บทที่ 2
กฎหมายตราสามดวง
ความเปนมาของกฎหมายตราสามดวง
เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาใน พ.ศ. 2310 กฎหมายที่เคยมีใชมากอนการเสียกรุงศรี
อยุธยาไดสูญหายไปมาก
หลังกอบกูบานเมืองกลับคืนมาไดก็ไดมีการแสวงหารวบรวมตัวบท
กฎหมายกลับคืนมาไวใชเปนหลักในการปกครองบ านเมือง แตก็ยังไมไดมีการจัดการชําระให
ถูกตองเรียบรอย จนกระทั่ง เมื่อ พ .ศ. 2348 ในสมัยรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร จึงไดมีการ
ชําระตัวบทกฎหมายที่มีอยูทั้งหมดใหเปนระเบียบและถูกตอง 1
ซึ่งตอมาภายหลังไดเรียกวา
กฎหมายตราสามดวง2 โดยมีฐานะเปนประมวลกฎหมายของราชอาณาจักรสยาม ซึ่งประกอบดวย
กฎหมายที่บัญญัติไวตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตนจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน
กฎหมายตราสามดวงเปนประมวลกฎหมายเกาของไทยที่มีกําเนิดยอนหลังไปถึงสมัย
กอนตั้งกรุงศรีอยุธยาระยะหนึ่ง ซึ่งไดมีการชําระและบัญญัติเพิ่มเติม ตอมาเปนครั้งคราวในสมัย
กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร หลังจากที่มีการชําระทั้งฉบับใน
รัชกาลที่ 1 แลว กฎหมายนี้ก็ยังไดใชบังคับเปนหลักสืบมาเปนเวลาอันยาวนาน โดยมีกฎหมายที่
บัญญัติเพิ่มเติมขึ้นในรัชกาลตอๆ มาอีกจํานวนหนึ่งเปนส วนประกอบ จนเมื่อประเทศสยามมี
ความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายและการปกครองแผนดินจากแบบเดิมมาเปนแบบ
สมัยใหมหรืออยางตะวันตกในรัชกาลที่ 5 จึงไดมีการยกเลิกกฎหมายเดิมไปทีละสวนๆ จนแทบ
ทั้งสิ้นเมื่อมีการประกาศใชประมวลกฎหมายใหมฉบับตางๆ อยางครบถวนในรัชกา ลที่ 8 แลว
กฎหมายตราสามดวงจึงเปนประมวลกฎหมายฉบับเดียวที่ใชบังคับทั่วราชอาณาจักรไทยในอดีต
อยางตอเนื่องและยาวนานมาก โดยมีเนื้อหาสวนใหญเปนกฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยา และถึงแม
จะมีกฎหมายที่บัญญัติขึ้นในสมัยตอมาอีกจํานวนหนึ่งอยูดวย แตก็เปนเพียงกฎหมายสวน นอยที่
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รายละเอียดวิธีการชําระและความเห็นตอการชําระ โปรดดู แลงกาต (2548จ), (2526, น.
20-26), กําธร เลี้ยงสัจธรรม (2548, น. (31)-(53))
2
หลวงประดิษฐมนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค ) เปนผูขนานนามกฎหมายเกาของไทยวา
กฎหมายตรา 3 ดวง เปนครั้งแรกเมื่อจัดพิมพกฎหมาย 9 เรื่องตามฉบับหลวง เมื่อ พ .ศ. 2473
(กําธร เลี้ยงสัจธรรม, 2548, น. (55))
25
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บัญญัติขึ้นตาม “อยางทําเนียม” ของกฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเอง (กําธร เลี้ยงสัจธรรม ,
2548, น. (16))
ตนฉบับกฎหมาตราสามดวง
หนังสือกฎหมายตราสามดวงนั้น ฉบับเดิมเปนฉบับเขียนในสมุดไทยขาว ปกลงรัก
ดวยฝมือของอาลักษณในรัชกาลที่ 1 เมื่อคราวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหชําระกฎหมายทั้ง
ฉบับ แลวเขียนขึ้นใ หมเปนฉบับหลวงหรือฉบับของกษัตริย ประทับตรา 3 ดวง อันไดแกตราพระ
ราชสีห ตราพระคชสีห และตราบัวแกว
ซึ่งเปนตราประจําตําแหนงของสมุหนายก ผูปกครอง
หัวเมืองฝายเหนือ สมุหกลาโหม ผูปกครองหัวเมืองฝายใต และเจาพระยาพระคลัง ผูปกครอง
หัวเมืองชายทะเล หมายความวา มีผลบังคับใชทั้งราชอาณาจักร (วินัย พงศศรีเพียร, 2549, น. 15)
ใน พ.ศ. 2348 ฉบับหลวงนั้นมี 3 ชุด พระราชทานไว ณ หองเครื่องชุดหนึ่ง หอหลวงชุดหนึ่ง และ
ศาลหลวงชุดหนึ่ง ร. แลงกาต (R. Lingat) สันนิษฐานวา เดิ มชุดหนึ่งมี 41 เลม รวม 3 ชุดจึงมี 123
เลม แตในปจจุบันเหลือเพียง 80 เลม โดยเก็บไวที่กระทรวงยุติธรรม 37 เลมและหอสมุดแหงชาติ
43 เลม3 นอกจากนี้ยังมีฉบับรองทรงอีกชุดหนึ่ง ซึ่งเขียนในสมุดไทยโดยอาลักษณในรัชกาลที่ 1
เชนเดียวกัน แตไมไดประทับตรา 3 ดวงไวดวย และนาจะมี 41 เลมเชนเดียวกับฉบับหลวง แต
ปจจุบันเหลือเพียง 17 เลม โดยเก็บไวที่หอสมุดแหงชาติทั้งหมด (แลงกาต, 2529, น. (จ))
ตนฉบับสมุดไทย 41 เลมที่แลงกาตจัดไว มีดังนี้ (สะกดตามตนฉบับสมุดไทย)
1. ประกาศพระราชปรารภ (คือบานแผนก) และพระธรรมสาตร
2. หลักอินทภาษ (ดํารัสของพระอินทรเรื่องหลักของผูพิพากษา)
3. กฎมณเทียรบาล เลม 1
4. กฎมณเทียรบาล เลม 2
5. พระธรรมนูน (ธรรมนูญการศาล)
6. พระไอยการพรมศักดิ (คาปรับ)
7. พระไอยการตําแหนงนาพลเรือน

3

ปจจุบันมีรายงานวา หอสมุดแหงชาติมีตนฉบับกฎหมายตราสามดวงรว มทั้งสิ้น 45 เลม
เปนเลมซ้ํากัน 4 เลม ไมมีตนฉบับพระไอยการพรมศักดิ และพระไอยการทาษ
(พิมพพรรณ
ไพบูลยหลวังเจริญ, 2547, น. 33)
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8. พระไอยการตําแหนงนาทหาร/หัวเมือง
(ตําแหนงนาทหารและตําแหนงนา
หัวเมือง)
(17.) พระไอยการบานผแนก (รวมอยูในทายรายการที่ 17) (กฎหมายการแบงคน)
9. พระไอยการลักษณรับฟอง
10. พระไอยการลักษณภญาน
11. พีสูทดําน้ํา/ลุยเพลิง
12. พระไอยการลักษณตระลาการ
13. พระไอยการลักษณอุธร
14. พระไอยการลักษณผัวเมีย เลม 1
15. พระไอยการลักษณผัวเมีย เลม 2
16. พระไอยการทาษ
17. พระไอยการลักภาลูกเมีย/ผูคนทาน
18. พระไอยการลักษณมรดก
19. พระไอยการลักษณกูหนี้
20. พระอายการเบดเสรจ (เบ็ดเตล็ด) ประกอบดวย (1) ที่ไรที่สวนแลปาพึ่ง (2) ที่ปาที่
นา (3) ตูทรัพย จําทรัพย (4) ฝากทรัพย (5) เชายืม (6) จางวาน (7) ซื้อขาย (8)
เรือและเกวียน (9) ใหทรัพยแกทานแลวกลับคืน (10) พนัน (11) สาเหตุ (แหงการ
วิวาท) (12) กระทํากฤติยาคมมีชมบ จะกละ กระสือ กระหัง (ไสยศาสตร)
21. พระไอยการลักษณวิวาทตี/ดากัน
22. พระไอยการลักขณโจร
23. พระไอยการอาชญาหลวง เลม 1 (กระทําผิดตอรัฐ)
24. พระไอยการอาชญาหลวง เลม 2
25. พระไอยการอาชญาราษ (รวมอยูใน 24.) (ราษฎรละเมิดกันเอง)
26. พระไอยการกระบดศึก เลม 1
27. พระไอยการกระบดศึก เลม 2
28. กฎพระสงฆ เลม 1
(กฎที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาฯ ทรงออกควบคุมพระสงฆ )
29. กฎพระสงฆ เลม 2
30. กฎ 36 ขอ (อันที่จริงมี 37 ขอ เปนพระราชกําหนดสมัยอยุธยา)
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31. พระราชบัญญัติ (ในรัชกาลที่ 1 มีจํานวน 22 ฉบับ)
32. พระราชกําหนดเกา เลม 1 (พระราชกําหนดสมัยอยุธยา)
33. พระราชกําหนดเกา เลม 2
34. พระราชกําหนดเกา เลม 3
35. พระราชกําหนดเกา เลม 4
36. พระราชกําหนดเกา เลม 5
37. พระราชกําหนดใหม เลม 1 (พระราชกําหนดที่ออกในรัชกาลที่ 1)
38. พระราชกําหนดใหม เลม 2
39. พระราชกําหนดใหม เลม 3
40. พระราชกําหนดใหม เลม 4
41. พระราชกําหนดใหม เลม 5
(อิชิอิ, 2536, น. 15-16)
รูปแบบการนําเสนอกฎหมายแตละลักษณะ จะเริ่มตนดวยบานแผนกหรือคําประกาศ
พระราชบัญญัติซึ่งจะบอกเวลา (ตัวเลขศักราช ปนักษัตร วัน เดือน ขางขึ้น/แรม) พระนามกษัตริยผู
ทรงประกาศ สถานที่ที่ทรงประกาศ ผูเขาเฝาในขณะนั้น ผูทูลขอพระกรุณา (ผูเสนอเรื่องใหตัดสิน)
เรื่องราวมูลเหตุพระราชบัญญัติ ผูตองรับทราบประกาศ หรือผูเกี่ยวของที่รับไปดําเนินการ ตอไปก็
เปนมาตราตางๆ ไปจนหมดมาตรา ในกฎหมายบางลักษณะอาจจะมีรายละเอียดมากหรือนอย
กวานี้ ทําใหในตัวกฎหมายนอกจากจะมีตัวบทกฎหมายแล วยังมีเรื่องราวที่มาและสภาพแวดลอม
ของตัวบทกฎหมายที่ถูกบัญญัติขึ้นมา ซึ่งเปนขอมูลที่มีประโยชนในการทําความเขาใจและ
วิเคราะหกฎหมายมาก
ยุคสมัยของเนื้อหาในกฎหมายตราสามดวง
แมในกฎหมายตราสามดวงจะบอกเวลาของกฎหมายไวเปนจํานวนมาก แตศักราชที่
เขียนไวในลักษณะตางๆ หรือตามมาตราตางๆ นั้นมีหลายชนิด เชน มหาศักราช พุทธศักราช และ
จุลศักราช แตไมไดเขียนบอกไววาเปนศักราชชนิดใด มีแตเพียงศักราชเทานั้นเทานี้ ตองใชป
นักษัตรประกอบเพื่อดูวาเปนศักราชอะไร และถูกตองหรือไม ถึงกระนั้นก็ยังไมสามารถตกลงกันได
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แนนอน ยั งตองการการสอบสวนอีกมาก 4 อยางไรก็ดี ในที่นี้จะนําเสนอการจัดกฎหมายตราสาม
ดวงทั้งหมดตามเวลาในประวัติศาสตรไทย ที่ไดเผยแพรออกมาลาสุดโดยกําธร เลี้ยงสัจธรรม
(2548) เพื่อเปนตัวอยางในการกําหนดเวลาใหกับกฏหมายตราสามดวง ดังนี้
(1) กรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1893-2310
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) พ.ศ. 1893-1912
(ไมระบุศักราช) พระธรรมสาตร
(ไมระบุศักราช) หลักอินทภาษ
1263 ปมะแม พ.ศ. 1886 พระอายการเบดเสรจ ม.5 1-41
1267 ปกุน พ.ศ. 1890 พระไอยการทาษ ม. 89-102
1278 ปชวด (ม.ศ. 1268) พ.ศ. 1891 พระไอยการลักษณกูหนี้
1894 ปขาล พ.ศ. 1893 พระไอยการลักษณภญาน
1895 ปมะโรง พ.ศ. 1895 พระไอยการอาชญาหลวง ม. 1-12
1899 ปมะแม พ.ศ. 1898 พระไอยการลักภาลูกเมีย/ผูคนทาน
1899 ปมะแม พ.ศ. 1898 พีสูทดําน้ํา/ลุยเพลิง
1899 ปมะแม พ.ศ. 1898 พระไอยการลักษณรับฟอง ม. 1-19
1900 ปวอก พ.ศ. 1899 พระไอยการลักษณตระลาการ ม. 1-60
1902 ปจอ พ.ศ. 1901 พระไอยการอาชญาหลวง ม. 136-153
1903 ปกุน พ.ศ. 1902 พระไอยการลักขณโจร ม. 1-146
1903 ปกุน พ.ศ. 1902 พระอายการเบดเสรจ ม. 42-73
720 ปชวด (จ.ศ. 722) พ.ศ. 1903 กฎมณเทียรบาล
1904 ปชวด พ.ศ. 1903 พระไอยการลักษณผัวเมีย ม. 1-71
4

ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องอายุเวลาของกฎหมายตางๆ ในกฎหมายตราสามดวงเริ่ม
จาก ตํานานกฎหมายเมืองไทย โดย สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงร าชานุภาพ (2534, น. 2-6),
แลงกาต (2526, น. 24-25), เวลส (2519, น. 270-274), อคิน รพีพัฒน (2518, น. 396-409),
Wyatt (1967), จิตร ภูมิศักดิ์ (2526, น. 30-59), Vickery (1996, pp. 137-139, pp. 146-155),
ลอม เพ็งแกว (มีนาคม 2529), กําธร เลี้ยงสัจธรรม (มีนาคม 2539), ศรีศักร วัลลิโภดม (2536, น.
121-122) วิธีการตรวจสอบวันเดือนปของกฎหมาย โปรดดู Vickery (1984) และ มานพ
ถาวรวัฒนสกุล (2536, น. 5-7), (2537)
5
ม. หมายถึง มาตรา
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1905 ปฉลู พ.ศ. 1904 พระไอยการลักษณผัวเมีย ม. 72-132
1906 ประกา พ.ศ. 1900 พระอายการเบดเสรจ ม. 122-136
1910 ปมะแม พ.ศ. 1910 พระไอยการลักขณโจร ม. 147-167
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพองั่ว) พ.ศ. 1913-1931
1926 ประกา พ.ศ. 1924 พระไอยการลักษณรับฟอง ม. 30-52
สมเด็จพระรามราชาธิราช พ.ศ. 1938-1952
1146 ปมะแม พ.ศ. 1946 พระอายการเบดเสรจ ม. 137-155
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจาสามพระยา) พ.ศ. 1967-1991
1976 ปกุน พ.ศ. 1974 พระไอยการอาชญาหลวง ม. 13-135 (ม. 101/1 แก ม. 97, ม.
104/1 แก ม. 90, ม. 113/1 เพิ่มเติม 113, ม. 130/1 แทรกเขามาทีหลัง)
796 ปขาล พ.ศ. 1977 พระไอยการกระบดศึก ม. 14/1
1359 ปมะแม พ.ศ. 1982 พระไอยการทาษ ม. 1-52
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1991-2031
1369 ปมะเส็ง พ.ศ. 1992 พระไอยการลักษณวิวาทตี/ดากัน ม. 1-46
1373 ประกา พ.ศ. 1996 พระไอยการกระบดศึก ม. 1-25
1374 ปจอ พ.ศ. 1997 พระไอยการกระบดศึก ม. 26-49
1298 ปจอ พ.ศ. 1998 (ม.ศ. 1398) พ.ศ. 2021 พระไอยการตําแหนงนาพลเรือนและ
พระไอยการตําแหนงนาทหารหัวเมือง
1387 ปกุน พ.ศ. 2010 พระไอยการทาษ ม. 53-78
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พระเชษฐาธิราช) พ.ศ. 2034-2072
(จ.ศ.) 889 พระราชกําหนดเกา บท 14
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. 2133-2148
955 ปขาล พ.ศ. 2136 ปมะเส็ง พระไอยการกระบดศึก ม. 39/1
955 ประกา (จ.ศ. 958/959) พ.ศ. 2140 พระไอยการพรมศักดิ ม. 1-6
(จ.ศ.) 961 พระราชกําหนดเกา บท 15
สมเด็จพระเจาทรงธรรม พ.ศ. 2154-2171
2155 ปกุน พ.ศ. 2154 พระไอยการลักษณมรดก ม. 1-48
2158 ปขาล พ.ศ. 2157 พระไอยการลักษณมรดก ม. 49-51
1544 ปชวด พ.ศ. 2167 พระธรรมนูน (ใสตระทรวงความ) ม. 1-15
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สมเด็จพระเจาปราสาททอง พ.ศ. 2172-2199
1555 ปกุน พ.ศ. 2178 พระธรรมนูน (ใชตรา) ม. 16-44
1555 ปกุน พ.ศ. 2178 พระไอยการลักษณอุธร ม. 1-12 (ม. 13-16 เพิ่มเติมภายหลัง)
155 ปชวด (ม.ศ. 1556) พ.ศ. 2179 พระไอยการลักษณตระลาการ ม. 61-118
1557 ปฉลู พ.ศ. 2180 พระไอยการทาษ ม. 79-88
1565 ประกา พ.ศ. 2188 พระอายการเบดเสรจ ม. 74-121
(จ.ศ.) 1005 พระราชกําหนดเกา บท 16
สมเด็จพระนารายณมหาราช พ.ศ. 2199-2231
1591 ปกุน พ.ศ. 2214 พระไอยการลักษณรับฟอง ม. 20-29
(จ.ศ.) 1025-1035 พระราชกําหนดเกา บท 17-18, 35-36, 61
(จ.ศ.) 1012-1249 กฎ 36 ขอ ขอ 1-12
สมเด็จพระเพทราชา พ.ศ. 2231-2246
1052 ปมะเมีย พ.ศ. 2233 พระไอยการบานผแนก ม. 31/1
(จ.ศ.) 1055-1064 กฎ 36 ขอ ขอ 13-14
สมเด็จพระสรรเพชญที่ 8 (พระเจาเสือ) พ.ศ. 2246-2251
(จ.ศ.) 1069 พระราชกําหนดเกา บท 1, 37
สมเด็จพระสรรเพชญที่ 9 (พระเจาทายสระ) พ.ศ. 2251-2275
1084 ปขาล พ.ศ. 2265 พระไอยการบานผแนก ม. 31/4
1086 ปมะโรง พ.ศ. 2267 พระไอยการบานผแนก ม. 31/3
1093 ปกุน พ.ศ. 2274 พระไอยการบานผแนก ม. 1-31
(จ.ศ.) 1081-1094 พระราชกําหนดเกา บท 2-6, 19-25, 38-39, 45-46, 51-52, 5759, 63
(จ.ศ.) 1071-1089 กฎ 36 ขอ ขอ 15-30
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (พระเจาอยูหัวบรมโกศ) พ.ศ. 2275-2301
1095 ปฉลู พ.ศ. 2276 พระไอยการบานผแนก ม. 31/2
(จ.ศ.) 1095-1120 พระราชกําหนดเกา บท 7-13, 26-32, 40-44, 47-50, 53, 56, 60,
62, 64-65
(จ.ศ.) 1095-1118 กฎ 36 ขอ ขอ 31-36
สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศนอมรินทร (พระเจาเอกทัศ) พ.ศ. 2301-2310
(จ.ศ.) 1121-1125 พระราชกําหนดเกา บท 33, 54-55
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(2) กรุงธนบุรี พ.ศ. 2310-2325
สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี พ.ศ. 2310-2325
(จ.ศ.) 1136 พระราชกําหนดเกา บท 34
(3) กรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 1 พ.ศ. 2325-2352
พ.ศ. 2325-2344 กฎพระสงฆ
พ.ศ. 2325-2348 พระราชกําหนดใหม
พ.ศ. 2326-2348 พระราชบัญญัติ
1152 ปวอก พ.ศ. 2333 พระไอยการลักษณอุธร 16/1
1166 ปชวด พ.ศ. 2347 พระไอยการลักษณผัวเมีย ม. 74/1
(ดัดแปลงจาก กําธร เลี้ยงสัจธรรม, 2548, ล. 1, น. (40)-(41))
ที่แสดงไวนี้จะเห็นไดวากฎหมายตราสามดวงสวนใหญเปนกฎหมายสมัยกรุงศรี
อยุธยา ครอบคลุมเวลา 417 ป ที่เหลือครอบคลุมเวลาเพียง 42 ป จากฉบับพิมพลาสุด 3 เลม รวม
1,251 หนา (กําธร เลี้ยงสัจธรรม, 2548, โดยไมนับกฎหมายรัชกาลที่ 2 และ 3) คิดเปนปริมาณ
กฎหมายอยุธยาราวรอยละ 85 (1,051 หนา) ของทั้งหมด เปนกฎหมายกรุงธนบุรีกับรัชกาลที่ 1
เพียงรอยละ 15 (200 หนา) เทานั้น
การจัดพิมพกฎหมายตราสามดวง
การจัดพิมพกฎหมายตราสามดวงเฉพาะที่พิมพครบทุกเรื่อง หรือสวนใหญจนเกือบ
ครบ ตามตนฉบับหลวง6 มีดังนี้
1. ในปลายรัชกาลที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2392 พระยากระสาปนกิจโกศล (โหมด อมาตยกุล )
ไดนําเอากฎหมายฉบับเขียนชุดหนึ่ง ซึ่งสันนิษฐานวาคัดลอกมาจากฉบับรองทรง ไปใหหมอบรัดเล
พิมพจําหนายเปนหนังสือ 2 เลม แตพิมพไดเพียงเลมที่ 1 ก็ถูกทางการสั่งริบทั้งหมด เพราะถือวา
เปนการสนับสนุนพวกขี้ฉอหมอความใหกอความยุงยากแกบานเมือง จึงไมไดพิมพเลมที่
2

