บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญของปญหา
คติกษัตริยไทยในสมัยอยุธยา
โดยทั่วไปเมื่อกลาวถึงกษัตริยไทยสมัยอยุธยา มักจะเขาใจกัน วาเปน “เทวราชา”
ตามคติของศาสนาฮินดู ซึ่งรับมาจากเขมรอีกทอดหนึ่ง ความคิดนี้เปนขอเสนอของสมเด็จฯ กรม
พระยาดํารงราชานุภาพ ที่ทรงอธิบายวา กษัตริยไทยสมัยอยุธยาทรงเปนเทวราชา เนื่องมาจาก
สมัยสมเด็จพระบรมราชาที่ 2 (เจาสามพระยา) ยกกองทัพไปตีเมืองพระนครของเขมรในพุทธ
ศตวรรษที่ 20 และไดกวาดตอนชาวกัมพูชา รวมทั้งบรรดาพวกพราหมณปุโรหิตมายังกรุง
ศรีอยุธยา จึงทําใหราชสํานักอยุธยาไดรับศิลปวิทยาการและวั ฒนธรรมในการปกครองทั้งหลาย
จากกัมพูชา โดยเฉพาะอยางยิ่งความคิดเกี่ยวกับคติเทวราชา (ศรีศักร วัลลิโภดม , 2549, น. 7)
ความคิดแรกที่อาจจะเกิดขึ้นตอเนื่องมาก็คือ กษัตริยอยุธยาเปนชาวพุทธ ทําไมจึงเปนเทวราชา
ของฮินดูได? เนื่องจากคติเทวราชานั้นถือวา กษัตริยคืออว ตารของเทพเจาในศาสนาฮินดู เชน พระ
อิศวร หรือพระนารายณ
เมื่อไดสํารวจงานเขียนของนักวิชาการดานตางๆ สวนใหญจะเปนดานประวัติศาสตร
ที่เกี่ยวของกับคติกษัตริยอยุธยาก็พบวา กษัตริยอยุธยามิไดเปนเพียงเทวราชาเทานั้น ยังมีคติอื่นๆ
จากพุทธศาสนาอีก สวนใหญจะไดแก ธรรมราชา จักรพรรดิราช สมมุติราช พระโพธิสัตว
และ พระอินทร นอกจากนี้ยังมีบางทานกลาวถึงคติกษัตริยจากความเชื่อพื้นเมืองหรือการนับถือผี
ซึ่งพอจะจัดเปนกลุมได 4 กลุม ไดแก (1) กลุมที่อยูรวมกันโดยที่อิทธิพลของศาสนาฮินดูมากกวา
พุทธศาสนา (2) กลุมที่อยูรวมกันแบบผสมผสานกัน (3) กลุมที่กลาวถึงพระอินทรดวย (4) กลุมที่
กลาวถึงความเชื่อพื้นเมืองที่นับถือผี ดังรายละเอียดตอไปนี้
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1. กลุมที่อยูรวมกันโดยที่อิทธิพลของศาสนาฮินดูมากกวาพุทธศาสนา ไดแก
ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน กลาววาสถาบันกษัตริยไทยมีอิทธิพลพราหมณหรือฮินดู1มาก
ที่สุดในสมัยอยุธยา โดยที่คติ จักรวาทินหรือจักรพรรดิราช2 กับธรรมราชา ไมคอยปรากฏหลักฐาน
มากนัก (อคิน รพีพัฒน, ม.ร.ว., 2516, น. 91)
นิธิ เอียวศรีวงศ แสดงเห็นในการพิจารณาทฤษฎีเกี่ยวกับกษัต ริยและรัฐตามคติของ
พุทธศาสนาวา ก
ษัตริยอยุธยามีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองเพราะทรงเปนกษัตริยในลักษณะ
“เทวราชย3” แตคติกษัตริยทางพุทธศาสนาก็มีอิทธิพลอยูไมนอย เห็นไดจากราชกรณีย กิจของ
กษัตริยที่เกี่ยวกับการศาสนานิยมเอามากลาวไวในพระราชพงศาวดารดวยถือเปนงานสําคัญของ
แผนดินอยางหนึ่ง (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2543, น. 78)
อาคม พัฒิยะ ในประเด็นกษัตริยอยุธยาเปนมหาสมมุติราชหรือเทวราชาได เสนอวา
อยุธยาถายทอดประเพณีเขมรที่ถือวากษัตริยเปนเทพเจาแบงภาคลงมา มีฐานะเปน
“เทว
ราชา” โดยสถาบันกษัตริยอยุธยาวิวัฒนาการไปตามคติของพราหมณอยางรวดเร็วกว างขวางจน
กลายเปนรูปแบบที่เปนทางการ แมจะมีอิทธิพลของพุทธศาสนา คือ มหาสมมุติราช อยูดวยก็ตาม
(อาคม พัฒิยะ และ นิธิ เอียวศรีวงศ , 2545, น. 29-30)
Christine Gray ในการวิเคราะหการสรางพระราชประเพณีในสมัยอยุธยานั้นเห็นวา
ผูปกครองของอาณาจักรอยุธยารับคติกษั ตริยทั้งของพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ คติของ
ศาสนาพราหมณจะเหนือกวา อยางนอยก็ตามประเพณีประวัติศาสตรนิพนธของทางการไทย โดย
ไดรับอิทธิพลลัทธิเทวราชาจากกัมพูชา (Gray, 1986, pp. 162, 165-166)
ศุภรัตน เลิศพาณิชยกุล แสดงความเห็น เกี่ยวกับสถาบันกษัตริยในสมัย อยุธยาวา
แนวคิดเรื่องกษัตริยเปนพระโพธิสัตวและพระจักรพรรดิราชยังคงแฝงอยูในสถาบันกษัตริยอยุธยา
แมเมื่อเปลี่ยนแนวคิดในเวลาตอมาจากการเปนมหาสมมุ ติราชตามคติทางพุทธศาสนามาเปน

1

ศาสนาพราหมณกับศาสนาฮินดูเปนศาสนาเดียวกัน ศาสนาพราหมณเกิดขึ้นกอนแลว
ตอมาจึงพัฒนามาเปนศาสนาฮินดู บางครั้งจึงเรียกเปนศาสนาพราหมณ บางครั้งก็เปนศาสนา
ฮินดู หรือใชรวมกันวา ศาสนาพราหมณ- ฮินดู ในที่นี้จะใชทั้งสองชื่อแทนกันได
2
จักรวาทิน มาจากคําภาษาสันสกฤต จก ฺรวรฺติน แปลวา ผูหมุนกงลอ สวน จักรพรรดิราช
เปนรูปของคํานี้ในภาษาไทย
3
ราชย แปลวา ความเปนพระราชา เทวราชย จึงมีความหมายเหมือนกับ เทวราชา
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เทวราชา ตามคติทางศาสนาพราหมณหรือฮินดูแลวก็ตาม (ศุภรัตน เลิศพาณิชยกุล , 2551, น.
264-263)
2. กลุมที่อยูรวมกันแบบผสมผสานกัน ไดแก
Stanley J. Tambiah ในการพิจารณาคติกษัตริยและสังคมการเมืองของไทยใน
มุมมองทางประวัติศาสตรไดเสนอวา อาณาจักรอยุธยามี 2 ลักษณะดวยกันคือ การนับถือพุทธ
ศาสนาเถรวาท และการรับพระราชพิธีตางๆ จากเมืองพระนค รของเขมรและนําพราหมณมาจาก
เขมร (และจากอินเดีย) มาประกอบพิธีกรรมเหลานั้นดวย (Tambiah, 1976, pp. 101)
ชาญวิทย เกษตรศิริ เห็นวา ในคุณลักษณะบางประการของรัฐอยุธยาหลังการกอตั้ง
นั้น แมพุทธศาสนาจะเปนอุดมการณหลัก กษัตริยอยุธยาทรงนับถือพุทธศาสนาเถรวาท แตรัก ษา
พิธีพราหมณไวในราชสํานัก ทั้งในวรรณกรรมลิลิตยวนพาย ก็ยกยองวา สมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถทรงเปนอวตารของเทพ 11 องคของฮินดู ดังนั้นคติกษัตริยอยุธยาจึงเปนการผสมกันของ
พุทธศาสนาเถรวาทและฮินดู (Charnvit Kasetsiri, 1976, p. 100)
สมบูรณ สุขสําราญ ในประเด็นพุทธศาสนากับคติกษัตริยอยุธยาไดแสดงวา อิทธิพล
ทั้งฮินดูของเขมรและพุทธไดผสานกันในอยุธยาและมีสภาพที่ซับซอน ตางก็ใหความชอบธรรมกับ
กษัตริย โดยพุทธศาสนารับรองบทบาทของกษัตริยในฐานะผูแสดงออกถึงธรรมะและความถูกตอง
และเปนแหลงของความยุติธรรม รวมทั้งเปนผูจัดระเบี ยบสังคม และกษัตริยจะอยูภายใตกฎหมาย
ตามหลักธรรมของพุทธศาสนา คติเทวราชาของฮินดูจากเขมรอยูในรูปที่ถูกดัดแปลงแลว กษัตริย
เปนผูทรงกฎหมาย ความศักดิ์สิทธิ์ และมีฐานะสําคัญในระเบียบของจักรวาล
(Somboon
Suksamran, 1984, pp. 32-35)
สมบัติ จันทรวงศ ในการศึกษาวิวัฒนาการของอุดมการณชาติไทยไดเสนอวา สังคม
อยุธยามีอุดมการณที่มีพื้นฐานอยูบนหลักคําสอนทางพุทธศาสนา และเนนความสําคัญของ
กษัตริยในฐานะเทวพุทธราชา หรือมีอุดมการณธรรมราชา-เทวราชา โดยที่สถาบันกษัตริยมีรูปแบบ
พิธีกรรมเนนหนักไปทางพราหมณหรือฮินดู แตเนื้อหาสา ระของสถาบันก็ยังคงเปนตามแนวของ
พุทธศาสนาเนื่องจากราษฎรนับถือพุทธศาสนา
แตกระนั้นก็ยังปรากฏเนื้อหาแสดงความเปน
เทวราชาในกฎหมายตางๆ ดวย (สมบัติ จันทรวงศ, 2547, น. 371-375)
มานพ ถาวรวัฒนสกุล ในการกลาวถึงคติเกี่ยวกับรัฐและกษัตริยของอยุธยาไดระบุ วา
คติเกี่ยวกับกษัตริยอยุธยามีรากฐานอยูบนคติที่หลากหลาย พระนามกษัตริยอยุธยาที่ปรากฏใน
จารึกและในบานแผนกกฎหมายหรือในพระราชพงศาวดารแสดงใหเห็นวา ทรงประกาศพระองค
เปนทัง้ เทพเจาในศาสนาพราหมณ และจักรพรรดิราชกับธรรมราชา ขณะเดียวกันก็ทรงเปนภาค
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หนึ่งของพระพุทธเจาดวย ที่มาอันหลายหลายเหลานี้ถูกนํามาผสมกลมกลืนกันทั้งสาระและ
รูปแบบจนเกิดเปนคติกษัตริยที่เปนลักษณะเฉพาะของอาณาจักรอยุธยา (มานพ ถาวรวัฒนสกุล ,
2536, น. 52)
ธิดา สาระยา เสนอ วาพัฒนาการของอารยธรรมของสังคมสยามนั้นมีพุทธศาสนา
