสมัยพุทธกาลต้ัง สองพันปมาแลว (ขอมูลจาก คุณกฤตกิตติศักด์ิ ไพ
ตรีจิตต นักศึกษาประวัติพุทธศาสนา-ไตหวัน) 
 6.2 วัฒนธรรม ของสุวรรณภูมิมีมายาวนาน ตามการศึกษาจากกระเบ้ืองยางท่ีคูบวัของพระราชกวี (อํ่า ธัมม
ทัตโต) แหงวัดโสมนัสวิหาร     
 ถาเทียบกับภาพยนตร ก็คลายกับวา Episode 1 2 3 หรือหนงัมวนแรกๆ ท่ีบอกวา อินเดียนําวัฒนธรรมไปจาก
ดินแดนสุวรรณภูมิเม่ือหลายพันปมาแลวเกิดสูญหายไป เหลือแต Episode 4, 5, 6 หรือหนงัมวนหลังๆ ท่ีฉายให
เห็นวา วัฒนธรรมอินเดียแผซานมาถึงดินแดนสุวรรณภูมิ อะไรตออะไรจึงกลายเปนของอินเดียหมด แมแตศาสนา
พราหมณ ภาษาบาลี เปนตน 
 
7. หลักฐาน/ตํานานไทย 
 พงศาวดารเหนือและใบจารลาว ไดอางอิงหลักฐานการเกิดพระธาตุและเจดียตางๆ ไวมากมาย 
 ในพงศาวดารเหนือ มีการระบุเร่ืองราวท่ีเก่ียวโยงกับพุทธประวัติ และการเกิดเมืองตางๆ เชนโยนกเชียงแสน 
และการท่ีพระพุทธองค พรอมกับพระยาอโศก กับพระอานนท หรือพระเถระองคอืน่เสดจ็ไป ณ ที่ตางๆ ได
ประทานพระเกศาใหเจาเมือง หรือชาวบานเก็บไวบูชาพรอมกับพยากรณวา ที่แหงนั้นในอนาคต จะเกิดอะไรขัน้ 
มีใครมาครอง แลวจะเปนที่ตั้งของพระบรมธาตุเจดีย หรือวิหารช่ืออะไร ดังปรากฏในตํานานพระเจดียแตละแหง 
 สวนในใบลานจารของลาว ก็มีการเอยช่ือ เมืองทีป่รากฏในพระไตรปฎก เชนเมืองคนัธาง เมืองสาเกต เมือง
ปาวาย และเช่ือกันตอเน่ืองกันมาวา พวกเขาสืบเช้ือสายมาจากพระเวสสันดร เปนตน 
 ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา มีการกลาวถึงชมพูทวีปในพระราชสาสนของพระมหาจักรพรรดิถึงพระเจากรุง
หงสาวดีเพ่ือสงบศึกษาเนื่องจากพระเจากรุงหงสาวดีจับพระราเมศวรและพระมหินทรได และกลาวถึง “กุรุราฐ” 
“อินทปตถ” เมื่อคราวพระนเรศวรยกกองทัพไปทําปฐมกรรมพระยาละแวก 
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 ในสังคีติยวงศ ไดกลาวไวชัดเจนวา กรุงสุโขไทยปุระ ณ สยามประเทศ ต้ังอยูในชมพูทวีป ในหนา ๒๘๒ 
และในที่อืน่ๆ อีกหลายแหง 

 
 ในประกาศเทวดา เม่ือคร้ังสังคายนาพระไตรปฏกในรัชกาลท่ี ๑ พ.ศ. ๒๓๓๑ ระบุไวชัดเจนหลายแหงวา 
พระพุทธโฆษาจารย ไปแปลพระไตรปฏก จากสิงหลภาษาเปนมคธภาษา ...มาไวใน ชมพูทวีป หากชมพูทวีปเปน
อินเดีย ก็ตองเขียนวา “...นําไปยัง” ชมพูทวีป 
 

 
ภาพท่ี 7 หลกัฐานใน “สังคติียวงศ” ท่ีแสดงวาชมพูทวีปคือดินแดนท่ีเปนท่ีต้ังของไทย 

 

