จักรวาลวิทยาสยาม : การศึกษาที่มาของอํานาจทางการเมือง
และกฎหมายในกฎหมายตราสามดวง
โดย
นายปภัสสร เธียรปญญา

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. 2551

Siamese Cosmology: A Study of the Sources of Political
and Legal Authorities in the Three Seals Law
By
Mr. Paphatsaun Thianpanya

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Doctor of Philosophy in Integrated Science
College of Interdisciplinary Study
Thammasat University
2008

~ 1-1 1'lYit.J 1-5us~~~ f"l1):tl1Jl f
'lYltn~tI):tl1-1'lYltJ 1 rns

9'nJ'Jl'C1~YItJ1'6'1tJ1J.J

:

n'lf~ m~n~J.J1"l11l-J~TW1'"lYl1 ,:mlnJ'j 'tl-J

U'C1:nD~~1t.J1YnD1-1~1t1~j'1~1~~'J~

,
,
<::JI
llJ'€l 'TWYI 5 ~.t1. Y'l.f"I. 2552
.dj

Q,/

~

e-

(Ow. UtJY1f1 'l..J\..n~1fi1)
,

....:r-~

(f"l11.'l. Wl:i'1'"l 1 f'lJ f1/. '6'1~UA 9\,JYlJ'''"J-:I P1)

~~ Ji,-~ r~-('fl'l'"l1nJ fl/ . 'b'-il'Wm -nf;l'Wfin'W'W'I1)

W'~_
.

(~ U~~_~
(Y'lj'::lJ~11-1j'5"1'11 D~:lJ\nt~)

(1 )

บทคัดยอ
วัตถุประสงค : งานวิจัยนี้ตองการสืบสรางภาพจักรวาลวิทยาสยามในกฎหมายตรา
สามดวง เพื่อใชเปนกรอบวิ เคราะหคติกษัตริยในรูปแบบตางๆ เพื่อหาคติกษัตริยที่เปนอุดมการณ
สูงสุดในกฎหมายตราสามดวง และเพื่อวิเคราะหที่มาของอํานาจทางการเมืองและกฎหมายใน
กฎหมายตราสามดวง
วิธีการ : โดยใชแนววิเคราะหโครงสราง-หนาที่กับแนววิเคราะหกระบวนการ ดวย
กรอบการวิเคราะหจักรวาลวิทยาสยามอันประกอบดวยพลังอํานาจพุทธ พราหมณ และ ผี ซึ่งมีกฎ
แหงกรรมของพุทธศาสนาเปนหลักการควบคุม
ผล : 1. อํานาจทางการเมืองและกฎหมายของกษัตริยอยุธยามาจากไหน?
ที่มา
ของอํานาจทางการเมืองในกฎหมายตราสามดวงมี 3 แหลง คือ (1) พุทธศาสนา กษัตริยถูก
คัดเลือกดวยความยินยอมพรอมใจของราษฎรจากคุณสมบัติความสามารถที่จะทําหนาที่รักษา
ความสงบเรียบรอยได (2) ศาสนาฮินดู กษัตริยสืบเชื้อสายกษัตริยมาแตเดิม โดยมีฐานะเปนเท พ
เจาดวย (3) จารีตประเพณีทองถิ่น การอาศัยบุญที่มีอานุภาพและบารมีที่สั่งสมมา จนสามารถใช
กําลังยึดอํานาจไดจนเปนใหญเหนือผูอื่นไดทั้งหมดก็ขึ้นเปนกษัตริยได
ที่มาของอํานาจทาง
กฎหมายมี 3 แหลง คือ (1) กฎระเบียบของจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากกําแพงจักรวาล (2)
พระไตรปฎกในพุทธศาสนา (3) จารีตประเพณีทองถิ่น
2. กษัตริยอยุธยาใชอํานาจนั้นไปอยางไร? กษัตริยเปนผูใชอํานาจสูงสุดของรัฐ โดย
ผานการสนับสนุนของพระบรมวงศานุวงศและขุนนาง การแสดงอํานาจรัฐผานขนบธรรมเนียม
พิธีกรรมตางๆ ที่แสดงถึงการสรางและสะสมบุญในพุทธศา สนา การแสดงพลังอํานาจรัฐดวย
พิธีกรรมที่เสริมสรางความยิ่งใหญใหกับกษัตริยดวยพิธีกรรมทางพราหมณ ทั้งทางพระเกียรติยศ
พระปรีชาสามารถ พระเดชานุภาพ พระบารมี การสรางความอุดมสมบูรณดวยการใหกําลังใจจาก
การเสี่ยงทายดวยพิธีกรรมทั้งพราหมณและผี
3. กษัตริยอยุธยาใชอํานาจนั้นไปเพื่ออะไร? กษัตริยสยามมีคติเทวราชาแตเปนแบบ
พุทธเรียกวา พุทธเทวราชา โดยมีอุดมคติสูงสุดคือในฐานะเปนพระอินทร ซึ่งเปนคุณสมบัติดาน
พระกรุณา เน
นการใชคุณธรรมเพื่อความยุติธรรมของสังคมและปกปองคุมครองพุทธศาสนา
รองลงมาคือพระราม เปนคุณสมบัติดานพระเดช เนนการใชกํา ลังเพื่อปกครองและปองกันภัยจาก
ภายนอก และสุดทายคือพระเสื้อเมือง เปนคุณสมบัติดานพระคุณ เนนการใ หกําลังใจเพื่อความ
อุดมสมบูรณ
(2)

