
ธรรมราชา 1

เรือ่งทีก่ำหนดใหนำเสนอในโอกาสน้ี คอื เรือ่ง ธรรมราชา คำสัน้ ๆ ทีม่คีวามหมาย
กวางขวางมากเพราะธรรมราชาเปนอดุมการณทางการเมอืงการปกครองตามคตทิางพระพทุธ
ศาสนาที่ไดรับการนำไปประยุกตใชในดินแดนที่นับถือพระพุทธศาสนาหลายแหง

ดังนั้นแนวคิดเรื่องธรรมราชาจึงไมเคยหยุดน่ิงเพราะมีการนำไปปรับใชใหเหมาะกับ
สภาพสังคมในยุคตางๆต้ังแตสมยัพระพุทธเจาจนถึงปจจบุนั เพือ่ตดิตามพัฒนาการของแนวคิด
เรือ่งธรรมราชาใหตลอดสาย เราจึงจำเปนตองดบูรบิททางสงัคมประกอบการศกึษาความหมาย
ของคำวา “ราชา” “ธรรมราชา” และ “สโุขทยัธรรมราชา” วา

คำทัง้สามน้ีมคีวามเปนมาอยางไรและมีการคล่ีคลายขยายตัวไปตามยุคตามสมัยอยางไร
บาง

คำทีส่ามคือ “สโุขทัยธรรมราชา นัน้เปนสรอยพระนามของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยหูวั รชักาลที ่๗ พระนามของพระองคเปนชือ่ของสถาบนัพระปกเกลาผเูปนเจาภาพของ
งานน้ี

ธรรมราชา
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ศาสตราจารย,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์

* เรยีบเรยีงจากปาฐกถานำ แสดง ณ หองคอนเวนชัน่เซน็เตอร  โรงแรมรามาการเดนส เนือ่งในการประชมุ
วชิาการของสถาบันพระปกเกลา ครัง้ท่ี ๑๕ ประจำป ๒๕๕๖ เมือ่วนัที ่๗ กมุภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๗ ในโอกาสเฉลิมฉลอง
๑๒๐ ป พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยหูวั
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ราชาคือผูสรางความยินดีพอใจใหประชาชน
เรือ่งราวความเปนมาของคำวา “ราชา” ปรากฏอยใูนพระสตูรทีม่ชีือ่วา อคัคญัญสูตร๑

ซึง่นกัปราชญทางพระพุทธศาสนาถือวาเปนหนังสือวาดวยตนกำเนิดของโลก (The Book of
Genesis) ตามคติทางพระพุทธศาสนา ผูที่ประสงคจะเรียนรูเรื่องการกอกำเนิดของโลกและ
กำเนดิของมนุษยคนแรกในโลกตามคติทางพระพุทธศาสนาควรศึกษาอัคคญัญสูตร พระสูตรน้ี
พดูถึงการกอกำเนดิของโลกและตนกำเนดิของมนษุยดวยมมุมองแบบทฤษฎวีวัิฒนาการคอืไมมี
เรื่องพระพรหมหรือพระเจาสรางโลกเขามาเกี่ยวของเหมือนอยางท่ีพบในศาสนาเทวนิยมแต
อยางใด

อคัคญัญสตูรกลาวถงึชมุชนบรรพกาลทีม่จีำนวนคนเพิม่มากขึน้ ปญหาเรือ่งการขาดแคลน
อาหารก็ตามมา ในเบ้ืองตนแตละครอบครัวแบงกนัเก็บเก่ียวขาวสาลีทีเ่กดิข้ึนเองตามธรรมชาติ
มาบริโภคเทาทีจ่ำเปนโดยไมมกีารสะสมสวนเกิน นัน่คอืพวกเขาเก็บเก่ียวขาวสาลีเฉพาะเวลาท่ี
ตองการบริโภคเทานัน้ ขาวสาลีตามธรรมชาติจงึเพียงพอสำหรับทกุคน ตอมาคนบางพวกเกิด
ความโลภมากไดสะสมขาวสาลไีวเกนิความตองการทำใหขาวสาลขีองกลางขาดแคลนจงึตองมกีาร
ตกลงแบงปนทีด่นิใหแตละครอบครวัปลกูขาวสาลกัีนเอง แตกเ็กดิกรณพีพิาทแยงสิทธใินทีด่นิ
ทำกนิบาง มกีารขโมยขาวสาลีของกันและกันบาง สมาชิกของชุมชนจึงตกลงกันวาจะคัดเลือก
ผปูกครองขึน้มาคนหน่ึงใหทำหนาทีก่ำกบัดแูลไมใหเกดิการทะเลาะววิาทและชวยยตุกิรณพีพิาท
ทีเ่กดิขึน้โดยยินดแีบงปนผลประโยชนเปนคาตอบแทนแกผปูกครองนัน้ ขอตกลงน้ีคอืจดุเริม่ตน
ของการเกิดชนช้ันปกครองท่ีเรียกวาวรรณะกษัตริย บุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกใหทำหนาที่
ปกครองเปนคนแรกเรียกวาพระมหาสมมติราช หมายถึงผูที่มหาชนคัดเลือกมาใหทำหนาที่
ปกครองเพือ่รกัษาความสงบเรยีบรอยในสงัคม ดงัน้ัน พระพทุธเจาจงึตรสัวา “เพราะเปนผทูี่
มหาชนสมมติ คำวา พระมหาสมมติ จงึอบุตัขิึน้เปนอนัดบัแรก” ๒

โดยนัยนี ้ผปูกครองน้ียอมมีหนาทีใ่นการแบงปนทีท่ำนาและมีอำนาจกำกบัดแูลสิทธใิน
ทีท่ำกนิใหกบัประชาชนเนือ่งจากเปนใหญในทีท่ำนา(เขตตะ) เขาจงึไดชือ่วาขตัตยิะหรอืกษตัรยิ

๑ ท.ีปา.๑๑/๕๑/๘๗.๒ ท.ีปา.๑๑/๖๓/๑๐๒.
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ดงัพทุธพจนทีว่า “เพราะเปนใหญยิง่แหงทีน่าทัง้หลาย ดงัน้ีแล คำวา กษตัรยิ กษตัรยิ จงึอบุตัิ
ขึน้เปนอนัดบัทีส่อง”๓ คำวากษตัรยินีม้คีวามหมายใกลเคยีงกบัคำวา “พระเจาแผนดนิ ืในภาษา
ไทย

ผทูีไ่ดรบัเลอืกเปนกษตัรยิตองทำหนาทีแ่บงปนทีด่นิทำกนิโดยไมมอีคตหิรอืความลำเอยีง
และตองรกัษาความสงบเรยีบรอยในสงัคมดวยความยตุธิรรมจนผใูตปกครองเกดิความยนิดพีอใจ
ในการปฏบิตัหินาทีข่องเขา ดวยเหตนุีผ้ปูกครองจงึไดอกีชือ่หนึง่วา ราชา แปลวาผสูรางความ
ยนิดพีอใจใหกบัประชาชน ดงัพระบาลทีีว่า “ธมเฺมน ปเร รเฺชตีต ิโข ... ราชา แปลวา “ชือ่วา
ราชาเพราะเปนผทูำใหคนเหลาอ่ืนยนิดพีอใจโดยธรรม” ๔  อรรถกถาแหงจกักวตัตสิตูรอธบิาย
วา คำวา ราชา หมายถึงผทูำใหประชาชนยินดพีอใจโดยธรรมคือสงัคหวัตถ ุ๔ ประการ๕

อคัคญัญสตูรไดแสดงใหเหน็วาการเกิดขึน้ครัง้แรกของระบบวรรณะเปนผลจากการแบง
หนาทีก่นัทำของมนษุยในชุมชนบรรพกาล มนุษยนีแ่หละสรางระบบชนช้ันวรรณะข้ึนมา ไมใช
พระพรหมเปนผสูรางระบบวรรณะดังทีศ่าสนาพราหมณสอนไวศาสนาพราหมณสอนวา พระ
พรหมเปนผสูรางโลกและสรางมนษุย เมือ่สรางมนษุยขึน้มานัน้ พระพรหมไดกำหนดใหมนุษย
สงักัดวรรณะท่ีตางกันมาต้ังแตเกิด ดงัน้ี ๖

ผทูีเ่กดิในวรรณะพราหมณออกมาจากปากของพระพรหมจึงมหีนาทีศ่กึษาและสอนคัมภรี
พระเวท

ผทูีเ่กิดในวรรณะกษัตรยิเกิดมาจากแขนของพระพรหมจึงมหีนาทีป่กครองคนในวรรณะ
อื่นๆ

ผทูีเ่กิดในวรรณะแพศยออกมาจากตนขาของพระพรหมจงึมหีนาทีป่ระกอบอาชีพการงาน
ผูที่เกิดในวรรณะศูทรออกมาจากเทาของพระพรหมจึงมีหนาที่รับใชคนในสามวรรณะ

ขางตน

๓ ที.ปา.๑๑/๖๓/๑๐๒.๔ ที.ปา.๑๑/๖๓/๑๐๒.๕ อง.ฺอ.๒/๑๒๑ ;ท.ี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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หลกัศาสนาพราหมณกำหนดวาคนเราเกดิมาในวรรณะใดกต็องเปนคนในวรรณะนัน้ไป
ตลอดชวีติเพราะเปนสิง่ทีพ่ระพรหมลขิติคอืกำหนดชะตาชวีติไวอยางนัน้ การเปลีย่นวรรณะจงึ
เปนไปไมได การแตงงานขามวรรณะก็จะทำใหวรรณะไมบรสิทุธิ ์คนท่ัวไปจะรวูาใครสังกดัวรรณะ
อะไรกด็กูนัทีโ่คตรคอืนามสกลุ แตละวรรณะจะมหีนาทีป่ระจำวรรณะเรยีกวาวรรณธรรม เชน
พราหมณมหีนาทีส่อนพระเวท กษตัรยิมหีนาทีป่กครองและดูแลรกัษาระบบวรรณะไมใหเสือ่ม
สลาย วรรณะกษัตรยิไมไดเกดิขึน้โดยการสมมติหรอืการคัดเลอืกของประชาชน แตเกดิจากการ
สรางของพระพรหม หมายความวาคนเราเปนกษตัรยิโดยชาตกิำเนดิ ใครเปนกษตัรยิกต็องเปน
กษตัรยิไปตลอดชวีติ กษตัรยิตองปกครองบานเมอืงไปตามธรรมคอืหนาทีป่ระจำวรรณะกษตัรยิ
ทีพ่ระพรหมกำหนดไวแลวในคมัภรีทีช่ือ่วามนธูรรมศาสตร

แนวคดิเรือ่งกษัตรยิในพระพทุธศาสนาแตกตางจากเรือ่งระบบวรรณะกษตัรยิในศาสนา
พราหมณ อคัคญัญสตูรยนืยนัวา ระบบวรรณะไมไดเกดิจากการสรางของพระพรหม มนษุยตาง
หากสรางระบบวรรณะข้ึนมาเอง ดงันัน้ มนุษยจงึสามารถเลิกลมระบบวรรณะไดและสามารถ
เปลีย่นวรรณะดวยการกระทำของตน กลาวคอื มนุษยจะเปนคนวรรณะสงูหรอืวรรณะต่ำกเ็พราะ
กรรมคอืการกระทำไมใชเพราะเกดิในวรรณะสงูหรอืวรรณะต่ำ ดงัพทุธพจนทีว่า “บคุคลไมได
เปนคนถอยเพราะชาติกำเนิด ไมไดเปนพราหมณเพราะชาติกำเนิด แตเปนคนถอยก็เพราะกรรม
เปนพราหมณกเ็พราะกรรม” ๗  “กรรมยอมจำแนกประเภทของสัตวโลกใหเลวและประณีตตาง
กนัไป” ๘  ในทำนองเดยีวกนั มนษุยไมไดเปนกษตัรยิเพราะชาตกิำเนดิ แตเปนกษตัรยิเพราะ
กรรมคอืการกระทำ ถาทำกรรมดคีอืปฏบิตัหินาทีโ่ดยธรรมกเ็ปนกษตัรยิทีด่ ีถาทำกรรมไมดคีอื
ปฏบิตัหินาทีโ่ดยอธรรมก็เปนกษัตรยิทีไ่มด ีกษตัรยิทีป่ฏบิตัหินาทีโ่ดยธรรมและเปนกษัตรยิทีด่เีรยีก
วา ธรรมราชา

๗ ข.ุส.ุ๒๕/๓๐๖/๓๕๒.๘ ม.อ.ุ๑๔/๓๘๕/๕๙๖.
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ธรรมราชาคือกษัตริยผูทรงธรรมและเปนธรรมาธิปไตย
ธรรมราชาเปนกษัตรยิในอุดมคติของพระพุทธศาสนา แนวคิดเร่ืองธรรมราชาปรากฏอยู

