บทที่ 4
คติกษัตริย
ในบททนี้จะอธิบายพระธรรมศาสตรของฮินดู มอญ กับไทย และ วิเคราะหที่มาของ
อํานาจทางการเมืองและกฎหมายของกษัตริยจากพระธรรมศาสตรทั้งสาม โดยวิเคราะหผานการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่อง “ธรรมะ” เพื่อนําไปวิเคราะหหาแนวคิด “การเมือง” และ “กฎหมาย” ของ
พระธรรมศาสตรไทยผานนิทานปรัมปราที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนกําหนดเปนหลักทั่วไปของอํานาจ
การเมืองและกฎหมายของกษัตริย ซึ่งจะเปนกรอบในการพิจารณาอุดมการณ และหนาที่ทั้งหลาย
ที่แสดงผานคติกษัตริยอยุธยาตางๆ
วิเคราะหคติกษัตริยอยุธยาจากขอมูลชื่อกษัตริยอยุธยาที่ ปรากฏในกฎหมายตราสาม
ดวง จากนั้นวิเคราะหเนื้อหาของคติกษัตริยที่ปรากฏวามีความหมาย บทบาทหนาที่ แสดงอุดมคติ
อะไรบาง จากเนื้อหานิทานปรัมปราเกี่ยวของกับคติกษัตริยตางๆ ที่ปรากฏในตัวกฎหมายตราสาม
ดวงเอง และจากหลักฐานอื่นๆ ในสมัยอยุธยาที่เกี่ยวของ สรุปคติกษั ตริยที่เปนอุดมการณสูงสุด
จากเกณฑบทบาทหนาที่ที่สอดคลองกับกรอบอุดมการณและหนาที่จากขั้นตอนที่ 3
ธรรมะ : หลักการของพระธรรมศาสตร
พระธรรมศาสตรอันเปนกฎหมายหลักของกฎหมายตราสามดวงเปนกฎหมาย
โบราณ อันมีลักษณะแตกตางกับกฎหมายในปจจุบัน ดังนั้นจึงจะอธิบายถึ งความเปนมาของกฎ
มายที่สัมพันธกับความเปนรัฐ และลักษณะของกฎหมายโบราณกอน เพื่อเปนพื้นฐานความเขาใจ
ตอพระธรรมศาสตร จากนั้นจะวิเคราะหแนวคิด “ธรรมะ” ในพระมนูธรรมศาสตรของฮินดู พระ
ธรรมศาสตรของมอญ และพระธรรมศาสตรของไทย และวิเคราะหที่มาของอํานาจทางการเมือง
จากและที่มาของอํานาจทางกฎหมายในพระธรรมศาสตรไทย เพื่อกําหนดแนวคิด “การเมือง” และ
“กฎหมาย” ในพระธรรมศาสตรไทย สรุปเปนลักษณะของ “ธรรมะ” อันเปนหลักการทั่วไปของ
อํานาจทางการเมืองและกฎหมายของพระธรรมศาสตรไทย และสํารวจระดับสังคมพุทธใน
กฎหมายตราสามดวง
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กฎหมายกับความเปนรัฐ
ลักษณะของกฎหมาย
โดยทั่วไป กฎหมาย (law) ไดแก ขอบังคับของรัฐซึ่งกําหนดความประพฤติของมนุษย
ถาฝาฝนจะไดรับผลรายหรือถูกลงโทษ (หยุด แสงอุทัย, 2538, น. 41) ดังนั้น กฎหมาย คือ กฎเณฑ
(rule) ที่เปนแบบแผน (norm) ความประพฤติของมนุษยในสังคม อันเปนมาตรฐานชี้วาการกระทํา
อยางหนึ่งอยางใดผิดหรือถูกอยางไร ซึ่งมีกระบวนการบังคับที่เปนกิจจะลักษณะ โดยมีรัฐ ตํารวจ
ศาล และเจาหนาที่อื่นๆ ที่จัดการใหเปนไปตามกฎหมาย ถาใครกระทําผิดกฎหมายก็จะมีตํารวจ
คอยจับกุม มีอัยการ (ตัวแทนของรัฐ) ที่จะทําหนาที่ฟองผูนั้นตอศาล ศาลจะเปนผูพิจารณาลงโทษ
และเมื่อศาลตัดสินลงโทษแลวก็จะสงตัวไปจําคุกโดยอยูในความรับผิดชอบของเจาหนาที่
ราชทัณฑ (เจาหนาที่ของรัฐ) ตอไป (สมยศ เชื้อไทย, 2538, น. 47)
วิวัฒนาการของรัฐ
ธรรมชาติของมนุษยมีความออนแอทางกายภาพเมื่อแรกเกิด และสัญชาตญาณของ
ความเปนแมทําใหเกิดความสัมพันธระหวางแมกับลูก ขยายออกไปเปนความสัมพันธระหวางผัว
กับเมีย พี่กับนอง ยายกับหลาน และกลายเปนความสัมพันธแบบ “ครอบครัว” (family) ที่มีความ
ใกลชิดภายในบานเดียวกัน ครอบครัวจึงเปนชุมชนที่มนุษยรวมตัวกันขึ้นมาเปนหนวยพื้นฐานของ
สังคม การสมรสของคนเชื้อสายตระกูลหนึ่งกับคนอีกเชื้อสายหนึ่งทําใหเกิดความสัมพันธระบบ
เครือญาติ (kinship) ครอบครัวเปนสังคมเล็กที่มีความใกลชิดสนิทสนมเปนกันเอง ระงับขอพิพาท
โดยวิธีอะลุมอลวย ไมรุนแรง ไมเครงครัด โดยใชกฎเกณฑตางๆ ที่มาจากศีลธรรม ขนบธรรมเนียม
เมื่อแยกครอบครัวออกไปเปนหลายๆ ครอบครัว ครอบครัวทั้งหมดที่มีเชื้อสาย
เดียวกันเรียกวา โคตรกูล (clan) ยังมีความสัมพันธเปนเครือญาติแตมีความใกลชิดสนิทสนมกัน
นอยลง แตยังใชกฎเกณฑความประพฤติในครอบครัวแตเดิมอยู
ตอมาอีกหลายชั่วอายุคน สังคมระดับโคตร กูลขยายตัวออกไปจนกลายเปนสังคมที่
ใหญขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง เรียกวา ชนเผา (tribe) ความใกลชิดสนิทสนมลดนอยลงไปมาก สิ่งที่
เชื่อมคนในชนเผาใหมีความรูสึกเปนคนพวกเดียวกันอยูที่ภาษาที่ใชพูด เมื่อมีความจําเปนก็รวมมือ
กันเพื่อความอยูรอดและความสงบสุขรวมกัน ใ ชขนบธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษ และมีการ
ใชอํานาจบังคับกันเมื่อมีเหตุจําเปน
บรรยาการของสังคมใหญเปนลักษณะการบังคับบัญชาที่ตองเชื่อฟงคําสั่งอยาง
เครงครัด บางทีตองมีการใชกําลังบังคับกันอยางรุนแรง มีการปกครองบังคับบัญชาที่เปน
กิจจะลักษณะเรียกไดวาเปน “สังคมการเมือง” (political society) อันเปนการปกครองที่มี
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ผูบังคับบัญชาฝายหนึ่งแยกจากผูอยูใตบังคับบัญชาอีกฝายหนึ่งเปนคนละพวกกัน แยกจากกัน
อยางชัดเจน การปกครองก็จะมีการบังคับกันอยางรุนแรงและเครงครัด เมื่อมีการขัดขืนหรือกระทํา
ผิดก็จะมีการลงโทษดวย เป นสังคมการเมือง หรือที่เรียกวา “รัฐ” (state) นั่นเอง
ในรัฐนั้นความสัมพันธของคนจะตองบังคับกันดวยกฎเกณฑที่ชัดเจนและแนนอน
เพราะวาคนในรัฐไมมีความใกลชิดสนิทสนมกัน ไมมีความสัมพันธทางเชื้อสายหรือเครือญาติ
ความจําเปนบังคับใหหาความเปนธรรมจากกฎเกณฑที่ชั ดเจนแนนอนเพื่อชี้วาใครผิดใครถูก และ
บังคับบัญชาความความผิดถูกนั้นอยางเครงครัด กฎเกณฑที่ชัดเจนแนนอนและมีการบังคับโดย
เครงครัดเชนนี้เรียกวา “กฎหมาย”
วิวัฒนาการของกฎหมาย
กฎหมายมีวิวัฒนาการมาจากศีลธรรม แบงออกเปน 3 ยุค ดังนี้
1. ยุคกฎหมายจารีตประเพณี (Customary Law) หรือกฎหมายชาวบาน (Folk
Law)
กฎหมายในยุคนี้เปนกฎเกณฑความประพฤติที่ปรากฎออกมาในรูปของขนบธรรมเนียม
ประเพณี ที่เรียกกันวา กฎหมายจารีตประเพณี ซึ่งมีองคประกอบสองประการคือ องคประกอบ
ภายนอก ตองประพฤติสม่ําเสมอเปนเวลานมนาน องคประกอบภายในคือ สิ่งที่ปฏิบัติไดรับการ
ยอมรับกันในชุมชนวาเปนสิ่งที่ถูกตอง (opinio juris) และจําเปนจะตองปฏิบัติเชนนั้น (opinio
necessitatis) ถาไมปฏิบัติเชนนั้นถือวาผิด กฎหมายในยุคนี้จึงเริ่มจากกฎเกณฑประเพณีงายๆ ที่
รูจักกันโดยทั่วไป เปนกฎหมายที่ตกทอดกันมาแตโบร าณ ในยุคนี้มนุษยยังไมสามารถแยกวา
ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีกับกฎหมายวาตางกันอยางไร จึงเรียกวาเปนกฎหมายชาวบาน
เพราะเปนสิ่งที่รูกันโดยชาวบานสามัญชนทั่วไป ใชเหตุผลธรรมดาของสามัญชน (สามัญสํานึก)
2. ยุคหลักนักกฎหมาย หรือกฎหมายนักกฎหมาย (Jurist Law) ในสังคมขนาด
ใหญที่มีการจัดการปกครองขึ้นมา หรือที่เรียกกันวารัฐ มีกระบวนการรักษาความยุติธรรมขึ้นมา
กฎหมายชาวบานไมเพียงพอที่จะรักษาความสงบเรียบรอยได จึงเกิดกฎหมายนักกฎหมาย ซึ่งเปน
กฎเกณฑที่เกิดจากการคิดไตรตรองเปรียบเทียบของนักกฎหมาย เปนรายละเอียดเพิ่ มเติมจาก
กฎเกณฑดั้งเดิมที่เปนขนบธรรมเนียมประเพณีวินิจฉัยชี้ขาดคดีเชนนี้ติดตอกันเปนเวลานาน วิธีคิด
หาเหตุผลแบบนิติศาสตรจึงคอยๆ ถูกพัฒนากอตัวขึ้นเปนหลักกฎหมาย อันเกิดจากการใชเหตุผล
ที่ละเอียดออนลึกซึ้งเปนกรณีพิเศษ เปนกฎเกณฑที่สามัญชนใชสามัญสํานึ
กคิดเอาเองแบบ
กฎหมายที่เปนขนบธรรมเนียมประเพณีไมได ตองเรียนรูเหตุผลจึงจะเขาใจ ในยุคนี้กฎหมายกับ
ศีลธรรมแยกกันชัดเจนขึ้น วิชานิติศาสตรและวิชาชีพนักกฎหมายจึงมีขึ้นมาในยุคนี้เอง
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3. ยุคนิติบัญญัติ หรือกฎหมายเทคนิค (Technical Law) สังคมที่เจริญซับซอน
มากยิ่งขึ้น มีความขัดแยงกันมากขึ้นกวาเดิม กฎเกณฑที่มีอยูไมเพียงพอ ชุมชนจะตองกําหนด
กฎเกณฑขึ้นมาทันทีเพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนาบางอยาง กฎหมายที่ถูกตั้งขึ้นมานี้เรียกวา
“กฎหมายเทคนิค” เทคนิค คือ วิธีการที่จะทําใหเกิดผลตามที่ตั้งใจไว กฎหมายเทคนิคตองมี
ลักษณะ (1) เปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นทันทีเพื่อวัตถุประสงคบางประการซึ่งเปนเหตุผลทางเทคนิค
(2) กฎหมายเหลานั้นไมมีหลักทางศีลธรรม หรือหลักกฎหมายคอยสนับสนุนอยู (สมยศ เชื้อไทย ,
2538ก, น. 37-42)
กฎหมายโบราณ
กฎหมายโบราณที่กลาวถึงในทีนี้ หมายถึง กฎหมายดั้งเดิมของสั งคมโบราณกอนที่
จะมีการเปลี่ยนแปลงมาเปนกฎหมายตามรูปแบบของประเทศตะวันตก หากดูตามวิวัฒนาการของ
กฎหมายตามที่กลาวมาขางตนแลวจะอยูในยุคที่ 2 ซึ่งเปนกฎหมายของนักกฎหมาย หรือกฎหมาย
ตามหลักกฎหมาย เปนยุคที่เริ่มมีการแยกศีลธรรมกับกฎหมายออกจากกัน
ลักษณะเดนของกฎหมายโบราณ (ปภัสสร, 2539, น. 8-9)
1. ไมไดแยกศีลธรรมกับกฎหมายอยางเด็ดขาด ศาสนา คือ กฎขอบังคับที่
ศาสนาตางๆ ไดกําหนดไวเพื่อใหมนุษยประพฤติคุณงามความดี โดยหวังความสุขที่จะไดรับใน
อนาคต ศาสนาจึงเปนเรื่องของความเชื่อ ความแตกตางระหวางศาสนากับกฎหมายคือ กฎห มาย
นั้นถาฝาฝนก็มีสภาพบังคับ (sanction) อยางจริงจังในปจจุบัน แตศาสนานั้นสภาพบังคับอยูที่โลก
หนา จึงมีผลบังคับเฉพาะผูที่ถือศาสนาเทานั้น ในสมัยโบราณและในประเทศที่ยังไมเจริญ
กฎหมายและศาสนา ยอมเขามาปะปนกัน การละเมิดขอบังคับของศาสนาถือวาเปนการละเมิ ด
กฎหมายไปในตัว (หยุด แสงอุทัย, 2538, น. 43-44)
2. ไมมีการแบงประเภทของกฎหมายตามแบบปจจุบัน กฎหมายในสมัยโบราณ
ไมไดแบงเปนประเภทตางๆ เชน กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน กฎหมายอาญา กฎหมายแพง
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงดังเชนที่เปน อยูในปจจุบัน
กฎหมายทุกประเภทจะอยูรวมกันปะปนกันไป ประมวลกฎหมายโบราณเลมเดียวมีบทบัญญัติของ
กฎหมายทุกประเภทอยูรวมกัน
3. ไมมีการแบงหมวดบทบัญญัติอยางชัดเจน บทบัญญัติของกฎหมายแตละ
ประเภทในปจจุบันจะแบงหมวดบทบัญญัติอยางชัดเจน เชน กฎหมายแพง แบงหมวดเปน เรื่อง
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บุคคล หนี้ ทรัพยสิน ครอบครัว และมรดก ในกฎหมายโบราณจะมีการแบงหัวขอที่คลายคลึงกัน
แตไมครบถวนตามที่แบงกันในปจจุบัน และในแตละหมวดจะไมไดแบงอยางชัดเจน เชน ในหัวขอ
หมวดเรื่องหนี้อาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพยสินปะปนอยูดวย นอกจากนี้แมจะมีก
ารแบง
บทบัญญัติเปนมาตราตางๆ แตวาแตละมาตราก็อาจจะมีหลายบทบัญญัติอยูปะปนกัน ซึ่งใน
กฎหมายปจจุบันจะแบงออกเปนมาตราไดอีกหลายมาตรา
4. บทบัญญัติสวนใหญจะเปนเรื่องละเมิด ในสมัยโบราณถือกันวา บทบัญญัติ
ทั้งหลายของกฎหมายหรือจารีตประเพณีนั้น เปนสิ่งที่จําเป นตองเคารพปฏิบัติตามโดยเครงครัด
เฉียบขาด ผูฝาฝนจะตองรับโทษ ตามปกติเมื่อทําความเสียหายใหกับบุคคลก็จะถูกบังคับใหตอง
จายสินไหมแกผูเสียหาย ไมวาจะเปนความผิดชนิดใด ดังนั้นในกฎหมายโบราณจึงมีเรื่องละเมิด
เปนสวนใหญ (แลงกาต, 2526, น. 71)
คัมภีรพระธรรมศาสตร
สวนที่เรียกวา พระธรรมศาสตร ในกฎหมายตราสามดวง ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “พระ
ธรรมศาสตรไทย” อางแหลงที่มาจากรามัญ หรือมอญ (พระธรรมสาตร 1.8) และพระธรรมศาสตร
มอญก็มีที่มาจากพระธรรมศาสตรของฮินดู ที่เรียกกันวา มานวธรรมศาสตร หรือมนูธรรมศาสตร
จึงจะอธิบายที่มาของมานวธรรมศาสตรและพระธรรมศาสตรมอญ เพื่อเปนพื้นฐานความเขาใจ
แนวคิดเรื่อง “ธรรมะ” ของทั้งฮินดูและพุทธ และเชื่อมโยงมายังแนวคิด “ธรรมะ” ที่ผสมทั้งของฮินดู
และพุทธเขาดวยกันใน “พระธรรมศาสตรไทย”
มานวธรรมศาสตร หรือมนูธรรมศาสตร
ในประเทศอินเดียสมัยโบราณใชคัมภีรพระธรรมศาสตรเปนตําราหลักในการกําหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมตามหลักการของศาสนาฮินดู และมาตรการทางนิติศาสตร คัมภีรพระ
ธรรมศาสตรเปนภาษาสันสกฤตมีอยูดวยกันหลายสํานวน สํานวนที่ไดรับการยอมรับนับถือและ
แพรหลายมากที่สุด คือ มานวธรรมศาสตร หรือ มนูธรรมศาสตร (Verma, 1988, p. 13)
มานวธรรมศาสตร หรือมนูธรรมศาสตร หมายถึง ธรรมศาสตรของพระมนู
ธรรมศาสตร มาจากคําวา “ธรรมะ” กับ “ศาสตระ” คําวา “ธรรมะ” ในคําวา
ธรรมศาสตรนี้หมายถึง “หนาที่” คําวา “ศาสตระ” หมายถึง “วิชาความรู” ธรรมศาสตรจึงหมายถึง
วิชาวาดวยความรูเฉพาะเรื่องหนาที่
คําวา “มนู” ในภาษาสันสกตฤเปน มนุ (มะนุ) มาจากธาตุ (รากคํา) วา มนฺ (มัน)
แปลวา คิด เติมปจจัย “อุ” เปน มนุ แปลวา การคิด ความฉลาด สัตวที่คิดได ซึ่งหมายถึง มนุษย
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เมื่อใชเปนชื่อ พระมนุ หรือ มนู หมายถึง ผูเปนตัวแทนของมนุษย และเปนบิดาของมนุษยชาติ ผูให
กฎหมายคนแรก ในตํานานของอินเดียโบราณ ลูกหลานของพระมนูเรียกวา “มานวะ” (มานะวาหฺ)
หรือ “มนุษฺยะ” (Sharma, 1980, p. 12)
นักวิชาการหลายทานมีความเห็นวา ฤษีภฤคุคงจะเปนผูรวบรวมกฎหมายทั้งหลายที่
มีอยูแลวพรอมดวยขอสังเกตตางๆ แลวใช
ชื่อพระมนูผูใหกฎหมายแกมนุษยคนแรกในตํานาน
เพื่อใหเปนพระธรรมศาสตรที่ไมขึ้นกับสํานักพระธรรมสูตรสํานักใดโดยเฉพาะ (Lingat, 1973, pp.
90-91; Sharma, 1980, pp. 13-14) แตบางทานเห็นวา เนื่องจากอิทธิพลของศาสนาพุทธกับ
ศาสนาเชนไดกอใหเกิดผลกระทบตอวรรณาศรมธรรม (วรรณะ + อาศรม = ระบบวรรณะทั้งสี่และ
ขั้นตอนชีวิตทั้งสี่) และพิธีกรรมที่สืบทอดมาจากยุคพระเวท บุคคลผูหนึ่งชื่อ สุมะติ ภารคะวะ จึงได
สรางผลงานเรื่อง “ธรรมะ” โดยอาศัยคําสอนของพระเวท ในสมัยรัชกาลราชวงศศุงคะ ประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 8 และเขาไดใชชื่อพระมนูเปนผูรจนา เพื่อใหเปนที่เชื่อถือ (Banerjee, 1980, p. 15)
แนวคิดเรื่อง “ธรรมะ” ของฮินดู
ในอินเดียสมัยโบราณใชแนวคิดเรื่อง “ธรฺม” (ธัรมะ ของไทยเขียนวา ธรรมะ ) ในการ
เขียนกฎหมายขึ้นมา คําวา “ธรรมะ” นี้ไมสามารถใหคํานิยามที่แนนอนเพียงอันเดียวได เนื่องจาก
ถูกใชในความหมายที่แตกตางกันอยางมากมาย
โดยทั่วไป “ธรรมะ” มีความหมายตามธาตุของคํานี้คือ “ธฺฤ” (ธรึ) ซึ่งหมายถึง การ
บํารุง รักษา ค้ําจุน หรือสนับสนุน (Kane, 1968, p. 1) ธรรมะเปนสิ่งที่มั่นคงและยั่งยืน ค้ําจุนและ
บํารุงรักษา
เมื่อใชกับจักรวาล “ธรรมะ” หมายถึง กฎนิรันดรที่บํารุงรักษาโลก ชาวอินเดียโบราณ
เชื่อวาโลกดําเนินไปตามกฎระเบียบบางอยางที่ยั่งยืนและบํารุงรักษาโลกไว กฎระเบียบนี้เปนหลัก
ที่มีอยูในธรรมชาติของสิ่งตางๆ และมีเทพทั้งหลายเปนผูพิทักษ
“ธรรมะ” ดังนั้นหากมนุษย
ประพฤติตนใหสอดคลองกับระเบียบของจักรวาลแลว สิ่ งตางๆ ก็จะไดรับผลที่ดีในโลกหนาที่เขา
จะตองกลับมาเกิดใหมอีก หากเขาปฏิบัติตรงกันขามกับ “ธรรมะ” ก็จะเปน “อธรรมะ” และจะไดรับ
ผลรายในโลกหนา
ในแงจิตใจ “ธรรมะ” หมายถึง “พันธะ” ที่ผูกพันทุกคนที่ตองการใหการกระทําของเขา
มีผล ยอมอยูภายใตกฎเหลานี้ ซึ่งครอ บครองจักรวาลและจะนําทางชีวิตของเขาไปอยางมั่นคง
พันธะนั้นจึงเปนหนาที่ของเขา ฉะนั้น “ธรรมะ” จึงหมายถึง หนาที่ทั้งหมดซึ่งทุกคนมีอยูตามฐานะ
ซึ่งแบงออกตามวรรรณะของตนเอง และขั้นตอนของชีวิตซึ่งแบงตามอาศรมที่เขาเปนอยู ที่เขา
จะตองปฏิบัติตาม หากเขาตองการผลดีตอชีวิตในโลกหนา (Lingat, 1973, p. 4)
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ทั้งหมด

ในศาสนาฮินดูแบงคนในสังคมออกเปน 4 ชนชั้น (วรรณะ) ตามหนาที่ในสังคม คือ
(1) พราหมณ มีหนาที่สั่งสอนและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใหกับคนในสังคม
(2) กษัตริย มีหนาที่ใชกําลังเพื่อปกปองและจัดการปกครองที่ดีใหสังคม
(3) แพศย (สันสกฤตใช ไวศยะ) มีหนาที่ทําการผลิตเพื่อความมั่งคั่งของสังคม และ
(4) ศูทร มีหนาที่บริการใหความชวยเหลือกับวรรณะทั้ง 3 ขางตน
นอกจากนี้ยังแบงขั้นตอนของชีวิตออกเปน 4 ชวง (อาศรม) คือ
(1) พรหมจารี (นักศึกษา) มีหนาที่เรียนรูศาสนาฮินดู
(2) คฤหัสถ (ผูครองเรือน) มีหนาที่สรางครอบครัวและเปนที่พึ่งของผูคนในขั้นอื่นๆ

