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การสร้างเจดีย์เป็นพทุธประสงค์๑   
 ค าวา่ “พทุธประสงค”์ หมายถึงพทุธประสงคท่ี์จะรักษาประเพณีของชาวพทุธคราวเม่ือใกลจ้ะ
ปรินิพพาน ขณะพระพทุธเจา้ประทบับรรทมระหวา่งสาละทั้งคู่ ณ  สาลวโนทยาน กรุงกสิุนารา  พระ
อานนทก์ราบทูลถามถึงวิธีปฏิบติัในพระพทุธสรีระหลงัจากปรินิพพาน  พระพทุธเจา้ตรัสตอบวา่ 

กษตัริยผ์ูเ้ป็นบณัฑิต  พราหมณ์ผูเ้ป็นบณัฑิต คฤหบดีผูเ้ป็นบณัฑิต เล่ือมใส  
ในพระตถาคตจะพงึปฏิบติัในพระสรีระของตถาคต เหมือนท่ีเขาปฏิบติัใน
พระสรีระของพระเจา้จกัรพรรดิ 

 เม่ือพระอานนทก์ราบทูลถามวา่ “เขาปฏิบติัในพระสรีระของพระเจา้จกัรพรรดิอยา่งไร ?” พระ
พทุธองคต์รัสตอบวา่ “เขาห่อพระสรีระของพระเจา้จกัรพรรดิดว้ยผา้ใหม่ คร้ันห่อแลว้ซบัดว้ยส าลี 
คร้ันซบัดว้ยส าลีแลว้ ห่อดว้ยผา้ไหม  โดยอุบาย เขาห่อพระสรีระของพระเจา้จกัรพรรดิดว้ยผา้ ๕๐๐ คู่ 
แลว้เชิญลงในรางเหลก็ท่ีมีน ้ ามนับรรจุเตม็อยู ่ แลว้ครอบดว้ยรางเหลก็อีกใบหน่ึง วางบนเชิงตะกอน
(จิตกาธาน)ท่ีท าดว้ยดอกไมน้านาชนิด ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระเจา้จกัรพรรดิ สร้างพระสถูป
ของพระเจา้จกัรพรรดิไวใ้นทางใหญ่ ๔ แพร่ง  ดูก่อนอานนท ์ เขาปฏิบติัในพระสรีระของพระเจา้
จกัรพรรดิอยา่งน้ี  พึงปฏิบติัในพระพทุธสรีระเหมือนอยา่งพระเจา้จกัรรพรรดิ  พึงสร้างพระสถูปของ
                                                
  ๑  ค าวา่ “เจดีย”์ น้ี  ในยคุดั้งเดิมไม่ไดห้มายถึงเฉพาะส่ิงก่อสร้างท่ีมีรูปร่างเป็นเจดียท่ี์เรียกกนัในประเทศไทย
ปัจจุบนั แตค่  าวา่ “เจดีย”์ มีความหมายกวา้ง โดยสรุปหมายถึงส่ิงท่ีควรสกัการบูชา ควรแก่การเคารพนบัถือบูชา  เช่น ของใช้
ประจ าตวั พระธรรมค าสัง่สอน  ส่ิงก่อสร้างท่ีเรียกวา่ “เจดีย”์ ในเมืองไทยปัจจุบนั ในสมยัพทุธกาลเรียกวา่ “สถูป” หมายถึง
ส่ิงก่อสร้างซ่ึงก่อไวส้ าหรับบรรจุของควรบูชา เช่น กระดูกของบุคคลท่ีน่านบัถือเป็นตน้ ซ่ึงก็เป็นหน่ึงในเจดีย ์ ๔ ประเภท 
เรียกวา่ “ธาตุเจดีย”์ 
    ในประเทศไทย เรียกช่ือต่าง ๆ เช่น  พระธาตุ, พระบรมธาต,ุ  เจดีย,์  พระปรางค ์เพ่ือความเขา้ใจตรงกนัในเบ้ืองตน้   
ในบทความน้ี  ขอใชค้  าวา่ “สถูป” บา้ง   “เจดีย”์ บา้ง “พระปรางค”์ บา้ง “พระธาต”ุ บา้ง “พระบรมธาตุ” บา้ง “สถูปเจดีย”์ บา้ง
แลว้แต่กรณี  ขอใหเ้ขา้ใจตรงกนัวา่ หมายถึงเจดียท่ี์นิยมสร้างและบูชากนัในประเทศไทยปัจจุบนัน้ีนั้นเอง 
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พระตถาคตไวใ้นทางใหญ่ ๔ แพร่ง  เหล่าชนผูบู้ชาดว้ยพวงมาลยัดอกไมข้องหอม หรือกราบไหว ้หรือ
ท าจิตใหเ้ล่ือมใสในพระสถูปนั้น ขอ้นั้นกจ็กัไดรั้บประโยชน์ ไดรั้บความสุขตลอดกาลนาน” 
 นอกจากน้ี  พระพทุธเจา้ยงัไดต้รัสถึงบุคคล ๔ ประเภท ซ่ึงเป็นผูค้วรแก่การสร้างสถูปไวบู้ชา  
คือ พระสมัมาสมัพทุธเจา้ พระปัจเจกพทุธเจา้ พระสาวกของพระพทุธเจา้ และพระเจา้จกัรรพรรดิ 
 ขอ้มูลเหล่าน้ี เป็นเคร่ืองยนืยนัวา่ สถูปหรือเจดียใ์นพระพทุธศาสนา เป็นพทุธประสงคโ์ดยตรง 
และพอกล่าวไดว้า่ ประเพณีนิยมในการสร้างพระสถูปเจดียน์ั้น มีเฉพาะในพระพทุธศาสนาเท่านั้น 
และนิยมสร้างกนัมาตั้งแต่สมยัท่ีพระพทุธเจา้ยงัทรงพระชนมชี์พอยู ่ แมแ้ต่คราวท่ีพระสารีบุตรผูเ้ป็น
พระอคัรสาวกเบ้ืองขวานิพพาน หลงัจากท าฌานปกิจสรีระแลว้ พระพทุธเจา้กย็งัสัง่ใหพ้ระจุนทะและ
คณะสร้างเจดียเ์พื่อบรรจุสารีริกธาตุไวท่ี้ประตูพระเชตวนั เมืองสาวตัถี และส่วนหน่ึงใหส้ร้างสถูป
เจดียบ์รรจุไวท่ี้นาลนัทาบา้นเกิด ความจริง ประเพณีนิยมในการสร้างสถูปหรือเจดียน้ี์มีมาก่อน
พทุธกาล สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพกล่าวไวใ้นเร่ือง “ต านานพทุธเจดีย”์ 
ตอนหน่ึง “พระสถปูน้ัน เดิมสร้างส าหรับบรรจุพระบรมธาต ุ ตามแบบแผนอันมีประเพณีในมชัฌิม
ประเทศตั้งแต่ก่อนพทุธกาล” เขา้ใจวา่เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประเภทหน่ึงในหลายประเภทท่ีคนอินเดีย
โบราณนิยมสร้าง โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีอยูใ่นเช้ือชาติเดียวกนักบัพระพทุธเจา้  สนันิษฐานวา่ คนกลุ่ม
ศากยะอาจเป็นกลุ่มเดียวกนักบัพวกอารยนัท่ีอพยพลงจากตอนเหนือของอินเดีย แต่ต่อมาไม่เห็นดว้ย
กบัระบบสงัคมวฒันธรรมท่ีอารยนัส่วนใหญ่ถือปฏิบติั โดยเฉพาะการแบ่งชนชั้นทางสงัคมออกเป็น
วรรณะ กลุ่มน้ีจึงแยกตวัออกมาเรียกช่ือวา่ “ศากยะ” และสร้างวฒันธรรมประเพณีแบบใหม่ข้ึนมาถือ
ปฏิบติัในกลุ่มของตนเอง เม่ือญาติเสียชีวิตกนิ็ยมเผาศพและเกบ็กระดูกไวบู้ชา โดยสร้างท่ีเกบ็ ซ่ึงถา้มี
ขนาดใหญ่โตกเ็รียกวา่สถูป 
 

