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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
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สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพกับสุวรรณภูมิศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง*
เรื่องราวของดินแดนที่มีนามว่า “สุวรรณภูมิ” อยู่ในความสนใจ
ของนักวิชาการทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยมาช้านาน หนึ่งในนั้นคือ
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ พระองค์เป็นผู้มีบทบาทต่อ
“สุวรรณภูมิศึกษา” ของนักวิชาการไทยอย่างแท้จริง พระวินิจฉัยหลาย
ประการยังคงได้รับการอ้างอิงถึงตราบจนกระทั่งปัจจุบัน
เป็นที่ทราบกันดีว่าดินแดนสุวรรณภูมิหรือแผ่นดินทองปรากฏ
นามอยูใ่ นหลักฐานลายลักษณ์อกั ษรต่างๆมาเนิน่ นานนับพันปี บ้างเขียน
ขึน้ ในประเทศอินเดีย ศรีลงั กา จีน เปอร์เซีย และชาติตะวันตก แต่ละ
ชาติเรียกชือ่ ดินแดนแห่งนีแ้ ตกต่างกันออกไป แต่ล้วนมีความหมายเช่น
เดียวกันว่าเป็น “ดินแดนทอง”
นักวิชาการที่ค้นคว้าเรื่องราวของสุวรรณภูมิต่างเชื่อว่าบ้านเมือง
แห่งนีค้ งมีศนู ย์กลางอยูท่ ใ่ี ดทีห่ นึง่ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บาง
ท่านเชือ่ ว่าอยูใ่ นดินแดนประเทศพม่า โดยมีเมืองสะเทิมเป็นศูนย์กลาง
สำ�คัญ ทว่านักวิชาการชาวไทยหลายท่านเห็นว่าศูนย์กลางน่าจะอยูใ่ น
พืน้ ทีภ่ าคกลางของไทยมากกว่า คงไม่ผดิ นักหากจะกล่าวว่าความคิดนีม้ ี
รากฐานจากพระวินจิ ฉัยของสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ พระ
วินจิ ฉัยของพระองค์ทรงเน้นให้เห็นว่าสุวรรณภูมเิ ป็นสถานทีท่ พ่ี ระสมณทูต
ของพระเจ้าอโศกมหาราชมาเผยแผ่พทุ ธศาสนา ทำ�ให้สวุ รรณภูมใิ นฐานะ
*

ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ดังกล่าวฉายแสงชัดตราบจนปัจจุบนั
สุวรรณภูมศิ กึ ษาของสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ทัง้ ใน
ฐานะทีม่ ภี าคกลางเป็นศูนย์กลาง และเป็นสถานทีต่ ง้ั มัน่ พุทธศาสนา จะ
เป็นประเด็นหลักทีจ่ ะกล่าวถึงต่อไปข้างหน้า

๑. สุวรรณภูมศิ กึ ษาของสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
กับความสำ�คัญของเมืองนครปฐมและเมืองอู่ทอง 		
ความคิดเรื่องสุวรรณภูมิมีศูนย์กลางอยู่ที่ภาคกลางของไทยเกิด
ขึ้นจากพระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หลักฐานที่เก่าที่สุดเท่าที่ทราบในขณะนี้ย้อนกลับไปได้ถึง พ.ศ. ๒๓๘๗
คือพระสมณศาส์นที่ส่งไปยังศรีลังกา พระองค์พระราชนิพนธ์ขึ้นตั้งแต่ยัง
ทรงผนวชอยู่ มีข้อความหนึ่งกล่าวถึงสุวรรณภูมิที่ชวนให้เข้าใจว่าหมาย
ถึงดินแดนประเทศไทยว่า
“...ครั้นเมื่อพระราชธานีได้ประดิษฐานอยู่ในสยาม
รัฐ อันบังเกิดเปนที่ตั้งแห่งประวัติของอุดมรัตน์คือ
พระสาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ทั้งได้เปน
พระนิ ว าสสฐานอั น ประเสริ ฐ ที่ ป ระทั บ เนื อ งนิ ต ย์
แห่งสมเดจพระเจ้ามหาราชาธิราช บรมธรรมิก ผู้
เปนเจ้ า เปนใหญ่ ยิ่ ง อั น ประเสริ ฐ ของรั ฐ ทั้ ง หลาย
คือแคว้นสุวรรณภูมิตั้งแต่แคว้นลาวทั้งสิ้นมา...” ๑
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. สมณศาสน พระเถระธรรมยุติกา มีไปยังลังกา
ทวีป. (พระนคร : บำ�รุงกิจนุกูลกิจ, ๒๔๖๘.), หน้า ๒๐.
๑

๓
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เมื่อพระองค์ข้ึนครองราชสมบัติพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับ
สุวรรณภูมวิ า่ มีศนู ย์กลางอยูใ่ นดินแดนไทยก็มมี ากขึน้ ขอบเขตการศึกษา
ค้นคว้าของพระองค์ม่งุ เน้นในเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนาของพระเจ้า
อโศกมหาราชไปสูบ่ า้ นเมืองอืน่ ๆ พระองค์มพี ระบรมราชวินจิ ฉัยว่าพระ
ปฐมเจดียเ์ ป็นสถูปทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ในประเทศไทย สร้างขึน้ ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๑๘
ตัง้ แต่ครัง้ ทีพ่ ระเจ้าอโศกมหาราชแบ่งพระบรมสารีรกิ ธาตุไปประดิษฐานยัง
ดินแดนต่างๆ ๒ นอกจากนีพ้ ระองค์ทรงกล่าวถึงจารึกคาถาเย ธมฺมา ทีพ่ บ
จากบริเวณพระปฐมเจดียว์ า่ เก่าแก่จนถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชด้วย ๓
พระบรมราชวินจิ ฉัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่
ชีใ้ ห้เห็นถึงความเก่าแก่ของนครปฐมและพระปฐมเจดีย์ จะเป็นฐานสำ�คัญ
ต่อพระวินจิ ฉัยเรือ่ งสุวรรณภูมขิ องสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ มี
การขยายความและเสนอข้อคิดเห็นใหม่ๆตามหลักฐานทีค่ น้ พบภายหลัง
ทีน่ า่ สนใจคือการเชือ่ มโยงนครปฐมหรือเมืองโบราณอืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง
กัน อาทิ เมืองอูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้ากับสุวรรณภูมอิ ย่างชัดเจน
พระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนาสู่ดินแดนไทยตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศก
มหาราช เป็นพื้นฐานสำ�คัญต่อพระวินิจฉัยของสมเด็จฯ กรมพระยา
ดำ�รงราชานุภาพ พบได้ในพระนิพนธ์หลายเรื่อง อาทิ “ตำ�นานหนังสือ
พระราชพงศาวดาร” ซึ่งพระองค์นิพนธ์ขึ้นเป็นส่วนนำ�ของพระราชเจ้าพระยาทิพากรวงศ์, เรื่องพระปฐมเจดีย์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (พระนคร : โรงพิมพ์ไทยแบบ
เรียน, ๒๕๑๑), หน้า ๔.
๓
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, “ศิลาจารึกที่ศาลเจ้า พระปฐมเจดีย์” ใน ประชุม
ศิลาจารึกสยามภาคที่ ๒ (พระนคร : โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๒), หน้า ๖-๘.
๒