(3) วานปรัสถ (ผูอยูปา) มีหนาปลีกตัวออกจากสังคมเพื่อแสวงหาสัจธรรม และ
(4) สันนยาสี (นักพรต) มีหนาที่อุทิศตนเพื่อศาสนา (Lingat, 1973, pp. 45-47)
หลักการผลกรรมและการเวียนวายตายเกิดเปนความเชื่อทางศาสนาของฮินดู การ
ปฏิบัติตาม “ธรรมะ” เปนเรื่องของศาสนาเทาๆ กับเปนเรื่องของสังคม “ธรรมะ” ใหเหตุผลที่จะ
กระทําและเพื่อทําหนาที่และบทบาทของตนเองในสังคมใหสมบูรณ ผลของการกระทําตามหนาที่
คือความมีศีลธรรมของตนเองที่จะไดรับผลดีตามหลักศาสนา เหนือกวานั้นคือ เปาหมาย สูงสุดของ
“ธรรมะ” คือ การบําเพ็ญเพียรเพื่อความหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิดในขั้นตอนสุดทายของ
ชีวิต
ดังนั้นเนื้อหาของพระธรรมศาสตรฮินดู จึงแบงเปน (1) กําเนิดจักรวาล (2) แหลงที่มา
ของธรรมะ (3) หนาที่ของวรรณะทั้งสี่ คือ พราหมณ , กษัตริย, แพศย, และศูทร (รับใชวรรณะอื่นๆ)
(4) ขั้นตอนของชีวิต 4 ชวง คือ พรหมจารี , คฤหัสถ (รวมทั้งพราหมณและผูหญิง), วานปรัสถ,
และ สันนยาสี (5) การตัดสินคดีความและกฎหมาย 18 หมวด (อยูในสวนหนาที่ของกษัตริย ) (6)
การลางบาป (7) การตัดสินปญหา (8) ผลกรรม การเวียนวายตายเกิด (9) การเขาถึงพรหมัน
(ปภัสสร, 2539, น. 29)
คดีความ 18 หมวด (หัวขอ) ประกอบดวย (1) การไมชําระหนี้ (2) การฝากทรัพยและ
ค้ําประกัน (3) การขายของของผูอื่น (4) หุนสวน (5) การเรียกของที่ใหแลวคืน (6) การไมจายเงิน
คาจาง (7) การไมปฏิบัติตามสัญญา (8) การเพิกถอนการซื้อขาย (9) ขอโตแยงระหวางเจาของ
สัตวและผูเลี้ยงสัตว (10) ขอโตแยงเรื่องเขตแดน (11) การหมิ่นประมาท (12) การทํารายรางกาย
(13) การลักทรัพย (14) การชิงทรัพยและใชกําลัง (15) การเปนชู (16) หนาที่และสิทธิระหวางผัว
เมีย (17) การแบงมรดก (18) การพนันและขันตอ (ปภัสสร, 2539, น. 30-31)
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สรุปไดวา “ธรรมะ” ของฮินดู คือ (1) กฎระเบียบของจักรวาลที่มนุษยตองปฏิบัติตาม
(2) หนาที่ตามวรรณะในสังคม และตามขั้นตอนชวงชีวิตแตละวัย เพื่อมุงสูความดีที่จะไดรับผลใน
โลกหนา และเพื่อการเขาถึงพรหมันสูความหลุดพนจา กการเวียนวายตาเกิด พระธรรมศาสตรจึง
เปนกฎหมายที่กษัตริยใชเพื่อควบคุมใหทุกคนปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางถูกตอง อันตราขึ้นโดย
พราหมณตามหลักของ “ธรรมะ” ซึ่งเปนหนาที่ของกษัตริยที่จะตองรักษา “ธรรมะ” ไว
แหลงที่มาของ “ธรรมะ” ของฮินดู
“ธรรมะ” ของฮินดูมีแหลงที่มา 3 แหลงคือ พระเวท ประเพณี และธรรมเนียมที่ดี
(Lingat, 1973, pp. 7-17)
(1) พระเวท เปนคัมภีรพิธีกรรมทางศาสนาของฮินดู ประกอบดวย ฤคเวท สามเวท
และยชุรเวท บางครั้งจึงเรียกรวมกันวา ไตรเวท แตชาวฮินดูถือวาความรูทั้งหมดมาจากพระเวท ซึ่ง
เปนตัวความรู คําวา “พระเวท” ในความหมายนี้ จึงมิไดหมายถึงคัมภีรพระเวทโดยตรง แต
หมายถึงความรูทั้งหมด ทั้งทางศาสนาและศีลธรรม ไมวาจะเปดเผยมาแลวหรือไม ความรูอันเปน
สัจธรรมเหลานี้มีอยูดวยตนเองและมีอยูเสมอมา พระผูเปนเจาไดเปดเผยสัจธรรมเหลานี้ใหกับผูที่
ถูกเลือกแลว (ฤษี) และเรียกวา “ศฺรุติ” (ศรุติ) แปลวา สิ่งที่ไดฟงมา แตบางสวนเทานั้นที่มนุษยจะ
เขาใจและจดจําได ดังนั้นพระเวทจึงเปนตัวแทนความรูทั้งหมด
(2) ประเพณี คือ สฺมฤติ (สมรึติ) แปลวา สิ่งที่ไดจํามา เปนความรูประเพณีที่ได
จดจําและถายทอดกันมา ในคว ามหมายที่กวางที่สุด หมายถึง วรรณกรรมศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด ไดแก
เวทางคะทั้งหก มหากาพย (มหาภารตะและรามายณะ) และปุราณะ ในเวทางคะ (สิ่งที่จํามาจาก
พระเวท) ที่หกคือ กลฺป (กัลปะ) เปนเรื่องพิธีกรรมที่ตองปฏิบัติในการบูชายัญ และกัลปะประเภทที่
สามคือ ธรรมสูตร เปนเ รื่องหนาที่และสิทธิพิเศษตางๆ ที่สมาชิกชุมชนชาวอารยะ (Aryan) มีอยู
นอกจากนี้กัลปะประเภที่สองคือ คฤหฺยสูตฺร (ครึหยะสูตระ) มีบางสวนเกี่ยวกับ “ธรรมะ” เรื่อง
กฎระเบียบความประพฤติ หนาที่ทางศีลธรรม หรือสิทธิและพันธะตางๆ
หลังยุคพระเวท พราหมณไดรับการยกยอง ใหมีฐานะสูงเหนือชนชั้นอื่นทั้งหมด ทํา
หนาที่เปนครูผูสอนและตองแตงคูมือตางๆ ซึ่งคําสอนจะถูกสรุปยอลงมาอยูในรูปของ
“สูตฺร”
(สูตระ) เพื่อการทองจํา และอาจารยจะอธิบายใหศิษยฟงอยางละเอียด นอกจากนี้พราหมณมักจะ
ถูกขอรองใหทําหนาที่ชี้ขาดและแนะนําการใชกฎระเบียบที่ถูกตอง ในราชสํานักพราหมณยังเปน
ผูรับฟงคําสารภาพบาป ที่ปรึกษา และผูพิพากษา จึงเปนผลใหพัฒนาวรรณกรรมรูปเดียวกับ
“สูตระ” แตเปนเรื่อง “ธรรมะ” โดยเฉพาะ นั่นคือ ธรรมสูตร เพื่อมุงสอนอาจาระ หรือ
ขนบธรรมเนียมทางศาสนา แกสมาชิกของสามวรรณะแรก
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ตอมาเมื่อ “ธรรมะ” เปนเรื่องที่ตองศึกษากันเปนการเฉพาะ โดยเริ่มกันในสํานักเรียน
ที่ไมสังกัดพระเวทสํานักใดโดยเฉพาะ “ธรรมศาสตร” จึงเกิดขึ้นมาเปนแขนงวิชาที่เปนเรื่องของ
“ธรรมะ” เพียงอยางเดียว กฎระเบียบความประพฤติตางๆ เปนระบบมากกวาในธรรมสูตร ให
รายละเอียดคําแนะนําแกพระราชาในการทําหนาที่บริหารอาณาจักรและวิธีพิจารณาคดี
ธรรมศาสตรและธรรมสูตรนี้แหละที่เปนประเพณี (สมฤติ) ที่เปนแหลงที่มาของ “ธรรมะ” เปนสวน
ใหญ ดังนั้นจึงเรียก มานวธรรมศาสตร หรือมนูธรรมศาสตร อีกอยางหนึ่งวา มนุสมฤติ
(3) ธรรมเนียมที่ดี หมายถึง วิ ถีชีวิตของคนดี คือ สทาจาร (สะทาจาระ) ผูมุงสูการ
บรรลุคุณธรรมทางวิญญาณ ที่ปฏิบัติและสืบทอดจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่งโดย ศิษฺฏ (ศิษฏะ) ผูที่
ไดรับการสั่งสอนและทรงคุณธรรม
ที่ประชุม ปริษทฺ (ปะริษัท) เปนผูตัดสินวาการปฏิบัติใดถูกตองตามธรรมเนียมของผูดี
ซึ่งมีสมาชิก 10 คน ประกอบดวย (1-3) ผูชํานาญพระเวทแตละเวทสามคน, (4) นักตรรกศาสตร
หนึ่ง, (5) มีมา ํสก (มีมางสกะ = นักวิเคราะหความหมายตามวิธีการของมีมางสา) หนึ่ง, (6) นัก
นิรุกติศาสตรหนึ่ง, (7) ผูรูตําราเกี่ยวกับ “ธรรมะ” (ธรฺมศาสฺตฺรี = ธรรมศาสตรี), และ (8-10)
ตัวแทนของสามขั้นตอนแรกของชีวิตฮินดู (พรหมจารี, คฤหัสถ วานปรัสถ ) โดยพื้นฐานแลวจํานวน
องคประกอบของที่ประชุมมีความสําคัญนอยกวาคุณภาพของสมาชิก พราหมณเพียงหนึ่งคนที่ได
เรียนรูพระเวทและรูกันทั่วไปวาเปนผูรูมี “ธรรมะ” ก็เปนผูตัดสินได และในยุคหลั งเมื่อบรรดาศิษฏะ
ไดรวบรวมธรรมเนียมที่ดีออกมาเปน “ธรรมศาสตร” ปริษัทก็มีหนาที่ตัดสินเฉพาะกรณีและ
โดยเฉพาะปญหาการลงโทษ
คัมภีรพระธรรมศาสตรของฮินดูจึงเปนทั้งคูมือการดําเนินชีวิตทางศาสนา แนว
ทางการปฏิบัติหนาที่ในสังคม และกฎหมายที่ใชบังคับคนในสังคมดวย
แนวคิด “กฎหมาย” ในพระธรรมศาสตรฮินดู
เปาหมายของพระธรรมศาสตรคือ การสอนใหแตละคนปฏิบัติธรรมะ (หนาที)่ ให
ถูกตองตามวรรณะ (ชนชั้น) และเหมาะสมตามขั้นตอนชีวิต (อาศรม) เพื่อจะไดสิ่งที่ดีในโลกหนา
โดยมีพราหมณเปนผูนํา ผูใดไมปฏิบัติตามธรรมะของตนเองอันประกอบด วยพิธีกรรมตางๆ ให
ถูกตองบริสุทธิ์ ก็จะมีบาป และจะถูกลงโทษ ขั้นหนักคือขับออกจากวรรณะ หรือสังคม ตัดออกจาก
การเปนสมาชิกของสังคมชาวอารยะ ตองทําพิธีแกบาปของตนเอง มิฉะนั้นจะถูกลงโทษในโลก
หนา การลงโทษที่รุนแรงที่สุดก็คือ ฆา จุดหมายสูงสุดคือการหลุดพนจากการเวี ยนวายตายเกิด
(Lingat, 1973, pp. 52-55)
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หนาที่ของกษัตริย (ราชธรรม) ที่สําคัญสองประการคือ การปกปองสมาชิกสังคมจาก
ภัยภายนอก และการรักษาความยุติธรรมเพื่อความสงบเรียบรอยภายในสังคม กษัตริยเปนผูรับใช
ธรรมะและเปนผูชวยของพราหมณใหทุกคนปฏิบัติตามธรรมะของตนเอง จัดการใหมีการลงโทษผู
ที่ละเมิดธรรมะตามการตัดสินของพราหมณ การตัดสินคดีความจึงผสมปนเปกันระหวางศีลธรรม
กับกฎหมาย (Lingat, 1973, pp. 65-68) เนื้อหาของกฎหมายสวนใหญเกี่ยวของกับความสัมพันธ
ของคนในสังคม (กฎหมายเอกชน) ดานการละเมิดตอรางกายและทรัพยสิน (ความแพง)
แนวคิดของกฎหมายในรูปของ “ธรรมะ” ซึ่งหมายถึงกฎจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์ที่สูงสงนี้
คลายคลึงกับแนวคดิกฎหมายธรรมชาติ (jus nature หรือ jus naturale) ของโรมัน แตกฎธรรมชาติ
ของโรมันไมใชกฎหมายลายลักษณอักษร มีอยูแตในจิตใจของคนเทานั้น ในขณะที่ความคิดเรื่ อง
ธรรมะของอินเดียไดพัฒนาไปเปนวรรณกรรมที่ยิ่งใหญจนกฎหมายแทๆ เชนกฎหมายจารีต
ประเพณีถูกทอดทิ้งอยางสิ้นเชิง (แลงกาต, 2526, น. 35)
พระธรรมศาสตรมอญ
อารยธรรมอินเดียเริ่มปรากฏขึ้นในเอเชียอาคเนยในพุทธศตวรรษที่ 7-8 จากการ
ติดตอคาขายและการเผยแพรศาสนา จารึ กภาษาสันสกฤตที่พบอยูมากมายแสดงวาวรรณกรรม
ของอินเดียแพรหลายในบริเวณนี้ วรรณกรรมอินเดียโบราณที่มอญไดรับมีนิทานพื้นบานตางๆ
รามายณะ กามศาสตร ธรรมศาสตร ในระยะแรกไดรับมาโดยการทองจํา เนื่องจากมอญประดิษฐ
ตัวอักษรของตนเองจากอักษรปลลวะของอินเดียใตไดในพุ ทธศตวรรษที่ 11
ในแถบประเทศพมาตอนใตปจจุบัน มีหลักฐานทางโบราณคดีแสดงวากลุมชนที่ใช
ภาษามอญเริ่มตั้งบานเมืองเปนอาณาจักรไดครั้งแรกเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 11 (Nai Pan Hla,
1992b, p. 46) คือ อาณาจักรสะเทิม หรือสุธรรมวดี บริเวณปากอาวแมน้ําสะโตง ตํานานมอญ
กลาววาสรางโดยพระเจาสีหราช (พระมหาชวง อูเจริญ , 2527, น. 66) จนมาถึงสมัยพระเจามนูหะ
ก็เสียเมืองสะเทิมแกกษัตริยพมา พระเจาอโนรธา (อนุรุทธะ) แหงอาณาจักรพุกาม เมื่อราว พ .ศ.
1600 แตอิทธิพลทางวัฒนธรรมของมอญก็ไมสิ้นสุดลง กลับเปนการยายศูนยกลางความเจริญขอ ง
วัฒนธรรมพุทธศาสนาที่ใชภาษาบาลีไปที่พุกาม อันเปนชวงที่กษัตริยพมาอาราธนาพระธรรม
วิลาสพระสงฆชาวมอญแตงพระธรรมศาสตรภาษาบาลีขึ้นโดยเทียบจากฉบับภาษาสันสกฤต
(แลงกาต, 2526, น. 39)
อาณาจักรพะโคเปนอาณาจักรของมอญตอจากสะเทิม ตั้งขึ้นโดยพระเจาสุมละ และ
พระอนุชาวิมละ เมื่อ พ .ศ. 1368 อยูเหนือเมืองสะเทิมขึ้นไป บริเวณดานตรงขามของปากแมน้ํา
สะโตง ตอมาอีก 260 ปจึงเสียแกอาณาจักรพุกาม ชาวมอญชื่อมะกะโทไดตั้งอาณาจักรเมาะตะมะ
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ขึ้น อยูใตเมืองสะเทิมลงไปบริเวณปากแมน้ําสาละวิน ทรงพระนามวาพระเจาฟารั่ว เมื่อ พ
.ศ.
1830 ตอมา พระองคทรงใหรวบรวมคัมภีรพระธรรมศาสตรขึ้นมาฉบับหนึ่ง
ตอมา พญาอูไดทรงยายราชธานีจาเมืองเมาะตะมะ มาสรางเมืองพะโคขึ้นมาใหม
เมื่อ พ .ศ. 1912 จากนั้นมาจึงชื่อเรียกวา กรุงหงสาวดี (Aung Thaw, n.d., p. 104) และรุงเรือง
ที่สุดในสมัยพระเจาธรรมเจดีย (พ.ศ. 2015 ถึง พ.ศ. 2035) ตอมาก็เสียกรุงหงสาวดีแกพมาอีกสอง
ครั้งเปนเวลา 11 ป และ 189 ป จนถึงพญาทะละเสียงกรุงหงสาวดีครั้งสุดทายแกพระเจาอลอง
พญา กษัตริยพมาแหงอาณาจักรตองอู ใน พ.ศ. 2300
หลังจากพมายึดกรุงหงสาวดีไดจากมอญก็ไดแปลคัมภีรพระธรรมศาสตร ของมอญ
เปนภาษาพมา และพัฒนาวรรณกรรมพระธรรมศาสตรภาษาพมาของตนเองขึ้นมามากมาย ใน
สมัยที่อังกฤษปกครองพมา ไดเรียกพระธรรมศาสตรของพมาซึ่งแตเดิมไดรับมาจากมอญวาเปน
“กฎหมายพุทธ” (Buddhist Law) และเรียกพระมนูธรรมศาสตรฉบับสันสกฤตซึ่งเปนตนเคาเดิม
ของพระธรรมศาสตรมอญวาเปน “กฎหมายฮินดู” (Hindu Law) (ปภัสสร, 2539, น. 1)
พระธรรมศาสตรมอญที่ตกทอดมาถึงปจจุบันมีหลักฐานเปนภาษามอญมีอยู 4 ฉบับ
ดวยกัน คือ
1. พระธรรมศาสตรมอญฉบับฤษีมนู (Dhammasat Manu Rasi) หรือพระ
ธรรมศาสตรมอญฉบับดั้งเดิม นายปน ฮละ (Nai Pan Hla) นักวิชาการมอญจากพมา ผู
รวบรวมคัมภีรพระธรรมศาสตรมอญ 11 ฉบับที่มีอยูในประเทศพมาและประเทศไทย มีความเห็น
วาเปนฉบับนี้เปนฉบับที่เกาที่สุด โดยเสนอขอบงชี้ 3 ประเด็นดวยกันคือ (1) ระบุวาพระมนูเปนฤษี
ซึ่งมีอยูตั้งแตตั้งโลกขึ้นมา เหมือนกับฉบับภาษาสันสก ฤต ตางจากฉบับพมาที่ระบุวาพระมนูเปน
อํามาตยของพระเจาสมมุติราช และเรียกเปนมโนสารเหมือนกับฉบับภาษาพมา ซึ่งมีความเกาแก
นอยกวา (2) คําภาษามอญ “ระสิ” (ฤษี) ที่ใชในตนฉบับนี้เปนคํายืมมาจากภาษาสันสกฤต
เหมือนกับที่ใชในจารึกภาษามอญโบราณ ซึ่งในภาษามอญปจจุบั นใชคําที่มาจากภาษาบาลีวา
“อิสิ” (3) ขนาดของตัวอักษรที่อยูบนกําแพงจักรวาลเทากับลูกวัว ในขณะที่ฉบับภาษาพมาจะมี
ขนาดเทาชาง ทั้งสามจุดนี้แสดงวาไมไดคัดลอกมาจากฉบับภาษาพมา (Nai Pan Hla, 1992, p.
xxxv) เหมือนกับฉบับอื่นๆ ซึ่งสวนใหญจะแปลมาจากฉบับภาษาพมา กลับมาเปนภาษามอญ
เนื่องจากฉบับเดิมของมอญถูกทําลายไปในสงครามกับพมา ประมาณเบื้องตนวานาจะแตงขึ้นเมื่อ
ราวพุทธศตวรรษที่ 15-17 (ปภัสสร, 2539, น. 26)
2. พระธรรมศาสตรมอญฉบับพระธรรมวิลาส (Dhammavilasa Dhammasat)
พระเจานรปติสิทถุ กษัตริยพมาแหงพุกามไดทรงอา ราธนาพระเถระธรรมวิลาสรจนาคัมภีรพระ
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ธรรมศาสตรเปนภาษาบาลี โดยอาศัยคัมภีรพระธรรมศาสตรของมอญฉบับดั้งเดิม
(แตอาจจะ
ไมใชฉบับตามขอ 1. ขางตนโดยตรง) ในราว พ .ศ. 1717 ตอมาจึงแปลเปนภาษามอญและพมา
(Nai Pan Hla, 1991, p. 10) ตนฉบับปจจุบันมีอยูเปนภาษาพมา มอญ และอารกัน (Huxley,
1996b, p. 85)
3. พระธรรมศาสตรมอญฉบับพระเจาฟารั่ว (Wagaru Dhammasat) ไดถูกรวม
รวมขึ้นตามคําบัญชาของพระเจาฟารั่ว (หรือมะกะโท พมาเรียกวา วาการุ ) กษัตริยมอญแหง
อาณาจักรเมาะตะมะ เมื่อราวป พ .ศ. 1817 พระพุทธโฆสะชาวมอญไดแปลเปนภาษาพมาเมื่อ
พุทธศตวรรษที่ 20
4. พระธรรมศาสตรมอญฉบับเสนทอง (Pnon Thaw or Golden Line
Dhammasat) เปนพระธรรมศาสตรมอญที่พบมากที่สุดทั้งในประเทศพมาและไทย แมวานายปน
ฮละ จะมีความเห็นวาเปนพระธรรมศาสตรพมา เพราะมีตนฉบับภาษามอญที่ระบุวาแปลมาจาก
ภาษาพมา (Nai Pan Hla, 1992, p. xxiii) แต แอนดรู ฮักซลี่ (Andrew Huxley) ก็ยังไมลง
ความเห็นวาเปนของพมา เพราะยังไมพบวามีเนื้อหาคลายคลึงกับฉบับพมาตางๆ ที่มีอยูใน
ปจจุบัน นอกจากนี้ยังมีหลักฐานวาคุณพอวินเซนโซ ซานเจอรมาโน
(Father Vincenzo
Sangermano) นักบวชชาวอิตาลีผูอาศัยอยูในพมาระหวาง พ .ศ. 2326-2349 ไดศึกษาพระ
ธรรมศาสตรฉบับนี้ในเมืองยางกุงซึ่งเปนเมืองศูนยกลางของมอญแหงหนึ่งในอาณาจักรมอญแหง
กรุงหงสาวดีกอนจะเสียแกพมาใน พ.ศ. 2300 (Huxley, 1996b, p. 97)
พระธรรมศาสตรมอญฉบับดั้งเดิม (ปภัสสร, 2539, น. 101-132) มีเนื้อหาหลัก
ประกอบดวย
(1) ความเปนมาของกษัตริย (มหาสมันตะ = สมมุติราช) (2) ความเปนมาของฤษีมนู
และพระธรรมศาสตร (3) หนาที่ของกษัตริย (4) กฎหมายที่กษัตริยใชตัดสินคดีความ แบงเปน 18
หมวด (5) กระบวนการและวิธีการพิจารณาคดี การลงโทษ การบังคั บใหรับโทษ
หัวขอกฎหมาย 18 หมวด แตมีรายชื่อหัวขอจริงเพียง 14 หมวด คือ (1) การให 3
ประการ (2) เมีย 4 ประเภท (3) ทาส 7 ประเภท (4) ลูก 12 ประเภท (5) การแบงมรดก 7 ประการ
(6) เจาสาว 4 ประเภท (7) การซื้อขาย (8) การเปนชู (9) การทํารายรางกาย (10) คดีที่เกิดจาก
ปาก (11) สิ่งที่ตองทําถาไมทําตามจะลงโทษตามที่กษัตริยตัดสินให (12) การจาง (13) การรับ
(14) การใชหนี้ หนี้ 6 ประการ
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กระบวนการและวิธีพิจารณาคดี ประกอบดวย (1) อคติ 4 ประการของตุลาการ (2)
พยาน 34 ประเภท (3) ผูพิพากษา 4 ประเภท (4) หลักการพิจารณาคดี 4 ประการ (5) การจับกุม
การปลอย และการลงโทษ
คัมภีรพระธรรมศาสตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้น ขั้นแรก จะเริ่มจากการแตงเปน
ภาษาบาลีลวนๆ เพื่อแสดงวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันกับคัมภีรทางศาสนาคือพระไตรปฎกบาลี
ตอมาขั้นที่สอง จะแปลออกมาเปนภาษาทองถิ่นใน รูปแบบนิสสยะ คือยกศัพทแปล จะเริ่มดวย
คาถาภาษาบาลี แลวยกขอความภาษาบาลีมาแปลทีละคํา หรือวลี ไปจนจบขอความของคาถา
ภาษาบาลี มีคําอธิบายดวยภาษาทองถิ่นตอทาย (Huxley, 1996a, p. 13)
พระธรรมศาสตรมอญไดนําเอาพระมนูธรรมศาสตรของฮินดูมาเปนแบบอยาง แตได
ตัดบทบัญญัติทุกเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาฮินดูออก เนื่องจากตองการนํามาใชกับชาวพุทธ และหยิบ
ยืมมาแตเฉพาะบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม พระมนูธรรมศาสตรฉบับ
มอญจึงสั้นกวาฉบับสันสกฤตมาก และมีหัวขอกฎหมาย 18 หมวดเหมือนกัน แตเนื้อหาของ
บทบัญญัติในแตละหมวดไมไดนํามาจากฉบับสันสกฤตโดยตลอด มีกฎจารีตประเพณีของมอญมา
เปนหลักทั่วไป นับวาเปนการตัดฐานทางศาสนาออกไปโดยสิ้นเชิงและเปนกฎหมายของฆราวาส
อยางสมบูรณ แมวาผูประพันธสวนใหญตางก็เปนพระสงฆในพุทธศาสนา แตก็ไมไดแสดงใหเห็น
ถึงอิทธิพลของพระไตรปฎกอยางชัดเจน มักจะใชวิธีที่แนบเนียน เชน อคติ
4 ประการของผู
พิพากษาก็เหมือนกับอคติ 4 ในสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
วรรณกรรมราชศาสตร
อิทธิพลของพุทธศาสนาในกฎหมายพระธรรมศาสตรของมอญและพมานั้นมี
วรรณกรรมกฎหมายอีกแขนงหนึ่งหนุนชวยอยูอยางมากคือ “ราชศาสตร” ซึ่งกลาวถึงศิลปะของ
การปกครอง และโดยเฉพาะอยางยิ่งการวินิจฉัยคดีความตางๆ จึงตางกับพระธรรมศาสตร เพราะ
มุงอธิบายกฎหมายที่นํามาปฏิบัติ ราชศาสตรแสดงวิธีการที่กษัตริยผูปรีชาสามารถขจัดความ
ยุงยากซับซอนของคดีความตางๆ ไดอยางไร ดังนั้นจึงเปนสวนหนึ่งของพร ะธรรมศาสตร (แลงกาต,
2526, น. 49) และจะพบวาตนฉบับพระธรรมศาสตรของมอญและพมานั้นมักจะมีราชศาสตร
ประกอบอยูสวนหลังดวย
วรรณกรรมราชศาสตรเหลานี้ในพมามีจํานวนมากมาย มีเปนจํานวนมากที่เปน
วรรณคดีแทๆ ที่เขียนขึ้นเพื่อใหความเพลิดเพลินมากกวาจะใชปฏิบัติตามไ ดจริง บางอันก็เปนเรื่อง
สอนใจและใสชื่อเรื่องวา วิทูร หรือมโหสถ ตามชื่อพระโพธิสัตวในชาดกตางๆ แตบางอันก็เปนงาน
ที่มีสาระ เขียนขึ้นเพื่อชวยในการตีความกฎหมาย อยางเชน มหาราชศาสตร ซึ่งแตงขึ้นโดย
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อํามาตยแกงซา ในสมัยพระเจาสะลุน ผูประพันธใชชื่อวา มนู ไดใหคําวินิจฉัยไวในรูปปุจฉาวิสัชนา
ที่พระเจาสมมุติราชทรงไตถามในประเด็นที่พระธรรมศาสตรไมบัญญัติไว หรือบัญญัติไวไมชัดเจน
เนื่องจากมีอิสระมากกวาการประพันธพระธรรมศาสตร ราชศาสตรจึงไมรีรอที่จะนําเอา
พระไตรปฎกโดยเฉพาะพระวินัย มาสนับสนุนขอโตแยง หรื อหาแหลงอางอิงใหกับกฎเกณฑใหมๆ
ที่เสนอให ซึ่งที่จริงแลวก็เอามาจากจารีตประเพณีที่ปรารถนาจะสนับสนุนอยูแลว แตพยายามทํา
ใหชอบธรรมและยกฐานะใหเปนกฎหมาย จึงอางแหลงที่ใชกันอยูในพระไตรปฎกมาสนับสนุน
(แลงกาต, 2526, น. 51) วรรณกรรมราชศาสตร โดยเฉพาะอยา งยิ่งงานของอํามาตยแกงซา มี
อิทธิพลอยางลึกซึ้งตอวรรณกรรมกฎหมายของพมาตอๆ มา ชักจูงใหผูรวบรวมพระธรรมศาสตร
ไปหยิบยืมแหลงอางอิงจากพุทธศาสนาไดอยางเสรีและเปดเผยมากขึ้น นํามาสนับสนุนเพื่อจํากัด
ใหกษัตริยกระทําการภายใตขอบังคับของศาสนาและของพระธรรมศาสตรด วย
แหลงที่มาของพระธรรมศาสตรมอญ
พระธรรมศาสตรยุคแรกๆ ที่ถูกเขียนขึ้นมาในดินแดนพมาปจจุบันไดรับอิทธิพลจาก
(1) คัมภีรพระธรรมศาสตรภาษาสันสกฤตของศาสนาฮินดู
(2) พระไตรปฎกและอรรถกถาภาษาบาลี
(3) ขนบธรรมเนียมทองถิ่น
แหลงที่มาทั้งสามนี้จะถูกรวบรวมเขามาดวยกันเพื่อประกอบกันเปนอันเดียวกัน ไม
วาจะเปนพระวินัย พระมนูธรรมศาสตร หรือสุภาษิตคําสอนตางๆ หากกฎที่มาจากคัมภีรพระมนู
ธรรมศาสตรของอินเดียขัดแยงกับความเปนจริงในทองถิ่นก็จะตองถูกเปลี่ยนโดยทางออม โดยยก
เอานิทานชาดกเขามาเพื่อกําหนดขนบธรรมเนียมของทองถิ่ น นิทานชาดกสําหรับชาวบานเปน
แหลงใหการศึกษาศีลธรรมสําคัญเทากับพระไตรปฎก ขั้นตอไปก็คือ ดัดแปลงเรื่องเดิมโดยรักษา
เคาโครงเรื่องเดิมแตเปลี่ยนตัวแสดงใหม (Huxley, 1996b, pp. 104-108)
แนวคิด “ธรรมะ” และ “กฎหมาย” ของพระธรรมศาสตรมอญ
เพื่อใหพระมนูธรรมศาสตรของมอญคงความเปนกฎหมายศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับ
“ธรรมะ” ของฮินดูจึงตองมีการอางถึงพระมนูเหมือนกัน แตมีที่มาตางกัน พระมนูของสันสกฤตเปน
เทพเจากําเนิดจากพระพรหม ไดรับการสั่งสอนพระธรรมศาสตรจากพระพรหม แลวพระมนูจึงได
สอนใหกับฤษีอีกสิบองค และใหฤษีภฤคุสั่งสอน พระธรรมศาสตรใหแกคนอื่นๆ สวนพระมนูของ
มอญเปนฤษีอยูที่ปาหิมพานต ตองการใหมนุษยอยูรวมกันอยางสงบสุข และพระราชาตัดสินคดี
อยางยุติธรรม จึงไดเหาะไปยังกําแพงจักรวาล ทองจําเอาพระธรรมศาสตรที่จารึกไวที่นั่นดวยอักษร
ตัวเทาลูกวัวลงมายังโลกมนุษย (ปภัสสร, 2539, น. 46) ถวายแดพระสมมุติราช ผูเปนพระโพธิสัตว
ที่ไดรับเลือกจากประชาชนใหมาปกครองดูแลระงับขอขัดแยง ใหสังคมมีความสุข เปนผูที่ถูกสมมุติ
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ขึ้นมาใหเปนผูเปนใหญเหนือแผนดิน ตามความในอัคคัญสูตร ปาฏิกวรรค ทีฆนิกาย สุตตันตปฎก
ในแงนี้ แนวคิด “ธรรมะ” ซึ่งเปนกฎระเบียบของจักรวาลที่มนุษยตองปฏิบัติตามก็ยังคงอยู
แต “ธรรมะ” ที่หมายถึงหนาที่ของคนในสังคม ไดถูกเปลี่ยนมาเปน “ธรรมะ” ของ
พระเจาสมมุติราชที่จะอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชน ดังนั้นในสังคมชาวพุทธจึงเขาใจคําวา
“ธรรมะ” หมายถึง ความยุติธรรม ห รือความเปนธรรม คําวา “ธรรมศาสตร” จึงหมายถึง วิชาที่วา
ดวยความยุติธรรม หรือวิชาที่ทําใหเกิดความยุติธรรม ซึ่งก็คือวิชากฎหมายนั่นเอง ดังเชนในยุค
เริ่มแรกที่ไดตั้งโรงเรียนกฎหมายแบบตะวันตกขึ้นในประเทศไทยนั้น ไดเรียกวิชาที่มีเนื้อหาเปน
“ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป” วา “วิชาธรรมศาสตร” (หยุด แสงอุทัย, 2538, น. 3)
อยางไรก็ตาม โดยที่พระธรรมศาสตรมอญมีเนื้อหาหลักอยูเพียง 2 กลุมคือ (1) ความ
เปนมาและหนาที่ของกษัตริย (2) ความเปนมาของกฎหมายและบทบัญญัติตางๆ รวมทั้งหนาที่
ของตุลาการ ดังนั้น “ธรรมะ” ที่หมายถึงความยุติธรรม จึงเปนหนาที่ของกษัตริยที่จะอํานวยความ
ยุติธรรมใหกับราษฎร แนวคิด “ธรรมะ” ที่เปนหนาที่จึงยังคงมีอยูแตลดลงมาจากหนาที่ของชนทุก
ชั้นของทั้งสังคมเหลือเพียงของกษัตริยเทานั้น แตราษฎรก็มีหนาที่สนับสนุนการทําหนาที่ของ
กษัตริย เพราะกษัตริยทําหนาที่รักษาความยุติธรรมเพื่อความสงบสุขของราษฎร
นอกจากนี้ หากพิจารณาองคประกอบแวดลอมของพระเจาสมมุติราช จะพบแนวคิด
“ธรรมะ” ของศาสนาพุทธสอดแทรกอยู ไดแก คําสั่งสอนของพระฤษีมนูใหพระเจาแผนดินรักษา
ทศพิธราชธรรม ศีลแปด ศีลหา เปนประจํา ดํารงอยูในหลั กธรรม (ปภัสสร, 2539, น. 104) และ
กลาวถึง กษัตริยผูทรงธรรม (ปภัสสร, 2539, น. 126) ซึ่งหมายถึง “ธรรมราชา” ของชาวพุทธ ใน
เมื่อกษัตริยปฏิบัติตนเปนพุทธมามกะก็จะเปนแบบอยางใหราษฎรปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาดวย
ดังนั้น แนวคิด “ธรรมะ” ที่เพิ่มเขามาจึงเปนธรรมะของพุทธศาสนา ซึ่งหลักธรรมที่เปนกฎเกณฑ
พื้นฐานของศาสนาพุทธก็คือ กฎแหงกรรม ดังนั้นกฎเกณฑที่เปนระเบียบของจักรวาลในพระ
ธรรมศาสตรของชาวพุทธก็ศือ หลักกรรม
โดยสรุป แนวคิด “ธรรมะ” ของพระธรรมศาสตรมอญ (1) ยังคงความหมายกฎของ
จักรวาลที่ศักดิ์สิทธิ์ แตหมายถึงกฎแหง กรรมในพุทธศาสนา อันเปนหลักการที่มีอยูแลวใน
ธรรมชาติ และไมใชกฎที่บังคับใหทุกคนตองปฏิบัติตาม จึงไมมีจุดมุงหมายในทางศาสนาโดยตรง
(2) ความหมาย “หนาที่” ของทุกคนในสังคม ถูกแทนที่ดวยความหมาย “ความยุติธรรม” ซึ่งเปน
หนาที่เฉพาะของกษัตริยที่จะอํานวยใหกับ ราษฎร
จากแนวคิด “ธรรมะ” ที่หมายถึง ความยุติธรรม ทําใหแนวคิด “กฎหมาย” ของ
วรรณกรรมพระธรรมศาสตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่แตงขึ้นมาจึงเปนเรื่องของการนําเอา
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ขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาสรุปเปนกฎเกณฑที่จะใชบังคับเพื่อตัดสินขอขัดแยงกันของ
ประชาชนอยางเปนธรรม “กฎหมาย” จึงหมายถึง กฎเกณฑแหงความเปนธรรมของสังคม ซึ่งเปน
เรื่องของทางโลกโดยตรง ไมมีจุดมุงหมายทางศาสนาที่ชัดเจนเหมือนกับคัมภีรพระธรรมศาสตร
ฉบับภาษาสันสกฤตของชาวฮินดู แตแนวคิด “กฎหมาย” ที่เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสง แกไขไมได ก็
ยังคงรักษาไว
พระธรรมศาสตรไทย
เมื่อชาวไทยมาตั้งชุมชนในบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาในถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวมอญ
โบราณคืออาณาจักรทวารวดี ก็คงจะไดใชพระธรรมศาสตรของมอญมากอนที่จะตั้งอาณาจักรของ
ตนขึ้นมา เพราะมอญทวารวดีก็มีบทบาทสําคัญในการนําเอาอารยธรรมอินเดียและพุทธศาสนา
เขามาเผยแพรในดินแดนประเทศไทยปจจุบัน
จากหลักฐานจารึกกฎหมายลักษณะโจร พ .ศ. 1887 ในสมัยพญาเลอไท แหงกรุง
สุโขทัย ไดระบุวากฎหมายนี้ตราขึ้นสอดคลองกับราชศาสตรและธรรมศาสตร แสดงถึงรองรอย
แนวคิดกฎหมายแบบมอญพมา ที่ใชราชศาสตรประกอบกับธรรมศาสตรในการพิจารณาคดี
นอกจากนี้ ประวัติศาสตรมอญยังกลาววาพระเจาฟารั่ว กษัตริยมอญแหงอาณาจักรเมาะตะมะ
ทรงมีความสัมพันธทางเครือญาติใกลชิดกับกษัตริยสุโขทัย ดังนั้นพระธรรมศาสตรของมอญ
โดยเฉพาะฉบับพระเจาฟารั่วก็นาจะเปนที่รูจักกันในกรุงสุโขทัย
นาแปลกที่ ซีมอง เดอ ลาลูแบร (Simone de la Loubère) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
จากราชสํานักแวรซายสที่เขาเฝาพระนารายณ เมื่อ พ.ศ. 2230 ไมไดกลาวถึงพระธรรมศาสตร เมื่อ
ไดบรรยายถึงกฎหมายลายลักษณอักษรของสยามวามี 3 เลม คือ (1) พระตํารา ระบุนาม ตําแหนง
และหนาที่ราชการของขุนนางทุกกรมกอง (พระอัยการตําแหนงนาพลเรือนและทหาร) ( 2) พระ
ธรรมนูญ รวบรวมกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาของพระมหากษัตริยในอดีตเขาไว (3) พระราช
กําหนด รวบรวมกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาครั้งแผนดินกอน (เดอ ลา ลูแบร , 2510, น. 362363) อาจเปนเพราะวาพระธรรมศาสตรไมใชกฎหมายทั่วไปที่ใชกันอยู เปนประจําจึงไมเปนที่รูจัก
กฎหมายจารีตประเพณีของไทยที่ตกทอดมาถึงปจจุบันเปนประมวลกฎหมายฉบับ
เดียวคือ กฎหมายตราสามดวง ประกอบดวยธรรมศาสตรกับราชศาสตร ซึ่งถูกรวบรวมขึ้นใน พ .ศ.
2347 สมัยรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร โดยรวบรวมบทบัญญัติทั้งหมดที่มีอยู ในสมัยนั้น
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เนื้อหาของกฎหมายตราสามดวงแบงออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ สวนที่เปนพระ
ธรรมศาสตร ซึ่งเปนสวนที่วางหลักทั่วไป เปนหัวขอประเภทกฎหมาย (มูลคดี) 39 หมวด มีลักษณะ
เปนกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ที่เปลี่ยนแปลงไมได เชนเดียวกับ “ธรรมะ” ในพระธรรมศาสตรของฮินดู อี ก
สวนหนึ่งคือ สาขาคดี หรือราชศาสตร เปนพระราชโองการและราชวินิจฉัยของกษัตริยในอดีตที่
ผานการพิจารณาแลววายังมีคุณคา รวบรวมมาเปนกฎหมายเรียกวา พระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา หรือพระราชกําหนด ในแงนี้กฎหมายในกฎหมายตราสามดวงจึงมีแหลงที่มาศักดิ์สิทธิ์ใน
ขณะเดียวกันก็เปนกฎหมายที่ไดรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ เปนการผสมผสานทั้งลักษณะที่ดีของฮินดูและจารีตประเพณีของไทยได
อยางลงตัว ทั้งยังสอดคลองกับแนวคิดของกฎหมายสมัยใหม รวมทั้งมีเนื้อหาที่ครอบคลุม
กวางขวางทั้งกฎหมายเอกชน (แพงและอาญา) และกฎหมายมหาชน (กฎหมายปกครอง วิธี
พิจารณาความ) ลักษณะผสมผสานของกฎหมายตราสามดวงนี้ใกลเคียงกับแนวคิด “กฎหมาย
มนุษย” (Lex Humana) ของนักบุญโทมัส อะไควนัส (Kasemsup, 1986, p. 281)
ราชศาสตรของไทยมีลักษณะตรงกับความหมายของชื่อมากกวาของมอญพมา
เพราะเปนราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริยโดยแท เปนราชวินิจฉัยซึ่งมีแนวจากคําพิพากษาหรือ
พระบรมราชโองการกอนๆ ที่มีประโยชนของบุพกษัตริยซึ่งทรงปกครองอยางเปนธรรม โดยไมได
แตงขึ้นหรือยืมมาจากพระไตรปฎก
วรรณกรรมราชศาสตรไทยนี้ คงรุงเรืองขึ้นพรอมๆ กับวรรณกรร มธรรมศาสตรมานาน
กอนที่จะมีการรวบรวมราชศาสตรเขากับธรรมศาสตร ซึ่งคาดวาจะอยูในระหวางรัชสมัยของพระ
นเรศวร หรือพระเอกาทศรถ ในยุคนั้นกรุงหงสาวดีของมอญอยูภายใตการปกครองของไทย
(แลงกาต, 2526, น. 61)
พระธรรมศาสตรของไทยแบงอรรถคดีออกเปน 2 ประเภทคือ มูลคดี ซึ่งเปนหลักเดิม
จากพระมนูธรรมศาสตร ที่จะไมมีการแปลี่ยนแปลง และ สาขาคดี ซึ่งเปนสิ่งที่สืบตอมาภายหลัง
เปนพระบรมราชโองการและราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริยในอดีต โดยใชมูลคดีอางอิงใหสาขา
คดีแตกแขนงออกไปไดมากมาย และเพิ่มปริมาณขึ้นไปทุกขณะที่พระมหากษัตริย ทรงพิจารณา
พิพากษาคดีและทรงใชพระราชอํานาจ
ดังนั้น แทนที่จะรวบรวมราชวินิจฉัยของบุพกษัตริยตางๆ ไวในบันทึกตางหาก เชนใน
ราชศาสตรของมอญพมา พระมหากษัตริยไทยกลับทรงไดรับคําแนะนําใหตรวจสอบวาสอดคลอง
กับพระธรรมศาสตรหมวดไหนแลวใหรางเปนบทบัญญัติเปนมาตราๆ แ ละใสหัวเรื่องลักษณะให
ตรงกับพระธรรมศาสตรหมวดนั้น ราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริยตางๆ ก็เลยกลายเปนกฎหมาย

124
อันถาวร ไมใชเพราะวามาจากกษัตริย แตเพราะวาเปนอุทาหรณของพระธรรมศาสตรอันศักดิ์สิทธิ์
นั้น ตระลาการศาลสูง ซึ่งสวนใหญเปนพราหมณจะตรวจสอบพระราชกฤษฎี กาซึ่งบุพกษัตริยได
ทรงตราไว และใหบัญญัติเปนมาตราซึ่งตองไดรับพระบรมราชานุญาตกอนรวมไวในสาขาคดีตอไป
เมื่อเวลาผานไปจึงไดมีการรวบรวมกฎหมายและชําระสะสางเปนชวงๆ หลังการขึ้น
ครองราชยของกษัตริยพระองคใหม บทบัญญัติที่ลาสมัยจะถูกตัดออกไป เอาบทบัญญัติใ หมเขา
มาใสแทน ปะปนกับบทบัญญัติที่มีอยูกอน ซึ่งเปนลักษณะเดนของระบบกฎหมายเดิมของไทย ทํา
ใหพระธรรมศาสตรไทยซึ่งมีฐานะเปนประมวลกฎหมายของไทยแตกตางจากพระธรรมศาสตรของ
มอญพมามาก ไมรุงรังไปดวยการโตเถียงกับการใชเหตุผล และไมคอยเกี่ยวพันไปถึงพุทธบัญญัติ
ชาวไทยจึงดูจะมีประมวลกฎหมายขนานแทกอนใคร (แลงกาต, 2526, น. 63)
พระธรรมศาสตรไทยในกฎหมายตราสามดวงแสดงหลักการทั้งหมดที่ใชในระบบ
กฎหมายของรัฐอยุธยา ประกอบดวย
1. พระราชพงศาวดารสมเด็จพระเจามหาสมมุติราช กลาวถึงกําเนิดหรือที่มาของ
กษัตริยและการสืบเชื้อสายของกษัตริยองคแรกไปทั่วพิภพ
2. อุบัติเหตุแหงคัมภีรพระธรรมศาสตร กลาวถึงกําเนิดหรือที่มาของคัมภีรพระ
ธรรมศาสตรและการนํามาใชโดยพระเจาสมมุติราช
3. ลักษณะผูจะเปนตุลาการ กลาวถึง ลักษณะอคติ 4 ประการ, เหตุแหงตุลาการ 24
ประการ แสดงหลักการปฏิบัติงานของตุลาการ
4. มูลคดีและสาขาคดี แบงเปน
4.1 มูลคดีแหงผูพิพากษาและตุลาการ 10 ประการ แสดงหลักการวิธี
พิจารณาพิพากษาคดี และ มูลคดีวิวาท 29 ประการ แสดงประเภทของคดีทั้งหมด รวมมูลคดี
ทั้งสิ้น 39 ประการ
4.2 สาขาคดี แสดงรายละเอียดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับคดีแตละประเภท
ตามมูลคดีแหงผูพิพากษาและตุลาการและมูลคดีวิวาททั้งหมด 39 ประการ ซึ่งอยูในรูปลักษณะ
พระราชกําหนด บทพระอัยการ และพระราชบัญญัติ (พระธรรมสาตร 1.28)
พระธรรมศาสตรไทยนั้นมีขนาดสั้นมากเมื่อเทียบกับพระธรรมศาสตรของมอญหรือ
พมา เพราะมีเพียงนิทานปรัมปราแสดงกําเนิดของพระเจาสมมุติราชกับ พระธรรมศาสตร และ
หัวขอกฎหมาย 39 ขอเทานั้น แตพระธรรมศาสตรไทยมีบทบาทสําคัญในฐานะที่เปนตนกําเนิดของ
อาญาสิทธิ์ที่จะออกกฎหมายอื่นๆ อันไดแกพระราชกําหนดทั้งหลายที่จัดไวตามพระอัยการ
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ลักษณะตางๆ ซึ่งมักจะขึ้นตนบานแผนกโดยการอางบาลีเกี่ยวกับหัวขอลักษณะตางๆ ตามที่แจก
แจงไวในพระธรรมศาสตร
ในสาขาคดีบางแหงแสดงก็รองรอยของพระธรรมศาสตรไทยดวย โดยทั่วไปสาขาคดี
แตละหมวดจะเริ่มตนดวยการอางถึงหัวขอหมวดกฎหมายจากพระธรรมศาสตรเปนภาษาบาลี แต
ในตัวบทมาตราบางแหงก็มีการอางถึงพระธรรมศาสตรดวย ซึ่งมีอยูดวยกัน 2 ลักษณะคือ
1. ขึ้นตนดวยคาถาภาษาบาลี ตามดวยคําอธิบาย มีเนื้อหาเปนรายละเอียดของ
หัวขอนั้น ไดแก พรหมทัณฑ หรือ พรหมศักดิ์ (การคิดคาปรับ) (พรมศักดิ 1.341-343) และเนื้อหาที่
เปนการจําแนกประเภท ไดแก ลักษณะกระลาการหกจําพวก (ลักษณตระลาการ 1.357), ลักษณะ
อุทธรณ 5 ประการ (ลักษณอุธร 1.400), ทาสอันควรจะใชได 7 ประการ และ ทาสอันมิควรจะใชได
6 ประการ (ทาษ 2.62-63), กูหนี้ 4 ประการ (ลักษณกูหนี้ 2.152-153), ลักษณะตูทรัพย 3 ประการ
(เบดเสรจ 2.200), ลักษณะพนันขันตอ 2 ประการ (เบดเสรจ 2.224), โจร 8 จําพวก (ลักขณโจร
2.259-260), ลักษณะองคโจร 16 จําพวก สมโจร 1 จําพวก และ สมดวยผูสมโจร 1 จําพวก
(ลักขณโจร 2.262-264),
2. เปนตัวบทมาตราทั่วไป แตนําหนามาตราดวยคําวา ธรรมสาตร หรือ พระธรรม
สาตร ไดแก พระไอยการลักษณมรดก มาตรา 8 (ลักษณมรดก 2.130), มาตรา 13 (ลักษณมรดก
2.132), และที่ลงทายมาตราดวยคําวา โดยพระธรรมสาตรแจงไวดั่งนี้ (ตระลาการ 1.371), ทานให
. . . โดยพระธรรมสาตร (ทาษ 2.93) (ลักขณโจร 2.308), โดยพระธรรมสาตรกลาวไว (ทาษ
2.103), โดยพระธรรมสาตรกลาวดั่งนี้แล (เบดเสรจ 2.225)
ทั้งสองขอขางตนนี้อาจจะเปนตัวบทที่หลงเหลือมาของพระธรรมศาสตรไทยดั้งเดิมที่
ยังไมไดแยกสาขาคดีออกจากตัวพระธรรมศาสตร หรืออาจจะเปนสวนที่อางอิงมาจากพระ
ธรรมศาสตรมอญตนฉบับก็ได ซึ่งนาจะศึกษากันตอไป
นอกจากนี้ยังมีตัวบทที่แสดงคาถาภาษาบาลีแตไมอางวามาจากพระธรรมศาสตร
ไดแก หญิงที่ชายกระทําทุราจารแล วใหมีโทษ 7 ประเภท (ลักษณผัวเมีย 2.37) และบทลงโทษที่
เรียกวา พระบาฬีทวะดึงษกรรมกร 32 ประการ (อาชฺญาหลวง 2.412) นาจะมีที่มีจากคัมภีรภาษา
บาลี หรือพระไตรปฎก
แลงกาต มีความเห็นวา พระธรรมศาสตรของไทยมีความคลายคลึงกับพระ
ธรรมศาสตรพระเจาฟารั่วมากทีเดียว ใน พระธรรมศาสตรพระเจาฟารั่วกลาวถึงประวัติของพระมนู
เพียงเล็กนอย แตในพระธรรมศาสตรไทยขยายความออกมามากกวา นอกจากนี้ตางก็เพิ่มมูลคดี
จาก 18 หมวด เปน 39 หมวดเชนเดียวกัน และแบงเนื้อหาใหมออกเปนสองหัวขอคือ เปนกฎหมาย
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ที่เรียกกันวากฎหมายตามเนื้อหา (กฎหมายบทบัญญัติ) และกฎหมายตามพิธี (กฎหมายวิธี
พิจารณาความ) (แลงกาต, 2526, น. 58)
สวนนายปน ฮละ กลับเห็นวาพระธรรมศาสตรไทยนาจะเปนฉบับของพมามากกวา
จะเปนฉบับของมอญที่เกาที่สุด เนื่องจาก (1) พระธรรมศาสตรไทยใชคําวา “มโนสาร” ตรงกับฉบับ
พมา ซึ่งในฉบับของมอญที่ เกาที่สุดไมพบคํานี้ (2) ตัวอักษรที่จารึกอยูบนกําแพงจักรวาลในฉบับ
ไทยกับพมามีขนาดเทาชางเหมือนกัน แตฉบับมอญที่เกาที่สุดมีขนาดเทาลูกวัว (3) ฉบับไทยกับ
พมามีเรื่องคดีสวนแตง แตในฉบับมอญที่เกาที่สุดไมมี นอกจากนี้ ไทยนนาจะไดพระธรรมศาสตร
พมาที่แปลเปนภาษามอญจากชาวมอญที่อพยพเขามาสูไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา (Nai Pan Hla,
1992, p. xxviii-xxix)
ดังนั้นจึงยังไมอาจกลาวไดวาพระธรรมศาสตรไทยมาจากมอญหรือพมากันแน
เนื่องจากความซับซอนของปญหาตนฉบับมอญพมาที่มีการแปลกันกลับไปมา ในครั้งแรกพมาแปล
ฉบับมอญเปนภาษาพมา ตอมาฉบับภาษามอญสูญหายไป มอญจึงแปลฉบับภาษาพมากลับเปน
ภาษามอญอีก นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสืบเนื่องกันออกมาอีกมากมายหลายฉบับ ดังนั้นอาจจะ
ตองรอจนกวาจะมีการศึกษาตนฉบับพระธรรมศาสตรทั้งมอญและพมาจดหมดสิ้นเสียกอนอยาง
ละเอียด จึงจะสามารถวิเคราะหไดวาพระธรรมศาสตรไทยไดรับอิทธิพลมาจากไหน
ตอไปจะวิเคราะหที่มาของอํานาจทางการเมืองจากนิทานปรัมปราเรื่องพระราช
พงศาวดารสมด็จพระเจามหาสมมุติาราช และที่มาของอํานาจทางกฎหมายจากนิทานปรัมปรา
เรื่องอุบัติเหตุแหงคัมภีรพระธรรมศาสตร รวมทั้งความสัมพันธระหวางอํานาจทางการ เมืองกับ
อํานาจทางกฎหมาย เพื่อกําหนดแนวคิด “ธรรมะ” “กฎหมาย” และ “การเมือง” ในพระ
ธรรมศาสตรไทย
ที่มาของอํานาจทางการเมือง
กําเนิดกษัตริย
สวนแรกของพระธรรมศาสตรไทยเปนนิทานปรัมปราเรื่องพระราชพงศาวดารสมเด็จ
พระเจามหาสมมติราช กลาววา
ในปฐมกาลแรกเกิดโลกนั้น พรหมทั้งหลายหอมไอดิน (จึงจากพรหมโลก) ลงมากิน
ดินอันเปนอาหารทิพยที่มีรสอรอย ตอมาอาหารทิพยนั้นก็หมดรสอรอย รูปกายของพรหมที่เปน
ทิพยก็เสื่อมลง ตอมาก็บริโภคขาวสาลีเปนอาหาร จึงหมดความเปนพรหมกลายเปนมนุษยเพศ
ชายและหญิง อยูกินดวยกันเกิดลูกหลานสืบกันมา ตั้งกันเปนบานเรือนขึ้นมาในที่ตางๆ
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กิร ดั่งจไดฟงมา ในปถมกัลปแรกตั้งแผนดินนั้น มีกําแพงจักรวาฬ แลเฃาพระ
สุเมรุราช แลสัตะปะริภัณทะบรรพตทัง 7 ทวีปใหญ 4 ทวีปนอย 2,000 มหาสมุท 4
แลไมใหญประจําที่ทัง 7 คือศิริศะพฤกษอันประจําในบุพวิเทหะ แลไมกระทุมประจํา
ในอะมระโคญานะ แลไมกรรมพฤกษประจําทวีปอุดรกาโร แลไมหวาประจําชมภู
ทวีป แลไมแคฝอยประจําในอสูระพิภพ แลไมงิ้วประจําทวีปสุบรรณราชพิภพ แลไม
ปาริกะชาติอยูในดาวดิงษาสวรรค แลในปถมกัลปเกีดกอบัวมีดอกหา บอกสัญญา
นิมิตร อันจะอุบัติแหงสม เดจพระพุทธิเจาทังหาพระองคอันจไดตรัสในพัทกัลปนิ้ แล
พรหมทังปวงหอมอายดินลงมากินพะสุธารศ ครั้นนานมาทิพยระสาหารก็อันตระธาน
ถอยรศ รูปทิพยที่ปรากฎิก็เสี่อมลงๆ มิไดคงโดยเพศวิไสยพรหม ครั้นนานมาก็บริโภค
ชาติษาลีเปนอาหาร สรรพะอันตระธานเสี่อมสิ้นศักดาเดชเพศพรหมก็หาย กลายเปน
เพศบุรุษเพศษัตรีบังเกีดมีฉรรทราคสองเสพยอัศธรรม เกีดบุตรนัดดาสืบสืบกันมา
แลวจึ่งตั้งเปนคามเขตเคหาในที่สานุทิศประเทศตางตาง (พระธรรมสาตร 1.9)
ขณะนั้น พระโพธิสัตวไดมาเกิดเปนมหาบุรุษในตนภัทรกัลป (ยุคปจจุบันที่จะมี
พระพุทธเจามาบังเกิด) ขณะนั้นฝูงชนเกิดวิวาทกัน ไมมีใครดูแล จึ งประชุมกันตั้งมหาบุรุษผูนั้นขึ้น
เปนใหญมีพระนามวา พระเจามหาสมมุติราช (ผู)ประกอบดวยแกว 7 ประการ ได ปกครองทวีปทั้ง
4 (พระธรรมสาตร 1.9) พระเจามหาสมมุติราชทรงมีพระราชโอรส 4 พระองค ไดครองราชยในทวีป
ทั้ง 4 ผูสืบเชื้อสายสุริยวงศตอๆ มากระจายกันออกไปอย างกวางขวางจนในที่สุดตางไมรูจักกัน
กลายเปนประเทศตางๆ ที่พูดภาษาแตกตางกันไปมากมาย (พระธรรมสาตร 1.9-1.10)
ครั้งนั้นสมเดจพระบรมโพธิสัตวเจาไดมาบังเกีดเปนพระมหาบุรุษในตนพัทกลัป
ครั้นอยูมาก็เกีดววาทแกกัน หาผูใดจบังคับบัญชามิได ฝูงชนทังหลายมาสะโมส ร
ประชุมพรอมกัน จึ่งตั้งสมเดจพระมหาบุรุษราชเจาขึ้นเปนอธิบดี มีพระนามกรชื่อวา
พระเจามหาสมมุติราช กอบไปดวยสัตะพิธรัตน 7 ปรการ ไดผานทวีปทัง 4
แลอยูมาเกีดพระราชกุมาร 4 พระองค แลเชษฐโอรสนั้นไดเสวยราช สมบัติใน
ชมภูทวีป แลพระราชกุมารองคหนึ่งเสวยราชสมบัติใ นอุดรกาโร แลพระราชกุมาร
องคหนึ่งไดเสวยราชสมบัติในอมรโคญาน แลพระราชกุมารองคหนึ่งนั้นเสวยราช
สมบัติในบุพวิเทหะ แลพระราชกุมารทัง 4 พระองคก็ยอมเหาะมาเฝาพระราชบิดา
ทุกๆ วัน
ครั้นนานมาพระราชบิดานั้นชิวงคต แลพระราชกุมารทัง 4 พระองคก็ตางองค
ตางอยู ยอมมีไมตรี จิตรไปมาหากัน ครั้นนานมาๆ ตางองคตางนานไปนานมา ทาง
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พระราชไมตรีสําพันทญาติก็คอยขาดสูญไปตราบเท าทุกวันนิ้
แลพระเชษฐาธิราชผูเสวยราชสมบัติในชมภูทวีปนั้นก็มีพระราชกุมารสิบพระ
องค แลในชมภูทวีปแบงเปนสิบเอ็ดสวนๆ หนึ่งพระองคอยู สิบส วนนั้นใหพระราช
โอรสอยูองคลสวน พระราชกุมารผูใหญนั้นเปนมหาอุปราช อยูจําเนียรนานมาพระ
ราชบิดาถึงชิวงคต พญาอุปราชก็ไดเสวยราชสมบัติแทนพระบิดานั้น แล พระราช
กุมารทัง 10 พระองคก็ไปมาหากันเปนนิจ ค รั้นนานมาพระราชกุมารทังปวงมิไดไป
มาหากันตางองคตางอยู แลอยูมาพระนัดดาพญ ามหาสมมุติราชทัง 10 พระองคมี
พระราชกุมารองคละสิบพระองคเลา แลเชษฐกุมารนั้นตั้งเปนอุปราช แลกุมารอันดัพ
นั้นก็แตงใหเสวยราชในประเทศตางๆ กัน ครั้นนานมาพระราชบิดาถึงชิวงคต แล
พญาอุปราชไดมุรธาภิเศกเอกะราชสมบัติแทนพระราชบิดา ก็ยังไปมาหากันเปนนิจ
แลพระมหากระษัตรทังรอยเอ็ดพระองคนั้นเปนสําพันทญาติราชสุริวงษเดียวกัน ครั้น
นานมาตางองคตางทรงพระชะราภาพจะไปมาหาสูกันนั้นมิได ตางองคตางใชใหแต
มหาอํามาตไปมาจําทูลทางพระราชไมตรีสําพันทญาติ แลอํามาตผูใหญเคยใชไปมา
นั้นก็ถึงกาลทุพลภาพ เจ็ดวันจึ่งไปมาทีหนึ่ง ครั้ นอยูนานมาตอปหนึ่งจึ่งไปหนหนึ่ง
ตราบเทาจนไปมาหากันมิได
จึ่งพระราชบุตรแลพระราชนัดดาอันสืบมานั้นก็มิรู
วาเปนพระบวรญาติรวมราชสุริวงษเดียวกัน ตางองคตางอยูในประเทศนั้นๆ
อะหนึ่งเครี่องศิริราชราชูประโภคก็ตางกัน วิไสยเพศภาษาก็ตางกัน ทั้งรอยเอ็ดพระ
องค จึ่งเปนรอยเอ็ดภาษาตราบเทาทุก วันนี้
เมี่อแรกตั้งมหาสมมุติราชสุริวงษนั้น อายุศมแหงมนุษไ ดอะสงไขยหนึ่ง (พระ
ธรรมสาตร 1.9-11)
นิทานปรัมปราการเกิดโลกและกษัตริยนี้นําเคาเรื่องมาจากอัคคัญสูตร ปาฏิกวรรค
ทีฆนิกาย สุตตันตปฎก มีการแตงเติมตัดทอนตามความตองการ 1 โดยแยกความหมายที่แสดง
ออกมาไดวา
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ในอัคคัญญสูตร กลาววา “ครั้งนั้นแล สัตวเหลานั้นจึงเขาไปหาสัตวที่ มีรูปงามกวา นาดู
กวา นาเลื่อมใสกวา มีศักดิ์ใหญกวา แลวไดกลาวคํานั้นวา มาเถิดสัตวผูเจริญ ทานจงวากลาวผูที่
ควรวากลาวไดโดยชอบ จงติเตียนผูที่ควรติเตียนได จงขับไลผูที่ควรขับไลได สวนพวกเราจักใหสวน
แหงขาวสาลีแกทานดังนี้” (มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2530, ล. 3, น. 160) ในพระธรรมสาตรได
เปลี่ยนจาก “สัตวที่มีรูปงามกวา นาดูกวา นาเลื่อมใสกวา มีศักดิ์ใหญกวา ” เปน “สมเดจโพธิสัตว
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1. พระโพธิสัตวมาเปนมหาบุรุษ พระโพธิสัตวคือผูจะไดเปนพระพุทธเจา สวน มหา
บุรุษ (รูปบาลีคือ มหาปุริส ) คือ บุรุษผูยิ่งใหญอันประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ 32 ประการ ผูจะ
ไดเปนผูครองโลก หรือผูชวยโลกใหพนทุกข (Rhys Davis & Stede, 1993, p. 526) ในแงการเมือง
ก็จะเปนผูครองโลก ดังนั้นผูที่เปนกษัตริยจึงเปนพระโพธิสัตว และเปนมหาบุรุษผูจะไดเปนผูครอง
โลก (พระเจาจักรพรรดิราช) และผูชวยใหโลกพนทุกข (พระพุทธเจา) ดวย
2. มหาบุรุษไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมใหเปน พระเจาสมมุติราช (ผูเปนใหญที่
ถูกสมมุติขึ้นมา) สมมุติ (ในภาษาบาลี) หมายถึง การเลือกโดยความเห็นชอบรวมกัน (Rhys
David & Stede, 1993, p. 696) การเปนกษัตริยจึงเปนการคัดเลือกและแตงตั้งขึ้นมาดวยความ
เห็นชอบของที่ประชุมของคนสวนใหญ
3. พระเจาสมมุติราชถูกแตงตั้งขึ้นมาใหดูแลฝูงชนมิใหวิว าทกัน ดังนั้น กษัตริยจึงมี
หนาที่รักษาความสงบเรียบรอยเปนหลัก
4. เชื้อสายของพระเจาสมมุติราชสืบตอกันมาเปนกษัตริยในประเทศตางๆ ดังนั้น
กษัตริยในประเทศตางๆ สืบเชื้อสายมาจากพระเจาสมมุติราช หมายถึง ผูที่เปนกษัตริยถือวา
สืบเนื่องมาจากพระเจาสมมุติราช จึงถือวาพระเจาสมมุติราชเปนปฐมกษัตริยดวย ดังนั้นผูที่เปน
กษัตริยจึงตองอางวาสืบเนื่องมาจากพระเจาสมมุติราช
5. เชื้อสายของพระเจาสมมุติราชเปนสายสุริยวงศ และเรียกพระเจาสมมุติราชวา
มหาสมมุติราชสุริยวงศ (มหาสมมุติราชสุริวงษ) (พระธรรมสาตร 1.11) สุริยวงศเปนราชวงศสําคัญ
ในอินเดียสมัยโบราณ ในคัมภีรเทวีภาควตะ สกันธะ (บท)ที่ 7 กลาวถึงกําเนิดของสุริยวงศจากพระ
วิษณุ ผูใหกําเนิดพระพรหมจากดอกบัวที่ผุดจากพระนาภี (สะดือ, ทอง) ของพระองค พระพรหม
สรางบุตรทางวิญญาณของพระองคขึ้นมา 7 องค มหาฤาษีมรีจิเปนบุตรอ งคหนึ่งของพระพรหมซึ่ง
ใหกําเนิดประชาบดี (พระผูสราง) ขึ้นมาหลายองค ซึ่งเปนผูสรางทุกสิ่งในโลกทั้งที่มีชีวิตและไมมี
ชีวิต สุริยเทพจึงถูกสรางขึ้นมาโดยพระผูสรางองคหนึ่งชื่อวา กัศยปะ และพระเจาอิกษวากุ ผูเปน
หนึ่งในบุตร 9 องคของสุริยเทพไดเปนกษัตริ ย ซึ่งเปนตนวงศกษัตริยสายสุริยวงศ (Mani, 1993,
pp. 772-773) และราชวงศอิกษวากุมีผูสืบเชื้อสายตอกันลงมาจนถึง พระรามและพระลักษณ

