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พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
ศาสตราจารย,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์

เรือ่ งทีก่ ำหนดใหนำเสนอในโอกาสนี้ คือ เรือ่ ง ธรรมราชา คำสัน้ ๆ ทีม่ คี วามหมาย
กวางขวางมากเพราะธรรมราชาเปนอุดมการณทางการเมืองการปกครองตามคติทางพระพุทธ
ศาสนาที่ไดรับการนำไปประยุกตใชในดินแดนที่นับถือพระพุทธศาสนาหลายแหง
ดังนั้นแนวคิดเรื่องธรรมราชาจึงไมเคยหยุดนิ่งเพราะมีการนำไปปรับใชใหเหมาะกับ
สภาพสังคมในยุคตางๆตัง้ แตสมัยพระพุทธเจาจนถึงปจจุบนั เพือ่ ติดตามพัฒนาการของแนวคิด
เรือ่ งธรรมราชาใหตลอดสาย เราจึงจำเปนตองดูบริบททางสังคมประกอบการศึกษาความหมาย
ของคำวา “ราชา” “ธรรมราชา” และ “สุโขทัยธรรมราชา” วา
คำทัง้ สามนีม้ คี วามเปนมาอยางไรและมีการคลีค่ ลายขยายตัวไปตามยุคตามสมัยอยางไร
บาง
คำทีส่ ามคือ “สุโขทัยธรรมราชา นัน้ เปนสรอยพระนามของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยหู วั รัชกาลที่ ๗ พระนามของพระองคเปนชือ่ ของสถาบันพระปกเกลาผเู ปนเจาภาพของ
งานนี้

*

เรียบเรียงจากปาฐกถานำ แสดง ณ หองคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร โรงแรมรามาการเดนส เนือ่ งในการประชุม
วิชาการของสถาบันพระปกเกลา ครัง้ ที่ ๑๕ ประจำป ๒๕๕๖ เมือ่ วันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในโอกาสเฉลิมฉลอง
๑๒๐ ป พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยหู วั
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ราชาคือผูสรางความยินดีพอใจใหประชาชน

เรือ่ งราวความเปนมาของคำวา “ราชา” ปรากฏอยใู นพระสูตรทีม่ ชี อื่ วา อัคคัญญสูตร๑
ซึง่ นักปราชญทางพระพุทธศาสนาถือวาเปนหนังสือวาดวยตนกำเนิดของโลก (The Book of
Genesis) ตามคติทางพระพุทธศาสนา ผูที่ประสงคจะเรียนรูเรื่องการกอกำเนิดของโลกและ
กำเนิดของมนุษยคนแรกในโลกตามคติทางพระพุทธศาสนาควรศึกษาอัคคัญญสูตร พระสูตรนี้
ั นาการคือไมมี
พูดถึงการกอกำเนิดของโลกและตนกำเนิดของมนุษยดว ยมุมมองแบบทฤษฎีววิ ฒ
เรื่องพระพรหมหรือพระเจาสรางโลกเขามาเกี่ยวของเหมือนอยางที่พบในศาสนาเทวนิยมแต
อยางใด
อัคคัญญสูตรกลาวถึงชุมชนบรรพกาลทีม่ จี ำนวนคนเพิม่ มากขึน้ ปญหาเรือ่ งการขาดแคลน
อาหารก็ตามมา ในเบือ้ งตนแตละครอบครัวแบงกันเก็บเกีย่ วขาวสาลีทเี่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ
มาบริโภคเทาทีจ่ ำเปนโดยไมมกี ารสะสมสวนเกิน นัน่ คือพวกเขาเก็บเกีย่ วขาวสาลีเฉพาะเวลาที่
ตองการบริโภคเทานัน้ ขาวสาลีตามธรรมชาติจงึ เพียงพอสำหรับทุกคน ตอมาคนบางพวกเกิด
ความโลภมากไดสะสมขาวสาลีไวเกินความตองการทำใหขา วสาลีของกลางขาดแคลนจึงตองมีการ
ตกลงแบงปนทีด่ นิ ใหแตละครอบครัวปลูกขาวสาลีกนั เอง แตกเ็ กิดกรณีพพิ าทแยงสิทธิในทีด่ นิ
ทำกินบาง มีการขโมยขาวสาลีของกันและกันบาง สมาชิกของชุมชนจึงตกลงกันวาจะคัดเลือก
ผปู กครองขึน้ มาคนหนึง่ ใหทำหนาทีก่ ำกับดูแลไมใหเกิดการทะเลาะวิวาทและชวยยุตกิ รณีพพิ าท
ทีเ่ กิดขึน้ โดยยินดีแบงปนผลประโยชนเปนคาตอบแทนแกผปู กครองนัน้ ขอตกลงนีค้ อื จุดเริม่ ตน
ของการเกิดชนชั้นปกครองที่เรียกวาวรรณะกษัตริย บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกใหทำหนาที่
ปกครองเปนคนแรกเรียกวาพระมหาสมมติราช หมายถึงผูที่มหาชนคัดเลือกมาใหทำหนาที่
ปกครองเพือ่ รักษาความสงบเรียบรอยในสังคม ดังนัน้ พระพุทธเจาจึงตรัสวา “เพราะเปนผทู ี่
มหาชนสมมติ คำวา พระมหาสมมติ จึงอุบตั ขิ นึ้ เปนอันดับแรก” ๒
โดยนัยนี้ ผปู กครองนีย้ อ มมีหนาทีใ่ นการแบงปนทีท่ ำนาและมีอำนาจกำกับดูแลสิทธิใน
ทีท่ ำกินใหกบั ประชาชนเนือ่ งจากเปนใหญในทีท่ ำนา(เขตตะ) เขาจึงไดชอื่ วาขัตติยะหรือกษัตริย
๑
ที.ปา.๑๑/๕๑/๘๗.
๒
ที.ปา.๑๑/๖๓/๑๐๒.
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ดังพุทธพจนทวี่ า “เพราะเปนใหญยงิ่ แหงทีน่ าทัง้ หลาย ดังนีแ้ ล คำวา กษัตริย กษัตริย จึงอุบตั ิ
ขึน้ เปนอันดับทีส่ อง”๓ คำวากษัตริยน มี้ คี วามหมายใกลเคียงกับคำวา “พระเจาแผนดินื ในภาษา
ไทย
ผทู ไี่ ดรบั เลือกเปนกษัตริยต อ งทำหนาทีแ่ บงปนทีด่ นิ ทำกินโดยไมมอี คติหรือความลำเอียง
และตองรักษาความสงบเรียบรอยในสังคมดวยความยุตธิ รรมจนผใู ตปกครองเกิดความยินดีพอใจ
ในการปฏิบตั หิ นาทีข่ องเขา ดวยเหตุนผี้ ปู กครองจึงไดอกี ชือ่ หนึง่ วา ราชา แปลวาผสู รางความ
ยินดีพอใจใหกบั ประชาชน ดังพระบาลีทวี่ า “ธมฺเมน ปเร รฺเชตีติ โข ... ราชา แปลวา “ชือ่ วา
ราชาเพราะเปนผทู ำใหคนเหลาอืน่ ยินดีพอใจโดยธรรม” ๔ อรรถกถาแหงจักกวัตติสตู รอธิบาย
วา คำวา ราชา หมายถึงผทู ำใหประชาชนยินดีพอใจโดยธรรมคือสังคหวัตถุ ๔ ประการ๕
อัคคัญญสูตรไดแสดงใหเห็นวาการเกิดขึน้ ครัง้ แรกของระบบวรรณะเปนผลจากการแบง
หนาทีก่ นั ทำของมนุษยในชุมชนบรรพกาล มนุษยนแี่ หละสรางระบบชนชัน้ วรรณะขึน้ มา ไมใช
พระพรหมเปนผสู รางระบบวรรณะดังทีศ่ าสนาพราหมณสอนไว ศาสนาพราหมณสอนวา พระ
พรหมเปนผสู รางโลกและสรางมนุษย เมือ่ สรางมนุษยขน้ึ มานัน้ พระพรหมไดกำหนดใหมนุษย
สังกัดวรรณะทีต่ า งกันมาตัง้ แตเกิด ดังนี้ ๖
ผทู เี่ กิดในวรรณะพราหมณออกมาจากปากของพระพรหมจึงมีหนาทีศ่ กึ ษาและสอนคัมภีร
พระเวท
ผทู เี่ กิดในวรรณะกษัตริยเ กิดมาจากแขนของพระพรหมจึงมีหนาทีป่ กครองคนในวรรณะ
อื่นๆ
ผทู เี่ กิดในวรรณะแพศยออกมาจากตนขาของพระพรหมจึงมีหนาทีป่ ระกอบอาชีพการงาน
ผูที่เกิดในวรรณะศูทรออกมาจากเทาของพระพรหมจึงมีหนาที่รับใชคนในสามวรรณะ
ขางตน
๓
ที.ปา.๑๑/๖๓/๑๐๒.
๔
ที.ปา.๑๑/๖๓/๑๐๒.
๕
องฺ.อ.๒/๑๒๑ ;ที.ปา.อ.๓/๕๔.
๖
George Buhler, “The Laws of Manu”, Sacred Books of the East, Volume 25, Chapter I
nos. 87-91.
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หลักศาสนาพราหมณกำหนดวาคนเราเกิดมาในวรรณะใดก็ตอ งเปนคนในวรรณะนัน้ ไป
ตลอดชีวติ เพราะเปนสิง่ ทีพ่ ระพรหมลิขติ คือกำหนดชะตาชีวติ ไวอยางนัน้ การเปลีย่ นวรรณะจึง
เปนไปไมได การแตงงานขามวรรณะก็จะทำใหวรรณะไมบริสทุ ธิ์ คนทัว่ ไปจะรวู า ใครสังกัดวรรณะ
อะไรก็ดกู นั ทีโ่ คตรคือนามสกุล แตละวรรณะจะมีหนาทีป่ ระจำวรรณะเรียกวาวรรณธรรม เชน
พราหมณมหี นาทีส่ อนพระเวท กษัตริยม หี นาทีป่ กครองและดูแลรักษาระบบวรรณะไมใหเสือ่ ม
สลาย วรรณะกษัตริยไ มไดเกิดขึน้ โดยการสมมติหรือการคัดเลือกของประชาชน แตเกิดจากการ
สรางของพระพรหม หมายความวาคนเราเปนกษัตริยโ ดยชาติกำเนิด ใครเปนกษัตริยก ต็ อ งเปน
กษัตริยไ ปตลอดชีวติ กษัตริยต อ งปกครองบานเมืองไปตามธรรมคือหนาทีป่ ระจำวรรณะกษัตริย
ทีพ่ ระพรหมกำหนดไวแลวในคัมภีรท ชี่ อื่ วามนูธรรมศาสตร
แนวคิดเรือ่ งกษัตริยใ นพระพุทธศาสนาแตกตางจากเรือ่ งระบบวรรณะกษัตริยใ นศาสนา
พราหมณ อัคคัญญสูตรยืนยันวา ระบบวรรณะไมไดเกิดจากการสรางของพระพรหม มนุษยตา ง
หากสรางระบบวรรณะขึน้ มาเอง ดังนัน้ มนุษยจงึ สามารถเลิกลมระบบวรรณะไดและสามารถ
เปลีย่ นวรรณะดวยการกระทำของตน กลาวคือ มนุษยจะเปนคนวรรณะสูงหรือวรรณะต่ำก็เพราะ
กรรมคือการกระทำไมใชเพราะเกิดในวรรณะสูงหรือวรรณะต่ำ ดังพุทธพจนทวี่ า “บุคคลไมได
เปนคนถอยเพราะชาติกำเนิด ไมไดเปนพราหมณเพราะชาติกำเนิด แตเปนคนถอยก็เพราะกรรม
เปนพราหมณกเ็ พราะกรรม” ๗ “กรรมยอมจำแนกประเภทของสัตวโลกใหเลวและประณีตตาง
กันไป” ๘ ในทำนองเดียวกัน มนุษยไมไดเปนกษัตริยเ พราะชาติกำเนิด แตเปนกษัตริยเ พราะ
กรรมคือการกระทำ ถาทำกรรมดีคอื ปฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยธรรมก็เปนกษัตริยท ดี่ ี ถาทำกรรมไมดคี อื
ปฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยอธรรมก็เปนกษัตริยท ไี่ มดี กษัตริยท ปี่ ฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยธรรมและเปนกษัตริยท ดี่ เี รียก
วา ธรรมราชา

๗
ขุ.สุ.๒๕/๓๐๖/๓๕๒.
๘
ม.อุ.๑๔/๓๘๕/๕๙๖.