เปนแกนของระบบความคิดความเชื่อในหมู คนทั่วไป โดยมี
ภาพบูรณาการดานการเมืองการ
ปกครองเปนแบบแผนของกษัตริยแบบจักรพรรดิราช พระโพธิสัตว และเทพอวตารของศาสนา
พราหมณ-ฮินดู (ธิดา สาระยา, 2545, น. 361)
สายชล สัตยานุรักษ พบวา
พุทธศาสนากับความคิดทางการเมืองกอนสมัย
รัตนโกสินทรนั้น เนื่องจากเขตแกนกลางของราชอาณาจักรอยุธยาตั้งอยูในบริเวณที่มีการสั่งสม
วัฒนธรรมอันซับซอนหลากหลาย ทําใหมีการผสมผสานความคิดกษัตริยจากศาสนาตางๆ ทั้งพุทธ
ศาสนาและศาสนาพราหมณ (สายชล สัตยานุรักษ, 2546, น. 201-203)
วินัย พงศศรีเพียร เห็นวา ความสําคัญของสถาบันกษัตริยที่สะทอนจากกฎหมายตรา
สามดวงไดดังนี้ สังคมไทยเปนสังคมที่ไดรับแบบแผนประสมประสานจากอุดมคติทางการเมืองของ
พุทธศาสนาและพราหมณฮินดู กษัตริยทรงมีทิพ ยภาวะทั้งในฐานะเทวราช พระผูเปนเจาตามคติ
พราหมณ และทรงเปนมหาสมมุติเทวราช ตามคติพุทธศาสนา (วินัย พงศศรีเพียร, 2547, น. 24)
3. กลุมที่กลาวถึงพระอินทรดวย
ยังมีอีกกลุมหนึ่งแตกตางจากทั้ง 2 กลุมที่กลาวมาแลว โดยกลุมวิเคราะหคติกษัตริย
วาเปนเทพในพุทธศาสนาดวยคือ พระอินทร สวนใหญจะกลาวเปนทํานองเดียวกันวา อาณาจักร
ชาวพุทธจะมีพระราชวังเปนศูนยกลางเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุที่เปนศูนยกลางของโลก กษัตริย
ก็คือพระอินทรผูสถิตอยูในพระราชวังอันเปรียบเสมือนปราสาทของพระอินทรบนยอดเขาพระสุเมรุ
คตินี้นาจะเริ่มมาจาก Heine-Geldern (1963, pp. 8-9) ตอมาก็เปน Tambiah (1976, p. 97)
Reynolds (1978, p. 101) และ นิธิ เอียวศรีวงศ (2543, น. 73) ในกรณีของ Heine-Geldern และ
Tambiah นั้นวิเคราะหคติกษัตริยในกลุมพราหมณและพุทธดวย
นิธิ เอียวศรีวงศไดเพิ่มเติมวา กษัตริยเทียบดังพระอินทร เทพผูค้ําจุนพระศาสนา มี
หนาที่เปนเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกเทียบกับพระอินทรในอนุจักรวาลดวย (นิธิ เอียวศรีวงศ,
2543, น. 73) และ Reynolds ยังกลาวถึงบทบาทของกษัตริยในฐานะพระโพธิสัตวดวย
(Reynolds, 1978, p. 101)
จิตร ภูมิศักดิ์ ไดเสนอปรัชญาการเมืองของไทยยุคตนสมัยอยุธยาวา สังคมการเมือง
ของกลุมชนที่พูดภาษาตระกูลไทในถิ่นฐานเดิมตอนเหนือของประเทศไทยในปจจุบันแตเดิมเปน
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แบบสหพันธนครรัฐพี่นองมีแนวคิดหรือปรัชญาการเมืองเปนลัทธิอินทร คือนับถือแถน หรือพระ
อินทรตามคติของพุทธศาสนา มีอุดมการณในการอยูรวมกันแบบสันติ ตอมาไดขยาย บานเมืองลง
มาทางใตตั้งมั่นอยูทางฝงตะวันตกลุมน้ําเจาพระยาสืบทอดมาเปนรัฐสุพรรณภูมิ ซึ่งไดรวมมือกับ
รัฐละโวทางฝงตะวันออกลุมน้ําเจาพระยาที่มีพื้นฐานลัทธิรามมาแตเดิมจากทวารวดี และเขมร
ชวยกันกําจัดอิทธิพลของเขมรออกไปจากลุมน้ําเจาพระยาและกอตั้งรัฐอยุธยาขึ้นมา แตทั้งสอง
ลัทธิก็แยงชิงอํานาจกันในที่สุดลัทธิอินทรก็ไดอํานาจเด็ดขาดในอยุธยาแตก็รับเอาลัทธิรามไปสวม
ครอบเหนือลัทธิอินทรเพื่อขยายอํานาจ เนื่องจากลัทธิรามมีอุดมการณในการครองความเปนใหญ
แตผูเดียว ซึ่งเปนอุดมคติของกษัตริยอยุธยาขณะนั้น (จิตร ภูมิศักดิ์, 2526, น. 339-388)
ศรีศักร วัลลิโภดม วิเคราะหวา ในสมัยอยุธยา การสราง หรือบูรณะพระสถูปเจดีย
สําคัญๆ ในเมืองตางๆ เปนการแสดงอุดมคติแบบพระจักรพรรดิราชของสมเด็จพระ
นครินทราชาธิราช ซึ่งมักจะสัมพันธกับพระอินทรผูเปนราชาของเหลาเทพทั้งหลายบนสวรรค
(ศรีศักร วัลลิโภดม, 2527, น. 45) สวนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงประกาศพระองคในลักษะที่
เปนพุทธราชา ซึ่งมีบทบาทในการเปนธรรมราชา ก็คือการประกาศพระองคเปนองคอัคร
ศาสนูปถัมภก (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2527, น. 58) และสมเด็จพระเจาปราสาททองยังทรงรื้อฟนคติ
พระจักรพรรดิราช และพุทธราชา การสรางพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนตก็ทรงนําไปเกี่ยวของกับพระ
อินทรเพื่อใหเหมาะสมกับการเปนจักรพรรดิราชของพระองค (ศรีศักร วัลลิโภดม , 2527, น. 99)
นอกจากนี้ยังเห็นวากษัตริยไทยสมัยอยุธยานั้นเปนพระสมมุติราช ไมใชเทวราชา ทั้งกฎหมายต รา
สามดวงและลิลิตโองการแชงน้ําเปนหลักฐานสําคัญที่แสดงสถานภาพของกษัตริยอยุธยาในสมัย
เปนราชอาณาจักรวาเปน พระสมมุติเทวราช (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2549, น. 9)
4. กลุมที่กลาวถึงความเชื่อพื้นเมืองที่นับถือผี
นอกจากนี้ยังมีบางทานกลาวถึงคติตามความเชื่อพื้นเมืองเดิม หรือการนับถือผี
รวมกับคติพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณฮินดู ไดแก
นฤมล ธีรวัฒน
เห็นวาอิทธิพลของศาสนาและความเชื่อที่มีตอความมั่นคงของ
สถาบันกษัตริยอยุธยานั้น ความเชื่อดั้งเดิมเปนปจจัยทําใหยอมรับวัฒนธรรมแนวคิดฮินดูและพุทธ
งายขึ้น เชน การบูชาที่สูง ภูเขา ก็เขากันไดดีกับระบบจักรวาลที่มีเขาพระสุเมรุเปนแกนกลางของ
ศาสนาพราหมณ การมี เทวดาหลายองคก็สอดคลองกับความเชื่อเรื่องผีสาง และวิญญาณประจํา
สรรพสิ่งตามธรรมชาติ จึงนํามาสูการยอมรับเรื่องเทวราชา (นฤมล ธีรวัฒน, 2521, น. 77-91)
Renée Hagesteijn ในการกลาวถึงอุดมการณทางการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตที่ปรากฏในรัฐโบราณวา ในระดับทองถิ่
นผูนําในดินแดนประเทศไทยจะสัมพันธตนเองกับ
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วิญญาณ (ผี) และตอมาก็กลายเปนอวตารของพระศิวะ ดวยความสัมพันธกับวิญญาณบรรพบุรุษ
ทั้งหลาย ผูนําทางการเมืองไดถูกถือวาสามารถมีอิทธิพลตอความอุดมสมบูรณและความมั่งคั่งของ
ตนเอง (มีผลิตผลมากขึ้น) เชนเดียวกับเหลาบริวาร ในระดับอาณาจักรมีการใชคติจากฮินดูกับ
พุทธผสมกัน มีทั้งเทวราชาจากฮินดู ธรรมราชา จักรวาทิน มหาสมมุติราช จากพุทธศาสนา
(Hagesteijn, 1996, pp. 188-192)
จันทรฉาย ภัคอธิคม ไดวิเคราะหพระบรมนามาภิไธยในสมัยอยุธยา วา ปรากฏ
อุดมการณทางการเมืองประกอบขึ้นดวยระบบความเชื่อและคานิยมตามคตินิยมในศาสนาตางๆ
ไดแก ศาสนาปฐมภูมิ (การนับถือผี) พระเวท พราหมณ ฮินดู และพุทธ ผสมผสานกันเปน
อุดมการณที่เปนเอกลักษณของอยุธยา โดยศาสนาปฐมภูมิไดพัฒนาไปสูความนับถือเทพเจาตาม
แบบอยางของอินเดียดวย (จันทรฉาย ภัคอธิคม, 2532, น. 192-205)
มานพ ถาวรวัฒนสกุล เสนอวา คติเกี่ยวกับรัฐและกษัตริยในอยุธยานอกจากการ
ผสมผสานคติความเชื่อรูปแบบตางๆ ของทั้งพุทธและพราหมณแลว คติผูนําที่มีฤทธิ์อํานาจของชน
พื้นเมืองยังคงเปนที่ยอมรับนับถือควบคูไปกับความเชื่อทั้งพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ
(มานพ ถาวรวัฒนสกุล, 2536, น. 197)
ทั้งหมดนี้จะเห็นไดวา
คติกษัตริยในสมัยอยุธยาประกอบดวยคติความเชื่อที่
หลากหลาย และซับซอน เพราะสวนใหญจะเห็นวาคติความเชื่อเหลานี้อยูรวมกันแบบผสมผสาน
ซึ่งประกอบดวยอุดมการณทางการเมืองที่มาจากคติพุทธศาสนา (ไดแก จักรพรรดิราช ธร รมราชา
พระโพธิสัตว สมมุติราช พระพุทธเจา และพระอินทรตามคติพุทธศาสนา 4) ศาสนาพราหมณหรือ
ฮินดู (ไดแก เทวราชา) และการนับถือผี (ไดแก ผูนําที่มีอํานาจของวิญญาณ หรือผีบรรพบุรุษ) ทํา
ใหเกิดคําถามวาคติความเชื่อที่แตกตางกันเหลานี้อยูรวมกันในรูปแบบไหน?