ในจกักวัตตสิตูร๙ ในพระสูตรน้ีพระพุทธเจาตรัสวา “พระเจาจกัรพรรด ิ เปนผทูรงธรรม เปน
ธรรมราชา เปนใหญในแผนดนิ มมีหาสมทุรทัง้ส่ีลอมรอบ เปนผพูชิติ” ๑๐  พระภกิษรุปูหนึง่
ทลูถามพระพทุธเจาวา เม่ือพระราชาเปนใหญในแผนดนิแลวจะมอีะไรยิง่ใหญไปกวาพระราชา
หรอืไม พระพุทธเจาตรัสตอบวา ธรรมเปนส่ิงทีใ่หญกวาพระราชา๑๑

คำถามน้ีเกีย่วของกบัขอบเขตการใชพระราชอำนาจของพระราชา กลาวคอื เมือ่พระราชา
มพีระราชอำนาจมากทีส่ดุในแผนดนิ อะไรเลาจะเปนเครือ่งกำกบัการใชพระราชอำนาจมใิหเกนิ
เลยไปจนกลายเปนทรราช คำตอบของพระพุทธเจากค็อืวา ธรรมเปนเคร่ืองกำกับการใชพระราช
อำนาจของพระราชา พระราชาทรงใชพระราชอำนาจภายในกรอบของธรรม นัน่คอื ราชธรรม
กำกับการใชพระราชอำนาจ

โดยนัยนี ้คำวา ธรรมราชา มคีวามหมาย ๒ อยาง ดงัน้ี
๑. คำวาธรรมราชาหมายถงึ “ผมูธีรรมเปนราชา” หมายถึงพระราชาผถูอืธรรมเปน

ใหญคือเปนธรรมาธิปไตย ดังที่พระพุทธเจาตรัสตอไปวา “พระราชาทรงอาศัยธรรมนั่นเอง
สกัการะธรรม เคารพธรรม นบัถอืธรรม บชูาธรรม ยำเกรงธรรม มธีรรมเปนธงชยั มีธรรมเปน
ยอด เปนธรรมาธปิไตย” ๑๒

๒. คำวาธรรมราชาหมายถึงธรรมิกราชคือพระราชาผูทรงธรรมหรือประพฤติราช
ธรรมเพือ่สรางความยนิดพีอใจแกประชาชนใตปกครองคำถามทีต่ามมากค็อืวา ราชธรรมทีท่รง
ประพฤติปฏบิตันิัน้คอือะไร คำตอบทีป่ระมวลมาจากอรรถกถาจักกวัตตสิตูรก็คอืวา ราชธรรม
หมายถึง กศุลกรรมบถ ๑๐ จกัรวรรดวิตัร ๕ และราชสงัคหวตัถ ุ๔ ๑๓

๙ มจีกักวตัตสิตูรอย ู๓ แหง ในพระไตรปฎก คอื ท.ีปา.๑๑/๓๓/๖๒ ; ส.ํม.๑๙/๕๐๕/๑๓๘ ; อง.ฺตกิ.๒๐/๔๕๓/
๑๓๘. ๑๐ ที.ปา.๑๑/๓๔/๖๒.๑๑ อง.ฺตกิ.๒๐/๔๕๓/๑๓๘.๑๒ ท.ีปา.๑๑/๓๕/๖๕.๑๓ อง.ฺอ.๒/๑๒๑; ท.ีปา.อ.๓/๕๔.
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รวมความวาธรรมราชาหมายถึงกษัตริยผูมีธรรมเปนราชาคือผูถือธรรมเปนใหญเปน
ธรรมาธิปไตยและเปนธรรมิกราช คอืพระราชาผทูรงธรรมหรือประพฤติราชธรรม ราชธรรม
ทีท่รงประพฤตนิัน้คอืจรยิธรรม หมายถงึหนาทีท่ีค่วรประพฤตปิฏบิตั ิ ธรรมราชาทีแ่ทจรงิทรง
ปฏบิตัริาชธรรมคือทำหนาทีอ่ยางเตม็กำลังความสามารถ โดยไมบกพรองตอหนาที ่ไมละท้ิงหนาที่
และไมทุจริตตอหนาที่ ดังพุทธภาษิตที่วา “ธมฺมฺจเร สุจริตํ ควรปฏิบัติหนาที่ใหสุจริต”๑๔

ราชธรรมท่ีพระราชาตองประพฤติปฏิบัติอยางเต็มที่คือกุศลกรรมบถ จักรวรรดิวัตรและราช
สงัคหวตัถุ

กุศลกรรมบถ หมายถึงวิธีทำความดี ๑๐ ประการ แบงเปนวิธีทำความดีทางกาย ๓
ประการ วธิทีำความดทีางวาจา ๔ ประการ และ วธิทีำความดทีางใจ ๓ ประการ ดงัตอไปนี ้๑๕

วธิทีำความดทีางกาย ๓ ประการ ไดแก งดเวนการฆาสัตว
ตดัชวีติ งดเวนการลกัขโมย งดเวนการประพฤตผิดิในกาม นีค่อืสามขอแรกของศลี ๕
วธิทีำความดีทางวาจา ๔ ประการ ไดแก งดเวนการพดูเทจ็
งดเวนการพดูสอเสยีด งดเวนการพดูคำหยาบ งดเวนการพดูเพอเจอ จะเหน็ไดวาการ

งดเวนการพูดเท็จเปนขอที ่๔ ของศีล ๕
วิธีทำความดีทางใจ ๓ ประการ ไดแก ความไมคิดโลภมากอยากไดของเขา ความ

ไมคิดพยาบาทปองรายผูอื่น ความเห็นชอบถูกตองตามทำนองคลองธรรม กุศลกรรมบถ ๑๐
ประการ เหลานีเ้ปนขอปฏบิตัใินทำนองเดยีวกนักบัศลี ๕ เพยีงแตเพิม่วธิทีำความดีทางใจ ๓
ประการเขาไปดวย กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการซึง่ครอบคลมุศลี ๕ ไวดวยนัน้จดัเปนธรรมเครือ่ง
กำกบัการใชพระราชอำนาจของพระราชาถาไมมธีรรมเปนเคร่ืองกำกบั พระราชาอาจหลงอำนาจ
และใชอำนาจไปในทางสรางความเดือดรอนใหผูอื่นเพราะมีพุทธภาษิตวา”วโส อิสฺสริยํ โลเก
อำนาจเปนใหญในโลก๑๖ ลอรด แอกตันกลาววา “อำนาจมกัทำคนใหเสยีคน อำนาจเตม็ทีม่กั
ทำใหคนเสยีคนไดเตม็ที ่ผยูิง่ใหญสวนมากจงึมกัจะเปนคนเลว๑๗

๑๔ ข.ุธ.๒๕/๒๓/๓๘.๑๕ ท.ีปา.๑๑/๓๖๐/๒๘๔.๑๖ ส.ํ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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กศุลกรรมบถ ๑๐ ประการยอมชวยกำกบัการใชพระราชอำนาจไมใหเปนไปในทางท่ีผดิ
สวนจกัรวรรดวิตัรและสงัคหวตัถชุวยใหพระราชาใชพระราชอำนาจไปในทางทีส่รางประโยชน
สขุแกประชาชนใตปกครอง

จักรวรรดิวัตรหมายถึงหลักการปฏิบัติหนาที่ของพระเจาจักรพรรดิพระราชาและ
นกัปกครองม ี๑๒ ประการ๑๘  ซึง่อาจสรปุเหลอื ๕ ประการ๑๙  ดงัตอไปนี้

๑. ธรรมาธิปไตย ยดึถอืธรรมเปนใหญ หมายความวา ธรรมราชาทรงถอืธรรมเปน
ราชาคอืเปนใหญเหนอืพระองค นัน่คอืใชราชธรรมกำกบัการใชพระราชอำนาจ ธรรมราชาทรง
แสดงความเปนธรรมาธิปไตยดวยการเคารพนับถือบชูายำเกรงธรรม ยดึธรรมเปนหลัก เปนธรรม
ธวชัคอืมธีรรมเปนธงชยั กลาวโดยสรปุกค็อืธรรมราชาทรงใชธรรมเปนเครือ่งมอืในการปกครอง
บานเมือง นัน่คอื ทรงอาศัยธรรมเปนกรอบนโยบายในการปกครองและทรงยึดธรรมเปนธงชัย
คอืทรงประกาศสัง่สอนธรรมทัง้โดยตรงและโดยออมเพือ่ใหประชาชนยอมรบัและปฏบิตัธิรรมน้ัน
อนัจะสงผลใหบานเมอืงเจรญิรงุเรอืงเกดิสันตสิขุ

๒. ธรรมิการกัขา จดัการรกัษาอนัชอบธรรมแกประชาชน ๗ ประเภท เชน เจานาย
เช้ือพระวงศ มขุอำมาตยมนตรี เสนาขาราชบริพาร สมณะชีพราหมณ พสกนิกรทัว่ไป และ
การรักษาอันชอบธรรมท่ีจดัใหแกสตัวตาง ๆ  อกี ๑ ประเภท รวมการรักษาอันชอบธรรมท้ังหมด
ม ี๘ ประเภท ซึง่ทำใหจกัรวรรดิวตัรขอธรรมิการักขานีข้ยายออกไปเปน ๘ ขอตามประเภทของ
มนษุยและสตัวทีไ่ดรบัการรกัษาคมุครอง เมือ่รวมธรรมกิารกัขาทัง้ ๘ ขอน้ีเขากบัจกัรวรรดวิตัร
อกี ๔ ขอทีเ่หลือกท็ำใหจกัรวรรดิวตัรมี ๑๒ ขอ แตในท่ีนีเ้ราสรุปธรรมิการักขาท้ัง ๘ ขอเหลือ
เพยีงขอเดียวคือขอ ๒ นีเ้ทานัน้ เมือ่รวมเขากบัจกัรวรรดิวตัรอีก ๔ ขอทีเ่หลือกจ็ะไดจกัรวรรดิ
วตัร ทัง้หมด ๕ ขอ

๓. อธรรมการนิเสธนา จดัการปองกนัปราบปรามและแกไขมใิหเรือ่งเลวรายเดอืดรอน
เกดิขึน้ในบานเมอืงนัน่คอืธรรมราชาทรงทำหนาทีค่มุครองปองกนัประชาชนจากอาชญากรรม
ตาง ๆ  และทำหนาทีเ่ปนผพูพิากษาตุลาการเม่ือเกิดคดีความเพ่ือผดุงความยุตธิรรมในสังคม

๑๘ ท.ีปา.๑๑/๓๕/๖๕.๑๙ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยตุโฺต), พจนานกุรมพทุธศาสตร ฉบบัประมวลธรรม, วดัญาณเวศกวนั,  ๒๕๔๘
หนา ๒๕๐-๒๕๒.
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๔. ธนานุประทาน จดัหาทรพัยใหประชาชนไดกนิดอียดูมีสีขุไมมคีวามยากจนขนแคน
ในแผนดิน

๕. ปรปิจุฉา มกีารปรึกษาหารือสมณะชีพราหมณและนักปราชญราชบัณฑิตเพ่ือแสวง
หาวิธีการท่ีเหมาะสมสำหรับปกครองบานเมืองการปฏิบัติธรรมคือจักรวรรดิวัตรดังกลาวมาน้ี
ทำใหธรรมราชาเปนผถูอืธรรมเปนใหญและปกครองแผนดนิโดยธรรมเพ่ือสรางความยินดพีอใจ
แกประชาชนใตปกครอง นอกจากนี้ ธรรมราชาทรงเปนใหญโดยธรรม ทรงชนะโดยธรรม
ไมใชอาวธุปราบปรามผอูืน่เพือ่ใหไดมาซึง่พระราชอำนาจ ดงัทีพ่ระพุทธเจาตรสัไวในจกักวตัตสิตูร
วา “พระองคทรงชนะโดยธรรม (ธมฺเมน อภิวิชิย) มิตองใชอาชญา มิตองใชศาสตรา
ครอบครองแผนดนิมมีหาสมทุรทัง้สีล่อมรอบ” ๒๐ พทุธพจนนีเ้ปนทีม่าของนโยบาย “ธรรมวิชยั”
ในสมยัพระเจาอโศกมหาราช

โดยทัว่ไป สงัคหวตัถหุมายถงึหลกัการผกูใจคนม ี๔ ประการ คอื๒๑

๑. ทาน การใหปน
๒. ปยวาจา การพดูจาไพเราะออนหวาน
๓. อตัถจริยา การบำเพ็ญประโยชน
๔. สมานัตตตา การวางตนพอดี
ขอธรรมสำหรับใหพระราชาประพฤติปฏิบัติเพื่อสรางความยินดีพอใจแกประชาชน

ไมใชสังคหวัตถุที่กลาวมานี้ แตเปนขอธรรมอีกชุดหนึ่งเรียกวา ราชสังคหวัตถุ ซึ่งหมายถึง
หลกัการสงเคราะหประชาชนของพระราชา พระพทุธเจาทรงแสดงขอธรรมน้ีไวในยญัญสตูร๒๒

ดงัตอไปนี้
พระเจาปเสนทิโกศลทรงพระสุบนิหรอืฝนรายแลวตรสัถามพราหมณปโุรหติใหพยากรณ

ความฝนนัน้ ปโุรหิตพยากรณวา พระสุบนิน้ีเปนลางรายบอกเหตุวาจะมีเภทภัยแกราชบัลลังก
และพระชนมชพีของพระองค เขาไดทลูแนะนำพระเจาปเสนทิโกศลใหประกอบพิธบีชูามหายัญ