ธรรมราชา

5

ธรรมราชาคือกษัตริยผูทรงธรรมและเปนธรรมาธิปไตย
ธรรมราชาเปนกษัตริยใ นอุดมคติของพระพุทธศาสนา แนวคิดเรือ่ งธรรมราชาปรากฏอยู
ในจักกวัตติสตู ร๙ ในพระสูตรนีพ้ ระพุทธเจาตรัสวา “พระเจาจักรพรรดิ เปนผทู รงธรรม เปน
ธรรมราชา เปนใหญในแผนดิน มีมหาสมุทรทัง้ สีล่ อ มรอบ เปนผพู ชิ ติ ” ๑๐ พระภิกษุรปู หนึง่
ทูลถามพระพุทธเจาวา เมือ่ พระราชาเปนใหญในแผนดินแลวจะมีอะไรยิง่ ใหญไปกวาพระราชา
หรือไม พระพุทธเจาตรัสตอบวา ธรรมเปนสิง่ ทีใ่ หญกวาพระราชา๑๑
คำถามนีเ้ กีย่ วของกับขอบเขตการใชพระราชอำนาจของพระราชา กลาวคือ เมือ่ พระราชา
มีพระราชอำนาจมากทีส่ ดุ ในแผนดิน อะไรเลาจะเปนเครือ่ งกำกับการใชพระราชอำนาจมิใหเกิน
เลยไปจนกลายเปนทรราช คำตอบของพระพุทธเจาก็คอื วา ธรรมเปนเครือ่ งกำกับการใชพระราช
อำนาจของพระราชา พระราชาทรงใชพระราชอำนาจภายในกรอบของธรรม นัน่ คือ ราชธรรม
กำกับการใชพระราชอำนาจ
โดยนัยนี้ คำวา ธรรมราชา มีความหมาย ๒ อยาง ดังนี้
๑. คำวาธรรมราชาหมายถึง “ผมู ธี รรมเปนราชา” หมายถึงพระราชาผถู อื ธรรมเปน
ใหญคือเปนธรรมาธิปไตย ดังที่พระพุทธเจาตรัสตอไปวา “พระราชาทรงอาศัยธรรมนั่นเอง
สักการะธรรม เคารพธรรม นับถือธรรม บูชาธรรม ยำเกรงธรรม มีธรรมเปนธงชัย มีธรรมเปน
ยอด เปนธรรมาธิปไตย” ๑๒
๒. คำวาธรรมราชาหมายถึงธรรมิกราชคือพระราชาผูทรงธรรมหรือประพฤติราช
ธรรมเพือ่ สรางความยินดีพอใจแกประชาชนใตปกครองคำถามทีต่ ามมาก็คอื วา ราชธรรมทีท่ รง
ประพฤติปฏิบตั นิ นั้ คืออะไร คำตอบทีป่ ระมวลมาจากอรรถกถาจักกวัตติสตู รก็คอื วา ราชธรรม
หมายถึง กุศลกรรมบถ ๑๐ จักรวรรดิวตั ร ๕ และราชสังคหวัตถุ ๔ ๑๓
๙
๑๓๘.

มีจกั กวัตติสตู รอยู ๓ แหง ในพระไตรปฎก คือ ที.ปา.๑๑/๓๓/๖๒ ; สํ.ม.๑๙/๕๐๕/๑๓๘ ; องฺ.ติก.๒๐/๔๕๓/