ผสมผสานกัน
อยางไร?
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พระอินทรแตเดิมเปนเทพผูเปนใหญ ผูเปนหัวหนาของเทพเจ าทั้งหลายในคัมภีรพระเวท
(ยุคนี้มักเรียกกันวาเปน ศาสนาพราหมณ ) ตอมาในสมัยปุราณะตําแหนงเทพผูเปนใหญถูกแทนที่
ดวยพระอิศวร พระนารายณ และพระพรหม (เรียกรวมกันวา ตรีมุรติ ) พระอินทรไดกลายเปนเทพ
ระดับลางไป (ยุคนี้มักเรียกกันวาเปน ศาสนาฮินดู ) ตามคติพุทธศาสนา พระอินทรเปนหัวหนาแหง
เทพเหมือนในคัมภีรพระเวท แตมีเรื่องราวความเปนมาและบทบาทที่แตกตางกัน ซึ่งมักจะทําให
เกิดความเขาใจที่สับสนกันอยูเสมอถาไมระบุใหชัดเจนวาพระอินทรที่กลาวถึงเปนคติของ
พราหมณ-ฮินดู หรือพุทธ
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จากงานที่สํารวจผานมาทั้งหมดยังไมพบงานชิ้นใดที่สามารถอธิบายการอยูรวมกัน
ของคติความเชื่อที่แตกตางกันนี้ไดอยางชัดเจนเปนที่นาพอใจ สวนใหญจะกลาวเพียงวาผสมผสาน
กัน หรืออยูรวมกัน ปญหาที่ปรากฏในตอนนี้ก็คือ หากทั้งสามคติความเชื่อเหลานี้อยู รวมกันแบบ
ผสมผสานกันแลว จะอยูกันอยางไร? ในลักษณะไหน?
ความสําคัญของคติกษัตริยในฐานะอุดมการณแหงรัฐ
ในสังคมรัฐกอนสมัยใหม (pre-modern state) หรือรัฐจารีต5 (traditional state) ที่มี
กษัตริยเปนผูนําสูงสูดของรัฐ คติกษัตริย หรือกษัตริยภาพ (kingship) มีความสําคัญที่จะแสดงถึง
อุดมคติ หรืออุดมการณของรัฐ เนื่องจากกษัตริยเปนผูมีอํานาจสูงสุด
รัฐกับกษัตริยจึงเปนสิ่ง
เดียวกัน กษัตริยเปนผูสรางอาณาจักรหรือรัฐขึ้นมา กษัตริยจึงเปนเนื้อหาสาระของรัฐ หนาที่ของรัฐ
จึงแสดงออกไดดวยการกระทําของกษัตริยเทานั้น อุ ดมการณเปนเครื่องชี้นําการกระทําของกษัตริย
คติความเปนกษัตริยจึงเปนสิ่งแสดงอุดมการณของรัฐดวย
ความเขาใจที่ชัดเจนวาคติกษัตริยในสมัยอยุธยาเปนอยางไร จึงมีความสําคัญที่จะ
ชวยใหเขาใจพื้นฐานของสังคมอยุธยาวาดําเนินไปภายใตความคิดความเชื่อหรืออุดมการณ ของรัฐ
อยางไร ภาพที่สับสนไมชัดเจนของคติกษัตริยอยุธยาจึงเปนอุปสรรคในการทําความเขาใจสังคม
สมัยอยุธยา และการศึกษาสภาพสังคมสมัยนั้นดวยความเขาใจถึงหลักการความคิดความเชื่อหรือ
อุดมการณที่ชัดเจนของสังคม อันเปนผลตอความเขาใจในดานอื่นๆ ของสังคมและรัฐอยุธยาดวย
ความสําคัญของอุดมการณตอรัฐ
ในทางวิชาการไดมีผูเสนอเงื่อนไขที่กําหนดความเปนรัฐ (Claessen & Oosten,
1996, p. 5) อันไดแก
ตองมีจํานวนประชากรที่เพียงพอในการสรางสังคมที่ซับซอน มีลําดับชั้น
ครอบครองอาณาเขตเฉพาะอันหนึ่ง ในระยะยาวหากอาณาเขตนั้นไม เพียงพอตอ
ประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ในกรณีเชนนั้นจะแกไขดวยการขยายดินแดนดวยการพิชิตดินแดนอื่นหรือ
ใชการคาหาทรัพยากรที่ขาดแคลนมาชดเชย
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รัฐกอนสมัยใหม หรือรัฐจารีต ห มายถึง สังคมระดับรัฐ (state) ที่ยังไมไดพัฒนาไปสู
ความเปนรัฐชาติ (nation-state) ตามแบบประเทศตะวันตก ซึ่งถือวาเปนรัฐสมัยใหม (modern
state)
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ตองมีระบบการผลิตที่ใหสวนเกินเพื่อใหมีผูชํานาญการจํานวนมากและกลุมที่มี
อภิสิทธิ์ตางๆ ความชํานาญเฉพาะดานเหลานั้นอาจจ ะเปนดานการเมือง ศาสนา และการบริหาร
รวมทั้งชางฝมือ พอคา ฯลฯ
ตองมีอุดมการณ ซึ่งอธิบายและใหเหตุผลกับการจัดองคกรบริหารที่มีลําดับชั้นและ
ความไมเทาเทียมกันในสังคมการเมือง ถาไมมีอุดมการณเชนนั้นการสรางรัฐขึ้นมาก็เปนไปไดยาก
หรืออาจเปนไปไมไดเลย
ดังนั้น อุดมการณจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอรัฐสูงมาก นอกจากนี้อุดมการณยังมี
บทบาทเปนศูนยกลางในวิวัฒนาการของระบบสังคมการเมืองตางๆ ดวย (Claessen & Oosten,
1996, p. 16)
อุดมการณ6 (ideology) เปนการจัดระเบียบความคิดและคุณคาในสังคม ที่
ประชาชนมีตอสังคมของพวกเขา อุดมการณที่ใชในที่นี้จึงเปนแบบองครวม (holistic approach)
ครอบคลุมทั้งองคกรทางการเมือง เครือญาติ ศาสนา ฯลฯ ในความหมายที่แคบกวาจะ หมายถึง
ความชอบธรรม ซึ่งจะหมายถึงอุดมการณ ของชนชั้นนําที่ครอบงําสังคม แตอุดมก ารณไมใชเพียง
แคแสดงถึงผลประโยชนของชนชั้นปกครองเทานั้น แตยังเปนวาทกรรม หรือสิ่งที่ตั้งคําถามกับ
ระเบียบของสังคม และโดยนัยจึงหมายถึงตําแหนงผูปกครองของชนชั้นนําเองดวย การปกปองและ
วิพากษวิจารณระเบียบการเมืองจึงเปนสวนหนึ่งของวาทกรรมอุดมการณดวย (Claessen &
Oosten, 1996, pp. 362-363)
อุดมการณแบบองครวมนี้มีลักษณะที่สมบูรณในแงที่พยายามเกี่ยวของกับทุกดาน
ของสังคม และมีลักษณะที่ไมสมบูรณในแงที่จะรับรองเฉพาะบางดานของสังคมเทานั้น โดยให
คุณคากับการสรางสรรคความตอเนื่องของสังคมโดยกษัตริยและชนชั้นปกครองสูง กวาของชาวนา
(Claessen & Oosten, 1996, p. 15) ดังนั้นเรื่องของอํานาจจึงเปนศูนยกลางของแนวคิดเรื่อง
อุดมการณ (Claessen & Oosten, 1996, p. 13)
อุดมการณเปนเรื่องของมุมมองอุดมคติของความเปนจริง ซึ่งชักนําใหเกิดอารมณ
และแรงจูงใจตางๆ ซึ่งชักจูงใหประชาชนสรางรัฐขึ้นมา ใหบอกวาตนเอง คือคนของรัฐแหงนั้น
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แนวทางการวิเคราะหอุดมการณที่นํามาใชในที่นี้ เปนผลมาจากการสังเคราะหบทความ
วิชาการจากการประชุมประเด็นเรื่องอุ ดมการณกับการกอตัวของรัฐในระยะเริ่มแรก โดย
Claessen & Oosten (1996) โดยบทความทั้งหมดเปนกรณีศึกษาที่เปนรัฐกอนสมัยใหม หรือรัฐ
จารีตทั้งหมด จึงมีความเหมาะสมที่จะใชเปนแนวทางวิเคราะหในที่นี้
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อุดมการณชักนําใหประชาชนใหคุณคาที่เปนศูนยกลางของระบบอุดมการณอยูเหนือผลประโยชน
ของตนเอง แมวาพวกเขาอาจจะไมยอมรับที่จะเอาชีวิตและรายไดของตนเองอยูเหนือสวัสดิภาพ
ของรัฐ แตในระยะยาวผลประโยชนของพวกเขาก็ จะถูกทําใหยินยอมตอผลประโยชน ของรัฐ และ
ประชาชนก็มักจะยอมรับสถานการณนั้น และแมกระทั่งออกมารับรอง ทําการเสียสละเพื่อคุณคา
ของอุดมการณ และพวกเขาอาจเสียสละ แมกระทั่งชีวิตของตนเองในสงครามถามีความจําเปน
(Claessen & Oosten, 1996, p. 15)
อุดมการณในฐานะความชอบธรรม
อุดมการณมีบทบาทที่สําคัญในกระบวนการสรางความชอบธรรม แตลักษณะของ
อุดมการณครอบคลุมมากกวานั้น อุดมการณรับรองระเบียบของโลกในความหมายที่กวางกวา
ความชอบธรรมที่เปนเพียงระเบียบของสังคมการเมืองเทานั้น อุดมการณอธิบายความสัมพันธดาน
ตางๆ ของมนุษยในรูปของนิทานปรัมปรา (myth) โดยแสดงออกมาในพิธีกรรม (ritual) ซึ่งรักษา
ระเบียบของโลกไว และความสัมพันธนั้นถูกสรางเปนรูปรางขึ้นมาโดยสถาบันตางๆ ซึ่งประกอ บกัน
เปนระเบียบที่มีลําดับชั้นของโลก (Claessen & Oosten, 1996, p. 365) สิ่งเหลานี้เปนกรอบ
อางอิงสําหรับความชอบธรรมของผูปกครอง การกระทําขอ งผูปกครองจะถูกเทียบเคียงและตัดสิน
โดยประชาชนตามกรอบอางอิงนั้น (Claessen & Oosten, 1996, p. 379)
อธิบายในแงของ Weber (1964, p. 24, อางถึงใน Claessen & Oosten, 1996, p.