6

รายงานการจัดพิมพกฎหมายตราสามดวงทั้งครบถวนและบางสวน โปรดดู แลงกาต
(2526, น. 27-30) อิชิอิ (2536, น. 19-21) พิมพพรรณ ไพบูลยหวังเจริญ (2547, น. 51-54) และ
กําธร เลี้ยงสัจธรรม (2548, น. (17)-(24))
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ปจจุบันยังมีเหลือเลม 1 อยูเพียงเลมเดียวที่หอสมุดแหงชาติ (กําธร เลี้ยงสัจธรรม, 2547, น. 100112)
2. ในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อ พ .ศ. 2405-2406 หมอบลัดเลไดขออนุญาตทางการ
จัดพิมพสําเนากฎหมายของนายโหมดออกเปนหนังสือ 2 เลม ใชชื่อวา
“หนังสือกฎหมาย
เมืองไทย” แตมักเรียกกันวา “กฎหมายหมอบลัดเล” นอกจากจะมีกฎหมายครบทุกเรื่องตามฉบับ
หลวงแลว ยังมีกฎหมายลักษณะโจรหาเสนในสมัยรัชกาลที่ 3 รวมอยูดวย (แลงกาต, 2527, น. 28)
3. ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2418-2421 หนังสือราชกิจจานุเบกษาของทางการได
นําเอากฎหมายสวนใหญจากฉบับพิมพของหมอบลัดเลมาพิมพเปนตอนๆ ติดตอกันไปตามลําดับ
(แลงกาต, 2527, น. 28)
4. เมื่อ พ.ศ. 2478 ร.ต.ท. เสถียร ลายลักษณ ไดนําฉบับพิมพของหมอบลัดเลมาพิมพ
อีกครั้ง โดยตัดกฎหมายลักษณะโจรห าเสนออกไป โดยใชชื่อวา “กฎหมายตราสามดวง” ในหนังสือ
ประชุมกฎหมายประจําศก เลม 1-2 (เสถียร ลายลักษณ, 2478)
5. เมื่อ พ .ศ. 2481-2482 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง (ม.ธ.ก.) ได
มอบหมายให ร. แลงกาต เปนบรรณาธิการจัดพิมพกฎหมายทุกเรื่องตามตนฉบับหลวงเป นหนังสือ
3 เลม ใชชื่อวา “ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1 จุลศักราช 1166” ซึ่งเปนครั้งแรกที่ไดพิมพกฎหมาย
ครบถวนตามตนฉบับหลวง และไดตรวจสอบใหถูกตองตรงกับฉบับหลวงมากที่สุด
(แลงกาต,
2481-2482)
ตอมา พ .ศ. 2529 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดนําฉบับ ม .ธ.ก. มา
พิมพใหมโดยใชวิธีถายภาพตนฉบับเดิมแลวทําเปนแผนแมพิมพโลหะ (plate) เพื่อใหถูกตองตาม
ตนฉบับเดิม (แลงกาต, 2529)
6. เมื่อ พ.ศ. 2505-2506 องคการคาของคุรุสภาไดจัดพิมพตามฉบับของ ม .ธ.ก. เปน
หนังสือ 5 เลม ใชชื่อวา “กฎหมายตราสามดวง” (องคการคาของคุรุสภา, 2505-2506) และพิมพ
เลม 1-2 อีกครั้งเมื่อ พ .ศ. 2515 (องคการคาของคุรุสภา, 2515) นอกจากนี้ เมื่อ พ .ศ. 2537 ยัง
พิมพทั้ง 5 เลม เปนครั้งที่ 3 (องคการคาของคุรุสภา, 2537)
7. เมื่อ พ .ศ. 2521 กรมศิลปากรไดจัดพิมพตามฉบับขององคการคาของคุรุส ภาเปน
หนังสือ 1 เลม ใชชื่อวา “เรื่องกฎหมายตราสามดวง” (กรมศิลปากร, 2521)
8. เมื่อ พ .ศ. 2524 พิพิธภัณฑชาติพันธุวิทยาแหงชาติญี่ปุน นครโอซากา ประเทศ
ญี่ปุน โดย โยเนโอะ อิชิ อิ และชิเกฮารุ ซูกิตะ เปนผูประสานงานจัดพิมพทั้ง “ดรรชนีคนคําสําคัญใน
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กฎหมายตราสามดวง” (70 เลม) และ “ตัวบทกฎหมายตราสามดวง” (5 เลม) ตามฉบับพิมพของ
องคการคาของคุรุสภา (Ishii & Sugita, 1981a, 1981b)
ตอมา พ.ศ. 2533 โยเนโอะ อิชิอิ, มาโมรุ ชิบายามา, อรุณรัตน และ วิเชียรเขียว ได
มอบ “ดรรชนีคนคําสําคัญในกฎหมายตราสามดวง” ให บริษัท อมริ นทร จัดพิมพในประเทศไทย
เปน 5 เลม (อิชิอิ, ชิบายามา, และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, 2533)
ลาสุด พ .ศ. 2551 ศูนยเอเชียอาคเนยศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุน ได
จัด “ดรรชนีคนคําสําคัญในกฎหมายตราสามดวง” พิมพฉบับปรับปรุง เปนหนังสือ 1 เลม โดยแกไข
ตามฉบับราชบัณฑิตยสถาน เนื่องจากฉบับคุรุสภามีที่พิมพผิดและมีปญหาบางประการ และยังมี
ฉบับซีดี-รอมมาพรอมกับหนังสือ ซึ่งสามารถคนคําไดจากทั้งฉบับราชบัณฑิตยสถานและฉบับ
ม.ธ.ก. แกไขปรับปรุงใหม ไดดวย (อิฌิอิ7, ชิบายามา, และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, 2551)
9. เมื่อ พ .ศ. 2548 สถาบันปรีดี พนมยงค ไดนําฉบับ ม .ธ.ก. มาปรับปรุงใหม โดยมี
กําธร เลี้ยงสัจธรรม เปนบรรณาธิการ จัดพิมพเปน 3 เลมในชื่อ กฎหมายตรา 3 ดวงฉบับพิมพ
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง แกไขปรับปรุงใหม โดยรวมกฎหมายที่ออกในรัชกาลที่
2 และ 3 อยูในภาคผนวกดวย (กําธร เลี้ยงสัจธรรม , 2548) ซึ่งนับวาเปนฉบับที่สมบูรณที่สุดใน
ปจจุบัน8
10. เมื่อ พ .ศ. 2550 ราชบัณฑิตยสถานไดจัดพิมพตามตนฉบับหลวงเปนหนังสือ 2
เลม ในชื่อ กฎหมายตราสามดวงฉบับราชบัณฑิตยสถาน จําหนายพรอมกับซีดี- รอม 1 แผน มี
เนื้อหาเหมือนฉบับพิมพ โดยฉบับ นีม้ ีลักษณะพิเศษคือ พิมพภาพถายตนฉบับสมุดไทยไวดวยครบ
ตามฉบับพิมพทั้งหมด ซึ่งถือวาเปนการจัดพิมพที่ดีที่สุด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550) แตนา
เสียดายวา ไดใชตนฉบับหลวง ที่มีอยูในหอสมุดแหงชาติเพียงฉบับเดียว (ใชฉบับรองทรงแทนฉบับ
หลวงที่ขาด คือ พระไอยการทาษ และพระไอยการพรมศักดิ ) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550, น. 7) ไม
มีการตรวจสอบครบทุกฉบับเทาที่มีอยูในปจจุบัน แลวทําเชิงอรรถแสดงขอความที่แตกตางกันของ
ฉบับตางๆ ไวทั้งหมดเหมือนฉบับ ม.ธ.ก. ที่ ร. แลงกาต ได จัดทําไว จึงไมไดนํามาใชในงานวิจัยครั้ง
นี้