เจา” กับ “พระมหาบุรุษ” เพื่อเปลี่ยนคนธรรมดาใหเปนบุคคลที่มีคุณสมบัตพิเศษในพุทธศาสนา
นอกจากนี้ยังไมไดกลาวถึงการมอบขาวสาลีตอบแทนการทําหนาที่ แตเพิ่มแกว 7 ประการกับครอง
ทวีปทั้ง 4 ซึ่งเปนคุณสมบัติของพระเจาจักรพรรดิราช ตามความในจักกวัตติสูตร (มหามกุฎราช
วิทยาลัย, 2530, ล. 3, น. 100)
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(Mani, 1993, pp. 316-317) นอกจากนี้พระรามในศาสนาฮินดูยังถือวาเปนอวตารที่ 7 ของพระ
วิษณุ ที่ลงมาปราบ ราวณะ (ทศกัณฐ) และความชั่วรายเพื่อชวยนางสีดาและคนดีในโลก (Mani,
1993, p. 631) ดังนั้นพระเจาสมมุติราชในพระธรรมศาสตรไทยจึงสืบเชื้อสายมาจากพระวิษณุ
(ไทยมักจะเรียกวา พระนารายณ ) ลงมาจนถึงพระรามดวยสุริยวงศเดียวกัน และยังถือวาเปน
อวตารของพระวิษณุเชนเดียวกับพระรามไดอีกดวย ซึ่งหมายถึงมีหนาที่ปราบคนพาล (ความชั่ว
ราย) อภิบาลคนดี (คุณงามความดี) อีกทั้งกําเนิดของพระเจาสมมุติราชก็ใชคําวา พงศาวดาร มา
จากคําวา พงศ + อวตาร หมายถึง เรื่องราวเชื้อสาย (พงศ มาจาก วงศ ) ของผูแบงภาคมาเกิด
(อวตาร) ซึ่งก็คือกษัตริย
นอกจากนี้การกลาวถึงการสืบเชื้อสายออกมามากมายเปนภาษาตางๆ นั้น เพื่อ
อธิบายวาสุริยวงศในชมพูทวีปทําไมจึงมาปรากฏอยูในสยามประเทศอันมีเชื้อสายและภาษาตาง
จากชนในชมพูทวีปอันเปนตนสุริวงศนั้น ก็เพราะการสืบเนื่องขยายตัวแยกยายกันมาอยาง
ยาวนานจนมีขนบธรรมเนียมประเพณี เชื้อสาย และภาษา แตกตางกัน
สรุปไดวา พระธรรมศาสตรไทยอางที่มาของอํานาจทางการเมือง หรือการเปน
กษัตริยอยู 2 สายคือ
1. สายพุทธศาสนา ไดแก พระโพธิสัตว มหาบุรุษ และพระเจาสมมุติราช ซึ่งแสดง
ความชอบธรรมของกษัตริยที่ถูกคัดเลือกดวยความยินยอมพรอมใจของราษฎรจากคุณสมบัติ
ความสามารถที่จะทําหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยได
2. สายศาสนาฮินดูไดแก สุริยวงศ ซึ่งเปนการสืบเชื้อสายมาจากพระวิษณุ และเปน
อวตารของพระวิษณุในรางของพระรามลงมาปราบความชั่วรักษาความดี ซึ่งแสดงความชอบธรรม
ของผูที่ขึ้นมาเปนกษัตริยจากการสืบเชื้อสายกษัตริยมาแตเดิม โดยมีฐานะเปนเทพเจาดวย
นอกจากในนิทานปรัมปราเรื่องพระราชพงศาวดารสมเด็จพระเจามหาสมมติราชแลว
ในตอนตนเรื่องของสาขาคดี ยังไดกลาวถึงการขึ้นมาเปนกษัตริยอีกดวยวา โบราณราชกษัตริยผูมี
บุญญาภินิหารสมภารบารมีเปนผูเปนใหญแหงประชากร สามารถปราบขาศึกไดหมดสิ้นแลว เปน
ผูบัญญัติพระราชกําหนดและบทพระอัยการ
. . . เต อตฺถา อันวาสาขคดีทังหลายดั่งพรรณนามานี้ โปราณราเชน อันบูราณราช
กระษัตร วรปฺุวนฺเตน มีบุญญาภินิหารสมภารบารมีเปนอธิบดีประชากรผจญ
ขาศึกเสรจแลว แลเปนอิศรภาพในบวรเสวตรฉัตร กอบประดวยศีลสัจวั ดฏะประฎีบัดิ
เปนอันดีมีสะติสัมปะชัญะแลพระวิจารณญาณ มีพระราชหฤไทยประสงคจะใหพระ
นครขอบเขตขันทเสมาในพระราชอาณาจักรจําเรีญศุขสถาพรเขษมสําราญ หิตตฺถิ
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นา มีความปรารถนาจะใหเปนหิตานุหิตประโยชน ทั่วทวยราษฎรทังปวง ปรกฺกเมน
ทรงพระอุสาหะพิจารณาคํานึงตามคําภีรพระธรรมสาตร มาตฺราภิเธยฺเยน แลวมี
พระราชบัญหญัติดัดแปลงตกแตงตั้งเปนพระราชกําหนฎบทพระอายการไวโดย
มาตราเปนอันมากทุกทุกลําดับกระษัตรมาตราบเทาทุกวันนี้ . . . ( พระธรรมสาตร
1.28)
หมายความวา กษัตริยคือผูมีบุญอันมีอํานาจเหนือธรรมดา (อภินิหาร) และคุณ
ความดีที่บําเพ็ญมา (บารมี) ทีส่ ะสมไว (สมภาร) ผูเปนใหญเหนือผูอื่นทั้งหมด และปราบคัตรู
ทั้งหมดไดแลว ดังนั้นที่มาของอํานาจทางการเมืองแหลงนี้คือ
3. สายจารีตประเพณีทองถิ่น การอาศัยบุญที่มีอานุภาพและบารมีที่สั่งสมมา จน
สามารถใชกําลัง (ปราบ) ยึดอํานาจไดจนเปนใหญเหนือผูอื่นไดทั้งหมดก็ขึ้นเปนกษัตริยได เปนการ
อาศัยหลักกรรมของพุทธศาสนาอธิบายที่มาของอํานาจทางการเมืองโดยไมตองไดรับความ
เห็นชอบจากคนสวนใหญ และไมตองสืบเชื้อสายกษัตริยมาแตเดิม
ที่มาของอํานาจทางกฎหมาย
กําเนิดพระธรรมศาสตร
ตอจากพระราชพงศาวดารสมเด็จพระเจามหาสมมติราชก็เปนนิทานปรัมปราเรื่อง
อุบัติเหตุแหงคัมภีรพระธรรมศาสตร ซึ่งกลาวถึงกําเนิดพระธรรมศาสตรไทยวา
ทาวมหาพรหมองคหนึ่งชื่อวา พรหมเทวะ จุติจากพรหมโลก ลงมาเกิดในตระกูลมหา
อํามาตยของพระเจามหาสมมุติราช เมื่อเติบโตมาอายุได 15 ปก็ไดทําการแทนบิดา ตอมาเห็น
มนุษยวิวาทกันเกิดความเสียหายมากมาย ปรารถนาจะใหพระเจาสมมุติราชตั้งอยูใน
ทศพิธราชธรรม จึงลาออกไปบําเพ็ญเพียรในปาหิมพานต ตอมาไดนางเทพคนธรรพกินรีคนหนึ่ง มี
บุตรดวยกัน 2 คน คนพี่ชื่อ ภัทระ คนนองชื่อ มโนสาร ทั้งสองคนตางมีสติปญญาดี บิดามารดาให
บวชเปนฤาษี บําเพ็ญเพียรจนมีฤทธิ์
ครั้งนั้นทาวมหาพรหมองคหนึ่ง ชื่อวาพรหมเทวะ จุติจากพรหมโลกย แลวลง
มาปะฏิสนธิกําเนีดในตระกูลมหาอํามาตยซึ่งเปนขาบาทสมเดจพระเจามหาสมมุติ
ราช ครั้นวัฒนาอายุศมสิบหาปก็ไดที่แทนบิดา นานมาเหน สัตวทังหลายไดความ
ทุกขยากลําบากดวยวิวาทกันบังเกีดความฉิบหายตางๆ มีปราถนาจะใหสมเดจพระ
เจาสมมุติราชตั้งอยูในทศพิธราชธรรมอันประเสรีฐ จึ่งถวายบังคมลาออกไปบวดเปน
ฤๅษีอยูหิมวันตประเทศใกลบรรพตรคูห า จําเรีญเมดตาภาวนา ไดอะภิญา 5 อรรฐ
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สมาบัติ 8 บริโภคผลพฤกษาเปนอาหาร มีบริวารคือเทพกินรกินรี คนธรรพสุบรรณ
ปกษีวาสุกรีนาคามาบําเรอหพระดาบศดวยทิพยดุริยสังคีตเปนนิจกาล อยูมาวันหนึ่ง
บังเกีดลมพยุะหาฝนใหญตกลงมา แลเทวบุตรเทวธิดากินรากินรีทังหลายตางคน
ปลาศนาการหนีไปสิ้น แตนางเทพคนธัพกินรีคนหนึ่งเขามาใกลยังสํานักนิแหงพรหม
เทวะฤๅษีนั้น พระพรหมเทวะฤๅษีมีใจรักใครในนาง กินรเทพคนธัพนั้น จนมีครรภได
บุตรคนหนึ่งประกอบดวยรูปโฉมโนมพรรณอันงาม นามกรชื่อภัทธะระกมาร ครั้น
นานมานางกินรเทพคนธัพนั้นมีครรภบุตรคนหนึ่งอีกเลา นามกรชื่อวาเจามโนสาร
กุมาร บุตรทังสองนั้นยอมประกอบดวยสติปญา บิดามานดาวากลาวสั่งสอนใหบวด
เปนฤๅษี ก็บวดเจรีญ ฌานไดอะภิญา 5 อรรฐสมาบัติทั้ง 8 ประฏิบัติบิดามารดามา
ตราบเทาจนบิดามานดาทังสองกระทํากาลกิริยาตาย (พระธรรมสาตร 1.11-12)
อยูมาวันหนึ่ง พระภัทระดาบสนั้นก็เหาะไปคัดลอกคัมภีรเภทางคปกรณและอาคม
เวททั้งปวงที่ขอบจักรวาล กลับมาแลวจึงพามโนสารนองชายนําคัมภีรที่ได มาไปถวายแดพระเจา
มหาสมมุติราช และละเพศฤาษีออกเปนราชปุโรหิตสั่งสอนพระเจามหาสมมุติราช มโนสาร
นองชายก็ละเพศฤาษีออกทําราชการดวย พระเจาสมมุติราชจึงตั้งใหมีหนาที่ตัดสินคดีความ
ครั้นอยูมาเพลาวันหนึ่ง พระภัทธะระดาบศนั้นก็เหาะไปยังขอบจักรวาฬ ไป
เขียนเอาอักษรอันเปนเภทางคประกรแลอาคมเวททั้งปวงไดแลว กลับมาภามะโนสาร
ดาบศผูนองชายไปยังสํานักนิสมเดจพระเจามหาสมมุติราช ถวายคําภีรเภทางค
ปรกรแลอาคมเวทนั้นไว สวนตัวภัทธะระดาบศก็ละเภทฤๅษีออกเปนราชปโรหิตสั่ง
สอนสมเดจพระเจามหาสมมุติราช ฝายมโนสาระดาบศก็ตามพี่ชายออกทํา ราชการ
ดวย จึ่งสมเดจพระเจามหาสมมุติราชตั้งมโนสารนั้นใหเปนใหญในที่บังคับบัญชากิจ
คดีมนุษทังปวง แลมโนสารอํามาตยบังคับเนื้อความทังปวงโดยยุติธรรม แลเทวดา
ทังหลายก็ปรายสุวรรณรัชฏะเขาตอกดอกไมเปนเครี่องสการบูชาแกมะโนสารอํา
มาตยนั้น (พระธรรมสาตร 1.12)
อยูตอมามโนสารอํามาตยไดตัดสินคดีสวนแตงไมยุติธรรม คนทั้งหลายติเตียนวามี
อคติ 4 ประการ เทวดาก็ไมเคารพบูชาดังแตกอน จึงเกิดความละอาย หนีไปบวชเปนฤาษี และ
บําเพ็ญเพียรจนมีฤทธิ์ ดวยความคํานึงที่จะใหผูเปนพระมหากษัตริยกอปรดวยทศพิธราชธรรม จึง
เหาะไปจดจําคัมภีรพระธรรมสาตรที่กําแพงจักรวาล เปนภาษาบาลี มีพื้นที่ขนาดเทากายชางส าร
กลับมาแตงเปนคัมภีรพระธรรมสาตร ดวยเหตุฉะนั้น คัมภีรพระธรรมสาตรอันเปนหลักใหญแหง
ธรรม (สมุหบดีธรรม) จึงชื่อวา มโนสาร
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ครั้นอยูมาบุรุษสองคนกระทําไร แตงใกลกัน เมื่อปลูกแตงนั้นเอา ดินภูลเปนถนน
กลาง แตงก็เลิ้อยพาศพานขามถนนเขาติดเนี่องเปนอันเดียวกัน เมี่อเปนผลนั้นบุรุษ
ทังสองตางคนตางเกบแตง จึ่งเกีดวิวาทวาทาภากันมายังมะโนสาระอํามาตยให
บังคับคดีนั้น มะโนสาระอํามาตยจึ่งบังคับวา ไรแตงมีถนนกลาง แลแตงอยูในไรของ
ผูใดก็เปนของผูนั้น มะโนสารอํามาตยบั งคั้บคดีไมเปนธรรม บุรุษผูหนึ่งมิเตมใจจึ่ง
เอาคดีไปกราบทูลแกพญาสมมุติราชๆ จึ่งใชอํามาตยผูหนึ่งไปพิจารณาตนแตงอัน
ขามถนนนั้น จึ่งอํามาตยผูนั้นเลีกตนแตงขึ้นดูไปตามปลายยอด จึ่งกลับเอายอดมา
ไวตามตน บุรุษทังสองก็สรรเสีรญสมเดจพระเจามหาสมมุติราชวาพระองคบั งคับ
บัญชาเปนธรรมแล แลมนุษทังหลายติฉินนินทามะโนสารอํามาตยวาถึ งแกอะคติ 4
ปรการบังคับคดีมิเปนธรรม เทวดาจึ่งไมสการบูชาดั่งแตกอนนั้น ดวยมะโนสาร
อํามาตยกอบปรดวยอกุศลจิตร มโนสารอํามาตยจึ่งดําหริวาเรานี้มีสันดานกอบปร
ดวยโมหาคติ ครั้นรําพึงดั่งนั้นก็สังเวศสหลดจิ
ตรคิดอับประหยดอดสูแกหมูมนุษ
ทังหลาย แลวหนีออกไปบ วดเปนฤๅษีจําเรีญภาวนาก็ไดอภิญา 5 อรรฐสมาบัดิ 8 รู
วารจิตรแหงมนุษทังปวง เหดุดั่งนั้น มนุษทังปวงก็ยินดีดวยมะโนสารฤๅษีๆ มีความ
วิตกที่จะใหพระมหากระษัตรเจากอบปรดวยทศพิธราชธรรม 10 ปรการ จึ่งเหาะไป
ยังกําแพงจักรวาฬ เหนบาฬีคําภีรพระธรรมสาตรอันคําภีรภาพเปนลายลักษณอักษร
ปรากฎิอยูในกําแพงจักรวาฬมีปะริมณฑลที่เทากายคชสาร มะโนสารฤๅษีจึ่งกําหนด
บาฬีนั้นเเมนยําจําไดแลวกลับมาแตงเปนคําภีรพระธรรมสาตร
เหดุดั่งนั้น คําภีรพระธรรม สาตรนิ้เปนสมุหบดีธรรมชื่อมโนสาร (พระธรรมสาตร
1.11-1.13)
นิทานปรัมปราอํามาตยมโนสารนี้นําเคาเรื่องมาจากพระธรรมศาสตรสายมอญพมา
แตมีการดัดแปลงเพิ่มเติม2 โดยแยกความหมายที่แสดงไดดังนี้
1. ทาวมหาพรหมองคหนึ่งจุติจากพรหมโลกลงมาเกิดในตระกูลมหาอํามาตยของ
พระเจามหาสมมุติราช เห็นมนุษยวิวาทกันเกิดความเสียหายมากมา ย ปรารถนาจะใหพระเจา
สมมุติราชตั้งอยูในทศพิธราชธรรม จึงไปบําเพ็ญเพียรในปาหิมพานต ในจักรวาลพุทธศาสนาทาว
มหาพรหมอยูในพรหมโลกซึ่งเปนสถานที่ที่ผูบําเพ็ญเพียรสมาธิจนไดถึงฌานที่ 4 มาเสวยผลบุญ
อยู เมื่อมาจุติหลังเสวยผลบุญแลวเปนมหาอํามาตยของพระเจามหาสมมุติ ราช และเปนผู

2

เรื่องกรณีสวนแตงของพมา โปรดดู Richardson (1847, pp. 23-24)
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ปรารถนาใหพระองคตั้งอยูในทศพิธราชธรรมจึงไปบําเพ็ญเพียรในปาหิมพานตเพื่อหาหนทางไมให
มนุษยขัดแยงกันจนเกิดความเสียหาย ทั้งนี้ ทาวพรหมโลกอยูในพรหมโลกชั้นรูปพรหม ซึ่งเปนภูมิ
ของผูบรรลุธรรมขั้นสูงรองมาจากขั้นสูงสุดคืออรูปพรหม แสดงถึงจุดกําเนิ ดจากผูมีธรรมขั้นสูงใน
พุทธศาสนา
2. ฤาษีมหาอํามาตยมีบุตรกับนางเทพคนธรรพกินรีดวยกัน 2 คน คนพี่ชื่อ ภัทระ คน
นองชื่อ มโนสาร ทั้งสองคนตางมีสติปญญาดี บิดามารดาใหบวชเปนฤาษี บําเพ็ญเพียรจนมีฤทธิ์
สําหรับ “ภัทระ” นั้นในภาควตะปุราณะ สกันธะ(บท)ที่ 4 เปนบุตรของนางศะตะรูปา
บุตรีผูหนึ่งของพระสวายัมภูวะมะนุ (Mani, 1993, p. 108) ในคัมภีรมนูธรรมศาสตรของฮินดู พระ
สวายัมภู (ผูมีอยูดวยตนเอง) เปนพระมนู (มะนุ) องคแรกที่พระพรหมสรางขึ้นมา (สวายัมภูวะ
มะนุ) เปนผูสรางจักรวาลและทุกสิ่งขึ้นมา รวมทั้งวรรณะทั้ง 4 และพระธรรมศาสตรที่วรรณะทั้ง 4
ตองปฏิบัติตาม (ปภัสสร, 2539, น. 15, 47; Mani, 1993, p. 483)
สวน “มโนสาร” เปนการเลียนแบบคําวา “มนู” ดังไดกลาวมาแลววา “มนู” ในภาษา
สันสกฤตเปน มะนุ มาจากรากคําวา มนฺ แปลวา คิด เติมปจจัย อุ แปลวา การคิด ปญญา ความ
ฉลาด และ สิ่งมีชีวิตที่คิด ซึ่งก็คือ มนุษย (Monier-Williams, 1993, p. 784) คําวา “มโนสาร” ใน
ภาษาบาลี มาจาก “มะโน” มีรากศัพทมาจาก มนฺ แปลวา คิด เชนเดียวกับภาษาสันสกฤต เติม
ปจจัย โอ แปลวา ใจ (Rhys Davis & Stede, 1993, p. 520) กับคําวา “สาระ” แปลวา สาระสําคัญ
(Rhys Davis & Stede, 1993, p. 705) รวมแลวก็คือ สาระสําคัญของใจ ซึ่งก็หมายถึง ภูมิปญญา
ความเฉลียวฉลาด อันเปนสาระที่สําคัญที่สุดของมนุษย เชนเดียวกับความหมายของคําวา “มนู”
ดังนั้น มโนสาร จึงหมายถึง ผูมีภูมิปญญาความเฉลียวฉลาดอันเปนแบบอยางของมนุษย
เชนเดียวกับพระมนู
เมื่อ ภัทระ กับ มโนสาร เปนพี่นองกัน ภัทระเปนพี่ มโนสารเปนนอง ก็หมายความวา
มโนสารก็มีเชื้อสายสืบเนื่องไปถึงพระสวยัมภู เชนเดียวกับพระมนูในพระมนูธรรมศาสตร
3. พระภัทระดาบสเหาะไปคัดลอกคัมภีรเภทางคปกรณและอาคมเวททั้งปวงที่ขอบ
จักรวาล ไป ถวายแดพระเจามหาสมมุติราช และละเพศฤาษีออกเปนราชปุโรหิตสั่งสอนพระเจา
มหาสมมุติราช
คัมภีรเภทางคปกรณนั้นหมายถึง เวทางคปกรณ ไดแก ศาสตรประกอบ
(อังคะ)
ตางๆ ของพระเวท (เวทางคะ = เวทะ + อังคะ) ที่เรียนรูเพื่อความเขาใจพระเวทและปฏิบัติตาม
พิธีกรรมในพระเวทไดอยางถูกตอง ไดแก ปกรณ (คัมภีร) 6 เรื่องคือ (1) คัมภีรศิกษา วาดวยการ
ออกเสียงคําที่ถูกตอง (2) คัมภีรฉันทะ วาดวยฉันทลักษณในการประพันธ (3) คัมภีรไวยากรณ วา
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ดวยกฎเกณฑการใชภาษาสันสกฤต (4) คัมภีรนิรุกตะ วาดวยความหมายของคําที่ถูกตอง (5)
คัมภีรชโยติศ วาดวยโหราศาสตรเพื่อกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการประกอบพิธี (6) คัมภีรกัลปะ
วาดวยการประกอบพิธีกรรมตามพระเวท (Monier-Williams, 1993, p. 1016)
คัมภีรอาคมเวท ไดแก ความรู (เวทะ) ตามประเพณีที่ตกทอดมา (อาคะมะ) ซึ่งอยู
นอกความรูที่สืบทอดมาจากพระเวทโดยตรง แตก็ถือวาสืบเนื่องมาจากพระเวท และมีความสําคัญ
ทัดเทียมกับพระเวท แบงออกเปน 3 กลุม (ตามนิกาย) คือ ไวษณวะ ไศวะ และศักตะ ทุกกลุมมี
เนื้อหาประกอบดวย ฌานะ (ความรูที่นําไปสูการปลดปลอย), โยคะ (การทําสมาธิ), กฤตยะ (การ
กระทําตางๆ เชน การสรางวิหาร เทวรู ป ฯลฯ ), และ จรรยะ (การปฏิบัติตางๆ เชน วิธีการบูชา
ประจําวัน ในเทศกาล ฯลฯ) (Datta, 1987, p. 94)
คัมภีรเวทางคปรกณกับคัมภีรอาคมเวทประกอบกันเปนองคความรูของศาสนาฮินดู
ที่สมบูรณทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติซึ่งผูที่เปนฮินดูที่แทจริงจะขาดมิได และตางก็มาจากขอ
บ
จักรวาล หมายถึงเปนความรูศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากการเปดเผยของพระเจา (ศรุติ) ดังนั้นเมื่อพระ
ภัทระดาบสมาเปนราชปุโรหิตถวายความรูเหลานี้แดพระเจามหาสมมุติราช ก็แสดงวาพระเจามหา
สมมุติราชทรงความรูในพระเวททั้งสิ้น
4. มโนสารก็ไดละเพศฤาษีออกทําราชการพรอมกั บพี่ชาย ไดเปนอํามาตยมีหนาที่
ตัดสินคดีความ แตไดตัดสินคดีสวนแตงไมยุติธรรม คนทั้งหลายติเตียนวามีอคติ 4 ประการ เทวดา
ก็ไมเคารพบูชาดังแตกอน จึงเกิดความละอาย หนีไปบวชเปนฤาษี และบําเพ็ญเพียรจนมีฤทธิ์ ดวย
ความคํานึงที่จะใหผูเปนพระมหากษัตริยกอปรดวยทศพิ ธราชธรรม จึงเหาะไปจดจําคัมภีรพระ
ธรรมศาสตรที่กําแพงจักรวาล เปนภาษาบาลี มีพื้นที่ขนาดเทากายชางสาร กลับมาแตงเปนคัมภีร
พระธรรมศาสตร ดวยเหตุฉะนั้น
คัมภีรพระธรรมศาสตรอันเปนหลักใหญแหงธรรม จึงชื่อวา
มโนสาร
มโนสารอํามาตยไปนําพระธรรมศาสตรเปนภาษาบาลี มาจากกําแพงจักรวาล ทั้ง
ภาษาบาลีและกําแพงจักรวาลลวนแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระธรรมศาสตรไทย
ภาษาบาลีเนนความหมายทางศาสนาพุทธวามีศักดิ์สิทธิ์เทากับพระไตรปฎกที่เขียน
ดวยภาษาบาลี
กําแพงจักรวาลเนนความหมายเปนกฎระเบียบธรรมชาติแหงจักรวาล และยัง
หมายความวาพระธรรมศาสตรนั้นมีอยูแลวในจักรวาล ไมใชสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ดังนั้นมนุษยไม
อาจแกไขได และตองปฏิบัติตาม
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คัมภีรพระธรรมศาสตรไทยเปนหลักแหงธรรมและมีชี่อวา มโนสาร นั้นเปนความ
พยายามที่จะสรางความหมายวาเปนศาสตร หรือหลักใหญแหงธรรมะ และมีชื่อวา
มโนสาร
ธรรมศาสตร ใหเหมือนกับชื่อพระมนูธรรมศาสตร
สรุปไดวา ที่มาของอํานาจทางกฎหมายของพระธรรมศาสตรไทยมี 2 แหลง คือ
1. กฎระเบียบของจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากกําแพงจักรวาล ซึ่งเปนแหลงที่มา
เดียวกันกับพระเวทของศาสนาฮินดู แตไดปฏิเสธวาไมใชเปนอันเดี ยวกับของฮินดู เพราะแมความรู
จากพระเวททั้งหมด (เวทางคปกรณและอาคมเวท) ก็ยังไมอาจชวยใหพระเจาสมมุติราชอํานวย
ความยุติธรรมใหกับราษฎรได จึงตองไปเอาพระธรรมศาสตรมาจากกําแพงจักรวาลอีกตางหาก
2. พระไตรปฎกในศาสนาพุทธ ดวยพระธรรมศาสตรอยูในรูปภาษาบาลีอันเปน
ภาษาศักดิ์สิทธิ์ที่จารึกพระไตรปฎกไว จนมีคําเรียกพระไตรปฎกวา พระบาลี และมโนสารตองการ
ใหพระเจาสมมุติราชตั้งอยูในทศพิธราชธรรม (ธรรมะแหงกษัตริย 10 ประการของพุทธศาสนา) จึง
ไดไปนําเอาพระธรรมศาสตรที่เปนภาษาบาลีมา และมโนสารเองก็สืบเชื้อสายมาจากทาว
มหาพรหม ผูสถิตอยู ณ พรหมโลก ตามจักรวาลวิทยาของพุทธศาสนา อีกทั้งชื่อ มโนสาร เองก็
หลีกเลี่ยงที่จะใชชื่อพระมนู (เหมือนกับที่มอญใช) แตใชคําที่มีความหมายเหมือนกันแทน เพื่อ
ปฏิเสธความเกี่ยวพันกับพระมนูธรรมศาสตรที่เปนของศาสนาฮินดูโดยตรง แตเกี่ยวพันกันโดยออม
คือเปนกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันแตเปนของศาสนาพุทธ
ความสัมพันธระหวางอํานาจทางการเมืองและอํานาจทางกฎหมาย
อํานาจทางกฎหมายผูกพันกับอํานาจทางการเมืองที่มีธรรมะ
หลังจากนําพระธรรมศาสตรมาถวายพระเจามหาสมมุติราชแลว มโนสารฤาษีก็ สั่ง
สอนพระเจามหาสมมุติราช ใหตั้งอยู ในราชธรรม 10 ประการ รักษาศีล 5 เปนปรกติ รักษาศีล 8
เปนอุโบสถศีล เมตตากรุณาแกสัตวทั้งปวง ทรงอุตสาหะคํานึงถึงคัมภีรพระธรรมศาสตรอยูเสมอ
(พระธรรมสาตร 1.13) แสดงวา กษัตริยตองประพฤติทศพิธราชธรรม อันเปนธรรมะของกษัตริย
แลวยังตองรักษาศีลทั้งหลายในฐานะที่เปนอุบาสกผูเปนพุทธมามกะที่เครงครัด มีเมตตากรุณาตอ
สรรพสัตวในปกครอง ซึ่งมีลักษณะเปน ธรรมราชา หรือกษัตริยผูทรงธรรม ตามคติของพุทธศาสนา
และตองคํานึงถึงพระธรรมศาสตร (กฎหมาย) อยูเสมอ หมายความวา ตองปฏิบัติตามกฎหมาย
อยางเครงครัดดวย
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1.13-14) คือ

ใชอํานาจทางกฎหมายเพื่อบรรลุผลใหแกอํานาจทางการเมือง
ตอจากนั้นยังใหพระเจาสมมุติราชทรงประพฤติธรรม 4 ประการ (พระธรรมสาตร

1. “พิจารณาซึ่งความชอบ ความผิด แหงผูกระทํา ใหเปนประโยชน และมิไดเปน
ประโยชนแกพระองค” หมายถึง ใหพิจารณาวาผูใดทําคุณความดีที่ เปนประโยชนแกกษัตริย ผูใด
ทําความชอบเพื่อตน ไมมีประโยชนแกแผนดิน
2. “ทะนุบํารุงซึ่งบุคคลผูมีศีลสัจ” หมายถึง สนับสนุนคนดีมีศีลธรรม ถือความสัตย
3. “ประมูลมาซึ่งพระราชทรัพยโดยยุติธรรม” หมายถึง การไดพระราชทรัพยมาโดย
การตอบแทนที่เหมาะสม ไมใหใชอํานาจ ยึดเอามาโดยไมใหคาตอบแทน ขอนี้เปนการคํานึงถึง
คุณคาของราษฎร แมกษัตริยจะเปนเจาของทุกสิ่งทุกอยางในแผนดิน แตสิ่งที่ราษฎรไดเสียกําลัง
ลงแรงกายแรงใจไป ถากษัตริยตองการนํามาใชประโยชน ตองตอบแทนราษฎรใหสมกับที่ไดลงทุน
ไปดวย
4. “รักษาพระนครราชสีมาใหสุขเกษมโดยยุติธรรม” หมายถึง ดูแลบานเมืองใหมี
ความสุขดวยความยุติธรรม
ทั้ง 4 ขอนี้เปนการกําหนดหนาที่ของกษัตริย ซึ่งมีลักษณะเปนทั้งขอแนะนํา (ขอ 1, 2)
ขอหามหรือขอจํากัดแหงอํานาจ (ขอ 3) และเปาหมาย (ขอ 4) คือ การใชอํานาจทางการเมืองให
บรรลุผล (ความสุขของราษฎร) ดวยอํานาจทางกฎหมาย (ความยุติธรรม)
การใชอํานาจทางกฎหมายของกษัตริยโ ดยตรง
ถัดมายังใหพระเจาสมมุติราชทรงประพฤติราชกิจตามประเพณี ซึ่งเปนพระจริยวัตร
ประจําวันวาเวลาใดทรงประกอบพระราชกิจอันใดตลอดทั้งวัน (พระธรรมสาตร 1.14) ที่นาสนใจ
คือ มัชฌิมยาม (22-1 น.) อันเปนเวลากอนทรงบรรทม ก็ทรงศึกษาจารีตประเพณีเรื่องความ
ยุติธรรม และเวลากลางวัน เสด็จไปยังศาลวินิจฉัยคดีความ พรอมดวยหมูมุขมนตรีกวีราชปุโรหิต
โหราจารยผูอยูในศีลสัจ ดํารงพระทัยฟงอรรถคดีซึ่ง กระลาการ (ตุลาการ) พิจารณาโดยใชความ
ยุติธรรมเปนแวนแกว คัมภีรพระธรรมศาสตรเปนพระเนตร ดูเทศกาลบานเมือง (ความเหมาะสม
กับกาลสมัย) โดยสมควรแลวจึงเอาพระกรเบื้องขวา คือพระสติสัมปชัญญะ ทรงพระขรรคแกวคือ
พระวิจารณปญญา วินิจฉัยตัดขอคดีอาณาประชาราษฎรทั้งปวงโดยยุติธรรม
(พระธรรมสาตร
1.13-14) แสดงวาในการวินิจฉัยคดีความตองใชทั้งความยุติธรรม, ตัวบทกฎหมาย (พระ
ธรรมศาสตร), ความเหมาสมกับกาลสมัย (เทศกาลบานเมือง), สติ (พระสติสัมปชัญญะ) และ
ปญญา (วิจารณปญญา)
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หลังจากกลาวถึงลักษณะตุลาการและมูลคดีทั้ง 39 ประการรวมทั้งสาขาคดีแลว ได
กลาวถึงกษัตริยที่จะตรากฎหมายตามสาขาคดี อันไดแก ลักษณะ พระราชกําหนด บทพระอัยการ
และพระราชบัญญัติ วา เปนอิสรภาพในบวรเศวตฉัตร กอปรดวยศีลสั ตยวัตรปฏิบัติเปนอันดี มี
สติสัมปชัญญะและพระวิจารณญาณ มีพระราชหฤทัยประสงคจะใหพระนครขอบเขตขัณฑสีมาใน
พระราชอาณาจักร จําเริญสุ ขสถาพรเกษมสําราญ มีความปรารถนาจะใหเปนหิตานุหิตประโยชน
ทั่วทวยราษฎรทั้งปวง ทรงพระอุสาหะพิจารณาคํานึงตามคัมภีรพระธรรมศาสตร แลวมี
พระราชบัญญัติ ดัดแปลงตกแตงตั้งเปนพระราชกําหนดบทพระอัยการไวโดยมาตราเปนอันมากทุก
ทุกลําดับกษัตริยมาตราบเทาทุกวันนี้ (พระธรรมสาตร 1.28) แสดงวา กษัตริยมีอํานาจในการออก
กฎหมายตามหัวขอมูลคดีทั้ง 39 ประการออกมาเปนสาขาคดีตางๆ เพื่อความสงบสุขของราษฎร
ไดโดยไมจํากัด ดวยเหตุนี้พระธรรมศาสตรไทยจึงมีเฉพาะหัวขอหมวดของกฎหมายทั้งหมด แลว
แยกสาขาคดีตางๆ ออกจากตัวพระธรรมศาสตรออกเปนพระไอยกา รลักษณะตางๆ ที่อางตาม
หัวขอหมวดในพระธรรมศาสตรแตละขอ เนื่องจากสาขาคดีจะตองขยายตัวออกไปอีกมาก แตพระ
ธรรมศาสตรจะไมมีการเปลี่ยนแปลง
กษัตริยใชอํานาจทางกฎหมายผานผูพิพากษาตุลาการ
พระธรรมศาสตรไทยกําหนดลักษณะผูจะเปนผูพิพากษาตุลาการวาจะตองไมมีอคติ
4 ประการคือ รัก โกรธ กลัว และหลง ในการพิจารณาคดีความ (พระธรรมสาตร 1.15) แลวแสดง
เหตุ (หลัก) แหงตุลาการ (กระลาการ) ในการทําหนาที่ 24 ประการ และมูลคดีแหงผูพิพากษาและ
ตุลาการ (กระลาการ) อีก 10 ประการ ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการยุติธรรม
ทั้งหมด (พระธรรมสาตร 1.19-24) ในตอนทายของพระธรรมศาสตรไทยตอจากเรื่องสาขาคดี
กลาวถึงผูพิพากษาและตุลาการผูจะทําหนาที่ตัดสินคดีความแทนกษัตริยวา เปน แวนแกวอันวิเศษ
ฉลองพระเนตรพระมหากษัตริย และใหตั้งตนไวใหพระองควางพระทัยตางพระเนตรพระกรรณ
ไมใหมีอคติ 4 ประการ อุตสาหะหมั่นเพียรศึกษาไตถามใหเขาใจในพระธรรมศาสตรอยางถองแท
แมนยําในตัวบทกฎหมาย ใหมีความซื่อสัตยและเปนพุทธมามกะที่เครงครัด มีจิตเมตตานําหนา
ตอสัตวทั้งปวง และมีกตัญุตาสวามิภักดิ์ จงรักในพระมหากษั ตริยซึ่งเปนจาวแหงตน สนอง
คุณทานดวยการตัดสิ นคดีความของราษฎรใหบานเมืองมีแตความสงบสุข (พระธรรมสาตร 1.2931) แสดงถึงการใชอํานาจทางกฎหมายของกษัตริยผานผูพิพากษาตุลาการ
สรุปความสัมพันธระหวางอํานาจทางการเมืองกับอํานาจทางกฎหมายไดวา
1. การใชอํานาจทางกฎหมายอยูภายใตการใชอํานาจทางการเมืองที่มีธรรมะ โดย
กษัตริยผูประพฤติธรรม และรักษากฎหมายอยางเครงครัด
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2. การใชอํานาจทางกฎหมายเปนการสนองเปาหมายของอํานาจทางการเมือง เพื่อ
ความสงบสุขของราษฎร
3. ผูมีอํานาจทางการเมืองสามารถใชอํานาจทางกฎหมายตัดสินคดีความไดโดยตรง
โดยคํานึงถึงความยุติธรรม ตัวบทกฎหมาย ความเหมาสมกับกาลสมัย สติ และปญญา
4. ผูมีอํานาจทางการเมืองออกกฎหมายไดภายใตขอจํากัด ตามหมวดหมูที่กําหนด
ไวในพระธรรมศาสตรเทานั้น แตสามารถตรากฎหมายที่สอดคลองกับหมวดหมูนั้นเพื่อประโยชน
สุขของราษฎรไดไมจํากัด
5. ผูมีอํานาจทางการเมืองใชอํานาจทางกฎหมายผานผูพิพากษาตุลาการ โดยผูทํา
หนาที่แทนกษัตริยจะตองไมมีอคติ 4 ประการคือ รัก โกรธ กลัว และหลง ในการพิจารณาคดีความ
มีความซื่อสัตย มีธรรมะ และตองขยันหมั่นเพียรศึกษาทําความเขาใจกฎหมายใหถองแท แมนยํา
เพื่อสนองคุณกษัตริยดวยความจงรักภักดี ใหราษฎรมีแตความสงบสุข
แนวคิด “ธรรม” “กฎหมาย” และ “การเมือง” ในพระธรรมศาสตรไทย
พระธรรมศาสตรไทยแสดงแหลงที่มาวาเปนกฎระเบียบของจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์ที่มา
จากกําแพงจักรวาล ซึ่งเปนแหลงที่มาเดียวกันกับพระเวทของศาสนาฮินดู แตไดปฏิเสธวาไมใชเปน
อันเดียวกับของฮินดู เพราะแสดงตัวว าเปนภาษาบาลีเชนเดียวกับพระไตรปฎก ดังนั้น “ธรรมะ” ที่
เปนกฎระเบียบของจักรวาลจึงเปนไปตามกฎธรรมชาติในพุทธศาสนา ซึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ หลัก
กรรม
ฉะนั้นพระธรรมศาสตรไทยจึงใชแนวคิด “ธรรมะ” ตามพระธรรมศาสตรมอญที่นับถือ
พุทธศาสนาเชนเดียวกัน คือ
1. ยังคงความหมายกฎของจักรวาลที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูไว แตปฏิเสธอยาง
ชัดเจนวาไมใชของศาสนาฮินดู เพียงแตเชื่อมโยงวามาจากแหลงที่ศักดิ์สิทธิ์เชนเดียวกัน ที่มนุษย
ไมไดทําขึ้นมาเอง
2. กฎระเบียบของจักรวาลนั้นหมายถึงหลักกฎแหงกรรมในพุทธศาสนา อันเปน
หลักการที่มีอยูแลวในธรรมชาติ แตไมมีจุดมุงหมายที่จะนํามาบังคับใชในวัตถุประสงคทางศาสนา
โดยตรง
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3. ความหมาย “หนาที่” ของทุกคนในสังคมของศาสนาฮินดู ถูกลดลงมาเปน “ความ
ยุติธรรม” ซึ่งเปนหนาที่เฉพาะของกษัตริยเพื่อความสงบสุขของราษฎร โดยกษัตริยผูปฏิบัติธรรม
หรือธรรมราชา
แนวคิด “กฎหมาย” ในพระธรรมศาสตรไทย
จากแนวคิด “ธรรมะ” ที่หมายถึง หลักกรรม และ ความยุติธรรม ทําใหแนวคิด
“กฎหมาย” ในพระธรรมศาสตรไทย คือ
1. การอํานวยความยุติธรรมเปนการปฏิบัติหนาที่ของกษัตริย เพื่อความสงบสุขของ
สังคมอันเปนเปาหมายทางการเมือง ไมใชทางศาสนา
2. การใชกฎหมายตองมีศีลธรรมกํากับ โดยกษัตริยผูใชกฎหมายตองปฏิบัติธรรม
และใชกฎหมายโดยเครงครัด หมายถึง การใชกฎหมายโดยผูมีศีลธรรมจรรยากํากับ
3. การใชอํานาจทางกฎหมายตัดสินคดีความตองพิจารณาถึงความยุติธรรม ตัวบท
กฎหมาย ความเหมาสมกับกาลสมัย สติ และปญญา หมายถึง ตองใชสติปญญาพิจารณาความ
ยุติธรรมของกฎหมายใหเหมาะสมกับยุคสมัย แสดงวา กฎหมายตองปรับตัวใหทันกับสถานการณ
ของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
4. การออกกฎหมายอยูภายใตขอจํากัด ตามหมวดหมูหลักการที่กําหนดไวลวงหนา
เทานั้น แตสามารถตรากฎหมายที่สอดคลองกับหม วดหมูหลักการที่กําหนดไวลวงหนานั้นเพื่อ
ประโยชนสุขของราษฎรไดโดยไมจํากัด หมายถึง การออกกฎหมายตองไมขัดกับหลักการที่วางไว
ลวงหนาแลว
5. ผูใชอํานาจทางกฎหมายแทนผูมีอํานาจทางการเมือง ซึ่งไดแกผูพิพากษาตุลาการ
จะตองไมมีอคติ 4 ประการคือ รัก โกรธ กลัว แ ละหลง ในการพิจารณาคดีความ มีความซื่อสัตย มี
ธรรมะ หมายถึง ตองเปนผูมีศีลธรรมจรรยาที่ดี และตองมั่นศึกษาแสวงหาความรูเพื่อความเขาใจ
กฎหมายอยางถองแทและแมนยํา เพื่อสนองเปาหมายทางการเมือง และตองใชธรรมะกํากับใน
การใชกฎหมายเชนเดียวกับผูมีอํานาจทางการเมือ ง
แนวคิด “การเมือง” ในพระธรรมศาสตรไทย
1. ที่มาของอํานาจทางการเมือง
1.1 ความยินยอมพรอมใจกันของราษฎร โดยเลือกแตงตั้งผูใชอํานาจทาง
การเมืองจากคุณสมบัติความสามารถที่จะทําหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยได
1.2 การสืบเชื้อสายของผูที่เคยขึ้นมามีอํานาจทางการเมืองมาแตเดิม
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1.3 การใชกําลังยึดอํานาจทางการเมืองมาไดจนเปนใหญเหนือผูอื่นโดยอาศัย
บุญและบารมีที่สั่งสมมา ไมตองอาศัยความเห็นชอบจากคนสวนใหญ และไมตองสืบเชื้อสาย
กษัตริยมาแตเดิม
2. เปาหมายของอํานาจทางการเมือง คือ ความสงบเรียบรอยของบานเมืองและ
ความสุขของราษฎร
3. การใชอํานาจทางการเมืองเพื่อสนองเปาหมายทางการเมืองกระทําไดโดย
3.1 ดวยความยุติธรรม และมีศีลธรรมเปนเครื่องกํากับ หมายถึง มีหลักธรรม
ทางพุทธศาสนาเปนเครื่องแนะแนวทาง
3.2 อาศัยกฎหมายเปนเครื่องมือในการบรรลุเปาหมายทางการเมืองเปนหลัก
3.3 การใชอํานาจทางการเมืองในดานการใชอํานาจทางกฎหมายนั้น
3.3.1 ผูมีอํานาจสามารถกระทําไดโดยตรง หรือโดยใหบุคคลอื่นเปน
ผูใชอํานาจแทน
3.3.2 ผูมีอํานาจสามารถออกกฎหมาย ซึ่งเปนการใชอํานาจทาง
กฎหมายนั้น ตองยึดถือแนวทางหลักการที่กําหนดไวแลว
3.3.3 การใชกฎหมายนั้นตองพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพการณของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ
แนวคิด “ธรรมะ” ในพุทธศาสนา
การใชอํานาจทางการเมืองและอํานาจทางกฎหมายในพระธรรมศาสตรไทยตองมี
ศีลธรรมมากํากับ และอางแหลงที่มาจากหลักการ “ธรรมะ” ของพุทธศาสนา ทั้งจากการไดอํานาจ
ทางการเมือง ทั้งจากพระเจ ามหาสมมุติราชกับกษัตริยผูประพฤติธรรม หรือธรรมราชา รวมทั้งการ
อาศัยบุญบารมีในการยึดอํานาจ และอํานาจทางกฎหมายจากกฎของจักรวาล ซึ่งหมายถึงหลัก
กรรม ดังนั้นจึงควรจะพิจารณา “ธรรมะ” ของพุทธศาสนาที่เปนหลักการของอํานาจทางการเมือง
และกฎหมายในพระธรรมศาสตรไทย ดังนี้
“ธรรมะ” ของพุทธศาสนานั้นเรียกวา พุทธธรรม ซึ่งแยกออกเปน 2 สวนคือ สัจธรรม
กับ จริยธรรม (พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2549, น. 10)

