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บทน�ำ
	 ค�ำว่ำ	 “เจดีย์”	 นี้	 ในยุคดั้งเดิมไม่ได้หมำยถึงเฉพำะสิ่งก่อสร้ำงที่มีรูปร่ำงเป็นเจดีย์ที่เรียกกัน 

ในประเทศไทยปัจจุบัน	 แต่ค�ำว่ำ	 “เจดีย์”	 มีควำมหมำยกว้ำง	 โดยสรุปหมำยถึงส่ิงที่ควรสักกำรบูชำ	 

ควรแก่กำรเคำรพนับถือบูชำ	เช่น	ของใช้ประจ�ำตัว	พระธรรมค�ำสั่งสอน	สิ่งก่อสร้ำงที่เรียกว่ำ	“เจดีย์”	

ในเมืองไทยปัจจุบัน	 ในสมัยพุทธกำลเรียกว่ำ	 “สถูป”	 หมำยถึงสิ่งก่อสร้ำงซึ่งก่อไว้ส�ำหรับบรรจุของ 

ควรบชูำ	เช่น	กระดูกของบุคคลท่ีน่ำนบัถือเป็นต้น	ซ่ึงกเ็ป็นหนึง่ในเจดีย์	๔	ประเภท	เรยีกว่ำ	“ธำตุเจดีย์”	

“เจดีย์”	นี้ในประเทศไทย	เรียกชื่อต่ำง	ๆ	เช่น	พระธำตุ,	พระบรมธำตุ,	 เจดีย์,	พระปรำงค์	 เพื่อควำม

เข้ำใจตรงกันในเบ้ืองต้น	 ในบทควำมนี้	 ขอใช้ค�ำว่ำ	 “สถูป”	 บ้ำง	 “เจดีย์”	 บ้ำง	 “พระปรำงค์”	 บ้ำง	 

“พระธำตุ”	บ้ำง	“พระบรมธำตุ”	บ้ำง	“สถูปเจดีย์”	บ้ำงแล้วแต่กรณี	ขอให้เข้ำใจตรงกันว่ำ	หมำยถึง

เจดีย์ที่นิยมสร้ำงในประเทศไทยนั่นเอง

กำรสร้ำงเจดีย์เป็นพุทธประสงค์ 
		 ค�ำว่ำ	 “พุทธประสงค์”	 หมำยถึงพุทธประสงค์ที่จะรักษำประเพณีของชำวพุทธครำวเมื่อใกล ้

จะปรินิพพำน	 ขณะพระพุทธเจ้ำประทับบรรทมระหว่ำงสำละทั้งคู่	 ณ	 สำลวโนทยำน	 กรุงกุสินำรำ	 

พระอำนนท์กรำบทูลถำมถึงวิธีปฏิบัติในพระพุทธสรีระหลังจำกปรินิพพำน	พระพุทธเจ้ำตรัสตอบว่ำ

กษตัรย์ิผูเ้ป็นบณัฑติ	พรำหมณ์ผูเ้ป็นบณัฑิต	คฤหบดีผู้เป็นบณัฑิต	เล่ือมใส	ในพระตถำคต

จะพึงปฏบัิตใินพระสรรีะของตถำคต	เหมือนทีเ่ขำปฏบิตัใินพระสรรีะของพระเจ้ำจกัรพรรดิ

	 เม่ือพระอำนนท์กรำบทูลถำมว่ำ	 “เขำปฏิบัติในพระสรีระของพระเจ้ำจักรพรรดิอย่ำงไร	 ?”	

พระพุทธองค์ตรัสตอบว่ำ	“เขำห่อพระสรีระของพระเจ้ำจักรพรรดิด้วยผ้ำใหม่	ครั้นห่อแล้วซับด้วยส�ำลี	

ครั้นซับด้วยส�ำลีแล้ว	ห่อด้วยผ้ำไหม	โดยอุบำย	เขำห่อพระสรีระของพระเจ้ำจักรพรรดิด้วยผ้ำ	๕๐๐	คู่	

แล้วเชิญลงในรำงเหล็กท่ีมีน�้ำมันบรรจุเต็มอยู่	 แล้วครอบด้วยรำงเหล็กอีกใบหนึ่ง	 วำงบนเชิงตะกอน 

(จิตกำธำน)ที่ท�ำด้วยดอกไม้นำนำชนิด	ถวำยพระเพลิงพระสรีระของพระเจ้ำจักรพรรดิ	 สร้ำงพระสถูป

ของพระเจ้ำจกัรพรรดไิว้ในทำงใหญ่	๔	แพร่ง	ดกู่อนอำนนท์	เขำปฏบิติัในพระสรรีะของพระเจ้ำจกัรพรรดิ

อย่ำงนี	้พงึปฏิบตัใินพระพทุธสรรีะเหมอืนอย่ำงพระเจ้ำจักรรพรรดิ	พึงสร้ำงพระสถปูของพระตถำคตไว้
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ในทำงใหญ่	๔	แพร่ง	เหล่ำชนผู้บูชำด้วยพวงมำลัยดอกไม้ของหอม	หรือกรำบไหว้	หรือท�ำจิตให้เลื่อมใส

ในพระสถูปนั้น	ข้อนั้นก็จักได้รับประโยชน์	ได้รับควำมสุขตลอดกำลนำน”

	 พระพุทธเจ้ำยังได้ตรัสถึงบุคคล	๔	ประเภท	 ซึ่งเป็นผู้ควรแก่กำรสร้ำงสถูป(เพื่อบรรจุพระบรม-

สำรีรกิธำต,ุ	อัฐธิำตแุละสิง่ของเครือ่งใช้)ไว้บชูำ	คอื	พระสมัมำสมัพทุธเจ้ำ	พระปัจเจกพทุธเจ้ำ	พระสำวก

ของพระพุทธเจ้ำ	และพระเจ้ำจักรรพรรดิ

	 ข้อมูลเหล่ำนี้	 เป็นเครื่องยืนยันว่ำ	 สถูปหรือเจดีย์ในพระพุทธศำสนำ	 เป็นพุทธประสงค์โดยตรง	

และพอกล่ำวได้ว่ำ	 ประเพณีนิยมในกำรสร้ำงพระสถูปเจดีย์นั้น	 มีเฉพำะในพระพุทธศำสนำเท่ำนั้น	 

และนิยมสร้ำงกันมำตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ำยังทรงพระชนม์ชีพอยู่	 แม้แต่ครำวท่ีพระสำรีบุตรผู้เป็น 

พระอัครสำวกเบื้องขวำนิพพำน	หลังจำกท�ำฌำนปกิจสรีระแล้ว	พระพุทธเจ้ำก็ยังสั่งให้พระจุนทะและ

คณะสร้ำงเจดีย์เพื่อบรรจุสำรีริกธำตุไว้ที่ประตูพระเชตวัน	เมืองสำวัตถี	และส่วนหนึ่งให้สร้ำงสถูปเจดีย์

บรรจุไว้ที่นำลันทำบ้ำนเกิด	 ควำมจริง	 ประเพณีนิยมในกำรสร้ำงสถูปหรือเจดีย์นี้มีมำก่อนสมัยของ 

พระสิทธัตถโคตมพุทธเจ้ำ	พุทธบริษัทได้สร้ำงสถูปเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุของพระพุทธเจ้ำ

ทุกพระองค์หลังจำกถวำยพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้ว	ให้เป็นที่กรำบไหว้บูชำสักกำระ	รักษำประคอง

ศรัทธำให้มั่นคงในพระรัตนตรัย	ที่ส�ำคัญให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธบริษัท

		 สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพกล่ำวไว้ในเรื่อง	 “ต�ำนำนพุทธเจดีย์”	

ตอนหนึ่ง	 “พระสถูปนั้น เดิมสร้างส�าหรับบรรจุพระบรมธาตุ ตามแบบแผนอันมีประเพณีในมัชฌิม-

ประเทศตัง้แต่ก่อนพทุธกาล”	เข้ำใจว่ำเป็นสิง่ศกัดิสิ์ทธิป์ระเภทหนึง่ในหลำยประเภทท่ีคนอนิเดียโบรำณ

นิยมสร้ำง	 โดยเฉพำะกลุ่มคนที่อยู่ในเชื้อชำติเดียวกันกับพระพุทธเจ้ำ	 สันนิษฐำนว่ำ	 คนกลุ่มศำกยะ 

อำจเป็นกลุม่เดียวกนักบัพวกอำรยนัทีอ่พยพลงจำกตอนเหนอืของอนิเดยี	แต่ต่อมำไม่เหน็ด้วยกบัระบบ

สังคมวัฒนธรรมท่ีอำรยันส่วนใหญ่ถือปฏิบัติ	 โดยเฉพำะกำรแบ่งชนชั้นทำงสังคมออกเป็นวรรณะ	 

กลุ่มนี้จึงแยกตัวออกมำเรียกชื่อว่ำ	 “ศำกยะ”	 และสร้ำงวัฒนธรรมประเพณีแบบใหม่ขึ้นมำถือปฏิบัติ 

ในกลุ่มของตนเอง	 เมื่อญำติเสียชีวิตก็นิยมเผำศพและเก็บกระดูกไว้บูชำ	 โดยสร้ำงที่เก็บ	 ซึ่งถ้ำมีขนำด

ใหญ่โตก็เรียกว่ำสถูป

กำรสร้ำงเจดีย์เป็นประเพณีของพระพุทธศำสนำ
	 สถูปหรือเจดีย์นั้น	 ในพระพุทธศำสนำ	ถ้ำจะให้ถูกต้องจริง	ๆ	ต้องเรียกว่ำ	“พระสถูป”	ต้องใช้ 

ค�ำว่ำ	“พระ”	น�ำหน้ำด้วย	เพรำะเป็นของสงู	เป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิส์งูสดุ	เป็นทีป่ระดษิฐำนพระบรมสำรรีกิธำตุ	

พระบรมธำตุ	หรือพระธำตุ	กำรสร้ำงสถูปหรือเจดีย์เป็นประเพณีของพุทธศำสนิกชนโดยเฉพำะ	ซึ่งมิได้