๑๐
ที.ปา.๑๑/๓๔/๖๒.
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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รวมความวาธรรมราชาหมายถึงกษัตริยผูมีธรรมเปนราชาคือผูถือธรรมเปนใหญเปน
ธรรมาธิปไตยและเปนธรรมิกราช คือพระราชาผทู รงธรรมหรือประพฤติราชธรรม ราชธรรม
ทีท่ รงประพฤตินนั้ คือจริยธรรม หมายถึงหนาทีท่ คี่ วรประพฤติปฏิบตั ิ ธรรมราชาทีแ่ ทจริงทรง
ปฏิบตั ริ าชธรรมคือทำหนาทีอ่ ยางเต็มกำลังความสามารถ โดยไมบกพรองตอหนาที่ ไมละทิง้ หนาที่
และไมทุจริตตอหนาที่ ดังพุทธภาษิตที่วา “ธมฺมฺจเร สุจริตํ ควรปฏิบัติหนาที่ใหสุจริต”๑๔
ราชธรรมที่พระราชาตองประพฤติปฏิบัติอยางเต็มที่คือกุศลกรรมบถ จักรวรรดิวัตรและราช
สังคหวัตถุ
กุศลกรรมบถ หมายถึงวิธีทำความดี ๑๐ ประการ แบงเปนวิธีทำความดีทางกาย ๓
ประการ วิธที ำความดีทางวาจา ๔ ประการ และ วิธที ำความดีทางใจ ๓ ประการ ดังตอไปนี้ ๑๕
วิธที ำความดีทางกาย ๓ ประการ ไดแก งดเวนการฆาสัตว
ตัดชีวติ งดเวนการลักขโมย งดเวนการประพฤติผดิ ในกาม นีค่ อื สามขอแรกของศีล ๕
วิธที ำความดีทางวาจา ๔ ประการ ไดแก งดเวนการพูดเท็จ
งดเวนการพูดสอเสียด งดเวนการพูดคำหยาบ งดเวนการพูดเพอเจอ จะเห็นไดวา การ
งดเวนการพูดเท็จเปนขอที่ ๔ ของศีล ๕
วิธีทำความดีทางใจ ๓ ประการ ไดแก ความไมคิดโลภมากอยากไดของเขา ความ
ไมคิดพยาบาทปองรายผูอื่น ความเห็นชอบถูกตองตามทำนองคลองธรรม กุศลกรรมบถ ๑๐
ประการ เหลานีเ้ ปนขอปฏิบตั ใิ นทำนองเดียวกันกับศีล ๕ เพียงแตเพิม่ วิธที ำความดีทางใจ ๓
ประการเขาไปดวย กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการซึง่ ครอบคลุมศีล ๕ ไวดว ยนัน้ จัดเปนธรรมเครือ่ ง
กำกับการใชพระราชอำนาจของพระราชาถาไมมธี รรมเปนเครือ่ งกำกับ พระราชาอาจหลงอำนาจ
และใชอำนาจไปในทางสรางความเดือดรอนใหผูอื่นเพราะมีพุทธภาษิตวา”วโส อิสฺสริยํ โลเก
อำนาจเปนใหญในโลก๑๖ ลอรด แอกตันกลาววา “อำนาจมักทำคนใหเสียคน อำนาจเต็มทีม่ กั
ทำใหคนเสียคนไดเต็มที่ ผยู งิ่ ใหญสว นมากจึงมักจะเปนคนเลว๑๗
๑๔
ขุ.ธ.๒๕/๒๓/๓๘.
๑๕
ที.ปา.๑๑/๓๖๐/๒๘๔.
๑๖
สํ.ส.๑๕/๒๑๒/๖๐.
๑๗
“Letter to bishop Mandell Creighton, Aprit 5, 1887.” Published in Historical Essays and
Studies, edited by J.N.Figgis and R.V. Laurence (London : Macnillan, 1907)
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กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการยอมชวยกำกับการใชพระราชอำนาจไมใหเปนไปในทางทีผ่ ดิ
สวนจักรวรรดิวตั รและสังคหวัตถุชว ยใหพระราชาใชพระราชอำนาจไปในทางทีส่ รางประโยชน
สุขแกประชาชนใตปกครอง
จักรวรรดิวัตรหมายถึงหลักการปฏิบัติหนาที่ของพระเจาจักรพรรดิพระราชาและ
นักปกครองมี ๑๒ ประการ๑๘ ซึง่ อาจสรุปเหลือ ๕ ประการ๑๙ ดังตอไปนี้
๑. ธรรมาธิปไตย ยึดถือธรรมเปนใหญ หมายความวา ธรรมราชาทรงถือธรรมเปน
ราชาคือเปนใหญเหนือพระองค นัน่ คือใชราชธรรมกำกับการใชพระราชอำนาจ ธรรมราชาทรง
แสดงความเปนธรรมาธิปไตยดวยการเคารพนับถือบูชายำเกรงธรรม ยึดธรรมเปนหลัก เปนธรรม
ธวัชคือมีธรรมเปนธงชัย กลาวโดยสรุปก็คอื ธรรมราชาทรงใชธรรมเปนเครือ่ งมือในการปกครอง
บานเมือง นัน่ คือ ทรงอาศัยธรรมเปนกรอบนโยบายในการปกครองและทรงยึดธรรมเปนธงชัย
คือทรงประกาศสัง่ สอนธรรมทัง้ โดยตรงและโดยออมเพือ่ ใหประชาชนยอมรับและปฏิบตั ธิ รรมนัน้
อันจะสงผลใหบา นเมืองเจริญรงุ เรืองเกิดสันติสขุ
๒. ธรรมิการักขา จัดการรักษาอันชอบธรรมแกประชาชน ๗ ประเภท เชน เจานาย
เชือ้ พระวงศ มุขอำมาตยมนตรี เสนาขาราชบริพาร สมณะชีพราหมณ พสกนิกรทัว่ ไป และ
การรักษาอันชอบธรรมทีจ่ ดั ใหแกสตั วตา ง ๆ อีก ๑ ประเภท รวมการรักษาอันชอบธรรมทัง้ หมด
มี ๘ ประเภท ซึง่ ทำใหจกั รวรรดิวตั รขอธรรมิการักขานีข้ ยายออกไปเปน ๘ ขอตามประเภทของ
มนุษยและสัตวทไี่ ดรบั การรักษาคมุ ครอง เมือ่ รวมธรรมิการักขาทัง้ ๘ ขอนีเ้ ขากับจักรวรรดิวตั ร
อีก ๔ ขอทีเ่ หลือก็ทำใหจกั รวรรดิวตั รมี ๑๒ ขอ แตในทีน่ เี้ ราสรุปธรรมิการักขาทัง้ ๘ ขอเหลือ
เพียงขอเดียวคือขอ ๒ นีเ้ ทานัน้ เมือ่ รวมเขากับจักรวรรดิวตั รอีก ๔ ขอทีเ่ หลือก็จะไดจกั รวรรดิ
วัตร ทัง้ หมด ๕ ขอ
๓. อธรรมการนิเสธนา จัดการปองกันปราบปรามและแกไขมิใหเรือ่ งเลวรายเดือดรอน
เกิดขึน้ ในบานเมืองนัน่ คือธรรมราชาทรงทำหนาทีค่ มุ ครองปองกันประชาชนจากอาชญากรรม
ตาง ๆ และทำหนาทีเ่ ปนผพู พิ ากษาตุลาการเมือ่ เกิดคดีความเพือ่ ผดุงความยุตธิ รรมในสังคม
๑๘
ที.ปา.๑๑/๓๕/๖๕.
๑๙
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโฺ ต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, วัดญาณเวศกวัน, ๒๕๔๘
หนา ๒๕๐-๒๕๒.
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๔. ธนานุประทาน จัดหาทรัพยใหประชาชนไดกนิ ดีอยดู มี สี ขุ ไมมคี วามยากจนขนแคน
ในแผนดิน
๕. ปริปจุ ฉา มีการปรึกษาหารือสมณะชีพราหมณและนักปราชญราชบัณฑิตเพือ่ แสวง
หาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับปกครองบานเมืองการปฏิบัติธรรมคือจักรวรรดิวัตรดังกลาวมานี้
ทำใหธรรมราชาเปนผถู อื ธรรมเปนใหญและปกครองแผนดินโดยธรรมเพือ่ สรางความยินดีพอใจ
แกประชาชนใตปกครอง นอกจากนี้ ธรรมราชาทรงเปนใหญโดยธรรม ทรงชนะโดยธรรม
ไมใชอาวุธปราบปรามผอู นื่ เพือ่ ใหไดมาซึง่ พระราชอำนาจ ดังทีพ่ ระพุทธเจาตรัสไวในจักกวัตติสตู ร
วา “พระองคทรงชนะโดยธรรม (ธมฺเมน อภิวิชิย) มิตองใชอาชญา มิตองใชศาสตรา
ครอบครองแผนดินมีมหาสมุทรทัง้ สีล่ อ มรอบ” ๒๐ พุทธพจนนเี้ ปนทีม่ าของนโยบาย “ธรรมวิชยั ”
ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช
โดยทัว่ ไป สังคหวัตถุหมายถึงหลักการผูกใจคนมี ๔ ประการ คือ๒๑
๑. ทาน การใหปน
๒. ปยวาจา การพูดจาไพเราะออนหวาน
๓. อัตถจริยา การบำเพ็ญประโยชน
๔. สมานัตตตา การวางตนพอดี
ขอธรรมสำหรับใหพระราชาประพฤติปฏิบัติเพื่อสรางความยินดีพอใจแกประชาชน
ไมใชสังคหวัตถุที่กลาวมานี้ แตเปนขอธรรมอีกชุดหนึ่งเรียกวา ราชสังคหวัตถุ ซึ่งหมายถึง
หลักการสงเคราะหประชาชนของพระราชา พระพุทธเจาทรงแสดงขอธรรมนีไ้ วในยัญญสูตร๒๒
ดังตอไปนี้
พระเจาปเสนทิโกศลทรงพระสุบนิ หรือฝนรายแลวตรัสถามพราหมณปโุ รหิตใหพยากรณ
ความฝนนัน้ ปุโรหิตพยากรณวา พระสุบนิ นีเ้ ปนลางรายบอกเหตุวา จะมีเภทภัยแกราชบัลลังก
และพระชนมชพี ของพระองค เขาไดทลู แนะนำพระเจาปเสนทิโกศลใหประกอบพิธบี ชู ามหายัญ
๒๐
ที.ปา.๑๑/๓๔/๖๓.
๒๑
ที.ปา.๑๑/๑๔๐/๑๖๗.
๒๒
สํ.ส.๑๕/๓๔๙/๑๐๙.
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พระองคทรงเห็นดวยกับคำแนะนำนี้และตรัสสั่งใหเตรียมประกอบพิธีบูชามหายัญดวยการจับ
โคผู ๕๐๐ ตัว ลูกโคผู ๕๐๐ ตัว ลูกโคตัวเมีย ๕๐๐ ตัว แพะ ๕๐๐ ตัว แกะ ๕๐๐ ตัว รวมทัง้ ทาส
และกรรมกรอีกจำนวนมากไปผูกไวทหี่ ลักเพือ่ ฆาบูชายัญตามพิธพี ราหมณ เสียงรองไหของมนุษย
และเสียงรองของสัตวดงั ระงมไปทัว่ พระพุทธเจาทรงทราบเรือ่ งนีแ้ ลวตรัสวา
“มหายัญทีม่ กี ารตระเตรียมมาก มีการฆาแพะ แกะ โค และสัตวชนิดตางๆ คือ อัสสเมธะ
ปุรสิ เมธะ สัมมาปาสะ วาชเปยยะ นิรคั คฬะ มหายัญเหลานัน้ เปนยัญไมมผี ลมาก เพราะพระพุทธเจา
เปนตนผแู สวงหาคุณอันยิง่ ใหญ ผดู ำเนินปฏิปทาอันชอบ ยอมไมเขาไปใกลยญ
ั นัน้ ” ๒๓
ในสมัยพระพุทธเจา ศาสนาพราหมณสอนใหพระราชาผูแสวงหาพระราชอำนาจและ
ความมัน่ คงแหงราชบัลลังกตอ งทำการบูชามหายัญ ๕ ประการซึง่ มีการฆาสัตวตดั ชีวติ เปนสวน
สำคัญ ดังตอไปนี้ ๒๔
๑. อัสสเมธะ การบูชายัญทีม่ กี ารฆามาเปนสวนสำคัญ ยัญนีร้ วมหมายถึงยัญทีบ่ ชู าดวย
สมบัตทิ กุ อยาง เวนทีด่ นิ และคน มีการตัง้ เสายัญ ๒๑ เสา สำหรับผูกปศุสตั วทจี่ ะตองฆาประมาณ
๕๙๗ ชนิด
๒. ปุรสิ เมธะ การบูชายัญทีม่ กี ารฆาคนเปนสวนสำคัญ เปนยัญทีบ่ ชู าดวยสมบัตติ า งๆ
เชนเดียวกับอัสสเมธะ แตรวมการบูชาดวยทีด่ นิ เขาดวย
๓. สัมมาปาสะ การบูชายัญบนแทนบูชาสำหรับผูกสัตวทสี่ รางขึน้ ในบริเวณทีเ่ ขาขวาง
ทอนไมสำหรับตอนสัตวขนึ้ ไปแลวตกลงมา นัน่ คือ ทอนไมตกลงมาตรงไหนก็สรางแทนบูชายัญ
ตรงนั้น
๔. วาชเปยยะ การบูชายัญทีม่ กี ารดืม่ วาชะคือเนยใสและน้ำผึง้ เปนสวนสำคัญ ยัญนี้
มีการฆาสัตวอกี ๑๗ ตัว
๕. นิรคั คฬะ การบูชายัญทีไ่ มมลี มิ่ สลัก คือไมมขี ดี จำกัด หมายถึงยัญทีไ่ มตอ งมีเสา
สำหรับบูชายัญ โดยมีการทำพิธเี ชนเดียวกับอัสสเมธะ แตบชู าดวยสมบัตทิ กุ อยาง ไมมยี กเวน
จึงมีชอื่ เรียกอีกอยางหนึง่ วา สรรพเมธะ หมายถึงการบูชายัญดวยของทุกอยาง
๒๓
สํ.ส.๑๕/๓๕๑/๑๙๘-๑๙๙.
๒๔
สํ.ส.อ.๑/๑๙๘-๑๙๙.
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พระพุทธเจาทรงสอนใหพระราชาทั้งหลายเลิกการทำพิธีบูชามหายัญซึ่งมีการฆาสัตว
ตัดชีวติ เปนสวนสำคัญแลวหันมาทำการบูชายัญดวยการทำการสงเคราะหชว ยเหลือประชาชน
ดังพุทธพจนที่วา
“สวนยัญใด มีการตระเตรียมนอย ไมมกี ารฆาแพะ แกะ โค และสัตวชนิดตางๆ ซึง่ บุคคล
บูชาสืบตระกูลทุกเมือ่ พระพุทธเจาเปนตนผแู สวงหาคุณอันยิง่ ใหญ ผดู ำเนินปฏิปทาอันชอบ ยอม
เขาไปใกลยญ
ั นัน้ ” ๒๕
การบูชายัญในความหมายใหมทวี่ า นีเ้ รียกวา ราชสังคหวัตถุ ๔ ประการทีพ่ ระราชาจะตอง
ปฏิบตั เิ พือ่ สงเคราะหประชาชน ดังตอไปนี้ ๒๖
๑. สัสสเมธะ ความฉลาดในการบำรุงพืชพันธธุ ญ
ั ญาหาร คือสงเสริมการเกษตรและ
การกระตนุ เศรษฐกิจ โดยเรียกเก็บภาษีแตนอ ย
๒. ปุรสิ เมธะ ความฉลาดในการใชคนปฏิบตั ริ าชการทัง้ ฝายทหารและฝายพลเรือน โดย
จายเงินเดือนคาตอบแทนอยางเพียงพอ
๓. สัมมาปาสะ ความมีอธั ยาศัยดีดจุ บวงคลองใจประชาชน คือรจู กั ผูกใจประชาชนดวย
การสงเสริมอาชีพ เชน ใหคนจนกยู มื เงินไปลงทุนทำกิจการตางๆ โดยไมคดิ ดอกเบีย้ เปนเวลา
๓ ป
๔. วาชเปยยะ ความมีปย วาจาคือรจู กั พูดจาไพเราะออนหวาน ใชคำสุภาพนมุ นวลอัน
เปนทีต่ งั้ แหงความสมัครสมานสามัคคี เมือ่ พระราชาสงเคราะหประชาชนดวยราชสังคหวัตถุ ๔
ประการเหลานี้ บานเมืองของพระองคยอ มเจริญมัง่ คัง่ มีขา วน้ำบริบรู ณ ปราศจากโจรผรู า ย
ประชาชนอยกู นั ดวยความสุขสงบปลอดภัยบานเรือนไมจำเปนตองปดประตูใสกลอนเพือ่ ปองกัน
โจรผูราย
แตอยางใด บานเรือนเชนนีเ้ รียกวา นิรคั คฬะ หมายถึงไมตอ งลงกลอนประตู ซึง่ เปนผลมา
จากราชสังคหวัตถุ ๔ ขางตน ดวยเหตุนี้ ทานจึงไมนบั นิรคั คฬะนีเ้ ขาในราชสังคหวัตถุ
๒๕
สํ.ส.๑๕/๓๕๑/๑๑๐-๑๑๑.
๒๖
สํ.ส.อ.๑/๑๙๗-๑๙๘.
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พระเจาอโศกมหาราชคือธรรมราชาตนแบบ
การปฏิบตั ธิ รรมคือกุศลกรรมบถ จักรวรรดิวตั รและราชสังคหวัตถุดงั กลาวมานีท้ ำใหผู
ปกครองเปนธรรมราชาผถู อื ธรรมเปนใหญและปกครองแผนดินโดยธรรมเพือ่ สรางความพึงพอใจ
ใหแกประชาชนใตปกครอง ธรรมราชาทรงเปนใหญโดยธรรม ทรงชนะโดยธรรม ไมใชอาวุธ
ปราบปรามผูอื่นเพื่อใหไดมาซึ่งพระราชอำนาจ ดังที่พระพุทธเจาตรัสไวในจักกวัตติสูตร
วา”พระองคทรงชนะโดยธรรม (ธมฺเมน อภิวชิ ยิ ) ไมตอ งลงอาชญา ไมตอ งใชศาสตรา ทรง
ครอบครองแผนดินมีมหาสมุทรทั้งสี่ลอมรอบ” ๒๗ พระเจาอโศกมหาราชทรงนำหลักการใน
พุทธพจนนไี้ ปทำเปนนโยบายการปกครองของพระองคทมี่ ชี อื่ วา “ธรรมวิชยั ”
พระเจาอโศกมหาราชเสด็จขึน้ ครองราชยเมือ่ พ.ศ. ๒๑๘ ๒๘ หลังจากทีส่ งั หารพีน่ อ ง
คแู ขงทางการเมืองไปเปนจำนวนมาก จากนัน้ ไดทำสงครามขยายดินแดนออกไปจนกระทัง่ ราช
อาณาจักรของพระองคมดี นิ แดนกวางใหญไพศาลมากทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตรของอินเดีย ในการ
รบเพือ่ แยงชิงอำนาจและขยายดินแดนนัน้ พระเจาอโศกไดใชวธิ กี ารทีโ่ หดรายทารุณมากซึง่ ทำให
พระองคไดพระสมัญญาคือพระนามทีค่ นเรียกขานวา “จัณฑาโศกราชื แปลวา พระเจาอโศกผู
โหดราย เมือ่ ครองราชยได ๘ ป พระเจาอโศกยกทัพไปตีแควนกลิงคะ ทรงรสู กึ สลดพระทัยทีไ่ ด
สังหารผลาญชีวติ คนไปเปนจำนวนนับแสนคน จากนัน้ พระองคทรงหันมายอมรับนับถือพระพุทธ
ศาสนาและหันมาใชนโยบายธรรมวิชยั แทนสงครามวิชยั กลาวคือ ทรงเปลีย่ นเสียงกลองศึกให
เปนเสียงประกาศธรรม นับแตนนั้ มา พระองคจงึ ไดพระสมัญญาใหมวา “ธรรมาโศกราช” แปล
วา พระเจาอโศกผทู รงธรรม นักปราชญทวั่ โลกถือวา พระเจาอโศกมหาราชทรงเปนกษัตริย
ตนแบบของธรรมราชาผปู ระสบความสำเร็จในการประยุกตหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช
เปนพระราโชบายในการปกครองบานเมือง
ทุกวันนี้ จารึกอโศก (Edicts of Ashoka) ทีค่ น พบทัว่ อินเดียจำนวน ๓๓ ชิน้ ซึง่ พระเจา
อโศกมหาราชทรงใหทำไวไดกลายเปนหลักฐานสำคัญที่ทำใหเราทราบถึงพระราโชบายและ
๒๗
ที.ปา.๑๑/๓๔/๖๓.
๒๘
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), กาลานุกรมพระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก,วัดญาณเวศกวัน,
๒๕๕๓, หนา ๓๒.
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พระราชจริยาวัตรในการปกครองแบบธรรมราชาของพระเจาอโศกมหาราช ในจารึกอโศกนี้
พระเจาอโศกมหาราชทรงเรียกพระองคเองวา “เทวานัมปริยทรรศี” แปลวา “ทรรศีผเู ปนทีร่ กั
แหงทวยเทพ” จารึกอโศกชวยใหคนรนุ หลังทราบวาหลักธรรมทีพ่ ระเจาอโศกมหาราชทรงนำไป
ประยุกตใชในการปกครองบานเมืองก็คอื หลักธรรมตามแนวจักกวัตติสตู ร ไดแก กุศลกรรมบถ
จักรวรรดิวตั ร ราชสังคหวัตถุ แมคนทัว่ ไปจะเรียกหลักธรรมในจารึกอโศกวาอโศกธรรม แตเนือ่ ง
จากพระเจาอโศกมหาราชทรงเปนพุทธมามกะ หลักธรรมทีป่ รากฏในจารึกยอมเปนพุทธธรรม
รายละเอียดทีม่ าของราชสังคหวัตถุ ในยัญญสูตรดังกลาวมานัน้ ไดมสี ว นสำคัญทีท่ ำให
พระเจาอโศกมหาราช ทรงหามการฆาสัตวบชู ายัญ ดังคำประกาศในจารึกศิลา ฉบับที่ ๑ วา
“ณ ถิน่ นี้ บุคคลไมพงึ ฆาสัตวมชี วี ติ ใดๆ เพือ่ การบูชายัญ” ๒๙ เมือ่ ครองราชยได ๒๖ ป ทรงออก
ประกาศใหสตั วหลายชนิดปลอดภัยจากการถูกฆา๓๐ ในรัชสมัยของพระเจาอโศกมหาราชจึง
ไมมกี ารประกอบพิธฆี า สัตวบชู ายัญ แตในราชวงศถดั มา พราหมณปษุ ยมิตรตัง้ ตนเปนกษัตริย
ไดประกอบพิธอี สั สเมธะคือฆามาบูชายัญถึง ๒ ครัง้ ๓๑
นอกจากจะสัง่ หามฆาสัตวบชู ายัญแลว พระเจาอโศกมหาราชทรงใหสรางโรงพยาบาล
สำหรับรักษามนุษยและโรงพยาบาลรักษาสัตวทั้งหลาย ดังขอความตอนหนึ่งในจารึกศิลา
ฉบับที่ ๒ วา “พระเจาอยูหัวปริยทรรศีผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ไดโปรดใหจัดบริการในดาน
เวชกรรมไว ๒ ประการ คือ การรักษาโรคของมนุษยประการหนึ่ง การรักษาโรคของ
ปศุสัตวประการหนึ่ง เครื่องสมุนไพรที่เปนยาสำหรับมนุษยและที่เปนยาสำหรับสัตวไมมี ณ
สถานทีใ่ ด ก็โปรดใหนำเขามาและใหปลูกขึน้ ไว ณ สถานทีน่ นั้ )” ๓๒
อาจกลาวไดวาพระเจาอโศกทรงเปนพระมหากษัตริยพระองคแรกในโลกที่สรางโรง
พยาบาลสำหรับสัตว พระเจาอโศกมหาราชทรงใชพุทธธรรมกำกับการใชพระราชอำนาจของ
พระองค พระเจาอโศกมหาราชไมหลงมัวเมายึดติดกับอำนาจลนฟา หากแตทรงเห็นวายศและ
อำนาจมีไวเพือ่ ความอำนวยความสะดวกในการสอนธรรมและสรางประโยชนสขุ แกประชาชน
๒๙
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโฺ ต), จารึกอโศก, ธรรมสภา, ๒๕๔๒, หนา ๓๖.
๓๐
เพิง่ อาง หนา ๗๑.
๓๑
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโฺ ต),กาลานุกรมพระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก, หนา ๔๒.
๓๒
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโฺ ต),จารึกอโศก, หนา ๓๗.
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ดังทีท่ รงประกาศไวในจารึกศิลา ฉบับที่ ๑๐ วา “สมเด็จพระเจาอยหู วั ปริยทรรศี ผเู ปนทีร่ กั แหง
ทวยเทพ ไมทรงถือวา ยศหรือเกียรติจะเปนสิง่ ทีน่ ำมาซึง่ ประโยชนอนั ยิง่ ใหญได เวนแตจะทรง
ปรารถนายศหรือเกียรติเพื่อความมุงหมายดังนี้วา ทั้งในบัดนี้และในเบื้องหนา ขอประชาชน
ทัง้ หลายจงตัง้ ใจสดับฟงคำสอนธรรมของขาฯ และจงปฏิบตั ติ ามหลักความประพฤติในทางธรรม
เพื่อประโยชนอันนี้เทานั้น สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศีผูเปนที่รักแหงทวยเทพ จึงจะทรง
ปรารถนายศหรือเกียรติ” ๓๓
ในดานรัฐประศาสโนบายคือนโยบายการบริหารกิจการบานเมืองภายในราชอาณาจักร
และวิเทโศบายคือนโยบายดานการตางประเทศ พระเจาอโศกมหาราชทรงใชพระราโชบายที่
เรียกวาธรรมวิชยั คือ ชัยชนะโดยธรรม ดังทีท่ รงประกาศไวในจารึกศิลา ฉบับที่ ๑๓ วา “สำหรับ
พระผเู ปนทีร่ กั แหงทวยเทพ ชัยชนะทีท่ รงถือวายิง่ ใหญทสี่ ดุ ไดแก “ธรรมวิชยั ”(ชัยชนะโดยธรรม)
และธรรมวิชยั นัน้ พระผเู ปนทีร่ กั แหงทวยเทพไดทรงกระทำสำเร็จแลวทัง้ ณ ทีน่ ี้ (ในพระราช
อาณาเขตของพระองคเอง) และในดินแดนขางเคียงทัง้ ปวง ไกลออกไป ๖๐๐ โยชน”๓๔
แนวปฏิบตั แิ หงนโยบายธรรมวิชยั ของพระเจาอโศกมหาราชมาจากจักรวรรดิวตั รขอแรก
คือ ธรรมาธิปไตยหรือการถือธรรมเปนใหญ ดังจะเห็นไดวาในการบริหารกิจการภายในราช
อาณาจักร พระเจาอโศกทรงใชธรรมธวัชคือการชูธงแหงธรรมนำทางใหประชาชนดำเนินตาม
ทรงเนนการใหธรรมทานดวยการทีท่ รงสอนธรรมดวยพระองคเอง
และทรงมอบหมายผอู นื่ ใหสอนธรรมดวย ดังขอความตอนหนึง่ ในจารึกหลักศิลา ฉบับ
ที่ ๗ วา “ขาฯ ไดเกิดมีความคิดขึน้ วา “ขาฯ จักจัดใหมกี ารประกาศธรรม ขาฯ จักจัดใหมกี ารอบรม
สัง่ สอนธรรม ประชาชนทัง้ หลายครัน้ ไดสดับธรรมนีแ้ ลวก็จกั พากันประพฤติปฏิบตั ติ าม จักยก
ระดับตนเองสูงขึน้ และจักมีความเจริญกาวหนาขึน้ ดวยความเจริญทางธรรมอยางมัน่ คง”๓๕
นอกจากนี้ พระเจาอโศกมหาราชทรงอุปถัมภบำรุงพระพุทธศาสนาดวยวิธกี ารตางๆ เชน สราง
วัด ๘๔,๐๐๐ วัด อุปถัมภการสังคายนาครัง้ ที่ ๓ สงพระธรรมทูตไปประกาศพระศาสนา ซึง่ เปน
การใชการเผยแผธรรมทัง้ ในและนอกราชอาณาจักรมาเสริมนโยบายธรรมวิชยั ของพระองค
๓๓
เพิ่งอาง ๕๑.
๓๔
เพิง่ อาง ๕๙.
๓๕
เพิง่ อาง ๗๖.
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ในการดำเนินนโยบายดานการตางประเทศ พระเจาอโศกมหาราชทรงยุตสิ งครามวิชยั
คือการใชกำลังกองทัพรุกรานอาณาจักรขางเคียง และทรงหันมาใชธรรมวิชยั ดวยการสงราชทูต
ไปผูกสัมพันธไมตรีกบั ดินแดนเหลานัน้ เพือ่ การอยรู ว มกันอยางสันติ ดังขอความตอนหนึง่ ในจารึก
ศิลา ฉบับที่ ๑๓ วา “(ประชาชนในอาณาจักรขางเคียง) พากันประพฤติปฏิบตั ติ ามคำสอนธรรม
ของพระผเู ปนทีร่ กั แหงทวยเทพ แมในถิน่ ฐานทีร่ าชทูตของพระผเู ปนทีร่ กั แหงทวยเทพมิไดไป
ถึง ประชาชนทัง้ หลายเมือ่ ไดทราบถึงธรรมวัตร ธรรมวิธานและธรรมมานุศาสนของพระผเู ปน
ทีร่ กั แหงทวยเทพแลว ก็พากันประพฤติปฏิบตั ติ ามธรรม และจักประพฤติปฏิบตั ติ ามธรรมนัน้
ตอไป ดวยเหตุเพียงนี้ ชัยชนะนีเ้ ปนอันไดกระทำสำเร็จแลวในทีท่ กุ สถาน เปนชัยชนะอันมีปต ิ
เปนรส พรัง่ พรอมดวยความเอิบอิม่ ใจ เปนปตทิ ไี่ ดมาดวยธรรมวิชยั ” ๓๖
การดำเนินนโยบายธรรมวิชยั ทีม่ ผี ลดีตอ อารยธรรมโลกมากทีส่ ดุ ก็คอื การสงพระธรรมทูต
๙ สายไปประกาศพระพุทธศาสนาในดินแดนตางๆ ซึง่ ทำใหพระพุทธศาสนาขามพนพรมแดนของ
อินเดียและกลายเปนศาสนาสำคัญของโลก พระธรรมทูตสองสายคือ สายสุวรรณภูมแิ ละสาย
เกาะลังกาไดมสี ว นสำคัญในการนำพาใหพระพุทธศาสนามาถึงดินแดนประเทศไทย โดยทีพ่ ระ
ธรรมทูตสายสุวรรณภูมนิ นั้ มีพระโสณะและพระอุตตระเปนผนู ำ สำหรับพระธรรมทูตสายเกาะ
ลังกา พระเจาอโศกถึงกับสงพระมหินทเถระและพระนางสังฆมิตตาเถรีผเู ปนพระราชโอรสและ
พระราชธิดาไปประกาศพระศาสนาทีน่ นั่ ซึง่ สงผลใหกษัตริยล งั กาสมัยนัน้ คือพระเจาเทวานัมปยติ
สสะหันมานับถือพระพุทธศาสนาและประกาศตนวาเปนอทิฏฐปุพพสหาย(เพือ่ นทีไ่ มเคยพบหนา
กัน)ของพระเจาอโศกมหาราช จักรวรรดิวตั รขอที่ ๒ ทีพ่ ระเจาอโศกมหาราชทรงถือปฏิบตั คิ อื
ธรรมิการักขา หมายถึงจัดการรักษาอันชอบธรรมแกประชาชน พระเจาอโศกมหาราช
ทรงปกครองพสกนิกรของพระองคแบบพอปกครองลูก ดังทีท่ รงประกาศไวในศิลาจารึกพิเศษแหง
กลิงคะ ฉบับที่ ๒ วา “ประชาชนทุกคนเปนลูกของขาฯ” ๓๗ และทีว่ า “ประชาชนเหลานัน้ พึง
ไดรบั การปลุกปลอบใจใหมคี วามเชือ่ มัน่ วางใจในตัวขาฯ จนทำใหเขาเขาใจวา สมเด็จพระเจา
๓๖
เพิ่งอาง ๖๐.
๓๗
เพิง่ อาง ๙๑.
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อยหู วั เปนเหมือนบิดาของพวกเรา พระองคทรงมีความรักใครปรารถนาดีในเราทัง้ หลาย เหมือน
ดังทีท่ รงรักใครปรารถนาดีตอ ตัวพระองคเอง พวกเราเปนเหมือนลูกของพระเจาอยหู วั ”๓๘
จักรวรรดิวตั รขอที่ ๓ ทีพ่ ระเจาอโศกทรงถือปฏิบตั คิ อื อธรรมการนิเสธนา หมายถึง
จัดการปองกันปราบปรามมิใหเรือ่ งเลวรายเกิดขึน้ ในบานเมือง ถามีคดีความเกิดขึน้ พระเจาอโศก
ทรงแตงตัง้ เจาหนาทีช่ นั้ สูงในตำแหนงทีเ่ รียกวารัชชูกะ โดยใหมอี ำนาจสิทธิข์ าดในการพิจารณา
ขอกลาวหา และพิพากษาคดีความ๓๙ และทรงแตงตัง้ ธรรมมหาอำมาตยใหมหี นาทีร่ บั เรือ่ งราว
รองทุกขรวมทัง้ ชวยหาทางแกไขผอนปรนคำพิพากษาของศาล๔๐
จักรวรรดิวตั รขอที่ ๔ คือ ธนานุประทาน หมายถึงการจัดหาทรัพยใหประชาชนไดกนิ
ดีอยดู มี สี ขุ เพือ่ การนี้ พระเจาอโศกไดจดั สรางถนนหนทางและระบบสาธารณูปโภคไวมากมาย
ดังขอความในจารึกทีว่ า “แมตามถนนหนทาง ขาฯก็ไดใหปลูกตนไทรขึน้ ไวเพือ่
จักไดเปนรมเงาใหแกสัตวและมนุษยทั้งหลาย ใหปลูกสวนมะมวง ใหขุดบอน้ำไวทุก
ระยะกึง่ โกรศะ ใหสรางทีพ่ กั คนเดินทางขึน้ ไวและใหสรางอางเก็บน้ำจำนวนมากมายไวในทีต่ า งๆ
เพือ่ การใชสอยแหงสัตวและมนุษยทงั้ หลาย”๔๑ ยิง่ ไปกวานัน้ พระเจาอโศกมหาราชทรงมอบหมาย
ใหเจาหนาทีช่ นั้ ผใู หญทำหนาทีแ่ จกทานแกประชาชนทัง้ ในนามของพระองคเองและในนามของ
พระราชเทวีและพระราชโอรส๔๒
จักรวรรดิวตั รขอสุดทายคือปริปจุ ฉา หมายถึงการปรึกษาหารือสมณะชีพราหมณและ
นักปราชญราชบัณฑิต ในเรือ่ งนี้ พระเจาอโศกมหาราชทรงสงเสริมขันติธรรมทางศาสนาและ
ทรงแนะนำประชาชนใหยอมรับความแตกตางระหวางศาสนาโดยปองกันไมใหเกิดการทะเลาะ
กันเพราะศาสนาเปนเหตุ ดังทีท่ รงแนะนำไวในจารึกศิลา ฉบับที่ ๑๒ วา “ไมพงึ มีการยกยอง
ลัทธิศาสนาของตนและการตำหนิลทั ธิศาสนาของผอู นื่ ในเมือ่ มิใชโอกาสอันควรหรือแมเมือ่ ถึง
โอกาสอันสมควรอยางใดอยางหนึง่ (การยกยองลัทธิศาสนาของตนและการตำหนิลทั ธิศาสนา
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