17) ไดวาความชอบธรรมอาศัยความเชื่อของประชาชน ถาผูปกครองปฏิบัติสอดคลองกับความเชื่ อ
เหลานี้ เขาก็ปฏิบัติดวยความชอบธรรม Beetham (1991, p. 11, อางถึงใน (Claessen &
Oosten, 1996, p. 17) เสริมวา “ความเชื่อ” นั้นควรจะเปนปทัสถานและคุณคารวมกันของทั้ง
ผูปกครองและผูถูกปกครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งความคาดหวังของประชาชนจะตองมากอน
อยางเชน ผู ปกครองรับรองความสงบสุข ระเบียบ และความอุดมสมบูรณ ไดหรือไม? พูดอีกอยาง
หนึ่งก็คือ ผูปกครองสนองตอบตอความสัมพันธตางตอบแทนผลประโยชนตอกันในสวนของเขาได
หรือไม? (Claessen & Oosten, 1996, p. 17) โดยความสัมพันธตางตอบแทนผลประโยชนตอกัน
นั้นจะถูกสรางขึ้นโดยนิทานปรัมปราและพิธีกรรม นิทานปรัมปราจะอธิบายวาความสัมพันธเหลานี้
พัฒนาขึ้นมาอยางไร และทําไมบา งกลุมจึงมีสิทธิ์ในตําแหนงนั้นๆ พิธีกรรมจะเปนสนามของการ
กระทําสิ่งเหลานั้นในทางปฏิบัติ นิทานปรัมปราและพิธีกรรมยังรับผิดชอบตอหลักการสืบทอด การ
คัดเลือก ฯลฯ ซึ่ งกําหนดตําแหนงตางๆ ที่สัมพันธกันของผูปกครองและผูถูกปกครองในระเบียบ
สังคมการเมือง (Claessen & Oosten, 1996, p. 381-382)
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อุดมการณจะถูกสืบทอดโดยสถาบันในสังคมที่มีหนาที่ถายทอดความรู เชน วัด การ
แสดงซ้ําเรื่องราวในทางศาสนา เชน การเทศน เปนการสรางคุณคาที่มีรวมกันระหวางผูปกครองกับ
ผูถูกปกครอง ทําใหมีการยอมรับในความคิดหรือคุณคาของผูปกครองแมวาผูถูกปกครองอาจจะไม
เห็นดวยก็ตาม (Claessen & Oosten, 1996, p. 378-379)
อุดมการณกับวิวัฒนาการของสังคมการเมือง
อุดมการณเปนสิ่งที่มีพลวัต โดยมีปฏิสัมพันธกับดานอื่นๆ ของสังคม การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองตางๆ มีผลกระทบตออุดมการณ และรูปแบบของ
อุดมการณก็เปนผลตอพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองดวยเชนกัน
เมื่อสังคมระดับแวนแควน (chiefdom) ไดพัฒนาไปเปนสังคมระดับอาณาจักร
(kingdom) แบบแผนอุดมการณที่มีอยูก็ถูกพัฒนาตอไป และรูปแบบใหมของการสรางความชอบ
ธรรมก็อาจจะถูกสรางขึ้นได และในกรณีที่มีหลายอุดมการณอยูรวมกันในสังคมใดสังคมหนึ่ง
ระบบอุดมการณตางๆ นั้นเปนกรอบที่มีพลวั ตในการบูรณาการและการดัดแปลงความคิดและ
คุณคาทั้งหลายที่มีอยูเพื่อพัฒนาสังคมทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะเปดทางสูการพัฒนา
ปฏิสัมพันธที่ละเอียดออนระหวางอุดมการณพื้นเมืองที่ยังคงมีผลอยูในสังคมที่ถูก ผูคนจากสังคม
อื่นเขามาพิชิตได กับอุดมการณที่ครอบงําซึ่งจัดโครงสรางความสัมพันธระหวางผูปกครองใหมกับ
ชนชั้นนําเดิมที่มีอยูในทองถิ่น (Claessen & Oosten, 1996, p. 364)
โดยทั่วไปแลวผูปกครองจะพยายามนําเอาอํานาจเหนือธรรมชาติเขามาไวใหมาก
ที่สุดไมวาจะจากแหลงใดก็ตาม เพื่ อสรางความมั่นคงใหกับสวัสดิภาพของรัฐ (Claessen &
Oosten, 1996, p. 391) เมื่อมีอุดมการณจากศาสนาใหมที่เปนศาสนาขนาดใหญเขามา อยางเชน
ฮินดู หรือพุทธ ก็มักจะชวยทําใหตําแหนงของผูปกครองมีความแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น อุดมการใหม
กลายเปนอาวุธสําคัญที่สามารถสยบศัตรูผูนําในภูมิภาคหรือทองถิ่นที่ยังมีอุดมการณตาม
ประเพณีเดิม ทําใหรัฐมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น (Claessen & Oosten, 1996, p. 392)
อุดมการณรูปแบบองครวมกับรูปแบบแคบ
ตามที่ไดกลาวมาขางตนพอจะสรุปไดวา อุดมการณ มี 2 รูปแบบ รูปแบบที่เปนองค
รวม ที่ครอบคลุมทั้งสังคม เรียกไดวาเปน อุดมการณของสังคม รูปแบบที่แคบ ที่เนนเรื่อง
ความชอบธรรมนั้น เรียกไดวาเปน อุดมการณทางการเมือง
อุดมการณเปนระบบความเชื่อที่กําหนดคุณคาของสังคมในเรื่องของอํานาจ โดย
กําหนดระเบียบความสัมพันธของมนุษยในสังคมอันเปนระเบียบของโลกวา ใครเปนผูปกครอง มี
ความชอบธรรมมาจากไหน ใครเปนผูถูกปกครอง ทําไมตองยอมรับความชอบธรรมของผูปกครอง
ผูปกครองกับผูถูกปกครองมีความสัมพันธตางตอบแทนผลประโยชนตอกัน ถาผูปกครองสามารถ
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ตอบสนองไดตามคุณคาที่ถูกคาดหวังก็จะไดรับการสนับสนุนจากผูถูกปกครอง แตถาไมสามารถ
แสดงบทบาทตามที่คาดหวังไวไดก็จะหมดความชอบธรรม ตองหาผูปกครองคนใหมมาทําหนาที่
แทน ทั้งหมดนี้มีนิทานปรัมปราเปนตัวแสดงเนื้อหาของอุดมการณ และพิธีกรรมเปนการแสดง
เนื้อหาของอุดมการณนั้นในรูปของการกระทําหรือการปฏิบัติ ซึ่งทั้งนิทานปรัมปราและพิธีกรรมจะ
เปนตัวสืบทอดอุดมการณใหถายทอดไปในหมูประชาชนไดอยางยั่งยืน
อุดมการณกับจักรวาล
สวนประกอบหลายประการของอุดมการณตามที่กลาวมาขางตน อันไดแก ระเบียบ
ของโลก นิทานปรัมปรา พิธีกรรม และความเชื่อ โดยเฉพาะประเด็นที่อุดมการณรับรองระเบียบ
ของโลก และพิธีกรรมรักษาระเบียบของโลกไว ซึ่งมีนิทานปรัมปราเปนตัวแสดงเนื้อหา ในลักษณะ
นี้ทําใหพิจารณาไดวา อุดมการณ เปนสวนหนึ่งในระเบียบของโลก ดังนั้นจึง เปนสวนหนึ่งของ
ระเบียบจักรวาลดวย เพราะจักรวาลเปนระเบียบที่สูงที่สุด นอกจากนี้จักรวาลยังเปนโครงสรางของ
ระบบความเชื่อที่ใหญที่สุด ครอบคลุมถึงอุดมการณที่เปนระบบความเชื่ออยางหนึ่งดวย ทั้งนิทาน
ปรัมปราและพิธีกรรมก็รักษาระเบียบของโลกไว จึงรักษาระเบียบของจักรวาลดวยเชนเดียวกัน
ในเมื่อคติกษัตริยอยุธยาประกอบดวยคติความเชื่อที่หลากหลายและซับซอน ทั้งยัง
ผสมผสานกัน การที่จะหาคําตอบวาคติเหลานี้อยูรวมกันอยางไร จึง ตองใชตัวแบบทีส่ ามารถจัด
ระเบียบคติความเชื่อที่หลากหลายนี้ใหอยูในพื้นที่เดียวกันได และพื้นที่ที่ใหญที่สุดและเปนระเบียบ
กวางใหญมากที่สุดก็คือ จักรวาล ในแงของอุดมการณจากหลายระบบความเชื่อทางศาสนาที่มา
อยูรวมกันก็นาจะมาอยูรวมกันในลักษณะเปนลําดับชั้น เนื่องจากจะตองมีอุดมการณหนึ่งอยูเหนือ
อีกอุดมการณหนึ่ง ซึ่งถาพิจารณาจ ากการเปนอุดมการณที่จะนํามาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ
แลว นาจะมีอุดมการณเพียงอุดมการณเดียวอยูสูงสุด อุดมการณอื่นๆ ก็อยูรองลงมาในระดับที่ต่ํา
กวา เมื่อพิจารณาโดยใชรูปแบบของจักรวาลที่ประกอบดวยคติความเชื่อจากศาสนาตางๆ มาอยู
รวมกันเปนระดับชั้น จะไดตัวแบบคราวๆ วา เปนโครงสรางจักรวาลที่มีคติความเชื่อตางๆ ที่
หลากหลายอยูรวมกันเปนหลายระดับชั้น
จากการสํารวจตัวแบบที่จะนํามาเปนกรอบการวิเคราะหคติความเชื่อที่หลากหลาย
ก็พบตัวอยางของ สมเกียรติ วันทะนะ และสุภาพรรณ ณ บางชาง ที่ พัฒนาตอเนื่องมาจากของ
สมเกียรติ

12
กรอบการวิเคราะหจักรวาล
สมเกียรติ วันทะนะ (2533) ไดเสนอกรอบการวิเคราะหอํานาจดั้งเดิมในสังคมไทย
สยาม ซึ่งประกอบดวย
1. อํานาจธรรม (ชาติ) (ในพุทธศาสนาคือ ไตรลักษณ, อํานาจกรรม)
2. อํานาจพุทธเทพนิกร (เทวดาในพุทธศาสนา)
3. อํานาจพราหมณเทพนิกร (เทวดาในศาสนาพราหมณ)
4. อํานาจภูติผีปศาจ
5. อํานาจแหงผูปกครองพุทธรัฐ
อํานาจทั้ง 5 ชนิดที่กลาวนั้นอาจจะแบงออกไดเปนสองประเภทใหญๆ คือ อํานาจ
เหนือมนุษย หรืออํานาจอมนุษย ซึ่งไดแกอํานาจชนิดที่ 1-4 สวนอํานาจแหงผูปกครองนั้นเปน
อํานาจอีกประเภทหนึ่งซึ่งเรียกวา อํานาจมนุษย (สมเกียรติ วันทะนะ, 2533, น. 197)
ผูปกครองในอุดมคติของสังคมการเมืองไทยสยามคือผูที่ประกอบดวยอํานาจธรรม
เทวานุภาพจากทั้งคติพุทธและคติพราหมณ ทรงอานุภาพที่จะปองกันภัยอันเกิดจากอํานาจของ
อมนุษยที่เปนมิจฉาทิฏฐิ และสามารถดํารงรักษาเลี้ยงดูแลใหโลกหรือสังคมการเมือง ดําเนินไป
ตามครรลองแหงอํานาจของพุทธธรรมอันประเสริฐอีกดวย (สมเกียรติ วันทะนะ, 2533, น. 218)
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แผนภูมิที่ 1
โครงสรางอํานาจสังคมการเมืองพุทธรัฐสยาม

ที่มา : สมเกียรติ วันทะนะ, 2533, น. 219.