มีเฉพำะในสมัยพระโคดมพุทธเจ้ำเท่ำนั้น	 ในสมัยของพระพุทธเจ้ำองค์อื่น	ๆ	ชำวพุทธก็สร้ำงสถูปหรือ
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เจดีย์เป็นที่ประดิษฐำนพระบรมสำรีริกธำตุของพระพุทธองค์	 เพื่อเป็นที่บูชำสักกำระทั้งสิ้น	 พระสถูป

หรอืเจดย์ีของพระพทุธเจ้ำแต่ละพระองค์มขีนำดแตกต่ำงกนัไป	ในคมัภร์ีพทุธวงศ์	พระสตุตันตปิฎกเล่ม

ที่	๓๓	มีข้อควำมระบุไว้ชัดเจนตำมล�ำดับดังนี้

 ๑. พระทีปังกรพุทธเจ้ำ

	 พระชินศำสดำพระนำมว่ำ	 ทีปังกร	 เสด็จดับขันธปรินิพพำนแล้ว	 ณ	 นันทำรำม	 พระสถูป 

อนัประเสรฐิของพระชนิเจ้ำพระองค์นัน้	สงู	๓๖	โยชน์	ณ	นนัทำรำมนัน้	พระสถูปบรรจุบำตร	จีวร	บริขำร	

และเครื่องบริโภคของพระองค์ผู้ศำสดำ	ที่โคนต้นโพธิ์ในกำลนั้น	สูง	๓	โยชน์

 ๒. พระโกณฑัญญพุทธเจ้ำ

	 พระพุทธเจ้ำพระนำมว่ำ	 โกณฑัญญะ	 ผู้ทรงพระสิริ	 เสด็จดับขันธปรินิพพำน	ณ	 นันทำรำม	 

พระเจดีย์ของพระองค์สูง	๗	โยชน์	ณ	นันทำรำมนั้นแล

 ๓. พระมงคลพุทธเจ้ำ

	 พระพุทธเจ้ำพระนำมว่ำมงคล	เสด็จดับขันธปรินิพพำน	ณ	พระรำชอุทยำนชื่อเวสสระ	พระสถูป

ของพระชินเจ้ำนั้นสูง	๓๐	โยชน์	ณ	พระรำชอุทำนชื่อเวสสระนั้นแล

 ๔. พระสุมนพุทธเจ้ำ

	 พระพุทธเจ้ำพระนำมว่ำสุมนะ	ผู้ทรงพระยศ	เสด็จดับขันธปรินิพพำนที่อังคำรำม	พระสถูปของ

พระชินเจ้ำนั้น	สูง	๔	โยชน์	ที่อังคำรำมนั้นแล

 ๕. พระเรวตพุทธเจ้ำ

	 พระเรวตพุทธเจ้ำเสด็จดับขันธปรินิพพำนแล้ว	พระอัฏฐิธำตุแตกกระจัดกระจำยไม่รวมเป็นแท่ง

เดียวกัน	แผ่ไปประดิษฐำนอยู่ในนำนำอำรยประเทศ	

 ๖. พระโสภิตพุทธเจ้ำ

	 พระโสภิตพทุธเจ้ำเสดจ็ดับขนัธปรนิพิพำนแล้ว	พระอฏัฐธิำตขุองพระองค์กระจัดกระจำยไม่รวม

เป็นแท่งเดียวกัน	แผ่ไปประดิษฐำนอยู่ในนำนำอำรยประเทศ

 ๗. พระอโนมทัสสีพุทธเจ้ำ

	 พระชินศำสดำพระนำมว่ำอโนมทัสสี	 เสด็จดับขันธปรินิพพำนที่ธรรมำรำม	 พระสถูปของ 

พระชินเจ้ำนั้นสูง	๒๕	โยชน์	ที่ธรรมำรำมนั้นแล

 ๘. พระปทุมพุทธเจ้ำ

	 พระปทุมพุทธเจ้ำเสด็จดับขันธปรินิพพำนแล้ว	พระอัฏฐิธำตุของพระองค์กระจัดกระจำยไม่รวม

เป็นแท่งเดียวกัน	แผ่ไปประดิษฐำนอยู่ในนำนำอำรยประเทศ
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 ๙. พระนำรทพุทธเจ้ำ

	 พระชินพุทธเจ้ำผู้ประเสริฐพระนำมว่ำนำรท	 เสด็จดับขันธปรินิพพำนที่สุทัสสนนคร	 พระสถูป 

อันประเสริฐของพระองค์	สูง	๔	โยชน์	ที่สุทัสสนนครนั้นแล

 ๑๐. พระปทุมุตตรพุทธเจ้ำ

	 พระชนิพทุธเจ้ำพระนำมว่ำปทมุตุตระ	เสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพำนทีน่นัทำรำม	พระสถปูอนัประเสรฐิ

ของพระองค์	สูง	๑๒	โยชน์	ที่นันทำรำมนั้นแล

 ๑๑. พระสุเมธพุทธเจ้ำ

	 พระสุเมธพุทธเจ้ำเสด็จดับขันธปรินิพพำนแล้ว	พระอัฏฐิธำตุของพระองค์กระจัดกระจำยไม่รวม

เป็นแท่งเดียวกัน	แผ่ไปประดิษฐำนอยู่ในนำนำอำรยประเทศ

 ๑๒. พระสุชำตพุทธเจ้ำ

	 พระชินพทุธเจ้ำผูป้ระเสรฐิพระนำมว่ำสุชำตะ	เดส็จดับขนัธปรินิพพำนที่เสลำรำม	พระเจดียข์อง

พระศำสดำ	สูง	๓	คำวุต	ที่เสลำรำมนั้นแล

 ๑๓. พระปิยทัสสีพุทธเจ้ำ

	 พระมุนีผู้ประเสริฐพระนำมว่ำปิยทัสสี	 เสด็จดับขันธปรินิพพำนที่อัสสัตถำรำม	 พระสถูปของ 

พระชินเจ้ำนั้น	สูงถึง	๓	โยชน์	ที่อัสสัตถำรำมนั้นแล

 ๑๔. พระอัตถทัสสีพุทธเจ้ำ

	 พระอัตถทัสสีพุทธเจ้ำเสด็จดับขันธปรินิพพำนแล้ว	พระอัฏฐิธำตุของพระองค์กระจัดกระจำย 

ไม่รวมเป็นแท่งเดียวกัน	แผ่ไปประดิษฐำนอยู่ในนำนำอำรยประเทศ	

 ๑๕. พระธัมมทัสสีพุทธเจ้ำ

	 พระมหำวรีะพระนำมว่ำธมัมทสัส	ีเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพำนทีเ่กสำรำม	พระสถปูอนัประเสรฐิของ

พระองค์นั้น	สูงถึง	๓	โยชน์	

 ๑๖. พระสิทธัตถพุทธเจ้ำ

	 พระพุทธเจ้ำพระนำมว่ำสิทธัตถะ	 ทรงเป็นมุนีผู้ประเสริฐ	 เสด็จดับขันธปรินิพพำนที่อโนมำรำม	

พระสถูปดันประเสริฐของพระองค์	สูงถึง	๔	โยชน์	ที่อโนมำรำมนั้น

 ๑๗. พระติสสพุทธเจ้ำ

	 พระชินพุทธเจ้ำผู้ประเสริฐพระนำมว่ำติสสะ	เสด็จดับขันธปรินิพพำนที่นันทำรำม	พระสถูปของ

พระองค์	สูงถึง	๓	โยชน์	ที่นันทำรำมนั้น
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 ๑๘. พระปุสสพุทธเจ้ำ

	 พระปุสสพุทธเจ้ำเสด็จดับขันธปรินิพพำนแล้ว	พระอัฏฐิธำตุของพระองค์กระจัดกระจำยไม่รวม

เป็นแท่งเดียวกัน	แผ่ไปประดิษฐำนอยู่ในนำนำอำรยประเทศ

 ๑๙. พระวิปัสสีพุทธเจ้ำ

	 พระวีรพุทธเจ้ำพระนำมว่ำวิปัสสี	ทรงเป็นนระผู้ประเสริฐ	เสด็จดับขันธปรินิพพำนที่สุมิตตำรำม	

พระสถูปอันประเสริฐของพระองค์	สูงถึง	๗	โยชน์	ที่สุมิตตำรำมนั้น

 ๒๐. พระสิขีพุทธเจ้ำ

	 พระพทุธเจ้ำพระนำมว่ำสขิ	ีทรงเป็นมนุผีูป้ระเสรฐิ	เสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพำนทีอ่สัสำรำม	พระสถปู

อันประเสริฐของพระองค์	สูงถึง	๓	โยชน์	ที่อัสสำรำมนั้นแล

 ๒๑. พระเวสสภูพุทธเจ้ำ

	 พระเวสสภพูทุธเจ้ำเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพำนแล้ว	พระอฏัฐิธำตุของพระองค์กระจัดกระจำยไม่รวม

เป็นแท่งเดียวกัน	แผ่ไปประดิษฐำนอยู่ในนำนำอำรยประเทศ

 ๒๒. พระกกุสันธพุทธเจ้ำ

	 พระชินพุทธเจ้ำผู้ประเสริฐพระนำมว่ำกกุสันธะ	 เสด็จดับขันธปรินิพพำนที่เขมำรำม	พระสถูป 

อันประเสริฐของพระองค์	สูงถึง	๑	คำวุต	ที่เขมำรำมนั้นแล

 ๒๓. พระโกนำคมนพุทธเจ้ำ

	 พระโกนำคมนพุทธเจ้ำเสด็จดับขันธปรินิพพำนแล้ว	 พระอัฏฐิธำตุของพระองค์กระจัดกระจำย 

ไม่รวมเป็นแท่งเดียวกัน	แผ่ไปประดิษฐำนอยู่ในนำนำอำรยประเทศ

 ๒๔. พระกัสสปพุทธเจ้ำ

	 พระชินศำสดำพระนำมว่ำมหำกัสสปะ	 เสด็จดับขันธปรินิพพำนที่เสตัพยำรำม	 พระสถูปของ 

พระชินพุทธเจ้ำนั้น	สูงถึง	๑	โยชน์	ที่เสตัพยำรำมนั้นแล

 ๒๕. พระสิทธัตถโคดมพุทธเจ้ำ

	 พระโคดมพทุธเจ้ำเสด็จดบัขนัธปรนิพิพำนแล้ว	พระอฏัฐธิำตุของพระองค์กระจัดกระจำยไม่รวม

