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ปูชนียสถานในอนิเดยี 

  ธรรมเนียมประเพณีชาวพทุธและเจา้ลทัธิต่างๆ ในอินเดีย ท าใหเ้กิดปชูนียสถานอย่าง
แทจ้รงิ เช่น การท่ีพระปัจเจกพทุธเจา้ทัง้หลายนิยมไปจ าพรรษาอยู่ท่ีภเูขาคนัธมาทน ์ ท าใหภ้เูขา
นัน้กลายเป็นปชูนียสถาน การท่ีสมณพราหมณแ์ละพวกฤาษีชีไพรนิยมาไปพ านกัปฏิบตัิธรรมท่ี
ต าบลอรุุเวลาเสนานิคม ก็ท าใหต้  าบลนัน้กลายเป็นปชูนียสถาน  หรอืการท่ีสมณพราหมณแ์ละ
พวกฤาษีชีไพรนิยมาไปพ านกัปฏิบตัิธรรมท่ีป่าอิสิปตนมฤคทายวนั ก็ท าใหป่้านัน้กลายเป็นปชูนีย
สถานขึน้มา  ตอนท่ีไม่มีประเพณีนิยมท าสิ่งก่อสรา้ง หรอืพระพทุธองคย์งัไม่อนญุาตใหภ้ิกษุสงฆใ์ช้
สิ่งก่อสรา้งเป็นท่ีพ านกั  ปชูนียสถานก็จะมีลกัษณะอย่างนี ้ คือ ไม่มีสิ่งปลกูสรา้ง  สถานท่ีท่ี
พระพทุธเจา้ประสตูิ ตรสัรู ้ แสดงปฐมเทศนา และปรนิิพพาน ในยคุแรกๆ ก็เป็นปชูนียสถานท่ีไม่มี
สิ่งปลกูสรา้งเช่นเดียวกนั ส านกัของพวกเจา้ลทัธิต่างๆ ลว้นเป็นปชูนียสถานท่ีไม่มีสิ่งปลกูสรา้ง
ทัง้สิน้ นีเ้ป็นลกัษณะท่ี ๑ 

  ลกัษณะท่ี ๒ ปชูนียสถานท่ีมีสิ่งปลกูสรา้ง เป็นสถปู เป็นวิหาร เป็นมณฑป หรอืเป็น
เครื่องหมายสญัลกัษณอ่ื์นๆ เห็นไดช้ดัว่าเกิดจากธรรมเนียมของชาวพทุธเป็นส่วนใหญ่ สมยัท่ีทรง
พระชนมอ์ยู่ เม่ือเวลามีพระเถระนิพพาน พระพทุธเจา้จะตรสับอกใหเ้ผาสรรีะของพระเถระนัน้แลว้
ใหส้รา้งสถปูไวท่ี้ทาง ๔ แพรง่(ทางแยก) เอาไวใ้หค้นกราบไหวบ้ชูา แมก้ระทัง้ตอนท่ีจะปรนิิพพาน 
พระพทุธองคก็์ตรสับอกพระอานนทใ์หป้ฏิบตัิต่อพระสรรีะเหมือนกบัของพระเจา้จกัรพรรดิ สรา้ง
สถปูของพระองคไ์วใ้นทางใหญ่ ๔ แพรง่ เหล่าชนผูบ้ชูาดว้ยพวงมาลยัดอกไมข้องหอม หรอืกราบ
ไหว ้ หรือท าจิตใหเ้ล่ือมใสในพระสถปูนัน้ ขอ้นัน้ก็จกัไดร้บัประโยชน ์ ไดร้บัความสขุตลอดกาลนาน 
พรอ้มกนันี ้พระพทุธองคไ์ดต้รสัถึงบคุคล ๔ ประเภท ซึง่เป็นผูค้วรแก่การสรา้งสถปูไวบ้ชูา  คือ พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ พระปัจเจกพทุธเจา้ พระสาวกของพระพทุธเจา้ และพระเจา้จกัรรพรรดิ  เม่ือคน
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เหล่านีต้ายลง เผาสรรีะแลว้ ควรตอ้งมีการสรา้งสถปู(เจดีย)์ไวเ้ป็นท่ีประดิษฐานพระบรม
สารรีกิธาต ุ พระสารรีกิธาต ุ พระอฐิัธาต ุ พระสรรีางคาร พรอ้มดว้ยสิ่งของอ่ืนๆเอาไวใ้หอ้นชุนได้
กราบไหวบ้ชูาหรอืเป็นท่ีอนสุรณใ์หร้ะลกึถึงคณุความดี 

  ธรรมเนียมเขา้ใจว่าเป็นท่ีนิยมมากในหมู่ชาวพทุธ เป็นท่ีเขา้ใจและถือปฏิบตัิกนัไม่ใช่เฉพาะ
สมยัของพระสิทธตัถโคดมพทุธเจา้เท่านัน้ แมใ้นสมยัของพระพทุธเจา้องคอ่ื์นๆ ก็นิยมท า
เช่นเดียวกนั เห็นไดจ้ากท่ีพระพทุธเจา้แต่ละพระองค ์ เม่ือปรนิิพพานและถวายพระเพลิงพระพทุธ
สรรีะแลว้ จะมีการสรา้งสถปูประจ าพระองค ์บรรจพุระบรมสารรีกิธาต ุ เป็นสถปูใหญ่บา้ง เล็กบา้ง
แลว้แต่บารมี เช่น  พระเจดียข์องพระพทุธเจา้พระนามว่าโกณฑญัญะสงู ๗ โยชน ์  พระสถปูของ
พระพทุธเจา้พระนามว่ามงคลสงู ๓๐ โยชน ์  ธรรมเนียมชาวพทุธแบบนีมี้วตัถปุระสงคท่ี์ชดัเจน ๒ 
ประการ คือ  

๑. เพ่ือเป็นท่ีกราบไหวบ้ชูาระลกึถึงคณุความดี 

๒. เพ่ือเป็นเครื่องยืนยนัถึงความมีอยู่และยงัเจรญิรุง่เรืองของพระศาสนายคุของ
พระพทุธเจา้องคน์ัน้ๆ 

  ยิ่งเม่ือมีประเพณีนิยมในหมู่ชาวพทุธท่ีเป็นคฤหสัถ ์ ในการสรา้งวดัถวายพระสงฆ ์ ปชูนีย
สถานท่ีมีสิ่งปลกูสรา้งก็ยิ่งแพรห่ลายมากขึน้ เพราะดเูหมือนจะมีเกณฑก์ าหนดกลายๆ ว่า ในแต่ละ
วนัควรมีกฏุท่ีพกัสงฆ ์ มีวิหาร มีสถปูเจดีย ์ มีมณฑป หรอืบางวดัก็จะมีปราสาท ไม่ใช่เฉพาะใน
บรเิวณวดัเท่านัน้ท่ีนิยมท าสิ่งปลกูสรา้ง แมส้ถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพทุธเจา้ พระพทุธสาวก-
สาวิกา ชาวพทุธก็นิยมท าสิ่งปลกูสรา้งเอาไวเ้ป็นปชูนียสถาน เป็นท่ีกราบไหวบ้ชูา สืบทอดกนั
เรื่อยมา สมยัพระเจา้อโศกมหาราช พระองคเ์ม่ือทรงอปุถมัภก์ารท าสงัคายนาครัง้ท่ี ๓ เสรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้ ไดเ้สด็จจารกิแสวงบญุตามสถานท่ีส าคญัทางพระพทุธศาสนา เป็นท่ีท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัพระพทุธเจา้บา้ง พระสาวกบา้ง พรอ้มกนันัน้พระองคก็์รบัสั่งใหส้รา้งวิหาร สถปู และ
เสาอโศกอย่างละ ๘๔,๐๐๐ ประดิษฐานไวท้ั่วชมพทูวีป ซึง่ลว้นเป็นสถานท่ีส าคญัทาง
พระพทุธศาสนา ยคุต่อมามีการสรา้งนาลนัทามหาวิหาร นาคารชนุโกณฑะ ถ า้อชนัตา ถ า้ดมับลุ
ล่าในศรลีงักา บามิยนั ถ า้ตนุฮวง เป็นตน้ 
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ปูชนียสถานในประเทศไทย 

