บทที่ 5
บทบาทหนาที่กษัตริยจากจารีตประเพณี พิธีกรรม และกฎหมาย
ในบทนี้จะวิเคราะหคติกษัตริยที่แสดงออกผานลักษณะของกษัตริยในดานตางๆ
ไดแก เมือง วัง เรือนหลวง การแตงตัว การปฏิบัติตอตัวกษัตริย จากนั้นทดสอบผลสรุปที่ไดจากบท
ที่ 4 ดวยการวิเคราะหกิจกรรมตามกระบวนการของอํานาจตั้งแตการไดอํานาจ การรักษาอํานาจ
การสูญเสียอํานาจ จากขอมูลพระราชพิธี ขนบธรรมเนียม ประเพณีจากกฎมณเทียรบาล และ
ขอมูลบทบาทหนาที่จากพระไอยการอาชญาหลวงและพระไอยการกระบดศึก สรุปผลการทดสอบ
วาคติกษัตริยที่ไดจากบทที่ 4 มีบทบาทสอดคลองกับการเปนอุดมการณสูงสุดจริงหรือไม
การแสดงภาวะพุทธเทวราชาในฐานะสมมุติเทวราชา
สถาบันกษัตริยสมัยอยุธยามีรูปแบบและแบบแผนที่แนนอน เครงครัด พระราชพิธี
ตางๆ ที่เกี่ยวกับองคกษัตริยเปนพิธีพราหมณ ภาษาที่ใชในราชสํานักเปนราชาศัพทใชกับองค
กษัตริยและราชวงศ รวมถึงธรรมเนียมประเพณีตางๆ ลวนแลวแตเปนแบบแผนที่กําหนดใหสถาบัน
กษัตริยมีลักษณะของ “สมมุติเทวราชา” ซึ่งดํารงฐานะอันศักดิ์สิทธิ์และหางไกลจากประชาชน อีก
ทั้งการตรากฎหมายเพื่อเนนย้ําลักษณะเทวภาพของกษัตริยที่ผูใดจะละเมิดมิได มีบทลงโทษที่
รุนแรงมากสําหรับผูที่ทําการละเมิดฐานะอันศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย
ราชาศัพท
การที่ไดกําหนดใหใชราชาศัพทสําหรับกษัตริยและพระราชวงศนั้นมีความหมายไป
ในทางที่จะแสดงใหเห็นวากษัตริยนั้นเปนเทวราช ทรงอยูในฐานะที่แตกตาง จากสามัญชนทั่วไป
ราชาศัพทของไทยนั้นมีอยูหลายคําที่เปนภาษาเขมร แตศัพทเขมรเหลานั้นเขมรก็ใชเปนราชาศัพท
เชนคําวา “เสวย” หรือ “บรรทม” เปนตน มิไดใชเปนศัพทสามัญ ราชาศัพทนั้นจึงคงจะเปนศัพทที่
ใชสําหรับเทวราชแตครั้งเมื่ออยูในกัมพูชา แลวใชกันติดตอมาถึงกรุงศรีอยุธยา
ในกฎมณเฑียรบาลกําหนดการใชคําราชาศัพท สําหรับกษัตริยไวอยางชัดเจนวา
เครื่องอุปโภคใหเรียกวา มาลาทรง1 กาษาทรง2 พระขรรคทรง พานหมากเสว ย พาน
1

หมวก
2
กาษา หมายถึง ผาชนิดหนึ่ง กาษาทรง นาจะหมายถึงเสื้อทําดวยผากาษา
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น้ําเสวย แปง ทรง เครื่อง ทรง ชาง ทีน่ ั่ง มา ทีน่ ั่ง เรือ ทีน่ ั่ง ราชยาน อภิ รุม3 กันภิรุม (กรรภิรมย)4
บังสูรย5 พัชนี6 เจียมทีน่ ั่ง7 ฝายเครื่องบริโภคใหเรียกวา ขาวเสวย น้ําเสวย ของเสวย เมี่ยงหมาก
เสวย (กฎมณเทิยรบาล 1.115)
ในตอนที่กลาวถึงพระราชพิธีตางๆ ยังกลาวถึงเครื่องราชูปโภควาคือ มหามงกุฎ มหา
กุณฑล8 พาหุรัด9 ถนิมมาไลย10 สรอยมหาสังวาล11 สะเอง12 อุตรีอุตราควงใด13 7 แถว พระ
ธํามรงค14 3 องคทุกนิ้วพระหัตถ ขนองกั้ งเกนญ15 สนับเพลา16 รัตนกําพล17 กรองเชิง18 รอง
พระบาท19 ลักษณะเครื่องแตงกายเชนนี้เปนการแสดงสภาพของเทพเจาหรือเทวดา ดวยการ
ประดับอยางวิจิตรอลังการอยางเต็มที่