7

เดิมใช อิชิอิ ปจจุบันใช อิฌิอิ
8
การพิจารณาความบกพรองของฉบับพิมพตางๆ มีอยูใน กําธร เลี้ยงสัจธรรม (2527)
และ (2548), น. (24)-(30)

35
จากฉบับที่มีการตีพิมพแลวทั้งหมด ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะใชฉบับ ม .ธ.ก. ลาสุดที่
กําธร เลี้ยงสัจธรรม เปนบรรณาธิการ (2548) เนื่องจากมีการปรับปรุงตอจากที่ ร. แลงกาต ไดทําไว
แลวชวยใหอานงายขึ้น และอางอิงไดเปนระเบียบมากยิ่งขึ้น
โครงสรางของกฎหมายตราสามดวง
กําธร เลี้ยงสัจธรรม (2548, น. (39)-(44)) ไดเสนอการจัดโครงสรางกฎหมายตราสาม
ดวงโดยใชพระธรรมสาตรเปนเกณฑ ไดแบงกฎหมายตราสามดวงออกเปน 2 ภาค คือ ภาคที่อยูใน
พระธรรมสาตร กับภาคที่อยูนอกพระธรรมสาตร
1. ภาคที่อยูในพระธรรมสาตร เปนภาคที่จัดตามมูลคดีในพระธรรมสาตร
พระธรรมสาตรในกฎหมายตราสามดวงมีฐานะเปน กฎหมายแมบท ที่กําหนด
องคประกอบของกฎหมายออกเปนหมวดหมู ไดแบงกฎหมายออกเปน มูลคดี กับ สาขคดี หรือ
สาขาคดี มูลคดีก็มีการแบงออกเปน มูลคดีแหงผูพิพากษาและกระลาการ 10 ประการ กับ มูลคดี
วิวาท 29 ประการ (พระธรรมสาตร 1.19) รวมเปนมูลคดี 39 ประการ
มูลคดีแหงผูพิพากษาและกระลาการ 10 ประการ (พระธรรมสาตร 1.20-24) และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ (กําธร เลี้ยงสัจธรรม, 2548, น. (34)) ไดแก
(1) ลักษณะแหงหลักอินทภาษ (หลักอินทภาษ พระไอยการลักษณตระลาการ)
(2) ลักษณะพระธรรมนูญ (พระธรรมนูน (ใสตระทรวงความ))
(3) ลักษณะแหงพยาน (พระไอยการลักษณภญาน)
(4) ลักษณะตัดพยาน (พระไอยการลักษณรับฟอง ม. 30-37)
(5) ลักษณะแกตางวาตางกัน (พระไอยการลักษณรับฟอง ม. 44-52)
(6) ลักษณะตัดสํานวน (พระไอยการลักษณรับฟอง ม. 25-29)
(7) ลักษณะรับฟองไดมิได (พระไอยการลักษณรับฟอง ม. 1-19)
(8) ลักษณะประวิงความไวใหชา (พระไอยการลักษณรับฟอง ม. 38-43)
(9) ลักษณะกรมศักดิ์ (พระไอยการพรมศักดิ ม. 4-6)
(10) ลักษณะตัดฟอง (พระไอยการลักษณรับฟอง ม.20-24)
มูลคดีวิวาท 29 ประการ (พระธรรมสาตร 1.24-27) และกฎหมายที่เกี่ยวของ (กําธร
เลี้ยงสัจธรรม, 2548, น. (35)) ไดแก
(1) ลักษณะวิวาทดวยกูหนี้ถือสิน กัน (พระไอยการลักษณกูหนี้)
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(2) ลักษณะวิวาทดวยลักฉอบังประบัดผลัดเปลี่ยนพระราชทรัพย (พระไอยการ
อาชญาหลวง)
(3) ลักษณะวิวาทดวยแบงปนมรดกมิไดเปนธรรม (พระไอยการลักษณมรดก)
(4) ลักษณะวิวาทดวยใหทรัพยแกทานแลวกลับคืน (พระอายการเบดเสรจ ม . 105116)
(5) ลักษณะวิวาทดวยเปนลูกจางทานและวานทานใช (พระอายการเบดเสรจ ม. 8597)
(6) ลักษณะวิวาทดวยเปนนักเลงเลนเบี้ยเลนสะกาเปนตน (พระอายการเบดเสรจ ม .
117-121)
(7) ลักษณะวิวาทดวยซื้อขายกัน (พระอายการเบดเสรจ ม. 98-102)
(8) ลักษณะวิวาทดวยโจร (พระไอยการลักขณโจร)
(9) ลักษณะวิวาทดวยที่บานที่นา (พระอายการเบดเสรจ ม. 42-53)
(10) ลักษณะวิวาทดวยที่ไรที่สวนและปาพึ่ง (พระอายการเบดเสรจ ม.1-41)
(11) ลักษณะวิวาทดวยทาสสินไถและทาสเชลยชายหญิง (พระไอยการทาษ)
(12) ลักษณะวิวาทดวยตบดวยตีดวยดาและสบประมาททาน (พระไอยการลักษณ
วิวาทตี/ดากัน ม. 1-37)
(13) ลักษณะวิวาทดวยอธิกรณผัวเมีย (พระไอยการลักษณผัวเมีย)
(14) ลักษณะวิวาทดวยการณรงคสงคราม (พระไอยการกระบดศึก ม. 14/1-49)
(15) ลักษณะกบฏตอแผนดิน (พระไอยการกระบดศึก ม. 1-14)
(16) ลักษณะวิวาทดวยลวงพระราชบัญญัติ (พระไอยการอาชญาหลวง)
(17) ลักษณะวิวาทดวยพระราชทรัพยอากรขนอนตลาดเปนตน (พระไอยการอาชญา
หลวง)
(18) ลักษณะวิวาทดวยขมเหงทาน (พระไอยการอาชญาหลวง (สวนที่เปนอาชญา
ราษ) ม. 136-153)
(19) ลักษณะวิวาทดวยกระหนาบคาบเกี่ยวใหเปนเสนียดแกกัน (พระอายการ
เบดเสรจ ม. 54-60)
(20) ลักษณะวิวาทดวยอุกรุกกัน (พระไอยการลักษณวิวาทตี /ดากัน ม. 38-46)
(21) ลักษณะวิวาทดวยพาบุตรทานไปเปนตน (พระไอยการลักภาลูกเมีย/ผูคนทาน)
(22) ลักษณะวิวาทดวยความสาเหตุ (พระอายการเบดเสรจ ม. 122)
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(23) ลักษณะวิวาทดวยขาดขา ตามเกษียณอายุชายหญิง (พระไอยการพรมศักดิ ม .
1-3)
(24) ลักษณะวิวาทดวยฝากทรัพยไวแกทาน (พระอายการเบดเสรจ ม. 65-73)
(25) ลักษณะวิวาทดวยกระทํากฤติยาคมมีชะมบจะกละเปนตน (พระอายการ
เบดเสรจ ม. 137-156)
(26) ลักษณะวิวาทดวยเชาของทานไป (พระอายการเบดเสรจ ม. 74-84)
(27) ลักษณะวิวาทดวยยืมของทานไปใช (อยูรวมกับขอ 26)
(28) ลักษณะวิวาทดวยปนหมูชา (พระไอยการบานผแนก)
(29) ลักษณะวิวาทเกิดความดวยรื้อความขึ้นวาใหมคืออุทธรณ (พระไอยการลักษณ
อุธร)
มูลคดีทั้ง 39 ประการนี้จะประกอบดวยสาขาคดี ซึ่งเปนบทกฎหมายที่บัญญัติขึ้นใน
ลักษณะมาตราตางๆ จํานวนหนึ่งตามหัวขอกฎหมายนั้นทุกมูลคดี มีมูลคดีเดียวที่ไมมีสาข าคดีอยู
ดวยคือ หลักอินทภาษ ซึ่งเปนมูลคดีแหงผูพิพากษาและกระลาการประการหนึ่ ง สวนพระไอยการ
ลักษณะตระลาการที่ไมมีอยูในมูลคดีตามพระธรรมศาสตรแต มีสาขาคดี9
กฎหมายสวนใหญของกฎหมายตราสามดวงที่อยูในภาคนี้ มีเนื้อหาครอบคลุม
ปญหาทางกฎหมายเกือบทั้งหมดของสังคมไทยในอดีต สามารถจัดตัวบทกฎหมายเขา หมวดหมู
กฎหมายมูลคดี 39 ประการไดทุกครบทุกหมวด ไมมีมูลคดีใดเลยที่ไมมีกฎหมายประกอบ
อนึ่ง สาขาคดีอันเปนบทกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยโบราณราชกษัตริยนี้ เรียกอีกอยาง
หนึ่งวา พระราชสาตร (หรือพระราชศาสตร) ซึ่งมีความสําคัญเคียงคูกับ พระธรรมสาตร ซึ่งมักจะ
เรียกคูกันวา ธรรมสาตรราชสาตร เชน ในหลักอินทภาษ เปนตน
2. ภาคที่อยูนอกพระธรรมสาตร แยกออกเปน กฎหมายที่ประกอบพระธรรมสาตร
กับกฎหมายที่ไมประกอบพระธรรมสาตร