แผนผังของสมเกียรติ ยังไมไดจัดเปนรูปแบบลําดับชั้นอยางชัดเจนและไมไดแสดงวา
อยูในบริบทของจักรวาลอยาไร แตสุภาพรรณ ณ บางชาง ไดพัฒนาใหเห็นลําดับชั้นและบริบทของ
จักรวาลดวย
สุภาพรรณ ณ บางชาง (2535) ไดแนวคิดจากกรอบวิเคราะหของสมเกียรติมาขยาย
ความเพื่ออธิบายแนวคิดที่เปนพื้นฐานของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยเฉพาะแนวคิด ความรู
ความเขาใจ และคติความเชื่อในเรื่องอํานาจ ที่มีผลตอชีวิตและของผูคนกับสังคมโดยรวม
(สุภาพรรณ ณ บางชาง, 2535, น. 23 เชิงอรรถ 1) เริ่มตนดวยโครงสรางจักรวาลวิทยาในไตรภูมิ
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คติไตรภูมิ หรือพุทธจักรวาลวิทยา เปนภาพลักษณของโลกและจักรวาล ที่เปน โลก
ทัศนพื้นฐานของคนไทย จําแนกยอยออกเปนเรื่องของโครงสรางไตรภูมิ และเรื่องของสาระไตรภูมิ
โครงสรางไตรภูมิ ใหภาพของจักรวาลตามคติของพุทธศาสนาเถรวาทที่พัฒนาขึ้น
หลังสมัยพุทธกาล นั่นคือ ภาพของจักรวาลที่ มีเขาพระสุเมรุเปนแกนกลาง จากเขาพระสุเมรุลงมา
มีดินแดนอันเปนที่อยูของชีวิตตางๆ ที่สําคัญคือ ชมพูทวีป ซึ่งเปนที่อยูของมนุษย เบื้องต่ําลงไป
เปนที่อยูของสัตวที่อยูในอบายและนรก ไดรับความทุกขความเดือดรอนทุกขทรมานดวยประการ
ตางๆ เหนือเขาพระสุเมรุขึ้ นไป เปนที่อยูของเทวดา ตั้งแตเทวดาในระดับกามภูมิ สูงขึ้นไปถึงเทวดา
ในระดับรูปภูมิ และอรูปภูมิที่เรียกวา พรหม
ดังนั้น จักรวาลพุทธศาสนา จึงประกอบดวย 3 ชั้นจากสูงไปหาต่ําคือ
อรูปภูมิ เปนที่อยูของ พรหม หรือ พรหมโลก
รูปภูมิ เปนที่อยูของ เทวดาระดับสูง รวมเทวดาทั้งระดับสูงและต่ําเรียกวา เทวโลก
กามภูมิ เปนที่อยูของ เทวดาระดับต่ํา
ต่ําลงไปเปนมนุษยและสัตวเดรัจฉาน
(มนุษยโลก) ต่ําที่สุดเปนอบายภูมิ
ในที่นี้จะกลาวพอเปนสังเขป โดยจะกลาวอยางละเอียดในบทที่ 3
สาระไตรภูมิ ชีวิตในไตรภูมิดําเนินไปตามกฎสําคั ญ คือ กฎแหงกรรม และกฎแหง
ไตรลักษณ มีความไมเที่ยงแท เปนตน ดวยเหตุที่มีกฎธรรมชาติดังกลาว สรรพชีวิตในไตรภูมิจึงควร
กระทํากรรมดี เพื่อยกระดับจิตใจ อันหมายถึงการยกระดับสภาพชีวิตทั้งหมดของตน ใหสูงขึ้น
เสวยชีวิตที่ดีขึ้น ประณีตขึ้น ละเอียดขึ้นในกระแสไตรภู มินี้ และโดยเหตุที่ชีวิตในไตรภูมิเปนชีวิตที่
ไมสมบูรณ ถึงจะละเอียดประณีตในทางจิตและสภาพชีวิตอยางไร ก็ยังอยูในเงื่อนไขของกฎแหง
กรรมและสภาพไตรลักษณนั้น ดังนั้น เปาหมายสูงสุดของชีวิตจึงอยูที่การพนจากชีวิตในกระแส
แหงกรรมและสภาพไตรภูมิ บรรลุถึงชีวิตเหนือไตรภูมิซึ่งเรียกวา นิพพาน โดยทางจิต คือสภาวะดับ
ทุกขสิ้นเชิง
คติไตรภูมิเปนพื้นฐานโลกทัศนชีวทัศนของคนไทย 4 ดานคือ (สุภาพรรณ ณ บางชาง
, 2535, น. 313)
(1) ขั้นตอนชีวิตและเปาหมายของชีวิต คือ การประพฤติกระทําความดีเพื่อยกระดับ
ชีวิตใหดีขึ้นสูงขึ้นในกระแสไตรภูมิ และลุถึงภาวะเหนือไตรภูมิในที่สุด
(2) คุณคาของพระรัตนตรัย อันหมายรวมถึงคุณคาของพุทธศาสนาที่มีตอการพัฒนา
ชีวิต
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(3) การยอมรับความมีอยูของสรรพชีวิตในภพภูมิที่แตกตางไปจากมนุษย ทําใหเกิด
การประสานคติเทพนิกรของพราหมณ และคติความเชื่อเรื่องผีตามควา มเชื่อดั้งเดิมเขามาในชีวิต
ของพุทธศาสนิกชนคนไทยไดอยางกลมกลืนสนิทสนม เพราะชีวิตเหลานั้นมีอยูเปนอยูไดตาม
โครงสรางและสาระของไตรภูมิ
(4) ความเชื่อในอํานาจตางๆ ที่สัมพันธกับชีวิต ชีวิตในกระแสไตรภูมิยอมมี
ความสัมพันธตอกัน อิงอาศัยกัน และเปนเหตุปจจัย แกกัน อํานาจในกระแสไตรภูมิที่มีผลตอชีวิต
บุคคลและสังคมตามความเขาใจของคนไทยมี 6 อํานาจคือ อํานาจธรรม อํานาจพุทธเทพนิกร
อํานาจมนุษย อํานาจพรหมเทพนิกร อํานาจไสยเวท และอํานาจผูปกครองประเทศ
เมื่อเปรียบเทียบบทบาทของอํานาจในสวนที่เปนชีวิตรูปแบบตางๆ ที่มีอยูในขนบ
ธรรมเนียมประเพณีไทย พบวา พุทธเทพนิกรมีบทบาทรักษาและสงเสริมความประพฤติตามธรรม
สรางสํานึกและบรรยากาศแหงบุญกิริยา พราหมณเทพนิกรมีบทบาทในการสรางความขลังความ
ศักดิ์สิทธิ์ พรและอํานาจ สวนผีมีบทบาทในการควบคุมลงโทษผูกระทําผิด กอใหเกิดความรูสึก
ขยาดหวาดกลัวที่จะทําความผิด
ในสวน อํานาจผูปกครอง กษัตริยเปนผูที่มีอํานาจในการดูแล สรางและประสานให
อํานาจตางๆ ขางตนปรากฏขึ้นอยางมีผลตอสังคมสวนใหญของประเทศ (สุภาพรรณ ณ บางชาง ,
2536, น. 316)
ตามที่สุภาพรรณเสนอมาสรุปเปนแนวทางไดวา พลังอํานาจตามคติความเชื่อตางๆ
นั้นเขามาอยูในโครงสรางจักรวาลแบบไตรภูมิได และอํานาจตางๆ 6 อํานาจที่สภาพรรณกลาวถึง
ขางตนนั้น สามารถจัดเปนกลุมได 3 กลุมคือ (1) อํานาจฝายพุทธ (2) อํานาจฝายพราหมณ และ
(3) อํานาจฝายผี และอํานาจ 3 กลุมนี้มีบทบาทที่แตกตางกัน
ดังนั้น
ในจักรวาลวิทยาของไทยที่ผูวิจัยจะใชเปนแนวคิดในการวิเคราะห
(operational concept) จึงประกอบดวยพลังอํานาจจาก 3 กลุมคือ (1) กลุมพุทธศาสนา (2) กลุม
ศาสนาพราหมณ (3) กลุมการนับถือผี โดย 3 กลุมอํานาจนี้จัดเปนลําดับในโครงสรางของจักรวาล
วิทยาพุทธศาสนา (ไตรภูมิ) เรียงตามลําดับคือ พุทธ อยูบนสุด เนื่องจากเปน สังคมทีน่ ับถือพุทธ
ศาสนา รองลงมาเปนพราหมณ และลางสุดเปนผี เพราะเปนความเชื่อพื้นฐานดั้งเดิมของ
สังคมไทย
ในที่นี้จะเรียกตัวแบบที่ผูวิจัยใชเปนกรอบในการวิเคราะหนี้ในชื่อวา “จักรวาลวิทยา
สยาม” เพื่อแสดงความหมายวาเปนจักรวาลวิทยาของไทยในอดีต
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กรอบการวิเคราะห “จักรวาลวิทยาสยาม” และวิธีการวิเคราะห
กรอบการวิเคราะหจักรวาลวิทยาสยามเปนตัวแบบ
(model)
ที่จัดระเบียบ
องคประกอบที่เปนคติความเชื่อตางๆ ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุมใหญๆ คือ กลุมพุทธศาสนา กลุม
ศาสนาพราหมณ และกลุมการนั บถือผี ใหอยูในกรอบพื้นที่เดียวกัน โดยอาศัยความเชื่อของพุทธ
ศาสนาเปนกรอบใหญ จากขอมูลที่สังคมไทยสมัยอยุธยานับถือพุทธศาสนา เปนหลัก จึง อาศัย
เคาโครงพื้นฐานของจักรวาลแบบพุทธศาสนาเปนโครงสรางของกรอบการวิเ คราะหจักรวาลวิทยา