ดำ�รงวิชาการ

ฉบับพิเศษ : ธันวาคม ๒๕๕๕

สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
กับสุวรรณภูมศิ กึ ษา

๔๕45

พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา พิมพ์เผยแพร่ครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๕
พระองค์กล่าวถึงโบราณวัตถุสถานในพุทธศาสนาที่พบมากทางพื้นที่ด้าน
ตะวันตกของลุม่ แม่น�ำ้ เจ้าพระยา ว่าเป็นของเก่าแก่ตง้ั แต่ครัง้ พระเจ้าอโศก
มหาราช ๔
พระนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับสุวรรณภูมิของสมเด็จฯ กรมพระยา
ดำ�รงราชานุภาพ มักเน้นในประเด็นพุทธศาสนาเป็นสำ�คัญ โดยเฉพาะ
เรื่องราวที่พระเจ้าอโศกมหาราชโปรดให้สังคายนาพุทธศาสนาครั้งที่ ๓
และพระโมคคัลลีบุตรส่งพระโสณเถระและพระอุตตรเถระมาเผยแผ่
พุทธศาสนายังสุวรรณภูมิ ทว่านอกเหนือไปจากการอ้างอิงคัมภีร์พุทธ
ศาสนาแล้ว พระองค์ยงั ทรงอ้างอิงผลงานวิชาการทีท่ �ำ โดยนักวิชาการต่าง
ประเทศ เช่น Rysh Davids
ข้อวินจิ ฉัยของ Rysh Davids ระบุวา่ สุวรรณภูมนิ า่ จะได้แก่พน้ื ที่
ประเทศพม่าตัง้ แต่ยา่ งกุง้ จนถึงสิงคโปร์ในคาบสมุทรมลายู ๕ ความคิดนี้
ส่งผลต่อพระวินจิ ฉัยของสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพเป็นอย่าง
ยิง่ เห็นได้จาก “ตำ�นานหนังสือพระราชพงศาวดาร” ซึง่ เป็นส่วนนำ�
ของพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา พระองค์ทรงอ้างถึงทีต่ ง้ั
ของสถานที่ท่ีสมณทูตของพระเจ้าอโศกมหาราชเดินทางไปเผยแผ่พุทธ ๓
ศาสนาไว้ตามความเห็นของ Rysh Davids โดยในส่วนของสุวรรณภูมพิ ระ
ราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา พระองค์ทรงอ้างถึงที่ตั้งของ
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ, “ตำ�นานหนังสือพระราชพงศาวดาร” ใน พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๐๕), หน้า ๓๒-๔๒.
๕
T. W. Rhys Davids, Buddhism: Being a Sketch of The Life and Teachings of Guatama, The Buddha (Delhi : Indological Book House, 1973), p. 227.
๔
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สถานที่ที่สมณทูตของพระเจ้าอโศกมหาราชเดินทางไปเผยแผ่พุทธศาสนาไว้ตามความเห็นของ Rysh Davids โดยในส่วนของสุวรรณภูมิ
พระองค์ระบุไว้ว่าได้แก่เมืองมอญและแหลมมลายู ๖ พระองค์ประทาน
ความเห็นต่อไปว่า สุวรรณภูมิอาจเป็นชื่อเรียกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทั้งหมดก็ได้ ความว่า
“...ความจริงจะเป็นดังอธิบาย ของอาจารย์รสิ
เดวิดส์ คำ�ทีเ่ รียกว่าสุวรรณภูมปิ ระเทศจะหมายความ
ว่าประเทศทางนี้ ตัง้ แต่ประเทศรามัญลงมาจนถึง
ประเทศสยามข้างฝ่ายตะวันตก หรือบางทีจะตลอด
ออกไปจนถึงเมืองญวนทุกวันนี้ ในครัง้ นัน้ จะรวม
เรียกกันว่า สุวรรณภูมปิ ระเทศทัง้ สิน้ ...” ๗
ทว่าขณะเดียวกันพระองค์ทรงขยายความถึงหลักฐานในภาค
กลางของดินแดนไทยว่าชัดเจนกว่าดินแดนมอญ หนึง่ ในหลักฐานทีท่ รง
นำ�มาใช้คอื การอ้างอิงถึงชือ่ ของเมืองโบราณอูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งอาจนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมโยงเมืองโบราณอู่ทองเข้ากับ
สุวรรณภูมิ ความว่า
		
“...เมืองโบราณชื่อว่าสุวรรณภูมิ คือเมือง
อูท่ องของเรามี แม้จะว่าด้วยเรือ่ งทองทีเ่ ป็นเหตุให้
เรียกว่า ประเทศสุวรรณภูมิ ในเมืองมอญไม่มบี อ่ ทอง
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๙.
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ, “ตำ�นานหนังสือพระราชพงศาวดาร” ใน พระราช
พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๐๕), หน้า ๔๐.
๖

๗
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มามี ในเมืองเรา ก็เป็นพยานอยู่...” ๘
พระนิพนธ์เรื่องอื่นๆ ของพระองค์ย้ำ�ให้เห็นความสำ�คัญของ
เมืองโบราณอู่ทองอยู่หลายครั้งหลายหน โดยเฉพาะความเป็นเมือง
เก่าแก่เทียบได้กับเมืองนครปฐมโบราณ ซึง่ เก่าแก่แต่ครัง้ พระเจ้าอโศก
มหาราชทรงเผยแผ่พุทธศาสนาเข้ามา และทรงย้ำ�ว่าชื่อเมืองอู่ทองก็
คือคำ�เดียวกันกับสุวรรณภูมินั่นเอง
พระวินิจฉัยถึงอายุสมัยของเมืองอู่ทองมีตัวอย่างดังความที่คัด
มา ดังนี้
		
“...ตรวจดูภมู สิ ถานเห็นเป็นเมืองใหญ่ มีก�ำ แพง
เมือง ๒ ชัน้ และมีสระใหญ่ๆ ขุดไว้หลายสระคล้าย
กับเมืองสุโขทัยเก่า ข้างในเมืองมีโคกอิฐซึง่ พึงเห็นได้
ว่าเป็นวัดวาของเก่าแก่มากมายหลายแห่ง พระเจดีย์
ทีย่ งั คงรูปอยู่ก็มีบ้าง ได้ตรวจค้นดูของเก่าทีจ่ ะเป็น
พยานอายุของเมืองนี้ ได้พระพุทธรูปทีเ่ ป็นฝีมอื เดียว
กับพระทางพระปฐมเจดีย์มีอยู่บ้าง และได้สืบถาม
ตามชาวบ้าน ถึงสิง่ ของโบราณทีข่ ดุ ได้ในเมืองนี้ ก็ได้
๓
เงินเหรียญตราสังข์อย่างเดียวกับที่ขุดได้ท่ีพระประ
โทน จึงสันนิษฐานว่า เมืองนีจ้ ะเป็นเมืองสมัยเดียว
กับเมืองโบราณทีพ่ ระปฐมเจดีย.์ ..” ๙
เรื่องเดียวกัน, หน้า๔๐.
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ, “เรือ่ งเมืองอูท่ อง จากรายงานเสด็จตรวจราชการเมือง
สุพรรณบุร”ี ใน โบราณวิทยาเรือ่ งเมืองอูท่ อง (พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๐๙), หน้า ๒๘.

