
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จัดพิมพ์ถวายมุทิตาสักการะ แด่

พระเถรานุเถระผู้มีอุปการคุณ ผู้บริหารระดับสูง คณาจารย์  

พระเจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ได้รับพระราชทานสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์

ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๗



ธรรมราชา
พระพรหมบัณฑิต 

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, พธ.บ.,Ph.D.)

พิมพ์พิเศษ : ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ดำ�เนินก�รโดย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ปรึกษ� : พระพรหมบัณฑิต, พระราชวรเมธี, พระราชวรมุนี, 

พระศรีคัมภีรญาณ, พระสุวรรณเมธาภรณ์, พระเมธีธรรมาจารย์, 

พระโสภณวชิราภรณ์, พระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม, พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป,

ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

บรรณ�ธิก�ร : พระครูวินัยธรสุกรี สุจิตฺโต

กองบรรณ�ธิก�ร : พระมหาสมดี  คุณธมฺโม,

นายสุชญา ศิริธัญภร, นายสมคิด นํ้าเพชร, นายบุณยธร แสงโนรี

แบบปก/รูปเล่ม : สุปราณี  อภัยแสน

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

               วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

               โทร. ๐๒ ๒๒๑ ๘๘๙๒, ๐๒ ๖๒๓ ๕๖๒๓  โทรสาร ๐๒ ๖๒๓ ๕๖๒๓



มุทิตาปรารภ

ในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ

บรมบพติร พระราชสมภารเจ้า พระองคผู้์ทรงพระคณุอนัประเสริฐ สมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก

ในวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ นี้ มีพระมหาเถรานุเถระ 

ผูม้อีปุการคณุตอ่มหาวทิยาลยั ผู้บริหารระดบัสงู คณาจารย ์พระเจ้าหนา้ท่ี 

ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ได้รับพระราชทานสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ 

ชั้นต่างๆ ดังมีรายนาม ต่อไปนี้

v  สมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ v

๑. พระพรหมเวที (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙,พธ.ด.กิตติ์) กรรมการ

มหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 

๕  ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสําหรับพระภิกษุ 

สามเณร (ศ.ต.ภ.) และเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ 

กรุงเทพมหานคร ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จ 

พระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ที่  สมเด็จพระพุฒ�จ�รย์

ธรรมราชา
พระพรหมบัณฑิต 

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, พธ.บ.,Ph.D.)

พิมพ์พิเศษ : ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ดำ�เนินก�รโดย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ปรึกษ� : พระพรหมบัณฑิต, พระราชวรเมธี, พระราชวรมุนี, 

พระศรีคัมภีรญาณ, พระสุวรรณเมธาภรณ์, พระเมธีธรรมาจารย์, 

พระโสภณวชิราภรณ์, พระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม, พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป,

ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

บรรณ�ธิก�ร : พระครูวินัยธรสุกรี สุจิตฺโต

กองบรรณ�ธิก�ร : พระมหาสมดี  คุณธมฺโม,

นายสุชญา ศิริธัญภร, นายสมคิด นํ้าเพชร, นายบุณยธร แสงโนรี

แบบปก/รูปเล่ม : สุปราณี  อภัยแสน

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

               วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

               โทร. ๐๒ ๒๒๑ ๘๘๙๒, ๐๒ ๖๒๓ ๕๖๒๓  โทรสาร ๐๒ ๖๒๓ ๕๖๒๓



ธรรมราชา(4)

v  พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ v  

๒. พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙,ราชบัณฑิต, 

พธ.ด.กิตติ์) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

และหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๘ ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ 

เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่  พระมห�โพธิวงศ�จ�รย์

๓. พระธรรมเจดยี ์(ประกอบ ธมมฺเสฏโฺ ป.ธ.๙,Ph.D.,พธ.ด.กติติ)์ 

เจ้าคณะภาค ๑๓ และเจ้าอาวาสวดักลัยาณมติร เขตธนบรีุ กรงุเทพมหานคร

ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง  

ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระพรหมกวี

๔. พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.๙,Ph.D.,พธ.ม., 

พธ.ด.,ศศ.ด.กิตต์ิ) เจ้าคณะภาค ๑๕ และเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ 

อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้รับพระราชทานสถาปนา

สมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระพรหมเวที

๕. พระธรรมคุณาภรณ์ (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗,B.A.,M.A., 

พธ.ด.กิตติ์) รองเจ้าคณะภาค ๗ และเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เขต

สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เป็น

พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระพรหมเสน�บดี



พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (5)

v  พระราชาคณะชั้นธรรม v  

๖. พระเทพรัตนมุนี (สายพงศ์ อโนมปญฺโญ ป.ธ.๕,พธ.บ.,พธ.ม., 

พธ.ด.) เจ้าคณะจังหวัดอดุรธาน ีและเจ้าอาวาสวัดมชัฌิมาวาส อําเภอเมอืง

อดุรธาน ีจังหวัดอดุรธาน ีไดรั้บพระราชทานเลือ่นสมณศกัดิ ์เป็นพระราชา

คณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวิมลมุนี

๗. พระเทพวรสิทธาจารย์ (ธงชัย สุวณฺณสิริ ป.ธ.๗,พธ.ด.กิตต์ิ)  

รองเจ้าคณะภาค ๗ และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ อําเภอเมือง

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น 

พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเสน�บดี

๘. พระเทพปริยัตยาจารย์ (จัด โกวิโท ป.ธ.๖) ที่ปรึกษาเจ้าคณะ

แขวงบางซ่ือ และเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 

ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์  เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ท่ี  

พระธรรมปริยัติโสภณ

๙. พระเทพมงคลรังษี (เฉลียว ิตปุญฺโญ พธ.ม.กิตติ์,พธ.ด.กิตติ์) 

เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  

ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์  เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ท่ี  

พระธรรมมงคลเจดีย์



ธรรมราชา(6)

v  พระราชาคณะชั้นเทพ v  

 ๑๐. พระราชพิพัฒนโกศล (โกศล   มหาวีโร พธ.ด.กิตติ์ )  

เจ้าอาวาสวดัศรีสดุาราม เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร และทีป่รึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้รับพระราชทาน

เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ  ที่ พระเทพประสิทธิมนต์

 ๑๑. พระราชวชิราภรณ์ (สีนวล  ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙,พธ.ม.กิตติ์) 

เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

ได้ รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์  เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ท่ี   

พระเทพวีร�ภรณ์

 ๑๒. พระราชภาวนาวราจารย์ วิ. (บุญมา   ปุญฺญาภิรโต ป.ธ.๖, 

พธ.ด.กิตติ์) เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ และเจ้าอาวาสวัดชัยภูมิพิทักษ์ อําเภอ 

หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น 

พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพภ�วน�วิกรม วิ.

๑๓. พระราชปริยตัโยดม (โอภาส  โอภาโส พธ.ด.กติติ,์ ศน.ด.กติติ)์ 

ทีป่รึกษาเจ้าคณะจังหวดัลําปาง และเจ้าอาวาสวัดจองคํา อาํเภองาว จงัหวดั

ลําปาง ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ  

ที่ พระเทพปริยัติมงคล

๑๔. พระราชวรธรรมโกศล (แฉล้ม  เขมปญฺโญ ป.ธ.๖) ท่ีปรึกษา 

เจ้าคณะจังหวัดสงขลา และเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล อําเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ 

ชั้นเทพ ที่ พระเทพสุธรรมญ�ณ



พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (7)

๑๕. พระราชธรรมาภรณ์ (บุญสม  ชาตวสิทุธิฺ ป.ธ.๙) เจ้าคณะจังหวดั

สมุทรปราการ และเจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร อําเภอเมืองสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระ 

ราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสมุทรมุนี

 ๑๖. พระราชปัญญาโสภณ (สุรชัย   สุรชโย ป.ธ.๗) รอง 

เจ้าคณะภาค ๑๒ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

กรุงเทพมหานคร ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ 

ชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนมุนี

๑๗. พระราชธรรมวิเทศ (อมรวุฒิ   อมโร ป.ธ.๓, พธ.ด.กิตติ์)   

เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับพระราชทาน

เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลวิเทศ

 

v  พระราชาคณะชั้นราช v 

 ๑๘. พระสิริชัยโสภณ (ณรงค์ ปภสฺสรวํโส ป.ธ.๔) ผู้ช่วย 

เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

ได้ รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์  เ ป็นพระราชาคณะชั้นราช ท่ี   

พระร�ชสุรว�ที

 ๑๙. พระศรีสิทธิเมธี (นิมิต สิขรสุวณฺโณ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาส 

วัดสวนดอก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับพระราชทาน

เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระร�ชรัชมุนี



ธรรมราชา(8)

 ๒๐. พระวิสุทธิพงษ์เมธี (ประสิทธิ์ ปริยตฺติธารี ป.ธ.๗,พธ.บ.)

เจ้าคณะเขตบางบอน และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตร  เขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานคร ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ

ชั้นราช ที่ พระร�ชพิพัฒนโกศล

 ๒๑. พระเกศีวิกรม (กอง ติกฺขวีโร ป.ธ.๖) เจ้าคณะอําเภอเมือง

นครสวรรค์ และเจ้าอาวาสวัดโพธาราม อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด

นครสวรรค์ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช 

ที่ พระร�ชพุฒิเมธี

 ๒๒. พระประสิทธิสุตคุณ (ฉลอง สุภาจาโร ป.ธ.๗,ศษ.บ., 

น.บ.) เลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด 

สทัุศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  ไดรั้บพระราชทานเลือ่น

สมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่  พระร�ชธรรม�ภรณ์

 ๒๓. พระสิรินันทเมธี (พิชิตชัย อภิชโย ป.ธ.๗,พธ.บ.,อ.ม.) 

เลขานุการเจ้าคณะภาค ๓ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข เขต

สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น 

พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระร�ชปัญญ�โสภณ

๒๔. พระกติติสารมนุ ี(สมพงษ์ ติวโํส ป.ธ.๔,ศษ.บ.,ศน.บ.,ศน.ม.) 

เจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ได้ รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์  เ ป็นพระราชาคณะชั้นราช ท่ี   

พระร�ชวัชร�ภรณ์
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  ๒๕. พระสุธีวราภรณ์ (ประดิษฐ์ ิตเมโธ ป.ธ.๙,พธ.ม.กิตติ์)  
รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี และเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย  อําเภอ
เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระ 
ราชาคณะชั้นราช ที่ พระร�ชธีร�ภรณ์

 ๒๖. พระอมรเวที (สุนทร สุนฺทรเมธี ป.ธ.๗,พธ.บ.,กศ.ม.)  
รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตากฟ้า อําเภอ
ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น  
พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระร�ชปริยัติวิธ�น 

๒๗. พระปริยัติวรากร (ทองสุข ฉนฺนธมฺโม ป.ธ.๕) เจ้าคณะ
แขวงบางพลัด-บางอ้อ เขต ๑ และเจ้าอาวาสวัดคฤหบดี เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ
ชั้นราช ที่ พระร�ชสิทธิมงคล

๒๘. พระสุธีธรรมาภรณ์ (สุรเดช รกฺขิตญาโณ ป.ธ.๕.,ศน.ม.)   
เจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ได้รับพระราชทาน
เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่  พระร�ชวชิร�ภรณ์

๒๙. พระพิศาลศาสนกิจ (เยื้อน ขนฺติพโล) เจ้าคณะจังหวัด
สุรินทร์ และเจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อําเภอบัวเชด จังหวัด
สุรินทร์ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่  
พระร�ชวิสุทธิมุนี วิ.

๓๐. พระบวรปริยัติกิจ (เพชร สุวิชาโน ป.ธ.๖) รองเจ้าคณะจังหวัด
นครพนม และเจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณาราม อําเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ

ชั้นราช ที่ พระร�ชสิริวัฒน์
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๓๑. พระภทัรธรรมสธีุ (เปลีย่น โชตฺยาวตฺโต ป.ธ.๔) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดบุรณศิริมาตยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้รับพระราชทาน
เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระร�ชวินย�ภรณ์

๓๒. พระโสภณสุตาลังการ (ไสว สุขวโร ป.ธ.๔.,พธ.ม.) เจ้าคณะ
จังหวัดนนทบุรี และเจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช   
ที่ พระร�ชนันทมุนี

๓๓. พระโสภณธรรมวาที (ธนันท์ชัย ขนฺติโก ป.ธ.๖.,พธ.บ.,รป.ม.) 
เจ้าคณะเขตพระโขนง-บางนา และเจ้าอาวาสวัดบางนานอก เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะ
ชั้นราช ที่ พระร�ชรัตนโสภณ

๓๔. พระสุธีปริยัติธาดา (ชลอ ปิยาจาโร ป.ธ.๙) รองเจ้าคณะ 
ภาค ๓ และเจ้าอาวาสวัดธรรมามูล อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
ได้ รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์  เป็นพระราชาคณะชั้นราช ท่ี    
พระร�ชปริยัติสุธี

๓๕. พระชินวงศเวที (อาชว์ อาชฺชวปเสฏฺโฐ ป.ธ.๗.,ศน.บ.) รักษา
การแทนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (ธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ   
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรม และ
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓ และ ๑๒-๑๓ (ธ) ได้รับพระราชทาน
เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่  พระร�ชส�รสุธี

๓๖. พระวิสุทธิธรรมคณี (สมใจ ชินปุตฺโต ป.ธ.๕.,ศศ.ม.) เจ้าคณะ
จังหวัดภูเก็ต และเจ้าอาวาสวัดท่าเรือ อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ได้รับ

พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระร�ชสิริมุนี
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๓๗. พระสวุรรณวรมนุ ี(ทองสขุ สขุธมโฺม ป.ธ.๕.,พธ.บ.,M.A.,Ph.D.) 

รองเจ้าคณะแขวงคลองสาน และเจ้าอาวาสวดัทองธรรมชาติ เขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานคร ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ 

ชั้นราช ที่ พระร�ชธรรมมุนี

๓๘ พระสุธีพรหมคุณ (สวาท สุภาจาโร) เจ้าคณะจังหวัดนครนายก 

และเจ้าอาวาสวดัพราหมณ ีอาํเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ไดรั้บ 

พระราชทานเล่ือนสมณศักด์ิ เป็นพระราชาคณะช้ันราช ท่ี พระร�ชพรหมคุณ

๓๙. พระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท ป.ธ.๔,พธ.ด.กิตต์ิ)  

 ประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอร์ชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา และ

ประธานท่ีปรึกษาสมชัชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ไดรั้บพระราชทานเลือ่น

สมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่  พระร�ชมงคลรังษี

๔๐. พระวิเทศธรรมกวี (ประเสริฐ กวิสฺสโร ป.ธ.๗.,B.A.,M.A.) 

ประธานสงฆ์วัดพุทธานุสรณ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และรองประธาน

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น

พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระร�ชธรรมวิเทศ

๔๑. พระวิเทศโพธิคุณ (ผดุงพงษ์ สุวํโส ป.ธ.๔) เลขานุการ 

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และเจ้าอาวาสวัดปากนํ้าญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น  

ได้ รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์  เป็นพระราชาคณะ ช้ันราช ท่ี  

พระร�ชรัชวิเทศ 
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v  พระราชาคณะชั้นสามัญ v 

๔๒. พระครูศีลพัฒนชัย (เบ้ีย จนฺทสีโล) เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท 

และเจ้าอาวาสวัดสระไม้แดง อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ได้รับ

พระราชทานต้ังสมณศกัดิ ์เปน็พระราชาคณะชัน้สามญั  ที ่พระชยัน�ทมนีุ

๔๓. พระมหาจันทราวุฒิ วชิรเมธี ป.ธ.๙ รองเจ้าคณะจังหวัด

พิจิตร และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  

ได้ รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ท่ี   

พระศรีวิกรมมุนี

๔๔. พระมหาเชิดชัย กตปุญฺโญ ป.ธ.๙ รองเจ้าคณะจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร อําเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับพระราชทานตั้ง

สมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระเมธีวร�ภรณ์

๔๕. พระมหานิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี ป.ธ.๙ รองเจ้าคณะจังหวัด 

หนองคาย และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีชมพูองค์ตื้อ อําเภอท่าบ่อ จังหวัด

หนองคาย ได้รับพระราชทานต้ังสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะช้ันสามัญ 

ที่ พระศรีญ�ณวงศ์

๔๖. พระมหาวิมาน กนฺตสีโล ป.ธ.๘ รองเจ้าคณะจังหวัดอุบล 

ราชธานี และเจ้าอาวาสวัดปากนํ้า อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธาน ีไดรั้บพระราชทานตัง้สมณศกัดิ ์เปน็พระราชาคณะชัน้สามญั  

ที่ พระศรีวิสุทธิมุนี
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๔๗. พระครูปริยัติกิจ (พรหมา พฺรหฺมจารี ป.ธ.๔) ท่ีปรึกษา 

เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม และเจ้าอาวาสวัดกลาง อําเภอวาปีปทุม 

จังหวัดมหาสารคาม ได้รับพระราชทานต้ังสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ

ชั้นสามัญ ที่ พระมงคลปริยัติคุณ

๔๘. พระครูวิมลกิตติสุนทร (วิชาญ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๓) รอง 

เจ้าคณะจังหวัดแพร่ และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ่ อําเภอเมืองแพร่ 

จังหวัดแพร่ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ 

ที่ พระโกศัยเจติย�นุรักษ ์

๔๙. พระครูโอภาสบุญวัฒน์ (แจ่ม กตปุญฺโญ) รองเจ้าคณะ 

จังหวัดระยอง และเจ้าอาวาสวัดสําเภาทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด 

ระยอง ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ 

พระญ�ณรังษี

๕๐. พระครูสิริธรรมภาณี (เสน่ห์ านสิริ) รองเจ้าคณะจังหวัด

น่าน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน (มจร) และเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง  

อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระ 

ราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุนทรมุนี

๕๑. พระครูสุทธิวรญาณ (คําปอน สุทฺธิญาโณ ศษ.บ.,ศษ.ม.)  

รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ) และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา  

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้รับพระราชทานตั้ง

สมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่  พระวินัยโมล ีว.ิ
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๕๒. พระครูโสภิตจันทสาร (ประเวศ จนฺทสาโร) รองเจ้าคณะ

จังหวัดบึงกาฬ และเจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  

ได้ รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์  เ ป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ท่ี   

พระบวรปริยัติกิจ

๕๓. พระครูศรีปริยัตยากร (จิตติ สุภาจาโร ป.ธ.๗) เจ้าคณะ

อําเภอตะกั่วป่า และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุคีรีเขต อําเภอตะกั่วป่า จังหวัด

พังงา ได้รับพระราชทานต้ังสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่  

พระสิริธรรม�จ�รย์

๕๔. พระครูศรีกิตติสุนทร (วีระ มหาวีโร ป.ธ.๗,พธ.บ.,M.A.)     