สยาม โดยมี องคประกอบ 3 ชั้นของโครงสรางจักรวาลพุทธศาสนาตามไตรภูมิ จากชั้นบนสุดไปหา
ชั้นลางสุดคือ อรูปภูมิ รูปภูมิ และ กามภูมิ เปนโครงสรางพื้นฐาน แตก็ยังไมทราบวาอํานาจ 3 กลุม
ใหญจากพุทธ พราหมณ และผี จะอยูในชั้นใดบางของโครงสรางไตรภูมิ
โครงสรางพื้นฐานไตรภูมิกับโครงสรางหลัก 3 กลุมอํานาจ
เนื่องจากผูวิจัยใชโครงสรางพื้นฐานของไตรภูมิของกรอบการวิเคราะห แตก็มีอีก 3
กลุมอํานาจเปนโครงสรางซอนทับกัน เพื่อปองกันการสับสน ในโครงสรางของจักรวาลวิทยาสยาม
จะถือวามีโครงสรางหลักเปน 3 กลุมอํานาจ โดยมีโครงสรางของไตรภูมิเปนพื้นฐานอยูเบื้อ งหลัง
วิธกี ารวิเคราะห
มี 5 ขั้นตอนคือ
1. สรางภาพโครงสรางและรายละเอียดองคประกอบ โดย นําขอมูลอํานาจประเภท
ตางๆ ที่เปน องคประกอบทั้งหมดของจักรวาลตามที่พบ จัดเรียงตาม ลําดับที่ปรากฏในขอมูลเดิม
จากสูงไปหาต่ํา แลวนําไปเทียบกับโครงสรางหลักวาแตละองคประกอบ
จะอยูระดับไหนของ
โครงสรางหลัก ซึ่งคาดวาจะพบขอมูลองคประกอบของจักรวาลที่สามารถจัดเรียงตามระดับชั้นของ
โครงสรางหลัก 3 กลุมอํานาจได ก็จะไดภาพจักรวาลวิทยาสยาม ซึ่งมีโครงสรางหลักประกอบดวย
พลังอํานาจจาก 3 กลุมอยูในระดับชั้นตางๆ ของโครงสรางพื้นฐานไตรภูมิ
2. กําหนดกฎของจักรวาลวิทยาสยาม ซึ่งทราบหลักใหญแลววาเปนกฎแหงกรรม
ตามไตรภูมิของพุทธศาสนา แตที่เหลือตองวิเคราะหจากรายละเอียดของพลังอํานาจตางๆ ที่ไดมา
วาทั้ง 3 กลุมอํานาจจะมีกฎเกณฑความสัมพันธกันอยางไร ในเบื้องตนสันนิษฐานวานาจะมี
บทบาทหนาที่ที่แตกตางกัน ตามที่สุภาพรรณไดเสนอไวขางตน เนื่องจากเปนการเลือกสรรมา
ประกอบกันดวยความเหมาะสมตามสภาพการณ ตอบสนองความตองการที่แตกตางกัน จึงจะ
พิจารณากฎของจักรวาลวิทยาสยามตามความสัมพันธเชิง บทบาทหนาที่ของทั้ง 3 กลุม
3. จัดกลุมคติกษัตริย รวบรวมขอมูลมาวิ เคราะหหาคติกษัตริยจากความเชื่อใน
ศาสนาตางๆ วามีอะไรบาง ขอมูลที่ แสดงคติความเชื่อไดดีและมีผูใชมาแลวจํานวนมากก็ คือ ชื่อ
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ของกษัตริยในรูปแบบตางๆ ขอมูลเบื้องตนที่ทราบแลวก็คือ จักรพรรดิราช ธรรมราชา พระโพธิสัตว
สมมุติราช พระอินทร เทวราชา และผีบรรพบุ รุษ จัดขอมูลที่ไดมาไวตาม 3 กลุมอํานาจ
4. วิเคราะหความหมายคติกษัตริย หาขอมูลนิทานปรัมปราที่สัมพันธกับขอมูลคติ
กษัตริยตางๆ ที่ไดมา เพื่อพิจารณาเนื้อหา ความเปนมา ความหมาย และ บทบาทหนาที่ เพื่อ
กําหนดความสําคัญในลักษณะของอุดมการณ วาคติใดควรจะเปนอุด มการณสูงสุด และรองลงมา
ตามลําดับ ประเด็นตัดสินที่สําคัญที่สุดคือ บทบาทหนาที่
5. ทดสอบดวยพิธีกรรม รวบรวมขอมูลพิธีกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ปฏิบัติ
โดยกษัตริยอยุธยา วิเคราะหใน ดานหนาที่วาแตละกิจกรรมที่ปรากฏตามพิธีกรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีตางๆ เปนหนาที่สอดคลองกับหนาที่ของคติกษัตริยใดบาง โดยจัดเรียงกิจกรรมตาม
กระบวนการของอํานาจเริ่มตั้งแตการเริ่มตนจนสิ้นสุดอํานาจ ทั้งหมดนี้เพื่อยืนยันวาคติกษัตริยที่
วิเคราะหวาควรจะเปนอุดมการณสูงสุดไดปฏิบัติสอดคลองกับความคาดหวังตามคตินั้นหรือไม ถา
ตรงก็ยืนยันไดวาคตินั้นเปนคติกษัตริยที่เปนอุดมการณสูงสุดจริง
ขอมูลจากกฎหมายตราสามดวง
จากการสํารวจขอมูลที่ใชในงานศึกษาคติกษัตริยอยุธยาทั้งหมดที่กลาวไวแลวใน
ตอนตนของบทนี้พบวา ขอมูลที่ นักวิชาการในงานดังกลาวเกือบทุกคนใชในการวิเคราะหก็คือ พระ
ราชพงศาวดาร กับกฎหมายตราสามดวง
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยานั้น เปนเอกสารทางประวัติศาสตรที่บันทึกกิจกรรม
ของกษัตริยอยุธยา สวนใหญจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการสงคราม และมีเรื่องการศาสนาแทรกอยูทั่วไป
แบงออกเปน 2 กลุมใหญ (นิธิ เอียวศรีวงศ , 2543, น. 9-28) คือ กลุ มที่มีมาแตครั้งกรุงศรีอยุธยา
และ กลุมที่ชําระในครั้งธนบุร-ี รัตนโกสินทร กลุมที่มีมาแตครั้งกรุงศรีอยุธยาคือกลุมที่เชื่อวาไดถูก
แกไขหรือชําระนอยที่สุด ไดแก ฉบับ 2/K. 125 ฉบับหลวงประเสริฐ ฉบับจักรพรรดิพงศ (เจิม) ฉบับ
พันจันทนุมาศ (จาด) ฉบับ จ .ศ. 1136 ฉบับ จ .ศ. 1145 ซึ่งสามารถจะใชมาเปนขอมูลในการ
วิเคราะหได
แตเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับกฎหมายตราสามดวงแลวพบวา กฎหมายตราสามดวง
มีจุดเดนเหนือกวาหลายประการดังนี้
กฎหมายตราสามดวงเปนเอกสารที่มีลักษณะพิเศษหลายอยาง คือ
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1. เปนเอกสารประวัติศาสตร ที่บันทึ กเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นมาแลวในอดีตโดยผูที่อยู
ในเหตุการณสมัยนั้น
2. เปนเอกสารกฎหมาย ที่ประกาศกฎเกณฑที่รัฐใชบังคับกับสังคม
3. เปนเอกสารสังคม ที่บันทึกจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของไทยอันยาวนานตั้งแต
กอนการกอตั้งกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร ตอนตน รวมระยะเวลาไมนอยกวา 500 ป
4. มีขอมูลเกี่ยวกับพลังอํานาจตางๆ ในคําสัจาธิษฐาน 7ของโองการดําน้ํากับลุยเพลิง
ในพีสูทดําน้ํา/ลุยเพลิง8 และคําประกาศตอหนาพยานในบานแผนกพระไอยการลักษณภญาณ ที่
จะนํามาใชสรางภาพจักรวาลวิทยาสยามได ซึ่งในพระราชพงศาวดารไมมี
5. มีขอมูลชื่อกษัตริยจํานวนมากพอที่จะสรุปหาคติกษัตริยไดอยางกวางขวาง ซึ่ง
นาจะไดผลดีกวาในพระราชพงศาวดารที่มีชื่อกษัตริยไมหลากหลายและจํานวนนอยกวา
6. เนื่องจากเปนกฎหมายจึงมีลักษณะเปน คําสั่ง คําประกาศ และการตัดสินใจที่แสดง
ถึงความหมาย และบทบาทหนาที่ได กวางขวางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งพระไอยการอาชญาหลวง
และพระไอยการกระบดศึก ที่มีขอมูลเกี่ยวกับบทบาทหนาที่โดยตรงของกษัตริยมากที่สุด พอที่จะ
ใชสรางภาพบทบาทหนาที่ไดครบถวนมากกวาในพระราชพงศาวดาร ที่เนนบทบทหนาที่ดานการ
สงครามและการศาสนา แตขอมูลกิจกรรมดา นการศาสนาของกษัตริยก็เปนสวนที่กฎหมายตรา
สามดวงมีนอยมาก สามารถนํามาใชเสริมกันได
7.