 
  ๑. ปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนา 
 

  ธรรมเนียมการสรา้งปชูนียสถานทางศาสนาเป็นท่ินิยมและรุง่เรอืงอย่างมากในอินเดีย และ
แพรห่ลายออกไปสู่นานาประเทศเรื่อยมา ไทยรบัธรรมเนียมนีม้าจากอินเดียบา้ง จากศรลีงักาบา้ง 
จากประเทศเพ่ือนบา้นอ่ืนๆ บา้ง 
  ในครัง้โบราณ ปชูนียสถานหลกัคือวดั ในแต่ละวดัมีองคป์ระกอบ ถา้มีครบถว้นบรบิรูณก็์จะ
มีกฏุิสงฆ ์โบสถ ์วิหาร สถปูเจดีย(์พระธาต,ุ พระบรมธาต)ุ มณฑป หอไตร หอระฆงั ศาลาบ าเพญ็
บญุ หรอืบางวดัอาจมีไม่ครบถว้นทัง้หมดแลว้แต่กรณี นีคื้อปชูนียสถานท่ีเป็นวดัและสิ่งปลกูสรา้ง
ภายในวดั ยงัมีปชูนียสถานทางพระพทุธศาสนาท่ีไม่ไดอ้ยู่ในวดั เช่น ถ า้ท่ีมีพระสงฆม์าพ านกั
ปฏิบตัิธรรม ภเูขาท่ีมีพระพทุธรูปประดิษฐานอยู่ สถานท่ีปฏิบตัิธรรมต่างๆ 
  ธรรมเนียมไทยแต่ครัง้โบราณ เม่ือคราวบา้นเมืองสงบ คนดีมีฐานะนิยมสรา้งวดั สรา้งวิหาร 
สรา้งสถปูเจดียแ์ลว้บรรจพุระพทุธรูปองคเ์ล็กๆ หรอืพระบรมสารรีกิธาตไุวภ้ายใน เพ่ือสะสมบญุ
กศุลบา้ง เพ่ือสวรรคน์ิพพานบา้งแลว้แต่จะปรารถนากนั ทา้ยท่ีสดุเพื่อเป็นท่ีบชูาสกัการะ ในสมยั
อยธุยา ประเพณีนีน้ิยมกนัมากถึงขนาดว่า พวกพอ่คา้งจากต่างบา้นต่างเมืองเห็นปรากฏการณนี์้
เป็นประจ าแลว้เกิดความเล่ือมใสศรทัธา ขอมีส่วนรว่มในการสรา้งวดั สถปูเจดีย ์ และบรรจุ
พระพทุธรูป เพ่ือมีส่วนในบญุกศุล ประเพณีนิยมอย่างนีใ้นครัง้โบราณ ท าใหมี้ปชูนียสถานทาง
พระพทุธศาสนาจ านวนมากเป็นมรดกตกทอดมาถึงปัจจบุนั อยู่ในสภาพดีบา้ง เป็นซากปรกัหกัพงั
บา้ง เรามีอทุธยานประวตัิสโุขทยั มีเมืองเก่าอยธุยามรดกโลก มีสถปูเจดีย ์ พระปรางค ์ พระธาต ุ
พระบรมธาต ุมีปราสาทหินปรากฏใหเ้ห็นทั่วประเทศ 

  ในปัจจบุนั ธรรมเนียมการสรา้งปชูนียสถานยงัคงเป็นท่ีนิยมในหมู่ชาวพทุธไทยอย่างไม่
เส่ือมคลาย มีวดัประมาณ ๓๐,๐๐๐ กว่าท่ียงัคงด ารงอยู่ เม่ือมีโอกาสเหมาะ ชาวพทุธก็พรอ้มท่ีจะ
สรา้งวดัขึน้มาใหม่เพิ่มเติมอยู่อย่างต่อเน่ือง มีทนุทรพัยเ์พียงพอก็พรอ้มท่ีจะสรา้งโบสถ ์วิหาร เจดีย ์
หรอืสิ่งปลกูสรา้งปชูนียสถานอ่ืนๆขึน้มาตลอดเวลา และไม่มีขอ้ก าหนดว่า “เท่านีพ้อแลว้ เท่านัน้
พอแลว้”  เช่น ท่ีวดัปากน า้ ภาษีเจรญิ ปัจจบุนัก าลงัสรา้งเจดียม์หารชัมงคล เป็นเจดียข์นาดใหญ่ 
ใชท้นุทรพัยป์ระมาณ ๓๐๐ ลา้นบาท 
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  เหล่านีคื้อปชูนียสถานทางพระพทุธศาสนาในประเทศไทยแต่งครัง้โบราณ สืบทอดมาถงึ
ปัจจบุนั และจะด าเนินต่อไปอย่างนีใ้นอนาคตชั่วกลัปาวสาน 

 
  ๒. ปูชนียสถานทางศาสนาอื่นๆ 
   

  นอกจากปชูนียสถานทางพระพทุธศาสนาแลว้ ประเทศไทยยงัมีโบสถค์รสิต ์ โบสถ์
พราหมณ ์ วิหารของสิข และมสัยิมของศาสนาอิสลาม ซึ่งปรากฏเป็นทีประจกัษอ์ยู่แลว้ ไม่ตอ้งให้
รายละเอียดมาก 
 

ความจ าเป็นทีต้่องมกีารอนุรักษแ์ละจัดการปูชนียสถาน 

 
  ๑.  ภาวะคุกคามตอ่ปูชนียสถานในปัจจุบัน 
 

  ภาวะคกุคามต่อปชูนียสถานมีหลายประการ เช่น การท่ีประชาชนทั่วไหรือแมก้ระทั่งผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งมองไม่เห็นคณุค่า จงึปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่ ไม่ช่วยกนัดแูลรบัผิดชอบ ถกูลกั
ถกูหยิบฉวยไปเป็นสมบตัิส่วนตวัหรอืน าไปขายใหพ้อ่คา้คนไทยหรอืชาวต่างชาติ 
  เจา้หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบหรือบคุคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งขาดหลกัวิชาการดแูลรกัษา การบรูณะ
ซอ่มแซม ไม่รูห้ลกัวิชาในการอนรุกัษแ์ละจดัการอย่างเหมาะสม แมมี้เจตนาดีแต่ก็ท าใหเ้กิดผลรา้ย
ต่อปชูนียสถาน ท าใหล้กัษณะทางสถาปัตยกรรมสญูเสียไป 