9

ในประเด็นนี้ กฤษฎา บุณยสมิต (2547, น. 50, 52-53) เสนอวา หลักอินทภาษแตเดิม
นาจะมีสาขาคดีอยูดวย แตถูกตัดไปไวในพระไอยการลักษณตระลาการและพระไอยการลักษณรับ
ฟอง โดยเสนอหลักฐานที่กลาววามีหลักการใหไวในหลักอินทภาษแตกลับไมพบเลย ไดแก “อันวา
ลักษณะกระลาการหกจําพวกโดยพระธรรมสาตรอางหลักอินทภาษกลาวดั่งนี้ ” (ลักษณตระลาการ
1.357) และ “ผูมีอรรถคดีจะมาใหการกฎหมายรองฟอง หามมิใหรับรองฟองไวบังคับบันชานั้น มี
ในหลักอินทพาษ 7 [จําพวก] คือ คนพิกลจริตบาใบ ” (ลักษณรับฟอง 1.262)
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2.1 กฎหมายที่ประกอบพระธรรมสาตร แบงออกเปน กฎหมายที่เกี่ยวกับ
การปกครองของไทยในอดีต กับกฎหมายที่บัญญัติขึ้นภายหลัง
2.1.1 กฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครอง ไดแก กฎมณเทียรบาล พระ
ไอยการตําแหนงนาพลเรือน พระไอยการตําแหนงนาทหาร /หัวเมือง พระธรรมนูน (ใชตรา) และ
พีสูทดําน้ํา/ลุยเพลิง กฎหมายสวนนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายที่อยูในพระธรรมสาตรเปนอยาง
มาก จําเปนตองใชประกอบกันเสมอ เชน กฎหมายวาดวยการใชตรา ประจําตําแหนงใชรวมกับ
กฎหมายวาดวยการใสตระทรวงความในพระธรรมนูน ในการนําผูเกี่ยวของกับคดีมาศาลที่
รับผิดชอบคดีนั้น พระไอยการตําแหนงนาพลเรือน พระไอยการตําแหนงนาทหาร /หัวเมือง ใช
รวมกับพระไอยการพรมศักดิในการคิดคาปรับตามศักดิ์นา พีสูทดําน้ํา
/ลุยเพลิงใชรวมกับพระ
ไอยการลักษณภญานในการพิสูจนวาผูใดพูดความจริง สวนกฎมณเทียรบาลใชรวมกับกฎหมายที่
เกี่ยวของกับกษัตริยตางๆ เชน พระไอยการอาชญาหลวง กับพระไอยการกระบดศึก เปนตน
2.1.2 กฎหมายที่บัญญัติขึ้นภายหลัง ไดแก พระราชกําหนดเกา กฎ
36 ขอ พระราชกําหนดใหม และพร ะราชบัญญัติ กําธร เลี้ยงสัจธรรม สันนิษฐานวา เมื่อมีการ
บัญญัติหรือชําระกฎหมายตามมูลคดีในพระธรรมสาตรและกฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองซึ่งอยู
นอกพระธรรมสาตรใหเปนหมวดหมูจนเกือบสมบูรณในราวสมัยอยุธยาตอนกลางแลว ในเวลา
ตอมาเมื่อกษัตริยตองการออกประกาศซ้ํา แกไขเพิ่ มเติม หรือยกเลิกกฎหมายทั้ง 2 สวนขางตน จะ
แยกมาออกเปนกฎหรือพระราชกําหนดเปนขอหรือฉบับเดียว ซึ่งไมตองอางมูลคดีและพิสูจนวามี
คุณสมบัติเปนสาขาคดีแตอยางใด (กําธร เลี้ยงสัจธรรม, 2548, น. (43))
2.2 กฎหมายที่ไมประกอบพระธรรมสาตร มีแตกฎพระสงฆที่บัญญัติขึ้น
ในรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทรเทานั้น เปนกฎหมายลักษณะไมที่ไมเคยปรากฏมากอนในสมัย
อยุธยา
นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงสรางที่คลายคลึงกันอีกรูปแบบหนึ่ง เสนอโดย กฤษฎา
บุณยสมิต (2547) ซึ่งไดจัดโครงสรางกฎหมายตราสามดวงเปน 3 กลุม คือ (1) พระธรรมศาสตร
(มูลคดี) (2) พระราชศาสตร (สาขาคดี) และ (3) พระราชนิติศาสตร (ราชนิติคดี) กลุมที่ 1 และ 2
ตามโครงสรางนี้อิงการแบงมูลคดีและสาขาคดีรวม 39 หมวด เชนเดียวกันกับของกําธร
เลี้ยงสัจธรรม และกลุมที่ 3 มีกฎหมายทั้งหมดของกลุมที่กําธรจัดไวเปนภาคที่อยูนอกพระธรรม
สาตร แตเรียกชื่อตางกัน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลวมีความแตกตางกันหลายประการ ดังนี้
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1. กฤษฎาไมไดใหรายละเอียดวาตัวบทกฎหมายทั้งหมดจัดเขาตามหมวดหมูทั้ง 39
หมวดอยางไร ซึ่งไมเห็นการวิเคราะหตัวบทกฎหมายที่จะทําใหมองเห็นโครงสรางที่ชัดเจนได ต าง
กับกําธรที่แสดงไวอยางละเอียด
2. กฤษฎานําพีสูทดําน้ํา/ลุยเพลิงไปรวมไวกับพระไอยการลักษณภญาน โดยถือวา
เปนเรื่องเดียวกัน (กฤษฎา บุณยสมิต , 2547, น. 50) ซึ่งขัดแยงกับหลักการวาพีสูทดําน้ํา /ลุยเพลิง
ไมมีหัวขอกําหนดไวในพระธรรมสาตร ผูวิจัยจึงเห็นวาไมนาจะนํามา รวมกันได นาจะเปนกฎหมาย
ประกอบกฎหมายที่มีหัวขอตามพระธรรมสาตร ดังที่กําธรไดเสนอไว
3. กฤษฎาไมไดแยกกลุมพระราชนิติศาสตร โดยกลาวรวมกันวาเปนกฎหมายฝาย
บริหารปกครอง กฎเกณฑเกี่ยวกับราชประเพณี กฎเณฑเกี่ยวกับการปกครองดูแลสงฆ พระบรม
ราชวินิจฉัยอันเปนบรรทัดฐานในอรรถคดีตางๆ ซึ่งแตกตางจากกําธร ที่แยกใหเห็นเปน 2 กลุมวา
กลุมหนึ่งมีความสัมพันธกับกลุมที่จัดตามพระธรรมสาตรโดยใชประกอบพระธรรมสาตร และใช
ประกอบกับกฎหมายในกลุมนั้นอยางไร นอกจากนี้เหตุผลของกลุมที่บัญญัติขึ้นภายหลังวานาจะ
ตราขึ้นหลังจากการจัดชําระกฎหมายกลุมใหญเรียบรอยแลว ผูวิจัยคิดวามีเหตุผลนารับฟง
จากขอพิจารณา 3 ประการขางตน ผูวิจัยจึงเห็นวาโครงสรางกฎหมายตราสามดวงที่
กําธร เลี้ยงสัจธรรม เสนอไวมีความเหมาะสม และผูวิจัยไดนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษา
กฎหมายตราสามดวงในบทตอๆ ไป
การศึกษากฎหมายตราสามดวงที่ผานมา
ที่ผานมามีงานศึกษาที่เกี่ยวของกับกฎหมายตราสามดวงเปนจํานวนมาก มีทั้งที่
ศึกษาตัวกฎหมายตราสามดวงเปนหลักและที่ศึกษากฎหมายตราสามดวงเปนสวนประกอบ งานที่
ศึกษากฎหมายตราสามดวงเปนสวนประกอบนั้นมีจํานวนมากกวางานที่ศึกษากฎหมายตราสาม
ดวงเปนหลัก จึงจะกลาวถึงการศึกษาที่ใชกฎหมายตราสามดวงเปนสวนประกอบกอน ดังนี้
การศึกษาที่ใชกฎหมายตราสามดวงเปนสวนประกอบ
สามารถจัดกลุมได 2 กลุม คือ ประวัติศาสตรไทย และประวัติศาสตรกฎหมาย
1. ประวัติศาสตรไทย ที่ผานมามีการใชกฎหมายตราสามดวงศึกษาประวัติศ าสตร
กรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทรตอนตน แตเปนการศึกษาที่ใชขอมูลจากกฎหมายตราสามดวง
เปนขอมูลประกอบ เพื่อยืนยันความถูกตองของเอกสารทางประวัติศาสตรเปนหลัก ประเด็นที่ไดมี
การศึกษาในสมัยกรุงศรีอยุธยาไดแก ไพรในฐานะที่เปนฐานอํานาจทางการเมือง
(พรภิรมย
เอี่ยมธรรม, 2521) พระบรมนามาภิไธยในสมัยอยุธยา (จันทรฉาย ภัคอธิคม , 2522) พุทธศาสนา
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กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสังคม (ทองดี ปงใจ, 2531) ขนบธรรมเนียมประเพณี (สุภาพรรณ
ณ บางชาง, 2535) ขุนนางอยุธยา (มาณพ ถาวรวัฒนสกุล, 2536)
ประเด็นที่ศึกษาในสมัยรัตนโกสิน ทรตอนตนไดแก พระราชพิธี (Wales, 1931) ระบบ
การปกครอง (Wales, 1965) โครงสรางสังคมไทย (Akin Rabibhadana, M.R., 1969) การ
บูรณาการทางการเมือง (Gesick, 1976) ระบบศักดินา (ศุภรัตน เลิศพาณิชยกุล , 2519) ระบบไพร
(ขจร สุขพานิช , 2524, ปยะฉัตร ปตะวรรณ, 2526) เปรียบเทียบศักดินาไทยและยุโรป (กรรณิการ
นิโลบล, 2525) ทาส (ธเนศ อาภรณสุวรรณ, 2533; พงษเนียม ทองพงษเนียม, 2525) วิวัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม (Hong, 1984) การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมือง (Englehart, 2001)
2. ประวัติศาสตรกฎหมาย ประกอบดวยการศึกษาในแนวตา งๆ หลายแนว
การศึกษาในแนวเฉพาะเรื่องไดแก สิทธิและหนาที่ของสตรีตามกฎหมายไทยในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร (ลําพรรณ นวมบุญลือ , 2519) กระบวนการยุติธรรมสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร
ตอนตน (มนู อุดมเวช , 2528) การสืบราชสมบัติ (เกษม ศิริสัมพันธ , 2530) กฎมณเฑียรบาลใน
ระบบกฎหมายไทย (วิษณุ เครืองาม, 2534)
การศึกษาในเชิงเปรียบเทียบไดแก ระบบยุติธรรมที่เปนทางการกับไมเปนทางการใน
ศาลเชียงใหม (Engel, 1978) ลักษณะฐานความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย (พัชรินทร
ในพรมราช, 2536) เกี่ยวกับชีวิตรางกาย (เจนจรัญ รักชูชื่น, 2542)
การศึกษาในเชิงวิวัฒนาการไดแก วิวัฒนาการกฎหมายไทย (Direk Jayanam,
1964) การลงโทษและการปฏบัติตอผูถูกกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา (วิวิทย จตุปาริสุทธิ์,