๘
๙
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ส่วนการย้�ำ ชือ่ เมืองอูท่ องว่าสัมพันธ์กบั สุวรรณภูมิ มีวา่
		
“...ในหนังสือโบราณเช่นหนังสือจารึกหลักศิลา
ทีเ่ มืองสุโขทัยเป็นต้น เมือ่ กล่าวถึงเมืองสุพรรณ ย่อม
เรียกว่าเมืองสุวรรณภูมิ หาได้เรียกว่าเมืองสุพรรณบุรี
ไม่ คำ�ว่า อู่ ย่อมแปลได้เป็น ๒ นัย แปลว่าเปลก็ได้
หรือจะแปลว่าเป็นทีม่ ที เ่ี กิด ดังเช่นคำ�ทีใ่ ช้พดู กันอยูว่ า่
อูน่ �ำ้ อูข่ า้ ว เช่นนีก้ แ็ ปลได้ เพราะเหตุนน้ั คำ�ว่าสุวรรณภูมิ
ถ้าจะแปลว่าอูท่ องจะใช้ได้หรือไม่ ถ้าใช้ได้ เมืองโบราณ
นีช้ อ่ื เดิมทีเ่ รียกภาษาไทยคงเรียกว่าเมืองอูท่ อง เมือ่ ไป
เรียกในภาษาบาลีจงึ ใช้วา่ สุวรรณภูม.ิ ..” ๑๐
และ

๑๐
๑๑

		
“...เหตุไฉนในจารึกของพ่อขุนรามคำ�แหงจึง
เรียกชือ่ เมืองท้าวอูท่ องว่า เมืองสุพรรณภูมิ ก็ศพั ท์ ๒
ศัพท์นน้ั เป็นภาษามคธ คำ�ว่า สุพรรณ แปลว่า ทองคำ�
และคำ� ภูมิ แปลว่า แผ่นดิน รวมกันหมายความว่า
แผ่นดินอันมีทองคำ�มาก ถ้าใช้เป็นชือ่ เมืองก็ตรงกับ
ว่าเป็นเมืองอันมีทองมาก พอนึกขึน้ เท่านัน้ ก็คดิ เห็น
ทันทีวา่ สุพรรณภูมิ นัน้ ตรงกับชือ่ อูท่ อง ในภาษา
ไทยนัน่ เอง...” ๑๑

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๐.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๑.
ดำ�รงวิชาการ

ฉบับพิเศษ : ธันวาคม ๒๕๕๕

สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
กับสุวรรณภูมศิ กึ ษา
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สำ � หรั บ พระวิ นิ จ ฉั ย เรื่ อ งเมื อ งนครปฐมโบราณกั บ การเป็ น
ศูนย์กลางของสุวรรณภูมินั้น สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
ทรงได้รับพระดำ�รินี้มาจากพระบรมราชวินิจฉัยเรื่องพระปฐมเจดีย์
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่พระองค์ก็ทรงอธิบาย
ขยายความเพิ่มเติมไปอีก ดังความว่า
		
“...ความจริงมีอยูอ่ ย่าง ๑ ซึง่ ผูศ้ กึ ษาโบราณคดี
ในประเทศอื่นยังไม่ทราบ คือว่าในสยามประเทศ
ทางตะวันตก มีเมืองโบราณอยูเ่ มือง ๑ มีรอยพระ
สถูปเจดีย์วิหารมากมายบรรดาเมืองทางสุวรรณภูมิ
ประเทศนี้ ทัง้ เมืองพม่ารามัญจนตลอดแหลมมลายู
ไม่มเี มืองไหนใหญ่โตเก่าแก่กว่าเมืองทีว่ า่ นี.้ .. ทุกวันนี้
เรียกชือ่ ว่าเมืองนครปฐม...” ๑๒
พระองค์มีพระวินิจฉัยต่อไปว่า เมืองนครปฐมเป็นสถานทีร่ บั
พุทธศาสนามาแต่ครั้งพระเจ้าอโศกมหาราช เพราะมีหลักฐานต่างๆ
ปรากฏอยูช่ ดั ประการแรกคือรูปทรงของพระปฐมเจดียอ์ งค์เดิมเป็นไป
อย่างสถูปสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ประการทีส่ องคือได้พบธรรมจักร
ศิลาจำ�นวนมาก ซึง่ เป็นปูชนียวัตถุแทนองค์พระพุทธรูป สอดคล้องกับ ๓
การค้นคว้าเรื่องโบราณคดีของอินเดียว่าครั้งพระเจ้าอโศกมหาราชยัง
ไม่มกี ารสร้างพระพุทธรูป แต่ใช้สญ
ั ลักษณ์อน่ื ๆ แทน ๑๓
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ, “ตำ�นานหนังสือพระราชพงศาวดาร” ใน พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๐๕), หน้า ๔๐-๔๑.
๑๓
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๑.
๑๒
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พระดำ�ริขา้ งต้นปรากฏอยูใ่ นพระนิพนธ์เรือ่ งอืน่ ๆ อีก อาทิ “ตำ�นาน
พุทธเจดีย์สยาม” พิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ พระองค์ทรงทำ�เชิงอรรถ
อธิบายว่า
		
“...ทีเ่ รียกสุวรรณภูมนิ ้ี พวกพม่ามอญอ้างเอา
ว่าเมืองสะเทิม อันเป็นเมืองมอญข้างฝ่ายใต้ แต่กไ็ ม่
ปรากฏว่ามีสง่ิ สำ�คัญอันใดสมกับคำ�อ้าง ข้าพเจ้าเห็นว่า
น่าอ้างเอาเมืองทีพ่ ระปฐมเจดียย์ ง่ิ กว่า เพราะมีโบราณ
วัตถุเช่นศิลาธรรมจักรเป็นต้น ทันชัน้ สมัยพระเจ้าอโศก
และมีชอ่ื เมืองสุพรรณภูมเิ ป็นสำ�คัญ...” ๑๔
พระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ทำ�ให้
นครปฐมและอู่ทองกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิ ได้
รับการอ้างอิงและอธิบายขยายความต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยบางครั้ง
รายละเอียดที่ขยายออกไปจะผันแปรไปตามหลักฐานที่ค้นพบใหม่

สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ, ตำ�นานพุทธเจดีย์สยาม (พระนคร : โรงพิมพ์โสภณ
พิพรรฒธนากร, ๒๔๖๙), หน้า ๒๙.