เจ้าคณะอําเภอศรีสวัสดิ์ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 

อาํเภอเมอืงกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบรีุ ไดรั้บพระราชทานตัง้สมณศกัดิ ์

เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่  พระวิสุทธิพงษ์เมธี

๕๕. พระครูกิตติสารสุมณฑ์ (สุพัฒน์ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๔) เจ้าคณะ

อาํเภอเมอืงเลย (ธ) และเจ้าอาวาสวดัศรสีทุธาวาส อําเภอเมอืงเลย จังหวัด

เลย ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ท่ี  

พระภัทรธรรมสุธี

๕๖. พระครูสังฆกิจโสภณ (ประวิทย์ อกิญฺจโน) เจ้าคณะจังหวัด

ปราจีนบุรี-จังหวัดสระแก้ว (ธ) และเจ้าอาวาสวัดหนองจรเข้ อําเภอ

กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับพระราชทานต้ังสมณศักดิ์ เป็น 

พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปร�จีนมุนี วิ.
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๕๗. พระครูบวรสิกขการ (บุญเสริม คมฺภีรปญฺโญ ป.ธ.๕,พธ.บ., 

พธ.ม.) เจ้าคณะแขวงบางยี่ขัน ผู้อํานวยการส่วนหอสมุดกลาง และ 

เจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ได้รับพระราชทาน

ตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสิริชัยโสภณ

๕๘. พระมหาสนธ์ ิตธมฺโม ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส 

(ธ) เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็น 

พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอมร�ภิรักขิต

๕๙. พระมหาประจักษ์ เขมกาโม ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด 

เทพศิรินทราวาส (ธ) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ได้รับ

พระราชทานต้ังสมณศกัดิ ์เปน็พระราชาคณะชัน้สามญั ที ่พระกติติส�รมุนี

๖๐. พระมหาวีระชัย ตนฺติปาโล ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็น  

พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีปริยัติดิลก

๖๑. พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์ (ประเสริฐ มนฺตเสวี ป.ธ.

๘) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร   

ได้ รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์  เ ป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ท่ี   

พระภ�วน�พิศ�ลเมธี วิ.

๖๒. พระครูปลัดสุวัฒนพรหมจริยคุณ (เชิดชัย สีลสมฺปนฺโน   

ป.ธ.๗) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

ได้ รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์  เ ป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ท่ี   

พระกิตติส�รสุธี
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๖๓. พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์ (วรัญญู วรญฺญู ป.ธ.๗, 

พธ.บ.,M.A.,Ph.D.) เลขานกุารรองเจ้าคณะภาค ๔ และผูช้ว่ยเจ้าอาวาสวดั

ปากนํ้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้รับพระราชทานต้ังสมณศักดิ์ 

เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีสมโพธิ

๖๔. พระครูสนุทรสทิธิการ (สคุนธ์ สคุนธฺโร ป.ธ.๓) ผู้ชว่ยเจ้าอาวาส

วัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ได้รับพระราชทาน 

ตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพุทธพย�กรณ์

๖๕. พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ (ภิรมย์ อคฺคาภิรโม) ผู้ช่วย 

เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ได้รับพระราชทาน  

ตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระโสภณธรรมว�ที

๖๖. พระครูพิบูลสมณวัตร (บุญมั่น ปุญฺญถิโร ป.๑-๒) เลขานุการ 

เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ) และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม 

อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไดรั้บพระราชทานต้ัง

สมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่  พระอุดมส�รโสภณ

๖๗. พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ (บุญฤทธ์ิ ปุญฺญธโร ธ.บ., 

ธ.ม.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร   

ได้ รับพระราชทานต้ังสมณศักดิ์  เ ป็นพระราชาคณะช้ันสามัญท่ี   

พระพิศิษฏ์วิห�รก�ร

๖๘. พระครูปลัดสุวัฒนมงคลคุณ (นุช รตนวิชโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

วดัสะแก อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวดันครราชสมีา  ไดรั้บพระราชทาน

ตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่  พระภ�วน�ประช�น�ถ วิ.
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๖๙. พระมหาจํานงค์ วรวฑฺฒโน ป.ธ.๙ เจ้าอาวาสวัดพังม่วง อําเภอ

ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็น  

พระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศรีธรรมคุณ�ธ�ร

๗๐. พระมหาอุน้ ปณฑฺโิต ป.ธ.๙ เจ้าอาวาสวดัใหญศ่รีสพุรรณ เขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชา 

คณะชั้นสามัญที่ พระศรีสุธรรมเมธี

๗๑. พระมหาสนัน่ ยสชาโต ป.ธ.๙ เจ้าอาวาสวดัสงัฆานภุาพ อาํเภอ

โกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็น 

พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีศ�กยวงศ์

๗๒.พระมหาเชาว์ สารตฺถิโก ป.ธ.๗ เจ้าคณะตําบลดงใหญ่ และ 

เจ้าอาวาสวัดศาลา อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับพระราชทาน 

ตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระพิศ�ลปริยัติก�ร

๗๓. พระครูพิเศษเขมาจารย์ (เขียม เขมจาโร) เจ้าอาวาสวัด  

ศรีสุวรรณ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับพระราชทานตั้ง

สมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุวรรณสุมงคล

๗๔. พระครูเกษมธรรมทตั (สรุศกัดิ ์เขมรํส)ี เจ้าอาวาสวดัมเหยงคณ์ 

อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับพระราชทาน 

ตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระภ�วน�เขมคุณ วิ.

๗๕. พระครูสิทธิพัฒนาภรณ์ (กิจจา สุเมโธ) เจ้าคณะตําบล 

กระทุ่มแพ้ว และเจ้าอาวาสวัดกระทุ่มแพ้ว อําเภอบ้านสร้าง จังหวัด 

ปราจีนบุรี ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ 

พระสิทธิวีร�นุวัตร
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๗๖. พระครูวิสุทธิปัญญาโสภณ (ประยูร สุทฺธิปญฺโญ) รอง 

เจ้าคณะอําเภอพระนครศรีอยุธยา และเจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง อําเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับพระราชทานตั้ง

สมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิพัฒนศ�สนกิจวิธ�น

๗๗. พระมหาบุญทัม คุตฺตปญฺโญ ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด 

พุทธบูชา (ธ) เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ 

เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระสุธีวินย�นุวัตร

๗๘. พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (มงคล มงฺคโล ป.ธ.๕) เจ้าอาวาสวัด 

นวมินทรราชูทิศ รัฐแมสซาชูเสตต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้รับพระราชทาน

ตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่  พระภ�วน�วชิรวิเทศ วิ.

๗๙. พระครูวิเทศพรหมคุณ (วินัย ปุญฺญญาโณ ป.ธ.๔,พธ.บ., 

M.A.,Ph.D,) เจ้าอาวาสวัดพรหมคุณาราม รัฐอริโซน่า ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้น

สามัญ ที่ พระวิเทศพรหมคุณ

๘๐. พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ (สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ ป.ธ.๔, 

สพ.บ.,พธ.ม.) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย รัฐแคลิฟอร์เนีย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดรั้บพระราชทานตัง้สมณศกัดิ ์เปน็พระราชาคณะ

ชั้นสามัญที่ พระวิเทศภ�วน�จ�รย์ วิ.

๘๑. พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สุเทพ อกิญฺจโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

วดัไทยมคธพทุธวปิสัสนา ประเทศอนิเดยี ไดรั้บพระราชทานตัง้สมณศกัดิ ์

เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิเทศโพธิคุณ 
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๘๒. พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ (ภูเบษ ฌานาภิญฺโญ วศ.บ.)   

เจ้าอาวาสวดัพระธรรมกายเบลเยีย่ม ประเทศเบลเยีย่ม ไดรั้บพระราชทาน

ตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระภ�วน�ธรรมวิเทศ วิ.

๘๓. พระครูโสภิตจริยาภรณ์ (สุเทพ สจฺจธมฺโม) เจ้าอาวาสวัด

พุทธไทยเชตะวัน รัฐเซอร์รังงอร์ ประเทศมาเลเซีย ได้รับพระราชทาน  

ตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระโสภณจริย�ภรณ์

๘๔. พระครูวิเทศธรรมภาวนา (วิโรจน์ วิโรจโน พธ.ม.กิตต์ิ)  

 เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ได้รับพระราชทาน

ตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิเทศภ�วน�ธรรม วิ.

๘๕. พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ (บัณฑิต วรปญฺโญ ป.๑-๒)   

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไทเป ไต้หวัน ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ 

เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระวิเทศธรรม�ภรณ์ 

ด้วยปรารภเหตุอันเป็นมงคลนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ได้จัดพิมพ์หนังสือเร่ือง “ธรรมร�ช�” ซ่ึงเป็นผลงาน

ปาฐกถาของพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต 

ป.ธ.๙, พธ.บ.,Ph.D.) ศาสตราจารย์ ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม   

เจ้าคณะภาค ๒ และเจ้าอาวาสวัดประยรุวงศาวาสวรวหิาร ถวายเป็นมทุติา 

สกัการะแดพ่ระมหาเถรานเุถระผูม้อีปุการคณุ ผูบ้ริหารระดบัสงู คณาจารย ์

พระเจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อมอบเป็นธรรมบรรณาการแก่ศิษยานุศิษย์และ

ท่านที่เคารพนับถือท่ีให้เกียรติมาร่วมแสดงมุทิตาสักการะในโอกาสท่ีได้

รับพระราชทานสมณศักดิ์ครั้งนี้ 
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ขอพรแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอานิสงส์แห่งธรรมทานที่  

ทุกท่านได้มีส่วนร่วมกันบําเพ็ญแล้วนี้ จงมารวมกันเป็นตบะ เดชะ  พลว

ปัจจัย คุ้มครองป้องกันรักษาให้พระมหาเถรานุเถระท่ีได้รับพระราชทาน

สมณศักดิ์  ประจําปี ๒๕๕๗ และสาธุชนผู้ถวายการทํานุบํารุงพระ 

พุทธศาสนาทุกท่าน จงเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระบวรพุทธศาสนา และ 

เพยีบพร้อมดว้ยจตรุพธิพรชยั คอื อาย ุวรรณะ สขุะ พละ ปฏภิาณ ธนสาร 

สมบัติ ธรรมสารสมบัติ ตลอดกาลนาน เทอญ

มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย





สารบัญ

ราชาคือผู้สร้างความยินดีพอใจให้ประชาชน                       ๔

ธรรมราชาคือกษัตริย์ผู้ทรงธรรมและเป็นธรรมาธิปไตย   ๘

พระเจ้าอโศกมหาราชคือธรรมราชาต้นแบบ ๑๗

คัมภีร์พระธรรมศาสตร์คือรัฐธรรมนูญในสมัย

   สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ๒๗

คัมภีร์พระธรรมศาสตร์กับทศพิธราชธรรม ๓๔

ทศพิธราชธรรมก�ากับการใช้พระราชอ�านาจ  ๓๗

สุโขไทยธรรมราชาไม่ใช่เทวราชา  ๔๓

บทสรุป  ๔๖



ธรรมราชา*
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ศาสตราจารย์,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์

เรื่องที่ก�ำหนดให้น�ำเสนอในโอกำสนี้คือเรื่องธรรมราชา ค�ำสั้นๆ
ท่ีมีควำมหมำยกว้ำงขวำงมำก เพรำะธรรมรำชำเป็นอุดมกำรณ์
ทำงกำรเมืองกำรปกครองตำมคติทำงพระพุทธศำสนำที่ได้รับกำร 
น�ำไปประยุกต์ใช้ในดินแดนที่นับถือพระพุทธศำสนำหลำยแห่ง  
ดังนั้น แนวคิดเร่ืองธรรมรำชำจึงไม่เคยหยุดนิ่งเพรำะมีกำรน�ำไป 
ปรับใช้ให้เหมำะกับสภำพสังคมในยุคต่ำงๆ ต้ังแต่สมัยพระพุทธเจ้ำ
จนถึงปัจจุบัน เพื่อติดตำมพัฒนำกำรของแนวคิดเร่ืองธรรมรำชำให้
ตลอดสำย เรำจึงจ�ำเป็นต้องดูบริบททำงสังคมประกอบกำรศึกษำ
ควำมหมำยของค�ำว่ำ ”ราชา„ ”ธรรมราชา„ และ ”สโุขทัยธรรมราชา„ ว่ำ 
ค�ำท้ังสำมนี้มีควำมเป็นมำอย่ำงไรและมีกำรคลี่คลำยขยำยตัวไปตำม
ยุคตำมสมัยอย่ำงไรบ้ำง 

ค�ำท่ีสำมคือ ”สุโขทัยธรรมรำชำ„ นั้นเป็นสร้อยพระนำมของ
พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๗ พระนำมของ
พระองค์เป็นชื่อของสถำบันพระปกเกล้ำผู้เป็นเจ้ำภำพของงำนนี้ 
๑ เรียบเรียงจากปาฐกถานำา แสดง ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  โรงแรมรามาการ์เด้นส์  เนื่องในการ

ประชุมวิชาการของสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๕ ประจำาปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.

๒๕๕๗ ในโอกาสเฉลิมฉลอง ๑๒๐ ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ราชาคือผู้สร้างความยินดีพอใจให้ประชาชน 

เร่ืองรำวควำมเป็นมำของค�ำว่ำ ”รำชำ„ ปรำกฏอยู่ในพระสูตร

ที่มีชื่อว่ำ อัคคัญญสูตร๑          ซ่ึงนักปรำชญ์ทำงพระพุทธศำสนำถือว่ำเป็น

หนังสือว่ำด้วยต้นก�ำเนิดของโลก (The Book of Genesis) ตำมคติ

ทำงพระพุทธศำสนำ ผู้ที่ประสงค์จะเรียนรู้เร่ืองกำรก่อก�ำเนิดของ

โลกและก�ำเนิดของมนุษย์คนแรกในโลกตำมคติทำงพระพุทธศำสนำ

ควรศึกษำอัคคัญญสูตร พระสูตรนี้พูดถึงกำรก่อก�ำเนิดของโลกและ

ต้นก�ำเนิดของมนุษย์ด้วยมุมมองแบบทฤษฎีวิวัฒนำกำรคือไม่มีเร่ือง

พระพรหมหรือพระเจ้ำสร้ำงโลกเข้ำมำเกี่ยวข้องเหมือนอย่ำงที่พบ 

ในศำสนำเทวนิยมแต่อย่ำงใด

อคัคญัญสตูรกล่ำวถงึชมุชนบรรพกำลท่ีมจี�ำนวนคนเพ่ิมมำกขึน้ 

ปัญหำเร่ืองกำรขำดแคลนอำหำรกต็ำมมำ ในเบือ้งต้นแต่ละครอบครัว

แบ่งกันเก็บเกี่ยวข้ำวสำลีท่ีเกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติมำบริโภคเท่ำที่

จ�ำเป็นโดยไม่มีกำรสะสมส่วนเกิน นั่นคือพวกเขำเก็บเกี่ยวข้ำวสำลี

เฉพำะเวลำท่ีต้องกำรบริโภคเท่ำนั้น ข้ำวสำลีตำมธรรมชำติจึงเพียง

พอส�ำหรับทุกคน ต่อมำคนบำงพวกเกิดควำมโลภมำกได้สะสมข้ำว

สำลีไว้เกินควำมต้องกำรท�ำให้ข้ำวสำลีของกลำงขำดแคลนจึงต้องมี

กำรตกลงแบ่งปันท่ีดินให้แต่ละครอบครัวปลูกข้ำวสำลีกันเอง แต ่

ก็เกิดกรณีพิพำทแย่งสิทธิในที่ดินท�ำกินบ้ำง มีกำรขโมยข้ำวสำล ี

๑ ที.ปา. ๑๑/๕๑/๘๗. 



พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 5

ของกันและกันบ้ำง สมำชิกของชุมชนจึงตกลงกันว่ำจะคัดเลือกผู้

ปกครองขึ้นมำคนหนึ่งให้ท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแลไม่ให้เกิดกำรทะเลำะ

วิวำทและช่วยยุติกรณีพิพำทที่เกิดขึ้นโดยยินดีแบ่งปันผลประโยชน์

เป็นค่ำตอบแทนแก่ผูป้กครองนัน้ ข้อตกลงนีค้อืจุดเร่ิมต้นของกำรเกดิ

ชนชัน้ปกครองท่ีเรียกว่ำวรรณะกษตัริย์ บุคคลท่ีได้รับกำรคดัเลอืกให้

ท�ำหน้ำท่ีปกครองเป็นคนแรกเรียกว่ำพระมหาสมมตริาช หมำยถงึผูท้ี่

มหำชนคัดเลือกมำให้ท�ำหน้ำที่ปกครองเพื่อรักษำควำมสงบเรียบร้อย

ในสังคม ดังนั้น พระพุทธเจ้ำจึงตรัสว่ำ ”เพราะเป็นผู้ที่มหาชนสมมติ 

ค�าว่า พระมหาสมมติ จึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับแรก„ ๒

โดยนัยนี้ ผู้ปกครองนี้ย่อมมีหน้ำที่ในกำรแบ่งปันที่ท�ำนำและมี

อ�ำนำจก�ำกับดูแลสิทธิในท่ีท�ำกินให้กับประชำชน เนื่องจำกเป็นใหญ่

ในท่ีท�ำนำ(เขตตะ) เขำจึงได้ชื่อว่ำขัตติยะหรือกษัตริย์ ดังพุทธพจน์ที่

ว่ำ ”เพราะเป็นใหญ่ยิง่แห่งท่ีนาทัง้หลาย ดงันีแ้ล ค�าว่ากษัตริย์ กษัตริย์ 

จึงอบัุตขิึน้เป็นอนัดบัทีส่อง„ ๓ ค�ำว่ำกษัตริย์นีม้คีวำมหมำยใกล้เคยีงกบั

ค�ำว่ำ ”พระเจ้ำแผ่นดิน„ ในภำษำไทย

ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกษัตริย์ต้องท�ำหน้ำที่แบ่งปันที่ดินท�ำกิน

โดยไม่มีอคติหรือควำมล�ำเอียงและต้องรักษำควำมสงบเรียบร้อย

ในสังคมด้วยควำมยุติธรรมจนผู้ใต้ปกครองเกิดควำมยินดีพอใจ

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเขำ ด้วยเหตุนี้ผู้ปกครองจึงได้อีกชื่อหนึ่งว่ำ 

๒ ที.ปา. ๑๑/๖๓/๑๐๒.  
๓ ที.ปา. ๑๑/๖๓/๑๐๒.  
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ราชา แปลว่ำผู้สรำ้งควำมยินดีพอใจให้กับประชำชน ดังพระบำลีที่วำ่  

”ธมฺเมน ปเร รญฺเชตีติ โข ... ราชา„ แปลว่ำ ”ชื่อว่าราชาเพราะเป็น 

ผู้ท�าให้คนเหล่าอืน่ยนิดพีอใจโดยธรรม„ ๔ อรรถกถำแห่งจักกวตัติสตูร

อธิบำยว่ำ ค�ำว่ำ รำชำ หมำยถึงผู้ท�ำให้ประชำชนยินดีพอใจโดยธรรม

คือสังคหวัตถุ ๔ ประกำร ๕

อัคคัญญสูตรได้แสดงให้เห็นว่ำกำรเกิดขึ้นคร้ังแรกของระบบ

วรรณะเป็นผลจำกกำรแบ่งหน้ำทีก่นัท�ำของมนษุย์ในชมุชนบรรพกำล 

มนุษย์นี่แหละสร้ำงระบบชนชั้นวรรณะข้ึนมำ ไม่ใช่พระพรหมเป็น 

ผู้สร้ำงระบบวรรณะดังที่ศำสนำพรำหมณ์สอนไว้ 

ศำสนำพรำหมณ์สอนว่ำ พระพรหมเป็นผู้สร้ำงโลกและสร้ำง

มนษุย์ เมือ่สร้ำงมนษุย์ขึน้มำนัน้ พระพรหมได้ก�ำหนดให้มนษุย์สงักดั

วรรณะที่ต่ำงกันมำตั้งแต่เกิด ดังนี้ ๖ 

ผู ้ที่เกิดในวรรณะพรำหมณ์ออกมำจำกปำกของพระพรหม 

จึงมีหน้ำที่ศึกษำและสอนคัมภีร์พระเวท 

ผู ้ ท่ีเกิดในวรรณะกษัตริย์เกิดมำจำกแขนของพระพรหม 

จึงมีหน้ำที่ปกครองคนในวรรณะอื่นๆ 

ผู ้ที่ เกิดในวรรณะแพศย์ออกมำจำกต้นขำของพระพรหม 

จึงมีหน้ำที่ประกอบอำชีพกำรงำน

๔ ที.ปา. ๑๑/๖๓/๑๐๒.  
๕ องฺ.อ. ๒/๑๒๑; ที.ปา.อ. ๓/๕๔.  
๖ George Bühler, “The Laws of Manu”, Sacred Books of the East, Volume 25, Chapter 

I nos. 87-91.  



พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 7

ผู้ท่ีเกิดในวรรณะศูทรออกมำจำกเทำ้ของพระพรหมจึงมีหน้ำท่ี

รับใช้คนในสำมวรรณะข้ำงต้น

หลักศำสนำพรำหมณ์ก�ำหนดว่ำคนเรำเกิดมำในวรรณะใด 

กต้็องเป็นคนในวรรณะนัน้ไปตลอดชวิีตเพรำะเป็นสิง่ทีพ่ระพรหมลขิติ 

คอืก�ำหนดชะตำชวิีตไว้อย่ำงนัน้ กำรเปลีย่นวรรณะจงึเป็นไปไม่ได้ กำร

แต่งงำนข้ำมวรรณะก็จะท�ำให้วรรณะไม่บริสุทธ์ิ คนทั่วไปจะรู้ว่ำใคร

สังกัดวรรณะอะไรก็ดูกันที่โคตรคือนำมสกุล แต่ละวรรณะจะมีหน้ำที่

ประจ�ำวรรณะเรียกว่ำวรรณธรรม เช่น พรำหมณ์มีหน้ำที่สอนพระเวท 

กษัตริย์มหีน้ำทีป่กครองและดแูลรักษำระบบวรรณะไม่ให้เสือ่มสลำย 

วรรณะกษัตริย์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยกำรสมมติหรือกำรคัดเลือกของ

ประชำชน แต่เกดิจำกกำรสร้ำงของพระพรหม หมำยควำมว่ำคนเรำเป็น

กษัตริย์โดยชำตกิ�ำเนดิ ใครเป็นกษัตริย์กต้็องเป็นกษัตริย์ไปตลอดชวิีต 

กษัตริย์ต้องปกครองบ้ำนเมืองไปตำมธรรมคือหน้ำที่ประจ�ำวรรณะ 

กษัตริย์ที่พระพรหมก�ำหนดไว้แล้วในคัมภีร์ที่ชื่อว่ำมนูธรรมศำสตร์

แนวคดิเร่ืองกษัตริย์ในพระพทุธศำสนำแตกต่ำงจำกเร่ืองระบบ

วรรณะกษัตริย์ในศำสนำพรำหมณ์ อัคคัญญสูตรยืนยันว่ำ ระบบ

วรรณะไม่ได้เกิดจำกกำรสร้ำงของพระพรหม มนุษย์ต่ำงหำกสร้ำง

ระบบวรรณะขึ้นมำเอง ดังนั้น มนุษย์จึงสำมำรถเลิกล้มระบบวรรณะ

ได้และสำมำรถเปลีย่นวรรณะด้วยกำรกระท�ำของตน กล่ำวคอื มนษุย์

จะเป็นคนวรรณะสูงหรือวรรณะต�่ำก็เพรำะกรรมคือกำรกระท�ำไม่ใช่
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เพรำะเกิดในวรรณะสูงหรือวรรณะต�่ำ ดังพุทธพจน์ที่ว่ำ ”บุคคลไม่ได้

เป็นคนถ่อยเพราะชาติก�าเนิด ไม่ได้เป็นพราหมณ์เพราะชาติก�าเนิด 

แต่เป็นคนถ่อยก็เพราะกรรม เป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรม„ ๗ ”กรรม

ย่อมจ�าแนกประเภทของสัตว์โลกให้เลวและประณีตต่างกันไป„ ๘ ใน

ท�ำนองเดียวกัน มนุษย์ไม่ได้เป็นกษัตริย์เพรำะชำติก�ำเนิด แต่เป็น

กษัตริย์เพรำะกรรมคือกำรกระท�ำ ถ้ำท�ำกรรมดีคือปฏิบัติหน้ำที่โดย

ธรรมก็เป็นกษัตริย์ท่ีดี ถ้ำท�ำกรรมไม่ดีคือปฏิบัติหน้ำที่โดยอธรรมก็

เป็นกษัตริย์ท่ีไม่ดี กษัตริย์ที่ปฏิบัติหน้ำท่ีโดยธรรมและเป็นกษัตริย์

ที่ดีเรียกว่ำ ธรรมราชา

ธรรมราชาคือกษัตริย์ผู้ทรงธรรม 
และเป็นธรรมาธิปไตย

ธรรมรำชำเป็นกษัตริย์ในอุดมคติของพระพุทธศำสนำ แนวคิด

เร่ืองธรรมรำชำปรำกฏอยูใ่นจักกวตัตสิตูร ๙ ในพระสตูรนีพ้ระพทุธเจ้ำ

ตรัสว่ำ ”พระเจ้าจักรพรรดิ เป็นผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชา เป็นใหญ่

ในแผ่นดิน มีมหาสมุทรทั้งสี่ล้อมรอบ เป็นผู้พิชิต„ ๑๐ พระภิกษุรูปหนึ่ง

ทลูถำมพระพทุธเจ้ำว่ำ เมือ่พระรำชำเป็นใหญ่ในแผ่นดนิแล้วจะมอีะไร

๗ ขุ.สุ. ๒๕/๓๐๖/๓๕๒.  
๘ ม.อุ.๑๔/๓๘๕/๕๙๖.  
๙ มีจักกวัตติสูตรอยู่ ๓ แห่งในพระไตรปิฎกคือ ที.ปา.๑๑/๓๓/๖๒;สำ.ม.๑๙/๕๐๕/๑๓๘;องฺ.ติก.

๒๐/๔๕๓/๑๓๘.  
๑๐ ที.ปา.๑๑/๓๔/๖๒.  
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ยิ่งใหญ่ไปกว่ำพระรำชำหรือไม่ พระพุทธเจ้ำตรัสตอบว่ำ ธรรมเป็น
สิ่งที่ใหญ่กว่ำพระรำชำ๑๑ 

ค�ำถำมนี้เกี่ยวข้องกับขอบเขตกำรใช้พระรำชอ�ำนำจของพระ
รำชำ กล่ำวคอื เมือ่พระรำชำมพีระรำชอ�ำนำจมำกท่ีสดุในแผ่นดนิ อะไร
เล่ำจะเป็นเคร่ืองก�ำกับกำรใช้พระรำชอ�ำนำจมิให้เกินเลยไปจนกลำย
เป็นทรรำช ค�ำตอบของพระพทุธเจ้ำกค็อืว่ำ ธรรมเป็นเคร่ืองก�ำกบักำร
ใช้พระรำชอ�ำนำจของพระรำชำ พระรำชำทรงใช้พระรำชอ�ำนำจภำยใน
กรอบของธรรม นั่นคือ รำชธรรมก�ำกับกำรใช้พระรำชอ�ำนำจ

โดยนัยนี้ ค�ำว่ำ ธรรมรำชำ มีควำมหมำย ๒ อย่ำง ดังนี้

๑. ค�ำว่ำธรรมรำชำหมำยถึง ”ผู้มีธรรมเป็นราชา„ หมำยถึง
พระรำชำผู้ถือธรรมเป็นใหญ่คือเป็นธรรมำธิปไตย ดังที่พระพุทธเจ้ำ
ตรัสต่อไปว่ำ ”พระราชาทรงอาศัยธรรมนั่นเอง สักการะธรรม เคารพ
ธรรม นับถือธรรม บูชาธรรม ย�าเกรงธรรม มีธรรมเป็นธงชัย มีธรรม
เป็นยอด เป็นธรรมาธิปไตย„ ๑๒

๒. ค�ำว่ำธรรมรำชำหมำยถึงธรรมิกราชคือพระรำชำผู ้ทรง
ธรรมหรือประพฤติรำชธรรมเพื่อสร้ำงควำมยินดีพอใจแก่ประชำชน
ใต้ปกครอง ค�ำถำมที่ตำมมำก็คือว่ำ รำชธรรมที่ทรงประพฤติปฏิบัติ
นั้นคืออะไร ค�ำตอบที่ประมวลมำจำกอรรถกถำจักกวัตติสูตร 
ก็คือว่ำ รำชธรรมหมำยถึง กุศลกรรมบถ ๑๐ จักรวรรดิวัตร ๕ และ
รำชสังคหวัตถุ ๔๑๓

๑๑ องฺ.ติก.๒๐/๔๕๓/๑๓๘. 
๑๒ ที.ปา.๑๑/๓๕/๖๕.  
๑๓ องฺ.อ. ๒/๑๒๑; ที.ปา.อ. ๓/๕๔.  
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รวมควำมว่ำ ธรรมรำชำหมำยถึงกษัตริย์ผู้มีธรรมเป็นรำชำคือ

ผู้ถือธรรมเป็นใหญ่เป็นธรรมาธิปไตย และเป็นธรรมิกราชคือพระ

รำชำผู้ทรงธรรมหรือประพฤติรำชธรรม รำชธรรมที่ทรงประพฤตินั้น

คือจริยธรรม หมำยถึงหน้ำท่ีท่ีควรประพฤติปฏิบัติ ธรรมรำชำที่แท้

จริงทรงปฏิบัติรำชธรรมคือท�ำหน้ำท่ีอย่ำงเต็มก�ำลังควำมสำมำรถ  

โดยไม่บกพร่องต่อหน้ำท่ี ไม่ละทิ้งหน้ำท่ีและไม่ทุจริตต่อหน้ำท่ี  

ดังพุทธภำษิตที่ว่ำ ”ธมฺมญฺจเร สุจริต� ควรปฏิบัติหน้าท่ีให้สุจริต„ ๑๔ 

รำชธรรมที่พระรำชำต้องประพฤติปฏิบัติอย่ำงเต็มท่ีคือกุศลกรรมบถ 

จักรวรรดิวัตรและรำชสังคหวัตถุ 

กุศลกรรมบถ หมำยถึงวิธีท�ำควำมดี ๑๐ ประกำร แบ่งเป็นวิธี

ท�ำควำมดีทำงกำย ๓ ประกำร วิธีท�ำควำมดีทำงวำจำ ๔ ประกำร และ 

วิธีท�ำควำมดีทำงใจ ๓ ประกำร ดังต่อไปนี้ ๑๕

วิธีท�าความดีทางกาย ๓ ประกำร ได้แก่ งดเว้นกำรฆ่ำสัตว ์

ตัดชีวิต งดเว้นกำรลักขโมย งดเว้นกำรประพฤติผิดในกำม นี่คือ 

สำมข้อแรกของศีล ๕ 

วิธีท�าความดีทางวาจา ๔ ประกำร ได้แก่ งดเว้นกำรพูดเท็จ 

งดเว้นกำรพูดส่อเสียด งดเว้นกำรพูดค�ำหยำบ งดเว้นกำรพูดเพ้อเจ้อ 

จะเห็นได้ว่ำกำรงดเว้นกำรพูดเท็จเป็นข้อที่ ๔ ของศีล ๕

๑๔ ขุ.ธ. ๒๕/๒๓/๓๘.  
๑๕ ที.ปา.๑๑/๓๖๐/๒๘๔.  
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วธีิท�าความดทีางใจ ๓ ประกำร ได้แก่ ควำมไม่คดิโลภมำกอยำก

ได้ของเขำ ควำมไม่คิดพยำบำทปองร้ำยผู้อื่น ควำมเห็นชอบถูกต้อง

ตำมท�ำนองคลองธรรม

กุศลกรรมบถ ๑๐ ประกำรเหล่ำนี้เป็นข้อปฏิบัติในท�ำนอง

เดียวกันกับศีล ๕ เพียงแต่เพ่ิมวิธีท�ำควำมดีทำงใจ ๓ ประกำรเข้ำไป

ด้วย

กุศลกรรมบถ ๑๐ ประกำรซ่ึงครอบคลุมศีล ๕ ไว้ด้วยนั้นจัด

เป็นธรรมเคร่ืองก�ำกบักำรใช้พระรำชอ�ำนำจของพระรำชำ ถ้ำไม่มธีรรม

เป็นเคร่ืองก�ำกบั พระรำชำอำจหลงอ�ำนำจและใช้อ�ำนำจไปในทำงสร้ำง

ควำมเดอืดร้อนให้ผูอ้ืน่เพรำะมพีทุธภำษิตว่ำ ”วโส อสิสฺริย� โลเก อ�านาจ

เป็นใหญ่ในโลก„๑๖ ลอร์ด แอกตันกล่ำวว่ำ ”อ�านาจมกัท�าคนให้เสยีคน 

อ�านาจเต็มท่ีมักท�าให้คนเสียคนได้เต็มท่ี ผู้ยิ่งใหญ่ส่วนมากจึงมักจะ

เป็นคนเลว„๑๗

กศุลกรรมบถ ๑๐ ประกำรย่อมช่วยก�ำกบักำรใช้พระรำชอ�ำนำจ

ไม่ให้เป็นไปในทำงที่ผิด ส่วนจักรวรรดิวัตรและสังคหวัตถุช่วยให้ 

พระรำชำใช้พระรำชอ�ำนำจไปในทำงที่สร้ำงประโยชน์สุขแก่ประชำชน

ใต้ปกครอง 

๑๖ สำ.ส.๑๕/๒๑๒/๖๐.  
๑๗ “Letter to Bishop Mandell Creighton, April 5, 1887.” published in Historical Essays 

and Studies, edited by J. N. Figgis and R. V. Laurence (London: Macmillan, 1907)  
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จักรวรรดิวัตรหมำยถึงหลักกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพระเจ้ำ

จักรพรรดิ พระรำชำและนักปกครองมี ๑๒ ประกำร ๑๘ ซ่ึงอำจสรุป

เหลือ ๕ ประกำร ๑๙ ดังต่อไปนี้

๑. ธรรมาธิปไตย ยึดถือธรรมเป็นใหญ่ หมำยควำมว่ำ ธรรม

รำชำทรงถือธรรมเป็นรำชำคือเป็นใหญ่เหนือพระองค์ นั่นคือใช้

รำชธรรมก�ำกับกำรใช้พระรำชอ�ำนำจ ธรรมรำชำทรงแสดงควำมเป็น

ธรรมำธิปไตยด้วยกำรเคำรพนับถือบูชำย�ำเกรงธรรม ยึดธรรมเป็น

หลัก เป็นธรรมธวัชคือมีธรรมเป็นธงชัย กล่ำวโดยสรุปก็คือธรรม

รำชำทรงใช้ธรรมเป็นเคร่ืองมือในกำรปกครองบ้ำนเมือง นั่นคือ ทรง

อำศัยธรรมเป็นกรอบนโยบำยในกำรปกครองและทรงยึดธรรมเป็น

ธงชัยคือทรงประกำศสั่งสอนธรรมทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อให้

ประชำชนยอมรับและปฏิบัติธรรมนั้นอันจะส่งผลให้บ้ำนเมืองเจริญ

รุ่งเรืองเกิดสันติสุข 

๒. ธรรมิการักขา จัดกำรรักษำอันชอบธรรมแก่ประชำชน ๗ 

ประเภท เช่น เจ้ำนำยเชือ้พระวงศ์ มขุอ�ำมำตย์มนตรี เสนำข้ำรำชบริพำร 

สมณะชีพรำหมณ์ พสกนกิรทัว่ไป และกำรรักษำอนัชอบธรรมทีจั่ดให้

แก่สัตว์ต่ำง ๆ   อีก ๑ ประเภท รวมกำรรักษำอันชอบธรรมทั้งหมดมี ๘ 

ประเภท ซึ่งท�ำให้จักรวรรดิวัตรข้อธรรมิกำรักขำนี้ขยำยออกไปเป็น ๘ 

ข้อตำมประเภทของมนษุย์และสตัว์ท่ีได้รับกำรรักษำคุม้ครอง เมือ่รวม

๑๘ ที.ปา.๑๑/๓๕/๖๕.  
๑๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, วัดญาณเวศกวัน, 

๒๕๔๘ หน้า ๒๕๐-๒๕๒.  



พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 13

ธรรมิกำรักขำทั้ง ๘ ข้อนี้เข้ำกับจักรวรรดิวัตรอีก ๔ ข้อที่เหลือก็ท�ำให้

จักรวรรดิวัตรมี ๑๒ ข้อ แต่ในที่นี้เรำสรุปธรรมิกำรักขำทั้ง ๘ ข้อเหลือ

เพยีงข้อเดยีวคอืข้อ ๒ นีเ้ท่ำนัน้ เมือ่รวมเข้ำกบัจักรวรรดวัิตรอกี ๔ ข้อ

ที่เหลือก็จะได้จักรวรรดิวัตรทั้งหมด ๕ ข้อ

๓. อธรรมการนเิสธนา จดักำรป้องกนัปรำบปรำมและแก้ไขมใิห้ 

เร่ืองเลวร้ำยเดือดร้อนเกิดขึ้นในบ้ำนเมือง นั่นคือธรรมรำชำทรงท�ำ

หน้ำที่คุ้มครองป้องกันประชำชนจำกอำชญำกรรมต่ำงๆ และท�ำหน้ำที่

เป็นผูพ้พิำกษำตลุำกำรเมือ่เกดิคดคีวำมเพือ่ผดงุควำมยตุธิรรมในสงัคม

๔. ธนานุประทาน จัดหำทรัพย์ให้ประชำชนได้กินดีอยู่ดีมีสุข

ไม่มีควำมยำกจนข้นแค้นในแผ่นดิน

๕. ปริปุจฉา มกีำรปรึกษำหำรือสมณะชพีรำหมณ์และนกัปรำชญ์

รำชบัณฑิตเพื่อแสวงหำวิธีกำรที่เหมำะสมส�ำหรับปกครองบ้ำนเมือง

กำรปฏิบัติธรรมคือจักรวรรดิวัตรดังกล่ำวมำนี้ท�ำให้ธรรมรำชำ

เป็นผู้ถอืธรรมเป็นใหญ่และปกครองแผ่นดนิโดยธรรมเพ่ือสร้ำงควำม

ยนิดพีอใจแก่ประชำชนใต้ปกครอง นอกจำกนี ้ธรรมรำชำทรงเป็นใหญ่

โดยธรรม ทรงชนะโดยธรรม ไม่ใช้อำวุธปรำบปรำมผู้อืน่เพือ่ให้ได้มำซ่ึง

พระรำชอ�ำนำจ ดังที่พระพุทธเจ้ำตรัสไว้ในจักกวัตติสูตรว่ำ ”พระองค์

ทรงชนะโดยธรรม (ธมเฺมน อภวิชิยิ) มต้ิองใช้อาชญา มต้ิองใช้ศาสตรา 

ครอบครองแผ่นดนิมมีหาสมทุรทัง้สีล้่อมรอบ„๒๐ พุทธพจน์นีเ้ป็นทีม่ำ

ของนโยบำย ”ธรรมวิชัย„ ในสมัยพระเจ้ำอโศกมหำรำช

๒๐ ที.ปา.๑๑/๓๔/๖๓.  
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โดยทั่วไป สังคหวัตถุหมำยถึงหลักกำรผูกใจคนมี ๔ ประกำร 

คือ๒๑

๑. ทาน กำรให้ปัน

๒. ปิยวาจา กำรพูดจำไพเรำะอ่อนหวำน

๓. อัตถจริยา กำรบ�ำเพ็ญประโยชน์

๔. สมานัตตตา กำรวำงตนพอดี

ข้อธรรมส�ำหรับให้พระรำชำประพฤตปิฏบัิติเพือ่สร้ำงควำมยนิดี

พอใจแก่ประชำชน ไม่ใช่สังคหวัตถุท่ีกล่ำวมำนี้ แต่เป็นข้อธรรมอีก 

ชดุหนึง่เรียกว่ำ รำชสงัคหวตัถ ุซ่ึงหมำยถงึหลกักำรสงเครำะห์ประชำชน

ของพระรำชำ พระพุทธเจ้ำทรงแสดงข้อธรรมนี้ไว้ในยัญญสูตร ๒๒  

ดังต่อไปนี้

พระเจ้ำปเสนทิโกศลทรงพระสุบินหรือฝันร้ำยแล้วตรัสถำม

พรำหมณ์ปุโรหิตให้พยำกรณ์ควำมฝันนั้น ปุโรหิตพยำกรณ์ว่ำ พระ

สุบินนี้เป็นลำงร้ำยบอกเหตุว่ำจะมีเภทภัยแก่รำชบัลลังก์และพระ 

ชนม์ชพีของพระองค์ เขำได้ทลูแนะน�ำพระเจ้ำปเสนทโิกศลให้ประกอบ

พิธีบูชำมหำยัญ พระองค์ทรงเห็นด้วยกับค�ำแนะน�ำนี้และตรัสสั่งให้

เตรียมประกอบพิธีบูชำมหำยัญด้วยกำรจับโคผู้ ๕๐๐ ตัว ลูกโคผู้ 

๕๐๐ ตัว ลูกโคตัวเมีย ๕๐๐ ตัว แพะ ๕๐๐ ตัว แกะ ๕๐๐ ตัว รวมทั้ง
ทำสและกรรมกรอกีจ�ำนวนมำกไปผกูไว้ทีห่ลกัเพือ่ฆ่ำบูชำยญัตำมพธีิ

๒๑ ที.ปา.๑๑/๑๔๐/๑๖๗.  
๒๒ สำ.ส.๑๕/๓๔๙/๑๐๙.  
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พรำหมณ์ เสียงร้องไห้ของมนุษย์และเสียงร้องของสัตว์ดังระงมไปทั่ว 
พระพุทธเจ้ำทรงทรำบเรื่องนี้แล้วตรัสว่ำ

”มหายญัทีม่กีารตระเตรียมมาก มกีารฆ่าแพะ แกะ โค และสตัว์
ชนิดต่างๆ  คือ อัสสเมธะ ปุริสเมธะ สัมมาปาสะ วาชเปยยะ นิรัคคฬะ 
มหายัญเหล่านั้น เป็นยัญไม่มีผลมาก เพราะพระพุทธเจ้าเป็นต้น 
ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ผู้ด�าเนินปฏิปทาอันชอบ ย่อมไม่เข้าไปใกล้
ยัญนั้น„๒๓

ในสมยัพระพทุธเจ้ำ ศำสนำพรำหมณ์สอนให้พระรำชำผูแ้สวงหำ
พระรำชอ�ำนำจและควำมมัน่คงแห่งรำชบัลลงัก์ต้องท�ำกำรบชูำมหำยญั 
๕ ประกำรซึ่งมีกำรฆ่ำสัตว์ตัดชีวิตเป็นส่วนส�ำคัญ ดังต่อไปนี้ ๒๔

๑. อัสสเมธะ กำรบูชำยัญที่มีกำรฆ่ำม้ำเป็นส่วนส�ำคัญ ยัญนี้
รวมหมำยถึงยัญที่บูชำด้วยสมบัติทุกอย่ำง เว้นที่ดินและคน มีกำรตั้ง
เสำยัญ ๒๑ เสำ ส�ำหรับผูกปศุสัตว์ที่จะต้องฆ่ำประมำณ ๕๙๗ ชนิด

๒. ปุริสเมธะ กำรบชูำยญัท่ีมกีำรฆ่ำคนเป็นส่วนส�ำคญั เป็นยญั
ที่บูชำด้วยสมบัติต่ำงๆ  เช่นเดียวกับอัสสเมธะ แต่รวมกำรบูชำด้วย
ที่ดินเข้ำด้วย

๓. สัมมาปาสะ กำรบูชำยัญบนแท่นบูชำส�ำหรับผูกสัตว์ท่ีสร้ำง

ขึ้นในบริเวณท่ีเขำขว้ำงท่อนไม้ส�ำหรับต้อนสัตว์ขึ้นไปแล้วตกลงมำ  

นั่นคือ ท่อนไม้ตกลงมำตรงไหนก็สร้ำงแท่นบูชำยัญตรงนั้น

๒๓ สำ.ส.๑๕/๓๕๑/๑๑๐.  
๒๔ สำ.ส. อ. ๑/๑๙๘-๑๙๙.  
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๔. วาชเปยยะ กำรบูชำยัญที่มีกำรดื่มวำชะคือเนยใสและน�้ำผึ้ง

เป็นส่วนส�ำคัญ ยัญนี้มีกำรฆ่ำสัตว์อีก ๑๗ ตัว

๕. นรัิคคฬะ กำรบชูำยญัทีไ่ม่มลีิม่สลกั คอืไม่มขีดีจ�ำกดั หมำย

ถึงยัญที่ไม่ต้องมีเสำส�ำหรับบูชำยัญ โดยมีกำรท�ำพิธีเช่นเดียวกับ 

อสัสเมธะ แต่บูชำด้วยสมบติัทุกอย่ำง ไม่มยีกเว้น จึงมชีือ่เรียกอกีอย่ำง

หนึ่งว่ำ สรรพเมธะ หมำยถึงกำรบูชำยัญด้วยของทุกอย่ำง 

พระพุทธเจ้ำทรงสอนให้พระรำชำทั้งหลำยเลิกกำรท�ำพิธีบูชำ 

มหำยัญซ่ึงมีกำรฆ่ำสัตว์ตัดชีวิตเป็นส่วนส�ำคัญแล้วหันมำท�ำกำร

บชูำยญัด้วยกำรท�ำกำรสงเครำะห์ช่วยเหลอืประชำชน ดงัพุทธพจน์ท่ีว่ำ

”ส่วนยัญใด มีการตระเตรียมน้อย ไม่มีการฆ่าแพะ แกะ  โค 

และสัตว์ชนิดต่างๆ  ซ่ึงบุคคลบูชาสืบตระกูลทุกเมื่อ พระพุทธเจ้า

เป็นต้นผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ผู้ด�าเนินปฏิปทาอันชอบ ย่อมเข้าไป

ใกล้ยัญนั้น„๒๕

กำรบูชำยัญในควำมหมำยใหม่ที่ว่ำนี้เรียกว่ำ รำชสังคหวัตถุ ๔ 

ประกำรทีพ่ระรำชำจะต้องปฏบิตัเิพือ่สงเครำะห์ประชำชน ดงัต่อไปนี้๒๖

๑. สัสสเมธะ ควำมฉลำดในกำรบ�ำรุงพืชพันธุ์ธัญญำหำร คือ 

ส่งเสริมกำรเกษตรและกำรกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยเรียกเกบ็ภำษีแต่น้อย

๒๕ สำ.ส.๑๕/๓๕๑/๑๑๐-๑๑๑.  
๒๖ สำ.ส. อ. ๑/๑๙๗-๑๙๘.  
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๒. ปุริสเมธะ ควำมฉลำดในกำรใช้คนปฏิบัติรำชกำรทั้งฝ่ำย

ทหำรและฝ่ำยพลเรือน โดยจ่ำยเงินเดือนค่ำตอบแทนอย่ำงเพียงพอ

๓. สมัมาปาสะ ควำมมีอัธยำศัยดีดุจบ่วงคล้องใจประชำชน คือ

รู้จักผูกใจประชำชนด้วยกำรส่งเสริมอำชีพ เช่น ให้คนจนกู้ยืมเงินไป

ลงทุนท�ำกิจกำรต่ำงๆ โดยไม่คิดดอกเบี้ยเป็นเวลำ ๓ ปี 

๔. วาชเปยยะ ควำมมีปิยวำจำคือรู้จักพูดจำไพเรำะอ่อนหวำน 

ใช้ค�ำสุภำพนุ่มนวลอันเป็นที่ตั้งแห่งควำมสมัครสมำนสำมัคคี

เมือ่พระรำชำสงเครำะห์ประชำชนด้วยรำชสงัคหวตัถ ุ๔ ประกำร

เหล่ำนี้ บ้ำนเมืองของพระองค์ย่อมเจริญมั่งคั่ง มีข้ำวน�้ำบริบูรณ์ 

ปรำศจำกโจรผู้ร้ำย ประชำชนอยู่กันด้วยควำมสุขสงบปลอดภัย 

บ้ำนเรือนไม่จ�ำเป็นต้องปิดประตูใส่กลอนเพื่อป้องกันโจรผู้ร้ำย 

แต่อย่ำงใด บ้ำนเรือนเช่นนีเ้รียกว่ำ นิรัคคฬะ หมำยถงึไม่ต้องลงกลอน

ประตู ซ่ึงเป็นผลมำจำกรำชสังคหวัตถุ ๔ ข้ำงต้น ด้วยเหตุนี้ ท่ำน 

จึงไม่นับนิรัคคฬะนี้เข้ำในรำชสังคหวัตถุ

พระเจ้าอโศกมหาราชคือธรรมราชาต้นแบบ
กำรปฏิบัติธรรมคือกุศลกรรมบถ จักรวรรดิวัตรและรำชสังคห

วัตถุดังกล่ำวมำนี้ท�ำให้ผู้ปกครองเป็นธรรมรำชำผู้ถือธรรมเป็นใหญ่

และปกครองแผ่นดนิโดยธรรมเพือ่สร้ำงควำมพงึพอใจให้แก่ประชำชน

ใต้ปกครอง ธรรมรำชำทรงเป็นใหญ่โดยธรรม ทรงชนะโดยธรรม ไม่ใช้
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อำวธุปรำบปรำมผูอ้ื่นเพือ่ให้ไดม้ำซึง่พระรำชอ�ำนำจ ดงัทีพ่ระพทุธเจ้ำ

ตรัสไว้ในจักกวัตติสูตรว่ำ ”พระองค์ทรงชนะโดยธรรม (ธมฺเมน  

อภวิชิยิ) ไม่ต้องลงอาชญา ไม่ต้องใช้ศาสตรา ทรงครอบครองแผ่นดิน

มีมหาสมุทรทั้งสี่ล้อมรอบ„ ๒๗ พระเจ้ำอโศกมหำรำชทรงน�ำหลักกำร

ในพุทธพจน์นี้ไปท�ำเป็นนโยบำยกำรปกครองของพระองค์ท่ีมีชื่อว่ำ 

”ธรรมวิชัย„ 

พระเจ้ำอโศกมหำรำชเสดจ็ขึน้ครองรำชย์เมือ่ พ.ศ. ๒๑๘๒๘ หลงั

จำกทีส่งัหำรพีน้่องคูแ่ข่งทำงกำรเมอืงไปเป็นจ�ำนวนมำก จำกนัน้ได้ท�ำ

สงครำมขยำยดินแดนออกไปจนกระทั่งรำชอำณำจักรของพระองค์มี

ดินแดนกว้ำงใหญ่ไพศำลมำกท่ีสุดในประวัติศำสตร์ของอินเดีย ใน

กำรรบเพื่อแย่งชิงอ�ำนำจและขยำยดินแดนนั้น พระเจ้ำอโศกได้ใช้วิธี

กำรทีโ่หดร้ำยทำรุณมำกซ่ึงท�ำให้พระองค์ได้พระสมญัญำคอืพระนำม

ทีค่นเรียกขำนว่ำ ”จัณฑำโศกรำช„ แปลว่ำ พระเจ้ำอโศกผูโ้หดร้ำย เมือ่

ครองรำชย์ได้ ๘ ปี พระเจ้ำอโศกยกทพัไปตีแคว้นกลงิคะ ทรงรูส้กึสลด

พระทัยท่ีได้สังหำรผลำญชีวิตคนไปเป็นจ�ำนวนนับแสนคน จำกนั้น 

พระองค์ทรงหันมำยอมรับถือพระพุทธศำสนำและหันมำใช้นโยบำย

ธรรมวชิยัแทนสงครำมวิชยั กล่ำวคอื ทรงเปลีย่นเสยีงกลองศกึให้เป็น

เสียงประกำศธรรม นับแต่นั้นมำ พระองค์จึงได้พระสมัญญำใหม่ว่ำ 

”ธรรมาโศกราช„ แปลว่ำ พระเจ้าอโศกผู้ทรงธรรม นักปรำชญ์ทั่วโลก

๒๗ ที.ปา.๑๑/๓๔/๖๓.  
๒๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), กาลานุกรมพระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก, วัดญาณเวศกวัน, 

๒๕๕๓, หน้า ๓๒.  
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ถือว่ำ พระเจ้ำอโศกมหำรำชทรงเป็นกษัตริย์ต้นแบบของธรรมรำชำ 

ผู้ประสบควำมส�ำเร็จในกำรประยกุต์หลกัธรรมทำงพระพทุธศำสนำมำ

ใช้เป็นพระรำโชบำยในกำรปกครองบ้ำนเมือง

ทุกวันนี้ จำรึกอโศก (Edicts of Ashoka) ที่ค้นพบทั่วอินเดีย

จ�ำนวน ๓๓ ชิ้นซึ่งพระเจ้ำอโศกมหำรำชทรงให้ท�ำไว้ได้กลำยเป็นหลัก

ฐำนส�ำคัญที่ท�ำให้เรำทรำบถึงพระรำโชบำยและพระรำชจริยำวัตรใน

กำรปกครองแบบธรรมรำชำของพระเจ้ำอโศกมหำรำช ในจำรึกอโศก

นี้ พระเจ้ำอโศกมหำรำชทรงเรียกพระองค์เองว่ำ ”เทวานัมปริยทรรศ„ี 

แปลว่ำ ”ทรรศีผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ„ จำรึกอโศกช่วยให้คนรุ่นหลัง

ทรำบว่ำหลกัธรรมทีพ่ระเจ้ำอโศกมหำรำชทรงน�ำไปประยกุต์ใช้ในกำร

ปกครองบ้ำนเมืองก็คือหลักธรรมตำมแนวจักกวัตติสูตร ได้แก่ กุศล

กรรมบถ จักรวรรดวิตัร รำชสงัคหวตัถ ุแม้คนทัว่ไปจะเรียกหลกัธรรม

ในจำรึกอโศกว่ำอโศกธรรม แต่เนือ่งจำกพระเจ้ำอโศกมหำรำชทรงเป็น

พุทธมำมกะ หลักธรรมที่ปรำกฏในจำรึกย่อมเป็นพุทธธรรม

รำยละเอียดที่มำของรำชสังคหวัตถุในยัญญสูตรดังกล่ำวมำ

นั้นได้มีส่วนส�ำคัญท่ีท�ำให้พระเจ้ำอโศกมหำรำชทรงห้ำมกำรฆ่ำสัตว์

บชูำยญั ดงัค�ำประกำศในจำรึกศลิำ ฉบับที ่๑ ว่ำ ”ณ ถิน่นี ้บคุคลไม่พงึ

ฆ่าสัตว์มีชีวิตใดๆ  เพื่อการบูชายัญ„๒๙ เมื่อครองรำชย์ได้ ๒๖ ปี ทรง

ออกประกำศให้สัตว์หลำยชนิดปลอดภัยจำกกำรถูกฆ่ำ๓๐ ในรัชสมัย

๒๙ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , จารึกอโศก, ธรรมสภา, ๒๕๔๒, หน้า ๓๖.  
๓๐ เพิ่งอ้าง หน้า ๗๑.  
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ของพระเจ้ำอโศกมหำรำชจึงไม่มีกำรประกอบพิธีฆ่ำสัตว์บูชำยัญ แต่