เป็นแท่งเดียวกัน	 แผ่ไปประดิษฐำนอยู่ในนำนำอำรยประเทศ	พระพุทธเจ้ำพระองค์ใดที่พระอัฏฐิธำตุ

กระจัดกระจำยไม่รวมเป็นแท่งเดียวกัน	พระพุทธเจ้ำพระองค์นั้นนับว่ำมีพระบำรมีแผ่กว้ำงใหญ่ไพศำล	

อนเุครำะห์แก่ชำวโลกได้ท่ัวถึงมำก	กล่ำวเฉพำะโคดมพทุธเจ้ำ	เมือ่พระมหำกสัสปเถระรวมพระอฏัฐธิำตุ

(พระบรมสำรรีกิธำต)ุมำไว้ทีเ่ดยีวกนั	คอืทีก่รงุรำชคฤห์	คร้ันถึงสมยัพระเจ้ำอโศกมหำรำช	พระองค์รับส่ัง

ให้สร้ำงพระสถูป(เจดีย์)	 ๘๔,๐๐๐	 องค์ประดิษฐำนท่ัวชมพูทวีป(อินเดีย)	 แล้วบรรจุพระอัฏฐิธำตุของ

พระโคดมพุทธเจ้ำ	ประชำชนทั่วชมพูทวีปก็ได้บูชำสักกำระ	และได้บุญทั่วถึงกัน	
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เจดีย์บรรจุพระบรมสำรีริกธำตุ ๘ แห่ง
	 กษัตริย์ในแคว้นต่ำง	ๆ 	ได้ทรำบข่ำวกำรปรนิพิพำนของพระโคดมพทุธเจ้ำ	ต่ำงส่งทตูไปทีก่รงุกสุนิำรำ

แคว้นมัลละ	 เพื่อขอส่วนแบ่งพระบรมสำรีริกธำตุของพระพุทธเจ้ำ	 เมื่อถวำยพระเพลิงพระพุทธสรีระ

เสร็จแล้ว	 ทูตจำกเมืองต่ำง	 ๆ	 ยินยอมพร้อมใจกันให้โทณพรำหมณ์ได้ท�ำหน้ำที่ประสำนสัมพันธ	์ 

แบ่งพระบรมสำรีริกธำตุ	โทณพรำหมณ์กล่ำวไว้ตอนหนึ่งว่ำ

ท่ำนผู้เจริญท้ังหลำย	 ขอจงฟังค�ำข้ำพเจ้ำแต่เพียงผู้เดียว	 พระพุทธเจ้ำของเรำทั้งหลำย 

ตรสัสรรเสรญิขนัต(ิควำมอดทน)	กำรทีเ่รำจะแตกสำมคัคกีนัเพรำะส่วนแบ่งแห่งพระบรม

สำรรีกิธำตนุีไ้ม่ดเีลย	ขอให้เรำทัง้หลำยยนิยอมพร้อมกันแบ่งพระบรมสำรีรกิธำตอุอกเป็น	

๘	 ส่วน	 ขอพระสถูปจงแพร่หลำยในทิศทั้งหลำย	 คนที่เลื่อมใสพระพุทธเจ้ำมีอยู่เป็น 

จ�ำนวนมำก

	 ต่อจำกนั้นก็ได้แบ่งพระบรมสำรีริกธำตุกัน	ทูตจำกเมืองต่ำง	ๆ	 ได้พระบรมสำรีริกธำตุคนละ	๒	

ทะนำน	 น�ำไปยังเมืองของตน	 ท�ำกำรเฉลิมฉลองบูชำสักกำระ	 เปิดโอกำสให้พุทธศำสำนิกชนได้กรำบ

ไหว้บูชำกัน	 ต่อจำกนั้นได้สร้ำงสถูป(เจดีย์)	 เพ่ือบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุไว้เป็นท่ีบูชำสักกำระในกำล

สืบไป	ดังนี้

	 	 ๑.		พระเจ้ำอชำตศตัรแูห่งแคว้นมคธ	ได้กระท�ำสถปูบรรจพุระบรมสำรรีกิธำตุไว้ในกรงุรำชคฤห์

	 	 ๒.		กษัตริย์ลิจฉวีแห่งแคว้นวัชชี	ได้กระท�ำสถูปบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุไว้ในกรุงเวสำลี

	 	 ๓.		กษตัรย์ิศำกยะแห่งแคว้นสกักะ	ได้กระท�ำสถปูบรรจพุระบรมสำรรีกิธำตไุว้ในกรงุกบลิพสัดุ์

	 	 ๔.		กษัตริย์ถูลีแห่งอัลลกัปปะ	ได้กระท�ำสถูปบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุไว้ในเมืองอัลลกัปปะ

	 	 ๕.		กษัตริย์โกลิยะแห่งรำมคำม	ได้กระท�ำสถูปบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุไว้ในเมืองรำมคำม

	 	 ๖.		เจ้ำผู้ครองนครแห่งเวฏฐทีปกะ	 ได้กระท�ำสถูปบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุไว้ในเมืองเวฏฐ- 

ทีปกะ

	 	 ๗.		กษตัรย์ิมลัละแห่งแคว้นมลัละฝ่ำยเหนอื	ได้กระท�ำสถปูบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุไว้ในเมอืง

กุสินำรำ

	 	 ๘.		กษัตริย์มัลละแห่งแคว้นมัลละฝ่ำยใต้	 ได้กระท�ำสถูปบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุไว้ในเมือง

ปำวำ

	 ส่วนโทณพรำหมณ์ได้กระท�ำสถูปบรรจุทะนำนที่ใช้ตวงพระบรมสำรีริกธำตุแบ่งกันนั้นแหละไว้

เป็นที่บูชำสักกำระ	กษัตริย์แห่งโมริยะ	ได้กระท�ำสถูปบรรจุพระอังคำร(เถ้ำ)ไว้ในเมืองปิปผลิวัน

	 เรือ่งน้ีแสดงให้เหน็ควำมส�ำคญัของสถปู(เจดีย์)	ก�ำเนดิควำมเป็นมำของสถปูในอนิเดยี	กล่ำวเฉพำะ

เรือ่งพระเจ้ำอชำตศตัรแูห่งแคว้นมคธ	จดัพธิฉีลองยิง่ใหญ่ตลอดระยะทำงตัง้แต่กรุงกสิุนำรำถงึรำชคฤห์
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เลยทีเดียว	นับเป็นระยะทำง	๒๕	โยชน์	พระองค์ได้ทรงสร้ำงสถูปพระบรมสำรีริกธำตุไว้อย่ำงดี	เรื่องนี้

น่ำศึกษำมิใช่น้อย	 ต�ำนำนบอกว่ำ	 พระมหำกัสสปเถระได้ถวำยค�ำแนะน�ำแก่พระเจ้ำอชำตศัตรูให ้

ด�ำเนินกำรรวบรวมพระบรมสำรีริกธำตุอีก	๗	ส่วนที่ได้แจกจ่ำยไปตำมเมืองต่ำง	ๆ 	นั้นมำรวมบรรจุไว้ใน

กรุงรำชคฤห์	 เพื่อป้องกันอันตรำยอันอำจจะเกิดขึ้น	 โดยพระมหำกัสสปเถระรับภำระที่จะรวบรวมเอง	

จำกนั้น	 พระเถระก็ได้ด�ำเนินกำรรวบรวมพระบรมสำรีริกธำตุจำกรำชตระกูลทั้ง	 ๗	 มำประดิษฐำนไว้ 

ในทิศตะวันออก	 และทิศใต้ของกรุงรำชคฤห์	 โดยพระเถระเล็งเห็นว่ำ	 ในอนำคต	 คนทั้งหลำยจักเก็บ

พระบรมธำตเุหล่ำนีไ้ว้ในมหำเจดย์ีในมหำวหิำรลงักำ
1
	พระรำชำรบัสัง่ให้สร้ำงสถปูไว้	๘	องค์	ใส่พระบรม-

สำรีริกธำตุไว้ผอบจันทน์เหลือง	๘	ใบ	พระมหำกัสสปเถระอธิษฐำนว่ำ	“พวงมำลัยอย่ำเหี่ยว	กลิ่นหอม

อย่ำหำยไป	ประทีปอย่ำไหม้”	 แล้วให้จำรึกไว้ที่แผ่นทองว่ำ	 “แม้ในอนาคต ครั้งพระกุมารพระนามว่า

อโศกจักเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระเจ้าอโศกมหาราช ท้าวเธอจักทรงกระท�าพระบรมสารีริกธาต ุ

เหล่านี้ให้แพร่หลายไป ดังนี”้

ประเภทของเจดีย์
	 ค�ำว่ำ	 “เจดีย์”	 ในยุคดั้งเดิมมีนัยกว้ำงขวำงครอบคลุมสิ่งที่ควรเคำรพ	 นับถือ	 บูชำหลำยอย่ำง 

ดังที่กล่ำวแล้ว	โดยสรุปมี	๔	ประเภท

  ๑. ธำตุเจดีย์ 

		 	 สิ่งก่อสร้ำงที่บรรจุพระบรมธำตุของพระพุทธเจ้ำ	พระเจ้ำจักรพรรดิ	

  ๒. บริโภคเจดีย์ 

		 	 สังเวชนียสถำน	อันเป็นสถำนที่ส�ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ	ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ำ	

