บทที่ 6
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะสืบสรางภาพจักรวาลวิทยาสยามในกฎหมายตราสาม
ดวง เพื่อใชเปนกรอบวิเคราะหคติกษัตริยในรูปแบบตางๆ เพื่อหาคติกษัตริยที่เปนอุดมการณสูงสุด
ในกฎหมายตราสามดวง และเพื่อวิเคราะห ที่มาของอํานาจทางการเมืองและกฎหมายในกฎหมาย
ตราสามดวง โดยมีสมมุติฐานวา (1) จักรวาลวิทยาสยามในกฎหมายตราสามดวงมีโครงสรางหลัก
ประกอบดวยพลังอํานาจจาก 3 กลุมคือพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ และการนับถือผี โดยมี
โครงสรางจักรวาลพุทธศาสนา (ไตรภูมิ) เปนพื้นฐาน (2) คติกษัตริยที่หลากหลายในกฎหมายตรา
สามดวงนั้นผสมผสานกันในลักษณะที่มีบทบาทหนาที่เสริมซึ่งกันและกัน
เพื่อสนองหนาที่ที่
หลากหลายของกษัตริยไดอยางครบถวน (3) จากคติกษัตริยจํานวนมากในสมัยอยุธยาที่ปรากฏใน
กฎหมายตราสามดวงนั้นมีคติกษัตริยที่เปนอุดมการณสูงสุดเพียงคติเดี ยว
โดยตั้งคําถามใน
การศึกษาวา
1. อํานาจทางการเมืองและกฎหมายของกษัตริยอยุธยามาจากไหน?
ใชแนวคิด ความชอบธรรม จากมานุษยวิทยาการเมือง และนิทานปรัมปรา จาก
มานุษยวิทยากฎหมาย โดยวิเคราะหวาแหลงที่มาของอํานาจทางการเมืองและกฎหมายมาจาก
ไหนบาง และใชอะไรบางในการสรางความชอบธรรม ที่บงบอกโดยนิทานปรัมปราตางๆ และใชสิ่ง
เหลานี้อยางไรในการสรางความชอบธรรมใหแกอํานาจนั้น
2. กษัตริยอยุธยาใชอํานาจนั้นไปอยางไร?
ใชแนวคิด การมีสวนรวมทางการเมือง จากสังคมวิทยาการเมือง และพิธีกรรม
สัญลักษณ จากมานุษยวิทยาการเมือง โดยวิเคราะหกิจกรรมตางๆ ในกระบวนการใชอํานาจของ
กษัตริย อยางเชน พิธีกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วาแสดงถึงสัญลักษณตามความหมายของ
คติกษัตริยอะไรบาง ในบทบาทหนาที่อะไร และบทบาทของกษัตริยผานกระบวนการใชอํานาจใน
ระบบการบริหารงานที่ขุนนางมีสวนรวมในการดําเนิน กิจกรรมเหลานั้น วามีหนาที่อะไรบาง
สอดคลองกับคติกษัตริยของกลุมใดบาง
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3. กษัตริยอยุธยาใชอํานาจนั้นไปเพื่ออะไร?