 ทศันคติหรอืวิธีคิดท่ีผิดก็เป็นภาวะคกุคามต่อปชูนียสถาน เช่น การคิดว่าปชูนียสถานเป็น
วตัถชุนิดท่ีมีการสรา้งขึน้ตามยคุตามสมยั เม่ือสรา้งขึน้มาแลว้ ตัง้อยู่สกัระยะหนึ่งแลว้ย่อมดบัไป
สญูหายไปเป็นธรรมดา คนรุน่หลงัก็จะสรา้งปชูนียสถานขึน้มาใหม่ทดแทนเรื่อยไปอย่างนี ้ จงึไม่
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งรกัษาไวก็้ได ้ หรอืปชูนียสถานท่ีไม่มีความส าคญัทางประวตัิศาสตร ์ ไม่
จ  าเป็นตอ้งรกัษาไวก็้ได ้ 
  การสรา้งสิ่งใหม่แทรกปะปนอยู่ในปชูนียสถาน มีหลายลกัษณะ เช่น  

- การสรา้งปชูนียสถานใหม่แทรกปะปนอยู่ในปชูนียสถานเก่า 
- การสรา้งปชูนียสถานท่ีไม่เขา้ชดุกนัแทรกปะปนกนั เช่น สรา้งปชูนียสถานของ

พราหมณป์ะปนในปชูนียสถานของพทุธ สรา้งปชูนียสถานของครสิตป์ะปนอยู่ในปชูนีย
สถานของพทุธ ซึง่ไม่ใช่เป็นการผสมผสานศิลปะหรอืสถาปัตยกรรม 
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- การสรา้งสิ่งท่ีไม่มีความเป็นปชูนียสถานแทรกปะปนอยู่ในปชูนียสถานเก่าแก่หรอืใหม่ 
- การสรา้งปชูนียสถานใหม่โดยไม่ใชส้กลุงานช่างท่ีสืบทอดกนัมาแต่ครัง้โบราณ เป็นการ

ใชห้ลกัวิชาการยคุใหม่ลว้นๆ 
  เหล่านีถื้อเป็นภาวะคกุคามต่อปชูนียสถานไม่ว่าเก่าหรอืใหม่ เพราะปชูนียสถานเป็นเรื่อง
เฉพาะเวลา เฉพาะถ่ิน เฉพาะบคุคล จะเอามาปะปนกนัโดยขาดการใครค่รวญอย่างถว้นถ่ี อาจเกิด
ความไม่เหมาะสมได ้
  การไม่มีกฎระเบียบท่ีรดักมุหรอืมีกฎระเบียบแลว้แต่ไม่ถือปฏิบตัิอย่างเครง่ครดัในการหา้ม
ไม่ใหก้ระท าการใดๆ อนัจะเป็นการคกุคามต่อปชูนียสถาน 
 
  ๒.  การท าใหสั้งคมปัจจุบันได้ประโยชนจ์ากปูชนียสถานในทกุมิติ 
 

  ประโยชนจ์ากปชูนียสถานมีทกุมิติ ไม่ว่าจะเป็นดา้นจรยิธรรม ดา้นสงัคม ดา้นสนุทรยีะ 
หรอืแมก้ระทั่งดา้นเศรษฐกิจ ถามว่า สงัคมแห่งมนษุยชาติปัจจบุนัไดร้บัประโยชนอ์ะไรจากปชูนีย
สถานท่ีเป็นสมบตัิของชาติตน ? เวลาเรามองปชูนียสถาน เราเห็นอะไรซกุซ่อนอยู่ในนัน้หรอืไม่ ? มี
อะไรแฝงอยู่ในความเป็นปชูนียสถานต่างๆ ? ประการแรก สิ่งท่ีแฝงอยู่ในปชูนียสถาน ไดแ้ก่ 
   (๑) ศรัทธา:  แรงศรทัธาของบรรพบรุุษท่ีบนัดาลปชูนียสถานหลายอย่างอนัเป็นสิ่ง
มหศัจรรยข์ึน้ในโลกนี ้ เรามองสถานท่ีประสตูิ ตรสัรู ้ แสดงปฐมเทศนา และปรนิิพพานของ
พระพทุธเจา้ เราเห็นหรอืไม่ว่าแรงศรทัธาท่ีสืบทอดต่อกนัเรื่อยมาอย่างไร ยคุแลว้ยคุเล่า แต่ละปีมี
ผูค้นหลั่งไหลไปกราบไหวบ้ชูา เรามองนาลนัทามหาวิหาร เรามองถ า้อชนัตาในอินเดีย เรามองถ า้
ตนุฮวงบนเสน้ทางสายไหม  เรามองบามิยนัในอาฟกานิสถาน เรามองถ า้ดมับลุล่าในศรลีงักา เรา
เห็นแรงศรทัธาอย่างไร ?  
   กรณีถ า้อชนัตา ถ า้ดมับลุล่า ถ า้ตนุฮวงมีลกัษณะการสรา้งคลา้ยคลงึกนั คือ เจาะ
เขา้ไปในภเูขา แกะสลกัหินท าเป็นเจดีย ์ พระพทุธรูป มณฑป หรอืรูปต่างๆ เม่ือเห็นอย่างนีแ้ลว้ มี
ค  าถามท่ีตอบยากอย่างนอ้ย ๔ ประการ คือ 
   -ใชเ้ครื่องมือทนัสมยัขนาดนีม้าจากไหนในยคุนัน้ๆ ? 
   -ใชก้ าลงัคนเท่าไร ? 
  -ใชก้ าลงัทรพัยม์หาศาลขนาดไหน ?   
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   -ใชเ้วลาในการสรา้งนานเท่าไร ? 
   (๒) ความเพยีร: สิ่งมหศัจรรยเ์หล่านีไ้ม่ใช่จะใชเ้วลาสรา้งเพียงชั่ว ๑ ปีหรือ ๒ ปี 
แต่ใชเ้วลาสรา้งหลายชั่วอายคุน ตอ้งใชค้วามเพียรอย่างต่อเน่ือง 
  (๓) ปัญญา หรอืภูมิปัญญา: คนท่ีสรา้งสิ่งมหศัจรรยเ์หล่านีข้ึน้มา ไดเ้ล่าเรียนวิชา
ช่างมาจากส านกัไหน ? เม่ือไร ? เรยีนมาจากตกัสิลาหรอืไม่ ? วฒันธรรมฮารปัปา-โมเฮนโจดาโร
สืบทอดมาถึงยคุสมยัท่ีสรา้งสิ่งมหศัจรรยเ์หล่านีไ้ดอ้ย่างไร ? ศิลปศาสตร ์ ๑๘ ประการท่ีนิยมเล่า
เรยีนกนัในสมยัอินเดียโบราณมีความละเอียดลกึซึง้มากเพียงไร ? เราไดเ้ห็นกนัแลว้  สิ่งมหศัจรรย์
เหล่านีเ้ป็นสมบตัิของชาติใด ย่อมสะทอ้นใหเ้ห็นภมูิปัญญาของคนชาตินัน้ เป็นเครื่องยืนยนัว่า 
หลกัปรชัญาของคนชาตินัน้ๆแข็งแกรง่เพียงใด 
   (๔) ความสามัคคี: ในการสรา้งสิ่งมหศัจรรยเ์หล่านี ้ นอกจากตอ้งใชก้ าลงัคน
จ านวนมากแลว้ ความสามคัคีของคนท่ีมารว่มกนัเป็นสิ่งส  าคญัและจ าเป็นอย่างมาก 
   (๕) สุนทรียะ: เม่ือบา้นเมืองเป็นปึกแผ่นเจรญิรุง่เรอืง ความงดงามภายในจิตใจคน
ก็มีโอกาสแสดงตวัออกมา ในรูปของสถาปัตยกรรมบา้ง ประติมากรรมบา้ง จิตรกรรมบา้ง 
วรรณกรรมบา้งแลว้แต่กาละและเทศะ ความวิจิตรพสิดารของจิตไดแ้สดงตวัออกมา 
  คณุธรรมและจรยิธรรมเหล่านีคื้อสิ่งท่ีแฝงอยู่และสะทอ้นอยู่ในปชูนียนสถาน การอนรุกัษ์
และการจดัการจะเป็นวิธีการท่ีท าใหส้งัคมไดห้ยงัรูแ้ละยกขึน้เป็นคติธรรมสอนอนชุนใหไ้ดซ้มึซบั 
และถือปฏิบตัิตาม เป็นประโยชนจ์ากปชูนียสถานดา้นจรยิธรรม สงัคม และสนุทรยีะท่ีจะเกิดมีขึน้
แก่สงัคมประเทศชาติประการแรก 
  ประการต่อมาเป็นประโยชนด์า้นเศรษฐกิจ การคา้ขายสิ่งของต่างๆนัน้ เป็นการท าลาย
ทรพัยากรบนโลกไม่โดยตรงก็โดยออ้ม การผลิตอะไรสกัอย่างหนึ่งขึน้มา หมายถึงการท าลายอะไร
สกัอย่างหนึ่งในขณะเดียวกนั เราไดต้กึมาหนึ่งหลงั หมายถึงการท าลายภเูขา ตน้ไม ้ แม่น า้ล  าธาร 
และทรพัยากรอ่ืนๆไปจ านวนหนึ่ง ใช่หรอืไม่ ? 
  แต่การขายวฒันธรรมทางปชูนียสถาน ขายเท่าไรไม่มีวนัหมด ยิ่งขายยิ่งเกิดมลูค่าเพิ่ม
อย่างต่อเน่ือง ไม่ตอ้งไปท าลายอะไร คนท่ีมาซือ้ก็ถือเอาติดตวัไปไม่ได ้ ไดแ้ต่มาดมูาชม ถ่ายภาพ 
หรอือย่างมากก็เพียงซือ้หนงัสือไปศกึษาเพิ่มเติม เพราะฉะนัน้ ปชูนียสถานท่ีทรงคณุค่าเหล่านีอ้ยู่ท่ี
ไหน ควรอ านวยประโยชนแ์ก่คนในท่ีนัน้ อยู่ในประเทศไหน ควรอ านวยประโยชนแ์ก่คนในประเทศ
นัน้ รวมทัง้มวลมนษุยชาติดว้ย 
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  ๓. การท าใหปู้ชนียสถานคงอยู่ในรูปแบบเดมิคู่โลกตลอดไป 
 