เช่น	สถำนที่ประสูติ	ตรัสรู้	แสดงปฐมเทศนำ	และปรินิพพำน	หรือที่เรียกว่ำสังเวชนียสถำน	๔	ต�ำบล

  ๓. ธรรมเจดีย์ 

	 	 ข้อควำมที่ว่ำด้วยค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำ	 เป็นค�ำ	 ประโยคท้ังท่ีเป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง	

คัมภีร์พระไตรปิฎก	อรรถกถำ	ฎีกำ	อนุฎีกำ

  ๔. อุทเทสิกเจดีย์

	 	 สิ่งของที่สร้ำงขึ้นอุทิศพระพุทธเจ้ำ	เป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้ำ	ไม่ก�ำหนดว่ำจะเป็น

อะไร	เช่น	พระแท่นวัชรอำสน์ที่เจดีย์ศรีมหำโพธิพุทธคยำ	พระพุทธรูป

 1
 ดูข้อควำมใน	 สุรีย์	 มีผลกิจ(ผู้รวบรวมและเรียบเรียง),	พระพุทธประวัติ,	 (กรุงเทพมหำนคร	 :	 บริษัท	 

คอมฟอร์ม	 จ�ำกัด,	 ๒๕๔๑),	 หน้ำ	 ๒๔๓–๒๔๔,	 ข้อมูลเหล่ำน้ีปรำกฏกระจัดจำยอยู่ในคัมภีร์ชั้นหลัง	 ผู้เขียนยังไม่ได ้
ตรวจสอบข้อมลูว่ำ	คณุสรุย์ีเอำข้อมลูเหล่ำนีม้ำจำกแหล่งใดบ้ำง	แต่เหน็ว่ำเป็นเรือ่งทีน่่ำสนใจ	เลยยกเอำมำน�ำเสนอไว้	
ข้อมูลบำงตอนปรำกฏอยู่ในคัมภีร์ถูปวงศ์	 รจนำโดยพระเถระชำวศรีลังกำ	 ช่ือ	 “พระวำจิสสรเถระ”	 ในยุคประมำณ	
พ.ศ.	๑๗๗๕–๑๗๗๙.
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	 โดยนัยนี้จะเห็นว่ำ	 “เจดีย์”	 มีควำมหมำยกว้ำงครอบคลุมส่ิงที่ควรบูชำสักกำระทุกอย่ำง	 ไม่ได้

หมำยถึงสถูปอย่ำงเดียว	 เจดีย์ที่มีควำมหมำยเดียวกันกับ	“สถูป”	คือ	ธำตุเจดีย์	ซึ่งสร้ำงขึ้นเพื่อบรรจุ

พระบรมสำรีริกธำตุ	 พระบรมธำตุ	 หรืออัฏฐิธำตุ	 ต่อไปนี้จะกล่ำวถึงเฉพำะเจดีย์ประเภทที่	 ๑	 คือ	 

ธำตุเจดีย์เท่ำนั้น	(ซึ่งอำจจะใช้ค�ำว่ำ	เจดีย์,	สถูป,	พระธำตุ,	พระบรมธำตุ,	หรือพระปรำงค์	แล้วแต่กรณี)

ประเพณีกำรสร้ำงเจดีย์สมัยหลังพุทธกำล
	 สมัยหลังจำกที่พระพุทธเจ้ำปรินิพพำนแล้วว	ควำมนิยมในกำรสร้ำงเจดีย์ก็ยังมีอยู่สืบทอดต่อกัน

เรือ่ยมำ	พระเจ้ำอโศกมหำรำชทรงอุปถัมภ์กำรสงัคำยนำคร้ังที	่๓	ณ	วดัอโศกำรำม	เมือ่เสรจ็พธิสีงัคำยนำ	

ได้ส่งสมณทูต	 ๙	 สำย	 ไปประกำศพระพุทธศำสนำในนำนำประเทศ	 โดยกำรถวำยค�ำแนะน�ำของ 

พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ	ในส่วนของพระองค์เอง	พระเจ้ำอโศกมหำรำชได้เสด็จจำริกแสวงบุญไปใน

ที่ต่ำง	ๆ	ที่มีส่วนเกี่ยวกับข้องกับพระพุทธเจ้ำ	หรือพุทธสำวกที่ส�ำคัญ	 เช่น	 เป็นสถำนที่ประสูติ	 ตรัสรู้	

แสดงปฐมเทศนำ	และปรินิพพำน	พร้อมกันนั้นได้ทรงสร้ำงสถูปและเสำอโศกประดิษฐำนไว้ในที่นั้น	ๆ	

เพือ่เป็นทีส่กักำรบูชำของคนในถ่ินนัน้	ๆ 	และเป็นเครือ่งชีใ้ห้คนรุ่นหลงัได้รูว่้ำ	“ณ	ทีแ่ห่งนีม้คีวำมส�ำคญั

ในฐำนะเป็นสถำนท่ีพระพทุธเจ้ำประสตู	ิตรัสรู”้	เป็นต้น	สนันษิฐำนได้ว่ำ	ประเพณนียิมในกำรสร้ำงเจดีย์

เกิดขึ้นและถือปฏิบัติกันอย่ำงแพร่หลำยในสมัยพระเจ้ำอโศกมหำรำชนั่นเอง	 ข้อมูลในคัมภีร์พระพุทธ-

ศำสนำบอกว่ำ	 พระเจ้ำอโศกมหำรำชทรงรับสั่งให้สร้ำงสถูปประดิษฐำนไว้ทั่วชมพูทวีป(อินเดีย)	 

เป็นจ�ำนวน	๘๔,๐๐๐	องค์	ดังข้อควำมในคัมภีร์สมันตปำสำทิกำตอนหนึ่งพอสรุปควำมได้ว่ำ

	 เมือ่พระพทุธเจ้ำปรินพิพำนประมำณ	๒๑๘	ปี	ณ	เมอืงปำฏลีบุตร	พระเจ้ำอโศกมหำรำช

เมื่อท�ำศึกสงครำมมำมำก(โดยเฉพำะท่ีแคว้นกำลิงคะ)	 รู้สึกสลดพระทัยท่ีทอดพระเนตร

เห็นคนล้มตำยมำกในศึกสงครำม	 วันหนึ่งทอดพระเนตรเห็นสำมเณรนิโครธ	 เกิดศรัทธำ

เลื่อมใส	 ยิ่งเมื่อได้ฟังธรรม	 ก็ยิ่งเกิดศรัทธำมำ	 ถวำยภัตตำหำรแก่พระภิกษุสงฆ์วันละ	

๖๐๐,๐๐๐	 รูป	 ต่อทรงรับสั่งให้สร้ำงมหำวิหำร(วัดใหญ่)	 ชื่อว่ำ	 อโศกำรำม(แปลว่ำ 

ไม่เศร้ำโศก)	 โดยพระสงฆ์ได้มอบหมำยให้พระอินทคุตตเถระเป็นผู้ดูแลกำรก่อสร้ำง	 

ใช้เวลำสร้ำง	 ๓	 ปี	 นอกจำกน้ี	 พระเจ้ำอโศกมหำรำชทรงรับสั่งให้สร้ำงวิหำร(วัดเล็ก)อีก	

๘๔,๐๐๐	แห่ง	พร้อมกบัเจดย์ี	๘๔,๐๐๐	องค์ไว้ในเมอืง	๘๔,๐๐๐	แห่งทัว่ชมพูทวปี(อนิเดีย)

	 มข้ีอสนันษิฐำนเพิม่เตมิ	สถปูเหล่ำนัน้ไม่ได้ประดิษฐำนอยูเ่ฉพำะในอนิเดยีเท่ำนัน้	แม้ในประเทศ

จีนและประเทศใกล้เคียงก็มีสถูปของพระเจ้ำอโศกมหำรำชประดิษฐำนอยู่ด้วย	 คตินิยมสร้ำงเจดีย์นี ้

แพร่หลำยอย่ำงมำกในอินเดียในสมัยพระเจ้ำอโศกมหำรำช	 ผู้เป็นกษัตริย์แห่งรำชวงศ์โมริยะและสมัย

หลังจำกนั้น	 พระเจ้ำอโศกมหำรำชได้รับกำรนับถือว่ำทรงเป็นผู้ริเริ่มกระแสแห่งพระพุทธศำสนำ 
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แบบใหม่	 คือแบบที่มีฆรำวำสผู้ครองเรือนมีบทบำทส�ำคัญเท่ำกับพระภิกษุ	 เหมือนฆรำวำสหลำยท่ำน 

ได้ท�ำมำแล้วในสมยัพทุธกำล	เช่น	พระเจ้ำพมิพสิำร	พระเจ้ำปเสนทโิกศล	อนำถบณิฑกิเศรษฐี	นำงวสิำขำ

มหำอุบำสิกำ	

	 กำรสร้ำงเจดีย์ในอินเดีย	 ในสมัยพระเจ้ำอโศกมหำรำชหรือในสมัยหลังจำกน้ัน	มิได้จุดประสงค์

เพยีงเพือ่เป็นสญัลกัษณ์ว่ำ	“นีเ้ป็นพทุธสถำน”	เท่ำนัน้	แต่ยงัมีจดุประสงค์เพือ่บรรจพุระบรมสำรรีกิธำตุ

หรอืพระธำตขุองพระอรหนัต์ไว้เป็นทีบ่ชูำสกักำระของพวกฆรำวำสผู้ครองเรือนท่ีต้องหมกมุน่อยูก่บักำร

ประกอบอำชีพเลี้ยงตัวและครอบครัว	 ไม่มีเวลำไปวัดเพื่อฟังธรรม	 ไม่มีเวลำไปนั่งปฏิบัติธรรมรักษำศีล	

แต่ประสงค์ทีจ่ะได้บุญโดยเพยีงแต่ไปกรำบไหว้บชูำเจดีย์ท่ีอยูใ่กล้บ้ำน	เสรจ็แล้วกไ็ปประกอบอำชพีของ

ตน	ที่ส�ำคัญคือ	เจดีย์นั้นสร้ำงไว้ที่ไหนก็ได้	ไม่จ�ำเป็นต้องสร้ำงไว้ในวัด	ฆรำวำสผู้ประกอบอำชีพ	บำงที