ใชแนวคิด อุดมการณ และระบบอุปถัมภ จากสังคมวิทยาการเมือง โดยวิเคราะห
เปาหมาย หรืออุดมการณในการใชอํานาจจากคติกษัตริยกลุมตางๆ วา มีอะไรบาง บทบาทหนาที่
ของกษัตริยตอราษฎรตามความสัมพันธตางตอบแทนผลประโยชนตอกัน หรือระบบอุปถัมภ จะ
เปนเกณฑตัดสินวา อุดมการณเหลานี้มีการจัดโครงสรางและหนาที่อยางไร อุดมการณใดเปน
อุดมการณสูงสุด
ขอมูลที่ใชในงานวิจัยนี้จะใชเฉพาะกฎหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับกษัตริยโดยตรง 4
เรื่องดวยกันเปนหลักคือ พระธรรมสาตร กฎมณเทียรบาล พระไอยการอาชญาหลวง และพระไอย
การกระบดศึก กฎหมายนอกนั้นจะใชตามที่จะเกี่ยวของกับประเด็นที่ตอเนื่องมาจากกฎหมาย 4
เรื่องหลักนั้น และเนื่องจากงานวิจัยนี้เปนการศึกษาคติกษัตริย ในสมัยอยุธยา จึงจะใชเนื้อหาของ
กฎหมายตราสามดวงเฉพาะที่ถือวาเปนของสมัยอยุธยา ดังนั้นจึงไมรวมถึงกฎหมายที่ทราบวาตรา
ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร ไดแก พระราชกําหนดใหม พระราชบัญญัติ และกฎ
พระสงฆ
การวิจัยไดผลการศึกษาดังนี้
การสืบสรางจักรวาลวิทยาสยาม
จักรวาลวิทยาในกฎหมายตราสามดวงที่ประกอบดวยพลังอํานาจของกลุมศาสนา
พุทธ พราหมณ และผี แตมีลักษณะเปนการเอาจักรวาลวิทยาของพุทธศาสนามาเปนหลัก เสริม
ดวยพลังอํานาจของพราหมณและผี โดยเพิ่มเทพตางๆ ของศาสนาพราหมณเขาไปกับหมูเทวดา
ของพุทธ และเพิ่มผีตา งๆ เขาไปในหมูเปรตของพุทธ มีโครงสรางเปนพุทธ-พราหมณ-ผี เรียงกัน
ตามลําดับจากสูงไปหาต่ํา โดยมี กฎจักรวาลวิทยาสยามดังนี้
ในระดับจักรวาลจะเปนอํานาจของกฎแหงกรรมในพุทธศาสนาจะคอยควบคุมมนุษย
ทั้งในโลกนี้และโลกหนา แตหวังผลในโลกหนาเปนหลัก ดังนั้น การทําบุญจึงหวั งผลในชาติหนา
สภาพที่เปนอยูในชาตินี้เปนผลจากการกระทําในชาติที่แลว
ในระดับสังคมหรืออาณาจักร พลังอํานาจตามธรรมชาติของเทพเจาจะดลบันดาลให
ผูบูชาประสบความสําเร็จตามที่ตองการจากสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไดผลในชาตินี้ ไมตองรอ
ชาติหนา แตตองรับผิดชอบกั บผลกรรมที่จะเกิดขึ้นเอาเอง
ในระดับชุมชนหรือครอบครัว พลังอํานาจผี มีทั้งผีดีและผีราย ผีดีคือผีบรรพบุรุษตอง
เซนไหวใหคอยชวยเหลือคุมครองทั้งจากภัยธรรมชาติและผีรายที่มีอยูมากมายในสถานที่ตางๆ
เมื่อจะทําอะไรจึงตองขออนุญาตเจาที่เจาทาง บนบานศาลกลาวใหเ จาพอเจาแมชวยใหประสบ
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ความสําเร็จตามที่ตั้งความปรารถนาไว เมื่อสําเร็จแลวก็ถวายสิ่งที่เจาพอเจาแมชอบตามที่บนไว
การนับถือผีเปนการปองกันสิ่งชั่วรายและชวยเหลือใหสําเร็จภารกิจในชีวิตประจําวัน
นอกจากนี้ ทั้งเทพและผีในพุทธศาสนาตางก็อยูภายใตกฎแหงกร รม ตองเวียนวาย
ตายเกิด เทพเจาที่อยูในสวรรคยังตองฟงเทศนฟงธรรม เพื่อจะนํามาปฏิบัติเมื่อเสวยผลบุญ
หมดแลวจุติเปนมนุษยอีก และมีหนาที่ปกปองชวยเหลือคนดีมีศีลธรรม ผีก็ยังตองรักษาคนดี ตก
น้ําไมไหล ตกไฟไมไหม ผูที่บําเพ็ญบุญญาบารมีมามาก ทั้งเทพและผีทั้ง หลายจะดลบันดาลใหเกิด
สภาพผิดธรรมชาติเปนปรากฏการณอัศจรรย เพื่อชวยเหลือในยามคับขัน หรือตามที่อธิษฐานขอ
แตถามนุษยไมอยูในศีลในธรรม ทั้งเทพและผีจะไมคุมครอง ธรรมชาติก็จะวิปริต เปนการลงโทษ
มนุษยที่ทําชั่ว
ทั้งสามอํานาจจากพุทธพราหมณผีจะอํานวยใหมนุษยมีความสุขและประสบ
ความสําเร็จทั้งในชีวิประจําวัน โลกนี้ และโลกหน า
1. อํานาจทางการเมืองและกฎหมายของกษัตริยอยุธยามาจากไหน?