142
1. สัจธรรมเปนสวนแสดงสภาวะหรือรูปลักษณะตัวจริง หมายถึง คําสอนเกี่ยวกับ
สภาวะของสิ่งทั้งหลาย หรือธรรมชาติและความเปนไปโดยธรรม ดาของสิ่งทั้งหลาย หรือกฎ
ธรรมชาตินั่นเอง
2. จริยธรรมเปนฝายขอประพฤติปฏิบัติทั้งหมด หมายถึง การถือเอาประโยชนจาก
คามรูความเขาใจในตัวสภาพและและความเปนไปของสิ่งทั้งหลาย หรือการรูกฎธรรมชาติแลว
นํามาใชในทางที่เปนประโยชน
ดังนั้น “ธรรมะ” ในพุทธศาสนาจึงมี 2 ความหมาย คือ สัจธรรม หรือกฎธรรมชาติ
จริยธรรม หรือการปฏิบัติโดยอาศัยความรูในกฎธรรมชาตินั้น
“ธรรมะ” ในฐานะกฎธรรมชาติ
พุทธศาสนาสอนหลักความจริงวา สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไมวาจะเปนคนสัตว หรือ
สิ่งของ เปนรูปธรรม หรือนามธรรม เปนวัตถุ หรือเปนเรื่องจิตใจ ไม วาชีวิตหรือโลกที่แวดลอมอยูก็
ตามทั้งหมดลวนเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัย ซึ่งเรียกกันวา กฎธรรมชาติ เรียกในภาษาบาลี
วา นิยาม แปลวา กําหนดอันแนนอน ทํานองหรือแนวทางที่แนนอน หรือความเปนไปอันมีระเบียบ
แนนอน เพราะปรากฎใหเห็นวา เมื่อมีเหตุปจจัยอยางนั้นๆ แลว ก็จะมีความเปนไปอยางนั้นๆ
แนนอน ซึ่งมีอยู 5 อยาง คือ (พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2549, น. 152-153)
1. กฎธรรมชาติเกี่ยวกับปรากฎการณฝายวัตถุ (อุตุนิยาม) (physical laws) ไดแก
ความเปนไปของธรรมชาติแวดลอมและความเปลี่ยนแปลงทางวัตถุ โดยเนนที่ความผันแปรที่เนื่อง
ดวยความรอนหรืออุณหภูมิ
2. กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ หรือที่เรียกกันวาพันธุกรรม
(พีชนิยาม)
(biological laws) เชน หลักความจริงที่วาพืชเชนใดก็ใหผลเชนนั้น
3. กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทํางานของจิต (จิตตนิยาม) (psychological laws) เชน
เมื่อสิ่งเรามากระทบประสาทจะมีการรับรูเกิดขึ้น จิตจะทํางานอยางไร เปนตน
4. กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย (กรรมนิยาม) (the law of act and
result) หรือกฎแหงกรรม ไดแก กระบวนการกอการกระทําและการใหผลของการกระทํา หรือ
กระบวนการแหงเจตนจํานง หรือค วามคิดปรุงแตงสรางสรรคตางๆ พรอมทั้งผลที่สืบเนื่องออกไป
อันสอดคลองสมกัน เชน ทํากรรมดี มีผลดี ทํากรรมชั่วมีผลชั่ว เปนตน
5.
กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธและความเปนเหตุเปนผลแกกันของสิ่ง
ทั้งหลาย (ธรรมนิยาม) (the general law of cause and effect) ไดแก ความเปนไปธรรมดา เชน
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วา สิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้น ตั้งอยูและดับไป เปนธรรมดา คนยอมมีความเกิดแกเจ็บตายเปน
ธรรมดา เปนตน ธรรมนิยามนีม้ ีความหมายครอบคลุมกฎธรรมชาติหมดทั้ง 5 ขอดวย
กฎแหงกรรมเปนกฎธรรมชาติที่สําคัญที่สุดตอมนุษย
ในแงของมนุษยแลว
กฎแหงกรรมเปนกฎสําคัญที่สุดเพราะเปนเรื่องของมนุษย
โดยตรง กฎหรือนิยามขออื่นๆ ทั้งหมดเปนเรื่องของธรรมชาติอื่นๆ นอกจากตัวมนุษย แมมนุษยเกิด
จากธรรมชาติและเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ แตมนุษยก็มีวิสัยพิเ ศษสวนหนึ่งที่เปนของตนเอง ซึ่ง
ก็คือกฎแหงกรรมนี้ กรรมคือการกระทําที่มีเจตนา สาระหรือเนื้อแทของกรรมก็คือเจตนาหรือเจตน
จํานง ดังนั้น กฎแหงกรรมจึงครอบคลุมโลกแหงเจตนจํานงและการปรุงแตงสรางสรรคทั้งหมดของ
มนุษย เปนแกนนําในการปรุงแตงชีวิตตนเอ งของมนุษยแตละคน เปนเครื่อง กําหนดแนวทางของ
สังคม และผลงานสรางสรรคทําลายของ มนุษย เปนฐานที่มนุษยอา ศัยกาวเขาไปเกี่ยวของกับกฎ
ธรรมชาติอื่นๆ เพื่อปรุงแตง บังคับควบคุมโลกของธรรมชาติ ดังนั้น โลก จึงเปนไปตามกรรม หรือ
โลกเปนไปเพราะกรรม (พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2549, น. 155)
กฎแหงกรรมเปนกฎธรรมดาแหงความดีความชั่ว ผูทําดีทําชั่ว ยอมไดรับผลดีผลชั่ว
เองตามธรรมดาของเหตุปจจัย หรือตามกฎแหงกรรมนั้น
และกรรมนั้นแสดงออกไดทางกาย
(กายกรรม) ทางวาจา (วจีกรรม) และทางใจ (มโนกรรม)
ความดี เปนคุณคาที่รักษาและสงเสริมคุณภาพของจิต ทําใหจิตใจสะอาดผองใส
บริสุทธิ์ หรือยกระดับใหสูงขึ้น จึงเ รียกวา บุญ เปนสิ่งที่ทําใหเกิดความเจริญงอกงามแกชีวิตจิตใจ
เปนการกระทําที่ฉลาด ดําเนินตามวิถีแหงปญญา เอื้อเฟอแกสุขภาพจิต จึงเรียกวา กุศล
ความชั่ว เปนสภาพที่ทําใหคุณภาพของจิตเสื่อมเสีย หรือทําใหตกต่ําลง จึงเรียกวา
บาป เปนสิ่งที่ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมแกชีวิตจิตใจ ไมเปนไปเพื่อความหลุดพน เปนการกระทําที่
ไมฉลาด ไมเอื้อแกสุขภาพจิต จึงเรียกวา อกุศล (พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2549, น.
765)
การใหผลของกรรมมีตั้งแตระดับในจิตใจ
ทําใหเกิดการปรุงแตงความรูสึกนึกคิด
ระดับบุคลิกภาพ สรางเสริมนิสัย ปรุงแตงลักษณะความประพฤติ ระดับวิถีชีวิตของบุคคล นําความ
เปนไปในชีวิตของบุคคล พบความเสื่อมความเจริญ ระดับสังคม มีผลตอความเปนไปของสังคม
ความรมเย็นเปนสุข ความทุกขยากเดือดรอนรวมกัน (พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2549,
น. 187-188) ทั้งยังมีผลอยางแนนอนไมวาชาตินี้หรือชาติหนา
กรรมตามสภาพที่สัมพันธกับวิบากหรือการใหผล (พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ.
ปยุตฺโต), 2549, น. 160) มีตั้งแต
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1. กรรมดํา มีวิบากดํา ไดแก กรรมทั้งหลายที่มีการเบียดเบียน เชน การทําลายชีวิต
การลักขโมย การประพฤติผิดทางเพศ การพูดเท็จ และการเสพสิ่งมึนเมา (กรรมกิเลส 4)
2. กรรมขาว มีวิบากขาว ไดแก กรรมทั้งหลายที่ไมมีการเบียดเบียน เชน การไม
ทําลายชีวิต การไมลักขโมย การไมประพฤติผิดทางเพศ การไมพูดเท็จ การไมพูดสอเสียด การไม
พูดคําหยาบ การไมพูดเพอเจอ การไมคิดอยากไดของผูอื่น การไมคิด รายตอผูอื่น และ การคิด
ถูกตองตามคลองธรรม (กุศลกรรมบถ 10)
3. กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทั้งขาว ไดแก กรรมทั้งหลายที่มีการเบียดเบียน
บาง ไมมีการเบียดเบียนบาง เชน การกระทําของมนุษยทั่วๆ ไป
4. กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว เปนไปเพื่อความสิ้นกรรม ไดแก เจตนาเพื่อ
ละกรรมทั้งสามอยางขางตน อันนําไปสูจุดมุงหมายของพุทธศาสนาคือนิพพาน (สภาพที่ดับกิเลส
และกองทุกขแลว)
คุณคาทางจริยธรรม
ในเรื่องของ “กรรม” คนทั่วไปมักจะเนนไปยังการกระทําในชาติที่แลวหรือชาติกอนๆ
บาง เ นนไปยังผลคือนึกถึงผลที่ปรากฏในปจจุบันของการกระทําในอดีตบาง เ นนไปยังดานที่
เสียหายเลวรายคือการกระทําชั่วอยางเดียวบาง เ
นนไปยังอํานาจแสดงผลรายของการกระทํา
ความชั่วในชาติกอนบาง ซึ่งไมมีประโยชนในการดําเนินชีวิตใหดีขึ้นกวาเดิม
แนวทางปฏิบัติในทางจริยธรรมของหลักกรรมมีดังนี้ (พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ.
ปยุตฺโต), 2549, น. 213-214)
1. ยึดถือในเหตุผล มองการกระทําและผลการกระทํา ตามแนวทางของเหตุปจจัย ไม
เชื่อสิ่งงมงาย เชน ความศักดิ์สิทธิ์ เปนตน
2. ผลสําเร็จที่ตนตองการ หรือจุดมุงหมายที่ปรารถนา จะสําเร็จไดดวยการลงมือทํา
ดวยการพึ่งตน มีความเพียรพยายาม ไมรอคอยโชคชะตา หรือหวังผลดวยการออนวอนตอปจจัย
ภายนอก
3. รับผิดชอบตอตนเองดวยการงดเวนจากกรรมชั่ว และรับผิดชอบตอผูอื่น ดวยการ
กระทําความดีตอเขา
4. ถือวาทุกคนมีสิทธิโดยธรรมชาติที่จะทําการตางๆ เพื่อแกไขปรับปรุง สรางเสริม
ตนเองใหดีขึ้นไป โดยเทาเที ยมกัน สามารถทําตนใหเลวลงหรือใหดีขึ้น ใหประเสริฐ ไดยิ่งกวาเทวดา
หรือพรหมได
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5. ถือวาคุณธรรม ความสามารถ ความประพฤติปฏิบัติ เปนเครื่องวัด คุณคาความดี
หรือความเลวของมนุษย ไมใชโดยชาติชั้นวรรณะ
6. ถือกรรมเกาเปนบทเรียน และ พิจารณาเขาใจตนเองตามเหตุาล ไมค อยแตโทษ
ผูอื่น คํานึงถึงพื้นฐานของตนเองที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อ แกไขปรับปรุง และวางแผนสรางเสริมความ
เจริญกาวหนาตอไปไดถูกตอง
7. ใหความหวังในอนาคตสําหรับสามัญชนทั่วไป
กฎแหงกรรมระดับโลกียะ
ความรูวาคนมีกรรมเปนของตน (กัมมัสสกตาญาณ) หรือรูวาชีวิตเปนไปตามกฎแหง
กรรม ความรูเกี่ยวกับกรรมในระดับนี้ เปนเพียงความเชื่อที่สอดคลองกับกฎแหงกรรม หรือรูวา
มนุษยจะเปนไปตามกฎแหงกรรมนั้นเทานั้น จัดวาเปน ความเห็นชอบระดับโลกีย
(โลกุตตร
สัมมาทิฏฐิ) คือ ยั งเนื่องในโลก ขึ้นตอโลก เปนความเห็น ความเชื่อ ความเขาใ จเกี่ยวกับโลกและ
ชีวิตที่ถูกตองตามหลักแหงความดี เปนไปตามคลองธรรม หรือสอดคลองกับศีลธรรม ซึ่งเกิดจาก
การหลอหลอมกลอมเกลาของสังคม เกิดจากความรูความเขาใจเหตุผลโดยอาศัยการอบรมสั่งสอน
ปลูกฝงสืบๆ กันมาในสังคม ชวยใหเกิดความประพฤติดีประพฤติชอบ และการดําเนินชี วิตที่ดีงาม
ทําใหสังคมสงบเรียบรอย คนอยูรวมกันรมเย็นเปนสุข
สวนการรูเขาใจตัวกฎแหงกรรม หรือหยั่งรูถึงความเปนไปตามเหตุปจจัยนั้นโดยตรง
จัดวาเปน ความเห็นชอบระดับโลกุตระ (โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ) คือเหนือโลก ไมขึ้นตอโลก เปน
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตถูกตองตามความเปนจริง หรือรูเขาใจตามสภาวะของ
ธรรมชาติ เปนความรูที่จําเปนเพื่อความหลุดพน (พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2549, น.
738)
กฎแหงกรรมที่ปรากฏอยูในพระธรรมศาสตรไทยนั้น เปน “ธรรมะ” ที่ในทางพุทธ
ศาสนาจัดอยูในขั้นความเห็นชอบระดับโลกี ย ซึ่งเปนระดับศีลธรรมของคนทั่วไป ยังไมถึง “ธรรมะ”
ชั้นสูงในขั้นความเห็นชอบระดับโลกุตระ ดังนั้นจึงเปน “ธรรมะ” ในความหมายของคําสั่งสอนของ
พุทธศาสนา อันเปน “จริยธรรม” ซึ่งเปนการปฏิบัติโดยอาศัยความรูกฎธรรมชาตินั้น ในระดับ
ศีลธรรมของคนทั่วไปในสังคม
ศีลและวินัย
จริยธรรมของพุทธศาสนามีคําสั่งสอนสําหรับควบคุมความประพฤติเรียกวา
ศีล
แบงเปน 2 ระดับคือ (พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2549, น. 431)
1. ศีลในแงที่เปนธรรมะ ไดแก หลักความประพฤติระดับกายวาจาและอาชีวะที่นํามา
แนะนําสั่งสอน โดยถือเอาภาวะที่ควรจะมีควรจะ เปนตามธรรมชาติเปนหลัก และผูปฏิบัติตามหรือ
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ฝาฝน ยอมไดรับผลดีหรือชั่ว โดยรับผิดชอบตอกฎธรรมดาของธรรมชาติเองโดยตรง อีกอยางหนึ่ง
หมายถึง การปฏิบัติตามธรรมะขั้นศีลที่กลายมาเปนความประพฤติประจําตัวของบุคคลแลว
2. ศีลในแงที่เปนวินัย ไดแก กฎระเบียบขอบังคั บที่กําหนดวางกันขึ้นเปนบัญญัติทาง
สังคม เพื่อกํากับความประพฤติของบุคค ล ตามความมุงหมายจําเพาะของ กลุมคนหรือชุมชนนั้น
สวนมากมุงสนับสนุนการปฏิบัติตามธรรมะใหแนนแฟนยิ่งขึ้น และผูฝาฝนจะ ตองไดรับโทษตาม
ความรับผิดชอบตอชุมชนหรือสังคมนั้นอีกชั้นหนึ่ง ตางหาก จากผลทางจิตใจตามกฎธรรมชาติ เชน
วินัยของสงฆ อีกอยางหนึ่ง วินัย หมายถึง วิธีฝกใหคนมีศีล
ธรรมะนั้นเปนสวนเนื้อหาและหลักการของความประพฤติและความเปนอยูแบบพุทธ
วินัยเปนภาคปฏิบัติที่นําเอาเนื้อหาและหลักการนั้นไปจัดสรรใหความประพฤติและความเปนอยู
แบบพุทธนัน้ เกิดมีเปนรูปรางจริงจังขึ้น และสามารถแผขยายกวางขวางออกไปในสังคมมนุษย พูด
อีกอยางหนึ่งวา วินัยคือเครื่องมือของธรรม ะสําหรับจัดสรรสังคมหรือชุมชนใหเปนไปตามหลักการ
และความมุงหมายของธรรมะ หรือเปนเครื่องมือสําหรับจัดระบบชีวิตแบบพุทธใหเกิดมีเปนจริงขึ้น
ธรรมะมุงเนื้อหาเนนที่บุคคล วินัยมุงรูปแบบเนนที่ระบบ (พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต),
2549, น. 450)
ศีลจึงเปนระบบการควบคุมชีวิตดานนอกเกี่ยวดวยการแสดงออกทางกายวาจา เปน
ระเบียบวาดวยความสัมพันธกับสภาพแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธระหวางมนุษย
ดวยกัน และรวมไปถึงการดําเนินกิจการตางๆ ของกลุมบุคคลหรือสังคม การจัดสภาพความเปนอยู
และสิ่งแวดลอมใหเรียบรอยและเกื้อกูลแกการดํารงอยูดวยดีของสังคมนั้น และแกควา มผาสุกแหง
สมาชิกทั้งปวงของสังคม อันจะเกื้ออํานวยใหทุกคนสามารถบําเพ็ญสิ่งที่ดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อบรรลุ
จุดหมายสูงสุดของชีวิตตามความตกลงนับถือของพวกตน หรือเพื่อเขาถึงประโยชนและความดี
งามสูงสุดตามอุดมการณของหมูชนนั้น (พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2549, น. 431)
สําหรับสังคมมนุษยโดยทั่วไป พุทธศาสนา ไดแนะนําสั่งสอนหรือเสนอหลักธรรม
หมวดที่นิยมเรียกกันวา ศีล 5 ไวเปนขอกําหนดอยางต่ํา หรือหลักความประพฤติอยางนอยที่สุดใน
ระดับศีล
ถาผูใดตองการเปนชาวพุทธ พุทธศาสนาก็กําหนดเงื่อนไขใหเขารับเอาขอธรรมอยาง
นอย 5 ขอนั้นไปถือปฏิบัติ เมื่อถึงตอนนี้ ธรรมขั้นศีล 5 ขอนั้น ก็ไดชื่อวาเปน สิกขาบท 5 แปลวา
ขอฝกหัดความประพฤติ 5 อยาง ผูที่เปนอุบาสกอุบาสิกามีขอกําหนดความประพฤติอยางต่ําเทานี้
แตถาผูใดมีอุตสาหะจะประพฤติปฏิบัติใหยิ่งขึ้นไปอีก เชน รักษาอุโบสถศีลมีองค 8
ในวันอุโบสถอีกสวนหนึ่งก็ไ ด สิ กขาบทนี่แหละที่ทําใหศีลระดับธรรมกลายมาเปนศีลระดับวินั ย
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เพราะเปนกฎเกณฑสําหรับการไปปฏิบัติธรรมที่วัด และ วินัยก็คือประมวลแหงสิกขาบททั้งหลาย
นั่นเอง
ถึงกระนั้น พุทธศาสนาก็มิไดวางประมวลบทบัญญัติเปนวินัยไวสําหรับใหมวลมนุษย
ทั้งหมดตองปฏิบัติเสมอเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เปนเรื่องของมนุษยหมูหนึ่ง ชุมชนหนึ่ง ห ากเห็น
งาม จะพึงบัญญัติขึ้นใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความมุงหมายของพวกตน โดยอาจ
นําเอาขอธรรมตางๆ ในขั้นศีลซึ่งมีอยูมากมาย มาเลือกกําหนดเปนวินัยบังคับใชแกพวกตน
สําหรับสังคมวงกวางหรือสังคมคฤหัสถ มีศีลที่แสดงไวเชน อาคาริยวินัย (วินัยของผู
ครองเรือน หรื อวินัยของชาวบาน) (อรรถกถา ขุททกนิกาย (ปรมัตถโชติกา); อรรถกถา สุตตนิบาต
(ปรมัตถโชติกา)) คือการเวนจากอกุศลกรรมบถ 10 หรือ คิหิวินัย (วินัยของคฤหัสถ ตรงกับอาคาริย
วินัยนั่นเอง) คือหลักความประพฤติที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวใน สิงคาลกสูตร (สิคาโลวาทสูตร)
(ปาฏิกวรรค ทีฆนิกาย สุตตันตปฎก) เชน การเวนอคติ 4 การไมเสพอบายมุข 6 และความสัมพันธ
ตามหลักทิศ 6 เปนตน
สําหรับชุมชนที่เรียกวา ภิกษุสงฆ หลักการตางๆ ในเรื่องศีลสามารถวางใหแนนแฟน
ยิ่งกวาที่กลาวมานั้น เพราะภิกษุสงฆเปนชุมชนที่พระพุทธเจาทรงตั้งขึ้นเอง ตาม
หลักการและ
ความมุงหมายที่ทรงกําหนดไวโดยเฉพาะ เพื่อใหมีสภาพเกื้อกูลที่สุดแกการปฏิบัติที่มุ
งตรงตอ
จุดมุงหมายสูงสุดของพุทธศาสนา และการเผยแพรความดีงามที่เกิดจากการปฏิบัติเชนนั้นให
กวางขวางออกไปเพื่อประโยนนสุขของชาวโลก ดังนั้น พระองคจึงไดทรงบัญญัติระเ บียบขอบังคับ
ตางๆ ขึ้นควบคุมความเปนอยูและความประพฤติทั่วไปของภิกษุทั้งหลายที่เปนสมาชิกของสงฆนั้น
เรียกวา วินัยสงฆ หรือพระวินัย (พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2549, น. 432-433)
ในประเทศไทย ตามขัตติยราชประเพณีในทางการปกครอง นําเอาคําสอนทางพุทธ
ศาสนาเกี่ยวกับหนาที่และคุณธรรมของพระมหากษัตริย สวนที่เปนกลางๆ คือ ทศพิธราชธรรม
(10) จักรวรรดิวัตร (12) ราชสังคหวัตถุ 4 และพลังของพระมหากษัตริย 5 มาวางเปนหลักและแปล
ความหมายใหเขากับยุคสมัย สวนระบบบริหารราชการเปนตน ก็จัดวางขึ้นใหเหมาะสมกับถิ่นและ
ยุคสมัยนั้น (พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2549, น. 918)
ทศพิธราชธรรม หรือราชธรรม 10 (ธรรมของพระราชา, คุณธรรมของผูปกครอง
บานเมือง) (พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), 2528, น. 285-287)
1. ทาน (การให) คือ สละทรัพยสิ่งของ บํารุงเลี้ยง ชวยเหลือประชาราษฎร และ
บําเพ็ญสาธารณประโยชน
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2. ศีล (ความประพฤติดีงาม) คือ สํารวมกายและวาจา ประกอบแตการสุจริต รักษา
กิตติคุณ ใหควรเปนตัวอยาง และเปนที่เคารพนับถือของประชาราษฎร มิใหมีขอที่ใครจะดูแคลน
3. ปริจจาคะ (การบริจาค) คือ เสียสละความสุขสําราญ เปนตน ตลอดจนชีวิตของ
ตน เพื่อประโยชนสุขของประชาชน และความสงบเรียบรอยของบานเมือง
4. อาชชวะ (ความซื่อตรง) คือ ซื่อตรงทรงสัตยไรมารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มี
ความจริงใจ ไมหลอกลวงประชาชน
5. มัททวะ (ความออนโยน) คือ มีอัธยาศัย ไมเยอหยิ่งหยาบคายกระดางถือองค มี
ความงามสงาเกิดแตทวงทีกิริยาสุภาพนุมนวล ละมุนละไม ใหไดความรักภักดีแตมิขาดยําเกรง
6. ตปะ (ความทรงเดช) คือ แผดเผากิเลสตัณหา มิใหเขามาครอบงําย่ํายีจิต ระงับ
ยับยั้งขมใจได ไมยอมใหหลงใหลหมกมุนในความสุขสําราญและความปรนเปรอ มีความเปนอยู
สม่ําเสมอ หรืออยางสามัญ มุงมั่นแตจะบําเพ็ญเพียร ทํากิจใหสมบูรณ
7. อักโกธะ (ความไมโกรธ) คือ ไมกริ้วกราด ลุอํานาจความโกรธ จนเปนเหตุให
วินิจฉัยความและกระทําการตางๆ ผิดพลาดเสียธรรม มีเมตตาประจําใจไวระงับความเคืองขุน
วินิจฉัยความและกระทําการดวยจิตอันราบเรียบเปนตัวของตนเอง
8. อวิหิงสา (ความไมเบียดเบียน) คือ ไมบีบคั้นกดขี่ เชน เก็บภาษีขูดรีด หรือเกณฑ
แรงงานเกินขนาด ไมหลงระเริงอํานาจ ขาดความกรุณา หาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแก
ประชาราษฎรผูใด เพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง
9. ขันติ (ความอดทน) คือ อดทนตองานที่ตรากตรํา ถึงจะลําบากกายนาเหนื่อย
หนายเพียงไร ก็ไมทอถอย ถึงจะถูกยั่วถูกหยันดวยคําเสียดสีถากถางอยางใด ก็ไมหมดกําลังใจ ไม
ยอมละทิ้งกรณียที่บําเพ็ญโดยชอบธรรม
10. อวิโรธนะ (ความไมคลาดธรรม) คือ วางองคเปนหลักหนักแนนในธรรม คงที่ ไมมี
ความเอนเอียงหวั่นไหวเพราะถอยคําที่ดีราย ลาภสักการะ หรืออิฏฐาร มณ อนิฏฐารมณใดๆ สถิต
มั่นในธรรม ทั้งสวนยุติธรรม คือ ความเที่ยงธรรมก็ดี นิติธรรม คือ ระเบียบแบบแผนหลักการ
ปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ดี ไมประพฤติใหเคลื่อนคลาดวิบัติไป
จักรวรรดิวัตร 12 (วัตรของพระเจาจักรพรรดิ, ธรรมเนียมการทรงบําเพ็ญพระราช
กรณียของพระเจาจักรพรรดิ, หนาที่ของนักปกครองผูยิ่งใหญ) ( ใน จักกวัตติสูตร ปาฏิกวรรค ทีฆ
นิกาย สุตตันตปฎก) (พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), 2528, น. 298-301)
1. ธรรมาธิปไตย คือ เคารพนับถือบูชายําเกรงธรรม ยึดธรรมเปนหลัก เปนธงชัย
เปนธรรมาธิปไตย (1) และ
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(จัดการรักษาปองกันและคุมครองอันชอบธรรมและเปน