2512) การเปลี่ยนแปลงความคิดเรื่องพระราชอํานาจ กฎหมาย และการปกครองในสมัยรัชกาลที่
5 (Engel, 1975) การรับกฎหมายสมัยใหมในสังคมพุทธประเทศไทย (Preedee Kasemsup,
1986)
การศึกษาในเชิงความสัมพันธไดแก กฎหมายตราสามดวงกับกฎหมายที่พบใน
หัวเมืองภาคใต (พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และคณะ , 2537) กับกฎหมายฉบับเชลยศักดิ์ที่พบในหัว
เมืองอีสาน (จักรฤทธิ์ อุทโธ, 2543ก)
การศึกษากฎหมายตราสามดวงเปนเอกสารหลัก
จัดไดเปน 3 กลุมดวยกันคือ ประวัติศาสตรกฎหมาย ประวัติศาสตรไทย และ
ภาษาศาสตร
1. ประวัติศาสตรกฎหมาย การศึกษาเฉพาะประเด็นไดแก สถานภาพของผูหญิง
(Duplatre, 1922, แลงกาต, 1959/2548ค) มรดก (S. Varasiri, 1929) การชําระกฎหมาย
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(แลงกาต, 1929/2548จ) ละเมิด สัญญา ที่ดิน ศาลและวิธีพิจารณา (แลงกาต, 2526) พยาน
(แลงกาต, 1964/2548ข) ความรับผิดชอบรวมกัน (แลงกาต, 1936/2548ก) ทาส (แลงกาต, 1931/
2548ง) ติงทุเลา (กฤษฎา บุณยสมิต, 2546) ตําแหนงมหาอุปราช (วรุณยุพา สนิทวงศ ณ อยุธยา ,
2546) จากไพรสูสามัญชน (วุฒิชัย มูลศิลป , 2546) การกระทําผิดเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธ
ศาสนา (Skilling, 2546) พระสงฆและสถาบันพระพุทธศาสนา (กฤษฎา บุณยสมิต , 2548)
บทบาทและหนาที่ผูพิพากษาตุลาการในการพิจารณาคดี (กิตติพงศ วองเมทินี , 2549)
กระบวนการตรวจสอบความจริงในคดีอาญา (พงษนรินทร ศรีประเสริฐ , 2549) แนวคิดในการ
ลงโทษ (มนตรี เงินสวัสดิ์ , 2549) บทบาทขององคกรและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
(จารุภัทร จัตตารีส, 2550)
การศึกษาเฉพาะลักษณะไดแก พระไอยการตําแหนงนาหัวเมือง (ศุภวัฒย เกษมศรี ,
ม.ร.ว., 2546) พระไอยการบานผแนก (ศิริพร ดาบเพชร , 2546) พระธรรมนูนวาดวยการใชตรา
(จักรฤทธิ์ อุทโธ, 2547ข) พระธรรมสาตร (ชาญณรงค บุญหนุน , 2548ข) ประกาศพระราชปรารภ
(ศศิกานต คงศักดิ์ , 2548ก) หลักอินทภาษ (ศศิกานต คงศักดิ์ , 2548ข) กฎมณเทียรบาล (จิราธร
ชาติศิริ และ พิมพพรรณ ลํายอง, 2548; ปรีดี พิศภูมิวิถี, 2548ก, 2548ข; วรพร ภูพงศพันธุ, 2548)
กฎพระสงฆ (ชาญณรงค บุญหนุน, 2548ก)
การศึกษาเฉพาะชวงเวลาไดแก กฎหมายและการปกครองสมัยสมเด็จพระรามาธิบดี
ที่ 1 (พระเจาอูทอง) ( สามารถ นิลวงศ , 2515) สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช (นงลักษณ
วัฒนพานิช, 2514)
การศึกษาเปรียบเทียบไดแก กฎหมายดั้งเดิมของไทยกับฮินดู (Masao, 1905,
Thakur, 1987) ไทยกับจีน (Sarasin Viraphol, 1977)
การศึกษาเพื่อเสนอภาพรวมหรือวิเคราะหโครงสรางพรอมรายละเอียดสวนประกอบ
ไดแก ภาพรวมกฎหมายเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่ 3 (Low, 1847) ภาพรวมกฎหมายอยุธยา (เสนีย
ปราโมช, 2510) ภาพรวมกฎหมายตราสามดวง (Ishii, 1986) วิเคราะหโครงสรางกฎหมายตรา
สามดวง (กฤษฎา บุณยสมิต, 2547)
2. ประวัติศาสตรไทย การศึกษาเฉพาะประเด็นไดแก อาณ าเขตของอยุธยา (อิชิอิ,
2522) ลักษณะสังคมไทยจากบทลงโทษ (มานิสา ปยะสิงห , 2521) ทาสอยุธยา (ชาติชาย
พณานานนท, 2532) โครงสรางสังคมไทย (อคิน ระพีพัฒน , ม.ร.ว., 2536) รัฐไทย (เสกสรรค
ประเสริฐกุล, 2536) การกําหนดอายุกฎหมายอยุธยาในกฎหมายตราสามดวงเพื่อใชเปนหลักฐาน
ประวัติศาสตร (มาณพ ถาวรวัฒนสกุล , 2537) แนวคิดสันติวิธี (เรืองวิทย ลิ่ม ปนาท, 2542) พระ
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ราชพิธี 12 เดือน (ไรท, 2541-42) ชาวตางชาติในสมัยอยุธยา (มาณพ ถาวรวัฒนสกุล , 2542)
ความเชื่อของไทย (ศรีศักร วัลลิโภดม , 2536) สถานที่ในกฎมณเฑียรบาลอยุธยา (จุลทัศน
พยาฆรานนท, 2547)
การศึกษาเชื่อมโยงประเด็นเดียวจากหลายแหลงไดแก ทาสในพระไต รปฎก มานว
ธรรมศาสตร และ กฎหมายตราสามดวง (ทองสุข จารุเมธีชน , 2527) เชื่อมโยงหลายประเด็นจาก
แหลงเดียวไดแก กษัตริย พระสงฆ ผูชาย ผูหญิง และพระไอยการกบฏศึก
(นิยะดา
เหลาสุนทร และคณะ 2540)
3. ภาษาศาสตร การศึกษาประเด็นเดียวไดแก การซอนคํา (ดุษฎีพร ชํานิโรคศานต,
2528) การสรางคํา (เบญจมาศ บางอน , 2529) การกลายความหมายของคําและสํานวน (รุงอรุณ
ทีฑชุณหเถียร, 2530) อักขรวิธี (พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล , 2535) ถอยคําสํานวนรอยแกว (สมภพ มีบุญ ,
2544)
การศึกษาเปรียบเทียบไดแก ตนฉบับตัวเขียนและฉบับตัวพิมพ
(พิมพพรรณ
ไพบูลยหวังเจริญ, 2547)
จากที่เสนอมานี้จะเห็นไดวา การศึกษากฎหมายตราสามดวงเปนเอกสารหลักเทาที่
ปรากฏจนถึงปจจุบัน สวนใหญเปนการศึกษาในแนวประวัติศาสตรกฎหมายเฉพาะประเด็น นอก
นั้นก็เปนการศึกษาภาพรวมเพื่อนําเสนอลักษณะโครงสรางและรายละเอียดขององคประกอบตางๆ
สวนการศึกษาในแนวประวัติศาสตรไทยยังมีอยูไมมากนัก เนื่องจากขอจํากัดที่หลักฐานทาง
กฎหมายนั้นไมไดมีขอมูลจากทุกรัชกาลที่ปกครองแผนดิน จึงมีขอมูลที่ไมตอเนื่อง ทั้งนี้ยังไมตอง
กลาวถึงปญหาการกําหนดเวลาที่แนนอนของตัวบทกฎหมายเอง ซึ่งในปจจุบันยังไมอาจระบุไ ด
อยางชัดเจน
การศึกษากฎหมาตราสามดวงจนถึงขณะนี้ยังไมพบประเด็นการศึกษาการสืบสราง
จักรวาลของไทย คติก ษัตริยอยุธยา หรืออุดมการณสูงสุ ดของกษัตริยอยุธยา โดยใชขอมูลจาก
กฎหมายตราสามดวงเพื่อเปนแนวทางใหกับงานวิจัยชิ้นนี้ ดังนั้น อันดับตอไปที่จะพิจารณาคือจะ
ใชขอมูลจากกฎหมายตราสามดวงศึกษาประเด็นตางๆ ตามวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้อยางไร
การใชกฎหมายตราสามดวงเพื่อศึกษาคติกษัตริยอยุธยา
ในการใชกฎหมายตราสามดวงมาศึกษาคติกษัตริยอยุธยานั้นมีประเด็นที่จะ
พิจารณาไดแก กฎหมายตราสามดวงสามารถเปนตัวแทนของกฎหมายอยุธยา ไดหรือไม และ
เนื้อหากฎหมายตราสามดวงที่เหมาะสมในการศึกษาคติกษัตริยอยุธยา
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กฎหมายหมายตราสามดวงเปนตัวแทนของกฎหมายอยุธยาไดหรือไม
ในการใชกฎหมายตราสามดวงเพื่อศึกษาสังคมสมัยอยุธยานั้น กําธร เลี้ยงสัจธรรม
(2548, น. ( 31) – (53)) ไดวิเคราะหความนาเชื่อถือ ของกฎหมายตราสามดวงวาเปนตัวแทนของ
กฎหมายสมัยอยุธยาไดอยางแทจริงไว 2 ประเด็นคือ
1. ตัวบทบัญญัติของกฎหมายตราสามดวงไดรวบรวมกฎหมายที่มีอยู ในสมัยอยุธยา
ไวไดคอนขางสมบรูณ
แตเดิมนักวิชาการ (แลงกาต, 2548จ, น. 133) เขาใจกันวา กฎหมายอยุธยาสวน
ใหญสูญหายไปในสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยา มีเหลือรอดมาเพียงหนึ่งในสิบสวน ตาม
ขอความในกฎหมายตราสามดวงวา “พระราชกําหนดบทพระอายการสําหรับแผนดินกระษัตรมี
มากหลายตอๆ มาจะนับคลณามิได ครั้นกรุงศรีอยุทธาเสียแกอายพะมาฆาศึก พระธรรมสาตรราช
สาตรบทพระอายการกระจัดกระจาย หายเกาสวน สิบสวนมีอยูสักสวนหนึ่ง” (พระราชกําหนดใหม
3.266) แตขอความนี้บันทึกไวใน จ .ศ. 1156 (พ.ศ. 2338) 10 ปกอนการชําระกฎหมายตราสาม
ดวงเมื่อ จ.ศ. 1166 (พ.ศ. 2348) ระยะเวลา 10 คงจะไดมีการแสวงหากฎหมายที่สูญหายไปจาก
หัวเมืองตางๆ ที่ไมไดรับผลกระทบ จากภัยสงครามมาไดบาง เชน นครศรีธรรมราช เปนตน ก.ศ.ร.
กุหลาบ ก็ไดเคยรายงานไววา ในสมัยกรุงธนบุรีก็ไดมีการรวบรวมกฎหมายจากเมืองตางๆ ที่ไมเสีย
แกพมา โดยไดจากเมืองเพชรบูรณ 16 เลม นครราชสีมา 34 เลม จันทบุรี 5 เลม และ
นครศรีธรรมราชอีก รวมเปน 55 เลม แลว ชําระไวใชตลอดมาในแผนดินกรุงธนบุรี (ก.ศ.ร. กุหลาบ,
พฤศจิกายน 2448, น. 823-824, อางถึงใน กําธร เลี้ยงสัจธรรม , 2548, น. ( 33)) มิฉะนั้นก็คงไม
นาจะมีตัวบทบัญญัติกฎหมายมากพอที่จะชําระไดสภาพที่คอนขางจะครบถวนสมบูรณเชนใน
ปจจุบันได โดยเฉพาะอยางยิ่งจนถึงปจ จุบันยังไมเคยมีการคนพบกฎหมายใดที่อยูนอกบทบัญญัติ
ในกฎหมายตราสามดวงเลย10