ในพระธรรมสาตรของกฎหมายตราสามดวงมีขอมูลระบุที่มาของกษัตริย และ
กฎหมายอยางชัดเจนซึ่งในพระราชพงศาวดารไมมี
8. ในกฎมณเทียรบาลมีขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เกี่ยวกับกษัตริย และ พระราชพิธีที่
มีมากพอสมควร ซึ่งในพระราชพงศาวดารมีอยูนอย
ดังนั้นกฎหมายตราสามดวงจึงมีความเหมาะสมที่จะใชเปนขอมูลในการสรางภาพ
จักรวาลวิทยาสยาม การหารูปแบบคติกษัตริยในกลุมความเชื่อตางๆ รวมทั้งที่มา บทบาทหนาที่
ตางๆ และทดสอบดวยกิจกรรมดานพิธีกรรมตางๆ ของกษัตริยไดครบถวน

7

สัจาธิษฐาน มาจากคําวา สัจจะ + อธิษฐาน เขียนได 2 แบบคือ สัจจาธิษฐาน กับ
สัจาธิษฐาน
8
ชื่อกฎหมายในกฎหมายตราสามดวงจะสะกดตามตนฉบับเดิม
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วัตถุประสงคการศึกษา
1. สืบสรางภาพจักรวาลวิทยาสยามในกฎหมายตราสามดวง
2. วิเคราะหคติกษัตริยในรูปแบบตางๆ เพื่อหาคติกษัตริยที่เปนอุดมการณสูงสุดใน
กฎหมายตราสามดวง
3. วิเคราะหที่มาของอํานาจทางการเมืองและกฎหมายในกฎหมายตราสามดวง
สมมุติฐาน
1. จักรวาลวิทยาสยามในกฎหมายตราสามดวงมีโครงสรางหลักประกอบดวยพลัง
อํานาจจาก 3 กลุมคือพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ และการนับถือผี โดยมีโครงสรางจักรวาลพุทธ
ศาสนา (ไตรภูมิ) เปนพื้นฐาน
2. คติกษัตริยที่หลากหลายในกฎหมายตราสามดวงนั้นผสมผสานกันในลักษณะที่มี
บทบาทหนาที่เสริมซึ่งกันและกัน เพื่อสนองหนาที่ที่หลากหลายของกษัตริยไดอยางครบถวน
3. จากคติกษัตริยจํานวนมากในสมัยอยุธยาที่ปรากฏในกฎหมายตราสามดวงนั้นมี
คติกษัตริยที่เปนอุดมการณสูงสุดเพียงคติเดียว
คําถามในการศึกษา
ในการวิเคราะหคติกษัตริย อยุธยาดวยกรอบการวิเคราะหจักรวาลวิทยาสยามนี้ ผูวิจัย
จะใชแนวคิด (concept) ตางๆ จากมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาทั้งของการเมื องและกฎหมายที่
เกี่ยวของไดแก ความชอบธรรม (legitimacy) นิทานปรัมปรา (myths) การมีสวนรวมทางการเมือง
(political participation) พิธีกรรม (rituals) สัญลักษณ (symbols) อุดมการณ (ideology) และ
ระบบอุปถัมภ (patron-client relations) มาศึกษารวมกัน โดยใชแนววิเคราะหโครงสราง- หนาที่
(structural-functional approach) มองคติกษัตริยตางๆ ที่หลากหลายวา ประกอบไปดวยคติ
กษัตริยอะไรบาง จัดกลุมกันเปนโครงสรางในลักษณะไหน แตละกลุมมีหนาที่สัมพันธกันอยางไรใน
โครงสรางนั้น และแนววิเคราะหกระบวนการ (process or procedural analysis) มองคติกษัตริย
กลุมตางๆ ตามโครงสรางและหนาที่วา มีกระบวนการของอํานาจเปนอยางไร ตั้งแตการไดอํานาจ
การรักษาอํานาจ และการสิ้นสุ ดอํานาจ คติกษัตริยใดแสดงบทบาทหนาที่อะไรบางในแตละ
ขั้นตอนของกระบวนการอํานาจนั้น โดยใชคําถามที่เกี่ยวกับเรื่องอํานาจเปนแนวทาง ทั้งนี้จากการ
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วิเคราะหขอมูลเบื้องตนพบวาในกฎหมายตราสามดวงแสดงที่มาของกษัตริยและกฎหมาย จึงจะ
ตั้งคําถามที่เกี่ยวกับอํานาจทางการเมือ งและกฎหมายวา
1. อํานาจทางการเมืองและกฎหมายของกษัตริยอยุธยามาจากไหน?
ใชแนวคิด ความชอบธรรม จากมานุษยวิทยาการเมือง และนิทานปรัมปรา จาก
มานุษยวิทยากฎหมาย โดยวิเคราะหวาแหลงที่มาของอํานาจทางการเมืองและกฎหมายมาจาก
ไหนบาง และใชอะไรบา งในการสรางความชอบธรรม ที่บงบอกโดยนิทานปรัมปราตางๆ และใชสิ่ง
เหลานี้อยางไรในการสรางความชอบธรรมใหแกอํานาจนั้น
2. กษัตริยอยุธยาใชอํานาจนั้นไปอยางไร?
ใชแนวคิด การมีสวนรวมทางการเมือง จากสังคมวิทยาการเมือง และพิธีกรรม
สัญลักษณ จากมานุษยวิทยาการเมือง โดยวิเคราะหกิจกรรมตางๆ ในกระบวนการใชอํานาจของ
กษัตริย อยางเชน พิธีกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วาแสดงถึงสัญลักษณตามความหมายของ
คติกษัตริยอะไรบาง ในบทบาทหนาที่อะไร และบทบาทของกษัตริย ผานกระบวนการใชอํานาจใน
ระบบการบริหารงานที่ขุนนางมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมเหลานั้น ว
ามีหนาที่อะไรบาง
สอดคลองกับคติกษัตริยของกลุมใดบาง
3. กษัตริยอยุธยาใชอํานาจนั้นไปเพื่ออะไร?
ใชแนวคิด อุดมการณ และระบบอุปถัมภ จากสังคมวิทยาการเมือง โดยวิเคราะห
เปาหมาย หรืออุดมการณในการใชอํานาจจากคติกษัตริยกลุมตางๆ วามี อะไรบาง บทบาทหนา ที่
ของกษัตริยตอราษฎรตามความสัมพันธตางตอบแทนผลประโยชนตอกัน หรือระบบอุปถัมภ จะ
เปนเกณฑตัดสินวา อุดมการณเหลานี้มีการจัดโครงสรางและหนาที่อยางไร อุดมการณใดเปน
อุดมการณสูงสุด
ขอบเขตของการศึกษา
1.