3

ฉัตรเครื่องสูงอยางหนึ่ง
4
ฉัตรหาชั้นสําหรับหนึ่ง ทําด วยผาขาวลงยันตเสนทอง มี 3 องคดวยกัน คือ พระเสมาธิปต
พระฉัตรชัย พระเกาวพายหรือพระเกาวพาห (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525, น. 11)
5
เครื่องสูงอยางหนึ่ง รูปหยดน้ํา สําหรับใชบังแดดในการพิธีแห
6
พัด
7
เครื่องลาดลักษณะเหมือนพรม ทําดวยขนสัตวชนิดหนึ่งในจําพวกกวาง
8
ตางหู
9
กําไลตนแขน
10
เครื่องประดับพวงดอกไม
11
สรอยตัว
12
สายรัดเอว
13
เครื่องประดับขอมือซายขวา (วินัย พงศศรีเพียร, 2548, น. 133, เชิงอรรถ 525)
14
แหวน
15
ขนอง เปนภาษาเขมร แปลวา หลัง , กั้งเกนญ คือ กางเกง รวมกันแลวยังไมทราบ
ความหมายที่แนนอน
16
ักางเกง
17
มาจากคําวา รัตกําพล แปลวา ผาสานแดง (ผาขนสัตวสีแดง) ( กุลทรัพย เกษแมนกิจ ,
คุณหญิง และ สายไหม จบกลศึก, 2545, น. 69)
18
กําไลขอเทา
19
รองเทา
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ถาจะรับพระบัณฑูรใหวา พระพุทธเจาคะ ถาจะทูลใหวา พระพุทธเจาขอกราบทูล ถา
จะเจรจา ใหวา เจานั่งกระหมอมตรัส (กฎมณเทิยรบาล 1.115)
นอกจากกษัตริยแลวพระเจาลูกเธอทั้งปวงก็กําหนดใหใชคําราชาศัพทไวดวยวา
เวลาจะขานกับพระเจาอยูหัว ใหขานวา พระพุทธเจาคะ ถาจะทูล ใหวา
ขาพระพุทธเจาขอทูล ถาจะเจรจาใหวา พระองคเจาตรัสสั่งตรัสใช (กฎมณเทิยรบาล 1.116)
พระองคกษัตริยจ ะมองมิได
การมองพระองคกษัตริยนั้นก็ตองหามเชนเดียวกัน แมหมอบเฝาอยูในระยะใกล ผู
เฝาก็จะตองกมหนาไปลงไมมองพระองคโดยตรง
นอกจากนั้นการมองพระองคแตไกลก็ยัง
ตองหามเชนเดียวกัน สมัยหนึ่งมีกฎหมายหามมองพระองคแตไกลเวลากษัตริยเสด็
จพระราช
ดําเนินผานบานคน ไมว าจะทางบกหรือทางน้ํา ใครจะมององค กษัตริยไมได ผูใดฝาฝนจะตองถูก
ทหารในขบวนเสด็จเอากระสุนยิงตา แมแตบานเรือนตามทางเสด็จพระราชดําเนินก็ตองปดประตู
หนาตางทั้งสิ้น
ในกฎหมายตราสามดวงใหเหตุผลในการหามวา
“พระสุระเสียงและองคกษัตริยเจานั้นยากที่บุคลจะไดยินไดเห็น
หากเปนคนชาติ
ตระกูลต่ําไดเห็นพระราชสถานและองคสมเด็จกษัตริยเจาและไดฟงพระสุระเสียง ซึ่ง มิควรจะได
เห็นไดฟงนั้น ก็ อาจมีใจกําเริบมัวเมาไป ก็ จะสําคัญวาตนจะไดเปนใหญ เมื่อออกจากพระราช
สถานแลว ก็จะนําเอา เรื่องขางในวังออกไปขางนอกและจะทนงองอาจอวดอางวาเฝาแหนเพ็ดทูล
ได ก็ย่ํายีเบียดเบียนราษฎร ราษฎรก็จะไดความเจ็บแคน” (พระราชกําหนดเกา 3.142)
องคกษัตริยเ ปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แตะตองมิได
คนโบราณนั้นถือวาพระเปนเจามีรัศมีอันเปลงปลั่งและมีความรอนที่อาจเปน
อันตรายตอมนุษย ดวยเหตุนี้ กษัตริยซึ่งทรงอยูในฐานะสมมุติเทพจึงเปนที่เกรงขามเนื่องจากความ
รอนแรงนี้ และไดเกิดกฎเกณฑตางๆ เนื่องจากความกลัวนี้หลายประการ
ประการแรกคือหามจับตององคกษัตริยโดดเด็ดขาด ไมวาจะเปนสวนใดสวนหนึ่งของ
พระองคเพราะถือวาเปนของรอน อาจทําใหเกิดอันตรายได
ขอหามนี้ถือกันเครงครัดจนปรากฏในกฎมณเฑียรบาลวา เมื่อกษัตริยเสด็จพระราช
ดําเนินโดยเรือพระที่นั่ง หากเรือพระที่นั่งลมลง จะตอง ยื่นเสา (ไมกระทุงจังหวะ) หรือโยนมะพราว
หาว ไปถวายใหทรงเกาะ หามผูใดวายน้ําเขาไปแตะตองพระองคเปนอันขาด โทษถึงตาย (กฎ
มณเทิยรบาล 1.59)
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การสําเร็จโทษ
เนื่อจากความรอนนี้อีกเชนเดียวกัน จึงไดมีขอหามมิใหพระโลหิตของกษัตริยตกถึง
แผนดินตลอดไปจนพระโลหิตของพระบรมวงศานุวงศเพราะถือวาเปนเลือดกษัตริย
หากสนมโทษถึงตายและใหประหาร
ถาจะประหารใหใสถุงเสียอยาใหเหนศพ
(กฎมณเทิยรบาล 1.113) พระราชกุมารถาตองโทษหนักถึงสิ้นชิวิต ใหตีดวยทอนจันท บนเสื่อขลิบ
เบาะรองแลวเอาลงหลุม (กฎมณเทิยรบาล 1.114)
การขานพระนาม
คนโบราณนั้นไมเอยนามพระเปนเจา ดวยถือวาเปนของสูง และเกรงจะมีการลอบนํา
พระบรมนามาภิไธยนั้นไปกระทําคุณไสยศาสตรเพื่อหมายประทุษรายตอกษัตริย จึงมีขอหามมิให
เอยพระนามจริงของกษัตริย ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจึงตองทําพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏถวาย
พระนามใหมซึ่งเปนพระนามแผนดินเรียกวา “พระนามตามพระสุพรรณบัฏ” ซึ่งถือวาเปนพระนาม
สมมุติและเขียนดวยถอยคําอันไพเราะลึ กซึ้งจนไมมีใครจะสามารถเรียกขานได ในเอกสารทางการ
ตางๆ ก็ใชพระนามตามธรรมเนียมนิยมที่เคยใชกันมาไมมีการใชพระนามเฉพาะพระองค อยางเชน
รูปแบบพระนามที่ใชบอยที่สุดในกฎหมายตราสามดวงคือ “พระบาทสมเดจเอกาทธรฐอิศวรบรม
นารถบรมบพิตรพระพุทธิเจาอยูหัว” (17 ครั้ง) ไมไดหมายถึง สมเด็จพระเอกาทศรถ แตอยางใด
การเรียกกษัตริยจึงตองอาศัยการตั้งหรือสมมุติพระนามโดยยึดถือพระนามเดิมกอน
เสวยราชย เชน พระนารายณ พระเชษฐา หรือพระนามตามพระราชจริยวัตรวา พระที่นั่ง
สุริยามรินทร ขุนหลวงขี้เรื้อน พระเจาทายสระ พระเจาเสือ เ ปนตน และเปนพระนามตําแหนง
ราชทินนามเดิม อาทิ พระเพทราชา ขุนวรวงศาธิราช เปนตน (จันทรฉาย ภัคอธิคม, 2532, น. 162)
การไดอํานาจรัฐ
ในกฎหมายตราสามดวงไมมีการกําหนดการขึ้นมามีอํานาจของกษัตริยไวอยาง
ชัดเจน ตามธรรมเนียมโดยทั่วไปที่มีการสืบทอดตําแหนงโดยสายเ ลือดนั้น ในกฎมณเฑียรบาลมี
ตําแหนงที่อาจจะเปนผูสืบทอดอํานาจคือ สมเด็จหนอพระพุทธเจา ซึ่งเปนพระราชกุมารเกิดดวย
พระอัครมเหสี (กฎมนเทิยรบาล 1.52) แตในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและบันทึกของชาวตางชาติ
ตางๆ แสดงวาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีธรรมเนียมการแตงตั้งสมเด็จพระ อนุชาเปนที่ พระมหา
อุปราช ซึ่งเปนตําแหนงที่จะสืบทอดอํานาจตอจากกษัตริย หลักฐานแสดงวาเมื่อถึงเวลาพิจารณา
ตัวบุคคลที่จะดํารงตําแหนงกษัตริยนั้นมักจะคัดเลือกตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสม
กับสภาพการณในขณะนั้นมากที่สุดขึ้นมาดํารงตําแหนง และหลายครั้งในประวั ติศาสตรของกรุง
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ศรีอยุธยาก็มีการยึดอํานาจขึ้นมา เปนการคัดเลือกโดยความสามารถสวนบุคคลและสถานการณ
ในขณะนั้นเชนกัน แสดงวา บุคคลใดก็ตามที่มีความพรอมทางดานความสามารถ
และความ
เหมาะสมกับสถานการณของสังคมในขณะนั้น
ลวนมีความชอบธรรมที่จะขึ้นมามีอํานาจได
เนื่องจากกรรมดีที่ไดสั่งสมมาทั้งในอดีตและปจจุบัน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นไมมีกลาวถึงในกฎหมายตราสามดวง นอกจากพิธี
อินทราภิเษกที่มีรูปแบบสารสําคัญเหมือนกับพิธีราชาภิเษกที่ปรากฎในพระราชพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยาหรือคําใหการขุนหลวงหาวัด แตมี “ตําราราชาภิเษกครั้งกรุงศรีอยุธยา” (กรมศิลปากร,
2539, น. 48-53) ซึ่งกลาวไวตอนตนเรื่องวา ขุนนาง 4 ทานไดรวมกันบันทึกการพระราชพิธี
ราชาภิเษกครั้งในหลวงวัดประดู (พระเจาอุทุมพร) ไวสําหรับหอหลวงเมื่อ พ .ศ. 2326 ในสมัย
รัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร จึงไดนํามาเสนอดังนี้
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เริ่มดวยการทําพิธีพราหมณและพุทธ 3 วัน
พิธีพราหมณกอกองไฟหรือกูณฑ เพื่อกระทํายัญบูชาเทวดา และทําน้ํา เทพมนตรไว
อภิเษกหรือสรงพระราชา เปนการกระทําใหเกิดความบริสุทธิ์แกผูที่จะรั บราชาภิเษก ซึ่งจะกระทํา
ในโรงพระราชพิธขี องพราหมณ โดยตั้งที่บูชาเทพเจา 4 องคคือ พระอิศวร นางอุ มาภควดี
พระนารายณ และนางลักษมี แลวพราหมณจะผูกพรต คือเลิกกินอาหารเนื้อสัตว รักษาพรหมจรรย
(ความบริสุทธิ์) เริ่มพิธีดวยการโหมกูณฑโดยรายพระเวทและรดน้ํามนตรทําใหตนเองบริสุทธิ์กอน
ตอจากนั้นก็บูชากูณฑทํายัญพิธีตามลัทธิของฮินดู ทําน้ําเทพมนตรใสเบญจคัพย คือขันสําริดหา
ใบเอาไวอภิเษกผูรับราชาภิเษกเมื่อถึงเวลา
พิธีสงฆ ในหลวงทรงพระภูษาลายพื้นขาวฉลองพระองคกรอง ทรงพระมาลาพระเสา
สูงสีกุหรา เสด็จเวลาบายไปทรงฟงสวดทั้ง 3 วัน เปนการทรงพระมหามงคล
รุงขึ้นเปนพิธบี รมราชาภิเษก ในหลวงเสด็จขึ้นบนพระที่นั่งสรรเพชญปราสาทแตเวลา
20
เชา ทรงศีล ทรงประเคนสํารับพระสงฆแลว เมื่อจะเสด็จลงไปโรงพระกระยาสนาน
ซึ่งเปน
พระมณฑปปลูกอยูขางพระที่นั่งสรรเพชญปราสาท พระมหาราชครูเชิญเสด็จทรงเสื้อถอด ทรงผา
ถอด พราหมณเชิญพระชัยนําเสด็จ และพระสงฆก็ลงไปดวย คอยฤกษอยู
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เครื่องสรง (อาบน้ํา)
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สรงมูรธาภิเษก21
พระราชพิธี “สรงมูรธาภิเษกพระกระยาสนาน” เมื่อเสด็จฯ ขึ้นประทับบนมณฑปพระ
กระยาสนานเพื่อสรงสหัสธารา น้ําสรงที่เรียกวา สหัสธารา ไดแกน้ําจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือ น้ํา
จากสระแกว สระเกศ สระคา และสระยมนาในสุพรรณบุรี ซึ่งเทียบไดกับปญจมหานทีของอินเดีย
ไดแก แมน้ําคงคา มาหิ ยมนา สรภู และไอราวดี น้ํานี้บรรจุอยูในถังซึ่งซอนไวบนยอดพระมณฑป
กระยาสนาน ครั้นไดฤกษแลวใหโหรชักกลอม ชาวพระภูษามาลาถวายเครื่องพระมูรธาภิเษก แลว
ชาวพระมาลาขุนศรีสยุมพรไขน้ําลงทางบัวขนาดใหญ เปนการชําระลางพระองคใหบริสุทธิ์เพื่อ
กระทําพิธีตอไป
ครั้นสรงแลว พระสงฆราชาคณะอธิการฝายสมถะรดพระเตา 22เงิน พระเตาทอง พระ
เตานาก พระเตาสัมฤทธิ์แลว พราหมณถวายน้ําพระกลด 23 น้ําพระสังข ซึ่งไดทําไวเมื่อโหมกูณฑ
ตอนเริ่มพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถือวาเปนการสะเดาะพระเคราะห นอนจากนี้ยังถือวา
พราหมณไดถวายอภิเษกใหทรงเปนพระเปนเจาของพราหมณ หรือทรงเปนเทวราชตั้งแตนี้เปนตน
ไป
หลั่งน้ําถวายแผนดิน
เมื่อเสด็จจากที่สรงแลวทรงพระภูษาลายพื้นแดงฉลองพระองคกรอง แลวเสด็จขึ้น
ประทับพระที่นั่งตั่งไมมะเดื่อกวางจตุรัสศอกคืบปูผาขาว โรยแปงวางหญาคา อันมีความหมาย
เสมอเปนที่ประทับของพระเปนเจา ซึ่งพราหมณเรียกวา ขลัง เปนนิมิตหมายของอมฤตธรรมคือ
ความไมตาย มีผาขาวปกบน ผันพระพักตรไปทิศอีสาน มีตั่งนอยกวางศอกหนึ่ง 8 ตัว ตั้งรายรอบ
อยู 8 ทิศ ตั้งกลด ตั้งสังข ทั้ง 8 ทิศ พราหมณถวายน้ําพระมหาสังขทักษิณาวัฏ ในหลวงรับดวย
พระหัตถสรงพระพักตรแลวเสวยหนอยหนึ่ง เปนการหลั่งน้ําถวายแผนดิน พราหมณถวายราช
สมบัติ ถวายเวท ถวายมนต ถวาย ชัย ผันพระองคไปรอบทั้ง 8 ทิศ แสดงถึงการไดรับมอบอํานาจ
การปกครองจากราษฎรทั้ง 8 ทิศ กษัตริยจึงเปนผูที่ไดรับการเลือกตั้งมอบหมายจากปวงชน
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มูรธา ภาษาสันสกฤต แปลวา ศีรษะ , อภิเษก จากภาษาบาลีและสันสกฤต อภิเสก
แปลวา แตงตั้งโดยวิธีรดน้ํา รวมกันแปลวา การแตงตั้งโดยวิธีรดน้ําที่ศีรษะ
22
คนโทน้ํา
23
ภาชนะใสน้ําเทพมนตรของพราหมณ มีลักษณะเหมือนคนโท มีฝาปด มีพวยอยางกาน้ํา
เรียกวา หมอกลศ กลด ก็วา
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(Popular Mandate) การถวายเวทคือ การ รายพระเวทที่เรียกวา เปดประตูไกรลาส เชิญพระเปน
เจาของศาสนาฮินดูลงมาสถิตในพระองค กระทําใหทรงอยูในฐานะเทวราชตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
พราหมณกราบบังคมทูลถวายสิริราชสมบัติ
จากนั้นจึงเสด็จขึ้นไปประทับบนพระที่นั่งภัทรบิฐ
อันเปนราชบัลลังกทําดวยไม
มะเดื่อปดทอง มีผาขาวปูแลวโรงแปงวางหญาคาเชนเดียวกัน แลวปูแผนทองเขยีนรูปราชสีหดวย
ชาดหรคุณปกบนผาขาว สมมุติวาเปนหนังราชสีห ตอจากนั้นพราหมณจึงถวายพระสุพรรณบัฏ
จารึกพระปรมาภิไธย ขณะเดีย วกันก็กราบบังคมทูลถายสิริราชสมบัติและขนานพระปรมาภิไธย
ตามพระสุพรรณบัฏ ตอจากนั้นพราหมณจึงถวาย เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ ประกอบดวย พระ
เศวตฉัตร ผารัตกําพล พระมหามงกุฎ พระขรรคชัยศรี และฉลองพระบาท แลวถวายอัษฎาวุธ
(อาวุธ 8 อยาง) ไดแก พระแสงปน พระแสงหอกชัย พระแสงดาบเชลย พระแสงของาว พระแสง
จักร พระแสงตรีศูล พระแสงเขน พระแสงเกาทัณฑ
ปฐมบรมราชโองการ
ตอจากนั้นพราหมณถวายชัยถวายพระพร แลวจึงมีรับสั่งแกพระมหาราชครูผูใหญวา
พรรณพฤกษและสิ่งของทั้งปวง ซึ่งมีในแผนดินทั่วขอบเขตแดนพระนคร ซึ่งหาเจาของหวงแหนมิได
นัน้ ตามแตสมณะชีพราหมณอาณาประชาราษฎรจะปรารถนาเถิด พระมหาราชครูผูใหญจึงรับ
พระราชโองการเปนฤกษกอน พระบรมราชโองการนั้นเปนโองการอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเปนเจาที่
มนุษยตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามหลีกเลี่ยงไมได มิใชเปนคําสั่งของมนุษย กษัตริยผูทรงเปน
เทวราชเทานั้นจะมีพระบรมราชโองการได เพราะฉะนั้นจึงเปนการชอบดวยเหตุผลที่พระบรมราช
โองการนัดแรกมีตอพราหมณ ซึ่งตามคติของฮินดูถือวาเปนผูที่ติดตอกับพระเปนเจาได
ในหลวงทรงโปรยดอกพิกุลเงินดอกพิกุลทอง แลวพราหมณเปาพระมหาสังข ตีฆอง
ชัยกลองอินทเภรี ประโคม มโหรทึกแตรสังขมโหรีขับไม ประโคมแลวในหลวงเสด็จไปทรงเครื่อง
ชาวพระภูษามาลาถวายพระสนับเพลาเชิงงอนสองชั้น ภูษาริ้ววรวะยี่จีบโจงโยคี รัดพระองคหนาม
ขนุน ฉลองพระกรนอย ทรงฉลองพระองคสียนนอก รัดพระองคแครงเหน็บพระแสงกั้นหยั่นพูนิล
ทรงพระธํามรงคพลอยตางกัน ทรงพระชฎาพระเกี้ยวแหวนแดงรวม 9 สิ่ง มหาดเล็กถวายพระแสง
ใจเพชร ฉลองพระบาท เสด็จขึ้นพระราชยานแหเครื่องสูงเปนกระบวนลงมาพระตําหนักสวน
กระตาย จึงเสร็จการ
เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ
เครื่องสิริราชกกุธภัณฑหรือเบญจราชกกุธภัณฑนั้นไมมีปรากฏในพระเวทหรือใน
คัมภีรอุปนิษัทของฮินดู แตมีอยูใน คัมภีรม หาวงศ ในพระพุทธศาสนา พระมหาเศวตฉัตรก็ ไม
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ปรากฏในพระเวทเชนเดียวกัน เศวตฉัตรเปนนิมิตรหมายแหงราชาธิปไตยในประเทศที่นับถือพุทธ
ศาสนา (คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2539, น. 32)
ในเรื่อง “ปญจราชาภิเษก” (วัฒนะ บุญจับ , 2541, น. 1-8) อธิบายความหมายของ
เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑวา
เมื่อสมเด็จพระมหากษัตริย ไดราชาภิเษกเปนเอกแกราชสมบัติแลวพึงได
อธิษฐานอาตมาพระองคเอง วาเรานี้คือเขาพระสุเมรุราชอันตั้งอยูเปนหลักพระธรณี
ในพื้นปฐพีดล และพระเนตรของเราขางขวาคือพระสุริยอาทิตย พระเนตรของเราขาง
ซายคือพระจันทรอันสองโลกใหเห็นแจงในพระทัยของสมเด็จพระมหากษัตริยอันจะ
ตัดทุกขภัย ใหแจงในพระอุเบกขาบริญัติ ที่รอนก็ใหรอน ที่เย็นก็ใหเย็นตามประเวณี
เหมือนกัน และพระหัตถทั้งซายขวา และฝาพระบาทนั้น คือ ทวีปทั้งสี่
เศวตฉัตรหกชั้นนั้น คือฉกามาพจรทั้ งหก อธิษฐานพระโองการมั่นคงบมิได
หวั่นไหวในน้ําพระทัย
พระมหามงกุฎนั้นไซร คือยอดวิมานพระอินทร
พระขรรคนั้น คือพระปญญาอันจะตัดมลทินถอยความไพรฟาขาแผนดินให
เห็นแจงทั่วทั้งโลกธาตุ
ผารัตกําพลนั้น คือเขาคันธมาทนอันประดับเขาพระสุเมรุราช อันองค
พระมหากษัตริยนั้น คือพระวินัยธรรม อันตรัสสั่งสอนแกไพรฟาขาแผนดิน ใหปรากฏ
เห็นแจงรุงเรืองไปทั่วทั้งชมพูทวีป
เกือกแกวนั้น คือแผนดินอันเปนที่รองรับเขาพระสุเมรุราช และเปนที่อาคัยแก
อาณาประชาราษฎรทั้งหลายทั่วทั้งแวนแควนขอบขันณฑเสมา และจะลือชาปรากฏ
ดวยพระยศพระเดชของสมเจ็ดพระมหากษัตริยเจานั้นแล
ความหมายที่แสดงมานี้ องคกษัตริยก็คือจักรวาลโดยยอ ทั้งองคคือเขาสุเมรุผูเปน
หลักในพื้นพิภพ เศวตฉัตรคือสวรรค 6 ชั้นเปนจิตใจอันมั่นคงที่จะออกพระโองการบริหารบานเมือง
พระมหามงกุฎคือยอดวิมานพระอินทร พระองคจึง เปรียบเสมือนพระอินทรผูเปนราชาแหงเทพ
ทั้งหลายบนพื้นโลก พระขรรคคือปญญาที่จะตัดสินคดีความอยางยุติธรรม ผารัตกําพลนั้นคือเขา
คันธมาทน หมายถึง พระวินัยธรรม ซึ่งก็คือกฎหมาย ที่จะใชสั่งสอนใหราษฎรอยูในระเบียบวินัย
เกือกแกว (ฉลองพระบาท) คือแผนดิน หมายถึง การใหที่อยูอาศัยที่มีความสุขบนพื้นโลก ทั้งหมดนี้
แสดงคติกษัตริยอยางชัดเจนวา พระองคคือพระอินทร ผูมีจิตใจมั่นคงที่จะใชปญญาใหความ
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ยุติธรรม ใหกฎหมายเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย และใหแผนดินที่จะอาศัยไดอยางมีความสุข
แกราษฎร
สัญลักษณของเทวราชา
พระบรมราชโองการที่เปนลายลักษณอักษรนั้นตองประทับพระราชลัญจกร และพระ
ราชลัญจกรที่ใชประทับประกาศพระบรมราชโองการนั้นแสดงใหเห็นไดชัดวาพระบรมราชโองการ
นั้นเปนโรงการของพระเปนเจา พระราชลัญจกรหนึ่งไดแก พระราชลัญจกรมหาอุณาโลม ซึ่ง
หมายถึงพระอิศวร พระราชลัญจกร อีกองคหนึ่งคือ พระราชลัญจกรพระครุฑพาห หมายถึง
พระนารายณ เพราะครุฑเปนพาหนะของพระนารายณ และอีกองคหนึ่งไดแก พระราชลัญจกรหงส
พิมาน หมายถึงพระพรหม เพราะพระพรหมนั้นทรงหงส
การสรางเมือง
พิธีกลบบัตร – ฝงบัตรหลักเมือง
พระเจาอูทองใหทําพิธีสถาปนาพระนคร
“สถาปนากรุงพระนครศรีอยุธยาชีพอ
พราหมณใหฤกษตั้งพิธีกลบบัตร ไดสังขทักขิณาวัฏใตตนหมันใบหนึ่ง ” (พระราชพงศาวดารฉบับ
พันจันทนุมาศ (เจิม)) พิธีกลบบัตร สันนิษฐานวาเปน พิธีวางหลักเมืองในลักษณะฝงแผนบัตรลงไป
ไมมีพิธีตั้งเสาหลักเมืองซึ่งเปนคติประเพณีของรามัญ เชนอยางการสรางกรุงเทพฯ ในสมัย
รัตนโกสินทร (บริหารเทพธานี, พระ, 2524, น. 28) การพบสังขทักขิณาวัฏใตตนหมันนั้น เปนเหตุ
ใหตนหมันเปนไมสําคัญประจําเมือง
ในกฎมณเฑียรบาล “เมื่อสมเด็จพระอรรคมเหษีทรงครรภ ทําพิทธีในตนหมันพระ
เสื้อเมืองเจ็ดวัน” คําวา “ตนหมันพระเสื้อเมือง” ที่ตนหมันนั้นคงจะมีศาลพระเสื้อเมืองตั้งอยูดวย
(สมบัติ พลายนอย, 2513, น. 537)
พระราชพิธีเนื่องกับการสรางพระมหาปราสาท
พระเจาอูทองไดโปรดใหสรางพระที่นั่งมหาปราสาทขึ้น 3 องค คือ พระที่นั่งไพฑูรย
มหาปราสาท พระที่นั่งไพชยนตมหาปราสา ทและพระที่นั่งไอศวรรยมหาปราสาท ขณะเมื่อสราง
พระนคร พระองคใหชางลงมือจัดการสรางพระราชวังเปนที่เสด็จประทับกอน ใหโหรพราหมณตั้ง
การพระราชพิธีบูชาเทพยดาตามตํารา ใหสรางพระมหาปราสาท 3 องค เสาปราสาททุกๆ ตนนั้น
ใหตั้งวงเวียนกันเชนรูปสังขทักขิณาวัฏอันเวียนแตซายไปขวา ใหวางอิฐ 8 แผนเรียงกันไปตามเสา
ปราสาททุกๆ ตน บนอิฐทั้ง 8 แผนนั้น ตั้งพานทอง มีหญาแพรกทั้ง 8 พาน เปนการเสี่ยงทายตาม
แบบพิธีพราหมณ เมื่อยกเสาพระมหาปราสาท 3 องคลงหลุมแลยกเครื่องบนพระมหาปราสาทขึ้น
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ไดเปนหลายวันแลว หญาแพรกเสี่ยงทายในพานทอ งทั้ง 8 พานนั้น คนมิไดประพรมน้ําบํารุง ก็ยัง
สดชื่นเปนปกติตามเดิม เปนที่มุงหมายเสี่ยงทายกันวา พระนครที่สรางใหมนั้นจะรุงเรืองสุกใสเปน
สุขสืบไปในภายหนา (คําใหการชาวกรุงเกา, 2549, น. 52)
หลังจากการสรางพระมหาปราสาทแลว ก็ไดกอสรางพระราชวังชั้นใน ตําหนั
ก
พระคลัง กําแพง ปอม คาย คูเมือง ประตูหอรบ อุทยานผลไม ดอกไม แหลงน้ํา ถนนหนทาง
รวมทั้งสรางศาลเทพารักษใหญกลางพระนคร
เมื่อวางรากฐานความมั่นคงทางฝายพระ
ราชอาณาจักรแลว ก็ไดสงเสริมความเจริญทางฝายพุทธจักร มีการสรางวัดวาอาราม สงเสริม
การศึกษาสงฆ เปนตน (สุภาพรรณ ณ บางชาง, 2535, น. 51-52)
พระราชวัง
เมื่อกษัตริยทรงอยูในฐานะพระเปนเจาพระราชวังที่ประทับนั้นก็จะตองสรางใหเปน
เทวสถานคือพระมหาปราสาทที่มียอด และพระมหามณเฑียรตางๆ ที่ยกชอฟามีหลังคาซอนกัน
หลายชั้น มีเสาขนาดใหญทําดวยศิลาหรือกอดวยอิ ฐรับหลังคา พระทวารและพระแกลนั้นมีซุม
ครอบและบานตองสลักลวดลายอันวิจิตรปดทองติดกระจกหรือประดับดวยมุก ทั้งนี้เพื่อสราง
บรรยากาศใหเห็นวาเปนที่ประทับของพระเปนเจา หรือเทวดาบนสวรรค
พราหมณในราชสํานัก
ในพระราชวังหรือในราชสํานักนั้นตองมีพราหมณอยูประจําคอยปฏิบัติบูชาองค
กษัตริยเชนเดียวกับที่พราหมณปฏิบัติบูชาพระเปนเจาตามเทวสถานตางๆ ในราชสํานัก กษัตริยผู
ทรงไดรับสมมุติใหเปนทั้งพระอิศวรและพระนารายณจึงตองมีทั้งพราหมณ ไศวนิกายและพราหมณ
ไวษณวนิกาย พราหมณไศวนิกายนั้นไทยเรียกวา พราหมณพิธี สวนพราหมณไวษณวนิกายนั้น
ไทยเรียกวา พราหมณพฤฒิบาศ มีหนาที่เกี่ยวกับพระคชกรรมคือเวทมนตรและพิธีกรรมตางๆ ที่
เกี่ยวกับชาง อยูในฐานะที่ตองปฏิบัติหนาที่ใกลชิดกับกษัตริยทั้งสองนิกาย
ในกฎหมายตราสามดวงพราหมณพิธีกรรม ไดแก พระมหาราชครู พระราชครู พระ
อาลักษณ พระโหราธิบดี พระศรีมโหสถ พระศรีศักดิ์ มีหนาที่กําหนดราชประเพณีและการพิธีให
ถูกตองตามตําหรับศาสตรของพระเวท และใหพระนามแกพระบรมวงศานุวงศ (กฎมณเทิยรบาล
1.93-94)
เมื่อพระราชวังของกษัตริยมีฐานะและลักษณะอยางเดียวกับเทวสถานแลว
พระราชวังจึงเปนสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทุกคนตองเคารพอยางยิ่ง
ในกฎหมายตราสามดวง หามเจรจาสงเสียงดังเมื่อ สมเดจพระพุทธเจาอยูหัวเสดจใน
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พระโรงก็ดี ในพระราชถานแหงใดๆ ก็ดี หรือไปแตมิไดเสดจออกก็ดี แล ะเบิกทาวพญามนตรีมุข
ทัง้ หลายเขามาประชุมกันก็ดี (กฎมณเทิยรบาล 1.68)
ในพระราชวัง หามวิวาทเถียงกันดากัน (กฎมณเทิยรบาล 1.71) หามถีบประตูวัง เอา
มือผลักประตูวังเขาไปเอง หรือปนกําแพงวัง (กฎมณเทิยรบาล 1.72) หามกินเหลา (กฎ
มณเทิยรบาล 1.72) หามเลนวาวขามพระราชวัง ซัดไมคอนกอนดินอิฐหินขามพระราชวัง หรือพระ
ที่นั่ง (กฎมณเทิยรบาล 1.72) หามใดทัดดอกไม นุงผาแดง หมผานอกเสื้อ หมผาบาเดียว นุงผา
เหนบหนาหิ้วชายลอยชาย (กฎมณเทิยรบาล 1.74) หามตีดาชางตนมาตน (กฎมณเทิยรบาล
1.71) ขาเฝาทั้งปวงหามทาน้ํามัน คราดกระแจะ อมเมี่ยง ทัดดอกไม นุงผาปกผาลาย มีเชิงชาย
(กฎมณเทิยรบาล 1.76-77)
ถาวิวาททุบตีฟนแทงกันใหโลหิตตกในพระราชวัง หรือหญิงสาวใชทาสไทผูใด คลอด
ลูก แทงลูก ในพระราชวัง ตองทําการพลีแกวังทาน ใหตั้งโรงพิธี 4 ประตู ใ หวงดายวงคารอบ
พระราชวัง นิมน ตพระสงฆสวดพระพุทธมนต 3 วัน ใหหาชีพอพราหมณ ซึ่งรูพลีกรรมมากระทํา
บวงสรวงตามธรรมเนียม ใหมีระบํารําเตนพิณพาทยฆองกลองดุริยดนตรีประโคมทั้ง 4 ประตู เมื่อ
เสร็จการพิทธีแลว ใหเอาไก ที่เซนในพิธนี ั้นไปปลอยเสียนอกเมือง ใหมันพาเสนียดจัญไรภัยอุบาทว
ไปใหพนพระนครทาน (กฎมณเทิยรบาล 1.93)
กษัตริยเสด็จออก
คําวา “ทูลละอองธุลีพระบาท” นั้นก็คือ เมื่อเสด็จออกแล วทุกคนที่เฝาอยูหนาพระ
วิสูตรตองถวายบังคมแลวหมอบศีรษะลง มองพระองคไมได ฝุนละอองที่ปลิวขึ้นไปเมื่อเปดพระ
วิสูตรนั้นก็จะตองตกลง และตกลงบนศีรษะของผูที่หมอบเฝาอยู ดวยคติเดียวกันนี้การตั้งพระราช
อาสนจึงตองตั้งใหสูงกวาคนอื่นๆ เสมอไป จะใหใครอยูสูง กวาที่ประทับไมได
คติเทวราชในทางสถาปตยกรรมและพระราชพิธี
ความเปนองคพระเปนเจานั้นปรากฏแนชัดยิ่งขึ้นเมื่อเสด็จสวรรคตแลว พระบรมศพ
ของกษัตริยกรุงศรีอยุธยาเริ่มบรรจุในพระบรมโกศฐานะที่เปนองคพระเปนเจาแลว เมื่อไดเวลาอัน
สมควรแลวก็ถวายพระเพลิงพระบรมศพ อาคารที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพนั้นเรียกวา พระเมรุ
มาศ เปนเขาพระสุเมรุ
สัญลักษณเขาพระสุเมรุ
แบบแผนเขาพระสุเมรุนี้ไดนํามาใชกับราชบัลลังกที่ประทับของกษัตริยเวลาเสด็จฯ
ออกอยางเต็มยศ ผูที่ประทับอยูเหนือฐานเทพพนมคือองคกษัตริยในฐานะที่ทรงเปน สมมุติเทพ
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หรือพระอินทร พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน ประกอบดวยฐานตางๆ ตั้งแตฐานปทมขึ้นไปถึง
ฐานเทพพนม แลวจึงถึงองคกษัตริย พระที่นั่งเปนสมมติวาเปนเขาพระสุเมรุซึ่งอยูในปาหิมพานต
การรักษาอํานาจรัฐ
เทวอํานาจภายใตธรรมะ
ถึงแมวากษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยาจะมีพระราชอํานาจเปนลนพน แตพระราชอํานาจ
นั้นก็ถูกจํากัดอยูภายในขอบเขตอยางกวางๆ ซึ่ง อาจแปรรูปและขนาดไปไดตามกาลสมั ย ขอบเขต
นั้นประกอบดวยหลักธรรมอันเปยมไปดวยความเมตตาของศาสนาพุทธอยางหนึ่ง ตามหลักธรรมนี้
กษัตริยตองทรงอยูในทศพิธราชธรรม ซึ่งหมายความวาการใชพระราชอํานาจอันลนพนนั้นควรจะ
ประกอบดวยศีล ดวยทาน ดวยพระเมตตาคุณและพระกรุณาคุณตลอดจนธรรมอื่นๆ อีกหลาย