 
ภาพท่ี6 แสดงสาสนของพระมหาจักรพรรด์ิไปถึงพระเขาหงษาวดีเพ่ือสงบศึก มีระบุคําวา ชมพูทวีปอยูดวย 
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ภาพที ่8 หลักฐานในประกาศเทวดา คร้ังรัชกาลท่ี ๑ พ.ศ. ๒๓๓๑ ที่ระบุวา พระพุทธโฆษาจารยไปแปลพระ
ไตรปฏกจากศรีลังกาแลวนํามาชมพูทวีป แสดงวา การสังคายนา พ.ศ. ๒๓๓๑ กระทําท่ีชมพูทวีป คือ เมืองไทย 

 

 
ภาพท่ี 8 หลักฐานจากสังคีติยวงศท่ีระบุวา พระพุทธโฆษาจารยไดแปลพระไตรปฎกจากศรีลังกามาไวในชมภูทวีป 

 
8. ขอสังเกตเพ่ิมเติม  
 นอกจากทีก่ลาวมาขางตน มีขอสงัเกตอื่นๆ บางประการเก่ียวกับปรากฏการณในทางพระพุทธศาสนา อาท ิ 
      ๑) หากพระภิกษุอยูในเนปาล ซ่ึงอยูเชิงเขาหิมาลัย อากาศคงหนาวมาก พระภิกษุจะอยูไดอยางไรโดยครองจวีร
บางๆ ไมก่ีช้ิน และไมสวมรองเทา ย่ิงในชวงสองพันปมาแลวคงหนาวเยือกเย็นกวาปจจุบันเปนอยางมาก (แค ๓๐ 
ป กรุงเทพก็มีอากาศเย็นกวาในปจจบุัน)๒) ไมมีการเอยถึงหิมะ ในความหมายของ Snow ในพระไตรปฎก แตใช
เฉพาะหิมะในความหมายวา มีความเย็น จนกลายเปนนํ้าคาง ปาหิมพานต  (หิมะ + วนต) คือ ปาท่ีมีความเย็น หรือ
ปานํ้าคาง จึง หมายถึงปาดงดิบทางเหนือ หรืออิสาน ซึ่งปจจุบัน ก็ยังมีหมอกเปนน้ําคางฝอยเม็ดโตๆ พร่ังรูลงมา
ใหเห็นกันอยู ปาหมิพานต ก็เสียงส้ันหายไปเปน ภูพาน 
      ๓) ฤาษีทีห่มหนังเสือ ไมปรากฏในอินเดีย พบเหน็แตในเมืองไทย เพราะอากาศเมืองไทยเอือ้ที่จะใหฤาษหีม
หนังเสือได 
      ๔) คําวา “คงคา” นาจะหมายถึงแมน้ํา มากกวา เปนชื่อแมน้ํา ในความหมายเดียวกับคําวา นท ี เชนในจารึกวัด
ศรีชุมท่ีวา  “...ชาวสิงหลหาบาน ขามน้ําคงคาพายมาสาธุการ เสียงรองมี่โกลาหลหนักหนา เขาอาราธนาพระบมี
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เสด็จลงมา เขาใหกูอาราธนาพระจึงลงมาประทักษิณรอบพระเจดียทอง แลวผยองขึ้นเมื้อเลา กูมีศรทัธาหนักหนากู
จึงทอดตน กูโอยทานใหชีวิตขาดวาจักทําศาสนาในลังกาทวีป จักฟงคําพระเปนเจาทุกประการ แล พระเปนเจาจึง
มาฉวัดรอบสุวรรณเจดีย รัศมีกระเลียก งามหนักหนา....ดังกงเกวียนแกว แลวพระคีวาธาตุจึงเสด็จเขาในโกศทอง 
ฝูงพระธาต.ุ...จึงเขามาสูพระเจดีย ดังผึ้งพา..เขามาสูรังน้ันแล กูจึงลุกข้ึนอัญชุลี...ลองมา....มาพระศรีรัตนมหาธาตุ
เจากู ลูกหน่ึงมีพรรณงามดังทองรัศมีเทาลูกหมาก....เสด็จมาแตกลางหาวลงมาฉวัดเฉวียนรอบตนทานแลจึงเสด็จ