ธรรม) ไดแก
(ก) อันโตชน (แกชนภายใน) ตั้งแตพระมเหสี โอรส ธิดา จนถึงผูปฏิบัติราชการใน
พระองคทั้งหมด คือ คนในปกครองสวนตัว ตั้งแตบุตรธิดาเปนตนไป ดวยใหการบํารุงเลี้ยงอบรมสั่ง
สอนเปนตน ใหอยูโดยเรียบรอยสงบสุขและมีความเคารพนับถือกัน (2)
(ข) พลกาย (แกกองทัพ) คือ ปวงเสนาขาทหาร ขาราชการฝายทหาร (3)
(ค) ขัตติยะ (แกกษัตริยทั้งหลายผูอยูในพระบรมเดชานุภาพ) คือ เจาเมืองขึ้น รวมทั้ง
ชนชั้นปกครองทั้งหลาย (4)
(ง) อนุยนต (แกผูตามเสด็จ) คือ ราชบริพารทั้งหลาย หรือขาราชการฝายพลเรือน
ทั้งหมด (5)
(จ) พราหมณคฤหบดี (แกชนเจาพิธี เจาหนาที่สั่งสอน พอคา เจาไรเจานา ) คือ ผู
ประกอบอาชีพวิชาการ หมอ พอคา และเกษตรกร ดวยชวยจัดหาทุนและอุปกรณ เปนตน (6)
(ฉ) เนคมชานบท (แกชาวนิคมชนบท) คือ ราษฎร ทั้งปวงทุกทองถิ่นตลอดถึง
ชายแดนทั่วไปไมทอดทิ้ง (7)
(ช) สมณพราหมณ (แกพระสงฆและบรรพชิตผูทรงศีลทรงคุณธรรม) (8)
(ญ) มิคปกษี (แกมฤคและปกษี) คือ สัตวอันควรสงวนทั้งหลาย (9)
2. มา อธรรมการ (หามมิใหมีการอันอธรรมเกิดขึ้นในพระราชอาณาเขต) คือ จัดการ
ปองกัน แกไข มิใหมีการกระทําความผิดความชั่วรายเดือดรอนเกิดขึ้นในบานเมือง (10)
3. ธนานุประทาน (ปนทรัพยเฉลี่ยใหแกชนผูไรทรัพย มิใหมีคนขัดสนยากไรในแวน
แควน (11)
4. สมณพราหมณปริปุจฉา (ปรึกษาสอบถามปญหากับสมณพราหมณ ) ผูประพฤติดี
ปฏิบัติชอบ ผูไมประมาทมัว เมา อยูเสมอตามกาลอันควร เพื่อใหรูชัดการอันดีชั่วควรประกอบ
หรือไม เปนไปเพื่อประโยชนสุขหรือไม แลวประพฤติปฏิบัติใหเปนไปโดยถูกตอง (12)
แตที่ถือกันมาสวนมากจะตามในอรรถกถาแหงพระสูตร (อรรถกถา ทีฆนิกาย
(สุมังคลวิลาสิน)ี ) จัดไวเปน 12 ขอเทากัน ตางออกไปดังนี้
1. อนฺโตชนสฺมึ พลกายสฺมึ (สงเคราะหชนภายใน และพลกายกองทหาร)
2. ขตฺติเยสุ (สงเคราะหกษัตริยเมืองขึ้นทั้งหลาย)
3. อนุยนฺเตสุ (สงเคราะหเหลาเชื้อพระวงศ ผูตามเสด็จเปนราชบริพาร)
4. พฺราหฺมณคหปติเกสุ (คุมครองพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย)
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5. เนคมชานปเทสุ (คุมครองชาวราษฎรพื้นเมืองทั้งหลาย)
6. สมณพฺราหฺมเณสุ (คุมครองเหลาสมณพราหมณ)
7. มิคปกฺขีสุ (คุมครองเนื้อนกที่เอาไวสืบพันธุ)
8. อธมฺมการปฏิกฺเขโป (หามปรามมิใหมีการประพฤติการอันผิดธรรม)
9. อธนานํ ธนานุปฺปทานํ (ทํานุบํารุงผูขัดสนไรทรัพย
10. สมณพฺรหฺมเณ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺหาปุจฺฉนํ (เขาไปหาและสอบถามปญหากับ
สมณพราหมณ)
11. อธมฺมราคสฺส ปหานํ (เวนความกําหนัดในกามโดยอาการไมเปนธรรม)
12. วิสมโลภสฺส ปหานํ (เวนโลภกลา ไมเลือกควรไมควร)
ราชสังคหวัตถุ 4 (สังคหวัตถุของผูครองแผนดิน , ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ประชาชน, หลักการสงเคราะหประชาชนของนักปกครอง) ( สคาถาวรรค สังยุตตนิกาย
สุตตันตปฎก; จตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย สุตตันตปฎก) (พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), 2528,
น. 168-169)
1. สัสสเมธะ (ความฉลาดในการบํารุพืชพันธุธัญญาหาร) สงเสริมการเกษตร
2. ปุริสเมธะ (ความฉลาดในการบํารุงขาราชการ) รูจักสงเสริมคนดีมีความสามารถ
3. สัมมาปาสะ (ความรูจักผูกผสานรวมใจประชาชนดวยการสงเสริมอาชีพ ) เชน ให
คนจนกูยืมทุนไปสรางตัวในพาณิชยกรรม เปนตน
4. ราชเปยะ หรือ วาจาเปยยะ (ความมีวาจาอันดูดดื่มน้ําใจ น้ําคําควรดื่น ) คือ รูจัก
พูด รูจักปราศรัย ไพเราะ สุภาพนุมนวล ประกอบดวยเหตุผล มีประโยชน เปนทางแหงสามัคคี ทํา
ใหเกิดความเขาใจอันดี และความนิยมเชื่อถือ
พลังของพระมหากษัตริย 5 (พละ 5 ของพระมหากษัตริย พลังของบุคคลผูยิ่งใหญที่
สามารถเปนกษัตริยปกครองแผนดินได ) (ชาดก ขุททกนิกาย สุตตันตปฎก; อรรถกถาชาดก) (พระ
ราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), 2528, น. 200-201)
1. พาหาพลัง หรือ กายพลัง (กําลังแขน หรือกําลังกาย) คือ ความแข็งแรงมีสุภาพดี
สามารถและชํานาญในการใชแขนใชมือ ใชอาวุธ ตลอดจนมียุทโธปกรณพรั่งพรอม
2. โภคพลัง (กําลังโภคสมบัติ) คือ มีทุนทรัพยบริบูรณ พรอมที่จะใชบํารุงเลี้ยงคน
และดําเนินกิจการไดไมติดขัด
3. อมัจจพลัง (กําลังอํามาตย หรือกําลังขาราชการ ) คือ มีที่ปรึกษาและขาราชการ
ระดับบริหารที่ทรงคุณวุฒิเกงกลาสามารถ และจงรักภักดี ซื่อสัตยตอแผนดิน
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4. อภิชัจจพลัง (กําลังความมีชาติสูง) คือ กําเนิดในตระกูลสูง เปนขัตติยชาติตอง
ดวยความนิยามเชิดชูของมหาชน และไดรับการฝกอบรมมาแลวเปนอยางดีตามประเพณีแหงชาติ
ตระกูลนั้น
5. ปญญาพลัง (กําลังปญญา) คือ ทรงปรีชาญาณ หยั่งรูเหตุผล ผิดชอบ ประโยชน
มิใชประโยชน สามารถวินิจฉัยเหตุการณทั้งภายในภายน อก และดําริการตางๆ ใหไดผลเปนอยาง
ดี
“ธรรมะ” ที่ปรากฎในกฎหมายตราสามดวง
สามารถจัดกลุมไดเปน 2 กลุมใหญคือ กลุมที่เปนเรื่องศีล และกลุมที่เปนเรื่องกฎ
แหงกรรม
1. กลุมที่เปนเรื่องศีล
รองรอยของ “ธรรมะ” ที่พบมากที่สุดและชัดเจนที่สุดคือ ทศพิธราชธรรม ซึ่งเปน
หลักธรรมของผูปกครอง ตั้งแตกลาวถึงความจําเปนที่ตองใชพระธรรมศาสตรเพื่อใหพระเจาสมมุติ
ราชมีทศพิธราชธรรมแลว หลังจากนั้นทุกครั้งที่กลาวถึงพระนามของกษัตริย มักจะตอทายวา ผูทรง
ทศพิธราชธรรม
รองลงมาคือ อคติ 4 ประการ เปนหลักธรรมสําคัญที่สุดของผูพิพากษาตุลาการ
ศีล 5 ศีล 8 มักจะใชควบคูกันกับการมีทศพิธราชธรรมของผูปกครอง (พระธรรม
สาตร 1.13), การเนนใหผูพิพากษาตุลาการเปนผูมีศีล (พระธรรมสาตร 1. 20, 1.31), พยานผูถือ
ศีลที่เชื่อถือได (ลักษณภญาณ 1.297)
กาเมสุมิจฉาจาร หรือการลวงประเวณีลูกเมียผูอื่น ใหลงโทษหนัก (พระราชกําหนด
เกา 3.169)
เมตตากรุณา ก็เปนหลักธรรมที่สําคัญของผูปกครอง (พระธรรมสาตร 1.13), รวมทั้ง
ผูพิพากษาตุลาการก็ตองมี เมตตาจิต ตอทุกคนเปนเบื้องตน (พระธรรมสาตร 1.31)
กรุณา ยิงแทงฟนชางมาโคกระบือพิการหรือตาย ใหชดใช เพราะไมมีความกรุ ณา
(เบดเสรจ 2.182) เรือชนกันลม เรือที่ไมลมตองชวยเรือที่ลมเก็บของ ถาไมชวยตองเสียคาปรับของ
เรือที่ลมครึ่งหนึ่ง เพราะไมมีความกรุณา (เบดเสรจ 2.218)
วจีสุจริต เปนคุณสมบัติหนึ่งของผูพิพากษาตุลาการ (พระธรรมสาตร 1.31)
มโนทุจริต วจีทุจริต กายทุจริต เกณฑในการตั้งคาปรับ (พรมศักดิ 1.342-344)
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หิริโอตัปธรรม หรือกลัวบาปละอายบาป เปนคุณสมบัติหนึ่งของผูพิพากษา (พระ
ธรรมสาตร 1.31) เจาของทรัพยที่แจงทรัพยไวมากกวาที่ถูกโจรเอาไปก็ไมกลัวหรือละอายบาป
(ลักขณโจร 2.272)
ทศกุศลกรรมบท เปนฐานในการคิดคาปรับ (พรมศักดิ 1.342) ตุลาการไมอยูในทศ
กุศลกรรมบท ตัดสินคดีความไมซื่อตรง (พระราชกําหนดเกา 3.124)
อธรรม สามีไดเมียนอยพามาอยูกับเมียหลวง ทําใหเมียหลวงลําบากและขอหยา ให
แบงทรัพยสินใหครึ่งหนึ่ง เพราะสามีอธรรม (ลักษณ ผัว / เมีย 2.31)
หัวขอศีลสวนใหญเปนหลักการที่ตองยึดถือในการปฏิบัติของผูปกครอง ผูพิพากษา
และการคิดคาปรับ ซึ่งนาสนใจวาในการคิดคาปรับมีการวิเคราะหการกระทําเปน มโนทุจริต วจี
ทุจริต และกายทุจริต ตามหลักการแบงกรรมเปน มโนกรรม วจีกรรม และกายกรรม นอกจากนี้ใน
พระไอยการอาชญาหลวง ยังมีการจัดมาตราตามลั กษณะการลงโทษจาก 8 ถึง 2 สถาน คลายคลึง
กับการจัดหมวดธรรมะเปนจํานวนจากมากไปหานอยหรือนอยไปหามากที่นิยมใชกันในคัมภีรบาลี
จึงเปนไปไดที่จะมีการประยุกตใชหลักการในพระไตรปฎกมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระวินัยปฎก มา
ใชในกฎหมายตราสามดวง
2. กลุมที่เปนเรื่องกฎแหงกรรม
กรรม การตายโดยไมมีเจตนาทําใหตาย ถือเปนกรรมของผูตายเอง ไมตองชดใช
(เบดเสรจ 2.191, 2.198, 2.199, 2.215, 2.225, 2.236, 2.238) ( ลักษณวิวาทตีดากัน 2.249)
(ลักขณโจร 2.302)
กรรม-ใหตายตกไปตามกัน ผูที่ทําใหผูอื่นตายดวยกรณีตางๆ มักจะให ลงโทษฆา
ใหตายตกไปตามกัน (ลักษณผัวเมีย 2.31) (ลักษณวิวาทตีดากัน 2.248) (ลักขณโจร 2.293-294,
2.318)
บาปกรรม ของผูบังคับคดีความดวยอคติ 4 ประการแมเปนบุญบารมีของกษัตริยก็มิ
อาจลบได ทั้งยังหนักกวาผูฆาคนมาเปนรอยเปนพัน (หลักอินทภาษ 1.45),
กรณีที่ถือเปนบาปกรรม ไมตองชดใช ไดแก ทาสที่ตายในศึกสงคราม (ทาษ 2.101)
คนที่รับจางไปทํางานแลวตาย (เบดเสรจ 2.215) ควายที่ตายเพราะมีคนมาชวยขวางไมหอกดาบ
เพื่อหามควายชนกัน (เบดเสรจ 2.230)
ลงโทษฆา หรือทําใหสาสมดวยวิธีการเดียวกัน เพื่อใชบาปกรรมที่ทําไวกับสิ่งเค ารพ
นับถือทางศาสนา (ลักขณโจร 2.285, 2.286)
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หามเจาทรัพยเรียกใหโจรที่จับมาไดชดใชแทนโจรที่จับมาไมได จะเปนบาปกรรม
(ลักขณโจร 2.299-300)
อุบัติเหตุทํารายกันเองถึงตายขณะวิ่งหนีดวยกัน ใหชดใชครึ่งหนึ่ง ถือเปนบาปกรรม
(ลักขณโจร 2.309)
เจาของเรือนที่ผูมาอาศัยอยูเปนโจร ถาสงตัวโจรใหไมได ตองชดใชแทนโจร ถือวา
เปนบาปกรรม (ลักขณโจร 2.318)
บาปเคราะห เชาชางมาโคกระบือเกวียนไปแลวเกิดอุบัติเหตุตาย ผูเชาไมตองชดใช
ถือเปนบาปเคราะหดวยกัน (เบดเสรจ 2.208)
บุญ ถาสามีภรรยาตองการหยากันก็ตองใหหยาเพราะสิ้นบุญกันแลว (ลักษณผัว
เมีย 2.30) มรดกตกทอดจากญาติพี่นองของฝายชายและฝายหญิงที่ไดมาดวยบุญของเขาให
นับเปนสินสมรส (ลักษณผัวเมีย 2.34)
นิพพาน พยานที่พูดความจริงจะไดไปนิพพานในภายภาคหนา (ลักษณภญาณ
1.295)
อบาย ผูใดเอาสิ่งของที่ผูตายอุทิศถวายใหวัดไปจะไปอบายทั้ง 4 (ลักษณมรดก
2.128), หามราษฎรแตงงานกับคนนอกศาสนา เพื่อมิใหไปอบายทุกข (พระราชกําหนดเกา 3.105)
นรก พยานที่พูดเท็จจะตกนรก (ลักษณภญาณ 1.294-295)
เห็นไดวาเหตุผลที่ใชในการตัดสินคดีความนั้นเปนหลักกฎแหงกรรมที่ไมซับซอน อยู
ในระดับโลกียะนั่นเอง ชาวบานทั่วไปสามารถเขาใจไดเปนอยางดี เชน บาป บุญ นรก
สวรรค
นิพพาน เปนตน
ความเขาใจในเรื่อง “ธรรมะ” ที่เปนหลักกรรมในระดับโลกียะจะเปนพื้นฐานสําคัญที่
วางแนวทางศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายตราสามดวงในรายละเอียดวา มีการประยุกตหลักธรรม
ของพุทธศาสนา หรือแนวทางของพระวินัย ในกฎหมายตราสามดวงอยางไรตอไป
ธรรมะ : หลักทั่วไปของอํานาจการเมืองและกฎหมายในพระธรรมศาสตรไทย
จากแนวคิด “ธรรมะ” ที่หมายถึง กฎแหงกรรม หรือหลักกรรม ระดับโลกียะอันเปน
เรื่องของ “ศีล” ในพุทธศาสนา ซึ่งมุงไปที่ความดีเพื่อใหสังคมสงบเรียบรอย เ ปนกฎเพื้นฐานของ
พฤติกรรมมนุษยในสังคม จึงเปนพื้นฐานของอํานาจทางการเมืองและกฎหมายในพระธรรมศาสตร
ไทยดวย ดังนี้
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1. ที่มาของอํานาจทางการเมือง อธิบายตามกฎแหงกรรมได 2 แหลง คือ
1.1 กรรมที่เปนความดีอันสะสมมาแตในอดีต ทําให พระโพธิสัตว มาเปน มหา
บุรุษ และพระเ จามหาสมมุติราช รวมทั้งการอาศัยบุญที่มีอานุภาพและบารมีที่สั่งสมมาเปน
พื้นฐานของผูใชกําลังยึดอํานาจ ดังนั้น กรรมดีในอดีตที่สะสมมาอยางสูงสุดจึงจะทําใหบุคคลมา
เปนกษัตริยซึ่งเปนผูที่มีสถานะสูงสุดในสังคมได
1.2 กรรมที่เปนความดีที่แสดงออกในปจจุบัน ทําใหผู สะสมบุญบารมีมาอยาง
พรอมมูล สามารถแสดงความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมจะถูกเลือกมาเปนผูนําโดยอาศัย
ความเห็นชอบจากคนสวนใหญได หรือแสดงความสามารถเขายึดอํานาจได
2. กษัตริยที่ถูกเลือกขึ้นมานั้นเพื่อเปาหมายของอํานาจทางการเมือง คือ ความสงบ
เรียบรอยของบานเมืองและความสุขของราษฎร หมายความวา ผูปกครองไดรับมอบอํานาจ
ทางการเมืองมาจากผูอยูใตปกครองใหมาทําหนาที่ปกครองเพื่อประโยชนสุขของผูอยูใตปกครง ซึ่ง
มีลักษณะเปนความสัมพันธในรูปแบบสัญญา หรือพันธสัญญาทางสังคม ที่เรียกวา สัญญา
ประชาคม (Social Contract) ดังนัน้ หากผูปกครองไมอาจทําหนาที่ของตนใหเกิดความสงบสุข
ของผูอยูใตปกครอง ผูอยูใตปกครองก็มีสิทธิในการเลือกตัวผูปกครองใหมได ซึ่งก็เปนไปหลักกรรม
ในแงการรับผลของกรรมตามคุณภาพของกรรม ถาทําไดดีก็อยูในตําแหนงตอไปได ถาทําไมดีก็อยู
ไมได
3. การใชอํานาจทางการเมืองเพื่อสนองเปาหมายทางการเมืองโดยมีกฎแหงกรรม
เปนพื้นฐานกระทําไดโดย
3.1 ผูใชอํานาจทางการเมืองและกฎหมายตองเปนผูประพฤติธรรม ผูใช
อํานาจทางการเมืองตองปฏิบัติตามทศพิธราชธรรม 10 ประการเปนหลัก รวมทั้งศีล 5 ตามปกติ
และศีล 8 ตามโอกาส สวนผูใชอํานาจท างกฎหมายซึ่งไดรับมอบหมายการใชอํานาจจากผูมี
อํานาจทางการเมืองตองปฏิบัติตามหลักอินทภาษ หรือหลักไมมีอคติ 4 ประการ เปนหลัก รวมทั้งมี
ศีลสัตย คืออยางนอยตองถือศีล 5 เปนปกติ และถือความจริงดวยความซื่อสัตย นอกจากนี้
โดยทั่วไปตองใชอํานาจทางการเมืองและทางกฎหมายดวยความมีเมตตาและกรุณา
3.2 ดวยความยุติธรรม และมีศีลธรรมเปนเครื่องกํากับ หมายถึง มีหลักธรรม
ทางพุทธศาสนาเปนเครื่องแนะแนวทาง โดย การจัดสรรสภาพแวดลอมทั้งทางวัตถุและทางสังคมที่
ปดกั้นโอกาสในการทําชั่ว และสงเสริมโอกาสในการทําความดี
3.3 อาศัยกฎหมายเปนเครื่องมือในการจัดระเบียบชีวิตและระบบสังคม โดย
วางหลักเกณฑ กฎขอบังคับ บทบัญญัติตางๆ เพื่อควบคุมความประพฤติของบุคคล จัดกิจกรรม
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ของสวนรวมสงเสริมความอยูรวมกันดวยดี ปดกั้นโอกาสสําหรับการทําชั่ว และสงเสริมโอกาส
สําหรับทําความดี ซึ่งตองจัดใหเหมาะกับเปาหมายของสังคมนั้นๆ (พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ.
ปยุตโต), 2549, น. 604)
4. การมอบหมายใหผูอื่นใชอํานาจทางการเมืองแทนผูปกครอง (การจัดการบริหาร
การดําเนินงาน) นั้น ตองจัดปจจัยการใชอํานาจที่มอบหมายใหเหมาะสม ใหเกิดสภาพที่จะอํานวย
ผลดีแกเปาหมายทางการเมือง ไดแก การแบงอํา นาจออกเปนหลายฝาย หลายระดับ ไมใหมีผูใดมี
อํานาจเพียงผูเดียว และอํานาจที่แบงออกไปมีความเสมอภาค เทาเทียมและทัดเทียมกัน เพื่อคาน
อํานาจกัน ตรวจสอบซึ่งกันและกัน แตจะมีผูมีอํานาจเหนือกวาเพียงผูเดียวเปนผูประสานการ
ทํางานของฝายตางๆ ที่อยูต่ํากวา
ในกฎหมาตราสามดวงแสดงการแบงราชการออกเปนสองสวนใหญคือ พลเรือน กับ
ทหาร ฝายพลเรือนมีสมุหนายก ฝายทหารมีสมุหกลาโหม เปนผูดูแล รองลงไปแบงเปนในวงราช
ธานีกับหัวเมือง ในวงราชธานี ฝาพลเรือนแบงเปน 4 กรมใหญคือ เวียง วัง คลัง นา (รวมเรียกวา
จตุสดมภ) ฝายทหารแบงเปนกรมทหารตางๆ แตละกรมใหญมีกรมเล็กในสังกัดอีกจํานวนมาก
นอยตามภาระหนาที่ ในหัวเมืองจัดขุนนางทําหนาที่ตามความจําเปนโดยยอสวนจากราชธานี
ในกระบวนการใชอํานาจทางกฎหมายจึงมีการแบงออกเปนหลายฝาย แตละฝาย
รับผิดชอบเปนอิสระ ไมขึ้นตอกัน แตทํางานประสานกันดวยวั ตถุประสงคเดียวกัน โดยมีกรอบการ
ทํางานคือ ตัวบทกฎหมาย ที่กําหนดหนาที่และวิธีการทํางานของแตละฝายไวอยางชัดเจน
กระบวนการยุติธรรมในกฎหมายตราสามดวงประกอบดวยการรับฟอง (ศาลประจํา
กรมตางๆ กับลูกขุน ณ ศาลหลวง) การสอบสวน (ศาลในกรมตางๆ 14 ศาล) การพิพากษา (ลูกขุน
ณ ศาลหลวง ) การปรับ (กรมแพงกลางและกรมแพงเกษม) โดยศาลในกรมตางๆ แตละกรมจะมี
เจาหนาที่หลายฝาย (จาศาล, พระธํามรงค (เจาหนาที่สอบสวน), ภูดาษ (เสมียนศาล), ขุนดาบ
(ตํารวจศาล)) เปนผูดําเนินการและประสานงานตลอดกระบวนการพิจารณาคดี
สรุป แหลงที่มาของอํานาจทางการ เมืองและกฎหมายในกฎหมายตราสามดวงตาม
กรอบจักรวาลวิทยาสยามไดดังนี้
ทีม่ าของอํานาจทางการเมืองมีที่มา 3 แหลงสอดคลองกับโครงสรางของจักรวาล
วิทยาสยาม ดังนี้
1. สายพุทธศาสนา ซึ่งแสดงความชอบธรรมของกษัตริยที่ถูกคัดเลือกดวยความ
ยินยอมพรอมใจของราษฎรจากคุณสมบัติความสามารถที่จะทําหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยได
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2. สายศาสนาฮินดูไดแก ความชอบธรรมของผูที่ขึ้นมาเปนกษัตริยจากการสืบเชื้อ
สายกษัตริยมาแตเดิม โดยมีฐานะเปนเทพเจาดวย
3. สายจารีตประเพณีทองถิ่น การอาศัยบุญที่มีอานุภาพและบารมีที่สั่งสมมา จน
สามารถใชกําลัง (ปราบ) ยึดอํานาจไดจนเปนใหญเหนือผูอื่นไดทั้งหมดก็ขึ้นเปนกษัตริยได เปนการ
อาศัยหลักกรรมของพุทธศาสนาอธิบายที่มาของอํานาจทางการเมือง
ที่มาของอํานาจกฎหมายตามที่วิเคราะหผานมาได 2 แหลงคือ
1. กฎระเบียบของจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากกําแพงจักรวาล ซึ่งเปนแ หลงที่มา
เดียวกันกับพระเวทของศาสนาฮินดู แตไดปฏิเสธวาไมใชเปนอันเดียวกับของฮินดู
2. พระไตรปฎกในศาสนาพุทธ
แตเนื่องจากพระธรรมศาสตรของไทยมีเฉพาะหัวขอหมวดกฎหมาย ไมรวม
ราชศาสตรที่เปนการออกกฎหมายตามหัวขอไวดวย ดังนั้น หากจะกลาวถึงที่มาของกฎหมายใน
กฎหมายตราสามดวงรวมทั้งหมดซึ่งประกอบดวยพระธรรมศาสตรและราชศาสตรแลวก็จะได
แหลงที่ 3 คือ
3. จารีตประเพณีทองถิ่น
ก็จะทําใหไดที่มาครบ 3 แหลง สอดคลองกับโครงสรางของจักรวาลวิทยาสยามอีก
เชนกัน
ตอไปจะเปนการวิเคราะหคติกษัตริยที่ปรากฏในกฎหมายตราสามดวง
คติกษัตริย หรือกษัตริยภาพ (kingship)
ในสังคมระดับรัฐที่มีการปกครองโดยกษัตริยนั้น รัฐกับสถาบันพร ะมหากษัตริยเปน
สิ่งที่แนบแนนกันโดยมิอาจแยกจากกันได เนื่องจากความเปนรัฐันั้นบังเกิดขึ้นมาพรอมกับการมี
สถาบันพระมหากษัตริย กษัตริยจึงเปนเนื้อหาสาระของรั ฐ หนาที่ของรัฐจึงแสดงออกไดดวยการ
กระทําของกษัตริยเทานั้น โดยเหตุนี้เมื่อจะพิจารณาวารัฐมีหนาที่อยางไรก็อาจพิจารณาไดจาก
หนาที่ของกษัตริย ในการทําหนาที่ของกษัตริยจะมีอุดมการณเปนเครื่องชี้นํา และอุดมการณจะ
เปนสิ่งที่แสดงคติของความเปนกษัตริย หรือกษั ตริยภาพ (ภาษาบาลีวา ขัตติยภาวะ)
คติกษัตริยเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวไปตามสภาพการณของสังคม ซึ่งผันแปร
ไปตามเหตุปจจัยสภาพแวดลอมในแตละยุคสมัย คติกษัตริยของไทยก็เชนเดียวกัน ไดผานการ
เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของสังคมไทยทั้งจากอิทธิพลภายในและภายนอก
สังคมไทยสมัยอยุธยาเปนสังคมที่มีการติดตอคาขายกับชาวตางชาติอยางตอเนื่องมาตั้งแตสมัย
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โบราณ คติกษัตริยอยุธยาเปนสิ่งหนึ่งที่สะทอนความเปนสังคมที่มีความซับซอนในระดับสูงของ
สมัยอยุธยา
เทวราชาผสมผสาน
บริเวณที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาซึ่งเปนที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยานั้น เปนดินแดนที่มี
บานเมืองในลักษณะที่เปนรัฐเล็กๆ มาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 9 จนกระทั่งพุทธศตวรรษที่ 12 จึงมี
รูปแบบทางศิลปกรรมของศาสนสถานและศิลปวัตถุที่คลายคลึงกันชัดเจนซึ่งเรียกวา
“สมัย
ทวารวดี” แตมีความแตกตางกันทางวัฒนธรรมด านลัทธิศาสนา ทางซีกตะวันตกของแมน้ํา
เจาพระยาอันมีนครชัยศรีและคูบัวเปนเมืองสําคัญ นับถือพุทธศาสนาเปนศาสนาสําคัญ มีการ
สรางพระสถูปเจดีย และพระพุทธรูปขนาดใหญและนอยมากมาย สวนทางซีกตะวันออกของแมน้ํา
เจาพระยามีเมืองละโวเปนศูนยกลาง และรูจักกันในนามของรัฐ ที่เรียกวา ทวารวดี เนนการสราง
ศาสนสถานและรูปเคารพในลัทธิศาสนาฮินดูเปนสําคัญ แตทั้งนี้ทั้งศาสนาฮินดูและ พุทธศาสนาก็
อยูรวมกันมาแตดั้งเดิม ความแตกตางในลัทธิศาสนาดังกลาวนี้ สะทอนใหเห็นความสัมพันธไปยัง
กลุมเมืองที่อยูทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เรียกวา กลุมอีสานปุระ ซึ่งนับถือศาสนา
ฮินดูเปนหลักเชนเดียวกัน (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2527, น. 15)
ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 16 บานเมืองหรือรัฐแตละกลุมพยายามสรางสรรรคความเปน
ตัวเอง ดวยการรับอารยธรรมจากบานเมืองใกลเคียงที่เปนอาณาจักรมาปรุงแตงกับของเ ดิมที่มีมา
แตสมัยทวารวดี ปรากฏศาสนสถานแบบขอมหรือกัมพูชาในเมืองสําคัญ เชนที่เมืองละโวหรือ
ลพบุรี และรูปเคารพที่มีอิทธิพลของศิลปะขอมเขามาผสม เรียกวา ศิลปะแบบลพบุรี แตก็มีอิทธิพล
ลังกาและชวาจากบานเมืองทางภาคใต จากรามัญประเทศและพุกามทางตะวันตก และสัมพันธ
กับแควนหริภุญไชยทางเหนือดวย เพราะบานเมืองในภาคกลางนั้นนับถือพุทธศาสนาเปนหลัก แต
ไมมีการรวมตัวกันเปนอาณาจักรที่มีศูนยกลางทางการเมือง ณ ที่ใดที่หนึ่งอยางแทจริง อาศัยการ
สรางความสัมพันธทางเครือญาติที่เกิดจากการแตงงาน เพื่อมาสนับสนุนอิทธิพลทางการเมือ งของ
ตน
เมื่อเขาสูยุคนครรัฐในพุทธศตวรรษที่ 18 มีการรวมกลุมของนครรัฐอยูสองกลุมใน
บริเวณที่ลุมภาคกลางคือ กลุมสยามประเทศหรือรัฐสุพรรณภูมิในลุมน้ําทาจีนและแมกลอง และ
กลุมละโวมีละโว-อโยธยาเปนแกนกลางในลุมน้ําลพบุรีและปาสัก ทั้งสองกลุมไดรวมตัวกันผ าน
การอภิเษกสมรสระหวางสมเด็จพระรามาธิบดีที่ทางฝายละโวซึ่งมีเมืองสําคัญอยูที่เมืองอโยธยา
กับพระธิดาของกษัตริยแหงเมืองสุพรรณภูมิ ซึ่งเปนรัฐสําคัญของสยามประเทศ และสราง
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พระนครศรีอยุธยาขึ้นใน พ .ศ. 1983 แตระยะแรกมีการแยงชิงความเปนใหญกันเองในระหวาง
กษัตริยราชวงศอูทองของทางฝายละโว และราชวงศสุพรรณภูมิของทางฝายสยามประเทศ ในที่สุด
สมเด็จพระนครินทราชาธิราช ทรงเปนกษัตริยทางฝายสุพรรณภูมิสามารถรวมละโวและสยามให
เปนหนึ่งเดียวกันไดอยางแทจริง กรุงศรีอยุธยาจึงเปนราชธานีที่เปนศูนยกลางการปกครองของ
ดินแดนกวางใหญที่เรียกวา สยามประเทศ ในฐานะศูนยกลางของเมืองไทย
ดังนั้น อยุธยาจึงมีพื้นฐานวัฒนธรรมพุทธศาสนาเถรวาทเปนหลักมาจากสยาม
ประเทศหรือสุพรรณภูมิซึ่งสืบเนืองมาตั้งแตสมัยทวารวดี และมีศาสนาฮินดูและพุทธมหายานจาก
ละโวรวมอยูดวย พระนามของกษัตริยอยุธยาทั้งที่ปรากฏในจารึกและในบานแผนกกฎหมายหรือ
ในพระราชพงศาวดารมีทั้งที่มาจากพุทธศาสนา เชน “จักรพรรดิ” “ธรรมิกราชา” “พระพุทธเจาอยู
หัว” และจากศาสนาพราหมณหรือฮินดู เชน “ตรีภูวนาธิเบศร” หรือ “ไตรโลก” “ราเมศวร”
“รามาธิบดี” “เอกาทศรถ” “(รุทธ)อิศวร” พระนามเหลานีป้ ระกอบรวมกันเปนพระนามาภิไธยของ
กษัตริย แสดงใหเห็นวา กษัตริยอยุธยาทรงประกาศพระองคเปนทั้งเทพเจาในศาสนาพราหมณ
เปนทั้งพระเจาจักรพรรดิและธรรมราชา ขณะเดียวกันก็ทรงเปนภาคหนึ่งของพระพุทธเจาดวย
เหตุใดในสมัยอยุธยาตอนตนจึงไมเลิกรับนับถือลัทธิพราหมณอันเปน ศาสนาของ
เขมรไปเสียดวย เพื่อจะไดหมดสิ้นอิทธิพลเขมร และรับนับถือพุทธศาสนาที่มั่นคงอยูในสุโขทัย
ขณะนั้นแลว ขอสงสัยนี้นาจะสันนิษฐานไดวา ในขณะนั้นชาวสยามกําลังอยูในระยะที่มีความรูสึก
รุนแรงในการขจัดศัตรูที่เคยมีอํานาจเหนือ และลัทธิพราหมณในเรื่องนารายณอว ตารลงมาปราบ
ยุคเข็ญเปนเรื่องที่เหมาะสมกับสภาพเหตุการณ จึงยังมองเห็นความสําคัญของลัทธิในแงการเมือง
และยอมรับลัทธิพราหมณไวตอไปเพื่อเปนเครื่องสงเสริมอานุภาพของกษัตริย โดยไมคิดจะกีดกัน
พวกพราหมณใหออกไปจากราชอาณาจักรเพราะพระราชพิธีพราหมณตางๆ ในราชสํานั ก เชน พิธี
ชุมนุมเทวดาและการอภิเษกตางๆ นั้น พระอิศวรเปนเจาและเทพองคอื่นๆ จะตองเสด็จมาเปน
ประธานใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์และเปนสั กขีพยานประสิทธิ์ประสาทใหกษัตริยทรงกระทําสิ่งใดๆ ได
โดยอานุภาพที่พระองคประทานใหโดยเฉพาะพระราชพิธีศรีสัจจปาลกาล หรือพิธีแชงน้ํา ซึ่งทําให
กษัตริยสามารถรักษาความซื่อสัตยจงรักภักดีของขาทูลละอองธุลีพระบาทไวไดอยางมั่นคง พวก
พราหมณก็คงจะพอใจที่จะรักษาฐานะความสําคัญของตนในราชสํานักโดยมิตองรูสึกดอยไปกวา
พระสงฆในพุทธศาสนา ดวยขอสันนิษฐานเชนนี้เห็นไดวาพราหมณไดมีสวนในชีวิต ความเปนอยู
ของชาวไทยในดานพิธีกรรมตลอดมาจนถึงสมัยปจจุบัน (โชติ กัลยาณมิตร, 2539, น. 75-76)

159
คติกษัตริยในกฎหมายตราสามดวง
คติกษัตริยในกฎหมายตราสามดวงสามารถดูไดจากคําที่ใชเรียกชื่อกษัตริย หรือคําที่
มีความหมายถึงกษัตริยวา ใชในความหมายใดบาง ตอไปจะ วิเคราะหความหมายจากชื่อหรือคํา
เรียกกษัตริยในกฎหมายตราสามดวง และจัดกลุมตามโครงสรางจักรวาลวิทยาสยาม พรอมทั้ง
วิเคราะหความหมายจากโครงสรางที่ปรากฎ ทั้งพิจารณาพัฒนาการของคติ “กษัตริย” ของไทย
จากสังคมชนเผาตระกูลไทในที่อื่นๆ เพื่อเขา ใจพัฒนาการของความซับซอนในคติ “กษัตริย” ที่
ปรากฎอยูในกฎหมายตราสามดวง และสรุปคติ “กษัตริย” ตามกรอบการวิเคราะหจักรวาลวิทยา
สยาม
พระนามกษัตริยในกฎหมายตราสามดวง
คําที่ใชเรียกกษัตริยในกฎหมายตราสามดวงแบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ กลุมที่มี
ความหมายเดี่ยว กับ กลุมที่มีหลายความหมาย
1. กลุมที่มีความหมายเดี่ยว ไดแกคําที่มีความหมายถึง พระพุทธเจา มากที่สุด
รองลงมาไดแก กษัตริย กษัตราธิราช และพระเจาแผนดิน
“พระพุทธเจา” (รวม 272 ครั้ง)
คําที่ใชเรียกกษัตริยที่หมายถึง พระพุทธเจา มีอยูหลายคํา ไดแก พระเปนเจา /พระผู
เปนเจา พระเจาอยูหัว พระพุทธเจาอยูหัว และพระพุทธเจาหลวง
พระเจาอยูหัว (195 ครั้ง)
พระเจาอยูหัว (175 ครั้ง)
สมเดจ-บรมบพิตร-พระเจาอยูหัว (7 ครั้ง)
พระบาท-พระเจาอยูหัว (กฎมณเทิยรบาล 1.68, 1.69, 1.85)
สมเดจ-พระเจาอยูหัว (อาชฺญาหลวง 2.385, 2.405) (พระราชกําหนดเกา 3.103)
พระเจาอยูหัว-บพิตร (อาชฺญาหลวง 2.345)
พระบาท-สมเดจ-พระเจาอยูหัว (พระราชกําหนดเกา 3.103)
พระพุทธเจาอยูหัว (45 ครั้ง)
สมเดจ-บรมบพิตร-พระพุทธ/พระพุทธิเจาอยูหัว (18 ครั้ง)
สมเดจ-พระพุทธิ/พุทธเจา/อยูหัว (7 ครั้ง)
พระบาท-สมเดจ-บรมบพิตร-พระพุทธิเจาอยูหัว (5 ครั้ง)
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พระบาทพระบาท-สมเดจ-บรมนารถ-บรมบพิตร-พระพุทธิเจาอยูหัว (4 ครั้ง)
พระพุทธิเจาอยูหัว (ลักษณตระลาการ 1.359) (ทาษ 2.104) (ลักขณโจร 2.287)
สมเดจ-พระพุทธิเจาอยูหัว (กฎมณเทิยรบาล 1.70, 1.83) (ลักษณมรดก 2.139)
(เบดเสรจ 2.197)
พระบาท-สมเดจ-พระพุทธิเจาอยูหัว (ตําแหนงนาทหารพลเรือน 1.203) (ลักษณรับ
ฟอง 1.270) (พระราชกําหนดเกา 3.22)
พระบาท-สมเดจ-บพิตร-พระพุทธิเจาอยูหัว (ลักษณตระลาการ 1.379)
สมเดจ-บรมบพิตร-พระพุทธิเจาอยูหัว-พระบรมไตรโลกนาถเจา
(อาชฺญาหลวง
2.384)
พระบาท-สมเดจ-พระบรมไตรโลก-นายกดิลก ผูเปนเจาเกลาภูวมณฑล
-สกล
อาณาจักร- อัคบุริโสดม-บรมบพิตร-พระพุทธิเจาอยูหัว (ตําแหนงนาพลเรือน 1.117)
พระบาท-สมเดจ-บรมนารถ-บรมบพิตร-อดิศรเดช-เชษฐมาตยา-มหาประชากรธิ
บดี-ศรีวิสุทธิอุดม-บรมนราธิเบศ-พระพุทธิเจาอยูหัว (กระบดศึก 2.418)
พระเปนเจา/พระผูเปนเจา (30 ครั้ง)
พระผูเปนเจา/จาว/ทานผูเปนเจา (28 ครั้ง)
พระเปนเจาอยูหัว (อาชฺญาหลวง 2.400)
พระบาท-พระผูเปนเจา (กฎมณเทิยรบาล 1.79)
พระพุทธเจาหลวง (2 ครั้ง)
สมเดจพระพุทธเจาหลวงในพระบรมโกฎ (พระราชกําหนดเกา 3.22, 3.172)
“กษัตริย” (รวม 32 ครั้ง)
ในพระธรรมสาตร หลักอินทภาษ และขอความขึ้นตนของแตละบทพระไอยการ ซึ่ง
กลาวถึงกษัตริยโดยทั่วไป จะใชคํากลางๆ แบบทั่วไป วา โบราณ /บูราณราชกษัตริย (19 ครั้ง)
พระมหากษัตริย (4 ครั้ง) บรมกษัตริย (1 ครั้ง) (หลักอินทภาษ 1.45)
ในที่อื่นๆ น อกนั้นจะพบคําที่เกี่ยวเนื่องกันโดยมีคําวา กษัตริย เปนแกนกลางและมี
คําขยายออกไปดานหนาหรือหลัง ไดแก
สมเดจ-พระมหากระษัตร/กระษัตรเจา (4 ครั้ง)
พระมหากระษัตรเจา (อาชฺญาหลวง 2.332) (พระราชกําหนดเกา 3.142)
สมเดจ-บรม/พระบรมราชกระษัตร (ลักษณภญาน 1.292) (อาชฺญาหลวง 2.413,
2.417)
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“กษัตราธิราช” (รวม 8 ครั้ง)
กลุมนี้ใชความหมาย พระเจาจักรพรรดิราช ดวยคําวา กษัตร + อธิราช (ราชาผูเปน
ใหญแหงกษัตริย) ไดแก
พระมหา-กระษัตราธิราช/ราชเจา (4 ครั้ง)
สมเดจ-พระมหา-กระษัตราธิราชเจา (ลักขณโจร 2.263) (พระราชกําหนดเกา 3.12)
สมเดจ-บรม-กระษัตราธิราชเจา (ลักษณมรดก 2.125)
ราชนรินทรกระษัตร (ราช + นร + อินทร + กษัตร = กษัตริยผูเปนพระอินทรในรูป
มนุษยผูเปนราชา) (อาชฺญาหลวง 2.332)
“พระเจาแผนดิน” (2 ครั้ง)
เจาแผนดิน เปนคําที่ไทยที่หมายถึงกษัตริยมาแตเดิม พบ 2 ครั้ง
พระเจาแผนดิน (อาชฺญาหลวง 2.389, 2.405)
2. กลุมที่มีหลายความหมาย เปนกลุมที่ใชคําที่หมายถึง กษัตริย หลายคําที่มี
ความหมายไมเหมือนกัน สวนใหญจะเปนชื่อกษัตริยที่ปรากฎในบานแผนก แบงเปนกลุมได
3
กลุม คือ กลุมพุทธศาสนา กลุมศาสนาฮินดู กลุมนับถือผี
กลุมพุทธศาสนา ไดแกคําที่มีความหมายถึง พระพุทธเจา
(ไตรโลกนาถ,
พุทธางกูร), ธรรมราชา (ธรรมิกราช), จักรพรรดิราช (ราชาธิราช), พระอินทร (นรินทร, นฤบดินทร,
ศรีสุรินทร)
กลุมศาสนาฮินดู ไดแกคําที่มีความหมายถึง พระรามและเกี่ยวเนื่องกับพระราม
(ราเมศวร, เอกาทศรถ, ศรีสินทร, ศรีสุนทร, สุริยวงศ), พระพรหม, พระศิวะ (เทพาดิเทพ,
ตรีภูวนาธิเบศ/ไตรโลกนาถ), พระนารายณ (หริหริน)
กลุมนับถือผี ไดแกคําที่มีความหมายดั้งเดิมของไทยคือ พระเจาแผนดิน โดยพบใช
รวมกับคํากษัตริยที่มีความหมายกลางๆ
2.1 ชื่อที่มีความหมายในกลุมเดียวกัน ไดแก ในกลุมพุทธศาสนาดวยกัน 3
ชื่อ 3 ครั้ง กลุมไทยดั้งเดิม 1 ชื่อ 1 ครั้ง
- กลุมพุทธดวยกัน 3 ชื่อ 3 ครั้ง
จักรพรรดิราช + ธรรมราชา + พระพุทธเจา
พระมหาจักรพรรดิศร-บวรธรรมมิกะมหาราชาธิราช-พระเจาอยูหัว (อาชฺญา
หลวง 2.387)
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ธรรมราชา + พระพุทธเจา
พระบาท-สมเดจ-บรมนาถ-บรมบพิตร-อดิศร-ธรรมมฤกมหาราชาธิราชพระพุทธเจาอยูหัว (ลักษณผัวเมีย 2.35)
พระอินทร + ธรรมราชา + จักรพรรดิราช
พระบาท-สมเดจ-บรมนรินทรธิบดินทร-ธรรมราชา-มหาจักรพรรดิ์ตราธิราช-ผู
เปนเจา (ลักขณโจร 2.321)
- กลุมไทยดั้งเดิม 1 ชื่อ 1 ครั้ง
พระมหากระษัตร-เจาแผนดิน (ลักขณโจร 2.296)
2.2 ชื่อที่มีความหมายจากทั้งสองกลุม จะนําคําที่มีความหมายอยูในกลุม
เดียวกันคําเดียวหรือหลายคํามาประกอบกันได 4 รูปแบบใหญ ที่มีมากที่สุดคือขึ้นตนดวยพระราม
(16 ชื่อ 33 ครั้ง), จักรพรรดิราช (3 ชื่อ 3 ครั้ง), ธรรมราชา (1 ชื่อ 1 ครั้ง) และพระพุทธเจา (1ชื่อ 1
ครั้ง) แตเกือบทั้งหมดลงทายดวยพระพุทธเจา (17 ชื่อ 34 ครั้ง) มีเพียง 4 ชื่อ 4 ครั้ง ที่ไมไดลงทาย
ดวยพระพุทธเจา
- ขึ้นตนดวยพระราม (16 ชื่อ 33 ครั้ง)
พระราม + พระอิศวร + พระพุทธเจา (2 ชื่อ 18 ครั้ง)
พระบาท-สมเดจ-เอกาทธรฐ-อิศวร-บรมนารถ-บรมบพิตร-พระพุทธิเจาอยูหัว
(17 ครั้ง)
สมเดจ-พระเจา-รามาธิบดี-บรมไตรโลกนารถ- มหามงกุฎ-เทพมนุษวิสุทธิสุริยวงษ-องคพุทธางกูร- บรมบพิตร-พระพุทธเจาอยูหัว (กฎมณเทิยรบาล 1.51)
พระราม + จักรพรรดิราช + พระพุทธเจา (3 ชื่อ 4 ครั้ง)
สมเดจ-พระเจา-รามาธิบดี-ศรีบรมจักรพรรดิราชา-บพิตร-เปนเจาอยูหัว
(ลักษณผัวเมีย 2.1)
สมเดจ-พระเจา-รามาธิบดี-ศรีบรมจักรพรรดิราชา/ราชาธิราช -บรมบพิตร-พระ
พุทธิเจาอยูหัว (ลักษณผัวเมีย 2.32) (ลักภาลูกเมียผูคนทาน 2.110)
สมเดจ-พระเจา-รามาธิบดี-ศรีสุนธรราช- บรมจักรพรรดิศวร- บรมบพิตร-พระ
พุทธิเจาอยูหัว (ลักษณวิวาทตีดากัน 2.242)
พระราม + จักรพรรดิราช + ธรรมราชา + พระอิศวร + พระพุทธเจา (2
ชื่อ 2 ครั้ง)
สมเดจ-พระเจา-รามาธิบดี-ศรีสุนธร-จักรพรรดิราชาธิราช-ราเมศวร-ธรรม
มิกราช-เดโชไชย-เทพตรีภูวนาธิเบศ-บรมบพิตร-พระพุทธเจาอยูหัว (ลักษณรับฟอง 1.262)
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พระบาท-สมเดจ-พระเจา-รามาธิบดี-ศรีสิทธิ-วิสุทธิบุรุโสดม บรม -จักรพรรดิธรรมิกกราช เดโชไชยา -เทพพาดิเทพ-ตรีภูวนาธิเบศ บรมบพิตร -พระพุทธิเจาอยูหัว (เบดเสรจ
2.235)
พระราม + จักรพรรดิราช + พระพุทธเจา (2 ชื่อ 2 ครั้ง)
พระบาท-สมเดจ-พระเจารามาธิบดี-ศรีฤดิรักษ-จักรพรรดิราชาธิราช-บรม
บพิตร-พระพุทธิเจาอยูหัว (เบดเสรจ 2.227)
พระบาท-สมเดจ-บรมบพิตร-พระเจารามาธิบดี-ศรีสุนทร-บรมจักรพรรดิ์
ตราธิราช-พระเจาอยูหัว (อาชฺญาหลวง 2.406)
พระราม + จักรพรรดิราช + ธรรมราชา (2 ชื่อ 2 ครั้ง)
พระบาท-สมเดจ-พระเจา-รามาธิบดี-ศรีสินธร-บรมจักรพรรดิศร-บวรธรรม
มิกมหาราชาธิราชเจา (พีสูทดําน้ําลุยเพลิง 1.320)
พระบาท-สมเดจ-บรมนารถ-บรมบพิตร-สิทธิสุนธร-ธรรมเดชา-มหาสุรวิ งษองคบุรุษโสดม-บรมมหาจักรพรรดิศร-บวรธรรมฤกมหาราชาธิราชเจา (กระบดศึก 2.419)
พระราม + จักรพรรดิราช + พระพรหม + พระอิศวร + พระพุทธเจา
สมเดจ-พระเจา-รามาธิบดี-ศรีบรมจักระพรรดิราช-เดโชไชย พรหม
เทพาดิเทพ-ตรีภูวะนาธิเบศ บรมบพิตร-พระพุทธิเจาอยูหัว (ทาษ 2.88)
พระราม + จักรพรรดิราช + พระอิศวร + พระพุทธเจา
สมเดจ-พระรามาธิบดี-ศรีฤดิรักษ- จักรพรรดิ-ราชาธิราช-ตรีภูวนาธิเบศ- บรม
บพิตร-พระพุทธิเจาอยูหัว (ลักขณโจร 2.261)
พระราม + จักรพรรดิราช + ธรรมราชา + พระนารายณ + พระอินทร +
พระอิศวร + พระพุทธเจา
สมเดจ-พระเจารามาธิบดีนทร-ศรีสุรินทร-บรมจักรพรรดิสร –บวรธรรมิกมหา
ราชาธิราช- ชาติหริหริน-อินทรเดโชไชย มไหยสุ ริยสวรรยา-เทพาดิเทพ-ตรีภวู ะนารถ- บรมบาทบพิตร-พระพุทธิเจาอยูหัว (อาชฺญาหลวง 2.332-333)
พระราม + พระพุทธเจา
พระบาท-สมเดจ-พระรามาธิบดี-ศรีสุนธร-บรมนารถ-บรมบพิตร-พระพุทธิ
เจาอยูหัว (ลักษณภญาณ 1.293)