๑๔

ดำ�รงวิชาการ

ฉบับพิเศษ : ธันวาคม ๒๕๕๕

สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
กับสุวรรณภูมศิ กึ ษา
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๒. นครปฐมและอูท่ องกับสุวรรณภูมศิ กึ ษาของนักวิชาการรุน่ หลัง
การศึกษาเรือ่ งสุวรรณภูมขิ องนักวิชาการไทยรุน่ หลังมักอ้างอิงถึง
ความสำ�คัญของเมืองนครปฐมและอูท่ อง ซึง่ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิง่ นีค้ อื
การต่อยอดพระวินจิ ฉัยของสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
ตัวอย่างงานสุวรรณภูมศิ กึ ษาทีอ่ า้ งถึงนครปฐมและอูท่ อง เช่น เรือ่ ง
“โบราณวัตถุอันเป็นหลักฐานของสมัยทวารวดีและสุวรรณภูมิประเทศ”
ของหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ กล่าวถึงเมืองนครปฐมโดยใช้ฐานจากพระ
วินจิ ฉัยของสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพอย่างเห็นได้ชดั ความว่า
		
“...จั ง หวั ด นครปฐมเป็ น เมื อ งที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด
เมืองหนึ่งของประเทศไทย มีของโบราณทำ�ตามคติ
ครั้งพระเจ้าอโศกอยู่เป็นจำ�นวนมาก เช่น สถูป
ธรรมจักร รอยพระพุทธบาท และพระแท่น... โบราณ
สถานคือสถูปโอคว่�ำ ทีเ่ รายังเห็นได้ในเวลานี้ ก็มอี ยู่
ถึง ๕ องค์ดว้ ยกัน... ทำ�ตามแบบอย่างสถูปโอคว่�ำ ครัง้
สมัยพระเจ้าอโศก...” ๑๕
เรือ่ ง “แหลมอินโดจีนสมัยโบราณ” ของ เสถียรโกเศศ เขียนถึง ๓
เมืองอูท่ องโดยเพิม่ เติมหลักฐานทางโบราณคดีเข้าไปว่า
“...ประชาชนอู่ทอง แม้การหาเลี้ยงชีพส่วน
ใหญ่จะเป็นไปในทางกสิกรรมก็ดี แต่ชาวเมืองจะมี
หลวงบริบาลบุรภี ณ
ั ฑ์, “โบราณวัตถุอนั เป็นหลักฐานของสมัยทวารวดีและสุวรรณภูมปิ ระเทศ”
ศิลปากร ปีที่ ๗, ฉบับที่ ๕ (มกราคม ๒๕๐๗), หน้า ๔๔-๔๕.
๑๕
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ฝีมอื ในการช่างโลหะอยูด่ ว้ ย เพราะได้พบก้อนตะกัว่
ทองเหลือง และโลหะอย่างอืน่ อยูบ่ ริเวณทีเ่ ป็นกะ
บานบ้านหรือโรงงาน ลางทีกอ้ นโลหะเหล่านีจ้ ะเป็น
ของโรงงานช่างหล่อก็ได้
เพราะยังพบเบ้าดินเผา
ขนาดเล็กของช่างทอง ทิง้ อยูเ่ กลือ่ นกลาดปะปนกับ
กระดูกคน... ได้พบเศษทองคำ�สองสามชิน้ เท่านัน้ มา
ได้ความในเวลาต่อมาไม่ชา้ ว่าเมือ่ ฝนตกใหญ่ชะล้าง
ดิน ชาวบ้านพากันมาหา ได้เศษทองและแหวนอยู่
บ่อยๆ ทีเ่ รียกว่าเมืองอูท่ องช่างเหมาะจริงๆ นับว่า
เป็นสุวรรณภูมโิ ดยแท้...” ๑๖
เรือ่ ง “สุวรรณภูมอิ ยูท่ ไ่ี หน” ของ มานิต วัลลิโภดม นอกจากจะ
เขียนถึงเมืองอู่ทองและนครปฐมโดยใช้พระวินิจฉัยของสมเด็จฯ กรม
พระยาดำ�รงราชานุภาพแล้ว ยังเพิม่ เติมข้อมูลจากเอกสารตะวันตกและ
หลักฐานทางโบราณคดีใหม่ๆ เข้าไปด้วย ความว่า
		
“...จดหมายเหตุปโตเลมีระบุว่าไครเสเคอร
โสเนโสส หรือเกาะทองติดต่อกับแผ่นดินใหญ่ชื่อ
ไครเส... พืน้ ทีภ่ าคกลางของประเทศไทยอันเรียกทีร่ าบ
ลุ่มแม่น้ำ�เจ้าพระยาอันเป็นที่ตั้งของเมืองร้างอำ�เภอ
อู่ทองกับเมืองละโว้ ซึ่งมีอายุทันกับจดหมายเหตุ
กรีก...สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ เป็น
พระยาอนุมานราชธน (เสถียรโกเศศ), แหลมอินโดจีนในสมัยโบราณ (พระนคร : กรมศิลปากร,
๒๔๙๖), หน้า ๓๐๐.

๑๖

ดำ�รงวิชาการ

ฉบับพิเศษ : ธันวาคม ๒๕๕๕

สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
กับสุวรรณภูมศิ กึ ษา
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บุคคลแรกที่ทรงมีพระมติว่าแว่นแคว้นสุวรรณภูมิอยู่
ในลุม่ น้�ำ เจ้าพระยา และมีนครปฐมเป็นเมืองสำ�คัญ
ทางศาสนา ต่อมาขุนศิรวิ ฒ
ั นอาณาทร (เนติบณ
ั ฑิต)
อุตส่าห์คน้ คว้าจดหมายเหตุกรีก โรมัน อินเดีย แลจีน
เขียนเรือ่ งเมืองทองหรือสุวรรณภูมิ สนับสนุนพระมติ
ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ... เมือง
นครชัยศรีโบราณสร้างเป็นราชธานีเมือ่ พ.ศ.๑๑๓๓
ซึง่ อายุตกต้องตรงกับอายุศลิ ปะทวารวดี... อายุเมือง
และโบราณวัตถุสถานอ่อนกว่าเมืองร้างอำ�เภออู่ทอง
กับเมืองละโว้ไม่นอ้ ยกว่า ๔๐๐-๕๐๐ ปี... ” ๑๗
และ
		
“...ในบ้านเมืองของเรามีแคว้นสุวรรณภูมิจริง
และมีเมืองสุวรรณภูมมิ หานครเป็นราชธานี คือตาม
อายุของเมืองละโว้กับเมืองร้างอำ�เภออู่ทอง ตัง้ ข้อ
สังเกตจากโบราณวัตถุรนุ่ พุทธศตวรรษที่ ๖-๗ เมือง
หนึ่งเมืองใดควรเป็นราชธานีของแคว้นสุวรรณภูมิ...
เมืองร้างอำ�เภออูท่ องเรียกขานตามพืน้ บ้านว่า เมือง
อูท่ อง เมืองท้าวอูท่ อง โดยนัยของความหมายตรง
กับชื่อของสุวรรณภูมิมหานครนั่นเป็นแน่แท้... ใน
พิพิธภัณฑ์ที่บ้าน พล.อ.ท. มนตรี หาญวิชัย จังหวัด
๑๗

มานิต วัลลิโภดม, สุวรรณภูมิอยู่ที่ไหน (กรุงเทพฯ : การเวก, ๒๕๒๑), หน้า ๕๒-๕๕.