การสร้างเจดีย์เป็นประเพณขีองพระพทุธศาสนา 
 สถูปหรือเจดียน์ั้น ในพระพทุธศาสนา ถา้จะใหถู้กตอ้งจริง ๆ ตอ้งเรียกวา่ “พระสถูป” ตอ้งใช้
ค  าวา่ “พระ” น าหนา้ดว้ย เพราะเป็นของสูง เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิสูงสุด เป็นท่ีประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ พระบรมธาตุ หรือพระธาตุ การสร้างสถูปหรือเจดียเ์ป็นประเพณีของพทุธศาสนิกชน
โดยเฉพาะ ซ่ึงมิไดมี้เฉพาะในสมยัพระโคดมพทุธเจา้เท่านั้น  ในสมยัของพระพทุธเจา้องคอ่ื์น ๆ ชาว
พทุธกส็ร้างสถูปหรือเจดียเ์ป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพทุธองค ์ เพื่อเป็นท่ีบูชา
สกัการะทั้งส้ิน  พระสถูปหรือเจดียข์องพระพทุธเจา้แต่ละพระองคมี์ขนาดแตกต่างกนัไป ในคมัภีร์
พทุธวงศ ์พระสุตตนัตปิฎกเล่มท่ี ๓๓ มีขอ้ความระบุไวช้ดัเจนตามล าดบัดงัน้ี 
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 ๑.  พระทปัีงกรพทุธเจ้า 
 พระชินศาสดาพระนามวา่ ทีปังกร เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานแลว้  ณ นนัทาราม  พระสถูปอนั
ประเสริฐของพระชินเจา้พระองคน์ั้น สูง ๓๖ โยชน ์ ณ นนัทารามนั้น  พระสถูปบรรจุบาตร จีวร 
บริขาร และเคร่ืองบริโภคของพระองคผ์ูศ้าสดา ท่ีโคนตน้โพธ์ิในกาลนั้น สูง ๓ โยชน ์
 ๒.  พระโกณฑัญญพทุธเจ้า 
 พระพทุธเจา้พระนามวา่ โกณฑญัญะ ผูท้รงพระสิริ เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน ณ นนัทาราม  
พระเจดียข์องพระองคสู์ง ๗ โยชน์ ณ นนัทารามนั้นแล 
 ๓.  พระมงคลพทุธเจ้า 
 พระพทุธเจา้พระนามวา่มงคล  เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน ณ พระราชอุทยานช่ือเวสสระ พระ
สถูปของพระชินเจา้นั้นสูง ๓๐ โยชน์ ณ พระราชอทุานช่ือเวสสระนั้นแล 
   ๔.  พระสุมนพทุธเจ้า 
 พระพทุธเจา้พระนามวา่สุมนะ ผูท้รงพระยศ เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานท่ีองัคาราม  พระสถูป
ของพระชินเจา้นั้น สูง ๔ โยชน์ ท่ีองัคารามนั้นแล 
 ๕.  พระเรวตพทุธเจ้า 
 พระเรวตพทุธเจา้เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานแลว้ พระอฏัฐิธาตุแตกกระจดักระจายไม่รวมเป็น
แท่งเดียวกนั  แผไ่ปประดิษฐานอยูใ่นนานาอารยประเทศ  
 ๖.  พระโสภิตพทุธเจ้า 
 พระโสภิตพทุธเจา้เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานแลว้  พระอฏัฐิธาตุของพระองคก์ระจดักระจายไม่
รวมเป็นแท่งเดียวกนั แผไ่ปประดิษฐานอยูใ่นนานาอารยประเทศ 
 ๗.  พระอโนมทสัสีพทุธเจ้า 
 พระชินศาสดาพระนามวา่อโนมทสัสี เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานท่ีธรรมาราม พระสถูปของพระ
ชินเจา้นั้นสูง ๒๕ โยชน์  ท่ีธรรมารามนั้นแล 
 ๘.  พระปทุมพทุธเจ้า 
 พระปทุมพทุธเจา้เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานแลว้  พระอฏัฐิธาตุของพระองคก์ระจดักระจายไม่
รวมเป็นแท่งเดียวกนั แผไ่ปประดิษฐานอยูใ่นนานาอารยประเทศ 
 ๙.  พระนารทพทุธเจ้า 
 พระชินพทุธเจา้ผูป้ระเสริฐพระนามวา่นารท เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานท่ีสุทสัสนนคร พระสถูป
อนัประเสริฐของพระองค ์สูง ๔  โยชน์ ท่ีสุทสัสนนครนั้นแล 
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 ๑๐.  พระปทุมุตตรพทุธเจ้า 
 พระชินพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมุตตระ เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานท่ีนนัทาราม  พระสถูปอนั
ประเสริฐของพระองค ์สูง ๑๒ โยชน์ ท่ีนนัทารามนั้นแล 
 ๑๑.  พระสุเมธพทุธเจ้า 
 พระสุเมธพทุธเจา้เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานแลว้  พระอฏัฐิธาตุของพระองคก์ระจดักระจายไม่
รวมเป็นแท่งเดียวกนั แผไ่ปประดิษฐานอยูใ่นนานาอารยประเทศ 
 ๑๒.  พระสุชาตพทุธเจ้า 
 พระชินพทุธเจา้ผูป้ระเสริฐพระนามวา่สุชาตะ เดส็จดบัขนัธปรินิพพานท่ีเสลาราม พระเจดีย์
ของพระศาสดา สูง ๓ คาวุต ท่ีเสลารามนั้นแล 
 ๑๓. พระปิยทสัสีพทุธเจ้า 
 พระมุนีผูป้ระเสริฐพระนามวา่ปิยทสัสี  เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานท่ีอสัสตัถาราม  พระสถูปของ
พระชินเจา้นั้น สูงถึง ๓  โยชน์ ท่ีอสัสตัถารามนั้นแล 
 ๑๔.  พระอตัถทสัสีพทุธเจ้า 
 พระอตัถทสัสีพทุธเจา้เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานแลว้  พระอฏัฐิธาตุของพระองคก์ระจดักระจาย
ไม่รวมเป็นแท่งเดียวกนั แผไ่ปประดิษฐานอยูใ่นนานาอารยประเทศ  
 ๑๕.  พระธัมมทสัสีพทุธเจ้า 
 พระมหาวีระพระนามวา่ธมัมทสัสี เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานท่ีเกสาราม พระสถูปอนัประเสริฐ
ของพระองคน์ั้น สูงถึง ๓ โยชน ์ 
 ๑๖.  พระสิทธัตถพทุธเจ้า 
 พระพทุธเจา้พระนามวา่สิทธตัถะ ทรงเป็นมุนีผูป้ระเสริฐ เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานท่ีอโนมา
ราม พระสถูปดนัประเสริฐของพระองค ์สูงถึง ๔ โยชน์ ท่ีอโนมารามนั้น 
 ๑๗.  พระตสิสพทุธเจ้า 
 พระชินพทุธเจา้ผูป้ระเสริฐพระนามวา่ติสสะ เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานท่ีนนัทาราม พระสถูป
ของพระองค ์สูงถึง ๓ โยชน์ ท่ีนนัทารามนั้น 
 ๑๘.  พระปุสสพทุธเจ้า 
 พระปุสสพทุธเจา้เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานแลว้  พระอฏัฐิธาตุของพระองคก์ระจดักระจายไม่
รวมเป็นแท่งเดียวกนั แผไ่ปประดิษฐานอยูใ่นนานาอารยประเทศ 
 ๑๙.  พระวปัิสสีพทุธเจ้า 



 ๕ 

 พระวีรพทุธเจา้พระนามวา่วิปัสสี ทรงเป็นนระผูป้ระเสริฐ เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานท่ีสุมิตตา
ราม  พระสถูปอนัประเสริฐของพระองค ์สูงถึง ๗ โยชน์ ท่ีสุมิตตารามนั้น 
 ๒๐.  พระสิขพีทุธเจ้า 
 พระพทุธเจา้พระนามวา่สิขี ทรงเป็นมุนีผูป้ระเสริฐ เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานท่ีอสัสาราม พระ
สถูปอนัประเสริฐของพระองค ์สูงถึง ๓ โยชน์ ท่ีอสัสารามนั้นแล 
 ๒๑.  พระเวสสภูพทุธเจ้า 
 พระเวสสภูพทุธเจา้เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานแลว้  พระอฏัฐิธาตุของพระองคก์ระจดักระจายไม่
รวมเป็นแท่งเดียวกนั แผไ่ปประดิษฐานอยูใ่นนานาอารยประเทศ 
 ๒๒.  พระกกสัุนธพทุธเจ้า 
 พระชินพทุธเจา้ผูป้ระเสริฐพระนามวา่กกสุนัธะ เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานท่ีเขมาราม  พระสถูป
อนัประเสริฐของพระองค ์สูงถึง ๑ คาวตุ ท่ีเขมารามนั้นแล 
 ๒๓.  พระโกนาคมนพทุธเจ้า 
 พระโกนาคมนพทุธเจา้เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานแลว้  พระอฏัฐิธาตุของพระองคก์ระจดั
กระจายไม่รวมเป็นแท่งเดียวกนั แผไ่ปประดิษฐานอยูใ่นนานาอารยประเทศ 
 ๒๔.  พระกสัสปพทุธเจ้า 
 พระชินศาสดาพระนามวา่มหากสัสปะ เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานท่ีเสตพัยาราม  พระสถูปของ
พระชินพทุธเจา้นั้น สูงถึง ๑ โยชน์ ท่ีเสตพัยารามนั้นแล 
 ๒๕.  พระโคดมพทุธเจ้า 
 พระโคดมพทุธเจา้เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานแลว้  พระอฏัฐิธาตุของพระองคก์ระจดักระจายไม่
รวมเป็นแท่งเดียวกนั แผไ่ปประดิษฐานอยูใ่นนานาอารยประเทศ พระพทุธเจา้พระองคใ์ดท่ีพระอฏัฐิ
ธาตุกระจดักระจายไม่รวมเป็นแท่งเดียวกนั พระพทุธเจา้พระองคน์ั้นนบัวา่มีพระบารมีแผก่วา้งใหญ่
ไพศาล อนุเคราะห์แก่ชาวโลกไดท้ัว่ถึงมาก กล่าวเฉพาะโคดมพทุธเจา้ เม่ือพระมหากสัสปเถระรวม
พระอฏัฐิธาตุ(พระบรมสารีริกธาตุ)มาไวท่ี้เดียวกนั คือท่ีกรุงราชคฤห์ คร้ันถึงสมยัพระเจา้อโศก
มหาราช พระองครั์บสัง่ใหส้ร้างพระสถูป(เจดีย)์ ๘๔,๐๐๐ องคป์ระดิษฐานทัว่ชมพทูวีป(อินเดีย) แลว้
บรรจุพระอฏัฐิธาตุของพระโคดมพทุธเจา้ ประชาชนทัว่ชมพทูวีปกไ็ดบู้ชาสกัการะ และไดบุ้ญทัว่ถึง
กนั  
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เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  ๘  แห่ง 
พระสถูปเจดีย์ของพระโคดมพทุธเจ้าของเราทั้งหลาย 
 กษตัริยใ์นแควน้ต่าง ๆ ไดท้ราบข่าวการปรินิพพานของพระโคดมพทุธเจา้ ต่างส่งทูตไปท่ีกรุง
กสิุนาราแควน้มลัละ เพื่อขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพทุธเจา้ เม่ือถวายพระเพลิงพระ
พทุธสรีระเสร็จแลว้ ทูตจากเมืองต่าง ๆ ยนิยอมพร้อมใจกนัใหโ้ทณพราหมณ์ไดท้ าหนา้ท่ีประสาน
สมัพนัธ์ แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ  โทณพราหมณ์กล่าวไวต้อนหน่ึงวา่ 