  มีปชูนียสถานจ านวนมหาศาลเพียงใดท่ีสญูหายไปจากการรบัรูแ้ละความทรงจ าของคนใน
ปัจจบุนั  ใตพื้น้ปฐพีนี ้ มีปชูนียสถานจ านวนมหาศาลซกุซอ่นอยู่  หรอืมีปชูนียสถานจ านวนมาก
เพียงใดท่ีไดร้บัการบรูณปฏิสงัขรณต์่อเติมจนผิดรูปผิดรา่ง ไม่เหลือรอ่งรอยเดิมอยู่เลย ขอ้นีเ้กิด
จากขาดการอนรุกัษ์และการจดัการท่ีเหมาะสม 
 

แนวทางในการอนุรักษแ์ละจัดการ 
 

  ๑. การท าใหเ้หน็คณุคา่ โดยใหก้ารศกึษาทางประวตัศิาสตรท์กุมติ ิ การประชาสมัพนัธใ์ห้
ประชาชนรูถ้ึงความเป็นมาและความส าคญัผ่านส่ือทกุรูปแบบ 

  ๒. ใหก้ารศกึษาหลกัวิชาการอนรุกัษแ์ละการจดัการปชูนียสถานแก่คนท่ีมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบ 
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทกุระดบั 

  สมยัพทุธกาล มีพระภิกษุท่ีรบัผิดชอบดา้นงานก่อสรา้งทกุชนิด เรยีกว่า “พระนวกมัมาธิฏ
ฐายี” เป็นช่ือต าแหน่ง ไม่ใช่ช่ือคน แปลว่าผูด้  ารงต าแหน่งดา้นการก่อสรา้ง เม่ือจะใชส้อย
สิ่งก่อสรา้ง ก็มีพระภิกษุท่ีรบัผิดชอบดา้นนีเ้ป็นการเฉพาะ เรยีกว่า “พระเสนาสนปัญญาปกะ”  
แปลว่า พระผูท้  าหนา้ท่ีจดัแจงท่ีอยู่ท่ีอาศยั และ “พระเสนาสนคาหาปกะ”  แปลว่า พระผูท้  า
หนา้ท่ีแจกจ่ายท่ีอยู่ท่ีอาศยั 
  ๓. การไม่มุ่งประโยชนท์างธุรกิจมากเกินไป 

  ๔. มีกฎระเบียบและถือปฏิบตัิตามกฎระเบียบอย่างเครง่ครดัในการท่ีจะอนรุกัษแ์ละจดัการ
ปชูนียสถาน 

  ๕. การท างานประสานกนัระหว่างเจา้หนา้ท่ีบา้นเมือง บคุลากรทางศาสนา และประชาชน
ในทอ้งถ่ินท่ีมีปชูนียสถานตัง้อยู่ 