อยาง ทั้งนี้เปนขอบเขตทางศีลธรรม
การสรางและสะสมบุญ
ในกฎหมายตราสามดวงกลาวถึงการสรางบุญกุศลของกษัตริยวา ทรง มีพระสันดาน
อันกอปรดวยศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา ให สรางพระสถูปทองมากมาย แลวก็สรางพระ
บรมปฏิมากรแกวประดับดวยวิเชียรรัตน บรรจุใสในพระสถูป กระทําสักการบูชาดวยสัตตพิธ
มณีรัตนมีเจ็ดประการตางๆ กัน แล ะมีพระราชหฤทัยปราศจากกังขาสงสัยในการกองกุศล ทรง
บริจาคทรัพยบําเพ็ญทานมีประการตางๆ (หลักอินทภาษ 1.45)
พระสงฆในพระอารามหลวงไดรับนิตยภัตและพระบรมราชูปถัมภตางๆ วัดตางๆ นั้น
มีที่ดินซึ่งเปนไรนาซึ่งมีผูมีศรัทธาถวายไว และมีทาสที่มีผูถวายไวเรียกวา “ขาพระ” คอยทํางานบน
ที่ดินของสงฆใหเกิดประโยชน ที่ดินเหลานี้เรียกวา ที่ดินกัลปนา เปนที่สําหรับหาผลประโยชนใหแก
วัด สวนพระอารามหลวงก็ไดรับเงินพระราชทานเปนประจําป มีเลขวัดหรือขาวัดซึ่งไดพระราชทาน
ไวคอยทํางานใหแกวัด ทางดานทะนุบํารุงหรือทางดานอื่นๆ ในบางกรณีก็ไดรับพระราชทานสวย
จากบางเมืองเพื่อใชในกิจการของสงฆ
กษัตริยทรงใชพระราชอํานาจปกปองพระพุทธศาสนามิใหผูใดมากระทําย่ํายีจาก
ทั้งภายนอกและภายใน ภายในนั้นไดแกภิกษุอลัชชี ซึ่งสงฆไมมีอํานาจอันแทจริงที่จะบังคับให
ภิกษุอลัชชีสึกจากสงฆ กษัตริยจึงตองใชพระราชอํานาจบังคับใหภิกษุอลัชชีสึกจากสงฆ และใช
พระราชอํานาจลงพระราชอาญาแกบุคคลเหลานั้นได เปนการรักษาพระศาสนาใหบริสุทธิ์มิใหมัว
หมอง พระราชอํานาจของกษัตริยในทางศาสนานี้ตอมาเปนพระราชอํานาจที่จะทรงตั้งเจาหนาที่
จัดการคณะสงฆขึ้นเรียกวา สังฆการี
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การสรางความอุดมสมบูรณ
คําวา เจา ในภาษาไทยดั้งเดิมนั้นมีความหมายวา “เจาของ” “เจาแผนดิน” แปลวา
เจาของแผนดินอันเปนฐานะหนึ่งของกษัตริยไทยแตเดิมลงมา ดวยเหตุนี้ราชศาสตรและ
อรรถศาสตรทั้งทางพราหมณและทางพุทธ จึงแนะนําใหพระราชาในฐานะเจาของแผนดินทรงใช
อุบายตางๆ ใหเกิดผลสมบูรณในทางกสิกรรม ใหพืชผลและฝูงสัตวตางมีอุดมสมบูรณ ไมปลอยให
เปนหนาที่ของราษฎรผูเขาทํากินบนที่ดินนั้นแตฝายเดียว พระราชพิธีตางๆ ที่มีมาในเมืองไทย เชน
พระราชพิธีขอฝน พระราชพิธีพืชมงคล พระราชพิธีแรกนาจรดพระนังคัล ตลอดจนพระราชพิธี
ตริยัมปวายนั้น ลวนแตเปนพระราชพิธีอันมีวัตถุประสงคที่จะใหเกิดความอุดมสมบูรณแกที่ดิน
(Fertility Rites) ทั้งสิ้น โดยเฉพาะพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนั้น พระเจาแผนดินหรือ
พระยาแรกนาซึ่งเปนผูแทนพระองคตองลง “แรกนา” หรือไถนาเปนคนแรกในฤดูทํานา เปนนิมิตให
เห็นถึงความเปนเจาของที่ดินของกษัตริยและเปนการแสดงใหเห็นชัดวาแมพระเจาแผนดิน ก็ทรง
เปนชาวนาคนหนึ่งในชาวนาทั้งปวง
พระราชพิธี
รัฐโบราณของเอเชียตะวันออกเฉียงใตแสดงตัวออกไดดวยพิธีกรรม ภาวะความเปน
รัฐนั้นมีพิธีกรรมเปนเครื่องหมายอยางหนึ่ง จึงนับเปนหนาที่ของกษัตริยที่จะตอง “แสดง” พิธีกรรม
ที่ถูกตองตามตํารับใหปรากฏแกตาโลก การป ระกอบพระราชพิธีใหถูกตองไมขาดตกบกพรองนั้น
เชื่อกันวาทําใหเกิดความผาสุกในบานเมือง ปลอดภัยจากพิบัติตางๆ
พระราชพิธีตางๆ สําหรับพระนครนั้น อาจพิจารณาไดเปนหลายประเภทคือ
1. พิธีในสวนกษัตริย ไดแก พิธีบรมราชาภิเษก พิธีอินทราภิเษก
2. พิธีเกี่ยวกับสวัสดิภาพและความอุดมสมบูรณ ไดแก พิธีจรดพระนังคัล พิธีเผาขาว
พิธีไลน้ํา ฯลฯ ซึ่งเปนพิธีประจําตามฤดูกาลประเภทหนึ่ง และที่กระทําเปนครั้งคราวตามความ
จําเปนแหงสถานการณ เชน เมื่อมีภัยพิบัติตางๆ
3. พิธีที่เปนประโยชนในการซักซอมและตรวจความพรอมเพรียงในดานกําลั งคน และ
ความรูความสามารถของพนักงานเจาหนาที่ ไดแกพิธีที่เกี่ยวกับการ “ออกสนาม” ตางๆ
4. พิธีที่เกี่ยวกับศาสนาและประเพณี เชน การทอดกฐิน พิธีสงกรานต เปนตน
พระราชพิธีในฐานะพิธีกรรมแสดงพลังอํานาจของรัฐ
กฎมณเฑียรบาลและกฎหมายพระธรรมนูญแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของรัฐที่
เติบโตและมีพลังพอที่จะควบคุมความขัดแยงในสังคมและการจัดระเบียบแบบแผนการปกครองให
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ดีขึ้น ไดมีการนําเอาประเพณี พิธีกรรม เรื่องราวในระบบความเชื่อและความรูทางศาสนาฮินดูเขา
มาผสมผสานในการปกครองและการประกอบประเพณีพิธีกรรมของราชสํานักและของรัฐ ใหดู
โออานาเลื่อมใส และมีศักยภาพในการสื่อสารคมนาคมใหกวางขวางออกไปทั้งบรรดาผูคนที่อยูใน
รัฐกับบานเมืองอื่นๆ นอกราชอาณาจักร
กฎมณเฑียรบาล คือ ความพยายามที่ยกระดับฐานะของกษัตริยและเจานายให
แตกตางไปจากการเปนสามัญชน คืออยูเหนือทั้งระดับชนชั้นปกครองที่เปนขุนนาง ขาราชการ และ
ชนชั้นที่เปนไพรฟาขาแผนดินทั่วไป โดยใชประเพณีพิธีกรรมของทางศาสนาฮินดู เขามาผสมผสาน
และมีผูชํานาญการในการประกอบพิธีกรรมเปนพวกพราหมณ
พระราชพิธีสิบสองเดือน
ประเพณีพิธีกรรมที่นําเอาคติและประเพณีศาสนาของพวกฮินดูมาผสมผสานอยาง
เดนชัดก็คือ ประเพณีสิบสองเดือน พระราชพิธีที่เกือบกลาวไดวาเปนฮินดูก็มีเชนพระราชพิธี
จองเปรียงลดชุดลอยโคม พระราชพิธีตรียัมปวาย พระราชพิธีบุษยาภิเษก เฉวียนพระโคกินเลี้ยง
เปนตน นอกนั้นก็มีพระราชพิธีที่นานๆ จะทําขึ้นครั้งหนึ่ง เพื่อเปนการยกยองกษัตริย คือ พระราช
พิธีอินทราภิเษก การเสด็จไปเปนประธานในพระราชพิธีของกษัตริยนั้น ไมมีอะไรที่สะทอนออกมา
วาพระองคจะตองทรงเชื่อและสยบตอระบบความเชื่อในศาสนาฮินดูแตอยางไร ทําใหพระราชพิธี
เหลานั้น มีฐานะเปนเพียงแคเรื่องของไสยศาสตรเทานั้นเอง ไสยศาสตรเปนเรื่องที่มนุษยพยา ยาม
ควบคุมพิธี
แตละเดือนนั้น มักมีมหรสพ การละเลนสนุกสนานรวมอยูดวยเสมอ ทําใหมีลักษณะ
เปนปฏิทินที่มีกําหนดเวลาที่แนนอนสําหรับกิจกรรมที่เนื่องในการสนุกสนานหยอนใจของผูคนใน
ราชอาณาจักรที่เปนสังคมเกษตร ดังนี้
เดือน 5 การพระราชพิธีเผด็จศก ลดแจตร ออกสนาม
เดือน 6 พิธีไพศาขจรดพระราชอังคัล
เดือน 7 ทูลน้ําลางพระบาท
เดือน 8 เขาพรรษา
เดือน 9 ตุลาภาร
เดือน 10 ภัทรบท พิธีสารท
เดือน 11 อาสยุชแขงเรือ
เดือน 12 พิธีจองเปรียงลดชุดลอยโคม
เดือน 1 ไลเรือ เถลิงพิธีตรียัมปวาย
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เดือน 2 การพิธีบุษยาภิเษก เฉวียนพระโคกิ นเลี้ยง
เดือน 3 พิธีทานยเทาะห
เดือน 4 การสัมพัจฉรฉิน (กฎมณเทิยรบาล 1.95-96)
พระราชพิธีที่ปรากฏในมณเฑียรบาลของกฎหมายตราสามดวงนั้น มีสิ่งที่เปน
สาระสําคัญอยูสองอยาง อยางแรกเปนเรื่องของไสยศาสตรเพื่อทําใหเกิดความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์
ในการยกระดับฐานะของกษัตริยและพระราชวงศใหสูงสงในสายตาของประชาชนและเพื่อทําให
เกิดกําลังขวัญแกผูคนในเรื่องความอุดมสมบูรณ อยางที่สอง บรรดาประเพณีพิธีเหลานี้เปนเรื่อง
ของเวลาที่เปนนักขัตฤกษอันเปนเรื่องของการสนุกสนานหยอนใจที่ผูคนพลเมืองคาดคะเนไมได
พิธีกรรมดานการเมืองการปกครอง
พระราชพิธีอินทราภิเษก
พระราชพิธีสําคัญอยางหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงการนําเอาคติทางศาสนาฮินดูมาเสริม
ฐานะความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริยครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนตนคือ พระราชพิธีอินทราภิเษก เปนพระ
ราชพิธีเกี่ยวกับการเปนจักรพรรดิราช สาระสําคัญของพระราชพิ
ธีนี้เปนคติทางศาสนาฮินดู
เกี่ยวกับการกวนเกษียรสมุทรอันเนื่องมาจากการที่พระอินทรผูเปนพระราชาแหงเทพทั้งหลาย ตอง
สูญเสียพลังอํานาจไปเพราะคําสาปแชงของพระฤาษีทําใหพวกอสูรกําเริบ ยกพลมารุกรานและทํา
สงครามกับเทวดาบนสวรรค จนพวกเทวดาพายแพเปนประจํา ตองหันไปวิงว อนให พระนารายณ
มาชวย พระนารายณจึงจัดใหมีการกวนน้ําทิพยขึ้นกลางเกษียรสมุทร เนรมิตพระองคเปนเตาใหญ
หนุนภูเขาอยูกลางเกษียรสมุทร แลวเอาพระยานาคพันรอบเขาเปนเชือกให พวกอสูรชักอยูทางหัว
นาค และพวกเทวดาชักอยูทางหางนาคเพื่อทําใหมหาสมุทรปนปวน พวกอสูรเป นฝายเสียเปรียบ
เพราะชักอยูทางดานหัวนาค พระยานาคพนพิษเขาใสจนออนเพลีย พอเกิดน้ําทิพยขึ้นมาแลว พระ
นารายณก็ยังแปลรางเปนหญิงงามมาลอใหหลงตาม เพื่อเปนโอกาสใหพระอินทรและเหลาเทวดา
รุดไปดื่มน้ําอมฤตกันหมด กวาพวกอสูรจะรูตัวก็สายเสียแลว น้ําทิพยหมดแล ว พวกเทวดากลับมี
กําลังและอานุภาพกลาแข็งเหมือนเดิม เลยรบไดชนะ ขับไลพวกอสูรออกไปจากสวรรคสําเร็จ พระ
อินทรก็กลับไปปกครองทวยเทพ ณ สวรรคชั้นดาวดึงสบนยอดเขาพระสุเมรุดังเดิม เหตุการณนี้
นับเปนการสถาปนาพระอินทรใหกลับไปเปนพระราชาแหงทวยเทพ ณ ยอดเขาพระสุเมรุ อีกครั้ง จึง
ถือวาเปนสัญลักษณของการอภิเษกพระจักรพรรดิราชใหปกครองโลกนั่นเอง
พระราชพิธีอินทราภิเษกหรือเกษียรสมุทรนี้ มักปรากฏตามภาพสลักบนทับหลังขอบ
ประตูปราสาทขอมสมัยเมืองพระนคร และมักจะปรากฏตามประตูทางดานตะวันออกของปราสาท
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ซึ่งถือกันวาเปนทิศที่สําคัญทีเดี ยว จึงนาจะเปนประเพณีพิธีกรรมที่รับรูกันอยางแพรหลาย ซึ่ง
สังคมและบานเมืองที่เปนชาวพุทธรับเขามาปรุงแตงใหเปนพระราชพิธีที่แสดงพระเกียรติยศและ
การสรางความศักดิ์สิทธิ์ใหแกกษัตริย โดยเฉพาะเปนเหตุการณที่เกี่ยวของกับพระอินทรในฐานะที่
เปนพระราชาแหงเทพโดยตรง สังคมทางพุทธศาสนาที่นับถือพระอินทรเปนใหญ จึงไดรับเอาไป
สรางเปนพระราชพิธีอินทราภิเษก เพื่อแสดงการเปนจักรพรรดิราชของกษัตริยข องตนบาง (ศรีศักร
วัลลิโภดม, 2527, น. 133)
พระราชพิธีอินทราภิเษกสะทอนใหเห็นสิ่งที่เปนสัญลักษณหลายอยาง เรื่องแรกคื อ
เขาพระสุเมรุ อันเปนที่ประทับของพระอินทร เปนการใหความสําคัญแกพระอินทรเหนือเทพเจา
สูงสุดในศาสนาฮินดูอยางชัดเจน เรื่องที่สอง การใชพาลี สุครีพ มหาชมภู และพวกลิงชักนาคนั้น
เปนสิ่งที่ปรากฏในภาพกวนเกษียรสมุทรที่ปราสาทนครวัด แสดงความสัมพันธกับเรื่องราวที่ รับรูกัน
ในสมัยเมืองพระนคร เรื่องที่สามคือ การที่พระอิศวร พระนารายณ พระอินทร พระวิศวกรรม พากัน
เขาไปถวายพระพรแลวตามดวยบรรดาพราหมณ ทาวพระยา ขุนนาง จตุสดมภและอื่นๆ นับเปน
การแสดงใหเห็นถึงความเปนใหญของกษัตริยที่เหนือบรรดาเทพเจาทั้งหลายเหลานั้น เรื่องที่สี่คือ
การพระราชทานสิ่งของและรางวัลแกพราหมณ ขุนนาง ขาราชการ อันเปนการแสดงใหเห็นวา
กษัตริยทรงพระกรุณาธิคุณเมื่อบรรดาชีพราหมณ ขุนนาง ขาราชการและผูคนถวายความเปนใหญ
ให ก็ทรงพระราชทานความมั่งคั่งเหลานั้นกลับคืน เรื่องที่หาคือ มหรสพใหไพรบ านพลเมืองไดดูถึง
1 เดือน พรอมกับเสด็จรอบพระนครและใหทานแกผูคน
พระราชพิธีบุษยาภิเษก
ตามประเพณีพราหมณ บุษยาภิเษก เรียกอีกชื่อหนึ่งวา บุษยสนาน เปนพิธีสนาน
กาย คือ การอาบน้ําชําระมลทินบาปโทษตางๆ ในโอกาสที่จันทรเพ็ญเคลื่อนผานกลุมดาวบุษยะ
ชื่อของพิธีนไี้ ดกลายเสียงเปน ปุปผาภิเษก และ ปุปผาสนาน (Monier-Williams, 1993, p. 640)
เปนพระราชพิธีเฉพาะของพระเจาแผนดิน ในกฎมณเฑียรบาลระบุพระราชพิธีนี้ไวในกลุมของพระ
ราชพิธีออกสนาม คือ ทําในสถานที่ที่เปนลานกวางซึ่งจัดขึ้นเปนพิเศษ (กฎมนเทิยรบาล 1.134) ใน
คําใหการชาวกรุงเกา แสดงวิธีปฏิบัติของพระราชพิธีนี้ไววา “พระราชพิธีบุษยาภิเษก ตั้งพระ
มณฑป เอาดอกไม 7 สีมาเรียงไว พระเจากรุงศรีอยุธยาเสด็จประทับเหนือบัลลังกดอกไมนั้น
จําเริญพระนขา แลวพราหมณจึงถวายมุรธาภิเษก (คําใหการชาวกรุงเกา, 2549, น. 261)
พระราชพิธีบุษยาภิเษกนี้เปนพระราชพิธีในเดือนยี่ พราหมณเปนผูประกอบพระราช
พิธี เริ่มตนดวยการอานบทสวด แลวถวายน้ํามูรธาภิเษกแดพระเจาแผนดินผูซึ่งประทับอยูบนกอง
หรือมณฑปดอกไม หลังจากนั้นเหลาขาราชบริพารเสนามาตยเขาเฝาถวายพระพร แลวมีการเฉลิม
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ฉลองเห็นจะเปนดวยการนําคํามาใชสนองวัตถุประสงคที่จะเอาพิธีพราหมณมาใชเฉพาะในกิจพิธี
เพื่อการยกยองพระเกียรติยศของพระเจาแผนดิน ในอินเดีย คําวา บุษยภิเษก กลายเสียงเปน
บุปผาภิเษก ไทยจึงตีความหมายของ บุษยาภิเษก เปน บุปผาภิเษก ในความหมาย การอภิเษกถวายน้ําแดพระเจาแผนดินผูประทับบนมณฑปดอกไม (สุภาพรรณ ณ บางชาง, 2535, น. 82-84)
พระราชพิธีทูลน้ําลางพระบาท
ในกฎมณเฑียรบาลไดจัดพระราชพิธีทูลน้ําลางพระบาท เปนพระราชพิธีในเดือน 7
คือ เดือนมิถุนายน
ในพระราชพิธีทูลน้ําลางพระบาท เหลาขาราชการจํานวนมากเปนผูถวาย มุงหมาย
ใหเปนพระราชพิธที ี่เหลามุขมนตรีเสนามาตยเปนผูถวายน้ํา วิธีการถวายน้ํานาจะเปนการถวายน้ํา
ที่พระบาทจริงตามชื่อที่เรียก เปนการสรางโอกาสการแสดงความจงรักภักดีและการยกยองพระเจา
แผนดินผูเปนเทวราชตามคติสมัยอยุธยาวิธีหนึ่ง
พระราชพิธี พิธีและขนบธรรมเนียมประเพณีทางคชกรรม
ความรูความชํานาญในเรื่องคชกรรม เปนคุณสมบัติสําคัญยิ่งประการหนึ่งของ
ผูปกครอง
ในคําใหการชาวกรุงเกา ไดกลาวถึงการสรางโรงชางเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของ
แบบแผนการสรางพระนครในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (คําใหการชาวกรุงเกา, 2549, น. 52)
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงอธิบายถึงความสําคัญ
ของการยุทธหัตถีวา “เรื่องทํายุทธหัตถี คือ ที่จอมทัพทั้ง 2 ฝายขี่ชางเขาชนกันตัวตอตัว เอาแพชนะ
กันในสนามรบ ยอมถือกันมาแตดึกดําบรรพวาเปนวิธียุทธ อันผูชนะมีเกียรติยศอยางสูงสุดในการ
สงคราม เพราะเหตุที่ชนะดวย ความกลาหาญชํานาญยุทธในสวนตัวของแมทัพ ไมไดชนะกันดวย
จํานวนพลหรือกลอุบายอยางหนึ่งอยางใด” (พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เลม 1, 2516, น.
642)
เรื่องการคลองชางการไดชางก็เปนเรื่องสําคัญทางการทหารและการเมืองการ
ปกครอง นอกจากเปนเรื่องความสามารถแลว ยังถือ เปนเรื่องบุญญาธิการของพระเจาแผนดิน คติ
นี้มีแนวคิดเรื่องรัตนะทั้ง 7 ของจักรพรรดิราชในพระพุทธศาสนา ดังเห็นไดจากพระราชสาสนของ
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ที่มีไปยังพระเจาหงสาวดี ปฏิเสธมิใหชางเผือกตามที่พระเจาหงสาวดีขอ
มาดวยเหตุผลวา “เปนบุรพประเพณี ผูใดมี สมภารบารมีเถิงที่บรมจักร แลวก็มีจักรแกว ดวงแกว
มณี นางแกว ชางแกว มาแกว ขุนพลแกว ขุนคลังแกว ถาหากบุญบารมีไมถึงผูอื่นจะหาใหก็รักษา
มิไดธรรมดา ประเทศธานีใดมีนางรูปงาม มีชาเผือกชางเนียม บอแกวบอทอง ก็เปนประเพณีที่จะ
เกิดยุทธนาการ” (พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), 2542, น. 246-247)
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ดวยเหตุที่เรื่องคชกรรมเปนเรื่องสําคัญในการปกครองบานเมืองทั้งในการรักษา
เสถียรภาพความมั่นคงและในการขยายแสนยานุภาพของประเทศ จึงไดมีพระราชพิธีและพิธีที่
เนื่องกับการคชกรรมหลายพิธี ตามหลักฐานในสมัยสุโ ขทัยและอยุธยา มีพระราชพิธีอาจาริยภิเษก
พระราชพิธีปฐมาภิเษก หรือพระราชพิธีคชกรรมปฐมาภิเษก พระราชพิธีปฐมกรรม พระราชพิธี
มัธยมกรรม พิธีอุดมกรรมและพิธีการจับชาง และพระราชพิธีคเชนทรัศวสนาน (สุภาพรรณ ณ บาง
ชาง, 2535, น. 90)
พระราชพิธีอาจาริยาภิเษก คชกรรมปฐมาภิเษ ก ปฐมกรรม มัธยมกรรม
อุดมกรรม
ในกฎมณเฑียรบาล ไดจัดพระราชพิธี “คชกรรมประถมาภิเษก ประถมกรรม มัธยม
กรรม อุดมกรรม” ไวในกลุม “พระราชพิธีแตมีสนาม” (กฎมณเทิยรบาล 1.134)
พระราชพิธีปฐมาภิเษก หรือคชกรรมปฐมาภิเษก พระราชพิธีปฐมกรรม มัธยมกรรม
และอุดมกรรม ลวนเปนพระ ราชพิธีที่เกี่ยวของกับชาง และเปนเรื่องสําคัญยิ่งเรื่องหนึ่งในการทหาร
หรือการพิชัยสงคราม พระราชพิธีอาจาริยาภิเษก ก็นาจะอยูในกลุมพระราชพิธีที่เนื่องกับการพิชัย
สงครามดวย
พระราชพิธีอาจาริยภิเษก นาจะเปนพิธีกรรมทางไสยศาสตรซึ่งเสริมใหพระเจา
แผนดินมีสิทธิศักดิ์ฤทธิอํานาจและพระเดชานุภาพในการพิชัยสงคราม
พระราชพิธีปฐมาภิเษก นาจะเปนพระราชพิธีเทิดพระเกียรติพระเจาแผนดินไวฐานะ
ผูเชี่ยวชาญในการคชกรรม พระราชพิธีนี้นาเปนพิธีที่ครูพฤฒิบาศพรอมใจกันทําถวายแดพระเจา
แผนดินผูมีความสามารถในเรื่องคชกรรมเปนพิเศษ ก ระทําเฉพาะพระเจาแผนดินบางพระองค
มิใชพระราชพิธีทั่วไป สมเด็จพระนารายณทรงศึกษาและฝกฝนวิชาคชกรรมมาแตสมัยสมเด็จพระ
เจาปราสาททอง ทรงแสดงความชํานาญในวิชานี้เปนที่ประจักษแกบุคคลทั่วไป เมื่อเสด็จเสวยสิริ
ราชสมบัติ จึงมีการประกอบพระราชพิธีคชกรรมปฐมาภิเษกขึ้น
เปนพิเศษนํากอนพระราชพิธี
ราชาภิเษก
พิธีปฐมกรรม มัธยมกรรม อุดมกรรม นาจะเปนพิธีที่เนื่องกับการคลองชาง ถา
สันนิษฐานโดยอาศัยหลักฐานวา อุดมกรรมเปนพิธีลาไพรตอนทายของแบบแผนขั้นตอนการคลอง
ชาง พิธีปฐมกรรมและมัธยมกรรมก็นาจะเปนพิธีสวนตนและสวนกลางของแบบแผ นขั้นตอนการ
คลองชางนั้น แตเมื่อพิจารณาหลักฐานจากพระราชพงศาวดารวา สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ทรง
โปรดใหทําพระราชพิธีปฐมกรรมครั้งหนึ่ง และพระราชพิธีมัธยมกรรมอีกครั้งหนึ่ง ตางปกัน คงจะ
เปนพระราชพิธีที่มีลักษณะเฉพาะ บางทีจะมีลักษณะเดียวกันกับการสวมครอบแกผูแสดงโขน คือ
ยกยองใหดํารงฐานะผูนําในการคลองชาง รวมทั้งอาจเปนพิธีกรรมที่เสมือนเปนการประสาทพรให
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พระเจาแผนดินผูจักเสด็จไปคลองชางไดรับความสําเร็จ ไดชางดีตามตํารา และปลอดภัยจาก
ภยันตรายตางๆ (สุภาพรรณ ณ บางชาง, 2535, น. 92-93)
พิธีและขนบธรรมเนียมประเพณีการคลองชาง
- การพบชาง
ในกฎมณเฑียรบาลกําหนดวา เมื่อพบชางสําคัญ
(คือ ชางซึ่งมีลักษณะดีตาม
ตําราคชลักษณะ) ใหกราบทูลพระเจาแผนดินใหทรงทราบ พระองคจักพระราชทานรางวัลใหแกผูที่
เกี่ยวของกับการนําขาวมากราบทูลทุกคน ถาไมพบชางตามคํากราบทูล จักลงโทษผูที่เกี่ ยวของให
เดินปา 3 ป (กฎมณเทิยรบาล 1.88-89)
- พิธีเบิกไพร
เมื่อพระเจาแผนดินทรงทราบขาววามีการพบแหลงชางแลว จะทรงโปรดใหทําพิธีเบิก
ไพร เพื่อบูชาพระกรรมซึ่งนับถือกันวาเปนเทพผูเปนใหญแหงคชกรรมทั้งปวง และขออนุญาต
เทพยดาเจาปาเจาเขาที่จะเขาไปในปาเพื่อจับชาง
- พิธีเบิกโขลนทวาร
เมื่อเสร็จพิธีเบิกไพรแลว หมอเฒาจักสงคนไปกราบทูลพระเจาแผนดิน พระเจา
แผนดินก็เสด็จมายังสถานที่ประกอบพิธี ทรงรับการเจิมและการสรงมูรธาภิเษกเพื่อทรงฐานะแหงผู
ที่จะทําการคลองชาง ทรงบูชาบวงสรวงเทพ คชบาศ และครูอาจารยขอเบิ กโขลนทวาร คือเขาสูเขต
วังชางที่ลอมไว
- การคลองชาง
พระเจาแผนดินและพฤฒิบาศทั้งหลายเขาเขตวังชางที่ลอมเขตไวเพื่อคลองชาง วิธี
คลองชางนั้นมี 2 วิธี (สุภาพรรณ ณ บางชาง, 2535, น. 97)
1. ทิ้งเชือกบาศ คือหยอนหรือขวางบวงเชือกบาศไปจากคอชางที่ขี่ให สวนติดตีนหลัง
ชางเถื่อน
2. วางเชือกบาศ คือเอาเงื่อนบวงเชือกบาศสอดคลองกับปลายไมรวกอันหนึ่งยาวสัก
6 ศอก เรียก คันจาม คนคลองยื่นปลายบวงบาศสอดหวางเสาคายเขาไปวางดักใหชางเถื่อน
เหยียบลงในวงบวง แลวกระชากเงื่อนใหบวงชางบาศสวมติดขอตีนชาง (ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา, 2514, น. 554)
- พิธีอุดมกรรม
เมื่อคลองชางไดทั้งหมดแลว ก็ทําพิธีอุดมกรรม หรืออุดมภิเษก หรือลาไพร เปนพิธี
บูชาพระอิศวรที่ไดชวยปกปองภัยและชวยใหคลองชางไดตามประสงค และกลาวลาเพื่อเดินทาง
ออกจากไพร นอกจากนี้ยังไดบูชาพระกรรม ลาเทพยดา และขอใหเทพยดาชวยปกปกษรักษา
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- การใหรางวัล
เมื่อเสร็จการคลองชางแลว สมเด็จพระนารายณไดพระราชทานบําเหน็จรางวัลแก
ผูกระทําความชอบในการคลองชางนั้น สิ่งของที่พระราชทานมีทั้งอาหาร เงินทอง และขาวของ
เครื่องใช (โคลงเฉลิมพระเกียรติพระนารายณ, 2545, น. 663)
พระราชพิธีคเชนทรสนาน
พระราชพิธีคเชนทรสนาน เปนพระราชพิธีออกสนามใหญ ทําในเดือน 5 พระราชพิธี
นี้เกิดขึ้นจากความตองการทําพิธีทอดเชือกดามเชือกของพราหมณพฤฒิบาศ อันเปนสวนหนึ่งของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางคชกรรม เปนการสรางความสวัสดิมงคลแ กชางซึ่งเปนพาหนะสําคัญ
ของกษัตริยและเหลาทหาร รวมทั้งเปนสวัสดิมงคลแกผูที่เกี่ยวของกับการชางดวย เพื่อใหเกิด
ประโยชนยิ่งขึ้น ก็ไดขยายพระราชพิธีใหเปนที่รับรูและมีสวนรวมกวางขวางขึ้น คือ จัดใหมีกระบวน
แหชาง รวมทั้งกระบวนแหมา ใหพระเจาแผนดิ นทอดพระเนตร เปนการตรวจตรากําลังพล ความ
เขมแข็งและความพรอมของกองทัพ และยังไดขยายประโยชนขึ้นอีกชั้นหนึ่งคือ เชื้อเชิญเจา
ประเทศราชแมทัพนายกองจากหัวเมืองตางๆ เขามารวมชุมนุม แสดงความจงรักภักดีตอพระเจา
แผนดิน สรางความสามัคคี รวมทั้งสรางความมั่นใจในพร ะบรมเดชานุภาพของพระเจาแผนดิน
และความมั่นคงของกองทัพใหเกิดแกเจาประเทศราช แมทัพนายกอง และประชาชน
การแหขบวนคเชนทรสนานนี้ มี 3 วัน วันแรก เดินพระยาชางและมาระวางตน วันที่
สอง เดินชางมาระวางพิเศษ วันที่สาม เดินชางมาระวางเพรียว
ในเวลาบายและกลางคืนของงานแตละวัน ที่หนาพระเทวสถานหลวง ชาวพนักงาน
พากันเลนเพลงไกปา ชาหงส และหนังรํา มีการจุดดอกไมพุมพะเนียงพลุระทากระถางเปนการ
มหรสพสมโภชพระเทวกรรม
ในกฎมณเฑียรบาลเนนลักษณะเดนที่การแสดงความสามารถในการขี่ชางมาและ
การตอสูของเหลาทหารหาญ มีการขี่ชางชน ขี่ มาคลีไลกัน มีการเลน (แขงขัน) ปล้ํามวย รําดาบ
หมงคลุม ตีไม พุงหอก ยิงธนู ลอดบวง และไตเชือกหนัง เปนตน (สุภาพรรณ ณ บางชาง, 2535, น.
110)
พิธกี รรมและการปฏิบัติเนื่องในการทหารและการสงคราม
พิธีปฐมกรรม
พิธีปฐมกรรม เปนพิธีประหารชีวิตเจาผูครองนครก ระทําการอันกอเกิดผลรายแรงตอ
แผนดิน พระพุทธเจาอยูหัวเสด็จขึ้นเกย เจาพนักงานองครักษเอาตัวพระเจาละแวกเขาใตเกย ตัด
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ศรีษะเอาถาดรองโลหิตขึ้นไปชําระพระบาทสมเด็จพระพุทธเจาอยูหัว พระโหราธิบดีลั่นฆองชัย
ชีพอพราหมณเปาสังขประโคมดุริยดนตรี ถวายมุรธาภิเษก ทรงอาเศียรภาพโดยศาสตรพิธี (พระ
ราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), 2542, น. 330)
พระราชพิธีถือน้ําพิพัฒนสัตยาประจําป
สัตยา คือ ความซื่อสัตย จริงใจ มีไมตรีตอกัน เปนสิ่งสําคัญที่รอยรัดความสัมพันธ
ของบุคคลในชุมชน ทั้งชุมชนขนาดเล็ก ชุมชนระดับปร
ะเทศและระหวางประเทศเพื่อสราง
ความสัมพันธดังกลาวใหแนบแนนมั่นคง จึงไดเกิดพิธีสรางสัตยาสัญญาความซื่อตรงตอกันขึ้น
เวลา
กระทําปละ 2 ครั้ง เมื่อตรุษ คือ วันขึ้นปใหมภายหลังพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท ตรง
กับวันขึ้น 3 ค่ํา เดือน 5 ครั้งหนึ่ง และเมื่อสารท คือกล างป ภายหลังพระราชพิธีภัทรบท ตรงกับวัน
แรม 13 ค่ํา เดือน 10 อีกครั้งหนึ่ง
พระภรรยาเจาทั้ง 4 พระราชกุมารพระราชนัดดาถวายบังคมถือน้ําในหอพระ กวานั้น
(นอกนั้น) นั่งใน (พระที่นั่ง) มังคลาภิเษก (กฎมนเทิยรบาล 1.97)
บรรดาเจาพญาและพญาพระหลวง เจาราชนิกูลขุนหมื่นพัน ทนายฝายทหารพลเรือน
ขาทูลละอองธุลีพระบาททั้งปวงผูอยูในเมืองหลวง เขารวมพิธีถือน้ําพิพัฒนสัตยาที่วัดพระศรี
สรรเพชญ สวน ผูรักษาเมือง ผูรั้งกรมการพระหลวงขุนหมื่นนายที่นายสวยสาอากรปากใตฝาย
เหนือ ใหรับน้ําพิพัฒนสัตยาที่วัดวาอารามใหญในทองที่นั้นๆ
หลักการและวิธีปฏิบัติในการเขารวมพระราชพิธี
การเขารวม พระราชพิธีถือน้ําพิพัฒนสัตยาถือเปนหนาที่สําคัญของขาราชการทุกคน
ในเมืองหลวง กรมวังมีหนาที่ตรวจบัญชีรายชื่อขาราชการที่จะตองเขารวมในพระราชพิธีนี้ ใน
หัวเมือง เปนหนาที่ของขุนยกกระบัตร
เมื่อเขาไปในวัดแลว เขาไปสัมมาคารวะไหวนบนับถือรูปพระเชษฐบิดรนั้น คือรูป
พระเจารามาธิบดีกอน แลวจึงไปเคารพนับถือพระรัตนตรัยตอเมื่อภายหลัง (พระราชกําหนดใหม
3.305)
การประกอบพิธี (คําใหการขุนหลวงหาวัด, 2549, น. 212-216)
- เจาพนักงานกรมพระสังฆการีนําพระคัมภีรพระพุทธศาสตร (คือ พระไตรปฎก) เขา
ไปตั้งบนพานทองคําสองชั้นแวนฟามณฑปในกลางพระวิหารยอดซุมเหมมหาปราสาทในวัดพระ
ศรีสรรเพชญ ภายในพระราชวังหลวง