จากการวิเคราะหที่มาของอํานาจทางการเมืองโดยใชขอมูลพระธรรมสาตร ไดผลวา
ที่มาของอํานาจทางการเมืองในกฎหมายตราสามดวงมี 3 สายดวยกันคือ
(1) สายพุทธศาสนา ไดแก พระโพธิสัตว มหาบุรุษ และพระเจาสมมุติราช ซึ่งแสดง
ความชอบธรรมของกษัตริยที่ถูกคัดเลือกดวยความยินยอมพรอมใจของราษฎรจากคุณสมบัติ
ความสามารถที่จะทําหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยได
(2) สายศาสนาฮินดูไดแก สุริยวงศ ซึ่งเปนการสืบเชื้อสายมาจา กพระวิษณุ และเปน
อวตารของพระวิษณุในรางของพระรามลงมาปราบความชั่วรักษาความดี ซึ่งแสดงความชอบธรรม
ของผูที่ขึ้นมาเปนกษัตริยจากการสืบเชื้อสายกษัตริยมาแตเดิม โดยมีฐานะเปนเทพเจาดวย
(3) สายจารีตประเพณีทองถิ่น การอาศัยบุญที่มีอานุภาพและบารมีที่สั่งสมมา จน
สามารถใชกําลัง (ปราบ) ยึดอํานาจไดจนเปนใหญเหนือผูอื่นไดทั้งหมดก็ขึ้นเปนกษัตริยได เปนการ
อาศัยหลักกรรมของพุทธศาสนาอธิบายที่มาของอํานาจทางการเมืองโดยไมตองไดรับความ
เห็นชอบจากคนสวนใหญ และไมตองสืบเชื้อสายกษัตริยมาแตเดิม
ที่มาของอํานาจกฎหมายในกฎหมายตราสามดวงวิเคราะหจากพระธรรมสาตรและ
จากกฎหมายอื่นๆ ที่ประกอบพระธรรมสาตร ไดที่มา 3 แหลง ดังนี้
(1) กฎระเบียบของจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากกําแพงจักรวาล ซึ่งเปนแหลงที่มา
เดียวกันกับพระเวทของศาสนาฮินดู แตไดปฏิเสธวาไมใชเปนอันเดียวกับของฮินดู
(2) พระไตรปฎกในศาสนาพุทธ
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(3) จารีตประเพณีทองถิ่น
ที่มาของอํานาจทางการเมืองและกฎหมายของกฎหมายตราสามดวง มี 3 แหลง
สอดคลองกับโครงสรางของจักรวาลวิทยาสยามดวยคือ มีทั้งจากพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ
และการนับถือผีคือจารีตประเพณีทองถิ่น
2. กษัตริยอยุธยาใชอํานาจนั้นไปอยางไร?
บทบาทของกษัตริยอยุธยาวิเคราะหตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีกรรม โดย
ใชกฎมณเทียรบาลเปนขอมูลหลักพบวา
กษัตริยเปนผูใชอํานาจสูงสุดของรัฐ โดยผานการสนับสนุนของ พระบรมวงศานุวงค
และขุนนาง แสดงออกถึงความเปนพุทธเทวราชาโดยอาศัยการแสดงภาวะสมมุติ เทวราชาอันสูงสง
ดวยราชาศัพท การปฏิบัติตอองคพระมหากษัตริยดวยการหามมอง หามแตะตอง แมพระองคเองก็
ถูกตองแผนดินมิไดจึงตองทรงฉลองพระบาท การสําเร็จโทษก็มิใหโลหิตตก แมพระนามก็ขานมิได