๒๐ ท.ีปา.๑๑/๓๔/๖๓.๒๑ ที.ปา.๑๑/๑๔๐/๑๖๗.๒๒ ส.ํส.๑๕/๓๔๙/๑๐๙.
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พระองคทรงเห็นดวยกับคำแนะนำน้ีและตรัสสั่งใหเตรียมประกอบพิธีบูชามหายัญดวยการจับ
โคผ ู๕๐๐ ตวั ลกูโคผ ู๕๐๐ ตวั ลกูโคตวัเมยี ๕๐๐ ตวั แพะ ๕๐๐ ตวั แกะ ๕๐๐ ตวั รวมทัง้ทาส
และกรรมกรอีกจำนวนมากไปผูกไวทีห่ลักเพ่ือฆาบชูายัญตามพิธพีราหมณ เสยีงรองไหของมนุษย
และเสยีงรองของสตัวดงัระงมไปทัว่ พระพทุธเจาทรงทราบเรือ่งน้ีแลวตรัสวา

“มหายัญทีม่กีารตระเตรียมมาก มกีารฆาแพะ แกะ โค และสัตวชนดิตางๆ คอื อสัสเมธะ
ปรุสิเมธะ สมัมาปาสะ วาชเปยยะ นริคัคฬะ มหายัญเหลาน้ัน เปนยญัไมมผีลมาก เพราะพระพุทธเจา
เปนตนผแูสวงหาคณุอนัยิง่ใหญ ผดูำเนนิปฏปิทาอนัชอบ ยอมไมเขาไปใกลยญัน้ัน” ๒๓

ในสมัยพระพุทธเจา ศาสนาพราหมณสอนใหพระราชาผูแสวงหาพระราชอำนาจและ
ความม่ันคงแหงราชบัลลงักตองทำการบชูามหายัญ ๕ ประการซ่ึงมกีารฆาสตัวตดัชวีติเปนสวน
สำคญั ดงัตอไปน้ี ๒๔

๑. อสัสเมธะ การบชูายญัทีม่กีารฆามาเปนสวนสำคญั ยญัน้ีรวมหมายถึงยญัทีบ่ชูาดวย
สมบตัทิกุอยาง เวนทีด่นิและคน มกีารตัง้เสายัญ ๒๑ เสา สำหรบัผูกปศสุตัวทีจ่ะตองฆาประมาณ
๕๙๗ ชนดิ

๒. ปรุสิเมธะ การบูชายญัทีม่กีารฆาคนเปนสวนสำคญั เปนยญัทีบ่ชูาดวยสมบตัติางๆ
เชนเดียวกับอสัสเมธะ แตรวมการบูชาดวยท่ีดนิเขาดวย

๓. สมัมาปาสะ การบูชายญับนแทนบชูาสำหรับผูกสัตวทีส่รางขึน้ในบริเวณท่ีเขาขวาง
ทอนไมสำหรบัตอนสตัวขึน้ไปแลวตกลงมา นัน่คอื ทอนไมตกลงมาตรงไหนก็สรางแทนบชูายญั
ตรงน้ัน

๔. วาชเปยยะ การบชูายัญทีม่กีารดืม่วาชะคอืเนยใสและน้ำผ้ึงเปนสวนสำคญั ยญันี้
มกีารฆาสตัวอกี ๑๗ ตวั

๕. นริคัคฬะ การบชูายญัทีไ่มมลีิม่สลกั คอืไมมขีดีจำกดั หมายถงึยญัทีไ่มตองมเีสา
สำหรบับชูายัญ โดยมีการทำพิธเีชนเดียวกับอสัสเมธะ แตบชูาดวยสมบัตทิกุอยาง ไมมยีกเวน
จงึมชีือ่เรยีกอกีอยางหนึง่วา สรรพเมธะ หมายถึงการบชูายญัดวยของทุกอยาง

๒๓ สํ.ส.๑๕/๓๕๑/๑๙๘-๑๙๙.๒๔ สํ.ส.อ.๑/๑๙๘-๑๙๙.
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พระพุทธเจาทรงสอนใหพระราชาทั้งหลายเลิกการทำพิธีบูชามหายัญซึ่งมีการฆาสัตว
ตดัชวีติเปนสวนสำคญัแลวหนัมาทำการบูชายัญดวยการทำการสงเคราะหชวยเหลือประชาชน
ดังพุทธพจนที่วา

“สวนยัญใด มกีารตระเตรียมนอย ไมมกีารฆาแพะ แกะ โค และสัตวชนิดตางๆ ซึง่บคุคล
บชูาสืบตระกลูทกุเมือ่ พระพทุธเจาเปนตนผแูสวงหาคณุอนัยิง่ใหญ ผดูำเนินปฏปิทาอนัชอบ ยอม
เขาไปใกลยญันัน้” ๒๕

การบชูายญัในความหมายใหมทีว่านีเ้รยีกวา ราชสงัคหวตัถ ุ๔ ประการทีพ่ระราชาจะตอง
ปฏิบตัเิพือ่สงเคราะหประชาชน ดงัตอไปนี ้๒๖

๑. สสัสเมธะ ความฉลาดในการบำรุงพชืพนัธธุญัญาหาร คอืสงเสรมิการเกษตรและ
การกระตนุเศรษฐกิจ โดยเรียกเก็บภาษีแตนอย

๒. ปรุสิเมธะ ความฉลาดในการใชคนปฏบิตัริาชการทัง้ฝายทหารและฝายพลเรอืน โดย
จายเงนิเดอืนคาตอบแทนอยางเพยีงพอ

๓. สมัมาปาสะ ความมอีธัยาศยัดดีจุบวงคลองใจประชาชน คอืรจูกัผกูใจประชาชนดวย
การสงเสริมอาชีพ เชน ใหคนจนกยูมืเงินไปลงทุนทำกจิการตางๆ โดยไมคดิดอกเบ้ียเปนเวลา
๓ ป

๔. วาชเปยยะ ความมปียวาจาคอืรจูกัพดูจาไพเราะออนหวาน ใชคำสุภาพนมุนวลอนั
เปนทีต่ัง้แหงความสมัครสมานสามัคคี เมือ่พระราชาสงเคราะหประชาชนดวยราชสงัคหวตัถ ุ๔
ประการเหลานี ้บานเมืองของพระองคยอมเจริญมัง่คัง่ มขีาวน้ำบรบิรูณ ปราศจากโจรผรูาย
ประชาชนอยกูนัดวยความสขุสงบปลอดภยับานเรอืนไมจำเปนตองปดประตใูสกลอนเพือ่ปองกนั
โจรผูราย

แตอยางใด บานเรือนเชนนีเ้รยีกวา นริคัคฬะ หมายถงึไมตองลงกลอนประต ูซึง่เปนผลมา
จากราชสงัคหวตัถ ุ๔ ขางตน ดวยเหตนุี ้ทานจึงไมนบันริคัคฬะน้ีเขาในราชสงัคหวตัถุ

๒๕ ส.ํส.๑๕/๓๕๑/๑๑๐-๑๑๑.๒๖ ส.ํส.อ.๑/๑๙๗-๑๙๘.
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พระเจาอโศกมหาราชคือธรรมราชาตนแบบ
การปฏิบตัธิรรมคือกุศลกรรมบถ จกัรวรรดิวตัรและราชสังคหวตัถดุงักลาวมาน้ีทำใหผู

ปกครองเปนธรรมราชาผถูอืธรรมเปนใหญและปกครองแผนดนิโดยธรรมเพ่ือสรางความพึงพอใจ
ใหแกประชาชนใตปกครอง ธรรมราชาทรงเปนใหญโดยธรรม ทรงชนะโดยธรรม ไมใชอาวุธ
ปราบปรามผูอื่นเพ่ือใหไดมาซ่ึงพระราชอำนาจ ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไวในจักกวัตติสูตร
วา”พระองคทรงชนะโดยธรรม (ธมเฺมน อภวิชิยิ) ไมตองลงอาชญา ไมตองใชศาสตรา ทรง
ครอบครองแผนดินมีมหาสมุทรทั้งสี่ลอมรอบ” ๒๗ พระเจาอโศกมหาราชทรงนำหลักการใน
พทุธพจนนีไ้ปทำเปนนโยบายการปกครองของพระองคทีม่ชีือ่วา “ธรรมวิชยั”

พระเจาอโศกมหาราชเสด็จขึน้ครองราชยเมือ่ พ.ศ. ๒๑๘ ๒๘ หลงัจากทีส่งัหารพีน่อง
คแูขงทางการเมอืงไปเปนจำนวนมาก จากน้ันไดทำสงครามขยายดินแดนออกไปจนกระทัง่ราช
อาณาจักรของพระองคมดีนิแดนกวางใหญไพศาลมากท่ีสดุในประวัตศิาสตรของอนิเดยี ในการ
รบเพ่ือแยงชงิอำนาจและขยายดินแดนน้ัน พระเจาอโศกไดใชวธิกีารท่ีโหดรายทารุณมากซ่ึงทำให
พระองคไดพระสมญัญาคอืพระนามทีค่นเรยีกขานวา “จณัฑาโศกราช ืแปลวา พระเจาอโศกผู
โหดราย เมือ่ครองราชยได ๘ ป พระเจาอโศกยกทัพไปตีแควนกลิงคะ ทรงรสูกึสลดพระทัยทีไ่ด
สงัหารผลาญชวีติคนไปเปนจำนวนนบัแสนคน จากนัน้ พระองคทรงหนัมายอมรบันบัถอืพระพทุธ
ศาสนาและหนัมาใชนโยบายธรรมวชิยัแทนสงครามวชิยั กลาวคอื ทรงเปลีย่นเสยีงกลองศกึให
เปนเสียงประกาศธรรม นบัแตนัน้มา พระองคจงึไดพระสมญัญาใหมวา “ธรรมาโศกราช” แปล
วา พระเจาอโศกผทูรงธรรม นกัปราชญทัว่โลกถือวา พระเจาอโศกมหาราชทรงเปนกษตัรยิ
ตนแบบของธรรมราชาผปูระสบความสำเรจ็ในการประยกุตหลักธรรมทางพระพทุธศาสนามาใช
เปนพระราโชบายในการปกครองบานเมอืง

ทกุวนันี ้จารึกอโศก (Edicts of Ashoka) ทีค่นพบท่ัวอินเดียจำนวน ๓๓ ชิน้ซึง่พระเจา
อโศกมหาราชทรงใหทำไวไดกลายเปนหลักฐานสำคัญที่ทำใหเราทราบถึงพระราโชบายและ

๒๗ ท.ีปา.๑๑/๓๔/๖๓.๒๘ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), กาลานุกรมพระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก,วัดญาณเวศกวัน,
๒๕๕๓, หนา ๓๒.
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พระราชจริยาวัตรในการปกครองแบบธรรมราชาของพระเจาอโศกมหาราช ในจารึกอโศกนี้
พระเจาอโศกมหาราชทรงเรียกพระองคเองวา “เทวานมัปรยิทรรศี” แปลวา “ทรรศผีเูปนทีร่กั
แหงทวยเทพ” จารกึอโศกชวยใหคนรนุหลงัทราบวาหลกัธรรมทีพ่ระเจาอโศกมหาราชทรงนำไป
ประยกุตใชในการปกครองบานเมอืงกค็อืหลกัธรรมตามแนวจักกวตัตสิตูร ไดแก กุศลกรรมบถ
จกัรวรรดวิตัร ราชสงัคหวตัถ ุแมคนทัว่ไปจะเรยีกหลกัธรรมในจารกึอโศกวาอโศกธรรม แตเนือ่ง
จากพระเจาอโศกมหาราชทรงเปนพุทธมามกะ หลกัธรรมทีป่รากฏในจารกึยอมเปนพทุธธรรม

รายละเอียดท่ีมาของราชสังคหวัตถ ุในยัญญสูตรดังกลาวมาน้ันไดมสีวนสำคญัทีท่ำให
พระเจาอโศกมหาราช ทรงหามการฆาสัตวบชูายญั ดงัคำประกาศในจารกึศลิา ฉบบัที ่๑ วา
“ณ ถิน่นี ้บคุคลไมพงึฆาสตัวมชีวีติใดๆ เพือ่การบชูายญั” ๒๙  เมือ่ครองราชยได ๒๖ ป ทรงออก
ประกาศใหสตัวหลายชนดิปลอดภยัจากการถกูฆา๓๐  ในรัชสมัยของพระเจาอโศกมหาราชจึง
ไมมกีารประกอบพิธฆีาสตัวบชูายัญ แตในราชวงศถดัมา พราหมณปษุยมติรตัง้ตนเปนกษตัรยิ
ไดประกอบพธิอีสัสเมธะคอืฆามาบูชายัญถงึ ๒ ครัง้๓๑