เพิง่ อาง ๙๒.
เพิ่งอาง ๖๘.
เพิง่ อาง ๔๒.
เพิง่ อาง ๗๗.
เพิ่งอาง ๘๐.
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ของผอู นื่ ) นัน้ ก็พงึ มีแตเพียงเล็กนอย เพราะวาลัทธิศาสนาทัง้ หลายเหลาอืน่ ก็ยอ มเปนสิง่ ควรแก
การเคารพบูชาในแงใดแงหนึง่ ”๔๓
พระเจาอโศกมหาราชทรงเปนธรรมราชาทีส่ มบูรณแบบ นัน่ คือทรงประพฤติธรรมดวย
พระองคเองและทรงแนะนำสัง่ สอนใหประชาชนประพฤติธรรมตาม ดังจะเห็นไดจากจารึกศิลา
ฉบับที่ ๔ วา “พระเจาอยหู วั ปริยทรรศีผเู ปนทีร่ กั แหงทวยเทพ จักทำใหการปฏิบตั ธิ รรมนีเ้ จริญ
ยิ่งขึ้นไปอีก และพระราชโอรส พระราชนัดดา พระราชปนัดดาของพระเจาอยูหัวปริยทรรศี
ผเู ปนทีร่ กั แหงทวยเทพก็จกั สงเสริมการปฏิบตั ธิ รรมนีใ้ หเจริญยิง่ ขึน้ ตอไปจนตลอดกัลป ทัง้ จัก
สัง่ สอนธรรมดวยการตัง้ มัน่ อยใู นธรรมและในศีลดวยตนเอง”๔๔
เรือ่ งนีแ้ สดงใหเห็นวาพระเจาอโศกมหาราชทรงสอนธรรมแกประชาชนดวยวิธกี าร ๓
ขัน้ ตอน คือสอนใหรู ทำใหดู และอยใู หเห็น การสอนธรรมของพระองคจงึ มีพลังมากเพราะทรง
เปนผูนำที่มีอำนาจสิทธิ์ขาดในแผนดิน ความสำคัญแหงภาวะผูนำในการสอนธรรมเชนนี้
สอดคลองกับพุทธภาษิตทีว่ า “ราชา มุขํ มนุสสฺ านํ พระราชาเปนผนู ำของมนุษยทงั้ หลาย”๔๕
เมื่อผูนำประพฤติธรรม ประชาชนยอมประพฤติธรรมตามไปดวย ดังที่พระพุทธเจาตรัสไวใน
ราโชวาทชาดกวา
“เมือ่ โคทัง้ หลายวายขามแมน้ำไป โคหัวหนาฝูงวายขามไปตรง
เมือ่ โคหัวหนาฝูงวายขามไปตรงอยางนัน้ โคทัง้ หมดก็ยอ มวายขามไปตรง
ตามกัน
ในหมมู นุษยทงั้ หลายก็เหมือนกัน ผใู ดไดรบั สมมติแตงตัง้ ใหเปนใหญ
ถาผนู นั้ ประพฤติเปนธรรม ประชาชนนอกนีก้ ย็ อ มประพฤติธรรมตามโดย
แท
ถาพระราชาตัง้ อยใู นธรรม รัฐก็ยอ มอยเู ปนสุขทัว่ กัน”๔๖
๔๓
เพิง่ อาง ๕๓.
๔๔
เพิง่ อาง ๔๐.
๔๕
ม.ม.๑๓/๖๖๑/๕๕๖.
๔๖
ขุ.ชา.๒๗/๖๓๖-๖๓๗/๑๕๑-๑๕๒.
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ดังนัน้ พระเจาอโศกมหาราชทรงเปนธรรมราชาตามอุดมคติในพระพุทธศาสนา พระมหา
กษัตริยผ ยู งิ่ ใหญในสมัยตอมาไดถอื เอาพระราชจริยาวัตรของพระเจาอโศกมหาราชเปนแบบอยาง
แหงการดำเนินนโยบายในการปกครองบานเมือง เชน พระเจากนิษกะมหาราช พระเจาธรรมบาล
แหงอินเดีย พระเจาชัยวรมันที่ ๗ แหงอาณาจักรขอม พอขุนรามคำแหงมหาราชของไทย
เจาชายโชโตกุแหงญี่ปุน

คัมภีรพระธรรมศาสตรคือรัฐธรรมนูญในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย
เมือ่ พอขุนรามคำแหงมหาราชขึน้ ครองราชยทกี่ รุงสุโขทัยใน พ.ศ. ๑๘๒๒ นัน้ พระองค
ใชระบอบการปกครองแบบปตุราชาธิปไตยคือแบบพอปกครองลูก๔๗ เรื่ อ งนี้ ทำให นึ ก ถึ ง
คำประกาศของพระเจาอโศกมหาราชทีว่ า “ประชาชนทุกคนเปนลูกของขาฯ๔๘ พอขุนรามคำแหง
มหาราชทรงนิมนตพระสงฆจากนครศรีธรรมราชมาเผยแผพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ
ในกรุงสุโขทัย เราไดเห็นแลววา พระเจาอโศกมหาราชไดสงพระมหินทเถระและพระนาง
สังฆมิตตาเถรีผูเปนพระราชโอรสและพระราชธิดาไปประกาศพระศาสนาที่เกาะลังกา ดังนั้น
พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศซึ่งสืบทอดมาจากพระเถระและพระเถรีทั้งสองรูปนั้นยอมจะนำ
อุดมการณธรรมราชามาถึงกรุงสุโขทัยดวย
อยางไรก็ตาม อุดมการณธรรมราชาไมไดมาถึงกรุงสุโขทัยโดยผานเกาะลังกาเทานัน้ หาก
แตพระธรรมทูตของพระเจาอโศกมหาราชอีกสายหนึ่งที่นำโดยพระโสณะและพระอุตตระได
นำพระพุทธศาสนาไปเผยแผในดินแดนสุวรรณภูมทิ หี่ ลักฐานทางโบราณคดียนื ยันวาตอมาไดเปน
ดินแดนทีเ่ รียกวาอาณาจักรทวาราวดี มีเมืองหลวงตัง้ อยทู นี่ ครปฐมและมีเมืองสำคัญคืออทู อง
ในประเทศไทย๔๙ และมีเมืองทาทีส่ ำคัญชือ่ เมืองสะเทิม (สะโตง) หรือสุธรรมปุระตัง้ อยใู นพมา
ปจจุบนั อาณาจักรทวาราวดีสมัยนัน้ เปนดินแดนของมอญทีเ่ จริญรงุ เรืองอยปู ระมาณ ๕๐๐ ปก็
เสือ่ มอำนาจลง ในราว พ.ศ. ๑๖๐๐ เมือ่ พมาสถาปนาอาณาจักรพุกามขึน้ มาแลวไดยกทัพไปยึด
๔๗
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ลักษณะการปกครองประเทศไทยแตโบราณ, ๒๔๗๐ หนา ๑๐.
๔๘
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต),จารึกอโศก,หนา ๙๑.
๔๙
John Guy,Lost Kingdoms: Hindu-Buddhist Sculpture in Early Southeast Asia, The Metropolitan Museum of Art, New Work, p.19.
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ครองหัวเมืองมอญในดินแดนพมา สวนดินแดนของอาณาจักรทวาราวดีในฝง ไทยก็ถกู ผนวกเขา
เปนสวนหนึง่ ของอาณาจักรสุโขทัยในเวลาตอมา
เนือ่ งจากอาณาจักรทวาราวดีของมอญมีความเจริญรงุ เรืองมากอนทีพ่ มาจะตัง้ อาณาจักร
พุกาม ชาวมอญจึงมีอทิ ธิพลทางศาสนาและวัฒนธรรมเหนือชาวพมาในสมัยนัน้ แมจะเปนฝาย
แพสงคราม ชาวมอญก็สามารถเปลีย่ นชาวพมาในอาณาจักรพุกามใหหนั มานับถือพระพุทธศาสนา
เถรวาทตามแบบของมอญ และในชวงนี้เองนักปราชญชาวมอญไดแตงคัมภีรวาดวยหลักการ
ปกครองบานเมืองที่มีชื่อวาพระธรรมศาสตรซึ่งตรงกับภาษาบาลีวาธมฺมสตฺถํ เมื่อสถาปนา
กรุงสุโขทัยแลว พระมหากษัตริยไทยไดใชคัมภีรพระธรรมศาสตรนี้เปนหลักในการปกครอง
บานเมืองจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน๕๐
เมือ่ อาณาจักรพุกามเสือ่ มอำนาจลงเพราะถูกจีนรุกราน พระเจาฟารัว่ (มะกะโท)หรือ
พระเจาวะเรรุ (Wareru) ไดสถาปนาอาณาจักรมอญขึน้ ใหมโดยตัง้ เมืองหลวงอยทู เี่ มืองเมาะตะมะ
เมือ่ พ.ศ. ๑๘๓๐ ซึง่ ตรงกับรัชสมัยของพอขุนรามคำแหงมหาราช พระเจาฟารัว่ ทรงใหแตงคัมภีร
พระธรรมศาสตรขนึ้ ใหม โดยทำตนฉบับเปนภาษาบาลีแลวแปลเปนภาษามอญ ตอมาไดมกี าร
แปลจากภาษาบาลีเปนภาษาพมาถึง ๒ ครัง้ ๕๑ คัมภีรพ ระธรรมศาสตรนมี้ อี ทิ ธิพลอยางมาก
ตอการปกครองบานเมืองของกษัตริยในพมา มอญและไทย คัมภีรนี้มีบทบาทสำคัญในการ
ปลูกฝงอุดมการณธรรมราชาในดินแดนสุวรรณภูมิ ซึง่ เปนเหตุใหความหมายของธรรมราชาใน
ดินแดนแถบนีม้ คี วามแตกตางไปจากธรรมราชาสมัยพระเจาอโศกมหาราชในอินเดีย
ชาวมอญไมไดแตงคัมภีรพระธรรมศาสตรขึ้นมาใหมทั้งหมด หากแตดัดแปลงคัมภีร
มนูธรรมศาสตรของศาสนาพราหมณโดยแกไขปรับปรุงใหออกมาเปนคัมภีรพ ระธรรมศาสตรของ
พระพุทธศาสนา คัมภีรม นูธรรมศาสตรของอินเดียมีมาตัง้ แตสมัยพุทธกาล คัมภีรน กี้ ลาวถึงธรรม
คือหนาที่ท่ีมนุษยในวรรณะทั้งสี่ตองถือปฏิบัติเพื่อรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม
ธรรมทีว่ า นีไ้ มใชเปนเพียงจริยธรรมทีค่ วรปฏิบตั ิ แตเปนนิตธิ รรมหรือหลักกฎหมายทีท่ กุ คนตอง
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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ปฏิบตั ติ าม พระราชาก็ตอ งปฏิบตั ติ ามหลักนิตธิ รรมนีโ้ ดยไมสามารถจะบัญญัตกิ ฎหมายใหขดั หรือ
แยงกับสิง่ ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วแลวในคัมภีรม นูธรรมศาสตร ทัง้ นีเ้ พราะหลักนิตธิ รรมในคัมภีรน เี้ ปนหลัก
กฎหมายทีม่ นูคอื มนุษยคนแรกตามคติของศาสนาพราหมณไดรบั ฟงมาจากโอษฐของพระพรหมโดย
ตรงแลวนำมาถายทอดสืบตอกันมา หลักนิตธิ รรมทีป่ รากฏอยใู นคัมภีรม นูธรรมศาสตรจงึ ไมใชผลงาน
ของมนุษยแตเปนของพระพรหม เหตุนนั้ มนุษยทกุ คนจึงตองปฏิบตั ติ ามคัมภีรม นูธรรมศาสตร
พระราชาทรงมีหนาทีก่ ำกับดูแลใหทกุ คนตองปฏิบตั ติ ามหลักนิตธิ รรมนีแ้ ละเพือ่ การนีท้ รงมีอำนาจ
ในการวินจิ ฉัยตัดสินคดีความไปตามตัวบทกฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในคัมภีรม นูธรรมศาสตร ๕๒
ประเด็นสำคัญทีค่ มั ภีรพ ระธรรมศาสตรของพระพุทธศาสนาไดแกไขดัดแปลงจากคัมภีร
มนูธรรมศาสตรของศาสนาพราหมณ พอสรุปไดดงั นี้
๑. คัมภีรพ ระธรรมศาสตรของพระพุทธศาสนาไดตดั เรือ่ งพระพรหมผสู รางโลก เรือ่ ง
มนูในฐานะมนุษยคนแรกของโลกและเรือ่ งระบบวรรณะออกไป
๒. คัมภีรพ ระธรรมศาสตรยงั คงรักษาหลักนิตธิ รรมหรือระบบกฎหมายเอาไวเพือ่ ใชใน
การพิพากษาตัดสินคดีความตางๆ โดยตัดทิ้งประเด็นรายละเอียดปลีกยอยเชนเรื่องหามการ
แตงงานขามวรรณะออกไป
๓. คัมภีรพ ระธรรมศาสตรตดั ทิง้ สวนทีเ่ ปนหลักธรรมในศาสนาพราหมณและแทนทีด่ ว ย
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ประเทศไทยรับคัมภีรพระธรรมศาสตรมาจากมอญและปรับเปน
คัมภีรพ ระธรรมศาสตรของไทยตัง้ แตสมัยสุโขทัย๕๓ คัมภีรพ ระธรรมศาสตรของไทยยังคงรักษา
เนือ้ หาสวนใหญตามตนฉบับภาษาบาลีของมอญเอาไวแตไดเพิม่ สวนทีเ่ ปนราชศาสตรคอื กฎหมาย
ที่พระมหากษัตริยไทยทรงบัญญัติเพิ่มเติมในสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
เขาไปเปนสวนหนึ่งของคัมภีรพระธรรมศาสตร ดังที่พระอัยการลักพาของพระเจาอูทอง
กฎมณเฑียรบาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและกฎพระสงฆของพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราชก็ถูกประมวลมาเปนสวนหนึ่งของคัมภีรพระธรรมศาสตร แนนอนวา
กฎหมายทีพ่ ระมหากษัตริยไ ทยทรงบัญญัตเิ พิม่ เติมนัน้ ตองไมขดั หรือแยงกับหลักนิตธิ รรมในคัมภีร
พระธรรมศาสตร
๕๒
George Buhler, op.cit.,Chapter Vlll.
๕๓
Robert Lingat, op.cit. p.24.
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พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงใหชำระคัมภีร
พระธรรมศาสตรของไทยจนสำเร็จลุลว งใน พ.ศ. ๒๓๔๘ ขอทีว่ า คัมภีรพ ระธรรมศาสตรมคี วาม
สำคัญอยางไรตอการปกครองบานเมืองของไทยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยมปี รากฏชัดเจน
อยใู นคำประกาศพระราชปรารภในรัชกาลที่ ๑
คำประกาศพระราชปรารภนัน้ ลำดับความวา ในฝายพุทธจักร พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงใหชำระพระไตรปฎกสำเร็จเรียบรอยไปแลวจึงถึงเวลา
ทีฝ่ า ยราชอาณาจักรจะตองชำระคัมภีรพ ระธรรมศาสตร ดังขอความตอนหนึง่ ในประกาศพระราช
ปรารภที่วา
“แลฝายขางอาณาจักรนี้ กษัตริยผ จู ะดำรงแผนดินนัน้ อาศัยซึง่ โบราณราชนิตกิ ฎหมาย
พระอัยการอันกษัตริยแ ตกอ นบัญญัตไิ วไดเปนบรรทัดฐาน จึงพิพากษาตราสินเนือ้ ความราษฎร
ทัง้ ปวงไดโดยยุตธิ รรม...จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมจัดขาทูลละอองธุลพี ระบาท
ทีม่ สี ติปญ
 ญา...ชำระพระราชกำหนดบทพระอัยการอันมีอยใู นหอหลวงตัง้ แตพระธรรมศาสตร
ไปใหถกู ถวนตามพระบาลีและเนือ้ ความมิใหผดิ เพีย้ นซ้ำกันได จัดเปนหมวดเปนเหลาเขาไว” ๕๔
คำประกาศพระราชปรารภตอนนีแ้ สดงใหเห็นวาคัมภีรพ ระธรรมศาสตรมคี วามสำคัญตอ
การปกครองบานเมืองในฝายราชอาณาจักรเชนเดียวกันกับทีพ่ ระไตรปฎกมีความสำคัญตอการ
พระศาสนาในฝายพุทธจักร ดวยเหตุนี้ รัชกาลที่ ๑ จึงทรงใหชำระคัมภีรพ ระธรรมศาสตรตอ
จากการชำระพระไตรปฎก เมือ่ ชำระเสร็จแลว คัมภีรพ ระธรรมศาสตรเปนทีร่ จู กั กันในชือ่ ใหม
วา “กฎหมายตราสามดวง” เพราะเมือ่ ชำระแลวไดจารคัมภีรพ ระธรรมศาสตรลงในใบลานและ
ประทับตรา ๓ ดวง คือ ตราพระราชสีห ตราพระคชสีห และตราบัวแกว
คำประกาศพระราชปรารภในรัชกาลที่ ๑ แสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยไทยในสมัย
สมบูรณาญาสิทธิราชยไมสามารถใชอำนาจนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการไดตามอำเภอใจ
พระมหากษัตริยไ ทยแตโบราณทรงอาศัยทศพิธราชธรรมและคัมภีรพ ระธรรมศาสตรเปน “บรรทัด
ฐาน” ในการบัญญัตกิ ฎหมาย การบริหารและการพิพากษาคดีความ ดังนัน้ ธรรมราชาของไทย
๕๔

กำธร เลีย้ งสัจธรรม (บรรณาธิการ), กฎหมายตรา ๓ ดวง : ฉบับพิมพมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและ
การเมือง แกไขปรับปรุงใหม เลม ๑, สถาบันปรีดี พนมยงค, ๒๕๔๘, หนา ๓-๔.
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จึงเปนธรรมาธิปไตยเพราะเคารพธรรม ทัง้ ปฏิบตั ทิ ศพิธราชธรรมและยึดหลักนิตธิ รรมในคัมภีร
พระธรรมศาสตร ดวยเหตุนี้ กรมหมืน่ พิทยลาภพฤฒิยากร จึงกลาววา “คัมภีรพ ระธรรมศาสตร
ทำหนาทีเ่ ปนรัฐธรรมนูญของสยามมาเปนเวลาชานาน”๕๕
เมือ่ ประเทศไทยมีการเปลีย่ นแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริยท รงเปนพระประมุขใน พ.ศ. ๒๔๗๕ ความสำคัญของคัมภีรพ ระธรรมศาสตรกถ็ กู แทนที่
ดวยรัฐธรรมนูญ ดังนัน้ ความหมายของธรรมราชาในยุคปจจุบนั จึงเปลีย่ นจากแตเดิมทีธ่ รรมราชา
ทรงประพฤติทศพิธราชธรรมและยึดมัน่ ในคัมภีรพ ระธรรมศาสตร กลายมาเปนธรรมราชาคือ
พระราชาผทู รงประพฤติทศพิธราชธรรมและปฏิบตั ติ ามหลักนิตธิ รรมในรัฐธรรมนูญ
เราจึงเห็นไดวา แนวคิดเรือ่ งธรรมราชาในพระพุทธศาสนามีพฒ
ั นาการมาโดยลำดับ เริม่
ตัง้ แตจกั กวัตติสตู รในพระไตรปฎกกำหนดใหธรรมราชาตองเปนธรรมาธิปไตยและปฏิบตั ธิ รรม
คือกุศลกรรมบถ จักรวรรดิวตั รและราชสังคหวัตถุ ตอมาในสมัยพระเจาอโศกมหาราช ธรรมราชา
คือพระราชาผใู ชนโยบายธรรมวิชยั และปฏิบตั ธิ รรมตามแนวจักกวัตติสตู ร ตัง้ แตสมัยสุโขทัยเปน
ตนมา ธรรมราชา หมายถึงพระราชาผทู รงประพฤติทศพิธราชธรรมและดำรงมัน่ อยใู นคัมภีร
พระธรรมศาสตร ในสมัยปจจุบนั ธรรมราชาหมายถึงพระราชาผทู รงประพฤติทศพิธราชธรรม
และปฏิบตั ติ ามหลักนิตธิ รรมในรัฐธรรมนูญ

คัมภีรพระธรรมศาสตรกับทศพิธราชธรรม
อารัมภกถาหรือคำปรารภของคัมภีรพ ระธรรมศาสตรหรือกฎหมายตราสามดวงนีแ้ ตงเปน
ภาษาบาลีบอกทีม่ าทีไ่ ปของคัมภีรน ดี้ งั ตอไปนี้ “คัมภีรใ ดเปนประโยชนแกชาวโลก ปรากฏชือ่ วา
คัมภีรพระธรรมศาสตร อันพระมโนสารฤๅษี กลาวไวในเบื้องตนดวยมคธภาษา(บาลี) อัน
อาจารยนำสืบ ๆ กันมา มีอยแู ลวในรามัญประเทศ ดวยภาษารามัญ(ภาษามอญ) ในกาลบัดนี้
อันบุรษุ ผวู นิ จิ ฉัยยากจะหยัง่ รไู ดในสยามประเทศนี้ เหตุนนั้ ขาพเจาจักแตงคัมภีรพ ระธรรมศาสตร
นัน้ ดวยสยามภาษา(ภาษาไทย) ทานทัง้ หลายจงฟงคัมภีรน นั้ จากเรา”๕๖
๕๕

Dhanil Nivat, Prince. “The Old Siamese conception of the Monarchy”. JSS.VOL.36.(pt.2)
1946. p.93.
๕๖
กำธร เลีย้ งสัจธรรม (บรรณาธิการ), กฎหมายตรา ๓ ดวง, เลม ๑ อางแลว หนา ๗-๘.
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คัมภีรพ ระธรรมศาสตรของไทยกลาวถึงทีม่ าทีไ่ ปของคัมภีรน โี้ ดยเทาความถึงอัคคัญญสูตร
ตอนที่ประชาชนในสังคมบรรพกาลไดเลือกกษัตริยพระองคแรกในโลกมีพระนามวาพระเจา
มหาสมมติราชซึง่ อรรถกถาอัคคัญญสูตรระบุวา เปนพระโพธิสตั วคอื อดีตชาติของพระพุทธเจาของ
เรา๕๗ พระเจามหาสมมติราชทรงตั้งอำมาตยชื่อวามโนสารหรือมนุสารใหทำหนาที่พิพากษา
คดีความวันหนึง่ มโนสารอำมาตยตดั สินคดีความผิดพลาดแลวรสู กึ เสียใจจึงหนีออกไปบวชเปน
ฤๅษีบำเพ็ญสมณธรรมจนไดสมาบัติ ๘ แลวเหาะไปยังขอบจักรวาลเห็นตัวหนังสือภาษาบาลีถกู
จารึกไวทขี่ อบจักรวาลนัน้ “จึงกำหนดบาลีนนั้ แมนยำจำไดแลวกลับมาแตงเปนคัมภีรพ ระธรรม
ศาสตร”๕๘จากนัน้ มโนสารฤๅษีไดนำคัมภีรพ ระธรรมศาสตรไปสอนพระเจามหาสมมติราชใหทรง
ถือปฏิบตั สิ บื ไป ดังขอความในกฎหมายตรา ๓ ดวงตอไปนี้
“เหตุดงั นัน้ คัมภีรพ ระธรรมศาสตรนเี้ ปนสมุหบดีธรรมชือ่ มโนสาร มโนสารฤๅษีสงั่ สอนพระ
เจาพระมหาสมมติราช พระเจาพระมหาสมมติราชก็ตั้งอยูในราชธรรม ๑๐ ประการ ทรง
เบญจางคิกศีลเปนปรกติศลี และอัษฏางคิกศีลเปนอุโบสถศีล เมตตากรุณาแกสตั วทงั้ ปวงแลว
ทรงพระอุตสาหะมนสิการซึง่ คัมภีรพ ระธรรมศาสตรเปนนิจกาล”๕๙
คำสอนของมโนสารฤๅษีนแี้ บงออกเปน ๒ สวน คือ สวนแรกเปนหลักพุทธธรรมสำหรับ
ใหพระราชาถือปฏิบตั เิ พือ่ กำกับการใชพระราชอำนาจและสรางประโยชนสขุ แกประชาชนสวน
ทีส่ องคือหลักนิตธิ รรมของบานเมืองสำหรับใหพระราชาทรงใชในการพิพากษาตัดสินคดีความเพือ่
ผดุงความยุตธิ รรมในสังคม สวนทีส่ องนีเ้ ปนเนือ้ หาสวนใหญของคัมภีรพ ระธรรมศาสตรพระราชา
ตองศึกษาทรงจำหลักนิตธิ รรมในคัมภีรพ ระธรรมศาสตรอยตู ลอดเวลา
ขอความทีอ่ า งมานีแ้ สดงวาพระมหาสมมติราชผเู ปนพระโพธิสตั วทรงเปนกษัตริยต น แบบ
ของธรรมราชาในดินแดนสุวรรณภูมแิ ตธรรมทีพ่ ระมหาสมมติราชทรงประพฤติปฏิบตั ไิ มใชกศุ ล
กรรมบถจักรวรรดิวัตรและราชสังคหวัตถุในจักกวัตติสูตรพระคัมภีรธรรมศาสตรไดกำหนดให
ธรรมราชาในดินแดนสุวรรณภูมสิ มัยสมบูรณาญาสิทธิราชยทรงถือปฏิบตั ธิ รรมดังตอไปนี้
๕๗
ที.ปา.อ.๓/๘๗.
๕๘
กำธร เลีย้ งสัจธรรม (บรรณาธิการ), กฎหมายตรา ๓ ดวง, เลม ๑ อางแลว หนา ๑๓.
๕๙
เพิง่ อาง, หนาเดียวกัน.
๖๐
ขุ.ชา.๒๘/๑๙๙/๗๗.
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๑. ทศพิธราชธรรม หรือราชธรรม ๑๐ ประการ
๒. การรักษาศีล ๕ เปนปรกติและรักษาศีล ๘ ในวันอุโบสถ
๓. มีความเมตตากรุณาตอสัตวทงั้ ปวง
๔. ดำเนินตามหลักนิตธิ รรมในคัมภีรพ ระธรรมศาสตร