ในรำชวงศ์ถดัมำ พรำหมณ์ปุษยมติรต้ังตนเป็นกษัตริย์ได้ประกอบพธีิ

อัสสเมธะคือฆ่ำม้ำบูชำยัญถึง ๒ ครั้ง๓๑

นอกจำกจะสั่งห้ำมฆ่ำสัตว์บูชำยัญแล้ว พระเจ้ำอโศกมหำรำช

ทรงให้สร้ำงโรงพยำบำลส�ำหรับรักษำมนุษย์และโรงพยำบำลรักษำ

สัตว์ทั้งหลำย ดังข้อควำมตอนหนึ่งในจำรึกศิลำ ฉบับที่  ๒ ว่ำ 

”พระเจ้าอยูห่วัปริยทรรศผีูเ้ป็นทีรั่กแห่งทวยเทพ ได้โปรดให้จัดบริการ

ในด้านเวชกรรมไว้ ๒ ประการ คือ การรักษาโรคของมนุษย์ประการ

หน่ึง การรักษาโรคของปศุสัตว์ประการหนึ่ง เคร่ืองสมุนไพรท่ีเป็น 

ยาส�าหรับมนุษย์และท่ีเป็นยาส�าหรับสัตว์ไม่มี ณ สถานท่ีใด ก็โปรด

ให้น�าเข้ามาและให้ปลูกขึ้นไว้ ณ สถานท่ีนั้น)„ ๓๒ อำจกล่ำวได้ว่ำ

พระเจ้ำอโศกทรงเป็นพระมหำกษัตริย์พระองค์แรกในโลกที่สร้ำง 

โรงพยำบำลส�ำหรับสัตว์

พระเจ้ำอโศกมหำรำชทรงใช้พุทธธรรมก�ำกับกำรใช้พระรำช

อ�ำนำจของพระองค์ พระเจ้ำอโศกมหำรำชไม่หลงมัวเมำยึดติดกับ

อ�ำนำจล้นฟ้ำ หำกแต่ทรงเห็นว่ำยศและอ�ำนำจมีไว้เพื่อควำมอ�ำนวย

ควำมสะดวกในกำรสอนธรรมและสร้ำงประโยชน์สุขแก่ประชำชน 

ดังที่ทรงประกำศไว้ในจำรึกศิลำ ฉบับที่ ๑๐ ว่ำ ”สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ ไม่ทรงถือว่า ยศหรือเกียรติจะ

๓๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), กาลานุกรมพระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก, หน้า ๔๒.  
๓๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , จารึกอโศก, หน้า ๓๗.  
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เป็นสิ่งที่น�ามาซ่ึงประโยชน์อันยิ่งใหญ่ได้ เว้นแต่จะทรงปรารถนายศ

หรือเกียรติเพื่อความมุ่งหมายดังนี้ว่า ทั้งในบัดนี้และในเบื้องหน้า ขอ

ประชาชนท้ังหลายจงต้ังใจสดบัฟังค�าสอนธรรมของข้าฯ และจงปฏบัิติ

ตามหลกัความประพฤตใินทางธรรม เพือ่ประโยชน์อนันีเ้ท่านัน้ สมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศีผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ จึงจะทรงปรารถนา

ยศหรือเกียรติ„๓๓

ในด้ำนรัฐประศำสโนบำยคือนโยบำยกำรบริหำรกิจกำรบ้ำน

เมืองภำยในรำชอำณำจักรและวิเทโศบำยคือนโยบำยด้ำนกำรต่ำง

ประเทศ พระเจ้ำอโศกมหำรำชทรงใช้พระรำโชบำยที่เรียกว่ำธรรม

วิชัยคือชัยชนะโดยธรรม ดังที่ทรงประกำศไว้ในจำรึกศิลำ ฉบับที่ ๑๓ 

ว่ำ ”ส�าหรับพระผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ ชัยชนะที่ทรงถือว่ายิ่งใหญ่

ที่สุด ได้แก่ ”ธรรมวิชัย„ (ชัยชนะโดยธรรม) และธรรมวิชัยนั้น พระ 

ผูเ้ป็นทีรั่กแห่งทวยเทพได้ทรงกระท�าส�าเร็จแล้วทัง้ ณ ท่ีนี ้(ในพระราช

อาณาเขตของพระองค์เอง) และในดินแดนข้างเคียงท้ังปวง ไกลออก

ไป ๖๐๐ โยชน์„๓๔

แนวปฏิบัติแห่งนโยบำยธรรมวิชัยของพระเจำ้อโศกมหำรำชมำ

จำกจักรวรรดวิตัรข้อแรกคอื ธรรมาธิปไตยหรือกำรถอืธรรมเป็นใหญ่ 

ดงัจะเหน็ได้ว่ำในกำรบริหำรกจิกำรภำยในรำชอำณำจักร พระเจ้ำอโศก

ทรงใช้ธรรมธวัชคือกำรชูธงแห่งธรรมน�ำทำงให้ประชำชนด�ำเนินตำม 

๓๓ เพิ่งอ้าง หน้า ๕๑.  
๓๔ เพิ่งอ้าง หน้า ๕๙.  
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ทรงเน้นกำรให้ธรรมทำนด้วยกำรท่ีทรงสอนธรรมด้วยพระองค์เอง 

และทรงมอบหมำยผู้อ่ืนให้สอนธรรมด้วย ดังข้อควำมตอนหนึ่งใน

จำรึกหลกัศลิำ ฉบบัที ่๗ ว่ำ ”ข้าฯ ได้เกดิมคีวามคดิขึน้ว่า ”ข้าฯ จักจัดให้

มีการประกาศธรรม ข้าฯ จักจัดให้มีการอบรมสั่งสอนธรรม ประชาชน

ทั้งหลายคร้ันได้สดับธรรมนี้แล้วก็จักพากันประพฤติปฏิบัติตาม  

จักยกระดับตนเองสูงขึ้น และจักมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นด้วยความ

เจริญทางธรรมอย่างมั่นคง„๓๕

นอกจำกนี้ พระเจ้ำอโศกมหำรำชทรงอุปถัมภ์บ�ำรุงพระพุทธ

ศำสนำด้วยวิธีกำรต่ำงๆ  เช่น สร้ำงวัด ๘๔,๐๐๐ วัด อุปถัมภ์กำร

สังคำยนำครั้งที่ ๓ ส่งพระธรรมทูตไปประกำศพระศำสนำ ซึ่งเป็นกำร

ใช้กำรเผยแผ่ธรรมทัง้ในและนอกรำชอำณำจักรมำเสริมนโยบำยธรรม

วิชัยของพระองค์

ในกำรด�ำเนินนโยบำยด้ำนกำรต่ำงประเทศ พระเจ้ำอโศก

มหำรำชทรงยุติสงครำมวิชัยคือกำรใช้ก�ำลังกองทัพรุกรำนอำณำจักร

ข้ำงเคียง และทรงหันมำใช้ธรรมวิชัยด้วยกำรส่งรำชทูตไปผูก

สัมพันธไมตรีกับดินแดนเหล่ำนั้นเพื่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ ดัง

ข้อควำมตอนหนึง่ในจำรึกศลิำ ฉบบัที ่๑๓ ว่ำ ”(ประชาชนในอาณาจักร

ข้างเคียง) พากันประพฤติปฏิบัติตามค�าสอนธรรมของพระผู้เป็นที่รัก

แห่งทวยเทพ แม้ในถิ่นฐานทีร่าชทูตของพระผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ

มไิด้ไปถงึ ประชาชนทัง้หลายเมือ่ได้ทราบถงึธรรมวตัร ธรรมวธิานและ

๓๕ เพิ่งอ้าง หน้า ๗๖.  
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ธรรมมานศุาสน์ของพระผูเ้ป็นทีรั่กแห่งทวยเทพแล้ว กพ็ากนัประพฤติ

ปฏบิติัตามธรรม และจกัประพฤติปฏบิตัติามธรรมนัน้ต่อไป ด้วยเหตุ

เพยีงนี ้ชยัชนะนีเ้ป็นอนัได้กระท�าส�าเร็จแล้วในทีทุ่กสถาน เป็นชยัชนะ

อันมีปีติเป็นรส พร่ังพร้อมด้วยความเอิบอิ่มใจ เป็นปีติที่ได้มาด้วย

ธรรมวิชัย„๓๖

กำรด�ำเนินนโยบำยธรรมวิชัยท่ีมีผลดีต่ออำรยธรรมโลกมำก

ท่ีสุดก็คือกำรส่งพระธรรมทูต ๙ สำยไปประกำศพระพุทธศำสนำใน

ดินแดนต่ำงๆ  ซ่ึงท�ำให้พระพุทธศำสนำข้ำมพ้นพรมแดนของอินเดีย

และกลำยเป็นศำสนำส�ำคัญของโลก พระธรรมทูตสองสำยคือ สำย

สวุรรณภมูแิละสำยเกำะลงักำได้มส่ีวนส�ำคญัในกำรน�ำพำให้พระพทุธ

ศำสนำมำถึงดินแดนประเทศไทย โดยที่พระธรรมทูตสำยสุวรรณภูมิ

นัน้มพีระโสณะและพระอตุตระเป็นผูน้�ำ ส�ำหรับพระธรรมทตูสำยเกำะ

ลงักำ พระเจ้ำอโศกถงึกบัส่งพระมหินทเถระและพระนำงสงัฆมติตำเถรี 

ผู ้เป็นพระรำชโอรสและพระรำชธิดำไปประกำศพระศำสนำท่ีนั่น 

ซ่ึงส่งผลให้กษัตริย์ลังกำสมัยนั้นคือพระเจ้ำเทวำนัมปิยติสสะ 

หันมำนับถือพระพุทธศำสนำและประกำศตนว่ำเป็นอทิฏฐปุพพสหำย 

(เพื่อนที่ไม่เคยพบหน้ำกัน)ของพระเจ้ำอโศกมหำรำช

จักรวรรดิวัตรข้อที่ ๒ ที่พระเจ้ำอโศกมหำรำชทรงถือปฏิบัติคือ 

ธรรมกิารักขา หมำยถงึจัดกำรรักษำอนัชอบธรรมแก่ประชำชน พระเจ้ำ

อโศกมหำรำชทรงปกครองพสกนกิรของพระองค์แบบพ่อปกครองลูก  

๓๖ เพิ่งอ้าง หน้า ๖๐.  



ธรรมราชา24

ดังท่ีทรงประกำศไว้ในศิลำจำรึกพิเศษแห่งกลิงคะ ฉบับท่ี ๒ ว่ำ 

”ประชาชนทุกคนเป็นลูกของข้าฯ„ ๓๗ และที่ว่ำ ”ประชาชนเหล่านั้น  

พึงได้รับการปลุกปลอบใจให้มีความเชื่อมั่นวางใจในตัวข้าฯ จน 

ท�าให้เขาเข้าใจว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเหมือนบิดาของพวกเรา 

พระองค์ทรงมีความรักใคร่ปรารถนาดีในเราท้ังหลาย เหมือนดังท่ี

ทรงรักใคร่ปรารถนาดีต่อตัวพระองค์เอง พวกเราเป็นเหมือนลูกของ

พระเจ้าอยู่หัว„๓๘

จักรวรรดิวัตรข้อท่ี ๓ ท่ีพระเจ้ำอโศกทรงถือปฏิบัติคืออธรรม

การนิเสธนา หมำยถึงจัดกำรป้องกันปรำบปรำมมิให้เร่ืองเลวร้ำย

เกิดขึ้นในบ้ำนเมือง ถ้ำมีคดีควำมเกิดขึ้น พระเจ้ำอโศกทรงแต่งตั้ง 

เจ้ำหน้ำที่ชั้นสูงในต�ำแหน่งท่ีเรียกว่ำรัชชูกะ โดยให้มีอ�ำนำจสิทธ์ิขำด

ในกำรพิจำรณำข้อกล่ำวหำ และพิพำกษำคดีควำม๓๙ และทรงแต่งตั้ง

ธรรมมหำอ�ำมำตย์ให้มีหน้ำที่รับเร่ืองรำวร้องทุกข์รวมท้ังช่วยหำทำง

แก้ไขผ่อนปรนค�ำพิพำกษำของศำล๔๐

จักรวรรดิวัตรข้อที่ ๔ คือ ธนานุประทาน หมำยถึงกำรจัดหำ

ทรัพย์ให้ประชำชนได้กินดีอยู่ดีมีสุข เพื่อกำรนี้ พระเจ้ำอโศกได้จัด

สร้ำงถนนหนทำงและระบบสำธำรณูปโภคไว้มำกมำย ดังข้อควำม

ในจำรึกที่ว่ำ ”แม้ตามถนนหนทาง ข้าฯก็ได้ให้ปลูกต้นไทรขึ้นไว้เพื่อ 

๓๗ เพิ่งอ้าง หน้า ๙๑.  
๓๘ เพิ่งอ้าง หน้า ๙๒.  
๓๙ เพิ่งอ้าง หน้า ๖๘.  
๔๐ เพิ่งอ้าง หน้า ๔๒.  
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จักได้เป็นร่มเงาให้แก่สัตว์และมนุษย์ท้ังหลาย ให้ปลูกสวนมะม่วง 

ให้ขุดบ่อน�้าไว้ทุกระยะกึ่งโกรศะ ให้สร้างท่ีพักคนเดินทางข้ึนไว ้

และให้สร้างอ่างเก็บน�้าจ�านวนมากมายไว้ในท่ีต่างๆ  เพ่ือการใช้สอย

แห่งสัตว์และมนุษย์ท้ังหลาย„ ๔๑ ยิ่งไปกว่ำนั้น พระเจ้ำอโศกมหำรำช

ทรงมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำท่ีชั้นผู้ใหญ่ท�ำหน้ำที่แจกทำนแก่ประชำชน

ท้ังในนำมของพระองค์เองและในนำมของพระรำชเทวีและพระ

รำชโอรส๔๒

จักรวรรดวิตัรข้อสดุท้ำยคอืปริปุจฉา หมำยถงึกำรปรึกษำหำรือ

สมณะชีพรำหมณ์และนักปรำชญ์รำชบัณฑิต ในเร่ืองนี้ พระเจ้ำอโศก

มหำรำชทรงส่งเสริมขนัตธิรรมทำงศำสนำและทรงแนะน�ำประชำชนให้

ยอมรับควำมแตกต่ำงระหว่ำงศำสนำโดยป้องกนัไม่ให้เกดิกำรทะเลำะ

กันเพรำะศำสนำเป็นเหตุ ดังที่ทรงแนะน�ำไว้ในจำรึกศิลำ ฉบับท่ี ๑๒ 

ว่ำ ”ไม่พึงมีการยกย่องลัทธิศาสนาของตนและการต�าหนิลัทธิศาสนา

ของผู้อื่น ในเมื่อมิใช่โอกาสอันควรหรือแม้เมื่อถึงโอกาสอันสมควร

อย่างใดอย่างหนึ่ง (การยกย่องลัทธิศาสนาของตนและการต�าหนิลัทธิ

ศาสนาของผู้อื่น) นั้นก็พึงมีแต่เพียงเล็กน้อย เพราะว่าลัทธิศาสนา 

ทัง้หลายเหล่าอืน่กย่็อมเป็นสิง่ควรแก่การเคารพบชูาในแง่ใดแง่หนึง่„๔๓

พระเจ้ำอโศกมหำรำชทรงเป็นธรรมรำชำที่สมบูรณ์แบบ นั่น

คือทรงประพฤติธรรมด้วยพระองค์เองและทรงทรงแนะน�ำสั่งสอน

๔๑ เพิ่งอ้าง หน้า ๗๗.  
๔๒ เพิ่งอ้าง หน้า ๘๐.  
๔๓ เพิ่งอ้าง หน้า ๕๓.  
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ให้ประชำชนประพฤติธรรมตำม ดังจะเห็นได้จำกจำรึกศิลำ ฉบับท่ี 
๔ ว่ำ ”พระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศีผู้เป็นท่ีรักแห่งทวยเทพ จักท�าให้การ
ปฏบิติัธรรมนีเ้จริญยิง่ขึน้ไปอกี และพระราชโอรส พระราชนดัดา พระ
ราชปนัดดาของพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศีผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพก็จัก 
ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมนี้ให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไปจนตลอดกัลป์ ท้ัง 
จักสั่งสอนธรรมด้วยการตั้งมั่นอยู่ในธรรมและในศีลด้วยตนเอง„๔๔

เร่ืองนี้แสดงให้เห็นว่ำพระเจ้ำอโศกมหำรำชทรงสอนธรรมแก่
ประชำชนด้วยวิธีกำร ๓ ขั้นตอน คือสอนให้รู้ ท�ำให้ดู และอยู่ให้เห็น 
กำรสอนธรรมของพระองค์จึงมพีลงัมำกเพรำะทรงเป็นผูน้�ำท่ีมอี�ำนำจ
สทิธ์ิขำดในแผ่นดนิ ควำมส�ำคญัแห่งภำวะผูน้�ำในกำรสอนธรรมเช่นนี้
สอดคล้องกับพุทธภำษิตที่ว่ำ ”ราชา มุข� มนุสฺสาน� พระราชาเป็นผู้น�า
ของมนษุย์ทัง้หลาย„๔๕ เมือ่ผูน้�ำประพฤติธรรม ประชำชนย่อมประพฤติ
ธรรมตำมไปด้วย ดังที่พระพุทธเจ้ำตรัสไว้ในรำโชวำทชำดกว่ำ 

”เมื่อโคทั้งหลายว่ายข้ามแม่น�้าไป โคหัวหน้าฝูงว่ายข้ามไปตรง 
เมื่อโคหัวหน้าฝูงว่ายข้ามไปตรงอย่างนั้น โคทั้งหมดก็ย่อมว่าย

ข้ามไปตรงตามกัน 
ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับสมมติแต่งตั้งให้

เป็นใหญ่ 
ถ้าผู้นั้นประพฤติเป็นธรรม ประชาชนนอกนี้ก็ย่อมประพฤติ

ธรรมตามโดยแท้ 

๔๔ เพิ่งอ้าง หน้า ๔๐.  
๔๕ ม.ม. ๑๓/๖๖๑/๕๕๖.  
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ถ้าพระราชาตั้งอยู่ในธรรม รัฐก็ย่อมอยู่เป็นสุขทั่วกัน„๔๖