ขึ้นอยูเหนือหัว และพระรัตนธาตุจึงเสด็จมาอยูก่ึงหนาผากพระศรีสรัทธาราชจุฬามุณีศรีรัตนลังกาทวีป จึงยอสอง
มือรับเอาและไหวพระเกศธาต ุ เสนหน่ึงเล่ือมงามควางแตบนสพัดเหนือหัวพระศรีสรัทธาราชจุฬามุณี ญีนศรัทธา
นํ้าตาถ่ังตกหนักหนาบูชาท้ังตน อกเขาซองท้ังหลายบมีวาถีเลย  
 “ชาวสิงหลทั้งหลายเหน็อัศจรรยดังอันเขาจงึชันทอดตนไหว สนนทพัดเบญจางคนอนพกชัง ตีนพระ
ศรีสรัธาราชจุฬามุณี คนท้ังหลายไหว......เต็มแผนดนิ อุปมาดังเรียงทอนออยไวมากดามดาสเต็มท่ีสถานน้ันแล เขา
จึงขึน้บังคม ลางคนวาราชกุมารมหาสามีหนอพุทธางจริงแลนะ เขาจงึเอานํ้ามาลางตีนพระมหาสามีสุมเอานํ้ากิน 
ขุดเอาดินท่ีพระมหาสามีศรีสรัทธาราชจุฬามุณี เหยียบที่ใดยอตนีที่นั้น ขดุเอาดนิทีน่ั้นอันคันเอาไปไหวบูชา  
 “รุงน้ันพระมหาธาตุสองลูกเรือง...ดังดาวคอยเสด็จไปกลางหาวกอน พระศรีสรัทธาราชจุฬามุณี จงึขามน้ํา
คงคาไป .....ชั่วคืนหนึ่ง พระเจาเสด็จเขาในโกศ สงแลวเม่ือรุงจึงเสด็จออกอยูบัดแมง ใหคนทั้งหลายเห็นศรัทธา
สาธุการแลจึงเสด็จคืน เรืองเทากงจักรกล้ิงไปกลางหาวสู...เจดียทองทีเ่กา รัศมีถูกซานตองพรายเรืองงามซ่ึงแสง
พระอาทติย เมื่อพุงขึ้น พระเปนเจาท่ีน้ันปาฏิหาริยไดสามสิบเอ็ดวัน เหียมพระเปนเจาปาฏิหาริย ดงัอันเพื่อจักให
สําแดงแกคนทัง้หลาย ใหไปชวยญธรรมในลังกาทวีป เปนมหากุศลใหญ ใหปรากฏแกพุทธศาสนา บางแหง ไปถึง
อรัญญิกนอกเมืองกําพไล ชาวสิงหลจึงประดบัธชปฏากทปีธูปคนธมาลา….” 
 จากคําอานจารึกขางตน ทําใหสงสัยวา ลังกาทวีปของชาวสิงหลอยูที่ไหนกันแน เพราะมีชวงหลังที่ประเทศ
ศรีลังกาอาจไรศาสนาพุทธแลว เพราะถูกฝรั่งปอตุเกตทําลาย ฆาพระสงฆจนหมดส้ิน รวมทั้งบดพระเขี้ยวแกว 
โปรยลงทะเลทีเ่มืองแคนดี ้ในศรลัีงกา และกลับมีพระพุทธศานาอีกคร้ังเม่ือพระอุบาลีและคณะเดินทางไปฟนฟู
ใน พ.ศ. ๒๓๙๖ 
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 ในดินแดนสุวรรณภูมิมีสถานที่เรยีกวา ลังกา อยูหลายแหง เชน ลังกาวี ลังกาคาม ภูลังกา ลังกาพะโค และ
เกาะลังกา (วัดเขาสาริกา) ซึ่งเปนที่อยูของทศกรรณ ตามทีป่รากฏในเรื่อง รามเกียรต์ิ ซ่ึงก็ไดกลายเปนของอินเดีย
ไปแลว โปรดสังเกตวา หลวงพอ พระมหาเถรศรีสรัทธาราชจุฬามุณีศรีรัตนลังกาทวีป เดินทางขามแมคงคาหนึ่ง
คืน จึงไปถึงดินแดนที่เรียกวา ลังกา... หากเปนลังกาในประเทศลงักา หลวงพอและชาวสิงหลจะไปถึงไดอยางไร 