การศึกษาเรื่องคติกษัตริยในกฎหมายตราสามดวงในงานวิจัยนี้จะใชเฉพาะ
กฎหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับกษัตริยโดยตรง 4 เรื่องดวยกันเปนหลักคือ พระธรรมสาตร กฎ
มณเทียรบาล พระไอยการอาชญาหลวง และพระไอยการกระบดศึก กฎหมายนอกนั้นจะใชตามที่
จะเกี่ยวของกับประเด็นที่ตอเนื่องมาจากกฎหมาย 4 เรื่องหลักนั้น
2. เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนการศึกษาคติกษัตริยในสมัยอยุธยา จึงจะใชเนื้อหาของ
กฎหมายตราสามดวงเฉพาะที่ถือวาเปนของสมัยอยุธยา ดังนั้นจึงไมรวมถึงกฎหมายที่ทราบวาตรา
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ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร ไดแก พระราชกําหนดใหม พระราชบัญญัติ และกฎ
พระสงฆ
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษานี้ใชวิธีวิจัยเอกสาร โดยใชขอมูลจากเอกสารชั้นตนไดแก กฎหมายตราสาม
ดวง เปนหลัก เสริมเดวย เอกสารประวัติศาสตร วรรณกรรม เอกสารตางประเทศ และเอกสาร
ประกอบประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสมัยอยุธยา เอกสารชั้นรองไดแก งานศึกษาทางวิชาการ
สาขาวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของกับสมัยอยุธยา ไดแก ประวัติศาสตร โบราณคดี มานุษยวิทยา
ประวัติศาสตรศิลปะ ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม วรรณคดีศึกษา
และจารึกวิทยา
(paleography)
ขอมูลทีผ่ ูวิจัยรวบรวมมาไดจากเอกสารชั้นตนและเอกสารชั้นรองจะนํามาวิเคราะห
โดยใชกรอบการวิเคราะหจักรวาลวิทยาสยาม ตามแนวการวิเคราะหโครงสราง- หนาที่ และแนว
วิเคราะหกระบวนการ และ ใชแนวคิดความชอบธรรม นิทานปรัมปรา การมีสวนรวมทางการเมือง
พิธีกรรม สัญลักษณ อุดมการณ และระบบอุปถัมภ โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1. รวมรวบขอมูลที่เกี่ยวของกับพลังอํานาจตางๆ ตามที่ปรากฏในกฎหมายตราสาม
ดวง นํามาวิเคราะหวาประกอบดวยอะไรบาง จัดเรียงลําดับกันอยางไร และจัดเปนกลุมตามพลัง
อํานาจหลัก 3 กลุมไดอยางไร รวมรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับลักษณะของจักรวาลตามที่ปรากฏใน
กฎหมายตราสามดวง นําการเรียงลําดับของพลังอํานาจทั้ง 3 กลุมกับลักษณะจักรวาลตามที่
ปรากฏในกฎหมายตราสามดวงมาเปรียบเทียบกับลักษณะของจักรวาลในพุทธศาสนา ศาสนา
พราหมณ และการนับถือผี เพื่อพิจารณาการจัดเรียงพลังอํานาจ 3 กลุมในโครงสรางพื้นฐานของ
จักรวาลแบบไตรภูมิ สรุปเปนลักษณะภาพของจักรวาลวิทยาสยาม
2. วิเคราะหกฎจักรวาลวิทยาสยาม จากลักษณะความสัมพันธของพลังอํานาจ 3 กลุม
ที่แสดงผานบทบาทหนาที่ของแตละกลุมพลังอํานาจ เนื่องจากเปนจักรวาลที่มีลักษณะของ
จักรวาลพุทธศาสนาเปนพื้นฐาน ดังนั้นกฎเกณฑพื้นฐานของจักรวาลจึง ไดแก กฎแหงกรรม กลุม
พลังอํานาจอื่นๆ จึงจะมีบทบาทหนาที่ภายในกรอบกฎแหงกรรมนี้
3. วิเคราะหที่มาของอํานาจทางการเมืองและกฎหมายของกษัตริยจากพระธรรมสาตร
โดยวิเคราะหผานการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องธรรมะ จากแนวคิด “ธรรมะ” ของตามคติศาสนา
ฮินดูในคัมภีรพระมนูธรรมศาสตรของฮินดู มายังแนวคิด “ธรรมะ” ตามคติพุทธศาสนาของพระ
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ธรรมศาสตรมอญ และสืบทอดแนวคิด “ธรรมะ” ตามคติพุทธศาสนาตอมาโดยมีการดัดแปลง
มายังพระธรรมศาสตรไทยในกฎหมายตราสามดวง วิเคราะหแนวคิด “การเมือง” และ “กฎหมาย”
ตามแนวคิด “ธรรมะ” ของพระธรรมศาสตรไทย เพื่อเปนกําหนดเปนหลักทั่วไปของอํานาจการเมือง
และกฎหมายของกษัตริย ซึ่งจะเป นกรอบในการพิจารณาอุดมการณ และหนาที่ทั้งหลายที่แสดง
ผานคติกษัตริยอยุธยาตางๆ ตอไป
4. วิเคราะหคติกษัตริยอยุธยาจากขอมูลชื่อกษัตริยอยุธยาที่ปรากฏในกฎหมายตรา
สามดวงวา มีคติกษัตริยอะไรบาง จัดเปนกลุมไหนใน 3 กลุมอํานาจ คติกษัตริยใดมีการใชมาก
นอยแตกตางกันอยางไร ปริมาณการใชที่แตกตางกันนี้มีความหมายอยางไร มีรูปแบบแตกตางกัน
อยางไรบาง จากนั้นวิเคราะหเนื้อหาของคติกษัตริยที่ปรากฏวามีความหมาย บทบาทหนาที่ แสดง
อุดมคติอะไรบาง จากเนื้อหานิทานปรัมปราเกี่ยวของกับคติกษัตริยตางๆ ที่ปรากฏในตัวกฎหมาย
ตราสามดวงเอง และจากหลักฐานอื่นๆ ในสมัยอยุธยาที่เกี่ยวของ สรุปคติกษัตริยที่เปนอุดมการณ
สูงสุดจากเกณฑบทบาทหนาที่ที่สอดคลองกับกรอบอุดมการณและหนาที่จากขั้นตอนที่ 3
5. รวมรวมขอมูลที่แสดงออกคติกษัตริยในมิติตางๆ ไดแก เมืองหลวง พระราชวัง พระ
ที่นั่ง ขนบ ธรรมเนียม ประเพณีตางๆ ที่เกี่ยวกับตัวกษัตริย การใชราชาศัพท เครื่องแตงตัว การ
ปฏิบัติตอตัวกษัตริย โดยวิเคราะหวา แสดงความหมายของคติกษัตริยอยุธยาอยางไรบาง จากนั้น
รวมรวมขอมูลกิจกรรมของกษัตริยทั้งในพระราชพิธี และขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีในดานตาง
ทีก่ ษัตริยปฏิบัติในกระบวนการของอํานาจ ตั้งแตการไดอํานาจ การใชและการรักษาอํานาจ การ
สิ้นสุดอํานาจ โดยใชขอมูลจากกฎหมายตราสามดวงเปนหลักจากกฎมณเทียรบาล พระไอยการ
อาชญาหลวง กับพระไอยการกระบดศึก และจากที่อื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งในและนอกกฎหมายตรา
สามดวง มาเสริมใหเกิดภาพที่แสดงความหมายบทบาทหนาที่ไดสมบูรณยิ่งขึ้น สุดทายวิเคราะห
เปรียบเทียบกับขอสรุปอุดมการณสูงสุด จากขั้นที่ 4 วาตรงกับบทบาทหนาที่ที่แสดงออกจริง หรือไม
ถาตรงกันก็แสดงวาคติกษัตริยที่เปนอุดมการณสูงสุดจากขั้นที่ 4 เปนอุดมการณสูงสุดที่ไดรับการ
ยืนยันดวยการปฏิบัติจริงดวย
วิธีการนําเสนอ
การนําเสนอลําดับตอไปประกอบดวย
บทที่ 2 กฎหมายตราสามดวง

23
วิเคราะหภูมิหลัง ประวัติ โครงสราง เนื้อหา ของกฎหมายตราสามดวงในภาพรวม
ทบทวนวรรณกรรมการศึกษากฎหมายตราสามดวงที่ผานมา และวิเคราะหเนื้อหากฎหมายที่จะใช
ในการศึกษาเปนหลักคือ พระธรรมสาตร กฎมณเทียรบาล พระไอยการอาชญาหลวง พระไอยการ
กระบดศึก วามีความเหมาะสมจะใชเปนวิเคราะหขอมูลอยางไรบาง
บทที่ 3 จักรวาลวิทยาสยาม
อธิบายแนวคิดจักรวาลวิทยา จักรวาลวิทยาของพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ และ
การนับถือผี การสืบสรางภาพจักรวาลวิทยาสยาม วิเคราะหกฎของจักรวาลวิทยาสยาม
บทที่ 4 คติกษัตริย
อธิบายพระธรรมศาสตรฮินดู มอญ ไทย และ วิเคราะหที่มาของอํานาจทางการเมือง
และกฎหมายในพระธรรมศาสตรทั้งสามจากแนวคิดธรรมะ เพื่อนําไปวิเคราะหหาแนวคิด
“การเมือง” และ “กฎหมาย” ในพระธรรมศาสตรไทย สรุปห ลักทั่วไปของอํานาจทางการเมืองและ
กฎหมายในพระธรรมศาสตรไทย
วิเคราะหคติกษัตริยจากชื่อกษัตริยในกฎหมายตราสามดวง ประกอบกับเนื้อหา
นิทานปรัมปราที่เกี่ยวของ โดยจัดกลุมตาม 3 ศาสนา หาคติกษัตริยที่เปนอุดมการณสูงสุดจากการ
วิเคราะหบทบาทหนาที่
บทที่ 5 บทบาทหนาที่กษัตริยจากจารีตประเพณี พิธีกรรม และกฎหมาย
วิเคราะหคติกษัตริยที่แสดงออกผานลักษณะของกษัตริยในดานตางๆ ตั้งแต เมือง วัง
เรือนหลวง การแตงตัว การปฏิบัติตอตัวกษัตริย จากนั้น ทดสอบผลสรุปที่ไดจากบทที่ 4 ดวยการ
วิเคราะหกิจกรรมตามกระบวนการของอํานาจตั้ งแตการไดอํานาจ การรักษาอํานาจ การสูญเสีย
อํานาจ จากขอมูลพระราชพิธี ขนบธรรมเนียม ประเพณีจากกฎมณเทียรบาล และขอมูลบทบาท
หนาที่จากพระไอยการอาชญาหลวงและพระไอยการกระบดศึก สรุปผลการทดสอบวาคติกษัตริยที่
ไดจากบทที่ 4 มีบทบาทสอดคลองกับ การเปนอุดมการณสูงสุดจริงหรือไม
บทที่ 6 สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ตัวแบบจักรวาลวิทยาสยาม ในฐานะโครงสรางระบบความเชื่อของคนไทยที่เปน
การผสมผสานความเชื่อศาสนาพุทธ-พราหมณ-ผี จากกฎหมายตราสามดวง
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2. องคความรูเรื่องจักรวาลวิทยาของพุทธศาสนา เปรียบเทีย บกับของศาสนา
พราหมณ และการนับถือผี
3. องคความรูคติกษัตริยอยุธยาที่มีความหลากหลาย แตละคติมีความหมาย
บทบาทหนาที่อะไรบาง และคติกษัตริยใดที่เปนอุดมการณสูงสุดของกษัตริยอยุธยาในกฎหมาย
ตราสามดวง
4. องคความรูแหลงที่มาของอํานาจการเมืองและกฎหมายในกฎหมายตราสามดวง
5. องคความรูบทบาทหนาที่กษัตริยอยุธยาตามพิธีกรรมและกิจกรรมของกษัตริยใน
กฎหมายตราสามดวง
ขอตกลงเบื้องตน
ขอบเขตความหมายของคํา
“กฎหมายตราสามดวง” ในที่นี้หมายถึงเฉพาะสวนของกฎหมายตราสามดวงที่ถือวา
เปนกฎหมายสมัยอยุธยา ไมรวมถึงสวนที่เปนกฎหมายในสมัยรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร
การอางอิงกฎหมายตราสามดวง
ใชรูปแบบ (ชื่อกฎหมาย เลม .หนา) เชน (พระธรรมสาตร 1.10) หมายถึง พระธรรม
สาตร เลม 1 หนา 10 ของ กําธร เลี้ยงสัจธรรม (2548)
การใชชื่อกฎหมายในกฎหมายตราสามดวง
กฎหมายในกฎหมายตราสามดวงจะใชตามชื่อที่ปรากฏในตนฉบับตัวเขียน เชน พระ
ธรรมสาตร ไมใช พระธรรมศาสตร ตามรูปที่ใชในปจจุบัน ซึ่งจะแสดงรายละเอียดในบทที่ 2
การเสนอเนื้อความในตัวบทกฎหมาย
ในกรณีที่ตนฉบับใชเครื่องหมายปกกา ในที่นี้จะใชเครื่องหมาย / แทน เชน
จะเปน ตําแหนงนาทหาร/หัวเมือง อานวา ตําแหนงนาทหาร ตําแหนง
นาหัวเมือง