ไม่ประสงค์จะเข้ำวัด	 เพรำะต้องเสียเวลำมำก	 หรือบำงกรณีอำจเกรงใจพระภิกษุท่ีอยู่ในวัด	 เกรงว่ำ 

จะเป็นกำรรบกวน	 แต่ก็ประสงค์บุญ	 เมื่อมีกำรสร้ำงเจดีย์ไว้ในสถำนท่ีต่ำง	 ๆ	 ซ่ึงไม่ได้เป็นบริเวณของ 

วัดใดวัดหนึ่ง	ชำวบ้ำนก็ไปกรำบไหว้บูชำกันตำมสะดวก	โดยไม่ต้องเกรงว่ำจะเป็นกำรรบกวนพระภิกษุ	

	 ดงัทีก่ล่ำวไว้ในตอนต้นแล้ว	พระมหำกสัสปเถระได้อธษิฐำนและให้จำรึกไว้ว่ำ	“ในอนำคตพระเจ้ำ

อโศกมหำรำชจักเป็นผู้ท�ำให้พระบรมสำรีริกธำตุแพร่หลำยไป”	 ต่อมำเมื่อพระเจ้ำอโศกมหำรำช 

ทรงครองรำชสมบัติ	 ทรงสร้ำงวิหำรและสถูป	๘๔,๐๐๐	แห่ง	ประสงค์จะได้พระบรมธำตุ(สำรีริกธำตุ) 

มำบรรจุไว้เป็นที่บูชำสักกำระ	 ต่อมำได้ค้นพบพระบรมธำตุที่ท้ำวสักกะเก็บรักษำไว้มำตั้งแต่ครั้งสมัย 

พระเจ้ำอชำตศัตรูโน้น	พระองค์รับสั่งให้บรรจุไว้ในสถูป	๘๔,๐๐๐	องค์ทั่วชมพูทวีป(อินเดีย)	

  นอกจำกนี ้พระเจ้ำอโศกมหรำชทรงมส่ีวนในกำรสร้ำงเจดย์ีส�ำคญัทำงพระพทุธศำสนำในอนิเดีย 

ซึ่งประดิษฐำนเป็นที่บูชำสักกำระมำจนถึงปัจจุบัน เช่น	เจดีย์ศรีมหำโพธิพุทธคยำ	สถำนที่พระสิทธัตถ-

โคดมตรัสรู้	สันนิษฐำนว่ำเริม่ก่อสร้ำงในสมัยพระเจำ้อโศก	และสร้ำงต่อเติมแบบที่ปรำกฏอยู่ในปัจจุบนั

ประมำณ	พ.ศ.	๗๐๐	ได้รับกำรบูรณะซ่อมแซมมำแล้วหลำยครั้ง	เจดีย์องค์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน	มีควำม

สูง	๑๘๐	ฟุต	

		 ธัมเมกขสถูปท่ีสำรนำถ	สถำนท่ีแสดงปฐมธรรมเทศนำธมัมจักกปัวตัตนสตูร	โปรดพระปัญจวคัคย์ี	

สันนิษฐำนว่ำองค์เดิมสร้ำงขึ้นในสมัยรำชวงศ์โมริยะ	 อำจสร้ำงขึ้นในสมัยพระเจ้ำอโศกมหรำชำก็ได้	 

แต่องค์ที่ปรำกฏอยู่ในปัจจุบัน	 สันนิษฐำนว่ำแต่งเติมขึ้นประมำณ	พ.ศ.	 ๑๐๐๐	 เป็นศิลปะแบบคุปตะ	

พระสถูป(เจดีย์)เป็นรูปทรงกลม	ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง	๒๘	เมตรครึ่ง	สูง	๓๓	เมตร	มีช่อง	๘	ช่องรอบ

องค์สถูป	ซึ่งเป็นสัญลักษณ์บ่งถึงมรรคมีองค์	๘
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		 มหำสถูปท่ีสำญจิ	 ปัจจุบันอยู่ในรัฐมัธยมประเทศของอินเดีย	 ที่นี่เป็นดินแดนแห่งสถูป(เจดีย์)	 

วัด	วิหำร	และเสำศิลำจำรึก	สันนิษฐำนว่ำเริ่มสร้ำงขึ้นตั้งแต่ประมำณ	พ.ศ.	๒๕๐	จนถึง	พ.ศ.	๑๗๐๐	

สถปูทีม่ชีือ่เสยีงมำกทีส่ดุคอืสถปู	๑	ซึง่เชือ่ว่ำพระเจ้ำอโศกมหำรำชทรงสร้ำงข้ึน	สมยัเป็นอปุรำชปกครอง

กรุงอุชเชนี	 และกรุงอุชเชนีนี่แหละเป็นที่ประสูติของมหินทกุมำรและพระนำงสังฆมิตตำ	 สถูปใหญ่ 

มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง	 ๓๖.๕	 เมตร	 สูง	 ๑๖.๔	 เมตร	 เมื่อบวชเป็นพระแล้ว	 พระมหินทเถระกับ 

พระสงัฆมิตตำในตอนทีถ่กูส่งไปลงักำ	ได้แวะพกัทีส่ำญจนิีก่้อน	ทีส่ถปูหมำยเลข	๓	มกีำรค้นพบอฏัฐธิำตุ

ของพระสำรีบุตรและพระมหำโมคคัลลำนะ	ใน	พ.ศ.	๒๓๙๔	เจดีย์ที่สำญจิเป็นรูปทรงโอคว�่ำ	ซึ่งถือเป็น

รูปแบบที่เก่ำแก่ที่สุด

รูปแบบของเจดีย์
	 รูปแบบของเจดีย์ในอินเดียโบรำณ	มีลักษณะเป็นเนินดินที่สร้ำงขึ้นเหนือหลุมฝังศพ	ซึ่งเป็นที่มำ

ของเจดีย์ทรงระฆังในปัจจุบัน	 แต่ก็ไม่ปรำกฏหลักฐำนว่ำมีรูปทรงอย่ำงไรแน่	 ต่อมำจึงวิวัฒนำกำรเป็น

รูปแบบต่ำง	 ๆ	 สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพเขียนไว้ในเร่ือง	 “ต�ำนำน

พุทธเจดีย์”	 พอสรุปควำมได้ว่ำ	 ประเพณีกำรสร้ำงสถูปเป็นพุทธเจดีย์	 แพร่หลำยในสมัยพระเจ้ำอโศก

มหำรำชเมื่อครั้งพระองค์แจกพระบรมธำตุไปประดิษฐำนไว้ในประเทศต่ำง	 ๆ	 และประสงค์จะให้สร้ำง

สถูป(หรือเจดีย์)ที่บรรจุอัฐิธำตุของพระสังฆเถระเป็นบริวำรของมหำสถูปด้วยทุกแห่งไป	

	 คร้ันเม่ือเกดิมปีระเพณกีำรสร้ำงพระพทุธรปูขึน้ในสมยัคนัธำระ	บำงแห่งกม็กีำรแก้แบบของสถปู

ให้มีซุ้มประจ�ำองค์สถูป	เพื่อบรรจุพระพุทธรูปอันจะท�ำให้องค์สถูปงดงำมขึ้น	พระสถูปเดิมนั้นจัดอยู่ใน

ประเภทธำตุเจดย์ีเลยกลำยมำเป็นอุทเทสกิเจดย์ีด้วย	คนทัง้หลำยก็นยิมทีจ่ะสร้ำงสถปูเป็นอทุเทสกิเจดย์ี

อุทิศพระพุทธเจ้ำ	ประเทศที่นับถือพระพุทธศำสนำเถรวำท(หรือหีนยำน)	นิยมสร้ำงสถูปเป็นธำตุเจดีย์	

คอืเป็นทีบ่รรจพุระบรมธำต(ุอฐัธิำต)ุ	ในขณะทีป่ระเทศนบัถอืมหำยำนนยิมสร้ำงสถปูเป็นอทุเทสิกเจดีย์	

เช่น	เจดีย์บุโรบูโด(บรมพุทโธ)	ที่ด�ำเนินกำรสร้ำงเรื่อยไปจนสร้ำงเสร็จ	ประมำณ	พ.ศ.๑๓๐๐	มีทั้งหมด	

๑๐	ชั้น	ใช้หินก่อสร้ำงประมำณ	๒,๐๐๐,๐๐๐	ลูกบำสก์ฟุต	ใช้คนงำนวัน	๑,๐๐๐	คน	ใช้เวลำก่อสร้ำง

ประมำณ	๓๕	ปี	 มีภำพประกอบเรื่องรำวต่ำง	 ๆ	 ๑,๔๖๐	ภำพ	 เป็นภำพประกอบอีก	 ๑,๒๑๒	ภำพ	 

องค์เจดีย์ตั้งแต่ชั้นที่	๑-๘	มีพระพุทธรูปเรียงรำยในแต่ละชั้นโดยรอบ	จ�ำนวน	๕๐๕	องค์
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๓22

		 เจดีย์ปรำกฏอยู่ในประเทศไทยมี	 ๖	 แบบ	 ดังนี้
2
	 (๑)	 เจดีย์ทรงปรำสำท	 รูปทรงมีหลำยชั้น 

ซ้อนกันแบบหรภิญุชัย	เช่น	ทีว่ดักูก่ดุ	จงัหวัดล�ำพนู	แบบล้ำนนำเช่น	ทีว่ดัป่ำสกั	อ�ำเภอเชยีงแสน	จงัหวัด

เชียงรำย	และแบบสุโขทัย	เช่น	ที่วัดพระศรีมหำธำตุ	จังหวัดสุโขทัย	(๒)เจดีย์ทรงปรำงค์	รูปทรงคล้ำย

ฝักข้ำวโพด	 เช่น	 พระปรำงค์วัดอรุณรำชวรำรำม	 เจดีย์ทรงปรำงค์น้ีสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม	 ๒	 สำย	