 
ความน า  

 พทุธปชูนียสถานเช่นสถปูเจดียเ์กิดจากประเพณีชาวพทุธ เม่ือเผารา่งคนตายซึง่เป็นบคุค 

ลส าคญัและเป็นปชูนียบคุคล ประเพณีชาวพทุธนิยมท าสถปูเจดียข์ึน้เป็นท่ีบรรจไุว ้ เพ่ือเป็นท่ี
สกัการบชูา เป็นท่ีระลกึ เช่น กรณีถวายพระเพลิงพระสรรีะของพระเจา้จกัรพรรดิ สรา้งพระสถปู
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ของพระเจา้จกัรพรรดิไวใ้นทางใหญ่ ๔ แพรง่  พระพทุธเจา้ตรสักบัพระอานนทเ์ก่ียวกบัแนวปฏิบตัิ
ต่อสรรีะของพระองคเ์ม่ือปรนิิพพานแลว้ว่า พงึปฏิบตัิในพระพทุธสรรีะเหมือนอย่างพระเจา้จกัร
รพรรดิ  พงึสรา้งพระสถปูของพระตถาคตไวใ้นทางใหญ่ ๔ แพรง่  เหล่าชนผูบ้ชูาดว้ยพวงมาลยั
ดอกไมข้องหอม หรอืกราบไหว ้ หรอืท าจิตใหเ้ล่ือมใสในพระสถปูนัน้ ขอ้นัน้ก็จกัไดร้บัประโยชน ์
ไดร้บัความสขุตลอดกาลนาน พรอ้มกนันี ้พระพทุธองคไ์ดต้รสัถึงบคุคล ๔ ประเภท ซึง่เป็นผูค้วรแก่
การสรา้งสถปูไวบ้ชูา  คือ พระสมัมาสมัพทุธเจา้ พระปัจเจกพทุธเจา้ พระสาวกของพระพทุธเจา้ 
และพระเจา้จกัรรพรรดิ 
  ขอ้มลูเหล่านี ้ เป็นเครื่องยืนยนัว่า สถปูหรอืเจดียใ์นพระพทุธศาสนา เป็นพทุธ
ประสงคโ์ดยตรง และพอกล่าวไดว้่า ประเพณีนิยมในการสรา้งพระสถปูเจดียน์ัน้ มีเฉพาะใน
พระพทุธศาสนาเท่านัน้ และนิยมสรา้งกนัมาตัง้แต่สมยัท่ีพระพทุธเจา้ยงัทรงพระชนมชี์พอยู่ แมแ้ต่
คราวท่ีพระสารบีตุรผูเ้ป็นพระอคัรสาวกเบือ้งขวานิพพาน หลงัจากท าฌานปกิจสรรีะแลว้ 
พระพทุธเจา้ก็ยงัสั่งใหพ้ระจนุทะและคณะสรา้งเจดียเ์พ่ือบรรจสุารีรกิธาตไุวท่ี้ประตพูระเชตวนั 
เมืองสาวตัถี และส่วนหนึ่งใหส้รา้งสถปูเจดียบ์รรจไุวท่ี้นาลนัทาบา้นเกิด  
  ความจรงิ ประเพณีนิยมในการสรา้งสถปูหรอืเจดียนี์มี้มาก่อนพทุธกาล สมเด็จพระเจา้บรม
วงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพกล่าวไวใ้นเรื่อง “ต านานพทุธเจดีย”์ ตอนหนึ่ง “พระสถูปนัน้ 
เดมิสรา้งส าหรบับรรจพุระบรมธาต ุ ตามแบบแผนอนัมปีระเพณใีนมชัฌมิประเทศตัง้แต่ก่อน
พทุธกาล” เขา้ใจว่าเป็นสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิประเภทหนึ่งในหลายประเภทท่ีคนอินเดียโบราณนิยมสรา้ง 
โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีอยู่ในเชือ้ชาติเดียวกนักบัพระพทุธเจา้  ท่ีแยกตวัออกมาเรยีกตวัเองว่า 
“ศากยะ” และสรา้งวฒันธรรมประเพณีแบบใหม่ขึน้มาถือปฏิบตัิในกลุ่มของตนเอง เม่ือญาติ
เสียชีวิตก็นิยมเผาศพและเก็บกระดกูไวบ้ชูา โดยสรา้งท่ีเก็บ ซึง่ถา้มีขนาดใหญ่โตก็เรยีกว่าสถปู 

  ในสมยัของพระพทุธเจา้องคอ่ื์น ๆ ชาวพทุธก็สรา้งสถปูหรอืเจดียเ์ป็นท่ีประดิษฐานพระบรม
สารรีกิธาตขุองพระพทุธองค ์ เพ่ือเป็นท่ีบชูาสกัการะทัง้สิน้  พระสถปูหรอืเจดียข์องพระพทุธเจา้แต่
ละพระองคมี์ขนาดแตกต่างกนัไป ในคมัภีรพ์ทุธวงศ ์มีขอ้ความระบไุวช้ดัเจนหลายตอน เช่น 

  พระชินศาสดาพระนามว่า ทีปังกร เสด็จดบัขนัธปรนิิพพานแลว้  ณ นนัทาราม  พระสถปู
อนัประเสรฐิของพระชินเจา้พระองคน์ัน้ สงู ๓๖ โยชน ์ณ นนัทารามนัน้  พระสถปูบรรจบุาตร จีวร 
บรขิาร และเครื่องบรโิภคของพระองคผ์ูศ้าสดา ท่ีโคนตน้โพธ์ิในกาลนัน้ สงู ๓ โยชน ์
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 พระพทุธเจา้พระนามว่า โกณฑญัญะ ผูท้รงพระสิร ิ เสด็จดบัขนัธปรนิิพพาน ณ นนัทาราม  
พระเจดียข์องพระองคส์งู ๗ โยชน ์ณ นนัทารามนัน้แล 
 พระพทุธเจา้พระนามว่ามงคล  เสด็จดบัขนัธปรนิิพพาน ณ พระราชอทุยานช่ือเวสสระ พระ
สถปูของพระชินเจา้นัน้สงู ๓๐ โยชน ์ณ พระราชอทุานช่ือเวสสระนัน้แล 
 พระพทุธเจา้พระนามว่าสมุนะ ผูท้รงพระยศ เสด็จดบัขนัธปรนิิพพานท่ีองัคาราม  พระสถปู
ของพระชินเจา้นัน้ สงู ๔ โยชน ์ท่ีองัคารามนัน้แล 

 พระเรวตพทุธเจา้เสด็จดบัขนัธปรนิิพพานแลว้ พระอฏัฐิธาตแุตกกระจดักระจายไม่รวมเป็น
แท่งเดียวกนั  แผ่ไปประดิษฐานอยู่ในนานาอารยประเทศ  
 พระโคดมพทุธเจา้เสด็จดบัขนัธปรนิิพพานแลว้  พระอฏัฐิธาตขุองพระองคก์ระจดักระจาย
ไมร่วมเป็นแท่งเดียวกนั แผ่ไปประดิษฐานอยู่ในนานาอารยประเทศ พระพทุธเจา้พระองคใ์ดท่ีพระ
อฏัฐิธาตกุระจดักระจายไม่รวมเป็นแท่งเดียวกนั พระพทุธเจา้พระองคน์ัน้นบัว่ามีพระบารมีแผ่
กวา้งใหญ่ไพศาล อนเุคราะหแ์ก่ชาวโลกไดท้ั่วถึงมาก กล่าวเฉพาะโคดมพทุธเจา้ เม่ือพระ
มหากสัสปเถระรวมพระอฏัฐิธาต(ุพระบรมสารรีกิธาต)ุมาไวท่ี้เดียวกนั คือท่ีกรุงราชคฤห ์ ครัน้ถึง
สมยัพระเจา้อโศกมหาราช พระองคร์บัสั่งใหส้รา้งพระสถปู(เจดีย)์ ๘๔,๐๐๐ องคป์ระดิษฐานทั่ว
ชมพทูวีป(อินเดีย) แลว้บรรจพุระอฏัฐิธาตขุองพระโคดมพทุธเจา้ ประชาชนทั่วชมพทูวีปก็ไดบ้ชูา
สกัการะ และไดบ้ญุทั่วถึงกนั  
  สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิในพระพทุธศาสนามี ๔ ประการ ความส าคญัอยู่ท่ีเป็นเครื่องระลกึถึงพระพทุธ
องค ์ ก็จะมีขอ้ความในคมัภีรก์ล่าวถึงสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ีเป็นเครื่องระลกึถึงพระพทุธเจา้ท่ีปรนิิพพานไป
แลว้  ๔ อย่าง คือ 
 ๑.  ธาตเุจดีย ์    คือ พระบรมสารรีกิธาต ุ