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- พระมหาราชครูพิธีพราหมณและชีพอพราหมณทั้งหลาย นําพระคัมภีรไสยศาสตร
เขาไปตั้งบนพานทองคําเหมือนพระคัมภีรพุทธศาสตรดังว ามาแลว
- ตอจากนั้น ชีพอพราหมณตั้งพระราชพิธีไสยเวทเวทางคศาสตรทุกประการ
- พระพิมลธรรมพระราชาคณะผูใหญ 1 พระธรรมโคดมพระราชาคณะ 1 พระธรรม
เจดียพระราชาคณะ 1 พระเทพโมลีพระราชาคณะ 1 พระพรหมมุนีพระราชาคณะ 1 พระ
พุทธาจารยพระราชาคณะ 1 พระสุเมธาจารยพระราชาคณะ 1 พระครูพิธี 2 รูป รวม 9 เปน
ประธานแกพระราชาคณะฐานานุกรมเปรียญเจริญพระพุทธมนต
- เจาพนักงานแสงตนนุงขาวเชิญพระแสงตนตางๆ ไปตั้งตามที่ตามทางพนักงาน
- เจาพนักงานกรมสนมพลเรือนเชิญพระเตาทองคํา 3 องค นาคชุมภูนุช 3 องค เงิน
3 องค ทองสัมฤทธิ์ 3 องค แก ว 3 องค นางเลิ้งใหมใหญ 5 ใบ แมขันสาครใหญ 3 ขัน บาตรดิน 3
บาตร บาตรเหล็ก 3 บาตร บาตรแกวของสมเด็จพระสังฆราชบาตร 1 พระมหาสังขทักขิณาวัฏ 1
พระมหาสังขอุตราวัฏ 3 สังข พระสังขทองคํา 1 พระสังขนาค 1 พระสังขเงิน 1 พระสังขศิลา 4 พระ
สังขแกว 3 พระครอบสัมฤทธิ์ 1 และเชิญพระชัยมาตั้งที่หนาพระพุทธสิหิงค
- เจาพนักงานเชิญเครื่องตนเบญจราชกกุธภัณฑมาตั้งในที่พระราชมณฑลพิธี
- เมื่อพรอมแลว พระมหาราชาคณะปุโรหิตาจารย พระครูมหิธร อานคาถาพระราช
โองการแชงสาบานตามโบราณราชประเพณี
- พระครูพิเชดเอาผาขาวพันมือซายขวา รับพระขรรคไชยศรีงาชางเผือกงาดํา ทองคํา
รัดงาหาเปราะประดับพลอยถมราชาวดี กับพระแสงกริช 1 กระบี่ 1 กั้นหยั่น 1 ดาบ 1 งาว 1 ขอ 1
หอก 1
- พระครูพิรามผาขาวพันมือซายขวาเอางานแลวรับพระแสงแทงลงที่พระเตานั้นครบ
สามทีทุกพระเตาและนางเลิ้ง แลวสงพระแสงใหพระศรีสาตร
- พระศรีสาตรถือผาขาวเนื้อดีผืนหนึ่ง คอยรับพระแสงเช็ดทุกองค แลวสงให
กํานันแสง
- กํานันแสงเอางานแลวรับพระแสงเชิญเขาฝกตามพนักงาน
- เสร็จแลวจึงเจาพญาและพญา พระหลวงทาวนางขางในถวายบังคม ณ หอ
พระเชษฐอุดร แลวบรรดาเจาพญาพระหลวงขุนหมื่น มหาดเล็กชาวที่ ชาววัง พันทนาย ฝายทหาร
พลเรือน นายทายชางนายมาจูงมา รับพระราชทานน้ําพระพิพัฒนพรอมกันขางหนาพระวิหาร
หลวง ฝายทาวนางขางในกับภรรยาเจาพญา หลวง ขุน หมื่น ทั้งปวงนั้นอยูในพระระเบียงทาย
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จระนําหลังวิหารหลวง จึงพระศรีสาตร หลวงอัทยา หลวงเทพดาจารย และพราหมณ มีชื่อสามคน
เอาน้ําพระพิพัฒนเขาไปแจกใหรับพระราชทาน
คําอานโองการแชงน้ํา
สาระของโอการแชงน้ํามี 5 สาระ คือ
1. การกลาวบวงสรวงเทพเจา 3 องค คือ พระนารายณ พระอิศวร และพระพรหม
เชิญเทพเจาทั้งสามมาเปนหลักในการทําน้ําใหศักดิ์สิทธิ์ เปนน้ําสาบาน ในตอนทายของการอ าน
ประกาศคําบูชาเทพแตละพระองค พระครูพิรามแทงพระแสงศรของพระเจาแผนดินลงในน้ํา
นับเปนสวนหลักของพิธี
2. กําเนิดจักรวาลและความสําคัญของพระเจาแผนดิน พรรณนาการสิ้นจักรวาล การ
เกิดจักรวาลใหมในกระแสวิวัฏฏกัปปสังวัฏฏกัปป และการเลือกพระเจาแผนดินมาเปนผูปกครอง
3. การขออํานาจตางๆ มาชวยปกปกรักษา กลาวขอพระสงฆ เทพมารผีตางๆ และปู
สมิงพราย มาชวยดูแลลงโทษผูเภทจงคต ผูบซื่อ
4. คําสาปแชง ขอใหผูคิดคดตอเจานั้น ประสบทุกขพิบัติในชาติปจจุบันและชาติตอๆ
ไป
5. การกลาวสรรเสริญ “ปาวอวยพร” ผู “ซื่อแท (ตอ) ผานฟา” จักไดรับความรุงเรือง
ตางๆ ที่พระเจาแผนดินจักพระราชทานให
รูปแบบพิธีเชนการแทงพระแสงศรลงในน้ําภายหลังการกลาวถึงเทพสําคัญแตละ
พระองค ทําใหพระราชพิธีถือน้ําพิพัฒนสัตยาเปนพระราชพิธีที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ถอยคําและ
ลีลาของภาษาก็ชวยใหเกิดความรูสึกจริงจัง มีอํานาจ ความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์
การรับน้ํามาดื่ม
เมื่อรับน้ําพระพิพัฒนสัตยาไปดื่มแลว ถาเหลือจะทิ้งไมไดตองเอาน้ํานั้นรดหรือลูบ
ผมใหหมด ใครเททิ้งมีโทษถึงเปนกบฏ
พิธกี รรมและประเพณีทางพุทธศาสนา
พิธจี องเปรียง
ประเพณีจองเปรียง ในสมัยสุโขทัยและอยุ ธยา เปนประเพณีทางพระพุทธศาสนา
เปนวิธีการนบพระวิธีหนึ่ง แตมีลักษณะเฉพาะ คือมีการชักโคมเหมือนดุจจะฉายแสงประทีปไปนบ
บูชาพระศรีรัตนมหาธาตุ ณ เจดียจุฬามณีบนดาวดึงสสวรรค และมีการลอยโคมเหมือนดุจจะให
โคมลอยไปสูแมน้ํานัมมทานทีเพื่อนบบูชาพระพุทธบาทซึ่งตั้งบนฝ งแมน้ํานั้น (สุภาพรรณ ณ
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บางชาง, 2535, น. 182) ในกฎมณเฑียรบาล กลาวชื่อวา “เดือน 12 การพิทธีตรองเปรียง ลดชุด
ลอยโคมลงน้ํา” (กฎมณเทิยรบาล 1.104) แลวกลาวรายละเอียดเฉพาะพิธีลงน้ํา คือ พิธีสงน้ํา
เทานั้น
พิธีวิสาขบูชา
พิธีวิสาขบูชาในสมัยอยุธยามีหลักฐานอยู ในคําใหการขุนหลวงประดูทรงธรรม ดังนี้
“บนกําแพงแกวรอบสระนั้น (ในบริเวณพระที่นั่ง) มีซุมโคมหางคืบหนึ่งรอบกําแพงสระ เปนซุมโคง
พันหนึ่งสําหรับตามไฟในการพิธีวิสาขบูชากลางเดือนหก” ประเพณีจุดโคมบูชาพระรัตนตรัยในคืน
วันวิสาขบูชา
พิธีอาษาฒมาส
พระราชกรณียกิจที่สําคัญในพระราชพิธีอาษาฒมาส คือ การถวายเทียนจําพรรษา
เพื่อบูชาพระรัตนตรัย และเพื่อเปนประโยชนตอพระภิกษุสงฆตลอดชวงเขาพรรษา ถวาย
พระพุทธรูป และถวายบริขารสมณะและปจจัยตางๆ แดพระภิกษุสงฆเพื่อเกื้อกูลการอยูจําพรรษา
ของพระภิกษุสงฆเหลานั้น อนึ่ง ยังไดบําเพ็ญพระ ราชกุศลใหมีการบวชเปนพระภิกษุและสามเณร
ดวย
นอกจากการบําเพ็ญพระราชกุศลทางพระพุทธศาสนาแลว ยังไดพระราชทานอุทิศ
เครื่องกระยาเสวยพลีกรรมพระเทวรูปในพระเทวสถานหลวงทุกแหง และพระราชทานเครื่องกระยา
บวชประทีปธูปเทียนเพื่อบูชากูณฑแกหมูพราหมณ ผูซึ่งจําพรตสมาทานศีล บริโภคกระยาบวชบูชา
กูณฑเปนเวลาครึ่งเดือน (สุภาพรรณ ณ บางชาง, 2535, น. 229-230)
การสรางพระพุทธรูป – พระสมณโคดม
การสรางเปนพระประจําตน หลักฐานที่เกาที่สุดของคตินี้คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่
2 เมื่อทรงมีพระชนมายุ 25 พรรษา ไดโปรดใหสรางพระวิหารพระศรีสรรเพชญ และใหหลอพระศรี
สรรเพชญขึ้นเปนพระประจําพระองค หรือพระพุทธรูปประจํารัชกาล
ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ไดนิยมสรางพระพุทธรูปทรงเครื่อง ประดับประดาแตงองค
พระดวยเครื่องประดับที่ทําใหดูหรูหรา มีลักษณะหางไกลจากคุณลักษณะของพระพุทธเจาผูวิมุติ
หลุดพนกิเลส ความสํา คัญจึงไปอยูที่การแสดงอํานาจทางสังคมและเศรษฐกิจของผูสราง และ
สะทอนคติทางพุทธศาสนาที่ออกไปในแนวอลังการและปาฏิหาริย (สุภาพรรณ ณ บางชาง , 2535,
น. 161)
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การนําพระพุทธรูปมาประดิษฐาน
ในสมัยอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรโปรดใหเชิญพระพุทธสุรินทรฝนใหญมาจากเมือง
เชียงใหม มีความเชื่อวาพระพุทธรูปองคนี้เปนพระสําหรับขอฝน จักชวยใหฝนตกตองตามฤดูกาล
พืชพันธุธัญญาหารสมบูรณ นําไปสูความเจริญทางเศรษฐกิจของบานเมือง (คําใหการชาวกรุงเกา)
การสรางสถูปเจดียบรรจุพระธาตุ
ในสมัยอยุธยานี้ ไดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องคติพระธาตุแล ะธรรมเนียมประเพณี
การสรางเจดียบรรจุพระธาตุ 3 ประการ กลาวคือ (สุภาพรรณ ณ บางชาง, 2535, น. 169-171)
1. คติพระธาตุ ไดเปลี่ยนจากการเปนสิ่งบริสุทธิ์ที่สําคัญทางพระศาสนาตามคติใน
สมัยสุโขทัย มาเปนสิ่งปาฏิหาริยซึ่งบงบอกบุญญาบารมีของพระเจาแผนดิน ชวยยืนยันสิ ทธิธรรม
ทางการเมือง คือ แสดงวาพระองคเปนผูควรเสวยสิริราชสมบัติเพื่อจักเขามาทํานุบํารุงพระศาสนา
และเปนกําลังใจวาพระองคจักประสบความสําเร็จในกิจกรรมที่กําลังกระทําอยูนั้น ดังเชน สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชทรงเห็นพระสารีริกธาตุ 4 ครั้ง เจาพระยากลาโหมสุริยวงศ เมื่ อจักนําขุนนาง
เขาชิงราชสมบัติจากสมเด็จพระเชษฐาธิราช (พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ
(เจิม), 2542, น. 282, 286, 306, 333, 376)
2. การสรางเจดียที่มีเครื่องประจุพระ ลักษณะการเก็บรักษาพระธาตุในสมัยอยุธยา
แตกตางไปจากสมัยสุโขทัย คือ มิไดฝงพระธา ตุลงในแผนดิน แตประดิษฐานไวในองคพระสถูปให
คนเขาไปบูชาได ทําใหเกิดธรรมเนียมประเพณีถวายเครื่องประจุพระไวในพระเจดียที่บรรจุพระธาตุ
เครื่องประจุพระนี้ประกอบดวยพระพุทธรูป พระพิมพ เงินทอง และสิ่งของเครื่องใชตางๆ ไดแก
เสื้อผา ผาเช็ดหนา ตลอดจนเครื่ องประดับ เชน แหวน เปนที่นิยมกันโดยทั่วไปในชุมชนทุกระดับ
เพราะสิ่งของที่จักถวายมีขนาดเล็ก และอาจถวายมากนอยตามกําลังได การที่มีการถวายเงินทอง
สิ่งของเครื่องใช และเครื่องประดับดวยนั้น เขาใจวาเพราะมีพื้นฐานแนวคิดที่หวังในอานิสงสใหได
มีสิ่งเหลานั้นบริบูรณในชาติตอๆ ไป
3. คติการสรางเจดียบรรจุอัฐิธาตุของบุคคล โดยเฉพาะในระดับผูปกครอง คตินี้เริ่ม
ในลานนา ใน พ .ศ. 1990 พระเจาติโลกราชไดจัดการปลงพระศพพระเจาสามฝงแกน ณ ปาแดง
หลวง แลวสถาปนาพระสถูปบรรจุอัฐิธาตุไวภายใน การปฏิบัตินี้เปนการทําตามแบบอยางพ ระยาม
หันตยศ เมื่องทรงจัดการถวายพระเพลิงพระศพพระนางจามเทวี ไดโปรดใหกอพระเจดียบรรจุพระ
อัฐิ เรียกวา สุวรรณคิรีจังโกฏ ณ เมืองหริภุญชัย ทางอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีที่
2 ไดทรง
ปฏิบัติตามแบบอยางพระเจาติโลกราช
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การสรางพระพุทธบาท
คตินิยมเรื่องพระพุทธบาทนั้นมีในลังกา คัมภีรบาลีของลังกา มีคัมภีรทีปวงส และ
คัมภีรมหาวงส เปนตน ไดกลาววา ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจาไดเสด็จดวยฤทธิ์มายังลังกาทวีปและได
เหยียบรอยพระบาทไวที่เขาสุมนกูฏ ชาวลังกาใหคุณคาแกรอยพระบาทนั้นมาก ดวยความเชื่อวา
เปนรอยพระบาทอันแทจริงของพระพุทธเจา ถือกันวา
เปนหนาที่สําคัญประการหนึ่งของ
พุทธศาสนิกชนชาวลังกาที่จักตองไปนมัสการพระพุทธบาท อยางนอยก็ 1 ครั้งในชีวิต เกิดมี
ประเพณีการไปนมัสการพระพุทธบาทประจําปขึ้น (สุภาพรรณ ณ บางชาง, 2535, น. 175)
คติเรื่องพระพุทธบาทไดปรากฏสืบเนื่องในสมัยอยุ ธยา ในคําใหการชาวกรุงเกาได
เลาวา พระอินทราชา พระราชบิดาของพระเจาอูทองไดเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาท ณ ยอดเขา
สุวรรณบรรพตในแดนเมืองลพบุรี พระเจาอูทองเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย ณ กรุงศรีอยุธยาแลว ได
ทรงบริจาคทรัพยเปนอันมากปฏิสังขรณซอมแปลงมณฑปพระพุทธบาท ณ ยอดเขาสุวรรณบรรพต
นั้น เมื่อซอมแปลเสร็จแลว พระองคไดเสด็จไปนมัสการ
ในสมัยสมเด็พพระบรมไตรโลกนาถมีการแตงคัมภีรพรรณนาความหมายทางธรรม
ของลายพระพุทธบาท 108 มงคล ชื่อวา คัมภีรพุทธบาทมงคล ตามลักษณะสําคัญ
ของรอยพระพุทธบาทตามคติอินเดีย มีลายมงคล 108 ตามที่ระบุไวในคัมภีรอรรถกถา (สุภาพรรณ
ณ บางชาง, 2535, น. 177)
ในสมัยพระเจาทรงธรรมไดพบรอยพระพุทธบาทที่เขาแหงหนึ่งของเมืองสระบุรี มี
ความเชื่อวา พระพุทธบาทนั้นเปนรอยพระพุทธบาที่พระพุทธเจาทรงประทับไวเมื่อครั้งที่เสด็จมา
ณ ที่นั้น ดวยความเชื่อนี้ จึงใหความสํา คัญตอการนมัสการพระพุทธบาทที่เมืองสระบุรี เกิดธรรม
เนียมประเพณีการนมัสการพระพุทธบาท ณ ที่นั้นขึ้น
การฉลองพระ
การฉลองพระ คือ การทําบุญสมโภชมีงานเฉลิมฉลองพระ คือ พระพุทธรูป พระธาตุ
พระศรีมหาโพธิ พระพุทธบาท ในโอกาสการสราง ปฏิสังขรณ หรือการไปนบบูชาสิ่งเหลานั้ น ใน
โอกาสพิเศษเฉพาะ รวมทั้งในโอกาสที่ปรารถนาจะทําตามความศรัทธา งานฉลองพระนั้น เนนการ
ถวายทานแดพระภิกษุสงฆและการมหรสพสนุกสนานเปนสําคัญ อนึ่ง การมหรสพนั้นก็มี
คุณประโยชนเพราะเปนการประสานนําประชาชนใหเขามารวมในงาน ไดรับความสนุกสนาน
บันเทิงซึ่งนานๆ จักมีโ อกาสไดรวม ในทางการเมือง ก็เปนการแสดงบุญญาบารมีของพระเจา
แผนดิน (สุภาพรรณ ณ บางชาง, 2535, น. 188)
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การสงเสริมการศึกษาธรรมแกพระภิกษุสงฆ
ในสมัยอยุธยา พระเจาแผนดินทรงถือเอาการสงเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม
โดยเฉพาะพระไตรปฎก เปนพระะราชกรณียกิจที่สํา คัญประการหนึ่ง ถาพระเจาแผนดินมีความ
สนใจในทางธรรมมาก ก็จะมีการสงเสริมมาก
การจัดหาและสืบตอคัมภีรธรรม
นอกจากการจัดหามาเก็บรักษาไวในหอพระเพื่อใหพระภิกษุสงฆไดศึกษาเลาเรียน
แลว ยังมีธรรมเนียมการทําบุญดวยการจารหรือสงเสริมใหมีการจารคัมภีรธรรมเพื่อการ สืบตอพระ
ธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาดวย นอกจากการจารลงใบลาน ในสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา
ตอนตน มีการคัดเลือกขอความจากพระไตรปฎก เปนตน มาจารึกไว
การมีคัมภีรธรรมสมบูรณ ยอมเปนรากฐานของการตั้งมั่นคงของพระพุทธศาสนา
เมื่อราชทูตจากลังกามาติดตอของใหไทยไปชวยฟนฟูพระพุทธศาสนาในลังกาซึ่งประสบปญหา
มากถึงขนาดไมมีพระภิกษุสงฆ สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ นอกจากทรงสงคณะสงฆไปชวย
แลว ยังโปรดใหนําคัมภีรบาลีทั้งพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกาและปกรณตางๆ ไปเปนสวนสําคัญ
สวนหนึ่งของการชวยฟนฟูพระพุทธศาสนาในลังกาในครั้งนั้ น (สุภาพรรณ ณ บางชาง , 2535, น.
196)
การแตงหรือสงเสริมการแตงหนังสือธรรม
นอกจากการจัดหาเก็บรักษาและจารแลว ยังมีธรรมเนียมการทําบุญดวยการแตง
หรือสงเสริมการแตงหนังสือธรรม
ที่เปนภาษาบาลี เชน สัทธัมมสังคหะ ญาโณทัยปกรณ พุทธบาทมงคล บทสวดพาหุ
พาหุฎีกา มา เลยยเทวัตเถรวัตถุ มาเลยยวัตถุทีปนีฎีกา ปริตตสังเขป ชาดกบางเรื่องใน
ปญญาสชาดก ธนัญชัยบัณฑิตชาดก รวมทั้งจารึก เชน จารึกธรรมกาย ผลงานเหลานี้ลวนแตงใน
สมัยอยุธยา (สุภาพรรณ ณ บางชาง, 2533)
ที่เปนภาษาไทย เชน มหาชาติคําหลวง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โปรดใหประชุ ม
นักปราชญราชบัณฑิตแตงขึ้นเมื่อ พ .ศ. 2025 กาพยมหาชาติ พระเจาทรงธรรมโปรดใหประชุม
นักปราชญราชบัณฑิตแตงขึ้น ระหวาง พ .ศ. 2145 จน 2170 มหาชาติกลอนเทศน มีหลายสํานวน
แตกันมาตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร นันโทปนันทสูตรคําหลวง และ พระ
มาลัยคําหลวง พระนิพนธของเจาฟาธรรมธิเบศร
นอกจากนี้ยังมีการนําเอาชาดกบาลี เชน จากปญญาสชาดก มาแตงเปนบทละคร
บาง นิทานพื้นบานบาง เชน บทละครเรื่องนางมโนหรา บทละครเรื่องสังขทอง และมีการแตงกลอน
สวด นําเรื่องในคัมภีรบาลีมาแตงบาง และแตงเองขึ้นใหมบาง เพื่ ออานสวดในวันพระ เปนตน
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การสวดธรรม
การสวดพระปริตรในสมัยอยุธยา นอกจากเปนการสวดเพื่อสื่อธรรม ศึกษาธรรมและ
ปฏิบัติธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยตรงแลว ยังไดปรับมาใชเพื่อเปนขวัญกําลังใจและ
เปนสิริมงคล กลายเปนเรื่องพิธีกรรมเนนความขลังความศักดิ์สิทธิ์
การสวดปริตรอยางรามัญในพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรง
แสดงพระราชาธิบายไววา
“ในพระราชนิเวศนเวียงวังของพระเจาแผนดินสยาม ตามแบบแผนบุรพประเพณีสืบ
มา พระสงฆรามัญไดสวดพระปริตรตามแบบอยางขางรามัญถวายน้ําพระพุทธมนตรเปนน้ํา
สําหรับสรงพระพักตร แลน้ํา สรงพระองคในพระบาทสมเด็จพระเจาแผนดิน และประพรมเปน
ทักษิณาวัฏรอบขอบในจังหวัดพระราชมณเฑียรนี้ทุกวัน เปนการพระราชพิธีมีสําหรับบรมราช
ตระกูลสืบมาแตโบราณ บางพวกวา เมื่อครั้งแผนดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจานั้นทรงนับถือ
พระมหาเถรกันชอง (คันฉอง) วาเปนครูอาจารยมาแตเมืองหงสาวดีและไดมีความชอบมาก จึง
พระราชทานถานันดรใหเปนสมเด็จพระสังฆราช แลวทรงนับถือพระสงฆรามัญมาก แตนั้นมาจึงได
ฉะเพาะใหอาราธนาแตพระสงฆรามัญสวดปริตในพระราชวัง ดังนี้บาง ” (จอมเกลาเจาอยูหัว,
พระบาทสมเด็จ, 2473, น. 32-35)
เมื่อพระเจาแผนดินเสด็จพระราชดําเนินไปประทับแรม ณ ตําบลใด อันเปนทางไกล
เชน เสด็จไปทําสงคราม หรือเสด็จไปจับชาง พระมอญที่ทําหนาที่สวดพระปริตรนี้ก็จักตองตาม
เสด็จไปทําหนาที่สวดพระปริตรและทําน้ํามนตดวย
การสวดเทศนมหาชาติ
ใน พ .ศ. 2145 สมเด็จพระเจาทรงธรรมไดโปรดใหนักปราชญราชบัณฑิตแตงกาพย
มหาชาติ สําหรับใหพระเทศนใหประชาชนเขาใจเรื่องงายขึ้น วิธีการแตง ยกขอความบาลีขึ้นตั้ง
อยางสั้นๆ แลวพรรณนาขยายความเปนภาษาไทย มิใชเปนการแปลภาษาบาลีเปนภาษาไทยวรรค
ตอวรรคอยางในมหาชาติคําหลวง
ในชวงดังกลาว ไดมีคติการฟงเทศนมหาชาติจ บภายในวันเดียวเพื่อเปนอานิสงสให
ไดพบพระศรีอาริยเมตไตรย กาพยมหาชาติซึ่งแตงในสมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรม มีขนาดยาว จึง
มีการแตงมหาชาติกลอนเทศนขึ้นหลายสํานวน คติเรื่องการฟงเทศนมหาชาติใหจบภายในวัน
เดียวเพื่อเปนอานิสงสใหไดพบพระศรีอาริยเมตไตรยนี้ มาจากเรื่ องพระมาลัย เรื่องพระมาลัยซึ่งมี
คติเรื่องการฟงเทศนมหาชาติจบภายในวันเดียวนี้ นาจะไดพัฒนาขึ้นในประเทศพมา คติดังกลาว
เผยแพรเขามาสูไทย ผานทางลานนา ไดมีการแตงคัมภีรมาเลย ยเทวัตเถรวัตถุขึ้นในลานนาเมื่อ
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ประมาณพุทธศตวรรษที่ 21 คัมภีรนี้เปนคัมภีรหลักในเรื่องพระมาลัยและเรื่องคติการฟงเทศน
มหาชาติจบภายในวันเดียว
วิธีปฏิบัติในการฟงเทศนมหาชาติ ตามคติในเรื่องพระมาลัยมีหลักใหญ 2 ประการ
คือ ฟงมหาชาติทั้ง 1,000 คาถาใหจบภายในวันเดียว และบูชาดวยสิ่งของตางๆ มีดอกบัวปทุม
บัวเผื่อน อินทนิล มณฑา ประทีป เทียน ธง อยางละพัน (สุภาพรรณ ณ บางชาง, 2535, น. 210)
ทาน
การปฏิบัติในเรื่องทาน คือ การให การบริจาค โดยเฉพาะการทําทานแกพระศาสนา
และการชวยเหลือผูยากจน เปนการปฏิบัติที่เปนพื้นฐานในชีวิตของคนไทย เปนแนวคิดและการ
ปฏิบัติที่สรางสํานึกและบุคลิกลักษณะของคนไทยให เปนคนมีน้ําใจ เอื้อเฟอเกื้อกูล
ประเพณีการทําทานที่มีลักษณะเฉพาะ นั่นคือ การทําสตสดกมหาทาน สตสดกมหา
ทาน คือ การทําทานครั้งใหญดวยการใหสิ่งของตางๆ คือ ชาง มา โคนม รถ นารี ทาสชาย ทาส
หญิง สิ่งละ 700 การทําสตสดกมหาทานนี้ปรากฏอยูในเรื่องพระเวสสันดร ตอนทานกั ณฑ ในสมัย
สุโขทัยและอยุธยา มีคติวา พระเจาแผนดินคือพระโพธิสัตว ผูจักเปนพระพุทธเจาในอนาคต การ
ปกครองบานเมืองที่ทรงกระทําเปนสวนหนึ่งของการบําเพ็ญบารมี ดังนั้น กิจแหงการบําเพ็ญบารมี
ที่พระโพธิสัตวไดกระทําตามประวัติพระพุทธศาสนา ก็ไดรับการนําปฏิบัติเปนพร ะราชกรณียกิจ
ของพระเจาแผนดินดวย
ในพระราชพงศาวดารไดกลาวถึงเรื่องการทําสตสดกมหาทานไว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใน
สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ (พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ ) ครั้งที่ 2
ในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง (พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม))
การบวชตามประเพณี
ในสมัยอยุธยา ใน พ .ศ. 2008 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ไดทรงผนวชเปนเวลา 8
เดือน ใน พ .ศ. 2009 โปรดใหพระราชโอรส คือ พระบรมราชาซึ่งมีพระชนมายุ 20 พรรษา ผนวช
เปนภิกษุ และพระเยาวราชเจาซึ่งมีพระชันษา 13 ชันษา บรรพชาเปนสาม เณร นับแตนั้นไดเกิด
เปนประเพณีนิยมใหผูชายไทยอายุ 20 ปออกบวชเปนพระภิกษุ และเด็กชายอายุ 13 ป ออกบวช
เปนสามเณร การบวชเนื่องจากสาเหตุความศรัทธาตามคติความเชื่อและคติตามประเพณีนี้มักเปน
การบวชชวงสั้น อยูจําพรรษาหนึ่ง เปนตน เกิดประเพณีนิยมเริ่มตนบวชในช วงกอนพรรษาเพื่อจะ
ไดอยูในสมณเพศในระหวางพรรษา (พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),
2542, น. 221)
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การสรางวัดตามความศรัทธา
ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดโปรดใหสถาปนาพระมหาธาตุและพระวิหาร
ณ ที่ซึ่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 แรกสรางกรุงเปนพระอาราม ใหนามวา วัดพระราม วัดนี้เปนวัด
แรกของกรุงศรีอยุธยาที่มีอุโบสถ (สุภาพรรณ ณ บางชาง, 2535, น. 242)
พิธีกรรมเพื่อความอุดมสมบูรณ
พิธีอาสยุช
พระราชพิธีอาสยุช เปนพระราชพิธีแขงเรือพระที่นั่งเสี่ยงทายทํานายความเจริญของ
บานเมือง กระทําในเดือน 11 ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีน้ํามากเหมาะแกการแขงเรือ เรือพระที่นั่งที่เปน
เรือแขงเสี่ยงทาย คือ เรือพระที่นั่งศรีสมรรถชัย และเรือพระที่นั่งไกรสรมุขพิมาน (สุภาพรรณ ณ
บางชาง, 2535, น. 258)
- พราหมณทําพิธีกอนหนา มีการสังเวยบวงสรวงพระนารายณปางเกษียรสมุทรและ
พระลักษมีมเหศวดี แลวพระครูพราหมณศรีบรมหงส อัญเชิญเทวรูปพระนารายณปาง
เกษียรสมุทรทรงสถิตบุษบกเรือพระที่นั่งชัยเฉลิมธรณิน (หรือเรือพระที่นั่งศรีสมรรถนัย) อันสมมุติ
วาเปนเรือพรยา และพระครูเพทางคศาสตรราชไตรเพทอัญเชิญพระรูปลักษมี มเหศวดีทรงสถิต
บุษบกเรือพระที่นั่งชัยสินธุพิมาน (หรือเรือพระที่นั่งไกรสรมุขพิมาน) อันสมมุติวาเปนเรือพระอัคร
ชายาราชมเหสี
ในกฎมณเฑียรบาลระบุวา ถาเรือของฝายหญิงซึ่งเปนสัญลักษณแหงความอุดม
สมบูรณชนะ การทํามาหากินของประชาราษฎรก็จะดี บานเมืองจะอุดมดวยขาวปลาอาหาร ถาเรือ
ของฝายชายอันเปนสัญลักษณแหงอํานาจชนะ ก็จะมีสงคราม คือ มีการขยายพระเดชานุภาพ
กวางออกไป (กฎมณเทิยรบาล 1.104)
พระราชพิธีไพศาขจรดพระนังคัล
พระราชพิธีจรดพระนังคัล กระทําในเดือน 6 ในสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาจึง
เรียกวา พระราชพิธีไพศาขจรดพระนังคัล ไพศาข คือเดือน 6 จรดพระนังคัล คือ การลงมือไถ
นับเปนการมงคลแรกนาขวัญ เพราะพระเจาแผนดินทรงโปรดใหผูแทนพระองคซึ่งถือวาเทากับเปน
พระองคเอง ทําการจรดพระนังคัล ลงมือไถเปนครั้งแขก เปนปฐมฤกษของการทํานาในปหนึ่งๆ อีก
ทั้งมีการเสี่ยงทํานายถึงความอุดมสมบูรณของพืชพันธุธัญญาหารในปนั้นๆ ดวย
ในกฎมณเฑียรบาลระบุวา ภายหลังพระราชพิธีจรดพระนังคัลที่มณฑลพิธีแลว มีการ
สมโภช 3 วัน ภายหลังจากพระราชพิธีและการสมโภชแลว ราษฎรก็ลงมือไถหวาน เริ่มฤดูทํานา
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ประจงปดวยความกระตือรือลนมั่นใจ เพราะพระเจาแผนดินไดทรงเริ่มตนการอันเปนมงคลแหงฤดู
ทํานาไวเปนปฐมฤกษแลว (กฎมณเทิยรบาล 1.101-102)
พระราชพิธีภัทรบท
พระราชพิธีภัทรบท ทําในเดือน
10 เปนฤดูกาลเก็บเกี่ยวขาว ราชสํานักและ
ประชาชนมีธรรมเนียมประเพณีนําขาวออนจากรวงที่เก็บเกี่ยวครั้งแรกมาทํามธุปายาสถวายทาน
แดพระสงฆและเลี้ยงพราหมณเพื่อความเปนมงคลแกผลผลิตที่ได (สุภาพรรณ ณ บางชาง , 2535,
น. 270)
การปฏิบัติฝายพราหมณ (พิธีลอยบาปของพราหมณ)
พิธีลอยบาปชําระตนใหบริสุทธิ์ บูชาพระไพสพ ตั้งขันสาครเต็มดวยน้ําปญจมหานที
เชิญพระเทวรูป 16 ปางสงโสรจสรง อานพระเวท เผยศิวาลัย เพื่อใหน้ํานั้นศักดิ์สิทธิ์เปนน้ําชําระ
บาปชวยบําบัดอุปทวะจัญไรภัยพยาธิทุกขโทษตางๆ นําลงไปยังทาน้ํา เมื่อไดฤกษแลว พราหมณ
หอยเทาเหยียบสายน้ําไหล อานอิศวรอาคม 3 รอบ เสร็จแลวรินน้ําในสังขหรือกลศลงในแมน้ําแลว
จุมกายสยายมวยผมอาบน้ําดําเกลาชําระขัดสีรางกายใหปราศจากเหงื่อไคล บริสุทธิ์ทั้งทางกาย
และทางใจ แลวขึ้นฝง ผลัดผา วางผาอาบที่ผลัดออกบนแพหยวก เฟอยสวะหรือขอนไม ไสเสือกให
ลอยไปตามน้ํา พร่ํารายพระเวทลอยบาปบอกบริสุทธิ์ตอพระคงคาเปนเสร็จพิธี
การปฏิบัติฝายพุทธ (พิธีกวนขาวทิพย หรือพิธีสารท)
ทางฝายพุทธ จัดทํามธุปายาส พระเจาแผนดินเสด็จพระราชดําเนินออกห
นาวัด
พระธาตุ พรอมดวยพระบรมวงศานุวงศและพระสนมกํานัลนาง ทรงอังคาสพระมหาเถรานุเถระ
ดวยมธุปายาสยาคูขาทนียโภชนียาหาร
เมื่อทรงบําเพ็ญพระราชกุศลทางฝายพุทธถวน 3 วันแลว จึงโปรดใหประชุม
พราหมณมากกวารอย ณ พระเทวสถานหลวง ดํารัสสั่งชาวพนักงานใหเสี้ยงพราหมณด
วย
มธุปายาสยาคูตอไปอีก 3 วัน (สุภาพรรณ ณ บางชาง, 2535, น. 273)