๓
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นครปฐม มีบา้ น พล.อ.ท. มนตรี หาญวิชยั จังหวัด
นครปฐม มีจานประทีปดินเผาขนาดปากกว้างราว
๕-๖ ซ.ม. ใบหนึง่ ขุดพบทีเ่ มืองสุวรรณภูมมิ หานคร
อำ�เภออูท่ อง ทีก่ น้ มีจารึกอักษรอินเดีย ๑ บรรทัด จะ
มีเนือ้ ความประการใดไม่ทราบ... ข้าพเจ้าสังเกตเห็น
ตัว “ม” มีลกั ษณะฐานค่อนข้างจะกลมคล้ายอักษรรุน่
พระเจ้าอโศก จานประทีปนีอ้ าจเป็นประโยชน์หลัก
ฐานอีกชิน้ หนึง่ ทีย่ นื ยันอายุของเมืองนี.้ ..” ๑๘
งานวิชาการของ ศรีศักร วัลลิโภดม ได้เพิ่มเติมหลักฐานทาง
โบราณคดีใหม่ๆ ทำ�ให้เห็นภาพความเคลือ่ นไหวของพืน้ ทีแ่ ถบลุม่ น้�ำ ท่า
จีน-แม่กลอง จนได้ขอ้ สรุปว่าเป็นพืน้ ทีส่ �ำ คัญมาแต่ครัง้ ก่อนประวัตศิ าสตร์
ตอนปลายหรือกึง่ ก่อนประวัตศิ าสตร์ โดยเมืองทีส่ �ำ คัญในพืน้ ทีน่ ค้ี อื เมือง
อู่ทอง แต่ฐานความคิดที่มาจากพระวินิจฉัยของสมเด็จฯ กรมพระยา
ดำ�รงราชานุภาพก็ยงั ปรากฏให้เห็นได้ เช่น
		
“...สุวรรณภูมิท่ีพระโสณะและพระอุตระมา
สอนพุทธศาสนานัน้ น่าจะอยูใ่ นเขตบริเวณลุม่ น้�ำ ท่า
จีน-แม่กลอง ทีต่ อ่ มามีเมืองอูท่ องเป็นเมืองท่าทีเ่ ป็น
ศูนย์กลางในสมัยฟูนนั นัน่ เอง และจากอูท่ องก็แลเห็น
การสืบเนือ่ งของเมืองสำ�คัญทางพุทธศาสนา อันได้แก่
เมืองนครปฐมโบราณ หรือเมืองนครชัยศรี...” ๑๙
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๘-๕๙.
๑๙
ศรีศักร วัลลิโภดม, “สุวรรณภูมิ ดอนตาเพชร-อู่ทอง และชิน อยู่ดี” ใน สุวรรณภูมิอยู่ที่นี่
ที่แผ่นดินสยาม (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๕), หน้า ๑๗๘-๑๗๙.
๑๘
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จากตัวอย่างที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าการศึกษาเรื่องราวของ
สุวรรณภูมิต้องอ้างอิงถึงเมืองอู่ทองและเมืองนครปฐมอยู่เสมอ และ
เนื้อหาที่มักอ้างอิงถึงล้วนมีพื้นฐานมาจากพระวินิจฉัยของสมเด็จฯ
กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ

๓. สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพกับสุวรรณภูมิ
ในฐานะที่ตั้งมั่นพุทธศาสนาครั้งพระเจ้าอโศกมหาราช
หากกล่าวถึงภาพพจน์ของดินแดนสุวรรณภูมิท่ีประจักษ์ชัดใน
ผลงานของวิชาการปัจจุบนั จะเห็นภาพพจน์ของสุวรรณภูมใิ น ๒ มิติ
หลัก ประการแรก คือ มิตดิ า้ นการเป็นเมืองท่าค้าขายกับดินแดนโพ้น
ทะเล ประการทีส่ อง คือ เป็นดินแดนทีพ่ ทุ ธศาสนาเข้ามาตัง้ มัน่ ตัง้ แต่ครัง้
พระเจ้าอโศกมหาราช มิตทิ ง้ั สองได้รบั การกล่าวถึงควบคูก่ นั ไป
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาพระดำ�ริของสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รง
ราชานุภาพ จะเห็นได้วา่ เรือ่ งราวของสุวรรณภูมไิ ด้รบั การเน้นย้�ำ เฉพาะ
ประเด็นการเป็นดินแดนทีพ่ ทุ ธศาสนาเข้ามาตัง้ มัน่ พระนิพนธ์เช่นนีพ้ บได้
บ่อยครัง้ อาทิ หนังสือ “เรือ่ งประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป”
พระองค์เน้นย้�ำ เรือ่ งสุวรรณภูมเิ ป็นสถานทีท่ พ่ี ระโสณะและพระอุตตระซึง่ ๓
เป็นพระสมณทูตของพระเจ้าอโศกมหาราชเดินทางมาเผยแผ่พทุ ธศาสนา
โดยกำ�หนดขอบเขตสุวรรณภูมวิ า่ อยูใ่ น “ลุม่ น้�ำ สยามประเทศ” ๒๐
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ มีพระดำ�ริถงึ การส่งสมณทูตมายังสุวรรณภูมมิ ากถึง ๒ รูป ในขณะที่สมณทูตที่ไปยังสถานที่อื่นๆ
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ, เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป
(พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๐๓), หน้า ๔๒.
๒๐

56๕๖

มีเพียงรูปเดียว ว่าเป็นเพราะสุวรรณภูมเิ ป็นพืน้ ทีก่ ว้างขวาง ดังตัวอย่าง
ลายพระหัตถ์ซง่ึ ประทานสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ ลง
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๙ รวบรวมไว้ในสาส์นสมเด็จ ทรงอธิบาย
ว่าเหตุทส่ี ง่ ทัง้ พระโสณะและพระอุตตระมายังสุวรรณภูมอิ าจหมายความ
ว่าส่งพระสงฆ์มา ๒ คณะเพือ่ แยกกันอุปสมบทผูค้ นในทีห่ า่ งไกลกัน ๒๑
ต่อมาในลายพระหัตถ์ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ สมเด็จฯ
กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ถวายสำ�เนาพระวินจิ ฉัยเรือ่ งพระเชตุพนแด่
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ เนือ้ หาส่วนหนึง่ อ้างอิงถึง
สุวรรณภูมดิ ว้ ย พระองค์ทรงขยายความถึงเหตุผลทีส่ ง่ พระสมณทูตพร้อม
กันถึง ๒ รูปมายังสุวรรณภูมิว่าเป็นเพราะสุวรรณภูมิครอบคลุมพืน้ ที่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนี้
		
“...ในหนั ง สื อ มหาวงศ์ เ รี ย กว่ า ประเทศ
สุวรรณภูมินั้น พวกมอญอ้างว่าเมืองสะเทิมในรามัญ
ประเทศ แต่พวกนักปราชญ์โบราณคดีตคี วามว่าประเทศ
อินโดจีน (คือแผ่นดินที่ต่อกับอินเดียไปจนต่อแดน
จีน) ทั้งหมด ไม่เฉพาะแต่เมืองมอญ ข้อนี้มีเค้าเงื่อน
อย่างหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะมิใคร่มีใครได้สังเกต คือพระ
มหาเถรทีเ่ ป็นสังฆนายกไปประดิษฐานพระพุทธศาสนา
ทีแ่ ห่งอืน่ ไปแต่แห่งละองค์เดียวเท่านัน้ แต่ประเทศสุวรรณภูมวิ า่ ไป ๒ องค์ดว้ ยกัน ข้อนีส้ อ่ ว่าน่าจะเป็นพระสงฆ์
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ,
สาส์นสมเด็จ เล่ม ๘ ( กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๐๕), หน้า ๑๘๘.
๒๑
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๒ คณะ พระโสณเป็นนายก คณะ ๑ พระอุตรเป็นนายก
คณะ ๑ มาประดิษฐานพระพุทธศาสนา ณ ที่ ๒ แห่งห่าง
ไกลกันในสุวรรณภูมปิ ระเทศ ถ้าพิจารณาประกอบกับ
โบราณวัตถุทย่ี งั ปรากฏอยู่ น่าลงความเห็นเป็นยุตวิ า่ ที่ ๒
แห่งนัน้ คือประเทศรามัญแห่ง ๑ กับประเทศทวารวดี (ที่
นครปฐม) แห่ง ๑ ทัง้ ๒ แห่งนีไ้ ด้รบั พระพุทธศาสนามา
ตัง้ แต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช...” ๒๒
แม้วา่ ประเด็นเกีย่ วกับสุวรรณภูมทิ พ่ี ระองค์ทรงสนพระทัยเป็นเรือ่ ง
ของการเป็นสถานทีท่ ป่ี ระดิษฐานพุทธศาสนาแต่ครัง้ พระเจ้าอโศกมหาราช
แต่การวิเคราะห์ข้อมูลของพระองค์มิได้จำ�กัดแต่เฉพาะแต่คัมภีร์ในพุทธ
ศาสนาเท่านัน้ ทว่ายังใช้การค้นคว้าของนักวิชาการต่างชาติ วิพากษ์วจิ ารณ์
หลักฐานและเปรียบเทียบหลักฐานชนิดต่างๆ ที่สำ�คัญประการหนึ่งคือ
การเปรียบเทียบข้อความในคัมภีรพ์ ทุ ธศาสนาเข้ากับจารึกของพระเจ้าอโศก
มหาราช แล้วทรงเห็นว่ามีความแตกต่างกัน แต่ความต่างนัน้ จะมองว่าเป็น
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกันก็ได้ ดังความว่า
		