พรำหมณ์(ฮินด)ูกบัพระพทุธศำสนำ	ยอดปรำงค์เป็น	๓	แฉก(ตรศีลู)แสดงถงึอำวธุประจ�ำตวัของพระศวิะ

(พระอินทร์)	 หรือแสดงถึงเทพใหญ่	 ๓	 องค์ของฮินดูคือ	 พระพรหม	พระวิษณุ	 และพระศิวะ(ตรีมูรติ)	 

(๓)	 เจดีย์ทรงระฆัง	 รูปทรงคล้ำยระฆังคว�่ำ	 (๔)	 เจดีย์ทรงพุ่มข้ำวบิณฑ์	 รูปแบบยอดทรงดอกบัวตูม	 

(๕)	 เจดีย์ทรงเครื่อง	 รูปแบบทรงระฆังกลมหรือเหล่ียมย่อมุม	 มีกำรตกแต่งด้วยลำยปูนปั้น	 (๖)	 เจดีย์ 

ย่อมุม	รูปแบบคล้ำยระฆังแต่จำกทรงกลมก็กลำยมำเป็นเหลี่ยม

	 เจดีย์มีส่วนประกอบส�ำคัญ	๓	ตอน	คือ

	 ตอนล่ำง-ฐำน:	 ฐำนมีหลำยประเภท	 เรียกช่ือต่ำง	 ๆ	 กันตำมกำรใช้งำน	 ฐำนไพทีหรือฐำนเวท	ี

รองรับสิ่งก่อสร้ำงหลำยชนิดรวมกัน	 เช่น	 ฐำนไพทีรองรับพระศรีรัตนเจดีย์	 เจดีย์ทอง	 วัดพระศรีรัตน-

ศำสดำรำม	 ฐำนเชิงบำตรหรือฐำนบัวเชิงบำตร	 เช่นฐำนบัวเชิงบำตรปรำงค์ประธำน	 วัดรำชบูรณะ	

พระนครศรีอยุธยำ	ฐำนเขียง

	 ตอนกลำง-องค์เรอืนธำต:ุ	ตอนกลำงนี	้เรยีกแบบวัฒนธรรมทเิบตว่ำ	“ครรภธำต”ุ	ส่วนส�ำคญัของ

ตอนกลำงของเจดย์ีห้องหรอืซุม้(ช่อง-จระน�ำ)หรอืไม่มกีไ็ด้	ห้องหรอืซุม้นีส้�ำหรบัประดษิฐำนสิง่ศกัดิส์ทิธิ์	

อำจเป็นอฏัฐธิำตุหรอืพระพทุธรปู	เจดย์ีบโุรบโุด(บรมพุทโธ)	มห้ีองส�ำหรับประดิษฐำนพระพุทธรูป	หรือ

เจดย์ีกูก่ดุในวดัจำมเทว	ีจงัหวดัล�ำพนู	ท�ำเป็นรปูซุ้มฝักเพกำ	เช่นซุ้มฝักเพกำของเจดีย์วดัป่ำสกั	เชยีงแสน	

ซุ้มหน้ำนำงของเจดีย์แปดเหลี่ยม	 วัดสะดือเมือง	 เชียงใหม่	 ซุ้มคดโค้ง	 เจดีย์รำย	 วัดเจดีย์เจ็ดแถว	

ศรีสัชนำลัย

	 ตอนบน-ยอด:	ตอนบนนี้มีส่วนประกอบส�ำคัญ	เรียกว่ำ	ครรภธำตุ	เหนือครรภธำตุขึ้นไป	เรียกว่ำ	

“บัลลังก์”	เป็นฐำนเชื่อมต่อระหว่ำงครรภธำตุกับส่วนที่เหนือขึ้นไปซึ่งเรียกว่ำ	“ปล้องไฉน”	คือส่วนที่มี

ลักษณะเป็นฉัตรหรือร่มซ้อนกันลดหลั่นข้ึน	 ปล้องไฉนนี้วัฒนธรรมทิเบตถือว่ำเป็นสัญลักษณ์บ่งถึง 

รูปำวจรภูมิ	๑๖	ชั้น	เหนือขึ้นไปอีกเรียกว่ำ	“แจกัน/ลูกแก้ว”	หรือ	“กลส”	หรือ	“เม็ดน�้ำค้ำง”	ถือเป็น

ส่วนบนสุดของเจดีย์	เหนือขึ้นไปเรียกว่ำ	“แดนศุนยตำ”

 2
	 รำยละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบของเจดีย์น้ียังมีอีกมำก	 ผู้รู้หลำยท่ำนได้เขียนไว้ในเอกสำรทำงวิชำกำร 

ทีเ่กีย่วกบัเร่ืองสถำปัตยกรรมอนัเนือ่งในพระพทุธศำสนำ	ผูส้นใจสำมำรถหำเอกสำรเหล่ำนีศ้กึษำเพิม่เตมิได้	เช่น		หนงัสอื
เรื่อง	 “เจดีย์ : ควำมเป็นและค�ำศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย”	 ของสันติ	 เล็กสุขุม	 จัดพิมพ์โดย 
ส�ำนักพิมพ์มติชน	และดู	[ออนไลน์],	แหล่งที่มำ	:	https://th.wikipedia.org/wiki/	[๑๙	กุมภำพันธ์	๒๕๖๓]
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เจดีย์ : มรดกวัฒนธรรมล�้ำค่ำทำงพระพุทธศำสนำ 23

เจดีย์ส�ำคัญในประเทศไทย
  ประเพณีกำรสร้ำงเจดีย์ในประเทศอำจมีมำก่อนที่พระโสณะ	พระอุตตระ	และคณะจะมำเผยแผ่

พระพทุธศำสนำในดนิแดนสวุรรณภมู	ิเพรำะในตอนทีพ่ระเจ้ำอโศกเมือ่ครัง้ทีย่งัไม่นบัถอืพระพทุธศำสนำ	

ยกทพัไปตแีคว้นกำลงิคะแตกยบัเยนิ	ประชำชนชำวกำลิงคะบำงส่วนได้อพยพมำทีดิ่นแดนสุวรรณภมูนิี้	

ซึ่งคนเหล่ำนั้นอำจนับถือพระพุทธศำสนำอยู่ก่อน	และร่วมกันสร้ำงเจดีย์ขึ้นเพื่อกรำบไหว้บูชำ	ต่อเมื่อ

พระเจ้ำอโศกมหำรำชกลับจำกแคว้นกำลิงคะ	 ทรงสลดพระทัยจำกภัยพิบัติแห่งสงครำม	 หันมำนับถือ

พระพทุธศำสนำ	ทรงอปุถัมภ์กำรสงัคำยนำคร้ังที	่๓	แล้วส่งสมณทตูไปประกำศพระพทุธศำสนำในนำนำ

ประเทศ	พระโสณะ	พระอุตตระ	และคณะได้เดินทำงมำยังสุวรรณภูมิ	จึงได้สร้ำงพระปฐมเจดีย์ขึ้นเป็น

ทีบ่ชูำสกักำระ	ประเพณกีำรสร้ำงเจดย์ียิง่แพร่หลำยนบัต้ังแต่นัน้มำ	มเีจดีย์ใหญ่ทัง้เก่ำและสร้ำงขึน้ใหม่

ปรำกฏอยู่ทั่วทุกภูมิภำคของระเทศไทย	เฉพำะเจดีย์เก่ำที่ส�ำคัญ	เช่น
3
 

 พระปฐมเจดีย์

	 พระปฐมเจดีย์	ถือกันว่ำเป็นเจดีย์องค์แรกที่สร้ำงขึ้นในประเทศไทย	ประมำณ	พ.ศ.	๓๐๐	สมัยที่

พระเจ้ำอโศกมหำรำชทรงส่งสมณทูตไปประกำศพระพุทธศำสนำในประเทศต่ำง	 ๆ	 พระโสณะ	 

พระอุตตระ	และคณะได้เดนิทำงมำประกำศพระพทุธศำสนำทีด่นิแดนสวุรรณภมู	ิองค์เจดย์ีทีป่รำกฏอยู่

ในปัจจุบันไม่ใช่องค์เดิม	แต่เป็นเจดีย์ที่ก่อขึ้นมำใหม่หุ้มองค์เดิมไว้

	 พระปฐมเจดีย์องค์เดมิมลีกัษณะเหมอืนเจดีย์ทีส่ำญจิ	ประเทศอนิเดีย(ซ่ึงสร้ำงขึน้ในสมยัพระเจ้ำ

อโศกมหำรำชเหมือนกัน)	 กล่ำวคือ	 องค์เจดีย์เป็นรูปกลม	 เหมือนโอหรือขันน�้ำคว�่ำ	 ข้ำงบนท�ำเป็น 

พุทธอำสน์สี่เหลี่ยมตั้งไว้	มีฉัตรปักเป็นยอด	ฐำนเจดีย์ท�ำเป็นสี่เหลี่ยม	รอบฐำนท�ำเป็นที่เดินประทักษิณ

	 พระปฐมเจดีย์องค์เดิมมีขนำดควำมสูง	๑๙	วำ	๒	ศอก	(หรือ	๓๙	เมตร)	ถูกทิ้งให้รกร้ำงไม่มีใคร

ดูแลอยู่ระยะหนึ่ง	สมัยที่พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวขณะทรงผนวชอยู่	 เสด็จฯไปนมัสกำร

พระปฐมเจดีย์หลำยครั้ง	ทรงเห็นว่ำเป็นเจดีย์องค์ใหญ่	เมื่อขึ้นครองรำชย์	จึงได้โปรดฯให้ก่อเจดีย์แบบ

ลังกำครอบเจดีย์องค์เดิมไว้เมื่อ	พ.ศ.	๒๓๙๖	มีขนำดควำมสูง	๑๒๐	เมตร	๔๕	เซนติเมตร	

	 ลักษณะองค์เจดีย์ในปัจจุบัน	 ทรงพระปรำงค์	 ปำกผำย	 โครงสร้ำงเป็นไม้ซุง	 รัดด้วยโซ่เส้นใหญ ่

ก่ออฐิถอืปนู	ประดบัด้วยกระเบือ้งปทูบั	ขนำดควำมสูงจำกพ้ืน	๑๒๐	เมตร	๔๕	เซนติเมตร	มพีระพุทธรูป

ปำงต่ำง	ๆ	ประดิษฐำนโดยรอบ	๘๐	องค์	ประกอบด้วยพระวิหำร	๔	ทิศ	ก�ำแพงแก้ว	๒	ชั้น	

 3
	ต�ำนำนเกี่ยวกับเจดีย์ที่ส�ำคัญในประเทศไทย	มีเอกสำรหลักฐำนมำก	สำมำรถหำอ่ำนได้ทั่วไป	เช่น	หนังสือ

เรื่อง	“พระบรมธำตุ”	ของทรงพล	มำกชูชิต	จัดจ�ำหน่ำยโดยนำนำสำส์น	เป็นหลักฐำนระดับรอง	แต่ก็ให้รำยละเอียด
ได้ดี
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   พระธำตุดอยสุเทพ

  สร้ำงขึ้นใน	 พ.ศ.	 ๑๙๒๗	 สมัยพระเจ้ำกือนำ	 กษัตริย์องค์ที่	 ๖	 แห่งรำชวงศ์มังรำย	 พระองค์ 

ทรงบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุไว้ในหลุมลึกใต้ฐำนเจดีย์	ต่อมำใน	พ.ศ.	๒๐๘๑	พระเจ้ำเกษเกล้ำ	กษัติย์

องค์ที่	 ๑๒	 แห่งรำชวงศ์มังรำย	 รับสั่งให้เสริมองค์เจดีย์ให้สูงขึ้นไปอีก	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๑๐๐	 พระมหำ 

ญำณมงคลโพธิ์	 วัดอโศกำรำม	 เมืองล�ำพูนได้สร้ำงบันไดนำคเพื่อให้ประชำชนข้ึนไปกรำบไหว้พระธำตุ

สะดวก	 และใน	 พ.ศ.	 ๒๔๗๗	 ครูบำศรีวิชัย	 วัดพระธำตุดอยสุเทพฯได้ชักชวนชำวบ้ำนสร้ำงถนน 

ระยะทำง	๑๑.๕๓	กโิลเมตรให้ประชำชนสำมำรถใช้ยำนพำหนะขึน้ไปกรำบไหว้พระธำตไุด้สะดวกยิง่ขึน้

 พระบรมธำตุนครศรีธรรมรำช 

	 ต�ำนำนบอกว่ำ	เมื่อโทณพรำหมณ์ด�ำเนินกำรแบ่งพระบรมสำรีริกธำตุเสร็จแล้ว	พระภิกษุซึ่งเป็น

พระอรหันต์องค์หนึ่ง	 ชื่อว่ำ	 “พระเขมะ”	 ได้เข้ำไปอัญเชิญพระทันตธำตุ	 (เขี้ยวแก้วเบื้องขวำ-ซ้ำย 

อย่ำงละ	๑	องค์)	ออกจำกเชิงตะกอน(จิตกำธำน)	เพื่อน�ำไปถวำยพระเจ้ำพรหมทัตแห่งแคว้นกำลิงคะ	

พระทันตธำตุได้ถูกอัญเชิญย้ำยไปประดิษฐำนตำมเมืองต่ำง	 ๆ	 แล้วแต่เหตุกำรณ์	 เช่นเมืองทันทบุรี	 

มำสุวรรณภูมิ	ขึ้นฝั่งตะโกลำ(ตะกั่วป่ำ)	ย้อนกลับไปที่เกำะลังกำ	แล้วย้อนกลับมำที่ศิริธรรมนคร	(พ.ศ.	

๘๐๐–๑๓๐๐)	 ต่อมำพระเจ้ำศรีธรรมโศกรำชรับสั่งให้สรำ้งเมืองนครศรีธรรมรำช	 สร้ำงพระมหำธำตุ

เจดีย์ตำมคติมหำยำน	บรรจุพระทันตธำตุ

 พระธำตุพนม

	 ต�ำนำนบอกว่ำ	ก่อนจะปรนิพิพำน	พระพทุธเจ้ำได้ตรัสส่ังให้พระมหำกสัสปะให้น�ำพระอรัุงคธำตุ	

(พระอฏัฐธิำตสุ่วนหน้ำอก)	ไปประดษิฐำนไว้ทีภ่กู�ำพร้ำ	แคว้นศรีโคตรบรู	ใน	พ.ศ.	๘	พระมหำกสัสปเถระ	

และพระอรหันต์	 ๕๐๐	 องค์	 ได้อัญเชิญพระอุรังคธำตุมำยังภูก�ำพร้ำ	 เมื่อเดินทำงถึง	 พญำนันทเสน 

ซึ่งเป็นเจ้ำเมืองศรีโคตรบูรในขณะนั้น	 ร่วมกับประชำชนผู้มำกด้วยศรัทธำ	 สร้ำงเจดีย์ประดิษฐำน 

พระอุรังคธำตุ	โดยมีพระมหำกัสสปเถระเป็นผู้น�ำในกำรสร้ำง	ใช้อิฐดิบก่อเป็นรูปเตำสี่เหลี่ยม	ยอดเป็น

รูปฝำชีสูง	๑	วำ	ภำยในขุดลึกลง	๑	ศอก	ใช้ไม้คันธรส(ไม้จันทน์	 ?)	ชมพู(ไม้หว้ำ)	นิโครธ(ไทร)	 ไม้รัง	 

เผำอบอยู่	๓	วัน	๓	คืนแล้วจึงน�ำหินหมำกคอม	ก้อนกรวดในแม่น�้ำมำถมหลุม	อัญเชิญพระอุรังคธำตุ

ประดษิฐำน	ใน	พ.ศ.๘	นีค่อืพฒันำกำรแห่งพระธำตพุนม	องค์พระธำตไุด้รบักำรบรูณปฏสิงัขรณ์ไม่น้อย

กว่ำ	๖	ครัง้	บรูณปฏิสงัขรณ์ครัง้สดุท้ำยใน	พ.ศ.	๒๔๘๓–๒๔๘๔	(ก่อนท่ีจะล้มทลำยในวนัท่ี	๑๑	สิงหำคม	

๒๕๑๘)	
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เจดีย์กับคุณค่ำทำงจริยธรรม 
	 เจดีย์เป็นสัญลักษณ์ด้ำนศำสนำในสังคมไทย	นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	คนโบรำณเมื่อว่ำงจำก

ภำรกิจกำรงำนก็จะพำกันสร้ำงวัด	 สร้ำงเจดีย์	 ด้วยวัตถุประสงค์ต่ำง	 ๆ	 กันออกไป	 แต่โดยสรุปแล้ว 

ล้วนเป็นวัตถุประสงค์เชิงศำสนำทั้งหมด	บำงกรณีจิตใจของคนในชุมชนแตกสลำยไร้ควำมสำมัคคี	 ไม่รู้

จะเอำอะไรเป็นศูนย์รวมจิตใจ	 ก็สร้ำงเจดีย์ข้ึนมำเป็นศูนย์รวมจิตใจ	 บำงกรณีชุมชนไม่มีแดนศักด์ิสิทธ์ิ

เป็นที่บูชำสักกำระ	 เพรำะอยู่ไกลวัด	 หรือในวัดมีแต่พระภิกษุสำมเณร	 ซ่ึงก็เป็นที่เคำรพสักกำระได้ 

ในฐำนะเป็นปชูนยีบคุคล	คอืเป็นบคุคลมชีวีติจติใจเหมอืนกัน	ไม่เหมอืนกับเจดีย์	กรำบไหว้บชูำพระภกิษุ

สำมเณรกับกรำบไหว้บูชำเจดีย์	ย่อมให้ควำมรู้สึกแก่คนกรำบไหว้บูชำต่ำงกัน

	 กรำบไหว้บูชำพระภิกษุสำมเณร	 ให้ควำมรู้สึกเหมือนกันมีเพื่อนที่เป็นปูชนียบุคคลไว้คุ้มครอง

ป้องกัน	 ช่วยแนะน�ำสั่งสอนไม่ให้ท�ำควำมชั่ว	 แนะน�ำให้ท�ำควำมดี	 กรำบไหว้บูชำเจดีย์	 ให้ควำมรู้สึก

เหมือนกับว่ำได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองป้องกันอันตรำย	มีสิริมงคลอยู่ในตัว

	 ประเพณีของคนไทยโบรำณ	 เวลำออกป่ำล่ำสัตว์หรือลงห้วยหนองคลองบึงเพื่อหำปูปลำ	 

ไม่ประสงค์ที่จะพบเห็นพระภิกษุสำมเณร	 เพรำะเชื่อกันว่ำ	 “เวลำไปล่ำสัตว์	 ถ้ำพบพระภิกษุสำมเณร	 

จะไม่ได้สัตว์”	 จะบอกว่ำพระภิกษุสำมเณรเป็นผู้ขัดขวำงกำรฆ่ำสัตว์ก็คงไม่ผิดนัก	แต่ในขณะเดียวกัน	

ชำวบ้ำนที่ก�ำลังออกไปล่ำสัตว์ก็ประสงค์โชคลำภ	 กำรที่จะได้โชคลำภก็ต้องกรำบไหว้บูชำสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ	

สรุปว่ำ	กรำบไหว้บูชำเจดีย์นั่นแหละดีที่สุด

	 กำรสร้ำงเจดีย์	 ย่อมให้ควำมรู้สึกวิเศษแก่คนไทย	 เจดีย์เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงควำมยิ่งใหญ่	 

ผูป้ระสงค์บญุกไ็ด้ควำมรูส้กึท่ีเป็นบุญพเิศษ	ควำมจรงิ	เจดีย์เป็นวตัถธุรรมดำชนดิหนึง่	เป็นหนิ	ปนู	ทรำย	