พระราชพิธีไลเรือ
พระราชพิธีไลเรือ หรือ พิธีไลน้ํา กระทําในเดือนอาย มีจุดมุงหมายใหน้ําซึ่งขึ้นมาก
แตเดือน 12 ลดลง เพื่อมิใหขาวซึ่งรวงแกถึงคราวเก็บเกี่ยวเกิดความเสียหาย เชน เกี่ยวไมไดเ พราะ
น้ํามาก เมล็ดขาวรวงหลนลงในน้ํา หรือคางเปนขาวเมล็ดหัก
พิธีไลเรือเริ่มดวยขบวนเสด็จพยุหยาตราชลมารคจากพระนครศรีอยุธยา ลองตามลํา
แมน้ําเจาพระยาลงไปทางทิศใต เมื่อลองไปถึงสถานที่ที่กําหนดก็ทําพิธีอยางใดอยางหนึ่ง เชน ตั้ง
เครื่องบัดพลีทําพิธีเรียกขวัญสูขวัญแมพระคงคา มีทํานองรองลํานําเหกลอมอยางที่เรียกเหเรือใน
สมัยหลังๆ ขณะนั้นพระเจาแผนดิน “เสด็จออกยืน” กลางเรือพระที่นั่ง แลว “ทรงพัชนี” ก็คือทรงถือ
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พัดศักดิ์สิทธิ์โบกเหนือน้ําจากเหนือลงใตเปนสัญลักษณใหพัดที่ทรงถือและโบกนั้นขอลมใหพัด
กระแสน้ําไหลลงเร็วๆ น้ําจะไดลดตามที่รองขอเปนทวงทํานองลํานําเหกลอมตามจังหวะกระทุง
สาว (ไมไผหรือไมทอนยาวใชกระทุงเรือใหจังหวะรองเหกลอม) (กฎมณเทิยรบาล 1.104)
พระราชพิธีเฉวียนพระโคกินเลี้ยง
พระราชพิธีนี้มีวิธีปฏิบัติที่สําคัญคือ การเสด็จเวียนประทักษิณรอบพระโค และกา ร
เลี้ยงสมโภช พระราชพิธีนี้กระทําในเดือนยี่ภายหลังการเก็บเกี่ยวขาว คือเมื่อไดรับผลผลิตแลว ก็มี
การสมโภชพระโคอุสุภราชซึ่งเปนพระโคที่นําการไถเปนปฐมฤกษในการพระราชพิธีไพศาขจรดพระ
นังคัล เปนการใหความสําคัญตอพระโคและโคทั้งหลายที่เปนองคประกอบสําคัญของการทํานา
อยางไรก็ตาม รูปแบบพิธีซึ่งมีลักษณะออกเปนการใหความนับถือพระโคอุสุภราชตามคติพราหมณ
(กฎมณเทิยรบาล 1.106)
พระราชพิธีทานยเทาะห
พระราชพิธีธานยเทาะห ทําในเดือน 3 เปนพระราชพิธีขนขาวเขาลาน และเผาฟาง
และซังขาวปองกันโทษภัยตางๆ มีขั้นตอนที่สําคัญ 4 ขั้นตอนคือ การขนขาวเขาสูลาน การนวดขาว
การเผาขาว และการเข็นขาวกลับบไปเปนเสบียงในพระนคร
ในคําใหการขุนหลวงหาวัด มีการทําพิธีเสี่ยงทายทํานายโดยใหคน 2 กลุมแตงตัวเปน
กลุมพระอินทรและกลุมพระพรหม ยื้อแยงรวงขาวกัน ฝายใดชนะ จะมีคําทํานายตางกันไป นา
เสียดายที่ไมมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของคําทํานายตกทอดมาถึงปจจุบัน
เนื่องจากพิธีธานยเทาะห เปนพิธีที่จัดทํานอกเมือง มีการประชุมพลและคน และมีพิธี
ที่เปนการตอสู ใน พระไอยการอาชญาหลวง จึงไดกําหนดเปนธรรมเนียมวา ในการทําพิธีเสกขาว
เผาขาว คือ พิธีธานยเทาะหในหัวเมือง จะตองใ ห “นายยุกรบัตร” ซึ่งไปจากเมืองหลวงทําหนาที่
ดูแลกิจการตางๆ ในหัวเมืองตางพระเนตรพระกรรณ ไดรูเห็นเรื่องการทําพิธีดังกลาวดวย เขาใจวา
ขนบธรรมเนียมดังกลาว ไดกําหนดขึ้นเพื่อปองกันการถือโอกาสซองสุมผูคนหรือการกอการรายขึ้น
(พระไอยการอาชฺญาหลวง 2.402)
พิธีกรรมเนื่องดวยเทศกาล
พิธตี รียัมพวาย-ตรีปวาย
ตรียัมพวาย-ตรีปวาย รูจักทั่วไปวาพิธีโลชิงชารับพระอิศวร ราชสํานักในภูมิภาค
อุษาคเนยรับเขามาปฏิบัติเปนพระราชพิธี แลวปรับใหเกี่ยวของกับคติพื้นเมืองเฉลิมฉลอง
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ธัญญาหารที่ไดผลผลิตใหม สมัยตนกรุงศรีอยุธยา มีเดือนอาย ครั้นตอมาเปลี่ยนเปนเดือนยี่จนถึง
ปจจุบัน
เมื่อเก็บเกี่ยวแลวจึงจัดพิธีตรียัมพวาย-ตรีปวายขึ้น ถือเปนการเฉลิมฉลองปใหมที่ได
พืชพันธุธัญญาหารมาแลว จึงจัดถวายสักการะเปนเทวบูชา และแสดงความกตัญูถวายตอผูมี
พระคุณคือเทพเจา ซึ่งทําใหประชาชนตระหนักไดถึงความไมประมาทในการเพาะปลูก เปนสองพิธี
ตอกัน คือ พิธีตรียัมปวายเปนพิธีฝายพระอิศวร กับ พิธีตรีปวายเปนพิธีฝายพระนารายณ กระทํา
ติดตอกันไป แบงเปนสามขั้นตอน คือ
1. เปนพิธีเปดประตูศิวาลัยไกรลาส อัญเชิญเทพเจาลงสูมนุษยโลกเพื่อทรงประทาน
พร จากนั้ นเปนพิธีโลชิงชาของนาลิวัน เพื่อหยั่งความมั่นคงของโลกวาจะมีความแข็งแรงทนทานดี
อยูหรือไม
พิธีโลชิงชาเปนการจัดแสดงตํานานเทพเจาสรางโลก โดยเสาทั้งสองขางแทนภูเขา
ใหญ ผูโลชิงชาเปนตัวแทนพญานาค มายื้อยุดทดสอบกําลังความแข็งแรงของโลก พระยายืนชิงชา
เปนตัวแทนพระอิศวรมาเยี่ยมชมโลก และทดสอบความแข็งแรงโดยยืนขาขางเดียว แตพิธีนั้นให
พระยานั่งไขวหางแทน
2. เปนกรรมพิธีของพราหมณ กลาวสรรเสริญเทพเจา ถวายขาวตอกดอกไม เครื่อง
กระยาบวชโภชนาแกเทพเจา สิ่งเหลานี้เปนอาหารทิพย เมื่อถวายแดองคเทพเจาแลว จะไดนํา มา
แจกจายแกมวลมนุษยเพื่อความสวัสดิมงคลแกผูบริโภค
3. เปนกรรมพิทีสรงน้ําเทพเจา เสร็จแลวอัญเชิญสูหงส ซึ่งเปนพาหนะที่นําองค
เทพเจากลับคืนสูวิมาน ตอนนี้เรียกวา “กลอมหงส” หรือ “ชาหงส” (ปรานี วงษเทศ, 2548, น. 24)
พิธีสัมพัจฉรฉินท
พิธีสัมพัจฉรฉินท เปนนักขัตฤกษวันสิ้นปเกาทางจันทรคติ ตรงกับวันแรม 15 ค่ํา
เดือน 4 คือ เดือนมีนาคม
คําวา สัมพัจฉรฉินท แปลวา ตัดป ขาดป สิ้นป คําวา ตรุษ ก็แปลวา ตัดหรือขาด คือ
ตัดป ขาดป สิ้นป เชนเดียวกัน พิธีสัมพัจฉรฉินทหรือตรุษเปนพิธีแสดงความยินดีที่ไดมีชีวิตผานพน
มาดวยดีในรอบปผานมา เปนโอกาสแหงการเตรียมตัวที่จะประสบกับชีวิตในปตอไปที่ ปลอดภัย
จากอุปสรรคภยันตรายตางๆ ยังสวัสดิมงคลใหเกิดขึ้นดวยการทําบุญ เพื่อใหอานสงสของการ
ทําบุญชวยใหชีวิตมีความสุขและความสําเร็จที่ดี ขณะเดียวกันก็เปนโอกาสของการพักผอนจาก
การงานและไดรับความสนุกสนานบันเทิงใจ
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พิธีตรุษนี้ เดิมเปนพิธีของชาวอินเดียใต ชาวลัง การับคติ แตไดเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติ
ใหเปนการปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนา (จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ,
2514, น. 150) เมื่อไทยรับนับถือพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ พระภิกษุสงฆไทยไดมีโอกาสเดินทาง
ไปศึกษาธรรมในลังกา ไดเห็นพิธีตรุษของลังกา จึงรับมาปฏิ บัติ วิธีปฏิบัติตามที่แสดงไวใน ตํารับ
นางนพมาศ ลวนเปนเรื่องการประกอบกิจทางพระพุทธศาสนา ที่สําคัญคือ
1. การสวดปริตร โดยเฉพาะการสวดอาฏานาติยสูตร ในขณะที่ฟงการสวดผูฟงถือ
ดายมงคลสูตร
การสวดพระปริตรทําขึ้นเพื่อคุมครองปองกันภัย โดยเฉพาะการสวดอาฏานาฏิยสูตร
เปนการขออํานาจธรรมของพระพุทธเจาทั้งหลายมาชวยคุมครองผูฟงธรรมคือการสวดนั้น
การสวดปริตร โดยเฉพาะบทอาฏานาฏิยสูตรในโอกาสพิธีสัมพัจฉรฉินทนี้ ถือกันวา
เปนการสวดคุมครองใหพนจากอํานาจผีและอุปสรรคทั้งปวง เพื่อจะไดจบเรื่องในปเกาดวยดี และ
พรอมตอการเริ่มตนปใหมดวยความสวัสดิมงคล เพื่อใหผีและอํานาจอธรรมทั้งหลายหวาดเกรงหนี
หายออกไป การจับดายมงคลสูตรเปนเครื่องหมายของการรับความสวัสดิมงคล เปนการสราง
กําลังใจและความมั่นใจในการดําเนินชีวิตในปตอไป สิ่งชั่วรายตางๆ ที่จะเปนอุปสรรคอันตรายได
ถูกขจัดไป และมีสวัสดิมงคลมีอํานาจธรรมมาคุมครองรักษา
2. การทําบุญ เลี้ยงพระ ถวายไทยธรรม
3. การประพรมน้ําพระพุทธมนตและโรยทรายรอบพระราชนิเวศนและรอบพระนคร
4. การมหรสพ
ประชาชนพากันนบพระทําบุญตักบาตร ประกอบบุญกิจกันทั่วพระนคร
ขณะเดียวกันก็มีความสนุกสนานบันเทิงใจ ฝายพราหมณก็ไดร วมพิธี ในวันแรกของพิธีกอนวันสิ้น
ป ขณะที่พุทธศาสนิกชนพากันรักษาศีลฟงสวดพระปริตร “พราหมณาจารยทั้งหลายก็สมาทาน
ปญจางคิกศีล ในสํานักสมเด็จพระสังฒราชา เสร็จแลวก็แหพระเทวรูปทั้ง 4 ออกไปประดิษฐานไว
บนเกยอันกระทําไวหนาโรงราชพิธีทั้ง 4 ทิศพระนคร (สุภาพรรณ ณ บางชาง, 2535, น. 288)
พิธีสงกรานต
พิธีสงกรานต เปนนักขัตฤกษขึ้นปใหมทางสุริยคติ คือวันที่ดวงอาทิตยกาวขึ้นสูราศี
เมษ มักตรงกับวันที่ 13 เมษายน
ในกฎมณเฑียรบาล ไดระบุวา เดือน 5 การพระราชพิทธีเผดจศกลดแจตรออกสนาม
รายละเอียดเรื่องประเพณีสงกรานตในสมัยอยุธยา มีกลาวถึงใน พิธีทวาทศมาศของ
เกา
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1. พระเจากรุงศรีอยุธยาเสด็จไปสรงน้ําพระ (พุทธปฏิมากร) ศรีสรรเพชญ (และ
เทวรูป) พระพิฆเนศวร
2. โปรดใหนิมนตพระสงฆราชาคณะเขามาสรงน้ํา และรับพระราชทานอาหาร
บิณฑบาตและจตุปจจัยที่ในพระราชวัง 3 วัน
3. ทรงกอพระเจดียทรายที่วัดพระศรีสรรเพชญ และมีการฉลองพระเจดียทรายดวย
4. ตั้งโรงทานเลี้ยงพระและราษฎรซึ่งมาแตจตุรทิศ มีเครื่องโภชนาหารคาวหวานน้ํา
กินน้ําอาบและยารักษาโรคทั้ง 3 วัน (พิธีทวาทศมาสของเกา, 2464, น. 40)
วิธีปฏิบัติสวนใหญเปนการปฏิบัติบุญกิจตามแนวทางพระพุทธศาสนา มี การสรงน้ํา
พระ การกอพระเจดียทราย การทําบุญเลี้ยงพระ และการทําทานแกคนทั่วไป วิธีปฏิบัติดังกลาว
นาจะเปนวิธีปฏิบัติของประชาชน การปฏิบัติที่แสดงลักษณะเฉพาะของสมัยอยุธยา คือ การสรงน้ํา
พระพิฆเนศวร เปนการปฏิบัติตามคติพราหมณ (สุภาพรรณ ณ บางชาง, 2535, น. 290)
พิธีชักวาวเรียกลม
ใน คําใหการชาวกรุงเกา จัดเปนพระราชพิธีเดือนอาย มีขอความวา
“พระราช
พิธีคลึม (นาจะหมายความวาขอลม) คือพิธีชักวาวเรียกลม” (คําใหการชาวกรุงเกา, 2515, น. 268)
ใน กาพยหอโคลงนิราศธารอโศก เจาฟาธรรมธิเบศร มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา พิ ธีแคลง (หรือพิธี
แขลง) ชื่อ แคลง หรือ แกลง เปนภาษาเขมร แปลวา วาว มีอยูในพงศาวดารเมืองละแวก (ปรานี
วงษเทศ, 2548, น. 8)
ในตําราพระราชพิธีเกาครั้งกรุงศรีอยุธยา กําหนดวา พระเจาแผนดินตองเสด็จออก
ทําพิธีชักวาวศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอลมใหราชอาณาจักรอุดมสมบูรณ เมื่อชักขึ้นแลวยังไมเอาลงจนกวา
จะพนฤดูเก็บเกี่ยว ดังมีในบันทึกของชาวยุโรป (ลาลูแบร) บอกวา สมัยสมเด็จพระนารายณมี “วาว
ของสมเด็จพระเจากรุงสยามปรากฏใหเห็นในทองฟาทุกคืนตลอดระยะเวลา 2 เดือนของฤดูหนาว
ชักวาวเปนพิธีกรรมขอลมพัดใหน้ําลด และอาจมีวัตถุป ระสงอยางอื่นรวมดวย เชน
ความเพลิดเพลินสนุกสนาน เปนที่นิยมแพรหลายในหมูราษฎรจนเลยเถิดไมระมัดระวัง จึงมีกฎ
มณเฑียรบาลหามชักวาวขามพระราชวัง
การสื่อสารดวยพิธีกรรม
การนําเอาพระราชพิธีที่เนื่องดวยพิธีพราหมณในศาสนาฮินดูปรับปรุงใหเปนพระราช
พิธีของราชสํานักนั้น คงเนื่องจากบรรดาประเพณีพิธีกรรมรวมทั้งเรื่องราวศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวเนื่อง
เปนความหมายของพิธีกรรมเหลานั้น มีศักยภาพในการสื่อสารใหเกิดการรับรูและการยอมรับของ
ผูคนไปไดกวางขวางกวาประเพณีพิธีกรรมและเรื่องราวในระบบความเชื่อของศาสนาอื่นนั่นเอง
เพราะสิ่งเหลานี้เปนที่นิยมวาเปนของสูงในบรรดาผูคนทั้งภายในบานเมืองและรัฐภายนอกที่เปน
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อาณาจักรและรัฐที่อยูใกลเคียงเปนอยางดี เชนเดียวกับเรื่องการกําหนดรูปดวงตราประจําตําแหนง
ขุนนาง ขาราชการที่ทําหนาที่ปกครองและบริหารราชการในพระราชอาณาจักร ลวนเปนรูปของ
เทพเจาสัญลักษณของความศักดิ์สิทธิ์ หรือสัตวสําคัญๆ ในคัมภีรทางศาสนาฮินดูเกือบทั้งสิ้น
การสูญเสียอํานาจรัฐ
การสิ้นบุญ
สังคมอยุธยาเปนสังคมที่นับถือพุทธศาสนา ยึดถือความคิดเกี่ยวกับบุญบารมี ผล
กรรม และการเวียนวายตายเกิด ทําใหกษัตริยเปนผูที่สั่งสมบุญญาบ ารมีไวมากที่สุดซึ่งแสดงออก
โดยสถานะของชีวิตที่ดีกวาผูอื่นในชาตินี้ (นิธิ เอียวศรีวงศ , 2523, น. 52-53) หลักการธรรมราชา
หรือกษัตริยผูประพฤติธรรมเปนมาตรการทางศีลธรรมที่จะควบคุมพระราชอํานาจของกษัตริยได
ในดานหนึ่ง การละเลย “ธรรม” อาจหมายถึงการเสียสิทธิธรรมในราชบัลลังก ซึ่งผูที่แยงชิงราช
สมบัติมักจะอางเพื่อการลมลางกษัตริย และเมื่อถึงจุดนี้ บุญบารมีที่ทรงสะสมมาแตชาติปางกอน
ไดหมดสิ้นลงแลว ฐานะความเปนกษัตริยของพระองคก็ยอมสูญหายไปดวย
กษัตริยจะมีพระราชอํานาจเหนือประชาชนของพระองคไดอยางมั่นคงและเปนที่
ยอมรับก็โดยทรงปฏิบัติทศพิธราชธรรม ราชจรรยานุวัติ และจักรวรรดิวัตร
(รอง ศยามานนท ,
ดําเนิร เลขะกุล และวิลาสวงศ นพรัตน , 2515, น. 19-21) การเปน “เทวราชา” มิไดทําใหพระองค
อยูเหนือหลักการเรื่องบุญบารมี กฎแหงกรรม และการเวียนวายตายเกิด กษัตริยอยุธยา จึงทรงเปน
เทพเจาที่นับถือพุทธศาสนาและเพื่อไปสูพระนิพพานอันเปนจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนา ชีวิต
ในปจจุบันจึงเปนเพียงทางผานจุดหนึ่งไปสูจุดหมายปลายทาง คือพระนิพพานเทานั้น ในแตละ
ชาติ มนุษยควรสั่งสมบารมีใหยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อเปนปจจัยไปสูพระนิพพานในวันห นา กษัตริยใน
ฐานะผูบํารุงพุทธศาสนาจึงมีหนาที่ดูแลใหประชาชนอยูในศีลธรรมและสั่งสมบารมีไปตามวาสนา
ของตน ในแงนี้รัฐจึงเปนเครื่องมือไปสูพระนิพพาน และกษัตริยเปรียบเหมือนพระโพธิสัตวที่จะ
นําไปสูสุคติ (นิธ เอียวศรีวงศ , 2523, น. 53)
คติเทวราชาที่ปรากฏในอาณาจักรอยุธยานาจะเปนการ “ยืม” ความเปน “เทวราชา”
และความอลังการแหงรูปแบบของสถาบันมาใชเพื่อกําหนดรูปแบบสถาบันกษัตริยใหดูยิ่งใหญ
เหนือบรรดากษัตริยอื่นๆ ในแวนแควนใกลเคียง เปนการตอบสนองตอสภาพการเปนศูนยกลาง
อํานาจและการดํารงไวซึ่งอาณาจักรที่กําลังแผขยายออกไปอยางไพศาล กษัตริยอยุธยาจึงทรง
ดํารงฐานะเปน “เทวราชา” ที่มีอํานาจเด็ดขาดสูงสุด ทรงแสวงหาพระเกียรติยศดวยการทํา
สงครามขยายอาณาเขตเพื่อการมีอํานาจเหนือพระราชาองคอื่นๆ พระองคจึงทรงมีฐานะเปน
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“จักรพรรดิราช” ที่ยิ่งใหญ การละเลยหลักการ “ธรรมราชา” จะนําความเสื่อมโทรมมาสูอาณาจักร
ซึ่งจะกระทบกระเทือนฐานะเทวราชและจักรพรรดิราชของพระองค แสดงวาบุญบารมีที่ทรงไดสั่ง
สมมาแตชาติปางกอนไดหมดสิ้นลง ยอมหมายความวาฐานะที่สูงสงของกษัตริยยอมสิ้นสุดลงตาม
ไปดวย การเกิดกบฏชิงอํานาจดวยการลมลาง กษัตริยองคที่กําลังจะ “สิ้นบุญ” จึงมิใชความผิด แต
เปนการพิสูจนบุญบารมีที่เหนือกวา และผูชิงอํานาจไดแลวยอมปราดาภิเษกขึ้นเปนจักรพรรดิราช
และทรงเปน “เทวราชา” ผูทรงธรรมพระองคใหม (มานพ ถาวรวัฒนสกุล, 2536, น. 55)
การแสดงความเปนพุทธเทวราชาดวยขนบธรรมเนียมและพิธีกรรม
การแสดงความเปนพุทธเทวราชาอาศัยขนบธรรมเนียมตางๆ ในการแสดงภาวะ
สมมุติเทวราชาอันสูงสงดวยราชาศัพท การปฏิบัติตอองค กษัตริยดวยการหามมอง หามแตะตอง
แมพระองคเองก็ถูกตองแผนดินมิไดจึงตองทรงฉลองพระบาท การสําเร็จโทษก็มิใหโลหิตตก แม
พระนามก็ขานมิได การเสด็จออ กประทับในพระราชอาสนดั่งองคอินทรประทับอยูบนยอดพระ
สุเมรุ
การไดอํานาจรัฐแสดงดวยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่มีองคประกอบพิธีกรรมทั้งใน
ฐานะพระอินทร ธรรมราชา พระจักรพรรดิ พระนารายณ พระราม เจาฟา และเจาแผนดิน การ
สรางเมือง พระราชวัง พระมหาปราสาท ก็ใชทั้งคติพุทธ พราหมณ และคติวิญญาณนิยม
การรักษาอํานาจรัฐผานขนบธรรมเนียมพิธีกรรมตางๆ ที่แสดงถึงการสรางและสะสม
บุญในพุทธศาสนา (สรางวัด, สรางและประดิษฐานพระพุทธรูป, สรางเจดียบรรจุพระธาตุ,
นมัสการพระพุทธบาท, ฉลองพระ, สรางคัมภีร, สดับเทศนมหาชาติ, ออกผนวช, จองเปรียง,
วิสาขบูชา, อาษาฒมาส) การแสดงพลังอํานาจรัฐดวยพิธีกรรมที่เสริมสรางความยิ่งใหญใหกับ
กษัตริยดวยพิธีกรรมทางพราหมณ ทั้งทางพระเกียรติยศ (อินทราภิเษก, บุษยาภิเษก, ทูลน้ําลาง
พระบาท) พระปรีชาสามารถ (คชกรรม) พระเดชานุภาพ (คเชทรสนาม, ปฐมกรรม) พระบารมี (ถือ
น้ําพิพัฒน, เคณฑะ) การสรางความอุดมสมบูรณดวยการใหกําลังใจจากการเสี่ยงทายดวย
พิธีกรรมทั้งพราหมณและผี (อาสยุช, จรดพระนังคัล, พิรุณศาสตร, ภัทรบท, ไลเรือ, เฉวียนพระโค,
ทานยเทาะห, ตรียัมปวาย, สัมพัจฉรฉินท, สงกรานต, ชักวาวเรียกลม)
การสิ้นอํานาจคือการสิ้นบุญบารมีที่สั่งสมมา
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บทบาทหนาที่ของกษัตริยจากกฎหมาย
ที่พิจารณามาแลวขางตนเปนการวิเคราะหกิจกรรมตามกระบวนการของอํานาจ
ตั้งแตการไดอํานาจ การรักษาอํานาจ การสูญเสียอํานาจ จากขอมูลพระราชพิธี ขนบธรรมเนียม
ประเพณีจากกฎมณเทียรบาลและหลักฐานประกอบอื่นๆ ซึ่งสวนใหญจะเปนเปนการแสดงออกใน
ดานพิธีกรรมที่ใชสัญลักษณเพื่อบอกความหมายของคติกษัตริยในรูปแบบตางๆ ตอไปจะเปนการ
วิเคราะหคติกษัตริยที่แสดงถึงบทบาทหนาที่ผานกฎหมาย อันเปนการปฏิบัติหนาที่ที่เกิดขึ้นจริง
ของกษัตริยจากกฎหมายที่เกี่ยวของโดยตรงกับกษัตริย คือ พระไอยการอาชญาหลวงและพระไอย
การกระบดศึก
พระไอยการอาชญาหลวงและพระไอยการกระบดศึก มีเนื้อหาดังนี้
พระไอยการอาชญาหลวง ประกอบดวย
1. ทรยศตอพระมหากษัตริย ไดแก
(1) กระทําเหนือพระราชบัญญัติ
(2) ขัดพระบัณฑูรพระโองการ
(3) มิไดกระทําตามตรัสใช
2. เบียดบังสวย สัด พัทธยา และพระราชทรัพย ไดแก
(4) เพทุบายเอาแตเงินทองสิ่งของๆ เขาใหเสียราชการไป
(5) ขมเหงราษฎรเอามาจําจอง เก็บเอาเงินทองลูกเมียขาคนทานมาเปนอาณา
ประโยชนแกตน
3. ลวงเกินพระราชอาชญา ไดแก
(6) ปองกันผูมีคดีและผูรายไวมิใหสงแกกระลาการ
(7) แลตอตีดานายพระธํามรงค นาย มหาดไทย นายดาบ นายนักการ นายคุมผูไป
เรียกหา
(8) แปลงพระธรรมนูญ แปลงพระโองการ
(9) แปลงพระราชบัญญัติกําหนดกฏหมาย
(10) แปลงตราสารสํานวนถอยคําทานเสี ยและเสียดถอยคําอื่นเขา
(11) โลภนัก มักใจใหญใฝสูงใหเกินศักดิ์ มักใครกระทําตนใหลนเหลือบรรดาศักดิ์อัน
ทานใหแกตน
(12) ทะนงองอาจมิยํามิกลัวและมิจําพระราชนิยมพระเจาอยูหัวบัญญัติไว
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(13) กระทําผิดกระทรวงลวงกรมอันทานอายัดไวโดยกระทรวงการ
(14) ทานสั่งใหกระทําการในสถานแหงใดใดมิไดกระทําตาม ทํานอก ทําเหนือ ทํา
เหลือ ทําเกินรับสั่ง
(15) เกียจครานละเมินราชการเสีย
(16) อําพราง บังอาจ กรรโชกราษฎรใหไดความเดือดรอน (อาชญาหลวง 2.333)
พระไอยการกระบดศึก ประกอบดวย
1. ลักษณะการเปนกบฏ
2. การจัดกระบวนทัพ หนาที่ในกองทัพ การทําการรบ
3. การใหบําเหน็จรางวัลทั้งหลังเสร็จศึกและยามสงบ
4. การยกเวนภาษีจากการทําสงคราม
5. การใหรางวัลผูจับชางมาปลอยในยามศึกมาคืน
ในการวิเคราะหเนื้อหาหนาที่ของกษัตริยจากพระไอยการอาชญาหลวงและพระ
ไอยการกระบดศึกจะทําในสองกลักษณะคือ ในดานโครงสราง และในดานกระบวนการ
ในดานโครงสรางเปนการพิจารณาองคประกอบของบทบาทหนาที่ กษัตริยใน
กฎหมายวามีอะไรบาง แตละบทบาทหนาที่มีปริมาณเทาใด มีความสัมพันธกับคติกษัตริย
อะไรบาง
ในดานกระบวนการเปนการพิจารณาบทบาทหนาที่ในดานลําดับความสําคัญที่
ปรากฏในเนื้อหาของกฎหมาย และแตละบทบาทหนาที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับอะไรบาง
โครงสรางบทบาทหนาที่ของกษัตริยจากกฎหมาย
อันดับแรก จะเปนการวิเคราะหเนื้อหาในดานโครงสราง โดยพิจารณาวา บทบาท
หนาที่ของกษัตริยที่ปฏิบัติจริงตามกฎหมายมีอะไรบาง แตละดานมีปริมาณเทาใด สัมพันธกับคติ
กษัตริยตางๆ อยางไรบาง ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนการเตรียมขอมูลเพื่อวิเคราะหเนื้อหา
พระไอยการอาชญาหลวง มีดังนี้
1. แยกหัวขอเนื้อหาจากบานแผนก (อาชญาหลวง 2.332) ได 3 หัวขอหลัก คือ (1)
อันวาบุทคลทุระยศตอกระษัตรผูทรงพระคุณอันประเสริฐ (2) แลประทุศรายเบียดบังลอบลักสวย
สัตภัทยาแลพระราชทรัพย (3) เปนผูกระทําผิดลวงเกินพระราชอาชญาแหงกระษัตราธิราชเจา
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2. แยกหัวขอยอยจากประกาศพระราชบัญญัติ 1 (อาชญาหลวง 2.333) ตั้งแต
ขอความ “อันวาลักษณเลมีดมีประการตางตาง” ไปจนถึง “ทานใหมีโทษจงหนัก” ไดหัวขอยอยมา
16 หัวขอ สวนมากประโยคหัวขอจะแยกกันที่ประโยคถัดไปขึ้นตนดวย “แล”
3. นําหัวขอยอยมาจัดเขา 3 หัวขอหลัก ซึ่งนาแปลกใจที่หัวขอยอยมีเนื้อหา
เรียงลําดับตามหัวขอใหญ โดยจัดหัวขอหลักแรกได หัวขอยอย (1) - (3) หัวขอหลักที่ 2 ไดขอ (4)
และ (5) หัวขอหลักที่ 3 ไดขอ (6) – (16) จะไดหัวขอเนื้อหาทั้งหมดตามที่ไดแสดงไวก อนหนานี้แลว
4. แยกขอความในแตละมาตราตั้งแตสวนที่ 1 โทษ 8 สถานไปจนจบสวนที่ 1 ที่
มาตรา 135 (สวนที่ 2 เปนอาชญาราษ ทราบไดจากทายมาตรา 153 ที่ระบุวา “ศริยบทธรงชําระ
ใหมไดบทในอาชญาหลวง 130 มาตรา บทในอาชญาราษ 20 มาตรา เปน 150 มาตราดวยกันแต
เทานี้”)
วิธีแยกขอความจะแยกเปนประเด็น สวนมากจะขึ้นตนประเด็นดวย “แล” และลงทาย
ดวย “ก็ดี” ตัวอยางเชน มาตราที่ 1 (อาชญาหลวง 2.335) ความวา
1 มาตราหนึ่ง ผูใดใจโลภนักมักทําใจใหญใฝสูงใหเกินศักดิ์ กระทําใหลนพนลง
เหลือบันดาศักดิ์อันทานใหแกตน แลมิจําพระราชนิยมพระเจาอยูหัว แลถอยคํามิควร
จะเจรจาเอามาเจรจาเขาในระวางราชาสับท แลสิ่งของมิควรประดับเอามา
ทําเปนเครื่องประดับตน ทานวาผูนั้นทนงองอาจ ทานใหลงโทษ 8 สถาน
จะแยกได 4 ประเด็นที่จะตองถูกลงโทษ 8 สถานตามมาตรานี้ คือ
(1) ผูใดใจโลภนักมักทําใจใหญใฝสูงใหเกินศักดิ์ กระทําใหลนพนลงเหลือบันดาศักดิ์
อันทานใหแกตน
(2) แลมิจําพระราชนิยมพระเจาอยูหัว
(3) แลถอยคํามิควรจะเจรจาเอามาเจรจาเขาในระวางราชาสับท
(4) แลสิ่งของมิควรประดับเอามาทําเปนเครื่องประดับตน
ถือเปน 4 ขอความ
5. นําขอความที่แยกไวแลวมาใส ไวตามหัวขอยอย 16 ขอ วิธีวิเคราะหวาขอความ
ไหนควรจะอยูในหัวขอยอยใดคอนขางจะยาก หลักการที่ใชคือ มีหลายขอที่ชัดเจนวาเนื้อหาคือ
อะไร เชน ขอ (6) แลปองกันผูมีคดีแลผูรายไวมิใหสงแกตระลาการ แตบางขอก็มีปญหามาก เชน
ขอ (1) กระทําเหนือพระราชบัญญัติ เพราะกฎหมายทั้งหมดก็เปนพระราชบัญญัติ ขอนี้จึงตองนับ
เฉพาะที่เนื้อความระบุวาเปนการกระทําเหนือพระราชบัญญัติไวตรงๆ กับกรณีที่ละเมิดกฎหมายที่
กําหนดไวแลวชัดเจน อีกตัวอยางหนึ่งคือ ขอ (16) แลอําพรางบังอาจกันโชกราษฎรใหไดความ
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เดือดรอน ในตอนแรกก็จัดได เฉพาะกรณีกรรโชก เมื่อเห็นขอความมากเขาจึงเขาใจวาขอนี้ จัดได 3
กรณีคือ อําพราง บังอาจ และกรรโชก ก็ตองอาศัยการสังเกตและความคุนเคย
เมื่อจัดขอความไวตามหัวขอยอยไดหมดแลวการเตรียมขอมูลเพื่อวิเคราะหก็เสร็จ
เรียบรอย
พระไอยการกระบดศึก มีวิธีการเตรีม ขอมูลเพื่อวิเคราะหดังนี้
1. วิเคราะหเนื้อหามาตราทั้งหมดเพื่อจัดหัวขอ จะได 5 หัวขอตามที่แสดงไวแลว การ
จัดหัวขอคอนขางงายเพราะเนื้อหาเดียวกันจะอยูติดตอกัน
2. จัดมาตราเขาหัวขอไดเลย เพราะอยูตอเนื่องกัน
3. แยกขอความในแตละมาตราเปนประเด็นๆ เหมือนกับที่ทํากับพระไอยการอาชญา
หลวงที่กลาวมาแลว
การเตรียมขอมูลเพื่อวิเคราะหของพระไอยการกระบดศึกก็เสร็จเรียบรอย
การวิเคราะหเนื้อหาของประเด็นตามบทบาทหนาที่
1. กําหนดบทบาทหนาที่ของกษัตริยจากอุดมการณหรือคติตางๆ ที่สรุปไวแลวในบท
ที่ 4 รวมกับการสํารวจเนื้อหาของขอความที่แยกไวแลววาจัดเปนบทบาทอะไรไดบาง เมื่อสํารวจดู
คราวๆ แลวก็เห็นวาจัดได 7 บทบาทดวยกันคือ
ปกครอง คือ การบริหารและการจัดการทํางานของขุนนาง
ยุติธรรม คือ งานดานคดีความทั้งหมด
สงบเรียบรอย คือ การรักษาความปลอดภัยภายใน เรื่องทะเล า ชกตอย ลักโขมย
ปลนฆา ที่ทําใหราษฎรเดือดรอน กระทบตอความมั่นคงภายในสังคม
ศึกสงคราม คือ การทําศึก หรือเกี่ยวของกับการทําศึกโดยตรง
อาชีพ คือ การทํามาหากินของราษฎร จะเกี่ยวกับที่ไรนา สัตวเลี้ยง และพืชที่ปลูกไว
กษัตริย คือ เรื่องที่เกี่ยวกับกษัตริยโดยตรง รวมทั้งการกบฏ
พระคลัง คือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับรายไดรายจายของรัฐ การเก็บภาษีอากร การจาย
บําเหน็จบํานาญจากการทําหนาที่ปกติและการออกศึก
2. วิเคราะหวาขอความที่แยกไวเปนบทบาทประเภทใด แลวเขียนอักษรยอไว
หนาขอความ เชน ป หมายถึง ปกครอง
3. ทําตารางเพื่อนับความถี่ของขอมูลที่วิเคราะหเขียนอักษรยอไวหนาขอความแลว
แถวนอนดานบนเปนบทบาทหนาที่ แถวตั้งดานซายเปนหัวขอ
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4. นับความถี่เขียนลงในตาราง รวมความถี่ที่นับไดของแตละชอง แลวยายตัวเลข
รวมไปยังตารางอันใหม ก็จะไดตารางเหมือนขางลางนี้
ตารางที่ 1
บทบาทของกษัตริยจากกฎหมาย