164
พระราม + พระอินทร + จักรพรรดิราช + พระพรหม + พระอิศวร +
พระพุทธเจา

พระบาท-สมเดจ-พระเจา-รามาธิบดินทร-นะรินทร บรมมหาจักระพรรดิ
ราเมศวรราช-เดโชไชยะ พรหม-เทพาดิเทพ-ตรีภูวนาธิเบศ บรมบพิตร-พระพุทธิเจาอยูหัว (ทาษ
2.64)
- ขึ้นตนดวยจักรพรรดิราช (3 ชื่อ 3 ครั้ง)
จักรพรรดิราช + พระราม
พระบาท-สมเดจ-บรมมหาจักรพรรดิศร-รามาธิบดี (กระบดศึก 2.426)
จักรพรรดิราช + พระราม + พระพุทธเจา
พระบาท-สมเดจ-บรมมหาจักรพรรดิ-ราเมศวร-บรมนาถ-บรมบพิตร-พระพุทธิ
เจาอยูหัว (ลักษณรับฟอง 1.279)
จักรพรรดิราช + พระราม + พระอินทร + พระพุทธเจา
สมเดจ-บรมบาท-พระเจา-มหาจักรพรรดิ-ราชาธิราช-รามาธิบดี-ศรีสินทรนรินทร-บรมบพิตร-พระพุทธิเจาอยูหัว (ลักษณกูหนี้ 2.153)
- ขึ้นตนดวยธรรมราชา (1 ชื่อ 1 ครั้ง)
ธรรมราชา + จักรพรรดิราช + พระราม + พระอินทร + พระพุทธเจา
พระบาท-สมเดจ-บรมธรรมมิกกะ-มหาราชาธิราช-รามาธิบดี-ศรีสุรินทนฤบดินทร-บรมบพิตร-พระพุทธิเจาอยูหัว (ลักษณอุธร 1.412)
- ขึ้นตนดวยพระพุทธเจา (1 ชื่อ 1 ครั้ง)
พระพุทธเจา + พระราม + พระพรหม
พระบาท-สมเดจ-พระบรมไตรโลกนารถ-นายกดิลก-ผูเปนเจา เกลาภูวมลทณ สกลอาณาจักร-อัคบุริโสดม บรมสวรรยาธิปไตย -มไหยสุริยวงษ-บรมหงษ วิสุทธิพุท ธางกูร-บรม
บพิตร-พระพุทธิเจาอยูหัว (กระบดศึก 2.426)
สรุปไดวาชื่อที่มีคํามีความหมายพระพุทธเจามีใชมากที่สุด เปนชื่อที่มีความหมาย
เดี่ยว 272 ครั้ง เปนชื่อที่มีหลายความหมาย 34 ครั้ง รวม 306 ครั้ง รองลงมาเปนพระราม เปนชื่อที่
มีหลายความหมายทั้งหมด 38 ครั้ง จักรพรรดิราช 22 ครั้ง ธรรมราชา 7 ครั้ง พระอิศวร 6 ครั้ง พระ
อินทร 5 ครั้ง พระพรหม 3 ครั้ง พระเจาแผนดิน 3 ครั้ง ดังนั้นกลุมพุทธศาสนา (พระพุทธเจา
จักรพรรดิราช ธรรมราชา พระอินทร ) มีทั้งหมด 306 ครั้ง กลุมศาสนาฮินดู (พระราม พระอิศวร
พระพรหม) มีทั้งหมด 47 ครั้ง กลุมนับถือผีมี 3 ครั้ง
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ในดานชื่อที่มีความหมายจากหลายกลุม รูปแบบที่มีมากที่สุดคือ พระราม + พระ
อิศวร + พระพุทธเจา (18 ครั้ง) รองลงมาคือ พระราม + จักรพรรดิราช + พระพุทธเจา (4 ครั้ง)
และรูปแบบอื่นๆ อีก แตเกือบทั้งหมดจะลงทายดวยคําที่มีความหมายถึ ง พระพุทธเจา อีกทั้งใน
ภาษาบาลีสันสกฤตคําหลักจะอยูดานหลัง และคําขยายจะอยูดานหนา ดังนั้นจึงสรุปไดวา ใชคําที่
มีความหมาย พระพุทธเจา เปนหลัก ใช พระราม เปนรอง นอกจากนี้ รูปแบบที่ขึ้นตนดวย พระราม
+ จักรพรรดิราช ก็มีมากที่สุด แสดงถึงการเชื่อมโยงคติ “พระราม” เขากับ “จักรพรรดิราช”
ดังนั้น จากชื่อกษัตริยที่ปรากฏในกฎหมายตราสามดวง สรุปไดวา
1. คติกษัตริยจากกลุมพุทธศาสนาปรากฏมากที่สุด จึงเปนคติที่มีความสําคัญมาก
ที่สุด รองลงมาคือกลุมศาสนาพราหมณ และสุดทายคือกลุมนับถือผี สอดคลองกับโครงสราง
พุทธ-พราหมณ-ผี ของจักรวาลวิทยาสยาม และมีพุทธศาสนาเปนความเชื่อหลัก
2. คติกษัตริยจากกลุมศาสนาพราหมณ ซึ่งเปนอันดับสอง จะเชื่อมโยงกับชื่อที่มี
ความหมายแสดงถึงความเปนใหญ (จักรพรรดิราช) การขยายอํานาจ สะทอนถึงการแสดงอุดมคติ
เรื่องการมีอํานาจเปนใหญ และการขยายอํานาจออกไ ปใหมากที่สุด สอดคลองกับสภาพสังคม
การเมืองของอยุธยาที่สามารถครองความเปนใหญในคาบสมุทรแหลมทอง
พัฒนาการคติ “กษัตริย” ของไทยจากกฎหมายตราสามดวง
ภาพของสังคมหรือรัฐอยุธยาที่ปรากฎอยูในกฎหมายตราสามดวงเปนสังคมหรือรัฐที่
มีความซับซอนในระดับสูง แสดงวาไดผานขั้ นตอนการพัฒนามาอยางยาวนาน เพื่อใหเขาใจถึง
พัฒนาการความซับซอนของสังคมหรือรัฐอยุธยาก็ตองศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการของสังคมหรือ
รัฐไทอื่นๆ ที่พูดภาษาตระกูลไทเชนเดียวกันกับไทสยาม จากขอมูลดานประวัติศาสตรสังคมของ
อาณาจักรหรือรัฐชนเผาตระกูลไทในสมัยโบราณ จะพบ
กลุมที่มีระดับพัฒนาการของสังคมที่
แตกตางกัน แบงคราวๆ ได 3 กลุม คือ
1. กลุมเมือง (town or city) คือ สังคมชนเผาไทที่พัฒนาจากระดับบานหรือหมู บาน
ไดถึงระดับเมือง แตอยูใกลกับรัฐระดับอาณาจักรที่เขมแข็งมากกวา จึงถูกรวมเขาเปนสวนหนึ่งของ
อาณาจักรนั้น แตละเมืองจะมีเจาเมืองชาวพื้นเมืองนั้นเปนผูปกครอง อันไดแก จวง ในมณฑล
กวางสีในภาคใตของจีนปจจุบัน และ สิบสองจุไท ของชาวไทดําในภาคเหนือของเวียดนาม
2. กลุมนครรัฐ หรือรัฐเจาฟา (city-state or principality) คือ สังคมชนเผาไทที่
พัฒนาจากระดับเมืองไดถึงระดับนครรัฐ ซึ่งเปนรัฐขนาดเล็กที่ประกอบดวยเมืองหลักขนาดใหญ
หนึ่งเมือง และเมืองบริวารขนาดเล็กจํานวนมาก แตทั้งหมดมีขนาดไมใหญโตมากนัก ตั้งอยูในวง
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ลอมของรัฐระดับอาณาจักรขนาดใหญ แตมีสถานที่ตั้งอยูหางไกล การเดินทางไมสะดวก จึงมี
ลักษณะเปนรัฐประเทศราช ยอม รับอํานาจของรัฐที่ใหญกวาดวยการสงบรรณาการ และกําลัง
ทหารไปชวยเมื่อถูกเกณฑ ไดแก สิบสองปนนา ของชาวไทลื้อในตอนใตของมณฑลยูนนานของจีน
และ สหพันธรัฐไทใหญ ของชาวไทใหญในภาคเหนือของพมา
3. กลุมอาณาจักร (kingdom) คือ สังคมชนเผาไทที่พัฒนาจากระดับนครรัฐไดถึ ง
ระดับอาณาจักร ประกอบดวยเมืองที่มีขนาดใหญหลายเมือง แตละเมืองเคยเปนนครรัฐมากอนที่
จะรวมกันเขาเปนอาณาจักร มีเมืองหลวงซึ่งเปนเมืองที่มีขนาดใหญที่สุดเปนศูนยกลางการ
ปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม มีนครรัฐหรือเมืองอื่นเปนประเทศราชสงบรรณาการและชวยรบ
เมื่อถูกเกณฑ ไดแก อาหม ของชาวไทอาหมในรัฐอัสสัมภาคตะวันออกของอินเดีย ลานนา ของ
ชาวไทยวนในภาคเหนือประเทศไทย ลานชาง ของชาวลาวในประเทศลาว และ สยาม
ในทั้งสามกลุมนี้ชนเผาที่มีลักษณะวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทอยูมากก็คือ จวง ไทดํา
และไทอาหม ทั้งสามชนเผานี้ยังมีการผ สมและเปลี่ยนแปลงจากลักษณะดั้งเดิมไปไมมากนัก แม
จะมีลักษณะของจีนหรือฮินดูอยูบาง รองลงมาคือ สิบสองปนนา ลานนา และลานชาง มีลักษณะ
ผสมพุทธศาสนา สุดทายคือ ไทเมา กับสยาม ที่เปลี่ยนแปลงผสมผสานไปมากที่สุด
ดังนั้นเมื่อตองการจะเขาใจพัฒนาการความซับซอนของสังคมสยามหรืออยุธยา จึง
ตองยอนกลับไปหารองรอยความเปนมาจากกลุมที่รักษาลักษณะดั้งเดิมของไทในระดับตางๆ เพื่อ
เชื่อมโยงมาสูสภาพผสมผสานของอยุธยา
ตอไปจะพิจารณาคติ “กษัตริย” จากคําที่มีความหมายถึงกษัตริยที่แยกแยะไวแลว
กอนหนานี้ในกลุมตางๆ ตามจักรวาลวิทยาสยา ม เริ่มจากกลุมนับถือผี ซึ่งเปนกลุมลักษณะดั้งเดิม
ของไทย จากนั้นก็เปนกลุมศาสนาพราหมณ และสุดทายกลุมพุทธศาสนา
คติ “กษัตริย” จากกลุมนับถือผี
โครงสรางของอํานาจในสังคมแบบชุมชนดั้งเดิมจะอยูในรูปของกฎเกณฑตาม
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีที่เปนเครื่องมือที่ใชควบคุมสังคมใหอยูรวมกันดวยความสงบสุข
ความเชื่อที่เปนพื้นฐานของโครงสรางอํานาจสังคมก็คือการนับถือผีหรือวิญญาณ หรือศาสนา
วิญญาณนิยม (animism) ซึ่งจะเปนแหลงที่มาของระเบียบกฎเกณฑขอหามหรือขอพึงปฏิบัติ
ดังนั้นอํานาจในสังคมดั้งเดิมจึงจะดูไดจากระบบการนั บถือผี โดยเฉพาะผีบรรพบุรุษ (ancestor
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spirit) ในชุมชนตั้งแตระดับครอบครัว (ผีเรือน) ตระกูล (ผีบรรพบุรุษ) หมูบาน (เสื้อบาน) ไปจนถึง
เมือง (เสื้อเมือง) หรืออาณาจักร (ผีฟา)
บาน-เมือง : ระบบสังคมการเมืองไทดั้งเดิม
ระบบสังคมการเมืองของกลุมชนที่พูดภาษาตระกูลไทแตดั้งเดิมอยูในรูปของ บานเมือง บานในที่นี้หมายถึง หมูบาน ตามความหมายที่ยังคงใชกันอยูในภาษาไทยถิ่นเหนือ (ลานนาคําเมือง) และอีสาน (ลาว) บานจะประกอบไปดวยกลุมเรือน (บาน แตละหลัง ในภาษาไทยกลาง )
หลายหลังอยูรวมกัน สวนคําวา เมือง แตเดิมหมายถึ งหมูบานขนาดใหญมาก ซึ่งเปนหัวหนา
(ศูนยกลาง) ของกลุมหมูบานที่อยูรอบๆ (บริวาร) นอกจากนี้ เมืองขนาดเล็กหลายเมืองก็ยังขึ้นตอ
เมืองขนาดใหญเมืองเดียว ซึ่งเรียกวา เมืองหลวง (หมายถึง เมืองใหญ)
ผีเรือน
“บาน” หรือหมูบานนั้น ตามปกติจะเริ่มกอตั้งขึ้น จากคนๆ หนึ่งไปพบสถานที่
เหมาะสมที่จะตั้งหมูบาน โดยมากจะเปนการหาพื้นที่เพาะปลูกใหม แรกๆ ก็จะไปอยูแบบชั่วคราว
ชวงฤดูเพาะปลูก พอเห็นวาเพาะปลูกไดดี ก็จะสราง “เรือน” ที่ถาวรขึ้น แลวชักชวนญาติพี่นองใน
หมูบานเดิมมาอยูดวยกัน เกิดเปนหมูบานใหม ดังนั้ นหมูบานสวนมากจะมีแตญาติพี่นองกลุม
เดียวกันเปนสวนใหญ ภายหลังเมื่อมีคนมาขึ้นจึงจะมีคนนอกกลุมญาติพี่นองเขามาอยูดวย
นอกจากหัวหนาหมูบานแลวสิ่งที่คอยปกปกรักษาคนในหมูบานก็จะมีวิญญาณตางๆ
ของคนที่ตายไปแลว เรียกวา ผี คอยคุมครองดูแลใหคุณใหโ ทษแกคนในหมูบานดวย ใน “เรือน”
จะมี “ผีเรือน” ซึ่งจะเปนวิญญาณของพอแมหรือปูยาตายาย ที่ลูกหลานคอยกราบไหวบูชาเพื่อให
ปกปองดูแลคนในครอบครัว
สําหรับชาวไทลื้อ ผีเรือนคือผีที่เกิดจากดวงวิญญาณของพอแมผูเปนหัวหนา
ครอบครัวที่ลวงลับไปแลว ผีเรือนเปนผีที่ สิงสถิตประจําอยูทุกครัวเรือน ในหองนอน (ที่เรียกวา
“สวม”) ของบานเรือนไทลื้อ จะมีเสาเจาและเสานาง เสาเจา หมายถึง เสาเจาเรือนอยูชิดฟูกที่นอน
ของหัวหนาครอบครัวและเปนที่สถิตของผีเรือน เสานาง หมายถึง เสาแมเรือนอยูชิดฟูกที่นอนของ
แมบาน ภรรยาหัวหนาครอบครัวและเปนที่สถิตของขวัญเรือน
ในชีวิตประจําวันของชาวไทลื้อ ไมวาจะเปนกิจกรรมหรือเหตุการณนอยใหญประการ
ใด เชน งานวิวาห งานศพ เดินทางไกล ซื้อวัวควายมาเลี้ยง หมูหรือสัตวเลี้ยงคลอดลูก ตลอดจน
เทศกาลทางพุทธศาสนา ฯลฯ เจาเรือนตองเซนไหวดวยเทียน ขาว เหล า แตไมมีการทําพิธีเซนไหว
หรือบวงสรวงประจําป ถามีผูชายบุคคลนอกสมาชิกครอบครัวถลําเขาหองนอน (หรือ “สวม”) ที่ผี
เรือนสถิตอยูนั้น ใหถือวาผิดผีผิดฮีต อายบาว (หนุมๆ) มาแอวสาวแลวถูกเนื้อตองตัวโดยสาวไม
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สมัครใจก็ถือวาผิดผีเชนกัน ผูผิดผีตองถูกปรับเ สียเงินคาขอขมาผีเรือน ผีเรือนยังเรียกวา เทวดา
เรือน แตไมเรียกวาเสื้อเรือน (เจีย แยนจอง (ยรรยง จิระนคร), 2548, น. 237-238)
ผีบรรพบุรุษ
ชาวไทบางกลุมรวมวิญญาณของบรรพบุรุษทั้งหมดเขาดวยกันแลวบูชาเปนผีปูยา
หรือ “ผีบรรพบุรุษ” ประจําตระกูล
ผีประจําตระกูลของไทดํา เรียก “ผีด้ํา” ผูที่อาวุโสที่สุดประจําตระกูล เพศชาย จะเปน
ผูดูแลรักษาและเซนไหวผีด้ําในโอกาสตางๆ หัวหนาตระกูลมีดาบของตระกูลเปนสัญลักษณ และ
นํามาใชในพิธีเซนไหวผีด้ําดวย ที่อยูของผีด้ํา คือ ตูบ หรือศาลเล็กๆ ปลูกไวนอกบาน
(สุมิตร
ปติพัฒน, 2545, น. 29)
หลักบาน หรือใจบาน
ในการตั้งหมูบานครั้งแรก จะมีการปกไมไวกลางพื้นที่เพื่ออางสิทธิครอบครองพื้นที่
โดยผูมาตั้งหมูบานคนแรก บริเวณนี้จะกลายมาเปนใจบาน และหลักบาน โดยมีสัญลักษณเปน
กอนหิน เสาไม หรือหอเล็กๆ ซึ่งเปนศูนยกลางของหมูบาน
การตั้งถิ่นฐานของคนไทดํานั้น หัวหนากลุมตระกูลผูตั้งหมูบานคนแรกจะเอามีดฟน
ตนไมบริเวณที่จะใหเปนศูนยกลางของหมูบาน และตองตัดตนไมตนหนึ่งมาปกลงในดินบริเวณ
ศูนยกลางนั้น แลวเอาเสื้อของตนเองมาพันลงที่เสานี้
(เสื้อเปนสัญลักษณแทนขวัญของผูเปน
เจาของ) เปนการรวมขวัญของหัวหนาจัวเฮือนลงกับบริเวณที่ดินนั้น ซึ่งตอมาการกระทําดังกลาว
ไดกลายเปนความเชื่อที่ปฏิบัติสืบตอกันมาในการจะตั้งถิ่นฐานวาจะตองมีจารีตตอกหลักปกเสื้อ
ซึ่งมีความหมายวา ตอไปนี้ในบริเวณที่แหงนี้ ขวัญของหัวหนากลุมไดรวมกับขวัญของดินแล ะน้ํา
แหงนี้แลว โดยจะทําพิธีบูชาดินและน้ํา เพื่อจะบอกกลาวใหทั้งผีดินและผีน้ํารับทราบ
หัวหนากลุมตระกูลที่เปนผูนําของกลุมคนนี้ จะมีสถานะเปน เจาเชื้อ หรือ เจาเสื้อ
ของคนกลุมนั้น พิธีตอกหลักปกเสื้อนี้ตอมาเมื่อมีการตั้งเปนหมูบานก็คือ การตอกหลักบาน หรือ
ตอมาในยุคที่บานพัฒนาไปเปนเมืองก็คือ พิธีตั้งเสาหลักเมือง นั่นเอง
ตามพิธีตอกหลักปกเสื้อนั้นไดกลาววา มีการตัดตนไมใหญปกลงในดิน ดังนั้นเมื่อตั้ง
บานเรือนเรียบรอยแลว 2-3 ป ตอมาจึงมีการบูชาผีบานที่บริเวณหลักที่ตอกนี้ พิธีนี้เรียกวา พิธีเสน
บาน โดยจะมีการฆาควายที่ผูกไวที่เสานี้เพื่อบูชาผี พิธีเสนบานจะทําสืบตอกันมาทุก 2-3 ป โดยมี
เจาเชื้อเปนผูมีบทบาทสําคัญในพิธีนั้นๆ เพราะเจาเชื้อสามารถติดตอกับผีดินผีน้ําได
(ภัททิยา
ยิมเรวัต, 2544, น. 89-91) ตอมาเมื่อเจาเชื้อตายลงก็จะถูกเชิญใหมาสถิ ตยังเสาหลักบานของผีเจา
เชื้อหรือเจาเสื้อซึ่งเปนผูตั้งบานคนแรก
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ความมุงหมายของการพิธีเสนบานตามบรรพบุรุษที่สั่งไว ดวยความเชื่อถือวาเลี้ยงผี
บานเพื่อมิใหมารังควาน ทําใหเกิดโรคระบาดสัตวเลี้ยงตาย แตขอใหผีบานชวยคุมครองชาวบาน
ใหทํามาหากินโดยสะดวก ทํานาไดผลดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและภัยพิบัติตางๆ
(สุมิตร
ปติพัฒน, 2545, น. 54)
ใจบาน ของชาวไทใหญแตละหมูบานจะเปนตนไมใหญ เชนตนฮุง อยูในปาไมดาน
หนึ่งของหมูบาน หรือเปนสิ่งกอสรางคลายกับหอผี บางแหงสรางเปน “เถงผี” กลางหมูบาน หรือ
กอนหิน เสาหิน หรือเสาปูน เปนสัญลักษณวานี่คือ ใจบาน ชาวบานจะมาเซนไหวยามปใหม หรือ
ระหวางประเพณี “ปอยซางแกน” (สงกรานต) เปนตน (สมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ, 2544, น. 258)
เสาหลักบานบางแหงจะเปนที่สถิตของเสื้อบานดวย แตสวนใหญจะแยกกัน
เสื้อบาน
ในระดับ “บาน” ก็จะมีเสื้อบาน ซึ่งมักจะเปนหัวหนาหมูบานคนแรก หรือคนที่มี
ชื่อเสียงในการทําความดีจนเปนที่ยกยองนับถือ เชน เปนทหารหรือนักรบที่มีชื่อเสียง เมื่อสิ้นชีวิต
ไปแลวก็จะอัญเชิญใหมาเปน “เสื้อบาน” และสรางหอใหอยู เพื่อปกปองดูแลคุมครองคนใน “บาน”
ทั้งหมด ซึ่งจะพรอมใจกันจัดพิธีเลี้ยง (บูชา) ปละครั้ง
ณ ปาดงใกลหมูบาน ชาวจวงจะเลือกตนไมที่ใหญที่สุดตนหนึ่ง เปนตนเสื้อ คือเปนที่
สถิตของเสื้อหมูบาน (พระเสื้อบาน) ชาวจวงเชื่อวาเสื้อบานเปนเทพหรือเทวดาประจําหมูบานที่ทํา
หนาที่ปกปองคุมครองหมูบาน และดูแลเกื้อกูลการดํารงชีวิตการเกษตร ตลอดจนการเลี้ยงวัวควาย
หมู หมา แพะ แกะ เปด ไก ของชาวบาน เทศกาลนี้หยุดพักไมออกแรงทํางานเกษตร
3 วัน
นอกจากเซนเสื้อบานแลวยังไหวบรรพบุรุษดวย จุดประสงคของเทศกาลเซนไหวเสื้อบาน เพื่อจะ
บนบานใหเสื้อบานจงบันดาลใหการเพาะปลูกปราศจากภัยธรรมชาติ ใหไดผลเก็บเกี่ยวเต็มเม็ด
เต็มหนวยและอยูเย็นเปนสุข (เจีย แยนจอง (ยรรยง จิระนคร), 2548, น. 135)
ผีบาน ของชาวไทดํา หมายถึง ผีหัวหนากลุมที่มาบุกเบิกที่ดินสรางหมูบานขึ้นครั้ง
แรก จะมีหอใหอยู และมักมีตนไมใหญอยู ในบริเวณหอผีบานดวย เรียกกันวา “ดงเสื้อ” (หรือ “ดง
เชื้อ”) ผีบานก็ตองทําพิธีเลี้ยงทุกป เรียกวา พิธีเสนบาน เพื่อใหคุมครองคนในหมูบานพนภัยพิบัติ
ตางๆ และทํามาหากินไดตามปกติ หากมีเหตุเภทภัยตองทําพิธีเลี้ยงอีกเปนพิเศษ (สุมิตร ปติพัฒน
, 2545, น. 29)
เสื้อบาน/เจาหอบาน ของชาวไทใหญ เรียกวา เจาหอบาน หมายถึงผีที่เปนผูบุกเบิก
สรางหมูบาน สามารถดลบันดาลความเจริญงอกงามและผลผลิตการเกษตรและความอยูดีกินดี
ของหมูบานได และสามารถทําในสิ่งตรงกันขามไดเชนเดียวกันหากชาวบานละเลย วันที่มีการไหว
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เจาหอบาน จะปดหมูบาน และมีขอหามตางๆ มากมาย เชน หามออกนอกหมูบาน หามเขา
หมูบานจนกวาจะตกเย็น หามดํานา หามตัดตนไม ฯลฯ ชาวบานจะนําหมูเห็ดเปดไกขนมขาวตม
ตางๆ มาสังเวย แลวแตวาผีเจาหอบานโปรดอะไร การจัดงานประเพณี การจัดกิจกรรมตางๆ การ
แตงงาน การเดินทาง และการทําผิดจารีตประเพณี จะตองมีการมาบอกกลาว ขอบคุณ ขอโทษ กับ
เจาหอบานดวยเชนเดียวกัน
เสื้อเมือง
สูงขึ้นไปในระดับเมืองก็จะมี “เสื้อเมือง” คอยปกปองดูแล ซึ่งมักจะเปนวิญญาณของ
เจาเมืองคนแรก หรือขุนศึกผูมีชื่อเสียง และจะทําการบวงสรวงปละครั้งเชนกั น ในการเซนไหว บูชา
หรือบวงสรวง นั้นจะเปนการเลี้ยงขอบคุณวิญญาณดีที่คอยดูแลปกปองใหอยูกันอยารมเย็น บางก็
อาจจะเชิญมาเขาทรงรางทรงเพื่อใหชวยทําการรักษาโรคภัยไขเจ็บที่ไมมีหนทางอื่นรักษาแลว บาง
ก็อาจจะบนบานขอสิ่งตางๆ ที่ตองการใหสมปรารถนาแลวจะทําก ารเลี้ยงตอบแทน แตสวนมากจะ
ทําการเชิญมาเพื่อชวยในการเสี่ยงทายความอุดมสมบูรณของพืชพันธุธัญญาหารในปถัดไป เพื่อ
สรางเสริมกําลังใจของชาวบานในการประกอบอาชีพทํามาหากิน
ผีเมือง ของชาวไทดําในสิบสองจุไท เปนผีของอดีตเจาเมืองผูคุมครองรักษาเมืองให
รมเย็นและอุดมสมบูรณ อาจสิงสถิตอยูตามเนินเขาหรือตนไมใหญ มีหลักเขต หรือหลักเมือง บาง
แหงก็สรางศาลใหอยู บริเวณที่มีหลักเมืองถือวาเปนเขตหวงหาม ใชเฉพาะประกอบพิธีเสนเมือง
หรือเลี้ยงผีเมือง เทานั้น พิธีเสนเมืองจะจัดอยางใหญโต หมูบานบริวารตางๆ ตองมีสวนรวมโด ยสง
ควาย และผูแทนไปรวมพิธีทุกป พิธีนี้มีการฆาควายเพื่อเซนสังเวย จํานวนควายมากนอยตาม
ขนาดของเมือง เพื่อแสดงโครงสรางทางการเมืองและสถานภาพของเมืองในโอกาสนี้ดวย (สุมิตร
ปติพัฒน, 2545, น. 29) เพื่อยืนยันถึงความสัมพันธในการเปนหนวยชุมชนรวมกันโดยผาน
พิธีกรรมเสนเมือง พิธีเสนเมืองจึงเปนพิธีกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อแสดงอํานาจอันชอบธรรมของชนชั้น
ปกครอง ซึ่งเกิดขึ้นจากอํานาจศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรม (สุมิตร ปติพัฒน, 2545, น. 51-52)
เมืองตางๆ ในสิบสองจุไทในอดีตจะจัดพิธีเสนเมืองอยางยิ่งใหญ เชื่อกันวาจะทําให
บานเมืองรมเย็น มีความอุดมสมบูรณ ปราศจากเหตุราย โรคระบาดและเคราะหกรรมตางๆ
เมื่อเมืองขยายกลุมใหญออกเปนระดับแควน (2-3 กลุมใหญรวมกัน) ถึงระดับ
อาณาจักร (หลายกลุมใหญรวมกัน) เสื้อเมืองในระดับแควนหรืออาณาจักรก็จะเปนวิญญาณของ
เจาแควนที่เรียกวา ทาว ขุน หรือพญา เจาอาณาจักรที่เรียกวา เจาฟา ซึ่งก็จะถูกบูชาเซนสรวงเพื่อ
ความปลอดภัยและความอุดมสมบูรณเชนเดียวกัน
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เสื้อเมืองของไทลื้อสิบสองพันนามีอยูสองระดับ คือระดับของเจาเมือง (สิบสองพัน
นามี 32 หัวเมือง) และระดับของเชียงรุงหรือระดับราชสํานัก เสื้อเมืองทั้ งสองระดับตางก็มีชื่อเสียง
เรียงนามและตํานานประวัติอันพิสดาร ไทลื้อเชื่อวาเจาเมือง (เจาแผนดิน) ผูเปนนักรบเหี้ยมหาญ
หรือบุคคลสําคัญที่ดุราย (แมกระทั่งศัตรูคูอริ) เมื่อตาแลวดวงวิญญาณของเขาจะวายเวียนอยู
กลางหาว เพื่อคุมครองหรือบางทีก็รบกวนชาวบาน เลย ตองตั้งเปนเสื้อเมืองเพื่อบูชาเลี้ยงดู และ
อาคัยความเกงกลาอาจหาญจนกระทั่งความดุรายมาปกปองอุปถัมภบานเมืองและไพรฟา (เจีย
แยนจอง (ยรรยง จิระนคร), 2548, น. 241-242)
เสื้อเมือง หรือผีเมือง ของชาวไทใหญหมายถึง ผีเจาเมืองที่เปนผูสรางเมืองหรือเปน
แมทพั ผูเกงกลาสามารถเปนที่นับถือของคนทั่วไป ไมจํากัดวาเปนหญิงหรือชาย มักมีสัญลักษณ
เปนตนไมที่ชาวไทใหญเรียกวา “ตนฮุง” ขนาดใหญ อยูนอกตัวเมืองโดยไมมีการกําหนดทิศแนนอน
หลายเมืองมีตนเสื้อเมืองอยูทางทิศตะวันตก แตจะมีจะมีการเซนสรวงเสื้อเมือง โดยมีเจ าฟา เสนา
อํามาตย มารวมทําพิธี ถือเปนพิธีที่มีลักษณะทางการเมือง เมื่อไดวันดี เชน วันมา หมอดูจะเปนผู
บอกวาจะใชวัว ควาย หรือไก และเครื่องเซนสรวงบูชาอื่นๆ เชน ไขไก เหลา ขนมขาวตม มีลาม
เมืองอานคําเซนสรวง จากนั้นก็ฆาวัวควายและนําเนื้อนั้นแจกใหแ กขุนนางและผูเขารวมทุกคน มี
การกินอาหารรวมกัน งานนี้หามเด็กและผูหญิงเขารวมพิธี (สมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ , 2544, น. 256257)
ในกฎหมายตราสามดวงกลาวถึง พระเสื้อเมือง ของอยุธยาวาอยูที่ตนหมัน ซึ่งพระ
อรรคมเหษีเมื่อทรงครรภตองมาทําพิธีที่ตนหมันเจ็ดวัน (กฎมณเทิยรบาล 1.111) เพื่อบอกกลาวแก
พระเสื้อเมืองในฐานะเทพารักษไดรับทราบและขอใหชวยปกปองคุมครองครรภจากภยันตราย
ตางๆ
ในคําสัจาธิษฐานของโองการดําน้ําและโองการลุยเพลิงไดกลาวถึง พระเสื้อเมือง
พระทรงเมือง และพระหลักเมือง วาเปนเทพารักษกรุงศรีอยุธยา (พีสูทดําน้ําลุยเพลิง 1.328-333)
พระทรงเมืองมีคําอธิบายในปจจุบันของพระทรงเมืองที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งสรางมาพรอม
กันเมื่อตั้งกรุงรัตนโกสินทรวา มีหนาที่รักษาการปกครองและกระทรวงทบวงกรมตางๆ ดูแลทุกขสุข
ของประชาชน ใหรมเย็นเปนสุข (วรลักษณ ผองสุขสวัสดิ์, 2551, น. 87, 89)
ผีฟา หรือแถน
“แถน” ของชาวไทดํา เปนเทวดาที่อยูบนฟามีอํานาจเหนือมนุษยทั้งหลาย สามารถ
ดลบันดาลใหเกิดความเปนไปตางๆ ทั้งทางดีและรายตอชีวิตคนและพืชพันธุตางๆ ในโลก ฉะนั้น
มนุษยจะตองปฏิบัติตนใหถูกตองตามความประสงคของผีฟาหรือแถน เพื่ อที่จะใหแถนมีความ
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เมตตาและบันดาลใหเกิดความสุขแกตนได แถนของไทดํานั้นมีอยูมากมาย แตละแถนมีหนาที่ให
คุณหรือโทษตอมนุษยตางๆ กัน แถนหลวง เปนหัวหนาของแถนทั้งปวง มีหนาที่คอยควบคุมดูแล
การปฏิบัติของแถนใหเปนไปตามปกติและตัดสินขอพิพาทตางๆ ใหเกิดความยุติ ธรรมแกทุกฝายที่
เกี่ยวของ (สุมิตร ปติพัฒน, 2545, น. 28)
พิธีเสนเมืองของเมืองแถน ซึ่งเปนเมืองที่สําคัญที่สุดในสิบสองจุไทของชาวไทดํา ใช
สถานที่บนเนินเขาลูกหนึ่งซึ่งอยูในเขตเมืองแถน เชื่อกันวาเนินเขาลูกนี้เปนที่ฝงศพของขุนลานเจือง
วีรบุรุษในตํานานซึ่งถูกเชื่อวาเปนบรรพบุรุษสําคัญคนหนึ่งของพวกไทดํา ดังนั้น การทําพิธีเสน
เมืองจึงเปนการบูชาผี 2 ประเภท ไดแก (1) ผีบรรพบุรุษตนตระกูลชนชั้นปกครองของกลุมไทดําซึ่ง
ไดแก ขุนลานเจือง และ (2) ผีแถนหลวง ซึ่งเปนผีชั้นประมุขสูงสุดที่อยูบนเมืองฟา (สุมิตร ปติพัฒน
, 2545, น. 50) เริ่มดวยการเชิญหนังสือสําคัญประจําเมือง (ปบสือหมอ) มาอาน ตอจากนั้นก็จะ
เชิญผีฟาและผีเมืองใหลงมารับการเลี้ยงอาหารตามลําดับความสําคัญ โดยเชิญผีฟาหรือแถนรับ
เครื่องสังเวยกอน แลวจึงเชิญผีเมืองรับเครื่องสังเวยที่จัดใหอีกสํารับหนึ่งภายหลัง ในการ นี้จะจัดให
นางมดเมือง (หมอผี) มาทําการขับแกเคราะหเมือง เพื่อใหผีฟาและผีเมืองคุมครองบานเมืองให
ปราศจากภัยพิบัติตางๆ มีความอุดมสมบูรณและราษฎรอยูเย็นเปนสุขโดยทั่วกัน ระหวางทําพิธี
หมอจะนําเสื้อเจาเมืองมาใส และทําพิธีกับเสื้อเจาเมืองนั้น พอเสร็จพิธีเส นเมืองพวกไทดําก็จะ
เลี้ยงดูกันจนอิ่มหนําสําราญ
ตํานานเมืองตางๆ ของชาวไทใหญสวนใหญจะกลาวถึงที่มาของกษัตริย (ไทใหญ
เรียกวา เครือเจาเครือขุน ) ที่ลงมาจากฟา เปนโอรสของขุนสางหรือเลงดอน (ผูเปนใหญบนฟาบน
สวรรค) ที่ลงมาพรอมขุนนางเสนาอํามาตย หรือเปนเชื้อสาย เทวดาที่ลงมากินงวนดิน (จากตํานาน
ของพุทธศาสนา) ทั้งหมดนี้หมายความวา ผูที่เปนกษัตริยเปนผูที่สืบเชื้อสายมาจากฟา หรือไดรับ
การยอมรับ ชวยเหลือจากฟา (สมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ, 2544, น. 16)
ตํานานขุนบรมผูสถาปนาอาณาจักรลานชางของชาวลาวก็ระบุวา ขุนบรมเปน บุตร
ของ “แถนฟาขื่น” ผูเปนใหญในสวรรคชั้นฟา (กรมศิลปากร, 2512, น. 255-256)
ไทเดิมทางลานนา อีสาน ลาวเหนือ เวียดนามเหนือ ตางก็มีประเพณีโบราณในการ
ทําพิธีเลี้ยงไทเลี้ยงแถน หรือที่เรียกกันวา เลี้ยงผีไทผีแถน (ปรีชา พิณทอง , 2525, น. 221) ไท มี
นิยามวา ผู เปนใหญ แถน มีนิยามวา เทพแหงฟา การเลี้ยงไทเลี้ยงแถนของไทยอีสานนั้น จะสราง
ปะรําพิธีกลางหมูบาน จัดของเซนไหวและเตรียมชายหรือหญิงคนหนึ่งเปนรางทรง หลังจากเซน
ไหวไทแถนก็จะเขารางคนทรง คนทรงจะรายรําและทํานายพยากรณฝนฟาอากาศและการ
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เพาะปลูกเกษตรของปนั้น ตอจากนั้นคนทรงก็จะทําหนาที่รักษาโรคของชาวบานโดยวิธี “สองผีสอง
เคราะห” คือถามคนทรงถึงสาเหตุของโรคและวิธีรักษา (ปรีชา พิณทอง, 2525, น. 221-222)
สาระสําคัญของพิธีกรรมการเลี้ยงผี
การประกอบพิธีเลี้ยงผีของชาวลื้อมีจุดประสงคหลักคือขอความอุดมสมบูรณและ
ความคุมครองปองกันใหพนจากภัยพิบัติ เปนการเนนถึงความตองการทางโลก การประกอบพิธีจึง
มักทํากันในชวงหลังการปลูกขาวหรือเก็บเกี่ยว เปนการขอความสําเร็จในการเพาะปลูกและแสดง
ความสํานึกในบุญคุณที่ผีไดชวยเหลือ เปนความพยายามที่จะแกไขวิกฤตการณธรรมชาติที่เหนือ
ความสามารถของคนจะปองกันได ใหกําลังใจชาวบานชาวเมืองและสรางความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันใหกับชุมชน ใหโอกาสแกชาวบานที่ทํางานหนักมาตลอดฤดูกาลเพาะปลูกไดพักผอน
สนุกสนานรื่นเริง ไดพบปะสังสรรคระหวางหนุมสาว เปนชวงเวลาที่ชาวบานงดการทํางานอื่นใด
ทําใหชนชั้นปกครองไดเห็นพลังของชาวบานชาวเมืองและความยึดมั่นในทองถิ่นของตน เพราะการ
นับถือผีไมใชกิจกรรมสากลแบบพุทธ แตเปนกิจกรรมที่ทําใหเห็นความแตกตางระหวางทองถิ่น
ความเปนตัวของตัวเองของชุมชนนั้นๆ
ในทางประวัติศาสตรการประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผีเปนการสืบทอดเรื่องราวและบันทึก
เหตุการณทางประวัติศาสตรทําใหคนรุนหลังๆ ไดรูประวัติความเปนมาของทองถิ่นของตน ประวัติ
ของบรรพบุรุษและความสัมพันธเกี่ยวของกับชุมชนอื่นๆ บทสวดเรียกผีมารับเครื่องเซนสังเวย คือ
การรอยกรองวรรณกรรมขั้นแรกในสังคมมนุษย ประวัติของผีแตละองคถูกสรา
งเสริมดวย
จินตนาการและถอยคําที่บางครั้งไพเราะ บางครั้งสะเทือนอารมณของผูฟง จนกลายเปนตํานาน
ทองถิ่นที่ชาวบานจดจําเลาสูกัน
การคงอยูของพิธีกรรมตางๆ แสดงถึงความสอดคลองกลมกลืนของคติความเชื่อและ
วิถีของชาวบาน และตอบสนองความตองการทางรางกายและจิตใจ แมจะ
มีคติความเชื่อที่มี
อิทธิพลกวาอยางพุทธศาสนามาครอบงําก็ยังไมอาจลบเลือนคติความเชื่อผีซึ่งเปนความเชื่อดั้งเดิม
ได แมพิธีกรรมจะถูกดัดแปลงไปบาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเอาวิธีปฏิบัติของพุทธมาเกี่ยวของ
เชน พิธีเลี้ยงใจบานที่มีการนิมนตพระมาสวด การทําทานขาวใ หมในเดือนกุมภาพันธ เดิมเปนพิธี
เลี้ยงขอบคุณแมขวัญขาว หรือผีอารักษขาว ก็ถูกเปลี่ยนเปนการถวายขาวใหพระแทน ไมเพียงแต
พุทธจะแทรกเขามาสูพิธีของผี ผีก็แทรกเขามาสูพิธีของพุทธเชนเดียวกัน ที่วัดมีหอเสื้อวัดที่
ชาวบานตองเซนไหวอยูเสมอเมื่อมีงานสําคัญ ๆ พิธีตางๆ ก็มีการอัญเชิญเทวดาผีสางมารวมรับผล
บุญผลทานดวยเสมอ (ยรรยง จิระนคร และ รัตนาพร เศรษฐกุล , 2544, น. 236-238)
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กษัตริยจึงมีฐานะเปนเสื้อเมือง หรือผีฟา ผูอาศัยอํานาจบารมีของตนปกปองรักษา
ราษฎร และคอยอํานวยผลความอุดมสมบูรณใหแกการทํามาหากินของอาณาปร ะชาราษฎร ตอง
คอยเปนตัวแทนของแควนและอาณาจักรในการใหกําลังใจดวยการอาศัยบุญญาบารมีของตนเอง
เสี่ยงทายใหเกิดผลดี เชน การเสี่ยงทายในพิธีแรกนาขวัญ การแขงเรือของกษัตริยกับมเหสีเพื่อ
ทํานายปริมาณน้ํา
พัฒนาการคติ “กษัตริย” ของไทย
จากพระไอยการตําแหนงนาพลเรือน ใน ราชสํานักปรากฏชื่อยศของขุนนางฝายใน
ระดับสูงคือ เจา ทาว และที่ปรากฏอยูในพระไอยการตําแหนงนาพลเรือน พระไอยการตําแหนงนา
ทหารหัวเมือง เปนหัวหนากรมตางๆ ไดแก ขุน /ออกขุน หลวง พระ /ออกพระ ออกญา พญา /ออก
พญา เจาพญา ลําดับ ชื่อยศระดับสูงของขุนนางและเจาเหลานี้ เชื่ อมโยงเขากับชื่อและความหมาย
ของคําที่ใชเรียกเจาเมืองหรือกษัตริยของชนเผาไทดั้งเดิม สามารถสะทอนความเปนมาทางสังคม
ในประวัติศาสตรของชนชาติไทเผาต างๆ และรองรอยของพัฒนาการคติ “กษัตริย” ของไทยไดใน
ระดับหนึ่ง
ในระดับสังคมกลุมเมือง มีคําใชเรียกเจาเมืองวา ขุน ทาว เจา พญา
ขุน
ในสมัยโบราณนิยามของ ขุน คือ กษัตริย หรือผูเปนใหญ และ ขุนหลวง สมัยโบราณ
หมายถึง กษัตริย ในอาหมบุราณจี เอกสารโบราณของไทอาหมเมื่อกลาวถึงการขึ้นครองราชย ใช
คําวา “เฮ็ดเจา เฮ็ดขุน ” (ฉัตรทิพย นาถสุภา และ เรณู วิชาศิลป , 2528, น. 81) กรณีนี้แสดงวาเปน
ขุน ก็คือเปน เจา ซึ่งหมายถึงเปนเจาแผนดิน (เจีย แยนจอง (ยรรยง จิระนคร), 2548, น. 61) คํา
ขุน นาจะมาจากคําวา จวิน ของจีน แปลวา หัวหนา เจานาย เจาแผนดิน เหมือนนิยามของขุน
ภาษาไทย (เสฐียรโกเศศ, 2515, น. 121) คําวา ขุน สันนิษฐานไดว าเปนตําแหนงผูนําที่เกาแกที่สุด
ในการปกครองของชนชาติไท และคงจะไดถูกใชเรียกผูนําสูงสุดมาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 10 จนถึง
ศตวรรษที่ 18 (สุภางค จันทวานิช และ วิมาลา ศิริพงษ, 2542, น. 124)
ในพระไอยการตําแหนงนาพลเรือนและพระไอยการตําแหนงนาทหารหัวเมือง ขุน
เปนยศของหัวหนากรมขนาดเล็กที่สังกัดกรมขนาดใหญ
ทาว
คํา “ทาว” ไทลื้อมีนิยามวาผูเปนใหญ หรือเจาแผนดิน มักจะใชควบคูกับขุนหรือ
พญาเปน ทาวขุน ทาวพญา ซึ่งหมายถึงขุนนางหรือผูเปนใหญ คํา ทาว นาจะมาจากคําจีนวา
“โถว” ซึ่งหมายถึง หัวหรือศีรษะ ภาษาจีนกวางตุ งออกเสียงเปน “เถา” ไทลื้อใชคําจีนที่มีนิยามเดิม
วา “หัว” มาแปลงเปนคําวา “ทาว” เพื่อใชเรียกประมุขหรือหัวหนากลุมชน (เจีย แยนจอง (ยรรยง
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จิระนคร), 2548, น. 101)
คําวา ทาว พบอยูในการเรียกผูนําทางการปกครองของไทดํา- ไท
ขาว ไทลื้อ และลาวเทานั้น (สุภางค จันทวานิช และ วิมาลา ศิริพงษ, 2542, น. 125)
ในพระไอยการตําแหนงนาพลเรือน มียศ ทาว เปนหัวหนาขาราชสํานักฝายในเทานั้น
(ตําแหนงนาพลเรือน 1.119-120)
เจา
คําวา เจา เปนคําที่เกิดขึ้นภายหลังคําวา ขุน และคําวา ทาว สันนิษฐานวา คําวา เจา
เปนคํายืมมาจากจีน โดยใชเรียกผูนําวา เจาเมือง ทําหนาที่ปกครองจูหรือโจว (ซึ่งแปลวา เมือง ใน
ภาษาจีน) (สุภางค จันทวานิช และ วิมาลา ศิริพงษ, 2542, น. 125)
ในพระไอยการตําแหนงนาพลเรือน มียศ เจา เปนขาราชสํานักตําแหนงขี่ชางคายตน
เชือกและขี่ชางค้ําปลายเชือก คือผูดูแลและควบ คุมชางทรงของกษัตริย (ตําแหนงนาพลเรือน
1.120) และมีใชประกอบคําอื่น คือ พระเจา ใชเรียกบรรดาพระบรมวงศานุวงศ ไดแก พระเจาลูก
เธอ พระเจาหลานเธอ และนําหนาคําอื่น คือ เจาพญา ซึ่งจะกลาวรายละเอียดในคํา พญา
คําศัพทที่ใชเรียกผูนําที่มีรากศัพทจากภาษาจีน ไดแก คําวา ขุน ทาว และคําวา เจา
ทําใหสันนิษฐานวากลุมคนไทเคยอยูใตอํานาจจีนแตเดิม และไดรับเอารูปแบบการจัดระเบียบเชิง
พื้นที่ทางสังคม (social space) จากจีนสมัยราชวงศฮั่น อาจมีความสัมพันธระหวางรัฐศักดินา
เกาแกในจีนกับรัฐไทที่เกิดขึ้นในเวลาตอมา เปนความ สัมพันธที่มีรากลึกกวารูปแบบการปกครอง
ของจีนหลังสมัยราชวงศฮั่น ซึ่งเปนชวงที่คาดวาจะไดรับคําจีนเหลานี้มา (สุภางค จันทวานิช และ
วิมาลา ศิริพงษ, 2542, น. 118)
เฟย หรือพญา
เฟย เปนคําที่ใชเรียกผูนําของเมืองเล็กซึ่งเรียกวา เมืองเฟย ของกลุมไทดําไทขาว
และเปนคงใชเรียกเมืองที่อยูนอกเขตเมืองหลวงของจูดวย คําวา เฟย เปนคําเดียวกับ พญา ซึ่งเปน
คํายืมมาจากคําวา พญา หมายถึง เจาเมือง ในภาษาเขมรและมอญ ในกลุมไทลื้อที่เชียงรุงมี
ตําแหนงเรียกผูนําระดับรองจากเจาเมืองวา พญาหลวงบาน และมีตําแหนงขุนนางชั้นรองๆ ว า
พญา เชน พญานาวอน สวนไทเชียงตุงก็มีขุนนางระดับสูงที่มีตําแหนงพญา ไดแก พญาหลวง
สุพรหมา (สุภางค จันทวานิช และ วิมาลา ศิริพงษ, 2542, น. 126)
ในพระไอยการตําแหนงนาพลเรือน พญา หรือออกญา ออกพญา เปนยศของ
ตําแหนงระดับหัวหนากรมระดับจตุสดมภ (เวียง วัง คลัง นา) และกรมอื่นๆ ระดับเดียวกันหรือรอง
จากกรมจตุสดมภ ในพระไอยการตําแหนงนาทหารหัวเมือง เปนยศของตําแหนงหัวหนากรมทหาร
ขนาดใหญ หรือที่มีกรมเล็กในสังกัด และเจาเมืองระดับเมืองโทและเมืองตรี
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คําวา พญา ยังใชตามหลังคําอื่นคือ เจาพญา ในพระไอยการตําแหนงนาพลเรือน
เปนยศขั้นสูงสุดของตําแหนง มหาอุปราช สมุหนายก ในพระไอยการตําแหนงนาทหารหัวเมืองเปน
ยศสูงสุดของตําแหนง สมุหกลาโหม และเจาเมืองระดับเมืองเอก
คําวา เฟย หรือพญา ที่มีความหมายเปนตําแหนงเจาเมืองเล็ก หรือรองจากเจาเมือง
สะทอนความเปนมาของการมีอํานาจเหนือชนเผาดั้ง เดิมในทองถิ่นที่เปนกลุมพูดภาษาตระกูล
มอญ-เขมร โดยยศ พญา นี้สูงกวา ขุน สะทอนวาเมื่อชนกลุมไทยเริ่มเขามาในดินแดนแถบนี้มี
ฐานะต่ํากวากลุมมอญเขมร แตเมื่อตั้งตัวเปนใหญเหนือกลุมมอญเขมรได เขามาเปนพญาแทน
และเมื่อรวบรวมกันเปนอาณาจักรใหญก็ตั้งตําแหนงที่ ใหญกวา พญา ซึ่งก็คือ เจาพญา เอาคํา เจา
ของไทย ใสนําหนาคํา พญา ของมอญเขมร เปนยศที่สูงวา พญา
ในสังคมระดับนครรัฐหรืออาณาจักรมีคํา เจาฟา เจาหอคํา ในหลวง เจาแผนดิน และ
เจาชีวิต
เจาฟา
ชาวไทใหญมีความเชื่อวา ผูปกครองเปน “ไขฟา” หรือ “โอรสแหงสวรรค” นําไปสูการ
เรียกขานผูปกครองสูงสุดของชาวไทใหญวา “เจาฟา” (โดยนัยของชาวไทใหญแลว “เจาฟา” ยอมมี
อํานาจและศักดิ์เหนือ “เจาแผนดิน” และมีความหมายสูงกวา “เจาเมือง” ที่อาจหมายถึงเมืองเล็กก็
ได) ที่หมายถึง “เจาแหงฟา, ผูมีอํานาจแหงฟา” (เทพ หรือเทวดา) นอกจากนี้ยังมีคําเรียกอยางอื่น
ที่แสดงถึงความยิ่งใหญของเจาฟา และแสดงความเคารพและจงรักภักดีของขาราชบริพาร เชน
“เจาฟาหลวง” “เจาหลวง” “เจาฟาครองเมือง” เปนตน และหากเรียกทั่วไปจะใชคําวา “เจา” ที่มี
ความหมายถึงความยิ่งใหญ มีอํานาจบารมี มีความสูงศั กดิ์ และในความหมายของความเปนนาย
ที่สูงกวาความเปนขา เปนตน (สมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ, 2544, น. 238)
เจาฟาเปนตําแหนงสูงสุด มีอํานาจเด็ดขาดดานการทหารและพลเรือน มีพระราชวัง
ประทับที่ชาวไทใหญเรียกวา “หอคํา” จากเอกสารจีนพบวา “เวียง” ดังกลาวนี้สรางขึ้นอยาง
แข็งแรง มีประตูเมืองหลายดาน มีทางน้ําไหลผานเพื่อใหชาวเมืองไดดื่มกิน มีเชิงเทินรบที่จะคอย
ดักฆาฟนศัตรูที่ปนกําแพง หรือเปนที่เททรายกรวดคั่วรอนๆ ปองกันศัตรูเขามา
(สมพงศ
วิทยศักดิ์พันธุ, 2544, น. 239)
เจาหอคํา
หอคํา ก็คือ วังของกษัตริยชนเผาไทเ ดิมทั่วไป ลาวก็ใชคําวา หอคํา เชนกัน (สังข
พัฒโนทัย, 2516, น. 2) กษัตริยจึงเปน เจาหอคํา สมัยอยุธยาเรียก หอคํา วา ปราสาททอง และ
เปนพระนามกษัตริยใชทั่วไปในรัชกาลตางๆ วา พระเจาปราสาททอง พระเจาแผนดินพมาก็ทรง
พระนามวา พระเจามณเฑียรทอง