 ๒.  บรโิภคเจดีย ์คือ สงัเวชนียสถาน ๔ ต าบล 
 ๓.  ธรรมเจดีย ์ คือ จารกึขอ้พระธรรม 

 ๔. อเุทสิกเจดีย ์ คือ พระพทุธรูป ธรรมจกัร รอยพระพทุธบาท พระแท่นวชัรอาสน ์ หรอื
สญัลกัษณแ์ทนพระพทุธเจา้ 
  โดยเฉพาะธาตเุจดียน์ัน้มีความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะชาวพทุธเช่ือว่า การหายไปของพระ
ธาตหุรอืพระบรมสารรีกิธาตเุป็นเครื่องแสดงถึงความเส่ือมของศาสนาอย่างหนึ่ง เรยีกว่า “ธาตุ
อนัตรธาน” จงึนิยมสรา้งสถปูเจดียเ์พ่ือบรรจพุระบรมสารรีกิธาตหุรอืพระสารรีกิธาตมุาก เช่นกรณี
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ของพระมหากสัสปะและพระเจา้อชาตศตัรูรวมพระบรมสารรีกิธาต ุความเดิมมีอยู่ว่า เม่ือกษัตรยิ/์
เจา้ผูค้รองนครไดอ้ญัเชิญพระบรมสารรีกิธาตไุปประดิษฐานในเจดีย ์ ณ เมืองของตนแลว้  พระ
มหากสัสปะเห็นว่าในอนาคต คนจะไม่เอาใจใส่บชูาสกัการะ เป็นเหตใุหพ้ระบรมสารรีกิธาตหุายไป 
ไม่ปรากฏใหค้นเห็น (คงไม่ไดห้มายถงึวา่จะเกดิอนัตรายแก่พระบรมสารรีกิธาตตุามทีห่มายความ
กนั) และจะท าใหช้าวโลกไม่ไดร้บัประโยชนเ์กือ้กลู  
 พระมหากสัสปะไดถ้วายค าแนะน าแด่พระเจา้อชาตศตัรูใหป้ระกอบพธีิ “ธาตนุิทาน” คือ
การฝังพระธาต ุ ต านานบอกว่า ใน พ.ศ. ๘ พระมหากสัสปะใชอิ้ทธิฤทธ์ิอญัเชิญพระบรม
สารรีกิธาตจุากเมืองต่าง ๆ (ยกเวน้จากเมอืงรามคาม)มายงัเมืองกรุงราชคฤห ์ โดยท่ีกษัตรยิ/์เจา้
ครองนครไม่ทราบ  
 พระเจา้อชาตศตัรูทรงมีพระบญัชาใหข้ดุหลมุลกึ ๘๐ ศอก ดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใต(้ทิศ
อาคเนย)์ของกรุงราชคฤห ์ เอาแผ่นโลหะปขูา้งล่าง สรา้งเรอืนขนาดเล็กดว้ยทองแดง บรรจพุระ
บรมสารรีกิธาตลุงในกล่องไมจ้นัทนเ์หลืองซอ้นกนั ๘ ชัน้แลว้บรรจลุงในสถปูไมจ้นัทนเ์หลืองซอ้น
กนั ๘ ชัน้ แลว้บรรจลุงในกล่องงา ๘ ชัน้ บรรจซุอ้นลงในสถปูงา ๘ ชัน้ บรรจลุงในกล่องแกว้ ๘ ชัน้ 
บรรจซุอ้นลงในสถปูแกว้ ๘ บรรจลุงในกล่องทองค า ๘ ชัน้ บรรจซุอ้นลงในสถปูทองค า ๘ ชัน้ บรรจุ
ลงในกล่องเงิน ๘ บรรจซุอ้นลงในสถปูเงิน ๘ ชัน้  บรรจลุงในกล่องแกว้มณี ๘ บรรซอ้นจลุงในสถปู
แกว้มณี ๘ ชัน้  บรรจลุงในกล่องแกว้แดง ๘ บรรจซุอ้นลงในสถปูแกว้แดง ๘  ชัน้ บรรจลุงในกล่อง
แกว้ลาย ๘ ชัน้  บรรจซุอ้นลงในสถปูแกว้ลาย ๘ ชัน้  บรรจลุงในกล่องแกว้ผลกึ ๘ ชัน้ บรรจซุอ้นลง
ในสถปูแกว้ผลกึ ๘ ชัน้  สถปูแกว้ผลกึนีจ้ะเป็นสถปูชัน้นอก1 มีการจารกึขอ้ความไวว้่า “ใน
ขา้งหนา้โนน้ เมือ่ใด ปิยทาสกมุารไดเ้สวยราชย ์ เป็นพระเจา้อโศกธรรมราชา เมือ่นัน้ พระองคจ์กั
กระท าพระบรมธาตเุหล่านีใ้หแ้พร่หลาย”2   

  เม่ือทรงอปุถมัภก์ารท าสงัคายนาครัง้ท่ี ๓ ส าเรจ็ลลุ่วงเรยีบรอ้ยแลว้ พระเจา้อโศกมหาราช
โดยการถวายค าแนะน าของพระโมคคลัลีบตุรติสสเถระ ไดท้  าภารกิจส าคญั ๒ ประการ คือการส่ง
สมณทตูออกไปประกาศพระพทุธศาสนายงัดินแดนต่างๆ และการออกส ารวจกราบไหวพ้ทุธสถาน
                                                 

  1 รวมวสัดุท่ีใชท้ ำกล่องและสถูป ดงัน้ี (๑) ไมจั้นทน์เหลือง (๒) งา (๓) แกว้ (๔) ทองค า (๕) เงิน (๖) แกว้
มณี (๗) แกว้แดง (๘) แกว้ลาย (๙) แกว้ผลึก  
  2 ผูป้ระสงคร์ำยละเอียด  โปรดอ่ำนในกรมศิลปำกร  กระทรวงศึกษำธิกำร, พระบรมสารีริกธาตุ, หนำ้  ๔๔–
๔๕. 
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ส าคญัทั่วชมพทูวีป พรอ้มกบัมีการสรา้งสถปู วิหาร และเสาอโศกไว ้ ๘๔,๐๐๐ ต าบล ขอ้นีท้  าให้
เกิดพทุธปชูนียวตัถขุึน้ทั่วอินเดียในสมยันัน้ และประเพณีการสรา้งพทุธปชูนียสถานก็เจรญิรุง่เรอืง
อย่างยิ่งอีกหลายปีต่อมา เห็นไดจ้ากหลกัฐานเชิงประจกัษ ์เช่น นาคารชนุโกณฑะ สถปูสาญจี ถ า้อ
ชนัตา นาลนัทามหาวิหาร พทุธสถานท่ีบามิยนั ถ า้ตนุฮวง ถ า้ดมับลุล่าในศรลีงักา 
 

วัตถุประสงคก์ารสร้างปูชนียสถาน 

 ดกูรณีการสรา้งวดับพุพารามของนางวิสาขา พรอ้มกบัขายเครื่องประดบัช่ือ “มหาลดาป
สาธน”์ เอาเงินไปซือ้ท่ีดินถวายวดั แต่ไม่มีใครสูร้าคา  นางวิสาขาจงึตอ้งซือ้เองในราคา ๙ โกฏิกบั 