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
1.
2.
3.
4.
5.
รวม

ปกครอง
15
4
2
1
7
3
4
13
10
7
4
2
1
12
1
86

ยุติธรรม
3
1
10
6
10
6
10
7
2
17
2
74

สงบเรียบรอย
1
3
6
9
5
2
23
49

ศึกสงคราม
5
1
8
72
4
90

อาชีพ
2
2

กษัตริย
7
5
11
1
2
19
3
10
17
1
76

พระคลัง
4
36
5
1
1
6
13
16
19
101
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การแปลความหมายตัวเลขที่ไดในตาราง
1. บทบาทที่มีมากที่สุดคือเรื่องเกี่ยวกับพระคลัง หรือรายไดรายจายของรัฐ 101 แต
ถาดูจากหัวขอดานซายประกอบดวยจะพบวา สวนใหญจะเปน
รายไดจากอากรขนอนตลาด
มากกวา คือ 56 (4+36+5+11) สวนรายจายจากการใหรางวัลและบําเหน็จบํานาญในการศึก
สงครามมีอยู 44 (6+13+16+19) สะทอนวารัฐอยุธยามีกิจกรรมดานเศรษฐกิจการคาคึกคักมาก
2. ศึกสงคราม 90 โดยเฉพาะขอ 2. ที่เกี่ยวกับการจัดกองทัพ กระบวนทัพ หนาที่ใน
กองทัพ และการทําการรบ มากที่สุด 72
3. ปกครอง 86 ใกลเคียงกับศึกสงคราม และเกี่ยวของกับขอ (1) กระทําเหนือ
พระราชบัญญัติมากที่สุด 15
4. กษัตริย 76 เกี่ยวของกับขอ (12) แลทนงองอาจมิยํามิกลัวแลมิจําพระราชนิยม
พระเจาอยูหัวบัญญัติไว มากที่สุด 19 อาจจะเปนเพราะวาขอ (12) นี้จะเปนขอที่รองรับขอความที่
ไมแนใจวาจะจัดเขาหัวขอใดได สวนใหญก็จะเขากับหัวขอนี้มากที่สุด รองลงมาคือขอ 1. มีความถี่
17 ซึ่งเนื้อหากฎหมายทั้งขอ (12) และขอ 1. ลวนเกี่ยวของกับการเปนกบฏ
5. ยุติธรรม 74 ใกลเคียงกับกษัตริยมาก เกี่ยวของกับขอ (16) แลอําพรางบังอาจ
กันโชกราษฎรใหไดความเดือดรอนมากที่สุด 17 ซึ่งจะเห็นไดในขณะการวิเคราะหเนื้อหาวาจะมี
การย้ําเตือนและปรามการใชกําลังจัดการปญหาขอขัดแยงในระหวางหมูราษฎรกันเอง แตถา
พิจารณาจากลักษณะสังคมในระบบไพรแลว คนที่จะกอเรื่องไดมากที่สุดนาจะเปนบรรดามูลนาย
ในระดับตางๆ ที่มักจะแสดงอํานาจข องตนเองออกมาจึงมีการบังอาจ และกรรโชกอยูเปนจํานวน
มาก
6. สงบเรียบรอย 49 เปนระดับความถี่ครึ่งหนึ่งของความถี่สูงสุด แสดงวาอยูระดับ
ตรงกลางของขอมูลชุดนี้ ที่นาสนใจคือเกี่ยวของกับขอ (16) สูงสุด 23 เชนเดียวกับเรื่องยุติธรรม
แสดงวาการเหตุการณกลุมนี้เกิ ดขึ้นสูง จึงทําใหการจัดการคดีที่เกี่ยวกับเรื่องนี้สูงตามไปดวย และ
เปนความถี่สูงสุดของกลุมความสงบเรียบรอยทั้งหมด แสดงวา สังคมอยุธยามีปญหาเรื่องการใช
อํานาจบาตรใหญขมเหงรังแกกันสูงมาก จนกษัตริยตองเขามายุงเกี่ยวกับเรื่องประเภทนี้มาก
7. อาชีพ 2 เปนความถี่ที่นอยมากจนนาแปลกใจ รัฐอยุธยาเปนรัฐที่ไมเขามายุง
เกี่ยวกับอาชีพ การทํามาหากินของราษฎรโดยตรง โดยเฉพาะบทบาทของกษัตริยที่เปนประเด็น
ของการวิเคราะหตามกฎหมายพระไอยการอาชญาหลวงกับพระไอยการกระบดศึก
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กระบวนการบทบาทหนาที่ของกษัตริยจากกฎหมาย
ในดานกระบวนการเปนการพิจารณาบทบาทหนาที่ของกษัตริยที่ปรากฏในเนื้อหา
ของกฎหมายในดานลําดับความสําคัญ และแตละบทบาทหนาที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับอะไรบาง ใน
การพิจารณาจะรวมเนื้อหาพระไอยการอาชญาหลวงและพระไอยการกระบดศึกมาวิเคราะห
รวมกัน เพราะมีความเกี่ยวของเปนการละเมิด คําสั่งของกษัตริยและตอตานอํานาจการปกครอง
ของกษัตริย
ในพระไอยการอาชญาหลวงกําหนดตามมูลคดีในพระธรรมสาตรวา ผูละเมิดคําสั่ง
ของกษัตริยอันไดแก พระราชโองกา ร พระราชบัญญัติ และพระร าชเสาวนีย24 ซึ่งไดแกบุคคล 1. ผู
ทรยศตอกษัตริย 2. ผูประทุษราย เบียดบัง ลอบลัก สวยสัดพัทธยาและพระราชทรัพย 3. ผูกระทํา
ผิดลวงเกินพระราชอาชญา (อาชฺญาหลวง 2.332)
ในบานแผนกสาขาคดีพระไอยการอาชญาหลวง (ประกาศพระราชบัญญัติ 1) ได
ขยายความออกไปเปน 16 ประการวา
(1) กระทําเหนือพระราชบัญญัติ
(2) ขัดพระบัณฑูรพระโองการ
(3) มิไดกระทําตามตรัสใช
(4) เพทุบายเอาแตเงินทองสิ่งของๆ เขาใหเสียราชการไป
(5) ขมเหงราษฎรเอามาจําจอง เก็บเอาเงินทองลูกเมียขาคนทานมาเปนอาณา
ประโยชนแกตน
(6) ปองกันผูมีคดีและผูรายไวมิใหสงแกกระลาการ
(7) แลตอตีดานายพระธํามรงค นาย มหาดไทย นายดาบ นายนักการ นายคุมผูไป
เรียกหา
(8) แปลงพระธรรมนูญ แปลงพระโองการ
(9) แปลงพระราชบัญญัติกําหนดกฏหมาย
(10) แปลงตราสารสํานวนถอยคําทานเสี ยและเสียดถอยคําอื่นเขา
(11) โลภนัก มักใจใหญใฝสูงใหเกินศักดิ์ มักใครกระทําตนใหลนเหลือบรรดาศักดิ์อัน
ทานใหแกตน

24

คําสั่งสมเด็จพระชายาและสมเด็จพระหนอพุทธางกูร (กฎมณเทียรบาล 1.82)
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(12) ทะนงองอาจมิยํามิกลัวและมิจําพระราชนิยมพระเจาอยูหัวบัญญัติไว
(13) กระทําผิดกระทรวงลวงกรมอันทานอายัดไวโดยกระทรวงการ
(14) ทานสั่งใหกระทําการในสถานแหงใดใดมิไดกระทําตาม ทํานอก ทําเหนือ ทํา
เหลือ ทําเกินรับสั่ง
(15) เกียจครานละเมินราชการเสีย
(16) อําพราง บังอาจ กรรโชกราษฎรใหไดความเดือดรอน (อาชฺญาหลวง 2.333)
ทั้ง 16 ขอ จัดตามหัวขอตามพระธรรมสาตรไดดังนี้
1. ผูทรยศตอกษัตริย ไดแก ขอ (1) - (3)
2. ผูประทุษราย เบียดบัง ลอบลัก สวยสัดพัทธยาและพระราชทรัพย ไดแก ขอ (4) (5)
3. ผูกระทําผิดลวงเกินพระราชอาชญา ไดแก ขอ (6) - (16)
สวนพระไอยการกระบดศึกกําหนดไวในบานแผนกวา (1) ผูตองโทษในงานพระราช
สงคราม (2) ผูประทุษรายตอพระเจาอยูหัว เมื่อวิเคราะหเนื้อหาในสาขาคดีได 5 ประการคือ
1. ลักษณะการเปนกบฏ
2. การจัดกระบวนทัพ หนาที่ในกองทัพ การทําการรบ
3. การใหบําเหน็จรางวัลทัง้ หลังเสร็จศึกและยามสงบ
4. การยกเวนภาษีจากการทําสงคราม
5. การใหรางวัลผูจับชางมาปลอยในยามศึกมาคืน
เมื่อพิจารณาโทษหนัก (มหันตโทษ) 8 ประการของพระไอยการอาชญาหลวงแลวเห็น
วาเบากวาโทษสูงสุด (อุกฤษฏโทษ) 3 ประการของพระไอยการกระบดศึก เพราะระบุวาถึงขั้น (1)
ริบราชบาตร25ฆาเสียใหสิ้นทั้งโคตร (2) ริบราชบาตรฆาเสีย 7 ชั่วโคตร (3) ฆาเสีย โคตรนั้นอยา ให
เลี้ยงสืบไป (กระบดศึก 2.420) ในขณะที่โทษหนักสูงสุดของพระไอยการอาชญาหลวงไดแก ใหบั่น
คอริบเรือน เทานั้น ดังนั้นจึงจะพิจารณาเรื่องการเปนกบฏกอนดังนี้

25

ราชบาตร พบหลายรูปคือ ราชบาต ราชบาด ราชบาท แปลวา คําสั่งหลวง (เปลื้อง ณ
นคร, 2544, น. 415) แต ผศ. รท. ดร. บรรจบ บรรณรุจิ ใหความเห็นวา นาจะเปน ราชบัตร จาก
ภาษาบาลีวา ราชปต ฺต ภาษาสันสกฤตวา ราชปต ฺตฺร หมายถึง เอกสารของทางการที่มอบสิทธิหรือ
ตําแหนง ให ริบราชบาตร จึงนาจะหมายถึ ง ริบตําแหนง ซึ่งรวมทุกสิ่งทุกอยางที่พระราชทานให
ตามตําแหนงนั้น
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ลักษณะการเปนกบฏ หรือขบถ ไดแก
1. ประทุษรายจะลดพระองคลงจากกัมภูฉัตร26 โดยทั่วไปสัญลักษณของตําแหนง
กษัตริยไทยคือ เศวตฉัตร (รมขาว) ในกรณีนี้เปนรมทอง27 (กัมภูฉัตร) จึงมีความหมายถึงลมลาง
กษัตริยออกจากตําแหนง ดวยการทํารายตัวองคกษัตริย เศวตฉัตรเปนสัญลักษณวากษั ตริยทรงให
เกิดความรมเย็นเปนสุขแกแผนดินและอาณาประชาราษฎร (ยุพร แสงทักษิณ , 2539, น. 14) ตาม
คติของธรรมราชา
2. ทํารายพระองคดวยโหรา28 ยาพิษ และดวยเครื่องศั สตราวุธ29สรรพยุทธใหถึง
สิ้นพระชนม ขอนี้เปนการขยายความของขอ 1 วาจะสังหารกษัตริยดวยอะไรได บาง การทําราย
ดวยโหราแสดงถึงความเชื่อในเรื่องอํานาจทางไสยศาสตร ซึ่งอาศัยอํานาจเทพเจาหรือผี มาชวยให
สําเร็จตามความตองการ
ทั้งขอ 1 และขอ 2 สะทอนถึงความเปนสถาบันของตําแหนงกษัตริยวา ผูใดที่สามารถ
ใชกําลังของตนเองกําจัดกษัตริยที่ดํารงตําแหนงอยูไดดวยวิ ธีใดก็ตามสามารถเขาดํารงตําแหนง
กษัตริยแทนได สะทอนถึงที่มาของอํานาจทางการเมืองของกษัตริยจากจารีตประเพณี และคติ
กษัตริยธรรมราชา ทั้งความเชื่อในอํานาจเทพเจาและผี
3. พระเจาอยูหัวใหไปรั้งเมืองครองเมือง และมิไดเอาสุวรรณบุปผา 30และพัทธยา31
เขามาบังคมถวาย และแข็งเมือง (เหมือนกับ มาตรา 9 กระบดศึก 2.423)
4. เอาใจไปแผเผื่อขาศึกศัตรู นัดแนะใหยกเขามาเบียดเบียนพระนครขอบขัณฑเสมา
ธานีนอยใหญ
5. เอากิจการบานเมืองและกําลังเมือง 32แจงใหขาศึกฟง (ม.33 1 กระบดศึก 2.421)

26

ฉัตรทอง ฉัตรเปนเครื่องหมายแหงตําแหนงกษัตริย
27
ในอินเดียและชวา กษัตริยใชฉัตรทองชั้นเดียว ในไทยและพมาใชฉัตรขาวหลายชั้น
(ยุพร แสงทักษิณ, 2539, น. 16)
28
คือ โหราศาสตร หมายถึง ใชไสยศาสตร
29
อาวุธของมีคม
30
ดอกไมทอง เปนเครื่องหมายของการเปนประเทศราช หรืออยูในอํานาจ
31
จํานวนที่หักหรือริบเอาไวเปนภาคหลวง หมายถึง สวย หรือบรรณาการ
32
กําลังพลของเมือง
33
มาตรา

244
ขอ 3 ถึงขอ 4 แสดงถึงหัวเมืองที่เปนเมืองบริวารไมยอมออนนอมตออํานาจของเมือง
หลวง ไมยอมสงดอกไมทองและสวยซึ่งเปนสัญลักษณของการยอมรับอํานาจของเมืองหลวง
ตองการจะตั้งตนเปนใหญ หรือไปเขาศัตรูชวยยกกําลังมาชิงเมือง หรือชวยเหลือใหขาวสารที่
สําคัญของเมืองหลวงและกําลังกองทัพแกขาศึก สะทอนคติกษัตริยแบ บจักรพรรดิราช ในการ
ควบคุมเมืองบริวารใหอยูในอํานาจ
นอกจากนี้ยังรวมถึง ขุนนางทํากบฏประ ทุษรายตอรบพุงเมืองทาน (ม. 5 กระบดศึก
2.422) ผูรูเห็นญาติพี่นองเปนกบฏและเห็นชอบเขาดวยกัน มิไดวากลาว เพ็ดทูลแกพระเจาอยูหัว
(ม. 6 กระบดศึก 2.422) ถารูเห็นวาผูใดคิดกบฏใหร่ําเรียนแกสมุหนายก ให เพ็ดทูลแก
พระเจาอยูหัว (ม. 4 กระบดศึก 2.421) หามไมใหทําเปนบัตรสนเทห (ม. 2 กระบดศึก 2.421) ถา
เห็นบัตรสนเทห ก็ไมใหหยิบมาอาน (ม. 3 กระบดศึก 2.421)
กรณีของบัตรสนเทหเปนสิ่งที่สรางปญหาใหกับกษัตริยมาก เนื่ องจากในสมัยนั้นไมมี
การใหขาวสารอิสระโดยทั่วไปแกราษฎร ขาวสารความเปนไปตางๆ จะมาจากประการของทางการ
และการสื่อสารดวยการพูดจาตอๆ กันไป เมื่อมีบัตรสนเทหกลาวหาวาใครเปนกบฏ จึงเปนขาวที่
กระจายไปอยางรวดเร็วและทําใหมีความเชื่อถือกันวาเปนความจริง การแ กขาวตามบัตรสนเทหทํา
ไดลําบากมาก หรือทําไมไดเลย ดังนั้นจึงถือวาเปนกรณีที่รายแรงถึงขั้นหามหยิบมาอาน ใน
พงศาวดารก็มีหลายครั้งที่ขุนนางถูกกําจัดไปเปนจํานวนมากเนื่องจากบัตรสนเทห สะทอนถึงการ
ใชอํานาจดวยกําลังตามคติกษัตริยแบบพระรามหรือพระนารายณ
เจาเมืองหัวเมืองทีไ่ ปมาหากัน, เมื่อมีขาศึกมา ขุนนางผูใดมิได มาประชุมที่ศาลา
กลาง (มาตรา 8 กระบดศึก 2.423) ผูรูเห็นคิดอานเขาดวยขาศึก ตางประเทศปลอมตัวเขามา
(มาตรา 10 กระบดศึก 2.424) ชักพาแนะนําราชศัตรูเขามาถึงพระนคร (มาตรา 12 กระบดศึก
2.425) ใหขาศึกตางประเทศปลอมเขามาอาศัยในบานเรือน (มาตรา 13 กระบดศึก 2.425) มีศึก
มา พาครอบครัวหนีไปเขาดวยขาศึกหรือไปซุมซอนอยูในปาดง (มาตรา 14 กระบดศึก 2.425) ก็ถือ
วาเปนกบฏเหมือนกัน
ในพระไอยการอาชญาหลวง กลาวถึงกรณีกบฏวา ร าชนิกุล34 ขุนนาง และหัวเมือง มี
ใจชวยคนกบฏและคบคนราย หรือไปลักลอบเจรจากระซิ บคบหากัน หรือไดรูได เห็นผูใดลักลอบ
เจรจาคบหากัน ไม บอกแกมูลนาย หรือสมคบกับเจาขุนมูลนาย (ม. 125 อาชฺญาหลวง 2.398) คบ
กันเสพสุรายาเมาเที่ยวเลนในเวลากลางคืน ลอบลักเจรจากัน (ม. 43 อาชฺญาหลวง 2.360)

34

เชื้อพระวงศ
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เจาเมืองเขามาเมืองหลวงเองโดยไมมีคําสั่งใหเขามา (ม. 5 อาชฺญาหลวง 2.337) รูวาผูใดคิดราย
ในแผนดิน เขากับคนรายชวยกันปด รับสินจางคนราย เอาคนรายมาเพ็ดทูลวาเปนคนดีใหทาน
เลี้ยงดู (ม. 94 อาชฺญาหลวง 2.380)
ราชนิกุลและขุนนางคือผูที่อยูในแวดวงของผูใชอํานาจการปกครองรว มกับกษัตริย
โดยเฉพาะราชนิกุลซึ่งเปนเชื้อพระวงศ เมื่อมีตําแหนงในราชการก็จะมีทั้งยศศักดิ์และฐานะที่จะเขา
มามีอํานาจแทนกษัตริยไดทุกเมื่อ โดยเฉพาะในระดับที่ใกลชิดกับตัวกษัตริยเอง เชน พระอนุชา
หรือพระราชกุมารที่เปนพระมหาอุปราช ซึ่งมีอํานาจรองลงมาจากกษัตริ ยเทานั้น นอกจากนั้น หาก
กําลังของตนเองไมอาจยึดอํานาจโดยลําพังก็ ตองอาศัยกําลังจากขุนนางอื่นๆ ที่คุมกําลังใน
ระดับสูงมาสนับสนุน เชน พระราชกุมารที่ยังไมมีตําแหนงในราชการ ไมไดคุมกองกําลัง ดังนั้นการ
เจรจาคบหาติดตอกันระหวางราชนิกุลกับขุนนางจึงเปนสัญญาณอันตรายตอกษัตริยเปนอยางยิ่ง
สะทอนถึงการใชอํานาจที่เด็ดขาดในการปกครองตามคติกษัตริยแบบพระราม
โทษหนักรองลงไปคือ การทรยศตอกษัตริย
ตามพระไอยการอาชญาหลวง การทรยศตอกษัตริย ไดแก (1) กระทําเหนือ
พระราชบัญญัติ35 (2) ขัดพระบัณฑูร36พระโองการ (3) มิไดกระทําตามตรัสใช
1. กระทําเหนือพระราชบัญญัติ หมายถึง กระทําเกินกวาที่มีกฎหมายกําหนดไว
หรือกษัตริยกําหนดไว มีตั้งแต ใหความหมายถึงพระราชกําหนดและกฎหมาย (ม. 21 อาชญา
หลวง 2.348) ทะนงศักดิ์สามหาวทําลวงเกินพระราชบัญญัติ (ม. 10 อาชญาหลวง 2.339) ให
ขุนนางบังคับบัญชาตามพระราชกําหนดกฎหมาย อยาเห็นแกสินบนสินจาง กระทําผิดจาก
ขนบธรรมเนียม (ม. 15 อาชญาหลวง 2.345)
ราชนิกุล ขุนนาง ที่ดูแลไพรหลวง หามไมใหเอามาใชสอยในเรือนตน ถาจะใชให
ทํางานราชการหลวงกอน แลวใชแตพอสมควรสองสามวัน อยาใหไดตรากตรํายากแคน (ม. 25
อาชญาหลวง 2.350) (ม. 127 อาชญาหลวง 2.399) หามบังหมูไพรหลวงไวมิใหเปนราชการ (ม.

35

สิ่งที่กษัตริยทรงบัญญัติไว ไดแก พระราชกําหนด บทพระอายการ (พระธรรมสาตร
1.28) หมายถึง กฎหมายตางๆ พระราชกําหนดเปนกฎหมายที่ยังไมไดรวบรวมไวเปนหมวดหมู
ลักษณะเดียวกัน บทพระอายการเปนกฎหมายที่รวมเขามาเปนหมวดหมูลักษณะเดียวกันแลว
36
หมายรับสั่ง (วินัย พงศศรีเพียร, 2548, น. 110, เชิงอรรถ 338) ผูวิจัยเห็นวา หมายถึง
คําสั่งของพระมหาอุปราช ผูมีอํานาจรองจากกษัตริย เชน พระบัณฑูรดํารัส (คําใหการขุนหลวงหา
วัด, 2549, น. 66)
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41 อาชญาหลวง 2.359-360) เบียดบังสารบัญชีชื่อคนไพรหลวงไว (ม. 22 อาชฺญาหลวง 2.346)
หามเบียดบังผูคนแหงงานทานสงไปอยูประเทศเมืองอื่น (ม. 42 อาชญาหลวง 2.360) หามมิใหเอา
ขาและไพรหลวงไปเปนขาคนของตน (ม. 57 อาชญาหลวง 2.366) มิใหผูใดซื้อขายไพรหลวงอุทิศ
กัลปนาใหเปนขาพระ เรือกสวนไรนาสําหรับสัดพระสัดสงฆ (ม. 130 อาชฺญาหลวง 2.400)
การควบคุมกําลังคนเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในสมัยอยุธยาเนื่องจากมีที่ดินกวางขวางแต
มีพลเมืองเบาบาง จึงตองการกําลั งคนมาบุกเบิกที่ดินทําประโยชนใหงอกเงยเพิ่มขึ้น อีกทั้ง
กําลังคนหมายถึงกําลังอํานาจทางการเมืองดวย เนื่องจากสมัยนั้นกําลังที่จะใชตอสูกันมีแตอาวุธ
อยางงายๆ เชน ดาบ ธนู หอก ที่ดีขึ้นมาอีกก็คือ ปน ใครมีกําลังคนมากบวกกับความสามารถใน
การใชกําลังคนก็จะสามารถยึดอํา นาจได สวนที่เปนกําลังของกษัตริยก็คือไพรหลวง ซึ่งมอบหมาย
ใหขุนนางดูแลอีกทอดหนึ่ง จึงมีขอบังคับในการดูแลไพรหลวงอยางมากมาย แสดงถึงบทบาท
หนาที่กษัตริยในดานการปกครองที่ตองใชความควบคุมอยางเด็ดขาด นอกจากนี้ยังตองสงเสริม
พุทธศาสนาจึงตองปกปองคนที่อุทิศใหดูแลรับใชศาสนาแลวเปนอยางดี
หามมิใหราษฎรโกนสรางเลิกรั้งที่ไรนาเรือกสวนตามอําเภอใจเอง ตองไปบอกแก
เสนานายระวางนายอากรกํานันพันที่ใหไปดูที่ใหรูวามากนอยเทาใด แลวออกฎีกาโฉนดใว ใหรูวาผู
นั้นอยูบานนั้นโกนสรางเลิกรั้งที่ตําบลนั้นขึ้นใหม ในปนั้นไวเปนสําคัญ (ม. 46 อาชญาหลวง 2.362)
การบุกเบิกที่ดินทําไรนานั้น รัฐตองทราบจํานวนเพื่อเก็บภาษีไดอยางถูกตองจึงตองมี
กฎหมายบังคับใหชัดเจน เปนบทบาทในการสรางความมั่งคังใหกับรัฐ
หามไมใหซื้อขายสิ่งของตามถนนตลาดแพงกวาที่พระราชบัญญัติไว (ม. 36 อาชญา
หลวง 2.356) หามไมใหซื้อขายสิ่งของตองหามแกผูมาตางเมือง (ม. 36 อาชญาหลวง 2.357) (ม.
111 อาชญาหลวง 2.392)
ในสมัยอยุธยานอกจากทําการเกษตรแลว การคาก็เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักอีก
ประการหนึ่ง เนื่องดวยทําเลที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาเปนศูนยกลางการ คมนาคมทั้งจากตางประเทศ
เขามาสูเมืองทากรุงศรีอยุธาที่อยูใกลทะเลแลว กรุงศรีอยุธยายังเปนที่รวมของแมน้ําหลายสายทํา
ใหสามารถใชเปนเสนทางติดตอคาขยายไปยังดินแดนภายในที่หางไกลจากชายทะเลไดหลาย
ทิศทาง การคาขายจึงเปนสิ่งที่สรางความมั่งคั่งไดเปนจํานวนมา กจนกษัตริยตองใชอํานาจผูกขาด
การคาเพื่อสรางรายไดเขารัฐอยางเต็มที่ เปนบทบาทการสรางความมั่งคั่งของกษัตริยเชนเดียวกัน
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หามละเมิดตราภูมิ37คุมหามและพระราชกําหนดกฎหมายที่ใหไวแกบุคคล (ม. 79
อาชญาหลวง 2.374)
2. ขัดพระบัณฑูรพระโองการ หมายถึง ขัดคําสั่ง ของกษัตริย ไดแก ทะนงองอาจบ
ยําบกลัว เจรจาหยาบชาตอพระเจาอยูหัว ประมาทหมิ่นพระราชบัญญัติและพระบัณฑูรพระ
โองการ (ม. 7 อาชญาหลวง 2.338) อยาขัดพระราชโองการ (ม. 8 อาชญาหลวง 2.338-339)
ใชขุนนางไปการสงครามและทําการใดใดก็ดี มิไดไป (ม. 5 อาชญาหลวง 2.337) ใช
ขุนนางใหเอาคนไปสงคราม มิไดเอาคนไป , เอาเงินคาจางแทน, เอาไปใชงานอื่น (ม. 4 อาชญา
หลวง 2.336) ผูรั้งเมืองครองเมืองและกรมการ มีตรามาถึงดวยการสงคราม ไมรับตรา หรือรับแลว
มิไดบังคับบัญชา (ม. 24 อาชฺญาหลวง 2.349-350)
ใชราชนิกุลขุนนางไปรักษาพยาบาลขนอน38คอยดานทางแหงใดใด มิไดไป ละ
ราชการ และทํานอกพระราชโองการ (ม. 5 อาชญาหลวง 2.337) (ม. 20 อาชญาหลวง 2.347) ถา
พบขาศึกศัตรูและชางมามามาก ใหเรงขับครัวราษฎรเขาในเมืองและปดประตูเมืองอยูคอย
พระเจาอยูหัวกวาจะมา (ม. 95 อาชญาหลวง 2.380-381)
พระเจาอยูหัวตรัสถาม เอาความเท็จบังคมทูลพระเจาอยูหัว (ม. 61 อาชญาหลวง
2.368)
พระเจาอยูหัวตรัสสั่งคดีถอยความใดแลว กลับรื้อเอาคดีนั้นมาเพ็ดทูลเหนือคํา
พระเจาอยูหัวอีกเลา (ม. 61 อาชญาหลวง 2.368)
การขัดพระโองการของกษัตริยที่มีฐานะเปรียบดังเทพเจาบนโลกมนุษยเปน สิ่งที่
รายแรง ซึ่งสวนใหญในขอนี้จะเปนเรื่องเกี่ยวกับการสงคราม แสดงวากษัตริยอยุธยาถือวาการขัด
คําสั่งในการสงครามเปนเรื่องที่รายแรงที่สุด สะทอนคติกษัตริยแบบพระราม
3. มิไดกระทําตามตรัสใช หมายถึง ไมไดทําตามที่กษัตริยใชใหทํา ไดแก
พระเจาอยูหัวมิไดตรัสใช และตนไปมาดวยกิจการเอง หรือ ฐานะคดีอันพระเจาอยูหัว
มิควรจะใช และตนวาพระเจาอยูหัวใช (ม. 3 อาชญาหลวง 2.335-336)
เจาพนักงานมิไดทําตามพระเจาอยูหัวสั่งใหสําเร็จ ทํานอยกวาที่ตรัสใช
(ม. 6
อาชฺญาหลวง 2.337-338)