10

ตัวอยางเชน ผลการวิจัยของ พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และคณะ (2537) ซึ่งไดสํารวจ
กฎหมายโบราณในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต และ 34 จังหวัดในภาคกลาง พบวา หลักฐานกฎหมาย
ทั้งหมดมี 2 สวน คือ สวนที่เหมือนหรือคลายกับกฎหมายตราสามดวง และสวนที่ไมเหมือนหรือ
คลายกับกฎหมายตราสามดวง ไดแก หลักไชย เพียงเรื่องเ ดียว (พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และคณะ
2537, น. 3) หลักไชย เปนตํารากฎหมายวาดวยหลักวิธีพิจารณาความสําหรับขุนศาลตระลาการ
สมัยอยุธยา แตไดผูกเปน “หลักความ” หรือ “กลความ” ซึ่งคลายกับรูปแบบและวิธีการของกลศึก
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2. บทบัญญัติในกฎหมายตราสามดวงถูกเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการชํา ระในสมัย
รัชกาลที่ 1 นอยมาก
ขอสันนิษฐานที่วาการชําระกฎหมายในรัชกาลที่ 1 เปนการชําระสะสางอยางขนาน
ใหญจนกลายเปนกฎหมายอีกสมัยหนึ่ง เสมือนการจัดทําประมวลกฎหมายขึ้นใหมอยางประมวล
กฎหมายของประเทศตะวันตก (แลงกาต, 2526, น. 26-27) จนอาจจะเรียกกฎหมายตราสามดวง
ไดวาเปน “ประมลกฎหมายรัชกาลที่ 1” นั้น กําธรคิดวาไมนาจะเปนความจริง
เนื่องดวยในการชําระกฎหมายครั้งรัชกาลที่ 1 เหตุผลก็คือ ตัวบทกฎหมายมีความ
“ฟนเฟอนวิปริตผิดซ้ําตางกันไปเปนอันมาก ดวยคนอันโลภหลง หาความลอายแกบาปมิได
ดัดแปลงแตงตามชอบใจไวพิภากษาใหเสียยุติธรรมสําหรับแผนดินไปก็มีบาง” ดังนั้น ในขั้นตอน
การชําระกฎหมายขั้นตอนแรก คณะกรรมการชุดหนึ่งประกอบดวยอาลักษ ณ 4 คน ลูกขุน 3 คน
และราชบัณฑิตย 4 คน มีหนาที่ชําระดานถอยคําและเนื้อความไมใหแตกตางหรือซ้ํากัน อันเปน
ขอบกพรองที่เกิดจากการคัดลอก และจัดเปนหมวดหมูไวใหถูกตองตามที่มีมาแตเดิม ขั้นที่สอง
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงชําระบทกฎหมายที่ทรงเห็นวา “วิปลาด” ซึ่ง
มีอยูในกฎหมายนั้นใหชอบดวยความยุติธรรม (พระราชปรารภ 1.4) เปนการแกไขบทกฎหมายซึ่ง
เปนพระราชอํานาจของกษัตริยโดยเฉพาะ ดังนั้น บทบาทของคณะกรรมการทั้ง 11 คนจึงมีไมมาก
นัก และขอบกพรองทางดานบทกฎหมายคงจะมีอยูไมมากจึงสามารถชําระไดอยางรวดเร็วภายใน
เวลาไมถึง 11 เดือนเทานั้น (แลงกาต, 2526, น. 22)
นอกจากนี้ ร. แลงกาต ยังไดตั้งขอสังเกตกับการชําระครั้งนี้วา การที่คณะกรรมการได
ใชเวลาอันรวดเร็วจึงมีบทกฎหมายที่ซ้ํากันและขัดกันหลงเหลืออยู ทั้งยังมีกฎหมายจํานวนมากที่
อาจจะจัดเขาอยูในบทกฎหมายลักษณะตางๆ ได แตก็ยังปลอยใหอยูกระจัดกระจายและตั้งชื่อ
เรียกอยางๆ งายโดยไมตรงกับเนื้อหาของกฎหมายวา กฎ 36 ขอ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด
เกา และพระราชกําหนดใหม ดังนั้น กฎหมายที่ชําระแลวจึงยังคงมีลักษณะ โครงสรางหลักตามที่มี
มาแตสมัยอยุธยา แมจะถูกเพิ่มเติม
บทบัญญัติเขาไปในกฎหมายแตละลักษณะบางก็ตาม
(แลงกาต, 2526, น. 22) นอกจากนี้การชําระของกษัตริยก็มีวัตถุประสงคเพื่อใหกฎหมายกลับไปสู

ในตําราพิชัยสงคราม กลความนี้เปนผลจากการสังเคราะหหลักกฎห
มายวิธีพิจารณาความใน
กฎหมายตราสามดวงขึ้นเปนวิชากฎหมายวิชาหนึ่งของนักนิติศาสตร ซึ่งอาจจะไดรับอิทธิพลจาก
ตําราพิชัยสงคราม (กําธร เลี้ยงสัจธรรม, 2546, น. 30-31)
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สถานะดั้งเดิมอันแทจริง โดยมุงความยุติธรรมตามหลักกฎหมายของธรรมเนียมประเพณีเดิมสมัย
อยุธยาเปนสําคัญ (แลงกาต, 2526, น. 23)
เนื้อหากฎหมายตราสามดวงที่เหมาะสมในการศึกษาคติกษัตริยอยุธยา
จากโครงสรางกฎหมายตราสามดวงที่แสดงไวแลวขางตน เนื้อหาบทบัญญัติของ
กฎหมายตราสามดวง (ไมรวมที่ตราในสมัยรัชกาลที่ 1) สามารถพิจารณาความเกี่ยวของใน
การศึกษาคติกษัตริยอยุธยาไดดังนี้
พระธรรมสาตร เนื้อหาประกอบดวย
1. บทนํา กลาวถึง พระธรรมศาสตรแตเดิมเปนคัมภีรภาษามอญจากรามัญประเทศ 11
ไดแตงเปนภาษาสยามจะไดรูจักกันในสยามประเทศ (พระธรรมสาตร 1.8)
2. พระราชพงศาวดารสมเด็จพระเจามหาสมมุติราช ซึ่งวาดวยกําเนิดของ มหาสมมุติ
ราช กษัตริยองคแรก และวาดวยกําเนิ ดคัมภีรพระธรรมศาสตร ธรรม 4 ประการและราชกิจตาม
ประเพณีของกษัตริย
3. ลักษณะผูจะเปนกระลาการ12 ตองไมมีอคติ 4 ประการ คือ รัก โกรธ กลัว และหลง
4. เหตุแหงกระลาการ 24 ประการ
5. มูลคดี 2 ประการ คือ มูลคดีแหงผูพิพากษาและกระลาการ 10 และมูลคดีแหง
บุคคลอันเกิดวิวาทกัน 29 ประการ แลวแจกหัวขอทั้ง 39 ประการ
6. คําแนะนําแกผูพิพากษาและกระลาการ