นอกจากจะสัง่หามฆาสตัวบชูายญัแลว พระเจาอโศกมหาราชทรงใหสรางโรงพยาบาล
สำหรับรักษามนุษยและโรงพยาบาลรักษาสัตวทั้งหลาย ดังขอความตอนหนึ่งในจารึกศิลา
ฉบับที่ ๒ วา “พระเจาอยูหัวปริยทรรศีผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ไดโปรดใหจัดบริการในดาน
เวชกรรมไว ๒ ประการ คือ การรักษาโรคของมนุษยประการหน่ึง การรักษาโรคของ
ปศุสัตวประการหนึ่ง เคร่ืองสมุนไพรท่ีเปนยาสำหรับมนุษยและท่ีเปนยาสำหรับสัตวไมมี ณ
สถานทีใ่ด กโ็ปรดใหนำเขามาและใหปลกูขึน้ไว ณ สถานทีน่ัน้)” ๓๒

อาจกลาวไดวาพระเจาอโศกทรงเปนพระมหากษัตริยพระองคแรกในโลกที่สรางโรง
พยาบาลสำหรับสตัว พระเจาอโศกมหาราชทรงใชพุทธธรรมกำกับการใชพระราชอำนาจของ
พระองค พระเจาอโศกมหาราชไมหลงมัวเมายึดตดิกบัอำนาจลนฟา หากแตทรงเห็นวายศและ
อำนาจมไีวเพือ่ความอำนวยความสะดวกในการสอนธรรมและสรางประโยชนสขุแกประชาชน

๒๙ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยตุโฺต), จารกึอโศก, ธรรมสภา, ๒๕๔๒, หนา ๓๖.๓๐ เพิง่อาง หนา ๗๑.๓๑ พระพรหมคณุาภรณ (ป.อ.ปยตุโฺต),กาลานกุรมพระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก, หนา ๔๒.๓๒ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยตุโฺต),จารึกอโศก, หนา ๓๗.
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ดงัท่ีทรงประกาศไวในจารกึศิลา ฉบบัที ่๑๐ วา “สมเด็จพระเจาอยหูวัปรยิทรรศี ผเูปนทีร่กัแหง
ทวยเทพ ไมทรงถอืวา ยศหรอืเกยีรตจิะเปนส่ิงทีน่ำมาซึง่ประโยชนอนัยิง่ใหญได เวนแตจะทรง
ปรารถนายศหรือเกียรติเพื่อความมุงหมายดังนี้วา ทั้งในบัดน้ีและในเบื้องหนา ขอประชาชน
ทัง้หลายจงตัง้ใจสดบัฟงคำสอนธรรมของขาฯ และจงปฏบิตัติามหลกัความประพฤตใินทางธรรม
เพ่ือประโยชนอันนี้เทานั้น สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศีผูเปนที่รักแหงทวยเทพ จึงจะทรง
ปรารถนายศหรือเกียรติ” ๓๓

ในดานรฐัประศาสโนบายคอืนโยบายการบรหิารกจิการบานเมอืงภายในราชอาณาจกัร
และวิเทโศบายคือนโยบายดานการตางประเทศ พระเจาอโศกมหาราชทรงใชพระราโชบายท่ี
เรยีกวาธรรมวิชยั คอื ชยัชนะโดยธรรม ดงัทีท่รงประกาศไวในจารึกศลิา ฉบบัที ่๑๓ วา “สำหรบั
พระผเูปนทีร่กัแหงทวยเทพ ชยัชนะทีท่รงถอืวายิง่ใหญทีส่ดุ ไดแก “ธรรมวชิยั”(ชยัชนะโดยธรรม)
และธรรมวิชยันัน้ พระผเูปนทีร่กัแหงทวยเทพไดทรงกระทำสำเรจ็แลวทัง้ ณ ทีน่ี ้(ในพระราช
อาณาเขตของพระองคเอง) และในดินแดนขางเคียงท้ังปวง ไกลออกไป ๖๐๐ โยชน”๓๔

แนวปฏิบตัแิหงนโยบายธรรมวิชยัของพระเจาอโศกมหาราชมาจากจักรวรรดิวตัรขอแรก
คือ ธรรมาธิปไตยหรือการถือธรรมเปนใหญ ดังจะเห็นไดวาในการบริหารกิจการภายในราช
อาณาจกัร พระเจาอโศกทรงใชธรรมธวัชคอืการชูธงแหงธรรมนำทางใหประชาชนดำเนินตาม
ทรงเนนการใหธรรมทานดวยการทีท่รงสอนธรรมดวยพระองคเอง

และทรงมอบหมายผอูืน่ใหสอนธรรมดวย ดงัขอความตอนหน่ึงในจารึกหลักศลิา ฉบบั
ที ่๗ วา “ขาฯ ไดเกดิมคีวามคดิขึน้วา “ขาฯ จกัจดัใหมกีารประกาศธรรม ขาฯ จกัจดัใหมกีารอบรม
สัง่สอนธรรม ประชาชนทัง้หลายครัน้ไดสดบัธรรมนีแ้ลวกจ็กัพากนัประพฤตปิฏบิตัติาม จกัยก
ระดบัตนเองสงูขึน้ และจกัมคีวามเจรญิกาวหนาขึน้ดวยความเจรญิทางธรรมอยางมัน่คง”๓๕

นอกจากนี ้พระเจาอโศกมหาราชทรงอปุถมัภบำรงุพระพทุธศาสนาดวยวธิกีารตางๆ เชน สราง
วดั ๘๔,๐๐๐ วดั อปุถมัภการสังคายนาคร้ังที ่๓ สงพระธรรมทูตไปประกาศพระศาสนา ซึง่เปน
การใชการเผยแผธรรมทัง้ในและนอกราชอาณาจกัรมาเสรมินโยบายธรรมวชิยัของพระองค

๓๓ เพิ่งอาง ๕๑.๓๔ เพิง่อาง ๕๙.๓๕ เพิง่อาง ๗๖.
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ในการดำเนินนโยบายดานการตางประเทศ พระเจาอโศกมหาราชทรงยตุสิงครามวิชยั
คอืการใชกำลงักองทัพรกุรานอาณาจักรขางเคยีง และทรงหันมาใชธรรมวิชยัดวยการสงราชทูต
ไปผกูสมัพนัธไมตรกีบัดนิแดนเหลานัน้เพือ่การอยรูวมกนัอยางสนัต ิดงัขอความตอนหนึง่ในจารกึ
ศลิา ฉบบัที ่๑๓ วา “(ประชาชนในอาณาจกัรขางเคยีง) พากนัประพฤตปิฏบิตัติามคำสอนธรรม
ของพระผเูปนทีร่กัแหงทวยเทพ แมในถ่ินฐานท่ีราชทตูของพระผเูปนทีร่กัแหงทวยเทพมไิดไป
ถงึ ประชาชนท้ังหลายเม่ือไดทราบถึงธรรมวัตร ธรรมวิธานและธรรมมานุศาสนของพระผเูปน
ทีร่กัแหงทวยเทพแลว ก็พากนัประพฤตปิฏบิตัติามธรรม และจกัประพฤตปิฏบิตัติามธรรมนัน้
ตอไป ดวยเหตเุพยีงนี ้ชยัชนะนีเ้ปนอนัไดกระทำสำเรจ็แลวในท่ีทกุสถาน เปนชยัชนะอันมปีติ
เปนรส พรัง่พรอมดวยความเอิบอิม่ใจ เปนปตทิีไ่ดมาดวยธรรมวชิยั” ๓๖

การดำเนินนโยบายธรรมวิชยัทีม่ผีลดตีออารยธรรมโลกมากท่ีสดุกค็อืการสงพระธรรมทูต
๙ สายไปประกาศพระพทุธศาสนาในดนิแดนตางๆ ซึง่ทำใหพระพทุธศาสนาขามพนพรมแดนของ
อนิเดยีและกลายเปนศาสนาสำคญัของโลก พระธรรมทูตสองสายคือ สายสุวรรณภูมแิละสาย
เกาะลังกาไดมสีวนสำคญัในการนำพาใหพระพทุธศาสนามาถึงดนิแดนประเทศไทย โดยทีพ่ระ
ธรรมทูตสายสุวรรณภูมินัน้มพีระโสณะและพระอุตตระเปนผนูำ สำหรบัพระธรรมทูตสายเกาะ
ลงักา พระเจาอโศกถึงกบัสงพระมหินทเถระและพระนางสังฆมติตาเถรีผเูปนพระราชโอรสและ
พระราชธิดาไปประกาศพระศาสนาท่ีนัน่ซึง่สงผลใหกษตัรยิลงักาสมัยนัน้คอืพระเจาเทวานัมปยติ
สสะหนัมานบัถอืพระพทุธศาสนาและประกาศตนวาเปนอทฏิฐปพุพสหาย(เพือ่นทีไ่มเคยพบหนา
กนั)ของพระเจาอโศกมหาราช จักรวรรดิวตัรขอที ่๒ ทีพ่ระเจาอโศกมหาราชทรงถือปฏิบตัคิอื

ธรรมกิารกัขา หมายถงึจดัการรกัษาอนัชอบธรรมแกประชาชน พระเจาอโศกมหาราช
ทรงปกครองพสกนิกรของพระองคแบบพอปกครองลูก ดงัทีท่รงประกาศไวในศิลาจารึกพเิศษแหง
กลงิคะ ฉบับที ่๒ วา “ประชาชนทกุคนเปนลูกของขาฯ” ๓๗ และท่ีวา “ประชาชนเหลาน้ัน พงึ
ไดรบัการปลุกปลอบใจใหมคีวามเช่ือมัน่วางใจในตัวขาฯ จนทำใหเขาเขาใจวา สมเด็จพระเจา

๓๖ เพิ่งอาง ๖๐.๓๗ เพิง่อาง ๙๑.
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อยหูวัเปนเหมอืนบดิาของพวกเรา พระองคทรงมคีวามรกัใครปรารถนาดใีนเราทัง้หลาย เหมอืน
ดงัทีท่รงรักใครปรารถนาดีตอตวัพระองคเอง พวกเราเปนเหมือนลูกของพระเจาอยหูวั”๓๘

จกัรวรรดิวตัรขอที ่๓ ทีพ่ระเจาอโศกทรงถือปฏิบตัคิอือธรรมการนเิสธนา หมายถงึ
จดัการปองกนัปราบปรามมใิหเรือ่งเลวรายเกดิขึน้ในบานเมอืง ถามคีดคีวามเกดิขึน้ พระเจาอโศก
ทรงแตงตัง้เจาหนาทีช่ัน้สงูในตำแหนงทีเ่รยีกวารชัชกูะ โดยใหมอีำนาจสิทธิข์าดในการพิจารณา
ขอกลาวหา และพพิากษาคดคีวาม๓๙ และทรงแตงตัง้ธรรมมหาอำมาตยใหมหีนาทีร่บัเร่ืองราว
รองทกุขรวมท้ังชวยหาทางแกไขผอนปรนคำพพิากษาของศาล๔๐

จกัรวรรดวิตัรขอที ่๔ คอื ธนานปุระทาน หมายถงึการจดัหาทรพัยใหประชาชนไดกนิ
ดอียดูมีสีขุ เพือ่การน้ี พระเจาอโศกไดจดัสรางถนนหนทางและระบบสาธารณูปโภคไวมากมาย
ดงัขอความในจารึกทีว่า “แมตามถนนหนทาง ขาฯกไ็ดใหปลกูตนไทรขึน้ไวเพือ่

จักไดเปนรมเงาใหแกสัตวและมนุษยทั้งหลาย ใหปลูกสวนมะมวง ใหขุดบอน้ำไวทุก
ระยะกึง่โกรศะ ใหสรางทีพ่กัคนเดนิทางขึน้ไวและใหสรางอางเกบ็น้ำจำนวนมากมายไวในทีต่างๆ
เพ่ือการใชสอยแหงสตัวและมนษุยทัง้หลาย”๔๑ ยิง่ไปกวานัน้ พระเจาอโศกมหาราชทรงมอบหมาย
ใหเจาหนาทีช่ัน้ผใูหญทำหนาทีแ่จกทานแกประชาชนทัง้ในนามของพระองคเองและในนามของ
พระราชเทวแีละพระราชโอรส๔๒

จกัรวรรดิวตัรขอสดุทายคอืปรปิจุฉา หมายถงึการปรกึษาหารอืสมณะชพีราหมณและ
นกัปราชญราชบัณฑติ ในเร่ืองน้ี พระเจาอโศกมหาราชทรงสงเสริมขันตธิรรมทางศาสนาและ
ทรงแนะนำประชาชนใหยอมรบัความแตกตางระหวางศาสนาโดยปองกนัไมใหเกดิการทะเลาะ
กนัเพราะศาสนาเปนเหตุ ดงัทีท่รงแนะนำไวในจารึกศลิา ฉบบัที ่๑๒ วา “ไมพงึมกีารยกยอง
ลทัธศิาสนาของตนและการตำหนลิทัธศิาสนาของผอูืน่ ในเมือ่มใิชโอกาสอนัควรหรอืแมเมือ่ถงึ
โอกาสอนัสมควรอยางใดอยางหนึง่ (การยกยองลัทธศิาสนาของตนและการตำหนลิทัธศิาสนา

๓๘ เพิง่อาง ๙๒.๓๙ เพิ่งอาง ๖๘.๔๐ เพิง่อาง ๔๒.๔๑ เพิง่อาง ๗๗.๔๒ เพิ่งอาง ๘๐.



สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต16

ของผอูืน่) นัน้กพ็งึมแีตเพยีงเล็กนอย เพราะวาลทัธิศาสนาท้ังหลายเหลาอืน่กย็อมเปนส่ิงควรแก
การเคารพบูชาในแงใดแงหนึง่”๔๓

พระเจาอโศกมหาราชทรงเปนธรรมราชาทีส่มบรูณแบบ นัน่คอืทรงประพฤตธิรรมดวย
พระองคเองและทรงแนะนำสัง่สอนใหประชาชนประพฤตธิรรมตาม ดงัจะเหน็ไดจากจารกึศลิา
ฉบบัที ่๔ วา “พระเจาอยหูวัปริยทรรศีผเูปนทีร่กัแหงทวยเทพ จกัทำใหการปฏิบตัธิรรมน้ีเจริญ
ยิ่งขึ้นไปอีก และพระราชโอรส พระราชนัดดา พระราชปนัดดาของพระเจาอยูหัวปริยทรรศี
ผเูปนทีร่กัแหงทวยเทพกจ็กัสงเสรมิการปฏบิตัธิรรมนีใ้หเจรญิยิง่ข้ึนตอไปจนตลอดกลัป ทัง้จกั
สัง่สอนธรรมดวยการต้ังมัน่อยใูนธรรมและในศลีดวยตนเอง”๔๔

เรือ่งนีแ้สดงใหเหน็วาพระเจาอโศกมหาราชทรงสอนธรรมแกประชาชนดวยวธิกีาร ๓
ขัน้ตอน คอืสอนใหร ูทำใหด ูและอยใูหเหน็ การสอนธรรมของพระองคจงึมพีลงัมากเพราะทรง
เปนผูนำที่มีอำนาจสิทธิ์ขาดในแผนดิน ความสำคัญแหงภาวะผูนำในการสอนธรรมเชนน้ี
สอดคลองกบัพทุธภาษิตทีว่า “ราชา มุข ํมนุสสฺานํ พระราชาเปนผนูำของมนษุยทัง้หลาย”๔๕

เมื่อผูนำประพฤติธรรม ประชาชนยอมประพฤติธรรมตามไปดวย ดังที่พระพุทธเจาตรัสไวใน
ราโชวาทชาดกวา

“เม่ือโคทัง้หลายวายขามแมน้ำไป โคหัวหนาฝูงวายขามไปตรง
เมือ่โคหัวหนาฝงูวายขามไปตรงอยางน้ัน โคท้ังหมดก็ยอมวายขามไปตรง

ตามกนั 
ในหมมูนษุยทัง้หลายก็เหมือนกัน ผใูดไดรบัสมมติแตงตัง้ใหเปนใหญ
ถาผนูัน้ประพฤติเปนธรรม ประชาชนนอกน้ีกย็อมประพฤติธรรมตามโดย

แท
ถาพระราชาตัง้อยใูนธรรม รฐักย็อมอยเูปนสขุทัว่กนั”๔๖

๔๓ เพิง่อาง ๕๓.๔๔ เพิง่อาง ๔๐.๔๕ ม.ม.๑๓/๖๖๑/๕๕๖.๔๖ ข.ุชา.๒๗/๖๓๖-๖๓๗/๑๕๑-๑๕๒.
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ดงันัน้พระเจาอโศกมหาราชทรงเปนธรรมราชาตามอุดมคตใินพระพทุธศาสนา พระมหา
กษตัรยิผยูิง่ใหญในสมัยตอมาไดถอืเอาพระราชจริยาวัตรของพระเจาอโศกมหาราชเปนแบบอยาง
แหงการดำเนินนโยบายในการปกครองบานเมือง เชน พระเจากนษิกะมหาราช พระเจาธรรมบาล
แหงอินเดีย พระเจาชัยวรมันที่ ๗ แหงอาณาจักรขอม พอขุนรามคำแหงมหาราชของไทย
เจาชายโชโตกุแหงญ่ีปุน

คัมภีรพระธรรมศาสตรคือรัฐธรรมนูญในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย
เมือ่พอขนุรามคำแหงมหาราชข้ึนครองราชยทีก่รงุสุโขทยัใน พ.ศ. ๑๘๒๒ นัน้ พระองค

ใชระบอบการปกครองแบบปตุราชาธิปไตยคือแบบพอปกครองลูก๔๗ เรื่องน้ีทำใหนึกถึง
คำประกาศของพระเจาอโศกมหาราชท่ีวา “ประชาชนทกุคนเปนลูกของขาฯ๔๘   พอขนุรามคำแหง
มหาราชทรงนมินตพระสงฆจากนครศรธีรรมราชมาเผยแผพระพทุธศาสนาเถรวาทแบบลงักาวงศ
ในกรุงสุโขทัย เราไดเห็นแลววา พระเจาอโศกมหาราชไดสงพระมหินทเถระและพระนาง
สังฆมิตตาเถรีผูเปนพระราชโอรสและพระราชธิดาไปประกาศพระศาสนาท่ีเกาะลังกา ดังน้ัน
พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศซึ่งสืบทอดมาจากพระเถระและพระเถรีทั้งสองรูปน้ันยอมจะนำ
อดุมการณธรรมราชามาถึงกรุงสโุขทัยดวย

อยางไรกต็าม อดุมการณธรรมราชาไมไดมาถงึกรงุสโุขทยัโดยผานเกาะลงักาเทานัน้ หาก
แตพระธรรมทูตของพระเจาอโศกมหาราชอีกสายหน่ึงที่นำโดยพระโสณะและพระอุตตระได
นำพระพทุธศาสนาไปเผยแผในดนิแดนสวุรรณภมูทิีห่ลกัฐานทางโบราณคดยีนืยนัวาตอมาไดเปน
ดนิแดนทีเ่รยีกวาอาณาจักรทวาราวดี มเีมอืงหลวงต้ังอยทูีน่ครปฐมและมีเมอืงสำคัญคอือทูอง
ในประเทศไทย๔๙   และมเีมอืงทาทีส่ำคญัชือ่เมอืงสะเทมิ (สะโตง) หรอืสุธรรมปรุะตัง้อยใูนพมา
ปจจบุนั อาณาจกัรทวาราวดีสมยันัน้เปนดนิแดนของมอญทีเ่จรญิรงุเรอืงอยปูระมาณ ๕๐๐ ปก็
เสือ่มอำนาจลง ในราว พ.ศ. ๑๖๐๐ เมือ่พมาสถาปนาอาณาจักรพุกามข้ึนมาแลวไดยกทัพไปยึด

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 Metro-
politan  Museum  of Art, New  Work, p.19.
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ครองหวัเมอืงมอญในดนิแดนพมา สวนดนิแดนของอาณาจกัรทวาราวดใีนฝงไทยกถ็กูผนวกเขา
เปนสวนหนึง่ของอาณาจกัรสโุขทยัในเวลาตอมา

เนือ่งจากอาณาจกัรทวาราวดขีองมอญมคีวามเจรญิรงุเรอืงมากอนทีพ่มาจะตัง้อาณาจกัร
พกุาม ชาวมอญจึงมอีทิธพิลทางศาสนาและวฒันธรรมเหนอืชาวพมาในสมยัน้ัน แมจะเปนฝาย
แพสงคราม ชาวมอญกส็ามารถเปลีย่นชาวพมาในอาณาจกัรพกุามใหหนัมานบัถอืพระพุทธศาสนา
เถรวาทตามแบบของมอญ และในชวงนี้เองนักปราชญชาวมอญไดแตงคัมภีรวาดวยหลักการ
ปกครองบานเมืองที่มีชื่อวาพระธรรมศาสตรซึ่งตรงกับภาษาบาลีวาธมฺมสตฺถํ เมื่อสถาปนา
กรุงสุโขทัยแลว พระมหากษัตริยไทยไดใชคัมภีรพระธรรมศาสตรนี้เปนหลักในการปกครอง
บานเมอืงจนถงึสมัยกรงุรตันโกสนิทรตอนตน๕๐

เมือ่อาณาจักรพุกามเส่ือมอำนาจลงเพราะถูกจนีรกุราน  พระเจาฟารัว่ (มะกะโท)หรอื
พระเจาวะเรร ุ(Wareru) ไดสถาปนาอาณาจกัรมอญขึน้ใหมโดยตัง้เมอืงหลวงอยทูีเ่มอืงเมาะตะมะ
เมือ่ พ.ศ. ๑๘๓๐ ซึง่ตรงกบัรชัสมยัของพอขนุรามคำแหงมหาราช พระเจาฟารัว่ทรงใหแตงคมัภรี
พระธรรมศาสตรขึน้ใหม โดยทำตนฉบับเปนภาษาบาลีแลวแปลเปนภาษามอญ ตอมาไดมกีาร
แปลจากภาษาบาลีเปนภาษาพมาถึง ๒ ครัง้๕๑  คมัภีรพระธรรมศาสตรนีม้อีทิธพิลอยางมาก
ตอการปกครองบานเมืองของกษัตริยในพมา มอญและไทย คัมภีรนี้มีบทบาทสำคัญในการ
ปลกูฝงอุดมการณธรรมราชาในดินแดนสุวรรณภูม ิซึง่เปนเหตุใหความหมายของธรรมราชาใน
ดนิแดนแถบนีม้คีวามแตกตางไปจากธรรมราชาสมยัพระเจาอโศกมหาราชในอนิเดยี

ชาวมอญไมไดแตงคัมภีรพระธรรมศาสตรขึ้นมาใหมทั้งหมด หากแตดัดแปลงคัมภีร
มนธูรรมศาสตรของศาสนาพราหมณโดยแกไขปรบัปรงุใหออกมาเปนคมัภีรพระธรรมศาสตรของ
พระพทุธศาสนา คมัภรีมนธูรรมศาสตรของอินเดยีมมีาตัง้แตสมยัพทุธกาล คมัภีรนีก้ลาวถึงธรรม
คือหนาที่ที่มนุษยในวรรณะท้ังสี่ตองถือปฏิบัติเพื่อรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม
ธรรมทีว่าน้ีไมใชเปนเพยีงจรยิธรรมท่ีควรปฏบิตั ิแตเปนนติธิรรมหรือหลกักฎหมายท่ีทกุคนตอง

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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ปฏบิตัติาม พระราชาก็ตองปฏิบตัติามหลักนติธิรรมน้ีโดยไมสามารถจะบัญญตักิฎหมายใหขดัหรือ
แยงกบัสิง่ทีบ่ญัญัตไิวแลวในคมัภรีมนธูรรมศาสตร ทัง้น้ีเพราะหลกันติธิรรมในคมัภรีนีเ้ปนหลัก
กฎหมายทีม่นคูอืมนษุยคนแรกตามคตขิองศาสนาพราหมณไดรบัฟงมาจากโอษฐของพระพรหมโดย
ตรงแลวนำมาถายทอดสืบตอกนัมา หลักนิตธิรรมท่ีปรากฏอยใูนคัมภรีมนธูรรมศาสตรจงึไมใชผลงาน
ของมนษุยแตเปนของพระพรหม เหตนุัน้มนุษยทกุคนจงึตองปฏบิตัติามคัมภีรมนูธรรมศาสตร
พระราชาทรงมหีนาทีก่ำกบัดแูลใหทกุคนตองปฏบิตัติามหลกันติธิรรมนีแ้ละเพือ่การนีท้รงมอีำนาจ
ในการวนิจิฉยัตดัสนิคดคีวามไปตามตวับทกฎหมายทีบ่ญัญตัไิวในคมัภรีมนธูรรมศาสตร ๕๒

ประเด็นสำคัญทีค่มัภรีพระธรรมศาสตรของพระพทุธศาสนาไดแกไขดดัแปลงจากคมัภรี
มนธูรรมศาสตรของศาสนาพราหมณ พอสรุปไดดงัน้ี

๑. คมัภรีพระธรรมศาสตรของพระพทุธศาสนาไดตดัเรือ่งพระพรหมผสูรางโลก เรือ่ง
มนใูนฐานะมนุษยคนแรกของโลกและเร่ืองระบบวรรณะออกไป

๒. คมัภรีพระธรรมศาสตรยงัคงรกัษาหลกันิตธิรรมหรอืระบบกฎหมายเอาไวเพือ่ใชใน
การพิพากษาตัดสินคดีความตางๆ โดยตัดทิ้งประเด็นรายละเอียดปลีกยอยเชนเรื่องหามการ
แตงงานขามวรรณะออกไป

๓. คมัภรีพระธรรมศาสตรตดัทิง้สวนทีเ่ปนหลกัธรรมในศาสนาพราหมณและแทนทีด่วย
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ประเทศไทยรับคัมภีรพระธรรมศาสตรมาจากมอญและปรับเปน
คมัภรีพระธรรมศาสตรของไทยตัง้แตสมยัสุโขทยั๕๓ คมัภีรพระธรรมศาสตรของไทยยงัคงรกัษา
เนือ้หาสวนใหญตามตนฉบบัภาษาบาลขีองมอญเอาไวแตไดเพิม่สวนทีเ่ปนราชศาสตรคอืกฎหมาย
ที่พระมหากษัตริยไทยทรงบัญญัติเพิ่มเติมในสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
เขาไปเปนสวนหนึ่งของคัมภีรพระธรรมศาสตร ดังที่พระอัยการลักพาของพระเจาอูทอง
กฎมณเฑียรบาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและกฎพระสงฆของพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราชก็ถูกประมวลมาเปนสวนหน่ึงของคัมภีรพระธรรมศาสตร แนนอนวา
กฎหมายท่ีพระมหากษัตรยิไทยทรงบัญญตัเิพิม่เติมนัน้ตองไมขดัหรือแยงกบัหลักนิตธิรรมในคัมภรี
พระธรรมศาสตร

๕๒ George Buhler, op.cit.,Chapter Vlll.๕๓ Robert  Lingat, op.cit. p.24.
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พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงใหชำระคัมภีร
พระธรรมศาสตรของไทยจนสำเร็จลลุวงใน พ.ศ. ๒๓๔๘ ขอทีว่าคมัภีรพระธรรมศาสตรมคีวาม
สำคญัอยางไรตอการปกครองบานเมอืงของไทยในสมยัสมบรูณาญาสิทธริาชยมปีรากฏชัดเจน
อยใูนคำประกาศพระราชปรารภในรชักาลที ่๑

คำประกาศพระราชปรารภนัน้ลำดบัความวา ในฝายพุทธจักร พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รชักาลที ่๑ ทรงใหชำระพระไตรปฎกสำเรจ็เรยีบรอยไปแลวจงึถงึเวลา
ทีฝ่ายราชอาณาจกัรจะตองชำระคมัภรีพระธรรมศาสตร ดงัขอความตอนหนึง่ในประกาศพระราช
ปรารภที่วา

 “แลฝายขางอาณาจกัรนี ้กษตัรยิผจูะดำรงแผนดนิน้ันอาศัยซึง่โบราณราชนติกิฎหมาย
พระอัยการอนักษตัรยิแตกอนบญัญตัไิวไดเปนบรรทดัฐาน จงึพพิากษาตราสินเน้ือความราษฎร
ทัง้ปวงไดโดยยุตธิรรม...จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมจัดขาทลูละอองธุลพีระบาท
ทีม่สีตปิญญา...ชำระพระราชกำหนดบทพระอยัการอนัมอียใูนหอหลวงตัง้แตพระธรรมศาสตร
ไปใหถกูถวนตามพระบาลีและเนือ้ความมใิหผดิเพีย้นซ้ำกนัได จดัเปนหมวดเปนเหลาเขาไว” ๕๔

คำประกาศพระราชปรารภตอนนีแ้สดงใหเหน็วาคมัภีรพระธรรมศาสตรมคีวามสำคญัตอ
การปกครองบานเมืองในฝายราชอาณาจักรเชนเดยีวกนักบัทีพ่ระไตรปฎกมคีวามสำคัญตอการ
พระศาสนาในฝายพุทธจักร ดวยเหตุนี ้รชักาลท่ี ๑ จงึทรงใหชำระคมัภีรพระธรรมศาสตรตอ
จากการชำระพระไตรปฎก เม่ือชำระเสรจ็แลว คมัภีรพระธรรมศาสตรเปนทีร่จูกักนัในช่ือใหม
วา “กฎหมายตราสามดวง” เพราะเมือ่ชำระแลวไดจารคมัภรีพระธรรมศาสตรลงในใบลานและ
ประทบัตรา ๓ ดวง คอื ตราพระราชสหี ตราพระคชสหี และตราบวัแกว

คำประกาศพระราชปรารภในรัชกาลท่ี ๑ แสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยไทยในสมัย
สมบูรณาญาสิทธิราชยไมสามารถใชอำนาจนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการไดตามอำเภอใจ
พระมหากษัตรยิไทยแตโบราณทรงอาศัยทศพิธราชธรรมและคัมภรีพระธรรมศาสตรเปน “บรรทัด
ฐาน” ในการบญัญตักิฎหมาย การบรหิารและการพพิากษาคดคีวาม ดงันัน้ ธรรมราชาของไทย

๕๔ กำธร เลีย้งสจัธรรม (บรรณาธิการ), กฎหมายตรา ๓ ดวง : ฉบบัพิมพมหาวทิยาลยัวิชาธรรมศาสตรและ
การเมือง แกไขปรับปรุงใหม เลม ๑, สถาบนัปรดี ี พนมยงค, ๒๕๔๘, หนา ๓-๔.
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จงึเปนธรรมาธปิไตยเพราะเคารพธรรม ทัง้ปฏบิตัทิศพธิราชธรรมและยดึหลกันิตธิรรมในคมัภรี
พระธรรมศาสตร ดวยเหตนุี ้กรมหม่ืนพทิยลาภพฤฒยิากร จงึกลาววา “คมัภรีพระธรรมศาสตร
ทำหนาทีเ่ปนรฐัธรรมนญูของสยามมาเปนเวลาชานาน”๕๕

เมือ่ประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหา
กษตัรยิทรงเปนพระประมขุใน พ.ศ. ๒๔๗๕ ความสำคญัของคมัภีรพระธรรมศาสตรกถ็กูแทนที่
ดวยรฐัธรรมนูญ ดงันัน้ ความหมายของธรรมราชาในยุคปจจบุนัจงึเปล่ียนจากแตเดมิทีธ่รรมราชา
ทรงประพฤตทิศพธิราชธรรมและยดึมัน่ในคมัภีรพระธรรมศาสตร กลายมาเปนธรรมราชาคอื
พระราชาผทูรงประพฤติทศพิธราชธรรมและปฏิบตัติามหลักนติธิรรมในรัฐธรรมนูญ

เราจงึเหน็ไดวา แนวคดิเรือ่งธรรมราชาในพระพุทธศาสนามพีฒันาการมาโดยลำดับ เริม่
ตัง้แตจกักวตัตสิตูรในพระไตรปฎกกำหนดใหธรรมราชาตองเปนธรรมาธปิไตยและปฏบิตัธิรรม
คอืกศุลกรรมบถ จกัรวรรดิวตัรและราชสังคหวัตถ ุตอมาในสมัยพระเจาอโศกมหาราช ธรรมราชา
คอืพระราชาผใูชนโยบายธรรมวิชยัและปฏิบตัธิรรมตามแนวจักกวัตตสิตูร ตัง้แตสมยัสโุขทัยเปน
ตนมา ธรรมราชา หมายถงึพระราชาผทูรงประพฤตทิศพธิราชธรรมและดำรงมัน่อยใูนคมัภรี
พระธรรมศาสตร ในสมัยปจจบุนั ธรรมราชาหมายถึงพระราชาผทูรงประพฤติทศพิธราชธรรม
และปฏิบตัติามหลักนติธิรรมในรัฐธรรมนูญ

คัมภีรพระธรรมศาสตรกับทศพิธราชธรรม
อารมัภกถาหรอืคำปรารภของคมัภีรพระธรรมศาสตรหรอืกฎหมายตราสามดวงนีแ้ตงเปน

ภาษาบาลบีอกทีม่าทีไ่ปของคมัภรีนีด้งัตอไปนี้ “คมัภรีใดเปนประโยชนแกชาวโลก ปรากฏชือ่วา
คัมภีรพระธรรมศาสตร อันพระมโนสารฤๅษี กลาวไวในเบื้องตนดวยมคธภาษา(บาลี) อัน
อาจารยนำสบื ๆ กนัมา มอียแูลวในรามญัประเทศ ดวยภาษารามญั(ภาษามอญ) ในกาลบัดนี้
อนับรุษุผวูนิจิฉยัยากจะหย่ังรไูดในสยามประเทศน้ี เหตนุัน้ ขาพเจาจกัแตงคมัภีรพระธรรมศาสตร
นัน้ดวยสยามภาษา(ภาษาไทย) ทานท้ังหลายจงฟงคมัภีรนัน้จากเรา”๕๖

๕๕ Dhanil Nivat, Prince. “The Old Siamese conception of the Monarchy”. JSS.VOL.36.(pt.2)
1946. p.93.๕๖ กำธร เลีย้งสจัธรรม (บรรณาธกิาร), กฎหมายตรา ๓ ดวง, เลม ๑ อางแลว หนา ๗-๘.
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คมัภีรพระธรรมศาสตรของไทยกลาวถึงทีม่าท่ีไปของคัมภีรนีโ้ดยเทาความถึงอคัคญัญสูตร
ตอนที่ประชาชนในสังคมบรรพกาลไดเลือกกษัตริยพระองคแรกในโลกมีพระนามวาพระเจา
มหาสมมตริาชซึง่อรรถกถาอัคคญัญสูตรระบุวาเปนพระโพธิสตัวคอือดีตชาติของพระพุทธเจาของ
เรา๕๗ พระเจามหาสมมติราชทรงต้ังอำมาตยชื่อวามโนสารหรือมนุสารใหทำหนาที่พิพากษา
คดีความวันหน่ึง มโนสารอำมาตยตดัสนิคดคีวามผดิพลาดแลวรสูกึเสียใจจงึหนอีอกไปบวชเปน
ฤๅษบีำเพญ็สมณธรรมจนไดสมาบตั ิ๘ แลวเหาะไปยงัขอบจกัรวาลเหน็ตวัหนงัสอืภาษาบาลถีกู
จารกึไวทีข่อบจักรวาลนัน้ “จงึกำหนดบาลนีัน้แมนยำจำไดแลวกลบัมาแตงเปนคมัภรีพระธรรม
ศาสตร”๕๘จากน้ันมโนสารฤๅษีไดนำคมัภรีพระธรรมศาสตรไปสอนพระเจามหาสมมติราชใหทรง
ถอืปฏบิตัสิบืไป ดงัขอความในกฎหมายตรา ๓ ดวงตอไปนี้

“เหตดุงันัน้คมัภรีพระธรรมศาสตรนีเ้ปนสมหุบดธีรรมชือ่มโนสาร มโนสารฤๅษสีัง่สอนพระ
เจาพระมหาสมมติราช พระเจาพระมหาสมมติราชก็ตั้งอยูในราชธรรม ๑๐ ประการ ทรง
เบญจางคกิศลีเปนปรกตศิลี และอษัฏางคิกศีลเปนอโุบสถศลี เมตตากรณุาแกสตัวทัง้ปวงแลว
ทรงพระอตุสาหะมนสกิารซึง่คมัภรีพระธรรมศาสตรเปนนจิกาล”๕๙

คำสอนของมโนสารฤๅษีนีแ้บงออกเปน ๒ สวน คอื สวนแรกเปนหลักพทุธธรรมสำหรับ
ใหพระราชาถอืปฏบิตัเิพือ่กำกบัการใชพระราชอำนาจและสรางประโยชนสขุแกประชาชนสวน
ทีส่องคอืหลกันติธิรรมของบานเมอืงสำหรบัใหพระราชาทรงใชในการพพิากษาตดัสนิคดคีวามเพือ่
ผดงุความยตุธิรรมในสงัคม สวนทีส่องนีเ้ปนเนือ้หาสวนใหญของคมัภีรพระธรรมศาสตรพระราชา
ตองศกึษาทรงจำหลกันติธิรรมในคัมภรีพระธรรมศาสตรอยตูลอดเวลา

ขอความทีอ่างมานีแ้สดงวาพระมหาสมมตริาชผเูปนพระโพธสิตัวทรงเปนกษตัรยิตนแบบ
ของธรรมราชาในดินแดนสุวรรณภูมแิตธรรมท่ีพระมหาสมมติราชทรงประพฤติปฏบิตัไิมใชกศุล
กรรมบถจักรวรรดิวัตรและราชสังคหวัตถุในจักกวัตติสูตรพระคัมภีรธรรมศาสตรไดกำหนดให
ธรรมราชาในดนิแดนสวุรรณภมูสิมยัสมบรูณาญาสทิธิราชยทรงถอืปฏบิตัธิรรมดงัตอไปนี้

๕๗ ท.ีปา.อ.๓/๘๗.๕๘ กำธร เลีย้งสจัธรรม (บรรณาธกิาร), กฎหมายตรา ๓ ดวง, เลม ๑ อางแลว หนา ๑๓.๕๙ เพิง่อาง,  หนาเดยีวกนั.๖๐ ข.ุชา.๒๘/๑๙๙/๗๗.
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๑. ทศพธิราชธรรม หรอืราชธรรม ๑๐ ประการ
๒. การรกัษาศลี ๕ เปนปรกตแิละรกัษาศลี ๘ ในวนัอโุบสถ
๓. มคีวามเมตตากรณุาตอสตัวทัง้ปวง
๔. ดำเนนิตามหลักนติธิรรมในคัมภีรพระธรรมศาสตร

ทศพิธราชธรรมกำกับการใชพระราชอำนาจ
พระพุทธเจาทรงแสดงทศพิธราชธรรมหรือราชธรรม ๑๐ ประการไวในนิทานชาดก

เรือ่งมหาหงัสชาดกซึง่แปลวาชาดกขนาดยาวท่ีวาดวยเร่ืองหงส๖๐  ในชาดกเร่ืองนี ้พระพทุธเจา
ไมไดสอนราชธรรมโดยตรง แตทรงเลานิทานชาดกเร่ืองน้ีแลวสอดแทรกราชธรรม ๑๐ ประการ
ไวในบทสนทนาของตวัละครในนทิานชาดกดงัมเีรือ่งยอตอไปนี้

พญาหงสทองชื่อธตรัฐซึ่งเปนหงสโพธิสัตวติดบวงของนายพรานจึงถูกจับตัวไปถวาย
พระเจากรงุพาราณสี หงสผเูปนบรวิารคใูจช่ือสมุขุแมตนเองไมตดิบวงก็ไมยอมทอดท้ิงนาย ได
อาสาติดตามนายไปเฝาพระราชาดวยโดยไมคดิเกรงกลัวภัยทีจ่ะตามมา เมือ่ไดเขาเฝาพระราชา
ในพระราชวัง พญาหงสทองโพธิสัตวไดสนทนาธรรมกับพระราชา ตอนหน่ึงพญาหงสทองทูล
ถามพระราชาวา ทรงไมประมาทมัวเมาอยหูรอื ทรงกลัวตายหรือไม พระราชตรัสตอบวา “เรา
เหน็วาอายใุนอนาคตยงัอกียาวนาน เราดำรงตนอยใูนธรรม ๑๐ ประการจงึไมกลวัตาย เราเหน็
กศุลธรรมเหลานีว้ามอียใูนตนเอง คอื ทาน (การให) ศลี (ความประพฤติดงีาม) บรจิาค (การ
เสยีสละ) อาชชวะ (ความซ่ือตรง) มทัทวะ (ความออนโยน) ตบะ (ความเพยีรเผากเิลส) อกัโกธะ
(ความไมโกรธ) อวหิงิสา (ความไมเบยีดเบียน) ขนัติ (ความอดทน) อวิโรธนะ (ความไมคลาด
จากธรรม) เมือ่เหน็เชนนัน้ ปตแิละโสมนสัไมใชนอยยอมเกดิมแีกเรา”๖๑

นิทานชาดกเร่ืองน้ีแสดงใหเห็นวาพระราชาในอดีตไดชื่อวาเปนธรรมราชาเพราะทรง
ประพฤตทิศพธิราชธรรม แตเนือ่งจากทศพธิราชธรรมนีเ้ปนเรือ่งเลาสอดแทรกอยใูนนทิานชาดก
ทีพ่ระอรรถกถาจารยผอูธบิายพระไตรปฎกไดขยายความไวโดยยอในท่ีแหงเดียวคืออรรถกถามหา

๖๑ ข.ุชา.๒๘/๑๙๙/๗๗.๖๒ ข.ุชา.อ. ๘/๒๔๐/๒๘๒-๒๘๓.
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หงัสชาดก ๖๒ ชาวพทุธในอนิเดยีและเกาะลังกาในสมยัพระเจาอโศกมหาราชจึงไมไดใหความ
สำคัญแกทศพิธราชธรรมเทากับจักรวรรดิวัตรที่มาในจักกวัตติสูตรซึ่งพระอรรถกถาจารยได
อธบิายขยายความไวอยางพสิดารในท่ีหลายแหง๖๓ ทศพธิราชธรรมเพิง่ไดรบัความสนใจอยาง
จรงิจงัวาเปนธรรมสำหรบัใหพระราชานำไปประยกุตใชในการปกครองบานเมอืง กต็อเมือ่มกีาร
แตงคมัภรีพระธรรมศาสตรในดนิแดนสวุรรณภมูกิอนการสถาปนากรงุสุโขทยัไมนานนกั

เนือ่งจากอรรถกถามหาหงัสชาดกอธบิายความหมายของทศพธิราชธรรมไวโดยยนยอจงึ
ขอขยายความทศพธิราชธรรมแตละขอโดยเทยีบเคยีงกบักศุลกรรมบถ ๑๐ จกัรวรรดวิตัร ๕ และ
ราชสังคหวัตถ ุ๔ ซึง่เปนราชธรรมตามนัยแหงอรรถกถาจักกวตัตสิตูร ดงัตอไปน้ี

๑. ทาน (การให) ธรรมราชาทรงบำเพ็ญทาน ๒ อยางคอื (๑) อามสิทาน การใหสิง่ของ
เพื่อสงเคราะหประชาชนตามหลักราชสังคหวัตถุขอสัมมาปาสะ คือการผูกใจประชาชนดวย
มอบทุนทรพัยเพือ่สงเสรมิอาชพี และ (๒) ธรรมทาน การใหธรรมเปนทานซึง่รวมถึงวทิยาทาน
การใหความรูเปนทาน ดังที่พระเจาอโศกมหาราชทรงใหสอนธรรมแกประชาชน พระมหา
ธรรมราชาลไิทยทรงแตงพระราชนพินธเรือ่งไตรภมูพิระรวง เปนตน

๒. ศลี (ความประพฤตดิงีาม) หมายถงึการรกัษาศลี ๕ และศลีอโุบสถ(ศลี ๘) กศุลกรรมบถ
ทีเ่ปนการทำความดทีางกายและทางวาจาจดัรวมอยใูนศลี ๕ นี ้การทีพ่ระเจาอโศกมหาราชทรง
สัง่หามฆาสัตวบชูายญั จดัเขาในเรือ่งการรกัษาศลีน้ีดวย

๓. บรจิาค (การเสียสละ) หมายถึงการเสียสละความสุขสวนพระองคเพ่ือประโยชนสขุ
ของมหาชน ดงัพทุธพจนทีว่า “ถาเหน็วาจะไดความสขุทีย่ิง่ใหญเพราะสละความสขุเลก็นอย บคุคล
ควรสละความสุขเล็กนอยเพ่ือความสุขทีย่ิง่ใหญ” ๖๔

๔. อาชชวะ (ความซือ่ตรง) หมายถงึธรรมราชาทรงมคีวามซือ่ตรงตอประชาชน และ
ทรงพิพากษาคดคีวามดวยความเทีย่งธรรม ดงัพทุธภาษติทีว่า “บคุคลไมชือ่วาเทีย่งธรรม เพราะ
เหตุทีต่ดัสนิคดโีดยความผลนุผลนั สวนผใูดเปนบณัฑติ วนิจิฉยัคดแีละส่ิงทีไ่มใชคดทีัง้สอง ตดัสิน

๖๓ เชน อง.ฺอ.๒/๑๒๑; ท.ีปา.อ.๓/๕๔.๖๔ ข.ุธ.๒๕/๓๑/๕๓.๖๕ ข.ุธ.๒๕/๒๙/๔๙.
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บคุคลคนอ่ืนโดยความละเอียดลออ โดยธรรม สม่ำเสมอ ผนูัน้ อนัธรรมคมุครองแลว เปนผมูี
ปญญา เราเรียกวา ผเูทีย่งธรรม” ๖๕ บคุคลผเูทีย่งธรรมเปนคนทีป่ราศจากอคตหิรือความลำเอยีง
๔ ประการ คอื ฉนัทาคต ิลำเอยีงเพราะชอบ โทสาคต ิลำเอยีงเพราะชงั โมหาคต ิลำเอยีง
เพราะหลง ภยาคต ิลำเอยีงเพราะกลัว ธรรมราชาผเูทีย่งธรรมช่ือวาปฏบิตัติามจักรวรรดิวตัร
ขอทีว่าดวย อธรรมการนเิสธนา คอืการปองกนัและแกไขมใิหเรือ่งเลวรายเดอืดรอนเกดิขึน้ใน
บานเมือง

๕. มทัทวะ (ความออนโยน) หมายถงึปฏบิตัติอผอูืน่ดวยความออนโยนทัง้ทางกายและ
ทางวาจา ชือ่วามรีาชสงัคหวตัถขุอวาชเปยยะ ความมีวาจาออนหวานนารกั นอกจากน้ียงัเปน
การปฏิบัติจักรวรรดิวัตรขอปริปุจฉาคือการปรึกษาหารือนักบวชและนักปราชญราชบัณฑิต
ธรรมราชาควรเขาไปปรกึษาหารอืกบัทานเหลานัน้ดวยความออนนอมถอมตน

๖. ตบะ (ความเพยีรเผากเิลส) หมายถงึการรกัษาศลีอโุบสถทกุวนัพระหรอืวนัธรรมสวนะ
และการทำความดีทางใจดวยปฏบิตัิกศุลกรรมบถสามขอสดุทายและงดเวนอบายมขุทัง้ปวง ดงั
ทีพ่ระเจาอโศกมหาราชทรงหามจดังานรืน่เรงิ๖๖  และหามลาสตัวเพือ่ความสนกุสนานแตใหจดั
ธรรมยาตราคอืเดนิทางไปนมสัการสงัเวชนยีสถาน ๔ ตำบลแทน๖๗  ในสมัยสุโขทยัก็มกีารรบั
ศลีฟงธรรมทุกวนัธรรมสวนะ นัน่คอืพอขนุรามคำแหงมหาราชทรงสรางพระแทนมนังคศิลาไว
กลางดงตาล เพือ่นมินตพระสงฆมาแสดงธรรมแกเจานายขาราชการและประชาชนทกุวนัธรรม
สวนะ สวนในวันธรรมดาพระองคเสด็จขึน้ประทับบนพระแทนเพ่ือวาราชการบานเมือง

๗. อกัโกธะ (ความไมโกรธ) ทานหมายถึงเมตตา ความรัก๖๘  ธรรมราชาทรงรักประชาชน
เหมอืนพอแมรกัลกู ดงัทีพ่ระเจาอโศกมหาราช ทรงประกาศวา “ประชาชนทุกคนเปนลูกของ
ขาฯ ขาฯยอมปรารถนาเพ่ือลกูชายหญิงของขาฯ วา ขอเขาท้ังหลายพึงประสบส่ิงทีเ่ปนประโยชน
เกือ้กลูและความสขุทัง้ทีเ่ปนไปในโลกนีแ้ละโลกหนาทกุประการฉนัใด ความปรารถนาของขาฯ

๖๖ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยตุโฺต), จารกิอโศก, หนา ๓๖.๖๗ เพิง่อาง หนา ๔๗.๖๘ ข.ุชา.อ.๘/๒๔๐/๒๘๓.๖๙ พระพรหมคณุาภรณ (ป.อ.ปยตุโฺต),จารกิอโศก, หนา ๙๑.
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ตอประชาชนทั้งปวงยอมเปนฉันนั้นเหมือนกัน”๖๙ความเมตตายอมนำไปสูการดำเนินการตาม
จกัรวรรดวิตัรขอธรรมกิารกัขาคอืจดัการรกัษาอนัชอบธรรมใหแกประชาชน

๘. อวิหงิสา (ความไมเบยีดเบยีน) ทานหมายถงึกรณุาคอืความสงสาร๗๐  ธรรมราชามี
ความกรณุาจงึหลกีเลีย่งการเอาชนะดวยสงครามคอืการยกทพัออกไปรกุรานสงัหารผลาญชวีติ
ผอูืน่ ดงัทีพ่ระเจาอโศกมหาราชทรงยุตสิงครามวิชยัและหันไปใชพระราโชบายธรรมวิชยัคอืการ
เอาชนะดวยธรรม ซึง่ตรงกบัจกัรวรรดวิตัรขอธรรมาธปิไตย

๙. ขนัติ (ความอดทน) หมายถงึทนลำบากอนัเนือ่งมาจากทกุขเวทนา ทนตรากตรำทำงาน
หนักติดตอกันยาวนานและทนเจ็บใจเม่ือถูกวารายหรือหม่ินประมาท ดังที่พระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกลาเจาอยหูวั รชักาลที ่๕ พระราชทานพระบรมราโชวาทแกเจาฟามหาวชริณุหศิ วา
“การทีเ่ปนเจาแผนดนิไมใชสำหรบัมัง่ม ีไมใชสำหรบัคมุเหงคนเลนตามชอบใจ มใิชเกลยีดไวแลวจะ
ไดแกเผด็ มใิชเปน ผสูำหรบัจะกนินอนสบาย...เปนเจาแผนดนิสำหรบัแตเปนคนจน และเปนคนที่
อดกลัน้ตอสุขและทกุข อดกลัน้ตอความรกัและความชังอนัจะเกดิฉวิขึน้มาในใจหรือมผียูยุง” ๗๑

๑๐. อวโิรธนะ (ความไมคลาดจากธรรม) หมายถงึการใชราชธรรมกำกบัการใชพระราช
อำนาจใหอยภูายในขอบเขตทีพ่อดพีองาม ธรรมราชาจงึทรงเคารพธรรม ถอืธรรมเปนใหญคอื
เปนธรรมาธิปไตยโดยยึดมัน่ในหลักนติธิรรมตามคัมภีรพระธรรมศาสตรหรอืรฐัธรรมนูญในยคุ
ปจจบุนั ดงัพระราชดำรสัในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั รชักาลปจจบุนัทีว่า “ขอยนืยนัวา ไม
เคยสั่งการอะไรที่ไมมีกฎเกณฑของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พระราชบัญญัติตางๆ
ทำถกูตองตามรัฐธรรมนูญทกุอยาง...ไมเคยทำอะไรตามใจชอบเลย ตัง้แตเปนพระมหากษัตรยิ
มีรัฐธรรมนูญหลายฉบับแลวก็ทำมาหลายสิบป ไมเคยทำอะไรตามใจชอบ ถาทำตามใจชอบ
บานเมอืงลมจมมานานแลว” ๗๒

๗๐ ข.ุชา.อ.๘/๒๔๐/๒๔๓.๗๑ พระบรมราโชวาทในรชักาลท่ี ๕  พระราชทานสมเดจ็เจาฟามหาวชริณุหศิ  ลงวันที ่๘ กรกฎาคม  ร.ศ.๑๑๒.๗๒ พระราชดำรสั  ณ พระตำหนกัเปยมสขุ วงัไกลกงัวล  วนัองัคาร ที ่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙.๗๓ “พระราชวงศพระรวง”, วกิพิเีดยี สารานุกรมเสรี. ๒๘  มถินุายน ๒๕๕๗.
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สุโขไทยธรรมราชาไมใชเทวราชา
พระมหากษัตรยิในราชวงศสโุขทัยไดพระนามวาธรรมราชาซ่ึงหมายถึงพระราชาผทูรง

ทศพธิราชธรรมและสถิตมัน่ในหลักนติธิรรมตามนัยแหงคมัภรีพระธรรมศาสตร กษัตรยิสโุขทยั
ทีไ่ดพระนามวาธรรมราชาม ี๔ พระองค คอื พระมหาธรรมราชาลิไทย พระมหาธรรมราชา
ลอืไทย พระมหาธรรมราชาไสลือไทย พระมหาธรรมราชาบรมปาล ๗๓

ในชวงเวลาเดียวกันกับที่พระมหาธรรมราชาลิไทยครองราชยอยูที่กรุงสุโขทัยระหวาง
พ.ศ. ๑๘๙๐ - ๑๙๑๙ นัน้ พระเจาอทูองปฐมกษตัรยิแหงราชวงศอทูองเสดจ็ขึน้ครองราชยที่
กรงุศรอียธุยาเมือ่พ.ศ.๑๘๙๓ มพีระนามตามทีป่รากฏในพระอยัการลกัพาวา “สมเด็จพระเจา
รามาธิบดีศรีบรมจักรพรรดิราชาธิราช”๗๔  ในราชวงศอูทองซ่ึงเปนราชวงศแรกแหงกรุง
ศรีอยุธยามีพระมหากษัตริย ๓ พระองค คือ สมเด็จพระเจารามาธิบดีศรีบรมจักรพรรดิ
ราชาธริาช (พระเจาอทูอง) สมเดจ็พระราเมศวรและสมเดจ็พระรามราชาธริาช๗๕ พระมหา
กษตัรยิแตละพระองคทรงมีคำวา “พระรามอืยใูนพระนามซึง่ทำใหดเูหมอืนวาพระมหากษตัรยิ
แหงกรุงศรีอยุธยาเปนเทพอวตารตามหลักศาสนาพราหมณอันตางจากคติเรื่องธรรมราชา
แหงกรงุสโุขทยัในยุคเดียวกัน

คตทิีว่าพระมหากษตัรยิเปนเทพอวตารนีแ้พรหลายอยใูนราชอาณาจกัรขอมสมยันัน้ซึง่ตัง้
เมอืงหลวงอยทูีน่ครธม นัน่คอืแนวคดิเรือ่งเทวราชาในศาสนาพราหมณอนัตางจากแนวคดิเรือ่ง
ธรรมราชาในพระพุทธศาสนาคำวาเทวราชาหมายถึงพระราชาผเูปนเทพอวตารลงมาเกิดเปน
พระราชาปกครองแผนดนิในโลกมนษุย พระราชาจงึมฐีานะกึง่เทพกึง่มนษุยเทพทีว่านีม้ทีัง้ทีเ่ปน
พระวิษณุหรือพระนารายณและพระศิวะตามหลักศาสนาพราหมณ๗๖ เน่ืองจากกษัตริยขอม
นบัถือศาสนาพราหมณจงึมคีตคิวามเชือ่วาพระราชาคอืเทพผอูวตารมาปกครองบานเมอืง ถา
พระราชาองคใดเปนอวตารของพระวิษณวุษิณกุม็คีำวาพระรามหรือพระวิษณอุยใูนพระนามของ

๗๔ กำธร  เลีย้งสจัธรรม (บรรณาธกิาร), กฎหมายตรา ๓ ดวง,  เลม ๒ หนา ๑๑๐.๗๕ “ราชวงศอทูอง.”  วกิพิเีดยี สารานุกรมเสรี. ๒๒ ตลุาคม  ๒๕๕๗.๗๖ “Devaraja.”  Wikipedia, The Free Encyclopedia. 27 July  2014.๗๗ “พระเจาสรุยิวรมนัที ่๒.” วกิพิเีดยี สารานกุรมเสร.ี ๒๙ เม.ย.๒๕๔๗.
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พระราชาองคนั้น เชน พระเจาสุริยวรมันที่ ๒ ผูสรางปราสาทนครวัดอันยิ่งใหญ เพื่อบูชา
พระวษิณไุดรบัการเฉลิมพระนามวา “พระเจาบรมวษิณโุลก”๗๗

แมจะมีคำวาพระรามผสมอยใูนพระนามของกษัตรยิแหงกรุงศรีอยธุยาน่ันกไ็มไดหมาย
ความวาพระมหากษัตรยิไทยจะเปนเทวราชาเหมือนอยางกษัตรยิขอมท้ังนีเ้พราะเหตุผลท่ีวาแม
พระมหากษัตริยของไทยจะมีคำวาพระรามรวมอยูในพระนามก็ตาม พระองคก็ยังคงเปน
ธรรมราชาตามคตแิหงพระพทุธศาสนาเพราะทรงเปนเพยีงสมมติเทพไมใชเทพอวตาร

เทพหรอืเทวดาในพระพทุธศาสนา ม ี๓ อยาง คอื๗๘

๑. สมมติเทพ (เทวดาโดยสมมต)ิ ไดแก พระราชา พระราชกมุาร และพระราชเทวี
๒. อปุปตติเทพ (เทวดาโดยกำเนดิ) ไดแกเทวดาในสวรรคและพรหมในพรหมโลก
๓. วสิทุธเิทพ (เทวดาโดยความบริสทุธิ)์ ไดแกพระพทุธเจา พระปจเจกพทุธเจาและ

พระอรหนัตสาวกทัง้หลาย
พระมหากษัตรยิไทยทรงไดรบัการสมมติใหเปนเทพคือเทวดา พระองคไมใชอปุปตตเิทพ

หรอืเทวดาท่ีอวตารคือแบงภาคลงมาปกครองโลกมนุษย ดงัน้ัน แมพระมหากษัตรยิไทยจะมีคำวา
พระรามผสมอยใูนพระนามกเ็ปนแตเพยีงสมมตเิทพเทาน้ันพระองคยงัคงเปนธรรมราชาผทูรง
ทศพิธราชธรรมตามคติพระพุทธศาสนาอยนูัน่เองดังจะเห็นไดจากพระนามของสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถแหงกรุงศรีอยธุยาซ่ึงมีทัง้คำวาพระรามและทศพิธราชธรรมรวมอยดูวยกันในสรอย
พระนามดงันี้

“สมเด็จพระเจารามาธิบดีบรมไตรโลกนารถมหามงกุฎเทพยมนุษวิสุทธิสุริยวงษองค
พทุธางกูรบรมบพิตรพระพุทธเจาอยหูวัทรงทศพิธราชธรรมถวลัราชประเวณศีรบีรมกษตัราธิราช
พระบาท ธ ดำรงภมูมิณฑล สกลสีมาประชาราษฎร บรมนาถบพิตร”๗๙

แมพระนามของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลาเจาอยหูวัรชักาลที๗่แหงกรงุรตันโกสนิทร
กม็คีำวา “รามาธิบด”ี “ทศพิธราชธรรม” และ”ธรรมราชา” รวมกันอยใูนสรอยพระนาม ดงั
ตอไปนี้

๗๘ ข.ุจ.ู๓๐/๒๑๔/๑๑๒.๗๙ กำธร.เลีย้งสจัธรรม (บรรณาธิการ), กฎหมายตรา ๓ ดวง,  เลม ๑,  อางแลว หนา ๕๑.
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“พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาประชาธปิก มหนัตเดชดลิกรามาธบิดี เทพยปรยีา
มหาราชรวิวงศ อสัมภินพงศพีระกษัตร บุรุษรัตนราชนิกโรดม ...จุฬาลงกรณราชวรางกูร
มหามกุฏวงศวีรสูรชิษฐ ราชธรรมทศพิธอุตกฤษฎานิบุณย อดุลยฤษฎาภินิหาร ... สุโขทัย
ธรรมราชา... ปรมนิทรธรรมกิมหาราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระปกเกลาเจาอยหูวั”๘๐

ขอนี้หมายความวาทั้งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยหูวัทรงเปนสมมติเทพและธรรมราชาผทูรงทศพิธราชธรรมตามคตทิางพระพทุธศาสนา

บทสรุป
พระราชาตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึงผูไดรับการสมมติหรือคัดเลือกใหเปนผู

ปกครอง ทีเ่รยีกวาพระมหาสมมตริาช คตเิรือ่งพระมหาสมมตริาชนีท้ำใหพระราชาในพระพทุธ
ศาสนาไมใชเทพอวตารแบบเทวราชา พระมหาสมมตริาชผเูปนพระราชาพระองคแรกในโลกคอื
พระโพธสิตัวผบูำเพญ็บารมีตอมาจนสำเรจ็เปนพระพทุธเจาของเรา พระราชาทกุพระองคไมวา
จะเปนพระโพธสิตัวหรอืไมกต็ามลวนตองปฏบิตัธิรรมเพ่ือสรางความยนิดพีอใจแกประชาชนผใูต
ปกครองสมกับตำแหนงราชาท่ีแปลวาผทูำใหประชาชนยินดพีอใจ เมือ่พระราชาปฏิบตัธิรรมจึง
ไดชือ่วาเปนธรรมราชา

คำวาธรรมราชาหมายถงึ (๑) ธรรมิกราช คอืพระราชาผปูระพฤติธรรมเพ่ือสรางความ
ยนิดพีอใจแกประชาชน และ (๒) ธรรมาธิปไตย คอืผถูอืธรรมเปนใหญและใชราชธรรมกำกับ
การใชพระราชอำนาจ

ในความหมายแรก ธรรมราชาทรงถือวายศและอำนาจไมไดมไีวเพือ่อตัตหติสมบตัิคอื
สำหรบัสรางความยิง่ใหญและประโยชนสขุสวนพระองคเทานัน้ แตยศและอำนาจมไีวเพือ่ปรหติ
ปฏบิตัิคอืเปนเครือ่งมอืสำหรบัสรางประโยชนสขุแกประชาชนจำนวนมาก ธรรมราชายอมรบัวา
การสงเคราะหประชาชนเปนธรรมคอืหนาทีข่องพระองค ดงัน้ัน ธรรมราชาผยูิง่ใหญทัง้หลาย
จงึถอืเปนหนาทีท่ีจ่ะตองผกูใจประชาชนดวยราชสงัคหวตัถ ุจกัรวรรดวิตัรและทศพธิราชธรรม

๘๐ “พระบาทสมเดจ็พระปกเกลาเจาอยหูวั.” วกิพิเีดยี สารานกุรมเสรี. ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗.
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ในความหมายที ่๒ ธรรมราชาทรงเปนธรรมาธปิไตย ถอืธรรมเปนใหญ เคารพธรรม
อาศัยราชธรรมกำกบัการใชพระราชอำนาจใหอยใูนขอบเขตท่ีเหมาะควร เพราะมีธรรมกำกับ
ตลอดเวลา ธรรมราชาจึงไมกลายเปนทรราชผใูชอำนาจเปนธรรม พระเจาอโศกมหาราชทรง
เปนตนแบบของธรรมราชาผหูนัมาใชนโยบายธรรมวชิยัแทนสงครามวชิยั พระมหาธรรมราชา
ลไิทยเปนกษตัรยิผทูรงศลีทรงธรรมประพฤตธิรรมตามหลกัทศพธิราชธรรมและหลกันติธิรรมใน
คมัภรีพระธรรมศาสตร

พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
รชักาลปจจุบนัเน่ืองในพระราชพิธบีรมราชาภิเษกเม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๓ ทีว่า “เราจะครองแผนดนิ
โดยธรรมเพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยามื นับเปนการประกาศอยางเปนทางการคร้ัง
แรกวาพระองคจะทรงทำหนาทีข่องธรรมราชาดวยการประพฤตทิศพธิราชธรรมเพือ่ประโยชน
สุขของมหาชนชาวไทยและดวยการดำเนินตามหลักนิติธรรมในรัฐธรรมนูญ ตลอดเวลากวา
๖๐ ปที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลปจจุบันไดทรงงานหนักเพ่ือประโยชนสุขแหง
พสกนกิร พระองคจงึทรงเปนพอหลวงของปวงชนชาวไทยและทรงเปนแบบอยางแหงธรรมราชา
ยุคปจจุบันที่ทรงใชนโยบายธรรมวิชัยในรูปแบบของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริกวา
๔,๐๐๐ โครงการเพือ่เอาชนะความทกุขยากของประชาชนชาวไทย