37

หนังสือคูมือสําหรับคุมสวยอากรและการเกณฑตางๆ
38
ดานที่เก็บอากร
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พระเจาอยูหัวใชใหทําสิ่งใด ใหสืบสาวไถถามใหถองแทเสียกอนจึงเอามาเพ็ดทูลพระ
เจาอยูหัวโดยความจริง (ม. 18 อาชฺญาหลวง 2.346) มิไดฟงคิดใหถองแท และเอามาเพ็ดทูลแต
พระเจาอยูหัว หรือไปวานใหผูอื่นชวยเพ็ดทูล (ม. 11 อาชญาหลวง 2.341)
พระเจาอยูหัวกะเกณฑใหเอาราชการ กลับลงเอ
าพัศดุเงินทองใหเสียราชการ,
ราชการมากเหลือกําลังตน มิไดกราบทูลใหทราบ ทําใหเสียราชการ (ม. 19 อาชฺญาหลวง 2.347)
พระเจาอยูหัวใชใหไปตามผูรายและระงับผูราย กลับไปรับสินจางของผูรายแลว
ปลอยผูรายไปเสีย (ม. 48 อาชฺญาหลวง 2.362)
พระเจาอยูหัวทานใชใหเปนราชทูตถือพระราชสารไปแหงใดๆ อยาทํานอกทําเหนือ
ทําเหลือทําเกินจากรับสั่งทาน (ม. 87 อาชฺญาหลวง 2.377)
พระเจาอยูหัวตรัสใชผูใดที่ทรงเห็นวาจะใชได กลับเห็นวามิเปนหนาที่ของตน มิไดไป
โดยตรัสสั่ง (ม. 106 อาชฺญาหลวง 2.389)
โทษหนักรองจากการทรยศตอกษั ตริยตอไปคือ การสงคราม ในพระไอยการ
กระบดศึก มีรายละเอียดดังนี้
การทําสงคราม
การเตรียมทัพ ขุนนางถูกใชไปราชการ เมื่อขาศึกตีเมือง ตองมาชวย (ม. 15 กระบด
ศึก 2.430-431)
การจัดหนาที่ในกระบวนทัพ เมื่อจัดกระบวนทัพไปสงครามนั้น ใหยกกระบัตร
ทัพ39และปกซายปกขวาถือาชญา40ตอนพลทั้งปวง ใหนายกองยกกระบัตรเกียกกาย 41กองหนาหลัง
ปกซายปกขวา แตงขุนหมื่นตอนพลจงทุกกอง และใหแตงลูกหลานอั นไวใจไดนั้นตอนพลทั้งปวง
หลังยกกระบัตรเปนขนัด42 และใหแตงองครักษอันบรรดาไดประจําทัพ ไวดวยยกกระบัตรในปกซาย
ปกขวานั้น และขุนหมื่นบรรด าถืออาชญาสิทธิ์ตอนพลทั้งปวงโดยพนักงาน (ม. 14/1 กระบดศึก
2.426-427)
การควบคุมการรบ ผูใดมิฟงบังคับ ยอทอในที่รบ ฝนเฟอนจากกระบวนทัพ ใหกุม
เอาตัวไปสงแกนายกองยกกระบัตรเกียกกาย ใหลงโทษโดยโทษานุโทษนั้น และใหเกียกกายบรรดา

39

เจาหนาที่ในการจัดหาเครื่องใชของทหาร (เปลื้อง ณ นคร, 2544, น. 393)
40
อํานาจ
41
หัวหนากองเสบียงของกองทัพ
42
แถว
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ถืออาชญาตอนพลกดหมายเอาโทษนั้นไปบอกแกนายกองและยกกระบัตรเกียกกายใหพิจารณา
โดยโทษ (ม. 14/1 กระบดศึก 2.427-430) ใหยกกระบัตรจดความดีความชอบในการศึก (ม. 16
กระบดศึก 2.431-432)
ความดีความชอบพิเศษ ขุนนางรบหลงเขาไปในขาศึก รอดกลับมาได , ขุนนาง
อาสาออกรบนอกเมือง มีชัยชนะ (ม. 17 กระบดศึก 2.432-433) ใครไปรบไดนางพญาพระราชบุตรี
พระราชนัดดามาใหถวายพระเจาอยูหัว (ม. 19 กระบดศึก 2.434)
โทษหนัก ขุนนางทิ้งกษัตริยเมื่อมีขาศึกมา (ม. 17 กระบดศึก 2.433) ขุนนาง ไพร
ถูกใชไปรบ แลวไมไป หรือหนีกลับมากลางทาง (ม. 18 กระบดศึก 2.434) ขุนนางเบียดบังเสบียง
ของกองทัพ, ไพรในกองทัพขาดจํานวนดวยหนีหายลมตาย, นายหมวดนายกองเบียดบังเสบียง
อาหาร, ผูคุมสิ่งของที่กษัตริยใชใหไปสง เบียดบังสับเปลี่ยนสิ่งของนั้น , ขุนนางเคยมีความชอบ
กลับไมเอาใจใสสูรบราชศัตรู (ม. 21 กระบดศึก 2.435) ใชใหไปตั้งคายคูรบขาศึก ไมทํา ทิ้ งเสีย, ให
ติดตามขาศึกแตกหนี ไมไดขาศึกกลับมา (ม. 22 กระบดศึก 2.435-436) ขอการณรงคสงคราม
สืบสวนใหแน จึงบอก (ม. 23 กระบดศึก 2.436) นายทัพนายกองใชไปเอากิจราชการ กลับหลีกหนี
ไป (ม. 24 กระบดศึก 2.436) ใชใหไปรบ หลีกหนีเสีย (ม. 25 กระบดศึก 2.436)
การใหบําเหน็จรางวัลและพิจารณาโทษหลังเสร็จศึก บําเหน็จรางวัลผูรั้งเมืองผู
ครองเมือง ลดโทษผูมีบําเหน็จ (ม. 26 กระบดศึก 2.437-438) ขุนนางศักดิ์นา 400 ขึ้นไปตองโทษ
ใหทวนแทนไหมตามกําลังเบี้ย (ม. 27 กระบดศึก 2.438) การพิจารณาพิพากษาผูมีบําเหน็จ
บํานาญพัทธยา (ม. 28 กระบดศึก 2.438-439) พระเจาอยูหัวยกกองทัพไปไดปลอดภัย บําเหน็จ
ครุ (ม. 29 กระบดศึก 2.439) ผูรั้งเมืองครองเมืองรักษาดานจากขาศึกได บําเหน็จลหุ (ม. 29
กระบดศึก 2.439) อาสารบชนชางชนะ บําเหน็จครุ (ม. 30 กระบดศึก 2.439-440) พรรคพวกพี่
นองอาสาสูศึกเสียชีวิต บําเหน็ จครุ (ม. 31 กระบดศึก 2.440) อาสารบ ปลอมตัวทําลายทัพ , เอา
ความลับมาแจงกราบทูล บําเหน็จมัชฌิม (ม. 32 กระบดศึก 2.440) นายทัพนายกองรบจับไดนาย
ทัพนายกองผูใหญไดยุทโธปกรณ บําเหน็จอุกฤษฏ (ม. 33 กระบดศึก 2.440) บานเมืองสงบสุข
บําเหน็จลหุ (ม. 34 กระบดศึก 2.440) ชักชวนราษฎรเขามาทํากินในที่วางเปลาไดสวยอากรเขา
พระคลัง บํานาญลหุ (ม. 35 กระบดศึก 2.441) เอาสวยอากรขนอนตลาดคืนจากผูเบียดบังได
บํานาญลหุ (ม. 36 กระบดศึก 2.441) พิจารณาไดวาเจาพนักงานเบียดบังสวยอากรสิ่งของหลวง
บํานาญลหุ (ม. 37 กระบดศึก 2.441) เรียกเก็บสวยอากรไดครบจํานวน พัทธยามุทุ (ม. 38 กระบด
ศึก 2.442) รักษาทรัพยสินไวไดครบถวน พัทธยามุทุ (ม. 39 กระบดศึก 2.441)
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การยกเวนภาษีจากการทําสงคราม ญาติพี่นองผูอาสารบแลวตาย ใหรางวัล ยก
หนี้หลวง ถารอดคืนมา ยกหนี้หลวง (ม. 39/1 กระบดศึก 2.442-443) เสียหายจากการศึก ยกเงิน
สวยอากรให (ม. 40 กระบดศึก 2.443) มีภัยสงคราม ยกภาษีอากรให (ม. 41 กระบดศึก 2.444)
การใหรางวัลผูจับชางมาปลอยในยามศึกมาคืน รวมทั้งวัวควายของทัพ ((ม. 4249 กระบดศึก 2.444-447)
ในเรื่องการทําสงคราม จะเห็นไดวามีระเบียบขอบังคับอยางละเอียดและชั
ดเจน
แสดงถึงการใหความสําคัญกับการสงครามเปนอยางมาก สอดคลองกับประวัติศาสตรในชวงตน
ของกรุงศรีอยุธยาที่มีการทําสงครามขยายดินแดนออกไปอยางกวางขวางจนแผอานุภาพไปไดทั่ว
คาบสมุทรแหลมทองในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยกเวนดานตะวันออกเทานั้นที่ยังมี
อาณาจักรลานชางเปนอิสระอยู แสดงถึงบทบาทกษัตริยแบบพระรามไดอยางชัดเจน
อันดับตอไปเปนโทษระดับรองลงไปในพระไอยการอาชญาหลวง ดังนี้
4. เพทุบายเอาแตเงินทองสิ่งของๆ เขาใหเสียราชการไป
บังอาจลอบลักพระราชทรัพยในพระคลังหลวงนอกพระคลังหลวง (ม. 2 อาชฺญา
หลวง 2.335) พนักงานประบัด43 จายนอยหนุนบัญชีวาจายมาก, มีทรัพยในคลังมากตั้งบัญชีแต
นอย, เปลี่ยนรางวัล, เปลี่ยนของในคลัง (ม. 38 อาชฺญาหลวง 2.358) สิ่งของแตงมาถวายมิสงให
เจาพนักงาน บังอาจชิงเอา, ตีดากันทําใหแตกหัก (ม. 63 อาชฺญาหลวง 2.369) คนรายคบกันไปจุด
เผาเสีย, ลักเอาไป (ม. 68 อาชฺญาหลวง 2.371) ฉอบังอวิญญาณกทรัพย44และ
สวิญญาณกทรัพย45ของพระเจาอยูหัว (ม. 69 อาชฺญาหลวง 2.371) ชาวพนักงานเครื่องทรงทําตก
หาย ผูรายลักไป (ม. 73 อาชฺญาหลวง 2.372-373) เอาพระราชทรัพยไปจําหนาย, ทําใหแตกหัก
ทําลาย (ม. 117 อาชฺญาหลวง 2.396)
บังอาจเอาของหลวงที่พระเจาอยูหัวมอบใหขาไทรักษาพยาบาลไปแตอําเภอใจ มิได
เพ็ดทูลพระเจาอยูหัวใหทราบ (ม. 27 อาชฺญาหลวง 2.351)
บังอาจเบียดบังทรัพยขาคนสวยสาอากรบรรดาจะเขาพระคลังหลวง และเอาไปซื้อ
ขายมิใหรูบัญชีฎีกา (ม. 27 อาชฺญาหลวง 2.351) และแบงเอา (ม. 35 อาชฺญาหลวง 2.356) สงเขา
พระคลังนอย (ม. 35 อาชฺญาหลวง 2.356) บังไวหลายฉบับ, บังคนไววานอกจํานวน, หนุนจายต่ํา

43

ฉอโกง
44
ทรัพยที่ไมมีวิญญาณ เชน สิ่งของ
45
ทรัพยที่มีวิญญาณ เชน สัตวเลี้ยง
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เบี้ย, ตัดจํานวนเรียกเบี้ยพิกัดลดผลไม , ลดโฉนด, ลดบัญชี, ลดพรรณพฤกษ, ตั้งพิกัดเอง, เปลีย่ น
สัดเปลี่ยนทะนาน, บังพระราชทรัพยเบี้ย, เอาเงินเอง, เอาเงินราษฎรซื้อขาววาเปนหลวง, เอาเงิน
หลวงซื้อขาวขายเอง (ม. 38 อาชฺญาหลวง 2.358) ถือบัญชีจดหมายจํานวนนามากวานอย บังนา
นั้นไว, บังที่สวยสัด (ม. 46 อาชฺญาหลวง 2.361) คิดฉอขายเอาเงินราษฎรไพรพลเมืองทานเปน
อาณาประโยชนแกตน (ม. 30 อาชฺญาหลวง 2.353) ลักพาเอาพระราชทรัพยหนีไปประเทศเมือง
อื่น (ม. 115 อาชฺญาหลวง 2.395) หามทัดทานขัดขวางปองกันสรรพทรัพยสิ่งของบรรดาจะเขา
พระคลังหลวง (ม. 120 อาชฺญาหลวง 2.396)
เรียกเอาสวยสาอากรนอกทําเนียบพิกัดอัตราเกินสูงขึ้นกวาบัญชีทานตั้งไว (ม. 30
อาชฺญาหลวง 2.353) เก็บทรัพยกับผูขายในตลาด (ม. 113 อาชฺญาหลวง 2.393) ปลอมเก็บ
จังกอบ46 (ม. 113/1 อาชฺญาหลวง 2.394) เก็บจังกอบเกินหนึ่งในสิบ, ลักลอบเอาสิ่งของอันจะเปน
จังกอบซุมซอนหนีไป, หนีขนอนและตอตีนายขนอน (ม. 114 อาชฺญาหลวง 2.395) กํานันตลาด
เก็บเอาเบี้ยแกลูกตลาดลนเหลือพิกัดอัตรา (ม. 112 อาชฺญาหลวง 2.392-393)
มีพระราชโองการใชใหกระทําราชการแลวเพทุบายเอาแตเงินทองทรัพยขาวของเหยา
เรือนลูกเมียขาคนเขามาเปนประโยชนแหงตน (ม. 23 อาชฺญาหลวง 2.351) ทานใชใหไปดูไม
กฤษณานฤมาต47งาชางจันทนและไมหอม กลับลักเอาไป หรือขายเสียกลางปา , ลักขายฝางและ
สิ่งของมาถึงหนาชั่ง ลงเรือสําเภา (ม. 113 อาชฺญาหลวง 2.404)
รับฝากทรัพยของผูตองอาชญาถึงสิ้นชีวิตที่ตองสงเขาคลังหลวง (ม. 98 อาชฺญา
หลวง 2.383)
ทรัพยสิ่งของใดใดขุดไดไมมีเจาของ ใหเอามาถวายแกพระเจาอยูหัว , มีผูบังทรัพย
สิ่งของเอาไว (ม. 105 อาชฺญาหลวง 2.388)
ขอนี้แสดงถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของอยุธยาวาเกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีสวย
อากรเปนจํานวนมาก
และมีรายไดเปนกอบเปนกําจนมีการลักลอบนําพระราชทรัพยไปใชเปน
ประโยชนสวนตนของขุนนางอยางมากมาย เมื่อเศรษฐกิจเจริญรุงเรืองก็มีการั่วไหลเปนเงาตามตั ว
กษัตริยจึงตองมีบทบาทในการปกปองความมั่งคั่งของรัฐตามคติกษัตริยแบบนับถือผี ที่เนนเรื่อง
ความอุดมสมบูรณหรือความมั่งคั่งของบานเมือง

46

ภาษีผานดาน
47
ผูวิจัยสันนิษฐานวาเปน นอระมาด แปลวา นอแรด เพราะ ระมาด มาจากภาษาเขมร
รมาส (รัวเมียะ) แปลวา แรด
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5. ขมเหงราษฎรเอามาจําจอง เก็บเอาเงินทองลูกเมียขาคนทานมาเปนอาณา
ประโยชนแกตน
รุกราชบาตรขมเหงไพรฟาเก็บเอาทรัพยสิ่งของ (ม. 3 อาชฺญาหลวง 2.336) ยื้อชัก
ผลักไส, รุกราชบาตรใหราษฎรละภูมิลําเนาเหยาเรือนแตกฉานซานเซ็นไป, เกาะกุมไพรฟาขาคน
ทานมาขมเหงโบยตีจํา, เก็บเอาทรัพยสิ่งของของทานมาเปนอาณาประโยชน , เห็นเขาหมดหนาพึง
ใจไปเกาะกุมเอามาเปนเมียตนโดยพลการเอง, ขัดเคืองทานวามิเปนพวกพองตน และทานหาผิด
มิไดเกาะกุมเอามาจําจองไว (ม. 14 อาชฺญาหลวง 2.344) คุมบาวไพรไปฉุดคราเอาขาคนบาวไพร
ลูกเมียทานมาตีโบยจําจองโดยพลการ (ม. 21 อาชฺญาหลวง 2.348) ไปยื้อชักผลักเอาทานดวยแรง
ตน ชิงเอาสิ่งสินทานมาเปนสิ่งสินตน (ม. 32 อาชฺญาหลวง 2.354) ยื้อชักผลักไสทานเอาไปมัดผูก
ตบถองตีดาจําขื่อคา โซตรวนใสปลอก ริบราชบา ตรเก็บเอาทรัพยสิ่งของสิ่งใดใดของทานมาเป น
อานาประโยชนแหงตน (ม. 34 อาชฺญาหลวง 2.355)
ขอนี้แสดงถึงบทบาทการควบคุมความสงบเรียบรอยภายในดวยการบังคับใชกําลัง
ตามคติกษัตริยแบบพระราม
6. ปองกันผูมีคดีและผูรายไวมิใหสงแกกระลาการ
ผูใดสามหาวไปยื้อชักเอาผูอยูในกระลาการจํานําออกไป (ม. 11 อาชฺญาหลวง
2.341)
นายพระธํามรงคนายมหาดไทยนายคดีไปเรียกหาบมิสงคนใหพิจารณาโดยกระทรวง
คดี (ม. 23 อาชฺญาหลวง 2.349) มีโฉนดฎีกาไปใหมูลนายอาณาพยาบาลสง ผูตองอรรถคดี
มูลนายไมรับโฉนด, รับแลวมิไดสง, ปองกันชิงเอาผูมีอรรถคดีไว (ม. 39 อาชฺญาหลวง 2.359) (ม.
126 อาชฺญาหลวง 2.399) ใหขุนจาไปเอาตัวผูละเมิดผูตองคดีมาใหเจากระทรวงพิจารณา (ม. 108
อาชฺญาหลวง 2.390) ผูรั้งเมืองผูครองเมืองและกรมการ มีตรา ใหสงผูมีอรรถคดี กลับบอกปองกัน
ขัดผูคนทรัพยมิไดสงตามทองตรา48 (ม. 24 อาชฺญาหลวง 2.349-350)
7. แลตอตีดา นายพระธํามรงค นายมหาดไทย นายดาบ นายนักการ นายคุม
ผูไ ปเรียกหา
ตอตีดานายพระธํามรงคนายดาบนายมหาดไทยอันทานใชใหไปเรียกหาผูตองคดี
ออกมายังผูพิจารณา (ม. 11 อาชฺญาหลวง 2.341) รูเห็นเปนใจเขาชวยตีนายดาบนายมหาดไทย
ยื้อเอาคนจากจํานํากระลาการ จากมหาดไทย , ใชอายัด49ตนเอามาเปนการตน, ใชบาวไพรตนเอา
48