177
ในหลวง
แตเดิมคือ นายหลวง หมายถึง ผูเปนนายใหญกวานายทั้งหมด ในระบบปกครอง
แบบอุปถัมภ นาย- ไพร เจาเมืองก็คือนาย สูงกวาเจาเมืองก็คือกษัตริย ดังนั้นกษัตริยจึงเปน นาย
หลวง หรือนายใหญ ผูเปนใหญกวานายทั้งหลาย
พระเจาแผนดิน
กฎหมายตราสามดวงใหความหมายของคํานีว้ า พระมหากษัตริยทรงเปนเจาของ
แผนดินทั้งประเทศ พระมหากษัตริยพระราชทานสิทธิใหราษฎรเขาไปทํามาหากินบนที่ดินของ
พระองค และสิทธิครอบครองโดยพระบรมราชานุญาตนั้น (เบดเสรจ 2.193) ทั้งนี้ยังรวมไปถึงทุก
สิ่งทุกอยางในแผนดินดวย รวมทั้งสัตวเลี้ยงที่หาเจาของไมได (ลักขณโจร 2.296) และสิ่งของที่ตก
อยูบนพื้นดินที่หาเจาของไมไดดวย (อาชฺญาหลวง 2.388-389)
เมื่อพระมหากษัตริยทรงเปนเจาของแผนดินหรือพระเจาแผนดินแลว พระเจาแผนดิน
จึงตองมีพระราชภาระในความอุดมสมบูรณของแผนดินดวย หากเกิดภัยพิบัติ เชนน้ําทวม ฝนแลง
ทําการกสิกรรมไมไดผลบริบูรณก็เปนพระราชภาระที่จะตองคอยปองกันแกไขเพื่อใหแผนดินอุดม
สมบูรณอยูเปนนิจ
เจาชีวิต
เจาชีวิต หรือ พระเจาชีวิต มีความหมายวาพระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจ
ที่จะประหารชีวิตคนได การประหารชีวิตคนตองทําโดยพระบรมราชโองการ ในก รณีพิเศษบาง
ประการอาจมีบุคคลอื่นไดรับอาญาสิทธิ์จากพระมหากษัตริยใหประหารชีวิตคนได แตก็เปนการ
ชั่วคราวและเฉพาะกิจเชนในยามทัพศึก แตก็มิไดพระราชทานอาญาสิทธิ์นี้ใหแกบุคคลใดตลอดไป
ดังทีก่ ลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวาคติ “กษัตริย” ในกลุมนับถือผีจึงเปนเสื้อเมืองหรือผี
ฟา ผูเปน เจาฟา เจาแผนดิน และเจาชีวิต ผูมีหนาที่ดูแลความสงบสุขและอํานวยความอุดม
สมบูรณใหแกราษฎร แตสวนใหญจะเนนหนาที่ในการใหกําลังใจแกราษฎรในการประกอบอาชีพ
ทางเกษตรกรรม เปนการเนนพระคุณ
คติ “กษัตริย” จากกลุมศาสนาฮินดู
พระวิษณุ หรือพระนารายณ
หริหริน (หริ + หระ + อิน) = พระหริ ชื่อหนึ่งของพระนารายณ (Mani, 1993, p. 309)
แต หริหริน (หริหระ + อิน) หมายถึง ผูเปนการรวมกันของพระนารายณกับพระศิวะ (พระหริหระ) ดู
คําอธิบายใน พระศิวะ ตอไป
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ในกฎหมายตราสามดวงไดกลาวอยางชัดเจนวา “กษัตริยคือองคสมเดจพระนารายน
เปนเจาผูทรงทศพิธราชธรรมอันมหาประเสริฐ” (ลักษณรับฟอง 1.269) นาสังเกตวาเปนพระ
นารายณแตก็ทรงทศพิธราชธรรมดวย
ผูที่เชื่อถือไวษณวนิกายนั้นถือวา พระวิษณุทรงเปนตนเหตุแหงโลกและสรรพสิ่งทั้ง
ปวง ในเบื้องบรรพ พระวิษณุบรรทมอยูบ นหลังพระยาอนันตนาคราช ซึ่งมีนามในภาษาสันสกฤต
วา เศษะ ผูซึ่งลอยอยูเหนือทะเลน้ํานมคือ เกษียรสมุทร ขณะที่พระวิษณุบรรทมอยูนั้น มีดอกบัวผุด
ขึ้นมาจากพระนาภี และเมื่อดอกบัวนั้นบานออกก็ปรากฏเปน พระพรหมา หรือที่ไทยเรียกวา พระ
พรหม พระพรหมาองคนี้ทางไวษณวนิกายถือวามิใชพรหมัน ซึ่งในศาสนาพราหมณเดิมถือวาเปน
อาตมันหรือัตตาอันสูงสุด มีแผกวางทั่วไป แตถือวาเปนเทพเจาอีกองคหนึ่งที่เกิดจากพระวิษณุ
เพราะลัทธิไวษณวนิกายถือวาพรหมันหรืออาตมันนั้นคือองคพระวิษณุและอยูในพระวิษณุ พระ
พรหมาผูเกิดจากพระนาภีของพระวิษณุนี้ เมื่อเกิดขึ้นแลวก็สรางโลกใหมีสรรพสัตวและสิ่งทั้งปวง
สรางโลกเสร็จแลวก็มิไดเกี่ยวของตอไปอีก เมื่อการสรางโลกเสร็จสิ้นลงพระวิษณุก็ตื่นจากบรรทม
และประทับอยู ณ สวรรคชั้นสูงสุดเรียกวา ไวกูณฐ พระกายพระวิษณุนั้นเปนสีครามแก ทรงมงกุฎ
และมีสรอยพระศอแขวนมณีอันศักดิ์สิทธิ์ชื่อ เกาสตุภ ทรงมีสี่กร พระหัตถทั้งสี่ทรงสังข จักร คทา
และดอกบัว ดอกบัวนั้นอาจเปนนิมิตรของแผนดิน เพราะเกิดจากดินและน้ําหมายความวาพระ
วิษณุทรงแผนดินอยูในพระหัตถดวย พระวิษณุมีพระโสมาที่พระอุระ เรียกวา ศรีวัตสะ พระองค
ทรงครุฑเปนพาหนะ พระลักษมีเปนพระศักติของพระวิษณุ (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2537, น. 149)
พระวิษณุในรูปนี้คงจะไดเขามาถึงเมืองไทยแตโบราณมากเพราะในประกาศแชงน้ํา
โคลงหา ซึ่งใชในพระราชพิธีศรีสัจจปานกาลหรือถือน้ําพระพิพัฒนสัตยา มีบทสรรเสริญพระวิษณุ
เปนบทแรกกอนบทสรรเสริญพระเปนเจาองคอื่น
อาณาจักรขอมหรือเขมรในกัมพูชา ในระหวางพุทธศตวรรษที่ 11 ถึงพุทธศตวรรษที่
15 วัฒนธรรมของเขมรในสมัยนั้น เปนวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับความตายมากกวาเรื่องอื่น ปราสาทหิน
ตางๆ ของเขมรที่สรางขึ้นในสมัยนั้น เปนเรื่องเกี่ยวกับความตายหรือความกลัวตายทั้งสิ้ น คือเป น
การพยายามที่จะสรางการกวนเกษียรสมุทรทําน้ําอมฤตนั้นขึ้นอีก ตัวปราสาทสวนมากเปนที่บรรจุ
พระศพพระเจาแผนดินเขมรสมัยนั้นก็สมมุติใหเปนเขาพระสุเมรุ คูรอบนั้นสมมุติเปนเกษียรสมุทร
และสะพานนาค และทางเขาทวารปราสาทนั้นทําเปนรูปนาคทั้งสองขางหมายถึงนาคที่ พันเขาพระ
สุเมรุอยู บางแหงทําเปนรูปเทวดาและอสุรกําลังชักนาคที่พันเขาพระสุเมรุก็มี วัตถุประสงคนั้นก็
เพื่อแสดงอมฤตคือความไมตาย (คึกฤทธิ์, 2537, น. 157)
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พระนารายณเมื่ออยูปกติเสมอยอมบรรทมอยูในกลางทะเลน้ํานมเปนนิตย ตอเมื่อ
เวลาใดมีการอันใดซึ่งพระอิศวรตอ งการ รับสั่งใชใหไปปราบปรามผูซึ่งประทุษรายแกโลกทั้งปวงจึง
ไดปลุกขึ้น เพราะฉะนั้นพระนารายณจึงเปนผูทําลายที่สุด เพราะพระนารายณเปนพนักงานแตลาง
ผลาญเชนนี้ จึงไดมีนามปรากฏวาพระเดช (จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จ, 2514, น. )
คตินารายณอวตารนั้นมีผลตอลักษณะทางศิลปะและสถาปตยกรรมในหลาย
ประการ ไดแก (1) การใชเครื่องลํายองแบบครุฑจับนาคประดับหลังคาพระมหาปราสาท (2) การ
ประดับรูปครุฑแบบยอดพระมหาปราสาท เชน พระที่นั่งที่มียอดมณฑป (3) การใชรูปนารายณทรง
สุบรรณตามหนาบันของอาคาร (4) การประดับรูปครุฑตามฐานบัลลังก (5) การเชิญธงรูปครุฑไว
ณ ที่เสด็จประทับหรือการประดับรูปครุฑไวหนาพระราชพาหนะ ฯลฯ (โชติ กัลยาณมิตร, 2539, น.
77-78)
พระราม
เรื่องรามายณะของปราชญวาลมิกีไดแสดงใหเห็นธรรมะดวยองคพระราม ผูซึ่ง
ทรงปปบัติหนาที่ตอพระชนก ตอประชาชนของพระองคและตอ นางสีดาผูเปนชายาดวยภักดีแนว
แน ฝายนางสีดานั้นก็มีความภักดีตอพระสวามีโดยไมมีที่สงสัย ตลอดจนถึงพระลักษณซึ่งได
ปฏิบัติหนาที่ตอพระรามเชษฐาและตอนางสีดาผูเปนชายาของพระเชษฐา ดวยความบริสุทธิ์มั่นคง
ไมมีที่เคลือบแฝงแตอยางใด พระรามนั้นผูที่นับถือศาส
นาฮินดูถือวาเปนตัวธรรมะและการที่
พระรามปราบทศกัณฑจนสิ้นโคตรวงศนั้นก็คือการที่ธรรมะปราบอธรรมใหพินาศไป พระรามเปน
พระวิษณุอวตาร จึงเปนที่เคารพนับถือของชนทั้งปวง (คึกฤทธิ์, 2537, น. 251)
ในสมัยที่มหาตมะคันธีไดนําชนชาวอินเดียตอสูเพื่อเอกราช ทานไดใหคนนํา เอาเรื่อง
รามายณะออกอานเพื่อใหคนที่มาชุมนุมทางการเมืองจํานวนมากฟงเสมอ เปนการกลอมเกลา
จิตใจของคนเหลานั้นใหตั้งอยูในธรรม และทานไดเคยประกาศไววาเมื่อไดเอกราชแลวทานจะได
ตั้งระบอบการปกครองขึ้นเรียกวา “รามราชย” คือระบอบการปกครองดวยธรรมะ กษัตริยไทย ผูได
ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยรามาธิบดีมาชานานก็ดวยเหตุผลและความหมายเชนเดียวกันนี้ คือ
หมายถึงระบอบการปกครองที่มีธรรมะเปนอธิปไตย (คึกฤทธิ์, 2537, น. 253)
เรื่องรามายณะไดกลายมาเปนเรื่อง “รามเกียรติ์” อันเปนวรรคดีของไทย และไดมี
อิทธิพลทางวัฒนธรรมของไทยมานาน ทําใหตั้งชื่อเมืองหลวงวากรุงศรีอยุธยาอันเปนชื่อเมือง
พระราม
พระนามกษัตริยอยุธยาที่แสดงคติพระราม ไดแก
“รามาธิบดี” (ราม + อธิบดี) หมายถึง พระรามผูเปนใหญ
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“ศรีสินทร” หมายถึง รามสุนทร สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงวินิจฉัยวา
เปนคําที่มาจากการที่พระนารายณทรงอวตารมาครองกรุงศรีอยุธยาโดยทรงใช
“รามสุนทร”
(จดหมายเหตุกรมหลวงนรินทรเทวี และพระวิจารณ ร. 5, 2516, น. 216)
“ราเมศวร” (ราม + อิศวร) หมายถึง พระรามผูเปนใหญ
“เอกาทศรถ” (เอกา + ทศรถ) หมายถึง พระเจาทศรถผูเปนใหญ พระเจาทศรถ เปน
พระชนกของพระราม พระนามมาจากเหตุราชรถของพระองคไดพาทาวเธอไปสูสิบทิศแหงจักรวาล
(บวรบรรณรักษ (นิยม รักไทย ), หลวง, 2511, น. 542) ตามความหมายนี้ทาวทศรถคือกษัตริย
นักรบผูชนะ 10 ทิศ ทรงเปนใหญเหนือจักรวาลในทุกหนทุกแหงที่ราชรถไปถึง
พระเจาทศรถ (พระนามเดิม เนมิ ) เปนกษัตริยที่มีชื่อเสียงแหงราชวงศอิกษวากุ
พระองคเปนพระชนกของพระราม ทรงสืบเชื้อสายมาจากพระวิษณุ นครหลวงของอาณาจักรโกศล
ของพระเจาทศรถคือ นครอโยธยา ตั้งอยูบนฝงแมน้ําสรยู นครอโยธยาเปรียบดังสวรรคบนพื้นโลก
ที่มาของพระนามทศรถ เมื่ออสูรศัมพรผูถูกโจมตีไม ไดและผูไมอาจเอาชนะไดไดพิชิต
บัลลังกของพระอินทร ดวยการขอรองจากพระพรหม าและเหลาเทวดา พระเจาเนมิไดยกทัพไปถึง
สวรรคและทําลายกองทัพของเหลาอสูรไดอยางงายดาย อสูรศัมพรโกรธมาก แปลงตัวเปนสิบราง
เขาโจมตีพระเจาเนมิจากทิศทั้งสิบพรอมกัน พระเจาเนมิก็เผ ชิญหนากับอสูรศัมพรทั้งสิบจากทั้งสิบ
ทิศพรอมกัน และสังหารรางทั้งสิบไดในเวลาเดียวกัน เนื่องจากพระองคชักรถของพระองคและตอสู
กับศัตรูในทิศทั้งสิบพรอมกัน พระพรหม าจึงไดสรรเสริญการตอสูที่กลาหาญและการบังคับรถของ
พระองค และถวายพระนามแดพระองควา “ทศรถ” (ผูสามารถขับรถไปยังทิศทั้งสิบไดพรอมกัน)
ดังนั้นพระนามเดิมของพระองคจึงไดถูกลืมเลือนไปและทรงเปนที่รูจักกันในพระนามใหมนี้เทานั้น
(กัมปะ รามายณะ, ยุทธะ กาณฑะ) (Mani, 1993, pp. 203-204)
สุริยวงศ หมายถึง “อาทิตยวงศ” (อาทิตย + วงศ) หมายถึง พระราชาผูทรงเปนเทพ
เชื้อสายของนางอทิติและพระกัศยปประชาบดี อาทิตย หมายถึง เชื้ออทิติ คือ เทวดาพวกหนึ่งซึ่ง
เปนโอรสของนางอทิติผูเปนชายาพระกัศยปะประชาบดี
ความคิดความเชื่อวากษัตริยเปนเชื้อสายของพระอาทิตยหรือเปนกษัตริยสุริยวงศ
อาจตองการแสดงใหเห็นความสําคัญและความยิ่งใหญของกษัตริย เนื่องจากสุริยวงศเปนวงศ
กษัตริยเกาแกของอินเดียมีตั้งแตเริ่มสรางโลกและครองแผนดินเรื่อยมา สุริยวงศเปนวงศทีดีและ
ยิ่งใหญของกษัตริยหลายพระองค รวมทั้งพระรามซึ่งเปนกษัตริยที่ดีและเกงกลาก็สืบเชื้อสายจาก
พระอาทิตยเชนกัน (Dowson, 2001, p. 312)
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นอกจากนี้ยังมีพระนามที่แสดงคติพระรามกับคติเทพองคอื่นๆ ของศาสนาฮินดู
ไดแก
คติรวมเทพหลายองค ไดแก “เอกาทศรุทร” (เอกาทศ + รุทร) หมายถึง พระรุทระผู
แบงเปน 11 ภาค (เทพผูยิ่งใหญในหมูเทพ 11 องค) ปรากฏในลิลิตยวนพายวา พระผูเปนเจาทั้ ง
สามและเทพอีก 8 องค คือ พระอินทร พระยม พระพาย พระวรุณ พระอัคนี ทาวกุเวร
พระสุริยาทิตย และพระจันทร ไดรวมองคกันจุติลงมาถือปฏิสนธิในภาคพื้นพิภพ ทรงพระนามวา
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (ลิลิตยวนพาย, 2540, น. 331)
พระพรหม
พระพรหมของศาสนาฮินดูในสมัยปุราณะและมหากาพยเปนหนึ่งในสามของเทพ
สูงสุดของฮินดู คือ ตรีมูรติ ประกอบดวย พระศิวะ พระวิษณุ และพระพรหม า โดยพระพรหมาเปน
ผูสรางจักรวาล พระวิษณุเปนผูรักษา และพระศิวะเปนผูทําลาย พระพรหม าเกิดจากดอกบัวที่ผุด
ขึ้นมาจากพระนาภี (สะดือ) ของพระวิษณุ พระพรหม าประทับอยูที่เมืองมโนวตีในกลางยอดเขา
มหาเมรุ ในมัตสยาปุราณะกลาววา พระพรหม ามีสี่หนาเนื่องจากไดสราง นางสตรูปา จากรางของ
พระองคครึ่งหนึ่งมาเปนชายา แตนางงดงามมากเสียจนพระพรหม าไมอาจละสายตาจากนางได
จึงสรางหนาไวสี่หนารอบศีรษะจะไดมองเห็นนางไดตลอดเวลา พระพรหม
าทรงหงสเปนเทว
พาหนะ (Mani, 1993, pp. 147-155)
เรือพระที่นั่งตางๆ ในสมัยอยุธยาก็มีชื่อเปนสัตวปาหิมพานตตางๆ ที่เปนพาหนะของ
เทพเจาดวย เชน เรือพระที่นั่งชัยสุพรรณหงส (หงส พาหนะของพระพรหม า) ในรัชกาลพระมหา
จักรพรรดิ เรือพระที่นั่งพระครุฑพาหะ และ เรือพร ะที่นั่งศรีสุพรรณหงส ในรัชกาลสมเด็จพระ
นารายณมหาราช และ เรือพระที่นั่งไกรสรมุขพิมาน (ไกรสรสีหะ ในปาหิมพานต ) ในรัชกาลพระ
เพทราชา (ณัฏฐภัทร จันทวิช, 2539, น. 13)
พระศิวะ หรือพระอิศวร
เทพาดิเทพ (เทพ + อติ + เทพ) = เทพผูยิ่งใหญกวาเทพอื่นๆ
ตรีภูวนาธิเบศ (ตรี + ภูวน + อธิป + เอศวร (แผลงมาจาก อีศวร)) = พระอิศวรผูเปน
ใหญในโลกทั้งสาม
ไตรโลกนาถ (ไตร + โลก + นาถ) = ผูเปนใหญแหงโลกทั้งสาม
พระศิวะ หรือพระอิศวร พัฒนามาจากพระรุทรในสมัยพระเวท และผสมดวยลักษณะ
ตางๆ ของเทวดาที่ใหความอุดมสมบูรณ ซึ่งนับถือกันมาในช มพูทวีปมากอนพวกอริยะ พระศิวะ
ภาคที่รูจักกันทั่วไป ทรงเปนพระมหาฤษีประทับอยูบนยอดเขาไกรลาส มีหนังเสือเปนอาสนะ ทรง
เขาฌานอยูเปนนิจ และโลกตั้งอยูไดเพราะฌานของพระศิวะ ในภาคนี้พระศิวะทรงมุนพระเกศา
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เปนรูปชฎา ปกจันทรเปนปน อากาศคงคาหรือแมน้ําคงคาสวรรค ไหลลงสูพระเกศาแลวจึงไหลลงสู
มนุษยโลกอีกตอหนึ่ง หากพระศิวะไมเอาพระเศียรไปรับแมน้ําคงคาไวแลว น้ําก็จะทวมโลก พระ
ศิวะทรงมีพระเนตรที่สามอยูกลางพระนลาฏ มีพระศอไหมดํา เพราะทรงกลืนพิษเขาไปเมื่อตอน
กวนเกษียรสมุทร ทรงงูเปนสังวาลย พระกายนั้นปกคลุมดวยขี้เถ าตามแบบโยคี ทรงมีตรีศูลเปน
อาวุธและมีพระอุมาหรือพระปารวตีเปนพระศักติ และมีโคชื่อนนทีเปนเทพพาหนะ (คึกฤทธิ์, 2537,
น. 171)
พระศิวะในภาคนาฏราช ทรงรายรําอยูบนยอดเขาไกรลาส โลกและพระอาทิตย
พระจันทร ตลอดจนดวงดาวตางๆ ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงและความเคลื่นไหวของธรร มชาติทั้งปวง
นั้นเปนจังหวะที่พระศิวะนาฏราชทรงรายรําทั้งสิ้น พระหัตถหนึ่งทรงบัณเฑาะวเปนเครื่องเคาะ
จังหวะไปตามทารําตางๆ ถึง 108 ทา ชาบางเร็วบาง ในที่สุดจะเปนจังหวะที่เร็วที่สุด ถึงตอนนั้น
โลกจะหมุนติ้ว ทุกสิ่งทุกอยางจะถูกทําลายไป (คึกฤทธิ์, 2537, น. 173)
รูปเคารพของพระศิวะที่บูชากันคือ ศิวลึงค ความหมายของการนับถือลึงค (อวัยวะ
เพศชาย) คือความอุดมสมบูรณ ดวยลึงคนั้นทําใหมนุษยมีลูกหลานเพิ่มขึ้นได จึงเปนสัญลักษณ
ของความอุดมสมบูรณของธรรมชาติทั่วไป คือน้ําทาอาหารและฝูงสัตวมีอุดมดี ความเชื่อถือวาการ
รวมประเวณีกันระหวางบุรุษและสตรี เปนนิมิตแหงความอุดมสมบูรณของธรรมชาติไดมาเปน
พิธีกรรมในการบูชาพระศิวะ โดยทําแทนรองศิวลึงคและเรียกแทนนั้นวาโยนี (อวัยวะเพศหญิง)
พิธีกรรมนั้นก็คือหลั่งน้ําลงไปบนศิวลึงคใหน้ําไหลไปตามรองที่ฐานซึ่งเรียกวาโยนี น้ํานั้นถื อวาเปน
น้ํามนตอันศักดิ์สิทธิ์ใชประพรมสิ่งใดก็เกิดความอุดมสมบูรณขึ้น ณ ที่นั้น (คึกฤทธิ์, 2537, น. 178180)
ผูนับถือศาสนาฮินดูทั้งในไวษณวนิกาย (นับถือพระวิษณุหรือพระนารายณ) และ
ไศวนิกาย (นับถือพระศิวะ) ถือวาพระวิษณุและพระศิวะนั้นอันที่จริงเปนสองลักษณะแหงพระเจา
องคเดียวกัน แตมองคนละดานเทานั้น ดังนั้นจึงรวมพระวิษณุกับพระศิวะเขาดวยกันเรียกวา
พระหริหระ และไดสรางเทวรูปขึ้นเปนพระศิวะกับพระวิษณุรวมกัน (ศึกฤทธิ์ ปราโมช , 2537, น.
182)
ชื่อกษัตริยที่แสดงคติพระอิศวร ไดแก “นเรศวร” (นร + อิศวร) หมายถึง ผูเปนใหญใน
หมูมนุษย หรือผูเปนพระอิศวรในโลกมนุษย พระอิศวรในรางมนุษย
จากที่กลาวมาทั้งหมด คติ “กษัตริย” จากกลุมศาสนาฮินดู ซึ่งแสดงความเปนพระ
นารายณและพระรามมากที่สุด จึงเปนการเนนหนาที่ดานการใชพระเดช คือกําลังอํานาจในการรบ
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เพื่อปองกันการรุกรานจากภายนอก ความคุมประเทศราช และขยายอาณาจักรดวยการทํา
สงคราม ทั้งหมดนี้เกี่ยวของกับการปกครองที่เปนการจัดการขุนนางทั้งหลาย
คติ “กษัตริย” จากกลุมพุทธศาสนา
คําที่ใชสําหรับกษัตริยที่มีความหมายถึงพระพุทธเจา ไดแก
พระพุทธเจา พระพุทธเจาอยูหัว พระเปนเจา พระเจาอยูหัว
“พระเจาอยูหัว” หรือ “พระพุทธเจาอยูหัว” มีความหมายในทางที่องคกษัตริยเปน
พระผูเปนเจา เปนที่เคารพสูงสุดเสมือนกับวาประทับอยูบนหัวของคนทุกคน หรือเปนพระพุทธเจา
ที่ประทับอยูบันหัว
พุทธางกูร
“พุทธางกูร” (พุทธ + อังกูร) หนอพระพุทธเจา หมายถึง พระพุทธเจาในอนาคต
คําเหลานี้แสดงถึงการยกยองกษัตริยในฐานะผูมีฐานะสูงสุดของสังคมชาวพุทธ ตาม
แนวของพระธรรมศาสตรไทยที่กลาววา พระเจาสมมุติราชมีกําเนิดมาจากพระโพธิสัตว ดังนั้น
กษัตริยจึงเปน “หนอพุทธางกูร” และพระองคยังทรงเปนมหาบุรุษผูประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ
32 ประการ ซึ่งเปนลักษณะของพระพุทธเจาดวย ฉะนั้นจึงเปรียบเสมือนเปนพระพุทธเจาในโลก
ปจจุบันนี้ จึงเปน “พระพุทธเจาอยูหัว” ดังนั้นเมื่อกลาวกับกษัตริยจึงตองใชสรรพนามแทนตนเอง
วา “ขาพระพุทธเจา” และรับคําดวย “พระพุทธเจาขา” แมแตพระราชกุมารก็ตองใชเชนนี้ (กฎ
มณเทิยรบาล 1.115)
ไตรโลกนาถ
พระนามกษัตริยอยุธยาที่แสดงคติพระพุทธเจา คือ “บรมไตรโลกนาถ” (บรม + ไตร
โลก + นาถ) หมายถึง ผูเปนที่พึ่งอันยิ่งในโลกทั้งสาม ไตรโลก หมายถึง โลกทั้งสาม ในทาง
วรรณคดีหมายถึง สวรรค มนุษยโลก บาดาล ในทางศาสนาหมายถึง ภพทั้งสามคือ กามภพ รูปภพ
และอรูปภพ หรือมนุษยโลก เทวโลก และพรหมโลก ตํานานของไทยทั่วไปเองก็ปรากฏใชคํา บรม
ไตรโลกนาถในการเรียกพระพุทธเจา (จันทรฉาย ภัคอธิคม , 2532, น. 215-216) กวีสมัยอยุธยา
ยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาพระองคมีการเดินที่งดงามเหมือนกับพุทธลีลา แสดงใหเห็น
ทวงทาการเดินที่แชมชาและสงางาม (ลิลิตยวนพาย, 2540, น. 378)
ธรรมราชา หรือธรรมิกราช
ในพระไตรปฎก “ธรรมราชา” หมายถึง พระพุทธเจา (มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2530,
ล. 24, น. 15) ผูเปน ราชาแหงธรรมะ เมื่อนํามาใชในทางโลก “ธรรมราชา” หมายความถึง กษัตริย

184
ผูรักษาธรรม (ธรรมิกราช = ราชาผูทรงธรรม) ผูทรงปฏิบัติธรรมดวยการอยูในศีลธรรมใหเห็น
ประจักษเปนตัวอยางแกคนอื่น และทรงบําเพ็ญพระราชกุศลทั้งปวงในฐานะเปนองคอุปถัมภกแหง
พุทธศาสนา
คําวา “ธรรมราชา” นั้น เปนศัพทที่ใชเรียกพระยมมาแตเ ดิม พระยมมีอํานาจลงโทษผู
ประพฤติผิดธรรมที่ตายแลวฉันใด พระเจาแผนดินผูเปนธรรมราชาในมนุษยโลก ก็มีสิทธิ์มีอํานาจที่
จะลงทัณฑผูประพฤติผิดธรรมที่ยังมีชีวิตอยูไดฉันนั้น คําวา ทัณฑ แปลวาไมกระบองหรือไมเรียว
เปนอาวุธ ซึ่งไดแกการลงโทษ ที่พระเจาแผนดินใชบังคับใหคนตั้งอยูในธรรมและประพฤติธรรม
ความรับผิดชอบของพระเจาแผนดินในเรื่องนี้เปนความรับผิดชอบอันหนัก ในอินเดียสมัยโบราณ
เชื่อวา ในบานเมืองใดที่ชนทั่วไปประพฤติธรรมเปนอันดี พระเจาแผนดินจะไดรับสวนกุศลอันใหญ
เมื่อถึงกาลก็เสด็จสวรรคตจริงๆ คือเสด็จสู สวรรค แตถาหากบานเมืองใด ชนทั่วไปไมประพฤติธรม
แลว บาปกรรมก็ตกอยูแกพระเจาแผนดิน ไมวาจะไดทรงรูเห็นในบาปกรรมตางๆ เหลานั้นหรือไม
และเมื่อถึงกาลก็จะไมเสด็จสวรรคตแตจะเสด็จอบายคต คือไปนรก แมแตพระเจาแผนดินทรง
ตัดสินคดีลาชาก็เปนบาป แตกรรมที่ เห็นไดในชาติปจจุบันของพระเจาแผนดินก็คือ หากไมทรงอยู
ในราชธรรมและไมทรงปกครองใหคนประพฤติในธรรมแลวก็จะมีคนคิดขจัดพระองคออกเสียจาก
ราชบัลลังกในที่สุด (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2537, น. 483)
ในกฎหมายตราสามดวงมีบทบาทที่กษัตริยทรงสั่งสอนราษฎรใหเลาเรียนกุศล
กรรมบท และมิใหลวงประเวณีภริยาของชายอื่นวา
“ดวยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สั่งวา ใหพระราชทานกุศลทศกํามบทใหเลา
เรียน ก็จะเปนความชอบแกตัวในชั่วนี้ชั่วหนาไป แลเนื้อความในกุศลทศกํามบทนั้นก็
แจงอยูแลวทุกประการ แลกาเมสุมิจฉาจาราเวระมะณีนั้นใหเวนจากประเวนีภริ ยา
ชายอื่น แลใหเจาพญาแลพญามหาราชครูพระหลวงเมืองเจาราชนิกูลขุนหมื่นพัน
ทนายฝายทหารฝายพลเรือนทังปวงสั่งสอนลูกหลานสมักพักพวกอยาใหลวงประเวนี
ภิรยิ าของชายอื่น” (พระราชกําหนดเกา 3.168)
ทั้งยังใหปฏิบัติตามศีล 5 โดยหามไมใหฆาสัตวตัดชีวิตในวันพระ ดังนี้ “อนึ่งถึงวัน 8
ค่ํา 15 ค่ํา อยาใหตกเบดทอดแหดักลอบดักตุมดักลัน ในกรุงเทพฯ นอกกรุงเทพฯ” (กฎ 36 ขอ
3.188)
กษัตริยในวรรณคดีอยุธยายึดหลักปฏิบัติในการเปนองคอัครศาสนูปถัมภก
3
ประการ ไดแก การทํานุบํารุงศาสนา การรูแจงในธรรม และการปฏิบัติและตั้งมั่นในธรรม (ปทมา
ฑีฆประเสริฐกุล, 2547, น. 149) พระองคเปนแบบอยางในการเปนพุทธศาสนิกชนที่ดีดวยการ
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แสดงความเคารพและเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา อีกทั้งยังสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนนับถือ
และเคารพบูชาพุทธศาสนา ทําใหพุทธศาสนาเผยแผไปอยางกวางไกล นอกจากนี้พระองคยังสราง
และบูรณะศาสนสถานและศาสนวัตถุ โดยการสรางวัด การดูแลรักษาพระพุทธรูป และการสราง
พระมณฑปสวมรอยพระพุทธบาท ซึ่งเปนพระราชกรณียกิจที่สําคัญในการบํารุงพุทธศาสนาให
ดํารงอยูอยางรุงเรือง (ปทมา ฑีฆประเสริฐกุล, 2547, น. 153)
การปฏิบัติธรรมของกษัตริยนอกจากการออกผนวชแลว สิ่ งสําคัญที่กษัตริยพึงปฏิบัติ
ก็คือ การปกครองบานเมืองดวยธรรม หลักธรรมที่สําคัญสําหรับกษัตริยที่พึงปฏิบัติเพื่อปกครอง
บานเมืองใหสงบสุข ไดแก ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร และราชสังคหวัตถุ ในวรรณคดีสมัย
อยุธยา กวียกยองกษัตริยวาไดปฏิบัติธรรมตามหลักธรรม 3 ประการขางตน โดยกวีใหความสําคัญ
กับทศพิธราชธรรมมากที่สุด โดยเฉพาะธรรมขอแรกคือ ทาน หมายถึง การใหดวยการเสียสละ
ทรัพย สิ่งของ เพื่อบํารุงและชวยเหลือประชาราษฎร (ปทมา ฑีฆประเสริฐกุล, 2547, น. 166)
ในกฎหมายตราสามดวงกลาวถึง บทบาทที่กษัตริยทรงบําเพ็ญทานบารมีเพื่อพระ
โพธิญาณ จะชวยสรรพสัตวใหพนจากวัฏสงสาร ดังนี้ “พระองคตั้งพระไทยบําเพญพระทานบารมี
ปราฐนาพระโพธิญาณ จะขามสรรพสัตวใหพนจากสงสารไภยอบายทุกข จะใหมีศุขแกไพรฟาขา
แผนดินในขอบขันทเสมาอาณาเขต มิใหมีผูกันโชกรุราชบาตข มเหงตีรันฟนแทงลวงเกินกันได”
(อาชฺญาหลวง 2.342-343)
กวียังยกยองกษัตริยวาเปนผูมีขันติ คือความอดทนตอความตรากตรําและความ
ลําบาก ไมยอมละทิ้งการบําเพ็ญกิจ (ปทมา ฑีฆประเสริฐกุล, 2547, น. 172)
นอกจากทานและขันติแลว กวียังยกยองกษัตริยวามีทศพิธราชธรรมในขออื่นดวย แต
กลาวไวไมมากนัก ไดแก ปริจจาคะ หรือการบริจาค คือ การเสียสละความสุขสําราญหรือชีวิตของ
ตน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและบานเมือง ตปะ คือการระงับยับยั้งขมใจไมใหหลงใหลหรือ
หมกมุนในกิเลสตัณหา และมุงมั่นที่จะกระทํากิจใหเสร็จสมบูรณ อวิโรธนะ เปนความหนักแนนใน
ธรรม ไมหวั่นไหว มีความมั่นคงในธรรม ทั้งยุติธรรม (ความเที่ยงธรรม) และนิติธรรม (ระเบียบแบบ
แผนหลักการปกครองและขนบธรรมเนียมประเพณี ) อาชชวะ คือ ความซื่อตรง ซื่อสัตย และศีล คือ
การประพฤติดี สํารวมกาย วาจา และปฏิบัติศีล (ปทมา ฑีฆประเสริฐกุล, 2547, น. 173)
นอกจากนี้ ยังมีพระนามที่ แสดงคติธรรมราชาผสมคติจักรพรรดิราช คือ “มหาธรรม
ราชาธิราช” (มห + ธรรมราชา + อธิราช) หมายถึง พระราชาผูทรงธรรมที่ยิ่งใหญผูเปนพระราชา
เหนือพระราชาอื่น
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กวีอยุธยายังแสดงใหเห็นวากษัตริยเปนจักรพรรดิ ราช ดวยการยกยองพระองควาได
ปฏิบัติตามหลักธรรมของจักรพรรดิราช คือ จักรวรรดิวัตร กวีอยุธยากลาวถึงหลักจักรวรรดิวัตรที่
กษัตริยในวรรณคดีอยุธยาไดปฏิบัติไว 4 ประการ คือ การอุนเคราะหพระราชวงศานุวงศ การ
อุปการะสมณพราหมณผูมีศีล การหามชนมิใหประพฤติผิดธรรม พรอมทั้งชักนําใหปฏิบัติทางกุศล
จริต และการดับความโลภ
หลักธรรมอีกประการหนึ่งที่กษัตริยพึงปฏิบัติ คือ ราชสังคหวัตถุ ซึ่งเปนหลักการ
สงเคราะหประชาชน เพื่อใหบานเมืองและประชาชนอยูอยางสงบสุข ดังเชน สมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถปฏิบัติตามหลักราชสังคหวัตถุหลายประการ โดยเฉพาะหลักสัสเมธะ คือ การรูบํารุงพืชผล
ในบานเมืองใหสมบูรณ (ลิลิตยวนพาย, 2540, น. 332)
การที่กษัตริยปฏิบัติและตั้งมั่นอยูในธรรมเปนนิจ ไมวาจะเปนทิศพิธราชธรรม
จักรวรรดิวัตร และสังคหวัตถุ ยอมทําใหพระองคปกครองบานเมืองและประชาชนโดยธรรม
พระองคจึงไดรับการยกยองวาเปน ธรรมราชา ดังเชน กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาเปน
ผูทรงธรรมเหมือนพระธรรมซึ่งก็คือ พระยม (ลิลิตยวนพาย, 2540, น. 341)
กวีใหความสําคัญในหลักทศพิธราชธรรมมากที่สุด เพราะมีปรากฏในวรรณคดี
อยุธยาหลายเรื่อง ขณะที่หลักธรรมอีก 2 ประการ (จักรวรรดิวัตร และราชสังคหวัตถุ ) กลาวถึงนอย
กวา อีกทั้งทศพิธ ราชธรรมยังเปนธรรมทีสําคัญสําหรับกษัตริยหรือผูนํา ที่ทําใหเห็นวาพระองคเปน
พระราชาผูทรงธรรมอยางชัดเจน และยังเปนหลักธรรมที่รูจักกันอยางกวางขวางอีกดวย (ปทมา
ฑีฆประเสริฐกุล, 2547, น. 415)
สอดคลองกับในกฎหมายตราสามดวงที่พบ ทศพิธราชธรรม เปนขอความเสริม
ประกอบนามที่อยูหลังนามของกษัตริยมากที่สุด ดังนี้
ทรงทิศพิธราชธรรม (กฎมณเทิยรบาล 1.51)
ทรงทศพิธราชธรรมอันประเสริฐ (ลักษณภญาณ 1.293)
ผูทรงทศพิธราชธรรม (พรมศักดิ 1.334-335) ( ลักษณตระลาการ 1.335) ( ลักษณ
มรดก 2.126, 2.148) (อาชฺญาหลวง 2.343, 2.342-343)
ผูทรงทศพิธราชธรรมอันมหาประเสริฐ (ลักษณรับฟอง 1.269) ( ลักษณอุธร 1.400)
(ลักษณมรดก 2.143) (พระราชกําหนดเกา 3.12)
ในคํากลาวถึงกษัตริยก็วา ตั้งอยูในทศพิธราชธรรมสิบประการ (พระราชกําหนดเกา
3.116)
ทั้งหมดนี้ยืนยันไดวา ทศพิธราชธรรม เปนคุณธรรมที่สําคัญที่สุดของธรรมราชา