ทศพิธราชธรรมกำกับการใชพระราชอำนาจ
พระพุทธเจาทรงแสดงทศพิธราชธรรมหรือราชธรรม ๑๐ ประการไวในนิทานชาดก
เรือ่ งมหาหังสชาดกซึง่ แปลวาชาดกขนาดยาวทีว่ า ดวยเรือ่ งหงส๖๐ ในชาดกเรือ่ งนี้ พระพุทธเจา
ไมไดสอนราชธรรมโดยตรง แตทรงเลานิทานชาดกเรือ่ งนีแ้ ลวสอดแทรกราชธรรม ๑๐ ประการ
ไวในบทสนทนาของตัวละครในนิทานชาดกดังมีเรือ่ งยอตอไปนี้
พญาหงสทองชื่อธตรัฐซึ่งเปนหงสโพธิสัตวติดบวงของนายพรานจึงถูกจับตัวไปถวาย
พระเจากรุงพาราณสี หงสผเู ปนบริวารคใู จชือ่ สุมขุ แมตนเองไมตดิ บวงก็ไมยอมทอดทิง้ นาย ได
อาสาติดตามนายไปเฝาพระราชาดวยโดยไมคดิ เกรงกลัวภัยทีจ่ ะตามมา เมือ่ ไดเขาเฝาพระราชา
ในพระราชวัง พญาหงสทองโพธิสัตวไดสนทนาธรรมกับพระราชา ตอนหนึ่งพญาหงสทองทูล
ถามพระราชาวา ทรงไมประมาทมัวเมาอยหู รือ ทรงกลัวตายหรือไม พระราชตรัสตอบวา “เรา
เห็นวาอายุในอนาคตยังอีกยาวนาน เราดำรงตนอยใู นธรรม ๑๐ ประการจึงไมกลัวตาย เราเห็น
กุศลธรรมเหลานีว้ า มีอยใู นตนเอง คือ ทาน (การให) ศีล (ความประพฤติดงี าม) บริจาค (การ
เสียสละ) อาชชวะ (ความซือ่ ตรง) มัททวะ (ความออนโยน) ตบะ (ความเพียรเผากิเลส) อักโกธะ
(ความไมโกรธ) อวิหงิ สา (ความไมเบียดเบียน) ขันติ (ความอดทน) อวิโรธนะ (ความไมคลาด
จากธรรม) เมือ่ เห็นเชนนัน้ ปตแิ ละโสมนัสไมใชนอ ยยอมเกิดมีแกเรา”๖๑
นิทานชาดกเรื่องนี้แสดงใหเห็นวาพระราชาในอดีตไดชื่อวาเปนธรรมราชาเพราะทรง
ประพฤติทศพิธราชธรรม แตเนือ่ งจากทศพิธราชธรรมนีเ้ ปนเรือ่ งเลาสอดแทรกอยใู นนิทานชาดก
ทีพ่ ระอรรถกถาจารยผอู ธิบายพระไตรปฎกไดขยายความไวโดยยอในทีแ่ หงเดียวคืออรรถกถามหา
๖๑
ขุ.ชา.๒๘/๑๙๙/๗๗.
๖๒
ขุ.ชา.อ. ๘/๒๔๐/๒๘๒-๒๘๓.

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

24

หังสชาดก ๖๒ ชาวพุทธในอินเดียและเกาะลังกาในสมัยพระเจาอโศกมหาราชจึงไมไดใหความ
สำคัญแกทศพิธราชธรรมเทากับจักรวรรดิวัตรที่มาในจักกวัตติสูตรซึ่งพระอรรถกถาจารยได
อธิบายขยายความไวอยางพิสดารในทีห่ ลายแหง๖๓ ทศพิธราชธรรมเพิง่ ไดรบั ความสนใจอยาง
จริงจังวาเปนธรรมสำหรับใหพระราชานำไปประยุกตใชในการปกครองบานเมือง ก็ตอ เมือ่ มีการ
แตงคัมภีรพ ระธรรมศาสตรในดินแดนสุวรรณภูมกิ อ นการสถาปนากรุงสุโขทัยไมนานนัก
เนือ่ งจากอรรถกถามหาหังสชาดกอธิบายความหมายของทศพิธราชธรรมไวโดยยนยอจึง
ขอขยายความทศพิธราชธรรมแตละขอโดยเทียบเคียงกับกุศลกรรมบถ ๑๐ จักรวรรดิวตั ร ๕ และ
ราชสังคหวัตถุ ๔ ซึง่ เปนราชธรรมตามนัยแหงอรรถกถาจักกวัตติสตู ร ดังตอไปนี้
๑. ทาน (การให) ธรรมราชาทรงบำเพ็ญทาน ๒ อยางคือ (๑) อามิสทาน การใหสงิ่ ของ
เพื่อสงเคราะหประชาชนตามหลักราชสังคหวัตถุขอสัมมาปาสะ คือการผูกใจประชาชนดวย
มอบทุนทรัพยเพือ่ สงเสริมอาชีพ และ (๒) ธรรมทาน การใหธรรมเปนทานซึง่ รวมถึงวิทยาทาน
การใหความรูเปนทาน ดังที่พระเจาอโศกมหาราชทรงใหสอนธรรมแกประชาชน พระมหา
ธรรมราชาลิไทยทรงแตงพระราชนิพนธเรือ่ งไตรภูมพิ ระรวง เปนตน
๒. ศีล (ความประพฤติดงี าม) หมายถึงการรักษาศีล ๕ และศีลอุโบสถ(ศีล ๘) กุศลกรรมบถ
ทีเ่ ปนการทำความดีทางกายและทางวาจาจัดรวมอยใู นศีล ๕ นี้ การทีพ่ ระเจาอโศกมหาราชทรง
สัง่ หามฆาสัตวบชู ายัญ จัดเขาในเรือ่ งการรักษาศีลนีด้ ว ย
๓. บริจาค (การเสียสละ) หมายถึงการเสียสละความสุขสวนพระองคเพือ่ ประโยชนสขุ
ของมหาชน ดังพุทธพจนทวี่ า “ถาเห็นวาจะไดความสุขทีย่ งิ่ ใหญเพราะสละความสุขเล็กนอย บุคคล
ควรสละความสุขเล็กนอยเพือ่ ความสุขทีย่ งิ่ ใหญ” ๖๔
๔. อาชชวะ (ความซือ่ ตรง) หมายถึงธรรมราชาทรงมีความซือ่ ตรงตอประชาชน และ
ทรงพิพากษาคดีความดวยความเทีย่ งธรรม ดังพุทธภาษิตทีว่ า “บุคคลไมชอื่ วาเทีย่ งธรรม เพราะ
เหตุทตี่ ดั สินคดีโดยความผลุนผลัน สวนผใู ดเปนบัณฑิต วินจิ ฉัยคดีและสิง่ ทีไ่ มใชคดีทงั้ สอง ตัดสิน
๖๓
เชน องฺ.อ.๒/๑๒๑; ที.ปา.อ.๓/๕๔.
๖๔
ขุ.ธ.๒๕/๓๑/๕๓.
๖๕
ขุ.ธ.๒๕/๒๙/๔๙.
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บุคคลคนอืน่ โดยความละเอียดลออ โดยธรรม สม่ำเสมอ ผนู นั้ อันธรรมคมุ ครองแลว เปนผมู ี
ปญญา เราเรียกวา ผเู ทีย่ งธรรม” ๖๕ บุคคลผเู ทีย่ งธรรมเปนคนทีป่ ราศจากอคติหรือความลำเอียง
๔ ประการ คือ ฉันทาคติ ลำเอียงเพราะชอบ โทสาคติ ลำเอียงเพราะชัง โมหาคติ ลำเอียง
เพราะหลง ภยาคติ ลำเอียงเพราะกลัว ธรรมราชาผเู ทีย่ งธรรมชือ่ วาปฏิบตั ติ ามจักรวรรดิวตั ร
ขอทีว่ า ดวย อธรรมการนิเสธนา คือการปองกันและแกไขมิใหเรือ่ งเลวรายเดือดรอนเกิดขึน้ ใน
บานเมือง
๕. มัททวะ (ความออนโยน) หมายถึงปฏิบตั ติ อ ผอู นื่ ดวยความออนโยนทัง้ ทางกายและ
ทางวาจา ชือ่ วามีราชสังคหวัตถุขอ วาชเปยยะ ความมีวาจาออนหวานนารัก นอกจากนีย้ งั เปน
การปฏิบัติจักรวรรดิวัตรขอปริปุจฉาคือการปรึกษาหารือนักบวชและนักปราชญราชบัณฑิต
ธรรมราชาควรเขาไปปรึกษาหารือกับทานเหลานัน้ ดวยความออนนอมถอมตน
๖. ตบะ (ความเพียรเผากิเลส) หมายถึงการรักษาศีลอุโบสถทุกวันพระหรือวันธรรมสวนะ
และการทำความดีทางใจดวยปฏิบตั ิกศุ ลกรรมบถสามขอสุดทายและงดเวนอบายมุขทัง้ ปวง ดัง
ทีพ่ ระเจาอโศกมหาราชทรงหามจัดงานรืน่ เริง๖๖ และหามลาสัตวเพือ่ ความสนุกสนานแตใหจดั
ธรรมยาตราคือเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบลแทน๖๗ ในสมัยสุโขทัยก็มกี ารรับ
ศีลฟงธรรมทุกวันธรรมสวนะ นัน่ คือพอขุนรามคำแหงมหาราชทรงสรางพระแทนมนังคศิลาไว
กลางดงตาล เพือ่ นิมนตพระสงฆมาแสดงธรรมแกเจานายขาราชการและประชาชนทุกวันธรรม
สวนะ สวนในวันธรรมดาพระองคเสด็จขึน้ ประทับบนพระแทนเพือ่ วาราชการบานเมือง
๗. อักโกธะ (ความไมโกรธ) ทานหมายถึงเมตตา ความรัก๖๘ ธรรมราชาทรงรักประชาชน
เหมือนพอแมรกั ลูก ดังทีพ่ ระเจาอโศกมหาราช ทรงประกาศวา “ประชาชนทุกคนเปนลูกของ
ขาฯ ขาฯยอมปรารถนาเพือ่ ลูกชายหญิงของขาฯ วา ขอเขาทัง้ หลายพึงประสบสิง่ ทีเ่ ปนประโยชน
เกือ้ กูลและความสุขทัง้ ทีเ่ ปนไปในโลกนีแ้ ละโลกหนาทุกประการฉันใด ความปรารถนาของขาฯ
๖๖
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโฺ ต), จาริกอโศก, หนา ๓๖.
๖๗
เพิง่ อาง หนา ๔๗.
๖๘
ขุ.ชา.อ.๘/๒๔๐/๒๘๓.
๖๙
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโฺ ต),จาริกอโศก, หนา ๙๑.
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ตอประชาชนทั้งปวงยอมเปนฉันนั้นเหมือนกัน”๖๙ความเมตตายอมนำไปสูการดำเนินการตาม
จักรวรรดิวตั รขอธรรมิการักขาคือจัดการรักษาอันชอบธรรมใหแกประชาชน
๘. อวิหงิ สา (ความไมเบียดเบียน) ทานหมายถึงกรุณาคือความสงสาร๗๐ ธรรมราชามี
ความกรุณาจึงหลีกเลีย่ งการเอาชนะดวยสงครามคือการยกทัพออกไปรุกรานสังหารผลาญชีวติ
ผอู นื่ ดังทีพ่ ระเจาอโศกมหาราชทรงยุตสิ งครามวิชยั และหันไปใชพระราโชบายธรรมวิชยั คือการ
เอาชนะดวยธรรม ซึง่ ตรงกับจักรวรรดิวตั รขอธรรมาธิปไตย
๙. ขันติ (ความอดทน) หมายถึงทนลำบากอันเนือ่ งมาจากทุกขเวทนา ทนตรากตรำทำงาน
หนักติดตอกันยาวนานและทนเจ็บใจเมื่อถูกวารายหรือหมิ่นประมาท ดังที่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยหู วั รัชกาลที่ ๕ พระราชทานพระบรมราโชวาทแกเจาฟามหาวชิรณ
ุ หิศ วา
“การทีเ่ ปนเจาแผนดินไมใชสำหรับมัง่ มี ไมใชสำหรับคุมเหงคนเลนตามชอบใจ มิใชเกลียดไวแลวจะ
ไดแกเผ็ด มิใชเปน ผสู ำหรับจะกินนอนสบาย...เปนเจาแผนดินสำหรับแตเปนคนจน และเปนคนที่
อดกลัน้ ตอสุขและทุกข อดกลัน้ ตอความรักและความชังอันจะเกิดฉิวขึน้ มาในใจหรือมีผยู ยุ ง” ๗๑
๑๐. อวิโรธนะ (ความไมคลาดจากธรรม) หมายถึงการใชราชธรรมกำกับการใชพระราช
อำนาจใหอยภู ายในขอบเขตทีพ่ อดีพองาม ธรรมราชาจึงทรงเคารพธรรม ถือธรรมเปนใหญคอื
เปนธรรมาธิปไตยโดยยึดมัน่ ในหลักนิตธิ รรมตามคัมภีรพ ระธรรมศาสตรหรือรัฐธรรมนูญในยุค
ปจจุบนั ดังพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั รัชกาลปจจุบนั ทีว่ า “ขอยืนยันวา ไม
เคยสั่งการอะไรที่ไมมีกฎเกณฑของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พระราชบัญญัติตางๆ
ทำถูกตองตามรัฐธรรมนูญทุกอยาง...ไมเคยทำอะไรตามใจชอบเลย ตัง้ แตเปนพระมหากษัตริย
มีรัฐธรรมนูญหลายฉบับแลวก็ทำมาหลายสิบป ไมเคยทำอะไรตามใจชอบ ถาทำตามใจชอบ
บานเมืองลมจมมานานแลว” ๗๒

๗๐
ขุ.ชา.อ.๘/๒๔๐/๒๔๓.
๗๑
พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ ๕ พระราชทานสมเด็จเจาฟามหาวชิรณ
ุ หิศ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ร.ศ.๑๑๒.
๗๒
พระราชดำรัส ณ พระตำหนักเปย มสุข วังไกลกังวล วันอังคาร ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙.
๗๓
“พระราชวงศพระรวง”, วิกพิ เี ดีย สารานุกรมเสรี. ๒๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๗.
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สุโขไทยธรรมราชาไมใชเทวราชา
พระมหากษัตริยใ นราชวงศสโุ ขทัยไดพระนามวาธรรมราชาซึง่ หมายถึงพระราชาผทู รง
ทศพิธราชธรรมและสถิตมัน่ ในหลักนิตธิ รรมตามนัยแหงคัมภีรพ ระธรรมศาสตร กษัตริยส โุ ขทัย
ทีไ่ ดพระนามวาธรรมราชามี ๔ พระองค คือ พระมหาธรรมราชาลิไทย พระมหาธรรมราชา
ลือไทย พระมหาธรรมราชาไสลือไทย พระมหาธรรมราชาบรมปาล ๗๓
ในชวงเวลาเดียวกันกับที่พระมหาธรรมราชาลิไทยครองราชยอยูที่กรุงสุโขทัยระหวาง
พ.ศ. ๑๘๙๐ - ๑๙๑๙ นัน้ พระเจาอทู องปฐมกษัตริยแ หงราชวงศอทู องเสด็จขึน้ ครองราชยที่
กรุงศรีอยุธยาเมือ่ พ.ศ.๑๘๙๓ มีพระนามตามทีป่ รากฏในพระอัยการลักพาวา “สมเด็จพระเจา
รามาธิบดีศรีบรมจักรพรรดิราชาธิราช”๗๔ ในราชวงศอูทองซึ่งเปนราชวงศแรกแหงกรุง
ศรีอยุธยามีพระมหากษัตริย ๓ พระองค คือ สมเด็จพระเจารามาธิบดีศรีบรมจักรพรรดิ
ราชาธิราช (พระเจาอทู อง) สมเด็จพระราเมศวรและสมเด็จพระรามราชาธิราช๗๕ พระมหา
กษัตริยแ ตละพระองคทรงมีคำวา “พระรามือยใู นพระนามซึง่ ทำใหดเู หมือนวาพระมหากษัตริย
แหงกรุงศรีอยุธยาเปนเทพอวตารตามหลักศาสนาพราหมณอันตางจากคติเรื่องธรรมราชา
แหงกรุงสุโขทัยในยุคเดียวกัน
คติทวี่ า พระมหากษัตริยเ ปนเทพอวตารนีแ้ พรหลายอยใู นราชอาณาจักรขอมสมัยนัน้ ซึง่ ตัง้
เมืองหลวงอยทู นี่ ครธม นัน่ คือแนวคิดเรือ่ งเทวราชาในศาสนาพราหมณอนั ตางจากแนวคิดเรือ่ ง
ธรรมราชาในพระพุทธศาสนาคำวาเทวราชาหมายถึงพระราชาผเู ปนเทพอวตารลงมาเกิดเปน
พระราชาปกครองแผนดินในโลกมนุษย พระราชาจึงมีฐานะกึง่ เทพกึง่ มนุษยเทพทีว่ า นีม้ ที งั้ ทีเ่ ปน
พระวิษณุหรือพระนารายณและพระศิวะตามหลักศาสนาพราหมณ๗๖ เนื่องจากกษัตริยขอม
นับถือศาสนาพราหมณจงึ มีคติความเชือ่ วาพระราชาคือเทพผอู วตารมาปกครองบานเมือง ถา
พระราชาองคใดเปนอวตารของพระวิษณุวษิ ณุกม็ คี ำวาพระรามหรือพระวิษณุอยใู นพระนามของ
๗๔
กำธร เลีย้ งสัจธรรม (บรรณาธิการ), กฎหมายตรา ๓ ดวง, เลม ๒ หนา ๑๑๐.
๗๕
“ราชวงศอทู อง.” วิกพิ เี ดีย สารานุกรมเสรี. ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗.
๗๖
“Devaraja.” Wikipedia, The Free Encyclopedia. 27 July 2014.
๗๗
“พระเจาสุรยิ วรมันที่ ๒.” วิกพิ เี ดีย สารานุกรมเสรี. ๒๙ เม.ย.๒๕๔๗.
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พระราชาองคนั้น เชน พระเจาสุริยวรมันที่ ๒ ผูสรางปราสาทนครวัดอันยิ่งใหญ เพื่อบูชา
พระวิษณุไดรบั การเฉลิมพระนามวา “พระเจาบรมวิษณุโลก”๗๗
แมจะมีคำวาพระรามผสมอยใู นพระนามของกษัตริยแ หงกรุงศรีอยุธยานัน่ ก็ไมไดหมาย
ความวาพระมหากษัตริยไ ทยจะเปนเทวราชาเหมือนอยางกษัตริยข อมทัง้ นีเ้ พราะเหตุผลทีว่ า แม
พระมหากษัตริยของไทยจะมีคำวาพระรามรวมอยูในพระนามก็ตาม พระองคก็ยังคงเปน
ธรรมราชาตามคติแหงพระพุทธศาสนาเพราะทรงเปนเพียงสมมติเทพไมใชเทพอวตาร
เทพหรือเทวดาในพระพุทธศาสนา มี ๓ อยาง คือ๗๘
๑. สมมติเทพ (เทวดาโดยสมมติ) ไดแก พระราชา พระราชกุมาร และพระราชเทวี
๒. อุปปตติเทพ (เทวดาโดยกำเนิด) ไดแกเทวดาในสวรรคและพรหมในพรหมโลก
๓. วิสทุ ธิเทพ (เทวดาโดยความบริสทุ ธิ)์ ไดแกพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาและ
พระอรหันตสาวกทัง้ หลาย
พระมหากษัตริยไ ทยทรงไดรบั การสมมติใหเปนเทพคือเทวดา พระองคไมใชอปุ ปตติเทพ
หรือเทวดาทีอ่ วตารคือแบงภาคลงมาปกครองโลกมนุษย ดังนัน้ แมพระมหากษัตริยไ ทยจะมีคำวา
พระรามผสมอยใู นพระนามก็เปนแตเพียงสมมติเทพเทานัน้ พระองคยงั คงเปนธรรมราชาผทู รง
ทศพิธราชธรรมตามคติพระพุทธศาสนาอยนู นั่ เองดังจะเห็นไดจากพระนามของสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถแหงกรุงศรีอยุธยาซึง่ มีทงั้ คำวาพระรามและทศพิธราชธรรมรวมอยดู ว ยกันในสรอย
พระนามดังนี้
“สมเด็จพระเจารามาธิบดีบรมไตรโลกนารถมหามงกุฎเทพยมนุษวิสุทธิสุริยวงษองค
พุทธางกูรบรมบพิตรพระพุทธเจาอยหู วั ทรงทศพิธราชธรรมถวัลราชประเวณีศรีบรมกษัตราธิราช
พระบาท ธ ดำรงภูมมิ ณฑล สกลสีมาประชาราษฎร บรมนาถบพิตร”๗๙
แมพระนามของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยหู วั รัชกาลที๗
่ แหงกรุงรัตนโกสินทร
ก็มคี ำวา “รามาธิบดี” “ทศพิธราชธรรม” และ”ธรรมราชา” รวมกันอยใู นสรอยพระนาม ดัง
ตอไปนี้
๗๘
ขุ.จู.๓๐/๒๑๔/๑๑๒.
๗๙
กำธร.เลีย้ งสัจธรรม (บรรณาธิการ), กฎหมายตรา ๓ ดวง, เลม ๑, อางแลว หนา ๕๑.
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“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก มหันตเดชดิลกรามาธิบดี เทพยปรียา
มหาราชรวิวงศ อสัมภินพงศพีระกษัตร บุรุษรัตนราชนิกโรดม ...จุฬาลงกรณราชวรางกูร
มหามกุฏวงศวีรสูรชิษฐ ราชธรรมทศพิธอุตกฤษฎานิบุณย อดุลยฤษฎาภินิหาร ... สุโขทัย
ธรรมราชา... ปรมินทรธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระปกเกลาเจาอยหู วั ”๘๐
ขอนี้หมายความวาทั้งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยหู วั ทรงเปนสมมติเทพและธรรมราชาผทู รงทศพิธราชธรรมตามคติทางพระพุทธศาสนา

บทสรุป
พระราชาตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึงผูไดรับการสมมติหรือคัดเลือกใหเปนผู
ปกครอง ทีเ่ รียกวาพระมหาสมมติราช คติเรือ่ งพระมหาสมมติราชนีท้ ำใหพระราชาในพระพุทธ
ศาสนาไมใชเทพอวตารแบบเทวราชา พระมหาสมมติราชผเู ปนพระราชาพระองคแรกในโลกคือ
พระโพธิสตั วผบู ำเพ็ญบารมีตอ มาจนสำเร็จเปนพระพุทธเจาของเรา พระราชาทุกพระองคไมวา
จะเปนพระโพธิสตั วหรือไมกต็ ามลวนตองปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ สรางความยินดีพอใจแกประชาชนผใู ต
ปกครองสมกับตำแหนงราชาทีแ่ ปลวาผทู ำใหประชาชนยินดีพอใจ เมือ่ พระราชาปฏิบตั ธิ รรมจึง
ไดชอื่ วาเปนธรรมราชา
คำวาธรรมราชาหมายถึง (๑) ธรรมิกราช คือพระราชาผปู ระพฤติธรรมเพือ่ สรางความ
ยินดีพอใจแกประชาชน และ (๒) ธรรมาธิปไตย คือผถู อื ธรรมเปนใหญและใชราชธรรมกำกับ
การใชพระราชอำนาจ
ในความหมายแรก ธรรมราชาทรงถือวายศและอำนาจไมไดมไี วเพือ่ อัตตหิตสมบัติคอื
สำหรับสรางความยิง่ ใหญและประโยชนสขุ สวนพระองคเทานัน้ แตยศและอำนาจมีไวเพือ่ ปรหิต
ปฏิบตั ิคอื เปนเครือ่ งมือสำหรับสรางประโยชนสขุ แกประชาชนจำนวนมาก ธรรมราชายอมรับวา
การสงเคราะหประชาชนเปนธรรมคือหนาทีข่ องพระองค ดังนัน้ ธรรมราชาผยู งิ่ ใหญทงั้ หลาย
จึงถือเปนหนาทีท่ จี่ ะตองผูกใจประชาชนดวยราชสังคหวัตถุ จักรวรรดิวตั รและทศพิธราชธรรม
๘๐

“พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยหู วั .” วิกพิ เี ดีย สารานุกรมเสรี. ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗.
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ในความหมายที่ ๒ ธรรมราชาทรงเปนธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ เคารพธรรม
อาศัยราชธรรมกำกับการใชพระราชอำนาจใหอยใู นขอบเขตทีเ่ หมาะควร เพราะมีธรรมกำกับ
ตลอดเวลา ธรรมราชาจึงไมกลายเปนทรราชผใู ชอำนาจเปนธรรม พระเจาอโศกมหาราชทรง
เปนตนแบบของธรรมราชาผหู นั มาใชนโยบายธรรมวิชยั แทนสงครามวิชยั พระมหาธรรมราชา
ลิไทยเปนกษัตริยผ ทู รงศีลทรงธรรมประพฤติธรรมตามหลักทศพิธราชธรรมและหลักนิตธิ รรมใน
คัมภีรพ ระธรรมศาสตร
พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
รัชกาลปจจุบนั เนือ่ งในพระราชพิธบี รมราชาภิเษกเมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๓ ทีว่ า “เราจะครองแผนดิน
โดยธรรมเพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยามื นับเปนการประกาศอยางเปนทางการครั้ง
แรกวาพระองคจะทรงทำหนาทีข่ องธรรมราชาดวยการประพฤติทศพิธราชธรรมเพือ่ ประโยชน
สุขของมหาชนชาวไทยและดวยการดำเนินตามหลักนิติธรรมในรัฐธรรมนูญ ตลอดเวลากวา
๖๐ ปที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลปจจุบันไดทรงงานหนักเพื่อประโยชนสุขแหง
พสกนิกร พระองคจงึ ทรงเปนพอหลวงของปวงชนชาวไทยและทรงเปนแบบอยางแหงธรรมราชา
ยุคปจจุบันที่ทรงใชนโยบายธรรมวิชัยในรูปแบบของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกวา
๔,๐๐๐ โครงการเพือ่ เอาชนะความทุกขยากของประชาชนชาวไทย