ท่านผูเ้จริญทั้งหลาย  ขอจงฟังค าขา้พเจา้แต่เพียงผูเ้ดียว  พระพทุธเจา้ของเราทั้งหลาย
ตรัสสรรเสริญขนัติ(ความอดทน) การท่ีเราจะแตกสามคัคีกนัเพราะส่วนแบ่งแห่งพระ
บรมสารีริกธาตุน้ีไม่ดีเลย ขอใหเ้ราทั้งหลายยนิยอมพร้อมกนัแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
ออกเป็น ๘ ส่วน ขอพระสถูปจงแพร่หลายในทิศทั้งหลาย  คนท่ีเล่ือมใสพระพทุธเจา้มี
อยูเ่ป็นจ านวนมาก 

 ต่อจากนั้นกไ็ดแ้บ่งพระบรมสารีริกธาตุกนั  ทูตจากเมืองต่าง ๆ ไดพ้ระบรมสารีริกธาตุคนละ 
๒ ทะนาน น าไปยงัเมืองของตน  ท าการเฉลิมฉลองบูชาสกัการะ เปิดโอกาสใหพ้ทุธศาสานิกชนได้
กราบไหวบู้ชากนั ต่อจากนั้นไดส้ร้างสถูป(เจดีย)์ เพือ่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไวเ้ป็นท่ีบูชาสกัการะ
ในกาลสืบไป ดงัน้ี 
 (๑) พระเจา้อชาตศตัรูแห่งแควน้มคธ ไดก้ระท าสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไวใ้นกรุงรา
ชคฤห์ 
 (๒) กษตัริยลิ์จฉวีแห่งแควน้วชัชี ไดก้ระท าสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไวใ้นกรุงเวสาลี 
 (๓) กษตัริยศ์ากยะแห่งแควน้สกักะ ไดก้ระท าสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไวใ้นกรุง
กบิลพสัดุ ์
 (๔) กษตัริยถู์ลีแห่งอลัลกปัปะ ไดก้ระท าสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไวใ้นเมืองอลัลกปัปะ 
 (๕) กษตัริยโ์กลิยะแห่งรามคาม ไดก้ระท าสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไวใ้นเมืองรามคาม 
 (๖) เจา้ผูค้รองนครแห่งเวฏฐทีปกะ ไดก้ระท าสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไวใ้นเมืองเวฏฐ
ทีปกะ 
 (๗) กษตัริยม์ลัละแห่งแควน้มลัละฝ่ายเหนือ ไดก้ระท าสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไวใ้น
เมืองกสิุนารา 
 (๘) กษตัริยม์ลัละแห่งแควน้มลัละฝ่ายใต ้ ไดก้ระท าสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไวใ้นเมือง
ปาวา 
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 ส่วนโทณพราหมณ์ไดก้ระท าสถูปบรรจุทะนานท่ีใชต้วงพระบรมสารีริกธาตุแบ่งกนันั้นแหละ
ไวเ้ป็นท่ีบูชาสกัการะ  กษตัริยแ์ห่งโมริยะ ไดก้ระท าสถูปบรรจุพระองัคาร(เถา้)ไวใ้นเมืองปิปผลิวนั 
 เร่ืองน้ีแสดงใหเ้ห็นความส าคญัของสถูป(เจดีย)์ ก าเนิดความเป็นมาของสถูปในอินเดีย กล่าว
เฉพาะเร่ืองพระเจา้อชาตศตัรูแห่งแควน้มคธ จดัพิธีฉลองยิง่ใหญ่ตลอดระยะทางตั้งแต่กรุงกสิุนาราถึง
ราชคฤห์เลยทีเดียว นบัเป็นระยะทาง ๒๕ โยชน์  พระองคไ์ดท้รงสร้างสถูปพระบรมสารีริกธาตุไว้
อยา่งดี  เร่ืองน้ีน่าศึกษามิใช่นอ้ย ต านานบอกวา่ พระมหากสัสปเถระไดถ้วายค าแนะน าแก่พระเจา้
อชาตศตัรูใหด้  าเนินการรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุอีก ๗ ส่วนท่ีไดแ้จกจ่ายไปตามเมืองต่าง ๆ นั้นมา
รวมบรรจุไวใ้นกรุงราชคฤห์ เพื่อป้องกนัอนัตรายอนัอาจจะเกิดข้ึน โดยพระมหากสัสปเถระรับภาระท่ี
จะรวบรวมเอง  จากนั้น พระเถระกไ็ดด้  าเนินการรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุจากราชตระกลูทั้ง ๗ มา
ประดิษฐานไวใ้นทิศตะวนัออก และทิศใตข้องกรุงราชคฤห์  โดยพระเถระเล็งเห็นวา่ ในอนาคต คน
ทั้งหลายจกัเกบ็พระบรมธาตุเหล่าน้ีไวใ้นมหาเจดียใ์นมหาวิหารลงักา๒ พระราชารับสัง่ใหส้ร้างสถูปไว ้
๘ องค ์ใส่พระบรมสารีริกธาตุไวผ้อบจนัทน์เหลือง ๘ ใบ  พระมหากสัสปเถระอธิษฐานวา่ “พวงมาลยั
อยา่เห่ียว กล่ินหอมอยา่หายไไป ประทีปอยา่ไหม”้ แลว้ใหจ้ารึกไวท่ี้แผน่ทองวา่ “แม้ในอนาคต คร้ัง
พระกมุารพระนามว่าอโศกจักเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระเจ้าอโศกมหาราช ท้าวเธอจักทรงกระท า
พระบรมสารีริกธาตเุหล่านีใ้ห้แพร่หลายไป ดงันี”้ 
 

ประเภทของเจดีย์ 
 ค าวา่  “เจดีย”์ ในยคุดั้งเดิมมีนยักวา้งขวางครอบคลุมส่ิงท่ีควรเคารพ นบัถือ บูชาหลายอยา่ง
ดงัท่ีกล่าวแลว้ โดยสรุปมี ๔ ประเภท 
 ๑.  ธาตุเจดย์ี   
      ส่ิงก่อสร้างท่ีบรรจุพระบรมธาตุของพระพทุธเจา้  พระเจา้จกัรพรรดิ   
 ๒.  บริโภคเจดย์ี   

                                                
   ๒  ดูขอ้ความใน สุรีย ์ มีผลกิจ(ผูร้วบรวมและเรียบเรียง),  พระพุทธประวตั,ิ (กรุงเทพฯ :  บริษทั คอมฟอร์ม จ ากดั, 
๒๕๔๑), หนา้ ๒๔๓–๒๔๔.   
    ขอ้มูลเหล่าน้ีปรากฏกระจดัจายอยูใ่นคมัภีร์ชั้นหลงั ผูเ้ขียนยงัไม่ไดต้รวจสอบขอ้มูลวา่ คุณสุรียเ์อาขอ้มูลเหล่าน้ีมา
จากแหล่งใดบา้ง แตเ่ห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ เลยยกเอามาน าเสนอไว ้ขอ้มูลบางตอนปรากฏอยูใ่นคมัภีร์ถูปวงศ ์ รจนาโดย
พระเถระชาวศรีลงักา ช่ือ “พระวาจิสสรเถระ” ในยคุประมาณ พ.ศ.๑๗๗๕–๑๗๗๙ 
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       สงัเวชนียสถาน อนัเป็นสถานท่ีส าคญัทางพระพทุธศาสนา ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพระพทุธเจา้ 
เช่น สถานท่ีประสูติ ตรัสรู้  แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน หรือท่ีเรียกวา่สงัเวชนียสถาน ๔ ต าบล 
 ๓.  ธรรมเจดย์ี   
 ขอ้ความท่ีวา่ดว้ยค าสอนของพระพทุธเจา้ เป็นค า ประโยคทั้งท่ีเป็นร้อยแกว้และร้อยกรอง 
คมัภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 
 ๔.  อทุเทสิกเจดย์ี 
 ส่ิงของท่ีสร้างข้ึนอทิุศพระพทุธเจา้ เป็นสญัลกัษณ์แทนองคพ์ระพทุธเจา้ ไม่ก าหนดวา่จะเป็น
อะไร เช่น พระแท่นวชัรอาสน์ท่ีเจดียศ์รีมหาโพธิพทุธคยา พระพทุธรูป 
 โดยนยัน้ีจะเห็นวา่ “เจดีย”์ มีความหมายกวา้งครอบคลุมส่ิงท่ีควรบูชาสกัการะทุกอยา่ง ไม่ได้
หมายถึงสถูปอยา่งเดียว  เจดียท่ี์มีความหมายเดียวกนักบั “สถูป” คือ ธาตุเจดีย ์ ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ พระบรมธาตุ หรืออฏัฐิธาตุ  ต่อไปน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะเจดียป์ระเภทท่ี ๑ คือ ธาตุ
เจดียเ์ท่านั้น (ซ่ึงอาจจะใชค้  าวา่ เจดีย,์ สถูป, พระธาตุ, พระบรมธาตุ, หรือพระปรางค ์แลว้แต่กรณี) 
 

ประเพณกีารสร้างเจดีย์สมยัหลงัพทุธกาล 
 พระเจา้อโศกมหาราชทรงอปุถมัภก์ารสงัคายนาคร้ังท่ี ๓ ณ วดัอโศการาม  เม่ือเสร็จพิธี
สงัคายนา ไดส่้งสมณทูต ๙ สายไปประกาศพระพทุธศาสนาในนานาประเทศ โดยการถวายค าแนะน า
ของพระโมคคลัลีบุตรติสสเถระ  ในส่วนของพระองคเ์อง  พระเจา้อโศกมหาราชไดเ้สดจ็จาริกแสวง
บุญไปในท่ีต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวกบัขอ้งกบัพระพทุธเจา้ หรือพทุธสาวกท่ีส าคญั  เช่น เป็นสถานท่ี
ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน  พร้อมกนันั้นไดท้รงสร้างสถูปและเสาอโศก
ประดิษฐานไวใ้นท่ีนั้น ๆ เพื่อเป็นท่ีสกัการบูชาของคนในถ่ินนั้น ๆ และเป็นเคร่ืองช้ีใหค้นรุ่นหลงัไดรู้้
วา่ “ณ ท่ีแห่งน้ีมีความส าคญัในฐานะเป็นสถานท่ีพระพทุธเจา้ประสูติ ตรัสรู้” เป็นตน้  สนันิษฐานไดว้า่  
ประเพณีนิยมในการสร้างเจดียเ์กิดข้ึนและถือปฏิบติักนัอยา่งแพร่หลายในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช
นัน่เอง ขอ้มูลในคมัภีร์พระพทุธศาสนาบอกวา่ พระเจา้อโศกมหาราชทรงรับสัง่ใหส้ร้างสถูป
ประดิษฐานไวท้ัว่ชมพทูวีป(อินเดีย) เป็นจ านวน ๘๔,๐๐๐ องค ์  ดงัขอ้ความในคมัภีร์สมนัตปาสาทิกา
ตอนหน่ึงพอสรุปความไดว้า่ 

เม่ือพระพทุธเจา้ปรินิพพานประมาณ ๒๑๘ ปี  ณ เมืองปาฏลีบุตร พระเจา้อโศก 
มหาราชเม่ือท าศึกสงครามมามาก(โดยเฉพาะท่ีแควน้กาลิงคะ) รู้สึกสลดพระทยัท่ี
ทอดพระเนตรเห็นคนลม้ตายมากในศึกสงคราม วนัหน่ึงทอดพระเนตรเห็นสามเณร



 ๙ 

นิโครธ เกิดศรัทธาเล่ือมใส ยิง่เม่ือไดฟั้งธรรม กย็ิง่เกิดศรัทธามา ถวายภตัตาหารแก่
พระภิกษุสงฆว์นัละ ๖๐๐,๐๐๐ รูป ต่อทรงรับสัง่ใหส้ร้างมหาวิหาร(วดัใหญ่) ช่ือวา่ 
อโศการาม(แปลวา่ไม่เศร้าโศก) โดยพระสงฆไ์ดม้อบหมายใหพ้ระอินทคุตตเถระเป็น
ผูดู้แลการก่อสร้าง ใชเ้วลาสร้าง ๓ ปี นอกจากน้ี พระเจา้อโศกมหาราชทรงรับสัง่ให้
สร้างวิหาร(วดัเลก็)อีก ๘๔,๐๐๐ แห่ง พร้อมกบัเจดีย ์ ๘๔,๐๐๐ องคไ์วใ้นเมือง 
๘๔,๐๐๐ แห่งทัว่ชมพทูวีป(อินเดีย) 

 มีขอ้สนันิษฐานเพิ่มเติม สถูปเหล่านั้นไม่ไดป้ระดิษฐานอยูเ่ฉพาะในอินเดียเท่านั้น แมใ้น
ประเทศจีนและประเทศใกลเ้คียงกมี็สถูปของพระเจา้อโศกมหาราชประดิษฐานอยูด่ว้ย คตินิยมสร้าง
เจดียน้ี์แพร่หลายอยา่งมากในอินเดียในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช ผูเ้ป็นกษตัริยแ์ห่งราชวงศโ์มริยะ
และสมยัหลงัจากนั้น พระเจา้อโศกมหาราชไดรั้บการนบัถือวา่ทรงเป็นผูริ้เร่ิมกระแสแห่ง
พระพทุธศาสนาแบบใหม่ คือแบบท่ีมีฆราวาสผูค้รองเรือนมีบทบาทส าคญัเท่ากบัพระภิกษุ  เหมือน
ฆราวาสหลายท่านไดท้ ามาแลว้ในสมยัพทุธกาล เช่น พระเจา้พิมพิสาร พระเจา้ปเสนทิโกศล อนาถบิณ
ฑิกเศรษฐี  นางวิสาขามหาอุบาสิกา  
 การสร้างเจดียใ์นอินเดีย ในสมยัพระเจา้อโศกมหาราชหรือในสมยัหลงัจากนั้น มิได้
จุดประสงคเ์พยีงเพือ่เป็นสญัลกัษณ์วา่ “น้ีเป็นพทุธสถาน” เท่านั้น แต่ยงัมีจุดประสงคเ์พื่อบรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุของพระอรหนัตไ์วเ้ป็นท่ีบูชาสกัการะของพวกฆราวาสผูค้รองเรือนท่ี
ตอ้งหมกมุ่นอยูก่บัการประกอบอาชีพเล้ียงตวัและครอบครัว ไม่มีเวลาไปวดัเพื่อฟังธรรม ไม่มีเวลาไป
นัง่ปฏิบติัธรรมรักษาศีล แต่ประสงคท่ี์จะไดบุ้ญโดยเพียงแต่ไปกราบไหวบู้ชาเจดียท่ี์อยูใ่กลบ้า้น เสร็จ
แลว้กไ็ปประกอบอาชีพของตน  ท่ีส าคญัคือ เจดียน์ั้นสร้างไวท่ี้ไหนกไ็ด ้ ไม่จ าเป็นตอ้งสร้างไวใ้นวดั 
ฆราวาสผูป้ระกอบอาชีพ บางทีไม่ประสงคจ์ะเขา้วดั เพราะตอ้งเสียเวลามาก หรือบางกรณีอาจเกรงใจ
พระภิกษุท่ีอยูใ่นวดั เกรงวา่จะเป็นการรบกวน แต่กป็ระสงคบุ์ญ เม่ือมีการสร้างเจดียไ์วใ้นสถานท่ีต่าง 
ๆ ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นบริเวณของวดัใดวดัหน่ึง ชาวบา้นกไ็ปกราบไหวบู้ชากนัตามสะดวก โดยไม่ตอ้งเกรงวา่
จะเป็นการรบกวนพระภิกษุ   
 ดงัท่ีกล่าวไวใ้นตอนตน้แลว้  พระมหากสัสปเถระไดอ้ธิษฐานและใหจ้ารึกไวว้า่ “ในอนาคต
พระเจา้อโศกมหาราชจกัเป็นผูท้  าใหพ้ระบรมสารีริกธาตุแพร่หลายไป”   ต่อมาเม่ือพระเจา้อโศกม
หราชทรงครองราชสมบติั ทรงสร้างวิหารและสถูป ๘๔,๐๐๐ แห่ง ประสงคจ์ะไดพ้ระบรม
ธาตุ(สารีริกธาตุ)มาบรรจุไวเ้ป็นท่ีบูชาสกัการะ ต่อมาไดค้น้พบพระบรมธาตุท่ีทา้วสกักะเกบ็รักษาไว้



 ๑๐ 

มาตั้งแต่คร้ังสมยัพระเจา้อชาตศตัรูโนน้ พระองครั์บสัง่ใหบ้รรจุไวใ้นสถูป ๘๔,๐๐๐ องคท์ัว่ชมพทูวีป
(อินเดีย)  

      นอกจากน้ี พระเจา้อโศกมหราชทรงมีส่วนในการสร้างเจดย์ีส าคญัทางพระพทุธศาสนาใน
อนิเดยี ซ่ึงประดิษฐานเป็นท่ีบูชาสกัการะมาจนถึงปัจจุบนั เช่น เจดย์ีศรีมหาโพธิพุทธคยา สถานท่ีพระ
สิทธตัถโคดมตรัสรู้ สนันิษฐานวา่เร่ิมก่อสร้างในสมยัพระเจา้อโศก และสร้างต่อเติมแบบท่ีปรากฏอยู่
ในปัจจุบนัประมาณ พ.ศ. ๗๐๐ ไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมมาแลว้หลายคร้ัง เจดียอ์งคท่ี์เห็นอยูใ่น
ปัจจุบนั มีความสูง ๑๘๐ ฟุต  
    ธัมเมกขสถูปทีส่ารนาถ สถานท่ีแสดงปฐมธรรมเทศนาธรรมจกัรปวตัตนสูตร โปรดพระปัญจ
วคัคีย ์สนันิษฐานวา่องคเ์ดิมสร้างข้ึนในสมยัราชวงศโ์มริยะ อาจสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้อโศกมหราชา
กไ็ด ้แต่องคท่ี์ปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั สนันิษฐานวา่แต่งเติมข้ึนประมาณ พ.ศ. ๑๐๐๐ เป็นศิลปะแบบคุป
ตะ  พระสถูป(เจดีย)์เป็นรูปทรงกลม ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง ๒๘ เมตรคร่ึง สูง ๓๓ เมตร มีช่อง ๘ ช่อง
รอบองคส์ถูป ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์บ่งถึงมรรคมีองค ์๘   
      มหาสถูปทีส่าญจ ิ  สาญจิปัจจุบนัอยูใ่นรัฐมธัยมประเทศของอินเดีย ท่ีน่ีเป็นดินแดน
แห่งสถูป(เจดีย)์ วดั วิหาร และเสาศิลาจารึก สันนิษฐานวา่เร่ิมสร้างข้ึนตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐ 
จนถึง พ.ศ. ๑๗๐๐ สถูปท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดคือสถปู ๑ ซ่ึงเช่ือวา่พระเจา้อโศกมหาราชทรงสร้างข้ึน 
สมยัเป็นอุปราชปกครองกรุงอุชเชนี และกรุงอุชเชนีน่ีแหละเป็นท่ีประสูติของมหินทกมุารและพระ
นางสงัฆมิตตา สถูปใหญ่มีขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง ๓๖.๕ เมตร สูง ๑๖.๔ เมตร เม่ือบวชเป็นพระแลว้ 
พระมหินทเถระกบัพระสงัฆมิตตาในตอนท่ีถูกส่งไปลงักา ไดแ้วะพกัท่ีสาญจิน้ีก่อน  ท่ีสถูปหมายเลข 
๓ มีการคน้พบอฏัฐิธาตุของพระสารีบุติและพระมหาโมคคลัลานะ ใน พ.ศ. ๒๓๙๔  เจดียท่ี์สาญจิเป็น
รูปทรงโอคว ่า ซ่ึงถือเป็นรูปแบบท่ีเก่าแก่ท่ีสุด 
   

รูปแบบและประเภทของเจดีย์ 
 รูปแบบของเจดียใ์นอินเดียโบราณ มีลกัษณะเป็นเนินดินท่ีสร้างข้ึนเหนือหลุมฝังศพ ซ่ึงเป็น
ท่ีมาของเจดียท์รงระฆงัในปัจจุบนั แต่กไ็ม่ปรากฏหลกัฐานวา่มีทรูปทรงอยา่งไรแน่ ต่อมาจึง
วิวฒันาการเป็นรูปแบบต่าง ๆ สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพเขียนไวใ้นเร่ือง 
“ต านานพทุธเจดีย”์ พอสรุปความไดว้า่ ประเพณีการสร้างสถูปเป็นพทุธเจดีย ์แพร่หลายในสมยัพระเจา้



 ๑๑ 

อโศกมหาราชเม่ือคร้ังพระองคแ์จกพระบรมธาตุไปประดิษฐานไวใ้นประเทศต่าง ๆ และประสงคจ์ะ
ใหส้ร้างสถูป(หรือเจดีย)์ท่ีบรรจุอฐิัธาตุของพระสงัฆเถระเป็นบริวารของมหาสถูปดว้ยทุกแห่งไป  

คร้ันเม่ือเกิดมีประเพณีการสร้างพระพทุธรูปข้ึนในสมยัคนัธาระ  บางแห่งกมี็การแกแ้บบของ
สถูปใหมี้ซุม้ประจ าองคส์ถูป เพื่อบรรจุพระพทุธรูปอนัจะท าใหอ้งคส์ถูปงดงามข้ึน  พระสถูปเดิมนั้น
จดัอยูใ่นประเภทธาตุเจดียเ์ลยกลายมาเป็นอุทเทสิกเจดียด์ว้ย คนทั้งหลายกนิ็ยมท่ีจะสร้างสถูปเป็นอุท
เทสิกเจดียอ์ุทิศพระพทุธเจา้ ประเทศท่ีนบัถือพระพทุธศาสนาเถรวาท(หรือหีนยาน) นิยมสร้างสถูป
เป็นธาตุเจดีย ์ คือเป็นท่ีบรรจุพระบรมธาตุ(อฐิัธาตุ) ในขณะท่ีประเทศนบัถือมหายานนิยมสร้างสถูป
เป็นอุทเทสิกเจดีย ์ เช่น เจดียบุ์โรบูโด(บรมพทุโธ) ท่ีด  ำเนินกำรสรำ้งเรื่อยไปจนสรำ้งเสรจ็ ประมำณ 

พ.ศ.๑๓๐๐  มีทัง้หมด ๑๐ ชัน้ ใชห้ินก่อสรำ้งประมำณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ลกูบำสกฟ์ตุ ใชค้นงำนวนั 

๑,๐๐๐ คน ใชเ้วลำก่อสรำ้งประมำณ ๓๕ ปี มีภำพประกอบเรื่องรำวตำ่ง ๆ ๑,๔๖๐ ภำพ เป็น
ภำพประกอบอีก ๑,๒๑๒ ภำพ องคเ์จดียต์ัง้แตช่ัน้ท่ี ๑-๘ มีพระพทุธรูปเรียงรำยในแตล่ะชัน้โดยรอบ  

จ ำนวน ๕๐๕ องค ์
 มีเจดียอี์กประเภทหน่ึงท่ีเรียกวา่ “ปรางค”์ มีแบบอยา่งมาจากปราสาท(เรือนหลายชั้น)  
ปราสาทน้ีเดิมทีเดียวสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีอยูข่องคนมัง่มี สร้างดว้ยไม ้ ต่อมามีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
แบบการสร้างปราสาท นิยมสร้างอิฐและศิลาเกิดเป็นพระปรางค ์ นิยมสร้างกนัทั้งในกลุ่มคนท่ีนบัถือ
พระพทุธศาสนาและศาสนาพราหมณ์(ฮินดู)  สร้างข้ึนเพื่อประดิษฐานพระพทุธรูปหรือเทวรูป ถา้เป็น
พระปรางคใ์นพระพทุธศาสนา ยอดท าเป็นสถูป แต่ถา้เป็นปรางคใ์นศาสนาพราหมณ์ ยอดท าเป็นตรี
ศูล(๓ สามแฉก)หรือนพศูล(๙ แฉก) 

        เจดียท่ี์พบในประเทศไทย มีทั้งแบบเจดียป์ระธานยอดดอกบัวตูม ท่ีวดัพระศรีมหาธาตุ จงัหวดั
สุโขทยั เจดียป์ระธานทรงระฆงั ท่ีวดัพระศรีสรรเพชญ ์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พระธาตุหริภุญชยั 
จงัหวดัล าพนู เจดียท์รงระฆงัแบบทรงเคร่ือง เจดียท์รงเคร่ืองวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
พระบรมมหาราชวงั เจดียว์ดัสามพิหาร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 เจดย์ีทรงปราสาทแบบหริภุญชยั ท่ีวดักู่กดุ จงัหวดัล าพนู  เจดียท์รงปราสาทแบบสุโขทยั ท่ีวดั
พระศรีมหาธาตุ จงัหวดัสุโขทยั  เจดียท์รงปราสาทยอดระฆงัแบบสุโขทยั ท่ีวดัเจดียเ์จด็แถว ศรีสชันา
ลยั เจดียท์รงปราสาทแบบขอม ท่ีปราสาทหินพิมาย จงัหวดันครราชสีมา เจดียท์รงปราสาทแบบขอม 
ปรางคส์ามยอด จงัหวดัลพบุรี 
 เจดย์ีทรงปรางค์ ปรางคป์ระธาน ท่ีวดัมหาธาตุ จงัหวดัลพบุรี พระปรางคว์ดัอรุณราชวราราม 
เจดียท์รงปรางคน้ี์สะทอ้นใหเ้ห็นวฒันธรรม ๒ สาย พราหมณ์(ฮินดู)กบัพระพทุธศาสนา ยอดปรางค์



 ๑๒ 

เป็น ๓ แฉก(ตรีศูล)แสดงถึงอาวธุประจ าตวัของพระศิวะ(พระอินทร์) หรือแสดงถึงเทพใหญ่ ๓ องค์
ของฮินดูคือ พระพรหม พระวิษณุ และพระศิว(ตรีมูรติ) ยอดปรางคเ์ป็น ๙ แฉก เช่นปรางคว์ดัระฆงัโฆ
สิตาราม กรุงเทพฯ มีก่ิงรูปดาบแตกสาขาออกไป ๔ ทิศ แสดงถึงโลกตุตรธรรม ๙ 
 เจดียมี์ส่วนประกอบส าคญั ๓ ตอน คือ๓ 
 ตอนล่าง-ฐาน   :  ฐานมีหลายประเภท เรียกช่ือต่าง ๆ กนัตามการใชง้าน ฐานไพทีหรือฐานเวที 
รองรับส่ิงก่อสร้างหลายชนิดรวมกนั เช่น ฐานไพทีรองรับพระศรีรัตนเจดีย ์ เจดียท์อง วดัพระศรีรัตน
ศาสดาราม ฐานเชิงบาตรหรือฐานบวัเชิงบาตร เช่นฐานบวัเชิงบาตรปรางคป์ระธาน วดัราชบูรณะ 
พระนครศรีอยธุยา  ฐานเขียง 
 ตอนกลาง-องค์เรือนธาตุ  :   ตอนกลางน้ี เรียกแบบวฒันธรรมทิเบตวา่ “ครรภธาตุ” ส่วนส าคญั
ของตอนกลางของเจดียห์อ้งหรือซุม้(ช่อง-จระน า)หรือไม่มีกไ็ด ้ หอ้งหรือซุม้น้ีส าหรับประดิษฐานส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ อาจเป็นอฏัฐิธาตุหรือพระพทุธรูป เจดียบุ์โรบุโด(บรมพทุโธ) มีหอ้งส าหรับประดิษฐาน
พระพทุธรูป หรือเจดียก์ูก่ดุในวดัจามเทวี จงัหวดัล าพนู ท าเป็นรูปซุม้ฝักเพกา เช่นซุม้ฝักเพกาของเจดีย์
วดัป่าสกั เชียงแสน ซุม้หนา้นางของเจดียแ์ปดเหล่ียม วดัสะดือเมือง เชียงใหม่ ซุม้คดโคง้ เจดียร์าย วดั
เจดียเ์จด็แถว ศรีสชันาลยั 
 ตอนบน-ยอด  :  ตอนบนน้ีมีส่วนประกอบส าคญั เรียกวา่ ครรภธาตุ เหนือครรภธาตุข้ึนไป 
เรียกวา่ “บลัลงัก”์ เป็นฐานเช่ือมต่อระหวา่งครรภธาตุกบัส่วนท่ีเหนือข้ึนไปซ่ึงเรียกวา่ “ปลอ้งไฉน”   
คือส่วนท่ีมีลกัษณะเป็นฉตัรหรือร่มซอ้นกนัลดหลัน่ข้ึน ปลอ้งไฉนน้ีวฒันธรรมทิเบตถือวา่เป็น
สญัลกัษณ์บ่งถึงรูปาวจรภูมิ ๑๖ ชั้น เหนือข้ึนไปอีกเรียกวา่ “แจกนั/ลูกแกว้” หรือ “กลส” หรือ “เมด็
น ้ าคา้ง” ถือเป็นส่วนบนสุดของเจดีย ์เหนือข้ึนไปเรียกวา่ “แดนศุนยตา” 
 

เจดีย์กบัสังคมไทย 
    ประเพณีการสร้างเจดียใ์นประเทศอาจมีมาก่อนท่ีพระโสณะ พระอตุตระ และคณะจะมาเผยแผ่
พระพทุธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ เพราะในตอนท่ีพระเจา้อโศกเม่ือคร้ังท่ียงัไม่นบัถือ

                                                
   ๓ รายละเอียดเก่ียวกบัส่วนประกอบของเจดียน้ี์ยงัมีอีกมาก ผูรู้้หลายท่านไดเ้ขียนไวใ้นเอกสารทางวชิาการท่ี
เก่ียวกบัเร่ืองสถาปัตยกรรมอนัเน่ืองในพระพทุธศาสนา ผูส้นใจสามารถหาเอกสารเหล่าน้ีศึกษาเพ่ิมเติมได ้  เช่น  หนงัสือ
เร่ือง “เจดย์ี :  ความเป็นและค าศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดย์ีในประเทศไทย” ของสนัติ เลก็สุขมุ จดัพิมพโ์ดยส านกัพิมพม์ติ
ชน 
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พระพทุธศาสนา ยกทพัไปตีแควน้กาลิงคะแตกยบัเยนิ ประชาชนชาวกาลิงคะบางส่วนไดอ้พยพมา
ท่ีดินแดนสุวรรณภูมิน้ี  ซ่ึงคนเหล่านั้นอาจนบัถือพระพทุธศาสนาอยูก่่อน และร่วมกนัสร้างเจดียข้ึ์น
เพื่อกราบไหวบู้ชา  ต่อเม่ือพระเจา้อโศกมหาราชกลบัจากแควน้กาลิงคะ ทรงสลดพระทยัจากภยัพบิติั
แห่งสงคราม หนัมานบัถือพระพทุธศาสนา ทรงอุปถมัภก์ารสงัคายนาคร้ังท่ี ๓ แลว้ส่งสมณทูตไป
ประกาศพระพทุธศาสนาในนานาประเทศ พระโสณะ พระอตุตระ และคณะไดเ้ดินทางมายงัสุวรรณ
ภูมิ จึงไดส้ร้างพระปฐมเจดียข้ึ์นเป็นท่ีบูชาสกัการะ  ประเพณีการสร้างเจดียย์ิง่แพร่หลายนบัตั้งแต่นั้น
มา พระเจดียส์ าคญัในประเทศไทย เช่น๔   
 พระปฐมเจดย์ี 
 พระปฐมเจดีย ์ ถือกนัวา่เป็นเจดียอ์งคแ์รกท่ีสร้างข้ึนในประเทศไทย ประมาณ พ.ศ. ๓๐๐ สมยั
ท่ีพระเจา้อโศกมหาราชทรงส่งสมณทูตไปประกาศพระพทุธศาสนาในประเทศต่าง ๆ  พระโสณะ พระ
อุตตระ และคณะไดเ้ดินทางมาประกาศพระพทุธศาสนาท่ีดินแดนสุวรรณภูมิ  องคเ์จดียท่ี์ปรากฏอยูใ่น
ปัจจุบนัไม่ใช่องคเ์ดิม แต่เป็นเจดียท่ี์ก่อข้ึนมาใหม่หุม้องคเ์ดิมไว ้
 พระปฐมเจดียอ์งคเ์ดิมมีลกัษณะเหมือนเจดียท่ี์สาญจิ ประเทศอินเดีย(ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัพระ
เจา้อโศกมหาราชเหมือนกนั) กล่าวคือ องคเ์จดียเ์ป็นรูปกลม เหมือนโอหรือขนัน ้าคว  ่า ขา้งบนท าเป็น
พทุธอาสน์ส่ีเหล่ียมตั้งไว ้มีฉตัรปักเป็นยอด ฐานเจดียท์  าเป็นส่ีเหล่ียม รอบฐานท าเป็นท่ีเดินประทกัษิณ 
 พระปฐมเจดียอ์งคเ์ดิมมีขนาดความสูง ๑๙ วา ๒ ศอก (หรือ ๓๙ เมตร) ถูกท้ิงใหร้กร้างไม่มี
ใครดูแลอยูร่ะยะหน่ึง สมยัท่ีพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัขณะทรงผนวชอยู ่ เสดจ็ฯไป
นมสัการพระปฐมเจดียห์ลายคร้ัง ทรงเห็นวา่เป็นเจดียอ์งคใ์หญ่ เม่ือข้ึนครองราชย ์ จึงไดโ้ปรดฯใหก่้อ
เจดียแ์บบลงักาครอบเจดียอ์งคเ์ดิมไวเ้ม่ือ พ.ศ.๒๓๙๖ มีขนาดความสูง ๑๒๐ เมตร ๔๕ เซนติเมตร   
 ลกัษณะองคเ์จดียใ์นปัจจุบนั ทรงพระปรางค ์ ปากผาย โครงสร้างเป็นไมซุ้ง รัดดว้ยโซ่เสน้
ใหญ่ก่ออิฐถือปูน ประดบัดว้ยกระเบ้ืองปูทบั ขนาดความสูงจากพื้น ๑๒๐ เมตร ๔๕ เซนติเมตร  มี
พระพทุธรูปปางต่าง ๆ ประดิษฐานโดยรอบ ๘๐ องค ์ประกอบดว้ยพระวิหาร ๔ ทิศ ก าแพงแกว้ ๒ ชั้น  
 
 
  

                                                
   ๔ ต านานเก่ียวกบัเจดียท่ี์ส าคญัในประเทศไทย มีเอกสารหลกัฐานมาก สามารถหาอ่านไดท้ัว่ไป เช่น หนงัสือเร่ือง 
“พระบรมธาต”ุ ของทรงพล มากชูชิต จดัจ าหน่ายโดยนานาสาส์น เป็นหลกัฐานระดบัรอง แต่ก็ใหร้ายละเอียดไดดี้พอสมควร 



 ๑๔ 

  พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช   
 ต านานบอกวา่ เม่ือโทณพราหมณ์ด าเนินการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเสร็จแลว้ พระภิกษุซ่ึง
เป็นพระอรหนัตอ์งคห์น่ึง ช่ือวา่ “พระเขมะ”ไดเ้ขา้ไปอญัเชิญพระทนัตธาตุ(เข้ียวแกว้เบ้ืองขวา-ซา้ย
อยา่งละ ๑ องค)์ออกจากเชิงตะกอน(จิตกาธาน) เพื่อน าไปถวายพระเจา้พรหมทตัแห่งแควน้กาลิงคะ 
พระทนัตธาตุไดถู้กอญัเชิญยา้ยไปประดิษฐานตามเมืองต่าง ๆ แลว้แต่เหตุการณ์ เช่นเมืองทนัทบุรี มา
สุวรรณภูมิ ข้ึนฝ่ังตะโกลา(ตะกัว่ป่า) ยอ้นกลบัไปท่ีเกาะลงักา แลว้ยอ้นกลบัมาท่ีศิริธรรมนคร (พ.ศ.
๘๐๐–๑๓๐๐) ต่อมาพระเจา้ศรีธรรมโศกราชรับสัง่ใหส้ร้างเมืองนครศรีธรรมราช สร้างพระมหาธาตุ
เจดียต์ามคติมหายาน บรรจุพระทนัตธาตุ 
 พระธาตุพนม 
 ต านานบอกวา่ ก่อนจะปรินิพพาน พระพทุธเจา้ไดต้รัสสัง่ใหพ้ระมหากสัสปะให้น าพระอุรังค
ธาตุ(พระอฏัฐิธาตุส่วนหนา้อก) ไปประดิษฐานไวท่ี้ภูก าพร้า แควน้ศรีโคตรบูร ใน พ.ศ.๘ พระ
มหากสัสปเถระและพระอรหนัต ์๕๐๐ องค ์ไดอ้ญัเชิญพระอรัุงคธาตุมายงัภูก าพร้า เม่ือเดินทาง
ถึง พญานนัทเสนซ่ึงเป็นเจา้เมืองศรีโคตรบูรในขณะนั้น ร่วมกบัประชาชนผูม้ากดว้ยศรัทธา สร้างเจดีย์
ประดิษฐานพระอรัุงคธาตุ โดยมีพระมหากสัสปเถระเป็นผูน้ าในการสร้าง ใชอิ้ฐดิบก่อเป็นรูปเตา
ส่ีเหล่ียม ยอดเป็นรูปฝาชีสูง ๑ วา ภายในขดุลึกลง ๑ ศอก ใชไ้มค้นัธรส(ไมจ้นัทน์ ?) ชมพ(ูไมห้วา้) 
นิโครธ(ไทร) ไมรั้ง เผาอบอยู ่ ๓ วนั ๓ คืนแลว้จึงน าหินหมากคอม กอ้นกรวดในแม่น ้ามาถมหลุม 
อญัเชิญพระอรัุงคธาตุประดิษฐาน ใน พ.ศ.๘ น่ีคือพฒันาการแห่งพระธาตุพนม  องคพ์ระธาตุไดรั้บ
การบูรณปฏิสงัขรณ์ไม่นอ้ยกวา่ ๖ คร้ัง บูรณปฏิสงัขรณ์คร้ังสุดทา้ยใน พ.ศ. ๒๔๘๓–๒๔๘๔ (ก่อนท่ี
จะลม้ทลายในวนัท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘)   
    สามารถสรุปไดว้า่ ประเทศไทยเป็นอาณาจกัรแห่งเจดีย ์เฉพาะท่ีวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม
(วดัโพธ์ิ) ในเขตพทุธาวาส มีพระเจดียป์ระดิษฐานอยูม่ากถึง ๙๙ องค ์ เรียกวา่ “อาณาจักรแห่งเจดีย์” 
เลยทีเดียว เป็นพระเจดียท์รงเคร่ืองสวยงาม เจดียท่ี์ส าคญัท่ีสุดคือ มหาเจดีย ์๔ องค ์ประกอบดว้ย องค์
ท่ี ๑ มหาเจดียอ์งคก์ลางท่ีพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลท่ี ๑ ทรงสร้างข้ึนพร้อมกบั
การสร้างวดั ถวายพระนามวา่ “พระมหาเจดียศ์รีสรรเพชดาญาณ” ตามพระนามพระพทุธรูปพระศรี
สรรเพชญท่ี์บรรจุอยูภ่ายใน ซ่ึงพระรามาธิบดีท่ี ๒ ทรงสร้างข้ึนใน พ.ศ.๒๐๑๓ สมยักรุงศรีอยธุยา 
พระมหาเจดียอ์งคน้ี์มีความสูง ๘๒ ศอก ฐานกวา้ง ๘ วา  องค์ท่ี ๒ พระมหาเจดย์ีดิลกธรรมกรนิทาน 
ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ ทรงสร้างข้ึนท่ีดา้นเหนือ เพื่อทรงอุทิศถวายแด่
พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั รัชกาลท่ี ๒ ซ่ึงเป็นพระบรมชนกนาถ  องค์ท่ี ๓ พระมหา



 ๑๕ 

เจดีย์มนีุบัตรบริขาร พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัทรงสร้างข้ึนท่ีดา้นใตส้ าหรับเป็นส่วน
พระองค ์  องคท่ี์ ๔ พระมหาเจดียท่ี์พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ ทรงสร้างข้ึนท่ี
ดา้นตะวนัตก โดยทรงจ าลองแบบพระเจดียศ์รีสุริโยทยั ณ วดัหลวงสบสวรรค ์อยธุยา  อาณาจกัรแห่ง
เจดียท่ี์วดัโพธ์ิน้ี เป็นเคร่ืองแสดงถึงความรุ่งเรืองแห่งประเพณีการสร้างเจดียใ์นสงัคมไทยตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั และท่ีส าคญัอยา่งยิง่คือเจดียเ์ป็นส่วนประกอบท่ีจ าเป็นส าหรับพระอารามหลวง 
 
เจดีย์คือสัญลกัษณ์แห่งความยิง่ใหญ่และความดีงาม 
 เจดียเ์ป็นสญัลกัษณ์ดา้นศาสนาในสงัคมไทย นบัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  คนโบราณเม่ือวา่ง
จากภารกิจการงานกจ็ะพากนัสร้างวดั สร้างเจดีย ์ดว้ยวตัถุประสงคต่์าง ๆ กนัออกไป แต่โดยสรุปแลว้
ลว้นเป็นวตัถุประสงคเ์ชิงศาสนาทั้งหมด บางกรณีจิตใจของคนในชุมชนแตกสลายไร้ความสามคัคี ไม่
รู้จะเอาอะไรเป็นศูนยร์วมจิตใจ กส็ร้างเจดียข้ึ์นมาเป็นศูนยร์วมจิตใจ  บางกรณีชุมชนไม่มีแดน
ศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ีบูชาสกัการะ  เพราะอยูไ่กลวดั หรือในวดัมีแต่พระภิกษุสามเณร ซ่ึงกเ็ป็นท่ีเคารพ
สกัการะไดใ้นฐานะเป็นปูชนียบุคคล คือเป็นบุคคลมีชีวิตจิตใจเหมือนกนั ไม่เหมือนกบัเจดีย ์  กราบ
ไหวบู้ชาพระภิกษุสามเณรกบักราบไหวบู้ชาเจดีย ์ยอ่มใหค้วามรู้สึกแก่คนกราบไหวบู้ชาต่างกนั 
 กราบไหวบู้ชาพระภิกษุสามเณร ใหค้วามรู้สึกเหมือนกนัมีเพื่อนท่ีเป็นปูชนียบุคคลไวคุ้ม้ครอง
ป้องกนั ช่วยแนะน าสัง่สอนไม่ใหท้ าความชัว่ แนะน าใหท้ าความดี กราบไหวบู้ชาเจดีย ์ ใหค้วามรู้สึก
เหมือนกบัวา่ไดส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิคอยคุม้ครองป้องกนัอนัตราย มีสิริมงคลอยูใ่นตวั 
 ประเพณีของคนไทยโบราณ เวลาออกป่าล่าสตัวห์รือลงหว้ยหนองคลองบึงเพื่อหาปูปลา ไม่
ประสงคท่ี์จะพบเห็นพระภิกษุสามเณร เพราะเช่ือกนัวา่ “เวลาไปล่าสตัว ์  ถา้พบพระภิกษุสามเณร จะ
ไม่ไดส้ตัว”์ จะบอกวา่พระภิกษุสามเณรเป็นผูข้ดัขวางการฆ่าสตัวก์ค็งไม่ผิดนกั  แต่ในขณะเดียวกนั 
ชาวบา้นท่ีก าลงัออกไปล่าสตัวก์ป็ระสงคโ์ชคลาภ  การท่ีจะไดโ้ชคลาภกต็อ้งกราบไหวบู้ชาส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ  สรุปวา่ กราบไหวบู้ชาเจดียน์ัน่แหละดีท่ีสุด 
 การสร้างเจดีย ์ยอ่มใหค้วามรู้สึกวิเศษแก่คนไทย เจดียเ์ป็นสญัลกัษณ์บ่งบอกถึงความยิง่ใหญ่ ผู ้
ประสงคบุ์ญกไ็ดค้วามรู้สึกท่ีเป็นบุญพิเศษ  ความจริง เจดียเ์ป็นวตัถุธรรมดาชนิดหน่ึง เป็นหิน ปูน 
ทราย อิฐ แต่เม่ือก่อใหเ้ป็นรูปร่างเสร็จแลว้ กลบัใหค้วามรู้สึกท่ีไม่ธรรมดา เหมือนกบัพระพทุธรูป 
 พระพทุธศาสนา ใหค้วามส าคญัแก่จิตใจ นัน่คือใหค้วามส าคญัแก่ความรู้สึก เม่ือจิตใจรวมอยู่
ท่ีใด ความศกัด์ิสิทธ์ิกร็วมท่ีนั้น  ขอ้ส าคญัท่ีสุดคือการวมจิตใจ  นัน่คือรวมพลงัศรัทธา จุดเด่นของ
เจดียคื์อเป็นท่ีรวมพลงัศรัทธา รวมพลงัจิตใจ รวมพลงัศกัด์ิสิทธ์ิ   เจดียถื์อเป็นส่ิงดึงดูดใจท่ีดีท่ีสุดของ



 ๑๖ 

สงัคมไทย ยงัจะตอ้งมีการสร้างต่อเน่ืองไม่ขาดสาย วดัท่ีมีคนหลัง่ไปไปรวมกนักราบไหวบู้ชาไม่ขาด
สายนั้น ลว้นมีเจดียเ์ป็นศูนยร์วมจิตใจทั้งส้ิน   คนไปวดั ไม่เห็นอะไร ไม่ไดดู้อะไร ไม่ไดก้ราบไหว้
อะไรอ่ืน ขอเพียงไดเ้ห็นเจดีย ์ ไดดู้เจดีย ์ ไดก้ราบไหวเ้จดียก์พ็อใจแลว้  ในเมืองไทย  พทุธศาสนิกชน
ไดเ้ห็นเจดียก์มี็ความช่ืนใจ  พยงุศรัทธาไวไ้ด ้ ขอ้สงัเกตส าคญัอยา่งยิง่ คือ เจดียเ์ป็นจุดเช่ือมหรือจุดลด
ช่องวา่งระหวา่งสงัคมพระกบัสงัคมฆราวาสใหห่้างกนันอ้ยลง  อยา่งท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้  ฆราวาสท่ี
ประกอบอาชีพท่ีไม่ผิดกฎหมาย แต่อาชีพนั้นเก่ียวขอ้งกบัการท าลายชีวิตสตัว ์ เช่น เป็นชาวประมง 
เล้ียงไหม ท าฟาร์หมูฟาร์มไก่ ฆราวาสเหล่านั้นไม่ประสงคจ์ะติดต่อสมัพนัธ์กบัพระภิกษุสามเณรมาก
นกั แต่พวกเขากเ็ป็นพทุธศาสนิกชนท่ีดี กไ็ดอ้าศยัเจดียเ์ป็นท่ีบูชาสกัการะ ท าใหรู้้สึกวา่ตวัเองยงัเป็น
พทุธศาสนิกชนท่ีดีอยู ่  โดยสรุปแลว้ เจดียเ์ป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่กบัสงัคมไทย  เป็นศูนยร์วมแห่งคุณความ
ดีหลายอยา่ง เช่น 
 ๑.  บรรพบุรุษ   
 คนโบราณนิยมท่ีจะสร้างเจดียเ์พื่อบรรจุอฏัฐิธาตุของบรรพบุรุษ ในเจดียจึ์งมีบรรพบุรุษสถิต
อยู ่แมจ้ะเป็นเพียงช้ินส่วนกระดูก แต่ใหค้วามอบอุ่นแก่ลูกหลานได ้
 ๒.  กตญัญูกตเวทติาธรรม 
 คนไทยส านึกในคุณความดีของบรรพบุรุษ จึงสร้างเจดียเ์ป็นท่ีบรรจุอฏัฐิธาตุ แมท่้านเหล่านั้น
จะเสียชีวิตไปแลว้  ลูกหลานกย็งัอยากท่ีจะยกยอ่งเชิดชู ประกาศคุณความดีของตนใหโ้ลกรู้ เป็นการ
แสดงกตญัญูกตเวทิตาธรรม 
 ๓.  ศรัทธา  
 เจดียท่ี์ส าคญัในประเทศไทยลว้นมีพระบรมสารีริกธาตุของพระสมัมาสมัพทุธเจา้บรรจุอยู ่
หรือมีพระบรมธาตุ พระธาตุบรรจุอยู ่ เช่น เจดียภู์เขาทอง วดัสระเกศ  พระธาตุดอยสุเทพ จงัหวดั
เชียงใหม่ พระธาตุหริภุญชยั จงัหวดัล าพนู พระธาตุพนม จงัหวดันครพนม พระบรมธาตุเจดีย ์จงัหวดั
นครศรีธรรมราช  พระธาตุ(เจดีย)์เหล่าน้ี เป็นศูนยร์วมศรัทธามหาศาลของมหาชนทุกสารทิศ หลัง่ไหล
มารวมกนับูชาสกัการะไม่ขาดสาย   
    เจดียถื์อเป็นแดนศกัด์ิสิทธ์ิ มีคนกล่าววา่ “ประเพณีการสร้างเจดียน้ี์ ถือเป็นความชาญฉลาดของ
บรรพบุรุษไทยท่ีจะสืบทอดวฒันธรรมประเพณีไทยสู่ลูกหลานชัว่กลัป์ เป็นมรดกตกทอดสืบเน่ืองไป
เป็นพนั ๆ ปี เจดียแ์สดงถึงความเป็นไทย เป็นปูชนียสถานเป็นม่ิงขวญัคู่บา้นคู่เมือง เป็นท่ีกราบไหว้
บูชาของพทุธมามกะ บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองแห่งพระพทุธศาสนาและจิตใจของคนไทย” 



 ๑๗ 

      การบูชาเจดียมี์อานิสงส์สูงสุด ดงัขอ้ความในคมัภีร์ถูปวงศต์อนหน่ึงวา่  “เป็นอนัวา่พระเจา้
อโศกธรรมราชา ไดโ้ปรดใหส้ร้างพระเจดียข้ึ์น ๘ หม่ืน ๔ พนัในพื้นชมพทูวีปดว้ยอาการอยา่งน้ี  พระ
สถปูทั้งปวงนั้น เป็นประดุจดวงประทีปดวงเดียวของชาวโลก เป็นปูชนียสถานท่ีจะน าสรรพสตัวไ์ปสู่
สวรรคนิ์พพาน  ควรท่ีสาธุชนจะละการงานอ่ืน ๆ มากราบไหวบู้ชาทุกเม่ือไป” 
 
 