“...แม้เรื่องที่ปรากฏในศิลาจารึกของพระเจ้า
อโศกกับเรื่องที่กล่าวในหนังสือมหาวงศ์พงศาวดาร
ลังกาต่างกันอยู่บ้าง แต่พิเคราะห์เนื้อเรื่องถ้าเรียง
เป็นลำ�ดับกันก็เข้ากันได้ คือ ในชั้นแรกพระเจ้าอโศก
ทรงตั้งกระทรวงธรรมการให้มีขึ้น ในรัฐบาลเป็นเจ้า
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ,
สาส์นสมเด็จ เล่ม ๑๔, กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๐๕, หน้า๑๕๓-๑๕๔.

๒๒

๓
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หน้าทีจ่ ดั การสัง่ สอนประชาชน ให้ประพฤติตามพระ
ธรรมในพระพุทธศาสนา และโปรดให้จารึกพระ
ราโชวาทแสดงพระธรรมจำ�หลักศิลาประดิษฐานไว้
ตามบ้านเมืองต่างๆ ในพระราชอาณาเขตเป็นอัน
มาก แห่งใดมีจ�ำ นวนคนเลือ่ มใสพระพุทธศาสนามาก
ก็ทรงอาราธนาพระโมคลีบตุ รดิสสะเถระ ให้เลือกสรร
พระเถระซึ่งรอบรู้พระธรรมวินัยเป็นสังฆนายกพา
คณะสงฆ์ไปยังทีแ่ ห่งนัน้ เพือ่ ให้บรรพชาอุปสมบทแก่
พวกชาวเมือง ในหนังสือมหาวงศ์ระบุนามพระมหา
เถรทีเ่ ป็นนายกไปครัง้ นัน้ ๑๐ องค์... แต่ในจารึกของ
พระเจ้าอโศกหากล่าวถึงเรื่องส่งคณะสมณสงฆ์ไปยัง
ทีต่ า่ งๆ ไม่... ในจารึกของพระเจ้าอโศกออกนามแต่
ประเทศต่างๆ ที่แต่งทูตไปทางฝ่ายตะวันตกจนถึง
ยุโรป หาออกนามประเทศใดทางตะวันออกไม่ แต่ใน
หนังสือมหาวงศ์มีนามพระมหาเถรที่เป็นสังฆนายก
ไปประดิษฐานพระพุทธศาสนาในประเทศทางตะวัน
ออก...” ๒๓
และ
		
“...ความในศิลาจารึกกับหนังสือมหาวงศ์ผิด
กันด้วยเหตุนี้คือ... แต่งราชทูตไปยังประเทศซึ่งเป็น
๒๓

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๑-๑๕๒.
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มิตรไมตรี... ราชทูตที่ไปตามประเทศทางตะวันตก
จนถึงยุโรป เห็นจะไม่ทำ�ประโยชน์ได้ดังพระราชประสงค์เท่าใดนัก ไม่เหมือนราชทูตที่ลงมาในชมพู
ทวีปข้างฝ่ายใต้... ข้อความที่กล่าวถึงในหนังสือ
มหาวงศ์วา่ พระโมคคลีบตุ รดิสเถระแต่งพระเถระไป
ยังนานาประเทศนัน้ เห็นจะเป็นเมือ่ ความเลือ่ มใสใน
พระพุทธศาสนาเกิดมีขน้ึ ในประเทศนัน้ ๆ แล้ว เพือ่ จะ
ประดิษฐานสงฆมณฑลให้มขี น้ึ พระเจ้าอโศกมหาราช
จึงทรงอาราธนาพระโมคคลีบุตรดิสเถระให้จัดคณะ
สงฆ์สง่ ไปยังประเทศนัน้ ๆ ...” ๒๔
ข้อมูลเปรียบเทียบความต่างระหว่างจารึกพระเจ้าอโศกมหาราช
กับคัมภีรพ์ ทุ ธศาสนาในเรือ่ งของการเผยแผ่พทุ ธศาสนานี้ นักวิชาการรุน่
หลังยังนำ�มาอ้างอิงอยูเ่ สมอ
พระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพทีใ่ ห้ภาพว่า
ดินแดนไทยเป็นส่วนหนึง่ ของสุวรรณภูมิ เป็นสถานทีท่ ป่ี ระดิษฐานพุทธ
ศาสนาแต่ครัง้ พระเจ้าอโศกมหาราช ยังคงได้รบั การสืบทอดต่อมาจนถึง
ปัจจุบนั แม้มีรายละเอียดที่แตกต่างออกไปแต่โครงหลักก็ยังอิงได้กบั ๓
พระวินิจฉัยดังกล่าว
อนึ่ง สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ทรงตั้งข้อสังเกตว่า
ภาษาเป็นสื่อสำ�คัญสำ�หรับเผยแผ่พุทธศาสนา ด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปได้ที่
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ, เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป
(พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๐๓), หน้า ๔๔-๔๕.
๒๔
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พระสมณทูตจะเผยแผ่หลักธรรมคำ�สอนกับชาวอินเดียที่มาตั้งถิ่นฐาน
ก่อน ความว่า
		
“...ข้าพเจ้าเชื่อว่า ได้มาสั่งสอนพระพุทธศาสนาแก่พวกชาวอินเดียที่มีอำ�นาจอยู่แล้วที่เมือง
นครปฐม ให้เลือ่ มใสในพระพุทธศาสนาก่อน แล้วพระ
ศาสนาจึงได้แพร่หลายไปถึงคนพืน้ เมือง ข้อนีจ้ ะลืมเสีย
ไม่ได้วา่ การสอนศาสนาต้องพูดเข้าใจภาษากัน...” ๒๕
และ
		