อิฐ	แต่เมื่อก่อให้เป็นรูปร่ำงเสร็จแล้ว	กลับให้ควำมรู้สึกที่ไม่ธรรมดำ	เหมือนกับพระพุทธรูป

 พระพุทธศำสนำ	ให้ควำมส�ำคัญแก่จิตใจ	นั่นคือให้ควำมส�ำคัญแก่ควำมรู้สึก	 เมื่อจิตใจรวมอยู่ที่

ใด	ควำมศักดิ์สิทธิ์ก็รวมที่นั้น	ข้อส�ำคัญที่สุดคือกำรวมจิตใจ	นั่นคือรวมพลังศรัทธำ	จุดเด่นของเจดีย์คือ

เป็นที่รวมพลังศรัทธำ	 รวมพลังจิตใจ	 รวมพลังศักดิ์สิทธิ์	 เจดีย์ถือเป็นสิ่งดึงดูดใจที่ดีที่สุดของสังคมไทย	

ยังจะต้องมีกำรสร้ำงต่อเนื่องไม่ขำดสำย	วัดที่มีคนหลั่งไปไปรวมกันกรำบไหว้บูชำไม่ขำดสำยนั้น	ล้วนมี

เจดย์ีเป็นศนูย์รวมจติใจทัง้สิน้	คนไปวดั	ไม่เหน็อะไร	ไม่ได้ดูอะไร	ไม่ได้กรำบไหว้อะไรอืน่	ขอเพียงได้เหน็

เจดีย์	 ได้ดูเจดีย์	 ได้กรำบไหว้เจดีย์ก็พอใจแล้ว	 ในเมืองไทย	พุทธศำสนิกชนได้เห็นเจดีย์ก็มีควำมชื่นใจ	

พยุงศรัทธำไว้ได้	 ข้อสังเกตส�ำคัญอย่ำงยิ่ง	 คือ	 เจดีย์เป็นจุดเชื่อมหรือจุดลดช่องว่ำงระหว่ำงสังคมพระ 

กับสังคมฆรำวำสให้ห่ำงกันน้อยลง	 อย่ำงที่ได้กล่ำวไว้แล้ว	 ฆรำวำสที่ประกอบอำชีพที่ไม่ผิดกฎหมำย	 

แต่อำชีพน้ันเก่ียวข้องกบักำรท�ำลำยชวีติสตัว์	เช่น	เป็นชำวประมง	เลีย้งไหม	ท�ำฟำร์หมฟูำร์มไก่	ฆรำวำส

เหล่ำนั้นไม่ประสงค์จะติดต่อสัมพันธ์กับพระภิกษุสำมเณรมำกนัก	 แต่พวกเขำก็เป็นพุทธศำสนิกชนที่ดี	
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ก็ได้อำศัยเจดีย์เป็นที่บูชำสักกำระ	 ท�ำให้รู้สึกว่ำตัวเองยังเป็นพุทธศำสนิกชนที่ดีอยู่	 ที่ส�ำคัญคือท�ำให้

จิตใจศรัทธำเลื่อมใสมั่นคงในพระรัตนตรัย	โดยสรุป	เจดีย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่กับสังคมไทย	เป็นศูนย์รวม

แห่งคุณควำมดี	เช่น
4

  แสดงกตัญญูกตเวทิตำธรรมต่อบรรพบุรุษ

	 คนไทยส�ำนึกในคุณควำมดีของบรรพบุรุษ	 จึงสร้ำงเจดีย์เป็นที่บรรจุอัฏฐิธำตุ	 แม้ท่ำนเหล่ำนั้น 

จะเสียชีวิตไปแล้ว	 ลูกหลำนก็ยังอยำกที่จะยกย่องเชิดชู	 ประกำศคุณควำมดีของตนให้โลกรู้	 เป็นกำร

แสดงกตัญญูกตเวทิตำธรรม	 คนโบรำณนิยมท่ีจะสร้ำงเจดีย์เพื่อบรรจุอัฏฐิธำตุของบรรพบุรุษ	 ในเจดีย์

จึงมีบรรพบุรุษสถิตอยู่	แม้จะเป็นเพียงชิ้นส่วนกระดูก	แต่ให้ควำมอบอุ่นแก่ลูกหลำนได้

 สร้ำงศรัทธำยึดมั่นในคุณควำมดี

	 เจดย์ีท่ีส�ำคัญในประเทศไทยล้วนมพีระบรมสำรรีกิธำตขุองพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำบรรจอุยู	่หรอืมี

พระบรมธำตุ	พระธำตุบรรจุอยู่	 เช่น	 เจดีย์ภูเขำทอง	วัดสระเกศ	พระธำตุดอยสุเทพ	จังหวัดเชียงใหม่	

พระธำตุหริภุญชัย	 จังหวัดล�ำพูน	 พระธำตุพนม	 จังหวัดนครพนม	 พระบรมธำตุเจดีย์	 จังหวัด

นครศรีธรรมรำช	พระธำตุ(เจดีย์)เหล่ำนี้	 เป็นศูนย์รวมศรัทธำมหำศำลของมหำชนทุกสำรทิศ	หลั่งไหล

มำรวมกันบูชำสักกำระไม่ขำดสำย	

		 เจดีย์ถือเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์	มีคนกล่ำวว่ำ	“ประเพณีกำรสร้ำงเจดีย์นี้	ถือเป็นควำมชำญฉลำดของ

บรรพบรุษุไทยทีจ่ะสบืทอดวฒันธรรมประเพณไีทยสูล่กูหลำนชัว่กัลป์	เป็นมรดกตกทอดสบืเนือ่งไปเป็น

พนั	ๆ 	ปี	เจดย์ีแสดงถงึควำมเป็นไทย	เป็นปชูนียสถำนเป็นมิ่งขวญัคูบ้่ำนคูเ่มอืง	เป็นทีก่รำบไหว้บชูำของ

พทุธมำมกะ	บ่งบอกถงึควำมรุง่เรอืงแห่งพระพทุธศำสนำและจิตใจของคนไทย”	กำรบชูำเจดีย์มอีำนสิงส์

สูงสุด	 ดังข้อควำมในคัมภีร์ถูปวงศ์ตอนหนึ่งว่ำ	 “เป็นอันว่ำพระเจ้ำอโศกธรรมรำชำ	 ได้โปรดให้สร้ำง 

พระเจดีย์ขึ้น	 ๘	 หมื่น	 ๔	 พันในพื้นชมพูทวีปด้วยอำกำรอย่ำงนี้	 พระสถูปทั้งปวงนั้น	 เป็นประดุจดวง

ประทปีดวงเดยีวของชำวโลก	เป็นปชูนยีสถำนทีจ่ะน�ำสรรพสัตว์ไปสู่สวรรค์นพิพำน	ควรทีส่ำธชุนจะละ

กำรงำนอื่น	ๆ	มำกรำบไหว้บูชำทุกเมื่อไป”

 4
	 นอกจำกเหนือจำกคุณค่ำทำงจริยธรรมเหล่ำนี้	 เจดีย์ที่ชำวพุทธสร้ำงไว้ในอดีตและปัจจุบัน	 มีคุณูปกำร 

อย่ำงยิ่งต่ออุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 นักท่องเที่ยวจ�ำนวนมำกทั้งที่เป็นชำวพุทธและไม่ใช่ชำวพุทธ 
ไปกรำบไหว้และชมเจดีย์บุโรบุโดที่ประเทศอินโดนิเซีย	 ไปกรำบไหว้และชมสถูปสำญจีในอินเดีย	 ไปกรำบไหว้และ 
ชมรวุนัเวลมีหำเจดย์ีสขีำวในเมอืงอนรุำธปรุะ	ศรลีงักำ		ไปกรำบไหว้และชมหมูเ่จดย์ีในประเทศพม่ำ		ไปกรำบไหว้และ
ชมพระธำตุดอยสุเทพท่ีเมืองเชียงใหม่	 ไปกรำบไหว้และชมพระธำตุพนม	 ที่จังหวัดนครพนม	 ไปกรำบไหว้และชม 
พระปฐมเจดย์ีทีจ่งัหวดันครปฐม	ไปกรำบไหว้และชมพระบรมธำตทุีน่ครศรธีรรมรำช		กำรทีช่ำวพุทธและนกัท่องเทีย่ว
จำกทั่วโลกไปกรำบไหว้และชมเจดีย์นี้	ท�ำให้อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องเจริญรุ่งเรืองมำก		
จึงเป็นที่ประจักษ์ว่ำ	 เจดีย์ในพระพุทธศำสนำ	 เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมที่มีทั้งคุณค่ำทำงจริยธรรมและมีคุณูปกำร 
อย่ำงยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้น	ๆ	
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		 ควำมดตีำมหลกัพระพทุธศำสนำม	ี๕	ล�ำดบัชัน้ซ่ึงเปรียบเทยีบกบัส่วนประกอบของต้นไม้ได้ดังนี้

	 	 ๑.	ประเพณีพิธีกรรม	เปรียบเทียบได้กับกิ่งและใบของต้นไม้

	 	 ๒.	ศีล	เปรียบเทียบได้กับสะเก็ดของต้นไม้

	 	 ๓.	สมำธิ	เปรียบเทียบได้กับเปลือกของต้นไม้

	 	 ๔.	ปัญญำ	เปรียบเทียบได้กับกระพี้ของต้นไม้

	 	 ๕.	วิมุตติ	เปรียบเทียบได้กับแก่นของต้นไม้

สรุป
	 เจดีย์เป็นศำสนสถำนท่ีน�ำไปสู่ประเพณีพิธีกรรมต่ำง	 ๆ	 ตำมหลักพระพุทธศำสนำ	 เป็นสถำนที่

กรำบไหว้บูชำประคองศรัทธำสร้ำงสัมมำทิฏฐิระดับโลกิยะให้มั่นคงในพระรัตนตรัย	 น้อมน�ำชีวิตให้ใฝ่

ในคุณควำมดี	เป็นบันไดขั้นแรกที่จะก้ำวไปสู่ควำมดีระดับสูงขึ้นไป
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