11

ประเทศมอญ คําวา รามัญ เปนชื่อเดิมของมอญ ดูการเปลี่ยนแปลงของคํา มอญ และ
ที่มาของคํา รามัญ ไดที่ (ปภัสสร เธียรปญญา และคณะ, 2547, น. 1-2)
12
กระลาการ หมายถึง พนักงานผูพิจารณาคดี พบอยู 2 รูป อีกรูปที่ใชนอยกวาคือ
ตระลาการ ซึ่งมักจะถือวามาจากภาษาบาลีวา ตุล + อาการ แปลวา ดั่งตราชู แลงกาตเสนอ
ความเห็นวาอาจจะมาจากภาษามอญ ตลา แปลวา เจา ตุลาการ จึงแปล วา เจาการ หรือเจาความ
(แลงกาต, 2526, น. 394) ผูวิจัยเห็นวานาจะมาจากภาษาเขมร กระลา (กฺรลา) ( เขมรโบราณ)
แปลวา หอง (ศานติ ภักดีคํา , 2549, น. 10) กระลาการ คือ หองทําการ ภาษาเขมรปจจุบันมีคํา
กฺรฬากฺรม (กรอลา กรอม ) ( กฺรฬา (หอง) + กฺรม (กฎหมาย)) แปลวา ศาลยุติธรรม (Headley,
1977, p. 73) ในกฎหมายตราสามดวงจะใชทั้งความหมายสถานที่ เชน ในกระลาการ และบุคคล
เชน ใหกระลาการพิเคราะหดู
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เนื้อหาพระธรรมสาตรขอ 2 สามารถนํามาวิเคราะหที่มาของอํานาจทางการเมืองและ
กฎหมาย เพื่อสรุปเปนกรอบอุดมการณของคติกษัตริย
บทบัญญัติตามมูลคดี 39 ประการนั้น มูลคดีแหงผูพิพากษาและตระลาการ 10
ประการไมเกี่ยวของกับคติกษัตริยอยางแนนอนเพราะเปนบทบัญญัติเรื่องกระบวนการยุติธรรม
สวนมูลคดีวิวาท 29 ประการนั้น มีที่เกี่ยวของกับกษัตริยโดยตรง คือ
ขอ 2 ลักษณะดวยลักฉอบังประบัดผลัดเปลี่ยนพระราชทรัพย (พระไอยการอาชญา
หลวง)
ขอ 14 ลักษณะวิวาทดวยการณรงคสงคราม (พระไอยการกระบดศึก ม. 14/1-49)
ขอ 15 ลักษณะกบฏตอแผนดิน (พระไอยการกระบดศึก ม. 1-14)
ขอ 16 ลักษณะวิวาทดวยลวงพระราชบัญญัติ (พระไอยการอาชญาหลวง)
ขอ 17 ลักษณะวิวาทดวยพระราชทรัพยอากรขนอนตลาดเปนตน (พระไอยการ
อาชญาหลวง)
ขอ 2, 16 และ 14 อยูในพระไอยการอาชญาหลวง และขอ 14 และ 15 อยูในพระ
ไอยการกระบดศึก ทั้งสองพระไอยการมีเนื้อหาในรายละเอียดดังนี้
พระไอยการอาชญาหลวง เนื้อหาประกอบดวย
1. ทรยศตอกษัตริย ไดแก (1) กระทําเหนือพระราชบัญญัติ (2) ขัดพระบัณฑูรพระ
โองการ (3) มิไดกระทําตามตรัสใช
2. เบียดบังสวย สัด พัทธยา และพระราชทรัพย ไดแก (4) เพทุบายเอาแตเงินทอง
สิ่งของๆ เขาใหเสียราชการไป (5) ขมเหงราษฎรเอามาจําจอง เก็บเอาเงินทองลูกเมียขาคนทานมา
เปนอาณาประโยชนแกตน
3. ลวงเกินพระราชอาชญา ไดแก (6) ปองกันผูมีคดีและผูรายไวมิใหสงแกกระลาการ
(7) แลตอตีดานายพระธํามรงค นายมหาดไทย นายดาบ นายนักการ นายคุมผูไปเรียกหา (8)
แปลงพระธรรมนูญ แปลงพระโองการ (9) แปลงพระราชบัญญัติกําหนดกฏหมาย (10) แปลง
ตราสารสํานวนถอยคําทานเสี ยและเสียดถอยคําอื่นเขา (11) โลภนัก มักใจใหญใฝสูงใหเกินศักดิ์
มักใครกระทําตนใหลนเหลือบรรดาศักดิ์อันทานใหแกตน (12) ทะนงองอาจมิยํามิกลัวและมิจํา
พระราชนิยมพระเจาอยูหัวบัญญัติไว (13) กระทําผิดกระทรวงลวงกรมอันทานอายัดไวโดย
กระทรวงการ (14) ทานสั่งใหกระทําการในสถานแหงใดใดมิไดกระทําตาม ทํานอก ทําเหนือ ทํา
เหลือ ทําเกินรับสั่ง (15) เกียจครานละเมินราชการเสีย (16) อําพราง บังอาจ กรรโชกราษฎรใหได
ความเดือดรอน (อาชญาหลวง 2.333)
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พระไอยการกระบดศึก เนื้อหาประกอบดวย
1. ลักษณะการเปนกบฏ
2. การจัดกระบวนทัพ หนาที่ในกองทัพ การทําการรบ
3. การใหบําเหน็จรางวัลทั้งหลังเสร็จศึกและยามสงบ
4. การยกเวนภาษีจากการทําสงคราม
5. การใหรางวัลผูจับชางมาปลอยในยามศึกมาคืน
เนื้อหาของพระไอยการอาชญาหลวงกับพระไอยการกระบดศึกสามารถนํามาศึกษา
บทบาทหนาที่ที่ปฏิบัติจริงของกษัตริยวาประกอบดวยดานใดบาง มากนอยเทาใด
ในภาคที่อยูนอกพระธรรมสาตร มีกฎหมายประกอบพระธรรมสาตรในกลุมกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการปกครอง 2 กฎหมาย คือ กฎมณเทียรบาล และพีสูทดําน้ํา /ลุยเพลิง ที่มีขอมูล
นํามาใชศึกษาคติกษัตริยได สวนกลุมกฎหมายที่บัญญัติขึ้นภายหลังไมมีกฎหมายใดนํามาใชได
เปนหลักได มีบางมาตราที่อาจจะนํามาใชไดเฉพาะที่เกี่ ยวของกับกษัตริยโดยตรง
กฎมณเทียรบาลและพีสูทดําน้ํา/ลุยเพลิงมีรายละเอียดเนื้อหา ดั งนี้
กฎมณเทียรบาล เนื้อหาประกอบดวย
1.13 รายชื่อกษัตริยเมืองประเทศราช 20 เมือง
2. รายชื่อเมืองพญามหานคร 8 เมือง
3. กําหนดลําดับพระราชกุมารไดแก สมเด็จหนอพุทธางกูร พระมหาอุปราช พระเจา
ลูกเธอ พระเจาหลานเธอ (หลานหลวง 142.) พระเยาวราช เครื่องประกอบยศ (เครื่องสูง พาหนะ
(ชางมา) ยานพาหนะ ฯลฯ)
4. เครื่องประกอบยศของขุนนางตั้งแตบรรดาศักดิ์นา 10,000 ถึง 1,600
5. ธรรมเนียมการเขาเฝาของขุนนางทางเรือและทางบก
6.-12. หนาที่รักษาวังดานนอก
13. ธรรมเนียมการเดินทางทางเรือผานวัง
14. ธรรมเนียมการรักษาความปลอดภัยเมื่อเสด็จทางเรือ
15. หนาที่พนักงานเมื่อเสด็จออกเลี้ยงในสนาม
16. การรักษาความปลอดภัยเมื่อเสด็จขึ้นเขาและเขาถ้ํา 17.-18. เมื่อเสด็จทรงมา
19. เมื่อเสด็จทรงชาง 20. เมื่อเสด็จจับชาง 28. เมื่อเสด็จประพาส ใหแจกทรัพย
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21. การใหรางวัลในการทําศึก
22. ขุนนางควรรักษาหนาที่
23.-26. ธรรมเนียมการเขาเฝา
27. การดูแลรักษาสิ่งของในวัง
28.-32. ธรรมเนียมขุนนางเมื่ออยูในวัง
33.-44. การรักษาความปลอดภัยภายนอกและภายในวัง
45.-52. ธรรมเนียมปองกันขุนนางคบคิดกันกบฏ
53.-58. การปฏิบัติหนาที่ของชาววัง
59.-85. การปฏบัติหนาที่ของขุนนางตอกษัตริยโดยตรง (การแตงกาย การเขาเฝา
ฯลฯ)
86.-110. ธรรมเนียมและการปฏิบัติหนาที่ของขาราชสํานักฝายใน
111.-114. หนาที่พราหมณราชสํานัก
115. พระราชพิธี 12 เดือน
116. พระราชานุกิจ (กิจวัตรประจําวัน)
117.-120. ธรรมเนียมการพระราชพิธี (ลําดับที่นั่ง การแตงกาย)
121.-138., 141. การพระราชพิธีตางๆ
139.-140. การลงโทษขาราชสํานักฝายในและพระราชกุมาร
143.-145. ธรรมเนียมการใชราชาศัพท
เนื้อหากฎมณเทียรบาลสามารถใชในการวิเ คราะหการแสดงสถานภาพของกษัตริย
จากขอมูลธรรมเนียมการปฏิบัติตอกษัตริย พระราชวัง ราชาศัพท และบทบาทหนาที่ตามคติ
กษัตริยตางๆ จากขอมูลการพระราชพิธี
พีสูทดําน้ํา/ลุยเพลิง เนื้อหาประกอบดวย
1. การพิสูจนมี 7 ประการ
2. การอยูกรรมกอนการพิสูจน
3. การปลูกโรงบวงสรวงเทวดาและการแตงเครื่องบวงสรวง
4. รายการสิ่งของเครื่องใชและคาใชจายในการทําพิธีดําน้ําและลุยเพลิง
5. การพิสูจนดวยการลุยเพลิง
6. การพิสูจนดวยการตามเทียน
7. การพิสูจนดวยการดําน้ํา
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8. คําสัจาธิษฐาน อานกอนโองการ
9. โองการดําน้ํา
10. โองการลุยเพลิง
เนื้อหาพีสูทดําน้ํา/ลุยเพลิงจะใชขอมูลพลังอํานาจตางๆ จากคําสัจาธิษฐาน โองการ
ดําน้ํา และโองการลุยเพลิง มาสืบสรางจักรวาลวิทยาสยาม ประกอบกับขอความที่เกี่ยวของกับ
จักรวาลในบทบัญญัติอื่นๆ ที่ปรากฏ
ดังนั้น จึงมีกฎหมายที่จะใชเปนขอมูลหลักอยู 4 เรื่องคือ พระธรรมสาตร พระไอยการ
อาชญาหลวง พระไอยการกระบดศึก กฎมณเทียรบาล และพีสูทดําน้ํา /ลุยเพลิง
บทตอไปจะเปนการสืบสรางจักรวาลวิทยาสยาม