โดยใชเวลาเพียงคนืเดียว? 
 ๕) ชาวศรีลังกาเองก็เช่ือวา ประเทศสยามอยูในชมพูทวีป ดังปรากฏในพระสมณสันเทศ (จดหมาย)ของ
พระศิรินิวาศราชครู ตําแหนงทุตยิสังฆนายก เมืองศิริวัฒณราชธานี (แคนดี) ศรีลังกา ถึงเจาฟามงกุฎเม่ือยังทรง
ผนวชความวา “...ไดสงสมณสันเทศนี้ ถวายมายังสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟงมงกุฏ ทรงพระนามวชิรญาณ
เถระ อันทรงสถิตคณะวัดบวรนิเวศวิหาร ณ กรุงรตันโกสินทรเทพมหานครในชมพูทวีป...”  แสดงวา ทางศรีลังกา
ก็ถือวา ไทยอยูในชมพูทวีป ดังภาพจากหนังสือ "ประดษิฐานพระสงฆสยามวงศในลังกาทวีป พระนิพนธของ
สมเดจ็กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (สํานักพิมพมติชน ๒๕๔๖) หนา ๔๖๗ 

 
ภาพท่ี 9 หลกัฐานที่แสดงวา เขาสมณกูฏอยูจังหวัดพิษณุโลกตามศิลาจารึก หลกัที่ ๘ หนา ๔ 

 
ภาพท่ี 10 หลกัฐานที่แสดงวา ชาวลงักาถือวา ชมพูทวีปเปนท่ีต้ังของประเทศไทย 
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 ๖) พระพุทธบาทท่ียอดเขาสมกูฎท่ีเช่ือวา อยูที่ศรีลังกา ก็พบหลักฐานจากศิลาจารึก หลักที่ ๘ หนา ๔ วา อยู
ที่เมืองสองแคว คือ พิษณุโลก ตามที ่ศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ ณ นคร ไดแปลไว ดังภาพในหนากอนน้ี 
 
สรุป  
 จากการศึกษาในระยะที่ ๑ ซ่ึงเปนการศึกษาเอกสาร เปนที่ยืนยันแนนอนวา ชมพูทวีป คือ ดินแดนท่ีเปนท่ีต้ัง
ของ ไทย ลาว เขมร พมา และมอญ  เปนเวลาประมาณ ๑๒๕ ปนับตั้งแตปที่ Sir Alexander Cunningham ได
เผยแพรแนวคิดไปประมาณ  พ.ศ. ๒๔๒๐ จนเกิดกระแสความเช่ือวา พระพุทธศาสนาอุบัตขิึ้นในอนิเดีย เผยแพร
ไปท่ัวโลก ถึงเวลาแลวหรือยังท่ีเราชาวชมพูทวีปตัวจริง จะกระทําความจริงใหปรากฏมิ ใชเพ่ืออวดความย่ิงใหญ
แหงดินแดนสุวรรณภูมิ แตเพือ่ความถูกตอง และทวงสิทธิ์อันชอบธรรม เพ่ือมิใหผูมีอาํนาจ สามารถบิดเบอืนได
อยางลอยนวล  คณะสงฆเองก็ควรพิจารณาอยางถองแท เพ่ือใหหลุดจากโมหะ คือความหลงท่ีฝร่ังหยิบย่ืนให  หาก
ยังมีความหลงอยูวา พระพุทธองค เปนชาวอินเดีย ศีลขอมุสา ก็จะวิบัต ิ แลวจะเปนอุปสรรคตอการหลุดพนอยาง
แนนอน.  
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