Abstract
Purposes: This research aims to construct the image of Siamese cosmology in
the Three Seals Law to be used as analytical framework for finding the highest ideology
of the kingships in the Three Seals Law, and to analyze the sources of political and legal
authorities in the Three Seals Law.
Methods: The structural-functional and procedural analyses are used within the
analytical framework of Siamese cosmology which consisted of the Buddhist,
Brahmanical, and Animist powers, with the Buddhist law of action as the operating rule.
Results: 1. Where do the Ayutthaya king’s political and legal authorities come
from? The 3 sources of political authority are: (1) Buddhism: an assumed king is elected
as a leader by the majority consent from his ability and character to keep social order
(2) Hinduism: a king with a royal blood and as a deity is able to take the authority, (3)
Local tradition: the great power of merits attained as foundation for a person who shows
his ability to seize power as a victorious king. The 2 sources of legal authority are: (1) the
sacred cosmic order from the wall of the cosmos, (2) the Buddhist canon, Tripitaka, (3)
local traditions.
2. How does the Ayutthaya king use the power? The king is the ultimate power
user of the state, through the support of royal relatives and officials. The manifestation of
state power through traditions and rituals, is to demonstrate the making and storing
merit in Buddhist practices, the greatness of the king with Brahmanical rituals, the
fertility of the land by the Brahmanical and Animist divinations.
3. What is the purpose of the Ayutthaya king’s power? The Siamese divine
kingship is a Buddhist one called Buddha-devaraja, with the highest ideal as Indra, the
quality of kindness; the use of virtue for social justice and protection of Buddhist religion;
the second ideal is Rama, the quality of might; the use of strength to govern and to
protect the country, the last ideal is the City Spirit or Phra Suea Mueang, the quality of
generosity; the use of spiritual support for fertility of the people.
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อยางดี โดยเฉพาะ อุสา สุทธิสาคร และพระโสภณ โสภโณ รวมทั้งสหายวิชาการไทยคดีศึกษานอก
สถาบัน เบญจพร ดีขุนทด ผูเปดชองทางใหไดสัมผัสโลกวิชาการมานุษยวิทยาไทยอยางใกลชิด
และผูอยูเบื้องหลังการทํางานทั้งหมด ฤมล เธียรปญญา ผูดูแลความเปนอยูในชีวิต ประจําวันอยาง
ดียิ่ง
ทั้งหมดที่กลาวมาคือผูมีสวนรวมโดยตรงในการสรางผลงานชิ้นนี้ ยังมีผูคนอีก
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