“...มีความจริงอย่าง ๑ ซึ่งผู้แต่งหนังสือทาง
ประเทศตะวันออกนี้ลืมเสีย หรือมิได้เอาใจใส่มา
แต่ก่อน คือ เรื่องภาษาที่ต่างกัน ไม่ปรากฏในเรื่อง
ใดว่าต้องใช้ล่ามพูดกันในระหว่างชนชาติต่างเมือง
แม้จะอยู่ห่างไกลกันสักเท่าใดๆ ดูผู้แต่งหนังสือ
เข้าใจไปเสียว่าพูดภาษาเดียวกันหมด ยกตัวอย่าง
ดังเรื่องพระโสณะ พระอุตร ที่มาสอนพระพุทธ
ศาสนาในสุวรรณภูมิประเทศ... น่าคิดเห็นว่า การ
ที่ พ ระโมคคลี บุ ต รดิ ส เถระส่ ง คณะสงฆ์ ไ ปครั้ ง นั้ น
เห็ น จะไปให้ บ รรพชาอุ ป สมบทแก่ ช าวชมพู ท วี ป
ซึ่งไปตั้งภูมิลำ�เนาอยู่ในประเทศนั้นๆ ก่อน หรือมิ
ฉะนั้นพระสงฆ์ที่ไปจากมคธราษฎร์ไปอยู่ศึกษาจน
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ, “ตำ�นานหนังสือพระราชพงศาวดาร” ใน พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๐๕), หน้า ๖.
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รูภ้ าษาของชาวเมืองก่อน... ให้พดู กันเข้าใจได้เสียก่อน
เมือ่ พูดเข้าใจภาษากันแล้วจึงจะสัง่ สอนศาสนากันได้...
		
...แลเห็ น ได้ ว่า เหตุ ใ ดการที่ไ ปสั่ง สอนพระ
ศาสนาในยุโรปแลอาฟริกาจึงไม่ใคร่ส�ำ เร็จ แลเหตุใดที่
ลงมาสั่งสอนทางชมพูทวีปข้างฝ่ายใต้ตลอดจนสิงหฬ
ทวีปจึงสำ�เร็จได้งา่ ย... ส่วนสุวรรณภูมปิ ระเทศก็คงจะ
มีชาวชมพูทวีปมาตัง้ ภูมลิ �ำ เนาอยูม่ ากด้วยกันแล้ว จึง
ได้สง่ คณะสงฆ์ออกมาเพือ่ การบรรพชาอุปสมบท หรือ
สัง่ สอนพระศาสนาแก่คนจำ�พวกนัน้ ก่อน คนจำ�พวก
นัน้ ย่อมรูภ้ าษาของชาวเมือง เมือ่ รับพระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาของตนแล้ว จึงได้สง่ั สอนกันต่อๆ ไป...” ๒๖
ความหมายที่แฝงอยู่ในพระวินิจฉัยของ สมเด็จฯ กรมพระยา
ดำ�รงราชานุภาพที่คัดมาข้างต้นคือ ก่อนที่พุทธศาสนาจะเข้ามานั้น
สุ ว รรณภู มิ เ ป็ น ดิ น แดนที่ มี ช าวอิ น เดี ย ชมพู ท วี ป มาตั้ ง ถิ่ น ฐานบ้ า น
เรือนหนาแน่น พระวินิจฉัยข้างต้นได้รับการยืนยันจากหลักฐานทาง
โบราณคดีที่พบในระยะหลัง ข้อสรุปจากนักวิชาการยุคปัจจุบันซึ่งอิง
กับหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบใหม่ช่วยสร้างภาพให้พระนิพนธ์ ๓
ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ครบถ้วนและสมบูรณ์ขึ้น
เช่น ความเห็นของศรีศักร วัลลิโภดม เกี่ยวกับการเผยแผ่วัฒนธรรม
อินเดียในครั้งสุวรรณภูมิว่า
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ, เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป
(พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๐๓), หน้า ๔๕-๔๖.
๒๖
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“...ดินแดนเอเชียอาคเนย์ทค่ี นอินเดียสมัยนัน้
เรียกว่าสุวรรณภูมนิ น้ั มีพฒ
ั นาการเป็นบ้านเป็นเมือง
มีหวั หน้าและผูป้ กครองบ้านเมืองอยูแ่ ล้ว การติดต่อ
กับคนอินเดียทั้งการค้าขายและด้านวัฒนธรรมนั้น
เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งผ่านการรูเ้ ห็นและการยินยอมของบุคคล
ทีม่ อี �ำ นาจและเป็นหัวหน้าก่อนเสมอ... ในกรณีพระ
โสณะและพระอุตระทีเ่ ข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ในสุวรรณภูมินั้น ก็คงไม่ใช่เป็นผู้เผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์เพียงกลุม่ เดียว... การรับนับถือ
ศาสนาก็ดูเป็นเรื่องที่อยู่ในอำ�นาจดุลพินิจของบุคคล
ทีเ่ ป็นเจ้าเมืองและผูป้ กครองด้วย...” ๒๗

๔. สุวรรณภูมิในฐานะที่ตั้งมั่นพุทธศาสนา
ครั้งพระเจ้าอโศกมหาราชของนักวิชาการรุ่นหลัง
พระนิพนธ์ด้านสุวรรณภูมิศึกษาของ สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รง
ราชานุภาพ ในฐานะที่ตั้งมั่นของพุทธศาสนาแต่ครั้งที่พระเจ้าอโศก
มหาราชส่งสมณทูตมาเผยแผ่พุทธศาสนา ได้รับการอ้างอิงถึงหรือ
อธิบายขยายความจากนักวิชาการรุ่นหลังสืบมาจนถึงปัจจุบัน
งานเขียนชิน้ แรกๆ อาทิ “เมืองทองหรือสุวรรณภูม”ิ โดย ขุนศิริ
วัฒนอาณาทร เรียบเรียงเมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๙ กล่าวถึงพุทธศาสนาในภาค
กลางของประเทศไทยซึง่ เป็นนิกายเถรวาทมาแต่เดิมว่า
ศรีศักร วัลลิโภดม, “สุวรรณภูมิ ศูนย์กลางอยู่ลุ่มน้ำ�ท่าจีน-แม่กลอง” ใน สุวรรณภูมิอยู่ที่นี่
ที่แผ่นดินสยาม (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๕), หน้า ๑๒๖.
๒๗
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“...พระพุทธศาสนานิกายสาวกยานที่ชาวลุ่ม
น้�ำ เจ้าพระยานับถืออยูน่ น้ั ได้นบั ถือติดต่อเรือ่ ยมา
ตัง้ แต่ครัง้ พระเจ้าอโศกมหาราชโน้นแล้ว และเพราะ
ฉะนั้นดินแดนลุ่มน้ำ�สยามประเทศจึ่งมีเหตุผลน่าเชื่อ
ว่าเป็นสุวรรณภูมิ การที่ชาวดินแดนนี้มุ่งมั่นรักษา
พระพุทธศาสนานิกายสาวกยานไว้ นอกจากจะเห็น
ความดีงามแห่งพระธรรมคำ�สัง่ สอนแล้ว อาจจะเป็น
เพราะเห็นว่าตนนับถือมาจากพระเถระชาวมัธยม
ประเทศและพระเจ้าอโศกมหาราช...” ๒๘
“สุวณ
ั ณภูม”ิ โดยธนิต อยูโ่ พธิ์ เขียนเมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๐ กล่าวถึง
พระปฐมเจดียค์ วามว่า
		