หนังสือที่ประทับตราของเจากระทรวง
49
มอบหมายใหรักษาหรือกักไวกอน
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มาเพ็ดทูลปองกันไว (ม. 56 อาชฺญาหลวง 2.365) ใหเรียกหาคนมาสงตามทองตรา กลับขมเหงชิง
เอาคนในทองตราไวจําตีโบย (ม. 24 อาชฺญาหลวง 2.350)
ขอ 6 กับขอ 7 เปนเรื่องการอํานวยความยุติธรรมเปนบทบาทกษัตริยแบบพระอินทร
และเกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาดดวย
8. แปลงพระธรรมนูญ แปลงพระโองการ
แปลงตราพระราชสีห ตราพระคชสีห ตราบัวแกว (ม. 24 อาชฺญาหลวง 2.350) และ
แปลงตราจัตุสดมภทั้งสี่ (ม. 55 อาชฺญาหลวง 2.365) ควักแกะรูปตราปลอมใหตามพระธรรมนูญ
ไปใหกรมการดวยกิจการใดๆ (ม. 59 อาชฺญาหลวง 2.367)
9. แปลงพระราชบัญญัติกําหนดกฏหมาย
ศักดิ์ใหญแปลงวานอย ศักดิ์นอยแปลงวาใหญ ใหฎีกาขาดเหลือ (ม. 80 อาชฺญา
หลวง 2.375)
แปลงพระราชโองการพระราชกําหนดบทพระอัยการ (ม. 65 อาชฺญาหลวง 2.370)
10. แปลงตราสารสํานวนถอยคําทานเสี ยและเสียดถอยคําอื่นเขา
สอดขอเนื้อความใสเขาในทองตรา (ม. 55 อาชฺญาหลวง 2.365)
ทําตราสารบัญชีกรมธรรมกันได50 ลบคารมกอนแปลเปนใหม, เสียดคารมอื่นเขา, ลบ
สํานวนพิจารณาในกระลาการเสีย, แทรกขอความอื่นเขาใส, ลบระวางคําพิพากษาใบสัจเสีย,
เขียนอื่นสอดใส (ม. 65 อาชฺญาหลวง 2.369-370) แปลงสารกรมธรรมกูเงิน ลบสารบัญชีชื่อคน
และเสียดบัญชีเขาหีบ (ม. 90 อาชฺญาหลวง 2.378) (ม. 104/1 อาชฺญาหลวง 2.388)
ขอ 8 ถึง 10 เปนเรื่องการปลอมแปลงเอกสารและตราที่เปนสัญลักษณของตําแหนง
ที่มีอํานาจสั่งการตางๆ ได จึงเปนเรื่องของการควบคุมการบริหารงานและการปฏิบัติงานของ
ขุนนาง เนื่องจากระบบราชการอยุธยาใชหนังสือและตราประจําตําแหนงเปนเครื่องมือในการ
ถายทอดคําสั่งและเรื่องราวทางการตางๆ เพราะระบบราชก ารมีขนาดใหญและกวางขวางซับซอน
มาก เปนบทบาทของกษัตริยในดานการปกครอง
11. โลภนัก มักใจใหญใฝสูงใหเกินศักดิ์ มักใครกระทําตนใหลนเหลือ
บรรดาศักดิอ์ ันทานใหแกตน
ผูใดใจโลภนัก มักทําใจใหญใหสูงใหเกินศักดิ์ กระทําใหลนพนล้ําเหลือบรรดาศักดิ์
อันทานใหแกตน และสิ่งของมิควรประดับเอามาทําเปนเครื่องประดับตน (ม. 1 อาชฺญาหลวง
2.335)
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ขอนี้เปนการแสดงอํานาจของตนเองมาแขงกับกษัตริย ซึ่งกระทบกระเทือนถึงฐานะ
เทพเจาผูมีอํานาจสูงสุดในอาณาจักร
12. ทะนงองอาจมิยํามิกลัวและมิจําพระราชนิยมพระเจาอยูหัวบัญญัติไว
เกี่ยวเนื่องดวยองคกษัตริย
มิจําพระราชนิยมพระเจาอยูหัว (ม. 1 อาชฺญาหลวง 2.335)
ถอยคํามิควรเจรจาเอามาเจรจาเขาในระวางราชาศัพท (ม. 1 อาชฺญาหลวง 2.335)
มีพระบัณฑูรพระเสาวนียและรับสัง่ พระราชบุตรบุตรีพระราชนัดดาใชขุนหมื่นใหไป
กิจราชการคดีถอยความประการใด มิไดเอาม าเพ็ดทูลแตพระเจาอยูหัว (ม. 26 อาชฺญาหลวง
2.351)
ติเตียนนินทาวากลาวพระเจาอยูหัวตางตาง (ม. 72 อาชฺญาหลวง 2.372)
ขุนนางเอาคดีอันมิควรมิชอบและหยาบชามาวากลาวทุมเถียงกัน ณ หนาพระที่นั่ง
(ม. 74 อาชฺญาหลวง 2.373)
มีผูมาฟองหาขาทูลละอองธุลีพระบาทดวยคดีประการใดใด ใหเอาคดีเนื้อความนั้น
ขึ้นบังคมทูลพระกรุณาใหทราบกอน ถาทรงพระกรุณาสั่งใหพิจารณา จึงพิจารณาได หามผูใดเอา
ไปพิจารณาไถถามตีโบยจําจองโดยพละการเอง (ม. 28 อาชฺญาหลวง 2.351-352)
เอาแมมายงานทาน51ขึ้นเรือน มิไดเพ็ดทูลพระเจาอยูหัว (ม 85 อาชฺญาหลวง 2.377)
มุขมนตรีราชนิกุลขุนมูลนายผูใหญทุกกระทรวงทบวงการผูใดมีบําเหน็จบํานาญใน
ราชการตองคดี พระเจาอยูหัวสั่งใหถาม ทานมิ ใหผันแปรกลาวถอยคําวาตนมีบําเหน็ จบํานาญ
(ม. 124 อาชฺญาหลวง 2.398)
พระเจาอยูหัวเสด็จออกในพระโรง ในพระราช ฐาน เสด็ จออกแลวก็ดี ไปมิไดเสด็จ
ออกก็ดี แล ะเบิกทาวพญามนตรีมุขทั้งหลายเขามาชุมนุมแลวก็ดี อยาใหผูใดๆ เจรจาดวยกันเป น
นี่นันในพระราชฐานนั้น ถามีถอยความสิ่งใดแล ะควรจะกราบบังคมทูลพระกรุณาพระเจาอยูหัว
ในทันทีนนั้ ก็ใหเจรจาดวยกันแล ะกราบบังคมทูลพระกรุณา สวนถอยความการนอกนั้ นมิใหเจรจา
เลย (ม. 132 อาชฺญาหลวง 2.403) หามมีปากเสียง อยาใหมี่สนั่น (ม. 110 อาชฺญาหลวง 2.391)
พระเจาอยูหัวเสด็จประทับแหงใดก็ดี ใหขุนมูลนายสั่งไพรฟาขาไทซึ่งพยาบาลนั้นให
ขุดขุมจงลึก มีทุกขหนักแลวใหกลบเสีย (ม. 110 อาชฺญาหลวง 2.391-392)
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เกี่ยวเนื่องดวยขุนนาง
ขุนมูลนายอาณาพยาบาลบังคับกิจราชการผิดดวยอยางธรรมเนียมกฎหมายทาน
แจกไว (ม 89 อาชฺญาหลวง 2.378)
มีพระราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตั้งผูใดๆ เป นขุนหมื่นในทําเนียบแตนา
500 นา 600 ขึ้นไปหมายตั้งใหเปนที่ ถาพน 3 เดือนขึ้นไปเขารูทั่วแลว หามผูใดเรียกชื่อเกา (ม.
131 อาชฺญาหลวง 2.403)
มุขมนตรีราชนิกุลขุนมูลนายหัวพันผูใดใดมีกิจธุระกังวลการงานใดใดจะไปมาหาสู
กันในกลางวันและกลางคืน ก็ใหบอกแกขุนมู ลนายอาณาพยาบาลผูใหญไวใหรู (ม. 44 อาชฺญา
หลวง 2.360-361)
ผูใดละเมิดเขาลางสถานอาราม หนาจวน หนาที่ ถนน และศาลาในเมืองนอกเมืองมิ
เคารพนับถือ ผูใดเห็น ใหจับเอาผูลางผูไปทําลายนั้นมาบอกกลาว (ม. 110 อาชฺญาหลวง 2.392)
ผูใดกระทําลามกในหนาทับหนาจวนผูใดและมิจับกุมมาวาไซ ทานใหลงโทษแก
เจาจวนเจาทับนั้น (ม. 110 อาชฺญาหลวง 2.392)
มีราชการประการใดใด ทานใหกระทําดวยกัน แล ะกิจคดีถอยความประการใดใด
พระเจาอยูหัวใหชวยกันพิพากษาก็ดี แล ะประชุมพรอมกันพิพากษาถูกตองเห็นชอบดวยราชการ
อยูแลว อยูมาภายหลังมีผูกลาววามิชอบ (ม. 119 อาชฺญาหลวง 2.396)
เจากระทรวงทบวงการพนักงานทําพระทีน่ ั่งปราสาทราชมณเฑียรขางหนาขางใน
ทองพระโรงเรือนหลวงทิมดาบซายขวา เกยชาลาเฉลียงโรงแสงโรงเครื่องศาลาลูกขุน โรงชางตนโรง
มาตน แลกําแพงชั้น ในกําแพงชั้นนอกปอมคายคูประตูหอรบเชิ งเทิน แล ะราชการบานเมืองสิ่ง
ประการใด ใหรับรองครองเอาราชการงานอันทานอายั ดไวแกตนเทาใด ใหตักเตือนวากลาวทํา อยา
ใหขาดเหลือแตสักอันเลย อยาใหประหลักหักพังลงเปนอันตรายแกผูคนบาวไพร (ม. 134 อาชฺญา
หลวง 2.404)
เกี่ยวเนื่องกับคดีความ
ผูถือสํานวนจะกราบทูลแถลงถวายสํานวนนั้น ใหขุนมูลนายฝายโจทกฝายจําเลยเฝา
ฟงผูถือสํานวนแถลงถวายจงสิ้นสุดดําเนินสํานวนนั้น อยาใหชิงกันทูลแถลงสํานวน ถาผูแถลงคดีบ
มิชอบดั่งบัตรสํานวน ผูมีคดีจะอุ ทธรณนั้น ใหเขียเป นหนังสือถวายจึงทูลแกพระเจาอยูหัว (ม. 92
อาชฺญาหลวง 2.379)
ถาความเขาทั้งสองยอมกันเองแลว สวนพินั ยหลวงทานใหเปนทานแกอาณาประชา
ราษฎรทั้งปวง (ม. 104 อาชฺญาหลวง 2.387)
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ผูอยูหัวเมืองเขามารองฟองในกรุงฯ ไมรับสั่งใหมีตราออกไปเอาตัวเขามาพิจารณา
ขุนมูลนายสงมันเขามาเอง (ม. 123 อาชฺญาหลวง 2.397)
ถาโจทกจําเลยทั้งสองยินยอมมิไดวากลาวแกกัน ก็ใหกระทําตามเขาเถิ ด ทานมิ ใหผู
พิจารณาเสี้ยมสอนคดีใหเขาผิดกันเลย (ม. 104 อาชฺญาหลวง 2.387)
ผูใดทูลคดีแตพระผูเปนเจา วามีผูล ะเมิดพระราชอาชฺญา หรือความตนเองก็ดี ความ
นายดาบนายมหาดไทยอันไปอยูประจําการก็ดี ความบาวไพรตนก็ดี ทานใหตราเป นหนังสือโดย
ดําเนินคดีนั้นมาถวายทาน จึงใหเรียกหาผูละเมิดพระราชอาชญานั้นมาพิจารณาโดยขนาด (ม.
109 อาชฺญาหลวง 2.390-391)
เกี่ยวเนื่องกับราษฎร
มิใหทําอุกอาจแกไพรฟาอันอาศัยอยูในเสมาอาณาเขต (ม. 32 อาชฺญาหลวง 2.354)
ขุนนางเกณฑเอาบาวไพรไปทําการแหงใดๆ แล ะบาวไพรเปนโรค แล ะจางวานแทน
ตัวอยาใหเอาเงินแกผูเปนโรคและจางวานทําการแทนตัว (ม. 84 อาชฺญาหลวง 2.376)
หามผูใดไปปนประอวดขามพนักปูพรมปูเจียม52ในโรงศาล และเกย53ชาลา54 และ
พลับพลา (ม. 129 อาชฺญาหลวง 2.400)
ในขอนี้สวนใหญจะเกี่ยวกับการรักษาภาพพจนอํานาจของกษัตริยไมใหผูใดมา
ละเมิดฐานะอันศักดิ์สิทธิ์ได รองลงมาเปนเรื่องการปกครองขุนนา ง และเรื่องการยุติธรรม สวนเรื่อง
ของราษฎรมีนอยมากเนนเรื่องการดูแลรักษากําลังพล
13. กระทําผิดกระทรวงลวงกรมอันทานอายัดไวโดยกระทรวงการ
ราษฎรเมืองเอกโทตรีจัตวาทั้งปวงเมื่อมีกิจสุขทุกขถอยความใด ใหรองฟองแกเจา
เมืองและผูรั้งกรมการในเมืองนั้น หามคบหาผู รั้งกรมการแขวงเมืองอื่นใหคุมพวกพองมาจับกุมเอา
ผูคนไปพิจารณาตางเมือง (ม. 53 อาชฺญาหลวง 2.364)
ใชการอันทานอายัดแกตนๆ เอาเป นการตน เขาใชพวกพองพี่นองสมักสมาอาศัยใน
อาณาพยาบาลตนๆ เอาความทานมาเป นความตน (ม. 11 อาชฺญาหลวง 2.341) และมิทําตาม
พระราชนิยมกรมอันทานอายัดไวโดยกระทรวงการนั้น (ม. 23 อาชฺญาหลวง 2.349) ใชกระทรวง
การตนๆ เอาความผิดกระทรวงลวงกรมมาวากลาว (ม. 33 ละเมิด อาชฺญาหลวง 2.355)
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คดีขอใหญเปนมหันตโทษและมันผูวานั้นยินยอมมิไดวากลาวแกกัน ทานใหเจากรม
ปลัดกรมเอาคดีนั้นขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณากอน (ม. 45 อาชฺญาหลวง 2.361) ถาหัวเมือง ให
เอาคดีนั้นขึ้นวาแกเจาเมือง (ม. 45 อาชฺญาหลวง 2.361)
ถาคดีความผิดกระทรวงลวงกรมจะบังคับบัญชามิได ก็ใหสงไปยังเจา กระทรวงให
เรงพิจารณาจงแลว (ม. 104 อาชฺญาหลวง 2.387)
คดีถอยความประการใด มิไดมีผูมารองฟองร่ําเรียนตามกระทรวง และมิไดเพ็ดทูลแก
พระเจาอยูหัว ทําแต ตามอําเภอใจหมายอางรับ บังคับใหไปเกาะเอามาเอง (ม. 118 อาชฺญาหลวง
2.396)
ทานใชใหนายดาบ นายมหาดไทย ไปเกาะกุมเอาผูใด และมีผูจําโนทย55วาผูนั้นมีคดี
เกี่ยวของอยูก็ดี แล ะโจทกวานายนักการผูไปดวยนายดาบ นาย มหาดไทย วามีคดีเกี่ยวของติดพัน
อยูดวยประการใดๆ ก็ใหทอดโฉนดฎีกาไวแกนาย ดาบ นายมหาดไทย ๆ ประกันตัวคนไววาจะสง
ยังแพงแหงใดๆ ทานใหอายัดไวอยาใหยื้อชักตีดาฉุดคราเอาเลย (ม. 11 อาชฺญาหลวง 2.341)
ขอนี้เปนเรื่องการบังคับใชกฎหมายในเรื่ องคดีความ จึงเปนบทบาทดานการยุติธรรม
ตามบทบาทคติกษัตริยแบบพระอินทร
14. ทานสั่งใหกระทําการในสถานแหงใดใดมิไดกระทําตาม ทํานอก ทําเหนือ
ทําเหลือ ทําเกินรับสั่ง
ทําประการใดใดเหนือทองตรา (ม. 24 อาชฺญาหลวง 2.350)
มิไปกระทําการตามพระสุรัสวดีกะเกณฑ (ม. 5 อาชฺญาหลวง 2.337)
ขุนนางมิรูถึงแกราชการทําใหขาดเหลือจากราชการ (ม. 19 อาชฺญาหลวง 2.347)
และละเมิดพระราชอาชฺญา (ม. 22 อาชฺญาหลวง 2.348) ทานใชใหไปสืบเอากิจจานุกิจและมิไป
เอาราชกิจตามทาน (ม. 23 อาชฺญาหลวง 2.349)
ผูใดพระเจาอยูหัวผดุงผดาตั้งแตงใหเป นขุนมูลนาย พระ เจาอยูหัวตรัสสั่งประการใด
ก็ใหกระทําตาม (ม. 30 อาชฺญาหลวง 2.352-353)
ดาตีเถียงกันในที่หาม มิควรจะดาจะตีจะเถียงกัน (ม. 9 อาชฺญาหลวง 2.339)
คดีมิควรจะเจรจาวากลาว มาเจรจาวากลาว (ม. 9 อาชฺญาหลวง 2.339)
พิจารณาบังคับบัญชามิใหสิ้นสํานวน,
แถลงสํานวนรอนถอยคําเขาบมิแจงจริง,
กลาวถอยคําลําเอียงเถียงแทนลูกความอวยให ขา งหนึ่ง, เห็นแกสินจาง สินบน กลาวกลเพทุบาย
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ภายนอกทําบริสุทธิ์ภายในทําขุนเขียวเขาดวยขางหนึ่ง, เรียกเอาแกลูกความล้ําเหลือ , พิจารณามิ
เปนยุติธรรม, เอาลูกความใหการงานตน, ทําชูดวยลูกความ (ม. 33 อาชฺญาหลวง 2.354)
ชาวตางชาติเขามาคาขายทางบกทางเรือก็ดี ใหชาวพระทวา รดานคอยเจาพนักงาน
ตรวจตราดูดีราย ใหเก็บเครื่องศัตราวุธไว อยาใหเที่ยวเตรลอบลักซื้อขายกฤษนาฝางดีบุก ถา
ลูกคาจตองการสิ่งใด ใหบอกแกลามพนักงาน , ถาตางประเทศลูกคาจะยาตราไปทางบก หรือ เมื่อ
สําเภาจะยาตราก็ดี ใหเจาพนักงานตรวจตรา ดูสิ่งของตองหามผูคนซึ่งลอบลักซุมซอน พาไป (ม.
37 อาชฺญาหลวง 2.357-358)
พระเจาอยูหวั ตั้งแตงใหผูใดไปรัง้ เมืองครองเมืองและไปอาณาพยาบาลในกรมแหงใด
ใดนั้น ถาขุนหมื่นในกรมหาตัวมิใด ใหจัดตั้งขึ้นใหครบตามดําแ หนง ถาจัดตั้งมิได ใหบอกเขาไปยัง
เมืองหลวง ทานจ ะใหจัดตั้งออกมา, ขุนหมื่นและไพรในอายัดของตนยังคงในราชการอยู หากมิ
สมัครใจหลีกหนีราชการ ใหทรัพยสิ่งใดแกผูพยาบาลๆ เปลี่ยนผลัดยกถอดใหขาดเสียราชการของ
ทาน (ม. 40 อาชฺญาหลวง 2.359)
ประเทศเมืองใดแตงอุบายถวายสิ่งของเขามาและพระผูเปนเจารูดวยประการใด
พระผูเปนเจาทานอธิบายใหสนเทห และตนไมรูถึง ทําใหกิจการทานเสี ย และทํานอกทําเหนือใหผิด
คําทานผูเปนจาว (ม. 82 อาชฺญาหลวง 2.375)
ราษฎรขาแผนดินยกลูกสาวยกหลานสาวใหเป นเมียตางชาติตางศาสนา แล ะให
เขารีดถืออยางมิจฉาทิฐินอกพระศาสนา (ม. 13 อาชฺญาหลวง 2.343)
ขุนมูลนายจาเสมียนนักการผูใดใดถือพระราชโองการตราสารไปเอาตัวผูคนละทิ้ง
ความประการใดใดก็ดี ให ไปเผดียง56แกเจาเมืองกรมการ หามไมใหเที่ยวยื้อแยงชิงเหลาขาวเปดไก
เกิดวิวาทตีดาฆาฟนกัน แลวตนจึงบอกเจาเมืองกรมการวาตนถือพระโองการและตราสารไป (ม.
107 อาชฺญาหลวง 2.389)
ขอนี้สวนใหญเปนเรื่องการปกครองดูแลขุนนาง เรื่องของราษฎรมีเรื่องเดียวแตนา
สนใจคือ การยกลูกสาวใหแตงงานกับคนนอกศาสนา แสดงบทบาทการปกปองพุทธศาสนาแบบ
พระอินทร
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15. เกียจครานละเมินราชการเสีย
เสนาบดีมขุ มนตรีทานผูกะเกณฑใหกระทํากําแพงและประตูคายคูหอรบเชิงเทินเกย
ชาลาการบานเมืองสิ่งประการใดอันเปนพนักงานของตนๆ ละเลยซัดทอดราชการเสีย (ม. 5
อาชฺญาหลวง 2.337)
เสนาบดีมุกขมนตรีมูลนายอาณาพยาบาลทุกกระทรวงการกะเกณฑไพรหลวงสม
กําลังไปทําราชการพระเจาอยูหัวใหไดจงสะดวก อยาทําโลเลแกราชการ มิไดตักเตื อนไพรหลวง
ไพรสม ใหกระทําการ แล ะละใหเนิ่นชาปวยการไพรหลวงไพรสม, ปลอยไพรหลวงไพรสมไปใหเสีย
ราชการพระเจาอยูหัว, เรียกเอาเงินแกไพรใหล้ําเหลือผิดขนบธรรมเนียมใหไพรไดความยากแคน
(ม. 31 อาชฺญาหลวง 2.353)
เสนามนตรีมุกขลูกขุนทานบังคับใหกระทําการประการใด มิไดใปอยูทําการตามทาน
กะเกณฑนั้น แตงแตเสมีย นทนายนักการบาวไพรตนไปอยูทําการ และตนมิไดเอาใจใสดูรูเห็น แม น
วาการนั้นชนะ ก็มิควรใหรางวัลแกนายมันเลย (ม. 66 อาชฺญาหลวง 2.370)
ถาผูใดดูหมิ่นแกราชการอันทานอายัดแกตนมิไดขวนขวายเอาราชการที่จะรับรอง
เอาทุกขราษฎรโดยขนาดอันมาถึงที่จะพิจารณาบังคับบัญชา ถอยความรี้พลไพรฟาอันทานอายัด
ไวใหตนเปนพยาบาล แล ะตองถอยความทุกขยาก แล ะไมรับรองเอาทุกขนั้น แล ะพอทูลแต
พระเจาอยูหัว ก็ บมิทูลอันจะพอบังคับวากลาวได ก็บ มิวากลาว แล ะละไวใหเคืองถึงพระเจาอยูหัว
(ม. 102 อาชฺญาหลวง 2.385)
ขุนนางผูมีคดีถอยความประการใดควรจะไดพิจารณา ใหเรงพิจารณาบังคับบัญชา
วากลาวใหแลว อยา ใหเนิ่นชาปวยการไพรฟาขาไทอาณาประชาราษฎรของพระเจาอยูหัว (ม. 104
อาชฺญาหลวง 2.386-387)
ถาเห็นผูใดจะทํารายในแผนดินทานจะใหเกิดจลาจลจงได ทานใหเอามาวากลาว
ร่ําเรียนเพ็ดทูลแตในวันหนึ่งสองวัน ครั้นชานานไปตอมีคดีของตนๆ จึงเอาความแผนดินมาวา
กลาว ทานวาอยาใหรับไวบังคับบัญชาพิจารณาเลย (ม. 128 อาชฺญาหลวง 2.399-400)
ขอนี้เปนเรื่องการดูแลขุนนางใหทํางานอยางรวดเร็ว
16. อําพราง บังอาจ กรรโชกราษฎรใหไดความเดือดรอน
อําพราง
ผูใดรุกรานกันโชกราษฎร และตรัสถามตนๆ อําพรางพระเจาอยูหัว มิไดกราบทูลตาม
สัจตามจริง และทูลปองกันปกปดผูไปกรรโชกไว, อําพรางคดีถอยความ และจริงพรางวาไมจริง คํา
เท็จพรางวาจริง (ม. 16 อาชฺญาหลวง 2.346) อําพรางพระเจาอยูหัว มีวาหามิได หามิไดวามี (ม.
76 อาชฺญาหลวง 2.373) อางวาพระเจาอยูหัวทานใชใหกระทํา (ม. 78 อาชฺญาหลวง 2.374) ผูใดรู
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วามีผูทํารายในแผนดินพระเจาอยูหัว เเล ะตนอําพรางพระเจาอยูหัวเสียมิไดกราบทูลตามสัจตาม
จริง (ม. 83 อาชฺญาหลวง 2.376) ผูใดรูวาผูใดเอาแมมายงานทานขึ้นเรื อน57 มิไดร่ําเรียนเพ็ดทูล
พระเจาอยูหัว (ม. 86 อาชฺญาหลวง 2.377) ขุนมูลนายผูใดรูวาบาวไพรกระทําราชการ
พระเจาอยูหัวผิดดวยประการใดใดก็ดี ใหเอามาวากลาวเพ็ดทูล (ม. 88 อาชฺญาหลวง 2.378)
ผูใดรูวาผูใดคิดรายในแผนดิน แล ะผูรูนั้นชอบใจกับคนรายปดเสีย กินสิ นจางคนราย
และเอามาเพ็ดทูลวาผูรายนั้นเปนคนดีจะใหทานเลี้ยงดู (ม. 94 อาชฺญาหลวง 2.380)
เพ็ดทูลเบียดเบียนผูบังคับบัญชาตามสํานวนตามสารบัญชีชอบแลว ใหไปอยูที่อื่น
หรือมิใหเลี้ยงผูนั้น (ม. 52 อาชฺญาหลวง 2.362)
เห็นเขามั่งมี ใสกลวาเขาผิด เอาเขามาจองจํา ไว และริบราชบาตรเอาสิ่งของขาคน
เขา (ม. 32 อาชฺญาหลวง 2.354)
อําพรางปกปดความชอบของทานเสียและเกียดกันวาตนตี (ม. 62 อาชฺญาหลวง
2.369) พรางเอาตัวเปนดี (ม. 75 อาชฺญาหลวง 2.373)
ผูใดไดรูเห็นเปนใจเขาชวยชวงชิงเอาผูทํารายตองกับกฎหมายสําหรับแผนดินไว แล ะ
เกาะกุมเอาตัวผูมีความชอบอันจับกุมผูรายทําผิดนั้นไปจําจองโบยตี และมีผูรูเห็นวามันทําผิดมิได
เอามาร่ําเรียนเพ็ดทูล (ม. 50 อาชฺญาหลวง 2.363) รูอยูวามีผูไปขมเหงราษฎรไพรบานพลเมือง
ทานใหแตกฉานซานเซ็นไปและไดความเดือดรอน แล ะตนมิไดเอามาวากลาวร่ําเรียนเพ็ดทูลให
ทราบ (ม. 54 อาชฺญาหลวง 2.364)
ผูใดอําพรางตราโฉนดฎีกาไวใหความเขาเสีย (ม. 64 อาชฺญาหลวง 2.369) พราง
ในสัจาธิษฐาน (ม. 67 อาชฺญาหลวง 2.370)
นายหัวหมื่นหัวพันหัวปากอยาใหลวงการ 58บาวไพร (ม 91 อาชฺญาหลวง 2.379)
บังอาจ
มีผูบังอาจพาเอาเพื่อนฝูงพวกพองไปขับไลตีดาฆาฟนผูพระเจาอยูหัวใชไปทํา
ราชการ และสิ่งใดอันทานตกแตงไว มันทําลายลางเสีย (ม. 96 อาชฺญาหลวง 2.381)
ดาทานผูมีบรรดาศักดิ์ (ม. 58 อาชฺญาหลวง 2.366)
กระทําทุจริตผิดในพระราชอาชญาและใหจลาจลในแผนดินทานก็ดี (ม. 69 อาชฺญา
หลวง 2.371) หามมิใหฟนแทงกันตายและมิใหทํารายในแผนดินทาน (ม. 10 อาชฺญาหลวง 2.339)
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พระเจาอยูหัวมีที่เสด็จพระราชดําเนิน ไปการณรงคสงคราม ไปประพาสแหงใดใด
ทานมิใหมีผูรุกราชบาตรลางพระเจดียพระศรีมหาโพธิ์พระวิหารกุฎีสถานบริเวณวนาวาสสักอันเลย
(ม. 110 อาชฺญาหลวง 2.391)
ราษฎรไพรฟาขาไทอยูเมืองนอกในเมือง และเจาขุนมูลนายและเจากรมใหตราสาร
ไปเอามา มีผูปองกันบังอาจชิงชวงดาตีเหนือตราสาร (ม. 81 อาชฺญาหลวง 2.375)
ทวยราษฎรผูใดอันตองกรรโชกริบราชบาตรเอาทรัพยสิ่งสิน หรือตองยื้อชักเอา ขาคน
บาวไพรตนไปทุบถองตีดาจําใสขื่อคาโซตรวน หรือตองโจรปลนโจรตีโจรสะดมลักขาคนฟนแทงโค
กระบือ หรือขาหนีกูหนี้ มรดก ตีดา ไพรหนีนาย หรือพิพาทกันดวยประการใด ทานใหมาวากลาว
รองฟอง ณ โรงศาลตามกระบิลเมือง อยาใหตีดาฉุดคราเอาโดยกําลังเองสักอันเลย (ม. 97 อาชฺญา
หลวง 2.382) ทานใหรองฟองวากลาวและทําหนังสือรองเรียนตามกรมใหกระลาการพิจารณาตาม
กระทรวง (ม. 101/1 อาชฺญาหลวง 2.384)
ขาหลวงคนหลวงอันทานมอบไวอยูนอกวัง มีผูบังอาจลัก พาไปทําเปนชูเมีย (ม. 99
อาชฺญาหลวง 2.383)
ฝูงทวยราษฎรทุมซัดพระราชวังดวยไมคอนกอนดินอิ ฐศิลา, ยื้อชักผลักไสผูคนใน
พระราชวังทาน, ยื้อชักผูคนบนโรงบนศาล ในที่จวนทําเนียบทาน (ม. 100 อาชฺญาหลวง 2.383)
ทวยราษฎรบังอาจเก็บเอาบานเรือนโรงรั้วเรือกสวนที่ไรที่นาท าน, ไถเอาที่นาไถขาว
ในนาและเก็บเอาขาวในนาในลอมในยุงในพอมปาทาน, ชิงเอาสัดไรสดั นาเรือกสวนทานมาเปน
สวยสัดตน (ม. 101 อาชฺญาหลวง 2.384)
ทาสฟองนายเงินวาเปนโจรฉกลักปลนสะดมทรัพยขาวของของผูใดใด และเปนทอง
สิ่งของๆ หลวง แล ะวาเปนกบฏประทุษรายตอแผนดิน ใหพิจารณาวานายเงินเปนผูรายจริงหรือไม
(ม 103 อาชฺญาหลวง 2.386)
มุขมนตรีขุนมูลนายแวงไปรั้งเมืองไปสื่อเมืองและไปราชการอันใดใดก็ดี ภรรยาผูนั้น
อยูภายหลังและผูมีบรรดาศักดิ์ไปเรือนทานผูไปราชการในกลางคืนกลางวัน (ม. 122 อาชฺญาหลวง
2.397)
ผูใดปองรายทาน ทําทานมิ ได จางคนอื่นใหไปทํารายทานดวยประการสิ่งใดๆ ก็ดี
ทานมิตาย แตวาลําบากมีบาดแผลเสียโฉม (ม. 153 อาชฺญาหลวง 2.412)
กรรโชก
พาพวกพองถือเครื่องศัตราวุธไปรุกรานเอาเหลาขาวเปดไกกระทําราษฎรให
เดือดรอนยากแคน (ม. 12 อาชฺญาหลวง 2.341-342) ขมเหงเอาทานมาเปนบาวไพรขา คนตน (ม.
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34 อาชฺญาหลวง 2.355) เห็นเมียทานเห็นลูกสาวทาน เอาพ รรคพวกไปยื้อชักเอามาเปนเมีย เป น
ขาคน และทําทุราจารใหเขาเสียตัว (ม. 49 อาชฺญาหลวง 2.362-363) อางตัวตนวาเปนขาหลวง
ฝายใน ชวนกันไปรุกราชบา ตรเอาทรัพยสิ่งของทองเงินราษฎรใหไดความเดือดรอน (ม. 116
อาชฺญาหลวง 2.395)
มีผูไปกรรโชกราษฎรใหไดความเดือดรอน (ม. 22 อาชฺญาหลวง 2.348) เอาพี่นอง
ลูกหลานขาคนไปรุกราน เอาเขามาทําเปนสาหัส , เห็นเขาวาเขาใชประหงิดประงอนตนๆ รุกราชเอา
เขาใสสังขลิก59บัญชร60จําไวดวยแรงตน (ม. 32 อาชฺญาหลวง 2.354) เอาพวกพองขาคนถือหอก
ดาบเขนเสโลหลาวแหลนเครื่องศัตราวุทธไปกรรโชกบานทาน สับฟนเรือนทาน เอาหอกทวนทิ่ มแส
แหยเรือนทาน ฟนทะลายเรือนทานเสีย (ม. 34 อาชฺญาหลวง 2.355) เอาพวกพองพี่นองเพื่อนฝูง
รุกไปยื้อชักผลักไสตีดาพาวายถึงที่ถึงแดนทาน (ม. 78 อาชฺญาหลวง 2.374)
ผูรั้งเมืองครองเมืองมิไดกําชับจับกุมโจรผูรายและผูกรรโชกราษฎรชุกชุมขึ้นได (ม. 51
อาชฺญาหลวง 2.363)
มีผูตีฟนแทงครอบครัวทรัพยสิ่งของมาแตประเทศอื่นเขามาพึ่งอยูในขอบขัณฑเสมา
ริบเอาครอบครัวทรัพยสิ่งของของมัน (ม. 121 อาชฺญาหลวง 2.397)
พระเจาอยูหัวมีที่เสด็จไปแหงใดใด ทานมิ ใหขุนมูลนายอาณาพยาบาลและผูคนบาว
ไพรไปกรรโชกรุกราชบาตรบานถิ่นตลาดปสาน61เรือกสวน เก็ บเอาเผือกมันอีกสรรพผลาผลและ
สรรพสิ่งของเขาสักอันเลย, ขุนมูลนายแมจาวแมนางผูใดอยูในบริเวณนั้นรูดวย แล ะมิไดหามปราม
วากลาว เปนใจใหบาวไพรขาไทไปทําขมเหงเขา (ม. 93 อาชฺญาหลวง 2.379-380)
พระเจาอยูหัวตรัสใชใหถือพระราชอาชญาตราสารออกไปรับรองทุกขราษฎรและลง
พระอาชญาในจังหวัดหัวเมืองใหญเมืองนอย แล ะตั้งขุนมูลนายหลายคนหลายนายไปรับรองทุกข
ราษฎรทุกแหงแขงกัน พิจารณาคดีมิ เปนธรรมและขมเหงราษฎรใหไดความเดือดรอนยากแคนตาง
ตาง เขาในระวางกรรโชกไพรพลเมืองทานใหแตกฉานซานเซ็นไป แตนี้ทานมิ ไดตั้งขุนมูลนายหลาย
คนรับรองทุกขราษฎรเปนอันขาดทีเดียว ถาผูใดไปรับรองทุกข ราษฎร ณ หัวเมืองทั้งปวง อยา
กระทําใหไพรฟาขาแผนดินทานไดความเดือดรอน ถาผูไปรับ รองทุกขนั้นอางศักดิ์สามหาวไปยื้อชัก
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เอาไพรพลเมืองผูตองคดีและมิตองคดีมาจําตีโบยโดยพลการขมเหงก็ดี ทานใหผูตองจองจําตีด า
ฉุดครานั้นเขามารองทุกข ณ เมืองหลวง (ม. 108 อาชฺญาหลวง 2.389-390)
ขอนี้เกือบทั้งหมดเปนเรื่องความสงบเรียบรอ ยภายในที่ตองใชอํานาจในการควบคุม
ไมใหใชกําลังตัดสินความขัดแยงกันเองตามใจชอบ
ทั้งหมด 16 ขอจะเนนสถานะองคกษัตริยแบบเทพเจาหรือเทวดา การสรางความ
มั่งคั่งตามคติกษัตริยแบบนับถือผี การทําสงครามและการรักษาความสงบเรียบรอยภายในตามคติ
กษัตริยแบบพระราม และการอํานวยความยุติธรรมตามคติกษัตริยแบบพระอินทร
รวมผลการวิเคราะห
เมื่อนําผลจาการวิเคราะหบทบาทกษัตริยอยุธยาผานขนบธรรมเนียมและพิธีกรรม
มาพิจารณารวมกับบทบาทของกษัตริยจากกฎหมายจะไดภาพดังนี้
บทบาทกษัตริยจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจการคาสรางความมั่งคั่งใหกับกษัต ริย
อยุธยา ซึ่งไดใชความมั่งคั่งนี้ไปในการแสดงออกภาวะ การเปนผูนําดานการศาสนา โดยการ
สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมดานศาสนาใหเจริญรุงเรือง เปนการแสดงบทบาทในฐานะกษัตริยชาว
พุทธ ตามคติธรรมราชา และพระอินทรในฐานะผูปกปองคุมครองพุทธศาสนา ในแงนี้มีกฎหมาย
หลายมาตราที่ระบุถึงการปกปองคุมครองพุทธศาสนาอยางชัดเจน ไดแก พระไอยการอาชญา
หลวง มาตรา 130 (อาชญาหลวง 2.400) ที่หามเอาไพรหลวงที่อุทิศเปนขาพระรวมทั้งเรือกสวนไร
นาที่กัลปนาแลวใหกับศาสนาแลวไปทําอยางอื่น และมาตรา 110 แมเมื่อไปการสงครามก็หามมิให
ผูใดรุกลางเจดียพระศรีมหาโพธิ์วิหารกุฎี (อาชญาหลวง 2.391)
ในระดับรองลงมาจะสอดคลองกันทั้งในดานขนบธรรมเนียมพิธีกรรม กับทาง
กฎหมาย คือ บทบาทดานการสงคราม ที่มีกิจกรรมพิธีกรรมมากมายทั้งการคลองชาง ฝกชางศึก
(คเชนทรสนาน) และพิธีกรรมดานการทหารจํานวนมาก แตในอีกดานหนึ่ง บทบาทที่แสดงออก
ทางกฎหมายในระดับนี้มีบทบาทหลายประการ ไดแก การปกครอง กิจกรรมโดยตรงของกษัตริย
และดานความยุติธรรม ที่มีความถี่เกินครึ่งหนึ่งของความถี่สูงสุด แสดงถึงบทบาทดานการปกครอง
หรือการบริหารราชการ (ขุนนาง) และความยุติธรรม ที่ถือวามีความสําคัญไมน องไปกวาเรื่องของ
กษัตริยโดยตรง ซึ่งสอดคลองทั้งบทบาทของพระรามในการศึกสงคราม พระอินทรในดานความ
ยุติธรรม และบทบาทของกษัตริยที่เขมแข็งผูทรงคุณธรรมคือ จักรพรรดิราช
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ในระดับลางที่สัมพันธกับราษฎรโดยตรงบทบาทที่แสดงออกทางดานขนบธรรมเนียม
พิธีกรรมจะเอื้ออํานวยตอความกินดีอยูดี ความอุดมสมบูรณใหกับไพรฟา ตามคติของกษัตริยใน
การนับถือผี ชัดเจนมากกวาที่แสดงบทบาทออกทางกฎหมาย ในทางกฎหมายอาจจะเปนเรื่อง
ความสงบเรียบรอยภายในที่มีผลตอราษฎรโดยตรงมากกวา
จากที่สรุปมาก็พอจะกลาวไดวาผลการทดสอบคติกษัตริยอยุธยา อุดมการณ สูงสุด
แบบพุทธเทวราชา หรือพระอินทร ก็จะสามารถยืนยันไดจากขนบธรรมเนียมพิธีกรรมและเสริมดวย
กฎหมายที่เกี่ยวของกับกษัตริยโดยตรง