๑ แสน(๙๐ ลา้น ๑ แสน) น าเงินท่ีไดไ้ปซือ้ท่ีดินถวายพระภิกษุสงฆ ์ แลว้สรา้งปราสาท(โลห
ปราสาท) ๒ ชัน้ มีหอ้ง ๑,๐๐๐ หอ้ง จดัหาปัจจยัส่ีถวายภิกษุสงฆ ์ รวมแลว้ นางวิสาขาบรจิาค
ทรพัยท์ัง้สิน้ ๒๗ โกฏิ (๒๗๐ ลา้น) ไวใ้นพระพทุธศาสนา คือ บรจิาคซือ้ท่ีดิน ๙ โกฏ ิบรจิาค
สรา้งวิหาร ๙ โกฏิ บรจิาคจดังานฉลองวิหาร ๙ โกฏิ  การด าเนินงานก่อสรา้งวิหาร ใชเ้วลา ๙ 

เดือนจงึเสรจ็สมบรูณ ์โดยมีพระมหาโมคคลัลานะเป็นผูอ้  านวยการสรา้ง 
 ในวนัฉลองวดั นางวิสาขารูส้กึปลือ้มปีติอย่างยิ่ง ต านานบอกว่า นางจดังานฉลองวดัเป็น
เวลา ๔ เดือน ในวดัสดุทา้ยในตอนบ่าย เดินรอบปราสาทพรอ้มดว้ยบตุรธิดา หลาน และเหลน 

กล่าวอทุานดว้ยเสียงไพเราะว่า 
เราคิดอยู่เสมอว่า ‘เรื่อไรจะไดถ้วายปราสาทใหม่ ฉาบดว้ยปนูขาวและดิน เม่ือไร
จะไดถ้วายเตียง ตั่ง ฟกู และหมอน เม่ือไรจะไดถ้วายสลากภตัผสมดว้ยเนือ้สะอาด 

เม่ือไรจะไดถ้วายผา้กาสี ผา้เปลือกไม ้และผา้ฝา้ย เม่ือไรจะไดถ้วายเนยใส เนยขน้ 

น า้ผึง้ น า้มนั และน า้ออ้ย’ บดันี ้ความคิดของเราบรรลคุวามส าเรจ็สมบรูณแ์ลว้ 
   ภิกษุสงฆใ์นวดับพุพาราม ไดย้ินเสียงของนางวิสาขากล่าวอทุานอย่างนี ้ บางรูปคิดวา่ 
“วสิาขาคงไม่สบายวกิลจรติเสยีแลว้กระมงัถงึมาเดนิละเมอรอบปราสาทอย่างนี”้  พระพทุธเจา้
ตรสับอกภิกษุสงฆว์่า “นางวสิาขาไม่ไดป่้วย ไม่ไดว้กิลจรติ แต่กล่าวอทุานดว้ยความยนิดปีรดีาที่

ความปรารถนาบรรลคุวามส าเรจ็” 
    ตัง้แต่พรรษาท่ี ๒๑–๔๔ พระพทุธเจา้ วนัท่ีทรงรบัอาหารในเรอืนของนางวิสาขา จะเสด็จ
ออกทางประตดูา้นทิศใต ้ ไปประทบัอยู่ในพระเชตวนัของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  วนัท่ีทรงรบัอาหาร
ในเรอืนของอนาถบิณฑิกเศรษฐี จะเสด็จออกทางประตดูา้นตะวนัออก ไปประทบัอยู่ในบพุพาราม  
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ทรงปฏิบตัิอย่างนีเ้ป็นประจ า ต านานบอกว่า “ประทบัท่ีพระเชตวนั ๑๙ พรรษา ประทบัท่ีบพุพา
ราม ๖ พรรษา” 
 สมยัพทุธกาล การก่อสรา้งปชูนียสถาน ตอ้งมีพระเป็นเจา้หนา้ท่ีดแูลเรื่องนีโ้ดยเฉพาะ เรยีก
ผูช้  านาญการในดา้นก่อสรา้งว่า “นวกมัมาธิฏฐายี”  เรยีกงานก่อสรา้งว่า “นวกรรม” 

 เม่ือจะใชส้อยปชูนียสถานท่ีก่อสรา้งเสรจ็แลว้ ตอ้งมีพระเจา้หนา้ท่ีดแูลการใชส้อย
โดยเฉพาะ เรยีกว่า “พระเสนาสนปัญญาปกะ” “พระเสนาสนคาหาปกะ” 

  

ความสรุป  

ปูชนียสถานคือสัญลักษณแ์หง่ความยิง่ใหญ่และความดงีาม 
 

  เจดียเ์ป็นสญัลกัษณด์า้นศาสนาในสงัคมไทย นบัตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั  คน
โบราณเม่ือว่างจากภารกิจการงานก็จะพากนัสรา้งวดั สรา้งเจดีย ์ ดว้ยวตัถปุระสงคต์่าง ๆ กนั
ออกไป แต่โดยสรุปแลว้ลว้นเป็นวตัถปุระสงคเ์ชิงศาสนาทัง้หมด บางกรณีจิตใจของคนในชมุชน
แตกสลายไรค้วามสามคัคี ไม่รูจ้ะเอาอะไรเป็นศนูยร์วมจิตใจ ก็สรา้งเจดียข์ึน้มาเป็นศนูยร์วมจิตใจ  
บางกรณีชมุชนไม่มีแดนศกัดิส์ิทธ์ิเป็นท่ีบชูาสกัการะ  เพราะอยู่ไกลวดั หรอืในวดัมีแต่พระภิกษุ
สามเณร ซึง่ก็เป็นท่ีเคารพสกัการะไดใ้นฐานะเป็นปชูนียบคุคล คือเป็นบคุคลมีชีวิตจิตใจเหมือนกนั 
ไม่เหมือนกบัเจดีย ์ กราบไหวบ้ชูาพระภิกษุสามเณรกบักราบไหวบ้ชูาเจดีย ์ย่อมใหค้วามรูส้กึแก่คน
กราบไหวบ้ชูาต่างกนั 

  กราบไหวบ้ชูาพระภิกษุสามเณร ใหค้วามรูส้กึเหมือนกนัมีเพ่ือนท่ีเป็นปชูนียบคุคล
ไวคุ้ม้ครองปอ้งกนั ช่วยแนะน าสั่งสอนไม่ใหท้  าความชั่ว แนะน าใหท้  าความดี กราบไหวบ้ชูาเจดีย ์
ใหค้วามรูส้กึเหมือนกบัว่าไดส้ิ่งศกัดิส์ิทธ์ิคอยคุม้ครองปอ้งกนัอนัตราย มีสิรมิงคลอยู่ในตวั 
  ประเพณีของคนไทยโบราณ เวลาออกป่าล่าสตัวห์รอืลงหว้ยหนองคลองบงึเพ่ือหาปู
ปลา ไม่ประสงคท่ี์จะพบเห็นพระภิกษุสามเณร เพราะเช่ือกนัว่า “เวลาไปล่าสตัว ์ ถา้พบพระภิกษุ
สามเณร จะไม่ไดส้ตัว”์ จะบอกว่าพระภิกษุสามเณรเป็นผูข้ดัขวางการฆ่าสตัวก็์คงไม่ผดินกั  แต่ใน
ขณะเดียวกนั ชาวบา้นท่ีก าลงัออกไปล่าสตัวก็์ประสงคโ์ชคลาภ  การท่ีจะไดโ้ชคลาภก็ตอ้งกราบ
ไหวบ้ชูาสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ  สรุปว่า กราบไหวบ้ชูาเจดียน์ั่นแหละดีท่ีสดุ 
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  การสรา้งเจดีย ์ ย่อมใหค้วามรูส้กึวิเศษแก่คนไทย เจดียเ์ป็นสญัลกัษณบ์่งบอกถึง
ความยิ่งใหญ่ ผูป้ระสงคบ์ญุก็ไดค้วามรูส้กึท่ีเป็นบญุพเิศษ  ความจรงิ เจดียเ์ป็นวตัถธุรรมดาชนิด
หนึ่ง เป็นหิน ปนู ทราย อิฐ แต่เม่ือก่อใหเ้ป็นรูปรา่งเสรจ็แลว้ กลบัใหค้วามรูส้กึท่ีไม่ธรรมดา 
เหมือนกบัพระพทุธรูป 