การเสด็จออกประทับในพระราชอาสนดั่งองคอินทรประทับอยูบนยอดพระสุเมรุ
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
พระมหากษัตริยดวยพิธีกรรมทางพราหมณ ทั้งทางพระเกียรติยศ (อินทราภิเษก, บุษยาภิเษก, ทูล
น้ําลางพระบาท) พระปรีชาสามารถ (คชกรรม) พระเดชานุภาพ (คเชทรสนาม, ปฐมกรรม) พระ
บารมี (ถือน้ําพิพัฒน) การสรางความอุดมสมบูรณดวยการใหกําลังใจจากการเสี่ยงทายดวย
พิธีกรรมทั้งพราหมณและผี (อาสยุช, จรดพระนังคัล, พิรุณศาสตร, ภัทรบท, ไลเรือ, เฉวียนพระโค,
ทานยเทาะห, ตรียัมปวาย, สัมพัจฉรฉินท, สงกรานต, ชักวาวเรียกลม)
การแสดงพลังอํานาจรัฐดวยพิธีกรรมที่เสริมสรางความยิ่งใหญใหกับ
พระมหากษัตริยดวยพิธีกรรมทางพราหมณ ทั้งทางพระเกียรติยศ พระปรีชาสามารถ พระเดชานุ
ภาพ พระบารมี การสรางความอุดมสมบูรณดวยการใหกําลังใจจากการเสี่ยงทายดวยพิธีกรรมทั้ง
พราหมณและผี
การสิ้นอํานาจคือการสิ้นบุญบารมีที่สั่งสมมา
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เมื่อนําผลจาการวิเคราะหบทบาทกษัตริยอยุธยาผานขนบธรรมเนี ยมและพิธีกรรม
มาพิจารณารวมกับบทบาทของกษัตริยจากกฎหมายจะไดภาพดังนี้
บทบาทกษัตริยจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจการคาสรางความมั่งคั่งใหกับกษัตริย
อยุธยา ซึ่งไดใชความมั่งคั่งนี้ไปในการแสดงออกภาวะการเปนผูนําดานการศาสนา 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 ที่ มีความถี่เกินครึ่งหนึ่งของความถี่สูงสุด แสดงถึงบทบาทดานการปกครอง
หรือการบริหารราชการ (ขุนนาง) และความยุติธรรม ที่ถือวามีความสําคัญไมนองไปกวาเรื่องของ
กษัตริยโดยตรง ซึ่งสอดคลองทั้งบทบาทของพระรามในการศึกสงคราม พระอินทรในดานความ
ยุติธรรม และบทบาทของกษัตริยที่เขมแข็งผูทรงคุณธรรมคือ จักรพรรดิราช
ในระดับลางที่สัมพันธกับราษฎรโดยตรงบทบาทที่แสดงออกทางดานขนบธรรมเนียม
พิธีกรรมจะเอื้ออํานวยตอความกินดีอยูดี ความอุดมสมบูรณใหกับไพรฟาตามคติของกษัตริยใน
การนับถือผี ชัดเจนมากกวาที่แสดงบทบาทออกทางกฎหมาย ในทา งกฎหมายอาจจะเปนเรื่อง
ความสงบเรียบรอยภายในที่มีผลตอราษฎรโดยตรงมากกวา
ดังนั้น พอจะกลาวไดวาผลการทดสอบคติกษัตริยอยุธยา อุดมการณสูงสุดแบบพุทธ
เทวราชา หรือพระอินทร ก็จะสามารถยืนยันไดจากขนบธรรมเนียมพิธีกรรมและเสริมดวยกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับกษัตริยโดยตรง
3. กษัตริยอยุธยาใชอํานาจนั้นไปเพื่ออะไร?
กษัตริยสยามมีคติเทวราชาแตเปนแบบพุทธเรียกวา พุทธเทวราชา โดยใชกรอบการ
วิเคราะหจักรวาลวิทยาสยามและแนวการวิเคราะหโครงสราง-หนาที่ อธิบายไดวา
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โครงสรางของสังคมอยุธยาแบงออกเปน 3 ชนชั้นใหญ คือ กษัตริยแล ะเจา ขุนนาง
และราษฎรหรือไพร กษัตริยสยามในสมัยอยุธยามีอุดมคติของความเปนกษัตริยสูงสุดคือในฐานะ
เปนพระอินทร รองลงมาคือพระราม และสุดทายคือพระเสื้อเมือง
ในระดับสูงสุด เปนระดับความสัมพันธของกษัตริยกับทั้งแผนดิน
(ขุนนางและ
ราษฎร) กษัตริยสยามมีอุดมการณในฐานะชาวพุทธเปนพระพุทธะผูบรรลุนิพพาน เมื่อยังตอง
บําเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุนิพพานก็เปนพระโพธิสัตว และเมื่อทําหนาที่กษัตริยก็มีอุดมการณเปนพระ
อินทร ผูเปนหัวหนาเทวดาทั้งหลาย (เทวราชา) ในสวรรคชั้นดาวดึงส มีหนาที่ปกปองพุทธศาสนา
และคุมครองคนดี ชวยเห ลือคนดีไมใหตกทุกขไดรับความยากลําบาก เปนคุณสมบัติดานพระ
กรุณา เนนการใชคุณธรรมเพื่อความดีสูงสุดของสังคม
ในระดับกลาง เปนระดับความสัมพันธของกษัตริยกับขุนนาง กษัตริยสยามถือ
พระองคเปนพระราม อวตารหนึ่งของพระนารายณ เพื่อลงมาปราบอธรรม ทําการปองกันพระ
ราชอาณาจักรทั้งภายในและภายนอก เปนคุณสมบัติดานพระเดช เนนการใชกําลังเพื่อปกปอง
คุมครอง
ในระดับลาง เปนระดับความสัมพันธของกษัตริยกับราษฎร กษัตริยสยามมีฐานะเปน
เสื้อเมือง หรือเทพารักษเมือง ผูปกปองคุมครอง รักษาบานเมืองใหรมเย็นเปนสุข อํานวยผลดาน
การทํามาหากินใหอุดมสมบูรณ เปนคุณสมบัติดานพระคุณ เนนการใชกําลังใจเพื่อความอุดม
สมบูรณ
สรุปผลตามสมมุติฐานไดวา (1) จักรวาลวิทยาสยามในกฎหมายตราสามดวงมี
โครงสรางหลักประกอบดวยพลังอํานาจจาก 3 กลุมคือพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ และการนับ
ถือผี โดยมีโครงสรางจักรวาลพุ ทธศาสนา (ไตรภูมิ) เปนพื้นฐาน เรียงตามลําดับจากบนไปหาลาง
และมีกฎจักรวาลวิทยาสยามเปนกฎแหงกรรม (2) คติกษัตริยที่หลากหลายในกฎหมายตราสาม
ดวงนั้นผสมผสานกันในลักษณะที่มีบทบาทหนาที่เ สริมซึ่งกันและกัน
เพื่อสนองหนาที่ที่
หลากหลายของกษัตริยไดอยางครบถวน โดยประกอบดวยคติกษัตริยดังนี้ พระอินทร ธรรมราชา
จักรพรรดิราช พระราม พระนารายณ และพระเสื้อเมือง ผีฟา (3) จากคติกษัตริยจํานวนมากใน
สมัยอยุธยาที่ปรากฏในกฎหมายตราสามดวงนั้นมีคติกษัตริยที่เปนอุดมการณสูงสุดเพียงคติเดียว
คือ พระอินทร
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ขอเสนอแนะ
1. จากรองรอยการใชธรรมะของพุทธศาสนาในกฎหมายตราสามดวง นาจะ
ตรวจสอบวามีการใชวิธีการหรือหลักการอะไรที่เกี่ยวเนื่องกันกับพระวินัยปฎกและธรรมะระดับศีล
ในกฎหมายตราสามดวง
2. พระราชพิธีตางๆ นาจะมีการศึกษาเปรียบเทียบกับของอาณาจักรกัมพูชาที่รวม
สมัยหรือนาจะสืบทอดมายังกรุงศรีอยุธยา อาจจะทําใหเขาใจพิธีกรรมหลายอยางที่ยังไมชัดเจนได
3. เพื่อความสะดวกในการศึกษา นาจะไดมีการจัดทํากฎหมายตราสามดวงฉบับ
สําหรับนักศึกษาโดยเฉพาะทางดานนิติศาสตร โดยจัดเนื้อหาตามมูลคดีทั้งหมด 39 หัวขอของพระ
ธรรมศาสตร เรียงตามประเด็นและตามลําดับเวลาที่ตราขึ้น และใชรูปคําตามภาษาปจจุบัน ยกเวน
คํานามเฉพาะใชตามที่ปรากฏ แตอาจจะแนะนํารูปที่นาจะเปนลงไปดวย สวนคําที่ยังไมแนใจวา
ควรจะใชรูปใด อาจเลือกใชคําที่นาจะเปนไปไดมากที่สุดคําเพียงเดียว แตทั้งหมดจะตองมีการ
ประมวลคําที่ใชพรอมแสดงรูปแบบตางๆ ที่ปรากฏทั้ งหมดไวดวย