“...เมื่อพระโสณเถระและพระอุตตรเถระกับ
คณะเดินทางเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสุวณ
ั ณ
ภูมนิ ้ี ก็คงจะได้อญ
ั เชิญพระบรมสารีรกิ ธาตุซง่ึ พระเจ้า
อโศกโปรดแบ่งประทานมาด้วย และถ้าจะได้มกี าร
สร้างพระสถูปเจดียบ์ รรจุพระบรมธาตุไว้ในครัง้ กระนัน้
อาจสร้างขึน้ ไว้ ณ ตรงทีส่ ร้างพระปฐมเจดียก์ ไ็ ด้... พระ
ธรรมคำ�สัง่ สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็คงจะได้
เข้ามากล่อมเกลาชโลมจิตใจของประชาชนบนแผ่นดิน
นี้ มาแต่รชั สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช...” ๒๙
๒๘
๒๙

ขุนศิรวิ ฒ
ั นอาณาทร, เมืองทองหรือสุวรรณภูมิ (พระนคร : ช.ชุมนุมช่าง, ๒๕๑๔), หน้า ๑๕๖-๑๕๗.
ธนิต อยู่โพธิ์, สุวัณณภูมิ (พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๑๐), หน้า ๘๑.

๓
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“สูส่ วุ รรณภูม”ิ โดย นาวาโท โปร่ง ชืน่ ใจ เขียนเมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๑
กล่าวถึงพระปฐมเจดียว์ า่
		
“...พยานหลักฐานสำ�คัญในข้อที่ว่าพระพุทธ
ศาสนามาถึงกรุงทวารวดีสวุ รรณภูมกิ อ่ นแห่งอืน่ ใน
สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนัน้ ก็คอื โบราณวัตถุ ที่
เรียกว่า “พระปฐมเจดีย”์ (องค์เดิมทีอ่ ยูข่ า้ งในองค์
ปัจจุบนั ) ซึง่ คงจะได้จดั สร้างขึน้ ในยุคนัน้ อันทำ�ให้
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
(รัชกาลที่
4 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์) ทรงแน่พระราชหฤทัย
ถึงทรงจารึกไว้ทพ่ี ระปฐมเจดียว์ า่ “เมืองนีเ้ ป็นทีร่ บั
พระพุทธศาสนาแต่ครัง้ พระเจ้าอโศก”...” ๓๐
นอกจากนี้ พระวินจิ ฉัยของสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
เกีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้เทศนาสัง่ สอนธรรม หรือการสัง่ สอนธรรมทีต่ อ้ งเผยแผ่
ยังชาวอินเดียทีม่ าตัง้ ถิน่ ฐานอยูก่ อ่ นตามทีไ่ ด้คดั มา ยังคงได้รบั การอ้างอิง
ถึง อาทิ “โบราณวัตถุอนั เป็นหลักฐานของสมัยทวารวดีและสุวรรณภูมิ
ประเทศ” ของหลวงบริบาลบุรภี ณ
ั ฑ์ และ “สูส่ วุ รรณภูม”ิ โดย นาวาโท
โปร่ง ชืน่ ใจ ดังข้อความทีค่ ดั มานี้
		
“...พระสูตรทีพ่ ระโสณหรือพระอุตตรแสดงนัน้
ชือ่ ว่า พรหมชาลสูตร พรหมชาลสูตรนีอ้ ย่าว่าแต่แขก
นาวาโท โปร่ง ชื่นใจ, สู่สุวรรรภูมิ (พระนคร : โรงพิมพ์กรมสารบรรณทหารเรือ, ๒๕๑๑),
หน้า ๑๕๖.
30
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เทศน์ให้คนไทยฟังเลย ถึงแม้พระไทยเทศน์และคน
ไทยเป็นผูฟ้ งั ก็ยากทีจ่ ะเข้าใจ แต่ผทู้ ฟ่ี งั เทศน์ของพระ
โสณ หรือพระอุตตร เข้าใจถึงเกิดศรัทธาเลือ่ มใสใน
พระพุทธศาสนาเป็นจำ�นวนมาก เพราะฉะนัน้ ผูฟ้ งั จะ
ต้องเป็นชาวอินเดียด้วยกัน หรือไม่กเ็ ป็นชาวพืน้ เมือง
ทีไ่ ด้รบั วัฒนธรรมจากอินเดีย เฉพาะอย่างยิง่ ทาง
ภาษาเป็นอย่างดี จึงจะฟังเทศน์เข้าใจ...” ๓๑
และ
		
“...ความจริงน่าจะเป็นอย่างทีเ่ สด็จในกรมบรม
ครูทางประวัตศิ าสตร์ และโบราณคดีทรงสันนิษฐาน
ไว้ เพราะภาษาเป็นสือ่ สำ�คัญสำ�หรับทำ�ความเข้าใจ
ระหว่างคนพวกเดียวกัน และคนต่างถิน่ ต่างประเทศ
ถ้าไม่ร้ภู าษาหรือเข้าใจภาษากันไม่ได้ก็ทำ�ความเข้าใจ
ระหว่างกันไม่ได้... ถ้าพระเถระทัง้ สองสอนธรรมด้วย
ภาษามคธ ผูท้ ฟ่ี งั รูเ้ รือ่ งและเข้าใจเรือ่ งก็คงจะเป็นชาว
ชมพูทวีปที่มาอยู่สุวรรณภูมิ หรือชาวสุวรรณภูมิท่ี
เรียนรูภ้ าษามคธจากชาวชมพูทวีปอยูก่ อ่ นแล้ว หรือมิ
ฉะนั้นชาวชมพูทวีปรับสอนจากพระเถระทั้งสองแล้ว
ถ่ายทอดสู่ชาวสุวรรณภูมิอีกต่อหนึ่ง ถ้าสอนด้วย
ภาษาของชาวสุวรรณภูมิ ก็จะต้องหมายความว่า
หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์, “โบราณวัตถุอันเป็นหลักฐานของสมัยทวารวดีและสุวรรณภูมิ
ประเทศ” ศิลปากร ปีที่ ๗, ฉบับที่ ๕ (มกราคม ๒๕๐๗), หน้า ๔๒.

๓๑

๓

66๖๖

หมายความว่า พระเถระทั้งสองนั้นน่าจะเป็นชาว
สุวรรณภูมิเองที่อาจจะเสี่ยงอันตรายด้นดั้นไปจนถึง
ชมพูทวีป และปฏิบัติธรรมบรรลุอรหัตผลแล้วก็ได้
หรือมิฉะนัน้ ก็จะต้องเรียนรูภ้ าษาชาวสุวรรณภูมกิ อ่ น
แล้วสอนเขาในภายหลังก็ได้...” ๓๒
๕. สรุป
เรื่องราวทางวิชาการด้านต่างๆ ของสุวรรณภูมิที่ปรากฏอยู่ใน
ปัจจุบัน ยังคงเห็นได้ชัดว่าหลายประการมีพื้นฐานสำ�คัญมาจากพระ
วินจิ ฉัยของสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ จึงนับว่าพระองค์เป็น
ผูม้ คี ณ
ุ ปู การต่อ “สุวรรณภูมศิ กึ ษา” อย่างแท้จริง

นาวาโท โปร่ง ชื่นใจ, สู่สุวรรณภูมิ (พระนคร : โรงพิมพ์กรมสารบรรณทหารเรือ, ๒๕๑๑),
หน้า ๑๔๖.
๓๒
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