187
สําหรับคติความคิดความเชื่อของพุทธศาสนากษัตริยจะไมทําสงครามฆาฟนผูอื่น แต
จะเอาชนะและปราบปรามเมืองตางๆ ดวยธรรม กษัตริยในวรรณคดีอยุธยาไมไดเปนเพียงกษัตริย
ที่ใชกําลังทหารเทานั้น แตพระองคยังเปนพุทธศาสนิกชนที่มุงหวังจะดําเนินตามพระธรรมคําสั่ง
สอนของพระพุทธเจาดวย กวีอยุธยาจึงยกยองกษัตริยวาเปนธรรมราชา เพราะพระองคเปนองค
อัครศาสนูปถัมภกดวยการทํานุบํารุงศาสนา การรูแจงในธรรม การออกผนวกช และการปฏิบัติ
ธรรม (ปทมา ฑีฆประเสริฐกุล, 2547, น. 396)
“ธรรมราชา” ทั้งในคติของศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูตางก็ เนนการรักษาธรรมะคือ
ศีลธรรมของคนในสังคม ใหสังคมมีความสงบสุข เปนการเนนหนาที่ดานความสงบสุขภายใน
อาณาจักรดวยการใชหลักธรรม
จักรพรรดิราช หรือราชาธิราช
จักรพรรดิราช แปลวา พระราชาผูหมุนวงลอ(รถศึก) หมายถึง พระราชาผูสามารถแผ
พระบรมเดชานุภาพออกไปไดไมสิ้นสุด ซึ่งในชมพูทวีปหมายถึงการแผอํานาจจากทิวเขาหิมาลัยไป
จรดฝงมหาสมุทรทั้ง 3 ดาน
ในสมัยมหากาพย
มีการรบเพื่อตองการความเปนใหญในแผนดิน
(ทัศนีย
สินสกุล, 2526, น. 75-76) พระราชาที่ทําสงครามชนะ จะไดรับการยกยองสูงสุดวาเปน “ทิควิชยิน”
หรือ พระราชาผูมี ชัยทั้งสิบทิศ กษัตริยของอินเดียโบราณที่ไดรับการขนานนามนี้คือ พระยุธิษฐิระ
กษัตริยปาณฑพในมหาภารตะ และพระรามในรามายณะ นอกจากนี้ยังมีพระราชาอีกประมาณ
12 พระองค ที่มีชื่อเสียงในการทําสงคราม พระราชาทั้งหมดนี้ไดรับพระนามวา
“จักร
วรรติน” คือ พระราชาผูมีวงล อแหงรถศึกแลนปราบปรามไดทั้งชมพูทวีป ในภาษาไทยคําวา
จักรวรรติน ก็คือ พระมหาจักรพรรดิราช (มณีปน พรหมสุทธิรักษ, 2530, น. 9)
ในพุทธศาสนา พระพุทธเจาทรงประกาศพระองคเองวาเปน ผูหมุนวงลอแหงธรรม
(ธรรมจักร) ในพุทธศาสนาจึงไดใหความหมายใหมกับ จักรพรรดิรา ช วาเปน พระราชาผูทรงมีชัย
ชนะดวยธรรมะ ไมตองใชอาวุธ สามารถครอบครองแผนดินจนจรดเขตมหาสมุทร (มหามกุฎราช
วิทยาลัย, 2530, ล. 15, น. 100)
จักรพรรดิราช ในพุทธศาสนาประกอบดวยความเชื่อ 3 สวนคือ 1. บุญกุศลที่ทําให
คนใดคนหนึ่งมาเกิดเปนจักรพรรดิราช 2. สิ่งมงคลทีเ่ ปนสัญลักษณแหงจักรพรรดิราช และ 3. แนว
การปฏิบัติตนของจักรพรรดิราช เรียกวา จักรวรรดิวัตร (มณีปน พรหมสุทธิรักษ, 2547, น. 182)
“บุญ” เปนความดีหรือคุณงามความดี ผูที่มีบุญเปนผูที่ทําคุณงามความดีไว จึงไดรับ
ผลของการกระทําดี คือ ทํา ใหมีชีวิตที่ดี บุญของกษัตริยไมใชบุญธรรมดาทั่วไป แตเปนบุญที่สําคัญ
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และยิ่งใหญเพราะกษัตริยไดสั่งสมบุญมาตั้งแตในอดีต จนสงผลใหเปนกษัตริยที่ยิ่งใหญ และเมื่อ
เปนกษัตริยก็ทําความดีและสรางสมบุญใหเพิ่มมากขึ้นกษัตริยจึงเปนบุคคลที่มีบุญมาก
สิ่งมงคลของจักรพรรดิราช ไดแก แ กว 7 ประการ คือ จักรแกว ชางแกว มาแกว แกว
มณี นางแกว คฤหบดีแกว (หรือขุนคลังแกว) และปริณายกแกว (หรือขุนนางแกว) ( มหามกุฎราช
วิทยาลัย, 2530, ล. 15, น. 100) ในจักกวัตติสูตรที่แสดงเรื่องจักรพรรดิราชในพระไตรปฎกให
ความสําคัญกับจักรแกวมากที่สุดในฐานะสิ่ง แสดงสัญลักษณของจักรพรรดิราช เชนเดียวกับเรื่อง
ไตรภูมิกถาที่พรรณนากงจักรแกวละเอียดที่สุด (มณีปน พรหมสุทธิรักษ, 2547, น. 184) แตในสมัย
อยุธยาชางแกวกลับมีความสําคัญมากที่สุด ซึ่งก็คือ ชางเผือก ในฐานะกําลังหลักในการรบทัพจับ
ศึก นอกจากนี้ลักษณะพิเศษที่หายา กหลายประการในตัวชางเผือก ทําให กลายเปนสิ่งแสดงบุญ
บารมีของผูที่ครอบครอง และหาก สามารถมีไวครอบครองจํานวนมากก็ จะถูกยกยองวามีเกียรติยศ
สูงและถวายนามกษัตริยวา พระเจาชางเผือก (พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุ
มาศ (เจิม), 2542, น. 245)
ในทางปฏิบัติเมื่อกษัตริยผูปรารถนาเปนจักรพรรดิราชทําสงครามเพื่อขยาย
อาณาจักรของพระองคนั้น เปนสงครามเพื่อปกปองพุทธศาสนาและรักษาธรรมะ จึงมีความชอบ
ธรรมที่จะใชทัณฑะหรือความรุนแรงกับศัตรูได (Sunait Chutintaranond, 1989, p. 96) คติ
จักรพรรดิราชนี้ปรากฏชัดในอยุธยาเมื่อขยายอาณาจักรออกไปมั่นคงไดพอสมควรในสมัย “สมเด็จ
พระมหาจักรพรรดิ”
พระพุทธรูปทรงเครื่องอยางกษัตริยที่นิยมสรางในสมัยอยุธยา มีที่มาในมหาชมพูบดี
สูตรซึ่งกลาวถึงพระพุทธองควาทรงเนรมิตพระกายเปนจักรพรรดิ ราช เสด็จมาปราบทาวมหาชมพู
บดีใหละความหลงผิดในอํานาจความยิ่ง ใหญจนไดสํานึกและไดบรรลุอรหันตผลในที่สุด เรื่องที่วา
พระพุทธองคทรงเนรมิตพระกายเปนจักรพรรดิราชนี้เองเปนเหตุใหมีการสรางพระพุทธปฏิมา
ทรงเครื่องกษัตริยในรูปของพระอาธิพุทธ พระไวโรจนพุทธ และพระศากยมุนีพุทธ ซึ่งเปนอิทธิพล
ของพุทธศาสนามหายานที่ตกทอดมาจากสมัย อิทธิพลศิลปวัฒนธรรมของเมืองละโว แมในสมัย
ปจจุบันนี้อิทธิพลแฝงของพุททศาสนาลัทธิตันตระในฝายมหายานก็ยังคงปรากฏอยูใหเห็นในพิธี
พุทธาภิเษกตางๆ ที่ถือเอาพระพุทธรูปเปนสิ่งที่มีชีวิตหรือมี เทพรักษา เปรียบเสมือนเปนองค
จักรพรรดิราชที่พุทธศาสนิกชนพึงถวายการปฏิบัติบูชา (โชติ กัลยาณมิตร, 2539, น. 62-63)
ที่เห็นไดชัดเจนที่สุดคือ พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ ซึ่งเปนพระประธานในพระ
อุโบสถวัดหนาพระเมรุ สรางในสมัยพระเจาปราสาททอง อันเปนสวนหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงพระราช
ประสงคของพระเจาปราสาททองวาไดทรงนําคติในเรื่องพุทธราชาเขามาเสริมพระราชอํานาจของ
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พระองค พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงการเปนจักรพรรดิ ราชของโลกของพระพุทธเจา นิยมสรางกัน
มากในสมัยอยุธยาตอนตน หรือกอนหนานั้นขึ้นไป อาจกลาวไดวาพระเจาปราสาททองทรงฟนฟู
ประเพณีการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องขึ้นใหมใหแกกษัตริยกรุงศรีอยุธยาในยุคหลังๆ ลงมา และ
พระพุทธรูปทรงเครื่องนี้คงมุงใหเปนพระพุทธรูปฉลองพระองคของกษัตริยดวย (ศรีศักร วัลลิโภดม,
2527, น. 98-99) อันเปนการเนนคติจักรรพรรดิราชไดเปนอยางดี
ดังนั้น คติ “จักรพรรดิราช” ตามพุทธศาสนาจึงเปนธรรมราชา เนนหนาที่ในการขยาย
อาณาจักร ดวยการใชธรรมะ ซึ่งจะนําความมั่นคงมาสูการปกครองภายในอาณาจักรดวย
พระอินทร
นรินทร (นร + อินทร) = พระอินทรในรางมนุษย
นฤบดินทร (นฤบดี + อินทร) = พระอินทรผูเปนพระราชา
ศรีสุรินทร (ศรี + สุร + อินทร) = พระอินทรผูเปนเทพผูประเสริฐ
พระอินทรของฮินดูแตเดิมในสมัยพระเวทเมื่อชาวอริยะมีอาชีพเลี้ยงสัตวในทุงหญา
อยูนั้น มีฐานะเปนเทพนักรบผูกลาหาญ มีสายฟา (วัชระ) เปนอาวุธ ผูเปนวีรบุรุษของชาวอริยะใน
การเอาชนะศัตรู ซึ่งหมายถึงเหลาอสูร (คนพื้นเมือง) พระอินทรไดชวยปลอยน้ําจากแมน้ําทั้ ง 7
สาย ดวยการฆางูชื่อ อหิ ที่ปดกั้นน้ําเอาไว แตศัตรูที่สําคัญที่สุดของพระอินทรที่ตอสูกันมาอยาง
ยาวนานคืออสูรชื่อ วฤตระ เมื่อสังหารไดแลวพระอินทรก็ไดเปนหัวหนาแหงเทพทั้งหลาย ดวย
ความกลาหาญและพลังพระอินทรจึงกลายเปนเทพเจาของวรรณกษัตริย (นักรบ) (Bhattacharji,
1988, 249-266)
เมื่อชาวอริยะตั้งมั่นลงในอินเดียตอนเหนือและเปลี่ยนมาทําเกษตรกรรม พระอินทรก็
กลายมาเปนเทพเจาแหงฝนและลมพายุ ผูอํานวยใหฝนฟาตกตองตามฤดูกาล เปนการพัฒนา
ตอมาจากการเปนเทพแหงสายฟา (Bhattacharji, 1988, 269)
ในสมัยปุราณะและมหากาพย พระวิษณุและพระศิวะมีบทบาทสําคัญขึ้นมา พระ
อินทรถูกลดฐานะลงมาเปนเพียงหัวหนาเทวดาในสวรรคทําหนาที่รักษาทิศตะวันออก
(Bhattacharji, 1988, 264)
ในพุทธศาสนาพระอินทรเปนเทพฝายดี เรียกวา ทาวสักกเทวราช (คึกฤทธิ์, 2537, น.
191) ผูเปนราชาแหงเทพ สถิต ณ สวรรคชั้นดาวดึงส เปนเทพผูมีหนาที่พิทักษปกปองพุทธศาสนา
(พระประสิทธิ์ ติก ฺขปฺโ (วิเศษเนตร), 2549, 65) คนที่ทําดีเพื่อสวนรวม ทําสาธารณะประโยชน
ไวมากมาย เมื่อตายไปแลวจะไปเกิดเปนพระอินทร เพราะพระอินทรแตเดิมเมื่อเปนมนุษยมีชื่อวา
มฆมานพ ชอบชวยเหลือผูอื่น ทําแตสาธารณะประโยชนใหผูอื่น รวมกับเพื่อนๆ อีก 32 คน ทั้งหมด
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เมื่อตายไปแลวไปเปนเทวดาบนสวรรคแลวเลือกพระอินทรเปนหัวหนา
นอกจากปกปองพุทธ
ศาสนาแลวพระอินทรยังมีหนาที่ชวยเหลือคนดีอีกดวย เมื่อแทนบัณฑุกําพลของพระอินทรแข็ง
กระดางขึ้นมา ก็ รูวามีเรื่องรายแกผูมีบุญในเมืองมนุษย ตองเสด็จลงไปชวย (เสฐียรโกเศศ, 2503,
น. 43)
ในกฎหมายตราสามดวงบทบาทของกษัตริยในการคุมครองปกปองพุทธศาสนามี
ตั้งแต
1. การปกปองถาวรวัตถุมิใหถูกขโมยทําลาย การทําลายสิ่งของในพุทธศาสนาถือวา
เปนลักษณะโจรอุกฤษฏโทษ มีดังนี้
โจรลักพระพุทธรูป
“ผูใดทุจริตรจิตรบาปหยาบชาเปนโจรลักเอาองคพระพุทธิรูปทอง/หนาก/เงีน/
แกว/สําฤท/ทองแดง/ดีบุก แลสิ่งใดซึ่ งเปนรูปพระปติมากอรอยูนั้นไปขาย/ทําลาย ก็ดี
เอาไปหมีทันขายแลเอาไปหมีทันทําลายจับไดที่ใดๆ ก็ดี ใหเกาะกุมมันมาถามเอา
พวกเพื่อนรูเหนเปนเพื่อนซื้อขายทําดวยกันจงได ถาเปนสัจโดยคําโจร ใหทวนดวย
ลวดหนังคล 60 ที ใหตัดตีนสีนมือพวกเพื่อนทังนั้นเสีย แลวใหไหมเปนเบี้ยคล
700,000 บุณพระพุทธรูปนั้น สวรโจรแลพวกมันนั้นใหฆาเสีย ไชบาปมันจงลางแลว ”
(ลักขณโจร 2.285)
โจรลอกทองพระพุทธรูป เอาพระบฏแชน้ําเอาผา
“ถาโจรมันเอาพระพุทธรูปไปลางไปเผาสํารอกเอาทองก็ดี เอาพระบทไป
สํารอกแชน้ําเอาผาไปก็ดี ใหเอามันใสเตาเพลีงสูบมันเสียดั่งมันทําแกพระนั้นบาง ไช
บาปมันจงลางแลว” (ลักขณโจร 2.285-286)
โจรลอกทองพระ ขุดทําลายศาสนวัตถุ
“โจรมิจฉาธิฐิลอกทองพระ พิจารณ าเปนสัจ ใหเอาตัวมันไปยังตแลงแกง ให
เผาเหลกจงแดงประทับดวยมัน ใหมันลอกดั่งมันทําแกพระนั้นบาง ไชบาปกํามันเสีย
ยังแลว ถาโจรนั้นขุดลางพระพุทธรูปพระสถูปพระเจดีย/วิหาน พระศรีมะหาโพทธิ จับ
ไดพิจารณาเปนสัจ ใหตัดนิ้วมือเสีย ” (ลักขณโจร 2.286)
พี่นอง นายไพร ของโจร ถารูแลวไมเอาตัวมามอบให มีความผิดดวย และ
กษัตริยจะมีพระราชโองการดวยพระองคเองวาจะลงโทษสถานใด แสดงถึงการให
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง
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“พี่นองพองพันขาคนผูใดลักลอกองคพระพุทธรูป ลอกลางพระสถูปพระเจดีย
แลฟนพระศรีมหาโพทธิ ลางพระวิหารกุฏิสถาณะษา ลา เจาไพร /ทาษ รูวาทําราย มิ
เอาตัวมาถวายแกพระผูเปนเจาแลหมีไดเอามาวายังกรมพระนครบาล ใหลงโทษใน
รวางเลมีด 8 สถาน . . . โทษ 8 สถานนี้พระพุทธเจาอยูหัวจะลงโทษสถานใด ทานจะ
มีพระราชโองการเอง” (ลักขณโจร 2.287)
“มีผูรายลักลางกุฏิสถานสภานษาลา ทานใหมั นทําใช . . .
ถาลักขุด
พระพุทธรูปขุดพระสถูปขุดพระวิหาน ใหลงโทษ 3 ประการ” (ลักขณโจร 2.287)
โจรลักของอุทิศแกศาสนาและพระธรรมคัมภีรไปขาย
“ผูรายลักทรัพยสิ่งของๆ พระพุท /ธรรม/สงฆ เปนตนวาแกวแหวนเงีนทองผา
ผอรแพรพรรณทรัพยสิ่งใดๆ อันทานอุทิศไวใหเปนของพร ะพุท/ธรรม/สงฆ แลผูราย
ลักเอาไปขายก็ดี แลลักพระธรรมคําภีรไปขายก็ดี ใหลงโทษเสมอลักทรัพยทาน ”
(ลักขณโจร 2.286)
2. ใหรางวัลกับราษฎรที่แจงเรื่องการรับซื้อของโจร ถาเปนของหลวงและศาสนวัตถุ มี
บําเหน็จพระราชทานเพิ่มใหอีกตางหาก
“ถาแลเปนเครื่องราชูปโภคสิ่งของตองหยาง แลเงินดีบุกหุมพระพุทธิรูป /สัท
ถูบ/เจดีย ฉอฟาปานลมดาษพื้นพระวิหารการบูเรียน จะพระราชทานบําเนจใหตาม
สมควร” (พระราชกําหนดเกา 3.19)
3. ทาสบวชแลวขาดจากความเปนทาส เพื่อสงเสริมใหคนบวช
“ผูใดศรัทธาตอพระสาศนา โปรดใหทาษบวดเปนภิษุเปนสามเณรเปนรูปชีใน
พระสาศนาแลว ถึงจะลาออกจากสาศนาเลาก็ดี เจาทาษจะเอาทาษคืนนั้นมิได ถา
เจานี่ลูกนี่ยอมใหบวดแลว จะเอานี่คืนก็มิได ” (ทาษ 2.97)
4. หามราษฎรแตงงานกับคนนอกศาสนาเพื่อมิใหตกไปสูอบายภูมิ และไมใหศาสนา
เศราหมอง กฎหมายเรื่องนี้ออกมาถึง 3 ครั้ง แสดงถึงความสําคัญอยางยิ่ง
“แลไพรฟาขาขอบขันทเสมาทุกวันนี้ ประกอบดวยราคโทษโมหะโลภะ มิได
กลัวแกบาปละอายแกบาป เหนนานาประเทศฝารังอังกริดกระปตันวิลันด าคุลาฉะวา
มลายูแขกกวยแกวประกอบไปดวยทรัพยสมบัดิเปนอันมาก แลไทมอญทุกวันนี้ยก
ลูกสาว/หลานสาว ใหเปนเมียมฤฉาทิฐิถือผิดเหนชอบ แลวละฝายสัมมาทิ ฐิเสีย เเล
บุตรอันเกิดมานั้นก็ถือเพษไปตามพอ ก็ จภากันไปสูอบายภูมเสีย . . . ทานวาผูนั้น
เปนเสี้ยนหนามในแผนดิน แลมั นเอาใจไปแผเผื่อแกประจามิตฆาศึกศัตรูหมูราย . . .
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เหตุใดจึ่งกลาวดั่งนี้ เหดุว าเพื่อมันดั่งพืชนหวานลงเหนือแผนดินจเปนพืชนผลสืบไป
ฝายพอมันลูกมันจเอากิจการบานเมืองไปแจงแกนานาประเทษๆ มันรูแลว มั นจคิด
มาเบียดเบียนพระนครธานีขอบขันทเสมา พระพุทธศาสนาก็จพลอยเสาหมองไป ”
(อาชฺญาหลวง 2.343-344)
“ดวยสมเดจพระพุทธเจาอยูหัวทรงพระกรุณาดําหรัสเหนือเกลาเหนือ
กระหมอมสั่งวา ทุ กวันนี้แขกฝรั่งอังกริดคุลามะลายูนาๆ ประเทศเขามาสูพระบรม
โพธิสมภารเปนอันมาก แตนี้สืบไปเมื่อหนา หามอยา ใหไทมอญลาวลอบลักไปซอง
เสพเมถุนธรรมดวยแขกฝรั่งอังกริดคุลามะลายูซึ่งถือฝายมิจฉาทิฐิ เพื่อจะมิใหฝูงทวย
ราษฎรไปสูอบายทุกข ใหอยูตามสัมมาทิฐิ อยาใหระ คนปนกัน” (พระราชกําหนดเกา
3.105, 160)
5. ทางการเขาจัดการพระสงฆที่ทําผิดวินัยโดยตรง แสดงวาตองการจะจัดการอยาง
จริงจัง และตองมีความรูดานวินัยสงฆที่จะจัดการไดดวย
จัดการกับพระปราชิก
“พระครูภิขุสํามเณรผิดเมียทานถึงชําเราชื่อปราชิก ใหสึกออกเสีย แลวใ หไหม
โดยพระราชกฤษฎีกา” (ลักษณผัว/เมีย 2.17)
“ถาพระครูภิษุสํามเณรผูอยูในศีลทําทุราจานผิดกิจวิไนยทํารายดวยหญิงหา
ผัวมิไดถึงชําเราเปนสัจไซ ชื่อวาปราชิก ใหสึกออก ลงโทษ 50/25 ที สงตัวลงญาชาง
หลวง” (ลักษณผัว/เมีย 2.18)
หามพระสงฆยุงเกี่ยวกับกิจอันไมควรแกสงฆ
“แตนี้ไปเมื่อหนา อยาใหพระสงฆลวงเขาวากลาวอยูดวยเหดุ อนั มิตองดวยกิจ
ก็จะเสียประโยชนสองประการ ฝายขางสมณก็จะเปนอันตรายในศิกขาบท ฝายขาง
ฆราวาษนั้น ครั้นพระสงฆเขาขัดขวางวากลาวอยูดวย เกรงในสมณเหตุขางใน
ราชการสําหรับแผนดินนั้น ก็จะขัด ขวางเสียราชการไป แลใหพระสงฆวากลาวในขา
พระโยมสงฆนั้นโดยการจะปติสังขรณวัดวาอารามพระพุทธรูปพระเจดียถากทราย
ดายหญาษาระพะการบํารุงพระสาศนาใหรุงเรืองแลการนอกกวานี้ พระสุรัศวดีแล
กรมการจะบาดหมายแลมีตรามาทอดเกนขาพระโยมสงฆไปจายก็ดี แลมีผูจําโน ฎวา
ขาพระโยมสงฆเปนลูกหมูอื่นก็ดี แลวิวาษแกกันกับหมูอื่นดวยฝายบิดามารดา
เดียวกันกับหมูขาพระก็ดีนั้น ก็ใหสงฆผูเปนเจาอธิการเขารูเหนเขาวากลาวดวย
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เนื้อความแตเทานี้ แลซึ่งเนื้อความนอกกวานี้ อยาใหพระสงฆลวงเขารูเหนวากลาว
ดวยเลยเปนอันขาดทีเดียว. . .
อนึง่ ถาแลจะมีบาดหมายแลตราใหสงขาพระโยมสงฆ เปนผูรายก็ดี แลขาพระ
โยมสงฆวิวาษแกกันแลรองฟองแกกันซึ่งจะเสียวัดถุปดไจย สาระพเนื้อความทังปวง
ซึ่งพระสงฆเขารูเหนวากลาวแลเปนอัณะรายในศิกขาบทนั้น ก็ใหแตขุนหมื่นขาพระ
นายษิศนายโยมวากลาวแกกัน อยาใหพระสง ฆเขาลวงรูเหนวากลาวดวยแตขอใดขอ
หนึ่งไดเปนอันขาดทีเดียว” (พระราชกําหนดเกา 3.12-13)
กษัตริยอยุธยามีเมืองหลวงเปน “กรุงเทพ” เมืองของเทวดา (จากนาม กรุงเทพ
ทวารวดีศรีอยุธยา) ดังสุทัศนนครของพระอินทร ประทับอยูใน “พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนตมหา
ปราสาท” เปรียบเหมือนพระอินทรทรงไพชยนตรถในฐานะจักรพรรดิราชทอดพระเนตรการสวน
สนามแสดงความพรั่งพรอมของกองทัพอยุธยาในสนามหนาจักรวรรดิ อั นเปนที่แสดงแสนยานุภาพ
ของจักรพรรดิราช พระที่นั่งฝายในชื่อ “พระที่นั่งสุริยามรินทรมหาปราสาท” (สุริยะ + อมร + อินทร
= พระอินทรผเู ปนอมตะและยิ่งใหญดุจสุริยเทพ) และ “พระที่นั่งดุสิตสวรรคธัญญมหาปราสาท”
อันเปนสรวงสวรรคชั้นดุสิตของพระอินทร กําแพงพระราชวังชั้นที่สองมีประตูซุมยอด 2 ประตูชื่อ
สุรินทรทวาร (สุร + อินทร + ทวาร = ประตูแหงเทพองคอินทร) และ สําราญไพชยนต (ไพชยนตรถ
อันมีความสําราญ) ดังเปนชองทางดําเนินแหงพระอินทรและไพชยนตรถของพระองค
กวีสมัยอยุธยามักพรรณนากรุงศรีอยุธยาวาเหมือนเมืองที่ยิ่งใหญของพระอินทร และ
พระราชวังวาสวยงามยิ่งใหญเหมือนสวรรคของพระอินทร ซึ่งสอดคลองกับคติความเชื่อเรื่อง
สวรรคของพระอินทรจากทั้งศาสนาพราหมณและพุทธศาสนา ที่เห็นพองกันวาสวรรคของพระ
อินทรคือเมืองในอุดมคติ เพราะมีความงดงามและยิ่งใหญ ทั้งนี้แสดงใหเห็นวากษัตริยเปนผูมีบุญ
บารมีและมีความยิ่งใหญ เพราะพระองคเสมือนเปนเทพเจาคือพระอินทร จึงมีบานเมืองและ
พระราชวังงดงามและยิ่งใหญ (ปทมา ฑีฆประเสริฐกุล, 2547, น. 327) กวีอยุธยายกยองเมืองและ
พระราชวังของษัตริยวาเปนเมืองของพระอินทร และษัตริยผูอาศัยอยูและเปนเจาของก็คือพระ
อินทร (ปทมา ฑีฆประเสริฐกุล, 2547, น. 328)
ในสถาปตยกรรมที่สรางขึ้นสําหรับสถาบันกษัตริยไดมีประเพณียกยองกษัตริย ใน
ฐานะสมมุติเทวราช ฉะนั้น จึงนําสัญลักษณของชั้นสวรรคมาใชกับสถาบันกษัตริย แตเดิมการปลูก
สรางอาคารเพื่อสถาบันกษัตริยจะเปนเครื่องไม เพิ่งจะมีการทําเปนอาคารกออิฐเมื่อรัชกาลสมเด็จ
พระนารายณ และในประเภทสถาปตยกรรมที่ใชรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นมักจะได พบวามีการทํา
หลังคาเปนชั้นซอนรูปงายๆ เชน 3 ชั้นซอนบาง 5 ชั้นซอนบาง และที่มีชั้นซอนมากที่สุดคือ 7 ชั้น
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ซอน ในทางสถาปตยกรรมไทยระบุชื่ออาคารตามลักษณะเชนนี้วา “มณฑป” หลังคามณฑปยอด
พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ก็จะเห็นวามีจํานวนชั้นซอน 7 ชั้น หมาย ถึง เขา
สัตบริภัณฑที่เปนวงลอมรอบเขาสิเนรุบรรพตหรือเขาพระสุเมรุอยู 7 วง มีความสูงลดหลั่นกัน
ตามลําดับ ตามคติที่วากษัตริยทรงเปนสมมุติเทพเทียบเทาพระอินทร การ นําเอาสัญลักษณของ
เมืองตรัยตรึงศัอันเปนที่ประทับของพระอินทรมาสรางเปนเครื่องยอดของพระมหาปราสาทเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติจึงนับวาเหมาะสม ในทางปฏิบัติตามพระราชประเพณีในอดีตนั้นเมื่อกษัตริยเสด็จ
ขึ้นเสวยราชสมบัติก็จะตองมีทั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีอินทราภิเษกควบคูกัน
ไป เพื่อประกาศพระองคทรงปกครองทั้งโลกและสวรรค (โชติ กัลยาณมิตร, 2539, น. 45)
แมแตพระราชบัลลังกอันเปนที่ประทับของกษัตริยก็ยังมีการแสดงถึงสัญลักษณของ
ความเปนเทวราชเหนือเขาพระสุเมรุ เชน มีการสรางชั้นฐานพระราชบัลลังกประดับรูปสัตวที่อาศัย
อยูตามเชิงเขาพระสุเมรุในปาหิมพานต เชน สิงห และครุฑ เปนตน
ราชรถของกษัตริยอยุธยาก็เ รียกวา ราเชนทรยาน (ราชา + อินทร + ยาน = พาหนะ
ของพระอินทรผูเปนราชา) (ฉวีงาม มาเจริญ, 2539, น. 43)
นอกจานี้ พระเมรุมาศที่สรางขึ้นเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพ มีลักษณะการวางผัง
ที่กําหนดใหพระเมรุมาศเปนองคประธานแทนที่เขาพระสุเมรุ และดวยเหตุนี้จึงไดมีชื่อว า “เมรุ” เมรุ
ทิศก็คือสิ่งที่หมายถึงทวีปทั้งสี่ กับมีคดสางซึ่งหมายถึงขอบหรือกําแพงจักรวาล (โชติ กัลยาณมิตร,
2539, น. 41)
พระอินทรนอกจากจะเปนนักรบและจอมเทพแลว ยังเปนผูรักษาความยุติธรรมอีก
ดวย ในกฎหมายตราสามดวงจึงมี “อินทภาษ” ซึ่งหมายถึง คําสั่งสอนของพร ะอินทร เปนบท
กําหนดการทําหนาที่ของผูรักษาความยุติธรรมคือ ผูพิพากษาตุลาการ ใหทําหนาที่โดยปราศจาก
อคติ 4 ประการ และรูจักวิธีพิจารณาความใหถูกตองชัดเจน แสดงถึงกษัตริยในฐานะพระอินทรผูมี
หนาที่รักษาความยุติธรรม ไดมอบหมายหลักเกณฑในการทําหนาที่รักษาความยุ ติธรรมแทนองค
กษัตริยใหแกผูพิพากษาตุลาการทั้งหลาย
ในกลุมของพุทธศาสนา คติจักรพรรดิราชดูจะครอบคลุมคติธรรมราชา เนื่องจาก
จักรพรรดิราชตองเปนธรรมราชาดวย และใชธรรมะในการขยายอาณาจักร แตคติพระอินทรมี
บทบาทหนาที่และการแสดงออกตรงกับกษัตริยอยุธยามากที่สุด ดังนั้นคติของกษัตริยอยุธยาใน
ระดับสูงสุดคือ พระอินทร ผูมีหนาที่ปกปอง คุมครอง และสงเสริมพุทธศาสนา และอํานวยความ
ยุติธรรมใหกับราษฎร เปนการเนนพระกรุณา รองลงมาจึงเปนธรรมราชาผูปกครองดวยธรรมะให
เกิดความสงบสุขภายใน และเปนพระจักรพรรดิผูปกปองธรรมะจากศั ตรูผูรุกรานจากภายนอก
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คติพุทธเทวราชา ในจักรวาลวิทยาสยาม
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวารัฐอยุธยาซึ่งนับถือพุทธศาสนาเปนหลักจึง
ผสมผสานคติกษัตริยเขมรเขามาเสริมคติกษัตริ ยของพุทธศาสนา และเนื่องจากนับถือพุทธศาสนา
คติเทวราชาที่นํามาใชจึงนาจะเปนเทวราชาแบบพุ ทธดวย ซึ่งใน พุทธศาสนาก็มีแนวคิดเกี่ยวกับ
เทพ (เทพเจา เทวดา ) แบงออกเปน 3 ประเภทคือ (พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุต ฺโต), 2528, น.
106)
1. สมมุติเทพ (เทวดาโดยสมมุติ) ไดแก พระราชา พระเทวี และพระราชกุมาร
2. อุปปตติเทพ (เทวดาโดยกําเนิด) ไดแก เทวดาในกามาวจร สวรรค และพรหม
ทั้งหลายเปนตน
3. วิสุทธิเทพ (เทวดาโดยควมบริสุทธิ์ ) ไดแก พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และ
พระอรหันตทั้งหลาย
กษัตริยของชาวพุทธมีฐานะเปนเทพโดยสมมุติ คือ สมมุติเทวราชา จึงเรียกไดวาเปน
พุทธเทวราชา
ในกฎหมายตราสามดวงกลาววา “ในแผนดินนั้นเปนใหญแตสมเด็จพระมหากษัตริย
เทานั้น ดวยเหตุวาพระมหากษัตริยเจานั้นเปนสมมุติเทวดา จะ ทําใหผูใหญเปนผูน อย ผูนอยเปน
ใหญก็ได” (พระราชกําหนดเกา 3.142)
ความคิดวากษัตริยเปนเทพนี้ สอดคลองกับความคิดดั้งเดิมของกลุมชนเผาไทหลาย
กลุมที่ถือวากษัตริยสืบเชื้อสายมาจากผีฟาหรือเทวดา
พุทธเทวราชา
ในที่นี้ขอเสนอวา กษัตริยสยามมีคติเทวราชาแตเปนแบบพุทธเรียกวา พุทธเทวราชา
โดยใชกรอบการวิเคราะหจักรวาลวิทยาสยามและแนวการวิเคราะหโครงสราง-หนาที่ อธิบายไดวา
โครงสรางของสังคมอยุธยาแบงออกเปน 3 ชนชั้นใหญ คือ กษัตริย กับเจา ขุนนาง
และราษฎรหรือไพร กษัตริยสยามในสมัยอยุธยามีอุดมคติของความเปนกษัตริยสูงสุดคือในฐานะ
เปนพระอินทร รองลงมาคือพระราม และสุดทายคือพระเสื้อเมือง
ในระดับสูงสุด เปนระดับความสัมพันธของกษัตริยกับทั้งแผนดิน
(ขุนนางและ
ราษฎร) กษัตริยสยามในฐานะชาวพุทธผูมีฐานะสูงสุดในแผนดินจึงมีฐานะเปรียเสมือนเปนพระ
พุทธะผูบรรลุนิพพาน พระองคบําเพ็ญเพียรสรางบุญบารมีเพื่อบรรลุนิพพานจึงเปนพระโพธิสัตว
และเมื่อทําหนาที่กษัตริยก็มีอุดมการณเปนพระอินทร ในฐานะพุทธเทวราชา ผูเปนหัวหนาเทวดา
ทั้งหลาย (เทวราชา) ในสวรรคชั้นดาวดึงส มีหนาที่ปกปองพุทธศาสนา และคุมครองคนดี
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ชวยเหลือคนดีไมใหตกทุกขไดรับความยากลําบาก ใหไดรับความยุติธรรม เปนคุณสมบัติดานพระ
กรุณา เ นนการใชคุณธรรมเพื่อรักษาความดีสูงสุดคือพุทธศาสนา และความยุติธรรมใน สังคม
สําหรับราษฎรพระองคคือธรรมราชา ผูปกครองดวยธรรม สําหรับขุนนางทั้งในราชธานี หัวเมือง
ประเทศราช และอาณาจักรเพื่อนบาน พระองคคือ พระเจาจักรพรรดิราช ผูปกปองและขยาย
อาณาจักรดวยบุญบารมี
ในระดับกลาง เปนระดับความสัมพันธของกษัตริยกับขุนนาง กษัตริยสยามถือ
พระองคเปนพระราม อวตา รหนึ่งของพระนารายณ เพื่อลงมาปราบอธรรม ทําการปองกันพระ
ราชอาณาจักรทั้งภายในและภายนอก เปนคุณสมบัติดานพระเดช เนนการใชกําลังเพื่อปกปอง
คุมครอง ใชความเขมแข็งหนักแนนในดานการปกครองการบริหารบานเมือง ใชความเด็ดขาดใน
การลงโทษผูกระทําความผิด
ในระดับลาง เปนระดับความสัมพันธของกษัตริยกับราษฎร กษัตริยสยามมีฐานะเปน
เสื้อเมือง หรือเ ทพารักษเมือง ผูปกปองคุมครอง ราษฎรในชีวิตประจําวัน ใหรมเย็นเปนสุข อํานวย
ผลดานการทํามาหากินใหอุดมสมบูรณ เป นคุณสมบัติดานพระคุณ เนนการใ หกําลังใจเพื่อความ
อุดมสมบูรณ ใชบุญบารมีของพระองคอํานวยผลใหน้ําทาอุดมสมบูรณ ฝนฟาตกตองตามฤดูกาล
การเพาะปลูกไดผลสมบูรณ
สรุป ในระดับสูงเปนลักษณะพระกรุณา เนนหนาที่ใหความยุติธรรม แสดงดวยฐานะ
พระอินทร ระดับกลางเปนลักษณะพระเดช เนนหนาที่ใหความปกปองคุมครอง แสดงดวยฐานะ
พระราม ระดับลางเป นลักษณะพระคุณ เนนหนาที่ใหความอุดมสมบูรณ แสดงดวยฐานะพระเสื้อ
เมือง
กษัตริยอยุธยาในฐานะพุทธเทวราชา
กษัตริยอยุธยาในฐานะพุทธเทวราชา มีอุดมคติระดับสูงสุดคือ พระอินทร ผูมีหนาที่
ปกปอง คุมครอง และสงเสริมพุทธศาสนา และอํานวยความยุติธรรมใหกับราษฎร เปนกา รเนนพระ
กรุณา รองลงมาจึงเปนธรรมราชาผูปกครองดวยธรรมะใหเกิดความสงบสุขภายใน และเปนพระ
จักรพรรดิผูปกปองธรรมะจากศัตรูผูรุกรานจากภายนอก ในฐานะพระนารายณและพระรามเปน
การเนนหนาที่ดานการใชพระเดช คือกําลังอํานาจในการรบ เพื่อปองกันการรุกรานจากภายนอก
ความคุมประเทศราช และขยายอาณาจักรดวยการทําสงคราม ซึ่งเปนการปกครองที่เกี่ยวของกับ
ขุนนาง ในฐานะเสื้อเมืองหรือผีฟา ผูเปน เจาฟา เจาแผนดิน และเจาชีวิต ผูมีหนาที่ดูแลความสงบ
สุขและอํานวยความอุดมสมบูรณใหแกราษฎร แตสวนใหญจะเนนหนาที่ในการใหกําลังใจแก
ราษฎรในการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม เปนการเนนพระคุณ
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ขอสรุปขางตน หากพิจารณาในอีกแงหนึ่ง พระอินทรเพียงคติเดียวสามารถจะ
ครอบคลุมคติอื่นๆ ทั้งหมดได ดังนี้ ในฐานะที่พระอินทรนับถือพุทธศาสนาและเปนเทพผูเปน
หัวหนาของเหลาเทพในสวรรคทั้งสองชั้นฟา มีบทบาทในการปก
ครองดวยความยุติธรรมและ
ธรรมะ มีศาลาแสดงธรรม บํารุงปกปองศาสนา ก็เปนธรรมราชา ในฐานะที่พระอินทรเปนเทพ
นักรบมาตั้งแตแรก ดังนั้นจึงสามารถแสดงบทบาทเปนจักรพรรดิราช เมื่อขยายอํานาจดวยการ
เผยแพรธรรมะและบุญบารมี ทั้งยังเปนพระรามหรือพระนารายณ เมื่อตองใชอํานาจเ ด็ดขาดใน
การปกครอง ทําสงครามปกปองตนเอง และขยายอาณาจักร ทายสุดแตเดิมพระอินทรเปนเทพแหง
สายฟา ผูนําฝนอันเปนแหลงความอุดมสมบูรณมาสูมนุษย พระอินทรจึงมีบทบาทในการสราง
ความเจริญงอกงามและความสุข ซึ่งเปนหนาที่ของพระเสื้อเมือง ดังนั้นอุดมการณตามคติของพระ
อินทรจึงสามารถเปนอุดมการณสูงสุดที่ครอบคลุมอุดมการณทั้งหมดในโครงสรางของจักรวาล
วิทยาสยามได
ในบทตอไปจะเปนการทดสอบขอสรุปในบทนี้ผานพิธีกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับกษัตริยโดยตรง

