รางวัลพระราชทาน
เสาเสมาธรรมจักร
๒๕๕๒

เสาเสมาธรรมจักรสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
พสกนิกรแห่งสยาม สร้างในมหามงคล
๖ รอบพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
๕ ธันวาคม พระพุทธศักราช ๒๕๔๒

ในปีมหามงคลพุทธศักราช ๒๕๔๒ เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ พุทธบริษัททั้งมวลได้มีความเห็นพ้องกันว่า พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกและทรงเป็นพุทธมามกะ พระองค์ทรงทำนุบำรุง
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดียิ่งตลอดมา ยังความปลื้มปีติยินดีแก่เหล่าพสกนิกรชาวพุทธ อย่างหาที่สุดมิได้
พุทธบริษัททั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ มีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงเป็นองค์ประธาน จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดสร้างพระธรรมจักรทองคำ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธ
ศาสนา เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น
พระมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้า
พระธรรมจักรทองคำออกแบบโดยกรมศิลปากร มีความสูง ๗๒ กระเบียด ใช้ทองคำหนัก
๔,๐๔๘.๖ กรั ม ประดั บ พลอยสี แ ดง ๒๐๘ เม็ ด รอบพระธรรมจั ก ร และพลอยบุ ษ ราคั ม
สีเหลือง ๑๐ เม็ด ประดับเลข ๙ ที่เสาพระธรรมจักร ซึ่งหมายถึงรัชกาลที่ ๙ ทรงทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ
รวมใช้พลอย ๒๑๘ เม็ด เป็นสัญลักษณ์ ๒๑๘ ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ
สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานชื่อพระธรรมจักรทองคำว่า “เสาเสมาธรรมจักร สมเด็จ
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า” และประทานข้อความจารึกที่ฐานพระธรรมจักรทองคำว่า “พสกนิกร
แห่งสยาม สร้างในมหามงคล ๖ รอบ พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช ๕ ธันวาคม พระพุทธศักราช ๒๕๔๒”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงรับพระธรรมจักรทองคำ ณ
พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. ทั้งนี้
โดยมีสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์ประธาน ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย นายก
รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ๒๕๕๒



รัฐมนตรี เป็นผู้กราบบังคมทูล และมีคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพระธรรมจักรทองคำเข้าเฝ้าฯ 

รวมจำนวน ๔๕ ราย ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์
รางวัลเสาเสมาธรรมจักรนี้ แรกเริ่มเดิมทีศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยโดยความ
ร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา เริ่มมาแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ (ความจริงได้ริเริ่มมาอย่างไม่เป็นทางการมาแต่ปี 

พ.ศ. ๒๕๒๕ แล้ว) และในการนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนาในประเภทและสาขาต่าง ๆ เพื่อเข้ารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ณ มณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร (มีบางปีจัดที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม) ทั้งนี้ โดยมีแนวคติว่า 

พระธรรมจักรเป็นเครื่องหมายแห่งการประกาศพระพุทธศาสนา และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ไพศาล
ยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วย รางวัลสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละปีประกอบ
ด้วยเสาเสมาธรรมจักร ที่สร้างขึ้นจากวัสดุธรรมดาทั่วไป เช่นที่หล่อด้วยโลหะแล้วปิดทอง เป็นต้น พร้อมด้วย
ใบประกาศเกียรติคุณ ผู้เข้ารับพระราชทานมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ทั้งที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ และพิธีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจะจัดขึ้น ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในงาน
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ระหว่างวันขึ้น ๘ ค่ำ-วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
ของทุก ๆ ปี จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลแต่ปีแรก ถึงปี ๒๕๔๒ ประมาณ ๒,๔๘๔ ราย
คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา มีดำริที่จะจัดสร้าง
เสาเสมาธรรมจักรขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยถือกำหนด
ปีมหามงคลกาญจนาภิเษก พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นที่ตั้ง ทั้งนี้ โดยพิจารณาว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงเป็นองค์อัครพุทธศาสนูปถัมภก ดำรงพระองค์เป็นสมเด็จพระมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้า ผู้ทรงพระคุณธรรม
อันประเสริฐ อย่างไรก็ดี การจัดสร้างต้องพิจารณาความเหมาะสมหลายด้าน จึงได้ยับยั้งเรื่อยมา โดย
กำหนดเอาปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นที่ตั้ง
โดยมีหลักการว่าการจัดสร้างนั้นเนื่องในมหามงคลสมัย ควรคู่แก่พระเกียรติยศ และเป็นเครื่องหมายแห่ง
ความเทิดทูนและจงรักภักดีในเบื้องพระยุคลบาทของพสกนิกรชาวพุทธทุกหมู่เหล่า
ในการจัดสร้างนั้น ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทูลเกล้าฯ ถวายเสาเสมาธรรมจักร
ทองคำขึ้นคณะหนึ่ง มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดนี้
ได้ ม อบหมายให้ ก รมศิ ล ปากรเป็ น ผู้ ด ำเนิ น การออกแบบและจั ด สร้ า ง นายนพวั ฒ น์ สมพื้ น นายช่ า ง
ศิลปกรรม ๑๐ กรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบ ส่วนการจัดสร้างมอบหมายให้ส่วนช่างสิบหมู่ สถาบัน
ศิ ล ปกรรม กรมศิ ล ปากร ดำเนิ น การ ทั้ ง นี้ อยู่ ใ นความกำกั บ ดู แ ลเป็ น พิ เ ศษของอธิ บ ดี ก รมศิ ล ปากร 

(นายนิคม มุสิกะคามะ) และรองอธิบดีกรมศิลปากร (นายอารักษ์ สังหิตกุล)
วัสดุที่ใช้สร้างเสาเสมาธรรมจักรทองคำ ใช้ทองคำ ๔,๖๐๒ กรัม ซึ่งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
วัดปากน้ำภาษีเจริญ บริจาค ๓,๐๐๐ กรัม พระธรรมราชานุวัตร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม บริจาค
๑,๖๐๒ กรัม พระเทพประสิทธิมนต์ วัดจักรวรรดิราชาวาส บริจาคพลอยธรรมชาติ ๒๑๘ เม็ด เป็นพลอยสีแดง
๒๐๘ เม็ด พลอยสีเหลืองบุษราคัม ๑๐ เม็ด พร้อมค่าใช้จ่ายในการประดับพลอยด้วย และมูลนิธิศูนย์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยรับผิดชอบเรื่องค่าดำเนินการจัดสร้าง รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท



รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ๒๕๕๒

เสาเสมาธรรมจักรทองคำนี้ เดิมคณะกรรมการดำเนินการฯ กำหนดชื่อว่า “เสาเสมาธรรมจักร
สมเด็จพระมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้า” และกรมการศาสนา ขอประทานพระมติจากองค์สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานชื่อมาใหม่ว่า “เสาเสมาธรรมจักรสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัม
พุ ท ธเจ้ า ” โดยให้ มี ข้ อ ความจารึ ก ที่ ฐ านเสาว่ า “พสกนิ ก รแห่ ง สยามสร้ า งในมหามงคล ๖ รอบ
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ๕ ธันวาคม พระพุทธศักราช
๒๕๔๒” เมื่อการจัดสร้างทั้งปวงเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำขึ้น
ทู ล เกล้ า ฯ ถวาย ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ส มเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร 

เป็นผู้แทนพระองค์ทรงรับ ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๔๒ ดังกล่าวแล้วข้างต้น
ขอสมเด็จพระมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าแห่งกรุงสยามพระองค์นี้ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็น
มิ่งขวัญแห่งพสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่าชั่วนิจนิรันดร์
นายทรงวิทย์ แก้วศรี
เรียบเรียง

รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ๒๕๕๒



เสาเสมาธรรมจักร

สัญลักษณ์และความหมาย

สั ญ ลั ก ษณ์ คื อ เครื่ อ งหมายเป็ น ที่ ก ำหนดรู้ กั น ว่ า หมายถึ ง 

เรื่องราวประวัติความเป็นมาอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร และใช้หมายถึงสิ่งไร
เช่น สัญลักษณ์สถาบันของชาติไทยเรา คือธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทยที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน มีความหมาย ตามพระราชนิพนธ์บรรยายของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ว่า
ขอร่ำรำพันบรรยาย
ความคิดเครื่องหมาย แห่งสีทั้งสามงามถนัด
ขาวคือบริสุทธิ์ศรีสวัสดิ์
หมายพระไตรรัตน์ และธรรมะคุ้มจิตไทย
แดงคือโลหิตเราไซร้
ซึ่งยอมสละได้ เพื่อรักษ์ชาติศาสนา
น้ำเงินคือสีโสภา
อันจอมประชา ธ โปรดเป็นของส่วนองค์
จัดริ้วเป็นทิวไตรรงค์
จึงเป็นสีธง ที่รักแห่งเราชาวไทยฯ
นอกจากนี้ แ ล้ ว ในประเทศถิ่ น ฐานหรื อ สถาบั น ที่ มี ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งต่ า ง ๆ มั ก จะมี
ตราสัญลักษณ์ปรากฏให้เห็นกันอยู่ทั่วไป ยิ่งพระพุทธศาสนาของเราซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองผ่านมาแล้ว
นับด้วยพันปี จนสืบเนื่องมาถึงประเทศไทย ของเรา และเป็นที่ยอมรับนับถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติแล้ว
นักปราชญ์ราชบัณฑิตได้บัญญัติตราสัญลักษณ์ขึ้นมากมาย สัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ชาวไทยเราเห็นอยู่เสมอ ๆ
และทั่ว ๆ ไปก็คือ “ธงเสมาธรรมจักร” ซึ่งจัดทำขึ้นในคราวงานสมโภช ๒๕ พุทธศตวรรษ ในสมัยรัฐบาล
ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่จังหวัดพระนคร (กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน)
ย้อนหลังไปดูถิ่นกำเนิดของธรรมจักรในสมัยอดีต เราจะพบวงล้อธรรมจักรใหญ่กับกวางหมอบ
คู่กันอีกสัญลักษณ์หนึ่ง ก็เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นสัญลักษณ์ที่ขุดได้จากอาณาจักร
ทวาราวดี จั ง หวั ด นครปฐม โดยกรมศิ ล ปากร และตั้ ง แสดงให้ ป ระชาชนได้ เข้ า ชมและศึ ก ษาอยู่ 

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์อันประเดิมเริ่มแรกประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาทีเดียว คือเป็น
สัญลักษณ์การประกาศพระพุทธศาสนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้า โดยทรงเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ 

๕ ท่าน คือ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ
ด้วยพระธรรมเทศนา ชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตนะ” ซึ่งเป็นกำเนิดของวงล้อธรรมะอันจะหมุน
เคลื่อนตัวไปรอบแล้วรอบเล่า เพื่อจะให้เข้าถึงประชาหมู่สัตว์ทั่ว ๆ ไป ดุจวงล้อของราชรถ ที่พระราชา



รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ๒๕๕๒

ประทับขับเคลื่อนไป ฉะนั้น ส่วนกวางหมอบเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่ เป็นที่แสดงธรรมของพระสัมมา
สัมพุทธะ นั่นคือราวป่าเป็นที่อยู่อาศัยของบรรดาสรรพสัตว์เขตปลดปล่อยโดยสวัสดิภาพ มีชื่อเรียกว่า 

“ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน”
นักปราชญ์ทางศาสนาจึงกำหนดเอาวงล้อเป็นดุจธรรมคลาเคลื่อน และรูปสัตว์กวางเป็นสถานที่
ประกาศธรรมะมารวมกันหมายว่าเป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาประการหนึ่ง เรียกว่า “ธรรมจักร”
เป็นสัญลักษณ์อันประเดิมเริ่มแรกของพระพุทธศาสนา
หลังจากนั้น ถัดมาอีกประมาณ ๒๓๐ กว่าปี ในรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช ผู้ยิ่งใหญ่ของ
ชมพูทวีปในประเทศอินเดีย ทรงนับถือและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งจนถึงกับทรงยอมรับเป็น
ศาสนู ป ถั ม ภกในคราวที่ พ ระองค์ ท รงโปรดให้ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ ช ำระและทำสั ง คายนา พระพุ ท ธศาสนา
นับเป็นการทำสังคายนาครั้งที่ ๓ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการสังคายนาแล้ว พระองค์ทรงโปรดให้พระสงฆ์หัวหน้า
ทำสังคายนาคัดเลือกส่งพระสงฆ์ผู้มีความสามารถไปประกาศพระพุทธศาสนายังประเทศต่าง ๆ หลายสาย
ประเทศไทยของเราก็มีส่วนได้รับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาครั้งนี้ด้วย โดยพระโสณะเถระและพระอุตตร
เถระได้มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สุวรรณภูมิประเทศ (อาณาจักรทวาราวดี) และพระเจ้าอโศกมหาราช ได้
ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นการใหญ่ โดยเฉพาะคือพระองค์ได้สร้างอนุสาวรีย์สถานในสังเวชนีย
สถานทั้ง ๔ คือ สถานที่ประสูติ สถานที่ตรัสรู้ สถานที่แสดงปฐมเทศนา และสถานที่ปรินิพพานของ
พระพุทธเจ้า ณ สถานที่นั้น ๆ พระองค์ได้ทรงสร้างสถูปเจดีย์ไว้อย่างมั่นคงและแข็งแรง ยังมีปรากฏให้เห็น
อยู่ในชมพูทวีป ประเทศอินเดียถึงทุกวันนี้ และที่สำคัญ คือสถานที่นั้น ๆ พระองค์ได้ทรงสร้างเสาหินใหญ่ไว้
ทุกแห่ง บนยอดของเสาหินนั้น มีรูปสิงห์ยืนผงาดอยู่ทั้ง ๔ ทิศ ยืนหันหลังให้กันและกันที่หน้าอกของสิงห์
แต่ละตัวสลักรูปเสมาธรรมจักรไว้ทุกตัว โดยมีกงล้อถึง ๒๔ กงด้วยกัน และเป็นสัญลักษณ์ให้รู้กันว่า ณ
สถานที่นี้มีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา และพระพุทธศาสนาเคยมีความมั่นคง ณ สถานที่นี้ ดังนั้น จึง
ทำให้เกิดสัญลักษณ์ที่เรียกว่า “เสาเสมาธรรมจักร” ขึ้น ซึ่งมีความหมายทั้งเสาเสมา เสาที่เป็นเขตแดน
ความมั่นคง และวงล้อธรรมจักรอันหมายถึงการประกาศเผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนาให้เข้าถึง
ประชาชน รวมเป็น “เสาเสมาธรรมจักร” โดยกรมการศาสนาได้จำลองรูปแบบส่วนหนึ่งมาเป็นสัญลักษณ์
และมอบให้แก่ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนาในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน
วิสาขบูชาทุกปี
สำหรับตราธรรมจักรนั้น บางท่านอยากจะทราบต่อไปอีกก็ได้ว่า บางตรามี ๔ มี ๘ มี ๑๖ มี ๓๗
หรืออาจมีมากกว่านี้ก็มีนั้น ขอเรียนว่านั่นเป็นเครื่องหมายที่นักปราชญ์ทางศาสนาท่านคิดค้นหลักธรรมใน
ทางพระพุทธศาสนาย่อมาใส่ไว้เป็นกงหนึ่ง ๆ ในตราธรรมจักรนั้น เช่น ๔ กงอาจหมายถึงหลักของอริยสัจจ์
๔ ก็ได้ ๘ กงอาจหมายถึงมรรคมีองค์ประกอบ ๘ ประการก็ได้ อาจหมายถึงมรรค ๔ ผล ๔ ก็ได้ ๑๖ กงอาจ
หมายถึงญาณ ๑๖ ในวิปัสสนากัมมัฏฐานก็ได้ ๒๔ กงอาจหมายถึงปัจจยาการ ๑๒ (อิทัปปัจจยตา) ทั้งฝ่าย
อนุโลมและฝ่ายปฏิโลมรวมเป็น ๒๔ ก็ได้ ๓๗ กงอาจหมายถึง โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการก็ได้ หรืออาจ
หมายถึงอย่างอื่นอีกสุดแต่จะกำหนดความหมายเอาหลักธรรมที่ตนเองเลื่อมใสหรือปฏิบัติมาย่อเข้านั่นเอง
ธงชัย สุมนจักร
ผู้เรียบเรียง
รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ๒๕๕๒



เสาเสมาธรรมจักร
“สิรินธราภิวัฒนทีฆายุตตมมงคล”

พุทธศาสนิกชนแห่งสยาม
สร้างในมหามงคล พระชนมพรรษา ๕๐
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน พระพุทธศักราช ๒๕๔๘
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เสาเสมาธรรมจักร
“สิรินธราภิวัฒนทีฆายุตตมมงคล”

 

พุทธศาสนิกชนแห่งสยาม สร้างในมหามงคล พระชนมพรรษา ๕๐
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน พระพุทธศักราช ๒๕๔๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นแบบอย่างของพสกนิกรในการ
อนุรักษ์ส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมไทย ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์มรดก
ของชาติ โดยเฉพาะในด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรี ขนบธรรมเนียมประเพณี วรรณคดี ภาษา และพระพุทธศาสนา
พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ ที่ได้ทรงบำเพ็ญแล้วจะจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์
ของชาติไทยตลอดไป สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นแม่กองบูรณปฏิสังขรณ์
วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นอภิปูชนียสถาน มรดกสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าของ
เมืองไทย ในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๕ ซึ่งขณะนั้นสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ ๒๗ พรรษาเท่านั้น พระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณ
ดังกล่าวเป็นที่ชื่นชมโสมนัสแซ่ซ้องสดุดี และประทับอยู่ในความทรงจำ ของชาวไทยและชาวโลกมิรู้ลืม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นองค์อุปถัมภก
มรดกวัฒนธรรมไทย เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเวียนมาบรรจบครบ ๓๐ พรรษา ในวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๒๘ คณะรัฐมนตรี ซึ่งมี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติในการ
ประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ ประกาศให้วันที่ ๒ เมษายน เป็นวันอนุรักษ์มรดกของชาติ ตามข้อ
เสนอของกรมศิลปากร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี 

สิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 
เฉพาะในด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนานั้น ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศล
เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงเป็นประธาน
พระราชทานเสาเสมาธรรมจักร แก่บุคคลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๗ จนถึงปัจจุบัน
ในพระราชนิพนธ์เรื่อง “ในประสบการณ์, ๒๕๒๐” มีข้อความตอนหนึ่งว่า “หลักความคิดของ
คนไทยเราที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้น นับว่าเหมาะสมกับสภาพบ้านเมืองของเราเป็นอย่างดี ถ้าเรา
สามารถนำเอาปรัชญาพุทธศาสนา (แม้เพียงข้อเล็ก ๆ) มาเป็นวัตรปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ก็น่าจะช่วย
ให้เกิดความสุขสวัสดีในสังคมไทยได้มากทีเดียว”
ขออั ญ เชิ ญ พระราชนิ พ นธ์ ค ำโคลงพุ ท ธศาสนสุ ภ าษิ ต ในสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ 

สยามบรมราชกุมารี มาลงไว้บางบท ดังนี้
อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม
ได้ยินว่าตนแลฝึกได้ยาก
ขุ.ธ. ๒๕/๓๖
การฝึกอันยากนั้น
ฝึกฝน ตนนา
สอนพร่ำแนะนำคน
อื่นได้
รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ๒๕๕๒



บุคคลใดเห็นตน
ทำผิด เลยนอ
เมื่อไม่เป็นผิดไซร้
ก็เว้นฝึกปรือ.
สาธุ โข สิปฺปกํ นาม อปิ ยาทิสกีทิสํ
ขึ้นชื่อว่าศิลปะ แม้เช่นใดเช่นหนึ่งก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จ
ขุ.ชา.เอก. ๒๗/๓๕
ศิลปกรรมนำสุขพ้น
พรรณนา
เครื่องประกอบพิทยา
เพริศแพร้ว
รู้ศิลป์สิ่งเดียวพา
เรืองรุ่ง
ศิลปะศึกษาแล้ว
เลิศล้ำมงคล.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นคุณูปการ
อันยิ่งใหญ่ต่อพระพุทธศาสนา เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ซึ่งมีกรมการศาสนาเป็นเจ้าของเรื่อง มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น
ล้นพ้น จึงถวายความจงรักภักดีด้วยการจัดทำเสาเสมาธรรมจักรทองคำอันเป็นสัญลักษณ์ของผู้ทำคุณ
ประโยชน์ นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เนื่องในมงคลวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ในพระบรมมหาราชวัง เป็นผู้ดำเนิน
การจัดทำ มีรูปแบบดังนี้
๑. ใช้ทองคำเปอร์เซ็นต์ไม่ต่ำกว่า ๙๕%
๒. ใช้ทองคำน้ำหนัก ๗๗๕.๒ กรัม หรือทองคำหนัก ๕๑ บาท
๓. ความสูงจากฐานสุดวงล้อธรรมจักร ๓๗ เซนติเมตร
๔. เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน ๑๐ เซนติเมตร ขอบฐานจารึกอักษร
๕. เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก ๑๐.๕ เซนติเมตร หนา ๑.๕ เซนติเมตร
๖. จำนวนซี่กงล้อธรรมจักร ๑๒ ซี่
๗. ประดับพลอยม่วงตามวงล้อ โดยใช้พลอยด้านละ ๕๑ เม็ด ๒ ด้าน ๑๐๒ เม็ด
๘. เสาทำด้วยไม้แกะสลักปิดทองคำเปลวบางส่วนที่เป็นลวดลาย และบางส่วนบุด้วยทองคำสลักดุน
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานนามเสาเสมา
ธรรมจักรนี้ว่า เสาเสมาธรรมจักร “สิรินธราภิวัฒนทีฆายุตตมมงคล” ดังนั้น ให้จารึกข้อความไว้ที่ฐานเสาว่า
“เสาเสมาธรรมจักร “สิรินธราภิวัฒนทีฆายุตตมมงคล”
พุทธศาสนิกชนแห่งสยาม สร้างในมหามงคล พระชนมพรรษา ๕๐ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน พระพุทธศักราช ๒๕๔๘”
ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ได้นำขึ้น
ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็น
องค์ ป ระธานเปิ ด งานสั ป ดาห์ วิ ส าขบู ช า วั น สำคั ญ สากลของโลก ประจำปี ๒๕๔๙ ในวั น จั น ทร์ ที่ ๘
พฤษภาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 
ขอจงทรงพระเจริญและรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นนิตย์เทอญ
นายทรงวิทย์ แก้วศรี



รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ๒๕๕๒