ดังนั้น พระเจ้ำอโศกมหำรำชทรงเป็นธรรมรำชำตำมอุดมคติ 

ในพระพุทธศำสนำ พระมหำกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยต่อมำได้ถือเอำ

พระรำชจริยำวัตรของพระเจ้ำอโศกมหำรำชเป็นแบบอย่ำงแห่งกำร

ด�ำเนนินโยบำยในกำรปกครองบ้ำนเมอืง เช่น พระเจ้ำกนษิกะมหำรำช 

พระเจ้ำธรรมบำลแห่งอนิเดยี พระเจ้ำชยัวรมนัที ่๗ แห่งอำณำจักรขอม 

พ่อขุนรำมค�ำแหงมหำรำชของไทย เจ้ำชำยโชโตกุแห่งญี่ปุ่น

คัมภีร์พระธรรมศาสตร์คือรัฐธรรมนูญ 
ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์

เมื่อพ่อขุนรำมค�ำแหงมหำรำชขึ้นครองรำชย์ที่กรุงสุโขทัย

ในพ.ศ.๑๘๒๒ นัน้ พระองค์ใช้ระบอบกำรปกครองแบบปิตุรำชำธิปไตย 

คือแบบพ่อปกครองลูก ๔๗ เร่ืองนี้ท�ำให้นึกถึงค�ำประกำศของพระเจ้ำ

อโศกมหำรำชที่ว่ำ ”ประชาชนทุกคนเป็นลูกของข้าฯ„ ๔๘ พ่อขุนรำม 

ค�ำแหงมหำรำชทรงนิมนต์พระสงฆ์จำกนครศรีธรรมรำชมำเผยแผ่

พระพทุธศำสนำเถรวำทแบบลงักำวงศ์ในกรุงสโุขทยั เรำได้เหน็แล้วว่ำ 

พระเจ้ำอโศกมหำรำชได้ส่งพระมหินทเถระและพระนำงสังฆมิตตำ

เถรีผู้เป็นพระรำชโอรสและพระรำชธิดำไปประกำศพระศำสนำที่เกำะ

ลังกำ ดังนั้นพระพุทธศำสนำแบบลังกำวงศ์ซ่ึงสืบทอดมำจำกพระ

๔๖ ขุ.ชา. ๒๗/๖๓๖-๗/๑๕๑-๒.  
๔๗ สมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพ, ลักษณะการปกครองประเทศไทยแต่โบราณ, ๒๔๗๐ หน้า ๑๐.  
๔๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), จารึกอโศก, หน้า ๙๑.  
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เถระและพระเถรีท้ังสองรูปนั้นย่อมจะน�ำอุดมกำรณ์ธรรมรำชำมำถึง

กรุงสุโขทัยด้วย

อย่ำงไรก็ตำม อุดมกำรณ์ธรรมรำชำไม่ได้มำถึงกรุงสุโขทัยโดย

ผ่ำนเกำะลังกำเท่ำนั้น หำกแต่พระธรรมทูตของพระเจ้ำอโศกมหำรำช

อีกสำยหนึ่งที่น�ำโดยพระโสณะและพระอุตตระได้น�ำพระพุทธศำสนำ

ไปเผยแผ่ในดนิแดนสวุรรณภมูทิีห่ลกัฐำนทำงโบรำณคดยีนืยนัว่ำต่อ

มำได้เป็นดินแดนท่ีเรียกว่ำอาณาจักรทวาราวดี มีเมืองหลวงตั้งอยู่ที่

นครปฐมและมีเมืองส�ำคัญคืออู่ทองในประเทศไทย ๔๙ และมีเมืองท่ำ

ทีส่�ำคญัชือ่เมอืงสะเทิม (สะโตง) หรือสธุรรมปรุะต้ังอยูใ่นพม่ำปัจจุบัน 

อำณำจักรทวำรำวดีสมัยนั้นเป็นดินแดนของมอญท่ีเจริญรุ่งเรืองอยู่

ประมำณ ๕๐๐ ปีกเ็สือ่มอ�ำนำจลงในรำวพ.ศ. ๑๖๐๐ เมือ่พม่ำสถำปนำ

อำณำจักรพุกำมขึ้นมำแล้วได้ยกทัพไปยึดครองหัวเมืองมอญใน 

ดินแดนพม่ำ ส่วนดินแดนของอำณำจักรทวำรำวดีในฝั่งไทยก็ถูก 

ผนวกเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของอำณำจักรสุโขทัยในเวลำต่อมำ

เนื่องจำกอำณำจักรทวำรำวดีของมอญมีควำมเจริญรุ่งเรืองมำ

ก่อนท่ีพม่ำจะตั้งอำณำจักรพุกำม ชำวมอญจึงมีอิทธิพลทำงศำสนำ

และวัฒนธรรมเหนือชำวพม่ำในสมัยนั้น แม้จะเป็นฝ่ำยแพ้สงครำม 

ชำวมอญกส็ำมำรถเปลีย่นชำวพม่ำในอำณำจกัรพกุำมให้หนัมำนบัถอื

พระพทุธศำสนำเถรวำทตำมแบบของมอญ และในช่วงนีเ้องนกัปรำชญ์

๔๙ John Guy, Lost Kingdoms : Hindu-Buddhist Sculpture in Early Southeast Asia, The 

Metropolitan Museum of Art, New York, p. 19.  
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ชำวมอญได้แต่งคัมภีร์ว่ำด้วยหลักกำรปกครองบ้ำนเมืองที่มีชื่อว่ำ

พระธรรมศาสตร์ ซ่ึงตรงกับภำษำบำลีว่ำ ธมฺมสตฺถ� เมื่อสถำปนำ 

กรุงสุโขทัยแล้ว พระมหำกษัตริย์ไทยได้ใช้คัมภีร์พระธรรมศำสตร์

นี้เป็นหลักในกำรปกครองบ้ำนเมืองจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

ตอนต้น๕๐

เมือ่อำณำจักรพกุำมเสือ่มอ�ำนำจลงเพรำะถกูจีนรุกรำน  พระเจ้ำ

ฟ้ำร่ัว (มะกะโท)หรือพระเจ้ำวะเรรุ (Wareru) ได้สถำปนำอำณำจักร

มอญขึ้นใหม่โดยตั้งเมืองหลวงอยู ่ที่ เมืองเมำะตะมะ เมื่อ พ.ศ. 

๑๘๓๐ ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพ่อขุนรำมค�ำแหงมหำรำช พระเจ้ำฟ้ำรั่ว

ทรงให้แต่งคัมภีร์พระธรรมศำสตร์ขึ้นใหม่ โดยท�ำต้นฉบับเป็นภำษำ

บำลีแล้วแปลเป็นภำษำมอญ ต่อมำได้มีกำรแปลจำกภำษำบำลีเป็น

ภำษำพม่ำถึง ๒ คร้ัง ๕๑ คัมภีร์พระธรรมศำสตร์นี้มีอิทธิพลอย่ำงมำก

ต่อกำรปกครองบ้ำนเมืองของกษัตริย์ในพม่ำ มอญและไทย คัมภีร์

นี้มีบทบำทส�ำคัญในกำรปลูกฝังอุดมกำรณ์ธรรมรำชำในดินแดน

สุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นเหตุให้ควำมหมำยของธรรมรำชำในดินแดนแถบนี้

มคีวำมแตกต่ำงไปจำกธรรมรำชำสมยัพระเจ้ำอโศกมหำรำชในอนิเดยี

ชำวมอญไม่ได้แต่งคัมภีร์พระธรรมศำสตร์ข้ึนมำใหม่ท้ังหมด 

หำกแต่ดดัแปลงคมัภร์ีมนธูรรมศำสตร์ของศำสนำพรำหมณ์โดยแก้ไข

ปรับปรุงให้ออกมำเป็นคัมภีร์พระธรรมศำสตร์ของพระพุทธศำสนำ 

๕๐ Robert Lingat, “Evolution of the Conception of Law in Burma and Siam”. Journal 

of the Siam Society 38 (1) ,1950, p. 24.  
๕๑ Ibid. p. 13.  
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คัมภีร์มนูธรรมศำสตร์ของอินเดียมีมำต้ังแต่สมัยพุทธกำล คัมภีร์

นี้กล่ำวถึงธรรมคือหน้ำท่ีที่มนุษย์ในวรรณะท้ังสี่ต้องถือปฏิบัติเพ่ือ

รักษำควำมเป็นระเบยีบเรียบร้อยของสงัคม ธรรมท่ีว่ำนีไ้ม่ใช่เป็นเพยีง

จริยธรรมท่ีควรปฏบิตั ิแต่เป็นนติธิรรมหรือหลกักฎหมำยทีท่กุคนต้อง
ปฏิบัติตำม พระรำชำก็ต้องปฏิบัติตำมหลักนิติธรรมนี้โดยไม่สำมำรถ
จะบัญญัติกฎหมำยให้ขัดหรือแย้งกับสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วในคัมภีร์มนู
ธรรมศำสตร์ ทั้งนี้เพรำะหลักนิติธรรมในคัมภีร์นี้เป็นหลักกฎหมำยที่
มนคูอืมนษุย์คนแรกตำมคติของศำสนำพรำหมณ์ได้รับฟังมำจำกโอษฐ์
ของพระพรหมโดยตรงแล้วน�ำมำถ่ำยทอดสืบต่อกันมำ หลักนิติธรรม
ที่ปรำกฏอยู่ในคัมภีร์มนูธรรมศำสตร์จึงไม่ใช่ผลงำนของมนุษย์แต่
เป็นของพระพรหม เหตุนั้นมนุษย์ทุกคนจึงต้องปฏิบัติตำมคัมภีร์มนู
ธรรมศำสตร์ พระรำชำทรงมหีน้ำท่ีก�ำกบัดแูลให้ทกุคนต้องปฏบัิติตำม
หลักนิติธรรมนี้และเพื่อกำรนี้ทรงมีอ�ำนำจในกำรวินิจฉัยตัดสินคดี
ควำมไปตำมตัวบทกฎหมำยที่บัญญัติไว้ในคัมภีร์มนูธรรมศำสตร์๕๒

ประเด็นส�ำคัญที่คัมภีร์พระธรรมศำสตร์ของพระพุทธศำสนำ
ได้แก้ไขดัดแปลงจำกคัมภีร์มนูธรรมศำสตร์ของศำสนำพรำหมณ์  
พอสรุปได้ดังนี้

๑. คัมภีร์พระธรรมศำสตร์ของพระพุทธศำสนำได้ตัดเร่ือง 
พระพรหมผู้สร้ำงโลก เร่ืองมนูในฐำนะมนุษย์คนแรกของโลกและ 
เรื่องระบบวรรณะออกไป 

๕๒ George Bühler, op.cit., Chapter VIII.  
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๒. คัมภีร์พระธรรมศำสตร์ยังคงรักษำหลักนิติธรรมหรือระบบ

กฎหมำยเอำไว้เพื่อใช้ในกำรพิพำกษำตัดสินคดีควำมต่ำงๆ  โดย 

ตัดท้ิงประเด็นรำยละเอียดปลีกย่อยเช่นเร่ืองห้ำมกำรแต่งงำน 

ข้ำมวรรณะออกไป 

๓. คมัภร์ีพระธรรมศำสตร์ตดัทิง้ส่วนท่ีเป็นหลกัธรรมในศำสนำ

พรำหมณ์และแทนที่ด้วยหลักธรรมในพระพุทธศำสนำ 

ประเทศไทยรับคัมภีร์พระธรรมศำสตร์มำจำกมอญและปรับ

เป็นคัมภีร์พระธรรมศำสตร์ของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย ๕๓ คัมภีร์พระ

ธรรมศำสตร์ของไทยยังคงรักษำเนื้อหำส่วนใหญ่ตำมต้นฉบับภำษำ

บำลขีองมอญเอำไว้ แต่ได้เพิม่ส่วนท่ีเป็นรำชศำสตร์คอืกฎหมำยทีพ่ระ

มหำกษัตริย์ไทยทรงบัญญัติเพิ่มเติมในสมัยกรุงศรีอยุธยำและสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้นเข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์พระธรรมศำสตร์ 

ดังที่พระอัยกำรลักพำของพระเจ้ำอู่ทอง กฎมณเฑียรบำลของสมเด็จ

พระบรมไตรโลกนำถและกฎพระสงฆ์ของพระบำทสมเด็จพระ 

พุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำชก็ถูกประมวลมำเป็นส่วนหนึ่งของ

คัมภีร์พระธรรมศำสตร์ แน่นอนว่ำกฎหมำยที่พระมหำกษัตริย์ไทย

ทรงบัญญัติเพิ่มเติมนั้นต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักนิติธรรมในคัมภีร ์

พระธรรมศำสตร์ 

๕๓ Robert Lingat, op.cit. p. 24.  
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พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช รัชกำลท่ี ๑ 

ทรงให้ช�ำระคัมภีร์พระธรรมศำสตร์ของไทยจนส�ำเร็จลุล่วงใน พ.ศ. 

๒๓๔๘ ข้อที่ว่ำคัมภีร์พระธรรมศำสตร์มีควำมส�ำคัญอย่ำงไรต่อกำร

ปกครองบ้ำนเมืองของไทยในสมัยสมบูรณำญำสิทธิรำชย์มีปรำกฏ

ชัดเจนอยู่ในค�ำประกำศพระรำชปรำรภในรัชกำลที่ ๑

ค�ำประกำศพระรำชปรำรภนั้นล�ำดับควำมว่ำ ในฝ่ำยพุทธจักร 

พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช รัชกำลที่  ๑  

ทรงให้ช�ำระพระไตรปิฎกส�ำเร็จเรียบร้อยไปแล้วจึงถึงเวลำที่ฝ่ำย 

รำชอำณำจักรจะต้องช�ำระคัมภีร์พระธรรมศำสตร์ ดังข้อควำมตอน

หนึ่งในประกำศพระรำชปรำรภที่ว่ำ

 ”แลฝ่ายข้างอาณาจักรนี้ กษัตริย์ผู้จะด�ารงแผ่นดินนั้นอาศัย

ซ่ึงโบราณราชนิติกฎหมายพระอัยการอันกษัตริย์แต่ก่อนบัญญัติไว้

ได้เป็นบรรทัดฐาน จึงพิพากษาตราสินเนื้อความราษฎรท้ังปวงได้

โดยยุติธรรม...จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดข้าทูล

ละอองธุลพีระบาทท่ีมสีตปัิญญา...ช�าระพระราชก�าหนดบทพระอยัการ

อนัมอียูใ่นหอหลวงต้ังแต่พระธรรมศาสตร์ไปให้ถกูถ้วนตามพระบาลี

และเนื้อความมิให้ผิดเพี้ยนซ�้ากันได้ จัดเป็นหมวดเป็นเหล่าเข้าไว้„๕๔

ค�ำประกำศพระรำชปรำรภตอนนี้แสดงให้เห็นว่ำ คัมภีร ์

พระธรรมศำสตร์มีควำมส�ำคัญต่อกำรปกครองบ้ำนเมืองในฝ่ำย

๕๔ กำาธร เลีย้งสจัธรรม (บรรณาธิการ), กฎหมายตรา ๓ ดวง : ฉบบัพมิพม์หาวิทยาลยัวชิาธรรมศาสตร์

และการเมือง แก้ไขปรับปรุงใหม่ เล่ม ๑, สถาบันปรีดี พนมยงค์, ๒๕๔๘, หน้า ๓-๔.  
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รำชอำณำจักรเช่นเดียวกันกับท่ีพระไตรปิฎกมีควำมส�ำคัญต่อกำร

พระศำสนำในฝ่ำยพุทธจักร ด้วยเหตุนี้ รัชกำลท่ี ๑ จึงทรงให้ช�ำระ

คัมภีร์พระธรรมศำสตร์ต่อจำกกำรช�ำระพระไตรปิฎก เมื่อช�ำระเสร็จ

แล้ว คัมภีร์พระธรรมศำสตร์เป็นท่ีรู้จักกันในชื่อใหม่ว่ำ ”กฎหมาย 

ตราสามดวง„ เพรำะเมื่อช�ำระแล้วได้จำรคัมภีร์พระธรรมศำสตร์ 

ลงในใบลำนและประทับตรำ ๓ ดวง คอื ตรำพระรำชสห์ี ตรำพระคชสห์ี 

และตรำบัวแก้ว

ค�ำประกำศพระรำชปรำรภในรัชกำลท่ี ๑ แสดงให้เห็นว่ำพระ

มหำกษัตริย์ไทยในสมัยสมบูรณำญำสิทธิรำชย์ไม่สำมำรถใช้อ�ำนำจ

นิติบัญญัติ บริหำรและตุลำกำรได้ตำมอ�ำเภอใจ พระมหำกษัตริย์ไทย

แต่โบรำณทรงอำศัยทศพิธรำชธรรมและคัมภีร์พระธรรมศำสตร์เป็น

„บรรทัดฐำน„ในกำรบัญญัติกฎหมำย กำรบริหำรและกำรพิพำกษำ

คดีควำม ดังนั้น ธรรมรำชำของไทยจึงเป็นธรรมำธิปไตยเพรำะ

เคำรพธรรม ทั้งปฏิบัติทศพิธรำชธรรมและยึดหลักนิติธรรมในคัมภีร ์

พระธรรมศำสตร ์  ด ้วยเหตุนี้  กรมหมื่นพิทยลำภพฤฒิยำกร  

จึงกล่ำวว่ำ ”คมัภร์ีพระธรรมศาสตร์ท�าหน้าท่ีเป็นรัฐธรรมนญูของสยาม

มาเป็นเวลาช้านาน„๕๕

เมื่อประเทศไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองเป็นระบอบ

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขใน พ.ศ. 

๕๕ DhaniI Nivat, Prince. “The Old Siamese conception of the Monarchy”. JSS. VOL.36 

(pt.2) 1946. p. 93.  
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๒๔๗๕ ควำมส�ำคัญของคัมภีร์พระธรรมศำสตร์ก็ถูกแทนท่ีด้วย

รัฐธรรมนูญ ดังนั้น ควำมหมำยของธรรมรำชำในยุคปัจจุบันจึง

เปลี่ยนจำกแต่เดิมท่ีธรรมรำชำทรงประพฤติทศพิธรำชธรรมและ

ยึดมั่นในคัมภีร์พระธรรมศำสตร์ กลำยมำเป็นธรรมรำชำคือพระ

รำชำผู้ทรงประพฤติทศพิธรำชธรรมและปฏิบัติตำมหลักนิติธรรม 

ในรัฐธรรมนูญ

เรำจึงเห็นได้ว่ำ แนวคิดเร่ืองธรรมรำชำในพระพุทธศำสนำ

มีพัฒนำกำรมำโดยล�ำดับ เร่ิมตั้งแต่จักกวัตติสูตรในพระไตรปิฎก

ก�ำหนดให้ธรรมรำชำต้องเป็นธรรมำธิปไตยและปฏิบัติธรรมคือกุศล

กรรมบถ จักรวรรดิวัตรและรำชสังคหวัตถุ ต่อมำในสมัยพระเจ้ำ 

อโศกมหำรำช ธรรมรำชำคอืพระรำชำผู้ใช้นโยบำยธรรมวชิยัและปฏบิติั

ธรรมตำมแนวจักกวัตติสูตร ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมำ ธรรมรำชำ

หมำยถึงพระรำชำผู้ทรงประพฤติทศพิธรำชธรรมและด�ำรงมั่นอยู่

ในคัมภีร์พระธรรมศำสตร์ ในสมัยปัจจุบัน ธรรมรำชำหมำยถึงพระ

รำชำผู้ทรงประพฤติทศพิธรำชธรรมและปฏิบัติตำมหลักนิติธรรมใน

รัฐธรรมนูญ 

 

คัมภีร์พระธรรมศาสตร์กับทศพิธราชธรรม
อำรัมภกถำหรือค�ำปรำรภของคัมภีร์พระธรรมศำสตร์หรือ

กฎหมำยตรำสำมดวงนี้แต่งเป็นภำษำบำลีบอกท่ีมำท่ีไปของคัมภีร์นี้

ดังต่อไปนี้
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”คัมภีร ์ใดเป็นประโยชน์แก่ชาวโลก ปรากฏชื่อว ่าคัมภีร  ์

พระธรรมศาสตร์ อันพระมโนสารฤาษี กล่าวไว้ในเบ้ืองต้นด้วยมคธ

ภาษา(บาล)ี อนัอาจารย์น�าสบืๆ กนัมา มอียูแ่ล้วในรามญัประเทศ ด้วย

ภาษารามญั(ภาษามอญ) ในกาลบดันี ้อนับุรุษผูว้นิจิฉยัยากจะหยัง่รู้ได้ 

ในสยามประเทศนี้ เหตุนั้น ข้าพเจ้าจกัแต่งคัมภีร์พระธรรมศาสตร์นั้น

ด้วยสยามภาษา(ภาษาไทย) ท่านทั้งหลายจงฟังคัมภีร์นั้นจากเรา„ ๕๖

คัมภีร์พระธรรมศำสตร์ของไทยกล่ำวถึงท่ีมำท่ีไปของคัมภีร์

นี้โดยเท้ำควำมถึงอัคคัญญสูตรตอนท่ีประชำชนในสังคมบรรพกำล

ได้เลือกกษัตริย์พระองค์แรกในโลกมีพระนำมว่ำพระเจ้ามหาสมมติ

ราชซ่ึงอรรถกถำอัคคัญญสูตรระบุว่ำเป็นพระโพธิสัตว์คืออดีตชำติ

ของพระพุทธเจ้ำของเรำ ๕๗ พระเจ้ำมหำสมมติรำชทรงต้ังอ�ำมำตย์ชื่อ

ว่ำมโนสำรหรือมนุสำรให้ท�ำหน้ำที่พิพำกษำคดีควำม วันหนึ่ง มโนสำร

อ�ำมำตย์ตดัสนิคดคีวำมผิดพลำดแล้วรู้สกึเสยีใจจึงหนอีอกไปบวชเป็น

ฤำษีบ�ำเพ็ญสมณธรรมจนได้สมำบัติ ๘ แล้วเหำะไปยังขอบจักรวำล

เห็นตัวหนังสือภำษำบำลีถูกจำรึกไว้ท่ีขอบจักรวำลนั้น ”จึงก�าหนด

บาลีนั้นแม่นย�าจ�าได้แล้วกลับมาแต่งเป็นคัมภีร์พระธรรมศาสตร์„ ๕๘  

จำกนั้นมโนสำรฤำษีได้น�ำคัมภีร์พระธรรมศำสตร์ไปสอนพระเจ้ำมหำ

สมมติรำชให้ทรงถือปฏิบัติสืบไป ดังข้อควำมในกฎหมำยตรำ ๓ ดวง

ต่อไปนี้

๕๖ กำาธร เลี้ยงสัจธรรม (บรรณาธิการ), กฎหมายตรา ๓ ดวง, เล่ม ๑ อ้างแล้ว หน้า ๗-๘.  
๕๗ ที.ปา.อ. ๓/๘๗. 
๕๘ กำาธร เลี้ยงสัจธรรม (บรรณาธิการ), กฎหมายตรา ๓ ดวง, เล่ม ๑, อ้างแล้ว หน้า ๑๓.  
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”เหตุดังนั้น คัมภีร์พระธรรมศาสตร์นี้เป็นสมุหบดีธรรมชื่อ 

มโนสาร มโนสารฤาษีสั่งสอนพระเจ้าพระมหาสมมติราช พระเจ้าพระ

มหาสมมติราชก็ตั้งอยู่ในราชธรรม ๑๐ ประการ ทรงเบญจางคิกศีล

เป็นปรกติศีล และอัษฏางคิกศีลเป็นอุโบสถศีล เมตตากรุณาแก่สัตว์

ทั้งปวงแล้วทรงพระอุตสาหะมนสิการซ่ึงคัมภีร์พระธรรมศาสตร์เป็น

นิจกาล„๕๙

ค�ำสอนของมโนสำรฤำษีนี้แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก 

เป็นหลักพุทธธรรมส�ำหรับให้พระรำชำถือปฏิบัติเพ่ือก�ำกับกำรใช ้

พระรำชอ�ำนำจและสร้ำงประโยชน์สุขแก่ประชำชน ส่วนที่สองคือ 

หลักนิติธรรมของบ้ำนเมืองส�ำหรับให้พระรำชำทรงใช้ในกำรพิพำกษำ

ตัดสินคดีควำมเพ่ือผดุงควำมยุติธรรมในสังคม ส่วนที่สองนี้เป็น

เนื้อหำส่วนใหญ่ของคัมภีร์พระธรรมศำสตร์ พระรำชำต้องศึกษำ 

ทรงจ�ำหลักนิติธรรมในคัมภีร์พระธรรมศำสตร์อยู่ตลอดเวลำ

ข้อควำมที่อ้ำงมำนี้แสดงว่ำ พระมหำสมมติรำชผู ้เป็นพระ

โพธิสตัว์ทรงเป็นกษัตริย์ต้นแบบของธรรมรำชำในดนิแดนสวุรรณภมูิ 

แต่ธรรมท่ีพระมหำสมมติรำชทรงประพฤติปฏิบัติไม่ใช่กุศลกรรมบถ 

จักรวรรดิวัตรและรำชสังคหวัตถุในจักกวัตติสูตร พระคัมภีร ์

ธรรมศำสตร์ได้ก�ำหนดให้ธรรมรำชำในดินแดนสุวรรณภูมิสมัย

สมบูรณำญำสิทธิรำชย์ทรงถือปฏิบัติธรรมดังต่อไปนี้

๕๙ เพิ่งอ้าง หน้าเดียวกัน.  
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๑. ทศพิธรำชธรรม หรือรำชธรรม ๑๐ ประกำร 

๒. กำรรักษำศีล ๕ เป็นปรกติและรักษำศีล ๘ ในวันอุโบสถ

๓. มีควำมเมตตำกรุณำต่อสัตว์ทั้งปวง

๔. ด�ำเนินตำมหลักนิติธรรมในคัมภีร์พระธรรมศำสตร์

ทศพิธราชธรรมกำากับการใช้พระราชอำานาจ
พระพุทธเจ้ำทรงแสดงทศพิธรำชธรรมหรือรำชธรรม ๑๐ 

ประกำรไว้ในนทิำนชำดกเร่ืองมหาหงัสชาดกซ่ึงแปลว่ำชำดกขนำดยำว

ที่ว่ำด้วยเรื่องหงส์ ๖๐ ในชำดกเรื่องนี้ พระพุทธเจ้ำไม่ได้สอนรำชธรรม

โดยตรง แต่ทรงเล่ำนิทำนชำดกเร่ืองนี้แล้วสอดแทรกรำชธรรม ๑๐ 

ประกำรไว้ในบทสนทนำของตัวละครในนิทำนชำดก ดังมีเร่ืองย่อ 

ต่อไปนี้

พญำหงส์ทองชือ่ธตรัฐซ่ึงเป็นหงส์โพธิสตัว์ตดิบ่วงของนำยพรำน

จึงถูกจับตัวไปถวำยพระเจ้ำกรุงพำรำณสี หงส์ผู้เป็นบริวำรคู่ใจชื่อ 

สุมุขแม้ตนเองไม่ติดบ่วงก็ไม่ยอมทอดทิ้งนำยได้อำสำติดตำมนำย

ไปเฝ้ำพระรำชำด้วยโดยไม่คิดเกรงกลัวภัยที่จะตำมมำ เมื่อได้เข้ำเฝ้ำ

พระรำชำในพระรำชวัง พญำหงส์ทองโพธิสัตว์ได้สนทนำธรรมกับ 

พระรำชำ ตอนหนึ่งพญำหงส์ทองทูลถำมพระรำชำว่ำ ทรงไม่ประมำท

มัวเมำอยู่หรือ ทรงกลัวตำยหรือไม่ พระรำชตรัสตอบว่ำ ”เราเห็นว่า

อายุในอนาคตยังอีกยาวนาน เราด�ารงตนอยู่ในธรรม ๑๐ ประการ 

๖๐ ขุ.ชา. ๒๘/๑๙๙/๗๗.  
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จึงไม่กลวัตาย เราเหน็กศุลธรรมเหล่านีว่้ามอียูใ่นตนเอง คอื ทาน (การ

ให้) ศีล (ความประพฤติดีงาม) บริจาค (การเสียสละ) อาชชวะ (ความ

ซ่ือตรง) มทัทวะ (ความอ่อนโยน) ตบะ (ความเพยีรเผากเิลส) อกัโกธะ 

(ความไม่โกรธ) อวิหิงสา (ความไม่เบียดเบียน) ขันติ (ความอดทน)  

อวิโรธนะ (ความไม่คลาดจากธรรม) เมื่อเห็นเช่นนั้น ปีติและโสมนัส

ไม่ใช่น้อยย่อมเกิดมีแก่เรา„๖๑

นิทำนชำดกเร่ืองนี้แสดงให้เห็นว่ำ พระรำชำในอดีตได้ชื่อว่ำ 

เป็นธรรมรำชำเพรำะทรงประพฤตทิศพธิรำชธรรม แต่เนือ่งจำกทศพธิ 

รำชธรรมนี้เป็นเร่ืองเล่ำสอดแทรกอยู่ในนิทำนชำดกที่พระอรรถกถำ

จำรย์ผู้อธิบำยพระไตรปิฎกได้ขยำยควำมไว้โดยย่อในที่แห่งเดียวคือ

อรรถกถำมหำหังสชำดก๖๒ ชำวพุทธในอินเดียและเกำะลังกำในสมัย

พระเจ้ำอโศกมหำรำชจึงไม่ได้ให้ควำมส�ำคญัแก่ทศพธิรำชธรรมเท่ำกบั

จักรวรรดิวัตรที่มำในจักกวัตติสูตรซ่ึงพระอรรถกถำจำรย์ได้อธิบำย

ขยำยควำมไว้อย่ำงพสิดำรในท่ีหลำยแห่ง๖๓ ทศพธิรำชธรรมเพิง่ได้รับ

ควำมสนใจอย่ำงจริงจังว่ำเป็นธรรมส�ำหรับให้พระรำชำน�ำไปประยกุต์

ใช้ในกำรปกครองบ้ำนเมอืงกต่็อเมือ่มกีำรแต่งคมัภร์ีพระธรรมศำสตร์

ในดินแดนสุวรรณภูมิก่อนกำรสถำปนำกรุงสุโขทัยไม่นำนนัก

เนื่องจำกอรรถกถำมหำหังสชำดกอธิบำยควำมหมำยของ 

ทศพิธรำชธรรมไว้โดยย่นย่อ จึงขอขยำยควำมทศพิธรำชธรรม 

๖๑ ขุ.ชา. ๒๘/๒๔๐/๘๖.  
๖๒ ขุ.ขา.อ. ๘/๒๔๐/๒๘๒-๓. 
๖๓ เช่น องฺ.อ. ๒/๑๒๑; ที.ปา.อ. ๓/๕๔.  
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แต่ละข้อโดยเทียบเคียงกับกุศลกรรมบถ ๑๐ จักรวรรดิวัตร ๕ และ
รำชสงัคหวตัถ ุ๔ ซ่ึงเป็นรำชธรรมตำมนยัแห่งอรรถกถำจกักวัตติสตูร 
ดังต่อไปนี้

๑. ทาน (กำรให้) ธรรมรำชำทรงบ�ำเพ็ญทำน ๒ อย่ำงคือ (๑) 
อำมิสทำน กำรให้สิ่งของเพื่อสงเครำะห์ประชำชนตำมหลักรำชสังคห
วัตถุข้อสัมมาปาสะ คือกำรผูกใจประชำชนด้วยมอบทุนทรัพย์เพื่อ
ส่งเสริมอำชีพ และ (๒) ธรรมทำน กำรให้ธรรมเป็นทำนซ่ึงรวมถึง
วทิยำทำน กำรให้ควำมรู้เป็นทำน ดงัท่ีพระเจ้ำอโศกมหำรำชทรงให้สอน
ธรรมแก่ประชำชน พระมหำธรรมรำชำลิไทยทรงแต่งพระรำชนิพนธ์
เรื่องไตรภูมิพระร่วง เป็นต้น

๒. ศีล (ควำมประพฤติดีงำม) หมำยถึงกำรรักษำศีล ๕ และศีล
อโุบสถ(ศลี ๘) กศุลกรรมบถทีเ่ป็นกำรท�ำควำมดทีำงกำยและทำงวำจำ
จัดรวมอยู่ในศีล ๕ นี้ กำรท่ีพระเจ้ำอโศกมหำรำชทรงสั่งห้ำมฆ่ำสัตว์
บูชำยัญจัดเข้ำในเรื่องกำรรักษำศีลนี้ด้วย 

๓. บริจาค (กำรเสียสละ) หมำยถึงกำรเสียสละควำมสุขส่วน
พระองค์เพ่ือประโยชน์สุขของมหำชน ดังพุทธพจน์ที่ว่ำ ”ถ้าเห็นว่า
จะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่เพราะสละความสุขเล็กน้อย บุคคลควรสละ 
ความสุขเล็กน้อยเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่„๖๔

๔. อาชชวะ (ควำมซ่ือตรง) หมำยถึงธรรมรำชำทรงมีควำม

ซื่อตรงต่อประชำชน และทรงพิพำกษำคดีควำมด้วยควำมเที่ยงธรรม 

๖๔ ขุ. ธ. ๒๕/๓๑/๕๓.  
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ดังพุทธภำษิตท่ีว่ำ ”บุคคลไม่ชื่อว่าเท่ียงธรรม เพราะเหตุที่ตัดสินคดี

โดยความผลุนผลัน ส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิต วินิจฉัยคดีและสิ่งท่ีไม่ใช่

คดีทั้งสอง ตัดสินบุคคลคนอื่นโดยความละเอียดลออ โดยธรรม 

สม�่าเสมอ ผู้นั้น อันธรรมคุ้มครองแล้ว เป็นผู้มีปัญญา เราเรียกว่า  

ผู้เทีย่งธรรม„๖๕ บคุคลผู้เทีย่งธรรมเป็นคนทีป่รำศจำกอคติหรอืควำม

ล�ำเอียง ๔ ประกำร คือ ฉันทำคติ ล�ำเอียงเพรำะชอบ โทสำคติ ล�ำเอียง

เพรำะชัง โมหำคติ ล�ำเอยีงเพรำะหลง ภยำคต ิล�ำเอยีงเพรำะกลวั ธรรม

รำชำผู้เท่ียงธรรมชื่อว่ำปฏิบัติตำมจักรวรรดิวัตรข้อที่ว่ำด้วย อธรรม

การนิเสธนา คือกำรป้องกันและแก้ไขมิให้เร่ืองเลวร้ำยเดือดร้อนเกิด

ขึ้นในบ้ำนเมือง 

๕. มัททวะ (ควำมอ่อนโยน) หมำยถึงปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยควำม

อ่อนโยนทั้งทำงกำยและทำงวำจำ ชื่อว่ำมีรำชสังคหวัตถุข้อวาชเปยยะ 

ควำมมีวำจำอ่อนหวำนน่ำรัก นอกจำกนี้ยังเป็นกำรปฏิบัติจักรวรรดิ

วตัรข้อปริปจุฉาคอืกำรปรึกษำหำรือนกับวชและนกัปรำชญ์รำชบณัฑติ 

ธรรมรำชำควรเข้ำไปปรึกษำหำรือกบัท่ำนเหล่ำนัน้ด้วยควำมอ่อนน้อม 

ถ่อมตน

๖. ตบะ (ควำมเพยีรเผำกเิลส) หมำยถงึกำรรักษำศลีอโุบสถทกุ

วันพระหรือวันธรรมสวนะ และกำรท�ำควำมดีทำงใจด้วยปฏิบัติกุศล

กรรมบถสำมข้อสดุท้ำยและงดเว้นอบำยมขุท้ังปวง ดงัทีพ่ระเจ้ำอโศก

๖๕ ขุ. ธ. ๒๕/๒๙/๔๙.  
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มหำรำชทรงห้ำมจดังำนร่ืนเริง๖๖ และห้ำมล่ำสตัว์เพ่ือควำมสนกุสนำน
แต่ให้จัดธรรมยำตรำคือเดินทำงไปนมัสกำรสังเวชนียสถำน ๔ ต�ำบล
แทน๖๗ ในสมยัสโุขทัยกม็กีำรรับศลีฟังธรรมทุกวนัธรรมสวนะ นัน่คอื
พ่อขนุรำมค�ำแหงมหำรำชทรงสร้ำงพระแท่นมนงัคศลิำไว้กลำงดงตำล 
เพื่อนิมนต์พระสงฆ์มำแสดงธรรมแก่เจ้ำนำยข้ำรำชกำรและประชำชน
ทุกวันธรรมสวนะ ส่วนในวันธรรมดำพระองค์เสด็จขึ้นประทับบน 
พระแท่นเพื่อว่ำรำชกำรบ้ำนเมือง

๗. อักโกธะ (ควำมไม่โกรธ) ท่ำนหมำยถึงเมตตำ ควำมรัก ๖๘ 

ธรรมรำชำทรงรักประชำชนเหมือนพ่อแม่รักลูก ดังท่ีพระเจ้ำอโศก
มหำรำช ทรงประกำศว่ำ ”ประชาชนทุกคนเป็นลูกของข้าฯ ข้าฯย่อม
ปรารถนาเพื่อลูกชายหญิงของข้าฯ ว่า ขอเขาทั้งหลายพึงประสบสิ่งท่ี
เป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขท้ังท่ีเป็นไปในโลกนี้และโลกหน้า
ทุกประการฉันใด ความปรารถนาของข้าฯ ต่อประชาชนทั้งปวงย่อม
เป็นฉันนั้นเหมือนกัน„๖๙ ควำมเมตตำย่อมน�ำไปสู่กำรด�ำเนินกำรตำม
จักรวรรดิวัตรข้อธรรมิการักขาคือจัดกำรรักษำอันชอบธรรมให้แก่
ประชำชน

๘. อวิหิงสา (ควำมไม่เบียดเบียน) ท่ำนหมำยถึงกรุณำคือควำม

สงสำร๗๐ ธรรมรำชำมคีวำมกรุณำจึงหลกีเลีย่งกำรเอำชนะด้วยสงครำม

๖๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), จารึกอโศก, หน้า ๓๖.  
๖๗ เพิ่งอ้าง หน้า ๔๗.  
๖๘ ขุ.ขา.อ. ๘/๒๔๐/๒๘๓.  
๖๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), จารึกอโศก, หน้า ๙๑.  
๗๐ ขุ.ขา.อ. ๘/๒๔๐/๒๘๓.  
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คอืกำรยกทัพออกไปรุกรำนสงัหำรผลำญชีวิตผูอ้ืน่ ดงัทีพ่ระเจ้ำอโศก

มหำรำชทรงยุติสงครำมวิชัยและหันไปใช้พระรำโชบำยธรรมวิชัย 

คือกำรเอำชนะด้วยธรรมซึ่งตรงกับจักรวรรดิวัตรข้อธรรมาธิปไตย 

๙. ขันติ (ควำมอดทน) หมำยถึงทนล�ำบำกอันเนื่องมำจำก
ทกุขเวทนำ ทนตรำกตร�ำท�ำงำนหนกัตดิต่อกนัยำวนำน และทนเจ็บใจ
เมือ่ถกูว่ำร้ำยหรือหมิน่ประมำท ดงัทีพ่ระบำทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี ๕ พระรำชทำนพระบรมรำโชวำทแก่เจ้ำฟ้ำมหำ 
วชิรุณหิศว่ำ ”การท่ีเป็นเจ้าแผ่นดินไม่ใช่ส�าหรับมั่งมี ไม่ใช่ส�าหรับ
คุมเหงคนเล่นตามชอบใจ มิใช่เกลียดไว้แล้วจะได้แก้เผ็ด มิใช่เป็น 
ผู้ส�าหรับจะกนินอนสบาย...เป็นเจ้าแผ่นดนิส�าหรับแต่เป็นคนจน และ
เป็นคนที่อดกลั้นต่อสุขและทุกข์ อดกลั้นต่อความรักและความชังอัน
จะเกิดฉิวขึ้นมาในใจหรือมีผู้ยุยง„๗๑ 

๑๐. อวิโรธนะ (ควำมไม่คลำดจำกธรรม) หมำยถึงกำรใช้
รำชธรรมก�ำกับกำรใช้พระรำชอ�ำนำจให้อยู่ภำยในขอบเขตที่พอดี
พองำม ธรรมรำชำจึงทรงเคำรพธรรม ถือธรรมเป็นใหญ่คือเป็น
ธรรมำธิปไตยโดยยดึมัน่ในหลกันติธิรรมตำมคมัภร์ีพระธรรมศำสตร์
หรือรัฐธรรมนูญในยุคปัจจุบัน ดังพระรำชด�ำรัสในพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลปัจจุบันที่ว่ำ ”ขอยืนยันว่า ไม่เคยสั่งการอะไรที่
ไม่มกีฎเกณฑ์ของบทบญัญติัในรัฐธรรมนญู กฎหมาย พระราชบญัญติั
ต่างๆ  ท�าถกูต้องตามรัฐธรรมนญูทุกอย่าง...ไม่เคยท�าอะไรตามใจชอบ

๗๑ พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ ๕ พระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม 

ร.ศ. ๑๑๒  
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เลย ต้ังแต่เป็นพระมหากษัตริย์ มีรัฐธรรมนูญหลายฉบับแล้วก็ท�า
มาหลายสิบปี ไม่เคยท�าอะไรตามใจชอบ ถ้าท�าตามใจชอบ บ้านเมือง

ล่มจมมานานแล้ว„๗๒ 

สุโขไทยธรรมราชาไม่ใช่เทวราชา
พระมหำกษัตริย์ในรำชวงศ์สุโขทัยได้พระนำมว่ำธรรมรำชำซ่ึง

หมำยถึงพระรำชำผู้ทรงทศพิธรำชธรรมและสถิตมั่นในหลักนิติธรรม

ตำมนัยแห่งคัมภีร์พระธรรมศำสตร์ กษัตริย์สุโขทัยที่ได้พระนำม

ว่ำธรรมรำชำมี ๔ พระองค์ คือ พระมหาธรรมราชาลิไทย พระมหา

ธรรมราชาลอืไทย พระมหาธรรมราชาไสลอืไทย พระมหาธรรมราชา 

บรมปาล๗๓

ในช่วงเวลำเดียวกันกับท่ีพระมหำธรรมรำชำลิไทยครองรำชย์

อยู่ที่กรุงสุโขทัยระหว่ำง พ.ศ. ๑๘๙๐ - ๑๙๑๙ นั้น พระเจ้ำอู่ทองปฐม

กษัตริย์แห่งรำชวงศ์อู่ทองเสด็จขึ้นครองรำชย์ที่กรุงศรีอยุธยำเมื่อ

พ.ศ.๑๘๙๓ มีพระนำมตำมที่ปรำกฏในพระอัยกำรลักพำว่ำ ”สมเด็จ

พระเจ้ารามาธิบดีศรีบรมจักรพรรดิราชาธิราช„๗๔ ในรำชวงศ์อู่ทองซึ่ง

เป็นรำชวงศ์แรกแห่งกรุงศรีอยุธยำมีพระมหำกษัตริย์ ๓ พระองค์ คอื 

สมเดจ็พระเจ้ารามาธิบดีศรีบรมจกัรพรรดิราชาธิราช (พระเจ้ำอู่ทอง) 

๗๒ พระราชดำารัส ณ พระตำาหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล วันอังคาร ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙  
๗๓ “ราชวงศ์พระร่วง”, วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗.  
๗๔ กำาธร เลี้ยงสัจธรรม (บรรณาธิการ), กฎหมายตรา ๓ ดวง, เล่ม ๒, หน้า ๑๑๐.  
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สมเด็จพระราเมศวร และสมเด็จพระรามราชาธิราช ๗๕ พระมหำ

กษัตริย์แต่ละพระองค์ทรงมีค�ำว่ำ ”พระราม„อยู่ในพระนำมซ่ึงท�ำให้

ดูเหมือนว่ำพระมหำกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยำเป็นเทพอวตารตำม

หลักศำสนำพรำหมณ์อันต่ำงจำกคติเร่ืองธรรมรำชำแห่งกรุงสุโขทัย

ในยุคเดียวกัน

คติที่ว่ำพระมหำกษัตริย์เป็นเทพอวตำรนี้แพร่หลำยอยู่ในรำช

อำณำจักรขอมสมัยนั้นซ่ึงตั้งเมืองหลวงอยู่ที่นครธม นั่นคือแนวคิด

เร่ืองเทวรำชำในศำสนำพรำหมณ์อันต่ำงจำกแนวคิดเร่ืองธรรมรำชำ

ในพระพุทธศำสนำ ค�ำว่ำเทวราชาหมำยถึงพระรำชำผู้เป็นเทพอวตำร

ลงมำเกิดเป็นพระรำชำปกครองแผ่นดินในโลกมนุษย์ พระรำชำจึงมี

ฐำนะกึง่เทพกึง่มนษุย์ เทพทีว่่ำนีม้ทีัง้ทีเ่ป็นพระวษิณหุรอืพระนำรำยณ์

และพระศิวะตำมหลักศำสนำพรำหมณ์ ๗๖ เนื่องจำกกษัตริย์ขอม 

นับถือศำสนำพรำหมณ์จึงมีคติควำมเชื่อว่ำพระรำชำคือเทพผู้อวตำร

มำปกครองบ้ำนเมือง ถ้ำพระรำชำองค์ใดเป็นอวตำรของพระวิษณุ

วิษณุก็มีค�ำว่ำพระรำมหรือพระวิษณุอยู ่ในพระนำมของพระรำชำ 

องค์นั้น เช่น พระเจ้ำสุริยวรมันท่ี ๒ ผู้สร้ำงปรำสำทนครวัดอัน 

ยิ่งใหญ่เพื่อบูชำพระวิษณุได้รับกำรเฉลิมพระนำมว่ำ ”พระเจ้ำบรม

วิษณุโลก„๗๗

๗๕ “ราชวงศ์อู่ทอง.” วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗.  
๗๖ “Devaraja.” Wikipedia, The Free Encyclopedia. 27 July 2014.  
๗๗ “พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2.” วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๗.  
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แม้จะมีค�ำว่ำพระรำมผสมอยู่ในพระนำมของกษัตริย์แห่งกรุง

ศรีอยุธยำ นั่นก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำพระมหำกษัตริย์ไทยจะเป็นเทว

รำชำเหมือนอย่ำงกษัตริย์ขอม ท้ังนี้เพรำะเหตุผลท่ีว่ำ แม้พระมหำ

กษัตริย์ของไทยจะมีค�ำวำ่พระรำมรวมอยู่ในพระนำมก็ตำม พระองค์

กย็งัคงเป็นธรรมรำชำตำมคติแห่งพระพุทธศำสนำเพรำะทรงเป็นเพียง

สมมติเทพไม่ใช่เทพอวตำร

เทพหรือเทวดำในพระพุทธศำสนำมี ๓ อย่ำง คือ๗๘

๑. สมมติเทพ (เทวดำโดยสมมต)ิ ได้แก่ พระรำชำ พระรำชกมุำร 

และพระรำชเทวี 

๒. อุปปัตติเทพ (เทวดำโดยก�ำเนิด) ได้แก่เทวดำในสวรรค ์

และพรหมในพรหมโลก

๓. วสิทุธิเทพ (เทวดำโดยควำมบริสทุธ์ิ) ได้แก่พระพุทธเจ้ำ พระ

ปัจเจกพุทธเจ้ำและพระอรหันตสำวกทั้งหลำย 

พระมหำกษัตริย์ไทยทรงได้รับกำรสมมติให้เป็นเทพคือเทวดำ 

พระองค์ไม่ใช่อุปปัตติเทพหรือเทวดำที่อวตำรคือแบ่งภำคลงมำ 

ปกครองโลกมนุษย์ ดังนั้น แม้พระมหำกษัตริย์ไทยจะมีค�ำว่ำพระรำม

ผสมอยู่ในพระนำมก็เป็นแต่เพียงสมมติเทพเท่ำนั้น พระองค์ยังคง 

เป็นธรรมรำชำผู้ทรงทศพธิรำชธรรมตำมคติพระพทุธศำสนำอยูน่ัน่เอง  

ดังจะเห็นได้จำกพระนำมของสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถแห่ง 

๗๘ ขุ.จู. ๓๐/๒๑๔/๑๑๒.  



ธรรมราชา46

กรงุศรีอยธุยำซ่ึงมทีัง้ค�ำว่ำพระรำมและทศพิธรำชธรรมรวมอยูด้่วยกัน

ในสร้อยพระนำมดังนี้

”สมเด็จพระเจ้ารามาธิบดีบรมไตรโลกนารถ มหามงกุฎเทพย-

มนุษวิสุทธิสุริยวงษองค์พุทธางกูร บรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัว 

ทรงทศพิธราชธรรมถวัลราชประเวณีศรีบรมกษัตราธิราช พระบาท ธ 

ด�ารงภูมิมณฑล สกลสีมาประชาราษฎร์ บรมนาถบพิตร„๗๙

แม้พระนำมของพระบำทสมเดจ็พระปกเกล้ำเจ้ำอยูห่วั รัชกำลที่ 

๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ก็มีค�ำว่ำ ”รำมำธิบดี„ ”ทศพิธรำชธรรม„ และ 

”ธรรมรำชำ„ รวมกันอยู่ในสร้อยพระนำม ดังต่อไปนี้

”พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก มหันตเดชดิลก

รามาธิบดี เทพยปรียามหาราชรวิวงศ์ อสัมภินพงศพีระกษัตร บุรุษ

รัตนราชนิกโรดม ...จุฬาลงกรณราชวรางกูร มหามกุฏวงศวีรสูรชิษฐ 

ราชธรรมทศพธิอต์ุกฤษฎานบิณุย์ อดลุยฤษฎาภนิหิาร ... สโุขทัยธรรม

ราชา... ปรมินทรธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว„๘๐

ข้อนีห้มำยควำมว่ำท้ังสมเดจ็พระบรมไตรโลกนำถและพระบำท

สมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงเป็นสมมติเทพและธรรมรำชำผู้ทรง

ทศพิธรำชธรรมตำมคติทำงพระพุทธศำสนำ

๗๙ กำาธร เลี้ยงสัจธรรม (บรรณาธิการ), กฎหมายตรา ๓ ดวง, เล่ม ๑, อ้างแล้ว หน้า ๕๑.  
๘๐ “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”. วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗.  
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บทสรุป
พระรำชำตำมหลักพระพุทธศำสนำหมำยถึงผู้ได้รับกำรสมมติ

หรือคัดเลือกให้เป็นผู้ปกครอง ที่เรียกว่ำพระมหำสมมติรำช คติเรื่อง

พระมหำสมมตริำชนีท้�ำให้พระรำชำในพระพทุธศำสนำไม่ใช่เทพอวตำร

แบบเทวรำชำ พระมหำสมมติรำชผู้เป็นพระรำชำพระองค์แรกในโลก

คือพระโพธิสัตว์ผู้บ�ำเพ็ญบำรมีต่อมำจนส�ำเร็จเป็นพระพุทธเจ้ำของ

เรำ พระรำชำทุกพระองค์ไม่ว่ำจะเป็นพระโพธิสัตว์หรือไม่ก็ตำมล้วน

ต้องปฏิบัติธรรมเพื่อสร้ำงควำมยินดีพอใจแก่ประชำชนผู้ใต้ปกครอง

สมกบัต�ำแหน่งรำชำทีแ่ปลว่ำผูท้�ำให้ประชำชนยนิดพีอใจ เมือ่พระรำชำ

ปฏิบัติธรรมจึงได้ชื่อว่ำเป็นธรรมรำชำ

ค�ำว่ำธรรมราชาหมำยถงึ (๑) ธรรมิกราชคอืพระรำชำผู้ประพฤติ

ธรรมเพือ่สร้ำงควำมยนิดพีอใจแก่ประชำชน และ(๒) ธรรมาธิปไตยคอื

ผู้ถือธรรมเป็นใหญ่และใช้รำชธรรมก�ำกับกำรใช้พระรำชอ�ำนำจ 

ในควำมหมำยแรก ธรรมรำชำทรงถือว่ำยศและอ�ำนำจไม่ได้มี

ไว้เพื่ออัตตหิตสมบัติคือส�ำหรับสร้ำงควำมยิ่งใหญ่และประโยชน์สุข

ส่วนพระองค์เท่ำนั้น แต่ยศและอ�ำนำจมีไว้เพ่ือปรหิตปฏิบัติคือเป็น

เคร่ืองมอืส�ำหรับสร้ำงประโยชน์สขุแก่ประชำชนจ�ำนวนมำก ธรรมรำชำ

ยอมรับว่ำกำรสงเครำะห์ประชำชนเป็นธรรมคือหน้ำที่ของพระองค์ 

ดังนั้น ธรรมรำชำผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลำยจึงถือเป็นหน้ำที่ที่จะต้องผูกใจ

ประชำชนด้วยรำชสังคหวัตถุ จักรวรรดิวัตรและทศพิธรำชธรรม
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ในควำมหมำยท่ี ๒ ธรรมรำชำทรงเป็นธรรมำธิปไตย ถือธรรม

เป็นใหญ่ เคำรพธรรม อำศยัรำชธรรมก�ำกบักำรใช้พระรำชอ�ำนำจให้อยู่

ในขอบเขตที่เหมำะควร เพรำะมีธรรมก�ำกับตลอดเวลำ ธรรมรำชำจึง 

ไม่กลำยเป็นทรรำชผู้ใช้อ�ำนำจเป็นธรรม พระเจ้ำอโศกมหำรำชทรง

เป็นต้นแบบของธรรมรำชำผู้หันมำใช้นโยบำยธรรมวิชัยแทนสงครำม

วิชัย พระมหำธรรมรำชำลิไทยเป็นกษัตริย์ผู ้ทรงศีล ทรงธรรม 

ประพฤติธรรมตำมหลักทศพิธรำชธรรมและหลักนิติธรรมในคัมภีร์

พระธรรมศำสตร์

พระปฐมบรมรำชโองกำรของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช รัชกำลปัจจุบันเนื่องในพระรำชพิธีบรม

รำชำภิเษกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ ที่ว่ำ ”เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อ

ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม„ นับเป็นกำรประกำศอย่ำงเป็น

ทำงกำรคร้ังแรกว่ำพระองค์จะทรงท�ำหน้ำที่ของธรรมรำชำด้วยกำร

ประพฤติทศพิธรำชธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหำชนชำวไทยและ

ด้วยกำรด�ำเนินตำมหลักนิติธรรมในรัฐธรรมนูญ ตลอดเวลำกว่ำ ๖๐ 

ปีท่ีพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ รัชกำลปัจจุบันได้ทรงงำนหนัก 

เพื่อประโยชน์สุขแห่งพสกนิกร พระองค์จึงทรงเป็นพ่อหลวงของ

ปวงชนชำวไทยและทรงเป็นแบบอย่ำงแห่งธรรมรำชำยุคปัจจุบัน

ที่ทรงใช้นโยบำยธรรมวิชัยในรูปแบบของโครงกำรอันเนื่องมำจำก 

พระรำชด�ำริกว่ำ ๔,๐๐๐ โครงกำรเพื่อเอำชนะควำมทุกข์ยำกของ

ประชำชนชำวไทย 