  พระพทุธศาสนา ใหค้วามส าคญัแก่จิตใจ นั่นคือใหค้วามส าคญัแก่ความรูส้กึ เม่ือ
จิตใจรวมอยู่ท่ีใด ความศกัดิส์ิทธ์ิก็รวมท่ีนัน้  ขอ้ส  าคญัท่ีสดุคือการวมจิตใจ  นั่นคือรวมพลงัศรทัธา 
จดุเด่นของเจดียคื์อเป็นท่ีรวมพลงัศรทัธา รวมพลงัจิตใจ รวมพลงัศกัดิส์ิทธ์ิ   เจดียถื์อเป็นสิ่งดงึดดู
ใจท่ีดีท่ีสดุของสงัคมไทย ยงัจะตอ้งมีการสรา้งต่อเน่ืองไม่ขาดสาย วดัท่ีมีคนหลั่งไปไปรวมกนักราบ
ไหวบ้ชูาไม่ขาดสายนัน้ ลว้นมีเจดียเ์ป็นศนูยร์วมจิตใจทัง้สิน้   คนไปวดั ไม่เห็นอะไร ไม่ไดด้อูะไร 
ไม่ไดก้ราบไหวอ้ะไรอ่ืน ขอเพียงไดเ้ห็นเจดีย ์ ไดด้เูจดีย ์ ไดก้ราบไหวเ้จดียก็์พอใจแลว้  ในเมืองไทย  
พทุธศาสนิกชนไดเ้ห็นเจดียก็์มีความช่ืนใจ  พยงุศรทัธาไวไ้ด ้  ขอ้สงัเกตส าคญัอย่างยิ่ง คือ เจดีย์
เป็นจดุเช่ือมหรอืจดุลดช่องว่างระหว่างสงัคมพระกบัสงัคมฆราวาสใหห้่างกนันอ้ยลง  อย่างท่ีได้
กล่าวไวแ้ลว้  ฆราวาสท่ีประกอบอาชีพท่ีไม่ผิดกฎหมาย แต่อาชีพนัน้เก่ียวขอ้งกบัการท าลายชีวติ
สตัว ์ เช่น เป็นชาวประมง เลีย้งไหม ท าฟารห์มฟูารม์ไก่ ฆราวาสเหล่านัน้ไม่ประสงคจ์ะติดต่อ
สมัพนัธก์บัพระภิกษุสามเณรมากนกั แต่พวกเขาก็เป็นพทุธศาสนิกชนท่ีดี ก็ไดอ้าศยัเจดียเ์ป็นท่ี
บชูาสกัการะ ท าใหรู้ส้กึว่าตวัเองยงัเป็นพทุธศาสนิกชนท่ีดีอยู ่  โดยสรุปแลว้ เจดียเ์ป็นสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิคู่
กบัสงัคมไทย  เป็นศนูยร์วมแห่งคณุความดีหลายอย่าง เช่น 

 

  ๑.  บรรพบุรุษ   
  คนโบราณนิยมท่ีจะสรา้งเจดียเ์พ่ือบรรจอุฏัฐิธาตขุองบรรพบรุุษ ในเจดียจ์งึมีบรรพ
บรุุษสถิตอยู่ แมจ้ะเป็นเพียงชิน้ส่วนกระดกู แต่ใหค้วามอบอุ่นแก่ลกูหลานได ้

  ๒.  กตัญญูกตเวทติาธรรม 

 

  คนไทยส านกึในคณุความดีของบรรพบรุุษ จงึสรา้งเจดียเ์ป็นท่ีบรรจอุฏัฐิธาต ุ แม้
ท่านเหล่านัน้จะเสียชีวิตไปแลว้  ลกูหลานก็ยงัอยากท่ีจะยกย่องเชิดชู ประกาศคณุความดีของตน
ใหโ้ลกรู ้เป็นการแสดงกตญัญกูตเวทิตาธรรม 

  ๓.  ศรัทธา  
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  เจดียท่ี์ส  าคญัในประเทศไทยลว้นมีพระบรมสารรีกิธาตขุองพระสมัมาสมัพทุธเจา้
บรรจอุยู่ หรอืมีพระบรมธาต ุพระธาตบุรรจอุยู่ เช่น เจดียภ์เูขาทอง วดัสระเกศ  พระธาตดุอยสเุทพ 
จงัหวดัเชียงใหม่ พระธาตหุรภิญุชยั จงัหวดัล าพนู พระธาตพุนม จงัหวดันครพนม พระบรมธาตุ
เจดีย ์ จงัหวดันครศรธีรรมราช  พระธาต(ุเจดีย)์เหล่านี ้ เป็นศนูยร์วมศรทัธามหาศาลของมหาชน
ทกุสารทิศ หลั่งไหลมารวมกนับชูาสกัการะไม่ขาดสาย   
     เจดียถื์อเป็นแดนศกัดิส์ิทธ์ิ มีคนกล่าวว่า “ประเพณีการสรา้งเจดียนี์ ้ ถือเป็นความ
ชาญฉลาดของบรรพบรุุษไทยท่ีจะสืบทอดวฒันธรรมประเพณีไทยสู่ลกูหลานชั่วกลัป์ เป็นมรดกตก
ทอดสืบเน่ืองไปเป็นพนั ๆ ปี เจดียแ์สดงถึงความเป็นไทย เป็นปชูนียสถานเป็นมิ่งขวญัคู่บา้นคู่เมือง 
เป็นท่ีกราบไหวบ้ชูาของพทุธมามกะ บ่งบอกถึงความรุง่เรอืงแห่งพระพทุธศาสนาและจิตใจของคน
ไทย” 

       การบชูาเจดียมี์อานิสงสส์งูสดุ ดงัขอ้ความในคมัภีรถ์ปูวงศต์อนหนึ่งว่า  “เป็นอนัว่า
พระเจา้อโศกธรรมราชา ไดโ้ปรดใหส้รา้งพระเจดียข์ึน้ ๘ หม่ืน ๔ พนัในพืน้ชมพทูวีปดว้ยอาการ
อย่างนี ้  พระสถปูทัง้ปวงนัน้ เป็นประดจุดวงประทีปดวงเดียวของชาวโลก เป็นปชูนียสถานท่ีจะน า
สรรพสตัวไ์ปสู่สวรรคน์ิพพาน  ควรท่ีสาธุชนจะละการงานอ่ืน ๆ มากราบไหวบ้ชูาทกุเม่ือไป” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


